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 ملخص البحث

 باللغة العربٌة: -1

دراسة، دفعتني إليه عدة هذا بحث بعنواف :القراءات القرآنية في أمالي ابن الشجرم جمعا ك 
أسباب منها: كثرة القراءات التي ذكرها في كتابه األمالي بنوعيها المتواتر كالشاذ، كلم يقم أحد مػن 
البػػاحثين بدراسػػتها كدراسػػة توجيهاتػػه لهػػا، كمػػن هنػػا اتهػػذ البحػػث عػػدة أهػػداؼ منهػػا: بيػػاف  بيعػػة 

تي كردت فيها ككيف اسػتااع  القػراءة االستدالؿ بالقراءات في كتاب األمالي كمعرفة السياقات ال
خدمػػػة هػػػذا السػػػياقاتل كتوإػػػأ البحػػػث إلػػػ  أف ابػػػن الشػػػجرم لػػػم ي ػػػرؽ بػػػين القػػػراءات الشػػػاذة 
كالمتػػواترة فػػي االسػػتدالؿ النحػػوم، كلػػم ياعػػن عدػػ  قػػراءة كاحػػدة، كاسػػتااع تو يػػف القػػراءات فػػي 

بهػػا تعػػد أاػػهر الوجػػوا عنػػد توجيػه الشػػعر كفػػي الهػػبلؼ النحػػوم لللإلػػلل كمػػا أف الوجػػوا التػػي قػػاؿ 
النحػػػاة، كمػػػا تبػػػين أنػػػه اتبػػػي أإػػػوؿ البهػػػرة فػػػي التوجيػػػه لقنػػػه خػػػال هم فػػػي بعػػػ  المسػػػا أ مقػػػدرا 

 كموافقا لدقوفيينل قدرا لدمسموع من القراءات

 ملخص البحث باإلنجلٌزٌة: -2

This research is under title, "Qur´an reading in Ibn 

Elshagary’s dictation by collecting and studying".I was attracted 

for several reasons such as: the several reading which he refered 

to in his book called El Amaly by two branches, community and 

irregularity. No researcher did or refered to it. That’s why, the 

research includes a lot of aims for example, showing guidance by 

reading in El Amaly and knowing contexts which appeared in 

and how reading could serve these contexts.  

The research realised that Ibn Elshagary didn’t separate 

between   irregular and regular reading in the grammatical 

guidance, he didn’t criticize anyreading, he could gualify the 

readings in directing poetry and grammatical difference…etc. 

Though he said the most famous   guidance for all.It's obvious to 

follow authors of Bassrah in direction except his respecting for 

hear from Koffein.                              
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 مةمقد  

بن عبد ة كالسبلـ عد  أارؼ الهد  محمد هلل الذم بنعمته تتم الهالحات، كالهبل الحمدي 
 اهلل كعد  آله كإحبه أجمعين كبعد،،،
تػػه التػػي كانػػ  كال نشػػف فػػي أحاػػاف القػػرآف القػػريم كقراءا هفدعػػأ ممػػا يميػػو النحػػو العربػػي أنػػ

اردة ككاردة فػي الدةػػة العربيػة عامػػة منػػه السػابقوف كالبلحقػػوف حججهػم فػػي كػأ اػػ زالػ  زادا يسػتقي
كالنحو خاإة، فارتباط عدػـو العربيػة بػه ارتبػاط ك يػ ، ال تن ػ  عنػه، بػه تعدػو،كإل  مقاإػدا تسػمو، 
كإف من فركع الدراسات القرآنية الراكنة إل  عدـو العربية توجيه القراءات، فاالحتجاج لها مبني عد  

اللػة كببلةػة، كلػذا فػذف هػذا البحػث بعنػواف : القػراءات معرفة كبلـ العرب كمقاييسه نحوا كإرفا كد
 القرآنية في أمالي ابن الشجرم جمعا كدراسة ،كقد دفعتني إليه عدة أسباب منها:

أكال أننػػي حػػين قػػرأت كتػػاب األمػػالي البػػن الشػػجرم رأيػػ  عػػددا كبيػػرا جػػدا مػػن القػػراءات 
األمػالي فػي كػأ المجػالت التػي  القرآنية المهال ة لركاية ح ص عن عاإم قد اعتمد عديهػا إػاح 

 امدها كتابه، حت  إنه ذكر قراءات لم يذكرها أحد من النحاة في كت  النحو تحديدال
 انيػػا  لػػم أجػػد أحػػدا مػػن البػػاحثين  عدػػ  حػػد عدمػػي كقػػد أ دػػ  البحػػث فػػي ذلػػ   تنػػاكؿ 

راءات عند بالدراسة كالتوجيه، كما كجد من بع  الدراسات هنا كهناؾ فدم تقن الق عندا القراءات
 ابن الشجرم محأ عنايتها كما سفبين إف ااء اهلل بعد قديأل

 الثا  براعة ابن الشجرم كحسن تو ي ه لدقراءات في عدة سياقات من كتابه ما بين التوجيػه 
 النحوم كالت سير الدةوم كالتحديأ الهرفيلللإلل  مما دفعني إل  دراستهال

 ما يدي:كيهدؼ البحث إل  عدة أهداؼ لعأ من أهمها 
 أكال: معرفة موقف ابن الشجرم من القراءات المتواترة كالشاذةل

سػياقاتها، كهػأ أحسػن  ت فػي كتابػه، ككيػف ك ا هػا، كمػا انيا : بياف  بيعػة اسػتدالله بػالقراءا
 ؟لال سيما في التوجيه النحوم لهالال  في التو يف أـ

 توجيهه لدقراءات القرآنيةل الثا: تبيين مدل موافقته لدنحاة البهريين كالقوفيين في 
مػػنها ابػػن الشػػجرم فػػي توجيػػه القػػراءات كاعتمػػادا عدػػ  أإػػوؿ النحػػو كالعدػػأ معرفػػة رابعػػا: 

 النحوية في التوجيهل
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 الدراسات السابقة لهذا البحث:

كقبأ أف أذكر الدراسات السابقة أكد أف أنس  ال اأ ألهده، فقد قداـ دل محمود الاناحي  
األمػالي البػن الشػجرم جهػدا را عػا فػي التحقيػ  كالتو يػ  لقػأ مػا جػاء فػي  رحمػه اهلل  محقػ  كتػاب

بعاا ممن ذكرها من النحػاة فػي كتػبهم، كمػا إيرادا األمالي من قراءات قرآنية كعوكها لمن قرأ بها ك 
ا فػػي فهرسػػه سػػهوا مثػػأ قػػراءة" حهػػرةن الدهػػم إال بعػػ  القػػراءات لػػم يػػذكره إػػني فهرسػػا لهػػا جميعػػا

كالقػراءات الهاإػة باألسػماء الموإػولة " عذاب يومىئذو " كمثدها "خػوم يومىئػذ "، إدكرهم"، كقراءة
ذافٍّ يفتيانهػػالللإلل، كقػػراءة ابػػن عػػامر: "فاسػػتقيما كال تتبعػػاًف"، كقػػراءة" ككػػا ن دػػبالتشػػديد نحػػو" كال

ػا عديهػا حػاف  " كقػراءة"، بالهمو " كالػبلًء كقراءة : ما هنا أمهاتيهم ،بالرفي ،كقراءة " إف كأ ن ت لمى
كما أنه كضي في فهرسه مرتين ركاية ح ص، كهما" توجيػه حػذؼ اليػاء فػي "دعػوة الػداع"، يئسن "،

كتوجيه" "أٍف لعنةي اهلل عد  الظالمين"، مي أف ال هرس مهنوع لدقراءات المهال ػة لركايػة ح ػص كمػا 
، لقنػػه  جػػو  اا اهلل خيػػرا  هػػو كاضػػ  مػػن القػػراءات المػػذكورة، كلعػػأ لػػه كجهػػا يقهػػدا قػػد خ ػػي عدػػيا

 ب هرسه هذا ساعدني في تتبي القراءات في األماليل

 أما عن الدراسات السابقة حول كتاب األمالً فهً على النحو التالً:

نظػرات فػػي مػػا أخػػذا ابػػن الشػػجرم عدػػ  مقػػي فػػي كتػػاب مشػػقأ إعػػراب القرآف،دلأحمػػد  -ُ
بيػة بدمشػ  األجػواء حسن فرحات،  بل ة مقاالت منشورة متتاليػة بمجدػة مجمػي الدةػة العر 

لكالػذم يهمنػي مػن هػذا النظػرات مػا ذكػرا ُٕٔٗيوليػو  -، ينػايرُٓمن المجدػد  ّ-ُ
في المآخذ التي تتعد  بتوجيه القراءات، كهما مسفلتاف فقػ،، كقػد اسػت دت مػن إػاح  

 البحث في ردا عدي ابن الشجرم كدفي التهم التي ألهقها بمقي بن أبي  ال ل
نحوية مي الجوء األكؿ من كتابه األمالي رسالة دكتوراا من كدية دار ابن الشجرم كآراؤا ال -ِ

العدػػـو جامعػػة القػػاهرة مػػن إعػػداد دل محمػػود محمػػد عدػػي الانػػاحي، إاػػراؼ دل عبػػد اهلل 
 ـلُٖٕٗدركيش، 

كيبدك من عنوانها أنها تهتم باآلراء النحوية البػن الشػجرم فيمػا يتعدػ  بالمسػا أ الهبلفيػة 
فناػػاؽ البحػػث محػػدد بػػالجوء األكؿ الجػػ  اػػيئا مػػن القػػراءات فػػي النحػػو ،حتػػ  كإف ع

 لفحس ل
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الػػدرس الػػداللي فػػي كتػػاب أمػػالي ابػػن الشػػجرم، رسػػالة دكتػػوراا مػػن كديػػة اآلداب جامعػػة  -ّ
اإلسػػقندرية مػػن إعػػداد الباحثػػة: رحػػاب حسػػن عبػػد الػػرؤكؼ سػػديماف، كإاػػراؼ دل اػػرؼ 

 لْٖٕكرقمها في المقتبةـلََِٔالدين الراجحي ،
كهػػي بعيػػدة كػػأ البعػػد عػػن مجػػاؿ القػػراءات كتوجيههػػا، فهػػي تػػدرس  ،ا دعػػ  عديهػػاكلقػػد 

 قاايا داللية مثأ التامين كالحمأ عد  المعن لللإللل
الدرس النحوم في كتاب األمالي البن الشجرم، رسالة ماجستير من كديػة اآلداب جامعػة  -ْ

سػػديماف يػػاقوت،  اإلسػػقندرية، مػػن إعػػداد الباحثػػة: دعػػاء أحمػػد حػػاف ، إاػػراؼ دلأحمػػد
 لِّٖكرقمها في المقتبة ـلََِٕ

بعػػد التمهيػػد كهػػي  ٕكلقػػد ا دعػػ  عديهػػا كلػػم أجػػد فيهػػا اػػيئا يتعدػػ  بػػالقراءات إال فػػي ص 
 تذكر االستشهاد عند ابن الشجرم، فمثد  ببع  القراءات لتدلأ عد  أنه اعتمد عديهال

معػػة مةتػػة، مػػن إعػػداد الهػػبلؼ النحػػوم فػػي أمػػالي ابػػن الشػػجرم رسػػالة ماجسػػتير مػػن جا -ٓ
 ـلََِٕالباحثة: عا دة بن  اعيد العريبي، إاراؼ: دلعبد القادر مرعي الهديأ،

 كهي موجودة عد  الشبقة العنقبوتية، كقد ا دع  عديها كلم تتحدث عن القراءات أإبلل
اعتراضات ابن الشجرم النحوية عد  النحويين في األمالي عرض كدراسة، رسػالة دكتػوارا  -ٔ

عػػة أـ القػػرل، كديػػة الدةػػة العربيػػة، مػػن إعػػداد الباحػػث: سػػعيد بػػن عدػػي بػػن عبػػداف مػػن جام
 قلُِْٔق: ُِْٓالةامدم، إاراؼ دل عياد الثبيتي، 

كهػػػذا الرسػػػالة موجػػػودة أياػػػا عدػػػ  النػػػ ، مو قػػػة تو يقػػػا كػػػامبل، كقػػػد ا دعػػػ  عديهػػػا كقػػػد 
الحػػػاؿ لهمػػػت مسػػا أ مػػػن االعتراضػػػات ، كهي:كقػػػوع  فيمػػػا يتعدػػػ  بػػػالقراءات   عرضػػ 

جمدة فعدية فعدها ماض، توجيه جـو ال عأ ية ر فػي " ية ػر لقػم ذنػوبقم" بعػد قولػه: هػأ 
أدلقم عد  تجارة" ،توجيه رفػي الظػالمين فػي قػراءة ، كالظػالموف أعػد لهػم عػذابا"ل تقػدير 
المحذكؼ في قوله:" أيح  أحدكم أف يفكأ لحم أخيه"، توجيه: يػدعو لمػن ضػرا أقػرب 

يها إل  القراءات إال إاارة عابرة فهو ال يهتم بها لذاتها كإنما ذكرها من ن عه"ل كلم يشر ف
 في سياؽ توضي  االعتراضل
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مآخذ ابن الشجرم عدػ  معربػي القػرآف القػريم دلخالػد بػن إبػراهيم النمدػة، بحػث منشػور  -ٕ
 ـلَُِِق: ُّْْبمجدة التجديد،المجدد السادس عشر، العدد الثاني كالثبل وف،

  بالمآخػػذ عدػػ  األعاريػػ ، كقػػد عػػرض ضػػمن هػػذا األعاريػػ  مآخػػذا كهػػذا البحػػث يتعدػػ
، كمنهػا: إعػراب :يػدعو مػن  عديهم في إعراب:"هذا يوـى ين ي الهادقين" بنه  كدمػة يػـو
دكف اهلل مػػػا ال ياػػػراللل"، كإعػػػراب: أيحػػػ  أحػػػدكم أف يفكػػػأ لحػػػمللل"، كإعػػػراب: هػػػأ 

إال فػي قػراءة : "يػـو ين ػي"،  أدلقم عد  تجارة تنجيقم" كجميي مػا ذكػرا ال يتعدػ  ببحثػي
 فقد استعن  بقوله فيها كأحد  عديه في الهامشل

 منهجً فً عرض القراءات:

راعيػػػ  فػػػي عػػػرض القػػػراءات أف تقػػػوف مرتبػػػة كمػػػا جػػػاءت باألمػػػالي ال أفهػػػأ بػػػين الشػػػاذة 
 ألف ابن الشجرم لم ي رؽ بينهما من حيث االسػتدالؿ عدػ  القاعػدة النحويػة، كمػا أننػي؛كالمتواترة 

خال   الترتي  في مرات قديدة كذل  حين يتقرر كركد القراءة في األمالي، فقد أؤجأ كركدهػا أكال 
ألتناكلها في سياقها الثاني ألنها مرتباة فيه بقراءة أخرل هي جوء مػن البػاب الػذم تقػي فيػه فتتاػ  

أ مواضػي المسفلة أكثر، كما في مسفلة الحذؼ بعوض كبةير عوضلللإلللكما أننػي قػد ال أذكػر كػ
كركدهػا حػػين ال أجػد فػػي ذلػ  إفػػادة لدبحػػث ففحيػأ عدػػ  بعاػها فػػي الهامشلأمػا بالنسػػبة لدتحديػػأ 
فذنني أقـو بعرض القراءة كذكر كبلـ ابن الشجرم فيها  ػم أذهػ  لقػبلـ النحػاة كمػوجهي القػراءات 

ل ألر  كػػػالبحر المحػػػي،، كالقشػػػاؼ، كالػػػدر المهػػػوف؛  كبعػػػ  الت اسػػػير ككتػػػ  المعػػػاني كاألعاريػػػ 
الهبلؼ بينهم ففذكر ما زادكا عن ابن الشجرم كحين يت ػ  الجميػي كلػو فػي اإل ػار العػاـ لدتحديػأ 

 ال أكرر كبلمهم كأحيأ عديه في الهامشل
أما فيما يتعدػ  بتو يػ  أبيػات الشػعر كنسػبتها لقا ديهػا فدػم أقػم بتو يقهػا خشػية إ الػة البحػث 

 عأ ذل ، عد  أكمأ كجهلأكثر من ذل  ألف دل الاناحي  جواا اهلل خيرا  ف

 خطة البحث:

مػنها ابػن الشػجرم كن  قد عوم  عد  أف أقسم هذا البحث إل  تمهيد أتحدث فيه عن 
،كمنهجػػػه فػػػي توجيههػػػا، كمبحثػػػين أحػػػدهما لدقػػػراءات المتػػػواترة فػػػي االسػػػتدالؿ بػػػالقراءات القرآنية

مػنها  بينػ  فيػه  ظػرمكاآلخر لدشاذة، لقني عدل  عن هذا التقسيم كجعدته مقتهرا عدػ  تمهيػد ن
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،  ػػم ، كمنهجػػه فػػي التوجيػػه النحػػوم كالهػػرفي لهػػاابػػن الشػػجرم فػػي االسػػتدالؿ بػػالقراءات القرآنيػػة
خاتمػة تجدػو أهػم النتػا ا التػي ميعا متواترة كااذة  م تبل ذل  أعقبته الدراسة التابيقية لدقراءات ج

شجرم يعتمد كثيرا عد  القراءة أف ابن ال التقسيم توإد  إليها، ك ب  بالمراجي، كالسب  في ذل 
 الشاذة في توجيه المتواترةل كما أنه لم ي هأ بينهما في إ بات القاعدةل



 46 

 تمهٌد:

 :الشاذة منهج ابن الشجري فً االستدالل بالقراءات القرآنٌة  :أوال

رحمػه اهلل    السػيو ي يقػوؿر الػدرس الدةػوم، تعد القراءات القرآنية مهػدرا مهمػا مػن مهػاد
أك آحػادا ، أـ ،به جاز االحتجاج بػه فػي العربيػة ،سػواء كػاف متػواترا  قرئقأ ما كرد أنه فرآف أما الق

ااذالكقد أ ب  الناس عد  االحتجػاج بػالقراءات الشػاذة فػي العربيػة إذا لػم تهػالف قياسػا معدومػا ، 
بػػأ كلػػو خال تػػه يحػػتا بهػػا فػػي مثػػأ ذلػػ  الحػػرؼ بعينػػه ،كإف لػػم يجػػو القيػػاس عديػػه ،كمػػا يحػػتا 

 المجمي عد  كركدا كمهال ته القياس في ذل  الوارد بعينه ،كال يقاس عديه ،نحو: استحوذ ،كيفب لب
 (ُ) لكما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعدم فيه خبلفا بين النحاة

فنظرة النحاة لدقراءات الشاذة تحديدا مهتد ػة عػن نظػرة ال قهػاء كالم سػرين؛" ألف هػدفهم 
ؿ القػػراءات ليسػػ  العبػػادة أك الهػػبلة بهػػا، إنمػػا هػػي مجػػرد إ بػػات حقػػم لةػػوم أك كةػػايتهم فػػي قبػػو 

ببلةي، كلذا كضعوا ار ا كاحدا لهحة االستدالؿ بها كهو إحة نقدهػا عػن القػارئ الثقػة كلػو كػاف 
بأ إف ابن جني في مقدمػة المحتسػ  كػاف حريهػا عدػ  كضػي القػراءة الشػاذة عدػ  قػدـ  (ِ)لل"فردا

إال أنه مي خركجه عنها نازع بالثقة إل  قرا ػه، مح ػوؼ  ءة السبعية، كذل  بقوله:"المساكاة مي القرا
 (ّ) "مساكو في ال هاحة لدمجتمي عديهل -أك كثيرنا منه -بالركايات من أمامه ككرا ه، كلعده 

كلػػذا فػػالقرآف القػػريم بقراءاتػػه" قامػػ  عدػػ  أساسػػه قواعػػد، كبنيػػ  عدػػ  نهجػػه أإػػوؿ سػػواء 
رل تدعم هذا القواعد أـ لم تقن؟ كسواء أكان  هذا األإوؿ تت   مي أإوؿ أكاف معه اواهد أخ

النحػاة أـ ال تت ػ ؟ ذلػ  ألف القػرآف القػريم بقراءاتػه المهتد ػة أةنػ  قواعػد النحػو كزاد مػن قيمتهػػا 

                                                 

االقتراح في أصول النحو وجدله:جالل الدين السيوطي،حققه وشرحه: د. محمود فجال، دار القمم، دمشق  (  ٔ)
.ولمزيد من التفصيل حول هذا األمر: انظر:موقفف الموفويين مفن ٛٙ، ٚٙم،ص: ٜٜٛٔ - ٜٓٗٔ، ٔط

م الكتفف ، بيففروا، القففراتاا القرينيففة الشففاذح د. محمففد السففيد أحمففد  ففزوز، مراجعففة سففعيد محمففد المحام، ففال
 وما بعدها. ٔٗم، ص:ٕٔٓٓه: ٕٕٗٔ،ٔلبنان، ط

ه ٕٔٗٔ، ٔدراسففاا لوويفففة فففي القفففرين الكففريم وقراتاتفففه د.أحمفففد متتففار  مفففر،  ففالم الكتففف ، القفففاهرح، ط (  ٕ)
 .ٓٗٔم، ص:ٕٔٓٓ:

( المحتسفف  فففي تبيففين وجففول شففواذ القففراتاا وابي ففاح  نبففا البففن جنففي ، طبعففة المجمففس األ مفف  لمشفف ون ٖ)
 .ٕٖ/ٔم،ٜٜٜٔ -هٕٓٗٔبسالمية ا
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فالقرآف القريم بقراءاته العديدة متواترة أك ااذة معين  ،(ُ) مدها بفمتن القواعد كأحسن األسالي لأك 
 ينا ، أةن  الدةة كنما  األسالي ، كجعأ الدةة ةنية عد  الػدكاـ، ال  تعػرؼ التسػوأؿ أك ال قػرلال 

(ِ)  
كإذا جئنػػػا البػػػن الشػػػجرم فػػػي كتابػػػه األمػػػالي لنػػػرل اسػػػتدالله بػػػالقراءات القرآنيػػػة المتػػػواترة 

ه اهلل  " كلم كالشاذة فذننا نجدا قد أكثر من االستدالؿ بالقراءات بنوعيها، يقوؿ دل الاناحي  رحم
يقػػػف ابػػػن الشػػػجرل مػػػن القػػػراءات هػػػذا الموقػػػف  يعنػػػي الاعػػػن فػػػي القػػػراءات  فهػػػو قػػػد استشػػػهد 
بػػالقراءات، متواترهػػا كاػػاٌذها، عدػػ  مسػػا أ النحػػو كالهػػرؼ كالدةػػة، بػػأ إنػػه قػػٌول بعػػ  القػػراءات 

 (ّ)"للللعية، ككٌجه بع  القراءات الشاذةالسب

ألإػػأ مػػن األإػػوؿ أك قاعػػدة مػػن القواعػػد إال لػػم يعػػرض ابػػن الشػػجرل كيقػػوؿ  رحمػػه اهلل  
استشهد لها بآية أك أكثر من القتاب العويول كقد استقثر ابن الشجرل من اواهد القػرآف القػريم، 
فيما عرض له من مسػا أ اإلعػراب كالحػذكؼ كاألدكات،  ػم عقػد أبوابػا كفهػوال خاإػة لػبع  آل 

ن الحػادل كالثمػانين كالػذل بعػدا، عدػ  ذكػر الذكر الحقيم: ت سيرا كإعرابا، بأ إنه قهػر المجدسػي
، كحػين يستشػهد  (ْ) لزالت مق  بػن أبػ   الػ  المةربػ ، فػ  كتابػه مشػقأ إعػراب القػرآف القػريم

تعددت السياقات التي كردت فيها القراءات عدػ  قد ك بالقرآف يستدعي القراءات التي تةيد كبلمه، 
 النحو التالي:

 النحوٌة أو الباب النحوي. فً سٌاق الحدٌث عن القاعدة : أوال

ف ػػي كثيػػر مػػن أماليػػه نجػػدا يػػذكر عنوانػػا لدمجدػػت باسػػم بػػاب مػػن أبػػواب النحػػو أك قاعػػدة 
بالحديث كذكػر ت اإػيده، كيسػتدؿ بػالقراءة عدػ  إػحة مػا ذكػرا مػن مسػا أ هػذا ه نحوية،  م يتناكل

 البابل

                                                 

، ٕ( القففرين الكففريم وأفففرل فففي الدراسففاا النحويففة د.  بففد العففال سففالم مكففرم، م،سسففة  مفف  جففراح الصففباح، طٔ)
 .ٖٙٓم، ص:ٜٛٚٔ

 ( انظر المرجع السابق الصفحة نفسبا.ٕ)

تور محمفود محمفد ( أمالي ابن الشجري: هبة اهلل بن  مي بن محمد بفن حمفزح الَحَسفني العمفوي، تحقيفق: الفدكٖ)
 .ٜٙ/ٔم، مقدمة المحقق:  ٕٜٜٔ -ه  ٖٔٗٔ، ٔالطناحي، مكتبة التانجي، القاهرح ، ط

 .ٖٜ، ٕٜ/ٔ( أمالي ابن الشجري: مقدمة المحقق، ٗ)
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 سٌاق الشرح والتحلٌل والتوجٌه للقصائد الشعرٌة : : ثانٌا

عدػػػ  القػػػراءات القرآنيػػػة فػػػي تناكلػػػه لؤلبيػػػات الشػػػعرية بالشػػػرح كثيػػػرا   ابػػػن الشػػػجرماعتمػػػد 
كالتوجيه النحوم كاإلعراب، كبياف معاني القدمات، فهو يستدعي كيستفنت بالقراءات القرآنيػة فػي 

 هلدعم الوجه النحوم الذم يراا، أك في معن  كدمة معينة في البي ، أك بياف لهجة معينة كردت في

 لآلٌات القرآنٌة. والتوجٌه النحوي فً سٌاق التفسٌر القرآنً)بٌان المعنى( ثالثا:

القراءات متواترة كااذة  عد ت سير اآليات القرآنية حين يقـو بأماليه في ابن الشجرم  عوؿ
 سػيرا كإعرابػا  ، فقد عقد فهوال كأبوابا لبع  آم القػرآف تفي تفكيد ما ذه  إليه من كجوا المعن 

كقد يرد التوجيه النحوم لآليات القرآنية من هبل عن الت سير، بمعن  أف يذكر احيلكما نص دلالان
 في عنواف المجدت توجيه قوله تعال  أك قراءة كذال

همم، جفً سٌاق تعلٌل القاعدة النحوٌة والرد على ما قاله النحاة، وتفنٌد حج :رابعا
 وهذا كله متعلق بالخالف النحوي.

فػػػي األمػػػالي البػػػن الشػػػجرم فػػػي سػػػياؽ تعديػػػأ القاعػػػدة  قرآنيػػػةلكرد االسػػػتدالؿ بػػػالقراءات ا
 النحوية ن سها، كلقن هذا النوع من السياقات قديأ جدا إذا ما قورف بالسياقات السابقةل

، ، ومحاولمة نقمد وبٌان الزلمل المذي وقمي فٌمه انخمرون فً سٌاق التجرٌح خامسا:
سمئلة التمً وفً سمٌاق اإلجابمة عمن األبمن أبمً طالمب.اكما حمدث ممي مكمً 

فٌجٌب عنمه وٌمدعم أو من البلدان األخرى،   كانت تعرض علٌه من تالمٌذ
 رأٌه بالقراءات القرآنٌة.

عدػػػ  ابػػػن  ، فالةالػػػ أمػػػا بالنسػػػبة لعػػػوك القػػػرءاة لهػػػاحبها كبيػػػاف إذا كانػػػ  متػػػواترة أـ اػػػاذة
اذة فقد يػذكر مػن الشجرم في األمالي عوك القراءة السيما المتواترة إل  إاحبها، أما القراءات الش

قرأ بها كيه ها بالشذكذ أك الهركج عن التواتر، كقد يذكر من قرأ بهػا كال يػذكر أنهػا اػاذة، كقػد ال 
 يذكر هذا كال ذاؾل

 منهج ابن الشجري فً توجٌه القراءات القرآنٌة:ثانٌا  
فػػػي توجيػػػه ، لػػػه خد يػػػة كاسػػػعة بػػػآراء السػػػابقين عديػػػه، (ُ) مػػػن فحػػػوؿ النحػػػاة ابػػػن الشػػػجرم

كالوجاج  أبي عدي ال ارسيسيبويه ك  راءات القرآنية، فهو ةالبا ما يذكر رأم المتقدمين عديه أمثاؿالق
                                                 

انظفر: نظفراا ففي مفا أتفذل  ( ذكر هذا الوصف د. أحمد حسن فرحاا ففي بحففه الفذي داففع فيفه  فن مكفي،ٔ)
إ ففرا  القففرين د.أحمففد حسففن فرحففاا، مجمففة المجمففع العممففي  ابففن الشففجري  مفف  مكففي فففي كتففا  مشففكل

.وانظر كالم د.الطنفاحي  نفه ففي مقدمفة التحقيفق حفول تمكنفه ٗٙ/ٔ م.ٜٙٚٔ، سنة ٔ٘بدمشق، المجمد 
 .ٔٛ/ٔوتبحرل في  موم العربية: 
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، كقد  بين آراء المتقدمين يعترض كيوازف ممن لهم باع  ويأ في توجيه القراءات  م مكةيره كال راء
 يذكر كبلمهم ةير معترض عديه  م يذكر أف له رأيا آخر ةير الذم قالوال

هم اعتمد ابن الشجرم في توجيه القراءات عد  السماع كذكر لةات العرب كأقوال هذا، كقد
القياس النحوم بهورا المهتد ة مثأ قيػاس الشػبه كالنظيػر ب  م يوجه بناء عد  هذا الدةات،كاستعاف

 كالنقي  كهقذا في توجيه القراءة، كبياف موق ه من التوجيهات التي ذكرها ةيرال
عدػ  ذكػر أاػهر التوجيهػات فػي القػراءة فهػو لػيت مةرمػا بقثػرة  كذل  اعتمد ابن الشػجرم

 الوجوا مثأ العقبرم مثبل لقنه ينتقي أفاأ الوجوا كأاهرهال
أياا مما يعد من منهجه اعتمادا عد  أإوؿ مدرسة البهرة في التوجيه، كقد يرف  توجيها 

 أم القوفيينلرأيهم في بع  المسا أ فركن إل  ر  ته لتد  األإوؿللقنه لم يرت لمهال 
كذل  نجد ابن الشجرم في توجيهه لدقراءات قد يذكر التوجيه مباارة، كقد ي هم التوجيػه 
من السياؽ الذم كردت فيه القراءة، كقد ال يوجه القراءة أإبل ألنها مباارة ال تحتاج لذكر، أك  قة 

 ب هم القارئ كخبرتهل
التػي تحتػاج لبحػث  باحػث الرا عػة تعد العدأ النحوية في أمػالي ابػن الشػجرم مػن المك  هذا،

في مجمدها راجعة إل  عدده ف،في توجيه القراءات حيث استااع تو ي ها أحسن تو يف، (ُ) مستقأ
االستحسػػػاف، ككثػػػرة االسػػػتعماؿ الدةػػػوم، كمنسػػػوبة ل عػػػأ العػػػرب، مثػػػأ الته يػػػف ككراهيػػػة الثقػػػأ، ك 

 ػػػػرد البػػػػاب عدػػػػ  سػػػػنن كاحػػػػد، كالتةديػػػػ ، كاإلتبػػػػاع، كالمشػػػػاكدة، ك  كقدة االسػػػػتعماؿ،االسػػػػتعماؿ،
 كالدبتلللإللل

 الدراسة التطبٌقٌة

 الحديدل َُ توجيه قراءة :} ككأٌّ كىعىدى اهللي اٍلحيٍسن {ل
حػػذؼ  مسػػفلة مػػن مسػػا أ النحػػو كهػػيلتناكلػػه سػػياؽ ذكػػر ابػػن الشػػجرم هػػذا القػػراءة فػػي 

ا العا ػػد مػػن كقػػد اػػٌبهو  كمتػػ  ال يحسػػن  ػػم قػػاؿ:"، كمتػػ  يحسػػن حذفػػه  ،كمواضػػعهالاػػمير العا ػػد 
جمدة الهبر إل  المهبر عنه، بالعا د من جمدة اله ة إل  الموإوؼ فحػذفوا، كحذفػه ضػعيف، ال 

فػذف قدػ : زيػد ضػرب ، عدػ  إرادة الهػاء لػم يجػو ذلػ  إال فػ   للليحسن استعماله ف  حاؿ الٌسعة

                                                 

 ( وهذا البحث في طور اب داد إن شات اهلل تعال .ٔ)
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ٍلحيٍسػن { فػ  سػورة الشعر، عد  أف الركايػات قػد تظػاهرت عػن ابػن عػامر بفنػه قػرأ } ككػأٌّ كىعىػدى اهللي ا
 (ُ) الحديد خاٌإةللل"

و عدػ  "، لقنػه جػا  أفهو هنا يستدؿ بالقراءة عدػ  جػواز حػذؼ العا ػد إلػ  المرفػوع "المبتػد
ؼ"كأ" مبتدأ، كجمدة "كعد اهلل الحسن " من ال عأ كال اعأ كالم عوؿ  ضعف في القياس النحوم،

"كعػد" عدػ  أنػه م عولػه األكؿ كالتقػدير: خبر المبتدأ، كالراب، بينهمػا الاػمير المقػدر المنهػوب ب
 ككأ كعدا اهلل الحسن " فقد اةأ الهبر بهاء مامرةل

 كما كردت القراءة في موضي آخر من أماليه في توجيهه لبي  عدم بن زيد: 
ٌن أم ممممن ر   ممممن رأٌمممت المنمممون عممم

 

 ذا علٌممممممه مممممممن أن ٌ ممممممام خفٌممممممر ...
 

م يجػو فيهػا الٌنهػ  بوجػه؛ ألف رأيػ  فػ  إال الرفػي، كلػ« المنوف»كأب  أبو عدٌ  ف   يقوؿ:"
معنػػ  عدمػػ ، كقػػد كقػػي متوٌسػػاا، فػػبل يهدػػو مػػن أف يقػػوف مدةػػ  أك معمػػبل، فػػذف اعتقػػدت إلةػػاءا 

جمدة من فعػأ كفاعػأ فػ  موضػي خبػر « عٌرين»مبتدأ  اف، ك « المنوف»مبتدأ ك « من»حقم  بفف 
« المنوف»عن المبتدأ األكؿ، كالعا د إل  المبتدأ الثان ، كالجمدة الت  ه  المبتدأ الثان  كخبرا خبر 

} ككػػأٌّ ؼ عا ػد المبتػػدأ فػ  قػراءة مػن قػرأ:محػذكؼ، كمػا حػذ« مػػن»مػن خبرهػا النػوف، كالعا ػد إلػ  
كىعىدى اهللي اٍلحيٍسن {ل
 (ِ) 

ف قػراءة ابػن عػامر لقنه زاد عديػه فو اػ (ّ) فهو ينقأ كبلـ ال ارسي الذم ذكرا في كتاب الشعر
يقـو بالرب، بينهمػا أنه الوجوا التي رآهالفو ي ة العا د من جمدة الهبر إل  المبتدأ  التي تةيد كجها من

 لئبل تهير جمدة الهبر أجنبية من المبتدأ، كيقيت ذل  بقياس الشبه بين جمدة الهبر كجمدة اله ةل
هػػذا، كقػػد نقػػأ السػػيو ي فػػي الهمػػي أف هػػذا النػػوع مػػن الحػػذؼ مػػن النحػػاة مػػن جػػوازا بقدػػة، 

ن جوزا بقثرة، كمنهم من قهرا عد  ايء معين يقوؿ:" كىقيأ يجوز حذؼ اٍلمىٍنهيوب ًب عأ كمنهم م
ثٍػػرىة كىعىًديػًه ًهشىػاـ  ًقػرىاءىة ابٍػن عىػامر للل كىقيػأ: يجػوز ذىلًػ  ًبقى ـٌ متهرؼ بقدة كىعىًديًه اٍبن أبي الٌربيػي كى تىا

                                                 

 .ٜ، ٛ/ ٔ( أمالي ابن الشجري: ٔ)

 .ٕٚ/ٕووردا القراتح في مو ع فالث تكممة لممو ع األول انظر : بحذف وتصرف،ٜٖٔ/ٔق : ( السابٕ)

 ( انظففر: شففرح األبيففاا المشففكمة اب ففرا  ألبففي  مففي الفارسففي، تحقيففق وشففرح د. محمففود محمففد الطنففاحي،ٖ)
 .ٕٚٔ،ٕٙٔم، ص:ٜٛٛٔه، ٛٓٗٔ، ٔمكتبة التانجي، القاهرح، ط
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أ اٍسم اٍسًتٍ هىاـ أىك كبل ككدتػا أىك  كىقيأ يٍهتىص ذىًل  ًبمىا ًإذ ،من اٍلقيوًفٌيين نىٍحو زيد ضرب  ا كىافى اٍلميٍبتىدى
كبل كىعىًديًه اٍل راء كاآلية اٍلمىٍذكيورىة كىكىقىٍوًله: عديا ذىنبا كيدأه لم أىٍإنىي لللل"
 (ُ) 

كمثػػاؿ الجػػا و حذفػػه  هػػذا النػػوع الػػذم ذكػػرا ال ػػراء، يقػػوؿ:" دػػ كنقػػأ ابػػن مالػػ  اإلجمػػاع ع
لمبتػدأ كػأ، قػراءة ابػن عػامر: )ككػأٌّ كعػد اهلل الحسػن (للل فدػو كػاف المبتػدأ بذجماع لقونه م عػوال بػه كا

ةيػػػر كػػػأ، كالاػػػمير م عػػػوؿ بػػػه، لػػػم يجػػػو عنػػػد القػػػوفيين حذفػػػه مػػػي بقػػػاء الرفػػػي إال فػػػي االضػػػارار، 
، كقػػاؿ نػػا ر الجػػيش منتقػػدا أبػػا حيػػاف:" (ِ) "لللكالبهػػريوف يجيػػوكف ذلػػ  فػػي االختيػػار، كيركنػػه ضػػعي ا

ل؛ كيػػف كافػػ  ابػػن عهػػ ور عدػػ  مػػا ذكػػر بعػػد  بػػوت هػػذا القػػراءة المتػػواترة التػػي ال كالعجػػ  مػػن الشػػي
محػيص عنهػػا كال بػد مػػن االعتػراؼ بهػػا كلػػيت بعػد الحػػ  إال الاػبلؿل كدعػػول المهػنف اإلجمػػاع فػػي 
هذا المسفلة ال ينقر؛ ألف هذا القراءة  ابتة باإلجماع، كليت لهػا محمػأ ةيػر مػا ذكػرا المهػنف، فػبل 

في ذلػػ  بهػػرم كال كػػوفيل كإذا كػػاف كػػذل  فقػػد إػػدؽ أف الاػػمير حػػذؼ مػػن الجمدػػة يمقػػن أف يػػد
الواقعة خبر كأ بذجماع، يعني أف أحدا ال يسعه المهال ة في ذل ل أمػا كػوف ذلػ  قدػيبل أك ةيػر قديػأ 
فشػيء آخػػر لػػم يتعػػرض المهػػنف إليػػه، ككيػػف يجػػوز أف يقػػاؿ: هػػذا مػػذه  قػػاؿ بػػه  ا  ػػة مػػي الثبػػوت 

 (ّ) هل"الذم ال محيد عن
ألنػػه ال يوجػػد أفهػػ  مػػن لةػػة ؛كأرل أنػػه مػػن بػػاب التيسػػير ينبةػػي أف نفخػػذ بػػرأم ابػػن مالػػ  

 القرآفل
}ًإٍف يىشىٍف ييٍسًقًن الرٍّي ى فػىيىٍظدىٍدنى رىكىاًكدى عىدى   ىٍهرًًا ًإفا  توجيه الرفي في "كيعدم" من قوله تعال :

يىػاتو ًلقيػأٍّ إىػباارو اىػقيورو   ًثيػرو   ﴾ًّّفي ذىلًػ ى آلى ػا كىسىػبيوا كىيػىٍعػفي عىػٍن كى ﴾ كىيػىٍعدىػمي ّْأىٍك يػوًبٍقهينا ًبمى
 ﴾{ سورة الشورللّٓالاًذينى ييجىاًدليوفى ًفي آيىاتًنىا مىا لىهيٍم ًمٍن مىًحيصو  

                                                 

: جفففالل الفففدين السفففيوطي تحقيفففق د.  بفففد الحميفففد هنفففداوي، المكتبفففة ( همفففع البوامفففع ففففي شفففرح جمفففع الجوامفففعٔ)
 .ٖٓٚ/ٔمصر.د:ا،  –التوفيقية 

( شففرح تسففبيل الفوا ففد البففن مالففك الطففا ي ،تحقيففق: د.  بففد الففرحمن السففيد، د. محمففد بففدوي المتتففون،هجر ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔم. ٜٜٓٔ -ه ٓٔٗٔ، ٔلمطبا ة والنشر والتوزيع واب الن، ط

بفففن أحمفففد، االم،لفففف: محمفففد بفففن يوسفففف « تمبيفففد القوا فففد بشفففرح تسفففبيل الفوا فففد»مسفففم  ( شفففرح التسفففبيل الٖ)
، دار السففالم لمطبا ففة والنشففر ينالمعففروف بنففاظر الجففيش دراسففة وتحقيففق: أ. د.  مففي محمففد فففاتر ويتففر 

 .ٜٜٔ/ٕه.  ٕٛٗٔ، ٔوالتوزيع والترجمة، القاهرح، ط
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 كردت هذا القراءة في سياؽ توجيه" ال عأ" تستاار" من قوؿ الشاعر:
مممفى  ج  رى ْن َت ٌى ممَو  متممى ممما َتلىَقنممى ْخلى

 

مممممممتطارارَ  ... َا وت سى مممممم ٌى  واْنممممممف  أَلىٌَت
 

كذكػػر الوجػػوا الجػػا وة فػػي ال عػػأ "تسػػتاارا " كمنهػػا كجػػه النهػػ  عدػػ  الجػػواب بػػالواك بعػػد 
كمثدػػه فػػ  الشػػرط،  ػػم مثػػأ لهػػذا الوجػػه مػػن قػػراءة ح ػػص، كبعػػدها كجاػػه القػػراءة المهال ػػة، يقػػوؿ:" 

يىشىٍف ييٍسًقًن الرٍّي ى فػىيىٍظدىٍدنى رىكاًكدى  انتهاب الجواب بالواك بعد الشرط كالجواء قوؿ اهلل عو كجأ:}ًإفٍ 
ًثيػػرول كىيػىٍعدىػػمى الاػػًذينى ييجػػاًدليوفى{ كمػػن قػػرأ:  ػػبيوا كىيػىٍعػػفي عىػػٍن كى عىدػػ   ىٍهػػرًًا{  ػػم قػػاؿ:}أىٍك ييػػوًبٍقهينا ًبمػػا كىسى

}كىيػىٍعدىمي{ رفعا كهو نافي كابن عامر استفن هل
 (ُ ) 

كمػن يد الوجه الذم رآا فػي نهػ  ال عػأ "تسػتاارا" فهو هنا يفتي بالشاهد القرآني الذم ية 
ههػػػا عدػػػ  االسػػػتئناؼ أكالقاػػػيل أك عدػػػ  أنػػػه خبػػػر لمبتػػػدأ قػػػراءة الرفػػػي ككجا  بػػػاب إتمػػػاـ ال ا ػػػد ذكػػػر

لكأضػػاؼ أبػػو منهػػور األزهػػرم توجيهػػا آخػػر لدرفػػي فقػػاؿ:" مىػػٍن قػىػػرىأى (ِ)محػػذكؼ كالتقػػدير: كهػػو يعدػػم
ًثيرو( ، كهو في موضػي الرف )كىيػىٍعدىمي الاًذينى( عا ه عد  قوله ( كاألإػأ: )كىيػىٍعفي عن كى يلكيتػ ى )كىيػىٍعػفي

كمثػػأ هػػذا الت سػػير موجػػود بقثػػرة فػػي أمػػالي ابػػن  (ّ) ل فػػاكت   باػػمة ال ػػاء، كحػػذف  الػػواكليع ػػو
 الشجرمل

ٍةً ػػرٍ  ػػٍن يىشػػاءي{  توجيػػه قػػراءة:}كىإٍف تػيٍبػػديكا مػػا ًفػػي أىنٍػ يًسػػقيٍم أىٍك تيٍه يػػواي ييحاًسػػٍبقيٍم بًػػًه اهللي فػىيػى       ًلمى
 البقرةل ِْٖ

                                                 

ين وا  رابفففه، أبفففو إسفففحاق الزجفففاد، تحقيفففق:  بفففد .وانظفففر: معفففاني القفففر ٜٕ -ٕٙ/ ٔ( أمفففالي ابفففن الشفففجري : ٔ)
، والكشفاف لمزمتشفري، ٜٜٖ/ٗم.  ٜٛٛٔ -ه  ٛٓٗٔ، ٔبيفروا ،ط –الجميل  بدل شمبي، الم الكت  

، والبحففففر المحفففيط فففففي التفسففففير: أبففففو حيففففان ٕٕٚ/ٗه.  ٚٓٗٔ - ٖبيففففروا، ط –دار الكتفففا  العربففففي 
، ومعفاني القفرين لمففرات ٖٔٗ/ٜه، ٕٓٗٔط األندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر بيفروا ،

.والتبيففان فففي ٕٗ/ٖم.ٖٜٛٔه  ٖٓٗٔ، ٖ بففد الفتففاح إسففما يل شففمبي، الم الكتفف ، بيففروا،ط :،تحقيففق
إ فففرا  القففففرين: أبففففو البقففففات العكبففففري، تحقيففففق:  مففففي محمففففد البجففففاوي، مطبعففففة  يسفففف  البففففابي الحمبففففي ، 

 .ٖٗٔٔ/ٔم. ٜٙٚٔط

بشففير جويجففابي: دار المفف مون  -الفارسففي، تحقيففق: بففدر الففدين قبففوجي ( الحجففة لمقففرات السففبعة ألبففي  مففي ٕ)
 .ٖٓٔ/ ٙم. ٜٚٛٔ -ه  ٚٓٗٔ، ٔدمشق ، بيروا ط -لمتراث 

جامعففة الممففك  -( معففاني القففراتاا: محمففد بففن أحمففد بففن األزهففري البففروي ،مركففز البحففوث فففي كميففة ا دا  ٖ)
 .ٖٚ٘/ٕم.  ٜٜٔٔ -ه  ٕٔٗٔ، ٔسعود، المممكة العربية السعودية،ط
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ال عػأ " نفخػذ" مػن  فػيفػي الركايػة هػبلؼ دلت قراءة "فية ٍر" بالجـو فػي سػياؽ توجيهػه كرد
 قوؿ الشاعر:

اى  ٌَهلممم اى أبمممو قمممابو   ٌَهلْممم  فمممين 
 ونأخمممممذى بعمممممد  بمممممْذناْب َعممممٌم   

 

... 

