دولة ليبيا

جامعة سبها/كلية اآلداب
قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
بحث مقدم الستكمال متطلبات الحصول على درجة
الليسانس في اللغة العربية
بعنوان  :االسم دراسة في البنية والداللة في رواية
قالون عن نافع
إعداد الطالب  :عبدالمجيد عبدالحفيظ امحمد برهانة
إشراف األستاذ الدكتور  :فتحي حسن علي خطاب.
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اإلهداء
إلى سيدنا رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قدوة الصالحين وإيمان الذاكرين  ،إلى منارة
العلم والمتعلمين ,إلى نبينا وحبيبنا وشفيعنا وموالنا محمد النبي األمي العالي القدر العظيم
الجاه وعلى آ له وصحبه وسلم تسليما.
الحبيب المصطفى (صلى هللا عليه
وسلم)

أمي الحبيبة  ،لقد كبر الطفل الذي ترعرع في مدرسة قلبك  ،ونام على وسادة حضنك
وكبرت معه طفولته  ،هو اآلن يحقق أول أحالمه  ،أبي الغالي لقد اشتد ساعدي  ،وقست
عظمتي  ،وآن األوان أن أضع عبء ما عليك على ظهري  ،والداي العزيزين أهدي
تخرجي اليوم وفرحتي لكما أدامكما هللا.

أبي وأمي

إلى من كانوا مالذي وملجئي ،إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات  ،إلى من أظهروا لي
ما هو أجمل من الحياة إخوتي.

إخوتي
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وقبل أن نمضي أتقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة
في الحياة  ،إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا األفاضل

أساتذتي االجالء

كلمة شكر
الحمد هلل سبحانه وتعالى الذي وفقني ْلتمام
هذا البحث حمد الشاكرين ،والشكر له شكر
الحامدين تبارك ربنا وتقدس ،له جميع المحامد،
وتعالى وتكرم ،منه جزيل الفضل وجميل العوائد،
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تمت
ّت رحمته ،وفاضت نعمته ،وهو اْلله
كلمته ،وعم
ً عبد هللا
الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا
فهو البشير
ورسوله ،المبعوث رحمة للعالمين
والنذير والشاهد ـ صلى هللا وسلم وبارك عليه،
وعلى آله وأصحابه السادة اْلماجد ،والتابعين
ً
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما
ً.
كثيرا
فمن هنا أقول شكرا لكل من وقف بجانبي وساعدني
بعلمه ووقته ْلنجاز هذا البحث وأرجو هللا أن يوفقه
وينفعه بعلمه.
التقدير
وعظيم
الشكر
بخالص
اتقدم
كما
واالمتنان الى استاذي المشرف على البحث  :أ.د.
فتحي حسن علي خطاب الذي ساعدني وتعب معي ْلجل
تنفيد هذا البحت واهتمامه ومتابعته لي .
كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ْلساتذتي بقسم
ً
اللغة العربية وعلوم القرآن  ،إن قلت شكرا
ً سعيتم فكان السّعي
ّكم ،حقا
فشكري لن يوفيكم حق
ّعبير يكتبكم قلب به
ّ حبري عن الت
ً ،وإن جف
مشكورا
ً.
ّ تعبيرا
صفاء الحب
فأسأل هللا لي ولهم التوفيق والسداد
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المقدمة
احلمد هلل احلي الباقي ،الذي أضاء نوره اآلفاق ،ورزق املؤمنني حسن األخالق ،وجتلت رمحته هبم إذا
بلغت أرواحهم الت ََّراق ،حنمده تبارك وتعاىل ،ونستعينه على الصعاب واملشاق ,ونعوذ بنور وجهه الكرمي من
الشك والشرك والشقاق ،ونسأله السالمة من النفاق وسوء األخالق ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
ظلمات
ِّ
الوثاق ،أنذر الكافرين
القوي الرزاق ،احلكم العدل يوم التالق خلق اخللق فهم يف ملكه أسرى مشدودو َ
الساق بالساق ،أرسل
بصيحة واحدة ما هلا من فَواق ،وبشَّر الطائعني بسالم املالئكة عليهم إذا التفَّت
ُ
الرسل ،وأنزل الكتب؛ ليعلم الناس أن إليه يومئذ املساق.
حممدا عبده ورسوله املتمم ملكارم األخالق ،مل يكن لعانًا وال سبابًا وال صخابًا يف
وأشهد أن سيدنا ً
كشف عن ساق،
األسواق ،خري من صلى وصام و َّلَّب وركب الرباق ،وأول الساجدين حتت العرش يوم يُ َ

متسكنا به علمنا أن ما عندنا ين َفد وما
منصورا
جاهد يف سبيل اهلل
معصوما من اإلخفاق ،وترك فينا ما إن َّ
ً
ً
متنقال يف منازله من
صل وسلِّم وبارك عليه ما تعقب العشي اإلشراق وما دام القمر ً
عند اهلل باق ،اللهم ِّ
التمام إىل احملاق.
اما بعد:
فقد هدانا اهلل وأعطانا الفرصة يف هذا البحث لكي نتحدث حول (االسم دراسة يف البنية والداللة
يف قراءة قالون عن نافع)  ،وقد اتبعت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل  ،وقد
بينت فيه  :تناوب أصوات املد القصرية يف فاء الكلمة يف رواية قالون عن نافع  ،وقد اشتمل على فصلني
وتضمن كل فصل ثالثة مباحث  :وهي على النحو التايل:
الفصل األول :تناوب أصوات املد القصرية يف فاء الكلمة يف رواية قالون عن نافع ،وينقسم إىل ثالثة مباحث
وهي:
 املبحث األول :حركة الفتحة5

 املبحث الثاين :حركة الكسر املبحث الثالث :حركة الضمالفصل الثاين :عني الكلمة بني التحريك والتسكني يف رواية قالون عن نافع وينقسم اىل ثالثة مباحث وهي:
 املبحث األول :الضم واإلسكان املبحث الثاين :الفتح والتسكني املبحث الثالث :الكسر والتسكنيويف هناية هذا البحث أمحد اهلل العلي القدير الذي أعانين على متام هذا البحث املتواضع إنه الويل على
ذلك  ،وال يسعين إال أن أتقدم بالشكر والتقدير إىل أستاذي الفاضل الدكتور  /فتحي حسن علي خطاب.
الذي أمدد يل يد العون  ،واإلشراف املستمر شبه اليومي على حبثي هذا  ،فجزاه اهلل عين وعن العلم وأهله
خري اجلزاء .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

االسم دراسة في البنية والداللة في قراءة قالون عن نافع

التمهيد
اهتم اللغويون القدامى بدراسة القراءات القرآنية  ،ورمبا أوفوها حقها يف ضوء ما أتيح هلم من إمكانات
لغوية  .غري أن ذلك ال يغين عن دراستها يف ضوء ما يتاح لنا من امكانات لغوية حديثة  ،ومن مث عكف
فريق من الباحثني لدراسة هده القراءات من وجهتها اللغوية صوتا وبنية وتركيبا وداللة  ،فنالت نصيبا موفورا
من البحث والدرس  .وقد تناولت تلك الدراسات متواترها وشاذها بالوصف والتحليل عدا قراءة قالون عن
نافع  ،ولعل السبب يف ذلك أن هده القراءة أكثر القراءات شيوعا يف املغرب العريب.
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فإن املشهور عن نافع من روايات روايتان إحدامها لقالون واألخرى لورش بينهما اختالف وتباين يف
قراءتيهما معظمها اختالفات صوتية وصرفية  ،فلماذا هذا االختالف ؟ وما مصدره ؟ فكان ذلك مما دفع
الباحث لتناول هذه القراءة بالدرس اللغوي
إن تناوب أصوات املد القصرية له أثر داليل يف أحيان كثرية  ،وقد يكون له أثر صريف  ،حيث تكون
الكلمة يف إحدى القراءتني امسا  ،وتكون يف القراءة األخرى مصدرا  ،وقد يكون التناوب ال يعدو كونه
لغات يف الكلمة  ،ليس له أثر داليل.
إن املنهج الذي هنجته منهج وصفي حتليلي  ،إد ينقل القراءة من مظاهنا املتقدمة  ،مث يصفها بوسائل
التعليل والتحليل والتفسري من خالل كتب النحو واللغة والتفسري واملعاين وعلل القراءات  ،مفيدا من
معطيات الدرس احلديث  ،حينما يضفي ذلك على الظاهرة تعليال أو تفسريا جديدا يضاف إىل تعليالت
املتقدمني.
إن اختالف احلركات وتنوعها يف فاء الكلمة ميكن تسميتها بظاهرة تناوب أصوات املد يف فاء الكلمة
وذلك ليتواءم ذلك والدرس احلديث  ،وهذه الظاهرة واضحة وض وحا بارزا يف اللغة العربية  ،ولعل ذلك
راجع إىل أن هذه األصوات نشأت من ج راء دخ ول مستويات اللهجات العربية القدمية يف العربية اليت نزل
هبا القرآن الكرمي.
ويرى أحد الباحثني أن هذا التناوب راجع إىل وجود قرابة بني األصوات الثالث ة الفتح ة والكس رة والض مة
من الناحية الصوتية من حيث تقارب عدد الذبذبات بني هذه األصوات تقارب ا ش ديدا  ،مم ا ق د لع ل وقعه ا
عل ى أذن الس امع واح دا يف بع و الظ روف  ،ه ذا إىل جان ب ع دم اس تقرارها وق درغا عل ى التغ ري  ،فك ان أن
اختلفت اللغات السامية واللهجات العربية يف تردد هذه األصوات فيما بينها فما كان بالضم يف لغة قد

يكون بالكسر أو بالفتح يف لغة أخرى (، )1وهذا جائز ملا بني احلركات من قرابة صوتية.
ويقدم "برجسرتاسر" تفسريا لتناوب الضمة والكسرة يف الكلمة إذ يقول  (( :إنه من اجلائز أن يكون
التناوب قد نشأ من كون اللغات السامية قد نظرت يف حقبة ما إىل الضمة والكسرة على أهنما
ميثالن صوتا واحدا )) (. )2
نشأة القراءات :
تضافرت جهود أهل العلم والفكر وأوىل العبقريات النادرة يف هذه األمة العظيمة على خدمة اللغة العربية
من أحناء شىت متقاربة حينا ومتباعدة حينا آخر ,من حيث كانت لغة القرآن الكرمي مصدر التشريع والتنظيم
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الكافلني خري الناس قاطبة .ومنت من هذه اجلهود املباركة  -ومنت علوم اللغة العربية  :من حنو وصرف ولغة
وبالغة و فقه لغة .....واالحتجاج للقراءات اليت نقدم اليوم إحدى مثراته .
مل يكن كتبة الوحي الذين كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ميلي عليها كلما أوحي اليه شيء  ,من قبيلة
واحدة  ,بل كانوا من قبائل عدة فيهم القرشي وغريه .وكان الناس على اختالف قبائلهم وهلجاغم يف سعة
من أمرهم يف قراءة القرآن  :كل يقرؤه بلحن قومه  ,حىت إذا أنس أحدهم اختالفاً يف قراءة مسعها من إنسان
كل
عما أقرأه الرسول صلى اهلل عليه وسلم هرع إليه شاكياً فسمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم من ّ
قراءته فأقره عليه قائالً ( :هكذا أٌنزلت).
وكان التغيري ال يعدو تنوع أداء أحيانا من حيث اإلمالة أوالرتقيق لبعو احلروف أو التفخيم أو ضبط
املضارع الرباعي مثل ( :نُن ِزل)  ،أو(نُنَ ِزل) ختفيفاً أو تشديداً أو تغاير لفظني واملعىن واحد  ، .....إىل آخر
ما أحصوا من أحوال أطلقوا عليها (خالفاً) وماهي خبالف  ,إذ مل تكن تؤدي اىل نقص معىن أو تغيري
حكم .وكلها مسندة اسناداً صحيحاً إىل النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم واندرجت هذه الوجوه الكثرية يف
القراءة يف تعبري (األحرف السبعة) الواردة يف احلديث  ,أريد هبا التعدد والكثرة ال حتديد العدد سبعة.
( )1يف األصوات اللغوية دراسة يف أصوات املد  ،غالب فاضل  ،ط /العراق  ، 1891 ،ص.161
( )2التطور اللغوي مظاهره وعلله  ،رمضان عبد التواب  .ط ، 1881 ، 2 /ص . 66

معنى الرواية
ِّعَر ْيرويه ِرواية وتََرَّواه ،ويف حديث عائشة ،رضي اهلل عنها ،أَهنا قالت :تَ َرَّوْوا ِش ْعر ُح َجيَّة بن
َ
احلديث والش ْ
ِ
ضِّر ِ
الرب ،وقد َرَّواين إِياه ،ورجل را ٍو؛ وقال الفرزدق:
ني على ِ ِّ
امل َ
ب فِإنه يُع ُ
ُ
الفيلِ ،
أَما كان ،يف َم ْعدا َن و ِ
علي ال َقصائدا؟
شاغ ٌل
لِ َعْنبَسةَ َّ
الراوي َّ
بالرواية .ويقالَّ :روى فالن فالناً شعراً إِذا رواه له
ورا ِويةٌ كذلك إِذا كثرت روايتُه ،واهلاء للمبالغة يف صفته ِّ
ت احلديث والشِّعر ِرواية فأَنا را ٍو ،يف املاء والشِّعر ،من قوم ُرواة.
حىت َح ِفظه ِّ
للرواية عنه .قال اجلوهريَ :رَويْ ُ
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ورَّويْتُه الشِّعر تَ ْرويةً أَي محلته على ِروايتِه ،وأ َْرَويْتُه أَيضاً .وتقول :أَنشد القصيد َة يا هذا ،وال تقل ْارِوها إِال أَن
َ
تأْمره بروايتها أَي باستظهارها (. )1

معنى القراءة :
لشرفه.
ِّم على ما هو أَبْ َس ُ
ط منه َ
ال ُقرآن :التنزيل العزيز ،وامنا قُد َ
قَ َرأَهُ يَ ْقَرُؤهُ ويَ ْق ُرُؤهُ ،قَ ْرءاً وقِراءة وقُرآناً ،فهو َم ْق ُروءٌ.ويُسمى كالم اللّه تعاىل الذي أَنزله على نبيه ،صلى اللّه

ض ُّمها .وقوله
عليه وسلم ،كتاباً وقُ ْرآناً وفُ ْرقاناً ،ومعىن ال ُقرآن معىن اجلمع ،ومسي قُ ْرآناً ألَنه لمع ُّ
الس َور ،فيَ ُ
تعاىل :إِ َّن علينا َجَْعه وقُرآنه ، أَي َجَْ َعه وقِراءَته ،فَِإذا قَ َرأْنَاهُ فاتَّبِ ْع قُ ْرآنَهُ ،أَي قِراءَتَهُ( .)1قال ابن عباس

فاع َم ْل مبا بَيَّ نَّاه لك ،فأَما قول الشاعر :
رضي اللّه عنهما :فِإذا بيَّ نَّاه لك بالقراءةْ ،

َمحرةٍ * ،سود امل ِ
ه َّن احلرائِر ،ال ربَّات أ ِْ
بالس َوِر
حاج ِر ،ال يَ ْقَرأْ َن ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ َ ُ
َ
ِ
كاد َس َىن بَ ْرقِ ِه
فِإنه أَراد ال يَ ْقَرأْ َن ُّ
ت بالد ْ
من قرأَ :يَ ُ
الس َور ،فزاد الباءَ كقراءة من قرأَ  :تُْنبِ ُ
ُّهن ،وقراءة ْ
ِ
ِ
بعضه إِىل
ت َ
ت الشيءَ قُ ْرآناًََ :جَ ْعتُه َ
َبصار .وقَ َرأْ ُ
وض َم ْم ُ
ب باألَبْصار ،أَي تُْنبِ ُ
ب األ َ
ت الد َ
ُّهن ويُ ْذه ُ
يُ ْذه ُ
َت َجنِيناً ُّ
َت هذه الناقةُ َسلى قَ ُّ
ى ولد
ضطَ ّم َرِمحُها عل
قط ،أَي مل يَ ْ
ط ،وما قَ َرأ ْ
بعو .ومنه قوهلم :ما قَرأ ْ
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب  ،ابن منظور  ،دار إحياء التراث  ،ط  ، 3بيروت  ،لبنان 1111 ،م  ،مادة (قرأ).

