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 بالخلغة العربيةخلص  امل

من فضل اهلل علىَّ وكرمه وجوده أن وفقني إلى كشف اللثام عن هذا الجانب 
أبو عبد الرحمن الخليل بن  هوو من جوانب أعظم شخصية في تاريخ علوم العربية 

أحمد الفراهيدي ، ذلك العالم الفذ ، والمؤسس لعدد من علوم العربية ، والذي تحظى 
 للغوية باحترام وتقدير علماء اللغة على مر العصور.آراؤه واجتهاداته ا

وعندما نتناول القراءات التي رواها الخليل ال نتكلف شيًئا ننسبه إليه أو نسند 
، فقد أشار كبار علماء القراءات كابن مجاهـد وابـن الجـ ري إلـى  له أمرًا غريًبا عليه

بعة المشهورين ، كمـا ذكـره رواية الخليل عن عبد اهلل بن كثير المكي أحد القراء الس
ابن الج ري في طبقات القراء ، وذكر أنه أقرأ بعـ  تمميـذه ، ومـنهم بكـار بـن عبـد 

 اهلل بن يحيى بن يونس الُعوَدّي البصري ، الذي روى القراءة عن الخليل .
ـــواعتمــدت فــي استخــ ـــراج ق ــن ـراءات الخلي ــراءات كالســبعة الب ــى كتــب الق ل عل
كتـاب شـواذ القـراءات للكرمـاني، كمـا رجعـت إلـى كتـب و  ري مجاهد والنشـر البـن الجـ

 التفسير وكتب اللغة ونسبت كل قراءة إلى مصدرها الذي ُأخَذْت منه .
وقمت بدراسة القراءات التي وردت عن الخليل من الجوانب الصوتية 
والصرفية والنحوية وتناولت التغيرات التي تحدث في الكلمة بما يوضح االستعمال 

 لها ، وي يل عنها الغمو  واإلبهام.اللغوي 
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ABSTRACT 

But for Allah’s help, blessings and support, I would 

not be able to unearth that contribution of Abo 

Abederrahman Al Khalil Ibn Ahmad Al Farahiedy in the 

domain of Classic Arabic studies. He is one of the greatest 

scholars in the history of Classic Arabic Language studies 

and the founder of a number of Arabic-related sciences. 

His researches and opinions have brought him a reputable 

name, great respect and evaluation of linguistics circles in 

all times. 

When we reveal his modes of recitation he narrated , 

we did him no favor but attributing a deserved rank 

confirmed by great scholars, as Ibn Mugahid and Ibn 

Aljazry, mentioning his mode of recitation of the Glorious 

Quran narrated from Abdulah Ibn Katheir Al Makkey; 

one of the seven famous modes of recitation readers. 

Furthermore, Ibn Aljazry has mentioned Al Khalil Ibn 

Ahmad Al Farahiedy in the great ranks of The Glorious 

Quran Readers and how he taught his own mode of 

recitation to his student Bakkar Ibn Abullah Ibn Yahya 

Ibn Younus Al Udey Al Basry. 
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In an attempt to explore Al Khalil’s mode of 

recitation, the researcher went through number of 

references such as; The Seven Modes Of Recitation by Ibn 

Mugahid, Al Nashr by Ibn Aljazry and Irregular Modes 

Of Recitation by Al Karmany, as well as other books in 

languages studies and the interpretation of the meanings of 

The Glorious Quran attributing each mode to its source.  

The researcher explores the phonetic, morphological 

and syntactic study of Al Khalil’s mode of recitation 

pointing out the varied shapes of one word with its 

inevitably varied meanings clarifying its ambiguity by 

highlighting the linguistic use of this word.  
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 املقدمة

الحمــد هلل رب العــالمين ، أحمــده تعــالى علــى ســابو نعمائــه ، ووافــر عطائــه ، 
، وأصــلي وأســلم علــى وج يــل إكرامــه   وواســف فضــله ، وعظــيم جــودهوكثــرة آالئــه ، 

رســوله اظعظــم ، ونبيــه اظشــرف وعلــى آلــه وأصــحابه عــدد الرمــل والثــرى ، والحــب 
 جم وما هوى، وسلم تسليًما كثيرًا .والنوى ، والن
 وبعد : 

فإن الخليل بن أحمد الفراهيدي أبر  علماء العربيـة علـى مـر تاريخهـا العريـ   
فهو لغوي مبتكر ومؤسـس لعـدد مـن علـوم العربيـة كـالنحو والعـرو  والمعجـم ، وال 
شــك أن هــذه الشخصــية قــد أخــذت حقهــا مــن الدراســة واإلشــادة فــي هــذه المجــاالت  

ك  كثيـر مــن الدراسـات التــي جعلـت هــذه الشخصـية محــورًا للدراسـة والتحقيــ  ، وهنـا
سواء في علم النحو أم في العرو  أم في المعجم ، غيـر أن هنـاك جانًبـا بـار ًا فـي 
ــم ينــل مــا يســتح  مــن البحــث والدراســة ، أال وهــو جانــب  جوانــب هــذه الشخصــية ل

ري كثرة القراءات التـي رواهـا الخليـل القراءات ورواية القراءات القرآنية ، فقد لفت نظ
عن شيوخه في القراءات كعبد اهلل بن كثير المكي وعاصم بـن أبـي النجـود الكـوفي ، 
وأبي عمرو بن العـمء البصـري ، وأيـوب السـختياني وغيـرهم ، ثـم أخـذت أفـت  عـن 
دراسة تناولت هـذا الجانـب فلـم أقـف علـى أي دراسـة تناولتـه بالبحـث والتـدقي  ، وال 

أن هذا الجانب يختلف عن دراسة القراءات فـي معجـم العـين فهـذا غيـر مقصـود  شك
 ى هذا المعجم .ـهنا ، إذ قد أخذ حقه من الدراسات التي قامت عل

وعندما نتناول رواية القراءات التي رواها الخليل ال نتكلف شيًئا ننسبه إليه أو 
اءات كابن مجاهد وابن الج ري نسند له أمرًا غريًبا عليه ، فقد أشار كبار علماء القر 

إلى رواية الخليل عن عبد اهلل بن كثير المكي أحد القـراء السـبعة المشـهورين ، كمـا 
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ومـنهم بكـار بـن  ذكره ابن الج ري في طبقات القراء ، وذكر أنه أقرأ بعـ  تمميـذه ،
روى القــراءة عــن الــذي عبــد اهلل بــن يحيــى بــن يــونس الُعــودي أو الَعــوذي البصــري  

 عن ابن كثير أنه قـرأ   هوهو الذي روى عن ، ليلالخ         ﴾  الفاتحـة [
 .كلمة غير نصبب [ 7: 

وقد اعتمدت في استخراج قراءات الخليل على كتب القراءات المتواترة كالسبعة 
ــاب شــواذ القــراءات  ــراءات الشــاذة ككت ــب الق ــن الجــ ري وكت ــن مجاهــد والنشــر الب الب

ــا  ــى للكرمــاني ، كم ــل قــراءة إل ــة ونســبت ك ــب اللغ ــب التفســير وكت ــى كت اعتمــدت عل
 مصدرها الذي أخذت منه .

 وقد دعتني إلى اختيار هذا الموضوع أمور من أهمها : 
: المن لة والمكانة العلمية واللغوية للخليل بن أحمد فهو شيخ سيبويه ، فعنه أوًلا 

ووضف علم العرو   أخذ كثيرًا من مسائل كتابه ، وقد ألف الخليل في النحو
 وأسس علم المعجم .

: التقوى والعدالة في النقل والضبط والورع واظمانة العلمية التي تحلى بها ثانًيا 
الخليل والذي جعلته موضف ثقة وقبول لدى من جاء بعده من المتقدمين 

 والمتأخرين على حد سواء .
وعدم تناوله  : خفاء جانب القراءات في شخصية الخليل وعدم وضوحه ثالًثا

بالبحث والدراسة أثار الغرابة لدي ، فكيف يخفى هذا الجانب رغم إشارة أئمة 
القراءات إليه ، ولعل العذر في ذلك يرجف إلى قلة المنقول عن الخليل في هذا 

 الجانب مقارنة بغيره من القراء .
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صوتية التي : المممح اللغوية في القراءات التي رواها الخليل ، والمممح ال رابًعا
أخت من هذه القراءات ، وما انفرد به من وجوه نحوية في هذه القراءات ، 

 وأثر ذلك في المعنى والداللة .
 أما عن خطة البحث ومنهج الدراسة فيمكن بيانها فيما يلي : 

 تكلمت عن أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهج الدراسة  . يف املقدمة
بن أحمد الفراهيدي حياته وعلمـه ( وتحـدثت فعنوانه ) الخليل  وأما التمهيد

فيه عن حياة الخليل وآثـاره العلميـة ، وذلـك فـي إيجـا  غيـر مخـل وال تطويـل ممـل ، 
واكتفيت بما يكشف النقاب عن جوانب التفرد والتمي  فـي هـذه الشخصـية العظيمـة ، 

 وما أثير حول طعنه في بع  القراءات والرد على هذا ال عم .
وهو بعنوان ) التغيرات الصوتية في قراءة الخليل ( فقد  واملبحث األول

تباع حركي ، وتشديد  دغام وا  تناولت فيه التغيرات الصوتية من إبدال بين الصوائت وا 
 وتخفيف .

وعنوانه ) التغيرات في البنية الصرفية في قراءة الخليل  ويف املبحث الثاني
ادل الصيو ، وتركب اللغات ، ( تحدثت فيه عن التغيرات في البنية الصرفية من تب

 وبع  أبواب المضارع مف الماضي ، وبع  الجموع والمصادر .
وهو بعنوان ) الدراسة النحوية في قراءة الخليل ( بينت  ويف املبحث الثالث

فيه اظوجه النحوية في القراءات التي رواها وأثر تغير اإلعراب في تعدد المعنى 
 وتنوعه .

بعنوان ) روايات الخليل في رسم المصحف ( ذكرت  وهو ويف املبحث الرابع
 راءات . ـفيه روايات الخليل التي تتعل  برسم المصحف وما يتعل  بذلك من ق
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على المنهج الوصفي الذي يعنى بوصف الظاهرة اللغوية كما هي  وقد سرت
 دون محاولة تعديلها أو تغييرها أو التدخل فيها .

أبر  النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة  فقد تناولت فيها:  وأما اخلامتة
. 

واهلل أسأل أن ينفف بهذه الدراسة ، وأن يلهمنا الصواب والسداد، إنه خير 
مأمول ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وصلى اهلل تبارك وتعالى على سيدنا وموالنا 

لى محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسمم ع
 المرسلين والحمد هلل رب العالمين .
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 التمهيد

 هـ( 170)ت  د الفراهيـدياخلخليل بن أمح

 حياته وعخلمـه
 امسه ونسبه :

 بن عبد الرحمن بن عمرو بن تميم الفراهيدي اظ دي . (1)الخليل بن أحمد

                                           

( ص ـهـ 351ب عبـد الواحـد بـن علـي اللغـوي الحلبـي ) تـي الطيــ( ينظر: مراتب النحـويين ظبـ1)
،  م مطبعــة نهضـــة مصــر بالفجالــة ـ القـــاهرة ، حققــه م محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، ط 27

، تحقيـــ  م  65ص (  ـهـــ 384) ت ابن النـــديم بـــ محمـــد بـــن إســـحا  المعـــروفوالفهرســـت ل
ون هـة اظلبـاء فـي م ، 1994 ــ ـهـ 1415دار المعرفـة بيـروت ـ لبنـان ، ط م  إبراهيم رمضـان 

(  ـهـ 577اظنبـاري ) ت  ن عبد الرحمن بـن محمـد ابـنـال الديـات كمـطبقات اظدباء ظبي البرك
م  1985ـ  ـهـ 1405، حققه د م إبراهيم السامرائي ، ط م مكتبة المنار باظردن سـنة 45ص 
نبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة تــأليف الــو ير ،  جمــال الــدين أبــي الحســن علــي بــن يوســف م وا 

فكر العربي ، تحقي  م محمد أبي الفضل إبراهيم  ط م دار ال 376م  1(  هـ624القفطي ) ت 
ة اظديب تـأليف م ـــى معرفـب إلـومعجم اظدباء إرشاد اظري، م 1986هـ ـ  1406بالقاهرة سنة 
  دم إحسـان عبـاس ، ط م دار الغـرب يـ، تحق72م11 ( ـهـ 626) ت  ي الرومـيو ياقوت الحم

م  1هــ ( 832وغايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء البـن الجـ ري ) ت م ، 1993اإلسممي سـنة 
وبغيـة الوعـاة فـي طبقـات ، عنى بنشـره ج . براجستراسـر  طم مكتبـة المتنبـي بالقـاهرة ،  275

،  557م 1( ـهـــ 911ين عبـــد الـــرحمن الســـيوطي ) ت ـاللغـــويين والنحـــاة للحـــافظ  جـــمل الدـــ
ــابي الحلبــي وشــركاه ســنة  ـــ  ـهــ 1384تحقيــ  م محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم ، طم عيســى الب ـ

ـــواظع، م  1964 ــأليف م مم  ــ ــدين ال ركلــي ت ط م دار   ،314م  2م (  1976) ت خيــري ال
  م .1980بيروت ـ لبنان ، سنة العلم للمميين 
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 كنيته : 
الذي وردت أخباره في كتب اللغـة كـان يسـمى  أبو عبد الرحمن ، ولعل ولده 

عبـد الـرحمن ، ويتضــح مـن أقــوال اللغـويين أن عقلــه كـان ضــعيًفا ، لدرجـة أن والــده 
هجاه لسوء تصرفه عندما سمعه يقطف بيتًا من الشعر فخرج للنـاس وهـو يقـول جـن 

 والدي ، فأنشد فيه قائًم ] من الكامل [ : 
 لـــو كنـــَت تعلـــُم مـــا أقـــول عـــذرتني

 

 أو كنـــــــَت تعلـــــــُم مـــــــا تقـــــــول عـــــــذلتكا 
 

 لكـــــــن جهلـــــــَت مقـــــــالتي فعـــــــذلتني
 

ـــــــــَذْرُتكا   (1)وعلمـــــــــُت أنـــــــــك جاهـــــــــل  فَع
 

 نسبته :
ذهب بع  المترجمين إلى أنه ينسب إلى فراهيد فيقال : الفراهيدي نسبة إلـى 

 .الفراهيد بن مالك بن فهم بن عبد اهلل 
ُفْرُهـود بـن شـبابة بـن وذهب بع  المترجمين إلى أنه ينسـب إلـى ُفْرُهـود وهـو 
، وهــو حــي مــن  (2)مالــك بــن فهــم ،   وكــان يــونس يقــول : الُفْرهــودي مثــل ُأْرُدوس

 . (3)اظ د
 واختلف في معنى الفراهيد على النحو اآلتي :

، وقيـل : الفراهيـد  (4)أن االفراهيد معناها : صغار الغنم أبو الطيب اللغوي ذكر
 . (1)الوعل  ولداظسد ، وقيل :  ولد: 

                                           

 . 46،  45ينظر : ن هة اظلباء ص ( 1)
 . 65الفهرست ص ( 2)
بيــــدي اظندلسينظــــر: ( 3) ـــــطبقــــات النحــــويين واللغــــويين ظبــــي بكــــر محمــــد بــــن الحســــن ال               ي ـ

 .م1984م محمد أبو الفضل إبراهيم، ط م دار المعارف بمصر سنة  ، تح47ص 
 . 28مراتب النحويين ص ( 4)
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 .(2)كما ينسب الخليل ـ أيًضا ـ إلى اظ د فيقال له: اظ دي
 مولده :

ل ال ركلـي:   ولـد ومـات وقـي، مـن الهجـرة النبويـة ولد ـ رحمه اهلل ـ سنة مائة 
 . (3)في البصرة   
 شيوخه : 

تتلمــذ الخليــل بــن أحمــد علــى يــد أئمــة أعــمم ، وشــيوم عظــام ، لهــم فــي علــم 
 ، وطول الباع ، وكثرة اظتباع ،  ومن هؤالء :  القراءات واللغة قصب السب 

 (4)هـ (  120) ت ـ عبد اهلل بن كثير 1
 (5)هـ (  127) ت  ـ عاصم بن أبي النجود 2
، قــال ال بيــدي :   كــادت اإلباضيـــــة تغلــب  (6) هـــ ( 131) ت  ـــ أيــوب الســختياني 3

يــوب بــن أبــي يعنــي : أ  (7)علــى الخليــل حتــى مــنَّ اهلل عليــه بمجالســة أيــوب  
 تميمة السختياني .

