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 "الّشاّذةِ  "تحليُل الّظواهِر الّنحوّيِة في قراءِة ابِن ُمَحيصٍن المّكيّ 
لعّله يظهُر ِمن عنواِن هذه المباحثِة أّن مضماَرها الّرئيَس يأخُذ في ثالِث ُشعٍب أّوُلها 

 أنّ الحّق و ، استشراُف ظواهَر نحوّيٍة مخصوصٍة، وثانيها قراءٌة شاّذة، وثالُثها المقرُئ ابُن ُمَحيصنٍ 
دٌة ُمفرَّقٌة، والّسبيُل إلى تحقيِق هذا الُمبتغى هو جمُعها  -دا  سيتبّيُن بع  كما  – تلكم الّظواهرَ  متعدِّ

ِر، والّتعّلُق،  رِح ظاهرُة االجتزاِء الّظاهِر والمقدَّ تحَت ُعنواناٍت داّلٍة، ومّما ُوِقف عنَده بالّتجليِة والشَّ
، وتعاوُر حروِف المعاني،  والحمُل على المعنى، وأثُر تغّيِر صيغةِ  الفعِل في الّسياِق الِبنيويِّ
بين العرِض؛ عرِض الّظواهِر، والّتحليِل، بياُنه  تقّدمَ الموالوقُف، وقد  ترّدد الباحُث في مناقشِته 

بِع ، وقد  َبدا أّن قراءَة ابِن ُمحيصٍن تلتقي في كثيٍر ِمن وجوِهها بالقراءاِت السّ بيَن القراءاتِ  والمقابلةِ 
 عاّمة ، وقراءِة ابِن كثيٍر خاّصة ، ولعّل الباعَث على ذلك أّنهما مّكّيان. 
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 "الّشاّذةِ  يّ المكّ  يصنٍ حَ مُ  ابنِ  في قراءةِ  ةِ حويّ النّ  واهرِ الظّ  "تحليلُ 
ها لُ أوّ  عبٍ شُ  في ثالثِ  يأخذُ  ئيَس ها الرّ مضمارَ  أنّ  هذه المباحثةِ  ن عنوانِ مِ  ه يظهرُ لعلّ 
 . يصنٍ حَ مُ  ابنُ  ها المقرئُ ة، وثالثُ شاذّ  ، وثانيها قراءةٌ مخصوصةٍ  ةٍ نحويّ  ظواهرَ  استشرافُ 

 
مع  ةَ مكّ  أهلِ  ، مقرئُ ي  المكّ  مي  ه  السَّ  حيصنٍ مُ  بنِ  حمنِ الرّ  عبدِ  بنُ  دُ فهو محمّ ها ثالثُ ا أمّ 

 مولى ابنِ  رباسٍ ودِ  ،يرٍ بَ جُ  بنِ  سعيدِ و  ،على مجاهدٍ  َض رَ ، وعَ سلمٌ روى له مُ  ثٌ محدِّ  ، ثقةٌ ثيرٍ كَ  ابنِ 
سماعيلُ ، عمرَ  وعيسى بنُ  ،الءالع و بنُ وأبو عمرِ  ،ادبَّ عَ  بنُ  بلُ عليه شِ  َض رَ ، وعَ اسٍ عبّ   بنُ ا وا 
، وقيل وعشرين ومئةٍ  ثالثٍ  ي سنةَ توفّ ، الثةِ الثّ  بقةِ الطّ  اءِ ن قرّ مِ  هبيّ وقد جعله الذّ ، يّ المكّ  لمٍ س  مُ 

 (. 1)اثنتين وعشرين ومئةٍ 
 

 أنّ  ، والحقّ ةِ اذّ الشّ  القراءاتِ  بركبِ  ت  قَ لحِ ، فقد أُ حيصنٍ مُ  ابنِ  ا ثانيها، وهي قراءةُ أمّ 
ره، ق على تواتِ فِ ات   ها قسمٌ لُ ، أوّ أقسامٍ  إلى ثالثةِ  تنقسمُ  -واترِ القائلين بالتّ  نظرِ  ن وجهةِ مِ – قراءاِت ال

ق فِ ات   ، وقسمٌ الثةُ ه، وهم الثّ تواترُ  المختارُ  اآلكدُ  ف فيه، واألصح  لِ اختُ  ، وقسمٌ رون المشهو  بعةُ وهم السّ 
(. وقد 2)، واليزيديّ ، واألعمُش حيصنٍ مُ  وابنُ ، البصريّ  ، أي الحسنُ ه، وهم األربعةُ على شذوذِ 
 تلكم القراءةَ  بأنّ  قريرِ التّ  ا بغيةَ ثالث   كماتٍ ( محتَ 3)القراءاتِ  ، أعني علمَ ريفِ الشّ  هذا العلمِ  وضع أهلُ 

                                                 

هـ(، السبعة في القراءات، تحقيق شوقي 421انظر مصادر ترجمته: ابن مجاهد، أحمد بن موسى) (1))
هـ(، قراءات القراء 6--، واألندرابي، أحمد بن أبي عمر)56ضيف، دار المعارف، القاهرة، د.ت، 

، 56م، 4896، مؤسسة الرسالة، 2المعروفين بروايات الرواة المشهورين، تحقيق أحمد الجنابي، ط
، تحقيق بشار معروف، 4هـ(، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ط512جمال الدين يوسف المزي)و 

هـ(، معرفة القراء الكبار على الطبقات 519، والذهبي)6/455م، 4889مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، وابن الجزري، محمد 4/88م، 4891، تحقيق بشار عواد وآخرين، مؤسسة الرسالة، 4واألعصار، ط

، تحقيق برجستراسر، دار الكتب العلمية، 4هـ(، غاية النهاية في طبقات القراء، ط944د)بن محم
هـ(، شذرات الذهب في أخبار من 4898، وابن العماد، أبو الفالح الحنبلي)2/455، 4884بيروت، 
 . 4/452م، 4858، دار المسيرة، بيروت، 2ذهب، ط

، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، هـ(4445( انظر: البناء، أحمد بن محمد الدمياطي)2)
 . 41، 5م، 4889، دار الكتب العلمية، بيروت، 4وضع حواشيه أنس مهرة، ط

واختالفهم في الحذف،  -تعالى–( وقد حد علم القراءة بأنه علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب هللا 3)
ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغيره من حيث  واإلثبات، والتحريك، والتسكين، والفصل، والوصل، وغير

 . 5السماع. انظر: البناء، اإلتحاف، 
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 وافقت   -ه مكي  ن قبلِ ، ومِ زري الجَ  ابنُ  رُ كما يقرّ  – قراءةٍ  ، فكلّ أو ضعيفةٌ  ةٌ هذه شاذّ  ، وأنّ صحيحةٌ 
ا، ها ثالث  سندُ  ا، وصحّ ثاني   ،ولو احتماال   ،ةِ العثمانيّ  المصاحفِ  أحدَ  ، ووافقت  ال  أوّ  ولو بوجهٍ  ةَ العربيّ 

التي  بعةِ السّ  ن األحرفِ ها مِ ذلك أنّ  ؛هاإنكارُ  حل  ها، وال يَ رد   التي ال يجوزُ  حيحةُ الّص  فهي القراءةُ 
، الثةِ الثّ  ن هذه األركانِ مِ  ركنٌ  اختلّ  ها، "ومتىبولُ قَ  اسِ ، ووجب على النّ العظيمُ  زل القرآنُ نَ بها 

 (. 4")، أو باطلةٌ ةٌ ، أو شاذّ ق عليها ضعيفةٌ طلِ أُ 
 
 ا عليه أم  ع  مَ ج  مُ  ،افصيح   أم   أفصحَ الوجُه "أكان  فسواءٌ  حوِ نّ ال ن وجوهِ مِ  وجهٍ  ا موافقةُ أمّ 

ه األئّمة باإلسناِد وتلّقا ا شاع وذاعممّ  إذا كانت القراءةُ  ثلهمِ  ا ال يضرّ ا فيه اختالف  ف  مختلَ 
ا، وهي تقدير   ، وقد تكونُ ريحةُ الّص  ا، وهي الموافقةُ تحقيق   تكونُ  فقد   سمِ الرّ  ا موافقةُ (، وأمّ 5)حيح"ِ الّص 

ن مِ  هم على الكذبِ تواطؤُ  منعُ يَ  جماعةٍ  عن   فهو ما رواه جماعةٌ  واترُ ا التّ (، أمّ 6)احتماال   الموافقةُ 
ا ا، وركن  ا رئيس  م  كَ محتَ  واترِ ريا في التّ يَ  لم   الجزريّ  وابنَ  ا  يّ مكّ  أنّ  (، والحقّ 7نتهى)إلى المُ  البداءةِ 
مع  اإلسنادِ  ةَ ذلك، فقد ارتضيا صحّ  أو غيرُ  صحيحةٌ  هذه قراءةٌ  بأنّ  قريرِ فاء إليه في التّ يُ  أصيال  

 (. 8)ينرئيسَ ين مَ كَ محتَ  االشتهارِ 
 

 قرأ قولَ  اسٍ عبّ  ابنَ  ن ذلك أنّ ه، ومِ بواعثِ و  ذوذِ على الشّ  ة  دالّ  ال  ثُ مُ  الجزريّ  ضرب ابنُ  وقد  
 أنّ  اهرُ (، والظّ 9")صالحةٍ  سفينةٍ  ا": "كلّ ب  ص  غَ  سفينةٍ  كلَّ  يأخذُ  كٌ لِ مَ  هم  وراءَ  : "وكانَ -تعالى– الحقِّ 

ه نقلُ  ا صحّ ها ممّ أنّ  اتِ مكإلى المحتَ  ا ينضافُ ، وممّ ةِ العربيّ  ن وجوهِ ا مِ وجه   ال تخالفُ  هذه القراءةَ 
                                                 

، تقديم علي الضباع، دار 4هـ(، النشر في القراءات العشر، ط944( ابن الجزري، محمد بن محمد)4)
هـ(، 145، وانظر هذه المحتكمات عند مكي بن أبي طالب)4/46م، 4889الكتب العلمية، بيروت، 

 . 56م، 4858، تحقيق محيي الدين رمضان، دار المأمون، دمشق، 4ن معاني القراءات، طاإلبانة ع
 .4/45( ابن الجزري، النشر، 5)
( وتفسير ذلك كتابة "ملك يوم الدين" بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تخفيفا كما 6)

ك الملك"، "انظر: ابن الجزري، النشر، كتب "ملك الناس"، وقراءة األلف محتملة تقديرا كما كتب "مال
 .  24م، 4885، مكتبة القدسي، القاهرة، 4، وانظر كتابه: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط4/45

لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تحقيق  ،هـ(824القسطالني، شهاب الدين أحمد بن محمد)( انظر: 7)
 .    4/55، م4852إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة،  عامر السيد عثمان، وعبد الصبور شاهين، لجنة

، 65، ومكي، اإلبانة، 28 -49( انظر حديث ابن الجزري عن اإلسناد الضعيف واالشتهار، النشر، 8)
، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، 4ومحمود الصغير، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ط

 .  54م، 4888دمشق، 
، واآلية       25، وانظر أمثلة أخرى في كتابه: منجد المقرئين، 4/48ابن الجزري، النشر،  ( انظر:9)

 (.58)الكهف، 
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، وكذلك العثمانيَّ  سمَ ها خالفت الرّ أنّ  اذِّ الشّ  ها بركبِ على إلحاقِ  الباعثةَ  ةَ العلّ  ، ولكنّ دِ عن اآلحا
ن  : ه الحقِّ في قولِ  ن فتح الياءَ مَ  قراءةُ   سمِ وال الرَّ  قلِ وال النّ  ندِ في السّ  ال إشكالَ  ؛ إذ  (10)َي"رِ د  أَ  "وا 

ها وقف عندَ  ، وقد  (11)ةِ له في العربيّ  وجهَ  ال ى في أن  يتجلّ  اإلشكالَ  ، ولكنّ زريّ الجَ  كما يرى ابنُ 
 بالياءِ  حريكَ التّ  ا إلى أنّ ، مشير  هذا الوجهَ  مجاهدٍ  ابنِ  ا إلى إنكارِ ح  مِ ل  ا، مُ ر  مفسِّ  ال  ي متأمِّ جنّ  ابنُ 
  (. 12ا)حت  ا بَ ساذج   ، وليس خطأ  رضت  عَ  بهةٍ شُ ما جاء لِ إنّ 

 
 عدِّ بِ  نَ ذِ الذي أَ  ها الباعثُ مضمارُ  مِ لمتقدّ هذا ا بعدَ  فسِ في النّ  التي تقومُ  المساءلةَ  ولعلّ 

 ه عن وجوهِ وال إلى تجافي قراءتِ  ،ندِ ذلك ال إلى السّ  مردّ  أنّ  ، إخالُ ة  شاذّ  حيصنٍ مُ  ابنِ  قراءةِ 
 ، وهو واحدٌ العالءِ  و بنَ أبا عمرِ  إنّ  (، ثمّ 13بهة)عليه وال شُ  ةَ يَ ال شِ  صلٌ ه متّ سندَ  ؛ ذلك أنّ ةِ العربيّ 

ن مِ  ندِ السّ  (، ومسألةُ 14نه)مِ  ذَ خَ عليه وأَ  َض رَ عَ  ه، قد  كتابَ  مجاهدٍ  ذين أقام عليهم ابنُ ال بعةِ ن السّ مِ 
 ظرِ النّ  ن أهلِ مِ  ا ما كان العلماءُ ، فكثير  القراءاتِ  في علمِ  العنايةِ  عينَ  يت  ولِ التي أُ  األمورِ 

  نهم عندَ مِ  كثيرٍ  ن وقوفِ على ذلك مِ  لَّ (، وال أدّ 15ه)صالِ واتّ  ندِ في السّ  قونَ يدقّ  محيصِ والتّ 

 

 

  أنّ  اهرُ (، والظّ 16م)عليه وسلّ  ى هللاُ صلّ  الكريمِ  بيّ ها بالنّ صالِ هم واتّ هم وأسانيدِ ورواتِ  اءِ القرّ  أسماءِ 

                                                 

 (.488( اآلية )األنبياء، 10 )
، وانظر أمثلة على القراءات الشاذة وبواعث الشذوذ وضروب 4/28( انظر: ابن الجزري، النشر، 11)

، ومحمد القضاة وآخرون، 486حكامها ومصادرها، القراءات الشاذة: شعبان إسماعيل، القراءات: أ
 .54م، 2884، دار عمار، عمان، 4مقدمات في علم القراءات، ط

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،  ،هـ(482أبو الفتح عثمان )( انظر: ابن جني، 12)
 . 2/442م، 4889، دار الكتب العلمية، بيروت، 4محمد عطا، طتحقيق 

قرأ على أبي داود  -أعني ابن محيصن –( وقد أورد األهوازي سند قراءة ابن محيصن، مشيرا إلى أنه 13)
شبل بن عّباد مولى ابن عامر األموي، على درباس على عبد هللا بن عباس على أبي المنذر أبي بن 

ا قاله ب، وانظر م2، رواية ابن محيصنكعب على الرسول صلى هللا عليه وسلم. انظر األهوازي، 
 .   41البناء في اإلتحاف، 

هـ(، اإلقناع في القراءات السبع، تحقيق أحمد 618( انظر: ابن خلف األنصاري، أبو جعفر أحمد)14)
 .69م، 4888، دار الكتب العلمية، بيروت، 4المزيدي، ط

 . 448ات، ( انظر باب اتصال السند واهتمام العلماء به: محمد القضاة وآخرون، مقدمات في علم القراء15)
هـ(، الكافي في القراءات السبع، تحقيق أحمد محمود 155( انظر: الرعيني، أبو عبد هللا محمد بن شريح)16)

هـ(، التلخيص في القراءات 159، وأبو معشر الطبري)41م، 2888، دار الكتب العلمية، 4الشافعي، ط
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 أنّ  ا  حقّ  بةُ جِ ع  المُ  م، والمفارقةُ عليه وسلّ  ى هللاُ صلّ  الكريمِ  سولِ بالرّ  صلٌ ها متّ سندُ  حصينٍ مُ  ابنِ  قراءةَ 
 واةِ الرّ  المعروفين برواياتِ  اءِ القرّ  راءاتُ قِ " كتابِ  ، صاحبُ رابيّ دَ ن  وهو األَ  ،ا في القراءاتِ ف  مؤلّ 

ل ، بل جع  مَ هذا المتقدِّ  المخالفةِ  ، وليس موضعُ اءَ ه القرّ في تسبيعِ  مجاهدٍ  ابنَ  خالفَ  المشهورين" قد  
(، 17)ةٍ شاذّ  قراءةٍ  ه صاحبَ يعدَّ  ه، فلم  المشهورين في كتابِ  العشرةِ  اءِ ن القرّ ا مِ حيصن واحد  مُ  ابنِ 

ا، ه آنف  بيانُ  مِ هذا المتقدِّ  ه، ومع كلِّ ين جاءا بعدَ ذَ اللّ  اءِ والبنّ  الجزريِّ  ابنِ  قسمةَ  تخالفُ  وهذه قسمةٌ 
 حيصنٍ مُ  ابنِ  قراءةِ  على كونِ  الباعثةِ  ةِ عن العلّ  فسِ ه في النّ نصيبَ  يأخذُ  آلِ س  ن التَّ مِ  يبقى رجيعٌ 

في  الجزريّ  ، ونقلها عنه ابنُ ال  ب  " قَ بعةِ في "السّ  مجاهدٍ  قالها ابنُ  قد   اإلجابةَ  أنّ  ، والحقّ ة  شاذّ 
 إجماعِ  ، فخرج به عن  ةِ العربيّ  على مذهبِ  في القراءةِ  اختيارٌ  محيصنٍ  ا، فقد كان البنِ د  ع  "الغاية" بَ 

قرأ بها  (، وقد  18ه)باعِ التّ  يِّ المكّ  كثيرٍ  ابنِ  عين على قراءةِ مِ ج  ه مُ عن قراءتِ  اُس ه، فرغب النّ بلدِ  أهلِ 
 (.19)"المشهورةِ  بالقراءاتِ  قت  حِ ل  ألُ  المصحفِ  ن مخالفةِ ، "ولوال ما فيها مِ الجزريّ  ابنُ  القرآنَ 

 
 ةٍ نحويّ  ظواهرَ  تحليلُ  وفه العريضِ  اهن عنوانِ مِ  يةِ لمتجلّ ا ه المباحثةِ هذ مطالبِ  لُ أوّ ا أمّ 
بتغى هذا المُ  إلى تحقيقِ  بيلُ ، والسّ قةٌ فرَّ مُ  دةٌ ها متعدِّ أنّ  والحقّ ، حيصنٍ مُ  ابنِ  في قراءةِ  مخصوصةٍ 
 ،االجتزاءِ  ظاهرةُ ا د  بع   رحِ والشَّ  جليةِ ه بالتّ عندَ  ا سنقفُ ، وممّ ةٍ دالّ  نواناتٍ عُ  ها تحتَ هو جمعُ 
في  الفعلِ  صيغةِ  رِ تغيّ  وأثرُ على المعنى،  والحملُ ، قُ علّ ، والتّ وُضروِبهما رِ والمقدَّ  اهرِ الظّ  كاالجتزاءِ 

 جلٍّ مُ  ن حديثٍ م مِ بما تقدّ  أكتفيَ  أن   ه يحسنُ . لعلّ والوقفُ المعاني،  حروفِ  ، وتعاورُ ويِّ نيلبِ ا ياقِ السّ 
  طبيقِ التّ  ضمارِ إلى مِ  ةِ ظريّ النّ  ن مضمارِ مِ  ه، فألنتقل  ومقاصدِ  العنوانِ  لحدودِ 

 
 
 :  (20)يِّ المكّ  حيصنٍ مُ  ابنِ  في قراءةِ  ةِ حويّ النّ  واهرِ ن الظّ مِ  مجموعةٍ  واستشرافِ 

                                                                                                                                            

