َ
يتناول هذا ابلحث جْ َع توجيه الكسايئ للقراءات املتواترة ودراسته ،فقد قام
ابلاحث جبمع لك ما وقف عليه يف كتب أهل العلم من توجيه الكسايئ 

ً
للقراءات املتواترة ودراسته دراسة علمية ،وقد بدأه بمقدمة تضمنت :مشلكة ابلحث،

وأهمية املوضوع وأسباب اختياره ،وادلراسات السابقة ،وخطة ابلحث ،ومنهجه ،وبعد
ً
املقدمة :اتلمهيد ،وقد شمل ترمجة اإلمام الكسايئ ،وتعريف اتلوجيه لغة واصطالحا،
ثم بعد اتلمهيد قسمان ،هما صلب ابلحث ،تضمن األول منهما :اتلعريف بقراءة
الكسايئ ودراسة توجيهه ،وفيه مبحثان ،األول منهما :يف اتلعريف بقراءة الكسايئ
من خالل اهتمامه باإلقراء ،وسنده يف القراءة ،وماكنة قراءته .أما اثلاين فقد تضمن
دراسة توجيه الكسايئ للقراءات ،من خالل ممزيات توجيهه ،ومصادره يف اتلوجيه ،ثم
بعد ذلك القسم اثلاين ،وقد أورد ابلاحث فيه مجيع ما وقف عليه من توجيه الكسايئ
ً
للقراءات املتواترة ،مرتبا اآليات فيه حسب ورودها يف املصحف الرشيف ،وبعد
القسمني :خاتمة ابلحث ،وفيها أهم انلتائج املستخلصة منه ،وختم ابلاحث حبثه
َ
(((
بفهرس املصادر واملراجع واملوضواعت.

(*)	 أستاذ مشارك بقسم القراءات بكلية ادلعوة وأصول ادلين جامعة أم القرى.
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املقدمة

َ
احلمد هلل اذلي اصطىف العلماء خلدمة كتابه العزيز ،وخ َّصهم باشتغاهلم بهذا
ً
ً
ً
العمل الرشيف ،فخدموا كتاب اهلل  حفظا وتالوة ،وضبطا ودراية ،وتفسريا
ً
وإعرابا ،فمنهم القارئ املتقن اذلي ال يشق هل غبار يف إتقان أوجه قراءاته ورواياته
وطرقه ،ومنهم املفرس ابلارع يف بيان معانيه ومقاصده وهداياته ،ومنهم اللغوي
انلحرير يف معرفة أوجه إعرابه وبالغته ،فحاز لك اعلم من علماء األمة الفضل
واألجر العظيم ىلع قدر خدمته هلذا الكتاب العظيم.
َّ
وإن من علماء األمة األجلء اذلين مجعوا بني قراءة القرآن ودرايته ،ومعرفة
َ
اإلمام العالم القارئ يلع بن محزة الكسايئ
قراءاته ورواياته وتوجيه تلك القراءات:
َ َ ِّ
(ت189 :ـه) ،أحد القراء العرشة اذلين أمجعت األمة ىلع تلق قراءاتهم بالقبول ،وأنها
قرآن مزنل من عند اهلل .
ً
ونظرا ملاكنة الكسايئ  -وهو أحد القراء العرشة ،وإمام مدرسة الكوفة انلحوية -
لفت نظري كالمه يف توجيه القراءات املبثوث يف كتب اتلوجيه واتلفسري وعلوم
ُ
ُ
فتتبعت ما نسب إيله من توجيه يف تلك الكتب ،ومجعته يف هذا
القرآن واللغة،
ً
ابلحث املوسوم بـ «توجيه يلع بن محزة الكسايئ للقراءات املتواترة مجعا ودراسة»،
ً
ََ
ً
ُ
أصيال يف اتلوجيهَ َ ،
العلم الكبري من توجيه
ج َع ما نسب هلذا
فجاء حبمد اهلل حبثا
القراءات املتواترة.

ُ
وقفت هل ىلع توجي ِه ما
وبعد طول االستقراء وكرثة اتلنقيب يف كتب أهل العلم،

يقرب من ثمانني قراءة متواترة ضمنتها هذا ابلحث.
َّ
ولست أديع اإلحاطة بكل توجيه الكسايئ للقراءات؛ تلعرس اجلزم بذلك،
لكين أعتقد أين قدمت صورة جلية عن جهوده يف توجيه القراءات من خالل هذا
ابلحث.
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وأنبه هنا ىلع أن هذا اتلوجيه املنسوب إيله يكتسب مصداقية كبرية من
حيث صحة نسبته إيله بسبب كون أغلب القراءات اليت تضمنتها هذه ادلراسة من
القراءات اليت قرأ بها .

فما اكن يف هذا العمل من صواب فمن توفيق اهلل  وفضله َّ
يلع ،وما اكن فيه

من خطأ فمين ومن الشيطان ،وأسأل اهلل  السداد يف القول والعمل.

مشلكة ابلحث:

يعالج هذا ابلحث مشلكة ندرة ابلحوث العلمية اليت اهتمت بتوجيه علماء

السلف األقدمني للتوجيه  -والسيما أئمة القراءات -فتحاول هذه ادلراسة اإلسهام يف
مجع توجيه علم من أعالم األمة وقارئ من قرائها للقراءات املتواترة ودراسته دراسة
ً
علمية ،ولعله يضيف جديدا يف سبيل تأصيل هذا العلم ،وبيان اهتمام السلف به.

أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

وتتجىل أهمية هذا املوضوع وأسباب اختياره يف األمور اتلايلة:
ً ْ
1 .1أنه متعلق بكالم اهلل تعاىل ،ولعل يف الكتابة فيه خدمة ل ِعل َمني رشيفني من
علوم القرآن العظيم ،هما :علم القراءات ،وعلم اتلوجيه.

2 .2ماكنة يلع بن محزة الكسايئ  بني القراء ،وعلماء األمة ،بوصفه أحد القراء
اذلين أمجعت األمة ىلع تليق قراءتهم بالقبول ،وبوصفه كذلك إمام مدرسة الكوفة
انلحوية.
3 .3املمزيات اجلليلة اليت يمتاز بها توجيه الكسايئ للقراءات ،وسيأيت بعضها يف قسم
ادلراسة إن شاء اهلل تعاىل.
َ
4 .4أن العلماء ن ُّصوا ىلع أن من أهداف اتلأيلف :مجع املتفرق من كالم أهل العلم،
حىت يستفاد منه ،وهذا ينطبق ىلع كالم الكسايئ  يف اتلوجيه ،فهو متفرق
َ
َْ
يف كتب اتلوجيه ،واتلفسري ،وغريها ،مما ي ُس ُن جْ ُعه.
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ً
5 .5أن يف مجع كالم الكسايئ وأقرانه من الرعيل األول تأصيال لعلم اتلوجيه ،وبيانا
ً
لنشأته مبكرا إىل جانب علم القراءات.
6 .6أنه لم يقم أحد حسب عليم جبمع توجيه الكسايئ  يف ماكن واحد ودراسته،
مع أنه جدير بذلك ملا هل من ماكنة علمية.

7 .7إضافة حبث يف توجيه القراءات يفيد املتخصصني يف هذا ابلاب من العلم.

ادلراسات السابقة:

لم أقف بعد كرثة ابلحث واتلنقيب ىلع دراسة علمية تناولت توجيه الكسايئ

للقراءات ولك ما هو من توجيهه  -حسب عليم  -عبارة عن شذرات متفرقة يف كتب
أهل العلم ،ويه اليت تناوتلها هذه ادلراسة.

خطة ابلحث:

وقد قسمت هذا ابلحث إىل مقدمة ،وتمهيد ،وقسمني ،وخاتمة:

املقدمة :وتتضمن :مشلكة ابلحث ،وأهمية املوضوع وأسباب اختياره ،وادلراسات

السابقة ،وخطة ابلحث ،ومنهجه.
ً
اتلمهيد :ويتضمن ترمجة اإلمام الكسايئ ،وتعريف اتلوجيه لغة واصطالحا.

القسم األول :اتلعريف بقراءة الكسايئ ،ودراسة توجيهه للقراءات ،وحتته مبحثان:
املبحث األول :اتلعريف بقراءة الكسايئ ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :اهتمامه باإلقراء ومنهجه فيه.
املطلب اثلاين :سنده يف القراءة ورواته.
املطلب اثلالث :ماكنة قراءته.
املبحث اثلاين :دراسة توجيه الكسايئ للقراءات ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :ممزيات توجيه الكسايئ للقراءات.
املطلب اثلاين :مصادر الكسايئ يف اتلوجيه.
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ً

القسم اثلاين :توجيه يلع بن محزة الكسايئ للقراءات مرتب اآليات حسب
ورودها يف املصحف الرشيف.
اخلاتمة :وتتضمن أهم انلتائج.
الفهارس العلمية :ويه ىلع انلحو اآليت:
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضواعت.

منهج ابلحث:
وقد سلكت يف إخراج هذا ابلحث املنهج اآليت:
1 .1كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين ،وفق مصحف املدينة انلبوية.
2 .2عزو القراءات ملن قرأ بها من القراء العرشة ،وتوثيقها من مصادرها األصلية.
3 .3بيان ما حيتاج إىل بيان من كالم الكسايئ وغريه.

ً
4 .4عزو اآليات لسورها بأرقامها يف منت ابلحث تسهيال ىلع القارئ.
5 .5الرتمجة لألعالم الواردة يف ابلحث ترمجة خمترصة ،سوى األعالم اليت يف قسم
ً
ََ
العلم مشهورا،
ادلراسة ،فلم أترجم هلا خشية إثقال ابلحث ،وكذلك إذا اكن
اكلصحابة  والقراء العرشة؛ لشهرتهم عند املشتغلني بعلم القراءات.
6 .6االلزتام بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
7 .7تصدير كالم الكسايئ  يف اتلوجيه باآلية اليت فيها القراءة املوجهة ،ثم
أتبعها بنقل توجيهه تللك اللكمة ،وأعلق ىلع توجيهه إن رأيت أن ذلك رضوري.
ً
ِّ
َْ
8 .8ال أذكر اسم املؤلف اذلي أورد اتلوجيه يف بداية نق ِل كالمه ،مكتفيا باإلحالة
َ ْ ُ
ُ ُّ
يل بالسياق ،فعندئذ
إىل املصدر يف آخر الكالم ،إال إذا اكن حذف اسم املؤلف ِ
أذكر اسمه.
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9 .9أسلك املنهج االستقرايئ يف مجع كالم الكسايئ يف اتلوجيه ،من كتب اتلفسري،
ً
واللغة وعلوم القرآن ،وغريها من الكتب اليت ذكرت توجيها هل بلعض القراءات.
1010إذا اكن انلص املنقول عن الكسايئ ورد يف عدة مصادر ،فإين أنقل كالمه من أكمل
ً
ً
تلك املصادر نصا ،وإن لم يكن أقدمها زمنا ،وأحيل القارئ ىلع بايق املصادر.
1111تذييل ابلحث بالفهارس العلمية حسب ما هو مبني يف خطة ابلحث.
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تمهيد
يتناول الكالم يف هذا اتلمهيد مسأتلني مهمتني أحببت احلديث عنهما قبل
ً
ادلخول يف صلب املوضوع ،هما :ترمجة للكسايئ ،وتعريف اتلوجيه لغة واصطالحا.

ً
أوال :ترمجة الكسايئ:

وتتضمن احلديث عن :مودله ،واسمه ،ونسبه ،ونشأته ،وشمائله ،وشيوخه
وتالميذه ،ومؤلفاته ،ووفاته.
مودله ،واسمه ،ونسبه ،ونشأته :هو أبو احلسن يلع بن محزة بن عبد اهلل بن بهمن
ابن فريوز الكويف األسدي موالهم املقرئ ،امللقب بالكسايئ ،أحد القراء السبعة ،ودل
بسواد العراق ثم قدم ابلرصة ،وأخذ عن علمائها ،اكن أحد أئمة القراءة من أهل
ِّ ً
الكوفة ،وإمام مدرستها انلحوية ،ثم استوطن بغداد ،فاكن مؤدبا بها لألمني واملأمون
ً
َ
ابن أمري املؤمنني هارون الرشيد ،وقد أقرأ ببغداد زمانا بقراءة محزة ،ثم اختار نلفسه
وحف َظ ْ
ُ
َ ٌْ
ت عنه ،قيل :لقب بالكسايئ
قراءة فأقرأ انلاس بها ،وقرأ عليه بها خلق كثريِ ،
ً
ألنه أحرم يف كساء ،وقيل :ألنه دخل الكوفة فأىت مسجدا فيها ،واكن محزة بن حبيب
َّ
الزيات يقرئ فيه ،فتقدم مع أذان الفجر فجلس وهو ملتف بكساء ،فلما صل محزة
قال :من تقدم ِف الوقت يقرأ ،قيل هل :الكسايئ أول من تقدم ،يعنون صاحب الكساء،

وقد انتهت إيله اإلمامة يف القراءة والعربية(((.

َّ
شمائله :يتمتع الكسايئ  خبصال جليلة قل أن تتوافر يف غريه ،ومنها
تواضعه اجل َ ّم  ،فقد روي عنه أنه قال :صليت بهارون الرشيد فأعجبتين قراءيت،
فغلطت يف آية ما أخطأ فيها صيب قط ،أردت أن أقول﴿ :

﴾ [آل عمران،]72 :

فقلت« :لعلهم يرجعني!» ،قال :فواهلل ما اجرتأ هارون أن يقول يل :أخطأت ،ولكنه ملا
((( ينظر :اجلرح واتلعديل ( ،)182/6واثلقات البن حبان ( ،)458 - 457/8وسري أعالم انلبالء ،)132 - 131/9( :واغية
انلهاية (.)540 - 535/1

211

َّ
َسلمت قال يل :يا كسايئ أي لغة هذه؟ قلت :يا أمري املؤمنني قد يعرث اجلواد ،فقال :أما
ً
هذا فنعم .و ِم ْن ورعه كذلك ما ذكر الفراء ،قال :لقيت الكسايئ يوما فرأيته اكبلايك،
فقلت هل :ما يبكيك؟ فقال :هذا امللك حيىي بن خادل يُ َو ِّجه إيل فيُحرضين ،فيسألين عن
اليشء ،فإن أبطأت يف اجلواب حلقين منه عيب ،وإن بادرت لم آمن الزلل .قال :فقلت
ً
هل ممتحنا :يا أبا احلسن من يعرتض عليك؟ قل ما شئت فأنت الكسايئ ،فأخذ لسانه
ً
بيده فقال :قطعه اهلل إذا ،إن قلت ما ال أعلم(((.
شيوخه وتالميذه :للكسايئ  شيوخ كثريون ،روى عنهم القراءات واللغة
والغريب وغريها من العلوم ،فقد روى عن أيب عمرو ويونس ،وقرأ القرآن وجوده ىلع
محزة بن حبيب الزيات ،وعيىس بن عمر اهلمداين ،وحممد بن عبد الرمحن بن أيب يلىل،
ورحل إىل ابلرصة فأخذ العربية عن اخلليل بن أمحد ،وقال :أدركت أشياخ أهل
َ
الكوفة :أبان بن تغلب ،وابن أيب يلىلَ ،
وح َّجاج بن أ ْرطأة ،وعيىس بن عمر اهلمداين،
ً
ومحزة ،كما أخذ احلروف أيضا عن األعمش ،واعصم بن أيب انلجود ،وحممد بن سهل،
وأيب بكر بن عياش ،وخرج إىل ابلوادي فكتب الكثري من اللغات والغريب عن
األعراب بنجد وتهامة ،وقدم وقد أنفد مخس عرشة قنينة حرب ،وهل شيوخ كثريون
ُ
غري من ذكر(((.
َ ْ
أما تالميذه :فقد قرأ ىلع الكسايئ  خل ٌق كثري .ومن أشهر من قرأ عليه
أبو عمر حفص بن عبد العزيز ُّ
ادلوري ،وأبو احلارث الليث بن خادل ،وسيأيت الكالم
ً
عليهما الحقا ،وممن قرأ عليه غريهما :أبو عبيد القاسم بن سالم ،وأمحد بن أيب رسيج
انلهشيل ،وأبو توبة ميمون بن حفص ،وأبو زكريا الفراء ،ونصري بن يوسف الرازي،
وقتيبة بن مهران األصبهاين ،وغري هؤالء كثري(((.
((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)406/11ومعرفة القراء الكبار (.)76 - 75
((( ينظر :اجلرح واتلعديل ( ،)182/6واثلقات البن حبان ( ،)457/8وتاريخ العلماء انلحويني (ص.)192 - 190
((( ينظر :اجلرح واتلعديل ( ،)182/6واثلقات البن حبان ( ،)457/8وسري أعالم انلبالء (.)133/9
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مؤلفاته :لم يشغل اإلقراء الكسايئ  عن اتلأيلف ،فقد صنف  عدة
ْ
بذك ِر عدد من مصنفاته ،ومنها« :معاين القرآن»،
مصنفات ،وقد أحتفتنا كتب الرتاجم ِ
و«اآلثار» ،و«كتاب يف القراءات» ،و«انلوادر الكبري» ،و«خمترص يف انلحو» ،و«كتاب
العدد واختالفهم فيه» ،و«كتاب انلوادر األوسط» ،و«كتاب انلوادر األصغر» ،و«كتاب
انلحو» ،و«كتاب اهلجاء» ،و«كتاب مقطوع القرآن وموصوهل» ،و«كتاب املصادر»،
و«كتاب احلروف» ،و«كتاب أشعار املعاياة» ،و«كتاب اهلاءات»(((.
وفاته :بعد هذه احلياة احلافلة بالعلم واتلعليم تويف الكسايئ  وأرجح األقوال
يف تاريخ وفاته أنه تويف  بالري سنة (189ـه) هو وحممد بن احلسن الشيباين يف
يوم واحد ،فدفنهما أمري املؤمنني هارون الرشيد وقال :ايلوم دفنت الفقه وانلحو،
وقيل :يف تاريخ وفاته غري ذلك(((.
قال عبد الوهاب بن حريش« :رأيت الكسايئ ِف انلوم ،فقلت :هل ما فعل اهلل بك؟

قال :غفر يل بالقرآن»(((.

ً
ً
ً
ثانيا :تعريف اتلوجيه لغة واصطالحا:

توجيه القراءات :مركب إضايف((( يتوقف تعريفه ىلع تعريف جزأيه((( ،فذللك

أبدأ بتعريف القراءات قبل تعريف اتلوجيه ،فأقول:
القراءات :يف اللغة مجع قراءة ،ويه مصدر :قرأ يقرأ ،إذا تال ،يقال :قرأ فالن يقرأ
ُ
قراءة ،وقرآنا ً فهو قارئ ،من َ
قرأة ،وق َّراء ،وقار ِئني بمعىن تال(((.
((( ينظر :سري أعالم انلبالء (.)133/9
((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)412 - 402/11وسري أعالم انلبالء ( ،)134/9واغية انلهاية (.)540 - 535/1
((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)412 - 402/11وسري أعالم انلبالء (.)134/9
((( املركب اإلضايف :هو ما ركب من مضاف ،ومضاف إيله ،ويدل جزؤه ىلع جزء معناه .ينظر :اتلعريفات (ص،)210
ومعجم :الشامل يف مصطلحات اللغة العربية (ص.)834
((( ينظر :املعجم الوسيط (ص.)368
((( ينظر :لسان العرب ( )129 - 128/1مادة «قرأ» ،والقاموس املحيط (ص )49مادة «قرأ».
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ً
أما القراءات اصطالحا :فقيل« :يه اختالف ألفاظ الويح املذكور يف كتابة
احلروف ،أو كيفياتها من ختفيف وتثقيل وغريهما»(((.
ْ
ً
وقيل :يهِ « :عل ٌم بكيفية أداء لكمات القرآن واختالفها معزوا نلاقله»(((.

أما اتلوجيه :فهو لغة :مصدر َّ
«وجه يُ َو ِّجه» ،وهل عدة معان يف اللغة ،منها :انقاد،
َّ
ّٰ َ ْ
ج َهه إيلهَ ،
وج َعله ىلع جه ٍة واحدة(((.
واتبَع ،وول و
ً
وأما اتلوجيه اصطالحا :فقيل :هو «تبيني وجه ما ذهب إيله لك قارئ»(((.
وقيل :هو «إجياد وجه يف العربية ملا اختاره القارئ من ألفاظ اللغة ،أو حالة
إعرابية يف عنرص من عنارص الرتكيب»(((.

