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رئيس التحرير

 تركي بن �سهو العتيبي

مدير التحرير

خالد بن �سعود الع�سيمي



ال�سم�سان �سليمان  اإبراهيم بن  �أ���ض��ت��اذ•�ل��ن��ح��و•يف•ج��ام��ع��ة•�مل��ل��ك•���ض��ع��ود. 
ــــري ــ ــاب ــ ــد اجلــ ــ ــمـ ــ ــن حمـ ــ ــ ــدر بـ ــ ــ �أ���ض��ت��اذ•�ل��ن��ح��و•يف•�جل��ام��ع��ة•�لإ���ض��الم��ي��ة. بـ
ــلــوح ــســـعـــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــ�ــس �أ���ض��ت��اذ•�ل��ل�����ض��ان��ي��ات•يف•ج��ام��ع��ة•�ل��ك��وي��ت �ـ
الـــديـــن �ــســالــح ح�سنني �ضويف. �ــســاح  بني• جامعة• يف• �للغة• علم• �أ�ضتاذ•
ــعــــر ــابــ ــ ب �أ����ض���ت���اذ•�ل��ن��ح��و•يف•ج��ام��ع��ة•ح�����ض��رم��وت. عــــــــبــــــــداهلل �ـــــســـــالـــــح 
الـــثـــبـــيـــتـــي �ل���ق���رى. عــــــيــــــاد بــــــن عـــــيـــــد  �أم• ج��ام��ع��ة• يف• �ل��ن��ح��و• �أ����ض���ت���اذ•
ــد ــ ــ ــوؤي ــ ــ ــر امل ــ ــمـ ــ ــت عـ ــ ــنـ ــ �لإمام•عبد�لرحمن• فـــــــايـــــــزة بـ �لنحو•يف•جامعة• �أ�ضتاذ•

�لفي�ضل•-•�لدمام.
الـــــــــــــدايل اأحــــــــــمــــــــــد  �ل���ك���وي���ت. حمـــــــمـــــــد  �ل���ن���ح���و•يف•ج���ام���ع���ة• �أ�����ض����ت����اذ•
ترك�ستاين يــعــقــوب  حمــمــد بــن  �لإ�ضالمية.  �جلامعة• يف• �للغة• علم• �أ�ضتاذ•
�ـــــــــســـــــــحـــــــــراوي مــــــــ�ــــــــســــــــعــــــــود  �أ�ضتاذ•�لل�ضانيات•يف•جامعة•�لأغو�ط•باجلز�ئر. 

الهيئة االستشارية للتحرير:

�سوابــط الن�ســر:
1-••�أن•يكون•�لبحث•�ضمن•�خت�ضا�ضات•�ملجلة،•وهي:•�لدر��ضات•�لنحوية•و�لت�ضريفية•و�للغوية•

و�لل�ضانية•و�لعرو�ضية.
2-••�أل•يزيد•�لبحث•على•خم�ضي•�ضفحة.

3-••�أل•يكون•�لبحث•من�ضورً�،•�أو•مقدمًا•للن�ضر•يف•جملة•�أخرى.
.)A4(•4-••�أن•يكون•�لبحث•مطبوعًا•على•ورق

5-••دقة•�لتوثيق•و�لتخريج،•و�أن•تكون•هو�م�ض•كل•�ضفحة•�أ�ضفلها.
6-••�أن•يكون•�لبحث•مذياًل•باملر�جع•كاملة•�لبيانات.

7-••�أن•يكون•�لبحث•باللغة•�لعربية.
8-••�أن•يكون•�لبحث•مت�ضمًا•بالأ�ضالة،•وفيه•جدة•و�بتكار.
9-••�أن•يقدم•�لباحث•من•بحثه•ثالث•ن�ضخ•وملخ�ضًا•له.

10-•ل•تعاد•�لبحوث•�إىل•�أ�ضحابها•�ضو�ء•�أقبلت•�أم•مل•تقبل.

•تخ�ضع•�لبحوث•�لتي•تقدم•�إىل•�ملجلة•للفح�ض•�لعلمي•من•ِقبل•متخ�ض�ضي•تر�ضحهم•هيئة•�لتحرير.

كل ما ين�سر يف املجلة يعرب عن راأي كاتبه

هيئة التحرير:
�لعريفي عبد•�لرحم���ن• �ض���يف•بن•
����ض���ال���ح•ب���ن•���ض��ل��ي��م��ان•�ل��ع��م��ري
�لعمار حم��م��د• ع��ب��د�ل��رح��م��ن•ب��ن•



أوالً : البحوث والدراسات





فايز �سبحي عبدال�سالم تركي
�أ�ضتاذ•�لنحو•و�ل�ضرف•و�لعرو�ض•
كلية•�لآد�ب•-•جامعة•�مللك•في�ضل

 اختالف البنية ال�سرفية يف �سوء القراءات القراآنية واأثره
يف التوجيه واملعنى 

درا�سة يف معاين القراءات لالأزهري
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امللخص •

فيــِة يف ضــوِء القــراءات القرآنيــة وأثــرُه  هــذا البحــث بعنــوان »اختــاف البنيــِة الصَّ
« يركــُز عــى بيــان اختــاف  يف التَّوجيــه واملعنــى، دراســة يف معــاين القــراءات لألزهــريِّ
ــب يف  ــال بالقل ــول باإلع ــال الق ــن خ ــة م ــراءات القرآني ــوِء الق ــِة يف ض في ــِة الصَّ البني
، يف  وجــٍه مــا وأثــر هــذا االختــاف يف التَّوجيــه واملعنــى، يف معــاين القــراءات لألزهــريِّ
غويــة  فيــِة أو التَّْشــكيل الــصيّف جــزًءا مــن شــبكة التَّْشــكيات اللُّ إطــاِر كــوِن البنيــة الصَّ
يف النَّــص، مــن جهــة أنَّ البنيــة الصفيــة بــا فيهــا مــن اختــاٍف نتيجــة القــول باإلعــال 
؛ ومــن َثــمَّ كان بيــان مــدى توظيــف  ــرٌة يف التوجيــه ومعنــى النَّــصِّ واإلبــدال يف َوْجــٍه مؤثِّ
ــا،  ــان معانيه ــِة وبي ــراءاِت القرآني ــِه الق ــة يف توجي في ــة الصَّ ــاَف البني ــري اخت األزه
حــه، وهــو مــا هــدف إليــه البحــث لــدى األزهــري؛ مِلــا لوحــَظ مــن  وتوضيــح مــا مل يوضِّ
اســتثاره اختــاف البنيــِة الصفيــة أو التَّشــكيل الــصيف مــن خــال القــراءات القرآنيــة 

يف توجيــِه القــراءاِت القرآنيــِة وَفْهــِم معناهــا، وخاصــة مــن خــال اإلعــال بالقلــب. 
هــذا، واملنهــج امُلتبــع يف هــذا البحــث هــو املنهــُج الوصفــيُّ امُلتَّخــُذ مــن التَّحليــل 
ــري(  ــارة )األزه ــْزِل إش ــدم َع ــع ع ــن، م ــاء واملحدث ــات القدم ــوء كتاب ــه، يف ض أداًة ل
للقــراءة موِضــع احلديــث عــن ُمقابِلهــا مــن القــراءات التــي ُيشــُر إليهــا. وبنــاء عــى 
فيــِة مــن خــال  هــذا جــاء البحــث يف ثاثــة مباحــث، تنــاول أوهلــا اختــاَف البنيــِة الصَّ
ــة مهــزًة وأثــرُه يف التَّوجيــه واملعنــى، وتنــاول ثانيهــا اختــاَف البنيــِة  َقْلــب أحــرِف الِعلَّ
ــٍة، واهلمزتــن امللتقيتــن وأثــرُه يف التَّوجيــه  فيــةِ مــن خــال قلــب اهلمــزة حــرف ِعلَّ الصَّ
ــِة  ــروِف الِعلَّ ــب ح ــال َقْل ــن خ ــِة م في ــِة الصَّ ــاَف البني ــا اخت ــاول ثالثه ــى، وتن واملعن

بعضهــا إىل بعــٍض وأثــرُه يف التَّوجيــه واملعنــى.
وقــد ُأتبعــت هــذه املباحــث بخامتــٍة، تضمنــت أهــم نتائــج البحــث، عــى نحــو مــا 

ــح هبــا، ُثــمَّ ُأْرِدفــت اخلامتــُة بقائمــة املصــادر واملراجــع.  ُوضِّ
*****
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مة املقدِّ

ا يليــق بجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، والصــاة والســام عــى  احلمــد هلل محــدً
ــا بعــد، خــِر َخْلقــه، ســيِدنا حممــٍد، وعــى آلــه وَصحبِــه ومــن اهتــدى هبدهيــم، أمَّ

ــة  ــراءات القرآني ــوِء الق ــِة يف ض في ــِة الصَّ ــاُف البني ــوان »اخت ــث بعن ــذا البح فه
« ُمقتــًصا فيــه عــى  وأثــرُه يف التَّوجيــه واملعنــى، دراســة يف معــاين القــراءات لألزهــريِّ
فيــِة يف ضــوِء القــراءات القرآنيــة مــن خــال القــول باإلعال  بيــان اختــاف البنيــِة الصَّ
بالقلــب يف وجــٍه مــا حتجيــًا للبحــث، وأثــر ذلــك االختــاف يف التَّوجيــه واملعنــى، يف 
فيــِة أو التَّْشــكيل الــصيّف جــزًءا  ، يف إطــاِر كــوِن البنيــة الصَّ معــاين القــراءات لألزهــريِّ
غويــة يف النَّــص، ســواٌء أكان َنْثــًرا أم ِشــْعًرا، ُيْســهم بقــْدٍر مــا  مــن شــبكة التَّْشــكيات اللُّ
يف تشــكيل هــذا النَّــصِّ أو ذاك، يف ســبيل ظهــور النَّــصِّ باملعنــى الــذي ُأريــَد لــه؛ ومــن 
َثــمَّ فالبنيــة الصفيــة بــا فيهــا مــن اختــاٍف نتيجــة القــول باإلعــال واإلبــدال يف َوْجــٍه 
ــه  ــَر ل ــا ُنظِّ ــصِّ الــذي ختللــه َقْصــُد القدمــاء ووعيهــم ب ــرٌة يف التوجيــه ومعنــى النَّ مؤثِّ
ــه  ــَر ل ــا ُنظِّ ــُه القدمــاء ب ــه ِفْق ــد املحدثــن ال ســيَّا الغربيــن، وإْن شــئت فقــل: ختلل عن

عنــد املحدثــن.
ــبق اإلبداعــيِّ الــذي قــام بــه  بنــاًء عــى هــذا جــاء هــذا البحــُث هبــدف إبــراز السَّ
م احلضــاريَّ يف مواجهــة الفكــر احلداثـِـيِّ بــا فيــه  أعــاُم الــراث العــريب مواكبــن التقــدُّ
ًهــا إىل القــراءات القرآنيــة  ؛ ُمتوجِّ ِة مِلَــا هــو ُمســتمدٌّ مــن الــراث العــريبِّ مــن َزْعــِم اجِلــدَّ
طــق بالكلــات القرآنيــة  ــا »علــم ُيعــَرف بــه كيفيــة النُّ ــه ملَّــا كانــت ُتعــرُف بأنَّ بســبب أنَّ
وطريــق أدائهــا اتِّفاًقــا واختاًفــا، مــع َعــزو كلِّ َوْجــٍه لناقلــه«)1(، فــإنَّ كلَّ قــراءٍة فيهــا 

حتمــُل وجًهــا مــن وجــوه اإلعجــاز ليــس يف غرهــا، لــه دوٌر يف التَّوجيــه واملعنــى.

ــاح  رة، عبدالفت ــدُّ ــاطبية وال ــِي الش ــن طريَق ــرة م ــر املتوات ــراءات الع ــرة يف الق ــدور الزاه ــر: الب ُيْنَظ  )1(
القــايض، صـــ 7. 
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ــا عــن ســبب اختيــار )األزهــرّي ت 370هـــ( ال ســيَّا كتابــه معــاين القــراءات،  أمَّ
ــه ُيعــدُّ واحــًدا مــن أعــام اللغــة الذيــن يبذلــون مــا وســعهم مــن  فذلــك يكمــُن يف أنَّ
ــو  ــم، فه ــم وروى عنه ــْن عرفه ــرة َم ــا؛ لكث ــا ولغاهت ــواردها ونوادره ــة ش ــد ملعرف اجله
ــة أو التَّشــكيل الــصيف مــن  ــِة الصفي موســوعيٌّ أعــرَب عــِن اســتثاره اختــاف البني
خــال القــراءات القرآنيــة يف توجيــِه القــراءاِت القرآنيــِة وَفْهــِم معناهــا، وخاصــة مــن 
خــال اإلعــال بالقلــب؛ ومــن ثــمَّ فــإنَّ هلــذا االســتثار وذاك التفاعــل لــدى األزهــري 

عاقتــه باإلحيــاء األديب.
 هــذا، وقــد اتَّبعــُت يف هــذا البحــِث املنهــَج الوصفــيَّ امُلتَّخــَذ مــن التَّحليــل أداًة له، 
يف ضــوء كتابــات القدمــاء واملحدثــن؛ ومــن َثــمَّ كان اســتقراء الكتــاِب مــرًة بعــد مــرة، 
فيــة يف  وإحصــاء هــذه املواضــع؛ لبيــان مــدى توظيــف األزهــري اختــاَف البنيــة الصَّ
ــمَّ كان  ــن َث ــه؛ وم ح ــا مل يوضِّ ــح م ــا، وتوضي ــان معانيه ــِة وبي ــراءاِت القرآني ــِه الق توجي
اتِّضــاُح الصــورة لــدى امُلتلقــي، مــن منطلــق أنَّ التوجيــَه هــو اإلتيــاُن بــا يناســُب حــال 
، ذلــك التوجيــه الــذي قــد جيتمــع  القــراءِة مــن وجــٍه مــا فيــا يتصــُل بالتوجيــه الــصيفِّ
؛ ومــن َثــمَّ فهــو انتحــاٌء بالقــراءة  معــه توجيــٌه نحــويٌّ أو داليلٌّ يتَّصــل باملعنــى أو صــويتٌّ
ــا  ــي -م ــى نف ــت ع ــمَّ آلي ــن َث ــا؛ وم ــا وَفهُمه ــا توجيُهه ــن خاهل ــح م ــٍة يتض إىل جه

. ِّ ــيِّ ِّ رابًطــا بينــه وبــن املعنــى النَّ ــيِّ أمكننــي- أْن أدرس كلَّ ذلــك يف ســياقه النَّ
ويف إطــار بيــان هــذا املنهــج ُأشــر إىل أنَّ مــن املنهجيــة عــدَم َعــْزِل إشــارة )األزهري( 
ــد  ــا ق ــو م ــا، وه ــُر إليه ــي ُيش ــراءات الت ــن الق ــا م ــن ُمقابِله ــث ع ــع احلدي ــراءة موِض للق
يعــرض عليــه ُمعــرٌض مــا بــأنَّ مــا أرشُت إليــه ال صلــة لــه بموضــوع البحــث، عــى نحــو 
ك  مــا جــاء يف إبــدال اهلمــزة واًوا جــواًزا، واإلبــدال يف بــاب اهلمزتــن امُللتقيتــن حيــث حتــرُّ
ــه ال صلــة لــه بالبحــث،  ــا مــا فيتوهــُم القــارئ أنَّ ــا ُأْدِرُج نصًّ األوىل وســكون الثانيــة. وربَّ
ــة صلــًة مــا، عــى نحــو مــا جــاء يف َقْلــِب الــواو  وي ســيدرُك أنَّ ثمَّ لكنــه بقليــٍل ِمــَن الــرَّ
مهــزة جــواًزا؛ بســبب َكــوِن الــواو مضمومــة ضمــة الزمــة، وكونــا غــر ُمشــددة، حيــث 
ــن  ــا م ــا يكتنفه ــراءات ب د الق ــدُّ ــة أنَّ تع ــن جه ــور م ــن عاش ــر ب ــص الطاه ــهاد بن االستش
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فيــة لــه أثــٌر يف اتِّســاع املعنــى وثرائــه يف إطــار ُمــراد املــوىل ســبحانه  اختــاٍف يف البنيــة الصَّ
وتعــاىل، ويف هــذا اإلطــار أشــر أيًضــا إىل أننــي مل أقــم بعمــل متهيــد عــن األزهــري وكتابــه، 

فذلــك مــا تكفلــت بــه الدراســات الســابقة، ومــن شــأنه تضخيــم مــادة البحــث.

ــاث،  ــاٍت وأبح ــن دراس ــره م ــة بغ ــتِّ الصل ــر ُمْنَب ــٍث غ ــا كان كلُّ بح ــذا، وملَّ ه
ــة  ــة الصفي ــر البني ــت بأث ــد اعتن ــابقًة، ق ــاٍت س ــة دراس ــارة إىل أنَّ َثمَّ ــدُر اإلش فتج
يــًة هــذا اجلانــب  دهــا واختافهــا ُمغطِّ للقــراءات القرآنيــة يف التوجيــه واملعنــى حالــة تعدُّ

ــا: ــري، ومنه ــدى األزه ــه ل ــة دون ختصيص عام
اختــاف أبنيــة الفعــل يف ضــوء القــراءات القرآنيــة دراســة رصفيــة يف ســورة . 1

البقــرة، د. ســلطانة بنــت حممــد الشــهراين، بحــث منشــور بمجلــة جامعــة أم 
القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا، العــدد اخلامــس عــر، 1436هـــ.

 اختــاف البنيــة الصفيــة يف القــراءات الســبع مــن طريــق الشــاطبية، توجيــه . 2
ــتر  ــالة ماجس ــو راس، رس ــور أب ــث منص ــداد الباح ــى، إع ــره يف املعن وأث

بجامعــة أم القــرى، 1426هـــ.
 االختــاف الــصيف يف القــراءات العــر املتواتــرة، إعــداد الباحــث عبدالقادر . 3

بــن ســلان، رســالة ماجســتر باجلامعة اإلســامية العامليــة باليزيــا، 2006م. 

ــراءات  ــاين الق ــة يف مع ــراءات القرآني ــه الق ــذت توجي ــد اخت ــرٌة ق ــاٌت كث ــة دراس وثمَّ
فيِة  ــا موضوًعــا هلــا، دون ختصيصهــا باختــاِف البنيــة الصَّ ــا ولغويًّ ــا ورصفيًّ لألزهــري نحويًّ

وأثــره يف التَّوجيــه واملعنــى مــن خــال القــوِل باإلعــال بالقلــِب يف َوْجــٍه مــا، ومنهــا:
األزهــري والقــراءات القرآنيــة يف كتــاب معــاين القــراءات، عــرض وحتليــل . 1

ومناقشــة، د. حممــد إبراهيــم حممــد مصطفــى، أســتاذ أصــول اللغــة بجامعــة 
ــع، املنصــورة، 1433م. األزهــر، دار الكلمــة للنــر والتوزي
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ــاين . 2 ــه مع ــري ت 370هـــ يف كتاب ــد األزه ــصيف عن ــوي وال ــه النح التوجي
ــة  ــة اآلداب باجلامع ــتر بكلي ــالة ماجس ــد، رس ــم مح ــد جاس ــراءات، أمح الق

املســتنصية، عــام 2006م.
ــة عنــد األخفــش واألزهــري . 3 ــه النحــوي والــصيف للقــراءات القرآني التوجي

ــاح،  ــوقي عبدالفت ــيد ش ــراءات، س ــاين الق ــرآن، ومع ــاين الق ــا: مع يف كتابيه
ــنة 2001م. ــمس، س ــن ش ــة ع ــة، جامع ــة الربي ــتر، كلي ــالة ماجس رس

ــري ت 370هـــ . 4 ــراءات لألزه ــل الق ــة يف عل ــة والصفي ــات النحوي التوجيه
ــة  ــة اللغ ــتر، كلي ــالة ماجس ــغ، رس ــن الصائ ــن حس ــد ب ــة، حمم ــا ودراس مجًع

ــن ســعود اإلســامية، 1427هـــ.  ــة، جامعــة اإلمــام حممــد ب العربي
القــراءات القرآنيــة املختــارة وتأويلهــا النحــوي والــصيف أليب منصــور . 5

ــتر  ــالة ماجس ــة، رس ــا ودراس ــراءات مجًع ــاين الق ــه: مع ــري يف كتاب األزه
بجامعــة األزهــر كليــة اللغــة العربيــة، 2011م.

كتـاب معـاين القـراءات أليب منصـور األزهـري ت 370هــ: دراسـة لغويـة، . 6
ربـا ذي نـون يونـس املـا، رسـالة ماجسـتر، كليـة اآلداب جامعـة املوصـل، 

1426هــ-2005م.
القــراءات أليب منصــور . 7 النحويــة والصفيــة يف كتــاب معــاين  املســائل 

األزهــري، حممــد حامــد أمحــد، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان، 
1425هـــ-2004م. الســودان، 

ــان . 8 ــد عدن ــراءات، د. أمح ــاين الق ــه مع ــري يف كتاب ــور األزه ــج أيب منص منه
ــوم  ــآداب والعل ــة ل ــة طيب ــة جامع ــور يف جمل ــث منش ــي، بح ــن الزعب ياس

ــدد 13، 1438هـــ. ــة، الع ــنة السادس ــعودية، الس ــانية، الس اإلنس
ــاين . 9 ــه: مع ــة يف كتاب ــراءات القرآني ــن الق ــري م ــور األزه ــف أيب منص موق
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القــراءات، د. منــر تيســر الشــطناوي، د.عمــر راشــد حســن، بحــث منشــور 
ــعبان  ــدد 2، ش ــد 9، الع ــا، املجل ــة وآداهب ــة العربي ــة للغ ــة األردني يف املجل

1434هـــ/ متــوز 2013م. 

ــام-  ــه املق ــق ب ــا يضي ــر ِمَّ ــا مل ُيذك ــاٍت -وم ــن دراس ــبق م ــا س ــا كان م ــذا، وملَّ ه
ــاب  ــراءات يف كت ــة للق ــات الصفي ــث »التوجيه ــوان البح ــوِن عن ــع ك ــارض م يتع
ــاف  ــول اخت ــا ح ــات أيًض ــن دراس ــبق م ــا س ــري« وأنَّ م ــراءات( لألزه ــاين الق )مع
ــوء  ــة يف ض ــة الصفي ــاف البني ــج »اخت ــْن عال ــا َم ــن بينه ــد م ــة ال يوج ــة الصفي البني
القــراءات القرآنيــة وأثرهــا يف التوجيــه واملعنــى لــدى األزهــري خاصــة يف كتابــه معــاين 
القــراءات«، مــن خــال القــول باإلعــال بالقلــب يف وْجــٍه مــا، فقــد ناســب ذلــك أْن 
يكــون عنــوان بحثــي عــى مــا هــو عليــه، مــن خــال القــول باإلعــال بالقلــب يف وجــٍه 
فيــة، وهــو مــا مل يظهــر يف عنــوان البحــث ســعًيا  مــا مــن وجــوه اختــاف البنيــة الصَّ

ــه. ــاز في إىل اإلجي
بنــاء عــى مــا ســبق كان تقســيم البحــث إىل ثاثــة مباحــث، تســبقها مقدمــٌة، هــي 

ــا املباحــث، فهــي: مــا نحــُن بصــدده، أمَّ
ــة مهــزًة  فيــِة مــن خــال َقْلــب أحــرِف الِعلَّ ل: اختــاُف البنيــِة الصَّ املبحــُث األوَّ

وأثــرُه يف التَّوجيــه واملعنــى.
ــٍة،  فيــِة مــن خــال قلــب اهلمــزة حــرف ِعلَّ ــاين: اختــاُف البنيــِة الصَّ املبحــُث الثَّ

واهلمزتــن امللتقيتــن وأثــرُه يف التَّوجيــه واملعنــى.
ــِة  ــروِف الِعلَّ ــب ح ــال َقْل ــن خ ــِة م في ــِة الصَّ ــاُف البني ــث: اخت ــُث الثَّال املبح

ــى. ــه واملعن ــرُه يف التَّوجي ــٍض وأث ــا إىل بع بعُضه
وقــد ُأْرِدفــت املباحــُث بخامتــٍة وقائمــٍة بمصــادِر البحــِث ومراجعــه. ويبقــى النقــد 
والتقويــم واإلضافــة، يقــوم بــه املتلقــي الكريــم، فيكــون األمــر بينــي وبينــه رشكــًة، يف 
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فْضــٍل نتقاســمه، ودعــاٍء صالــٍح ُنحــرُز ثواَبــه مًعــا، وال يشَء غــُر ذلــك إْن شــاء اهلل.
 الباحث

 األستاذ الدكتور/ فايز صبحي عبدالسام تركي
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ل املبحُث األوَّ

ــة مهــزًة وأثــرُه يف التَّوجيــه  فيــِة مــن خــالل َقْلــب أحــرِف الِعلَّ اختــالُف البنيــِة الصَّ
واملعنــى

اختالف البنية من ِجهِة وُقوِع حرف العلة، بعد ألف مفاعل يف َوْجٍه:  .1
ــا كان أو واًوا أو  ــة ألًف ــرف العل ــوع ح ــن إىل أنَّ وق ــارة الصفي ــوم إش ــن املعل م
يــاًء بعــد ألــف مفاعــل وشــبهه )فعائــل( يــؤدي بــه إىل القلــب مهــزة، وأنَّ هــذا القلــب 
ا زائــًدا يف املفــرد، ومــا ورد مهمــوًزا مــع كــون حــرف  مــروٌط بكــون حــرف العلــة مــدًّ
ــا يف املفــرد، مثــل مجــع معيشــة، ومســيل، يف قــراءة روايــة خارجــة عــن نافــع  العلــة أصليًّ

)معائــش( باهلمــز، وقــول زهــر:
بُِمْسَتْأِسِد الُقْرياِن، ُحوٍّ َمسائُلْه )1(فقال: ِشَياٌه، راتِعاٌت، بَقْفرٍة

ــى  ــه ع ــرض ب ــه)2(، و»ال يع ــاس علي ــظ، وال ُيق ــذي ال حُيف ــاذ ال ــن الشَّ ــدوه م ع
َ وْجــُه  َمــُل عليــه غــره، وإنــا ُحْكُمــُه أْن ُيعــَرَف أصُلــه، وُيَتَبــنَّ ــِرد، وال حُيْ الشــائع املطَّ

ــِه الَغَلــط«)3(.  ــَبُه الــذي جــاء مــن أجِل الصــواب، ومــن أيــن وقــع الشَّ
ــا:  ــياه هن ــُب أن الش ــر ثعل ــه ذك ــب ص 117، وب ــر لثعل ــعر زه ــرح ش ــل، ب ــر الطوي ــن بح ــت م البي  )1(
 ، احلمــر، واملستأســد مــن النبــت: الــذي طــال وتــّم، والُقْريــاُن: جَمــاري املــاء إىل الريــاض، الواحــُد َقــِريٌّ
ــاء.  ــياًها، ومســائُله: َمســائُل امل ــَن يف هــذا املوضــع ِش ُب إىل الســواد، وجعــل اأُلُت ــْرِ ــات َي : النب ــوٌّ وُح

ــرد،  ــب، امل اء 373/1 -375، واملقتض ــرَّ ــرآن، الف ــاين الق ــيبويه، 349/4، ومع ــاب، س ــر: الكت ينظ  )2(
101/1، 239، 262، وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه 176/1، والتعليقــة عــى 
ــن  ــف، اب ــي 144/3، واملنص ــن جنِّ ــص، اب ــاريس، 30/5، واخلصائ ــي الف ــو ع ــيبويه، أب ــاب س كت
ــن أيب  ــي ب ــرآن، مك ــراب الق ــكل إع ــر مش ــي 1/ 230، 296، 307-309، 311-312، وتفس جنِّ
الثانينــي، ص 466-467، 501، ورشح  التصيــف،  طالــب 283/1، 736/2-737، ورشح 
شــافية ابــن احلاجــب، للــريّض 102/3، 365، ونظــرات يف األخطــاء النحويــة والصفيــة واللغويــة 
ــندي 178/1، 179. ــى، القلقش ــح األعش ــداوي، ص 198. وصب ــود هن ــن حمم ــارصة، د. حس املع

اإلغفــال، أبــو عــي الفــاريس 236/2، وُيْنَظــر: نظــرات يف األخطــاء النحويــة والصفيــة واللغويــة   )3(
ــداوي، ص 198. ــود هن ــن حمم ــارصة، د. حس املع
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وملَّــا كان حديثــي فيــا هــو آٍت عــن اختــاف البنيــة الصفيــة يف ضــوء قــراءيَت 
)معايــش، ومعائــش( فإنَّــه ربــا يقــول قائــٌل مــا: إنَّ قــول الباحــث: )أن يقــع حرف 
ــه نظــٌر -وإن  ــاًء بعــد ألــف مفاعــل وشــبهه( كاٌم في ــا كان أو واًوا أو ي العلــة، ألًف
كان شــائًعا يف كتــب التصيــف- إذ مــا يكــون عــى )مفاعــل( ال ُتبــدل فيــه الــواو 
ــة، مثــل: )معايــش، ومفــاوز(، والصــواب أن  ــاء مهــزًة؛ إذ تكــون املــدة أصلي والي
ــل(، وقــد كانــت مــدًة  ــاء بعــد ألــف )فعائ ــواو أو الي ُيقــال: أن تقــع األلــف أو ال

زائــدًة يف املفــرد. 
ــا  ــن ملَّ ــًدا، لك ــِة زائ ــرِف العل ــوِن ح ــل( لَك ــُب يف )فعائ ــوُن القل ــم، يك ــوُل: نع أق
ــى  ــي ع ــل ه ــل(، ب ــى وزن )فعائ ــت ع ــش ليس ــش( ومعائ ــن )معائ ــث ع كان احلدي
ــكنات  ــركات والسَّ ــل يف احل ــبيه بفعائ ــى التَّش ــا ع ــزًة فيه ــاء مه ــُب الي ــل(، وَقْل )مفاع

ــه. ــو علي ــا ه ــى م ــوان ع ــاء العن ــب بق ــن املناس ــإنَّ م ــروف)1(، ف ــدد احل وع
هــذا، وفيــا يتَّصــُل بــا ســبق تــأيت إشــارة األزهــري إىل اللحــن الواقــع يف َقْلــب 
ــْم  اُك نَّ ــْد َمكَّ ــاىل: ﴿َوَلَق ــه تع ــن قول ــش( م ــة )معاي ــى كلم ــه ع ــزة، يف تعليق ــاء مه الي
ــة  ــار إىل رواي ــُكُروَن﴾)2(، فأش ــا َتْش ــًا مَّ ــَش َقِلي ــا َمَعايِ ــْم ِفيَه ــا َلُك يِف اأَلْرِض َوَجَعْلَن
خارجــة عــن نافــع ﴿َمَعائـِـش﴾ باهلمــز، وقــول ابــن جماهــد بــأنَّ هــذا غلــٌط، وقــراءة 
ــش(  ــز يف )معاي ــور: »اهلم ــو منص ــال أب ــّم ق ــوز)3(، ُث ــر مهم ــش﴾ غ ــن ﴿َمَعايِ الباق
ــٌن؛ ألنَّ اليــاء فيهــا أصليــٌة، الواحــدة: َمِعيَشــة، اهلمــز يكــون يف اليــاء الزائــدة؛ ألنَّــه  حَلْ
ال حــّظ هلــا يف احلركــة، وقــد َقُرَبــْت مــن آخــر الكلمــة، ولزمتهــا احلركــة، فأوجبــوا 

فيهــا اهلمــزة«)4(.