... 
ممممهر  الحممممرام    ربٌمممي  النمممماْ  والش 
ْر لمممٌم  لممممه َسممممنام   ِ همممم  أجممممب  ال

 

، جومػػػا بػػػالعاف عدػػػ  جػػػواب الشػػػرط، كيػػػركل: «كنفخػػػذٍ »ابػػػن الشػػػجرم:" قػػػد ركل يقػػػوؿ 
، نهبا عد  الجػواب، كمثدػه الجػواب بال ػاء بعػد «كنفخذ»، رفعا عد  االستئناؼ، كيركل: «كنفخذ»

ًإٍف تػيٍبػديكا مػا ًفػي أىنٍػ يًسػقيٍم أىٍك تيٍه يػواي ييحاًسػٍبقيٍم بًػًه اهللي  ٍةً ػري الشرط كالجػواء فػ  قػوؿ اهلل تعػال :}كى  فػىيػى
قػرأا ابػن كثيػر، كنػافي، كأبػو عمػرك، « كنفخػذ»كػاالختبلؼ فػ  « فية ػر»ًلمىٍن يىشاءي{ االخػتبلؼ فػ  

كيػركل نهػبه عدػ  الجػواب عػن ابػن عبػاس  «للليحاسػبقم»كحموة، كالقسا  ، جوما بالعاف عد  
  بالشػػرط، يقػػي رضػ  اهلل عنػػه، كإنمػا نهػػبوا الجػواب بعػػد جمدػة الشػػرط كالجػواء، ألف الجػػواء متعدٌػ

 (ُ) بوقوعه كيمتني بامتناعه، ففابه الن  ل
هذا، كقد جعأ ال ارسي عدة الجـو  دبا لدتشاكأ ،يقوؿ:" من جـو أتبعه ما قبده، كلم يقاعه 
منه كهذا أابه بما عديه كبلمهم، أال ترل أنٌهم يادبوف المشاكدة، كيدومونها؟ للل فقػذل  ينبةػي أف 

 (ِ) كبلن لما قبده في الد   كلم يهٌأ من المعن  بشيءليقوف الجـو أحسن ليقوف مشا 
فابن الشجرم يستدؿ بالقراءة عد  سبيأ االستئناس بها في تفكيد ما ذكرا في توجيه ال عػأ 
" كنفخذ " لقنا كجهي الرفي كالجـو قرئ بهما في القراءات المتواترة، أمػا قػراءة النهػ  فدػم يػذكر 

من قوله" كيركل نهبه" أنها قراءة ااذة ، كقد ذكرها سيبويه دكف  أنها متواترة أك ااذة، كلقن ن هم
كمػا ذكرهػا أبػو حيػاف فػػي البحػر المحػي،، كمقػي فػي مشػقأ إعػراب القػػرآف،   (ّ) نسػبة فػي القتػاب
ػا عىدىػ  ًإٍضػمىاًر: أفٍ  يقوؿ أبو حياف:" ةى بًالناٍهػً  ًفيًهمى وى يػٍ ، كىاأٍلىٍعرىجي، كىأىبيو حى ، فػىيػىٍنسىػًب ي كىقػىرىأى اٍبني عىبااسو

                                                 
.وانظر:معففاني القففرين ل،تفففش، تحقيففق الففدكتورح هففدى محمففود قرا ففة، مكتبففة ٖٓ/ ٔ( أمففالي ابففن الشففجري : ٔ)

،البحففر المحففيط: ٖٖٓ/ٔ، الكشففاف لمزمتشففري:دٚٙ/ٔم،  ٜٜٓٔ -ه  ٔٔٗٔ، ٔالتففانجي، القففاهرح، ط
 –، دار الشففروق الحجففة فففي القففراتاا السففبع البففن تالويففه، تحقيففق : د.  بففد العففال سففالم مكففرم ،ٕ٘ٚ/ٕ

،إتحاف ف فالت ٖٖٕ/ٔ، والتبيان لمعكبري: ٖٕٛ/ٔ،معاني القراتاا "ٗٓٔه.ص: ٔٓٗٔ، ٗبيروا، ط
البشر بالقراتاا األربعة  شر، أحمد بن محمفد البنفا الفدمياطي، تحقيفق د. شفعبان محمفد إسفما يل،  فالم 

 .ٕٗٔ/ٔم. ٜٚٛٔه، ٚٓٗٔ، ٔالكت ، بيروا، مكتبة الكمياا األزهرية، القاهرح، ط

 .ٗٙٗ/ٕ( الحجة لمقرات السبعة: ٕ)

 :ه ٛٓٗٔ، ٖ بفففد السفففالم محمفففد هفففارون، مكتبفففة التفففانجي، القفففاهرح، ط ( انظفففر الكتفففا  لسفففيبويه: تحقيفففق:ٖ)
ٜٔٛٛ، ٖ/ٜٓ. 
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هىا مىيى مىا بػىٍعدىهىا مىٍهدىره مىٍرفيوعه مىٍعايوؼه عىدىػ  مىٍهػدىرو ميتػىػوىهامو ًمػنى اٍلًحسىػاًب، تػىٍقػًديرياي: يىقيػٍن ميحىا سىػبىةه ًمنػٍ
للل" ٍةً رىةه كىتػىٍعًذي ه فىمى
 (ُ) 

ا يػىٍوـى يػىنػٍ ىيي الهااًدًقينى ًإٍدقػيهيمٍ   ﴾ سورة الما دةلُُٗللل{ توجيه قراءة :"}قىاؿى الداهي هىذى
ث عػػن ت سػػير آم مػػن كتػػاب اهلل كتعريبهػػا، يقػػوؿ ابػػن يكردت هػػذا القػػراءة فػػي سػػياؽ الحػػد

ا يػىػػٍوـي يػىنػٍ ىػػيي الهاػػاًدًقينى ًإػػٍدقػيهيٍمللل{   ػػذى ﴾ ُُٗالشػػجرم:" إعػػراب قولػػه عػػو كجػػأا :"}قىػػاؿى الداػػهي هى
بػاقوف مػن الٌسػبعة عدػ  رفعهػاللل كمػن ، كأجمػي ال«يػـو»سورة الما ػدةلان رد نػافي بنهػ  المػيم مػن 

عدػ  الظػرؼ لدقػوؿ، « يػـو»ف  قراءته نه ، م عوؿ لقاؿ، كانتهاب « هذا»نه  الميم فموضي 
ًإٍذ قػاؿى اهللي يػا ًعيسىػ  ًابٍػنى مىػٍريىمى   {لللكاإلاارة بهذا إل  القهص الذل تقدـ ذكرا ف  قوله تعػال :}كى

ًإٍف تػىٍةً ٍر لىهيٍم فى  للإل  قوله: } ًذنا ى أىٍن ى اٍلعىوًيوي اٍلحىًقيمي{ فالمعن : قاؿ اهلل هذا القبلـ ف  يـو ين ي كى
الهادقين إدقهم، كحقيقته: يقوؿ اهلل، ككذل  معن  إذ قاؿ اهلل: إذا يقوؿ اهلل، كإنمػا حسػن إيقػاع 
الماضػػػ  فػػػ  موضػػػي اآلتػػػ ، ألٌف أمػػػر القيامػػػة لظهػػػور براهينػػػه، كإػػػدؽ المهبػػػر بػػػه بمنولػػػة مػػػا كقػػػي 

 (ِ)هدللل"كاو 
 ػػػم ذكػػػر كجهػػػا آخػػػر ذكػػػرا ال ػػػراء، كاعتػػػرض عديػػػه كحجتػػػه فػػػي االعتػػػراض مهال ػػػة مػػػذه  

رفػػي، « يػػـو»أف يقػػوف النهػػ  فػػ  }يػىػػٍوـي يػىنػٍ ىػػيي{ بنػػاء، كموضػػي ( ّ)البهػػريين يقػػوؿ:" كأجػػاز ال ػػراء 
رع فيقوف المعن  ف  قراءة نافي كالمعن  ف  األخرل، كلم يجو ذل  أحد من البهريين، ألف الماا

 أ كةيػر كحػين، كأضػيف إلػ  مبنػٌيلمعرب، كإنما يجيوكف البناء ف  المااؼ إذا كاف فيه إبهاـ، كًمث

(ْ) 

                                                 
مشفففكل إ فففرا  القفففرين مكفففي بفففن أبفففي طالففف ، تحقيفففق: د. حفففاتم صفففال   .وانظفففر:ٕ٘ٚ/ٕ( البحفففر المحفففيط : ٔ)

.ونسبا قراتح النص  في شرح المفصل إل  ٙٗٔ/ ٔه،٘ٓٗٔ، ٕ، طال امن، م،سسة الرسالة، بيروا
الز فراني،انظففر شففرح المفصفففل البففن يعففيش ،قفففدم لففه: الفففدكتور إميففل بففديع يعقفففو ، دار الكتفف  العمميفففة، 

 .ٕٗٛ/ٗم.د ٕٔٓٓ -ه  ٕٕٗٔ، ٔلبنان، ط –بيروا 

 .ٕٗٔ/ٔح كتا  سيبويه: ،شر ٕٕٗ/ٕ، وانظر: معاني القرين لمزجاد:دٚٙ، ٙٙ/ٔأمالي ابن الشجري:  (  ٕ)

وقفففففد رد  ميفففففه الزجفففففاد أي فففففا انظفففففر: معفففففاني القفففففرين لمزجفففففاد:  ٖٕٚ، ٖٕٙ/ٔمعفففففاني القفففففرين لمففففففرات:  (  ٖ)
اس ،و ع حواشيه و مق  ميه:  بد المنعم تميفل إبفراهيم، ٕٕٗ/ٕ ،وانظر: إ را  القرين :أبو جعفر النَّحَّ

 .ٜٕٔ/ٔه.  ٕٔٗٔ، ٔمنشوراا محمد  مي بي ون، دار الكت  العممية، بيروا،ط

 .ٛٙ/ٔأمالي ابن الشجري:  (  ٗ)
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كذكر بعد ذل  عدة الجواز عند ال راء كاعترض عد  تد  العدة بالقياس قا بل:" ككجه إجازة 
 (ُ) حمده ال عأ عد  ال عأ، كالقياس يمني من جوازال« يـو ين ي»ال ٌراء ال ت  ف  

( منهوب ألنه مااؼ ًإل  ال عأ، كهو في موضي رفي  كقاؿ الوجاج:" كزعم بعاهم أف )يـو
بمنوله يومىئذ مبنػي عدػ  ال ػت  فػي كػأ حػاؿ، كهػذا عنػد البهػريين خاػف، ال يجيػوكف هػذا يػوـى آتيػ  
 يريدكف هذا يـو ًإتيان  ألف آتي  فعػأه ماػارع، فاإًلضػافة ًإليػه ال تويػأ اإًلعػراب عػن جهتػه كلقػنهم
يجيوكف ذل  يػوـى ن ػيى زيػدان ًإػٍدقه، ألف ال عػأ الماضػي ةيػري ماػارع، فهػي ًإضػافة إلػ  ةيػر مػتمقن 

 (ِ) كًإل  ةير ما ضارع المتمقنللل"
كعنػػد التفمػػأ فػػي التػػوجيهين السػػابقين ندحػػ  أف القػػوفيين راعػػوا جانػػ  المعنػػ  فػػي توجيػػه 

راءتين كاحػدا، كخػال وا القيػاس البهػرم اإلعراب، فحافظوا عد  المعن  العاـ لآلية، كجعدوا في القػ
في بناء الظرؼ عنػد إضػافته لةيػر المبنػي، فػالمعن  عنػدهم: هػذا ، أم يػـو القيامػة، ين ػي الهػادقين 

 فيه إدقهم، كلذا فدهم جناتلللإللل
أمػػا البهػػريوف فراعػػوا فػػي التػػوجيهين المحافظػػة عدػػ  القيػػاس فػػي جعػػأ) يػػـو ( منهػػوبا ةيػػر 

المعن  عندهم من تقدف، كبهاإة في تحديػد المشػار إليػه بقولػه: "هػذا" إذ مبني، كلم يهأ تفكيأ 
 (ّ) جعدوا في التوجيهين إاارة إل  قهة الحوار بين اهلل تعال  كنبيه عيس  عديه السبلـل

، كػػػذل  رجػػػ  نػػػا ر (ْ) كمػػػا أف ابػػػن مالػػػ  أيػػػد رأم القػػػوفيين مسػػػتدال بػػػالقراءة المػػػذكورةل
الجمدػػة اسػػمية أك فعديػػة مهػػدرة بماػػارع معػػرب جػػاز اإلعػػراب فػػذف كانػػ   الجػػيش رأيهػػم قػػا بل:"

بات ػػاؽ كالبنػػاء عنػػد القػػوفيين دكف البهػػريين كالهػػحي  فػػي هػػذا المسػػفلة قػػوؿ القػػوفيين؛ لهػػحة 
 (ٓ) الداللة عد  ذل  نقبل كعقبلل"

                                                 

 .  ٜٙ/ ٔالسابق :  (  ٔ)

 .ٕٕ٘، ٕٕٗ/ٔ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٕ)

، العفدد ٙٔمعربي القرين الكريم، د. تالد بن إبراهيم النممفة، مجمفة التجديفد، المجمفد  ( مآتذ ابن الشجري  مٖ)
 .ٕٗٔم، ص:ٕٕٔٓه: ٖٗٗٔ، سنة ٕٖ

.وشفرح ابففن  قيففل  مفف  ألفيفة ابففن مالففك: ابفن  قيففل المصففري، تحقيففق ٖٖٕ، ٖٕٔ/ٕالبوامففع:  ( انظفر همففعٗ)
 ٜٓٛٔه ،  ٓٓٗٔ،ٕٓالقففاهرح، دار مصففر لمطبا ففة ،ط -محمففد محيففي الففدين  بففد الحميففد، دار التففراث 

 .ٓٙ/ٖم.،

رات السففبعة ، والحجففة لمقففٖٙٔ، وانظففر: الحجففة القففراتاا السففبع البففن تالويففه:ٖٕٖٔ/ ٚ( تمبيففد القوا ففد: د٘)
 .ٖٕٛ،ٕٕٛ/ٕألبي  مي الفارسي: 
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هػذا، كهنػػاؾ كجػػه  الػػث لػم يػػذكرا ابػػن الشػػجرم فػي األمػػالي، كذكػػرا الوجػػاج، كالومهشػػرم، 
)هذا يوـه يػىنػٍ ىيى الهادقين( بتنوين " يـو " عد  ًإضمار )هذا يـو ين ي  كفيها كجه  الث "يقوؿ األكؿ:

ػٍيئنا :فيه الهادقين إدقهم(، كيقوف كقوله - ﴾ ْٖ{ لل}كىاتػاقيوا يػىٍومنػا الى تىٍجػًوم نػىٍ ػته عىػٍن نػىٍ ػتو اى
 (ُ) سورة البقرة

 الما دةل ُُٗتوجيه قراءة:} هذا يوـى ين يي الهادقين إدقػىهيمللل {
ذكر ابن الشجرم هذا القراءة الشػاذة مػن بػاب تتمػة القػوؿ فػي توجيػه القػراءة المتػواترة مػن 

كقد قرئ فيما اٌذ من القراءات السبي:}هذا يػىٍوـى يػىنػٍ ىيي الٌهػاًدًقينى  يقوؿ ابن الشجرم:"ن ت اآلية ،
إل  ضمير راجي إل  « ين ي»كإسناد « يوـى »مي نه  « همإدقى »بنه   الما دة، ُُٗ ًإٍدقػىهيٍم{

 بل ػة أكجػه: أحػدها: أف يقػوف م عػوال لػه، أل ين ػي « همإػدقى »اهلل سبحانه كتعال ، كيحتمأ نه  
اهلل الهػػػادقين لهػػػدقهمل كالثػػػػان : أف تنهػػػبه عدػػػ  المهػػػػدر، ال ب عػػػأ ماػػػمر، كلقػػػػن تعمػػػأ فيػػػػه 

إػدقا،  ػم أضػيف  الهادقين، فتدخده فػ  إػدة األلػف كالػبلـ، كتقػدير األإػأ: ين ػي اهلل الهػادقين
فقيػػأ: إػػدقهم، كمػػا تقػػوؿ: أكرمػػ  القػػـو إكرامػػا، كأكػػرمتهم إكػػرامهم، قػػاؿ اهلل « هػػم»إلػػ  ضػػمير 

 ْٔكف  اإلضػافة:}كىقىٍد مىقىػريكا مىٍقػرىهيٍم{النمأ،  َٓ كا مىٍقران كىمىقىٍرنا مىٍقران{تعال  ف  اإلفراد:}كىمىقىري 
، ألن  تقوؿ: ن عته بقذا، فيقوف األإأ: ين ػي كالثالث: أف تنهبه بتقدير حذؼ الباء للل إبراهيم،

، كأضػاؼ العقبػػرم كجهػا رابعػا، لػػم (ِ)"لللاهلل الهػادقين بهػدقهم، فدمػػا سػقا  البػاء كإػػأ ال عػأ
؛ أىٍم:  يػػػذكرا ابػػػن الشػػػجرم، يقػػػوؿ:" ػػػوفى مىٍ عيػػػوالن بًػػػًه كىاٍل ىاًعػػػأي ميٍاػػػمىره ًفػػػي الهاػػػاًدًقينى كىالراابًػػػيي أىٍف يىقي

ليىٍهديقيوفى ال ٍعنى  ييحىقٍّقيوفى الهٍٍّدؽى ، كىاٍلمى قٍػتيهي اٍلًقتىاؿى هٍٍّدؽى كىقىٍوًلًه إىدى
 ه، ككأ كجه من هذا الوجوا ل(ّ) 

 لاكاجتهاد ، حس  فهم كأ نحومما يةيدا، كالمعن  يحتمأ ذل  كده
ٍيػًر{«فاذكركا اسم اهلل عديهػا إػوافن»توجيه قراءة:  باػرح  ، كقػراءة: }ًإنٍّػي أىٍحبىٍبػ ي حيػ ا اٍلهى
 ﴾ سورة صلّّ ا بًالسأةيكًؽ كىاأٍلىٍعنىاًؽ{:}ريدأكهىا عىدىيا فىاىً  ى مىٍسحن ال عأ " فقاؿ"لكقراءة 

                                                 

 .ٜٚٙ/ٔ.وانظر الكشاف: ٕٕ٘/ٕ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٔ)

 .ٕٕٗ/ٗ.وانظر البحر المحيط: ٓٚ، ٜٙ/ٔ( أمالي ابن الشجري: ٕ)

 .ٚٚٗ/ٔ( التبيان في إ را  القرين: ٖ)
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}ًإٍذ عيػػػًرضى عىدىٍيػػػًه بًاٍلعىًشػػػيٍّ كردت هػػػذا القػػػراءات الػػػثبلث فػػػي األمػػػالي فػػػي ت سػػػيرا اآليػػػات:
ػػاًب ﴾ فػىقىػػاؿى ًإنٍّػػي أىٍحبىٍبػػ ي حيػػ ا اُّالهاػػاًفنىاتي اٍلًجيىػػادي   تاػػ  تػىػػوىارىٍت بًاٍلًحجى ٍيػػًر عىػػٍن ًذٍكػػًر رىبٍّػػي حى ٍلهى

 لكلقأ منها سياقهل﴾{ سورة صّّ﴾ ريدأكهىا عىدىيا فىاىً  ى مىٍسحنا بًالسأوًؽ كىاأٍلىٍعنىاًؽ  ِّ 
سياؽ االستدالؿ بها عد   فجاءت في،  «فاذكركا اسم اهلل عديها إوافن»القراءة األكل  أما

 سيرية كترجيحه عدػ  ةيرا،حيػث ذكػر أف :" الٌهػافن مػن الهيػأ: القػا م الػذل معن  من المعاني الت
يثن  إحدل يديه، أك إحدل رجديه حت  يقف بها عد  سنبقه، كالٌسنب : مقدـ الحافر، فثبلث مػن 
قوا مه حوافرها مابقة عد  األرض، كالرابعة مٌتهأ باألرض  رؼ حافرها فق،، هذا قوؿ أهأ الدةة 

كقاؿ بع  الدةويين: الٌهافن: القا م،  ن  إحدل قوا مه أك لػم يثنهػا، كأإػوب  لكأإحاب الت اسير
 القولين عندل األكؿ، بدليدين، أحدهما: قوؿ الشاعر:

مممه مممفون فمممما ٌمممزال كأن   ألمممف الص 
 

را ... الث كسمٌم ٌقمموم علممى الممث  مما   مم 
 

عد   بلث، اٌبه  أراد معٌقبلت قياما« فاذكركا اسم اهلل عديها إوافن»كالثان  قراءة عبد اهلل 
 (ُ) اإلبأ الت  تقاـ لتنحر كإحدل قوا م البعير معقولة، بالهيأ الٌهافنةل

ريم، سػػتدالؿ عدػػ  جػػواز حػػذؼ القػػوؿ كذكػػرا فػػي القػػرآف القػػبللفػػوردت  أمػػا القػػراءة الثانيػػة
ٍيًر{ بارح قوله: يقوؿ:" كف  قراءة عبد اهلل: اءتػه عقػت ، كجاء فػ  قر "فقاؿ"}ًإنٍّي أىٍحبىٍب ي حي ا اٍلهى

ٍيػً   ًإٍذ يػىٍرفىيي ًإٍبراًهيمي اٍلقىواًعدى ًمػنى اٍلبػى ًإٍسػماًعيأي يقػوالف رىبانػا{هذا: }كى كالقػوؿ كثيػرا مػا ، البقػرة ُِٕ كى
ػةي يىػٍدخيديوفى عىدىػٍيًهٍم  يحذؼ لقٌوة العدم بمقانػه، كقػد اٌتسػي حذفػه فػ  القػرآف، كقولػه تعال :}كىاٍلمىبلً قى

ل سىبلـه عى   (ِ)للل"أل يقولوف: سبلـ عديقم الرعد، ِْدىٍيقيٍم{ًمٍن كيأٍّ بابو
 ﴾ سورة صلّّ ا بًالسأةيكًؽ كىاأٍلىٍعنىاًؽ{:}ريدأكهىا عىدىيا فىاىً  ى مىٍسحن كأما القراءة الثالثة

كركل عػػن ابػػن كثيػػر أنػػه قػػرأ: }بًالسأػػةيكًؽ{ عدػػ  ال عػػوؿ، كهمػػو الػػواك  يقػػوؿ ابػػن الشػػجرم:"
 (ّ) كساا، كما هموكها أٌكال ف  نحو كجوا ككقٌت للدوـك الاٌمة لها، كإف كان  

                                                 

  ٘ٛ/ ٔأمالي ابن الشجري :  (  ٔ)
ونمحظ أنه أتف  هنفا بقفراتح  بفد اهلل بفن مسفعود لالسفتدالل ببفا  مف  حفذف ، ٙٛ/ ٔأمالي ابن الشجري :  (  ٕ)

القففول،فم ذكففر لمقففار  نفسففه قففراتح أتففرى بلفبففاا القففول لكففن فففي ييففة متتمفففة، ويكففون توجيببففا  مفف  جففواز 
فباته أي ا.  حذف القول وا 

 .ٜٗ، ٖٜ/ ٔالسابق :  (  ٖ)
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يقدـ ابن الشجرم ت سيرا لآلية المذكورة فيستدعي القراءات الواردة فيها كالتي جاءت عد  
خبلؼ قراءة اإلماـ عاإم، فيذكر قراءة ابن كثير" بالسأػةيكؽ " عدػ  كزف " ال يعيػوؿ"  ػم قػداـ توجيهػا 

تها الزمة لهػا رةػم كقوعهػا كسػاا، كقػاس ذلػ  عدػ  همػو الػواك لدقراءة بفف سب  همو الواك أف ضم
فػػي أكؿ القػػبلـ فػػي نحػػو" كجػػوا التػػي تتحػػوؿ "أجػػوا" ،ك"كقتػػ " التػػي تتحػػوؿ إلػػ  " أيقٍّتػػ  " يقػػوؿ 

اعدػػم أف هػػذا الػػواك إذا كانػػ  ماػػمومة ففنػػ  بالهيػػار إف اػػئ  تركتهػػا عدػػ  حالهػػا، كإف  سػػيبويه:"
حو قولهم في كلد: ألد، كفي كجواو: أجػواهل كإنمػا كرهػوا الػواك ائ  أبدل  الهموة مقانها، كذل  ن

حيػث إػػارت فيهػػا ضػمةه كمػػا يقرهػػوف الػػواكين فيهمػوكف نحػػو قػػةكؿو كمةكنػػةل كأمػا الػػذين لػػم يهمػػوكا 
 (ُ) فذنهم تركوا الحرؼ عد  أإده، كما يقولوف قوكؿه فبل يهموكفل"

هيٍم   قىًديبلمىا فػىعىديواي ًإالا لل}:توجيه قراءة ابن عامر اليحهب ٌ   ﴾ سورة النساءٔٔ{ لللًمنػٍ
                    كردت هػػػػػػػذا القػػػػػػػراءة فػػػػػػػي أمػػػػػػػالي ابػػػػػػػن الشػػػػػػػجرم فػػػػػػػي سػػػػػػػياؽ توجيػػػػػػػه قػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػاعر:

 يحق  عدينا إالٌ كواكبيها… ف  ليدة ال نرل بها أحدا 
، كلوال احتياجه «يحق »عد  البدؿ من المامر ف  « كواكبها»يقوؿ ابن الشجرم :" رفي 

نهػػبها عدػػ  أإػػأ بػػاب  يكالثػػان لللتهػػحي  القافيػػة كػػاف النهػػ  فيهػػا أكلػػ ، مػػن  بل ػػة أكجػػه:إلػػ  
 (ِ)للل«ما فعدوا إالٌ قديبل منهم»االستثناء، كقراءة ابن عامر اليحهبٌ : 

فهنا اسػتفنت ابػن الشػجرم بقػراءة ابػن عػامر اليحهػبي فػي تفكيػد كجػه نحػوم رآا فػي بيػ  
 ب االستثناءلباكهو كجه النه  عد  أإأ  الشعر،

،}ًإفا اهللى ال يىٍسػتىٍحًيي أىٍف يىٍاػًربى  األنعػاـ ُْٓ{توجيه قوله تعال :}تىمامػان عىدىػ  الاػًذم أىٍحسىػني 
 البقرةل ِٔ{لمىثىبلن ما بػىعيوضىةه 

األكؿ: توجيه بي  من الشعر، كالثاني  ،متبلزمتين في سياقين استدؿ ابن الشجرم بالقراءتين
 د في "ما" الموإولة، كما كردت القراءة األكل  من ردة في توجيػه الشػعر في الحديث عن لوـك العا

كسػػوؼ أقتهػػر عدػػ  السػػياقين  كبقيػػة الموإػػوالت مػػرة أخػػرل، "أم"مػػرة، كفػػي سػػياؽ المقارنػػة مػػي 
 ف ي سياؽ توجيه بي  من الشعر كهو:ن خشية اإل الةلاألكلي

  ٌ   لممم أر مثممل األقمموام فممى  ممبن األ
 

 هممممممممممماام ٌنسمممممممممممون مممممممممممما عواقب ...
 

                                                 

 –يففق  بففد الحسففين الفتمففي ،م،سسففة الرسففالة، لبنففان .واألصففول فففي النحففو البففن السففراد، تحقٖٖٔ/ٗ( الكتففا  :ٔ)
 .ٓٚ، ٜٙ/ ٙوقال أبو  مي في الحجة وهذا جا ز كفير: .ٖٚٓ/ٖبيروا. 

 .ٕٗٔ، الحجة في القراتاا السبع:ٜٛٔ/ٙ، وانظر البحر المحيط: ٓٔٔ/ ٔ( أمالي ابن الشجري :ٕ)
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أف تقػػوف موإػػولة بمعنػػ  الػػذل أك التػػ ، ككونهػػا بمعنػػ  التػػ  « مػػا»للل كيحتمػػأ  يقػػوؿ:"
ف  هذا الوجه خبر مبتدأ محذكؼ، كالتقدير: ينسوف التػ  هػ  عواقبهػا، « عواقبها»هاهنا حسن، ك 

أل ينسوف األاياء الت  ه  عواق  األياـ، كجاز حذؼ العا د من الهدة، كهو أحد جو   الجمدػة، 
}مىثىبلن ما بػىعيوضىةه{ بمعن  الذل هو بعوضة، كعد  ركل عن رؤبة بن العٌجاج أنه قرأ:ضعف، كما  عد 

هذا قرأ يحي  بن يعمر:}تىمامان عىدى  الاًذم أىٍحسىػني{ أل الػذل هػو أحسػن، كهػذا كإف كػاف قبيحػا مػن 
نحػو مػا  حيث كاف المحػذكؼ ضػميرا مرفوعػا، كهػو أحػد ركنػ  الجمدػة، فقػد جػاء مثدػه فػ  الشػعر،

ركاا الهديأ عن العػرب مػن قػولهم: مػا أنػا بالػذل قا ػأ لػ  سػوءا، كركل اػيئا، كإنمػا حسػن حػذؼ 
  (ُ)المبتدأ العا د هاهنا لتقثٌر الٌهدة بالموإوؿ كالجاٌر كالمجركرللل"

كإف لػػم يػػذكر أنهػػا اػػاذة فػػي هػػذا السػػياؽ  فػػي تفكيػػد   يعتمػػد عدػػ  القػػراءة الشػػاذةهنػػا فهػػو 
م يراا، كبناء عد  تهرؼ مػا فػي المعػاني فذنػه كجههػا مػرة عدػ  االسػت هاـ، كمػرة الوجه النحوم الذ

 عد  أنها موإولة، كحذؼ العا د إليها، كهي في هذا المعن  متوافقة مي القػراءة فػي حػذؼ العا ػدل
كندح  في كبلمه الساب  تقديرا لدقراءة حت  إنه ليشعرنا بفف هذا جا و عد  اإل بلؽ كلقن مذه  

 (ِ) في ذل  هو عدـ القياس عديه ألنه ااذ ، كأجازا القوفيوف مادقال البهريين

                                                 

. ٕٕٓ، ٜٕٔ/ٖجيفه الشفعر فانيفة  . وانظر السياق ا تر  سياق تو ٖٔٔ، ٕٔٔ/ٔأمالي ابن الشجري :  (  ٔ)
وأجاز ابن جني أن تكون ما في البيا استفباما والمعن :ينسفون أي  شفيت  واقببفا، و واقببفا تبفرا  نبفا. 

. كمفا اتتفار الزمتشفري كفون مفا اسفتفبامية مبتفدأ وبعو فة تبرهفا  والمعنف  أي ٗٙ/ٔانظر :المحتس  :
،  ٘ٔٔ/ٔوجففه يتففر حسففن جميففل انظففر: الكشففاف: "شففيت البعو ففة فمففا فوقبففا فففي الحقففارح، وقففال ب نففه 

والنحففاح جميعففا متفقففون  مفف  التوجيففه الففذي ذكففرل ابففن الشففجري  باسففتفنات الوجففه الففذي أ ففافه ابففن جنففي، 
والزمتشري  وقالوا ب ن الرفع لوة تميم وهو جا ز في العربية  مف   فعف وحذففه ففي " تمامفا  مف  الفذي 

 ففة" ألن الففذي إنمففا لففه وجففه واحففد واالسففم معففه أطففول.انظر: أحسففن" أقففوى مففن حذفففه فففي " مفففال مففا بعو 
، والتفففذييل والتكميفففل فففففي شفففرح كتففففا  ٓٗ/ٔ، وا  فففرا  القفففرين لمنحففففاس:ٗٓٔ/ٔمعفففاني القفففرين وا  رابففففه: 

م، ٕٕٓٓه،ٕٕٗٔ، ٔدمشففق ،ط -التسففبيل، أبففو حيففان األندلسففي،تحقيق: د. حسففن هنففداوي، دار القمففم 
ألفيففة ابففن مالففك لممففرادي، شففرح وتحقيففق :  بففد الففرحمن  مففي  ، وتو ففي  المقاصففد والمسففالك بشففرحٚٛ/ٖ

، وشفرح التصفري   مف  ٖٗ/ٔ، والتبيفان: ٔ٘ٗ/ٔم،ٕٛٓٓ -ه ٕٛٗٔ ٔسميمان ، دار الفكر العربفي ،ط
لبنفان،  -بيفروا-التو ي  أو التصري  بم مون التو ي  في النحو: تالد األزهري، دار الكت  العممية 

 .ٖٚٔ/ٔم،ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ ٔط

، وموني المبي   فن كتف  األ اريف  البفن هشفام األنصفاري، تحقيفق د. ٔ٘ٗ/ٔانظر: تو ي  المقاصد:  (  ٕ)
 .ٖٔٗ/ ٔم، ٜ٘ٛٔ، ٙدمشق، ط –مازن المبارك، محمد  مي حمد اهلل، دار الفكر 
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:" للل كحػػػذؼ أمػػا كركدهمػػا فػػي الحػػديث عػػػن لػػوـك العا ػػد فػػي" مػػػا" الموإػػولة فيقػػوؿ فيػػه
كمثدػه  للل الوخػرؼ، ْٖالمبتدأ من الٌهدة كما حذؼ فػ  قولػه تعػال :}كىهيوى الاػًذم ًفػي الساػماًء ًإلػهه{

برفػي  ،األنعػاـ ُْٓ{:}تىمامػان عىدىػ  الاػًذم أىٍحسىػني عد  الذم، فػ  قػراءة مػن قرأحذؼ المبتدأ العا د 
ا ، كمثدػػػه قػػػراءة رؤبػػة:}ًإفا اهللى ال يىٍسػػػتىٍحًيي أىٍف يىٍاػػًربى مىػػػثىبلن مػػػ{ التقػػػدير: الػػذل هػػػو أحسػػني }أىٍحسىػػني 
 (ُ) ل"{ فالتقدير: أف يارب الذل هو بعوضة مثبلللبرفي }بػىعيوضىةه البقرةل ِٔبػىعيوضىةه{

 أينما كردل{ للنٍ ا كىكى }توجيه قراءة:
 كردت هذا القراءة في حديثه عن معن  كدمة " كا ن" في قوؿ الشاعر:

 وكممممائن باألبمممماطح مممممن صممممدٌق
 

 ٌرانممى لممو أصممبت هممو المصممابا ...
 

الهبريٌػػة: كػػفٌين ككػػا ن، مثػػأ كػػاعن، لةتػػاف كثػػر « كػػم»قػػالوا فػػ  معنػػ   يقػػوؿ ابػػن الشػػجرم:"
أف اله ي ة أكثر ف  الشعر، كالثقيدة أكثر ف  القراءة، كلم يقرأ من السبعة باله ي ة استعمالهما، إال 

 (ِ) للل"كحدا، ككافقه من ةير السبعة يويد بن القعقاع المدن ٌ  إال ابن كثير
كما ذكرا ابن الشجرم من كثرة استعماؿ اله ي ة في الشعر كالثقيدػة فػي القػراءة مت ػ  عديػه 

أمػػا بالنسػػبة لعػػدد الدةػػات فيهػػا، فقػػد كافقػػه الوجػػاج فقػػاؿ فيهػػا"  (ّ)راءات عنػػد النحػػاة كمػػوجهي القػػ
فػي   ذكر المرادم أف فيها خمػت لةػات يقػوؿ:"في حين  (ْ)" لةتاف جيدتاف بالةتاف يقرأ بهما جميعان 

كفين خمت لةات أفهحها كفين كبها قرأ أكثر القراء، ك انيهػا كػا ن كبهػا قػرأ ابػن كثيػر، ك الثهػا كػفف 
 (ٓ) "المبرد، كرابعها كفين كبها قرأ ابن محيهن كاألاه  العقيدي، كالهامسة كيئنلكحقاها 

 ػػم تحػػدث ابػػن الشػػجرم عػػن أإػػأ اله ي ػػة التػػي قػػرأ بهػػا ابػػن كثيػػر كذكػػر كػػبلـ أبػػي عدػػي 
نقأ السمين الحدبي في تحويدها أربعة كجوا في حين ال ارسي،  م نقأ رأيا آخر مف ورا عن الهديأ، 

لػػػػذكر ذلػػػػ  كإنمػػػػا يعنينػػػػا أف الدةػػػػة قػػػػرئ بهػػػػا فػػػػي القػػػػرآف كموجػػػػودة فػػػػي كػػػػبلـ كالبحػػػػث ال يتسػػػػي 
كأمػا اله ي ػة ففإػدها: كػفٌين، فقػٌدموا اليػاء العربلكسوؼ أقتهػر عدػ  كػبلـ ابػن الشػجرم، يقػوؿ :"

                                                 

 .ٓ٘٘/ٕأمالي ابن الشجري :  (  ٔ)

 ٔٙٔ، ٓٙٔ/ٔأمالي ابن الشجري: (  ٕ)
 .ٔٛ، ٓٛ/ٖ، الحجة لمقرات:ٕٖٓ/ٗ،والكشاف: ٖٕٗ/ٖلمصون:،والدر اٖٛٙ/ٖانظر:البحر المحيط  (  ٖ)
 .ٗٔٔوانظر: الحجة في القراتاا:ٙٚٗ/ٔمعاني القرين وا  رابه:" (ٗ)
 .ٖ٘ٗٔ/ٖتو ي  المقاصد: (  ٘)
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فهػارت كيٌػئن مثػأ كػٌيعن، فهٌ  وهػا كمػا لللبحركػة األخػرل، عد  الهمػوة، كحرٌكػوا كػٌأ كاحػدة منهمػا
 (ُ) للل"فهار كيئن مثأ كيعن، ففبدلوا الياء كه  ساكنة أل ا فهارت كا نخٌ  وا نحو مٌي  

ا نػىٍرتىيً توجيه قوله تعال :"}أى  ًإناا لىهي لىحىاًفظيوفى{  ٍرًسٍدهي مىعىنىا ةىدن  ﴾ سورة يوسفلُِكنٍدعىٍ  كى
 في قوؿ المتنبي: لمجرد كركد كدمة منها استدع  ابن الشجرم هذا القراءة

ر   ممم  َذكمممِى ْممممن الَهمممَوى َحشممماَي علمممى َجمى
 

َتممي   ... رى  وَعٌَنمماَي فممى َروض  مممن الح سممن َت
 

يقوؿ:" للل كالٌرتوع فػ  األإػأ لدمااػية: كهػو ذهابهػا كمجيئهػا فػ  الٌرعػ ، ككثػر ذلػ  حتػ  
بقسػر العػين، فهػو ن تعػأ مػن « نرتػيً »(ِ)، كمػن قػرأ «نرتي كندع »استعمأ لآلدمٌيين، كف  التنويأ: 

كاستهداـ الرتوع الذم منه هػذا  يد المعن  الدةوم كالوزف الهرفيكاردة لتفك ةاء، فالقر (ّ)الٌرع لل" 
 ال عأ لآلدميينل

للل { ػػٍم بًاٍلةيػػدكىًة كىاٍلعىًشػػيٍّ  ِٖتوجيػػه قػػراءة ابػػن عامر":}كىًاٍإػػًبٍر نػىٍ سىػػ ى مىػػيى الاػػًذينى يىػػٍدعيوفى رىبػاهي
 لالقهف

 عػػو كجأ:}كىًاٍإػػًبٍر نػىٍ سىػػ ى مىػػيى كردت هػػذا القػػراءة فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػن ت سػػير قػػوؿ اهلل
ػػٍم بًاٍلةىػػداًة كىاٍلعىًشػػيٍّ للل{لكبعػػد أف ذكػػر معػػاني الم ػػردات قػػاؿ:" كقػػرأ ابػػن عػػامر  الاػػًذينى يىػػٍدعيوفى رىبػاهي
}بًاٍلةيػػدكىًة{ كبهػػا قػػرأ أبػػو عبػػد الػػرحمن السأػػدمٌ ، كأكجػػه القراءتين:}بًاٍلةىػػداًة{ ألف ةيػػدكة معرفػػة: عدػػم 

 (ْ) بيقرة، تقوؿ: جئت  أمًت ةيدكةى، كلقيته اليوـى بيقرةىل لدحين، كمثدها

                                                 

 .ٕٗٗ، ٖٕٗ/ٖ، والدر المصون:ٔٛ، ٓٛ/ٖ.وانظر: الحجة لمقرات:ٔٙٔ/ٔأمالي ابن الشجري:" (  ٔ)
و وابفن  فامر، وقفرأ  اصفم وحمفزح والكسفا ي ويعقفو  الح فرمي باليفات ففي نرتْع ونمعْ  : قراتح أبي  مفر  (  ٕ)

الفعمين وسكون العين والبات. أما " نرتِع " بالنون وكسر العين من غير يات فقفرأ ببفا نفافع وابفن كفير.يقفول 
ال َكَمفا ير فال الرَّاِ في َقَرَأ َناِفع َواْبن كفيفر / نرتفع / ِبَكْسفر اْلعفين َأي يْرَ ف  َماِشفَيته وير ف  الَمف ابن زنجمة:"

َوُهَو يفتعل من الرَِّ اَيفة َتقفول ارتعف  اْلَقفْوم ِإذا تحارسفوا ور ف  َبع فبم َبْعً فا َوحففظ َبع فبم َبْعً فا َوُيَقفال 
ر فففاك اهلل َأي حفظفففك َواأْلَْصفففل نرتعفففي َفَسفففَقطا اْلَيفففات لمجفففزم أِلَنَّفففُه َجفففَوا  اأْلَمر.انظفففر: حجفففة القفففراتاا: 

ٔ/ٖ٘ٙ. 

 .ٔٛٔ/ٔلي ابن الشجري: أما (  ٖ)

 .  ٕٕٔ/ٔالسابق: (  ٗ)
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فابن الشجرم يذه  مذه  النحاة في أف "ةيدكىة" بدكف األلػف كالػبلـ معرفػة، كال تػدخدها 
األلف كالبلـ، كيرل أف قراءة " بالةىداة " هي األكجه أم األقيت، كاسػتدؿ عدػ  ذلػ  بقػبلـ ال ػراء 

با الجىٌراح يقوؿ ف  ةىداًة يوـو بارد: مػا رأيػ  كةيػدكةى قػ،أ، يريػد ةػداةى : سمع  أ(ُ)يقوؿ: قاؿ ال راء 
يوًمػػه، كقػػاؿ ال ػػٌراء: أال تػػرل أف العػػرب ال تاػػي ها، ككػػذل  ال تػػدخدها األلػػف كالػػبلـ، إنمػػا يقولػػوف: 

 أتيت  ةداةى الهميت، كال يقولوف: ةيدكةى الهميت، فهذا دليأ عد  أنها معرفةل انته  كبلمهل
البلـ عد  كدمة " ةيدكة" المعرفػة بقولػه:" كأقػوؿ إف حػٌ  األلػف كالػبلـ األلف ك  دخوؿ م كجه 

الػػدخوؿ عدػػ  الٌنقػػرات، كإنمػػا دخدتػػا فػػ  الةػػداة، ألنػػ  تقػػوؿ: خرجنػػا فػػ  ةػػداةو بػػاردة، كهػػذا ةػػداةه 
  يٌبة"،  م بين أنه يجوز أف تقوف " ةيدكة" نقرة بمنولػة ضػحوة مسػتندا فػي ذلػ  عدػ  مػا نقدػه سػيبويه

زعػم الهديػأ أنػه يجػوز أف تقػوؿ: »عن أستاذا الهديأ، يقوؿ:" ككجهي قراءة ابػن عػامر أف سػيبويه قػاؿ: 
كإنما عٌدقوا ةػدكة كبقػرة عدػ  الوقػ  عدمػين، ( ِ)«لأتيت  اليـو ةيدكةن كبيقرةن، فجعدتهما بمنولة ضىٍحوةو 

 (ّ) ا لوقتين مٌتسعينلألنهما جعبل اسمين لوق  منحهر، كلم ي عدوا ذل  ف  ضحوة كعشٌية، ألنهم
 ػػم يػػدعم التوجيػػه الػػذم رآا بقولػػه:" كممػػا يحػػتٌا بػػه لديحهػػبٌ ، كالٌسػػدمٌ  أٌف بعػػ  أسػػماء 

نحو ي منهم إدخاؿ األلف كالبلـ عديه الوماف قد استعمدته العرب معرفة بةير األلف كالبلـ، كقد سم
لقيتػه ال ينػة بعػد ال ينػػة ، أل مػا حقػاا أبػو زيػد مػػن قػولهم: لقيتػه فينػة فينػػة يػا فتػ ، ةيػر مهػػركؼ، ك 

، كقاؿ في (ْ) الحين بعد الحين، ككجه إدخاؿ األلف كالبلـ ف  هذا الٌارب أنه يقٌدر فيه الٌشياعلل"
دكة _  أنػه أراد أف العػرب قػد تجعدهػا نقػرة فػي قػولهم: كالحجة له _ يقهد لمن قرأ بالةيػ الحجة:"
 (ٓ) هذا الد   باأللف كالبلـل" دكة( كما يقولوف: عشركف درهما فعرفها عد )لدف ةي 

يقػوؿ:"  قػاؿ أبػو عدػٌ : كمثػأ مػا حقػاا  ،كيةكد هذا بما نقده عػن ال ارسػي فػي كتػاب الشػعر
من قوؿ العرب: هذا يـو ا نين مباركا فيه، كجئت  يـو ا نين مباركػا فيػه، اسػتعمدوا معرفػة  (ٔ)سيبويه 

 (ُ) انته  الحاؿ عنهل بةير ألف كالـ، كما استعمدوا معرفة بفلف كالـ، كمن  مٌ 
                                                 

 .ٜٖٔ/ٕمعاني القرين لمفرات:  (  ٔ)

 .ٜٕٗ/ٖ( الكتا  : ٕ)

 .ٕٕٕ/ٔ( أمالي ابن الشجري: ٖ)

 .ٕٖٓ، ٜٖٔ/ٖ( السابق الصفحة نفسبا، وانظر: الحجة لمقرات السبعة: ٗ)

 .ٜٖ٘/ٔ، وانظر: معاني القراتاا: ٓٗٔ( الحجة في القراتاا السبع:ص٘)

 ٖٚ، وكتا  الشعر:ٖٜٕ/ ٖانظر الكتا  :  (ٙ)



 63 

كلػػم يقتػػف ابػػن الشػػجرم بهػػذا التوجيهػػات كالنقػػوؿ التػػي نقدهػػا عػػن العدمػػاء بػػأ ذكػػر هػػذا 
ا تتػػػفٌكؿ قػػػراءة ابػػػن كعدػػػ  هػػػذ، يقػػػوؿ:"للل القػػػراءة فػػػي موضػػػي آخػػػر مػػػن كتابػػػه كزاد كجوهػػػا أخػػػرل

هػا كمػػا ينٌقػر زيػد إذا أريػػد كىاٍلعىًشػيٍّ{ كفنػه أدخػػأ األلػف كالػبلـ عدػػ  ةيػدكة، ألنػه نٌقر  كةً دعامر:}بًاٍلةيػ
تثنيته أك جمعه،  م تدخأ عديه األلف كالبلـ، كيجوز أف تقوف األلف كالبلـ ف  الةػدكة زيػادة، كمػا 

ـٌ العمر من أسيرها كف    من قوؿ اآلخر:« يويد»زيدا ف  عمرك، من قوله:  باعد أ
 وجمممممدنا الولٌمممممد بمممممن الٌزٌمممممد مباركممممما

 

ٌقمممممما ألعبمممممماء الخالفممممممة كاهلممممممه ...  (2)مط
 

فهو هنا يةكؿ دخوؿ األلف كالبلـ قياسا عد  دخولها في تثنية األعبلـ كجمعها، كيمقػن أف 
  دة كيفتي بشواهد تدعم قولهلاتةكؿ القراءة عد  أف األلف كالبلـ ز 

ساسيػػوا كىالى يػىٍةتىػػٍ  بػىٍعايػػقيٍم بػىٍعانػػا أىييًحػػ أ جدة فػػي قولػػه تعػػال :}لل كىالى تى توجيػػه القػػراءات الػػوار 
 ﴾ سورة الحجراتلُِ ٍهتيميواي لل{رً تنا فىقكيأى لىٍحمى أىًخيًه مىيٍم أىٍف يىفٍ أىحىديكي 

ة منهم اػاذة ، فػاألكل  كردت لثآلية  بلث قراءات، األكل  كالثاذكر ابن الشجرم في هذا ا
قػػاؿ الاػػٌحاؾ بػػن مػػواحم: قولػػه:}كىال تىجىساسيػػوا{ أل ال تدػػتمت عػػورة  يقػػوؿ:" ،فػػي سػػياؽ الت سػػير

ا أبو رجاء كالحسن كابن سيرين:}كىال تىحىساسيوا{ بالحاء، كهو من إحساس البهر، كمنه أخي ، كقرأ
هيٍم ًمٍن أىحىدو{  (ّ) أل هأ ترل؟ مريم، ٖٗقوله تعال :}هىٍأ تيًحتأ ًمنػٍ

فالقراءة الشاذة هنا جاءت من أجأ الت سير كإضافة المعاني الجديدةل كهذا فيه دليأ عدػ  
لتمػػاس العػػورات سػػواء بالتجسػػت بػػاألذف أـ بالتحسػػت بالبهػػر، فقدػػه أف اإلنسػػاف ماالػػ  بعػػدـ ا

 حراـل
كقػرئ فيمػا خػرج  الشاذة، فوردت في سياؽ التوجيه النحػوم لهػا، يقػوؿ:" لثةأما القراءة الثا

عن القراءات المشهورة }فىقيرٍٍّهتيميواي{ بالتشديد، عد  ما لم يسٌم فاعده، أل بػيٌة  إليقمل
 (ْ) 

                                                                                                                            

 .ٕٕٔ، ٕٕٓ/ ٔ( أمالي ابن الشجري :ٔ)

 ٓٛ٘، ٜٚ٘/ ٕ( أمالي ابن الشجري : ٕ)

 . ٜٕٕ/ ٔ( السابق : ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ( السابق : ٗ)
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المشػهورة عنػد القػراءة ذكر أف القراءة خارجة عن القراءات المشػهورة، ك فابن الشجرم هنا ي
كيوجههػا عدػ   ،القراء بمعن  المتواترة، أم التػي ااػتهرت كتدقاهػا القػراء بػالقبوؿ كذاع إػيتها بيػنهم

 أنها كردت عد  البناء لما لم يسم فاعدهل
ي المعنػػ ، المهتد ػػة فػػي متػػواترة، كردت مػػن بػاب إ بػػات الدةػػات المتحػػدة فػ نيػػةكالقػراءة الثا

، كػػالهٌين كالهػػين،  ، يقػػوؿ:" كقػػرأ نػػافي بػػن أبػػ  نعػػيم مٌيتػػامبنػػ ال بالتشػػديد، كالميٌػػ  كالميػػ  بمعنػػ ن
كالٌدٌين كالٌدين، كالاٌٌي  كالاٌي ، كمنه  يبة، اسم المدينة، سٌماها به رسوؿ اهلل إػد  اهلل عديػه كآلػه 

 (ُ) كسدم، مهٌ  ة من  ٌيبةللل"
ل َٔيىٍستىًه اٍن ى الاًذينى ال ييوًقنيوفى{قراءة "}كىال   الرـك

 كردت هذا القراءة في سياؽ تعديأ قاعدة نحويػة كالػرد عدػ  مػا قالػه النحػاةليقوؿ:" مسػفلة:
إف قيأ: لم لـو حذؼ النوف من اسم ال اعأ إذا اٌتهد  به القاؼ كالهاء، كنظا رهما من الاما ر، 

ضاربوا، كلم يقولوا: مقرمان  كال مقرمون ، كال ضاربانه ف  قولهم: مقرماؾ كمقرموؾ، كضارباا ك 
 كال ضاربونه، كما قالوا ف  ال عأ: يقرمان  كيقرمون ، كياربانه كياربونه؟

فػػالجواب: أٌف بػػين النٌػػونين فرقػػا، كذلػػ  أف النػػوف فػػ  ال عػػأ إعػػراب، فهػػ  تثبػػ  إذا اتهػػأ 
ه ، كالنوف ف  االسم إنما ه  بػدؿ ال عأ بمامر أك مظهر، عبلمة لدرفي، كتسق، ف  الجـو كالن

مػػن حركػػة الواحػػد كتنوينػػه، فهػػ  تسػػق، إذا أضػػ ته إلػػ  اسػػم  ػػاهر، كقولػػ : مقرمػػا زيػػد، كمقرمػػو 
عمػػرك، كتثبػػ  إذا حمدتػػه عدػػ  ال عػػأ فقدػػ : مقرمػػاف زيػػدا كمقرمػػوف عمػػرا، فػػذذا اتهػػأ بالاػػمير 

اا كضػاربوا، قهػركا فػ  هػذا اعتوم  العرب عدػ  حػذفها ألبتٌػة، فقػالوا: مقرمػاؾ كمقرمػوؾ، كضػارب
} ك}ًإنٌػا رىادأكاي ًإلىٍيػً   العنقبػوت،ّّالحاؿ عد  اإلضافة، كما جػاء فػ  التنويػأ: }ًإنٌػا مينىجأػوؾى كىأىٍهدىػ ى

 (ِ) لالقهص ٕكىجاًعديواي ًمنى اٍلميٍرسىًدينى{
كػفنهم كعٌدة ذل  عند النحويين أٌف الحذؼ لـو النوف ف  هذا الوجػه، حمػبل لهػا عدػ  التنػوين،  

لما ألوموا التنوين الحذؼ، ف  قولهم: مقرم  كضاربه، فدم يقولوا: مقرمن  كال ضاربنه، ألوموا النوف 
الحػػػذؼ، فدػػػم يقولػػػوا: مقرمانػػػ  كال مقرمونػػػ ، كال ضػػػاربانه كال ضػػػاربونه، قػػػالوا: كإنمػػػا لػػػـو حػػػذؼ 

                                                 

 .ٕٖٕ/ٔ( أمالي ابن الشجري ٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ( السابق:ٕ) 
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هػػذا الاػػمير كضػػي  التنػػوين مػػي الاػػمير ألنػػه مما دػػه، مػػن حيػػث كػػاف التنػػوين ممػػا ال ين هػػأ، كمػػا أف
مٌتهػػبل، فػػبل ين هػػأ، ككرهػػوا الجمػػي بينػػه كبػػين التنػػوين، كمػػا كرهػػوا الجمػػي بػػين حػػرفين لمعنػػ  كاحػػد،  

كأقػػوؿ: إٌف فػػ  العدٌػػة التػػ  ذكرهػػا للل كػػالجمي بػػين إٌف كالـ التوكيػػد، كبػػين حػػرؼ النػػداء كالـ التعريػػف
ير ةير ماني من الجمي بينهما، كما لػم النحويٌوف نظرا، من حيث كاف الٌشبه العارض بين التنوين كالام

 ى ٍسػػتىًه انٍ يمتنػػي الجمػػي بػػين هػػذا الاػػمير كنػػوف التوكيػػد اله ي ػػة، فػػ  نحػػو: ال ياةينػػ  مالػػ ،}كىال يى 
الاًذينى ال ييوًقنيوفى{ ف  قراءة من خٌ ف النوف، كحقم هذا النوف حقم التنوين ف  أنه ال ين هأل
 (ُ) 

يعقػػوب الحاػػرمي عدػػ  أف الشػػبه العػػارض بػػين التنػػوين فػػابن الشػػجرم هنػػا يسػػتدؿ بقػػراءة 
كالامير ةير ماني من الجمي بينهما؛ ألف التنوين يشبه نوف التوكيد اله ي ة كمي ذل  جمػي بينهمػا 

 تسػق، عدػة النحػويين مػن كجػه نظػرا لوجػود الػدليأ عدػ  الجمػي بػين مػا بناء عد  هذافي القراءة، ك 
 يشبه التنوين كالاميرل
 ل﴾ سورة الحاُٖ{  للـو كىمىٍن ييًهًن الداهي فىمىا لىهي ًمٍن ميٍقرى  لل}:توجيه قراءة 
القػػػراءة فػػػي سػػػياؽ الحػػػديث عػػػن المبػػػاني الهػػػرفية المتحػػػدة المبنػػػ  المهتد ػػػة كردت هػػػذا 

 ػم إف  المعن  كدكر القرا ن في الت رقة بينها، مثأ اسػم الم عػوؿ كال ػرؽ بينػه كبػين المهػدر يقػوؿ:"
مػن المهػدر فػ  المعنػ ، بمػا يهػح  كػٌأ كاحػد منهمػا مػن القرينػة، كقولػ : اسم الم عوؿ ين هػأ 

قباػػ  المبيػػي، كبعػػ  الثػػوب مبيعػػا، كهػػأ ات ػػاؽ المهػػدر كاسػػم الم عػػوؿ هاهنػػا إال كاتٌ اقهمػػا فػػ  
الٌونػػة، إذا بنيتهمػػا مٌمػػا جػػاكز الثبل ػػة، نحػػو أكػػـر كدحػػرج كاسػػتهرج، كالقػػرا ن فارقػػة بينهمػػا، تقػػوؿ: 