((( الربهان يف علوم القرآن (.)318/1
((( منجد املقرئني (ص.)49
((( لسان العرب ( )558/13مادة «وجه» ،والقاموس املحيط (ص )1255مادة «وجه» ،واملعجم الوسيط (ص.)1016
((( الربهان يف علوم القرآن (.)339/1
((( اتلوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء (ص.)18
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القسم األول

اتلعريف بقراءة الكسايئ ،ودراسة توجيهه للقراءات
وحتته مبحثان:
املبحث األول

اتلعريف بقراءة الكسايئ
وحتته ثالثة مطالب:

املطلب األول :اهتمامه باإلقراء ومنهجه فيه:
مما ال ريب فيه أن الكسايئ  علم من أعالم املقرئني ،وقد قصده انلاس
ألخذ القراءة عنه ،فاكن جملسه اإلقرايئ يزخر بالعلماء املقرئني اذلين حرضوا ألخذ
َ
القراءة عنه مشافهة ،واكن ال يستطيع لكرثتهم إفراد لك طالب بوقت ،فيجمعهم ويقرأ
اجتمع ْ
َ
ت للكسايئ أمور لم جتتمع لغريه،
عليهم القرآن .قال أبو بكر بن األنباري:

َ
واحد انلاس يف القرآن ،يُكرثون عليه ،حىت ال يضبط األخذ عليهم ،فيجمعهم
فاكن

وجيلس ىلع كريس ويتلو القرآن من أوهل إىل آخره ،وهم يستمعون ،حىت اكن بعضهم
ينقط املصاحف ىلع قراءته ،وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه ،فريسمونها يف ألواحهم
وكتبهم .وقال إسحاق بن إبراهيم« :سمعت الكسايئ يقرأ القرآن ىلع انلاس مرتني» .وعن
خلف قال :كنت أحرض بني يدي الكسايئ وهو يتلو ،وينقطون ىلع قراءته مصاحفهم(((.
ُ
واكن إذا أخطأ يف جملس اإلقراء ثم نبه رجع إىل الصواب .يقول خلف  -وهو
ً
يصف جملس الكسايئ وقت اإلقراء« :-كنت أجلس أسفل املنرب ،فقرأ يوما  -أي
الكسايئ -يف سورة الكهف﴿ :

﴾

[الكهف:

 ،]34فنصب ﴿

فعلمت أنه قد وقع فيه ،فلما فرغ أقبل انلاس يسألون عن العلة يف ﴿

﴾

﴾ لم

((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)405/11وسري أعالم انلبالء (.)132/9
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َ
نصبه ،فرثت ِف وجوههم أنه أراد فتحة «أقل»﴿ :
ُ
«أكرث» فمحوه من كتبهم ،ثم قال يل :يا خلف يكون أحد من بعدي يسلم
الكسايئ:

﴾ [الكهف ،]39 :فقال

َ
من اللحن؟ قال :قلت :الّ ،
أما إذا لم تسلم أنت فليس يسلم أحد بعدك ،قرأت القرآن
ً
ً
َ
َ
صغريا ،وأقرأت انلاس كبريا،
وطلبت اآلثار فيه وانلحو(((.

املطلب اثلاين :سنده يف القراءة ورواته:
أما سنده يف القراءة :فقد تقدم يف ذكر شيوخه أنه قرأ ىلع عدد كبري من علماء
القراءات ،منهم :ابن أيب يلىل ،واعصم بن أيب انلجود ،ومحزة بن حبيب ،وأبو عمرو.
وسند الكسايئ  إىل انليب  يرجع إىل أسانيد هؤالء .قال ابن جماهد:
«واكن يلع بن محزة الكسايئ قد قرأ ىلع محزة ،ونظر يف وجوه القراءات ،واكنت العربية
علمه وصناعته ،واختار من قراءة محزة وقراءة غريه قراءة متوسطة غري خارجة عن
ُ
انلاس عنه
آثار من تقدم من األئمة ،واكن إمام انلاس يف القراءة يف عرصه ،واكن يأخذ

َ
ألفاظه بقراءته عليهم»(((.

وسأذكر هنا أحد أسانيد الكسايئ يف قراءته ،فقد قرأ  ىلع محزة ،وقرأ محزة
ىلع األعمش ،وقرأ األعمش ىلع حيىي بن وثاب ،وقرأ حيىي ىلع علقمة بن قيس،
وقرأ علقمة ىلع اعصم بن ضمرة ،وقرأ اعصم ىلع عبد اهلل بن مسعود  ،وقرأ
ابن مسعود ىلع انليب  .(((وبايق أسانيد قراءة الكسايئ عن محزة وغريه
مبسوط يف كتب القراءات ،فلريجع إيله فيها(((.
َ ْ
ً
وأما تالميذه يف القراءة فهم خل ٌق كثري كما تقدم أيضا ،لكن أسانيد قراءته
تدور ىلع راوييه ادلوري وأيب احلارث.
((( ينظر :سري أعالم انلبالء (.)134 - 131/9
((( السبعة (ص.)78
((( ينظر :املبسوط البن مهران (ص ،)73 - 72والنرش (.)172 - 165/1
((( ينظر :املبسوط (ص ،)73 - 72والنرش (.)172 - 165/1
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ادلوري :فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن َص ْهبان ُّ
فأما ُّ
ادلوري،
املقرئ انلحوي ابلغدادي الرضير ،شيخ العراق يف وقته ،قرأ ىلع إسماعيل بن جعفر،
َّ
والكسايئ ،وحيىي الزييدي ،وسليم ،وغريهم .ويقال :إنه أول من مجع القراءات وألفها،
قصده انلاس من اآلفاق ،وازدمحوا عليه لعلو سنده وسعة علمه ،وقرأ عليه خلق كثري
منهم :أمحد بن يزيد احللواين ،وأبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس ،وأمحد بن فرح،
وجعفر بن أسد انلصييب ،وكتب عنه أمحد بن حنبل ،تويف سنة (246ـه)(((.
وأما أبو احلارث :فهو الليث بن خادل أبو احلارث ابلغدادي املقرئ صاحب
َّ
الكسايئ ،واملقدم من بني أصحابه ،قرأ عليه وروى قراءته ،وسمع احلروف من محزة
ابن القاسم األحول ،وأيب حممد الزييدي ،وقرأ عليه سلمة بن اعصم ،وحممد بن حيىي
الكسايئ الصغري ،تويف سنة (240ـه)(((.

املطلب اثلالث :ماكنة قراءة الكسايئ:

َّ
من املسلم به عند أهل العلم أن لقراءة الكسايئ  ماكنة عظيمة بني انلاس،

فهو أحد القراء السبعة ،وإمام مدرسة الكوفة انلحوية .يقول أبو عبيد عن قراءة
ً
الكسايئ« :اكن الكسايئ يتخري القراءات ،فأخذ من قراءة محزة ببعض وترك بعضا،
ً
واكن من أهل القراءة ،ويه اكنت علمه وصناعته ،ولم جنالس أحدا اكن أضبط وال
أقوم بها منه» .وقال ابن جماهد عن قراءة الكسايئ« :فاختار من قراءة محزة وقراءة غريه
َّ
قراءة متوسطة غري خارجة عن آثار َم ْن تقدم من األئمة ،واكن إمام انلاس يف القراءة».
وقال أبو عمر ادلوري« :سمعت حيىي بن معني يقول :ما رأيت بعيين أصدق هلجة من
َّ
الكسايئ ،وقد قرأ الكسايئ ىلع محزة القرآن أربع مرات» .وقال أمحد بن رستم« :حدثنا
نصري بن يوسف ،قال :قرأت ىلع الكسايئ وأخربين أنه قرأ القرآن ىلع محزة ،وىلع
((( ينظر :معرفة القراء (ص ،)114 - 113وسري أعالم انلبالء ( ،)543 - 541/11واغية انلهاية (.)257 - 255/1
((( ينظر :معرفة القراء (ص ،)124واغية انلهاية (.)34/2
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مجاعة يف عرص محزة ،منهم ابن أيب يلىلَ ،
واله ْم ُّ
داين ،وأبو بكر بن عياش» .وقيل أليب
حفص ادلوري :كيف صحبتم الكسايئ ىلع ادلاعبة اليت فيه؟ قال :لصدق لسانه .وقال
ً
أمحد بن أيب رسيج« :سمعت أبا املعاين واكن اعملا بالقراءات يقول :الكسايئ القايض
ىلع أهل زمانه» .وقال أبو بكر بن أيب داود السجستاين« :أبو احلسن الكسايئ اإلمام
اذلي انتهت إيله رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة الزيات» .وقال الكسايئ« :كنت
ً
أقرئ انلاس يف مسجد دمشق فأغفيت يف املحراب فرأيت انليب  داخال
من باب املسجد ،فقام إيله رجل فقال:
حبرف َم ْن تقرأ؟ فأومأ إيل»(((.
ِ

((( ينظر :كتاب السبعة (ص ،)79 - 78ومعرفة القراء الكبار (ص ،)77 - 72واغية انلهاية (.)540 - 535/1

218

املبحث اثلاين

دراسة توجيه الكسايئ للقراءات
وحتته مطلبان :سيتناول الكالم يف هذا املبحث دراسة توجيه الكسايئ 

للقراءات من خالل مسأتلني جوهريتني يف توجيهه ،هما :ممزياته يف اتلوجيه ،ومصادره
فيه ،وذلك يف املطلبني اتلايلني ،وهما:

املطلب األول :ممزيات توجيه الكسايئ للقراءات:

يتمزي توجيه الكسايئ  للقراءات بممزيات عدة يه:
ً
َ
أوال :كونه أحد العرشة :فالكسايئ  أحد القراء العرشة اذلين أمجعت
ِّ
األمة ىلع تليق قراءتهم بالقبول ،وهو أمر يعطي توجيهه مصداقية علمية كبرية؛ ألن
من عرف القراءة ووجهها ليس مثل من َّ
وجهها من غري علم دقيق بها.
ً
ثانيا :سعة علمه :ف ِم َّما ال شك فيه أن الكسايئ  أحد علماء األمة األفذاذ،

وقد شهد هل بغزارة العلم مجع من العلماء .قال الفراء :قال يل قوم :ما اختالفك ِإىل
الكسايئ وأنت مثله ِف العلم؟ فأعجبتين نفيس فناظرته وزدت ،فكأين كنت طائرا

أرشب من حبر ،وقد تقدمت نبذة من الكالم ىلع سعة علمه(((.
ً
ثاثلا :إمامته يف اللغة :فالكسايئ  علم من أعالم انلحو واللغة ،وهو إمام

مدرسة انلحو الكوفية ،وقد شهد بسعة معرفته بلغة العرب القايص وادلاين ،يقول
اإلمام الشافيع  :من أراد أن يتبحر ِف انلحو فهو عيال ىلع الكسايئ((( .واكن أعلم

انلاس بانلحو ،وواحدهم يف الغريب ،وسمعه أعرايب يتلكم فقال« :ما يف العرب أعلم
منك» .وقال أمحد بن فرح« :سمعت أبا عمر ادلوري يقول :قرأت هذا الكتاب «معاين
الكسايئ» ف مسجد َّ
السواقني ببغداد ىلع أيب مسحل وىلع الطوال ،وىلع سلمة ،ومجاعة.
ِ
((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)405/11وسري أعالم انلبالء (.)132/9
((( ينظر :اغية انلهاية (.)538/1
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ً

َ
قال :فقال أبُو مسحل :لو قرئ هذا الكتاب عرش مرات الحتاج من قرأه أن يقرأه»(((.
ً
ومواقفه اليت تدل ىلع سعة علمه بلغة العرب كثرية جدا ،ولو استفضنا فيها
لطال الكالم(((.
ً
رابعا :أن اتلوجيه عنده تابع للرواية :فالكسايئ  ال يعتمد ىلع وجه يف اللغة
يف قبول القراءة ما لم تصح القراءة عنده باألثر ،فاستمع إيله وهو يقول « :لو

قرأت ىلع قياس العربية لقرأت﴿ :

ولكين قرأت ىلع األثر»(((.

﴾ [انلور ]11 :برفع الاكف(((؛ ألنه أراد عظمه،

فهو هنا يرفض أن يقرأ ىلع قياس العربية لعدم اعتضاد وجهها باألثر عنده.
مع أن قراءة رفع الاكف قراءة متواترة قرأ بها يعقوب احلرضيم -أحد القراء
العرشة  -لكن يبدو من هذا الكالم أنها لم تصل الكسايئ بسند يمكن أن يعتمد
عليه يف القراءة بها يف ذلك الوقت.
ً
َّ
ُ
خامساَ :و َرعه :فالكسايئ  يتحل بالورع وعدم القول يف توجيه القراءة
بغري علم ،وهلذا نراه يتوقف يف توجيه بعض القراءات فيرصح بأنه ال يدري وجهها
ّ
يف اللغة ،يقول  يف قراءة تشديد «إن»((( من قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [هود« :]111 :ما أدري ما وجه هذه القراءة»(((؟ ويف رواية عنه أنه قال يف توجيهها:

((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)408 - 405/11ومعجم حفاظ القرآن عرب اتلاريخ (.)345/1
((( لالسزتادة عن هذا املوضوع ينظر :اجلرح واتلعديل ( ،)182/6واثلقات البن حبان (.)458 - 457/8
((( قرأها يعقوب احلرضيم بضم الاكف ،وقرأها ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش ( ،)331/2وإحتاف فضالء البرش
(ص ،)409وسيأيت نقل كالمه يف توجيهها عند الكالم عليها يف حملها.
(((	مجال القراء (ص.)330
((( قرأ نافع وابن كثري بتخفيف نون «إن» وميم «ملا» ،وقرأ أبو عمرو والكسايئ ويعقوب وخلف العارش بتشديد «إن»
ً
وختفيف «ما» ،وقرأ ابن اعمر وحفص عن اعصم ومحزة وأبو جعفر بتشديدهما معا ،وقرأ شعبة عن اعصم بتخفيف
نون «إن» وتشديد ميم «ملا» .ينظر :النرش ( ،)328/2 ،218/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)326
((( ابلحر املحيط أليب حيان ( ،)217/6وينظر :غرائب اتلفسري ( ،)521/1وإجياز ابليان عن معاين القرآن (،)427/1
ومدارك اتلزنيل (.)87/2
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ً
«اهلل أعلم ،ال أعرف هلذه القراءة وجها»(((.
وهذه األمور يه  -فيما أرى  -ممزيات توجيه الكسايئ  للقراءات من خالل
هذه انلصوص املروية عنه يف هذا ابلحث ،والعلم عند اهلل.

املطلب اثلاين :مصادر الكسايئ يف اتلوجيه:

إن املتتبع تلوجيه الكسايئ  يدرك أن مصادره يف توجيه القراءات تتلخص

فيما ييل:

ً
ً
أوال :القرآن الكريم والقراءات القرآنية :فالكسايئ أحيانا يوجه القراءة بأن

وجهها اللغوي جاء يف آية أخرى ،مثل :كالمه ىلع توجيه القراءتني يف «وأوىص» إذ
قال« :هما لغتان معروفتان ،تقولَّ :
وصيتك وأوصيتك ،كما تقولَّ :
كرمتك وأكرمتك،
والقرآن ينطق بالوجهني ،قال اهلل﴿ :
﴿

﴾ [الشورى.(((»]13 :

﴾ [النساء]131 :

ً
وأحيانا يستدل بأن وجه القراءة اللغوي جاءت عليه قراءة أخرى مثل :كالمه

ىلع قراءة أيب جعفر يف «يلجزي»((( من قول اهلل تعاىل﴿ :
ً
[اجلاثية ،]14 :فقال« :معناه يلجزي اجلزاء قوما ،نظريه﴿ :

﴾

﴾

[األنبياء ]88 :ىلع قراءة ابن اعمر وأيب بكر يف سورة األنبياء»((((((.
ثانياً :اعتماده ىلع لغة العرب يف اتلوجيه :فكثريا ً ما ِّ
يوجه القراءة أو القراءات

بأن توجيهها راجع الختالف لغات العرب يف انلطق بهذه اللكمة ،مثل :كالمه ىلع
((( اللباب (.)586/10
ََ
ْ
َ
((( قرأ نافع وأبو جعفر وابن اعمر﴿ :وأوص﴾ بهمزة مفتوحة بني الواوين ،مع ختفيف الصاد ،وقرأ بايق العرشة:
بتشديد الصاد من غري همزة .ينظر :النرش ( ،)223 - 222/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)193

((( قرأ أبو جعفر بايلاء املضمومة وفتح الزاي ،وقرأ ابلاقون بانلون املفتوحة وكرس الزاي ،وقرأها نافع وابن كثري
وأبو عمرو واعصم ويعقوب بايلاء املفتوحة وكرس الزاي .ينظر :النرش ( ،)372/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)502
((( قرآ﴿ :نُ ِّ
ج﴾ بنون واحدة مشددة مع تشديد اجليم .ينظر :النرش ( ،)324/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)334

((( سيأيت نقل كالمه بتمامه يف كالمه ىلع اآلية [ ]14من سورة اجلاثية.
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القراءتني يف لكمة« :حج»((( من قول اهلل تعاىل﴿ :

[آل عمران ،]97 :حيث عللهما بأنهما لغات للعرب ال فرق بينهما(((.

﴾

ً
والكسايئ عند توجيهه باللغة أو اللغات ال ينسب اللغة أحيانا ملن نطق بها
ً
مكتفيا بقوهل« :لغتان» أو «لغات» مثل كالمه املتقدم قبل قليل يف القراءتني يف
ً
«حج» ،وأحيانا ينسب اللغة ملن نطق بها من العرب ،مثل كالمه ىلع القراءتني يف:
﴾ [ابلقرة ،]34 :فقد َّ
«للمالئكة»((( من قول اهلل تعاىل﴿ :
وجه
قراءة ضم اتلاء بأنها لغة إحدى القبائل العربية ،يه أزد شنوءة(((.
ً
ثاثلا :اعتماده ىلع الشعر :فالشعر مصدر أصيل من مصادر الكسايئ يف اتلوجيه،
ً
فكثريا ما يستشهد للوجه اللغوي للقراءة بوروده يف الشعر ،مثل ما ذكر عند توجيهه
َّ ْ
قراءة عدم اهلمز يف« :انليب» بغري همز((( ،إذ استدل َلوج ِهها اللغوي بوروده يف الشعر(((.
رابعاً :اعتماده ىلع كالم انلحاة :فربما َّ
وجه القراءة بأن أئمة انلحو يرجحون هذا
الوجه ،كما يف كالمه ىلع القراءات يف ﴿

﴾((( من قول اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [طه ،]63 :فقد استدل لقراءة اجلمهور بكالم انلحاة ،فقال« :أما قدماء

((( قرأ حفص عن اعصم ومحزة والكسايئ وأبو جعفر وخلف العارش :بكرس احلاء ،وقرأ بايق العرشة بفتحها .ينظر:
النرش ( ،)241/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)227
((( سيأيت نقل كالمه بنصه عند توجيه اآلية املذكورة.
((( قرأ أبو جعفر خبلف عن ابن وردان بضمها ،والوجه اثلاين البن وردان عنه إشمام الكرسة الضم ،وقرأ بايق العرشة
بكرسها .ينظر :النرش ( ،)210/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)175
((( سيأيت نقل كالمه بنصه عند الكالم ىلع القراءة املذكورة.
((( قرأ نافع ما اشتق من لفظ انلبوءة باهلمز يف مجيع القرآن ،وقرأه بايق العرشة بايلاء .ينظر :النرش ( ،)212/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)180
((( سيأيت نقل كالمه بنصه عند الكالم ىلع القراءة املذكورة يف اآلية [ ]61من سورة ابلقرة.
((( قرأ نافع وابن اعمر وشعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ وأبو جعفر ويعقوب وخلف الزبار بتشديد «إن» و«هذان»
باأللف ،وختفيف انلون ،وقرأ ابن كثري بتخفيف «إن» و«هذان» باأللف مع تشديد انلون ،وقرأ حفص عن اعصم
مثله ،غري أنه خفف نون «هذان» ،وقرأ أبو عمرو بتشديد «إن» و«هذين» بايلاء مع ختفيف انلون .ينظر :النرش
( ،)321/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)384
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انلحويني فإنهم قالوا :هو ىلع تقدير :إنه هذان ،فحذف اهلاء.(((»...
ً
خامسا :اعتماده ىلع األسايلب العربية يف اتلوجيه :مثل تعليله اختيار قراءة
﴾ [الفاحتة ،]4 :فقد عللها

املد يف «مالك» باملد((( من قول اهلل تعاىل﴿ :
ً
ً
تعليال بالغيا هو دالتله ىلع سعة الفضل والرمحة ،وهو أمر يناسب اختصاصه بملك
يوم ادلين؛ لشدة حاجة انلاس لكرثة رمحته  وسعة فضله يف ذلك ايلوم ،كما تدل
كذلك ىلع ُّ
تفرده بامللك يف يوم ادلين ،وكرثة مملواكته من جن وإنس وطري وغريها(((.
هذه يه مصادر الكسايئ يف توجيه القراءات حسب رأيي.
وبهذا ينتيه القسم األول من هذا ابلحث ،ويليه القسم اثلاين وهو توجيه
ً
الكسايئ للقراءات القرآنية مرتبا ىلع سور القرآن الكريم.