 (1) هـ ( 140) ت  ـ عاصم اظحول 4
                                                                                                           

 335م3لسان العرب لإلمام م أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بـابن منظـور  (1)
  ، ط م دار صادر بيروت .) ف ر هـ د ( 

طـه  م، تـح 30ص  عبد اهلل السـيرافي أبي سعيد الحسن بن أخبار النحويين البصريين تأليف( 2)
ـ  ـهـ1374مصطفى البابي الحلبي بمصـر سـنة  م محمد ال يني ومحمد عبد المنعم خفاجي، ط

 م . 1955
 . 314م  2اظعمم ( 3)
 . 275م  1غاية النهاية ( 4)
 . 275م  1غاية النهاية ( 5)
 . 558م  1بغية الوعاة ( 6)
 . 48طبقات النحويين واللغويين ص ( 7)



 

  

 

 
 دراسة لغوية  هـ (170ت  فراهيدي )قراءة الخليل بن أحمد ال

 

1215 

]  بـن أحمـد ، وهو الذي قال فيه الخليـلهـ (  146) ت  عيسى بن عمر الثقفي ـ 5
 : من الرمل [ 

 و جميًعــــــــــا كلــــــــــهْحــــــــــل النَّ َطــــــــــبَ 
 

ـــــغّ   ـــــ رَ ْي ـــــن عُ دَ مـــــا أْح ـــــث عيســـــى ب  رْ َم
 

 وهــــــــــــــذا جــــــــــــــامف   إكمــــــــــــــال   ذاكَ 
 

(2)مـــــــــرْ وقَ  س  مْ َشـــــــــ فهمـــــــــا للنـــــــــاس   
 

 

 . (3)هـ (  154) ت  ـ أبو عمرو بن العمء 6
 ـ تالميذه : 

تتلمذ على يد الخليل بن أحمـد طـمب نجبـاء ، وعلمـاء أوفيـاء ، ال يشـ  لهـم 
غبار ، وال تعـد فضـائلهم الكلمـات الغـ ار، وال يعطـيهم حقهـم مـن جعـل مـداده قطـرات 

 اظمطار أو موج البحار ، ومنهم :
 . (4)هـ (  180) ت لمعروف بسيبويه ـ عمرو بن بشر ا 1
 (5)هــ (  189ـ علي بن حم ة الكسائي ) ت  2
 . (6)هــ (  195ْأبو َفْيد مؤرج السدوسي ) ت ـ  3
 . (7)هـ تقريًبا(  195) ت ـ الليث بن المظفر الكناني  4

                                                                                                           

 . 558م  1بغية الوعاة ( 1)
ضـــا  يا  ، وأخبــار النحــويين البصــريين ،   و  64، والفهرســت ص  23مراتــب النحــويين ص ( 2)

ـــاري  ـــي بكـــر اظنب ـــد الـــرحمن رمضـــان، 44ص الوقـــف واالبتـــداء ظب ـــدين عب ـــي ال ، تـــح م محي
 م.1971ـ  ـه1391مطبوعات مجمف اللغة العربية بدمش  سنة 

 . 45ن هة اظلباء ص  ( 3)
 . 45ن هة اظلباء ص  ( 4)
 . 59ن هة اظلباء ص  ( 5)
 . 73م  11معجم اظدباء  ( 6)
 . 558م  1وبغية الوعاة  ، 65الفهرست ص  ( 7)



 

  

 

 
 دراسة لغوية  هـ (170ت  فراهيدي )قراءة الخليل بن أحمد ال

 

1216 

 . (1)هـ (  203) تـ النضر بن شميل  5

 . (2)هـ ( 216ت  )يب المعروف باظصمعي رَ ـ عبد الملك بن قُ  6

 . (3)هـ (  250نصر الجهضمي ) ت ـ علي بن  7

 وفاته : ـ 

،  (4)إلـى أن وفـاة الخليـل كانـت سـنة سـتين ومائـة أبـو البركـات اظنبـاري ذهب
،  (6)وقيــل : تــوفى ســنة خمــس وســبعين ومائــة   ،  (5) وقيــل : ســنة ســبعين ومائــة

وفي سـنة سـبعين ومائـة مـن ، والمشـهور أنـه تـ(7)سنة سبف وسبعين ومائـة وقيل : 
 الهجرة النبوية المباركة .

 ـ عخلمه وآثاره : 

لخليل يعرفهـا القاصـي والـداني علـى مـر العصـور، فهـو مؤسـس لالمكانة العلمية 
لعدد من علوم العربية كـالنحو والعـرو  والمعجـم ، وهـو شـيخ سـيبويه، ونقـل عنـه 

ــى قيل: ــرًا مــن مســائل النحــو والصــرف حت ــه كثي ــاب  مــة وعافــي كتاب ــى كت ــة ف الحكاي

                                           

 . 558م  1، وبغية الوعاة  45ينظر : ن هة اظلباء ص  ( 1)
 . 558م  1بغية الوعاة  ( 2)
 . 73م  11معجم اظدباء  ( 3)
 . 47ن هة اظلباء ص ( 4)
 . 51، وطبقات النحويين واللغويين ص  65الفهرست ص ( 5)
 . 560م  1، وبغية الوعاة  51طبقات النحويين واللغويين ص ( 6)
 . 51، ، وطبقات النحويين واللغويين ص  275م  1غاية النهاية ( 7)
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سيبويه عن الخليل، وكل ما قاله سيبويه : وسألته ، أو قال من غير أن يذكر قائله 
 .(1)فهو الخليل 

                                           

 .31أخبار النحويين البصريين للسيرافى ص ( 1)
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 أما عن آثاره العخلمية اليت تركها فيمكن بيانها فيما يخلي: 

 . (1)ـ اإليقاع  1
  (2)ـ تفسير حروف اللغة  2
 (3)الجمل في النحوـ  3
  (4)جملة آالت العرب ـ  4
 (5)ـ الشواهد  5
  (6)ـ العرو  6
 .  (7)ـ العوامل ، ذكر القفطي أنه منحول عليه 7

                                           

تـاج ) و   ع ( ،  و  408م  8، ولسان العـرب  560م  1، وبغية الوعة  66الفهرست ص ( 1)
) و   ع  359م  22دى ـالعروس من جواهر القاموس ، تأليف م السيد محمد مرتضى ال بيـ

هـ ـ  1385تحقي  م عبد الستار أحمد فراج ، ط م و ارة اإلرشاد واظنباء فى الكويت سنة  ،( 
 ، ولم أقف عليه ، ولعله مفقود .م  1965

، ولعله كتـاب ) معـاني الحـروف ( الـذي سـيأتي ذكـره ، وهـو كتـاب مفقـود  314 م 2اظعمم ( 2)
 فيما أعلم .

، ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا  560م  1ذكر هذا الكتـاب للخليـل السـيوطي فـي بغيـة الوعـاة ( 3)
، وهو كتاب مطبوع بتحقي  د م فخر الدين قباوة، ط م مؤسسـة الرسـالة سـنة 678م  1كحالة 
 م .  1985هــ ـ  1405

 314م2و يسمى ) جملة آالت الحرب ( وقد يقال : ) جملة آالت اإلعـراب ( ينظـر : اظعـمم ( 4)
 ، ولم أقف عليه ، ولعله مفقود .

 ، ولعله مفقود . 678م  1، ومعجم المؤلفين  560م  1، وبغية الوعاة  66الفهرسـت ص ( 5)
، وأشـارت بعـ   678م  1مـؤلفين ، ومعجـم ال 560م  1، وبغية الوعاة  66الفهرست ص ( 6)

 المصادر إلى أنه كتاب مطبوع ، ولم أقف عليه .
 . 381م  1إنباه الرواة ( 7)
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 (1)ـ العين  8
 (2)ـ فائت العين  9

  (3)ـ معاني الحروف  10
 (4)ـ النغم  11
 (5)ـ النقط والشكل  12

 اخلخليل والقراءات القرآنية :
الــذين تلقــوا أشــارت بعــ  كتــب التــراجم إلــى أن الخليــل بــن أحمــد مــن القــراء 

القــراءة عــن كبــار أئمــة القــراءات كعبــد اهلل بــن كثيــر المكــي وعاصــم بــن أبــي النجــود 
ول ابن الج ري :   روى الحروف عن عاصم بـن أبـي النجـود وعبـد اهلل ـي ، يقـالكوف

بــن كثيــر   والــذي جعــل الخليــل غيــر معــروف بــالقراءة هــو أنــه كــان مقــًم فــي النقــل 
و مـن المقلـين عنهمـا وهـو ـليـه ابـن الجـ ري بقولـه :   وهـوالرواية ، وهو ما أشـار إ

 .(6)ن ابن كثير   غير المغضوب   بالنصب تفرد بذلك عنه   ـذي روى عـال
والــذي يــدل علــى مكانــة الخليــل فــي علــم القــراءات هــو أنــه لــم يكتــف باظخــذ 

ودي والتلقي بل كان يقرئ تمميذه ، ومنهم بكار بن عبد اهلل بن يحيى بن يونس الُعـ
                                           

 وهو كتاب مشهور ومطبوع .( 1)
، وقــد ذكــر هــذا الكتــاب أكثــر مــن مؤلــف ولكــن  560م  1، وبغيــة الوعــاة  66الفهرســت ص ( 2)

 أي الراجح ؟ كيف يؤلف فائت العين وهو لم يكمل العين ذاته على الر 
، ولعلــه كتــاب ) تفســير حــروف اللغــة ( الســاب  ذكــره ، ولــم أقــف عليــه ،  314م  2اظعــمم ( 3)

 ولعله مفقود .
 ، ولم أقف عليه ، ولعله مفقود . 560م  1، وبغية الوعاة  66الفهرست ص ( 4)
عليـه ، ولـم أقـف  678م  1، ومعجم المـؤلفين  560م  1، وبغية الوعاة  66الفهرست ص ( 5)

 ، ولعله مفقود .
 . 275م  1غاية النهاية ( 6)
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أو الَعوذي البصري ، روى القراءة عن الخليل بن أحمـد وهـو الـذي روى عـن الخليـل 
 عن ابن كثير أنه قرأ            ﴾(1)) غير (  نصبب . 

أما محمد الطاهر بن عاشور فقد قال قواًل لم يقله أحد سـواه ، حيـث قـال بـأن 
مـن أئمـة هـذا العلـم سـواء أكانـت  يأخذه عن أحدلم و ، الخليل لم يتل  علم القراءات 

ي ) تــاج العـروس ( أن الخليــل قرأهــا ) ـ  وفـ أم الشـاذة ، قــال :  شــهورةالقـراءات الم
التَّْهل كة ( بكسـر الـمم وال أحسـب الخليـل قـرأ كـذلك ، فـإن هـذا لـم يـرو عـن أحـد مـن 
ه القراء في المشهور وال الشاذ ، فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطـ  بـه علـى وجـ

المثال فلم يضـبط مـن رواه عنـه حـ  الضـبط ، فـإن الخليـل أجـل مـن أن يقـرأ القـرآن 
 (2)بحرف غير مأثور  

 ولكن يرد عليه بما يلي : 
: ذكر كبار أئمـة علـم القـراءات روايـة الخليـل لـبع  القـراءات ومـن هـؤالء ابـن  أوًلا

مـن همـا  مجاهد في كتابه ) السبعة ( وابن الج ري في كتابه ) النشر ( وهمـا
في علم القراءات رواية وضبًطا وعداًل وأمانة وثقة، فضًم عما هو دونهما فـي 

 النقل والضبط .
أن الخليـل تلقـى عـن اثنـين ( غايـة النهايـة ) ه ـي كتابــ: صر  ابـن الجـ ري فـ ثانًيا

ا عبـد اهلل بــن كثيــر المكـي ، وعاصــم بــن ـمـن القــراء السـبعة المشــهورين وهمــ
بــن اأنــه أخــذ القــراءة عــن أبــي عمــرو  الكرمــانيي ، وذكــر ـود الكوفـــي النجـــأبــ

                                           

،  112، والقـراءة فـي كتـاب السـبعة فـي القـراءات البـن مجاهـد ص  177م  1غاية النهايـة ( 1)
 . 410م  1وكتاب النشر في القراءات العشر البن الج ري 

تونسـية للنشــر ، ط م الـدار ال 214م  2التحرير والتنوير لإلمام م محمد الطاهـر بـن عاشـور  (2)
 م . 1984سنة 
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فكيف يقال بعد ذلك بأن هذا لم يرو عن أحد من القراء في المشهور  ،العمء 
 .؟ وال الشاذ 

: لم يقتصر اظمـر علـى تلقـي الخليـل ونقلـه للقـراءات المشـهورة والشـاذة ، بـل ثالًثا 
وأخـذوا عنـه ومـن هـؤالء :  ذكر ابـن الجـ ري أنـه أقـرأ بعـ  تمميـذه القـراءات

 .بكار بن عبد اهلل بن يحيى بن يونس الُعودي 
: هذه القراءة خاصة نقلها عن الخليل خل  كثير من أئمة القراءات والتفسير  رابًعا

 .واللغة 
الخليل بن أحمـد مـن العلمـاء الـذين جمعـوا بـين علـم النحـو وعلـم القـراءات ، و 

قراءة صحيحة ولم يخطىء قراءة ثابتة النقـل  فقد استنبط قواعد النحو ولم يطعن في
 صحيحة السند . 

وذهب دم أحمد مكي اظنصاري إلى أن الخليل هو أول من فتح مجـال الطعـن  
   : على قراءة حم ة في قوله تعالى                    ﴾(1)  بكسر مـيم

ذه القـراءة هـو اإلمـام سـيبويه ـ اظرحـام فقـال :   وأول مـن فـتح بـاب الطعـن علـى هـ
ة : وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة ال تجو  ... ـن عطيـول ابـرحمه اهلل ـ يق

ذا أردنا الدقة قلنا : إن الخليـل بـن أحمـد هـو أول  وأما سيبويه فهى عنده قبيحة ، وا 
 . (2)من فتح باب الطعن وعنه أخذه سيبويه  

                                           

 . 1النساء من اآلية م ( 1)
طم  ، 2الدفاع عن القرآن ضـد النحـويين والمستشـرقين تـأليف د م أحمـد مكـي اظنصـاري ص  (2)

 م . 1973دار المعارف بمصر سنة 
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 : وميكن الرد عخلى ذلك مبا يخلي 

الخليل بن أحمد كان مشهورًا بالتقوى والورع وال هد وصيانة نفسه عن الـدنايا  أوًلا :
 وذو خشية على دينه ، فكيف برجل هذه حاله يطعن في القرآن أو القراءات ؟
ومن أقوال العلماء التي تدل على تقواه وورعه وخشيته هلل   ـ تعالى ـ ما يلي 

 : 
هد وعفاف ، يقال : إنه دعـا بمكـة أن ير قـه اهلل تعـالى أ ـ  كان خيرا متواضعًا ، ذا   

ــت ح عليــه بــالعرو  ، يقــول أبــو الطيــب اللغــوي:    علًمــا لــم يســب  إليــه ، َفُف
ــم  ــا ل وبلغنــا عــن الخليــل أنــه تعلــ  بأســتار الكعبــة وقــال : اللهــم ار قنــي علًم

  رو ـيسبقني إليه اظولون ، وال يأخذه إال عنـي اآلخـرون ثـم رجـف وعمـل العـ
(1)  . 

