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 األستاذ املساعد بقسم أصول اللغة
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 ةـــــدمــاملق
لخلق أجمعين، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف ا

 سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

 أما بعد..

فالقرآن الكريم معجزة اإلسالم الباقية ما تعاقب الليل والنهار، وهو كالم 

ڳ  چ اهلل الذي وعد بحفظه فلم تصل إليه يد التحريف والتبديل، قال تعالى: 

 -علماء قديًما وحديًثا [، وقد عني ال9]الحجر:  چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

بقراءاته جمًعا وتوجيًها، فمنهم من اقتصر في جمعه على القراءات السبعة، 

هـ( في كتابه: )السبعة(، ومنهم من اقتصر على 324مثل: ابن مجاهد )ت 

هـ( في كتابه: )النشر في القراءات 833العشرة، مثل: ابن الجزري )ت 

ألربعة عشر وهو البنا الدمياطي العشر(، ومنهم من جعل كتابه للقراءات ا

هـ( في كتابه: )إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر(، أْو 1117)ت 

هـ( في كتابه: 465ِلَما هو أكثر من ذلك، كما فعل أبو القاسم الهذلي )ت 

)الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها(، وهؤالء السابقون 

اءات المتواترة، مثل: ابن مجاهد، وابن الجزري ، منهم من اقتصر على القر

ومنهم جمع قراءات شاذة إلى جانب القراءات المتواترة، كما فعل أبو القاسم 

 الهذلي، والبنا الدمياطي.

ولم يقتصر األمر على ذلك، فقد وجدنا بعض العلماء يخص مؤلفه بجمع 

اب المنسوب هـ( في الكت370القراءات الشاذة، كما فعل ابن خالويه )ت 

إليه: )مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه(، والكرماني 

ه تقريًبا( في كتابه: )شواذ القراءات(، كما حوت كتب التفسير كثيًرا 535)ت
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 من القراءات الشاذة.

أما عن الكتب التي ُعني مؤلفوها بتوجيه القراءات القرآنية، فبعضها 

لقراءات المتواترة، كما فعل وابن خالويه )ت اتجهت العناية فيها إلى ا

هـ( في كتابه: 377هـ( في كتابه: )الحجة(، وأبو علي الفارسي )ت370

هـ( في كتابه: )حجة 403)الحجة للقراء السبعة(، وابن زنجلة )ت 

هـ( في كتابه: )الكشف عن 437القراءات(، ومكي بن أبي طالب القيسي )ت 

 حججها(.وجوه القراءات السبع وعللها و

واتجهت عناية آخرين إلى توجيه القراءات الشاذة، كما فعل ابن جني 

هـ( في كتابه: )المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح 392)ت

 هـ( في كتابه: )إعراب القراءات الشواذ(.616عنها( ، والعكبري )ت 

كما اتجهت عناية كثير من المفسرين إلى توجيه بعض القراءات 

هـ( في تفسيره: )البحر 745اترة كانت أم شاذة، كما فعل أبو حيان )ت متو

هـ( في تفسيره: )الدر المصون في 756المحيط(، والسمين الحلبي )ت 

 علوم الكتاب المكنون( وغيرهما.

والبحث في القراءات القرآنية تتوق إليه نفُس كّل باحث، لذا كنت 

فتابعت البحث في كتب  حريًصا على دراسة إحدى القراءات القرآنية،

القراءات الشاذة، فلفتْت انتباهي قراءُة يزيد بن قطيب، ووجدت ابن الجزري 

هـ( يعتمد على قراءته  745، كما وجدت أبا حيان )ت (1)هـ( يوثقه 833)ت 

                                                           

م دار 2006هررـ 1427األولررى  -ط  – 2/333( ينظررر: غايررة النهايررة، البررن الجررزري 1)

ححة اعتمردت علرى الطبعرة األولرى للكتراب لبنران )طبعرة مصر –الكتب العلمية بيرروت 

م  برجستراسر(.1932التي ُعني بنشرها سنة 
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في تأييد معنى قراءة متواترة، وذلك قوله عن إعراب لفظة )الجن( من قوله 

وأحسن مما أعربوه ما [: )100عام: ]األن چ ...ې  ې  ى  ىچ تعالى: 

سمعت من أستاذنا العالمة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يقول 

فيه قال: انتصب الجن على إضمار فعل جواب سؤال مقّدر كأنه قيل: َمْن 

َجَعُلوا هللِه ُشَرَكاء؟ قيل: الجّن، أي جعلوا الجنه، ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي 

يزيد بن قطيب: )الجنُّ( بالرفع، على تقدير: هم الجن، جواًبا لمن قال: حيوة و

من الذي جعلوه شريًكا؟ فقيل له: هم الجنُّ، ويكون ذلك على سبيل االستعظام 

 (1) لما فعلوه، واالنتقاص لمن جعلوه شريًكا هلل(.

ومنها  -كما وجدته َوَغْيَرُه من العلماء يعتمدون على قراءات شاذة 

في َردِّ معنى لفظة قرآنية قال به أبو عبيدة معمر بن المثنى  -ابن قطيبقراءة 

 ، فطابت نفسي لدراسة هذه القراءة.(2)هـ( 210)ت

ولمها كانت قراءُة يزيد بن قطيب متفرقًة في بطون كتب القراءات 

والتفسير، لم يجمعها كتاب واحد، عقدت النية على جمعها ودراستها من 

أن الدكتور سعيد  –بعد ذلك العزم  –والداللية، وتبين لي الناحيتين الصوتية 

بن علي الغامدي قام بدراستها من الناحية النحوية في بحث نشره في العدد 

                                                           

تحقيق الشيخ عادل أحمرد عبرد الموجرود  - 4/196( ينظر: البحر المحيط، ألبي حيان 1)

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1993هـ 1413األولى  –ط  -وآخرين، 

الرردر المصررون فرري علرروم الكترراب المكنررون،  ظررر:، وين7/102( ينظررر: البحررر المحرريط 2)

 –دار القلررم  –ط  –تحقيررق الرردكتور أحمررد محمررد الخررراط  - 8/653للسررمين الحلبرري 

تحقيرق  - 15/220دمشرق، اللبراب فري علروم الكتراب، البرن عرادل الدمشرقي الحنبلري 

دار  –م 1998هررـ 1419األولررى  –ط  –الشرريخ عررادل أحمررد عبررد الموجررود وآخرررين 

من هذا البحث. 64، 63لبنان، وتنظر: ص –بيروت  –علمية الكتب ال
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الحادي عشر من مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، تحت 

عنوان: )التوجيهات النحوية لقراءة يزيد بن قطيب الشامي(، ووعد في 

، وبناء على (1)من الناحية الصرفية -أيًضا  –البحث بدراستها  مقدمة هذا

ذلك فإن الناحيتين: الصوتية والداللية ال زالتا في حاجة إلى الدراسة، فقوي 

العون والسداد، فقمت بجمع القراءة من  –عز وجل  –العزم، وسألُت اهلل 

بعض كتب القراءات الشاذة، وبعض كتب التفسير، ووجدت قليال منها في 

المعجمات اللغوية، ثم قمت بتصنيفها صوتيًّا ودالليًّا، ودراستها، ورجعت إلى 

من الكتب  -على وجه الخصوص  –كثير من المصادر والمراجع، واستفدت 

التي ُعنيت بالقراءات القرآنية جمًعا، أْو جمًعا وتوجيها، وكذلك من بعض 

دراستي المنهج  كتب اللهجات العربية، والمعاجم اللغوية، واتبعت في

 الوصفي والتحليلي، وجاءت خطة البحث على النحو التالي:

وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج  املقدمة:

 البحث وخطته.

 ويشتمل على التعريف بابن قطيب. التمهيد:

 قراءة يزيد بن قطيب دراسة صوتية املبحث األول:

 وفيه ثالثة مطالب:

 تباع الحركي.اإل املطلب األول:

 اإلبدال بين الصوائت. املطلب الثاني:

                                                           

( ينظررر: التوجيهررات النحويررة لقررراءة يزيررد برررن قطيررب الشررامي، د. سررعيد بررن علررري 1)

 253الغامرردي، بحررث منشررور بمجلررة معهررد اإلمررام الشرراطبي للدراسررات القرآنيررة ص

 م.2011هـ / مايو 1432جمادى اآلخرة  –السنة السادسة  –العدد الحادي عشر 
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 حذف الصائت. املطلب الثالث:

 قراءة يزيد بن قطيب دراسة داللية املبحث الثاني:

 وفيه مطلبان:

 الترادف والفروق اللغوية. املطلب األول:

 االلتفات. املطلب الثاني:

 البحث. وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل اخلامتة:

 فهرس املصادر واملراجع

إن كنت ُوفِّقت فهذا ما أردت )وما توفيقي إال باهلل عليه  

 توكلت وإليه أنيب( وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان.

 واهلَل أسأُل التوفيَق لما ُيِحّب ويرضى.

 وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه أجمعين

 آِخُر َدْعَواَنا َأِن اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِميَن()َو
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 التعريف بابن ُقَطْيب

بالبحث في كتب الطبقات والتراجم يتبين لنا أن ما جاء عن يزيد بن 

قطيب قليل جدًّا، ال يكفي للكشف عن شخصية هذا القارئ، وال يبين أين 

 ي التعرف عليه.ُولد؟ وال متى ُولد؟ أو غير ذلك مما يفيد ف

وعلى العموم سأحاول إبراز صورته بما يتيسر من خالل ما جاء عنه 

 في كتب الطبقات والتراجم.

 امسه ونسبه:

 (1)هو يزيد بن قطيب السهُكوِنّي الشامي الِحْمِصّي.

 رأي العلماء فيه:

 (2)هـ(.354َوثهَقُه ابن حبان )ت 

                                                           

 4/426، تهررذيب التهررذيب، البررن حجررر 2/333( ينظررر: غايررة النهايررة، البررن الجررزري 1)

مؤسسررة الرسررالة، تهررذيب الكمررال فرري  –ط  –باعتنرراء إبررراهيم الزيبررق، عررادل مرشررد 

األولرررى  -ط  –تحقيرررق د/ بشرررار عرررواد معرررروف  32/227أسرررماء الرجرررال، للمرررزي 

 353/ 8يخ الكبيرر، للبخراريبيرروت، الترار -مؤسسة الرسرالة  –م 1992هـ 1413

حيردر  –مطبعرة مجلرس دائررة المعرارف العثمانيرة  –)القسم الثاني من الجزء الرابع( 

 –م 1973هرـ 1393األولرى  -ط  – 5/544الهند، الثقرات، البرن حبران  –آباد الدكن 

الهنرد ، تراريخ اإلسرالم  –حيردر آبراد الردكن  –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 –تحقيق د. بشار عواد معروف  340، 3/339المشاهير واألعالم، للذهبي ووفيات 

بيررروت، الجرررح والتعررديل، البررن أبرري  -دار الغرررب اإلسررالمي  –م 2003األولررى  -ط 

 -م 1953هررـ 1372األولرى  -ط  –)القسرم الثرراني مرن الجرزء الرابررع(  9/285حراتم 

 الهند. –كن حيدر آباد الد –مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

.5/544( ينظر: الثقات، البن حبان 2)
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 (1)راءة ُيْنَسُب إليه(وقال عنه ابن الجزري: )ثقة، له اختيار في الق

 (2)وقال ابن حجر: )مقبول، من السادسة(.

 شيوخه:

من المؤكد أن ابن قطيب تتلمذ على يد مجموعة من العلماء والقراء، 

لكن كتب الطبقات والتراجم لم تذكر سوى شيخ واحد فقط أخذ عنه ابن 

 قطيب القراءة، هو:

صي، تابعي أبو بحرية عبد اهلل بن قيس، السكوني الكندي الحم

رضي اهلل عنه  –مشهور، صاحب اختيار في القراءة، قرأ على معاذ بن جبل

 (3).-رضي اهلل عنه  –وروى عنه، وعن عمر بن الخطاب  -

 

 

                                                           

 .2/333( غاية النهاية 1)

تحقيرررق أبرررو األشررربال صرررغير أحمرررد شررراغف  1081( تقريرررب التهرررذيب، البرررن حجرررر 2)

الناشر دار العاصمة للنشرر والتوزيرع. وتجردر اإلشرارة هنرا إلرى أن ابرن  –الباكستاني 

دسررة، فررذكر أن أحرروال الُمَتررَرَجم لهررم فرري مررراده بالسا -فرري مقدمررة كتابرره  -حجررر َبرريهَن 

كتابه انحصرت في اثنتي عشرة مرتبة، وانحصررت طبقراتهم فري اثنتري عشررة طبقرة 

كذلك، ثم بين المراد بكرل مرتبرة، وقرال عرن السادسرة: )مرن لريس لره مرن الحرديث إال 

يرث القليل، ولم يثبت فيره مرا ُيْترَرك حديُثره مرن أجلره، وإليره اإلشرارة بلفر : مقبرول، ح

ُيتابع، وإال فليِّن الحرديث(، ثرم قرال فري بيران المرراد برالطبقتين: الخامسرة والسادسرة: 

)الخامسررة: الطبقررة الصررغرى مررنهم )يقصررد التررابعين(، الررذين رأوا الواحررد واالثنررين 

)يقصد من الصحابة(، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصرحابة كراألعم . السادسرة: 

ثبررت لهررم لقرراء أحررد مررن الصررحابة، كررابن ُجررَرْيج(. طبقررة عاصررروا الخامسررة، لكررن لررم ي

 .82، 81تقريب التهذيب 

.2/333، غاية النهاية 227/ 32( ينظر: تهذيب الكمال، للمزي 3)
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 تالمذته:

ذكرت كتب التراجم خمسة ممن تتلمذوا على يد يزيد بن قطيب، أحدهم 

 روى القراءة عنه، وهو:

دي الشامي، صاحب القراءة أبو الَبَرْهَسم عمران بن عثمان الزبي 

 (1)الشاذة، روى الحروف عن يزيد بن قطيب.

 وأربعة َحدهثوا عنه، أي: رووا الحديث عنه، وهم:

 (2)صفوان بن عمرو السهْكَسِكّي. 

 (3)الوليد بن سفيان بن أبي مريم الغساني الشامّي. 

 (4)أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني الشامّي. 

 (5)أبو إبراهيم الكلبي. 

 فاته:و

لم تهتم كتب الطبقات والتراجم كثيًرا ببيان سنة وفاته، لكني وجدت 

 إشارتين لعلهما تفيدان في تحديد سنة وفاته ولو بالتقريب:

هـ(، وردت عند حديثه عن أبي بحرية عبد اهلل 465للهذلي )ت  األوىل:

بن قيس شيخ ابن قطيب، فذكر أن أبا بحرية )توفي سنة تسع عشر ومائة 

                                                           

 .2/333( ينظر: غاية النهاية 1)

، غايررة النهايررة 3/340، ترراريخ اإلسررالم 227/ 32( ينظررر: تهررذيب الكمررال، للمررزي 2)

2/333. 

 .2/333، غاية النهاية 3/340، تاريخ اإلسالم 227/ 32زي ( تهذيب الكمال، للم3)

 .2/333، غاية النهاية 227/ 32( ينظر: تهذيب الكمال، للمزي 4)

.3/340( ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي 5)
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في القراءة ابن قطيب، وأقام بعده سنة ونصًفا وتوفي، وخلفه شريح وخلفه 

 هـ.121، وهذا معناه أن يزيد بن قطيب توفي سنة (1)بن يزيد أبو حيوة(

هـ( وتوحي بأن وفاة ابن قطيب كانت بين سنتي 748للذهبي ) الثانية:

هـ، حيث َعده الذهبيُّ ابَن قطيب في الطبقة الثانية عشرة 120هـ و 111

التي تحدث فيها عن المشاهير الذين كانت وفاتهم بين السنتين و

 ، وهذا قريب مما ذكره الهذلي قبله.(2)المذكورتين

                                                           

( ينظر: الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها، ألبري القاسرم يوسرف برن 1)

 –ط  –تحقيررق جمررال بررن السريد بررن رفرراعي الشررايب ، 57علري بررن جبرراره الهرذلي ص

 مؤسسة سما للنشر والتوزيع. –م 2007هـ 1428األولى 

.350:  3/199( ينظر: تاريخ اإلسالم 2)
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 املبحث األول: الدراسة الصوتية

 

 وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول:

املطلب الثاني:

املطلب الثالث:
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 اإلتباع احلركيملطلب األول: ا

چپ  پ  پ  پچ  

بضم دال )الحمد( وكسر الالم األولى من  -قرأ الجمهور )الَحْمُد هللِه( 

)هلل(، ووردت القراءة في الشواذ )الحمُد هللُه( برفع الدال وضم الالم ونسبها 

، واقتصر ابن خالويه، (1)بالكرماني إلى إبراهيم بن أبي عبلة، ويزيد بن قطي

، (2)على ابن أبي عبلة –في نسبتها  –، وأبو حيان  عطية والزمخشري، ابن

 (3)ونسبها ابن جني إلى أهل البادية.

