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 د عبد الحفيظ هالل/   القراءات القرآنية وتوجيهها
 كتاب الحجة في القراءات السبع البن خالويه: املبحث السادس

 (1)ترجمة ابن خالويه: املطلب ألاّول    

 :ووفاته مولده ونشأتهنسبه و  -1

و  ،ولد في منطقة همدان في اليمن ،أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن خالويههو       

طالبا للعلم فقرأ ( م 629) هـ  413بغداد سنة  .للهجرة 413لكنه انتقل إلى بغداد عام 

القرآن على ابن مجاهد املقرئ، و قرأ النحو و ألادب على ابن أبي بكر ابن دريد و أبي 

بكر بن ألانبارّي و نفطويه، و أخذ اللغة عن أبي عمرو الزاهد، و سمع من محّمد بن 

ار و 
ّ
د العط

ّ
و قد درس الحديث ثم حّدث به مّدة في . أبي سعيد السيرافي و غيرهمامخل

 (.1) مسجد املدينة

 ،فأكرمه سيف الدولة ،ثم إنه انتقل إلى الشام فنزل في حلب في بالط سيف الدولة     

و كانت له مع سيف الدولة و املتنّبي . و قرأ عليه مع نفر من آل حمدان كثيرا من العلم

 .و غيرهما مناظرات أو مطارحات

 ( .م 683) ه 473كانت وفاة ابن خالويه في حلب سنة      

ابن خالويه أحد كبار العلماء في اللغة و النحو و ألادب بصير بقراءة القرآن ثقة كان      

 .و له أيضا شعر حسن. مشهور 

 :شيوخ ابن خالويه -2

تتلمذ ابن خالويه على أيدي الكثير من شيوخ زمانه و اعتمد على التنويع في العلوم       

 :و ممن درس و تعلم ابن خالويه على أيديهم. و كان له في كل علم شيخ

 (.هـ421) ابن دريد في اختصاص النحو وألادب -

 (.هـ424) نفطويه في اختصاص النحو وألادب -

 (. هـ428) ابن ألانباري الذي درس على يده النحو على منهج مدرسة الكوفة -

 (.هـ441) دمحم بن مخلد العطار الذي علمه علوم الحديث الشريف -

                                                             

البلغـة فـي ، 1728، الوافي بالوفيات للصفدي ص (2/161)وفيات ألاعيان البن خلكان : ترجمته في نظرت (1)  

 (.2/241)، ألاعالم للزركلي 241للسيوطي ص  بغية الوعاة ،لفيروزآبـاديل، تـاريخ أئمـة اللغـة
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 (.هـ423)ث مه علوم القرآن والقراءات والحديبن مجاهد الذي علا -

 (.هـ431)أبو عمرو الزاهد، دمحم بن عبد الواحد، املعروف بغالم ثعلب  -

ة يده النحو على منهج مدرسة البصر  أبو سعيد السيرافي الذي تعلم على -

 (.هـ498)

 : تالميذه -3

، علماء كبارالطلبة الذين صاروا بعد ذلك قام ابن خالوية بتعليم العديد من       

 :، منهمبرزوا في عصرهم والعصور الالحقة لهمو 

 (.هـ483) املقرىء املصري عبد املنعم بن غلبون  -

 (.هـ484) الخوارزمي ألاديب الشاعر أبو بكر  -

 (.هـ463) املفسر النحوي املعافى بن زكريا النهرواني -

 (..هـ463) أبو الحسن السالمي الشاعر -

 (.هـ339) أبو الحسن النصيبي -

 مؤلفات ابن خالوية -4

ف العديد من املؤلفات منها كان البن خالويه    
ّ
 في الدراسات اللغوية، وخل

ً
 :حضورا

  والتي دريد ابنشيخه ل مشهورة قصيدة وهي دريد، ابن مقصورة شرح كتاب -

 العباس أبي ألامير وابنه فارس، حاكم املكيالي دمحم بن هللا عبد الحاكم فيها يمدح كان

 .دريد ابن صاحبها على القصيدة برواية خلوية ابن فقام إسماعيل،

 .الكريم القرآن من سورة ثالثين إعراب كتاب -

 . العرب كالم في ليس كتاب -

 . القرآن شواذ في مختصر كتاب -

 . الريح أسماء في رسالة كتاب -

 . الحمدان فراس أبي ديوان شرح كتاب -

 .السبع القراءات فی الحجة -

 .الاشتقاق کتاب -

 . نحوفي ال الجمل کتاب -

 . واملمدود املقصور  -

 . املؤنث و املذکر -

 .كتاب البديع في القراءات -

https://www.almrsal.com/post/714340
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 البن خالويه في القراءات السبع دراسة كتاب الحجة: املطلب الثاني

الحجة هكتابفي ابن خالويه منهج 
(2)

:  

 " الحجة في القراءات السبع " كتاب      
ً
  نهج فيـه صـاحبه منهجـا

ً
، يقـوم علـى  تعليميـا

  . إلايجـاز و الاختـصار ، و سـهولة ألاسلوب و البعد عن التعقيد

في  " الحجـة فـي القـراءات الـسبع"يص منهج ابن خالويه في تأليفـه و يمكننا تلخ     

 :النقاط آلاتية

  حالاعتماد على القراءات املـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة ، و قـد صـر   -1

ـب عن  معتمد... ": بذلك في خطبة الكتاب
ّ
فيه علـى ذكـر القـراءات املـشهورة ، و منك 

 ."الروايات الشاذة املنكورة

 في  و قاصدا قصد إلابانة... " :يقول في خطبة الكتاب: إلايجاز و الاختصار   -2

 ".اقتصار ، من غير إطالة و ال إكثار

 فهو ال ينسب القـراءات إلـى أصـحابها : عرض القراءات من غير سند الرواية   -3

 للضرورة ؛ ليبي
ّ
رأ قـ رأ بها ، خاصة ملا يتفرد قـارئ بقـراءة كلمـة بغيـر مـا ق ن مكانة منإال

 . آلاخـرون

  .ن الحجة فيهـاإلاحالة إلى املسائل التي سبق أن بيّ  -4

 الابتعـاد عـن القيـاس ، فقـد استـشهد فـي توجيـهالاعتماد علـى الـسماع و  -5

القراءات بسبعين بيتا من الشعر ، و أحد عشر شطرا ، و عشرة أحاديث نبوية ، و 

 .هللا عليهممن أقوال الصحابة رضوان ستة آثار 

  .ال يتعرض إلى تفسير املعنى إال إذا دعت الضرورة -6

 الكريم، وألاحاديث النبوية، والشعر العربي؛ ليبّين معنى  الاحتجاج بالقرآن  -7

 
ً
 صعبا

ً
، أو يشرح كالما

ً
  .غريبا

 التماس وجوه العربية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس  -8

 .النحاة

 الابتعاد عن الخالفات املذهبيـة النحويـة ، فهـو يعـرض رأي البـصريين ، و    -9

 .ن ينتصر إلى مذهبه الكوفيرأي الكوفيين دون أ

 .ال يذكر سبب نزول آلايات القرآنية -11

 .يرد على ألاقوال العلماء ويناقشها -11
                                                             

      .  دمحم بن يحي/ د . " حجة ابن خالويه" التوجيه اللساني للقراءات السبع في : ينظر (2)  

 .288-271الصفحة , 8العدد , 7املجلد  جامعة الوادي علوم اللغة العربية وآدابها مقال منشور في مجلة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/130
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 نماذج تطبيقية من كتاب الحجة في القراءات السبع البن خالويه :املطلب الثالث

 :مقدمة املؤلف -1

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم     

لقد جاءت . رّب يّسر الحمد هلل الذي هدانا لهذا، وما كّنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا     

ى هللا عليهم أجمعين، وعلى دمحم خاتم النبّيين، 
ّ
رسل ربنا بالحق، ومقال الصدق، صل

اهرين
ّ
وبعد، فإني تدّبرت قراءة ألائّمة الّسبعة . وعلى آله الكرام الطّيبين، ألاخيار الط

ألامصار الخمسة املعروفين بصحة النقل، وإتقان الحفظ، املأمونين على من أهل 

 منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا 
ّ

تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كال

من مذاهب العربية ال يدفع، وقصد من القياس وجها ال يمنع، فوافق باللفظ 

وأنا بعون هللا . يار على واجب آلاثار والحكاية طريق النقل والرواية غير مؤثر لالخت

ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم في معاني اختالفهم، وتارك ذكر 

اجتماعهم وائتالفهم، معتمد فيه على ذكر القراءة املشهورة، ومنكب عن الروايات 

ر، محتذيا ملن الشاذة املنكورة، وقاصد قصد إلابانة في اقتصار، من غير إطالة وال إكثا

تقّدم في مقالهم، مترجما عن ألفاظهم واعتاللهم، جامعا ذلك بلفظ بّين جذل، ومقال 

واضح سهل؛ ليقرب على مريده، وليسهل على مستفيده، وهللا املوفق للّسداد، والهادي 

 .إلى سبيل الرشاد، وهو حس ي وإليه معاد

النموذج ألاول  -2
(3)

: 

ه  : )قوله تعالى     
َ
 َول

ٌ
يقرأ بالرفع والنصب[. 7/ البقرة]( م  ِغشاَوة

(4)
 . 

أنه استأنف الكالم مبتدئا، ونوى به التقديم، وبالخبر التأخير، : فالحجة ملن رفع     

 .وغشاوة على أبصارهم: فكأنه قال

م  : )أنه أضمر مع الواو فعال عطفه على قوله: والحجة ملن نصب      ه  وب 
ُ
ل
ُ
ُ َعلى ق

ه
َتَم َّللا

َ
( خ

، وإضمار الفعل إذا كان عليه دليل كثير "وجعل على أبصارهم غشاوة[ "7/ البقرة]

مستعمل في كالم العرب، ومنه قول الشاعر
(5)

: 

دا سيفا ورمحا... ورأيت زوجك في الوغى 
ّ
 متقل

 : يريد
ً
 ُرمحا

ً
 .وحامال

                                                             

 . 97الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص : ينظر (3)  

 .املفّضل عن عاصم وهي شاذة: ، وقرأ بالنصب(السبعة)الجمهور : قرأ بالرفع (4)  

 (.1/121)معاني القرآن للفراء : ينظر. هو عبد هللا بن الزبعري  (5)  
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النموذج الثاني -3
(6)

: 

تقرأ بالتاء والياء[. 133/ البقرة](أم تقولون : )قوله تعالى     
(7)

 . 

فأخبر  -ال للنبي -واملعنى ملن قال ذلك. أن الخطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: فالحجة ملن قرأه بالياء     

 .   عنهم، بما قالوه

: أنه عطف باللفظ على معنى الخطاب في قوله: والحجة ملن قرأ بالتاء،     

أتى بالكالم على ف[ 133/ البقرة(]قل أأنتم(. )أم تقولون [. )146/ البقرة(]أتحاجوننا)

 .سياقه

النموذج الثالث -4
(8)

: 

يقرأ بالضاد والصاد[: 17/ألانعام] (يقص الحق: )قوله تعالى     
(9)

 . 

