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جامعة كركوك  -كمية التربية
املقدمت

الحمد هلل والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل وبعد:

َّ
فإف مدار هذا البحث دراسة في القراءات القرآنية وتوجيهها لغوياً ونحوياً ،وقػد وقػع

االختي ػػار عم ػػى القػ ػراءات األرب ػػع عشػ ػرة ف ػػي س ػػورة الكه ػػؼ ،معتم ػػديف عم ػػى كت ػػاب إتح ػػاؼ

فضالء البشر في القراءات األربػع عشػرة لمبنػا الػدمياطي ،وقػد اقتصػرنا فػي البحػث عمػى مػا
أمػػا
اختمػػؼ فيػػه العممػػاء فػػي توجيػػه هػػذ القػراءات ،وقػػد قسػػمنا عمػػى تمهيػػد وأربعػػة مباحػػثَّ ،
التمهيد فقد تضمف دراسة في أصؿ القراءات القرآنية ومعرفة الشػروط التػي وضػعها العممػاء

لمتفريؽ بػيف القػراءة الصػحيحة مػف الشػاذة ،ثػـ تحػدثنا عػف كتػاب إتحػاؼ فضػالء البشػر فػي
القراءات األربع عشرة بعد الحديث عف حياة المؤلؼ َّ
وبينا منهجه في الكتاب.

أمػػا المبحػػث الثػػاني فهػػو
وق ػد تضػػمف المبحػػث االوؿ التوجيػػه الصػػوتي لمق ػراءاتَّ ،

خاص بالتوجيه الصرفي ،ومف ثّـ المبحث الثالػث وتضػمف التوجيػه النحػوي ،وجػاء المبحػث

ال اربػػع ليتنػػاوؿ التوجيػػه الػػداللي لمقػراءات ،ثػػـ أنهينػػا البحػػث بخاتمػػة أوجزنػػا فيهػػا النتػػا
توصمنا إليها.

التػػي

وبعػػد ف مػػا كػػاف مػػف ص ػواب هػػذا العمػػؿ مػػف اهلل تعػػالى ،ومػػا كػػاف مػػف خمػػؿ فمػػف

أنفسنا.
ومف اهلل التوفيؽ

متهيد
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

أوالً  :أصل القراءات القرآنية

يقػوؿ الزركشػي ((القػراءات هػي اخػتالؼ ألفػػاظ الػوحي المػذكور فػي كتبػة الحػػروؼ

وكيفيتها مف تخفيؼ وتثقيؿ وغيرهما))(ٔ).

وقػػد جػػاءت روايػػات كثي ػرة عػػف الصػػحابة والتػػابعيف ّأنهػػـ كػػانوا يقولػػوف الق ػراءة سػػنة
يأخذها اآلخر عف األوؿ(ٕ) .وعمى هذا النحو أخذ الصحابة القراءة عػف الرسػوؿ (صػمى اهلل
عميػه وسػػمـ) وأخػػذها عػػنهـ التػابعوف ومػػف ثػػـ تػػابعو التػابعيف ،وهكػػذا تناقمهػػا المسػػمموف جػػيالً

بعد جيؿ.

وفي دراسة قراءة القػرآف ينبغػي لنػا أف نبػدأ بعصػر نػزوؿ القػرآف حػيف كػاف الرسػوؿ

(صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ) يتمػػو مػػا ينػػزؿ عميػػه مػػف الق ػرآف عمػػى النػػاس ويعممػػه مػػف يػػدخؿ فػػي
اإلسالـ حيػث كػاف (صػمى اهلل عميػه وسػمـ) يقػوؿ :

خيػركـ مػف تعمػـ القػرآف وعممػه (ٖ)،

والق ػرآف الك ػريـ كمػػا هػػو معمػػوـ منػػزؿ بالمغػػة العربيػػة ،وقػػد وصػػفه اهلل تعػػالى بػػذلؾ فػػي قولػػه
اف َع َربِ ٍّي ُّمبِ ٍ
تعالى ﴿ بِِم َس ٍ
يف [الشعراء ،]ٜٔ٘/ويذهب أكثر العممػاء إلػى َّ
أف القػرآف الكػريـ
منػػزؿ بمغػػة ق ػريش مػػف بػػيف المغػػات والمهجػػات العربيػػة الموجػػودة فػػي الجزي ػرة العربيةخاصػػة،
ويستدؿ عمى ذلؾ بأمور أهمها ،قوؿ الخميفة عمر بف الخطاب _ رضي اهلل عنػه _ عنػدما

كتػػب إلػػى عبػػد اهلل بػػف مسػػعود حػػيف بمغػػه ّأنػػه يعمػػـ النػػاس الق ػرآف فػػي الكوفػػة بمغػػة هػػذيؿ -
ػإف اهلل انػػزؿ القػرآف بمغػػة قػريش فػػإذا أتػػاؾ كتػػابي هػػذا فػػأقرئ
قومػػه -جػػاء فيػػه ( :أمػػا بعػػد ،فػ ّ
الناس بمغة قريش وال تقر هـ بمغة هذيؿ)(ٗ).

وكذلؾ قوؿ الخميفة عثماف بف عفاف  -رضي اهلل عنه  -لمػرهط القريشػييف الثالثػة

( :إذا اختمفتـ أنتـ وزيد بف ثابت في شيء مػف القػرآف فػاكتبو بمسػاف قػريش)

(٘)

ومعنػى هػذا

أف الرسػػوؿ (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ) تمقػػى الق ػرآف مػػف جبريػػؿ عميػػه السػػالـ وتػػال عمػػى
كمػػه ّ
الناس بنطؽ يطابؽ نطؽ العربية السا دة في مكة المكرمة وهػي لغػة قػريش ومػف المتعػارؼ

أف القبا ؿ العربية التي كانػت تسػكف الجزيػرة العربيػة فػي ذلػؾ الوقػت كانػت تمتػاز كػؿ
عميه ّ
واحػػدة بنطػػؽ خػػاص بهػػا يطمػػؽ عميػػه اسػػـ لهجػػة أو لغػػة ،فيقػػاؿ لهجػػة تمػػيـ أو لغػػة تمػػيـ،
ولهجة هذيؿ أو لغة هذيؿ وغيرها مف المغات والمهجات التي كانت سا دة آنذاؾ.
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ومػػف هنػػا ظهػػرت مشػػكمة عػػدـ قػػدرة أف ػراد بعػػض القبا ػػؿ العربيػػة عمػػى نطػػؽ الق ػرآف
نطق ػاً يطػػابؽ تمػػاـ المطابقػػة نطػػؽ النبػػي (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ)؛ العتيػػاد ألسػػنتهـ النطػػؽ
بمغات قبا مهـ التي نشػأوا ،وشػبوا عميهػا فأصػبن مػف غيػر اليسػير تحويػؿ ألسػنتهـ إلػى نطػؽ

آخر ،وا َّف كاف نطقاً عربياً أيضاً (.)ٙ

وأمػػاـ ذلػػؾ الوضػػع المغػػويِ ،أذ َف الرسػػوؿ (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ) لمنػػاس أف يق ػ أروا
الق ػرآف بػػالنطؽ الػػذي يسػػتطيعوف تحقيقػػه ،فقػػد ت ػواتر عػػف الرسػػوؿ (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ)
أحاديث كثيرة يجيز فيها ذلؾ منهػا قولػه (صػمى اهلل عميػه وسػمـ) (إف هػذا القػرآف أنػزؿ عمػى

سبعة أحرؼ ،فاق أروا ما تيسر منه)(.)ٚ

فجػػاءت هػػذ الرخصػػة ح ػالً لمشػػكمة اخػػتالؼ نطػػؽ القبا ػػؿ العربيػػة لمق ػرآف الك ػريـ

وقت نزوله بحيث ال يترتب عميها أي اختالؼ في المعنى.
ثانياً  -:القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة
ٔ -القراءات الصحيحة

اشترط العمماء لمقراءة الصحيحة التي يق أر بها جممة مف الشروط أهمها

()ٛ

.

أ -صػحة السػػند بػالقراءة إلػػى رسػوؿ اهلل (صػػمى اهلل عميػه وسػػمـ) متػواترة مػػف أوؿ السػند إلػػى
آخر  ،وهو أهـ ركف في القراءة الصحيحة ،قاؿ الجعبري:

(الشرط واحد وهو صحة النقؿ ويمزـ اآلخراف ،فمف أحكـ معرفػة حػاؿ النقػؿ وأمعػف فػي

العربية واتفؽ الرسـ انجمت هذ الشبهة)(.)ٜ

ب – موافقة القراءة رسػـ المصػحؼ العثمػاني ،فمػا وافػؽ خػط المصػحؼ قػرئ بػه ومػا خالفػه

ُع َّد مف الشاذ
جػ  -موافقتها وجهػاً مػف وجػو العربيػة ،وهػذا الشػرط أضػافه العممػاء مػؤخ اًر لقبػوؿ القػراءة لػذا
(ٓٔ)

تعرضت بعض القراءات المروية لمنقد جراء هذا المقياس ،ومع هػذا ف َّ
ػإف عممػاء القػراءة

أجمعوا عمى َّ
أف القراءة ال تجوز بالقياس وال باالجتهاد (ٔٔ).
ٕ -القراءات الشاذة :
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الرجػ ُؿ مػف أصػحابه،
الشاذ في المغة بمعنػى التفػرد ،وهػو مػأخوذ مػف قػولهـ ( :شػ ّذ َّ
(ٕٔ)
أي ْ :أنفَرد عنهـ َّ
وكؿ شيء منفرد فهو شا ٌذ وكممةٌ شاذة)
والقػ ػراءة الش ػػاذة كم ػػا بين ػػا آنفػ ػاً ه ػػي م ػػا خالف ػػت خ ػػط المص ػػحؼ ،فبع ػػد أف نس ػػخت

المصػػاحؼ فػػي عهػػد عثمػػاف – رضػػي اهلل عنػػه – وأرسػػمها إلػػى األمصػػار تػػرؾ النػػاس كػػؿ
قػراءة خارجػػة عػػف خػػط المصػػحؼ وقػ أروا بػػالوجو التػػي يحتممهػػا الخػػط ،لػػذا سػػميت الق ػراءات
المخالفػػة لخػػط المصػػحؼ بػػالقراءات الشػػاذة تميي ػ اًز لهػػا عػػف الق ػراءات الصػػحيحة وظػػؿ هػػذا

المقيػػاس لػػدن النػػاس سػػا داً حتػػى عصػػر ابػػف مجاهػػد المتػػوفي سػػنة (تٕٖٗه ػػ) الػػذي ألػػؼ
كتابه (السبعة في القراءات) اختػار فيػه أشػهر القػراء الػذيف أخػذوا قػراءاتهـ عػف كبػار عممػاء

أف ما عدا السبع مف القراءات أقؿ مرتبػة مػف حيػث السػند
القراءة مف التابعيف فظف البعض ّ
والرواية فاعتبروا ما عداها شاذاً (ٖٔ).
وهذا المعنى الجديد في وصؼ القراءة بالشػذوذ الػذي وضػع أساسػه ابػف مجاهػد لػـ

يس ػػتمر ط ػػويالً (ٗٔ) ،فق ػػد أض ػػاؼ العمم ػػاء ال ػػذيف ج ػػاءوا بع ػػد عص ػػر قػ ػراءات أخ ػػرن ،حت ػػى

صارت القراءات المشػهورة المقبولػة عنػد العممػاء عشػر قػراءات ،وأشػهر الكتػب المؤلفػة فيهػا
هو كتاب (النشر في القراءات العشر) البف الجزري المتػوفي سػنة (تٖٖ ٛه ػ)(٘ٔ) .إَّال َّ
أف
تعريؼ القراءة الشاذة بأنها ما خالؼ الخط خاصة عاد مػرة أخػرن هػو المعتبػر عنػد العممػاء

(.)ٔٙ

قػػاؿ ابػػف الجػػزري ( :كػػؿ ق ػراءة وافقػػت العربيػػة ولػػو بوجػػه ووافقػػت أحػػد المصػػاحؼ

العثمانيػػة ولػػو احتمػػاالً وصػػن سػػندها فهػػي الق ػراءة الصػػحيحة التػػي اليجػػوز ردهػػا وال يحػػؿ

إنكارها ،بؿ هي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بها القرآف ،ووجب عمى الناس قبولهػا سػواء،
كانػػت عػػف األ مػػة السػػبعة أـ العش ػرة أـ عػػف غيػػرهـ ،ومتػػى اختػػؿ ركػػف مػػف هػػذ األركػػاف

الثالثػػة أطمػػؽ عميهػػا ضػػعيفة أو شػػاذة أو باطمػػة سػواء كانػػت عػػف السػػبعة أـ عمػػف هػػو أكبػػر
منهـ ،وهذا هو الصحين عند أ مة التحقيؽ مف السمؼ والخمؼ (.)ٔٚ

كتاب إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر
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أ -حياة المؤلف

هػػو أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الغنػػي الػػدمياطي شػػهاب الػػديف

الشػػهير بالبنػػاء ولػػد ونشػػأ بػػدمياط( ،)ٔٛوأخػػذ عممػػه عػػف شػػيوخ عصػػر فػػي القػػاهرة والحجػػاز
والػػيمف وفػػي مقػػدمتهـ الشػػيب سػػمطاف بػػف أحمػػد الم ازحػػي والنػػور الش ػراممي والنػػور األبهػػوري

وسيدي أحمد بف عجيؿ الفقيه وآخريف ،ثـ استقر بػه الحػاؿ بقريػة قريبػة مػف البحػر األبػيض
ت ػػدعى (عزب ػػة الب ػػرج) انص ػػرؼ خ ػػالؿ ه ػػذ الفتػ ػرة إل ػػى اإلرش ػػاد والتس ػػميؾ واألخ ػػذ والرواي ػػة

وأصػػبن مػػف فضػػالء الطريقػػة النقشػػبندية ،وأدركتػػه المنيػػة بالمدينػػة المنػػورة حاج ػاً سػػنة سػػبع

عشرة وما ة وألؼ ودفف بالبقيع (.)ٜٔ

أمػػا عػػف آثػػار فمػػـ يعػػرؼ منهػػا إالَّ كتابػػه (إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر بػػالقراءات األربػػع
ّ
عشػػر) مطبػػوع ،و (اختصػػار السػػيرة الحمبيػػة) مخطػػوط فػػي األزهريػػة ،و (حاشػػية عمػػى شػػرح

المحمي عمى الورقات إلماـ الحرميف) (ٕٓ).
ب -منهجه في الكتاب

كان ػػت جهػ ػػود ال ػػدمياطي فػ ػػي كتاب ػػه إتحػ ػػاؼ فض ػػالء البشػ ػػر واض ػػحة مػ ػػف خػ ػػالؿ

تمخيص ما صن وتواتر مف القراءات العشر معوالً عمى كتاب (النشر فػي القػراءات العشػر،
وطيبته ،وتقريبه) البف الجزري ،وشرح الطيبة لإلمػاـ أبػي القاسػـ العقيمػي الشػهير بػالنويري،
وكتػاب (لطػػا ؼ اإلشػػارات) ألحمػد بػػف محمػػد بػف أبػػي بكػػر القسػطالني ،ولتػػتمـ الفا ػػدة ذكػػر

(ٕٔ)
إف أسػانيدها
القراءات األربع المتفؽ عمى شذوذها،
وعمؿ ذكر لهذ القراءات الشاذة مػع ّ
إلى األ مة وأسانيد بقية القراءات إلى الرسوؿ (صمى اهلل عميه وسمـ) فهي آحاد لػـ تبمػح حػد

الت ػواتر ألف (انحصػػار األسػػانيد المػػذكورة فػػي طا فػػة ال يمنػػع مجػػيء الق ػراءات عػػف غيػػرهـ

واّنمػػا نسػػبت الق ػراءات إلػػيهـ لتصػػديهـ لضػػبط الحػػروؼ وحفػػظ شػػيوخهـ فيهػػا ومػػع كػػؿ واحػػد
منهـ في طبقته ما يبمغها عدد التواتر.)ٕٕ()ٓٓ.
وقد قسـ الدمياطي القراءات معتمداً عمى تواترها وعدمه عمى ثالثة أنواع هي:
(ٔ) قراءة سبعية وهي التي اتفؽ عمى تواترها.

ٔٓٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

(ٕ) قػراءة اختمػػؼ فيهػػا والصػػحين المشػػهور تواترهػػا ،وهػػـ الثالثػػة بعػػدهـ (أبػػو
جعفر ،ويعقوب ،وخمؼ)

(ٖ) قػراءة اتفػؽ عمػى شػذوذها وهػػـ األربعػة البػاقوف (ابػف محػيص ،واليزيػػدي،
والحسف ،واألعمش) (ٖٕ).

والحظنا مف خالؿ متابعتنا لجهود في الكتاب ما يأتي :
ٔ -توجيهه القراءات القرآنيػة فمػف القػراءات التػي وجههػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر مػا
ذكػػر فػػي حديثػػه عػػف قولػػه تعػػالى َ :وِاف َي ُكػػف َّمْيتَػةً [اإلنعػػاـ  ]ٖٜٔ :حيػػث قػػاؿ :
( فن ػػافع وأب ػػو عم ػػرو وحف ػػص وحمػ ػزة والكس ػػا ي وك ػػذا يعق ػػوب وخم ػػؼ (َي ُك ػػف) بالت ػػذكير
(ميتة) بالنصب وافقهػـ اليزيػدي واألعمػش ،وقػ أر ابػف عػامر مػف غيػر طريػؽ الػداجوني
عػػف هشػػاـ وكػػذا أبػػو جعفػػر (تكػػف) بالتأنيػػث (ميتػػة) بػػالرفع وافقهمػػا ابػػف محيصػػف وأبػػو

ػر ابػػف كثيػػر والػػداجوني مػػف أشػػهر طرقػػه عػػف
جعفػػر عمػػى أصػػمه فػػي تشػػديد ميتػػة ،وقػ أ
هشػػاـ (تكػػف) بالتػػذكير (ميتػػة) بػػالرفع ،فػػال خػػالؼ عػػف هشػػاـ فػػي رفػػع ميتػػة ،وق ػ أر أبػػو

بكر (َي ُكػف) بالتأنيػث ميتػة بالنصػب ووافقػه الحسػف ،والتػذكير والتأنيػث واضػحاف ،ومػف
نصب َمْيتَة فعمػى خبػر كػاف الناقصػة ،ومػف رفػع فعمػى جعمهػا تامػة ،ويجػوز أف يكػوف

فتكوف ناقصة أيضاً)(ٕٗ).
خبرها محذوفاً أي :وِا ْف َي ُكف ُهَناؾ َمْيتَة
َ
ٕ -إي ػراد الق ػراءات مجػػردة مػػف أي تعميػػؽ مػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر فػػي حديثػػه عػػف قولػػه تعػػالى

(ع ْقباً بسكوف القاؼ عاصـ وحمزة وخمػؼ وضػمهما
ُ :ع ْقباً [لكهؼ  ]ٗٗ:إذ قاؿ ُ :
الباقوف) (ٕ٘).

ٖ -مسػػاواته بػػيف الق ػراءات مػػف دوف تػػرجين إحػػدهما عمػػى األخػػرن مػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر فػػي
ِ ِ ِ
ػج ُدوا [لكه ػػؼ ]٘ٓ :حي ػػث ق ػػاؿ ( :بضػػـ
اس ػ ُ
حديثػػه ع ػػف قول ػػه تع ػػالى  :لْم َم َال َك ػػة ْ
التػػاء أبػػو جعفػػر ولػػه مػػف روايػػة ابػػف ورداف إشػػماـ الكس ػرة الضػػـ والوجهػػاف صػػحيحاف
عنه) (ٕ٘).

ٗ -ترجيح ػػه قػ ػراءة عم ػػى أخ ػػرن فم ػػف ذل ػػؾ م ػػا ذك ػػر ف ػػي حديث ػػه ع ػػف قول ػػه تع ػػالى ِ :كْمتَػػا
اْل َجَّنتَػ ْػي ِف

[الكه ػػؼ ]ٖٖ:حي ػػث ق ػػاؿ ( :وقفػ ػاً ف ػػنص عم ػػى إمالته ػػا ألص ػػحاب اإلمال ػػة

العراقيوف قاطبػة كػأبي العػز وابػف سػوار وابػف فػارس وسػبط الخيػاط وغيػرهـ وعممػو بمػا
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ذهػػب إليػػه البص ػريوف إف األلػػؼ لمتأنيػػث وزنهػػا ( ِف ْعمَػػى) (كإحػػدن وسػػيما) والتػػاء مبدل ػة
ِ
إف ألفهػػا لمتثنيػػة ،وواحػػد (كمتػػا)،
مػػف واو واألصػػؿ (كمَػػون) والجمهػػور عمػػى الفػػتن عمػػى ّ
(كمػت) وهػػو مػػذهب الكػػوفييف ،فعمػػى األوؿ تقمػػؿ ألبػػي عمػػرو بخمفػػه كػػاألزرؽ قػػاؿ فػػي

النشػػر والوجهػػاف جيػػداف ولكنػػي إلػػى الفػػتن أجػػنن فقػػد جػػاء بػػه منصوصػاً عػػف الكسػػا ي
وابف المبارؾ)(.)ٕٙ

٘ -تضػػعيفه لػػبعض الق ػراءات مػػف ذلػػؾ تضػػعيفه ق ػراءة نػػافع لقولػػه تعػػالى :

َم َعػػا ِش

[ألعراؼ ]ٔٓ:حيػث قػاؿ ( :واتفػؽ عمػى قػراءة (معػايش) باليػاء بػال همػز ؛ ألف ياءهػا
أصمية جمع َم ْعيِ َشة مف العيش ،وأصمها َم ْعيِ َشة ( َم ْف ِعمَة) متحركة الياء ،فال تنقمػب فػي
ومَب ػػايع ونحوهم ػػا ،وم ػػا روا
الجم ػػع همػ ػزة ،كم ػػا ف ػػي الص ػػحاح ،ق ػػاؿ  :وك ػػذا ( َم َكاي ػػؿ َ
خارجػػة عػػف نػػافع مػػف همزهػػا فغمػػط فيػػه إذ ال يهمػػز إالّ مػػا كانػػت اليػػاء فيػػه از ػػدة نحػػو
ِ (. )ٕٚ
ص َحا ِؼ َو َمدا ف)
َ
املبحث األول

التىجيه الصىتي

﴿ ِمن لَّ ُد ْن ُه ﴾ [ الكهف ]ٕ/
فقرأها عاصػـ وحػد ل ْػدنِهي بإسػكاف الػداؿ واشػماـ الضػـ

اختمفوا في ُ
لدْنهُ
وكسر النوف والهاء وايصالها بياء( ،)ٕٛوانفرد نفطويه عف الصريفيني عف أبػي بكػر بكسػرها

()ٕٜ
نهو
مػػف غيػػر صػػمة  ،وق أرهػػا ابػػف كثيػػر مػػف لػ ُػد ُ
(ٖٓ)
بضػ َّػـ الػػداؿ وجػػزـ النػػوف وضػػـ الهػػاء مػػف غيػػر واو
أمػػا البػػاقوف فقػػد قرأوهػػا لَ ُدْنػػه
َ
ّ ،
(ٖٔ).

إذ وصػػؿ الهػػاء بػػالواو عمػػى األصػػؿ

والحجػػة فػػي ق ػراءة عاصػػـ ّأنػػه أسػػكف الػ ّػداؿ اسػػتثقاال لمضػػمة كمػػا يقػػاؿ فػػي (( َكػ ُػرـ
زيػ ٌػد ،كػ ْػرـ زيػػد)) فممػػا أسػػكف الػػداؿ التقػػى سػػاكناف النػػوف والػ ّػداؿ)(ٕٖ) والسػػاكناف إِذا التقيػػا فػػي
كممة حػرؾ الثػاني منهمػا(ٖٖ) ،فكسػروا النػوف اللتقػاء السػاكنيف وكسػروا الهػاء لمجػاورة ح ٍ
ػرؼ
ُ
(ٖٗ)
ت بهػػي يػػافتى)) فالكس ػرة ليسػػت فيػػه بجػػرّ ،إنمػػا
مكسػػور ووصػػمها بيػػاء كمػػا يقػػاؿ (( َمػ َػرْر ُ
هي كسرة اللتقاء الساكنيف

(ٖ٘)

ألف لَ ُد ْف ال يقع عميها إعراب ،وهي ظرؼ مكاني (.)ٖٙ
ّ

ٔٓٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

أف األص ػػؿ ك ػػاف ف ػػي الكمم ػػة الض ػػمة (،)ٖٚ
أم ػػا اش ػػماـ الض ػػمة ف ػػي ال ػػداؿ فم ػػيعمـ ّ
ّ
أف األصػؿ فيهػا التحريػؾ بالضػـ ،وا ْف
(كقولهـ قُبػؿ أش ّػمت الكسػرة فيهػا الضػمة ،لتػدؿ ّ
كػػاف إشػػماـ عاصػػـ لػػيس فػػي حركػػة خرجػػت الػػى المفػػظ ،وِاّنمػػا هػػو تهي ػػة العضػػو إلخ ػراج
الضمة)( ،)ٖٛأي َّأنهُ إيماء بالشفتيف ال غير) (.)ٖٜ
بضػـ الػداؿ وجػزـ النػوف وضػـ الهػاء ،فالوجػه فيهػا ّأنهػا

َّ
أمػا مػف قػ أر مػف لَ ُدْنػهُ
(ٓٗ)
َمػا قػراءة
ػدف حكػيـ عمػيـ [ النحػؿ ] ٕٚ /
أ َّ
قر ت عمى (أصؿ الكممة كقولػه  :مػف ل ْ
ػدف سػػاكنة والهػاء اذا أتػػت بعػد حػػرؼ سػاكف لػػـ
هو فػالنوف فػػي لُ ْ
ابػف كثيػػر مػف لػ ُػدْن ُ
يجز فيها إال الضـ نحو

منه

واألصؿ منهو ولدنهو ،فحذفوا الواو اختصا اًر) (ٔٗ).

أف القراءة المختارة هي
وذكر أبو منصور ّ

ْ
مف لَ ُدْنهُ

وعميها القراءة

(ٕٗ)

.

﴿ ِب َو ِرِق ُك ْم ﴾ [ الكهف ] ٜٔ/
اختمفػ ػوا ف ػػي بِ ػ َػوِرِق ُك ْـ فن ػػافع واب ػػف كثي ػػر واب ػػف ع ػػامر والكس ػػا ي وحف ػػص ع ػػف
بوْر ِِقكـ مكسورة الراء وق أر أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عػف عاصػـ ب َػوْرقكـ
عاصـ َ
ساكنة الراء خفيفة (ٖٗ) ،وق أر ابف كثير بِ َوِرقكـ
وق أر أبو رجاء ِ
بوْرق َكـ

أبي طالب

بوارقكـ

والحجة لمف قرأها

بكسر الراء وادغاـ القػاؼ فػي الكػاؼ

(ٗٗ)

بكسر الواو واسكاف الراء وادغاـ القػاؼ فػي الكػاؼ وقػ أر عمػي بػف

عمى وزف فاعؿ (٘ٗ).

بوِرقكـُ
َ

بكسر الراء فقد أراد أصؿ الكممة (.)ٗٙ

ألف الػ ػراء بتكررهػػا بمنزلػػة ح ػػرفيف
أمػػا مػػف ق أرهػػا ب ػ َػوْرِقكـ
ّ
فإنػػه أراد التخفيػػؼّ ،
ّ
( ،)ٗٚوأَّيد هذا القوؿ ابف خالويه قا الًَّ :إنه استثقؿ تػوالي الكسػرات فػي الػراء والقػاؼ لمتكريػر

الذي بينهما(.)ٗٛ

ؽ َوَوْرؽ َ :ككبػ ٍػد
والتخفيػػؼ هاهنػػا عنػػد أبػػي عمػػي النحػػوي سػػا ح مطػػرد يقػػاؿ َ ( :وِر ٌ
و َكْب ٍد و َكتِؼ و َكتْؼ) ( .)ٜٗفهما لغتاف عند العرب (ٓ٘).
أما قػراءة ابػف كثيػر ب ِ
ػورقكـ بكسػر الػراء وادغػاـ القػاؼ فػي الكػاؼ فهػو لقػرب
ّ

القاؼ مف الكاؼ ،فيدغماف حتى يصي ار كافاً خالصة (ٔ٘).