ُيْنَظر: رشح التسهيل، ناظر اجليش 5025.  )1(
األعراف، اآلية 10.  )2(

ُيْنَظر: معاين القراءات، األزهري، 1 / 400 - 401.  )3(
ابِق 1 / 401. السَّ  )4(
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ــة قراءتــن يف )معايــش(، إحدامهــا باهلمِز،  فمــن خــال إشــارة األزهــريِّ إىل أنَّ َثمَّ
ــا يف البنيــة  ــة اختاًف ــدرُك أنَّ َثمَّ واألخــرى بــدون اهلمــِز حيــُث اإلبقــاُء عــى اليــاء)1( ُن
الصفيــة، يف َوْجــٍه مــن َوْجَهــي هــذا االختــاف، ُأْفِصــح يف أحدمهــا عــن ًقْلــِب حــرف 
ــارة  ــت إش ــى كان ــه واملعن ــاف يف التَّوجي ــذا االخت ــر ه ــار أث ــزة، ويف إط ــة إىل اهلم العل
ــاره معايــش)2(-  ــمَّ فاختي ــا يف قــراءة ﴿َمعائــش﴾ -ومــن َث )األزهــري( إىل أنَّ ثمــة حلًن
ــة مراعــاة األصــل تعليــًا رصحًيــا- مــن بــاِب أنَّ إثبــاَت الــيِء ُمَعلــًا  ــاً ذلــك بعلَّ ُمعلِّ
دا عــن التعليـــل)3( - حيــث كــوُن اليــاء فيهــا أصليــًة،  آكــد يف النَّفــِس مــن إثباتــه جُمــرَّ
ــه ال حــّظ هلــا يف  والواحــدة: َمِعيَشــة، وأنَّ اهلمــز يكــون يف اليــاء الزائــدة، مــن ِجهــِة أنَّ
ــا قــد َقُرَبــْت مــن آخــر الكلمــة، ولزمتهــا احلركــة؛ ومــن َثــمَّ أوجبوا  احلركــة، ال ســيَّا أنَّ
فيهــا اهلمــزة؛ ولذلــك ُحــقَّ البــن اجلــزري فيــا يلــزُم اشــراطه للُمقــِرئ أْن »يعلــم مــن 
األصــول َقــْدَر مــا يدفــع بــه شــبهة َمــْن يطعــن يف بعــض القــراءات، وأن حيصــل جانًبــا 
مــن النحــو والــصف بحيــث إنــه يوجــه مــا يقــع لــه مــن القــراءات، وهــذا مــن أهــم 

مــا حيتــاج إليــه«)4(.
هــذا، وقــد اســتند األزهــريُّ قبــل ذلــك عــى إشــارة ابــن جماهــد إىل كــون اهلمــز 
خطــًأ، حيــث قولــه: »وروى خارجــة عــن نافــع ﴿َمعائِــش﴾ مــدودة مهمــوزة. قــال 
ــا  ــو م ــوز«)5(، وه ــر مهم ــش﴾ غ ــن ﴿َمَعايِ ــراءة الباق ــط، وق ــو غل ــر: وه ــو بك أب
ــن  ــّراِء الذي ــرَة الُق ــريِّ كث ــدى األزه ــار ل ــط االختي ــوُن ضاب ــه َك ــن خال ــح م يتَّض
قــرؤوا ﴿َمعائـِـش﴾؛ ومــن َثــمَّ حكــم عــى ﴿َمعائـِـش﴾ باللَّحــن، باإلضافــة إىل ضابط 

ينظر: منجد املقرئن ومرشد الطالبن، ابن اجلزري، صـ50.  )1(
ينظــر يف اختيــارات األزهــري: االختيــار يف القــراءات وضوابطــه عنــد أيب منصــور األزهــري، دراســة   )2(
وصفيــة، د.عبــداهلل الفيفــي، صـــ 487- 488، وينظــر: القــراءات التــى اهتمهــا النحــاة باللحــن )مجًعا 

ودراســة(، أرشف إبراهيــم الشــواديف أمحــد، ص 387-382.
الطراز املتضمن ألرسار الباغة وعلوم حقائق اإلعجاز، العلوي اليمني، 76/3.  )3(

ــي 307/1  ــن جن ــف، اب ــر: املنص ــزري، ص 9، وينظ ــن اجل ــن، اب ــد الطالب ــن ومرش ــد املقرئ منج  )4(
ــش(. ــراءة )معائ ــر ق ــو اآلخ ــأ ه ــث خطَّ حي

اء 374-373/1. السبعة يف القراءات، ابن جماهد، صـ 278، وينظر: معاين القرآن، الفرَّ  )5(
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اللغــة)1(، ذلــك الضابــط الــذي ُيقــاُل بِصحتــه، بالنظــر إىل حركــة عــن )معيشــة( يف 
األصــل حيــث إنَّ أصلهــا )َمْعُيَشــة(، يقــول أبــو عــي الفــاريس: »َســَأَلَنا بعــُض َمــْن 
ِعــِه، وهــل جيــوُز إبــداُل اهلمــزِة  اء عــن )َمعيشــة( ووزنـِـِه ومَجْ ينظــُر يف العربيــِة مــن الُقــرَّ
ــة.  ــروف العل ــن ح ــرٌف م ــاٌء، ح ــٍة( ي ــن )معيش ــن م ــُت: الع ــع. فقل ــه إذا مُج يف عين
ــوَن:  ــة(، وأْن يك ــون: )َمْفُعَل ــح أن يك ــيبويه يصل ــل وس ــد اخللي ــة( عن ووزُن )معيش
ــت  ــة(، فُحِذَف ــه: )َمْعُيَش ، وكان أصل ٌ ــنِّ ــيٌّ َب ــٍة فَج ــا بَمْفُعَل ــم هل ــا َوْزُن ــة(، فأمَّ )َمْفِعَل
الضمــُة وُأســكنْت، وُكــرِّ مــا قبلهــا ملكانــا، وكذلــك )َمفِعلــة( ُنِقَلــت الكــرُة مــن 

اليــاِء إىل مــا قبلهــا«)2(.
وقــد ُأِشــَر إىل أنَّ تشــبيه يــاء )معيشــة( بـــياء )صحيفــة( وواو )عجــوز(، وألِــف 
)رســالة(، ال وجــه فيــه؛ ألّنــنَّ ُمْتــَن بالســكوِن يف اللفــظ واألصــِل، يقــول الثانينــي: 
ــت  ــح إْن كان ــب أن ُتصح ــة وج ــا يف الكلم ــواو عيًن ــاء وال ــت الي ــك إن كان »وكذل
ــب  ــر، وأطي ــَر وأخاي ــاِود، وأْخ ــوُد وأس ــة: أس ــوا يف املتحرك ــاكنة. قال ــة أو س ُمتحرك
ــاء يف  ــُش؛ ألنَّ الي ــة ومعايِ ــاكنة: معيش ــوا يف الس ــاِود. وقال ــود وأج ــب، وأج وأطاي
معيشــة وإْن كانــت ســاكنة فأصلهــا احلركــة، وَمــْن مهــز »معايــش« فهــو ُمْطــئ، وإنــا 
ــه شــبَّه »معيشــة« بـــ» صحيفــة« وواو عجــوز، وألِــف رســالة؛ ألّنــنَّ ُمْتــَن  مهزهــا ألنَّ
بالســكوِن يف اللفــظ واألصــِل، فوجــَب هُلــنَّ اهلْمــُز. واليــاء يف معيشــة أصلهــا احلركــة؛ 

ألنــا عــُن الكلمــة«)3(.
ــداهلل  ــة، د. عب ــة وصفي ــري، دراس ــور األزه ــد أيب منص ــه عن ــراءات وضوابط ــار يف الق ــر: االختي ينظ  )1(

ــة، صـــ 267-266. ــم قاب ــة، د. عبداحللي ــراءات القرآني ــي، ص 456-462، والق الفيف
املســائل املشــكلة املعروفــة بالبغداديــات، أبــو عــي الفــاريس، صـــ 247، وينظــر: الكتــاب، ســيبويه،   )2(
اء 374/1 -375، واملقتضــب، املــرد، 101/1، 239، 262،  349/4، ومعــاين القــرآن، الفــرَّ
وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه 176/1، والتعليقــة عــى كتــاب ســيبويه، أبــو عــي 
الفــاريس، 30/5، واخلصائــص، ابــن جنِّــي 144/3، واملنصــف، ابــن جنِّــي 296/1، 309، والتَّــام 
ــن جنــي صـــ 21، ورشح التصيــف،  ــكري، اب ــو ســعيد السُّ ــه أب ــا أغفل ــل مَّ يف تفســر أشــعار ُهَذي

ــريّض 102/3. ــب، ال ــن احلاج ــافية اب ــي، ص 466-467، ورشح ش الثانين
رشح التصيــف، الثانينــي، ص 501، وينظــر: معــاين القــرآن، الفــراء 373/1-374 ، واألصــول يف   )3(

النحــو، ابــن الــراج 287/3-288، وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه 176/1. 
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غــم مــن القــول بــأنَّ األزهــري بــصيُّ املذهــب، وأنَّــه كثــًرا مــا ُيالفه،  هــذا، وعــى الرَّ
ــا ســبق أنَّــه ســار  ــر بــه)1(، فقــد بــان ِمَّ اء، الــذي تأثَّ ويتبــع املذهــب الكــويّف، وباألخــصِّ الفــرَّ

اء وجًهــا لقــراءة ﴿َمعائـِـش﴾)2(.  ــر بالتــاس الفــرَّ يف رْكــِب البصيــن، ومل يتأثَّ
ـه وغـره يطالعنـا أبـو حيـان بقولـه: »ولسـنا متعبديـن بأقـوال نحـاة  وإزاء هـذا كلِّ
البـصة. وقـال الفـراء: ربـا مهـزت العـرب هـذا وِشـْبَهُه، يتومهـون أنـا فعيلة، فيشـبهون 
َمْفُعَلـَة بفعيلـٍة«)3( انتهـى. فهـذا نقٌل مـن الفراء عـن العرب أنـم ربا هيمزون هذا وشـبهه، 
وجـاء بـه نقل القـراءة الثقـات »ابن عامـر« وهو عـريبٌّ رصاح. وقـد أخذ القـرآن عن عثان 
اء التابعـن. و»زيـد بـن عـّي« وهـو  قبـل ظهـور اللَّحـن. و»األعـرج« وهـو مـن كبـار ُقـرَّ
مـن الفصاحـة والعلـم باملـكان الـذي قـلَّ أْن ُيدانيـه يف ذلـك أحـد، و»األعمـش« وهو من 
الضبـط واإلتقـان واحلفظ والثقـة بمكان. و»نافـع« وقد قرأ عى سـبعن مـن التابعن، وهم 
َهـُل. فوجـب قبـول مـا نقلـوه إلينا وال  مـن الفصاحـة والضبـط والثقـة باملحـل الـذي ال جُيْ
ا قـول املـازين: »َأْصـُل أْخـِذ هـذه القراءة  مبـاالة بمخالفـة نحـاة البـصة يف مثـل هـذا. وأمَّ
عـن نافـع« فليـس بصحيح؛ ألنـا ُنِقَلـْت عن »ابن عامـر« وعـن »األعرج« و»زيـد بن عي« 
ـا قولـه)4(: »إنَّ نافًعا مل يكـن يدري ما العربية؟« فشـهادة عـى النفي، ولو  و»األعمـش«، وأمَّ
م بلسـان  فرضنـا أنـه ال يـدري مـا العربيـة، وهي هـذه الصناعـة التـي ُيتوصل هبـا إىل التكلُّ
ـٌم بالعربيـة ناقـٌل للقـراءة عـن العـرب  العـرب، فهـو ال يلزمـه ذلـك! إذ هـو فصيـٌح متكلِّ

اء، وال جيوز ذلـك«)5(. الفصحـاء. وكثـٌر مـن هؤالء النحـاة يسـيئون الظـن بالُقـرَّ

ــداهلل  ــة، د.عب ــة وصفي ــري، دراس ــور األزه ــد أيب منص ــه عن ــراءات وضوابط ــار يف الق ــر: االختي ينظ  )1(
الفيفــي، ص 492.

ينظر: معاين القرآن، الفراء 373/1.  )2(
الســابق 373/1- 374، ونصــه »وربــا مهــزت العــرب هــذا وشــبهه، يتومهــون أنــا فعيلــة لشــبهها   )3(
بوزنــا يف اللفــظ وعــدة احلــروف؛ كــا مجعــوا مِســيل املــاء أمِســلة، ُشــبِّه بفعيــل وهــو مفِعــل. وقــد 

مهــزت العــرب املصائــب وواحدهتــا مصيبــة؛ ُشــبِّهت بفعيلــة لكثرهتــا يف الــكام«.
املنصف 309/1.  )4(

ــدي 37-33/9،  ــيط، الواح ــُر الَبِس ْفِس ــر: التَّ ــان 271/4-272، وينظ ــو حي ــط، أب ــر املحي البح  )5(
ــم 1620-1619. ــن القي ــد، اب ــع الفوائ وبدائ
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حه بعـض الباحثن)1(، اسـتناًدا عـى ما جاء  وهـو مـا أوافُق عليـه أبا حيـان، وما رجَّ
يف قـرار جممـع اللغـة العربيـة بالقاهرة حيث أجـاز إحلاق املـدِّ األصيِّ يف صيغـة )مفاعل( 
باملـدِّ الزائـد يف صيغـة )فعائل(، وعـى هذا جيوز يف عـن )مفاعل( قلُبها مهزة، سـواٌء أكان 
أصلهـا واًوا أم يـاًء؛ فُيقـال: مكايـد ومكائـد، ومغـاور ومغائـر، وغـر ذلـك)2(، وهـو ما 
يتاشـى مـع إشـارة ابن اجلـزري بـأنَّ كل ما صحَّ عـن النبي -صـى اهلل عليه وسـلم- من 
ـْم ُيْفِرُغوَن  ُ ِة ِمـْن َحْيُث إِنَّ مَّ ذلـك وجـب قبوله، بجانـِب إشـارته إىل إِْعَظاِم ُأُجوِر َهـِذِه اأْلُ
ْحَكاِم ِمـْن ِداَلَلِة ُكلِّ  ْكِم َواأْلَ ِع َمَعـايِن َذلَِك َواْسـتِْنَباِط احْلُ ُجْهَدُهـْم لَِيْبُلُغـوا َقْصَدُهـْم يِف َتَتبُّ
َظَر َوإِْمَعاِنُِم اْلَكْشـفَ َعِن  اِرِه َوَخِفيِّ إَِشـاَراتِِه، َوإِْنَعاِمِهُم النَّ َلْفـٍظ، َواْسـتِْخَراِج َكِمـِن َأرْسَ
اَيُة  ِر َمـا َيْبُلُغ َغاَيـُة ِعْلِمِهـْم، َوَيِصُل إَِلْيـِه ِنَ ْفِصيـلِ بَِقـدْ ، َوالتَّ ِجيـحِ ْ ْعِليـلِ َوالرَّ ـِه َوالتَّ التََّوجُّ
ـده قـول الدكتـور عبدالعال سـامل مكرم: »وبعـد، فـإنَّ نافَع بن  َفْهِمِهـْم)3(، وهـو مـا ُيعضِّ
نعيـٍم مل ُتنسـب إليـه وحـَده هذه القـراءة، فقد ُنسـبت أيًضـا إىل ابن عامـر، وقرأ هبـا أيًضا 
زيـد بـن عـيٍّ واألعمـش واألعـرج. وإذا كان نافـُع بُن نعيـٍم مل يدِر مـا العربيـة، فهل كان 
ابـُن عامـٍر، وزيـد بن عـيٍّ واألعمش واألعرج ال يـدرون مـا العربية كذلـك؟ وإذا مل يدِر 
اُء حيسُّ بأنَّ ختطئـة نافٍع غـُر مقبولٍة؛ ألنَّ  هـؤالء مـا العربيـة، فمن يدرهيا؟ وقـد كان الفـرَّ
العـرب فعلـت ذلـك، وخرجت عـن املقاييس يف كثـٍر من املسـائل، وعلينـا أْن نقبل هذه 
َع مسـيل املاء أْمِسـلة، ُشـبِّه بفعيل، وهـو َمْفِعٌل، وقد مهـزت العرب  وايـة، كـا قبلنـا مَجْ الرِّ

هت بـ»فعيلة« لكثرهتـا يف الكام«)4(. املصائـب، وواحدهتا ُمصيبة، ُشـبِّ

ــة، أنجــب غــام نبــي، ص 100- ــدال واإلدغــام يف ضــوء القــراءات القرآني ينظــر: اإلعــال واإلب  )1(
ــداهلل  ــة، د.عب ــة وصفي ــري، دراس ــور األزه ــد أيب منص ــه عن ــراءات وضوابط ــار يف الق 103، واالختي

ــا. ــش﴾ أيًض ــراءة ﴿َمعائِ ــده ق ــث تأيي ــي، ص 488، 489 حي الفيف
ينظــر: كتــاب يف أصــول اللغــة، إخــراج حممــد خلــف، ص 226، 236، واإلعــال واإلبــدال   )2(

واإلدغــام يف ضــوء القــراءات القرآنيــة، أنجــب غــام نبــي، ص 103-101.
ــن  ــر، اب ــراءات الع ــر يف الق ــة ت 728هـــ، 391/13، والن ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت ــر: جمم ينظ  )3(

.53-51/1 اجلــزري 
ــر:  ــرم، ص 86-87، وينظ ــامل مك ــال س ــة، د. عبدالع ــات النَّحوي ــة يف الدراس ــراءات القرآني ــر الق أث  )4(

ــندي 178/1، 179. ــى، القلقش ــح األعش ــراء، 1/ 373-374، وصب ــرآن، الف ــاين الق مع
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 وهــو مــا َيْعُضــده أيًضــا قــول أســتاذنا الشــيخ الدكتــور عضيمــة يف أثنــاء حديثــه 
غــة والتفســر وغرهــا  اء: »ُيؤســفني أْن أقــوَل: إنَّ كتــب النحــو واللُّ عــن تلحــن الُقــرَّ
اء الذيــن تواتــرت قراءاهتــم  عــِن عــى األئمــِة الُقــرَّ نــت نصوًصــا كثــرًة يف الطَّ قــد تضمَّ
ــوا  ل ــا، وعوَّ ــوا إليه ــم، فركن ــاميُة قراءاهت ــُة اإلس ــت األم ــن ارتض ــبع والذي يف السَّ
عليهــا«)1(، ُثــم مثَّــل بنــصِّ املــازين بخصــوص ختطئتــه قــراءة َمــْن قــرأ مــن أهــل املدينــة 
غــويِّ فيــا يتصــل باختــاف البنيــة  )معائــش( باهلمــز، وهــو مــا يؤكــد أمهيــة النَّقــد اللُّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــى، ع ــه واملعن ــره يف التَّوجي ــة وأث ــراءات القرآني ــوء الق ــة يف ض الصفي
ــه كاٌم  ــًا: إّن ــة قائ ــور عضيم ــوص كام الدكت ــا بخص ــرٍض م ــراض ُمع ــة اع إمكاني
ــع  ــراءات - م ــن يف الق ع ــل بالطَّ ــاة األوائ ــام النح ــن يف اهتِّ ــر مت ــاس غ ــى أس ــٌم ع قائ
تقديــري الكامــل لشــيخنا الفاضــل عضيمــة -رمحــه اهلل- إذ إنَّ حركــة نقــد القــراءات 
ــال:  ــى يق ــذوًذا؛ حت ــًرا وش ــزت توات ــد متاي ــه ق ــراءات في ــن الق ــت مل تك ــدأت يف وق ب
ــرى  ــكاد ن ــر ال ن ــح التوات ــا، فمصطل ــرة أو ردوه ــراءة متوات ــروا ق ــد أنك ــاة ق إن النح
لــه ذكــًرا يف كتــب الســالفن مــن النحــاة، وإنــا نجــد عندهــم: قــراءة العامــة، قــراءة 
األمصــار، القــراءة املســتفيضة، وأمــا مصطلــح التواتــر فقــد جــاء بعــد تســبيع الســبعة 
ــمَّ ينبغــي إعــادة النظــر يف  ــكام يف هــذا املوضــوع يطــول؛ ومــن َث ــل، وال بزمــن طوي

عــن عــى القــراءات)2(. ــام النُّحــاة بالطَّ ــم اهتِّ تعمي
ــِز )معايــش( فُيقــال )معائــش( والتَّخــيِّ عــن  وبنــاًء عــى مــا تقــدم أرى جــواز مَهْ
َوْصــِف القــراءِة بالشــذوذ ال ســيَّا أنَّ َمــْن ُنِقَلــت عنهــم القــراءة ُيوَثــق فيهــم، والقــراءة 
ــى  ــا ع ــه، وعرضه ــلم- أصحاب ــه وس ــى اهلل علي ــول -ص ــا الرس مه ــة، علَّ ٌة ُمتَّبع ــنَّ ُس
جريــل، عليــه الســام، والقــراءات تشــتمل عــى لغــات العــرب، والقــراءات موجــودة 
ــة عليهــا،  في ــة والصَّ ــد النَّحــو والــصف، فينبغــي أْن ُتبنــى القواعــد النَّحوي قبــل تقعي

دراسات ألسلوب القرآن الكريم، د.حممد عبداخلالق عضيمة، 20-19/1، 24.  )1(
ــا«  ــة نموذًج ــق عضيم ــد عبداخلال ــيخ حمم ــراءات »الش ــن الق ــن م ــاة املعارصي ــف النح ــر: موق ُينظ  )2(
ــه أيًضــا 330-329، 332،  ــد، ص 377، وُيْنظــر ب ــم العاي ــن إبراهي ــم، د.ســليان ب مراجعــة وتقوي

.371-369  ،356  -346
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ــة  ــب ختطئ ــن املصائ ــه: »وم ــم يف قول ــن القي ــه اب ــا رصح ب ــو م ــس، وه ــس العك ولي
العــرب وأهــل املدينــة، ونحــن إنَّــا ُنْجِهــُد أنفســنا يف اســتخراج املقاييــس لنوافَقهــم فيــا 
ــا، وخالفناهــم فيــه، مل نكــن تابعــَن  تكلمــوا بــه، فــإذا كان مــا ثبــت عنهــم خطــأ وحلًن
هلــم وال قاصديــن لَِنهــِج كامهــم، وال ريــَب أنَّ املهمــوز يف هــذا اجلمــع هــو مــا كانــت 
ًة زائــدًة كـ»صحيفــٍة ورســالٍة وعجــوز«، فــإذا مهــزوا مــا  حــروُف العلــة يف واحــِده مــدَّ
ة زائــدة،  ــا يف بعــض املواضــع، تشــبيًها لــه بــا هــو فيــه مــدَّ كان حــرُف العلــة فيــه أصليًّ
ــن  ــيء م ــون ال ــا ُيرج ــم؟! وطامل ــه عليه ُل ب ــجَّ ــٍط ُيس ــم؟ وأي غل ــأٍ يلزمه ــأيُّ خط ف
ــه كان ينبغــي  كامهــم عــن أصِلــه؛ لغــرٍض مــا ِمــْن تشــبيٍه أو ختفيــٍف أو تنبيــٍه، عــى أنَّ
ــوا  ح ــَتْحوَذ«، فصحَّ ــوا: »اْس ح ــا صحَّ ــم مل ــدٍة، أفراه ــراٍض عدي ــذا، وألغ ــوَن ك أن يك
حــوا: »اْســَتْنوَق«، فهــاَّ قلتــم:  ــا صحَّ ــه اإلعــاُل كانــوا ُمطئــن؟! وكذلــك ملَّ مــا حقُّ
ــده مل  ٌة يف واح ــدَّ ــِة م ــرُف العلَّ ــا ح ــل فيه ــف َمفاِع ــد ألِ ــزة بع ــُوا اهلم ــا أْلَق ــوَم ملَّ إنَّ الق
ــزُة  ــت اهلم ــٍز، فليس ــُع مه ــع موِض ــب«؛ ألنَّ املوض ــش وَمصاي ــتنكروها يف: »َمَعاي يس

ــة يف هــذا املوضــع«)1(. بشــديدة الُغرب
اختــالف البنيــة مــن جهــة قْلــب الــواو مهــزًة جــواًزا إذا كانــت مضمومــة ضمــًة   .2

دة، يف َوْجــٍه: الزمــًة، غــر ُمشــدَّ
ــا أنَّ الــواو ُتقلــب مهــزة جــواًزا يف موضعــن، أوهلــا:  مــن املعلــوم رصفيًّ
وال  دة،  ُمشــدَّ غــَر  تكــون  وأن  الزمــًة،  ضّمــًة  مضمومــة  الــواو  تكــون  أْن 
تــت(،  تــت يف )وقِّ موصوفــة بموجــب اإلبــدال، ســواٌء وقعــت صــدًرا، نحــُو ُأقِّ
يف  )وأْنــُوٌر(  و  )َأْدُور(  يف  أدؤر  نحــو  حشــًوا،  وقعــت  أو  )وجــوه(،  يف   وأجــوه 

 )َأْنــُؤر()2( مجًعــا لــدار ونــار. وثانيهــا: أن تكــون الــواو مصــدرة مكســورة، َنْحــُو إشــاح 
بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، 1619/4 - 1620.  )1(

ــاري،  ــر األنب ــو بك ــاس، أب ــات الن ــاين كل ــر يف مع ــيبويه 331/4-332، والزاه ــاب، س ــر: الكت ينظ  )2(
127/2، واملنصــف، ابــن ِجنِّــي 212/1-215، 218، 220، ورشح التصيــف، الثانينــي، ص 
ــض  ــٌل. وبع ــُوب َأْفُع ــوٌه، ووزن أْث ــُوٌر وَأْدُوٌر وُوُج ــُوٌب وأْن ــال أْث ــز ق ــن مل هيم ــه: » وم ــث قول 324حي
مــن هيمــز هــذه الــواو املتوســطة يف أْدُؤر يقدمهــا عــى الــدال، فتصــر: َأْأُدر، فيجتمــع مهزتــان يف كلمــٍة 
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ــذا  ــا يف ه ــم ِمَّ ــى الرغ ــاء(، ع ــاء( يف )وع ــادة(، و )إع ــادة( يف )ِوس ــاح( و )إِس يف )وش
ــاع، واملــازين جيعلــه مقيًســا  املوضــع مــن خــاف، فســيبويه يــرى أنَّــه مقصــوٌر عــى السَّ
مــن ِجهــة أنَّ الكــرة ثقيلــٌة عــى الــواو يف االبتــداء، وهــو مــا قــال بــه ابــن جنِّــي محــًا 
ــا أنَّ  ــواو ك ــًتثقلٌة يف ال ــرة ُمس ــِة؛ ألنَّ الك ــم املضموم ــى ُحك ــورة ع ــزة املكس للهم

ــة فيهــا كذلــك)1(. مَّ الضَّ
 

ــُووا(،  ــا )َتْل ــى أنَّ أصله ــوا﴾ ع ــراءُة ﴿تُل ِل ق ــع األوَّ ــل باملوض ــا يتص ــذا، ومَّ ه
فأبــدل مــن الــواو املضمومــة مهــزة، فصــارت ﴿َتلــُؤوا﴾، بإســكان الــام، ُثــّم ُطرحــت 
اهلمــزة، وُطرحــت حركتهــا عــى الــام، فصــارت )َتُلــوا(، كــا قيــل يف )أْدُور(: )أْدُؤر(، 
ُثــّم ُطِرحــت اهلمــزة فصــارت )أُدر(، وهــو مــا جــاء يف تعليــق )األزهــري( عــى كلمــة 
 ِ اِمــَن بِاْلِقْســِط ُشــَهَداء هلِلَّ ــوْا َقوَّ ــوْا ُكوُن ِذيــَن آَمُن ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــُووْا( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َي )َتْل
ــَا َفــَا  ُ َأْوىَل هِبِ ــا َأْو َفَقــًرا َفــاهللَّ َوَلــْو َعــَى َأنُفِســُكْم َأِو اْلَوالَِدْيــِن َواأَلْقَربِــَن إِن َيُكــْن َغنِيًّ
ــَوى َأن َتْعِدُلــوْا َوإِن َتْلــُووْا َأْو ُتْعِرُضــوْا َفــإِنَّ اهلّلَ َكاَن بـِـَا َتْعَمُلــوَن َخبِــرا﴾)2(. بُِعــوْا اهْلَ َتتَّ
( إىل قــراءة ابــن عامــر ومحــزة ﴿وإْن َتُلــوا﴾ بــواو واحــدة،  فقــد أشــار )األزهــريُّ
وضــمِّ الــام، وقــراءة الباقــن: ﴿َتْلــُووا﴾ بواويــن وســكون الــام)3(، وهــو مــا يشــر 
إىل اختــاف البنيــة يف ضــوء القراءتــن، ويف إطــار بيــاِن أثــر هــذا االختــاف يف التوجيــه 
ــال  ــوي، ُيق ــَوى َيْل ــن َل ــو م ــُووا﴾ فه ــرأ ﴿َتْل ــْن ق ــور: »َم ــوُل أيب منص ــى كان ق واملعن
ــا، إذا داَفْعَتــه وَمَطْلَتــه، وهــذه القــراءة أشــبه بــا جــاء يف التفســر؛  ــه ليًّ لويــت فاًنــا حقَّ

ــٌل«،  ــة: َأْعُف ــول: آدٌر، ووزُن الكلم ــا فيق ــا قبله ــاح م ــكونا وانفت ــا؛ لس ــة ألًف ــب الثاني ــدٍة، فيقل واح
وينظــر: رشح محاســة أيب متــام، األعلــم الشــنتمري ص 240، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 

ــيوين، ص 26. ــرازق البس ــام، د. عبدال ــال واإلدغ ــدال واإلع ــة يف اإلب ــات رصفي 396/1، ودراس
ينظــر: الكتــاب، ســيبويه 331/4-332، واملنصــف، ابــن جنِّــي 228/1-229، ودراســات رصفيــة   )1(

يف اإلبــدال واإلعــال واإلدغــام، د. عبدالــرازق البســيوين، ص 26.
النساء، اآلية 135.  )2(

معاين القراءات، األزهري 1 / 319.   )3(
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ــن  ــٌر بذلــك. وَم ــه أو أعــرض، فــإنَّ اهلل خب ــَوى احلاكــم يف قضّيت ــه: إِْن َل ــه جــاء في ألنَّ
قــرأ ﴿َتُلــوا﴾ بالتخفيــف، ففيــه وجهــان: أحدمهــا: أْن يكــون )َتُلــوا( أصلهــا )َتْلــُووا(، 
فأبــدل مــن الــواو املضمومــة مهــزة، فصــارت )َتْلــُؤوا(، بإســكان الــام، ُثــّم ُطرحــت 
اهلمــزة، وُطرحــت حركتهــا عــى الــام، فصــارت )َتُلــوا(، كــا قيــل يف )أْدُور(: )أْدُؤر(، 
ُثــّم ُطِرحــت اهلمــزة فصــارت )أُدر(. وقيــل معنــى ﴿َتْلــُووا﴾ تفعلــوا، مــن الواليــة أو 
ــم فــإنَّ اهلل بــا تعملــون خبــر، ويكــون  تعرضــوا، املعنــى: إْن قمتــم باألمــر أو أعرضُت

)َتُلــوا( عــى هــذا املعنــى مــن َويِلَ َيــِي، إذا تــوىّل أمــًرا، وقــام بــه«)1(.
ــة يف  ــة الصفي ــاف البني ــري( إىل اخت ــارة )األزه ــح إش ــصِّ تتَّض ــذا الن ــي ه فف
ــى، فقــد أشــار إىل أنَّ  ــِه واملعن ــر ذلــك يف التوجي ــا أث ًح ــة موضِّ ضــوء القــراءات القرآني
ــام،  ــكون ال ــن وس ــُووا﴾ بواوي ــرأ ﴿َتْل ــن ق ــُووا﴾، فم ــوا﴾، و﴿َتْل ــن ﴿َتُل ــَة قراءت ثم
ــال  ــل، ُيق ــِة واملط ــى امُلدافع الِّ ع ــدَّ ــوي، ال ــَوى َيْل ــن َل ــتقٌّ م ــه مش ــٌع إىل أن ــك راج فذل
ــاء  ــه ج ــر؛ ألنَّ ــده التفس ــا يؤيِّ ــو م ــه)2(، وه ــه وَمَطْلَت ــا، إذا داَفْعَت ــه ليًّ ــا حقَّ ــت فاًن لوي
 : ــريُّ ــال الط ــك، ق ــٌر بذل ــإنَّ اهلل خب ــرض، ف ــه أو أع ــم يف قضّيت ــَوى احلاك ــه: إِْن َل في
 َ ْصَمــْنِ َعــَى اآْلَخــِر َأْو ُتْعِرُضــوا، َفــإِنَّ اهللَّ َحــِد اخْلَ ْكــِم أِلَ اُم يِف احْلُ ــكَّ ــا احْلُ َ »َوإِْن َتْلــُووا َأهيُّ
ــَدِي  ــْنَ َي ِلَســاِن َب ُجــَاِن جَيْ ــا الرَّ ــاَل: »مُهَ ــاٍس َق ــِن َعبَّ ــًرا، وَعــِن اْب ــَا َتْعَمُلــوَن َخبِ َكاَن بِ

ــِر«)3(. ــَى اآْلَخ ــا َع َحِدمِهَ ــُه أِلَ ــايِض َوإِْعَراُض ــوُن يَلُّ اْلَق ــايِض، َفَيُك اْلَق
ــا القــراءة الثانيــة، فهــي ﴿َتُلــوا﴾ بالتخفيــف، وقــد أشــار إىل أنَّ فيهــا وجهــن،  أمَّ
ــزة؛  ــة مه ــواو املضموم ــت ال ــمَّ ُأْبِدَل ــُووا(، ُث ــا )َتْل ــوا( أصله ــون )َتُل ــا: أْن يك أحدمه

ــابِق نفســه، وينظــر بــه أيًضــا 113/3، واختــاف البنيــة الصفيــة يف القــراءات الســبع مــن طريــق  السَّ  )1(
الشــاطبية »توجيهــه- وأثــره عــى املعنــى«، منصــور ســعيد أبــو راس، صـ263-264حيــث اإلشــارة 
إىل اختــاف اجلــذر بــن القراءتــن، وينظــر: القــراءات التــى اهتمهــا النحــاة باللحــن )مجًعا ودراســة(، 

أرشف إبراهيــم الشــواديف أمحــد، ص 392-387.
ُيْنَظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )لوي(.  )2(

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري 589/7، وينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن، القرطبي،   )3(
.414/5
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ــُؤوا(،  ــارت )َتْل ــت()1(، فص ت ــت( يف )ُوقِّ ت ــل )ُأقِّ ــة، مث ــواو ثقيل ــة ال ــك ألنَّ ضمَّ وذل
بإســكان الــام، ُثــّم ُطرَحــت اهلمــزة، وُنِقَلــت حركتهــا عــى الــام، فصــارت )َتُلــوا(، 

ــارت )أُدر()2(. ــزة فص ــت اهلم ــّم ُطِرَح ــل يف )أْدُور(: )أْدُؤر(، ُث ــا قي ك
والوجــه الثــاين عــى قــراءة ﴿َتُلــوا﴾ أن تكــون ُمشــتقًة مــن َويِلَ َيــِي، إذا تــوىّل أمًرا، 
ــر أو  ــم باألم ــى: إْن قمت ــون، واملعن ــة أو تعرض ــن الوالي ــون، م ــى تفعل ــه، بمعن ــام ب وق
ــه)3(؛ ومــن َثــمَّ  أعرضُتــم فــإنَّ اهلل بــا تعملــون خبــر، فــكلُّ َمن ويِلَ أمــَر آخــَر فهو وليُّ
أســهم تفســُر اختــاِف البنيــة الصفيــة للقــراءة -مــن خــاِل القــول باإلعــاِل بالقلب 

يف َوْجــٍه- يف فهــم هــذه القــراءة وتوجيههــا، وأنَّ هلــذا االختــاف أثــًرا يف املعنــى. 