وهو خير : )أنه استدل بقوله تعالى عند تمام الكالم: فالحجة ملن قرأ بالضاد     

   (.وفصل الخطاب: )ومنه قوله تعالى. ، والفصل ال يكون إال في القضاء(الفاصلين

لو كان ذلك من القضاء لبثت في الفعل الياء : والحجة ملن قرأه بالصاد أنه قال     

نحن نقص عليك أحسن : )واستدل على أنها بالصاد بقوله تعالى. عالمة للرفع

يريد به ( الحق)يريد به القرآن، فكذلك ( فاقصص القصص: )، وبقوله(القصص

 . القرآن

 وجه له؛ نأنه قد حذف من السواد ياءات وواوات فأما احتجاجه بحذف الياء فال     

 .هن عالمات الرفع؛ اللتقاء الساكنين؛ نأنهن ملا ذهبن لفظا سقطن خطا

النموذج الرابع -5
(10)

: 

يقرأ بالتوحيد والجمع[. 111/ ألانعام](وتمت كلمت ربك: )قوله تعالى     
(11)

في أربعة  

هاهنا وفي يونس في موضعين، وفي املؤمن؛ وإنما عملوا في ذلك على السواد؛ : مواضع

( ال مبدل لكلماته: )قوله بعد ذلك: فالحجة ملن جمع. نأنهن مكتوبات فيه بالتاء

                                                             

 . 86الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص : ينظر(6)  

 . قرأ بالتاء ابن عامر، وحمزة والكسائي، وحفص عن عاصم،  وقرأ الباقون الياء(7)  

 . 133الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص : ينظر(8)  

 . قرأ بالصاد نافع وابن كثير وعاصم، والباقون بالضاد(9)  

 . 138ي القراءات السبع البن خالويه ص الحجة ف: ينظر(10)  

 . قرأ باإلفراد الكوفيون، والباقون بالجمع(11)  
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: ودليله قوله. والحجة ملن وّحد أنه ينوب الواحد في اللفظ عن الجميع[. 111/ ألانعام]

 .وكل قريب[. 147/ ألاعراف(]الحسنىوتمت كلمت ربك )

النموذج الخامس -6
(12)

: 

إال « إّن »أجمع القراء على تشديد نون [. 94/طه] (إن هذان لساحران: )قوله تعالى     

: وأجمعوا على لفظ ألالف في قوله. فإنهما خففاها( عاصم)عن ( حفصا)و ( ابن كثير)

وأجمعوا على تخفيف النون في التثنية إال ابن . فإنه قرأها بالياء( أبا عمرو )إال ( هذان)

 . كثير فإنه شددها

( الضحاك)أنه احتج بخبر (: هذان)وأتى بألف في ( إن)فالحجة ملن شدد النون في      

وهذه . أن هللا تعالى أنزل هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب(: ابن عباس)عن 

خاصة، نأنهم يجعلون التثنية بانألف في كل وجه، ال « بلحارث بن كعب»اللفظة بلغة 

 :قال شاعرهم. يقلبونها لنصب وال خفض

 قد بلغا في املجد غايتاها. ..إن أباها وأبا أباها 

فلما ثبتت هذه اللفظة في السواد بانألف، وافقت هذه اللغة، فقرءوا بها، ولم      

 .يغيروا ما ثبت في املصحف

النموذج السادس -7
(13)

: 

ُيقرءان بالنصب معا[. 83/ ص]( قال فالحق والحق أقول : )قوله تعالى     
(14)

، وبرفع 

الحق ألاول، ونصب الثاني
(15)

 . 

فاتبعوا الحق، وأعمل الفعل : معناه. أنه أراد في ألاول إلاغراء: فالحجة ملن نصبهما     

 . املؤخر في الثاني

فهذا الحق، ونصب الثاني : يريد. أنه أضمر له ما يرفعه: والحجة ملن رفع ألاول      

( أنا)ام الحق، فأقام الفاء في ألاول مق: فأنا الحق، وأقول : بالفعل املؤخر، أو يكون أراد

 .وهذا بعيد

 

                                                             

 . 232الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص : ينظر(12)  

 . 437الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص : ينظر(13)  

 .نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر و الكسائي: وهي قراءة(14)  

 .عاصم وحمزة: وهي قراءة(15)  
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 أبو علي الفارس ي وكتابه الحجة للقراء السبعة: املبحث السابع

ترجمة أبي علي الفارس ي: املطلب ألاول       
(16)

: 

 :نسبه ومولده ونشأته  -1

 .غفار بن دمحم بن سليمان الفارس يأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الهو      

 .من سدوس شيبان أبوه فارس ي، وأمه سدوسية     

، وكانت والدته في سنة (مدينة من بالد فارس)في مدينة فسا  الفارس يأبو علي  ولد     

 (.هـ288) ثمان وثمانين ومائتين

وإن كانت املصادر ال تسعفنا  ،لم تكن مدينة فسا لتشبع نهم أبي علي من العلم     

ه إلى بغداد التي كانت قبلة العلماء في ذلك وّج فت ،بش يء عن حياته العلمية في بداياتها

الفارس ي بدأ رحلة العلم العصر، ودخل إليها سنة سبع وثالثمائة، ومنه نعلم أن أبا علي 

 .وسّنه تسع عشرة سنة الطويلة

كما رحل إلى مدن العراق، ثم سافر إلى الشام، فزار حلب وطرابلس ومعرة النعمان،      

، ثم عاد إلى بغداد وبقي فيها إلى أن  هـ فلبث438وورد شيراز سنة 
ً
فيها عشرين عاما

 .أدركته املنية

وكان أبو علي الفارس ي في رحالته هذه يجالس العلماء، ويحاضر الطالب، ويؤلف      

 .الكتب

 :شيوخه  -2

أخذ النحو عن جماعة من أعيان أهل هذا ففي بغداد تلقى العلم على أئمتها ألاعالم،      

وأخذ عنهم كتاب  -إسحاق الزجاج، وأبي بكر بن السّراج، وأبي بكر مبرمانالشأن، كأبي 

وأخذ عن أبي بكر بن دريد، وأبي الحسن علي بن  .وأبي بكر بن الخياط -سيبويه

  .هؤالء املتقدمون شيوخه في علوم العربيةف .سليمان ألاخفش

                                                             

 ،(242/ 7)، معجم ألادباء لياقوت الحموي (3/293)معجم البلدان لياقوت الحموي : تنظر ترجمته في( 1)  

، (6/11: )، الكامل البن ألاثير(2/83)، وفيات ألاعيان البن خلكان (271/ 7)تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

، النجوم الزاهرة ( 1/239)اية النهاية في طبقات القراء البن الجزري ، غ( 11/479)الوافي بالوفيات للصفدي 

 (.1/369)، بغية الوعاة للسيوطي (3/111)البن تغري بردي 
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لبغدادي شيخ أما شيخه في القراءة فهو الحافظ ألاستاذ أبو بكر بن مجاهد ا     

 .ل من سّبع السبعةوأوّ  ،الصنعة

عن علي بن الحسين بن معدان الفارس ي عن إسحاق بن  أخذهو سمع الحديث كما      

  .راهويه، وعنده جزء سمعه منه

 :تالميذه  -3

 :، نذكر منهمتالميذ كانوا من بعده أئمة عصرهملقد نبغ نأبي علي الفارس ي      

الحسن  وطالب العبدي، وأب ووعلي بن عيس ى الربعي، وأب ،الفتح بن جني وأب     

أبو إسحاق و  ،ابن أخته أبو الحسين دمحم بن الحسين الفارس ي النحوي ، و الزعفراني

 .إبراهيم بن علي الفارس ي اللغوي النحوي 

 :مؤلفاته  -4

بين العلماء والدارسين ت ، وانتشر  -رحمه هللا -أبي علي الفارس ي  مؤلفات شاعت     

 فأصبحت  ،سابقين والحقينمن 
ً
  أساسا

ً
 ركينا

ً
  ، ومرجعا

ً
مكتبتنا من مراجع  أصيال

 .العربية في اللغة والنحو

 تجنب؛ بسردها كما ذكرتها املصادر كتفينو ، مؤلفاتهأهم ذكر وسن     
ً
 : فيهاإلطالة ل ا

 .سندرسهكتاب الحجة، وهو كتابنا هذا الذي  - 1     

 .كتاب التذكرة - 2     

 .أبيات إلاعراب كتاب - 4

 .كتاب إلايضاح الشعري  - 3

 .نحوي كتاب إلايضاح ال - 1

 .كتاب مختصر عوامل إلاعراب - 9

 .كتاب املسائل الحلبية - 7

 .كتاب املسائل البغدادية - 8

 .كتاب املسائل الشيرازية - 6

 .كتاب املسائل القصرية - 13

 .كتاب ألاغفال - 11
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 .كتاب املقصور واملمدود - 12

 .كتاب املسائل املنثورة - 14

 .كتاب املسائل الدمشقية - 13

 .كتاب املسائل البصرية - 11

 .كتاب املسائل العسكرية - 19

 .كتاب املسائل الكرمانية - 17

 :وفاته  -5

أنه توفي يوم ألاحد  -رحمه هللا -لقد اتفق العلماء الذين ترجموا نأبي علي الفارس ي      

وهنالك اختالف أكانت الوفاة في ربيع ألاول أم في ربيع  ،لسبع عشرة خلت من ربيع

 .ربيع آلاخر: وقيل. وعليه أكثر من ترجم له. ربيع ألاول : فقيل. آلاخر؟

 .هـ 477سنة  على أنهااملصادر  فأغلبأما سنة وفاته  
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 :دراسة كتاب الحجة للقراء السبعة: املطلب الثاني

عضد الدولة لخليفة الفارس ي وقّدمها لواحد من عدة كتب صّنفها كتاب الحجة      

 . مقدمة كتابه كما ذكر ذلك فيالذي كان يعّد نفسه غالما في النحو نأبي علي، 

ذكروا في ثبت مؤلفاته كتاب الحجة   -رحمه هللا -نأبي علي الفارس ي الذين ترجموا و      

محور ( الحجة)هذا بعبارات ليست متساوية، وإن كانت تشترك جميعها في كلمة 

 .التسمية، وكل ذلك بداعية الاختصار

الحجة في ) :أطلقوا عليه وآخرون، (الحجة في علل القراءات): سّماهفبعضهم      

 .فقط( الحجة) :فأسموه باللفظة املشتركة بين الجميعوأكثرهم ، (القراءات

الحجة في علل القراءات السبع، أو الحجة للقراء : واملشهور كما نشر وطبع هو     

 .السبعة

 : موضوعه ومنهجه -1

موضوع الكتاب فهو الاحتجاج للقراءات وتوثيقها وتوجيهها والتماس الدليل لقراءة      

  .كل قارئ من القّراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد

ما يدّل على منهج أبي علي بشكل موجز، وهو أن يذكر ما ثبت عن  هكتابة في مقدمو     

إما باالستناد إلى قاعدة مشهورة ، ابن مجاهد من وجوه قراءات القّراء في كتابه السبعة