وأَنشد:

ِهجا ُن اللَّ ْو ِن مل تَ ْقَرأْ َجنِينا

وقال :قال أَكثر الناس معناه مل َْجتمع َجنيناً أَي مل يَضطَ ّم َرِمحُها على اجلنني .قال ،وفيه قول آخر :مل

تقرأْ جنيناً أَي مل تُْلقه(.)1

ت ال ُقرآن :لََفظْت به ََْم ُموعاً أَي أَلقيته .وروي عن الشافعي رضي اللّه عنه أَنه قرأَ القرآن على
ومعىن قَ َرأْ ُ
إمساعيل بن قُ ْسطَْن ِطني ،وكان يقول :ال ُقران اسم ،وليس مبهموز ،ومل يُ ْؤخذ من قَ َرأْت ،ولكنَّه اسم لكتاب اللّه
ت
ت ال ُقرا َن .قال وقال إمساعيل :قَرأْ ُ
مثل التوراة وا ِإلجنيل ويَهمز قرأْت وال يَهمز القرا َن ،كما تقول إِذا قَ َرأْ ُ
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على ِشْبل ،وأَخرب ِشْب ٌل أَنه قرأَ على عبداللّه بن َكثِري ،وأَخرب عبداللّه أَنه قرأَ على َماهد ،وأَخرب َماهد أَنه قرأَ

ُيب على النيب صلى اللّه عليه
ُيب  ،وقرأَ أ ٌَّ
على ابن عباس رضي اللّه عنهما ،وأَخرب ابن عباس أَنه قرأَ على أ َي
ِ
يقرؤه كما َروى عن
وسلم وقال أَبو بكر بن َماهد ُ
املقرئ :كان أَبو َعمرو بن العالء ال يهمز القرآن ،وكان ُ
ُيب.
ابن كثري .ويف احلديث :أَقْ َرُؤكم أ ٌَّ

قال ابن األَثري :قيل أَراد من َجاعة خمصوصني ،أَو يف وقت من األَوقات ،فِإ َّن غريه كان أَقْ َرأَ منه .قال:
ِ
ظ .ورجل
عاماً وأَنه أَقرأُ الصحابة أَي أَتْ َق ُن لل ُقرآن وأَحف ُ
َكثرهم قراءة ،ولوز أَن يكون ّ
ولوز أَن يريد به أ َ
ئ من قَ ْوم قَُّر ٍاء وقَ َرأَةٍ وقا ِرئِني.
قار ٌ
الكتاب قِراءة وقُ ْرآناً ومنه مسي القرآن .وأَقْ َرأَه
ت
غريه يُ ْق ِرئه إِقراءً .ومنه قيل :فالن امل ْق ِر ُ
ئَ .وقَرأْ ُ
َ
وأَقْ َرأَ َ
ُ
ئ .وقال ابن األَثري :تكرر يف احلديث ذكر ِ
القراءة واالقْرت ِاء والقا ِر ِئ وال ُق ْرآن ،واألَصل يف هذه
ال ُقرآ َن ،فهو ُم ْق ِر ٌ
ّ
اللفظة اجلمع ،وكل ٍ
شيء ََجَ ْعتَه فقد قَ َرأْتَه (.)1
ُّ
ِ
ِ
بعضها إِىل ٍ
بعو ،وهو
الو ِع َ
السور َ
ومسي القرآ َن ألَنه ََجَ َع الق َ
ص َ
يد واآليات و َ
الو ْع َد و َ
النهي و َ
ص واأل َ
َمر و َ
ِ
ببعضه ،وعلى ِ
للشيء ِ
القراءة
مصدر كالغُ ْفر ِان وال ُك ْفر ِان .قال :وقد يطلق على الصالة ألَ ّن فيها قِراءة ،تَ ْس ِميةً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب  ،ابن منظور  ،دار إحياء التراث  ،ط  ، 3بيروت  ،لبنان 1111 ،م  ،مادة (قرأ).

عال من ِ
القراءة .قال :وقد ُحتذف اهلمزة منه ختفيفاً ،فيقال:
نَ ْف ِسها ،يقال :قَ َرأَ يَ ْقَرأُ قِراءة وقُرآناً .واالقِْرتاءُ :افتِ ٌ
ٍ
َكثر ُمنافِقي أ َُّم ِيت قُّر ُاؤها ،أَي أَهنم ََْي َفظو َن
قُرا ٌن ،وقَ َريْ ُ
ت ،وقار ،وحنو ذلك من التصريف .ويف احلديث :أ ُ
ِ
صر النيب ،صلى اللّه عليه
ُّهمة عن أَنفسهم ،وهم ُم ْعتَقدون تَ ْ
ضيِ َيعه .وكان املنافقون يف َع ْ
ال ُقرآ َن نَ ْفياً للت َ
وسلم ،هبذه الصفة (.)1

ورجل قَ َّراء :حسن ِ
القراءة من قَوم قَرائِني ،وال يُ َك َّس ُر .ويف حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما :أَنه كان
ٌ َ َُ
ال ي ْقرأُ يف الظُّهر والعصر ،مث قال يف آخره :وما كان ربُّك نَ ِسياً ،معناه :أَنه كان ال َلهر ِ
بالقراءة فيهما ،أَو ال
َ ّ
َْ
ََ
ِ
ب منهم .ومعىن قوله :وما كان ربُّك
يُ ْس ِمع نَ ْف َسه قراءَتَه ،كأَنه َرأَى قوماً ُ
ومن قَ ُر َ
نفوسهم َ
يقرؤون فيُ َس ِّمعون َ
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نَ ِسياً ،يريد أَن ِ
القراءة اليت َْجت َه ُر هبا ،أَو تُ ْس ِمعُها ن ْف َسك ،يكتبها امللكان ،وإِذا قَرأْ َغا يف ن ْف ِسك مل يَكْتُباها،
ّ
ِ
ك عليها.
واللّه ََْي َفظُها لك وال يَْنساها ليُجا ِزيَ َ
وَجَّ ٍال .وال ُقَّراء :يكون من ِ
ئ وال ُقَّراء ُكلّهِ :
ك ،مثل ح َّس ٍ
القراءة َجع قار ٍئ ،وال
ان ُ
ئ واملتَ َقِّر ُ
وال َقا ِر ُ
الناس ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ت
يكون من التَّنَ ُّسك .ويقال :رجل قَُّراءٌ و ْامرأَة قَُّراءةٌ .وتَ َقَّرأَ :تَ َفقَّه .وتَ َقَّرأَ :تَنَ َّس َ
ت أَي ص ْر ُ
ك .ويقال :قَ َرأْ ُ
قا ِرئاً ِ
ناسكاً.
ِّع ُر على
ت .ويقال :أَقْ َرأْ ُ
ت تَ َقُّرؤاً ،يف هذا املعىن .وقال بعضهم :قَ َرأْ ُ
وتَ َقَّرأْ ُ
ت يف الشِّعر ،وهذا الش ْ
َّه ُ
ت  :تَ َفق ْ
ِ
ِ ِ
ي هذا .وقَ َرأَ عليه السالم يَ ْقَرُؤه عليه وأَقْ َرأَه
ِّع ُر على قَ ِر ِّ
ِّعر أَي طريقته ومثاله .ابن بُُزْر َج :هذا الش ْ
قَ ْرء هذا الش ْ
إِياه :أَبلَغه(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسان العرب  ،ابن منظور  ،دار إحياء الرتاث  ،ط  ، 3بريوت  ،لبنان 1888 ،م  ،مادة (قرأ).
( )2املصدر نفسه  ،مادة (قرأ)

نشأة القراءات :
تضافرت جهود أهل العلم والفكر وأوىل العبقريات النادرة يف هذه األمة العظيمة على خدمة اللغة العربية
من أحناء شىت متقارب ة حينا ومتباعدة حينا آخر ,من حيث كانت لغة القرآن الكرمي مصدر التشريع والتنظيم
الكافلني خري الناس قاطبة .ومنت من هذه اجلهود املباركة  -ومنت علوم اللغة العربية  :من حنو وصرف ولغة
وبالغة و فقه لغة.....
واالحتجاج للقراءات اليت نقدم اليوم إحدى مثراته  ,هو أحد العلوم اليت اشتغل العلماء هبا خدمة للقرآن
الكرمي  ,والبد من عرض تارخيي موجز للقراءات مث لالحتجاج هلا يكون متهيداً وتزويداً للقارئ :
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مل يكن كتبة الوحي الذين كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ميلي عليها كلما أوحي اليه شيء  ,من قبيلة
واحدة  ,بل كانوا من قبائل عدة فيهم القرشي وغريه .وكان الناس على اختالف قبائلهم وهلجاغم يف سعة
من أمرهم يف قراءة القرآن  :كل يقرؤه بلحن قومه  ,حىت إذا أنس أحدهم اختالفاً يف قراءة مسعها من إنسان
كل
عما أقرأه الرسول صلى اهلل عليه وسلم هرع إليه شاكياً فسمع الرسول صلى اهلل عليه وسلم من ّ
قراءته فأقره عليه قائالً ( :هكذا أٌنزلت).
وكان التغيري ال يعدو تنوع أداء أحيانا من حيث اإلمالة أو الرتقيق لبعو احلروف أو التفخيم أو ضبط
املضارع الرباعي مثل ( :نُن ِزل)  ،أو(نُنَ ِزل) ختفيفاً أو تشديداً أو تغاير لفظني واملعىن واحد  ، .....إىل آخر
ما أحصوا من أحوال أطلقوا عليها (خالفاً) وماهي خبالف  ,إذ مل تكن تؤدي اىل نقص معىن أو تغيري
حكم .وكلها مسندة اسناداً صحيحاً إىل النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم تعدد سامعوها منه وعرفوا من
أمر هذه الرخصة مامل يكونوا على علم به  .واندرجت هذه الوجوه الكثرية يف القراءة يف تعبري (األحرف
السبعة) الواردة يف احلديث  ,أريد هبا التعدد والكثرة ال حتديد العدد سبعة (.)1

( )1يُنظر  :حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،حتقيق  :سعيد األفغاين  ،منشورات جامعة بنغازي  ،ص . 8 7

شروط القراءة الصحيحة:
 1صحة السند بالقراءة اىل رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم متواترة من أول السند إىل آخره.
 2موافقة القراءة رسم املصحف العثماين.
 3موافقتها وجهاً من وجوه العربية َممعاً عليه او خمتلفاً فيه اختالفاً ال يضر مثله

القراء السبعة ورواتهم -:
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(.)1

( 1نافع املدين) روى عنه ( :قالون) و(ورش).
( 2ابن كثري املكي) روى عنه ( :البزي) و(قُنبُل).
( 3ابو عمر بن العالء) روى عنه ( :حفص الدوري) و(السوسي).
( 1ابن عامر الدمشقي) روى عنه ( :هشام بن عمار) و(ابن ذكوان).
(شعبة) و(حفص بن سلمان).
( 6عاصم بن أيب النجود الكويف) روى عنه ُ :
( 6محزة بن حبيب الزيات) روى عنه ( :خلف بن هشام) و(خالد).
( 7الكسائي) روى عنه ( :أبو احلارث)و(الدوري))2(.

