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  كلية التربية للبناتقسم اللغة العربية ـ 

  نبارجامعة األ
  

 ملخص البحث
نالـــت القـــراءات القرآنيـــة اهتمـــام العلمـــاء والبـــاحثين وألفـــوا فيهـــا الكتـــب التـــي توثقهـــا وتنـــسبها إلـــى 

د تنـاول العلمـاء مــن المفـسرين واللغــويين والنحـاة هــذا أصـحابها، ولكـل قــراءة مـا يــدعمها ويعززهـا، وقــ
وذكـروا فيهـا ) االحتجـاج للقـراءات(الجانب وأولوه عنايتهم واهتمامهم، فألفوا فيه الكتب التي سميت بـ 

الحجــج لكــل قــراءة، وقــد تنوعــت هــذه الحجــج وتعــددت، فكــان منهــا القــرآن الكــريم والقــراءات القرآنيــة 
ُِكــالم العــرب شــعرا ونثــرا، وكــذلك احتجــوا بمعنــى األلفــاظ التــي اختلــف فــي والحــديث النبــوي الــشريف و

قراءتهــا، واحتجــوا كــذلك بإعرابهــا وتــصريفها وغيــر ذلــك مــن أمــور، وقــد درســت فــي هــذا البحــث هــذه 
  . الحجج وبينت أنواعها وجهود العلماء فيها بشيء من التفصيل

      
  

Abstract 

Quranic readings were of great concern to scientists and 
researchers who wrote books that document and relate each of 
those readings to its supporters. Each reading has evidence that 
supports and enhances it. Scientists such as interpreters, linguists, 
and grammarians had dealt with this side with great care and 
attention. They wrote books which are called (protestation for the 
readings) in which they mentioned evidence that supports each 
reading this evidence was of great diversity to include; the Holy 
Quran, the quranic readings, the prophetic tradition, and the Arab 
language whether in prose or poetry. They also pose the meanings 
of the expressions which were read differently, making use of 
their parsing and inflection, as well as some other factors. The 
researcher has dealt with this evidence in some detail indicating 
all the types and the scientists endeavor in this respect.  
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  :معنى االحتجاج

: ، قــــال األزهــــري)١("الــــدليل والبرهــــان: "ة هــــيجــــُة، والحجــــُحم قــــدحــــتج، أي مــــصدر ا: االحتجــــاج
حاججتـه ُأحاجـه حجاجـا ومحاجـ: يقـال.. .ه الـذي يكـون الظفـر عنـد الخـصومة الوج: الحجة" ِ ة حتـى

به الدعوى من حيث إفادته وما ثبت : "، وقال الكفوي)٢("غلبته بالحجج التي أدليت بها: حججته، أي
، والذي يبدو أن هـذه التعريفـات )٣("ةجُعلى الخصم يسمى حبه نة، ومن حيث الغلبة يَللبيان يسمى ب

كلهــا تــدور حــول معنــى واحــد وهــو أن الحجــة مــا يتخــذه الخــصم وســيلة للغلبــة علــى خــصمه، ودلــيال 
  .)٤(وبرهانا على صحة دعواه

 صـــحتها مـــن جهـــة الـــسند ان صـــحتها مـــن جهـــة العربيـــة، ال بيـــانواالحتجـــاج للقـــراءة يـــراد بـــه بيـــ
مـن بـين القـراءات القـراءة اختيـار  بيـان وجـه :، أي القـراءات وتبيينهـا عبروا عنـه بتوجيـهوالرواية، وقد

  . )٥(الصحيحة المتواترة
يعــد االحتجــاج للقــراءات القرآنيــة مــن األمــور المهمــة التــي نــرى أنــه مــن الــضروري البحــث فيهــا، و

 ةدلـاألو حجـجقراءتـه ولـه الوكل قـارئ لـه ، اءّلك ألن القراءات القرآنية قد اختلفت وتعددت عند القروذ
مـة بينـوا فيهـا  في هذا الميدان مؤلفـات قيذه الحجج، ولهمهقد بحث العلماء  و،ةقراءهذه الدعم تالتي 

  :، ومن أهم هذه المؤلفاتٍل ووافحجج بشكل مفصلا
م أبي زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة مـن علمـاء القـرن الهجـري  حجة القراءات لإلما ـ١

  .الرابع
  .)ـه٣٧٠ت ( الحجة في القراءات السبع ألبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه  ـ٢
  .)ـه٣٧٧ت (الحجة للقراء السبعة ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  ـ ٣
سبع وعللهــا وحججهــا لإلمــام أبــي محمــد مكــي بــن أبــي طالــب الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــ ـ ٤

  .)ـه٤٣٧ت  (لقيسيا
ومن المالحظ أن مؤلفي هذه الكتب اتبعـوا منهجـا يكـاد يكـون موحـدا، فقـد أوردوا اآليـات بحـسب  

واألدلـة تسلسل السور، ثم عرضـوا القـراءات الـواردة فيهـا ونـسبوها إلـى أصـحابها، ثـم عرضـوا الحجـج 
  . بها لكل قارئّحتجُ يالمختلفة التي

 كتــب إعــراب فــيمبثوثــا نجــد االحتجــاج للقــراءات ٕبيــان الحجــج، وانمــا ب كتــب االحتجــاج تنفــردلــم و
  :، ومن ذلك على سبيل التمثيل ال الحصر وتفسيرهالقرآن ومعانيه

                                           
)١(

 .٢/٢٢٨) حجج(لسان العرب البن منظور   
)٢(

 .٢/٢٥١) حجج(تهذيب اللغة له   
)٣(

 .٣٣٨: الكليات للكفوي  
)٤(

 .١٧١: اإلعراب واالحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي لسيدي عبد القادر الطفيل  
)٥(

 ).مقدمة المحقق (٣٤،٣٥: جة القراءات ألبي زرعة وح١/٢٣٢البرهان في علوم القرآن للزركشي   
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  . )١()ـه٢٠٧ت( ـ معاني القرآن للفراء ١
  ).ـه٢١٥ت ( ـ معاني القرآن لألخفش ٢
  .)٢()ـه٣١١ت(ٕاعرابه للزجاج  ـ معاني القرآن و٣
  .)٣()ـه٥٣٨ت( ـ الكشاف للزمخسري ٤
  .)٤()ـه٦١٦ت( ـ التبيان في إعراب القرآن ٥
فيمــا سأقتــصر البحــث فــي القــراءات الــسبع لــئال يطــول الحــديث عــن الحجــج أكثــر ممــا ينبغــي، وو

  :هذه الحججلمفصل يأتي بيان 
  

  القرآن الكريمباالحتجاج : أوال
 لطائفـة مـن القـرآن الكـريم للقـراءات القرآنيـة بـشكل واسـع، وفيمـا يـأتي عـرض وقد احتج بآيات مـن

   :ُاآليات التي احتج بهاتلك 
  ):الخطاب والغيبة(التاء والياء  ـ ١

 الكــريم، فــي حــين قــرأ قــسم مــن القــراء األفعــال بالتــاء علــى الخطــاب فــي مــواطن كثيــرة مــن القــرآن
: مــنهم بآيــات مــن القــرآن الكــريم، ومــن ذلــك قولــه تعــالىكــل قــسم لقرأهــا القــسم اآلخــر باليــاء، واحــتج 

���¸��¶��µ��´�������±��°��¯��®��¬� ]قولــــه تعــــالى فقــــد قــــرأ ابــــن كثيــــر،]٧٥ – ٧٤: البق����رة : 
��x��  ،ومـــا اهللا بغافـــل عمـــا يعمـــل هـــؤالء الـــذين اقتصـــصنا علـــيكم قصـــصهم أيهـــا : أيباليـــاء

بالتــاء، إال   �¬��®��¯��°��±����:  قولــه تعــالى مــن فقــد قــرأ كــل مــا فــي القــرآن الكــريمالمــسلمون،
 : وقول��ه٧٤: البق��رة �mª��©��¨��§��¦��¥���¤«���±��°��¯��®��¬��l: قولــه: ثالثــة مواضــع

m_��~���}��|`��e��d����c��b��a���l وقولـه ٨٥: البقرة: �m®��¬��«��ª��©¯��±��°��
��´��³���²l باليــاء، وقــرأ مــا كــان مــن قولــه ١٤٤: البق��رة :m���J���I��H��G��Fl 

:  وقـــرأ نـــافع هـــذه المواضـــع الثالثـــة، باليـــاء٩٣: النم���ل �m��k��j������i��h��gl و ١٣٢: ا�نع���ام
آخـــر ســـورة هـــود : باليـــاء، وســـائر القـــرآن بالتـــاء، وقـــرأ بالتـــاء] ١٤٤ و٨٥:اآليتـــان[البقـــرة : ينموضـــع

باليــاء، ] ١٣٢: اآليــة[األنعــام ، وقــرأ مــا ورد فــي ســورة ]٩٣: اآليــة[وآخــر ســورة النمــل ] ١٢٣: اآليــة[
بالتــاء،   ٧٤: البق��رة �m���±��°��¯��®��¬l:  مــا جــاء فــي القــرآن مــن قولــهوقــرأ ابــن عــامر كــل

 بالتاء أيضا، وقرأ في آخر سـورة النمـل باليـاء، ]١٢٣: اآلية [في سورة األنعام وسورة هودوكذلك قرأ 
بالياء، وسائر القرآن بالتاء، وذكر ] ١٤٤ و٨٥ :تاناآلي[سورة البقرة : واية أبي بكروقرأ عاصم في ر

 �m�J���I��H��G��Fl :اش عن عاصـم أن كـل مـا فـي القـرآن مـن قولـهّأبو بكر بن عي
                                           

)١(
 . وكان الفراء أكثرهم احتجاجا للقراءات. ٢٥٨ و ٢٣٤ و ٢٠٩ ـ ٢٠٨/ ١:ينظر مثال  

 .٣١٥ ـ ٣١٤ و ٢٨٩ ـ ٢٨٨ و ٢٧٩ ـ ١/٢٧٨:  ينظر مثال)٢(
)٣(

 .٢٩٠ و ٢٣٠ ـ ٢٢٩ و ١/١٦٩: ينظر مثال 
)٤(

 .٤٩٥ و ٣٧٩ و ٣٤٣: ينظر مثال  
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 ٢٤

 وســائر القــرآن بالتــاء، وقــال باليــاء،] ١٤٤: اآليــة[باليــاء، وقــال حفــص عــن عاصــم أن ســورة البقــرة 
ء، وقــرأ آخــر ســورة هــود وآخــر ســورة باليــا] ١٣٢: اآليــة[قــرأ عاصــم فــي ســورة األنعــام : حفــص أيــضا

باليــاء، ] ١٤٩و  ١٤٤: اآليـة[ورد فـي سـورة البقــرة  النمـل بالتـاء مثــل قـراءة نـافع، وقــرأ أبـو عمـرو مــا
�m��G��F:  تعــالىبالتــاء، ومــا كــان مــن قولــه �m±��°��¯��®��¬l: وســائر القــرآن مــن قولــه

J���I��Hl  ،قولــه وقــرأ حمــزة والكــسائي كــل مــا كــان مــن فهــو باليــاء :�m��H��G��F
J���Il وما كان من قولهبالياء ، :�m�±��°��¯��®��¬l ١(بالتاء(.   

: ُفما كان قبله خطاب جعل بالتاء، وذلك ليكون الخطاب معطوفا على خطاب مثلـه كقولـه تعـالى
�mq��p��o���n��m���l��k��j��i��h��g�lلـــو قـــرئ باليـــاء علـــى ذكـــروا أنـــه ، و٧٤: البق���رة

َومــا اهللا بغافــل عمــا يفعــل هــؤالء الــذين اقتصــصنا علــيكم قصــصهم أيهــا المــسلمون: لفـظ الغيبــة، أي َ ؛ َ
ُ قبله غيبة حسن أن يجعل على لفـظ الغيبـة ليعطـف مـا للغيبـة علـى مثلـه  كانإن الذيفلكان حسنا،  ُ

�m��F���E��D��C��B��A:  وحجة ذلـك قولـه تعـالىُكما عطف ما للخطاب على مثله،
GH��N��M��L��K��J���I��Ol ُويجــــــوز فيمــــــا كــــــان قبلــــــه لفــــــظ غيبــــــة ، ١٤: البق������رة

  .)٢(ُالخطاب، وذلك أن يجمع بين الغيبة والخطاب فيصير كتغليب المذكر على المؤنث
ه على لفظ ما تقدمه حجة لعدد من القـراء كمـا ءٕلذلك فإننا نجد مجيء الكالم بعد المخاطبة واجرا

�m��s��r : قولــه تعـــالىء مــنبالتـــا �mÎl: هــو الحــال عنــد حمـــزة والكــسائي فــي قــراءة
���~���}��|��{��z��y��x��w��v���u��t¡��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��

¬��«�����ª��©®²��±��°��¯��l وحجتهمـــــا فيمـــــا ذهبـــــا إليـــــه مـــــا   ،١٨: ي�����ونس
���m¿��¾��½��¼À��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á و  �m§��¦��¥��¤��£��¢l :)٣(تقدمـــــــــــه

É��È��ÇÊÎ��Í���Ì��Ë��l ألن وذلك  ،٤٠: الروم�mÎl ب الخطاب فـي يأتى عق
  .)٤(ما تقدمه من الخطاب فجرى ما بعد ذلك على لفظ �m��»��º��¹���¸��¶l: قوله

 إلـى القـراءة بالتـاء علـى الخطـاب فـي ونذهبوأحيانا نجد أن جمهور القراء ـ ما عدا أبي عمـرو ـ يـ
 في قولـه )٥( خطابوحجتهم في ذلك ما تقدمه من ،٢٤: الفتح �m��T��S��R��Q��Pl: قوله تعالى

وكـــــذلك ، ٢٤: الف�����تح�mN��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B���A�l: تعـــــالى
 ووجـه التـاء أن ، خطابـا للحاضـرينبالتـاء ١٨: الحج�رات �må��ä��ã��âl: قرؤوا قوله تعـالى
 قــرأ، و١٧: الحج��رات �mÎ��Í��Ì��Ë��ÊÏ��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ���Ð��l:  قولــهقبلــه خطابــا، وهــو

|����{��~���m:  وهو قولـه)٦(، ووجهه أن قبله غيبة بالياء على معنى الغيبة وعاصمكثيرابن 
���¥��¤��£��¢��¡���l ١٥: الحجرات.  

                                           
)١(

 .١١٧، ١٠١:  وحجة القراءات٣١٩ ـ ٣١٧/ ١جة للقراء السبعة ألبي علي الفارسيالح 
)٢(

 .١٥٨، ١٥٧:  والكشف عن وجوه القراءات السبع البن أبي طالب القيسي٣١٩، ٣/٣١٨الحجة للقراء السبعة  
 .٣٢٩: حجة القراءات  )٣(
 .٥٥٩: حجة القراءات  )٤(
 .٦٧٤: اءات وحجة القر٣/٤١٠الحجة للقراء السبعة   )٥(
)٦(

 .٣/٤١٥ والحجة للقراء السبعة ٢١٥:  البن خالويهالحجة في القراءات السبع 
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 ٢٥

�m��h��g: وقد نجد ما تقدم القراءة يكون حجة للقراءة بالياء على الغيبة كمـا فـي قولـه تعـالى
���l��k��j��il فقــد قــرأه الكــسائي، ٢٩: المل��ك: �m��Ål ــا  وحجتــه فــي ذلــك أن ذكــر ،ءبالي

ــــي قولــــه تعــــالى ــــة تقــــدم ف ــــرأه البــــاقون بالتــــاء، ٢٨: المل����ك �mZ���Y��Xl: الغيب : فــــي حــــين ق
mgl تعـــالى قولـــه)١(قـــل لهـــم، وحجـــتهم فـــي ذلـــك: أي ، الخطـــابلتقـــدم لفـــظ  :�m��Q��P��O

��S��Rl ومثلـــه قولــــه تعــــالى، ٢٨: المل����ك :�m��®��¬��«��ª��©������¨��§����¦���¥��¤
�°��¯���±�l فقــد قــرأه ابــن كثيــر وحمــزة والكــسائي، ٨٥: الزخ��رف: �mÈl  باليــاء
�m��p��o��n��m:  وحجتهم في ذلـك أنـه جـاء بعـد الخبـر عـنهم فـي قولـه تعـالى،المضمومة

��t��s����r��ql مــا قبلــه ألنــه فــي ســياقه وذلــك ليــأتلف علــى ه علــى فقــد أجــرو،٨٣: الزخ��رف 
  .)٢(نظام واحد

: النح�ل �mÑ��Ð���Ïl: ءة بما يأتي بعدها، ومن ذلك قوله تعالىوقد يحتج القراء للقرا

 )٣( وحجـتهم فـي ذلـك ردوه علـى لفـظ الغيبـة الـذي بعـده،، فقد قرأ القـراء ـ ماعـدا أبـي بكـر ـ باليـاء،٧١
�m���C��B���A: ، ومنـه قولـه تعـالى٧٢: النح�ل �mè��ç��æ��å��ä��ãl: قوله تعالى

N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��DO��T��S��R��Q��P��l ــــو و ،٢٤: الف����تح ــــرأ أب ق
يدلك عليها : وحجته في ذلك ذكرها اليزيدي فقال ، رده على لفظ الغيبة،�m��xl : بالياءعمرو

  .٢٥: الفتح �m��\��[��Z��Y��������X��W���Vl: )٤(قوله بعده
:  ذلك قوله تعالىومن ،)٥(لقراءةختيار حجة العند القراء وقد يكون ما تقدم اآلية وما تأخر عنها 

�mx��w��v��u��t��s��r��q���p��ol ـإال عاصـماـ ، فقـد قرأهــا القـراء ٢٠: النح�ل  
���ma��`��_��^��]���\b���e��d�����c:  وحجتهم ما تقدم وهو قولـه تعـالى، �m��zl :بالتاء
��fl ومــا تـــأخر وهــو قولــه تعـــالى،١٨: النح��ل  :�me������������d��cf��k��j��i��h��g���
�l���n��m�l اء يختــارون للمخاطبــة مــا ّ أن القــر؛ أبــو عبيــده ذكــريؤيــد هــذا مــا، و٢٢: النح��ل

وهـي قـراءة ، ٩١: ا�نع�ام�m`��_��^��]��\ �l: قبلها وما بعدها ومن ذلك قوله تعالى
والتــي بعــدها قولــه  �m��S��R��Q��Pl: اء مــن غيــر ابــن كثيــر وأبــي عمــرو، فــالتي قبلهــا قولــهّالقــر

وعلمـتم فيمـا أنزلـه علـيكم فـي :  والمقـصود بـه،٩١: ا�نعام�mc��bh���g����f���e����d�� �l: تعالى
الكتاب ما لم تعلموا، فقراءتهم ما توسط بين الخطابين مـن الكـالم علـى لفـظ مـا قبلـه ومـا بعـده وذلـك 

  .)٦(ليأتلف نظام الكالم على سياق واحد أولى
فقــــد قــــرأه حمــــزة ، ٧١: الكھ����ف �m��¾��½���¼��»l: وممــــا ينــــدرج تحــــت هــــذا قولــــه تعــــالى

 فاعال له، فقد جعال الفعـل لهـم كأنـه رفع بال�هاُأهل� و ، بفتح الياء والراء�قَرْغَلي� :والكسائي بالياء
                                           

 .٧١٦: حجة القراءات  )١(
 .٦٥٥:  وحجة القراءات٣/٣٨٢الحجة للقراءات السبعة   )٢(
 .٣٩٢: حجة القراءات  )٣(
  .٦٧٤: حجة القراءات)٤(
 .٣٨٧: حجة القراءات  )٥(
 .٧٨: الحجة في القراءات السبع: ينظر و٢٦٠: حجة القراءات  )٦(



    القرآنيةالقرآنيةالقرآنيةالقرآنية     للقراءات للقراءات للقراءات للقراءات    االحتجاجاالحتجاجاالحتجاجاالحتجاج....................................................................................................................................................................................    .... ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد - - - - االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ. . . . 
  

 ٢٦

المـضمومة بالتـاء  �m½l : وقـرأ البـاقونهـا،ُأهلفيـه  فـي البحـر فيغـرق َأخرقت السفينة لترسـو: قال
 أنهم أجروه على الخطاب للخـضر مفعوال له، �m¾lونصبوا ّوكسر الراء على ما لم يسم فاعله، 

فجعلوا   �m¼l:  قوله تعالى في ذلك وحجتهم، فالمخاطب هو الفاعل، عليهما السالممن موسى
  .)١(الفعل الثاني مثل األول

  :)اإلفراد والجمع(  والياء نون ـ ال٢
يغة اإلفـــراد القـــراء مــن قــرأ بــص ورد االخــتالف بــين القــراءات فـــي حــرف المــضارعة، فمــن كــذلكو
�m��e��d��c: هم مـــن قـــرأ بـــصيغة الجمـــع ولكـــل حجتـــه، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالىومـــن

��g��fl عاصـــم ونـــافع فقـــد قـــرأ ،٤٨: آل عم���ران: �md��cl  باليـــاء، وهـــو إخبـــار
���mQ��P��O���N��M��L��K��J��IR: عن اهللا تعالى أنه يعلمه الكتاب، وحجتهما قوله تعالى قبله

X��W��V��U���T��Sl لَعُنَو� :وقــــرأ البــــاقون، ٤٧:  عم����رانآلنحــــن نعلمــــه:  أي، بــــالنون�ُهُمــــ ،
:  ومنــه قولـــه تعـــالى،٤٤: آل عم���ران�m®���¬��«��ª��©��¨ �l:)٢(واحتجــوا لـــه بقولــه المتقـــدم

mg���f��e���d��c��b��ah��l��k����j��i��l فقـد قـرأه ،٥٧: آل عمران 
: آل عم�ران �ml��k����j��il: ولهفيهم اهللا، وحجته قوفي: أي�mg���f�l :حفص بالياء

: ، فقد أخبر اهللا تعالى عن نفسه، وحجـتهم فـي هـذا قولـه تعـالى�ْمِيهفَوُنَف� : وقرأ الباقون بالنون،٥٧
�m_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u����t��sl ـــــــــم ،٥٦: آل عم���������ران  ول
   .)٣(فيعذبهم: يقل

مـن ذلـك قـراءة القـراء ـ عـدا نـافع وابـن عـامر ـ وقد يكون السياق عامال مهما في اختيار القـراءة، و
 ١٣: النساء �m�����´��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ªl: لقوله تعـالى

 باليــــــــــــــــــاء ١٤: الن������������������ساء �mÆ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½lو 
، ١٣: الن�ساء �m��°��¯���®��¬��«��ªl:  وحجتهم فـي ذلـك قولـه تعـالى،�ُهْلِخْدُي�

�mومــن يطعنــا ندخلــه، فلمــا كــان : احــد، فلــو كــان بــالنون لكــان الفعــل األولليكــون الكــالم ذا ســياق و
���®��¬��«l قال :�m°��¯l ٤(يدخله اهللا: على معنى( .  