ة خفية بعيدة إلادراك يحاول اقتناصها، أو توليدها أو 
ّ
في العربية، أو بالتماس عل

وهو مما برع فيه أبو  ،ومقارنة املثيل باملثيل ،وحشد النظائر ،سباالعتماد على القيا

والشعر الصالح  ،وكان يسوق لكل أسلوب من أساليب احتجاجه آلايات القرآنية. علي

وأقوال أئمة  ،وألامثال العربية، ولغات العرب ولهجاتها ،والحديث النبوي  ،لالحتجاج

 .سيبويهإلامام العربية وعلى رأسهم 

 يعرض أوّ  أنوطريقته في ذلك      
ً
نص ابن مجاهد في عرضه الختالف القّراء في كل  ال

 
ً
  ،باسمه حرف من الحروف، مصّرحا

ً
  أو مغفال

ً
ثم يعقبه  ،...اختلفوا : بقوله له مكتفيا

آلايات وذلك في القسم الذي شرع في تفسيره من الفاتحة و  ،بقول شيخه ابن السراج

 .قال أبو علي: مه هو بقولهأو بكال  ،سورة البقرةألاولى من 
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ً
عن  ولعّل أبرز ما يتميز به أسلوب أبي علي هو ظاهرة الاستطراد والانطالق بعيدا

أصل املوضوع املطروق حتى يكاد ينس ي آخره أوله، فهو ينتقل بالقارئ من الكالم على 

ناول أو يت ها،أعماقله إلى تفسير آلاية، فيغوص في  الحرف والخالف فيه والاحتجاج

الكلمة وما يتفرع عنها من معان وما تدّل عليه من دالالت فيتناولها معنى معنى مبّينا له 

مع شواهده، ثم يتجاوزه إلى الحديث عن الوجوه إلاعرابية أو العلل الصرفية، 

عه وال يترك بعده زيادة ويناقش جميع ذلك ويحشد له الشواهد وألادلة، فيشب

 .ملستزيد

 د كان مدعاة لإلطالة، وقد رافوهذا الاستطرا     
ً
، قه بعض الغموض في العبارة أحيانا

وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب »: ولعّل ذلك دعا تلميذه ابن جّني نأن يقول عنه

 
ً
 الحجة في قراءة السبعة، فأغمضه وأطاله حتى منع كثيرا مّمن يّدعي العربية فضال

«على القراء منه وأجفاهم عنه
(17)

.  

  :ابن جني عنييو      
ً
بها يصعب أن يفهم كتابه،  أن من لم يكن من أهل العربية متمرسا

  .ملن طالع الكتاب ودرسه وهذا حق

قد أثنى القدماء من مؤرخين ونحويين ولغويين وقّراء ومفسرين على الحجة ول     

خّص نونه، وينقلون منه في مؤلفاتهم، و وأعجبوا به، وراحوا يتدارسونه ويختصر 

 . ي، وفي شرح أبيات املغنألادب خزانةلقادر البغدادي فقد نقل عنه في عبد ا بالذكر

 .في علوم القرآن برهانقل عنه في كثير من أبحاث كتابه وكذلك الزركش ي ن

 .كل ذلك يدلنا على مدى اهتمام العلماء بالكتاب والحرص على سماعه وقراءته     

عضد الدولة املصنفات الرائعة في أجناس  صّنف في أيام»: قال في ذيل تجارب ألامم     

العلوم املتفرقة، فمنها كتاب الحجة في القراءات السبع، وهو كتاب ليس له نظير في 

«جاللة قدر، واشتهار ذكر
(18)

. 

كتاب الحجة في تخريج القراءات السبعة من أحسن »: ابن قاض ي شهبة وقال     

«الكتب وأعظمها
(19)

. 

                                                             

 (.1/249)املحتسب البن جني ( 1)  

 .184ذيل تجارب ألامم ص ( 2)  
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ف كتاب التذكرة وكتاب الحجة شرح سبعة ابن مجاهد و »: وقال ابن الجزري     
ّ
أل

«فأجاد وأفاد
(20)

. 

هـ  347مكي بن أبي طالب املتوفى سنة  :وقد اختصره جماعة من ألاندلسيين منهم     

، واختصره كذلك أبو طاهر إسماعيل «منتخب الحجة في القراءات»في كتاب سّماه 

به الناس، واختصره دمحم بن شريح هـ وانتفع  311بن خلف ألاندلس ي املتوفى سنة 

 .هـ 379الرعيني املتوفى سنة 

 :طبعات الكتاب  -2

 بمطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة بتحقيق -
ً
 علي : طبع الكتاب أّوال

 دمحم: ةراجعوم ،وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ،وعبد الحليم النجار ،النجدي ناصف

 .م2333م، ثم سنة 1684سنة  ، وذلك النجارعلي 

 ، بدر الدين قهوجي: قيحقبت، بيروت /دمشق -دار املأمون للتراث كما طبع ب -

 أحمد يوسف الدقاقو  ،عبد العزيز رباح: قيدقتو  ةراجع، ومبشير جويجابيو 

 .كما طبع بدار الكتب العلمية ببيروت -

 .دار املأمون للتراثوأحسن طبعة هي طبعة  -

                                                                                                                                                                               

 .261طبقات النحاة واللغويين البن قاض ي شهبة ص( 1)  

 (1/237)جزري طبقات القّراء البن ال( 2)  
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 نماذج تطبيقية من كتاب الحجة: املطلب الثالث

  :مقدمة املؤلف -1

قال أبو علي الفارس ي     
(21)

  الحمد هلل رّب العاملين، بسم هللا الّرحمن الّرحيم»: 

وعلى جميع ألانبياء واملرسلين، وسائر عباد هللا  ،وصلى هللا على سيدنا دمحم خاتم النبيين

م
ّ
 .الصالحين وسل

عضد الدولة،  ،املنصور، ولي النعمأطال هللا بقاء موالنا امللك السيد ألاجل : أّما بعد     

 لطان، وأيده بالتوفيق والتسديد، وعضدهوالبسطة والس، وتاج امللة، وأدام له العز 

الذين ثبتت قراءاتهم قراءات القراء  هذا كتاب نذكر فيه وجوه بالنصر والتمكين، فإّن 

معرفة املترجم ب ،أبي بكر أحمد بن موس ى بن العباس بن مجاهد رحمه هللا في كتاب

بالحجاز والعراق والشام، بعد أن نقدم ذكر كل حرف من ذلك ،قراءات أهل ألامصار 

 .على حسب ما رواه، وأخذنا عنه

دأ شرع في تفسير صدر من ذلك في كتاب كان ابت د كان أبو بكر دمحم بن السرّي وق    

ما في سورة البقرة من وجوه الاختالف عنهم، وأنا أسند  بإمالئه، وارتفع منه تبييض

واملعونة  ى هللا أرغب في تيسير ما قصدته،إليه ما فّسر من ذلك في كتابي هذا، وإل

 .عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل

النموذج ألاول  -2
(22)

: 

 ): قوله، عز وجل»: قال أبو علي الفارس ي     
 
 [.13/البقرة] (فزادهم هللا مرضا

 )قرأ حمزة      
ً
بكسر الزاي (فزادهم هللا مرضا

(23)
 . 

 (.فزادهم، وشاء وجاء) :امر يكسر من ذلك كله ثالثة أحرفوكان ابن ع     

      
ً
رواية أبي في  (بل ران على قلوبهم): من ذلك إال قوله وكان عاصم ال يميل شيئا

بكر
(24)

 .الفتح عنه، وروى عنه حفص 

                                                             

 (.1/3)الحجة في القراءات السبع ( 1)  

 (.239 -1/246)نفسه( 2)  

 .أي باإلمالة الكبرى ( 4)  

 .أي شعبة( 3)  
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 (.بل ران)كقول عاصم ويميل  وكان الكسائي يقول في ذلك كله    

 .ن كثير وأبو عمرو يفتحان ذلك كلهوكان اب    

 [.13/البقرة] (في قلوبهم مرض فزادهم هللا مرضا): قوله تعالى    

/ يونس] (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة): زاد يزيد زيادة وزيدا، وفي التنزيل: قالوا    

29.] 

 :زيدا، أنشد أبو زيد: وقالوا    

 زيد املرء ثم انتقاصه كذلك

زدناهم ): وقال[ 14/ الكهف] (وزدناهم هدى) :فعل يتعدى إلى مفعولين؛ قال وزدت     

/ البقرة] (وزاده بسطة في العلم والجسم): ، وقال[88/ النحل] (عذابا فوق العذاب

237.] 

 ): وأما قوله     
ً
 [174/ آل عمران] (فزادهم إيمانا

ناس لهم إيمانا، أضمر املصدر في الفعل وأسند الفعل إليه، زادهم قول ال: فاملعنى     

 ): وكذلك قوله
ً
ما زادهم مجيء : أي، [32/ فاطر] (فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفورا

 ) :النذير، وقال
ً
ما زادهم  :أي[ 22/ ألاحزاب] (وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إيمانا

  نظرهم إليهم أو رؤيتهم
ً
 .لهم إال إيمانا

 والذين ): ومثل ذلك من إضمار املصدر في الفعل لداللة الفعل عليه قوله تعالى     

 .إال تفعلوا هذه املوالاة: أي[ 74/ ألانفال] (كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه

 .ومثل ذلك كثير في التنزيل وغيره

 ): وقال     
ً
ازدادوا : أي[ 21/ الكهف] (ولبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين وازدادوا تسعا

لبث تسع، فحذف املصدر وأقيم املضاف إليه مقامه، فانتصاب تسع على هذا 

انتصاب املفعول به ال انتصاب الظرف، كما أن املضاف لو ظهر وأضيف إلى التسع 

 .كان كذلك

كأنه جعل ما في قلوب املنافقين  شك ونفاق،: وأما املرض فقال أبو عبيدة في تأويله     

 .ن ذلك خالف ما في قلوب املؤمنين من اليقين وإلايمانم

 .أي فجور [ 42/ ألاحزاب] (فيطمع الذي في قلبه مرض): قوله إن: وقيل     
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 .قمت عليه ووليته: مريضا، ومرضتهجعلته : أمرضته: وقال سيبويه     

 ): السدي وقال     
ً
 ذفوهذا في ح. هم عداوة هللا مرضا، أي زاد(فزادهم هللا مرضا

إن املعنى يخادعون رسول هللا، ومثله في (: يخادعون هللا)املضاف كقول من قال في 

املعنى من ترك [ 22/ الزمر] (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر هللا): حذف املضاف قوله

 ): ذكر هللا، كما قال في صفة املنافقين
ً
/ النساء] (يراؤن الناس وال يذكرون هللا إال قليال

132.] 