( )1ينظر  :حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص . 12
( )2ينظر  :املصدر نفسه  ،ص . 22

االمام قالون حياته وآثاره :
قالون  :أبو موسى  ,عيسى بن مينا الزرقي موىل بين زهرة (221-121هجري)  ،قاريء املدينة وحنويها
يقال إنّه ربيب نافع  ,وقد اختص به كثرياً  ،وهو الذي لقبه قالون (مبعىن جيد يف الرومية) جلودة قراءته.
كان جد ِ
جده من سَّب الروم .سئِل ( :كم قرأت على نافع؟) فأجاب( :ماال أحصيه كثرة) حىت قال له
ُ
نافع ( :إىل كم تقرأ علي؟ اجلس اىل اسطوانة حىت ارسل عليك من يقرأ) قرأ عليه َجاعة  ,وكان أصم يقرئ
القرآن وينظر اىل شفيت القارئ ويرد عليه اللحن واخلطأ)1(.
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( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص . 62

الفصل األول

تناوب أصوات المد القصيرة في فاء الكلمة في رواية
قالون عن نافع
14

المبحث األول  :حركة الفتحة

15

حركة الفتحة
إن الفتحة هي أخف األصوات نطقا وأوفر اقتصادا يف اجلهد العضلي  ،بل رمبا يكون الفتح أخف من
السكون الذي غالبا ما يلجأ العريب إليه للتخفيف ،ولعل حديثا قصريا أليب عمرو مع األصمعي يؤكد هذا
الرأي  ،نقله لنا ابن خالويه ،يقول  (( :سأل األصمعي أبا عمرو :مل ال تقرأ رغبا ورهبا باإلسكان مع ميلك
للتخفيف؟ فقال له :ويلك أمحْل (باإلسكان) أخف من محَل بالفتح )) (.)1
ويقول إبراهيم مصطفى  (( :والفتحة احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب اليت يراد أن تنتهي هبا الكلمة كلما
أمكن ذلك  ،فهي مبثابة السكون يف لغة العامة )) (.)2
ومن املعروف أن أهل احلجاز أصحاب ختفيف  ،فهم لنحون إىل الفتح كثريا ؛ ورمبا يرجع سبب هذا إىل

أهنم أهل حضر ورقي يتسمون باخلفة والرقة  ،يف أن حني اجلفاء والغلظة والشدة مسات لغة القبائل البدوية
وسوف أعرض الضبط واألثر الداليل يف األمساء يف قراءة قالون عن نافع على النحو التايل :
ِ
ام نُ َدا ِولُ َها بَـ ْي َن الن ِ
َّاس
ح فَـ َق ْد َم َّ
ح ِّمثْـلُهُ َوتِل َ
ْك األيَّ ُ
س الْ َق ْو َم قَـ ْر ٌ
س ْس ُك ْم قَـ ْر ٌ
 1ـ قوله تعالى   :إن يَ ْم َ
ولِيـعلَم اللّهُ الَّ ِذين آمنُواْ ويـت ِ
َّخ َذ ِمن ُكم ُش َه َداء واللّهُ الَ ي ِح ُّ َّ ِ ِ
ين( آل عمران .)142 :
ُ
َ َ ََ
ْ
َ
ب الظالم َ
َ َْ َ
الراء  ،على وزن (فَ ْعل)  ،وقرأ محزة والكسائي (قُ ْر ٌح) بضم
قرأ قالون عن نافع (قَ ْر ٌح) بفتح القاف وسكون َّ
الراء .
القاف وسكون َّ
كأن (ال ُق ْر َح) بالضم أمل اجلراحات  ،و َّ
قال الفراء َّ (( :
كأن (ال َق ْرح) اجلراح بأعياهنا)) (.)3
ويرى أبو جعفر النحاس َّ
حاً وهو مثل :ال َف ْقر وال ُف ْقر(.)4
أن ال َق ْر َح مصدر قَر َِح يَ ْقَر ُح قَ ْر َ
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واجلُ ْهد)) (. )5

وقال ابن خالويه  (( :ال َق ْرح وال ُق ْرح لغتان فصيحتان .كاجلَ ْهد
كأن الفتح أوىل لقراءة ابن كثري َّ
أن ال َق ْرح وال ُق ْرح مثل  :ال َك ْره وال ُك ْره  ،و َّ
أماَّ أبو علي الفارسي فريى َّ
ألهنا
ّ
( )1احلجة يف علل القراءات السبع .ابن خالويه  ،حتقيق .عبد العال مكرم  .ط ،1881 ، 6ص.277
( )2إحياء النحو .إبراهيم مصطفى  ،ط  /جلنة التأليف والنشر  ، 1837 ،ص . 79 ، 61
( )3معاين القرآن َ ،يىي بن زياد الفراء  ،تقدمي  :إبراهيم مشس الدين  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بي روت
لبنان . 166 / 1 ، 2112 ،
( )1إعراب القرآن  ،النحاس  ،إعراب القرآن  ،أبو جعفر النحاس  ،حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد  ،ط عامل الكتب
بريوت .191 / 1 ،1899 ،
( .) 6احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،حتقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم  ،ط ، 1دار الشروق 1891
ص .122

لغ ة أه ل احلج از  ،واألخ ذ هب ا ْأوج ب ؛ َّ
ألن الق رآن الك رمي عليه ا ن زل ( . )1فه و ي رجح الف تح مس تندا في ه
على أن الفتح لغة احلجاز ؛ ومن مث فاألخذ هبا أوجب ؛ ألن القرآن أُنزل هبا .
ويرى العكربي أن من قرأ (ال َق ْرح) بفتح القاف وسكون الراء  ،فهو مصدر قَ َر ْحتُه إذ َجَر ْحتُهُ  .ويُقرأ
سر ،والطُّْنب والطَّنُب  ،ومن قرأ بفتحها فهو مصدر قَ ْر َح يَ ْقَر ُح إذا
بضمها (ال ُق ْر َح) على اإلتباع كاليُ ْ
سر واليُ ُ
رحة (.)2
صار له قُ َ

ورفو أبو حيان ما قاله أبو علي الفارسي ( ،)3ألن كليهما متواتر  ،و ما قال به أبو حيان هو الراجح
ألن القرآن مل ينزل بلهجة احلجاز اخلاصة  ،ولو كان رأي أيب علي الفارسي قائما على األساس الذي استند
عليه  ،لكان ختفيف اهلمز أوىل من حتقيقه ؛ حيث إنه لغة احلجاز اخلاصة .وتناوب الفتح والضم هنا له أثر
داليل؛ حيث ذكر العلماء أن الفتح يعىن اجلرح  ،والضم يعىن األمل.
ِ
َّ ِ
وه َّن لِتَ ْذ َهبُواْ
ِّساء َك ْرهاً َوالَ تَـ ْع ُ
ضلُ ُ
ين َ
 2ـ قوله تعالى   :يَا أَيـُّ َها الذ َ
آمنُواْ الَ يَح ُّل لَ ُك ْم أَن تَ ِرثُواْ الن َ
ض ما آتَـيتموه َّن إِالَّ أَن يأْتِين بَِف ِ
ِ
ٍ ِ
اح َ ٍ
سى أَن
وه َّن بِال َْم ْع ُروف فَِإن َك ِرْهتُ ُم ُ
شة ُّمبَـيِّـنَة َو َعاش ُر ُ
بِبَـ ْع ِ َ ْ ُ ُ ُ
َ َ
وه َّن فَـ َع َ
تَ ْك َرُهواْ َش ْيئاً َويَ ْج َع َل اللّهُ فِ ِيه َخ ْيراً َكثِيراً( النساء  ) 18 :و(التوبة . )36 :
قرأ قالون عن نافع ( َك ْرهاً) بفتح الكاف وسكون الراء  .على وزن (فَ ْعل) وهي قراءة باقي السبعة.
يرى ابن خالويه أن القراءة بفتح الكاف وضمها مبعىن واحد ويرى أن الفتح للمصدر والضم لالسم وأن
الفتح ملا كرهته أنت والضم ملا استكرهت عليه (.)4
وذكر أبو علي الفارسي َّ
الش ْهد
أن ال َك ْره وال ُك ْره لغتان كقوهلم  :ال َف ْقر وال ُف ْقر  ،والدَّفء والدُّفء  ،و َ
ّ
الش ْهد (.)5
و ُ
وورد في حجة القراءات أن ال َك ْره مصدر تقول َ :ك ِر ْْهاً مثلَ :ش ِ
رب ْْتُه َش ْرباً  ،والكره اسم ذلك
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( )1احلجة للقراء السبعة  ،أبو علي الفارسي  ،حتقيق علي النجدي  ،طبعة مصر .396/2 .
( ) 2التبيان يف إعراب القرآن  ،أبو البقاء العكربي  ،حتقيق علي حممد البجاوي  ،ط  ، 2دار اجليل بريوت 1897
.281/1
( )3البحر احمليط  ،أبو حيَّان األندلسي  ،حتقيق  :عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ط ، 1دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،لبنان . 69 / 3 ، 1883 ،
احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص .122
(ّ )1
( )6احلجة للقراء السبعة  ،أبو علي الفارسي . 71/2 ،

الشيء ( . )1وي رى اب ن ال رازي أن (ال ُك ْره) بالض م املش تقة وب الفتح اإلك راه( . )2وتن اوب الف تح والض م هن ا ل ه

أث ر داليل؛ حي ث إن دالل ة ( َك ْره اً) ب الفتح ت دل عل ى الش يء ال ذي كرهت ه وبالض م ( ُك ْرَه ا) ت دل عل ى م ا
استكرهت عليه أو شق عليك ،أو أن ( َك ْرهاً) بالفتح مبعىن اإلجبار  ،والضم مبعىن املشقة.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك
اها فَ َك َذلِ َ
 3ـ قوله تعالى   :قَالُوا َما أَ ْخلَ ْفنَا َم ْوع َد َك بِ َملْكنَا َولَكنَّا ُح ِّملْنَا أ َْوَزاراً ِّمن ِزينَة الْ َق ْوم فَـ َق َذفْـنَ َ
ي ( طه  . ) 96 :قرأ قالون عن نافع (ِمبَْل ِكنَا) بفتح امليم ( ،)3وقرأ ابن كثري وأبو عم رو بن
الس ِام ِر ُّ
أَلْ َقى َّ
العالء وابن عامر الشامي (مبِِْل ِكنَا) بكسر امليم وقرأ نافع وعاصم (ِمبَْل ِكنَا) بفتح امليم  ،وقرأ محزة والكسائي
(ِمبُْل ِ
كنَا) بضم امليم (. )1
وهذه الق راءات كلها لغ ات يف املص در ( ، )6وقيل :الفت ح املصدر والكسر اسم الش يء اململ وك
والضم السلطان ( .)6وأرى أن هذه القراءات الثالث لغات مبعين واحد  ،غري أهنا ليست َمتمعة يف بيئة
لغوية واحدة  ،وإمنا كل واحدة منها يف منطقة ما من مناطق اجلزيرة العربية  ،ولعل الفتح لغة احلجاز  ،حيث
إنه قراءة قالون وعاصم ورواها عنهما قالون وحفص  ،والضم لغة القبائل املوغلة يف البداوة ؛ إذ يتناسب
ذلك وخشونة البدوي وغلظته  ،فضال عن ذلك أنه قراءة الكوفيني (محزة والكسائي ) الذين تلقوا قراءاغم
عن عبد اهلل ابن مسعود  ،ولعل الكسر لغة القبائل البدوية القريبة من احلضر ؛ ولذا شاع يف اللهجة احلجازية
ألنه قراءة ابن كثري املكي.
َّخ ُذ ما ي ِنفق م ْغرماً وي ت ربَّص بِ ُكم الدَّوائِر علَي ِهم دآئِرةُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْوء َواللّهُ
 1قوله تعاىل َ  :وم َن األ َْعَراب َمن يَت َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ
َِمس ِ
الس ْوِء) بفتح السين  ،وهي رواية حفص
يم( التوبة  . ) 98 :روى قالون عن نافع ( َدآئَِرةُ َّ
ٌ
يع َعل ٌ
وقراءة نافع وعاصم وابن عام ـ ـ ـ ـ ـر وحم ـ ـ ـزة والكسائي  ،وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العالء بضم السين
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( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،حتقيق  :سعيد األفغاين  ،منشورات جامعة بنغازي  ،اجلماهريية الليبية ،ص186
( )2خمتار الصحاح  ،الرازي  ،مادة (كره) ص . 669 ،
( )3النشر يف القراءات العشر  ،ابن اجلزري  .ط /دار الكتب العلمية بريوت 321 / 2 ،
( )1كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،حتقيق َ :جال الدين حممد شرف  ،ط  ، 1دار الصحابة  ،طنطا 2117
ص . 311ويُنظر إعراب القراءات السبع وعللها .ابن خالويه .ط 1 /القاهرة 18 / 2 ، 1882
والعنوان يف القراءات السبع .ابن خلف األنصاري .ط ، 1 /بريوت  ، 1896ص . 131
( )6الكشف عن وج وه القراءات السبع وعللها وحججها .مك ي القيسي .حتقيق :حمي الدين رمضان ط1871 /
 ، 111/2والبحر احمليط  ،أبو حيَّان األندلسي .269/6 ،
احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص ، 216والبحر .269/6
(ّ )6

الس ْوِء) ( . )1و(السوء) بالفتح داللته املصدر من  :ساءين األمر َسوءا ومساءة  ،والضم داللته االسم
( َدآئَِرةُ ُّ
على معىن الشر (.)2
أن فتح السني هو وجه الكالم  ،و َّ
ويرى الفراء َّ
الس ْوِء) فإنه أراد املصدر من سؤته َس ْوءا
أن من قال ( َدآئَِرةُ َّ
وم َسائِية  ،وسوائية  ،فهي فصادر  ،ومن رفع السني جعله امسا  ،وذلك حنو قولك  :عليهم دائرة
ومساءة َ
البالء والعذاب (.)3
ِ
ِ ِِ
ِِ
َّاس ح ُّج الْب ي ِ
ت َم ِن
ات بَيِّ نّ ً
 5ـ قوله تعاىل   :فْيه آَيَ ً
ات َّم َق ُام إِبْ َراهْي َم َوَمن َد َخلَهُ َكا َن ءَامنَا َوللّه َعلَى الن ِ َ َ ْ
اِستَطَاع إِلَي ِه سبِيال ومن َك َفر قَِإ َّن اَللَّه َغ ِين ع ِن ِ
ني  ( آل عمران  . )87 :روى قالون عن نافع ( َح ُّج
العالَم ْ َ
ًّ َ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ َ
الْب ي ِ
ت) بفتح احلاء  ،وهي قراءة ابن كثري ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ( ، )4وابن عامر وقرأ محزة
َْ
والكسائي  ،وروى حفص عن عاصم ِ
(ح ُّج الب ي ِ
ت) بكسر احلاء (.)5
َْ
هاتان القراءتان لغتان  ،الفتح ألهل احلجاز وبين أسد  ،والكسر لغة أهل جند  .وقيل إن الفتح مصدر
والكسر اسم ( . )6وقيل :الكسر اسم والفتح مصدر (. )7
قال الزجاج  (( :يقرأ بفتح احلاء وكسرها ،واألصل الفتح ،يقال حججت الشيء أحجه حجاً إذا قصدته
واحلِج بكسر احلاء اسم العمل )) (.)8
( )1كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص. 236
احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص  ، 177والبحر احمليط  ،أبو حيَّان األندلسي . 81/6 ،
(ّ )2
( )3معاين القرآن  ،الفراء ،حتقيق  :إبراهيم مشس الدين  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بريوت . 312 / 1، 2112،
( )1هو شعبة بن عيّاش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي النّهشلي الكويف اإلمام راوي عاصم  ،ولد سنة مخس وتسعني
هجرية  ،وعرض القرآن على عاصم ثالث مرات  ( .ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ابن اجلزري حتقيق  :برجسرتاسر
ط  ،3دار الكتب العلمية  ،بريوت . ) 326 326 / 1 ، 1893 ،
( )6كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص. 166
19