((( سيأيت نقل كالمه بكماهل عند توجيهه للقراءات يف اآلية [ ]63من سورة طه.
َ
﴾ باملد :اعصم ،والكسايئ ،ويعقوب ،وخلف العارش ،وقرأ ابلاقون بالقرص .ينظر :النرش (،)227/1
((( ق َرأ﴿ :
وإحتاف فضالء البرش (ص.)163 - 162

((( ينظر :الكشف ( ،)115 - 114/1ومعالم اتلزنيل ( ،)78/1وسيأيت نقل كالم الكسايئ بنصه واتلعليق عليه عند
الكالم ىلع اآلية املذكورة بعد قليل.
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القسم اثلاين

توجيه الكسايئ مرتب اآليات حسب ورودها يف املصحف الرشيف
يتضمن هذا القسم من ابلحث توجيه يلع بن محزة الكسايئ  للقراءات
ً
املتواترة مرتبا ىلع ترتيب اآليات يف املصحف الرشيف.
اآلية األوىل :قال اهلل تعاىل﴿ :
((( َْ
يف تعليل اختياره قراءة «مالك» باملد « :اقرأ﴿ :

﴾ [الفاحتة ،]4 :قال الكسايئ 

﴾؛ ألن هذه القراءة يه

ادلالة ىلع الفضل الكثري والرمحة الواسعة»(((.
َّ
فقد وجه هذه القراءة بتوجيه باليغ ،وهو أنها أكرث داللة ىلع سعة رمحة اهلل 

وفضله ،لكن ذلك ال يدل ىلع عدم داللة قراءة القرص ىلع سعة الرمحة والفضل ،فقد
ٌ
علل من قرأ بالقرص اختياره بأن القرص أبلغ؛ ألدلة ذكروها منها :أن لك َم ِلك مالك،
َ َ
وليس لك مالك َملاكً ،وأن صفة ُ
الملك ال تطلق إال ىلع َم ْن َملك أشياء كثرية(((.
ِ
اآلية اثلانية :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[ابلقرة .]11 :قال القرطيب((( يف الكالم ىلع «قيل»(((« :وقال الكسايئ :وجيوز إشمام القاف
ُ
الضم؛ يلدل ىلع أنه ملا لم ي ُ َس َّم فاعله»(((.
فقوهل« :يلدل ىلع أنه ملا لم يسم فاعله» :توجيه لقراءة اإلشمام اليت اختارها ،وهو

تعليل سديد؛ ألن هذا الفعل إذا أسند ملا لم يسم فاعله جاز فيه الكرس ،واإلشمام،
ً
ُ
وسمع فيه الضم أيضا(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

تقدم عزو القراءتني فيها يف (ص.)13
مفاتيح الغيب (.)207/1
ينظر :معاين القراءات (ص ،)23 - 22والكشف مليك (.)118 - 115/1
هو حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،أحد كبار العلماء املفرسين ،من كتبه «اجلامع ألحاكم القرآن» ،و«اتلذكرة»،
(ت671 :ـه) .ينظر :األعالم للزريلك ( ،)322/5ومعجم املؤلفني (.)296/8
قرأ هشام عن ابن اعمر ،والكسايئ ورويس عن يعقوب :بإشمام كرس القاف الضم ،وقرأ ابلاقون بالكرس اخلالص.
ينظر :النرش ( ،)208/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)171
اجلامع ألحاكم القرآن (.)201/1
ينظر :رشح الاكفية الشافية (.)604/2
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اآلية اثلاثلة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،]30 :قال الكسايئ يف

توجيه قراءة فتح ايلاء يف «إين»(((« :رأيت العرب إذا لقيت عندهم ايلاء همزة فتحوها»(((.
َّ
فقد َوجه  فتح ياء اإلضافة بأنه رأى العرب تفعله.

ُّ
وسيمر بنا
وتوجيه بعض القراءات بأنها لغة للعرب معروف عند علماء اتلوجيه،

يف ابلحث توجيه الكسايئ  لكثري من القراءات بأنها لغات للعرب ،وهو توجيه
صحيح ،فبعض القراءات ليس هل توجيه إال أنها راجعة الختالف لغات العرب يف
انلطق باللكمة ،وأمثلته كثرية يف كتب اتلوجيه(((.
ُ
نظائر يف توجيهه
والكسايئ هنا َو َّجه قراءة فتح ايلاء  -مع أنه لم يقرأ بها -وذللك
 ،وهو أمر يدل ذلك ىلع ُّ
جترده للحق ،وعدم تعصبه لقراءته.

﴾ [ابلقـرة .]34 :قـال

اآليـة الرابعـة :قـال اهلل تعـاىل﴿ :
ْ
َ
َ
ابـن اجلـوزي(((« :اعمـة القـراء ىلع كرس اتلـاء مـن﴿ :ال َمالئِكـ ِة﴾((( ،وقـرأ أبو جعفر

واألعمـش((( بضمهـا يف الوصـل» .قـال الكسـايئ« :يه لغـة أزد شـنوءة»(((.
فقد َو َّجه القراءة بأنها جاءت ىلع لغة أزد شنوءة ،ويه قبيلة عربية معروفة ،وهو
ً
َ
نطق ْ
ت بها ،وهو أمر كثريا ما يفعله.
هنا نسب اللغة للقبيلة اليت
((( قرأ بفتح ايلاء فيها :نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ،وقرأ ابلاقون بإساكنها .ينظر :النرش ( ،)123/1وإحتاف
فضالء البرش (ص.)145
((( املحرر الوجزي (.)123/1
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)99 ،92والكشف (.)305 ،302/1
َّ
((( هو عبد الرمحن بن يلع أبو الفرج بن اجلوزي القريش ابلغدادي ،علمة عرصه يف اتلاريخ واحلديث وغريها ،اكن
ً
ً
اعملا واعظا كثري اتلأيلف ،هل حنو ثالثمائة مصنف( ،ت597 :ـه) .ينظر :وفيات األعيان ( ،)142 - 140/3واألعالم
(.)317 - 316/3
((( تقدم عزو القراءتني فيها.
ً

((( هو سليمان بن مهران األسدي بالوالء ،امللقب باألعمش :تابيع ،مشهور ،اكن اعملا بالقرآن واحلديث والفرائض .من
شيوخه يف القراءة :إبراهيم انلخيع وزر بن حبيش .وممن أخذ عنه القراءة محزة الزيات وابن أيب يلىل( .ت148 :ـه).
ينظر :سري أعالم انلبالء ( ،)358 - 344/6واغية انلهاية (.)316 - 315/1
((( زاد املسري (.)54/1
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اآلية اخلامسة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة .]51 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة املد يف ﴿

﴾(((« :واعدنا

موىس  إنما هو من باب املوافاة ،وليس من الوعد يف يشء ،وإنما هو من

قولك :موعدك يوم كذا وموضع كذا»(((.
فقد َو َّجه قراءة إثبات األلف بأنها من املوافاة اليت بمعىن احلضور يف وقت املوعد،
وليست من الوعد اذلي هو جمرد الزتام باحلضور يف املوعد.
َ
وقد َو َّجه ُ
بعضهم هذه القراءة باتلوجيه اذلي استبعده الكسايئ ،فرأى أنها من
املواعدة ،فاهلل  وعد موىس ،وموىس وعد اهلل  باحلضور يف املوعد ،وعليه
ْ ٌ
تكون املفاعلة ىلع أصلها واقعة من طرفني ،لكنها من اهلل َ وعد ،ومن موىس
كطارقْ ُ
َ
ت
قبول هلذا الوعد ،ويمكن أن تكون من باب ميجء «فعل» ىلع وزن «فاعل»،
ُ
انلعل،
واعقبت اللص(((.
اآلية السادسة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة .]61 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة عدم اهلمز يف «انليب»« :انليب بغري
ً
َّ
همز((( :الطريقُ ،
فس ِّمـي الرسول نبيا ...ألنه طريق إىل اهلدى ،ومنه قول الشاعر(((:
َ َْ
«و َعدنا» من غري ألف بعد الواو ،وقرأ بايق العرشة بإثبات األلف بعدها .ينظر:
((( قرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب:
النرش ( ،)212/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)178 - 177
((( حاشية الشهاب ىلع تفسري ابليضاوي (.)160/2
((( ينظر :معاين القراءات لألزهري (ص ،)47والكشف ( ،)293/1واملوضح (.)274/1
((( تقدم عزو القراءتني فيها.
((( ابليت ألوس بن حجر من أبيات هل يريث فيها فضالة بن لكدة األسدي ،وأوهلا قوهل:
َ
َ َ
َ َّ
َّ ْ
َّ ِّ
ـــب لــــو أنــــه
علــــى السيــــ ِد الصع ِ

َُ
ُ
يقــــوم

َ َ
علـــــى

ذ ِْر َوة

ِــــب
الصاق
ِ

ً
والرتم :الكرس ،يقال :رتم أنفه ،إذا كرسه ،وانليب :ما ارتفع من األرض ،ويطلق ىلع الطريق أيضا ،والاكثب اسم
موضع ،أو املاكن اذلي جتتمع فيه احلىص انلادرة ،ومعىن ابليت :ألصبحت دقاق احلىص متكرسة يف الطريق من
املاكن املسىم بالاكثب .ينظر :شمس العلوم ( ،)6464/10ولسان العرب ( ،)703/1وتاج العروس (،)112 - 111 ،107/4
والشاهد قوهل« :ماكن انليب» ،ووجه االستشهاد :ميجء لفظ «انليب» يف هذا ابليت بغري همز بمعىن الطريق.
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َ َ ْ َ َ َ ْ ً َ ُ َْ َ
الــى
لصبــح رتمــا دِقــاق

َ ْ َ
َ
مــا َن انلَّ ِّ
ِــب»
ــي مِــن الكث ِ
ِ

(((

ً
فقد َّ
وجه قراءة اهلمز بأن معناها الطريق ،مستشهدا ذللك بورود هذا املعىن يف
شعر العرب.
﴾ [ابلقرة .]102 :قال أبو حيان

اآلية السابعة :قال اهلل تعاىل﴿ :
َّ َّ
الشياط َ
َ
ني﴾(((« :وقال الكسايئ والفراء((( :االختيار
لكن
ِ
يف توجيه القراءتني يف﴿ :و ِ

(((

التشديد إذا اكن قبلها واو ،واتلخفيف إذا لم يكن معها واو ،وذلك ألنها خمففة

تكون اعطفة ،وال حتتاج إىل واو معها ،كـ«بل» فإذا اكنت قبلها واو لم تشبه «بل»؛
ألن «بل» ال تدخل عليها الواو ،فإذا اكنت (لكن) مشددة عملت عمل (إن) ،ولم
تكن اعطفة»(((.
ً
فقد َب َّ َ
ي يف هذا املثال اختياره التشديد ،معلال ذلك بأن «لكن» إن سبقت بواو

ُ
شددت ،وعملت عمل «إن» انلاسخة ،وأنها إن لم تسبق بواو صارت اعطفة خمففة ،ولم
ً
يغب عنه أن يبني اختياره قراءة التشديد ،معلال ذلك االختيار بما تقدم.
لكن املتواتر عن الكسايئ هنا اتلخفيف وليس التشديد ،فكونه اختار
التشديد حمل نظر ،لكن توجيهه هلا مع أنه لم يقرأ بها فضيلة تشكر هل .

((( الكشف وابليان (.)207/1
ً

((( هو حممد بن يوسف ،العالمة أبو حيان األندليس املقرئ انلحوي ،اكن اعملا بالقراءات واتلفسري وانلحو وغريها،
ومن مؤلفاته «ابلحر املحيط يف اتلفسري» (ت745 :ـه) .ينظر :فوات الوفيات ( ،)72 - 71/4وطبقات الشافعية
للسبيك (.)279 - 276/9
((( قرأ ابن اعمر ومحزة والكسايئ وخلف بتخفيف انلون« :لكن» ورفع االسم بعدها ،وقرأ بايق العرشة بتشديد انلون
ونصب االسم بعدها .ينظر :النرش ( ،)219/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)189 - 188
ً
((( هو حيىي بن زياد الفراء الكويف ،موىل بلين أسد ،أخذ عن الكسايئ وغريه ،اكن اعملا إماما ثقة .قال عنه ثعلب :لوال
ً

الفراء ملا اكنت اللغة( .ت207 :ـه) .ينظر :نزهة األبلاء (ص ،)84 - 81ووفيات األعيان (.)182 - 176/6
((( ابلحر املحيط أليب حيان ( .)524 - 523/1وينظر :ادلر املصون (.)30/2
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﴾ [ابلقرة .]132 :قال
اآلية اثلامنة :قال اهلل تعاىل﴿ :
الكسايئ يف توجيه القراءتني يف« :وأوىص»(((« :هما لغتان معروفتان ،تقولَّ :
وصيتك

وأوصيتك ،كما تقولَّ :
كرمتك وأكرمتك ،والقرآن ينطق بالوجهني ،قال اهلل﴿ :
﴾ [النساء﴿ ،]131 :

﴾ [األنعام ،]152 - 151 :وقال﴿ :

﴾ [الشورى﴿ ،]13 :

﴾ [النساء ،]11 :و﴿

﴾ [النساء ،]12 :والتشديد أكرث»(((.
ً
فقد َو َّجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة ،مستشهدا بورود اللغتني
َّ
يف القرآن الكريم ،مثل ورود «وص» بدون ألف يف ﴿
﴾ ،واآليتني اللتني
ُ
ذكرتا بعدها ،ومثل ورود «أوىص» يف ﴿
﴾؛ لكونه مضارع «أوىص» باأللف،
وكذاك يف اآلية اليت ذكرت بعدها لكونها مصدر «أوىص» ،ثم ختم كالمه بأن التشديد

أكرث ،ولعل ذلك بيان منه لسبب اختياره قراءة التشديد وحذف األلف.
﴾
اآلية اتلاسعة :قال اهلل تعاىل﴿ :
ِّ ُْ
َّ ُْ
[ابلقرة .]208 :قال الكسايئ  يف توجيه القراءتني يف «السلم»(((« :السلم والسلم
ِّ ْ
َّ ْ
ِّ
اكحلل واحلالل .قال(((:
واحد»((( .ويف رواية عنه أنه قال« :السلم والسلمِ ،
َُ ْ َ
َْ
ْ َ َّ َ ْ
َوقفنــا فقلنــا أ ُّي ِســل ٍم فســلمت

ْ
ِسلم :أي سالم عليك»(((.

َ
ْ َّ
َ ْ ْ َ ُ َّ ُ
ـر ِق الغمــام اللوائِــح
كمــا الَــك بالـ

((( تقدم عزو القراءتني فيها.
((( حجة القراءات (ص.)115
((( قرأ نافع وابن كثري والكسايئ وأبو جعفر بفتح السني فيها ،وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش ( ،)227/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)201
((( إعراب القرآن للنحاس ( .)104/1وينظر :فتح القدير (.)241/1
((( ابليت ورد يف عدة مصادر من غري عزو ،ويف بعضها اختالف يف اللفظ .ينظر :املحكم ( ،)239/3وشمس العلوم
( .)3152/5واتلك :ازدحم ،تقول العرب :اتلك القوم :ازدمحوا .ينظر :مقاييس اللغة ( ،)208/5مادة :ألك .واللوائح:
الطوالع .ينظر :اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف (ص.)293
((( شمس العلوم (.)3152/5

228

ً
فقد َّبي  أن معىن القراءتني واحد ،مستدال ىلع ذلك بورود السلم يف الشعر
بمعىن السالم.
اآلية العارشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

يف توجيه قراءة الرفع يف﴿ :

﴾ [ابلقرة .]233 :قال الكسايئ

﴾((( ،قال« :هو نسق ىلع قوهل﴿ :

﴾

[ابلقرة.(((»]233 :
فقد َّ
﴾ وهو فعل مرفوع
وجه قراءة الرفع بأن الفعل فيها معطوف ىلع ﴿
ً
اتفاقا بني القراء.
والكسايئ هنا َو َّجه قراءة لم يَقرأ بها؛ لكنها متواترة قرأ بها غريه ،والغالب عليه
توجيه ما قرأ به ،لكن توجيهه هلا يدل ىلع إنصاف أهل العلم وجتردهم للحق ،فقد
َّ
الكسايئ ُ -
ُّ
إمام الكوفيني  -قراءة برصية.
وجه
اآلية احلادية عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة.]249 :

َ ًَ
قال حممد ثناء اهلل(((« :قرأ أهل احلجاز وابلرصة« :غ ْرفة» بفتح الغني ،وابلاقون
بالضم(((» .قال الكسايئ« :بالضم ما حيصل يف الكف من املاء عند االغرتاف ،وبالفتح

االغرتاف ،فهو منصوب ىلع املفعويلة ،أو املصدرية ىلع اختالف القراءتني»(((.
فقد َب َّ َ
ي يف هذا املثال أثر اختالف حركة الغني من اللكمة يف توجيه القراءتني،
ً
موضحا إعرابها ىلع لك منهما.
((( قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب برفع الراء ،وقرأ بايق العرشة غري أيب جعفر بفتحها ،واختلف عن أيب جعفر فروي
عنه إساكنها خمففة ،وروي عنه الفتح مثل اجلمهور .ينظر :النرش ( ،)228/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)204
((( اللباب يف علوم الكتاب (.)176/4
((( هو حممد ثناء اهلل اهلندي ،ابلاين ،انلقشبندي ،احلنيف ،اعلم مفرس ،من مؤلفاته «اتلفسري املظهري»( .ت1216 :ـه).
ينظر :معجم املؤلفني (.)144/9
((( قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر :بفتح الغني ،وقرأ بايق العرشة بضمها .ينظر :النرش ( ،)230/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)207
((( اتلفسري املظهري ( .)350/1وينظر :معالم اتلزنيل (.)336/1
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﴾ [ابلقرة.]260 :
﴾(((« :وقال الكسايئِّ :
وجههن

اآلية اثلانية عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

قال ابن زجنلة((( يف توجيه قراءة ضم الصاد يف﴿ :
ُ ْ َ
َّ
أقب ْل َّ
يلع واجعل وجهك إيل»(((.
إيلك .قال :والعرب تقول :ص وجهك إيل؛ أيِ :
ً
ْ
فقد َب َّ َ
ي أن معىن قراءة الضمَ :و َّجههن إيلك ،مستدال ذللك بكالم العرب.
اآلية اثلاثلة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

الشواكين((( يف كالمه ىلع القراءتني يف﴿ :
ً
﴾ ،وقوهل﴿ :
أنصبهما مجيعا ،يعين قوهل﴿ :

﴾ [آل عمران .]19 :قال

﴾(((« :وقرئ بفتح «أن» .قال الكسايئ:

﴾ ،بمعىن

شهد اهلل أنه كذا ،وأن ادلين عند اهلل»(((.

فقد وجه قراءته بنصب «إن» يف املوضعني بأنها ىلع عطف «أن» اثلانية ىلع «أن»
ً
األوىل ،وحرف العطف هنا مقدر وليس مذكورا ،وهو مسموع يف كالم العرب ،ومن
شواهده عند انلحاة قول الشاعر(((:

ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
كيف أصبحــت كيف أمســيت مِما

ُ َ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ُ َّ
يــم
يــزرع الــود ِف فــؤا ِد الك ِر ِ

ً
ً
((( هو عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ،أبو زرعة ،اعلم بالقراءات ،اكن قاضيا مالكيا ،قرأ ىلع ابن فارس ،من أشهر
كتبه «حجة القراءات» تويف بعد سنة (382ـه) .ينظر :حجة القراءات (ص ،)30 - 25واألعالم (.)325/3
((( قرأ محزة وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بكرس الصاد ،وقرأ ابلاقون بضمها .ينظر :النرش ( ،)232/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)209
((( حجة القراءات (ص.)145
((( هو حممد بن يلع بن حممد الشواكين الفقيه املجتهد ،من كبار علماء ايلمن ،ويل القضاء ،وهل مؤلفات كثرية منها:
«نيل األوطار من أرسار منتىق األخبار» ،و«ابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»( .ت1250 :ـه) .ينظر :ابلدر
الطالع ( ،)225 - 214/2واألعالم (.)298 - 297/6
((( قرأ الكسايئ بفتح اهلمزة من« :أن ادلين» وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش ( ،)238/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)221
((( فتح القدير ( .)374/1وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن (.)43/4
((( ابليت ورد يف عدة مصادر من غري نسبة .ينظر :اخلصائص البن جين ( ،)291/1ورشح الاكفية الشافية (.)1261 - 1260/3
ومعىن ابليت :أن املواظبة ىلع إفشاء السالم مما يورث صاحبه املودة واملحبة يف قلوب الكرماء؛ ألنهم ال يريدون
من الشخص إال حسن األخالق.
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أي :كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ فحذف حرف العطف وهو مشهور عند
انلحاة(((.
اآلية الرابعة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾(((« :وقد روى

﴾ [آل عمران .]75 :قال أبو حيان يف كالمه ىلع القراءات يف ﴿
الكسايئ أن لغة َعقيل و ِكالب :أنهم خيتلسون احلركة يف هذه اهلاء إذا اكنت بعد
ً
متحرك ،وأنهم يسكنون أيضا .قال الكسايئ :سمعت أعراب َعقيل و ِكالب يقولون:
ْ َ َ ٌ
َُ
«ل ِ َر ِّبه لكنُود» باجلزم((( ،و«لرب ِه لكنود» بغري تمام و«له مال» ،وغري َعقيل و ِكالب ال
يوجد يف كالمهم اختالس ،وال سكون يفُ :
هل وشبهه ،إال يف رضور ٍة ،حنو قوهل(((:
َ َ
َوقال(((:

َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ َ ٌ
لُ زجل كأنه ص ْوت حا ِد

َّ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
إِل ِلن عيونه سيل َوادِيها»