ب ـ قال النضر بن شميل :   أقـام الخليـل فـي ُخـص مـن أخصـاص بالبصـرة ال يقـدر 
على َفْلسين وأصحابه يكسبون بعلمه اظموال، ولقد سمعته يقول : إني ظغل  

 .(2)بابي فما تجاو ه همتي  
 . (3)ج ـ يقال إنه :   كان يحج سنة ويغ و سنة   

لــذكاء ، وكــان النــاس يقولــون : لــم يكــن فــي د ـ يقــول الســيوطي :   كــان آيــة فــي ا
 (4)العربية بعد الصحابة أذكى منه   

                                           

 . 558م  1 ، وبغية الوعاة للسيوطي 31مراتب النحويين ص   (1)
 . 380م  1للقفطي  إنباه الرواة على أنباه النحاة( 2)
 . 30مراتب النحويين ظبي الطيب اللغوي ص ( 3)
 . 558م  1بغية الوعاة للسيوطي ( 4)
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: الخليل من علماء القراءات ترجم له ابن الجـ ري فـي طبقـات القـراء ، وتلقـى  ثانًيا
عنــه القــراءة بكــار بــن عبــد اهلل بــن يحيــى العــودي أو العــوذي البصــري ، فهــو 

 .  يعرف حرمة القراءة الصحيحة وال يطعن فيها
نمـا يقـيس علـى ثالًثا  : ترجيح الوجه النحوي ليس معناه أنـه يطعـن فـي القـراءة ، وا 

 اظكثر في لغة العرب .
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 املبحث األول 
 التغريات الصوتية يف قراءة اخلخليل

 

 ويشتمل على ما يلي :
 

 .اإلبدال اللغوي  ـ أوًلا
 .اإلدغام  ـ ثانًيا
  .اإلتباع الحركى   ـ ثالًثا
 .التخفيف والتشديد  ـ رابًعا
 ـ السكت . خامًسا
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 املبحث األول
 يف قراءة اخلخليل  التغريات الصوتية

 أوًلا : اإلبدال الخلغوي :
تعـــددت تعريفـــات اإلبـــدال اللغـــوي وتنوعـــت ، وأكثـــر هـــذه التعريفـــات يعتريهـــا 

 القصور، ويؤخذ عليها بع  المآخذ ، ومن تلك التعريفات ما يلي : 
: جعل صوت مكان آخر مف اإلبقاء على سائر أحرف  عرف اإلبدال بأنهـ 1
 .   (1)الكلمة

هــذا التعريــف وضــح أن اإلبــدال ال يكــون إال فــي صــوت واحــد فــي الكلمــة مــف و 
احتفاظ الكلمة ببقية اظحرف من غير تبديل فيهـا ، غيـر أنـه لـم يبـين اتفـا  المعنـى 

ظمـر الـذي نبـه عليـه وهـو ا ، بين صورتي اإلبـدال : المبـدل والمبـدل منـهفي الكلمة 
ليس المراد باإلبدال أن تتعمد العرب تعـوي  حـرف   أبو الطيب اللغوي عندما قال : 

نما هي لغات مختلفة لمعان    (2)  متفقة من حرف، وا 
إقامـة حـرف مكـان حـرف مـف اإلبقـاء    ـ عرف أحـد البـاحثين اإلبـدال بقولـه 2

 . (3)  على سائر أحرف الكلمة 

                                           

  ، ط م دار الفكــر العربــي 87اللهجــات العربيــة نشــأة وتطــورًا د م عبــد الغفــار حامــد هــمل ص ( 1)
 م .1998هـ ـ 1418سنة 

ـــوي ( 2) ـــب اللغ ـــي الطي ـــدال ظب ـــ  (  14ص اإلب ـــة المحق ـــوخي ،  ) مقدم ـــدين التن ـــح م عـــ  ال ، ت
الم هــر فــي علــوم و  ، م 1960هـــ م  1479مطبوعــات المجمــف العلمــي العربــي بدمشــ  ســنة 

، تــح م محمــد أحمــد  460م  1 اللغــة وأنواعهــا للعممــة م عبــد الــرحمن جــمل الــدين الســيوطي
اث بالقاهرة ط م مكتبة دار التر  جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي،

. 
 ) مقدمة المحق  ( . 9اإلبدال ظبي الطيب اللغوي ص (  3)
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لتعريـــف أنـــه لـــم يشـــر إلـــى اإلبـــدال بـــين الحركـــات أو لكـــن يؤخـــذ علـــى هـــذا ا
حيث إن مصطلح الحرف عند القدماء يطل  على الحرف الصحيح وحروف الصوائت 

أشــار  قــد، و المــد ، وال يــدخل فيهــا الحركــات القصــيرة مــن الفتحــة والضــمة والكســرة 
بــاحثين إلــى أن اإلبــدال يقــف فــي الحركــات القصــيرة كمــا يقــف فــي الحــروف بعــ  ال

جعـل حـرف مكـان آخـر أو حركـة مكـان  صحا ، وذلـك عنـدما عرفـوا اإلبـدال بأنـه :ال
 . (1)أخرى 

ـ عرف د م ضاحي عبد الباقي اإلبدال بقوله :   اإلبـدال هـو النطـ  بصـوت  3
 .(2)أو أكثر مكان غيره في الكلمة   

أشـار إلـى  اللغة ، ولم أقف على أحد غيـره  علماءمن قال بهذا غيره  جدولم أ
إلبدال قد يكون ظكثر من صوت في الكلمـة الواحـدة ، ويضـاف إلـى ذلـك أنـه لـم أن ا

 يذكر ما يفيد اتفا  المعنى بين صورتي اإلبدال .
وأرى أن التعريــف الجــامف لكــل خصــائص اإلبــدال اللغــوي هــو أنــه قيــام صــوت 
مقام صوت آخر ، مف اتفا  المعنى في الصورتين ، واالحتفاظ بسائر أحرف الكلمـة 

 . 
ـــ ـــر بالصـــوت يشـــمل ف ـــف احتمـــال القصـــد والعمـــد ، والتعبي التعبير بالقيـــام يرف

الصــــوامت والصــــوائت أو الحــــروف والحركــــات ، وقولنــــا : مــــف اتفــــا  المعنــــى فــــي 
يخرج قيام صوت مقام صوت آخر  ، الصورتين أي صورة المبدل وصورة المبدل منه

، وشد ومد ...إلخ،  مف اختمف المعنى في الصورتين كما يحدث عند قولنا قام ونام

                                           

 . 87اللهجات العربية نشأة وتطوًرا ص (  1)
ــاقى   (2) ، ط : الهيئــة العامــة  67ص لغــة تمــيم دراســة وصــفية تاريخيــة ، د م ضــاحى عبــد الب

 م .1985هـ ـ 1405لشئون المطابف اظميرية ، سنة 
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وقولنا :  مف االحتفاظ بسائر أحرف الكلمة يخرج تغييـر أكثـر مـن صـوت فـي الكلمـة 
 الواحدة ، وقد دعاني إلى إضافة هذا القيد للتعريف أمور يمكن بيانها فيما يلي : 

أو صامت أ ـ هناك كثير من التعريفات التي ذكرت أن اإلبدال جعل حرف مكان حرف 
 ه .ـذا يفهم منه أن تغيير أكثر من صوت ال يدخل في، وهمكان صامت 

 رى .ـب ـ هذا القيد ذكر في بع  التعريفات التي يعتريها القصور من اعتبارات أخ
 ج ـ من يطالف كتب اإلبدال يجد أن أكثرها وقف فيها اإلبدال في صوت واحد .

 د ـ وجود أكثر من تغيير في الكلمة يبعدها عن اظصل المبدل منه.
 اهرةي ظــل فــ ندرة أمثلة وجود أكثر من تغيير في أصوات الكلمة ويمكن أن تدخ ـه

 .أو اختمف البنية أو الصيغة أخرى من الظواهر اللغوية كالترادف 
 اإلبدال بني الصوائت : 

الوارد في كتب النحاة واللغـويين العـرب القـدامى هـو اإلبـدال بـين الصـوامت أو 
بالمعاقبة ، يتبـين ذلـك مـن الرجـوع إلـى كتـب اإلبـدال  بين حروف المد وهو ما يعرف

ككتــاب اإلبــدال ظبــي الطيــب اللغــوي ، وكتــاب القلــب واإلبــدال البــن الســكيت والم هــر 
للســيوطي وغيرهــا مــن كتــب اللغــويين ، وكــذلك اظمــر بالنســبة للنحــويين حيــث إن 

عنـدهم مطـرد حديثهم عن اإلبدال ال يختلف عن حديث اللغويين إال في كـون اإلبـدال 
 ومقيس.

أمـا الحـديث عـن اإلبــدال بـين الصـوائت أو الحركـات فلــم ينـل مـن اللغـويين مــا 
يستح  مـن الدراسـة ، وال نجـد لـه وجـوًدا كبيـرًا فـي مجـال الحـديث عـن اإلبـدال عنـد 
القـدماء ، وبالبحــث والتنقيــب فــي المصــادر وجـدت جــذورًا لإلبــدال بــين الصــوائت فــي 

ة َكـلُ هْ وحكى أبو على في الحلبيات عن أبي عبيدة التَّ  :  حديث ال مخشري عندما قال
ة مصـدر ، كَ لُ هْ ك واحد ، قال : فدل هذا من قول أبي عبيدة على أن التَّ لْ مك والهُ والهَ 

ومثله ما حكاه سـيبويه مـن قـولهم : التَُّضـرَّة والتَُّسـرَّة ونحوهـا فـي اظعيـان: التَّْنضـية 
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ة ونحوهما ، على أنها رَ ص  بْ أصلها التَّْهل كة كالتَّْجر بة والتَّ والتَّْنفلة  ، ويجو  أن يقال : 
وار     . (1)مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة ، كما جاء الُجوار في الج 

فقد صر  هنا باإلبدال بين الكسرة والضمة ، وهنـاك نصـوص أخـرى تـدل علـى 
ال ومـن ذلـك قـول وقوع اإلبدال بين الصوائت ولكـن لـم يصـرحوا فيهـا بمصـطلح اإلبـد

أبي  يد اظنصاري :   ُطْفُت في ُعْليا قيس وتميم مدة طويلة ، أسأل عـن هـذا البـاب 
صغيرهم وكبيرهم ، ظعرف ما كان منه بالضم أولـى ، ومـا كـان منـه بالكسـر أولـى ، 
نما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويسـتخف ،  فلم أعرف لذلك قياًسا ، وا 

 (2)ال على غير ذلك  

 D.jonesأما عن تعريف الصوائت فقد عرفها اللغوي اإلنجلي ي دانيال جون  
بأنها   أصوات مجهورة يخرج الهواء عند النط  بها على شكل مستمر من البلعـوم  

والفم ، دون أن يتعر  لتـدخل اظعضـاء الصـوتية تـدخًم يمنـف خروجـه ، أو يسـبب 
 .(3)فيه احتكاًكا مسموًعا   

                                           

ظبـي القاسـم محمـود  غوام  التن يل وعيون اظقاويل فـى وجـوه التأويـل الكشاف عن حقائ   (1)
، تحقيــ  م عبــد الســمم شــاهين ، ط م دار الكتــب العلميــة ـ  235م  1 بــن عمــر ال مخشــري

  م . 1995هـ ـ  1415، سنة بيروت 
، ط م  ونــــم محمـد بـدوي المختد ، تحقيـ   36ص  تصحيح الفصيح وشرحه البـن درسـتويه( 2)

، والم هــر للسـيوطي  م1998م  ـهـ 1419جلس اظعلى للشـؤون اإلسـممية بالقـاهرة سـنة الم
 . 207م  1

، ط م مطبعـة الكيمنـي سـنة  156نقًم عـن كتـاب أصـوات اللغـة د م عبـد الـرحمن أيـوب ص  (3)
المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي ، د م رمضــان عبــد التــواب م ، وكتــاب  1968
 م . 1997هـ ـ  1417مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة  ، ط م 91ص 
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د السعران فقــد عرف الصوت الصائت بأنه :   الصوت المجهور أما د م محمو 
الــذي يحــدث فــي تكوينــه أن ينــدفف الهــواء فــي مجــرى مســتمر خــمل الحلــ  والفــم ، 
ــا ، دون أن يكــون ثمــة عــائ  ) يعتــر  مجــرى الهــواء  وخــمل اظنــف معهمــا أحيان

 (1)   مسـموًعا اعتراًضا تاًما ( أو تضيي  لمجرى الهواء من شأنه أن يحـدث احتكاًكـا
. 

ومن هذين التعريفين يتبين لنا أن الصوائت تشترك في بع  الخصائص التي 
 تمي ها عن غيرها من اظصوات ، تلك الخصائص تتمثل فيما يلي : 

ـ أنها كلها متسعة المخرج حيث يمر الهواء في أعضاء النط  دون حدوث عائ   1
ليًقـــا ، وهـــذا يمي هـــا أو عـــار  فـــي مجـــرى الصـــوت ، ويكـــون الهـــواء حـــرًا ط

بالوضــو  الســمعي ، وهــى فــي ذلــك تخضــف لقــانون الوضــو  الســمعي والخفــة 
والســـهولة ، حيـــث إن الفتحـــة هـــى اظكثـــر وروًدا ثـــم تليهـــا الكســـرة ثـــم تليهـــا 

 الضمة .
ـ أنهـا كلهـا مجهـورة يتذبـذب معهـا الـوتران الصـوتيان وبطريقـة منتظمـة ، ولــذلك  2

 ية التصويتية والتنغيمية .يكون لها تأثير قوي في الناح
ـ أنها تعتمد على حركة اللسان والشفتين في النط  واظداء فالكسرة صوت أمامي  3

في اللسان والضمة صوت خلفي في أقصى اللسان ، والفتحة يكون معها 
اللسان ممتًدا في قاع الفم، ومف الضمة تكون الشفتان في وضف االستدارة ، 

ي وضف االنفراج ، ومف الكسرة تكون الشفتان ومف الفتحة تكون الشفتان ف
 وضف االنفراج كذلك .

                                           

، ط م دار النهضـــة العربيـــة للطباعـــة والنشـــر  148علـــم اللغـــة مقدمـــة للقـــارئ العربـــي ص (  1)
 بيروت ـ لبنان .
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وقبل الحديث عن اإلبدال بين الصوائت ال بد من الحديث عن مخارج أو 
مواضف خروج الصوائت القصيرة حتى نتبين العمقة الصوتية التي سوغت التبادل أو 

 التناوب بينها ، ويمكن بيان ذلك فيما يلي : 
اضف الحركـات الـثمث ، وذلـك بمراعـاة أمـرين اثنـين وهمـا : حدد المحدثون مو 

وضف اللسان وحركـة الشـفتين ، فاللسـان يتخـذ وضـًعا محـدًدا فـي الفـم فـي نطـ  كـل 
ــف مقدمــة اللســان وتكــون  ــد النطــ  بالكســرة  ترتف ــثمث ، فعن ــات ال حركــة مــن الحرك

رتفعـة ، وعنـد الشفتان في حالة انفراج ، ولذلك توصف الكسرة بأنها حركـة أماميـة م
النط  بالضمة يرتفف أقصى اللسان نحو أقصى الحنـك ، وتكـون الشـفتان فـي وضـف 
االستدارة ، ولذلك توصف الضمة بأنها خلفية مرتفعة ، أما الفتحة فإن اللسان معها 
يكون ممتًدا في قاع الفم وتكون الشفتان في حالة االنفـراج ، ولـذلك توصـف الفتحـة 

 بأنها حركة منخفضة .
 ـ خمرج الفتحة : 1

تخرج الفتحة إذا كان اللسان مستوًيا في قاع الفم ، مف انحراف يسير في  
أقصى اللسان نحو أقصى الحنك ، فذلك موضف تكوين الفتحة المفخمة في نحو : 

 الصمة .
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 ـ خمرج الكسرة : 2
تخرج الكسرة إذا صعدت مقدمة اللسان نحو وسط الحنك عند أقصى ما يمكـن 

ه متجًهــا نحــو الحنــك مــن غيــر حــدوث احتكــاك أو حفيــف فــذلك موضــف أن يصــل إليــ
 تكوين الكسرة المرققة في نحو عالم.

 ـ خمرج الضمة : 3
تخرج الضمة إذا ارتفف أقصى اللسان نحو أقصى الحنك من غير حدوث 

 .( 1)احتكاك أو حفيف فذلك موضف تكوين الضمة في اللغة العربية 
 ال جون  ، وذلك على النحو التالي : ويمكن توضيح ذلك على مربف داني

u  (2  ) i  (1  ) 
 
 
 

  
 

 ( . 1) فى رقم(  iقابلها من الحـركات المعيارية ) يفالكسرة العربية 
 ( .2( فى رقم )  uالمعيارية ) اتالحرك ها منقابلضمة العربية يوال
  .( 3( فى رقـم ) a المعيارية ) الفتحة العربية يقابلها من الحركاتو   

ونظرًا لمشتراك في هذه الخواص الصوتية للصـوائت ولوجـود تقـارب بينهـا فـي 
الناحيـــة اظكوســـتية والســـمعية ب وقـــف التبـــادل بينهـــا كثيـــرًا فـــي كـــمم العـــرب ، وفـــي 

                                           

، ودراسـة الصـوت اللغـوى   ومـا بعـدها 159ينظر : أصوات اللغة دم عبـد الـرحمن أيـوب ص   (1)
م 1985هــ ـ 1405، ط : عـالم الكتـب ، سـنة :  عدها وما ب 125د م أحمد مختار عمر ص 

 . وما بعدها 85فى أصوات اللغة العربية دم عبد الفتا  البركاوى ص  ة، ومقدم

  a       (3) 
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القراءات القرآنية ، وكانت بع  القبائل تؤثر الصـوت الثقيـل ، وبعـ  القبائـل تـؤثر 
ــا لطبيعــة كــل ق ــك وفًق ــت الصــوت الخفيــف وذل ــد تبادل ــة ، وق ــل العربي ــة مــن القبائ بيل

الصــوائت القصــيرة فيمــا بينهــا ، وهــذا التبــادل بــين الصــوائت يخضــف لقــانون يعــرف 
 بقانون انسجام الصوائت أو من أجل اختمف اللهجات بين القبائل العربية.