( )6حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص . 171
احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص  ، 112والكشف عن وج وه القراءات السبع وعللها وحججها مك ي
(ّ )7
القيسي . 363/1 ،
( )9معاين القرآن وإعرابه  ،أبو إسحاق الزجاج  ،حتقيق  :الدكتور عبد اجلليل عبده شليب  ،ط ، 1عامل الكتب بريوت ،
. 116/3 ، 1899

ويعلّ ل اب ن خالوي ه الق راءة بكس ر احل اء وفتحه ا بقول ه (( :فاحلج ة مل ن كس ر :أنَّه أراد االس م .واحلج ة مل ن

فتح أنَّه أراد املصدر ومعنامها يف اللغة القصد)) (.)1
َّأما أبو حيان األندلسي فريى َّ
أن القراءة بفتح احلاء وكسرها لغتان الكسر لغ ة جن د والف تح لغ ة أه ل العالي ة.
ّ
وذكر َّ
أن سيبويه جعل احلِج بالكسر مصدراً حنو  :ذكر ذكراً ومل خيتلف يف الفتح أنَّه مصدر(.)2

22

احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص .112
(ّ )1
( )2البحر احمليط  ،أبو حيان . 271 / 3 ،

المبحث الثانـ ــي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـركة الكس ـ ـر
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المبحث الثاني  :حركة الكسر
الكسرة حركة متوسطة من حيث اخلفة والصعوبة يف النطق بني الفتحة والضمة؛ إذ الفتحة أخف احلركات
والضمة أصعبها  ،ورمبا دفع هذا األمر الباحث إىل القول بأن الكسر كان طابعا تتسم به غالبا بعو القبائل
غري املوغلة يف البداوة خالفا للضم فإنه مسة القبائل املوغلة يف البداوة وذلك لقرهبا من احلضر ( ، )1بل رمبا
يكون الكسر لغة للقبائل احلضرية  .يقول الدكتور إبراهيم أنيس (( :إن الكسرة أضعف من الضمة ولذا
كانت حركة التأنيث يف العربية ،والتأنيث حمل الرقة؛ إذ يتناسب وضعف األنوثة ورقتها  ،ومن مث فالكسر
دليل التحضر والرقة يف معظم البيئات اللغوية )) ( . )2وهذا يعىن أن الكسر لغة القبائل احلجازية ؛ فهي
القبائل املتحضرة  ،وتأكيدا هلذا الرأي سوف أعرض عدة مناذج للكسر من رواية قالون عن نافع.
 1ـ قوله تعالى ُ ...  :كلُوا ِمن ثّم ِرهِ إِذَا أ َُْثْمر وءاتُوا ح ِّق ِه يـوم ِحص ِ
ب
ادهِ َوال تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ ال يُ ِح ُّ
َ َ َ َ َ َْ َ َ
ّ
الْمس ِرفِين  ( األنعام  . )112 :روى قالون عن نافع ( ِحص ِ
ادهِ) بكسر احلاء  ،وهي قراءة ابن كثري
َ
ُ ْ َْ
ومحزة والكسائي  ،وروى حفص عن عاصم وأبو عمرو بن العالء وابن عامر (حص ِ
اده) بفتح احلاء (.)3
َ َ
قال الفراء  (( :بالكسر حجازية  ،وأهل جند ومتيم بالفتح

))

(. )4

ِ
صاد)  ،وهي متساية
(الصرام) و(و َّ
وتقع يف الكلمة الواحدة لغتان كقوهلم ِّ
صاد) و(احلَ َ
الصرام)  .و (احل َ
فأيّا ما قال القائل فصحيح فصيح (.)5
قال مكي القيسي (( والكسر عند سيبويه هو األصل ،ومن مث فهو االختيار )) (.)6
 2ـ قوله تعالى   :و َشجرةٌ تَ ْخر ِ
نبت بِال ُّْد ْه ِن و ِ
ص ْب ٍغ لِآلكِلِ ْي َن ( المؤمنون)22 :
اء تَ ُ
َ ََ ُ ُ
َ
ج م ْن طُْوِر َس ْيـنَ َ
( )1من لغات العرب " لغة هذيل " ، .عبد اجلواد الطيب  .ط  /القاهرة  ، 1896 ،ص . 31
( )2اللهجات العربية يف الرتاث .د/علم الدين اجلندي  ،الدار العربية للكتاب  ،1893 ،ص . 81
( )3كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص  . 216وبنظ ر وإعراب القراءات السبع وعللها .ابن خالويه.
 ، 172/1والعنوان يف القراءات السبع .ابن خلف األنصاري  ،ص  ، 63والكشف عن وج وه القراءات السبع وعللها
وحججها  ،مك ي القيسي  ، 166/1 ،والنشر يف القراءات العشر .ابن اجلزري . 266/2 ،
( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 276
( )6الصاحيب فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها  ،أمحد بن فارس  ،حتقيق  :عمر فاروق الطّباع  ،ط، 1
مكتبة دار املعارف  ،بريوت  ، 1883 ،ص  . 73 72ويُنظر التبيان يف إعراب القرآن العكربي  ،حتقيق  :علي حممد
البجاوي  ،ط  ، 2دار اجليل  ،بريوت . 613 / 1 1897 ،
22

( )6الكشف عن وج وه القراءات السبع وعللها وحججها  ،مك ي القيسي . 96/2 ،

روى قالون عن نافع ( ِسينَاءَ) بكسر السني  ،وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو بن العالء  ،وقرأ
الباقون ( َسْي نَاءَ) بفتح السني (. )1
و( ِسْي نَاءَ) بالكسر على وزن فِ ْع َالء ـ بالكسر ـ ومهزغا ليست للتأنيث إذ ال يكون اسم مؤنث يف العربية
بكسر الفاء أما فتحها فعلي وزن فَ ْع َالء بالفتح واهلمزة للتأنيث والكسر لغة بين كنانة والفتح لغة سائر
العرب ( .)2وهذا يفيد أن الفتح لغة القبائل احلجازية والقبائل البدوية معا .
ومن خالل الدرس الصويت احلديث يتضح أن األصل يف (سوء وسيناء)  ،هو الصوت املركب()aw( )3
يف (سوء) و( )ayيف (سيناء)  .أما القراءة األخرى فهي نوع من التسهيل  ،وسبيل التسهيل انكماش
الصوت املركب ( ، )1فتحول يف (سوء) من ( )awإىل ضمة ممالة طويلة ( )oفأصبحت (سوء) بالضمل
وحتول يف (سيناء) من ( )ayإىل كسرة ممالة طويلة ( ، ) oفأصبحت (سيناء) بالكسر وأثر هذا على البنية
املقطعية للكلمة ؛ حيث حول مقطعها األول من املتوسط املغلق بصامت إىل املتوسط املفتوح.
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
َّت َْجت ِري ِمن َْحتتِ َها األَنْ َه ُار
 3قوله تعاىل  :قُ ْل أ َُؤ نَبِّئُ ُكم خبٍَْري من َذل ُكم للَّذيْ َن اتَّ ُقوا عْن َد َرِّهبم َجن ٌ
ِِ ِ
ضوا ٌن ِمن اللَّ ِه واللَّه ب ِ
ِ
صْي ٌر بِالْعِبَ ِاد ( آل عمران  .)16 :روى قالون عن
َخلديْ َن فْي َها َوأ َْزَو ٌ
َُ
اج ُمطَ َّهَرةٌ َور ْ َ
كل القرآن إال قوله تعاىل
(وُر ْ
نافع ( َوِر ْ
ض َوا ٌن) بكسر الراء  ،وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر َ
ض َوا ٌن) بضم الراء يف ّ
ن) بكسر الراء ( . )4ومها لغتان ()5
ض َوا ٌ
ض َوانَهُ ( آل عمران  . )16 :وقرأ باقي السبعة ( َوِر ْ
َ  :م ْن اتَّبَ َع ِر ْ
الكسر لغة احلجاز  ،والضم لغة متيم وقيس وبكر .والرضوان مصدر رضي  ،والكسر لالسم (. )6
( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 191
( )2الكشف عن وج وه القراءات السبع وعللها وحججها  ،مك ي القيسي  . 126/2 ،وينظر اجلامع ألحكام
القرآن القرطيب  ،طبعة دار الشعب  ( ،د  .ت)  . 1617/6 ،والبحر احمليط  ،أبو حيان . 371 / 6 ،
( ) 3الصوت املركب هو كل صوت لني ساكن مفتوح ما قبله  .ويُنظر التط ور اللغ وي مظاهره وعلله .رمضان عبد التواب ،
ط  ، 2القاهرة  ، 1881 ،ص  . 79الصوت املركب مسة من مسات اللهجات العربية  ،ويف ذلك يقول الدكتور .أمحد
خمتار عمر (( واللهجات العربية متيل إىل التخلص من نصف العلة املشكل بالسك ون واملفتوح ما قبله عن طريق تغيريه هو
كة طويلة من جنسه  ،ويضيف أن انكم اش الص وت يرتتب عليه متاثل بني األص وات الصانعة والصامتة )).
والفتحة قبله حبر
( يُنظر دراسة الصوت اللغوي  ،دراسة الصوت اللغوي .د.أمحد خمتار عمر ،طبعة القاهرة  1881 ،ص. 383
( )1السبعة  ،ابن َماهد  ،ص . 166
( )6الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،مكي القيسي . 337/1 ،
( )6البحر احمليط  ،أبو حيَّان األندلسي .116/2 ،
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 4ـ قوله تعالى   :لََق ْد َكا َن لَ ُكم فِي رسو ِل اللَّ ِه أُسوةٌ حسنةٌ لِمن َكا َن يـرجو اللَّه والْيوم اآل ِ
َخ َر َوذَ َك َر
َْ ُ َ َ َ َ
ْ َ َ ََ َ ْ
ْ َ ُْ
اللَّهَ َكثِْيـ َرا( األحزاب ( ، )21 :املمتحنة  . )6 ، 4 :روى قالون عن نافع (إِ ْس َوةٌ) بكسر األلف وهي
ُس َوةٌ) .
قراءة باقي القراء عدا عاصم فقد قرأ بضم األلف (أ ْ
َّأسي  ،وهو املصدر ( . )1مثل (رشوة) بالضم والكسر فالضم لغة
الضم والكسر لغتان  ،وهو اسم للت ِّ
متيم وقيس  ،والكسر لغة احلجاز ( . )2ويري الباحث أن الضم رمبا كان لغة كل القبائل يف مرحلة سابقة
للكسر ،أي اللغة األوىل وقد حفظته قراءة حفص  ،مث عدلت عنه بعو القبائل إىل الكسر ختفيفا.
الر ْجَز فَ ْاه ُج ْر َّ 
الر ْجَز) وهي قراءة السبعة وأيب
 5قوله تعاىل َ  :و ُّ
(و ِّ
(املدثِّر  . )6 :روى قالون عن نافع َ

الر ْجَز) بضم الراء
بكر عن عاصم  ،وقرأ حفص عن عاصم ( َو ُّ
الر ْجز بكسر الراء يعىن العذاب ودليل
الر ْجَز  :بضم الراء  :يعين َّ
َ ُّ
الصنم  ،وهو قول احلسن البصري  ،و ِّ
ِ
الر ْجَز(  ...األعراف  )131 :يعين العذاب ومعىن الكالم :
ت َعنَّا ِّ
ذلك قوله تعاىل  ...  :لَئن َك َش ْف َ
اهجر ما يؤذيك من العذاب ( . )1ومها لغتان مبعىن واحد يراد هبما األصنام واألوثان وقيل الكسر للبني
والنقائص والفجور  ،والضم لصنمني إساف ونائلة وقراءة الكسر هي لغة قريش (.)6
وكون الكسر لغة قريش يفي د أن الض م لغ ة س ائر القبائ ل احلجازي ة  ،وعليه ا ق راءة حف ص وك ذلك ه و لغ ة
(.)3

قبائل شرق اجلزيرة ؛ مما يعارض تقسيم املستشرقني.

احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص . 298والتبيان يف إعراب القرآن  ،العكربي . 1161 / 2 ،
(ّ )1
( )2إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر  ،البنا الدمياطي  ،حتقيق  :شعبان حممد إمساعيل .ط 1القاهرة ،
 . 373/2 ، 1897حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 676
( )3السبعة  ،ابن َماهد  ،ص. 166
( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 733
( )6البحر احمليط  ،أبو حيَّان األندلسي . 361 / 9 ،
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المبحث الثالث :
حـ ـ ـ ـ ـ ـركة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

حركة الضم
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الض م مس ة القبائ ل املوغل ة يف الب داوة ؛ ألن الض م مظه ر م ن مظ اهر اخلش ونة والش دة ال يت ه ي مس ة الب دو
ف إذا م ا ض مت القبائ ل البدوي ة كس رت القبائ ل احلجازي ة ( .)1ولك ن يب دو أن ه ذا الق انون ل ه ش ذوذ
حي ث إنن ا جن د َّ
أن الض م مس ة للقبائ ل احلجازي ة  ،والكس ر مس ة القبائ ل األخ رى  ،ودلي ل ذل ك النم اذج ال يت
يعرض هلا الباحث من خالل رواية قالون عن نافع :
1ـ قوله تعاىل   :ومثل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا َهلم ابتِغَاء مرض ِ
ات اللّ ِه َوتَثْبِيتاً ِّم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َك َمثَ ِل َجن ٍَّة بَِربْ َوٍة
ْ َ ُُ ْ َ ْ َ
َ ََ ُ َ ُ
صب ها وابِل فَطَلٌّ واللّه ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
صريٌ  ( البقرة ) 261 :
َصابَ َها َوابِ ٌل فَآتَ ْ
أَ
َ ُ َْ َ
ت أُ ُكلَ َها ض ْع َف ْني فَإن ملْ يُ ْ َ َ ٌ
امها إِ َىل رب وٍة َذ ِ
ات قَ َرا ٍر َوَمعِني ٍْ( املؤمنون .)61 :
وقوله تعايل َ  :و َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرَميَ َوأ َُّمهُ آيَةً َو َآويْنَ َُ َ ْ َ
ِ ٍ
(ربْ َوة) بضم الراء  ،وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو بن العالء ومحزة
روى قالون عن نافع (ب ُربْ َوة) و ُ
والكسائي  ،وقرأ ابن عامر وعاصم وروى حفص عن عاصم (بَِربْ َوةٍ) و( َربْ َوةٍ) بفتح الراء ( )2وقرأ ابن عباس
(بِ ِربْ َوةٍ) بكسر الراء .
ِ ٍ ِِ ٍ ِِ ٍ ِ ٍ
الرابِيَ ِة ،
كل من َّ
كل من لغات العرب وهو ّ
ذكر األخفش األوسط أن بَربْ َوة  ،وبربْ َوة َ ،وبربَ َاوة َ ،وبَربَ َاوة ّ
وفعله َ :ربَا يَ ْربُو (. )3
وقراءة الفتح هي لغة بين متيم  ،والضم لغة قريش ( .)1ومها لغتان مبعىن ما ارتفع من األرض وعال (.)6
وذكر الطربي َّ
أن ( الربوة ) من األرض م ا نش ز منه ا ف ارتفع ع ن الس يل  ،ويف الرب وة لغ ات ث الث ق رئ هب ّن