ــا  نــاُوش( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوَقاُلــوا آَمنَّ ويف تعليــق )األزهــري( عــى كلمــة )التَّ
ــزة،  ــرو، ومح ــراءة أيب عم ــار إىل ق ــٍد﴾)4(، أش ــَكاٍن َبِعي ــن َم ــاُوُش ِم َن ــُم التَّ ــى هَلُ ــِه َوَأنَّ بِ
نــاُؤش﴾ باهلمــز، وقــراءة الباقــن ﴿ التَّناُوش﴾  والكســائي، وأيب بكــر عــن عاصــم ﴿ التَّ
ــز)5(، ُثــّم قــال أبــو منصــور: »َمــن قــرأ باهلْمــز فــإنَّ الفــّراء: هــو مــن َنَأْشــُت،  بغــر مَهْ

أي: أبطــأت، وجــاء فــاٌن َنئِيًشــا، أي: بطيًئــا. وأنشــد:
 َوَقْد َحَدَثْت َبْعَد اأُلُموِر ُأُموٌر)6( مَتَنَّى َنئِيًشا َأْن يكوَن َأطاَعنِي

ينظر: معاين القرآن، الفراء 222/3.  )1(
ينظر: معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، 118/2.  )2(

ُيْنَظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )َويِل(.  )3(
سبأ، اآلية 52.  )4(

ــد، ص 530،  ــن جماه ــراءات، الب ــبعة يف الق ــري 2 / 297، والس ــراءات، األزه ــاين الق ــر: مع ُيْنظ  )5(
وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه، 221/2-222، واملبســوط يف القــراءات العــر، 

ــب، 398-397/7.  ــف اخلطي ــراءات، د. عبداللطي ــم الق ــاين، ص 365، ومعج األصبه
، ينظــر: مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، ولســان العــرب، ابــن  يٍّ ويــل، لَنْهشــل بــن َحــرِّ البيــُت مــن الطَّ  )6(

ــُدث ِمــن َبْعــِد اأُلمــوِر ُأُمــوُر. منظــور، مــادة )نــأش(، وعجــزه بلســان العــرب: وحَيْ
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ــم أْن  ــن هل ــن أي ــى: م ــال: واملعن ــاء، ق ــة يف إبط ــش: احلرك ــاج: النئي ــال الّزّج وق
ــوًزا؛ ألنَّ  ــاؤش( مهم ــون )التن ــوز أْن يك ــال: وجي ــه. ق ــم في ــة هل ــا ال ِحيل ــوا في يتحّرك
واو )التنــاوش( مضمومــٌة، وكلُّ واٍو مضمومــٍة ضمتهــا الزمــٌة إْن ِشــْئَت أبدلــَت منهــا 
ــز  ــْن مل هيم ــوز: أدُور. وَم ــدار، وجي ــع: ال ــو: أدُؤر، مَجْ ــدل، نح ــْئَت مل ُتب ــزًة، وإْن ش مه
)التنــاوش( فهــو التنــاول، مــن ُنْشــُت َأُنــوُش َنْوًشــا، أي: تناولــت، فاملعنــى: كيــف هلــم 

ــوه«)1(. ــم يتناول ــا، فل ــد كان قريًب ــأى عنهــم، وق ــا فاهتــم ون ــوا م أْن يتناول

ــة  ــاف البني ــتثار اخت ــري( إىل اس ــوء )األزه ــه جل ــن خال ــح م ــا يتَّض ــو م وه
ــة  ــراءة القرآني ــه الق ــٍه- يف توجي ــب يف وْج ــال بالقل ــان اإلع ــال بي ــن خ ــة -م الصفي
اء- إىل أنــا مــن  ــاُؤش( باهلمــز -ُمْستشــهًدا بالفــرَّ ن ــراءة )التَّ ــان معناهــا، فقــد ردَّ ق وبي
َنَأْشــُت، مــن اجلــذر املعجمــي )نــأش(، أي: أبطــأُت، وجــاء فــاٌن َنئِيًشــا، أي: بطيًئــا، 
، يقــول  وهــو مــا عليــه قــول الشــاعر فيــا ســبق، وهــو مــا َيْعُضــده الــدرس املعجمــيُّ
ابــن فــارس: »النــون واهلمــزة والشــن كلمــٌة تــدلُّ عــى أْخــٍذ وبطــٍش، ورجــٌل َنــُؤوٌش: 
ــن  ــون مل ــاس األوىل، يقول ــن قي ــت م ــْت فليس ــٌة إْن صحَّ ــرْت كلم ــد ُذِك ــش، وق ذو َبْط
اء، ذلــك  ــاس: جــاء َنئِيًشــا«)2(؛ ومــن َثــمَّ كان استشــهاده بقــول الفــرَّ جــاَء يف أواخــر النَّ
ــاء  ــى اإلبط ــًة ع ــون دال ــأش(، فتك ــي )ن ــذر املعجم ــة إىل اجل ــردُّ الكلم ــذي ي ــول ال الق
ــوُل  ــمَّ كان ق ــن َث ــا؛ وم ــاء أيًض ــى اإلبط ــوش(- بمعن ــا إىل )ن ه ــاج فردُّ جَّ ــا الزَّ -أمَّ
الّزّجــاج: النئيــش: احلركــة يف إبطــاء، قــال: واملعنــى: مــن أيــن هلــم أْن يتحّركــوا فيــا ال 

ِحيلــة هلــم فيــه، وهــو مــا نــصَّ عليــه صاحــب لســان العــرب أيًضــا)3(. 

معاين القراءات 2 / 297 - 298.  )1(

معاين القراءات 2 / 297 - 298.  )2(
ــأش( حيــث  ــن منظــور، )ن ــه، الزجــاج، 259/4، ولســان العــرب، اب ينظــر: معــاين القــرآن وإعراب  )3(

ــُد. ــُر والتباع ــز: التَأخُّ ــاُؤش، باهلم ــى أنَّ التن ــه ع نصُّ
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ــك  ــواز ذل ــري( إىل ج ــار )األزه ــوًزا أش ــاؤش( مهم ــون )التن ــواز ك ــول ج  وح
ــاً جــوازه هــذا بــأنَّ واو )التنــاوش( مضمومــٌة ضــاًّ الزًمــا، عــى مثــاِل )التَّفاُعــل(،  ُمعلِّ
ــو:  ــدل، نح ــْئَت مل ُتب ــزًة، وإْن ش ــا مه ــَت منه ــْئَت أبدل ــا إْن ِش ــٍة لزوًم وكلُّ واٍو مضموم
َتــْت﴾)1(، حيــث إن مــا  ُســُل ُأقِّ ــع: الــدار، وجيــوز: أدُور، مثــل قولــه: ﴿َوإَِذا الرُّ أدُؤر، مَجْ
عليــه الصفيــون أنَّ كل واو مضمومــة ضمــة الزمــة جيــوز اإلبــدال منهــا مهــزة وجيــوز 
هــا  ــٍز، فقــد ردَّ ــا قــراءة )التنــاوش( هبــذه البنيــة الصفيــة بــدون مَهْ عــدم اإلبــدال)2(. أمَّ
( إىل معنــى التنــاول، مــن ُنْشــُت َأُنــوُش َنْوًشــا، فــا يكــون أصلــه اهلمــز عــى  )األزهــريُّ
ــاج، واملعنــى عــى هذا:  جَّ ــًا رأيــه هــذا بــا نقلــُه عــِن الزَّ هــذا الوجــه، أي: تناولــُت، ُمدعِّ
كيــف هلــم أْن يتناولــوا مــا فاهتــم ونــأى عنهــم، وقــد كان قريًبــا، فلــم يتناولــوه، وهــو 
مــا أؤيــده فيــه اعتــاًدا عــى قــول ابــن فــارس: »النــون والــواو والشــن أصــٌل صحيــح 
يــدلُّ عــى تنــاُول الــيء. وُنْشــُته َنْوًشــا. وتناَوْشــُت: َتَناَوْلــت. قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَأنَّــى 
ــُته خــًرا، إذا  ــوا: ُنْش ــٍف فقال ْوه بغــر أل ــدَّ ــا َع ب ــٍد﴾. ورَّ ــَكاٍن َبِعي ــْن َم ــاُوُش ِم َن ــُم التَّ هَلُ
ــُره:  ــابق ِذْك ــه السَّ ــا« وقول ــق انتياًش ــوُش الَعَن ــت َتُن ــل:* بات ــول القائ ــًرا. وق ــه خ أَنلَت
»النــون واهلمــزة والشــن كلمــٌة تــدلُّ عــى أْخــٍذ وبطــٍش. ورجــٌل َنــُؤوٌش: ذو َبْطــش. 
ــْت فليســت مــن قيــاس األوىل، يقولــون ملــن جــاَء يف أواخــر  وقــد ذكــرت كلمــٌة إْن صحَّ

ــاس: جــاء َنئِيًشــا. قــال: النَّ
وقد حدَثْت بعد اأُلموِر أموُر.)3(.مَتنَّى نئيًشا أن يكون أطاَعنِي

املرسات، اآلية 11.  )1(
ــه،  ــرآن وإعراب ــاين الق ــراء، 365/2، ومع ــرآن، للف ــاين الق ــاب 331/4-332، ومع ــر: الكت ينظ  )2(
ــن  ــف، اب ــه 222/2، واملنص ــن خالوي ــا، اب ــبع وعلله ــراءات الس ــراب الق ــاج، 259/4، وإع الزج
ــي  ــف، الثانين ــة، 590-591، ورشح التصي ــن زنجل ــراءات، اب ــة الق ــي 212/1-215، وحج ِجنِّ

ــوش(. ــادة )ن ــرب، م ــان الع ص 324، ولس
ــن منظــور، مــادة  ــأش(، ولســان العــرب، اب ــن فــارس، مــادة )نــوش( ومــادة )ن مقاييــس اللغــة، اب  )3(
ــاُوُش مــن  ــى هلــم التن ــه... يف التنزيــل: وَأنَّ ــا: تناَول ــه َنْوًش ــِده َيُنوُش ــه: »ناَشــه بي )نــوش( حيــث قول
مــكان بعيــد؛ َأي فكيــف هلــم َأن يتناَولــوا مــا بُعــد عنهــم مــن اإِليــان وامتنــع بْعــد َأن كان مبــذواًل 
ــاؤُش، باهلمــز«. ــْرب، والتن ــُذ مــن ُق ــاُوش،. بــا مهــز، اأَلْخ ــواًل منهــم. وقــال ثعلــب: التن هلــم مقب
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ِحه قول عنرة: وهو ما عليه األنباري يف رَشْ
باِع َيُنْشَنه كُته َجَزَر السِّ ِة رأِسِه واملِْعَصِمفَرَ ما بَن ُقلَّ

فقــال: »اجلَزُر:مجــع َجــَزة، واجلــزرة: الشــاة والناقــة ُتْذبــح وُتْنَحــر، فيقــول: صــار 
للســباع جــزرًة. رضبــه مثــًا. وقولــه: »َيُنْشــَنه« أي يتناولنــه باألكل، ُيقــاُل: ُنْشــُت اليَء 
َنــاُوُش ِمــن َمــَكاٍن  ــُم التَّ أُنوُشــه َنوًشــا، إذا تناولَتــه، قــال اهلل األعــزُّ األعظــم: :﴿َوَأنَّــى هَلُ
نــاُؤش﴾  َبِعيــٍد﴾، أي التنــاول، أي كيــف هلــم بــأن يتناولــوا التوبــة... ومــن قــرأ: ﴿التَّ
ــر«)1(. وذلــك عــى خــاف َمــْن يــرى  باهلمــز أراد التأخــر، ومــن قوهلــم: نــأَش، إذا تأخَّ
أنَّــه ال فــرق يف املعنــى بــن القراءتــن)2(. وهنــا ُأشــُر إىل قــوِل الفــراء: »وقــد تــرك مهزها 

أهــل احلجــاز وغرهــم)3(، َجَعلوهــا مــن ُنْشــته َنْوًشــا وهــو التنــاول... قــال الشــاعر:
َنْوًشا به تقطع أجواز الَفَا)4(َفْهى َتُنوش احلوض َنْوًشا من َعَا

ــوا كل التــداين«)5(،  وتنــاوش القــوُم ىف القتــال إذا تنــاول بعُضهــم بعًضــا ومل يتداَن
ــة  ــاٍف يف البني ــن اخت ــه م ــا تتضمن ــة ب ــراءات القرآني ــن دور الق ــرب ع ــا ُيع ــو م وه
ــاب  ــن ب ــس م ــر، ولي ــوع والتَّغاي ــاب التن ــن ب ــه، م ــى وثرائ ــاع املعن ــِة يف اتِّس الصفي

رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، أبو بكر األنباري، ص348-347.  )1(
ينظــر: املســائل النحويــة والصفيــة يف كتــاب معــاين القــراءات أليب منصــور األزهــري، حممــد حامــد   )2(
أمحــد، ص96، ُمســتنًدا عــى مــا جــاء يف القامــوس املحيــط، مــادة )نــأش( ومــادة )نــوش(، حيــث 
قولــه: »وال مغايــرة يف املعنــى؛ ألنَّ النــأش يعنــي: التنــاول واألخــذ واإلرساع يف النهــوض، والنــوش 
كذلــك يعنــي التنــاول والطلــب واملــي واإلرساع يف النهــوض، فــا تغايــر يف املعنــى بــن القراءتــن، 
ــن  ــبع الب ــد الس ــواردة يف رشح القصائ ــة ال ــراءات القرآني ــة يف الق ــا الصفي ــة القضاي ــر: دراس وُينَظ

األنبــاري، د. صالــح بــن ســليان العمــر، ص 286-283. 
ُيْنَظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة )نوش(.  )3(

البيــت مــن الرجــز، لغيــان بــن ُحريــث الربعــي، بلســان العــرب، ابــن منظــور، وتــاج العــروس،   )4(
ــوش(. ــدي )ن الزبي

ــراب  ــاج 259/4، وإع ــه، الزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــر: مع ــراء، 365/2، وينظ ــرآن، الف ــاين الق مع  )5(
ــري، 285/11. ــة، األزه ــب اللغ ــه 221/2-222، وهتذي ــن خالوي ــا، اب ــبع وعلله ــراءات الس الق
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اهــر ابــن عاشــور: »عــى أنــه ال  ناُقــض، يف إطــار إعجــاِز القــرآن الكريــم، قــال الطَّ التَّ
ــراًدا هلل  ــوه م ــك الوج ــل تل ــا حيتم ــى م ــرآن ع ــاظ الق ــيء ألف ــون جم ــن أن يك ــع م مان
ــن  ــود الوجه ــون وج ــاين، فيك ــك املع ــن ذل ــر م ــوه، فتكث ــراء بوج ــرأ الق ــاىل؛ ليق تع
ِزًئــا عــن آيتــن فأكثــر، وهــذا نظــر التضمــن يف اســتعال  فأكثــر يف متلــف القــراءات جُمْ
ــم  ــب يف عل ــتتبعات الراكي ــر مس ــع ونظ ــه يف البدي ــة والتوجي ــر التوري ــرب، ونظ الع
اء يف  ــرَّ ــاف الُق ــك كان اخت ــرآن؛ ولذل ــة الق ــة باغ ــادة ماءم ــن زي ــو م ــاين، وه املع
اللفــظ الواحــد مــن القــرآن قــد يكــون معــه اختــاف املعنــى«)1(. وهــو مــا َيــُدلُّ عــى 
ــدى  ــداوُل ل ــه التَّ ــرُب عن ــى، ُيع ــِة واملعن في ْ ــة الصَّ ــاف البني ــن اخت ــا ب ــةَ ارتباًط أنَّ َثمَّ
اء إىل أنَّ أهــَل احلجــاِز قــد  هجــات العربيــة، عــى نحــو مــا يف إشــارة الفــرَّ أصحــاب اللَّ
، عــى الرغــم مــن عــدم تصحيــه،  نــاوش(، وهــو مــا عليــه األزهــريُّ ــَز )التَّ تركــوا مَهْ

ــاج. جَّ اء والزَّ ــرَّ ــكام الف ــهاده ب ــال استش ــن خ ــُم م ــك ُيفَه ــنَّ ذل لك

التَّحرير والتنوير، ابن عاشور 55/1.  )1(
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املبحُث الثَّاين
ٍة، واهلمزتني امللتقيتني  فيِة من خالل قلِب اهلمزة حرف ِعلَّ اختالُف البنيِة الصَّ

وأثرُه يف التَّوجيه واملعنى

ـٍة قـد يكـون وجوًبـا، وقـد يكـون  ـا أنَّ َقْلـبَ اهلمـزة حـرَف ِعلَّ مـن املعلـوم رصفيًّ
جـواًزا)1(، وفيـا نحـن فيـه ُأشـُر إىل أنَّـه مل يـرد لـدى األزهـري حديـٌث عـن َقْلبهـا يـاًء 
وجوًبـا، سـواٌء أكانـت الم اجلمـع يـاًء أصليـًة يف املفـرد، نحو هديـة، أم كانـت الم املفرد 
يـاًء ُمنقلبـة عـن واو، َأْم كانـت الام مهزة نحـو خطيئة، وبناء عـى هذا فا ورد من إشـارٍة 
هلـذا مـن بـاب اختـاف البنيـة الصفيـة يف ضـوء القـراءات القرآنيـة وأثـره يف التَّوجيـه 
واملعنـى كان مـن قبيـل قلـب اهلمزة يـاء جـواًزا، وإبداهلـا واًوا جـواًزا واللحـن يف إبداهلا 
ـا عن اإلشـارة إىل اهلمزتن  فية. أمَّ واًوا، يف َوْجـٍه مـا مـن أوجـه االختـاف يف البنيـة الصَّ
امُللتقيتـن فقـد انحص ذلك يف حترك األوىل وسـكون الثانيـة، وحتركها مًعا دون اإلشـارة 

إىل سـكون األوىل وحتـرك الثانيـة، وهـو مـا يمكـن تناُوُلـه عى النحـو اآليت:
اًل- اختالف البنية من ِجهِة قلب اهلمزة ياء جواًزا، يف َوْجٍه: أوَّ

جــاءت اإلشــارة إىل قلــب اهلمــزة يــاًء جــواًزا لــدى األزهــري يف تعليقــه عــى 
ِذيــَن َخَرُجــوْا ِمــن ِدَياِرِهــم َبَطــًرا  ــوْا َكالَّ ــاء( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َواَل َتُكوُن كلمــة )ِرَئ
ــار  ــد أش ــٌط﴾)2(، فق ــوَن حُمِي ــَا َيْعَمُل ُ بِ ِ َواهللَّ ــبِيِل اهللَّ ــن َس وَن َع ــدُّ ــاِس َوَيُص ــاَء النَّ َوِرَئ
ــائر  ــوز)3(، وأنَّ س ــر مهم ــاس﴾ غ ــاَء الن ــر ﴿وِري ــن أيب بك ــى ع ــا رواه األعش إىل م

ُيْنَظر: رشح التسهيل، ناظر اجليش 5011.  )1(
األنفال، اآلية 47.  )2(

َنــصَّ صاحــُب املبســوط يف القــراءات العــر عــى أن أبــا جعفــر، وعاصــًا بروايــة األعشــى عــن أيب   )3(
﴾... ويــركان مــن اهلمــزة املتحركــة أيضــا مثــل قولــه:  بكــر، يــركان كل مهــزة ســاكنة مثــل ﴿ُيْؤِمــنَّ
ــاِس﴾ فــا حيذفــون، لكنــه مل ينــص عــى قلــب اهلمــزة يــاء لــدى أيب جعفــر  ﴾... و ﴿ِرَئــاَء النَّ ﴿ َفْلُيــَؤدِّ

وعاصــم بروايــة األعشــى عــن أيب بكــر، ص 105-104.
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وا)1(، ُثــّم قــال أبــو منصــور: »القــراءة باهلمــزة؛ ألنَّــه مصــدر  الُقــّراء قــد مهــزوا، ومــدُّ
)َراَئــى( بــوزن َراَعــى، ُيرائـِـي بــوزن ُيراِعــي، ِرئــاء بــوزن ِرعــاء، وَمــْن مل هيمــز قلــب 

اهلمــزة يــاء«)2(.
ففـي إطـار اإلشـارة إىل اختـاف البنيـة الصفية يف ضـوء القـراءات القرآنيـة وأثره 
يف التوجيـه واملعنـى كانت إشـارة األزهـري إىل هذا االختـاف من خال توجيـه القراءة 
ة قـراءًة باليـاء ﴿ِرَياء﴾ ُتشـر بنيُتها إىل َقْلـِب اهلمزة  يف )ِرَئـاء( وفهمهـا، فنـصَّ عـى أنَّ َثمَّ
يـاًء، وهـو مـا ُيوحي باختـاف هذه البنيـة عن بنيـة القراءة األخـرى ﴿ِرئـاء﴾، ويف إطار 
بيـان أثـِر هـذا االختـاف يف التَّوجيه واملعنـى كان اختيـاره القـراءة باهَلْمـَزِة املفتوحة بعد 
َكـْرٍ حُمتكـاً إىل االشـتقاق حيـث اإلشـارة إىل أنَّ كلمـة )ِرَئـاء( مصـدٌر للفعـل )َراَءى( 
ونظـره )َراَعـى(، ومضارعه ُيرائِـي بوزن ُيراِعـي، وأن املصدر )ِرَئاء( بـوزن ِرعاء، وكأينِّ 
بـه -برجوعـه إىل الِفعـل )راَءى( لبيـاِن أنَّ )ِرئـاء( مصدٌر منـه، واختياره القـراءة باهَلْمِز- 
فيـة يف ضـوء هـذه القـراءة باملعنـى، ذلـك املعنـى  يشـُر إىل عاقـة اختـاف البنيـة الصَّ
الكامـن يف قوهلـم: »وَفَعـل ذلك ِرئاَء الّنـاس، وهـو أن َيفعَل شـيًئا لـراه الّنـاس«)3(، وأنَّ 
معنـى اآليـِة هبـذا االختيار هـو »إظهار اجلميل لـُرى مع إبطـان القبيـح، راءى يرائي رياء 
ومـراءاة، والفـرق بينـه وبـن النفـاق: أنَّ النفاق إظهـار اإليان مـع إبطان الكفـر، والرياء 

عصيـان، والنفـاق كفر«)4(. 
ــارة إىل أن  ــد إش ــي مل أج ــن أنن ــم م ــى الرغ ــري 1 /443 -444، ع ــراءات، األزه ــاين الق ــر: مع ُيْنظ  )1(
ــد يف  ــن جماه ــو اب ــري، نح ــى األزه ــابِقن ع ــدى السَّ ــاء( ل وا يف )رئ ــدُّ ــزوا، وم ــد مه ــّراء ق ــائر الُق س
اء القــراءات الثــان، كــا هــو عنــد ابــن غلبــون ت399هـــ، يف  الســبعة، عــى ســبيل املثــال، ولــدى قــرَّ

ــان.  ــراءات الث ــرة يف الق التذك
واب )َراَءى(. ، والصَّ معاين القراءات 1 / 444، ولعل قوله: )َراَئى( خطأ مطبعيٌّ  )2(

ــادة )رأي(،  ــور، م ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ــادة )رأي(، وينظ ــارس، م ــن ف ــة، اب ــس اللغ مقايي  )3(
وحــول االختيــار عنــد األزهــري ينظــر: االختيــار يف القــراءات وضوابطــه عنــد أيب منصــور 
ــري إىل  ــوء األزه ــن جل ــث ع ــث احلدي ــي، ص461 حي ــداهلل الفيف ــة، د.عب ــة وصفي ــري، دراس األزه

ــة. ــتقاق الكلم ــث اش ــة حي ــط اللغ ضاب
التفســر البســيط، الواحــدي 186/10، وينظــر: التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور 33/10 حيث إشــارُته   )4(

َيــاَء ُخُلَقــاِن ِمــْن ُخُلِقِهــْم. نَّ اْلَبَطــَر َوالرِّ َفَتــْنِ ِمْنُهــْم؛ أِلَ ــِن الصِّ إىل وْصِفهــم بِامْلَْصــَدِر لِْلُمَباَلَغــِة يِف مَتَكُّ
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 هــذا، ومل يكتــِف األزهــريُّ بذلــك بــل أشــار إىل أنَّ ســائر الُقــّراء قــد مهــزوا، 
ــاه ضابًطــا؛ ومــن َثــمَّ كان اختــاف  ِخــًذا إيَّ ــُم اختيــاره ُمتَّ وا)1(، وهــو مــا ُيدعِّ ومــدُّ
ــوِن  ــد ك ــا وتأيي ــان معناه ــة وبي ــراءة القرآني ــه الق ــاًّ يف توجي ــة مه ــة الصفي البني
ــَل(،  ــى وزن )َفاَع ــل )َراءى( ع ــدر للفع ــاء( مص ــة )رئ ــِز؛ ألن كلم ــراءة باهلم الق
ــِب  اء، فعــى َقْل ــرَّ ــدى بعــض الق ــاء ل ــة بالي ــا ورود هــذه البني ــى(، أمَّ ونظــره )َراَع

ــواًزا.  ــاء ج ــزة ي اهلم
ــده، ال  ــا أؤيِّ ــو م ــز، وه ــة اهَلْم ــن يف بني ــل يكم ــرى أنَّ األص ــري ي وكأينِّ باألزه
ســيا أنَّ ابــن منظــور يقــول: »يف حديــث اخليــل: وَرجــٌل َرَبطها ِرياًء ونِــواًء َأي ُمعــاداًة 
أَلهــل اإِلســام، وَأصلهــا اهلمــز«)2(، وكأنَّ أصحــاب بــدٍر الذيــن خرجــوا مــن ديارهــم 
ــوٌم  ــاُل: »ق ــاس، فُيق ــه النَّ ــا يفعُل ــًة مِلّ ــوه مقابل ــا فعل ــوا م ــد فعل ــاس، ق ــاء الن ــًرا ورئ بط
رئــاٌء، أي ُيقابــُل بعضهــم بعًضــا، وكذلــك بيوهتــم رئــاء«)3(، وإْن كانــت تلــك امُلقابلــة 
ــمعة، لكــنَّ األســاس أن يراهــم النــاس عــى مــا هــم فيــه مــن  ال ختلــو مــن طلــب السُّ

ــع والقــوة يف مقابلــة غرهــم، مــن بــاب اتِّضــاح األشــياء بأضدادهــا. التَّجمُّ
ــمعة؛ أي لــراه النَّاس،  ا عــى طَلــِب اإلنســاِن السُّ ــا بنيــُة َقْلــِب اهلمــزة يــاًء، فكأنَّ أمَّ
ــه عــى خــاف مــا  هــن بِذْكــِره؛ لــُرى وُيْســَمَع تفاُخــًرا، لإلعــام أنَّ وليســمعوا بــه ُمَنوِّ

ُيْنظــر: إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر، الدمياطــّي ص 78، 241 حيــث إشــارته   )1(
ــاس﴾ ]البقــرة اآليــة: 264[ و ]النســاء اآليــة: 38[  إىل أنَّ أبــا جعفــر قــرأ باإلبــدال يــاء يف ﴿ِرَئــاَء النَّ

و ]األنفــال اآليــة: 47[، وُمعجــم القــراءات، د. عبداللطيــف اخلطيــب 306/3. 
لســان العــرب، مــادة )نــوي(، واحلديــث بصحيــح مســلم، بــرح النــووي، كتــاب الــزكاة، بــاب 6،   )2(

حديــث24. 
الصحــاح، اجلوهــري، مــادة )رأي(، وينظــر جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري 217/11   )3(
حيــث قولــه: »كانــت قريــش قبــل أن يلقاهــم النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يــوم بــدر، قــد جاءهــم 
ــب  ــاء الرك ــوم، وأن ارِجعوا. فج ــا الق ــد أجزن ــا ق ــه: إن ــن مع ــب الذي ــفيان والرك ــن أيب س ــٌب م راك
الذيــن بعثهــم أبــو ســفيان الذيــن يأمــرون قريًشــا بالرجعــة باجُلحفــة، فقالــوا: واهلل ال نرجــع حتــى 
ننـــزل بــدًرا، فنقيــم فيــه ثــاث ليــاٍل، ويرانــا مــن َغِشــينا مــن أهــل احلجــاز، فإنــه لــن يرانــا أحــد مــن 

العــرب ومــا مجعنــا فيقاتلنــا«.
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ــاس  ــراه الن ــْمَعًة، أي ل ــول: َفَعَلُه رياًء وُس ــاح: »تق ح ــب الصِّ ــال صاح ــه، ق ــو علي ه
وليســمعوا بــه«)1(.

ثانًيا-اختالف البنية من ِجهِة إبدال اهلمزة واًوا جواًزا واللحن فيه، يف َوْجٍه:
عــى  )األزهــري(  تعليــق  يف  واًوا  اهلمــزة  إبــدال  إىل  اإلشــارة  جــاءت 
َيْعَمــُل  َعــاَّ  َغاِفــًا   َ اهللَّ َســَبنَّ  حَتْ ﴿َواَل  تعــاىل:  قولــه  مــن  رُهــم(  )ُيَؤخِّ كلمــة 
بِِذكــِر مــا  ــد  اأَلْبَصــاُر﴾)2(، فمهَّ ِفيــِه  َتْشــَخُص  لَِيــْوٍم  ُرُهــْم  ُيَؤخِّ إِنَّــاَ  امِلُــوَن  الظَّ
ُرهــم﴾،  ُركــم﴾ و﴿ُنَوخِّ  َرَوى أبــو بكــر عــن عاصــم، وورش عــن نافــع ﴿ُيَوخِّ

ــٍز، وســائر القــّراء هيمــزون)5(، ُثــّم قــال  و﴿ُيَواِخُذهــم﴾)3(، و﴿ال ُتواِخْذَنــا﴾)4( بغــر مَهْ
ــا مــن يــاءات اهلمــز، مــن التأخــر  أبــو منصــور: »األصــل يف هــذه ظهــور اهلمــزة؛ ألنَّ
واأَلْخــذ، فَمــن اختــار ختفيــف اهلمــز فهــو مصيــٌب، مــن جهــة اللغــة، وَمــن مهــز فهــو 

أتــمُّ وأفصــح، وَمــْن أبــدل مــن اهلمــز واًوا فهــي لغــٌة معروفــٌة «)6(. 
ففــي هــذا النــصِّ إشــارٌة إىل اختــاف البنيــة الصفيــة يف ضــوء القــراءة القرآنيــة 
﴾ وتوجيههــا حيــث جــواز إبــدال اهلمــزة واًوا، يف َوْجــٍه، قــال ســيبويه:  ُرُهــمْ يف ﴿ُيَؤخِّ

الصحــاح، اجلوهــري، مــادة )ســمع(، وينظــر: جامــع البيان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري 220/11،   )1(
ــاء  ــل بالري ــوله، يف العم ــاهلل ورس ــون ب ــا املؤمن ــوا، أهي ــكام إذن: وال تكون ــل ال ــه: »فتأوي ــث قول حي
والســمعة، وَتــْرك إخــاص العمــل هلل، واحتســاب األجــر فيــه، كاجليــش مــن أهــل الكفــر بــاهلل ورســوله 
ــم وأمواهلــم وكثــرة عددهــم وشــدة بطانتهــم«،  الذيــن خرجــوا مــن منازهلــم بطــًرا ومــراءاَة النــاس بِزهيِّ

وُيْنَظــر أيًضــا: لســان العــرب، مــادة )رأي(، والقامــوس املحيــط، الفروزآبــادي، مــادة )ســمع(. 
إبراهيم، اآلية 42.  )2(
الكهف، اآلية 59.  )3(
البقرة، اآلية 286.  )4(

ُيْنظــر: معــاين القــراءات، األزهــري 2 /64 -65، وحــول هــذه القــراءة ُيْنَظــر: الســبعة يف القــراءات،   )5(
ــراب  ــان يف إع ــاريس، 30/5-31، والتبي ــي الف ــو ع ــبعة، أب ــراء الس ــة للق ــد 363، واحلج ــن جماه اب
ــا ال  ــُر إىل أن حديثن ــا ُأش ــان 424/5، وهن ــو حي ــط، أب ــر املحي ــري 772/2، والبح ــرآن، العك الق
ــُق باختــاف البنيــة الصفيــة يف ضــوء القــراءة القرآنيــة  ــا يتعلَّ يتعلــق بالقــراءة بــن النــون واليــاء، إنَّ

مــن خــال القــوِل بإبــدال اهلمــزة واًوا يف َوْجــٍه َمــا.
معاين القراءات، األزهري 2/ 65.   )6(
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ــَف أبدلــَت مكانــا واًوا، كــا  ــٌة، وأردت أْن خُتفِّ »وإْن كانــت اهلمــزُة مفتوحــًة وقبلهــا ضمَّ
ــَودة،  ــَؤدة ُت ــك يف التُّ ــك قوُل ــوًرا، وذل ــا مكس ــا قبله ــث كان م ــاًء حي ــا ي ــت مكان أبدل
ن ُجــَوٌن، وتقــول: ُغــاُم َوبِيــَك، إذا أردت ُغــام َأبيــك«)1(. وهــو مــا يتضــح  ويف اجُلــؤَ
ُركــم﴾ هــو التخفيــف، لكــنَّ الســؤاَل  مــن خالــه أنَّ ِعلــة إبــدال اهلمــزة واًوا يف ﴿ُيَوخِّ
ــا مفتوحــٌة،  الــذي يطــرح نفســه هــو: مِلَ ُأبدلــت اهلمــزة ومل ُتعــل َبــْنَ َبــْن ِمــْن ِقَبــِل أنَّ

ومِلَ مل حُتــذف؟ 
ــٌة، واأللف  إنَّ الســبُب يف ذلــك يرجــع إىل أنَّ اهلمــزة مفتوحــٌة وقبلها كــرٌة أو ضمَّ
ــا  ــيبويه: »وإن ــوُل س ــُده ق ــا َيْعُض ــو م ــا، وه ــوًرا أو مضموًم ــا مكس ــا قبله ــوُن م ال يك
ــا مفتوحــة، فلــم تســتطع أْن َتْنُحــَو  منعــك أْن تعــل اهلمــزة ههنــا َبــْنَ َبــْنَ ِمــْن ِقَبــِل أنَّ
هبــا نحــو األلــف وقبلهــا كــرٌة أو ضمــة، كــا أنَّ األلــف ال يكــون مــا قبلهــا مكســوًرا 
ــا، فكذلــك مل جيــْئ مــا َيقــُرب منهــا يف هــذه احلــال. ومل حيذفــوا اهلمــزة إْذ  وال مضموًم
ٌك، فلــاَّ مل حُتــذف ومــا قبلهــا مفتــوح مل حُتــذف ومــا  ــَذف ومــا قبلهــا ُمتحــرِّ كانــت ال حُتْ

ٌك يمنــع احلــذف كــا منعــه املفتــوح«)2(.  ــه ُمتحــرِّ قبلهــا مضمــوٌم أو مكســور؛ ألنَّ
ــراءة  ــه الق ــة يف توجي ــة الصفي ــاف البني ــري اخت ــتثار األزه ــب اس ــذا، وبجان ه
، فنــصَّ عــى  ــاٍر ُلغــويٍّ ــدال اهلمــزة واًوا أشــار إىل معي وفهمهــا باإلشــارة إىل جــواز إب
ــات  ــي: »اللغ ــن جن ــال اب ــة، ق ــة اللغ ــا بعل ــل ِضمًن ــه ُيعلِّ ــة، وكأين ب ــٌة معروف ــا ُلغ أن
عــى اختافهــا كلهــا حجــٌة، أال تــرى أّن لغــة احلجازيــن إعــال )مــا( ولغــة 
ــن  ــدى اللغت ــرد إح ــك أْن ت ــس ل ــاس، فلي ــه القي ــا يقبل ــه، كلٌّ منه ــن يف ترك التميمي
ــم﴾  ره ــا ﴿ُيَوخِّ ــة موضــع حديثن ــت القــراءة يف اآلي ــمَّ كان ــن َث ــا«)3(؛ وم بصاحبته
ــا  ــزة بإبداهل ــهيل اهلم ــن تس ــذا م ــًا، وه ــا ووص ــة وقًف ــزة واًوا مفتوح ــدال اهلم بإب
ــِل  ، أو بَنْق ــْنَ ــْنَ َب ــون َب ــأْن تك ــردة ب ــزة املف ــهيل اهلم ــوم أنَّ تس ــن املعل ــه م ــث إنَّ حي

الكتاب، سيبويه 543/3.  )1(
ينظــر: الكتــاب 541/3- 543، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 429/1، ولغــة قريــش،   )2(
متــار الغــوث، ص 38 ومــا بعدهــا، ومعجــم القــراءات، د. عبداللطيــف اخلطيــب 510-509/4. 