خالف املؤمنين الذين قيل  ،أنهم إذا ذكر هللا قست قلوبهم :ويجوز أن يكون املعنى     

 .اهـ«[2/ ألانفال] (ر هللا وجلت قلوبهمإنما املؤمنون الذين إذا ذك): فيهم

، فهو أنه أراد أن يدل باإلمالة على أن العين (زاد )فأما وجه قول من أمال ألالف في      

 .ياء

: أنه اجتمع فيه أمران كل واحد منهما يوجب إلامالة: إلامالة في زاد ونحوهومما يقوي      

فإذا كان . أن تمال ألالف ليعلم أنها من الياء: وهو لحاق الكسرة أول فعلت، وآلاخر

كل واحدة من هاتين الخلتين على الانفراد توجب إلامالة في هذا النحو، فإذا اجتمعتا 

 
ُ
 كان أجدر أن ت

ُ
 .اجلباهوجباها وت

 :(25)النموذج الثاني -3

بما كانوا ): اختلفوا في ضم الياء والتشديد وفتحها والتخفيف في قوله تعالى     

 [.13/ البقرة] (يكذبون 

  بما كانوا يُ ): فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر     
ّ
، بضم الياء وتشديد (بون كذ

 .الذال

 .بفتح الياء وتخفيف الذال( بون كذ  يَ : )والكسائيوقرأ عاصم وحمزة      

 ): قال. كذب يكذب كذبا وكذابا: قال أبو علي     
ً
 [.8/ سبأ] (أفترى على هللا كذبا

 .كالضحك واللعب« 8»فالكذب      

 ): وفي التنزيل. والكذاب كالكتاب والحجاب: قال سيبويه     
ً
 (وكذبوا بآياتنا كذابا

 .، فالكذاب على وزن إلاكرام[28/ النبأ]

                                                             

 . بتصرف واختصار( 213-1/239)الحجة في القراءات السبع ( 1)  
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بفتح الياء وتخفيف الذال،  -[13/ البقرة] (يكذبون ): حجة من قال: قال أبو علي     

إن ذلك أشبه بما قبل الكلمة وبما بعدها، فالذي قبلها مما يدل على الكذب : أن يقول 

 (ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم آلاخر وما هم بمؤمنين): قوله تعالى -ويكذبون 

 [.8/ البقرة]

 .بكذبهم (فلهم عذاب أليم)كذب منهم،  (آمنا باهلل): فقولهم     

 .هذا الذي تقدم قولهم له وحكايته عنهم     

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ): وما بعدها قوله تعالى     

 [.13/ البقرة] (قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن

كذبهم فيما ادعوه من  داللة على (إنا معكم) (...شياطينهمإذا خلوا إلى ) :فقولهم     

 .إيمانهم، وإذا كان أشبه بما قبله وما بعده كان أولى

 (ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ): إن قوله: ومما يدل على ترجيح ذلك أن يقال     

 .أو الفريقان جميعا ن يراد به املنافقون أو املشركون ال يخلو من أ

وهللا يشهد إن املنافقين ) :كان املعنيون بذلك املنافقين فقد قال هللا فيهم فإن     

 [.1/ املنافقون ] (لكاذبون 

، 63/ املؤمنون ] (وإنهم لكاذبون ما اتخذ هللا من ولد): وإن كانوا املشركين فقد قال     

 [.114، 112/ الصافات] (أصطفى البنات على البنين. وإنهم لكاذبون ): وقال[ 61

وإن كان الذين عنوا به  الفريقين فقد أخبر عنهم جميعا بالكذب الذي يلزم أن      

 .يكون فعله يكذبون دون يكذبون 

ولقد كذبت ): يدل على التثقيل قوله تعالى: أن يقول ( يكذبون : )وحجة من قال     

 
ّ
 [.43/ ألانعام] (بوارسل من قبلك فصبروا على ما كذ

 ): وقوله تعالى     
ّ
 )[ 46/ يونس] (بما لم يحيطوا بعلمه بوابل كذ

ّ
بوك فقل لي وإن كذ

 )[ 31/ يونس] (عملي ولكم عملكم
ّ
/ فاطر] (بوك فقد كذبت رسل من قبلكوإن يكذ

31 ]( 
ّ
 .ونحو ذلك من آلاي[ 46/ البقرة] (بواوالذين كفروا وكذ
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النموذج الثالث -4
(26)

: 
 [.49/ البقرة] (فأزلهما الشيطان عنها): اختلفوا في قوله تعالى     

 فأزَ ): فقرأ حمزة وحده     
َ
 ): بألف خفيفة، وقرأ الباقون  (هماال

ّ
مشددا بغير  (همافأزل

 .ألف

يا آدم اسكن أنت وزوجك ): أن قوله (عنها فأزالهما الشيطان)حجة حمزة في قراءته     

 
ُ
 الجنة وك

َ
فقابل الثبات ، (فأزالهما الشيطان)أثبتا فثبتا، : تأويله[ 41/ البقرة] (منها ال

 .بالزوال، الذي هو خالفه

ونسب الفعل إلى الشيطان، نأن زوالهما عنها إنما كان بتزيينه ووسوسته، وتسويله،      

وما ) :ومثل هذا قوله تعالى. عل إليهفلما كان ذلك منه سبب زوالهما عنها أسند الف

:  حيث رمى فقالكان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فالرمي[ 17/ ألانفال] (رميت إذ رميت ولكن هللا رمى

 . إال أنه ملا كان بقوة هللا وإرادته نسب إليه. «شاهت الوجوه»

: فقوله[ 49/ البقرة] (فأخرجهما مما كانا فيه) :ومما يقوي قراءته قوله تعالى     

، أال ترى أن إخراجه إياهما منها، إزالة منه (أزالهما)في املعنى قريب من  (فأخرجهما)

 .ما كانا فيهلهما ع

تكريرا، فالقراءة  (فأخرجهما) :كان قوله بعد (فأزالهما): فإنه إذا قرأ: فإن قال قائل     

، ليس بتكرير ال (أخرجهما): إن قوله: قيل ؟نأنها ال تكون على التكرير؛ ألاخرى أرجح

فيه فائدة فيه، أال ترى أنه قد يجوز أن يزيلهما عن مواضعهما، وال يخرجهما مما كانا 

وعلى أن التكرير في . من الدعة والرفاهية، وإذا كان كذلك لم يكن تكريرا غير مفيد

مثل هذا املوضع لتفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة ليس بمكروه وال مجتنب، 

أزلت نعمته، وأخرجته من ملكه، وغلظت : بل هو مستحب مستعمل، كقول القائل

 .عقوبته

     :أن أزلهما يحتمل تأويلين[ 49/ رةالبق] (لشيطانفأزلهما ا)حجة من قرأ      

 . كسبهما الزلة: أحدهما     

 . عثر: أن يكون أزل من زل الذي يراد به: وآلاخر     

فالداللة  على الوجه ألاول ما جاء في التنزيل من تزيينه لهما تناول ما حظر عليهما      

ملن ): إلى قوله[ 23/ ألاعراف] (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة): جنسه، بقوله

                                                             

 . بتصرف واختصار( 13-2/13)الحجة في القراءات السبع ( 1)  
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 (فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما): وقوله (الناصحين

 [.23/ ألاعراف]

إنما استزلهم الشيطان ) :لة إلى الشيطان في قوله تعالىوقد نسب كسب إلانسان الز      

وأجاب، واستخلف  استجاب: واستزل وأزل كقولهم[ 11/ آل عمران] (ببعض ما كسبوا

نأهله وأخلف، فكما أن استزلهم من الزلة، واملعنى فيه كسبهم الشيطان الزلة، كذلك 

زل عن املكان، إذا : من (فأزلهما)والوجه آلاخر أن يكون  (فأزلهما الشيطان): قوله تعالى

 :عثر فلم يثبت عليه، ويدل على هذا قوله تعالى

فكما أن خروجه عن املوضع الذي هو فيه [ 49/ البقرة] (فأخرجهما مما كانا فيه)

 .انتقال منه  إلى غيره، كذلك عثاره فيه وزليله

النموذج الرابع -1
(27)

: 

فقرأ ابن  [216/ البقرة] (كيف ننشزها): الراء والزاي من قوله تعالى: اختلفوا في     

 ) :كثير ونافع وأبو عمرو 
ُ
 ن
 
وقرأ عاصم وابن عامر . بضم النون ألاولى وبالراء (هارُ ش  ن

 ): وحمزة والكسائي
ُ
 ن
 
 . بالزاي (هازُ ش  ن

 ): من قال: قال أبو علي     
ُ
أنشر  هللا : كيف نحييها، وقالوا: ، فاملعنى فيه(هانشر  كيف ن

وقد وصفت العظام . [22/ عبس] (ثم إذا شاء أنشره): امليت فنشر، وفي التنزيل

/ يس] (من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة): باإلحياء قال تعالى

وقد استعمل النشر في إلاحياء في قوله  (كيف ننشرها): وكذلك في قوله تعالى [76 - 78

وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي ): وقال تعالى[ 11/ امللك] (وإليه النشور ): تعالى

 .[17/ ألاعراف] (رحمته

 ): وأما من قرأ     
ُ
نشز : الارتفاع، وقالوا ملا ارتفع من ألارض: بالزاي فالنشز (هانشز  ن

 .ننشزها نرفع بعضها إلى بعض لإلحياء :فتقدير

وإذا قيل ): نشز وأنشزته، ويدلك على ما قال، قوله عز وجل: وقال أبو الحسن     

 [.11/ املجادلة] (انشزوا فانشزوا

                                                             

 . بتصرف واختصار(  288-2/281)الحجة في القراءات السبع ( 1)  
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 البن زنجلة في القراءات السبع الحجةكتاب : املبحث الثامن     

 (28)ترجمة ابن زنجلة: املطلب ألاّول      

 في كتب التراجم والطبقات، فلم يرد له ذكر فيها إال  لم     
ً
 وافيا

ً
ينل ابن زنجلة حظا

 .البعض القليل مع نزر يسير في الترجمة

 : فجاء فيها     
ً
عبد الرحمن بن دمحم أبو زرعة ابن زنجلة، عالم بالقراءات، كان قاضيا

،قرا على أحمد بن فارس كتابه 
ً
 هـ 323توفي رحمه هللا سنة ".الصاحبي"مالكيا

 : رحمه هللا من مؤلفاته     

طبع بمؤسسة الرسالة ببيروت، بتحقيق ألاستاذ سعيد . الحجة في القراءات -1

 .ألافغاني

مام معهد إلا مجلة  .غانم قدوري الحمد: تنزيل القرآن وعدد آياته، بتحقيق -2

 .243م، ص 2339 2، العدد بيالشاط

 .الكريم ر القرآنيتفس -3

       .بتداءالا الوقف و  فيشرف القراء  -4

 :(29)الحجة البن زنجلة دراسة كتاب: املطلب الثاني     

 ، ازيجه وشرحه بالوضوح وإلا الماز كتيم     
ً
جج، وإذا كان حلأقل ما يقتنع من ا مكتفيا