وبالنظر إلى القراءات القرآنية التي رويت عن الخليـل نجـد أن اإلبـدال قـد وقـف 
الصوائت ، ولم أقف على اإلبدال بين الصوامت فيما روى عنه من قـراءات  فيها بين

. 
 أ ـ بني الفتح والكسر :

ــة ، فأهــل  ــر مــن اظمثل ــى كثي ــين الفتحــة والكســرة ورد عــن العــرب ف ــادل ب التب
ج بكسر الحاء ، وتميم بفتحها ، والحجا يون يقولون : الشـفف  الحجا  يقولون : الح 

، ومـن القـراءات الـواردة ، والتميميون يقولون : الـوتر بكسـرهاوالَوتر بفتح واو الوتر 
 في ذلك عند الخليل:
 ـ ) َصخلدا وِصخْلدا ( :

ــالى:   ــ قــال تع ـ          ﴾(1) ـــالجمه أ، قــر ( بفــتح الصــاد،  ور) َصــْلًداــ
ـــْلًدا( بكســـر الصـــاد ـــل )ص  ـــرأ الخلي ـــس ، وق ـــر الُصـــْلب اظمل ـــول  ومعناهـــا: الَحَج ، يق

ـــْلًدا     قـــرأ الخليـــل: ي:الصـــغان بكســـر الصـــاد، وهـــى لغـــة فـــي  : ، أي(2)   فتركـــه ص 
ــْلد لغــة فــي  المفتــو  ومعناهمــا واحــد، وصــر  الصــغاني بأنهــا لغــة فــي قولــه :   والص 

                                           

 . 264البقرة من اآلية م ( 1)
ن بـن محمـد بـن الحسـن الصـغاني ص ـالشوارد أو ما تفرد به بع  أئمة اللغة، تأليفم الحسـ( 2)

عمم ، ط م الهيئة العامة لشؤون المطابف اظميرية سـنة  ، تح م مصطفى حجا ي ومهدي 12
 م . 1983هـ ـ  1403
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ْلد   مـن ذلـك و ، وقد ذكرت كتب المعاجم ما يؤيد كون الكسر لغـة فـي الفـتح  (1)الصَّ
ْلد بالفتح ويك ، فقولـه : ويكسـر يـدل  (2)سر : الصلب اظملس  قول ال بيدي :   والصَّ

 على أنه قليل ، والفتح أشهر وأكثر استعمااًل .
 ـ ) الشَّفة والشِّفة ( :

قــال تعــالى:             ﴾ (3)ــ: ل، قــرأ الخليــ  (4)  ن  يْ تَ فَ  ولســاًنا وش 

  بكسر الشين.
ء والنطـ  بالهـاء ، يقـول كلمة الشََّفة يجو  فيها في حالة الوصل النط  بالتـا

اظ هري :   والعرب تقول : هذه َشفة  في الوصل ، وَشفه  بالهـاء ، فمـن قـال : َشـفة  
، قــال : كانــت فــي اظصــل : َشــفهة  فُحــذفت الهــاء اظصــلية ، وأبقيــت هــاء العممــة 

 . (5)للتأنيث ، ومن قال : شفه  بالهاء أبقى الهاء اظصلية  
مـران : الفـتح وهـو اظكثـر واظشـهر ، والكسـر وهـو وكذلك الشين يجـو  فيهـا أ

 .(6)الصغاني :   الش فة لغة في الشَّفة     لغة ، يقول
ـه    والذي يدل على أن الكسر أقل قـول ال بيـدي :   وشـفتا اإلنسـان : طبقـا َفم 

 . (7)الواحدة : شفة  ، ويكسر   

                                           

 . 12( الشوارد ص 1)
 .) ص ل د (  290م  8 تاج العروس ، تأليف م السيد محمد مرتضى ال بيدى   (2)
  . 9البلد اآلية م  (3)
 . 32الشوارد ص ( 4)
)   ف هــ ( ، تـح م محمــد  86م  6ري  ـتهـذيب اللغـة ظبـي منصـور محمـد بــن أحمـد اظ هـ( 5)

 عبد المنعم خفاجي وآخرين ، ط م الدار المصرية للتأليف والترجمة .
 . 32الشوارد ص ( 6)
 )   ف ه ( . 415م  36تاج العروس ( 7)
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ن حركة فاء الكلمة ولعل الفتح هنا أكثر للتواف  الحركي واالنسجام الصوتي بي
 مف حركة عين الكلمة أو للتماثل بين حركة الشين وحركة الفاء .

 ب ـ بني الفتح والضم : 
 ـ ) ُسواًعا وَسواًعا ( :

قال تعالى :                   ﴾(1)  قرأ الجمهور ) ُسواًعا ( بضم ،
وهـى لغـة فـي المضـموم ، يقـول  السين ، وقرأ الخليل بـن أحمـد ) َسـواًعا ( بـالفتح ،

، فقولـه : والفـتح لغـة يـدل علـى أن (2)ال بيدي :   والفتح لغة فيه ، وبه قرأ الخليـل  
 الضم أكثر وأشهر ، والفتح لغة لبع  العرب ولم أقف على من نسب هذه اللغة .

 ج ـ بني الكسر والضم : 
وغ التبادل بينهما من المعلوم أن هناك تقارًبا بين الكسرة والضمة وهو الذي س

:   أن بين الضمة والكسـرة مـن القـرب والتناسـب مـا لـيس إلى  ابن جني ، وقد أشار
 . (3)بينهما وبين الفتحة   

كمــا أدرك ابــن درســتويه تلــك العمقــة الملموســة وذلــك االنســجام الصــوتي بــين 
ت ، الكسرة والضمة عندما قال :   كل ما كان ماضـيه مـن اظفعـال الثمثيـة علـى فعْلـ

بفــتح العــين ، ولــم يكــن ثانيــه وال ثالثــه مــن حــروف اللــين وال حــروف الحلــ  ، فإنــه 
ــل بكســرها ، كقولنــا : َضــَرَب يْضــرب ،  يجــو  فــي مســتقبله : يفُعــل بضــم العــين ويفع 
وشكر يشُكر، وليس أحدهما أولى به من اآلخر ، وال فيه عند العرب إال االستحسـان 

                                           

 . 23نو  من اآلية م ( 1)
ومعجـــــم القـــــراءات د م عبـــــد اللطيـــــف الخطيـــــب ) س و ع ( ،  242م  21تـــــاج العـــــروس ( 2)

 م .2002هـ ـ  1422دار سعد الدين للطباعة والتو يف ، سنة  ط م ، 105م10
، تحقي  د م حسن هنداوي  54م  1سر صناعة اإلعراب لإلمام م أبي الفتح عثمان بن جني  (3)

 م .1985هـ م  1405، ط م دار القلم ـ دمش  ، سنة 
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عمل فيـه الوجهـان ، قـولهم : ينفُـر وينف ـر ، ويشـُتم واالستخفاف ، فمما جاء وقد است
وا  الوجهين فيه ، وأنهما شيء واحدب ظن الضمة أخـت ـويشت م ، فهذا يدلكم على ج

 . (1)الكسرة في الثقل  
فهـــذا التقـــارب بـــين الكســـرة والضـــمة هـــو الـــذي ســـوغ التبـــادل بينهمـــا ووقـــوع 

يـة ال تثبــت علـى حـال واحـدة فــي إحـداهما مكـان اظخـرى ، ولــذلك كانـت القبائـل العرب
ــد  ــو  ي ــه بالضــم ، يقــول أب ضــبط عــين المضــارع ، فمــرة تنطقــه بالكســر ومــرة تنطق
اظنصاري :   طفت في ُعليا قيس وتميم مدة طويلة ، أسأل عن هـذا البـاب صـغيرهم 
وكبيرهم ، ظعرف ما كان منه بالضم أولى ، وما كان منه بالكسـر أولـى  فلـم أعـرف 

نما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن    لذلك قياًسا ،  .(2)وا 
 ـ ) التَّْهخُلكة والتَّْهخِلكة ( :

قـــــال تعـــــالى :                         ﴾(3) ورـــــــ، قـــــرأ الجمه                    

            يــــل   ) التَّْهُلكــــة ( بضــــم الــــمم، وقــــرأ الخليــــل بكســــرها، يقــــول الصــــغاني:  قــــرأ الخل
، أي : بكسر الـمم ، وهـى لغـة فـي المضـموم يقـول (4)وال تلقوا بأيديكم إلى التَّْهل َكة  

، كمــا نقـل ابـن عطيــة هـذه القـراءة عــن  (5)الصـغاني :   والتهل كـة لغــة فـي التَّْهُلكـة  

                                           

 . 207م  1، والم هر  33تصحيح الفصيح وشرحه ص ( 1)
 . 207م  1، والم هر  36ص  تصحيح الفصيح وشرحه( 2)
 . 195البقرة من اآلية م ( 3)
 ) هـ ل ك ( . 400م  27، تاج العروس  9الشوارد ص ( 4)
 . 9الشوارد ص ( 5)
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                          والتَّْهُلكــــــة بضــــــم الــــــمم مصــــــدر مــــــن هلــــــك ، وقــــــرأ الخليــــــلالخليــــــل فقــــــال :   
 .(1)) التَّْهل كة ( بكسر المم ، وهى تفعلة من هلَّك بشد المم   

، فجمهــور اللغــويين علــى  ؟ي مصــدر أم اســم مصــدرهــواختلــف فــي التَّْهُلكــة أ
أنها مصدر ، ولكنه من المصـادر النـادرة علـى هـذا الـو ن ، يقـول البـدر العينـي :   

ــا ــى التهل كــة بالكســر ، ق ــل إل ــرأ الخلي ــوادر وق ــمم مــن ن ــدي : التْهُلكــة بضــم ال ل الي ي
المصادر ، وليست مما يجري على القياس ، وهلك َيْهل ك مثال : َشَرك يْشر ك لغة فيه 

  (2) 
ة ( إال هــذا المصــدر ، َلــعُ فْ وذهــب ثعلــب إلــى أنــه لــم يــرد مصــدر علــى و ن ) تَ 

لكـن رد عليـه  (3)هـا  يقول السمين الحلبي :   و عم ثعلـب أن ) التَّْهُلكـة ( ال نظيـر ل
بقوله:  وليس كذلك لما حكى سيبويه، ونظيرها من اظعيان من هذا الو ن : التَّْنُفَلـة 

 .(4)والتَّْنُصبة   
وهــو مصــدر نــادر فــي العربيــة ، ولــذا ذهــب بعــ  علمــاء اللغــة إلــى أنــه اســم 

م ، يقـول الشـيخ م محمـد الطـاهر بـن عاشـور :  والتَّْهُلكـة بضـمصدر ولـيس مصـدرًا 

                                           

  265م1المحرر الوجي  في تفسير الكتاب الع ي  ظبي محمد عبد الح  بن عطية اظندلسـي   (1)
م و ارة اظوقاف والشؤون اإلسممية بدولة تحقي  م عبد اهلل بن إبراهيم اظنصاري وآخرين ، ط 

 م .2007هـ ـ  1428قطر ، الطبعة الثانية ، سنة 
،  57م  2عمدة القاري شر  صحيح البخـاري للعممـة م بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي  (2)

هــ ـ 1421تـح م عبـد اهلل محمـود محمـد عمـر ، ط م دار الكتـب العلميـة بيـروت ـ لبنـان سـنة 
 م .2001

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون تأليف م أحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين الحلبـي   (3)
 ، تح م أحمد محمد الخراط ، ط م دار القلم بدمش  . 312م  2

 . 312م  2الساب   (4)
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نما كان اسم مصدر ب ظنه لم يعهد في المصادر  المم اسم مصدر بمعنى الهمك ، وا 
لة بكسر العين    نما في المصادر التَّْفع   . (1)و ن التَّْفُعلة بضم العين ، وا 

، فـذهب  ؟ هما أصل التهُلكة بضـم الـمم  أم التْهل كـة بكسـرهايكما اختلف في أ
الكسـر لغـة فيـه ، وانفـرد و ضم الـمم هـو اظصـل  جمهور اللغويين والصرفيين إلى أن

ال مخشــري بــالقول بــأن الكســر أصــل والضــم لغــة فيــه فقــال :   وحكــى أبــو علــى فــي 
ك واحد ، قال : فدل هذا من قول أبي لْ مك والهُ ة والهَ كَ لُ هْ الحلبيات عن أبي عبيدة التَّ 

لهم : التَُّضـرَّة والتَُّسـرَّة ة مصدر ، ومثله ما حكاه سيبويه من قو كَ لُ هْ عبيدة على أن التَّ 
ونحوها في اظعيان : التَّْنضية والتَّْنفلة  ، ويجو  أن يقال : أصلها التَّْهل كة كالتَّْجر بة 

ة ونحوهما ، على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكسـرة ضـمة ، كمـا جـاء رَ ص  بْ والتَّ 
وار     . (2)الُجوار في الج 

وقـرأ الخليـل   : ة الكسر والضم لغة فيـه فقـالوأيده ابن عطية في القول بأصال
َلة من هلَّـك بتشـديد الـمم ، وهـذا يقـوى قـول ال مخشـري  التَّْهل كة بكسر المم وهى َتْفع 

 (3). 
بــأن فيــه َحْمــًم علــى شــاذ وَدْعــوى  الســمين الحلبــي علــى ال مخشــري   لكــن رد

َلة بالكسر مصد ر َفعَّـل بالتشـديد ، ومصـدره إبدال ال دليل عليها ، وذلك أنه جعله َتْفع 
وار  َلة فيه شاذ ، وأما تنظيره له بـالج  يل ، وَتْفع  إذا كان صحيًحا غير مهمو  على َتْفع 
والُجوار فليس بشيء ب ظن الضم فيه شاذ ، فاظولى أن يقال : إن الضم أصـل غيـر 

                                           

  214م  1التحرير والتنوير  (1)
 . 235م  1الكشاف  (2)
 . 265م  1المحرر الوجي   (3)
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والتَُّسـرَّة  ُمْبدل من كسر ، وقد حكى سيبويه مما جاء من المصادر على ذلـك التَُّضـرَّة 
  (1) 

بـأن طعـن فـي نقـل الخليـل لهـذه  محمد الطاهر بن عاشـور وقد انفرد الشيخ م
ه ـالقراءة وأنه لم يتل  القراءات عن أحد من القراء وأن الرواة لم يضـبطوا التلقـي عنـ

          :   وفـــــي ) تـــــاج العـــــروس ( أن الخليـــــل قرأهـــــا ) التَّْهل كـــــة ( بكســـــر الـــــمم  فقـــــال
    الخليــل قــرأ كــذلك ، فــإن هــذا لــم يــرو عــن أحــد مــن القــراء فــي المشــهور وال أحســب 

وال الشاذ ، فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نط  به على وجه المثال فلم يضبط من 
 .(2)رواه عنه ح  الضبط ، فإن الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور  

 ولكن يرد عخليه مبا يخلي : 
علم القراءات رواية الخليل لبع  القراءات ومن هؤالء ابن  ذكر كبار أئمة ـ 1

مجاهد في كتابه ) السبعة ( وابن الج ري في كتابه ) النشر ( وهما من هما 
في علم القراءات رواية وضبًطا وعداًل وأمانة وثقة، فضًم عما هو دونهما في 

 النقل والضبط .
أن الخليل تلقى عن اثنين من ( غاية النهاية ) صر  ابن الج ري في كتابه  ـ 2

القراء السبعة المشهورين وهما عبد اهلل بن كثير المكي ، وعاصم بن أبي 
 ،أنه أخذ القراءة عن أبي عمرو بن العمء  الكرمانيالنجود الكوفي ، وذكر 