َجيعاً  ،والقراءة بالضم هي األشهر عند العرب  ،وهي لغ ة ق ريش  ،أم ا الكس ر ف إن يف رف و الق راءة ب ه دالل ة
واضحة على أن القراءة غري جائزة (. )6
ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ض ْعفاً
ف قُ َّوًة ُمثَّ َج َع َل من بَ ْعد قُ َّوة َ
ف ُمثَّ َج َع َل من بَ ْعد َ
 2قوله تعاىل   :اللَّهُ الَّذي َخلَ َق ُكم ِّمن َ
ِ
ض ْع ٍ
ف )
يم الْ َق ِد ُير (الروم  . )61 :روى قالون عن نافع ( ِمن ُ
َو َشْيبَةً َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو الْ َعل ُ
( )1يف اللهجات العربية  ،إبراهيم أنيس  ،ط  ، 9القاهرة  ، 1881 ،ص . 81
( )2حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 116
( )3معاين القران  ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة  ،حتقيق  :فائز فارس  ،ط  ، 2الكويت . 191 / 1 ، 1891 ،
( )1حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص.116
احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص . 277
(ّ ) 6
( )6تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل أي القرآن  ،أبو جعفر بن جرير الطربي  ،حتقيق حممود شاكر
ط بال  ،دار املعارف مصر  . 636 -636/6 :وإعراب القرآن  ،النحاس . 131 / 1 ،

ِ
ِ
ض ْع ٍ
ض ْع َفا) بضم الضاد  ،وه ي قراءة نافع وابن كثري وابن عامر وأيب عمرو بن العالء
ف) و ( ُ
و (من بَ ْعد ُ
ِ ِ
ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
(ض ْع َفا) (.)1
ف) و َ
ف) و (من بَ ْعد َ
والكسائي  ،وقرأ عاصم ومحزة وحفص عن عاصم ( من َ
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الضعف بالضم يكون يف
يرى العكربي أن (الضعف) بالضم والفتح لغتان ( .)2وقال كثري من اللغويني إن ُ
البدن  ،والضَّعف بالفتح يكون يف العقل (. )3فكلمة ضعف األوىل هي يف طفولة اإلنسان  ،والقوة اليت تلت
الضعف هي رعرعته ومناؤه وقوته والضعف الذي بعد القوة هو حال الشيخوخة واهلرم (.)4
صلَّى اهللُ َعلَ ِيه
والفتح قراءة عاصم عن أيب عبد الرمحن السلمي عن على بن أىب طالب عن رسول اهلل َ
صلَّى اهللُ َعلَ ِيه
الضم أخذ به حفص إتباعا لألثر املروي عن ابن عمر ؛ حيث إنه قرأ على رسول اهلل َ
َو َسلّم و ّ
صلَّى اهللُ َعلَ ِيه َو َسلّم  .فقراءة قالون هنا
َو َسلّم بالفتح فأباه وأمره بقراءة الضم  ،ومن مث فالضم قراءة النيب َ
تؤكد أن الضم رمبا كان ميثل مرحلة سابقة للفتح يف اللغة احلجازية  ،مبعين أن الضم استعملته القبائل العربية

على اختالفها  ،مث مالت القبائل احلجازية إىل الفتح ختفيفا ؛ ليتالءم مع حتضرها ورقيها  ،مع احلفاظ على
لغة الضم  ،ومن مث فإن الضم لغة أوىل والفتح لغة ثانية(.)5
ِ ِ
 3قول ه تع اىل   :وأَوفُ وا الْ َكي ل إِذا كِْل تم وِزنُ واْ بِ ِ
الق ْس طَ ِ
َح َس ُن
اس الْ ُم ْس تَقي ِم َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
َْ
ُْ َ
ْ َ
تَأْ ِويالً (اإلسراء  . )36 :وقوله تعاىل َ  :وِزنُوا بِالْ ِق ْسطَ ِ
اس الْ ُم ْستَ ِقي ِم ( الشعراء .)192 :
روى قالون عن نافع (بِال ُق ْسطَ ِ
اس ) بضم القاف  ،وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو بن العالء وابن
عامر وعاصم يف رواية أيب بكر  ،وقرأ محزة والكسائي وحفص عن عاصم (بِالْ ِق ْسطَ ِ
اس) بكسر القاف()6
ومها لغتان  ،الضم لغة احلجاز  ،يؤكد هذا أنه قراءة أهل احلرمني  ،فالضم لغة أوىل ،والكسر لغة ثانية؛
جلأت إليه ختفيفا( .)7والقسطاس مادته اللغوية (قسطس) والقسط مادته اللغوية قسط.

( )1كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص  . 362وحجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 662
( )2التبيان  ،العكربي . 1112 / 2 ،
( )3للبحر احمليط  ،أبو حيَّان .176 / 7 ،
( )1املصدر نفسه .176 / 7 ،
( )6الكشف ع ن وج وه الق راءات السبع وعللها وحججها  ،مك ي القيسي . 196/2و اجل امع ألحك ام القرآن  ،القرطيب
 .129 / 6و إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر  ،البنا الدمياطي . 368/ 2 ،
( )6كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص . 291
احلج ة يف الق راءات  ،اب ن خالوي ه  ،ص  ، 217والبح ر احمل يط  ،أب و حيَّ ان
( )7التبي ان  ،العك ربي  ، 921 / 2 ،و ّ
 .31/ 6القسطاس  :القبَّان  ،وهو الفلسطون  ،ويقال القرسطون  ،وقال ابن َماهد  :العدل وليس بآلة.

 1قوله تعاىل   :فَ َّاختَ ْذمتُُ ُ ِ ِ
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري (  ...املؤمنون  .َ)111 :روى قالون عن نافع
وه ْم س ْخريّاً َح َّىت أ َ
(ص ْخ ِريَّا) بضم السني  ،وهي قراءة نافع ومحزة والكسائي ،وقرأ باقي السبعة ( ِس ْخ ِريّاً) بكسر السني  ،وهي
ُ
رواية حفص عن عاصم

(. )1
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ُروي عن اخلليل أهنما لغتان  .وروي عن غريه َّ
أن ما كان بالكسر فهو مبعىن اهلزء أو االستهزاء  ،ودليله
قوله تعاىل َّ ََ  :اختَ ْذمتُُ ُ ِ ِ
ض َح ُكو َن( املؤمنون  )111 :وما كان
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُكنتُم ِّمْن ُه ْم تَ ْ
وه ْم س ْخريّاً َح َّىت أ َ
بالضم فهو من التسخري واخلدمة وكالمها مصدر (.)2
ّ
وذكر القرطيب أن ال فرق بينهما عند اخلليل وسيبويه والكسائي والقراء  ،إمنا مها لغتان مبعين واحد مثل
ِعصي بضم العني كسرها ( ، )3وخالفه أبو حيان فذكر أن اخلليل وأبا زيد وسيبويه وأبا عبيده والكسائي
والفراء قد فرقوا بني الضم والكسر  ،فالكسر من االستهزاء  ،والضم من االستخدام  ،ونقل عن يونس بن
حبيب أن الضم للتخدمي ،والكسر لكليهما (.)1
ِ
ضُّرعاً َو ُخ ْفيَةً لَّئِ ْن أَجنَانَا ِم ْن َه ِذهِ لَنَ ُك ونَ َّن
 6ـ قوله تعاىل  :قُ ْل َمن يُنَ ِّجي ُكم ِّمن ظُلُ َمات الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر تَ ْدعُونَهُ تَ َ
ِ
ِم ن َّ ِ
ين 
ض ُّرعاً َو ُخ ْفيَ ةً إِنَّ هُ الَ َُِي ُّ
ين (األنع ام  . )63 :وقول ه تع اىل ْ  :ادعُ واْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ب الْ ُم ْعتَ د َ
الش اك ِر َ
َ
(األعراف .)66 :
(و ُخ ْفيَةً) بضم اخلاء  ،وذل ك روى حف ص ع ن عاص م وه ي ق راءة ن افع وعاص م وب اقي
روى قالون عن نافع َ
(و ِخ ْفيَةً) بكسر اخلاء.
السبعة  ،وروى أبو بكر عن عاصم َ
يتض ح مم ا س بق وج ود ف رق داليل نتيج ة تن اوب احلرك ات  ،وذل ك أهن م اتفق وا عل ى الض م يف قول ه( :ليتخ ذ
بعضهم بعضا ُسخريا) وكلتا القراءتني متواترة عن رس ول اهلل  ، ك ذلك يُرجح أن لغ ة احلج از ق د اس تخدمت

اللغت ني مع ا ؛ ألن الض م ق راءة أه ل املدين ة  ،والكس ر ق راءة حف ص  ،ولع ل الض م س ابق الكس ر .ومه ا
(ر ْش َوة وِر ْش َوة ) م ن أخفي ت الش يء إذا س رتته  ،وامل رجح أن الض م لغ ة
لغت ان فص يحتان مش هورتان مث ل ُ
احلجاز ؛ ألنه قراءة أهل احلرمني وحفص  ،والكسر لغة قبائل شرق اجلزيرة ؛ ألنه قراءة أيب بكر عن عاصم .
( )1كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص. 327
( )2الكشف ع ن وج وه الق راءات  ،مك ي القيسي  . 131/ 2 ،وحجة القراءات ابن زجنلة  ،ص.182
( )3اجلامع ألحك ام القرآن  ،القرطيب .616 /6 ،
( )1البحر احمليط  ،أبو حيَّان . 123 / 6 ،
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الفصل الثاني :
عين الكلمة بين التحريك والتسكين في رواية
قالون عن نافع
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المبحث األول :
الضم واإلسكان

الضم واإلسكان
يثق ل عل ى اللس ان ت وايل ح ركتني  ،الس يما الض متان أو الكس رتان  ،واللغ ة العربي ة متي ل إىل اخلف ة ل ذلك ف إن
الع رب ك ان س بيلهم إىل ذل ك اإلس كان ح ذف احلرك ة  ،لتخفي ف اللف ظ  ،ويص بح مستس اغا بع د أن ك ان
ثقيال  ،ومن مث فاإلسكان وسيلة إىل التخفيف .وهذا هو تعليل القدماء لظاهرة اإلسكان.
ويض يف الباح ث تفس ريا آخ ر أف اده وم ن معطي ات ال درس احل ديث ف إن األص ل يف الكلم ة الثالثي ة التحري ك
مبع ىن أن الكلم ة تتك ون م ن ثالث ة مق اطع م ن الن وع القص ري  ،واللغ ة العربي ة ال تستس ي ت واىل ثالث ة مق اطع
32

قص رية ( )3؛ ألهن ا متث ل عنص ر قل ق وت وتر وإجه اد؛ بس بب وقعه ا الس ريع نتيج ة قص ر الف رتة الزمني ة ال يت
يس تغرقها نطقه ا  ،فتخلص ت اللغ ة يف بع و الكلم ات م ن ه ذا الت وايل غ ري املستس اأ ب أن أس كنت ع ني
الكلمة وبالتايل اختصرت مقاطعها الثالثة إىل مقطعني أوهلما متوسط مغلق والثاين قصري  ،وق د يرج ع إس كان
املتح رك إىل انتق ال موض ع الن رب ،إذ إن ك ل كلم ة ثالثي ة احل روف تتك ون م ن ثالث ة مق اطع قص رية ،يك ون الن رب
فيها على املقطع الثالث من اآلخر ،فإذا ما سكنت عينها انتقل النرب إىل املقطع قبل األخري ومن ذلك :
س بُْن يَانَهُ َعلَ َى َش َفا
ض َو ٍان َخْي ٌر أَم َّم ْن أ َّ
 1قوله تعاىل   :أَفَ َم ْن أ َّ
س بُْن يَانَهُ َعلَى تَ ْق َوى ِم َن اللّ ِه َوِر ْ
َس َ
َس َ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ٍ ٍ
ني(التوبة . )118 :روى قالون عن نافع
َّم َواللّهُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ُج ُرف َهار فَانْ َه َار به يف نَار َج َهن َ
وحفص عن عاصم (جر ٍ
ف ) بضم اجليم  ،وهي قراءة ابن كثري  ،ونافع  ،وأيب عمرو بن العالء والكسائي ،
ُُ
ٍ
الراء (.)4
وقرأ ابن عامر وعاصم  ،ومحزة وأيب بكر عن عاصم ُ
(ج ْرف) بإسكان ّ
مها لغتان  ،وقيل  :الضم األصل واإلسكان ختفيف ( ،)5ولعل الضم لغة احلجاز ؛ ألنه قراءة قالون وأهل
احلرمني  ،واإلسكان لغة متيم ؛ ألنه قراءة أهل الكوفة.
فمن قرأ بإسكان الراء فقد استثقل ضمتني  ،ومن قرأ بضمتني مل يستثقل ضمتني  ،إمنا االستثقال عندهم
ضمات (.)6
بثالث َّ
( )1كتاب السبعة يف القراءات  ،ابن َماهد  ،ص. 186
( )2ينظر التبيان يف إعراب القرآن  ،العكربي  . 611 / 1 ،وحجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 266
( )3األصوات اللغوية  ،إبراهيم أنيس  ،ط  ، 1891 ، 6ص .166
( )1كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص. 239
( )6الكشف ع ن وج وه الق راءات  ،مك ي القيسي  . 619/1 ،والبحر احمليط  ،أبو حيَّان . 111/ 6 ،
( )6حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 321