(((

((( لالسزتادة عن هذا املوضوع ينظر :اخلصائص ( ،)291/1ورشح الاكفية الشافية (.)1261 - 1260/3
((( قرأ بإساكن اهلاء من هذه اللكمة :شعبة وأبو عمرو ومحزة وأبو جعفر يف أحد وجهيه ،وهشام يف أحد أوجهه كذلك،
وقرأ بقرص اهلاء من غري صلة فيها يعقوب وقالون ،وأبو جعفر يف الوجه اآلخر هل ،وابن ذكوان يف أحد وجهيه،
وهشام يف الوجه اثلاين هل ،وقرأ بايق العرشة بإشباع الصلة فيها ،بما فيهم هشام يف الوجه اثلالث ،وابن ذكوان يف
وجهه اثلاين .ينظر :النرش ( ،)305/1وإحتاف فضالء البرش (ص.)50
((( إن اكن أوردها ىلع أنها قراءة ،فيه شاذة ،لم يقرأ بها أحد من العرشة.
َّ
للشماخ بن رضار الغطفاين يصف محار وحش ،وبقية ابليت قوهل:
((( ابليت
َ َ َ َ َْ َ َ
ِيق َة أ ْو َزم ُ
ِري
إِذا طلب الوس

ينظر :الكتاب لسيبويه ( ،)30/1واجلمل يف انلحو (ص.)235

والشاهد من ابليت :قوهل« :كأنه» باالختالس ،حيث لم يصل اهلاء بواو ،وهو يشهد لقراءة االختالس يف اآلية.
((( ابليت ورد يف عدة مصادر من غري نسبة ،وأوهل قوهل:

ََ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ٌ
ب ن َوهُ عطش
وأشب الماء ما ِ

ينظر :همع اهلوامع ( ،)235/1وخزانة األدب (.)270/5
ْ
والشاهد من ابليت قوهل« :ألن عيونه »...فقد سكن اهلاء ،وهو شاهد لقراءة من قرأ بإساكن اهلاء فيها من القراء.
((( ابلحر املحيط أليب حيان (.)222/3
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فقد وجه  قراءة االختالس وقراءة اإلساكن بأنهما جاءتا ىلع لغة قبيلتني
من العرب ،هما عقيل وكالب ،وقراءة املد بأنها ىلع لغة بايق العرب اذلين ذكر عنهم
أنهم ال يسكنون هاء الضمري وال خيتلسونها إال يف رضورة الشعر اذلي أورد شاهدا
منه ىلع ذلك.
اآلية اخلامسة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران .]81 :قال انليسابوري(((« :قال الكسايئ :وأما قوهل﴿ :

فإن معناه  -واهلل أعلم  -ملهما آتيتكم ،يريد مذهب اجلزاء .قال﴿ :
ً
﴾ [آل عمران ،]81 :فاكن هذا جوابا لقوهل﴿ :

﴾

﴾ .قال الكسايئ :وهذا قول من فتح الالم ،(((﴾ ﴿ :وكذلك يقرؤها هو ،ويه يف
ً
َْ ُ
قراءة أيب عمرو أيضا ،وكذلك قرأها أهل املدينةِ ،إال أنهم قرؤوا« :آتينَاك ْم» بانلون .قال
الكسايئ« :وقد ذكر عن حيىي بن وثاب((( أنه اكن يكرس الالم يف قوهل﴿ :
﴾،
ْ
﴿
﴾ ،يعين :أنه إن أتاكم ِذك ُر حممد  يف
اتلوراة تلؤمنن به؛ أي :يلكونن إيمانكم لِذلي عندكم ِف اتلوراة من ذكره»(((.
َ
ُّ
الكسايئ قراءة فتح الالم بأنها ىلع اجلزاء ،وقوهل وجوابه ﴿
فقد َو َّجه

أي :إنه وارد يف سياقه؛ ألن اجلواب هو ﴿
وجوابه﴿ :

﴾(((.

﴾،

﴾َّ ،
ووجه قراءة كرسها أنها ىلع الرشط،

ّ
انليسابوري ،أبو بكر ،الفقيه املجتهد ،أحد احلفاظ ،اكن شيخ احلرم بمكة ،وهل
((( هو حممد بن إبراهيم بن املنذر
مؤلفات يف عدد من العلوم (ت319 :ـه) .ينظر :وفيات األعيان ( ،)207/4واألعالم (.)295 - 294/5
ْ
«ءاتيناكم» بانلون واأللف بعدها،
((( قرأ محزة« :ل ِ َما» بكرس الالم ،وقرأ بايق العرشة بفتحها ،وقرأ نافع وأبو جعفر
وقرأ ابلاقون بتاء مضمومة بال ألف .ينظر :النرش ( ،)241/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)226

((( هو اإلمام العالم القدوة ،املقرئ ،الفقيه ،شيخ القراء ،حيىي بن وثاب األسدي الاكهيل موالهم ،أحد األئمة األعالم،
ً
قرأ ىلع أصحاب يلع وابن مسعود ،وروى مرسال عن اعئشة وأيب هريرة وابن مسعود ،وقرأ عليه األعمش وطلحة
ابن مرصف ،وغريهما( ،ت103 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء ( ،)382 - 379/4واغية انلهاية (.)380/2
((( تفسري القرآن للنيسابوري (.)273/1
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)111والكشف (.)394/1
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ً

﴾

اآلية السادسة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

[آل عمران .]97 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف لكمة« :حج»(((« :هما لغتان ليس
َ
ورطل ،بنصب وكرس»(((.
بينهما يف املعىن يشء مثل :رطل ِ
ً
فقد َو َّجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة ،موردا أمثلة ىلع ذلك من
كالمهم ،وهو توجيه سديد ،فبعض القراءات ليس هل توجيه إال أنها راجعة الختالف
لغات العرب يف انلطق باللكمة ،وأمثلته كثرية يف كتب اتلوجيه(((.
اآلية السابعة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :
َْ
﴾ [آل عمران .]120 :قال نشوان بن سعيد((( يف توجيه القراءتني يف:

«يرضكم»(((« :قال الكسايئ والفراء :الرفع هاهنا ِبإضمار الفاء ،كما قال حسان :(((
ُ َْ ُ َ
َ ْ َْ َ
َْ َ
اهلل يشــك ُرها
ـنات
ـل
ـ
ع
السـ ِ
مــن يف ِ

ْ َ
َ
َوالـ َّ ُّ
ـر بالـ َّ ِّ
ـر عِنــد اهللِ مِثــا ِن»
ِ

(((

فقد َو َّجه قراءة الرفع بأنها جاءت ىلع إضمار فاء اجلواب ،واملعىن :فال يرضكم،
واستشهد هلذا الوجه بوروده يف شعر حسان بن ثابت .
((( تقدم عزو القراءتني.
((( الكشف وابليان ( .)94/2وينظر :مفاتيح الغيب ( ،)301/5واللباب (.)357/3
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)99 ،92والكشف (.)305 ،302/1
ً
ً
((( هو نشوان بن سعيد أبو سعيد احلمريي ايلمين األمري العالمة ،اكن فقيها فاضال اعرفا باللغة وانلحو واتلاريخ وسائر
ً
ّ
فنون األدب ،قدمه أهل جبل صرب حىت صار ملاك عليهم .من مؤلفاته« :شمس العلوم وشفاء كالم العرب من
ً

اللكوم» يف اللغة( ،ت573 :ـه) .ينظر :معجم األدباء ( ،)2745/6وبغية الواعة (.)312/2
((( قرأها نافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب بكرس الضاد وجزم الراء ،وقرأ ابلاقون بضم الضاد ،ورفع الراء مشددة.
ينظر :النرش ( ،)242/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)228
((( ابليت عزاه سيبويه حلسان بن ثابت  ،وليس يف ديوانه ،ونسبه املربد لعبد الرمحن بن حسان بن ثابت .ينظر:
الكتاب لسيبويه ( ،)66 - 65/3واملقتضب ( ،)72/2ومعىن ابليت :أن احلسنات ال تضيع عند اهلل  ،وكذلك
السيئات ،فللك منهما مثلها ،والشاهد من ابليت قوهل« :اهلل يشكرها» ،فقد أضمر فاء جواب الرشط ،وهو جائز.
ينظر :املقتضب (.)72/2
((( شمس العلوم (.)4027/6
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﴾

اآلية اثلامنة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

[آل عمران .]140 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف لكمة« :قرح»(((« :هما عبارتان عن
معىن واحد»(((.
فقد َب َّ َ
ي أن القراءتني بمعىن واحد ال فرق بينهما.
اآلية اتلاسعة عرشة :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء.]3 :

قال الكسايئ يف توجيه قراءة الرفع يف «فواحدة»(((« :اتلقدير :فواحدة تقنع»(((.
فقد َّبي اعمل الرفع يف قراءة أيب جعفر ،وأنها مرفوعة ىلع االبتداء ،واخلرب مقدر
جبملة فعلية تقديرها« :تقنع».
اآلية العرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء.]5 :

قال السمني((( يف توجيه قراءة القرص يف لكمةِ « :قيَما»(((« :قال الكسايئ واألخفش
والفراء :فهو مصدر بمعىن القيام ،اذلي يُراد به اثلبات وادلوام»((( .ويف رواية عن

ً
ً
ُ
الكسايئ أيضا أنه قالِ «« :قياما» مصدر ،أي :ال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت تصلح بها
ً
أموركم ،وتقومون بها قياما»(((.
((( قرأ محزة والكسايئ وخلف العارش وشعبة عن اعصم بضم القاف منها ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش (،)242/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)228
((( تفسري القرآن للسمعاين (.)361/1
((( قرأها أبو جعفر بالرفع ،وقرأها بايق العرشة بانلصب .ينظر :النرش ( ،)247/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)237
((( إعراب القرآن للنحاس ( ،)199/1وفتح القدير (.)483/1
ّ
((( هو أمحد بن يوسف بن عبد ادلائم املعروف بالسمني ،مفرس ،اعلم بالعربية والقراءات ،شافيع ،من أهل حلب،
من مؤلفاته« :تفسري القرآن» ،و«ادلر املصون» (ت756 :ـه) .ينظر :طبقات املفرسين ( ،)1025/1واألعالم
(.)274/1
((( قرأها نافع وابن اعمر بغري ألف ،وقرأ ابلاقون باأللف .ينظر :النرش ( ،)247/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)237
((( ادلر املصون ( ،)581/3واللباب ( .)180/6وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن (.)31/5
((( شمس العلوم (.)5692/8
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فقد َو َّجه الكسايئ ومن معه قراءة القرص بأنها مصدر قام باألمر ،اذلي معناه:
ً
اثلبات ىلع األمر واتلكفل به ،كما وجهها أيضا بتوجيه آخر ،هو أنها مصدر بمعىن
ُ
صالح حاهلم وقيام حياتهم.
إصالح اليشء والقيام به ،فبها

َ
أقدم منهما ،وقد
ولعل الفراء واألخفش نقال هذا اتلوجيه عن الكسايئ لكون ِه

لقب بإمام الكوفيني(((.
اآلية احلادية والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[النساء .]11 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة الكرس يف« :فإلمه»(((« :يه لغة كثري من هوازن
ُ
وهذيل ،وألن الالم ملا اكنت مكسورة واكنت متصلة باحلرف ،كرهوا ضمة بعد كرسة،
فأبدلوا من الضمة كرسة؛ ألنه ليس يف الكالم فِ ُعل»(((.
فقد َو َّجه قراءة الكرس  -ويه قراءته  -بتوجيهني ،أحدهما :أنها لغة قبيلتني

ُ
عربيتني ،هما كثري من هوازن وهذيل .اثلاين :أن اهلمزة كرست لكرس الالم؛ ثلقل
االنتقال من كرسة لضمة ،وألنه ليس يف كالم العرب «فِ ُعل»(((.
اآلية اثلانية والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

ً
﴾ [النساء .]19 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف لكمة« :كرها»(((« :هما

لغتان بمعىن واحد»(((.
فقد َو َّجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة.
((( ينظر :أوضح املسالك (.)44/1

((( قرأ محزة والكسايئ بكرس اهلمزة ،وقرأ بايق العرشة بضمها .ينظر :النرش ( ، )248/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)237
((( اجلامع ألحاكم القرآن (.)72/5
((( ينظر :الكشف (.)419/1
((( قرأ محزة والكسايئ وخلف العارش :بضم الاكف ،وقرأ بايق العرشة بفتحها .ينظر :النرش ( ،)248/2وإحتاف فضالء
البرش (ص.)239
((( مفاتيح الغيب ( ،)11/10وينظر :الكشف وابليان ( ،)276/3ومعالم اتلزنيل (.)588/1
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﴾

اآلية اثلاثلة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

[املائدة .]89 :قال أبو املظفر((( عند توجيه القراءتني يف لكمة« :عقدتم»(((« :قال الكسايئ:
عقدتم؛ أي :أوجبتم»(((.
َّ
فوجه قراءة اتلخفيف والقرص اليت قرأ بها بأن معناها أوجبتم.
اآلية الرابعة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[املائدة .]119 :قال القرطيب يف توجيه قراءة انلصب يف لكمة« :يوم»(((« :وقال الكسايئ:
نصب يوم هاهنا ألنه مضاف إىل اجلملة ،وأنشد(((:
ِّ َ
َ َ َْ ُ
ت ال ْ َمشـ َ
ـيب ىلع الصبا
ىلع حِني عتب
ِ

َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ ُ
ازع»
وقلــت ألما أصح والشــيب و ِ

(((

فقوهل« :مضاف إىل اجلملة» توجيه لقراءة انلصب ،ويه قراءة نافع ،وتوضيح
كالمه :أن (يوم) هنا ٌ
زمن مبهم مضاف جلملة فعلية ،فيجوز فيه انلصب ىلع اتلوجيه
ً
اذلي ذكر ،أو ىلع ابلناء ىلع الظرفية ،كما جيوز فيه الرفع أيضا ىلع أنه اسم معرب ،كما
يف قراءة اجلمهور(((.
ّ
ّ
املظفر ّ
السمعاين اتلمييم احلنيف ثم الشافيع ،تفقه ىلع وادله حىت برع يف
((( هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو
فقه أيب حنيفة ،من مؤلفاته« :تفسري القرآن» (ت489 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء ( ،)157 - 155/14وطبقات
املفرسين لدلاودي (.)340 - 339/2
((( قرأها ابن ذكوان باملد مع ختفيف القاف ،وقرأها شعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ وخلف العارش بالقرص مع ختفيف
القاف ،وقرأها بايق العرشة بالقرص وتشديد القاف .ينظر :النرش ( ،)255/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)256
((( تفسري القرآن للسمعاين (.)60/2
((( قرأ نافع «يوم» ،بانلصب ،وقرأ بايق العرشة بالرفع .ينظر :النرش ( ،)256/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)258
((( ابليت للنابغة اذلبياين من قصيدة مشهورة يعتذر فيها للنعمان بن املنذر ،وأوهلا:
ْ ََْ َ َ َْ َ ُ
َع َفــا ُذو ح ً
ــوارِع
ِــى مِــن فرتــى فالف

َ ََْ
فجنبـــا

َ
يـــك
ٍ
أرِ

َ َّ َ ُ
فاتـــاع

ينظر :أشعار الشعراء الستة اجلاهليني اختيارات األعلم الشنتمري (ص.)198 - 197
ً

ُ
َّ
ادل َواف ِـــع

ً

ومعىن ابليت أنه يعاتب نفسه يف ميلها للصبا واللهو بعد أن شاب رأسه؛ ألن يف الشيب راداع وزاجرا عن اللهو والصبا،
والشاهد من ابليت قوهل« :ىلع حني» ،فقد روي بالفتح ىلع ابلناء وباجلر ىلع اإلعراب .ينظر :مغين اللبيب (ص.)672
((( فتح القدير (.)109/2
((( مغين اللبيب (ص.)672
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اآلية اخلامسة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األنعام .]33 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف لكمة« :يكذبونك»(((:
َّ
«العرب تقول :كذبت الرجل بالتشديد ،إذا نسب الكذب إيله ،وأكذبته إذا نسبت
الكذب إىل ما جاء به ،دون أن تنسبه إيله .ويقولون أيضاً :أَ ْك َذب ْ ُ
ت الرجل ،إذا وجدته
ً
ً
ً
اكذبا ،كأمحدته إذا وجدته حممودا ،فمعىن ﴿
﴾ خمففا :ال ينسبون الكذب
ً
إيلك ،وال جيدونك اكذبا ،وهو واضح»(((.

فقد ّ
وجه قراءة اتلخفيف  -ويه قراءته  -بأن معناها :فإنهم ال ينسبون
ً
الكذب إىل ما جئت به ،أو أن معناها ال جيدونك اكذبا ،ومعىن قراءة التشديد:
ُ ْ
َ ِّ َ َ
أنهم ال يُكذبُونك ،بل يعلمون أنك صادق ،وعليه فكف ُرهم كفر جحود
والعياذ باهلل.
اآلية السادسة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف .]44 :قال اثلعليب
َ
توجيه القراءتني يف« :نعم»(((« :قال الكسايئ« :ن ِع ْم» بكرس العني ،وجتوز بإساكنها
(((

يف

وهما لغتان»(((.

فقد ّ
وجه قراءة كرس العني بأنها إحدى اللغتني يف هذه اللكمة.

ْ َ َ
((( قرأ نافع والكسايئ ﴿يُك ِذبُونك﴾ باتلخفيف ،وقرأ ابلاقون بالتشديد .ينظر :النرش ( ،)258 - 257/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)262

((( ادلر املصون ( .)604/4وينظر :الكشف وابليان ( ،)145/4واملحرر الوجزي ( ،)285/2واللباب يف علوم الكتاب
(.)113/8
((( هو أمحد بن حممد اثلعليب ،أبو إسحاق املفرس ،من أهل نيسابور ،من أشهر مؤلفاته« :الكشف وابليان يف تفسري
القرآن» (ت427 :ـه) .ينظر :وفيات األعيان ( ،)79/1واألعالم (.)212/1
((( قرأها الكسايئ بكرس العني ،وقرأ بايق العرشة بفتحها .ينظر :السبعة (ص ،)281وإحتاف فضالء البرش (ص.)283
((( الكشف وابليان (.)235/4
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اآلية السابعة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف ،111 :الشعراء.]36 :

قال انلحاس((( يف توجيه قراءة عدم اهلمز يف «أرجه»(((« :وقال الكسايئ :تميم وأسد
يقولون :أرجيت األمر ،إذا أخرته»(((.
َ
َّ
فوجه  -  -قراءة ت ْر ِك اهلمز بأنها لغة تميم وأسد ،وهنا نسب اللغة ملن نطق
ً
بها :مع أنه كثريا ما يُ َو ِّجه القراءة بأنها لغة أو لغتان ،من غري نسبة تلك اللغة ملن نطق
بها من العرب.
اآلية اثلامنة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

َْ
﴾ [األعراف .]137 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة الضم يف« :يع ُرشون»(((« :وبنو تميم
َْ ُ َ
يقولون« :يع ُرشون» ،وبها قرأ اعصم»((((((.
َّ
فوجه القراءة بأنها لغة تميم.
اآلية اتلاسعة والعرشون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

ً
[األعراف .]164 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة انلصب يف «معذرة»((( ،قال« :ونصبه
َ ْ
ىلع وجهني :أحدهما :ىلع املصدر .واثلاين :ىلع تقدير :ف َعلنا ذلك معذرة؛ أي:
ألجل املعذرة»(((.

َّ
((( هو أمحد بن حممد بن إسماعيل املرصي ،أبو جعفر انلحاس املفرس األديب ،من طبقة نفطويه وابن األنباري ،ألف
يف اتلفسري وغريه( ،ت338 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء ( ،)402/15واألعالم (.)208
((( قرأ ابن اعمر وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب بهمزة ساكنة بعد اجليم ،وقرأ بايق العرشة برتك اهلمز .ينظر :رشح طيبة
النرش البن اجلزري (ص ،)71وإحتاف فضالء البرش (ص.)287 - 286
((( إعراب القرآن للنحاس (.)65/2
((( قرأها ابن اعمر وشعبة بضم الراء ،وقرأ بايق العرشة بكرسها .ينظر :النرش ( ،)271/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)289
((( الصواب :شعبة عن اعصم ومعه ابن اعمر كما تقدم قبل قليل.
((( إعراب القرآن للنحاس ( ،)69/2وينظر كذلك :تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم ( ،)434/12وشمس العلوم
( ،)4489/7واجلامع ألحاكم القرآن ( ،)272/7وفتح القدير (.)274/2
((( قرأ حفص عن اعصم بانلصب ،وقرأ بايق العرشة بالرفع .ينظر :النرش ( ،)272/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)291
((( فتح القدير ( ،)293/2وينظر :شمس العلوم (.)4432/7
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َّ
فوجه قراءة حفص  -  -بتوجيهني :األول :بأنها مصدر تقديره :نعتذر
معذرة لربنا من فعل هؤالء .واثلاين :أنها مفعول ألجله ،ومعناه :فعلنا ذلك من أجل
االعتذار لربنا من فعل هؤالء.
اآلية اثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[األعراف .]165 :قال انلحاس يف كالمه ىلع القراءات يف «بيس»(((« :وأما قراءة أهل
املدينة ففيها ثالثة أقوال .قال الكسايئ يف تقديرها :بَئيس ثم خففت اهلمزة كما يعمل

َ
أهل املدينة ،فاجتمعت ياءان ،فثقل ذلك ،فحذفوا إحداهما ،وألقوا حركتها ىلع ابلاء
فصارت بِيس»(((.