ن القراء في المشهور وال ـد مـن أحـفكيف يقال بعد ذلك بأن هذا لم يرو ع
 .؟ الشاذ 

ظمر على تلقي الخليل ونقله للقراءات المشهورة والشاذة ، بل ذكر لم يقتصر ا ـ 3
ابن الج ري أنه أقرأ بع  تمميذه القراءات وأخذوا عنه ومن هؤالء : بكار بن 

                                           

 . 312م  2الدر المصون  (1)
  214م  1التحرير والتنوير  (2)
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عبد اهلل بن يحيى بن يونس الُعودي أو الَعوذي البصري ، روى القراءة عن 
قرأ   غير الخليل بن أحمد وهو الذي روى عن الخليل عن ابن كثير أنه 

 .(1)المغضوب  بالنصب

هذه القراءة خاصة نقلها عن الخليل خل  كثير من أئمة القراءات والتفسير  ـ 4
،  (4)، والسمين الحلبي(3)، وابن عطية (2)واللغة وأذكر منهم: الصغاني

 وغيرهم .(5)وال بيدي 
 ـ ) الزِّْلزال والزُّْلزال ( :

قال تعالى :            ﴾ (6)   قرأ الخليل : وُ ْل  لوا ُ ْل ااًل شديًدا ، 
، قال الصغاني:   ال  ْل ال لغة في ال َّْل ال (7) بضم ال اي اظولى من كلمة ) ُ ْل ااًل (

 .(8)وال  ْل ال 
من كمم اإلمام الصغاني يتبين أن ال ل ال مثلثة ال اي اظولى ، فالقراءة المشهورة 

، ويجو  فيها الفتح والضم ، وهى لغات واردة عن العرب  يقول بكسر ال اي 
 .  (9)ال بيدي:   وَ ْلَ َله َ ْلَ َلة و  ْل َااًل مثلثة: حرَّكه شديًدا وأ عجه  

                                           

 . 177م  1غاية النهاية ( 1)
 . 9ينظر : الشوارد ص ( 2)
 . 265م  1ينظر : المحرر الوجي  ( 3)
 . 312م  2ينظر : الدر المصون ( 4)
 ) هـ ل ك ( . 400م  27ينظر : تاج العروس ( 5)
 . 11اظح اب من اآلية م ( 6)
 )   ل  ل ( . 132م  29العروس ، وتاج  31الشوارد ص ( 7)
 )   ل  ل ( . 132م  29، وتاج العروس  31الشوارد ص ( 8)
 )   ل ل ( . 132م  29تاج العروس  (9)
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 ـ ) الرُّعاء والرِّعاء ( :

قال تعالى:           ﴾(1)  قرأ الخليل   حتى يْصُدر الر عاء   ، قال ،
 . (2)  الر عاء لغة في الر عاء جمف راع    الصغاني :

الرعاء جمف راع  ، يقول أبـو جعفـر النحـاس :   والرعـاء جمـف راع كمـا تقـول: 
ـحاب ، قـال يعقـوب : وُذك ـر لـي فــي لغـة الر عـاء بضـم الـراء ، وأنكـر أبــو  َصـاحب وص 

، والـذي أنكـره حاتم هذه اللغة ، وقال : إذا ضممت الراء لـم تقـل : إال الر عـاه بالهـاء 
 .( 3)ال يمتنف ، كما يقال : غا   وُغ َّاء وُغ َّا بالمد والقصر   

ولــم تــذكر أكثــر كتــب المعــاجم هــذه اللغــة فلــم تــذكر فــي الصــحا  أو اللســان ، 
 وهذا يدل على أنها لغة قليلة أو نادرة .

 ا ـ اإلدغام : انًيث
ة بــين اظصــوات ، ينظــر علمــاء اللغــة إلــى اإلدغــام علــى أنــه نــوع مــن المماثلــ

ــــــة  وعــــــالج المحــــــدثون مــــــن علمــــــاء اللغــــــة هــــــذه الظــــــاهرة فــــــي ضــــــوء المماثل
( Assimilation . والتأثير والتأثر الذي يقف بين اظصوات المتجاورة ، ) 

اإلدغام لغة: إدخال الشىء فى الشىء ، يقال : أدغمت اللجام فى فم الفـرس و 
حرفا كالثانى مشـددا    نط  بالحرفين  ال ، أى : أدخلته فيه ، وفى اصطم  القراء :

، أما عند اللغويين فهو   أن تصل حرفا ساكنا بحـرف مثلـه متحـرك مـن غيـر أن  (4)

                                           

 . 23القصص من اآلية م ( 1)
 . 30الشوارد ص ( 2)
، تح م  هير غـا ي  235م  3إعراب القرآن ظبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس  (3)

 م .  1985هــ ـ  1405عالم الكتب سنة   اهد ، ط م
 . 274م  1بن الج رى ال(  النشر فى القراءات العشر 4)
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تفصــل بينهمــا بحركــة أو وقــف ، فيصــيران لشــدة اتصــالهما كحــرف واحــد ، يرتفــف 
 .   (1)اللسان عنهما رفعة واحدة مشددة   

 وينقسم اإلدغام إلى قسمين ، وهما : 
، كمـا فـى قولـه  : وهو أن يكـون الحـرف اظول سـاكنا والثـانى متحركـا الصغري
تعالى :                 ﴾(2)  في قراءة   أبي عمرو بن العمء بإدغام التـاء ،
 . (3)في التاء

: وهو أن يتحرك الحرفان معا المدغم والمدغم فيه ، كما فى قوله  الكبري
ى:   ـتعال      ﴾(4) في قراءة أبي عمرو بن العمء بإدغام الراء في الراء ،

(5). 

                                           

ــن يعــي (  1) ــى ب ــن عل ــدين يعــي  ب ــ  ال ــام موف ــة  م، ط  121م  10 شــر  المفصــل لإلم مكتب
 . المتنبى بالقاهرة

 .  16(  البقرة من اآلية م 2)
، تحقيـ  م  28رو عثمان بن سعيد الـداني ص ينظر : التيسير في القراءات السبف ظبي عم(  3)

 م . 1996هــ ـ  1416أوتو يرت ل ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ، سنة 
 .  185(  البقرة من اآلية م 4)
 . 20ينظر : التيسير ظبي عمرو الداني ص (  5)
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 القبائل التى ورد عنها اإلدغام : 

مالت قبائل البادية ـ بصفة عامة ـ إلى اإلدغام ب إذ اإلدغام يتيح لتلك القبائل 
ما تصبو إليه من السرعة فى النط  ب ولذا كان أكثر القبائل التى تميل إلى اإلدغام 

كان البوادى مثل : تميم ، وبكر بن وائل ، وأسد ، وقيس ، وعقيل  يقول د م من س
إبراهيم أنيس :   واإلدغام أو تأثر اظصوات المتجاورة بعضها ببع  ظاهرة صوتية 
تحدث كثيرا فى البيئات البدائية حيث السرعة فى نط  الكلمات ، وم جها بعضها 

ي  أو تجويد فى النط  به ، ببع  ، فم يعطى الحرف حقه الصوتى من تحق
ويظهر أثر هذا بجمء ووضو  بين البدو وفى القبائل الرحل التى ال تكاد تستقر 
على حال ، فإذا تذكرنا أن البيئة العراقية قد ن   إليها قبائل أقرب إلى البدو ممن 
عاشوا فى البيئة الحجا ية أمكننا أن نتصور أن اإلدغام كان أكثر شيوعا فى 

قبائل النا حة إلى العرا  ، أما البيئة الحجا ية فقد كانت بيئة استقرار لهجات ال
لى تحقي  اظصوات  وبيئة حضارة نسبيا فيها يميل الناس إلى التأنى فى النط  وا 

 (1)وعدم الخلط بينها   

 وقد قسم المحدثون اإلدغام قسمين : 

 .ى ـوفيه يتأثر الصوت اظول بالثان(  Regressive) : رجعى  األول

وفيه يتأثر الصوت الثانى باظول ، ولم (  Progressive)  : تقدمى  واآلخر
يعر  القراء فى كتبهم إال للقسم اظول ، أى : التأثر الرجعى ، وهو الذى يتأثر فيه 

                                           

ــيس   (1) ــو ال 71ص فــى اللهجــات العربيــة د م إبــراهيم أن مصــرية ، ســنة : ، ط : مكتبــة اظنجل
 م .1995
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الصوت اظول بالثانى تأثرا كامم يترتب عليه   فناء الصوت اظول فى الثانى بحيث 
 . ( 1)الثانى   ينط  بالصوتين صوتا واحدا ك

 ـ ) مردفني ( :
 :  قال تعالى                   ﴾ (2):وقرأ بع   ، قال أبو حيان  

( بفــتح  ينف  د  رَ ُمــ المكيــين فيمــا روى عنــه الخليــل بــن أحمــد وحكــاه عــن ابــن عطيــة )
 . (3) فأدغم   رتدفين مراء وكسر الدال مشددة ، أصله لا

ف الشىء أي : جاء خلفـه وتبعـه ، والمضـارع منـه َيـْرُدف ، والمصـدر يقال َرد  
 َرْدًفا ، واسم المفعول مردوف ، ومن غير الثمثي ُمْرَدف بفتح الدال .

أما عن قراءة الخليل فهى من الفعـل ارتـدف يقـال : ارتـدف فـمن  بمعنـى ركـب 
وتنقـل حركتهـا إلـى  خلف صاحبه ، واسم الفاعل ُمْرَتد ف ، وقد تدغم التـاء فـي الـدال

ذا كـان عـين افتعـل مقارًبـا ،  االساكن الصحيح قبلها فتصير َمَرد فً  يقول الرضي :   وا 
نما جا  اإلدغـام إذا كـان العـين دااًل  كــ        للتاء لم تدغم التاء فيه إال قليًم ... وا 

 . (4))َيه د ي ( و ) ُمَرد فين (   

                                           

 م .1995ة ـ، ط : مكتبة اظنجلو المصرية سن188 ص م إبراهيم أنيس  اظصوات اللغوية د( 1)
 . 9اظنفال من اآلية م   (2)
م عـادل أحمـد  ، تحقي 460م4البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان اظندلسى  (3)

هكـذا  م  1993 ـهــ 1413ة بيروت ـ لبنان سـنة عبد الموجود وآخرين، ط م دار الكتب العلمي
النص فـي البحـر ، ولعلـه ) فيمـا روى عـن الخليـل بـن أحمـد وحكـاه عنـه ابـن عطيـة ( ، حتـى 

 . 143م  4المحرر الوجي   يستقيم المعنى ، وينظر :
، تـح م محمـد  285م  3 اذيـشر  شافية ابن الحاجب تـأليف الشـيخ م رضـي الـدين اإلسترابـ( 4)

 م . 1982ـ  ـه 1402حسن وآخرين ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان سنة نور ال
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ءة الخليـل ، ونسـبها للمتوكـل النـاجي ، وقد نقل ابن جني قـراءة تتفـ  مـف قـرا
أصله ُمرتدفين من الرَّْدف، فآثر إدغام التاء في الدال فأسكنها    وقال في توجيهها :

وأدغمهـــا فـــي الـــدال، فلمـــا التقـــى ســـاكنان وهمـــا: الـــراء والـــدال حـــّرك الـــراء اللتقـــاء 
 .(1)ة الدالالساكنين: فتارة ضّمها إتباعا لضّمة الميم، وأخرى كسرها إتباعا لكسر 

ويفهــم مــن كــمم ابــن جنــي أن فــتح الــراء كــان للــتخلص مــن التقــاء ســاكنين ، 
وهو أحد وجهين فسر بهما السمين الحلبي فـتح الـراء ، واآلخـر : هـو أن فـتح الـراء 

)ُمَرد فين(     ي ـة فـال :   الفتحـكان لنقل حركة التاء إلى الساكن الصحيح قبلها ، ق
  الخليل تحتمل وجهين : كاهافي القراءة التي ح
: ـ وهو الظاهر ـ أنهـا حركـة نقـل  مـن التـاء حـين قصـد إدغامهـا إلـى  أحدهما

  .الراء 
ــاني ن كــان اظصــل الكســر علــى أصــل التقــاء  والث ــا ، وا  : أنهــا ُفت َحــت تخفيًف

 (2)الساكنين  
تأثر فيه الصوت اظول وهو التاء (  Regressive) وهو إدغام رجعي 

وهو الدال ، وال شك أن الدال أقوي من التاء ظن الدال صوت  بالصوت الثاني
دغام اظضعف في اظقوى يتف  مف قانون تأثير الصوت  مجهور شديد مصمت ، وا 

                                           

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضا  عنها تأليف م أبي الفـتح عثمـان بـن جنـي  (1)
، تحقي  م علي النجدي ناصف و عبد الحليم النجـار وعبـد الفتـا  إسـماعيل شـلبي ، 273 م1

 م . 1994هـ م  1415شئون اإلسممية بالقاهرة سنة ط م المجلس اظعلى لل
 . 569،  568م  5الدر المصون  (2)
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اظقوى في الصوت اظضعف وفناء الصوت اظضعف في اظقوى ، ويضاف إلى ذلك 
 .(1)اتحادهما في المخرج فكمهما يخرج من طرف اللسان مف أصول الثنايا 

 ا ـ اإلتباع احلركى  : ثالًث
ينظر علماء اللغة إلى اإلتباع على أنه نوع من االنسجام الصوتي والتواف  

 (  Vowel Harmonyالحركي )  

اإلتباع الحركى هو :   أن تتماثل حركتان متتابعتان لضرب من االنسجام و 
وتصير مثلها ، والتخفيف ، وذلك بأن تتغلب حركة متقدمة على تالية فتتأثر بها ، 

 (2)أو تكون عكس ذلك فتتغلب متأخرة على متقدمة    

 واإلتباع نوعان : 

: تتأثر فيه الحركة الثانية باظولى ، ( Progressive)  ـ تقدمى   األول
وهو اظصل فى التأثر ، وقد أشار ابن جنى إلى هذا النوع من اإلتباع فقال :   فإن 

عا لألول ، وذلك أنه جار مجرى السبب والمسبب  أقيس اإلتباع أن يكون الثانى تاب
 (3)وينبغى أن يكون السبب أسب  رتبة من المسبب    

: تتأثر فيه الحركة اظولى بالثانية ، وقد (  Regressive) : رجعى  اآلخــر
  ن  يْ ع  وم   ة  رَ يْ غ  أشار سيبويه إلى هذا النوع من اإلتباع فقال :   وأما الذين قالوا : م  

                                           

ــر ينظــر:  (1) ــن قنب ــى بشــر عمــرو ب ــاب ســيبويه ظب ــد الســمم محمــد  433م  4كت ، تحقيــ م عب
 م. 1988هـ م  1408هارون  ط م مكتبة الخانجى بالقاهرة ، الطبعة الثالثة سنة 

ط  ، 139ات القرآنية دراسة فى البحـر المحـيط ، د م محمـد خـان ص ( اللهجات العربية والقراء2)
 م دار الفجر .

 . 27م  1( المحتسب 3)
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ْيُئك وأُْنب ُئك  كَ ؤُ بُ نْ أُ و ، ن  ت  نْ كما قالوا : م   الكسرةَ  وا الكسرةَ عُ بَ تْ أَ …   وَأُجوُءَك ، يريد : َأج 
(1) . 

 اإلتباع احلركى عند القبائل العربية : 
الميل إلى االنسجام الصوتى والتواف  الحركى من خصائص أهل البادية مثل: 

ن اإلتباع الحركى مرتبط بالبداوة تميم ، وقيس ، وأسد ، وربيعة ، ومن ذلك يتبين أ
حيث ميل البدو إلى السرعة فى اظداء ، والتواف  الحركى يساعدهم على ذلك ، 
يقول سيبويه :   واعلم أن قوما من ربيعة يقولون   منه م   أتبعوها ، ولم يكن 

 (2)المسكن حاج ا حصينا عندهم   
اظصوات بعضها من ومن ذلك يتبين أن القبائل البدوية تميل إلى تقريب 

بع  ، وذلك طلبا للمماثلة ، ومراعاة لمنسجام بين اظصوات ،    وكأن العلة فى 
ا ، ولهجة البدو متطورة  واحدً االنسجام عندهم أن اللسان يعمل فى الحرفين عمًم 

وفى تطورها تجنح إلى االنسجام ، بينما نجد القبائل المتحضرة كالحجا  ومن سار 
مبالغة شديدة فى عدم تقريب الحركات بعضها من بع  ب ظن  سيرها قد بالغوا

  (3)م ليست لها نفس القوة عند البدويين   ـور عندهـل التطـلهجتهم محافظة ، وعوام
واإلتباع الحركى قد يكون فى كلمة ، وقد يكون فى كلمتين ، ففى كلمة كما 

لكسائى بضم السين ، وقرأ قرأ نافف وحم ة وا(    4)ا ﴾ ي  ر  خْ فى قوله تعالى :    س  

                                           

 .  109م  4( الكتاب 1)
 .  196م  4 ساب ( ال2)
الدار العربية للكتاب  م، ط  273م  1اللهجات العربية فى التراث د م أحمد علم الدين الجندى  (3)

 م .1983، سنة : 
 . 110ن من اآلية م ( المؤمنو4)
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، فمن قرأ بالكسر فألجل إتباع كسرة الراء التى بعدها ، وهذا  (1)باقى السبعة بكسرها
 إتباع رجعى تأثرت فيه الحركة اظولى بالثانية .  