َف هذ القراءة (مخالفة لما نقؿ الناس عنه) (ٕ٘).
وذكر أبو حياف أ ّ
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أما قراءة ِ
بوْرقكـ
ّ
(ٖ٘)
[ الػػروـ ،]ٗٓ/واستحسػػف أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذا
قولػػه تعػػالى َخمَ ْق ّكػ ُػـ و َرَزْق ّكػػـ
اإلدغ ػػاـ ق ػػا الً( :وإلدغ ػػاـ الق ػػاؼ ف ػػي الك ػػاؼ م ػػف المزي ػػة م ػػف الحسػ ػف أف الق ػػاؼ أَدخػ ػ ُؿ ف ػػي
بكسر الواو واسكاف الراء وادغػاـ القػاؼ فػي الكػاؼ عمػى حػد

الحمػػؽ ،وهػػي أوؿ مخػػارج الفػػـ ،الكػػاؼ أخػػرج إلػػى الفػػـ واإلدغػػاـ فيمػػا كػػاف أقػػرب إلػػى الفػػـ

أف حػروؼ الطػرفيف لػيس بأصػوؿ فػي
َف اإلدغاـ إِّنما هو في حػروؼ الفػـ و ّ
َحسف أال ترن أ ّ
أ ُ
اإلدغاـ)(ٗ٘).
وأنكػػر الزمخشػػري اإلدغػػاـ مػػع سػػكوف الػراء ،خوفػػا مػػف التقػػاء السػػاكنيف

(٘٘)

واختػػار

ألف الحػرفيف غيػر متجانسػيف وا ْف كانػا
ابف خالويه هنا اإلظهػار عمػى اإلخفػاء لسػكوف الػراء ّ
قريبيف(.)٘ٙ
إف هذا إخفاء وليس إدغاماً ،وهذا ما أَشار إليه أبػو الفػتن قػا الً  :هػذا ونحػو
وقيؿ ّ
عند أصحابنا مخفي غير مدغـ لكنه أخفى كسرة القاؼ فظنها القراء مدغمة ،ومعػاذ اهلل لػو

كانػػت مدغمػػة لوجػػب نقػػؿ كس ػرة الكػػاؼ إلػػى ال ػراء كقػػولهـ َ :يػ ُػرّد ويفػ ّػر ويصػ ُّ
أف
ػب أال تػػرن ّ
ب فممػػا أسػػكف األوؿ ليدغمػػه نقػػؿ حركتػػه إلػػى السػػاكف قبمػػه(،)٘ٚ
صػ ُػب ُ
وي ْفػ ِػرُزَ ،
األصػػؿ َيػ ْػرُد ُد َ
وي ْ
وقد أظهر أبو عمػي النحػوي العػذر لمقػراء قػا الً( :ولمقػراء فػي نحػو هػذا عػادة أف يعبػروا عػف

المخفي بالمدغـ وذلؾ لمطؼ ذلؾ عميهـ)(.)٘ٛ

أما قراءة عمي بف أبي طالب بوارِقكـ
ّ
()ٜ٘
أََّنهُ اسـ جمع كباقر وحا ؿ .
قراءة ﴿ فَ َما

حمزة

فال نعرؼ لها توجيهاً غيػر مػا ذكػر مػف

اعوا ﴾ [ الكهف ] ٜٚ /
اسطَ ُ
ْ
طاعوا
اس َ
فق أر الجمهور فما ْ

اعوا
اس َ
ط ُ
اختمفوا في فَ َما ْ
اسطّاعوا بتشديد الطاء (ٓ )ٙكما ق أر األعمش

اعوا
عف أبي بكر
اصطَ ُ
ْ

(ٕ.)ٙ

اسػتطاعوا

بتخفيؼ الطػاء ،وقػ أر
(ٔ)ٙ

وقػ أر األعشػى

اعوا بالتػاء ولكػف التػاء
اسػتَ َ
اسػ َ
ط ُ
ط ُ
اعوا بغيػر تػاء أصػمها ْ
وقراءة الجمهػور فمػا ْ
والطاء مف مخرج واحد فحذفت التاء الجتماعهما لَِي ِخ َّ
ؼ المفظ (ٖ.)ٙ

ٓٔٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

اعوا
َمػػا ق ػراءة حم ػزة
اعوا بتشػػديد الطػػاء فقػػد أراد أيض ػاً فَ َمػػا اسػػتطَ ُ
اس ػطَ ُ
ْ
أّ
ألنهم ػػا أخت ػػاف وجم ػػع ب ػػيف س ػػاكني الس ػػيف والط ػػاء المدغم ػػة فق ػػاؿ
ف ػػأدغـ الت ػػاء ف ػػي الط ػػاء ّ
(ٗ.)ٙ

النحويوف جميعاً ّ :إنه أخطأ لجمعه بيف ساكنيف
فأمػػا مػػف ق ػ أر (فَ َمػػا اس ػطّاعوا) – بإدغػػاـ السػػيف فػػي الطػػاء – ف ػ
قػػاؿ الزجػػاج ّ ( :

حسف مخطئ زعـ ذلؾ النحويوف ،الخميؿ ويػونس وسػيبويه وجميػع مػف قػاؿ بقػولهـ وحجػتهـ
ٌ
أف السػػيف سػػاكنة فػػإذا أدغمػػت التػػاء صػػارت طػػاء سػػاكنة وال يجمػػع بػػيف سػػاكنيف،
فػػي ذلػػؾ ّ
ومػػف قػػاؿ  :اطػػرح حركػػة التػػاء عمػػى السػػيف فػػأقوؿ  :فمػػا اسػػطاعوا فخطػػأ أيض ػاً ألف سػػيف

استَ ْف َع َؿ لـ تحرؾ قط) (٘.)ٙ
ْ
وقاؿ النحاس ...( :ال يقػدر أَحػد أَف ينطػؽ بػه ألف السػيف سػاكنة والطػاء المدغمػة
ساكنة قاؿ سيبويه هذا محػاؿ ،إدغػاـ التػاء فيمػا بعػدها وال يجػوز تحريػؾ السػيف ألنهػا مبنيػة

عمى السكوف)(.)ٙٙ

ألنػػه قػػد جمػػع بػػيف السػػيف
وتابعػػه أبػػو عمػػي النحػػوي قػػا الً ...( :وهػػذا غيػػر جػػا ز ّ
وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة)(.)ٙٚ
وقػػد انتصػػر ابػػف خالويػػه لهػػذ الق ػراءة ورد مػػا عيػػب عميػػه حم ػزة قػػا الً  :ولػػيس فػػي
َّػب ِت) [النسػاءٔ٘ٗ /
ألف القراء قد ق أروا بالتشديد قولػه الَ تَ ْع ُػدوْا ِفػي الس ْ
ذلؾ عميه عيب ّ
أمػ ْػف ال يهػػدي [يػػونس  ] ٖ٘/ونِ ِع َّمػػا َي ِعظُ ُكػػـ بِػ ِػه [النسػػاء  )ٙٛ( ] ٘ٛ/وأضػػاؼ
] و َّ

فإف قيؿ األصؿ في الحػرؼ األوؿ الػذي ذكرتػه الحركػة واّنمػا السػكوف عػارض فقػؿ
قا الً ْ ( :
إف الع ػػرب تُ ّش ػػبه الس ػػاكف بالس ػػاكف التفاقهم ػػا ف ػػي المف ػػظ ،وال ػػدليؿ عم ػػى ذل ػػؾ أم ػػا االم ػػر
ّ :
ػي عمػػى الوقػػؼ والنهػػي مجػػزوـ بػػال ،والمفػػظ بهمػػا سػػيَّاف ،فمػػيس فػػي اسػػتطاعوا
لممواجهػػة فمبنػ ّّ
األحمػػر فجػػاوز
سػػاكنة كػػالـ التعريػػؼ ،ومػػف العػػرب الفصػػحاء مػػف يحركهػػا فيقػػوؿ المََبكػػة و َ
ػإنهـ يتوهمػوف الحركػة فػي السػاكف والسػكوف فػي المتحػػرؾ
تشػبيه السػيف بهػذا الػالـ ،وأيضػاً ف ّ
آسػػؿ فيػػدخموف ألػػؼ الوصػػؿ عمػػى متحػػرؾ توهمػاً لسػػكونه)( )ٜٙوقػػاؿ
كقػػوؿ عبػػد القػػيس
َ

ػإف االختيػػار مػػا ق ػ أر البػػاقوف فمػػا
أيضػػا ( :وهػػذ الحجػػة وا ْف كانػػت قػػد أََّيػ َػد ْ
ت ق ػراءة حم ػزة فػ ّ
اسػػطاعوا بتخيػػؼ الطػػاء وأرادوا اسػػتطاعوا أيضػػا فحػػذفوا التػػاء اختصػػا ار كراهيػػة اإلدغػػاـ
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والجمػع بػػيف حػػرفيف ُمتقػػاربي المخػرج والعػػرب تقػػوؿ (طػػاع يطػوعُ وطػ ّػوع يطَػ ّػوع) مػػف قولػػه
(ٓ)ٚ
وس ّولَت لَهُ)
فَ َ
ط ّو ّع ْ
ت لَهُ َن ْف ُسهُ [الما دة ]ٖٓ/أي تابعته َ
أما الداني فقد قاؿ  ...( :فأدغـ التػاء فػي الطػاء وجمػع بػيف سػاكنيف فػي الوصػؿ،
ّ
والجمع بينهما في مثؿ ذلؾ جػا ز مسػموع ،وممػا يقػوي ذلػؾ ويس ّػوغه أف السػاكف الثػاني لمػا
ػأف
كاف المساف عند يرتفع عنه وعػف المػدغـ ارتفاعػة واحػدة صػار بمنزلػة حػرؼ متحػرؾ فك ّ

الساكف األوؿ قد ولِ َي متحركاً) (ٔ.)ٚ
أما قراءة األعمش اصطاعوا
ّ

بإبداؿ السيف صاداً فمـ يق أر بها غير

(ٕ.)ٚ

املبحث الثاني

التىجيه الصريف

﴿إِ َذا طَمَ َعت تََّز َاو ُر ﴾ [ الكهف ] ٔٚ /
ور بإسػػكاف ال ػزاي وتشػػديد
اختمف ػوا فػػي تَّػ َػزَاوُر فق ػ أر ابػػف عػػامر ويعقػػوب تَػ ْػز َّ
الراء بال ألؼ ،وق أر عاصػـ وحمػزة والكسػا ي وخمػؼ واألعمػش تَ َػزوار بفػتن الػزاي مخففػة
ألػػؼ بعػػدها وتخفيػػؼ ال ػراء ،وقػ أر ابػػف كثيػػر ونػػافع وأبػػو عمػػرو تَػ ّػزوار بفػػتن الػػزاي مشػػددة
وألؼ بعدها وتخفيؼ الراء(ٖ.)ٚ

وقر ػ ػػت تػ ػػزوار بػ ػػألؼ بعػ ػػد ال ػ ػواو ،ونسػ ػػبها ابػ ػػف عطيػ ػػة إلػ ػػى الجحػ ػػدري وأبػ ػػي

رج ػ ػػاء(ٗ ،)ٚوذك ػ ػػر أب ػ ػػو حي ػ ػػاف َّأنه ػ ػػا قر ػ ػػت

المتوكؿ(٘.)ٚ
تَ ْح َمّر
ػبض
منق ػ ٌ

ِ
تزو ػ ػ ّػر

وه ػ ػػي قػ ػ ػراءة اب ػ ػػف مس ػ ػػعود وأب ػ ػػي

فإنػ ػػه مثػ ػػؿ
وربػ ػػإ س ػػكاف ال ػ ػزاي وتشػ ػػديد ال ػ ػراء ّ
والحج ػػة فػ ػػي ق ػ ػراءة مػ ػػف ق ػ ػ أر ْتز ّ
( ،)ٚٙوذكر األخفش َّ
ور عنػي ،أي
أف هذا ال يوضع في هذا المعنىّ ،إنما يقاؿ ُم ْػز ّّ
وعقّ ػػب أب ػػو عم ػػي النح ػػوي عم ػػى ق ػػوؿ األخف ػػش ق ػػاؿ ( :وي ػػدؿ عم ػػى َّ
أف ازو َّار ف ػػي

المعنى انقبض كما قاله أبو الحسف قوله

وازوَّر من وقع القَ َنا ِ
بمبان ِه)
َ
وأضاؼ قا الً ( :والذي حسَّف القراءة به قوؿ جرير :
االو ِ
وفي اال ْظ َع ِ
ان عن طَ َم َح ازورُار
اعس من قُ ِفيل
َعس ْف َن عمى َ
()ٚٚ
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

فظاهر استعماؿ هذ في االظعاف مثؿ استعماله في الشمس)

()ٚٛ

أمػػا مػػف ق ػ أر تَػ َػزوار بػػالتخفيؼ فاألصػػؿ تت ػزاور فحػػذفت إحػػدن التػػاءيف اسػػتثقاالً
ّ
()ٜٚ
اور،
لمجمع بينهما وقد سأؿ أبو عمي النحوي نفسه (فإف قمت  :كيػؼ جػاز أف يقػاؿ  :تػز َ
وال يكاد يستعمؿ هذا البناء في هذا النحو) ،فأجػاب قػا الً َّ ( :
لمػا كػاف معنػا
إف هػذا َح َس ٌػفَّ ،
تماي ُؿ ،قاؿ :
اور مجرن َ
الميؿ عف الموضع ،وقد استعمموا تمايؿ فأجروا تز ُ
(ٓ)ٛ
ِ
أشقر)
المون
الب ْط ِن قائماً
َ
الج ُّل و ُ
تمايل عنه ُ
كمون الحصان األَ ْن َبط َ
ُ

َّ
أم ػػا م ػػف قػ ػ أر ت ػ َّػزاور بف ػػتن الػ ػزاي مش ػػددة مخفف ػػة الػ ػراء( ،فاألص ػػؿ في ػػه أيضػ ػاً
(ٔ)ٛ
تَتَزاور فادغمت التاء في الزاي و ُش ّْددت)
(ٕ)ٛ
فهي مثؿ تُ َس ِاقط [مريـ  ] ٕ٘/وتُ َساقط
أما في قراءة تػزاور  ،فقػد ذكػر الفػراء َّأنهػا مثػؿ (تَ ْحمػار)(ٖ )ٛوذكػر األزهػري ّأنػه
ّ

يجوز في المغة ْتزوار وقاؿ ( :ال أدري أقُ ِرئ به أـ ال)
ػعأؿ ف ػ ار اًر مػػف التقػػاء
ػأـ ،واشػ ّ
ّ
أمػػا ق ػراءة تزو ػ ُّػر بهم ػزة قبػػؿ ال ػراء فعمػػى قػػولهـ ادهػ ّ
(٘)ٛ
الساكنيف
(ٗ)ٛ

َّ
وتزور ،وتَْزوار واحد  :أي تميؿ
والمعنى في تَزاور ،وتََزاورَ ،

()ٛٙ

ِ
نص ُروَن ُه ﴾ [ الكهف ] ٖٗ/
﴿ َولَ ْم تَ ُكن لَّ ُه ف َئ ٌة َي ُ
اختمف ػ ػوا فػ ػػي تَ ُكػ ػ ْػف فق أرهػ ػػا حم ػ ػزة والكسػ ػػا ي وخمػ ػػؼ يكػ ػػف
التذكير ،وقرأها الباقوف بالتاء عمى التأنيث(.)ٛٚ

باليػ ػػاء عمػ ػػى

ػذكر ذهػػب بػػه إلػػى الجمػػع
وقػػد عمػػؿ أبػػو منصػػور القػراءتيف قػػا ال( :مػػف قػ أر باليػػاء فػ َّ

مع تقدـ الفعؿ؛ َّ
ألف الف ػة يقػع عميهػا اسػـ الجمػع ولفػظ الجمػع مػذكر ،ومػف قػ أر بالتػاء ذهػب

به إلى لفظ الف ة وهي الفرقة)(.)ٛٛ

والػػذي ن ػ ار َّ
أف الق ػراءتيف محمولتػػاف عمػػى أم ػريف  :األوؿ عمػػى معنػػى ف ػػة والثػػاني

ونه محموؿ عمى معنى ف ػة ،المعنػى
ص ُر َ
ص ُر َ
ونه  ،قاؿ الزجاج َ :يْن ُ
عمى لفظ الفعؿ َيْن ُ
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ولـ يكف له أقواـ ينصرونه( .)ٜٛولو كاف عمى المفظ – أي لفظ ف ة – لقاؿ ولػـ تكػف لػه ف ػة
تنصػر أي فرقػة وجماعػة يمتجػىء إلػيهـ كمػا فػػي قولػه تعػالى ِفَػةٌ تُقَاتِػ ُؿ ِفػي سػبِ ِ
يؿ المّػ ِػه [
َ
(ٔ)ٜ
.
آؿ عمراف ،)ٜٓ( ] ٖٔ /فالتأنيث في ف ة ليس بحقيقي ودليمه قوله ينصرونه
بالياء بقولػه (وكػاف تػذكير مػا تقػدـ مػف

وجاء تعضيد ابف زنجمة لمف ق أر َي ُك ْف
فعمهـ مف أجؿ تذكير ما تأخر مف فعمهـ أولى ليأتمؼ الفعالف عمى لفظ واحد)

اختمف ػوا فػػي

بفتن الواو (ٖ.)ٜ

(ٕ.)ٜ

ُه َن ِال َك ا ْل َوَال َي ُة لِمَّ ِه
اْل َوَالَي ػةُ فق ػ أر حم ػزة والكسػػا ي وخمػػؼ بكسػػر ال ػواو ،وق أرهػػا البػػاقوف
[ الكهف ] ٗٗ/

وحجة مف ق أر ِ
الوالية بكسر الواو فهي بمعنى السمطاف (ٗ ،)ٜوهو مصػدر يقػاؿ

 :ولِػػي الشػػيءِ ،
ِ
ػدر ،وبالكسػػر االسػ ُػـ ،مثػػؿ :
ووالي ػةً ،وقيػػؿ :بػػالفتن المصػ ُ
ػي عميػػه والي ػةً َ
َ
وولػ َ
َ َ
(٘)ٜ
اإلمارة و َّ
مت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا .
النقابةّ ،
لما تولَّْيتَهُ وق َ
ألنه اسـ َ

()ٜٙ
الواليػػة بفػػتن ال ػواو فهػػي بمعنػػى الم ػواالة والصػػمة  ،كقولػػه تعالى المّػػهُ
ومػػف ق ػ أر َ
َّ ِ
ػؾ بِػ ػ ػأ َّ َّ
ولِ ػ ػ ُّ َّ ِ
آمُنػ ػ ػوا
آمُنػ ػ ػوْا [ البقػ ػ ػرة ،] ٕ٘ٚ/وقول ػ ػػه َ :ذلِ ػ ػ َ
َف الم ػ ػػهَ َم ػ ػ ْػولَى ال ػ ػػذ َ
ػي ال ػ ػػذ َ
يف َ
يف َ
َ
()ٜٛ
()ٜٚ
الوالية .
الولى ،يقاؿ ولِ ُّي بي ُ
ّْف َ
[محمد ]ٔٔ/فهو مصدر َ
َهػػؿ َوالَيػػة َعمِيػػؾ) أي
قػػاؿ الف ػراء  :مػػف فػػتن ال ػواو يقػػوؿ  :النص ػرة ،يقػػاؿ ُ ( :هػ ْػـ أ ْ
متناصروف عميؾ ،وكاف تأويؿ الكػالـ  :هنالػؾ النصػرة هلل جػؿ وعػز ينصػر أوليػاء ويعػزهـ

ليت الشي والية وهو بػيّْف ِ
الواليػة،
ويكرمهـ ،وهما مصدراف ،فالكسر مصدر الوالي تقوؿ  :و ُ
والمفتوح مصدر (لمولي) تقوؿ  :هذا ولي بيف ِ
الوالية (.)ٜٜ
ّ
ّ
أف ِ
الواليػة هنػا لح ٌػف ،والكسػر يجػيء فػي ِف َعالػة
وحكي عػف أبػي عمػرو واألصػمعي ّ
فيما كاف صنعة ومعنىُ ،متََقمّداً كالكتابة واإلمػارة والخالفػة ،ومػا أشػبه ذلػؾ ولػيس هنػا تػولي

الواليةُ مف الديف (ٓٓٔ).
أمر إنما هو َ

ػؾ الوالي ػةُ ِ
ِ
هلل الحػ َّ
ػؽ) ( :مػػا كػػاف هلل عػػز وجػػؿ فهػػو
وقػػاؿ يػػونس فػػي قولػػه ُ ( :هَنالػ َ َ
الواليػة فػي الػديف  :النصػر ،يقػاؿ هػـ أهػؿ َواليػة عميػؾ أي متناصػروف
َوالية مفتوح مف َ
عميؾ والوالية :والية السمطاف (ٔٓٔ).

ٗٔٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

أف الق ػ ػراءة فػ ػػي ِ
الواليػ ػػة بالكسػ ػػر بعيػ ػػد جػ ػػداً،
وذكػ ػػر النحػ ػػاس ّ
الفتن(ٖٓٔ).

(ٕٓٔ)

والمعنػ ػػى عمػ ػػى

الوكالة و َّ
وقاؿ آخروف  :هما لغتاف مثؿ الوكالة و ِ
الداللة و ّْ
الداللة بمعنػى واحػد.
َ
ُّ
الحؽ.
وهو

(ٗٓٔ)

﴿ َو َج َع ْم َنا لِ َم ْهمِ ِك ِهم َّم ْو ِعداً ﴾ [ الكهف ] ٜ٘ /
لم ْهمَكهػػـ بفػػتن المػػيـ والػػالـ
اختمف ػوا فػػي لِ َم ْهمِ ِك ِهػػـ فػػأبو بكػػر عػػف عاصػػـ
َ
لم ْهمِكه ػػـ بف ػػتن الم ػػيـ وكس ػػر ال ػػالـ ،وقػ ػ أر الب ػػاقوف
جميعػ ػاً ،وقػ ػ أر حف ػػص ع ػػف عاص ػػـ َ
(٘ٓٔ)
.
لِ ُم ْهمَكهـ بضـ الميـ وفتن الالـ
لم ْهمَكهـ بفتن الميـ والػالـ (أنػه جعمػه مصػد اًر مػف قػولهـ همكػوا
والحجة لمف ق أر َ
()ٔٓٚ
طمَعاً ( ،)ٔٓٙوتقدير الكالـ ( :جعْمَنا لِه ِ
الك ِه ْـ َم ْو ِع َداً)
َم ْهمَكاً كما قالوا  :طمعوا َم ْ
ََ َ
وعضػػد الفػراء هػػذا التوجيػػه قػػا الً ( :فمػػف أراد االسػػـ ممػػا ُي ْف َعػػؿ منػػه مكسػػور العػػيف
ّ
ضػ َػرب والمػ ِػدب والمػ َػدب
الم ْ
كسػػر َم ْف ِعػػال) :ومػػف اراد المصػػدر فػػتن العػػيف مثػػؿ ْ ( :
المضػ ِػرب و َ
و ِ
المفّر وال َمفَّر)(.)ٔٓٛ
اسـ َزَماف منػه أي
ص َدر َهمَؾ أو ْ
وقيؿ في قراءة مف فتن الميـ والالـ جميعاَ َّإنهُ ( َم ْ
لِه ِ
الك ِه ْـ كمشهد وهػو مضػاؼ لمفاعػؿ أو المفعػوؿ عنػد معديػه بنفسػه ،وهػـ التميميػوف عمػى
َ
()ٜٔٓ
ِ
ِ
فإف ل َم ْهمكهـ هذا مف الفعؿ (همَػؾ
حد ليهمؾ مف همؾ)
واستناداً عمى هذا التوجيه ّ

يهمَػػؾ) بػػالفتن وهػػذا مػػا أشػػار إليػػه الف ػراء قػػا ال  :فػػإذا كػػاف َي ْف َعػػؿ مفتػػوح العػػيف آثػػرت العػػرب
ْ
(ٓٔٔ)
فتحها في َم ْف َعؿ ،اسماً كاف أو مصد اَر) .
(ٔٔٔ)

ووجه أبو حياف قراءة فتن الميـ والػالـ جميعػاً عمػى ّأنػه زمػاف الهػالؾ
ّ
عمػػؿ ذلػػؾ قػػا الً( :جعم ػوا الكسػػر عالمػػة لالسػػـ والفػػتن عالمػػة لممصػػدر ورّبمػػا فتحػػه بعػػض
ِ
الم ْسػ َػجد ،وهػػـ يريػػدوف
الم ْسػػجد و َ
وـ َِ ْس ػ َكف وقػػد سػػمعنا َ
العػػرب مػػف االسػػـ وقػػد قػػرئ َم ْسػػكف َ
(ٕٔٔ)
إف أتى)
الم ْ
طمِع والنصب في كمه جا ز واف لـ تسمعه فال تنكرنه ْ
االسـ والمطمع و َ
والحجة لمف ق أر لَ َم ْهمِكهػـ بفػتن المػيـ وكسػر الػالـ ّأنػه جعمػه وقػت هالكهػـ أو
ب َّ
الشػ ْػم ِ
س [الكهػػؼ ] ٛٙ /
موضػػع هالكهػػـ واسػػتدلوا بقولػػه تعػػالى َحتَّػػى إِ َذا َبمَػ َ
ػح َم ْغػ ِػر َ

٘ٔٔ

والفػراء
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(ٖٔٔ)
ُّ
ألنػ ػػه مػ ػػف
أي الموضػ ػػع الػ ػػذي تغػ ػػرب فيػ ػػه
ػي ّ
وعقَّػ ػ َ
َ
ػب الكسػ ػػا ي قػ ػػا الً ( :هػ ػػو أحػ ػػب الػ ػ ّ
َي ْهمِػػؾ)(ٗٔٔ) وحكػػى سػػيبويه عػػف العػػرب (أتػػت الناقػػة عمػػى مضػ ِػربها) و (مْن ِ
تجهػػا) أي :عمػػى
َ
َ

وقت ضرابها ونتاجها

(٘ٔٔ)

وقاؿ أبو حياف َّ
إف

لم ْهمِكهـ
َ

بفتن الميـ وكسر الػالـ (مصػدر همػؾ يهمػؾ وهػو

مضػ ػػاؼ لمفاعػ ػػؿ وقيػ ػػؿ  :همػ ػػؾ يكػ ػػوف الزم ػ ػاً ومتعػ ػػدياً)

لممفعوؿ ،وأنشد أبو عمي النحوي في ذلؾ :

ومهمة هالك من تعرجا

()ٔٔٙ

فعمػ ػػى تعديتػ ػػه يكػ ػػوف مضػ ػػافاً

()ٔٔٚ

ب أبو حياف عمى مػا قالػه أبػو عمػي النحػوي قػا الً ( :ال يتعػيف عمػى مػا قالػه
ثـ َعقَّ َ
أف هالكػاً فيػػه الزـ و ّأنػػه
أبػو عمػػي النحػػوي فػي هػػذا البيػػت بػؿ قػػد ذهػػب بعػض النحػػوييف إلػػى ّ
مػف بػػاب الصػفة المشػػبهة أصػمه هالػػؾ مػف تعرجػػا ،فمػف فاعػػؿ ثػـ أضػػمر فػي هالػػؾ ضػػمير
َم ْه َم ػ ٍػة ،وانتص ػػب (م ػػف) عم ػػى التش ػػبيه ب ػػالمفعوؿ ث ػػـ أض ػػاؼ م ػػف نص ػػب ،وق ػػد اختم ػػؼ ف ػػي
الموصوؿ هؿ يكوف مف باب الصػفة المشػبهة و والصػحين جػواز ذلػؾ وقػد ثبػت فػي أشػعار
العرب  :قاؿ الشاعر وهو عمر بف أبي ربيعة :
رقاق خصورها
أسيالت أبدن ٌ

وثيرات ما التفت عميها المالحف)(.)ٔٔٛ

ات َرِّبي﴾ [ الكهف ] ٜٔٓ /
﴿ أَن تَنفَ َد َكمِ َم ُ
اختمفػ ػوا ف ػػي تَنفَػ َػد فحمػ ػزة والكس ػػا ي وخم ػػؼ بالي ػػاء عم ػػى الت ػػذكير أي تَنفَ ػ َػد
ووافقهـ األعمش ،وق أر ابػف كثيػر ونػافع وأبػو عمػر وعاصػـ تَنفَ َػد ( )ٜٔٔوقػ أر السػممي

أف تنفّ َد

بالتشديد

(ٕٓٔ)

أف الكممات هنا تأنيثهػا مجػازي غيػر حقيقػي
والحجة لمف قرأها
ي ِْنفَ َد بالياء ّ
َ
ِ
أف العػرب تقػوؿ  :قػاؿ نسػوة،
وجمع مؤنث ماال يعقؿ يشبه بما يعقؿ نحػو ( :هْن َػدات) فكمػا ّ

قيؿ  :ينفذَ الكممات.