                                                           

مؤسسرة  –ط  –تحقيرق د. شرمران العجلري  40( ينظر: شواذ القراءات، للكرمراني ص1)

 لبنان. –بيروت  –البالغ 

مكتبرة  –ط  – 9كتراب البرديع، البرن خالويره ص ( ينظر: مختصر في شواذ القرآن مرن2)

تحقيررق الشرريخ عررادل أحمررد عبررد  1/113القرراهرة، الكشرراف، للزمخشررري  –المتنبرري 

 –الناشرررر مكتبرررة العبيكررران  –م 1998هرررـ 1418األولرررى  –ط  –الموجرررود وآخررررْين 

تحقيررق  1/72الريررا ، المحرررر الرروجيز فرري تفسررير الكترراب العزيررز، البررن عطيررة 

مطبوعرررات وزارة  -م 2007هرررـ 1428الثانيرررة  –ط  –روق وآخررررين الرحالرررة الفرررا

، وبهرذا 1/131األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر، البحر المحيط، ألبري حيران 

يتضح لنا عدم دقة ما ذكره الدكتور عبده الراجحي في قوله: )ُيلح  أن قراءة ]الَحْمُد 

روايرة عرن أهرل الباديرة( ويرجرع  لم ُترْرَو عرن قرارئ بعينره برل جراءت –بالضم  –هلُل[ 

السرربب فرري ذلررك اعتمرراده علررى مررا جرراء فرري المحتسررب دون غيررره. ينظررر: اللهجررات 

 –دار المعرفرة الجامعيرة  –152العربية في القراءات القرآنية، د/عبرده الراجحري ص

 م.1996اإلسكندرية 

 1/37ي ( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البرن جنر3)

المجلررس األعلررى  –م 1994هررـ 1415 –ط  –تحقيرق علرري النجرردي ناصررف وآخررين 

 للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف بالقاهرة.
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 (1)وقرأ آخرون: )الَحْمِد هللِه( بكسر الدال إتباًعا لكسر الالم.

 وفي هاتين القراءتين الشاذتين إتباع حركّي حيث ُضمهت الالم إتباًعا

لحركة الدال، وذلك في القراءة المنسوبة ليزيد بن قطيب وَمْن معه، وفي 

 القراءة الثانية ُكِسرت الداُل إتباًعا لحركة الالم.

وتجدر اإلشارة إلى أن قراءة ابن قطيب وَمْن معه وهي القراءة بضّم الم 

الجر من )هلل( إتباًعا لحركة الدال من )الحمد( فضهلها الزمخشريُّ )ت 

هـ( على القراءة األخرى، المنسوبة للحسن البصري وَمْن وافقه، وهي 538

القراءة بكسر الدال إتباًعا لحركة الالم، وعلهة التفضيل تكمن لديه في أّن 

إتباع حركة البناء لحركة اإلعراب أقوى من العكس، كما علل وقوع اإلتباع 

واحدة، لكثرة في كلمتين بأنه من قبيل تنزيل الكلمتين منزلة الكلمة ال

 (2)استعمالهما مقترنتين.

                                                           

( ُنسرربت هررذه القررراءة إلررى: الحسررن بررن أبرري الحسررن البصررري ، ومحمررد بررن السررميفع 1)

اذ اليماني، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وزيد بن علي، ورؤبة ينظر: مختصر في شرو

، إتحاف فضالء البشر بالقراءات 40، شواذ= =القراءات، للكرماني ص9القرآن ص

تحقيق د/ شرعبان محمرد إسرماعيل  2/363األربعة عشر، للشيخ أحمد بن محمد البنا 

مكتبرة الكليرات األزهريرة  –بيرروت  –عالم الكتب  –م 1987هـ 1407األولى  –ط  -

 .1/131، البحر المحيط 1/72، المحرر الوجيز 1/113القاهرة، الكشاف  –

.1/113( ينظر: الكشاف، للزمخشري 2)
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هـ( للعلة 779اإلماُم الرَُّعْيِنيُّ )ت  –كذلك  –وضعهف قراءَة الحسِن 

نفسها التي ذكرها الزمخشري يقول الرعيني: )وفي هذه القراءة ضعٌف؛ ألن 

 .(1)فيها إتباَع حركة اإلعراب لحركة البناء(

   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ قال تعالى:  -2

 [24]النساء:  چڀڀ  ڀ ڀ 

اْلُمْحَصَنات( في هذا اتفق القراء السبعة على  فتح الصاد من كلمة )

الموضع دون غيره، أما في غيره فقد انفرد الكسائي بكسر الصاد من كلمة 

 (2))اْلُمْحصَنات(.

 (3)قرأ يزيد بن قطيب : )والُمْحُصَنات( بضم الصاد.و

                                                           

 67( تحفة األقران في ما قرئ بالتثليث من حرروف القررآن، ألبري جعفرر الرعينري ص1)

م دار كنررروز 2007هرررـ 1428الثانيرررة  –ط  –تحقيرررق الررردكتور علررري حسرررين البرررواب 

 المملكة العربية السعودية. –الريا   –إشبيليا 

دار  -الثالثررة  -ط  -تحقيررق د. شرروقي ضرريف  230لسرربعة، البررن مجاهررد ص( ينظررر: ا2)

مصر، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي  -المعارف 

 –م 1974هرـ 1394 –ط  –تحقيرق د. محيري الردين رمضران  1/384طالب القيسي 

بعرة عشرر، للبنرا دمشق، إتحراف فضرالء البشرر برالقراءات األر –مجمع اللغة العربية 

 .1/508الدمياطي 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 3/222( ينظر: البحر المحيط، ألبي حيان 3)

، تحفررة األقررران، للرعينرري 6/297، اللبرراب فرري علرروم الكترراب 2/515البررن عطيررة 

، ونسبها الكرماني ليحيرى برن وثراب، ينظرر: 3/646، الدر المصون 111، 110ص

فرري كتابرره:  –دون نسرربة  –، وذكرهررا العكبررري 133ات، للكرمرراني صشررواذ القررراء

 –ط  –دراسرة وتحقيرق محمرد السريد أحمرد عرزوز  1/378إعراب القرراءات الشرواذ 

لبنان. –بيروت  –عالم الكتب  –م 1996هـ 1417األولى 
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باًعا لضمة الميم رغم وجود الحاء في القراءة السابقة ُضمهت الصاُد إت

 –حاجز غير حصين، وذلك كقولهم: ِمْنِتن  –هنا  –بينهما؛ ألنها ساكنة فهي 

 (1)، في: ُمْنِتن.-بكسر الميم والتاء 

هـ( على قراءة يزيد بن قطيب بقوله: )كأنه لم 756لذا عّلق السمين الحلبي )ت 

هـ(: )وأما قراءة الضمّ 779َعْيِنّي )ت ، وقال الرُّ(2)يعتّد بالساكن فأتبع الصاد للميم(

 .(3)فقرأ بها يزيد بن قطيب، ووْجُههَا أّن ضمه الصاد إتباٌع لضمِّ الميم(

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  -3

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 [28]التوبة:  چڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڃ

في غير إتباٍع  –بالكسر  –: ِنْجٌس هـ(: )وقد ُيقال650قال الصغاني )ت 

ِلِرْجس، ومنه قراءة الحسن بِن عمران، وُنَبيٍح، وأبي واقد، والجرهاِح، وابِن 

 (4)ُقَطْيٍب: "إنهما المشركون ِنْجٌس"(.

                                                           

، اللبررراب، البرررن عرررادل 2/515، المحررررر الررروجيز 3/222( ينظرررر: البحرررر المحررريط 1)

 .111، 110األقران، للرعيني ص، تحفة 6/297

 .3/646( الدر المصون 2)

 .111، 110( تحفة األقران، للرعيني ص3)

)ن    3/434( التكملة والذيل والصلة لكتاب ترا  اللغرة وصرحاح العربيرة، للصرغاني 4)

القراهرة،  -مطبعرة دار الكترب –م 1973 –ط  –س( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

تحقيرق أ/ عبررد  5/18لطرائف الكترراب العزيرز، للفيروزابرادي  بصرائر ذوي التمييرز فري

المجلررس األعلررى للشررئون اإلسررالمية  –م 1992هررـ 1412 -ط  -العلرريم الطحرراوي  

 -نسرربتها فرري -)ن   س(، واقتصررر الكرمرراني  534/ 16بالقرراهرة، تررا  العررروس 

بري ، وُنسربت إلرى أ212على الحسن بن عمرران، ينظرر: شرواذ القرراءات، للكرمراني 

، واللبرراب، البررن عررادل 5/29، والبحررر المحرريط 4/286حيرروة فرري: المحرررر الرروجيز 

 .3/31، والقراءة دون نسبة في: الكشاف، للزمخشري 10/60
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وُفسِّرت هذه القراءة بأّنها أي: )ِنْجٌس( اسُم فاعل في األصل على 

بعد إتباع فائه، كما خففوا في  )َفِعل(، أي: )َنِجس( ثم ُخفَِّف بسكون عينه

، وهذا (1)غيره، فقالوا في َكِتف: ِكْتف، وفي َكِبد: ِكْبد، وفي َكِرش: ِكْرش

القول يستلزم حذف موصوٍف قامت هذه الصفة مقامه، والتقدير: فريق 

 (2)ِنْجٌس، أو: ِجْنٌس ِنْجٌس، أو: َضْرٌب ِنْجٌس.

: )وثوٌب َنِجٌس، بالكسر: حيث قال –أيًضا  –وذكر الفيومي ما يفيد ذلك 

 (3)اسم فاعل، وبالفتح: وصٌف بالمصدر(.

وبناء على ما سبق فإّن كلمة )ِنْجس( أصلها: )َنِجس( على وزن: 

بكسر  -)َفِعل(، ثم ُأْتبعت فيها الفاُء العيَن، فصارت: )ِنِجس(، على وزن: ِفِعل 

بكسر  –على ِفْعل  ثم ُخفَِّفت العين باإلسكان فصارت: )ِنْجس(، –الفاء والعين 

 فسكون، وعلى ذلك فقد مرت الكلمة بمرحلتين:

حركّي، حيث ُكسرت فاء الكلمة  –هنا  –اإلتباع، وال يخفى أن اإلتباع  األوىل:

إتباًعا لكسر العين، وهو من قبيل اإلتباع الرهجعي، حيث تأثر الصوت األول بالصوت 

 (4)لسابق.من الالحق على ا –هنا  –الثاني، أي أّن التأثير 

                                                           

)ك ر ش(، المصررباح المنيررر  5/3855)ك ت ف(،  5/3820( ينظررر: لسرران العرررب 1)

 )ك ر ش(. 530)ك ت ف(،  525)ك ب د(،  523ص

 .10/60، اللباب، البن عادل 5/29لبحر المحيط ، ا3/31( ينظر: الكشاف 2)

)ن   س(. 594( المصباح المنير، للفيومي ص3)

هررـ 1418 –ط  – 379( ينظررر: دراسررة الصرروت اللغرروي، د. أحمررد مختررار عمررر ص4)

 القاهرة. –عالم الكتب  –م 1997
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التخفيف، حيث ُخفَِّفت العين باإلسكان فصارت: )ِنْجس(، على  الثانية:

 .-بإذن اهلل  –بكسر فسكون، وسأعر  لهذا في مبحث مستقّل  –ِفْعل 

ال  –بكسر النون وسكون الجيم  –وذهب الفراء إلى أّن كلمة )ِنْجس( 

رب تقول: ِنْجس إال ال تكاد العتقال بهذا الضبط إال مع كلمة )ِرْجس(، فقال: )

ونقل بعُض العلماء هذا  (1)وقبلها ِرْجس، فإذا أفردوها قالوا: َنَجس ال غير(

، (3)، وذكره آخرون دون عزو إلى الفراء(2)الرأَي عن الفراء دون تعليق

وذهب الزمخشري )في الكشاف(، والزهبيدي )في تا  العروس( إلى أّنه من 

للزوم، أو الوجوب، واستدّل الزهبيدي على ، وليس من باب ا(4)باب الكثرة فقط

أنه أكثريٌّ بالقراءة التي معنا، حيث ُأْفردت فيها لفظة )ِنْجس(، وأرى أّن هذا 

 هو الصواب، فالقراءة حجة قوية لهذا االستعمال.

                                                           

 .1/430( معاني القرآن، للفراء 1)

الرردار المصرررية  –ط  –سررن هاللرري تحقيررق أ/ علرري ح 10/593( ينظررر: تهررذيب اللغررة 2)

 )ن   س(. 6/4352، لسان العرب 7/276للتأليف والترجمة، المحكم 

شررح وتحقيرق د/ عبرد الجليرل عبرده شرلبي  2/441( معاني القرآن وإعرابه، للزجا  3)

بيرررروت، اللبررراب، البرررن عرررادل  –عرررالم الكترررب  –م 1988هرررـ 1408األولرررى  –ط  –

)ن   س( تحقيررق د. رمررزي  1/476بررن دريررد ، جمهرررة اللغررة،= =ال61، 10/60

لبنرران، درة  –بيررروت  –دار العلررم للماليررين  –م 1987األولررى  –ط  –منيررر بعلبكرري 

تحقيررق وتعليررق/ عبررد  227الغررواص وشرررحها وحواشرريها وتكملتهررا، للحريررري ص

بيروت،  –دار الجيل  –م 1996هـ 1417األولى  –ط  –الحفي  فرغلي علي القرني 

 )ن   س(. 2/251القاهرة، أساس البالغة  –اإلسالمي  مكتبة التراث

)ن   س( تحقيق محمرد محمرود الطنراحي  534/ 16، تا  العروس 3/31( الكشاف 4)

مطبعة حكومة الكويت. –م 1976هـ 1396 –ط  –
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ڌ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍچ قال تعالى:  -4

گ  گ    ڑ  ک    ک  ک  ک   ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

 [.63]النور:  چگ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    

 (1).-بفتح الالم -قرأ يزيد بن قطيب )َلَواًذا( 

 وهذه القراءة تحتمل وجهين:

األول: أّن )َلَواًذا( مصدر الفعل الثالثي: )الذ(، ولم تقلب واوه ياًء؛ ألنه 

 ال كسرة قبلها، وذلك مثل: طاف َطَواًفا.

، لكن (2)إاّل أنه فتحت الفاء إتباًعا لفتحة العين الثاني: أّنه مصدر )اَلَوَذ(

السمين الحلبي ضعهَف هذا التعليل فقال: )وهو تعليل ضعيف يصلح لمثل هذه 

 (3)القراءة(.

من قبيل اإلتباع  –حسب الوجه الثاني  –وعلى العموم فهذه القراءة 

تي الحركي؛ وذلك ألن مصدر الفعل الرباعي مما كان على وزن )فاَعَل( يأ

                                                           

، البحررر 105( ينظررر: مختصررر فرري شررواذ القرررآن مررن كترراب البررديع، البررن خالويرره ص1)

، روح 8/447، الرررردر المصررررون 14/467عررررادل  ، اللبرررراب، البررررن6/437المحررريط 

إدارة  – 18/226المعرراني فرري تفسررير القرررآن العظرريم والسرربع المثرراني، ل لوسرري 

 لبنان. -بيروت  –مصر، دار إحياء التراث العربي  –الطباعة المنيرية 

، الررردر المصرررون 14/467، اللبررراب، البرررن عرررادل 6/437( ينظرررر: البحرررر المحررريط 2)

 .18/226ني، ل لوسي ، روح المعا8/447

.8/447( الدر المصون 3)
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هو  –هنا  –مثل: جاَدَل ِجدااًل، لكن الذي حدث  –بكسر الفاء  –على: )ِفعال( 

 إتباًعا لفتح العين. –بفتح الفاء  –أن المصدر جاء )َلَواًذا( على )َفعال( 

 التعليق:

اإلتباع الحركي ظاهرة صوتية، حيث تتجاور حركتان مختلفتان، فُتَؤثِّر 

حدوث توافق وانسجام بينهما، وبناء  إحداهما في األخرى، ويترتب على ذلك

على ذلك فاإلتباع الحركي )نوع من االنسجام الصوتي مؤداه سلوك طريقة 

ميسرة في النطق، تتمثل في مجانسة الحركة للحركة حتى يكون عمل 

 (1)أعضاء النطق من وجه واحد(.

هـ( إلى هذه الظاهرة، من ذلك قوله: )وأما 180وقد أشار سيبويه )ت

لوا: ِمِغيَرٌة وِمِعيٌن ...أتبعوا الكسرَة الكسرَة، كما قالوا: ِمْنِتٌن وُأْنُبُؤَك الذين قا

، ففي قوله: أتبعوا الكسرَة الكسرَة، (2)وَأُجوُءَك، يريد: َأِجيُئَك وُأْنِبُئَك(

تصريح بأن هذا يسمى: إتباًعا، وعلل هذا اإلتباع بالخفة المتمثلة في عمل 

واعلم أّن األلَف الموصولَة ... في االبتداء ) اللسان من وجه واحد، فقال:

مكسورٌة أبًدا، إال أن يكون الحرُف الثالُث مضموًما فتضمُّها، وذلك قولك: 

اْقُتْل، اْسُتْضِعَف، اْحُتِقَر، اْحُرْنِجَم، وذلك أنك قرهْبَت األلَف من المضموم إْذ لم 

وا أن يكون العمُل من يكن بينهما إال ساكٌن فكرهوا كسرًة بعدها ضمٌة، وأراد

                                                           

األولرى  -ط  - 186( خصائص لهجتي تمريم وقرري ، د/ المروافي الرفراعي البيلري ص1)

 مطبعة السعادة. –م 1987هـ 1407

الثانيررة  –ط  –تحقيرق وشررح عبررد السرالم محمرد هرارون  4/109( الكتراب، لسريبويه 2)

دار الرفاعي بالريا . –لقاهرة الناشر مكتبة الخانجي با –م 1982هـ 1402
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وجٍه واحٍد ... ودعاهم ذلك إلى أن قالوا: أنا َأُجوُءَك وُأْنُبُؤَك، وهو ُمْنُحُدٌر من 

 (1)الجبل(.