 ،١١٤: الن��ساء �m\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��Sl: قولــه تعــالىومثــل هــذا 
، وحجتهما أنه ظيما عا أجرفسوف يؤتيه اهللا: ، أيبالياء � فسوف يؤتيه�:  قرأ أبو عمرو وحمزةفقد

 فقـــد جعـــال الفعـــل بعـــده علـــى لفـــظ مـــا تقدمـــه ، �m��X��Wl :وهـــو قولـــه �m��Xlمـــن ذكـــر  قريـــب
 وحجـتهم مـا تقـدم فـي قولـه ، �m��Z��Yl : سـياق واحـد، ونجـد البـاقين قـرؤوه بـالنون علىليأتلف
هــــــم ردوا مــــــا ف ،٧٤: الن������ساء �m��Ï����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Äl: تعــــــالى

                                           
 .٤٢٣: وحجة القراءات ٩٥ ـ ٣/٩٤الحجة للقراء السبعة  )١(
 .١٦٣:  وحجة القراءات٥٢: الحجة في القراءات السبع  )٢(
 .١٦٤:  وحجة القراءات٥٢: الحجة في القراءات السبع  )٣(
 .٦٠: الحجة في القراءات السبع:  وينظر١٩٣: حجة القراءات  )٤(
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 ٢٧

 ،١١٥: الن���ساء��mo��n��m��l��k �l: اختلفــوا فيـــه إلـــى مـــا أجمعـــوا عليـــه وهـــو قولـــه تعـــالى
  . )١(بالنون

¾��¿����m���À: حفـــص لقولـــه تعـــالىعاصـــم بروايـــة ومثلـــه قـــراءة ابـــن كثيـــر وأبـــي عمـــرو و
Ál قولـه تعــالىفـي   مـا تقدمـه عـن اهللا تعـالى، وحجـتهم فــي ذلـكاباليـاء إخبـار، ٥: ي�ونس :�m��¶

º��¹��¸¼���»���lيفـصل اآليـات:  فجعلوا الفعل مسندا إليـه بلفـظ التوحيـد كأنـه قـال،٥: يونس ،
 :فـــــي القـــــرآن الكـــــريم منـــــهكثيـــــر وحجـــــتهم أن مثـــــل هـــــذا  �mr��ql :و قـــــرأه البـــــاقون بـــــالنون

mrl   و�mql   بلفظ الجمع، فألحقوا به ما كان له نظيرا، وذلك ليكون الكـالم علـى سـياق
  .)٢(واحد

�m��]����\���[��Z���Y���X��W��V: بــن كثيــر وأبــا عمــرو يقــرآن قولــه تعــالى اوالــسياق جعــل
��q��p��o��n���m��l��k��j��i��h��g��f����d���c��b��a��`��_��^

rl عــن نفــسه، وقــد ذكــر اليزيــدي حجــتهم  �كلــه بــالنون، يخبــر اهللا  ٦٩ - ٦٨: ا4س��راء
 بلفــظ الجمــع بعــدهنــه لمــا أتــى الكــالم  كأ،٦٩: ا4س��راء �m|���{��z��y���x��w��vl لقولــه : فقــال

في حين قرأ الباقون بالياء إخبارا عـن  على سياق واحد،  الكالم نظامجعل ما قبله على لفظه ليأتلف
�m:  تعـالىاهللا تعالى، وحجتهم في ذلك أن الكالم ابتدئ به بالخبر عن اهللا تعالى بلفظ التوحيد فقال

Ê��É��È�������Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á�lو ،٦٦: ا4س�������راء �mJ���I��H��G��F�l
 هـا فجعلوا ما أتى بعده من الكالم جاريا على معناه وذلك ألن القصة واحدة والكـالم في،٦٧: ا4سراء

  . )٣(يتبع بعضه بعضا
���mi��h��gjn��m��l��k���o��s��r��q��p: وهـــذا نجــــده واضــــحا فــــي قولــــه تعــــالى

w��v��u���tl عاصــم بــالنونفقــد قــرأ ابــن كثيــر و ،٩٦: النح��ل: �mpl  إذ أخبــر
�m��g���f : وحجــتهم فــي هــذا الوجــه إجمــاعهم علــى قولــه فــي اآليــة بعــدها،اهللا عــن نفــسه

k��j��i��hl نَيِزْجَيَلَو� :بالياءالباقون  وقرأبالنون،  ٩٧: النحل� ،إخبـارا عـن اهللا تعـالى 
هـذا و، ٩٦: النحل �mn��m��l��ko�r��q��p���l: وحجتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى قبله

  .)٤(من باب عطف اآلية على مثلها لئال تقطع مما قبلها
نون كمـا قـرأ حمـزة والكـسائي قولـه لوقد تكـون كثـرة اآليـات التـي تقـرأ بلفـظ الجمـع حجـة لمـن قـرأ بـا

 �خلقنـــاك� :٩: م���ريم �m����~��}��|��{��z��y��x��w����v��u��t���s��rl: تعـــالى
�m��w��v��u: ومــن ذلــك قولــه تعــالىظ الجمــع بعــد لفــظ اإلفــراد،  فقــد جــاء لفــ، واأللــفبــالنون

|����{��z��y��x�lو  ٨٥: الحج����ر�m��±��°��¯��®l و  ١١: ا�ع����راف
m��]��\l و  ٨: النب�أ�ma��`��_���~��}��|��{bg��f��e��d����c��l ال�صافات :

                                           
 .٢١١:  وحجة القراءات٢٧٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع  )١(
 .٣٦٤: الكشف عن وجوه القراءات السبع:  وينظر٣٢٧: حجة القراءات  )٢(
 .٤٠٦ :حجة القراءات  )٣(
 .٣٩٣:  وحجة القراءات٣/٤٤الحجة للقراء السبعة   )٤(



    القرآنيةالقرآنيةالقرآنيةالقرآنية     للقراءات للقراءات للقراءات للقراءات    االحتجاجاالحتجاجاالحتجاجاالحتجاج....................................................................................................................................................................................    .... ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد - - - - االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ. . . . 
  

 ٢٨

ٕتـدوا بهـذه الكثـرة وانمـا  فـي حـين نجـد القـراء البـاقين لـم يع وكلها من إخبار اهللا تعالى عـن نفـسه،،١١
فلــذلك قــرؤوا  �mLl :ولــم يقــل ٩: م��ريم �mx��w����v��u��tl: اعتــدوا بقربــه مــن قولــه تعــالى

 فـي سـياقه ولـم يعتـرض بينهمـا  ألن الكالم جاء بعده جاريا على لفظه، إذ هو، �mzl :بالتاء
  .)١(بكالم يوجب صرفه عن لفظ ما تقدمه إلى لفظ الجمع

  : ـ المبني للمجهول٣
ومن مظاهر اختالف القراءات القرآنية االختالف في صيغة األفعال، فمنها ما كان مبنيا للمعلوم 

فنجد فريقا قـرأ بـصيغة البنـاء للمعلـوم، ونجـد فريقـا آخـر بـصيغة البنـاء ومنها ما كان مبنيا للمجهول، 
  :دعم قراءته، ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتيت التي جحجالولكل فريق للمجهول، 

 �عـــونِجْرَت� : قـــرأ أبـــو عمـــرو،٢٨١: البق���رة�mÏ�����Î��Í��Ì��Ë��Ê �l: قولـــه تعـــالىفـــي ف
تـــصيرون، فنـــسب الفعـــل إلـــى الفـــاعلين، :  أي علـــى صـــيغة البنـــاء للمعلـــوم، وكـــسر الجـــيمبفـــتح التـــاء

بـضم  �m��Ìl :إليهم، وقرأ البـاقون  فأسند الرجوع،٤٦: البقرة �m��³��²��±l: قولهوحجته 
ـــاء ـــت الت ـــاء الفعـــلح الجـــيم، وف ـــ:  علـــى المجهـــول، أيببن ـــه تعـــالىَرُت �m��y���x��w :دون، وحجـــتهم قول

zl و  ٣٨: ا�نعام�m��³��²l ٢(فأسند الفعل إلى غيرهم، ٢١: العنكبوت(.  
 فقد قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو ،٢١٠: البقرة �mÊ��ÉËÏ��Î��Í��Ì��l :ومنه قوله تعالى 

، علـــى صـــيغة البنـــاء للمجهـــول، وحجـــتهم قولـــه فـــتح الحـــاء وبـــضم التـــاء  �m��Îl: ونـــافع وعاصـــم
�m��X��W��V���U���T��S��R: وقولـــــه ٦٢: ا�نع�����ام�mq��p��o��n��m��l �l: تعــــالى
Yl وكـسر الجـيم بفـتح التـاء�ُع األمـورِجـَْتر�: قـرأ ابـن عـامر وحمـزة والكـسائي و،٣٦: الكھف ، 

ُتـصار، :  ولـم يقـل،٥٣: ال�شورى �m��k������j��n��m��l�l:  وحجتهم قولـه تعـالىبنوا الفعل للمفعول،
 نـافع  وروى خارجة عـنأجمعوا عليه،ما فلما أسند الفعل إليها بإجماع القراء ردوا ما اختلفوا فيه إلى 

ويبـدو أن المعنيـين علـى هـاتين  ،)٣(بالياء المـضمومة ولـم يـروه غيـره �m��Í��Ìe��Ïl: قرأأنه 
َذي يرجـــع األمـــور، فـــإذا رجعهـــا رجعـــت، فهـــي علـــى هـــذا الـــ هـــو �القـــراءتين يتـــداخالن، فـــإن اهللا 

  .)٤(مرجوعة وراجعة
وفــتح  بــضم اليــاء �mel : فقــد قــرئ،١٢٣: ھ��ود �m�g����f��e��dl : قولــه تعــالىمثلــهو 

 عـــن  األمـــر كلـــه إلـــى اهللا، علـــى قـــراءة نـــافع وحفـــصّردُيـــ :علـــى صـــيغة البنـــاء للمجهـــول، أيالجـــيم 
  ،)٥(يصير األمر إليه على قراءة الباقين: أيالجيم، وكسر  بفتح الياء �عِرجَي�، و عاصم
 تداخل المعاني في أكثر من موضع من القـرآن الكـريم مـصاحبا الخـتالف القـراءات، ومـن يكونو

، فقد قرأ ابن كثيـر وأبـو )٦( ١٢٤: النساء �m~��}��|��{��z��yl: ذلك قوله تعالى

                                           
 .٣/١١٧الحجة للقراء السبعة :  وينظر٤٣٩: حجة القراءات  )١(
 .١٤٩: حجة القراءات  )٢(
)٣(

 .١٣١ ـ ١٣٠:  و حجة القراءات٤٢٨/ ١الحجة للقراء السبعة  
 .١٣١: حجة القراءات  )٤(
 .١٠٨: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٣٥٣: حجة القراءات  )٥(
 .٤٠:  وغافر٦٠: ومريم٤٠:األعراف: ٤٠:  ا�عراف�m����i����hl: وينظر  )٦(
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 ٢٩

ْيــد� :عمــرو وهــذا مــا نجــده فــي قولــه مــا لــم يــسم فاعلــه،  الجنــة، بــضم اليــاء وفــتح الخــاء علــى �لونَخُ
 �لزَُمــا تنــ� : فقــد قــرأ عاصــم فــي روايــة أبــي بكــر،٨: الحج��ر �m��a����`��_��~��}l: تعــالى

:  بـالرفع ، وحجتـه قولـه تعـالى�ُالمالئكـة� وعلـى مـا لـم يـسم فاعلـه المـشددة  بضم التاء وفتح الـزاي
�m���y���x�����z�l عــن عاصــمكــسائي وحفــص وقــرأ حمــزة وال،٢٥: الفرق��ان : �m~��}l بــالنون 

 وحجـتهم قولـه ، فقـد أخبـر اهللا عـن نفـسه،بالنـصب �m_l والمضمومة وكـسر الـزاي المـشددة 
فلمــا كانــت المالئكــة منــزلين بإجمــاع القــراء رد  ،١١١: ا�نع��ام �m��F����E���D��C��Bl :تعـالى ُ َ ُ

ّنـزلَت� :ُما اختلف فيه إلى ما ُأجمـع عليـه، وقـرأ البـاقون  بـالرفع، �ُمالئكـةال� و )١( بالتـاء المفتوحـة�َ
�m����Û����Ú��Ù��Ø و ٤: الق���در �mW���V��U��Tl: وحجـــتهم اإلجمـــاع علـــى قولـــه تعـــالى

Ü�lومع اختالف القراءات فإننا نجد أن المعنيين ، على أن التنزيل مسند إلى المالئكة،٦٤: مريم 
  ).٢(ذا نزلت المالئكة فبإذن اهللا نزلتٕيتداخالن ألن اهللا لما أنزل المالئكة نزلت، وا

ّرأينا فيما مضى أن عددا من القراء يعتد بإجمـاع القـراء فـي االحتجـاج لقراءتـه، فـي حـين نجـد أن 
�m���S��R��Q��P: لقراءتهم، ومن ذلـك قولـه تعـالىاآلخرين يعتدون بسياق الكالم في االحتجاج 

Z��Y��X��W��V����U��Tl وابــــن عــــامر كثيــــر وأبــــو عمــــرو فقــــد قــــرأ ابــــن ،٤٧: الكھ����ف :
َتس�  وأتـى بالتـاء لتأنيـث ،مرفـوع بـه �ُالجبـال� وعلـى مـا لـم يـسم فاعلـه  اليـاء بضم التـاء وفـتح �يرُ

: النبأ �m��w��v���u���tl:  وذلك ألنهم احتجوا بقوله تعالىالجبال ألنها جمع لغير اآلدميين،

  . فيه إلى ما أجمعوا عليه فقد ردوا ما اختلفوا،)يرَسُت( والمستقبل منه ،٢٠
نـسير� : فقد قرؤوانافع وحمزة والكسائيوأما  َ  �َالجبـال�و المـضمومة واليـاء المكـسورة،  بـالنون �ُ
:  بعــــده، إذ أخبــــر اهللا تعــــالى عــــن نفــــسه، واحتجــــوا لهــــذا بقولــــه تعــــالى بتعــــدي الفعــــل إليهــــابالنــــصب

mZ��Y��X��W��Vl فلــم يغــادُوحــشروا (: ولــم يقــل،٤٧: الكھ��ف َ الكــالم بمــا أتــى ألحقــوا و ،)رُ
   .)٣( وأحسنأولى اللفظ على مثله لمجاورته له ردعندهم ف ،بعده ليأتلف على نظام واحد

: ، ومـن ذلـك قولـه تعـالىبقرب الكلمات من بعـضهابسياق الكالم ومعززا يكون وقد نجد اإلجماع 
�mS��R��Q��P��O��N��M��L����K��J�lكثر من قراءة، وسأذكر  ورد فيها أ فقد،١١٩: ا�نعام

 بفـتح الفـاء والـصاد، وحجـتهم �لصَوقـد فـ�: وحمـزة والكـسائيفـي روايـة أبـي بكـر  عاصم اءة قرمنها
 فلمــا قــرب ،١١٩: ا�نع��ام �m��I��H���G��F��E��D��C��B��Al: فــي قولــه �ظهــور اســم اهللا 

 وحجـــتهم قولـــه  لكـــم،صل اهللاَوقـــد فـــ:  لقـــرب اســـمه مـــن الفعـــل إذ المعنـــى�صلَفـــ�مـــن الفعـــل قـــرؤوا 
مــا حــرم� :قــرؤواو ،�صلنا اآليــاتَقــد فــ�: تعــالى حــذف الفاعــل بداللــة مــا جــاء فــي بــضم الحــاء و �ُ

 �m�F��E��D��C��B��Al:  الفاعـــل فـــي قولـــه تعـــالىالقـــرآن مـــن التحـــريم بتـــرك تـــسمية
ة الفاعـل،  فجرى الكالم فيها بترك تسمي،٩٦: المائدة�mP��O��N��M��L��K���J�lو  ٣: المائدة

ه بتـرك يـضاف إلـى ذلـك أن الكـالم أتـى بعـد ،فيه من ذلك على لفظ ما اتفقوا عليـهفأجروا ما اختلفوا 

                                           
)١(

 .٤٠٤: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ف تاء الجتماع تاءين بحركة واحدة، ينظرفحذ) تتنزل: (أصله 
 .٦٤: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٣٨١: حجة القراءات  )٢(
 .٤٢٠، ٤١٩:  وحجة القراءات١٣٣، ١٣٢: الحجة في القراءات السبع  )٣(
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 ٣٠

 ليكـون لفظـا المـستثنى �مرُحـ� فـألحق قولـه ،�mS��R��Q��P�l: تسمية الفاعل وهو قوله تعالى
  . )١(والمستثنى منه متفقين

 بـضم الفـاء و �صلُوقـد فـ� : فيـه فقـرؤواسياقولم يعتد ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بغير الـ
ا حــرممــ� �m���l���k��j��i:  بــضم الحــاء، علــى مــا لــم يــسم فاعلــه، وحجــتهم فــي هــذا قولــه تعــالى�ُ

��n���ml وذلـــك ليـــأتلف اللفظـــان علـــى نظـــام واحـــد، إذ كـــان المفـــصل هـــو المحـــر،١: ھ���ود   م وال
   .)٢(ضرورة تدعو إلى المخالفة بين اللفظين

اء كثيرا فـي االحتجـاج بـالقرآن الكـريم لقـراءاتهم ونجـد ذلـك فـي ّدو أن السياق قد عول عليه القرويب
�m��a��`��_��~��}���|��{��z����y��x��w: أكثــــر مـــــن موضـــــع، ومنــــه قولـــــه تعـــــالى

�g��f��e��d����c��bl البنــاء علـى  فقـد ذهـب نـافع وابــن عـامر إلـى قراءتـه ،١٠٩: التوب�ة
أمـن �بـالرفع، و �ُبنيانـه� وكـسر الـسين والهمـزةبـضم  �أفمـن ُأسـس�: نحـو على ما لم يسم فاعله

�m��d��c��b��a�l:  بــالرفع أيــضا، وحجتهمــا مــا تقدمــه مــن قولــه تعــالى�ُبنيانــه� و�ُأسـس
 وذلـك ألنـه كـان يحــسن تـسمية الفاعـل لـو كـان للفاعـل ذكــر، فأمـا إذا لـم يكـن لـه ذكــر ،١٠٨: التوب�ة

ـ علـى تـرك تـسمية الفاعـل، فتـرك التـسمية أيـضا فـي هـذا  �mb��ad��c��l :وقد تقـدم قولـه
 على التقوى هو المسجد الـذي بنيانـه علـى سسجد الذي ُأسم أقرب وأولى، على أن يكون ال ـعندهما

  .)٣(	تقوى من اهللا، وهو مسجد الرسول 
صب  ونــ والــسينبفــتح الهمــزة �mxl: وذهــب البــاقون إلــى قراءتــه علــى البنــاء للمعلــوم نحــو

m��yl علــى المفعوليــة فــي الموضــعين، وقــد احتجــوا لــذلك بــأن صــدر هــذه القــصة مبنــي علــى 
فجعـل االتخـاذ  ١٠٧: التوب�ة �m��E��D��C��B��Al :تسمية الفاعل وهو قولـه تعـالى

لهـم، فكـذلك التأســيس يجعـل لهـم ليكــون الكـالم واحـدا، وقــد عـززوا مـا ذهبــوا إليـه بمـا بعــده وهـو قولــه 
ــَ والــذين ب،١١٠: التوب��ة �m��t�{��z���y��x��w���v��ul: تعــالى ا ريبــة هــم الــذين َأســسوا، ْوَن

  . )٤(فلذلك آثروا ذكر الفاعل
�m��A: وقــد نجــد ســياق الكــالم معــززا بقــرب الكلمــات بعــضها مــن بعــض، ومــن ذلــك قولــه تعــالى

�I��H��G��F��E��D��C��Bl عـن عاصـم فقد قرأه حمـزة والكـسائي وحفـص ،٢٥: ا�نبياء :
�mI��Hl   بالنون وكسر الحـاء، وحجـتهم فـي ذلـك أن قولـه�m��Hl  جـاء علـى مجـرى قولـه�m

��Bl،  ولفظهـا قريـب مـن لفـظ الجمـع، فجـرى الكـالم علـى نظـام واحـد، إذ كـان الـوحي واإلرسـال
��m��G��F�������E����D���C�����B: جميعا هللا تعالى، فأسندوا الفعلين إليه، ويقوي هذا عندهم قوله تعـالى

K��J��I��H�l١٦٣: النساء.  

                                           
)١(

 .٢/٢٠٥الحجة للقراء السبعة :  وينظر٢٦٩، ٢٦٨: حجة القراءات  
)٢(

 .٢٦٩: حجة القراءات  
)٣(

 .٣٣٧، ٢/٣٣٦الحجة للقراء السبعة :  وينظر٣٢٤، ٣٢٣: حجة القراءات  
)٤(

 .٢/٣٣٦الحجة للقراء السبعة :  وينظر٣٢٤: حجة القراءات  
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 ٣١

 �m£l: وقـد يكــون الـسياق مبــررا لقراءتــه بالبنـاء علــى المجهـول واليــاء عنــد البـاقين، فقــد قــرؤوا
 وذلـك ألنهـم يـرون أن آخـر الكـالم ،�mBl: ، وتركوا الحمل على قوله)١(بضم الياء وفتح الحاء

 فلـــو كـــان الكـــالم يتبـــع ،٢٥: ي���اءا�نب �mO���N��M��������L���Kl: جـــرى علـــى غيـــر لفـــظ أولـــه، إذ قـــال
فيكــون  )ومــا أرســلت مــن رســول(:  ألنــه لــم يقــل فــي أول اآليــة،�mOl: بعــضه بعــضا لــم يقــل

 : قولــه تعــالىآخــر الكــالم تابعــا ألولــه، فلمــا لــم يكــن الكــالم منتظمــا مــع مــا قبلــه لــم يجــب أن يجعــل
m��Hl  بــالنون بلفــظ�m�Bl ،٢(ه، واحتجــوا لــذلك ولهــذا عــدلوا بــه إلــى لفــظ مــا لــم يــسم فاعلــ( 

  .٣٦: ھود �m����Ñ��Ð��Ï�������Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È�����Ç��Æl: بقوله تعالى
���:عامال من عوامل اختيار البناء للمجهول في القراءة، ومن ذلك قوله تعالىتكون وقد نجد الكثرة 

�m��©����¨��§�����¦l فقـــد اختـــار أبـــو عمـــرو قراءتـــه،٣٦: ف���اطر  :�mil   مة مـــضموبيـــاء
 بالرفع لنيابته عن الفاعـل، وحجتـه فـي هـذه القـراءة أن �m|lالبناء للمجهول و وفتح الزاي بلفظ 

: ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى)٣(مــا أتــى فــي القــرآن مــن المجــازاة جــاء أكثــره علــى لفــظ مــا لــم يــسم فاعلــه
mF��E��D����C��B��A �lقبلـه ويقوي الياء قولـه تعـالى،١٧: غافر  :�m���£��¢��¡���

¤lولــم يعــول البــاقون علــى الكثــرة فقــرؤوه،٣٦: ف��اطر� : �mul مفتوحــة وكــسر الــزايبنــون  
 :أي  عن نفسه،� وهو إخبار من اهللا ،)٤(ةبالنصب على المفعولي �m�}lالبناء للمعلوم و بصيغة 

  .٣٧: فاطر ����m��º��¹l:)٥(بعدهتعالى قوله ـ عندهم ـ ومما يقوي النون ، نحن نجزي كل كفور
قولـــه ومـــن ذلـــك ول دفعـــا للتـــوهم،  علـــى البنـــاء للمجهـــ األفعـــالد القـــراء يختـــارون قـــراءة نجـــكـــذلكو

ــْمُأ� :قــرأ أبــو عمــروفقــد  ،٢٥: محم��د �m�y���x��w��v��ul: تعــالى  بــضم الهمــزة � لهــمَيِل
 وال وكــسر الــالم وفــتح اليــاء علــى مــا لــم يــسم فاعلــه، وذكــر أبــو عمــرو أن الــشيطان ال يملــي ألحــد،

�m��e:  وحجتــه فيمــا ذهــب إليــه قولــه تعــالى وال يوســع لــه فيهــا إال اهللا ســبحانه،،حــديــؤخر أحــد مــدة أ
m��l��k��j��i�������h��g��fns��r��q��p����o�� �lوالــذي يبــدو أن .١٧٨: آل عم��ران 
 بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن اإلمالء مـسند إلـى �ملىوَأ� :أبا عمرو كان يرى أن القارئ إذا قرأ

 ليزيـل الـوهم، �وُأملـي� فقـرأ ، ولـم يجـر هللا تعـالى قبـل الفعـل ذكـر ذكره قد تقـدم الفعـلالشيطان، ألن
}��|��{����m :عــالىفــاإلمالء علــى هــذا يكــون راجعــا إلــى اهللا ال إلــى الــشيطان كمــا قــال ت