(ٕٔٔ)

فكأنػه قػاؿ :
ووجه ابف زنجمة هذ القراءة بأف ذهػب بالكممػات الػى معنػى المصػدر ّ
كالـ ربي فذكر لتذكير الكالـ (ٕٕٔ).

ٔٔٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

أم ػػا حج ػػة م ػػف قػ ػ أر تنف ػػذ بالت ػػاء فػ ػ ّف التأني ػػث مج ػػازي ،وه ػػو االختي ػػار عن ػػد
ّ
(ٖٕٔ)
 ،ووافقػػه فػػي ذلػػؾ أبػػو عمػػي
ألنػػه جمػػع بػػااللؼ والتػػاء واالختيػػار فيػػه التأنيػػث
النحػػوييف ّ
(ٕٗٔ)

ألف التأنيث ليس بحقيقي)
النحوي ،ثـ أضاؼ (والتذكير حسف أيضاً ّ
وأَخػػرج اب ػػف زنجم ػػة الفعػػؿ تنفَػػذ عم ػػى لفػػظ االس ػػماء المؤنث ػػة إ ْذ لػػـ َي ُح ػ ْػؿ ب ػػيف
االسـ والفعؿ حا ؿ(ٕ٘ٔ).
وبقػي وجػػهٌ آخػػر قػ أر بػػه السػػممي تََنفَّػػذ

بالتشػػديد عمػػى تفعػػؿ عمػػى المضػػي(.)ٕٔٙ

وهذ القراءة ال يعرؼ لها َو ْجهٌ ،كما لـ نجدها في كتب القراءات.
املبحث الثالث

التىجيه النحىي
﴿ َك ُب َر ْت َكمِمة ﴾ [ الكهف]٘/
اختمفػ ػوا ف ػػي َكمِ َم ػػة فق أره ػػا اب ػػف كثي ػػر واب ػػف محيص ػػف والحس ػػف ب ػػالرفع عم ػػى
الفاعمية ،والجمهور بالنصب عمى التمييز (.)ٕٔٚ
وقد عمؿ الفراء قراءة مف ق أرهػا بالنصػب قػا الً ( :فمػف نصػب أضػمر فػي (كبػرت)

 :كب ػػرت تم ػػؾ الكممػ ػةُ كممػ ػةً ،وم ػػف رف ػػع ل ػػـ يض ػػمر ش ػػي اً  :كم ػػا تق ػػوؿ عظ ػػـ قول ػػؾ ،وكب ػػر
كالمؾ)(.)ٕٔٛ
ُ

وقػػاؿ الزجػػاج  :مػػف ق ػ أر

َكمِ َمػةٌ

بػػالرفع فػػالمعنى  :عظمػػت َكمِ َمػةٌ هػػي قػػولهـ

اتَّ َخ َذ اهللُ َولَداً
إف فيهػا معنػى التعجػب ،كمػا يقػاؿ لق ٍ
وقيؿ في قراءة مف نصب َّ
ػاض قضػى بػالحؽ
 :ما أقضا ! ،فيكوف المعنى  :ما أكبرها مف َكمِ َمة ! (ٖٓٔ) .وقاؿ أبو عبيػدة ُ :نصػب عمػى
التعج ػػب  :أي أكب ػػر به ػػا َكمِ َم ػػة ،أي م ػػف كمم ػػة (ٖٔٔ) وه ػػو الح ػ ُّ
ػمف معن ػػى
ذـ ُمتض ػ ٌ
ػؽ فه ػػو ٌ
التعجب ،فقد أُلحؽ بنعـ وب س ُك ُّؿ ما هو عمى (فَ ُع َػؿ) بأصػالة أو بالتحويػؿ بشػرط تضػمينه
()ٕٜٔ

[ الكهؼ .] ٗ /

ض َو الرج ُؿ ،إذا مدحته في قضا ه متعجباً مف ...إلب.)ٖٕٔ(..
معنى التعجب ،يقاؿ :قَ ُ
أف مػػف قَ َأرهػػا بنصػػب الكممػػة كمػػا تقػػوؿ
ووجػػه ابػػف عطيػػة ق ػراءة النصػػب قػػا الً ّ ( :
(ٖٖٔ)
(نعػػـ رجػيً زيػػد) ،وفسػػر ال َكمِ َمػػة ووصػػفها بػػالخروج مػػف أفػواههـ  .وأضػػاؼ قػػا الً :

ٔٔٚ
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(وقػػاؿ بعضػػهـ  :نصػػبها عمػػى التفسػػير عمػػى حػػد نصػػب قولػػه تعػػالى :
ت ُم ْرتَفَقَ ػاً
ػاء ْ
وسػ َ
َ
[الكهؼ  ،]ٕٜ /وقالت فرقة نصػبها عمػى الحػاؿ ،والتقػدير  :كبػرت فػريتهـ ،أو نحػو هػذا
(ٖٗٔ).

أف (المخصػوص بالػذـ
وقد َعقَّب أبو حياف عمػى قػوؿ ابػف عطيػة (نعػـ رجػالً زيػد) ّ
ألنػػه جعػػؿ (تخػػرج) صػػفة لكممػػة والتقػػدير  :كبػػرت كممػػة خارجػػة مػػف أف ػواههـ تمػػؾ
محػػذوفاً ّ

لػػيس عا ػػداً

ت
المقالػػة التػػي فػػاهوا بهػػا وهػػي مقػػالتهـ اتخػػذ اهلل ولػػدا ،والضػػمير فػػي َكْبػ ُػر ْ
أف
عمى ما قبمه بؿ هو مضمر يفسر ما بعد وهو التمييز عمػى مػذهب البصػرييف ،ويجػوز ْ
يك ػ ػػوف المخص ػ ػػوص بال ػ ػػذـ مح ػ ػػذوفاً ،وتخ ػ ػػرج ص ػ ػػفة ل ػ ػػه  :أي كب ػ ػػرت كمم ػ ػػة تخ ػ ػػرج م ػ ػػف
أفواههـ)(ٖ٘ٔ).

وقػراءة النصػػب أبمػػح فػػي المعنػػى وأقػػون؛ َّ
ألف فيهػػا معنػػى التعجػػب و َّأنهػػا تػػدؿ عمػػى

المقصود(.)ٖٔٙ

ت َكمِ ًمػة
وذكر الزجاج ّأنه يجوز في كبرت َكْب ُػر ْ
أحداً ق أر بها ( ،)ٖٔٚوذكر أبو حياف َّأنه قُريء بها و َّأنها في لغة تميـ

بتسػكيف البػاء ،وقػاؿ وال أعمػـ
(.)ٖٔٛ

ِِ
َح َداً ﴾ [ الكهف ] ٕٙ /
﴿ وال ُي ْ
ش ِر ُك في ُحكمه أ َ
ؾ فق أر ابف عامر وال تُ ْش ِر ْؾ بالتاء وجػزـ الكػاؼ وافقػة
اختمفوا في وال ُي ْش ِر ُ
ؾ بالياء ورفع الكػاؼ ( ،)ٖٜٔوق أرهػا مجاهػد
المطوعي والحسف ،وق أر الباقوف وال ُي ْش ِر ُ

وال ُي ِ
شر ْؾ

بالياء وجزـ الكاؼ (ٓٗٔ).

فالحجة لمف قرأها بالتاء وجزـ الكاؼ ،فعمى النهي (ٔٗٔ) ،أي (ال تَْن ُسَب َّف احػداً إلػى
عمـ الغيب ،فالخطاب لرسوؿ اهلل ((صمى اهلل عميػه وسػمـ)) والمػراد غي ُػرُ) (ٕٗٔ) ويقػوي ذلػؾ
ِ
ػي [الكهػػؼ  ،)ٖٔٗ(] ٖٚ :وذكػػر الفػراء ّأنػػه وجػػه
التػػاء مػػا بعػػد  ،وهػػو قولػػه َو ْاتػ ُؿ َمػػا ُأوحػ َ
غير مدفوع ،كما قاؿ  :فال تَ ْدعُ مع ِ
آخ َر [ الشعراء .)ٔٗٗ( ] ٕٖٔ /
اهلل إلَهاً َ
ََ
وقػػاؿ الزجػػاج فػػي معناهػػا ( :ويكػػوف – واهلل أعمػػـ – وهػػو جيػ ٌػد بػػالح – عمػػى معنػػى

ّأنػػه ال يجػػوز أف يحكػػـ حػػاكـ إالّ بمػػا حكػػـ اهلل ،أو بمػػا يػػدؿ عميػػه حكػػـ اهلل ولػػيس ألحػػد ،أف
يحكـ مف ذات نفسه فيكوف شريكاً هلل في حكمه،يأمر بحكـ كما أمر اهلل عز وجؿ) (٘ٗٔ).

ٔٔٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

أما قراءة مف قرأها باليػاء ورفػع الكػاؼ ،فعمػى النفػي ( ،)ٔٗٙوجعػؿ (ال) فيػه بمعنػى
ّ
)
ٔٗٛ
(
()ٔٗٚ
ِِ
أح ػ َػدا
ل ػػيس  ،فيك ػػوف المعن ػػى الخب ػػر ع ػػف اهلل  ،أي وال ُي ْش ػ ِػرؾُ اهللُ ف ػػي ُح ْكم ػػه َ
( ،)ٜٔٗقػػاؿ الزجػػاج ّ ( :إنػػه أجػػرن ذكػػر عممػػه وقدرتػػه فػػأعمـ – عػػز وجػػؿ ّأنػػه ال يشػػرؾ فػػي
ِ
َحػداً [
حكمه مما يخبر مف الغيب أحداً كما قاؿ َ :عالِ ُـ اْل َغْي ِب فَ َػال ُي ْ
ظ ِه ُػر َعمَػى َغْيبِػه أ َ
الجف .)ٔ٘ٓ(]ٕٙ/
ػأف هػػذ اآليػة فػػي معنػػى االعتػاب لمنبػػي – عميػػه
وذكػر ابػػف عطيػة فػػي معناهػػا (وك ّ
كأنػػه يقػػوؿ هػػذا أجوبػػة االس ػ مة
الصػػالة والسػػالـ -عقػػب العتػػاب الػػذي كػػاف تركػػه االسػػتثناء ّ
فاتؿ وحي اهلل اليؾ.)ٔ٘ٔ()...

ػرؾ
َمػػا ق ػراءة مجاهػػد ُيشػ ْ
أّ
كما لـ نجدها في كتب القراءات.

باليػػاء وجػػزـ الكػػاؼَّ ،
ؼ لهػػا َو ْجػػهٌ(ٕ٘ٔ)،
فإنػػهُ ال ُي ْعػ َػر ُ

﴿ ِ
خي ارً ِم ْن َها ُم ْن َقمبا ﴾ [ الكهف ] ٖٙ /
ألج َد َّن ْ
اختمفػوا فػػي ِمْنهَػػا فق أرهػػا نػػافع وابػػف كثيػػر وابػػف عػػامر وأبػػو جعفػػر ِمْنهُ َمػػا
بزيػػادة المػػيـ بعػػد الهػػاء عمػػى التثنيػػة وكػػذلؾ هػػي فػػي مصػػاحؼ أهػػؿ مكػػة والمدينػػة والشػػاـ،
وق أرهػػا أبػػو عمػػرو وعاصػػـ وحم ػزة والكسػػا ي ِمْنهَػػا بغيػػر المػػيـ بعػػد الهػػاء ،وكػػذلؾ هػػي
مصاحؼ أهؿ البصرة والكوفة (ٖ٘ٔ).
وقد عمؿ أبو منصور القراءتيف قػا الً ( :مػف قػ أر َخْيػ اًر ِمْنهَػا رد عمػى قولػه
ود َخ َؿ جْنتَه و ْهو ظَالِـ لَِن ِ
ألح ِػد ِه َما َجَّنتَ ْػي ِف
فس ِه  ،ومف ق أر ِمْنهُ َمػا ردهمػا عمػى قولػه
َ
َ
َ َُ
(ٗ٘ٔ)
 ،واستحسػػف كمتػػا
وفَ َّج ْرَنػػا ِخاللَهُ َمػػا وكػػؿ جيػػد)
اه َمػػا بَِن ْخػػؿ
ثػػـ قػػاؿ َو َحفَ ْفَن ُ
ػأف قبمهػػا
َ
الق ػراءتيف ،واف كػػاف أبػػو عمػػي النحػػوي اختػػار اإلف ػراد محتج ػاً لهػػا بػ ّ
ود َخػ َػؿ َج ّْنتَػػهُ
و ْهو ظَالِـ لَِن ِ
فس ِػه  ،فيختػار َخْيػ اًر ِمْنهَػا ليعػود الضػمير عمػى الجنػة المدخولػة(٘٘ٔ) ،ثػـ
ٌ
َ َ
()ٔ٘ٙ
أضاؼ قا الً  :والتثنية ال تمتنع لتقديـ ذكر الجنتيف  .فػي حػيف استحسػف النحػاس قػراءة
منهما

ألف الضمير أقرب إلى الجنتيف) (.)ٔ٘ٚ
إذ قاؿ ( :والتثنية أولى ّ
ق ﴾ [ الكهف ] ٘ٔ /
﴿ ما أ ْ
ش َهدتُّ ُهم َخ ْم َ

ٜٔٔ
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اختمفػوا فػػي مػػا أ ْشػػهَدتُّهُـ  ،فق ػ أر الجمهػػور
ضمير المتكمـ بال ألؼ وق أر أبو جعفر ما اشهدناهـ

مػػا أ ْشػػهَدتُّهُـ
بنوف وألؼ عمى الجمع(.)ٔ٘ٛ

بالتػػاء المضػػمومة

والحجػػة لمػػف ق ػ أر مػػا أ ْشػػهَدتُّهُ ْـ
ت إبمػػيس وذريتػػه خمػػؽ السػػموات واألرض ألعتضػػد بهػػـ فػػي
وذريتػػه والمعنػػى  :مػػا ْ
ضػ ْػر ُ
أح َ
بتػػاء المػػتكمـ هػػو عػػود الضػػمير عمػػى إبمػػيس

خمقهمػػا ،وأشػػاورهـ فػػي تػػدبير أمرهػػا حيػػث خمقتهػػا وال أشػػهدت بعضػػهـ خمػػؽ بعضػػهـ (،)ٜٔ٘
(ٓ)ٔٙ
ِ
ت م َّ ِ
ضػدا
ومنهـ
يف َع ُ
المضمّ َ
ت َِ ِّخذ ُ
مف احت بما تأخر مف قوله تعالى َو َما ُكْن ُ َ
[ الكهؼ .] ٘ٔ /

دناه ْـ
أما قراءة أبػي جعفػر َمػا أ ْشػهَ ُ
ّ
(ٔ.)ٔٙ
دناه ْـ) لمداللة عمى العظمة
(ما أ ْشهَ ُ

ػإف المػراد بهػا عمػى الجمػع :
بنػوف وألػؼ ف ّ

ِ
ِ
قِ ﴾ [ الكهف ] ٗٗ /
الح ّ
الوالي ُة ﵀ َ
قراءة ﴿ ُه َنال َك َ
ػؽ فق أرهػػا أبػػو عمػػرو والكسػػا ي واألعمػػش برفػػع
اختمف ػوا فػػي
الحػ ّ
َ

ػؽِ
الحػ ّ
َ
وقرأها الباقوف بالخفض (ٕ ،)ٔٙوق أر أبو حيوة وزيد بف عمي وعمرو بف عبيد وابػف أبػي عبمػة
ِ
َّ
الحؽ َِ بنصب القاؼ(ٖ.)ٔٙ
هلل
وأبو السماؿ ويعقوب
ؽ نعتػاً لمواليػػة (ٗ ،)ٔٙأي الواليػػة الحػ ُّ
ػؽ
الح ّ
وحجػػة مػػف ق أرهػػا بػػالرفعّ ،
فأنػػه جعػػؿ َ
هلل ،أي ال يسػػتحقها غيػػر (٘ ،)ٔٙأو خب ػ اًر لمضػػمر أي (هػػو الحػ ُّ
ػؽ) ،أو مبتػػدأ خبػػر محػػذوؼ

أي الحؽ ذلؾ(.)ٔٙٙ

فأنػػه جعمػػه وصػػفاً هلل عػػز وجػػؿ ( ،)ٔٙٚكمػػا وصػػفه بالعػػدؿ
أمػػا مػػف ق أرهػػا الخفػػض ّ
ّ
()ٔٙٛ
ِ
َّ
الحؽ) .
والسالـ ،والمعنى  :ذو الحؽ وذو السالـ ...وحجتهـ (ثـ ُرُّدوا الى اهلل موالهـ
أمػػا ق ػراءة مػػف نصػػب الحػػؽ  ،فقػػد ذكػػر الزجػػاج ّأنػػه نصػػب عمػػى المصػػدر فػػي
ّ

َّ
الحؽ ،أي ُّ
َّ
الحؽ (.)ٜٔٙ
أحؽ
التوكيد كما تقوؿ هنالؾ

وقػػاؿ الزمخشػػري ( :بالنصػػب عمػػى التأكيػػد كقولػػؾ  :هػػذا عبػػد اهلل الحػػؽ ال الباطػػؿ

وهي قراءة حسنة فصيحة) (ٓ.)ٔٚ

ال﴾ [ الكهف ] ٗٚ /
س ِّي ُر ا ْل ِج َب َ
﴿ َوَي ْوَم ُن َ

ٕٓٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ت ُِ َسػي َُّر بالتػاء
اختمفوا في ُن َسػيّْر فقػ أر اأبػف كثيػر وأبػو عمػرو وابػف عػامر
ُ
مضػ ػػمومة وفػ ػػتن اليػ ػػاء المشػ ػػددة ،وق ػ ػ أر البػ ػػاقوف مػ ػػف السػ ػػبعة ُف ُِ َسػ ػػيَّر بنػ ػػوف العظمػ ػػة
مض ػػمومة وف ػػتن الس ػػيف وكس ػػر الي ػػاء مش ػػددة (ٔ ،)ٔٚوقػ ػ أر اب ػػف محيص ػػف تَ ِس ػ ْػي ُر بالت ػػاء
مفتوحػػة وكسػػر السػػيف وسػػكوف اليػػاء (ٕ ،)ٔٚوقػ أر الحسػػف ُيسػػيَّر بيػػاء مضػػمومة والثانيػػة

َّرت الجبا ُؿ (ٖ.)ٔٚ
مفتوحة مشددة ،وق أر أبي بف كعب يوـ ُسي ْ
ت ُِ َسػػي َُّر بالتػػاء مضػػمومة ّأنػػه جعػػؿ الفعػػؿ لمػػا لػػـ ُي َسػ َّػـ
والحجػػة لمػػف ق أرهػػا
ُ
فاعمه فرفػع الجبػاؿ بػه (ٗ ،)ٔٚلقيامػه مقػاـ الفاعػؿ وحػذؼ الفاعػؿ لمعمػـ بػه ،وهػو اهلل تعػالى،

(٘)ٔٚ
ألنهػػا جمػػع لغيػػر اآلدميػػيف،
أو مػػف يػػأمر مػػف المال كػػة
 ،وأتػػى بالتػػاء لتأنيػػث الجبػػاؿ ّ
()ٔٚٙ
ودليؿ ذلؾ قوله تعالى وس َّيِ ِ
رت ِ
وكػذلؾ قػراءة
ػت َس َػراباً [ النبػأ] ٕٓ /
الجَبا ُؿ فَ َك َان ْ
ُ ّ
()ٔٚٚ
أبي بف كعب ويوـ ُسيَّر ِت ِ
.
الجَباؿ فإذا كاف الماضي ُسيَّرت كاف المضارع تُ َسي َُّر
َ
َ

فأنػه جعػػؿ الفعػػؿ مػػف إخبػػار اهلل تعػػالى عػػف
أمػا حجػػة مػػف ق أرهػػا ُن َسػػيَّر بػػالنوف ّ
ّ
()ٔٚٛ
.
نفسه ،ونصب الجباؿ مفعوالً به لػ ُن َسيَّر
أمػػا ق ػراءة ابػػف محيصػػف تَ ِ
س ِِْيػػر فقػػد جعػػؿ الفعػػؿ مخففػػا مػػف (سػػار) ورفػػع
ّ
ِ
ِ
ػير الجَبػاؿ َس ْػي اًر [ الطػور ] ٔٓ /
الجباؿ عمى الفاعمية ،ودليؿ قراءته قوله تعالى  :وتَس ُ
(.)ٜٔٚ

ُي َس ػػيَّر

بي ػػاء مض ػػمومة ،ورف ػػع الجب ػػاؿ ،فه ػػي مث ػػؿ قػ ػراءة

أم ػػا قػ ػراءة الحس ػػف
ّ
(ٓ)ٔٛ
 ،وج ػػاءت ق ػ ػراءة أب ػػي بػ ػػف كع ػػب حج ػػة لمػ ػػف أن ػػث الجبػ ػػاؿ وجع ػػؿ المضػ ػػارع
(تُ َس ػػي َُّر)
مف(سي ََّرت)( ،تُ َسي َُّر) (ٔ.)ٔٛ
ُ
أهمَ َها﴾ [ الكهف ] ٚٔ /
ق ْ
﴿ لِتُ ْغ ِر َ
أهمَهَػػا فق ػ أر حمػ ػزة والكسػػا ي وخم ػػؼ لَِي ْغػ َػرؽ بي ػػاء وراء
اختمف ػوا ف ػػي لِتُ ْغػ ِػر َ
ؽ ْ
مفتوحتيف ،وقػ أر البػاقوف لِتُ ْغ ِػرؽ بضػـ التػاء وكسػر الػراء مخففػة مػع سػكوف الغػيف (ٕ،)ٔٛ
وق أر الحسف ِلتُ َغَّرؽ بضـ التاء وكسر الراء المشددة لمتكثير ويمػ منه فتن الغيف (ٖ.)ٔٛ
فالحجػػة لمػػف ق أرهػػا بفػػتن اليػػاء وفػػتن الػراء فعمػػى الغيػػب ،ورفػػع

أهمهػػا عمػػى ّأنػػه

كأنػػه قػػاؿ  :أخرقػػت السػػفينة لترسػػو فػػي البحػػر فيغػػرؽ فيػػه أهمهػػا ،فػػرفعهـ بالحػػديث
فاعػػؿ ّ

ٕٔٔ
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ِ
ػوف لَهُػ ْػـ
لَي ُكػ َ

(ٗ)ٔٛ
إف الػػالـ هنػػا الـ العاقبػػة أو المػ ؿ ،ويؤيػػد ذلػػؾ قولػػه تعػػالى
عػػنهـ  ،وقيػػؿ ّ
َع ُد ّواً َو َح َزناً [ القصص ] ٛ/لمتناسب في المعنى (٘.)ٔٛ
وحجة مف ق أر لِتُ ْغ ِرؽ بضـ التاء وكسر الػراء مػع سػكوف الغػيف فعمػى الخطػاب

ونصػػب أهمهػػا عمػػى المفعوليػػة ،فػػأف موسػػى خاطػػب الخضػػر (عميهمػػا السػػالـ) بػػأف قػػاؿ لػػه

أخرقػػت السػػفينة كػػي تغػػرؽ أهمهػػا ( .)ٔٛٙويؤيػػد هػػذا مػػا تقػػدـ مػػف قولػػه تعػػالى
فجعموا الفعؿ الثاني مثؿ األوؿ وما تأخر مػف قولػه تعػالى :
[ الكهؼ.] ٚٔ /

أخرْقتَهػػا

ػت َش ْػي اً إِ ْمػ اًر
لَقَ ْػد ِجْ َ

()ٔٛٚ

()ٔٛٛ
أف أبػػا عمػػي النحػػوي
أف المعنػػى واحػػد
ال فػػرؽ بينهمػػا ،غيػػر ّ
وذكػػر النحػػاس ّ
استحسف قراءة السبعة قا الً :لِتُ ْغ ِرؽ أولى ليكوف الفعؿ مسنداً الى المخاطػب كمػا كػاف

أخرقتهػػا

أف المعطػػوؼ عميػػه
المعطػػوؼ عميػػه أال تػػرن ّ
ألنه إذا أغرقتهـ غرقوا ،وما بعد أيضا كػذلؾ وهػو قولػه :
عمى معنى الياءّ ،
فهو أيضاً خطاب

(.)ٜٔٛ

وحجة مف قػ أر

أهمها

عمى المفعولية

لِتُ َغ َّػرؽ
(ٓ)ٜٔ

وكػػذلؾ المعطػػوؼ وهػػذا يجػػيء
لقػد ج ػت

بضػـ التػاء وكسػر الػراء المشػددة فعمػى التكثيػر ونصػب

.