اخلصائص، ابن ِجنِّي 95/2 .   )3(
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ــا ُلغــٌة معروفــة،  ـا كان )األزهــري( قــد أشــار إىل أنَّ حركتهــا، أو بإبداهلــا، وملَـّ
ــل  اء أه ــرَّ ــيا ُق ــًة ال س ــاز عامَّ اء احلج ــرَّ ــا ق ــر هب ــد تأث ــش، وق ــة قري ــا لغ ــُر إىل أنَّ  فأش

ــزة واًوا)2(،  ــدال اهلم وا( بإب ــَودُّ ــر وورش )ُت ــراءة أيب جعف ــه ق ــا علي ــي م ــة)1(، وه املدين
ــن ثابــت: ــه قــول حســان ب ومــا علي
ْت ُهَذْيُل بَِا جاَءْت َومَلْ ُتِصِب)3(َساَلْت ُهَذْيُل رسوَل اهللِ فاحشًة َضلَّ

ا ُمتحركٌة وقبلها مفتوح.  فأبدل مهزة الفعل )سأل( ألًِفا؛ ألنَّ
ــًا: »إنَّ الباحــث  ــا قائ ــا ملعــرٍض م ــا تقــدم مــا يمكــُن أْن يكــون َدْفًع هــذا، وفي
أورد قــراءة: »ُيَوخركــم« بجــواز قلــب اهلمــزة واًوا ختفيًفــا، والقــراءة املختــارة بتحقيقها، 
ومل يذكــر فيهــا توجيًهــا يرتبــط بالبنيــة الصفيــة، ومل يــزد عــى مــا ســاقه األزهــري مــن 
ــاَن أنَّ التَّوجيــه الــذي يرتبــط بالبنيــة  أن إبداهلــا واًوا لغــة معروفــة«. وبنــاًء عــى هــذا َب
ــه،  ــز وحتقيق ــة باهلم ــة رصفي ــاك بني ــى أنَّ هن ــصِّ ع ــال النَّ ــن خ ــر م ــد ظه ــة ق الصفي
ــا  ــا أيًضــا، وتفســر قــول األزهــريِّ بأنَّ وهنــاك بنيــٌة أخــرى بإبــدال اهلمــزة واًوا ختفيًف

ــي.  ــِة اللغــة، عــى نحــو مــا قــال ابــن ِجنِّ ُلغــة يكمــُن يف اإلشــارة إىل تفســره بِعلَّ

ــا عــن إشــارة )األزهــرّي( إىل اللحــن يف إبــدال اهلمــزة واًوا، فقــد ورد ذلــك يف  أمَّ
ــاِر  َه ــِل َوالنَّ ْي ــْل َمــن َيْكَلُؤُكــم بِاللَّ تعليقــه عــى كلمــة )َيْكَلُؤُكــم( مــن قولــه تعــاىل: ﴿ُق

ينظــر: الكتــاب، ســيبويه 541/3- 543، ومعــاين القــراءات، األزهــري 129/1، ورشح شــافية ابــن   )1(
احلاجــب، الــريض 31/3-32، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 429/1، ولغــة قريــش، 

متــار الغــوث، ص 38 ومــا بعدهــا، ومعجــم القــراءات، د.عبداللطيــف اخلطيــب 510-509/4. 
ينظر: النر يف القراءات العر، ابن اجلزري 1/ 395.  )2(

البيــت مــن بحــر البســيط، بديــوان حســان، 443/1، والكتــاب 468/3، 554، واملحتســب، ابــن   )3(
ــي 90/1، ورشح املفصــل، ابــن يعيــش 122/4، 111،114/9، ورشح شــافية ابــن احلاجــب،  ِجنِّ
ــب  ــة، أنج ــراءات القرآني ــوء الق ــام يف ض ــدال واإلدغ ــال واإلب ــر: اإلع ــريِضّ 47/3-48، وينظ ال

ــي ص 316.  ــام نب غ
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ْعِرُضــوَن﴾)1(، فقــد أشــار إىل أنَّ محــزة ملَّــا وقــف  ـِـم مُّ ــِن َبــْل ُهــْم َعــن ِذْكــِر َرهبِّ مْحَ ِمــَن الرَّ
عــى قولــه: ﴿يْكَلوُكــْم﴾، أشــار إىل اهلمــزة، ومل هيمــز، وأنَّ الباقــن قــرؤوا ﴿َيْكَلُؤُكــم﴾ 
ــه راَم ضمــة الــواو، وقــد قــال  ــا قــراءة محــزة فإنَّ باهلمــزة)2(، ُثــّم قــال أبــو منصــور: » أمَّ
ــْن أبــدل منهــا واًوا مضمومــًة  الفــّراء: اهلمــزة املضمومــة ال ُيبــدل منهــا واو، قــال: وَم
فقــد حلــن)3(. قــال أبــو منصــور: وقــال الفــّراء: ولــو تركــت مْهــز قولــه: ﴿َيْكَلُؤُكــم﴾ 
يف غــر القــرآن قلــت: ﴿يْكَلوُكــْم﴾ بــواو ســاكنة، أو )يْكاُكــْم( بألــٍف ســاكنة، مثــل: 
ــن  ــا، وَم ــر منه ــْرك الن ــف، ُي ــال )َكَاُت( بأل ــاكنًة ق ــا واًوا س ــْن جعله ــاكم. وَم يش
ــارة  ــراءة املخت ــور: والق ــو منص ــال أب ــُت. ق ــل َقَضْي ــُت( مث ــال )َكَلْي ــم( ق ــال )يْكَاُك ق
﴿َيْكَلُؤُكــم﴾ هبمــزٍة ُمشــبعة، واملعنــى: ُقــل َمــن حيفظكــم مــن أمــر الرمحــن ومــن بأســه، 
ومعنــى االســتفهام هــا هنــا تقريــر، ويكــون نفًيــا، أي: ال َيْكَلُؤُكــم مــْن بأســه يشٌء«)4(.

فيــة يف ضــوء قــراءة  ــَة اختاًفــا يف البنيــة الصَّ فحديــُث األزهــريِّ ُيفَهــُم منــه أنَّ َثمَّ
ــه  ﴿يْكَلوُكــْم﴾ و )َيْكَلُؤُكــم(؛ ومــن َثــمَّ كان توجيهــه وبيــاُن عاقتــه باملعنــى، ذلــك أنَّ
ــز، أي  ــزة، ومل هيم ــار إىل اهلم ــْم﴾ أش ــه: ﴿يْكَلوُك ــى قول ــف ع ــزة وق ــار إىل أنَّ مح أش
بالتســهيل فقــط بضمــة خفيفــة مــن غــر مهــٍز)5(، وقــد جلــأ )األزهــري( يف توجيــه ذلــك 

األنبياء، اآلية 42.  )1(
ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 2 / 164- 165.   )2(

ــا معــاين القــراءات إىل أنَّ هــذا القــول غــر موجــوٍد يف معــاين القــرآن للفــراء، وهــو مــا  َق أشــار حمقِّ  )3(
وجدتــه يف معــاين القــرآن للفــراء 199/2 صــدد حديثــه عــن ســورة األنبيــاء، وبــه »ولــو تركــت مهــز 

مثلــه ىف غــر القــرآن قلــت: يكلوكــم بــواو ســاكنة«. 
معاين القراءات، األزهري 2 /165-164.  )4(

ــرآن،  ــراب الق ــراء 204/2، وإع ــرآن، الف ــاين الق ــيبويه 178/4-179، ومع ــاب، س ــر: الكت ينظ  )5(
النحــاس، 74/3، والبحــر املحيــط، أبــو حيــان 292/6، والــدر املصــون، الســمن احللبــي، 
160/8، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 397/1 حيــث اهلمــزة املضمومــة بعــد َفْتــح، 
وإحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر، الدمياطــي ص56-58، وروح املعــاين، األلويس 
51/17، ومعجــم القــراءات، د. عبداللطيــف اخلطيــب 23/6-24، ويف هــذه املصــادر واملراجــع قرأ 
أبــو جعفــر والزهــري وشــيبة )يكلوكــم( بضمــة خفيفــة مــن غــر مهــٍز، وحكــى الكســائي والفــراء 

)يكَلْوكــم( بفتــح الــام وإســكان الــواو.
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ــْن  - إىل أنَّ َم ــده األزهــريُّ اء -وهــو مــا يؤيِّ ــُث إشــارة الفــرَّ اء حي إىل النقــل عــن الفــرَّ
أبــدل مــن اهلمــزة املضمومــة واًوا مضمومــًة فقــد حلــن)1(.

ويف إطـار موافقته عـى أنَّ وروَد البنية الصفيـة هلذه القراءة بالـواو املبدلة من اهلمزة 
نـا يف هـذا البحـث-مل يكتِف بذلـك بل جلـأ إىل تعضيد  املضمومـة يعـدُّ حلًنا-وهـو مـا هيمُّ
ذلـك بـا يراه الفـراء من أنَّ َتـْرَك مْهز قولـه: ﴿َيْكَلُؤُكم﴾ يكـوُن يف غر القـرآن، ُيقال فيه: 
)يْكَلوُكـْم( بـواو سـاكنة، أو )يْكاُكـْم( بألـٍف سـاكنة، مثل: يشـاكم. وَمْن جعلهـا واًوا 
سـاكنًة قـال: )َكَاُت( بألـف، ُيـْرك النـر منها، وَمن قـال: )يْكَاُكـم( قال )َكَلْيـُت( مثل 
َقَضْيـُت، وهـي مـن ُلغـة قريـش)2(، وهـو مـا يتَّضُح مـن خالـه أنَّـه »إذا أسـندهتا قريٌش 
إىل املتكلـم قالـت: َكَلْيـُت مثـل َقَضْيـُت، وُمضارعـه )َيـْكَا(. وفيـه ُلغٌة ُأخـرى لغرهم، 
غتـان حسـنتان عنـد الفـراء، وأصحـاُب اللغـة األخـرة يتفقـون  هـي )َكَا َيْكُلـو(، واللُّ
ة«)3(، وبنـاًء عـى هـذا »فُلغـة قريٍش هي  هـم وقريـش يف اسـم املفعـول، فيقولـون َمْكُلـوَّ

تسـهيلها بن بـن، عى األصـل«)4(.
ــارة  ــراءة املخت ــى أنَّ الق ــصِّ ع ــد بالن ــك التعضي ــريُّ ذل ــد َأْرَدَف األزه ــذا، وق ه
﴿َيْكَلُؤُكــم﴾ هبمــزٍة ُمشــبعة -وهــو مــا ُأؤيِّــده- بنــاء عــى أنَّ املعنــى: ُقــل َمــن حيفظكــم 
مــن أمــر الرمحــن ومــن بأســه، ومعنــى االســتفهام هــا هنــا تقريــر، ويكــون نفًيــا، أي: ال 
َيْكَلُؤُكــم مــْن بأســه يشٌء، وهــو مــا ُياحــظ عليــه عــدم االعــراض؛ ومــن َثــمَّ كانــت 
قــراءة العامــة ﴿َيْكَلُؤُكــم﴾ باهلمــزة. وهــو مــا يتضــح مــن خالــه أثــُر اختــاِف البنيــة 
فيــةِ يف ضــوء القــراءات القرآنيــة يف التَّوجيــه واملعنــى وجلــوُء األزهــريِّ إىل املعياريِة  الصَّ
ــطِ هــذه املعياريــة باملعنــى. وبنــاًء عــى هــذا كان  ، باإلضافــةِ إىل َرْب يفِّ رِس الــصَّ يف الــدَّ
اختيــاره اهَلْمــَز ال ســيَّا أنَّــه يف موضــع ســابق عــى مــا نحــن فيــه أشــار إىل أنَّ للعــرب يف 

ينظر: معاين القراءات، األزهري 2 /199، 204.  )1(
ينظــر: معــاين القــرآن، الفــراء، 1 / 215 - 216، 459، 204/2، 157-156/3، 99-98/3،   )2(

ــب 24-23/6.  ــف اخلطي ــراءات، د. عبداللطي ــم الق ومعج
لغة قريش، متار الغوث، ص 46-47، وُيْنَظر: معاين القرآن، الفراء 204/2.  )3(

لغة قريش، متار الغوث، ص 47.  )4(
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ــف اهلمــز  اهَلْمــز مذاهــَب، فمنهــم َمــْن حيقــق اهلمــز، ويســمونه )النــر(، ومنهــم َمــْن ُيفِّ
ل اهلمــز، وهــي لغــاٌت معروفــٌة،  ويلّينــه، ومنهــم َمــْن حيــذف اهلمــز، ومنهــم َمــن حُيــوِّ
ــْن مل  ــار، وَم ــمُّ امُلخت ــه فهــو األت ــرئ ب والقــرآن نــزل بلغــات العــرب، فمــن مهــز مــا ُق

اء فهــو مصيــب)1(.  هيِمــز ّمــا َتــَرك مْهــَزه كثــٌر مــن الُقــرَّ
هـذا، وإْن قـال قائـٌل: ليـس للبنية الصفيـة هنا أثـر يف التوجيـه والفهِم، أقـول: إنَّ 
تفسـر ذلـك يكمـُن يف أنَّ َكـوَن اختيـار البنيـة الصفيـة )َيْفَعـُل( ُمْكتنفًة اجلـذر املعجمي 
ًيـا)2( يفيـدُ يف َفْهـِم القـراءِة، مـن ِجهِة أنَّ معنـى )كأل( َحِفـَظ وَحَرس،  )كأل( باهلمـِز ُمتعدِّ
فاإلنسـاُن َمْكُلـوٌء مـن اهلل)3(، وهـو مـا جعـل أبـا جعفـٍر النحـاس يـردُّ عـى الفـراء- مع 
ا »َيكاُكـم«، فخطٌأ  الكسـائي، حيـث قول الفـراء )يكا( مضـارع )َكَليُت(- بقولـه: »فأمَّ
ـا يقوالن يف  مـن جهتـن، إحدامهـا أنَّ بـَدل اهلمـزة جيـوُز يف الشـعر. واجلهة األخـرى أنَّ

املـايض: َكَلْيُتـه، فينقلب املعنـى؛ ألنَّ املعنـى )َكَلْيُتـُه(: أوجعـتُ ُكْلَيَتُه«)4(.
وملعــرٍض أن يعــرض قائــًا: »إنَّ الباحــث أورد قــراءة »يكلؤكــم«، وذكــر قــراءة 
ْوم، وهــو مــا ال صلــة لــه بجــواز قلــب  اجلمهــور بتحقيــق مهزهتــا، وقــراءة محــزة بالــرَّ
اهلمــزة واًوا، وال وجــه إليرادهــا مــع قــراءة »يوخركــم«؛ ألنَّ مهــزة هــذه مفتوحــة قبلهــا 
ــه  ضــم، وقلُبهــا جائــز، وتلــك مهزهتــا مضمومــة قبلهــا فتــح، وقلُبهــا حلــٌن، وقــد وجَّ

األزهــري قــراءة: »يكلؤكــم«، بتحقيــق اهلمــز، دون قلــب وال َرْوم«.
ــراءة  ــارة إىل ق ــدء باإلش ــدون الب ــتقيم ب ــن يس ــن ل ــرض لِلَّح ــوُل: إنَّ الع ــا أق هن
ــة  محــزة، وأنَّ صلــة مــا نحــن فيــه بقلــب اهلمــزة واًوا يــأيت مــن جهــة اإلشــارة إىل أنَّ َثمَّ

اء. ــا، عــى نحــو مــا أشــار األزهــري نقــًا عــن الفــرَّ ــا يف القلــب هن حلًن

ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 1 / 129.  )1(
يــن: أي تأخــر، أو بمعنــى أخــذ العربــون،  ــر، ُيقــاُل: كأل الدَّ قــد يــأيت الفعــل )كأل( الزًمــا بمعنــى تأخَّ  )2(

فُيقــاُل: كألُت، وكأَلْت الناقــة: أكَلــت الــكأل. ينظــر: العبــاب الزاخــر )كأل(. 
ُيْنظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ولسان العرب، ابن منظور، مادة )كأل(.   )3(

إعراب القرآن، النَّحاس 71/3.  )4(
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ثالًثا-اختالف البنية من جهِة اإلبدال يف باب اهلمزتني امُللتقيتني، يف َوْجٍه:
حترك األوىل وسكون الثانية:  .1

ك األوىل وسـكون  جـاءت اإلشـارة إىل اإلبدال يف باب اهلمزتـن امُللتقيتن حيث حترُّ
الثانيـة لدى )األزهـري(، يف تعليقه عى كلمة )إِلاَلِف( من قوله تعـاىل: ﴿إِلاَلِف ُقَرْيٍش﴾
)1(، فأشـار إىل أنَّ قـراءة ابـن عامـر ﴿إِلاَلِف ُقَرْيٍش﴾ هبمزٍة ُمتلسـة الكـرة، ليس بعدها 

يـاء، وأنَّ قـراءة الباقـن ﴿إليـَاِف﴾ بيـاء قبلهـا مهـزة، وأنَّ زمعـة بـن صالـح روى عـن 
ابـن كثـر )إِْلِفِهـم( بغـر ياء قبـل الام، ُثـّم أشـار إىل أنَّ قـراءة الباقـن )إِيَاِفِهـم( بوزن 
)ِعياِفِهـم()2(، ثـم قـال أبـو منصور: »َمـْن قرأ )إليـَاِف( فإنَّـه كان يف األصـل )إلْئَاِف 
ة،  ُقَرْيـش( هبمزتـن، كقولـك: إِلْعَاِف ُقَرْيـش، فُأبدلت اهلمـزة الثانية ياء، كا قالـوا: َأئمَّ
وهـي يف األصـل )َأْأِمَـة( فكرهـوا اجلمع بـن اهلمزتن. وروى األعشـى عـن أيب بكر عن 
عاصـم »إْأاَلِفِهـْم« هبمزتن، األوىل مكسـوَرة والثانية سـاكنة. كـذا ُقِرَئ عـى أيب بكر، ثم 
َرَجـَع عنـُه، وقـرأ مثـل محزة هبمـزة بعدها يـاء، ومـن قـرأ )إلْلِفِهْم( فهـو من ألـَف يألُف 

إْلًفـا، يقـال: آلفته آلُفـُه إْلفا«)3(.
وهــو مــا يتَّضــح مــن خالــه اإلشــارة إىل أنَّ الختــاف البنيــة الصفيــة يف ضــوء 
القــراءات القرآنيــة أثــًرا يف التَّوجيــه واملعنــى، مــن جهــِة كراهــة اجلمــع بــن اهلمزتــن يف 

انيــة يــاء، فكانــت القــراءة )إليــَاِف(. البنيــة الصفيــة؛ ومــن َثــمَّ كان قلــُب اهلمــزة الثَّ
د األزهـريُّ بالنَّصِّ عى ما هو واقـعٌ حيث قراءة ابـن عامر﴿إِلاَلِف   وقبـل ذلـك مهَّ
ُقَرْيـٍش﴾ هبمـزٍة ُمتلسـة الكـرة، ليس بعدها يـاء، وأردف بـا نحن بصدده حيـث قراءة 
ِف( بيـاء قبلهـا مهـزة، وأنَّ زمعـة بـن صالـح روى عن ابـن كثـر )إِْلِفِهم(  الباقـن )إليـاَ

بغـر يـاء قبل الـام، ُثّم أشـار إىل أنَّ قـراءة الباقـن )إِيَاِفِهم( بـوزن )ِعياِفِهم(.

قريش، اآلية 1.  )1(
ابِق 3 /165، والسبعة يف القراءات، ابن جماهد، ص 698.  ُيْنظر: السَّ  )2(

ابِق 166-165/3 .  السَّ  )3(
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ــة إعــااًل  ( إىل أنَّ ثمَّ ويف إطــار فهــم قــراءة )إيافهــم( وتوجيههــا أشــار )األزهــريُّ
يف قــراءة َمــْن قــرأ )إليــَاِف(، فاألصــُل )إلْئــَاِف ُقَرْيــش( هبمزتــن، كقولــك: إِلْعَاِف 
ــا عــى  ــاء، قياًس ــة ي ــة ســاكنٌة، فُأبدلــت اهلمــزة الثاني اني كــٌة والثَّ ــش، أوالمهــا متحرِّ ُقَرْي
ــا  ــو م ــن)1(، وه ــن اهلمزت ــع ب ــة اجلم ــة(؛ لكراه ــي يف األصــل )َأْأِمَ ــة، وه ــم: َأئمَّ قوهل
قــال عنــه ابــن جنــي: »ومتــى اجتمعــت مهزتــان وانكــرت األوىل منهــا قلبــت الثانيــة 
ــه:  ــاس، وأصل ــاف، وإْين ــان، وإْي ــك: إْي ــك قول ــا، وذل ــدل الزًم ــة، وكان الب ــاء البت ي
ــز  ــا، ومل جي ــا قبله ــار م ــة النكس ــاء البت ــة ي ــت الثاني ــاس، فقلب ــاف، وإْئن ــان، وإْئ إْئ
التحقيــق الجتــاع اهلمزتــن، فقــس عــى هــذا«)2(، وهــو مــا فــره الدكتــور إبراهيــم 
خيــل(، فقــال: »وتفســر هــذا عــى حــذف اهلمــزة  الشمســان ُمســتعيًنا بقــول )جــواد الدَّ

الثانيــة والتعويــض عــن ذلــك بمطــل الكــرة.
ـَ ن =إيان«)3(. ـَ  ـِ م  ـِ  ـَ ن ← ء  ـَ  ـِ ø م  ـَ ن← ء  ـَ  ـِ ء م  ء 

ــى  ــل- ع خي ــواد الدَّ ــان وج ــِن -الشمس ــي الباِحَث ــدم موافقت ــر إىل ع ــا أش هن
حــذف اهلمــزة الثانيــة وإشــباع كــرة اهلمــزة األوىل؛ بســبب أنَّ التفســر الصــويت يشــُر 
ــة بعــد  ــاء لَكــْرِ األوىل واســتثقال ســكون الثاني إىل إبــدال الثانيــة -وعــدم َحْذِفهــا- ي
كــر، وهــو مــا أســتنُد فيــه إىل قــوِل الــريض: »فــإْن حتركــت األوىل فقــط ُدبِّــرت الثانيــة 
بحركــة األوىل: أي ُقلبــت واًوا إِن انضمــت األوىل كُأومُتِــَن، ويــاء إِن انكــرت كإيِــِت، 
ــرت  ــا ُدبِّ ــا ُقِلَبــت الثانيــة؛ ألنَّ الثقــل منهــا حصــل، وإنَّ وألًفــا إِن انفتحــت كآمــن، وإنَّ
بحركــة مــا قبلهــا لتناســب احلركــُة احلــرف الــذي بعدهــا، فتخــف الكلمــة«)4(. هــذا، 
ب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان، ص267، ورشح التصيــح عــى التوضيح،  َ ينظــر: ارتشــاف الــرَّ  )1(

خالــد األزهــري، 704/2 -705.
رس صناعة اإلعراب، ابن جني، 738/2.  )2(

اإلبــدال إىل اهلمــزة وأحــرف العلــة يف ضــوء كتــاب رس صناعــة اإلعــراب البــن جنــي، د. أبــو أوس   )3(
إبراهيــم الشمســان، ص 98، وينظــر: إشــباع احلــركات يف اللغــة العربيــة وظائفــه ودالالتــه، جــواد 

حممــد الدخيــل، ص 16.
رشح شــافية ابــن احلاجــب، الــريض 53/3، وينظــر: الكتــاب، ســيبويه 548/3، واخلصائــص، ابــن   )4(
جنِّــي 78/1-79 حيــث يقــول: »فــإن وجــدت عــذًرا مقطوًعــا بــه رصت إليــه واعتمدتــه، وإن تعــّذر 
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ــر  ــن أيب بك ــى ع ــأنَّ األعش ــراءة ب ــذه الق ــال يف ه ــان اإلع ــري( بي ــد أردف )األزه وق
ــا  ــو م ــاكنة، وه ــة س ــوَرة والثاني ــن، األوىل مكس ــْم« هبمزت ــم روى »إْأاَلِفِه ــن عاص ع

ــاء)1(.  ــا ي ــزة بعده ــزة هبم ــل مح ــرأ مث ــُه، وق ــَع عن ــم َرَج ــر، ث ــى أيب بك ــِرَئ ع ُق
هــذا، ويف إطــار إســهام اختــاِف البنيــة الصفيــة مــن خــال اإلعــال بالقلــب 
يف توجيــه القــراءة وبيــان معناهــا كانــت إشــارة )األزهــري( إىل أنَّ َمــن قــرأ )إلْلِفِهــْم( 
فهــو مــن ألــَف يألــُف إْلًفــا، يقــال: آلفتــه آلُفــُه إْلًفــا، قــال ابــن فــارس: »اهلمــزة والــام 
والفــاء أصــل واحــد، يــدلُّ عــى انضــام الــيء إىل الــيء، واألشــياء الكثــرة أيًضــا... 
قــال اخلليــل: ألِْفــُت الــيَء آَلُفــه. واأُلْلَفــة مصــدر االئتــاف. وإْلُفــَك وأليفــك: الــذي 
تألفــه. وكلُّ يشٍء ضممــَت بعَضــه إىل بعــٍض فقــد أّلفتــه تأليًفــا. األصمعــّي: يقــال ألِْفُت 

الــيء آَلُفــه إْلًفــا وأنــا آلـِـٌف، وآَلْفُتــه وأنــا ُمْؤلــٌف«)2(.
ــرٌد  وهنــا ُأشــر إىل أنَّ تســهيل اهلمــزة ختفيًفــا واستحســاًنا بإبداهلــا هــو إبــداٌل ُمطَّ
ــا؛  ــَد مرُجه ــه َبُع ــك: »ألن ــش؛ ذل ــيَّا قري ــاز ال س ــل احلج ــب إىل أه ــر الزٍم، ُينس غ
ــل عليهــم  ــا، فثُق ــَرُج باجتهــاٍد، وهــي أبعــُد احلــروِف مرًج ٌة يف الصــدر خُتْ ــرْ ــا ن وألنَّ
ــا التحقيــق، فُينســب إىل متيــم؛ ولــذا ُعــدَّ ختفيــف اهلمــزة  ع«)3(. أمَّ ــه كالتَّهــوُّ ذلــك؛ ألنَّ

ــا)4(. ــرة وغربيه ــال اجلزي ــل ش ــة قبائ ــا هلج ــازت هب ــة، امت ــة حري خاص

ذلــك، جنحــت إىل طريــق االســتخفاف واالســتثقال، فإنــك ال تعــدم هنــاك مذهًبــا تســلكه«، وعلتــا 
االســتخفاف واالســتثقال عنــد ابــن جنــي، رشــيد العبيــدي، ص 79. 