 -هـ( إلى هذه الظاهرة 215وأشار األخف  األوسط )سعيد بن مسعدة ت

ولكن بالمثال فقال: )وقالوا في بعض الكالم في الُمْنِتن: ِمْنِتٌن، وإنما  –كذلك 

هي من أْنَتَن فهو: ُمْنِتٌن، مثل أْكَرَم فهو: ُمْكِرٌم، فكسروا الميم لكسرة التاء، 

وقد َضمه بعُضُهُم التاَء فقال: ُمْنُتٌن؛ لضمة الميم، وقد قالوا في النهِقِد: النِِّقُد؛ 

فكسروا النون لكسرة القاف، وهذا ليس من كالمهم إال فيما كان ثانيه أحُد 

 (2)و: َشِعيٍر(.الحروف الستة، نح

أبو الفتح عثمان بن جني  -أيًضا –كما أشار إلي هذه الظاهرة 

هـ( وَعدهها من باب تقريب الصوت من الصوت، سواء أكان ذلك مع 392)ت

حروف الحلق أم ال، ومما جاء مع حروف الحلق قولهم: ِشِعير، وِبِعير، 

ن قول بعضهم: وِرِغيف، وقول الشجري: ِزِئير األسد، وما حكاه أبو زيد م

الَجنهُة ِلَمن خاف ِوِعيَد اهلل، ومما جاء على هذه الظاهرة ولم يكن ألجل 

حروف الحلق قولهم: ِمِغيرة، وِمْنِتن، وَأُجوُءَك، وُأْنُبُؤَك، والُقُرْفَصاء، 

، والحمِد هلِل، وَرَفَض ابُن جني  وهو ُمْنُحُدٌر من الجبل، والحمُد هللُ والسُُّلطان، 

                                                           

 .4/146( الكتاب، لسيبويه 1)

تحقيررق د/  1/4،5( معرراني القرررآن، ألبرري الحسررن سررعيد بررن مسررعدة األخفرر  األوسررط 2)

الناشرررر مكتبرررة الخرررانجي  –م 1990هرررـ 1411األولرررى  -ط  -هررردى محمرررود قراعرررة 

بالقاهرة.
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: ُمْنِتٌن من قولهم: أْنَتَن، وِمْنِتٌن من قولهم: َنُتَن الشيُء، وَعده (1)قالقوَل َمْن 

 (2)ذلك ُلْكَنة من قائله.

بأنها من  –بكسر الجيم  –وفّسر ابن جني قراءة طلحة )ُرَطًبا ِجِنيًّا( 

 (3)اإلتباع الحركي، حيث )أتبع فتحة الجيم من )َجِنيًّا( كسرَة النون(.

العصر الحديث إلى هذه الظاهرة فالدكتور إبراهيم  وأشار اللغويون في

أنيس سماها: انسجام أصوات اللين في الكلمة الواحدة، وذهب إلى أنها من 

ظواهر التطور في حركات الكلمات، وأن سببها يرجع إلى االقتصاد في الجهد 

 (4)العضلي.

أما الدكتور أحمد علم الدين الجندي فسماها: المماثلة في الحركات 

Vowel - Harmony   بالتقريب أو االنسجام،   -أيًضا  -ووافق على تسميتها

وأن السِّره في ميل العربية إلى هذه الظاهرة يتمثل في أّن اللغة نشأت شفوية لم 

                                                           

ني، ينظرر: إصرالح المنطرق، البرن ( َنَسَب ابُن السكيت هذا القول إلى أبي عمرو الشيبا1)

 –ط  –شرح وتحقيق أحمد محمرد شراكر، وعبرد السرالم محمرد هرارون  218السكيت 

 مصر. –دار المعارف 

 –تحقيق محمد علري النجرار  2/336، 144، 2/143( ينظر: الخصائص، البن جني 2)

َلًطا مرن أبري ابن سيده وَعّده َغ –كذلك  –دار الكتب المصرية، وَتَعقهَب هذا الرأي  –ط 

بيرروت  –دار الكترب العلميرة  –ط  – 11/206عمرو، ينظر: المخصص، البن سريده 

 لبنان. –

 .2/41( المحتسب، البن جني 3)

الناشرررر مكتبرررة األنجلرررو  - 86( ينظرررر: فررري اللهجرررات العربيرررة، د/ إبرررراهيم أنررريس ص4)

م. 2003القاهرة  –المصرية 
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ُتقّيد بقيود الكتابة، واكتفي فيها أول األمر بالسماع والنطق، وهذا من شأنه أن 

العلة في ذلك االنسجام ترجع إلى )أن ، وذهب إلى أّن (1)ُيؤدي إلى االنسجام

 (3)عماًل واحًدا(. (2)اللسان يعمل في الصوتين

وأطلق عليها الدكتور عبده الراجحي، وغالب فاضل المطلبي مصطلح: 

 (4)اإلتباع.

وسماها علي ناصر غالب: اإلتباع الحركي، وذهب إلى إمكانية دخولها 

 (5)اثلة تامة.في باب المماثلة؛ حيث تتماثل حركة مع أخرى مم

 (6)وأطلق عليها تشيم رابين مصطلح: التوافق أو االنسجام الحركي.

                                                           

 – 267، 1/266/ أحمرد علرم الردين الجنردي ( ينظر: اللهجرات العربيرة فري الترراث، د1)

 م.1983ليبيا  –طرابلس  –الدار العربية للكتاب 

 ( في األصل: )يعمل في الحرفين(، وهو َوْهٌم؛ ألن الحديث عن الصوائت )الحركات(.2)

 .1/273( اللهجات العربية في التراث 3)

، لهجرة 143اجحري ص( ينظر: اللهجات العربيرة فري القرراءات القرآنيرة، د/ عبرده الر4)

منشورات وزارة  – 120تميم وأثرها في العربية الموحدة، غالب فاضل المطلبي ص

 م.1978الجمهورية العراقية  –الثقافة والفنون 

وزارة  –م 1989األولرى  –ط  – 118( ينظر: لهجة قبيلة أسد، علي ناصر غالب ص5)

 .بغداد –دار الشؤون الثقافية العامة  –الثقافة واإلعالم 

 199( ينظر: اللهجرات العربيرة القديمرة فري غررب الجزيررة العربيرة، تشريم رابرين ص6)

المؤسسرررة العربيرررة  –م 2002األولرررى  –ط  –ترجمررة الررردكتور عبرررد الكرررريم مجاهررد 

بيروت. –للدراسات والنشر 
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ومع يقيني بسالمة هذه المصطلحات السابقة، ومناسبتها لما ُتْطَلُق 

عليه، فإنني آثرُت تسمية الظاهرة باإلتباع الحركي؛ ألن مصطلح اإلتباع 

ه بالحركي؛ ألّن تراثيٌّ، فقد ورد عند سيبويه وابن جني كما سبق، ووصفت

 عن إتباع الحركة الحركة. –هنا  –الحديث 

والقراءات األربعة المنسوبة البن قطيب، منها ثالٌث من باب التأّثر 

 التقدُّمّي، وهي:

 )الحمُد هللُه( برفع الدال وضم الالم. -1

 )والُمْحُصنات( بضم الصاد. -2

 )َلَوًذا( بفتح الالم. -3

الصوت الثاني باألول، أي أّن  –فيها  –فهذه القراءات الثالث تأثر 

 (1)التأثير من السابق على الالحق.

فمن باب التأّثر الرجعّي  –بكسر النون  –أما القراءة الرابعة )ِنْجٌس( 

حيث تأثر فيها الصوت األول بالثاني، أي أن التأثير فيها من الالحق على 

 –فاء والعين بكسر ال –هو: )ِنِجٌس(  –كما سبق  –، إذ إّن األصل (2)السابق

 ثم ُخفِّفت العيُن باإلسكان فصارت: )ِنْجس(.

                                                           

 .379( ينظر: دراسة الصوت اللغوي ص1)

.379( ينظر: دراسة الصوت اللغوي 2)
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أما عن القبائل التي ُتنسُب إليها هذه الظاهرة، فقد قال أبو جعفر 

هـ( عن قراءة )الَحْمُد هللُه(: )وهذه لغة بعض بني 338النحاس ) ت 

 (2)، ونسبها السمين الحلبي إلى بعض قيس.(1)ربيعة(

( فنسبها السمين الحلبي إلى تميم وبعض أما قراءة: )الحمِد هللِه

 (3)غطفان.

إلى أهل  –بضم الميم وكسر التاء  –ونسب اْبُن سيده صيغة ُمْنِتن 

إلى بني  –بكسر التاء إتباًعا لكسر الميم  –الحجاز، بينما نسب صيغة ِمْنِتن 

 (4)تميم.

 (5)ونسب أبو حيان ظاهرة اإلتباع الحركي هذه إلى أزد شنوءة.

كتور أحمد علم الدين الجندي إلى أن هذه الظاهرة ُتْنسُب إلى وذهب الد

  (6)تميم وقيس وأسد وإلى القبائل التي تشبه تميًما في البداوة كطيء.

وذكر تشيم رابين أمثلة من ظاهرة التوافق أو االنسجام الحركي )اإلتباع 

 (7)الحركي( منسوبة إلى تميم وأسد.

                                                           

 –ط  –تحقيررق د/ زهيررر غررازي زاهررد  1/170ألبرري جعفررر النحرراس ( إعررراب القرررآن، 1)

 عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية. –م 1985هـ 1405الثانية 

 .1/42( ينظر: الدر المصون 2)

 .1/41( ينظر: الدر المصون 3)

 .11/206( ينظر: المخصص، البن سيده 4)

 .1/302( ينظر: البحر المحيط 5)

 .1/268ة في التراث ( ينظر: اللهجات العربي6)

.199( ينظر: اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية ص7)
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لظاهرة كلها من القبائل البدوية وهذا والقبائل التي ُنسبْت إليها هذه ا

برفع الدال  -)الحمُد هللُه( يتفق مع ما ذكره الفراء وابن جني من نسبة قراءة 

 (1)إلى أهل البادية. –وضم الالم 

وذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن هذه الظاهرة ُتنسب بوجٍه عام إلى 

ت الحضر ولكن بنسبة في بعض لهجا –أيًضا  –لهجات البدو، لكنها قد توجد 

 (2)أقّل.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الزجا  )أبو إسحاق إبراهيم بن السري 

هـ( اعتر  على قراءة )الحمِد هلل( فقال: )فأما القرآن فال ُيقرأ فيه 311ت

]الحمُد[ إال بالرفع؛ ألن السنة تتبع في القرآن، وال ُيلتفت فيه إلى غير 

بها القراء المشهورون بالضبط والثقة، والرفُع الرواية الصحيحة التي قد قرأ 

القراءُة، ويجوز في الكالم أن تقول: "الحمَد "، تريد: أحمد اهلل الحمَد ... إال 

وقد ُرِوَي عن قوم  –عز وجل  –أن الرفع أحسن وأبلغ في الثناء على اهلل 

ليه، وال من العرب: " الحمَد هلل " و " الحمِد هلل " وهذه لغة َمْن ال ُيلتفت إ

ُيتشاغل بالرواية عنه، وإنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف لُنَحذَِّر الناَس 

، أو في -عز وجل  –من أْن يستعملوه، أو يظّن جاهل أنه يجوز في كتاب اهلل 

 (3)كالٍم، ولم يأت لهذا نظير في كالم العرب، وال وجه له(.

                                                           

 –عرالم الكترب  –م 1983هرـ 1403الثالثة  –ط  – 1/3( ينظر: معاني القرآن، للفراء1)

 .1/37لبنان، المحتسب، البن جني  –بيروت 

 .86( ينظر: في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس ص2)

.46، 1/45ي القرآن وإعرابه، للزجا  ( معان3)
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 315ن األخف  )ت كما ذكر أبو جعفر النحاس أنه سمع عليه بن سليما

هـ( يقول عن قراءتي )الحمِد هلل( و )الحمُد هلل(: )ال يجوز من 316وقيل: 

 (1)هذين شيء عند البصريين(.

وإذا كان الزجا  واألخف  األصغر ومن قال بهذا القول من البصريين 

ال يجيزون هاتين القراءتين، ويرى الزجا  أنه ال نظير لهما في كالم العرب 

أبا جعفر النحاس قد دافع عن القراءتين فذكر أنهما: لغتان  وال وجه، فإن

معروفتان، وقراءتان موجودتان، َوَنَسَب القراءة بالرفع إلى بعض بني 

ربيعة، والقراءة بالكسر إلى تميم، وذهب إلى أن العلة للقراءتين تكمن في 

 (2)التخفيف، فالكسرة مع الكسرة أخفُّ، وكذلك الّضّمة مع الّضّمة.

نى ذلك أن القراءتين لم تخرجا عن المألوف في اللغة العربية، ولم ومع

تتجاوزاه، إذ إن تحقيق االنسجام بين األصوات يكاد يكون من خصائص 

 العربية وسماتها األصيلة.

                                                           

، وينظررر: نزهررة األلبرراء فرري طبقررات األدبرراء، ألبرري 1/170( إعررراب القرررآن، للنحرراس 1)

هرـ 1405الثالثرة  -ط  -تحقيق د/ إبراهيم السرامرائي  218البركات ابن األنباري ص

 األردن. –الزرقاء  –مكتبة المنار  –م 1985

.218، نزهة األلباء 1/170( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس 2)
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 اإلبدال بني الصوائت

 بني الكسر والضّم:

  ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  -1

ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ       ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٺٺ   ٺ  ٺ ڀ 

 [. 11]النور: چڦ  ڦ    

وقرأ الحسن، وعمرة بنت عبد  -بكسر الكاف  -قرأ الجمهور: ) ِكْبَرُه ( 

الرحمن، والزهري، وأبو رجاء، ومجاهد، وأبو الَبَرْهَسم، واألعم ، 

ن قطيب، ويعقوب، وحميد، وابن أبي عبلة، وسفيان الثوري، ويزيد ب

والزعفراني، وابن مقسم، وسورة عن الكسائي، ومحبوب عن أبي عمرو: 

 (1)بضم الكاف. -)ُكْبَرُه( 

                                                           

، النشرررر فررري 18/115، وينظرررر: روح المعررراني، ل لوسررري 6/402( البحرررر المحررريط 1)

أشرررف علررى تصررحيحه ومراجعترره أ/ علرري  2/331القررراءات العشررر، البررن الجررزري 

لبنان، مختصر فري شرواذ القررآن  -بيروت  –درا الكتب العلمية  –ط  –محمد الضباع 

فرري: اإلتحرراف  -أيًضررا  –، وتنظررر القررراءة 102الويرره صمررن كترراب البررديع، البررن خ

، معرراني 608، الكامررل فرري القررراءات العشررر واألربعررين الزائرردة عليهررا ص2/293

تحقيررق د/ عبررد اهلل بررن  155، 16/154، البسرريط للواحرردي 2/247القرررآن للفررراء، 

إلمرام جامعرة ا –ط  –عبد العزيز بن محمد الدميديغ، د/ سليمان بن إبرراهيم الحصرين 

، اللبراب، 6/355هرـ، المحررر الروجيز 1430بالريرا   –محمد بن سعود اإلسالمية 

، 8/389، الرردر المصررون 3/130، إعررراب القرررآن، للنحرراس 14/319البررن عررادل 

لكنها لم تنسب البن قطيب في هذه المراجع الثمانية األخيرة.
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هـ( فقال: 207استجادها الفراء )ت –بضم الكاف  -والقراءة: )ُكْبَره( 

وهو َوْجٌه جّيد في النحو؛ ألّن العرب  –بالضم  –)وقرأ ُحَمْيُد األعر : ُكْبَره 

، لكن أبا جعفر النحاس (1)ٌن تولهى ُعْظَم كذا وكذا، يريدون: أكثره(تقول: فال

هـ( اعتر  على ذلك وذهب إلى أّن ما ذكره الفراء ال حجة فيه ألن 338)ت

، كما اعتر  على (2)الشيء قد يكون بمعنى الشيء، والحركة فيهما مختلفة

راء هـ( وذكر أن الف370أبو منصور األزهري )ت –كذلك  –رأي الفراء 

قاس الُكْبر على الُعْظم، وكالُم العرب على غيره، ونقل عن ابن السكيت 

: ُمْعظمه، وأنشد قول قيس بن -بكسر الكاف  –هـ( أّن ِكْبر الشيء 247)ت

 الَخِطيم:

 تنام عن ِكْبِر شأنها فإذا      قامْت ُرَوْيًدا تكاُد َتْنَغِرفُ 

فهو:  -بضم الكاف –ا الُكْبُر وفي الَمَثل: ِكْبُر سياسة الناس في المال، أم

 (3)أكبر ولد الرهُجل.