اه َّن أَبْ َك اراً * عُ ُرب اً أَتْ َراب اً (الواقع ة  . )37 36 :روى ق الون ع ن ن افع وحف ص
 2ـ قول ه تع اىل   :فَ َج َع ْلنَ ُ

عن عاص م (عُ ُرب اً) بض م ال راء  ،وه ي ق راءة اب ن كث ري واب ن ع امر والكس ائي وأيب عم رو ب ن الع الء وق رأ مح زة
(عربَا) بإسكان الراء (. )1
ْ
ور ُس ل ؛ ألن ك ّل
الق راءة بض م ال راء ج اء عل ى األص ل ؛ ألن ه َج ع َع روب  ،مث ل  :ص بور ُ
وص ُرب  ،ورس ول ُ

فعول أو فعيل أو فعال َجع على هذا املثال  ،فهو مث ّقل مذكرا ك ان أو مؤنث ا  ،والق راء عل ى ذل ك والتخفي ف
مثل ُ :ر ْسل  ،وهي لغة متيم وبكر .)2( ،
والواضح أن التحريك لغة احلجاز ؛ ألنه قراءة قالون وأه ل احل رمني  ،واإلس كان لغ ة مت يم ؛ حي ث إن ه ق راءة
أهل الكوفة عدا حفص.
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والالف ت للنظ ر هن ا أن ه ذا النم وذج يب ني لن ا أن الض م أص عب نطق ا  ،فيتناس ب وجف اء الب دوي وغلظت ه
وش دته ؛ ألن الض م هن ا لغ ة احلج از واإلس كان لغ ة مت يم  ،وم ن مثَّ فل يس يف اللغ ات ق انون لع ل الظ اهرة
اللغوية تسري على نسق واحد  ،فالقبائل العربية شرقا وغربا تتبادل اخلفة واخلشونة يف كث ري م ن الظ واهر اللغوي ة
كالتحريك واإلسكان وتناوب احلركات وغريها.
ِ َّ ِ
ِ ِ
ب ِمبَا أَ ْش َرُكواْ بِاللّ ِه َم ا َملْ يُنَ ِّزْل بِ ِه ُس ْلطَاناً َوَم أْ َو ُاه ُم النَّ ُار
ين َك َف ُرواْ ُّ
 3ـ قول ه تع اىل َ  :س نُ ْلقي يف قُلُوب ال ذ َ
الر ْع َ
ِِ
ِ
ب) بإس كان الع ني وه ي رواي ة
ني (آل عم ران  . )161 :روى ق الون ع ن ن افع ( ُّ
س َمثْ َوى الظَّ الم َ
الر ْع َ
َوب ْئ َ
ب) بض م
حف ص ع ن عاص م  ،وق راءة اب ن كث ري وأيب عم رو ب ن الع الء ومح زة  ،وق رأ اب ن ع امر الكس ائي ُّ
(الرعُ َ
العني ( . )3مها لغتان أجودمها السكون الضم لغة احلجاز  ،واإلسكان لغة متيم وأسد وعامة قيس ()4
ذك ر العلم اء أن األص ل الض م  ،واإلس كان ختفي ف لثق ل اجلم ع ب ني ض متني مت واليتني  ،وقي ل  :األص ل
اإلسكان  ،والضم إتباعا للضم قبله ( ، )5ورجح صاحب الكنز أن الضم األصل واإلسكان ختفيف()6
( ) 1كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص. 131
( )2معاين القرآن  ،الفراء  . 33 / 3 ،وحجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 686والعروب  :هي املرأة املتحببة إىل زوجها
( )3كتاب السبعة  ،ابن َماهد . 167 ،
( )1اجلامع ألحكام القرآن  ،القرطيب  ، 1172 / 2 ،وحجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص . 176و إحتاف
فضالء البشر  ،الدمياطي .111/1 ،
( )6احلجة  ،ابن خالويه  ،ص  ، 111والكشف ع ن وج وه الق راءات  ،مك ي القيسي . 216/1
( )6كنز املعاين شرح حرز األماين  ،حممد بن احلسني املوصلي  ،ط ، 1القاهرة  ،ص. 323

الس ْح َ ِ
س َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن *
 1قوله تعاىل َ  :وتَ َرى َكثِرياً ِّمْن ُه ْم يُ َسا ِرعُو َن ِيف ا ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َو ِان َوأَ ْكلِ ِه ُم ُّ
ت لَبْئ َ
لَوالَ ي ْن هاهم َّ ِ
الس ْح َ ِ
صنَ عُو َن 
َحبَ ُار َعن قَ ْوهلِِ ُم ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكلِ ِه ُم ُّ
س َما َكانُواْ يَ ْ
الربَّانيُّو َن َواأل ْ
ْ َ َ ُُ
ت لَبْئ َ
( املائدة . ) 63 62 :
ت) بإسكان العني وهي رواية حفص عن عاصم
روى قالون عن نافع ( ُّ
الس ْح َ
ذكر ابن خالويه أن الضم األصل واإلسكان ختفيف ( )1وقيل :مها لغتان ( )2يراد هبما اسم الشيء
املسحوت  ،وليسا مبصدرين ،يقال :سحته اهلل إذا استأصله ،فكأنه يسحت بدين آكله ()3
وم ن الواض ح أن ه ال خ الف ب ني اآلراء  ،فاألص ل الض م  ،وه و اللغ ة األوىل  ،وق د ش اع يف ك ل اللهج ات
العربي ة ش رقا وغرب ا ؛ حي ث إن ه ق راءة اب ن كث ري وأيب جعف ر ( )4وه ي ق راءة تتس م بالس مات اللغوي ة احلجازي ة
وق راءة الكس ائي وأيب بك ر وه ي ق راءة حتم ل الس مات اللغوي ة البدوي ة مث جل أت اللغ ة إىل اإلس كان ختفيف ا،
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فه و أح د مظ اهر التط ور اللغ وي حن و التخفي ف  ،ومل يقتص ر عل ى أح د ش طري اجلزي رة العربي ة  ،إمن ا كالمه ا
اس تعمله ؛ حي ث إن ه ق راءة ن افع و حف ص وه ي ق راءة حجازي ة وق راءة مح زة وخل ف ( )1وه ي ق راءة حتم ل
السمات اللغوية البدوية.

( )1احلجة  ،ابن خالويه  ،ص .131 ، 96
( )2الكشف عن وجوه القراءات  ،مكي القيسي  ، 119/1 ،واجلامع حلكام القرآن  ،القرطيب . 2191/3 ،
( )3يُنظر :الكشف عن وجوه القراءات  ،مكي القيسي . 119/1 ،
( ) 1هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع املخزومي املدين  ،أحد القراء العشرة  ،تابعي مشهور  ،كبري القدر  ،من القراء العشرة
( ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ابن اجلزري .) 392 / 2 ،

المبحث الثاني :
الفتح والتسكين
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الفتح والتسكين

ِ
ِ َّ
ضواْ َهلُ َّن فَ ِر َ
وه ُّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
يض ًة َوَمتِّعُ ُ
ِّساء َما َملْ متََ ُّس ُ
وه َّن َعلَى الْ ُموس ِع قَ َد ُرهُ
 1ـ  الَّ ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم إن طَل ْقتُ ُم الن َ
ِ
ِِ
ِ
ني  (البقرة  . )236 :روى قالون عن نافع (قَ ْد ُرهُ)
َو َعلَى الْ ُم ْق ِرت قَ َد ُرهُ َمتَاعاً بِالْ َم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى الْ ُم ْحسن َ
بإسكان الدال  .وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو بن العالء وأيب بكر عن عاصم وقرأ ابن عامر ومحزة
والكسائي وروى حفص عن عاصم (قَ َد ُرهُ) ( . )2ومها لغتان  ،من أسكن الدال اعترب الق ْدر مصدرا  ،مثل :
الو ْسع  ،ويف معناه  ،كقولك ( :قَ ْدر فالن ألف درهم)  ،أي ُو ْسعه  .ومن فتح الدال (قَ َد ُرهُ) هو أن ال َق َد َر :
ُ
أن تقدر الشيء بالشيء  ،فيقال  ( :ثويب على قدر ثوبك ) فكأنه اسم التأويل  :على ذي السعة ما هو

َنزَل
قادر عليه من املتاع  ،وعلى ذي اإلقتار ما هو قادر عليه من ذلك ويقوي هذه القراءة قوله تعاىل   :أ َ
السماء ماء فَسالَ ِ
ِ
السْي ُل َزبَداً َّرابِياً َوِممَّا يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِيف النَّا ِر ابْتِغَاء ِح ْليَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع
احتَ َم َل َّ
م َن َّ َ َ َ ْ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
َزبَ ٌد ِّمثْ لُهُ ( الرعد  .)3( )17 :أي مبقدار مثلها .ولعل التحريك األصل واإلسكان لغة ثانية  ،جلأت إليه
اللغة ختفيفا  ،ومن مث فهو مظهر من مظاهر التطور اللغوي حنو التخفيف.
ِ ِ
ص د ُّْ فَ َذ ُروهُ ِيف ُس نبُلِ ِه إِالَّ قَلِ يالً ِّممَّ ا
 2ـ قول ه تع اىل  :قَ َ
ال تَ ْزَرعُ و َن َس ْب َع س ن َ
ني َدأَب اً فَ َم ا َح َ
تَأْ ُكلُو َن ( يوس ف  . )17 :روى ق الون ع ن ن افع ( َدأْبَا) بإس كان اهلم زة  ،وه ي ق راءة اب ن كث ري ون افع وأيب
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عم رو واب ن ع امر ومح زة والكس ائي  ،وروى حف ص ع ن عاص م ( َدأَب اً) بف تح اهلم زة ( )4اختل ف العلم اء يف
حتلي ل ه ذه الكلم ة ،ف ذكر بعض هم أن الف تح ه و األص ل واإلس كان ختفيف ا ( )5وقي ل :اإلس كان األص ل
والتحريك جاء تثقيال  ،ألنه حرف حلق  ،وكذلك كل حرف أول ه مفت وح وثاني ه س اكن فتثقيل ه ج ائز إذا ك ان
ثانيه حرف حلق ( )6وهذا هو مذهب الكوفيني ؛ إذ ليزون الفتح وإن مل يسمعوا كالبحر والصخر.
( )1هو خلف بن هشام بن ثعلب األسدي الكويف البغدادي امللقب بالبزار  ،أحد القراء العشرة ولد سنة  161ه
كان ثقة كبريا عاملا عابدا زاهدا  ( .ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء  ،ابن اجلزري .) 272 / 1 ،
( )2كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص.112
( )3حجة القراءات  ،ابن زجنلة  ،ص. 137
( )1كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص.268
( )6احلجة  ،ابن خالويه ص .186
( )6اجلامع ألحكام القرآن  ،لقرطيب . 3132 / 1 ،

كل حرف فُتِ َح أوله َو َس ّكن ثانية فتثقيله جائز إذا كان
قال الفراء (( قرأ بعو ّقرائنا َ ( :دأَباً) فَ َعال  .وكذلك ّ
ثانيه مهزة أو عينا أو غينا أو حاء أو حاء أو هاء )) (.)1
والالفت للنظر هنا أن الفتح قراءة حفص فحسب  ،واإلسكان قراءة سائر القراء  ،وهذا يعىن أن قبائل
شرق اجلزيرة مل تستعمل الفتح  ،أما قبائل احلجاز فقد استعملت اللغتني  ،حيث إن الفتح قراءة حفص
واإلسكان قراءة أهل احلرمني  ،ومبا يرجح هذا أن أصل الكلمة اإلسكان  ،وهو خفيف على أصله  ،وأن
الفتح يف قراءة حفص جاء نتيجة التماثل الصويت التقدمي والرجعي  ،ذلك التماثل الذي أخذ حيزا كبريا من
قراءة حفص  ،وهذا أحد مظاهر التطور اللغوي حنو التخفيف  ،ولعل هذا دفع الباحث ليميل إىل التفسري
العلمي للفتح يف (دأبا) والذي مؤداه أن حتريك الصوت احللقي أخف من تسكينه ؛ ألن كل أصوات احللق
بعد صدورها من خمرجها حتتاج إىل اتساع يف َمراها بالفم  ،فليس مثة ما يعوق هذا اجملري يف زوايا الفم ،
وهلذا ناسبها من أصوات املد أكثرها اتساعا وهي الفتحة.
ني َماالً َوَولَداً ( مرمي .)77 :
ال َألُوتَ َ َّ
ت الَّ ِذي َك َفَر بِآيَاتِنَا َوقَ َ
 3ـ قوله تعاىل   :أَفَ َرأَيْ َ
ص ْوِين َواتَّبَ عُوا َمن َّملْ يَِزْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ إَِّال َخ َساراً ( نوح .)21 :
وقوله تعاىل   :قَ َ
وح َّر ِّ
ب إِن َُّه ْم َع َ
ال نُ ٌ
روى قالون عن نافع ( َوَولَداً) بفتح الواو والالم  ،وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وابن كثري وأيب عمرو
بن العالء  ،وقرأ محزة والكسائي بضم الالم وسكون الالم (. )2
يرى الزجاج َّ
جم (.)3
الع َجم والعُ ْ
العَرب والعُ ْرب  ،و َ
الولْ ُد واحد  ،مثل َ :
الولَ ُد و ُ
أن َ
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قال الشاعر  :ولقد رأَيت م ِ
َّ
وولْدا(.)1
عاشراً
َْ ُ َ
قد َمث ُروا ماالً ُ
ت فالناً كان ُولْ َد ِمحا ِر()6
ت فالناً كان يف بَطْ ِن أ ُِّمه
ولَْي َ
وقال آخر  :فَلَْي َ

َي
َسد وأ ْ
الولَد مثل أ َ
ُسد  ،ويقال ما أ َْدري أ ُ
الولْ ُد َجع َ
الولَد واحداً  ،وقد يكون ُ
الولْد َجعاً و َ
وقَ ْيس جتعل ُ
ِ
َي ِ
ن (.)6
ليد املولود حني يُولَ ُد  ،واجلمع ِولْدا ٌ
الو ُ
َولَد الرجل هو أ ْ
الناس هو و َ
( )1معاين القرآن  ،الفراء . 369 / 1 ،
( )2كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص.268
( )3معاين القرآن وإع رابه  ،أبو إسحاق الزجاج  ،حتقيق  :عبد اجلليل عبده شليب  ،ط  ، 1عامل الكتب  ،بريوت
. 311 / 3 ، 1899
( )1لسان العرب  ،ابن منظور  ،مادة (ولد).
( )6املصدر نفسه  ،مادة (ولد).
( )6املصدر نفسه  ،مادة (ولد).