وابن خلف األنصاري، ، 428 -98م، 4882، )د.ن(، جدة، 4الثماني، تحقيق محمد حسن موسى، ط
 .482 – 28اإلقناع ، 

 . 56( انظر: األندرابي، قراءات القراء المعروفين، 17)
 . 56( انظر: ابن مجاهد، السبعة، 18)
 .2/455( انظر: ابن الجزري، الغاية، 19)
( كان قد وقع بين يدّي مخطوط فريد في القدس الشريف في قسم إحياء التراث اإلسالمي، وهو موسوم بـ 20)

رواية الحسن البصري وأبي عبد هللا محمد بن محيصن السهمي"، لمصنفه أبي علي الحسن بن علي "
هـ(، وهو مخطوط فريد له خطره في علم القراءات؛ ذلك أنه يجمع بين طياته مالمح 115األهوازي)

قراءة ابن محيصن المكي، فهو، بناء  على ما تقدم، مصدر أصيل الستشراف معالم قراءة ابن 
 ن، وقد أفدت منه كثيرا في توصيف قراءة ابن محيصن، ويعكف على تحقيقه أحد الباحثين َثّم.  محيص
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  الجتزاءُ : لا أوّ 

ا في د  رِ مطّ  يكونُ  يكادُ  ملحظٌ  االجتزاءَ  أنّ  حيصنٍ مُ  ابنِ  في قراءةِ  رِ المتدبِّ  للقارئِ  يظهرُ 
 أنّ  ، والحقّ ريفِ الشّ  نيويِّ البِ  ياقِ السّ  فاتِ ن مؤلِّ مِ  شيءٌ  أَ زَ تَ ج  يُ  نه أن  مِ  نُ المتعيِّ  دُ ِص ق  ه، والمَ قراءتِ 

فله  لُ ا األوّ . أمّ رٌ مقدَّ  ، وثانيهما اجتزاءٌ ظاهرٌ  لهما اجتزاءٌ ين؛ أوّ قَّ إلى شِ  ه ينتسبُ عندَ  االجتزاءَ 
 ، وقد  اإلعرابِ  حركةِ ل اجتزاء   يكونُ  المعاني، وقد   حروفِ ل اجتزاء   يكونُ  ى عليها، فقد  يتجلّ  هيئاتٌ 
 : وهيئاتٍ  ن أوصافٍ م مِ ما تقدّ لِ  مجلٍّ  بيانٍ  ها، وفيما يأتي فضلُ ذاتِ  الكلمةِ  نيةِ ن بِ مِ  اجتزاء   يكونُ 

 
 اهرُ الظّ  : الجتزاءُ  لا أوّ 

 : اإلعراِب  حركةِ حذف  -

ا، مطلق   ها الجوازُ أحدُ ، وأقاويلَ ا خالف   في هذه المسألةِ  أنّ  ين يجدُ حويّ النّ  في مظانِّ  لَ المتأمّ إّن 
ي ا فمطلق   اني المنعُ ، والثّ هذا المذهبَ  تعضدُ  ة  قرآنيّ  ج عليه قراءاتٍ ، وقد خرّ مالكٍ  وعليه ابنُ 

، (21)، وعليه الجمهورُ في االختيارِ  ، والمنعُ عرِ في الشّ  الجوازُ  الثُ ، والثّ دُ وعليه المبرّ  ،هوغيرِ  عرِ الشّ 
 على اختالسِ  القائمةِ  حيصنٍ مُ  ابنِ  قراءةِ  ن معالمِ مِ ا آنف   الموسومةَ  اهرةَ هذه الظّ  أنّ  اهرُ والظّ 

 أو تكادُ  قد ذهبت   الحركةَ  بأنّ  قريرِ إلى التّ  امعِ فضي بالسّ ا يُ إسراع   في الحركةِ  ، فهو إسراعٌ الحركةِ 
 ن الخفيِّ ها مِ ا إلى أنّ ح  مِ ل  مُ  سيبويهِ  العربِ  في كالمِ  ةِ جيّ ه  اللَّ  اهرةِ ج على هذه الظّ ، وقد عرّ تكونُ 
 أنّ  (، والحقّ 22كم")ئ  "بارِ  :-تعالى–ه قولَ  العالءِ  و بنِ أبي عمرِ  أشار إلى قراءةِ  ، وقد  رِ هَ ظ  المُ  بوزنِ 
 ؛هو في قراءتِ أبا عمرٍ  ، وهو بهذا يوافقُ اتٍ ضمّ  ى ثالثُ لإذا توا الحركةَ  كان يختلُس  حيصنٍ مُ  ابنَ 

 : -تعالى–ه قولِ  نحوِ في وذلك 
 .(458م" )البقرة، كُ ر  مُ أ  "يَ 
 .(28الملك، ) كم"ر  ُص ن  "يَ 
 (.22األنعام، هم")ر  شُ ح  نَ "

                                                 

هـ(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق 844( انظر هذه المسألة عند السيوطي، جالل الدين)21)
 . 496 -4/494م، 4889أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 4كتاب سيبويه، تحقيق عبدالسالم هارون، ط ،هـ(498أبو بشر عمرو بن عثمان) سيبويه،( انظر: 22)
(، وانظر أمثلة أخرى في قراءة أبي 61، واآلية )البقرة، 1/282، م4899مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، تحقيق سر الختم 4هـ(، رواية أبي عمرو بن العالء البصري، ط658عمرو عند ابن األبزازي الغافقي)
 .95م، 2884عمر، دار عمار، عمان، الحسن 
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 الحركةِ  ن اختالسِ المبتغى مِ  ل أنّ وّ ين، األباستدراكَ  مُ هذا المتقدِّ  بَ عقَّ يُ  أن   ه يحسنُ ولعلّ 
 ، وضد  جدٍ نَ  وبعضِ  وتميمٍ  دٍ بني أسَ  ، وهذه لغةُ واحدٍ  ن نوعٍ مِ  حركاتٍ  ثالثِ  اجتماعِ  آنَ  خفيفُ التّ 

ه ين أنّ االستدراكَ  كَ نِ ي  (، وثاني ذَ 23)"اشبعون فيختلسون اختالس  ا الذين ال يُ ، "فأمّ ذلك اإلشباعُ 
 مِّ الّض  قد وقع قبلَ  يكونَ  ، وأالّ أو سكونٌ  مها تشديدٌ تقدّ  قد   يكونَ  أالّ  سةِ المختلَ  في الحركةِ  طُ رَ تَ ش  يُ 

 (.24فيهما وال تسكين) ال اختالَس  هم"؛ إذ  زيدُ هم" و "يَ نالُ وذلك نحو "يَ  ؛ةٍ علّ  صوتُ 
 

نا كما في قولِ  اتٍ ضمّ  عند توالي ثالثِ  واقعٌ  يصنٍ حَ مُ  ابنِ  عندَ  االختالَس  ستصفى أنّ والمُ 
(. 27(، ونحو ذلك)26")مكُ ؤُ لَ ك  يَ " (، و25")مكُ عُ يجمَ ": -تعالى–ه ين، كقولِ تَ توالي ضمّ  م"، وعندَ كُ رُ ُص ن  "يَ 
و في ، وخالف بذلك أبا عمرٍ أشبع فيه الحركةَ  فقد   "ؤوفرَ "و "كمئِ بارِ " ن نحوِ ا فيما هو مِ أمّ 
 (. 28كم")ئِ "بارِ 
 

 يجتزئُ  حيصنٍ مُ  كان ابنُ  ، فقدريحُ الّص  هذا، وهي اإلسكانُ  قبَ تاتي عَ  ثالثةٌ  حالٌ  مّ وثَ 
 : -تعالى–ه قولِ  في نحوِ  كامال   اجتزاء   الحركةَ 

نا هللَا جهرة ")                   (29)"نانا مناسكَ ر  وأَ "  (30"أر 
 (32)"اللذين نانا أر  ربَّ "                 (31)"إليك ني أنظر  أر  "
 

ها لُ ، أوّ حثةِ افي هذه المب ظاهرَ م بين ثالثةِ  حيصنٍ مُ  ابنِ  في قراءةِ  دُ نتردّ  ها نحن أوالءِ 
 مخصوصةٍ  في مواضعَ  الحركةِ  ها، وثانيهما اختالُس وتحقيقُ  الحركةِ  ، وهو إشباعُ الغالبُ  الكثيرُ 

 ابنِ  وقعا، وهي قراءةُ  حيثُ  "أرني" و"أرنا" األمرِ  في فعلِ  اءِ الرّ  ها إسكانُ وثالثُ  ،عليها م الحديثُ تقدّ 

                                                 

 . 1/282( سيبويه، الكتاب، 23)
 . 48م، 4894، بيروت، 4( انظر: عبد الفتاح القاضي، القراءات الشاذة، دار الكتاب العربي، ط24)
 (.8( اآلية )التغابن، 25)
 (.12( اآلية )األنبياء، 26)
 أ.4، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 27)
، ومحمد خاروف، الميسر في القراءات 459ب، والبناء، اإلتحاف، 4، ية ابن محيصنروا( األهوازي، 28)

 . 22م، 4886، دار ابن كثير، دمشق، 4األربعة عشرة، ط
 (.429( اآلية )البقرة، 29)
 (.464( اآلية )النساء، 30)
 (.414( اآلية )األعراف، 31)
 (.28( اآلية )فصلت، 32)
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 فريقُ التّ  يصعبُ  ؛ إذ  طقِ في النّ  سكينِ كالتّ  يكونُ  قد   االختالَس  أنّ  ، والحقّ (33و)وأبي عمرٍ  كثيرٍ 
ن مِ  الحركةِ  ذكر اختالَس  حيصنٍ مُ  ابنِ  في قراءةِ  األصولِ  أبوابِ  ا وقف عندَ مّ لَ  هوازي  ألبينهما، فا

 ، وكذلك(34)كم"رُ في "أيأمُ  سكينِ أشار إلى التّ  الحروفِ  ا انتقل إلى فرشِ ه لمّ كم"، ولكنّ رُ أمُ "يَ  نحوِ 
 اني بين االختالسِ (، وقد جمع الدّ 35هم"): "يلعن  -تعالى–ه في قولِ  ونَ ن النّ ه سكّ نّ أأشار إلى 

ين فظَ باللّ  ها، واإلسراعُ فهو اختالسُ  الحركاتِ  ا إخفاءُ فأمّ "، فقال: واحدة   هما ظاهرة  ، فعدّ واإلخفاءِ 
 (.36")وال تشديدٍ  تسكينٍ  غيرِ ن مِ 
 

 اءِ الرّ  حركةَ  نّ أذلك  ؛لٌ متقبَّ  حسنٌ  الفارسيِّ  نا" عندَ أر  "ي" ونفي "أر   اءِ الرّ  في إسكانِ  والوجهُ 
 لتغدوَ  نُ فيها اإلسكا ذ" التي يجوزُ خِ "فَ  زلةِ نها بمإنّ  ، ثمّ إعرابٍ  حركةَ  ليست   –كما يرى الفارسي   –
 لُ سهَّ تُ ذ" التي خِ "فَ  مثلَ  تكونَ  ا أن  ، فأمّ وتمحيصٍ  إلى نظرٍ  محتاجٌ  عليلَ هذا التّ  أنّ  ذ"، والحقّ خ  "فَ 
 إنّ  يقالَ  ا أن  مّ أو ، (37)ن قبلُ مِ  قال به سيبويهِ  قد   حميدٌ  فهذا قياٌس  نها الحركةُ مِ  فُ حذَ فتُ  فُ خفَّ وتُ 

 كابنِ  ،أةِ رَ قَ ال بعَض  ؛ ذلك أنّ يستقيمُ  ال افهذها ليست حركَة إعراٍب عد   الّراءِ  حركةِ  حذفِ المسّوَغ ل
 (.38)، وهي حركٌة إعرابّيةٌ م"كُ رُ "يأمُ نحُو حذف الحركَة مّما هو  قد   ،ووأبي عمرٍ  حيصنٍ مُ 

هم سأل أبا أحدَ  قيل إنّ  ، وقد  خفيفِ على التّ  قائمٌ  ةٍ صوتيّ  جهةٍ ن وُ مِ  هذا االجتزاءِ  وتفسيرُ 
 و "مهُ مُ علّ يقولون "يُ  الحجازِ  أهلَ  نّ أ(، فأشار إلى 39")هم الكتابَ مُ لّ ع"ي: ه الحقِّ قولِ و عن عمرٍ 

همعلّ يُ "ميم: ت لة، ولغةَ هم" مثقَّ نُ عَ ل  يَ "  في القراءاِت  ةِ جيّ ه  اللَّ  اهرةِ ج على هذه الظّ ا عرّ ، ولمّ "همن  عَ ل  يَ "و "م 
                                                 

هـ(، التذكرة في 488ب، وابن غلبون، طاهر بن عبد المنعم)4، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 33)
، والطبري، التلخيص، 486م، 2884القراءات، تحقيق سعيد زعيمة، دار ابن خلدون، اإلسكندرية، 

 .484، والبناء، اإلتحاف، 2/455، وابن الجزري، النشر، 98، وابن األبزازي، رواية أبي عمرو، 241
 .  (98( اآلية ) آل عمران، 34)
 ب. 1، رواية ابن محيصن(، واألهوازي، 468( اآلية )البقرة، 35)
، وغانم قدوري، 425م، 4848( الداني، التيسير في القراءات السبع، تصحيح أوتوبرتزل، إستنطبول، 36)

 .144م، 2884، دار عمار، 4الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ط
 .1/282( سيبويه، الكتاب، 37)
هـ(، الحجة للقراء السبعة، تحقيق بدر الدين قهوجي 455رسي، الحسن بن عبد الغفار)( انظر: الفا38)

هـ(، الموضح في 656، وابن أبي مريم)2/91م، 4895، دار المأمون للتراث، دمشق، 4وآخرين، ط
م، 4884، تحقيق عمر الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، 4وجوه القراءات وعللها، ط

تفسير البحر المحيط، تحقيق ، هـ(516األندلسّي، أثير الدين محمد بن يوسف) بو حيان ، وأ4/482
 . 4/564، م4884، دار الكتب العلمية، بيروت، 4الموجود وآخرين، ط عادل عبد

 (. 428( اآلية )البقرة، 39)
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، اإلعرابِ  واجبِ  ه استيفاءُ ذلك أنّ  ؛عنه وال فيه ال سؤالَ  ثقيلَ التّ  ي أشار إلى أنّ جنّ  ابنُ  ةِ القرآنيّ 
 فون بإسكانِ خفّ عليهم، فيُ  ، فيثقلُ اتِ مّ مع الّض  ه "توالي الحركاتِ تُ ، وعلّ ؤالُ سّ ه الفعن   فَ ذَ ن حَ مَ  ولكنّ 
 (.40")الهمزةِ  كم" فيمن رواه بسكونِ ئ  و: "فتوبوا إلى بارِ أبي عمرٍ  ، وعليه قراءةُ اإلعرابِ  حركةِ 

 
 على مستوى الكلمة:  جتزاء  ا -

 حيصنٍ مُ  ابنِ  ه في قراءةِ ن أمثلتِ ومِ  المعاني، في حروفِ  ءِ ان االجتز مِ  ربُ هذا الّض  ويكثرُ 
 الهمزةِ  حذفَ  بأنّ  ل ذلك األهوازي  علّ  ، وقد  واحدةٍ  ( بهمزةٍ 41هم")أنذرتَ أعليهم  : "سواءٌ -تعالى–ه قولُ 

نّ جنّ  ابنِ  ذلك ليس كذلك عندَ  أنّ  ، والحقّ (42)ههنا جاء للخبرِ   االستفهامُ هو ما المعنى ي، وا 
 ستفادُ عليهم" يُ  "سواءٌ  الحقِّ  قولَ  ، وألنّ ال  ين أوّ توالي همزتَ  ا كراهةَ تخفيف   فت الهمزةُ ذِ ا، فقد حُ أيض  

فضي ه يُ ا، وهذا كلّ ذلك ثالث   ن بعدِ " مِ ا، ولمجيء "أم  ثاني   ين فأكثرَ بين شيئَ  تسويةٌ  مّ ثَ  تكونَ  نه أن  مِ 
 إلى ركنٍ  ها افتقرت  ذلك أنّ  ؛ة  شاذّ  تبقى قراءة   ،، ومع هذا(43)على االستفهامِ  ها تدل  إنّ  إلى القولِ 

رئت "أأنذرتهم" في ، وقد قُ (44)العثمانيَّ  سمَ ها الرّ موافقتُ و ، وهحةِ حيالّص  القراءةِ  ن أركانِ مِ  رئيسٍ 
ُتها ثمانيٌة وعشرون موضع ا – وما شاكله ريفِ الشّ  هذا الموضعِ  ين، ين متواليتَ الهمزتَ  بتحقيقِ  -وعد 

 .(45)، وكل  ذلك عربي  فصيحٌ ةٌ ين بينهما مدّ ، وبهمزتَ انيةِ ن الثّ مِ  ةٍ مدّ  األولى وتعويضِ  وبتحقيقِ 
 
 : "يقولُ : "نادمين وَ -تعالى– الحقِّ  قولَ  هقراءتُ  ن االجتزاءِ مِ  رِب هذا الّض  ثلةِ من أومِ 

 قراءة   توافقُ  ةِ اذّ بالشّ  الموسومةَ  هذه القراءةَ  أنّ  فت للخاطرِ الالّ  ظُ لحَ ، والمَ (46)"نادمين يقوُل"
ا بذلك موافق   كما ابن محيصنٍ  مِ الالّ  ورفعِ  الواوِ  ، فقد قرأها بإسقاطِ كثيرٍ  ابنِ  هي قراءةُ ، و صحيحة  

 نافعٍ  قراءةُ  وكذلك كانت  ان، يّ مكّ  –ثيرٍ كَ  وابنَ  محيصنٍ  أعني ابنَ –هما ؛ إذ إنّ ةَ يّ المكّ  المصاحفَ 

                                                 

 ، وهي قراءة حمزة واليزيدي. 4/486( ابن جني، المحتسب، 40)
 (. 48ن، ، وياسي5( اآلية )البقرة، 41)
 أ.1، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 42)
 .448-4/428( انظر: ابن جني، المحتسب، 43)
 . 25، وعبد الفتاح القاضي، القراءات الشاذة، 458( انظر: البناء، اإلتحاف، 44)
، وابن غلبون، 22، وابن خالويه، الحجة، 18-48( انظر ما قيل فيها: األزهري، معاني القراءات، 45)

، وابن الجزري، النشر، 226-221، واألنصاري، اإلقناع، 458، والطبري، التلخيص، 52ذكرة، الت
4/292-294. 