كًعػػٍدلي  الميػػدىحرىج، كمالػػ  الميسػػتىهرىج، كأكرمػػ  زيػػدا ميٍقرىمنػػا، كدحرجػػ  العػػدؿ  أخػػوؾ الميٍقػػرىـ،
وىالن{ميدحرىجا، كاستهرج  الماؿ مستىهرىجا، كمنه:}كىقي  أل إنواال، كقرأ  المةمنوف،ٍِٗأ رىبٍّ أىٍنوًٍلًني مينػٍ

{ أل إكراـ  (ِ) ل"بع  أإحاب الٌشواٌذ: }كىمىٍن ييًهًن اهللي فىما لىهي ًمٍن ميٍقرىـو
فالقرا ن التي أاار إليها ابن الشجرم السيما قرينة السياؽ تػدؿ عدػ  أف مقػـر بقسػر الػراء 

ب ت   أما" مىٍن أىهىانىهي بًالشاقىاًء كىاٍلقيٍ ًر الى يػىٍقًدري أىحىده عىدى  دىٍفًي اٍلهىوىاًف عنه اسم فاعأ،كالمعن " إنما هي

                                                 

 .ٖٙٓ، ٖ٘ٓ/ٔ( أمالي ابن الشجري :ٔ) 
، والبحفففر المحفففيط ٜٕٔ/ٕ، معفففاني القفففرين لمففففرات:ٖٜٚ/ٕظفففر: التبيفففان لمعكبفففري:، وانٜٖٔ/ ٔ( السفففابق : ٕ)

، والدر المصون في  موم الكتا  بالمكنون لمسمين الحمبي، تحقيق الدكتور أحمد محمفد التفراط، ٜ٘ٗ/ٚ
 .ٜٗٔ/ٖ، الكشاف :ٖٔ/ٖدار القمم، دمشق.
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له إكراـ أإبللكأضاؼ ابن عاية أنػه يجػوز " ب ػت  ي مهدر بمعن  اإلكراـ ن سه، أم ليت هالراء ف
 (ُ) لعد  معن  من موضي كرامةالراء 

نىةه  }كىحىًسبيوا أىالا تىقيوفي :توجيه قوؿ اهلل تعال   ل﴾ سورة الما دةُٕ{  للًفتػٍ
 كردت القراءة في سياؽ توجيه ال عأ " يهاب " من قوؿ الشاعر:

مممممروبَ  القمممممً الح   ٌ مممممن  مممممنال ْممال َِ  َوَممممممن 
 

مممممنال َعجمممممزا ... َِ صممممماَب فََقمممممد   ٌ  ْبمممممأَن ال 
 

مهٌ  ػػػة مػػػن الثقيدػػػة، « أف»الرفػػػي، عدػػػ  أف تقػػػوف « يهػػػاب»يقػػػوؿ:" كيجػػػوز فػػػ  قولهػػػا: 
كالنه  عد  أف تقوف المهدرية الت  كضع  خ ي ة، كالقوؿ فيهما أٌف كػٌأ كاحػدة منهمػا مهتٌهػة 

من ال عأ، فالظٌن كالحسباف كالٌوعم كأٌما ما ااتركا فيه  بنوع من ال عأ، كلهما ااتراؾ ف  نوع منهللل
كعد  الوجهين قرأ القٌراء:}كىحىًسبيوا  لللكالهيبلف، فهذا النحو ال يمتني كقوع كٌأ كاحدة منهما بعدا

نىةه{ فرفي } تىقيوفى { أبو عمرك، كحموة كالقسا ٌ ، كفتحها ابن كثير كنافي كعاإم كابن  أىاٌل تىقيوفى ًفتػٍ
 (ِ) عامرل

يه ال عأ "يهاب" في قوؿ الهنساء يستدعي ال ػرؽ بػين "أف" المهػدرية فهو من خبلؿ توج
، كاألخػػرل المه  ػػة مػػن الثقيدػػة، كذكػػر أنهمػػا يشػػتركاف فػػي نػػوع مػػن األفعػػاؿ، كأف تفكيدهػػا بحسػػ  
ال عػػأ الػػذم يسػػبقها،" فػػذف كليػػ  ًعدمػػا لػػم تقػػن الناإػػبة بػػأ المه  ػػة، كالمػػراد بػػالعدم، مػػا ي هػػم 

، كإف كليػ  «عدػم»عدم، كتحق ، كتيقن، ككجد كدرل إذا كانتا بمعنػ  التحق ، فيستوم في ذل : 
جػػػاز أف تقػػػوف المه  ػػػة كأف تقػػػوف الناإػػػبة لد عػػػأ، كالمػػػراد بػػػالظن: مػػػا ي هػػػم التػػػرج  ؾ: «  نٌػػػا»
كيسػتفنت بػالقراءة لقػي يةكػد إػحة مػا رآا مػن خػبلؿ اخػتبلؼ القػراء فػي  (ّ)«لحس »، ك « ن»

 ل عأ حس لنه  ال عأ "تقوف" كرفعه لسبقه با

                                                 

تحقيفق  بفد السفالم  بفد الشفافي محمففد،  ( المحفرر الفوجيز ففي تفسفير الكتفا  العزيفز البفن  طيفة األندلسفي:ٔ)
 .ٖٔٔ/ٗه ، ٕٕٗٔ - ٔبيروا،ط –دار الكت  العممية 

 .ٕ٘ٗ/ٔ.وانظر هذا المعن  في التبيان لمعكبري: ٖ٘ٛ، ٖٗٛ/ ٔ( أمالي ابن الشجري :ٕ)

 ٕٕٔٗ/ ٛ( تمبيد القوا د : ٖ)
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كي هم هػذا مػن ة مػن الثقيدػة كاسػمها ضػمير الشػففلكعد  هذا رأل أف من رفػي جعدهػا مه  ػ
فمن قرأ بالرفي فالمعن  أنه ال تقوف فتنة، أم حسبوا فعدهم  القبلـ الساب  لدقراءة ،يقوؿ الوجاج:"

ةير فىاتنو لهم كذل  أنهم كانوا يقولوف ًإنهم أبناءي الداه كأحباؤال"
 (ُ) 

كقػػد أضػػاؼ ال ػػراء كأبػػو منهػػور األزهػػرم كجهػػا آخػػر ةيػػر الػػذم ذكػػرا ابػػن الشػػجرم  هػػذا،
 كالوجاج:" قاؿ أبو منهور: من رفي فدػه كجهػاف: أحػدهما: أف يجعػأ )ال( بمعنػ  )لػيت( ، المعنػ :

معنػ : أف ب، ﴾ سػورة  ػهٖٗ}أىفىبلى يػىرىٍكفى أىالا يػىٍرًجيي ًإلىٍيًهٍم قػىػٍوالن { :أف ليت تقيوفي فتنة، ككذل  قوله
ككػأ موضػي  ، كقػاؿ ال ػراء:"(ِ)ليت يرجييل كالوجه الثاني بذضمار الهاء، المعني: أنه ال تقوفي فتنة" 

 (ّ) فافعأ به هذا: الرفي مرة، كالنه  مرةللل"« ال»مقاف « ليت»حسن  ًفيًه 
 ﴾ سورة الهفُُ{  لل ابًالداًه كىرىسيوًلًه كىجىاًهديك  ءامنوا}توجيه قراءة : 

، فػي بػين النحػاة القراءة عد  نهرة التوجيه في الهػبلؼ النحػومهذا ببن الشجرم استدؿ ا
كاختدػػف :"يقوؿكىتيجاًهػػديكفى{ }تػيٍةًمنيوفبعػػد قولػػه::}يػىٍةً ٍر لىقيػػمٍ كىييٍدًخٍدقيٍم{عدػػة الجػػـو فػػي قولػػه تعػػال "
ػػٍم عىدػػ  ًتجػػارىةو تػيٍنًجػػيقيٍم ًمػػٍن عىػػذابو النحويػػوف فػػ  قولػػه تعال : ػػٍأ أىديلأقي ل تػيٍةًمنيػػوفى بًػػاهلًل كىرىسيػػوًلًه }هى أىلًػػيمو

معناا: آمنوا كىتيجاًهديكفى{ إل  أف قوله: }تػيٍةًمنيوف كىتيجاًهديكفى ًفي سىًبيًأ اهلًل{ فذه  أبو العباس المبٌرد
كجاهػػدكا، كاسػػتدٌؿ بػػالجـو فػػ  قولػػه تعػػال :}يػىٍةً ٍر لىقيػػم كىييػػٍدًخٍدقيٍم{ ألنػػه جػػواب األمػػر، الػػذل جػػاء 

، فهػػػو محمػػػوؿ عدػػػ  المعنػػػ ، كدٌؿ عدػػػ  ذلػػػ  أياػػػا أنػػػه فػػػ  حػػػرؼ عبػػػد اهلل )آمنػػػوا بد ػػػ  الهبػػػر
 المراد بالحرؼ هنا الوجه من القراءة لك ، (ْ) كجاهدكا(ل

رحمػه   دل الانػاحي كالحقيقة أف ما نسػبه ابػن الشػجرم لدمبػرد لػيت رأيػه، كقػد كضػ  ذلػ 
كهػو فػي جػـو ال عػأ ية ػر رأم كاحػد كذل  تبين أف رأم ابن الشجرم كرأم ال راء كالمبرد  ل(ٓ)اهلل

 لاستدلوا عد  ذل  بالقراءة الشاذة ك أنه مجوـك من جهة المعن  باالست هاـ الم سر ب" تةمنوف " 

                                                 

 .ٜ٘ٔ/ٕ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٔ)

 .ٖٖٚ/ٔ( معاني القراتاا: ٕ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ( معاني القرين لمفرات: ٖ)

 .  ٜٖٙ، ٜٖ٘/ ٔ( أمالي ابن الشجري : ٗ) 
( يقول د.الطناحي:" لم يذه  المبرد هذا المذه ، إنما جعل ت،منون بيانا لمتجفارح، ويوففر مجفزوم  مف  أنفه ٘) 

ذكفر ، و ٜٖ٘/ٔجوا  االستفبام ،وهو الوجه الفاني الذي  زال ابن الشفجري لويفر المبرد.األمفالي، هفامش 
الشفي    ففيمة محقفق المقت فف  هفذا الكففالم أي فا، وأن ابففن الشفجري وأبففو حيفان همففا مفن نسففبال لممبففرد. 



 63 

﴾ َُ{  لل فى و فػىيػىقيوؿى رىبٍّ لىٍوالى أىخاٍرتىًني ًإلى  أىجىأو قىرًي و فىفىإاػداؽى كىأىكيػ لل}:توجيه قوله تعال 
 ﴾ سورة األعراؼُٖٔ{  للهيمٍ }مىٍن ييٍاًدًأ الداهي فىبلى هىاًدمى لىهي كىيىذىرٍ ل :، كقوله تعاسورة المنافقوف

كردت هاتػػػػاف القراءتػػػػاف فػػػػي سػػػػياؽ الحػػػػديث عػػػػن أقسػػػػاـ القػػػػبلـ عنػػػػد أإػػػػحاب المعػػػػاني 
 للليقوؿ:"

ػػأو قىرًيػػ و فىفىإاػػدا  ؽى كالتحاػػي  كػػالتمٌن ، فػػ  إجابتػػه بال ػػاء، فػػ  قولػػه:}لىٍوال أىخاٍرتىنًػػي ًإلػػ  أىجى
ػػػٍن{  ػػػوفى ًمػػػنى « } كأكػػػوف»كىأىكي ًمػػػنى الٌهػػػاًلًحينى{ كمػػػا أجيػػػ  بهػػػا التمنٌػػػ  فػػػ  قولػػػه: }فىػػػفىفيوزى{ ك}فػىنىقي

دػػه فػػ  الجػػـو بػػالعاف عدػػ  الموضػػي، لللكمثمٌمػػا ان ػػرد بػػه أبػػو عمػرك، « كأكػػوف»اٍلميػٍةًمًنينى{ كقولػػه: 
ٍرهيٍم{ ألنهمػػا عا ػػاا عدػػ  قػػراءة حمػػوة كالقسػػا ٌ :}مىٍن ييٍاػػًدًأ اهللي فىػػبل هػػاًدمى لىػػهي كىيىػػ ذىريهيٍم{ جوما}يىػػذى

موضي }فىبل هاًدمى لىهي{للل"
(ُ) 

نجد ابن الشجرم في اآلية األكل  يعوك قراءة " كأكوفى " إل  أبي عمرك البهرم، كأنه ان رد 
، أمػػا (ِ)بهػا دكف سػػا ر القػػراء، كلػػم يوجههػػا نظػػرا لوضػوح اإلعػػراب؛ ألنهػػا معاوفػػة عدػػ  " ففإاػػدؽى "

،  ػم يػذكر قػراءة أخػرل تعاػد الجػـو (ّ)" كأكػن " بػالجـو فذنػه كجههػا بػالعاف عدػ  الموضػيقػراءة 
ٍرهيٍم{ل   عد  الموضي، كهي قراءة حموة كالقسا ي لقوله تعال :}مىٍن ييٍاًدًأ اهللي فىبل هاًدمى لىهي كىيىذى

ٍشرىلا هػذا ك}يا بي   ه، ُٖ«قاؿ ه  عىهى ا »ك البقرة، ّٖ«فمن تبي هيدىلا :»توجيه القراءات 
 يوسفل ُٗةيبلـه{

 اؽ التوجيه الهرفي لقدمة" نويا"  في قوؿ الشاعر:في سي كردت هذا في القراءات الثبلث
ممممممممممتكم لعل ممممممممممى  ٌ  فممممممممممأبلونى بل

 

ممممممما ...  ٌ  أصمممممممالحكم وأسمممممممتدر  نو
 

يػاء لٌمػا أضػافها إلػ  يػاء المػتقٌدم، « النٌػول»قدػ  ألػف « نويٌػا»يقوؿ ابن الشجرم:" كقوله: 
كسر ما قبأ الياء، كلٌما لم   العرب، ألف إضافة االسم إل  ياء المتقدم توج ي  بع ي  كإنما فعأ ذل 

                                                                                                                            

 يمة، المجمفففس األ مففف  لمشففف ون ابسفففالمية، فففانظفففر: المقت ففف  لممبفففرد: تحقيفففق: محمفففد  بفففد التفففالق  
 .ٓٛ/ٕم.  ٜٜٗٔ ،فه٘ٔٗٔ القاهرح،

 ٕٛٗ/ ٔ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

،معففاني ٛٚٔ/٘، ومعففاني القففرين لمزجففاد: ٜٙ/ٔ: معففاني القففرين ل،تفففش:  فففي مفف  هففذا( انظففر توجيببففا  ٕ)
 .ٖٚٗ،الحجة في القراتاا السبع: ص:ٕٚ/ٖالقراتاا: 

( هذا البحث ليس معنيا بدارسة رواية حفص  ن  اصم، ولكني ذكرا ما نقمه ابن الشجري في توجيه وجه ٖ)
 يه وليسا لحفص.الجزم ألنه ذكر قراتح أترى تتفق معه في التوج
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يهٌ  تحري  األلف جعدوا قدبها إل  الياء عوضا من القسرة الت  تقتايها ياء المتقدم، كعد  هػذا 
ك}يا بيٍشرىلا هذا ةيبلـه{للل" « قاؿ ه  عىهى ا »ك« فمن تبي هيدىلا »قرأ بع  القراء:

(ُ) 
كت سيرها أف ياء اإلضافة تةيٍّػر مػا  ؿ الوجاج معبرا عن هذا المعن  كموجها لهذا القراءة:"كقا
اإلعػراب، فػذذا كػاف قبدهػا ألػف فاالختيػار أىالا تةيػر األلػف، كبعػ  العػرب يبػدؿ  ني معهاقبدها كال يػيبػىيا 

لىها بمنولة تةيير الحركؼ قبدهال  (ِ) األلف معها ياء، فيقوف بدى
كقػػرأ الجحػػدرم كابػػن أبػػي إسػػحاؽ  الحدبػػي ناسػػبا الدةػػة إلػػ  قبيدػػة هػػذيأ:" كيقػػوؿ السػػمين

لًياػػة « يػػا بيٍشػػرىما »كالحسػػن:  كقػػاؿ ، (ّ)للل"بقدػػً  األلػػًف يػػاءن كإدةامهػػا فػػي يػػاء اإًلضػػافة كهػػي لةػػة هيذى
يػاء كفي قراءة الحسن يا بيٍشرىما بالياء مقػاف األلػف جيًعدىػٍ  اليػاءي بمنولػة القسػرة قبػأ »الومهشرم: 

 (ْ)«لاإًلضافة كهي لةة لدعرب مشهورة، سمع  أهأى السركات يقولوف في دعا هم: يا سيدم كمىٍولىيا 
كال يتحػتم ذلػ  عنػػدهم، بػأ يجيػوكف القدػػ  كقػاؿ أبػو حيػاف بػػفف هػذا القدػ  لػػيت كاجبػا:" 

ة كاإلقرار الذم عديه أكثر العرب، كهذا القد  ال يهتص بحالة النه ، كالجر، بػأ يجػوز فػي حالػ
فذف كان  األلف لدتثنية لم تقدػ  حالػة الرفػي، ففمػا فػي لةػة مػن اسػتعمأ المثنػ  بػاأللف  لللالرفي، 

 (ٓ)لز قدبها عد  هذا الدةة إل  سماعرفعنا كنهبنا كجرنا، فيحتاج في جوا
ةػاـ اليػاء نػاتا مػن إد ات الػثبلثكبناء عد  هذا فالتشديد الواقي فػي حػرؼ اليػاء فػي القدمػ

 لهي عوض عن كسرة المناسبة التي كان  تقتايها الياءك  المنقدبة عن ألف
 األنعاـل ِٖتوجيه قراءة : }كىلىٍو رًدأكا لىعاديكا{

البيػػػ  سػػػياؽ ذكػػػر الوجػػػوا الهػػػرفية المحتمدػػػة لقدمػػػة" إفا" فػػػي فػػػي اسػػػتدؿ بهػػػذا القػػػراءة 
 المهنوع كهو قوؿ الراجو:

 إنال هنمممممممد  الكرٌممممممممَة الحسمممممممناءَ 
 

رَ  ... مممى  تى لْممَوأي  َوَفمماءَ َوأىَي َمممنى أَ ى
 

                                                 

 .  ٜٕٗ، ٕٛٗ/ ٔ( أمالي ابن الشجري:ٔ)
 . ٔٗ، ٓٗ/ٕ،وانظر المعن  نفسه: معاني القرين لمفرات:ٜٚ/ٖ( معاني القرين وا  رابه:ٕ)
 .ٕٕ٘/ٙ. ونسببا أبوحيان لبذيل ولناس غيرهم: انظر البحر المحيط:ٓٙٗ/ٙ( الدر المصون:ٖ)
 .ٖٖٙ/ٔ، والمحتس :ٛٗ/ٔين لمنحاس:،وانظر: إ را  القر ٕ٘ٗ/ ٕ( الكشاف لمزمتشري:ٗ)
( ارتشففففاف ال ففففر  مففففن لسففففان العففففر  ألبففففي حيففففان األندلسففففي،تحقيق وشففففرح ودراسففففة: د. رجفففف   فمففففان ٘)

/ ٗم،  ٜٜٛٔ -ه  ٛٔٗٔ، ٔمحمد،مراجعفففة: د. رم فففان  بفففد التفففوا ، مكتبفففة التفففانجي بالقفففاهرح ، ط
ٜٔٛٗ ،ٔٛ٘ٓ. 
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كمن ضركبها أنهم قالوا: أفا الماءى في الحوض يةينأه أنًّػا، إذا إػٌبه، فػذف بنيتػه لدم عػوؿ قدػ : 
قد أيفا الماءي، كإف كسرت أٌكله عد  قوؿ من كسر أكؿ ال عأ المبنٌي لدم عوؿ، من المااعف، نحو 

ًقػػدا الجدػػدي، كاألإػػأ: ايػػًددى كقيػػًددى، فنقدػػوا اىػدٍدتي الحبػػأ، كقىػػدٍدتي الجدػػد، فقػػاؿ: قػػد ًاػػٌد الحبػأي ك 
كمنػه قػراءة مػن كسػر فقػاؿ:}كىلىٍو رًدأكا لىعػاديكا{ كهػذا  لللالقسرة إل  أكله، كأدةموا المثأ ف  المثػأ

مػػػن قولػػػه: إفا هنػػػدي القريمػػػةى الحسػػػناءى ، « كإفٌ »الوجػػػه كالػػػذل قبدػػػه يتجاذبهمػػػا الدةػػػوٌل كالهػػػناعٌ ل 
 (ُ) إناعٌ  ال ةيرل
أم مػػن فعػػأ النحػػاة كمػػا ذكػػر ابػػن   هنػػا يػػذكر القػػراءة ألنهػػا تةيػػد كجهػػا إػػرفيا إػػناعيا فهػػو

كهػذا البيػ  كالػذل قبدػه مػن األبيػات المهػنوعة لرياضػة المبتػد ين، ال تػواؿ  الشجرم ن سه قا بل:"
 ، عد  الرةم من سبقها بذفا لمذكوربي  االبلت سير رفي كدمة هند في  (ِ)   الممتحنين تداكلها ألسني 

الناسهةلكالقراءة تت   مي ت سير إفا عد  أنها فعأ مبني لما لم يسم فاعده جاء عد  لةة من يقسر 
أك بعبػػارة كا فقدػػ  كسػػرة الػػداؿ عدػػ  الػػراء دي دً ألف األإػػأ ري  ؛ "أكؿ ال عػػأ الماضػػي الثبل ػػي المشػػدد

 (ّ) لنقأ حركة الداؿ من رددكا إليها أخرل
نٍيا{بػىنيو توجيه قوله تعال : }اٍلماؿي كىالٍ  ياًة الدأ  القهفل ْٔفى زًينىتا اٍلحى

ترد القراءة لبياف إحة ما ذكرا تدالؿ لهحة قوؿ دار بين فقيهين، كفي سياؽ اإلجابة كاالس
ئد  عن قوؿ فقيه، نا ر فقيها، فقاؿ فػ  منا رتػه: سي  أحدهما كأنقرا اآلخر، يقوؿ ابن الشجرم :"
 ، كقػاؿ: يجػ  أف يقػاؿ: مئونتػافل«مئونػة»منػا را قولػه العشر كالهراج مئونػة فػبل يجتمعػاف، فػفنقر 

ففجب  بفف ذل  جا و من كجهين، أحدهما أف العشر كالهراج ينٌوالف منولة اػيء كاحػد، التٌ اقهمػا 
ف  أنهما من الحقػوؽ الٌسػداانٌية، فجػاز أف يهبػر عنهمػا بهبػر م ػردللل كمٌمػا جػاء فػ  التنويػأ نظيػر 

نٍيا{ جػاء الهبػر م ػردا، المسفلة، حذك القٌذة بالقٌذة،  يػاًة الػدأ قوله جػٌأ كعٌو:}اٍلمػاؿي كىاٍلبػىنيػوفى زًينىػةي اٍلحى
الت اؽ الماؿ كالبنين ف  التػويين، كاتٌ ػاؽ العشػر كالهػراج، فػ  كونهمػا حٌقػين سػداانٌيين، كإف اػئ   

                                                 

 .ٖٗ، ٕٗ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ)
 .ٖٗ، ٕٗ/ٕ( السابق : ٕ)
 .ٕٕٛ/ٕ، المحرر الوجيز:ٛٚٗ/ٗ، البحر المحيط: ٛ/ٕ( إ را  القرين لمنحاس:ٖ)



 41 

بػػفلف، عدػػ  « زينتػػا الحيػػاة»كػػاف عدػػ  حػػذؼ أحػػد الهبػػرين، كقػػد جػػاء فيمػػا اػػٌذ مػػن القػػراءات: 
 (ُ) ثنيةل"الت

عد  الحمأ عد  المثاؿ المتنا ر عديه نجد ابن الشجرم ناإر رأم أحد المتنا رين بتوجيه 
المعن  أك عد  حذؼ أحد الهبرين لداللة الثاني عديه،  م ذكر القراءة الشػاذة  فػي رأيػي  مػن بػاب 

قػراءة الشػاذة كال لأف ما اعترض به الثاني كاف في محده، كهو أنه كيف يهبر عػن اػيئين بهبػر م ػرد
سقا  أل ها ل ظان اللتقاء الساكنين فػىييتػىوىهامي أنه  قد تحدث لبسا، ألنها كما يقوؿ السمين الحدبي:"

 (ِ) « لزينة الحياة»قرئ بنه  
 النمأل ِٓتعال :"} أال يا اسجدكا هللللل{ توجيه قوله

لمتعدقػة بقاػايا في سياؽ الحديث عػن المسػا أ النحويػة امرتين األكل   كردت هذا القراءة 
في سياؽ ت نيد حجػا كالمرة الثانية كردت ، أداة النداء حذؼلتركي  النحوم كقاايا الم ردات كا

الػػذين يػػركف أف دخػػوؿ حػػرؼ النػػداء عدػػ  نعػػم كبػػئت يقاػػي باسػػميتهما،لقنه فػػي هػػذا  (ّ)القػػوفيين
المػدنٌي، كأبػو الحسػن المرة يعوك القراءة لهاحبها يقوؿ:" كعد  هذا قرأ أبو جع ر يويد بن القعقاع 

ألنهمػػا « أال»عدػػٌ  بػػن حمػػوة القسػػا  :}أىالٌ يىٍسػػجيديكا ًلدٌػػًه{عد  األمػػر بالسػػجود، كخٌ  ػػا الػػبلـ مػػن 
جعبلا اسػت تاحا، دخػأ عدػ  جمدػة ندا يٌػة، فالتقػدير: أال يػا هػةالء اسػجدكا، كلقػن حػذؼ المنػادل 

 ػػم حمػػأ الهػػٌ، عدػػ  الد ػػ ، مػػن الد ػػ  لسػػقوف السػػين، « يػػا»لداللػػة القػػبلـ عديػػه، كحػػذؼ ألػػف 
 ػم ابتػدأت: « أال يػا»فحذف  األلف خاٌا كما حذف  ل ظا، فذف كق ػ  عدػ  حػرؼ النػداء كق ػ  

كفػي هػذا  (ْ) ليت بهػوابل« نعم»فقد عدم  بهذا الشواهد أف الذل اعتقدكا من نداء  اسجدكال
 دليأ عد  دكر القراءات في الهبلؼ النحومل

                                                 

 .ٙٗ -ٗٗ/ ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ)
 .ٕٓ٘/ٚ( الدر المصون:ٕ)
( اقتصفففرا هنفففا  مففف  سفففياق ورودهفففا ففففي د فففم الحجفففة ففففي التفففالف النحفففوي وبفففذلك أكفففون تالففففا الترتيففف  ٖ)

 لالتتصار. 

وا  ففرا  القففرين  ،ٜٙ/ٕ: أمففالي ابففن الشففجري : فففي .وانظففر المو ففع األولٓٔٗ/ٕ ( أمففالي ابففن الشففجري :ٗ)
، ٕٖٚ٘/ ٚ، ٜٕٓ٘/ ٘، وتمبيففففد القوا ففففد: ٕٔٚ،والحجففففة فففففي القففففراتاا السففففبع:ص ٕٙٔ/٘لمنحففففاس: 

 .ٜٖٛ، ٕٗ/ٖوشرح التسبيل: 
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 َّ، ِٗ«دكف فريقين فريقا هدل كفريقا حٌ  عديهم الٌابللةكما بدأكم تعو » قراءة :توجيه 
 سورة األعراؼل

 تهػػاكتقوي الجػػا وة فػػي القػػراءة المتػػواترة كردت هػػذا القػػراءة الشػػاذة فػػي سػػياؽ تفكيػػد الوجػػوا
 معتمدا في ذل  عد  الوقف القرآني 

ػػ ا عىدىػػٍيًهمي الااػػبل يقػػوؿ:" ػػدل كىفىرًيقػػان حى قػػوالف:  االعػػراؼ، َّلىةي{كفػػ  قولػػه تعػػال : }فىرًيقػػان هى
أحػدهما أف تنهػ  }فىرًيقػػان{ األكؿ، عدػ  أنػػه م عػوؿ قػػٌدـ عدػ  ناإػػبه، ألف }هىػدل{ لػػم يشػةأ عنػػه 
ػػ ا عىدىػػٍيًهمي الااػػبللىةي{  بالعمػػأ فػػ  ةيػػرا، كتنهػػ  }فىرًيقػػان{ الثػػان  بذضػػمار فعػػأ، فػػ  معنػػ  قولػػه: }حى

أىكيٍم تػىعيوديكفى{لتقديرا: كأضٌأ فريقا، فعد  هذا القوؿ يقوف الوقف ع  د  قوله: }كىما بىدى
كالقوؿ الثان : أف تنه  فريقا كفريقا، عد  الحاؿ من الماػمر فػ  }تػىعيػوديكفى{ أل تعػودكف 

بٌل، فعد  هذا القوؿ ال يجوز الوقف عد  }تػىعيوديكفى{ لتعد  الحاؿ بما قبدهػا، فريقا مهديٌا كفريقا ماى 
 (ُ) «تعودكف فريقين فريقا هدل كفريقا حٌ  عديهم الٌابللة»كيقٌول هذا القوؿ قراءة أبٌ  بن كع : 

فالقراءة الشػاذة هنػا كضػح  الوجػه النحػوم الػذم رآا ابػن الشػجرم فػي القػراءة المتػواترة، 
كلما كاف اتهاؿ فريقا كفريقا بال عأ تعودكف من باب الحاؿ فذنه ال يوقف عد  إاح  الحاؿ دكف 

كمػػا يقػػوؿ عدمػػاء الوقػػف، كأكػػد ذلػػ  ابػػن الشػػجرم فػػي   الحػػاؿ بسػػب  االتهػػاؿ الد ظػػي كالمعنػػوم
 اعتمادا عد  الوقف القرآني في التوجيه النحومل

تًػًه كىلدظٌػاًلًمينى أىعىػدا لىهيػٍم عىػذابان أىلًيمػان{ل كالظػالموف  }كتوجيه قراءة :}ييٍدًخأي مىٍن يىشػاءي ًفػي رىٍحمى
 اإلنسافل ُّ{ أعد لهم عذاباللل

نهػػرة كجػػه مػػن الوجػػوا النحويػػة عدػػ  ةيػػرا الػػذم ال يجػػوز،  ياؽسػػ فػػي األكلػػ  القػػراءة كردت
ػػٍم عىػػذابان أىلًيمػػان{ يقػػوؿ ابػػن  تًػػًه كىالظٌػػاًلًمينى أىعىػػدا لىهي كذلػػ  فػػي قولػػه تعال :}ييػػٍدًخأي مىػػٍن يىشػػاءي ًفػػي رىٍحمى

{ ي ٌسػرا، ألف قوله:}أىعىدا لىهيٍم عىذابان (ِ)« يعٌذب»الشجرم:" انتهاب }الظٌاًلًمينى{ فيه بتقدير حذؼ 
                                                 

 ٙٛ/ ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ)
، وقففدرل فففي مو ففع يتففر: ويعففذ  ٜٖ٘/ٗوا  رابففه:قففدرل الزجففاد وأو ففد الظففالمين أ ففد لبم.معففاني القففرين  (  ٕ)

، وقفدرل الزمتشفري: وأو فد، وكافف  ومفا أشفبه ذلفك ٖٗٙ/٘الظالمين ويكفون أ فد لبفم تفسفيرا لبفذا الم فمر.
، والسففب  فففي تعففرض ابففن الشففجري لناصفف  هففذل الكممففة أنبففا  نففد الكففوفيين: " نصففبا ٙٚٙ/ٗ.الكشففاف:

لبا تصير كالظرف أو فرات: نصبا الظالمين ألن الواو ف  ألن الواو ظرف لمفعل أي ظرف أل ّد.ويقول ال
 .ٕٕٓ/ٖأل ّد.معاني القرين:
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لمػا قدمتػه لػ  فػ  ةيػر « أعػدٌ »من حيث كاف إعداد العذاب يةكؿ إل  التعذي ، كال يجػوز إضػمار 
كلدظٌالمين »كف  مهحف ابن مسعود:  موضي، من أف ال عأ إذا تعٌدل بالهاف ، ال يهٌ  إضمارال

 لتقدير: كأعٌد لدظالمين أعٌد لهم ببلـ الجر ف  }الظٌاًلًمينى{ عد « أعٌد لهم
القراءة الثانية فقد ذكرها عد  سبيأ الجواز في العربية كليت القراءة ألنها مهال ػة لهػ،  أما

ػػٍم  (ُ)كيجػوز فػ  العربيػة المهػحف، يقػوؿ:" رفػي }الظٌػاًلًمينى{ باالبتػداء، كالجمدػة التػ  هػ  }أىعىػدا لىهي
رآف، ألنػػه كركل عػػن األإػػمعٌ  أنػػه سػػمي مػػن يقػػرأ بػػذل ، كلػػيت بمعمػػوؿ بػػه فػػ  القػػ عىػػذابان{ خبػػرال

 (ِ) مهالف لهٌ، المهحف، كلدقراءة المجمي عديهال
ندح  هنا أف ابن الشجرم ذكر أنه ال يجوز توجيه نه  الظالمين في القراءة المتواترة عد  
أنػه منهػوب ب عػأ محػذكؼ تقػديرا أعػد ي سػرا أعػد المػذكور بعػدا ألف هػذا األخيػر متعػد لدم عػوؿ 

الوق  ن سه يذكر توجيه الجر في القراءة  الشاذة عد  أف  بحرؼ الجر كلذا ال يجوز إضمارا، كفي
التقدير كأعػد لدظػالمين أعػد لهػمل  ػم ذكػر أنػه يجػوز فػي العربيػة الرفػي عدػ  االبتػداء كأف األإػمعي 

ألنػػه مهػػالف لهػػ، المهػػحف، كلدقػػراءة يقهػػد فػػي العبػػادة    ، لقنػػه لػػيت معمػػوال بػػه سػػمي ذلػػ 
لشػػػجرم مػػػن القػػػراءات المهال ػػػة لهػػػ، المهػػػحف فهػػػو ، كهنػػػا يظهػػػر موقػػػف ابػػػن االمجمػػػي عديهػػػا

 ليوجهها كيجيوها ألنها موافقة لدةة العرب لقنها خال   اركط األخذ بها
ٍرنىااي مىنىاًزؿى حىتا  عىادى كىاٍلعيٍرجيوًف اٍلقىًديًم{  }كىاٍلقىمىري :توجيه قوله تعال   ل﴾ سورة يتّٗقىدا

اب النحو قػد تناكلػه قبػأ ذلػ   ػم عػاد إليػه كردت هذا القراءة في سياؽ تقمدة باب من أبو 
في مجدت آخر ليقمأ ما بقي من مسا ده، كهو باب النه  عد  ارياة الت سير، يقوؿ:" اختدف 

                                                 

يقففففول أبففففو إسففففحاق الزجففففاد:" وقر ففففا )والظففففالمون( وال أرى القففففراتح ببففففا، مففففن وجبففففين: أحففففدهما تففففالف  (  ٔ)
 المصففحف. وا تففر إن كانففا تجففوز فففي العربيففة  مفف  أن يرفففع الظففالمين باالبتففدات. والففذي بعففد الظففالمين
تبر االبتدات، فلن االتتيار  ند النحويين البصريين النص ، يقول النْحِوُيوَن أ طيا زيفدًا وَ ْمفرًا َأَ فَدْدُا 
له ُبرا. فيتتارون النص   م  معن  َوَبَرْرُا َ مرًا َوَأبر َ مرًا أ ددا له ُبرا، فال يتتارون لمقرين إال َأْجَود 

 .ٕٗٙ/٘لقرين وا  رابه:الوجول، وهذا مع موافقة المصحف. معاني ا
، و قففال الزمتشففري:" وغيرهففا أولفف  لففذها  الطبففاق بففين الجممففة المعطوفففة ٚٛ/ ٕأمففالي ابففن الشففجري :  (  ٕ)

 .ٙٚٙ/ٗوالمعطوف  ميبا فيبا مع متالفتبا لممصحف". الكشاف:
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{ فرفعػه ابػن كثيػر كنػافي كأبػو  ٍرنااي مىنػاًزؿى { كنهبه، مػن قولػه تعػال :}كىاٍلقىمىرى قىػدا القٌراء ف  رفي }اٍلقىمىرى
مدة من مبتدأ كخبر، كه  قوله:}كىالشاٍمتي تىٍجًرم{ للل"عمرك، فوجه الرفي أف قبده ج

 (ُ) 
 } كأقوؿ: إف الٌرفي ف  هذا الحرؼ أقول، ألمرين: أحدهما: تقٌدـ المبتدأ الذل هو}الشاٍمتي

لم  (ِ)عد  الهبر الذل هو}تىٍجًرم{ فمراعاة االسم الذل ال عأ ف  ضمنه أكل ، أال ترل أٌف سيبويه 
{ عد  قول : زيدا ضربتهل يعتٌد بال عأ الذل هو  }تىٍجًرم{ كحمأ نه  }اٍلقىمىرى

ككجػػه الوجػػاج كال ػػراء كال ارسػػي كأبػػو منهػػور األزهػػرم الرفػػي عدػػ  أف التقػػدير " كآيػػة لهػػم 
، كاكت   كأ من ابػن خالويػه، كالعقبػرم بػذكر أف "الرفػي (ّ)القمر" ألنه قاؿ قبدها" كآية لهم الديأ" 

 (ْ)ا عنه"عد  االبتداء كجعأ ما بعدا خبر 
فهو هنا  رةم كركد القراءة بالنه    يعتمد في ترجي  الرفي كتقويته من حيث القياس عد  
المشاكدة التػي ينبةػي أف تراعػي فػي القػبلـ، فعاػف الجمدػة االسػمية عدػ  االسػمية أكلػ  مػن كجهػة 

 (ٓ)نظرا التي يستند فيها إل  كبلـ سيبويهل 
لقػػراءة الرفػػي عدػػ  النهػػ  عدػػ  فقػػرة التعػػدم  فػػي ترجيحػػه(ٔ) ػػم اعتمػػد فػػي الوجػػه الثػػاني 

كالدػػوـك الػػذم يراهػػا كافيػػة لدػػتهدص مػػن جعػػأ ال عػػأ قػػدرناا م سػػرا لد عػػأ المحػػذكؼ الػػذم نهػػ  
القمر، كيذه  إلػ  أف النهػ  فػي " كالقمػر " بنػاء عدػ  الػدخوؿ بػالعاف فػي إػدة التقػدير فقفنػه 

ف الجمدػػة التػػي بعػػدا، فهػػو بهػػذا الهػػنيي قػػاؿ: ذلػػ  أف قػػدرا العويػػو العدػػيم كقػػدر القمػػر،  ػػم اسػػتفن
تهدػص مػػن فقػػرة االاػػتةاؿ، كجعػأ النهػػ  مػػن قبيػػأ العاػػف عدػ  "التقػػدير"، ككفنػػه يريػػد أف يقػػوؿ 

                                                 

 .  ٛٛ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

هو السيرافي في شفرحه  مف  الكتفا ، انظر:شفرح ( لم يذكر سيبويه يية ياسين في هذا البا ، والذي ذكرها ٕ) 
أحمفففد حسفففن مبفففدلي،  مفففي سفففيد  مفففي، دار الكتففف  العمميفففة، بيفففروا ،  كتفففا  سفففيبويه لمسفففيرافي، تحقيفففق:

 .ٖ٘ٛ، ٖٗٛ/ ٔم، ٕٛٓٓ، ٔلبنان،ط

،ومعفففففففاني القففففففففراتاا : ٕٚٛ/ٗ، ومعفففففففاني القففففففففرين لمزجفففففففاد: ٖٛٚ/ٕ( انظفففففففر: معفففففففاني القففففففففرين لمففففففففرات: ٖ) 
 .ٜٖ/ٙقرات السبعة: ،والحجة لمٖٚٓ/ٕ

 . ٕٛٓٔ/ٕ، والتبيان في إ را  القرين:ٜٕٛ( الحجة في القراتاا السبع:صٗ) 

، ابفففن مالفففك ففففي شفففرح التسفففبيل: ٖ٘ٛ/ٔ( أشففار السفففيرافي إلففف  هفففذل المشفففاكمة ففففي شفففرحه لكتففا  سفففيبويه: ٘) 
مفن ، وذكرهفا صفاح  شفرح المفصفل بف ن الوفرض ٕٛٛٙ/ ٗ، ناظر الجفيش ففي تمبيفد القوا فد: ٖٗٔ/ٕ

 .ٗٓٗ/ٔهذا الوجه " توافق الجمل وتطابقبا" 

 تشية ابطالة.  لنشا ي، وقد  برا  ن هذا الوجه بٜٛ/ٕ( انظر األمالي: ٙ) 
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 الما أف الرفي في القراءة األكل  جاء من خبلؿ العاف كالنه  في القراءة الثانية جاء مػن خػبلؿ 
 العاف أياا فالقوؿ بالرفي أقول من النه ل

ك لي أف األكل  أف تحمأ قراءة الرفي عد  مشػاكدة القػبلـ، كقػراءة النهػ  عدػ  كالذم يبد
االاتةاؿ "كقدرناا" م سػر لد عػأ المحػذكؼ؛ ألف القػوؿ باالاػتةاؿ فيػه تقػدير كاحػد كهػو أف نقػدر 
لدمنهػػوب ناإػػ  ي سػػرا الػػذم بعػػدا، أمػػا إف حمدنػػا النهػػ  عدػػ  مػػا قػػاؿ بػػه ابػػن الشػػجرم ف يػػه 

ؿ المهػػدر تقػػدير إلػػ " أف كال عػػأ"  ػػم بعػػد ذلػػ  نقػػدر فعػػبل آخػػر مػػن ن ػػت تقػػديراف األكؿ أف نحػػو 
 المهدر لينه  القمرل
}أىٍك جػػػاؤيكيٍم حىًهػػػرىةن إيػػػديكريهيٍم أىٍف ، كقػػػراءة:القيامػػػة ُ«ألقسػػػم بيػػػـو القيامػػػة»:توجيػػػه قػػػراءة

للل{،كقراءة :}كىزيٍلوًليوا حىٌت  يػىقي النساء َٗييقاتًديوكيٍم أىٍك ييقاتًديوا قػىٍومىهيٍم{  األحوابل ُُوؿي الراسيوؿي
ؼ كردت هذا القراءات في سياؽ اسػتقماؿ الحػديث عػن الحػذؼ فيمػا لػم يػذكرا مػن حػرك 

يقوؿ فيهػا:" كقػد جػاء حػذؼ النػػوف "،بيػػـو القيامػة قسػمي قولػه تعػال  " ألي المعانيلأمػا القػراءة األكلػ  ف
، ألٌف نوف التوكيد (ُ)وف هاهنا حسنكحذؼ الن« ألقسم بيـو القيامة»كإبقاء البلـ ف  قراءة ابن كثير:

تهدٌػػص ال عػػأ لبلسػػتقباؿ، كاهلل تعػػال  أراد اإلقسػػاـ فػػ  الحػػاؿ، كقولػػ : كاهلل ألخػػرج، تريػػد بػػذل  
 (ِ)خركجا أن  فيه، كلو قد : ألخرجٌن، أردت خركجا متوٌقعال

كذكػر التوجيػه السػاب   ػم أضػاؼ كجهػا جديػدا  ككردت القراءة في موضي آخػر مػن األمػالي 
فػػذٌف الػػبلـ يجػػوز أف تقػػوف التػػ  تهػػحبها إحػػدل النٌػػونين فػػ  أكثػػر  يقػػوؿ فيػػه:"هػػو كونهػػا لدتفكيػػد ،ك 

 (ْ)كأجازا  (ّ)األمر، كقد حق  ذل  سيبويه 
كيستدؿ برأم الوجاج عد  إحة ما ذهػ  إليػه، كذلػ  فػي توجيهػه لدقػراءة الشػاذة" ألقسػم 

لبلـ الـ القسػم، قػاؿ: كهػذا القػراءة قديدػة ، تقوف ا«ألقسم بهذا البدد»بهذا البدد، قاؿ:" كقر  : 
بعيدة؛ ألف الـ القسم ال تدخأ عد  ال عأ المستقبأ إالٌ مي النوف، تقوؿ: ألضربٌن زيدا، كال يجوز: 

                                                 

( كفففف ن ابففففن الشففففجري أراد ان يتففففالف ابففففن جنففففي الففففذي رأى أن حففففذف النففففون هنففففا تبيففففث  ففففعيف، انظففففر ٔ) 
 .ٖٔٗ/ٕالمحتس :

 .ٙٙٚ/ٕي ا مشكل إ را  القرين لمكي : ، وانظر إٔٗٔ، ٔٗٔ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٕ) 

 .ٖٗٗ/ٙ.وهذا الكالم نقمه ابن الشجري  ن الفارسي في الحجة : ٙٙ/ٖ( الكتا : دٖ) 

 .ٕٙ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري: ٗ) 
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لكقوله هذا يقػٌول مػا ذكرتػه مػن حمػأ }أيٍقًسػمي{ فػ  قػراءة (ُ)ألضرب زيدا، تريد الحاؿل انته  كبلمه
 (ِ)قبأل ابن كثير، عد  أنه فعأ حاؿ ال مست

 جرم في توجيهه عد  أنها إما مرادالشالويه كابني زنجدة كةيريهم ابن ى كافقه العقبرمأ كابني خك 
األكؿ:تهريجها عد  أنها الـ القسم السمين الحدبي فيها أربعة أكجه  ذكرك ، (ّ)بها التفكيد أك الحاؿ

يقيى فعأي الحػاًؿ جوابػان لدقسػم، فػذٍف مذه ي القوفيينل كأماا البهريأوف فبل ييجيوكف أىٍف  كال عأ لدحاؿ
كىرىدى ما  اهريا ذل  جيعأ ال عأ خبران لمبتدأ مامرو، فيعودي الجػوابي جمدػةن اسػميةن قيػدٍّرى أحػدي جوأىٍيهػا، 
كهذا عند بعًاهم من ذل ، التقديري كالداًه ألنا أيٍقًسميل الثاني: أنه فعأه مستقبأه، كإنما لم يػيٍةتى بنػوًف 

فا أفعػػاؿى الداػػًه حػػ ٌّ كإػػدؽه فهػػي ةنيػػة عػػن التفكيػػًد بهػػبلؼ أفعػػاًؿ ةيػػرال عدػػ  أفا سػػيبويًه التوكيػػًد؛ أل
ـي االبتػداًء،  حق  حىٍذؼى النوًف إالا أناه قديأه، كالقوفيوف ييجيوكف ذل  ًمٍن ةير قدةوللل الثالث: أنها ال

 (ْ) "لللإللالنحأ، ٍُِْحقيمي{نحو: }كىًإفا رىبا ى لىيى »كليسىٍ  ببلـً القسًمل قاؿ أبو البقاء: 
كخبلإة القوؿ في توجيه هذا القراءة عند ابن الشجرم أف البلـ في ألقسم الـ القسم لقن 
النػػوف لػػم تػػدخأ ألف ال عػػأ يػػدؿ عدػػ  الحػػاؿ كلػػيت االسػػتقباؿ، كهػػو بهػػذا يهػػالف مػػا ذهػػ  إليػػه 

 أك الـ االبتداءل يدالبهريوف، لقن كما ذكر ةيرا ليت هناؾ ما يمني من أف تقوف الـ التفك
 توجيه القراءة الثانية :}أىٍك جاؤيكيٍم حىًهرىةن إيديكريهيٍم أىٍف ييقاتًديوكيٍم أىٍك ييقاتًديوا قػىٍومىهيٍم{ 

ف  قوله تعال :}أىنػيٍةًمني لى ى كىًاتػابػىعى ى « قد»يقوؿ:" كمن حركؼ المعان  الت  حذف  كقٌدرت 
بعػ  األرذلػوف، أل أنػػةمن لػ  فػ  هػػذا الحػاؿ؟ كإنمػا كجػػ  أل: كقػػد اتٌ  الشػعراء، ُُُاأٍلىٍرذىليػوفى{
 ػػػاهرة أك مقػػػٌدرة، « قػػػد»إال كمعػػػه  (ٓ)هاهنػػػا ألف الماضػػػ  ال يقػػػي فػػػ  موضػػػي الحػػػاؿ« قػػػد»تقػػػدير 

                                                 

 .ٕٖٚ/٘( معاني القرين لمزجاد: ٔ) 

 .ٕٚ٘، ٕٙ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري: ٕ) 

، ومعففففاني ٖٚ٘نظر:الحجففففة فففففي القففففراتاا السففففبع:ص.واٖٕ٘ٔ/ٕ( انظففففر: التبيففففان فففففي إ ففففرا  القففففرين : ٖ) 
ه، ٛٔٗٔ، ٘،وحجة القراتاا البن زنجمة، تحقيق سعيد األفواني، م،سسفة الرسفالة، ط٘ٓٔ/ٖالقراتاا: 

 .ٖ٘ٚم.ٜٜٚٔ

، ومونففففففففي المبيفففففففف : ٕٚٔٔ/ٖ، وانظفففففففر: تو ففففففففي  المقاصفففففففد : ٗٙ٘، ٖٙ٘/ٓٔ( الفففففففدر المصففففففففون: ٗ)     
التسففبيل، أبففو حيفان األندلسففي،تحقيق: د. حسففن هنففداوي، دار  ،والتفذييل والتكميففل فففي شفرح كتففا ٜٛٚ/ٔ

 .ٕٖٛ/ ٔٔم، ٕ٘ٓٓه، ٕٙٗٔ، ٔكنوز إشبيميا،المممكة العربية السعودية، ط

( هذا رأي البصريين، وتالفبم الكوفيون ففي ذلفك. انظفر التبيفين  فن مفذاه  النحفويين البصفريين والكفوفيين ٘) 
 -ه ٙٓٗٔ، ٔمن العفيمفففففين، دار الوفففففر  ابسفففففالمي،طألبفففففي البقفففففات العكبفففففري، تحقيفففففق: د. بفففففد الفففففرح
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فالظاهرة كقول : جاء زيد كقد أعيا، أل: معييا، كالمقٌدرة ف  اآلية المذكورة، للل كمثده:}أىٍك جاؤيكيٍم 
ٍف ييقػػاتًديوكيٍم أىٍك ييقػػاتًديوا قػىػػٍومىهيٍم{ قيػػأ: معنػػاا: قػػد حهػػرت إػػدكرهم، كيػػدٌؿ عدػػ  حىًهػػرىٍت إيػػديكريهيٍم أى 

ذل  قراءة الحسن كيعقوب الحارمي:}حىًهرىةن إيديكريهيٍم{ للل"
 (ُ) 

فهػػو يسػػتدؿ بقػػراءة كدمػػة" حهػػرةن " منهػػوبة عدػػ  الحػػاؿ عدػػ  أف القػػراءة األخػػرل بال عػػأ 
ال يقي حػاال إال كمعػه قػدلكهناؾ توجيهػات أخػرل نقدهػا عػن  الماضي معها "قد" مقدرة ألف الماضي

 النحاة لقن البحث معني بالقراءة ال ةيرل
للل{ بالرفيل  توجيه القراءة الثالثة، قوله تعال :}كىزيٍلوًليوا حىٌت  يػىقيوؿي الراسيوؿي

كردت هذا القراءة هي األخرل في سياؽ الحديث عػن الحػذؼ الواقػي فػي حػركؼ المعػاني 
كحتٌػػ  للللالمهػػدرية« أف»عػػن العوامػأ فػػي ال عػأ، يقوؿ:"كأٌمػػا العوامػػأ فػ  ال عػػأ، فمنهػا  كتحػدث