    . ختلفة للقراءات الصحيحةملفراغه من عرض الوجوه اله اختيار ذكره بعد 

دب ورواية علوم اللغة وألا  فيكنه تمفنه  فيؤلف متمكن ملويشعر القارئ أن ا     

 صّ محاطب يخواثق أنه عبارته،  فيالشعر، موجز 
ً
  ،هذا الفن في ال

ً
بقية  في مشاركا

 .سهاب والتطويلفنون العربية عامة؛ ولذلك ترك إلا ال

                                                             

، مقدمة املحّقق سعيد ألافغاني لكتاب الحجة البن زنجلة، (4/421)ألاعالم للزركلي : ترجمته في نظرت (28)  

 ،ابن زنجلة ومنهجه في توجيه القراءات القر ءانية، تنزيل القرآن لكتاب غانم قدوري الحمد مقدمة املحّقق

 جامعة ،مهدي عبدهللا هللا  عبددمحم: اسم الباحث ،بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستير في القراءات

 م2312: سنةماليزيا  -يةاملالع املدينة

ابن زنجلة ومنهجه في توجيه القراءات مقدمة املحّقق سعيد ألافغاني لكتاب الحجة البن زنجلة، : نظر (29)  

 ،مهدي عبدهللا هللا  عبددمحم: اسم الباحث ،دم لنيل درجة املاجستير في القراءاتبحث تكميلي مق ،القر ءانية

 م2312: سنةماليزيا  -يةاملالع املدينة جامعة
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 .اتبع ترتيب املصحف في تناول القراءات، وينيب القراءة نأصحابها -1

 قرأ فالن وفالن كذا وكذا، وقرأ : يبدأ إلامام ابن زنجلة كالمه عادة بقوله -2

 كذا وحجتهم كذا، معتمدا على حجج نحوية، ( يريد بقية السبعة)الباقون 

 .صرفية، أو لغوية، أو طرف من حديث، أو بيت شعري وهكذاأو 

 إذا وجد الحجة من القرآن نفسه بدأ بها، وإن كانت الحجة في الحديث  -3

 .ذكره

 . يحتج للقراءة بالشعر و النثر وكالم اللغويين والنحويين -4

 .يحشد الحجج والبراهين إلثبات القراءة الواحدة -5
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 الحجة البن زنجلةنماذج تطبيقية من كتاب : املطلب الثالث     

النموذج ألاول       
(30)

: 

  [ 49/البقرة] (فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه): قوله تعالى 

الشيطان عنها بانألف أي نحاهما عن الحال التي كانا عليها من ( فأزالهما)قرأ حمزة       

قول القائل أزال فالن فالنا عن موضعه إذا نحاه عنه وزال هو وحجته قوله يا آدم 

فأزالهما الشيطان فقابل الثبات بالزوال الذي  اسكن أنت زوجك الجنة أي اثبتا فثبتا

قراءته قوله فأخرجهما مما كانا فيه فإخراجهما في املعنى قريب هو خالفه ومما يقوي 

 من إزالتهما 

من زللت وأزلني غيري أي أوقعهما في الزلل وهو أن يزل ( فأزلهما)وقرأ الباقون       

إلانسان عن الصواب إلى الخطأ والزلة وحجتهم قوله إنما استزلهم الشيطان ونسب 

 .غواء الشيطان إياهما فصار كأنه أزلهماالفعل إلى الشيطان نأنهما زال بإ

ثانيالنموذج ال     
(31)

: 

 مقصورة ألالف  [244/البقرة] (إذا سلمتم ما أتيتم)قرا ابن كثير : قوله تعالى

  .حذف املعنى إذا سلمتم ما أتيتم بهأي ما جئتم وفي الكالم 

باملد أي أعطيتم وحجتهم قوله إذا سلمتم نأن التسليم ال ( ما آتيتم)وقرأ الباقون      

 .يكون إال مع إلاعطاء

ثالثالنموذج ال     
(32)

:  

  [38/آل عمران] (ويعلمه الكتب والحكمة والتورة وإلانجيل): قوله تعالى

بالياء إخبار عن هللا أنه يعلمه الكتاب وحجتهما ( ويعلمه الكتاب)قرأ عاصم ونافع       

قال كذلك هللا يخلق ما يشاء إذا قض ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون )قوله قبلها 

 ( ويعمله

ذلك من أنباء ) :بالنون أي نحن نعلمه وحجتهم قوله قبلها( ونعلمه)وقرأ الباقون       

  .(حيه إليكالغيب نو 

                                                             

 . 63الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (30)  

 . 147الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (31)  

 . 194الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (32)  
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رابعالنموذج ال       
(33)

: 

 [ 14/املائدة]( وجعلنا قلوبهم قسية): قوله تعالى  

فويل )وحجتهم إجماعهم على قوله ( قاسية)وقرأ الباقون ( قلوبهم قسية)قرأ حمزة       

فلما أجمعوا على إحداهما واختلفوا في ألاخرى رد ما ( للقاسية قلوبهم من ذكر هللا

 . اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، وهما لغتان بمنزل عالم وعليم

أبلغ في الذم واملدح من فاعل، كما أن عليما هي أن فعيال ( قسية)وحجة من قرأ       

 . أبلغ من عالم، وسميعا أبلغ من سامع، وهي فعيلة من القسوة

غير معنى القسوة، وإن معنى القسية التي ليست ( قسية)وقال آخرون بل معنى       

قد خالطها : بخالصة إلايمان؛ أي قد خالطها كفر فهي فاسدة؛ ولهذا قيل للدراهم

القسية هي الرديئة، مشبهة بالدراهم : وقال أبو عبيدة. س، أو غيره قسيةغش من نحا

 . القسية

قاسوة؛ نأنه من قسا يقسو، فقلبوا الواو ياء؛ ملا قبلها من ( قاسية)وألاصل في      

 .قسيوة، فقلبوا الواو ياء، وأدغموا الياء في الياء( قسية)وألاصل في . الكسرة

خامسالنموذج ال     
(34)

: 

 [67/ املائدة( ]وإن لم تفعل فما بلغت رسالته): قوله تعالى     

على الجمع، وحجتهم أنهم جعلوا ( فما بلغت رساالته)قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر       

 (. فما بلغت رساالته: )لكل وحي رسالة، ثم جمعوا فقالوا

إن هللا جل وعز أرسلني " :وحجتهم قول النبي صلى هللا عليه( رسالته: )وقرأ الباقون       

 .الخبر، ثم تال آلاية" برسالة وأمرني أن أبلغها

سادسالنموذج ال    
(35)

: 

  [134/ التوبة]( وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم): قوله تعالى

على التوحيد، وكذلك في هود، ( إن صالتك سكن لهم: )قرأ حمزة والكسائي وحفص     

فردوا ( إن صالتي ونسكي: )وحجتهم في ذلك إجماع الجميع على التوحيد في قوله تعالى

 . ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه

جمع في على الجمع، وحجتهم إجماع الجميع على ال( إن صلواتك: )وقرأ الباقون      

 .فال فرق في ش يء من ذلك في وجه من الوجوه( وصلوات الرسول )قبلها : قوله

                                                             

 . 224الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (33)  

 . 242الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (34)  

 . 422الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (35)  
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لسابعالنموذج ا     
(36)

: 

( وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحب النار): قوله تعالى     

 [ 9/غافر]

 . بانألف على الجمع( وكذلك حقت كلمات ربك: )قرأ نافع وابن عامر      

وحجتهم أنها تجمع سائر الكلمات، وتقع مفردة على الكثرة، ( كلمة: )وقرأ الباقون       

. يعجبني قيامكم وقعودكم: فإذا كان ذلك كذلك استغني بها عن الجمع، كما تقول 

إن أنكر ألاصوات لصوت : )وقال( ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا: )وقال

ع إلاضافة إلى الكثرة؛ فكذلك الكلمة، ومن جمع فألن هذه فأفرد الصوت م( الحمير

، قال
ً
وصدقت بكلمات : )ألاشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا جعلت أجناسا

 (.وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن: )وقال. أي بشرائعه؛ نأن الكتب قد ذكرت( ربها

ثامنالنموذج ال     
(37)

: 

  [.11/ الغاشية]( ال تسمع فيها الغية): قوله تعالى

 )بضم الياء ( ال ُيسمع: )قرأ ابن كثير وابو عمرو      
 
رفع على ما لم يسم فاعله، ( الغية

روا، والالغية مؤنثة، نأن تأنيث : قالوا
ّ
ك
ُ
نأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحد، وإنما ذ

  املعنى ال ُيسمع: قال اليزيدي. الالغية غير حقيقي؛ أي لغو
 
قال أبو . فيها من أحد الغية

 : الغية أي لغوا، ويجوز أن يكون صفة، كأنه قال: عبيدة
 
 الغية

 
سمع كلمة

ُ
وحجتهما . ال ت

( خاشعة عاملة ناصبة: )أنها موافقة إلعراب رؤوس آلايات قبلها وبعدها من قوله

 . ،فجرى على ذلك(مصفوفة)،(مرفوعة)،(عين جارية:)وبعدها

سمع: )وقرأ نافع     
ُ
 )بضم التاء ( ال ت

 
رفع على ما لم يسم فاعله، وأتت ال ( فيها الغية

 . تسمع على لفظ الالغية دون املعنى

سمع: )وقرأ أهل الشام والكوفة     
َ
 )بفتح التاء ( ال ت

ً
أنها تنصرف : نصب وحجتهم( الغية

 : إلى وجهين

ة؛ نأن ذلك أتى عقيب الخبر على الوجوه يجوز أن تسند السماع إلى الوجوه املذكور      

الناعمة؛ إذ لم يعترض بين ذلك وبين الوجوه ش يء يصرف إليه عنها، واملعنى نأصحاب 

 . الوجوه

ال تسمع يا دمحم : أن يكون على مخاطبة النبي صلى هللا عليه فكأنه قال: والوجه آلاخر     

 (.عيما وملكا كبيراوإذا رأيت ثم رأيت ن: )في الجنة الغية؛ بداللة قوله

                                                             

 . 927زنجلة ص الحجة في القراءات السبع البن : ينظر (36)  

 . 723الحجة في القراءات السبع البن زنجلة ص : ينظر (37)  
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املكي ابن أبي طالب وكتابه الكشف عن وجوه القراءات : املبحث التاسع

 السبع وعللها

املكي ابن أبي طالب ترجمة: املطلب الـأول      
(38)

 