وفى كلمتين كما فى قوله تعالى:           ﴾(2) قرأ حم ة بضم الهاء ،
، فمن  (3)  فى حالة الوصل ، وقرأ باقى السبعة بكسرهاالثانية فى قوله   ظهله 

كسر فلمناسبة كسرة المم التى قبلها ، وهذا إتباع تقدمى تأثرت فيه الحركة الثانية 
 باظولى . 

وكما فى قوله تعالى:           ﴾(4) قرأ أبو جعفر بضم التاء حالة ،
ى لغة أ د شنوءة ، وهذا اإلتباع رجعى تأثرت فيه إتباعا لضمة الجيم ، وه (5)الوصل

 الحركة اظولى بالثانية  .
الحركي في القراءات القرآنية التي رواها الخليل بن  أما عن أمثلة اإلتباع
 أحمد فيمكن بيانها فيما يلي :

 ـ ُمُردفني :
قال تعالى :               ﴾ (6) . 

يه عن الخليل قوله :   وحدثني الخليل وهارون أن ناًسا يقولون ) حكى سيبو 
نما أتبعوا الضمة الضمة حيث  فين ( ، وا  ُمُرد فين ( فمن قال هذا فإنه يريد ) ُمْرَتد 

                                           

 . 160ينظر : التيسير ظبي عمرو الداني ص ( 1)
 .10(  طه من اآلية م 2)
 . 150ينظر : التيسير ظبي عمرو الداني ص ( 3)
 .  34(  البقرة من اآلية م 4)
 . 210م  2ينظر : النشر البن الج ري ( 5)
 . 9اظنفال من اآلية م   (6)
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حركوا ، وهى قراءة ظهل مكة كما قالوا: ُرد  يا فتى ، فضموا لضمة الراء ، فهذه 
 .(1)الراء أقرب   

   ما يخلي : ويستفاد من هذا الن
نما  1 ـ لم يصر  سيبويه بأن الخليل روى كلمة ) ُمُرد فين ( عن أحد من القراء ، وا 

 حكى   أن ناًسا يقولون   .
ـ كون الخليل حكى أن ناًسا يقولون كذا ال يمنف أنها قراءة بدليل قول سيبويه    2

 وهى قراءة ظهل مكة   .
واف  الحركي بين الميم والراء ، حيث ـ ضمة الراء جاءت لمنسجام الصوتي والت 3

 أتبعوا ضمة الميم بضمة الراء .
ـ قوله : فهذه الراء أقرب ب يعنى : ال يفصل بينها وبين الميم فاصل ، أما في  4

 كلمة   ُرد    فقد فصل بين الراء والدال بالدال الساكنة في الحرف المشدد .
في مصادر أخرى على أنه  وهذا الوجه الذي حكاه سيبويه عن الخليل ، ورد

رواية رواها الخليل عن أهل مكة ، وعدها غير واحد بأنها قراءة رواها عنهم 
 أو عن رجل منهم ، ومن هؤالء :

:   وقرأ رجل من أهل مكة ـ رواه عنه الخليل ـ :   ُمَرد فين   بفتح فقالابن عطية  أ ـ
نها بضم الراء وكالتي الراء وكسر الدال وشدها ، وروى عن الخليل ـ أيًضا ـ أ

 . (2)قبلها في غير ذلك   
:   وقرأ بع  المكيين فيما روى عنه الخليل بن أحمد عندما قالأبو حيان ب ـ 

وحكاه عن ابن عطية ) ُمَرد ف ين ( بفتح الراء وكسر الدال مشددة ، أصله 

                                           

 . 444م  4الكتاب  ( 1)
 . 143م  4حرر الوجي  الم ( 2)
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تباًعا لحركة الميم إمرتدفين فأدغم ... وروى عن الخليل أنه يضم الراء 
 .(1)م  ض  خُ لهم: مُ كقو 

:   وعـن الخليـل بـن أحمـد عـن المكيـين) ُمـُرد فين ( بضـمتين  في قولـه الكرماني ج ـ 
ــر د فين ( بكســرتين وبالتشــديد فــي الــوجهين ، ويجــو  ُمــَرد فين بفــتح  وعنــه ) م 

 .(2)الراء وتشديد الدال   
ن أنـه مـن القـراء ، د ـ يقول الفيرو ابادي :   قال الخليل : سمعت رجًم بمكة ي عمـو

وهو يقرأ ) ُمُرد فين ( بضم الميم والراء وكسـر الـدال المشـددة ، وعنـه فـي هـذا 
الوجــه كســر الــراء ، فــاظولى أصــلها ُمْرتــدفين ، لكــن بعــد اإلدغــام حركــت الــراء 

ذا ـي هـــه فـــبحركــة المــيم ، وفــي الثانيــة حركــت الــراء الســاكنة بالكســر ، وعنــ
 .(3)كأنه حركة التاء ألقيت عليها     الوجه وعن غيره فتح الراء

:   قال الخليل : سمعت رجًم بمكة ي عم أنه من القراء وهو في قوله ال بيدي  هـ ـ 
 .(4) يقرأ : ُمُردَّفين بضم الميم والراء وكسر الدال وتشديدها ... 

من الروايات السابقة يتبين لنا أن الخليل بن أحمد له ثمث روايات في كلمة و 
 دفين   وهى :   مر 
 : ُمُرد ف ين بضم الميم والراء وتشديد الدال وكسرها . األوىل
 : م ر د ف ين بكسر الميم والراء وتشديد الدال وكسرها . الثانية

                                           

 . 568م  5، والدر المصون  460م  4البحر المحيط   (1)
ي الـدين أبـي عبـد اهلل محمـد بـن أبـي نصـر الكرمـاني ص ـخ م رضــشواذ القراءات لإلمام الشي (2)

 ، تح م شمران العجلي ، ط م مؤسسة البمغ بيروت ـ لبنان . 202
ع يـــ  ، تـــأليف م مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب بصـــائر ذوي التمييـــ  فـــي لطـــائف الكتـــاب ال (3)

   ، تحقي  م عبد العليم الطحاوي ، ط م المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان. 64م  3الفيرو ابادي 
 ) ر د ف ( . 334م  23تاج العروس ( 4)
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 : ُمَرد ف ين بضم الميم وفتح الراء وتشديد الدال وكسرها . الثالثة
حركي  ف فيها إتباعوقوالذي يعنينا هنا من هذه الروايات الرواية اظولى ب إذ 
  وقد قرأ أهل مكة )  حيث ضمت الراء التي تأثرت بضمة الميم قبلها يقول الرضي :

:   وقد تدغم تاء افتعَل في مثلها ، وقال ـ أيًضا ـ ( 1)ُمُرد فين ( بإتباع الثاني لألول   
 . (2)فين إتباًعا  فيقال : قتَّل وق تََّل، وعليهما ُمَقت ُلون وُمق ت ُلون ، وقد جاء ُمُرد  

وهذا معناه أن في هذه القراءة تأثيرًا مقبًم ) تقدمًيا ( حيث تأثرت الراء 
 الساكنة بحركة الميم قبلها فماثلتها في الضم .

 ـ ِمِردفني 
قــال تعــالى:                   ﴾ل الكرمــاني:   وعــن الخليــل وقــ، ي

) م ر د فين ( بكسـرتين وبالتشـديد  ُرد فين ( بضمتين ، وعنهبن أحمد عن المكيين ) مُ ا
 .(3)في الوجهين   

وفي هذا الوجه من القراءة تأثرت الميم بحركـة الـراء التـي بعـدها فماثلتهـا فـي 
ف يَن ثم أدغمت الت دال فصـارت ) ُمـْرد ف ين ـي الــاء فـالكسر ، وأصل ) م ر د فين ( : ُمْرَتد 

هما الراء الساكنة ، والـدال اظولـى فتحركـت الـراء بالكسـر تخلًصـا ( فاجتمف ساكنان و 
مــن التقــاء ســاكنين فصــارت ) ُمــر دَّف ْيَن ( ثــم كســرت المــيم إتباًعــا لكســرة الــراء التــي 

 بعدها ،  وهذا اإلتباع رجعي تأثر فيه الصوت أول بالثاني .
 ـ التصفيف والتشديد : رابًعا

                                           

 . 285م  3شر  شافية ابن الحاجب  (1)
 . 283م  3 الساب  (2)
 ) ف ر غ ( . 550م  22 ، وتاج العروس 202شواذ القراءات ص ( 3)
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وت المشــدد ، وتميــل قبائــل أخــرى إلــى تميــل بعــ  القبائــل إلــى النطــ  بالصــ
ويــرجح أحــد البــاحثين أن التشــديد مــن مظــاهر البيئــة النطــ  بالصــوت المخفــف ، 

ــل  ــل القبائ ــل :   تمي ــة الحضــرية ، فقــد قي ــة ، وأن التخفيــف مــن مظــاهر البيئ البدوي
مـن جفـاء وغلظـة، وبهـذا يتميـ  بيئتهم البدوية إلى الشدة حين الكمم، وذلك لما فى 

بسلسـة مـن اظصـوات القويـة السـريعة التـى تطـر  اآلذان كأنمـا هـى فرقعـات نطقهم 
، ولكن أهل المدن المتحضـرة يميلـون إلـى التـؤدة والليونـةب ظن ذلـك ينسـجم  متعددة

 . (1)مف بيئتهم وطبيعتهم  
 ـ ) َوَكـَزه وَوكَّـَزه ( :
 قال تعالى :        ﴾(2) ه    َ كَّ وَ الخليل :  فَ  ، قال الكرماني :   وعن

 . (3)بالتشديد   
الـَوْك  كالــدفف والطعــن لفًظــا ومعنــى ، وهـو بمعنــى نكــ ه ونخســه ، وقيــل : هــو 

 . (4)الضرب بُجْمف الكف على الذقن   
ولم أقف علـى لغـة التشـديد فـي معجمـات اللغـة ، فلـم أقـف علـى َوكَّـ ه ، وهـى 

ذكـر ال بيـدي تـوكَّ  بتشـديد الكـاف ، مما ينبغي أن يستدرك علي معاجم اللغـة ، نعـم 
نما بمعنى : تهيأ  . (5)لكن ليس بمعنى يضربه بالكف ، وا 

                                           

 . 657م  2اللهجات العربية فى التراث د م أحمد علم الدين الجندى  (1)

 . 15القصص من اآلية م ( 2)
 . 366شواذ القراءات للكرماني ص ( 3)
 ) و ك   ( . 375م  15تاج العروس ( 4)
 ) و ك   ( . 376م  15ينظر : تاج العروس ( 5)
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 خامًسا ـ السكت :
ــالى :  ــال تع   ق                      ﴾(1) ــاني :   وعــن ــال الكرم ، ق

 (2)ي الوصـل ي عمرو والخليل بن أحمد والثقفي ) فأرسلون ( بوقفة علـى النـون فــأب
 . 

معنــى ذلــك أن الخليــل بــن أحمــد يقــف علــى النــون وقفــة قصــيرة ثــم يســتأنف 
القــراءة ، وهــو الــذي يعــرف عنــد القــراء بالســكت ومعنــاه : أن يســكت القــارئ ســكتة 

 خفيفة من غير تنفس ثم يستأنف القراءة مرة أخرى .
ن وقــد عــرف علمــاء القــراءات الســكت بأنــه   قطــف الصــوت  مًنــا هــو دون  مــ

الوقف عادة من غير تنفس ، واختلفت ألفاظ اظئمة فـي التأديـة عنـه ممـا يـدل  علـى 
 . (3)طوله وقصره   

 

                                           

 . 45يوسف من اآلية م ( 1)
 . 248شواذ القراءات ص  (2)
م  1اإلتقان في علوم القرآن في علـوم القـرآن للحـافظ م جـمل الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي  ( 3)

 1405سـنة  3، تح م محمد أبي الفضل إبـراهيم ، ط م مكتبـة دار التـراث بالقـاهرة ، ط  244
 م .  1985هـ ـ 
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 املبحث الثاني 

 تغريات البنية الصرفية يف قراءة اخلخليل
 

 ويشتمل على ما يلي :
 

  .تبادل الصيو  ـأوًلا 
 .تركب اللغات  ـثانًيا 
 . الجموع ـ ثالًثا
ل َيْفَعل ( .ـ من أب رابًعا  واب مضارع الثمثي ) َفع 
 ـ المصادر . خامًسا
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 املبحث الثاني

 يف قراءة اخلخليل تغريات البنية الصرفية

معلوم أن دراسة البنية الصرفية ُتْعَنى بالكلمة المفردة وما يعتريها مـن تغيـرات 
عـن في اظصوات اظصول أو ال وائد ، سواء أكانت عن طري  السـواب  واللواحـ  أم 

 طري  الحذف وال يادة .

 تبادل الصيغ :  ـأوًلا 

التبادل بين الصيو الصرفية أمر معروف في مجال اللغة حيث تختلف 
الصيغتان لفًظا وتتفقان في المعنى ، وذلك عن طري  مجيء صيغة صرفية بمعنى 
صيغة أخرى ، ومن المشهور في ذلك مجيء صيغة ) َأْفَعل ( بمعنى صيغة )َفَعل( 

)          ى وسقى، ومجيء صيغة ) افتعل ( بمعنى صيغة ـأنبت ونبت وأسقنحو : 
تفاعل ( حيث تتبادل الصيغتان على معنى المشاركة نحو: اختصم وتخاصم، 
واستب  وتساب  ، وقد كان لهذه الظاهرة صدى في القراءات القرآنية التي رواها 

 الخليل بن أحمد ، وفيما يلي م يد من البيان والتفصيل :

 :( ) شاكخلة وشكخلة ةوَفِعخل ةأ ـ  فاِعخل

قــال تعــالى :                   ﴾ (1)  قــرأ الخليــل:  علــى ،

 ، بفتح الشين وكسر الكاف من دون ألف.(2)َشك َلت ه  

                                           

 . 84اإلسراء من اآلية م ( 1)
 . 112م  5م القراءات ، ومعج 25الشوارد ص ( 2)
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ـــل ، والشـــاكلة : الطريقـــة والجهـــة ،  ـــاه : الشـــبه والمث ـــْكل فـــي اللغـــة معن الشَّ
، قال الصغاني :   الشَّك َلة : الشاكلة   شاكلة والمعنى فيهما واحد ة لغة في الَـ والشَّك ل

لة بمعنى فاعلة . (1)  ، فجاءت َفع 

 ـ َفَعل وَاْفَعل : ب

كثر الخمف بين اللغويين في مجيء أفعل بمعنـى فعـل ، فـذهب ابـن درسـتويه 
فـيمكن إلى أن فعل وأفعل ال يأتيان بمعنى واحد في لغة واحدة أما فـي لغـات مختلفـة 

إال ، كما لم يكونا على بنـاء واحـد  ،ل بمعنى واحدعَ فْ ل وأَ عَ ال يكون فَ   و  ذلك ، يقول :
فأما مـن لغـة واحـدة فمحـال أن يختلـف اللفظـان  ،جيء ذلك في لغتين مختلفتينيأن 

نمــا ســمعوا العــرب تــتكلم و النحــويين  كمــا يظــن كثيــر مــن ،والمعنــى واحــد اللغــويين، وا 
ها تُ افي نفوسها من معانيها المختلفة، وعلى ما جرت به عادبذلك على طباعها وما 

 ،يعـرف الســامعون تلـك العلـة فيـه والفــرو  فظنـوا أنهمـا بمعنـى واحــد مولـ ،وتعارفهـا
فإن كانوا قد صدقوا في روايـة ذلـك  ،أولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهمتو 