والفتح هو اللغة املشهورة يف االبن واالبنة؛ لذا فهو أقوى يف املعىن؛ ألن فيه إنكارا لقوهلم( :املسيح ابن
اهلل)  ،وهو اإلله احلقيقي ( . )1وذكر أبو حيان أن الفتح على اجلنس ال ملحوظا فيه اإلفراد وإن كان مفردا
للفظ ( )2وقيل :الفتح مفردا واإلسكان َجعا ،ورأي الباحث أهنما لغتان والفتح لغة احلجاز حيث إنه قراءة
حفص وأهل احلرمني  ،واإلسكان لغة متيم وقبائل شرق اجلزيرة.
 4ـ ق وله تعاىل   :إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الدَّر ِك األَس َف ِل ِمن النَّا ِر ولَن َِجت َد َهلم نَ ِ
صرياً  (النساء ) 116 :
ُ َ
ْ
ْ
ُْ
َ
َ
َّر ِك) بسكون الراء (.)3
َّرك) بفتح الراء  ،وروى حفص عن عاصم (الد ْ
روى قالون عن نافع (الد َ
القراءة بفتح الراء وإسكاهنا لغتان حكامها َجيعاً أهل اللغة إال َّ
أن االختيار فتح الراء إلَجاع أهل املدينة
والبصرة عليها حتقيقا للماثلة (.)1
احلج ة مل ن ح رك أت ى ب الكالم عل ى أص له َّ
ألن
ويعلّل ابن خالويه القراءة بإسكان الراء وفتحها بقوله  (( :و ّ
التحريك فيه أشهر وأيسر واحلجة ملن أسكن أنَّهُ أراد التخفيف)) (.)6
ويرى أبو علي الفارسي َّ
ص ومثل ه
ص والق َّ
َّرك والد َّْرك لغتان يف الكلمة مثل :الش َمع والش ْمع ،و َ
القص َ
أن الد َ
ّ
َّمي والدَّام(.)6
يف املعتل العيَب والعاب ،والد ْ
وذكر الراغب َّ
َّرك اعتب اراً باحل دور ول ذا قي ل :
َّرك كال درج لك ن ال درج يق ال  :اعتب اراً بالص عود ؛ وال د َ
أن الد َ
درجات اجلنة ودركات النار  ،ولتصور احلدور يف النار مسيت اهلاوية(.)7
وذك ر أب و حي ان َّ :
الس ْمع  ،واختي ار بعض هم للف تح لق وهلم يف اجلم ع
كالس ِمع و َّ
أن ال دَّرك وال د َّْرك لغت ان َّ
أَجَال يعين أنَّهُ ينقاس يف (فَ َعل) وال ينقاس يف
كج َمل و ْ
أدراك َ
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(فَ ْعل) (.)9

( )1احلجة  ،ابن خالويه  ،ص ، 238وينظر الكشف عن وجوه القراءات  ،مكي القيسي . 82/ 2 ،
( )2البحر احمليط  ،أبو حيّان . 213/ 6 ،
( )3كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص . 193وينظر والنشر يف القراءات العشر  ،ابن اجلزري  263/2 ،والعن وان
يف القراءات السبع ، .ابن خلف األنصاري  ،ص،96
( )1معاين القرآن وإعرابه  ،الزجاج . 121/2 ،
( )6احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه  ،ص . 277
( )6احلجة للقراء السبعة  ،أبو علي الفارسي .123 / 1 ،
( )7ينظر املفردات يف غريب القرآن  ،الراغب األصفهاين  ،ص. 167
( )9البحر احمليط  ،أبو حيّان .113/ 1 ،

وال راجح أن األص ل الف تح  ،فه و اللغ ة األوىل  ،مث جل أت اللغ ة إىل اإلس كان ختفيف ا نتيج ة الت وايل املقطع ي
املكروه ثالثة مقاطع قصرية وأصبح اإلسكان لغ ة ثاني ة تض ارع يف فص احتها اللغ ة األوىل  ،وق د َجع ت اللغ ة
احلجازية بني اللغتني .
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المبحث الثالث
الكسر والتسكين
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الكسر والتسكين

ت َعلَْي نَا كِ َسفاً أ َْو تَأِْيتَ بِاللّ ِه َوالْ َمآلئِ َك ِة
 1قوله تعاىل  :أ َْو تُ ْس ِق َط َّ
الس َماء َك َما َز َع ْم َ
ف
اح فَتُثِريُ َس َحاباً فَيَْب ُسطُهُ ِيف َّ
قَبِيالً( اإلسراء  . )82 :وقوله تعاىل   :اللَّهُ الَّ ِذي يُْرِس ُل ِّ
الس َماء َكْي َ
الريَ َ
ِ ِ ِِ
ِ
اب بِِه َمن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِاد ِه إِ َذا ُه ْم يَ ْستَْب ِش ُرو َن
يَ َشاءُ َوَْل َعلُهُ ك َسفاً فَتَ َرى الْ َو ْد َق َخيُْر ُج م ْن خ َالله فَِإذَا أ َ
َص َ
(الروم  )19 :روى قالون عن نافع (كِ َسفاً) بفتح السني يف هاتني اآليتني .
السم ِاء إِن ُكنت ِمن َّ ِ ِ
وقرأ قوله تعاىل   :فَأ ِ
ِ
ني( الشعراء . )197 :
الصادق َ
ْ
َسق ْط َعلَْي نَا ك َسفاً ِّم َن َّ َ
َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ
ف هب ُم
ني أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُهم ِّم َن َّ
َّشأْ ََنْس ْ
ض إِن ن َ
وقوله تعاىل   :أَفَلَ ْم يََرْوا إِ َىل َما بَ ْ َ
ْاألَرض أَو نس ِق ْط علَي ِهم كِسفاً ِّمن َّ ِ
ِ
ك َآليَةً لِّ ُك ِّل َعْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب( سبأ ( )8 :كِ ْس َفا) بإسكان
الس َماء إِ َّن ِيف ذَل َ
ْ َ ْ ُْ َْ ْ َ َ
السني  .وقرأ حفص بإسكان السني يف كل ما سبق (.)1
ذكر أبو جعفر النحاس (( أن(كسف) َجع كسفة أي قطعا وذكر السماء لي دل على اجلمع وحجة من
قرأ كسفا أنه أراد ملرة واحدة
ويعلل ابن خالويه القراءة بفتح السني وإسكاهنا بقوله  (( :فاحلجة ملن فتح أنه أراد َجع كسفه كقوله
قطعة وقطع  .واحلجة ملن أسكن  :أنه شبهه باملصدر يف قوهلم ( :علم وحلم) )) (.)3
ِ
ِ ِ
ِ
ف القطع الواحد
ت الثوب أ ْكس َفةُ ك ْس َفا ) إذا قطعته قطعاً والك َس ُ
وورد يف احلجة للقراء السبعة (( ( َكس ْف ُ
قطعة وكسفة )) (.)1
أما الرازي فقد ذكر أن( الكسفة) القطعة من الشيء واجلمع كسف  .قال األخفش  (( :من قرأ (كسفا)
جعله واحد ومن قرأ(كسفا) جعله َجعا)) (.)6
)) ( .) 2

( )1كتاب السبعة  ،ابن َماهد  ،ص .291وينظر إحتاف فضالء البشر  ،الدمياطي . 216 / 2 ،
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( )2إعراب القرآن  ،النحاس . 291 / 2 ،
( )3احلجة يف القراءات السبع  ،ابن خالويه .363 – 362 ،
( )1احلجة للقراءات السبعة  ،أبو علي الفارسي .71/3 ،
( )6خمتار الصحاح  ،الرازي  ،مادة (كسف) ص . 671

ويف اخلتام يتض ح مما سبق أن القرآن مل ينزل بلهجة قريش اخلاصة  ،وإمنا نزل بلغة أدبية راقية منوذجية َجعت
بني لغات شىت القبائل العربية  ،غري َّ
أن قريشا حرصت على احتضاهنا ومتثيلها ،فكان ذلك مطابقا
لقول عثمان بن عفَّان رضي اهلل عنه
بلساهنم ))
إن ظاهرة حتريك عني االسم وإسكاهنا قد َجعت بينهما قراءة قالون عن نافع  ،وهذا يفيد أنه قد
((

إذا اختلفتم يف شيء فاكتبوه بلسان قريش ،فإمنا نزل

استعملت احلركات الثالث يف الكلمات اليت تناوبت احلركات على فائها  ،فتارة تستعمل الضم وأخرى متيل
إىل الكسر  ،وكثريا ما تُؤثر الفتح  ،ولذا كان الفتح أكثر أصوات املد وضوحا بارزا يف قراءة قالون  ،وهذا
راجع إىل خفة الفتح  ،ويعد الضم يف رأي الباحث مرحلة سابقة للكسر والفتح  ،كما يعد الكسر مرحلة
ثانية  ،أما الفتح فهو مظهر من مظاهر التطور اللغوي حنو التخفيف  ،وتناوب أصوات املد قد يكون له أثر
داليل أحيانا  ،وغالبا ما يكون له أثر صريف  ،حيث تكون إحدى القراءتني امسا  ،واألخرى مصدرا  ،وقد ال
يعدو كونه لغات يف الكلمة.
إن ظاهرة حتريك عني االسم وإسكاهنا قد َجعت بينهما قراءة قالون عن نافع  ،وهذا يفيد أن لغة احلجاز
قد استعملت اللغتني  ،فتارة تؤثر املقاطع املفتوحة أي حتريك العني وأخرى تعدل إىل املقاطع املغلقة ختفيفا
أي إسكان العني وإن كانت نسبة املقاطع املفتوحة أكثر.
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الخاتمة

اهتم اللغويون القدامى بدراسة القراءات القرآنية  ،ورمبا أوفوها حقها يف ضوء ما أتيح هلم من إمكانات
لغوية  .غري أن ذلك ال يغين عن دراستها يف ضوء ما يتاح لنا من امكانات لغوية حديثة  ،ومن مث عكف
فريق من الباحثني لدراسة هده القراءات من وجهتها اللغوية صوتا وبنية وتركيبا وداللة  ،فنالت نصيبا موفورا
من البحث والدرس  .وقد تناولت تلك الدراسات متواترها وشاذها بالوصف والتحليل عدا قراءة قالون عن
نافع  ،ولعل السبب يف ذلك أن هده القراءة أكثر القراءات شيوعا يف املغرب العريب.
فإن ا ملشهور عن نافع من روايات روايتان إحدامها لقالون واألخرى لورش بينهما اختالف وتباين يف
قراءتيهما معظمها اختالفات صوتية وصرفية  ،فلماذا هذا االختالف ؟ وما مصدره ؟ فكان ذلك مما دفع
الباحث لتناول هذه القراءة بالدرس اللغوي
إن تناوب أصوات املد القصرية له أثر داليل يف أحيان كثرية  ،وقد يكون له أثر صريف  ،حيث تكون
الكلمة يف إحدى القراءتني امسا  ،وتكون يف القراءة األخرى مصدرا  ،وقد يكون التناوب ال يعدو كونه
لغات يف الكلمة  ،ليس له أثر داليل.
أن املنهج الدي هنجه الباحث منهج وصفي حتليلي  ،إد ينقل القراءة من مظاهنا املتقدمة  ،مث يصفها
بوسائل التعليل والتحليل والتفسري من خالل كتب النحو واللغة والتفسري واملعاين وعلل القراءات  ،مفيدا من
معطيات الدرس احلديث  ،حينما يضفي ذلك على الظاهرة تعليال أو تفسريا جديدا يضاف إىل تعليالت
املتقدمني.
إن اختالف احلركات وتنوعها يف فاء الكلمة ميكن تسميتها بظاهرة تناوب أصوات املد يف فاء الكلمة
وذلك ليتواءم ذلك والدرس احلديث  ،وهذه الظاهرة واضحة وض وحا بارزا يف اللغة العربية  ،ولعل ذلك
راجع إىل أن هذه األصوات نشأت من ج راء دخ ول مستويات اللهجات العربية القدمية يف العربية اليت نزل
هبا القرآن الكرمي.
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ويرى أحد الباحثني أن هذا التناوب راجع إىل وجود قرابة بني األصوات الثالث ة الفتح ة والكس رة والض مة
من الناحية الصوتية من حيث تقارب عدد الذبذبات بني هذه األصوات تقارب ا ش ديدا  ،مم ا ق د لع ل وقعه ا
عل ى أذن الس امع واح دا يف بع و الظ روف  ،ه ذا إىل جان ب ع دم اس تقرارها وق درغا عل ى التغ ري  ،فك ان أن
اختلف ت اللغ ات الس امية واللهج ات العربي ة يف ت ردد ه ذه األص وات فيم ا بينه ا فم ا ك ان بالض م يف لغ ة ق د
يكون بالكسر أو بالفتح يف لغة أخرى (، )1وهذا جائز ملا بني احلركات من قرابة صوتية.
ويف ه ذا البح ث س وف نتن اول أكث ر م ن ظ اهرة ص رفية تتعل ق ب اختالف حرك ة ف اء وع ني الكلم ة يف ق راءة
قالون عن نافع  ،ومعرفة مرجعية هذا االختالف  ،ومدى أثر ذلك على املعىن  ،وبالتايل على تفسري اآلية
تناقش هذه الدارسة اختالف احلركات وتنوعها يف فاء الكلمة يف قراءة قالون عن نافع و ميكن تسمية
هذه الظاهرة بظاهرة تناوب أصوات املد يف فاء الكلمة  ،وهذا راج ع إىل أن هذه األصوات نشأت من جراء
لت يف هذه
دخول مستويات اللهجات العربية القدمية يف العربية املوحدة اليت نزل هبا القرآن الكرمي  ،وقد تناو ُ
ألدراسة الضبط واألثر الداليل  ،فكان املبحث األول  :تناوب أصوات املد القصرية يف فاء الكلمة  ،حركة
الكسر  ،حركة الفتحة  ،حركة الضم  ،واملبحث الثاين  :عني الكلمة بني التحريك والتسكني تناولت فيه :
الضم واإلسكان  ،والفتح واإلسكان  ،والكسر والتسكني .
وهذا التناوب راجع إىل وجود قرابة بني األصوات الثالثة الكسرة والضمة والفتحة من الناحية الصوتية
من حيث تقارب عدد الذبذبات بني هذه األصوات تقاربا شديدا  ،مما قد لعل وقعها على أذن السامع
واحدا يف بعو الظروف  ،هذا إىل جانب عدم استقرارها وقدرغا على التغري.
إن ظاهرة حتريك عني االسم وإسكاهنا قد َجعت بينهما قراءة قالون عن نافع  ،وهذا يفيد أنه قد
استعملت احلكات الثالث يف الكلمات اليت تناوبت احلكات على فائها  ،فتارة تستعمل الضم وأخرى متيل
إىل الكسر  ،وكثريا ما تُؤثر الفتح  ،ولذا كان الفتح أكثر أصوات املد وضوحا بارزا يف قراءة قالون  ،وهذا
راجع إىل خفة الفتح  ،ويعد الضم يف رأي الباحث مرحلة سابقة للكسر والفتح  ،كما يعد الكسر مرحلة
ثانية  ،أما الفتح فهو مظهر من مظاهر التطور اللغوي حنو التخفيف  ،وتناوب أصوات املد قد يكون له أثر
داليل أحيانا  ،وغالبا ما يكون له أثر صريف  ،حيث تكون إحدى القراءتني امسا  ،واألخرى مصدرا  ،وقد ال
يعدو كونه لغات يف الكلمة.
إن ظاهرة حتريك عني االسم وإسكاهنا قد َجعت بينهما قراءة قالون عن نافع  ،وهذا يفيد أن لغة احلجاز
قد استعملت اللغتني  ،فتارة تؤثر املقاطع املفتوحة أي حتريك العني وأخرى تعدل إىل املقاطع املغلقة ختفيفا
أي إسكان العني وإن كانت نسبة املقاطع املفتوحة أكثر.
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اآلية