 (ِ) الت  بمعن  إل ل"
حاال، رفعتػه، ألف العوامػأ « حت » م تناكؿ أداة النه  "حت " بقوله:" فذف كاف ال عأ بعد 

دخديهػا، إذا قدػ   عأ الحاضر، كعد  هذا مثٌػأ النحويػوف رفعػه بقػولهم: سػرت حتٌػ  ألال تعمأ ف  ا
{ رفعػا، معنػاا: حتػ   لللهذا كأن  ف  الٌدخوؿ كعد  هذا قراءة من قرأ:}كىزيٍلوًليوا حىٌت  يػىقيوؿي الراسيػوؿي

 فرفي ال عأ الماارع بعد حت  عد  إرادة حقاية حاؿ قد ما ل (ّ) قاؿل"
في، فال عأ الواقي بعد كأما قراءة من قرأ: حىتا  يػىقيوؿى الراسيوؿي بالر كقاؿ ال ارسي في الحجة:" 

، كيجيء أياان عد  ضربين: أحدهما: أف يقوف السب   حت  إذا كاف ماارعان ال يقوف إاٌل فعأ حاؿو
مػرض »الذم أٌدل ال عأ الذم بعد حت  قػد ماػ ، كال عػأ المسػٌب  لػم يمػ ، مثػاؿ ذلػ  قػولهم:

د  هذا الوجه اآلية، كفف كتٌتجه ع«ل ارب  اإلبأ حت  يجيء البعير يجٌر بانه»ك: « حت  ال يرجونه
ف الرسوؿ يقػوؿ اآلف: متػ  نهػر اهلل، كحقيػ  الحػاؿ التػي كػانوا إفيما ما ، حت   المعن : كزلولوا

                                                                                                                            

وما بعدها، وابنصاف ففي مسفا ل التفالف: بفين النحفويين البصفريين والكفوفيين ألبفي  ٖٙٛم.ص ٜٙٛٔ
 وما بعدها. ٕ٘ٓ/ٔم ،ٖٕٓٓ -هٕٗٗٔ، ٔالبركاا األنباري، المكتبة العصرية ،ط

بففذل القففراتح لي،كففد ببففا أن جممففة" حصففرا .واسففتدل السففمين الحمبففي أي ففا بٙٗٔ/ٕ( أمففالي ابففن الشففجري: ٔ) 
 .ٛٙ/ٗصدورهم" حال. انظر الدر المصون: 

 .ٚٗٔ/ٕ( السابق : ٕ) 

 .ٜٗٔ/ٕ( السابق: ٖ) 
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كالوجػػه اآلخػػر مػػن كجهػػي الرفػػي: أف يقػػوف ال عػػبلف جميعػػان قػػد ماػػيا، نحػػو: سػػرت حتػػ  لللعديهػػا
األكؿ بينهمػا فهػأهل كالحػاؿ أدخدها، فالدخوؿ متهأه بالٌسير ببل فهأ بينهما، كمػا كػاف فػي الوجػه 

فػػي هػػذا الوجػػه أياػػان محقيٌػػة، كمػػا كانػػ  محقيػػة فػػي الوجػػه اآلخػػر، أال تػػرل أٌف مػػا ماػػ  ال يقػػوف 
؛ يهرؼ القبلـ بعدها إل  االبتػداء، كليسػ  العا  ػة كال  ؟ل كحت  إذا رفي ال عأ بعدها، حرؼه حاالن

تهػػ  ال عػأ بعػػدها بذضػػمار أف، كمػػا الجػػارٌة لبلسػػم، كين -إذا انتهػػ  ال عػػأ بعػدها -الجػارٌة، كهػػي
، كعدػػ  هػػذا يوجػػد ات ػػاؽ بػػين النحػػاة عدػػ  أف مػػن رفػػي "يقػػوؿ" (ُ) "ينتهػػ  بعػػد الػػبلـ بذضػػمارهال

 لدداللة عد  المايل 
 اإلخبلصلِ، ُأىحىديل اهللي الهامىدي{ل قأ هو اهلل }، التوبة ًَّاٍبني اهلًل{ }عيوىيٍػري توجيه قراءة :

سياؽ الحديث عن حذؼ الحركؼ التي من ذكات القدم، كذكػر  فيكردت هاتاف القراءتاف 
ًاٍبني اهلًل{ بحذؼ التنوين احتمأ كجهػين، أحػدهما:  كمن قرأ }عيوىيٍػري  :"األكل  يقوؿ عنمنها التنوين، 

إ ة، فيج  بذل  حذؼ التنوين، كيقوف المبتدأ « ابن»خبر مبتدأ محذكؼ، ك « عوير»أف يقوف 
ا أك نسػػيبنا أك نبٌينػػا عويػر بػػن اهلل، كالوجػػه اآلخػر: أف ال يقػػٌدر مبتػػدأ بػػأ فيمػا قػػٌدرا أبػػو عدػ : إػػاحبن

خبرا، كحذؼ التنوين اللتقػاء السػاكنين، فتٌت ػ  القراءتػاف عدػ  « ابن»هو المبتدأ، ك « عوير»يقوف 
 (ِ) هذا التقديرل

كلقد تتبع  أقواؿ النحاة كآراءهم فػي جػواز حػذؼ التنػوين مػن عدمػه فوجػدتها عدػ  النحػو 
الذم أاار إليه ابن الشجرم في الػوجهين السػابقين، كإف كػاف بعاػهم أضػاؼ كجوهػا كعدػبل أخػرل 

 سوؼ أذكرها بعد تناكؿ كبلـ النحاة كمدههه عد  النحو التالي:
، كأف (ّ)يت ػػ  جميػػي النحػػاة عدػػ  أف األإػػأ فػػي هػػذا التركيػػ   بػػوت التنػػوين كهػػو األجػػود

، كمػنهم مػن أاػار إلػ   (ُ)كمنهم من كإ ه بفنػه ضػعيف (ْ)حذؼ التنوين منهم من كإ ه بفنه ردمء
 أم بقدة، لقن السةاؿ لماذا قاؿ النحاة هذا القبلـ؟ل (ِ)أنه في هذا المقاف " ربما حذؼ" 

                                                 

.وانظر قريبفا مفن ٕٖٔ،ٖٔٔ، وانظر حجة القراتاا البن زنجمة:صٖٚٓ، ٖٙٓ/ٕ( الحجة لمقرات السبعة: ٔ) 
 .ٕٙٛ/ٔذلك :معاني القرين لمزجاد: 

 .ٕٙٔ، ٔٙٔ/ٕشجري: ( أمالي ابن الٕ) 

 .ٕٗٗ/ٕ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٖ) 

 .ٖٙ٘/ٔ( معاني القرين ل،تفش: ٗ) 
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كاإلجابػة تػػتدهص فػي أف حػػذؼ التنػوين فيمػػا ال يسػتةني فيػػه االسػم عػػن االبػن ال يجػػوز ألف 
ناؾ ات اقا بينهم في حذؼ التنوين في اله ة نحو ، في حين أننا نجد ه (ّ)القبلـ ناقص أك ةير تاـ 
كأإػػب  إ بػػات التنػػوين فػػي مثػػأ هػػذا عدػػ  حػػد تعبيػػر قػػولهم مػػن األإػػوؿ  (ْ): جػػاءني زيػػد بػػن عمػػرك

ك" مت  كقي االبن إ ة بين عدمين ةير م هوؿو بينه كبين موإوفه حذف  أل ه خاا ،  (ٓ)المرفوضة
دػػوا ذلػػ  بػػفف الهػػ ة كالموإػػوؼ كالقدمػػة الواحػػدة أك  ، كعد(ٔ)كتنوينػػه ل ظػػا كال تثبػػ  إال ضػػركرة" 

 كألجأ هذا كده كجهوا قراءة " عوير بن اهلل " عد  النحو اآلتي: (ٕ)كاالسم الواحد
إما عد  حذؼ المبتدأ كعوير خبر، كإما عد  حذؼ الهبر كعوير مبتدأ كفي كبل الػوجهين  -ُ

ديػػأ، كعدػػ  حػػد تعبيػػر قػػوؿ " ابػػن " إػػ ة ، كحػػذؼ  التنػػوين هنػػا جػػا و كمػػا ذكػػركا منػػذ ق
 (ٖ) ف هذا هو أحسن األقواؿلإأحدهم  

كػػػذل  مػػػن قػػػالوا بػػػفف كدمػػػة" ابػػػن " خبػػػر عددػػػوا حػػػذؼ التنػػػوين المهػػػالف بفنػػػه اللتقػػػاء  -ِ
كهػػػو حػػػرؼ إعػػػراب مشػػػبه لدػػػواك كاليػػػاء كاأللػػػف فقمػػػا يسػػػقان إذا سػػػقنا ،  (ٗ)السػػػاكنين

 (َُ) لبعدا سىاكنًإذا سقن كأت  كسقن ما بعدهنا كذل  يسق، التنوين 
مػػنهم مػػن قػػاؿ بػػفف حػػذؼ التنػػوين راجػػي إلػػ  أف كدمػػة" عويػػر" اسػػم أعجمػػي فيمنػػي مػػن  -ّ

الهػػرؼ لدعدميػػة كالعجمػػة، كلقػػن هػػذا الوجػػه ضػػعيف؛ ألف عويػػرا كنحػػوا ينهػػرؼ عجميػػا  

                                                                                                                            

 .ٕٗٗ/ٕ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٔ) 

 .ٔ٘ٗ، ٓ٘ٗ/ٔ.ونقل  نه ذلك أبو منصور في معاني القراتاا ٕٖٗ، ٖٔٗ/ٔ( معاني القرين لمفرات: ٕ) 

 ٕٖٗ، ٖٔٗ/ٔانظر: معاني القرين لمفرات: ،و ٖٙ٘/ٔ( معاني القرين ل،تفش: ٖ) 

 .ٕٗٗ/ٕ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد: ٗ) 

 .ٛٙٔ/ٗ( الحجة لمقرات السبعة: ٘) 

 .ٜٖ، ٖٛ/ ٙ( الدر المصون: ٙ) 

،التبيففان فففي إ ففرا  ٕٖٚ، ٕٖٙ/ٔمشففكل إ ففرا  القففرين:  ،ٔٛٔ، ٓٛٔ/ٗالحجففة لمقففرات السففبعة:  ( انظففر:ٚ) 
عميقففة  مفف  كتفففا  سففيبويه ألبففي  مففي الفارسفففي، تحقيففق د.  ففوض بففن حمفففد .وانظففر: التٓٗٙ/ٕالقففرين: 
 .٘ٔ، ٗٔ/ٗم، ٜٜٓٔه،ٓٔٗٔ، ٔالقوزي،ط

 .٘ٔٔ/ٕإ را  القرين لمنحاس:د ،ٕٗٗ/ٕ( انظر  م  سبيل المفال :معاني القرين وا  رابه لمزجاد: دٛ) 

 ( كل المصادر السابقة ذكرا هذل العمة راجع الصفحاا نفسبا.ٜ) 

 .ٖٚٔقراتاا البن زنجمة:ص( حجة الٓٔ) 
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،أك" ألنه عربي عند أكثر الناس، كمقبرا ينهرؼ لسقوف أكساه، فهرفه  (ُ)كاف أك عربيا
 (ِ)"فهرفه في التهةير أكل 

 (ّ) أف كدمة "ابن" بدؿ من عوير أك عاف بيافل -ْ

 }أىحىديل اهللي الهامىدي{لانية من حذؼ التنوين قوله تعال :القراءة الث
ػػدي ا ركل عػػن أبػػ  عمػػرك، فػػ  بعػػ   رقه:كمػػن حػػذؼ التنػػوين اللتقػػاء السػػاكنين، مػػ ل اهللي }أىحى

الهامىدي{ كحذفه عد  هذا الوجه مٌتسي ف  الٌشعرللل" 
 ل(ْ)
أف سػػب  هػػذا الحػػذؼ هػػو التقػػاء السػػاكنين،  :ندحػػ  فػػي كػػبلـ ابػػن الشػػجرم اػػيئين أكلهمػػا

، ك انيهمػػا :ذكػػرا أف حذفػػه عدػػ  هػػذا (ٓ)كهػػذا العدػػة نػػص عديهػػا جميػػي مػػن تنػػاكلوا القػػراءة بالتوجيػػه
الوجه متسي فػي الشػعر، كهػذا القػوؿ منػه يػوحي بفنػه لػيت قياسػا، كلػذا ذكػر ال ػراء أف " النػوف نػوف 

راب إذا اسػػػتقبدتها األلػػػف كالػػػبلـ حػػػذف  ككػػػذل  إذا اسػػػتقبدها سػػػاكن، فربمػػػا حػػػذف  كلػػػيت اإلعػػػ
، كقػػػاؿ النحػػاس:" للل كاألجػػػود تحريػػ  التنػػػوين اللتقػػاء السػػػاكنين؛ ألنػػه عبلمػػػة فحذفػػػه (ٔ)بالوجػػه"

 (ٖ) كذكر أبو منهور األزهرم أف هذا الحرؼ ااذل، (ٕ)قبي للل" 
القافيػة يعقػد مقارنػة بػين حػذؼ التنػوين فػي قػراءة" كلعأ هذا كده جعأ ابن مال  فػي اػرح 

عويػػر بػػن " التػػي تناكلتهػػا منػػذ قديػػأ، كبػػين قػػراءة " أحػػدي اهلل " كيػػرل أف حذفػػه فػػي األكلػػ  أكلػػ  مػػن 
 الثانية، كيذكر أسبابا  بل ة هي:

                                                 
 .٘ٔٔ/ٕ، إ را  القرين لمنحاس:دٔٛٔ، ٓٛٔ/ٗالحجة لمقرات السبعة:د ( انظر:ٔ) 

 .ٓٗٙ/ٕ( التبيان في إ را  القرين:دٕ) 

 .ٜٖ، ٖٛ/ ٙ( المرجع السابق الصفحة نفسبا، وانظر: الدر المصون:دٖ) 

ون  فففن أبفففي  مفففرو، انظر:كتفففا  . وهفففذا الطريفففق هفففو طريفففق هفففار ٕٙٔ، ٔٙٔ/ٕ( أمفففالي ابفففن الشفففجري : ٗ) 
، ٕمصفر،ط –السبعة في القراتاا ،أبو بكر بن مجاهد البودادي،تحقيق د: شوقي  فيف: دار المعفارف 

 .ٔٓٚه.ٓٓٗٔ

، وشفرح المفصفل البفن يعفيش: ٖٗٔ/ٕ، والمقت   لممبفرد:ٕ٘ٔ/ٗ( انظر  م  سبيل المفال:الكتا  لسيبويه: ٘) 
، ٕٖٗ/ٔ،ومعفففاني القفففرين لمففففرات: ٖٚٚ/٘، ٕٗٗ/ٕ، ومعفففاني القفففرين لمزجفففاد: دٓٙٔ/٘، ٖٖٗ/ٔيعفففيش: 

، والحجفففة لمقفففرات السفففبعة: ٕٚٔ/ٖ، ومعفففاني القفففراتاا: ٜ٘ٔ/٘، ٕٓٙ/ٕ،وا  فففرا  القفففرين لمنحفففاس: ٖٓٓ/ٖ
 .ٜٖٓٔ/ٕ، والتبيان في إ را  القرين: ٖ٘ٗ، ٖٛٔ،وحجة القراتاا:٘٘ٗ/ٙ، ٖٕٛ/ٙ، ٛٔ/ٗ

 ٖٓٓ/ٖ( معاني القرين: ٙ) 

 .ٜ٘ٔ/٘: ( إ را  القرين لمنحاسٚ) 

 .ٕٚٔ/ٖ( معاني القراتاا: ٛ) 
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بػػاهلل « أحػػد»بػػابن ألنهمػػا جػػوءا جمدػػة كاحػػدة ألػػـو مػػن اتهػػاؿ « عويػػر»أحػػدها: أف اتهػػاؿ 
في اإلخبار عنه بابن ابيه بحذفه في النع  بػه « عوير»حذؼ تنوين  مدتينل  انيها: أفألنهما من ج

تهدػص مػن  قػأ ال يدػـو مثدػه مػن  بػوت « عويػر»بهبلؼ حذؼ تنوين أحدل الثها: أف حػذؼ تنػوين 
إذا لم يحذؼ تحرؾ اللتقاء الساكنين فيدـو من تحريقػه كقػوع  « عوير»تنوين أحد، كذل  أف تنوين 

متين أكالهمػا فػي حػرؼ تقػرار قبدػه يػاء سػاكنة، كال يدػـو ذلػ ، كال قريػ  منػه إذا لػم كسرة بػين ضػ
 (ُ) "أحسن، كأكل ل« عوير»فقاف حذؼ تنوين « أحد»يحذؼ تنوين 

 اإلسراءل ِّ{كال تقأ لهما أؼٍّ }كقراءة  ،{كال تقأ لهما أؼا }:توجيه قراءة 
:" كمثدػه فػ  حػذؼ أحػد  قػوؿ" فيكفي سػياؽ الحػديث عػن حػذؼ المثدػين يتنػاكؿ ل ظػة  "أؼ

: فيهػا (ِ)مثديه، قولهم ف  التاٌجر: أٌؼ، خٌ  ها بع  العرب، كأسقنوا فاءهػا، قػاؿ أبػو ال ػت  عثمػاف 
،  للل مان  لةات: أؼٍّ كأؼا كأؼأ كأفاًّ كأؼٍّ كأؼٌّ كأٍؼ، خ ي ة، كأفٍّ  مماؿ، مثأ حيٍبًدػ  كمػن قػاؿ: أؼٍّ

، ف ت ، اختػار ال تحػة لثقػأ التاػعيف، كمػا فقسر، حرٌكه بفإأ حركة التقاء الساكن ينل كمن قاؿ: أؼا
، أتبػػي الٌاػػٌم الٌاػػٌم عدػػ  لةػػة مػػن قػػاؿ: ايػػدا كميػػدال  كمػػن نٌونػػه أراد بػػه قػػالوا: ربا ك ػػمال كمػػن قػػاؿ: أؼأ

كقػد قػرئ بػالوجهين، فػالتنوين قػرأ بػه مػي القسػر نػافي  لللالتنقير، ألٌف تنوين هذا الٌارب عدم لدتنقير
 (ّ)كقرأا الباقوف بةير تنوين، إالٌ أف ابن كثير اختٌص بال ت ، كالباقوف بالقسرل  كح ص،

بداية نقأ عن ابن جني أف كدمة" :عند تحديأ ما ذكرا ابن الشجرم في النص الساب  نجد أنه 
فيػه بػين النحػاة، فمػنهم مػن قػاؿ سػ ، كمػنهم مػن جعدهػا أؼ" فيها  ماني لةات، كهذا األمر مهتدػف 

كما ذكر ابن الشجرم، حت  أكإدها أحدهم إل  أربعين لةة عد  حد تعبير   نهم من قاؿ  مافكم ،سبعا

                                                 

، ٔ( شففففرح الكافيففففة الشففففافية البففففن مالففففك ،تحقيففففق د.  بففففد المففففنعم أحمففففد هريففففدي، دار المفففف مون لمتففففراث، طٔ) 
 .ٕٖ٘٘/ٚ، وانظر: تمبيد القوا د :دٖٔٓٔ، ٖٓٓٔ/ٖم، ٕٜٛٔه، ٕٓٗٔ

، ٔمكتبففة العربيففة بحمففف ، ط( شففرح الممففوكي فففي التصففريف البففن يعففيش ، تحقيفففق د. فتففر الففدين قبففاوح، الٕ) 
 .ٛٔ/ٕ.وانظر: المحتس :ٖٚٗم.صٖٜٚٔه، ٖٜٖٔ

، وانظففر: معففاني ٕٔٔ/ٕ( انظففر مففن قففال ببففذل األ ففداد  مفف  الترتيفف  المشففار إليففه: معففاني القففرين لمفففرات ٖ) 
، ونقففل ذلففك  ففن أبففي ٜٖ، ٖٛ/ٔ، شففرح التصففري  دٖٕٗ/ٖ، ومعففاني القففرين لمزجففاد ٜٔ/ٕالقففراتاا د

 .ٜٕٕٚ/٘ال ر   حيان في :ارتشاف
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ككدها بمعن  التاجر ،  م كجه ابن الشجرم الدةات التي نقدها كدها ، مػا  (ُ) إاح  ارح التهري ل
 عديأل من النحاة في التوجيه كالت ذيكر منها في القرآف كما لم ييذكر، كهو تابي لما قاؿ به سابقوا

كالذم يهمنا من هػذا الدةػات مػا كرد فػي القػرآف مهال ػا لح ػص، كهمػا قراءتػا التشػديد مػي 
" اختيػر فيهػا ال ػت  له ػة  إنٌمػا هػو اللتقػاء السػاكنينككأ منهمػا  ال ت  كالقسر، ، لقػن األكلػ " أؼا

" ككجهها جاءت عد  أإأ التقاء الساكنين   (ِ)ال تحة ك قأ التاعيف، كالثانية:" أؼٍّ
كىايٍنظيػػٍر ًإلػػ  ًإلًهػػ ى الاػػًذم ً ٍدػػ ى عىدىٍيػػًه لل }ك، الواقعػػة  ٓٔ{لل فىًظٍدػػتم ت قهػػوف }توجيػػه قػػراءة

 (ّ) ه، ٕٗ{لل عاًك ان 

 الحذف بغٌر عوض:
ذكر ابن الشجرم هاتين القراءتين متبلزمتين في المرة األكلػ  فػي سػياؽ التحديػأ الهػرفي 

                  لقوؿ الشاعر:

 ممماء بكممر بممن وائممل ممداة طفممت عل
 

م ...  وعجنممما صمممدور الخٌمممل نحمممو تمممٌم
 

كقػػاؿ بػػفف األإػػأ: عدػػ  المػػاء ،كالسػػب  فػػي هػػذا الحػػذؼ كراهيػػة اجتمػػاع المثدػػين فحػػذفوا 
  ى ٍدػػػ:  ى  ى ٍسػػػسً كمى   ى ٍدػػػدً كنظيػػػر هػػػذا الحػػػذؼ فػػػ  القدمػػػة الواحػػػدة قػػػولهم فػػػ   ى األكؿ،  ػػػم ذكر:"

  ى ٍدػػقػػ  حركػػة المحػػذكؼ عديػػه، فيقػػوؿ:  ً ، كمػػنهم مػػن يسػػق، حركػػة مػػا قبػػأ المحػػذكؼ كيد ى ٍسػػكمى 
: }فىظً  ة، يحػػٌرؾ الظػػاء كالمػػيم بقسػػر  ى ٍسػػكمً  }ًإلًهػػ ى الاػػًذم كٍدػػتيٍم تػى ىقاهيػػوفى{ الػػبلـ كالسػػين،كقرأ قػػـو
 (ْ)لللٍد ى عىدىٍيًه عاًك ان{ ً 

سػياؽ الحػديث عػن حػذؼ ضػركب مػن الحػركؼ التػ  فػي  مرة  انية كردت هذا القراءةكما 
يقوؿ فيه :" ففٌما مااعف ال عأ، فمنه ما حذفوا منػه أحػد المثدػين، بةيػر عػوض، من ذكات القدمل 

                                                 

 .ٙٚٔ، ٘ٚٔ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

، ومعفففاني القفففرين ٜٔ/ٕ، وانظفففر: معفففاني القفففراتاا ٕٔٔ/ٕ( انظففر هفففذل التوجيبفففاا: معفففاني القفففرين لمففففرات ٕ) 
، الحجفة لمقفرات ٕ٘ٔ، الحجة في القفراتاا السفبع:ٖ٘/ٖ، ٕٚ/ٕ، إ را  القرين لمنحاس: ٖٕٗ/ٖلمزجاد 
 .ٓٓٗ، ٜٜٖ، حجة القراتاا ٛٔ/ٕ. والمحتس :ٙٛٔ، ٘ٛٔ/ٙ، ٜ٘، ٜٗ/٘السبعة: 

، ولكنفي أجمفا تناولبفا هنفاك حتف  تكفون هفي والمو فع ٙٗٔ/ٔ( هذل القراتح وردا أول مفرح ففي الجفزت األول ٖ) 
ذا الرسفل وقتفا" وقفراتح " مفن إ فات أتيفهم ألنبفا جميعفا تتعمفق ببفا  واحفد مفن ٕٚٔ/ٕالفاني  ، مفع قفراتح " وا 

 حذف بعوض وبوير  وض، ولذا فقد تالفا الترتي  ألجل ذلك. أبوا  الصرف وهو ال

 .ٙٗٔ، ٘ٗٔ/ٔ( أمالي ابن الشجري :ٗ) 
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  ي ٍسػ، كالسػين مػن مسى  ى ٍدػدً كمنه ما كقي الحذؼ منػه بعػوض، فالمحػذكؼ بةيػر عػوض: الػبلـ مػن  ى 
كفػػ  للل ، نقدػػوا فتحػػة السػػين إلػػ  الحػػاء،  ػػم حػػذفوهاٍسػػ  كأحى ٍسػػدػػ  كمى ، فقػػالوا:  ى  ي ٍسػػسى كأحٍ 

ظيٍر ًإلػػ  ًإلًهػػ ى الاػػًذم  ىٍدػػ ى عىدىٍيػػًه عاًك ػػان{ كمػػنهم مػػن يدقػػ  كسػػرة الػػبلـ عدػػ  الظػػاء،  ػػم التنويػػأ:}كىاينٍ 
  (ُ)، كقد قرأ به بع  أإحاب الشواذ  ى دٍ يحذفها، فيقوؿ:  ً 

فهػو هنػا يتحػػدث عػن إػور مػػن االسػتعماؿ الدةػوم التػػي كقػي فيهػا الحػػذؼ بةيػر عػوض فػػي 
، (ِ)كمػػا ذكػػر سػػيبويه كةيػػرا مػػن النحػػاة حػػذؼ اػػاذ   الحػػركؼ المتما دػػة، كهػػذا النػػوع مػػن الحػػذؼ

 (ْ)، كذكر بعاهم أنه لةة سديم (ّ) ذكر أنه مارد كهو الشدوبينل منهم منك 
كيبػػدك مػػن كػػبلـ ابػػن الشػػجرم أف لػػدينا  بل ػػة اسػػتعماالت األكؿ هػػو األإػػأ كالمتمثػػأ فػػي 

، كنػػػتا عنػػػه (ٓ)مونياإلتمػػػاـ فػػػي "  ىًدٍدػػػ  "، كهػػػو لةػػػة أكثػػػر العػػػرب كمػػػا نػػػص ابػػػن عقيػػػأ، كاألاػػػ
اسػػػتعماالف آخػػػراف ، كتوجيػػػه االسػػػتعمالين كمػػػا هػػػو كاضػػػ  مػػػن كبلمػػػه ككػػػبلـ ةيػػػرا، أفا:" مػػػن فػػػت  
فاألإأ فيها  ىًدٍد ، كلقن البلـى حيًذفىٍ  لثقأ التاعيف كالقسػر، كبقيػ  الظػاء عدػ  فتحهػال كمػن 

  (ٔ) كىٍسرةى البلـ عد  الظاءل  ألق  -بالقٍسًر  -ٍد ى قرأ  ً 
ـي أ هػػذا النػػوع مػػن الحػػذؼ أنػػه لمػػا اجتمػػي المػػثبلف فػػي كدمػػة كاحػػدة، كتىعػػٌذر اإلكتعديػػ دةػػا

حػذفوا األٌكؿ منهمػا حػذفنا عدػ  ةيػر مقن تحريقيه الٌتهػاؿ الاػمير بػه، لسقوف الثاني منهما، كلم ي
قيػػػاس، كهػػػو الحػػػرؼ المتحػػػٌرؾل كإنمػػػا حػػػذفوا المتحػػػٌرؾ، دكف السػػػاكن، ألنٌهػػػم لػػػو حػػػذفوا الثػػػاني، 

                                                 

 .ٕٚٔ/ ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 
دار الكتففف   مصفففورح  فففن، التصفففا ص البفففن جنفففي، تحقيفففق: محمفففد  مفففي النجفففار، ٕٕ/ٗ( كتفففا  سفففيبويه: ٕ) 

 .ٗ٘ٚ/ٕ وشرح التصري : ،ٜٖٗ، ٖٛٗ/ٕم،ٕٜ٘ٔ: هٖٔٚٔالمصرية،
 ٘ٙٗ/ٖ، همع البوامع: ٗ٘ٚ/ٕ.  ، شرح التصري :ٖٙٙٔ/ٖ( تو ي  المقاصد :ٖ) 
ولكففّن  . ونقفل نفاظر الجفيش كفالم أبفي حيفان ففي تعميقفه  مف  ابفن مالفك، يقفول:"ٚٚٙٗ/ٜ( تمبيفد القوا فد: ٗ) 

 المصنف نقل: أن ذلك لوة سميم، وهو كفير االطالع فقة فيما ينقمه."
يفة ابفن مالفك: ابفن  قيفل المصفري، تحقيفق محمفد محيفي الفدين  بفد الحميفد، دار ( شرح ابفن  قيفل  مف  ألف٘) 

.وانظفففر شفففرح األشفففموني ٖٕٚ/ٗ م. ٜٓٛٔه ، ٓٓٗٔ، ٕٓالقفففاهرح، دار مصفففر لمطبا فففة ،ط -التفففراث 
 -هٜٔٗٔ، ٔلبنففان،ط - مفف  ألفيففة ابففن مالففك، محمففد بففن  يسفف  اأُلْشففُموني، دار الكتفف  العمميففة بيففروا

 .٘ٙٗ/ٖبوامع: .همع الٖ٘ٔ/ٗم. ٜٜٛٔ
 .ٕٙٗ/ٗ،شرح ابن  قيل: ٜٓٔ/ٕ، معاني القرين لمفرات: ٖ٘ٚ/ٖ ( معاني القرين وا  رابه لمزجاد :ٙ) 
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إل  تسقين األٌكؿ، إذ كان  التاء التي هي لد اعأ تيسًقن ما قبدها، فقاف يةدم ذل  إل   الحتاجوا
  (ُ) تقثير التةييراتل

إف يػػػدعوف مػػػن دكنػػػه إالٌ :»كقػػػراءة  المرسػػػبلت، ُُتوجيػػػه قػػػراءة :}كىًإذىا الرأسيػػػأي كيقػٍّتىػػػٍ  {
 يوسفل ٕٔ« ٌم استهرجها من إعاء أخيه:»ل كقراءة النساء ُُٕ«أي ٍػننا

حػػذؼ حػػركؼ المعػػان  الماػػاع ة، "هػػذا القػػراءات الػػثبلث كردت فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػن 
، كهػو اآلف سػب تقدػم عػن الحػذؼ بةيػر عػوض فيمػا  ، ككػاف قػد(ِ)"كةير ذل ، مٌما اقتااا القبلـ

يعرض لدحذؼ بعوض، كمن ذل  حذؼ الواك الواقعػة فػاء، كتعوياػها بػالهموة إذا كانػ  ماػمومة، 
 أك مقسورةل

 او الم مومة:أوال الو

يقوؿ:" كمن الواكات الت  حذفوها كعٌوضوا منها هموة: كٌأ كاك كقع  مامومة أكال، كذل  
، فةيػػر الػػبلـز يقػػوف فػػ  االسػػم كال عػػأ، فاالسػػم نحػػو: كيجيػػوا ككيقيػػوؼ  عدػػ  ضػػربين: الـز كةيػػر الـز

ستحساف: أيجيوا كأيقيوؼ ككيعيود ككيحيوؿ، كال عأ نحو: كيًعد ككيًزف ككيًقف ككيقٍّ ، تقوؿ عد   ري  اال
كأيعيػػود كأيحيػػوؿ، كأيًعػػد كأيًزف كأيًقػػف كأيقٌػػ ، كمػػا قػػرأ القػػٌراء:}كىًإذىا الرأسيػػأي أيقػٍّتىػػٍ { كان ػػرد أبػػو عمػػرك 

أراد: كي ٍػننػػا، جمػػي كى ىػػنو، جىمعىػػه « إف يػػدعوف مػػن دكنػػه إالٌ أي ٍنػػا»بػػالواك، كقػػرأ بعػػ  أإػػحاب الٌشػػواٌذ: 
، كقولهم ف  جمي أسىػد: أيٍسػدلكإنما أبػدؿ الهمػوة مػن هػذا الػواك مػن عد  فػيٍعأ، عد  سبيأ الشذكذ

أبدلها من العرب، ألنهم نٌولوا الاٌمة منولة الواك، فقفنه اجتمي كاكاف، ف ٌركا لػذل  إلػ  الهمػوةللل" 
(ّ) 

قػػراءة ندحػػ  أف ابػػن الشػػجرم فػػي حديثػػه عػػن الػػواك الماػػمومة كإبػػدالها بػػالهموة قػػد استشػػهد ب
التي تةكد إبػداؿ الهمػوة مػن الػواك الماػمومة، كأتػ  بمػا يػدعمها مػن الشػواذ، ر أبي عمرك جميي القراء ةي

كهي قراءة " أي ٍنا" بدال من "كي ٍنػا" كلمػا كػاف هػذا اإلبػداؿ ةيػر الـز كإنمػا هػو عدػ  سػبيأ االستحسػاف مػن 

                                                 

 .ٗٛٗ، ٕٛٗ/ٗ.وانظر قريبا من ذلك: الكتا  لسيبويه: ٔٙ٘/٘( شرح المفصل: ٔ) 
نبففا وردا فففي قففد يفبففم مففن كالمففي هففذا أن القففراتح واردح فففي الحففديث  ففن حففروف المعففاني ولكنففي أقصففد أ( ٕ) 

 المجمس الذي تكمم فيه  ن هذل الحروف وغيرها، ويدل  م  ذلك قوله" وغير ذلك مما اقت ال الكالم".
.وهففذل القففراتح ذكرهففا سففيبويه فففي الكتففا  وقففال: بمونففا أنبففا قففراتح، ٛٛٔ، ٚٛٔ/ ٕ( أمففالي ابففن الشففجري : ٖ) 

، إ ففرا  ٕٛٛ/ٔعففاني القففرين لمفففرات: ، ونسففببا الفففرات والنحففاس إلفف  ابفن  بففاس: مٔٚ٘/ٖانظفر الكتففا : 
 .ٜٖٕ/ ٖ، ونسبا في شرح المفصل إل   طات بن أبي رباح: انظر :ٕٜٔ/ٕالقرين لمنحاس:
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أبػػػي عمػػػر  كيمثدػػػه قػػراءة ،كلػػػم يبػػدؿ (ُ)العػػرب فقػػػد ذكػػر مػػػا جػػاء بػػػالواك عدػػػ  األإػػأ ألنػػػه مػػن الوقػػػ ،
البهػػرم، كالػػذم قػػرأ " كيقٍّتػػ "ل  ػػم عدػػأ هػػذا اإلبػػداؿ بػػفف الاػػمة عنػػد العػػرب بمنولػػة الػػواك فدمػػا حػػدث 

ـي الػػواك أمػػره ييجػػوٍّز الهمػػوةى، كال " اجتماعهمػػا إػػارا بمنولػػة الػػواكين ف ػػركا إلػػ  الهمػػوة  دبػػا لده ػػةل فاناػػما
 (ِ)ييوًجبها"ل

 ثانٌا الواو المكسورة:

سػادة ، كػاؼ ككً اػاح كًك فذف كان  الواك الواقعػة أٌكال مقسػورة، كػواك كً يقوؿ ابن الشجرم :" 
ألٌف القسػرة دكف الٌاػمة فػ  الثٌقػأ، فمػن النحػويٌين مػن  ؛جاز هموها، كهو أقٌأ من همو الماػمومة

يقهػػر ذلػػ  عدػػ  المسػػموع، كمػػنهم مػػن يجعدػػه مقيسػػا عدػػ  همػػو الماػػمومة، ألٌف القسػػرة أخػػ  
أنهم جعدوا حقمها حقم الاٌمة، ف  استثقالها عد  يػاء المنقػوص، كمػن الاٌمة ف  الثٌقأ، أال ترل 
 (ّ)«لمن إعاء أخيه ٌم استهرجها »ذل  قراءة سعيد بن جبير: 

الشػاذة ليةكػد بهػا إبػداؿ الػواك المقسػورة  (ْ)فابن الشجرم هنا يػذكر قػراءة سػعيد بػن جبيػر 
داؿ عدػ  الماػمومة كإف كػاف هػذا اإلبػإل  هموة كما في كدمة "إعاء" التي أإدها "كعاء"، كيقيسها 

ليوفى ًمػػنى الٍػػوىاًك  ، كذكػػر أبػػو حيػػاف أف :"قدػػيبل إذا مػػا قػػورف بنظيرتهػػا ، يػيبىػػدٍّ ٍيأو ذىلًػػ ى ميااػػرىده ًفػػي ليةىػػًة هيػػذى
 (ٓ)"اٍلمىٍقسيورىًة اٍلوىاًقعىًة أىكاالن هىٍموىةن 

                                                 

، معففاني ٖٕٗ/ٖ. وا  ففرا  القففرين لمنحففاس: ٕٙٙ/ ٘، معففاني القففرين لمزجففاد: ٖٜ/ٔ( انظففر: المقت فف  : ٔ) 
 .ٛ٘/ٔ، التبيان في إ را  القرين: ٖٔٔ/ٖالقراتاا ل،زهري: 

 .ٕٔٗ.االقتراح في أصول النحو:ٜٓٔ/٘( شرح المفصل البن يعيش: ٕ) 
. وانظففر القففراتح ونسففبتبا إلفف  ابففن جبيففر فففي الممتففع الكبيففر فففي التصففريف ٜٛٔ/ ٕ( أمففالي ابففن الشففجري : ٖ) 

،وشفففرح التصفففريف لمفمفففانيني ، تحقيفففق: د. ٕٕٔ.: ٜٜٙٔ، ٔالبفففن  صففففور ابشفففبيمي، مكتبفففة لبنفففان ،ط
/ ٘م.ص.وشرح المفصل البن يعيش: ٜٜٜٔ-هٜٔٗٔ، ٔان البعيمي، مكتبة الرشد ، طإبراهيم بن سميم

 .ٕ٘ٙ/ٖ، والمحرر الوجيز:ٖٚ٘
، ونسفبا إلف  أبفي ٕٓٔ/ٕ( نس  النحاس القراتح إل  الحسن وقال هي لوفة هفذيل: إ فرا  القفرين لمنحفاس:ٗ) 

اد الفدين إسفما يل بفن ، وانظفر: الكنفاش ففي النحفو والصفرف ، مفٜٚ/ٗوابن جبيفر ففي شفرح األشفموني: 
 مففي بففن محمففود بففن محمففد ابففن  مففر بففن شاهنشففال بففن أيو ،تحقيففق: الففدكتور ريففاض بففن حسففن التففوام، 

 .ٖٕٕ/ٔم. ٕٗٓٓه، ٕ٘ٗٔلبنان، –المكتبة العصرية لمطبا ة والنشر، بيروا 
 .ٕٖ٘/ٙ، الدر المصون:ٖٙٓ/ٙ( البحر المحيط:٘) 
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مػا فعدػ ى ذلػ ، لثقػأ كإنا  :"فيقوؿ بشقأ أكض  هذا اإلبداؿ ابن عه ور في الممتي كيعدأ
الااماة كالقسرة في الػواكل كذلػ  أفا الااػماة بمنولػة الػواك، كالقسػرة بمنولػة اليػاءل فػذذا كانػ  الػواك 
ماػػمومة فقفنػػه قػػد اجتمػػي كاكافل كإذا كانػػ  مقسػػورة فقفنػػه قػػد اجتمػػي لػػ  يػػاء ككاكل فقمػػا أفا 

 (ُ) لواك كالاماة، كالواك كالقسرةلاجتماع الواكين، كالياء كالواك، مستثقأ فقذل  اجتماع ا
آؿ  َُُآمىػػنى أىٍهػػأي اٍلًقتػػاًب{ } كىلىػػوى ك ،المةمنػػوف ُ:}قػػدى فٍػدىػػ ى المةمنػػوف{القراءاتتوجيػػه 

 ْخػػػػػػػػرة هػػػػػػػػم يوقنػػػػػػػػوف{بلى }كبً ك،األعراؼ َُُ يريػػػػػػػػد أف يهػػػػػػػػرجقم مػػػػػػػػنى ٍرًضػػػػػػػػقم{ }،كعمػػػػػػػػراف
 النجمل َٓ}عادلأولى {،كالبقرة

ة، فػالقراءة األكلػ  كالثانيػة تتبعػاف ث عن حػذؼ الهمػو في سياؽ الحدي هذا القراءاتكردت 
:" كقد حذف  الهموة حذفا ماٌردا، زا دة كأإػدٌية، كذلػ  إذا كقعػ  بعػد فيها يقوؿ الهموة الوا دة،

حػػرؼ سػػػاكن، ففهػػأ الته يػػػف يدقػػوف حركتهػػػا عدػػ  السػػػاكن، فالوا ػػدة كهمػػػوة أفعػػأ، نحػػػو أحسػػػن 
، تقوؿ: قدى ٍحسن  إلي ، كقدى ٍكرمت ،}كىلىٍو آمىنى أىٍهػأي «قدى فٍػدى ى المةمنوف» ، كقراءة من قرأ: كأكـر

 اٍلًقتاًب{ل
ففمػػا األإػػدٌية فيقػػي بهػػا يقػػوؿ فيهػػا":  أمػا القػػراءات األخػػرل فػػتهص حػػذؼ الهمػػوة األإػدية،

ػػمى ٍرضيػػ  جريبػػا؟ كمثدػػه فػػ   الحػذؼ فػػاء كعينػػا كالمػػا، فال ػػاء كهمػػوة أب كأرض، تقػػوؿ: مػػنى بيػػوؾ؟ ككى
« عػادلأولى »كمنػه قػراءة مػن قػرأ: « خػرة هػم يوقنػوفبلى كبً »، « أف يهرجقم منى ٍرًضػقم يريد»التنويأ: 

األإػػػأ: عىػػػادىًف اأٍلكلػػػ ، فػػػفلق  ضػػػمة أكلػػػ ، كهػػػ  فػيٍعدػػػ  كحيبدػػػ ، عدػػػ  الـ التعريػػػف،  ػػػم حػػػذف ، 
  (ِ) فاجتمي متقارباف، النوف المسٌماة تنوينا، كالبلـ، ففدةم التنوين ف  البلـل

باسػتثناء قػراءة" عػادلول "  يػذكر مػن قػرأ بهػذا القػراءة كهػو كرش عػن نػافي لػم أنػه هناندح  
، كهػػذا عدػػة هػػذا الحػػذؼ هػػي الته يػػفأف لقنػػه ذكػػر  فقػػد كافقػػه أبػػو عمػػرك كأبػػو جع ػػر كيعقػػوب،

الته يف الواقي في الهمو راجي كما يقوؿ مقػي بػن أبػي  الػ  إلػ " بعػد مهرجهػا، كإػعوبة الد ػ  

                                                 

 .ٕٙٛ/ٙالدر المصون: ، وانظر: ٕٕٕ، ٕٕٔ( الممتع في التصريف: صٔ) 
.وانظر:المبففا  فففي  مففل البنففات واب ففرا  لمعكبففري، تحقيففق: د.  بففد ٕٗٔ، ٖٕٔ/ٕ( أمففالي ابففن الشففجري : ٕ) 

، الكنففففففففففاش فففففففففففي النحففففففففففو ٘ٗٗ/ٕم، ٜٜ٘ٔه ٙٔٗٔ ٔدمشففففففففففق،ط -ابلففففففففففه النببففففففففففان ، دار الفكففففففففففر 
معفاني القفرين  ،ٕٓٔ/ٖ، وانظر قريبا مفن ذلفك ففي توجيفه"  فادلول " معفاني القفرين : ٘ٚٔ/ٕوالصرف:د

 .ٕٛٚ/٘،شرح المفصل البن يعيش: ٖٚٚالحجة في القراتاا السبع: ،ٚٚ/٘لمزجاد: 
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كأمقػن أف تدقػ  حركتهػا عدػ  مػا قبدهػا فتقػـو حركتهػا مقامهػا، كتػذه   بها، فدما كثرت في القػبلـ،
" االختيار فػي بػاب نقػأ الحركػة  ك، (ُ)للل" إعوبة ل ظها، آ ر ذل  كرش مي ركايته ذل  عن أ مته

الهمو كترؾ الحركة؛ ألنه األإأ كألف القراء أجمعوا عد  ذلػ ، كألف نافعػا عنػد جميػي الػركاة عنػه، 
إنمػػا ركاهػػا عنػػه كرش كحػػدا، كألف الهمػػو الـز فػػي االبتػػداء فػػذجراؤا الوإػػأ عدػػ  ال ينقػػأ الحركػػة، 

 (ِ) لللالوقف أحسن من مهال ته
ٌ ػػاره أيكلئًػػ ى عىدىػػٍيًهٍم لىٍعنىػػةي اهلًل كىالٍ ه قػػراءة :توجيػػ ػػٍم كي ػػةي كىالنٌػػاسي }ًإفا الاػػًذينى كى ىػػريكا كىمػػاتيوا كىهي مىبلً قى
 البقرةل ُُٔأىٍجمىعوف{

قػػوؿ  فػػي الػػذم يػػراا تػػدعيم كتفكيػػد الوجػػه النحػػوم لقػػراءة الشػػاذة فػػي سػػياؽكردت هػػذا ا
 الشاعر:"

ٌقِمممممماَن َكالْئ همممممما غممممممرَة ال ا  الثا ممممممالْ  الس 
 

ل   ... مم ل  الف    َعمم ٌى  مشممَى الَهل مموْا علٌهمما الَخ
 

كزعػم بعػػ  مػػن ال معرفػة لػػه بحقػػا   اإلعػراب، بػػأ ال معرفػػة لػه بجمدػػة اإلعػػراب، أف ارت ػػاع 
جاكرة لدمرفوع، فارتق  خاف فاحشا، كإنما ال اػأ نعػ  لدهدػوؾ عدػ  المعنػ ، عد  الم« ال اأ»

كمثػػػأ ذلػػػ  فػػػ  العاػػػف قػػػراءة للل ألنهػػػا فاعدػػػة مػػػن حيػػػث أسػػػند المهػػػدر الػػػذل هػػػو المشػػػ  إليهػػػا
ػػةي كىا ٌ ػػاره أيكلئًػػ ى عىدىػػٍيًهٍم لىٍعنىػػةي اهلًل كىاٍلمىبلً قى ػػٍم كي لنٌػػاسي أىٍجمىعػػوف { الحسػػن:}ًإفا الاػػًذينى كى ىػػريكا كىمػػاتيوا كىهي

 (ّ) عاف المبل قة كالناس عد  اسم اهلل، عد  المعن ، ألٌف التقدير: عديهم أف لعنهم اهلل ل

                                                 
الففدين  يففي( الكشففف  ففن وجففول القففراتاا السففبع و ممبففا وحججبففا:مكي بففن أبففي طالفف  القيسففي،تحقيق د.محٔ) 

: مكففي التبصففرح فففي القففراتاا السففبع ، وانظففر:ٜٛ/ٔم، ٜٗٛٔه: ٗٓٗٔ، ٖرم ان،م،سسففة الرسففالة، ط
ه، ٕٓٗٔ، ٕبفففففن أبفففففي طالففففف  القيسفففففي، تحقيفففففق د. محمفففففد غفففففوث النفففففدوي، الفففففدار السفففففمفية بالبنفففففد، ط

وذكففر ابففن الجففزري أنففه لوففة لففبعض العففر  اتففتص بروايتففه ورش. انظففر :النشففر فففي  ٖٓٚم.:صٕٜٛٔ
القففراتاا العشففر البففن الجففزري، أشففرف  مفف  تصففحيحه ف ففيمة الشففي   مففي محمففد ال ففباع، دار الكتفف  

 .ٛٓٗ/ٔبيروا، لبنان، د:ا. العممية،

 .ٖٜ/ٔ( الكشف  ن وجول القراتاا: ٕ) 

انظففففر التوجيففففه بالحمففففل  مفففف  المحففففل أي ففففا : مشففففكل إ ففففرا  القففففرين: ، و ٕٕٕ/ٕأمففففالي ابففففن الشففففجري: ( ٖ) 
. وقففال ٕٔ٘ٛ/ ٙ، تمبيففد القوا فد:ٕٓٔ/ٖ، شففرح التسفبيل: ٕٖٔ/ٔ، التبيفان ففي إ ففرا  القفرين: ٘ٔٔ/ٔ

ن كففان متالفففا لمكتففا »راتح الحسففن هففذل: أبففو زكريففا الفففرات  ففن قفف أى رسففم « وهففو جففا ز ففف  العربيففة، وا 
وهفففو جّيففد ففف  العربّيفففة إاّل أنفف  أكرهفففه » ، وقففال أبففو إسفففحاق الزجففاد: ٜٙ/ ٔالمصففحف. معففان  القفففرين 

لمتالفتففه المصففحف، والقففراتح إنمففا ينبوفف  أن يمففزم فيبففا الّسففّنة، ولففزوم الّسففّنة فيبففا أي ففا أقففوى  نففد أهففل 
.الكشففاف ٖٕٙ/ ٔمعففان  القففرين «. ربيففةم ألن ابجمففاع ففف  القففراتح إنمففا يقففع  مفف  الشفف ت الجّيففد البففال الع
:ٔ/ٕٜٓ. 
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هػػذا عنػػدنا مرفػػوع ب عػػأ »ذهػػ  ابػػن جنػػي فػػ  تقػػدير الرفػػي إلػػ  ةيػػر هػػذا، قػػاؿ: هػػذا، كقػػد 
عػػوف؛ ألنػػه إذا قػػاؿ: ماػػمر يػػدٌؿ عديػػه قولػػه سػػبحانه: فػىدىٍعنىػػةي اهلًل أل كتدعػػنهم المبل قػػة كالنػػاس أجم

  (ُ) «عىدىٍيًهٍم لىٍعنىةي اهلًل فقفنه قاؿ: يدعنهم اهلل
فقػد اعتػرض عدػ  توجيػه ابػن الشػجرم، ككافػ  ابػن جنػي عدػ  الوجػه السػاب ،  أبػو حيػافأما 

ًمػػًه ًمػػنى اٍلمي  كأضػػاؼ كجهػػين آخػػرين، يقػػوؿ:" ًميػػيي مىػػٍن كىقػىٍ نىػػػا عىدىػػ  كىبلى ػػًذًا اٍلًقػػرىاءىةى جى ػػػراجى هى ٍعػػػرًبًينى كىخى
ًر، كىاٍلمي ىسٍّػػرًينى عىدىػػ  أىناػػهي مىٍعايػػوؼه عىدىػػ  مىٍوًضػػًي اٍسػػًم الداػػًه، أًلىناػػهي ًعٍنػػدىهيٍم ًفػػي مىٍوًضػػًي رىفٍػػيو عىدىػػ  اٍلمىٍهػػ دى

ػػا ًوو  ػػوازيكاي لىػػٍيتى ًبجى ا الاػػًذم جى ػػذى عىدىػػ  مىػػا تػىقىػػرارى ًفػػي  كىقىػػداريكاي: أىٍف لىعىػػنػىهيمي الداػػهي، أىٍك: أىٍف يػىٍدعىػػنػىهيمي الداػػهيل كىهى
ػًذًا للل اٍلعىٍاًف عىدى  اٍلمىٍوًضًي، ًمٍن أىفا اىٍر ىهي أف يقوف  م  ال  كمحرز ًلٍدمىٍوًضًي الى يػىتػىةىيػاري  كىتػىتىهىػراجي هى