لِتُ َغػرؽ

أف أَبػا عمػي النحػوي أنكػر هػذ القػراءة قػا الً  :ولػـ يقػؿ أحػد مػنهـ
غير ّ
(ٔ)ٜٔ
فأغرْقتَهـ ْ ِ
َغ َرْقَنػا آؿ ِف ْرَع ْػو َف
وذلؾ لقوله
يف [ االنبياء  ] ٚٚ /ولقوله  :وأ ْ
أج َمع َ
َْ ُ
[البقرة ]٘ٓ/ثـ أضاؼ قا الً (وقد يدخؿ (فَعَّؿ) في هذا النحو نحوَ :غَّرمتُػهُ ،وأغرمتُػهُ إال أف
الذي جاء به التنزيؿ أولى) (ٕ.)ٜٔ

اختمفوا في

س َنى﴾ [ الكهف ] ٛٛ /
﴿ َفمَ ُه َج َزاء ا ْل ُح ْ
َفمَهُ َج َػزاء اْل ُح ْس َػنى فقػد قػ أر ابػف كثيػر ونػافع وعاصػـ فػي روايػة أبػي

جػزاء مضػػافاً إلػػى الحسػػنى،

بكػػر وأبػػو عمػػرو وابػػف عػػامر َفمَػػهُ َجػ َػزاء اْل ُح ْسػ َػنى برفػػع
اء اْل ُح ْسَنى بالنصب والتنويف(ٖ )ٜٔوق أر عبػد
وق أر حمزة والكسا ي وحفص عف عاصـ َج َز ً

اء الحسػػنى
اهلل بػػف أبػػي اسػػحاؽ ج ػز ُ
الح ْسَنى بالنصب بغير تنويف (ٗ.)ٜٔ
ُ

اء
بػػالرفع والتنػػويف ،وق ػ أر ابػػف عبػػاس ومسػػروؽ َجز َ

ٕٕٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

الح ْس ػ َػنى ب ػػالرفع واالض ػػافة فعم ػػى االبت ػػداء والحس ػػنى
اء ُ
فالحج ػػة لم ػػف قػ ػ أر َج ػ َػز ُ
مض ػػافا إليه ػػا ،والخب ػػر (ل ػػه) المق ػػدـ وتق ػػدير الك ػػالـ  :فجػ ػزاء الحس ػػنى ل ػػه (٘ )ٜٔواح ػػت اب ػػف
الضػػع ِ
ؼ بِ َمػػا َع ِممُػوا [ سػػبأ  ] ٖٚ /وفَ ّسػػر الحسػػنى هنػػا
خالويػػه بقولػػه تعػػالى لَهُػ ْػـ َجػ َػزاء ّْ ْ
بالحسنات (.)ٜٔٙ
ويؤيػػد هػػذا النحػػاس ثػػـ يػػذكر تقػػدي ار ثانيػػا لهػػذ الق ػراءة وذلػػؾ بػػأف(يحػػذؼ التنػػويف
اللتقػ ػػاء السػ ػػاكنيف ،ويكػ ػػوف

والترجمة عند الكوفييف) (.)ٜٔٚ

الح ْسػ ػ َػنى
ُ

فػ ػػي موضػ ػػع رفػ ػػع عمػ ػػى البػ ػػدؿ عنػ ػػد البص ػ ػرييف

فإنػػه يوجػػه قػراءة الرفػػع قػػا الً ( :قػػد تكػػوف الحسػػنى حسػػناته فهػػو جزاؤهػػا
أمػػا الف ػراء ّ
ّ
وتكػػوف الحسػػنى الجنػػة تضػػيؼ الج ػزاء إليهػػا وهػػي هػػو ،كمػػا قػػاؿ  :حػػؽ اليقػػيف  ،و
ػدار اآلخػرة َخْي ٌػر ( ،)ٜٔٛوأيػد ابػف عطيػة هػذا التوجيػه وذكػر احتمػاال
ِدَيفُ ّ
القيمة و ال ُ
ثانيا َّ
بالح ْس َػنى) أعمػالهـ الصػالحة فػي إيمػانهـ ،فوعػدهـ بجػزاء األعمػاؿ الصػالحة
بأف يراد ( ُ
(.)ٜٜٔ

بالنصػب والتنػويف فعمػى نصػب الجػزاء عمػى

الح ْسَنى
اء ُ
وحجة مف ق أر َفمَهُ َج َز ً
الح ْسَنى مبتدأ خبر (له)
المصدر في موضع الحاؿ ،و
ُ

(ٕٓٓ)

.

إمػا أََّنػهُ نصػب
وقيؿ ّ
إف وجه القػراءة أحػد أمػريف ّ :
َف يكػوف الجػزاء منصػوباً عمػى
اء  ،وا ّمػا أ ْ
موضع الحاؿ أي َفمَهُ ْـ َ
الجنة َم ْج ِزي َ
ػوف بِهَػا َج َػز ً
التمييػز ،واستضػعؼ النحػاة هػػذا القػوؿ ،ألف التمييػز يقػبن تقديمػػه عمػى عاممػه كقولػه " :تفقػػأ
زي ٌػد شػحماً ،وتصػػبب عرقػاً ،ومػػا فػي السػػماءِ موضػعُ ارح ٍػة سػػحاباً ،ولػه ّّ
دف خػػالِّ ،ويقػبن لػػه
(ٕٔٓ).
ّّ
أجازُ مف النحوييف إالّ المازني
دف " َّ
ب فما َ
فأما عرقاً تَ ّ
خال ّ
صب َ
الجػزاء

عمػى المصػدر فػي

اء
أف فػ ػػي هػ ػػذ الق ػ ػراءة ثالثػ ػػة أق ػ ػواؿ  :األوؿ قػ ػػوؿ الف ػ ػراء ّ
وذكػ ػػر النحػ ػػاس ّ
إف ج ػ ػز ً
منصػػوب عمػػى التمييػػز ،والقػػوؿ الثػػاني أف يكػػوف مصػػد اًر ،والثالػػث قػػوؿ الزجػػاج هػػو مصػػدر

اء (ٕٕٓ).
في موضع الحاؿ أي مجزياً بها جز ً
إف أَبػػا الحسػػف قػػاؿ  :وهػػذا ال تكػػاد العػػرب تػػتكمـ بػػه مقػػدماً
وقػػاؿ أبػػو عمػػي النحػػوي ّ

إأل في الشعر(ٖٕٓ) .وذكر الزجاج اف كمتا القراءتيف قد قرئ بهما جميعاً (ٕٗٓ).

ٖٕٔ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد

اء الحسػػنى
أمػػا ق ػراءة عبػػد اهلل بػػف أبػػي اسػػحاؽ فمػػه جػز ُ
ّ
(ٕ٘ٓ)
.
االبتداء والخبر شبه الجممة له والحسنى بدؿ مف الجزاء
اء الحسػنى
أمػا قػراءة فمػػه جػز َ
ّ
وحذؼ المبتدأ لداللة المعنى عميه أي فمه

بػػالرفع والتنػػويف فعمػػى

بالنصػػب بغيػر تنػويف فعمػػى اضػافة الحسػػنى
الجزاء جزاء الحسنى (.)ٕٓٙ

َوخ ػ َّػرج أب ػػو ح ػػاتـ ه ػػذ القػ ػراءة عم ػػى ح ػػذؼ التن ػػويف اللتق ػػاء الس ػػاكنيف

()ٕٓٚ

وأنك ػػر

النحػػاس عميػػه ذلػػؾ قػػا الً  :وهػػذا عنػػد غيػػر خطػػأ إلنػػه لػػيس موضػػع حػػذؼ تنػػويف اللتقػػاء

الساكنيف ،فيكوف تقدير  :فمه الثواب جزاء الحسنى (.)ٕٓٛ

غ َعمَ ْي ِه﴾ [ الكهف ] ٜٙ /
﴿ َءاتُوِني أ ََُف ِْر ْ
اختمف ػوا فػػي َءاتُػػونِي فق ػ أر ابػػف كثيػػر ونػػافع وابػػف عػػامر والكسػػا ي
ممدوداً ،وق أر عاصـ في رواية أبي بكر وحمزة َءاتُونِي قص اًر (.)ٕٜٓ

آتػػوني

(ٕٓٔ)

واألصػػؿ

والحجػة لمػف قػ أر آتػػوني ممػدوداً ّأنػه جعمهػػا بمعنػى  :أَعطػوني
ْأيتُُي ْوني فاستثقموا الضمة عمػى اليػاء فحػذفوها فػالتقى سػاكناف الػواو واليػاء فحػذفوا اليػاء

اللتقاء الساكنيف (ٕٔٔ).

فإن ػػه أراد (جي ػػوني) (ٕٕٔ) ،جعم ػػه م ػػف
أم ػػا حج ػػة م ػػف قػ ػ أر أ ت ػػوني بالقص ػػر ّ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
االتي ػػاف وه ػػو أش ػػبه قول ػػه تع ػػالى فَػ ػأَع ُينوني بقُػ َّػوة [ الكه ػػؼ ] ٜ٘ /فمعن ػػى أ ت ػػونني

جي وني بما هو معونة (ٖٕٔ).

ووجػػه أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذ القػراءة عمػػى معنػػى جي ػػوني بػػه ،والمفػػظ عمػػى ايصػػاؿ
ّ
الح ِديػ ِػد كػػذلؾ إالّ ّأنػػه
الفعػػؿ إلػػى المفعػػوؿ الثػػاني بػػالحرؼ ،كمػػا كػػاف قولػػه أ تػػوني ُزَبػ َػر َ
ِ ِ
أف تقػػدير
أعمػػؿ الفعػػؿ الثػػاني ،ولػػو أعم ػؿ األوؿ لكػػاف أ تػػوني ا ْف ِرْغػػه َعميػػه قط ػ ار إال ّ

الفعػػؿ أف يصػػؿ الػػى المفعػػوؿ الثػػاني ،بػػال حػػرؼ كمػػا كػػاف كػػذلؾ فػػي قولػػه
الح ِد ِيد (ٕٗٔ).
َ
ون قَ ْوالً
ال َي َك ُ
ون َي ْفقَ ُه َ
اد َ

ٕٗٔ

[ الكهف ] ٜٖ /

أ تػػوني ُزَبػػر

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ِ
ػوف
ػوف فقػ ػ أر حمػ ػزة والكس ػػا ي وخم ػػؼ ُي ْفقهُ ػ َ
اختمفػ ػوا ف ػػي َي ْفقَهُ ػ َ
وكسر القاؼ ،وق أر ابف كثير ونافع وأبػو عمػرو وعاصػـ وابػف عػامر َي ْفقَهُػوف
وفتن القاؼ (ٕ٘ٔ).

بض ػػـ الي ػػاء
بفػتن اليػاء

والحجة لمػف ق أرهػا ُي ْف ِقهُػوف بضػـ اليػاء ّأنػه اشػتقه مػف أ ْفقَػه ُي ْف ِقػهُ يريػد بػه ّأنهػـ
ال يفهموف السامع كالمهـ وال يبينونه وهو عمى حذؼ المفعوؿ (.)ٕٔٙ
ػوف بالضػـ مػف فَِقػه ،وفَِقػه فعػؿ يتعػدن
وأضاؼ أبو عمي النحوي قػا الً ُ :ي ْفقَهُ َ
ُّػنةَ فػإذا نقمتػه تعػدن إلػى مفعػوليف فحػذؼ أحػد
إلى مفعػوؿ واحػد عمػى حػد قولػؾ  :فَِقهػت الس ّ
ِ ِ
بأسػاً َشػ ِػديداً [ الكهػػؼ  ] ٕ /وحػػذؼ أيضػاً
المفعػػوليف كمػػا حػػذؼ فػػي قولػػه تعػػالى لُيْنػػذ َر َ
يف [ الشػػعراء  ،]ٙٓ/والتقػػدير ال يكػػادوف ُي ْف ِقهػػوف أحػػداً ق ػوالً
فػػي قولػػه  :فَػػأتَْب ُع ُ
وهـ ُم ْشػ ِػرِق َ
()ٕٔٚ
إف ِفقه لـ ُي ْف ِقه وا ْف َن ِقه لـ ُيْنقه) (.)ٕٔٛ
إف المنافؽ ْ
وقاؿ ابف خالويهّ ( :
وحجػة مػػف قػ أر َ ي ْفقَهػػوف بفػتن اليػػاء أنػه اشػػتقه مػف فَقُػػه َي ْفقُػهُ اذا عمػػـ مػا يقػػوؿ،
ومنػػه أ ِ
ُخ ػ َذ الفقػػه فػػي الػػديف ( ،)ٕٜٔوالمعنػػى ال يفقهػػوف كالمهػػـ غيػػرهـ لغ اربػػة لغػػتهـ وجهمهػػـ
بمساف مف يخاطبهـ وقمة فطنتهـ (ٕٕٓ).

قاؿ النحػاس ّإنػه (عمػى القػراءتيف يكػوف المعنػى ال َيفقهُػوف وال ُي ِفقهُػوف)
ألنهـ ال يعرفوف غير لغة أنفسهـ.
يفهموف عف غيرهـ وال يفهموف غيرهـّ ،

(ٕٕٔ)

أي ال

ألنػؾ إِذا ضػممت اليػاء
أف االختيػار الفػتنّ ،
وذكر ابف خالويه نقالً عف ابف مجاهد ّ
فقد حذفت مفعوالً والتقدير ( :ال ُي ْف ِقهوف أحداً قوالً) (ٕٕٕ).
املبحث الرابع

التىجيه الداليل

ِّم ْن أ َْم ِرُكم ِّم ْرَفقاً [ الكهف ] ٔٙ /
القراء في قراءة ّْم ْرفَقاً  ،فق أر نافع وابف عامر وأبو جعفػر وأبػو بكػر وأبػو
اختمؼ ّ
عمػػرو واألعشػػى َمرِفقػػا بفػػتن المػػيـ وكسػػر الفػػاء ،وق ػ أر ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وعاصػػـ
وحمزة والكسا ي والحسف ِمرفَقا بكسر الميـ وفتن الفاء(ٖٕٕ).

ٕ٘ٔ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد

وقػػد عمػػؿ الف ػراء الق ػرآتيف قػػا الً ( :فك ػ َّ
أف الػػذيف فتح ػوا المػػيـ وكسػػروا الفػػاء أرادوا أف
يفرق ػوا بػػيف المرِفػػؽ مػػف األمػػر ،و ِ
الم ْرفَػػؽ مػػف اإلنسػػاف وأكثػػر العػػرب عمػػى كسػػر المػػيـ مػػف
َْ
(ٕٕٗ)
األمر ومف اإلنساف ،والعرب أيضاً تفتن الميـ مف مرفؽ اإلنساف لغتاف فيهما) .
ونقػػؿ أبػػو حيػػاف ق ػوالً عػػف الف ػراء جػػاء فيػػه (أهػػؿ الحجػػاز يقولػػوف َمرِفقػػا بفػػتن المػػيـ
وكسػ ػػر الفػ ػػاء فيمػ ػػا ارتفقػ ػػت بػ ػػه ويكسػ ػػروف مرفػ ػػؽ اليػ ػػد والعػ ػػرب قػ ػػد يكسػ ػػروف المػ ػػيـ منهمػ ػػا

جميعاً)(ٕٕ٘).

وأنكر الكسا ي أف يكوف (المرفؽ) مف الجارحة إالَّ بفػتن المػيـ وكسػر الفػاء وخالفػه
()ٕٕٙ

وذكػػر أبػػو

كالمسػػجد وهمػا بعػػد لغتػػاف)
المرفػػؽ بفػتن المػػيـ الموضػػع َ
أبػو حػػاتـ ،وقػػاؿ َ ( :
()ٕٕٚ
أف (مرفق ػاً) مصػػدر جػػاء عمػػى م ِ
وعقّػػب أبػػو عمػػي النحػػوي عمػػى هػػذا قػػا الً :
فعػػؿ
َ
زيػػد َّ َ
ػي َم ْػر ِج ُع ُك ْـ [آؿ عمػراف ٘٘ :
ػؽ لكنػه كقولػه  :إِلَ َّ
وكاف القياس الفتن ألنه لػيس مػف َي ْرف ُ
ون َؾ َع ِف اْل َم ِح ِ
يض [ البقرة  )ٕٕٛ( ] ٕٕٕ /فجاء شاذاً (.)ٕٕٜ
] و َوَي ْسأَلُ َ
ونقؿ الزجاج عف قطػرب وغيػر مػف أهػؿ المغػة  :المغتػاف جميعػاً فػي َم ْرفَػؽ األمػر،
و ِمرفَؽ اليد ،وقالوا جميعاً ِ
الم ْرفؽ لميد بكسر الميـ هو أكثر في المغة وأجود(ٖٕٓ).
ْ

وذكر أبو الحسف األخفش  :أنهمػا لغتػاف ال فػرؽ بينهمػا(ٖٕٔ) و َّ
أف فيػه ثػالث لغػات
ِ
ِ
ِ
ِ
ػع،
وم ْرفَػػؽ ،فمػػف قػػاؿ ( :م ْرفَػػؽ َج َعمػػهُ ممػػا ينتقػػؿ ويعمػػؿ بػػه مثػػؿ مقطػ َ
جيػدة ،مرفػػؽ و َم ْرفػػؽ َ
ػؽ
ػجد ،ومػػف قػػاؿ َ :م ْرفَػ ٌ
ومػػف قػػاؿ َ :م ْرِفػػؽ جعمػػه كمسػػجد ؛ ّ
كسػ َػج َد َيسػ ُ
ألنػػه مػػف َرفَػػؽ َي ْرفُػػؽ َ
جعمه بمعنى الرفؽ)(ٕٖٕ).

نت ُمتَّ ِخ َذ
َو َما ُك ُ
ػت
اختمف ػوا فػػي ق ػراءة كنػ ُ

ا ْلم ِ
ضداً [ الكهف ] ٘ٔ/
ضمِّ َ
ين َع ُ
ُ
ػت بفػػتن التػػاء لمخطػػاب،
فق أرهػػا أبػػو جعفػػر كنػ َ

بضـ التاء لممتكمـ (ٕٖٕ).

ت
وقرأها الجمهور ُكْن ُ
والحجػػة فػػي ق ػراءة مػػف فػػتن التػػاء أف فيهػػا خطاب ػاً لمرسػػوؿ (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ)

ليعمـ أمته ّأنه لـ يزؿ محفوظاً مػف أوؿ نشػأته ولػـ يعتضػد بػإبميس وذريتػه ومػا ينبغػي لػه أف
يعتضد بهـ(ٖٕٗ).

ٕٔٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

ػت) فهػػي إخبػػار مػػف اهلل تعػػالى عػػف نفسػػه وذاتػػه المقدسػػة،
أمػػا ق ػراءة مػػف ق ػ أر ( ُكْنػ ُ
ّ
(ٖٕ٘)
.
واشارة إلى غنا تعالى عف خمقه ونفي مشاركتهـ في األُلوهية

ورج ػػن الزج ػػاج الرف ػػع وع ػ ّػد األبم ػػح ف ػػي المعن ػػى ق ػػا ال ( :وض ػػـ الت ػػاء ه ػػي القػ ػراءة
وعميها المعنى) (.)ٕٖٙ
َو َما

اختمؼ القراء في
وق ػ أر أبػػو عمػػرو والحسػػف

وفػػتن الضػػاد ،وق ػ أر عكرمػػة

نت متَّ ِخ َذ ا ْلم ِ
ضداً
ضمِّ َ
ين َع ُ
ُ
ُك ُ ُ
ضػداً بفػتن العػيف وضػـ الضػاد،
ضداً فقػ أر الجمهػور َع ُ
َع ُ
ِ
ضػػداً بكسػػر العػػيف
ضػػداً بضػػمهما ،وق ػ أر الضػػحاؾ ع َ
ُع ُ
[ الكهف] ٘ٔ /

ضػػداً
ُع ْ

بفتن العيف والضاد (.)ٕٖٚ

ضدا
َع َ

بضػػـ العػػيف وسػػكوف الضػػاد وق ػ أر عيسػػى بػػف عمػػر
(،)ٕٖٛ

ويسػتعمؿ كثيػ اًر فػي

ض ُد أصمه العضػو الػذي هػو مػف المرفػؽ إلػى الكتػؼ
الع ُ
َ
ض َد هو قواـ اليػد وهػو الػذي يتقػون بػه اإلنسػاف ومنػه قولػه تعػالى
الع ُ
معنى العوف ،وذلؾ أف َ
 :سَن ُش ػ ػ ُّػد عض ػ ػ َػد َؾ بِأ ِ
ػؾ [ القص ػ ػػص  ] ٖ٘ :أي س ػ ػػنعينؾ ونقوي ػ ػػؾ ب ػ ػػه ،ويق ػ ػػاؿ :
َخي ػ ػ َ
َ ُ
َ
ػص المضػػميف بالػػذكر
أعضػػدت بفػػالف ،إذا اسػػتعنت بػػه وذكػػر العضػػد عمػػى جهػػة المثػػؿ ،وخػ َّ
لزيػػادة الػػذـ والتػػوبيب ،والمعنػػى مػػا اسػػتعنت عمػػى خمػػؽ السػػموات واألرض بهػػـ وال شػػاورتهـ

()ٕٖٜ
ضػػد) لغػػات ثمػػاف أفصػػحها
ومػػا كنػػت متخػػذاً الشػػيطاف أو الكػػافريف أعوان ػاً
 .وفػػي ( َع ُ
(ٕٓٗ)
ضد) بفتن العيف وضـ الضاد ،أما بقيػة المغػات – فضػالً عمػا ذكػر آنفػاً وقػرئ بهػا
(ع ُ
َ
)
ٕٔٗ
(
ولػػـ نجػػدها فػػي كتػػب الق ػراءات .وبقيػػة هػػذ المغػػات هػػي (ع ِ
ضػػد) بفػػتن
– فمػػـ يق ػ أر بهػػا
َ
ضػد) بكسػر العػيف وسػكوف الضػاد عمػى
العيف وكسػر الضػاد فقػد حكاهػا هػاروف القػاريِ ( ،ع ْ
ضد) بضـ العيف وسكوف الضاد في لغة تميـ (ٕٕٗ).
لغة مف قاؿ ِف ْخذ و ِكتْؼ ،و( ُع ْ

اختمفوا في

بالياء (ٖٕٗ).

َوَي ْوَم َيقُو ُل
َوَي ْوَـ َيقُو ُؿ

ش َرَك ِائ َي
ادوا ُ
َن ُ
قػ أر حمػزة نقػوؿ

[ الكهف ] ٕ٘ /

ٕٔٚ

بػالنوف ،وقػ أر الجمهػور

يقػوؿ
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الحجػػة فػػي ق ػراءة مػػف ق ػ أر (ويػػوـ نقػػوؿ) بنػػوف العظمػػةّ ،أنػػه جعمػػه مػػف إخبػػار اهلل
تعالى عف ذاته المقدسة أي  :نقوؿ نحػف لممشػركيف (ٕٗٗ) .وحجتػه مػا تقػدـ مػف قولػه تعػالى
ِ
ِ ّْ
ػت) لممػػتكمـ كػػذلؾ
أف (كنػ ُ
َ :و َمػػا ُكنػ ُ
ضػػداً [الكهػػؼ  ] ٘ٔ :فكمػػا ّ
يف َع ُ
ػت ُمتَّخ ػ َذ اْل ُمض ػم َ
جعؿ الفعؿ (نقوؿ) لممتكمـ محموؿ عمى ما تقدـ في المعنى (ٕ٘ٗ).
إف الحجػػة فػػي هػػذ الق ػراءة مػػا تػػأخر مػػف قولػػه تعػػالى َ :و َج َعْمَنػػا َبْيػ َػنهُـ
وقيػػؿ ّ :
َّم ْوبِقػاً ([ )ٕٗٙالكهػػؼ  ،]ٕ٘ :ومػػنهـ مػػف جمػػع بػيف الحجتػػيف قػػا الً  :وقولػػه تعػػالى َوَيػ ْػوَـ
ادوا ُش َرَكا ِ َي أخبر اهلل عف نفسه ،وحجته مػا تقػدـ ومػا تػأخر فأمػاَّ مػا تقػدـ فقولػه :
َيقُو ُؿ َن ُ
ومػػا ُكنػ ُ ِ
ِ ّْ
أمػػا مػػا تػػأخر
أف كنػػت لممػػتكمـ كػػذلؾ (نقػػوؿ) و َّ
ضػػداً فكمػػا ّ
يف َع ُ
ػت ُمتَّخ ػ َذ اْل ُمض ػم َ
ََ
()ٕٗٚ
.
فقوله َ :و َج َعْمَنا َبْيَنهُـ َّم ْوبِقاً
ومف ق أر :

يوـ يقوؿ بياء الغيبة ،فػالمعنى  :اذكػر يػا محمػد يػوـ يقػوؿ اهلل عػز

وجػػؿ لمكفػػار توبيخ ػاً وتعجي ػ اًز ،وهػػو يػػوـ القيامػػة  :نػػادوا شػػركا ي – األوثػػاف -الػػذيف زعمػػتـ

ليشػػفعوا لكػػـ( ،)ٕٗٛتهكمػاً بهػػـ وتقريعػاً لهػػـ أضػػافهـ سػػبحانه وتعػػالى إلػػى نفسػػه عمػػى زعمهػػـ
( ،)ٕٜٗوعم ػػؿ أب ػػو عم ػػي النح ػػوي ه ػػذ القػ ػراءة ق ػػا الً ( :إ ّف الك ػػالـ األوؿ ق ػػد انقض ػػى ،وه ػػذا
است ناؼ فالمعنى (ويػوـ يقػوؿ) أي يػوـ يقػوؿ اهلل سػبحانه (أيػف شػركا ي الػذيف زعمػتـ) وهػذا

يقػػوي الق ػراءة باليػػاء مػػف دوف النػػوف ولػػو كػػاف بػػالنوف لكػػاف أشػػبه بمػػا بعػػد أف يكػػوف جمع ػاً
مثمه ،فيقوؿ (شركاءنا) (ٕٓ٘).

ِ
اب قُ ُبالً
أ َْو َيأْت َي ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
اختمف ػوا فػػي قُػ ُػبالً فق ػ أر عاصػػـ وحم ػزة والكسػػا ي وأبػػو جعفػػر وخمػػؼ قُُبػػؿ ،
بضػػـ القػػاؼ والبػػاء ،وق ػ أر بػػاقي السػػبعة ومجاهػػد وعيسػػى بػػف عمػػر ِقػ َػبال بكسػػر القػػاؼ
ػي بػف
وفتن الباء ،وق أر أبو رجاء والحسف ايضاً قُْبال بضـ القاؼ وسكوف الباء ،وقػ أر أب ّ
[ الكهف ] ٘٘ /

كعػػب وابػػف غػػزواف عػػف طمحػػة
فَ ِعيؿ (ٕٔ٘).

قَبِػػيال

بفػػتن القػػاؼ وبػػاء مكسػػورة بعػػدها يػػاء عمػػى وزف

ٕٔٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

إمػػا أنػػه جعمػػه جمػػع قَبِيػػؿ ،و (قُُبػػؿ)
ووجػػه قػراءة قُػ ُػبال بضػػمتيف أحػػد أمػريف ّ :
ػص والمعنػػى  :يجي ػ هـ العػػذاب أنواع ػاً ،وألوان ػاً وأصػػنافاً وضػػروباً مختمفػػة،
مثػػؿ قمػػيص وقُمػ ُ
وقد اعتمد هذا التفسير كثير مف الموجهيف (ٕٕ٘).
أف  :القبيمػػة بنػػو
ويؤيػػد هػػذا المنػػزع فػػي هػػذ الق ػراءة مػػا قالػػه بعػػض أهػػؿ المغػػة مػػف ّ
أب والقبيػػؿ الجماعػػة ،واسػػتدؿ بقولػػه أ َْو تَػأْتِ َي بِالمّػ ِػه َواْل َمي ِ َكػ ِػة قَبِػػيالً [ اإلس ػراء ] ٜٕ /
ويقوؿ الشاعر :
أن قبيم َة
جوانح قد َّ
أيقن ّ

الحيان أدَّل غالب
إذا ما التقى َّ

(ٖٕ٘)

أف يكػػوف (قُػ ُػبال) بمعنػػى ( ِقػ َػبال) كمػػا حكاهػػا أبػػو زيػػد بمعنػػى  :المقابمػػة فتكػػوف
وِا ّمػػا ْ
القراءتاف بمعنى واحد واف اختمؼ المفظ (ٕٗ٘).

وقػاؿ الزجػػاج َّإنػػه مػف قػ أر قُُبػػؿ بضػمتيف فقػػد أراد (مػػف قُُبػؿ وجػػوههـ ،أي ممػػا
يقػابمهـ عمػػى حػػد قولػػه تعػػالى  :إِف َكػ ِ
يصػػهُ قُػ َّػد ِمػػف قُُبػ ٍػؿ [ يوسػػؼ  ]ٕٙ :أي مػػف
َ
ػاف قَم ُ
قبؿ وجهه) (ٕ٘٘).
أمػػاَّ مػػف قػ أر ِقػ َػبال بكسػػر القػػاؼ وفػػتن البػػاء َّ
فإنػػهُ أراد عيانػاً ومقابمػػة ( )ٕ٘ٙقالػػه
ابف عباس(.)ٕ٘ٚ
إف المعنى ( ِقَبال) است ناؼ كما يقػاؿ  :ال أكممػؾ إلػى عشػر مػف ذي
وقاؿ النحاس ّ
ِقَبػ ٍػؿ ( )ٕ٘ٛوقيػػؿ إف ( ِقػ َػبال) هػػو السػػيؼ يػػوـ بػػدر ،وقيػػؿ هػػو بمعنػػى فجػػأة أي يػػأتيهـ العػػذاب
فجأة (.)ٕٜ٘

قُػ ْػبال بضػػـ القػػاؼ وسػػكوف البػػاء فهػػو تخفي ػػؼ

أمػػا ق ػراءة أبػػي رجػػاء والحسػػف
ّ
(ٓ)ٕٙ
.
(قُُبؿ) بضمتيف وهو لغة لبني تميـ
أمػػا مػػف قػ أر قَػ َػبال بفتحتػػيف فقػػد ذكػػر ابػػف قتيبػػة َّأنػػه يجػػوز فػػي (قُُبػػؿ) قَػ َػبال عمػػى
ّ
(ٔ)ٕٙ
غيػ ػػر ّأننػ ػػا لػ ػػـ نجػ ػػدها فػ ػػي كتػ ػػب
معنػ ػػى يػ ػػأتيهـ العػ ػػذاب مسػ ػػتقبالً وحكػ ػػا الزمخشػ ػػري
القراءات.