ِ َّ
ض واْ َهلُ َّن
وه ُّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
ِّس اء َم ا َملْ متََ ُّس ُ
 الَّ ُجنَ َ
اح َعلَ ْي ُك ْم إن طَل ْق تُ ُم الن َ
فَ ِريض ةً ومتِّع وه َّن علَ ى الْم ِ
وس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَ ى الْ ُم ْق ِ ِرت قَ َد ُرهُ َمتَاع اً
َ ََ ُ ُ َ
ُ
ِ
ِِ
ني 
بِالْ َم ْع ُروف َح ّقاً َعلَى الْ ُم ْحسن َ
 ومث ل الَّ ِذين ي ِنف ُق و َن أَم وا َهلم ابتِغَ اء مرض ِ
البقرة
ات اللّ ِه َوتَثْبِيت اً ِّم ْن
ْ َ ُُ ْ َ ْ َ
َ ََ ُ َ ُ
ٍِ ٍ
ِ
ت أُ ُكلَ َه ا ِض ْع َف ْ ِ
َصابَ َها َوابِ ٌل فَآتَ ْ
ني فَِإن َّملْ
أَن ُفس ِه ْم َك َمثَ ِل َجنَّة بَربْ َوة أ َ
صب ها وابِل فَطَلٌّ واللّه ِمبَا تَعملُو َن ب ِ
ِ
صريٌ 
َ ُ َْ َ
يُ ْ َ َ ٌ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ت َْجت ِري ِم ن آل عمران
قُ ْل أ َُؤنَبِّئُ ُكم خبٍَْري من ذَل ُكم للَّذيْ َن اتَّ ُقوا عْن َد َرِّهبم َجنَّ ٌ
ِ
َْحتتِه ا األَنْه ار خلِ ِدين فِي ه ا وأ َْزواج مطَ َّه رةٌ وِر ْ ِ
ض َوا ٌن م ن اللَّ ه واللَّ هُ
َ
َ َ َْ َْ َ َ ٌ ُ َ َ
ِ
بِ
صْي ٌر بِالْعِبَاد 
َ
ِِ
ات َّم َق ُام إِبْ َر ِاهْي َم َوَم ن َد َخلَ هُ َك ا َن ءَ ِامنَ ا َولِلّ ِه َعلَ ى آل عمران
ات بَيِّ نّ ً
 فْي ه آَيَ ً
ت م ِن اِس تَطَ ِ
ِ
النَّ ِ
ين
اع إِلَْي ه َس بِْيال َوَم ن َك َف َر قَِإ َّن اَللَّ ه َغ ِ ًّ
اس َح ُّج الْبَ ْي َ ْ َ
ع ِن ِ
ني 
العالَم ْ َ
َ َ
ك األيَّ ُام نُ َدا ِوُهلَا آل عمران
س الْ َق ْوَم قَ ْر ٌح ِّمثْ لُهُ َوتِْل َ
 إِن ميَْ َس ْس ُك ْم قَ ْر ٌح فَ َق ْد َم َّ
َّاس ولِي علَم اللّ ه الَّ ِذين آمنُواْ وي ت ِ
َّخ َذ ِم ن ُك ْم ُش َه َداء َواللّ هُ الَ
بَ ْ َ
ني الن ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
َُِي ُّ ِ ِ
ني
ب الظَّالم َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ب ِمبَا أَ ْشَرُكواْ بِاللّ ِه َم ا َملْ يُنَ ِّزْل بِ ِه آل عمران
ين َك َف ُرواْ ُّ
َسنُ ْلقي يف قُلُوب الذ َ
الر ْع َ
ِِ
ُس ْلطَاناً َوَمأْ َو ُاهم الن ُ ِ
ني 
س َمثْ َوى الظَّالم َ
ُ
َّار َوبْئ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِّس اء َك ْره اً َوالَ النساء
 يَ ا أَيُّ َه ا ال ذ َ
ين َآمنُ واْ الَ ََي ُّل لَ ُك ْم أَن تَرثُ واْ الن َ
البقرة
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رقم
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236

36

261

27

16

21

87

21

111

17

161

33

18

19

تَعضلُ ِ
و ما آتَيتُم وه َّن إِالَّ أَن ي أْتِني بَِف ِ
اح َش ٍة ُّمبَ يِّ نَ ٍة
َ َ
وه َّن لتَ ْذ َهبُواْ بِبَ ْع ِ َ ْ ُ ُ
ْ ُ ُ
ِ
ِ
وه َّن فَ َع َس ى أَن تَكَْرُه واْ َش ْيئاً
وه َّن بِ الْ َم ْع ُروف فَ ِإن َك ِرْهتُ ُم ُ
َو َعاش ُر ُ
َوَْل َع َل اللّهُ فِ ِيه َخ ْرياً َكثِرياً
 إِ َّن الْمنَافِ ِقني ِيف الدَّر ِك األَس َف ِل ِمن النَّا ِر ولَن َِجت َد َهلم نَ ِ
صرياً
ُ َ
ْ
ْ
ُْ
َ
َ
ت
َ وتَ َرى َكثِ رياً ِّم ْن ُه ْم يُ َس ا ِرعُو َن ِيف ا ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َو ِان َوأَ ْكلِ ِه ُم ُّ
الس ْح َ
لَبِْئس ما َكانُواْ ي عملُو َن * لَوالَ ي ْن هاهم َّ ِ
َحبَ ُار َع ن قَ ْوهلِِ ُم
الربَّانيُّو َن َواأل ْ
َ َ
َْ َ
ْ َ َ ُُ
ِ
الس ْح َ ِ
صنَ عُو َن 
ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكل ِه ُم ُّ
س َما َكانُواْ يَ ْ
ت لَبْئ َ
ِ
ض ُّرعاً َو ُخ ْفيَ ةً
قُ ْل َم ن يُنَ ِّج ي ُكم ِّم ن ظُلُ َم ات الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر تَ ْدعُونَهُ تَ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
َِّ
ين 
لئ ْن أَجنَانَا م ْن َه ذه لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِر َ
ُ ...كلُ وا ِم ن ّمثّ ِرهِ إِذَا أََ ْمثَر وءاتُوا ح ِّق ِه ي وم ِح ِ ِ
ص اده َوال تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ
ُ َ ََ َ ََْ َ
ِ
ني 
ال َُِي ُّ
ب الْ ُم ْس ِرف ْ َ
ِ
ين 
ضُّرعاً َو ُخ ْفيَةً إِنَّهُ الَ َُِي ُّ
ْ ادعُواْ َربَّ ُك ْم تَ َ
ب الْ ُم ْعتَد َ
ِ
الر ْجَز ...
ت َعنَّا ِّ
 ... لَئن َك َش ْف َ
ِ
ِ
ِ
َّخ ُذ م ا ي ِنف ُق م ْغرم اً وي تَ ربَّ ِ
َّوائَِر
َ وم َن األ َْع َراب َم ن يَت َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ص ب ُك ُم ال د َ
السوِء واللّه َِمس ِ
ِ
يم
َعلَْي ِه ْم َدآئَرةُ َّ ْ َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
ض َو ٍان َخْي ٌر أَم َّم ْن
 أَفَ َم ْن أ َّ
س بُْن يَانَ هُ َعلَ ى تَ ْق َوى ِم َن اللّ ِه َوِر ْ
َس َ
ِِ ِ ِ
ٍ ٍ
أ َّ
َّم َواللّ هُ الَ
س بُْن يَانَهُ َعلَ َى َش َفا ُج ُرف َه ار فَانْ َه َار ب ه يف نَار َج َه ن َ
َس َ
ِ
ِِ
ني
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ِِ
ص د ُّْ فَ َذ ُروهُ ِيف ُس نبُلِ ِه إِالَّ
قَ َ
ال تَ ْزَرعُ و َن َس ْب َع س ن َ
ني َدأَب اً فَ َم ا َح َ
قَلِيالً ِّممَّا تَأْ ُكلُو َن
الس ماء م اء فَس الَ ِ
ِ
الس ْي ُل
احتَ َم َل َّ
  :أَن َزَل م َن َّ َ َ َ ْ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
َزبَداً َّرابِياً َوممَّا يُوق ُدو َن َعلَْيه ِيف النَّا ِر ابْتغَاء ح ْليَة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد ِّمثْ لُهُ

ِ ِ
 وأَوفُ وا الْ َكي ل إِذا كِْل تم وِزنُ واْ بِ ِ
الق ْس طَ ِ
ك َخْي ٌر
اس الْ ُم ْس تَقي ِم ذَل َ
َْ
ُْ َ
ْ َ
َح َس ُن تَأْ ِويالً 
َوأ ْ
ت َعلَْي نَ ا كِ َس فاً أ َْو تَ أِْيتَ بِاللّ ِه
  :أ َْو تُ ْس ِق َ
ط َّ
الس َماء َك َم ا َز َع ْم َ
َوالْ َمآلئِ َك ِة قَبِيالً
ني َماالً َوَولَداً
ال َألُوتَ َ َّ
ت الَّ ِذي َك َفَر بِآيَاتِنَا َوقَ َ
 أَفَ َرأَيْ َ
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املائدة
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األنعام
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األعراف
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األعراف
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التوبة

89
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يوسف
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36

الرعد

17

36

اإلسراء

36
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اإلسراء

82
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مرمي

77

37

39

ِ ِ ِِ
ِ
ني 
نبت بِالْد ْ
ُّه ِن َوصْب ٍ لآلكل ْ َ
َ و َش َجَرةٌ َختُْر ُج م ْن طُْوِر َسْي نَاءَ تَ ُ
امها إِ َىل رب وةٍ َذ ِ
ات قَ َرا ٍر َوَمعِني
َ و َج َع ْلنَا ابْ َن َم ْرَميَ َوأ َُّمهُ آيَةً َو َآويْنَ َُ َ ْ َ
َّ ََ اختَ ْذمتُُ ُ ِ ِ
ض َح ُكو َن
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُكنتُم ِّمْن ُه ْم تَ ْ
وه ْم س ْخريّاً َح َّىت أ َ
َ وِزنُوا بِالْ ِق ْسطَ ِ
اس الْ ُم ْستَ ِقي ِم 
السم ِاء إِن ُكنت ِمن َّ ِ ِ
 فَأ ِ
ِ
ني
الصادق َ
ْ
َسق ْط َعلَْي نَا ك َسفاً ِّم َن َّ َ
َ َ
ف
اح فَتُثِ ريُ َس َحاباً فَيَْب ُس طُهُ ِيف َّ
 اللَّ هُ الَّ ِذي يُْرِس ُل ِّ
الس َماء َكْي َ
الريَ َ
ِ ِ ِِ
ِ
اب بِِه َم ن
يَ َشاءُ َوَْل َعلُهُ ك َسفاً فَتَ َرى الْ َو ْد َق َخيُْر ُج م ْن خ َالله فَِإ َذا أ َ
َص َ
يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ إِ َذا ُه ْم يَ ْستَْب ِش ُرو َن
ِ
ِ
ِ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ف قُ َّوًة ُمثَّ
ف ُمثَّ َج َع َل م ن بَ ْع د َ
 اللَّ هُ الَّ ذي َخلَ َق ُك م ِّم ن َ
ِ
ِ ِ ٍ
يم الْ َق ِد ُير
َج َع َل من بَ ْعد قُ َّوة َ
ض ْعفاً َو َشْيبَةً َخيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو الْ َعل ُ
ِ
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َس نَةٌ ل َم ْن َك ا َن يَ ْر ُج و اللَّ هَ
 لََق ْد َك ا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُس ْول اللَّ ه أ ْ
وم اآلَ ِخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِْي َرا
َوالْيَ َ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوَم ا َخ ْل َف ُه م ِّم َن َّ
 أَفَلَ ْم يَ َرْوا إِ َىل َم ا بَ ْ َ
َّشأْ ََنْ ِس ْ ِِ
الس َم ِاء إِ َّن
ض أ َْو نُ ْس ِق ْط َعلَ ْي ِه ْم كِ َس فاً ِّم َن َّ
إِن ن َ
ف هب ُم ْاأل َْر َ
ِ
ك َآليَةً لِّ ُك ِّل َعْب ٍد ُّمنِ ٍ
يب
ِيف ذَل َ
اه َّن أَبْ َكاراً * عُ ُرباً أَتْ َراباً 
 فَ َج َع ْلنَ ُ
ص ْوِين َواتَّبَ عُ وا َم ن َّملْ يَ ِزْدهُ َمالُ هُ َوَولَ ُدهُ إَِّال
 قَ َ
وح َّر ِّ
ب إِن َُّه ْم َع َ
ال نُ ٌ
َخ َساراً 

الر ْجَز فَ ْاه ُج ْر 
َ و ُّ
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