ػػريكايل ػػا: أىناػػهي عىدىػػ  ًإٍضػػمىاًر ًفٍعػػأو لى أىك  اٍلًقػػرىاءىةي عىدىػػ  كيجيػػواو ةىٍيػػًر اٍلوىٍجػػًه الاػػًذم ذىكى هى ، الى ػػا لىػػٍم ييٍمًقػػني اٍلعىاٍػػفي ما
ا ضىػارىبه زىيٍػدو كىعىٍمػرنا: أىناػهي عىدىػ  ًإٍضػ ٍيًه ًفػي: هىػذى ً قىةي، كىمىا خىراجى ًسيبػىوى : كىتػىٍدعىنػيهيمي اٍلمىبلى : التػاٍقًديري مىاًر ًفٍعػأو

ًة، كىيىٍاًربي عىٍمرنال الثااًني: أىناهي مىٍعايوؼه عىدى  لىٍعنىًة الداًه عىدى  حىٍذًؼ  ً قى ، أىٍم لىٍعنىًة الداًه كىلىٍعنىًة اٍلمىبلى مياىاؼو
ػػا حيػػًذؼى اٍلمياىػػاؼي أيٍعػػًربى اٍلمياىػػاؼي إليػػه بذعرابػػه نحػػو: كىٍسػػئىًأ اٍلقىٍريىػػ أن ل ةى فػىدىما : أىٍف يىقيػػوفى ميٍبتىػػدى الثاالًػػثي

ً قىةي كىالنااسي أىجٍ  ٍعنى ، أىٍم كىاٍلمىبلى بػىرياي ًل ىٍهًم اٍلمى مىعيوفى يػىٍدعىنيونػىهيٍملحيًذؼى خى
 (ِ) 

ب كأسػػهأ ممػا قالػػه ابػػن الشػجرم كةيػػرا ألف الوجػػوا أإػو كأرل أف مػا ذهػػ  إليػه أبػػو حيػػاف 
التي ذكرها لها ما يةيدها في العربية من حيػث القثػرة التػي تجعػأ منهػا قواعػد مناػباة، أمػا الحمػأ 

 ال دس ية في النحو العربيلجوان  عد  الموضي ف يه خبلؼ كما ذكرت من قبأ، كما أنه يعد من ا
 التي ال ينبةي الركوف إليها إال إذا لم نجد كجها من الوجوا التي تساير ركح العربيةل

 البقرةل ُّّ«نعبد إله  كإله أبي  إبراهيم كإسماعيأ كإسحاؽ» توجيه قراءة
كأمػا قػوؿ اآلخػر، كهػو مػن  سػياؽ الحػديث عػن حػذؼ الػبلـ يقػوؿ:" ردت هذا القراءة فيك 
 :القتابأبيات 

ممممممممما أخممممممممموكم  فقلنممممممممما أسممممممممملموا إن 
 

ممممدور ...  فقممممد برئممممت مممممن اإلحممممن الص 
 

 
                                                 

 .ٙٔٔ/ ٔ( المحتس  ٔ) 
 .ٕٗٗ، ٖٕٗ/ٔ، ونقل هذل األوجه جميعا الدمياطي في :إتحاف ف الت البشر:ٖٚ، ٕٚ/ٕ( البحر المحيط:ٕ) 
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فقيأ فيه: إنه كضي الواحد موضي الجميللل كقيػأ: إنػه جمػي أخ، كجمػي أب عدػ  األبػين، 
لئلضافة، كمن قػاؿ: األبػوف كاألخػوف، قػاؿ فػ  التثنيػة: األبػاف كاألخػاف، « أخوف»كحذؼ النوف من 

، يػاء   فدم يرٌد البلـ ف  التثنية، كما لم يرٌدها ف  الجمي، فالياء الت  قبأ يػاء المػتقدم فػ  قولػه: أبػ ا
: فعٌ ، ال فعد ، كعد  هذا الجمي حمد  قراءة من قرأ   ، فوزف أًب ا الجمي الت  ف  أبين، ال الـ أبو

{ ف  القراءة األخرلل« نعبد إله  كإله أبي  إبراهيم كإسماعيأ كإسحاؽ»  (ُ) ليقوف بذزاء }آباً  ى
فهػػو هنػػا يسػػتدؿ بػػالقراءة الشػػاذة عدػػ  كجػػه مػػن الوجػػوا التػػي يمقػػن حمػػأ كدمػػة " أخػػوكم " 

كيبػػدك مػػن كبلمػػة أنػػه كجاػػه لينالػػواردة فػػي بيػػ  الشػػعر عديػػه كهػػو جمػػي أب عدػػ  أبػػين ، كأخ عدػػ  أخػػ
بػػػاب  أك عدػػػ  أنهػػػا مػػػن أنهػػا مػػػن بػػػاب جمػػػي التهػػػحي  لقدمػػة أب، الػػػوجهين، أم عدػػػ  القػػراءة عدػػػ 
: ليقوف بذزاء الجمي فػي آبا ػ  كهػذا القػبلـ كالدليأ عد  ذل  قوله  م رد بمعن  الجمي،استعماؿ ال

اريػػ  المةديػػة جمػػي بػػين الػػوجهين عدػػ  أف أحػػدهما هػػو ال ، الػػذمفػػي المحتسػػ يشػػبه كػػبلـ ابػػن جنػػي 
قػػػػاؿ أبػػػػو ال ػػػػت : قػػػػوؿ ابػػػػن مجاهػػػػد بالتوحيػػػػد ال كجػػػػه لػػػػه؛ كذلػػػػ  أف أكثػػػػر  لدوجػػػػه اآلخػػػػر يقػػػػوؿ:"

{ جمعنػػا كمػػا تػػرل، فػػذذا كػػاف أبيػػ  كاحػػدنا كػػاف مهال نػػا لقػػراءة الجماعػػة؛ فتحتػػاج القراءة:}كىإً  لىػػهى آبىا ًػػ ى
ا فػػي معنػػ  الجماعػػة، فػػذذا أمقػػن أف يقػػوف جمعنػػا كػػاف كقػػراءة  حينئػػذ إلػػ  أف يقػػوف أبيػػ  هنػػا كاحػػدن

" جمػي الجماعة، كلم يحتا فيه إل  التفكؿ لوقوع الواحد موقي الجماعة، ك ري  ذل  أف يقوف "أبي 
أب عد  الهحة، عد  قول  لدجماعة: هػوالء أبػوف أحػرار؛ أم: آبػاء أحػرار، كقػد اتسػي ذلػ  عػنهمل 

 :كمن أبيات القتاب
ن أصممممممممممممممممواتنا  فلممممممممممممممممما تبمممممممممممممممٌم

 

َنَنا باألبٌنمممممممممممممما ... ٌى ن وفممممممممممممممدال  بكمممممممممممممٌم
 

{ ففللل  بدؿ كيةكد أف المراد به الجماعة ما جاء بعدا من قوله:}ًإبٍػرىاًهيمى كىًإٍسمىاًعيأى كىًإٍسحىاؽى
الجماعة من أبيػ ، فهػو جماعػة ال محالػة؛ السػتحالة إبػداؿ األكثػر مػن األقػأ؛ فيهػير قولػه تعػال : 

  (ِ) "كإله أبي  " كقوله: كإله ذكي ، هذا هو الوجه، كعديه فديقن العمأل
سماء عد  الوجهين، كقػد كالذم ينبني عدي هذا الهبلؼ من عمأ هو كي ية إعراب هذا األ

ًذًا اٍلًقرىاءىةً  :" ، يقوؿأفاض العقبرم في ذل تىقيػوفي اأٍلىٍسػمىاءي بػىٍعػدىهىا  يقهد جمي التهحي    فػىعىدى  هى

                                                 

   .ٖٕٚ، ٖٕٙ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

 .ٕٔٔ/ٔمشكل إ را  القرين: ، و ٜٔٔ/ٔالتبيان في إ را  القرين: ،وانظر:ٖٔٔ، ٕٔٔ/ٔلمحتس :( إ) 
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ًإٍسػػمىاًعيأي  بػػه الجمػػي ، فػػي حػػين أنهػػا عدػػ  قػػراءة اإلفػػراد مػػرادبىػػدىالن أىٍيانػػا يىقيػػوفي ًإبٍػػػرىاًهيمي بىػػدىالن ًمٍنػػهي، كى
ًإلىهي  ، تػىٍقًديرياي: كى ل كىًإٍسحىاؽي عىٍا نا عىدى  أىبًي ى ككافقه مقي في ذل  كأضاؼ أف  (ُ) "ًإٍسمىاًعيأى كىًإٍسحىاؽى

 (ِ) أف يقوف إبراهيم عد  قراءة جمي التهحي  منهوبا بذضمار أعني  م يعاف ما بعدا عديهل
 ال جرل ُٔ، ُٓرىبٍّي أىٍكرىمىٍن{ ك }رىبٍّي أىهانىٍن{ }توجيه قراءة

كقيػاس النظيػر عدػ  النظيػر   كذحػذؼ الػبلـ عدػ  الشػذعػن كردت هاتاف القراءتاف في حديثه 
كاختد وا فػ  الوقػف عدػ  االسػم المنقػوص، المرفػوع كالمجػركر، إذا كػاف فيػه الـ التعريػف،  يقوؿ:"

إذا  يقهػػػد يػػػاء االسػػػم المنقػػػوص    فف بتهػػػا بعاػػػهم، كحػػػذفها آخػػػركفللل كنظيػػػر حػػػذؼ هػػػذا اليػػػاء
مىٍن{ ك }رىبٍّػػي أىهػػانىٍن{ ، ككقػػوؿ سػػقن  حػػذؼ يػػاء المػػتقٌدم فػػ  الوقػػف، كقػػراءة مػػن قرأ:}رىبٍّػػي أىٍكػػرى 

 األعش :
ممممممممه    ومممممممممن شممممممممان   كاسممممممممف  وجه 

 

 (3)إذا مممممممما انتسمممممممبت  لمممممممه أنَكمممممممرنى  ...
 

ندحػػ  فػػي كػػبلـ ابػػن الشػػجرم أنػػه يقػػيت الحػػذؼ فػػي هػػذين ال عدػػين عدػػ  حػػذؼ يػػاء االسػػم ك 
عدػػ   الهػػبلؼ فػػي إ بػات اليػػاء كحػذفها يػػدؿ عدػػ  أف الػوجهين جػػا واف، كدؿالمنقػوص، كمػػا يتبػين أف 

كمػػػا حػػذؼى مػػن هػػػذا  ذلػػ  كػػبلـ النحػػاة، كلقػػػن هنػػاؾ مػػوا ن الستحسػػػاف الحػػذؼ، يقػػوؿ الوجػػاج:"
فهػو عدػي ضػربين مػي النػوف، فػذذا كػاف  "ربي أهػانن فيقوؿ" "،فيقوؿ ربي أكرمن"نحو لللالياءات نحو 

وافي رأس آية ففهػأ الدةػة يسػموف أكاخػر اآلم ال واإػأ فيجيػوكف حػذؼ اليػاءات، كمػا يجيوكنىػهي فػي قػ
 الشعر، كما قاؿ األعش :

 ومممممممممن شممممممممان  كاسممممممممف وجهممممممممه
 وهممممممل ٌمنعنممممممً ارتٌممممممادي الممممممبالد

 

... 

... 
 إذا ممممممممما انتسممممممممبتى لممممممممه أنكممممممممرن
 مممممممممن حممممممممذر الممممممممموت أن ٌممممممممأتٌن

 

المعن  أف يفتيني كأنقرني، فذذا لم يقن آخر قافية أك آخر آية فاألكثر إ بات الياء، كحذفها 
ذذا لػم تقػن النػوف نحػو ةبلمػي كإػاحبي فػاألجود إ باتهػا، فػ لللجىيٍّد بػال  أياػان بهاإػة مػي النونػات

كحذفها مي ةير النوف أقأ منه مي النوف إال أنه جا و، نقوؿ هذا ةبلـ قد جاء كاألجوًد هػذا ةبلمػي 
قد جاءى، كةبلميى قد جاءى، ب ت  الياًء كإسقانهال كحذفها جا و ألفا القسرة دالة عديهال"
 (ْ) 

                                                 

 .ٜٔٔ/ٔالتبيان في إ را  القرين:  (ٔ) 

 .ٕٔٔ/ٔمشكل إ را  القرين: ( ٕ) 

 .ٜٕٔ/ٕ( أمالي ابن الشجري:ٖ) 

الحجفة لمقفرات  انظفر:.و ٛٔ/ٕ،ٜٓ/ٔ، وانظفر قريبفا مفن ذلفك معفاني القفرين :ٜٖٛ/ٔ( معاني القفرين لمزجفاد ٗ) 
،و مدح الكتفا  ألبفي جعففر النحفاس، تحقيفق: بسفام  بفد الوهفا  الجفابي ، دار ابفن ٜٙٗ/٘لمقرات السبعة:
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ٍـّ  }توجيه قراءة   هل ْٗ{يابن أ
إذا أضػيف  "عػم ك  أـ"سػياؽ الحػديث عػن حػذؼ يػاء المػتقدم مػن  كردت هذا القراءة فػي
ـٌ، كيػا ابػن عػٌم، فمػنهم مػن أ بػ   إليهما ابن في النداء يقػوؿ:" اختد ػ  العػرب فػ  قػولهم: يػا ابػن أ

منهم من لللك فقاؿ يابن أماا ياء أل االياء، كهو القياس،لللكمنهم من أبدؿ من القسرة فتحة، فقد  ال
ـا، كيا ابن عما   (ُ) للليحذؼ األلف كيبق  ال تحة فيقوؿ: يا ابن أ

ٍـّ كيػا ابػن عػمٍّ، كلػم يقػرا كمػا كػرا فػ  قولػ : يػا ةػبلـى  كإنما جاز حذفها ف  قولهم: يا ابػن أ
، (ِ) لللةبلم ، ألف إضافة ابػن إلػ  هػذين االسػمين ممػا كثػر اسػتعماله، فتةيٌػرا عػن أحػواؿ نظا رهمػا

تبلؼ القٌراء ف  قوله تعال ، حاكيا عن هاركف ف  خاابه لموس  عديهمػا السػبلـ:}يىا بٍػنى أيـا{ ففما اخ
ـا، بنهػ  المػيم، كقػرأ عاإػم فػ  ركايػة  فقرأ ابن كثير كنافي كأبو عمرك كح ص عن عاإم: يػا ابػن أ

ٍـّ، بقسر الميمل  أب  بقر، كابن عامر كحموة كالقسا ٌ : يا ابن أ
ا السػياؽ هػو توجيػه القػراءة المهال ػة لح ػص يقػوؿ فػي ذلػ  :" كمػن كالذم يعنينػي فػي هػذ

ـٌ، كأمًّا إل  ياء الاػمير،  ٍـّ، فقسر، احتمأ أمرين، أحدهما: أف يقوف أضاؼ ابننا إل  أ قاؿ: يا ابن أ
 (ّ)  م حذؼ الياء، ككاف الوجه إ باتها كذ باتها ف  قول : يا ةبلـى ةبلم ل

ـٌ اسػػما كاحػػدا، كأضػػافه إلػػ  ن سػػه، كمػػا يقػػوؿ: يػػا خمسػػةى كاآلخػػر: أف يقػػوف جعػػأ ابنػػان مػػي أ
 ، فحذف  الياء كما تحذفها من آخر الم رد فتقوؿ: يا ةػبلـلمعشىًر أقبدوا، أردت: يا خمسة عشر 

(ْ) 

                                                                                                                            

، ٖٕٚ/٘،وشففرح المفصففل: ٓٛٔم،  ٕٗٓٓ -ه  ٕ٘ٗٔ ٔالجفففان والجففابي لمطبا ففة والنشففر، ط -حففزم 
 مفي الفدين، جامعفة أم البديع في  مفم العربيفة البفن األفيفر ،تحقيفق ودراسفة: د. فتحفي أحمفد ،وانظر ٖٕٛ

 .ٗٗٔ/ٖ. ومعاني القراتاا:ٜٓٙ/ٔه، ٕٓٗٔ، ٔالمممكة العربية السعودية  ط -القرى، مكة المكرمة 

 ٖٚ/ٕإ را  القرين لمنحاس: ( و بر النحاس  ن حذف اليات من غالم غالِم ب نبا لوة شاذح.انظر:ٔ) 

،شففرح ٖٓٗي  مففل البنففات واب ففرا  ص، وانظففر أي ففا مفففل هففذا : المبففا  فففٜٕ٘/ٕ( أمففالي ابففن الشففجري ٕ) 
 ،ٜٖٗ/ٔ.وانظر أي ا معاني القرين لمفرات:ٕٖ٘ٔ/ٖالكافية الشافية 

( وكما قفال ابفن تالويفه وابفن الفوراق ومكفي وغيفرهم، أن الكسفرح تفدل  مف  اليفات المحذوففة انظر:الحجفة ففي ٖ) 
 -رويش، مكتبففة الرشففد ، مففل النحففو البففن الوراق،تحقيففق: محمففود جاسففم محمففد الففدٕٙٗالقففراتاا السففبع 

 . ٕٚٗ/ ٕ، ومشكل إ را  القرين ٜٖٗم،ٜٜٜٔ -ه  ٕٓٗٔ، ٔالرياض ، السعودية ط

،وا  فففرا  ٕٔ٘/ٗ، والمقت ففف  لممبفففرد:ٕٗٔ/ٕ، وانظر:الكتفففا  لسفففيبويه:ٜٕٙ/ٕ( أمفففالي ابفففن الشفففجري :دٗ) 
لقففراتاا: ، والكشففف  ففن وجففول اٜٖٗ،و مففل النحففو:ٕٛٗ/٘،والحجففة لمقففرات السففبعة،ٖٚ/ٕالقففرين لمنحففاس:

 .ٖٓٗ، والمبا  في  مل البنات واب را :ٜٕٛ، ٜٕٚ.وحجة القراتاا ٜٚٗ/ٔ
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فابن الشجرم في القبلـ الساب  يػذكر قبػأ أف يتنػاكؿ القػراءات أف القيػاس هػو إ بػات اليػاء 
ف حػذفها يقػول إذا كػاف المنػادل ماػافا إليهػا نحػو يػا ةػبلـ، كيذكر سب  اإل بات كهو اإلضافة، أل

يبػرر هػذا المهال ػة بقثػرة االسػتعماؿ ك هذا القػبلـ القػراءات التػي خال ػ  هػذا  بعدكمن هنا يعرض 
استعماؿ، كالنػداء كمػا يقػوؿ  كما يقولوف  التي تقوف سببا في تةيير القبلـ عن أحواؿ نظا را، فالدةة

كػػبلـ محتمػػأ الحػػذؼ،  ػػم يػػذكر ابػػن الشػػجرم كجهػػين تحمػػأ القػػراءة  (ُ) إػػاح  حجػػة القػػراءات
كأإػػأ هػػذا  (ِ)كهػػذا التوجيػػه الػػذم ذكػػرا منقػػوؿ نهػػا عػػن أبػػي عدػػي ال ارسػػي فػػي الحجػػة عديهمػػال

، كعدػ  أيػه حػاؿ فقػد ات قػ  تهريجػات النحػاة لهػذا القػراءة ال (ّ)التوجيه ذكرا سيبويه في القتػاب
بمنولة "خمسة عشر" أما الوجه األكؿ فقد ذكرا عدد منهم لقن  سيما عد  الوجه الثاني كهو جعدها

 (ْ) النحاس اتهمه بالبعدل
 مريمل ْْ شاٍياافى{توجيه قراءة :}يا أىبى ى ال تػىٍعبيًد ال

فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػن حػػذؼ يػػاء المػػتقدم ، كالتػػي تناكلهػػا فػػي  أياػػا كردت هػػذا القػػراءة
ٍـّ بالقسػر   كقػاؿ أبػو  القراءة السابقةل يقوؿ  بعد أف ذكر الوجهين الذين تحمأ عديهما قػراءة ابػن أ

عثماف المازنٌ  ف  قراءة مػن قػرأ: }يػا أىبىػ ى ال تػىٍعبيػًد الشاػٍياافى{ إنػه أراد: يػا أبتػا، قػاؿ: كالػدليأ عدػ  
 ل(ٓ) ذل  أف الشاعر قد أ هرها ف  قوله: يا أبتا عٌد  أك عساكا

                                                 

 .ٜٕٚ( حجة القراتاا ٔ) 

 ٕٛٗ/٘ ( الحجة لمقرات السبعة:ٕ) 

 .ٕٗٔ/ٕ( الكتا : ٖ) 

( يقول النحاس:" قال أبو جعفر: يا غالم غالم لوة شاذح ألن الفاني ليس بمنادى فال ينبوي أن تحذف منفه ٗ) 
القراتح بكسر الميم  مف  هفذا القفول بعيفدح ولكفن لبفا وجفه حسفن جّيفد يكفون بمنزلفة قولفك: يفا تمسفة اليات ف

 ٖٚ/ٕ شر أقبموا، لّما جعل االسمين اسما واحدا. إ را  القرين لمنحاس:

.هذا الوجه الذي ذكرل منقول  ن أبي  مي الفارسي في الحجة وهو ٜٕٙ -ٜٕٗ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٘) 
والوجففه ا تففر: أن يكففون أراد: يففا أبتففا فحففذف األلففف كمففا يحففذف التففات،  فففي القففراتح، يقففول:"أحففد وجبيففه 

فتبق  الفتحة داّلة  م  األلف، كما أن الكسرح تبق  دالة  م  اليفات، والفدليل  مف  قفوح هفذا الوجفه كففرح مفا 
ّنفا نتفاف بف ن تتتفرم . جات من هذل الكممة  م  هذا الوجه ...وقال األ ش  : ويفا أبتفا ال تفزل  نفدنا   فل

وقال ر،بة : يا أبتا  ّمك أو  ساكا وقال يتر يا أبتا ويا أبفه...، فممفا كففرا هفذل الكممفة ففي كالمبفم هفذل 
الكفففرح ألزموهففا القمفف  والحففذف  مفف  أن أبففا  فمففان قففد رأى أن ذلففك مّطففردا فففي جميففع هففذا البففا . الحجففة 

.وذكففففرل مكففففي ٖٕٖ.،ٕٚٚ/ٔفففففي المحتسفففف :وذكففففرل أي ففففا ابففففن جنففففي  .ٜٖٔ، ٜٖٓ/ٗ لمقففففرات السففففبعة:
، والتبيفففان فففففي إ فففرا  القففففرين: ٖٛٚ/ٔوالعكبفففري واحففففدا مفففن فالفففففة أوجفففه، انظر:مشففففكل إ فففرا  القففففرين 

، تمبيفد ٖٗ٘، وذكرل أي فا ابفن زنحمفة، ونفاظر الجفيش مفن أحفد وجبيبمفا انظفر: حجفة القفراتاا:ٕٔٚ/ٕ
 .ٖٚٛ٘، ٖٙٛ٘/ ٚالقوا د: 
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 لػم يعوهػا لهػاحبها كهػي قػراءة ابػن عػامر كأبػي فالواضػ  فػي اسػتدالله بهػذا القػراءة أنػه أكال
عدػػ  سػػبيأ تفييػػد رأم رآا فػػي القػػراءة السػػابقة، كهػػو أف أإػػأ فيمػػا يبػػدك لػػي   جع ػػر، ك انيػػا ذكرهػػا 

ـا " هػو " يػابن أمػػي  ػم أبػدل  كسػرة المػػيم فتحػة فانقدبػ  اليػاء إلػػ  ألػف، كيعاػد ذلػػ  أف  "يػابن أ
هناؾ فرؽ بينهما هػو أسػاس الهػبلؼ بػين القػراء، كهػو أف هذا األلف موجودة في " أبتا " كإف كاف 

 م إنه  الثا نقأ توجيه المازني لها عد  أف المراد يا أبتا مستشهدا بقوؿ  "أبتا" هي المنادل بن سهال
 الشاعر: يا أبتا عد  أك عساكال

ة كما أنه رابعا كفنه ينقأ كبلـ أبػي عدػي ال ارسػي فػي الحجػة، كأبػو عدػي لػه فػي هػذا المسػفل
كجهاف األكؿ عد  الترخيم كالثاني ما ذكرا ابػن الشػجرم ، كبهػذا أقػوؿ إنػه لػم يوافػ  أبػا عدػٌي عدػ  

  (ُ) ل، كما أف ابن خالويه كمقي كالعقبرم لهم الوجهاف أن سهماالوجه األكؿ
عديه كعد  ال راء الذم  رل لقارب منها كجه الترخيم  م ردكجوها أخ الوجاج نقأهذا، كقد 

" لةتػػػاف،ن قاػػػرب، يقػػػوؿ:نقدػػػه أياػػػا عػػػ ألف مىػػػن نهػػػ  أراد النأدبػػػة: يػػػا أبتػػػااي  " يػػػا أبػػػً ، كيػػػا أبػػػ ى
 ػػم  كزعػػم قاػػرب أف ال ػػت  عدػػ  جهػػات: إٍحػػداها أنػػ  أردت يػػا أبػػةن يقػػوؿ الوجػػاج:" ، (ِ)فحػػذفهال

 حذف  التٍنوينى، كعد  يىا أبىتاا كىعىدى   قوؿي الارماحل
صمممممممراْمها مممممممَوتى بعمممممممد أَ  ٌممممممما دار  أقى

 

َا مممممممن عاْمهمممممما عاممممممما   ... ْكٌمممممم ٌ بى  وممممممما 

 

كهػػذا الػػذم قالػػه قاػػرب خاػػف كدػػهلالتنوين ال يحػػذؼ مػػن المنػػادل المنهػػوب، ألف النهػػ  
إعػػرابي المنػػادل، كال يجػػوز معػػرىبه منهػػرؼ ةيػػر منػػوف فػػي حػػاؿ النهػػ  كأمػػا قولػػه: يػػا دارى أقػػوت، 

ػػد مػػن أإػػحابنا كال أٍعػػرؼي لػػه كجهػػانل أنشػػد سػػي -بنهػػ  الػػداًر  بويه كالهديػػأ كجميػػي فدػػم يػىػػٍرًكا أحى
ال معنػ  لهػال كلقػن ال ىػٍت ى يجػوزي  -البهريين يىا دىاري أٍقوٍت، باىػم الػراءل كأمػا يػا أبتػاا، فالنأدبػة ههنػا 

 (ّ) عد  أنه أٍبدىؿى من تىاء اإلضافة أل ان  م حذؼ األلف كبقي  ال تحة، كما تحذؼ باإلضافةل

                                                 

، والحجفة ٕٔٚ/ٕ،والتبيفان :ٖٛٚ/ٔمشفكل إ فرا  القفرين: .وانظفر:ٜٖٔ، ٜٖٓ/ٗ: ( الحجة لمقرات السبعة:ٔ) 
 .ٕٜٔ، ٜٔٔفي القراتاا السبع:

 . يقصد فحذف البات فبقيا  م  " أبتا ".ٖ٘/ٕ( معاني القرين :ٕ) 

.يقصففد قطففر  أن المففراد : يففا دارًا فففم حففذف التنففوين ،وانظففر ٕٖٖ/ٖ، ٜٓ، ٜٛ/ٖ( معففاني القففرين لمزجففاد:ٖ) 
 .ٖٗ٘نفسه مع اتتالف في العبارح :حجة القراتاا:التوجيه 
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راح كفنه ينقأ كبلـ الوجاج السػاب   م  القراءة من المشقأ في النحو هذا كرأل النحاس أف
كفي ال ػت  قػوؿ رابػي كفنػه أحسػنها: يقػوف األإػأ القسػر  ػم في ردا عد  قارب كال راء  م قاؿ " 

 (  ُ) أبدؿ من القسرة فتحة كما تبدؿ من الياء ألف فيقاؿ في يا ةبلمي أقبأ: يا ةبلما أقبأللل"
ما نقدػه الوجػاج عػن قاػرب القراءة باستثناء  لدتوجيهات الهرفية التي ذكرت لهذا كبتفمأ يسير

 تنتهي إل  نتيجة كاحدة لقن لها مقدمتاف عد  النحو التالي:كرد عديه يمقن أف أقوؿ إنها جميعا 
 عند الوجاج : أبدؿ من تاء اإلضافة ألف  أبتي تتحوؿ إل  أبتا   م يحذؼ األلفل -ُ
كمػا حػدث " أىبىػ ى "  فتحػة  ػم أبػدؿ مػن القسػرة  أبىً   عند الباقي:  األإأ القسرة  -ِ

كعدػػ  هػػذا فال تحػػة كاأللػػف المبػػدلتاف مػػن جػػنت كاحػػد، لقػػن مػػن قػػاؿ  مػػي ةبلمػػيل
 باأللف سيويد خاوة كهي حذؼ األلفل

 الوخرؼل ٕٕ«كنادكا يا ماًؿ ليق  عدينا ربأ »توجيه: 
كذكر في مجدت تح  عنواف الحذؼ المسم  ترخيما :" للل كركل عن بع  من ال بهيرة 

كنادكا يا »قاؿ، كقد سمي عدٌيا عديه السبلـ، كابن مسعود، كيحي  بن ك ٌاب كاألعمش قرءكا:  له أنه
فقاؿ: إٌف عند أهأ النار لشةبل عن الترخيم! فقاؿ له من سمعه: كيح !  (ِ)« ماًؿ ليق  عدينا رٌب 

  ن وسػهم، إٌف ف  هذا االختهار مػن أهػأ النػار لمعنػ  ال يعرفػه إالٌ ذك فاانػة، كذلػ  أنهػم لمػا ذلٌػ
كتقاٌعػػ  أن اسػػهم، كخ يػػ  أإػػواتهم، كضػػع   قػػواهم، كلػػم تن ػػي اػػقواهم، قهػػرت ألسػػنتهم عػػن 

 (ّ) إتماـ االسم، كعجوكا عٌما يستعمده المال  لقوله، كالقادر عد  التهٌرؼ ف  مناقهل"

                                                 

 .ٜٔٔ، ٜٓٔ/ٕ( إ را  القرين لمنحاس:ٔ) 

يفوَن  –بويفر كفاف، وبكْسفر الفالم  -وقد ُرَوَيفْا َيفا َمفاِل  ( يقول الزجاد  ن هذل القراتح :"ٕ)  وهفذا يسفميه النحو 
متالفتبمففا المصففحف. معففاني القففرين التففَرتيم، وهففو كفيففر فففي الِشففْعر فففي مالففك و ففامر ولكننففي َأْكَرُهُبَمففا ل

هفذا  مف  التفرتيم، والعفر  تفرّتم مالكفا و فامرا كفيفرا إاّل أن  . وقال أبفو جعففر النحفاس:"ٕٓٗ/ٗوا  رابه: 
 أقبل، هذا أفص  الموتين، كما قال: هذا متالف لمسواد، وفيه لوتان يقال: يا مالِ 

  ممكيا حار ال أرمين منكم بداهية ... لم يمقبا سوقة قبمي وال
 . ٓٛ/ٗأقبل، فيجعمون ما بقي اسما  م  حاله. إ را  القرين لمنحاس: ومن العر  من يقول: يا مالُ 

، وبعفض كفالم ابفن الشفجري مسفمو  منفه ٕٚ٘/ٕ.وانظر: وانظر المحتسف : ٖٗٓ/ٕ( أمالي ابن الشجري: ٖ) 
ح التصفري : ، شفر ٜٕٙ/ٔ. وانظفر ابنصفاف ففي مسفا ل التفالف:ٖٗٓ/ ٕكما ذكر د. الطناحي هفامش 

ٕ/ٕ٘ٚ. 
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أف تنوم المحذكؼ،  ،كتعني"(ُ)كهذا الدةة بالقسر ياد  عديها النحاة لةة من ينتظر الحرؼ
رؾ الباقي عد  ما كاف عديه قبأ الحذؼ من حركة أك سقوف، فتقوؿ: "يا جعف" ك "يا مػنص" ك فتت

أكثػر فػي كهػي  ،للل"يا جار" ك "يا هػرؽ" ب ػت  األكؿ، كضػم الثػاني، ككسػر الثالػث، كإسػقاف الرابػي
 ، كفيها لةة أخرل بالام لقنها ال تهمنا في بحثنال(ِ)ًفي الناٍحو" لاالستعماؿ، كأقو 
 يونتل ٖٓ« فبذل  فدت رحوا:»قوله تعال  توجيه 

كردت هذا القراءة في أمالي ابن الشجرم في سياؽ التعديػأ  لمػا عػدؿ عػن مثػاؿ إلػ  مثػاؿ 
كذكػر مػن ذلػ  إػيةة " فػىعىػاًؿ " كأنهػا تنقسػم إلػ   مانيػة أقسػاـ، أربعػة منهػا ه، بػلدمبالةة كما يتهػأ 

ذم يعنينػا مػن األربعػة األخيػرة هػو القسػم األكؿ معربة مهػركفة، كاألربعػة األخػرل معدكلػة مبنيػة، كالػ
الػػذم ذكػػر القػػراءة بهػػددا، يقػػوؿ فيػػه:" فػىعىػػاؿ المسػػٌم  بهػػا فعػػأ األمػػر لدمواجهلللكعدٌػػة بنػػاء هػػذا 
الٌارب أنه إيةة ناب  عن إيةة تاٌمن  معن  الحرؼ، فنواؿ ناب عن انوؿ، كانوؿ ناب عن فعأ 

  أمر المواجه: لتنوؿ، حمبل عد  قولنا: لينوؿ، كلدمتقٌدم: األمر المجوـك بالبلـ؛ ألٌف القياس كاف ف
لننػػوؿ، كمػػا جػػاء فػػ  التنويأ:}كىٍلنىٍحًمػػٍأ خىاايػػاكيٍم{ كلقػػٌن األمػػر لدمواجػػه كثػػر اسػػتعماله، فاسػػتثقدوا 
مج ء البلـ فيه مي كثرة االستعماؿ، فحػذفوها مػي حػرؼ الماػارعة، كاجتدبػوا لد عػأ إذا كػاف  انيػه 

؛ كربمػا اسػتعمدوا عدػ  األإػأ، فقػد ركل عػن النبػٌ  ساكنا هموة الوإػأ ، كبنػوا لتاػٌمنه معنػ  الػبلـٌ
كجاء ف  بع  القراءات: « لتفخذكا مهاٌفقم »إٌد  اهلل عديه كآله كسدم أنه قاؿ في بع  مةازيه: 

كزعم القوفٌيوف أف فعػأ األمػر لدمواجػه مجػوـك بتقػدير الػبلـ األمريٌػة، كهػو قػوؿ « فبذل  فدت رحوا»
لدقيػػاس، كذلػػ  أف الجػػـو فػػ  ال عػػأ نظيػػر الجػػٌر فػػ  االسػػم، فحػػرؼ الجػػٌر أقػػول مػػن حػػرؼ  منػػاؼ

، كما أف االسم أقول من ال عأ، كحرؼ الجٌر ال يسوغ إعماله مقٌدرا، إالٌ عد  سبيأ الشػذكذ  الجـو
  (ّ) ، كإذا امتني هذا ف  القوٌل فامتناعه ف  الاعيف أجدر

                                                 

، وانظففر: الممففع فففي العربيففة البففن جنففي، تحقيففق د. ٚٓٙ/ٜ، والففدر المصففون: ٜٖٛ/ ٜ( البحففر المحففيط: ٔ) 
 .ٗٔٔم، صٜٛٛٔسمي  أبو مومي، دار مجدالوي لمنشر،  مان، 

 .ٛٛ/ٕ( انظر: همع البوامع :ٕ) 
وممفا  ياق ابجابة  ن س،ال، يقول:.ووردا القراتح مرح فانية في سٖٙ٘ – ٖٗ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٖ) 

ذا أمفرا مفن هفذا البفا  كمفه كفان  س ل  نه  يقصد نصر بن  يس  بن ُسفَميع الموصفمي  قفول فعمف :" وا 
فقففففال: إّن الففففالم مو فففففو ة ألمففففر الوا فففف ، فكيفففففف دتمففففا  مفففف  أمفففففر « الففففالم كقولففففك: لففففُتعن بحفففففاجت 

مفصفي : أن ال يف،مر ببفذا المففظ مواجفه، المواجه؟.ف جبا ب نه أراد ف  قول ابفن درسفتويه، فف  تصفحيحه ل



 36 

كهػػي قػػراءة ركيػػت عػػن يعقػػوب الحاػػرمي، كيعتمػػد  ابػػن الشػػجرم القػػراءة لهػػاحبها لػػم يعػػوي 
فػي أف األمػر لدمواجػػه مبنػي لتاػمنه معنػػ   التػػي يوافػ  فيهػا البهػػريين عديهػا فػي تعاػػيد كجهػة نظػرا

الػػبلـ، كالقيػػاس أف يػػفتي بػػالبلـ لقػػن الدةػػة اسػػتعماؿ، ككثػػرة االسػػتعماؿ تسػػتدعي الته يػػف، لقػػن ال 
في قولهم بفف هذا ال عأ  ركيت،  م يرد عد  القوفيينيمني أف يفتي عد  األإأ كما جاء في قراءة 

بالقياس المتمثأ في قياس الجـو في ال عػأ عدػ  الجػر فػي االسػم فهمػا نظيػراف كلقػن الجػر  مجوـك
" مقدرا؟أقول كرةم قوته لم يعمأ مقدرا ف   (ُ)قيف يعمأ الاعيف" الجـو

اًء اٍلًهاىػاًب، كهيػوى ًمػنى اٍلًقداػًة ًبحىٍيػثي يػىٍنبىًةػي أىٍف :" اٍسًتٍعمىاؿي أىٍمػًر اٍلميهىا ىػً  بًتىػ كرأل أبو حياف أف
ػػا لي  ةىػةه رىًديئىػػةه الى يػيقىػاسى عىدىٍيًهلفىاٍل ىًهػي ي اٍلميٍسػػتػىٍعمىأي: اٍضػًرٍب، كىًقيػػأى: لًتىٍاػًرٍب، بىػػٍأ نىػصا الناٍحوًيأػػوفى عىدىػ  أىنػاهى

اىاذاةن فىًبذىًل ى فػىٍدتػىٍ رىحيوا بًالتااًء لًٍدًهاىاًبل كىمىا آ ػىرى اٍلميحىدٍّ يوفى ًمٍن قػىٍوًلًه قىًديدىةه، ًإٍذ الى تىقىادي تيٍح ى ي ًإالا ًقرىاءىةن 
ةي كالسبلـ: لتفخذكا مهافعىدىٍيًه ا  قم، مىيى اٍحًتمىاًؿ أىفا الرااًكمى رىكىل بًاٍلمىٍعنى ، كىقػىٍوؿي الشااًعًر:لهابلى

رَ  ْر ق ممممم ممممم ٌى مممممَن َخ ممممما ابى ٌَ َت  ممممم  ٌى   لْمممممتَق مى أَنى
 

ممممممممممملْْمٌَنا ... ْ مممممممممممً َحمممممممممممَوائَْج الىم سى  َفتَقى
 

ؼي مىا زىعىمى الناٍحًويأوفى  ةه، كىذىًل ى ًخبلى  (ِ) لكىزىعىمى الواجااجي أىنػاهىا ليةىةه جىيٍّدى
كالقراءة ليس  اػاذة كمػا ذكػر أبػو حيػاف بػأ هػي متػواترة ، إال إذا كػاف يقهػد بالشػذكذ هنػا 

كال أرل  أبػو عدػي،ؿ المرفوضة التي جاءت عد  األإأ كمػا ذكػر فهي بمثابة األإو  اذكذ القياس،
كػفف الػذم حساػن التػاءى هنػا أنػه أمػر :" ك  مانعا من القياس عديها لقن في إ ار ما نص عديه ابػن جنػي

ػػا عدػػ  ذلػػ :  لهػػم بػػال رح، فهو بػػوا بالتػػاء ألنهػػا أذهػػ  فػػي قػػوة الهاػػاب، فاعرفػػه، كال تقػػأ قياسن
                                                                                                                            

نمففا يفف،مر بففه غا فف ، مكاتبففة أو مراسففمة...إل . فففم ذكففر كالمففا قريبففا مففن الففنص الففذي ذكففرل أوال. انظففر:  وا 
 .ٕٕ٘، ٕٔ٘/ٕأمالي ابن الشجري : 

 .ٕٛٗ، ٕٚٗ/ٕ( انظر المس لة في ابنصاف :ٔ)     

نقففل الفففرات  ففن الكسففا ي قففا ال:" َوَكففاَن اْلِكَسففا ي ، و ٙٚ٘/ٜ، الففدر المصففون:ٖٔٙ/ٜ( البحففر المحففيط :ٕ)     
، ٜٙٗ/ٔيعي  قولبم )فمتفرحوا( ألنه وجدل قميال فجعمفه  يًبفا، وهفو األصفل.انظر: معفاني القفرين لمففرات:د

، ووصففف ابففن تالويففه هففذا الوجففه فففي ٖ٘ٚ/ٔوصفففبا األتفففش ب نبففا لوففة رديففة : معففاني القففرين :و . ٓٚٗ
لفم تسفتعمل األمفر بفالالم لمحا فر إال فيمفا لفم يسفم فا مفه"انظر الحجفة ففي العربية بال عفم ألن العفر  

، وجعففل الفارسففي هففذل القففراتح مففن قبيففل األصففول المرفو ففة التففي يجففوز اسففتعمالبا ٕٛٔالقففراتاا السففبع:
ن كفان األصفل، ففال تفرّج   يقول:" ولو قما، فمتفرحوا ف لحقا التات لكنا مستعمال لما هو كفالمرفوض، وا 
بالتففات، فففلّن  ذلففك هففو األصففل، لمففا قففد تفرى كفيففرا مففن األصففول المرفو ففة. الحجففة لمقففرات السففبعة: القفراتح 

 .ٖٖٖ.وانظر :حجة القراتاا: ٖٕٛ، ٕٕٛ/ٗ
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ف ال تقبدػه الػن ت قبػوؿ ال ػرح، إال أف تريػد إإػةارهم كإرةػامهم، فتةكػد فبذل  فدتحونػوا؛ ألف الحػو 
كربمػا أدخدػ  الػبلـ فػي :"الوجػاجي ، أك إلضافة معن  التفكيد كمػا نػص(ُ) ذل  بالتاء عد  ما ما 

هذا ال عأ أياا توكيدا فقيأ لتذه  يا زيد كلترك  كلتناد  كعد  هذا قرئ فبذل  فدت رحوا؛ عد  
 ل(ِ)"لنبي أنه قرأ فبذل  فدت رحوا بالتاءالهااب كركم عن ا

ياًة أىٍف تػىقيوؿى ال مىسىاًس{   هل ٕٗتوجيه قراءة: }فىًذفا لى ى ًفي اٍلحى
تناكلػه لمػا عػدؿ عػػن مثػاؿ إلػ  مثػاؿ لدمبالةػػة كذكػر مػا يٌتهػػأ كردت هػذا القػراءة فػي سػػياؽ 

دمبالةػة، كمػا عػدلوا فػىعىػاًؿ عػن بذل  يقوؿ:" ففٌما القسم الثػاني: ف ىعىػاًؿ التػ  عػدلوها عػن المهػدر ل
ػػاًس، أل ال ميمىاساػػةى، كجػػاء فػػ  بعػػ  القراءات:}فىػػًذفا لىػػ ى ًفػػي  ال عػػأ لػػذل ، كذلػػ  قػػولهم: ال مىسى

ياًة أىٍف تػىقيوؿى ال مىسىاًس{ اٍلحى
 (ّ) 

ب ػت  السػين األخيػرة فهػو منهػوب عدػ  البػدء بػه، كمػن  فمػن قػرأ ال مىسػاسى  يقوؿ الوجػاج:"
فهو مبني عد  القىٍسًر، كهو ن ي كقول  مىسىاًس، أم مساس القـو تفمر بذل ، فذذا  قاؿ: ال مىسىاسً 

ػػاًس عدػػ  القسػػر كأإػػدها ال ػػت  لمقػػاف األلػػف، كلقػػن  ػػاًس فهػػو ن ػػي ذلػػ ، كبنيػػ  مسى قدػػ  ال مىسى
مسػػاس كدىرىاًؾ مةنػػث، فػػاختير القسػػر اللتقػػاء الساػػاكنين ألنػػ  تقػػوؿ فػػي المةنػػث فعىٍدػػً  يػػا امػػرأةي، 

 (ْ)   يا امرأةلكأعايت
كتقرأ )ال مىسىاًس( كهي لةة فااية: ال مىسىاًس ال مىسىاًس مثأ  كقاؿ ال راء في معاني القرآف :"

 (ٓ) نواؿ كنظار من االنتظارل
{ فواضحة؛ ألنه : أما قراءة الجماعة:كقاؿ ابن جني في المحتس : "قاؿ أبو ال ت  }ال ًمسىاسى

ػػػا كاىػػػاالمماساػػػة: مى  ػػػاًس" نظػػػرا؛ كذلػػػ  أف ربٍػتيه ًضػػػاسىٍسػػػتيهي ًمسىاسن رابنا، لقػػػن فػػػي قػػػراءة مػػػن قػػػرأ: "ال مىسى
اًر، كلػيت هػذا الاػرب مػن القػبلـ  ممػا  -أعنػي مػا سػمي بػه ال عػأ-"مىساًس" هذا كنػىػوىاًؿ كدىرىاًؾ كحىػذى

                                                 

 .ٖٗٔ/ٔ( المحتس :ٔ) 

، وانظفففر ٕٜم.:ٜ٘ٛٔه ٘ٓٗٔ، ٕدمشفففق، ط –( الالمفففاا لمزجفففاجي: تحقيفففق مفففازن المبفففارك، دار الفكفففر ٕ) 
 .ٖٔٔ/ٕالمقت  : 

 .ٖٚ٘، ٖٙ٘/ ٕابن الشجري:  ( أماليٖ) 
 ٖ٘ٚ/ٖ( معاني القرين وا  رابه: ٗ) 
 .  ٜٓٔ/ٕ( معاني القرين: ٘) 
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ػػاًس"  تػػدخأ "ال" النافيػػة لدنقػػرة عديػػه، نحػػو ال رجػػأ عنػػدؾ كال ةػػبلـ لػػ  ؼ"ال" إذنا فػػي قولػػه: "ال مىسى
عأ، كقول : ال أمٌس  كال أقرب من ، فقفنه حقاية قوؿ القا أ: مىساًس كدىراًؾ كنىواًؿ، فقاؿ: ن ي لد 

  (ُ) للل"ال مىساًس، أم: ال أقوؿ: مساس، ككاف أبو عدي ينعم التفمأ لهذا الموضي لما ذكرته ل 
ً ٍعًأ ؛ أىٍم الى تىمىساًنيل كىًقيأى: هيوى كقاؿ العقبرم:" كىيػيٍقرىأي ًب ىٍتً  اٍلًميًم كىكىٍسًر السٍّيًن كىهيوى اٍسمه ًلدٍ 

نػىنىا ميمىاساةهل اٍسمه ًلٍدهىبىًر ؛ أىٍم الى يىقيوفي بػىيػٍ
 (ِ) 

 ال اتحةل ُ،كقراءة: }اٍلحىٍمدي ليٌدًه{توجيه قراءة :}اٍلحىٍمًد ًلٌدًه{ 
في سياؽ دعم الحجة في تهائة اآلخػرين فيمػا كرد فػي ال تػول التػي  افالقراءت افكردت هات

عرضػػ  عديػػه ألخػػذ الػػرأم فيهػػا كنهػػها:" مػػا يقػػوؿ الٌسػػادة النحويٌػػوف، أحسػػن اهلل تػػوفيقهم فػػ  قػػوؿ 
 (ّ) هأ ضٌمة البلـ فيه ضٌمة إعراب؟للل"« يا أيٌها الرجأي »العرب: 

يقوؿ:" الجواب كاهلل سبحانه الموٌف  لدٌهوابلإٌف ضٌمة البلـ ف  قولنا: يا أيٌها الرجأي، ضٌمة 
لمنادل الم رد المعرفة، لها با ٌرادها منولة بػين منػولتين، فديسػ  كاػٌمة حيػث؛ إعراب؛ ألف ضٌمة ا

ألف ضٌمة حيث ةير ماٌردة، كذل  لعدـ ا ٌراد العٌدة الت  أكجبتهػا، كال كاػٌمة زيػد، فػ  نحػو خػرج 
لػػم يجػػو كإػػ ها بمرفػػوع حمػػبل « حيػػث»زيػػد؛ ألف هػػذا حػػد   بعامػػأ ل ظػػٌ ، كلػػو سػػاغ أف توإػػف 

 ٌمتها ةير ماٌردة، كال حاد ة عن عامألعد  ل ظها؛ ألف ض
}قىػاليوا يىػا ليػوطي ًإناػا ريسيػأي ، ا زيد، يا عمرك، يػا محمػد، يػا بقػركلٌما ا ٌردت الاٌمة ف  قولنا: ي

ة العامػػأ المعنػػوٌم للل إلػػ  مػػاال يحهػػ  كثػػرة، تنػػٌوؿ اال ٌػػراد فيهػػا منولػػ﴾ سػػورة هػػودُٖ{ للرىبٍّػػ ى 
ٌرفعػة فػ  كػٌأ اسػم ابتػدئ بػه مجػٌردا مػن عامػأ ل ظػٌ ، كجػيء لػه ، من حيث ا ٌردت الأالرافي لدمبتد

بهبر، كقول : زيد مناد ، عمرك ذاه ، جع ر جالت، محمػد إػادؽ، إلػ  مػاال يدركػه اإلحهػاء، 
فدما استمٌرت ضٌمة المنادل ف  معظم األسماء، كما استمٌرت فػ  األسػماء المعربػة الاػٌمة الحاد ػة 

ة المبتدأ، ففتبعتها ضٌمة اإلعراب ف  إػ ة المنػادل، فػ  نحػو: يػا عن االبتداء، اٌبهتها العرب بامٌ 
، كمن افف العرب أف تحمػأ  زيد الاويأي، كجمي بينهما أياا أف اال ٌراد معن ن كما أف االبتداء معن ن

                                                 

 .ٙ٘/ٕ( المحتس  : ٔ) 
 .ٖٜٓ/ٕ( التبيان في إ را  القرين: ٕ) 
 .ٖٖٙ/ ٕ( أمالي ابن الشجري: ٖ) 
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الش ء عد  الش ء، مي حهوؿ أدن  تناس  بينهما، حت  إنهم قد حمدوا أاياء عد  نقا اػها، أال 
ٍمػػًد ًلدٌػػًه{ بقسػػر الػػداؿ، تػػرل أنٌهػػم قػػد أتبعػػ وا حركػػة اإلعػػراب حركػػة البنػػاء فػػ  قػػراءة مػػن قػػرأ: }اٍلحى

 (ُ) ككذل  أتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب في قراءة من قرأ }اٍلحىٍمدي ليٌدًه{ بام البلـللل"
فهػػو هنػػا يقػػيت لػػوـك ضػػمة المنػػادل العدػػم الم ػػرد كإػػ ته عدػػ  لػػوـك ضػػمة المبتػػدأ المرفػػوع 

قأ منهمػا ضػمة إعػراب كالجػامي بينهمػا أف إػ ة اال ػراد فػي المنػادل كإػ ته هػي إػ ة باالبتداء ف
معنوية كما أف االبتداء إ ة معنوية، كمن افف العرب أف تحمأ الشيء عدػ  الشػيء بحهػوؿ أدنػ  
تناس  بينهما، بأ إنهم يحمدوف الشيء عد  نقياه، كيعاػي لػذل  اػاهدين: إتبػاع حركػة اإلعػراب 

ه " فقسػػرت الػػداؿ إلتباعهػػا بحركػػة البنػػاء فػػي الـ الجػػر، كػػذل  إتبػػاع داػػ" الحمػػًد لً  لحركػػة البنػػاء فػػي
كفني بابن ك حركة البناء حركة اإلعراب في " الحمدي ليداه" فامة البلـ تابعة لامة اإلعراب في الداؿل

الشػػجرم يريػػد أف يقػػوؿ: إذا كػػاف العػػرب يحمدػػوف الشػػيء عدػػ  النقػػي  فالحمػػأ عدػػ  النظيػػر كلػػو 
 ن  مناسبة أكل لبفد