 :نسبه ومولده ونشأته -1

 بن دمحم بن مختار القيس ي العالمة املقرئ أبو دمحم مكي بن أبي طالب حموشهو      

 .، القيرواني، ثم القرطبي، صاحب التصانيف(نسبة إلى قبائل قيس بن عيالن)

 .(هـ411) بالقيروان سنة خمس وخمسين وثالث مائة: ولد     

بدأ في طلب العلم بمسقط رأسه بالقيروان، فقرأ على شيوخها، ثم بدأ بالرحلة      

ثم ، رجع إلى القيروان، ثم (هـ498)ة في سنة ن ثالث عشرة سنابسافر إلى مصر وهو ف

حج تلك السنة و  ،(هـ477)نهض إلى مصر ثانية بعد إكماله القراءات بالقيروان في سنة

، ثم عاد إلى مصر ثالثة في سنة لى القيروانثم رجع إ ،حجة الفريضة عن نفسه

ثم خرج . (هـ487)وأقام بها يقرئ إلى سنة ( هـ484)ثم عاد إلى القيروان في سنة . (هـ482)

ثم قدم من . وحج أربعة حجج متوالية نوافل ،(هـ463)كة فأقام بها إلى آخر سنة إلى م

، ثم قدم (هـ462)ثم قدم من مصر إلى القيروان في سنة  ،إلى مصر( هـ461)مكة سنة 

، ثم جلس لإلقراء بجامع قرطبة فانتفع على يديه (هـ464)إلى ألاندلس في رجب سنة 

 جماعات، وعَ 
ُ
 .فيها قدره ّل م اسمه في البلدة وَج ظ

من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق،  -رحمه هللا-كان      

 
ً
 لذلك، مجوّ  جيد الدين والعقل، كثير التأليف في علوم القرآن، محسنا

ً
للقراءات  دا

 
ً
 .بمعانيها السبع، عاملا

 :شيوخه -2

 والطلب فقد كثر شيوخه وتعّددواملكي بن أبي طالب ذلك الدأب على الرحلة كان ملا      

 :نذكر منهم

 .أفاد مكي منه الفقه( ه486ت)ابن أبي زيد القيرواني  -

 .أفاد مكي منه القراءات والحديث (ه334ت)أبو الحسن القابس ي  -

                                                             

، وفيات ألاعيان البن خلكان 167ص الصلةفي تاريخ أئمة ألاندلس البن باشكوال: تنظر ترجمته في( 1)  

، غاية النهاية البن (2/432)، الديباج املذهب البن فرحون ( 17/161)، سير ألاعالم النبالء للذهبي (1/273)

 (. 2/436)الجزري 

 . 
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وي  -
َ
دف

ُ
 .أفاد مكي منه القراءات وعلوم القرآن(  ه488ت)أبو بكر ألا

  .ه القراءاتأفاد مكي من (ه483ت)أبو عدي عبد العزيز بن علي  -

 .أفاد مكي منه القراءات(ه486ت )أبو الطيب ابن غلبون  -

 .أفاد مكي منه الحديث( ه343ت )عبد هللا بن أحمد، أبو ذر الهروي  -

 :تالميذه -3

 :مكي جماعات كثيرة، وسأقتصر في الكالم على أبرزهم كان تالميذ      

 (.ه373ت )ابنه أبو طالب دمحم  -

العي -
ُ
 وصلى عليه ( ه342ت )القرطبي، أبو عمر املقرئ  أحمد بن دمحم الك

 .شيخه مكي       

من أهل املعرفة (. ه313ت)دمحم بن أحمد الكناني، أبو عبد هللا الطرفي  -

 .بالقراءات ووجوهها

 .، الفقيه املالكي(ه392ت)دمحم بن عتاب القرطبي، أبو عبد هللا  -

 .املالكيالفقيه  (.ه373ت)سليمان بن خلف، أبو الوليد الباجي  -

من أهل املعرفة  (.ه379ت)دمحم بن شريح بن أحمد، أبو عبد هللا إلاشبيلي  -

 .بالقراءات

 :وفاته -4

، وقد ناهز الثانية (هـ347)نداء ربه تعالى فجر يوم السبت أّول محرم سنة  ى مكيلبّ       

 .والثمانين من عمره

 : مؤلفاته -5

 في       
ً
التأليف إلى قبيل وفاته؛ إذ تجاوزت يعد مكي فيمن كثرت تآليفه، وكان نشيطا

 :الثمانين، وسأكتفي بذكر بعضها فقط

 .مطبوع. التبصرة في القراءات، وهو من أشهر تآليفه  -

 .مطبوع .الكشف عن وجوه القراءات وهو كتابنا الذي سندرسه  -

 .مطبوع. الهداية إلى بلوغ النهاية، في التفسير  -

 .مطبوع. الوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الت  -

 .التذكرة في اختالف القراء  -

 .إلابانة عن معاني القراءة  -
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 كتاب الكشف عن وجوه القراءات ملكي ابن أبي طالب: املطلب الثاني

 :عنوان الكتاب -1

 السبع وعللها  الكشف عن وجوه القراءات: "هو عنوان كتاب الكشف

، "التبصرة في القراءات": فمكي يسميه كذلك في الكتاب نفسه، وفي كتابيه". وحججها

الكشف "، وإن كان في هذين ألاخيرين يقتصر من العنوان على "الهداية إلى بلوغ النهاية"

 .وهذا مألوف في التسمية". عن وجوه القراءات

البيان عن وجوه "أما ابن ألانباري وياقوت الحموي فيسميان الكتاب بـ      

"القرءات
(39)

"شوف عن وجوه القراءاتالك: "، وانفرد القفطي بتسميته
(40)

والصحيح . 

ف نفسه  
ّ
 .ما ذكره املؤل

 :موضوعات الكتاب -2

ل ما في أبواب ألاصول؛ كهاء الكناية،       
َ
ل بدأ مكي كتابه بمقدمة أبان فيها منهجه، ثم ع 

واملد والقصر، وأحكام الهمز، وإلادغام وإلاظهار، والفتح وإلامالة، وأحكام الراء والالم، 

 .افة وياءات الزوائدوياءات إلاض

ثم ذكر فرش الحروف من الفاتحة إلى سورة الناس؛ كل حرف، ومن قرأ به، وعلته،       

 .وحجة كل فريق

 :منهج مكي في كتاب الكشف -3

 من أواخر كتب " السبع وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات"إن كتاب 

؛ كما صرح بذلك في مقدمة كتابه
ً
مكي تأليفا

(41)
. 

ففي كتاب الكشف نجد املادة العلمية فيه منظمة؛ فيحصر املتشابهات والنظائر،       

ويعتني بمعالجة املسائل املجموعة، مع تبويب ملوضوعات البحث واملسائل، ويجتنب 

دون  الاستطراد، فيقصر الكالم على املسألة املتناولة ، مع طريقة السؤال والجواب،

 .ويبلس، وال يطيل فيبتعد ويغرب مه  ب  يُ استطراد، فال يختصر ف

                                                             

 (. 1/3)الكشف: انظر( 1)  

 (. 16/198)، معجم ألادباء لياقوت الحموي 417نزهة ألالباب البن ألانباري ص : انظر( 2)  

 . 34فهرست ابن خير ص : انظر( 4)  

 . 
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 :أسلوب مكي في كتاب الكشف -4

وضع مكي خطة محكمة في كتابه الكشف، وطبقها والتزم بها إلى نهاية الكتاب،       

فامتاز أسلوبه بالدقة؛ نأنه استوعب مادة بحثه وموضوعه، كما امتاز باالستقصاء 

 .واملناقشة، مع البيان والوضوح، والتمثيل والتدليل

 :مكي في كتاب الكشفصادر م -5

 :در ثانويةتنوعت املصادر في كتاب الكشف، بين مصادر أولية، ومصا      

أّول هذه املصادر وأّمها كتابه التبصرة، ثم ما سّمى أصحابها؛ كذكره أبو عبيد       

م، وابن قتيبة، وابن جرير الطبري، وأبو بكر بن مجاهد، ثم ما كان 
ّ
القاسم بن سال

، رواية، كنقله عن شيوخه بالسند كأبي طاهر ابن غلبون، وابنه أبو 
ً
 شفويا

ً
مصدرا

 .الطيب ابن غلبون 

ا املصادر الثانوية، وذلك نحو بعض علوم القرآن والحديث؛ كالتفسير أم      

 . واملناسبة

 :طبعات الكتاب -6

-  
ُ
 بمجمع اللغة العربية بدمشق، بع الكتاب ط

ً
 الدكتور محي الدين : بتحقيقأّوال

 . م1673سنة . رمضان

 . م1683ثم بمؤسسة الرسالة ببيروت، بنفس التحقيق، سنة  -

بع بدار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيق -
ُ
 ..م2311سنة  أحمد مهدلي،: كما ط

 .مؤسسة الرسالةوأحسن طبعة هي طبعة مجمع اللغة العربية و  -
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نماذج تطبيقية من كتاب الكشف عن وجوه القراءات ملكي : املطلب الثالث

 ابن أبي طالب 

النموذج ألاول       
(42)

:      

رّده  بالياء ابن كثير قرأه[ 73/البقرة] (هللا بغافل عما تعملون وما : )قوله تعالى      

 على ما بعده من قوله[. 71/البقرة]( وما كادوا يفعلون ) :قوله تعالىعلى 
ً
: ورّده أيضا

فلما أتى [ 71/البقرة( ]وهم يعملون : )، وقوله(يحّرفون : )، وقوله(وقد كان فريق منهم)

: أجراه على ذلك، ولم يجره على قوله ما قبله وما بعده، على لفظ الغيبة،

 .ُيراد به اليهود( يعملون ) ، نأنه خطاب للمؤمنين، و(أفتطمعون )

 (ويريكم آياته: )وقرأه الباقون بالتاء، ردوه على الخطاب، الذي قبله، في قوله      

، فجرى آخر الكالم على أوله، [73/البقرة] (ثم قست قلوبكم: )، وقوله[74/البقرة]

 .ب كله لليهود، وهو الاختيار؛ نأن عليه الجماعة، وهو اختيار أبي عبيدبالخطا

لثانيالنموذج ا
(43)

: 

 : )قوله تعالى
 
اس حسنا

ّ
 قرأه حمزة والكسائي بفتح [ 84/ البقرة] (وقولوا لن

 )الحاء والسين 
ً
 : ، جعاله صفة ملصدر محذوف، تقديره(َحَسنا

ً
وقولوا للناس قوال

 
ً
 )بضم الحاء وإسكان السين وقرأه الباقون . َحَسنا

ً
نا ". الَحَسن"على أنها لغة في ( ُحس 

ن: يقال ل الُحس 
 
د، فهو كانأّول، وتقديره والَحَسن، والُبخ

َ
ش د والره

 
ش ل، والرُّ

َ
: والَبخ

 
ً
نا  ُحس 

ً
مصدر كالكفر والشكر؛ فيلزم " الحسن"ويجوز أن يكون . وقولوا للناس قوال

ٍن، ويؤول في املعنى إلى َحَسٍن وقولوا للن: تقدير حذف مضاف، تقديره  ذا ُحس 
ً
 .اس قوال

لثالثالنموذج ا      
(44)

: 

قرأه ابن كثير وأبو عمرو [ 17/التوبة]( أن يعمروا مساجد هللا: )قوله تعالى      

 (وعمارة املسجد الحرام: )، وّجهاه إلى املسجد الحرام، بداللة قوله(مسجد)بالتوحيد 

[16/التوبة]
(45)

. 