ّ ً
ُّ
أوال ،فاقرتبت من ايلاء
فالكسايئ هنا َو َّجه قراءة نافع ومن معه بأن اهلمزة سهلت
ً
بسبب ذلك ،فاجتمع ياءان فحذفوا إحداهما ختفيفا ،ونقلوا حركتها للباء.
﴾ [األعراف.]180 :

اآلية احلادية واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :
قال ّ ّ
مك((( يف كالمه ىلع القراءتني يف «يلحدون»(((« :قال الكسايئ :يقال :أحلد :عدل
عن القصد ،وحلد :ركن إىل اليشء»((( .وقال ابن زجنلة« :قال الكسايئ :هما لغتان،
َ َ
يقال :لَد وأحلد»(((.
((( قرأ نافع وأبو جعفر وهشام خبلف عنه :بكرس ابلاء املوحدة وياء ساكنة بعدها من غري همز ،وقرأ ابن ذكوان
وهشام خبلف عنه :باهلمز الساكن بال ياء ،وقرأ شعبة عن اعصم خبلف عنه :بباء مفتوحة ،ثم ياء ساكنة ثم همزة
مفتوحة ،وقرأ ابلاقون بما فيهم شعبة يف وجهه اثلاين :بفتح ابلاء وكرس اهلمزة وياء ساكنة .ينظر :النرش (- 272/2
 ،)273وإحتاف فضالء البرش (ص.)292 - 291
((( إعراب القرآن للنحاس ( .)78/2وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن (.)308/7
((( هو ميك بن أيب طالب القييس ،أبو حممد ،املقرئ ،العالم املفرس ،سكن قرطبة وخطب جبامعها ،وأقرأ به ،من
مؤلفاته« :مشلك إعراب القرآن» ،و«الكشف عن وجوه القراءات وعللها»( ،ت437 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء
( ،)593 - 591/17واغية انلهاية ( ،)310 - 309/2واألعالم (.)286/7
((( قرأها محزة بفتح ايلاء واحلاء ،وقرأ بايق العرشة بضم ايلاء وكرس احلاء .ينظر :النرش ( ،)273/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)293
((( اهلداية مليك (.)2649/4
((( حجة القراءات (ص.)303
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ُ
فقراءة الضم من أحلد الربايع ،وقراءة الفتح من حلد اثلاليث ،وقد َّ
فرق
وعليه
الكسايئ هنا َّبي معىن القراءتني يف الكالم اذلي نقله ميك عنهَّ ،
فوجه قراءة الضم بأن
معناها :عدل عن اليشء ومال عنه ،وقراءة الفتح بأن معناها :ركن إىل اليشء ،لكنه
ذكر أنهما بمعىن واحد يف كالم ابن زجنلة(((.
وكالمه يف انلص اذلي نقله ابن زجنلة عنه ال ينايف اختالف املعىن اذلي نقله
ميك عنه ،فالعرب ربما استخدمت املفردة الواحدة ملعان خمتلفة ،بل ربما استعملوها
ملعان متضادة(((.
اآلية اثلانية واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف .]201 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة القرص يف
«طائف»(((« :هو خمفف من «طيِّف» مثل ميِّت وميْت»((( ،وروي عنه أنه قال« :الطيف
اللمم ،والطائف :ما طاف حول اإلنسان»(((.
فالكسايئ يف كالمه األول ّ
بي أن أصل قراءة القرص «طيِّف» بالتشديد فخففت،
ً
َّ
َّ َ
ويف كالمه اثلاين ّ
الطيْف الل َم َم
بي معىن اللكمة ىلع لكتا القراءتني ،موضحا أن
والطائف :ما طاف حول اإلنسان.
اآلية اثلاثلة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األنفال .]72 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف ﴿

َ
والوالية بالكرس :اإلمارة»(((.
«الوالية بانلصب :الفتحِ ،

﴾((( يف األنفال:

((( ينظر :حجة القراءات (ص ،)303واهلداية (.)2649/4
((( ينظر :املخصص البن سيده (.)173/4
َ ٌْ
((( قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسايئ ويعقوب« :طيف» بياء ساكنة بني الطاء والفاء من غري همزة وال ألف ،وقرأ
ابلاقون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها .ينظر :النرش ( ،)275/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)295
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)350 - 349/7وينظر :فتح القدير (.)318/2
((( املحرر الوجزي (.)541/3
((( قرأها محزة بكرس الواو ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش ( ،)277/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)300
((( الكشف وابليان (.)375/4
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ً
فقد ّ
بي معىن اآلية ىلع لكتا القراءتني ،موضحا اختالف معىن القراءتني بسبب
اختالف بنية اللكمة ،وداللة لك منهما ىلع معىن خاص.
اآلية الرابعة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [يونس .]35 :قال ابن قتيبة((( يف توجيه قراءة الكسايئ يف «يهدي»(((« :قال

الكسايئ :يقول قوم من العرب :هديت الطريق بمعىن اهتديت»(((.
ّ
فبي  -  -توجيه قراءة اتلخفيف اليت قرأ بها ،وهو أن العرب تقول :هديت
بمعىن اهتديت ،فيكون معىن قراءته :يهتدي.
اآلية اخلامسة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [يونس .]71 :قال

انلحاس يف كالمه ىلع القراءتني يف« :ورشاكءكم»(((« :قال الكسايئ والفراء :هو
ْ
َ
بمعىن :واد ُعوا
رشاكءكم نلرصتكم»(((.

ْ
فقد ّ
وجه انلصب يف قراءة اجلمهور بأنه معمول لفعل حمذوف تقديره :واد ُعوا

رشاكءكم.
اآلية السادسة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [هود.]46 :

((( هو عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينَ َوري ،أحد أئمة األدب والقرآن ،ويل قضاء «ادلينور» فنسب إيلها ،من كتبه
«تأويل مشلك القرآن» و«أدب الاكتب»( ،ت276 :ـه) .ينظر :معجم األدباء ( ،)294 - 293/1واألعالم للزريلك
(.)137/4
((( قرأ محزة والكسايئ وخلف بتخفيف ادلال وإساكن اهلاء ،وقرأ شعبة عن اعصم بكرس ايلاء واهلاء وتشديد ادلال،
وقرأ حفص عن اعصم ويعقوب احلرضيم بفتح ايلاء وكرس اهلاء مع تشديد ادلال ،وقرأ ابن مجاز عن أيب جعفر
وقالون عن نافع خبالف عنهما بإساكن اهلاء وتشديد ادلال ،وقرأ أبو عمرو خبالف عنه باختالس حركة اهلاء
مع تشديد ادلال ،وهو الوجه اثلاين لقالون وابن مجاز ،وقرأ ابلاقون بفتح ايلاء واهلاء وتشديد ادلال .ينظر :النرش
( ،)283/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)313 - 312
((( غريب القرآن (ص.)543
((( قرأها يعقوب احلرضيم برفع اهلمزة ،وقرأ ابلاقون بنصبها .ينظر :النرش ( ،)286/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)316
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)263/8وينظر :شمس العلوم ( ،)1172/2واملوسوعة القرآنية (.)208/4
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ّ
الكسايئ يف توجيه قراءيت :حذف ايلاء وإثباتها يف ﴿
قال

﴾(((« :العرب تقول:

الوال والوايل ،والقاض والقايض»(((.
ً
فقد َّ
وجه احلذف واإلثبات بأنهما لغتان للعرب ،وهو توجيه جيد؛ ألن كثريا من
القراءات َّ
توجه باختالف لغات العرب يف انلطق باللكمة كما تقدم.
اآلية السابعة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [هود.]108 :

َ
قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف« :سعدوا»(((« :س ِعد
وأسعد لغتان»(((.
فقد ّ
وجه الفعل الوارد يف القراءتني بأن االختالف فيه لغتان للعرب يف هذه
ُّ
والضم ىلع ابلناء للمفعول.
اللكمة ،فالفتح ىلع ابلناء للفاعل،

اآلية اثلامنة واثلالثون :قال اهلل تعاىل حاكية عن يعقوب  -عليه السالم ﴿ :-
َ
﴾ [يوسف .]87 :قال الكسايئ يف توجيه قراء ِة ت ْر ِك اهلمز يف «تاي َ ُسوا»(((:
ً
«سمعت َ
غري قبيلة يقولون :أيِس يايَس بغري همز» .قال« :وسمعت رجال من بين
ُْ
المنتَ ِفق ،وهم من عقيل يقول :ال تاي َ ْس منه ،بغري همز»(((.
ً
ً
َ
فقد َّ
وجه قراءة ت ْر ِك اهلمز بأنها لغة بلعض قبائل العرب ،مبيِّنا أنه سمع رجال من

إحدى هذه القبائل يتلكم بهذه اللغة.

((( قرأ نافع وابن كثري وابن اعمر وأبو جعفر بفتح الالم وتشديد انلون ،وقرأ بفتح انلون ابن كثري وهشام خبلف عنه،
ً
وقرأ بايق العرشة بإساكن الالم وختفيف انلون مكسورة ،وأثبت ايلاء فيها وصال أبو عمرو وأبو جعفر وورش ،ويف
احلالني يعقوب .ينظر :النرش ( ،)289/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)322
((( إحتاف فضالء البرش (ص.)152
((( قرأها حفص عن اعصم ومحزة والكسايئ وخلف الزبار بضم السني ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش (،)292/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)326
((( الوسيط يف تفسري القرآن املجيد (.)591/2
((( قرأ الزبي عن ابن كثري خبلف عنه بقلب اهلمزة إىل موضع ايلاء مع اإلبدال وتأخري ايلاء إىل موضع اهلمزة ،وقرأ
بايق العرشة بما فيهم الزبي يف وجهه اثلاين بايلاء الساكنة بعد اتلاء وهمزة مفتوحة بعدها .ينظر :النرش (،)403/1
وإحتاف فضالء البرش (ص.)334
((( تهذيب اللغة (.)97/13
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اآلية اتلاسعة واثلالثون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

﴾(((« :واكن الكسايئ يقول:
[انلحل .]66 :قال ابن جرير((( يف توجيه القراءتني يف ﴿
ً
ً
ً
ً
العرب تقول :أسقيناهم نهرا ،وأسقيناهم بلنا :إذا جعلته رشبا دائما ،فإذا أرادوا أنهم
أعطوه رشبة قالوا :سقيناهم فنحن نسقيهم ،بغري ألف»(((.
فقد َّ
وجه القراءات اثلالث يف هذا الكالم بأن العرب تطلق «سىق» اثلاليث ىلع
السيق مرة واحدة ،وهو توجيه لقراءيت اتلاء وانلون املفتوحة ،وتطلق «أسىق» الربايع
ً
ىلع السيق ادلائم ،وهو توجيه لقراءة انلون املضمومة ،موضحا يف هذا الكالم اختالف
معىن اللكمة بسبب اختالف بناء الفعل.
اآلية األربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [اإلرساء .]16 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة «أمرنا» بالقرص واتلخفيف(((:
َ َ
«وحيتمل أن يكون ﴿ ﴾ باتلخفيف غري ممدودة بمعىن«أ َّم ْرنا» بالتشديد ،من
َ
اإلمارة ،فاكنت هذه القراءة االختيار؛ ل َّما اجتمعت فيها املعاين اثلالثة»(((.
واملعاين اثلالثة اليت أشار إيلها :يه أن تكون القراءة من األمر ،أو تكون
ْ
ً
َّ
ْ ً
َ
بمعىن كثنا عددهم ،أو تكون بمعىن َج َعلنا هلم إم َرة؛ أي :سلطانا(((.
ََ
العلم املشهور ،من مؤلفاته« :أخبار الرسل وامللوك»،
((( هو شيخ املفرسين حممد بن جرير الطربي ،أبو جعفر ،املؤرخ
ً
و«جامع ابليان يف تفسري القرآن» ،ومآثره كثرية جدا( ،ت310 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء (،)282 - 267/14
واألعالم (.)96 - 95/6
((( قرأها نافع وابن اعمر وشعبة عن اعصم ويعقوب احلرضيم بانلون املفتوحة ،وقرأها ابن كثري وأبو عمرو وحفص عن
اعصم ومحزة والكسايئ وخلف العارش بانلون املضمومة ،وقرأها أبو جعفر باتلاء املفتوحة .ينظر :النرش (،)305/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)352
((( جامع ابليان يف تأويل القرآن (.)237/17
((( قرأها يعقوب احلرضيم بمد اهلمزة ،وقرأ بايق العرشة بقرصها .ينظر :النرش ( ،)306/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)356
((( اتلنبيه ىلع أوهام أيب يلع يف أمايله (ص.)43
((( املصدر السابق (ص.)43 - 42
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ويلحظ هنا أن الكسايئ بني اختياره قراءة اجلمهور ،وعلل ذلك بكونها حتتمل
ٌ َ َّ
أمر قل أن يذكره.
املعاين اثلالثة اليت تدل عليها القراءات األخر ،وهو
اآلية اإلحدى واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[اإلرساء ،83 :فصلت .]51 :قال نشوان بن سعيد :يف توجيه القراءتني يف «نأى»(((« :قال
الكسايئ :هما لغتان»(((.
فقد َو َّجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة ،وهو توجيه صحيح
كما تقدم.
اآلية اثلانية واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف .]16 :قال الشواكين يف توجيه قراءة الكرس يف «مرفقا»(((:
َ
«وقال الكسايئ :الكرس يف ِم ْرفق ايلد»(((.
ّ
فوجه قراءة الكرس بأن املراد بها مرفق ايلد.

ً
وقد ذكر بعض أهل العلم هذا اتلوجيه ،وقيل يف قراءة كرس امليم أيضا :إنها من
االرتفاق؛ أي :ما يُرتفق به ،وقيل :إنها مصدر .وأما قراءة الفتح فقيل :يه ما يرتفق به،
وقيل :هما لغتان بمعىن واحد(((.
((( قرأ ابن ذكوان عن ابن اعمر وأبو جعفر« :ناء» بتقديم األلف ىلع اهلمزة ،وقرأ ابلاقون« :نأى» بتقديم اهلمزة
َ
ىلع األلف ،وأمال اهلمزة من (نأى) يف اإلرساء دون فصلت شعبة عن اعصم ،واختلف عنه يف إمالة انلون
يف اإلرساء ،وأمال احلرفني يف السورتني خلف عن محزة ،والكسايئ وخلف يف اختياره ،وقرأ األزرق عن ورش
باتلقليل يف اهلمزة ،وقرأ ابلاقون بفتح انلون واهلمزة .ينظر :النرش ( ،)231 ،44 - 43/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)316 ،116 - 115
((( شمس العلوم (.)6820/10
((( قرأها نافع وابن اعمر وأبو جعفر بفتح امليم وكرس الفاء ،وقرأ ابلاقون بكرس امليم وفتح الفاء .ينظر :النرش
( ،)310/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)364
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)380/6وينظر :فتح القدير ( ،)324/3وفتح ابليان يف مقاصد القرآن (.)21/8
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)278والكشف مليك (.)164/2
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اآلية اثلاثلة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :
ً
﴾ [الكهف .]66 :قال الكسايئ يف توجيه قراءيت الفتح والضم يف «رشدا»(((« :هما
ُّ ْ
َّ َ
والسقم)(((.
والسقم
لغتان بمعىن واحد مثل احل َ َزن واحلُزن،
فقد َو َّجه القراءتني بأن معناهما واحد.

اآلية الرابعة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف .]74 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «زاكية»(((« :الزاكية
ً
َ
والزكية :لغتان ،مثل :القاسية والق ِس ّية»((( .ويروى عنه أيضا أنه قال« :الزاكية والزكية

لغتان ،ومعناهما :الطاهرة»(((.
فقد َب َّي يف هذين انلصني أنهما لغتان يف هذه اللكمة ،وزاد يف كالمه اثلاين أن
معناهما انلفس الطاهرة.
اآلية اخلامسة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

َّ َّ
«السدي ْ ِن»(((:
﴾ [الكهف .]93 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف
«هما لغتان ،وهما جبالن َس َّد ذو القرنني ما بينهما ،حاجزا ً بني يأجوج ومأجوج َ
ومن
وراءهم»(((.
((( قرأها أبو عمرو ويعقوب بفتح الراء والشني ،وقرأ ابلاقون بضم الراء وسكون الشني .ينظر :النرش ( ،)312/2وإحتاف
فضالء البرش (ص.)369
((( مفاتيح الغيب ( ،)366/15وينظر :إعراب القرآن للنحاس ( ،)71/2واجلامع ألحاكم القرآن (.)283/7
((( قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس بألف بعد الزاي وختفيف ايلاء ،وقرأ ابلاقون بتشديد ايلاء من
غري ألف .ينظر :النرش ( ،)313/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)370
((( الكشف وابليان ( ،)184/6وينظر :معالم اتلزنيل ( ،)208/3وزاد املسري يف علم اتلفسري ( ،)99/3واللباب يف علوم
الكتاب ( ،)537/12واتلفسري املظهري (.)54/6
((( مفاتيح الغيب ( ،)487/21وينظر :غرائب القرآن (.)450/4
((( قرأها ابن كثري وأبو عمرو وحفص بفتح السني ،وقرأ ابلاقون بضمها .ينظر :النرش ( ،)315/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)372
((( الكشف وابليان ( ،)193/6وينظر :املحرر الوجزي ( ،)492/2وزاد املسري يف علم اتلفسري ( ،)108/3ومفاتيح الغيب
( ،)498/21وابلحر املحيط يف اتلفسري (.)224/7
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َ َ
فوجه القراءتني بأنهما لغتان يف هذه اللكمة ،ثم زاد ىلع ذلك فبني معىن السدين،
ً
وأنهما جبالن ،سد ذو القرنني بينهما يلكون ذلك حاجزا بني انلاس وبني يأجوج ومأجوج.
اآلية السادسة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف .]94 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «يأجوج»(((« :من همزه
ً
َْ ٌ
جعله من أجيج انلار يف ُعول ومفعول ،وجيوز أن يكون من ترك همزه أخذه أيضا من
ً
هذا ،وسهل اهلمزة ىلع القياس فأبدل منها ألفا»(((.
َ
فقد وجه قراءة اهلمز بأنها مشتقة من أجيج انلار ،وقراءة ت ْر ِك اهلمز بأنه حيتمل

أن تكون مثلها ،لكن مع تسهيل اهلمز.

اآلية السابعة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :
َ ْ ُ ْ َ ِّ ((( َ ْ ُ ْ َِّ
﴾ [مريم .]34 :قال الكسايئ يف توجيه قراءة الرفع يف «قول الق» «« :قول الق»

نعت لعيىس؛ أي :ذلك عيىس بن مريم قول احلق ،وسيم قول احلق كما سيم لكمة اهلل،
واحلق هو اهلل .(((»
ً
فقد َو َّجه قراءة الرفع بأنها مرفوعة ىلع انلعت لـ«عيىس» ،موضحا أن عيىس
عليه السالم ُس ِّم «قول احلق» كما ُس ِّم «لكمة اهلل».

وسبب هذه التسمية أنه خلق بقول اهلل هل« :كن» كما أشار  إىل ذلك بقوهل

﴾ [آل عمران،]59 :

تعاىل﴿ :
ْ
ُ
َ
فلما اكن خلقه من غري أب ،بل بقول اهلل هل« :كن» سيم «لكمة اهلل» و«قول احلق»(((.