~ �lوأصــل اإلمــالء اإلطالــة فــي العمــر، يقــال تملــى فــالن منزلــه إذا طالــت إقامتــه ،٤٤: الح��ج 
 فهـــو صـــفة اســـتعمل ،متـــسعا منـــه: انتظرتـــه مليـــا مـــن الـــدهر، أي: "بـــو علـــي الفارســـي، قـــال أ)٦(فيـــه

   . )٧("استعمال األسماء

                                           
)١(

 .٣١٢: التذكرة في القراءات البن غلبون 
)٢(

 .٤٦٧، ٤٦٦: حجة القراءات  
)٣(

 .٥٩٣: حجة القراءات  
)٤(

 .١٨٩: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٥٩٣: قراءاتحجة ال  
)٥(

 .٣/٣٠٠الحجة للقراء السبعة   
)٦(

 .٦٦٨، ٦٦٧:  وحجة القراءات٤٠٥، ٣/٤٠٤الحجة للقراء السبعة   
)٧(

 .٣/٤٠٤الحجة للقراء السبعة  
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 ٣٢

، وذهــب  بفــتح الهمـزة، أي زيــن لهـم الــشيطان كمـا ذكــر النخعـي، �m�y���xl :وقـد قــرأه البـاقون
هـذا ل واحتجـوا ٕآخرون إلى إثبات اإلمالء هللا تعالى، فالفعل مسند إلى اهللا تعالى وان لم يجر له ذكر،

ـــه تعـــالى فالهـــاء ، ٩: الف���تح �mº��¹��¸��¶��µ���´��³��²l: بقول
، 	عائــدة علــى النبــي  �m��¶��µl: ، وفــي قولــه� )اهللا(عائــدة علــى  �m¸lفــي 

 فالتـسويل راجـع إلـى الـشيطان واإلمـالء إلـى ،�m��y���x��w��v��ul: وعلى هذا حملـوا قولـه
    .)١(اهللا

  : ـ التشديد والتخفيف٤
 التشديد والتخفيف عاملين من عوامل اخـتالف القـراء، فقـد قـرأ قـسم مـن القـراء بالتـشديد وقـرأ ونجد

�m��h��g:  وقد احتج كل قسم لقراءتـه بـالقرآن الكـريم، ومـن ذلـك قولـه تعـالىالقسم اآلخر بالتخفيف،
p��o��n��m��l��k��j��i �lاختلـــف القـــراء فـــي تـــشديد الـــزاي وتخفيفهـــا فـــي فقـــد،٩٠: البق���رة ّ 

ـــ  �m�Êlالفعـــل  ـــرا، وفيمـــا يـــأتي بي ـــا كبي ـــسورة وفـــي غيرهـــا اختالف ـــك بـــشيء مـــن افـــي هـــذه ال ن ذل
  :اإليجاز

ِينز� :ذهب ابن كثير وأبو عمرو إلى قراءته بالتخفيف في جميع القرآن، وحجتهما لذلك قوله  �لُ
الفعـل وكـان ابـن كثيـر يخفـف ، )ّنـزل اهللا (:ولم يقـل ٩٠: البقرة �m��e���d��c��b��al: تعالى

�m�������u������t��s��r: الــــذي فــــي أولــــه يــــاء أو تــــاء أو نــــون فــــي كــــل القــــرآن، إال فــــي ثالثــــة مواضــــع
vl و ٢١: الحج��ر �m{��z���y��x��w��v��u��t�lو  ٨٢: ا4س��راء�m��¢��¡

¥��������¤��£ �lوال يخفف،٩٣: ا4سراء  : �m��¬��«��ª��©l ويخفـف ١٦: الحدي�د :�m����[��Z��Y
]��\ �lو  ١١٥: ئ�دةالما�mn��m��l��k��j��i��h��g�lو  ٩٠: البق�رة�m��`��_��~

f��e��d��c��b�����al و  ٣٤: العنكب��������وت�m������f��e��d��c��b��a��`
gl يخففو ١٢٤: آل عمران :�mk�����j�����i��hl ١٩٣: الشعراء.  

قولــه ورد فــي  فــي البقــرة ومــا أشــبهه بــالتخفيف فــي جميــع القــرآن إال مــا �ِينــزل�: وقــرأ أبــو عمــرو
 ،٢١: الحج�ر ��m��v�������u������t��s��rl:وفـي ٣٧: ا�نع�ام �m��]��\��[��Z���Y���X����W��Vl: تعـالى

والــذي يبــدو أن أبــا عمــرو اختــار التــشديد فــي هــذا ألن نزولــه كــان شــيئا بعــد شــيء، فكأنــه لمــا تــردد 
 فـي كـل �نـزل�: ، ويـشدد�ِمنزلـون� و �ِمنزلها� و �َمنزل�: ويخففنزوله وطال شدده لتردده، 

، والظاهر أنه أراد أن يجمع )٢( فإنه يشدده،١٩٣: الشعراء �m��k�����j�����i��hl: القرآن إال في قوله
  . )٣(التخفيف والتشديد: بين اللغتين

ُنــزل ويُون�:  بالتــشديدوقــرأ حمــزة والكــسائي نــزل� ــ� و َزل بــه الــروحَن ومــا نــزل مــن � و �َ األمــين
 �m��°��¯��®��¬l و ٣٤: لقم��ان �m���Ã��Âl:  القــرآن كلــه، إال موضــعين فــي�الحــق

                                           
)١(

 .٦٦٩، ٦٦٨: حجة القراءات  
)٢(

 .١٠٦:  وحجة القراءات٣٤٤ ـ ٣٤٣/ ١الحجة للقراء السبعة  
 . ١٠٦:  حجة القراءات)٣(
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 ٣٣

: ، ويخففــان١٨: المؤمن��ون �m��E��D��C��B��Al:  وحجتهمــا قولــه)١(بــالتخفيفف ٢٨: ال��شورى
   .)٢(حيث وقع �منزلين�و  �منزلون� و �لزمن�

ء أو نــون، وأمـا الفعـل الــذي بالتـشديد إذا كـان فعـال فــي أولـه يـاء أو تـا �ينــزل� :نـافع وكـذلك قـرأ
: المائ�دة�m]��\����[��Z��Y�l :في أوله ميم فإنه لم يستمر فيه على وجه واحد، فكـان يـشدد فـي

َويخفف ما سواه، فإذا كان ماضيا ليس في أوله ألف، وكان فعل ذكـر خفـف الـزاي مثـل قولـه ، ١١٥ َ
 ويــــشدد ســــائر ،١٦: الحدي����د �m�¬��«��ª��©�l: ومثــــل قولــــه تعــــالى  �mk�����j�����i��hl: تعــــالى
  . )٣(القرآن

  و�ينزلـون�  و�ينـزل� و �منـزل�:  مثـل)٤(ابن عامر بتشديد ذلك كلـه فـي جميـع القـرآنوقرأ 
نــــزل بــــه �: وفـــي الــــشعراء] ١١٤: اCي����ة[�ms��r��q��p���o��n �l:  األنعــــام، وفــــي�منـــزلين�

   .�ما نزل من الحق�:  وفي الحديد�َ األمينَالروح
نـزل � فـي المائـدة و �منزلهـا� و �ننـزل� و �ينـزل�: وكان عاصم فـي روايـة أبـي بكـر يـشدد

قـال حفـص عـن : "، وقال أبو علي الفارسـي)٥( في كل القرآن�نزل به الروح األمين� و �من الحق
يـضا أ ١٦: الحدي�د �m��¬��«��ª��©l: خفيفـة، وكـذلك ١٩٣: ال�شعراء �m��k�����j�����i��hl: عاصم
   .)٦("مشددان: أبو بكر بن عياش: ، وقالخفيفة

 نبأتــه وأنبأتــه : بــالتخفيف لغتــان مثــل�لَأنــز�بالتــشديد و  �نــزل�والحجــة لمــن قــرأ بالتــشديد أن 
ــــــك قولــــــه تعــــــالى ــــــه، ومــــــن ذل �� :�mF��E��D��C��B��AG���J��I��Hوعظمتــــــه وأعظمت

Kl بـالتخفيف  جـد االخـتالف بـين القـراءتينوعلـى هـذا فإننـا ن، )٧(فقد جاءت باللغتين ٢٠: محمد
  .)٨(والتشديد قائما على أساس من االختالف في اللغات وهذا كثير في القرآن الكريم

�m��{��z: ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى نجــده قائمــا علــى أســاس االخــتالف بــين معــاني المفــرداتقــدو
��~��}���|l و  ٧١: الزم��ر�m��±��°��¯��®��¬l اصــم  فقــد قــرأ ع،٧٣: الزم��ر

 للقليـل والكثيـر، وحمزة والكسائي بالتخفيف في الموضعين ووجه التخفيف عندهم أن التخفيف يصلح
 وذهـب نـافع وابـن  فكان التخفيف أولى، ألن الفعل لم يتـردد،دة،لجنة تفتح مرة واحوذلك ألن أبواب ا

عل، ألن كل باب منها  ألنهم أرادوا تكرير الف، وذلك إلى القراءة بالتشديدعامر وابن كثير وأبو عمرو
قولــه و ٢٣: يوس��ف �m������I��Hl: إجمــاعهم علــى التــشديد فــي قولــه تعــالى وحجــتهم فــتح،

                                           
)١(

 .١٠٦:  وحجة القراءات٣٥: الحجة في القراءات السبع 
)٢(

 .١/٣٤٤الحجة للقراء السبعة  
)٣(

 .١/٣٤٣الحجة للقراء السبعة  
)٤(

 .١/٣٤٤الحجة للقراء السبعة  
)٥(

 .١/٣٤٤الحجة للقراء السبعة  
)٦(

 .١/٣٤٤الحجة للقراء السبعة 
)٧(

 .١٠٦:  وحجة القراءات٣٥: لسبعالحجة في القراءات ا 
)٨(

: ، ويس٣١، ١٩: ، والحج٥٩:، والحجر٦٢: ، واألعراف١٨٥، ١٢٦: البقرة: ينظر مثال. ١١٤: حجة القراءات 
 .، وغير ذلك مما ال يتسع المجال لذكره٦٨



    القرآنيةالقرآنيةالقرآنيةالقرآنية     للقراءات للقراءات للقراءات للقراءات    االحتجاجاالحتجاجاالحتجاجاالحتجاج....................................................................................................................................................................................    .... ميالدية ميالدية ميالدية ميالدية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد - - - - االستاذاالستاذاالستاذاالستاذ. . . . 
  

 ٣٤

، وهو أن كل ما فـتح مـرة ووجه التشديد ذكره اليزيدي ،٥٠: ص �m�����i��h��g��f��el: تعالى
  .)١()فتح(بعد مرة فهو التفتيح، وهو مصدر 

 قــرأ ابــن فقــد ،٣: الممتحن��ة�m�f�����e���d��cg������hl��k��j��i��� �l: ومنــه قولــه تعــالى
ْيفــ�: كثيــر ونــافع وأبــو عمــرو  �لِصْفــَي�اختــار عاصــم التخفيــف و بــضم اليــاء وفــتح الــصاد، �َصلُ

�m��y��x���w��v:  كمـا قـال،يفـصل اهللا بيـنكم:  والمعنـى، يـضرب:مثـلبفـتح اليـاء وكـسر الـصاد، 
��`��_��~��}��|��{��zl َيفــــ�:  ابــــن عــــامروقــــرأ ،٢٥: ال����سجدة ، بــــضم اليــــاء �صلُ

 بــأن ، وعللــوا ذلــك�صلَفــُي�  الــصاد وكــسرهاواختــار حمــزة والكــسائي تــشديدوتــشديد الــصاد وفتحهــا، 
أوقعـا التـشديد الـذي يـدخل فـي الكـالم لتـردد الفعـل  تردد الفعـل وكثـرة مـا يفـصل اهللا بيـنهم يـوم القيامـة

  .)٢(وتكراره
�o������Y��X: ف نظــرا ألصــلهما الــصرفي، ومــن ذلــك قولــه تعــالىوقــد يختــار التــشديد أو التخفيــ
a��`����_���^��]��\��[���Zn وابـن عـامروعاصـم فقـد قـرأ نـافع  ٦٧: م�ريم: �o���Yn ضم بـ

ْ ذكرارُكْذَر يَكَذ، جعلوه من التخفيفالكاف و أوال يعلم، :  أي الذي يعقب النسيان والغفلة، هوالذكرو، ِ
ابــن كثيــر وأبــو  فــي حــين قــرأ ،١١: ع��بس �o�������m��������l����kn: ذا قولــه تعــالىأوال ينتبــه، وحجــتهم فــي هــ
الـــذي هـــو بمعنـــى ) تـــذكر( جعلـــوه مـــن ،التـــشديدبف���تح الك���اف و �o��|n :عمـــرو وحمـــزة والكـــسائي

 التـاء فـي تيتـذكر فُأدغمـ: ، واألصـل ولـيس تـذكرا عـن نـسيانأوال يتدبر ويتفكر ويعتبر:  أي،)تدبر(
 �oÑ��Ð�������Ï����Înو  ١٩: الرع������د �o��Q��P���O��Nn: ، وحجــــــتهم قولــــــه تعــــــالى)٣(الــــــذال
فقـد  ،٦٢: الفرقان �o��|��{��z��y��x��w��v��u�����t���sn:  ومثله قوله تعالى،٩: الزمر

ُيذكر�: وحدهقرأه حمزة   ،بالتـشديد �o�|n:  وقـرأ البـاقونيتـذكر،: ، وهو على معنـى بالتخفيف �ْ
 يأتيـان بمعنـى كر ويتـذكرْذَيـ": ، قـال الفـراء٩: الزم�ر �oÑ��Ð�������Ï����În: تعـالىوحجتهم قوله 

  .)٥(ذكرت حاجتك وتذكرتها: ، يقال)٤("واحد
: ا�نع���ام���oU��T���S��R��Q��P��O��N��M��L���K��Jn:  ومنـــه قولـــه تعـــالى

 إحـدى اليـاءين اسـتخفافا  علـى حـذف، اليـاءتخفيـف ب�(٦)قاْيَض� : بقراءته ابن كثيرانفرد فقد ،١٢٥
 : البــــاقون وقــــرأ ألن بهــــا وقــــع االســــتثقال،،واســــتثقاال ليــــاء مــــشددة مكــــسورة، والمحذوفــــة هــــي الثانيــــة

 ولم الثانية، في األولى ت، وأدغم)ِفيعل( على وزن بياءين) ضييق(: ، وأصله الياء بتشديد�ضيقا�
إسـكان الـصاد  ب�دَعْصَيـ� : بقـراءة كثيـر ابـنكذلك انفـردين، وَن وهْيَ ه: مثلءيحذف من الكلمة شي

َ مــن صــعد يــصعد وحجتــه قولــه تعــالىاخففــم ِ :�o»��º��¹��¸n وقــرأه أبــو بكــر،١٠: ف��اطر : 
 :وقـــــرأه البـــــاقون ،فــــي الـــــصاد األصـــــل فيــــه يتـــــصاعد، فـــــأدغم التـــــاء ، بالتـــــشديد وبـــــألف�يــــصاعد�

                                           
)١(

 .٢٠١: الحجة في القراءات السبع: ، وينظر٦٢٥: حجة القراءات 
)٢(

 .٦٣٥، ٦٣٤:  والكشف عن وجوه القراءات السبع٧٠٦: جة القراءات وح٤/٣٨الحجة للقراء السبعة  
)٣(

 .٤٤٩:  والكشف عن وجوه القراءات٤٤٥: حجة القراءات 
)٤(

 .٢/٢٧١معاني القرآن للفراء  
)٥(

 .٥١٣: حجة القراءات 
)٦(

 .٢/٢٠٩الحجة للقراء السبعة : ينظر. بتخفيف الياء ١٣:  الفرقان�m��O��Nl: وكذلك قرأ 
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 ٣٥

يصعد� يتصعد:، وأصله� ن هذه القراءات في المعنى، فمعنـى  فأدغموا التاء في الصاد، وال فرق بي
د ويصاعد ويصعد واحدَعْصَي  ١(أن يتكلف اإلنسان ما ال يطيق شيئا بعد شيء: ، وهو(.   

وقد يكون اختيار التشديد أو التخفيف راجعا إلى انسجام الكالم مع ما تقدمه أو يكـون راجعـا إلـى 
ــــه تعــــالى ــــك قول ��¦��§��¨��©��¢��£���¤����¥���o: مــــا اتفــــق عليــــه، ومــــن ذل

�ªn عــــن عاصــــمحمــــزة والكــــسائي وأبــــو بكــــرابــــن عــــامر و فقــــد قــــرأ ،٧٥: الفرق����ان : �o���¢n 
، � اهللافيهــا تحيــة وســالما مــن ) أهــل الجنــة ( أي يلقــونلقــي يلقــى،: ، جعلــوه ثالثيــا مــنبــالتخفيف

 �oW����V��U����T��Snو  ٥٩: م����ريم �o�£��¢��¡n: فالفعـــل لهــــم، وحجــــتهم قولــــه تعـــالى
 بلفـظ مـا تقدمـه ليكـون الكـالم علـى نظـم واحـد، وقـرأ) بـالتخفيف( �o¢n فجعلـوا قولـه ،٦٨: نالفرقا

ّ على ما لـم يـسم فاعلـه، بالتشديد �o��¨��§n : وحفص عن عاصمابن كثير ونافع وأبو عمرو
لقــى يلقــي، : وجعلــوه رباعيــا مــن يلقــيهم اهللا ومالئكتــه التحيــة والــسالم إذا دخلــوا الجنــة، وحجــت: أيهم 

  .١١: ا4نسان �o��s��r��qn:  قوله تعالى في)٢(إجماعهم على التشديد
����o: ويكــون الحمــل علــى مــا ُأجمــع عليــه حجــة لمــن يقــرأ بقــراءة معينــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى

¥��¤��£��¢��¡ �nع ِبــَ بــالتخفيف مــن ت�ْمُوكُعــَبْتَال ي� : وحــده فقــد قــرأ نــافع،١٩٣: ا�ع��راف
بالتشديد من اتبع يتبـع، وحجـتهم فـي ذلـك إجمـاع الجميـع علـى قولـه  �o¥ �n :ع، وقرأ الباقونَبْتَي 

وقــال ، )٣(بالتــشديد، فحملــوه علــى مــا أجمعــوا عليــه ١٤٣: البق��رة �o�����q��p��o��n��mn: تعــالى
َتبعــه: بعــض أهــل اللغــة ــالت َِ مــضى خلفــه إذا :  بالتــشديدعــهَاتبو  مــضى خلفــه ولــم يدركــه،إذا: فيخفب

  .)٤(وهما لغتان فصيحتان، فأدركه
دليال عند آخرين، ومـن يكون سياق الكالم إن  ف،ن اإلجماع دليال الختيار القراءة عند قوما كٕاذاو

 فقــد قــرأ نــافع وابــن كثيــر ،١٩٣: ال��شعراء �ok�����j�����i��hn: ذلــك اخــتالف القــراء فــي قولــه تعــالى
جــاء بــه : بــالرفع، أي �o�jk����n :بــالتخفيف و  �o�hn :حفــصعاصــم فــي روايــة وأبــو عمــرو و

�o��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â:  وحجــتهم قولـه تعــالى،
 ألن الـروح هــو جبريـل ،
جبريـل 
��Èn وقولــه، ١٠٢: النح��ل :�o���d��c��b��a��`��_n التــصال  بالتــشديد ال غيــر،٩٧: البق��رة 

اء، ردوا مـا ، فلما كان في هـذين الموضـعين جبريـل هـو الفاعـل بإجمـاع القـرالهاء بالالم وحذف الباء
ابـن  للتعديـة، وقـرأ �ُهَزلـَن�اختلفوا فيـه إلـى مـا أجمعـوا عليـه، والبـاء هنـا للتعديـة كمـا أن التـشديد فـي 

َزلَنــ� :عـامر وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر وحمــزة والكـسائي الــر�و بتــشديد الــزاي  �ِهِ بــَوح األمــين َ� 
ُنـزل اهللا: بالنصب على المفعولية، والمعنـى الخبـر عـن عـد ب، وحجـتهم أن ذلـك أتـىَ األمـينَ بـه الـروح 
 والتنزيــــل مــــصدر نـــــزل ،١٩٢: ال����شعراء �o��f��e��d��cn: تنزيــــل القــــرآن وهــــو قولــــه تعـــــالى

                                           
)١(

 .٨١ ـ ٨٠: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٢٧١: القراءاتحجة  
)٢(

 .٥١٥:  و حجة القراءات٣/٢١٧الحجة للقراء السبعة  
)٣(

 .٣٠٥:  وحجة القراءات٢/٢٨٤الحجة للقراء السبعة  
)٤(

 .٣٤٢:  والكشف عن وجوه القراءات السبع٩٣: الحجة في القراءات السبع 
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 ٣٦

َزلَن�بالتشديد، فكأن قوله  الرِهِ ب َوح األمين ُ كان مردودا على مـا تقدمـه مـن ذكـر اهللا، فحمـل عليـه �َ
  .)١(على لفظ أوله إذ كان على سياقهما جاء بعده ليكون آخر الكالم منظوما 

 القراءة عند كل فريق من القراء، ونجـد ذلـك وقد يشترك المعنى العام لآلية مع السياق في اختيار
 : فقد قرأ أبو عمـرو وابـن كثيـر،١١: ا�نفال �o��f��e��d����c��bn: واضحا في قوله تعالى

 وقـد أضـاف الفعـل  بـالرفع علـى الفاعليـة،�ُاسَعنال� و األلف وب والتخفيففتح الياء ب�ُمُاكَشْغَإذ ي�
هـذا الء فـي ؤ يغشاه، وحجة هُغشيه النعاس: أن النعاس فعل الفعل ألنه يقال:  والمعنىإلى النعاس،
ـــه تعـــالى  فالنعـــاس ،١٥٤: آل عم���ران�oK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�n: قول

  .ختارا هذا الوجه من القراءةهنا هو الذي يغشى فهو الفاعل، والقصة واحدة فلذلك ا
 و  المكـسورةبـضم اليـاء وتـشديد الـشين oc��bn :عاصم وحمزة والكسائيو وقرأ ابن عامر 

�odn  َاهللا يغشيكم النعاس، وحجتهم في هذا أن الفعـل أتـى : منصوب على المفعولية، أي بعـد 
���o��o��n��m��l��k��j��i��h���g���p: ذلــــــك مــــــسندا إلــــــى اهللا تعــــــالى وهــــــو قولــــــه

qn بما قبله أن يكون خبرا عن اهللا تعالى أنه هو الفاعل ـ عندهم ـ فكان األولى ، ١١: ا�نفال
 �o�t��s��rn:  ومما يقـوي التـشديد عنـدهم قولـه تعـالى،له، وذلك لينتظم الكالم على سياق واحد

الياء وسكون الغين  بضم �ُمُيكِشْغُإذ ي� : قراءته بالتخفيفنافعوعلى هذا المعنى اختار  .٥٤: النجم
�o��r��q: قوله تعـالى )٢( في ذلكَاس، وحجتهمَع النُ اهللاُمُيكِشْغُي:  منصوب، أي�َاسَعالن�و 

t��sn ٩: يس.  
    : ـ التفسير٥

 فــي ّ القــراء اخــتالفورديكـون االحتجــاج بآيــات كريمــة تتــصل بــالمعنى الـذي تحملــه القــراءة، فقــد و
خرون يقرؤونها بالتاء، ومن ذلك ما جاء في اختالف القراء فـي قولـه ا بالياء واآلأهاألفعال، فقسم يقر

 فقــد ،١٣: آل عم��ران�oa��`��_��~���}��|���{��z��y��x��w�n: تعــالى
 بالتاء على مخاطبة اليهود، وحجته فيما قرأ أن الكالم قبل ذلك جرى بمخاطبـة ،�oq �n :قرأ نافع

 فــألحق هــذا بمــا تقــدم، ،١٣: آل عم��ران�ot��s��r��q���p��ou���n: اليهــود وهــو قولــه تعــالى
قد كان يا معشر اليهود آية في فئتين التقتا، فئـة تقاتـل فـي سـبيل اهللا : ومعنى اآلية على هذه القراءة