ينظر: السبعة يف القراءات، ابن جماهد، 698.  )1(
مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، مــادة )ألــف(، وُيْنَظــر املــادة نفســها يف: الصحــاح يف اللغــة، اجلوهــري،   )2(

ولســان العــرب، ابــن منظــور.
الكتاب، سيبويه 548/3.  )3(

ينظـر: الكتـاب 543/3-544، والكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللها وحججهـا، مكي بن   )4(
يِض 31/3، 65-66، 209، ولسـان العرب، باب  أيب طالـب ص 81، ورشح شـافية ابـن احلاجب، الرَّ
اهلمـزة 32/1-33، والقـراءات القرآنيـة يف ضوء علـم اللغة احلديث، د.عبدالصبور شـاهن، ص 30، 

واإلعـال واإلبـدال واإلدغام يف ضـوء القراءات القرآنيـة، أنجب غام نبـي 310- 314. 
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ك اهلمزتني مًعا: 2. حترُّ
ــا  كه ــث حترُّ ــن حي ــن امُللتقيت ــاب اهلمزت ــدال يف ب ــارة إىل اإلب ــل باإلش ــا يتص في
ــُر إىل  ــة- أش ــراءات القرآني ــوء الق ــة يف ض في ــة الصَّ ــاف البني ــال اخت ــن خ ــا- م مًع
َكُثــوْا  ــة( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوإِن نَّ جمــيء ذلــك يف تعليــق )األزهــري( عــى كلمــة )َأئِمَّ
ــْم  ــَاَن هَلُ ــْم اَل َأْي ُ ــِر إِنَّ ــَة اْلُكْف ــوْا َأئِمَّ ــوْا يِف ِدينُِكــْم َفَقاتُِل ــن َبْعــِد َعْهِدِهــْم َوَطَعُن ــم مِّ َأْيَاَنُ
ُهــْم َينَتُهــوَن﴾)1(، فقــد أشــار إىل أنَّ كاًّ مــن ابــن كثــر ونافــع وأيب عمــرو ويعقــوب  َلَعلَّ
ــر  ــن عام ــرأ اب ــاكنة، وق ــاء س ــا ي ــورة، بعده ــدة مقص ــزٍة واح ــة﴾ هبم ــرؤوا ﴿َأْيَم ق
ــرأ  ــن ق ــور: »َم ــو منص ــال أب ــم ق ــن)2(، ث ــَة﴾ هبمزت ــائي ﴿أئمَّ ــزة والكس ــم ومح وعاص
ــه َكــِره اجلمــع بــن مهزتــن، فجعــل األخــرة  ﴿َأْيَمــة﴾ هبمــزٍة واحــدٍة ويــاٍء بعدهــا فإنَّ
ــة( مثل»َأْعِمَمــة«، فاســتثقلوا اجلمــع بــن امليمــن  يــاء، و﴿َأْيَمــة﴾ كان يف األصــل )َأْأِمَ
ــديدة،  ــًا ش ــارت مي ــرى، فص ــا يف األخ ــم األوىل، وأدغموه ــكنوا املي ــن، فأس متحركت
ــديدة،  ــاًء ش ــارت ي ــزة، فص ــة مه ــم املدغم ــن املي ــن م ــزوا مهزت ــن مه ــّوض الذي وَع

ــاء«)3(. ــن ي ــدى اهلمزت ــرون إح ــّوض اآلخ وَع
ــٍر  ــن عام ــراءَة اب ــن، ق ــَة﴾ هبمزت ــراءة ﴿أئمَّ ــوِن ق ــري( بك ــد رصح )األزه فق
وعاصــم ومحــزة والكســائي، وهــو مــا ُيرمجــه قــول معــارصه ابــن خالويــه، حيــث قــال: 
ــه  انيــة أصليــٌة؛ ألنَّ »قــرأ أهــل الكوفــة وابــن عامــر هبمزتــن، األوىل ألــُف اجلمــِع، والثَّ

ــة«)4(. ــه َأْفِعَل ــة، ووْزُن مْجــُع إمــاٍم، مثــل محــاٍر وأمِحــرة ورداٍء وأردي
ــدة  ــزٍة واح ــة﴾ هبم ــراءة ﴿َأْيَم ــال ق ــن خ ــة م في ــة الصَّ ــت البني ــد اختلف  وق
ــا قــراءة ابــن كثــر  ( إىل أنَّ مقصــورة، بعدهــا يــاء ســاكنة؛ ومــن َثــمَّ أشــار )األزهــريُّ
ونافــع وأيب عمــرو ويعقــوب، وهــو مــا ُيرمجــه قــول ابــن خالويــه أيًضــا: »والباقــون 

التوبة، اآلية 12.  )1(
ُيْنظــر: معــاين القــراءات، األزهــري 1 / 447، وينظــر: القــراءات التــى اهتمهــا النحــاة باللَّحــن )مجًعــا   )2(

ودراســة(، أرشف إبراهيــم الشــواديف، ص 381-375.
معاين القراءات 1 / 447، وينظر: هتذيب اللغة، األزهري، 458/15.  )3(

إعراب القراءات السبع، ابن خالويه ص 235.   )4(
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ــِر﴾  ــة اْلُكْف ــاء ﴿َأْيَم ــة، فصــارت لفظــًة كي اني ــوا الثَّ ن كرهــوا اجلمــع بــن مهزتــن، فليَّ
واليــاء ســاكنة، وبعدهــا امليــم امُلدغمــة ســاكنة. وال بــأس باجلمــع بــن الســاكنن إذا 
، فاعلــم، إالَّ امُلَســيِّبي  : ُأَصْيــمٌّ كان أحدمهــا حــرَف لــن، نحــو قولــك يف تصغــر أَصــمَّ
ــا،  ــن ألًف ــن اهلمزت ــل ب ــه أدخ ــدودًة، كأنَّ ــِر﴾ م ــَة اْلُكْف ــرأ ﴿آئِمَّ ــه ق ــع، فإن ــن ناف ع

ولــنَّ الثانيــة«)1(.

ــا  ــراءة وفهمه ــه الق ــه يف توجي ــة وأمهيت ــة الصفي ــاف البني ــار إدراك اخت ويف إط
كان تصيــُح )األزهــري( بــأنَّ َمــْن جعــل فــاء الكلمــة يــاًء فقــرأ )أيَمــة( هبمــزٍة واحــدٍة 
ــُة ذلــك كراهــة اجلمــع بــن مهزتــن؛ ومــن َثــمَّ كانــت الثانيــة يــاًء، ومل  ويــاٍء بعدهــا، َفِعلَّ
ــة(  ــا يف األصــل )َأْأِمَ ــة( مــن جهــة كوِن ــان أصــل )أيَم ــل جلــأ إىل بي ــِف بذلــك، ب يكت
ــم األوىل،  ــكنوا املي ــن، فأس ــن متحركت ــن امليم ــع ب ــتثقلوا اجلم ــة«، فاس ــل »َأْعِمَم مث
ــزوا  ــن مه ــض الذي ــًرا إىل تعوي ــديدة، ُمش ــًا ش ــارت مي ــرى، فص ــا يف األخ وأدغموه
مهزتــن مــن امليــم املدغمــة مهــزة، فصــارت يــاًء شــديدة، وَعــّوض اآلخــرون إحــدى 

اهلمزتــن يــاء.

 هنــا أشــر إىل أنَّ َمــْن أبدلــوا اهلمــزة يــاء -بجانــب كراهــة اجلمــع بــن مهزتــن- ملَّا 
ليَّنوهــا بالكــِر جعلوهــا يــاء)2( لزوًمــا، وهــو مــا ُيعــرب عنه قــول ابــن عصفــور: »وإذا 
كــة بالكــر، ُقلبــت الثانيــة يــاًء عــى اللــزوم، نحو  التقــت مهزتــان، وكانــت الثانيــة متحرِّ
ــٌة، ثــمَّ َأبدلــَت  ــٌة«، ثــمَّ َأدغمــَت فقلــَت: َأئِمَّ قوهلــم: أيِّمــٌة يف مجــع »إمــام«. أصلــه »َأْأِمَ
يفُّ الــذي ُأؤيِّــده، َيْعُضــُدين يف ذلــك  مــن اهلمــزة املكســورة يــاء«)3(، وهــو القيــاس الــصَّ

ابق ص 235. السَّ  )1(
اج 378/3 وينظر فيه أيًضا ص 315. ينظر: األصول يف النحو، ابن الرَّ  )2(

املمتــع الكبــر يف التصيــف، ابــن عصفــور اإلشــبيي، ص 251، وينظــر: رشح شــافية ابــن احلاجــب،   )3(
الــريض 59/3، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 381-378/1.
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قــوُل خالــد األزهــري: »فــإْن قلــت: كان القيــاس قلــَب الثانيــة ألًفــا؛ لســكونا وانفتــاح 
مــا قبلهــا كـ»آنيــة«، مَجــع »إنــاء« قلــُت: ملَّــا وقــع بعدهــا مثــان، وأرادوا اإلدغــام، نقلوا 
حركــة امليــم األوىل، وهــي الكــرة، إىل اهلمــزة قبلهــا، وأدغمــوا امليــم يف امليــم، فصــار 

»أئمــة« فقلبــوا اهلمــزة الثانيــة يــاء حمضــة«)1(.

ــرآن  ــلوب الق ــات ألس ــر: دراس ــري، 707/2، وينظ ــد األزه ــح، خال ــى التوضي ــح ع رشح التصي  )1(
الكريــم، د. حممــد عبداخلالــق عضيمــة، ص 25 حيــُث إشــارُته إىل أنَّ هــذه القــراءة موافقــة للقيــاس 

ــة(.  ، عــى خــاف مــا ذكــره الزمــري يف الكشــاف، 18/3 حيــث اللحــن يف )َأيمَّ يفِّ الــصَّ
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املبحُث الثَّالث
ِة بعُضها إىل بعٍض فيِة من خالل َقْلب حروِف الِعلَّ  اختالُف البنيِة الصَّ

وأثرُه يف التَّوجيه واملعنى

اًل- اختالف البنية من ِجهِة َقْلِب الواو ياًء يف َوْجٍه: أوَّ
ــا؛ مــن  ــاًء يكــوُن حيــث يتعــذر قلُبهــا ألًف ــواو ي ــا أنَّ قلــب ال مــن املعلــوم رصفيًّ
ــل  ــواو أثق ــت ال ــا كان ــف، ومل ــُد التخفي ــاء، والقص ــن الي ــف م ــف أخ ــق أنَّ األل منطل
ــاء  ــاء اللغــة -وهــو مــا اســتقرأه الصفيــون يف كام أبن حــروف العلــة، فقــد عمــد أبن
ــص منهــا غالًبــا، فــاًء كانــت أو عيًنــا أو الًمــا، أصليــًة كانــت أو زائــدة،  اللغــة- إىل التَّخلُّ
ــا كانــت أو حشــًوا، وأكثــر مــا يكــون ذلــك يف الطــرف ختفيًفــا، وذلــك يف عــرة  طرًف
 ، ــدى األزهــريِّ ــاُول مــا ورد منهــا ل لتهــا كتــب الــصف)1(، ويمكــن تن مواضــع، فصَّ
فيــة مــن خــال القــراءات القرآنيــة،  ــا مــن اختــاف البنيــة الصَّ ــل وجًه باعتبــاره يمثِّ

ــايل: عــى النَّحــو التَّ
اختالف البنية من ِجهِة وقوِع الواو عيًنا ملصدر ِفْعٍل ُأِعلَّت فيه، من َوْجٍه:  .1 

ــت فيــه، ويكــوُن قلُبهــا  ُتْبــدُل اليــاء مــن الــواو بــأْن »تقــع عيًنــا ملصــدر ِفْعــٍل ُأعلَّ
ِط أْن تســبقها كــرٌة وتقــع بعدهــا ألـِـٌف، كصيــام وقيــام وانقيــاد واعتيــاد، بخــاف  بــَرْ
ــِة  نحــو ِســَوار وِســَواك؛ النتفــاِء املصدريــة، ونحــو: الَوَذ لِــَواًذا وَجــاَوَر ِجــواًرا، لِِصحَّ
عــن الفعــل، وحــاَل ِحــَواًل وعــاَد املريــَض ِعــَوًدا؛ لعــدم األلــف، وراَح َرواًحــا لعــدم 
ُ َلُكــْم ِقَياًمــا َواْرُزُقوُهــْم﴾ الكــرة. وقــلَّ اإلعــاُل فيــه، نحــو قولــه تعــاىل: ﴿َجَعــَل اهللَّ

ــي 166-164/2،  ــن ِجنِّ ــف، اب ــراج 266/3-267، واملنص ــن ال ــو، اب ــول يف النح ــر: األص ينظ  )1(
وأوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام، 385/4 -391، ودراســات رصفيــة يف اإلبــدال 

واإلعــال واإلدغــام، د. عبدالــرازق البســيوين ص47- 74. 
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ــاِس﴾)2( يف قــراءة نافــع  لنَّ ــا لِّ ــَراَم ِقَياًم ــَت احْلَ ــَة اْلَبْي ُ اْلَكْعَب )1( وقولــه تعــاىل: ﴿َجَعــَل اهللَّ

وابــن عامــر يف النســاء، ويف قــراءة ابــن عامــر يف املائــدة. وشــذَّ التصحيــح مــع اســتيفاء 
الــروط يف قوهلــم: نــارت الظبيــة نـِـَواًرا بمعنــى َنَفــرت، ومل ُيســَمع لــه نظــر«)3(.

هــذا، وفيــا يتَّصــُل بشــذوذ اإلعــال يف قــراءة ابــن عامــر ونافــع وغرمهــا يف قولــه 
تعــاىل: )ِقَيــًا(، ُأشــُر إىل أنَّ ابــن احلاجــب مل يشــرط األلــف، فاإلعــال عنــده مقيــس 
ال شــذوذ فيــه، حيــث قــال: »وتقلــُب الــواُو املكســوُر مــا قبلهــا يف املصــادر يــاًء، نحــو: 

قياًمــا وعيــاًذا وِقيــًا؛ إلعــال أفعاهلــا«)4(.
ــاىل:  ــه تع ــن قول ــا( م ــة )ِقَياًم ــى كلم ــري( ع ــق )األزه ــك يف تعلي ــد ورد ذل وق
ــَد  ــْدَي َواْلَقَائِ ــَراَم َواهْلَ ــْهَر احْلَ ــاِس َوالشَّ لنَّ ــا لِّ ــَراَم ِقَياًم ــَت احْلَ ــَة اْلَبْي ُ اْلَكْعَب ــَل اهللَّ ﴿َجَع
ٍء َعِليــٌم﴾ َ بـِـُكلِّ يَشْ ــَاَواِت َوَمــا يِف اأَلْرِض َوَأنَّ اهللَّ َ َيْعَلــُم َمــا يِف السَّ َذلـِـَك لَِتْعَلُمــوْا َأنَّ اهللَّ
ــون  ــرأ الباق ــاس﴾ بغــر ألــف، وق ــًا للّن ــرأ ﴿ِقَي ــَده ق ــر وح ــن عام )5(، فأشــار إىل أنَّ اب

﴿ِقياًمــا﴾)6(، ثــم قــال أبــو منصــور: »َمــن قــرأ ﴿ِقَيــًا﴾ فهــو مصــدٌر عــى )ِفَعــل(، ِمــن 
قــام يقــوُم، وجعلهــا باليــاء؛ ألنَّ الــواو ملّــا َفَســدت يف قــام باأللــف َفَســدت مــع كــرة 
ــت  ــا، فُجعل ــل ِقواًم ــال(، وكان يف األص ــى )ِفَع ــاه ع ــا﴾ بن ــرأ ﴿ِقَياًم ــن ق ــاف، وَم الق
الــواو يــاًء لكــرة مــا قبلهــا، ومهــا لغتــان: ُيقــال فــاٌن ِقــَوام قومــه، وِقيــام قومــه«)7(.

ــث  ــراءات حي ــوء الق ــة يف ض ــة الصفي ــاف البني ــن اخت ــرب ع ــا ُيع ــو م وه
ــو  ــري، وه ــول األزه ــدِّ ق ــى ح ــده -ع ــر وح ــن عام ــا الب ــن، إحدامه ــود قراءت وج

النساء، اآلية 5.  )1(
املائدة، اآلية 97.  )2(

ــن هشــام 385/4 - 386، وينظــر: التبــصة والتذكــرة،  ــن مالــك، اب ــة اب أوضــح املســالك إىل ألفي  )3(
الصيمــري، 824/2، والــدر املصــون، الســمن احللبــي 238/5، ورشح التصيــح، خالــد األزهــري 

.712-711/2
يض، 137/3. رشح شافية ابن احلاجب، الرَّ  )4(

املائدة، اآلية 97.  )5(
ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 1 / 339.  )6(

ابِق 1 / 340. السَّ  )7(
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ــا  ــدري أيًض ــراءة اجلح ــن ق ــم م ــى الرغ ــا- ع ــه أيًض ــد قبل ــن جماه ــه اب ــا أدىل ب م
ــول  ــه ق ُت ــف، وحجَّ ــر أل ــاس﴾ بغ ــًا للّن ــي ﴿ ِقَي ــر- وه ــُن عام ــا اب ــق نافًع  -وواف

حسان بن ثابت:
ـــِك ُأرِسْلَت ُنوًرا بديٍن ِقَيْم)1(فنْشَهُد أنَّك عبد املِليـ

ا الباقون، وهم اجلاعة فقرؤوا )ِقياًما()2(. أمَّ
ويف إدراٍك مــن )األزهــري( اختــاَف البنيــة الصفيــة يف ضــوء القــراءات القرآنيــة 
ــًا(  ــرأ )ِقَي ــْن ق ــارته إىل أنَّ َم ــت إش ــا كان ــِم معناه ــراءة وَفْه ــه الق ــك يف توجي ــر ذل وأَث
ــدت  ــا َفَس ــواو ملّ ــاء؛ ألنَّ ال ــا بالي ــوُم، وجعله ــاَم يق ــن ق ــٌل(، ِم ــى )ِفَع ــدٌر ع ــو مص فه
)اســتحالت( يف قــام باأللــف َفَســدت مــع كــرة القــاف، أي ُقِلبــت الــواو يــاًء ألجــِل 
ــي بــن أيب طالــب: »وحجــة َمــن حــذف األلف  الكــرة قبلهــا، وهنــا ُأشــُر إىل قــول مكِّ
أنــه جعلــه أيًضــا مصــدًرا لـ»قــام« كالســمع، وكان حقــه أن ال يعتــل كاحِلــَول والعــور، 

ولكــن ُأِعــلَّ العتــال ِفْعلــه«)3(.
ــال(، وكان يف  ــاِء )ِفَع ــى بن ــه ع ــا، لكن ــدًرا أيًض ــاه مص ــا﴾ بن ــرأ ﴿ِقَياًم ــن ق وَم
ــول  ــا إىل ق ــُر أيًض ــا ُأش ــا، وهن ــا قبله ــرة م ــاًء لك ــواو ي ــت ال ــا، فُجعل ــل ِقواًم األص
ــام،  ــام« كالصي ــام القي ــه مصدر»ق ــف أن ــرأ بأل ــْن ق ــُة َم ــب: »وُحجَّ ــن أيب طال ــي ب مكِّ
ــم يف  ــاس وأمثاهل ــاش الن ــا ملع ــة قياًم ــَد الكعب ــة أو َقْص ــج الكعب ــل اهلل ح ــر: جع فالتقدي

البيت من بحر املتقارب، بديوان حسان 58/1.  )1(
ــوط،  ــاس 42/2، واملبس ــرآن، النح ــراب الق ــد 248، وإع ــن جماه ــراءات، اب ــبعة يف الق ــر: الس ينظ  )2(
األصبهــاين 188، والتذكــرة يف القــراءات الثــان، ابــن غلبــون 318، وحجــة القــراءات، ابــن 
ــر  ــب 419/1، والتيس ــن أيب طال ــي ب ــراءات، مك ــوه الق ــن وج ــف ع ــة 237- 238، والكش زنجل
ــي 325/6،  ــرآن، القرطب ــكام الق ــع ألح ــداين ص271، واجلام ــرو ال ــو عم ــبع، أب ــراءات الس يف الق
وأوضــح املســالك، ابــن هشــام 385/4-386، والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 
ــي  ــر، الدمياط ــاء الب ــاف فض ــري 711/2-712، وإحت ــد األزه ــح، خال 247/2، ورشح التصي

237، ومعجــم القــراءات، د.  عبداللطيــف اخلطيــب 345/3.
الكشف عن وجوه القراءات، مكي بن أيب طالب 419/1.  )3(
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ــرم ال  ــهر احل ــل األش ــك جع ــد، وكذل ــْن أح ــم وال أذى ِم ــوٌف عليه ــأالَّ خ ــكوهنم ب س
يؤذهيــم فيهــا أحــٌد بقتــاٍل وال بغــارٍة«)1(، وهــو مــا يتَّضــح مــن خالــه اختــاف البنيــة 

ــة. ــراءات القرآني ــوء الق ــة يف ض في الصَّ
وهنــا يمكــن اإلشــارة إىل قــول ابــن َزْنَجلــة، عــى الرغــم مــن مالفتــه األزهــريَّ 
يف القــول بــأنَّ أصــل )قيــام( هــو )قــوام(: »وقــرأ الباقــون: »قياًمــا للنــاس« أي صاًحــا 
ــاوم  ــول: )ق ــا(، تق ــه )ِقواًم ــل في ــام(، واألص ــن )ق ــدران م ــا مص ــا. ومه ــم وأمًن لدينه
ــدر.  ــل املص ــل اعت ــل الفع ــإذا اعت ــا( ف ــوم قياًم ــام يق ــول: )ق ــة(، وتق ــاوم مقاوم يق
و)قــاوم( ليــس بمعتــل؛ فلذلــك مل يقــل: )ِقواًمــا(. وليــس لــك أن تقــول: )قياًمــا كان 
ــك  ــس علي ــه ينعك ــا(؛ ألن ــا قبله ــار م ــاء النكس ــواو ي ــت ال ــا( فقلب ــل )ِقواًم يف األص

ــوان(«)2(. ــوان وِخ ــك: )ِص بقول
ــام  ــه، وِقي ــَوام قوم ــاٌن ِق ــال ف ــان: ُيق ــا لغت ( إىل أنَّ ــريُّ ــه )األزه ــد نبَّ ــذا، وق ه
قومــه، وهنــا ُأشــُر إىل أنَّ ﴿ِقياًمــا﴾ قــراءُة أهــِل الكوفــة، و)ِقَيــًا( قــراءة أهــِل املدينــة)3(.
اٍط  ويف تعليقـه عـى كلمـة )ِقَيـًا( مـن قولـه تعـاىل: ﴿ُقـْل إِنَّنِـي َهـَدايِن َريبِّ إىَِل رِصَ
ِكَن﴾)4(، أشـار إىل أنَّ كاًّ من ابن  َة إِْبَراِهيـمَ َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمـَن امْلُْرِ لَّ ْسـَتِقيٍم ِديًنـا ِقَيـًا مِّ مُّ
كثـر ونافـع وأيب عمـر احلرمـي قـرؤوا ﴿ِديًنا قيِّـًا﴾ بَكـْر القـاف خفيفة اليـاء)5(، ثم 
قـال أبـو منصور: »َمـن قرأ )َقيِّـًم( فاملعنـى: ديًنا مسـتقيًم، وَمن قـرأ ﴿ِقَيًا﴾ فهـو مصدٌر، 
، وإنَّـا قـال )ِقَيـًا( ومل يقل: ِقَوًما كـا قال اهلل جّل وعـّز: ﴿َخالِِديـنَ ِفيَها  غـِر والِكـَرِ كالصِّ

ابق 419/1.  السَّ  )1(
حجة القراءات، ابن زنجلة 237- 238، وينظر: رشح شافية ابن احلاجب، للريض، 89/3.   )2(

ـا )قَيًا( فهي  ذكـر النحـاس أنَّ قـراءة )قياًمـا( هي قـراءة أهـل الكوفة، أي الكسـائي ومحـزة وعاصم، أمَّ  )3(
قـراءة أهـل املدينـة وأغلـب الظـن أنـا هلجـة بعـض بنـي أسـد وبعـض أهـل احلجـاز. ينظـر: إعراب 
القـرآن، للنحـاس، واإلعـال واإلبـدال واإلدغـام يف ضـوء القـراءات القرآنيـة، أنجـب غـام نبـي 
ص222-224، وتعقيـب الباحثـة )أنجـب غـام نبـي( عـى كون القلـب يف )ِقَيـًا( عى غـر القياس، 

مـن ُمنطلـق أنَّـه إذا ُعـدَّ مصـدًرا، فـكان ينبغـي تصحيـح عينـه، كـا يف )الِعـَوض، واحِلول(. 
األنعام، اآلية 161.   )4(

ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 1 / 398.   )5(
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اَل َيْبُغـوَن َعْنَهـا ِحـَواًل﴾)1(؛ ألنَّ )ِقَيم( ُبنَِي عى َقـاَم ِقَيًا، فلّا اعتلَّ )َقـاَم( وكان يف األصل 
ـا )ِحـَول( فإنَّـه مل يكـن عـى )ِفُعل(، قـد اعتّل فـُرك عى  )َقـَوَم أو َقـُوَم( َقـَر لـه ِقَيـًا. وأمَّ
أصلـه، ونصـب قولـه )ِديًنـا قيِّـًا( عـى املعنى؛ ألنَّـه ملّا قـال جـّل وعـّز: ﴿َهـَدايِن َريبِّ إىَِل 
فنِـي ِدْيًنـا َقيِّـا(«)2(، وهـو ما يـدلُّ عـى إدارِك )األزهري(  ْسـَتِقيٍم﴾ دّل عـى )َعرَّ اٍط مُّ رِصَ
اختـاف البنيـة الصفيـة يف ضـوء القـراءات القرآنيـة، مـن خـاِل اإلعـال بالَقْلـِب يف 
ا قـراءة  ﴿ِقَيًا﴾  َوْجـٍه حيـُث إشـارُته إىل أنَّ ) قيِّـًا( عـى مثاِل )َفْيعـل( بمعنى ُمسـتقيم، أمَّ
فهـي بنـاٌء ُمتلٌف عن سـابِقِه، مـن جهة كونِه مصـدًرا من )قـام(، دخله اإلعـاُل بالقلب 
، َنْحـُو: َقْوٌم ِعـًدا ومكان ِسـًوى، وكأنَّ املعنـى: قاموا  العتـال ِفْعِلـه، يـدلُّ عى الوصـفِ

بَنْصبِـه ذلـك هلم، فاسـتتبت معايشـهم به، واسـتقامت أحواهلـم له)3(. 
ا كانت اإلشـارة فيا تقدم أنَّ هـذا القلب يف البنية بسـبب  ومـن اجلديـر بالذكـر أنَّه ملَـّ
ص منهـا ختفيًفا؛ ومن  أن الـواو أثقـل حـروف العلة- ومن َثـمَّ عمد أبنـاء اللغـة إىل التَّخلُّ
فظ مـن وجٍه  َثـمَّ قيـل )ِقَيـًا( محـًا للمصدر عـى ِفْعِلـه يف اإلعال؛ ليصـر العمـلُ يف اللَّ
ـا أيًضا من خال قـول د. حممد جـواد النوري:  واحـٍد)4(- فإنَّـه يمكـن تفسـر ذلك صوتيًّ
ًة بمقطٍع آخـر مبدوٍء  »وقعـت الكـرة وهـي حركٌة قصـرٌة سـاكنٌة يف نايـة مقطـٍع متلـوَّ
ُب هـذا انتقااًل مبـارًشا من منطقـة ُنْطِق الكرة  بالـواو، وهـو نِْصـُف حركـٍة، يف حن يتطلَّ

وهـي أماميـٌة، إىل منطقِة نِْصـِف احلركة الـواو، وهو منطقـٌة خلفيٌة«)5(. 
سورة الكهف، اآلية 108.   )1(

معــاين القــراءات 1/ 398، وينظــر: رشح شــافية ابــن احلاجــب، الــريّض 98/3، وهــذا باإلضافــة إىل   )2(
ــٌف، وهــو مــا عليــه األمــر يف ِعــَود مصــدر عــاد، وزيــادة يف اإليضــاح  أنَّ )ِحــول( مل يقــع بعدهــا ألِ
أضــع بــن يــَدي القــارئ قــول القائــل بخصــوص قلــب الــواو يــاء يف هــذا املوضــع: »ولعلــك تــدرك 
أنَّ الــواو يف هــذا املوضــع مل تقــع طرًفــا؛ وهلــذا مل تســتطع الكــرة وحدهــا أْن تذهبــا إىل اليــاء كحاهلــا 
ــرة  ــت الك ــذا احتاج ــوًة؛ وهل ــا ق ــة متنحه ــة، واحلرك ــواو متحرك ــن أنَّ ال ــًا ع ــة، فض ــي متطرف وه
ــدال  ــة يف اإلب إىل ســنٍد يشــدُّ أزرهــا، فــكان أْن ُوِضعــت معهــا الــروط املذكــورة« دراســات رصفي

واإلعــال واإلدغــام، د. عبدالــرازق البســيوين ص50، وُينظــر فيــه أيًضــا ص90.
ُيْنَظر: احلجة للقراء السبعة، أبو عي الفاريس 439/3، واملحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 243 .  )3(

ينظر: رشح التصيح بمضمون التوضيح، خالد األزهري 712/2.  )4(
فصول يف علم األصوات، حممد جواد النوري، ص250.  )5(
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ـح هـذه الظاهـرة د. النـوري بقولـه: »يرتفـع اجلـزء األمامي من اللسـان   وقـد وضَّ
ي هـذا االرتفـاع إىل إعاقـٍة يف جمـرى اهلـواء الصـادر من  ِتـاه منطقـة الغـار، دون أْن يـؤدِّ
الرئتـن«)1(، ويضيـف أيًضا عن سـبب هذا التغير»عنـد النطق... تقرب مؤخرة اللسـان 
يف اتـاه الطبـق اقراًبـا يسـمح لتيـار اهلـواء باملـرور دون إحـداث احتـكاٍك مسـموع«)2(. 
اء هـذا التغير الـذي علله د.  ـفُ الناطـق جهًدا ومشـقًة؛ جـرَّ وهـذا االنتقـال املبـارش ُيكلِّ
ف  هنـري فليـش بقولـه: »عندمـا تلتقي الـواو بالكرة قـد حيدث أْن تـرى نوًعا مـن تكلُّ
النطـق وثقلـه، فلكـي تنطـق بالـواو تسـتدير الشـفتان، ولكـي تنطـق بالكـرة حيـدث 
العكـس فتنفرجـان«)3(. وهـو ما يتضـح من خالـه أنَّ »النَّاطق يبـذل جهًدا ومشـقًة أثناء 
ُنطقـه مـن منطقـٍة أماميـٍة إىل منطقـٍة خلفيـٍة إضافـًة إىل انتقاله بـن ُمتباينن؛ لـذا فقد عمد 
الناطـق العـريب إىل إحـداث ُماثلـٍة بـن الصوتـن املتجاورين حيـث ُقلبت الـواو »نصف 
احلركـة« إىل نِصـف حركـٍة مـن ِجنـس احلركـِة السـابقة هلـا مكونـة معهـا اليـاء »الكرة 
الطويلـة« حيـث تتاثـل األصـوات املتجـاورة، ويتـم االنسـجام يف البنـى املختلفة ضمن 

الكامي«)4(. السـياق 
ــٍه  ــاًء يف َوْج ــواو ي ــه ال ــت في ــا قلب ــٍن في ــن حل ــدث م ــا حي ــل ب ــا يتص ــذا، وفي ه
فيــة يف ضــوء القــراءات القرآنيــة مــا جــاء يف تعليــق  مــن َوْجَهــي اختــاف البنيــة الصَّ
ــاُروَن  ــى َوَه ــا ُموَس ــْد آَتْيَن ــاىل: ﴿َوَلَق ــه تع ــن قول ــاًء( م ــة )َوِضَي ــى كلم ــري( ع )األزه
ِقــَن﴾)5(، أشــار إىل أنَّ ُقْنبــًا روى عن ابن كثــر  ﴿َوِضَئاًء﴾  ْلُمتَّ اْلُفْرَقــاَن َوِضَيــاَء َوِذْكــًرا لِّ
هــم عــى ﴿ِضَيــاًء﴾ بغــر مْهــٍز يف اليــاء،  اء كلُّ هبمزتــن)6(، ثــم قــال أبــو منصــور: »القــرَّ
وَمــن مهــز اليــاء فقــد حلــن؛ ألنَّ اهلمــزة يف اليــاء مــن ﴿ِضَيــاًء﴾ تقــع موقــع عــن الفعل، 

ابق، نفسه. السَّ  )1(
علم أصوات العربية، حممد جواد النوري، ص165.  )2(

العربية الفصحى بناء لغوي جديد، هنري فليش، ص 204.  )3(
الــدرس الصــويت يف شــافية ابــن احلاجــب )ت 646هـــ( ورشحــه لإلســراباذي )ت686هـــ(، هيــام   )4(

ــف، ص 286-285. ــف ناصي ــليم عبداللطي س
األنبياء، اآلية 48.  )5(

ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 2 / 167.  )6(
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وهــذه اليــاء كانــت يف األصــل واًوا، فُجعلــت يــاًء لكــرة مــا قبلهــا، والفعــل منــه َضــاَء 
ــا اهلمــز بعــد الــواو يف  ــَز يف واو الضــوء، وإنَّ ــه ال مَهْ ــا، أال تــرى أنَّ الــيء َيُضــوُء ضيًئ

الــذي هــو الم الفعــل؟!«)1(.
فـإزاء روايـة ُقْنبـٍل كلمَة )ضيـاء( هبمزتن عـن ابن كثر، فيقـال: ﴿ِضَئاء﴾)2( أشـار 
ح بخطئه- قبـل األزهري - ابـنُ جماهد  ـَز اليـاء حلـنٌ -وهو مـا رصَّ )األزهـري( إىل أنَّ مَهْ
هـم من بنيـٍة رصفيٍة بغر  اء كلُّ فيـا روي عـن ابـن فليح وغـره)3(- يف ُمقابلـِة ما عليـه الُقرَّ
ل ذلـك بسـنٍد ُلغـويٍّ كان بمثابِة ضابـٍط ُلغويٍّ  ـٍز يف اليـاء حيـُث قوهُلـم )ِضَيـاًء(، وعلَّ مَهْ
ـَز اليـاء مـن )ِضَيـاء( تقـع موقع عن الفعـل، وِفْعُلهـا ليس يف عينـه مهزٌة،  يكمـُن يف أنَّ مَهْ
وُء بالضم. يقـال ضاَءِت  إنَّـا اهلمـزة بعـد الـواو، فُيقـال: »الَضْوُء: الِضيـاُء، وكذلك الضُّ
الناُر َتُضوُء َضْوًءا وُضـوًءا،«)4(، وهـو مـا يتَّضـح مـن خالـه أنَّ الفعـل منـه َضـاَء اليء 
َيُضـوُء ِضيًئـا وأنَّ هـذه اليـاء يف )ِضيـاء( كانـت يف األصـل واًوا، فُجعلـت يـاًء لكرة ما 
ـَز يف واِو الضـوء، وإنَّـا اهلمز بعـد الواو يف الـذي هو الم  قبلهـا قياًسـا، أال تـرى أنَّـه ال مَهْ
الفعـل؛ ومـن َثـمَّ أسـهم اختـاُف البنيـة الصفيـة يف ضـوء القـراءات القرآنيـة يف القوِل 
باللَّحـن، عـى نحـو ما تقـدم، وذلك عـى الرغم مـن توجيه ابـن خالويه القـراءة هبمزتن 
يف قولـه: »وكأنَّ ابـن كثـر شـبَّه )ِضَئـاًء( حيـث قـرأ هبمزتـن بقولـه: ﴿رَئـاَء النَّـاِس﴾ 
فيجـوز أْن يكـون )ِضَئـاًء( مصـدًرا لقوهلم: ضـاَء القمُر يضوُء ضـوًءا وِضئاًء، كـا تقوُل: 
ْحَيـايّن ِضـواَء القمر لغٌة  قـام يقـوُم ِقياًمـا، واالختيار أضـاء القمُر يـيء إضـاءة. وزاد اللِّ

ــة  ــري، دراس ــور األزه ــد أيب منص ــه عن ــراءات وضوابط ــار يف الق ــر: االختي ــابِق 2 / 167، وينظ السَّ  )1(
ــي، ص 487.  ــداهلل الفيف ــة، د. عب وصفي

ينظــر: الســبعة يف القــراءات، ابــن جماهــد ص429، وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه   )2(
ــن  ــر، اب ــراءات الع ــر يف الق ــون ص362، والن ــن غلب ــان، اب ــراءات الث ــرة يف الق 62/2، والتذك
اجلــزري 406/1-407، وإحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر، الدمياطــي ص309، 

وينظــر: معجــم القــراءات، د.  عبداللطيــف اخلطيــب 29/6. 
ينظر: السبعة يف القراءات، ابن جماهد ص429.  )3(

حــاح »تــاج اللغــة وِصحــاح العربيــة«، اجلوهــرّي ، مــادة )ضــوء(، وهــو مــا جــاء يف يونــس: 5،  الصِّ  )4(
والقصــص اآليــة: 71، وينظــر: إحتــاف فضــاء البــر، الدمياطــي ص309.
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ـاَ َأَضـاء هَلُـم﴾«)1(، لكنه قبل ذلك قـال: »وقـرأ الباقون:  ثالثـٌة؛ ألنَّ اهلل تعـاىل قـال: ﴿ُكلَّ
﴿ِضَيـاء﴾ هبمـزة بعد األلـف، وهو الصـواب«)2(.