كيقوؿ ابن جنػي فػي المحتسػ :" قػراءة أهػأ الباديػة: "اٍلحىٍمػدي ليدػه" ماػمومة الػداؿ كالػبلـ، 
كركاها لي بعػ  أإػحابنا قػراءة إلبػراهيم بػن أبػي عبدػة : "الحمػًد ًلدػه" مقسػورتاف، كركاهػا أيانػا لػي 

أف كػػبل االسػػتعمالين   ػػم ذكػػركالحسػػن البهػػرم رحمػػه هللل -رضػػي اهلل عنهمػػا -قػػراءة لويػػد بػػن عدػػي 
اػػاذ فػػي القيػػاس كاالسػػتعماؿ، كأف التةييػػر الواقػػي بهمػػا بسػػب  كثػػرة االسػػتعماؿ كالتػػي سػػوة  إتبػػاع 
أحد الهوتين لآلخر كإارا كالجوء الواحد،  م ذكر أخيرا أف اإلتباع بالام أسهأ من القسر معدبل 

 (ِ)منولة السب  كالمسب  لذل  بفف أقيت اإلتباع ما يقوف فيه الثاني تابعا لؤلكؿ ألنهما ب
بىػػػًأ{كقوله: }كى يوسػػػف،ُّ}كىقالىػػػ ي ايٍخػػػريٍج عىدىػػػٍيًهنا{ توجيػػػه قولػػػه تعال :  لًقػػػني ايٍنظيػػػٍر ًإلىػػػ  اٍلجى

 األعراؼل ُّْ
كردت هاتاف القراءتاف في سياؽ التعديػأ النحػوم لدهػركج عػن األإػأ فػي التقػاء السػاكنين، 

إػأ فػ  حركػة التقػاء السػاكنين، فػذنهم قػد ينهػرفوف فذذا  ب  بمػا ذكرتػه أف القسػر هػو األ يقوؿ:"
كالثػان : أف يقػوف  كذلػ  عدػ  أكجػه عػٌدة، أحػدهاللل عن هذا الحقم لعٌدة تحٌسػن االنهػراؼ عنػهل

                                                 

 ٖٛٙ، ٖٚٙ/ ٕ( أمالي ابن الشجري: ٔ) 
 . ٖٚ/ٔ( انظر المحتس : ٕ) 
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الاٌم إتباعا لاٌمة متقٌدمة، أك لاػٌمة متػفٌخرةللل، كأمػا الاػٌمة المتػفٌخرة التػ  تتبعهػا حركػة مػا قبدهػا، 
بىػًأ{ كلػيت الاػٌم فػ   فنحو ضٌمة الراء ف  }كىقالى ي  ايٍخريٍج عىدىٍيًهنا{ كالظاء ف  }كىلًقني ايٍنظيػٍر ًإلىػ  اٍلجى

هػذا النحػو الزمػا كدوكمػه فػػ  منػذ، كإنمػا هػو اػيء استحسػػنه بعػ  العػرب، كالقسػر أكثػر، كمػػا أف 
 (ُ)زيرٍّا للل" ال ت  ف  ايدا كميدا كرٌد أكثر، كالقسر مستعمأ فيه، تقوؿ: اٍزريٍر قميهى  كزيرأا كزيراا ك 

، ( ِ)ندحػػ  هنػػا أف ابػػن الشػػجرم لػػم يشػػر إلػػ  أف الاػػم فػػي اآليتػػين السػػابقتين قػػراءة أإػػبل 
ن بعػ  العػرب مػاستحسػاف أف هػذا  اإلتبػاع ك ةعدأ الاػم بعدػذكر أف هذا الام ليت الزما ك لقنه 

 كهو األإأل كالقسر أكثر
قين إال أنهػػم عبػػركا عػػن عدػػة كلقػػد لهػػص ابػػن الشػػجرم بقبلمػػه السػػاب  أقػػواؿ العدمػػاء السػػاب

فاػػموا  فػػي النهايػػة تهػػ  فػػي ن ػػت المعنػػ ، فهػػذا سػػيبويه، يقػػوؿ:" لقنهػػاالاػػم بعبػػارات أخػػرل 
السػػاكن حيػػث حركػػوا كمػػا ضػػموا األلػػف فػػي االبتػػداء ككرهػػوا القسػػر هػػا هنػػا كمػػا كرهػػوا فػػي األلػػف 

" كمن ضم التاء فدثقأ كيقوؿ الوجاج (ّ) "فهال   سا ر السواكن كما خال   األلف سا ر األل اتل
،كقػاؿ النحػػاس " باػم التػاء اللتقػػاء السػاكنين ألف القسػػرة تثقػأ إذا كانػػ   (ْ)الاػمة بعػد القسػػرة"

،كقػػاؿ أبػػو منهػػور األزهػػرم" همػػا لةتػػافللل كمػػن ضػػم فػػؤلف ألػػف الوإػػأ كػػاف حقهػػا (ٓ)بعػػدها ضػػمة"
، كهػػذا (ٔ)بدهػػا"الاػػم لػػو ابتػػدئ بهػػا، فدمػػا سػػقا  فػػي الوإػػأ نقدػػ  ضػػمتها إلػػ  الحػػرؼ الػػذم ق

القوؿ مست اد من كبلـ سيبويه الساب ، كقاؿ ابن جني" كضم اللتقاء الساكنين لتهرج من ضمة إل  
ضمة، كمػا كنػ  تهػرج منهػا إليهػا فػي قولػ : ايخػريجل
، كيبقػ  القػوؿ النهػا ي فػي المسػفلة كهػو" (ٕ) 

 (ٖ)الوجهاف متساكياف" 

                                                 

 .ٖٛٚ، ٖٚٚ/ٕي : ( أمالي ابن الشجر ٔ) 

( َكَسففر التففات والنففون وصففال أبففو  مففرو، و اصففم، وحمففزح، ويعقففو  الح ففرمي، و ففمبا البففاقون. إتحففاف ٕ) 
 .ٙٗٔ، ٙٙ/ٕف الت البشر: د

 .ٖٓٚ، ٜٖٙ/ٕ، وانظر األصول في النحو:ٖ٘ٔ/ٗ( الكتا  لسيبويه:ٖ) 

 .ٕٕٔ.وانظر:حجة القراتاا: ٙٓٔ/ٖ( معاني القرين وا  رابه: ٗ) 

 ٕٔ/ٕ را  القرين لمنحاس:( إ٘) 

 .ٜٓٔ/ٔ( معاني القراتاا: ٙ) 

 .ٓٚ/ٔ( المحتس  :ٚ) 

 .ٜٓٔ/ٕ، والكناش في النحو والصرف:ٓٚٙٗ/ٜ( تمبيد القوا د: ٛ) 
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 الرعدل ِْنػىٍعم عقب  الدار "، " فالبقرة  ُِٕ«فػىنىًعماا هيى »توجيه قراءة 
في سياؽ الحديث عن الهبلؼ النحوم كاالحتجاج عد  اآلخرين :" كردت هاتاف القراءتاف 

كأٌما استداللقم بقولهم: نعيم الٌرجأ زيد، فهذا مٌما ركاا قارب كحدا ، كإذا إٌ  ذل  عن العرب، 
جػػاء عدػػ  مثػػاؿ فعػػأ ك انيػػه حػػرؼ ، ككػػٌأ مػػا مى ًدػػ، مثػػأ عى مى ًعػػأإػػده نى « نعػػم»فدػػيت بحٌجػػة لقػػم، ألف 

كالثان : إسػقاف  ، أحدها: استعماله عد  أإده ك ىًهذو، كقد ضىًح ل(ُ)حدقٌ ، فدهم فيه أربعة أكجه 
عينه كإقرار فا ه عد  ال ت ، تقػوؿ: فىٍهػذ ، كقػد ضىػٍح  زيػدلكالثالث: إتبػاع فا ػه عينػه فػ  القسػر، 

عد كسر فا ه، تقوؿ: ًفٍهذ، كقد ًضٍح  بقرلكقػرأ كالرابي: إسقاف عينه ب تقوؿ: ًفًهذ، كقد ًضًح ل
ب ت  النوف ككسر العين، كقرأ آخركف: }فىًنًعٌما{ بقسرهما، كقرأ يحي  بن « فػىنىًعماا هيى »بع  القٌراء: 

ك ٌػػاب: }فػىػػنػىٍعمى عيٍقبىػػ  الػػٌداًر{ ب ػػت  النػػوف كسػػقوف العػػينللل كإذا  بػػ  هػػذا فاليػػاء فػػ  قػػولهم: نعػػيم 
أاػػبي ال ػػرزدؽ كسػػرة الػػراء مػػن الهػػيارؼ، كالهػػاء مػػن الػػدراهم، فنشػػفت عػػن  الرجػػأ، إاػػباع، كمػػا
 (ِ)القسرة الياءللل" 

لػػيت ذلػػ  اػػػيئنا  كقػػد ذكػػر إػػاح  اػػرح الم هػػأ أف الدةػػات المركيػػػة فػػي نعػػم كبػػئت :"
ٍين ال عدىٍين، كإنٌما هو عمأ في كٌأ ما كاف عدػ  "فىًعػأى" مٌمػا عينػه حػرؼي حدػ ، اسػمنا كػاف  يهتٌص هذى

"، فذنٌه يسوغ فيهما، كفي كأٍّ ما كاف مثدهما أربعةي أكجػهل كالعدٌػةي فػي أك ف "اىًهدى : "فىًهذو"، كى ، نحوى عبلن
ذل  أف حرؼ الحد  ييستثقأ إذا كاف مستً بلن كإخراجيه كالتهوٌع، فدذل  آ ػركا الته يػفى فيػه، ككػأي 

ل ، كاف أكثرى استثقاالن  (ّ) "ما كاف أاٌد تسٌ بلن
القبلـ الساب  ذكر الدةػات الػواردة فػي "نعػم" كيعتمػد عديهػا أكال فػي  نجد ابن الشجرم في

الػػرد عدػػ  القػػوفيين فػػي أف القػػوؿ الػػذم رككا عػػن قاػػرب" نعػػيم الرجػػأ " جػػاء عدػػ  لةػػة مػػن تدػػ  
                                                 

، فقفد ٜٕٕ، ٕٕٛ/ٔ( يتفق العممات  مف  هفذل الموفاا األربفع، وتوجيببفا باسفتفنات األزهفري معفاني القفراتاا ٔ) 
،وذكرهفا العكبفري ٔٗٔ/ٔ، ومشفكل إ فرا  القفرين: ٕٖٔ/ٔالقفرين لمنحفاس:إ فرا   ذكر أنبا فالففة،انظر:

،كمفا ذكرهفا أبفو حيفان حسف  رتبفة كفل ٕٕٔ/ٔالتبيان في إ را  القفرين:  دون أن يذكر أنبا أربعة انظر:
فا  منبفا ففي الفصفاحة، وقفال:" قفال بعفض أصفحابنا: األفصف  ِنْعفَم، وهفي لوفة القفرين، ففم ِنِعفَم، و ميفه  ِفنِعمَّ

شفففرح ، و  ٓٛ/ٓٔالتفففذييل والتكميفففل:  {، ففففم َنِعفففَم، وهفففي األصفففمية، ففففم َنْعفففَم، وهفففي ففففي الرتبفففة الرابعفففة.ِهفففيَ 
 .ٖٜٖ – ٜٖٓ/ٗالمفصل: 

 .ٜٔٗ/ ٕ( أمالي ابن الشجري : ٕ) 

 . ٜٖٓ/ٗشرح المفصل:  (ٖ) 
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كهػي فػي توجيػه قػراءة " فػىنىًعمػا " الدةات  ػم أاػبع  القسػرة يػاء، كمػا أنػه اعتمػد عدػ  تدػ  الدةػات
ػػة نى ف أإػػأ قػػراءة األإػػأل" ألى  ًدمى ػػا  مى ًعػػاٍلقى ػػًة عدػػ  أىٍإػػدهىا كىًهػػي أحسػػن أًلىناػػهي الى يقػػوف ًفيهى ًدمى فىػػفتوا بًاٍلقى
هي ااذة لقنها أياا تةيد لةة من الدةات ك  (ِ)قراءة يحي  بن ك اب كذل  ،  (ُ)اٍلجمي بىين ساكنين 

بها في دعم  التي ذكرها، كبذل  تقف عد  قدـ المساكاة مي القراءة المتواترة من حيث االستدالؿ
 الحجا في الهبلؼ النحومل

ا الناًبيا توجيه قراءة:  آؿ عمرافل ٖٔ{النبيٍّ  }،{}ًإفا أىٍكلى  الٌناًس بًًذٍبراًهيمى لىداًذينى ًاتػابػىعيواي كىهذى
 }ًإفا أىٍكلىػ  النٌػاًس بًػًذٍبراًهيمى لىداػًذينى راءات الهارجػة عػن قػراءات السػبعة:قرأ بعػ  أإػحاب القػ

ا الناًبيا ًاتػابػىعي  { باله  ، فمن نه  عا ه عد  الهاء من قوله: }الناًبيٍّ {بالنه ، كقرأ آخركف:واي كىهذى
}بًػًذٍبراًهيمى{ فالتقػدير: إٌف أكلػ  النػاس كمن خ ػ  عا ػه عد  }ًاتػابػىعيواي{ أل اتٌبعوا كاتٌبعوا هذا النبٌ ل

 ( ّ) لل"بذبراهيم كبهذا النبٌ  لٌدذين اتٌبعوال
بة كمػا فعػأ ابػن رم كأبو حياف كالسمين الحدبػي القػراءة باألكجػه الثبل ػة دكف نسػكذكر الومهش

أف التقػدير فػي كجػه  كرأل السػمين الحدبػي عدػ  األكجػه المػذكورة ن سػهال الشجرم، كما أنهم كجهوها
 ػم أجػاب عػػن  ،فيػػه إاػقاؿ فػي الماابقػػة "،إٌف أكلػ  النػػاس بػذبراهيم كبهػذا النبػػٌ  لدٌػذين اتٌبعػوا :"الجػر

فيقػػاؿ: »اتبعػػوا « كفيػػه نظػػره مػػن حيػػث إنػػه كػػاف ينبةػػي أىٍف يػيثػىناػػ  الاػػمير فػػي يقػػوؿ:" هػػذا اإلاػػقاؿ،
ػػ أ أىف يػيٍرضيػػواي{ اتبعوهمػػا،  لأمػػا النحػػاس كمقػػي  (ْ)ل"الدهػػم إال أف يقػػاؿ: هػػو مػػن بػػاب }كاهلل كىرىسيػػوليهي أىحى

 العاف عد  الهاء في اتبعوال كالعقبرم فدم يذكركا من األكجه المهال ة لح ص إال كجه النه  عد 

(ٓ) 

                                                 

 .ٔٗٔ/ٔ،و مشكل إ را  القرين: ٕٕٔ/ٔالتبيان في إ را  القرين:  ،وانظر:ٚٗٔحجة القراتاا  (ٔ) 

 .ٖٙ٘/ٔ( المحتس : ٕ) 

يقففول د. الطنففاحي:" وقففراتح النصفف  هففذل نسففببا ابففن تالويففه إلفف   ٕٖٗ، ٖٔٗ/ ٕ( أمففالي ابففن الشففجري: دٖ) 
أب  الّسّمال، متتصر في شواّذ القراتاا من كتا  البديع البن تالويه، مكتبة المتنبي، القاهرح،د:ا، ص 

ببا هو وال غيرل.ووجه الجر  م  النحو الذي ذكر  ند ابفن ، ولم ينسببا غيرل، أما رواية الجّر فمم ينسٕٙ
 الشجري.

 .ٖٕٗ/ٖ، والدر المصون:ٖٕٓ/ٖ، البحر المحيط ٖٔٚ/ٔ( انظر الكشاف: ٗ) 
 .ٕٓٚ/ٔ، التبيان في إ را  القرين: ٕٙٔ/ٔ، مشكل إ را  القرين: ٗٙٔ/ٔ( إ را  القرين لمنحاس: ٘) 
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}  البقرةل ُِٗتوجيه قوله تعال : }كىيىٍسئػىديونى ى ماذا يػيٍنً قيوفى قيًأ اٍلعىٍ وي
}يىػٍدعيو ًمػٍن ديكًف كردت هذا القراءة في سياؽ رد توجيه نحوم من التوجيهات في قوله تعال 

ؿي اٍلبىًعيدي  الداًه مىا الى يىايرأاي كىمىا الى يػىنػٍ ىعيهي ذىًل ى هيوى ا ﴾ يىٍدعيو لىمىٍن ضىرأاي أىقٍػرىبي ًمٍن نػىٍ ًعًه لىًبٍئتى ُِلاابلى
ٍولى  كىلىًبٍئتى اٍلعىًشيري   يقوؿ :"للل كاختار الوٌجاج كجها رابعا، كزعم أنه أسٌد ، ﴾{ سورة الحا ُّاٍلمى

{من كٌأ ما قيأ فيهػا كأبػين، كأنػه مٌمػا أة دػه الم ٌسػرك  }ذًل ى هيػوى مػن قولػه: ف، كهػو أنػه جعػأ }ذلًػ ى
}هيوى الاابلؿي اٍلبىًعيدي{ كموضعه نه  بيدعو، ا ناقها بمعن  الذل، كإدته قوله:الاابلؿي اٍلبىًعيدي{ اسم

}لىمىٍن ضىػرأاي أىقٍػػرىبي ن الذل هو الابلؿ البعيدل كقولػه:مةٌخرا، فالتقدير: يدعو الو « يدعو»عمأ فيه 
ػٍول {ل كاسػتدٌؿ عدػ  أف أسػماء اإلاػارة قػد اسػتعمد  ًمٍن نػىٍ ًعًه{ مسػتفنف مبتػدأ، كخبػرا  }لىبًػٍئتى اٍلمى

بمعنػػ  األسػػماء النٌػػواقص، الم تقػػرة إلػػ  الٌهػػبلت بقولػػه:}كىما تًٍدػػ ى بًيىًمينًػػ ى يػػا ميوسػػ {للل كإجػػازة 
استعماؿ أسماء اإلاارة عد  اإل ػبلؽ بمعنػ  األسػماء النٌػواقص المسػتعمدة بػاأللف كالػبلـ، مػذه  

« مػا»إذا اناػٌم إلػ  « »ذا»سم كاحد مػن أسػماء اإلاػارة، كهػو في ا (ُ)كافقهم سيبويه لدقوفيين، ك 
« ما»مي « ذا»ف  نحو قول : ماذا فعد ؟ كماذا ت عأ؟ كله ف  ذل  مذهباف، أحدهما: أف يرٌك  

فيجعدهمػػا اسػػما كاحػػدا بمعنػػ  قولػػ : أٌل اػػيء؟ كيحقػػم عدػػ  موضػػعه بالنهػػ ، عدػػ  أنػػه م عػػوؿ، 
كجوابػػه منهػػوب مثدػػه بذضػػمار فعػػأ، مثػػأ الػػذل  هػػر، كتمثيػػأ ذلػػ  أف يقػػاؿ: مػػاذا نهػػبه مػػا بعػػدا، 

 أكد ؟ فتقوؿ: خبوا، فتامر: أكد ل
بمعنػػ  الػػذل، كمػػا بعػػدا مػػن « ذا»اسػػما م ػػردا مبتػػدأ، ك « مػػا»كالمػػذه  اآلخػػر: أنػػه يجعػػأ 

ماذا أكد ؟  فذذا قيأ:« ما»كيرفي الجواب برفي « ما»ال عأ كال اعأ إدته، كموضعه رفي بفنه خبر 
قٌدرا: أٌل ايء الذل أكد ؟ فيقاؿ: خبو، أل الػذل أكدػ  خبػو، كهػو خبػر، للل كقػد قر ػ  اآليػة 
{ كنهبه، فالنه  عندا بتقدير: أٌم  { برفي }اٍلعىٍ وى عد  كجهين: }كىيىٍسئػىديونى ى ماذا يػيٍنً قيوفى قيًأ اٍلعىٍ وى

، كالرفي بتقدير: أٌم ا يء الذل ين قػوف؟ قػأ: هػو الع ػو، أك الػذل ايء ين قوف؟ قأ: ين قوف الع وى
ل" ين قوف الع وي
 (ِ) 

                                                 

 .ٜٔٗ، ٚٔٗ/ٕ( الكتا  :ٔ) 
 .ٗٗٗ، ٖٗٗ/ٕالشجري :  ( أمالي ابنٕ) 
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فػابن الشػجرم يػدفي توجيػه الوجػاج بػفف اسػتعماؿ أسػماء اإلاػارة نػواقص مػذه  القػػوفيين، 
ككافقهػػم سػػيبويه فػػي اسػػم كاحػػد كهػػو" مػػاذا " كيسػػتدعي القػػراءة التػػي تةكػػد ذلػػ  كيوجههػػا دكف أف 

بهػػرم، كالتوجيػػه الػػذم قػػاؿ بػػه محػػأ ات ػػاؽ بػػين جميػػي ، كهػػي قػػراءة أبػػي عمػػرك اليعوكهػػا لهػػاحبها
 بناء عد  القوؿ بالتركي  كعدمه في ماذال (ُ) العدماءل

 األنبياءل ٖٖ«نيجٍّ  المةمنين»توجيه قوله تعال :" 
تعػػد هػػذا القػػراءة مػػن المشػػقأ فػػي النحػػو، ككإػػأ األمػػر بػػبع  النحػػاة أف اتهمهػػا بػػالدحن، 

سػما  فاًعديػه ال يي  عىاإػم بنػوف كاحػدة فػىدىٍحػن ال كجػه لػه، ألف مػا ال ففماا مػا ركم عىػنٍ  يقوؿ الوجاج :"
ػاءي المػةمنينل كهػذا خاػف بذجمػاع النحػويين كدهػم، ال  يقوف ًبةىير فاعألكقػد قػاؿ بعاػهم: نيجٍّػي النىجى

يجوز ضيًربى زيػدان ، تريػد ضػرب الاػرب زيػدان ألنػ  إذا قدػ ى ضػرب زيػد فقػد عدػم أنػه الػذم ضيػربىه 
، ف كمػن النحػاة أياػا مػن اتهمهػا بالاػعف مثػأ  (ِ) "بل فا ػدة فػي إضػمارا كإقامتػه مػي ال اعػألضىٍربه

 (ّ) العقبرم كابن الحاج ل
نظػػرا لدػػبت الػػذم قػػد يبػػدك فػػي  توجيػػه هػػذا القػػراءة ، فقػػد خهػػها ابػػن الشػػجرم بحػػديث ك 

أبػ  قاؿ أبػو بقػر بػن مجاهػد: قػرأ عاإػم فػ  ركايػة مستقأ ضمن مجدت من مجالت أماليػهليقوؿ:"
بنوف كاحدة مشٌددة الجيم، عد  ما لػم يسػٌم فاعدػه، كاليػاء سػاكنة، قػاؿ: « نيجٍّ  المةمنين: »(ْ)بقر

كركل عبيػػد عػػن أبػػ  عمػػرك، كعبيػػد عػػن هػػاركف عػػن أبػػ  عمػػرك، كػػذل ، كهػػو كهػػم، ال يجػػوز هاهنػػا 
ذف  ف  ال تدةم ف  الجيم، كإنما خ ي  ألنها ساكنة تهرج من الهياايم، فح اإلدةاـ؛ ألف النوف

 القتابة، كه  ف  الد    ابتة، كمن قاؿ: مدةم، فهو ةد،ل

                                                 

،و الكشففاف ٘ٛٔ/ٔ،ومعففاني القففرين ل،تفففش: ٖٜٕ/ٔمعففاني القففرين وا  رابففه: ( انظففر  مفف  سففبيل المفففال:ٔ) 
،والحجفففففة ففففففي القفففففراتاا ٕٔٓ/ٔ، ومعفففففاني القفففففراتاا:ٓٗ، ٜٖ/ٔ،ومعفففففاني القفففففرين: ٚٔٔ/ٔلمزمتشفففففري:

،والمبا  في  مل البنفات ٜٖٔ، ٖٛٔ/ٔ،ومعاني القرين لمفرات: ٔٔٔ/ٔ،وا  را  القرين لمنحاس: ٜٙالسبع:
،ومشففكل ٜٖٔ، ٖٛٔ/ٕ، والحجففة لمقففرات السففبعة:ٙٚٔ/ٔ،و التبيففان فففي إ ففرا  القففرين:ٕٕٔ/ٕواب ففرا :

 .ٜٕٔ/ٔإ را  القرين:

 .٘٘/ٖ. وانظر: إ را  القرين لمنحاس:ٖٓٗ/ٖ( معاني القرين وا  رابه :ٕ) 

 .ٔٙٔ/ٔنات واب را :د،والمبا  في  مل البٖٕٓ/ٔ( انظر أمالي ابن الحاج  :دٖ) 
 . ٖٓٗ( أبو بكر شعبة بن  ياش، انظر: السبعة في القراتاا:ٗ) 
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قػػاؿ أبػػو عدػػٌي: القػػوؿ فػػي ذلػػ  أٌف عاإػػما ينبةػػ  أف يقػػوف قػػرأ }نػيٍنًجػػي{ بنػػونين، كأخ ػػ  
الثانيػػة، ألف النػػوف ته ػػ  مػػي حػػركؼ ال ػػم، كال تبػػٌين، فػػالتبت عدػػ  السػػامي اإلخ ػػاء باإلدةػػاـ ، مػػن 

كاإلدةاـ ةير مبٌين، كيبٌين ذل  إسقانه الياء مػن نٌجػ ؛ ألف ال عػأ حيث كاف كٌأ كاحد من اإلخ اء 
فذسػقاف اليػاء يػدؿ عدػ  أنػه قػرأ }نػيٍنًجػي{  للل إذا كاف مبنٌيا لدم عوؿ به ككاف ماضيا لم يسٌقن آخرا

كمٌما يمني أف يظٌن ذلػ  بػه نهػبه قولػه المػةمنين مػن }نػيٍنًجػي اٍلميػٍةًمًنينى{ كلػو   كما ركل ح ص عنهل
ففٌمػػا قػػوؿ مػػن قػػاؿ: إنػػه يسػػند ال عػػأ إلػػ  المهػػدر،    مػػا لػػم يسػػٌم فاعدػػه لوجػػ  أف يرفػػيلكػػاف عدػػ

 كيامرا؛ ألف ال عأ دٌؿ عديه، فذل  مٌما يجوز ف  ضركرة الشعر، فالبي  الذل أنشدا:
 ولمممممو ولمممممدت قفٌمممممرة جمممممرو كلمممممب

 

 لسممممممممب  بممممممممذلا الجممممممممرو الكالبمممممممما ...

 

رنا أٌف الراكل حس  اإلخ اء إدةاما، أال ال يقوف حٌجة ف  هذا القراءة، كإنما كجهها ما ذك
ترل أف ال عأ المبنٌ  لدم عوؿ ينبة  أف يسند إليه كما يسػند المبنػٌ  لد اعػأ إليػه، كإنمػا تسػند هػذا 
األاياء إل  الظركؼ كالحركؼ الجارٌة، إذا لم يذكر الم عوؿ به، ففٌما إذا ذكر الم عوؿ به فبل تسند 

  بػػه، كإنمػػا حػػذف  النػػوف مػػن الهػػٌ، كراهيػػة الجتمػػاع إػػورتين إلػػ  ةيػػرا؛ ألف ال عػػأ لػػه فهػػو أكلػػ
 (ُ)للل" مٌت قتين

مبنٌي لدم عوؿ، كأنه مسند « نٌج »عد  أٌف  (ِ)كأقوؿ: إٌف ال ٌراء هو الذل ركل البي  ااهدا
 الٌسػ ا  ، ككػاف األإػأ: لسػٌ  القػبلبي بػذل  القػبلبى  ٌ  الٌسػ أ إل  المهدر المقٌدر، كالمراد: لسيػ

بوالد ذل  الجرك، كهذا كما قاؿ أبو عدٌي إنما يجوز ف  ضركرة الٌشعر، كإذا كاف إسناد بذل ، أل 
ال عأ إل  المهدر الظاهر الموإػوؼ، كنهػ  الم عػوؿ بػه مٌمػا ال يحتمدػه إالٌ الاػركرة، فمػا  نٌػ  

 بالمهدر المقٌدر، كقول  ف  التهري  بالمهدر: ضرب الارب الشديد زيدال
و بقر بن مجاهد كأبو عدٌي ف  هذا القػراءة، مػن الػرٌد عدػ  مػن  ػٌن كأقوؿ: إف الذل قاله أب

أف النوف تدةم ف  الجيم، كمن إفساد ما ذه  إليػه ال ػٌراء فػ  البيػ  الػذل أكردا، كمػن االحتجػاج 
ف  إبااؿ كوف ال عأ مبنيٌػا لدم عػوؿ مػي سػقوف يا ػه كنهػ  المػةمنين، قػوؿ سػديد، يشػهد بهػٌحته 

 مقاييت العربٌيةل

                                                 

 .ٕٓٙ/٘( الحجة لمقرات السبعة: ٔ) 

 .ٜٔ٘/ٕ( لم يرد البيا في المعاني وأشار إل  ذلك العالمة الطناحي.انظر:هامش ٕ) 
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  ف  هذا القراءة كجه يهرج ال عأ من بنا ه لدم عوؿ، كعن إدةاـ النوف ف  الجيم، كخار ل
أراد: ننٌجػ ، م تػوح النػوف مشػٌدد « نجػ »كال يهرجه عن قياس كبلـ العرب، كهو أف يقوف القػارئ 

الجيم، فحذؼ النوف الثانية كراهة توال  مثدين متحرٌكين، كما حذؼ التاء من قػرأ }تىػذىكاريكفى{خ يف 
الػػػذاؿ، حػػػذؼ التػػػاء الثانيػػػة مػػػن تتػػػذٌكركف، ككمػػػا حػػػذفوا بذجمػػػاع التػػػاء الثانيػػػة، مػػػن تتنػػػٌوؿ، كقػػػرءكا  

أراد ننٌجػ  مجػ ء الماضػ  « نج »كيقٌول أٌف من قرأ: لل لالقدر، ْكٌدهم:}تػىنػىواؿي اٍلمىبلً قىةي كىالرأكحي{
{ فدمػا جػاء الماضػ  عدػ  فٌعدنػا: نٌجينػا، قبده عد  فٌعدنا مشٌدد العػين، فػ  قولػه: }كىنىجاٍينػااي ًمػنى اٍلةىػمٍّ 

جػػاز لمػػن قػػرأ ننجػػ ، بسػػقوف النػػوف، أف يحػػتٌا بسػػقونها فػػ  « كأنجينػػاا»قوبػػأ بننٌجػػ ، كلػػو كػػاف 
 (ُ) الماض ل ففنعم الٌنظر فيما ذكرته، فهو أعب  بالٌهواب من ةيرال

ذكرهػػا كقبػػأ أف أحدػػأ كػػبلـ ابػػن الشػػجرم أقػػوؿ إف هػػذا المسػػفلة مػػن مسػػا أ الهػػبلؼ التػػي 
العقبرم في التبيين ، تح  عنواف إقامة المهدر مقػاـ ال عػأ ، كأاػار بػفف هػذا هػو رأم القػوفيين، 
كأف لدبهريين فيها مذهبين الجواز كعدمه، م ذكػر  الشػواهد التػي تةكػد رأم المجيػوين كالػرد عديهػا 

ش جػواز إنابػة كنقأ أبو حيػاف هػذا القػبلـ عػن العقبػرم فػي التػذييأ، كنقػأ عػن األخ ػ (ِ)كتهريجها
أف يتقدما عد  الم عوؿ به، فذف تفخرا لػم يجػو أف يقػاـ إال المهدر كالظرؼ عن الم عوؿ به بشرط 

ككاف  القوفيين كاألخ ش في الظرؼ فق،، كما انتهر نا ر الجيش لدقوفيين كما فعأ الم عوؿ به،
 (ّ) ابن مال ل
كنقأ كبلـ أبػي عدػي كرأم ابن الشجرم مواف  لدبهريين،  كاض  من النهوص السابقة أفك  

، كنسػ  البيػ  المػذكور لد ػراء كهػو لػيت لػه كمػا  فػي االعتػراض عدػ  مػن رأل الجػواز ابن مجاهد
ابن الشجرم إل  أنه خار له رأم تحمأ عديه القراءة دكف حاجػة إلػ     م انتهأاار دل الاناحي ، 

يػاس العربيػة، كهػو القػوؿ بحػذؼ القوؿ بالبناء لد اعأ أك اإلخ اء كةيرا، كفي الوق  ذاتػه موافػ  لق
النوف الثانية من نػينىٌجي كعدأ ذلػ  بقراهػة اجتمػاع المثدػين كاستشػهد عديػه باألدلػة التػي تدعمػه مػن 

 السماع المتمثأ في القراءات القرآنيةل

                                                 

 .ٕٓ٘ -ٚٔ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري :دٔ) 

، والتففففذييل ٕٓٚلمسفففف لة انظففففر:التبيين  ففففن مففففذاه  النحففففويين : ص ( لمزيففففد مففففن التفصففففيل حففففول اٖ( ،)ٕ) 
ورأى  ٖٓٗ/ٖ.ومعففاني القففرين لمزجففاد: دٕٖٙٔ -ٕٛٙٔ/ٗ، وتمبيففد القوا ففد:ٕٚٗ -ٕ٘ٗ/ ٙوالتكميففل:

 أنه ال يجوز أن نقول: نجي النجات الم،منين فبذا تط  بلجماع النحويين كمبم.
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   ذكر الدكتور الاناحي أف ابن جنػي سػبقه إليػه فػي الههػا ص، ،كهذا الرأم الذم انته  إليه
إعراب القرآف إل  أنه رأم األخ ش الهػةير" عدػي بػن سػديماف" يقػوؿ:" قػاؿ  كما أاار النحاس في

أبو جع ر: كلػم أسػمي فػي هػذا أحسػن مػن اػيء سػمعته مػن عدػي بػن سػديماف قػاؿ األإػأ" نػينىجٍّػي" 
 (ُ)فحذؼ إحدل النونين الجتماعهما كما يحذؼ إحدل التاءين الجتماعهما نحو" كال ت رقوا ،

من الشواهد ككػبلـ النحػاة، يعترض به عديها ما  اله ا المذكورة الوجو  كخبلإة القوؿ أف كأ
كلقن رأم األخ ش الهةير كابن جني الذم نسبه ابن الشجرم إل  ن سه هو أيسرها ألنه كما يقوؿ 

ًقرىاءىة اٍبن ابن هشاـ بفنه " قد يقوف اٍلموضي الى يتىهىراج ًإالا عد  كىجه مىٍرجيوح فىبلى حرج عد  مهرجه كى
 (ِ) ل"كىعىاًإم }كىكىذىًل ى نجي اٍلميةمًنينى{ عىامر

رى اهلًل تىٍفميريكنً ك الحجر، ْٓ}تػيبىشٍّريكفٍّ{ ك{توجيه قوله تعال : }فىًبمى تػيبىشٍّريكفً   ْٔي أىٍعبيدي{}أىفػىةىيػٍ
 الومر

تدعيم الوجه الذم رآا ابن الشجرم في قوله" نجي في سياؽ  كردت هذا القراءات الثبلث  
يقػوؿ:" كمٌمػا جػاء الذم تناكلته فػي القػراءة السػابقة،  حذؼ إحدل النونين جاء عد  المةمنين" كأنه

من حذؼ إحدل النونين المتحرٌكتين حذفها ف  قراءة نافي:}فىًبمى تػيبىشٍّريكًف{ بقسر النوف خ ي ة، فٌر 
القػٌراء عدػ   }تػيبىشٍّػريكفٍّ{ كبػاق نػه ابػن كثيػر إلػ  اإلدةػاـ، فقرأ:من تبٌشػركنىني إلػ  الحػذؼ، كمػا فػٌر م

رى اهلًل تىػػٍفميريكًني  فػػت  النػػوف كحػػذؼ الم عػػوؿ بةيػػر دليػػأ عديػػهل ككػػذل  اختد ػػوا فػػ  قولػػه تعػػال :}أىفػىةىيػٍ
 فٌركا من تفمركنىن  إل  اإلدةاـ، كنافي حذؼ الثانيةل (ّ)أىٍعبيدي{ فسٌتة من القٌراء

أحػدهما، كهػذا الخبلؼ بين العدماء في أف اجتماع حرفين من جنت كاحد داع إل  إسقاط 
من لةة العرب، فذذا كاف إسقاط أحد الحرفين إذا سقن أحدهما كتحرؾ اآلخر كمػا فػي "أحسىٍسػ ي 
" يقوف داعيا لدحذؼ فتتحوؿ القدمة إل  أحىٍس ي فذف إسقاط أحد الحرفين المتحػركين يقػوف مػن 

، كلعأ ما نقده  (ْ)باب أكل ، كالمبدأ العاـ الذم يام مثأ هذا الظواهر هو الته يف ككراهية الثقأ
ابن الشجرم في القبلـ الساب  يوض  ذل  لقنه فيه ايء من الةمػوض، هػذا الةمػوض راجػي إلػ  

                                                 

 .ٜٖٛ/ٔ ص:، وانظر التصاٙ٘/ٖ( إ را  القرين لمنحاس: ٔ) 

، و مففف  هففذا جفففرا تتريجفففاا النحففويين انظفففر مففففال : ابففن النفففاظم ففففي شفففرح ٕٕٚ، ٕٔٚ( مونففي المبيففف : ٕ) 
 .ٜٔٙ/ٔم، ٕٓٓٓ -ه  ٕٓٗٔ، ٔاأللفية:تحقيق محمد باسل  يون السود: دار الكت  العممية،ط

 ( تمسة من القرات فقط وليس ستة كما ذكر ابن الشجري.ٖ) 

، ٕٚٔ، ٕٙٔ/ٔ، ومعفففاني القفففرين وا  رابففففه:ٜٓ، ٜٛ/ٕل:معفففاني القفففرين لمفففففرات: ( انظفففر  مففف  سففففبيل المفاٗ) 
 .ٓٚ/ٕ، معاني القراتاا:ٕٔٗ/ٕ، إ را  القرين لمنحاس:ٔٛٔ/ٖ
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أم النػػونين أحػػ  بالحػػذؼ مػػن األخػػرل، كأم الدةػػات أفاػػأ؟ كهػػذا مػػا أفػػاض فيػػه النحػػاة كفهػػدوا 
 القوؿ فيه عد  أكمأ كجهل

ات السابقة هأ نوف الرفي أـ نوف لقد دار خبلؼ بين النحاة في أم النونين حذؼ من القراء
كلعػأ هػذا الهػبلؼ أدل ،  (ُ) حذؼ نػوف الرفػيا أجاز  ،ككافقه ابن مال كذكركا أف سيبويهالوقاية؟ 

ببع  النحاة كما حقي عن المازني كأبي عمرك بن العبلء إل  إنقار القراءة كاتهامها بالدحن، يقػوؿ 
قػػداـ كاإلللل لقػػراءىةى، ككػػذل  ردأكا )فػػبم تبشػػركًف(كرأيػػ  مػػذه  المػػازني كةيػػرا ردأ هػػذا ا:"  الوجػػاج

كلىػػه كٍجػػه فػػي العربيػػة فػػبل ينبةػػي أف يػػرد،  لللعدػػ  رد هػػذا القػػراءىة ةدػػ، ألف نىاًفعػػان رحمػػه اهلل قػػرأ بهػػا
ب ػت  النػوف  ، كقػاؿ فػي موضػي آخػر:"(ِ) كلقن " ال ت  " في قوله )فبم تبشركفى( أقول في العربيػةل

فرأ بها نافي، كاألإأ )فبم تبشركنىًن  -بقسر النوف  -كقر  : فىًبمى تػيبىشٍّريكًف كهو أجود في القراءة، 
 (ّ) للل"فاستٍثًقأى النوناًف، فحذف  إحداهما 

كحقي عن أبػي عمػرك بػن العػبلء رحمػه اهلل أنػه قػاؿ: كسػر النػوف لحػن،  للل كقاؿ النحاس:"
ؿ أبو جع ر: قد أجاز سيبويه كالهديأ يذه  إل  أنه ال يقاؿ: أنتم تقوموا فيحذؼ نوف اإلعرابل قا

كهػي  كفىًبمى تػيبىشٍّػريكفً  ،َٖاألنعاـ:  {يقاؿى أىتيحاجأونً }مثأ هذال قاؿ سيبويه: كقرأ بع  المو وؽ بهم 
بذدةػاـ النػوف فػي النػوف  ػم اسػتثقأ اإلدةػاـ  قراءة أهأ المدينة ، كاألإأ عند سػيبويه: فػبم تبٌشػركفٍّ 

  (ْ)نوف اإلعراب كما تفكؿ أبو عمرك كإنما حذؼ النوف الوا دةل فحذؼ إحدل النونين كلم يحذؼ 
حاؿ إذا ما استثنينا ما ذكرا سيبويه كابػن مالػ  فهنػاؾ ات ػاؽ بػين النحػاة كمػوجهي  ةكعد  أي

القػػػػراءات عدػػػػ  أف المحذكفػػػػة هػػػػي نػػػػوف الوقايػػػػة كهػػػػذا هػػػػو األكلػػػػ ، يقػػػػوؿ ابػػػػن الحاجػػػػ :" هػػػػذا 
بنوف اإلعراب، كهذا أكل  من أف تقدر نوف اإلعراب محذكفػة فالمحذكؼ نوف الوقاية استةناء عنها 

كنوف اإلعراب لمعن ل فذذا استةناء عنها بنوف الوقاية، ألف نوف الوقاية أمر استحساني ال داللة لها، 
، كهذا ما نػص عديػه ابػن هشػاـ فػي (ٓ) كقدر حذؼ أحدهما كاف حذؼ ما ال داللة له أكل ل اجتمعا

                                                 

ذا كففان فعففل الجميففع مرفو ففًا فففم أدتمففا فيففه النففون التفيفففة أو ٔ)  ( وقففد نففص سففيبويه  مفف  ذلففك صففراحة: " وا 
لمففا كففان لمفعففل ببففذل النففون صففون ».وقففال ابففن مالففك ٕٓ٘ ،ٜٔ٘/ٖالفقيمففة حففذفا نففون الرفع...".الكتففا :

ووقاية مما ذكر، حوفظ  م  بقا با فيه مطمقا، أي إذا لقيبا مفمبا ود فا الحاجفة إلف  حفذف فبفي الباقيفة 
 .ٓٗٔ/ٔ ند سيبويه" شرح التسبيل:

 .ٕٚٔ، ٕٙٔ/ٔ( معاني القرين وا  رابه: ٕ) 

 .ٔٛٔ/ٖ( السابق: ٖ) 

 .ٕٔٗ/ٕس:( إ را  القرين لمنحاٗ) 

( أمفالي ابفن الحاجفف  ألبفي  مفرو  فمففان بفن الحاجف ، دراسففة وتحقيفق: د. فتفر صففال  سفميمان قففدارح دار ٘) 
 .ٓٗ٘/ٕم، ٜٜٛٔ -ه  ٜٓٗٔبيروا،  –األردن، دار الجيل  - مار 
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ٍحػػذيكؼ أىكال أىك  ىانًينػػا  ه لهػذا القػػراءات، يقػػوؿ:، كتوجيهػػقاعدتػه الشػػهيرة ػػوف اٍلمى "ًإذا دىار اأٍلىمػػر بىػين كى
 (ُ) لفقونه  ىانًينا أكل 

 النساءل ّْ{ توجيه قوله تعال :}فىالٌهاًلحاتي قانًتاته حاًفظاته ًلٍدةىٍيً  ًبما حىً  ى اهللى 
:" كهػػذا الحػػرؼ ممػػا كردت هػذا القػػراءة فػػي سػياؽ اإلجابػػة عػػن سػةاؿ، يقػػوؿ ابػػن الشػجرم

سفؿ عنه نهر بن عيس  بن سميي الموإدٌ ، مقاتبة، كسفؿ عػن قػراءة أبػ  جع ػر يويػد بػن القعقػاع 
ً ػ ى اهللى { بنهػ  هػذا االسػم، تعػال  مسػٌماال  المدنٌي:}فىالٌهاًلحاتي قانًتاته حاًفظػاته ًلٍدةىٍيػً  ًبمػا حى

ؼ، أل بما ح   أمر اهلل ، كمػا جػاء فػ  ففجب  بفٌف انتهابه بوقوع ال عأ عديه، بتقدير حذؼ ماا
ف  هذا القراءة معنػ  « ما»األخرل: }فىفىتاهيمي اهللي ًمٍن حىٍيثي لىٍم يىٍحتىًسبيوا{ أل ففتاهم أمر اهلللكمعن  

ً ػػ ى{ عا ػػد عدػػ  « الػػذل» كالتقػػدير: حافظػػات لدةيػػ ، أل لةيػػ  أزكاجهػػٌن « مػػا»فالماػػمر فػػ  }حى
  (ِ) بالهبلح الذل ح   أمر اهللل

كينقأ ابن الشجرم تدهيص المسفلة فيقوؿ عن ال ارسي:" قاؿ أبػو عدػٌ : مػن نهػ  فقػاؿ: 
ً ػػ ى اهللى{ لػػم يجػو أف يجعػػأ  مػي ال عػػأ بمنولػػة المهػدر؛ ألنػػه يبقػػ  ال عػأ بةيػػر فاعػػأ، « مػػا»}ًبمػا حى

هلل، يعن  أف التقدير ف  كونها مهدرية: بح ظهٌن اهلل، كهذا يهٌ  لو كاف ل   التبلكة: بما ح ظػن ا
كإٌ  هذا مي الرفي؛ ألف التقدير: يح ظهٌن اهلل، فحذؼ الم عوؿ؛ ألٌف حذؼ الم عوؿ جػا و، كلػم 

 (ّ) يجو ذل  مي النه ؛ ألف حذؼ فاعأ ال عأ ال يجوزل"
هذا، كقد رد ال راء قراءة النه :" كبعاهم يقرأ ًبما حىً  ى الداهى فنهبه عد  أف يجعأ ال عأ 

ا، هل دةي  بالذم يح   الداه كما تقوؿ: بما أرض  الداه، فتجعأ ال عأكاقعا كفن  قد : حافظات ل
 (ْ) فيقوف ًفي مذه  مهدرل كلس  أاتهيه ألنه ليت ب عأ ل اعأ معركؼ، كإنما هيوى كالمهدرل

                                                 

 .ٛٓٛ( موني المبي : ٔ) 

البفن تالويفه:تحقيق  .وانظر هذا التوجيه أي ا:ليس ففي كفالم العفر ٕٔ٘، ٕٓ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٕ) 
، ٙٓ٘ /ٔ، الكشفففاف:ٚٗٔم،ص ٜٜٚٔ -ه ٜٜٖٔ، مكفففة المكرمفففة، ٕ: أحمفففد  بفففد الوففففور  طفففار ،ط

يتر  ا، وأ اف وجبٖٗ٘/ٔ ، وقدرل" دين اهلل،  بود اهلل، شريعة اهلل.وانظر التبيان:ٛٛٔ/ٔوالمحتس  :
نَّ المَُّه، َوَهفَذا َتَطفٌ م أِلَنَّفُه ِإَذا َكفاَن َكفَذِلَك َتفاَل اْلِفْعفُل َ فْن وتط ل:" َوَقاَل َقْوٌم ِهَي َمْصَدِريٌَّة، َوالتَّْقِديُر: َحِفَظبُ 

 ا َحِفَظُبنَّ المَُّه.َ ِميِر اْلَفاِ ِلم أِلَنَّ اْلَفاِ َل ُهَنا َجْمُع اْلُمَ،نَِّث، َوَذِلَك َيْظَبُر َ ِميُرُل َفَكاَن َيِجُ  َأْن َيُكوَن ِبمَ 

 .ٕٔ٘، ٕٓ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٖ) 

 .ٕ٘ٙ/ٔ( معاني القرين لمفرات: ٗ) 



 114 

:" الرفي أبين أم حافظات لمةي  أزكاجهن بح   اهلل جػٌأ كفاأ النحاس قراءة الرفي قا بل
ح ظهػن اهلل فػي مهػورهن كعشػرتهن، كقيػأ: بمػا اسػتح ظهن اهلل إيػاا مػن كعٌو كتسديدا، كقيػأ: بمػا 

أداء األمانػػات إلػػ  أزكاجهػػن، كالنهػػ  بمعنػػ  بالشػػيء الػػذم ح ػػ  اهلل أم بالػػدين أك العقػػأ الػػذم 
، كهذا الوجه الذم ذكركا مشهور في النحو عد  حد تعبير ابن جنػي بعػدد الرمػأ (ُ) ح   أمر اهللل

 كإقامة المااؼ إليه مقامهلكهو قاعدة حذؼ المااؼ 
 ل﴾ سورة يونتٖٗ {سىًبيأى الاًذينى الى يػىٍعدىميوفى  فىاٍستىًقيمىا كىالى تػىتاًبعىافً لل}توجيه قراءة 

كالهػامت:  كردت هذا القراءة في سياؽ الحديث عن "ال" كضركبها، يقػوؿ ابػن الشػجرم:"
يتناكؿ فعأ المتقٌدم كفعأ المها  ، كما كالٌن ي بها  لللأنهم ن وا بها األفعاؿ المستقبدة كالحاضرة

كفعػػػػػػأ المها ػػػػػػ  كقولػػػػػػ : إنػػػػػػ  ال توكرنػػػػػػا، للليتنػػػػػػاكؿ فعػػػػػػأ الةا ػػػػػػ ، فتناكلػػػػػػه ل عػػػػػػأ المػػػػػػتقٌدم
ػػنػيٍقرً ي ى فىػػبلى تػىٍنسىػػ {   اٍسػػتىًقيمىا كىالى تػىتاًبعىػػافً فى  للكمنػػه قػػراءة ابػػن عػػامر:} ،﴾ سػػورة األعدػػ ٔكمثده:}سى

 (ِ) ﴾ سورة يونت بته يف النوفلٖٗ{ سىًبيأى الاًذينى الى يػىٍعدىميوفى 
لم يوجه ابن الشجرم القراءة بعد أف عواها البن عامر، كقد ذكر النحػاة فيهػا كجوهػا، يقػوؿ 

بته يػف النػوف، فذنٌػه يمقػن أف يقػوف خٌ ػف الثقيدػة لدتاػعيف،   ففٌمػا مػن قػرأ: كال تتبعػافً  ال ارسي:"
ه حذؼ األكؿ من المثدين، كمػا أبػدلوا األكؿ من المااعف، إال أن كما حذفوا: رٌب، كإٌف كنحوهما

من المثدين في نحو قيراط كدينار، كلػـو ذلػ  فػي هػذا الموضػي، ألف الحػذؼ لػو لحػ  الثانيػة لدػـو 
التقاء ساكنين عد  ةير ما يستعمأ في األمر العاـ الشا يل أال تػرل أف اجتمػاع السػاكنين عدػ  هػذا 

كػاف عدػ  ل ػ  الهبػر، كالمعنػ : األمػر، كقولػه: يتربهػن الحد ةير مفخوذ به عند العاٌمة، كإف ائ   
بفن سهن كال تاار كالدة بولدها، أم ال ينبةي ذل ،كإف ائ  جعدتػه حػاال مػن: اسػتقيما، كتقػديرا: 

 (ّ) استقيما ةير متبعين

                                                 

 .ٛٚ/ٕ. ومعاني القرين له :ٕٕٔ/ٔ( إ را  القرين لمنحاس: ٔ) 

 .وهي رواية ابن ذكوان  ن ابن  امر.ٖٗ٘/ٕ( أمالي ابن الشجري:ٕ) 
.ونقفففففل أبوحيفففففان هفففففذل الوجفففففول  نفففففه، لكنفففففه قفففففال  فففففن الوجفففففه ٜٕٗ، ٖٜٕ/ ٗ( الحجفففففة لمقفففففرات السفففففبعة :ٖ) 