ببــدر، وأخــرى كــافرة وهــم مــشركون تــرونهم أنــتم أيهــا اليهــود مثلــي  �وأصــحابه  	وهــم رســول اهللا 
  .  )٣(الفئة التي تقاتل في سبيل اهللا

 واحتجــوا لمــا ذهبــوا إليــه فــي قــراءتهم هــذه بمــا روي عــن أبــي ، �o~n :رأ البــاقون باليــاءوقــ
َْيـــرى المـــشركون المـــسلمين مثلـــي عـــدد :  أي،)ْمُكْيَلـــْثِم(لكانـــت  �oq �nلـــو كانـــت : عمـــرو أنـــه قـــال

المــشركين أو مثلــي عــدد المــسلمين، فقــد أراهــم اهللا إيــاهم مــع قلــتهم أضــعافهم ليهــابوهم ويجبنــوا عــن 

                                           
)١(

 .١٦٧، ١٦٦: جة في القراءات السبعالح:  وينظر٥٢٠: حجة القراءات 
)٢(

  .٩٤: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٣٠٨: حجة القراءات 
)٣(

 .١٥٤: حجة القراءات 
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 ٣٧

 ىومـن قـرأ باليـاء فعلـ ،ألنه خاطبهمبالتاء فإنه ذهب إلى اليهود قرأ  وقد ذكر الفراء أن من ،)١(قتالهم
: ي�ونس �o��i��h��g��f�������e��d��������c��b��an: ذلك، واستدل على مـا ذهـب إليـه بقولـه تعـالى

المــــسلمون يــــرى :  وقــــد جــــوز أن يكــــون الفعــــل باليــــاء صــــادرا مــــن المــــسلمين دون اليهــــود، أي،٢٢
  .)٢(المشركين مثليهم

 فقــد قــرأ ،١١٢: المائ��دة�o¸��¶��µ��´��³�����²��±��°��¯ �n: ومثــل ذلــك قولــه تعــالى
ربــ� بالتــاء و �ُيعِطَتْسَتــ�: وحــدهالكــسائي  فــأجراه علــى مخاطبــة الحــواريين لعيــسى ، )٣(بالنــصب �َكَ

مــن غيــر صــارف يــصرفك هــل تــسأله ذلــك : والمعنــىك؟  ربــَســؤال يــا عيــسى تــستطيعهــل : أي 

: وذلك ألنهم كانوا مؤمنين يعرفون أن اهللا يستطيع، واستدل بقول عائشة رضي اهللا عنهاعن سؤاله؟ 
، واحــتج )٤(" ربــكُهــل تــستطيع: ولكــن ،ك ربــُهــل يــستطيع: مــن أن يقولــوا �كــان القــوم أعلــم بــاهللا "

 واهللا تعــالى ســماهم ،١١١: المائ��دة �o{��z��y�¡������~��}��|�n: بقولــه تعــالى قبلــه
ن، وقـد خـرج البـصريون هـذا المعنـى وحـواريين، ولـم يكـن اهللا ليـسميهم بـذلك وهـم برسـالة رسـوله كـافر

ك؟ فحـذفوا  ربـَهـل تـستطيع سـؤال: ٕحذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير عندهم على
�o��j:  مثـل قولـه تعـالىبافـصار منـصو �ربـك�: وهـو قولـهفألقي إعرابـه علـى مـا بعـده ) َسؤال(

��n��m���l��kn ِأهل القرية:  أي،٨٢: يوسف َ)٥(.   
هـل يـستجيب لـك ربـك :  بـالرفع، والمعنـى عنـدهم،�o�±n باليـاء و ،�o��°n :نو الباققرأو

أتـستطيع أن تـسعى معنـا فـي كـذا؟ وهـو يعلـم أنـه قـادر علـى : إن سألته ذلك؟ كما يقول القائـل آلخـر
ٕمعنا، وانما أرادوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على صدقه، وحجـتهم فـي ذلك ولكن يريد السعي 

اسـتعظاما لمـا قـالوه،   ١١٢: المائ�دة �o¿����¾���½��¼��»n :ذلك قول عيسى عليه السالم لهـم
  .١١٣: المائدة �oÅ��Ä��Ã��Ân :)٦(فقالوا

�o��Ó��Ò: ك قولـه تعـالىوقد يعول على السياق الذي يوضح المعنى المراد مـن القـراءة، ومـن ذلـ
Õ��Ôn وحجــتهم ،باليــاء �َونُلــَمْعَي� : فقــد قــرأ ابــن كثيــر وحمــزة والكــسائي،١٥٦: آل عم��ران 

 ،١٥٦: آل عم���ران �o��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��Àn:  اإلخبـــار عـــن الـــذين قـــالواعـــدأن الكـــالم أتـــى ب
ثم أتبع ذلك أنه بما يعملون  ه،الولقول حسرة منهم في قلوبهم إذ قفأخبر اهللا المؤمنين أنه جعل ذلك ا

 وقـرأ ،١٥٦: آل عم�ران�oÌ��Ë��Ê��É��È��Ç �n: واستدلوا بقولـه تعـالىمن األعمال بصير، 
 وحجـتهم أن الكـالم فـي أول اآليـة وبعـدها جـرى بلفـظ مخاطبـة المـؤمنين ،بالتاء �َونُلَمْعَت� :الباقون

                                           
)١(

 .٢٢٥، ٢٢٤:  والكشف عن وجوه القراءات السبع١/٣٠٠الكشاف للزمخشري 
)٢(

 .٣٠١، ١/٣٠٠والكشاف١٥٥، ١٥٤: حجة القراءات:  وينظر١٩٥، ١/١٩٤معاني القرآن له  
)٣(

هل تستطيع ربك�:  أقرأه	إن عليا وعائشة رضي اهللا عنهما قرآ بها، وذكر معاذ أن رسول اهللا : وقيل  : ، ينظر�ُ
 . ١/٣٢٥معاني القرآن للفراء 

)٤(
 .٢٩٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع 

)٥(
 .٢/٧٥، والكشاف ٧١: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٢٤٠: حجة القراءات 

)٦(
 .٧٥ ـ ٢/٧٤ والكشاف ٢٤٠:  القراءاتحجة 
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ـــــهإلـــــى قو ١٥٦: آل عم�����ران �oµ��´��³��²��±��°���¯n: فقـــــال �o��Ô��Ó��Ò :ل
Õn،١( ثم قال بعده(: �o��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×n ١٥٧: آل عمران.  

�o��_��~��}��|��{��z���y: تعـــــالىوقـــــد يكـــــون االخـــــتالف فـــــي األســـــماء ومنـــــه قولـــــه 
d��c��b���a��`n فقـــــد قـــــرأ نـــــافع وابـــــن عـــــامر وعاصـــــم وحمـــــزة ،٢٠١: ا�ع�����راف: 

طـاف ( ، أو هـو مـن  فهو طائف كما قـال الكـسائي، حولهإذا دار :طاف به :باأللف من �طائف�
 مـن غيـر �ٌفْيـَط�: والكـسائيمن وسوسة الـشيطان كمـا قـال غيـره، وقـرأ ابـن كثيـر وأبـو عمـرو ) به

غضب، واحتجوا لهـذا : طيف من الشيطان: مة وخطرة من الشيطان، وكان مجاهد يقولَلِ : أيألف،
 ولـــم يقـــل نـــازغ، ،٢٠٠: ا�ع���راف�o�q��p����o��n��ms��r��n: المعنـــى بقولـــه قبلـــه

أصـــابته نظـــرة وال : ، ويقــال)ّالـــضار( ولـــم يقــل ،٥٣: النح���ل �o�Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ón: وقولــه
طـــاف الخيـــال : ، يقــالًفـــاْيَ ط طــاف يطيـــف:ا يحتمـــل أن يكــون مـــصدر�فْيـــَط�يقــال نـــاظرة، وقولــه 

 ا مـنخففـم )فْيـَط(طـوف طيفـا، فيكـون طاف الخيال ي: ويقال أيضا ،إذا ألم في المنام: ًفاْيَيطيف ط
ِفيعــل(علــى وزن ) َطيــف( مــن طــاف يطيــف كلــين، أو مــن طــاف يطــوف كهــين، ) َْ  ويحتمــل أن يكــون

: �ت وميـــت، والـــذي يـــدل عليـــه عنـــدهم قـــراءة ابـــن مـــسعود ِمائـــ: كمـــا يقـــال) فِالطـــائ(اســـما مثـــل 
َين وهَه: بالتشديد مثل) طيف( ٢(، بالتشديد والتخفيفنْي(.   

�o����s��r���q��p��o: ُوقد تحمـل القـراءة علـى قـراءة أجمـع عليهـا القـراء، ومـن ذلـك قولـه تعـالى
w���v����u��tn بــاأللف، وكــذلك فــي يــونس  �رِســاح� : فقــد قــرأ حمــزة والكــسائي،١١٠: المائ��دة

 اء علـى قـراءةّوهود والصف، وقرأ معهما عاصم وابن كثير في يـونس، وحجـتهم فـي ذلـك إجمـاع القـر
 بغيــر ألـــف ،�رْحِســـ� :بـــاأللف، وقــرأ البــاقون ٢٤: غ���افر �o»��º��¹n: قولــه تعــالى

 ،٢: القم�ر �o��¨��§��¦n: وقولـه ٢٤: الم�دثر �o���^���]������\��[���Z��Yn: وحجـتهم قولـه تعـالى
فهـــو  �مبــين� بعــده كـــان إذا: بمــا ذكــر اليزيــدي عـــن أبــي عمــرو قولــهواحتجــوا كــذلك لهــذه القـــراءة 

 فــالمعنى علــى هــذا أنــه إذا وصــفه بالبيــان دل ،�ســاحر�فهــو  �علــيم�  بعــده كــانإاذ و،�ســحر�
دل علـى  �علـيم�ٕعلى أنه عنى الـسحر الـذي يبـين عـن نفـسه أنـه سـحر لمـن تأملـه، واذا وصـف بــ 

أنه ساحر ألنه لم يجز أن يسند العلم إلى السحر، فجعله لفاعل السحر وهو الساحر، والسحر عنـده 
ّدال علـى فاعلـه، فالـساحر قـد يوجـد وال يوجـد معـه الـسحر، وأمـا الـسحر فـال يوجـد أوعب معنى ألنـه 

  .)٣(إال مع ساحر
:  أحيانــا، ومــن ذلــك قولــه تعــالىاللغــاتيكــون راجعــا إلــى اخــتالف بــين القــراءات االخــتالف نجــد و
o¨��§��¦�nالــس� : فقــد قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو،٩٨: التوب��ةالمــشددة بــضم الــسين�ءو ، 

�o��U��T��S���R��Q:  وحجتهمــــــــا قولــــــــه تعــــــــالى،٦: الف��������تح�os��r��q �n: وفــــــــيفيهــــــــا 
Vn ْالــــسوء� : وقــــرأ البـــاقون،٢٧: النح���ل � ختلـــف فــــي ُفيهمـــا، ولــــم يالمــــشددة  الـــسين فـــتحب
وء أن الــس:  والمعنــى علـى القـراءتين،١٢: الف�تح �ov��u��tn:  وحجـتهم قولـه تعــالىغيرهمـا،

                                           
)١(

  .٢/٤٥الحجة للقراء السبعة :  وينظر١٧٧: حجة القراءات 
)٢(

 .٢/٢٣٠ والكشاف ٣٠٦، ٣٠٥: حجة القراءات 
)٣(

 .٢٩٣:  وحجة القراءات١٤٣، ٢/١٤٢الحجة للقراء السبعة  
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 ٣٩

ْدائــرة الــسوء(: فمــن قــال":  المــصدر، قــال الفــراء:وء بــالفتح، والــس االســم مثــل البــؤس والــشؤم:بالــضم ( 
َسؤته سوءا ومساءةفإنه أراد المصدر من   السين جعله )١( وسوائية، فهذه مصادر، ومن رفعيةئومسا ُ

،  والهزيمـة والعـذاب الـشر:السوء بالضم: ، وقال آخرون)٢("عليهم دائرة البالء والعذاب: اسما؛ كقولك
ْوالــسوء اســم جــامع لآلفــات والــداء، وســؤت وجــه فــالن ":  الفــساد والهــالك، قــال الخليــل:وء بــالفتحوالــس ُ 

َوأنا أسوءه مساء َ ُ َة ومـسايَُ َ َ َأردت مـساءتك ومـسايتك: ًة لغـة، تقـولً َ ََ : همـا لغتـان مثـل: ، وقـال آخـرون)٣("َ
الضر والضر )٤( .   

ن ضـــبط الكلمـــات، ممـــا يـــؤدي إلـــى اخـــتالف وقـــد يكـــون االخـــتالف بـــين القـــراءات بـــاالختالف بـــي
ابـن  فقـد قـرأ ،٢٤: يوس�ف �o�q��p��o���nn: المعنى في كل قراءة، ومن ذلك قوله تعـالى

ِالمخلــص� :كثيــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر ِ أخلــصوا ديــنهم : بكــسر الــالم فــي جميــع القــرآن، أي �َينُ
ـــاء، وحجـــتهم قولـــه تعـــالى : الن���ساء�o»��º��¹��¸��¶���µ �n: وأعمـــالهم مـــن الري

رجــل : ِ فــإذا أخلــصوا فهــم مخلــصون كمــا تقــول،١٤: الزم��ر �o��`���_��^��]��\��[n: وقولــه ١٤٦
 ٥١: مريم �o��è��ç��æ��å����ä��ãn : وتابعهم نافع في قوله،ِمخلص مؤمن، فالفعل في اللفظ له

: فا�ع��را�oÄ�n :بفــتح الــالم، فأمــا مــا كــان فيــه �oqn: كــسر الــالم، وقــرأ ســائر القــرآنف

   .)٥(ُفلم يختلف فيه أنه بكسر الالم ١٤: الزمر �o��`nأو  ١١: الزمرو  ٢٩
: بفــتح الــالم، أيفــي ســائر القــرآن   �oånو  �oqn: عاصــم وحمــزة والكــسائيوقــرأ  

�o��i��h��g: َوالفــواحش، فــصاروا مخلــصين، وحجــتهم قولــه تعــالىاهللا أخلــصهم مــن األســواء 
��k���jn ٦(الص اهللا إياهمَصاروا مخلصين بإخ، ٤٦: ص(.  

 عــن  فقــد قــرأ حفــص،٢٢: ال��روم �o|��{��z��y���xn:  قولــه تعــالىمــا ينــدرج تحــت هــذاوم
ِللعلمــاء وهــو جمــع عــالم، ألن العــالم بالــشيء يكــون أحــسن : بكــسر الــالم، أي �o|n :عاصــم ِ

 واحـتج بمـا تقـدم ،٤٣: العنكبوت �o�{��z��y��xn: اعتصاما من الجاهل كما قال تعالى
 وأمـا مـا تـأخر ،٢١: الروم �om����l��k��j��i��hn: خر، فأما ما تقدم فهو قوله تعـالىوما تأ
ـــــه ـــــة عـــــالمهم ، ٢٤: ال�����روم �oÆ��Å��Ä��Ã��Â��Án: فقول ـــــاس كاف ـــــة للن ـــــت اآلي ٕوان كان

لــيس كغيــر ِوجــاهلهم، ألن العــالم لمــا تــدبر واســتدل بمــا شــاهد علــى مــا لــم يــستدل عليــه غيــره صــار 
بفـتح الـالم،  �oon : وأبو بكر عـن عاصـموتركه االعتبار بها، وقرأ الباقونِالعالم، لذهابه عنها 

للنـــــاس أجمعـــــين مـــــن الجـــــن : أي، ٢: الفاتح�����ة �mI��Hl : تعـــــالىَجمـــــع عـــــالم، كمـــــا قـــــال
   . )٧(واإلنس

                                           
)١(

  .ضمها: أي 
)٢(

 .٢/٣٣١ة الحجة للقراء السبع:  وينظر١/٤٥٠معاني القرآن للفراء  
)٣(

 .٧/٣٢٧) سوء(العين له  
)٤(

 .٣٢٢، ٣٢١: حجة القراءات 
)٥(

 .٤٤٥، ٢/٤٤٤الحجة للقراء السبعة  
)٦(

 .٤٤٥، ٢/٤٤٤الحجة للقراء السبعة :  وينظر٣٥٩، ٣٥٨: حجة القراءات 
)٧(

 .٣/٢٦٧الحجة للقراء السبعة :  وينظر٥٥٧: حجة القراءات 
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 ٤٠

: فـي كـل قـراءة، ومـن ذلـك قولـه تعـالى وقد يكون اختيار القراءة راجعا للمعنى الـذي تؤديـه اللفظـة
�o¤��£��¢���¡���¦��¥���nفقـــد قـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر وابـــن كثيـــر،١٩: الزخ���رف : 
o�O��Nn وحجــتهم قولــه تعــالى علــى معنــى الظــرفبــالنون ،: �o��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å

Ìn وقــرأ البــاقون،٢٠٦: ا�ع��راف : �o¥��¤n وحجــتهم قولــه  ،)عبــد(جمــع  بالبــاء واأللــف
 :نـد مـن قـرأن بـاألمرين، والمعنـى ع وقـد جـاء فـي القـرآ،٢٦: ا�نبي�اء �oZ��Y��Xn: تعالى

�o�O��Nn :كما قال اهللا تعالى  هو الداللة على رفع المنزلة والتقريب :�o��b��a���`��_
h��g��f��e��d��c�n قــرب المــسافة، والمعنــى فــي قولــه   ولــيس مــن،١٧٢: الن��ساء

o¥��¤n كمــا قــال تعــالى)١(لداللــة علــى تكــذيب الــذين جعلــوا المالئكــة إناثــاهــو ا ،: �o��¿��¾
��Ã���Â��Á��Àn ١٥٠: الصافات .  

  :وفتحها) إن( ـ كسر همزة ٦
���o�È��Ç��Æ��Å��ÄÉ:، ومـن ذلـك قولـه تعـالىوفتحهـا) إن(ونجد القراء يختلفون في كسر همـزة 

Ð��Ï��Î����Í��Ì��Ë��Ên إنها� : فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو،١٠٩: ا�نعام�  بكـسر همـزة
وما يدريكم؟ ثم ابتدأ :  أي، �o��Ë��Ên :يدي بأن الخبر ينتهي عند قولهوقد علل ذلك اليز ،)إن(

ســـألت : " علـــى االســـتئناف، قـــال ســـيبويهالهمـــزة وكـــسروا ،إنهـــم إذا جـــاءت ال يؤمنـــون: الخبـــر عـــنهم
ومــا يــدريك أنــه ال يفعــل؟ : مــا منعهــا أن تكــون كقولــك �oË��Ê��z���Î����������Í��n : قولــهالخليــل عــن

���oz��Î����������Í :ثم ابتدأ فأوجـب فقـال، �o��Ë��Ên: ، إنما قالذا الموضع في اذال يحسن : فقال
��Ð��Ïn ، لــو قــالو: �o��Ð��Ï��Î����������Í��Ì��Ë��Ên  احتجــوا و. )٢("عــذرا لهــم ذلــك عنــهكــان

 �oP���������O��Nn: إلـى قولـه تعـالى ١١١: ا�نع�ام �oF����E���D��C��Bn : بعـدهابقوله تعالى
: ا�نع�ام �o����Ú��Ù��Ø��×������Ö������Õ��Ô��Ó��Òn:  فأوجـب لهـم الكفـر، وقـال،١١١: ما�نعا

نـــافع وعاصـــم فـــي روايـــة حفـــص وحمـــزة  وقـــرأ. إن اآليـــة إن جـــاءتهم لـــم يؤمنـــوا أول مـــرة:  أي،١١٠
 بالفتح، وقد وضـح الخليـل معنـى هـذه اآليـة علـى ١٠٩: ا�نعام �o��Ð��Ï��Î���Í��Ìn: والكسائي
: هـي بمنزلـة قـول العـرب" :قـاللعلهـا إذا جـاءت ال يؤمنـون، : لعل، أي): أن(ى الء بأن معنقراءة هؤ

وممـا يعـزز ، )٣("لعلها إذا جـاءت ال يؤمنـون: فكأنه قاللعلك، :  أنك تشتري لنا شيئا، أيَت السوقائ
  : هذا التوجيه ما أنشده أبو عبيدة

  )٤(دا أو بخيال مخلَما ترينال ألنني                أرى ْزَجوادا مات هأريني 
  :وقول عدي بن زيد ، )٥(، ولم يرد رؤية العينلعلني أرى ما ترينّدليني أو : يريد

أعاذل ما يدريك أن ِ   )٦(ِتي         إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغديِنَ مَ

                                           
)١(

 .٢٠٨: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٦٤٧: القراءات وحجة ٣/٣٧٠الحجة للقراء السبعة  
)٢(

 .٣/١٢٣الكتاب لسيبويه  
)٣(

 .٢/١٩٨ والحجة للقراء السبعة ٧٩: الحجة في القراءات السبع:  وينظر٣/١٢٣الكتاب  
)٤(

ُنسب البيت إلى حطائط بن يعفر، ينظر  ب لسان العر:  ، ونسب إلى غيره، ينظر١/٣٨٢الحجة للقراء السبعة : ُ
 .١٣/٣٤) إنن( و ١١/٤٧٤) خلد(

)٥(
 .٢٦٦، ٢٦٥:  وحجة القراءات١/٣٨٢الحجة للقراء السبعة 

)٦(
 .١٣/٣٤) إنن(لسان العرب : ينظر 
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 ٤١

: ثـل قولـه تعـالىم ،قـرآن الكـريمفـي الِبعـد العلـم  )لعـل(بـورود  ذلـك استدلوا علىلعل منيتي، و: أي
�o_��^��]���\��[n وكذلك يكـون،١٧: الشورى  :�o��Î���Í��Ìn بمنزلـة ١٠٩: ا�نع�ام :

:  م��ن قول��ه تع��الى �onnبـــ و غيــر زائــدة ولكنهــا متــصلة لعلهــا إذا جــاءت، وقيــل هــي زائــدة أ

oq���p��o���n���m��l��kn وحــرام علــى قريــة أهلكناهــا :  كأنــه قــال،٩٥: ا�نبي��اء
   . )١(جعونبأنهم ال ير

�o��w���v��u��t��s��r��q��p��o: وقــد ذكــر المفــسرون أن الكفــار اقترحــوا اآليــات وقــالوا
xn إلــى قولــه ٩٠: ا4س��راء :�o¥��������¤��£��¢��¡�nفــأنزل اهللا، ٩٣: ا4س��راء � :�o��Ä

È��Ç��Æ��ÅÉÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��n لعلهــا إذا جــاءت ال يؤمنــون : أي، ١٠٩: ا�نع��ام
ومــا يــشعركم أنهــا إذا جــاءت يؤمنــون، وعلــى : ء المــؤمنين، وذهــب آخــرون إلــى أن المعنــىعلــى رجــا
: ا�نبياء �oq���p��o���n���m��l��kn:  كما قال تعـالىنفيمؤكدة لل) ال(هذا تكون 

أن يــأتيهم باآليــة التــي  	 رســول اهللا  ســألواالكفــار: " علــيهم أن يرجعــوا، قــال الفــراءوحــرام:  أي،٩٥
ــــــــشع ــــــــت فــــــــي ال ــــــــة[ �oY��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��On: راءنزل ــــــــال ف ...،]٤: اآلي ق

قـل للـذين :  تبـارك وتعـالىحتـى يؤمنـوا، فـأنزل اهللاعلـيهم ك أن ينزلهـا يا رسول اهللا سـل ربـ: المؤمنون
) ال(و ...، ومــا يــشعركم أنهــم يؤمنــون)أن( فهــذا وجــه النــصب فــي .ومــا يــشعركم أنهــم يؤمنــون: آمنـوا

حـرام علـيهم : المعنـى �mq���p��o���n���m��l��kl:  كقولـهصـلةع في هـذا الموضـ
   .)٣( "أن تسجد: أي، )٢(���oG��F��E���D��C��B�n:أن يرجعوا، ومثله

  : ـ التذكير والتأنيث٧
يكـون التــذكير والتأنيـث مظهــرين مـن مظــاهر اخـتالف القــراء، فقـد يقــرأ فريـق بالتــذكير ويقـرأ فريــق 

�m��s����r��q: ج لقراءته بـالقرآن الكـريم، ومـن ذلـك قولـه تعـالىآخر بالتأنيث وكل فريق يحت
w��v��u��t�lباليـاء، وعلـال ذلـك  �ُهَ لـُونُكـَ يْنَمـ� : فقد قـرأ حمـزة والكـسائي،١٣٥: ا�نعام

 �ms��r��q��p��ol: غيـــر حقيقـــي، واحتجـــا بقولـــه تعـــالى �ةَبـــِاقَع�بـــأن تأنيـــث 
: ا�نع��ام �mt��sl : وقــرأ البــاقون،١٠: ال��روم �m�y��x��w���v��ul: وقولــه ٥١: النم��ل

   .)٤(بالتاء لتأنيث العاقبة ١٣٥
 فقـــد قـــرأ نـــافع وأبـــو عمـــرو ،١٣٣: ط���ه �m��À���¿����¾��½��¼��»�����ºl:  ومثلـــه قولـــه تعـــالى

 وذلك لتأنيث البينة، وحجتهم إجماع القراء على التاء ،بالتاء  �m¼��»���ºl : عن عاصموحفص
: وعاصــم فــي روايــة أبــي بكــر فــي حــين قــرأ البــاقون ،١: البين��ة �mn��mo��l: فــي قولــه تعــالى

 وذلك ألن تأنيث البينة غير حقيقي، وهي في معنى البيان، وحجتهم قوله ،بالياء �ُةَنيَم بِهِتْأَ يْمَلَوَأ�

                                           
)١(

 .١٠٩: المسائل العكبريات ألبي البقاء العكبري:  وينظر٢٠١، ٢/٢٠٠الحجة للقراء السبعة  
)٢(

 .١٢: األعراف  
)٣(

 .٢٦٧، ٢٦٦: حجة القراءات:  وينظر٣٧٤، ٣٥٠، ١/٣٤٩معاني القرآن للفراء  
)٤(

 .٢٧٢:حجة القراءات 
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 ٤٢

�m��s��r��q��p��o :وقولــه ١٥٧: ا�نع��ام�m¼��»��º��¹������¸��¶��µ�l: تعــالى
v��u��t�l١()اَهِب(ولم يقل  �ِهِب�: كذبتم بالبينة، فقال: أي ،٥٧: ا�نعام(.   