                                                             

 (. 1/238)الكشف عن وجوه القراءات : ينظر (42)  

 (. 1/213)الكشف عن وجوه القراءات : ينظر (43)  

 (. 1/133)الكشف عن وجوه القراءات : ينظر (44)  

 . وهو توجيه بداللة السياق اللفظي (45)  
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على العموم؛ ملنع املشركين من عمارة املسجد ( مساجد)وقرأ الباقون بالجمع       

[18/التوبة( ]إنما يعمر مساجد هللا: )الحرام وغيره، ودّل على ذلك قوله
(46)

وهو . 

 الاختيار

رابعالنموذج ال      
(47)

:  

بغير ألف  قرأه ابن كثير وعاصم وابن عامر[ 18/لقمان]( وال تصعر: )قوله تعالى      

 
ً
 لغتان بمعنى. مشّددا

ً
، وهما جميعا

ً
ر ض بوجهك عن : وقرأ الباقون بألف مخففا

ع 
ُ
وال ت

 
ً
ال تصاعر بألف لغة : قال ألاخفش. حكى سيبويه أّن صاعر وصّعر بمعنى. الناس تجّبرا

عر وهو داء يأخذ إلابل : أهل الحجاز، وبغير ألف مشّددا لغة بني تميم، وأصله من الصه

 .ها وأعناقها، فتميل أعناقها منهفي رؤوس

خامسالنموذج ال     
(48)

: 

 )قرأه عاصم بالنصب [ 3/املسد] (حّمالة الحطب: )قوله تعالى     
َ
م (حّمالة

ّ
، على الذ

م لها، ال التخصيص، وفي 
ّ
لها؛ نأنها كانت قد اشتهرت بالنميمة، فجرت صفُتها على الذ

 ذّم، لكن هو في النصب أبين؛ نأ 
ً
نك إذا نصبت لم تقصد إلى أن تزيدها الرفع أيضا

ها، ال  ؛ إذ لم تجر إلاعراب على مثل إعرابها، إنما قصدت إلى ذّم 
ً
 وتبيينا

ً
تعريفا

تخصيصها من غير هذه الصفة التي اختصصتها بها؛ وعلى هذا املعنى يقع النصب في 

 .غير هذا على املدح

 )وقرأ الباقون بالرفع      
ُ
هي حّمالة، أو : إضمار مبتدأ، أي على الصفة، أو على( حّمالة

 (.امرأته)، أو على الخبر لـ (امرأته)على البدل من 

 

 

 

 

                                                             

 . وهو توجيه بداللة السياق اللفظي كذلك (46)  

 (. 2/188)الكشف عن وجوه القراءات : ينظر (47)  

 (. 2/463)الكشف عن وجوه القراءات : ينظر (48)  
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ح في وجوه : املبحث العاشر 
َ
وض م 

 
ابن أبي مريم الشيرازي وكتابه الـ

 القراءات وعللها

ابن أبي مريم الشيرازي  ترجمة: املطلب الـأول       
(49)

 

 :اسمه ونسبه -1

أبو عبد هللا بن أبي مريم،  ،محّمد الشيرازي الفارس ي الفسوي بن علي بن نصر هو       

 .لم ُيؤرخ ملولده. النحوي، اللغوي، املفسر، املقرئ  .فخر الدين

 :شيوخه -2

تاج القراء محمود : البن أبي مريم أن من شيوخه ذكرت بعض املصادر التي ترجمة      

  (.هـ 131ت ) الكرماني ، أبو القاسمبن حمزة

 :تالميذه  -3

يسر هللا تعالى البن أبي مريم إلافادة ونشر العلم، حيث أقبل عليه الطلبة  لقد      

 :يأخذون عنه، ويفيدون من علومه، فكانوا من بعده أئمة وعلماء ذاع صيتهم، منهم

 . مكرم بن العالء بن نصر الغالي -

 .أبو الحسن علي بن محّمد بن أبي عليشهاب الدين  -

 .بن دمحم، الشيخ الفقيه بن هبة هللا أبو الحسن علي -

   . بن محّمدبن عبد العزيز بن محّمد  أبو العالء حمزة -

 :وفاته  -4

البن أبي مريم على سنة وفاته بالتحديد، بيد أنها  تنص أكثر املصادر التي ترجمة لم      

 سنة 
ً
  .، فالظاهر أنه توفي بعدها(هـ191)ذكرت أنه كان حّيا

                                                             

 ، بغية الوعاة(447/ 2)، غاية النهاية (433/ 4)، إنباه الرواة (223/ 16)معجم ألادباء : تنظر ترجمته في( 1)  

، ألاعالم (212/ 1)، كشف الظنون لحاجي خليفة (431/ 2)، طبقات املفسرين للداودي (413/ 2)للسيوطي 

مقدمة تحقيق الكتاب " املوضح في وجوه القراءات وعللها"، (24/ 3)، معجم املؤلفين لكحالة  (29/ 8)للزركلي 

 . للدكتور عمر حمدان الكبيس ي
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 : مؤلفاته  -1

؛ كالتفسير فنأكثر من دل على تمكنه في ت ترك ابن أبي مريم جملة من املؤلفات      

 : والقراءات، واللغة، منها

 ."بيان في تفسير القرآنالكشف وال" -

 .لفارس يبي علي انأ في النحو" شرح إلايضاحإلافصاح في " -

 ".عيون التصريف" -

 ، وقد بّين فيه وجوه "املنتقى في علل القراءات: "، ويسّمى"املنتقى من الشواذ" -

 .الشاذة وعللها القراءات

 .وهو كتابنا املراد دراسته ."في القراءات الثمان املوضح" -

 :ثناء العلماء عليه -6

ابن أبي مريم، وأجمعوا على إمامته وفضله، وعلو مرتبته  نى العلماء علىلقد أث     

الياقوت الحموي  عنه قالف: وعلمه
(50)

واملرجوع إليه في  ،خطيب شيراز وعاملها وأديبها: "

  ."واملشكالت ألادبية ،ألامور الشرعية

وقال أبو الحسن القفطي     
(51)

، وواحد شيراز في إلاثبات فارس في اللغة والنحو": 

 ".للنحو، الذي تشد إليه الرحال في العالم

قال ابن الجزريو      
(52)

أستاذ عارف، وقفت له على كتاب في القراءات الثماني سماه : "

 ."املوضح يدل على تمكنه في الفن

                                                             

 (. 223/ 16)معجم ألادباء ( 1)  

 (.433/ 4)إنباه الرواة ( 2)  

 (.447/ 2)غاية النهاية ( 4)  
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ح في وجوه القراءات وعللهاكتاب : املطلب الثاني
َ
وض م 

 
 الـ

 :عنوان الكتاب  -1

جاء عنوان الكتاب في النسخ املخطوطة في أول ورقة منه هكذا     
(53)

ُموَضح في : "
 
الـ

ف ذكر اسم كتابه بقوله". وعللهاوجوه القراءات   
ّ
وسّميته الكتاب : "وفي مقّدمة املؤل

"املوضح في وجوه القراءات"بـ: ابن الجزري اهسّم و  ".املوضح
(54)

 "بـ: ، وسّماه القفطي

"املوضح في علم القراءات 
(55)

ف واملختار ما جاء في. 
ّ
 .النسخ املخطوطة، ومقدمة املؤل

 :موضوعه ومنهجه -2

 فذكر أن كتابه قد قّصره على كتابه بمقدمة أبان فيها منهجه،  ابن أبي مريمبدأ 

إيراد الوجوه والعلل للقراءات التي وردت في كتاب أبي الحسن الرازي السعيدي 

 في بالد فارس، ويرجع " تبصرة البيان في القراءات الثمان(: "ه313)
ً
الذي كان مشتهرا

السبع املشهورة، وقراءة يعقوب  وتضّمن كتاب التبصرة القراءات. إليه في القراءات

 .الحضرمي

 عشرة هي     
ً
ف بين يدي الفرش فصوال  

ّ
 :وبعد هذه املقدمة قّدم املؤل

 . الفصل ألاّول ذكر فيه تراجم القراء الثمانية وأسانيدهم -

 . ذكر فيه الّراوين عن هؤالء القراء الثمانية،والرموز الدالة عليهم الفصل الثاني -

حن ذكر فيه الفصل الثالث -
ّ
 .التجويد، وأنواع القراءة، وأنواع الل

 .حروف املعجم، ووصف مخارجها ذكر فيه الفصل الرابع -

 .صفات الحروف ذكر فيه الفصل الخامس -

 .مخارج الحروف ذكر فيه الفصل السادس -

 .أحكام الهمز ذكر فيه الفصل السابع -

 أحكام إلادغام ذكر فيه الفصل الثامن -

 .أحكام إلامالة ذكر فيه الفصل التاسع -

                                                             

ق الكتاب د( 3)    .36عمر حمدان الكبيس ي ص / كما بّين ذلك محّق 

 (.447/ 2)غاية النهاية ( 1)  

 (.433/ 4)إنباه الرواة ( 9)  
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 .أحكام الوقف ذكر فيه الفصل العاشر -

ثم ذكر فرش الحروف من الفاتحة إلى سورة  ثم ذكر أحكام الاستعاذة والبسملة،

  . الناس؛ كل حرف، ومن قرأ به، وعلته، وحجة كل فريق

املوضحكتاب  أبرز معالم -3
(56)

: 

ف وجه كل قراءة باختصار يوضح -  
ّ
 .املؤل

 .أو أحد رواته عنه، ويشرح وجهها يبّين ما انفرد به يعقوب -

 يذكر القراءات الشاذة ويبّين وجهها لغة،مما يضيف ثروة لغوية للكتاب -
ً
 أحيانا

ف الوجه اللغوي الذي يورده بما يناسب من  -  
ّ
آيات قرآنية، أحاديث : يعزز املؤل

 .نبوية، أو أسباب نزول، أو آثار، أو أقوال، أو أمثال، أو أشعار

ف ُيؤثر ألا -  
ّ
 ثر في القراءة على الوجه اللغوي الفصيح؛ إذ القراءة سنة متبعةاملؤل