قَبِػػيال

ػي بػػف كعػػب وابػػف غػػزواف عػػف طمحػػة
وبقػػي وجػػه آخػػر ق ػ أر بػػه أُبػ َّ
(ٕ)ٕٙ
القاؼ وباء مكسورة بعػدها يػاء عمػى وزف (فَ ِعيػؿ)وهػذا ممػا لػـ نجػد فػي كتػب القػراءات

ٕٜٔ

بفػػتن
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وعػػد أبػػو زيػػد لغػػة فػػي (قُُبػػؿ) عنػػدما يقػػاؿ  :لقيػػت فالنػػا ِقػ َػبالً ومقابمػػة وقَػ َػبال وقُػ ُػبال وقََب ّميػػا
ّ
(ٖ)ٕٙ
وقبيال ،والمعنى المواجهة وكمه واحد واختمؼ فيه المفظ واتفؽ المعنى .
ت َن ْفساً َزِك َّي ًة
أَقَ َت ْم َ
اختمػػؼ القػراء فػػي قػراءة َزِكَّيػةً فق أرهػػا نػػافع وابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وأبػػو جعفػػر
[ الكهف ٗ] ٚ

ورويػػس بػػألؼ بعػػد ال ػزاي

زاكيػػة بػػألؼ بعػػد ال ػزاي وتخفيػػؼ اليػػاء ووافقهػػـ ابػػف محيصػػف

واليزيدي وق أر الباقوف بتشديد الياء مف غير ألؼ (ٗ.)ٕٙ

َّأنػػه أراد ّأنهػػا أذنبػػت ثػػـ تابػػت

زكيػػة
فالحجػػة لمػػف ق ػ أر
ّ
أخرجها مف (فاعؿ) إلى (فَ ِعيمة) لممبالغة

(٘)ٕٙ

()ٕٙٙ

.

وقيػػؿ َّ :
(زكيػػة)
إف ّ

فإنهػا اسػـ فاعػؿ مػف الفعػؿ (زكػا) أي بمعنػى ّأنهػا طػاهرة
أما مف قرأها زاكية
ّ
ّ
ألنػه لػـ يرهػا قػد أذنبػت قبػؿ ،وا ّمػا ألنهػا صػغيرة لػـ تبمػح
إمػا ّ
مف الذنوب ونعتها بهذا النعػت ّ

الحن ػػث – أي اإلث ػػـ وال ػػذنب – وق ػػد اعتم ػػد ه ػػذا التفس ػػير كثي ػػر م ػػف الم ػػوجهيف
الحسف إف (زاكية) بمعنى (البري ة) (.)ٕٙٛ

()ٕٙٚ

وق ػػاؿ

وذهػػب أبػػو منصػػور األزهػػري إلػػى َّ
أف (الزاكيػػة والزكيػػة واحػػدة وهػػي الػػنفس التػػي لػػـ
ِ
تجف ذنبا ومثمه القاسية والقَ ِسية) (.)ٕٜٙ
(ٓ)ٕٚ

واسػتدؿ فريػؽ لهػذا

أف ثعمباً قاؿ  :الزكية أبمح في الوصؼ والمدح مػف (زاكيػة)
إالّ ّ
بقوله تعالى ُغ َالماً َزِكّيا ًِ (ٔ[ )ٕٚمريـ ]ٜٔ /في حيف رأن أبو عمرو َّ
أف (زاكيػة) هنػا
أولػػى (الف الزاكيػػة التػػي ال ذنػػب لهػػا وكػػاف الػػذي قتمػػه الخضػػر (عميػػه السػػالـ) طف ػالً (ٕ.)ٕٚ
واستحسف ابف خالويه كمتا القراءتيف قا الً ( :وكمتا القراءتيف حسنة) (ٖ.)ٕٚ

َج ارً [ الكهف ] ٚٚ /
َال تَّ َخذ َ
ْت َعمَ ْي ِه أ ْ
ت
ت فػابف كثيػر وأبػو عمػرو ويعقػوب لَتَّ ِخػ ْذ َ
اختمؼ القّراء فػي قػراءة َالتَّ َخػ ْذ َ
بتػػاء مفتوحػػة مخففػػة وخػػاء مكسػػورة بػػال ألػػؼ وصػػؿ واظهػػار الػػذاؿ وادغامهػػا ،وافقهػػـ ابػػف
محيص ػػف واليزي ػػدي والحس ػػف وقت ػػادة ،وقػ ػ أر ن ػػافع وعاص ػػـ واب ػػف ع ػػامر وحمػ ػزة والكس ػػا ي
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

ت
التّ َخ ْذ َ
(ٗ.)ٕٚ
كما قاؿ

آذار ()ٕٓٓٛ

العدد (ٕ)

بألؼ الوصؿ وتشديد التاء بعدها وفتن الخػاء وكمهػـ أدغػـ إالَّ عاصػماً لػـ يػدغـ
والحجػػة لمػػف ق ػ أر

لتَ ِخ ػ ْذت

ِ
ب تَ ِخػػذ َيتْ َخػػذ
ّأنػػه جعمػػه فَعػػؿ َي ْف َعػػؿ مثػػؿ َشػ ِػرب َي ْشػ َػر َ

ِ
ِ
طرق
الم ِّ
وقد تَخ َذ ْت رجمي إلى جنب َغ ْرزها نسيفاً كأفحوص القطاة ُ
لتخ ػػذت

(٘)ٕٚ

ووج ػػه الزج ػػاج ه ػػذ القػ ػراءة ق ػػا الً  :م ػػف قػ ػ أر
أخ ْذت (.)ٕٚٙ
وأصؿ تَ ِخ ْذت َ
أمػػا إظهػػار الػػذاؿ لمػػف ق ػ أر لتَ ِخ ػ ْذت َّ
فإنػػه أتػػى بػػالكالـ عمػػى أصػػمه مبنيػػا غيػػر
َّ
مدغـ

()ٕٚٚ

فه ػػو بمعن ػػى (اتخ ػػذت)

وقد عمؿ أبو عمي النحوي ترؾ عاصـ اإلدغاـ قا الً َّ :
إف لكؿ حرؼ مػف الػذاؿ

والتػػاء حي ػ اًز غيػػر حيػػز اآلخػػر ،فالػػذاؿ مػػف حيػػز الظػػاء والثػػاء ،فمػػـ يػػدغـ الخػػتالؼ الحي ػزيف
واخػػتالؼ الحػػرفيف فػػي الجهػػر والهمػػس ( ،)ٕٚٛووجػػه إدغػػاـ الػػذاؿ فػػي التػػاء فػػي (لتَ ِخ ػ ْذت)

أف مػػا بينهمػػا مػػف الجهػػر
لتقػػارب الحػػروؼ وا ْف كانػػت الػػذاؿ مجهػػورة والتػػاء مهموسػػة ،غيػػر ّ
والهمس ال يمنع مف اإلدغاـ(.)ٕٜٚ
فإنػػه جعمػػه مػػف ا ْفتَ َعػػؿ َي ْفتَ ِعػػؿ مػػأخوذ مػػف أخػػذ
أ َّ
َمػػا الحجػػة لمػػف ق ػ أر التّخ ػ َذت ( ّ
يأخػػذ ،وأصػػمه (ايتخػػذت) ؛ َّ
ألف هم ػزة الوصػػؿ تصػػير يػػاء النكسػػار مػػا قبمهػػا ثػػـ تقمػػب تػػاء
وتدغـ في تاء افتعمت فتصيراف تاء شديدة) (ٓ.)ٕٛ

وقاؿ ابف زنجمة َّ
إمػا أف تكػوف التػاء األولػى
إف وجه قػراءة (التّخػذت) أحػد أمػريف َّ :
أصػمية والثانيػة از ػدة فػي صػيغة (ا ْفتَ َعػؿ) واألصػػؿ تَ ِخػ َذ َيتْخػ َذ ،وامػا أف يكػوف (اتَّ َخػذ) مػػأخوذ
تخػذ يأتخػذ ا تِخػاذا ثػـ
تعػؿ يصػير اْ َ
مف اخذ يأخػذ والهمػزة تمثػؿ فػاء الفعػؿ ،فػإذا بنػي منػه ا ْف َ

ياء النكسػار مػا قبمهػا
أبدلوا مكاف الهمزة تاء فيصير (ا أْتخذ) فاجتمع همزتاف فقمبت الثانية ً
فصارت (ايتخػذ) ثػـ أبػدلوا اليػاء تػاء وادغموهػا فػي التػاء التػي بعػدها فقػالوا :اتّخػذ يتَّخػذ فهػو
متَّخذ (ٔ.)ٕٛ

وذكر القرطبي َّأنهما لغتاف بمعنى واحد ،مػف األخػذ مثػؿ قولػؾ ( :تبػع واتّبػع وتقػي
واتقى) (ٕ.)ٕٛ
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[ الكهف ٘] ٛ

س َبباً
فَأَ ْت َب َع َ
اختمفوا في فَأَتَْب َع َسَبباً فق أر ابف كثير ونافع وأبو عمرو فػاتّبع سػببا بتشػديد
التػاء موصػولة ،وقػ أر عاصػـ وابػف عػامر وحمػزة والكسػا ي وخمػؼ فػأتْبع سػببا بػػالتخفيؼ
وقطع الهمزة (ٖ.)ٕٛ
وحجة مف قرأها بالتخفيؼ وقطع الهمزة ّأنها بمعنى لحؽ ،واتبػع موصػولة إذا سػار
ولػػـ يمحقػػه ،قػػاؿ يػػونس بػػف حبيػػب وأبػػو زيػػد َّ
الم ِجػ َّػد
إف (أتْبػػع) بقطػػع األلػػؼ هػػي عبػػارة عػػف ُ

المسرع الحثيث الطمب و (اتَّبع) ّإنما يتضمف معنى االقتفاء مف دوف هذ الق ار ف(ٗ.)ٕٛ

أف ((أتْبع) أحسف مف (اتّبع) ؛ َّ
ألف اتَّبعت الرجؿ إذا كاف يسػير وأنػت
وذكر الفراء ّ
تسير وراء واذا قمت اتبعته بقطع األلؼ فكأنؾ قفوته)(٘.)ٕٛ

أتبعػػهُ
بعػػهُ واتََّب َعػػه إذا سػػار ولػػـ يمحقػػه ،و ُ
وحكػػى األصػػمعي وأبػػو عبيػػد ّأنػػه يقػػاؿ ( :تَ َ
()ٕٛٙ
يف [ الشػعراء] ٙٓ/إالَّ َّ
أف النحػاس
إذا لحقته ،قاؿ أبو عبيد
ومثمه فَأَتَْب ُع ُ
وهـ ُم ْش ِػرِق َ
ورد عمػػى أبػػي عبيػػد قػػا الً( :وهػػذا التفريػػؽ وا ْف كػػاف األصػػمعي قػػد
لػػـ ي ػرتض هػػذا التفريػػؽ ّ
َّ
يف لػػيس فػي الحػػديث
حكػا ال يقبػؿ إال بعمػػة أو دليػؿ ،وقولػػه عػز وجػؿ فَػأَتَْب ُع ُ
وهـ ُّم ْش ِػرِق َ

ّأنػػه لحقػػوهـ واّنمػػا الحػػديث لمػػا خػػرج موسػػى (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ) وأصػػحابه مػػف البحػػر
وحصػػؿ فرعػػوف وأصػػحابه انطبػػؽ عمػػيهـ البحػػر ،والحػػؽ فػػي هػػذا ّ ِ
ػع واتَّبػػع لغػػات
ػع وأتْبػ َ
أف تَبػ َ
بمعنى واحد ،وهي بمعنى السير فقد يجوز أف يكوف معه لحاؽ وأف ال يكوف) (.)ٕٛٚ

أف
أما ابف خالويه فقػد وجػه القػراءتيف قػا ال ( :فالحجػة لمػف ق أرهػا بػألؼ الوصػؿ ّ :
ّ
ػع) فأدغمػػت التػػاء فػػي التػػاء والحجػػة لمػػف ق أرهػػا بػػألؼ القطػػع ّأنػػه
وزنػػه (ا ْفتَ َعػػؿ) وأصػػمه (اتْتََبػ َ
جعمها مف أ ْف َعؿ ُي ْف ِع ُؿ ،أتَْب َع ُيتْبِعُ ،وقاؿ بعض المغوييف معنى اتَّبعه بألؼ الوصؿ سرت فػي
ػب
اب ثَ ِاقػ ٌ
أثػػر  ،ومعنػػى أتبعتػػه بػػألؼ القطػػع ألحقتػػه ،دليػػؿ ذلػػؾ قولػػه تعػػالى فَأَتَْب َعػػهُ ِشػػهَ ٌ
[الصافات .)ٕٛٛ( ] ٔٓ /

ِفي َع ْي ٍن َح ِم َئ ٍة

[ الكهف ] ٛٙ /
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مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

اختمفػ ػوا ف ػػي

العدد (ٕ)

َح ِمَ ػ ٍػة

آذار ()ٕٓٓٛ

فق أره ػػا ن ػػافع واب ػػف كثي ػػر وأب ػػو عم ػػرو وحف ػػص ويعق ػػوب

َح ِم ػػة عمػػى وزف (فَ ِعمػػة) مهمػػو اًز ووافقهػػـ اليزيػػدي ،وق ػ أر البػػاقوف حاميػػة
مهموزة (.)ٕٜٛ
والحجة لمف قرأها َح ِم ة ّأنه أراد ّأنها تغػرب فػي عػيف ذات حمػأة وهػي الطينػة
(ٓ)ٕٜ
أح َمأتُهػا إذا
ْت الب ػر إذا أخرجػت حمأتهػا و ْ
السوداء المتغيرة المػوف وال ار حػة  ،يقػاؿَ ( :ح َمػأ ُ
ت وهي تَ ْح َمأ فهي َح ِم ة إذا صارت فيها الحمػأة)(ٔ .)ٕٜوقيػؿ معنػا
وح ِم ْ
ألقيت فيها الحمأة َ
( :في مػاء وطػيف) (ٕ ،)ٕٜوحجػتهـ مػا روي فػي حػديث ذي القػرنيف َّأنػه رأن مغيػب الشػمس
بػػألؼ غيػػر

عند غروبها في ماء وطيف تغرب ،قاؿ الشاعر :

في عين ذي ُخمُب وثَأ ٍ
ْط َح ْرَمد
الح ْرمد األسود
فالخمب الطيف والثأط الحمأة و َ

قػػاؿ ابػػف عبػػاس كنػػت عنػػد معاويػػة فقػ أر (تغػػرب فػػي عػػيف حاميػػة ،فقمػػت مػػا نقرؤهػػا

إال( َح ِم ة) فقاؿ لعبػد اهلل بػف عمػرو بػف العػاص (كيػؼ تَ ْق َرؤهػا و) فقػاؿ (كمػا قرأتهػا يػا أميػر
المؤمنيف ،قاؿ ابف عباس ،فقمت (في بيتي نزؿ القرآف) فأرسؿ معاوية إلػى كعػب (أي َػف تَجػد
أمػا العربيػة فػأنتـ أعمػـ بهػا وأمػا أنػا فأجػد الشػمس فػي
َ
الشمس تَ ْغػرب فػي التػوراة و) ،فقػاؿ ّ :
(ٖ)ٕٜ
.
التوراة تغرب في ماء وطيف ،أراد َّأنها تغرب في عيف ذات حم ة

والحجة لمػف ق أرهػا حاميػة عمػى وزف فاعمػة غيػر مهمػوزة ّأنػه أراد َّأنهػا تغػرب
فػي عػػيف حػػارة (ٗ )ٕٜعمػػى حػد قولػػه تعػػالى تَصػمَى نػا اًر ح ِ
ػت
امَيػةً [لغاشػػية ]ٗ/مػػف َح ِمَيػ ْ
ْ َ َ
تَ ْح َمى فهي حامية أي حارة(٘ )ٕٜوحجتهـ ما روي عف أبي ذر رحمه اهلل تعػالى (كنػت ردؼ
النبي (صمى اهلل عميه وسمـ) وهػو عمػى حمػار والشػمس عنػد غروبهػا فقػاؿ  :يػا أبػا ذر هػؿ

تدري أيف تغرب هذ و ،قمت اهلل ورسوله أعمـ قاؿ ّإنها تغرب في عيف حامية (.)ٕٜٙ
إف وجه قراءة (حامية) أحد أمريف إِ ّما أف يكػوف المعنػى (حم ػة)
وقاؿ أبو جعفرّ ( :

()ٕٜٚ
ػاء لكسػرة
فكأنه قاؿ (حام ة) فاعمة مف الحمأة أي ذات حمػأة فخففػت الهمػزة
ّ
 ،وقمبػت ي ً
()ٕٜٛ
ما قبمها ،وبهذا تكوف القراءتاف بمعنى واحد ،وا ّما أف يكوف بمعنى حارة) .

وج ػػوزوا أف تك ػػوف الع ػػيف ح ػػارة ،وذات حم ػػأة وطين ػػة س ػػوداء وبه ػػذا تك ػػوف جامع ػػة

لموصفيف وقد اعتمد هذا التفسير كثير مف الموجهيف(.)ٕٜٜ
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َب ْي َن َّ
س ّداً
السد َّْي ِن [ الكهف َ ] ٜٖ:وَب ْي َن ُه ْم َ
الس ػ َّػدْي ِف (ٖ ،)ٜو َس ػ َّػداً (ٗ ،)ٜفقػ ػ أر اب ػػف كثي ػػر وأب ػػو عم ػػرو
اختمفػ ػوا ف ػػي
َّ
[ الكهف ] ٜٗ:

وحفػػص بفػػتن السػػيف وافقهػػـ ابػػف محيصػػف واليزيػػدي ،وق ػ أر حم ػزة والكسػػا ي بضػػـ السػػيف فػػي
األوؿ ،وفتحها في الثاني وضمهما الباقوف

(ٖٓٓ)

والحجػػة لمػػف ق أرهػػا بفػػتن السػػيف ّ :أنػػه جعمػػه مػػف الحػػاجز بػػيف شػػي يف وبالضػػـ –
ص ِر ،والعرب تقوؿ (بِ ِعينه ُس َّدة) بالرفع (ٖٔٓ).
ذهاب َ
الب َ
وذكػػر أبػػو حيػػاف عػػف عكرمػػة وأبػػو عمػػرو بػػف العػػالء وأبػػو عبيػػدة ،بفػػتن السػػيف لِ َمػػا
كاف مف صنع الناس وبالضـ لما كاف مف خمؽ اهلل (ٕٖٓ) .
وعػ ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف أبػ ػػي إسػ ػػحاؽ الفػ ػػتن مػ ػػا لػ ػػـ َيػ ػ َػر عينػ ػػاؾ ،والضػ ػػـ فيمػ ػػا أرتػ ػػه
(ٖٖٓ)
وس ػػد) نح ػػو
عين ػػاؾ  ،وق ػػاؿ اب ػػف اإلع ارب ػػي ك ػػؿ م ػػا قابم ػػؾ فس ػػد م ػػا وراء  ،فه ػػو ( َس ػػد) ( ُ

الضعؼ والفُقر والفَقر (ٖٗٓ).
الضعؼ و َ
ُ
وذكػػر القرطبػػي عػػف الخميػػؿ وسػػيبويه بالضػػـ االسػػـ ،وبػػالفتن لممصػػدر مػػف سػػددته
سداً (ٖ٘ٓ) .

وأجػػاز أبػػو عمػػي النحػػوي هػػذا وأجػػاز العكػػس بػػإف جعػػؿ

السػ َّػديف
َّ

بػػالفتن اسػػماً

روبهُ (.)ٖٓٙ
وضرب األمير تريد بهما :
لممسدود نحو  :نسي اليمف،
منسوجهُ ومض َ
َ
ُ
ألف المقصود االسـ ال المصدر (.)ٖٓٚ
وعمى أساس هذا التفريؽ جنن النحاس لمضـ ؛ ّ

أما الكسا ي فاكتفى بالقوؿ َّإنهما لغتاف بمعنى واحد (. )ٖٓٛ
َّ

اختمفػوا فػػي

َخ ْرج ػاً

[ الكهف ] ٜٗ/

َخ ْرجاً
فقػ أر حم ػزة والكسػػا ي وخمػػؼ

َخ َارجػػا

بعػػدها وافقهػػـ الحسػػف واألعمػػش ،وق ػ أر ابػػف كثيػػر وأبػػو عمػػرو وعاصػػـ

الراء بغير ألؼ (.)ٖٜٓ

بفػػتن الػراء وألػػؼ

َخ ْرج ػاً

بإسػػكاف

وحجػػة مػػف قػ أر َخ َارجػػا بفػػتن الػراء وألػػؼ بعػػدها ّأنػػه أراد الجزيػػة والضػريبة التػػي
يأخذها السمطاف كؿ سنة مف الناس (ٖٓٔ).

ٖٗٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

وذكر محمػد بػف يزيػد َّ
أف الخػراج

ويوـ الخروج يوـ الظهور (ٖٔٔ).

آذار ()ٕٓٓٛ

االسػـ وأ َّف معنػى اسػتخرجت الخػراج أظهرتػه

أمػا حجػػة مػػف قػ أر َخ ْرجػػا بإسػػكاف الػراء بغيػػر ألػػؼ َّ
الج ْعػػؿ أي العطيػػة
َّ
فإنػه أراد ُ
(ٕٖٔ)
الخ ْرج المػاؿ
وج ْع ٌؿ
وقيؿ  :إِ ّف ( َ
وهو كذلؾ في المغة ،يقاؿ  :لؾ عندي َخ ْرٌج أي عطية ُ
(ٖٖٔ)
الخػرج  :الف ِ
الخ َػراج
مجبِي المتكرر)
ػيء ،و َ
َي ْخرُج مرة واحدة و َ
الخ َارج الَ ْ
وذهب الزجاج ّ
أف َ ْ
الخػ َػراج اسػػـ لمػػا
الض ػريبة وقيػػؿ الجزيػػة ثػػـ أضػػاؼ قػػا ال (الخػػرج عنػػد النحػػوييف المصػػدر و َ
يعطي مف الف ار ض في األمواؿ)(ٖٗٔ).

الخػ َػراج
الخػ ْػرج عمػػى الػػرؤوس يقػػاؿ  :إذ َخػػرج أرسػػؾ و َ
وحكػػى ابػػف اإلع اربػػي أ ّف َ ( :
عمى األرض)(ٖ٘ٔ).

الخػ َػراج بمعنػػى واحػػد ،كػػالنوؿ والن ػواؿ والمعنػػى
الخػ ْػرج و َ
أف َ
أمػػا أبػػو حيػػاف فقػػد ذكػػر ّ
ّ
وخ ْػرج ،غيػر
ُج ْعالً نخرجه مف أموالنا ،وكؿ ما يستخرج مف ضريبة وجزية وغمػة فهػو َخ َػراج َ
أف ثعمباً فرؽ بينهما قا ال َّ :
َّ
أعـ)(.)ٖٔٙ
أخ ُّ
ص ،والخراج ُّ
الخ ْرج َ
إف ( َ

بمعنػػى العطيػػة مسػػتدالً بقولػػه تعػػالى فػػي

الخػ َػرج
ف ػي حػػيف رجػػن ابػػف زنجمػػة
َ
جوابه لهـ ما م َّكْننِي ِف ِ
.
يه َرّب ِي َخْيٌر [ الكهؼ ] ٜ٘/
َ َ
الخ َراج عمى المضػروب عمػى األرض وقػد يطمػؽ فػي
وأَطمؽ أبو عمي النحوي
َ
()ٖٔٚ

غير ض ار ب األرض بداللة قوؿ العجاج :

اج َي ْخرج َّ
الش َمَّرجا
وم َخ َر ٍ
َي ُ

()ٖٔٛ

واسػػتدؿ عمػػى داللػػة الخػراج عمػػى العطيػػة بقولػػه تعػػالى جوابػػه لهػػـ َمػػا َم َّكْننِػػي ِفيػ ِػه
َرّبػ ِػي َخْيػ ٌػر [كهػػؼ  ]ٜ٘/كػ َّ
ػأف المعنػػى َمػػا َم َّكْننِػػي ِفيػ ِػه مػػف االتسػػاع فػػي الػػدنيا خيػػر مػػف
الخ َراج الذي بذلتمو (. )ٖٜٔ
َخ ْرجكـ الذي بذلتمو لي ،فأعينوني بقوة مف دوف َ
الص َدفَ ْي ِن
َب ْي َن َّ
الص ُػدفَْي ِف
ُّدفيف فابف كثير وأبو عمرو وابف عػامر ويعقػوب
ُّ
اختمفوا في الص ُ
بضـ الصاد والػداؿ ،وهػي قػراءة مجاهػد والحسػف ووافقهػـ اليزيػدي وابػف محصػيف ،وقػ أر نػافع
[ الكهف ] ٜٙ/
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وحم ػزة والكسػػا ي وحفػػص عػػف عاصػػـ
ُّدفيف
عاصـ في رواية أبي بكر الص ْ

الصػ َػدفيف
َّ

بفػػتن الصػػاد(ٕٖٓ) وفػػتن الػػداؿ ،وق ػ أر

الص ْػدفيف
بضـ الصػاد وسػكوف الػداؿ ،وقػ أر قتػادة
َّ

(الصػ ػ ُػدفيف
بفػ ػػتن الصػ ػػاد واسػ ػػكاف الػ ػػداؿ (ٕٖٔ) ،وق ػ ػ أر الماجشػ ػػوف
َّ

الداؿ(ٕٕٖ) .

ُّدفيف
والحجة لمف ق أر الص ُ

واتبع الضـ الضـ)

(ٖٕٖ)

بفػ ػػتن الصػ ػػاد وضػ ػػـ

بضـ الصاد والداؿ َّ ( :أنه أتػى بػالمفظ عمػى األصػؿ

وقيؿ َّإنها لغة قريش (ٕٖٗ).

الص ػ َػدفيف بفػػتن الص ػػاد وال ػػداؿ فهػػو ارادة الخف ػػة وواح ػػدها
أمػػا حج ػػة مػػف قػ ػ أر
َّ
َّ
(ص َدؼ) وحجتهـ أف النبي (صمى اهلل عميه وسمـ) كاف إذا مر بص ٍ
ػدؼ ما ػؿ أسػرع المشػي
ّ
َ
(ٕٖ٘)
ِ
ِ
.
الم ْشي " أي َحا ط "
َس َر َ
وفي حديث آخر ( َ
كاف إِذا َمَّر بِطرباؿ َما ؿ أ ْ
ع َ
بفتحتيف بمعنى  :هما جانبا الجبمػيف ؛ َّ
ألنهمػا

َّدفيف
إف الص َ
وقاؿ الزمخشري ّ :
يتصادفاف أي يتقابالف ( )ٖٕٙوقيؿ ّإنها لغة الحجاز
أما مف قرأها
َّ

ُّدفيف
الص ْ

ُّدفيف
إف مف ق أر الص ْ
وقيؿ ّ
()ٖٕٜ
.
فسكف الداؿ
وقيػ ػػؿ َّ :
إف

الرُعب(ٖٖٓ).
و ُّ

(.)ٖٕٚ

بضـ الصاد وسكوف الداؿ فمعنا بيف الجبميف(.)ٖٕٛ

ألنػه اسػتثقؿ الضػمتيف
بضـ فسػكوف أراد التخفيػؼ؛ ّ

الصػ ػ ْػدفيف
الصػ ػ ُػدفيف و ُّ
ُّ

الرْعػ ػػب
السػ ػ ْػح ِت و ُّ
لغتػ ػػاف مثػ ػػؿ ُّ :
ػحت و ُّ
السػ ػ ُ
(ٖٖٔ)

وذهػػب الزجػػاج إلػػى َّ
الصػ ْػدفيف
أف
الصػ ُػدفيف و ُّ
ُّ
الصػ ْػدفيف بفػػتن الصػػاد واسػػكاف الػػداؿ َّ :أنػػه جعمػػه اسػػماً لمجبػػؿ بذاتػػه ،غيػػر
لمػػف ق ػ أر
َّ
مثنى ،وانشد الراجز:
(ٕٖٖ)
ِ
قَ ْد أخ َذ ْت مابين ْار ِ
الرْكنين
الص ْدفَ ْين
ض َّ
َعالِي ُّ
ناح َيتَْيها وأ َ
همػػا ناحيتػػا الجبػػؿ

(ٖٖٖ)

والحجػػة

إف (ه ػػذ لغ ػػات ف ػػي الكمم ػػة فاش ػػيةٌ زعمػ ػوا)
وق ػػاؿ أب ػػو عم ػػي النح ػػوي ّ
الصػدؼ وهػو الميػؿ ؛ َّ
ألف كػال مػنهـ منعػزؿ
البيضاوي وأضاؼ قا الً ( :إِ ّف ُكمَها لغات مف َّ
عف اآلخر و ِمْنهُ التصادؼ لمتقابِؿ) (ٖٖٗ).