: �m��s��rوقــد يكــون المعنــى مبــررا الختيــار التــذكير أو التأنيــث، ونجــد ذلــك فــي قولــه تعــالى
��|��{��z��y��x���w��v��u��tl فقــد اختــار عاصــم وابــن عــامر قــراءة ،٤: الرع��د 

ر بمــاء واحــد، وحجتهمــا فــي هــذه القــراءة يــسقى المــذكو: علــى التــذكير، أيباليــاء   �mzl :الفعــل
 ٣٤: ي���س �m�q��p��o����m��l��k��j��i���h��g��f��e��dl: قولــه تعـــالى

تـسقى : بالتـاء علـى تأنيـث الفعـل، أي �ىَقْسُتـ� :وقـرأ البـاقون.  من ثمـر المـذكور:لى معنىع ٣٥ -
ِه لـو حمـل علـى الـزرعهذه األشياء بماء واحد، وعللوا ذلك بأن التـذكير ال يكـون فيهـا، وذلـك ألنـ  فقـد ُ

ِترك غيره، ولو حمل على الجنات مع حمله على الـزرع ألدى ذلـك إلـى تـذكير المؤنـث، وقـد احتجـوا  ُ ُِ
ــــــه بقولــــــه تعــــــالى بعــــــده ــــــوا إلي  : فقــــــال،٤: الرع������د�m£��¢�����¡�����~��} �l: لمــــــا ذهب

m~l ، ٢(�ىَقْسُت�فكما حمل هذا على التأنيث كذلك يحمل(.  
�m���Z��Y��X:  تعــالىفـي حـال اختيـار القـراءة، ومـن ذلـك قولـه محـذوفا يـؤول النحـاةوقـد 

\��[ �lفــَوَتَ يَينذالــ�: وحــده فقــد قــرأ حمــزة ،٢٨: النح��لباليــاء علــى التــذكير،  �ُةَئكــَالَمْ الُمُاه 
ـــاقون ـــه تعـــالى  �m��Yl :وقـــرأ الب ـــى التأنيـــث، وحجـــتهم قول ـــاء عل آل  �mt���s��rl: بالت

وقد ذكر النحاة أن فعل الجميع إذا تقدم على ، ٤٥: آل عمران �m���Á��ÀÂl و ٤٢: عمران
الفاعل يذكر ويؤنث، فإن ذكر فالتقدير ُ   :نٕجمع المالئكة وان ُأجماعـة المالئكـة: ث فإنه على تقـدير .

فقـد قـرأ حمـزة ، ٣٣: النح�ل �mº��¹��¸��¶��µ��´l: وهذا القول ينطبق على قوله تعالى
  . )٣(بالتاء  �m��¹l :بالياء، وقرأ الباقون �ُمُهَيِتْأَي� :والكسائي

�m��º: وقـد يكــون ائــتالف األفعــال علـى لفــظ واحــد ســببا الختيــار القـراءة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى
Á��À��¿��¾��½���¼��»l ـــَو� : فقـــد قـــرأ حمـــزة والكـــسائي،٤٣: الكھ���ف ـــِ فُهَ لـــْنُكـــَ يْمَل  ،ليـــاءبا �ٌةَئ

�m��w:  كمــا قــال فــي موضــع آخــر)ُهُرُصْنــَت( :ولــم يقــل  �m¾l :وحجتهمــا فــي ذلــك قولــه تعــالى
���{��z��y��xl فكان تذكير ما تقدم من فعلهم من أجل تذكير ما تأخر من ،١٣: آل عمران 

فعلهــم أولــى ليــأتلف الفعــالن علــى لفــظ واحــد، وهنــاك قــول آخــر فــي توجيــه هــذه القــراءة وهــو مــا ذكــره 
فـــصار الحائـــل كـــالعوض مـــن  �لـــه�ائـــل وهـــو قولـــه بـــين الفعـــل واالســـم بحالنحـــاة مـــن أنـــه قـــد حيـــل 

   .)٤(بالتاء لتأنيث الفئة  �m��½���¼��»��ºl :التأنيث، وقرأ الباقون
  : ـ مد الهمزة وتليينها٨

�m��D�����C��B�����A: ة وتليينهــا، وذلــك فــي قولــه تعــالىونجــد االخــتالف واضــحا فــي مــد الهمــز
��K���J������I����H��G��F��El ــأآ� :نــافع وأبــو عمــروابــن كثيــر وفقــد قــرأ  ،٦: البق��رة  �مَهَتْرَذْن

                                           
)١(

 .٤٦٥:  وحجة القراءات٣/١٥٦الحجة للقراء السبعة  
)٢(

 .٣٦٩: حجة القراءات 
)٣(

 .٣٨٨:  وحجة القراءات٣/٣٦الحجة للقراء السبعة  
)٤(

 .٤١٨:  وحجة القراءات١٣٢: الحجة في القراءات السبع 
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 ٤٣

ــآ� :وقــرأ  ،١١٦: المائ��دة�mz��y��x��w��v�������u��t��s��r �l: مــن قولــه تعــالى� َتْن
 أطـول �مُهَتْرَذْأأنـ�:  وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خفف، إال أن مـد أبـي عمـرو فـي،بهمزة مطولة

 وهـذا علـى أن بين الهمزتين ألفا وابـن كثيـر ال يفعـل ذلـك،من مد ابن كثير، ألن من قوله أنه يدخل 
 ليبعــد المثــل عــن المثــل ويــزول اجتماعهمــا بعــدها يالهمــزة التــتــدخل ألــف بعــد همــزة االســتفهام وبــين 

، واحتجـا فـي ذلـك )مُهَتْرَذْنـَأ(ثم لينـت الهمـزة فـي ) مُهَتْرَذْنَأَأ(فيؤدي ذلك إلى خفة اللفظ، واألصل فيها 
، )سْأَكـ(فـي ) اسَكـ: (ستثقل الهمزة الواحدة فتخففها فـي أخـف أحوالهـا وهـي سـاكنة مثـلبأن العرب ت

  .)١(فإذا خففت وهي وحدها فإن تخفيفها ومعها مثلها أولى
عاصـم وحمـزة والكـسائي ـ إذا حقـق ـ وابـن وقرأ واختلف عن نافع في إدخال األلف بين الهمزتين، 

ــَأَأ� :عــامر ــَأَأ� و �مُهَتْرَذْن  وحجــتهم فــي ذلــك أن الهمــزة حــرف مــن حــروف المعجــم ،مــزتينبه �َتْن
كغيره من سائر الحروف، صحا بالجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان مثالن، فيـؤتى بكـل 

�m��Ð��Ï��Î��Í����Ì��Ë: واحد منهما صحيحا علـى جهتـه مـن غيـر تغييـر كقولـه تعـالى
Ñl و قولـه ٢١٩: البق�رة :�m�F��E��D��C��B��Al وغيرهمـا، فـال يـستثقل  ٣٦: النم�ل

   . )٢(اجتماعهما
 قـــرأ ،٩٠: يوس���ف �m|��{����z��y}b��a��`��_��~���l: ومثـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى

إنـك فـي الـدار، وقـرأ :  بكـسر الهمـزة علـى الخبـر كقولنـا�ُفُوسـُ يَتْنـَ ألَكوا إنـُالَقـ� :ابن كثير وورش
َقالوا آنك� :نافع وأبو عمرو فقـد أجـابهم ،�ُفُوسُأنا ي�:  قولهازة مطولة، وحجتهم باالستفهام بهم� 

، بهمزتين ثم أدخال بينهما ألفا ليبعد المثل عن المثـل ثـم لينـا َكأإن: عما استفهموا عنه، واألصل فيها
ّ بهمــزة واحــدة مــن غيــر مــد، �َكأنــ� :وقــرأ القاضــي عــن قــالون، آنــك بهمــزة مطولــة: الثانيــة فــصارت

 بهمزتين على �َكأإن�لم يدخل بينهما ألفا كما فعل غيره، وقرأ أهل الشام والكوفة ٕوانما لين الثانية و
  .)٣(األصل

 ذلــك وقــد يكــون الهمــز والتليــين راجعــين إلــى المعنــى الــذي تؤديــه اللفظــة بــالتليين أو الهمــز، ونجــد
¨��©���m و،٦٢: البق��رة �mG��F��E��D��C��B��Al: جليــا فــي قولــه تعــالى

¯��®��¬��«��ªl والــــص� : فقــــد قــــرأ نــــافع،٦٩: المائ����دةوالــــص� و �َينِابَونُاب� 
مـال إلـى دينـه، وحجتـه فـي هـذا : ، وهو من صبا يصبو، أي في القرآن كلهة وضم الباءهمزال حذفب

أمــل إلــيهن، ومنــه ســمي الــصبي : أي ٣٣: يوس��ف �m�����g��f���e��d��c��bl: قولـه تعــالى
و   �mGl : قولــهوأمــا البــاقون فــإنهم قــرؤوا.  قلبــهصــبيا ألن قلبــه يــصبو إلــى كــل لعــب لفــراغ

m��®l َأَبَصـ: الخارجين من ديـن إلـى ديـن، يقـال: ، ومعناه عندهمة على األصلالهمزتحقيق ب 

                                           
)١(

 .٨٦:  وحجة القراءات١/١٦١ة الحجة للقراء السبع 
)٢(

 .٨٦:  وحجة القراءات٢٢: الحجة في القراءات السبع 
)٣(

 .٣٦٣: حجة القراءات 
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 ٤٤

ُ صبُأَبْصَ في دينه يُالرجل  ُأ نـابَبَصـبأت النجـوم إذا ظهـرت، وصـ: ، ويقال إلى غيره إذا خرج منهاوءُ
   .)١( إذا خرجًأْبَأ صَبْصَالصبي ي

 فقــد قــرأ ،١٤٣: ا�ع��راف �m��À��¿��¾��½���¼��»l: ومثــل هــذا نجــده فــي قولــه تعــالى
ــَعَج� :حمــزة والكــسائي َكــاءَ دُهَل قولــه تعــالى وقــرآ مــا ورد فــي ، بالمــد والهمــز�: �m��K��J��I��H��G

L�lبأن اهللا تعالى جعلـه مثـل دكـ:ءة، وقد وضح األخفش معناه على هذه القرامثله ٩٨: الكھف ء، ا
 والعـرب تقـول ناقــة ،�َةَيـْرَ القَوسـل�: ثـم حـذف المـضاف وأقـام المـضاف إليـه مقامـه كمـا قـال تعـالى

 وهــذا يثنــى ويجمــع ولــم ينــون، ألنــه وزن ال ينــصرف فــي معرفــة وال نكــرة ،)٢(ال ســنام لهــا: دكــاء، أي
صــفة، ) اءدكــ(هــذا مــا ذهــب إليــه قطــرب، فقــد جعــل   وقريــب مــن،)٣(الجتمــاع التأنيــث والوصــف فيــه

ملساء، فحذف الموصوف وُأقيمت الصفة مقامه ودلت عليـه كقولـه : جعله أرضا دكاء، أي: والتقدير
بالقـــصر   �mÀl: وقـــرأه عاصـــمقـــوال حـــسنا، : ، أي٨٣: البق���رة �m�º��¹����¸l: تعـــالى

منونــا مــن غيــر  �mÀl: وقــرأه البــاقونبالمــد مــن غيــر تنـوين،  ٩٨: الكھ��ف�mL �l والتنـوين، و
مصدرا من دككت الشيء، إذا كسرته وفتته، وتأويله على هذه القـراءة  �mÀlز، جعلوا هم  : أنـه

 ،٢١: الفج��ر �m��¹���¸��¶��µ��´����³l: جعلــه مفتتــا كــالتراب، واحتجــوا لهــذه القــراءة بقولــه تعــالى
ّأنه لما تجلى ربه للجبل جعله مدكوكا فكأنه دكه: فيصبح المعنى على هذا )٤(.   

  
   االحتجاج بالقراءات القرآنية: اثاني

اء، ولـذلك عولـوا عليهـا كثيـرا فـي دعـم علمـكانت القـراءات القرآنيـة تحتـل جانبـا كبيـرا مـن اهتمـام ال
 فقـد قـرأ ،٢٣٣: البق�رة �m¹��¸���¶��µl: ومـن ذلـك قولـه تعـالى، يحتجـون لهـاالقراءات التي 

َار وَضُال ت� : وأبان عن عاصمابن كثير وأبو عمرو حجتهم قولـه تعـالىو،  بالرفع على الخبر�ٌةَدِال 
، وهـــو  لتـــشابه اللفـــظ فعطفـــوا المرفـــوع علـــى المرفـــوع،٢٣٣: البق���رة�m³��²��±��°��¯�l :قبلـــه

 :التنزيل كقوله تعالىي، واستدلوا بمجيء األمر على لفظ الخبر بما ورد في هعندهم خبر بمعنى الن
ml��k��j�����i��h �lوقولــه تعــالى ٢٢٨: البق��رة: �m���³��²���±��°

¶��µ��´l وأما الباقون فقد قرؤوه ،٢٧٩: البقرة: �m�¶��µl   ،بفتح الراء على النهي
ْاررَضُال تـ� :ن مـسعود وابــن عبـاس رضـي اهللا عـنهموحجـتهم فـي هـذا قـراءة ابـ  بـراءين، فـدل ذلــك �َ

ت الثانيــة ، فلمــا اجتمــع الــراءان أدغمــت األولــى فــي الثانيــة وفتحــ وهــو مجــزومعلــى أنــه نهــي محــض
 وخـصت بـالفتح لتكـون حركتهـا موافقـة لمـا قبلهـا وهـو ، لسكونها وسكون أول المشدداللتقاء الساكنين

  .(٥) وهو المختار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألفاأللف،
                                           

)١(
 والمنخل ألبي القاسم ٤/١٧١) صبأ(العين :  وينظر١٠٠:  وحجة القراءات٣٢: الحجة في القراءات السبع 

 .٢٥٢: المغربي
)٢(

 .٣٣٣: وجوه القراءات السبعالكشف عن :  وينظر٤٤٦: معاني القرآن لألخفش 
)٣(

 .٨٩: الحجة في القراءات السبع 
)٤(

 .٢٩٤:  وحجة القراءات٢٦٤، ٢/٢٦٣الحجة للقراء السبعة  
)٥(

 .١٣٦:  وحجة القراءات٤٣: الحجة في القراءات السبع 
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 ٤٥

ومــن فــتح جعلــه أمــرا، وفــتح الــراء لتكــون حركتــه موافقــة لمــا قبلهــا وهــو : "قــال أبــو علــي الفارســي
: ِيـا حـار، لقلـت: لو سميت رجال بإسحار فرخمته على قـول مـن قـال: ا قال سيبويهاأللف، وعلى هذ

 . )١("يا إسحار، ففتحت من أجل األلف التي قبلها

�m��®���¬��«��ª :وقد يكون االختالف راجعا إلى معنى الفعل، ومن ذلك قوله تعالى
¸��¶���µ��´��³��²��±��°���¯l ه فقــــد قــــرأ،٢١: آل عم����ران 

ــُيَو� :حمــزة يحــاربون، وحجتــه : ، أي مــن القتــالبــاأللفوبــضم اليــاء  �ِطْسِقــْالِ بَونُرُمْأَ يــَينِذ الــَونُلِاتَق
رأه قـــ، و)ِاس النـــَنِ مـــِطْسِالقـــِ بَونُرُمْأَ يـــَينِذوا الـــُلِاتَوقـــ( :� بـــن مـــسعود قـــراءة عبـــداهللافيمـــا ذهـــب إليـــه 

ع عليه فـي ِمْجبما ُأ مستدلين ، من القتل بال ألف�m�²��±��°���¯l :الباقون
  .)٢( بال ألف�m��®���¬��«��ªl: قراءة قوله تعالى

 أبـو  فقـد قـرأ،٢٣: الحديد�mÁ��À��¿����¾��½��¼��»��º���¹�l :ومنه قوله تعالى
َمعــاد �أتــاكم�الفعــل  وحجتــه فــي ذلــك أن ، أي جــاءكم بالقــصر�أتــاكم� : وحــدهعمــرو   الفعــلل بــهُ
¯���m: وتـصديقها فـي آل عمـران: " قال أبو عمـروللغائب،ن فعالن ثالثيان ماضيا، فهما �اتكمف�

±��°�l]بالمـــد البـــاقونهقـــرأقـــد و، )٣("ســـواء )ْمُكَاءَ وجـــْمُكَابَفأصـــ(فــــ : قـــال  ]١٥٣: اآليـــة  :
mÁl ــــِب� :ّأعطــــاكم، وحجــــتهم فــــي ذلــــك قــــراءة أبــــي وابــــن مــــسعود: أي ــــتِوتا ُأَم :  أي�ْمُي

   .)٤(ُأعطيتم
اء إلـى الغيبـة ّناد األفعال إلى الضمائر، فقـد أسـندها قـسم مـن القـر في إس واقعاوقد نجد االختالف

��~���m|��{��z��y��x} :إلــى الخطــاب، فمــن ذلــك قولــه تعــالىفــي حــين أســندها اآلخــرون 
a��`��_l فقــد قــرأ حمــزة والكــسائي،١: النح��ل : �mkl  علــى معنــى الخطــاببالتــاء  ،

  �mal : وقرأ الباقون،ي على األول رد الخطاب الثان،�m|��{�l :وحجتهما قوله تعالى
 : أن ســعيد بــن جبيــر قــرأ:باليــاء علــى االبتــداء، ال يــردون علــى أول الكــالم، ولهــم حجتــان إحــداهما

فقـال محمـد  	 أن اهللا تعالى أنزل القرآن على محمد :بالياء، والثانية �ُوهُلِجْعَتْسَال يَ فِ اهللاُرْى أمَأت�
   . )٦( �ma��`��_��~l :)٥(تنزيها هللا 	

اخـــتالفهم فــي زمـــن الفعـــل، ومــن ذلـــك قولـــه فــي القـــراءات،  االخــتالف بـــين القـــراء وممــا أدى إلـــى
 �ْمُهـَي لِفـْا ُأخَمـ � :وحـده فقد قـرأ حمـزة ،١٧: السجدة �m������x��w��v��u��t��s��r��q��pl: تعالى

 لى يخبــر عــن نفــسهأن اهللا تعــا: ، جعــل الفعــل مــستقبال، والمعنــى الســتثقال الــضمة عليــهســاكنة اليــاء
 :، وحجتـه فـي هـذا مـا يتـصل بـه وهـو قولـه تعـالى قبلـهبأنه أخفى عن أهل الجنة ما تقر بـه أعيـنهم 

�m��n���m��ll ي ِفــْخُا نَمــ( وممــا يقــوي هــذه القــراءة قــراءة عبــداهللا بــن مــسعود ،١٦: ال��سجدة
                                           

)١(
 .٢٦٤، ٢/٢٦٥الكتاب :  وينظر١/٤٤٥الحجة للقراء السبعة  

 .١٥٨: حجة القراءات  و٥٠:  الحجة في القراءات السبع)٢(
)٣(

 .٧٠١: حجة القراءات 
)٤(

 .٣٢ ـ ٤/٣١الحجة للقراء السبعة :  وينظر٧٠١: حجة القراءات 
)٥(

 .٣٨٤: حجة القراءات 
)٦(

 .٧٥٩، ٤٠٢: حجة القراءات: ينظر. ١٦: ، واألعلى٣٣: اإلسراء: ومنه القراءات الواردة في 
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 ٤٦

ضـيا علـى مـا لـم يـسم فاعلـه،  جعلـوه فعـال ما،بفـتح اليـاء  �m��u��t��sl : بالنون، وقـرأ البـاقون)ْمُهَل
ـــُْأخ� : قولـــه)١( فـــأبهم ذلـــك كمـــا أبهـــم،١٩: ال���سجدة �m��±��°���¯l: وحجـــتهم قولـــه تعـــالى ي ِف

    .�ْمُهَل
  

  االحتجاج برسم المصحف: ثالثا
ّعد رسم المـصحف ركنـا مـن أركـان القـراءة المتـواترة، ُ   وصـارت موافقـة القـراءة لهجـاء الكلمـات فـي ُ

قياسا لقبولها وصحة روايتها ونقلها، فما وافق الخـط قـرئ بـه وصـح نقلـه، ومـا المصاحف العثمانية م
كان غير ذلـك عـد مـن الـشاذ الـذي ال تجـوز القـراءة بـه كـل : "وقـد وضـح ابـن الجـزري ذلـك بقولـه، )٢(ُ

قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه ووافقــت أحــد المــصاحف العثمانيــة ولــو احتمــاال وصــح ســندها فهــي 
حة التــي ال يجــوز ردهــا وال يحــل إنكارهــا بــل هــي مــن األحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــراءة الــصحي

 أن يقــوم عليــه  فجعــل هــذه األركــان المقيــاس األول الــذي يجــب،)٣("القــرآن ووجــب علــى النــاس قبولهــا
 إلـى أن التـواتر شـرط فـي رفـذهب الجمهـو وقد اختلـف العلمـاء فـي التـواتر، قبول القراءة أو تشذيذها،

 وال تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانيـة قراءة وقبولها،صحة ال
يكفــي صـــحة الــسند مـــع موافقــة رســـم أحـــد ه أنـــعــدم اشـــتراط التــواتر، و إلـــىوذهـــب آخــرون  والعربيــة،

حاصـــل مـــن غيـــر الـــسند، وهـــو الرســـم،  عنـــدهم التواترفـــ المـــصاحف العثمانيـــة، وأحـــد وجـــوه العربيـــة،
ُ المكتوبــة فــي أحــد المــصاحف العثمانيــة متــواترة، وان اختلــف فــي راءات التــي ال تخــالف األلفــاظفــالق ٕ