ــدى  ــن ل ــوَل باللَّح ــارة إىل أنَّ الق ــُن اإلش ــبق يمك ــا س ــْرِض م ــد َع ــذا، وبع ه
ــاًء﴾،  ــرة ﴿ِضَي ــراءة املتوات ــى الق اء ع ــرَّ ــاع الُق ــن إمج ــا ع ــوُن ناًت ــكاُد يك ــريِّ ي األزه
باعتبــاره ضابًطــا مــن ضوابــط االختيــار عنــده)3(، عــى الرغــم مــن إشــارته إىل أنَّ عــن 
ــَن فيهــا  نــي ُأشــُر إىل أنَّ قــراءة ﴿ِضَئــاء﴾ هبمزتــن ال حَلْ الفعــل واو، ُقِلبــت إىل يــاء، لكنَّ
مــت الُمــه التــي هــي مهــزة  بنــاًء عــى تأويــل َقْلــب اليــاء مهــزًة عــى الَقْلــِب، حيــُث »قدِّ
ــَرْت عيُنــه التــي هــي واو إىل موضــع الــام، فوقعــت اليــاء طرًفــا  إىل موضــع عينــه، وُأخِّ
بعــد ألــف زائــدة فقلبــت مهــزة عــى حــدِّ ِرَداء«)4( ال ســيَّا أنَّ القــراءة مرويــٌة عــن ُقْنبــٍل 
عــن ابــن كثــٍر، وكامهــا ثِقــة)5(، وبنــاء عــى هــذا فــا مانــع مــن اعتــاد قــراءة ُقْنبــل 

عــن ابــن كثــر.
، يف َوْجٍه: اختالف البنية من ِجهِة وقوع الواو ساكنة مفردة بعد َكْرٍ  .2

ــة  ــر ُمدغم ــردًة )أي غ ــاكنة مف ــواو س ــت ال ــه إذا كان ــا أنَّ ــوم رصفيًّ ــن املعل م
ــيِّ  ــال، يف األص ــاء واألفع ــا، يف األس ــاًء وجوًب ــُب ي ــا ُتقل ــرٍة، فإنَّ ــد ك ــا( بع يف مثله
ــًا أم عارًضــا، نحــُو ميقــات، فأصلــه )ِمْوقــات(؛  والزائــد، ســواٌء أكان الســكون ُمتأصِّ
ألنــه مــن الوقــت، بخــاف نحــو: ِصــوان، وهــو وعــاء الــيء، و)ِســوار(؛ ألنَّ الــواو 
اذ( وهــو دوام الســر مــع الرعــة؛ ألنَّ الــواو  فيهــا متحركــة، ال ســاكنة، ونحــو )اْجِلــوَّ
ــاء لغــر الفاعــل، أصلهــا:  ــل، بالبن ــم وحي ــل وصي دة، ال ُمفــردة. ونحــو قي ــه ُمشــدَّ في

إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه 262/1.  )1(
ابِق 261/1. السَّ  )2(

ُيْنَظر: االختيار يف القراءات وضوابطه، د. عبداهلل الفيفي، ص462-457.  )3(
إحتاف فضاء البر، الدمياطي ص309.  )4(

ُينَظــر يف ترمجتهــا: طبقــات القــراء الســبعة: 65، 116، وغايــة النهايــة: 1/ 147-146، 397-396،   )5(
ــات  ــي، 197-203، 452-453، ووفي ــار، الذهب ــات واألعص ــى الطبق ــار ع ــراء الكب ــة الق ومعرف

ــاء، 322-318/5، 84/14 . ــام النب ــر أع ــان: 3/ 41، 42، وس األعي
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ُقــِول، وُصــِوم، وُحــِول، اســُتثقلت الكــرُة عــى الــواو، فُنقلــت إىل فــاء الكلمــة بعــد 
ــاء)1(. ــب ي ــواو وهــي مفــردة مســبوقة بكــرة، فُتقَل ــْلِب حركتهــا، فســكنت ال َس

ــاىل:  ــه تع ــن قول ــل( م ــة )ِقي ــى كلم ــري( ع ــق )األزه ــاء يف تعلي ــا ج ــذا م  وه
ــار إىل  ــوَن﴾)2(، أش ــُن ُمْصِلُح ــَا َنْح ــوْا إِنَّ ــُدوْا يِف اأَلْرِض َقاُل ــْم اَل ُتْفِس ــَل هَلُ ﴿َوإَِذا ِقي
ــه  ــن قول ــَل( م ــال )ُفِع ــى مث ــَض﴾، ع ــَل﴾ و ﴿ُغي ــرآ: ﴿ُقي ــوب ق ــائي ويعق أنَّ الكس
ــاء َوُقــِيَ اأَلْمــُر  ــا َســَاُء َأْقِلِعــي َوِغيــَض امْلَ ــا َأْرُض اْبَلِعــي َمــاَءِك َوَي تعــاىل: ﴿َوِقيــَل َي
ــيَئْت﴾  ــَن﴾)3(، و﴿يُسَء﴾ و﴿ُس ِ امِل ــْوِم الظَّ ْلَق ــًدا لِّ ــَل ُبْع ــوِديِّ َوِقي ــَى اجْلُ ــَتَوْت َع َواْس
و﴿ُجــيَء﴾)4(، بضــم أوائــل هــذه احلــروف حيــث وقعــت. وِعّلتهــا أنَّ األصــل 
ــا  ــيَئت(، وأنَّ نافًع ــَض( و)ُس ــوق( و)ُغي ــوَل( و)ُس ــول( و)ُح ــو: )ُق ــم، نح ــن الض فيه
ــمُّ  ﴿يُسء﴾  ــر يض ــن عام ــي، وكان اب ــر الباق ــيَئْت﴾، ويك ــمُّ ﴿يُسَء﴾ و﴿ُس كان يض
ــام  ــي. وروى هش ــر الباق ــة، ويك ــذه األربع ــيَق﴾، ه ــَل﴾ و﴿ُس ــيَئْت﴾ و﴿ُحي و﴿ُس
ــر ﴿يُسَء﴾  ــن كث ــن اب ــبل ع ــائي، وروى س ــراءة الكس ــل ق ــه مث ــا عن ــّار فيه ــن ع ب
ــروف  ــذه احل ــل ه ــر أوائ ــون بك ــرأ الباق ــع، وق ــل ناف ــك فع ــيَئْت﴾، وكذل  و﴿ُس

ــا جــاءت عــى وزن  ــن ضــّم فألنَّ ــو منصــور بعــد ذلــك: »َم ــال أب هــا)5(. هــذا، وق كلِّ
ــه يشــمُّ وال  )ُفِعــل(، وَمــن كــر فاســتثقال الضمــة مــع كــرة الــواو. وَمــن ضــّم فإنَّ
ــا  ــو عنه ــٍة، جيف ــٍة خفّي ــانه لضم ع لس ــوِّ ــة يط ــئ يف البادي ــريب الناش ــم، والع ــبع الض ُيش

ــف«)6(. ــري املتكّل ــان احل لس

ح شــافية ابــن احلاجــب، الــريض، 84-83/3،  ينظــر: التبــصة والتذكــرة، الصيمــري 823/2، ورَشْ  )1(
وأوضــح املســالك، ابــن هشــام 4/ 388، ورشح التصيــح، خالــد األزهــري 717/2، ودراســات 

رصفيــة يف اإلبــدال واإلعــال واإلدغــام، د. إبراهيــم عبدالــرازق ص 58-57.
البقرة، اآلية 11.  )2(

هود، اآلية 44.  )3(
اآليات عى الرتيب غافر: 58، امللك: 27، الفجر: 23.  )4(

ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 1 / 135.  )5(
ابِق 1 / 135 - 136. السَّ  )6(
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ــيَء(،  ــيَئْت( و)ُج ــَض( و)يُسَء( و)ُس ــل( و)ُغي ــراءة )ُقي ــار إىل ق ــريُّ أش فاألزه
ــة إشــاِم الضــمِّ  اء)1(- وِعلَّ ْوِم عنــد الُقــرَّ بإشــام الضــمِّ دون إشــباع -وهــو املســمى بالــرَّ
ــيَِئت(  ــَض( و)ُس ــِوق( و)ُغيِ ــِوَل( و)ُس ــِول( و)ُح ــو: )ُق ــم، نح ــن الض ــل فيه أنَّ األص
ــًرا إىل  ــه، ُمش ــمَّ فاعل ــا مَلْ ُيَس ــاء مِلَ ــل(، بالبن ــى وزن )ُفِع ــاءت ع ــا ج ــك بأنَّ ــا ذل ًه ُموجِّ
ع لســانه لضمــٍة خفّيــٍة، جيفــو عنهــا لســان احلــري  أنَّ العــريب الناشــئ يف الباديــة يطــوِّ
املتكّلــف، وهنــا ُأشــُر إىل أنَّ هــذه القــراءة قــرأ هبــا هشــام والكســائي ورويــس واحلســن 
ونافــع وأبــو جعفــر وابــن حميصــن وابــن عامــر، وهــي لغــة كثــر مــن قيــس وعقيــل 
ــكون  ــع س ــاء م ــمَّ الف ــُص ض ــن ُيل ــاك م ــد)2(، وهن ــي أس ــة بن ــم وعام ــن جاوره وم

ــْر)3(. العــن واًوا، ومل ُيقــرأ هبــا، وهــي لغــة ُهَذيــل وبنــي ُدَب
ــال  ــن خ ــة، م ــراءات القرآني ــوء الق ــُة يف ض في ــة الصَّ ــت البني ــد اختلف ــذا، وق ه
ــأنَّ  ــك ب ــا ذل ًه ــاء هــذه الكلــات ُموجِّ ــْرِ ف ــراءة الباقــن بَِك إشــارة األزهــريِّ إىل أنَّ ق

املسـاعد عـى تسـهيل الفوائـد، ابـن عقيـل، 402/1، ورشح طيبـة النـر، أبـو القاسـم النويـري، ص   )1(
142، وحاشـية اخلـري عـى رشح ابن عقيل، حممـد اخلـري، 169/1، والروم هـو »النُّطق بحركٍة 
ي عن املشـايِخ  بـٍة مـن ثلـث ضمـٍة، وُثُلَثـْي كـرة، وال ُيْضَبُط النطـق هبـذا اإلشـام إالَّ بالتَّلقِّ ـٍة ُمركَّ تامَّ
امُلْتقنـن« ينظـر: تقريـب املعـاين يف رشح حـرز األمـاين يف القـراءات السـبع، سـيد الشـن أبـو الفـرج، 
وآخـر، ص181، وينظـر: الكشـف يف وجوه القـراءات ص 122-123، وينابيع اللغة مـن بداية كتاب 

الشـن إىل ناية الظـاء ص 15.
ينظـر: معاين القـرآن وإعرابه، الزجاج 87/1، والسـبعة يف القـراءات، ابن جماهد ص 141، واملبسـوط   )2(
يف القـراءات العـر، األصبهـاين 127، والكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع، مكـي بـن أيب طالب 
229/1-230، والتيسـر يف القـراءات السـبع، أبـو عمـرو الـداين ص 225، والتبـصة والتذكـرة، 
الصيمـري 823/2، والعنـوان يف القـراءات السـبع، أبـو طاهر الرقسـطي ص 68، والبحـر املحيط، 
أبـو حيـان 1/ 190-191، والنـر يف القراءات العر، ابـن اجلزري 208/2، ومعجـم القراءات، د.  

عبداللطيـف اخلطيـب 45-44/1.
ينظـر: البحـر املحيـط، أبو حيـان 190/1 -191، ومعجم القـراءات، د. عبداللطيـف اخلطيب 45/1   )3(
هامـش 1، والظواهـر الصوتيـة يف كتـاب »املحـرر الوجيـز يف تفسـر الكتـاب العزيـز« البـن عطيـة 
الغرناطـي يف ضـوء علـم اللغة احلديـث، عبدالقادر سـيا، ص 586 - 594 حيث احلديـث عن حركة 

فـاء الفعـل األجـوف املبنـي للمجهول.
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ــر  ــُد تفس ــريِّ يري ــواو)1(، وكأينِّ باألزه ــرة ال ــع ك ــة م ــتثقال الضم ــر فاس ــْن ك َم
ــا يف املــايض، فُكــر  ــا أفعــال ثاثيــة مبنيــة لغــر الفاعــل انقلبــت عينهــا ألًِف ذلــك بأنَّ
ُلــه وســكنت عينــه مــع قلبهــا يــاء ســاكنة، وهــذه لغــة قريــش وجماورهيــم مــن بنــي  أوَّ
ــه  ــا علي ــو م ــزة، وه ــرو ومح ــو عم ــم وأب ــر وعاص ــن كث ــرأ اب ــة ق ــذه اللغ ــة، وهب كنان
ــرة إىل  ــن الك ــروج م ــتثقال اخل ــبب اس ــك إالَّ بس ــك كذل ــا كان ذل ــون)2(، وم الصفي
ــم يأبــون اخلــروج مــن  الــواو والتوصــل إىل حــرٍف أخــف مــن الــواو وهــو اليــاء؛ ألنَّ
، ومل يقــع ذلــك يف كامهــم؛ ولذلــك ليــس يف الــكام ِفُعــٌل اســتثقااًل  الكــر إىل الضــمِّ
ــمَّ مل يقبلــوا  ــواو تفــوق الضمــة يف ثقلهــا؛ ومــن َث للخــروج مــن كــرٍة إىل ضمــة، وال

ــاء)3(. االنتقــال مــن الكــرة إليهــا فقلبوهــا ي
ــراءات  ــوء الق ــِة يف ض ــة الصفي ــاف البني ــه أنَّ اخت ــن خال ــح م ــا يتَّض ــو م وه
القرآنيــة كان لــه أثــره يف التَّوجيــه واملعنــى حيــث اإلشــارُة إىل البنــاء مِلَــا مَلْ ُيَســّم فاعلــه، 

ــا. مــع اختــاف حركــة الفــاء بــن البنيتــن، عــى نحــو مــا ُفــرِّ آنًف
ْوم واإلشـام فيا  وقبـل أْن أبـرح هـذا املـكان ُأشـُر إىل أنَّ ما ورد مـن إشـارٍة إىل الرَّ
، وذلك  سـبق مـن حديـث كان صـدد احلديث عـن وقوع الـواو سـاكنًة مفـردًة بعد َكـْرٍ
، فُيقـاُل )ُقيل( عـى وزِن )ُفِعل( باشـام الضمِّ دون إشـباٍع،  ـة قـراءة بالضـمِّ بسـبب أنَّ َثمَّ
ــد ص142-141،  ــن جماه ــراءات، اب ــبعة يف الق ــات: الس ــن لغ ــا م ــا فيه ــن وم ــر يف القراءت ينظ  )1(
والكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع، مكــي بــن أيب طالــب 229/1-230، والتيســر يف القراءات 
الســبع، أبــو عمــرو الــداين ص 225، ورشح شــافية ابــن احلاجــب، الــريض 83/3 -84، والنكــت 
احلســان يف رشح غايــة اإلحســان، أبــو حيــان األندلــي، ص263، والبحــر املحيــط 191-190/1، 
والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 208/2، ومعجــم القــراءات، د.  عبداللطيــف اخلطيــب 

ــز« ص 586 - 594 ــاب »املحــرر الوجي ــة يف كت 44/1-45، والظواهــر الصوتي
ــة  ــن خالوي ــراءات الســبع، اب ــن جماهــد 141-142، واحلجــة يف الق ــراءات، اب ينظــر: الســبعة يف الق  )2(
ــام 4/ 388،  ــن هش ــالك، اب ــح املس ــان 190/1-191، وأوض ــو حي ــط، أب ــر املحي ص69، والبح
والنــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري 208/2، ورشح التصيــح، خالــد األزهــري 717/2، 

ــب 44/1. ــف اخلطي ــراءات، د. عبداللطي ــم الق ومعج
ينظــر: احلجــة يف القــراءات الســبع، ابــن خالويــه ص69، والتبــصة والتذكــرة، الصيمــري 823/2،   )3(

ودراســات رصفيــة يف اإلبــدال واإلعــال واإلدغــام، د. إبراهيــم عبدالــرازق ص 58.
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ة إشـاِم الضـمِّ ترجـُع إىل أنَّ األصـل )ُقِول(،  اء، وأنَّ ِعلَّ ْوِم عنـد القـرَّ وهـو املسـمى بالـرَّ
ِة مـع كرِة  مَّ وذلـك يف ُمقابـل قـراءة الَكـْرِ )ِقـِول( وهـو ما حـدث معـه اسـتثقاُل الضَّ
الـواو؛ ومـن َثـمَّ ُنِقَلـت الكـرُة إىل فـاء الكلمـة بعـد َسـْلِب الفـاء حركتهـا، فأصبحـت 
الـواو سـاكنًة والفـاء مكسـورة؛ ومـن َثـمَّ ُقِلَبـت الـواو يـاًء، وبناء عـى هذا فا يسـتقيم 
مِّ وتفسـرها، من باب اختـاِف البنية  ـابق دون اإلشـارِة إىل قراءِة إشـاِم الضَّ العرض السَّ

الصفيـة يف ضـوء القـراءات القرآنيـة وأثرهـا يف التَّوجيه.
ٍع عىل َوْزِن ُفعول، يف َوْجٍه: اختالف البنية من ِجهِة وقوع الواو الًما يف َجْ  .3

ا، ِجثِيًّـا( من قوله  ـا، ِصِليًّ ـا، ُبِكيًّ جـاء ذلك يف تعليـق )األزهري( عـى الكلات )ِعتِيًّ
ٌم َوَكاَنِت اْمـَرَأيِت َعاِقًرا َوَقـدْ َبَلْغُت ِمَن اْلِكـَرِ ِعتِيًّا﴾ تعـاىل: ﴿َقـاَل َربِّ َأنَّـى َيُكوُن يِل ُغـاَ
ًدا َوُبِكيًّا﴾)2(، وقولـه تعاىل: ﴿ُثمَّ  وا ُسـجَّ ـِن َخرُّ مْحَ )1(، وقولـه: ﴿إَِذا ُتْتـَى َعَلْيِهـْم آَيـاُت الرَّ

ـَياِطَن  ْم َوالشَّ ُ نَّ ا ِصِليًّا﴾)3(، وقوله تعاىل: ﴿َفَوَربَِّك َلَنْحُرَ ِذيَن ُهـْم َأْوىَل هِبَ َلَنْحـُن َأْعَلُم بِالَّ
َم ِجثِيًّـا﴾)4(، فقد أشـار إىل أنَّ حفًصا ومحزة والكسـائي قرؤوا  ـمْ َحـْوَل َجَهنَّ ُ نَّ ُثـمَّ َلُنْحِرَ
بكـر أوائـل هذه احلـروف، إالَّ ﴿بِكيًّا﴾ فـإنَّ َحْفًصا خالفهـا، فضم الباء مـن  ﴿ُبِكيًّا﴾، 
ـا ﴿ُعتِيًّـا﴾ فهو مصـدر َعَتا  )5(، ثـم قـال أبو منصـور: »أمَّ وقـرأ الباقـون أوائلهـن بالضـمِّ
دت. وَمن قـرأ ﴿ِعتِيًّا﴾  ا، فُأدِغَمـت الواو يف الياء وُشـدِّ يعُتـو ُعتِيًّـا، وكان يف األصـل ُعُتـوًّ
ا: مْجـع َباٍك،  بكـر العـن فإنَّـه َكَر العـن لكرة التـاء، وكذلـك سـائر احلـروف. وبِكيًّ
ـا: مْجـع جـاٍث، وكل مصدِر  ـا: مْجـع َصـاٍل، وِجثِيًّ ا، وكذلـك ِصليًّ وكان يف األصـل: ُبُكـوًّ
يـيء عـىل )ُفُعول( فإنَّـه يـوز أْن ُيعل جًعـا لِفاِعٍل، كقولـك: حرت ُحُضـوًرا، وقوٌم 

ُحُضوٌر، وشـِهدت ُشـُهودا، وقوٌم ُشـُهوٌد«)6(.

مريم، اآلية 8.  )1(
مريم، اآلية 58.  )2(
مريم، اآلية 70.  )3(
مريم، اآلية 68.  )4(

ُيْنظر: معاين القراءات، األزهري 2/ 130.  )5(
ابِق 2/ 131. السَّ  )6(
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فية  وهـو مـا يتضـح من خالـه إشـارة )األزهـري( ضمًنـا إىل اختـاف البنيـة الصَّ
ـا، ِجثِيًّا(  ـا، ِصِليًّ ا، ُبِكيًّ يف ضـوء القـراءات القرآنيـة، حيـُث اإلشـارة إىل أنَّ الكلـات )ِعتِيًّ
قرأهـا حفـٌص ومحزة والكسـائي بكـر أوائلهـا، إالَّ ﴿بِكيًّا﴾ فـإنَّ َحْفًصـا خالفها، فضمَّ 

.)1( ـا الباقـون فقد قـرؤوا أوائلهـن بالضمِّ البـاء مـن ﴿ُبِكيًّا﴾، أمَّ
ــدًرا،  ــول( مص ــال )ُفع ــى مث ــات ع ــذه الكل ــأنَّ ه ــك ب ــري ذل ــل األزه ــد علَّ وق
ــُه  ــمَّ كان توجيه ــن َث ــب؛ وم ــاٌل بالقل ــا إع ــدث فيه ــة ح ــا الصفي ــًرا إىل أن بنيته ُمش
ــا،  ــا﴾ مصــدُر َعَتــا يعُتــو ُعتِيًّ هــذه البنيــة يف مقابــل البنيــة األخــرى، فبــنَّ أنَّ كلمــة ﴿ُعتِيًّ
دت. وَمــن  ا، فُأدِغَمــت الــواو يف اليــاء وُشــدِّ عــى وزِن )ُفُعــول(، وكان يف األصــل ُعُتــوًّ
ــه َكــَر العــن لكــرة التــاء، وكذلــك ســائر احلــروف  ــا﴾ بكــر العــن فإنَّ قــرأ ﴿ِعتِيًّ
ــا كلمــُة  ــا ُقِلَبــت الــواو التــي هــي الٌم إىل يــاء وُأْدِغَمــت يف عــن املصــدر )اليــاء(. أمَّ ملَّ
ــاٍل،  ــع َص ــا: مْج ــك ِصليًّ ا، وكذل ــوًّ ــل: ُبُك ــاٍك، وكان يف األص ــُع َب ــي مْج ــا﴾، فه ﴿بِكيًّ
ــٍة، وال غرابــة يف  ــُع ِقلَّ ــا مَجْ ــا: مْجــع جــاٍث، وبنــاء عــى هــذا فالبنيــة اآلَن عــى أنَّ وِجثِيًّ
ــه جيــوز أْن جُيعــل  ــاِد الــوزن بــن البنيتــن، فــإنَّ كلَّ مصــدٍر جيــيء عــى )ُفُعــول( فإنَّ احتِّ
مجًعــا لِفاِعــٍل، كقولــك: حــرت ُحُضــوًرا، وقــوٌم ُحُضــوٌر، وشــِهدت ُشــُهودا، وقــوٌم 
ــا كلُّ عمــٍل مل يتعــد إىل منصــوب فإنــه يكــون ِفْعلــه عــى  ُشــُهوٌد)2(، قــال ســيبويه: »وأمَّ
ــواًل، وذلــك  ــا يف الــذي يتعــدى، ويكــون االســم فاعــًا واملصــدر يكــون ُفُع مــا ذكرن
نحــو قعــد ُقعــوًدا وهــو قاعــد، وجلــس ُجلوًســا وهــو جالــٌس، وســكت ُســكوًتا وهــو 
ــاب  ــوا الذه ــٌب، وقال ــو ذاه ــا وه ــب ذهوًب ــٌت، وذه ــو ثاب ــا وه ــت ثبوًت ــاكٌت، وثب س
ــوا: ركــن  ــر وقال ــه أكث ــول في ــوه عــى ُفعــوٍل والُفُع ــوه عــى فعــال كــا بن ــات فبن والثب

ــا وهــو راكــٌن«)3(.  يركــن ركوًن

ــر،  ــراءات الع ــوط يف الق ــه 11/2، واملبس ــن خالوي ــا، اب ــبع وعلله ــراءات الس ــراب الق ــر: إع ُيْنظ  )1(
األصبهــاين ص288. 

ُيْنظــر يف تفصيــل ذلــك: الكتــاب، ســيبويه 9/4، وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، ابــن خالويــه   )2(
ــرادي 863/2.  ــك، امل ــن مال ــة اب ــد واملســالك بــرح ألفي ــح املقاص 11/2-12، وتوضي

الكتاب 9/4.   )3(
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ــب  ــات، فوج ــذه الكل ــا يف ه ــول( مجًع ــت الَم )ُفُع ــواو وقع ــك أنَّ ال ــاُن ذل وبي
ــن يف  ــوع وواي ــًا بوق ــد ازداد ثق ــه، وق ــل بذات ــع ثقي ــق أنَّ اجلم ــن منطل ــاًء؛ م ــا ي قلُبه
ــال،  ــذه األثق ــن ه ــوا م ف ــف، فتخفَّ ــل التَّخفي ــرف حم ــه، والط ــه وعين ــمِّ فائ ــه وض طرف
بَقْلــِب المــه يــاء ُثــمَّ إدغــام اليــاء يف اليــاء ُثــمَّ ُكــِر أول الكلمــة وثانيهــا ملناســبة اليــاء 
ل الكلمــِة، وهــي لغــٌة جيــدٌة، وإْن ِشــئَت ضمْمَتــه، وال  َت أوَّ دة، وإْن شــئَت َكــَرْ امُلشــدَّ
جيــوز بالــواو إالَّ أْن َيِشــذَّ احلــرُف، فُيحكــى، وال جُيعــُل أصــًا، كــا قــال ابــن ِجنــّي)1(؛ 
فيــة يف فهــم توجيــه القــراءة وبيــان معناهــا، ذلــك  ومــن َثــمَّ أســهم اختــاُف البنيــة الصَّ

ــِرَك للمتلقــي اســتنباُطه. املعنــى الــذي ُت
ـي ذلـك املعنـى املرتبـط باملصـدر   ويف إطـار مـا تـرك األزهـريُّ اسـتنباطه للمتلقِّ
وبسـياقه النـي، باعتبـاره صيغـًة رصفيـًة، هلـا فاعليتهـا يف سـياقها- فبـان أن الكلـات 
ـا، ِجثِيًّـا( مصادُر مرتبطة بسـياقها الني، وليسـت مفردًة، فعى سـبيل  ـا، ِصِليًّ ـا، ُبِكيًّ )ِعتِيًّ
ٌم َوَكاَنِت اْمـَرَأيِت َعاِقًرا َوَقـْد َبَلْغُت ِمَن  املثـال يف قولـه تعاىل: ﴿َقـاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن يِل ُغـاَ
اْلِكـَرِ ِعتِيًّـا﴾ ناحـظ أنَّ بيـان البنيـة الصفيـة للقـراءة معرًبا عن كونـا مصدًرا قـد أفاد 
الركيـز عى حـدث الُيْبـِس والقحوِل يف املفاصـل والعظـام واملبالغة يف التأكيـد عى ذلك 
ًدا مـن الزمـن، وهو مـا َيْعُضُده قوُل األلـويّس: »قوله تعـاىل: ﴿َوَقـْد َبَلْغُت ِمـَن اْلِكَرِ  جُمـرَّ
دة لاسـتبعاد إثر تأكيـد... والُعتِي من عتـا يعتو: الُيْبـس والقحول  ِعتِيًّـا﴾ حـال منـه مؤكِّ
إىل إصاحهـا ومداوهتـا،  الراغـب: هـو حالـٌة ال سـبيل  املفصـال والعظـام. وقـال  يف 
وقيـل إىل رياضتهـا، وهـي احلالـة املشـار إليهـا بقول الشـاعر: ومـن العناء رياضـة اهلرم. 
وأصلـه ُعُتـوو كقعـود فاْسـُتْثِقَل توايل الضمتـن والواوين فكـرت التـاء فانقلبت األوىل 

ــراج 265/3،  ــن ال ــو، اب ــول يف النح ــاب 384/4-385، واألص ــذا: الكت ــل ه ــر يف تفصي ُيْنظ  )1(
ح شــافية ابــن احلاجــب، الــريّض  واملنصــف 123/2، وأوضــح املســالك، ابــن هشــام 391/4، ورَشْ
143/3، 166، 171، ورشح التصيــح، خالــد األزهــري 722/2-723، ورشح ابــن الناظــم عــى 

ــه:  ألفيــة ابــن مالــك، ابــن الناظــم ص 614 حيــث قوُل
ٍع أْو فرٍد َيِعْنَكَذاَك ذا وجَهْنِ َجا الُفُعول ِمْن ِذي الواِو الَم مَجْ

ودراسات رصفية يف اإلبدال واإلعال واإلدغام، د. إبراهيم عبدالرازق، ص69-68.   
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يـاء لسـكونا وانكسـار مـا قبلها ثـم انقلبـت الثانيـة أيًضا؛ الجتـاع الـواو والياء وَسـْبِق 
ت العـُن إتباًعـا ملـا بعدهـا، أي كانـت امـرأيت عاقـًرا، مل تلد  إحدامهـا بالسـكون، وُكـِرَ
ـنِّ ُيْبًسـا  يف شـباهبا وشـبايب، فكيـف وهـي اآلَن عجـوز، وقد بلغـُت أنا مـن َأْجِل ِكَرِ السِّ

وقحـواًل أو حالـة ال سـبيل إىل إصاحها«)1(.
ـه يف هـذا املوضع، ومن  ذلـك املصـدر الـذي ال يمكن للمصـدر املـؤول أْن حيلَّ حملَّ
ذلـك مـا جـاء يف تعليـق ابـن جنـي عـى قـراءة جماهـد وأيب َرْوٍق قولـه تعـاىل: ﴿َيْوَمئِـٍذ 
﴾)2( برفِع احلـق، فقال: »قال أبـو الفتح: احلقُّ -هنـا- وْصٌف هلل  ـقَّ ُ ِديَنُهـمُ احْلَ يِهـمُ اهللَّ ُيَوفِّ
يهـم اهلل احلـقُّ دينهـم، وجـاز وْصفه -تعـاىل- باحلق مِلـا يف ذلك  سـبحانه، أي: يومئـٍذ يوفِّ
مـن املبالغـة، حتـى كأنَّـه جيعلـه هو هـو عـى املبالغة، فهـو كقولنـا: رجـٌل َخْصـٌم، وقوٌم 

وقوله: َزْوٌر، 
*َفُهْم ِرًضا َوُهُم َعْدُل*)3(

.)5(»)4(﴾ قِّ ِ َمْواَلُهُم احْلَ وعليه قوله تعاىل: »﴿إىَِل اهللَّ
فيـِة يف ضـوء القـراءات القرآنيـة -مـن  وبنـاًء عـى هـذا فـإنَّ اختـاف البِْنيـِة الصَّ
خـاِل القـوِل باإلعـال بالقلِب يف َوْجـٍه- له أثـٌر يف التَّوجيه والداللة، حيُث اإلسـهاُم يف 
 ، بيـاِن َكـوِن الكلمِة مصـدًرا عى مثاِل )ُفعـول(، ذلك املصدر الـذي يرتبُط بسـياقه النيِّ
ِّ أيًضـا، يف إطار  ًعـا ُمرتبًطا بسـياقه النَّـيِّ عـى نحـو ما سـبق، عى ِخـاف َكـوِن البنيـة مَجْ

الثـراء والتَّنـوع يف القـرآن الكريم.
روح املعاين، األلويس 66/16.  )1(

سورة النور، اآلية 25.  )2(
ويل، لزهر، بديوانه ص104، رشح ثعلب، ومتامه:  هذا شطر بيٍت من الطَّ  )3(

ْم َواهِتُ ُهُم َبْيَنَنا، َفُهْم ِرًضا َوُهُم َعْدُلَمَتى َيْشَتِجْر َقْوٌم َيُقْل رَسَ
ورسواهتم: أرشافهم.  