بكسر  –والِكْبر  –بضم الكاف  –ومعنى ذلك أن هناك فرًقا بين الُكْبر 

 -بضم الكاف  –فِكْبر الشيء: ُمْعظمه، والِكْبر من التكّبر، أما الُكْبُر  –الكاف 

                                                           

 .2/247( معاني القرآن، للفراء 1)

 .3/130نحاس ( ينظر: إعراب القرآن، لل2)

)ك ب ر(، إصرالح المنطرق، البرن السركيت  10/209( ينظر: تهذيب اللغرة، لززهرري 3)

 –دار المعررررارف  –ط  –)ك ب ر(  5/3809، لسررران العرررررب، البررررن منظررررور 33ص

ط  –تحقيرق د/ ناصرر الردين األسرد  106مصر. وبيت قيس بن الخطيم في ديوانه ص

هنراك بضرم الكراف، والَمَثرُل لرم أعثرر بيرروت. وكلمرة )كبرر( مضربوطة  –دار صادر  –

عليه فيما رجعت إليه من كتب األمثال.
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لفرق بين هـ( توجيه آخر ل175فهو: أكبر ولد الرهُجل، وللخليل بن أحمد )ت

معناها: ُعْظم هذا  –بضم الكاف  –الصيغتين، فذهب إلى أّن قراءة )ُكْبره( 

فيعني: إْثمه وِخْطأه، وأنشد قول  –بكسر الكاف  –القذف، وَمْن قرأ: )ِكْبره( 

 علقمة:

 (1)َبَدْت َسَواِبُق ِمْن ُأواله َنْعِرُفَها    َوُكْبُرُه في َسَواِد اللْيِل َمْسُتوُر

 (2)هـ( قواًل قريًبا مما ذهب إليه الخليل.311ا  )توذكر الزج

لكن نقل األزهريُّ عن المنذرّي عن ابن اليزيدّي أّن أبا زيد األنصارّي 

: هكذا -بكسر الكاف  –هـ( قال عن قوله تعالى: )والذي تولى ِكْبَره( 215)ت

ّن ، وإذا صحه ذلك الظ(3)سمعناه، وقد كان بعضهم يرفع الكاَف، وأظنها ُلَغة

 ، من اختالف اللهجات.-بضم الكاف –وُكْبُره  –بكسر الكاف  –فِكْبُر الشيء 

                                                           

)ك ب ر( تحقيررق د/ مهرردي المخزومرري، د/  5/361( ينظررر: العررين، للخليررل بررن أحمررد 1)

 –بيرروت  –مؤسسرة األعلمري  –م 188هرـ 1408األولى  –ط  –إبراهيم السامرائي 

ة )كْبرر( بكسرر الكراف، وفسررها لبنان، وبيرت علقمرة فري ديوانره لكرن وردت فيره كلمر

الشررارح بأنهررا تعنرري: معظررم الشرريء ومنتهرراه. ينظررر: شرررح ديرروان علقمررة الفحررل 

المكتبرررة  –م 1935هرررـ 1353األولرررى= = –ط  –، بقلرررم السررريد أحمرررد صرررقر 46ص

شرحه وعلرق عليره وقردم لره  41بالقاهرة، وديوان علقمة بن عبدة ص –المحمودية 

 بيروت. –دار صادر  –م 1996 األولى –ط  –سعيد نسيب مكارم 

 .4/35( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجا  2)

)ك ب ر(، لسرران العرررب، البررن منظررور  10/210( ينظررر: تهررذيب اللغررة، لززهررري 3)

)ك ب ر(. 14/8)ك ب ر(، تا  العروس، للزبيدي  5/3809
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وإذا كان النهصُّ السابق جاء بصيغة الّظنِّ فقد جاء في )النوادر( ألبي 

زيد األنصاري أنه سمع أعرابيًّا من بني تميم يقول: )فالٌن ِكْبَرُة َوَلِد أبيه: إذا 

خاصًّا بمعنى:  –بكسر الكاف  –ليس الِكْبُر ، وعلى ذلك ف(1)كان أْكَبَرُهْم(

 معظم الشيء، بل يأتي في لهجة تميم بمعنى: أكبر ولد الرهُجل.

وحاول بعض العلماء التوفيق بين القوِل بأن الصيغتين من باب اختالف 

اللهجات، والقوِل بوجود فرق بينهما، فقالوا: هما لغتان في مصدر كبر 

المضموم في الّسنِّ والمكانة، ومنه قوُل  الشيء، بمعنى: عظم، لكن غلب

: )الُكْبَر -في قصة ُمَحيَِّصَة وُحَويَِّصَة  –صلى اهلل عليه وسلم  –النبي 

معناه:  -بالكسر  –معناه: معظم اإلفك، وِكْبر  -بالضم  –، وقيل: ُكْبر (2)الُكْبَر(

 ، (3)البداءة به، أو اإلثُم.

وِكْبره من باب اإلبدال بين الحركات، ومن ذلك يترجح لنا أّن ُكْبر الشيء 

: ُمْعَظُمُه، -بضم الكاف وكسرها  –هـ(: )وكْبر الشيء 770قال الفيومي )ت

                                                           

د عبد القرادر تحقيق ودراسة د/ محم 330( النوادر في اللغة، ألبي زيد األنصاري ص1)

 بيروت. –دار الشروق  –م 1981هـ 1401األولى  –ط  –أحمد 

، والنصب علرى 12/239باب القسامة، والفتح  22( رواه البخاري في كتاب الديات، 2)

هرام  رقرم  8/389اإلغراء، كما قال ابن حجرر. هكرذا خرهجره محقِّرُق الردر المصرون 

(5.) 

، الردر المصرون 14/319اب، البرن عرادل ، اللبر2/293،294( إتحاف فضالء البشر 3)

، وينظر هذا التوجيه )دون النّص على أنهما من اختالف اللهجرات(: النشرر، 8/389

، المحرررررر الرررروجيز 157، 16/156، البسرررريط، للواحرررردي 2/331البررررن الجررررزري 

 .6/402، البحر المحيط 356، 6/355
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وفي التنزيل: " َوالهِذي َتَولهى ِكْبَرُه " بالكسر في الطرق السبعة، وبالضّم 

ولعل هذا هو ما عليه جمهور العلماء،  قال الزمخشري: )وقرئ:  (1)شاذًّا(.

هـ( 1270، وقال اآللوسي )ت(2)وهو: عظمه( -بالضم والكسر –ه " " كبر

هما: )مصدران لكبر الشيء: عظم، ومعناهما واحد، وقيل:  -عن القراءتين -

: المعظم، وبالكسر: البداءة بالشيء، وقيل: اإلثم، والجمهور -بالضم  -الُكْبر 

 (3)على األول، أي: والذي تحمهل معظمه(.

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      چ  -2

 [72]يوسف:  چ    ڄ  

وذكر ابن خالويه  (4)قرأ الجمهور: )ُصَواَع( بضم الصاد وفتح الواو،

بكسر الصاد  –عدًدا من القراءات الشاذة في كلمة )ُصَواع( منها: )ِصَواغ( 

 (5)ونسبها البن قطيب. –وغين معجمة 

                                                           

 –ط  –لعظيم الشرناوي )ك ب ر( تحقيق د/ عبد ا 523( المصباح المنير، للفيومي ص1)

مصر. –الناشر دار المعارف  –الثانية 

 –ط  –تحقيررق عررادل أحمررد عبررد الموجررود وآخرررين  4/273( الكشرراف، للزمخشررري 2)

 بالريا . –الناشر مكتبة العبيكان  –م 1998هـ 1418األولى 

 .18/115( روح المعاني، ل لوسي 3)

 .5/326( ينظر: البحر المحيط 4)

.69ر في شواذ القرآن ( ينظر: مختص5)
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ْسر، وبالضهّم، والصهْوع، بالَفْتح، وقال الزهبيديُّ: )الصهاع، والصَِّواع، بالَك

وُيَضمُّ كلُُّهنه لغاٌت في الصاِع الذي ُيكاُل به، وتدوُر عليه أحكاُم الُمسِلمين، 

وُمجاِهٌد، وأبو الَبَرْهَسم: "  –َرِضَي اهلل عنه  -وُقِرَئ بهنه، قرأ أبو ُهَرْيرَة 

ُن ُقَطْيٍب: " ِصَواَع الَمِلك " قالوا َنْفِقُد صاَع الَمِلك " وقرَأ أبو َحْيَوَة، واب

بالَكْسر، وقرأ الحَسُن الَبْصرّي، وأبو َرجاٍء، وَعْوُن بُن َعْبد اهلل، وَعْبد اهلل بُن 

َذْكَواَن: " ُصوَع المِلك " بالضهّم، وقرَأ أبو َرجاٍء أيًضا: َصْوَع المِلك " 

 (1)بالَفْتح(.

  مئی  ی      ی  ی  جئ  حئ  ىئېئ  ېئ  ىئ    ىئچ  -3

 [.28]القصص:  چجب  حب  خب       ىئ  يئ

وقرأ أبو حيوة، وابن  -بضم العين  –قرأ الجمهور: )َفاَل ُعْدَواَن( 

 (2).-بكسر العين  -قطيب: )فال ِعدوان( 

                                                           

)ص و ع(، وينظرررر: إعرررراب القرررراءات الشرررواذ،  378، 377/ 21( ترررا  العرررروس 1)

، 5/326، البحرر المحريط 249، شواذ القراءات، للكرمراني 713، 1/712للعكبري 

، لكن القرراءة لرم تنسرب فري هرذه المصرادر البرن 5/121المحرر الوجيز، البن عطية 

القرراءات، لكنره لرم يرذكر القرراءة المنسروبة ألبري قطيب، وذكر ابرن جنري بعرض هرذه 

 .1/346حيوة، وابن قطيب ضمن ما ذكر، ينظر: المحتسب 

، 7/110، البحررر المحرريط 114( ينظرر: مختصررر فرري شرواذ القرررآن، البررن خالويره ص2)

، روح المعرررراني، 4/497، الكشرررراف، للزمخشررررري 15/245اللبرررراب، البررررن عررررادل 

 .20/68ل لوسي 
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من باب اإلبدال بين الحركات، والمعنى: )ال سبيل َعَلّي  –أيًضا  –وهذا 

األجل الذي  بأن تعتدي بإلزامي أكثر من األجلين، وتطالبني بالزيادة على

 (2)، أو أّن المعنى: )ال َتِبَعة َعَليه من قوٍل وال فْعٍل(.(1)قضيت(

ومما سبق يتضح لنا أن الجمهور قرأ: )ُصَواع( بضم الصاد، بينما قرأ 

ابن قطيب: )ِصَواغ( بكسر الصاد وغين معجمة، كما ذكر ابُن خالويه، أو: 

بيديُّ، ونسبها ألبي حيوة )ِصَواع( بكسر الصاد وعين مهملة، كما ذكر الزه

 وابن قطيب.

بكسر الصاد  –على قراءة )ِصواع(  –هنا  –وسأقتصر في حديثي 

وأترك الحديث عن )ِصواغ( التي بالعين المعجمة لموطن  –وعين مهملة 

 آخر بإذن اهلل.

وعلق العكبري على القراءة المنسوبة ألبي حيوة، وابن قطيب )ِصواع 

بأنها: )إما لغة، وإما جمع َصْوٍع، مثل َكْعٍب  بكسر الصاد وعين مهملة( –

 (3)وِكعاٍب(.

وبعد أن ذكر أبو حيان عدًدا من القراءات في هذه اللفظة، ومنها 

 (4)القراءة التي معنا، علهق قائاًل: )وكلها لغات في الصهاع(.

                                                           

 )ع د ا(. 4/2846، وينظر: لسان العرب 379، 378/  17واحدي ( البسيط، لل1)

.6/587( المحرر الوجيز، البن عطية 2)

 .1/712( إعراب القراءات الشواذ، للعكبري 3)

 .5/326( البحر المحيط 4)
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ذهب السمين الحلبي، حيث قال عن هذا اللف :  –أيًضا  –وإلى ذلك 

 (1)رة كلها لغات في هذا الحرف(.)وفيه قراءات كثي

ويذكر اللغويون أن الضم ينسب إلى تميم، وقيس عيالن، وأسد، وبكر 

بن وائل، وهي قبائل كانت تسكن وسط شبه الجزيرة العربية وشرقيها، 

ومعظمها قبائل بادية، والضم أنسب لها، إذ هو مظهر من مظاهر الخشونة 

ضلي أكثر من الكسرة؛ ألنها تتكون البدوية، ذلك أن الضمة تحتا  إلى جهد ع

بتحرك أقصى اللسان، في حين أن الكسرة تتكون بتحرك أدنى اللسان، وهو 

أيسر من تحرك أقصاه، أما الكسر فينسب إلى أهل الحجاز، ورغم ثقله عن 

الفتح فإنه أخف من الضم، لذا مالت إليه البيئة الحضرية في الحجاز، والكسر 

عظم البيئات اللغوية، فهي حركة المؤنث في دليل التحضر والرقة في م

نقل السيوطي عن  (2)العربية، والتأنيث عادة محل الرقة، أو ضعف األنوثة،

                                                           

.6/527( الدر المصون 1)

، في اللهجرات العربيرة د. 125، 124( ينظر: اللهجات العربية د. عبده الراجحي  ص2)

، خصائص لهجتي 1/252، اللهجات العربية في التراث85، 82، 81إبراهيم أنيس 

، 135، 134، لهجرررة قبيلرررة أسرررد، علررري ناصرررر غالرررب 138، 133تمررريم وقرررري  

 392اللهجات العربية في قراءات الكشاف للزمخشري، د. عبد المنعم عبد اهلل حسن 

ي غررررب الجزيررررة م، اللهجرررات العربيرررة القديمرررة فررر1991هرررـ 1411األولرررى  –ط  –

 .205، 204ص



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

518 

أبي محمد اليزيدي أن أهل الحجاز يقولون: )تركته بتلك الِعْدَوة، وأوطأته 

 (1)ِعْشَوة، ولي بك إْسوة، َوِقْدَوة، وتميٌم تضمُّ أوائَل األربعة(.

ا سبق فإن القراءات الثالثة السابقة المنسوبة البن قطيب وبناء على م

عن لهجة أهل الحجاز، في األلفاظ التي وردت  -غالًبا  -تتفق مع ما ورد 

 بالضم والكسر.

وهذا القول عن تميم )أي: إيثارهم الضم( ال ينقضه ما ذكره منذ قليل 

: إذا كان أْكَبَرُهْم(؛ حيث أبو زيد األنصاري من قول تميم: )فالٌن ِكْبَرُة َوَلِد أبيه

نقل الدكتور الجندي وغيره كثيًرا من الكلمات التي نطقت تميم فاءها 

 ، وال يعقل أن يأتي مثال واحد فينقض ذلك كله.(2)بالضّم

وَفسهَر أحد المحدثين كّل ما كان على شاكلة ما سبق بأنه بتأثير ظاهرة 

قانون االقتصاد في الجهد،  المخالفة بين الحركات، التي عّدها إحدى ثمرات

فقال: )وعلى أساس المخالفة بين الحركات نفسُِّر وجود المزدوجات 

والمثلثات اللفظية، حيث َيِرُد اللف  الواحد على بناءين أو على ثالثة 

 (3)أبنية(.

                                                           

، ولفظترا: العردوة، وعشروة، ُضرِبطتا هنراك بفرتح فراء الكلمرة فيهمرا، 2/277( المزهر 1)

 ولعل الصواب: الكسر، كما ُضِبطتا: إْسوة، َوِقْدَوة.

وما بعدها، اللهجات العربية القديمرة فري  1/252( ينظر: اللهجات العربية في التراث 2)

.205، 204غرب الجزيرة ص

األولررى  –ط  – 398( أثرر القرروانين الصروتية فرري بنراء الكلمررة، د. فروزي الشررايب  ص3)

األردن. –عالم الكتب الحديث  –م 2004هـ 1425
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 حذف الصائت 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  

ڦ   ڤ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 چڃ   ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

في غير  –بالكسر  –)وقد ُيقال: ِنْجٌس  هـ(:650قال الصغاني )ت 

إتباٍع ِلِرْجس، ومنه قراءة الحسن بِن عمران، وُنَبيٍح، وأبي واقد، والجرهاِح، 

 (1)وابِن ُقَطْيٍب: "إنهما المشركون ِنْجٌس"(.

إّن القراءة عند الكالم عن اإلتباع، وقلت هناك:  سبق الحديث عن هذه

كلمة )ِنْجس( أصلها: )َنِجس( على وزن: )َفِعل(، ثم ُأْتبعت فيها الفاُء العيَن، 

ثم ُخفَِّفت العين  –بكسر الفاء والعين  -فصارت: )ِنِجس(، على وزن: ِفِعل 

                                                           

)ن    3/434( التكملة والذيل والصلة لكتاب ترا  اللغرة وصرحاح العربيرة، للصرغاني 1)

القراهرة،  -مطبعرة دار الكترب –م 1973 –ط  –س( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

تحقيرق أ/ عبررد  5/18بصرائر ذوي التمييرز فري لطرائف الكترراب العزيرز، للفيروزابرادي 

 –المجلررس األعلرى للشررئون اإلسررالمية  –م 1992هرـ 1412 -ط  -العلريم الطحرراوي  

)ن   س(، واقتصررر الكرمرراني فرري نسرربتها علررى  534/ 16القرراهرة، تررا  العررروس 

، وُنسربت إلرى أبري حيروة 212للكرمراني  الحسن بن عمران، ينظر: شواذ القرراءات،

، 10/60، واللبراب، البرن عرادل 5/29، والبحر المحيط 4/286في: المحرر الوجيز 

.3/31والقراءة دون نسبة في: الكشاف، للزمخشري 
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مرت  بكسر فسكون، وعلى ذلك فقد –باإلسكان فصارت: )ِنْجس(، على ِفْعل 

 الكلمة بمرحلتين:

حركّي، حيث ُكسرت فاء  –هنا  –اإلتباع، وال يخفى أن اإلتباع  األوىل:

الكلمة إتباًعا لكسر العين، وهو من قبيل اإلتباع الرهجعي، حيث تأثر الصوت 

من الالحق على السابق،  –هنا  –األول بالصوت الثاني، أي أّن التأثير 

 (1)وسبق الحديث عن ذلك هناك.