  .)٤(كيفية النطق بها ووجوه أدائها
 من القراء يختار قراءة معينة وحجته في ذلك رسم المصحف، فـي عددانجد ًبناء على هذا فإننا و

�m��p���o��n: مـن ذلـك قولـه تعـالىحـين نجـد آخـرين يختـارون قـراءات أخـرى محتجـين بحجـج عـدة، و
t��s����r��ql فقــد قــرأ ابــن كثيــر،٧: يوس��ف : �m��rl  عبــرة، وحجتــه : بــاإلفراد، أي

، كأنـه تعـالى جعلـه كلـه )ٌرَبـِع: (ولـم يقـل ١١١: يوس�ف �m��Á��À��¿��������¾��½l : قولـه تعـالى
  �mt��sl : البـــاقونقـــرأ و،٥٠: المؤمن���ون �mi��h��g��f���el: آيـــة كمـــا قـــال تعـــالى

ر، فقد جعلوا كل حال من أحـوال يوسـف عليـه الـسالم آيـة وعبـرة، وحجـتهم فـي َبِع: على الجمع، أي
  . )٥(ذلك أنها كتبت في المصحف بالتاء

 - ١٢: ط����ه �mÁ��À��¿��¾�����½Â�����Æ��Å��Ä��Ã��B��Al:  قولــــه تعــــالى ذلــــكومــــن

 اخترناك، بلغـة التعظـيم، وحجتـه ا نودي أن:بالجمع على معنى �وأنا اخترناك� : حمزةه فقد قرأ،١٣
�m��´��³��²: كمـــا قـــال) أننـــا: ( واألصـــل،٢: ط���ه �mk��j��i��h��gl: قولـــه قبلـــه

                                           
)١(

 .٥٦٩:  وحجة القراءات٣/٢٧٧الحجة للقراء السبعة  
)٢(

 .٦٤٦ ـ ٦٤٥: رسم المصحف تأليف غانم قدوري الحمد  
)٣(

 .١/٩النشر في القراءات العشر له   
)٤(

 .١٦٢، ١٦١: اإلعراب واالحتجاج للقراءات  
)٥(

 .٣٥٥: حجة القراءات 
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 ٤٧

���µl إن( فحــذفت النــون الثانيــة المتحركــة مــن ،٤٦: ط��ه ( لكثــرة النونــات، واختــار القــراء البــاقون
لــى لفــظ ع �َكُتــْرَتْاخ � ورفــوع باالبتــداء،اســم هللا تعــالى م) اَأنــ(، فـــ  مــن غيــر تــشديد�اَأنــ� :قــراءة

والمعنــى فــي القــراءتين واحــد، ولكــن هــذه القـراءة كمــا ذكــر أبــو زرعــة أشــد موافقــة لخــط ،  خبــرهالتوحيـد
    .�m��¿��¾�����½l : قبله لقوله تعالى)١(المصحف وأشبه بنسق اللفظ

هم يختلفون فـي الجمـع ذاتـه، وما دمنا بصدد االختالف بين القراءات في المفرد والجمع فإننا نجد
 أبـو انفـرد فقد ،٢٥: نوح �m��³��²��±��°����¯l: ومن ذلك اختالفهم في قراءة قوله تعالى

 على صيغة الجمع المكسر، وحجتـه راجعـة إلـى المعنـى، فالخطايـا �ْمُاهَايَطَا خمِم� :بقراءته عمرو
ن كــالم العــرب أن يكــون للقليــل أكثــر مــن الخطيئــات، وذلــك ألن جمــع المؤنــث الــسالم فــي األغلــب مــ

إن : ويقول �خطاياهم� :ذكر األصمعي أن أبا عمرو كان يقرأونخلة ونخالت وبقرة وبقرات، : مثل
علـى ، ومما يؤيد ما ذهب إليـه إجمـاع القـراء ّلم يكن لهم إال خطيات بل خطاياقوما كفروا ألف سنة 

 : علـــــــى قراءتـــــــه البـــــــاقونأجمـــــــعو ،٥٨: البق�������رة�mR����Q����P �l  :فـــــــي ســـــــورة البقـــــــرةقراءتـــــــه 
m°l أنها رسمت بالمصاحف بالتاء، وهو جمع ب، واحتجوا لهذه القراءة على جمع التصحيح

 ألن ،ٕأن جمع المؤنث السالم يكون للقليل والكثيـر، واليـه ذهـب الكـسائيسالمة في المؤنث، وعندهم 
، ومنــــه قولــــه )٢( قليلــــة فليــــست كلمــــات اهللا،٢٧: لقم����ان �mÕ��Ô��Ó��ÒÖØ��×��l: اهللا تعــــالى قــــال

   .٣٧: سبأ �m��µ��´��³��²l: تعالى
وقــد يكــون الحكــم النحــوي معــززا لرســم المــصحف عنــد فريــق مــن القــراء فــي اختيــار القــراءة، ومــن 

 فقد قرأ نافع ،٤: ا4نسان �mÒ��Ñ��Ð��Ï��Î������Íl: ذلك ما ورد في قوله تعالى
،  بغيـر ألـف�َلِالسَس�: وقرأ ابن كثير بالتنوين، �ًالِالسَس� : بكر والكسائييأبعاصم في رواية و

: وصــل أو وقــف، وقــرأ أبــو عمــرو غيــر منونــة فــي الوصــل، والوقــف بــألف، وقــرأ ابــن عــامر وحمــزة
ال تنــصرف، فقــد ذكــر النحــاة أن كــل ) لِالــَعَف(، ألن  بغيــر نــون، ووقــف حمــزة بغيــر ألــف�َلِالســَس�

فـان أو أكثـر فإنـه ال ينـصرف فـي معرفـة وال نكـرة جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفـان خفي
    .٤٠: الحج�mh���g��f��e����d��c�l: ، قال اهللا تعالى)٣(مساجد: نحو

ُن العرب تجري ما ال يجرى فـي الـشعر، فلـو أ: أحدهما، )٤(ذكرهما الفراءوحجة من صرف أمران  ُ
  :الشاعر قال ،�ًالِالسَس�، فكذلك هؤالء أجروا كان خطًأ ما أدخلوه في أشعارهم

ْ         رأين مجرا من حوار ومصرعاٍ روائمٍ ثالثٍ أظآرُدْجَفما و َ َُ ًَ)٥(  

                                           
)١(

  .١٤٤: الحجة في القراءات السبع: وينظر٤٥٢، ٤٥١: حجة القراءات 
)٢(

 .٢٣٢ ـ ٢٣١:  الحجة في القراءات السبع: وينظر٧٢٧، ٧٢٦: حجة القراءات 
)٣(

 .٧٣٧: حجة القراءات 
)٤(

 .٧٣٧: حجة القراءات:  وينظر٢١٨، ٣/٢١٤معاني القرآن للفراء  
)٥(

 . ٣/٢١٨معاني القرآن له : نسبه الفراء إلى متمم بن نويرة، ينظر 
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 ٤٨

 أنهــم اتبعــوا مرســوم المــصاحف فــي الوصــل والوقــف : واآلخــر وهــي ممــا ال يجــرى،فــأجرى روائــم،
آليـات ألن ا فهـي تـشاكل رؤوس ،ٕوان لم تكن رأس آيـة ٤: ا4نسان �mÐlألنها مكتوبة باأللف 

  .����m��Ò��Ñl:)١(بعدها
ما كٕاء رسم المصحف في حذف حرف من الكلمة وان كان فيه خروج على األصل، ّروقد يتبع الق

�mL�����K��J�l: قولــه تعــالىفـي و ٦: القم��ر �m��Ë��Ê��É��È��Ç��Æl:  قولــه تعـالىفـي
ــ� : وأبــو عمــروبــزي فقــد قــرأ قــالون عــن نــافع وال،٨: القم��ر  ، فــي الوصــل باليــاء�يِاعو الــدُعْدَ يــَمْوَي

 بالياء في الوصل، وأثبتها ابـن �اعي إلى الدَينِعِطْهُم� :وحذفها الباقون، وقرأ أهل الحجاز والبصرة
 ويجوز حذفها ألن الكـسرة تـدل عليهـا، فمـن أثبـت  الياء فيهما على األصل،ٕواثباتكثير في الوقف، 

ن، فـإذا دخـل األلـف والـالم زال لـسكونها وسـكون التنـوي) ٍداع(حجته أن الياء سـقطت فـي نحـو فالياء 
فــي الوصــل والوقــف إتباعــا لرســم  �mÈl: التنـوين فرجعــت اليــاء، وقــرأ البــاقون بحــذف اليـاء فيهمــا

  . )٢(المصحف
ونجد حججا أخرى تدعم رسم المصحف في اختيار قـراءة مـن القـراءات، ومـن ذلـك مـا اسـتدل بـه 

 فقـــد قـــرأ أبـــو ،١٤: الحج���رات�m�t��s����r��q��p���o��n��mu� �l: القـــراء فـــي قولـــه تعـــالى
 ه يـضربه ضـرب:مثـل ًتـاْ ألهتـِ يأله الـسلطانَتـَ أل:يقـال ،همزبـال �ْمُكِالَمـْ أعْنِم مـُكْتِال يأل� : وحدهعمرو
: الط��ور�mb��a��`��_��~��}�l:  وحجتــه إجمــاع الجميــع علــى قولــه تعــالىإذا نقــصه،: ًضــربا

 ُيـتِلَ يَمـن الت  �m����r��ql :قـرأ البـاقونوى عنـدهم،  أولـلف فيه إلى ما ُأجمع عليهُ ما اختّرد ف،٢١
نهـا مكتوبـة بغيـر ألإذا نقص، كما قال مجاهد، واحتجوا لهذه القـراءة اتبـاع مرسـوم المـصحف، وذلـك 

، وممـا يعـزز قـراءة هـؤالء مـا حكـاه بقأيأمر وي:  بألف لكتبت األلف كما تكتب فيولو كانتاأللف، 
، وهناك حجـة أخـرى يـدعمون بهـا هـذه القـراءة هـي �ِوما لتناهم�الكسائي أن في حرف ابن مسعود 

كمــا  ،]٢١: اCي��ة[ �m~��}l :الطــور ســورةوفــي  �m�rl :أنهــم جمعــوا بــين اللغتــين فقــرؤوا هنــا
�m����y��x:  ثـم قـال،أبـدأت :فهـذه مـن، ١٩: العنكبوت �m��i��h��g��f��e��dl :قـال

z�l بــدأت، واألصــل فـــي  :هــذه مـــنو ،٢٠: العنكب��وت�m��r��ql : ال يليــتكم، واســتثقلوا الكـــسرة
 فــاجتمع ســاكنان، اليــاء والتــاء فحــذفت اليــاء علــى اليــاء فنقلوهــا إلــى الــالم، ودخــل الجــزم علــى التــاء

  . )٣(الساكنين الجتماع
  

  االحتجاج بالحديث النبوي الشريف: رابعا
نـد القـراء فـي اختيـار دلـيال آخـر عوأقوال الـصحابة رضـي اهللا عـنهم، ي الشريف ويعد الحديث النب

¯���m���¶��µ��´��³��²��±��°: القراءة، ومثال ذلك ما احتج بـه القـراء فـي قولـه تعـالى
��¼��»��º��¹��¸l تم� :فقــــد قــــرأ حمــــزة والكــــسائي ٢٣٧: البق����رة َ  بــــضم التــــاء �وهناســــُ

                                           
)١(

 .٧٣٨، ٧٣٧: حجة القراءات 
)٢(

  .٦٨: يانالهجاء ألبي ح:  وينظر٦٨٩: حجة القراءات 
)٣(

 .٤٢٥، ٣/٤١٤الحجة للقراء السبعة :  وينظر٦٧٧، ٦٧٦: حجة القراءات 
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 ٤٩

مــن بــاب  جعــال الفعــل الثنــين، ألن كــل واحــد مــن الــزوجين يمــس بــالوطء أو المباشــرة فهــو وبــاأللف،
أن المــــسيس وان كــــان مــــن الرجــــل فــــالمرأة مــــشاركة فيــــه، وكــــل مــــاس شــــيئا إلــــى  اذهبــــو المفاعلــــة،  ٕ

قولـه و ٣: المجادل�ة�m}��|��{��z �l: قولـه تعـالىب واحتجـافالممسوس مـاس لـه، وكـذلك المالقـي، 
لقـراء قـرؤوا في حـين نجـد أن بقيـة ا، على إسناد الفعل إليهما ٤: المجادلة�mq��p��o��n �l :تعالى

َمسس: ووه  وحذف األلف حيث كان،بفتح التاء �m´l :هذه اآلية ِ  ذلـك، وجامعهاأي : ه امرأتَ
قولـه تعـالى إجمـاع القـراء علـى حـذف األلـف فـي ب احتجوا، بالوطء دون المرأةن الرجل هو المتفرد أل

، ويعــضد )نيماســُي: ( ولــم يقــل٢٠: م��ريم �m�t��s��rl:  عليهــا الــسالم مــريممخبــرا عــن قــول
َ يمْ أنَلْبَ قَقلَ طَاءَ شْنٕاو: (	هذه القراءة قوله    . )٢( )١()سَ

ـــه تعـــالى ـــه قول ـــد قـــرأ ،٤٥: آل عم���ران �m��Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Äl: ومن  فق
ِشركْبَي� :حمزة والكسائي ُ َبـشرت : يـسرك ويفرحـك، يقـال: ٕ بفتح الياء واسكان الباء وضم الشين أي�ُ َ

�m��Æ :، وقـراءة البـاقين)ٍرْيَخِنا بُرِاشَ بَتْن َأْلَه: (	ره إذا فرحته، وحجتهما قول النبي ُالرجل أبش
l   يخبرك، يقال: ، أي في كل القرآن الشين المضمومةتشديدوبضم الياء وفتح الباء :بشرته ُأبشره ّ، 
������m�Ñ��Ð��Ó��Ò: أخبرته بما أظهر فـي بـشرة وجهـه مـن الـسرور، وحجـتهم قولـه تعـالى: أي

��Õ������Ôl وقوله تعالى ٧١: ھود :�mÌ��Ël قـال الكـسائي وأبـو عبيـدة،٣٧: الح�ج  :
   .)٣(هما لغتان

ويكــون التفــسير حجــة لمــن يختــار قــراءة معينــة ويكــون الحــديث حجــة تعــضد التفــسير، ومــن ذلــك 
 فقـد اختـار ابـن كثيـر ،١٢٥: آل عم�ران �m���x��w��v��u��t��s��rl: قوله تعالى

معلمين، وهو مـأخوذ مـن الـسومة : أي �m���xl: ة بكسر الواو في قولهقراءال عمرو وعاصم وأبو 
كـانوا سـوموا نواصـي خيـولهم : وهي العالمة، وحجتهم ما جاء في تفسير هذه اآلية وهـو قـول مجاهـد

ار  فهم على هذا التفسير؛ مـسومين، ألنهـم فـاعلون، وممـا يعـزز ذلـك ورود األخبـبالصوف األبيض،
ــم يقــل،ّمعتمــين بعمــائم صــفر فأضــافوا االعتمــام إلــيهم 	بــأن المالئكــة نزلــت علــى رســول اهللا   : ول

سـو: (ألصـحابه يـوم بـدر 	 فيكونوا مفعولين وتكون القراءة بفتح الواو، قـال رسـول اهللا ،معممين وا ُمَ
َومَسَ ْدَ قَةَكِالئَ المنِإَف علـم حمـزة فـي ذلـك اليـوم بريـشة نعـام ولـذلك أ فنسب الفعـل إلـى المالئكـة،،)ْت ،

ــ� :اونجــد القــراء اآلخــرين قــرؤو ِومَسُم بفــتح الــواو، وحجــتهم �َين �m������f��e��d��c��b��a
gl لوا مسومينِلما كان فتح الزاي مجمعا عليه فحمل عليه، فكأنهم ُأنز ١٢٤: آل عمران)٤(.    

ك مـا ورد فـي االخـتالف فـي قـراءة قولـه ، ومـن ذلـ�زا بقول أحد الصحابة وقد نجد الحديث معز
ِقــالوا نعــم� : وحــده فقــد قــرأ الكــسائي،٤٤: ا�ع��راف�mR��Q��P��O��N��MSU��T�� �l: تعــالى َ� 

ــِمِب 	 بــي النَيِقــَ لًالُجــَ رأن: ( ورد، وحجتــه مــا روي فــي الحــديثكــسر العــين حيــثلنــون وفــتح اب ى َن
ــَ نُه أنــُمُعْزَي يــِذ الــَتْأنــ: َالَقــَف ــَ؟ فّيِب ِنعــم: َالَق  ســأل �بكــسر العــين، وروي أن عمــر بــن الخطــاب ) َ

                                           
)١(

 .  ٣/٢٦٨صحيح البخاري، كتاب الطالق : ، ينظر	هذا قطعة من حديث للنبي  
)٢(

 .١٣٨، ١٣٧:  وحجة القراءات٤٤: حجة القراءات السبع 
)٣(

 .٥١: الحجة في القراءات السبع: ، وينظر١٦٢: حجة القراءات 
)٤(

 .٦٠٦، ٤١٠، ٢٥٦، ٢٠٨: ، وينظر١٧٣:  وحجة القراءات٥٥: الحجة في القراءات السبع 
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 ٥٠

َنعـ: فقـالرجـال شـيئا  َقـل نعـم، إنمـا الـنعم اإلبــل، وقـرأ البـاقون: ، فقــالمَ  ِ َ: �mU��T �l فــي  العـينبفـتح 
  . )٢(، وهما لغتان)١(كل القرآن

: ا�نع���ام�mr��q��p�����o��n��m��l��k��j��i �l:  مـــا ورد فـــي قـــراءة قولـــه تعـــالىهومنـــ

�m��Ì��Ë: قولـه تعـالى كذلك قرأ باأللف فـي باأللف، و�واُقَارَف� : فقد قرأ حمزة والكسائي،١٥٩
Ð��Ï��Î���Í�lوحجتهمــا فــي ذلــك مــا تركــوه وانــصرفوا عنــه: ، وهــو بمعنــى٣٢: ال��روم ،

ي بـن  عنـد علـروي أن رجـال قـرأ بـألف، وكـذلك �واُقَارَفـ� كـان يقـرأ 	روى أبو هريرة من أن النبـي 
 إن�: ال واهللا مـــا فرقــوه ولكـــن فـــارقوه، ثـــم قـــرأ:  فقـــال علـــي،�m��l��k��j��il: � أبــي طالـــب

�m��i :باعه ودعاهم إليه، وقرأ الباقونّتركوا دينهم الحق الذي أمرهم اهللا بات:  أي�ْمُهَنْيِوا دُقَارَ فَينِذال
�l��k��jl  فــآمنوا بــبعض ، فرقــاا ديــنهمجعلــو:  أي،مــن التفريــق لــفأ الــراء مــن غيــر ديشدبتــ 

:  وقولـه تعـالىوفرقـا،أحزابـا : أي �mn��ml: وحجتهم في ذلك قولـه تعـالى بعـدهوكفروا ببعض، 
�mp��o��n��m��ll والمعنيان في القـراءتين متقاربـان ألنهـم إذا ،١٥٠: النساء 

  .)٣( كلهفرقوا الدين فقد فارقوه
  

   االحتجاج بالشعر:ًخامسا
احتجـوا بطائفـة كبيـرة الختيـارهم قـراءة معينـة، ومهمـا  دلـيال وهجعلـ علـى الـشعر وعول القراء كثيراو

�m��Á����À: من ذلك ما ورد في قوله تعالىمن األبيات الشعرية وأنصاف األبيات واألرجاز، و
Ç���Æ��Å���Ä��Ã��Â�lالنَونُلُتْقَوي� : وحده فقد قرأ نافع،٦١: البقرة بـالهمز مـن �َبيئـين 

 	فـــالنبي  ،٣: التح���ريم�my��x��w��v�l: عـــن اهللا تعـــالى كمـــا قـــال تعـــالىبـــه خبـــر أ:  أي،أنبـــأ
ْمف(نبـئ، ولكنـه صـرف عـن ُمن أنبأ، واالسم منـه م) يلِعَف(يخبر عن اهللا تعالى وهو : ينبئ، أي  )ِعـلُ

  :	، وحجة نافع في ذلك قول عباس بن مرداس في مدحه للنبي )يلِعَف(إلى 
  )٤(داكاُ هِبيلى السَدُ هّكل قَ                  بالحٌلَسْرُ مَك إنِءآَ النبَمِيا خات
َء، فجمعه على فعآَيا خاتم النب: فقال الء ألن المفرد مهموز، فقد صح على أن أصله الهمز وأنـه ُ

يـل ِعَمن باب الصحيح ال من باب المعتل، ألن الصحيح كذا يجمع كما تجمع الـصفات التـي علـى ف
الشريك والشركاء والحكيم والحكماء والعليم والعلماء، ولو كان النبي : لياء والواو مثلمن غير ذوات ا

َفعــالء ألن الــصفات التــي تكــون علــى فغيــر مهمــوز لــم يجمــع علــى  وات اليــاء والــواو إنمــا يــل مــن ذِعُ
ّأفعــالء كمــا جمــع ولــي ووصــي ودعــي علــى أوليــاء وأوصــياء وأدعيــاء، وال يجمــع علــىتجمــع علــى  ّ ّ 

ًعــيال مـــن َ فيكـــون ف،نبــا ينبـــو إذا ارتفــع: بغيــر همـــز مــن �mÅ���Äl :، وقــرأ البـــاقونءعــالُف

                                           
)١(

 .٢/٢٣٧الحجة للقراء السبعة :  وينظر٢٨٢: حجة القراءات 
)٢(

َنعم: (قال ابن هشام األنصاري  بفتح العين وكنانة تكسرها، وبها قرأ الكسائي، وبعضهم يبدلها حاء وبها قرأ ابن : َ
 .١/٦٥٠مغني اللبيب : ، ينظر)عضهم يكسر النون إتباعا لكسرة العينمسعود، وب

)٣(
 .٨٢: حجة القراءات السبع:  وينظر٢٧٨: حجة القراءات 

)٤(
 .....بالخير كل هدى: ، وفيه١/١٦٢) نبأ( ولسان العرب ٩٩: حجة القراءات:  وينظر٢٥: ديوانه  
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 ٥١

ّاالرتفــاع، وانمــا قيــل للنبــي: الرفعــة، والنبــوة الرتفــاع منزلتــه وشــرفه تــشبيها لــه بالمكــان المرتفــع ) ّنبــي (ٕ
أنبيـاء : على ما حوله، واحتجوا لهذه القراءة بأن كـل مـا فـي القـرآن مـن جميـع ذلـك علـى أفعـالء نحـو

ّاهللا، وفي هذا حجة واضحة على أن مفرده بغير همز، كما جمع ولي وأولياء ووصي وأوصياء، ولو  ّ
ُكان المفرد مهموزا لجمع على ف أن رجـال قـال للنبـي صـلى   ما رويي، واحتجوا بحجة أخرى وهالءَعً

 كأنـه كـره الهمـز: و عبيـد اهللا، قـال أبـّلـست نبـيء اهللا ولكنـي نبـي: يـا نبـيء اهللا، قـال: اهللا عليـه وسـلم
  .)١(ألن قريشا ال تهمز

 فقـد ،٨٦: الكھ�ف �m���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��Ol: ومثله ما ورد في قوله تعالى
أرادوا أنهـا  بـاأللف، �ٍةَيـِامَ حٍنْيَفـي عـ�: ابن عـامر وحمـزة والكـسائيو  عاصم في رواية أبي بكرقرأ

: حــارة مــن: أي ،١١ - ١٠: القارع��ة �m�v��u��t��sy��x���l: عــين حــارة مــن قولــه تعــالى
�m��W��V:  ونـافع وأبـو عمــرو وعاصـم فـي روايـة حفــصابـن كثيـرفهـي حاميـة، وقــرأ تحمـى حميـت 
�Xl  ،الطـين المنـتن متغيـر : التي تخرج من البئـر، أيالحمأة أرادوا في عين سوداء وهي ًمهموزا 

 وبهـا فـي مـاءأنه رأى مغيب الشمس عند غر، واحتجوا بما روي في حديث ذي القرنين اللون والطعم
  :قول الشاعرب هذا المعنى واُوطين تغرب، وعزز

َْ ذي خلب وثأِنْيَفي ع ٍ ُ َط حُ   )٢(ِدَمْرٍ
  .)٣(األسود: دَمْرَة، والحَأْمَالح: طْأالطين، والث: بْلُفالخ

ون العين التي تغرب ، فلعل المعنيين يتقاربان، فمن الجائز أن تك�ٍةَيِامَح�وهذا ال ينفي قراءتها 
  . )٤(مأةَالشمس فيها حارة وذات حمأة وطينة سوداء، فتكون موصوفة بالحرارة وهي ذات ح

:  وحـده فقـد قـرأ أبـو عمـرو،٦٤: ط�ه�mÑ��Ð��Ï��Î���Í�l: ومنه ما قرئ به قولـه تعـالى
جمعـت :  مـنجيئـوا بكـل كيـد تقـدرون عليـه، وهـو:  المـيم، أيفتح بوصل األلف و�ْمُكَدْيَوا كُعَمْجفا�

، )فـأجمع: (ولـم يقـل ٦٠: طه �m�¤��£��¢��¡�����~l: الشيء أجمعه، وحجته قوله تعالى
أحكمــوا أمــركم واعزمــوا : ، أيبقطــع األلــف وكــسر المــيم  �mÎ���Íl :فــي حــين قــرأ البــاقون

  :، وحجته قول الشاعر)٥(عليه
ُ وأمري مجمع يوماْ                   هل أغدونُى ال تنفعَنُعري والمِ شَليت يا َ ُ

)٦(  
ِقد ُأحكم وعزم عليه: أي ُ ِ)٧(.   