ٖٔٙ

ووافق ػػه

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

أمػػا مػػا ق ػ أر بػػه الماجشػػوف
َو ْجهٌ كما لـ نجدها في كتب القراءات.

العدد (ٕ)

الصػ ُػدفيف
َّ

آذار ()ٕٓٓٛ

بفػػتن الصػػاد وضػػـ الػػداؿ فػػال يعػػرؼ لهػػا

اخلامتت

وفي ختاـ هذا البحث يمكف القوؿ َّ
إف الرخصة التػي ِأذف بهػا الرسػوؿ  -صػمى اهلل

إف يق ػ أروا الق ػرآف بػػالنطؽ الػػذي يسػػتطيعوف تحقيقػػه فػػي قولػػه ( َّ
إف هػػذا
عميػػه وسػػمـ  -لمنػػاس ْ
الق ػرآف أُنػػزؿ عمػػى سػػبعة أحػػرؼ فػػاق أروا مػػا تيسػػر منػػه) جػػاءت ح ػالً لمشػػكمة نطػػؽ القبا ػػؿ

العربية لمقرآف الكريـ وقت نزوله بحيث ال يترتب عميها اختالؼ فػي المعنػى إذ َّ
إف القػراءات
القرآنيػػة مػػا هػػي إالَّ الصػػورة النطقيػػة المتعػػددة لػػبعض ألفػػاظ الق ػرآف وهػػي تتعمػػؽ بػػالمفظ مػػف
ػأف عممػػاء القػراءة اجمعػوا عمػػى َّ
دوف المعنػػى فضػالً عػػف ذلػػؾ فػ َّ
أف القػراءة ال تجػػوز بالقيػػاس
أما شروط موافقة القراءة أو وجه مف وجو القراءة العربية فقد أضػافه العممػاء
وال باالجتهادَّ ،

مؤخ اًر.

اهلىامش

ٔ .البرهاف في عموـ القرآف ،الزركشي .ٖٔٛ/ٔ :

ٕ .ينظر هذ الروايات كتاب السبعة في القراءات البف مجاهد .٘ٓ-ٜٗ :
ٖ .تاريب الرسؿ والمموؾ ،لمطبري .ٖٔ٘ٗ/ٖ :
ٗ .ينظر فتن الباري ،البف حجر .ٕٚ/ٜ :
٘ .ينظر الجامع الصحين ،لمبخاري .ٕٕٗ/ٙ :

 .ٙينظر محاضرات في عموـ القراف ،غانـ قدوري ٔٓٙ :
 .ٚينظر روايات هذا الحديث صحين البخاري  ،ٕٕٚ/ٙ :وصػحين مسػمـ  ،٘ٙٓ/ٔ :وقػد
حاوؿ العمماء تحديد المقصود بالسبعة المذكورة فػي الحػديث بػأقواؿ عػدة ينظػر فػي هػذ

األقواؿ البرهاف  ،ٕٔٔ/ٔ :واإلتقاف لمسيوطي .ٖٔٓ/ٔ :

 .ٛينظر في ذلؾ  :النشر في القراءات العشر ،ابف الجزري .ٜ/ٔ :
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 .ٜاإلتقاف .ٚٙ/ٔ :

ٓٔ .إال َّ
أف كػػؿ مػػا وافػػؽ المصػػحؼ كػػاف موافق ػاً لمق ػراءة فقػػد رفػػض الق ػراء
أف هػػذا ال يعنػػي ّ
قراءة عيسى بف عمرو (ت  ٜٔٗهػ) الػذي كػاف لػه قػراءة اختارهػا عمػى مػذاهب العربيػة
ووصػػؼ منهجػػه بػػأف النصػػب كػػاف الغالػػب عميػػه ،ينظػػر فػػي ذلػػؾ غايػػة النهايػػة ،البػػف
الجزري .ٜٖٔ/ٔ:
ٔٔ .ينظر اإلتقاف .ٕٔٔ/ٔ :
ٕٔ .العيف ،لمخميؿ بف أحمد .ٕٔ٘/ٙ :

ٖٔ .ما حصر القراءات الصحيحة بالسبعة إال أثر مف آثار ابف مجاهد.
ٗٔ .ينظر محاضرات في عموـ القراف .ٔٛٔ :

٘ٔ .وه ػػذ القػ ػراءات ه ػػي قػ ػراءة األ م ػػة الس ػػبعة ،وأض ػػاؼ إليه ػػا قػ ػراءة يزي ػػد ب ػػف القعق ػػاع (ت
ٖٓٔه ػػ) وق ػراءة يعقػػوب بػػف إسػػحاؽ (ت ٕ٘ٓ ه ػػ) ،وق ػراءة خمػػؼ بػػف هشػػاـ (ت ٕٕٜ
هػ).

 .ٔٙينظر محاضرات في عموـ القراف .ٔٛٔ :
 .ٔٚالنشر في القراءات العشر .ٜ/ٔ :

 .ٔٛينظر األعالـ ،الزركيمي .ٕٗٓ/ٔ :
 .ٜٔينظر في ترجمته مقدمة محقؽ كتاب إتحػاؼ فضػالء البشػر فػي القػراءات األربػع عشػر
.ٕ:

ٕٓ .ينظر األعالـ .ٕٗٓ/ٔ :
ٕٔ .ينظر مقدمة المحقؽ .ٗ :

ٕٕ .إتحاؼ فضالء البشر .ٚ :
ٖٕ .ينظر مقدمة إتحاؼ فضالء البشر .ٚ :
ٕٗ .إتحاؼ فضالء البشر .ٕٜٔ-ٕٔٛ:
ٕ٘ .المصدر نفسه .ٕٜٔ :
 .ٕٙالمصدر نفسه .ٕٜٓ :

 .ٕٚإتحاؼ فضالء البشر .ٕٕٕ :

ٖٔٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

 .ٕٛينظػػر معػػاني الق ػراءات ،ٕٙٗ :وحجػػة ابػػف خالويػػه ،ٖٔٓ :وحجػػة أبػػي عمػػي النحػػوي:
ٖ ،ٚٙ/وحجة القراءات ،ٕٗٔ :والتذكرة في القراءات ،ٖٗٓ ،وجامع البياف.ٙٓٓ :

 .ٕٜتقريب النشر في القراءات العشر  ،ٕٔٗ :وذكر الشوكاني ّأنػه روي عػف أبػي بكػر عػف
عاصػػـ ّأن ػػه قػ ػ أر مػػف لدن ػػه باش ػػماـ الػػداؿ الض ػػمة وبكس ػػر النػػوف واله ػػاء ،وه ػػي لغػػة
مػػف

أف أبػػا زيػػد رون وعػػف الكالبيػػيف أجمعػػيف هػػذا
الكالبيػػيف ،إال اف االزهػػري ذكػػر ّ
بإنهػا قػراءة لهػـ ينظػر فػي
لَ ُدنِ ِه ضموا الداؿ وفتحػوا الػالـ وكسػروا النػوف دوف أف يقػر ّ
قوؿ الشوكاني ،فتن القدير ،ٕٚ٘/ٖ :وفي قوؿ األزهري معاني القراءات.ٕٙٗ :

ٖٓ .إعراب القراءات السبع وعممها ،ٖٛٙ/ٔ :والتذكرة في القراءات.ٖٗٓ :

ٖٔ .معػػاني الق ػراءات ،ٕٙٗ :واع ػراب الق ػراءات السػػبع ،ٖٛٙ/ٔ :وحجػػة ابػػف خالويػػه،ٖٔٓ:
وحجة أبي عمي النحوي ،ٚٙ/ٖ :وحجة القراءات ،ٕٗٔ :والبحر المحيط.ٕٔ/ٙ:

ٕٖ .إعراب القراءات السبع .ٖٛٙ/ٔ :
ٖٖ .حجة أبي عمي النحوي .ٚٙ/ٖ :

ٖٗ .إعراب القراءات السبع  ،ٖٛٙ/ٔ :وحجة ابف خالويه ،ٖٔٓ :وحجة القراءاتٕٗٔ:
ٖ٘ .حجة أبي عمي النحوي.ٚ٘/ٖ :

 .ٖٙحجة ابف خالويػه ،ٖٔٓ :واعػراب القػراءات السػبع ،ٖٛٚ/ٔ :وذكػر ابػف خالويػه ّأنػه إذا
قيػػؿ أف ((لػػدف)) كانػػت بمعنػػى (عنػػد) فيجػػب أف تخفضػػها بػ ػ ((مػػف)) كمػػا تقػػوؿ ((مػػف
إلنػؾ تقػوؿ المػاؿ عنػدي وهػو
عند )) فقػؿ وقػع االتسػاع فػي عنػد مػالـ يقػع فػي ((لػدف)) ّ
بحوزتؾ أو بعيد عنؾ ،وتقوؿ القوؿ عندي أي في تمييزي وهذا ال يكوف في لدف.

 .ٖٚينظر حجة أبي عمي النحوي  ،ٚٙ/ٖ :وحجة القراءات.ٕٗٔ :

 .ٖٛحجة أبي عمي النحوي ،ٚٙ/ٖ :وينظر إتحاؼ فضالء البشر.ٕٛٛ :
 .ٖٜجامع البياف. ٙٓٓ :

ٓٗ .حجة القراءات ،ٕٗٔ :وينظر حجة أبي عمي النحوي . ٚٙ/ٖ :
إف ف ػػي ((ل ػػدف)) ث ػػالث لغ ػػات  :لَ ػ ُػدف
ٔٗ .إعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع وعممه ػػا ،ٖٛٙ/ٔ :وقي ػػؿ ّ
ولَ َدن ،ولَ ُد ،ينظر حجة أبي عمي النحوي ،ٖٚ/ٖ :والجػامع الحكػاـ القػرآف،ٖٕ٘/ٔٓ :

ٖٜٔ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد

وقيػػؿ أربػػع لغػػات الرابعػػة هػػي ((لػ ُػدف)) بالقػػاء ضػػمة الػػداؿ عمػػى الػػالـ ينظػػر المحػػرر
الوجيز ،ٜٗ٘/ ٖ :ولساف العرب  :مادة (لدف).

ٕٗ .معاني القراءات.ٕٙٗ :

ٖٗ .ينظ ػػر إتح ػػاؼ فض ػػالء البش ػػر  ،ٕٜٛ :مع ػػاني القػ ػرآف  ،ٖٔٚ/ٕ :ومع ػػاني القػ ػراءات :
٘ ،ٕٙواعراب القرآف لمنحاس ،ٕٜٔ /ٕ :وحجة أبػي عمػي النحػوي  ،ٛٓ/ٖ :والمحػرر
الوجيز  ،٘ٓ٘/ٖ :والبحر المحيط.ٖٔٛ/ٙ :
ٗٗ .ينظػػر معػػاني الق ػرآف  ،ٖٔٚ/ٕ :ومعػػاني الق ػرآف واع اربػػه  ٕٕ٘/ٖ :والكشػػاؼ،ٙٔ٘ :
والبحر المحيط.ٖٔٛ/ٙ :

٘ٗ .ينظػػر المح ػػرر ال ػػوجيز ،٘ٓ٘/ٖ :والبح ػػر المحػػيط  ،ٖٔٛ/ٙ :وينظ ػػر فيه ػػا المحتس ػػب
 ،ٗٓٚ/ٕ:ومعاني القراءات.ٕٙ٘ :

 .ٗٙينظ ػػر إتح ػػاؼ فض ػػالء البش ػػر  ٕٜٛ :إعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع ،ٖٜٛ/ٔ :وحج ػػة اب ػػف
خالويه ،ٖٔٓ :وحجة القراءات ٖٔٗ.

 .ٗٚحجة القراءاتٖٗٔ :

 .ٗٛحجة ابف خالويهٖٔٓ :

 .ٜٗحجة أبي عمي النحوي .ٛٓ/ٖ :

ٓ٘ .معػػاني الق ػراءات ،ٕٙ٘ :وقػػاؿ الف ػراء الػ َػوِرؽ والػ َػوْرؽ والػ ِػوْرؽ ثػػالث لغػػات ،ومثمػػه َكمِ َمػػة
و َكْممػػة ِ
وكْم َمػػة ،وينظػػر معػػاني الف ػراء ،ٖٔٚ/ٕ :وقػػاؿ الزجػػاج (:فيهػػا أربعػػة أوجػػه بفػػتن
ػورقكـ بتسػػكيف ال ػراء وبػ ِػوْرقكـ بكسػػر ال ػواو وتسػػكيف ال ػراء ...وكسػػر
ال ػواو وكسػػر ال ػراء وبػ ْ
كـ)) تػػدغـ القػػاؼ فػػي الكػػاؼ وتصػػير كافػػا خالصػػة) ينظػػر
ال ػواو اردؤهػػا ويجػػوز ((بػ َػوِرْق ُ
معاني القرآف واعرابه.ٕٕ٘/ٖ :

ٔ٘ .ينظر معاني القرآف واعرابه ،ٕٕ٘/ٖ :ومعاني القراءات ،ٕٙ٘ :والكشاؼٙٔ٘ :
ٕ٘ .البحر المحيط.ٖٔٛ/ٙ :

ٖ٘ .ينظر إعراب القراءات السبع. ٖٜٛ/ٔ :
ٗ٘ .حجة أبي عمي النحوي .ٛٔ/ٖ :
٘٘ .ينظر الكشاؼ .ٙٔ٘ :

ٓٗٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

 .٘ٙإعراب القراءات السبع.ٖٜٛ/ٔ :
 .٘ٚالمحتسب .ٗٓٚ/ٕ :

 .٘ٛالمصدر نفسه .ٗٓٚ/ٕ :
 .ٜ٘ينظر المحرر الوجيز ،٘ٓ٘/ٖ :والبحر المحيط.ٖٔٛ/ٙ :
ٓ .ٙينظػ ػػر إع ػ ػراب النحػ ػػاس ،ٖٓٛ/ٕ :جػ ػػامع البيػ ػػاف ،ٙٔٓ :ومعػ ػػاني الق ػ ػراءات ،ٕٚٛ :
وحج ػػة اب ػػف خالوي ػػه ،ٖٔٛ :وحج ػػة أب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،،ٔٓٚ/ٖ :وحج ػػة القػ ػراءات :
ٖ٘ٗ ،والتذكرة  ،ٖٜٗ:والبحر المحيط ،ٕٓ٘/ٙ :والمحرر الوجيز.٘ٗٗ/ٖ :

ٔ .ٙالبحر المحيط ،ٕٓ٘/ٙ :التذكرة.ٖٜٗ :

ٕ .ٙجامع البياف ،ٙٔٓ :والبحر المحيط.ٕٓ٘/ٙ :
ٖ .ٙمعاني القرآف واعرابه لمزجاج.ٕ٘٘-ٕ٘ٗ/ٖ :

ٗ .ٙالحجة البف خالويه ،ٕٗٔ :وينظر حجة القراءات.ٖٗ٘ :
٘ .ٙمعاني القرآف واعرابه الزجاج  ،ٕ٘٘/ٖ :ومعاني القراءات.ٕٚٛ :
 .ٙٙإعراب القرآف  ٖٓٛ/ٕ :وينظر الكتاب.ٙٓٗ/ٗ :

 .ٙٚحجػة أبػػي عمػي النحػػوي ،ٔٓٚ/ٖ :وينظػر البحػػر المحػيط ،ٕٓ٘/ٙ :والمحػػرر الػػوجيز:
ٖ.٘ٗٗ/

 .ٙٛحجة ابف خالويه ،ٖٔٛ :واعراب القراءات السبع .ٕٕٗ – ٕٗٔ/ٔ :
 .ٜٙالمصدراف نفسهما.

ٓ .ٚإعراب القراءات السبع.ٕٕٗ/ٔ :
ٔ .ٚجامع البياف .ٙٔٓ :

ٕ .ٚالتذكرة في القراءات .ٖٜٗ :
ٖ .ٚينظ ػػر مع ػػاني الفػ ػراء  ،ٖٔٙ /ٕ :ومع ػػاني القػ ػراف واع ارب ػػه  ،ٕٕٖ/ٖ :واعػ ػراب القػ ػراف
لمنحػ ػ ػاس  ،ٕٜٔ/ٕ :وحج ػ ػػة أب ػ ػػي عم ػ ػػي النح ػ ػػوي ،ٚٚ/ٖ :وحج ػ ػػة القػ ػ ػراءات ،ٖٗٔ :
والمح ػػرر ال ػػوجيز  ،ٕ٘ٓ/ٖ :والج ػػامع الحك ػػاـ القػ ػراف  ،ٖٜٙ/ٔٓ :والبح ػػر المح ػػيط :
 ،ٖٔٗ/ٙوتفسير البيضاوي  ،ٙ/ :وفتن القدير .ٕٛٓ/ٖ :

ٗ .ٚمعاني الفراء  ،ٖٔٙ/ٕ :وينظر المحرر الوجيز .ٕ٘ٓ/ٖ :

ٔٗٔ
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٘ .ٚينظر البحر المحيط .ٖٔٗ/ٙ :
 .ٚٙينظػ ػػر معػ ػػاني الق ػ ػرآف واع اربػ ػػه  ،ٕٕٖ/ٖ :واع ػ ػراب الق ػ ػراف لمنحػ ػػاس ٕ ،ٕٜٔ/وحجػ ػػة
القراءات  ،ٖٗٔ :والبحر المحيط .ٖٔٗ/ٙ

 .ٚٚحجة أبي عمي النحوي .ٚٛ/ٖ :
 .ٚٛالمصدر نفسه .ٚٛ/ٖ :
 .ٜٚمعاني القراءات  ،ٕٙ٘ :وحجة أبي عمي النحوي .ٚٛ/ٖ :
ٓ .ٛحجة أبي عمي النحوي .ٚٛ/ٖ :

ٔ .ٛمعاني القراءات  ،ٕٙ٘ :ومعاني القرآف واعرابه  ،ٕٕٖ/ٖ :وحجة أبي عمػي النحػوي :
ٖٔ ،ٚٛ/وحجة القراءات ٖٔٗ.

ٕ .ٛإعراب القراءات السبع وعممها .ٖٛٛ/ٔ :
ٖ .ٛمعاني الفراء  ،ٖٔٙ/ٕ :وينظر الجامع الحكاـ القراف .ٖٜٙ/ٔٓ :
ٗ .ٛمعاني القراءات .ٕٙ٘ :

٘ .ٛالبحر المحيط .ٖٔٗ/ٙ :
 .ٛٙمعاني القراءات .ٕٙ٘ :

 .ٛٚينظػػر إتح ػػاؼ فض ػالء البش ػػر ٕٜٓ:معػػاني القػ ػراءات  ،ٕٙٛ :وجػػامع البي ػػاف ،ٖٙٓ :
وحجة القراءات  ،ٗٔٛ :والبحر المحيط .ٕٔٙ/ٙ

 .ٛٛمعاني القراءات .ٕٙٛ :

 .ٜٛمعاني القراف واعرابه .ٕٖٚ/ٖ :
ٓ .ٜينظر إعراب القراف لمنحاس  ،ٕٜٙ/ٕ :والجامع الحكاـ القراف .ٗٔٓ/ٔٓ :
ٔ .ٜحجة ابف خالويه .ٖٕٔ :
ٕ .ٜحجة القراءات ٗٔٛ :

ٖ .ٜينظ ػػر إتح ػػاؼ فض ػػالء البش ػػر ٕٜٓ:مع ػػاني القػ ػراءات  ،ٕٜٙ :ج ػػامع البي ػػاف ،ٖٙٓ :
وحجػػة ابػػف خالويػػه  ،ٖٕٔ :والمحػػرر الػػوجيز  ،ٜ٘ٔ/ٖ :والبحػػر المحػػيط ،ٕٔٙ/ٙ :
واتحاؼ فضالء البشر .ٕٜٓ :

ٗ .ٜإعراب القراف لمنحاس  ،ٕٜٙ/ٕ :وينظر حجة القراءات .ٗٔٛ :

ٕٗٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

٘ .ٜينظر تاج العروس مادة (ولي) .ٖٔٓ/ٕٓ :
 .ٜٙالمحرر الوجيز  ،ٜ٘ٔ/ٖ :والبحر المحيط .ٕٔٙ/ٙ :
 .ٜٚينظر الجامع إلحكاـ القراف.ٗٔٔ/ٔٓ :

 .ٜٛمع ػػاني القػ ػراءات  ،ٕٜٙ :وينظ ػػر حج ػػة اب ػػف خالوي ػػه  ٖٕٔ :واعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع
وعممها .ٖٜٙ/ٔ :
 .ٜٜحجة القراءات ،ٜٗٔ -ٗٔٛ :ولـ نجد الكالـ في معاني الفراء.
ٓٓٔ.

حج ػػة أب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،ٜٛ/ٖ :وينظػ ػر المح ػػرر ال ػػوجيز  ،ٜ٘ٔ/ٖ :والبح ػػر

ٔٓٔ.

حجة أبي النحوي .ٜٛ/ٖ :

المحيط .ٕٔٙ/ٙ :
ٕٓٔ.

إعراب القراف لمنحاس .ٕٜٙ/ٕ :

ٖٓٔ.

معاني القراف .ٜٙٗ/ٕ :

ٗٓٔ.

ينظػ ػػر إع ػ ػراب الق ػ ػراءات السػ ػػبع وعممهػ ػػا  ،ٖٜٙ/ٔ :وحجػ ػػة أبػ ػػي عمػ ػػي النحػ ػػوي :

٘ٓٔ.

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٕٜٕ :ومعػػاني الق ػراءات  ،ٜٔٙ :واع ػراب الق ػرآف

ٖ.ٜٛ/

لمنحػ ػػاس  ،ٕٜٜ/ٕ :واع ػ ػراب الق ػ ػراءات السػ ػػبع وعممهػ ػػا  ،ٗٓٔ/ٔ :وحجػ ػػة الق ػ ػراءات :
ٕٔٗ ،والمحرر الوجيز ،ٕٕٙ/ٖ :والبحر المحيط .ٔٚ٘/ٙ :
.ٔٓٙ

الحجة في القراءات السبع .ٖٔٗ :

.ٔٓٚ

ينظر معػاني القػرآف لمفػراء  ،ٔٗٛ/ٕ :ومعػاني القػرآف لمنحػاس ،ٚٓٓ/ٕ :واعػراب

القرآف لمنحاس  ،ٕٜٜ/ٕ :وينظػر فيهػا الجػامع الحكػاـ القػرآف  ،ٛ/ٔٔ :وفػتن القػدير :
ٖ ،ٖٓٔ/وتفسير البيضاوي .ٔٙ :

.ٔٓٛ

معاني الفراء .ٔٗٛ/ٕ :

.ٜٔٓ

إتحاؼ فضالء البشر.ٕٜٕ :

ٓٔٔ.

معاني الفراء  ،ٔٗٛ /ٕ :وينظر إعراب القراءات السبع وعممها .ٗٓٔ/ٔ :

ٔٔٔ.

ينظر البحر المحيط . ٔٚ٘ / ٙ :

ٕٔٔ.

معاني الفراء .ٜٔٗ/ٕ :

ٖٗٔ
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ٖٔٔ.

ينظ ػػر مع ػػاني الق ػػرآف لمنح ػػاس  ،ٚٓٓ/ٕ :والحج ػػة ف ػػي القػ ػراءات الس ػػبع ،ٖٔٗ :

واعراب القراءات السبع وعممها.ٗٓٔ/ٔ :
ٗٔٔ.

إعراب القرآف ،لمنحاس  ،ٖٓٓ/ٕ :وينظر فتن القدير .ٖٓٔ/ٖ :

٘ٔٔ.

إع ػ ػراب الق ػ ػرآف لمنحػ ػػاس  ،ٖٓٓ/ٕ:واع ػ ػراب الق ػ ػراءات السػ ػػبع وعممهػ ػػا ،ٗٓٔ/ٔ :

وحجة القراءات  ،ٕٗٔ :وجامع الحكاـ القرآف . ٛ/ٔٔ :
.ٔٔٙ

البحر المحيط .ٔٚ٘/ٙ :

.ٔٔٚ

الحجة أبي عمي النحوي .ٜٖ/ٖ :

.ٔٔٛ

البحر المحيط .ٔٚ٘/ٙ :

.ٜٔٔ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر ،ٕٜٙ :واع ػراب الق ػراءات السػػبع وعممهػػا ،ٕٖٗ/ٔ :

ٕٓٔ.

ينظر البحر المحيط.ٕٔٓ/ٙ :

ٕٔٔ.

ينظر إعراب القراءات السبع وعممها .ٕٖٗ/ٔ :

حجة أبي عمي النحوي ،ٔٔٓ/ٖ :وحجة القراءات ٖٗٙ،:والبحر المحيط. ٕٔٓ/ٙ :

ٕٕٔ.

حجة القراءات .ٖٗٙ :

ٖٕٔ.

ينظر إعراب القراءات السبع وعممها .ٕٖٗ/ٔ :

ٕٗٔ.

حجة أبي عمي الفارسي .ٔٔٓ/ٖ :

ٕ٘ٔ.

حجة القراءات.ٖٗٙ :

.ٕٔٙ

ينظر البحر المحيط .ٕٔٓ/ٙ :

.ٕٔٚ

ينظ ػ ػ ػػر إتح ػ ػ ػػاؼ فض ػ ػ ػػالء البش ػ ػ ػػر  ،ٕٛٛ :إعػ ػ ػ ػراب القػ ػ ػ ػرآف لمنح ػ ػ ػػاس،ٕٛٛ/ٕ :

والمحتسب ،ٕٗ/ ٕ :والبحر المحيط ،ٕٕٔ/ٙ :وفتن القدير.ٕٙٚ/ٖ :

أسػ َّػف)) ،ينظػػر
 .ٕٔٛمعػػاني الق ػرآف لمف ػراء (( ،ٖٔٗ/ٕ :و َكُبػ َػر الشػػي أي َعظُػػـ و َكبِػ َػر اذا َ
معاني القرآف لمنحاس ،ٖٙٛ/ٕ :والجامع الحكاـ القرآف .ٖٖ٘/ٔٓ :
.ٕٜٔ

معاني القرآف واعرابه لمزجاج .ٕٜٔ/ٖ :

ٖٓٔ.

معاني النحاس .ٕٙٛ/ٕ :

ٖٔٔ.

البحر المحيط.ٕٕٔ/ٙ :

ٕٖٔ.

ينظر شرح الرضي .ٕ٘٘/ٗ :

ٗٗٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ٖٖٔ.

المحرر الوجيز  ،ٜٗٙ/ٖ :وينظر البحر المحيط .ٕٕٔ/ٙ:

ٖٗٔ.

المحرر الوجيز ،ٜٗٙ /ٖ :وينظر البحر المحيط.ٕٕٔ/ٙ :

ٖ٘ٔ.