 أ.5، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 64-62( اآلية )المائدة، 46)
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 بالواوِ د فيها تفرّ  و فقد  أبي عمرٍ  ا قراءةُ ، أمّ (47)ن العشرةِ مِ  ، وأبي جعفرٍ بعةِ ن السّ مِ  عامرٍ  وابنِ 
س تقدّ –ه ، كما في قولِ العطفِ  عن حرفِ  فعلى االستغناءِ  وِ الوا ا حذفُ . أمّ (48)مِ الالّ  ونصبِ 

 فعُ ا الرّ أمّ و  ."يأتيَ  أن  "ه: على قولِ  ه العطفُ فوجهُ  صبُ ا النّ أمّ (، 49هم")هم كلبُ رابعُ  : "ثالثةٌ -هاسمُ 
 ، أو عطُف جملةٍ (50المؤمنون) : فماذا يقولُ يقولُ  لقائلٍ  ه جوابٌ نّ أ، وكعلى االستئنافِ  فهو قائمٌ 

فيه، كما احتيج  فِ كلّ التّ  ه، ولتركِ وجهِ  ، ولظهورِ عليه الجماعةُ  ؛ إذ  فعُ الرّ  ، "واالختيارُ على جملةٍ 
 . (51")رٍ مؤخّ  لفظٍ  ن تقديمِ مِ  صبِ في النّ  فِ كلّ إلى التّ 

 
 (52)"ال  أجَ قضى  مّ ثُ  ن طينٍ مِ  : "هو الذي خلقكم  -ىتعال–ه ه قولَ م قراءتُ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

وكذلك (، 53)حيصنٍ مُ  ي عن ابنِ زّ هذه رواية البَ  أنّ إلى اء والبنّ  األهوازي   أشار وقد  "، "ثمّ  بإسقاطِ 
 وحرفِ  االستفهامِ  بين همزةِ  الواقعةِ  الواوِ  ( بإسقاطِ 54الذين كفروا") م يرَ لَ وَ : "أَ -تعالى–ه قولُ 

في ذلك؛  رابةَ ، وال غههنا حيصنٍ مُ  ابنِ  بموافقةِ  بعةِ السّ  اءِ بين القرّ  كثيرٍ  د ابنُ تفرّ  وقد  ، (55)الجزمِ 
 (. 56)بواوٍ  الجمهورِ  ،وقراءةُ ةَ مكّ  أهلِ  ، وهي كذلك في مصاحفِ انيّ هما مكّ إنّ  إذ  

                                                 

، دار الكتب 4هـ(، معاني القراءات، تحقيق أحمد المزيدي، ط458( انظر: األزهري، أبو منصور محمد)47)
هـ(، الكشف 145، ومكي بن أبي طالب)215، وابن غلبون، التذكرة، 412م،4888ية، بيروت، العلم

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق محيي الدين رمضان، ط
، وابن الجزري، النشر، 481، واألنصاري، اإلقناع، 268، والطبري، التلخيص، 4/144م، 4885

 . 261والبناء، اإلتحاف، ، 2/484
هـ(، مفاتيح األغاني في 654أبو العالء)، والكرماني، 485( انظر: ابن األبزازي، رواية أبي عمرو، 48)

 .461، م2884، تحقيق عبد الكريم مدلج، دار ابن حزم، بيروت، 4القراءات والمعاني، ط
 (. 22( اآلية )الكهف، 49)
، والبناء، اإلتحاف، 4/624، وأبي حيان، البحر، 4/114موضح،( انظر التوجيه عند ابن أبي مريم، ال50)

261 . 
 . 4/142( مكي، الكشف، 51)
 (، وقراءة ابن محيصن: "خلقكم  ِمن طيٍن ِلَيقِضَي أَجال ". 2( اآلية )األنعام، 52)
 .11، والقاضي، القراءات الشاذة، 258أ، والبناء، اإلتحاف، 5، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 53)
 (.48( اآلية )األنبياء، 54)
 .482أ، والبناء، اإلتحاف، 48، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 55)
، 455، وابن غلبون، التذكرة، 6/266، والفارسي، الحجة، 485( انظر: األزهري، معاني القراءات، 56)

ابن الجزري، ، و 5/295، وأبو حيان، البحر،128، واألنصاري، اإلقناع، 442والطبري، التلخيص، 
: "وقال -تعالى –، ومثل ذلك قراءته بإسقاط الواو من قوله 484، والبناء، اإلتحاف، 2/214النشر، 
 ، وهي قراءة ابن كثير.  (45القصص، )موسى" 
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 في قراءةِ  العريضةِ  ةِ حويّ النّ  األساليبِ  إلى تشاكلِ  هذا االجتزاءِ  أمثلةِ  يفضي بعُض  وقد  

 ك ألنتَ نّ أءِ : "قالوا ذاك ومثالُ ، االجتزاءِ  آنَ  خبارِ إلوا االستفهامِ  أسلوبُ  يتشاكلَ  كأن  ، محيصنٍ  ابنِ 
 ابنِ  ، وهذه قراءةُ على الخبرِ  واحدةٍ  بهمزةٍ  ها جاءت  إلى أنّ  حيصنٍ مُ  ، فقد ذهب ابنُ (57")فُ يوسُ 
 ابنِ  م قراءةُ ما تقدّ  ، ومثلُ (58)قريريِّ التّ  ين على االستفهامِ ، والباقون بهمزتَ وأبي جعفرٍ  كثيرٍ 

 وابنِ  نافعٍ  ا، وهي قراءةُ أيض   على الخبرِ  واحدةٍ  همزةٍ ( ب59ا")ر  نا ألج  لَ  : "إنّ -تعالى–ه قولَ  محيصنٍ 
ا كنّ  : إن  ن هذه القراءةِ مِ  نُ (، والمعنى المتعيّ 60)ن العشرةِ مِ  وأبي جعفرٍ ، بعةِ ن السّ مِ  وحفصٍ  كثيرٍ 
ََ  بأن   فرعونَ  ؛ إلزامُ اإللزامُ  قريرِ والمراد بهذا التّ ا، لنا أجر   بين فإنّ غالِ   نمَ  ةُ ا، وحجّ لهم أجر   يجعَل

غلبوا أو ال  ا إن  لهم أجر   هل يجعلُ  فرعونَ  استخبارِ  ؛ه أجراه على معنى االستخبارِ استفهم أنّ 
هم على ي ذلك إجماعُ ،...، ويقوّ إليّ  به أولى، وأحب   ، واالستفهامُ ين حسنٌ ، و"كال الوجهَ يجعلُ 
 .(61)ا"لنا أجر   نّ ئِ في "أَ  عراءِ في الشّ  االستفهامِ  لفظِ 

 
 : الكلمةِ  نيةِ ن بِ مِ  اجتزاء   -

 ةٍ صوتيّ  جهةٍ ن وُ مِ  ،، وهذا يعنىالهمزِ  تسهيلُ  حيصنٍ مُ  ابنِ  على قراءةِ  الغالبةِ  ن المعالمِ مِ 
: -تعالى–   الحقِّ  ه قرأ قولَ ذلك أنّ  ها، ومثالُ حروفِ  أحدِ  بحذفِ  الكلمةِ  ن بنيةِ مِ  زأَ جتَ يُ  ن  أ ،ةٍ سياقيّ 

 تلكم القراءةِ  هيئةَ  ، ولعلّ (، بالوصلِ 63)"اهماه إحدفجاءت  ": -تعالى–ه وقولَ  (،62)"إحدى كَ حَ نكِ أُ "
 ي ذلك: تجلّ  ةُ وتيّ الّص  ، والكتابةُ الهمزةِ  صوتِ  على إسقاطِ  قائمةٌ 

ن ك-ء ح-َُ ك-َِ ء-ََ ح  -ََ َِ  ن ك-ء ح-َُ ك-َِ ح  -ََ ََ--  
 

  رُ المقد   ثانيا: الجتزاءُ 
 محذوفٍ  ه تقديرُ مادُ ع ا تأويال  س  ما ملتمِ  على نحوٍ  القارئُ  يقرأَ  نه أن  مِ  نُ المتعيّ  دُ والمقِص 

ن  رفع   ه إن  به قراءتَ  رُ يفسِّ  ن  نصب   ا وا   في مواضعَ  بين القراءاتِ  تتباينُ  قد   اإلعرابِ  ا، فحركاتُ جر   ا وا 

                                                 

 (. 88( اآلية )يوسف، 57)
 . 446البناء، اإلتحاف، ، و 225الكرماني، مفاتيح األغاني، ( انظر: 58)
 (.444( اآلية) األعراف، 59)
، والبناء، 255، والطبري، التلخيص، 4/152، ومكي، الكشف، 495( انظر: األزهري، معاني القراءات، 60)

 .295اإلتحاف، 
 (. 14، واآلية )الشعراء، 4/154( مكي، الكشف، 61)
 (.25( اآلية )القصص، 62)
 (. 26( اآلية )القصص،63)
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ن فيه، ومِ  خائٌض  ها إلى ما البحثُ بعُض  د  رَ يُ  قد   ذلك متباينةٌ  عثُ ا ، وبو ةِ حويّ النّ  الوجوهِ  لتباينِ وفقا 
 ، وتابعه على ذلك نافعٌ صبِ بالنّ  حيصنٍ مُ  قرأها ابنُ  فقد  (، 64")ينفعُ  : "هذا يومُ -تعالى–ه ذلك قولُ 

 قراءةَ  أنّ  اهرُ ، والظّ آخرَ  ملتمسين تأويال   فعِ بالرّ  و وعاصمٍ كأبي عمرٍ الباقون قرأها  وقد  (، 65ه)وحدَ 
عند  دِّ بالّض  "، واألمرُ "يومَ  لى نصبِ إأفضى  محذوفٍ  رٍ مقدَّ  على استشرافِ  قائمةٌ  محيصنٍ  ابنِ 
 ا، أمّ (66)...يومَ  هذا القولَ  -تعالى – : قال هللاُ قديرِ في التّ  للقولِ  رفِ على الظّ  صبُ ن رفع، فالنّ مَ 

، وهو القيامةِ  إلى يومِ  ، و"هذا" إشارةٌ "يوم"ه وخبرُ  مبتدأٌ  مّ وال تقدير، بل ثَ  فال محذوفَ  فعِ على الرّ 
 (. 67)همادقين صدقُ الّص  الذي ينفعُ  اليومُ 

 
 صبِ ن (، ووجهُ 68")قل العفوَ  نفقونَ ألونك ماذا يُ س  يَ و : "-ىتعال–ه م قولُ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

 يكونَ  "العفو" فوجب أن   ا عمل في كلمةِ ر  ا مقدَّ محذوف   مّ ثَ  أنّ  محيصنٍ  ابنِ  في قراءةِ كلمِة "العفو" 
ا في ، أمّ (69نفقون")ا بـ "يُ منصوب   ا لالستفهامِ "ماذا" اسم   على عدِّ  صبَ النّ  إنّ  ا؛ إذ  منصوب   الجوابُ 
، والثاني "ذا" وهو وهو مبتدأٌ  ،"ما"ل ين، األوّ ن اسمَ مِ  تلفة  ؤ  مُ  "ماذا" على اعتبارِ ن رفع فَ مَ  قراءةِ 
 (.70)الذي ينفقونه العفوُ  :هتقديرُ  محذوفٍ  مبتدأٍ  ها خبرُ على أنّ  "العفو" رفعِ  ، ووجهُ الخبرُ 

 
على  مخصوصةٍ  في مواضعَ  ن يقرأُ حيصن كامُ  ابنَ  أنّ  في هذه المباحثةِ  طيفةُ اللّ  والمقابلةُ 

 آخرَ  ه في موضعٍ ا، ولكنّ آنف   على هذا الملحظِ  هُ تنبّ  أمثلةٌ  مت  تقدّ  ا، وقد  ر  مقدَّ  فيه اجتزاء   لتمُس يَ  نحوٍ 
–هللا  ن ذلك قولُ ، ومِ دِّ بالّض  ، فتكون المسألةُ أو محذوفٍ  أٍ زَ لمجتَ  تقديرٌ  يكونَ  ن  أدون  كان يقرأُ 

                                                 

 (.448( اآلية )المائدة، 64)
، 4/121، ومكي، الكشف، 218، وابن غلبون، التذكرة، 419ات، ( انظر: األزهري، معاني القراء65)

 .269، والبناء، اإلتحاف، 486واألنصاري، اإلقناع، 
، 4/121 ، ومكي، الكشف،419( انظر تفسير نصب كلمة "يوم" عند األزهري، معاني القراءات، 66)

 .4/155والعكبري، التبيان، 
، وابن أبي مريم، الموضح، 4/121، ومكي، الكشف، 4/294( انظر ما قيل فيها: الفارسي، الحجة، 67)

المغني في ، ومحمد محيسن، 296والبناء، اإلتحاف، ، 465والكرماني، مفاتيح األغاني، ، 4/165
، وثم آراء أخرى عند أبي 2/41 م،4899، بيروت، 2توجيه القراءات العشر المتواترة، دار الجيل، ط

 . 1/55حيان في البحر، 
 (. 248رة، ( اآلية )البق68)
 .4/414( انظر: الفراء، معاني القرآن، 69)
، والنحاس، إعراب القرآن، 56، واألزهري، معاني القراءات، 14( انظر ما قيل فيها: ابن خالويه، الحجة، 70)

، 4/455، والعكبري، التبيان، 281، وابن غلبون، التذكرة، 4/414، وابن األنباري، البيان، 4/488
 . 284، والبناء، اإلتحاف، 2/459، وأبو حيان، البحر، 441ألغاني، مفاتيح اوالكرماني، 
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وافق  وقد  ، الجملةِ  بشبهِ  قٌ ه متعلّ خبرُ  مبتدأٌ ها أنّ على يح" "الرّ  (، برفعِ 71يَح")الرّ  : "ولسليمانَ -تعالى
 صِب النّ  وقراءةِ  فعِ الرّ  ين؛ قراءةِ ج على القراءتَ عرّ  وقد  ، عن عاصمٍ  شعبةَ  روايةَ ه هذه في قراءتِ 
باقون وال، (72سخير")ن التّ ن فيه مِ ما تضمّ لِ  فعُ ما "سمج الرّ ه إنّ ، فأشار إلى أنّ األزهري  

 ينقُض  تفسيرٌ  يٍّ كان لمكّ  ، وقد  (74نا")ر  ه "سخّ تقديرُ  محذوفٍ  بفعلٍ  ا منصوبةٌ هإنّ  إذ   ؛(73)صبِ بالنّ 
، الخبرُ هو ه قبلَ  ، والمجرورَ على االبتداءِ  فعِ هم قرأ بالرّ بعَض  ألمح إلى أنّ  ، فقد  األزهريّ  وجهةَ 

، فأخبر عنها ه تسيرُ عن أمرِ  ه؛ إذ  تِ ها في قبضكأنّ  له صارت   رت  خّ ا سُ لمّ  يحَ الرّ  "وحسن ذلك ألنّ 
المعنى  ألنّ  هو االختيارُ  صبُ ها به،...، والنّ ها في سيرِ أمرَ  هو المالكُ  ه؛ إذ  ها في ملكِ أنّ 

  .(75عليه")

 

 دٌ رِ مطّ  ملحظٌ  محيصنٍ  ابنِ  في قراءةِ  االجتزاءِ  ظاهرةَ  أنّ إلى  ن  الظّ  بالقارئِ  وليس يذهبُ 
 ، واستكماال  هذه القراءةِ  بتوصيفِ  إليه وفاء   نبيهُ التّ  يجبُ  ه ملحظٌ ا، ولكنّ ا فيها غالب  سائر   ونُ كي يكادُ 

 مخصوصةٍ   شريفةٍ  ، ففي مواضعَ دِّ بالّض  األمرُ  يكونُ  قد  و فيها،  ةِ حويّ النّ  واهرِ الظّ  الستشرافِ 
ذا كانت  ال االجتزاءِ  يادةِ على الزّ  ه قائمةٌ قراءتَ  ى أنّ يتجلّ   -تعالى –ه لِ في قو  محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  ، وا 

: -تعالى –ه ها في قولِ فإنّ ، الهمزةِ  ؛ اجتزاءِ على االجتزاءِ  هم"، قائمة  عليهم أأنذرتَ  : "سواءٌ المتقّدمِ 
بهذا تغدو و ، متجاورتانِ  مفتوحتانِ  همزتانِ  مّ ثَ  ها، ليصبحَ تِ على زياد قائمةٌ  (76)"ثلَ مِ  أحدٌ  تىؤ  يُ  "أن  

 فتُ ، والالّ ؤتى"، والمعنى االستفهامُ يُ  ، أي "آن  القراءةِ في ِثنِي  طويلة   مدٍّ  هاتان الهمزتان ألفَ 
على  بالمدِّ  كثيرٍ  د ابنُ تفرّ  ، فقد  بعِ السّ  ن القراءاتِ مِ  صحيحة   قراءة   توافقُ  هذه القراءةَ  أنّ  للخاطرِ 

، د  ، وهو المكثيرٍ  وابنِ  محيصنٍ  ابنِ  ؛ني  يَّ المكّ  قراءةِ  ا وجهُ (. أمّ 77اآلخرون) يمدَّ  ، ولم  االستفهامِ 

                                                 

 (.42( اآلية )سبأ، 71)
 .488( األزهري، معاني القراءات، 72)
، 2/284، ومكي، الكشف، 124، وابن غلبون، التذكرة، 488( انظر: األزهري، معاني القراءات، 73)

، والبناء، 2/252الجزري، النشر، ، وابن 115، واألنصاري، اإلقناع، 454والطبري، التلخيص، 
 .     169اإلتحاف، 

، وابن األبزازي، رواية أبي 4/446، والنحاس، إعراب القرآن، 488( انظر: األزهري، معاني القراءات، 74)
، واألهوازي، مفردة الحسن 5/264وأبو حيان، البحر، ، 445والكرماني، مفاتيح األغاني،، 455عمرو،

 . 54البصري، 
 . 2/284الكشف، ( مكي، 75)
 (.54( اآلية )آل عمران، 76)
، ومكي، 224، وابن غلبون، التذكرة، 64، وابن خالويه، الحجة، 481( انظر: األزهري، معاني القراءات، 77)

، 2/494، وابن الجزري، النشر، 499، واألنصاري، اإلقناع، 241، والطبري، التلخيص، 4/419اإلبانة، 
 .226والبناء، اإلتحاف، 
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 إنّ  ؛ إذ  معناه اإلنكارُ  الذي قالوه، فهو استفهامٌ  اإلنكارُ  دَ ؤكَّ " ليُ على "أن   االستفهامِ  همزةِ  فهو إدخالُ 
 ةُ ا حجّ ... أمّ ؤتى أحدٌ م؟ والمعنى: ال يُ ما أوتيتُ  مثلَ  ؤتى أحدٌ هم وذويهم: أيُ قالوا لشيعتِ  اليهودِ  أحبارَ 

 متواصلٌ  الكالمَ  به؛ ألنّ  ئَ يبتدِ  له أن   يجز   لم   يمدَّ  لم   ن  ، ومَ الخبرِ فهي مجيُئها على ، يمدَّ  ن لم  مَ 
ِمنوا ه "وال قولِ  تى" مفعولُ ؤ  يُ  أن  " ، فالمصدرُ متفاصلٍ  غيرُ   ئَ يبتدِ  جاز له أن   فقد   ن مدّ ا مَ أمّ  ."ُتؤ 

 تى أحدٌ ؤ يُ  ه: أن  تقديرُ  ه محذوفٌ ، وخبرُ باالبتداءِ  رفعٍ  " في موضعِ تى أحدٌ ؤ  يُ  ه "أن  قولَ  به؛ ذلك أنّ 
 .(78)قونهم تصدّ ما أوتيتُ  مثلَ 

 
ها ري تحتَ ج  تَ وأعّد لهم جّناٍت : "-تعالى-ه ه قولَ في قراءتِ  ملحظِ هذا ال ن أمثلةِ ومِ 

 هذه القراءةَ  أنّ  وثالثة   ثانية   للخاطرِ  فتُ (، والالّ 80ن" فيها)"مِ  الجرِّ  حرفِ  زيادةُ  (79")األنهارُ 
 ياقِ ن" في هذا السّ "مِ  بإضافةِ  اءِ د بين القرّ الذي تفرّ  كثيرٍ  بنِ ا قراءةَ  وافقت   ةِ اذّ بالشّ  الموسومةَ 

وباقي الّسبعِة بإسقاِطها على ما ُرِسم في ، ةِ يّ المكّ  ، وهي كذلك في المصاحفِ ريفِ الشّ 
وأّن ، : َتجري تحَتهاُيفضي بها إلى أن  تكوَن َظرف ا"ِمن"  أّن اجتزاءَ والّظاهُر  ،(81)مصاحِفهم

ذُن  ها اسم ا مجرور ازيادَتها ُتؤ   الجزري  ه ابنُ كما يلتمسُ  –، والمعنى : تجري ِمن تحِتهابعدِّ
هذه  ن تحتِ وتجري مِ  ن موضعٍ أتي مِ ه يَ ها ال أنّ أشجارِ  ن تحتِ مِ  ينبعُ  الماءَ  أنّ  -استشفاف ا
، وهللا هذه األشجارِ  وتجري تحتَ  ن موضعٍ ها تأتي مِ فالمعنى أنّ  القرآنِ  ا في سائرِ ، وأمّ األشجارِ 