                                           
)١(

 .١٥٥:  والكشف عن وجوه القراءات السبع٩٨:  وحجة القراءات٣٢، ٣١: الحجة في القراءات السبع 
)٢(

فرأى مغيب الشمس عند مآبها، :  إلى تبع يصف ذا القرنين وصدره٤/٢٧٠) خلب(نسبه الخليل في العين  
 .١/٢١٩) أوب(لسان العرب : وينظر

 .٤/٢٧٠) خلب( و٣/٣٣٥) حرمد: ( وينظر٧/٤٤٤) ثأط(العين )٣(
)٤(

 .٤٣٠، ٤٢٨: حجة القراءات 
)٥(

 .٣٨٦: رسائل في اللغة البن السيد البطليوسي: نظري 
)٦(

 .٨/٥٧) جمع( ولسان العرب ٤٥٧: بال نسبة في حجة القراءات  
)٧(

 .٤٥٦: حجة القراءات 
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 ٥٢

وقد يكون االخـتالف بـين القـراءات راجعـا إلـى تعـدد اللغـات الـواردة فـي اللفظـة، ومـن ذلـك مـا ورد 
 فقــد قــرأ نــافع وأبــو ، ٨١: الكھ��ف �m©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡l: فــي قولــه تعــالى

بـــالتخفيف،   �m£l :يد فـــي جميـــع القـــرآن، وقـــرأ البـــاقون بالتـــشد�اَمُهَدلَبـــُ يْنا َأَنـــْدَرَأَف�: عمـــرو
ـــال ـــل نـــزل وأنـــزل، وحجـــة التـــشديد قولـــه تعـــالى: وهمـــا لغتـــان، يق بـــدل وأبـــدل مث  :�m��¯���®��¬
±��°�lوقولــه تعــالى ١٠١: النح��ل :�m\��[��Z��Y�lال : (فلــم يقــل ٦٤: ي��ونس

فهــذا  ،٢٠: اءالن��س �mF��E��D��C��B��Al :، وحجــة التخفيــف قولــه تعــالى)إبــدال
  :قد يكون بمعنى اإلبدال كما أن قوله

  )١(ُيبِجُ مَاكَ ذْنَ عُهْبِجَتْسَ يْمَلَف
  .لم يجبهف: بمعنى

َرحمــ�:  فقـــد قــرأ ابــن عــامر،أي��ضا �m�©��¨l: ونجــد ذلــك فــي قولــه تعــالى ُ  بــضم الحـــاء، �ًاُ
  :وحجته قول الشاعر

ُ والرحمُلينها الْنِ                ومٍاريةَ جِمْلُظِ بَفْيَوك ُ )٢(  
ْالرع: بسكون الحاء، وهما لغتان مثل  �m���©l: وقرأ الباقون ُب والرعب )٣(.   

�m��l��k��j��i:  التأويل النحوي كما فـي قولـه تعـالىوقد يكون االختالف راجعا إلى
n��mor��q���p���lوالــش�:  فقــد قــرأ ابــن عــامر،١٢: النح��لَس والقْم ر والنَمــُ ُوم ُجــُ

ن ، فقطعهــا عــٍ مــسخراتَ النجــومَروســخ: ، ألنــه ال يــصلح عنــده أن يقــال كلهــا بــالرفع فيهــا�ٌاتَرخَسَمــ
َخرَس� � خَسُمـ� لئال يجعل الحال مؤكدة، فابتـدأ الـشمس والقمـر والنجـوم، وجعـلخبـرا عنهـا،�ٌاتَر  

ــ�: وروى حفــص عــن عاصــم قــراءة بــرا لمبتــدأ  بــالرفع وحــدها، ونــصب البــاقي، فجعلهــا خ�ٌاتَرخَسُم
َوم ُجـــوالن�: وقـــرأ البـــاقون جميـــع ذلـــكٌهـــي مـــسخرات، فحـــذف المبتـــدأ لداللـــة الخبـــر عليـــه، : محـــذوف

 ألن ،، وذلــك ال يمتنــع عنــدهم فــأتى بــه علــى وجــه واحــد علــى مــا قبلــهعطفــا ، بالنــصب�ٍراتخَسُمــ
ومثلـه قــول  ،٩١: البق�رة �m�l��k��j��i��h��gl: الحـال تكـون مؤكـدة كقولـه تعـالى

  :)٤(الشاعر
ّ يا للنَةَارَدِبي         وهل بَسَها نِ بًروفاْعَ مَةَارَ دُأنا ابن   )٥(ارَن عِاس مَ

  .)٦(أنا ابن دارة:  االسميةمعروفا بها نسبي حال أكدت مضمون الجملة: فقوله
  

                                           
)١(

األمالي : وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، وهو لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار، ينظر: صدره  
 . ١/٢٨٣) جوب(سان العرب  و ل٢/١٥١ألبي علي القالي 

)٢(
ْالرحم بسكون الحاء، قال: ١٢/٢٣١) رحم(، وفي لسان العرب ٤٢٧: بال نسبة في حجة القراءات    : ْالرحم  ُوالرحم في اللغة  :العطف والرحمة. 

)٣(
 .٤٢٧:  وحجة القراءات٣/٩٩الحجة للقراء السبعة  

)٤(
 .٢/٢٧٧شرح ابن عقيل :  وينظر٢/١٨٥ني وهو سالم بن دارة اليربوعي، شرح الشواهد للعي 

)٥(
 . ٢/٧٩الكتاب : وهو من شواهد سيبويه، ينظر 

)٦(
 .٣٨٧، ٣٨٦:  وحجة القراءات٣٣ ـ ٣٢/ ٣ والحجة للقراء السبعة ١٢١، ١٢٠: الحجة في القراءات السبع 
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 ٥٣

   االحتجاج بالمسائل النحوية والصرفية:سادسا
سائل النحوية والصرفية، وهـذه المـسائل متعـددة القراء يختلفون في قراءاتهم اعتمادا على المونجد 

  :الجوانب، وفيما يأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل
  : ـ التذكير والتأنيثأ

اختلـــف القـــراء فـــي مواضـــع متعـــددة مـــن القـــرآن الكـــريم فـــي قـــراءاتهم، فيـــذهب فريـــق إلـــى القـــراءة 
 ذلك اختالفهم فـي قـراءة قولـه بالتذكير ويذهب اآلخرون إلى القراءة بالتأنيث ولكل فريق حجته، ومن

ـــه ،١٥٨: ا�نع���ام �mF��E��D���C��B��Al :تعـــالى  فقـــد ذهـــب حمـــزة والكـــسائي إلـــى قراءت
: بالتاءإلى قراءته الباقون ذهب  وجمع المالئكة،: ، فقد قدرا محذوفا تقديره�ُةَكِالئَ المُمُهَيِتْأَي�: بالياء
�mF��El  وذكر النحاة أن هذين الوجهين )١(ةجماعة المالئك: على تقدير محذوف تقديره ،

الوجهــان جميعــا جــائزان ألن الجماعــة يلحقهــا اســم التأنيــث ألن معناهــا معنــى : جــائزان، قــال الزجــاج
  .)٢(جمع المالئكة: الجماعة، ويجوز أن يعبر عنها بلفظ التذكير كما يقال

: رد فـي قـراءة قولـه تعـالىوقد يتعلق التذكير أو التأنيث بتوجيه حكم اآلية اإلعرابي، ومثـل ذلـك و
�m��¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´����³��²��±l فقـــــــد قـــــــرأ  ،١١٧: التوب�������ة

 �تزيـــغ�:  وعاصـــم فـــي روايـــة أبـــي بكـــر باليـــاء، وقـــرأ البـــاقون�ُيـــغِزَي�:  عـــن عاصـــمحمــزة وحفـــص
يــث، بالتــاء، وقــد ذكــر النحــاة أن فعــل جماعــة يتقــدم لمــذكر أو مؤنــث يجــوز فــي الفعــل التــذكير والتأن

�m��n��m���l��k��j: وقولــه ٣٧: الح��ج �m����¼��»��º��¹��������¸��¶l: فمـن التــذكير قولــه تعـالى
ol جماعـة(ــ كمـا مـر ـ وفـي التأنيـث يقـدر محـذوف ) جمـع(على تقدير محذوف  ٥٢: ا�حزاب( ،

مـر يزيـغ كاد األ:  والتقدير�يزيغ�بـ ) القلوب(اسما، وترتفع ) كاد( بالياء جعل في �يزيغ�فمن قرأ 
فعـل، والفعـل ال يلـي الفعـل، وعلـى هـذه ) يزيغ(فعل و) كاد(قلوب فريق منهم، وقدر هذا التقدير ألن 

 بــ )قلـوب(بالتـاء ارتفعـت  �تزيـغ�: ، وعلـى قـراءة مـن قـرأ)كـاد(ـ  بـ)قلـوب(القراءة ال يجوز أن يرتفع 
مـن : معنـاه التـأخير، والتقـدير بالتـاء، ألن فيـه إضـمارا للقلـوب و�تزيـغ�، فال يجوز حينئـذ إال )كاد(

 ،)يزيـغ(و ) كـاد(بعد ما كـاد قلـوب فريـق مـنهم تزيـغ، وذكـر الفـراء أن التـذكير والتأنيـث يـصحان فـي 
ٕوكل فعل كان لجماع مذكر أو مؤنث فـإن شـئت أنثـت فعلـه إذا قدمتـه، وان شـئت : "وعلل ذلك بقوله

 ملتزمــا بــالقلوب، وألن الفعــل األول رخــ صــح الوجهــان ذكــر األول ألن بعــده فعــال آا ولمــ،)٣("ذكرتــه
غيـر ) كـاد( ، وذهـب آخـرون إلـى أن الفعـل)قلـوب(لقربـه مـن ) تزيـغ(ث الفعـل نـوأ) قلـوب(تباعد مـن 
 وال يقال منه فاعل وال مفعول به فذكر وأنث متصرف   .)٤(ألنه فعل مستقبل متصرف) تزيغ(ّ

�m��®��¬��«������ª: ك قولــه تعــالى، ومــن ذلــ غيــر ذلــكوقــد تكــون علــة أخــرى للتــذكير أو للتأنيــث
��°��¯l وقولـــه ٧٣: الن���ساء :�m�f��e��d��c���bl وقولـــه٤٠ :ا�ع���راف  :�m��x��w���v

                                           
)١(

 .٢٧٧: حجة القراءات 
)٢(

 . ١٠٠: نث للمبرد والمذكر والمؤ٧٢١، ٤٠٥، ٣١١: ، وينظر١٦٢: حجة القراءات 
)٣(

 .١/٤٥٤معاني القرآن للفراء  
)٤(

 .٣٢٦، ٣٢٥:  وحجة القراءات٣٤٥، ٣٤٤ /٢الحجة للقراء السبعة  
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 ٥٤

|��{���z��y�lوقول����ه٦٥: ا�نف����ال :������m{��z��y�����x��w��v��u�lا�نف����ال :

دة، وقــرأ بالتــاء لتأنيــث المــو :�m�¬��«l وعاصــم فــي روايــة حفــص والمفــضل فقــد قــرأ ابــن كثيــر،٦٦
: والكــسائي بالتــاء والتخفيــف، وقــرأ حمــزة �ُال تفــتح� :باليــاء، وقــرأ أبــو عمــرو  �m��è��çl: البــاقون

�m��uو  ٦٥: ا�نف�ال �m��w���vl : باليـاء والتخفيـف، وقـرأ ابـن كثيـر ونـافع وابــن عـامر�ُال يفـتح�
vl وقــرأ األخــرى باليــاء و بالتــاء�ٕوان تكــن مــنكم�: اء فيهمــا، وقــرأ أبــو عمــروباليــ ٦٦: ا�نف��ال ،

، ألن الفاعــل المــسند إليــه الفعــل مؤنــث فــي اللفــظث فــ باليــاء فيهمــا، فمــن أنــعاصــم وحمــزة والكــسائي
ُحقيقي، وحسن التذكير الفصل الواقع بين الفعـل والفاعـل، ن التأنيث غير فألومن ذكر  َ  ألن الفاصـل

  .)١( التأنيث عالمةصار كالعوض من
، ومن ذلك )٢(ذا كان اسما ظاهرا غير حقيقي التأنيث يجيز تذكير الفعلالفاعل إمجيء ونجد أن 
حمــزة عاصـم فــي روايـة أبــي بكـر و فقــد قـرأ ،١٦: الرع��د�mi��h���g��f��e �l : قولـه تعـالى

والفعـل مقــدم، غيـر حقيقــي   �m��hl وحجــتهم فـي ذلــك أن تأنيـث باليـاء،  �m�Bl: ئياوالكـس
الـوعظ، : فقد ذهب إلـى، ٢٧٥: البقرة �m��]��b��a��`���_��^l: تذكيره مثل قوله تعالى فجاز

اإلظــالم والظــالم، ومثلــه قولــه : إلــى معنــى المــصدر، فيكــون بمعنــى  �m��hlكــذلك ذهبــوا فــي 
:  وحفـص عـن عاصـمالـصياح، وقـرأ البـاقون: يعنـي ٦٧: ھ�ود �mo��n��m���ll: تعـالى

�mh���gl ذهبـوا فقـد ، ين الفعـل بفاصـل ولـم يفـصل بينـه وبـبالتاء، وحجتهم تأنيـث الظلمـات
   .)٣(إلى اللفظ ال إلى المعنى

:  إلــى حجــة أخــرى يعللــون بهــا اختيــارهم لقــراءة معينــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالىذهبونوقــد نجــدهم يــ
m���¬��«��ª��©l وفــي  ٩٠: م��ريم�m`��_��^��]��\ lال��شورى�� :

ة أن الـــسموات جمـــع قليـــل، باليـــاء، وحجـــتهم فـــي هـــذه القـــراء  �m�ol :، فقـــد قـــرأ نـــافع والكـــسائي٥
 ولـــم ،٥: التوب���ة �m����{����z��y��xl: المؤنــث إذا كـــان قلـــيال كقولـــه تعــالى العــرب تـــذكر فعـــلو

 قولــهيقــوي التــذكير إجمــاع القــراء علــى تــذكير الفعــل مــع مالصــقته للمؤنــث فــي ، و)انــسلخت (:يقــل
ســـألت : ن األنبـــاريقـــال ابـــ، )وقالـــت نـــسوة (:ولـــم يقـــل، ٣٠: يوس���ف�mÏ��Î����Í��Ì�l: تعـــالى
ألن الجمع القليل قبـل الكثيـر، والمـذكر قبـل المؤنـث، فحمـل األول : لم صار ذلك كذلك؟ فقال: ثعلبا

  .)٤(بالتاء لتأنيث السموات  �m���©l:على األول، وقرأ الباقون
  :  ـ الحكم اإلعرابيب

آنية، ويكون ذلك فـي ونجد االختالف في الحكم اإلعرابي عامال لالختالف في اختيار القراءة القر
  :وذلك على النحو اآلتياألسماء واألفعال على حد سواء، 

                                           
)١(

 .٢/٨٩شرح ابن عقيل :  وينظر٦٣: الحجة في القراءات السبع 
)٢(

 .٢/٨٨شرح ابن عقيل  
)٣(

 .٣٩٦: وجوه القراءات السبع والكشف عن ٣٧٣، ٣٧٢:  وحجة القراءات٩، ٨/ ٣الحجة للقراء السبعة  
)٤(

 . ٥:  الشورى�m��^��]��\l:  ما جاء في قوله تعالى٦٤٠: ، وينظر٤٤٨: حجة القراءات 
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 ٥٥

  : ـ الرفع والنصب١
:  قـــرأ نــــافع وابـــن كثيــــر وأبـــو عمــــرو،٣٩: ي����س �m���À���¿��¾l: ومـــن ذلـــك قولــــه تعـــالى

 علــــى إضــــمار فعــــل،والنــــصب يكــــون ، بالنــــصب  �m��¾l: ، وقــــرأ البــــاقون بــــالرفع،�ُرَمــــَوالق�
زيــدا ضــربته، : ٕوان شــئت قلــت": ، قــال ســيبويهذا منــازل: ، أي منــازلَ القمــر قــدرناهناوقــدر: والتقــدير

ُضــربت زيــدا ضــربته: ٕوانمــا نــصبه علــى إضــمار فعــل هــذا يفــسره، كأنــك قلــت يكــون وأمــا الرفــع ف، )١("ُ
 :مثــل قولــه تعــالى ، وهــو، فهــو عطــف جملــة علــى جملــة�m��©��¨l:  تعــالىعلــى قولــهمعطوفــا 

m�®��¬��«���ª��©��¨����l ويجـوز أن يكـون علـى االبتـداء و ،٣٧: يس �m¿l  ٢(خبـره( ،
   .)٣( في موضع الحال من القمر�قدرناه�ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ و 

ـــــه تعـــــالى ـــــه قول : وحـــــده قـــــرأ حمـــــزة ،٣٢: الجاثي�����ة �m��è��ç���æ��å��ä��ã��â���á���à��ßl: ومثل
أحــدهما أن يعطــف : ورفعهــا مــن وجهــينبــالرفع،   �m��ål : بالنــصب، وقــرأ البــاقون�َوالــساعة�

الــساعة ال ريــب فيهــا، والوجــه : وقيــل: علــى األول فيكــون عطــف جملــة علــى جملــة والمعنــى يكــون
) إن(فـشرط ومـا عملـت فيـه، وموضـعها رفـع، ) إن(اآلخر أن يكون المعطوف محمـوال علـى موضـع 

إن زيـدا :  مثـل�إن�على لفـظ ومن نصب حمله إذا تم خبرها قبل العطف عليها كان الوجه الرفع، 
�m���æ:  تعـالى قولـهوموضـع ألنهـا مـن تمـام قـولهم،) الـساعة( وعطـف بـالواو لفـظ ،منطلق وعمـرا قـائم

��è��çl رفــع بأنــه فــي موضــع خبــر إن، وقــد عــاد الــذكر إلــى االســم فكأنــه قــال : والــساعة حــق ألن
  .)٤(ّفيها في معنى حق ال ريب: قوله

  :الرفع والجر ـ ٢

فقـــد قـــرأ أبـــو عمـــرو ، ٤٤: الكھ���ف �mÉ��È����Ç��ÆÊ��Ï��Î��Í��Ì���Ë��l: ومنـــه قولـــه تعـــالى
ــــع   �m�È����Ç��Æ��{l :والكــــسائي ــــة أيجعــــال ا أنهمــــاوحجتهمــــ ،�m��{lبرف : ه وصــــفا للوالي

الواليـة الحـق هللا،  والعامـل فيـه االسـتقرار المحـذوف الـذي قــام  خبــره،�هنالـك�مبتـدأ و  �ُالواليـة� فــ ُ
وحجــتهم أنهــم  بــالجر، �mÉ��È l : وقــرأ البــاقون خبــره،�هللا� ويجــوز أن يكــون  مقامــه،�نالــكه�

وصــف بالعــدل ـه كمــا  بــوهــو مــصدر وصــف هللا ذي الحــق،:  أي،� �هللا� وصــفا )ّالحــق(ا جعلــو
   .)٥( وذو العدل وذو السالمذو الحقأنه : والمعنىوهما مصدران،  وبالسالم،

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــه قول ���m��p��ot��s��r��qu��~��}��|��{��z����y��x��w���v: ومثل
_l قــرأ نــافع وابــن عــامر،٣: س��بأ : �m��Í��Ìl  فهــو ُهــو عــالم: الرفع علــى المــدح، أيبــ ،

�m��w���v وخبــره ،مبتــدأ  �m��Ìlويجــوز أن يكــون  ، الغيــبُهــو عــالم:  تقــديرهخبــر لمبتــدأ محــذوف

                                           
)١(

 .١/٨١الكتاب  
)٢(

 وشرح ابن عقيل ١٩١:   والحجة في القراءات السبع٢/٣٧٨معاني القرآن للفراء : ، وينظر٥٩٩: حجة القراءات 
١٣٣، ٢/١٣٠ . 