البحر المحيط .ٕٕٔ/ٙ :

.ٖٔٙ

ينظر إتحاؼ فضالء البشػر ،ٕٛٛ :الكشػاؼ ،ٕٙٔ :والبحػر المحػيط ،ٕٕٔ/ٙ :

وتفسير البيضاوي.ٗ/ٕ :
.ٖٔٚ

معاني القرآف ٕٜٔ /ٖ :

.ٖٔٛ

البحر المحيط .ٕٕٔ/ٙ :

.ٖٜٔ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٜٔٛ :حجػػة الق ػراءات ،ٗٔ٘ :والمحػػرر الػػوجيز:

ٖ ،٘ٔٔ/والبحر المحيط.ٔٗٛ/ٙ :
ٓٗٔ.

المحػػرر الػػوجيز  ،٘ٔٔ/ٖ :والجػػامع الحكػػاـ القػرآف ،،ٖٛٛ/ٔٓ :والبحػػر المحػػيط

 ،ٔٗٛ/ٙ :وفتن القدير.ٕٛ٘/ٖ :
ٔٗٔ.

ينظر معاني الفراء  ،ٖٜٔ/ٕ :ومعاني القراءات .ٕٙٙ :

ٕٗٔ.

حجة القراءات  ،ٗٔ٘ :وينظر إعراب القراءات السبع وعممها.ٖٜٕ/ٔ :

ٖٗٔ.

حجة ابف زنجمة .ٗٔ٘ :

ٗٗٔ.

المصدر نفسه  ،ٗٔ٘ :ولـ نجد النص في معاني الفراء.

٘ٗٔ.

معاني القرآف واعرابه . ٕٕٜ /ٖ :

.ٔٗٙ

البحر المحيط.ٔٗٛ/ٙ :

.ٔٗٚ

مع ػ ػػاني الفػ ػ ػراء  ،ٖٜٔ /ٕ :وحج ػ ػػة أب ػ ػػي عم ػ ػػي النح ػ ػػوي  ،ٛٗ/ٖ :والحج ػ ػػة ف ػ ػػي

القراءات السبع .ٖٔٔ :
.ٔٗٛ

الجامع الحكاـ القرآف .ٖٛٛ/ ٔٓ :

.ٜٔٗ

حجػػة ابػػف زنجمػػة  ،ٗٔ٘ :واع ػراب الق ػراءات السػػبع وعممهػػا  ،ٖٜٖ/ٔ:وحجػػة أبػػي

ٓ٘ٔ.

معػػاني الق ػرآف واع اربػػه  ٕٕٛ/ٖ :أي لػػـ يقػػؿ ((إف شػػاء اهلل)) وذلػػؾ عنػػدما سػػأله

عمي النحوي.ٛٗ/ٖ :

أهؿ قريش عف االس مة الػثالث فكػاف ذلػؾ سػبباً نػزوؿ سػورة الكهػؼ السػيرة النبويػة البػف
هشاـ .ٜٔٙ/ٔ :

٘ٗٔ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد
ٔ٘ٔ.

المحرر الوجيز .٘ٔٔ/ٖ :

ٕ٘ٔ.

الج ػػامع الحك ػػاـ القػ ػرآف  ،ٖٛٛ/ٔٓ :والبح ػػر المح ػػيط ،،ٔٗٛ/ٙ :وف ػػتن القػ ػػدير:

ٖ٘ٔ.

ينظػ ػػر إتحػ ػػاؼ فضػ ػػال البشػ ػػر  ٕٜٓ :معػ ػػاني الق ػ ػرآف لمف ػ ػراء  ،ٔٗٗ/ٕ :ومعػ ػػاني

ٖ ،ٕٛ٘/المحرر الوجيز .٘ٔٔ / ٖ :

القػ ػراءات  ،ٕٙٚ :والحج ػػة ألب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،ٛٙ/ٖ :وحج ػػة اب ػػف خالوي ػػه،ٖٜٖ :
واع ػراب الق ػراءات السػػبع وعممهػػا  ،ٖٜٛ/ٔ:وحجػػة الق ػراءات ،ٗٔٙ :والمحػػرر الػػوجيز:
ٖ ،٘ٓ٘/والجامع الحكاـ القرآف  ،ٗٓٗ/ٔٓ :والبحر المحيط.ٔ٘ٛ/ٙ :
ٗ٘ٔ.

معاني القراءات .ٕٙٚ :

٘٘ٔ.

الحجة ألبي عمي النحوي .ٛٙ/ٖ :

.ٔ٘ٙ

المصدر نفسه .ٛٙ/ٖ :

.ٔ٘ٚ

إعراب القرآف .ٕٜ٘/ٕ :

.ٔ٘ٛ

ينظ ػ ػػر إتح ػ ػػاؼ فض ػ ػػال البش ػ ػػر  ،ٕٜٔ:البح ػ ػػر المح ػ ػػيط  ،ٔٚٓ/ٙ :ف ػ ػػتن الق ػ ػػدير

.ٜٔ٘

ينظػ ػ ػػر إع ػ ػ ػراب الق ػ ػ ػرآف  ،ٕٜٛ/ٕ:والبحػ ػ ػػر المحػ ػ ػػيط  ،ٔٚٓ/ٙ:وفػ ػ ػػتن القػ ػ ػػدير :

ٓ.ٔٙ

ينظر الجامع الحكاـ القرآف  ،ٕ/ٔٔ :فتن القدير .ٕٜٛ/ٖ :

 ،ٕٜٛ/ٖ:والجامع الحكاـ القرآف. ٖٚ٘/ٔٓ :
ٖ.ٕٜٛ/
ٔ.ٔٙ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر ٕٜٔ ،:البحػػر المحػػيط  ،ٔٚٓ/ٙ :والجػػامع الحكػػاـ

القرآف.ٕ/ٔٔ :
ٕ.ٔٙ

ينظػػر أتحػػاؼ فضػػالء البشػػر ،ٕٜٓ :إع ػراب الق ػرآف لمنحػػاس ،ٕٜٙ/ٕ :واع ػراب

الق ػراءات السػػبع  ،ٖٜٙ/ٔ:وجػػامع البيػػاف ،ٖٙٓ :والمحػػرر الػػوجيز ،ٜ٘ٔ/ٖ :والبحػػر
المحيط.ٖٔٙ/ٙ :
ٖ.ٔٙ

البحر المحيط .ٖٔٙ/ٙ :

ٗ.ٔٙ

ينظػػر معػػاني الف ػراء ،ٔٗ٘/ٕ :ومعػػاني الق ػراءات ،ٕٙٛ :ومعػػاني الق ػرآف واع اربػػه

الزجاج  ،ٕٖٚ / ٖ:وحجػة أبػي عمػي النحػوي ،ٜٛ/ٖ :وقػ أر أبػي ((هنالػؾ الواليػة الح ُّ
ػؽ

ٔٗٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

هلل)) ينظػ ػػر معػ ػػاني الف ػ ػراء  ،ٔٗ٘/ٕ :وحجػ ػػة ابػ ػػف خالويػ ػػه ،ٖٕٔ :واع ػ ػراب الق ػ ػراءات
السبعة ،ٖٜٙ/ٔ :والبحر المحيط.ٕٔٙ/ٙ :
٘.ٔٙ

حجة ابف زنجمة .ٜٗٔ :

.ٔٙٙ

إتحاؼ فضالء البشر  ٕٜٔ :وق أر عبد اهلل ((هنالؾ الواليػة هلل هػو الحػؽ)) ،ينظػر

حجة ابف خالويه.ٖٕٔ :
.ٔٙٚ

ينظر إعراب القرآف لمنحػاس  ،ٕٜٙ/ٕ:واعػراب القػراءات السػبع  ،ٖٜٙ/ٔ:وحجػة

ابف زنجمة ،ٜٗٔ :والمحرر الوجيز.ٜ٘ٔ/ٖ :
.ٔٙٛ

حجة ابف زنجمة.ٜٗٔ :

.ٜٔٙ
ٓ.ٔٚ

معاني الزجاج  ،ٕٖٚ/ٖ :وقاؿ وال اعمـ احداً ق أر بها.

الكشاؼ  ،ٕٙٔ :وينظر البحر المحيط .ٖٔٙ/ٙ :

ٔ.ٔٚ

ينظ ػػر مع ػػاني القػ ػراءات  ،ٕٙٛ :إعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع  ،ٖٜٚ/ٔ:وحج ػػة اب ػػف

زنجمػػة  ،ٜٗٔوجػػامع البيػػاف  ٙٓٗ :وفيػػه ّإنهػػا ق ػراءة الكسػػا ي أيض ػاً ،وحجػػة أبػػي عمػػي
النحوي ،ٜٓ /ٖ :وقاؿ لـ يق أر عمى غيػر هػذيف الػوجهيف ،والمحػرر الػوجيز ،ٕ٘ٓ/ٖ :
والبحر المحيط .ٔٙٙ/ٙ :
ٕ.ٔٚ

المحػػرر الػػوجيز ،ٕ٘ٓ/ٖ :والبحػػر المحػػيط ،ٔٙٙ/ٙ :والجػػامع الحكػػاـ القػ ػرآف :

ٓٔ ٗٔٙ/وفي ػػه انه ػػا قػ ػراءة مجاه ػػد أيض ػػا ،وف ػػتن الق ػػدير ،ٕٜٙ/ٖ :واتح ػػاؼ فضػ ػػالء

البشر.ٕٜٔ:
ٖ.ٔٚ

المحرر الوجيز ،ٕ٘ٓ/ٖ :والبحر المحيط.ٔٙٙ/ٙ :

ٗ.ٔٚ

ينظ ػ ػ ػػر مع ػ ػ ػػاني القػ ػ ػ ػراءات ،ٕٙٛ :وحج ػ ػ ػػة اب ػ ػ ػػف خالوي ػ ػ ػػه ،ٖٕٔ :وحج ػ ػ ػػة اب ػ ػ ػػف

٘.ٔٚ

إتحاؼ فضالء البشر.ٕٜٔ:

زنجمة.ٜٗٔ:
.ٔٚٙ

حجة ابف خالويهٖٕٔ :

.ٔٚٚ

إعراب القراءات السبع وعممها.ٖٜٚ /ٔ :

.ٔٚٛ

معػ ػ ػ ػػاني الق ػ ػ ػ ػراءات ،ٕٙٛ :وحجػ ػ ػ ػػة ابػ ػ ػ ػػف خالويػ ػ ػ ػػه ،ٖٕٔ :واع ػ ػ ػ ػراب الق ػ ػ ػ ػراءات

السبع ،ٖٜٚ/ٔ:وحجة ابف زنجمة.ٜٗٔ :

ٔٗٚ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد
.ٜٔٚ

ينظر الجامع الحكاـ القرآف .ٗٔٙ/ٔٓ :

ٓ.ٔٛ

ينظر البحر المحيط .ٔٙٙ/ٙ :

ٔ.ٔٛ

إعراب القراءات السبع وعممها .ٖٜٚ/ٔ :

ٕ.ٔٛ

ينظػر إتحػػاؼ فضػالء البشػػر  ،ٕٜٖ :معػػاني الفػراء  ،ٔ٘٘/ٕ :ومعػػاني القػراءات

 ،ٕٜٙ :وحجة أبي عمي النحوي ،ٜٗ/ٖ:والبحر المحيط.ٔٛٙ/ٙ :
ٖ.ٔٛ

ينظػ ػ ػػر إتحػ ػ ػػاؼ فضػ ػ ػػالء البشػ ػ ػػر  ،ٕٜٖ :الكشػ ػ ػػاؼ  ،ٕٙٙ :والبحػ ػ ػػر المحػ ػ ػػيط:

 ،ٔٛٙ/ٙوتفسير البيضاوي .ٔٛ :
ٗ.ٔٛ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر،ٕٜٖ :حجػػة الق ػراءات ،ٕٖٗ :وحجػػة ابػػف خالويػػه:

ٖٗٔ ،والجامع الحكاـ القرآف.ٜٔ/ٔٔ :
٘.ٔٛ
.ٔٛٙ

والجامع الحكاـ القرآف ،ٜٔ/ٔٔ :ينظر البحر المحيط .ٔٛٙ/ٙ :

ينظ ػػر مع ػػاني القػ ػراءات  ،ٕٚٓ :واعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع ،ٗٓٗ/ٔ :وحج ػػة اب ػػف

خالويه.ٖٔٗ :
.ٔٛٚ

ينظر حجة القراءات .ٖٕٗ :

.ٔٛٛ

إعراب القرآف لمنحاس .ٖٓٔ/ٕ :

.ٜٔٛ

ينظر حجة أبي عمي النحوي.ٜٗ/ٖ :

ٓ.ٜٔ

ينظر الكشاؼ ،ٙٛٙ :وتفسير البيضاوي ،ٔٛ :واتحاؼ فضالء البشر. ٕٜٖ :

ٔ.ٜٔ

حجة أبي عمي النحوي.ٜٗ/ٖ :

ٕ.ٜٔ

المصدر نفسه .ٜٗ / ٖ :

ٖ.ٜٔ

ينظػػر إتح ػػاؼ فض ػػالء البش ػػر  ،ٕٜٗ :مع ػػاني الفػ ػراء ،ٜٔ٘/ٕ :ومع ػػاني القػ ػرآف

واعرابه ،ٕٕ٘/ٖ :وحجة القراءات ،ٖٗٓ :وحجة ابػف خالويػه ،ٖٔٙ :والمحػرر الػوجيز
 ،٘ٗٓ/ٖ :والجامع الحكاـ القرآف  ،ٕ٘/ٔٔ:والبحر المحيط. ٕٓٓ/ٙ :
ٗ.ٜٔ

إع ػراب الق ػرآف لمنحػػاس ،ٖٓٙ/ٕ :والمحػػرر الػػوجيز ،٘ٗٓ /ٖ :والبحػػر المحػػيط:

 ،ٕٓٓ/ٙوالفتن القدير.ٖٖٔ/ٖ :
٘.ٜٔ

الجػ ػػامع الحكػ ػػاـ الق ػ ػرآف ،ٕ٘/ٔٛ :ينظػ ػػر المحػ ػػرر الػ ػػوجيز ،٘ٗٓ/ٖ :واتحػ ػػاؼ

فضالء البشر .ٕٜٗ :

ٔٗٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)
.ٜٔٙ

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ينظر إعراب القراءات السبع وعممها .ٗٔٙ/ٔ :

بأنػه لػيس موضػع حػذؼ تنػويف اللتقػاء
.ٜٔٚ
إعراب القػراف  ٖٓٙ/ٕ:وأنكػر ذلػؾ معمػال ّ
الساكنيف.
.ٜٔٛ

معاني القرآف  ،ٜٔ٘/ٕ :وينظر الجامع الحكاـ القرآف .ٕ٘/ٔٔ :

.ٜٜٔ

المحرر الوجيز.٘ٗٓ/ٖ :

ٕٓٓ.

المصدر نفسه.

ٕٔٓ.

ينظر إعراب القراءات السبع وعممها .ٗٔٙ/ٔ :

ٕٕٓ.

إعراب القرآف.ٖٓٙ/ٕ :

ٖٕٓ.

حجة أبي عمي النحوي  ،ٕٔٓ/ٖ :وينظر البحر المحيط .ٕٓٓ/ٙ :

ٕٗٓ.

معاني القرآف واعرابه .ٕٕ٘/ٖ :

ٕ٘ٓ.

ينظ ػ ػػر إعػ ػ ػراب القػ ػ ػرآف لمنح ػ ػػاس  ،ٖٙ/ٕ:والمح ػ ػػرر ال ػ ػػوجيز  ،٘ٗٓ/ٖ:والبح ػ ػػر

المحيط ،ٕٓٓ/ٙ :وتفسير البيضاوي ،ٕٕ :وفتن القدير .ٖٖٔ/ٖ :
.ٕٓٙ

البحر المحيط.ٕٓٓ/ٙ :

.ٕٓٚ

ينظ ػػر إعػ ػراب القػ ػرآف لمنحػ ػػاس  ،ٖٓ٘/ٕ :والمح ػػرر ال ػػوجيز ،٘ٗٓ/ٖ :والبحػ ػػر

المحيط  ،ٕٓٓ/ٙ :وفتن القدير ،ٖٖٔ/ٖ :وتفسير البيضاوي .ٕٕ :
.ٕٓٛ
.ٕٜٓ

إعراب القرآف  ،ٖٓ٘/ٕ :وينظر الجامع الحكاـ القرآف .ٕ٘/ٔٔ :

ينظػ ػػر معػ ػػاني الف ػ ػراء  ،ٔٙٓ/ٕ :ومعػ ػػاني النحػ ػػاس ،ٕٚٔ/ٕ :واع ػ ػراب الق ػ ػراءات

السػػبع وعممهػػا ،ٕٗٔ/ٔ :وجػػامع البيػػاف  ،ٙٔٓ :واتحػػاؼ فضػػالء البشػػر .ٕٜ٘ :وروي
خمؼ عف يحيى عف أبي بكر عف عاصػـ ّأنػه قػاؿ ﴿ :ءاتُػوني ﴾ ممػدودة ،وقػ أر حفػص
آت ُِوني ﴾ ممدودة ،ينظر الحجة لمقراء السبعة.ٔٓٙ/ٖ :
عف عاصـ ﴿ ُ

ٕٓٔ.

ينظر معاني القراء  ،ٔٙٓ/ٕ:وحجة القراءات ،ٖٗٗ :والبحر المحيط.ٕٓ٘/ٙ :

ٕٔٔ.

إعراب القراءات السبع وعممها  ،ٕٗٔ/ٔ:وينظر حجة القراءات.ٖٗٗ :

ٕٕٔ.

ينظر معاني الفراء ،ٔٙٓ/ٕ :ومعاني النحػاس ،ٕٚٔ/ٕ:واعػراب القػرآف لمنحػاس:

ٕ ،ٖٓٙ/والبحر المحيط ،ٕٓ٘/ٙ :وحجة القراءات.ٖٗٗ :
ٖٕٔ.

ينظر حجة القراءات ،ٖٗٗ :وينظر المحرر الوجيز.ٖ٘ٗ/ٖ :

ٜٔٗ
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ٕٗٔ.

ينظر حجة أبي عمي النحوي .ٔٓٚ/ٖ :

ٕ٘ٔ.

ينظ ػػر إعػ ػراب القػ ػرآف لمنح ػػاس  ،ٖٓٙ/ٕ :والحج ػػة ف ػػي القػ ػراءات الس ػػبع ،ٖٔٚ:

وحج ػ ػػة أب ػ ػػي عم ػ ػػي النح ػ ػػوي  ،ٖٔٓ/ٖ :وحج ػ ػػة القػ ػ ػراءات  ،ٖٕٗ:والمح ػ ػػرر ال ػ ػػوجيز:
ٖ ،٘ٗٔ/واتحاؼ فضالء البشر .ٕٜٗ:
.ٕٔٙ

ينظر الحجة في القراءات السبع.ٖٔٚ :

.ٕٔٚ

ينظر حجة أبي عمي النحوي  ،ٖٔٓ/ٖ :وحجة القراءات.ٖٕٗ :

.ٕٔٛ

إعراب القراءات السبع وعممها.ٗٔٚ/ٔ :

.ٕٜٔ

الحجة في القراءات السبع.ٖٔٚ :

ٕٕٓ.

ينظر تفسير البيضاوي ،ٕٕ :والكشاؼ ،ٕٜٙ :وفتن القدير.ٖٔ٘/ٖ :

ٕٕٔ.

إعراب القرآف .ٖٓٚ/ٕ :

ٕٕٕ.

إعراب القراءات السبع وعممها.ٗٔٛ/ٔ :

ٖٕٕ.

ينظر إتحاؼ فضالء البشػر  ،ٕٛٛ :معػاني القػراءات  ،ٕٙٛ :وحجػة القػراءات :

ٖٔٗ ،والتػػذكرة فػػي الق ػراءات  ،ٖٗٓ :والمحػػرر الػػوجيز  ،ٕ٘ٓ/ٖ :والبحػػر المحػػيط :

 ،ٖٔٗ/ٙوذكػػر الفػراء َّ
أف عاصػػماً قػ أر بفػػتن المػػيـ فهػػي عنػػه فػػي بعػػض الروايػػات ينظػػر
الحجة ألبي عمي النحوي .ٚٚ/ٖ :

ٕٕٗ.

مع ػ ػػاني الفػ ػ ػراء  ،ٖٔٙ/ٕ :وينظ ػ ػػر إعػ ػ ػراب القػ ػ ػراف لمنح ػ ػػاس  ،ٕٜٓ/ٕ :وحج ػ ػػة

القػراءات  ٖٗٔ :وفػػتن القػػدير ٖ ،ٕٜٚ/وقػػد نقػػؿ مكػػي عػػف الفػراء ّأنػػه قػػاؿ  :ال اعػػرؼ
في األمر وفي اليد وفػي كػؿ شػيء إال كسػر المػيـ " المحػرر الػوجيز ،ٕ٘ٓ/ٖ :والبحػر
أف هػذا القػوؿ ل صػمعي جػاء فػي إعػراب القػراف " ٕٜٓ/ٕ :
المحيط  ٖٔٗ/ٙ :ويبػدو ّ
زعـ األصمعي ّأنه ال ُيفرؽ فػي كػالـ العػرب إال ِمرفَقػا بكسػر المػيـ فػي األمػر وفػي اليػد
وفي كؿ شيء ،ٓ.وينظر معاني القراف واعرابه لمزجاج.ٕٕٖ/ٖ :
ٕٕ٘.

البحر المحيط .ٖٔٗ/ٙ :

.ٕٕٙ

المحػ ػػرر الػ ػػوجيز ،ٕ٘ٓ/ٖ :والبحػ ػػر المحػ ػػيط  ٖٔٗ/ٙوجػ ػػاء فػ ػػي إع ػ ػراب الق ػ ػراف

أف الفتن جا ز.
أف المغة الفصيحة كسر الميـ و ّ
إف الكسا ي زعـ ّ
لمنحاس ّ ٕٜٓ/ٕ :

ٓ٘ٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)
.ٕٕٚ

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ينظػ ػػر حجػ ػػة أبػ ػػي عمػ ػػى النحػ ػػوي  ،ٚٚ/ٖ :والبحػ ػػر المحػ ػػيط  ،ٖٔٗ/ٙ :وتفسػ ػػير

البيضاوي ٘:
.ٕٕٛ

حجة أبي عمي النحوي .ٚٚ/ٖ :

.ٕٕٜ

تفسير البيضاوي .٘ :

ٖٕٓ.

معاني القرآف واعرابه .ٕٕٖ/ٖ :

ٖٕٔ.

حجة القراءات .ٖٗٔ – ٕٗٔ :

ٕٖٕ.

إعراب القراف لمنحاس .ٕٜٓ/ٕ :

ٖٖٕ.

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٕٜٔ:معػػاني الق ػراف واع اربػػه  ،ٕٗٓ/ٖ :واع ػراب

القػ ػ ػراف  ،ٕٜٚ/ٕ :والكش ػ ػػاؼ ٕٕ ،ٙوالمح ػ ػػرر ال ػ ػػوجيز ،ٕٖ٘/ٖ :والبح ػ ػػر المح ػ ػػيط :
 ،ٔٚٔ/ٙوتفسير البيضاوي . ٔ٘ :

ٖٕٗ.

ينظر معاني القرآف واعرابه  ،ٕٗٓ/ٖ :والكشاؼ  ،ٕٕٙ :الجامع ألحكػاـ القػراف

 ،ٕ/ٔٔ :والبحر المحيط  ،ٔٚٔ/ٙ:وفتن القدير .ٕٜٛ/ٖ :
ٖٕ٘.

ينظر إتحاؼ فضالء البشر .ٕٜٔ:

.ٕٖٙ

معاني القرآف واعرابه .ٕٗٓ /ٖ :

.ٕٖٚ

ينظػ ػػر إع ػ ػراب الق ػ ػرآف  ،ٕٜٛ/ٕ :والمحػ ػػرر الػ ػػوجيز  ،ٕٖ٘/ٖ :وفػ ػػتن القػ ػػدير :

ٖ.ٕٜٛ/
.ٕٖٛ

العيف .ٕٙٛ/ٔ :

.ٕٖٜ

فتن القدير .ٕٜٛ/ٖ :

ٕٓٗ.

المصدر نفسه .ٕٜٛ / ٖ :

ٕٔٗ.

ينظر المحرر الوجيز .ٕٖ٘/ ٖ :

ضػػد) بضػػـ العػػيف وسػػكوف
(ع ْ
ٕٕٗ .ينظػػر إع ػراب الق ػراف  .ٕٜٛ/ٕ :وذكػػر النحػػاس ّ
أف ُ
ضػد) بفػتن العػيف وسػكوف الضػاد
(ع ْ
الضاد هي لغة بنػي تمػيـ فػي حػيف ذكػر الشػوكاني َ
هي لغة بني تميـ ،ينظر فتن القدير .ٕٜٛ/ٖ:

ٔ٘ٔ
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ٖٕٗ.

ينظػر إتحػاؼ فضػالء البشػر  ،ٕٜٔ :معػاني القػراءات  ،ٕٜٙ :واعػراب القػراءات

السػ ػ ػػبع  ،ٖٜٜ/ٔ :وحجػ ػ ػػة أبػ ػ ػػي عمػ ػ ػػي النحػ ػ ػػوي  ،ٜٔ/ٖ :وحجػ ػ ػػة الق ػ ػ ػراءات ،ٕٗٓ :
والمحرر الوجيز  ،ٕٖ٘/ٖ :والبحر المحيط . ٔٚٔ/ٙ :

ٕٗٗ.

ينظػػر معػػاني الق ػراءات  ،ٕٜٙ :واع ػراب الق ػراءات السػػبع  ،ٖٜٜ/ٔ :وحجػػة ابػػف

خالويه  ،ٖٖٔ :والبحر المحيط .ٔٚٔ/ٙ :
ٕ٘ٗ.

ينظر حجة أبي عمي النحوي . ٜٓ/ٖ :

.ٕٗٙ

ينظر إتحاؼ فضالء البشر . ٕٜٔ :

.ٕٗٚ

حجة القراءات .ٕٗٓ :

.ٕٗٛ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػرٔ ،ٕٜوالمحػػرر الػػوجيز  ،ٕٖ٘/ٖ :والبحػػر المحػػيط

 ،ٔٚٔ/ٙوفتن القدير ٖ.ٕٜٛ/
.ٕٜٗ

ينظر الكشاؼ  ،ٕٖٙ :وفتن القدير . ٕٜٛ/ٖ :

ٕٓ٘.

حجػ ػػة أبػ ػػي عمػ ػػي النحػ ػػوي  ،ٜٓ/ٖ :وينظػ ػػر حجػ ػػة الق ػ ػراءات  ،ٕٗٓ :والجػ ػػامع

ٕٔ٘.

ينظر إتحاؼ فضػال البشػر  ٕٜٕ،:معػاني القػراف لمفػراء ٕ ،ٔٗٚ/واعػراب القػراف

ألحكاـ القرآف .ٕ/ٔٔ :

 ،ٕٜٜ/ٕ :ومعػػاني الق ػراف لمنحػػاس  ،ٜٜٙ/ٕ:وحجػػة ابػػف خالويػػه  ،ٖٖٔ:وحجػػة أبػػي
عمػػي النحػػوي ،والمحػػرر الػػوجيز  ،ٕ٘٘/ٖ :والجػػامع الحكػػاـ الق ػرآف  ،ٙ/ٔٔ :والبحػػر

المحيط . ٔٚٗ/ٙ:
ٕٕ٘.

ينظر في المصادر نفسها.

ٖٕ٘.

حجة ابف خالويه .ٖٖٔ :

ٕٗ٘.

ينظػػر حج ػػة أب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،ٜٔ/ٖ :والكش ػػاؼ  ٕٖٙ :والمح ػػرر ال ػػوجيز :

ٖ ،ٕ٘٘/والج ػػامع ألحك ػػاـ القػ ػرآف  ٙ/ٔٔ :والبح ػػر المح ػػيط  ،ٔٚٗ/ٙ:وف ػػتن الق ػػدير :
ٖ.ٕٜٜ/
ٕ٘٘.