ولــيس يجــيء  ،ي الحكمــةلهم مــا ال يجــو  فــوا علــيهم فــي تــأو  أعــن العــرب فقــد أخطــ
ــا ــاينتين كمــا بين ــين متب ــى لغت ــاب إال عل ــين  ،شــيء مــن هــذا الب ــى معني أو يكــون عل

 .(2)   مختلفين أو تشبيه شيء بشيء 

                                           

 . 25الساب  ص ( 1)
 . 384م  1، والم هر  70تصحيح الفصيح وشرحه ص ( 2)
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أما عن القراءات القرآنية التي رواها الخليـل وجـاءت فيهـا أفعـل بمعنـى فعـل ، 
 فأذكرها فيما يلي :
 ـ َيْنِعق  وُيْنِعق :

   : تعالى الـق             ﴾(1)،   ُ   (2) .قرأ الخليل كمثل الذي ُيْنع 
ـ  بالكسـر َنْعًقـا وُنعاًقـا  النع  معناه : الصيا  ، يقال : نَع  الراعـي بـالغنم يْنع 

 .( 3)ونعيًقا وَنَعقاًنا : صا  بها و جرها   
قـول ناهمـا واحـد ، يمعوقراءة الخليل ) ُيْنع   ( من أنعـ  وهـى لغـة فـي نعـ  و 

  (4) .   عَ في نَ  لغة   :  َ عَ نْ أَ و :   الصغاني
 ( : ِجِبال وَجُبخًلا)  ـ ِفِعّل وَفُعل ج

قـــال تعـــالى:                   ﴾ (5  ) قـــرأ الخليـــل : َجـــُبًم بـــو ن
ــاه الجماعــة ُضــعَ  ــدي : ،  (6)د ومعن ــال ال بي ــرأ  ق ــه ق ــل كَعُضــد : الجماعــة وب   والَجُب

 (7) . يل : ) َجُبًم كثيرًا (  الخل

                                           

 . 171البقرة من اظية م ( 1)
 . 233م  1، ومعجم القراءات  9الشوارد ص ( 2)
 ) ن ع   ( . 356م  10لسان العرب ( 3)
 . 233م  1، ومعجم القراءات  9الشوارد ص ( 4)
 . 62يس~ من اآلية م ( 5)
التكملة والذيل والصلة لمـا فـات صـاحب القـاموس مـن اللغـة ، تـأليف م السـيد محمـد مرتضـى  (6)

( ، تــح م مصــطفى حجــا ي ومهــدي عــمم ، ط م الهيئــة ) ج ب ل  42م  6الحسـيني ال بيــدي 
 .512م7، ومعجـم القراءات م1986هـ ـ  1406العامة لشؤون المطابف اظميرية سنة 

 . () ج ب ل  42م  6والصلة  التكملة والذيل( 7)
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يقال : َجَبل اهلُل الخلَ  بمعنى خلقهم وسواهم ، وَجَبَله على الشيء معناه: 
ب لَّة : الخلقة . ب ّل : اظمة، والجماعة من الناس، والج   طبعه وجبره ، والج 

 وهذه الكخلمة فيها الخلغات اآلتية : 

ب ل 1 م ، قال النحاس :   وهى أبين القراءات   ا بكسر الجيم والباء وتشديد المَـّ ـ ج 
(1) . 

ب ًم بكسر الجيم والباء وتخفيف المم، وبها قرأ اظعم  2  . ـ ج 

َبًم بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف المم . 3  ـ ج 

ْبًم بكسر الجيم وسكون الباء وتخفيف المم . 4  ـ ج 

 ـ ُجُبم  بضم الجيم والباء وتشديد المم . 5

 ُبًم بضم الجيم والباء وتخفيف المم .ـ جُ  6

 ـ ُجْبًم بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف المم . 7

 ـ َجُبًم بفتح الجيم وضم الباء وتخفيف المم . 8

 ـ َجَبًم بفتح الجيم والباء وتخفيف المم . 9

، جـاء فـي وهى لغات بمعنى واحد ومعناها : الجماعـة أو الطائفـة مـن النـاس 
  وأما الُجُبل ، فمن َخفَّف المم مثل : قبيل وُقُبل ، وَجب يل وُجُبل وهـو الخلـ  العين : 

ب ّلة ومعناها واحد     .(2)ـ أيًضا ـ ومن قرأ ) ُجُبًم ( فهو على ث َقل الج 

                                           

 ) بتصرف ( . 403م  3ينظر : إعراب القرآن للنحاس ( 1)
 ، تحقيـ  د م مهـدي المخ ومـي و) ج ب ل (  137م  6ل بـن أحمـد الفراهيـدى ـن للخليــالعي (2)

 دمإبراهيم السامرائي ، ط م مؤسسة اظعلمي .
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 د ــ ُفُعل مبعنى ُمَفعَّل:

قال تعالى :                    ﴾ (1)  وقـرأ ، قـال أبـو حيـان   :
 .(2)ًغا ( بضم الفاء والراء   رُ الخليل بن أحمد ) فُ 

ليـه :  يقال : َفـَرَغ مـن الشـيء َيْفـُرغ ُفروًغـا وفراًغـا : انتهـى منـه ، وَفـَرغ لـه وا 
قصده يقول ال بيدي :   فالفراغ في اللغة على وجهين : الفراغ مـن الش ـْغل ، واآلخـر 

( ًغـا رُ فُ مفـرَّغ ، وبـه قـرأ الخليـل بـن أحمـد : ) ، والفُـُرغ بمعنـى ال (3): القصد للشيء  
بضم الفاء والراء ، فكمهما بمعنى اسم الفاعل سـواء أكـان مـن الثمثـي أم مـن غيـر 
الثمثي ، جاء في العين :   وقرئ : ُفُرًغا أي : ُمفرًَّغا ، يكون )ُفُعل( موضف ) ُمَفعَّـل 

 (4)( مثل : ُعُطل وُمَعطَّل   
 غات :تركب الخل ـثانًيا 

قال تعالى :              ﴾(5)  : وقـرأ الخليـل :    ، قال ال بيـدي  

 . ( 6)وا ( بضم النون   طُ نُ ) من بعد ما قَ 
الفعــل قــنط مثلــث النــون يقــال : قــَنط وقــن ط وقــُنط ، وكــذلك مثلــث النــون فــي 

 اللغات اآلتية :  هالمضارع يقال : يْقَنط ويْقن ط ويْقُنط ، والماضي مف المضارع في

                                           

 . 10القصص من اآلية م ( 1)
م 7، و البحر المحـيط  185م  4، وبصائر ذوي التميي   268م  11ينظر : المحرر الوجي  ( 2)

102 . 
 ) ف ر غ (  543م  22تاج العروس ( 3)
 ) ف ر غ ( . 408م  4العين  (4)
 . 28الشورى من اآلية م ( 5)
 )   ن ط ( . 57م  20تاج العروس ( 6)
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 ـ قَنط يْقن ط ، مثل : ضرب يْضر ب ، وجلس يْجل س  1
 ـ وقَنط يْقُنط ، مثل : نصر يْنُصر ، وقعد يقُعد . 2
ب يْحَسب ، وفر   يْفَر  . 3  ـ وقن ط يْقَنط ، مثل : حس 
 ـ وقُنط يْقُنط ، مثل : كُرم يْكُرم . 4

فقد قرأه أبـو عمـرو والكسـائي  وقرأ الجمهور قنطوا بفتح النون ، أما المضارع
بفـتح النـون ،   واختـار أبـو عبيـد القـراءة  باقي السبعة) ومن يقن ط ( بالكسر ، وقرأ 

 .(1)اظولى قال : ظن القراءة الثانية على فَعل يفَعل بالفتح فيهما وهو شاذ   
، يقـَنط   قـن ط:  اللغـويين إلـى أن يقـَنط مركـب مـن لغتـين همـا كثير منوذهب 

  فقيـل: قـَنط يْقـَنطمـن لغـة أخـرى والمضارع من لغة فجمف بين الماضي ، ط يْقن ط وقنَ 
يقول الصغاني :   وأمـا َقـَنط َيْقـَنط ـ بـالفتح فيهمـا ـ وقـن ط يقـن ط بالكسـر فيهمـا فإنمـا 
همـا علـى الجمــف بـين اللغتـين ، قالــه اظخفـ  ، واللغـة الفصــحى قـَنط َيْقـن ط ـ مثــال 

رجاء الُعطاردّي واظعم  والد وري عن أبي عمرو ) من بعد  جَلس يْجل س ، وقرأ أبو
   .(2)ما قن طوا ( بكسر النون ، وقرأ الخليل من بعد ما َقُنطوا بضم النون 

يقول ابن جني :   وكذلك حاُل قولهم قَنط يْقَنط ، إنما هو لغتان تداخلتا ، 
تركبت لغة ثالثة ، فقال من وذلك أن قَنط يقن ط لغة ، وقن ط يقَنط أخرى ، ثم تداخلتا ف

                                           

ف م نشــوان بــن ، تــألي )   ن ط ( 5648م  8شــمس العلــوم ودواء كــمم العــرب مــن الكلــوم  (1)
سعيد الحميري اليماني ، تـح م حسـين بـن عبـد اهلل العمـري وآخـرين ، ط م دار الفكـر بدمشـ  

 م . 1999سنة 
العباب ال اخر واللباب الفاخر ، تأليف م الحسن بـن محمـد بـن الحسـن الصـغاني حــرف الطـاء  (2)

 م . 1979نة ، تح م محمد حسن آل ياسين ، ط م دار الرشيد للنشر ـ العرا  س 174ص 
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قال : قَنط يقَنط ، ولم يقولوا : قن ط يقن ط ب ظن آخًذا إلى لغته لغة غيره قد يجو  أن 
 . (1)يقتصر على بع  اللغة التي أضافها إلى لغته دون بع    

فهو لغة في هذا الفعل حيـث ـ وعليه قراءة الخليل ـ أما الفعل قُنط بضم النون 
ي الماضـي والمضـارع علـى مثـال كـُرم يكـُرم ، وهـذه اللغـة حكاهـا يأتي بضم النـون فـ

 . (2)غير واحد من علماء اللغة ومنهم ال بيدي 

 اجلموع ) ِقَردة وَقِردة ( : ـثالًثا 

ى :   ـال تعالـق           ﴾(3)   (4)، قرأ الخليل كونوا َقر دة خاسئين 
( ضــبط قــراءة الخليــل بالعبــارة فقــال :   وقــرأ  ، وقــد ذكــر صــاحب ) معجــم القــراءات

 . (5)الخليل   َقر دة بفتح فكسر هكذا ذكره الصغاني  

راد ، ـكلمة قرد ـ وهـو الحيـوان المعـروف ـ تجمـف علـى ق ـَرد بكسـر ففـتح ، وأقـو 
و ن ال ـوقرود ، وق َردة ، وَقر د بفتح فكسر ، يقول ال بيـدي :   قـال شـيخنا : وهـذا الـ

 . (6)ي الجموع إال إذا كانت اسم جنس َجْمعي كاللَّب ن  واللَّب َنة  ـَرف فـُيعْ 

                                           

، تحقي  م محمد على النجار، ط م المكتبـة 380م  1الخصائص ظبى الفتح عثمان بن جنى  (1)
 العلمية .

 )   ن ط ( . 56م  20تاج العروس ( 2)
 . 65البقرة من اآلية م ( 3)
 . 6الشوارد ص ( 4)
 . 120م  1معجم القراءات ( 5)
 )   ر د ( . 28م  9تاج العروس ( 6)
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 رابًعا : من أبواب مضارع الثالثي ) َفِعل َيْفَعل ( :
 ـ لِفظ َيخْلَفـظ  :

قال تعالى :           ﴾(1) قرأ الخليل بن أحمد ومحمد بن أبي ،
 . (2)معدان ) ما َيْلَفظ من قول ( بفتح الفاء 

أن يكون بفتح الفاء فـي الماضـي وبكسـرها ( لَفظ ) اللغة المشهورة في الفعل 
في المضارع فيقال : لَفظ يْلف ظ ، مثل : ضرب يْضر ب ، يقـول ال بيـدي :   وقـال ابـن 
عبَّاد وفيه لغة ثانيـة : لف ـظ يْلَفـظ مثـال : سـم ف يْسـَمف ، وقـرأ الخليـل ) مـا يلَفـظ مـن 

 ، وقراءة الخليل جاءت على هذه اللغة . (3)أي : رماه   قول  ( بفتح الفاء ، 
والفعل لَفظ معناه : أن ترمي بالشىء كان في فيك ، ويأتي متعدًيا وال ًما يقال 

جـاء فـي اللسـان :   ولَفـظ بالشـيء ، : لَفظ الشيء وبالشيء يْلف ظ لْفًظا فهو ملفوظ 
أي : تكلمـت بـه ، واللفـظ واحـد  يْلف ـظ لفًظـا : تكلـم ... ولفظـُت بـالكمم ، وتلفظـت بـه

 . (4)اظلفاظ ، وهو في اظصل مصدر   

                                           

 . 18اآلية م    ~ من( 1)
ورو  المعـاني ظ ( ،  ف ) ل 274م  20، وتاج العروس   177م  6ينظر : الدر المصون ( 2)

م  26في نفسير القرآن العظيم والسبف المثاني للعممة م شهاب الدين السيد محمود اظلوسي  
 . 104م  9، ومعجم القراءات  ، ط م دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان  179

 ) ل ف ظ ( . 274م  20تاج العروس ( 3)
 ) ل ف ظ ( .  461م  7لسان العرب  ( 4)
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 ( :َصِدى َتْصَدىـ )  

قال تعالى :          ﴾(1)  قال الكرماني :   وعن الخليل عن ،
 . (2)أبي عمرو ) له َتْصَدى ( بسكون الصاد وتخفيف الدال   

ى( بضــم التــاء دَ ْصــ، وقــرأ أبــو جعفــر) تُ قــراءة الجمهــور) َتَصــدَّى ( بفــتح التــاء
، وقرأ الخليل بسكون الصاد وتخفيف الدال ، ولم يوضح النص ما  (3)وتخفيف الصاد

إذا كانت التاء مفتوحة أم مضمومة ، لكن لما كانت قراءة الجمهور بفتح التاء  ولـم 
وذكـر ينبه المؤلف على ضمها فإنها تحمل على قـراءة اظكثـر وهـى قـراءة الفـتح ،   

هذه القراءة الصفراوي ظبي عمرو ، وقد قرأها كـذلك مـن طريـ  اظهـوا ي، ولـم يـذكر 
 . (4)في التاء شيًئا ، ولعلها بالفتح  

وقراءة الخليل موافقة لقراءة ابن عباس التي نقلها اإلمام الجعبري حيث قـال : 
 . (5)  ابن عباس ) تصدى ( بإسكان الصاد ، وتخفيف الدال   

د  ) بكسرها ( َصدَّا ، وقيل : همـا لغتـان  يقال : صدَّ  يُصد  ) بضم الصاد ( وَيص 
، وخــص بعــ  اللغــويين الكســر بمعنــى يضــجون ويعجــون، وقيــل :  (6)بمعنــى واحــد

                                           

 . 6عبس من اآلية م ( 1)
 . 503شواذ القراءات ص ( 2)
 . 352م  2المحتسب  (3)
 . 305م  10معجم القراءات ( 4)
فـي شـر  حـر  اظمـاني ووجـه التهـاني للجعبـري دراسـة لغويـة مـف كنـ  المعـاني  كن  المعاني.( 5)

تحقي  النص من أول سورة الصافات إلى آخر الكتاب للباحثم أحمد عبد المرضـي سـيد أحمـد 
 رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة ) بحو تي (.،  515ص 

 ) ص د د ( . 245م  3ينظر : لسان العرب ( 6)
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د  َصًدا وهو شدة الضـحك والجلبـة   ،  (1)يضحكون ، جاء في معجم العين:   َصدَّ يص 
التصــفي  ب ظن كــل يــد تصــد  وخــص بعضــهم الضــم بمعنــى يعرضــون، والتَّْصــدية :

اظخرى. وأصل التصدية التََّصدد بدالين، فلما اجتمعت الداالن قلبت الدال الثانيـة يـاء 
وهو ما أطل  عليـه ابـن سـيده بأنـه ) تحويـل التضـعيف ( ، وأطلـ  عليـه المحـدثون 

 مـا َشـذَّ من علماء اللغة ) المخالفة الصوتية ( ، وقد عقد لـه سـيبويه باًبـا بعنـوان ) 
َل مكان المم الياَء لكراهية التضعيف ، وليس بمطرد  . (2) ( َفُأْبد 