)٣(
 .٥٥١:  والكشف عن وجوه القراءات السبع٢/٦٠٤رآن البن أبي طالب القيسي مشكل إعراب الق 

)٤(
شرح ابن :  وينظر٦٦٢:  وحجة القراءات٣٩٦، ٣/٣٩٥ والحجة للقراء السبعة ٢١٢: الحجة في القراءات السبع 

 .٣٧٦، ١/٣٧٥عقيل 
)٥(

 .٤٤٣، ١/٤٤٢ ومشكل إعراب القرآن ٤١٨:  وحجة القراءات٨٩/ ٣الحجة للقراء السبعة  
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 ٥٦

��xl،وقــــرأ ابــــن كثيــــر وأبــــو عمــــرو وعاصــــم : �mt��s �l صــــفة هللاجر، علــــى كونــــهبــــال   ،
ِالحمد هللا عـالم الغيـب، ويجـوز أن يكـون صـفة لـ: والمعنى �m��q��p��o:  فـي قولـه تعـالى �يّلربـ�ـ ِ

t��s��r �l منه و أو بدال �m��ql  ١(مجرور بواو القسم( .  
   :ـ النصب والجر ٣

�m��L��K��J��I���H��G��F��E��D : فــــي قولــــه تعــــالى مــــا وردذلــــكمــــن و
������N��MQ��P��O �lتعـــالىورد االخـــتالف فـــي قـــراءة قولـــهفقـــد  ،٦: المائ���دة  :

m��Ol االخـتالف فـي الحكـم الفقهـي فـي غـسل بين الرفع والجر، وهذا االخـتالف جـر إلـى 
  .)٢(رض هذا االختالف بشيء من التوضيحالرجلين، وسأع

 وحجـتهم فـي ،بالنصب �mOl : في رواية حفصعاصموقرأ نافع وابن عامر والكسائي 
وعلــى هــذا فقــد وجــب عنــدهم غــسل الــرجلين، ، �mJ��Il علــى وا عطفــم أنهــا الوجــههــذ

كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبـا مـن علـي :  قال�ومما يعزز هذا ما ورد عن عبداهللا بن عمر 
 � بالكسر، فـسمع ذلـك علـي �ِوأرجلكم�:  فقال رجل،�َوأرجلكم�وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا  �
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى �: لت، ثم تالليس كما ق: فقال

، وهـذا مـن التقـديم والتـأخير فـي الكـالم، وهـو كثيـر �َالمرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسـكم
، ٥ :المائدة �m®��¬��«��ª¯��µ���´��³��²��±��°��l :في القرآن الكريم، منه قوله تعالى

فكذلك ذلك في قولـه  �الطيبات�على  �المحصنات�وعطف بـ  �m½��¼��»l:  قالثم
   .)٣(، وهناك حجج أخرى تعزز هذه القراءة�mJ��Ilعطف بها على  �َوأرجلكم�

ُلكــُجْرأََو� : بكــريأبــعاصــم فــي روايــة وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وحمــزة و  بــالجر عطفــا علــى �مِ
ُوسكُؤُر� الوضـوء غـسلتان :  رضي اهللا عنهما أنـه قـال عن ابن عباس، وحجتهم في ذلك ما روي�مِ

نــزل جبرائيــل بالمــسح، أال تــرى أنــه أهمــل مــا كــان مــسحا ومــسح مــا كــان : ومــسحتان، وقــال الــشعبي
ُلكـُجْرأََو�فقهاء األمصار أن الغـسل هـو الواجـب، ووجهـوا قـراءة  غسال في التيمم، واألصوب عند  �مِ
ُهذا جحر : للجوار، وهي في المعنى لألول، كما يقالى المعمول إلبالجر حمال على العامل األقرب 

ٍضب خرب، فقد حملوه على األقرب، وهو فـي المعنـى نعـت للجحـر،  وقـد رد ابـن خالويـه هـذا الوجـه 
عــــى أن األرجــــل مخفوضــــة بــــالجوار، ألن ذلــــك مــــستعمل فــــي نظــــم الــــشعر ّوال وجــــه لمــــن اد: "قــــال

 وهـــو الـــراجح مـــن ،)٤("حمـــل علـــى الـــضرورة، وألفـــاظ األمثـــاللالضـــطرار وفـــي األمثـــال، والقـــرآن ال ي
ٍهـذا جحـر ضـب خـرب، فالوجـه الرفـع، : ومما جرى نعتا على غيـر وجـه الكـالم: "مذهب سيبويه قال  ُ

ن الخرب نعت الجحر والجحـر رفـع، ولكـن بعـض وهو كالم أكثر العرب وأفصحهم، وهو القياس، أل
: ومعنـــاه يختلـــف كقولـــه تعـــالى  االســـم يعطـــف علـــى االســـمّ أن فـــذكرالفـــراءجـــوزه  و،)٥("العـــرب يجـــره

                                           
)١(

���m`��_��^a��h��g�e���d���c����b:  ما جاء في قوله تعالى٦٥٦: ، وينظر٥٨١: حجة القراءات 
��il٧ ـ ٦:  الدخان.   

)٢(
 .٧٣ ـ ٦٩: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية: ينظر في تفصيل هذه المسألة 

)٣(
  .٢٨٠، ٢٧٩:  والكشف عن وجوه القراءات السبع٢٢١: حجة القراءات 

)٤(
 .٦٧: حجة القراءات السبع 

)٥(
 .٦٧:  وينظر١/٤٣٦الكتاب   
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 ٥٧

m��J��I��H��G��F����D��C��B��Al تعــالى ثــم قــال،١٨ - ١٧: الواقع��ة  :�m��\��[l 
، وقـد اختلـف النحـاة فـي هـذه المـسألة بـين مجيـز (١) علـى أزواجهـن ال يطـاف بهـنوهـن ٢٢: الواقع�ة
  .)٢(ومانع

: ح الرؤوس ألن العرب تستعمل المسح على معنيينوعطفها على الرؤوس ال يوجب المسح كمس
  :)٣(توضأت، وقال الراجز: تمسحت للصالة، أي: أحدهما النضح واآلخر الغسل، حكى أبو زيد

ِ لشربُ تهيأت           ثمبيْعَ قُ عنزي ومسحت)٤( ُأشليت   )٥(ِ قأبُ
  .)٦( أنه غسله ليحلب فيه:أراد
  : ـ البناء واإلعراب٤

 قــرأ نــافع وابــن كثيــر ،١٥٠: ا�ع��راف �m��_��^��]��\��[��Zl : عــالىومــن ذلــك قولــه ت
 جعلـوا االسـمين اسـما ،المـيم علـى البنـاءالنون وبفتح  �m\��[��Zl : عن عاصموأبو عمرو وحفص

َ خمــسة عــشر، :مثــلواحــدا  فتحــوا ابــن عــم و  ،٩٤: ط��ه �i��h��gl)٧(�m���f��e: وكــذلك قولــهَ َ
 ،)٨( والبصريين سيبويهمذهباسما واحدا مركبا وبني على الفتح، وهو  على أنهما جعال ،على البناء

ابـن أم: فمـن قـال: " قـالكثـرة االسـتعمالوقد بين الزجاج علة هذا البنـاء ب  بـالفتح فإنـه إنمـا فتحـوا فـي َ
ابــن أم وابــن عــم لكثــرة اســتعمالهم هــذا االســم َ ) أم(و ) َابــن(وأن النــداء كــالم محتمــل للحــذف فجعلــوا : َ

"َ عشرَخمسة: شيئا واحدا نحو
يـا : كما تقـول العـرب) اهّابن أم( وذكر آخرون أنهم أرادوا الندبة بـ ،)٩(

وبقيــت ا، ثـم حــذفت األلـف ّ ثـم قلبــت اليـاء ألفـا فــصارت يـا ابــن أمـّ يـا ابـن أمــي،:ّابـن عمـاه، واألصــل
وذكــر ابــن ، )١٠(فــش الكــسائي والفــراء وأبــي عبيــدة وحكــي عــن األخمــذهبالفتحــة دلــيال عليهــا وهــو 

ّبـن ُأمـا، ثـم حـذف األلـف ايـا : ً، فقلـب مـن اليـاء ألفـا، فقـال)ّ أمـيَبـنايـا (أراد : "قالخالويه أن المبرد 
،  أم، وجـاز لـه قلـب اليـاء ألفـا ألن النـداء قريـب مـن الندبـةَبـنايا : استخفافا كما حذف الياء من قوله

  .  )١١("ّيا أماه: وهما قياس واحد إذا قلت

                                           
)١(

 .٢٢٣، ٢٢١:  وحجة القراءات١١٢/ ٢الحجة للقراء السبعة :  وينظر١٢٢، ٣/١٢١ و١/٣٠٢: معاني القرآن 
)٢(

 .ما بعدها و٢٥: الحمل على الجوار في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز: للمزيد في تفصيل ذلك ينظر 
)٣(

َهو أبو نخيلة الراجز، ينظر  ْ َ  .شربه: القدح الضخم، وقأب الماء: ، القعب٦٨٣) قعب(، ١/٦٥٧) قأب(اللسان : ُ
)٤(

 .٢٨٣: إذا دعوتهما لتحلبهما، إصالح المنطق: أشليت الناقة والعنز 
)٥(

 .٢٨٣: بال نسبة في إصالح المنطق البن السكيت  
)٦(

 .٣٨٧، ٣٨٦: رسائل في اللغة 
)٧(

المحكم : ، ورسمت الهمزة على الواو ألنها مضمومة، ينظر)ّأم(و ) ابن(و ) يا: (وهي في األصل ثالث كلمات 
: ، والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف البن وثيق األندلسي١١٠: في نقط المصاحف ألبي عمرو الداني

٦٥. 
)٨(

 وشرح األشموني أللفية ابن مالك ١٣٧، ٣/١٣٦ي ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلس:  وينظر٢/٢١٤الكتاب  
٣/٢٨٦. 

)٩(
 .٩١، ٩٠:  والحجة في القراءات السبع١٨٨/ ٣:  وينظر٢٣٦/ ٢ٕمعاني القرآن واعرابه للزجاج  

)١٠(
 .٤٤٨: معاني القرآن لألخفش:  وينظر٣/٢٨٦ وشرح األشموني ٣/١٣٧ارتشاف الضرب  

)١١(
 .٤/٢٥٢المقتضب للمبرد :  وينظر٩١، ٩٠: الحجة في القراءات السبع 
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 ٥٨

 ابن أمَالَق� : وابن عامراصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائيعوقرأ   وهو مذهب  بالكسر،�َ
فتحـة ) ابـن(فتحـة ف، )ّأم(إلـى ) ابـن( أحدهما أن يكون أضـاف: يحتمل أمرين وذلك  وغيره،)١(الزجاج

 وكــان األصــل  بالكــسرة عــن اليــاء المحذوفــة مــن غيــر تركيــب،)ّأم (اجتــزئ فــينــه منــادى، وإعــراب أل
وأصـحابنا يعتقـدون أن ابـن : "قال أبو حيـان األندلـسي، )٢( بإثبات الياء غالمي،َيا غالم: إثباتها مثل

 حكمــت العــرب لهمــا بحكــم اســم واحــد وحــذفوا اليــاء كحــذفهم إياهــا مــن ّ وابنــة عــمّ وابــن عــمّ وابنــة أمّأم
ال ) االبـــن(نـــادى هنـــا  والم�يـــا ابـــن أم�وتوجيـــه حـــذف اليـــاء مـــن ، )٣(" إذا أضـــافوه إليهـــاَ عـــشرَأحـــد

يـا : (وحـذفت مـن نحـو) غالمـي( غالمي، فلـم يجـز حـذف اليـاء مـن َيا غالم: ، وهو مثل قولنا)ّاألم(
اآلخر ِيا غالم، و: جائز تشبيها بياء اإلضافة في قولنا) ّاألم(، ألن حذف الياء من )ِيا عباد( و) ِقوم

يـا ابـن أم : ونوديـا كمـا ينـادى الواحـد، فقولنـاأن االسمين جعال اسما واحدا ، فتنزال منزلة اسـم واحـد، 
ِيـا غـالم ويـا قـوم: ِيا ابن أخ، فهو بمنزلة قولنا: كقولنا  يـا ابـن أم :  أيـضاقـالواقـد و: "، قـال سـيبويه)٤(ِ

ٕوان  أقبلوا، َ عشرَيا أحد:  كقولكا إلى الياء، ثم أضافوكأنهم جعلوا األول واآلخر اسما،، ويا ابن عم
   .)٥("فوا الياء لكثرة هذا في كالمهمحذ: شئت قلت

  :ج ـ الخطاب والغيبة
 ضــمائر اء بالــضمائر، فمــنهم مــن جعلهــاّويكــون االخــتالف فــي القــراءات ناتجــا عــن اخــتالف القــر

تكلــم ومــنهم مــن جعلهــا ضــمائر خطــاب أو غيبــة، ونجــد ذلــك واضــحا فــي جملــة مــن اآليــات القرآنيــة 
�m��Ð��Ï���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������Ó��Ò��Ñ:  قولـــــــــه تعـــــــــالى ذلـــــــــكالكريمـــــــــة، مـــــــــن

Úl ــْكَي� : فقــد قــرأ حمــزة والكــسائي،٦٣: يوس��ف أخونــا يكتــال، وقــد وضــح :  باليــاء، أي�لَت
انفـراد :  أيقـال يـصيبه كيـل نفـسه،:  باليـاء�لَتـْكَي�:  المعنى على هذه القراءة بـأن مـن قـال)٦(الفراء

 بحـضوره كيـل بعيـر، وحجتهمـا أنـه قـرب  فجعل الفعل لـه خاصـة ألنهـم يـزادون،هكل واحد منهم بكيل
عــــن بـــذلك أخبــــر : أي ،�m��×l :مـــن الفعــــل فأســـند إليــــه، وذهـــب البــــاقون إلـــى قراءتــــه بـــالنون

لغيبة أخينـا،  :أي �m���Ó��Ò��Ñl :ودليلهم على هذا قوله،  وأدخل أخاهم في الكيل معهمجماعتهم
   .)٧( حن وهوفأرسله معنا نكتل ما منعنا لغيبته، فإذا كان معنا اكتلنا ن

                                           
)١(

 .٢/٢٣٦ٕمعاني القرآن واعرابه  
)٢(

 .٣/١٣٧ وارتشاف الضرب ١/٣٠٣مشكل إعراب القرآن  
)٣(

 .٣/٢٨٦شرح األشموني : ، وينظر٣/١٣٧ارتشاف الضرب  
)٤(

 .٢٩٨، ٢٩٧: حجة القراءات 
)٥(

 .٢/٢٧٤ والحجة للقراء السبعة ٤/٢٥١المقتضب :  وينظر٢/٢١٤الكتاب  
)٦(

 .٢/٤٩ي القرآن للفراء معان 
)٧(

 .٣٦٢، ٣٦١:  وحجة القراءات١١٢: الحجة في القراءات السبع 
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 ٥٩

 ٤٨: النح��ل �m��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d��c��bl: ومنــه قولــه تعــالى

ــ� : حمــزة والكــسائيقــرأه، فقــد ٤٨ إخبــارا  �m��cl : علــى الخطــاب، وقــرأ البــاقون باليــاء بالتــاء�واَرَت
عن غيب وتوبيخا لهم ُ)١(.   

ى ســبيل االلتفــات، ومنــه قولــه وقــد يكــون االخــتالف فــي االنــصراف إلــى الخطــاب بعــد الغيبــة علــ
 فقـد ،٢: ا4س�راء �mc��b��a��`��_��^�����]��\���[��Z��Y��Xl: تعالى

وحجتــه أن الفعــل قــرب مــن باليــاء، فقــد رده علــى بنــي إســرائيل،  �msl : وحــدهقــرأ أبــو عمــرو
ــيهم إذ قــال : والمعنــى �m^���]��\���[l: الخبــر عــن بنــي إســرائيل، فجعــل الفعــل مــسندا إل

أنـه  علـى ،بالتـاء �m`l :وقـرأ البـاقونهدى لبني إسـرائيل لـئال يتخـذوا مـن دونـي وكـيال، جعلناه 
: ، وهـــو انـــصراف إلـــى الخطـــاب بعـــد الغيبـــة كقولـــه تعـــالىمواجهـــا لهـــم بالخطـــاب 
جعـــل النبـــي 

mI��H��G��Fl ثـــم قـــال، ٢: الفاتح���ة :�mU��T��S��Rl فالـــضمير ،٥: الفاتح���ة 
   .)٢( في المعنىة به الغيبى فإنما يعنٕوان كان على لفظ الخطاب �m��`lفي 
  

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •
، ٢/١٩٧٨ أثــــر القــــراءات القرآنيــــة فــــي الدراســــات النحويــــة للــــدكتور عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم، ط •

 .المطبعة العصرية، الكويت
، تحقيــق مــصطفى أحمــد )ه٧٤٥ت(ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب ألبــي حيــان األندلــسي  •

 .، مطبعة النسر الذهبي١/١٩٨٤ طالنماس، 
، تحقيــــق أحمـــد محمــــد شــــاكر وعبــــد الــــسالم محمــــد )ه٢٤٤ت (إصـــالح المنطــــق البــــن الــــسكيت •

 .، دار المعارف بمصر٢/١٩٧٠ هارون، ط
اإلعراب واالحتجاج للقراءات فـي تفـسير القرطبـي، سـيدي عبـد القـادر بـن محمـد محمـود الطفيـل،  •

 .مية، الجماهيرية العظمى ـ طرابلس، منشورات كلية الدعوة اإلسال١/١٩٩٧ ط
، دار ٢/١٩٢٦ ، عني به محمد عبد الجواد األصـمعي، ط)هـ٣٥٦ت(األمالي ألبي علي القالي  •

 .الكتب المصرية
، )ه٧٩٤ت (لزركــشيلإلمــام بــدر الــدين أبــي عبــداهللا محمــد بــن بهــادر االبرهــان فــي علــوم القــرآن  •

 .، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١/٢٠٠٧ قدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا، ط
                                           

)١(
����m��Ì��Ë:  في قراءة قوله تعالى٣٩٣، ٣٩٢: ، وينظر٣٩١، ٣٩٠: حجة القراءات  �Ê���É��È��Ç

����Î��Íl٧٩:  النحل . 
)٢(

¤���¥��¦��§���m: اءة قوله تعالى في قر٥٥٦: ، وينظر٣٩٦:  وحجة القراءات٤٨/ ٣الحجة للقراء السبعة  
����«��ª��©��¨l١١:  الروم. 
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 ٦٠

، تحقيـق سـعد كـريم )ه٦١٦ت(التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء عبداهللا بن الحسين العكبري  •
  .، دار اليقين للنشر والتوزيع١/٢٠٠١الفقي، ط

، تحقيــق الــدكتور )٣٩٩ت (ابــن غلبـونبــي الحـسن طــاهر بـن عبــد المـنعم ألالتـذكرة فــي القـراءات  •
 . اإلسكندرية،، دار ابن خلدون١/٢٠٠١لح زعيمة، ط سعيد صا

، تحقيـق محمـد عـوض مرعـب، )ه٣٧٠ت(تهذيب اللغة ألبي منـصور محمـد بـن أحمـد األزهـري  •
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت١/٢٠٠١
، تحقيــق الــدكتور )ه٦٥٤ت(الجــامع لمــا يحتــاج إليــه مــن رســم المــصحف البــن وثيــق األندلــسي  •

 . ، مطبعة العاني، بغداد١/١٩٨٨ غانم قدوري حمد، ط
  عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن زنجلــــة، تحقيــــق ســــعيد األفغــــاني، طحجــــة القــــراءات ألبــــي زرعــــة •

 .، منشورات جامعة بنغازي١/١٩٧٤
، تحقيـق أحمـد )ه٣٧٠ت (خالويـهألبـي عبـداهللا الحـسين بـن أحمـد بـن الحجة في القراءات السبع  •

 .مية، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العل٢/٢٠٠٧ فريد المزيدي، ط
ــــي الفارســــي • ــــي عل ــــسبعة ألب ــــراء ال ــــه كامــــل ،)ه٣٧٧ت  (الحجــــة للق ــــق علي  وضــــع حواشــــيه وعل

 .، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١/٢٠٠١مصطفى الهنداوي، ط 
، مكتبــة ١/١٩٨٥ الحمــل علــى الجــوار فــي القــرآن الكــريم للــدكتور عبــد الفتــاح أحمــد الحمــوز، ط •

 .الرشيد، الرياض
يحيى الجبوري، المؤسسة العامة للصحافة والطباعـة، بغـداد .  العباس بن مرداس، تحقيق دديوان •

١٩٦٨. 
 ، تحقيــق الــدكتور وليــد محمــد الــسراقبي، ط)ه٥٢١ت(رســائل فــي اللغــة البــن الــسيد البطليوســي  •

 .، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض١/٢٠٠٧
ــــ • ــــأليف غــــانم قــــدوري الحمــــد، طرســــم المــــصحف دراســــة لغويــــة تاريخي ، مؤســــسة ١٩٨٢/ ١ ة، ت

 .المطبوعات العربية، بيروت ـ لبنان
، تحقيــق محمــد )ه٧٦٩ت( علــى ألفيــة ابــن مالــك لبهــاء الــدين عبــداهللا بــن عقيــل شــرح ابــن عقيــل •

 .، مكتبة دار التراث، القاهرة٢٠/١٩٨٠ محيي الدين عبد الحميد، ط
 محمــد األشــموني نسن نــور الــدين علــي نــور الــدين بــشــرح األشــموني أللفيــة ابــن مالــك ألبــي الحــ •

، تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، نشر المكتبة األزهريـة للتـراث، )ه٩٢٩ت(
 . الشريفرخلف الجامع األزه
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، مطبـوع مـع حاشـية الـصبان علـى شـرح األشـموني، )ه٨٠٥ت(ين العيني دشرح الشواهد لبدر ال •
 .يةدار إحياء الكتب العرب

صحيح البخاري ألبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري، شركة مكتبة أحمد بن سعد بـن نبهـان  •
 .وأوالده، سربايا ـ أندنوسيا

، تحقيــــق الــــدكتور مهــــدي )ه١٧٥ت (العــــين ألبــــي عبــــد الــــرحمن الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي  •
 .١٩٨٢راق، دار الرشيد، المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة واإلعالم ـ الع

 .، عالم الكتب، بيروت)ه١٨٠ت (الكتاب لسيبويه •
، ضـبطه وراجعـه يوسـف )ه٥٣٨ت (لزمخـشرين عمـر ابـبي القاسـم جـار اهللا محمـود ألالكشاف  •

 .الحمادي، نشر مكتبة مصر، مصر
الكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات الـــسبع وعللهـــا وحججهـــا ألبـــي محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيـــسي  •

 .، كتاب ناشرون، لبنان١/٢٠١١ تحقيق أحمد مهدلي، ط، )ه٤٣٧ت(
، تحقيـــق الـــدكتور عـــدنان )ه١٠٩٤ت (لكفـــويألبـــي البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الحـــسيني االكليــات  •

 .، مؤسسة الرسالة٢/٢٠١١ درويش ومحمد المصري، ط
 .هـ، نشر دار صادر، بيروت ـ لبنان٣/١٤١٤ ، ط)ه٧١١ت (لسان العرب البن منظور •
، تحقيــق محمــد حــسن محمــد حــسن )ه٤٤٤ت ( المــصحف ألبــي عمــرو الــدانيالمحكــم فــي نقــط •

  .، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان٢٠٠٤/ إسماعيل، ط
، تحقيـق الـدكتور رمـضان عبـد التـواب والـدكتور )ه٢٨٥ت(المذكر والمؤنث ألبي العباس المبرد  •

 .،نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة٢/١٩٩٦ صالح الدين الهادي، ط
ل العكبريـــــات فـــــي اللغـــــة والنحـــــو والقـــــراءات ألبـــــي البقـــــاء عبـــــداهللا بـــــن الحـــــسين العكبـــــري المـــــسائ •

، تحقيــق الــدكتور محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــران، منــشورات الهيــأة العامــة الــسورية )ه٦١٦ت(
 .٢٠٠٨للكتاب، دمشق، 

، تحقيـق حـاتم صـالح )ه٤٣٧ت(مشكل إعـراب القـرآن ألبـي محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي  •
 . ـ بغدادإلعالما وزارة دار الحرية للطباعة،، ١٩٧٥امن، الض

، عـالم الكتـب، بيـروت ـ ٣/١٩٨٣ ، ط)ه٢٠٧ت (لفـراءا  ألبي زكريا يحي بـن زيـادمعاني القرآن •
 .لبنان

، تحقيـق الـدكتور )ه وغيرهـا٢٠٧ت( معاني القرآن لألخفش سـعيد بـن مـسعدة البلخـي المجاشـعي •
 .الكتب، بيروت ـ لبنان، عالم ١/٢٠٠٣ عبد األمير الورد، ط
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، علـق عليـه ووضـع حواشـيه أحمـد فتحـي )ه٣١١ت (لزجـاجبي إسحاق األٕمعاني القرآن واعرابه  •
 .، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١/٢٠٠٧ عبد الرحمن، ط

، أشرف عليـه وراجعـه الـدكتور )٧٦١ت (مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري •
 . دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،١/١٩٨٨ إميل بديع يعقوب، ط

، تحقيـق محمـد عبـد الخـالق عـضيمة، )ه٢٨٥ت(المقتضب ألبي العباس محمـد بـن يزيـد المبـرد  •
 .عالم الكتب، بيروت

المنخــل مختـــصر إصـــالح المنطـــق للـــوزير أبـــي القاســـم الحـــسين بـــن علـــي المغربـــي  • ، )ه٤١٨ت(ُ
 .الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، دار ١/١٩٩٤ تحقيق الدكتور جمال طلبة، ط

النــشر فــي القــراءات العــشر للحــافظ أبــي الخيــر محمــد بــن محمــد الدمــشقي الــشهير بــابن الجــزري  •
 .، تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان)ه٨٣٣ت(
، ٢/٢٠٠٩ ي، ط، تحقيق الدكتور تركي بن سهو العتيب)ه٧٤٥ت (الهجاء ألبي حيان األندلسي •

  .دار صادر، بيروت ـ لبنان