معاني القرآف واعرابه  ،ٕٕٗ/ٖ :وحجة القراءات .ٕٗٓ :

.ٕ٘ٙ

ينظ ػػر إعػ ػراب القػ ػرآف  ،ٕٜٜ/ٕ :ومع ػػاني القػ ػرآف لمنح ػػاس  ٜٜٙ/ٕ :وحج ػػة اب ػػف

خالوي ػػه  ،ٖٖٔ :وحج ػػة أب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،ٜٔ/ٖ :وينظ ػػر فيه ػػا المح ػػرر ال ػػوجيز:

ٕ٘ٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ٖ ،ٕ٘٘/والبحر المحيط ،ٔٚٗ /ٙ :وفػتن القػدير ،ٕٜٜ/ٖ :واتحػاؼ فضػالء البشػر :
ٕ.ٕٜ
.ٕ٘ٚ

ينظر الجامع ألحكاـ القرآف ٙ/ٔٔ :

.ٕ٘ٛ

معاني القراف .ٜٜٙ/ٕ :

.ٕٜ٘

ينظر الجامع ألحكاـ القرآف  ،ٙ/ٔٔ :وفتن القدير .ٕٜٜ/ٖ :

ٓ.ٕٙ

ينظر المحرر الوجيز  ،ٕ٘٘/ٖ :والبحر المحيط .ٔٚٗ/ٙ :

ٔ.ٕٙ

الكشاؼ  ،ٕٖٙ :وينظر البحر المحيط  ،ٔٚٗ/ٙوتفسير البيضاوي .ٔ٘ :

ٕ.ٕٙ

ينظر البحر المحيط .ٔٚٗ/ٙ :

ٖ.ٕٙ

ينظر حجة أبي عمي النحوي  ،ٜٔ/ٖ :وحجة القراءات .ٕٗٓ :

ٗ.ٕٙ

ينظ ػػر إتح ػػاؼ فض ػػالء البش ػػر ،ٕٜٖ :مع ػػاني القػ ػرآف لمفػ ػراء  ،ٔ٘٘/ٕ :ومع ػػاني

الق ػ ػراءات  ،ٕٚٓ :واع ػ ػراب الق ػ ػرآف  ،ٖٕٓ/ٕ :وحجػ ػػة ابػ ػػف خالويػ ػػه  ،ٖٔٗ :واع ػ ػراب
القراءات السبع  ،ٗٓ٘/ٔ:والمحرر الوجيز ،ٖ٘ٓ/ٖ :والبحر المحيط . ٔٛٛ/ٙ :
٘.ٕٙ

ينظػ ػػر حجػ ػػة ابػ ػػف خالويػ ػػه  ،ٖٔٗ :واع ػ ػراب الق ػ ػراءات السػ ػػبع ،ٗٓ٘/ٔ :وحجػ ػػة

القراءات  ،ٕٗٗ :والجامع ألحكاـ القرآف ،ٕٔ/ٔٔ :وفتن القدير.ٕٓٙ/ٖ :
.ٕٙٙ
.ٕٙٚ

ينظر البحر المحيط  ،ٔٛٛ/ٙ :واتحاؼ فضالء البشر .ٕٜٖ :

ينظر إتحاؼ فضالء البشر  ،ٕٜٖ :حجة ابف خالويػه  ،ٖٔٗ :واعػراب القػراءات

السبع  ،ٗٓ٘/ٔ :وحجة القراءات  ٕٗٗ :والجامع ألحكاـ القرآف .ٕٔ/ٔٔ :
.ٕٙٛ

ينظر حجة القراءات .ٕٗٗ :

.ٕٜٙ

مع ػ ػػاني القػ ػ ػراءات  ،ٕٚٓ :وينظ ػ ػػر إعػ ػ ػراب القػ ػ ػراءات الس ػ ػػبع وعممه ػ ػػا ٗٓ٘/ٔ :

ٓ.ٕٚ

الجامع ألحكاـ القرآف .ٕٔ /ٔٔ :

والجامع ألحكاـ القرآف .ٕٔ/ٔٔ :
ٔ.ٕٚ

ينظر حجة القراءات .ٕٗٗ :

ٕ.ٕٚ

إعراب القراف . ٖٕٓ/ٕ :

ٖ.ٕٚ

إعراب القراءات السبع وعممها . ٗٓ٘ / ٔ :

ٖ٘ٔ
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ٗ.ٕٚ

ينظػر إتحػاؼ فضػالء البشػر  ،ٕٜٓ :معػاني القػراءات  ،ٕٕٚ :واعػراب القػراءات

الس ػ ػػبع  ،ٗٓٛ/ٔ :والمح ػ ػػرر ال ػ ػػوجيز ،ٖ٘ٗ/ٖ :والج ػ ػػامع ألحك ػ ػػاـ القػ ػ ػرآف،ٖٕ/ٔٔ :
والبحر المحيط  ،ٜٔٓ/ٙ :وتفسير البيضاوي  ،ٕٜٓٓٔوفتن القدير .ٖٓٚ/ٖ :

٘.ٕٚ

إعراب القراءات السبع وعممها  ،ٗٓٛ/ٔ :وينظر معػاني القػراءات  ،ٕٕٚ :وحجػة

أب ػػي عم ػػي النح ػػوي  ،ٜٚ/ٖ :وحج ػػة القػ ػراءات  ،ٕٗ٘ :والمح ػػرر ال ػػوجيز،ٖ٘ٗ /ٖ :
والبحر المحيط .ٜٔٓ/ٙ
.ٕٚٙ

معاني القرآف واعرابه  ،ٕ٘ٓ/ٖ :وينظر معاني القراءات .ٕٕٚ :

.ٕٚٚ

حجة ابف خالويه ٖٔ٘ :

.ٕٚٛ

حجة أبي عمي النحوي ٜٚ/ٖ :

.ٕٜٚ

ينظر حجة ابف خالويه ،ٖٔ٘ :وحجة أبي عمي النحوي ٜٚ/ٖ :

ٓ.ٕٛ

حجة ابف خالويه  ،ٖٔ٘ :واعراب القراءات السبع وعممها ٗٓٛ/ٔ :

ٔ.ٕٛ

ينظر حجة القراءات ٕٗ٘ :

ٕ.ٕٛ

الجامع ألحكاـ القراف ٖٕ/ٔٔ :

ٖ.ٕٛ

ينظر معاني القراف واعرابه ٖ ،ٕٕ٘/ومعػاني القػراءات  ،ٕٚٗ :وحجػة القػراءات:

 ٕٗٛوحجػػة أبػػي عمػػي النحػػوي  ،ٔٓٓ/ٖ :إع ػراب الق ػراف  ،ٖٓٗ/ٕ :والبحػػر المحػػيط
 ،ٜٔٛ/ٙالمحرر الوجيز .ٖٜ٘/ٖ :
ٗ.ٕٛ

ينظر المحرر الوجيز  ،ٖٜ٘/ٖ :والبحر المحيط .ٜٔٛ/ٙ :

٘.ٕٛ

معاني القرآف  ،ٔ٘ٛ/ٕ :وينظر معاني القراءات ٕٚٗ :

.ٕٛٙ

ينظر إعراب القرآف  ،ٖٓٗ/ٕ :ومعاني القراءات ٕٚٗ :

.ٕٛٚ

إعراب القرآف ٖٓ٘ /ٕ :

.ٕٛٛ

الحجة البف خالويه ،ٖٔٙ :واعراب القراءات السبع ٕٗٔ/ٔ :

.ٕٜٛ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٕٜٖ :معػػاني الق ػراءات  ،ٕٚٗ:واع ػراب الق ػراءات

السػ ػػبع وعممهػ ػػا  ،ٕٗٔ/ٔ :وحجػ ػػة أبػ ػػي عمػ ػػي النحػ ػػوي  ،ٔٓٓ/ٖ :وحجػ ػػة الق ػ ػراءات :
 ،ٕٗٛوالمحرر الوجيز  ،ٖٜ٘/ٖ :والبحر المحيط.ٜٔٛ/ٙ :

ٗ٘ٔ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)
ٓ.ٕٜ

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ينظػػر معػػاني الق ػراءات  ،ٕٚٗ :ومعػػاني الق ػرآف لمنحػػاس  ،ٚٓٛ/ٕ :وحجػػة ابػػف

خالويه  ،ٖٔٙ :والجامع ألحكاـ القرآف ٜٗ/ٔٔ :
ٔ.ٕٜ

معاني القرآف واعرابه لمزجاج ٕٕ٘/ٖ :

ٕ.ٕٜ

ينظر حجة ابف خالويه ٖٔٙ:

ٖ.ٕٜ

معػ ػػاني الق ػ ػرآف لمف ػ ػراء  ،ٔ٘ٛ/ٕ :ومعػ ػػاني الق ػ ػراف لمنحػ ػػاس  ،ٚٓٛ/ٕ :واع ػ ػراب

القراءات السبع وعممها  ،ٕٗٔ/ٔ :وحجػة أبػي عمػي النحػوي ،ٔٓٔ/ٖ :وحجػة القػراءات
 ،ٕٗٛ :والكشاؼ  ،ٕٙٛ :والجامع الحكاـ القرآف .ٜٗ/ٔٔ :
ٗ.ٕٜ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر ،ٕٜٗ :معػػاني الق ػراف لمنحػػاس  ،ٚٓٛ/ٕ :والحجػػة

فػػي الق ػراءات السػػبع  ،ٖٔٗ:وحجػػة فػػي الق ػراءات السػػبعة  ،ٔٓٔ/ٖ :والبحػػر المحػػيط :

.ٜٔٛ/ٙ
٘.ٕٜ
.ٕٜٙ
.ٕٜٚ

ينظر إعراب القراءات السبع وعممها ٕٗٔ/ٔ :
حجة القراءات ٕٗٛ :

قاؿ أبو عمي " يجوز فيمف ق أر (حامية) أف يكوف فاعمػة مػف الحمػأة فخففػت الهمػزة

عمى قياس قوؿ أبػي الحسػف فقمبهػا يػاء محضػة واف خففػت الهمػزة مػف فاعػؿ عمػى قػوؿ

الخميػػؿ كانػػت بػػيف بػػيف ،قػػاؿ سػػيبويه وهػػو قػػوؿ العػػرب والخميػػؿ " ينظػػر الحجػػة لمق ػراء
السبعة ٔٓٔ/ٖ :
.ٕٜٛ

معاني القراف لمنحاس ٚٓٛ/ٕ :

.ٕٜٜ

ينظ ػ ػػر مع ػ ػػاني القػ ػ ػراءات  ،ٕٚٗ :وحج ػ ػػة القػ ػ ػراءات  ٕٗٛ :والمح ػ ػػرر ال ػ ػػوجيز :

ٖ ،ٖٜ٘/والبحر المحيط  ،ٜٔٛ/ٙ :وفتن القدير ٖٕٔ/ٖ :
ٖٓٓ.

ينظػ ػػر التػ ػػذكرة فػ ػػي الق ػ ػراءات  ،ٖٗٚ :وجػ ػػامع البيػ ػػاف  ،ٙٓٛ :وتقريػ ػػب النشػ ػػر :

 ،ٕٔٙواتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٕٜٗ :وينظػػر فيهمػػا أيض ػاً إع ػراب الق ػرآف لمنحػػاس :

ٕ ،ٖٓٙ/والحجة في القراءات السبع  ،ٖٔٚ :والبحر المحيط ٕٕٓ/ٙ :
ٖٔٓ.

ينظػ ػػر الحجػ ػػة فػ ػػي الق ػ ػراءات السػ ػػبع  ،ٖٔٚ :واع ػ ػراب الق ػ ػراءات السػ ػػبع وعممهػ ػػا :

ٔ ٗٔٚ/وحجة القراءات ٖٗٓ :
ٕٖٓ.

ينظر البحر المحيط ٕٕٓ/ٙ:

٘٘ٔ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد
ٖٖٓ.

ينظر إعراب القراف  ،ٖٓٙ/ٕ :والمحرر الوجيز ٘ٗٔ/ٖ :

ٖٗٓ.

فتن القدير ٖٔ٘ /ٖ :

ٖ٘ٓ.

ينظر الجامع ألحكاـ القرآف ٜ٘/ٔٔ :

.ٖٓٙ

حجة أبي النحوي ٖٔٓ-ٕٔٓ/ٖ :

.ٖٓٚ

إعراب القراف ٖٓ٘/ٕ :

.ٖٓٛ

ينظر المحرر الوجيز  ،٘ٗٔ/ٖ :والبحر المحيط ٕٕٓ/ٙ :

.ٖٜٓ

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر  ،ٕٜ٘ :إعػراب القػراف لمنحػػاس  ،ٖٓٚ/ٕ :والتػػذكرة

ٖٓٔ.

ينظ ػػر الحج ػػة ف ػػي القػ ػراءات الس ػػبع  ،ٖٔٚ :واعػ ػراب القػ ػراءات الس ػػبع ٜٗٔ/ٔ :

ٖٔٔ.

إعراب القرآف ٖٓٚ/ٕ :

ٕٖٔ.

ينظر معاني النحاس ٚٔٔ/ٕ :

في القراءات  ،ٖٗٚ :وجامع البياف  ،ٙٓٛ :وتقريب النشر .ٕٔٙ :
وحجة القراءات  ٖٖٗ :وفتن القدير .ٖٔٙ/ٖ :

ٖٖٔ.
ٖٗٔ.

البحر المحيط ٕٓٗ/ٙ :
حجة القراءات ٖٖٗ :

ٖ٘ٔ.

البحر المحيط ٕٓٗ/ٙ :

.ٖٔٙ

المصدر نفسه ٕٓٗ/ٙ:

.ٖٔٚ
.ٖٔٛ
.ٖٜٔ
ٕٖٓ.

ينظر حجة القراءات ٖٖٗ :

الشمرجا ُّ :
الش ْم ُرج  :الرقيؽ مف الثياب وغيرها ،ينظر العيفٕٓٓ/ٙ :
َّ
حجة أبي عمي النحوي ٔٓٗ/ٖ :

ينظػػر إتحػػاؼ فضػػالء البشػػر،ٕٜ٘ :الحجػػة فػػي الق ػراءات السػػبع  ،ٖٔٛ :وجػػامع

البيػ ػػاف فػ ػػي الق ػ ػراءات السػ ػػبع المشػ ػػهورة ،ٜٙٓ :وحجػ ػػة أبػ ػػي عمػ ػػي النحػ ػػوي،ٔٓٙ/ٖ :

والتذكرة في القراءات  ،ٖٗٛ :والمحرر الوجيز  ،ٖ٘ٗ/ٖ :والبحر المحيط .ٕٓٗ/ٙ :
ٕٖٔ.

الحجة في القراءات السبع  ،ٖٔٛ :والمحرر الوجيز ٖ٘ٗ/ٖ :

ٕٕٖ.

ينظر المحرر الوجيز  ،ٖ٘ٗ/ٖ :والبحر المحيط ٕٓٗ/ٙ :

ٖٕٖ.

الحجة في القراءات السبع ٖٔٛ :

ٔ٘ٙ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

ٕٖٗ.

ينظر إتحاؼ فضالء البشر ٕٜ٘ :

ٕٖ٘.

إع ػراب الق ػراءات السػػبع وعممهػػا  ،ٕٗٓ/ٔ :والحجػػة فػػي الق ػراءات السػػبع ،ٖٔٛ :

.ٖٕٙ

الكشاؼ  ،ٖٙٓ:وينظر المحرر الوجيز ٖ٘ٗ/ٖ :

.ٖٕٚ

ينظر إتحاؼ فضالء البشر ٕٜ٘ :

.ٖٕٛ

إعراب القراءات السبع وعممها ٕٗٓ/ٔ :

الص َػدفيف)) (صػػدؼ) واّنمػػا يقػاؿ صػػدفاف الثنػػيف
وقػد أنكػػر ابػػف عطيػة أف يكػػوف مفػػرد (( َّ
ألف أحدهما يصادؼ اآلخر ،ينظر المحرر الوجيز .ٖ٘ٗ/ٖ :
ّ

.ٖٕٜ

ينظر حجة القراءات ٖٗٗ :

ٖٖٓ.

إعراب القراءات السبع وعممها ٕٗٓ/ٔ :

ٖٖٔ.

ينظر معاني القراف واعرابه ٕ٘ٗ/ٖ :

ٕٖٖ.

الحجة في القراءات السبع ٖٔٛ :

ٖٖٖ.

حجة أبي عمي النحوي ٔٓٙ/ٖ :

ٖٖٗ.

تفسير البيضاوي .ٕٖ :

املصادر

ٔ -إتحػاؼ فضػالء البشػر فػػي القػراءات األربػع عشػرة ،أحمػد بػف عبػػد الغنػي الشػهير بالبنػػاء
(ت  ٔٔٔٚهػ) دار الندوة ،بيروت – لبناف ،د .ط .د .ت.

ٕ -اإلتق ػػاف ف ػػي عم ػػوـ القػ ػرآف ،ج ػػالؿ ال ػػديف الس ػػيوطي (ت ٔٔ ٜه ػ ػ) ،المكتب ػػة الثقافي ػػة –
بيروت – لبناف ٖ ٜٔٚـ.
ٖ -إعراب القراءات السػبع وعممهػا ،ألبػي عبػد اهلل الحسػيف بػف أحمػد بػف خالويػه (ت ٖٓٚ
هػ ػ) تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف العثيمػػي ،الناشػػر مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاهرة الطبعػػة

األولى ٕ ٜٜٔـ.

ٗ -إعػ ػراب القػ ػرآف ،ألب ػػي جعف ػػر أحم ػػد ب ػػف محم ػػد النح ػػاس (ت  ٖٖٛه ػ ػ) ،وض ػػع حواش ػػيه

وعمػػؽ عميػػه عبػػد المػػنعـ خميػػؿ إب ػراهيـ ،منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف الطبعػػة األولػػى

ٕٔٓٓـ.

ٔ٘ٚ

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد

٘ -األعالـ ،خير الديف الزركيمي ،دار العمـ لممالييف ،بيروت  ٜٜٔٚـ.
 -ٙأنػ ػوار التنزي ػػؿ وأسػ ػرار التأوي ػػؿ المس ػػمى (تفس ػػير البيض ػػاوي) ،لناص ػػر ال ػػديف أب ػػي س ػػعيد

محم ػ ػػد الش ػ ػػيرازي البيض ػ ػػاوي (ت ٔ ٜٚه ػ ػ ػ) ،دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة بي ػ ػػروت – لبن ػ ػػاف،

ٕٗٗٔهػ  ٕٖٓٓ /ـ.
 -ٚالبحر المحيط ،أثير الديف محمد بف يوسػؼ أبػو حيػاف االندلسػي (ت ٘ٗ ٚه ػ) ،تحقيػؽ
 :دٓعبد الرزاؽ المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبناف ،د .ط .د .ت.
 -ٛالبرهاف في عموـ القرآف ،بدر الديف محمد بػف عبػد اهلل الزركشػي( ،ت ٜٗٚه ػ) تحقيػؽ

محمد أبو الفضؿ إبراهيـ دار إحياء الكتػب العربيػة ،الطبعػة األولػى ٖٔٚٚه ػ ٜٔ٘ٛ /

ـ.

 -ٜتػػاج العػػروس مػػف ج ػواهر القػػاموس ،مرتضػػى الزبيػػدي (تٕ٘ٓٔهػ ػ) ،د ارسػػة وتحقيػػؽ :
عمي شيري،المطبعة المحمدية مصر ،د .ط .د .ت.
ٓٔ-

ت ػػاريب الطب ػػري ،ت ػػاريب الرس ػػؿ والمم ػػوؾ ،ألب ػػي جعف ػػر محم ػػد ب ػػف جري ػػر الطب ػػري

ٔٔ-

الت ػػذكرة ف ػػي القػ ػراءات  :ط ػػاهر ب ػػف غمب ػػوف (ت ٖٜٜه ػ ػ) ،تحقي ػػؽ  :س ػػعيد ص ػػالن

(تٖٓٔهػ) ،تحقيؽ  :محمد أبو الفضؿ إبراهيـ دار ،المعارؼ الطبعة الثالثة ،د .ت.

زعيمػػة ،منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت – لبنػػاف ،الطبعػػة

األولى ٕٔٓٓ ـ

ٕٔ-

تقريػػب النشػػر فػػي الق ػراءات العشػػر ألبػػف الجػػزري (ت ٖٖ ٛه ػػ) ،تحقيػػؽ  :إب ػراهيـ

عطوة عوض ،دار الحديث  -القاهرة ،د .ط .د .ت.
ٖٔ-

الجػ ػػامع ألحكػ ػػاـ الق ػ ػرآف ،ألبػ ػػي عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد أحمػ ػػد األنصػ ػػاري القرطبػ ػػي (ت

ٗٔ-

جامع البياف في القراءات السبع المشهورة ،أبو عمرو عثماف بػف سػعيد الػداني (ت

ٔٙٚهػ) ،د .ط .د .ت.

ٗٗٗ هػ) ،تحقيؽ  :محمد صدوؽ الج از ري ،منشػورات محمػد عمػي بيضػوف دار الكتػب

العممية ،بيروت ،لبناف الطبعة األولى ٕ٘ٓٓ ـ.
٘ٔ-

الجامع الصحين ،أبو الحسف بف الحجاج مسمـ ،القاهرة ٜٗ٘ٔـ.

ٔ٘ٛ

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ)

-ٔٙ

العدد (ٕ)

آذار ()ٕٓٓٛ

حج ػػة القػ ػراءات ألب ػػي زرع ػػة عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف زنجم ػػة( ،م ػػف عمم ػػاء الق ػػرف ال ارب ػػع

الهج ػ ػػري) تحقي ػ ػػؽ  :س ػ ػػعيد االص ػ ػػفهاني ،مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ،بي ػ ػػروت لبن ػ ػػاف ،الطبع ػ ػػة

الخامسة ٕٓٓٔ،ـ.
-ٔٚ

الحجة لمقراء السبعة ،ألبي عمي النحوي(ت  ٖٚٚهػ) ،وضػع حواشػيه وعمػؽ عميػه

كامؿ مصطفى الهنداوي ،د .ط .د .ت.
-ٔٛ

السػػبعة فػػي الق ػراءات ،البػػف مجاهػػد (ت ٕٖٗهػ ػ) ،تحقيػػؽ شػػوقي ضػػيؼ ،مطػػابع

دار المعارؼ بمصر ٕ ٜٔٚـ.

-ٜٔ

سػػيرة النبػػي (صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ) ،البػػف اسػػحاؽ (تٔ٘ٔهػػ) ،هػػذبها ابػػف هشػػاـ

(ت ٕٔٛه ػ) ،تحقيػػؽ  :محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،مطبعػػة المػػدني ٜٔٔٚـ شػػرح
الرضي عمى الكافية ،محمد بف الحسف االستر آبادي ،تصحين وتعميؽ  :يوسػؼ حسػف
عمر الطبعة الثانية ،مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر ،ايراف – طهراف ٕٖٔٛهػ.
ٕٓ-
ٕٔ-

صحين البخاري ،لمبخاري ،دار الجيؿ بيروت ،د .ط .د .ت.

العػ ػػيف ،لمخميػ ػػؿ بػ ػػف أحمػ ػػد الفراهيػ ػػدي (ت٘ٔٚهػ ػ ػ) ،تحقيػ ػػؽ  :مهػ ػػدي المخزومػ ػػي

وابراهيـ السام ار ي ،دار الرشيد ،بغداد ٕ ٜٔٛـ.

ٕٕ-

غاية النهاية في طبقات القراء ،لشمس الديف أبػي الخيػر محمػد بػف محمػد الجػزري

(ت ٖٖٛهػ) ،عنى بنشر برجستراسر ،مكتبة الخانجي القاهرة ٖٖٜٔـ.

ٖٕ-

ف ػػتن الب ػػاري بش ػػرح ص ػػحين البخ ػػاري ،أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف حج ػػر العس ػػقالني (ت

ٕ٘ٛهػ) ،المطبعة السمفية ،القاهرة ٖٓٔٛهػ.
ٕٗ-

فتن القدير ،محمد بف عمي الشوكاني(تٖٖٜٔهػ) ،تحقيػؽ  :عبػد الػرحمف عميػرة،

ٕ٘-

الكتاب ،أبػو بشػر عمػرو بػف عثمػاف بػف قنبػر (ت ٓٔٛه ػ) ،تحقيػؽ  :عبػد السػالـ

-ٕٙ

الكش ػػاؼ ،لجػ ػػار اهلل الزمخشػ ػػري (ت  ٖ٘ٛه ػ ػ) ،دار المعػ ػػارؼ ،بيػ ػػروت – لبنػ ػػاف

دار الوفاء لمطباعة والنشر ،المنصورة ،الطبعة األولى ٗ ٜٜٔـ.

محمد هاروف ،عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ٜ٘ٔٚـ.

الطبعة األولىٕٕٓٓ /ـ.

ٜٔ٘

التوجيه المغوي لمقراءات األربع عشرة في سورة الكهؼ
فاضؿ عبد احمد  /نبيمة شكر خورشيد

-ٕٚ

معػػاني الق ػراءات ،أبػػو منصػػور محمػػد بػػف أحمػػد األزهػػري (ت ٖٓٚهػ ػ) ،تحقيػػؽ :

الشػ ػػيب أحمػ ػػد فريػ ػػد المزيػ ػػدي ،الطبعػ ػػة األولػ ػػى ،دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ،بيػ ػػروت – لبنػ ػػاف
ٕٓٗٔهػ ٜٜٜٔ/ـ.

-ٕٛ

محاضػ ػرات ف ػػي عم ػػوـ القػ ػرآف ،غ ػػانـ ق ػػدوري الحم ػػد ،دار الكت ػػاب لمطباع ػػة ،بغ ػػداد

ٔٓٗٔهػ ٜٔٛٔ /ـ.
-ٕٜ

معػػاني الق ػرآف ،ألبػػي جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف النحػػاس (ت ٖٖٛ

هػ) ،تحقيؽ دٓ يحيى مراد ،دار الحديث ،القاهرة ٕ٘ٗٔ هػ  ٕٓٓٗ /ـ.

ٖٓ-

معػػاني الق ػرآف ،ألبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الف ػراء (ت  ٕٓٚهػ ػ) ،تحقيػػؽ  :محمػػد

عمي النجار  ،د .ط .د .ت.

ٖٔ-

مع ػػاني القػ ػرآف واع ارب ػػه ،ألب ػػي اس ػػحاؽ إبػ ػراهيـ ب ػػف الس ػػري الزج ػػاج (ت ٖٔٔه ػ ػ)،

تحقيؽ  :د .عبد الجميؿ عبد شمبي ،دار الحديث القاهرة  ٕٔٗٙهػ  ٕٓٓ٘ /ـ.
ٕٖ-

المحتسػػب فػػي تبيػػيف وجػػو شػواذ الق ػراءات وااليضػػاح عنهػػا ،أبػػي الفػػتن عثمػػاف بػػف

جن ػػي(تٕٖٜهػ ػػ) ،تحقي ػػؽ عم ػػي النج ػػدي ناص ػػؼ ،و د .عب ػػد الفت ػػاح إس ػػماعيؿ ش ػػمبي،

القاهرة ٕٗٗٔ هػ.

ٖٖ-

المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز ،لمقاضػػي محمػػد ابػػف عطيػػة (ت ٘ٗٙ

هػ) تحقيؽ  :عبد السالـ عبد الشافي محمد ،منشورات محمد عمػي بيضػوف ،دار الكتػب

العممية ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى  ٕٓٓٔ /ـ .
ٖٗ-

النشر في القراءات العشر ،لشمس الديف أبي الخير محمػد بػف محمػد ابػف الجػزري

(ت ٖٖ ٛهػ ػ) تحقيػػؽ  :عمػػي محمػػد الصػػباغ ،مطبعػػة مصػػطفى محمػػد بمصػػر ،د .ط.
د .ت .

ٓٔٙ