  (. 82)أعلى وأعلمُ 
  

 ق علّ التّ ثانيا: 
فضي هذا إلى ، فيُ العزيزِ  نزيلِ في التّ  ةُ ركيبيّ التّ  ةُ قيّ ايالسّ  العالقاتُ  تتداخلَ  أن   يحدثُ  وقد  

 قِ لّ تع اشتباهُ ن ذلك ، ومِ نةٌ معيّ  مواضعُ  دِ عدّ ، ولهذا التّ ه ببعضٍ بعِض  الكلمِ  وربطِ  قِ لّ عالتّ  وجوهِ  دِ تعدّ 

                                                 

، 4/258: ابن جني، المحتسب، ما قيل فيها وجوه متعددة، انظر"أن يؤتى" في إعراب المصدر المؤول ( و 78)
لبحر، ا ،، وأبو حيان4/491، واألنباري، البيان، 4/145، والزمخشري، الكشاف، 4/149ومكي، اإلبانة،

6/649-624 . 
 (.488( اآلية )التوبة، 79)
 .485، والبناء، اإلتحاف، ب5: األهوازي، رواية ابن محيصن، ( انظر80)
، والطبري، 4/686، ومكي، اإلبانة،298، وابن غلبون، التذكرة، 241( انظر: األزهري، معاني القراءات،81)

وأبو حيان، البحر، ، 288 ، والكرماني، مفاتيح األغاني،185 ، واألنصاري، اإلقناع،258 التلخيص،
 .485اف، ، والبناء، اإلتح2/244وابن الجزري، النشر، ، 6/85

 .2/244( انظر: ابن الجزري، النشر، 82)
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 تعيينِ اشتباُه و  ،ينبصاحبَ  والحالِ ين، بموصوفَ  فةِ والّص ، ينمَ متقدِّ  ينجعَ بمر  الموصولِ  االسمِ 
 :قٍ ن تعلّ مِ  حيصنٍ مُ  ابنِ  ما وقع في قراءةِ  ن أمثلةِ وكيد، وغير ذلك، ومِ والتّ  ،نهالمستثنى مِ 

                               
 : في الموصوفِ  د  تردّ * 

 أنّ  لِ األوّ  للخاطرِ  اهرُ (، والظّ 83")الحقِّ  للِ  اليةُ الوَ  "هنالكَ  :-تعالى–ه قولُ ذلك ثل ن مِ ومِ 
 لل جلّ  صفة   تكونَ  ألن   صالحةٌ  "الحقّ " ، فكلمةُ ريفِ ه الشّ في سياقِ  الكلمِ  ه تعالقُ باعثُ  تداخال   مّ ثَ 

 علت  جُ  وقد  (، 84)مكسورة   للحقِّ  تابعة   محيصنٍ  ابنِ  في قراءةِ  ت  ءاج كذلك، وقد   اليةِ ه، وللوَ ثناؤُ 
ي ذلك ، ويقوّ المِ وبالسّ  ف بالعدلِ ِص ما وُ ف به كَ ِص وُ  ، وهي مصدرٌ ريفةِ الشّ  للجاللةِ  " صفة  "الحقّ 

، وكذلك قوُله الّشريُف: "ثّم "..هو الحق   هللاَ  لمون أنّ ع  : "ويَ شريفٍ  آخرَ  في سياقٍ  -تعالى–ه قولُ 
" ، (86)للواليةِ  ها تابعةٌ على أنّ  مرفوعة   و والكسائي  مرٍ عوقرأها أبو (، 85)ُرّدوا إلى هللِا موالُهم الحقِّ

 . (87عليه) الجماعةَ  ألنّ  لخفُض ا يٍّ عند مكّ  واالختيارُ 
 
: -تعالى–ه قولَ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  موصوفٍ  بغيرِ  فةِ الّص  قِ ن تعلّ م مِ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

 ـ ب قةٌ متعلّ  ها، على أنّ "الجاثية"و "سبأ"ين في الموضعَ  ه الميمَ ( برفعِ 88")أليمٌ  ن رجزٍ مِ  عذابٌ  "لهم  
 (.90)ِمن العشرةِ  ويعقوبَ  ِمن الّسبعِة، وحفصٍ  كثيرٍ  ابنَ  ه هذه قراءةَ قراءتُ  وافقت   (، وقد  89)"عذابٌ "
 

 نه: في المستثنى مِ  د  تردّ وكذلك ** 
(، 91")ررِ أولي الضَّ  ن المؤمنين غيرُ ستوي القاعدون مِ : "ال يَ -عالىت–ه وذلك في قولِ 

قرأها  مها، وقد  تقدّ  مرجعٍ  بغيرِ  قة  متعلّ  تكونَ  ألن   ها تصلحُ نّ أذلك  ههنا "غير"؛ المباحثةِ  وموضعُ 

                                                 

 (. 11( اآلية )الكهف، 83)
 أ.8، رواية ابن محيصن( األهوازي، 84)
، والكرماني، مفاتيح األغاني، 2/54مكي، الكشف،  :(، وانظر ما قاله52، واألنعام، 26)النور، تان( اآلي85)

269 . 
، 445، والطبري، التلخيص، 414ون، التذكرة، ، وابن غلب259( انظر: األزهري، معاني القراءات، 86)

 . 455، والبناء، اإلتحاف، 2/244، وابن الجزري، النشر، 122واألنصاري، اإلقناع، 
 . 2/54( انظر: مكي، الكشف، 87)
 (. 44والجاثية،  6( اآلية )سبأ، 88)
 .165ف، ، والبناء، اإلتحا5/218ب، وأبو حيان، البحر، 44، رواية ابن محيصن( األهوازي، 89)
، 2/284، ومكي، الكشف، 122، وابن غلبون، التذكرة، 498( انظر: األزهري، معاني القراءات، 90)

 . 2/252، وابن الجزري، النشر، 454، والطبري، التلخيص، 115واألنصاري، اإلقناع، 
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وهي قراءُة نافٍع وابِن ، أو الحالِ أو المؤمنين، ن القاعدين، مِ  على االستثناءِ  منصوبة   محيصنٍ  ابنُ 
( ، قاعدينلل ها صفةٌ ، ذاهبين إلى أنّ فعِ بالرّ  خرَ آا ق  ستشرفين تعلّ وقرأها آخرون مُ  (،92عامٍر والكسائيِّ

 (. 93)والمعنى: ال َيستوي القاعدوَن الذين هم غيُر أولي الّضررِ 
 

 : والخبرِ  أكيدِ بين التّ  د  تردّ *** وكذلك 
ين ب الكلمةُ  دَ تردّ أن  ت يحدثُ  (، وقد  94")ه للِ كلَّ  األمرَ  : "إنّ -تعالى –ه وذلك في قولِ 

 الكريمةِ  ه" في اآليةِ "كلّ  محيصنٍ  ابنِ  اءةُ ن ذلك قر مها، ومِ ها بما تقدّ قِ تعلّ  ين الحتمالِ يين نحويّ معنَ 
، الجمهورَ  توافقُ  ، وهي قراءةٌ المنصوبِ  "إنّ " باسمِ  قةٌ م، وهي بهذا متعلّ الالّ  ها منصوبةَ بيانُ  مِ المتقدّ 
 دُ ا يؤكَّ ، وهي ممّ " ابتداء  "كلّ  يكونَ  ، و"حسن أن  على االبتداءِ  فعِ بالرّ  و ويعقوبُ قرأها أبو عمرٍ  وقد  

 (. 95")ومجرورة   ومفعولة   فاعلة   تقعُ  ؛ إذ  أكيدِ نها في التّ مِ  في األسماءِ  ا أدخلُ هبها، ألنّ 
 :عليه في المعطوفِ  د  **** وكذلك تردّ 

 (، وقد  96ه وثلَثه")ونصفَ  يلِ ي اللّ ن ثلثَ أدنى مِ  ك تقومُ أنّ  : "يعلمُ -تعالى–ه قرأ قولَ فقد  
 محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  كانت   ، وقد  أم بالقيامِ  يلِ اللّ ي بثلثَ  قُ ، أتتعلّ لثِ والثّ  صفِ النّ  قِ لف في تعلّ اختُ 

 وحمزةَ  وعاصمٍ  كثيرٍ  ابنِ  (، وهذه قراءةُ 97هما ب "أدنى")قِ على معنى تعلّ  اءِ والثّ  الفاءِ  بنصبِ 
على  هو العطفُ  قِ علّ ن التّ مِ  المعنى على هذا الوجهِ  (، وليس يخفى أنّ 98)من الّسبعةِ  والكسائيِّ 

ا سين وجه  ملتمِ  هم بالخفضِ ه، وقرأ بعُض نصَفه وثلثَ  : وتقومُ قديرُ والتّ ، "أدنى" الذي هو منصوبٌ 
ن يل"، والمعنى: "وأدنى مِ ي اللّ ثلثَ "على  ، وهو العطفُ ريفِ ها الشّ في سياقِ  "أدنى" قِ لتعلّ  آخرَ 
 ؛ ذلك أنّ صبَ النّ  اءُ وقد اختار الفرّ (، 99الن صالحان)متقبَّ  ه"، والوجهانِ ن ثلثِ ه وأدنى مِ نصفِ 

                                                                                                                                            

 (. 86( اآلية )النساء، 91)
 . 4/485، ومكي، الكشف، 442( انظر: األزهري، معاني القراءات، 92)
والكرماني، ، 4/228، وابن األنباري، البيان، 4/194( انظر وجوه إعرابها: النحاس، إعراب القرآن، 93)

 . 4/416، وأبو حيان، البحر، 4/494والعكبري، التبيان، ، 419-415مفاتيح األغاني، 
 (. 461( اآلية )آل عمران، 94)
، وأبو 65، وابن خالويه، الحجة، 444، وانظر: األزهري، معاني القراءات، 4/454( مكي، الكشف، 95)

 . 248، والبناء، اإلتحاف، 4/86حيان، البحر، 
 (. 28( اآلية )المزمل، 96)
 . 654أ، والبناء، اإلتحاف، 46، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 97)
 . 654، والبناء، اإلتحاف، 628، وابن غلبون، التذكرة، 2/416( انظر: مكي، الكشف، 98)
، واألنباري، 6/52، والنحاس، إعراب القرآن، 642قيل فيها: األزهري، معاني القراءات، ( انظر ما 99)

، وأبو حيان، 2/4218والعكبري، إعراب القرآن، ، 146والكرماني، مفاتيح األغاني، ، 486البيان، 
 .9/461البحر، 
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كان  الفرَض  ؛ ذلك أنّ أقوى وآكدُ  صبُ لنّ ، فايٍّ عند مكّ  وكذلك الحالُ ، ى عليه أولى، وبه أليقُ المعن
 (.100)يلِ اللّ  ثلثِ  قيامَ  –صلى هللا عليه وسلم  – بيِّ على النّ 

 
 دقَ "فأّص  :-تعالى –ه قولَ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  ه العطفُ باعثُ  قٍ ن تعلّ م مِ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

، المتقّدمِ  حوِ رئت على هذا النّ ين قُ تَ اذّ الشّ  واليزيديِّ  ي الحسنِ تَ قراء فيو (، 102)وأكوَن"" :(101)"وأكن  
كما ورد  امنصوب   ؛ إذ قرأه بالواوِ في هذا الحرفِ  اءِ د بين القرّ تفرّ  و قد  أبا عمرٍ  أنّ  عجبةُ المُ  والمفارقةُ 

ا ق  ه استشرف تعلّ ب أنّ ن نصمَ  ةَ حجّ  أنّ  (، والذي يظهرُ 103)اآنف   المذكورةِ  الثةِ الثّ  في القراءاِت 
"؛ "أن   بإضمارِ  " منصوبٌ دقَ "أّص  ؛ ذلك أنّ دق" و"أكون" فجنح إلى العطفِ "أّص  ينا بين الفعلَ ظاهر  
"؛ ذلك دقَ "فأّص  ه عطفه على موضعِ ن جزم، وهي قراءة الباقين، أنّ مَ  ةُ ي، وحجّ منّ التّ  ه جوابُ ألنّ 
 (.104)يمنّ التّ  على جوابِ  جزمٌ  ،فيه الفاءِ  دخولِ  قبلَ  ،هموضعَ  أنّ 

 
 فيكون"، وقد   :"كن   -تعالى–ه قولُ  ابقةِ السّ  في اآليةِ  الخائضةِ  ن المباحثةِ مِ  ا يقتربُ وممّ 
 : اليةِ التّ  في اآلياتِ  العزيزِ  نزيلِ في التّ  مراتٍ  ثمانيَ  ورد الحرفُ 
ذا قَ  -4  (. 105")فيكونُ  له كن   ما يقولُ ا فإنّ ضى أمر  "وا 
 (.106")فيكونُ  ن  له كُ  ما يقولُ ا فإنّ "إذا قضى أمر   -2

 (.107")ن فيكونُ قال له كُ  ثمّ  ن ترابٍ ه مِ خلقَ " -4

 (.108")ن فيكونُ كُ  يقولُ  ويومَ " -1

 (.109")فيكونُ  له كن   نقولَ  إذا أردناه أن   نا لشيءٍ ما قولُ إنّ " -6

                                                 

 . 2/416، ومكي، الكشف، 4/488( انظر: الفراء، معاني القرآن، 100)
 (. 48نافقون، ( اآلية )الم101)
، وقد أشار األهوازي إلى أنها 614ب، والبناء، اإلتحاف، 41، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 102)

 في قراءة ابن محيصن برواية البزي بغير واو. 
، 2/422، ومكي، الكشف، 18، واألزهري، معاني القراءات، 485( انظر: األبزازي، رواية أبي عمرو، 103)

 . 614، والبناء، اإلتحاف
، ومكي، 1/145، والنحاس، إعراب القرآن، 182( انظر ما قيل فيها: األزهري، معاني القراءات، 104)

 . 2/4226، والعكبري، التبيان، 2/459، وابن األنباري، البيان، 2/424الكشف، 
 (.445( اآلية )البقرة، 105)
 (.15( اآلية )آل عمران، 106)

 (.68( اآلية )آل عمران، 107)

  (.54األنعام، ( اآلية )108)

 (.18( اآلية )النحل، 109)
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 (.110")فيكونُ  له كن   ما يقولُ ا فإنّ إذا قضى أمر  " -5

 (. 111")فيكونُ  له كن   يقولَ  ا أن  ه إذا أراد شيئ  ما أمرُ إنّ " -5

 (.112")فيكونُ  له كن   ما يقولُ ا فإنّ قضى أمر   فإذا" -9

 
 (، وقد  113)"ياسين"و "حلالنّ "ين فقط، في تَ "فيكون" مرّ  إلى نصبِ  محيصنٍ  جنح ابنُ  وقد  
، واحدٍ  في موضعٍ  صبِ بالنّ  والكسائيَّ  عامرٍ  وافق ابنَ  محصينٍ  ابنَ  أنّ  "اإلتحاف" ذكر صاحبُ 

على ذلك  ين، ويشهدُ وافقهما في الموضعَ  فقد   ذلك ليس كذلك، أنّ  ، والحقّ "ياسينموضُع "وهو 
 أنّ  اهرُ (، والظّ 114فقط") "ياسين"ههنا وفي  ونِ النّ  : "بنصبِ رواية ابن محيصنفي  األهوازيِّ  قولُ 
ين ها في موضعَ أجمعوا على رفعِ  ، وقد  اءِ القرّ  اختالفِ  ن مواضعِ مِ  والفتحِ  مِّ الّض  "يكون" بينَ  دَ تردّ 
لف فيها، واألكثرون خرى فقد اختُ األ ةُ تّ ا السّ (، أمّ 115)"54األنعام "و "51آل عمران "ين، وهما اثنَ 

ن مَ  ةُ ، فحجّ قِ علّ إلى التّ  ةِ اإلعرابيّ  في هذه الوجوهِ  اءِ القرّ  دِ تردّ  مردَّ  أنّ  ّظاهرُ (، وال116)مّ على الّض 
 ه لفظَ إذا كان لفظُ  ن"، وهذا"كُ  فظِ للّ  ا بالفاءِ ه جعله جواب  ذلك أنّ  ؛ن""كُ  ـا بق  "يكون" متعلّ  جعلُ  نصبَ 
ن  األمرِ  ليست  يِّ ن" في معناها الكلّ "كُ  ، ألنّ ضعيفٌ  قديرُ ، فالتّ معنى األمرِ  كان معناه غيرَ  ، وا 
ا في جواب   يكونَ  ا امتنع أن  ا، ولمّ ف  نَ أه مستا قبلَ ا ممّ ع  منقطِ  "ن و فيك"ه جعل ه أنّ تُ ن رفع فحجّ ، ومَ بأمرٍ 

، واالختيارُ  الكالمِ  ، "وهو وجهُ ل: فهو يكونُ حمِ على هذا المَ  قديرُ ، فالتّ ع على االبتداءِ فِ المعنى رُ 
في  صبِ لنّ با محيصنٍ  ابنِ  ا اختصاُص (، وأمّ 117المعنى") ، وبه يتمّ اءِ القرّ  وعليه جماعةُ 

"، يقولَ  فيه: "أن   ، ألنّ قوي   ا، و"هو حسنٌ أيض   الكسائيِّ  ين فهما اختصاُص مَ ين المتقدّ الموضعَ 
على  ما نصبه على العطفِ . إنّ " على الجوابِ "فيكونَ  بِص نُ  ثمّ  ،"ولَ " على "يقف "يكونَ طِ فعُ 
عليه  فعَ الرّ  ، لكنّ "، وهو حسنٌ ، فعطفه على "يقولَ "يقولَ  أن  "فيه  "ياسين"، وكذلك في آخر "قولَ "ي

 (. 118")لِ كاألوّ  واالبتداء ،والقطعِ  على االستئنافِ  وهو ،الجماعةُ 
                                                 

 . (46( اآلية )مريم، 110)

 (.92( اآلية ) ياسين، 111)

 (.59( اآلية )غافر، 112)

 ب. 9، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 113)
 ب. 9، رواية ابن محيصن( األهوازي، 114)
 . 488( انظر: البناء، اإلتحاف، 115)
، وقد أشارا إلى أن ابن عامر نصب النون 4/258ي، الكشف، ، ومك484( انظر: ابن غلبون، التذكرة، 116)

في "البقرة"، و"آل عمران"، و"النحل"، و"مريم"، و"ياسين"، و"الطور"، وقد وافقه الكسائي في النصب 
 الذي هو في "النحل" و"ياسين". 