((( قرأها اعصم بهمزة ساكنة ،وقرأ ابلاقون بألف خالصة بال همز .ينظر :النرش ( ،)394/1وإحتاف فضالء البرش
(ص.)372
((( اهلداية مليك (.)4464/6
((( قرأها ابن اعمر واعصم ويعقوب بنصب الالم ،وقرأ ابلاقون برفعها .ينظر :النرش ( ،)318/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)378 - 377
((( اجلامع ألحاكم القرآن (.)105/11
((( ينظر :الرساج املنري ( ،)526/1وتيسري الكريم الرمحن (ص.)130
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اآلية اثلامنة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [طه .]58 :قال الكسايئ يف كالمه ىلع القراءتني يف «سوى»(((ُ :
«س ًوى

وس ًوى يريد به سواء ،وهما لغتان»(((.
ِ

وهنا وجه القراءتني يف اآلية بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة ،وهو توجيه صحيح.
اآلية اتلاسعة واألربعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [طه .]63 :قال أبو املظفر السمعاين يف توجيه قراءة اجلمهور يف «إن
َّ َ َ
(((
ان» فله وجوه يف العربية :أما القدماء من انلحويني
هذان» « :وأما وجه قوهلِ « :إن هذ ِ
فإنهم قالوا :هو ىلع تقدير «إنه هذان» ،فحذف اهلاء ،ومثله كثري يف العربية .والوجه
اثلاين :أن هذا لغة كنانة وخثعم وزبيد .وقال الكسايئ :لغة بلحارث بن كعب من
ً
كنانة((( ،وأنشد الكسايئ شعرا(((:
َُْ ُ َ َْ
َ
َ
ضبــة
تــز َّود مــي بــن أذنــاه

َ َْ ُ
ُّ َ
الــراب عقيــم
دعتــه إِىل هــايب

قال الكسايئ :ىلع هذه اللغة يقولون :أتاِين الزيدان ،ورأيت الزيدان ،ومررت

بالزيدان ،وال يرتكون ألف اتلثنية يف يشء منها»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

قرأ ابن اعمر واعصم ومحزة ويعقوب وخلف بضم السني واتلنوين ،وقرأ ابلاقون بكرس السني مع اتلنوين .ينظر:
إحتاف فضالء البرش (ص.)384
تفسري املاتريدي (.)288/7
تقدم عزو القراءتني.
ينظر :اجلمل يف انلحو (ص ،)157ورشح الاكفية الشافية (.)188/1
ََْ َُْ
ْ
ابليت عزاه ابن منظور يف لسان العرب ،لشاعر ،اسمه هوبر بن احلارث ،وروايته فيه« :بي أذني ِه» ،وعليها فال شاهد

فيه ىلع هذه املسألة ،وقبل ابليت يف لسان العرب:
َ
بم ْ َ
صعِنــا

ْ
َ
انلُّعمــان

َ
يــوم

َ َّ ْ
تأ َلــت

َ ََْ
علينــا

تَم ٌ
يــم
ِ

ْ
مِــن

َ ً
شــظى

َ
وصمِيــمِ

كما ورد يف عدد من املصادر ،بالرواية الواردة يف انلص املنقول عن الكسايئ ،من غري عزو .ينظر :لسان العرب
( ،)197/8وخزانة األدب ( ،)453/7ورشح شذور اذلهب (ص.)75
وهايب الرتاب :أي الرتاب املرتفع الرقيق ،يريد به القرب ،والعقيم من األرض :ما حفر ،ومعىن ابليت :أنهم رضبوا
ً
هذا العدو ،رضبة بني أذنيه ،صارت هل اكلزاد إىل املوت ،فاكنت لقوتها سببا يف أن حيفر هل يف األرض وترفع عليه.
ً
والشاهد من ابليت قوهل« :بني أذناه» فقد جاء فيه املثىن باأللف مع أنه جمرور لكونه مضافا إيله ما قبله.
((( تفسري القرآن أليب املظفر السمعاين (.)338/3
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فقد َّ
وجه قراءة اجلمهور بأنها ىلع أن اسم «إن» ضمري الشأن ،وهو ما نسبه لقدماء
انلحويني ،أو أنها جاءت ىلع لغة بعض قبائل العرب اليت تلزم املثىن األلف يف حاالته
ً
لكها ،مستدال بورود ذلك يف شعر العرب.
اآلية اخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [طه .]87 :قال الكسايئ

ُ ْ
كنَا» معناه :بسلطاننا ،ومن قرأه:
يف توجيه القراءات يف «بملكنا»(((« :من قرأ« :بِمل ِ
ْ
كنَا» بكرس امليم ونصبه معناهما :وهو ما ملكت أيدينا»(((.
«بِمل ِ
ً
فقد َّ
وجه القراءات اثلالث يف اآلية ببيان معىن اللكمة عليها ،موضحا أن معىن
الضم السلطان ومعىن الكرس والفتح امللك.
﴾ [طه.]94 :

اآلية اإلحدى واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :
ُ
قال انلحاس يف توجيه قراءة الفتح يف «يابن أ َّم»(((« :قال الكسايئ والفراء وأبو عبيد(((:
﴾ تقديره :يابن َّ
أماه»(((.

﴿

وتوضيح كالمه أنه حذفت ياء اإلضافة من اللكمة؛ ألن أصلها« :يابن أيم» ،ثم
ً
عوضت عنها األلف ونابت عنها الفتحة ،أو أن اللكمة حذف آخرها ترخيما ،أو بين
«ابن» و«أم» ىلع أنهما لكمة واحدة(((.
((( قرأ نافع واعصم وأبو جعفر بفتح امليم ،وقرأ محزة والكسايئ وخلف بضمها ،وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش
( ،)322 - 321/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)387
((( تفسري املاتريدي (.)300/7
((( قرأها بكرس امليم ابن اعمر وشعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ وخلف الزبار ،وقرأ بايق العرشة بكرسها .ينظر:
النرش ( ،)272/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)388
َّ
((( لعله يقصد أبا عبيد القاسم بن سلم اهلروي األزدي اخلزايع ،أحد كبار العلماء بالقرآن واحلديث واألدب والفقه
(ت224 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء ( ،)509 - 490/10واألعالم (.)177 - 176/5
((( إعراب القرآن للنحاس ( ،)73/2وينظر :شمس العلوم ( ،)119/1واجلامع ألحاكم القرآن (.)290/7
((( ينظر :احلجة البن خالويه (ص ،)247وينظر :حجة القراءات البن زجنلة (ص.)297
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وقد َّ
نص غري واحد من أئمة انلحو ىلع حذف ياء اإلضافة من « :ابن أم» مع فتح
امليم ومع كرسها ،كما أشار إىل ذلك ابن مالك((( بقوهل(((:
َ ْ ٌ َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ
َْ ٌ
الا اســتم ْر
َوفتــح او كــر وحــذف

َ ْ َ ُ َّ َ ْ
اب َ
ــم الَ َم َف ْ
ــن َع ِّ
ــر
ِف يابــن أم ،ي

اآلية اثلانية واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [األنبياء .]80 :قال الكسايئ يف توجيه القراءات يف «تلحصنكم»(((« :من
ُ ْ
ُ
«لح ِصنَك ْم»؛ أي :الصنعة حتصنكم من بأسكم ،ومن قرأ بايلاء:
قرأ باتلاءِ :
ْ
ُ
ْ َ ُ
«لُح ِصنَكم»
«لُح ِصنكم»؛ أي :اللبوس حيصنكم من بأسكم ،ومن قرأ بانلونِ :
ِ
ُ
فإنه يقول :نصنكم بهن من بأسكم»(((.
ً
فقد َب َّي توجيه القراءات اثلالث يف اآلية ،موضحا أن اتلاء ىلع إسناد الفعل
للصنعة املتقدمة ،وايلاء ىلع إسناده للبوس ،وانلون ىلع إسناده نلون العظمة.
َّ
وجه مجيع القراءات
ونلحظ يف هذا انلص واذلي قبله أن الكسايئ 
املتواترة يف اآليتني ،وهو ما لم يفعله يف كثري من األحيان.
﴾
اآلية اثلاثلة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :
َُُْ
ُ
ُ
َ ْ
«ولؤل ًؤا» يف احلج(((« :من قرأ« :ولؤل ٍؤ»
[احلج .]23 :قال الكسايئ يف توجيه القراءات يف
ُ َ َّ
ُ َّ
باخلفض :فهو خيرج ىلع أنهم يَلون فيها من أساور من ذهب ،ويلون فيها من لؤلؤ،
ً
((( هو :حممد بن عبد اهلل بن مالك ،اإلمام العالمة ،مجال ادلين الطايئ ،انلحوي ،اكن إماما يف انلحو واللغة
والقراءات ،وقد ألف املؤلفات املفيدة يف انلحو وغريه( ،ت672 :ـه) .ينظر :تاريخ اإلسالم ( ،)249/15وفوات
الوفيات (.)409 - 407/3
((( رشح األشموين ىلع ألفية ابن مالك (.)41/3
((( قرأ ابن اعمر وحفص وأبو جعفر باتلاء ،وقرأ شعبة عن اعصم ورويس عن يعقوب بانلون ،وقرأ ابلاقون بايلاء.
ينظر :النرش ( ،)324/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)393
((( تفسري املاتريدي (.)366/7
((( قرأها نافع واعصم وأبو جعفر ويعقوب بنصب اهلمزة ،وقرأ ابلاقون جبرها .ينظر :النرش ( ،)326/2وإحتاف فضالء
البرش (ص.)397
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«ول ُ ْؤل ُ ًؤا»؛ أي :حيلون فيها ً
حلية سوى األساور ،ومن قرأ بانلصبَ :
لؤلؤا»(((.
َ
فو َّجه قراءة اجلر بأنها معطوفة ىلع «من ذهب» وقراءة انلصب بأنها ىلع املفعويلة
لـ «حيلون».
﴾ [احلج .]34 :قال

اآلية الرابعة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :
َْ ً
الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «منساك»(((« :من قرأ« :من ِسك» بكرس السني فهو من
َْ ً
َ
ْ
َ َ ْ ُ
ن َسك يَن ِسك ،ومن قرأ:
«من َسك» بانلصب فهو من ن ِسك يَن َسك»(((.
ً
فقد َب َّي يف هذا الكالم اشتقاق لك من القراءتني ،موضحا أن قراءة الكرس

«نسك» ىلع وزن َ
مشتقة ِم ْن َ
فعل ،وقياس مضارعه «يف ِعل» بكرس العني ،وقراءة
الفتح من «نسك» ىلع وزن «فعل» ومضارعه َ
«يفعل».
ِ
ِ
اآلية اخلامسة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

[املؤمنون .]110 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «سخريا»(((ِّ :
«السخر بكرس السني
بمعىن االستهزاء بالقول وبالضم بمعىن التسخري ،واالستعباد بالفعل،وذللك اتفقوا يف
ً
سورة الزخرف؛ ألنه بمعىن التسخري ال حيتمل غريه»((( ،وروي عنه أيضا أنه قال« :هما
يص ُ
ج و ِل ّ ّ
ص ،ولُ ّ ّ
وع ِ ّ
لغتان بمعىن واحد ،كما يقالِ :ع ّ
ج»(((.
فقد َو َّجه قراءة الكرس يف انلص األول :بأنها من االستهزاء وقراءة الضم بأنها من
ً
التسخري واالستعباد ،مستدال ىلع هذا اتلفريق بني القراءتني بقراءة متفق ىلع قراءتها

((( تفسري املاتريدي (.)403/7
((( قرأها محزة والكسايئ وخلف بكرس السني ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش ( ،)326/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)398
((( تفسري املاتريدي (.)417/7
((( قرأها نافع ومحزة والكسايئ وأبو جعفر وخلف الزبار بضم السني ،وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش (،)329/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)406
((( الكشف وابليان ( ،)58/7واتلفسري املظهري (.)409/6
((( اجلامع ألحاكم القرآن (.)154/12
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بالضم ،ويه قوهل تعاىل﴿ :

لورودها يف هذا السياق بعد قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الزخرف ،]32 :ويه من التسخري
﴾ [الزخرف،]32 :

بينما يف انلص اثلاين ذكر أنهما لغتان معناهما واحد.
ونالحظ أنه استدل للتوجيه اذلي ذكر بقراءة متفق عليها يف توجيه قراءة خمتلف
فيها ،وهو أمر ربما فعله يف توجيهه للقراءات.
اآلية السادسة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾

ُ
وصفر»(((.
[انلور .]11 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «كربه»(((« :هما لغتان مثل صفر ِ
ً
فقد َّ
وجه القراءتني بأنهما لغتان يف هذه اللكمة ،وقد تقدم عنه أيضا أنه قال :إن
قراءة الضم لم تثبت عنده بالرواية؛ فذللك لم يقرأ بها.
﴾ [انلور.]35 :

اآلية السابعة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

قال الكسايئ يف توجيه القراءات يف «دري»(((« :من همز «دريء» فهو حسنه وظهوره
وارتفاعه ،تقول :درأ انلجم ،وهو فاش ظاهر يف كالم العرب ...ومن لم يهمز فهو ينسبه
إىل ادلر ،ومنهم من يرفع ادلال ويهمز ،وأظنها لغة»(((.

فقد َو َّجه قراءة اهلمز بأنها من ادلرء بمعىن احلسن والظهور ،وقراءة عدم اهلمز

بأنها من ادلر ،وقراءة ضم ادلال واهلمز بأنها لغة.
اآلية اثلامنة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [انلور .]58 :قال الشواكين

((( تقدم عزو القراءتني فيها.
((( الكشف وابليان ( ،)78/7ومعالم اتلزنيل ( ،)392/3وزاد املسري ( ،)283/3واتلفسري املظهري (.)474/6
((( قرأ نافع وابن كثري وابن اعمر وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف الزبار بضم ادلال وتشديد ايلاء من غري مد وال
همز ،وقرأ أبو عمرو والكسايئ بكرس ادلال وراء ممدودة بعدها همزة ،وقرأ شعبة عن اعصم ومحزة بضم ادلال ثم
راء بعدها ياء ساكنة بعدها همزة .ينظر :النرش ( ،)332/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)411
((( تفسري املاتريدي (.)569/7
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يف توجيه قراءة الرفع يف «ثالث»(((« :وقال الكسايئ :إن «ثالث عورات» مرتفعة
باالبتداء ،واخلرب ما بعدها .قال :والعورات السااعت اليت تكون فيها العورة»(((.
فقد َو َّجه يف هذا الكالم قراءة الرفع بأنها مرتفعة باالبتداء وخربها ما بعدها،

ً
ُ
وحيتمل أن تكون خربا ملبتدا حمذوف تقديره :يه ثالث عورات ،أو :هذه األوقات

ثالث عورات((( ،كما أن الكسايئ  بني معىن القراءة بأن املراد بالعورات
سااعتها اليت تكون فيها.
ونالحظ هنا أنه َّ
وجه القراءة اليت لم يقرأ بها ويه قراءة الرفع ،وهو أمر عظيم
يدل ىلع اتلجرد واإلخالص.
اآلية اتلاسعة واخلمسون :قال اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [الشعراء .]56 :قال
ُّ
َ
والح ِذ ُر:
الشواكين يف توجيه القراءتني يف «حاذرون»(((« :قال الزجاج :احلا ِذ ُر :املستعد،
املتيقظ ،وبه قال الكسايئ»(((.

فقد ذكر الشواكين عنه أنه َب َّي معىن اللكمة ىلع لك من القراءتني فيها.

اآلية الستون :قال اهلل تعاىل﴿ :
َّ
[انلمل .]25 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «أال»(((« :ومن شدد «أل» فتأويله:
﴾

زين هلم الشيطان أال يسجدوا ىلع ما ذكرنا ،وأما اتلخفيف فهو ىلع وجه األمر ،أي:
ََ َ
((( قرأ شعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ وخلف« :ثالث» بانلصب ،وقرأها ابلاقون بالرفع .ينظر :النرش (،)333/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)413
((( فتح القدير (.)59/4
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)354وحجة القراءات (ص.)507
((( قرأ ابن ذكوان وهشام عن ابن اعمر خبلف عنه واعصم ومحزة والكسايئ وخلف بألف بعد احلاء ،وقرأ ابلاقون
حبذف األلف .ينظر :النرش ( ،)335/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)421
((( فتح القدير ( ،)117/4وفتح ابليان (.)382/9
((( قرأ الكسايئ ورويس عن يعقوب وأبو جعفر بهمزة مفتوحة وختفيف الالم ،وقرأ ابلاقون بتشديد الالم .ينظر:
النرش ( ،)337/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)427
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ََ
ً
ً
اسجدوا و«أل» صلة وايلاء صلة أيضا»((( .وقال أيضا يف توجيه قراءة اتلخفيف اليت
اختار القراءة بها« :ما كنت أسمع األشياخ يقرؤونها إال باتلخفيف ىلع نية األمر»(((.
فيف انلص األول َّ
وجه قراءة التشديد بأنها ىلع ابلديلة من ﴿

﴾ فيكون املعىن :زين هلم الشيطان عدم السجود هللَّ ،
ووجه قراءة اتلخفيف

بأن «أال» و«يا» فيها صلتان ،ال حمل هلما من اإلعراب ،و«اسجدوا» فعل أمر ،كما أكد
توجيه قراءة اتلخفيف  -ويه اليت قرأ بها  -بهذا اتلوجيه يف انلص اثلاين بأنه سمع هذه
القراءة ممن سماهم األشياخ ،ولعلهم بعض شيوخه يف القرآن أو اللغة.
اآلية احلادية والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [انلمل.]82 :

قال الكسايئ يف توجيه قراءة كرس «إن»(((« :إن انلاس بالكرس ىلع االستئناف»(((.
َّ
فوجه قراءة كرس اهلمزة بأنها ىلع االستئناف.

وتوضيح ذلك :أن من أماكن كرس اهلمزة يف «إن» أن تكون يف كالم مستأنف،
كما أشار إىل ذلك ابن مالك بقوهل(((:

َ َ ْ َ ّ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ
ــز إِن افتــح ل ِســد مصــد ِر
وهم
َ ْ
َ ْ
َ ْ
ْ َ
اكـ ِ ْ
البتِــدا َويف بــدءِ ِصلــه
ف
ـر ِف ا ِ

َ َ َ ْ
َ َ َّ
ــر
مســدها ويف ِســوى ذاك اك ِ ِ
........................................

قال ابن عقيل((( يف رشح األلفية« :فذكر أنه جيب الكرس يف ستة مواضع :األول:
((( تفسري املاتريدي (.)111/8
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)186/13وفتح القدير (.)154/4
((( قرأها اعصم ومحزة والكسايئ ويعقوب وخلف الزبار بفتح اهلمزة ،وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش (،)338/2
وإحتاف فضالء البرش (ص.)432
َّ
((( إعراب القرآن للن َّحاس (.)152/3
((( ألفية ابن مالك (ص.)21
((( هو عبد اهلل بن عبد الرمحن ،العالمة قايض القضاة ،بهاء ادلين املعروف بابن عقيل ،الفقيه انلحوي .قال عنه
أبو حيان« :ما حتت أديم السماء أنىح من ابن عقيل»( ،ت769 :ـه) .ينظر :املنهل الصايف ( ،)97 - 94/7واألعالم
(.)97 - 96/4
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ً
إذا وقعت «إن» ابتداء؛ أي يف أول الكالم :حنو :إن زيدا قائم ،وال جيوز وقوع املفتوحة
ابتداء ،فال تقول :أنك فاضل عندي.(((»...
اآلية اثلانية والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [القصص .]82 :قال القرطيب يف كالمه ىلع «ويكأن»(((:
ً
«وقال الكسايئ« :وي» فيه معىن اتلعجب ،ويروى عنه أيضا الوقف ىلع «وي» ،وقال:
لكمة تفجع»(((.
َْ
فقد َو َّجه َوقفه ىلع «وي» بأنها لكمة مستقلة تفيد اتلعجب واتلفجع ،وهو تعليل
لغوي جيد هلذا الوقف ،لكن اجلمهور اذلين وقفوا ىلع نهاية اللكمة ربما يكون
ُْ
َ
ِفعلهم
أوضح ملوافقة رسم املصحف؛ فقد رسمت فيه متصلة(((.
وقد َّ
نص ُ
غري واحد من العلماء ىلع وجوب اتباع الرسم يف الوقف ،كما أشار إىل
ذلك ابن اجلزري(((  بقوهل يف «طيبة النرش»(((:
ْ
ُ ٍّ ِّ
ــاع َمــا ُرس ْ
َوق ِــف ل ِــل بِات َب ِ
ــم
ِ

َح ْذفــا ً ُث ُبوتــا ً اتِّ َصــاالً ف الْ َك ْ
ــم
ِ
ِ

لكن القراءة تؤخذ بالرواية ،فلك من الواقفني ىلع آخر اللكمة ،أو ىلع بعض
أجزائها ،يتبع ما قرأ به ىلع أشياخه؛ ألن القراءة سنة يأخذها اآلخر عن األول(((.
((( رشح ابن عقيل (.)352/1
((( وقف فيها الكسايئ ىلع ايلاء ،ووقف أبو عمرو ىلع الاكف ،ووقف ابلاقون ىلع اهلاء آخر اللكمة .ينظر :النرش
( ،)151/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)432
((( اجلامع ألحاكم القرآن (.)319/13
((( ينظر :املقنع (ص ،)81والنرش (.)151/1
((( هو أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد ،املعروف بابن اجلزري ،الشافيع ،شيخ املقرئني ،واملقدم بال منازع يف علم
ً
القراءات ،وألف املؤلفات املفيدة يف هذا العلم ،حىت صار َمن بعده اعلة عليه فيه ،من أشهر كتبه« :النرش يف
القراءات العرش» ،و«اغية انلهاية يف طبقات القراء»( ،ت833 :ـه) .ينظر :طبقات املفرسين ( ،)320/1واألعالم
للزريلك ( ،)45/7ومعجم املؤلفني (.)687/3
((( طيبة النرش (ص.)56
((( ينظر :املرشد الوجزي (ص ،)90ومنجد املقرئني (ص.)65
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﴾ [الروم.]53 :
اآلية اثلاثلة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :
ّ
َْ
َْ
قال الكسايئ يف توجيه قراءة «ته ِدي»(((« :من قرأ «ته ِدي» لزمه أن يقف بايلاء ،وإنما
لزمه ذلك؛ ألن الفعل ال يدخله تنوين يف الوصل حتذف هل ايلاء ،فيكون يف الوقف
كذلك ،كما يدخل اتلنوين ىلع «ها ٍد» وحنوه فتذهب ايلاء يف الوصل ،فيجري الوقف
ىلع ذلك ملن وقف بغري ياء»(((.
َْ
فقد َو َّجه قراءة اللكمة بالفعل املضارع «ته ِدي» بأن الفعل ال يدخله اتلنوين؛
ألن اتلنوين من خصائص األسماء ،مثل« :هاد» وغريه ،خبالف ايلاء يف الفعل املضارع،
فإنها ال حتذف إال إذا دخلت ىلع الفعل أداة اجلزم فتحذف ،كما أشار إىل ذلك ابن
مالك بقوهل يف إعراب الفعل املعتل ،ومنه املنقوص(((:
َ ْ ْ
جازمــا
 ........................واحــذِف ِ

َ َ ُ َّ َ ْ
ُ ْ ً
ــض حكمــا الزِمــا
ثالثهــن تق ِ

ْ
َ َ
وافــق وا ِد انلمــل هــادي الــروم ُرم

َْ
ٌ
تهــ ِد بهــا فــوز .........................