سورة النور، اآلية 25.  )4(
امُلحَتَســب، ابــن جنــي، 107/2، وينظــر: داللــة املصــدر الصفيــة يف النصــوص القرآنيــة، عبداملجيد،   )5(

أبــو ســعيد، ص 33. 
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: رأٌي وتعليق التَّناوُل الصيفُّ لدى األزهري عىل َمَكِّ الفكر احَلَداثيِّ
ــاُف  ــُث اخت ــة، حي ( الصفي ــريِّ ــِر )األزه ــٍة ِفك ــواف يف أروق ــال التَّْط ــن خ م
ــٍه  ــة- مــن خــال اإلعــال بالقلــب يف َوْج ــة يف ضــوء القــراءات القرآني ــة الصفي البني
ــدداِت  ــن حُم ــٍر م ــود كث ــُس اإلدالء بوج ــاَج هاج ــى ه ــه واملعن ــره يف التَّوجي ــا- وأث م

ــا. ــٍض منه ــى بع ــوء ع ــاُء الض ــا إلق ــريب، يمكنن اث الع ــرُّ ــيِّ يف ال ــِر احلداث الفك
ــر  ــك التفك ــيميائي، ذل ــر الس ( التفك ــريِّ ــدى )األزه ــددات ل ــذه املح ُل ه ــأوَّ ف
ــو  ــرق )أمرت ــي ف ــة الت ــيميائيات اخلاص ــل الس ــن قبي ــه م ــه بأن ــن وْصُف ــذي ال يمك ال
ــيميائيات  ــارته إىل أنَّ )الس ــال إش ــن خ ــة، م ــيميائيات العام ــن الس ــا وب ــو( بينه إيك
ــا إىل جانب  اخلاصــة( نحــٌو يــصُّ نظاًمــا معيًنــا مــن العامــات، وهنــاك أنحــاُء تعنــي أنَّ
اللــة حتــوي أيًضــا عــى مجلــٍة مــن القواعــد التَّداوليــة، وهــي مــا  كيــب والدَّ قواعــد الرَّ
ُتعــرف بالســيميائيات العامــة)1(، ذلــك أنَّ )األزهــري( أنتــج نوًعــا مــن املعرفــة -عــى 
ــا عــى َقْصــٍد ُمعــٍن لديــه وافراضــات واســتدالالت منطقيــة يف  نحــو مــا ســبق- مبنيًّ
ــا،  ــره داخله ــتغل تفك ــي اش ــات الت ــطة العام ــه بواس ــك كلُّ ــا، وذل ــر منه ــٍب كب جان
ــمَّ  ــن َث ــا؛ وم ــِل مًع ــة والعق ــية للمعرف ــة األساس ُل اآللي ــكِّ ــة ُتش ــار أنَّ العام باعتب
ــُن  غويــة عــى تفكــره؛ ولذلــك فــإنَّ العامــة لــدى )بــورس( متكِّ ســيطرت العامــة اللُّ
مــن التفكــر واملعرفــة، فــا فصــل بــن الواقــع والفكــر)2(؛ ومــن َثــمَّ كان إقــراره بأنــه 
ــة  ــي القابلي ــية تقت ــر األساس ــزة الفك ــل إنَّ مي ــات، ب ــٌر دون عام ــاك تفك ــس هن »لي

ينظـر: السـيميائية وفلسـفة اللغـة، أمرتو إيكو، ترمجـة د. أمحد الصمعـي، ص 34 وقارن بـن ذلك وما   )1(
ورد يف ص 36 -38 حيـث تعريفـه السـيميائيات العامة، وكذلك ص 17 حيث يشـر املرجم إىل قدرة 
زه بـن األنظمة السـيميائية املختلفة، باعتباره قـادًرا عى وصِف األنظمة السـيميائية  النظـام اللغـوي ومتيُّ
ـُر حصاًدا أوفر وأثرى عى مسـتوى توليـد الداللة وإمكانيـات التأويل،  اأُلخـر، وألنـه النظـاُم الذي يوفِّ

اثية، د. آمنة بلعـي، ص 253-252.  وينظـر: مظاهر التَّفكر السـيميائي يف املعرفـة الرُّ
اثيـة، د. آمنـة بلعـي، ص249- 251، وسـيميائيات  ينظـر: مظاهـر التَّفكـر السـيميائي يف املعرفـة الرُّ  )2(
بـورس، سـعيد بنكـراد، ص 29، وسـيميائية شـارلز سـاندرس بـورس، قـراءة أوليـة، د. آمنـة بلعـي، 
ص94 حيـث إشـارهتا إىل أنَّ العامة تشـمُل كلَّ يشٍء، فنحُن نحيا ونتواصـل بالعامات ويف العامات، 

غوية.  وكلُّ يشٍء يف الوجـود يـدلُّ باعتبـاره عامـة، وكذلـك ص 95 حيـث احلديـث عـن العامـة اللُّ
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ــٌة مــن العامــات. ومــن العبــث  ــه متوالي ــُح الفكــر وكأنَّ ــى ُيصب ــل، وهبــذا املعن للتَّأوي
اإلقــراُر أنَّ العامــاِت موجــودٌة يف تفكرنــا، بــل إنَّ تفكرنــا هــو الــذي يشــتغل داخــل 
ــا«)1(. ــة والعقــل مًع ــَة األساســيَة للمعرف ُل اآللي ــُة ُتشــكِّ العامــات، مــا دامــت العام

ــره  ــتغل تفك ــاٍت اش ــده عام ــُة عن ــد الصفي ــت القواع ــك كان ــى ذل ــاء ع وبن
حهــا للمتلقــي، وبجانــب رْشحــه هــذه  ــه القــراءات ووضَّ داخلهــا، فمــن خاهلــا وجَّ
ــم  القواعــد كانــت توجيهاُتــه عامــًة، وترجيحاتــه واختياراتــه وتعلياتــه عامــاٍت، حكَّ
فيــة وضوابــط االختيــار املختلفــة، ويف إطــار كلِّ ذلــك كانــت  فيهــا مجيًعــا القواعــد الصَّ
ــوايب، واملعيــاِر  غــويِّ الصَّ ــة عامــات ُأخــر كان تفكــره مــن خاهلــا، َنْحــُو املعيــاِر اللُّ َثمَّ
ــا لغــاٍت وتوجيههــا  ، يف إطــار َوْصــِف القــراءات بأنَّ ــخيِّ ايتِّ الشَّ ــي، واملعيــار الــذَّ الكمِّ
ــط كلَّ  ــي ترب ــة الت ــُح الفرضي ــذا يزي ــول: »وه ــة أن تق ــقَّ للقائل ــمَّ ُح ــن َث ــا؛ وم وفهمه
ــا  اثيــة عــى أنَّ تفكــٍر ســيميائيٍّ بالفلســفة واملنطــق فقــط، وتعلنــا ننظــُر إىل املعرفــة الرُّ
جمموعــٌة مــن األنحــاء أو الســيميائيات اخلاصــة«)2(؛ ومــن َثــمَّ ال ينبغــي لنــا االقتصــار 
عــى الفخــر باحلداثــة واالستنســاخ منهــا، مــن جهــة كوِنــا أتــت بــا مل يــرد يف تراثنــا 
َر  دنــا قبــل أْن ُيصــدِّ العــريب، بــل ينبغــي االســتقراء؛ للخــروِج مــن تبعيتنــا وإظهــاِر تفرُّ
ثــاِم عــن طبيعــِة مــا جــاء  لنــا الغــرُب الســيميائيات، وهــو مــا يســتلزُم حتميــة إماطــِة اللِّ

دة)3(. مــن تفكــِر العــرب املســلمن يف العامــِة والداللــة مــن خــال مظاهــره امُلتعــدِّ
ــابق وهو مــا ُيعرُف  دات احلداثــة، يتَّصــُل باملحــدد السَّ ٍد ثــاٍن مــن حُمــدِّ  نــأيت إىل حُمــدِّ
( ألثــر اإلعال  نــاوِل الــصيف لــدى )األزهــريِّ بـ)التَّداوليــة(، فلــاَّ كان الغالــُب عــى التَّ
ــُن يف  ــك، يكم ــل لذل ــا والتعلي ــة وفهمه ــراءة القرآني ــه الق ــذف يف توجي ــب واحل بالقل
الطبيعــة االســتعالية، وهــو مــا ترتــب عليــه شــيوع العلــل االســتعالية -تلــك العلــل 
»التــي ُتعّلــل االســتعال، وتــرره مــن مثــل التعليــل بالثقــل واخلفــة وكثــرة االســتعال 

اثية، د. آمنة بلعي، ص 251. مظاهر التَّفكر السيميائي يف املعرفة الرُّ  )1(
الســابق، ص249- 251، وملزيــد مــن التعــرف عــى مظاهــر التفكــر الســيميائي يف املعرفــة الراثيــة   )2(

ــه أيًضــا ص251- 273. ينظــر ب
اثية، د. آمنة بلعي، ص249 وما بعدها.  ينظر: مظاهر التَّفكر السيميائي يف املعرفة الرُّ  )3(



اختالف البنية الصفية يف ضوء القراءات القرآنية وأثره يف التوجيه واملعنى - دراسة يف معاين القراءات لألزهري

64       جملة الدراسات اللغوية مج 21 ع 4 )شوال - ذو احلجة 1440هـ / يونيو - أغسطس 2019م (

ــه،  ــوت يف تعليل ــداد بالص ــتها، واالعت ــرها ومناقش ــك«)1(- وس ــر ذل ــتغناء وغ واالس
ــُة  ــراث العــريب، فالتَّداولي ــة يف ال ــذور التداولي ــا ُيعــرُب عــن ظهــور ب ــإنَّ يف ذلــك م ف
غــوي وتعاُلــق هــذه  غويــة واالســتعال اللُّ ذات صلــة قويــة باللســانيات حيــُث البنيــة اللُّ
غــوي وتفســره، مــن خــال إجيــاد  ــق التواصــل اللُّ البنيــة بمجــال اســتعاهلا حيــث حتقُّ
ــل  ــانية للتَّواص ــدرات اإلنس ــى الق ــرف ع ــويِّ والتَّع غ ــتعال اللُّ ــة لاس ــن الكلي القوان
غــوي)2(، ذلــك االســتعال الــذي اتَّضــح  غــوي، وهــو مــا ُيعــرُف بعلــم االســتعال اللُّ اللُّ
لــدى )األزهــرّي( مــن خــال َرْبطــه بــن البنيــة الصفيــة حيــث اإلعــال وبــن توجيــه 
القــراءة وفهمهــا، مــن خــال بيــان املعنــى؛ ومــن َثــمَّ فليســت التَّداوليــة بِدعــًة غربيــًة، 
وهــو مــا يــؤازرين فيــه قــول القائــل عــن العــرب: »بــل لعــلَّ مــن مظاهــر العبقريــِة عنــد 
ــا منظومــٌة مــن القواعــد املجــردة فحســب، وإنَّــا  غــة أنَّ ــم مل يفهمــوا مــن اللُّ بعضهــم أنَّ
يــه »متكلــٌم ُمعــٌن« يف »مقــام معــن«؛ ألداء  ــا »لفــٌظ ُمعــٌن« يؤدِّ فهمــوا منهــا أيًضــا أنَّ
راســة النَّحويــة إفــادة  غــرٍض تواصــيٍّ إباغــيٍّ ُمعــن. ولذلــك جعلــوا مــن أهــداف الدِّ
املخاطــِب معنــى اخلطــاب وإيصــال رســالة إباغيــة إليــه«)3(؛ ومــن َثــمَّ يمكــن القــول 
بــأنَّ املبــادئ التداوليــة يف حتليلــه الــصيفِّ وعاقتــه باملعنــى كانــت واضحــًة، نحــُو َقْصد 
ــي،  ــبة للمتلق ــادة بالنس ــة، واإلف ى بالقصدي ــمَّ ــا ُيس ــا أو م ــاٍب م ــن وراء خط ــم م املتكل

غــوي)4(.  وســياق الــكام، ومــدى نجــاح التواصــل اللُّ
ــدى  ــادة ل ــِق اإلف ــعيِه إىل حتقُّ ــري( وس ــة )األزه ــن قصدي ــث ع ــًا باحلدي ووص
، يف توجيهــه القراءات  غــويِّ املخاَطــِب، وغــر ذلــك يف ســبيل نجــاِح عملية التواصــل اللُّ

أيًضــا  بــه  العبيدي، ص 91، وينظــر  اللغـوي يف كتاب سـيبويه، د. شـعبان عـوض حممد  التعليـل   )1(
ص 247، ورشح املفصــل، ابــن يعيــش 276/2، وعلــة كثــرة االســتعال يف كتــاب ســيبويه، رشــيد 

العبيــدي، ص 119.
ينظــر: التَّداوليــة عنــد العلــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال الكاميــة يف الراث اللســاين   )2(
غــوي املعــارص، د. حممــود  العــريب، د. مســعود صحــراوي، ص15-17، وآفــاق جديــدة يف البحــث اللُّ

أمحــد نحلــة، ص 53-9.
السابق ص 174، وينظر به أيًضا ص 226-222.  )3(
حول هذه املبادئ ينظر: السابق ص 185 - 203.  )4(
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يــة قــد تنبــه هلــا )األزهــري(، تلــك  القرآنيــة وفهمهــا، يمكــن القــول: إنَّ معايــر النَّصِّ
 - coherence ــك ــْبك cohesion - احَلْب ــصِّ يف : السَّ ــانيو الن ــا لس ــي حصه ــر الت املعاي
الَقْصــد intentionality - القبــول acceptability - اإلعــام informatlvity - املقاميــة 
ــة غــِر  ــَر فئ situationality -التَّنــاص intertextuality)1(. وهــو األمــر الــذي يُقــضُّ تنكُّ

ــْد  ــه مل يع ــه بأنَّ ــم ل امه ــه، واهتِّ ــم علي ــراث، وافتئاهت ــذا ال ــِة هل ــي اأُلمَّ ِف ــن ُمثقَّ ــٍة م قليل
ــذي  ــرب ال ــن الغ ــكار م ــذه األف ــتقوا ه ــم اس ــق أنَّ ــن ُمنطل ــص، م ــع الع ــا م متواكًب
ــى  ــُر حتَّ ــذا الفك ــتغربن ه ــا املس ــى مثقفين ــيطر ع ــه، وس ــى علي ــا، ويتجنَّ ــادي تراَثن يع
اُث امُلفــَرى عليــه  صــار لدهيــم عقيــدًة، هلــا يتحمســون، وإليهــا يدعــون، بينــا هــذا الــرُّ

ــراٌء مــن كلِّ ذلــك. ب

ــص  ــوح، ص 154-155، والنَّ ــعد مصل ، د. س ــعريِّ ــصِّ الشِّ ــة للنَّ ــو أجرومي ــك: َنْح ــر يف ذل ُيْنَظ  )1(
ــص:  واخلطــاب واإلجــراء، دي بوجرانــد، ترمجــة د. متــام حســان، ص 103 - 205، وعلــم لغــة النَّ
 ، ّ ــيِّ ــة النَّ غ ــم اللُّ ــل إىل عل ــري، ص 146، ومدخ ــعيد بح ــور س ــات، للدكت ــم واالتاهـ املفاهي
ــي، ص 7 - 12، 93 - 95،  ــبيب العجم ــن ش ــح ب ــة د. فال ــر، ترمج ــة، وديرفيهفيج ــج هاين فولفجان
والرابــط النــي يف شــعر خليفــة التليــي »دراســة تطبيقيــة يف ضــوء نحــو النــص«، د. فايــز صبحــي 

ــي، ص 91-84. ترك
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اخلامتة

ــراءات  ــوء الق ــة يف ض في ــة الصَّ ــاُف البني ــُث يف »اخت ــا البح ــي بن ــذا ينته هك
ــى،  ــه واملعن ــره يف التَّوجي ــا- وأث ــٍه م ــب يف وْج ــال بالقل ــال اإلع ــن خ ــة -م القرآني
ــة، بجانــب مــا  ل -هنــا- النتائــج العامَّ «؛ ألســجِّ دراســة يف معــاين القــراءاِت لألزهــريِّ

ــك كاآليت: ــث، وذل ــا البح ــة يف ثناي ــج خاص ــن نتائ ورد م
ِم بــه عنــد علــاء القــراءاِت أنَّ القــراءاِت القرآنيــَة  ــه ملَّــا كان مــن امُلســلَّ تبــنَّ أنَّ  .1
اللــة عــى  ٍة، مــن جهــة الدَّ أبعــاض القــرآن، وأنَّ كلَّ قــراءٍة بمثابــة آيــٍة ُمســتقلَّ
ــب  ــة بجان ــراءات القرآني ــن الق ــًة م ــة ِحْكم ــن أنَّ ثمَّ ــمَّ يتب ــن َث ــى؛ وم املعن
ــاف  ــان اخت ــال بي ــن خ ــة، م ــاين القرآني ــح املع ــن يف توضي ــر، تكم التيس
ــا  ــْدِر َم ــِل بَِق ْفِصي ــِح، َوالتَّ ِجي ْ ــِل َوالرَّ ْعِلي ــِه َوالتَّ ــاِم يف التَّْوجي ــراءة واإلنع الق
ــن  ــك، م ( يف كلِّ ذل ــريُّ ــن )األزه ــد أمع ــِه، فق ــَة ِعْلِم ــاوُل َغاَي ــُغ امُلتن َيْبُل
ــا يف  ــة وَأَثِره ــراءات القرآني ــوء الق ــِة يف ض في ــِة الصَّ ــاف البني ــال اخت خ
التوجيــِه واملعنــى، مــن خــال القــول باإلعــال يف وْجــٍه، وهــو مــا ينعكــس 

. ــريِّ ــى التَّفس ــى املعن ع
ــٍه  ــول بوج ــن يف الق ــع البصي ــا كان ُيتاب ــاره بصيًّ ــري باعتب ــنَّ أنَّ األزه تب  .2
مــا، ختتلــف مــن خالــه البنيــة الصفيــة يف ضــوء القــراءات القرآنيــة، عــى 
ــا  ــه ُمتبًع ــصي يف معاني ــب الب ــه املذه ــرة ُمالفت ــائع كث ــن أنَّ الش ــم م الرغ
ــا  ــه في ــر ب ــه مل يتأثَّ ــه، لكن ــر ب اء الــذي تأثَّ املذهــب الكــويف، وبخاصــة الفــرَّ
ــش﴾  ــراءة ﴿َمعائِ ــه ق ــال يف ختطئت ــو احل ــا ه ــث، ك ــوع البح ــل بموض يتص
ــال  ــا ق ــو م ــا، وه اء توجيًه ــرَّ ــا الف ــس هل ــي التم ــراءة الت ــك الق ــز، تل باهلم
ــة  ــان، ومــا انتهــى إليــه جممــع اللغــة العربي ــة وأبــو حي ــه ابــن قيــم اجلوزي ب

ــرة. بالقاه
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غــوي أمهيــًة يف تصحيــح بعــض القــراءات القرآنيــة؛ ومن  اتَّضــح أنَّ للنقــِد اللُّ  .3
نــوا من  َثــمَّ ال جيــوز اجلــري وراء البصيــن أو غرهــم مــن النَّحويــن فيــا حلَّ
خالــه بعــض القــراءات التــي خالفــت مــا وضعــوه مــن قواعــَد احتكمــوا 
ــر  ــاٍت ُأخ ــى هلج ــت ع ــهورة، فأت ــة املش هج ــى اللَّ ــأت ع ــا مل ت ــا، أو أنَّ إليه
غــر هلجــِة قريــش، وقــد ســار األزهــريُّ وراءهــم يف قــراءة )معائــش( عــى 
ــواَب لــدى القدمــاء واملحدثــن.  ســبيل املثــال، وهــو مــا أظهــر جُمانبَتــه الصَّ
، يف إطــار بيــان اختــاف البنية  بنــاًء عــى ذلــك ظهــر التوجيه لــدى األزهــريِّ  .4
ــان  ــة وبي ــه القــراءة القرآني ــة مــن خــال اإلعــال بالقلــب يف توجي الصفي
معناهــا، فبــدا التوجيــه مــن خــال اســتخدامه ألفاًظــا مثــل: َمــْن »قــرأ كــذا 
فهــو مــن كــذا«، أو »فإنَّــه يف األصــِل كان كــذا«، أو »فاألصــل كــذا« أو »فإنَّــه 
َكــِره كــذا«، عــى نحــو مــا جــاء يف حديثــه عــن قــراءة ﴿تُلــوا﴾ بالتَّخفيــف 
ــز و﴿التَّنــاُؤش﴾  و﴿َتْلــُووا﴾ بواويــن، وقــراءة ﴿التَّنــاُوش﴾ بغــر مَهْ

باهلمــز... إلــخ. 
ــه غالًبــا مــا يكــوُن بعــد القــراءِة، يتبُعــه  وفيــا يتصــل بموضــع التوجيــه، فإنَّ  .5
م عــى التَّوجيه،  ( فيتقــدَّ التَّعليــُل، وقليــًا مــا ُيزاِحــُم التعليــُل ِفكــَر )األزهريِّ
ــراءة  ــٍش﴾ وق ــراءة ﴿إِلاَلِف ُقَرْي ــى ق ــه ع ــاء يف تعليق ــا ج ــُو م ــك َنح وذل
ــراٍت  ــرَّ بتعب ــد ع ــه، فق ــات التوجي ــل بمصطلح ــا يتص ــَاِف﴾. وفي ﴿إلي
غــِة، فهــو  مثــل: )فوجهــه كــذا، ففيــه وجهــان، فهــو مصيــٌب مــن ِجهــة اللُّ
رهــم﴾  األتــمُّ امُلختــار، وذلــك َنحــُو مــا جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة ﴿ُيَوخِّ
يتصــل  وفيــا  و﴿َيْكَلُؤُكــم﴾.  ﴿يْكَلوُكــْم﴾  وقــراءة  ُرُهــْم﴾،  و﴿ُيَؤخِّ
ــة  ــى والدالل ــملت املعن ــت، فش ــد تنوع ــا ق ــُر إىل أنَّ ــه أش ــوارد التوجي بم
ــاء  ــوال العل ــم، وأق ــرب ولغاهت ــرآن، وكام الع ، والق يفَّ ــصَّ ــاس ال والقي
ــن  ــاج واب ــراء والزجَّ ــو الف ــن، نح ــن- واملفري ــن والكوفي ــن البصي -م
ــُو  ــك َنح ، وذل ــيٍّ ــٍل عق ــن دلي ــه م ــا لدي ــة إىل م ــم، باإلضاف ــد، وغره جماه
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رهــم﴾  مــا جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة ﴿ِرَئــاَء﴾ و﴿ِريــاَء﴾، وقــراءة ﴿ُيَوخِّ
ــه،  ــدار التوجي ــن مق ــا ع ــا﴾. أمَّ ــًا﴾ و﴿ِقَياًم ــراءة ﴿ِقَي ــْم﴾، وق ُرُه و﴿ُيَؤخِّ
ــوُن  ــد يك ــه، وق ــاِس أو بدون ــع القي ــٍة م ــن مجل ــر م ــٍة أو بأكث ــد كان بجمل فق
ذلــك متبوًعــا بالنَّقــِل عــن العلــاء ُمســتخدًما مــا أفــرزه عقلــُه مــن جــوازاٍت 
ــا  ــه بعــض القــراءات القرآنيــة رصفيًّ صوتيــٍة أو رصفيــٍة أو دالليــٍة. وكان يوجِّ
ا مــا فيهــا مــن إعــاٍل بالقلــب، وذلــك َنحــُو مــا  ً ــا ُلغــات، ُمفــرِّ عــى أنَّ
ــًدا إبــدال اهلمــزة الثانيــة  ــَة﴾ مؤيِّ ــَة﴾ و﴿أيمَّ جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة ﴿أئمَّ
، وقــراءة ﴿إِلاَلِف﴾ و﴿إليــَاِف﴾ -بــا يف  يــاًء اســتناًدا إىل القيــاس الــصيفِّ
مســان والدخيــل يف القــول بحــْذِف  عــرِض هــذه القــراءة مــن معارضتــي الشَّ
ــه  اع ــه إىل اطِّ ــارٍة من ــزة األوىل- يف إش ــرة اهلم ــباع ك ــة وإش ــزة الثاني اهلم
نِــه منهــا، وقــد يســتعن يف توجيهــه الــصيفِّ  هجــات ومتكُّ عــى كثــٍر مــن اللَّ
بقــراءاٍت ُأخــَر ُتشــبه موضــع حديثــه، ويف إطــار توجيهــه قــد يشــر إىل حَلــٍن 
ــه  ــا يوجِّ ــة، وعندم ــة الصفي ــكام إىل البني ــوء االحت ــه يف ض ت ــا ِصحَّ ًن ــا ُمبيِّ م
ــذه  ــال ه ــن خ ــا، وم ــه إىل إحداه ــل يف توجيه ــد ال يمي ــراءٍة ق ــن ق ــر م أكث

. ــاريِّ ــٍر األنب ــاج، وأيب بك ج ــو الزَّ ــاتذته، نح ــره بأس ــدو تأثُّ ــات يب التوجيه
ــٍه  ــب يف َوْج ــال بالقل ــان اإلع ــال بي ــن خ ــم -م ــه والفه ــار التوجي يف إط  .6
ــن  ــراءات، تكم ــض الق ــريِّ لبع ــدى األزه ــا ل ــة ترجيًح ــح أنَّ ثمَّ ــا- اتَّض م
ــى  ــُم ع ــُث احُلْك ــراءات حي ــض الق ــن بع ــح ب جي ــح بالرَّ ــه يف التصي ماحُم
ــا أفضــل مــن األخــرى واصًفــا إيَّاهــا باجليــدة أو غــر  إحــدى القراءتــن بأنَّ
ــول  ــُئ إىل الق ــد يوم ــه، وق ــن ترجيح ــح ع ــي تفص ــات الت ــن الصف ــك م ذل
جيــح بــن القــراءات مــن خــال قولــه: )وهــو أفصــح، وهــي جيــدٌة،  بالرَّ
فهــو أتــمُّ وأفصــح(، وقــد ُيعــِرض عــن الرجيــح يف إشــارٍة منــه إىل اســتواء 
ــى  ــى املعن ــاد ع ــك باالعت ــة، وكلُّ ذل ــن الفصاح ــة م رج ــن يف الدَّ القراءت
ُركــم﴾  جيــح، عــى َنحــو مــا جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة  ﴿ُيَوخِّ كدليــٍل للرَّ
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ُرُهــْم﴾ حيــث اختــاف البنيــة الصفيــة مــن ِجهــة  ُرهــم﴾، يف ﴿ُيَؤخِّ و﴿ُنَوخِّ
ــواًزا. ــزة واوا ج ــدال اهلم إب

ــراءٍة  ــريِّ لق ــدى األزه ــاًرا ل ــة اختي ــح أنَّ ثمَّ ــه والرجي ــى التوجي ــب ع ترت  .7
قرآنيــٍة عــى ُأخــرى بعــد أن يقــوم بتوجيههــا وترجيحهــا؛ ومــن َثــمَّ يكــوُن 
النــصُّ أحياًنــا عــى أنَّ قــراءًة مــا هــي القــراءُة املختــارُة، مــن خــال قولــه: 
والقــراءًة امُلختــارُة كــذا، أو »وهــو االختيــار«، أو »فهــو األتــمُّ امُلختــار«، أو 
ــْم﴾،  »القــراءة بكــذا«، عــى َنحــو مــا جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة ﴿يْكَلوُك
ــا  ــو م ــبعة، وه ــزٍة ُمش ــم﴾ هبم ــاره ﴿ َيْكَلُؤُك ــث اختي ــم﴾، حي و﴿َيْكَلُؤُك
أيَّدُتــه. وكانــت ضوابــط اختيــاره كامنــًة يف ضوابــِط االختيــار امُلســتنِد عــى 
اء، أو االســتناد عــى االشــتقاق، أو البنيــة الصفيــة، أو االســتناد  كثــرة القــرَّ
ــن  ــا ب ــاِر ُمتنوًع ــه يف االختي ــمَّ كان منهُج ــْن َث ــياق؛ وِم ــى والس ــى املعن ع
ــن  ــاره، وب ــة يف اختي ــل والرواي ــِر والنق ــى األث ــِد ع ــريِّ املعتم ــِج األث املنه
ــه  ــث كوُن ــار حي ــا يف االختي ــِة وفصاحتِه ــى اللغ ــِد ع ــويِّ امُلعتم غ ــج اللُّ املنه
عــى األقيــس ُلغــة، بــا فيهــا مــن بنيــة رصفيــة تؤيــد ذلــك، وبــن االعتــاِد 
ــرها يف  ــة وتفس ــى اآلي ــى معن ــاُد ع ــُث االعت ــويِّ حي ــج املعن ــى املنه ع
ــن  ــه م ــق ب ــا يتعل ــارات وم ــَم االختي ــري ِعْل ــا يث ــو م ــراءة، وه ــار الق اختي
ــوء  ــة يف ض ــة الصفي ــاف البني ــر اخت ــن أث ــِرب ع ــٍة، ُتع ــات رصفي دراس
ــه  ــاء يف تعليق ــا ج ــو م ــى نح ــى، ع ــه واملعن ــة يف التوجي ــراءات القرآني الق
ــاء﴾  ــراءة ﴿ِضَئ ــدي ق ــُث تأيي ــاًء﴾، - حي ــاًء﴾ و﴿ِضَي ــراءة ﴿ِضَئ ــى ق ع
ــوا﴾  ــراءة ﴿تُل ــب- وق ــى القل ــزًة ع ــاء مه ــب الي ــل قل ــى تأوي ــا ع أيًض
ــاره  ــة ُمت ــرُب أهلي ــا ُيع ــو م ــاَء﴾، وه ــاَء﴾ و﴿ِري ــُووا﴾، وقراءة﴿ِرَئ و﴿َتْل
ــه مل  ــة، وأنَّ ــروط الثاث ــا ال ــق عليه ــي تنطب ــة الت ــراءات املروي ــار الق يف إط
ــث  ــش﴾ حي ــراءة ﴿َمعايِ ــاره ق ــيَّا يف اختي ا، وال س ــوائيًّ ــاًرا عش ــن اختي يك
ــم  ــمَّ حك ــن َث ــة؛ وم ــول اللغوي ــا األص ــا وموافقته اء هب ــرَّ ــم الُق ــراءة ُمعظ ق
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عــى قــراءة ﴿َمعائـِـش﴾ باللحــن، ذلــك احُلكــم الــذي خلصــُت مــن التَّعليق 
عليــه بجــواز اهلمــز موافًقــا أبــا حيــان ُمســتنًدا إىل قــرار جممــع اللغــة العربيــة 
ــمَّ فــا ينبغــي وْصــف القــراءة بالشــذوذ، عــى نحــو مــا  بالقاهــرة؛ ومــن َث

ــث. ــاُوٍل بالبح ــن تن ــبق م س
ملَّــا كان التوجيــه والرجيــح واالختيــاُر واِضًحــا لــدى األزهــري حيــث بيــاُن   .8
البنيــة الصفيــة مــن خــال اإلعــال بالقلــب يف َوجــٍه وأثــر ذلــك يف توجيــه 
ــى  ــط باملعن ــل املرتب ــن التعلي ــُل م ــك مل ي ــإنَّ كلَّ ذل ــا، ف ــراءة ومعناه الق
ــاَء﴾،  ــاَء﴾ و ﴿ِري ــراءة  ﴿ِرَئ ــى ق ــه ع ــاء يف تعليق ــا ج ــو م ــى نح ــا، ع غالًب
نــاُؤش﴾، ذلــك التعليــُل الــذي يمكــُن وْصُفــه  نــاُوش﴾ و﴿التَّ وقــراءة ﴿التَّ
ــاف  ــر اخت ــل بأث ــا يتص ــر م ــر وتقري ــة والتَّفس ــرض اإلبان ــٌل لغ ــه تعلي بأنَّ
ــل  ــذا التعلي ــال ه ــن خ ــدا م ــد ب ــى، وق ــه واملعن ــة يف التوجي ــة الصفي البني
ــٌة، باإلضافــة إىل علــة األصــل  ــًة علــٌة صوتي ــة اإلعــال بالقلــب عامَّ أنَّ ِعلَّ
ــل،  ــُل بالثق ــده التعلي ــر عن ــمَّ ظه ــن َث ــة؛ وم ــي للكلم ــذر املعجم ــث اجل حي
ــا-  ــده -يف معظمه ــل عن ــمَّ فالعل ــن َث ــتعال؛ وم ــل، واالس ــة، واألص واخلف
ــة، وقــد  ــة والداللي ــِة إىل العلــل القياســية واجلدلي ــُل اســتعالية، باإلضاف ِعل
ــن  ــل يمك ــه يف التَّعلي ــُل بطريقت ــا يتص ــا. وفي ــده أحياًن ــُل عن ــُل العل تتداخ
، أو »املعنــى  ــل باســتخدام ألفــاٍظ رصحيــٍة، مثــل ألنَّ ــه قــد علَّ اإلشــارة إىل أنَّ
ــا،  ــًا جمازيًّ ــل تعلي ــد ُيعلِّ ــِة، وق ــِة املركب ــِر العل ــل بِِذْك ــد ُيعلِّ ــذا«، وق ــى ك ع