التخفيف، حيث ُخفَِّفت العين باإلسكان، أي بحذف الصائت،  ثانية:ال

 بكسر فسكون. –فصارت: )ِنْجس(، على ِفْعل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  چ  -2

 چ...ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  

 [.3]المائدة: 

ِرّي، وَفتِحها، قال الزهبيدّي: )والسهُبع، بضمِّ الباء، وعليه اْقَتصَر الَجْوَه

وبه قرأ الحَسُن الَبْصريُّ، وَيْحَيى، وإبراهيُم " وما َأَكَل السهبُع " قال 

الصهاغاِنّي : َفَلَعلهها لغٌة، وُسكوِنها، وبه َقَرَأ عاِصٌم، وأبو عمرٍو، وَطْلَحُة بُن 

األَسِد  ُسَلْيمان، وأبو َحْيَوَة، وابُن ُقَطْيٍب : الُمفَتِرُس من الَحَيواِن، مثُل

                                                           

من هذا البحث. 24ص( ينظر: 1)



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

521 

والذِّئِب والنهِمر والَفهد، وما َأْشَبهها مّما له ناٌب، وَيْعُدو على الناِس والّدوابِّ 

 (1)َفَيْفَتِرُسها(.

منسوبة إلى مجموعة  -بإسكان الباء  -وعلى ذلك فالقراءة: )والسهْبُع( 

، وفيها تم حذف الصائت -رحمه اهلل  –من الُقرهاء منهم يزيد بن قطيب 

 الضمة. -هنا –، وهو القصير

، ذلك أن تجاور وقد عرفت بعُض اللهجات العربية حذَف الصائت

األصوات سواء أكانت متماثلة أم متقاربة يؤثر بعضها في بعض، وهذا ما 

دفع بعض اللهجات العربية إلى حذف أحد الصوتين المتجاورين طلًبا للخفة، 

صائت جزًءا من الشكل سواء أكان المحذوف صامًتا أم صائًتا، وقد يكون ال

 (2)في بنية الكلمة، وقد يكون ذا وظيفة إعرابية.

وعقد سيبويه باًبا لهذه الظاهرة وأرجع العلة فيها إلى التخفيف، ونسبها 

إلى بعض القبائل، فقال: )هذا باب ما ُيَسكهن استخفاًفا وهو في األصل متحرك، 

، وفي َكُرَم الرهُجُل: َكْرَم، وفي َعِلَم: وذلك قولهم في َفِخٍذ: َفْخٌذ، وفي َكِبٍد: َكْبدٌ 

َعْلَم، وهي لغة بكر بن وائل، وأناس كثير من بني تميم ... وإنما َحَمَلُهم على 

هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسور، والمفتوُح أخفُّ 

الضمتان فإّن عليهم، فكرهوا أن ينتقلوا من األخفِّ إلى األثقل ... وإذا تتابعت 

هؤالء يخففون أيًضا ... وذلك قولك: الرُّْسُل، والطُّْنُب، والُعْنُق، تريد: الرُُّسل، 

                                                           

)س ب ع(، والقرررراءة نسررربها ابرررن خالويررره إلرررى:  168، 21/167( ترررا  العرررروس 1)

 .37بي عمرو، والمعلى عن عاصم. ينظر: مختصر في شواذ القرآن هارون عن أ

.153( ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي ص 2)
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والطُُّنب، والُعُنق ... وكذلك الكسرتان ُتْكَرهان عند هؤالء كما ُتْكَره الياءان في 

مواضع، وإنما الكسرة من الياء، فكرهوا الكسرتين كما ُتْكَره الياءان، وذلك في 

 (1)لك في ِإِبٍل: ِإْبٌل(.قو

ففي النص السابق يوضح سيبويه أن بعض العرب يحذفون الصائت 

 إذا كان كسرة أو ضمة، وذلك من أجل التخفيف.

ومما ورد في القراءات القرآنية باإلسكان بداًل من الكسر، أي: بحذف 

الصائت المكسور: قراءة بعضهم: )والسماء ذات الِحْبِك( قال العكبري: 

، وهو لغة، ويقرأ كذلك إال أنه (2)رأ بكسر الحاء والباء، مثل: إِبٍل وإِطٍل)ويق

 (3)بسكون الباء، وهو من تخفيف المكسور(.

قال ابن جني في تعليقه على هاتين القراءتين: )وأما " الِحِبك " 

" ، وأما (5)، وبأسنانه ِحِبٌر(4)َفِفِعل، وذلك قليُل، منه: إِبٌل، وإِطٌل، وامرأة ِبِلٌز

 (6)الِحْبك " فمخفٌف منه، كإْبل، وإْطل(.

                                                           

)باختصررار(.  تحقيررق وشرررح عبررد السررالم محمررد  115:  4/113( الكترراب، لسرريبويه 1)

دار  –القرراهرة الناشررر مكتبررة الخررانجي ب –م 1982هررـ 1402الثانيررة  –ط  –هررارون 

 الرفاعي بالريا .

( اإلطل: ُمْنَقَطع اأَلضالع من الَحَجبة وقيرل الُقرُرُب وقيرل الخاصررُة كلهرا. لسران العررب 2)

 )أ ط ل(. 1/93

، قرأ أبو مالك الغفراري والحسرن بخرالف 2/512( إعراب القراءات الشواذ، للعكبري 3)

وأبرو حيروة –أيًضرا  -عنه بكسر الحاء والباء، وأبو مالك الغفاري والحسرن 

، 8/133وإسركان البراء، وهرو تخفيرف َفِعرل المكسرور. ينظرر: البحرر المحريط 

 .5/610، الكشاف 2/286، المحتسب 146، 145مختصر في شواذ القرآن ص

 )ب ل ز(. 1/343( أي: ضخمة مكتنزة. لسان العرب 4)

 )ح ب ر(. 2/750العرب  ( الِحِبَرة: ُصْفرة َتُشوُب بياَ  اأَلْسَنان. لسان5)

 .2/287( المحتسب، البن جني 6)



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

523 

ہ  ہ  ھ  ھ  چ ومنه كذلك قراءة األصمعي عن أبي عمرو: 

 (1)[ بإسكان الباء.17]الغاشية:  چھ  ھ  

وعلهق العكبري على هذه القراءة بقوله: )وهو من تخفيف 

 (2)المكسور(.

ما أما إذا كان الصائت فتحة فال حذف حينئٍذ، يقول سيبويه: )وأما 

توالت فيه الفتحتان فإنهم ال ُيَسكِّنون منه؛ ألّن الفتح أخفُّ عليهم من الضّم 

والكسر، كما أّن األلَف أخفُّ من الواو والياء ... وذلك نحو: َجَمٍل، وَحَمٍل 

 (3)ونحو ذلك(.

هـ( إلى هذه الظاهرة وذلك عند 377وأشار أبو علي الفارسي )ت 

هـ( 189هـ( والكسائي )ت155ء )تحديثه عن قراءة أبي عمرو بن العال

)هو وهي( بالتخفيف وإسكان الهاء إذا ُسِبَق أحد هذين الضميرين بالواو أو 

الفاء أو الالم، وأضاف الكسائي: )ُثمه(، قال أبو علي: )ومْثل تخفيف َفْهَو 

 (4)َوَلْهَو ... قولهم: أراَك ُمْنَتْفًخا، َلمها كان َتِفًخا مثل: َكِتٍف ُخفَِّف(.

                                                           

، مختصررر فرري 511، شررواذ القررراءات، للكرمرراني ص459/ 8( ينظررر: البحررر المحرريط 1)

 .173شواذ القرآن ص

.2/702( إعراب القراءات الشواذ، للعكبري 2)

 .4/115( الكتاب 3)

الرردين قهرروجي،  تحقيررق برردر 1/408( الحجررة للقررراء السرربعة، ألبرري علرري الفارسرري 4)

دمشق. –دار المأمون للتراث  –م 1984هـ 1404األولى  –ط  –وبشير حويجاتي 



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

524 

إلى هذه الظاهرة حيث ذكر أّن ما كان  -أيًضا  –كما أشار ابن جني 

متحرًكا من الحروف ثّم ُأْسكن يأتي على )ضربين: متصل ومنفصل، 

فالمتصل: ما كان ثالثيًّا مضموم الثاني أو مكسوره، فلك فيه اإلسكان 

ُجٍل: تخفيًفا، وذلك كقولك في َعِلَم: قد َعْلَم، وفي َظُرَف: قد َظْرف، وفي َر

َرْجٌل، وفي َكِبٍد: َكْبٌد ... وقد ُسِمَع شيء من هذا اإلسكان في المفتوح، قال 

 (1)الشاعر:

 وَما ُكلُّ مبتاٍع ولو َسْلَف َصْفُقُه      ِبَراِجِع ما َقْد فاَتُه ِبِرَداِد

 (2)وقد جاء هذا فيما كان على أكثر من ثالثة أحرف، قال العجُّا :

 َما َتَكْرَدَساَفَباَت ُمْنَتْصًبا َو

 وحكى صاحب الكتاب: أراك ُمْنَتْفًخا...

وأما المنفصل فإنه ُشبِّه بالمتصل ... وعليه قراءة بعضهم: )ِإنهُه َمْن 

وذلك أّن قوله: )َتِق َو( بوزن: َعِلَم، فأْسَكَن، كما  (3)َيتهِق َوَيْصِبْر َفِإنه اهللَه(

 (4)يقال: َعْلم(.

                                                           

والرواية فيه: )وما كل مغبون( بداًل مرن: )ومرا كرل  84( البيت لزخطل في ديوانه ص1)
ط  –مبتاع( ينظر: ديوان األخطل، شرحه وصنف قوافيره/ مهردي محمرد ناصرر الردين 

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1994هـ 1414الثانية  –
تحقيررق  161( ديرروان العجررا  روايررة عبررد الملررك بررن قريررب األصررمعي وشرررحه ص2)

لبنان/  –دار الشرق العربي بيروت  –م 1995هـ 1416 –ط  –الدكتور/ عزة حسن 
سررورية، والروايررة هنرراك: )ُمْنَتصًّررا( بررداًل مررن )ُمْنَتْصررًبا(، وذكررر الشررارح أّن  –حلررب 
 ا معناها: ُمْنَتِصًبا، والُمَكْرَدُس: الذي قد رمى بنفسه.منتصًّ

، قال ابن مجاهد: )قرأ ابن كثيرر وحرده: ]إنره مرن يتقري ويصربر[ 90( سورة يوسف: 3)
بياء في الوصل والوقف فيما قرأت على قنبل، وقررأ البراقون بغيرر يراء فري وصرل وال 

 .153/ 2، وينظر: اإلتحاف 351وقف(. السبعة، ص

 .339،  2/338خصائص، البن جني ( ال4)
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قبائل كانت تحذف الصائت إذا كان كسرة أو فابن جني يذكر أن بعض ال

أنه ُسِمَع حذُف الصائت المفتوح، واستدّل  –كذلك  –ضمة تخفيًفا، لكنه ذكر 

على ذلك بما جاء في شعر األخطل )وَما ُكلُّ مبتاٍع ولو َسْلَف َصْفُقُه...(، 

لكننا إذا دققنا النظر سنجد أن ما جاء في قول األخطل من قبيل الضرورة 

ية، حيث إّن البيت من البحر الطويل )عروضه مقبوضة وضربها الشعر

محذوف( ولو تحركت الالم من كلمة )سلف( النكسر الوزن، وبذلك يتبين 

لنا أن ما ذهب إليه سيبويه من أّن ما توالت فيه الفتحتان فإّن العرب ال 

حال  ، المقصود به(1)ُيَسكِّنون منه؛ ألّن الفتح أخفُّ عليهم من الضّم والكسر

االختيار، أما الشعر فقد يحدث فيه التخفيف )حذف الصائت( عند توالي 

 الفتحتين وذلك للضرورة الشعرية.

كما ذكر ابن جني أّن حذف الصائت جاء فيما كان على أكثر من ثالثة 

أحرف، واستدل على ذلك بعدة أمثلة، منها: ما حكاه سيبويه من قول 

 (2)جُّا : َفَباَت ُمْنَتْصًبا َوَما َتَكْرَدَسابعضهم: أراك ُمْنَتْفًخا، وقول الع

لكن بالرجوع إلى ديوان العجا  نجد أن للبيت روايًة أخرى وهي: 

، وعلى هذه الرواية ال (4)ومعناها: ُمْنَتِصًبا، كما قال الشارح (3))ُمْنَتصًّا(

                                                           

.4/115( ينظر: الكتاب 1)

تحقيررق  161( ديرروان العجررا  روايررة عبررد الملررك بررن قريررب األصررمعي وشرررحه ص2)

لبنان/  –دار الشرق العربي بيروت  –م 1995هـ 1416 –ط  –الدكتور/ عزة حسن 

كررر الشررارح أّن سررورية، والروايررة هنرراك: )ُمْنَتصًّررا( بررداًل مررن )ُمْنَتْصررًبا(، وذ –حلررب 

ُمْنَتِصًبا، والُمَكْرَدُس: الذي قرد رمرى بنفسره. وقرال األزهرري: وانرتصه : معناهامنتصًّا 

الشرريُء وانتَصررَب: إذا اسررتوى واسررتقام، قررال الراجررز: َفَبرراَت ُمْنَتْصررًبا َوَمررا َتَكْرَدَسررا. 

 )ن ص(. 10/117التهذيب 

 )ن ص(. 10/117د س(،  )ك ر 10/423، التهذيب 161( ينظر: ديوان العجا  ص3)

 .161( ينظر: ديوان العجا  رواية عبد الملك بن قريب األصمعي وشرحه ص4)
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شاهد في البيت، أما الرواية التي ذكرها ابن جني ففيها تخفيف باإلسكان 

للضرورة الشعرية، فالبيت من مشطور الرجز، ولو تحركت الصاد من لكنه 

كلمة )ُمْنَتْصًبا( النكسر الوزن، لكن مع ذلك يبقى ما حكاه سيبويه شاهًدا 

 على جواز التخفيف فيما زاد على ثالثة أحرف.

هـ( إلى أن التخفيف بحذف 437وذهب مكي بن أبي طالب القيسي )ت 

 (1)لٌة(.الصائت )لغٌة مشهورٌة مستعم

ومما سبق يتضح لنا أن هذا التخفيف لغة تنسب إلى بكر بن وائل، 

وأناس كثير من بني تميم، وهؤالء من القبائل البدوية، ولعل سبب ميل هذه 

القبائل إلى هذا النوع من التخفيف أن قبائل البادية تميل إلى السرعة 

إذ يؤدي دوًرا واالقتصاد في المجهود العضلي، وهذا الحذف يوفر لهم ذلك؛ 

بارًزا في سرعة النطق، ولعل هذه القبائل كانت تميل إلى المقاطع المغلقة، 

وتمثلها لهجة  –وإلى النبر في مكان بعينه، في حين مالت البيئة الحضرية 

إلى التأني في الكالم بحيث تعطي كل صوت حقه، لذا اتسمت هذه  –الحجاز 

تقم بحذفها كما فعلت القبائل  اللهجات بالحفاظ على توالي الصوائت، ولم

 (2)البدوية.

 

 
                                                           

.1/234( الكشف 1)

، لهجرة 157( ينظر: اللهجات العربيرة فري القرراءات القرآنيرة، د. عبرده الراجحري ص2)

.206، 205، 156تميم وأثرها في العربية الموحدة ص
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 وفيه مطلبان:

الترادف والفروق اللغويةاملطلب األول:

االلتفات املطلب الثاني:
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 املطلب األول: الرتادف والفروق اللغوية

 

ط؛ إذ التحليل اللغوي لقراءة يزيد بن قطيب ال يقتصر على الجانب الصوتي  فق

تشتمل القراءة على أمثلة تحتا  إلى تحليل داللي، سواء ما كان منها منتمًيا إلى 

 الترادف، أو الفروق اللغوية، أو غير ذلك من التوجيهات الداللية.

 1بني )َشَغَفَها ُحبًّا( و )َشَعَفها ُحبًّا(: -أ

جب    يئىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ  چ قال تعالى:  

 [. 30]يوسف: چ   يب  جت  حت  خت   ىب    مبحب  خب

هـ(: )وقرأ الحسن البصري، وَقَتاَدَة، وَأبو 650قال الصغاني )ت 

َرَجاٍء، والشهْعِبيُّ، وسعيُد بن ُجَبْيٍر، وثابٌت الُبَناِنيُّ، وُمَجاِهٌد، والزُّْهِريُّ، 

ومحمد  واأَلْعَرُ ، وابُن َكِثيٍر، وابُن ُمَحْيِصٍن، وَعْوُف بن َأِبي َجِميَلَة،

الَيَماِنّي، ويِزيُد بُن ُقَطْيٍب: )َقْد َشَعَفَها ُحبًّا(، قال أبو َزْيٍد: َأي َأْمَرَضَها 

بَمْعَنى:  -بكسر العين  -: )َقْد َشِعَفَها(-أيًضا  -وَأَذاَبَها، وَقَرَأ َثاِبٌت الُبَناِنيُّ 

 (1)َعِلَقَها ُحبًّا وَعِشَقَها(.