لمحففيط: ْذَهُ  ِسففيَبَوْيِه َواْلِكَسففاِ يِّ َأنََّبففا اَل تَففْدُتُل ُهَنففا اْلَتِفيَفففُة، َوُيففوُنُس َواْلَفففرَّاُت َيَرَيففاِن َذِلففَك.البحر ااألول:"َوَمفف
.ونقل العكبري األوجفه الفالففة التفي ٖٖٙاكتف  ابن زنجمة بوجه الحال فقط.الحجة في القراتاا و .ٔٓٔ/ٙ

 .٘ٛٙ/ٕنص  ميبا الفارسي.انظر التبيان
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كمعن  كبلـ ال ارسي في الوجه األكؿ أف "ال" هنا ناهية كلم تحذؼ نوف الجـو المحركة ألنه 
تق  ساكناف، فحذؼ السػاكنة أقػأ تةيأرالكهػذا الوجػه ضػع ه ابػن الحاجػ  فػي األمػالي لو حذفها الل

اله ي ة كسرت، أك الثقيدة حػذف  األكلػ   كإف النوف نوف التفكيد كقوؿ من قاؿ: إنها نهييةيقوؿ:" 
منهمػػا، ضػػعيف، ال ينبةػػي أف تػػفكؿ قػػراءة إػػحيحة عديػػه، ألنػػه لػػم يثبػػ  فػػي الدةػػة مثدػػهل كاهلل أعدػػم 

 (ُ) "وابلباله
مر: اكأمػا قػراءة ابػن عػ نافيةل يقوؿ إاح  اإلنهاؼ:" فهي "ال"  في الوجهين اآلخرين أما 

"كىالى تػىتاًبعىاًف" بالنوف اله ي ة فهي قراءة ت رد بها، كباقي القراءة عد  خبلفهػا، كالنػوف فيهػا لئلعػراب 
"كال" كاك الحػاؿ، كالتقػدير:  عبلمة الرفي؛ ألف "ال" محموؿ عدػ  الن ػي، ال عدػ  النهػي، كالػواك فػي

 (ِ) لفاستقيما ةير متبعين
كتبقػػػ  فػػػي هػػػذا القػػػراءة مسػػػفلة أخػػػرل كهػػػي أف الماػػػارع المن ػػػي ال تهػػػحبه الػػػواك كيتعػػػين 
الامير فيػه لدػرب،، لػذل  قػدر النحػاة هنػا مبتػدأ محػذكؼ كالتقػدير " كأنتمػا ال تتبعػاف " كلقػن مػن 

 (ّ) ن يلالنحاة من جوز كجود الواك مي الماارع الم
}  يونتل ُٖتوجيه قوله تعال : }ما ًجٍئتيٍم ًبًه آلٌسحري

في سياؽ الحديث عن " ما " كتهرفها في المعاني كأنها تقوف اسما كحرفا، كاسػميتها عدػ  
كونهػػا خبريٌػػة، تدومهػػا الٌهػػدة، فتػػفت  كالثالث:أنػػواع يعنينػػا منهػػا الثالػػث كهػػو أف تقػػوف خبريػػة يقػػوؿ: 

الذين، فهػ  فػ  التوامهػا لدٌهػدة مهال ػة لبلسػت هامٌية كالٌشػر ٌية، فمػن ذلػ  بمعن  الذل أك الت  أك 
قوله تعال :}ًإناما إىنػىعيوا كىٍيدي ساًحرو{ المعن : إف الذل إنعواللل ففما قوله جػٌأ كعػو: }مػا ًجٍئػتيٍم بًػًه 

{ فقرأ أبو عمرك: راءة أبػ  عمػرك عدػ  قػ« ما«  ؟ بمٌد األلف، كقرأا الباقوف خبرا، ف«آلٌسحر»السٍٍّحري
« آلٌسػحر»است هامٌية، كه  ف  محٌأ الرفي باالبتداء، كالجمدة الت  ه  }ًجٍئػتيٍم بًػًه{ الهبػر، كقولػه: 

فػذذا قػٌدرت إيقاعػه فػ   (ْ)«مػا»ف  رفعػه قػوالف، أحػدهما: قػوؿ أبػ  عدػٌ ، كهػو أف يقػوف بػدال مػن 

                                                 
 .ٕٓٓ/ٔ( أمالي ابن الحاج :ٔ) 
 .ٖٓ/ٕ.وانظر :شرح المفصل البن يعيش:ٛٗ٘/ٕ( ابنصاف:ٕ) 
.ارتشفففففففاف ٔٛٔ/ٜ، والتفففففففذييل والتكميفففففففل: ٖٛٙ/ٕ،شفففففففرح التسفففففففبيل:ٖٕٓٗ/٘( انظفففففففر: تمبيفففففففد القوا فففففففد: ٖ) 

 .ٖٕٛ/ٕ، شرح ابن  قيل:ٕٔٚ/ٕ، تو ي  المقاصد:ٖٕٖ/ٕ،همع البوامع:ٖٚٓٔ/ٖال ر :
 .ٖٔ٘/ٔ، ومشكل إ را  القرين:ٜٓ/ٗالحجة لمقرات السبعة:  ( انظر :ٗ) 
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بتػدأ محػذكؼ، تقػديرا: أهػو إار: أالٌسػحر جئػتم بػه؟ كالقػوؿ اآلخػر: أف تجعدػه خبػر م« ما»موضي 
 (ُ) الٌسحر؟ كإف ائ : أآلٌسحر هو؟ تقٌدرا خبرال"

ا تىقيػوفي )مىػػا(  كأضػاؼ العقبػرم كجوهػػا أخػرل فػػي " مػا" فقػػاؿ:" ػػذى يػيٍقػرىأي بًااًلٍسػػًتٍ هىاـً ؛ فػىعىدىػ  هى
عيهي بػىٍعػدى )مىػا( تػىٍقػًديرياي: أىمأ اىػٍيءو اٍسًتٍ هىامنا، كىًفي مىٍوًضًعهىا كىٍجهىاًف: أىحىديهيمىا نيًه ى ًبً ٍعأو مىٍحذيكؼو مىٍوًضػ

ل« ًجٍئتيٍم ًبهً »أىتػىٍيتيٍم ًبًه، كى  بػىػري  يػي ىسٍّري اٍلمىٍحذيكؼى ( كىٍجهىاًف أىحىػديهيمىا: هيػوى خى ا ًفي قػىٍوًلًه: )السٍٍّحري فػىعىدى  هىذى
ػػ بػى ل كىالثاػػاًني: أىٍف يىقيػػوفى اٍلهى أو مىٍحػػذيكؼو ؛ أىٍم هيػػوى السٍّػػٍحري لميٍبتىػػدى كىالثاػػاًني:  ري مىٍحػػذيكفنا ؛ أىًم السٍّػػٍحري هيػػوى

اًء، كى  ـى ًمػػػنى « ًجٍئػػػتيٍم بًػػػهً »مىٍوًضػػػعيهىا رىفٍػػػيه بًااًلبٍتًػػػدى ػػػديهيمىا: مىػػػا تػىقىػػػدا ػػػاًف ؛ أىحى ( ًفيػػػًه كىٍجهى ػػػٍحري لكى )السٍّ ػػػري بػى اٍلهى
 : ٍيًنل كىالثااًني: هيوى بىدىؿه ًمٍن مىٍوًضًي )مىا( كىمىا تػىقيوؿي ـٍ ًدٍرهىمه؟ لاٍلوىٍجهى مىا ًعٍندىؾى أىًدينىاره أى

 (ِ) 
كخبلإة القوؿ أف ابن الشجرم لما ذكر تهرؼ ما فػي المعػاني كػاف يشػير إلػ  أف ذلػ  لػه 

، فقػاف لوامػا عديػه أف يةكػد بناء عد  ما تحتمده "مػا" مػن معػافدكر في تعدد أكجه التحديأ النحوم 
 ذل  بالقراءات القرآنيةل
 ل﴾ سورة المجادلةِ{  للًهمٍ هينا أيماهىاتي مىا  لل}توجيه قراءة: 

كردت هػػذا القػػراءة فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػن "مػػا" كتهػػرفها فػػي المعػػاني، كضػػركبهاليقوؿ:" 
كالٌارب السابي: أف يقوف حرفا نافيا، يرفي االسم كينه  الهبر، ف  الدةة الحجازيٌػة، تشػبيها لهػا 

عديهػػا؛ كألنهػػا تن ػػ  مػػا فػػ  « لػػيت»خوؿ بدػػيت؛ كذلػػ  لػػدخولها عدػػ  جمدػػة االبتػػداء كالهبػػر، كػػد
كقولػ : مػا « لػيت»كيدخدوف عد  خبرها البػاء، كمػا يػدخدونها عدػ  خبػر « ليت»الحاؿ كما تن يه 

} كبنو تميم لوموا فيها القياس؛ ألنها من الحركؼ الداخدة عد  الجمدتين  زيد بقا م }كىما رىبأ ى ًبةاًفأو
دػػ  الجمدتػػين أف ال يعمػػأ؛ ألف العامػػأ يجػػ  أف يقػػوف االسػػمية كال عديػػة، كهػػأ، كحػػٌ  مػػا يػػدخأ ع
مػػا زيػػد قا مػػا، كمػػا جػػاء فػػ   تقػػوؿ فػػ  لةػػة أهػػأ الحجػػاز:ل مهتٌهػػا بمػػا يعمػػأ فيػػه مػػن اسػػم أك فعػػأ

                                                 
.ووافقه الزجاد والفرات والنحاس وابن تالويه وابن زنجمة  م  تقدير" يلسحر ٜٗ٘/ ٕ( أمالي ابن الشجري. ٔ) 

، وا  فرا  ٘ٚٗ/ٔ، ومعاني القفرين:ٖٓ/ٖهو أي بحذف التبر، انظر  م  الترتي :معاني القرين وا  رابه:
.ووافقفه  مف  التقفدير األول مكفي ٖٖ٘، حجة القراتاا: ٖٛٔ، الحجة في القراتا السبع ٗ٘ٔ/ٕالقرين :

 .ٖٔ٘/ٔبن أبي طال : مشكل إ را  القرين

 ٖٛٙ، ٕٛٙ/ٕ( التبيان في إ را  القرين:ٕ) 
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التنويأ:}ما هذا بىشىران{ ك }ما هينا أيماهاتًًهٍم{ أجمي القٌراء كالعرب عد  قراءتهم }بىشىران{ موافقة لهٌ، 
 (ُ) للل"نه  }أيماهاتًًهٍم{ كرفعها، فركل الم ٌاأ عن عاإم رفعها المهحف، كاختد وا ف 

ػػػػص ابػػػػني الشػػػػجرم فػػػػي الػػػػنص السػػػػاب  كػػػػبلـى النحػػػػاة فػػػػي المسػػػػفلة، كتحػػػػدث عػػػػن  لقػػػػد لها
االستعمالين الواردين عن العرب، لقن النحاة اختد وا في أيهمػا أقػول فػي العربيػة، فػرأل سػيبويه أف 

نجػد يتقدمػوف بالبػاء كبةيػر البػاء فػذذا أسػقاوها رفعػوا كهػو أقػول  الرفي أقيت، كرأل ال راء أف أهػأ
الوجهين عندا أياا،كهذا الوجه مردكد عديه مػن ابػن مالػ ؛ ألف دخػوؿ البػاء عدػ  الهبػر بعػد "مػا" 
في لةة بني تمػيم معركؼ،لقنػه أقػأ منػه فػي لةػة أهػأ نجػد فمػذهبهما كاحػد، كقػاؿ الومهشػرم بػفف 

ة القػػدم ، كأف مػػن رفػػي مػػن بنػػي تمػػيم فهػػو عدػػ  سػػديقته،كرأل ابػػن كجػػه النهػػ  هػػي الدةػػة الحجازيػػ
لكذكػركا أف لةػة تمػيم أكثػر (ِ)يعيش أف الدةة األكل " الرفي" أقيت، كالثانية أفه ، كبها كرد القػرآف

كيػيٍركىل عن األإمعي أنٌه قاؿ ما سػمعته فػي اػيء مػن أاػعار العػرب، يعنػي نهػ ى كركدا في الشعر، 
 (ّ) لب "لىٍيتى خبر "ما" المشباهة 

كزعػم بعاػهم أف الرفٍػيى فػي  هذا، كقد رد الوجاج عد  القوؿ بفف لةة الرفي هػي األقػول قػا بل:"
ا بىشىرنا( أٍقول الوجهين، كهذا ةد،، ألف كتاب الداه كلةة رسوؿ الداه أٍقول األاياء كأقول  قول :)مىا هىذى

ا إالا بركايػػػةو إىػػػحيحةولكالدليأ عدػػػ  ذلػػػ  الدةاتلكلةػػة بنػػػي تمػػػيم: مػػػا هػػػذا بشػػػرلكال تجػػػوز القػػػراءة بهػػػ
 ، فهو هنا ين ي قراءة الرفي أإبلل(ْ) كما قرأ أحىد ما هينا أيماهىاتيهٍمل إجماعهم عد : )مىا هينا أماهىاتًًهٍم(

لقن إذا  بت  قراءة الرفي عن عاإم كما ذكػر ابػن الشػجرم، كيةيػدها كثػرة كركد الرفػي فػي 
 نهاية من قبيأ تعدد االستعماالت الدةويةلالشعر تبق  المسفلة في ال

نيقيٍم لل{توجيه رفي النوف في قوله تعال :}لل   ﴾ سورة األنعاـلْٗ لىقىٍد تػىقىاايى بػىيػٍ
يقػػوؿ ابػػن الشػػجرم :" اختدػػف القػػٌراء فػػ  رفػػي النٌػػوف كنهػػبها، مػػن قولػػه تعال :}لىقىػػٍد تػىقىااػػيى 

نىقيٍم{ فقرأ نافي كالقسا ٌ ، كح ص عن عاإم نىقيٍم{ نهبا، كقرأا الباقوف رفعال قاؿ أبو عدي:  بػىيػٍ }بػىيػٍ
                                                 

 .ٙ٘٘، ٘٘٘/ٕ( أمالي ابن الشجري:ٔ) 
، والكشفاف: ٜٖٙ/ٔالتسفبيل: ، وشرحٜٖٔ/ٖ. ٕٗ/ٕ، ومعاني الفرات:ٚ٘/ٔ( انظر  م  الترتي : الكتا  ٕ) 

ٕ/ٗٙٙ. 
 .ٕٖٗ/ٔ،وشرح كتا  سيبويه: ٚٙ٘/ٔ،والبديع في  مم العربيةٕٛٙ/ٔ( شرح المفصل:ٖ) 
 .ٛٓٔ/ٖ( معاني القرين وا  رابه:ٗ) 
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البػػين: مهػػدر بػػاف يبػػين، إذا فػػارؽ، كاسػػتعمأ هػػذا االسػػم عدػػ  ضػػربين، أحػػدهما: أف يقػػوف اسػػما 
متهػػػٌرفا كػػػاالفتراؽل كاآلخػػػر: أف يقػػػوف  رفػػػا  ػػػم اسػػػتعمأ اسػػػما، كالػػػدليأ عدػػػ  جػػػواز كونػػػه اسػػػما 

{ فدٌما استعمأ اسما ف  هػذا المواضػي، قوله:}كىًمٍن بػىٍيًننا كىبػىٍيًن ى ًحجابه  { ك}هذا ًفراؽي بػىٍيًني كىبػىٍيًن ى
 (ُ) جاز أف يسند إليه ال عأ الذل هو}تػىقىاايى{ ف  قوؿ من رفيل

كيػػدٌؿ عدػػ  أف هػػذا المرفػػوع هػػو الػػذل اسػػتعمأ  رفػػا: أنػػه ال يهدػػو مػػن أف يقػػوف الػػذل هػػو 
يقػوف هػذا القسػم؛ ألف التقػدير يهػير:   رؼ اٌتسي فيػه، أك يقػوف الػذل هػو مهػدر، فػبل يجػوز أف

لقػد تقاٌػي افتػراققم، كهػذا خػبلؼ المعنػ  المػػراد، أال تػرل أفا المػراد لقػد تقاٌػي كإػدقم كمػا كنػػتم 
 تتفٌل وف عديهل

فذف قد : كيػف جػاز أف يقػوف بمعنػ  الوإػأ، كأإػده االفتػراؽ كالتبػاين، كعدػ  هػذا قػالوا: 
 ؟«باف من الحٌي فهو ميتةما »باف الهدي،، إذا فارؽ، كف  الحديث 

قيأ: إنه لما استعمأ مي الشيئين المتبلبسين ف  نحو: بين  كبين  اركة، كبينػ  كبينػه رحػم 
كإػػداقة، إػػارت السػػتعمالها فػػي هػػذا المواضػػي بمنولػػة الوإػػدة، كعدػػ  خػػبلؼ ال رقػػة، فدهػػذا جػػاء 

نىقيٍم{ بمعن : لقد تقٌاي كإدقمل  (ِ) }لىقىٍد تػىقىاايى بػىيػٍ
رم كما هو كاض  من القبلـ الساب  يعرض خبلؼ القراء فػي رفػي كدمػة" بيػنقم فابن الشج

" كنهبها، كالذم يعنيني هنا هو كجه الرفي ألنػه مهػالف لح ػص، كالػذم يظهػر مػن القػبلـ السػاب  
  (ّ) أفا النحاة مت قوف عد  كجه الرفي عد  أنه من باب استعماؿ الظرؼ اسمال

ػػ ٌّ ًمثٍػػأي مػػا  هػػود،ٍٔٔومىئًػػذو{ ك}كىًمػػٍن ًخػػٍوًم يػىٍومىئًػػذو{توجيػػه القػػراءات :}ًمػػٍن عىػػذاًب يػى  ك}ًإناػػهي لىحى
 الذارياتل ِّناقيٍم تػىٍنًاقيوفى{أى 

                                                 

 .ٜٖ٘ -ٖٚ٘/ٖ( الحجة لمقرات السبعة: ٔ) 

عفففاني القفففرين .وانظفففر: مٖٕٚ/ٕ. وانظر:معفففاني القفففرين لمزجفففاد: ٕٜ٘، ٜٔ٘/ ٕ( أمفففالي ابفففن الشفففجري : ٕ) 
 .ٙٗٚ/ٕ. تفسير الكشاف لمزمتشري: ٕٙ٘/ٔل،تفش: 

، وقففال فففي هففذا الوجففه ب نففه أوجففه ٕٖٚ/ٔ.وانظففر: معففاني القففراتاا: ٘ٗٔ( الحجفة فففي القففراتاا السففبع:صٖ) 
 .ٖٜ٘/ ٕالقراتتين.كذلك قال الزجاد فيما نقمه  نه ابن الشجري، انظر األمالي: 
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كردت هذا القراءات الثبلث في سياؽ الحديث عن الظركؼ يقوؿ:" كمٌما استعمدته العػرب 
، كذل  إذا أضيف  تارة بالبناء كتارة باإلعراب، من اسم كإ ٌي أك اسم زمانٌي: مثأ كةير كحين كيـو

فمتػػ  أضػػ ته إلػػ  أحػػد هػػذا الثبل ػػة أعػػداا « إذ»منهمػػا اػػيء إلػػ  فعػػأ مػػاض أك حػػرؼ موإػػوؿ، أك 
 داؤا، فجاز بناؤا عد  ال ت ، كقوؿ النابةة:

با ب واز  ... على حٌن عاتبت المشٌب على الص  مممممٌم مممممما تصممممممح والش   وقلممممممت ألم 

         

 يركل: عد  حينى، كعد  حيًن، ككقوؿ آخر:
مممرب منهممما  ٌمممر أن هتفمممت  لمممم ٌمنمممي الش 

 

 حمامممممممة فممممممى  صممممممون ذات أو قممممممال ...

 

بالرفيل كتقػوؿ: خرجػ ي منػذي حػينى أف « ةيري أف هت  »، بال ت ، ك «ةيرى أف هت  »يركل: 
قػرئ }ًمػٍن  ، كمنػذ حينىئًػذو كحيًنئًػذو، كمػذ يومىئًػذو كيوًمئًػذو، كسػاعتىئذ كسػاعًتًئذ، كقػدجاء زيد، كمنذي حػينً 

}عىذاًب يػىٍوًمًئذو{،}كىًمٍن ًخٍوًم يػىٍومىًئذو{ ك}ًخٍوًم يػىٍوًمًئذو{ليػىٍومىًئذو{ كعىذاًب 
(ُ) 

فػػابن الشػػجرم هنػػا يوجػػه القػػراءتين عدػػ  البنػػاء ألف الظػػرؼ الومػػاني" يػػـو " أضػػيف إلػػ  إذ 
كهذا المبنيػػة فاكتسػػ  منػػه البنػػاء، كيسػػتدؿ بهمػػا ليةكػػد الركايػػات التػػي ذكػػرت فػػي األبيػػات السػػابقةل

ذكرا من توجيه القراءة عد  أف من فت  فؤلنه مااؼ إل  ةيػر مػتمقن مػن الظػركؼ كهػو "إذ  الذم
باسػػتثناء مػػا ذكػػرا ابػػن خالويػػه فػػي الحجػػة  (ِ)"، كهػػي مبهمػػة، يقػػاد يقػػوف محػػأ ات ػػاؽ بػػين العدمػػاء

أضاؼ كجها  انيا إضافة إل  الوجه األكؿ كهو" أف يجعأ يـو مي إذ بمنولة اسمين جعبل اسما  حيث
لكا حدا فبناا عد  ال ت  كما بني خمسةى عشرى

 (ّ) 
أما القراءة الثالثة في هذا الباب فقد أ اؿ فػي النقػأ عػن أبػي عدػي ال ارسػي فػي توجيههػا ال 
سيما كجه النه ، كالذم يعنيني هو كجه الرفػي ألنػه مهػالف لح ػص، يقػوؿ:" كاختدػف القػٌراء فػ  

حى ٌّ ًمٍثأى ما أىناقيٍم تػىٍنًاقيوفى{ فقرأ عاإم ف  ركاية أب  بقر، رفي }ًمٍثأى{ كنهبه، من قوله تعال :}ًإناهي لى 
جعده كإ ا لحٌ ، كجاز « مثبل»من رفي ( ْ)قاؿ أبو عد  للل كحموة كالقسا ٌ  }ًمٍثأي ما{ برفي البلـ
                                                 

 .ٕٓٙ، ٔٓٙ/ٕ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

، الحجفة لمقففرات ٕٕ/٘وا  ففرا  القفرين لمنحففاس: ٕٕ٘/٘( انظفر  مفف  سفبيل المفففال : معفاني القففرين لمزجفاد: ٕ) 
 .ٖٕٙ/ٔ، وابنصاف في مسا ل التالف: ٖٕٚ،حجة القراتاا ٖٖ٘، ٜٖٗ، ٖٛٗ/ٗالسبعة:

 .ٛٛٔ( الحجة في القراتاا السبع:ٖ) 

 .ٕٕٕ -ٕٙٔ/ ٙ( الحجة لمقرات السبعة: ٗ) 
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ال يهػتٌص باإلضػافة، لقثػرة « مػثبل»كإف كػاف ماػافا إلػ  معرفػة كإػ ا لنقػرة؛ ألف « مثػأ»أف يقوف 
لت  يقي التما أ بها من المتما دين، فدٌما لم تهٌههه اإلضافة كلم توؿ عنه اإلبهاـ كالٌشياع األاياء ا

الذل كاف فيػه قبػأ اإلضػافة، بقػ  عدػ  تنقيػرا، فقػالوا: مػررت برجػأ مثدػ ، فقػذل  فػ  اآليػة، لػم 
 (ُ) منولة ناققمليتعٌرؼ باإلضافة إل  }أىناقيٍم تػىٍنًاقيوفى{ كإف كاف قوله: }أىناقيٍم تػىٍنًاقيوفى{ ب

كيةيػػدا قولػػه  (ِ)هػػذا القػػراءة بػػالرفي أياػػا توجيههػػا عدػػ  أنهػػا إػػ ة محػػأ ات ػػاؽ بػػين النحػػاة
تعال " أف يهيبقم مثأي ما أإاب قـو نوح" باستثناء ما ذكرا العقبرم من أنها جا و فيها أياا الرفي 

 (ّ) عد  أنها خبر  اف أك عد  أنهما خبر كاحد، مثأ : حدو حام ل
 هودل ِٕ«كهذا بعد  ايل»قراءة:  توجيه

كردت هذا القراءة في سياؽ حديثه عن العوامأ التي تعمأ في الحاؿ كذكر أنها يجػوز فيهػا 
قػػد ذكرنػػا مػػن المعػػان  التػػ  تعمػػأ فػػ  الحػػاؿ الظػػركؼ، كتعمػػأ فيهػػا أياػػا النهػػ  كالرفػػي ليقػػوؿ:" 

ذا ًإراطي رىبٍّ ى }كىهبل، كف  التنويأ:كهذا زيد مقبأسماء اإلاارة كحرؼ التنبيه، تقوؿ: ذا زيد مقببل، 
ػػٍيهان{ األنعػػاـ، ُِٔميٍسػػتىًقيمان{ هػػذا أبػػوؾ مقػػببل كمقبػػأ، فرفعػػه مػػن  كتقػػوؿ:للل كفيػػه }كىهػػذا بػىٍعًدػػي اى

أربعة أكجه: أحدها: أف يقوف خبرا بعد خبرلكالثاني: أف يقوف خبر مبتدأ محػذكؼ، فيقػوف القػبلـ 
ث: أف تبدله من األب، فقفن  قد : هذا مقبألكالرابي: أف كالثال ف  تقدير جمدتين، أل هو مقبأل

« كهػػذا بعدػػ  اػػيل»تبػػدؿ األب مػػن هػػذا، فقفنػػ  قدػػ : أبػػوؾ مقبػػأ، كفػػ  مهػػحف ابػػن مسػػعود: 
   ( ْ) للل"كرفعه من األكجه األربعة 

فػػابن الشػػجرم بدايػػة نقػػأ آراء  أقػػوؿ: اختدػػف النحػػاة فػػي األكجػػة الجػػا وة فػػي هػػذا القػػراءة،
حيػػث عبػػر عنػػه  "الهبػػر بعػػد الهبػػر"جنػػي كإف كػػاف هنػػاؾ خػػبلؼ فػػي األل ػػاظ فػػي كجػػه  كابػػنسػػيبويه 

كفنػه األخ ػش أف فيهػا كجهػين همػا: " رأل في حين ،سيبويه كابن جني بعبارة "أنهما معا خبرا لهذا"

                                                 

 .ٖٓٙ، ٕٓٙ/ٕابن الشجري : ( أمالي ٔ) 

،وا  فففرا  القفففرين لمنحفففاس: ٓٓٗ/ٗ، والكشفففاف: ٗ٘/٘( انظفففر  مففف  سفففبيل المففففال: معفففاني القفففرين لمزجفففاد:ٕ) 
، ٕٙٔ/ٙ، والحجففة لمقففرات السففبعة ٕٖٖ، والحجففة فففي القففراتاا السففبع:ٖٓ/ٖ، معففاني القففراتاا: ٔٙٔ/ٗ

، تمبيففففففففففففففد ٕٗٔ/ٕ،التصففففففففففففففا ص:ٛٛٙ/ٕ، ومشففففففففففففففكل إ ففففففففففففففرا  القففففففففففففففرين: ٜٚٙحجففففففففففففففة القففففففففففففففراتاا 
 ...إل .ٖٕٖٛ/ٚالقوا د:

 .ٓٛٔٔ/ٕ( انظر:التبيان في إ را  القرين ٖ) 

 .ٓٔ، ٜ/ ٖ( أمالي ابن الشجري: ٗ) 
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ذكػر الوجػاج فيهػا أربعػة أكجػه لقنػه لػم ك  "ك يقػوف كفنػه رفعػه عدػ  الت سػيرأأخبر عنهما خبرا كاحػدا 
كأجػاز "أنهمػا معػا خبػر لهػذا"، ك " أنهمػا خبػر بعػد خبػر "  ػم ذكػر كجهػي ه إضمار الهبػر، يذكر كج

أمػػا النحػاس فػػذكر أف فيهػا خمسػػة أكجػه هػي أربعػػة ابػن الشػػجرم، باإلضػافة إلػػ   اإلبػداؿ السػابقينل
  ( ُ) كجه خامت هو " أف يقوف هذا مبتدأ كزيد مبينا عنه كقا م خبرل"

بًػالراٍفًيل كىًفيػًه ًعػداةي أىٍكجيػهو؛ « اىػٍيله » قػرئ:" ا الجا وة فيها سػتة يقػوؿأ الوجو العقبرم فقد جع كزاد
ػػديهىا: أىٍف يىقيػػوفى  ػػذىا»أىحى ػػٍيله »بىػػدىالن ًمٍنػػهي، كى « بػىٍعًدػػي»ميٍبتىػػدىأن، كى « هى ل كىالثاػػانًي: أىٍف يىقيػػوفى « اى « بػىٍعًدػػي»اٍلهىبػىػػري
، كى  : أىٍف يىقيػوفى اٍلهىبػىريلكىالثاا« اىٍيله »عىٍافى بػىيىافو خىبػىػرياي ؛ كىاٍلجيٍمدىػةي خىبػىػري « اىػٍيله »ميٍبتىػدىأن  ىانًينػا، كى « بػىٍعًدػي»لًػثي

: « اىٍيله »خىبػىرى اٍلميٍبتىدىًأ، كى « بػىٍعًدي»هىذىال كىالرااًبيي: أىٍف يىقيوفى  خىبػىري ميٍبتىدىأو مىٍحذيكؼو ؛ أىٍم هيوى اىٍيلهل كىاٍلهىاًمتي
ػػٍيله »أىٍف يىقيػوفى  : أىٍف يىقيػػوفى « اى ػػرنا  ىانًينػػال كىالساػػاًدسي ػػٍيله »كى « بػىٍعًدػػي»خىبػى : « اى ػػا نػىقيػػوؿي ػػرنا كىاًحػػدنا، كىمى جىًميعنػػا خىبػى

ل كجهي عاف البياف كالمبتدأ الثاني في كدمػة بعديلككػأ هػذا األكجػه جػا وة فواد ،  ( ِ) "هىذىا حيٍدوه حىاًم ه
ألف  ا،كما أف ابن جني اعترض عد  كجػه عاػف البيػاففي الدةة لقن ما ال يحتاج إل  تفكيأ أكل  من ةير 

 كإ ة اسم اإلاارة ال تفتي ماافةل إورة عاف البياف إورة اله ة،
نٍيا خاًلهىػػػ يػػػاًة الػػػدأ  ِّيػىػػػٍوـى اٍلًقيامىػػػًة{ ةه توجيػػػه قولػػػه تعػػػال :}لل قيػػػٍأ ًهػػػيى ًلداػػػًذينى آمىنيػػػوا ًفػػػي اٍلحى

 األعراؼل
ففٌما قوله:}قيٍأ  لحاؿ كما فيه من قراءات يقوؿ:"في سياؽ الحديث عن اردت هذا القراءة ك 

ـى زًينىةى اهلًل الاًتي أىٍخرىجى ًلًعباًدًا كىالاايٍّباًت ًمنى الرٍٍّزًؽ قيٍأ ًهيى ًلداًذينى آمىنيوا ًفي اٍلحىيا نٍيا خاًلهىةن مىٍن حىرا ًة الدأ
بها جعدهػػا حػػاال مػػن الذٌكر)الاػػمير( { رفعػػا، فمػػن نهػػ( فقػػرأ نػػافي كحػػدا }خاًلهىػػةه ٕيػىػػٍوـى اٍلًقيامىػػًة{ )

                                                 

، ٖٛ/ٔ،معففففففاني القففففففرين ل،تفففففففش ٕٖ٘، ٕٖٗ/ٔ، المحتسفففففف : ٖٛ/ٕ( انظففففففر  مفففففف  الترتي :الكتففففففا  : ٔ) 
 .ٚٚٔ/ٕ، إ را  القرين لمنحاس: ٗٙ/ٖ،معاني القرين وا  رابه :ٜٖ

ففه  مفف  البففدل يقففول:"ٚٓٚ/ٕلتبيفان فففي إ ففرا  القففرين:( إ)   .ا تففرض ابففن جنففي  مفف  وجففه  طففف البيففان ووجَّ
فلن قما: فبل تجيز أن يكون "بعمي" وصًفا "ل"هذا"؟ قيل: الم وذلك أن هذا ونحفو مفن أسفمات ابشفارح ال 

ذا لففم يوصففف بالم ففاف، أال تففراهم لففم يجيففزوا مففررا ببففذا ذي المففال، كمففا أجففاوزا مففررا ببففذا ا لوففالم؟ وا 
يجز أن يكون "بعمي" وصًفا ل"هذا" من حيفث ذكرنفا لفم يجفز أيً فا أن يكفون  طفف بيفان لفهم ألن صفورح 

 .ٕٖ٘/ٔ طف البيان صورح الصفة، فافبم ذلك.المحتس :
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الذل ف  خبر }ًهيى{ ألف التقدير: هي  ابتة لدذين آمنوا ف  الحياة الدنيا ف  حاؿ خدوإها لهم يـو 
  (ُ) القيامةل"

نجػػد ابػػن الشػػجرم هنػػا يػػذكر قػػراءة نػػافي المهال ػػة لح ػػص لقنػػه لػػم يػػذكر لهػػا توجيهػػا، أمػػا 
، كيقػوف "هػي"الػذم هػو أ فمػن رفعػه جعدػه خبػرا لدمبتػد أبػو عدي:")خالهػة( قاؿتوجيه القراءة فقد 

ا لدهدوص، كال ايء فيه عد  هذا، كمن قػاؿ: هػذا حدػو حػام ، أمقػن أف يقػوف نييلدذين آمنوا تب
 (ِ)للل" )لدذين آمنوا( خبرا، ك )خالهة( خبر آخر

عدي مست اد من كبلـ سيبويه في حديثه عن مثاؿ: هو ل  خالها، كخالص يجوز  ككبلـ أبي
، إال أنػ   ل  الوجهاف " فيهير خالص مبنيا عد  هو كمػا كػاف قػا م مبنيػا عدػ  عبػد اهلل، كفيهػا لىةػوه

ل كقػد قيػرئ هػذا الحػرؼ  ذكرت فيها لتبين أين القياـ، ككذل  ل  إنما أردت أف تبين لمػن الهػالصي
 (ّ)ل كالنه عد  كجهين: " قيأ هي لدذين آمنوا في الحياة الدنيا خالهةه يـو القيامة "، بالرفي 

كلقد رأي  جميي النحاة يوجهوف القراءة إمػا عدػ  أف "خالهػة " خبػر أك خبػر بعػد خبػر، إال 
أف من قاؿ بفنها خبر بعد خبر راح يقدر الهبر األكؿ فيمػا قبدهػا، كهػو : "لدػذين ءامنػوا " مػرة ،ك " 

 (ْ)في الحياة الدنيا" مرة أخرلل 
 مريمل ٍٗٔن كيأٍّ ًايعىةو أىيػاهيٍم أىاىدأ{لتوجيه قوله تعال :} يما لىنػىٍنوًعىنا مً 

ذكر ابن الشجرم هذا القراءة الشاذة في حديثه عن" أم" كتهرفها فػي المعػاني، كهػأ هػي 
معربة أـ مبنية يقوؿ:" كالثالث من أقسامها: أف تقوف اسما ناقها بمعن  الذل أك الت  أك الػذين أك 

ذا األسماء الٌنواقص، من الجمأ أك الظٌركؼ، كقول : البلٌت ، يدومه أف يوإأ بما يوإأ به أحد ه

                                                 

 .٘ٔ، ٗٔ/ٖ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

 .ٔٙٗ/ٔ، وانظر الكشف  ن وجول القراتاا: ٘ٔ، ٗٔ/ٗ( الحجة لمقرات السبعة: ٕ) 

 .ٖٛٓ، ٖٚٓ/ٗ. وانظر المقت   لممبرد: ٜٔ/ٕ( الكتا  :ٖ) 

، ٖٖٖ/ٕ، وانظففر: معففاني القففرين وا  رابففه: ٘ٙ٘، ٗٙ٘/ٔ( هففذا الوجففه األتيففر ذكففرل العكبففري فففي التبيففان :ٗ) 
، وقد  بر  ن وجه التبفر بعفد التبفر بمففظ " ٖٚٚ/ٔ، معاني القرين لمفرات :ٔ٘/ٕإ را  القرين لمنحاس:
، معفففاني ٕٛٛ/ٔ، مشفففكل إ فففرا  القفففرين:٘ٔ/ٗالصففففة"،الحجة ففففي القفففراتاا السفففبع:الفففرد  مففف  مو فففع 

 .ٕٔٛ، حجة القراتاا: ٗٓٗ/ٔالقراتاا:
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أٌم القػػـو قامػػ  أختػػه زيػػد، أل الػػذل قامػػ  أختػػه زيػػد، كأٌم الٌنسػػوة خػػرج أخوهػػا زينػػ ، أل التػػ  
 (ُ) خرج أخوها زين ل

معربة ف  جميي أحوالهاللل كسيبويه يحقم ببنا ها عد  الاٌم إذا كان  اسما ناقهػا « أمٌ »ك
، كالمبتػدأ مػن الجمدػة محػذكؼ، كهػو العا ػد منهػا إلػ  أٌم، كقولػ : أكرمػ  موإوال بجمدػة ابتػداء

أيٌهم إاحب ل فذف قد : أكرم  أيٌهم هو إاحب ، نهبتها كفاقا، كذل  لتماـ إػدتهالللل كبقولػه 
ٍنػوًعىنا ًمػٍن كيػأٍّ ًاػيعى  ةو قاؿ المازنٌي كجماعة من البهريٌين، كإل  بنا ها ذه  فػ  قػوؿ اهلل تعػال :} يما لىنػى

هيٍم أىاىدأ عىدى  الراٍحمًن ًعًتيًّا{؛ ألف التقدير عنػدا: الػذل هػو أاػٌد عدػ  الػرحمن عتيٌػا، أك الػذين هػم أىيػا 
 (ِ) (لّأاٌد، فالٌامة عد  قوله بناء، كقد حق  مي ذل  أٌف هاركف األعور القارئ قرأها بالٌنه  )

يعربها ف  كٌأ أحوالها، يحمدونها  م أكد توجيه هذا القراءة  انية فقاؿ "للل كمن العرب من 
عد  القياس، فيقولوف: كدٍّم أياهم أفاأ، يعمدوف فيها الناإ ، كيرفعوف االسم بعدها، عد  أنه خبر 
مبتػػدأ محػػذكؼل قػػاؿ سػػيبويه: كهػػ  لةػػة جيٌػػدة، نهػػبوها كمػػا جٌركهػػا، كعدػػ  هػػذا الدةػػة قػػرأ هػػاركف 

 (ّ) يػاهيٍم أىاىدأ{لاألعور} يما لىنػىٍنوًعىنا ًمٍن كيأٍّ ًايعىةو أى 
" إذا حػػذؼ إػدر إػػدتها ، كعدػػ  هػػذا  أ عػن سػػيبويه أنػػه يقػوؿ ببنػػاء "أمابن الشػػجرم نقػػفػ

فالامة في قراءة ح ص بناء، لقنه ذكر عنه أياػا أف هػاركف األعػور قرأهػا بالنهػ  أم أعربهػا ، ػم 
ةػػة جيػػدة، كال ذكػػر بعػػد ذلػػ  أف مػػن العػػرب مػػن يعربهػػا كيهػػرج ركايػػة األعػػور عدػػ  اإلعػػراب كهػػي ل

خبلؼ بين النحاة في أف ركاية النه  عد  أنها معربة عد  القياس النحوم بذيقاع فعأ النوع عديها 
 كاإلاقاؿ كده في ركاية الرفي، لقنها ليس  محأ دراستيل (ْ) كإف كان  ااذة في القراءةل

                                                 

 ٓٗ/ٖ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 

 .ٔٗ/ٖ( أمالي ابن الشجري : ٕ) 

ا ُأْ ِرَبففْا َحْمففاًل ِمففَن اْلَمْوُصففواَلِا ِإالَّ َأنََّبفف« َأيْ ».وقففال العكبففري:"ٜٜٖ/ٕ، وانظففر الكتففا :ٖٗ/ٖ( السففابق : ٖ) 
َذا ُحِذَف اْلَعاِ ُد َ َمْيبَ  ْ َراِ ، َواِ  ٍة َبِقَيْا َ َم  ابِْ ا ُبِنَيفْا ِلُمَتاَلَفِتَبفا َ َم  ُكلٍّ َأْو َبْعٍض، َفِلَذا ُوِصَمْا ِبُجْمَمٍة َتامَّ

َ فْن َنَظاِ ِرَهفا، َوَمْوِ فُعَبا َنْصفٌ  ِبَنْنفِزُع." التبيفان  َبِقيََّة اْلَمْوُصواَلِا، َفَرَجَعْا ِإَلف  َحقَِّبفا ِمفَن اْلِبَنفاِت ِبُتُروِجَبفا
:ٕ/ٛٚٛ  . 

، ٙٔ/ٕ، وا  ففففرا  القففففرين لمنحففففاس:ٚٗ/ٔ، معففففاني القففففرين لمفففففرات:ٜٕٔ/ٔ( انظر:معففففاني القففففرين لمزجففففاد: ٗ) 
 .ٛٚٛ/ٕ، والتبيان ٛ٘ٗ/ٕومشكل إ را  القرين 
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افٍّ توجيػػػػه قراءات: ػػػػا  }كىالداػػػػذى ػػػػا ًمػػػػٍنقيٍم فىآذيكهيمى انٍّ لل}،كسػػػػورة النسػػػػاء ﴾ُٔ{ لليىٍفتًيىانًهى  ى فىػػػػذى
ػاتػىٍينٍّ  لل}،ك﴾ سورة القهصِّ{ للبػيٍرهىانىاًف  ، ﴾ سػورة القهػصِٕ{ لل أيٍنًقحى ى ًإٍحدىل ابٍػنىتىيا هى

افٍّ ك ٍينٍّ  لل}،ك﴾ سػورة  ػهّٔ{ لللىسىػاًحرىاًف  }قىاليوا ًإٍف هىػذى نىا  رىبػانىػا أىرًنىػا الداػذى ﴾ سػورة ِٗ{ للأىضىػبلا
 لفهد 

 فػػذف  ٌنيػػ  الػػذل، ف يػػه  ػػبلث لةػػات: الدٌػػذافً قػػراءات يقػػوؿ ابػػن الشػػجرم :" كردت هػػذا ال
 :بته يف النوف، كالٌدذاٌف بتشديدها، كالتشديد لةة قريش، كالٌدذا بحذؼ النوف، قاؿ األخاأ

 أبنػػػػػػػػػػي كديػػػػػػػػػػ  إٌف عٌمػػػػػػػػػػٌي الدٌػػػػػػػػػػذا
 

 قػػػػػػػتبل المدػػػػػػػػوؾ كفٌققػػػػػػػا األةػػػػػػػػبلال ...
 

كقد قػػػرئ ،ؼ النػػػوف لاػػػوؿ االسػػػم بالٌهػػػدةهػػػذا قػػػوؿ القػػػوفٌيين، كقػػػاؿ البهػػػريٌوف: إنمػػػا حػػػذ
}كىالاذاًف يىٍفتًيانًها{ بته يف النوف كتشديدها، فمن اٌدد جعأ التشديد عوضا من ياء الذل، ككػذل  

{ ك }هاتػىٍينٌ من قرأ }فىذانٍّ  { بالتشػديد، جعدػه عوضػا مػن الحػرؼ المحػذكؼ فػ  التثنيػة، {ك}هذافٌ  ى
ياف، كقػػػالوا فػػػ  الٌشػػج  كنحػػػوا: الٌشػػػجياف، لد ػػػرؽ بػػػين كإنمػػا حػػػذفوا يػػػاء الػػػذل، فدػػم يقولػػػوا: الٌػػػذ

 (ُ)"لللالمعرب كةير المعرب
نجػػد ابػػن الشػػػجرم هنػػا بعػػػد أف ذكػػر لةػػات العػػػرب كاسػػتعمالها لؤلسػػػماء الموإػػولة، يقػػػدـ 

لهذا الدةات كمنهػا قػراءة ابػن كثيػر لهػا جميعػا بالتشػديد مػن خػبلؿ عدػة التعػوي   أك توجيها ت سيرا
د عوضػػا عػػن اليػػاء المحذكفػػة  ػػم يقػػدـ تعدػػيبل لعػػدـ ا ػػراد ذلػػ  فػػي األسػػماء الػػذم يمثدػػه التشػػدي

 الموإولة من خبلؿ عدة ال رؽ بين المعرب كالمبنيل
ػػاتي الى تػيثػىناػ  التاٍثًنيىػػةى الهٍّػػنىاًعياةى، كيػدؿ عدػػ  هػذا كػػبلـ العقبػرم " هىمى هىمه، كىاٍلميبػٍ ؛ أًلىفا ااًلٍسػػمى ميػبػٍ

ـً بًالهٍّدىةً  كىاٍلحىٍذؼي ميٍةًذفه بًفىفا  التاٍثًنيىةى هينىا ميهىاًل ىةه ًلٍدًقيىاًس، كىًقيأى: حيًذفىٍ  ًلايوًؿ اٍلقىبلى
 (ِ) 

ته يػف النػوف لةػة الحجػاز كبنػي أسػد، كتشػديدها أف  إلػ  كأاار إػاح  التػذييأ كالتقميػأ
قػأ عػن ن في حػينجػواز التشػديد مػي األلػف كاليػاءل أف  ػاهر كػبلـ ابػن مالػ  كذكرلةة قيت كتميمل

، كقػػد قػػرئ فػػي السػػبعة مػػي األلػػف خػػبلؼ فػػي تجػػويو تشػػديد النػػوفال  ابػػن أبػػي الربيػػي اإلاػػبيدي أنػػه
ػػا ًمػػنقيٍم{، كأمػػا مػػي اليػػاء ف يػػه خػػبلؼ: مػػذه  البهػػريين أنػػه ال يجػػوز التشػػديد مػػي  اًف يىاتًيىانًهى }كالادػػذى

                                                 

 .ٕٙ، ٕ٘/ٖ، والتذييل: ٜٗٔ، ٖٜٔالقراتاا: ، وانظر قريبا منه: حجةٙ٘، ٘٘/ٖ( أمالي ابن الشجري:ٔ) 
 .ٖٖٛ/ٔ( التبيان: ٕ) 
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ٍيًن أىضىػبلانىا{ل الياءل كذه  القوفيوف إل  جواز ذل ، كبه قرأ بعاهم في قوله }رىبػانىا قػاؿ  (ُ)أىرًنىا الداذى
 (ِ)المرادم كاألاموني" كهو الهحي " 

بالهموة كحػذؼ اليػاء مػرة،  ﴾ سورة الابلؽْ {لليىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيً   ءً }كىالبلا :توجيه قراءة
 كبتسهيدها مرة أخرلل

ة الثالثػة: كالدةػلللكفػ  جمعهػا لةػات يقوؿ ابن الشجرم في سياؽ الحديث عن جمي التي:"
كالرابعة: البٌلء، بقسر الهموة كحذؼ الياء، كقد قرئ:}كىالبلًٌ ي يىًئٍسػنى  ،البلٌ  ، بالهموة كإ بات الياء

 :ًمنى اٍلمىًحيً  ًمٍن ًنساً قيٍم{بهاتين الٌدةتين، كقاؿ الشاعر 
 كلقن ليقتدن البرمء المةٌ بل… من البٌلء لم يحججن يبةين حسبة 

 (ّ) بته يف الهموة من البٌلء، كقياسها أف تجعأ بين بينلكقد قرأ بع  القٌراء 
ةات العرب كاسػتعماالتها لؤلسػماء الموإػولة، م يوجػه القػراءة بنػاء عديهػا، دفهو هنا يعرض ل

 (ْ) كهذا محأ ات اؽ بين النحاة جميعال
 وابلاألح ٔٓتوجيه قوله تعال : "}ًإفا اهللى كىمىبلً قىتيهي ييهىدأوفى عىدى  الناًبيٍّ{

تيػػػهي  كردت القػػراءة فػػػي سػػػياؽ اإلجابػػػة عػػػن سػػػةاؿ سػػا أ عػػػن قػػػراءة مػػػن قػػػرأ "}ًإفا اهللى كىمىبلً قى
 ، فقاؿ: ما كجه ذل ؟«المبل قة»ييهىدأوفى عىدى  الناًبيٍّ{ برفي 

باالبتػداء، ك}ييهىػدأوفى{ خبػر عنهػا، كخبػر « المبل قػة»ففجب  بفٌف رفػي يقوؿ ابن الشجرم:" 
لة الهبر المذكور عديه، فالتقدير: إٌف اهلل يهٌد  عدػ  النبػٌ ، كمبل قتػه يهػٌدوف محذكؼ، لدال« إفٌ »

ل كيجوز أف يقوف قوله:}كىمىبلً قىتيهي{ معاوفا لل، فحذؼ الهبر األٌكؿ لداللة الثان  عديه(ٓ)عد  النب ٌ 

                                                 

 .ٕٙ، ٕ٘/ٖ( التذييل والتكميل:ٔ) 
 ٕٛٔ/ٔ، شرح األشموني:ٕٛٔ/ٔ( تو ي  المقاصد: ٕ) 
 .ٓٙ/ٖ( أمالي ابن الشجري:ٖ) 
، شففففففففرح ٛٛٔ/ٔ، الممففففففففع فففففففففي العربيففففففففة: ٕٕٙ/ٕ( انظففففففففر  مفففففففف  سففففففففبيل المفال:األصففففففففول فففففففففي النحففففففففو ٗ) 

، البفففديع ففففي  مفففم ٙ٘/ٔ، شفففرح ابفففن النفففاظم  مففف  األلفيفففة:ٕٙٗ/ٔ، تو فففي  المقاصفففد:ٕٛٔ/ٔالمفصفففل:
 .ٖٕٚ/ٕالعربية:

ِففي ِقفَراَتح مفن رففع َوَذِلفَك َمْحُمفول ِ ْنفد اْلَبصفِريين  مف  اْلَحفذف  ( هذا هو رأي البصريين. يقفول ابفن هشفام:"٘) 
صففموَن َوَلففْيَس  طفففا  مفف  اْلمو ففع َويصففموَن َتبففرا مففن األول لداَلَلففة الفَّففاِني َأي ِإن اهلل ُيَصففمِّي ومال كتففه ي

. وانظففففر: التبيففففين  ففففن مففففذاه  َٜٔٚ ْنُبَمففففا ِلففففَ الَّ يتففففوارد  ففففامالن  مفففف  َمْعُمففففول َواِحففففد .مونففففي المبيفففف :
 .  ٖٗٗ -ٖٔٗالنحويين:ص :
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 مػػػن الحػػػركؼ التػػػ  تػػػدخأ عدػػػ  القػػػبلـ فػػػبل تةيٌػػػر معنػػػاا،« إفٌ »كاسػػػمها؛ ألٌف « إفٌ »عدػػػ  موضػػػي 
 (ُ) فموضعها مي اسمها رفي باالبتداء، فالتقدير: اهلل كمبل قته يهٌدوف عد  النبٌ ل

كأجاز أبو عدٌ  الحسن بن أحمد ال ارسٌ  أف يقػوف }ييهىػدأوفى{ خبػرا عػن اهلل تعػال ، كالهبػر 
 كحسن اإلخبار عن اهلل،عن المبل قة محذكؼ، كالتقدير: إٌف اهلل يهٌدوف عد  النبٌ  كمبل قته كذل 

 (ِ) للل"سبحانه بد   الجميي ت هيما كتعظيما
ندحػػ  فػػي توجيهػػات ابػػن الشػػجرم أنػػه اتبػػي منهجػػين فػػي التوجيػػه األكؿ: كهػػو مػػا كافػػ  فيػػه 
البهريين كهو أف يقوف خبر األكؿ محذكفا لداللة الثاني عديه، كلهذا فذنه يعرب "كمبل قته" مبتدأ، 