ــل.  ــِن التَّعلي ــون بُحس ــمه الباغي ــا وس ــو م وه
مــن خــال مــا تقــدم ِذكــره مــن نتائــج يمكــُن القــوُل: إنَّ األزهــري يف َمْزِجــه   .9
 - يفِّ - بنْقِلــِه مــا يســمعه أو مــا ُرِوي -وبــن منهــج الــصَّ غــويِّ بــن منهــج اللُّ
مــن جهــِة اعتــداِده بأقيســته وتقديســه القاعــدة الصفية التــي ال ُيالفهــا؛ ومن 
ــدة-  ــذه القاع ــى ه ــًة ع ــراءات حُمافظ ــض الق اِء يف بع ــرَّ ــراءة الق ــئ ق ــمَّ ُيطِّ َث
ــه مــع كلِّ هــذا يمــزُج ذلــك بمنهــِج امُلفــرِّ حيــث اعتنــاؤه بــا ينــمُّ عــن  فإنَّ
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درايتــه بــأرسار العربيــة وعاقــة اختــاف البنيــة الصفيــة باملعنــى مــن خــال 
ــه،  ــه وفهم ــعة إدراك ــن س ــراب ع ــار اإلع ــٍه، يف إط ــب يف َوْج ــال بالقل اإلع
ــاف  ــن اخت ــه م ــا تتضمن ــة ب ــراءات القرآني ــن دور الق ــرب ع ــا أع ــو م وه
فيــة يف اتِّســاع املعنــى وثرائــه، مــن بــاب التنــوع والتَّغايــر، وليــس  البنيــة الصَّ
ناُقــض، يف إطــار إعجــاِز القــرآن الكريــم، وهــو مــا َيــُدلُّ عــى أنَّ  مــن بــاب التَّ
ــداوُل  ــه التَّ ــى، ُيعــرُب عن ــِة واملعن في ْ ــة الصَّ ــا بــن اختــاف البني ــَة ارتباًط َثمَّ
لــدى أصحــاب اللَّهجــات العربيــة، عــى نحــو مــا جــاء يف تعليقــه عــى قــراءة 
﴿ُقيــَل﴾، و﴿ُغيــَض﴾، و﴿يُسَء﴾، و﴿ُســيَئْت﴾، و﴿ُجــيَء﴾، بضــم أوائــل 

هــا. هــذه احلــروف، وقــراءة الباقــن بكــر أوائــل هــذه احلــروف كلِّ
فيــة يف ضوء القــراءات القرآنيــة وأثره يف  يف إطــاِر وْضــِع اختــاف البنيــة الصَّ  .10
 - التَّوجيــه واملعنــى -مــن خــاِل اإلعــاِل بالقلــِب يف َوْجــٍه لــدى األزهــريِّ
ــا  ( ب ــريِّ ــدى )األزه ــا ل ــَة ِفْقًه َ أنَّ َثمَّ ــنَّ ، تب ــيِّ ــِر احلداثِ ــكِّ الفك ــى حم ع
ــصِّ  ــة النَّ ــم ُلغ ــة وعل ــيميائيِة والتَّداولي ــو الس ــن، نح ــن املحدث ــه ع ــَر ل ُنظِّ
لِقــي، وغــر ذلــك، عــى نحــو مــا جــاء يف تعليقــه عــى  ومضمــون نظريــة التَّ
هــا، وإْن كان ذلــك مل ُيســمَّ بمســمياته احلديثــة،  القــراءات موضــع البحــث كلِّ
ــذا  ــِة هل ــي اأُلمَّ ِف ــن ُمثقَّ ــٍة م ــر قليل ــٍة غ ــَر فئ ــضُّ تنكُّ ــذي يُق ــر ال ــو األم وه
ــا مــع العــص،  ــه مل يعــْد متواكًب ــه بأنَّ امهــم ل ــه، واهتِّ الــراث، وافتئاهتــم علي
ــم اســَتَقوا هــذه األفــكار مــن الغــرب الــذي يعــادي تراَثنــا،  مــن ُمنطلــق أنَّ
ــى صــار  ــا املســتغربن هــذا الفكــُر حتَّ ــى عليــه، وســيطر عــى مثقفين ويتجنَّ
اُث امُلفــَرى  لدهيــم عقيــدًة، هلــا يتحمســون، وإليهــا يدعــون، بينــا هــذا الــرُّ
ــا االقتصــار عــى الفخــر  ــمَّ ال ينبغــي لن ــراٌء مــن كلِّ ذلــك؛ ومــن َث ــه ب علي
ــا  ــرد يف تراثن ــا مل ي ــت ب ــا أت ــة كوِن ــن جه ــا، م ــاخ منه ــة واالستنس باحلداث
دنــا قبــل  العــريب، بــل ينبغــي االســتقراء؛ للخــروِج مــن تبعيتنــا وإظهــاِر تفرُّ

ره لنــا مــن ِفكــٍر. َر لنــا الغــرُب مــا ُيصــدِّ أْن ُيصــدِّ
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ــي  • ــى ع ــق موس ــة وحتقي ــاري )ت: 926هـــ(، دراس ــا األنص ــم، زكري ــرآن العظي ــراب الق إع
ــرة، 1421هـــ- 2001م. ــة القاه ــوم، جامع ــة دار العل ــتر، كلي ــالة ماجس ــعود، رس ــى مس موس

ــورة  • ــة س ــس إىل ناي ــورة يون ــن أول س ــطي )ت: 455هـــ( م ــرآن، الرقس ــراب الق إع
ــوراه، جامعــة  ــم الســواعر، رســالة دكت ــق ودراســة، عــاد يونــس عبدالكري النحــل، حتقي

1438هـــ-2016م.  ــم،  القصي
إعــراب القــرآن، النحــاس )ت: 338هـــ(، حتقيــق د. زهــر غــازي، عــامل الكتــب، مكتبــة  •

ْبَعــُة الثانيــة، 1405هـــ- 1985م. النهضــة العربيــة، الطَّ
ــالة  • ــي، رس ــام نب ــب غ ــة، أنج ــراءات القرآني ــوء الق ــام يف ض ــدال واإلدغ ــالل واإلب اإلع

ــعودية، 1410هـــ- 1989م. ــة، الس ــة املكرم ــات، مك ــة للبن ــة الربي ــوراه، كلي دكت
أثــر القــراءات القرآنيــة يف الدراســات النَّحويــة، د. عبدالعــال ســامل مكــرم، مؤسســة عــي  •

ــاح، الكويــت، 1978م.  جــراح الصب
ــي  • ــد حمي ــق حمم ــام )ت: 761هـــ(، حتقي ــن هش ــك، اب ــن مال ــة اب ــالك إىل ألفي ــح املس أوض

ــروت، 2001م. ــدا، ب ــة، صي ــة العصي ــد، املكتب ــن عبداحلمي الدي
البحــر املحيــط، أبــو حيــان األندلــي )ت: 745هـــ(، حتقيــق عــادل عبداملوجــود وآخريــن،  •

دار الكتــب العلميــة، بروت، لبنــان، الطبعــة األوىل، 1413هـــ- 1993م.
ــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق عــي بــن حممــد العمــران، دار  • ــم اجلوزي ــن قي ــد، اب ــع الفوائ بدائ

عــامل الفوائــد، جــدة، 1433هـــ- 2012م.
البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن طريَقــِي الشــاطبية والــدرى، عبدالفتــاح  •

ْبَعــُة األوىل، 1401هـــ.  القــايض، دار الكتــاب العــريب، بــروت، لبنــان، الطَّ
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حممــد بــن حممــد بــن عبدالــرزاق املرتــى الزبيــدي،  •

)ت: 1205هـــ(، طبعــة دار الكتــب املصية، مــص، د. ت.
التبــصة والتذكــرة، أبــو حممــد عبــداهلل الصيمــري )ت: 541هـــ(، حتقيــق د. فتحــي أمحــد  •

ْبَعــُة األوىل، 1402هـــ- 1982م. مصطفــى عــي الديــن، دار الفكــر، دمشــق، الطَّ
التبيــان يف إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء عبــداهلل بن احلســن بــن عبــداهلل العكــري )ت: 616هـ(،  •

حتقيــق عــي حممــد البجــاوي، مكتبة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، القاهــرة، د. ت. 
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التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنر، تونس، 1997م. •
ــراث  • ــة يف ال ــال الكامي ــرة األفع ــة لظاه ــة تداولي ــرب، دراس ــمء الع ــد العل ــة عن التَّداولي

ــة األوىل،  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــراوي، دار الطليع ــعود صح ــريب، د. مس ــاين الع اللس
2005م.

ــق  • ــة وحتقي ــون »ت399هـــ«، دراس ــن غلب ــن ب ــو احلس ــمن، أب ــراءات الث ــرة يف الق التذك
ــُة األوىل،  ْبَع ــدة، الطَّ ــظ القرآن الكريم بج ــة لتحفي ــة اخلري ــويد، اجلاع ــدي س ــن رش أيم

1412هـــ- 1991م.
الرتابــط النــي يف شــعر خليفــة التليــي »دراســة تطبيقيــة يف ضــوء نحــو النــص«، د. فايــز  •

ــات  ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز املل ــة، مرك ــات لغوي ــة الدراس ــي، جمل ــي ترك صبح
ــو 2014م. ــو/ يولي ــامية، ماي اإلس

ــوض  • ــق د. ع ــاريس )ت: 377هـــ(، حتقي ــي الف ــو ع ــيبويه، أب ــاب س ــىل كت ــة ع التعليق
القــوزي، جامعــة امللــك ســعود، الريــاض، 1415هـــ- 1994م.

العبيدي، منشـورات جامعـة  • اللغـوي يف كتاب سـيبويه، د. شـعبان عـوض حممد  التعليـل 
ليبيا، 1999م. بنغـازي،  قـار يونس، 

ــوراه  • ــالة دكت ــه يف )15( رس ــل حتقيق ــدي )ت: 468هـــ(، أص ــْيط، الواح ــُر الَبِس ْفِس التَّ
ــن  ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــي، جامع ــث العلم ــادة البح ــعود، ع ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع

ــة األوىل، 1430هـــ. ــامية، الطبع ــعود اإلس س
ــرج،  • ــو الف ــن أب ــيد الش ــبع، س ــراءات الس ــاين يف الق ــرز األم ــاين يف رشح ح ــب املع تقري

ــُة األوىل، 1413هـــ.  ْبَع ــورة، الطَّ ــة املن ــان، املدين ــر، دار الزم وآخ
ــد  • ــه أمح م ل ــدَّ ــه وق ــكري، حقق ــعيد السُّ ــو س ــه أب ــا أغفل ــل ممَّ ــعار ُهَذي ــر أش ــمم يف تفس التَّ

ْبَعــُة األوىل، وزارة املعــارف العراقيــة ومطبعــة العــاين، بغــداد،  ناجــي القيــي، وآخــران، الطَّ
1962م. 1381هـــ-  العراق، 

ــريب،  • ــراث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق حمم ــري، حتقي ــة، األزه ــب اللغ هتذي
بــروت، لبنــان، الطبعــة األوىل، 2001م.

ــق د.  • ــرادي )ت: 749هـــ(، حتقي ــك، امل ــن مال ــة اب ــرح ألفي ــالك ب ــد واملس ــح املقاص توضي
ْبَعــُة األوىل، 1422هـــ- 2001م.  عبدالرمحــن عــي ســليان، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، مــص، الطَّ



اختالف البنية الصفية يف ضوء القراءات القرآنية وأثره يف التوجيه واملعنى - دراسة يف معاين القراءات لألزهري

76       جملة الدراسات اللغوية مج 21 ع 4 )شوال - ذو احلجة 1440هـ / يونيو - أغسطس 2019م (

التيســر يف القــراءات الســبع، أبــو عمــرو الــداين )ت: 444هـــ(، حتقيــق د. حاتــم الضامــن،  •
ْبَعــُة األوىل 1429هـــ- 2008م.  مكتبــة الصحابة، الشــارقة، اإلمــارات، الطَّ

ــق  • ــر الطــري )ت: 310هـــ(، حتقي ــن جري ــل آي القــرآن، حممــد ب ــان عــن تأوي جامــع البي
ــص،  ــرة، م ــر، القاه ــة، دار هج ــن يام ــند حس ــي، وعبدالس ــن الرك ــداهلل عبداملحس د. عب

ــُة األوىل، 1422هـــ- 2001م. ْبَع الطَّ
اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــداهلل القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق أمحــد الــردوين، دار  •

ْبَعــُة الثانية، 1384هـــ- 1964م. الكتــب املصيــة، القاهــرة، الطَّ
حاشــية اخلــري عــىل رشح ابن عقيــل، حممــد اخلــري )ت: 335هـــ(، دار إحيــاء الكتب  •

العربيــة، عيســى البايب احللبــي، القاهــرة، د. ت. 
ــق  • ــة )ت: 403هـــ(، حتقي ــن زنجل ــد ب ــن حمم ــن ب ــة عبدالرمح ــو زرع ــراءات، أب ــة الق حج

ْبَعــُة اخلامســة، 1418هـــ- 1997م. ســعيد األفغــاين، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، الطَّ
احلجــة يف القــراءات الســبع، ابــن خالويــة )ت: 370هـــ(، حتقيــق عبــد العــال ســامل مكــرم،  •

ْبَعــُة الثالثــة، 1399هـــ- 1979م. دار الــروق، القاهــرة، الطَّ
ــون  • ــي، دار املأم ــن قهوج ــدر الدي ــق ب ــاريس، حتقي ــي الف ــو ع ــبعة، أب ــراء الس ــة للق احلج

ــُة األوىل، 1413هـــ- 1992م. ْبَع ــان، الطَّ ــروت، لبن ــراث، ب لل
اخلصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن ِجنِّــي )ت: 391هـــ(، حتقيــق حممــد عــي النجــار، اهليئــة  •

املصيــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، الطبعة الثالثــة، 1408هـــ- 1988 م.
الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أمحــد بــن يوســف  •

بــن عبدالدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756هـــ(، حتقيــق د. أمحــد حممــد اخلــراط، 
دار القلــم، دمشــق، 1406-1986م.

ــورات  • ــي، منش ــعيد النعيم ــام س ــي، د. حس ــن جن ــد اب ــة عن ــة والصوتي ــات اللهجي الدراس
ــراق، 1980م. ــة، الع وزارة الثقاف

دراســات رصفيــة يف اإلبــدال واإلعــالل واإلدغــام، د. عبــد الــرازق البســيوين، دار الطباعــة  •
ْبَعُة األوىل، 1393هـــ- 1973م. املحمديــة، القاهــرة، الطَّ

دراسات ألسلوب القرآن الكريم، د. حممد عبداخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة، د. ت. •
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ــن  • ــبع الب ــد الس ــواردة يف رشح القصائ ــة ال ــراءات القرآني ــة يف الق ــا الصفي ــة القضاي دراس
ــة  ــة العربي ــات يف اللغ ــوث ودراس ــة بح ــر، جمل ــليان العم ــن س ــح ب ــاري، د. صال األنب
ــعودية،  ــاض، الس ــعود، الري ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة، جامع ــة العربي ــة اللغ ــا، كلي وآداهب

1408هـ. ج2، 
ــرتاباذي )ت:  • ــه لإلس ــب )ت: 646هـــ( ورشح ــن احلاج ــافية اب ــويت يف ش ــدرس الص ال

686هـــ(، هيــام ســليم عبداللطيــف ناصيــف، رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
فلســطن، 1424هـــ- 2003م.

داللــة املصــدر الصفيــة يف النصــوص القرآنيــة، عبداملجيــد، أبــو ســعيد، جملــة اإلســام يف  •
آســيا، اجلامعــة اإلســامية العامليــة، ماليزيــا، املجلــد 9، العــدد1، يونيــو 2012م. 

ديوان حسان بن ثابت، حتقيق د. وليد عرفات، دار صادر، بروت، لبنان، 2006م. •
ديــوان زهــر بــن أيب ســلمى، بديوانــه ص104، رشح ثعلــب )ت: 291هـــ(، حتقيــق حنــا  •

نــص احلتــي، دار الكتــاب العــريب، بــروت، لبنــان، 1424هـــ- 2004م.
ــب،  • ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــي عب ــق ع ــويس )ت: 1270هـــ(، حتقي ــاين، األل روح املع

ــُة األوىل، 1415هـــ. ْبَع ــان، الطَّ ــروت، لبن ب
الزاهــر يف معــاين كلــمت النــاس، أبــو بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري )ت: 328هـــ(، حتقيق  •

ْبَعــُة األوىل، 1412هـــ- 1992م. د. صالــح الضامن، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، الطَّ
الســبعة يف القــراءات، البــن جماهــد )ت: 324هـــ(، حتقيــق د. شــوقي ضيــف، دار املعــارف،  •

مــص، 1980م.
رس صناعــة اإلعــراب، ابــن جنــي، دراســة وحتقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم، دمشــق،  •

ــُة األوىل، 1985م. ْبَع الطَّ
ــاؤوط،  • ــعيب األرن ــإرشاف ش ــن ب ــة حمقق ــق جمموع ــي، حتقي َهب ــالء، الذَّ ــالم النب ــر أع س

ــرة، 1417هـــ- 1996م. ــة ع ــة احلادي ــان، الطبع ــروت، لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس
سيميائيات بورس، سعيد بنكراد، جملة عامات، املغرب، مج1، ع1، 1994م. •
ســيميائية شــارلز ســاندرس بــورس، قــراءة أوليــة، د. آمنــة بلعــي، جملــة اآلداب العامليــة،  •

ــاب العــرب، دمشــق، ســوريا، س34، ع138، 2009م.  احتــاد الكت
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ــة  • ــة العربي ــي، املنظم ــد الصمع ــة د. أمح ــو، ترمج ــو إيك ــة، أمرت ــفة اللغ ــيميائية وفلس الس
للرمجــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة األوىل، 2005م.

ــش )ت:  • ــر اجلي ــد، ناظ ــهيل الفوائ ــرح تس ــد ب ــد القواع ــمى بتمهي ــهيل املس رشح التس
ــرة، ط1،  ــام، القاه ــن، دار الس ــر وآخري ــد فاخ ــي حمم ــق د. ع ــة وحتقي 778هـــ(، دراس

2007م. 1428هـــ- 
ــل  • ــد باس ــق حمم ــري )ت: 905هـــ(، حتقي ــد األزه ــح، خال ــىل التوضي ــح ع رشح التصي

ــُة األوىل، 1421هـــ- 2000م. ْبَع ــان، الطَّ ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
رشح التصيــف، تأليــف عمــر بــن ثابــت الثانينــي )ت: 442هـــ(، حتقيــق د. إبراهيــم بــن  •

ْبَعــُة األوىل، 1419هـــ 1999م. ســليان البعيمــي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطَّ
رشح محاســة أيب متــام، األعلــم الشــنتمري )ت: 476هـــ(، حتقيــق د. عــي املفضــل  •

ْبَعــُة األوىل،  مّحــودان، مركــز مجعــة املاجــد للثقافــة والــراث، ديب، اإلمــارات العربيــة، الطَّ
1412هـــ-1992م.

رشح شــافية ابــن احلاجــب، الــريض اإلســراباذي )ت: 686هـــ(، حتقيــق حممــد نور احلســن  •
وآخريــن، دار الكتــب العلمية، بــروت، لبنان، 1402هـــ- 1982م.

رشح طيبــة النــر، حممــد بــن حممد أبــو القاســم النويــري )ت: 875هـــ(، حتقيــق عبدالفتاح  •
الســيد، اهليئــة العامة لشــؤون املطابــع األمريــة، القاهرة، 1406هـــ- 1986م.

ــق  • ــاري )ت: 328هـــ(، حتقي ــر األنب ــو بك ــات، أب ــوال اجلاهلي ــبع الط ــد الس رشح القصائ
ــص، ط5، 1400هـــ-  ــرة، م ــارف، القاه ــارون، دار املع ــد ه ــام حمم ــق عبدالس وتعلي

1980م.
رشح املفصل، ابن يعيش )ت: 643هـ(، مكتبة املتنبي، القاهرة، 1990م.  •
ــة، القاهــرة،  • ــو العبــاس أمحــد القلقشــندي، مطبعــة دار الكتــب املصي ُصبــح األعشــى، أب

1922م. 1340هـ- 
رشح ابــن الناظــم عــىل ألفيــة ابــن مالــك، بــدر الديــن حممــد ابــن اإلمــام مجــال الديــن حممــد  •

بــن مالــك )ت686هـــ(، حتقيــق حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بروت، 
ــُة األوىل، 1420هـ- 2000م. ْبَع لبنان، الطَّ
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حــاح »تــاج اللغــة وِصحــاح العربيــة«، للجوهرّي »إســاعيل بــن مّحــاد« )ت: 393هـ(،  • الصِّ
ــة،  ــُة الرابع ْبَع ــان، الطَّ ــروت، لبن ــن، ب ــم للماي ــار، دار العل ــور عّط ــد عبدالغف ــق أمح حتقي

1407هـ- 1987م.
صحيــح ُمســلم )ت: 261هـــ(، بــرح النــووي، ضبــط عى نســخة حممــد فــؤاد عبدالباقي،  •

دار الكتــب العلميــة، بروت، لبنــان، د. ت. 
طبقــات القــراء الســبعة وِذكــر مناقبهــم وقراءاهتم، أمــن الدين ابــن الســار )ت: 782هـ(،  •

حتقيــق أمحد حممــد عــزوز، املكتبة العصيــة، صيدا، بــروت، 1423هـــ- 2003م.
ــق  • ــي، حتقي ــوي اليمن ــاز، العل ــق اإلعج ــوم حقائ ــة وعل ــن ألرسار البالغ ــراز املتضم الط

ــة األوىل، 1423هـــ-  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــة العصي ــداوي، املكتب ــد هن د. عبداحلمي
2002م.

ــة  • ــن عطي ــز« الب ــاب العزي ــر الكت ــز يف تفس ــرر الوجي ــاب »املح ــة يف كت ــر الصوتي الظواه
الغرناطــي يف ضــوء علــم اللغــة احلديــث، عبدالقــادر ســيا، رســالة ماجســتر، كليــة اللغــة 

ــورة، 2001م. ــة املن ــامية، املدين ــة اإلس ــة، اجلامع العربي
ــق د. قــر  • ــن الصغــاين )ت: 650هـــ(، حتقي ــاب الفاخــر، ريض الدي ــاب الزاخــر واللب العب

حممــد حســن، املجمــع العلمــي العراقــي 1398هـــ- 1978م.
ــور  • ــب عبدالصب ــق وتعري ــش، حتقي ــري فلي ــد، هن ــوي جدي ــاء لغ ــى بن ــة الفصح العربي

ْبَعــُة الثانيــة، 1983م. شــاهن، دار املــرق، بــروت، لبنــان، الطَّ
علــة كثــرة االســتعمل يف كتــاب ســيبويه، رشــيد العبيــدي، بحــث منشــور يف جملــة املجمــع  •

العلمــي العراقــي، ج1، جملــد 52، 2005م.
علتــا االســتخفاف واالســتثقال عنــد ابــن جنــي، رشــيد العبيــدي، جملــة املجمــع العلمــي  •

ــد 51، ج1، 2004م.  ــي، جمل العراق
ــة،  • ــدس املفتوح ــة الق ــات جامع ــوري، مطبوع ــواد الن ــد ج ــة، مم ــوات العربي ــم أص عل

1997م. األردن،  عــان، 
علــم لغــة النَّــص: املفاهيــم واالجتاهـــات، للدكتــور ســعيد بحــري، مكتبــة لبنان نــارشون،  •

الركــة املصيــة العامليــة للنــر، لونجــان، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 1998م.
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العنــوان يف القــراءات الســبع، أبــو طاهــر الرقســطي )ت: 455هـــ(، حتقيــق د. زهــر زاهد  •
وآخر، عــامل الكتــب، بــروت، 1405هـ.

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، الشــافعي )ت: 833هـــ(، طبعــة جديــدة منقحــة معتمــدة  •
عــى برجســرارس، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1427هـــ- 2006م.

ــطن،  • ــس، فلس ــص، نابل ــة الن ــوري، مطبع ــواد الن ــد ج ــوات، حمم ــم األص ــول يف عل فص
1991م.

القاموس املحيط، للفروزآبادي، الطبعة األوىل، القاهرة، 1303هـ. •
القــراءات التــي اهتمهــا النحــاة باللحــن )جًعــا ودراســة(، أرشف إبراهيــم الشــواديف أمحــد،  •

رســالة ماجســتر، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة األزهــر، املنصــورة، مــص، 2005م.
ــة، دار  • ــم قاب ــا«، عبداحللي ــا- وأحكامه ــا- حجيته ــا- ثبوهت ــة »تارخيه ــراءات القرآني الق

الغــرب اإلســامي، بــروت، لبنــان، ط1، 1999م.
القــراءات القرآنيــة يف ضــوء علــم اللغــة احلديــث، د. عبدالصبــور شــاهن، مكتبــة اخلانجي،  •

ت. د.  القاهرة، 
ــة  • ــع اللغ ــد، جمم ــوقي أمح ــد ش ــد، وحمم ــف اهلل أمح ــد خل ــراج مم ــة، إخ ــول اللغ ــاب يف أص كت

العربيــة، اهليئــة املصيــة العامــة ملطابــع الشــؤون األمريــة، القاهــرة، مــص، 1388هـــ- 1969م.
ْبَعــُة الثالثــة،  • الكتــاب، ســيبويه، حتقيــق عبدالســام هــارون، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، الطَّ

1408هـ- 1988م.
الكشــاف، الزمــري، حتقيــق وتعليــق ودراســة عــادل أمحــد عبداملوجــود، مكتبــة  •

1998م.  1418هـــ-  األوىل،  الطبعــة  الريــاض،  العبيــكان، 
الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب  •

ْبَعُة  )ت: 437هـــ(، حتقيــق د. حميــي الديــن رمضــان، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، الطَّ
الثالثة، 1404هـ- 1984م.

ــن  • ــا أم ــى بتصحيحه ــدة، اعتن ــة جدي ــور )ت: 711هـــ(، طبع ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس
حممــد عبدالوهــاب وحممــد الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، لبنــان، 

ْبَعــُة الثالثــة، 1419هـــ-1999م. الطَّ
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ــُة األوىل،  • ْبَع ــعودية، الطَّ ــاض، الس ــة، الري ــراج الدولي ــوث، دار املع ــار الغ ــش، مت ــة قري لغ
1997م. 1418هـ- 

املبســوط يف القــراءات العــر، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن األصبهــاين )ت381هـــ(، حتقيق  •
ســبيع محــزة حاكيمــي، جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1981م.

جممــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبداحلليــم بــن تيميــة احلــراين )ت:  •
728هـــ(، حتقيــق عبدالرمحــن بــن حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 

الريــف، املدينــة النبويــة، اململكــة العربيــة الســعودية، 1416هـ- 1995م.
ــي  • ــق ع ــي، حتقي ــن جن ــا، اب ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي املحتس

النجــدي ناصــف وآخريــن، املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية، القاهــرة، 1415هـــ- 
1994م.

املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، ابــن عطيــة األندلــي )ت: 546هـــ(، حتقيــق  •
ــان، ط 1، 1422هـــ-  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــام عبدالش عبدالس

2001م.
ــن  • ــح ب ــة د. فال ــر، ترمج ــة، وديرفيهفيج ــج هاين ، فولفجان ّ ــيِّ ــة النَّ غ ــم اللُّ ــل إىل عل مدخ

ــعود، 1419هـــ - 1999م. ــك س ــة املل ــْر جامع ــي، َن ــبيب العجم ش
املســائل املشــكلة املعروفــة بالبغداديــات، أبــو عــي الفــاريس )ت: 377هـــ(، دراســة وحتقيق  •

صــاح الديــن عبــداهلل الســنكاوي، مطبعــة العــاين، بغــداد، د. ت.
ــد  • ــري، حمم ــور األزه ــراءات أليب منص ــاين الق ــاب مع ــة يف كت ــة والصفي ــائل النحوي املس

ــودان، 1425هـــ- 2004م. ــان، الس ــة أم درم ــوراه، جامع ــالة دكت ــد، رس ــد أمح حام
املســاعد عــىل تســهيل الفوائــد، ابــن عقيــل )ت: 769هـــ(، حتقيــق حممــد كامل بــركات، دار  •

ــق، 1400هـ- 1998م. الفكر، دمش
اثيــة، د. آمنــة بلعــي، جملــة اخلطــاب، منشــورات  • مظاهــر التَّفكــر الســيميائي يف املعرفــة الرتُّ

ــو،  ــس، يوني ــدد اخلام ــزي وزو، الع ــري- تي ــود معم ــة مول ــاب، جامع ــل اخلط ــر حتلي م
2009م.

ــد درويــش، د. عــوض  • ــق ودراســة د. عي ــو منصــور األزهــري، حتقي معــاين القــراءات، أب
القــوزي، الطبعــة األوىل، 1412هـــ- 1991م.
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معــاين القــرآن وإعرابــه، الزجــاج )ت: 311هـــ(، حتقيــق د. عبداجلليــل عبــده شــلبي، عــامل  •
ْبَعــُة األوىل، 1408هـــ- 1988م. الكتــب، بــروت، لبنــان، الطَّ

ــد  • ــق أمح ــراء )ت207هـــ(، حتقي ــاد الف ــن زي ــى ب ــا حيي ــو زكري ــراء، أب ــرآن، للف ــاين الق مع
ــُة  ْبَع ــص، الطَّ ــرة، م ــة، القاه ــف والرمج ــة للتألي ــدار املصي ــن، ال ــايت وآخري ــف نج يوس

ت. د.  األوىل، 
معجــم القــراءات، د. عبداللطيــف اخلطيــب، دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر، دمشــق،  •

ســوريا، الطبعــة األوىل، 1422هـــ- 2002م.
معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعصــار، الذهبــي )ت: 1348هـــ(، حتقيــق د. طيار  •

آلتــي قــوالج، إســتانبول، تركيا، 1416هـــ- 1995م.
مقاييــس اللغــة، أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس، )ت: 395هـــ(، حتقيق عبدالســام هــارون،  •

ــرة، 1399هـ- 1979م. دار الفكر، القاه
القاهــرة، • األوقــاف،  وزارة  عضيمــة،  عبداخلالــق  حممــد  حتقيــق  املــرد،   املقتضــب، 

مص، 1399هـ.
املمتــع الكبــر يف التصيــف، ابــن عصفــور اإلشــبيي، حتقيــق د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة  •

ْبَعــُة األوىل، 1996م. لبنــان نــارشون، بــروت، لبنــان، الطَّ
ــة،  • ــة املكرم ــد، مك ــامل الفوائ ــزري، دار ع ــن اجل ــني، اب ــد الطالب ــني ومرش ــد املقرئ منج

1419ه.  األوىل،  الطبعــة  الســعودية، 
ــداهلل  • ــم الســقا وعب ــق إبراهي ــاب التصيــف للــمزين(، ابــن جنــي، حتقي املنصــف )رشح كت

ــُة األوىل، 1954م. ْبَع ــرة، الطَّ ــم، القاه ــراث القدي ــاء ال ــن، دار إحي أم
ــا«  • ــة نموذًج ــق عضيم ــد عبداخلال ــيخ مم ــراءات »الش ــن الق ــن م ــاة املعارصي ــف النح موق

مراجعــة وتقويــم، د. ســليان بــن إبراهيــم العايــد، بحــوث املؤمتــر العاملــي األول للقــراءات 
يف موضــوع: القــراءات القرآنيــة يف العــامل اإلســامي أوضــاع ومقاصــد، مركــز اإلمــام أيب 
ــاء،  ــة للعل ــة املحمدي ــة، الرابط ــة املتخصص ــوث القرائي ــات والبح ــداين للدراس ــرو ال عم

ــو 2013م. ــرب، 7-8-9 ماي ــش، املغ مراك
، د. ســعد مصلــوح، جملــة فصــول، اهليئــة املصيــة العامــة  • ــعريِّ َنْحــو أجروميــة للنَّــصِّ الشِّ

ل والثــاين، يوليــو، أغســطس، 1991م. للكتــاب، القاهــرة، املجلــد العــارش، العــددان األوَّ
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النــر يف القــراءات العــر، ابــن اجلــزري )ت: 833هـــ(، أرشف عــى تصحيحــه عــي حممد  •
الصبــاغ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، د. ت.

النَّــص واخلطــاب واإلجــراء، دي بوجرانــد، ترمجــة د. متــام حســان، عــامل الكتــب، القاهــرة،  •
الطبعــة األوىل، 1418هـ- 1998م.

نظــرات يف األخطــاء النحويــة والصفيــة واللغويــة املعــارصة، د. حســن حممــود هنــداوي،  •
ــج43، 2015م. ــرة، م ــمس، القاه ــن ش ــات آداب ع حولي

النكــت احلســان يف رشح غايــة اإلحســان، أبــو حيــان األندلــي )ت: 745هـــ(، حتقيــق د.  •
ْبَعــُة األوىل، 1405هـــ- 1985م. عبداحلســن الفتــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، الطَّ

ينابيــع اللغــة، تأليــف أمحــد بــن عــي البيهقــي )ت544هـــ(، مــن بدايــة كتــاب الشــن إىل  •
نايــة كتــاب الظــاء دراســة وحتقيًقــا، عــادل بــن داخــل بــن محيــد املطــريف، رســالة دكتــوراه، 

كليــة اللغــة العربيــة، اجلامعــة اإلســامية، املدينــة املنــورة، 1438- 1439هـــ.

*****
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