                                                           

)ش  323اخر )حرف الفاء(، للحسرن برن محمرد الصرغاني ( العباب الزاخر واللباب الف1)
 –دار الرشريد للنشرر  –م 1981 –ط  –ع ف( تحقيق السيخ محمرد حسرن آل ياسرين 

الجمهوريررة العراقيررة، وينظررر: تررا  العررروس  –منشررورات وزارة الثقافررة واإلعررالم 
، 2/145فري: اإلتحراف  -دون نسبة البن قطيرب  –)ش ع ف( ، والقراءة  23/514
، 245، شرررواذ القرررراءات، للكرمررراني 1/339، المحتسرررب 576امرررل، للهرررذلي صالك

، معرراني 2/42، معرراني القرررآن، للفررراء 1/696إعررراب القررراءات الشررواذ، للعكبررري 
، البحرر 3/276، الكشراف 5/76، المحرر الروجيز 3/105القرآن وإعرابه، للزجا  

ات الشرررراذة ، القررررراء6/476، الرررردر المصررررون 12/89، البسرررريط 5/301المحرررريط 
.56وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح القاضي ص
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ر )شَغَفها( وقراءة يزيد بن قطيب: عن قراءة الجمهو -هنا  –الحديث 

 .-بالغين المعجمة –بالعين المهملة، والشهغف  –)َشَعفها(، أي عن الشهعف 

ذكر اللغويون عدًدا من األقوال في بيان معنى )َشَغَفها( و )َشَعَفها(، 

وتدور األقوال جميعها حول معنى تمكُّن الحب من القلب، وهل هذا التمكُُّن 

؟ أم أنه على درجتين إحداهما أقوى من األخرى؟ لذا  على درجة واحدة

اتجهت بعض هذه األقوال إلى القول بالترادف، وبعضها ذهب إلى وجود فرق 

 في المعنى بين اللفظين.

فمن األقوال التي تذهب إلى القول بالترادف ما نقله األزهري )ت 

ى عليه َشَعَفه، هـ( عن )سلمة عن الفراء عن الدُّبيرية قالت: يقال: َأْلَق370

، فهذا القول صريح (1)وَشَغَفه، وَمَلَقه، وُحبهه، وُحبهَته، وِبْشَره بمعنى واحد(

 بأن معنى اللفظين )شغف وشعف( واحد.

ومن هذا الَمْنَحى تلك األقوال التي فسرت اللفظين باإلصابة، فقالوا: 

أصاب كبده، ومعنى  الشهَغاُف: غالُف القلب، وَشَغَفه: أصاب َشَغافه، َكَكَبَده:

 (2)قوله تعالى: ]َقْد َشَغَفَها ُحبًّا[ أي: أصاب ُحبُّه َشَغاَفها.

حيث قالوا: وَشْعَفُة  -بالعين المهملة  –والمعنى نفسه ُفسَِّر به الشهَعف 

القلِب: رأُسه عند ُمَعلهق ِنَياِطه، والمشعوُف: هو الذي ُأصيبْت َشْعَفُة قلبه 

 (3)ُجنون، وَشَعَفني ُحبَُّها: أصاب ذلك منى.ِبُحبٍّ أو ُذْعٍر أو 

                                                           

 )ش ع ف(. 1/439( تهذيب اللغة 1)
)ش ع ف(، تهرذيب اللغرة )المسرتدرك  325( ينظر: العباب )حررف الفراء(، للصرغاني 2)

)ش  4/2280)ش ع ف(، اللسران  175على األجزاء السابع والثامن والتاسرع( ص
 )ش غ ف(. 4/2285ع ف(، 

)ش ع ف(. 4/2280، اللسان 1/377، المحكم 324ر: العباب )حرف الفاء( ( ينظ3)
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، أو بأنه غّطى القلَب، فقيل إن معنى (1)وُفسِّر اللفظان بمالبسة الُحبِّ القلَب

، وقالوا عن معنى )َشَعَف(: )َشَعَفِني ُحبُّه، (2))َشَغَفها ُحبًّا(: َغِشَي القلَب ُحبَُّها

زيادة  –هنا  –، ويالح  (3)ن فوق(وُشِعْفُت به وبحبه: أي َغِشَي الحبُّ القلَب م

عبارة )من فوق( وهذا راجع إلى تفسيرهم الشهَعف برؤوس الجبال، وأّن َشَعَفة 

 (4)القلِب هي: رأسه عند ُمَعلهق ِنَياِطه.

وهناك فريق آخر ذهب إلى وجود فرق بين )شغفها وشعفها(، لكنهم 

 اختلفوا في ماهية هذا الفرق.

هـ( ذكر قولين 450ي بن محمد البصري: تفالماوردي )أبو الحسن عل

في الفرق بين القراءتين: شعفها وشغفها، ونسب األول منهما إلى الشعبي 

 –بالغين معجمة  -هـ( وهو )أن الشغف 105)عامر بن شراحيل الكوفي ت

، لكن السمين الحلبي (5)هو: الحب( –غير معجمة  -هو: الجنون، وبالعين 

لك، حيث نسب إليه أّنه قال: )الشغف نسب قواًل للشعبي على عكس ذ

: في الحّب، والشعف: الجنون، والمشعوف: –بالغين منقوطة  –والمشغوف 

 (6)المجنون(.

                                                           

 )غ ش ا(. 5/3262( قال ابن منظور: )وَغِشَي الشيء: إذا الَبَسُه(. اللسان 1)

 )ش غ ف(. 4/2285، اللسان 4/360( العين، للخليل بن أحمد 2)

 )ش ع ف(. 323، العباب )حرف الفاء( 1/260( ينظر: العين 3)

)ش ع  323، 322، العبراب )حررف الفراء( 1/377، المحكرم 1/260: العرين ( ينظر4)

 ف(.

 .2/255( ينظر: النكت والعيون، للماوردي 5)

.6/477( الدر المصون 6)
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ولعل هذا الخالف في النقل عن الشعبي يرجع إلى أّن بعض اللغويين 

، وذكر األزهري وابن منظور (1)كان يرى أن المشغوف: المجنون كالمشعوف

، وإذا صح ذلك كان اللفظان من (2)ون للمجنون: مشعوف(أّن )أهل َهَجر يقول

 باب الترادف، لذا ال أعتّد بهذا القول.

رضي  –أما القول الثاني الذي ذكره الماوردي فقد نسب إلى ابن عباس 

هـ( أن الشغف: الحب القاتل، والشعف: دونه، وأنشد 68)ت –اهلل عنهما 

 الماوردي قول أبي ذؤيب الهذلي:

 (3)ال ُدون وْجٍد وَجدته   أصاب شغاَف القلب والقلُب يشغففال وْجَد إ

وَنَسَب السميُن الحلبيُّ قواًل البن زيد )عبد الرحمن بن زيد المدني 

في الُحّب، بينما  –بالغين المعجمة  –هـ( يذهب فيه إلى أّن الشغف 182ت

)قد ، وهذا القول تردُّه القراءة القرآنية التي معنا: (4)الشعف في الُبْغض

 شعفها حبًّا(.

وذكر أبو عبيد فرًقا بين الشعف والشغف فقال: )والشهَغُف: أن يبلغ الُحبُّ 

َشَغاف القلب، وهو جلدة دونه. والشهَعُف: إحراُق الُحبِّ القلَب مع لذٍّة يجدها، 

وهو شبيه باللوعة، ومنه قيل: مشعوف الفؤاد، وهو ِعْشٌق مع ُحْرَقٍة، ومنه 

 قول امرئ القيس:

                                                           

 )ش غ ف(. 326( ينظر: العباب، للصاغاني )حرف الفاء( ص1)

 )ش ع ف(. 4/2280، لسان العرب 1/439( تهذيب اللغة 2)

، وبيت أبي ذؤيب لم أعثرر عليره فري شررح أشرعار الهرذليين، 2/255 ينظر: النكت والعيون( 3)

 .للسكري

.6/477( الدر المصون 4)
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 (1)ِلَتْقُتَلِني وقد َقَطْرُت فؤاَدها       َكَما َشَعَف الَمْهُنوَءَة الرهُجُل الطهاِلي(.)

وقول أبي عبيد، بيان للفرق  -رضي اهلل عنهما –وفي قول ابن عباس 

يرى أن  -رضي اهلل عنهما  –بين اللفظين، لكن على نحْو مختلف، فابن عباس 

، بينما يفهم -بالعين المهملة –ى من الشهَعف أقو –بالغين المعجمة  –الشهَغَف 

 –بالعين المهملة  –من كالم أبي عبيد أن الشهَعَف أقوى من الشهَغف، إذ الشهَعُف 

تقتصر داللته على  –بالغين المعجمة  –تصحبه ُحْرَقٌة ولذهٌة، بينما الشهَغف 

 بلوغ الُحبِّ َشَغاف القلب.

 -رضي اهلل عنهما –لعّل قوَل ابن عباس ومع أّن لكل من القولين وجًها ف

أقرُب إلى الدّقة، فالشهَعَفُة: رأس الجبل، وَشْعَفُة القلِب: رأُسه عند ُمَعلهق 

ِنَياِطه، يقال: َشَعَفني ُحبُّه وُشِعْفُت به وبحبه: أي َغِشَي الُحبُّ القلَب من 

الصغاني: )والتركيب ، فالشهَعف َتَمكُُّن الُحبِّ من أعلى القلب، لذا قال (2)فوق

 (3)يدل على أعالي الشيء ورأسه(.

                                                           

 -ط –تحقيرق الردكتور محمرد المخترار العبيردي  1/153( الغريب المصنف، ألبي عبيد 1)

الناشر المجمع التونسي  –القاهرة  –دار مصر للطباعة  –م 1996هـ 1416الثانية 

ترررونس، وبيرررت امررررئ  –دار سرررحنون للنشرررر والتوزيرررع  –نرررون للعلررروم واآلداب والف

دراسرة  1/335القيس في ديوان امرئ القيس وملحقاته بشررح أبري سرعيد السركري 

هرـ 1421األولرى  -ط –وتحقيق د/ أنور عليان أبو سرويلم، د/ محمرد علري الشروابكة 

ة اإلمرررارات العربيررر –العرررين  –إصررردارات مركرررز زايرررد للترررراث والتررراريخ  –م 2000

المتحدة. وللبيت هناك روايات متعددة، فقرد ُرِوَي: )قطررت ... كمرا قطرر(، )شرغفت ... 

كما شغف(، )شعفت ... كما شعف(، وينظر قرول أبري عبيرد فري معنرى )الشرعف( فري: 

 )ش ع ف(. 4/2280، اللسان 1/377، المحكم 1/439التهذيب 

، 1/377المحكررم ، 4/1381، الصررحاح، للجرروهري 1/260( ينظررر: العررين، للخليررل 2)

، معراني القررآن 2/41)ش ع ف(، معاني القرآن، للفراء  323العباب )حرف الفاء( 

 .3/105وإعرابه، للزجا  

 )ش ع ف(. 325( العباب )حرف الفاء( 3)
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أما الشهَغاُف فِغالف القلب، وقيل: ُسَوْيداء القلب، وقيل: داء يأخذ تحت 

، لذا عبر الفراء عن معنى )شغفها ُحبًّا( بقوله: (1)الشراسيف من الشِّّق األيمن

، وعبر (3)قلبها( ، وقال الزجا : )بلغ ُحبُُّه إلى َشَغاف(2))خرق َشَغاف قلبها(

، وهذا معناه أن الُحّب من (4)عنه ابن سيده بوصول الُحبِّ إلى َشَغاف القلب.

شدته َنَفَذ إلى أعماق القلب، وهذا أَدلُّ على تمكنه من قلبها، وسيطرته عليها، 

 حتى كأنها ال ترى غيره.

وإذا كان معنى قراءة )شغفها( أدقُّ، فليس معنى ذلك أنه يمكن 

عن معنى قراءة ابن قطيب: )شعفها(، فالقراءتان تتعاونان مًعا في  االستغناء

إبراز المعنى وتوضيحه، فإذا كانت القراءة )شغفها( تدّل على تمكن الُحبِّ 

من أعماق القلب، فإّن القراءة )شعفها( تدّل على تمكن الُحّب من أعلى 

ب المرأة القلب، وبذلك تتعاون القراءتان في بيان معني تمكن الحب من قل

عليه  –أعاله وأعماقه، وهذا هو الذي جعلها تطلب من نبّي اهلل يوسف 

 ما طلبت. -السالم 

 بني َنزََّل وَأْنَزَل: -ب

                                                           

)ش غ ف(، والقرول الثالرث نسربه الصرغاني ألبري  325( ينظر: العباب )حررف الفراء( 1)

:  1/229ن كتابره: )الغريرب المصرنف( عبيد، ولم أعثر عليره فري كتراب األمررا  مر

، والشراسيف: َمَقاطُّ األضالع، وهب أطرافها التي تشرف علرى الربطن، ويقرال: 239

 4/1381الشُّْرُسرروُف: غضررروٌف ُمَعلهررٌق بكررل ِضررَلٍع مثررل غضررروف الكتررف. الصررحاح 

 )ش ر س ف(.

 .2/41( معاني القرآن، للفراء 2)

 .3/105( معاني القرآن وإعرابه، للزجا  3)

)ش غ ف(. 5/396( ينظر: المحكم 4)
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ قال تعالى:  

 [23. ]سورة البقرة:چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  

ْلَنا َعَلى ِعَباِدَنا" من اإلنزال، وَجْمع: قرأ يزيد بن قطيب: )"ِممها َأْنَز

 (1)َعْبد(.

 في القول الكريم السابق قراءتان البن قطيب:

 )َأْنَزْلَنا( بالهمزة، بداًل من: )َنزهْلنا( بالتضعيف. األوىل:

 )ِعَباِدَنا( بالجمع، بداًل من: )َعْبِدَنا( باإلفراد. الثانية:

إلى أن َنزهَل وَأْنَزَل بمعنى واحد،  أما عن القراءة األولى فذهب سيبويه

وقد يجيء الشيء على فعهْلُت فيشرك َأْفَعْلُت، كما أنهما قد يشتركان فقال: )

ومثل  في غير هذا؛ وذلك قولك: َفِرَح وَفرهْحُتُه، وإن شئت قلت: َأْفَرْحُتُه ...

ُأْنِزَل عليه آيٌة  لوال : ]-عز وجل -َأْفَرْحُت َوَفرهْحُت: َأْنَزْلُت ونزهلت، قال اهلل 

 (2)من َربِِّه ُقْل إنه اهلل قادٌر على أْن ُيَنزَِّل آيًة[(.

 (3)وذهب ابن سيده إلى أن َتَنزهَل وَأْنَزَل وَنزهَل بمعنى واحد.

                                                           

، 1/244، البحرر المحريط 1/147، المحررر الروجيز 55( شواذ القرراءات، للكرمراني 1)

 .1/135والقراءة غير منسوبة في: إعراب القراءات الشواذ 

 .56، 4/55( الكتاب، لسيبويه 2)

)ن  30/478س ، ترا  العررو6/4399، لسران العررب 9/45ينظر: المحكم، البن سيده ( 3)

ز ل(.
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لكن سيبويه َنَسَب إلى أبي عمرو أنه كان ُيفرق بين َنزهَل وَأْنَزَل، ولم 

 (1)يذكر وْجه هذا الفرق.

خشري إلى وجود فرق بين صيغتي: )َنزهل وَأْنَزَل(، حيث تفيد وذهب الزم

على سبيل التدريج صيغة التضعيف: )َنزهَل( في هذا الموطن نزوَل القرآن الكريم 

 (2)فإنها تفيد نزوَله جملة واحدة. والتنجيم، بخالف صيغة )َأْنَزَل(

 –هنا  – وَرْأُي الزمخشري مبنيٌّ على أن صيغة َفعهَل بالتضعيف أفادت

 (3)التكثير، بخالف الهمزة في )َأْفَعَل( فإنها تفيد التعدية.

هـ( إلى أّن نزهَل وأْنَزَل بمعنى واحد، ولم يزد 616وذهب العكبري )ت

 (4)على هذا القول.

                                                           

، 6/4399، لسان العرب 9/45، المحكم، البن سيده 4/63( ينظر: الكتاب، لسيبويه 1)

 )ن ز ل(. 30/478تا  العروس 

 .1/218( ينظر: الكشاف، للزمخشري 2)

تحقيررق محمررد نررور  92،  1/83( ينظررر: شرررح شررافية ابررن الحاجررب، لالسررتراباذي 3)

لبنران،  –بيرروت  –دار الكترب العلميرة  –م 1982هرـ 1402 –ط  –الحسن وآخررين 

وفسهر االستراباذي معنى التعدية فقال: )المعنى الغالب في َأْفَعَل تعديُة مرا كران ثالثيًّرا، 

وهي أن يجعل ما كان فاعاًل لالزم مفعواًل لمعنرى الجعرل فراعاًل ألصرل الحردث علرى مرا 

مفعرول لمعنرى الجعرل الرذي اسرتفيد كان، فمعنى َأْذَهْبُت زبًدا: جعلت زيًدا ذاهًبا، فزيد: 

مررن الهمررزة، فاعررٌل للررذهاب كمررا كرران فرري: َذَهررَب زيررٌد...(. شرررح شررافية ابررن الحاجررب 

1/86. 

.1/135( ينظر: إعراب القراءات الشواذ 4)
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وخالف أبو حيان وَمْن َتِبَعُه الزمخشريه فيما ذهب إليه، ورأْوا أن 

من باب الترادف، فهما  -هنا  – الصيغتين بالتضعيف والهمز )نزهل وأنزل(

بمعنى واحد وهو: التعدية، إذ التضعيف في نزهْلنا للنقل، وهو المرادف لهمزة 

النقل، وليس التضعيف هنا دااًل على نزوله منجًما في أوقات مختلفة، خالًفا 

 (1)للزمخشري، واستدله أبو حيان ومن تبعه بعدد من األدلة:

)مما أنزلنا( بالهمزة، وكذلك وروُد  قراءة يزيد بن قطيب: أوهلا:

 (2)القراءات بالوجهين في كثير مما جاء يدل على أنهما بمعنى واحد.