ل كالمنها الثاني هو مػا يعػرؼ فػي النحػو بالحمػأ خبرا محذكفا "إف"كخبرا ما بعدا،  م يقدر السم 
، كااللت ػػات إلػػ  المحػػأ، كالحمػػأ عديػػه،  ريقػػة سػػدقها ، موافقػػا القػػوفيينعدػػ  المحػػأ أك الموضػػي

النحاة كاستعانوا بها لمعالجة الحاالت التي ي ترض فيها الماابقة، كلقنها تفتي خبلؼ  ذل ، فمػن 
تػػه اإلعرابيػػة لقػػن يبلحػػ  فيػػه خػػبلؼ ذلػػ  فقػػاف هػػذا المعػػركؼ أف التػػابي يدحػػ  بػػالمتبوع فػػي حرك

   (ّ) المنها خير كسيدة لتبرير هذا المهال ةل
كهذا المنها فيما يهص " العاف عد  اسم إف كأخواتها قبأ تماـ الهبر" محأ خبلؼ بين 
النحػػاة، فمنعػػه البهػػريوف كاحتجػػوا عدػػ  ذلػػ  بقػػولهم: " إذا قدػػ : إنػػ  كزيػػد قا مػػاف " كجػػ  أف 

رفوعا باالبتداء، ككج  أف يقوف عامبل في خبر زيد، كتقوف إف عامدة في خبر القاؼ، كقد يقوف م
  (ْ) اجتمعا معا كهذا ال يجوز " 

                                                 
 .ٚ٘٘/ٖ. والكشاف لمزمتشري:ٕٕٖ/ٔ، وانظر:شرح التصري  : ٗٔٔ، ٖٔٔ/ ٖ( أمالي ابن الشجري: ٔ) 

يقول المرحوم د. الطناحي:" هذا تقدير بارد جّدا، وغفر اهلل لقا مفه وحاكيفه. وال يتفف  أن التنظيفر با يفاا  (ٕ) 
الكريمففاا ال يشفففع ففف  فقففل هففذا التقففدير، فففلن ابتبففار  ففن المففول   ففز وجففل بمفففظ الجمففع إنمففا جففات ففف  

ت واليسفففففر.هامش كالمفففففه هفففففو تباركفففففا أسفففففما،ل، وكالمفففففه تعفففففال  فففففف  أرففففففع محفففففّل مفففففن الجفففففالل والببفففففا
.وذكر النحاس أن" يصمون إنما هو لممال كة تاصفة ألنفه ال يجفوز أن يجتمفع  فمير لويفر اهلل ٗٔٔ/ٖد

مع اهلل إجالال وتعظيما، ولقد قال رجل لمنبي : ما شات اهلل وش ا، وأنكر ذلك و ممه النبي فقال لفه : قفل 
ابففن الشففجري وافففق أبففا  مففي  مفف  هففذا . والعجيفف  أن ٕٕٕ/ٖماشففات اهلل فففم شفف ا.إ را  القففرين لمنحففاس:

 التتريج ولم يرد  ميه.
( ظففاهرح قيففاس الحمففل فففي الموففة العربيففة بففين  ممففات الموففة القففدام  والمحففدفين، د.  بففد الفتففاح حسففن  مففي ٖ) 

 .ٖٓٓالبجة، دار الفكر لمطبا ة والنشر،  مان ، األردن، ص: 
، ٕٗٔ/ ٔم،ٜٜٜٔ -هٕٓٗٔ، ٔم بففن أبفففي األرقفففم ،ط( أسففرار العربيفففة ألبفففي البركففاا األنبفففاري دار األرقفففٗ) 

 .ٕ٘ٔ/ٔوابنصاف: 
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كأٌما القوفيوف فاختد وا في ذل  ؛ فذه  القسا ي إل  أنه يجوز ذل  عد  اإل بلؽ؛ سواء 
ا كعمػػرك قا مػػاف، كإ نػػ  كبقػػر منادقػػاف"ل كذهػػ  تبػػين فيػػه عمػػأ "إف" أك لػػم يتبػػين؛ نحػػو: "إف زيػػدن

ال راء إل  أنه ال يجوز ذل  إال في ما لم يتبين فيه عمأ "إف" كاستدلوا عد  ذل  بقولػه تعػال :}ًإفا 
الاًذينى آمىنيوا كىالاًذينى هىاديكا كىالهاابًئيوفى كىالناهىارىل{  فعاف الهابئين عد  موضي إف قبأ تماـ الهبػر؛ 

داًه كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر{ كمما حقي عن بع  العرب أنه قاؿ: "إن  كزيد ذاهباف"، كهو قوله: }مىٍن آمىنى بًال
، كنسػػ  إلػػ  الهديػػأ أنػػه جػػوزا إف أفػػرد الهبػػر نحػػو: إف زيػػدا (ُ)كقػػد ذكػػرا سػػيبويه فػػي القتػػابل 

 (ِ) كعمرك قا م، كقوؿ الشاعر: فذني كقيار بها لةري ل
د عدػػ  الحمػػأ عدػػ  المحػػأ أك الموضػػي كعدػػ  أيػػة حػػاؿ فهػػذا الهػػورة مػػن الت سػػير باالعتمػػا

) بهػػػبلؼ بيػػػنهم (، كتوابػػػي اسػػػم إف  اػػػا عة بشػػػركط كضػػػعها النحػػػاة فػػػي توابػػػي المنػػػادل الهمسػػػة
كأخواتهػػا، كاسػػم ال النافيػػة لدجػػنت، كتػػابي الماػػاؼ إلػػ  اسػػم ال اعػػأ، كالمهػػدر، كتػػابي األسػػماء 

ركوف إليها كما أارت سابقا إال فػي لقن ال ينبةي ال (ّ) المتهدة بحركؼ زا دة، كفي باب االستثناءل
 حاالت خاإة عند عدـ كجود ةيرهال

يٍػنىا ميٍحاىػػريكفى توجيػػه: ًميػػيه لىػػدى ػػا جى ػػا ،﴾ سػػورة يػػتِّ {}كىًإٍف كيػػأٌّ لىما هى ػػا عىدىيػٍ }ًإٍف كيػػأأ نػىٍ ػػتو لىما
 ل﴾ سورة الاارؽْ {حىاًف ه 

كمػا كردتػا فػي حديثػة فػي حديثػه عػن "مػا" كتهػرفها فػي المعػاني مرة، كردت هاتاف القراءتاف
إذا كان  « إف»كل  ف   عن معاني "إٍف" مرة أخرل، كسوؼ أذكر هذا األخيرليقوؿ ابن الشجرم:"

، كه  الت  فػ  «إالٌ »موضي « إالٌ »الت  بمعن  « لٌما»كالوجه الثالث: أف تدخأ  لللنافية  بل ة أكجه
أل إالٌ فعدػ ، تقػوؿ: إف زيػد «  نشدت  اهلل لٌمػا فعدػ»، كحق  سيبويه: «باهلل لٌما فعد »قولهم: 

ا ا عىدىٍيها حاًف ه{،كقاؿ:}كىًإٍف كيأٌّ لىٌمػلٌما قا م، تريد: ما زيد إاٌل قا م، قاؿ اهلل تعال :}ًإٍف كيأأ نػىٍ تو لىما 

                                                 

، وقففال النحففاس  ففن إجففازح الكسففا ي:" ومنففع هففذا جميففع النحففويين غيففرل" إ ففرا  ٕٗٔ/ ٔ( أسففرار العربيففة : ٔ) 
، وقفففففال العكبفففففري:" هفففففذا تطففففف  ألن تبفففففر إن لفففففم يفففففتم.... ألنفففففك ال تتبفففففر بفففففالمفن   فففففن ٕٕٕ/ٖالقفففففرين:

، وقال ابن مالك:" ويجوز الرفع مع إن ولكفن تصوصفا بعفد التبفر بلجمفاع." شفرح ٔ٘ٗ/ٔالمفرد.التبيان 
 .ٕٓ٘/ٛ.البحر المحيط:ٔٔ٘/ٔالكافية الشافية: 

 .ٕٓٗ/ٖ( همع البوامع ٕ) 
 .ٕٖٔ( ظاهرح قياس الحمل في الموة العربية بين  ممات الموة القدام  والمحدفين: ص ٖ) 
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يٍنا ميٍحاىػػريكفى{ نٍيا{لكقػػد قر ػػ  هػػذا اآليػػات بته }كىًإٍف كيػػأأ ذلًػػ ى لىٌمػػكجىًميػيه لىػػدى يػػاًة الدأ يػػف ا مىتػػاعي اٍلحى
نافية، فالمعن : ما كٌأ ن ت إالٌ عديها حاف ، « إف»، ك «إالٌ »بمعن  « لٌما»الميم ، فمن اٌدد جعأ 

ـ مهٌ  ػػة مػػن الثقيدػػة، كالػػبل« إف»زا ػػدة، ك« مػػا»ككػػذل  اآليتػػاف األخريػػافلكمن خٌ ػػف المػػيم جعػػأ 
قوفٌيوف يقولوف ف  هذا لدتوكيد، فارقة بين النافية كالموجبة، كالمعن : إٌف كٌأ ن ت لعديها حاف ، كال

 (ُ) ، كهو من األقواؿ البعيدةل«إالٌ »الٌنحو: إف نافية، كالبلـ بمعن  
نجد ابن الشجرم يوجه القراءات عد  أفا " إف " عد  أنها مه  ة من الثقيدة، كما زا دة، كهو 

 (ِ) كد عديهلمواف  لسيبويه كةيرا من النحاة، باستثناء القوفيين الذين جعدوا ما نافية كقولهم مرد

 األنعاـل ٓٓتوجيه قوله:}كىكىذًل ى نػي ىهٍّأي اآٍلياًت كىلًيٍستىًبينى سىًبيأي اٍلميٍجرًًمينى{
الحادم كالثمانين لدػرد عدػ  زالت مقػي بػن أبػي الثمانين ك  ينخهص ابن الشجرم المجدس

تىًبينى اآٍلياًت كىلًتىٍسػ }كىكىذًل ى نػي ىهٍّأي ف  قوله تعال ، ف  سورة األنعاـ:فمن ذل  ةداه   ال ، يقوؿ:"
ػػًبيأي اٍلميٍجػػرًًمينى{ ػػًبيأى  }  قػػاؿ: مػػن قػػرأ بالتػػاء كنهػػ  ال سى { جعػػأ التػػاء عبلمػػة خاػػاب كاسػػتقباؿ، سى

 كأضمر اسم النبٌ  ف  ال عأل
سىػًبيأي{ جعػأ التػاء عبلمػة تفنيػث كاسػتقباؿ، كال ضػمير فػ  ال عػأ،  }  كمن قػرأ بالتػاء كرفػي ال

 (ّ) لللل"عدهسىًبيأي{ ب  }  كرفي ال
جعػأ التػاء عبلمػة خاػاب، كجعػأ التػاء »بعػد قولػه: « كاسػتقباؿ»كأقوؿ: إنه ةد، ف  قوله: 

ال ابه بينه كبين مثاؿ الماض  فتقوف التاء عبلمة لبلسػتقباؿ، « تست عأ»؛ ألٌف مثاؿ «عبلمة تفنيث
ا، كه  تسػتعين فقول : تستقيم أن  كتستعين ه ، ال يقوف إالٌ لبلستقباؿ، تقوؿ: أن  تستقيم ةد

                                                 

.وقد يفرا تحميفل السفياق الففاني ألنفه أو ف  ٖٙ٘/ٕو ع األول:،والم٘ٗٔ، ٗٗٔ/ٖ( أمالي ابن الشجري:ٔ) 
ووجففففففه فيففففففه القراتتين،والتوجيففففففه الففففففذي ذكففففففرل محففففففل اتفففففففاق بففففففين النحففففففويين باسففففففتفنات الكففففففوفيين.انظر: 

 .ٕٓٙ/ٕ، و مشكل إ را :ٜٚ٘،و حجة القراتاا ٕٙٛ/ٗ، معاني القرين لمزجاد:"ٜٖٔ/ٕالكتا :
، و مشففففففففكل ٜٚ٘،و حجففففففففة القففففففففراتاا ٕٙٛ/ٗين لمزجففففففففاد:"، معففففففففاني القففففففففر ٜٖٔ/ٕ( انظففففففففر: الكتففففففففا :ٕ) 

 .ٕٓٙ/ٕإ را :
 .ٓٛٔ، ٜٚٔ/ٖ( أمالي ابن الشجري : ٖ) 
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ف ػػ  هػػذا الٌنحػػو يقػػاؿ: التػػاء للل بػػ  بعػػد ةػػد، كال تقػػوؿ: تسػػتقيم أمػػت، كال تسػػتعين أٌكؿ مػػن أمػػت
 (ُ)لدهااب كاالستقباؿ، أك لدتفنيث كاالستقباؿللل" 

يعتػػػرض ابػػػن الشػػػجرم عدػػػ  مقػػػي بػػػن أبػػػي  الػػػ  فػػػي جعدػػػه التػػػاء فػػػي ال عػػػأ " تسػػػتبين " 
ف ال عػأ الماػارع المبػدكء بهػا عدػ  كزف " تسػت عأ" يػدؿ لبلستقباؿ، كيعد ذلػ  مػن زالتػه، كيػرل أ

عدػػ  االسػػتقباؿ قػػوال كاحػػدا،  لقػػن دل أحمػػد حسػػن فرحػػات،  كتػػ   ػػبلث مقػػاالت بمجدػػة مجمػػي 
نظرات ف  ما أخذا ابن الشجرل عد  مق  ف  كتاب مشقأ إعراب »الدةة العربية بدمش ، بعنواف 

شجرل بفنها راجعة إل  سقم الٌنسهة الت  كقع  ، رٌد ف  هذا المقاالت بع  مآخذ ابن ال«القرآف
، كذكػر أف بعاػا آخػر مػن هػذا المآخػذ موجػود فػ  كتػ  الم ٌسػرين «المشػقأ»البن الشجرل من 
 (ِ) لتبعاتها كحدا؟مقيا فقيف يتحمأ  كالمعربين قبأ مق 

ؿ ف يما يتعد  بهذا اآلية يقوؿ:" إف ما قاله ابن الشجرم فيػه نظػر، كيحسػن بنػا قبػأ أف نقػو 
 ايئا في هذا اآلية أف نرجي إل  كت  الدةة حيث نجد فيها:

ل يقػاؿ: اٍسػتىبن ي الشػيءى ًإذىا تفىمدتىػه حىتاػ  (ّ)كاالٍسًتبانةي يىقيوفي كاقعان  قاؿ إاح  لساف العرب :"
ػػذًل ى نػي ىهٍّػػأي اآٍليػػاًت  ػػأا: كىكى ل قىػػاؿى الداػػهي عىػػوا كىجى ػػًبيأى تىبػػيان لىػػ ى ميٍجػػرًًمينى ؛ اٍلمىٍعنىػػ  كلتسػػتبينى الٍ  كىلًتىٍسػػتىًبينى سى

ينى، أىن  يىا ميحىمادي سبيأى اٍلميٍجرًًمينى أىم لتودادى اسًتبانة، كًإذا بافى سبيأي اٍلميٍجػرًًمينى فػىقىػٍد بىػافى سىػًبيأي اٍلميػٍةًمنً 
ل كأىكثري القراء قرؤيكا: كىلًتىٍستىًبينى سىًبيأي اٍلميٍجرًًمينى ؛ كاالٍستبانة حينئذو يىقيوفي  ةىيػٍرى كىاًقيو

 (ْ) 
: اٍسػػػتىبػىٍن ي  كقػػػاؿ إػػػاح  تػػػاج العػػػركس:" كقػػػاؿى األٍزهػػػًرمأ: االٍسػػػًتبانىةي قػػػد يقػػػوفي كاًقعػػػانل يقػػػاؿي

ٍعن ؛ كىًمٍنه قٍوليه تػىعىالى : } كلًتىٍستىبين سبيأى الميٍجرًمين{ ، المى لًتىستبينى   الشيءى ًإذا تىفىمٍدتىه حىتا  يػىتىبيانى ل ى
، أىم لتػىٍودادى اٍسًتبىانىةنل كأىٍكثػىري القرااًء قىرأيكا كلًتىٍستىبينى سبيأي الميٍحرًًمين، }كاالٍسًتبانىةي حينىًئذو أىٍن ى يىا محمدي 

ل  (ٓ) ةىٍير كاًقيو

                                                 

 .ٔٛٔ، ٓٛٔ/ٖ( السابق : ٔ) 
 .ٖٙ/ٔ( انظر: نظراا في ما أتذل ابن الشجري  م  مكي في كتا  مشكل إ را  القرين: ٕ) 
 يقصد بمفظ الوقوع هنا: التعدي.( ٖ) 
 .ٛٙ/ ٖٔ )مادح:َبَيَن(ه،ٗٔٗٔ، ٖبيروا ط –منظور ، دار صادر ( لسان العر   البن ٗ) 
( تاد العروس من جواهر القاموس لمزبيدي،تحقيق:  مفي هاللفي، مراجعفة مصفطفي حجازي،د. بفد الحميفد ٘) 

 .ٜٕٛ/ٖٗم: ٕٔٓٓه ٕٔٗٔ، ٔطم ، د.تالد  بد الكريم جمعة، الكويا،ط
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كلػػدل تفمدنػػا فػػي هػػذين النهػػين المػػفخوذين مػػن أإػػ  كتػػ  الدةػػة كأكثرهػػا اعتمػػادا، نػػرل أف 
 :لتػػوداد لنهػػ  كإضػػمار اسػػم النبػػي كيقػػوف المعناالسػػتبانة: تقػػوف لمػػا هػػو كاقػػي كمػػا فػػي قػػراءة ا

هػذا تقػوف التػاء لبلسػتقباؿل كعدػ  القػراءة الثانيػة: أم قػراءة رفػي السػبيأ ،  استبانة أك إجابة، كعد 
تقوف االستبانة ةير كاقي ، أم سػتقي فيمػا بعػد البيػاف فػي المسػتقبأ، فيقػوف معنػ  التػاء االسػتقباؿ 

 (ُ) أياال
الشػػجرم ال يةيػػر مػػػن الواقػػي اػػيئا؛ ألف المعنػػػ  فػػي كدتػػا الحػػػالتين كالحػػ  أف مػػا قالػػه ابػػػن 

يعتبرهػا  فػي حػينسػت ادة االسػتقباؿ مػن التػاء، ينهرؼ إل  المستقبأل كأ ما هنال  أف مقيا يعتبػر ا
ابن الشجرم من الهيةة ن سها، كليت هناؾ حاجة لدنص عد  أنها من التاء، كإذا كاف هذا كاضحا 

ابن الشػجرم، فػذف االلتبػاس قػا م فػي القدمػة التػي نحػن بهػددها" تسػتبين" من األمثدة التي ضربها 
بنػػاء عدػػ  كػػوف االسػػتبانة كاقعػػة أك ةيػػر كاقعػػة كمػػا تقػػدـ، فقػػاف الػػنص عدػػ  ذلػػ  لػػدفي مثػػأ هػػذا 

 االلتباس، كلعأ هذا ما دفي السمين أياا إل  أف يقوؿ مثأ قوؿ مقيل
مهتد ػػةي المعنػػ ، فذنهػػا فػػي »لتسػػتبينى « قػػاؿ السػػمين فػػي كتابػػه الػػدر المهػػوف:" فالتػػاء فػػي

 (ِ)إحدل القراءتين لدهااب كفي األخرل لدتفنيث، كهي في كبل الحالين لدماارعةل 
كخبلإة القوؿ أف المسفلة مػا كانػ  تسػتح  أف تػذكر فػي بػاب الػوالت، ألف الهػبلؼ فيهػا 

 (ّ) قا م، ككأ يذه  إل  كجهة نظرا التي يراها إالحة لدفي الدبت المتوقيل
توجيه قوله تعال :}كىهيوى الاًذم أىنٍػوىؿى ًمنى الساماًء ماءن فىفىٍخرىٍجنا ًبًه نىباتى كيػأٍّ اىػٍيءو فىفىٍخرىٍجنػا ًمٍنػهي 

 }  األنعاـل ٗٗخىًاران نيٍهًرجي ًمٍنهي حىبًّا ميتىراًكبان كىًمنى الناٍهًأ ًمٍن  ىٍدًعها ًقٍنوافه دانًيىةه كىجىٌناته ًمٍن أىٍعنابو
ذا القػػراءة هػػي األخػػرل فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػن زالت مقػػي مػػن كجهػػة نظػػر ابػػن كردت هػػ

{ من قوله عٌو كجٌأ:}كىهيوى الاًذم أىنٍػوىؿى ًمنى الساماًء   االشجرم ،يقوؿ:" كقاؿ  يقهد مقي ف  }جىٌناتو
ا ميتىراًكبػان كىًمػنى الناٍهػًأ ًمػٍن  ىٍدًعهػا مػاءن فىفىٍخرىٍجنػا بًػًه نىبػاتى كيػأٍّ اىػٍيءو فىفىٍخرىٍجنػا ًمٍنػهي خىًاػران نيٍهػًرجي ًمٍنػهي حىبًّػ

{، كقػػد ركل الرفػي عػػن  { عا هػػا عدػ  }نىبػاتى نٌػاتو {: مػػن نهػ  }جى نٌػػاتو ًمػٍن أىٍعنػابو ًقٍنػوافه دانًيىػةه كىجى
عاإم، عد  االبتداء، بتقدير: كلهم جٌنات، كال يجوز عا ها عد  }ًقٍنوافه{؛ ألٌف الجنٌػات ال تقػوف 

                                                 

 .ٕٖٗ/ ٔ( نظراا في ما أتذل ابن الشجري  م  مكي: ٔ) 
 .ٙ٘ٙ/ ٗ( الدر المصون: ٕ) 
 .ٕٖ٘، ٕٖٗ/ ٔ( نظراا في ما اتذل ابن الشجري  م  مكي: ٖ) 
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{ بػػالعاف عدػػ  }ًقٍنػػػوافه{، مػػن قولػػه: }ًقٍنػػوافه دانًيىػػػةه{؛ ألف أراد أنػػ   مػػن النهػػأل نٌػػاتو ال ترفػػػي }جى
{ عدػ  }ًقٍنػوافه{  نٌػاتو ـٌ، كيقاؿ له أياا: القباسة، فدو عا   }جى القنواف جمي قنو، كهو العذؽ التا

فقولػه: ألف الجنٌػات ال تقػوف  إار المعن : كمن الٌنهأ من  دعهػا قنػواف دانيػة كجنٌػات مػن أعنػابل
من النهأ، فيه لبت؛ ألنه يوهم أنها ال تقوف إالٌ من العن  دكف النهأ، كليت األمر كذل ، بأ قد 
تقوف الجٌنة من العن  عد  ان رادا، كتقوف من النهأ عد  ان رادا، كتقوف منهما معا، للل، فقػاف 

 (ُ) الهواب أف يقوؿ: ألٌف الجٌنات الت  من األعناب ال تقوف من الٌنهأل
لشجرم فػي هػذا القػراءة ال يعتػرض عػ  التوجيػه النحػوم، كإنمػا ينهػ  اعتراضػه نجد ابن ا

عد  مقي في قوله:" ألٌف الجٌنات ال تقوف مػن النهػأ" كيػرل أف الهػواب أف يقػوؿ:" ألٌف الجنٌػات 
الت  من األعناب ال تقوف من الٌنهأ "ل كيبلح  هنا كما يقوؿ دل أحمد حسن فرحػات تقدػف ابػن 

فػػػي هػػذا اآليػػة  فػػي نظػػػر ابػػن الشػػجرم  يػػتقدم عػػػن الدةػػة ال عدػػ  اإلعػػػراب الشػػجرم، كػػفف مقيػػا 
متجاهبل لدقرا ن القا مة التي تمني الدبت الذم يدعيه، ألف مقيا يتقدم فػي آيػة معينػة كفػي كدمػات 
بذاتها، فحينما ياد  القبلـ، إنما يادقه عد  ما يبحث فيه، كالجنات التي يتقدم فيها مقي الواردة 

ي مػػن العنػػ ، كالقرينػػة توضػػ  هػػذا كتجديػػه، كهػػو أف المقػػاـ مقػػاـ عاػػف عدػػ  قنػػواف، فػػي اآليػػة، هػػ
كالقنواف من النهيأ، فدو جاز هذا العاف لهارت الجنات من األعناب من النهيػأ أم جػوءا منػه، 

 (ِ) كهذا ما ي هم من كبلـ مقي، كال ي هم منه ما فهمه ابن الشجرم، أك أراد أف ي همهل
تدف في توجيهها بين مقي كابػن الشػجرم لقػن الهػبلؼ دار حػوؿ تبريػر فالقراءة هنا لم يه

دل  ك، رحمػػه اهلل   كيبػػدك لػػي إػػواب مػػا ذكػػرا  دل الانػػاحي التوجيػػه كالمعنػػ  الدةػػوم لقدمػػة جنػػةل
من أف موقف مقٌ  من المعتولة  الذين يرجي إليهم ابػن الشػجرل فػ  عقيدتػه    ،أحمد حسن فرحات

، فمقػي ةرل ابن الشػجرل بػه، كدفعػه إلػ  االنتقػاص منػه كالاعػن عديػهكتهجٌمه عديهم ، هو الذل أ
، (ّ) ينقأ كبلـ العدماء بذيجاز كهذا اإليجاز رآا ابن الشجرم مدبسػا فجعػأ ذلػ  مػن بػاب الػوالت 

                                                 

 .ٔٛٔ/ٖ( أمالي ابن الشجري : ٔ) 
 .ٕٖٚ، ٕٖٙ/ٔ( نظراا في ما أتذل ابن الشجري  م  مكي: ٕ) 
 .ٖٙ/ ٔ( السابق: ٖ) 
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ال ارسي حين قدر  ال عأ" يهدوف " خبر عن ل   الجبللة  عدي يرد عد  أبيفي حين أننا لم نجدا 
 قته يهدوفلل" بأ راح يسوغ لقولهلفي آية" إف اهلل كمبل 

ل ْتوجيه قراءة:}ًلٌدًه اأٍلىٍمري ًمٍن قػىٍبأو كىًمٍن بػىٍعدو {   الرـك

 كردت هذا القراءة في سياؽ الحديث عن توجيه كدمة" كراءو" بالتنوين، في قوؿ الشاعر:
 ٌمشممممى بأربعممممة  علممممى أعقاْبممممه

 

َجممم   ... ٌ لى ل مموْ  وْمممن وراء   َت الع   تحمم

 

مػػي حػػذؼ الماػػاؼ إليػػه، فػػذٌف الةايػػات، كهػػ  « كراءو »شػػجرم:" كأٌمػػا إعػػراب يقػػوؿ ابػػن ال
الظٌركؼ الت  حذفوا منها الماػاؼ إليػه، كبنوهػا عدػ  الاػٌم، كقبػأ كبعػد كفػوؽ كتحػ ، إنٌمػا بنوهػا 
ألٌف المااؼ إليه مقٌدر عندهم، حت  إنها متعٌرفة به محذكفا، فدما اقتهركا عد  الماػاؼ فجعدػوا 

  االسم، كبع  االسم ال يعرب، فذف نٌقركا اػيئا مػن ذلػ  أعربػوا، فقػالوا: جئػ  نهاية، إار كبع
 قببل، كمن قبأ، كبعدا، كمن بعد، قاؿ الشاعر:

ممراب  وكنممت  قممبال    فسممال لممى الش 

 

 أكممممماد  أَ مممممصا بالمممممماْء الف مممممراتْ  ...

 

مػػن »ة التقريػػرل فقولػػه: كقػػرأ بعػػ  القٌراء:}ًلدٌػػًه اأٍلىٍمػػري ًمػػٍن قػىٍبػػأو كىًمػػٍن بػىٍعػػدو { ، فػػفعرب لنيٌػػ
 (ُ) عد  تقدير التنقير، كفنه قاؿ: من جهة تهالف كجهه يدجمل« كراء

فػػابن الشػػجرم هنػػا اسػػتدؿ بػػالقراءة الشػػاذة عدػػ  سػػبيأ االسػػتئناس بهػػا فػػي توجيػػه القدمػػة 
محػػأ الشػػاهد فػػي بيػػ  الشػػعر، كلػػم يػػذكر أف القػػراءة اػػاذة، ألنهػػا مػػن كجهػػة نظػػرة ال تهتدػػف عػػن 

 االستدالؿ بها عد  الوجوا النحويةل المتواترة في
 
 
 
 

                                                 

، وشففرح الكافيفففة ٕٓٔ.وانظفففر: المفصففل ففففي صففنعة اب فففرا ،ص:ٖٕٓ، ٕٕٓ/ٖ( أمففالي ابفففن الشففجري : ٔ) 
، وقفال نفاظر الجفيش:" وجعفل بعفض ٜٔٚ/ٔ، شفرح التصفري :ٚٔٛ/ٕ،تو ي  المقاصد:ٜٗٙ/ٕالشافية:
معرففففة. والتنففوين  و فففا  ففن الم فففاف إليففه فبقفففي اب ففرا  مفففع العففوض كمفففا كففان مفففع « قففبال»العممففات 

 .ٖٕٖٔ/ٚالمعوض  نه" تمبيد القوا د:
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 الخاتمة
 

 كبعد أف أتمم  هذا البحث بعوف اهلل تبين لي ما يدي:
ف ابن الشجرم من القراءات القرآنية كق ة المقدر لها، حيث استدؿ بالشاذ منها كق -ُ

 كالمتواتر  عد  حد سواء  في المستول النحوم كالهرفي كالمعجمي كالدالليل
خػػبلؿ البحػػػث مػػدل سػػػعة عدػػػم ابػػن الشػػػجرم بػػالقراءات القرآنيػػػة، حيػػػث   هػػر مػػػن -ِ

 لهػاقػاف فهبرته كعدمه تو ي ها في كثير من السياقات التي عرضها البحثلباستااع 
 دكر كبير كبال  األهمية في توجيه أبيات الشعر سواء ات ق  ركاياتها أـ اختد  ل

ضرة في سياؽ التحديأ الهرفي تبين أياا أف القراءات القرآنية عند ابن الشجرم حا -ّ
 كالمعجمي كالدالليل

لم تقن القػراءات القرآنيػة عنػدا بمعػوؿ عػن الهػبلؼ النحػوم بػأ كانػ  حاضػرة فػي  -ْ
 دعم الحجة كرد آراء اآلخرينل

 كتعديدها لم ية أ ابن الشجرم القراءات بنوعيها في االستدالؿ عد  القاعدة النحوية -ٓ
األبنيػة الهػرفية سػواء بالحػذؼ أـ بةيػرا، فقػاـ ،كما يارأ عديها من خػركج لدتراكيػ  ك 

 األبواب النحوية كالقواعد التي تناوم تحتهالباالستشهاد بها عد  
قدـ ابن الشجرم لمعظم القراءات التي استدؿ بها توجيها معركفػا كمشػهورا كسػا ةا،  -ٔ

د بأ إنني ال أبال  إذا قد  إف توجيهاته لدقراءات باسػتثناء مػا رآا مػن زالت مقػي تعػ
 من أاهر ما عرؼ بين أ مة النحو السابقين له كالهال ينل

الوجػوا النحويػة الجػا وة فػي القػراءات فقػد أة ػأ كجوهػا  ابن الشجرم كػأا  حصً لم يي  -ٕ
أك مػن  ه نػابي مػن موق ػه مػن تدػ  الوجػوامنها لقنها قديدػة، كأرل أف هػذا الهػنيي منػ

 أإحابهال
البهرة تحديدا دكر كبير في توجيه  كاف ألإوؿ النحو كالعدة النحوية كأإوؿ مدرسة -ٖ

القػػراءات كمػػا قيػػأ فيهػػا مػػن كجػػوا، ككػػاف ابػػن الشػػجرم موافقػػا لػػرأم البهػػريين فػػي 
 الةال  لقن ليت في كأ القراءات فقد قاؿ برأم القوفيين في عدد من القراءاتل
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ت مقػػي فػػي القػػراءتين الدتػػين التوفيػػ  فػػي ذكػػر زالا  لػػم يقػػن ابػػن الشػػجرم موفقػػا كػػأا  -ٗ
 جػواا اهلل كمػا أ بػ  دل فرحػات   هما البحث، فما ذكػرا ال يعػد مػن بػاب الػوالتكلاتن

 خيرا  في بحثه عن ابن الشجرم كموق ه من زالت مقيل
عي  عديه نسػبة اآلراء لةيػر أإػحابها، كنسػبة آراء اآلخػرين عدػ  أنهػا ممػا خاػر لػه،  -َُ

اء لةيػػػػر فنسػػػبة اآلر  ، كالحقيقػػػة أف كػػػبل األمػػػػرين لػػػم يقػػػي فيػػػػه ابػػػن الشػػػجرم كحػػػػدا
أمػا نسػبة آراء اآلخػرين  أإحابها مما ااتهر فػي النحػو العربػي عنػد كثيػر مػن النحػاة،

لػػذل ، ال سػػيما كقػػد كػػاف يػػذكر ةالبػػا اآلراء منسػػوبة إلػػ   الن سػػه فػػبل أحسػػبه قاإػػد
أإػػحابها فدمػػاذا لػػم ينسػػبها لن سػػه هػػي األخػػرل، كقػػد حػػدث ذلػػ  معػػه فػػي قػػراءة " 

ةيرا كهػذا يحػدث معنػا فػي  ي عد  هذا الرأم عندنجي المةمنين" فربما لم يقن ا د
اف إلػ  رأم  ػم اكتشػف أنػه مسػبوؽ أبحا نا، لقن األمانة تقتاي أنه إذا توإأ اإلنس

 فعديه أف ينسبه لؤلسب ل إليه
كػػاف لدقػػراءات التػػي عرضػػها ابػػن الشػػجرم دكر مهػػم فػػي تعري نػػا بدةػػات العػػرب فهػػي  -ُُ

، بمثابة السجأ لهذا الدةات، كلعأ هذا أفهح  ، أؼٍّ ككفين ككا ن، عنه قراءة " أؼا
كقػػراءات حػػذؼ يػػاء المػػتقدم، كحػػذؼ المثدػػين مثػػأ  ددػػ ، كةيػػر  كالػػذاًف، كالػػذافٍّ،

 ذل  مما عرضه البحثل
القػػراءات القرآنيػػة أسػػاس التيسػػير كالتجديػػد فػػي النحػػو العربػػي، فينبةػػي الرجػػوع إليهػػا  -ُِ

كعػػد اهلل الحسػػن "  ، كلعػػأ هػػذا أفهػػح  عنػػه قػػراءة ابػػن عػػامر" ككػػأه قبػػأ كػػأ اػػيء
 خال   ما أرساا النحاةلحيث 
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 َثَبٌت بالمصادر والمراجي والدورٌات
 مصدر الدراسة الرئٌ :

ين يندع ال،لدقيق  الدك: الد   ق   -1 أمايل ابن الشجري: ىبة اهلل بن علي بن حممد  بدن ةداة ا
 م.1992 -ه  1413ق 1حممقد حمم  الطناحيقمك بة اخلاجنيق الااىرةقط

 در والمراجي الفرعٌة:المصا
د.  إ دا  ضالددال البشددر بدالارالات اع ب،ددة عشددرق أةد  بددن حممدد  البندا الدد ملا يق  الددك -2

ق 1إمساعلدد ق عدداك الك ددتق بددبةتق مك بددة الكللددات اعرىر ددةق الادداىرةق ط شدد،باحم حممدد 
 م.1987هق 1447

.  جدت ا تشا  الالرب من ل احم ال،رب عيب حلداحم اعد ل ديق الك ةشدرح ةد ا دة: د -3
ه  1418ق 1 مالاحم عب  ال قابق مك بة اخلداجني بالاداىرة ق طد.عثماحم حمم قمراج،ة: 

 م. 1998 -
 -ه1424ق 1أ دددددددرا  ال،ربلدددددددة عيب الا دددددددات اعدبدددددددا ي دا  اع  ددددددد  بدددددددن أيب اع  ددددددد  قط -4

 م.1999
 –اعصددقيف ا الن ددق ابددن ال ددراجق  الددك عبدد  اَ ددة الر لددي قمن  ددة الر ددالةق لبندداحم  -5

 ببةت.
عراب الارآحم :أبق ج،رر النَّ َّاس قةضع حقاشلو ةعلك عللدو: عبد  اعدن،  لللد  إبدراىل ق إ -6

 ه. 1421ق 1منشق ات حمم  علي بلالقحمق دا  الك ت ال،لملةق ببةتقط
اا رتاح ا أصقيف الن ق ةج لو جلايف ال  ن ال لق يقحااو ةشدرحو: د. حممدقد ضجدايفق  -7

 م. 1989 - 1449ق 1دا  الال ق دمشكقط
عيب عمددددرة عثمدددداحم بددددن اَاجددددت: د ا ددددة ة الددددك: د. ض ددددر صددددا   يل ابددددن اَاجددددتأمددددا -8

 م  1989 -ه  1449ببةت:  –اع دحمق دا  اجلل   - للماحم   ا ةق دا  عما  
اإلدصا  ا م دال  اخلدا  بدة الن دق ة: البصدر ة ةالكدقضلة عيب الا دات اعدبدا يق  -9

 م .2443 -ه1424ق 1اعك بة ال،صر ة قط
ر احملددليف ا ال ر ددب: أبددق حلدداحم اعد ل دديق  الددك: صدد  ي حممدد   لدد ق دا  الركددر الب دد -14

 ه1424ببةت قط 
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لب  ع ا عل  ال،ربلة ابن اعثب ق الك ةد ا ة: د. ض  دي أةد  علدي الد  نق جام،دة أم ا -11
 ه. 1424ق 1اعملكة ال،ربلة ال ،قد ة  ط -الارىق مكة اعكرمة 

للابلددددد يق الك: علدددددي ىدددددايلق مراج،دددددة مصدددددطري  تددددداج ال،دددددرةس مدددددن جدددددقاىر الادددددامقس -12
ه 1421ق 1حجاريقد.عبدددد  اَملدددد   لددددتق د.لالدددد  عبدددد  الكددددر   ،ددددةق الكق دددد قط

 م.2441
ال بصرة ا الارالات ال بع: مكي بن أيب  الت الال يق  الك د. حمم  غقث الند ةيق  -13

 م.1982هق 1442ق 2ال ا  ال لرلة باهلن ق ط
ق الباال ال،كايق  الك: علي حمم  البجاةيق مطب،ة عل ى ال بلاحم ا إعراب الارآحم: أب -14

 م.1976البايب اَليب ةشر اهق ط
ال بلددة عددن مددلاىت الن ددق ة البصددر ة ةالكددقضلة عيب الباددال ال،كددايق  الددك: د. عبدد   -15

 م.1986 -ه 1446ق 1الرةن ال،ثلمةق دا  الغرب اإل اميقط
أبدددددق حلددددداحم اعد ل ددددديق الك: د. ح دددددن  ال دددددل ل  ةال كملددددد  ا شدددددرح   ددددداب ال  ددددد ل ق -16

م ةبددا ي اعجدداال: 2442هق1422ق 1(قط5إىل  1دمشددك نمددن  -ىندد اةيق دا  الالدد  
 م.2445هق 1426ق 1دا   نقر إشبلللاقاعملكة ال،ربلة ال ،قد ةق ط

ق 1ال ،للادة علددى   دداب  ددلبق و عيب علددي الرا  دديق  الددك د. عددقط بددن ةدد  الاددقريقط -17
 .م 1994هق1414

اعااصدد  ةاع ددالر بشددرح ألرلددة ابددن مالددر للمددراديق شددرح ة الددك : عبدد  الددرةن  تقضددل  -18
 م.2448 -ه 1428 1علي  للماحم ق دا  الركر ال،ريب قط

اَجة ا الارالات ال بع ابن لالق وق  الدك : د. عبد  ال،دايف  داك مكدرمق دا  الشدرة   -19
 ه. 1441ق 4ببةتق ط –

هق 1418ق 5اعضغدددامق من  دددة الر دددالةق ط حجدددة الادددرالات ابدددن رجنلدددةق  الدددك  ددد،ل  -24
 م.1997

بشددب جقيبددايب:  -اَجددة للاددرال ال ددب،ة عيب علددي الرا  دديق  الددك: بدد   الدد  ن   ددقجي  -21
 م.1987 -ه  1447ق 1دمشك ق ببةت ط -دا  اعأمقحم للرتاث 

دا  الك دددددت  مصدددددق  عدددددن  ب،دددددةاخلصدددددال  ابدددددن جدددددعق  الدددددك: حممددددد  علدددددي النجدددددا ق  -22
 م.1952ه:1371اعصر ةق
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ق 1د ا ات لغق ة ا الارآحم الكر  ة رالاتو د.أة  خم ا  عمرق عاك الك دتق الاداىرةق ط -23
 .م2441ه :1421

ال   اعصقحم ا علقم الك اب باعكنقحم لل مة اَليبق  الك ال   ق  أة  حمم  اخلراطق  -24
 د:ت.دا  الال ق دمشك.

 1طق بدبةت –ا  الك داب ال،دريب د قعب  الدررا  اع د ي راد اع ب ابن اجلقريق  الكق -25
 .ه 1422 -

حممددد  بدددن عل دددى اعا  ادددقمق دا  الك دددت ال،لملدددة  شدددرح اع دددقم علدددى ألرلدددة ابدددن مالدددرق -26
 م1998 -ه1419ق 1لبناحمقط -ببةت

شرح ابن عالد  علدى ألرلدة ابدن مالدر: ابدن عالد  اعصدريق  الدك حممد  حملدي الد  ن عبد   -27
 م. 1984ه ق 1444ق24صر للطباعة قطالااىرةق دا  م قاَمل ق دا  الرتاث

شرح ابن الناظ  على ألرلة ابن مالرق ب   ال  ن حمم  ابن اإلمدام  دايف الد  ن حممد  بدن  -28
 .م2444 :ه  1424ق1مالر ق الك:حمم  با   علقحم ال قدقدا  الك ت ال،لملة قط

شددددددرح ت دددددد ل  الرقالدددددد  ابددددددن مالددددددرق الك د. عبدددددد  الددددددرةن ال ددددددل ق د. حممدددددد  بدددددد ةي  -29
 م.1994 -ه 1414ق 1قحمقىجر للطباعة ةالنشر ةال قر ع ةاإلعاحمقطاع  

اعنلد:: حممد  بدن  ق د: « مت لد  الاقاعد  بشدرح ت د ل  الرقالد »شرح ال  د ل  اع دمى  -34
قدا   نالدددك: أ. د. علدددي حممددد  ضدددالر ةآلدددر بدددن أةددد ق اع،دددرة  بنددداظر اجلدددل  د ا دددة ة ا

 1428ق1  ق  ددة مصددر ال،ربلددةقط -ة ال ددام للطباعددة ةالنشددر ةال قر ددع ةالرت ددةق الادداىر 
 ه.

شرح ال صر   على ال قضل  أة ال صر   مبالمقحم ال قضل  ا الن ق: لال  اعرىريق دا   -31
 م.2444 -ه1421 1لبناحمق ط -ببةت-الك ت ال،لملة 

ق 1شرح ال صر : للثمدادلع ق الدك: د. إبدراىل  بدن  دللماحم الب،لمديق مك بدة الرشد  ق ط -32
 م.1999-ه1419

ضلة ابددن اَاجددت لرضددي الدد  ن اا ددرتاباأليق  الددك اع دداتلة: حممدد  دددق  اَ ددن شددرح شددا -33
لبنددداحم:  -قحممددد  الاضددداا  قحممددد  حمدددت الددد  ن عبددد  اَملددد ق دا  الك دددت ال،لملدددة بدددبةت 

 م 1975 -ه  1395
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شرح الكاضلة الشاضلة ابن مالر ق الك د. عب  اعن،  أة  ىر  يق دا  اعأمقحم للرتاثق  -34
 م.1982هق 1442ق 1ط

أةدد  ح ددن م دد يلق علددي  ددل  علدديق دا  الك ددت  شددرح   دداب  ددلبق و لل ددبااق  الددك: -35
 م 2448ق 1ال،لملةق ببةت ق لبناحمقط

شددرح اعرصددد  ابدددن  ،دددل  ق دد م لدددو: الددد   ق  إملددد  بدد  ع  ،ادددقبق دا  الك دددت ال،لملدددةق  -36
 م. 2441 -ه  1422ق 1لبناحمق ط –ببةت 

ق  الك د. ض ر ال  ن  باةةق اعك بة ال،ربلة حبلتق شرح اعلق ي ا ال صر : ابن  ،ل   -37
 م.1973هق 1393ق 1ط

ظدداىرة  لدداس اَمدد  ا اللغددة ال،ربلددة بددة علمددال اللغددة الادد امى ةاحملدد ثةق د. عبدد  الر دداح  -38
 ح ن علي البجةق دا  الركر للطباعة ةالنشرق عماحم ق اع دحم.

الر داط ق  -ة  ق مك بدة الرشد  عل  الن ق ابن الق ا ق الك: حممقد جا   حممد  الد    -39
 م.1999 -ه  1424ق 1ال ،قد ة ط

 -عم ة الك اب عيب ج،رر الن داسق  الدك: ب دام عبد  القىداب اجلدايب ق دا  ابدن حدام  -44
 م. 2444 -ه  1425 1اجلراحم ةاجلايب للطباعة ةالنشرق ط

ى جدراح الارآحم الكر  ةأثره ا ال  ا ات الن ق دة د. عبد  ال،دايف  داك مكدرمق من  دة علد -41
 م.1978ق 2الصباحق ط

  دداب ال ددب،ة ا الاددرالات قأبددق بكددر بددن ياىدد  البغدد اديق الك د: شددق ي ضددل:: دا   -42
 ه.1444ق 2مصرقط –اع،ا   

  دداب الشدد،ر أة شددرح اعبلددات اعشددكلة اإلعددراب عيب علددي الرا  دديق  الددك ةشددرح د.  -43
 م.1988هق 1448ق 1حممقد حمم  الطناحيقمك بة اخلاجنيق الااىرةق ط

ق 3عبدددد  ال ددددام حممدددد  ىددددا ةحمق مك بددددة اخلدددداجنيق الادددداىرةق ط الك دددداب ل ددددلبق و:  الددددك: -44
 .1988 -ه  1448

الكش: عن ةجقه الارالات ال بع ةعلل ا ةحجج ا:مكي بدن أيب  الدت الال ديق الك  -45
 م .1984ه: 1444ق 3ي ال  ن  مالاحمقمن  ة الر الةق طلد.حم

 ه. 1447 - 3بةتقطب –الكشا  للاخمشريق دا  الك اب ال،ريب  -46
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الكناش ا الن ق ةالصر  قأبق الر ال عماد ال  ن إمساعل  بن علي بن حممدقد بدن حممد   -47
ابن عمر بن شاىنشاه بن أ قبق صاحت ةاة ق الك: ال   ق    اط بن ح ن اخلقامق 

 م.2444ق 1425لبناحمق –اعك بة ال،صر ة للطباعة ةالنشرق ببةت 
 م.1985ه 1445ق 2دمشكق ط –اعبا كق دا  الركر  الامات للاجاجي:  الك مارحم -48
 -اللبدداب ا علدد  البنددال ةاإلعددراب لل،كددايق  الددك: د. عبدد  اإللددو النب دداحم ق دا  الركددر  -49

 م.1995ه 1416 1دمشكقط
 ه.1414ق 3ببةت ط –ل احم ال،رب ابن منظق  ق دا  صاد   -54
 اةي للنشدددرق عمددداحمق اللمدددع ا ال،ربلدددة ابدددن جدددعق  الدددك د. مسدددل  أبدددق مغلددديق دا  يددد -51

 م.1988
ق مكدة اعكرمدةق 2: أةد  عبد  الغردق  عطدا  قط الك للس ا  ام ال،رب ابن لالق دو: -52

 م.1979 -ه 1399
 -احمل  دددت ا تبلدددة ةجدددقه شدددقاأل الادددرالات ةاإل الددداح عن دددا ابدددن جدددع ق ةرا ة اعة دددا  -53

 .م1999 -ه1424اجمللس اععلى للشئقحم اإل املة ط 
 تر دددب الك دداب ال،ا ددا ابدددن عطلددة اعد ل ددي:  الدددك عبدد  ال ددام عبددد  احملددر  الددقجلا ا -54

 ه. 1422 - 1ببةتقط –الشاا حمم ق دا  الك ت ال،لملة 
 خم صر ا شقاأّل الارالات من   اب الب  ع ابن لالق وق مك بة اع نيبق الااىرةقد:ت  -55
ق من  دددة مشدددك  إعدددراب الادددرآحم مكدددي بدددن أيب  الدددتق  الدددك: د. حدددا  صدددا  الالدددامن -56

 ه.1445ق 2الر الةق ببةتق ط
 -م،ددام الاددرالات: حممدد  بددن أةدد  بددن اعرىددري اهلددرةي قمر ددا الب ددقث ا  للددة ا داب  -57

 م. 1991 -ه  1412ق 1جام،ة اعلر  ،قدق اعملكة ال،ربلة ال ،قد ةقط
م،دددام الادددرآحم لحتلرددد ق  الدددك الددد   ق ة ىددد ى حممدددقد  راعدددةق مك بدددة اخلددداجنيق الاددداىرةق  -58

 م. 1994 -ه  1411 ق1ط
م،ام الارآحم للررال ق الك أة   ق : جنايت ق حمم  علي النجا  ق عب  الر اح إمساعل   -59

 م.1983هق 1443ق 3شليبقعاك الك تق ببةتقط
 –م،ام الارآحم ةإعرابوق أبق إ  ا  الاجاجق الك: عب  اجللل  عب ه شليبق عاك الك ت  -64

 م. 1988 -ه  1448 1ببةت قط
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لبلددت عددن   ددت اععا  ددت ابددن ىشددام اعدصددا يق  الددك د. مددارحم اعبددا كق حممدد  مغددع ال -61
 .1985ق 6دمشكق ط –علي ة  اهللق دا  الركر 

 -اعرصدددد  ا صددددن،ة اإلعددددراب للاخمشددددريق  الددددك: د. علددددي بددددق مل دددد ق مك بددددة اهلددددايف  -62
 .1993ق 1ببةتقط

ى للشددئقحم اإل دداملةق لمةق اجمللددس اععلدالدالك عاعا الدت للمددادق  الدك: حممدد  عبد  اخلدد -63
 م. 1994هق1415الااىرةق

 . 1996ق 1اعم ع الكبب ا ال صر : ابن عصرق  اإلشبلليق مك بة لبناحم قط -64
مق د: اللغدق ة مدن الادرالات الارآدلدة الشدداألة د. حممد  ال دل  أةد  عداةرق مراج،دة  دد،ل   -65

 .م2441ه: 1422ق1حمم  الل امقعاك الك تق ببةتق لبناحمق ط
لادددرالات ال،شدددر ابدددن اجلدددا يق أشدددر  علدددى تصددد ل و ضالدددللة اع ددد األ اجلللددد  النشددر ا ا -66

 الشلخ علي حمم  الالباعق دا  الك ت ال،لملةق ببةتق لبناحمق د:ت.
مهع اهلقامع ا شرح  ع اجلقامع: جايف ال  ن ال لق ي  الك د. عب  اَمل  ىند اةيق  -67

 مصر.د:ت. –اعك بة ال قضلالة 
 ٌة:الدورٌات والمجالت العلم

مآلددل ابددن الشددجري علددى م،ددريب الاددرآحم الكددر ق د. لالدد  بددن إبددراىل  النملددةق يلددة ال ج  دد ق  -1
 م.2412ه: 1434ق  نة 32ق ال، د 16اجملل 

دظددرات ا مددا ألددله ابددن الشددجري علددى مكددي ا   دداب مشددك  إعددراب الاددرآحم د.أةدد  ح ددن  -2
 م.1976ق  نة 51ضرحاتق يلة اجملمع ال،لمي ب مشكق اجملل  

 
 
 

 

 