 . 4/254( مكي، الكشف، 117)
 . 4/254( مكي، الكشف، 118)
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 المعاني  حروفِ  تعاورُ ا: ثالثا 

 ا مكانَ حرف   لَ زِ ن  يُ  المعاني، كأن   ها حروفُ ه مضمارُ في قراءتِ  اختياراتٌ  محيصنٍ  نِ والب
 ه توجيهاتٌ ، ولذلك كلِّ آخرَ  ه في قراءةِ نفسُ  الذي عمله الحرفُ  غيرَ  ا ما عمال  حرف   لَ عمِ ، أو يُ آخرَ 

 باني، أو تعاورٌ للمعاني والم ه تعاورٌ المعاني، بأنّ  حروفِ  هذا، أعني تعاورَ  مُ يوسَ  ، فقد  وبواعثُ 
  :لَ مَ ج  المُ هذا  لُ فّص ي في قولٍ  ظرَ ع النّ جِ ر  نَ لِ للمباني دون المعاني.  للمعاني دون المباني، أو تعاورٌ 

 المعاني والمباني:  تعاورُ  -1
، (120)في "أو" الواوِ  (، بإسكانِ 119")رى قُ ال أهلُ  :"أَو أمنَ -تعالى–ه قولَ  محيصنٍ  قرأ ابنُ 
 وافقت  ها أنّ  حيصنٍ مُ  ابنِ  ن قراءةِ مِ  ين، والذي يظهرُ الحرفَ  ا لتباينِ تام   االمعنى تباين   وبذلك يتباينُ 

 قرأ الباقون بفتحِ  وقد  وأبي جعفٍر ِمن العشرِة، ، ِمن الّسبعةِ  عامرٍ  وابنِ  كثيرٍ  وابنِ  نافعٍ  قراءةَ 
، التي للعطفِ " "أو   على كونِ  قائمة   كانت   ، فقد  ، وهي اإلسكانُ محيصنٍ  ابنِ  ا قراءةُ (. أمّ 121)الواوِ 

هذا  طع  (، أي ال تُ 122ا")فور  ا أو كَ آثم   منهم   طع  : "وال تُ -لىاتع–ه ، كقولِ على معنى اإلباحةِ 
 ، وقد  (123ين)يئَ الشّ  ألحدِ  تكونَ  أن   ، ويجوزُ ن العقوباتِ مِ  ، والمعنى: أفأمنوا هذه الضروبَ الجنَس 

ا ه جعلها واو  أنّ  ن فتح الواوَ مَ  ةُ . وحجّ (124)خييرِ والتّ  ال لإلباحةِ  نويعِ ها للتّ ان إلى عدِّ جنح أبو حيّ 
 (. 125)االستفهامِ  عليها ألفُ  التي دخلت   للعطفِ 

 
 ابنِ  ى في قراءةِ ين، معنى يتجلّ ين عريَض ين نحويَّ يَ معنَ َثمَّ  م أنّ ا تقدّ ممّ  ه يظهرُ لعلّ 
، االستفهامَ  تفيدُ هما ين أوال"أو" كلمتَ  ن جعلِ ى مِ يتجلّ  ، ومعنى آخرَ " عاطفة  "أو   ه عد  باعثُ  محيصنٍ 

 (. 126)العطفَ  هما تفيدُ تُ وثاني
 

                                                 

 (. 89( اآلية )األعراف، 119)
 . 295أ، والبناء، اإلتحاف، 5، رواية ابن محيصنر: األهوازي، ( انظ120)
، 182، واألنصاري، اإلقناع، 252، وابن غلبون، التذكرة، 491( انظر: األزهري، معاني القراءات، 121)

 .  295، والبناء، اإلتحاف، 2/284، وابن الجزري، النشر، 4/159ومكي، الكشف، 
 (. 21( اآلية ) اإلنسان، 122)
 . 4/159معانيها عند مكي، الكشف،  ( انظر123)
 .1/464( انظر: أبو حيان، البحر، 124)
 . 498، والكرماني، مفاتيح األغاني، 491( انظرفي هذا كله : األزهري، معاني القراءات، 125)
 . 295، والبناء، اإلتحاف، 2/612( انظر ما قيل فيها: ابن أبي مريم، الموضح، 126)
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 قسمُ ال أُ المعاني: "فَ  فيها حروفُ  التي تتعاورُ  حيصنٍ مُ  ابنِ  ن قراءةِ م مِ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 
 قتيبةَ  ، وتابعه على ذلك ابنُ (128)ألفٍ  بغيرِ كلمَة "ال"  قرأ (، فقد  127)"اربِ غوالمَ  المشارقِ  بربِّ 

، القسمِ  مع المِ  افيةُ ال النّ  ين تتعاورُ ين القراءتَ ، وفي هاتَ ها بألفٍ ى أنّ عل ةُ (، والعامّ 129)والجحدريّ 
–   هفي قولِ  "البلد" ا في سورةِ (. أمّ 130ه)قدرتِ  ه على إيجابِ هللا أقسم بمخلوقاتِ  المعنى أنّ  فيكونُ 
 ، وهذا يدل  (132)افيةُ النّ  "ال"ها نّ أعلى  األلفِ  قرأها بإثباتِ  ( فقد  131")بهذا البلدِ  "ال أقسمُ  :-تعالى

 . بعةٌ متّ  ةٌ سنّ  القراءةَ  على أنّ 
 
 المباني:  المعاني دونَ  تعاورُ  -2

ي، نبافي المَ  حروفِ البين  تعاورٌ  مّ ثَ  كونَ ي ، أالّ ال  عن هذا قب   م بيانٌ تقدّ  ، وقد  يحدثُ  وقد  
، كثرُ ه معنيان أو أتحتَ  الذي يقعُ  فظيِّ اللّ  المعاني كالمشتركِ  حروفَ  بل في معانيها؛ ذلك أنّ 

، "والدةٌ  ضارَّ تُ : "ال -تعالى–ه قولُ  محيصنٍ  ابنِ  ذلك في قراءةِ  ، ومثالُ متباينة   معانيَ  تفيدُ  فالباءُ 
")تُ "ال  اءِ الرّ  قرأها بضمِّ  (، فقد  133)": "وال يضاّر كاتبٌ -تعالى-قوله  وكذلك  (، وهي قراءةُ 134ضار 

 ا على فتحِ (، أمّ 135)ن األربعةِ مِ  واليزيديِّ ، ن العشرةِ مِ  ويعقوبَ ، بعةِ ن السّ مِ و وأبي عمرٍ  كثيرٍ  ابنِ 
 والفعلُ ، نافية   "ال" فعلى اعتبارِ  اءِ الرّ  ا ضم  مّ أ، و اهيةِ ا بال النّ جزوم  مَ  الفعلِ  فعلى اعتبارِ  اءِ الرّ 

 نفٌس  فُ كلّ تُ  : "اله الحقِّ ن قولِ ها مِ ما قبلَ هذا  ع، ويسندُ فِ فرُ  وال جازمٌ  عليه ناصبٌ  يدخل   لم   مضارعٌ 
، وهذا "ال أدري ما هي": مجاهدٍ  ابنُ عنها وقد قال (، 136)فعِ ين في الرّ الجملتَ  ها" الشتراكِ وسعَ  إالّ 

ن  "ال" نفي   لَ جعَ تُ  ، "وذلك على أن  معروفٌ  مجاهدٍ  الذي أنكره ابنُ   الخبرِ  كان لفظُ  شئتَ  ا،...، وا 
، ه هللاُ ، أي ليرحم  ه هللارحمُ : يعاءِ هم في الدّ ضاِرر  ، كقولِ ه قال: "وال يُ ى كأنّ حتّ  هيِ على معنى النّ 

                                                 

 (. 18( اآلية ) المعارج، 127)
 ب.41، رواية ابن محيصن( األهوازي، 128 )
 . 9/448( أبو حيان، البحر، 129)
 . 9/448( انظر: أبو حيان، البحر، 130)
 (.4( اآلية ) البلد، 131)
 ب. 46، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 132)
 (. 292، 244( اآلية ) البقرة، 133)
 . 281، والبناء، اإلتحاف، 4/214أ، وابن جني المحتسب، 6، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 134)
، 249، والطبري، التلخيص، 281، وابن غلبون، التذكرة، 55( انظر: األزهري، معاني القراءات، 135)

، والبناء، 2/454، وابن الجزري، النشر، 2/226، وأبو حيان، البحر، 498واألنصاري، اإلقناع، 
 . 281اإلتحاف، 

 . 2/226( انظر: أبو حيان، البحر، 136)
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ا، فتأتي ه هللا جزم  رحم  يَ : لِ ، وأنت تريدُ الخبرِ  ع على لفظِ فِ هللا لك،...، فرُ  لك، أي ليغفرِ  هللاُ  ويغفرُ 
 (. 137على ما ذكرنا") هيِ والنّ  معنى األمرِ  نت تريدُ أو  الخبرِ  بلفظِ 

 
"ال"  (، فالحرفُ 138ا")ضم   هَ ا والظلم   : "فال يخافُ -هشأنُ  جلّ -ه م قولُ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

جاء  ، وقد  فيِ ، أو النّ هيِ للنّ  يكونُ  ه قد  ن ذلك أنّ ، فمِ ياقِ وهو بمنأى عن السّ  متباينةٌ  ه معانٍ تحتَ  يقعُ 
 (، وقد  139ا")ف  ظلم  خَ ه: "فال يَ قراءتِ  هيئةُ  ه، فكانت  فيما بعدَ  ا عامال  جازم   محيصنٍ  ابنِ  في قراءةِ 

، والباقون على محيصنٍ  ابنِ  قراءةَ  توافقُ  قرأه قراءة   إذ   ؛في هذا الحرفِ  اءِ بين القرّ  كثيرٍ  د ابنُ تفرّ 
، فهو على الخبرِ  فعِ الرّ  ا وجهُ ، أمّ للغائبِ  ه نهيٌ أنّ  الجزمِ  ووجهُ ، (140)عاملةٍ  غيرَ  "ال" نافية   عدِّ 

  .رطِ الشّ  في جوابِ  ، والفاءُ اظلم   ال يخافُ  هووالمعنى: ف
 
 ني: للمباني دون المعا تعاور   -3

 ، (142لل") الحمدُ  أنِ : "(، وكذلك141")هللاِ  لعنةُ  : "أن  -تعالى–ه قولَ  محيصنٍ  قرأ ابنُ  وقد  
نصب  د فقد  ن شدّ ا مَ (، وأمّ 143)والكسائيِّ  وحمزةَ  عامرٍ  وابنِ  كثيرٍ  ابنِ  ، وهذه قراءةُ ونِ النّ  بتشديدِ 

 اءُ ذهب البنّ  ، وقد  (144)لمعنى واحدٌ ها، واها، ورفع ما بعدَ منعها عملَ  فها فقد  ن خفّ مَ  ا، وأمّ بها االسمَ 
" في هذا السّ  أنّ إلى  ، " مبتدأٌ ، و"لعنةُ أنِ الشّ  ها ضميرُ اسمَ  نّ أ، و قيلةِ ن الثّ مِ  فةٌ مخفّ  ريفِ الشّ  ياقِ "أن 
 . (145"أن") خبرُ  ، والجملةَ ه خبرٌ بعدَ  رفَ والظّ 
 

                                                 

 . 4/285، وانظر توجيه مكي، الكشف،4/211( ابن جني، المحتسب، 137)
 (.442( اآلية )طه، 138)
 . 498، والبناء، اإلتحاف، أ48، رواية ابن محيصن( انظر: ابن األهوازي، 139)
، 428، والطبري، التلخيص، 454، وابن غلبون، التذكرة، 484( انظر: األزهري، معاني القراءات، 140)

، والبناء، 2/212، وابن الجزري، النشر، 5/254، وأبو حيان، البحر، 129، واألنصاري، اإلقناع
 . 498اإلتحاف، 

 (.11( اآلية )األعراف، 141)
 (.48( اآلية )يونس، 142)
، 4/154، ومكي، الكشف، 258، وابن غلبون، التذكرة، 498( انظر: األزهري، معاني القراءات، 143)

 . 294، والبناء، اإلتحاف، 2/282ر، ، وابن الجزري، النش255والطبري، التلخيص، 
 . 498( انظر: األزهري، معاني القراءات، 144)
، وابن األنباري، البيان، 2/425، وانظر توجيه النحاس، إعراب القرآن، 294( انظر: البناء، اإلتحاف، 145)

 . 4/654، والعكبري، التبيان، 485
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، (147)وُف"ال خَ ف" قرأها: وقد   (،146زنون")ح  عليهم وال هم يَ وٌف ال خَ فَ م: "ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 
 نوينُ ف التّ ذِ حُ  ، وقد  على االبتداءِ  "خوف" مرفوعةٌ  هم، فقال إنّ له بعُض تأوّ  غريبٌ  هذا وجهٌ  ولعلّ 
 ، وهنا موضعُ ، ويجوزُ شيءٍ  ، أي: خوفُ رةِ المقدَّ  ، أو على اإلضافةِ االستعمالِ  وكثرةِ  خفيفِ للتّ 
 أن   انَ أبي حيّ  في مذهبِ  (، ويجوزُ 148صرخ")ستهم "ال مُ "ليس"، كقولِ  بمنزلةِ  "ال" علُ ، جَ لِ يمثالتّ 

 عليهم"، كقولِ  : "فال الخوفُ قديرُ ، فيكون التّ مِ والالّ  األلفِ  ةِ ه على نيّ ألنّ  نوينِ ن التّ مِ  يَ رِّ عُ  قد   يكونَ 
 (. 149عليكم) المُ السّ  :، وهم يريدون نوينِ التّ  : سالُم عليكم، بغيرِ العربِ 

 
 على المعنى  الحملُ رابعا: 

ن مِ  نُ على المعنى، والذي يتعيّ  ها حملٌ ها بأنّ تفسيرُ  يمكنُ  ةٌ ويّ نح   اختياراتٌ  صنٍ حيمُ  والبنِ 
 ا  و سمع أعرابيّ أبا عمرٍ  ه أنّ حدودَ  يةِ المجلّ  ةِ مثلاألن ، ومِ ةِ بالعلّ  على العنايةِ  ه قائمٌ أنّ  هذا المصطلحِ 

ه ه" مع فاعلِ "جاءت   فعلِ ال ه تأنيثُ ه كتابي فاحتقرها، فاسترعى انتباهَ ، جاءت  غوبٌ لَ  : فالنٌ يقولُ 
عليه،  الباعثةَ  ةَ ا العلّ ا مستشرف  مستغرب   األعرابيِّ  كالمَ ه أعاد على صاغي سمعِ اني"، ف"الثّ  رِ المذكَّ 

، فقال: وابَ الّص فيه  يجانب   لم   لغويٍّ  أداءٍ  ن سمتِ نه مِ ا ما كان مِ ي  مجلّ  فاستدرك عليه األعرابي  
ذا هعلى  لَ حمَ يُ  أن   ا يمكنُ (، وممّ 150)لَ فعث الالمعنى فأنّ  له علىمَ أي حَ  ؟بصحيفةٍ  أليس الكتابُ 

هذه  أنّ  (، والحق  152)نوينِ والتّ  والهمزِ  ( بالخفضِ 151"سبأ") كلمةُ  محيصنٍ  ابنِ  في قراءةِ  لِ حمِ المَ 
 أشار الفارسي   (، وقد  153)تنوينٍ  ن غيرِ مِ  فجنحا إلى الفتحِ  و والبزي  ا أبو عمرٍ ، أمّ الجمهورِ  قراءةُ 
 (، وقد التمس األزهري  154)إليه وأقربُ  أعجبُ  رفَ الّص  ا إلى أنّ ين جانح  إلى الوجهَ  "ةجّ الح"في 
 ه لم  المعنى؟ فأشار إلى أنّ  لَ مِ حُ  وجهٍ  ئل: على أيِّ ه سُ و أنّ عن أبي عمرٍ  يَ وِ ه رُ ؛ ذلك أنّ خرَ آا وجه  

ذا لم  رفُ ها الّص حق   ه ال يدري ما هو، فاألسماءُ ألنّ  ؛رِ ج  يُ  ه فحق   ثِ أم للمؤنّ  كرِ ذّ لأل السمُ ا م  علَ يُ  ، وا 

                                                 

 (. 49( اآلية )البقرة، 146)
 . 455أ، والبناء، اإلتحاف، 1، ن محيصنرواية اب( انظر: األهوازي، 147)
 . 4/446محمد محيسن، المغني، و ، 29( انظر ما قاله فيها: القاضي، القراءات، 148)
، وانظر توجيهات ابن الجزري لقراءات هذا الحرف في غير موضع 4/422( انظر: أبو حيان، البحر، 149)

 . 2/468في التنزيل العزيز، النشر، 
 . 95ة الخليل، ( انظر: عبابنة، مكان150)
 (. 22( اآلية: "وجئتك من سبأ بنبأ يقين". )النمل، 151)
 .   125أ، والبناء، اإلتحاف، 44، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 152)
، 2/465، ومكي، الكشف، 485، وابن غلبون، التذكرة، 461( انظر: األزهري، معاني القراءات، 153)

 . 125، والبناء، اإلتحاف، 2/264النشر، ، وابن الجزري، 464والطبري، التلخيص، 
 . 6/492( انظر: الفارسي، الحجة، 154)
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 ج عليه سيبويهِ عرّ  قد   ظَ حَ ل  هذا المَ  نّ أ (، والحقّ 155)ال ينصرفُ  أم   أينصرفُ  مَ علَ ى يُ حتّ  رفُ الّص 
على  ه إلى الحملِ ذلك مرد   ه، كل  وعدمِ  رفِ بين الّص  في أحيانٍ  االسمِ  دِ ا إلى تردّ ، مشير  ن قبلُ مِ 

 (.156)هما سواءٌ ين، وكثرتُ للحيَّ  ة  ين، ومرّ للقبيلتَ  ة  ، فهما مرّ وسبأَ  كثمودَ  فِ رَ ش  ستَ أو المُ  المعنى المرادِ 
 
 ة  ن( منوّ 157وى")"طُ  ه قرأ كلمةَ أنّ  محيصنٍ  ابنِ  على المعنى في قراءةِ  الحملِ  ن أمثلةِ ومِ 

بي وأ ونافعٍ  كثيرٍ  ابنِ  ا قراءةُ (، أمّ 158)عامرٍ  ين وابنِ الكوفيّ  ، وهي قراءةُ ها مصروفةٌ ا إلى أنّ ذاهب  
الذي هو في  بضدِّ  األمرَ  أنّ  والذي يظهرُ (، 159)جراةٍ مُ  ها غيرَ على عدِّ  كانت   فقد   و ويعقوبَ عمرٍ 
، وفي هذه أنيثِ على معنى التّ  ها محمولةٌ ذلك أنّ  ؛فَ رَ وَص  محيصنٍ  ن ابنُ نوّ  "سبأَ "ها، ففي سابقتِ 
 ، أو للعجمةِ عريفِ التّ و  قعةِ ا للبها اسم  على كونِ  ال  م  حَ  رفِ والّص  وينِ نإلى التّ  وى" لم يذهب  "طُ 

ن  كعمرَ  معدوال   يكونَ  أن   ، ويجوزُ رٍ ا بمذكّ ث  ى مؤنّ سمّ  قد   يكونُ ، و ةِ والعلميّ  ن مِ  فُ عرَ كان ال يُ  ، وا 
 (. 160سنتان)حَ  ءتانِ ال، والقر دِ عُ  شيءٍ  أيِّ 
 

ن مِ  ى آدمُ فتلقّ ": -تعالى–ه ه قولَ قراءتُ  ،على المعنى ؛ أعني الحملَ هذا المبحثِ  ن أمثلةِ ومِ 
 ونصبِ  "آدمَ " على رفعِ  إجماعٌ  اءِ (، وللقرّ 162)"كلمات" ورفعِ  "آدمَ " (، بنصبِ 161")ه كلماتٍ ربِّ 
ن رفعه مَ  وأنّ  ،حمله على معنى "آدمَ "صب ن نَ مَ  أنّ ّظاهُر (، وال163)كثيرٍ  ما خال ابنَ  "كلمات"

له،  هللاِ  بتوفيقِ  "آدم" نقذت  قد استَ  ه جعل الكلماتِ أنّ  صبِ النّ  ةُ ، فعلّ فارقٍ محمله على معنى 
ذ بها، وكان قَ ن  ستَ ، وهو المُ الفاعلةَ  ذةَ نقِ المُ  الكلماتُ  ، فكانتِ وبةِ هللا عليه بالتّ  نّ بها، فمَ  عاءِ والدّ 

  نَ سُ ه حَ وفعلِ  ثِ المؤنَّ  ما بينَ  دَ عُ ا بَ لمّ  ولكن   ،"آدَم... ت  فتلقّ ": على هذه القراءةِ  يقالَ  أن   األصلَ 
                                                 

 . 461( انظر: األزهري، معاني القراءات، 155)
 ، وقد أشار إلى أن أبا عمرو كان ال يصرف "سبأ" ألنه جعله اسما للقبيلة. 4/262( سيبويه، الكتاب، 156)
 ب.8، رواية ابن محيصننظر: األهوازي، (،  وا42( اآلية: "إنك بالواد المقدس طوى" )طه، 157)
، 2/85، ومكي، الكشف، 469، وابن غلبون، التذكرة، 288( انظر: األزهري، معاني القراءات، 158)

، والبناء، 2/218، وابن الجزري، النشر، 125، واألنصاري، اإلقناع، 425والطبري، التلخيص، 
 . 492اإلتحاف، 