 هي قواعد في القراءات والنحو والصرف؛ مثل -
ً
ألاصل : "يتضمن الكتاب أصوال

 ".الحرف الواحد ال تحله حركتان"، "املنادى موضع الحذف"، "ترك إلامالة

ف -  
ّ
 .في القراءة؛ بناء على ترجيحه لوجه على آخر اختيارات للمؤل

املوضحفي كتاب ابن أبي مريم مصادر  -4
(57)

:  

تبصرة البيان في : "املوضح على مصدرين أساسين هما كتابه ابن أبي مريم اعتمد     

الحجة في علل القراءات "، و(ه313)نأبي الحسن الرازي السعيدي " القراءات الثمان

 (.ه488)نأبي علي الفارس ي " السبع

وتأثر باملؤلفات الرائدة، أمثال كتاب سيبويه، ومجاز أبي عبيد، ومعاني القرآن      

 .  لألخفش، ومعاني الفراء، واملسائل العضدية والتكملة نأبي علي الفارس ي

 بأبي علي الفارس ي وكتابه  ابن أبي مريمإال أن الظاهر في الكتاب تأثر      
ً
 بالغا

ً
تأثرا

في ألاغلب -ذهبه، حتى ُيخّيل لدارس الكتابين أن املوضح الحجة، وآرائه وطريقه وم

 لحجة أبي علي،  وال يضره ذلك؛ فأبو علي الفارس ي إمام  -ألاعم
ً
 ومختصرا

ً
يعّد مهذبا

العربية بال منازع، وله اجتهادات وآراء لغوية ونحوية وصرفية، باإلضافة إلى أن كتاب 

                                                             

ق كتاب املوضح د: ينظر( 1)    .74عمر حمدان الكبيس ي ص / مقدمة محّق 

 .11لسابق ص املرجع ا: ينظر( 1)  
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ن كتب الاحتجاج، وقد كان له ألاثر الحجة نأبي علي يعد أوسع وأعمق ما وصل إلينا م

لف في هذا العلم من بعده، فال ريب أن يتأثر به
ُ
 .ابن أبي مريم ألاكبر فيما أ

ف زيادات على ما في كتاب الحجة نأبي علي، وآراء  خالف        
ّ
رغم ذلك فقد كان للمؤل

 :فيها أبا علي نبّينها في هذه النقاط

ف ملنفردات يعقوب، برواته -  
ّ
 رويس : جميع الوجوه اللغوية التي أوضحها املؤل

. (ان)، والوليد بن حسان الذي رمز له بـ(ح)، وروح الذي رمز له بـ(يس)الذي رمز له بـ

وهذه ألاشياء غير موجودة في الحجة نأبي علي؛ نأنه اقتصر علي القراءات السبع، 

 .ويعقوب ليس منهم

   يفصل قد -
ّ
، على حين يقتصر أبو علي  على ذكر أنه حسن فاملؤل

ً
 لغويا

ً
 .وجها

ف سبب نزول آلاية، على حين ال يتعرض أبو علي لها -  
ّ
 .قد يذكر املؤل

 بأقوال علماء لغة، لم ترد هذه ألاقوال عند أبي علي -
ً
ف أحيانا  

ّ
 .يستشهد املؤل

-  
ً
 مخالفا

ً
ف أبا علي في توجيه القراءة، فيورد وجها  

ّ
 ملا أورده أبو  قد يخالف املؤل

 .في كتابه الحجة علي

ف لغة لم يسمع بها أبو علي وال بشاهدها -  
ّ
 .قد يذكر املؤل

ف بعض القراءات التي لم تسطر في كتاب -  
ّ
 .علينأبي الحجة  يذكر املؤل

 ابن أبي مريم كانت له استقالليته في كتابه  بهذه النقاط التي ذكرناها ندرك أن

  .مما يدل على تضلعه في علمي القراءات والعربية املوضح رغم تأثره بأبي علي؛

 :طبعات الكتاب -5

-  
ُ
 بتبع الكتاب ط

ً
  الخيرية الجماعة: ، نشرتهالكبيس ي حمدان عمر/د: قيحقأّوال

 .ثالثة املجلدات في. 1664 بجدة، سنة القرآن لتحفيظ

بع بدار الكتب العلمية ببيروت، بتحقيق -
ُ
 سنة عبد الرحيم الطرهوني، : كما ط

 .في مجلد واحد .م2336

ق وأحسن طبعة هي طبعة -  .الكبيس ي حمدان عمر/د: املحّق 
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وَضح في وجوه نماذج تطبيقية من كتاب : املطلب الثالث م 
 
الـ

       القراءات وعللها

النموذج ألاول      
(58)

:      

بالرفع قرأها أبو [ 216/البقرة] (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو  : )قوله تعالى     

، بمنزلة الذي، ولم (ماذا: )من قوله" ذا"؛ وجه ذلك أنه جعل (العفُو )عمرو وحده 

ويسألونك ما الذي : بمنزلة اسم واحد ، فيكون التقدير على هذا" ما"يجعلها مع 

مبتدأه ينفقونه قل العفُو، بالرفع، الذي ينفقونه العفُو، فيرتفع العفُو بخبر املبتدأ، و 

مضمر
(59)

. 

 في قوله " ماذا"بالنصب؛ وذلك نأنهم جعلوا ( العفَو : )وقرأ الباقون      
ً
 واحدا

ً
اسما

ما ينفقون، فماذا على هذا في موضع : ، فهو مثل قولك(ويسألونك ماذا ينفقون : )تعالى

 :ويسألونك أي ش يء ينفقون؟ فقوله تعالى: كما تقول ( ينفقون )النصب بأنه مفعول 

 نصب، ( ماذا ينفقون )بالنصب جواب ( العفَو )
ً
وهو في موضع النصب، فجوابه أيضا

 .العفَو  ينفقون : كأنه قال

لثانيالنموذج ا     
(60)

: 

ر ٌح : )قوله تعالى     
 
 يمسسكم ق

 
والُقر ُح بضّم القاف، قرأها [ 133/آل عمران] (إن

-ياش-حمزة والكسائي و 
(61)

 .  عن عاصم 

ر ُح : )وقرأ الباقون     
َ
ر ُح بفتح القاف( ق

َ
 .والق

ر ُح     
َ
ر، والفتح لغة أهل  والق ر والُفق  ف، والَفق  ف والُضع  والُقر ُح لغتان، كالَضع 

 .الحجاز، وألاخذ بها أولى

ُم الجرح: الجرح، وبالضم: هو بالفتح: وقال الفراء    
َ
ل
َ
 . أ

                                                             

 .بتصرف. 238ص( طبعة دار الكتب العلمية)الـُموَضح في وجوه القراءات وعللها : ينظر (58)  

 .، أي هو العفُو "هو: "أي تقديره (59)  

 . 231املرجع نفسه ص : ينظر (60)  

 ".ياش"ورمزه  في كتاب املوضح البن أبي مريم ( شعبة)أي أبو بكر بن عياش  (61)  
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لثالثالنموذج ا    
(62)

: 

بالرفع قرأها نافع وحده، وكذلك في [ 37/ألانبياء] (وإن كان مثقال  حّبة): قوله تعالى    

فاعل له، كما ( مثقاُل )تاّمة، فتكون بمعنى حدث ووقع، و" كان"أّن : لقمان؛ والوجه

 .وال يحتاج إلى خبر[ 283/البقرة( ]وإن كان ذو عسرة: )كان كذلك في قوله تعالى

على هذا هي ناقصة التي " كان"أّن : بالنصب، والوجه( مثقاَل حبة)وقرأ الباقون     

فال تظلم نفس  : )تحتاج إلى اسم وخبر، واسمها مضمر يدل عليه ما قبله من قوله

 
ً
 مثقاَل حبة، وانتصب : ، والتقدير[37/ألانبياء( ]شيئا

ُ
لُم أو الظالمة

ُّ
وإن  كان الظ

: كان، واسمها مضمر في كان، وهو ضمير الظلم، والتقدير على أنه خبر( مثقاَل حبة)

 .  وإن  كان هو

رابعالنموذج ال     
(63)

:  

 : )قوله تعالى     
َ
بنصب الباء والذال [ 12/الرحمن](والَحبَّ ذا العصِف والريحان

أّن نصب هذه ألاسماء الثالثة محمول على : ؛ والوجه.قرأها ابن عامر وحده: والنون 

ه قال[12/الرحمن(]وضعها لألنام): معنى قوله
ّ
ُقها، كأن

 
ل
َ
: ؛ نأّن املراد بوضع ألارض خ

َق الَحبه ذا العصف،
َ
ل
َ
ها، وخ

َ
ق
َ
ل
َ
َق الريحاَن، وهو الرزق وألارض خ

َ
ل
َ
 .  وخ

بالرفع فيهما، ثم اختلفوا في ( والَحبُّ ذو العصف  والريحاُن ) :وقرأ الباقون      

 بالرفع   ( والريحاُن ) :وقرأ الباقون  بالجّر،( والريحان  ) :حمزة والكسائي فقرأ(: الريحان)

أنه محمول على ما قبله من الرفع، وهو ( والَحبُّ ذو العصف  : )في الرفع قوله والوجه     

 والّنخلُ : )قوله
 
: فعطف الحبه وصفته على فاكهة، والتقدير[ 11/الرحمن] (فيها فاكهة

،
 
 .وفيها الَحبُّ ذو العصف   فيها فاكهة

، وذو  :كأنه قال( العصف  )فجّره بالعطف على ( والريحان  )وأما       الَحبُّ ذو العصف 

، ورفعه   )بالعطف على ( أي الريحاُن )الريحان 
 
  :كما سبق، كأنه قال( فاكهة

 
فيها فاكهة

 .  والريحاُن  والّنخُل والَحبُّ 

                                                             

 . 126املرجع نفسه ص : ينظر (62)  

 .بتصرف. 714املرجع السابق  ص : ينظر (63)  



37 
 

الخامس النموذج     
(64)

: 

بالرفع قرأها ابن كثير وأبو عمرو [ 16/الانفطار] (يوم  ال تملك: )قوله تعالى     

ويعقوب؛ والوجه أنه خبر مبتدأ محذوف
(65)

( وما أدراك ما يوُم الدين: )، كأنه ملا قال

  هو يومُ : ما يوُم الدين يا رب؟ فقال: قيل[ 17/الانفطار]
ً
 .    ال تملك نفس  لنفٍس شيئا

صوب على الظرف ملا دّل عليه الّديُن، بالنصب؛ والوجه أنه من( يومَ )وقرأ الباقون؛     

  الجزاء يومَ : كأنه قال
ً
 وهو خبر ( يوَم ال تملك)، فيكون .ال تملك نفس  لنفٍس شيئا

ً
ظرفا

: الجزاُء واقع يوَم ال تملك، كما تقول : مبتدأ محذوف، وهو الّديُن أو الجزاُء، كأنه قال

 .  القتاُل يوَم الجمعة
 

                                                             

 .818املرجع السابق ص : ينظر (64)  

 .هو يومُ :  أي تقديره (65)  