أن تضعيف عين الكلمة الُمَعبهر عنه بالتكثير أو الكثرة إنما يكون  ثانيها:

في األفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية، نحو: َجَرْحُت زيًدا،  –غالًبا  –

اَب، وَقَطْعُت، وَذَبْحُت، أما َجَلَس، وَقَعَد، فال يقال: جلهْسُت، وال وَفَتْحُت الب

َقعهْدُت، ُمراًدا بهما التكثير، بمعنى أنه يفعل ذلك َمرهًة بعد َمرهٍة؛ ألنهما من 

األفعال الالزمة، ونزلنا لم يكن متعديًّا قبل التضعيف إنما كان الزًما، وتعدِّيه 

لهمزة، فإن جاء في الزم فهو قليل، قالوا: ماَت إنما يفيده التضعيف أو ا

 الماُل، وَموهَت الماُل، إذا كثر ذلك فيه.

                                                           

، 1/198، الردر المصرون1/432، اللباب، البرن عرادل 1/244( ينظر: البحر المحيط 1)

 .193، 1/192روح المعاني، ل لوسي 

[ قرررأ ابررن مسرررعود 25( كمررا فرري قولرره تعررالى: )وُنررزِّل المالئكرررُة تنررزياًل( ]الفرقرران: 2)

، مختصررر فرري شررواذ 348واألعمرر : )وأنررزل(. ينظررر: شررواذ القررراءات، للكرمرراني 

، وعلهق ابن خالويه على هذه القراءة قائاًل: )وهرذا غريرب؛ جعرل مصردر 106القرآن 

ى نزهل حمله على معناه(.أفعل تفعياًل، ولكن لما كان أنزل بمعن
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أن التضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع  ثالثها:

الفعل، أما أن يجعل الالزَم متعدًيا فال، وَنزهْلنا قبل التضعيف كان الزًما ولم 

مستفاد من التضعيف دلياًل على أنه للنقل ال يكن متعدًيا، فيكون التعدي ال

للتكثير، إذ لو كان للتكثير، وقد دخل على الالزم، بقي الزًما نحو: ماَت الماُل، 

 (1)وموهت الماُل.

 چلو كان التضعيف في نزهل مفيًدا للتنجيم الحتا  قوله تعالى:  ها:رابع

اة العجز [ إلى تأويل؛ لمناف32]الفرقان:  چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ

الصدر، ذلك أن القول بأن التضعيَف دالٌّ على التنجيم والتكثير، ينافي قوله 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چتعالى بعدها: )ُجْمَلًة واِحَدًة(، وكذا قوله تعالى: 

[، إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول آية، 37] األنعام:  چ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  چ وقوله تعالى:

[، إذ ليس المعنى أنه علهق تكرير 95]اإلسراء:  چىئ  ىئ  ی  

 نزول َمَلك رسول على تقدير كون مالئكة في األر .

مجيء َنزهَل حيث ال يمكن فيه التكثير والتنجيم إال على تأويل  خامسها:

 بعيد جدًّا يدلُّ على أنهما بمعنى واحد.

( على علهَل تسمية القرآن الكريم هـ686كذلك اعتر  االستراباذي )ت

تنزياًل بأنه يرجع إلى التنجيم، فقال: )قيل: ولذلك ُسمَِّي الكتاُب العزيُز تنزياًل؛ 
                                                           

( أي: وقررع الَمَوترراُن فرري اإلبررل فكثررر فيهررا المرروُت. ينظررر: شرررح شررافية ابررن الحاجررب 1)

1/93.
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ألنه لم ُيَنزهل ُجْمَلًة واحدًة، بل سورًة سورًة وآيًة وآيًة، وليس نصًّا فيه، أال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  [، وقوله: ]  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئترى إلى قوله تعالى: ]

 (1)[(.ٿ  ٿ  

ومما سبق يتضح لنا أن القول بالترادف بين َنزهل وَأْنَزَل هو األقرب 

 لقوة األدلة التي اعتمد عليها أصحابه. للقبول؛

 بني )َعْبِدَنا( و )ِعَباِدَنا(: -ج

أما القراءة الثانية المنسوبة البن قطيب )ِعَباِدَنا( بالجمع، بداًل من: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  چ إلفراد في قوله تعالى: )َعْبِدَنا( با

]سورة البقرة:  چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ

[، فقد ذهب بعض العلماء إلى احتمال أن يكون لكل من الجمع والمفرد 23

)عبادنا(، و)عبدنا( معنى خاصٌّ به، وإلى احتمال أن يكونا بمعنى واحد، 

 من باب الترادف. فيكون ذلك

فذهب الزمخشريُّ إلى أّن المراد بقراءة الجمع )على عباِدنا(: رسول 

چ                      ، وجعله أبا حيان نظير قوله تعالى: (2)صلى اهلل عليه وسلم وأمته –اهلل 

                                                           

[، 32، والقرول الكرريم األول مرن سرورة ]الفرقران: 1/93( شرح شافية ابرن الحاجرب 1)

 [.4والقول الكريم الثاني من سورة ]الشعراء: 

 .1/218( ينظر: الكشاف 2)
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[؛ ألن جدوى 156]األنعام:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ 

 (1)رك فيه المتبوعون والتُّبهاُع.به يشت الُمَنزهِل والهداية الحاصلة

صلى  –وأضاف العكبري احتمااًل آخر وهو )أنه أراد بالعباد أمة محمد 

 (2)اهلل عليه وسلم(.

وأضاف أبو حيان ومن َتِبَعه احتمااًل ثالًثا وهو: أن يكون المراد بصيغة 

 (3).الجمع )عبادنا(: جميع األنبياء الذين ُأنزل عليهم الوحُي والكتُب

لكن أضاف العكبري احتمااًل ينحو منحى القول بالترادف، حيث ذهب إلى 

المفرد،  –في هذا الموطن  -إمكانية أن يكون الجمع )عبادنا( ُأريد به 

وإنما َعبهَر عنه بالجمع  –صلى اهلل عليه وسلم  –والمقصود هو رسول اهلل 

 (4)تفخيًما لشأنه.

، لكن ليس على أن المراد بالجمع وإلى هذا المنحى نفسه ذهب أبو حيان

هو المفرد، وإنما على أن المراد بالمفرد هو الجمع، مستدالًّ بقراءة ابن 

                                                           

.1/245ر: البحر المحيط ( ينظ1)

.1/136( إعراب القراءات الشواذ 2)

، اللبرراب فرري علرروم الكترراب 1/199، الرردر المصررون 1/245( ينظررر: البحررر المحرريط 3)

1/433. 

 .1/136( ينظر: إعراب القراءات الشواذ 4)
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ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  چقطيب التي معنا، وجعله نظير قوله تعالى:

 (2)، فيكون إذ ذاك للجنس.(1)[ في قراءة َمْن َأْفَرَد45]ص:  چڄ  ڄ  

 :بني )فاِرًغا( و)َفِزًعا( -د

ۀ   ۀ     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ قال تعالى:  

 [.10]القصص:  چ ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  

َفضالة بن عبيد، والحسن، ويزيد بن  قرأ الجمهور: )فارًغا(، بينما قرأ

قطيب، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وأبو الُهذيل: َفِزًعا، بالزاي والعين 

 (3)المهملة.

من كل  ة الجمهور بأن معناها: فارغ من العقل، أووفسر العلماء قراء

من وعد اهلل ووحيه إليها ، تناسته ، من الصبر ، أوشيء إال من ذكر موسى

 (4).من الهم

                                                           

( القراءة باإلفراد )عبدنا( منسوبة البرن كثيرر وحرده، وقررأ البراقون: )عبادنرا(. ينظرر: 1)

 .2/231، الكشف، لمكي بن أبي طالب القيسي 554لسبعة، البن مجاهد: ا

.1/245( ينظر: البحر المحيط 2)

، المحتسرب 113( ينظر: مختصر في شواذ القرآن مرن كتراب البرديع البرن خالويره ص3)

، تررا  العررروس 20/49، روح المعرراني ل لوسرري 7/102، البحررر المحرريط 2/147

نسبها ابن عطية، والسرمين الحلبري، وابرن عرادل )فزع(، والقراءة 501، 21/500

، الرردر المصررون 574، 6/573فضررالة، والحسررن. ينظررر: المحرررر الرروجيز 

 .15/220، اللباب 8/653

، 8/653، الرردر المصررون 7/102، البحررر المحرريط 6/573( ينظررر: المحرررر الرروجيز 4)

 .15/220اللباب 
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: الخالي، وهو المعنى -هنا  –ويفهم مما سبق أن المقصود بالفارغ 

 (1)الذي ذكره كثير من اللغويين للف  )فارغ(.

ه: )َفِزًعا( فوجهَهها ابُن جني بالَقِلق، أي أن أما قراءة ابن قطيب وَمْن مع

الفؤاد أصبح َقِلًقا يكاد يخر  من ِغالفه فينكشف، واستدّل على صحة هذا 

[ أي: 23]سبأ:   چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ چ: -عز وجل  –المعنى بقول اهلل 

 (2)ُكِشَف عنها.

 (3)بعض المفسرين. –كذلك  –وإلى هذا المعنى ذهب 

من العقل، أو  -معنى كلٍّ من القراءتين، بأن الخلّو  ويمكن الجمع بين

أو غير ذلك مما قيل في  من الصبر ، أومن كل شيء إال من ذكر موسى

 –ما هو إال نتيجة القلق الذي سيطر على فؤاد أم سيدنا موسى  -التفسير

 وخوفها عليه. –عليه السالم 

ها من وتجدر اإلشارة إلى أن قراءة ابن قطيب التي معنا، وغير

القراءات الشاذة الواردة في لفظة )فارًغا( كانت سنًدا لبعض العلماء في 

رفض تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى لفظة )فارًغا( بالُخُلوِّ من الحزن، 

                                                           

، لسرران 470، المصررباح 5/504كررم ، المح8/110، التهررذيب 4/408( ينظررر: العررين 1)

 )ف ر غ(. 543، تا  العروس 6/3396العرب 

 .2/148( ينظر: المحتسب، البن جني 2)

، 8/653، الرردر المصررون 7/102، البحررر المحرريط 6/574( ينظررر: المحرررر الرروجيز 3)

.15/220، اللباب 20/49روح المعاني 
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وذلك في قوله: )مجازه: فارًغا من الحزن لعلمها أنه لم يغرق، ومنه قولهم: 

، حيث علق أبو حيان على رأي أبي (1)(َدٌم َفْرٌغ، أي: ال َقَوَد فيه وال دية فيه

 (2)وهذا فيه ُبْعٌد، وُتْبِعُدُه القراءاُت الّشواذُّ التي في اللفظة(.عبيد بقوله: )

 بني احِلَساب واحَلسَّاب: -هـ

 [36]النبأ:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ قال تعالى:  

اء قرأ الجمهور: )ِحَسابا(، وقرأ يزيد بن قطيب: )َحسهاًبا(، بفتح الح

 (3)وتشديد السين.

ووجهه العلماُء قراءة الجمهور بأن )ِحَساًبا( صفة لـ )عطاء(، ومعناها: 

ُمْحِسًبا، أي: كافًيا، فهو مصدٌر ُأقيم مقام الوصف، أو ُبوِلغ فيه، أو على 

حذف مضاف من قولهم: أْحَسَبه الشيء: إذا كفاه حتى قال حسبي، وقيل: 

                                                           

 –حقيق د. محمد فرؤاد سرزكين ت – 2/98( مجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى 1)

 الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

 .15/220، اللباب 8/653، وينظر: الدر المصون 7/102( البحر المحيط 2)

، الكشرراف 501، شررواذ القررراءات، للكرمرراني 2/349( ينظررر: المحتسررب، البررن جنرري 3)

، الررررردر المصرررررون 8/407، البحرررررر المحررررريط 8/522، المحررررررر الررررروجيز 6/302

.20/115، اللباب 30/19، روح المعاني 10/664
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رحمة اهلل، أما الدرجات فيها فعلى قدر على حسب أعمالهم، فدخول الجنة ب

 (1)األعمال، فالِحساب هنا هو بموازنة أعمال القوم.

وقال ابن جني في توجيه قراءة ابن قطيب: )عطاء ُمْحِسًبا، أي: كافًيا، 

يقال: أعطيته ما َأْحَسَبُه، أي: كفاه، إال أنه جاء باالسم من َأْفَعَل على َفعهال، 

 (2)لوا: أْجَبَر فهو: َجبهار، وَأْدَرَك فهو: َدرهاٌك...(.وقد جاءت منه أحرف، قا

ومعنى كالم ابن جني أّن )َحسهاًبا( الواردة في قراءة ابن قطيب: )صفة 

 (3)مبالغة، من َأْحَسَب بمعنى: كافي كذا(.

قراءة الجمهور وقراءة ابن قطيب  -أّن القراءتين  –أيًضا  –وهذا معناه 

 مترادفتان. -

                                                           

، الرردر 8/407، البحررر المحرريط 8/522، المحرررر الرروجيز 6/302( ينظررر: الكشرراف 1)

 .20/115، اللباب 664، 10/663المصون 

، البحرررر 8/522، المحررررر الررروجيز 6/302، وينظرررر: الكشررراف 2/349( المحتسرررب 2)

 .30/19، روح المعاني 20/115، اللباب 8/407المحيط 

.10/664( الدر المصون 3)
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 لثاني: االلتفاتاملطلب ا

 بني ضمري التكلُّم واخلطاب: -أ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  چ قال تعالى:  

]سورة  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ەئائ

 [. 71المؤمنون:

أبو البرهسم وأبو حيوة قرأ الجمهور: )بل أتيناهم( بنون الَعَظَمة، وقرأ 

 (1)والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء: )بل أتيَتُهْم( بتاء الخطاب.

 –وُنِسَبْت البن قطيب قراءٌة أخرى في هذه اللفظة، وهي: )آتيناهم( 

 (2)بالمد.

ولكل من القراءتين اللتين ُنِسَبَتا إلى ابن قطيب معنى تؤديه في السياق 

 القرآني.  
                                                           

، 100، وينظر: مختصر فري شرواذ القررآن، البرن خالويره ص6/382( البحر المحيط 1)

، ونسبها الكرماني ألبي بحرية، وابرن أبري إسرحاق. 18/53روح المعاني، ل لوسي 

، ونسرربها ابررن عطيررة البررن أبرري إسررحاق وحررده. ينظررر: 337ينظررر: شررواذ القررراءات: 

، ونسررربه السرررمين الحلبررري ألبررري البرهسرررم، وأبررري حيررروة، 6/312المحررررر الررروجيز 

 .6/360والجحدري، وأبي رجاء . ينظر: الدر المصون 

، ونسبها أبو حيان وغيره ألبي عمررو فري روايرة. 337( شواذ القراءات، للكرماني: 2)

، 6/360، الرردر المصررون 6/312، المحرررر الرروجيز 6/382ينظررر: البحررر المحرريط 

.18/53روح المعاني 
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وقبل الحديث عن معنى قراءتي ابن قطيب، نبين أوال معنى قراءة 

، ومعنى ذلك أن اإلتيان (1)جئناهمالجمهور )بل أتيناهم( بنون الَعَظَمة، أي: 

ال  -تعالى  –نسبة اإلتيان الحقيقي إلى اهلل ، لكن -عز وجل –منسوب إلى اهلل 

 (2)تصح، وإنما هو مجاز، أي: بل أتاهم كتابنا، أْو رسولنا.

)بل من القراءتين المنسوبتين البن قطيب وغيره  أما القراءة األوىل

 (3)–صلى اهلل عليه وسلم  –بها رسول اهلل أتيَتُهْم( بتاء الخطاب، فالمراد 

 واإلتيان هنا حقيقي.

، وعلى (4))بل آتيناهم( بالمد، فمعناها: أعطيناهم أما القراءة الثانية:

أن يكون المفعول الثاني غير مذكور، وُيحتمل أن يكون  هذه القراءة ُيحتمل

سنا في حاجة ل -مع هذه القراءة  –، كما أننا (5))بذكرهم( والباء مزيدة فيه

أو دعوى حذف مضاف، كما في قراءة الجمهور، على  إلى القول بالمجاز،

 (6)تقدير جعل الباء للمصاحبة.

وبذلك يتضح لنا أن لكل من القراءتين المنسوبتين البن قطيب معنى 

 يحتمله السياق، بل ال نحتا  معهما إلى القول بالمجاز.

                                                           

 .6/312( المحرر الوجيز 1)

 .6/360، الدر المصون 6/382( ينظر: البحر المحيط 2)

 .18/53، روح المعاني 6/360، الدر المصون 6/382( ينظر: البحر المحيط 3)

 .6/360، الدر المصون 6/382، البحر المحيط 6/312( ينظر: المحرر الوجيز 4)

 .6/360( ينظر: الدر المصون 5)

.18/53المعاني ( ينظر: روح 6)
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 بني ضمري الغيبة واخلطاب: -ب

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃچ قال تعالى:  

گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ  ڎڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ

 [ 22. ]النور: چ گ  گ  

أبو حيوة، وابن قطيب، وأبو البرهسم: قرأ الجمهور: )َأْن ُيْؤُتوا(، وقرأ 

 (1))َأْن ُتْؤُتوا(، بالتاء.

قطيب وغيره: بالتاء فقراءة الجمهور: بالياء للغائبين، أما قراءة ابن 

فهي للمخاطبين؛ لذا وجهه العلماُء هذه القراءَة المنسوبَة البن قطيب وغيره 

 (2)بأنها على االلتفات، وأنها موافقة لقوله تعالى: )َأاَل ُتِحبُّون(.