 . 882( انظر: األزهري، معاني القراءات، 159)
، 2/85، ومكي، الكشف، 6/241، والفارسي، الحجة، 288( انظر: األزهري، معاني القراءات، 160)

 . 492، والبناء، اإلتحاف، 2/218، وابن الجزري، النشر، 288والطبري، التلخيص، 
 (. 45( اآلية )البقرة، 161)
 أ. 1، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 162)
، 4/245، ومكي، الكشف، 495، وابن غلبون، التذكرة، 19قراءات، ( انظر: األزهري، معاني ال163)

 . 455، والبناء، اإلتحاف، 2/468، وابن الجزري، النشر، 454واألنصاري، اإلقناع، 
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 والكلماتِ  الكالمَ  على المعنى؛ ألنّ  ه محمولٌ ر ألنّ كِّ ما ذُ ل إنّ ، "وقينيثِ أالتّ  عالمةِ  حذفُ 
لها بِ ه هو الذي قَ ؛ ألنّ للكلماتِ  يَ المتلقّ  "آدمَ " جعلِ إلى  جنحَ  فقد   "آدم" ن رفعَ ا مَ (، وأمّ 164")واحدٌ 

 نّ أ اهرُ (، والظّ 165على ذلك) المعنى محمولٌ و ، ه الكلماتِ لقبولِ  يه، فهو الفاعلُ ودعا بها، فتاب علَ 
 ، فكل  الخارجيِّ  والعالمِ  الحياةِ  على منطقِ  ين، وهو قائمٌ لتلكم القراءتَ  على معنى آخرَ  مال  حَ  مّ ثَ 

التي  ن األفعالِ ى" مِ "تلقّ  الفعلَ  إنّ  (، ثمّ 166)ةِ في العربيّ  جائزٌ  ه، وهذا وجهٌ يتَ تلقّ  فقد   اكَ تلقّ  شيءٍ 
ن المعنى، ومِ  رَ يتغيّ  هما شئنا فلن  ا إلى أيّ نا إذا أسندناهوذلك ألنّ  ؛ها فاعلٌ ، ومفعولُ ها مفعولٌ فاعلُ 
 (. 167)اني زيدٌ زيدأ، وتلقّ  يتُ ، وتلقّ ا، وأصابني خيرٌ خير   ها: أصبتُ مثلِ 
 

 نيويِّ البِ  ياقِ في السّ  الفعلِ  نيةِ بِ  رِ يّ تغ أثرُ ا: خامسا 
في  فضي إلى تباينٍ ي قد   بين القراءاتِ  الفعلِ  صيغةِ  تباينَ  أنّ  لٍ وليس يخفى على ذي تأمّ 

، للمعلومِ  ا  ما مبنيّ  قارئٍ  في قراءةِ  الفعلُ  يكونُ  ، فقد  ةِ يّ لوالمفعو  ةِ ، كالفاعليّ العريضةِ  ةِ حويّ اني النّ عالم
 أو الغيبةِ  ،والغيبةِ  بين الخطابِ  –ةٍ يّ رفص ن وجهةٍ مِ – الفعلُ  دُ يتردّ  ، وقد  للمجهولِ  ا  وفي أخرى مبنيّ 

 معانٍ  باستشرافِ  نُ ذِ ؤ  ويُ  ه،وعالئقِ  نيويِّ البِ  ياقِ في السّ  رُ يؤثّ ه ، وهذا كل  زومِ ي واللّ عدّ ، أو التّ مِ كلّ والتّ 
 ابنِ  في قراءةِ  رِ للمتدبّ  ه يظهرُ أنّ  والحقّ ، في مواضعَ  اإلعرابِ  عالماتِ  ، وتباينِ جديدةٍ  ةٍ نحويّ 

 ، أو  للمعلومِ  إلى المبنيِّ  للمجهولِ  عن المبنيِّ  ا ما كان يعدلُ ، فكثير  عَ فالرّ  ؤثرُ ه كان يُ أنّ  محيصنٍ 
 م: ي ما تقدّ جلّ ي مثلةٍ أن ما يأتي مِ  لّ ه، ولعإلى فاعلِ  دِ المسنَ  زمِ ي إلى الالّ عن المتعدّ 
 (.168)هللُا" هدُ ش  "ويَ  ه" على ما في قلبِ  هللاَ  شهدُ "ويُ 
 (. 169)الحرُث" كَ لِ ه  "ويَ  " سلَ والنّ  الحرثَ  كَ لِ ه  "ويُ 
 (. 170)"ُع األمورُ جِ "َتر   " األمورُ  عُ جَ ر  "تُ 
 (.171)"...الحياةَ " َزيََّن للذين  "ذين كفروا الحياةُ للّ ن يِّ"زُ 
 (.172)"ضاعةُ الرّ  تمَّ تَ  " أن    "ضاعةَ الرَّ  تمَّ يُ  من أراد أن  "لِ 

                                                 

 . 4/245( مكي، الكشف، 164)
 . 4/245( انظر: مكي، الكشف، 165)
 . 18( انظر: األزهري، معاني القراءات، 166)
، والبناء، اإلتحاف، 14-2/18، والفارسي، الحجة، 29ويه، الحجة، ( انظر في هذا كله: ابن خال167)

455 . 
 أ.  6، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 281( اآلية )البقرة 168)
 أ.  6، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 286البقرة، )( اآلية 169)
 أ.  6، رواية ابن محيصن(،  وانظر: األهوازي، 248( اآلية )البقرة، 170)
 أ.  6، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 242( اآلية )البقرة ، 171)
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 (.173)"... حبَّ  اسِ للنّ  نيَّ " زَ  " واتِ هَ الشَّ  حب   اسِ ن للنّ يِّ"زُ 
 (. 174)ك إال القوُم"لِ ه  " فهل يَ  " القومُ  إالّ  كُ لَ ه  يُ  "هل  

 (.175)األعداُء" ت  بيَ " فال َتشمَ   "األعداءَ  بيَ  ت  شمِ "فال تُ 
 (. 176)سيُر الجباُل"" تَ  " ُر الجبالَ سيِّ نُ  "ويومَ 
 (.177)م "سمُع الّص " وال يَ  عاَء" الدّ  مَّ ُع الّص سمِ تُ "وال 
 (.   178)لها العذاَب" ضاِعف  "نُ   لها العذاُب" ضاَعف  "يُ 
 

 سولِ إلى الرّ  دةٌ مسنَ  ها قراءاتٌ ؛ ذلك أنّ حاضرٌ  عتيدٌ  ةِ الفعليّ  يغِ بين هذه الّص  دِ ردّ التّ  وتفسيرُ 
هذا في هذا  ما يسندُ  ، ولعلّ حيحِ الّص  قلِ فيها سوى النّ  ليس للقارئِ ، و مى هللا عليه وسلّ صلّ  الكريمِ 
 جعون"ر  "يَ  ه فيجيمَ ويكسُر  الفعلِ  ياءَ  كان يفتحُ  محيصنٍ  ابنَ  نّ أأشار إلى  األهوازيَّ  أنّ  ياقِ السّ 

قال عنه  في موضعٍ  إالّ  للمعلومِ  ة  مبنيّ  العزيزِ  نزيلِ في التّ  ه قرأها مجتمعة  ، أي أنّ جع"ر  أو "يَ 
حيث كان  الجيمِ  وكسرِ  اءِ التّ  إليه ترجعون"، بفتحِ  "ثمّ : ه على الفروشِ تعريجِ  ضِ رِ ع  في مَ  األهوازي  

ها ها وحدَ جيمِ  ها وفتحِ يائِ  ه برفعِ "فإنّ هم يرجعون"، ا في "ياسين": "وال إلى أهلِ ا واحد  موضع   إالّ 
ه إنّ  في "ياسين"؛ إذ   ه العريَض خالف أصلَ  محيصنٍ  ابنَ  ا إلى أنّ أيض   اءُ ألمح البنّ  وقد   (،179فقط")

 نزيلِ في التّ ين متدافعَ  تالقيان غيرُ مُ ا، فالمعنيان ه بعض  بعُض  يسندُ  والقرآنُ (، 180)بناه للمفعولِ 
 للفعلِ  محيصنٍ  ابنِ  ، وهي قراءةُ للفاعلِ  ا البناءُ ، أمّ ولِ والمجه للفاعلِ  ، أعنى معنى البناءِ العزيزِ 

نّ  ا للِ أخرى: "إنّ  في آيةٍ  –تعالى–ه ها قولُ ، فيسندُ واحدٍ  في موضعٍ  " إالّ عُ جِ ر  "يَ  ا إليه وا 
 (. 182")وا إلى هللاِ دّ رُ  ه "ثمّ ا فدليلُ ي  ه متعدّ ا كونُ مّ أ(، و 181راجعون")

                                                                                                                                            

 أ.  6، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 244( اآلية )البقرة، 172)
 ب.  6، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 41( اآلية )آل عمران، 173)
 ب.  5، يصنرواية ابن مح(، وانظر: األهوازي، 15( اآلية )األنعام، 174)
 أ.  5، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 468( اآلية )األعراف، 175)
 أ.  8، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 15( اآلية )الكهف، 176)
 ب.  44أ، 44، رواية ابن محيصن(، وانظر: األهوازي، 62، الروم، 98( اآلية )النمل، 177)
 ب.  44، رواية ابن محيصنوازي، (، وانظر: األه48( اآلية )األحزاب، 178)
 أ.1، رواية ابن محيصن( األهوازي، 179)
 . 55، والقاضي، القراءات الشاذة، 454( انظر: البناء، اإلتحاف، 180)
 (. 465( اآلية )البقرة، 181)
، وانظر اختالف القراء في كل 2/145(، وانظر ما قاله في هذا الفارسي، الحجة، 52( اآلية )األنعام، 182)

ه ياء أو تاء المضارعة إذا كان من رجوع اآلخرة نحو "ترجعون" و"يرجع" عند ابن الجزري، فعل أول
 .  454، والبناء، اإلتحاف، 2/465النشر، 
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 محيصنٍ  قرأها ابنُ  (، وقد  183")بارزة   ترى األرَض و  جبالَ ال رُ سيِّ نُ  : "ويومَ -تعالى–ه ا قولُ أمّ 
، اءِ و بالتّ وأبو عمرٍ  عامرٍ  وابنُ  كثيرٍ  (، وقرأها ابنُ 184"َتسير")؛ أي فة  مخفّ  للمعلومِ  على البناءِ 

 ، ونصبِ الياءِ  ها، وكسرِ ، وضمِّ ونِ وقرأها الباقون بالنّ  ،الجبالِ  ، ورفعِ الياءِ  ها، وفتحِ وضمِّ 
 ؛ر"سيِّ ه "نُ عن نفسِ  -هذكرُ  جلّ  –ن هللا مِ  ه بناه على اإلخبارِ أنّ  ونِ ن قرأ بالنّ مَ  ةُ (، وحجّ 185)الجبالِ 

ه: ي ذلك إردافُ عليها، ويقوّ  الفعلِ  بوقوعِ  الجبالُ  ها، وانتصبتِ رُ ومدبّ  األفاعيلِ  كلِّ  إذ هو فاعلُ 
، فهي الفاعلِ  ها مقامَ لقيامِ  لَ الجبا عَ ف، فر للمفعولِ  الفعلَ  ىه بنأنّ  اءِ ن قرأ بالتّ مَ  ةُ ناهم"، وحجّ "وحشر  
 ن هللاِ به، وهو مِ  للعلمِ  ذف الفاعلُ حُ  ، وقد  "رت الجبالُ يِّ ذلك "وسُ  دُ ها، ويؤيّ فاعلُ  سمَّ يُ  لم   مفعولةٌ 

هذه  "، ويسندُ سيرُ قرأها "تَ  فقد   محيصنٍ  ابنُ  ا(، وأمّ 186)ن المالئكةِ ه مِ ن يأمرُ ه، أو مَ ست أسماؤُ تقدّ 
 (.187ا")ير  سَ  الجبالُ  سيرُ تَ و ، وهي "العزيزِ  نزيلِ أخرى في التّ  آيةٌ  الوجهةَ 

 
 أ دسنِ م والميمِ  اءِ التّ  بفتحِ  كانت   " فقد  األعداءَ  بيَ  ت  مِ ش  ال تُ : "فَ -تعالى–ه ه قولَ ا قراءتُ أمّ 

نى: ال ع"، والمحَ رِ "فَ  ن بابِ هو مِ  اا ممّ ي  ا ال متعدّ الزم  ه اعلَ ، ج""األعداءُ  المذكورِ  إلى الفاعلِ  الفعلَ 
 (.188)ةِ على الفاعليّ  به األعداءُ  عَ فِ ، فرُ ه األعداءُ ن أجلِ مِ  ت  مَ ش  بي ما تَ  ل  تفع

 
 وبألفٍ  العينِ  مكسورةَ  ونِ بالنّ كانت   " فقد  ها العذابُ لَ  ضاعف  يُ ": -تعالى–ه ه قولَ ا قراءتُ أمّ 

 ه بذلك، فانتصب العذابُ عن نفسِ  ن هللاِ مِ  اإلخبارُ  هذا الوجهِ على (، والمعنى 189")ضاِعف  نُ "
مع  ونِ لها بالنّ  عامرٍ  وابنِ  كثيرٍ  ابنِ  قراءةُ  ن هذه القراءةِ مِ  ا يقتربُ (، وممّ 190عليه) الفعلِ  بوقوعِ 

                                                 

 (. 15( اآلية )الكهف، 183)
 أ.8، رواية ابن محيصن( األهوازي، 184)
، والطبري، 441، وابن غلبون، التذكرة، 2/51، ومكي، الكشف، 259( األزهري، معاني القراءات، 185)

 . 455، والبناء، اإلتحاف، 2/244، وابن الجزري، النشر، 122، واألنصاري، اإلقناع، 445التلخيص، 
 . 455، والبناء، اإلتحاف، 2/51(، وانظر: مكي، الكشف، 28( اآلية )النبأ، 186)
 . 54لقراءات، ، والقاضي، ا455(، وانظر ما قيل في هذه اآلية: البناء، اإلتحاف، 48( اآلية) الطور، 187)
، وانظر توجيه ابن جني، المحتسب، 18، والقاضي، القراءات، 288( انظر: البناء، اإلتحاف، 188)

4/454 . 
، 161، والبناء، اإلتحاف، 5/228ب، وأبو حيان، البحر، 44، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 189)

 . 51والقاضي، القراءات، 
 . 2/485( انظر: مكي، الكشف، 190)
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 ابنِ  تلتقي مع قراءةِ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةَ  أنّ  اءُ ذكر البنّ  ، وقد  (191)ف"ضعِّ ها "نُ وكسرِ  العينِ  تشديدِ 
 األهوازيَّ  إنّ  ؛ إذ  والبحرِ  حيصنرواية ابن مذلك ليس كذلك في  أنّ  ، والحقّ عامرٍ  وابنِ  كثيرٍ 

 .(192)انَ ، وكذلك فعل أبو حيّ للفاعلِ  والبناءِ  والياءِ  ه قرأها باأللفِ أشار إلى أنّ 
 

 فيها على هيئةِ  ى الفعلُ تجلّ  فقد   ،"عاءَ الدّ  مَّ الّص  معُ س  : "وال تُ -تعالى –ه ه قولَ ا قراءتُ أمّ 
 ةِ اذّ الشّ  محيصنٍ  ابنِ  لقراءةِ  بهذه الموافقةِ  بعِ السّ  اءِ لقرّ بين ا كثيرٍ  د ابنُ تفرّ  (، وقد  193)يعدّ التّ و  الغيبةِ 

، فهم ال ينقادون إلى ماعِ السّ  هم التي هي نفيُ عن حالِ  (، والمعنى إخبارٌ 194)ومالرّ النمل و ههنا في 
 قرأها ه، وقد  مُ ن يكلّ مَ  ن كالمِ له مِ  ما يقالُ  عن سماعِ  دبرُ المُ  عرُض المُ  م  األّص  سمعُ كما ال يَ  الحقِّ 

ن ه مِ ي ذلك ما قبلَ ، ويقوّ الخطابِ  ع" على هيئةِ سمِ في "تُ  مكسورةٍ  وميمٍ  مضمومةٍ  الباقون بتاءٍ 
، ن الخطابِ مِ  لِ األوّ  اني على لفظِ فجرى الثّ ، الموتى" عُ سمِ ك ال تُ ه: "إنّ في قولِ  الكريمِ  بيِّ للنّ  خطابٍ 

ها في "؛ ذلك أنّ مّ "الّص  في إعرابِ  باينٌ ت يبةِ والغَ  "تسمع" بين الخطابِ  الفعلِ  قراءةِ  وينبني على تباينِ 
 منصوبةٌ  الجمهورِ  ي قراءةِ ف، و ةِ بالفاعليّ  ين مرفوعةٌ المكيَّ  كثيرٍ  وابنِ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةِ 

 (.195)ةِ بالمفعوليّ 
 

 ا: الوقفُ سادسا 
 ، وينبنـي علـى هـذا إبانـةٌ والجمـلِ  الكلمـاتِ  حـدودِ  بتعيـينِ  ذنُ ؤ  يُ  وتيَّ الّص  لَ ِص ف  المَ  أنّ  معلومٌ 

 الوقـــفِ  بمطلـــبِ  حمـــيمٍ  بنســـبٍ  صـــلُ يتّ  ، وهـــذا المبحـــثُ نيـــويِّ البِ  ياقِ الّســـِمـــن  نـــةِ عـــن المعـــاني المتعيّ 
هم بعُضــه، فضــروبِ و  فــي الوقــفِ  ا ههنــا للخــوضِ ســع  متّ  ، ولــيس المقــامُ العزيــزِ  نزيــلِ فــي التّ  واالبتــداءِ 

ن، َســوالحَ  ، والكــافي،امّ الّتــه ضــروبِ  أشــهرَ  ، ولعــلّ ينأو اثَنــ أو ثالثــة   هم أربعــة  ، وبعُضــجعلهــا ثمانيــة  
ه، بمــا بعـــدَ  عليــه، واالبتــداءُ  الوقــفُ  فيحســنُ  ه،بعــدَ ا مّمــ بشــيءٍ  قُ هــو الــذي ال يتعّلــ امّ . والتّــوالقبــيحُ 

ه، أيضـــا  بمـــا بعـــدَ  عليـــه واالبتـــداءُ  الوقـــفُ  فيحســـنُ  المعنـــى،فـــي  قٌ متعلِّـــ فـــظِ فـــي اللّ  عٌ والكـــافي منقِطـــ

                                                 

، 2/485، ومكي، الكشف، 128، وابن غلبون، التذكرة، 496نظر: األزهري، معاني القراءات، ( ا191)
 .   2/254، وابن الجزري، النشر، 115، واألنصاري، اإلقناع، 454والطبري، التلخيص، 

 .161، والبناء، اإلتحاف، 5/228( انظر: أبو حيان، البحر، 192)
 . 144ناء، اإلتحاف، ب، والب44، رواية ابن محيصن( األهوازي، 193)
، ومكي، الكشف، 454(، وانظر ما قاله األزهري، معاني القراءات، 62، والروم، 98( اآلية)النمل، 194)

، وابن 149، واألنصاري، اإلقناع،466، والطبري، التلخيص، 488، وابن غلبون، التذكرة، 2/456
 . 116، 144، والبناء، اإلتحاف، 2/261الجزري، النشر، 

 . 2/456مكي، الكشف،  ( انظر:195)
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والمعنـى،  فـظِ ه بـه فـي اللّ ِقـه لتعلّ بمـا بعـدَ  االبتـداءُ  وال يحسـنُ  ،عليـه الوقـفُ  هو الذي يحسنُ  نُ سَ والحَ 
 (. 196)نه المرادُ مِ  مُ فهَ يُ هو الذي ال  والقبيحُ 

 
ـيُ  ه عـامال  التفتـوا إلـى كوِنـ القـدماءَ  أنّ  إليه فـي هـذا المقـامِ  نبيهُ التّ  والذي يحسنُ  بـين بـه  قُ رَ ف 
 نُ ؤمَ ، وُيــمعــاني اآليــاتِ  نُ ، وبــه تتبــيّ غزيــرةٌ  ، واســتنباطاتٌ كثيــرةٌ  عليــه فوائــدُ  بُ المعــاني، ولــذلك يترّتــ