والفعل هنا لم تدخل عليه أداة جزم حىت حيذف آخره؛ فذللك تثبت ايلاء
ً
ً
وصال ووقفا.
َْ
وقول الكسايئ هنا « :من قرأ «ته ِدي» لزمه أن يقف بايلاء »...ال مفهوم هل؛ ألن
ً
من اذلين قرؤوا اللكمة« :بِها ِد» من يقف بايلاء أيضا ،وهما الكسايئ ويعقوب((( ،كما
أشار إىل ذلك ابن اجلزري بقوهل:
(((

واملعىن :أنه وافق يعقوب ىلع الوقوف بايلاء يف «بهادي» لك من الكسايئ املشار هل
ْ
((( قرأها محزة باتلاء مع إساكن اهلاء بال ألف ،فعل مضارع ،مع نصب «ال ُع َ ْ
م» ،وقرأ ابلاقون بابلاء املكسورة ثم هاء
ُْ ْ
م» .ينظر :النرش ( ،)339/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)432
مفتوحة بعدها ألف ،مع جر لكمة «الع ِ
((( اللباب ( ،)200/15وينظر :ادلر املصون (.)641/8
((( ألفية ابن مالك ضمن رشح ابن عقيل (.)84/1
((( ينظر :النرش (.)105 - 104/2
((( طيبة النرش (ص.)57
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بالراء من «رم» ،ومحزة املشار هل بفاء «فوز» مع أنه يقرؤها «تهدي»(((.
﴾

اآلية الرابعة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

ُ
واق»(((« :هما لغتان بمعىن واحد ،كما
[ص .]15 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «ف ٍ
ً
َ
َّ ْ ُ
َ
ُ
يقال :حام املكوك وحامه((( ،وقصاص الشع ِر وقصاصه»((( ،ويروى عنه أيضا أنه قال:
«هما لغتان ،وهما الزمان اذلي بني حلبيت احلالب ،ورضعيت الراضع ،واملعىن ما هلا من
تَ َو ُّقف َ
قدر فواق ناقة»(((.
ٍ
ً
فقد َّ
وجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة ،مستشهدا بنظائر هلما،
ً
وموضحا معناهما اللغوي.

اآلية اخلامسة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

ُّ َ
﴾ [الزخرف .]57 :قال الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «يَ ِصدون»(((« :هما لغتان
ُ
مثلُ :
ويشد ،ونم باحلديث ينُم وي ِنم»((( .وروي عنه
يعرشون
ويعرشون ،وشد عليه يشد ِ
ِ
أنه قال« :هما لغتان مثل :يعرشون بضم الراء وكرسها ،أي يصيحون»(((.
ً
فقد وجه القراءتني بأنهما لغتان للعرب مستشهدا بنظائر هلما.
اآلية السادسة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ادلخان .]51 :قال

((( ينظر :النرش ( ،)140/2رشح طيبة النرش للنويري (.)185/2
((( قرأها محزة والكسايئ وخلف بضم الفاء ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش ( ،)361/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)476
((( لعله أراد «مجام املكوك» واملكوك :مكيال يكتال به ادلقيق وغريه ،ومجامه مقدار ما حيمل من ادلقيق وغريه .ينظر:
إصالح املنطق (ص ،)133وتصحيح الفصيح (ص.)370
((( الكشف وابليان (.)181/8
((( اللباب يف علوم الكتاب ( ،)386/16وينظر :مفاتيح الغيب (.)372/26
((( قرأها نافع وابن اعمر والكسايئ وأبو جعفر وخلف العارش بضم الصاد ،وقرأ بايق العرشة بكرسها .ينظر :النرش
( ،)369/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)496
((( معالم اتلزنيل ( ،)165/4وينظر :اهلداية (.)6682/10
((( اتلفسري املظهري ( ،)357/8وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)103/16وفتح القدير (.)642/4
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َ
القرطيب« :وقرأ نافع وابن اعمر«ِ :ف ُمقامٍ » بضم امليم ،ابلاقون بالفتح»((( .قال الكسايئ:
َ
«المقام :املاكنُ ،
والمقام :اإلقامة ،كماقال(((:
َ َ
ِّ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ ُ َ
ــار ملهــا فمقامهــا »...............
ــت ادلي
عف ِ

(((

فقد َّ
وجه القراءتني موضحا ً اختالف املعىن باختالف القراءتني بأن َ
المقام
بالفتح ماكن اإلقامة وبالضم اإلقامة نفسها.
اآلية السابعة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [اجلاثية.]14 :

قال القرطيب يف توجيه قراءة أيب جعفر يف «يلجزي»(((« :وقال الكسايئ :معناه يلجزي
ً
اجلزاء قوما ،نظريه﴿ :
﴾ [األنبياء ]88 :ىلع قراءة ابن اعمر
وأيب بكر يف سورة األنبياء((( .قال الشاعر(((:
َ َ ْ َ ََ ْ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َْ
ــب
ولــو ولت قفــرة جــرو ك ٍ

ُّ
لس َّ
أيُ :
السب»(((.
ب

َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ْ
ــر ِو الكِالبــا
لســب بِذل ِــك ال

((( قرأ نافع وابن اعمر وأبو جعفر بضم امليم ،وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش ( ،)371/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)500
((( شطر بيت للصحايب اجلليل بليد بن ربيعة العامري ،هو مطلع معلقته املشهورة تكملة ابليت:
ً َّ َ َ ُ َ َ ُ َ
بمن تأبد غ ْولا ف ِرجامها

(((
(((
(((
(((

ينظر :ديوان بليد (ص .)107والشاهد من ابليت قوهلُ :
«فمقامها» أي فمحل إقامتها.
اجلامع ألحاكم القرآن (.)152/16
تقدم عزو القراءة.
تقدم عزو القراءتني.
ابليت ورد يف عدة مصادر من غري نسبة ،ونسب يف بعضها إىل جرير بن عطية الشاعر املشهور ،من قصيدة هل
مشهورة يهجو فيها الرايع انلمريي ،وأوهلا:
َ
ِّ
أق ِـــي

َّ ْ َ
ــــوم
الل

َ
َ
عـــــاذِل

ْ َ َ
َوالعِتابـــــا

َُ
ُ ََ
ْ َ َ ْ
ْ َ َ َ
ــــول إِن أصبـــــت لقـــــد أصابـــــا
وق
ِ

ولكنه ليس يف ديوانه .ينظر :اخلصائص البن جين ( ،)397/1وخزانة األدب ( ،)337/1ورشح الشواهد الشعرية
يف أمات الكتب انلحوية ( ،)96/1وقفرية أم الفرزدق ،ومعىن ابليت :أن قفرية هذه لفرط لؤمها لو ودلت جروا من
الكالب ،لاكن ذلك اجلرو ُس َّبة عليهم ،فيسبوا بأن منهم ابن قفرية.
والشاهد من ابليت قوهل« :لسب» مع قوهل« :الكالبا» ،ونائب الفاعل ضمري املصدر ،تقديره :لسب السب الكالب.
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)162/16وينظر :الكشف وابليان ( ،)360/7ومعالم اتلزنيل ( ،)186/4واتلفسري املظهري
(.)383/8
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فقد وجه قراءة أيب جعفر بأن الفعل فيها مبين نلائب الفاعل ،وهو ضمري املصدر
ً
وتقديره :يلجزى اجلزاء قوما ،فنائب الفاعل هو «اجلزاء» املقدر ،و«قوما» مفعول به،
وقد َب َّ َ
ي أن هذا الوجه اللغوي جاءت عليه قراءة أخرى متواترة يه قراءة ابن اعمر
﴾ [األنبياء.]88 :

وشعبة عن اعصم يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األحقاف.]15 :

اآلية اثلامنة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :
ُ ً
قال املاوردي(((« :وقرئ﴿ :ك ْرها﴾((( بالضم والفتح .قال الكسايئ والفراء يف الفرق

ُ
بينهما« :إن الكره بالضم ما محل اإلنسان ىلع نفسه ،وبالفتح ما محل ىلع غريه»(((.
ً
وروي عنه أيضا أنه قال« :وهما لغتان بمعىن واحد»(((.
فيف الكالم األول املنسوب هل وللفراء َو َّجها قراءة الضم بأنها ما محل اإلنسان

نفسه ىلع القيام به ،وقراءة الفتح أنها ما أكره غريه عليه ،ويف الكالم اثلاين بني أنهما
لغتان معناهما واحد.
﴾ [األحقاف.]25 :
اآلية اتلاسعة والستون :قال اهلل تعاىل﴿ :
ُ
مساكنهم،
قال الكسايئ يف توجيه قراءة ضم ايلاء يف «يرى»(((« :معناه ال يرى يشء إال
فهو حممول ىلع املعىن ،كما تقول :ما قام إال هند ،واملعىن ما قام أحد إال هند»(((.
((( هو يلع بن حممد حبيب ،أبو احلسن املاوردي ،أحد العلماء الكبار من أصحاب اتلصانيف املفيدة ،ويل القضاء
يف بدلان كثرية ،من كتبه «األحاكم السلطانية» ،و«انلكت والعيون»( ،ت450 :ـه) .ينظر :سري أعالم انلبالء
( ،)68 - 64/18واألعالم (.)327/4
((( قرأ محزة والكسايئ وخلف العارش واعصم ويعقوب وابن ذكوان وهشام خبلف عنه يف هذه السورة بضم الاكف،
وقرأ ابلاقون بفتحها .ينظر :النرش ( ،)248/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)239
((( انلكت والعيون ( ،)276/5وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن (.)193/16
((( فتح القدير ( ،)22/5وينظر :فتح ابليان (.)22/13

﴾ بياء مضمومة ،و﴿

َ
﴾ بالرفع ،وقرأ ابلاقون« :ت َرى»

((( قرأ اعصم ومحزة ويعقوب وخلف العارش﴿ :
باتلاء املفتوحةَ ،
و«م َسا ِكنَ ُه ْم» بانلصب .ينظر :النرش ( ،)373/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)505

((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)208/16وينظر :الكشف وابليان ( ،)18/9ومفاتيح الغيب ( ،)25/28وفتح القدير (.)28/5
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فقد بني أن رفع «مساكنهم» هو ىلع أنه بدل من لفظ «يشء» مضمر ،وهو نائب
الفاعل ألن «يرى» مبين للمفعول.
اآلية السبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

[اذلاريات.]23 :

﴾

َْ
قال انلحاس يف توجيه قراءة انلصب يف «مثل»(((« :وقال الكسايئِ « :مثل َما»

منصوب ىلع القطع»(((.

َ
فيف هذا املثال َو َّجه قراءة انلصب بأنها ىلع القطع مما قبلها ،ولعله أراد أنها
ً
ليست صفة لقوهل ﴾ ﴿ :نلصبها ،فيه منصوبة ىلع احلال من «حق» ،وليست صفة
هلا ىلع هذه القراءة ،أو أنها بُنيت ىلع الفتح إلضافتها لغري متمكن ،أو أن «مثل»
صارت مع «ما» اكللكمة الواحدة فبنيا ىلع الفتح ،أو ىلع اتلوكيد ،وأما قراءة الرفع فيه
ىلع الصفة لقوهل « :حلق»(((.
اآلية اإلحدى والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :
﴾ [انلجم .]22 :قال
الكسايئ يف توجيه القراءتني يف «ضزيى»(((« :يقال فيه :ضاز يضيز َضيْزاً ،ضاز ُ
يضوز
ِ
ً َ ْ َ
ْ ً
َ َ
َض ْوزاَ ،ضأز يَضأز َضأزا ،إذا ظل َم ونقص ،قال الشاعر(((:
((( قرأ ها شعبة ومحزة والكسايئ وخلف العارش بالرفع ،وقرأ ابلاقون بانلصب .ينظر :النرش ( ،)377/2وإحتاف فضالء
البرش (ص.)505
َّ
َّ
((( إعراب القرآن للنحاس (.)161/4
((( ينظر :معاين القراءات (ص ،)485والكشف مليك (.)388 - 387/2
((( قرأها ابن كثري بهمزة ساكنة بعد الضاد ،وقرأ ابلاقون بايلاء الساكنة بعدها .ينظر :النرش ( ،)395/1وإحتاف فضالء
البرش (ص.)77
ً

((( ابليت ورد يف بعض املصادر منسوبا المرئ لقيس الكندي ،وليس يف ديوانه .ينظر :ادلر املنثور ( ،)33/14وروح
املعاين ( ،)57/14ومعىن ضازه :نقص حقه وضاز يف حكمه جار ،وضازه منعه حقه ،وقسمة ضزيى غري اعدلة .ينظر:
املخصص البن سيده (.)406/3
والشاهد :قوهل« :ضازت» ،ووجه االستشهاد :ميجء «ضاز» بغري همز ،وهو شاهد لقراءة اجلمهور بغري همز ،ومعىن
ابليت :أن بين أسد جاروا يف حكمهم حني سووا الرأس باذلنب مع أنهما ليسا متساويني.
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َ َ
ــاز ْت َب ُنــو َأ َســد بُ ْكمه ُ
ــم
ض
ٍ ِ ِِ

َّ ْ َ َ َّ َ
ْ ََْ ُ َ
ــب»
إِذ يعلــون الــرأس كذلن ِ

(((

ً
فقد َو َّجه اشتقاق اللكمة ىلع لكتا القراءتني ،موضحا أن قراءة اهلمز مشتقة من
َ ْ
«ضأز» اذلي مصدره «ضأزا» ،وأن قراءة ترك اهلمز مشتقة من «ضاز» اليت مصدرها

ً
ً
ً
َض ْيا أو َض ْوزا ،مستدال ببيت من الشعر لقراءة عدم اهلمز.

﴾ [املدثر .]5 :قال الكسايئ يف

اآلية اثلانية والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :
توجيه القراءتني يف «والرجز»(((ُّ :
«الرجز بالضم :الوثن ،وبالكرس :العذاب»(((.

َّ
فبي اختالف معىن القراءتني باختالف بنية اللكمة ،فالضم اسم للوثن والكرس

اسم للعذاب.
اآلية اثلاثلة والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [املدثر .]33 :قال الكسايئ يف

توجيه القراءتني يف «أدبر»(((« :دبر وأدبر :بمعىن واحد»(((.

َ
َ
فو َّجه القراءتني بأن معناهما واحد؛ أي :إنهما لغتان يف هذه اللكمة يقال :دبَ َر

انلهار وأدبر(((.
اآلية الرابعة والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

*

﴾ [اإلنسان .]16-15 :قال القرطيب يف كالمه ىلع قراءة اتلنوين يف:

((( الكشف وابليان ( ،)146/9وينظر :معالم اتلزنيل ( ،)310/4وادلر املصون ( ،)96/10واللباب يف علوم الكتاب
( ،)184/18واتلفسري املظهري (.)117/9
((( قرأ حفص وأبو جعفر ويعقوب بضم الراء ،وقرأ ابلاقون بكرسها .ينظر :النرش ( ،)393/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)562
((( ابلحر املديد ( ،)173/7وينظر :اجلامع ألحاكم القرآن (.)67/19
((( قرأ نافع وحفص ومحزة ويعقوب وخلف العارش بإساكن اذلال من «إذ» وبهمزة مفتوحة ودال ساكنة يف «أدبر» ،وقرأ
ابلاقون :بفتح اذلال ومدها وبفتح دال «دبر» .ينظر :النرش ( ،)393/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)562
((( تفسري القرآن للسمعاين ( ،)97/6وشمس العلوم (.)2024/4
((( ينظر :معاين القراءات (ص.)541
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ير»(((« :قال الكسايئ والفراء :هو ىلع لغة من يَ ُ
«قَ َوار َ
ج ِر األسماء لكها ،إال قوهلم هو
ِ
ُ
ُ
أظرف منك ،فإنهم ال يرونه»((( ،ويف رواية أنه قال يف توجيهها« :إن بعض العرب
يرصفون مجيع ما ال ينرصف ،إال أفعل اتلفضيل»(((.
فقد َو َّجه يف هذين املثالني قراءة اتلنوين بأنها ىلع لغة من يرصف من األسماء ما
ال ينرصف منها من العرب ،إال إذا اكن أفعل تفضيل فال يرصفونه.
وتوضيح ذلك أن «قوارير» ىلع وزن «مفاعيل» واألصل أنها ال تنرصف أي :ال
َ ْ ُ
ُ
((( ،وهو هنا ما َّ
وجهه الكسايئ
تنون؛ لكونها منتىه اجلموع ،فصفها خالف األصل
بأنه لغة بلعض العرب.
اآلية اخلامسة والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [املرسالت .]23 :قال

الشواكين يف توجيه قراءة التشديد يف ﴿ ﴾(((« :وقرأ نافع والكسايئ بالتشديد من
َّ
َ
اتلقدير ،قال الكسايئ والفراء :وهما لغتان بمعىن ،تقول :قدرت كذا وقدرته»(((.
َّ
فوجه  القراءتني بأنهما لغتان للعرب يف هذه اللكمة.
اآلية السادسة والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [االنفطار.]19 :

((( قرأ نافع وشعبة عن اعصم والكسايئ وأبو جعفر بتنوين «قواريرا» يف اللكمتني ووقفوا عليهما باأللف ،وقرأ
ابن كثري وخلف العارش باتلنوين يف األول وبدونه يف اثلاين ،ووقفا باأللف يف األول وبدونه يف اثلاين ،وقرأ
أبو عمرو وابن اعمر وحفص وروح بغري تنوين فيهما ،ووقفوا ىلع األول باأللف خبلف عن روح يف الوقف ،وىلع
اثلاين بدونها خبلف عن هشام ،وقرأ محزة ورويس بغري تنوين فيهما ،ووقفا بغري ألف فيهما كذلك .ينظر :النرش
( ،)395/2وإحتاف فضالء البرش (ص.)566
((( اجلامع ألحاكم القرآن ( ،)123/19وينظر :إبراز املعاين أليب شامة (ص.)173
((( إحتاف فضالء البرش (ص.)565
((( ينظر :رشح ابن عقيل (.)327/3
((( قرأ نافع والكسايئ وأبو جعفر بتشديد ادلال ،وقرأ ابلاقون بتخفيفها .ينظر :النرش ( ،)397/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)567
((( فتح القدير ( ،)432/5وينظر :فتح ابليان (.)15/15
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قال الكسايئ يف توجيه قراءة الرفع يف« :يوم»(((« :العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا الليل
وايلوم إىل مستقبل ،وإذا أضافوا إىل فعل ماض آثروا انلصب»(((.
فقد َو َّجه قراءة الرفع بأنها أسلوب عريب ،وهو أنهم يؤثرون الرفع عند إضافة
الليل أو ايلوم إىل فعل مستقبل ،وهو هنا «تملك»؛ لكونه يف حمل جر مضاف إيله ما
قبله ،وهو لفظ «يوم».
اآلية السابعة والسبعون :قال اهلل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلدل .]20 :قال الكسايئ

يف توجيه القراءتني يف «مؤصدة»(((« :أوصدت ابلاب وآصدته إِذا رددته»(((.
َ
ابلاب»
فقد َّبي أن معىن القراءتني واحد؛ لكون قراءة اهلمز مشتقة من «آصد

ُّ
وقراءة اإلبدال مشتقة من «أوصد» يوصد ،ومعناهما واحد هو رد ابلاب وإغالقه.

وبهذا ينتيه القسم اثلاين من توجيه الكسايئ  للقراءات املتواترة ،وتليه
خاتمة ابلحث.

((( قرأها ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب برفع امليم ،وقرأ ابلاقون بنصبها .ينظر :النرش ( ،)399/2وإحتاف فضالء البرش
(ص.)575
((( نظم ادلرر (.)308/21
ً
ً
((( قرأها باهلمز أبو عمرو وحفص ومحزة ويعقوب وخلف ،وابلاقون باإلبدال واوا كحمزة وقفا .ينظر :النرش (،)394/1
وإحتاف فضالء البرش (ص.)575
((( أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية (ص.)132
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خاتمة ابلحث

ِّ
وأسطر يف
يف نهاية هذا ابلحث كما يف بدايته ،فإين أمحد اهلل  ىلع إكماهل،
هذه اخلاتمة بعض انلتائج املستخلصة منه.
ً
أوال :أن علم توجيه القراءات نشأ يف وقت مبكر إىل جانب علم القراءات.
ً
ثانيا :أن الكسايئ  من العلماء اذلين اهتموا بتوجيه القراءات ،والسيما
ِّ
اليت اختار القراءة بها بعد تلقيها عن شيوخه.
ً
ثاثلا :أن مرجعية علم توجيه القراءات مرجعية لغوية بادلرجة األوىل؛ وهلذا
نلحظ اهتمام الكسايئ  ببيان الوجوه اللغوية بلعض القراءات.
ً
رابعا :أن مصادر اتلوجيه لم تتغري عما اكنت عليه يف العرص األول ،فكتب
اتلوجيه قديمها وحديثها ال يزال أغلب توجيهها للقراءات يدور ىلع توجيه القراءة
بلغة عربية ،أو بأسلوب لغوي ،أو ببيت شعر ،أو بقراءة متفق عليها لقراءة خمتلف
ً
فيها ،أو بقراءة خمتلف فيها لقراءة خمتلف فيها أيضا .ويه األمور اليت دار عليها
توجيه الكسايئ  هلذه القراءات اليت وجهها.
ً
ً
ً
خامسا :أن توجيه السلف للقراءات ال يزال جماال خصبا للبحوث العلمية،
فينبيغ اتلنقيب عن جهود العلماء القداىم يف اتلوجيه ،وإفراده يف حبوث مستقلة.
وهذه يه األمور املستخلصة من هذا ابلحث ،وصىل اهلل وسلم ىلع سيد خلقه
حممد وىلع آهل وصحبه.
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فهرس املصادر واملراجع
•

•املصحف الرشيف.