فعلى قراءة ابن قطيب نجد التفاًتا من الغيبة في قوله تعالى: )وال 

: )أْن ُتْؤُتوا...(، ولعل السر في هذا يأتل...( إلى الخطاب في قوله تعالى

االلتفات يكمن في توجيه الخطاب إلى السامعين مباشرة، فأنتم أيها السامعون 

                                                           

، 280، 4/279، الكشرراف 103( ينظررر: مختصررر فرري شررواذ القرررآن، البررن خالويرره: 1)

، روح المعررراني 14/333، اللبرراب 8/395، الرردر المصرررون 6/404البحررر المحررريط 

18/125. 

، 8/395، الرردر المصررون 6/404، البحررر المحرريط 280، 4/279( ينظررر: الكشرراف 2)

.14/333اللباب 
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المخاطبون بهذا، الَمْعِنيُّون به، فهو ُمَوجهه إليكم أنتم، فأولى بكم أن تتبعوه 

 وتنفذوا ما جاء به.

جاء في قراءة ابن ولعل ما يؤيد هذه القراءة وما تتضمنه من التفات ما 

وُرويت  –بالتاء فيهما  -مسعود، وسفيان بن حسين: )َوْلَتْعُفوا َوْلَتْصَفُحوا( 

 (1).-صلى اهلل عليه وسلم –هذه القراءة كذلك عن النبي 

والخالصة أن قراءة ابن قطيب وَمْن وافقه لها معنى يتناسب مع المعنى 

بعض كلمات اآلية من قراءة العام ل ية الكريمة، كما يتناسب مع ما جاء في 

 متواترة: )أال تحبون(، أو شاذة: )َوْلَتْعُفوا َوْلَتْصَفُحوا(.

 

                                                           

.6/363ر الوجيز ( ينظر: المحر1)
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 اخلامتة
 بعد هذه الجولة المباركة مع قراءة يزيد بن قطيب يتبين لنا:

 كان يزيد بن قطيب ثقًة لدى العلماء. أوال:

يلة إذا المواطن التي نسبت فيها قراءة ليزيد بن قطيب ُتَعدُّ قل ثانًيا:

 قورنت بما ُنسب لغيره ممن لهم قراءات شاذة.

كثرة المباحث الصوتية الواردة في قراءة يزيد بن قطيب إذا  ثالًثا:

قورنت بنظيرتها في الداللة، ولعل هذا يرجع إلى أن التيسير في قراءة القرآن 

التنويع  الكريم كان ُمتهِجًها إلى الناحية الصوتية، أما الناحية الداللية فمهمتها

 في المعنى وتأكيده.

كانت قراءة يزيد بن قطيب في بعض األحيان دلياًل لدى العلماء  رابًعا:

لتأييد معنى قراءة متواترة، من ذلك: قول أبي حيان عند إعرابه لفظة )الجن( 

وأحسن مما [: )100]األنعام:  چ ...ې  ې  ى  ى  چ من قوله تعالى: 

المة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير أعربوه ما سمعت من أستاذنا الع

الثقفي يقول فيه قال: انتصب الجن على إضمار فعل جواب سؤال مقّدر كأنه 

قيل: َمْن َجَعُلوْا هللِه ُشَرَكاء؟ قيل: الجنه، أي جعلوا الجنه، ويؤيد هذا المعنى 

، قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب: )الجنُّ( بالرفع، على تقدير: هم الجنُّ
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جواًبا لمن قال: من الذي جعلوه شريًكا؟ فقيل له: هم الجنُّ، ويكون ذلك على 

 (1)سبيل االستعظام لما فعلوه، واالنتقاص لمن جعلوه شريًكا هلل(.

كانت قراءة ابن قطيب من بين قراءات شاذة استدل بها  خامًسا:

ب أبو عبيدة العلماء في َردِّ معنى لفظة قرآنية قال به أحد المفسرين، حيث ذه

ڱ   ڱ  ڱ  چ كلمة )َفاِرًغا( في قوله تعالى:  معمر بن المثنى إلى أّن معنى

، (2)[: )فارًغا من الحزن، لعلمها أنه لم يغرق(10]القصص:  چ ڱ  ں

وَعلهق أبو حيان على هذا بقوله: )وهذا فيه ُبْعٌد، وُتْبعده القراءات الشواذ 

 (3)التي في اللفظة(.

تلك  –في المستوى الصوتي  -ءة يزيد بن قطيب تؤكد قرا سادًسا:

 العالقة القوية بين القراءات القرآنية واللهجات العربية.

معظم ما ورد من قراءة يزيد بن قطيب في الجانب الداللي اتهَجه  سابًعا:

 ناحية الترادف.

 

                                                           

 .4/196( البحر المحيط 1)

.2/98( مجاز القرآن 2)

 .15/220، اللباب 8/653، وينظر: الدر المصون 7/102( البحر المحيط 3)



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

550 



 / حممد موسي السعيد جبارة د                                           قراءة يزيد بن َقطََْيب دراسة صوتية وداللية                             

 

    

 

551 

 فهرس املصادر واملراجع

د برن محمررد إتحراف فضرالء البشرر برالقراءات األربعررة عشرر، للشريخ أحمر 

م 1987هرـ 1407األولى  –ط  -البنا، تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل 

 القاهرة. –مكتبة الكليات األزهرية  –بيروت  –عالم الكتب  –

األولرى  –ط  –أثر القوانين الصوتية في بنراء الكلمرة، د. فروزي الشرايب   

 األردن. –عالم الكتب الحديث  –م 2004هـ 1425

السكيت، شرح وتحقيرق أحمرد محمرد شراكر، وعبرد إصالح المنطق، البن  

 مصر. –دار المعارف  –ط  –السالم محمد هارون 

إعراب القرراءات الشرواذ، للعكبرري، دراسرة وتحقيرق محمرد السريد أحمرد  

 لبنان. –بيروت  –عالم الكتب  –م 1996هـ 1417ط  األولى  –عزوز 

ط  –اهرد إعراب القررآن، ألبري جعفرر النحراس، تحقيرق د/ زهيرر غرازي ز 

 عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية. –م 1985هـ 1405الثانية 

البحررر المحرريط، ألبرري حيرران، تحقيررق الشرريخ عررادل أحمررد عبررد الموجررود  

 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1993هـ 1413األولى  -وآخرين، ط

 لبنان.

 5/18بصررائر ذوي التمييررز فرري لطررائف الكترراب العزيررز، للفيروزابررادي  

المجلرررس  –م 1992هرررـ 1412 –ط  -ق أ/عبرررد العلررريم الطحررراوي  تحقيررر

 القاهرة. –األعلى للشئون اإلسالمية 

تررا  العررروس مررن جررواهر القرراموس، للزبيرردي، تحقيررق مجموعررة مررن  

 م.1974هـ 1394الكويت  –ط وزارة اإلعالم  –المحققين 
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ترراريخ اإلسررالم ووفيررات المشرراهير واألعررالم، للررذهبي، تحقيررق د. بشررار  

 بيروت. –دار الغرب اإلسالمي  –م 2003األولى  -ط  –د معروف عوا

 –مطبعررة مجلررس دائرررة المعررارف العثمانيررة  –الترراريخ الكبيررر، للبخرراري  

 الهند. –حيدر آباد الدكن 

تحفررة األقررران فرري مررا قرررئ بالتثليررث مررن حررروف القرررآن، ألبرري جعفررر  

هررـ 1428الثانيرة  –ط  –الرعينري، تحقيررق الردكتور علرري حسرين البررواب 

 المملكة العربية السعودية. –الريا   –م دار كنوز إشبيليا 2007

تقريررب التهررذيب، البررن حجررر، تحقيررق أبررو األشرربال صررغير أحمررد شرراغف  

 الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع. –الباكستاني 

التكملررة والررذيل والصررلة لكترراب تررا  اللغررة وصررحاح العربيررة، للصررغاني،  

مطبعرررة دار  –م 1971 –ط  –اوي وآخررررين تحقيرررق عبرررد العلررريم الطحررر

 القاهرة. -الكتب

 –ط  –تهذيب التهذيب، البن حجر، باعتناء إبراهيم الزيبق، عادل مرشد  

 مؤسسة الرسالة.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، تحقيق د/ بشار عرواد معرروف  

 بيروت. –مؤسسة الرسالة  –م 1992هـ 1413األولى -ط  –

مطبعررة مجلررس  –م 1973هررـ 1393األولررى  -ط  –حبرران الثقررات، البررن  

 الهند. –حيدر آباد الدكن  –دائرة المعارف العثمانية 

مطبعرة  -م 1953هـ 1372ط األولى  –الجرح والتعديل، البن أبي حاتم  

 الهند. –حيدر آباد الدكن  –مجلس دائرة المعارف العثمانية 
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األولرى  –ط  –بعلبكري جمهرة اللغة، البرن دريرد، تحقيرق د. رمرزي منيرر  

 لبنان. –بيروت  –م دار العلم للماليين 1987

الحجة للقراء السبعة، ألبري علري الفارسري، تحقيرق بردر الردين قهروجي،  

دار المررررأمون  –م 1984هررررـ 1404األولررررى  –ط  –وبشررررير حويجرررراتي 

 دمشق. –للتراث 

 ة.دار الكتب المصري –ط  –الخصائص، البن جني، تحقيق محمد علي النجار  

األولرى  -ط  -خصائص لهجتي تميم وقري ، د/ الموافي الرفاعي البيلي  

 مطبعة السعادة. –م 1987هـ 1407

درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتهرا، للحريرري، تحقيرق وتعليرق/  

دار  –م 1996هرـ 1417األولى  –ط  –عبد الحفي  فرغلي علي القرني 

 لقاهرة.ا –بيروت، مكتبة التراث اإلسالمي  –الجيل 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق الدكتور  

 دمشق. –دار القلم  –ط  –أحمد محمد الخراط 

ط  –ديرروان األخطررل، شرررحه وصررنف قوافيرره مهرردي محمررد ناصررر الرردين  

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1994هـ 1414الثانية 

بشرررح أبرري سررعيد السرركري، دراسررة  -ديرروان امرررئ القرريس وملحقاترره  

األولرى  -ط –وتحقيق د/ أنور عليان أبو سويلم، د/ محمد علي الشوابكة 

 –العرين  –إصردارات مركرز زايرد للترراث والتراريخ  –م 2000هـ 1421

 اإلمارات العربية المتحدة.

ديوان علقمة بن عبدة، شرحه وعلق عليه وقردم لره سرعيد نسريب مكرارم  
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 بيروت. –دار صادر  –م 1996األولى  –ط 

 –دار صادر  –ط  –ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق د/ ناصر الدين األسد  

 بيروت.

 –روح المعرراني فرري تفسررير القرررآن العظرريم والسرربع المثرراني، ل لوسرري  

بيررروت  –مصررر، دار إحيرراء التررراث العربرري  –إدارة الطباعررة المنيريررة 

 لبنان.

دار  -الثالثرررة  -ط  -ف السررربعة، البرررن مجاهرررد، تحقيرررق د. شررروقي ضررري 

 المعارف مصر.

األولرررى  –ط  –شررررح ديررروان علقمرررة الفحرررل، بقلرررم السررريد أحمرررد صرررقر  

 بالقاهرة. –المكتبة المحمودية  –م 1935هـ 1353

 –شرح شافية ابن الحاجب، لالستراباذي، تحقيق محمد نور الحسرن وآخررين  

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية  –م 1982هـ 1402ط  

مؤسسررة  –ط  –اذ القررراءات، للكرمرراني، تحقيررق د. شررمران العجلرري شررو 

 لبنان. –بيروت  –البالغ 

العباب الزاخر واللباب الفاخر )حرف الفاء(، للحسن بن محمد الصرغاني،  

دار الرشررريد  –م 1981 –ط  –تحقيرررق السررريخ محمرررد حسرررن آل ياسرررين 

 اقية.الجمهورية العر –منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  –للنشر 

 –العين، للخليل بن أحمد، تحقيق د/ مهدي المخزومي، د/ إبرراهيم السرامرائي  

 لبنان. –بيروت  –مؤسسة األعلمي  –م 188هـ 1408األولى  –ط 

م دار الكتررب 2006هررـ 1427ط األولررى  –غايررة النهايررة، البررن الجررزري  
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لبنرران )طبعررة مصررححة اعتمرردت علررى الطبعررة األولررى  –العلميررة بيررروت 

 م  . برجستراسر(1932ب التي ُعني بنشرها سنة للكتا

الثانية  -الغريب المصنف، ألبي عبيد، تحقيق الدكتور محمد المختار العبيدي  ط 

الناشر المجمع التونسي  –القاهرة  –دار مصر للطباعة  –م 1996هـ 1416

 تونس. –دار سحنون للنشر والتوزيع  –للعلوم واآلداب والفنون 

الناشر مكتبرة األنجلرو المصررية  -ة، د/ إبراهيم أنيس في اللهجات العربي 

 م. 2003القاهرة  –

 –ط  –القراءات الشاذة وتوجيهها مرن لغرة العررب، عبرد الفتراح القاضري  

 لبنان. –بيروت  –الناشر دار الكتاب العربي  –م 1981هـ 1401

الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها، ألبي القاسم يوسرف  

 –ن علرري بررن جبرراره، تحقيررق جمررال بررن السرريد بررن رفرراعي الشررايب  ط برر

 مؤسسة سما للنشر والتوزيع. –م 2007هـ 1428األولى 

الثانيرررة  –ط  –الكتررراب، لسررريبويه، تحقيرررق وشررررح عبرررد السرررالم محمرررد هرررارون  

 دار الرفاعي بالريا . –الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة  –م 1982هـ 1402

ط   –حقيررق عررادل أحمررد عبررد الموجررود وآخرررين الكشرراف، للزمخشررري، ت 

 بالريا . –الناشر مكتبة العبيكان  –م 1998هـ 1418األولى 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب  

 –م 1974هررـ 1394 –ط  –القيسرري، تحقيررق د. محيرري الرردين رمضرران 

 دمشق. –مجمع اللغة العربية 

اب، البررن عررادل الدمشررقي الحنبلرري، تحقيررق الشرريخ اللبرراب فرري علرروم الكترر 

 –م 1998هرـ 1419األولرى  –ط  –عادل أحمرد عبرد الموجرود وآخررين 
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 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية 

 مصر. –دار المعارف  –ط  –لسان العرب، البن منظور  

الردار العربيرة  –اللهجات العربية في التراث، د/ أحمد علم الدين الجنردي  

 م.1983ليبيا  –طرابلس  –ب للكتا

دار المعرفة  –اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د/ عبده الراجحي  

 م.1996اإلسكندرية  –الجامعية 

اللهجات العربية في قرراءات الكشراف للزمخشرري، د. عبرد المرنعم   عبرد  

 م.1991هـ 1411األولى  –ط  –اهلل حسن 

زيرة العربية، تشيم رابين، ترجمة اللهجات العربية القديمة في غرب الج 

المؤسسرة العربيرة  –م 2002األولرى  –ط  –الدكتور عبد الكريم مجاهرد 

 للدراسات والنشر بيروت.

 –لهجرررة تمررريم وأثرهرررا فررري العربيرررة الموحررردة، غالرررب فاضرررل المطلبررري  

 م.1978الجمهورية العراقية  –منشورات وزارة الثقافة والفنون 

وزارة  –م 1989األولررى  –ط  –غالررب  لهجررة قبيلررة أسررد، علرري ناصررر 

 بغداد. –دار الشؤون الثقافية العامة  –الثقافة واإلعالم 

مجاز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق د. محمد فؤاد سزكين  

 الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. –

المحتسب في تبيين وجوه شرواذ القرراءات واإليضراح عنهرا، البرن جنري،  

 –م 1994هرررـ 1415 –ط  –النجررردي ناصرررف وآخررررين  تحقيرررق علررري

 المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف بالقاهرة.
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المحرر الوجيز فري تفسرير الكتراب العزيرز، البرن عطيرة، تحقيرق الرحالرة  

مطبوعررات وزارة  -م 2007هررـ 1428الثانيررة  –ط  –الفرراروق وآخرررين 

 األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

مكتبرة  –ط  –ختصر فري شرواذ القررآن مرن كتراب البرديع، البرن خالويره م 

 المتنبي القاهرة.

 لبنان. –بيروت  –دار الكتب العلمية  –ط  –المخصص، البن سيده  

الثانيرة  –ط  –المصباح المنير، للفيومي، تحقيق د/ عبد العظيم الشناوي  

 مصر. –الناشر دار المعارف  –

عررالم الكتررب  –م 1983هررـ 1403الثالثررة  –ط  –معرراني القرررآن، للفررراء  

 بيروت لبنان.

معرراني القرررآن وإعرابرره، للزجررا ، شرررح وتحقيررق د/ عبررد الجليررل عبررده  

 بيروت. –عالم الكتب  –م 1988هـ 1408األولى  –ط  –شلبي 

النشر في القراءات العشر، البرن الجرزري، أشررف علرى تصرحيحه ومراجعتره  

 بيروت لبنان. –تب العلمية درا الك –ط  –أ/علي محمد الضباع 

النرروادر فرري اللغررة، ألبرري زيررد األنصرراري، تحقيررق ودراسررة د/ محمررد عبررد  

 بيروت. –دار الشروق  –م 1981هـ 1401األولى  –ط  –القادر أحمد 