ـوعنه قـال القَ  ،(197)في المشكالتِ  عن الوقوعِ  االحترازُ  همـا بمعرفتِ  أنّ  ريـةَ مِ  والهــ(: "824)طالنيّ س 
 معانيـه، علـى دررِ  فـي بحـرِ  للغـوصِ  رةُ المفكِّ  ةُ القوّ  ه، وتستعدّ مقاصدُ  فعرَ وتُ ، نزيلِ معاني التّ  تظهرُ 
، اليالتّــ ، وبــالغُ القــارئِ  ، وزينــةُ الوةِ الــتّ  ليــةُ حِ  الوقــفُ  :هه فــي كامِلــا رأيتُــ: مّمــالهــذليّ قــال  ه، وقــد  دِ فوائـ
َِ للعالِ  وفخرٌ  ،للمستمعِ  وفهمٌ  َِ  ين،المتبـاينَ ين قيَضـين، والنّ ين المختلَفـبين المعنَيـ الفرقُ  فُ عرَ وبه يُ  ،ِم
  .(198).."ينين المتغايرَ مَ ك  والحُ 

 
 إلى ثالثِ  تنتسبَ  أن   ه يمكنُ عندَ  الوقفِ  مواضعَ  أنّ  يجدُ  محيصنٍ  ابنِ  اءةِ في قر  لُ والمتأمّ 

 ها وقفٌ ، وثالثُ مخصوصةٍ  كلماتٍ  على حدودِ  ، وثانيها وقفٌ الجملِ  بين حدودِ  ها وقفٌ لُ ، أوّ فئاتٍ 
 : مِ لذلكم المتقدِّ  ا وتجلية  فيما يأتي بيان   ظرَ ع النّ جِ ر  نَ ، لِ المنقوصةِ  على األسماءِ 

 
 : الجملِ  دودِ بين ح
هم "عاليَ  :-تعالى–ه ه قولَ ن ذلك قراءتُ ، ومِ ءِ واالبتدا في الوقفِ  اختياراتٌ  محيصنٍ  والبنِ 

ستبرقٌ  رٌ ض  خُ  ندسٍ سُ  ثيابُ   تلتقي مع قراءةِ  في "عاليهم"، وهذه قراءةٌ  ينِ ال اللّ  ، بياء المدِّ (199)"وا 

                                                 

 كتابإيضاح الوقف االبتداء في  هـ(،455)نظر أقسام الوقف: ابن األنباري، أبو بكر محمد بن قاسم( ا196)
، الداني، 4/418م،4854، مجمع اللغة العربية، دمشق،4هللا عّز وجل، تحقيق محيي الدين رمضان، ط

وزارة األوقاف  مطبعة، 4يد مخلف، طالمكتفى في الوقف واالبتداء، تحقيق جا، هـ(111)أبو عمرو
، السيوطيو ، 462-4/468البرهان، ، الزركشيو  ،446-485 م،4894والشؤون الدينية، العراق، 

نزار مصطفى الباز، الرياض،  مكتبة، 2اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق عبد المنعم إبراهيم، ط
  . 282-295، م4889

 . 4/412( الزركشي، البرهان، 197)
 .4/218طالني، لطائف اإلشارات، القس (198)
 (.24( اآلية ) اإلنسان، 199)
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 يكونَ  فيها أن   (، والوجهُ 200)ن األربعةِ مِ  ، والحسنِ ن العشرةِ مِ  وأبي جعفرٍ ، بعةِ ن السّ مِ  وحمزةَ  نافعٍ 
 : ريفِ ه الشّ عند قولِ  صوتي   لٌ ِص ف  مَ 

ذا ر   " ...ا ^ عاليهم ثيابُ ا كبير  لك  ا ومُ نعيم   رأيتَ  مّ ثَ  يتَ أ"وا 
وأبو  نهم عاصمٌ ، ومِ صبِ ن قرأ بالنّ ا مَ ". أمّ سندسٍ  ه "ثيابُ خبرُ  مبتدأٌ  وجيهِ في هذا التّ  "عاليهم"و

"عاليهم"؛ ذلك  ـب أُ بتدَ ه ال يُ إنّ  ه به؛ إذ  قِ ه لتعلّ على ما قبلَ  فَ يوقَ  هما أالّ لُ قديران أوّ ففي ذلك ت ،وعمرٍ 
أو ، هؤالءِ  عليهم في هذه الحالِ  أي: يطوفُ  ،عليهم" ه "ويطوفُ في قولِ  والميمِ  ن الهاءِ مِ  ها حالٌ أنّ 
 وقد ينتصبُ (، 201اهم)إيّ  ابِ يالثّ  علوِّ  ا في حالِ ا منثور  ؤ  لؤل الولدانَ  حسبتَ أي: هم"، ن "حسبتَ مِ 

ه ه ألنّ على ما قبلَ  فُ ا، ويوقَ به أيض   أُ بتدَ ، وعلى هذا يُ سندسٍ  هم ثيابُ فوقَ : قديرُ تّ ، والةِ رفيّ على الظّ 
 (.202به) قٍ متعلّ  غيرُ 
 

، ركيبِ التّ  نسيجِ  " في انفساخِ وتيّ ل الّص فِص "المَ  الوقفِ  عن أثرِ  بينةِ المُ  ن األمثلةِ ومِ 
ن مَ  وذكرُ  ن معيَ مَ  : "هذا ذكرُ -تعالى –ه لقولِ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  جديدةٍ  ةٍ ويّ نح   معانٍ  واستشرافِ 

 الحسنِ  (، وهذه قراءةُ 204)الحقِّ  (، برفعِ 203ضون")عرِ فهم مُ  الحقَّ  هم ال يعلمونَ أكثرُ  لي، بل  قب  
علمون ^ ال يَ ": -ىالتع–ه ا على قولِ وقف   مّ ثَ  أنّ  ن هذه القراءةِ مِ  (، والذي يظهرُ 205ا)أيض   البصريِّ 

ى إلى أدّ  وتيَّ الّص  لَ فِص هذا المَ  ه، وليس يخفى أنّ بما بعدَ  فُ ستأنَ يُ  عرضون"، ثمّ فهم مُ  الحق  
"، "الحقّ       عليها كلمةُ  التي تتعاورُ  ةِ يّ حو ا في المعاني النّ فأعقب تباين   ،ركيبِ التّ  نسيجِ  انفساخِ 

 ا، وأمّ الجمهورِ  ، وهذه قراءةُ "ه "الحقّ ما بعدَ ون" بِ علم"يَ  الفعلِ  ن عملِ ما فيه مِ لِ  نٌ فهو بيّ  صبُ ا النّ أمّ 

                                                 

، 2/461، ومكي، الكشف، 626، وابن غلبون، التذكرة، 649( انظر: األزهري، معاني القراءات، 200)
، والبناء، 2/285، وابن الجزري، النشر، 158، واألنصاري، اإلقناع، 161والطبري، التلخيص، 

 .655اإلتحاف، 
، وقد أشار ابن األنباري إلى أنها قد 2/466، ومكي، الكشف، 648ي، معاني القراءات، ( انظر: األزهر 201)

 . 186تكون منصوبة على وجهين، ومرفوعة على وجهين أيضا، انظر: ابن األنباري، البيان، 
، وأبو 1/488، والزمخشري، الكشاف، 5/461، والفارسي، الحجة، 454( انظر: الداني، المكتفى، 202)

 . 655، والبناء، اإلتحاف، 9/484ر، حيان، البح
 (. 21( اآلية )األنبياء، 203)
 . 484أ، والبناء، اإلتحاف، 48، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 204)
 . 2/486( انظر: ابن جني، المحتسب، 205)
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هو  رَ المضمَ  (، وقيل إنّ 206)أو هو الحق   ،والمعنى: هذا الحق   ،المبتدأ فعلى حذفِ  فعُ الرّ 
 (.207)الخبرُ 

 
، الجملِ  نون فيه حدودَ عيّ يُ  ا  صوتيّ  ال  فِص مستشرفين مَ  قرأةٌ  ، فيقفُ دِّ بالّض  األمرُ  يكونُ  وقد  

 : "أم  -تبارك –ه ن ذلك قولُ ومِ  ،اق  ا متعالا واحد  ج  ر  شَ  ريفُ الشّ  الكالمُ  ليغدوَ  يصنٍ مح ابنُ  ويصلُ 
 حياهم  مَ  سواء   الحاتِ منوا وعملوا الّص آهم كالذين نجعلَ  أن   يئاتِ ترحوا السّ حسب الذين اج  

 القراءاِت  ن أصحابِ مِ  ةٌ ثلّ "سواء"، وكذلك  بنصبِ  محيصنٍ  قرأها ابنُ  (، فقد  208هم")ماتُ ومَ 
 عقبَ  صوتيٍّ  لٍ أتى بمفِص  ن رفع فقد  ا مَ (. أمّ 209)والكسائي   وحمزةُ  ، وهم حفٌص مشهورةِ ال

 ها: الحات"، فوقف عندَ "الّص 
 هممحياهم ومماتُ  الحات ^ سواءٌ آمنوا وعملوا الّص "كالذين 

 (.210)هم سواءٌ ياهم ومماتُ ح  : مَ قديرُ نه، والتّ مِ  ذلك منقطعٌ  ما بعدَ  ألنّ 
 

  :الكلماتِ  بين حدودِ 
 الكلمةَ  المعاني؛ ذلك أنّ  باني وافتراقِ المَ  فاقِ أخرى، إلى اتّ  ن وجهةٍ ، مِ فضي الوقفُ يُ  وقد  

، ويِّ ح  النّ  كِ المشترَ  عليها وسمُ  غَ سبِ نُ  ألن   ين، صالحة  على معنيَ  مشتملة   ف عليها غدت  قِ التي وُ 
ها : "يا أيّ ريفِ ه الشّ ة في قولِ في البقر  واحدة  ين، اثنتَ  نا" التي وردت  : "راعِ -تعالى–ه ن ذلك قولُ ومِ 

: ه الحقِّ في قولِ  ساءِ (، وأخرى في النّ 211عوا")نا واسمَ ر  ا وقولوا انظُ نَ قولوا راعِ الذين آمنوا ال تَ 
 محيصنٍ  قرأ ابنُ  (، وقد  212هم")بألسنتِ  ا  يّ ا لَ نَ وراعِ  عٍ مَ س  مُ  غيرَ  نا واسمع  ي  نا وعَص قولون سمع  "ويَ 

                                                 

 . 2/486( انظر: ابن جني، المحتسب، 206)
، والقاضي، 2/658خشري، الكشاف، ، وانظر ما قيل فيها: الزم5/291( انظر: أبو حيان، البحر، 207)

 . 484، والبناء، اإلتحاف، 59القراءات الشاذة، 
 (. 24( اآلية )الجاثية، 208)
، 2/259، ومكي، الكشف، 159، وابن غلبون، التذكرة، 115( انظر: األزهري، معاني القراءات، 209)

عند الداني، المكتفى، ، وانظر وجوه النصب 2/259، وابن الجزري، النشر، 158واألنصاري، اإلقناع، 
 . 682، والبناء، اإلتحاف، 19-9/15، وأبي حيان، البحر، 425

، وقد قال إن الضمير الذي هو في محياهم ومماتهم عائد على 425( انظر: الداني، المكتفى، 210)
المؤمنين والكافرين، فعلى هذا ال يوقف على"الصالحات"؛ ألن ما بعد ذلك متعلق بقوله "كالذين آمنوا" 

 ألنه جملة في موضع نصب على الحال. 
 (. 481( اآلية ) البقرة، 211)
 (. 15( اآلية ) النساء، 212)
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 ساء فقرأه ابنُ النّ  ا موضعُ (، أمّ 214ا)أيض   البصريِّ  الحسنِ  ءةُ (، وهذه قرا213)نوينِ األولى بالتّ 
 القراءاِت  ن أصحابِ مِ  به أحدٌ  يقرأ   ولم  -في البقرة  نوينِ التّ  توجيهَ  ، ولعلّ دون تنوينٍ  محيصنٍ 
 َِ  ها صفة  على كونِ  ا، وقيل منصوبةٌ ر  ج  وهُ  عونة  ، والمعنى ال تقولوا رُ بالقولِ  ه منصوبٌ أنّ  –السبِع
 األصلُ  يكونَ  أن   ونِ بالنّ  ، وينبني على اإلتيانِ عونةٍ ، والمعنى: ال تقولوا ذا رُ حذوفٍ م لمصدرٍ 

  فعلُ  ريفِ ه الشّ "رعا"، وهو في سياقِ  ه يكونُ جافي عن  "رعن"، وفي التّ  االشتقاقي  
 
 
 

 (.215)قصيرة   "ياء المد" فغدت   ويلةُ الطّ  فيه الكسرةُ  رت  صِّ قُ  أمرٍ 
 محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ  (، وكانت  216ا")رَ ت  نا تَ لَ سُ نا رُ أرسل   : "ثمّ -تعالى–ه م قولُ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 

 ،(217)كثيرٍ  و وابنِ أبي عمرٍ  ما خال قراءةَ  بعةِ السّ  ه قراءةَ قراءتُ  وافقت   ، وقد  نةٍ منوّ  را" غيرَ ت  "تَ  ةِ ملكل
ا لهذا ورفع  ، نةِ المنوّ  ها بغيرِ فضي إلى اشتباهِ هذا يُ  ا، ولعلّ وقف   ، وباأللفِ ال  وص   نوينِ قرآها بالتّ  فقد  

ا (، أمّ 218)بياءٍ  والكسائيّ  وقف عليها حمزةُ مستوى الّنطقيِّ الّشفهيِّ ى في الالذي يتجلّ  اإلشكالِ 
ن ، وهذا مِ نُ لى" ال تنوّ ع  "فَ        ؛ ذلك أنّ أنيثِ للتّ  األلفِ  فعلى عدِّ  نة  منوّ  غيرَ  محيصنٍ  ابنِ  قراءةُ 
 أنيثِ ال التّ  ها لإللحاقِ على أنّ  نظر إلى األلفِ  ن فقد  نوّ ن ا مَ كوى، وأمّ شَ  نا: شكوتُ قولِ  نحوِ 

التي هي  ن المواترةِ ا مِ ه مصدر  جعلُ  طى"، ويجوزُ ؛ وذلك نحو "أر  رفِ ن الّص مِ  المفضي إلى المنعِ 

                                                 

 أ. 1، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 213)
 .45( انظر: األهوازي، مفردة الحسن البصري، 214)
لبناء، ، وا4/444، وابن األنباري، البيان، 4/261( انظر ما قيل فيها: النحاس، إعراب القرآن، 215)

، والالفت للنظر أن البناء قال إن ابن 24، وعبد الفتاح القاضي، القراءات الشاذة، 498اإلتحاف، 
محيصن قرأ "راعنا" في الموضعين بالتنوين، والحق أن ذلك ليس كذلك، فقد قال األهوازي في معرض 

 أ. 1، رواية ابن محيصن، تعريجته على الكلمة في سورة البقرة: " بالتنوين ههنا فقط". انظر: األهوازي 
 (. 11( اآلية ) المؤمنون، 216)
، 2/429، ومكي، الكشف، 455، وابن غلبون، التذكرة، 424( انظر: األزهري، معاني القراءات، 217)

، والبناء، 2/215، وابن الجزري، النشر، 142، واألنصاري، اإلقناع، 448والطبري، التلخيص، 
 . 181اإلتحاف، 

 . 424معاني القراءات، ( انظر: األزهري، 218)
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ما ، كن الواوِ مِ  اءُ التّ  بدلتِ ر ا، فأُ نوين، والمعنى: َوت  ن التّ مِ  بدلٌ  ه في الوقفِ فُ ، فألِ مهلةٍ  بغيرِ  المتابعةُ 
 (.219في تراث) بدلت  أُ 

 حيثُ  عليها بالهاءِ  يقفُ  محيصنٍ  كان ابنُ  قد  "، فأبتِ " على م الوقفُ ما تقدّ  ن مثلِ ومِ 
ه جعلها أنّ  ن وقف عليها بالهاءِ مَ  ةُ (، وحجّ 221)عامرٍ  وابنَ  كثيرٍ  ا بذلك ابنَ ( موافق  220)وقعت  
، اءُ التّ  فَ حذَ تُ   عليها يقضي بأن   فُ "رحمة" و"نعمة"، والوق ن نحوِ التي هي مِ  أنيثِ التّ  تاءِ  بمنزلةِ 

ا ، أمّ في الوصلِ  هاءٍ  ها بغيرِ قرؤُ يان ك "، فقد  ه  يتسنّ " وكذلك كلمةُ  (.222لغتان) واألبةُ  وقيل األبُ 
 ويعقوبَ ِمن السبعِة،  والكسائيِّ  حمزةَ  (، وهذه قراءةُ 223)اكنةِ السّ  كان يأتي بالهاءِ  فقد   في الوقفِ 
 أنّ  محيصنٍ  ابنِ  ن قراءةِ ى مِ (، ويتجلّ 224)والوقفِ  في الوصلِ  بالهاءِ  ، وقرأها الباقون ِمن العشرةِ 

نّ الكلمةِ  ن أصولِ مِ  ليست   الهاءَ   هاءَ  يت  مِّ ها، ولذلك سُ ما قبلَ  حركةِ  لبيانِ  بها في الوقفِ  ما جيءَ ، وا 
التي  صلِ الو  ، كألفِ عنها في الوصلِ  يغنِ استُ  الوقفِ  ؤتى بها في حالِ ما يُ إنّ  ا كانت  مّ ، ولَ كتِ السّ 
 ن أثبتَ مَ  ةُ (، وحجّ 225عنها) يغنِ استُ  صال  متّ  أ بها، وغدا الكالمُ بتدَ ، فإذا لم يُ ؤتى بها لالبتداءِ يُ 

ها ن إثباتِ مِ  ، فال بدَّ ه الجزمُ ما باعثُ ها إنّ ، وسكونُ الكلمةِ  ن أصولِ مِ  الهاءُ  تكونَ  ين أن  في الحالَ  الهاءَ 
 ح هذا الوجهَ رجّ  (، وقد  226"سنه") ةِ ن مادّ مِ  ة  مشتقّ  الكلمةُ  كونُ تين، وعلى ذلك في الحالَ 

 (. 228")ن "األسنِ ها مِ ن عدّ مَ  إلى تخطئةِ  ذهب أبو عبيدةَ  (، وقد  227)اءُ الفرّ 
 

 : المنقوصةُ  األسماءُ 

                                                 

، 5/455، وأبو حيان، البحر، 6/286، والفارسي، الحجة، 424( انظر: األزهري، معاني القراءات، 219)
رواية ابن ، وقد ذهب أبو حيان إلى أن ابن محيصن نون، ولكن األهوازي في "181والبناء، اإلتحاف، 

 " قرر أنه لم ينون. محيصن
، 16، 11، 14، 12، مريم 1أ، واآليات هي : يوسف 9، محيصنرواية ابن ( انظر: األهوازي، 220)

 . 482، الصافات، 25القصص 
، واألنصاري، 284، والطبري، التلخيص، 2/4، ومكي، الكشف، 485( انظر: ابن غلبون، التذكرة، 221)

 . 429، والبناء، اإلتحاف، 2/228، وابن الجزري، النشر، 142اإلقناع، 
 . 6/298، وأبو حيان، البحر، 2/1، ومكي، الكشف، 1/482سي، الحجة، ( انظر في هذا كله: الفار 222)
 (. 268ب، واآلية )البقرة، 4، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 223)
، 4/485، ومكي، الكشف، 289، وابن غلبون، التذكرة، 96( انظر: األزهري، معاني القراءات، 224)

 . 289، والبناء، اإلتحاف، 2/451، وابن الجزري، النشر، 228والطبري، التلخيص، 
 .2/489( مكي، الكشف، 225)