•

•إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش :ألمحد بن حممد ادلميايط ابلناء،

•

ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة اثلاثلة (1427ـه) ،حتقيق :أنس مهرة.
ً
•أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية تاج العروس نموذجا :لدلكتور
عبد الرازق بن محودة القادويس ،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة العربية ،جامعة حلوان.

•

•أشعار الشعراء الستة اجلاهليني اختيارات األعلم الشنتمري :ط :دار الفكر
للطباعة والنرش.

•

•إصالح املنطق :البن السكيت يعقوب بن إسحاق ،ط :دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة األوىل (1423ـه) ،حتقيق :حممد مرعب.

•

•إعراب القرآن للنحاس :أمحد بن حممد بن إسماعيل ،ط :منشورات حممد يلع
بيضون ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1421ـه) ،وضع حواشيه وعلق عليه:
عبد املنعم خليل إبراهيم.

•

•األعالم :خلري ادلين بن حممود الزريلك ،ط :دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة
عرش (2002م).

•

•ألفية ابن مالك :جلمال ادلين حممد بن عبد اهلل بن مالك الطايئ ،ط :دار اتلعاون.

•

•أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :جلمال ادلين حممد بن عبد اهلل األنصاري،
ط :دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع ،دراسة وحتقيق :يوسف الشيخ حممد
ابلقايع.

•

•إجياز ابليان عن معاين القرآن :ملحمود بن أيب احلسن جنم ادلين انليسابوري،
ط :دار الغرب اإلساليم ،الطبعة األوىل (1415ـه) ،حتقيق :ادلكتور حنيف بن
حسن القاسيم.
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•

•ابلحر املحيط يف اتلفسري :أليب حيان حممد بن يوسف أثري ادلين األندليس،
ط :دار الفكر (1420ـه) ،حتقيق :صديق حممد مجيل.

•

•ابلحر املديد يف تفسري القرآن املجيد :أليب العباس أمحد بن حممد الفايس،
ط :ادلكتور حسن عباس زيك (1419ـه) ،حتقيق :أمحد عبد اهلل القريش رسالن.

•

•ابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :ملحمد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل
الشواكين ايلمين ،ط :دار املعرفة.

•

•الربهان يف علوم القرآن :أليب عبد اهلل بدر ادلين حممد بن عبد اهلل بن بهادر
الزركيش ،ط :دار إحياء الكتب العربية ،عيىس ابلاىب احلليب ورشاكئه ،الطبعة
األوىل (1376ـه) ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.

•

•بغية الواعة يف طبقات اللغويني وانلحاة :لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين

•

السيويط ،ط :املكتبة العرصية ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.
ّ
ملحمد بن حممد بن عبد الرزاق الزبيدي،
•تاج العروس من جواهر القاموس:
ط :دار اهلداية ،حتقيق :جمموعة من املحققني.

•

•تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :لشمس ادلين حممد بن أمحد اذلهيب،
ط :دار الغرب اإلساليم ،الطبعة األوىل (2003م) ،حتقيق :ادلكتور بشار عواد معروف.

•

•تاريخ العلماء انلحويني من ابلرصيني والكوفيني وغريهم :أليب املحاسن املفضل
ابن حممد بن مسعر اتلنويخ ،ط :هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن،
القاهرة ،الطبعة اثلانية (1412ـه) ،حتقيق :ادلكتور عبد الفتاح حممد احللو.

•

•تاريخ بغداد وذيوهل :أليب بكر أمحد بن يلع اخلطيب ابلغدادي ،ط :دار الكتب

•

العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل (1417ـه) ،دراسة وحتقيق :مصطىف عبد القادر عطا.
ُ
•تصحيح الفصيح ورشحه :أليب حممد عبد اهلل بن جعفر بن د ُر ْستويه ،ط :املجلس
األىلع للشؤون اإلسالمية ،حتقيق :ادلكتور حممد بدوي املختون.
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•

•اتلعريفات :لعيل بن حممد الرشيف اجلرجاين ،ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة
األوىل (1403ـه) ،ضبطه وصححه مجاعة من العلماء.

•

•تفسري القرآن العظيم :لعبد الرمحن بن حممد بن الرازي بن أيب حاتم ،انلارش:
مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،الطبعة اثلاثلة (1419ـه) ،حتقيق :أسعد حممد الطيب.

•

•تفسري القرآن :أليب املظفر ،منصور بن حممد السمعاين ،ط :دار الوطن ،الطبعة
األوىل (1418ـه) ،حتقيق :يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم.

•

•تفسري القرآن :أليب بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري ،ط :دار املآثر ،الطبعة
األوىل (1423ـه) ،قدم هل األستاذ ادلكتور :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،حققه
وعلق عليه ادلكتور :سعد بن حممد السعد.

•

•تفسري املاتريدي ،تأويالت أهل السنة :ملحمد بن حممد أيب منصور املاتريدي،
ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1426ـه) ،حتقيق :ادلكتور جمدي باسلوم.

•

•اتلفسري املظهري :ملحمد ثناء اهلل املظهري ،ط :مكتبة الرشدية (1412ـه) ،حتقيق:
غالم نيب اتلونيس.

•

•اتلنبيه ىلع أوهام أيب يلع يف أمايله :أليب عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد العزيز
ابلكري ،ط :مطبعة دار الكتب املرصية ،حتقيق :دار الكتب والوثائق القومية،
مركز حتقيق الرتاث.

•

•تهذيب اللغة :أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري ،ط :دار إحياء الرتاث
العريب ،الطبعة األوىل (2001م) ،حتقيق :حممد عوض مرعب.

•

•اتلوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء :لدلكتور طه صالح آاغ ،ط :دار
املعرفة ،الطبعة األوىل (1428ـه).

•

•اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف :لزين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،ط :اعلم
الكتب ،الطبعة األوىل (1410ـه).
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•

•تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان :لعبد الرمحن بن نارص السعدي،
حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،ط :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (1420ـه).

•

•اثلقات :ملحمد بن أمحد بن حبان ،ادلاريم البسيت ،ط :وزارة املعارف للحكومة
العايلة اهلندية ،الطبعة األوىل (1393ـه) ،حتت مراقبة :ادلكتور حممد عبد املعيد
خان.

•

•جامع ابليان يف تأويل القرآن :ملحمد بن جرير بن يزيد أيب جعفر الطربي،
ط :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (1420ـه) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر.

•

•اجلامع ألحاكم القرآن :أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،ط :دار
الكتب املرصية ،الطبعة اثلانية (1384ـه) ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم
أطفيش.

•

•اجلرح واتلعديل :أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن أيب حاتم الرازي ،ط :جملس
دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ،ودار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل
(1271ـه).

•

•مجال القراء وكمال اإلقراء :لعلم ادلين يلع بن حممد السخاوي ،ط :دار املأمون
للرتاث ،الطبعة األوىل (1418ـه) ،حتقيق :ادلكتور مروان العطية ،وادلكتور حمسن
خرابة.

•

•اجلمل يف انلحو :للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :ادلكتور فخر ادلين قباوة،
الطبعة اخلامسة (1416ـه).

•

•حاشية الشهاب ىلع تفسري ابليضاوي :لشهاب ادلين أمحد بن حممد اخلفايج،
ط :دار صادر.

•

•حجة القراءات :أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ،ط :دار الرسالة،
حتقيق وتعليق :سعيد األفغاين.
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•

•احلجة يف القراءات السبع :للحسني بن أمحد بن خالويه ،ط :دار الرشوق ،الطبعة
الرابعة (1401ـه) ،حتقيق :ادلكتور عبد العال سالم مكرم.

•

•خزانة األدب ولب بلاب لسان العرب :لعبد القادر بن عمر ابلغدادي ،ط :مكتبة
اخلانيج ،الطبعة الرابعة (1418ـه) ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون.

•

•اخلصائص :أليب الفتح عثمان بن جين ،ط :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
الطبعة الرابعة.

•

•ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون :أليب العباس أمحد بن يوسف املعروف
بالسمني احلليب ،انلارش :دار القلم ،دمشق ،حتقيق :ادلكتور أمحد حممد اخلراط.

•

•ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور :جلالل ادلين عبد الرمحن بن أيب بكر السيويط،
ط :دار هجر (1424ـه) ،حتقيق :مركز هجر للبحوث.

•

•ديوان بليد بن ربيعة العامري :ط :دار املعرفة ،الطبعة األوىل (1425ـه) ،اعتىن
به :محدو ّ
طماس.

•

•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين :لشهاب ادلين حممود
ابن عبد اهلل احلسيين اآللويس ،ط :دار الكتب العلمية (1415ـه) ،حتقيق :يلع
عبد ابلاري عطية.

•

•زاد املسري يف علم اتلفسري :أليب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن اجلوزي ،ط :دار
الكتاب العريب ،الطبعة األوىل (1422ـه) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي.

•

•الرساج املنري يف اإلاعنة ىلع معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري :لشمس
ادلين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيين الشافيع ،ط :مطبعة بوالق بالقاهرة.

•

•سري أعالم انلبالء :لشمس ادلين حممد بن أمحد اذلهيب ،ط :مؤسسة الرسالة،
الطبعة اثلاثلة (1405ـه) ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب
األرناؤوط.
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•

•رشح ابن عقيل ىلع ألفية ابن مالك :لعبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل املعروف
بابن عقيل ،ط :دار الرتاث ،الطبعة العرشون (1400ـه) ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد.

•

ُْ
•رشح األشموين ىلع ألفية ابن مالك :لعيل بن حممد األش ُموين ،ط :دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل (1419ـه).

•

•رشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب انلحوية :ملحمد بن حممد حسن ُ َّ
شاب،
ط :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (1427ـه).

•

•رشح الاكفية الشافية :ملحمد بن عبد اهلل بن مالك مجال ادلين ،ط :جامعة
أم القرى ،مركز ابلحث العليم وإحياء الرتاث اإلساليم ،الطبعة األوىل ،حتقيق:
عبد املنعم أمحد هريدي.

•

•رشح شذور اذلهب :البن هاشم األنصاري ،ط :دار الفكر (1414ـه).

•

•رشح طيبة النرش يف القراءات العرش :ملحمد بن حممد أيب القاسم انلويري،
ط :دار الصحابة للرتاث ،الطبعة األوىل (1425ـه) ،حتقيق :الشيخ مجال ادلين
حممد رشف.

•

•رشح طيبة النرش يف القراءات العرش :لشهاب ادلين أمحد بن حممد بن يوسف
ابن اجلزري ،ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة اثلانية (1420ـه) ،ضبطه وعلق
عليه :الشيخ أنس مهرة.

•

•شمس العلوم ودواء كالم العرب من اللكوم :لنشوان بن سعيد احلمريي ايلمين،
ط :دار الفكر املعارص ،ودار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل (1420ـه) ،حتقيق:
ادلكتور حسني بن عبد اهلل العمري ،ومطهر بن يلع اإلرياين ،وادلكتور يوسف
حممد عبد اهلل.
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•طبقات الشافعية الكربى :تلاج ادلين عبد الوهاب بن تيق ادلين السبيك ،ط :هجر

•

للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية (1413ـه) ،حتقيق :ادلكتور حممود حممد
الطنايح ،وادلكتور عبد الفتاح حممد احللو.
•

•طبقات املفرسين :ملحمد بن يلع ادلاودي ،ط :دار الكتب العلمية.

•

•طيبة النرش يف القراءات العرش :ملحمد بن حممد بن اجلزري ،ط :مكتبة اهلدى،
ضبط ومراجعة وتصحيح :حممد تميم الزعيب.
•اغية انلهاية يف طبقات القراء :لشمس ادلين أيب اخلري ،حممد بن حممد بن اجلزري،

•

ط :مكتبة ابن تيمية (1351ـه) ج .برجسرتارس.
•غرائب اتلفسري وعجائب اتلأويل :ملحمود بن محزة املعروف بتاج القراء ،ط :دار

•

القبلة للثقافة اإلسالمية.
•غرائب القرآن وراغئب الفرقان :نلظام ادلين احلسن بن حممد بن حسني

•

انليسابوري ،ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1416ـه) ،حتقيق :الشيخ
زكريا عمريات.
•غريب القرآن :أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينوري ،ط :دار الكتب

•

العلمية (1398ـه) ،حتقيق :أمحد صقر.
•فتح ابليان يف مقاصد القرآن :أليب الطيب حممد صديق خان القنويج،

•

ط :املكتبة العرصية للطباعة والنرش ،عين بطبعه وقدم هل وراجعه :عبد اهلل بن
إبراهيم األنصاري.
•فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وادلراية من علم اتلفسري :ملحمد بن يلع

•

الشواكين ،ط :دار ابن كثري ،ودار اللكم الطيب ،الطبعة األوىل (1414ـه).
•فوات الوفيات :ملحمد بن شاكر امللقب بصالح ادلين ،ط :دار صادر ،الطبعة

•

األوىل ،حتقيق :إحسان عباس.
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•

•القامـوس املحيـط :ملجـد ادلين حممد بـن يعقـوب الفريوزآبادي ،ط :مؤسسـة
الرسـالة للطباعـة والنشر واتلوزيع ،الطبعـة اثلامنـة (1426ـه) ،حتقيق :مكتب
حتقيق الرتاث يف مؤسسـة الرسـالة.

•

•كتاب السبعة :ألمحد بن موىس أيب بكر بن جماهد ،ط :دار املعارف ،الطبعة
اثلانية (1400ـه) ،حتقيق :شويق ضيف.

•

•الكتاب :لعمرو بن عثمان بن قنرب امللقب سيبويه ،ط :مكتبة اخلانيج ،القاهرة،
الطبعة اثلاثلة (1408ـه) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون.

•

•الكشف عن وجوه القراءات وعللها :أليب حممد ميك بن أيب طالب القييس،
ط :دار احلديث (1428ـه).

•

•الكشف وابليان عن تفسري القرآن :ألمحد بن حممد بن إبراهيم اثلعليب ،ط :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل (1422ـه) ،حتقيق :اإلمام أيب حممد بن اعشور،
مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي.

•

•اللباب يف علوم الكتاب :لعمر بن يلع بن اعدل احلنبيل ،ط :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل (1419ـه) ،حتقيق :الشيخ اعدل أمحد عبد املوجود ،والشيخ يلع
حممد معوض.

•
•

•لسان العرب :ملحمد بن مكرم بن منظور ،ط :دار صادر ،الطبعة اثلاثلة (1414ـه).
ْ
ّ
انليسابوري ،ط :جممع
•املبسوط يف القراءات العرش :ألمحد بن احلسني بن ِمهران
اللغة العربية بدمشق (1981م) ،حتقيق :سبيع محزة حاكيم.

•

•املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز :لعبد احلق بن اغلب بن عطية األندليس ،ط:
دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1422ـه) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد.

•

•املخصص :أليب احلسن يلع بن إسماعيل املعروف بابن سيده ،ط :دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة األوىل (1417ـه) ،حتقيق :خليل إبراهم جفال.
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•

•مدارك اتلزنيل وحقائق اتلأويل :لعبد اهلل بن أمحد النسيف ،ط :دار اللكم الطيب،
الطبعة األوىل (1419ـه) ،حققه وخرج أحاديثه :يوسف يلع بديوي ،راجعه وقدم
هل :حميي ادلين ديب مستو.

•

•املرشد الوجزي إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز :لشهاب ادلين عبد الرمحن بن

•

•معالم اتلزنيل :أليب حممد احلسني بن مسعود ابلغوي ،ط :دار إحياء الرتاث

•

•معالم اتلزنيل :ملحيي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود ابلغوي ،ط :دار طيبة

إسماعيل أيب شامة ،ط :دار صادر (1395ـه) ،حتقيق  :طيار آليت قوالج.
العريب ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي.

للنرش واتلوزيع ،الطبعة الرابعة (1417ـه) ،حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل
انلمر ،وعثمان مجعة ضمريية ،وسليمان مسلم احلرش.

•

•معاين القراءات :أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،ط :دار الصحابة ،حتقيق:

•

•معجم األدباء :لشهاب ادلين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،ط :دار

•

•معجم الشامل يف مصطلحات اللغة العربية :إعداد حممد سعيد اسرب ،وبالل

•

•معجم املؤلفني :لعمر بن رضا كحالة ادلمشيق ،انلارش :مكتبة املثىن ودار إحياء

•

•املعجم الوسيط :إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط :دار ادلعوة.

•

•معجم حفاظ القرآن عرب اتلاريخ :ملحمد حممد حممد سالم حميسن ،ط :دار

•

•معرفة القراء الكبار ىلع الطبقات واألعصار :لشمس ادلين حممد بن أمحد بن
َ
عثمان بن قايْماز اذلهيب ،ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1417ـه).

حممد بن عيد الشعباين.

الغرب اإلساليم ،الطبعة األوىل (1414ـه) ،حتقيق :إحسان عباس.

جنيدي ،ط :دار العودة.
الرتاث العريب.

اجليل ،الطبعة األوىل (1412ـه).
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•

•مغين اللبيب عن كتب األاعريب :لعبد اهلل بن يوسف بن هشام ،ط :دار الفكر،
الطبعة السادسة (1985م) ،حتقيق :ادلكتور مازن املبارك ،وحممد يلع محد اهلل.

•

•مفاتيح الغيب :ملحمد بن عمر بن احلسن الرازي ،ط :دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة اثلاثلة (1420ـه).

•

•مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس القزويين ،ط :دار الفكر (1399ـه) ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون.

•

•املقتضب :ملحمد بن يزيد بن عبد األكرب أيب العباس املربد ،ط :اعلم الكتب،
حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة.

•

•املقنع يف رسم مصاحف األمصار :لعثمان بن سعيد بن عثمان أيب عمرو ادلاين،
ط :مكتبة اللكيات األزهرية ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي.

•

•منجد املقرئني ومرشد الطابلني :أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري ،ط :دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1420ـه).

•

•املنهل الصايف :يلوسف بن تغري بردي الظاهري ،ط :اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،حققه ووضع حواشيه :ادلكتور حممد حممد أمني ،تقديم :ادلكتور سعيد
عبد الفتاح اعشور.

•

•املوسوعة القرآنية :إلبراهيم بن إسماعيل األبياري ،ط :مؤسسة سجل العرب
(1405ـه).

•

•املوضح يف وجوه القراءات وعللها :أليب نرص يلع ابن أيب مريم ،ط :اجلماعة
اخلريية تلحفيظ القرآن الكريم جبدة ،الطبعة األوىل (1414ـه) ،حتقيق ودراسة
ادلكتور عمر محدان الكبييس.

•

•نزهة األبلاء يف طبقات األدباء :لعبد الرمحن بن حممد أيب الرباكت األنباري،
ط :مكتبة املنار باألردن ،الطبعة اثلاثلة (1405ـه) ،حتقيق :إبراهيم السامرايئ.
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•

•النرش يف القراءات العرش :لشمس ادلين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،
ط :املطبعة اتلجارية الكربى ،حتقيق :يلع حممد الضباع.

•

•نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور :إلبراهيم بن عمر بن حسن ابلقايع،
ط :دار الكتاب اإلساليم،القاهرة.

•

•انلكت والعيون :أليب احلسن يلع بن حممد املاوردي ،انلارش :دار الكتب العلمية،
حتقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم.

•

•اهلداية إىل بلوغ انلهاية :أليب حممد ميك بن أيب طالب القييس ،انلارش :جمموعة
حبوث الكتاب والسنة ،لكية الرشيعة وادلراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة،
الطبعة األوىل (1429ـه) ،حتقيق :جمموعة رسائل جامعية بكلية ادلراسات العليا
وابلحث العليم ،جامعة الشارقة ،بإرشاف األستاذ ادلكتور الشاهد ابلوشييخ.

•

•همع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع :لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين
السيويط ،ط :املكتبة اتلوفيقية ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي.

•

•الوسيط يف تفسري القرآن املجيد :أليب احلسن يلع بن أمحد بن حممد الواحدي،
ط :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1415ـه) ،حتقيق وتعليق :الشيخ اعدل
أمحد عبد املوجود ،والشيخ يلع حممد معوض ،وادلكتور أمحد حممد صرية،
وادلكتور أمحد عبد الغين اجلمل ،وادلكتور عبد الرمحن عويس.

•

•وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أليب العباس أمحد بن حممد بن خلاكن،
ط :دار صادر ،حتقيق :إحسان عباس.
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