 .428، والكرماني، مفاتيح األغاني، 2/489( مكي، الكشف، 226)
 ، والمعنى عنده: لم تغيره السنون. 4/452( الفراء، معاني القرآن، 227)
 . 4/98( انظر: أبو عبيدة، مجاز القرآن، 228)
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ها ا، وأنّ ن  نه إذا ما كان منوّ مِ  تسقطُ  الياءَ  أنّ  على المنقوصِ  في الوقفِ فصحى ال والقاعدةُ 
جاء "، و"جاء القاضي"كقوِلنا: كأن  يكوَن معرَّف ا؛ ذلك صوٌر؛  حتَ ، وتنٍ منوَّ  كان غيرَ  تبقى إن  

      (، فقد  229)"يا قاضي"، أو منادى؛ نحو: "جواري " ؛ نحو:، أو غيَر منصرفٍ "قاضي المدينةِ 
ما  ضطروا ههنا إلى مثلِ هم لم يُ ؛ ألنّ تنوينٍ  في موضع غيرِ  صارت   حيثُ  "أظهروا في الوقفِ 

في  أجودُ  البيانَ  فإنّ  تنوينٍ  في موضعِ  يكن   ، فإذا لم  ن االستثقالِ مِ  طروا إليه في الوصلِ اُض 
، وِمن العرِب َمن يحذُف في الوصلِ  ها ثابتةٌ مي؛ ألنّ ك: هذا القاضي، وهذا العَ ؛ وذلك قولُ الوقفِ 

 االسمِ  قون على ياءِ ب  يُ  ن  ه كان ممّ أنّ  محيصنٍ  ابنِ  ن قراءةِ مِ  (، والذي يظهرُ 230)هذا في الوقِف"
 هللاِ  : "وما عندَ -هس اسمُ تقدّ - الحقّ  " في قولِ ه وقف على "باقٍ ن ذلك أنّ ، ومِ في الوقفِ  منقوصِ ال

 "، فقد كان يقفُ "واقٍ "واٍل" و" وومثُلها كلمُة "هادٍ  (،231)ها بالوصلِ إلى إثباتِ  ، وال سبيلَ " بالياءِ باق  
ا في (، أمّ 233"الباد") في كلمةِ  والوقفِ  ين الوصلِ في الحالَ  الياءَ  ثبتَ أَ  وقد  (، 232)عليها بالياءِ 

 أنّ  ، والحقّ بالياءِ  وقف عليهنّ  (، فقد  237")(، و"فان  236")اعِ (، و"الدّ 235")وارِ (، و"الجَ 234")وابِ "الجَ 
 عِ في تنوّ  جيِّ ه  اللَّ  باينِ التّ  ، مشيرين إلى أثرِ الوقفِ  في مبحثِ  اهرةِ جوا على هذه الظّ عرّ  قد   القدماءَ 
فيه نحو: هذا قاضي، وغازي، وبها قرأ  تون الياءَ ثبِ يُ  قومٍ  لغةُ  نِ المنوّ في  األفصحِ  ه، "ومقابلُ هيئاتِ 
نه، وعلى هذه مِ  حذفون الياءَ يَ  قومٍ  لغةُ  مِ بالالّ  فِ ه في المعرَّ ، ومقابلُ في أحرفٍ  وورٌش  كثيرٍ  ابنُ 
 (. 238")المتعال   : "الكبيرُ -تعالى–ه قولُ  غةِ اللّ 

 
 داللة   هذا يدل   (، ولعلّ 239ين)" في الحالَ لمهتدِ ن "امِ  الياءَ  حذفَ  قد   محيصنٍ  ابنَ  ولكنّ 

ن  بعةٌ متّ  ةٌ سنّ  القرآنَ  أنّ  بوتِ الثّ  ةَ قطعيّ  في  الياءِ  إبقاءَ  يؤثرُ  ن  ه ممّ ه أنّ على قراءتِ  كان يغلبُ  ، وا 
في  ه "المهتد" ال تسقطُ "الياء" في قراءتِ  أنّ  واستدراكٍ  لٍ إلى تأمّ  الذي يحتاجُ  ، ولعلّ الوقفِ  حالِ 

                                                 

". انظر: سيبويه،  ، ومذهب يونس4/495( انظر: السيوطي، الهمع، 229) اختيار حذفها؛ نحو: "يا قاض 
1/491 . 

 . 1/494( سيبويه، الكتاب، 230)
 ب. 9، رواية ابن محيصن(، وانظر األهوازي، 85( اآلية )النحل، 231)
 (. 45، 44، 5ب، والكلمات من سورة الرعد )9، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 232)
 أ.48، ن محيصنرواية اب(، وانظر 26( اآلية )الحج، 233)
 أ.42، رواية ابن محيصن(. وانظر 44( اآلية )سبأ، 234)
 ب.42، رواية ابن محيصن(. وانظر 42( اآلية )الشورى، 235)
 ب.44، رواية ابن محيصن(. وانظر 9( اآلية )القمر، 236)
 أ.41، رواية ابن محيصن(. وانظر 25( اآلية )الرحمن، 237)
 . 4/499( السيوطي، الهمع، 238)
 (. 45، والكهف، 85أ، واآلية )اإلسراء، 8، رواية ابن محيصنألهوازي، ( انظر: ا239)
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ه، ليس ، ولذلك كلِّ كالكسرةِ  قصيرة   حركة   ها لتغدوَ فضي إلى تقصيرِ يُ  الكالمِ  وصلَ  ولعلّ ، الوصلِ 
ههنا،  ه حذفها في الوقفِ أنّ  ين، صحيحٌ في الحالَ  ه حذف الياءَ إنّ القوُل  وال يستقيمُ  في الفهمِ  يصح  

ه ولى قراءتُ األ ثلِ ن مِ ، ومِ في الوصلِ  ف  حذَ تُ  ها لم  عليه وال شبهة، ولكنّ  يةَ وهذا ال شِ 
 (.241)رها" في الوصلِ "قّص  ه حذف الياءَ إلى أنّ  (، فقد أشار األهوازي  240تعال")"المُ 

 
 ابنِ  في قراءةِ  مخصوصةٍ  ةٍ نحويّ  على ظواهرَ  عريجُ نه التّ د مِ ِص قُ  بحثي   وبعُد، فهذا نظرٌ 

دٌة ُمفرَّ  -كما تقّدم َقب ال   –تلكم الّظواهَر  ، والحّق أنّ يِّ المكّ  محيصنٍ  في المخطوِط وبعِض  قةٌ متعدِّ
ف عنَده قِ ، والّسبيُل إلى تحقيِق هذا الُمبتغى جمُعها تحَت ُعنواناٍت داّلٍة، ومّما وُ كتِب القراءاتِ 

ِر، والّتعّلُق، والحمُل على المعنى، وأثُر تغّيِر صيغِة  رِح ظاهرُة االجتزاِء الّظاهِر والمقدَّ بالّتجليِة والشَّ
، وتعاوُر حروِف المعاني، والوقُف، وقد  الفعِل في الّسياِق الِبن ه ما في مناقشتِ  د الباحثُ تردّ  يويِّ

 ابنِ  قراءةَ  دا أنّ بَ  ، وقد  بين القراءاتِ  والمقابلةِ  ،حليلِ ، والتّ واهرِ الظّ  ؛ عرضِ م بين العرضِ تقدّ 
 ، ولعلّ (242)ة  خاّص  كثيرٍ  ابنِ  ، وقراءةِ ة  عامّ  بعِ السّ  ها بالقراءاتِ ن وجوهِ مِ  تلتقي في كثيرٍ  حيصنٍ مُ 

 خرَ أُ  ا ألبحاثٍ ح  تَ تَ ف  مُ  هذا البحثُ  يكونَ  أن   لُ م... آمُ ان كما تقدّ يّ هما مكّ على ذلك أنّ  الباعثَ 
الّظواهُر الّصرفّيُة والمعجمّيُة في قراءِة ابِن محيصٍن، وهللُا  ،تكامليٍّ  على نحوٍ  ،فيها فُ شرَ ستَ يُ 

   الموّفُق والهادي سواَء الّسبيِل. 
 

 ر والمراجع: المصادثبت 
 المخطوطة:أ. 

بـن ارواية الحسـن البصـري وأبـي عبـد هللا محمـد (، هـ115علي)الحسن بن األهوازي،  -
رقـــــم ، )مكتبـــــة دار إحيـــــاء التـــــراث اإلســـــالمي، القـــــدس الشـــــريف محيصـــــن الســـــهمي،

 .(58المخطوط 

 ب. المطبوعة: 

الء البصري، (، رواية أبي عمرو بن العهـ658ابن األبزازي، أحمد بن جعفر الغافقي) -
 م.2884، تحقيق سر الختم الحسن عمر، دار عمار، عمان، 4ط

 م.4884دراسة الصوت اللغوّي، عالم الكتب، القاهرة،  ،أحمد مختار عمر -

                                                 

 (، وهي "عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال".8( اآلية )الرعد، 240)
 .  ب9، رواية ابن محيصن( انظر: األهوازي، 241)
 . 22، 28، 49، 46، 41، 44، 48، 8، 9( انظر على سبيل التمثيل الصفحات 242)
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ظــاهرة اإلعــراب فــي النحــو العربــي، وتطبيقاتهــا فــي القــرآن الكــريم، دار  ،أحمــد يــاقوت -
 م.4888المعرفة، الجامعة اإلسكندرية، 

معـاني القـرآن، تحقيـق هـدى قراعـة،  ،(هــ246حسـن سـعيد بـن مسـعدة)األخفش، أبـو ال -
 .م4888، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4ط

، 4(، معـاني القـراءات، تحقيـق أحمـد المزيـدي، طهـ458األزهري، أبو منصور محمد) -
 م.4888دار الكتب العلمية، بيروت، 

الحاجـــب، شـــرح كافيـــة ابـــن  ،هــــ(595األســـتراباذي، رضـــي الـــدين محمـــد بـــن الحســـن) -
 م.4889، دار الكتب العلمية، بيروت، 4تحقيق إميل يعقوب، ط

ــــن محيصــــن المكــــي، رســــالة  - ــــراءة اب ــــي ق ــــل الظــــواهر الصــــوتية ف أمــــل العمــــري، تحلي
 .م2884ماجستير، جامعة اليرموك، إربد،

البيــان فـي غريــب إعــراب ، هـــ(655ابـن األنبــاري، أبــو البركـات عبــدالرحمن بــن محمـد) -
 م.2888، دار األرقم ، بيروت، 4هبود، ط ضبطه بركاتالقرآن، 

إيضاح الوقف واالبتداء فـي كتـاب ، هـ(429ابن األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم ) -
ـــدين رمضـــان، ط ـــق محيـــي ال ـــة، دمشـــق، 4هللا عـــز وجـــل، تحقي ، مجمـــع اللغـــة العربي

 م.4854

لـــرواة (، قـــراءات القـــراء المعـــروفين بروايـــات اهــــ6--األنـــدرابي، أحمـــد بـــن أبـــي عمـــر) -
 م.4896، مؤسسة الرسالة، 2المشهورين، تحقيق أحمد الجنابي، ط

المقصد لتلخيص ما في المرشد فـي ، هـ(825أبو يحيى زكريا بن محمد )األنصارّي،  -
 م.4896، دار المصحف، دمشق، 2الوقف واالبتداء، ط

هـــ(، مفــردة الحســن البصــري: تحقيــق ودراســة،  تقــي 115الحســن بــن علــي)، األهــوازي  -
 م. 2882ن مصطفى التميمي، )رسالة ماجستير(، جامعة الخليل، فلسطين، الدي

(، إتحـــاف فضـــالء البشـــر فـــي القـــراءات هــــ4445البنـــاء، أحمـــد بـــن محمـــد الـــدمياطي) -
 م. 4889، دار الكتب العلمية، بيروت، 4األربعة عشر، وضع حواشيه أنس مهرة، ط

، تحقيـق 4قـات القـراء، ط(، غاية النهايـة فـي طبهـ944ابن الجزري، محمد بن محمد) -
 . م4884برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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، مكتبـة 4(، منجد المقـرئين ومرشـد الطـالبين، طهـ944ابن الجزري، محمد بن محمد) -
 م.4885القدسي، القاهرة، 

علي ، تقديم 4طالنشر في القراءات العشر،  ،هـ(944ابن الجزري، محمد بن محمد ) -
 .م4889 لعلمية، بيروت،الضباع، دار الكتب ا

المحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات  ،هــــ(482ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح عثمـــان ) -
 م.4889وت، ر ، دار الكتب العلمية، بي4محمد عطا، طواإليضاح عنها، تحقيق 

تفســير البحـر المحــيط، ، هــ(516أبـو حيــان األندلسـّي، أثيــر الـدين محمــد بـن يوســف ) -
 م.4884، دار الكتب العلمية، بيروت، 4وآخرين، طالموجود  تحقيق عادل عبد

(، الحجــة فــي القــراءات الســبع، تحقيــق أحمــد هـــ458ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد) -
 م. 4888، دار الكتب العلمية، بيروت، 4المزيدي، ط

(، اإلقنـاع فـي القـراءات السـبع، تحقيـق هــ618ابن خلف األنصاري، أبو جعفـر أحمـد) -
 م.4888ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا4أحمد المزيدي، ط

التيسـير فـي القـراءات السـبع، تصـحيح  ،هــ(111أبو عمرو عثمان بن سـعيد) الداني،  -
 م.4848أوتوبرتزل، إستنطبول، 

، 4المكتفــى فـــي الوقــف واالبتـــدا، ط ،هـــ(111أبــو عمـــرو عثمــان بــن ســـعيد) ، الــداني -
 م.4894بغداد،  تحقيق جابر زيدان مخلف، وزارة األوقاف والشؤون الدينية،

، تحقيـــق بشـــار عـــواد 4الـــذهبي، معرفـــة القـــراء الكبـــار علـــى الطبقـــات واألعصـــار، ط -
 م. 4891وآخرين، مؤسسة الرسالة، 

(، الكــافي فـي القـراءات السـبع، تحقيــق هــ155الرعينـي، أبـو عبـد هللا محمــد بـن شـريح) -
 م.2888، دار الكتب العلمية، 4أحمد محمود الشافعي، ط

رَكشــي، بــدر - البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق  ،هـــ(581الــدين محمــد بــن عبــدهللا) الزَّ
 م.4895محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 

ـــل  ،هــــ(649الزمخشـــري، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر ) - الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزي
 م.4855، دار الفكر، القاهرة، 4وعيون األقاويل في وجوه التأويل،ط
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ـــو بشـــر ع - ـــق عبدالســـالم ، هــــ(498مـــرو بـــن عثمـــان)ســـيبويه، أب ـــاب ســـيبويه، تحقي كت
 م.4899، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4هارون، ط

 تحقيـق مركـز ،اإلتقـان فـي علـوم القـرآن، هــ(844السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر) -
، مكتبــة نــزار 2الدراســات والبحــوث بمكتبــة نــزار البــاز، إشــراف عبــدالمنعم إبــراهيم، ط

 م.4889الباز، الرياض، 
مـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، ، ههـ(844السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر) -

 م.4889تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، 4الظـــواهر اللغويـــة فـــي قـــراءة الحســـن البصـــري، دار الفكـــر، ط، صـــاحب أبـــو جنـــاح -
 م. 4888عمان، 

، دار 4ن علـى شـرح األشـموني، طحاشية الصـبا ،هـ(4285الصبان، محمد بن علي) -
 م.4885الكتب العلمية، بيروت، 

(، التلخـــيص فـــي القـــراءات الثمـــاني، تحقيـــق هــــ159الطبــري، أبـــو معشـــر عبـــد الكـــريم) -
 م. 4882، )د.ن(، جدة، 4محمد حسن موسى، ط

، 4القـــراءات الشـــاذة، دار الكتـــاب العربـــي، طءات الشـــاذة، اعبــد الفتـــاح القاضـــي، القـــر  -
  .م4894بيروت، 

التبيـان فـي إعـراب القـرآن، تحقيـق  ،هــ(545العكبري، أبـو البقـاء عبـدهللا بـن الحسـين ) -
 م.4895، دار الجيل، بيروت، 2علي البجاوي، ط

، 2هـ(، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، ط4898أبو الفالح ابن العماد الحنبلي) -
 م.4858دار المسيرة، بيروت، 

 م.  2884، دار عمار، 4ماء التجويد، طغانم قدوري، الدراسات الصوتية عند عل -

(، التـــذكرة فـــي القـــراءات، تحقيـــق ســـعيد هــــ488ابـــن غلبـــون، طـــاهر بـــن عبـــد المـــنعم) -
 م.2884زعيمة، دار ابن خلدون، اإلسكندرية،

هـــ(، الحجــة للقــراء الســبعة، تحقيــق بــدر الــدين 455الفارســي، الحســن بــن عبــد الغفــار) -
 م. 4895، دمشق، ، دار المأمون للتراث4قهوجي وآخرين، ط
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معاني القرآن، تحقيق أحمد نجاتي، ومحمـد ، هـ(285الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد) -
 م.4866النجار، الدار المصرية، القاهرة، 

لطائف اإلشارات لفنون القراءات،  ،هـ(824القسطالني، شهاب الدين أحمد بن محمد) -
يــاء التــراث اإلســالمي، تحقيــق عــامر الســيد عثمــان، وعبــد الصــبور شــاهين، لجنــة إح

 م.4852القاهرة، 

، تحقيـق 4(، مفـاتيح األغـاني فـي القـراءات والمعـاني، طهــ654الكرماني، أبو العـالء) -
 م.2884عبد الكريم مدلج، دار ابن حزم، بيروت، 

، تحقيـــق شـــوقي 2(، الســـبعة فـــي القـــراءات، طهــــ421ابـــن مجاهـــد، أحمـــد بـــن موســـى) -
 ضيف، دار المعارف، القاهرة، د.ت. 

(، القـراءات الثمـاني للقـرآن الكـريم، تحقيـق إبـراهيم 6--اإلمام محمد الحسن بـن علـي) -
 م.4886، 4عوض وأحمد صقر، المجموعة الصحفية للدراسات والنشر، ط

، دار ابــن كثيــر، دمشـــق، 4محمــد خــاروف، الميســر فــي القــراءات األربعــة عشــرة، ط -
 .م4886

، دار عمـــــار، عمـــــان، 4، طمحمـــــد القضـــــاة وآخـــــرون، مقـــــدمات فـــــي علـــــم القـــــراءات -
 م. 2884

ــــي توجيــــه القــــراءات العشــــر المتــــواترة، ط - دار الجيــــل، ، 2محمــــد محيســــن، المغنــــي ف
 م.4899بيروت، 

، دار الفكــــر المعاصــــر، 4محمــــود الصــــغير، القــــراءات الشــــاذة وتوجيههــــا النحــــوي، ط -
  م.4888بيروت، ودار الفكر، دمشق، 

ـــر هــــ656ابـــن أبـــي مـــريم) - ـــق عمـــر 4اءات وعللهـــا، ط(، الموضـــح فـــي وجـــوه الق ، تحقي
 م. 4884الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، 

، تحقيـق 4، تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، ط(هـ512)ي، جمال الدين يوسفزّ المِ  -
 م. 4889بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

محيـي الـدين ، تحقيـق 4(، اإلبانة عن معاني القراءات، طهـ145مكي بن أبي طالب) -
 م. 4858رمضان، دار المامون، دمشق، 
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(، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، هـــ145مكــي بــن أبــي طالــب) -
 م. 4885، مؤسسة الرسالة، بيروت، 6تحقيق محيي الدين رمضان، ط

، دار 4اإلعــــراب وأثــــره فــــي ضــــبط المعنــــى، دراســــة نحويــــة قرآنيــــة، ط ،منيــــرة العلــــوال -
 م.4884عية، اإلسكندرية، المعرفة الجام

، 4إعراب القرآن، تحقيق زهير زاهد، ط، هـ(449النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد ) -
 م.4899عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 

القطـع واالئتنـاف، تحقيـق أحمـد العمـر، ، هــ(449النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد) -
 م.4859، مطبعة العاني، بغداد، 4ط