ــه وأقبــل عليــه ، فلمــا  وأمــا الفعــل ) تصــدى ( فأصــله َتَصــدََّد بمعنــى تعــر  ل
اجتمعت ثـمث داالت وهـى الـدال المشـددة والـدال التـي تليهـا قلبـت الـدال الثالثـة يـاء 

 فصارت َتَصدَّى  .
الخليل أنها من َصد ى َيْصَدى بمعنى َعط   ، وقد  والذي أراه في تفسير قراءة

ـى َيْصـَدى  ذكر ال بيدي أن من معاني الصدى : العطـ  ، وقـال :   وقـد َصـد ى كَرض 
، وعلــى ذلــك يكــون معنــى قــراءة الخليــل  (3)َصــَدًى فهــم َصــد  كعــم  ، وصــاد  وَصــْديان  

  اء .فأنت له َتْصَدى أي : حريص على هدايته كحرص العطشان على الم
 خامًسا ـ املصادر :

قال تعالى :                       ﴾(4)  : قـال أبـو حيـان ،   

  وعــن الخليــل ) ُســوء علــيهم ( بضــم الســين مــف واو بعــدها مكــان اظلــف مثــل دائــرة 

                                           

 ) ص د ( . 80م  7( 1)
 . 424م  4الكتاب  ( 2)
 د ى ( . ) ص 414م  38( تاج العروس 3)
 . 6البقرة من اآلية م ( 4)
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الُسوء ، على قراءة من ضم السين ، وفي ذلك عدول عن معنى المساواة إلى معنـى 
 . (1)قبح والسب  ال

           قال الكرماني :   وعن الخليل بن أحمد الفرهودي من الفراهيد من اليمن 
 . (2)) سوء عليهم ( 

قرأ الجمهور ) سواء عليهم ( من المساواة وقرأ الخليل بن أحمد وعبد اهلل بـن 
ة إسحا  الحضرمي سوء عليهم بضم السين وبعد الواو همـ ة ، والمعنـى علـى القـراء

يستوي عنـدهم أأنـذرتهم أم لـم تنـذرهم ، والمعنـى علـى قـراءة الخليـل سـوء المشهورة 
وقــبح علــيهم أأنــذرتهم أم لــم تنــذرهم ظنهــم ال يســتجيبون لــدعوتك مهمــا حاولــت مــن 

 جهد أو بذلت من نصيحة .
لك يتبين أن ذفالمعنى على قراءة الخليل من ساء يسوء ضد سر يسر ، ومن 

 .جملة سوء عليهم تتكون من مبتدأ وخبر وال تعل  لها بما بعدها 
والفعل ساء يأتي مصدره على ُسوء بضم السين بو ن )ُفْعل( ، وَسْوء بفتحهـا 
بو ن ) َفْعل ( ، وَسواء كــ ) َسراب ( بو ن ) َفَعال ( ، ويجو  أن يكون سـواء مـن) 

 سوو ( بمعنى المساوة والمعادلة .
 

                                           

 . 171م  1البحر المحيط ( 1)
 . 48الشوارد ص ( 2)



 

  

 

 
 دراسة لغوية  هـ (170ت  فراهيدي )قراءة الخليل بن أحمد ال

 

1265 

 
 
 
 
 

  املبحث الثالث

 الدراسة النحوية يف قراءة اخلخليل
 

 ويشتمل على ما يلي :
 

 . اإلعراب وعمقته بالمعنى ـ أوًلا
 الجملة بين االسمية والفعلية .ـ  ثانًيا
 .ـ إعراب المثنى باظلف دائًما  ثالًثا
 .ـ الفعل بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول  رابًعا
 والغيبة .ـ بين التكلم  خامًسا
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 املبحث الثالث

 الدراسة النحوية يف قراءة اخلخليل

نتناول هنـا السـمات والخصـائص النحويـة عنـد القبائـل العربيـة، ومـا وقـف مـن 
ــة المشــتركة ، وقــد وصــف النحــاة مــا خــالف القاعــدة  ــين اللهجــات واللغ اختمفــات ب

خطــأ ولــم عنــدهم وخــرج عمــا هــو فــي اللغــة المشــتركة بأنــه مــن قبيــل الشــاذ ، أو ال
 ينظروا إلى أثر اللهجات فيما يمكن أن يكون بينها من فرو  واختمفات .

والقرآن جاء بلغة العربية وأن ل على سبعة أحرف تخفيًفا عليهم، وتيسيرًا لهـم 
ــوع  ــم غــرو أن تتن ــاتهم ، ف ــة للهجــات العــرب ولغ ــة جــاءت موافق ، والقــراءات القرآني

طـر  العـرب فـي النطـ  واظداء واالسـتعمال ، أساليب القرآن وتراكيبه بمـا يتفـ  مـف 
وفيما يلي بع  تلك اظساليب التـي وردت فـي القـراءات القرآنيـة التـي رواهـا الخليـل 

 بن أحمد الفراهيدي ، إمام العربية وشيخ النحاة .

 اإلعراب وعالقته باملعنى :أوًلا ـ 

 :عخلى احلال نصب ) غري ( أ ـ 

قال تعالى :                ﴾(1) ، 

ــْوذي عــن  ــد اهلل بــن يحيــى الَع ــا بكــار بــن عب ــال : خبرن قــال ابــن مجاهــد :   ق
 رَ ْيـــالخليــل بـــن أحمـــد قـــال : ســمعت عبـــد اهلل بـــن كثيـــر المكــي: أنـــه كـــان يقـــرأ : غَ 

ــعَ  وب  ُضــغْ المَ  ــذين أنعــم اهلل ه  يْ َل ــى وجــه الصــفة لل ــل : وهــى جــائ ة عل ــال الخلي م ، وق

                                           

 . 7( الفاتحة من اآلية م 1)
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القطف من ذكر الذين ، ويجو  أن يكون نصب غير على الحال  م يعني بالصفةـعليه
  (1) . 

كما نقل هذه القراءة ابن الجـ ري فـي النشـر فقـال :   وروى الخليـل بـن أحمـد 
عــن ابــن كثيــر ) َغْيــَر المغضــوب ( بالنصــب ، ونصــبه حســن علــى الحــال ، أو علــى 

 . (2)الصفة  
اهلل بـن مسـعود وعلـي بـن  أنها قـراءة عمـر بـن الخطـاب وعبـدأبو حيان  وذكر

:   وروى الخليـل عـن ابـن كثيـر النصـب ، وهـى أبي طالب وعبد اهلل بـن ال بيـر قـال 
 . (3)وابن مسعود وعلي وعبد اهلل بن ال بير  ، قراءة عمر 

 واختخلف يف توجيه هذه القراءة عخلى النحو اآلتي :  
واختـار اظلوسـي ـ ذهب الخليل إلى أن النصب على تقدير محذوف تقديره: أعني،  1

، وبـه  (4)هذا المذهب ، وقال :   وعند الخليـل النصـب بفعـل محـذوف أعنـي : أعنـي
أقـول ب ظن االسـتثناء كمـا تـرى والحاليـة تقتضـي التنكيـر وال يتحقـ  إال بعـدم تحقــ  

 .(5)التضاد أو بجعل )غير( بمعنى مغايرب لتكون إضافة لفظية وكمهما غير مرضي 

                                           

ــن مجاهــد  (1) عــراب القــراءات الســبف  47م  1والنشــر ،  112ص الســبعة فــى القــراءات الب ، وا 
يف اإلمـام م أبـي مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديف تـأل، و  51م  1وعللها البن خالويه 

ــه ــن خالوي ــن حمــدان ب ــن أحمــد ب ــداهلل الحســين ب ــي بالقــاهرة   1ص  عب ــة المتنب ، ، ط م مكتب
عراب القرآن للنحاس   .176م  1وا 

 . 47م  1النشر في القراءات العشر ( 2)
 . 148م   1البحر المحيط ( 3)
 كذا في اظصل .( 4)
 . 95م  1 مثانيال فسير القرآن العظيم والسبفرو  المعاني في ت( 5)
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م ـحويين إلى أن نصب ) غير ( هنا على الحال من الهاء والميـ ذهب كثير من الن 2
ــ ـــي ) عليهـــف ــيهم ال مغضــوًبا ـم ( ، ويك ــذين أنعمــت عل ون المعنــى : صــراط ال

 عليهم .

ـ ذهب بع  النحويين إلى أن نصـب ) غيـر ( هنـا علـى أنهـا صـفة للهـاء والمـيم  3
ن كانـت مخفوضـة بــ ) علـى (  فهـى فـي محـل اللتين في ) عليهم ( ، ظنها وا 

 نصب بقوله ) أنعمت ( .

ـ ذهب اظخف  إلى أن نصب ) غير ( هنا على االستثناء قـال :   وقـد قـرأ قـوم )  4
ــيهم ( جعلــوه علــى االســتثناء الخــارج مــن أول الكــمم    (1)غيــَر المغضــوب عل

ويكــــون المعنــــى اهــــدنا الصــــراط المســــتقيم صــــراط الــــذين أنعمــــت علــــيهم إال 
 المغضوب عليهم .

رد الكوفيـون علــى اظخفـ  فقــالوا :   لـو كـان كمــا قالـه ال اعـــم مـن أهــل لكـن 
البصرة لكان خطأ أن يقال : ) وال الضالين ( ظن )ال( نفي وجْحد ، وال يعطف بَجْحـد 
نمـا  إال على جْحد ، وقالوا : لم نجد في كمم العـرب اسـتثناء يعطـف عليـه بجحـد ، وا 

ال أبـاك  وفـي وجدناهم يعطفون على االستثناء باالسـتث ناء ، قـام القـوم إال أخـاك ، وا 
الجحد : ما قام أخوك وال أبوك ، وأما : ما قام القوم إال أباك وال أخاك فلـم نجـده فـي 

  . كمم العرب

قــالوا : فلمــا كــان ذلــك معــدوًما مــن كــمم العــرب ، وكــان القــرآن بأفصــح لســان 
ا على قوله ) غيـر المغضـوب العرب ن وله علمنا إذ كان قوله ) وال الضالين( معطوفً 

                                           

، تـح م هـدى محمـود قراعـة   17م  1معاني القرآن ظبي الحسـن سـعيد بـن مسـعدة اظخفـ   ( 1)
 م . 1990هــ ـ  1411ط م مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
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َههـــا إلـــى  علـــيهم( أن غيـــر بمعنـــى الَجْحـــد، ال بمعنـــى االســـتثناء وأن تأويـــل مـــن وجَّ
 .(1)االستثناء خطأ   

 العطف عخلى احملل : ـب 

ــ ــالى :   ـق ال تع                  ﴾(2)  ،ـــقــ )ت  : ةـن عطيـــال اب
،  (3)حمــد ) وال أكبــر ( بالبــاء الموحــدة مــن تحــت   ن أـل بـــرأ الخليـــهـــ( :   وقــ 542

  وقـرأ   هـ ( قراء آخرين ، وقيـد القـراءة بـالرفف فقـال : 745وأضاف أبو حيان ) ت 
بواحـدة بالبـاء الحسن ـ أيًضا ـ ومجاهد والخليـل بـن أحمـد ويعقـوب ـ أيًضـا ـ وال أكبـر 

 .(4)والرفف 

وال أدنى ( وال لنفـي الجـنس كمـا وقراءة الجمهور ) وال أكثَر ( بالعطف على ) 
 في قولهم : ال حول وال قوة إال باهلل .

 أما قراءة الخليل ) وال أكبر ( بالباء ورفف الراء فتحتمل الوجوه اآلتية :

 : العطف على محل ال مف أدنى . األول

                                           

القراءات القرآنية عند ابن جرير الطبري في ضوء اللغـة والنحـو ، إعـداد الباحـث م أحمـد خالـد ( 1)
هــ ـ  1403رى بالمملكـة العربيـة السـعودية سـنة ـة أم القــفـي جامعـ ، رسـالة 958با بكر ص 

 م .  1983
 . 7المجادلة من اآلية م ( 2)
 . 276م  5المحرر الوجي  ( 3)
 . 234م  8البحر المحيط ( 4)
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ــاني : العطــف علــى محــل ) مــن نجــوى ( ، يقــول العكبــري :   ويجــو  أن يكــون الث
، والمعنــى: مــا يكــون مــن أدنــى وال (1)ف  ) مــن نجــوى (  معطوًفــا علــى موضــ
 أكثر إال هو معهم .

ر جملـة ) إال ـداء ، والخبــى االبتــا علــ: ذهب بع  النحاة إلـى أن الرفـف هنـالثالث 
هو معهم ( حيث إن ) إال ( أداة قصر وهـو مبتـدأ ومعهـم ظـرف مكـان متعلـ  

ر( ، يقـول أبـو حيـان :   بمحذوف خبر ، والجملة في محل رفـف خبـر) وال أكبـ
وال أكبـر  وقـرأ الحسـن ـ أيًضـا ـ ومجاهـد والخليـل بـن أحمـد ويعقـوب ـ أيًضـا ـ

بالبــاء بواحــدة والرفــف ، واحتمــل اإلعــرابين : العطــف علــى الموضــف ، والرفــف 
 . (2)باالبتداء   

 ج ـ اجلر عخلى النعت أو البدل :

   قــال تعــالى :               ﴾(3)  ) قــرأ الخليــل عــن عاصــم ) متــاع ،
 . (4)بالجر  

 اختخلف يف تأويل قراءة اجلر عخلى النحو التالي : 

 . (5)اعــ ذهب العكبري إلى أن الجر على أنه نعت لألنفس ، والتقدير : ذوات مت 1

                                           

ينظر : إممء ما مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات فـي جميـف القـرآن ظبـي البقـاء  (1)
 ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . 285م  1ين العكبري عبد اهلل بن الحس

 . 234م  8البحر المحيط  ( 2)
 . 23يونس من اآلية م ( 3)
 . 525م  3ينظر : معجم القراءات ( 4)
 . 27م  2ينظر : إممء ما من به الرحمن ظبي البقاء العكبري ( 5)
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ـ ذهب ابن اظنباري إلى أن الجر علـى أنـه بـدل مـن الكـاف والمـيم فـي ) أنفسـكم(   2
إنما بغيكم على متاع الحياة الدنيا، وضعف العكبري هذا الوجه وقال  والتقدير:

 .(1):   ويضعف أن يكون بداًل إذ قد أمكن أن يجعل صفة  
 اجلمخلة بني االمسية والفعخلية :ـــ ثانًيا 

قال تعالى : قال تعـالى :                ﴾(2)  : قـال الكرمـاني ،

 . (3)ك ( برفف الباء     وعن الخليل ) تقلب
ــراك ( ،  ــى الكــاف فــي   ) ي ــا عل ــاء عطًف ــرأ الجمهــور ) وتقلبــك ( بنصــب الب ق

 والمعنى : ويرى تقلبك.
 ن: ـوأما ما ذكره الكرماني من قراءة الخليل برفف باء ) تقلبك ( فيحتمل أمري

ــدهما ــا ، ويوضــح ذلــك قــراءة جنــا  بــن  أح : أن تكــون فعــًم مضــارًعا مرفوًع
ث قرأ بالياء من تحت مضمومة وكسـر الـمم ورفـف البـاء ،   جعلـه فعـًم ، حبي  حي

ارع قلَّب بالتشديد ، وعطفه علـى المضـارع قبلـه ، وهـو يـراك أي : الـذي يقلبـك  ـمض
(4) 

: على أنه خبر مقدم والجار والمجـرور متعلـ  بمحـذوف مبتـدأ مـؤخر ، واآلخر
يـد ذلـك أن الكرمـاني لـم يـذكر بقيـة والمعنى دائم أو كائن في السـاجدين تقلبـك ، ويؤ 

 ضبط القراءة من القراءة بالياء المضمومة وكسر المم.

                                           

 . 100م  11  المعاني ، ورو  27م  2إممء ما من به الرحمن للعكبري  ( 1)
 . 219الشعراء اآلية م ( 2)
 . 357شواذ القراءات ص ( 3)
 . 564م  8الدر المصون ( 4)
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والمقصود بالتقلب في الساجدين هنـا   أي : فـي أهـل الصـمة ، أي : صـمتك 
  (1)مف المصلين قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما  

 ــ إعراب املثنى باأللف دائًما :ثالًثا 

قال تعالى :                  ﴾(2)  قرأ الخليل بتخفيف نون ،

يقول ال جاج :   ورويت عن الخليل ـ أيًضـا ـ إن هـذان لسـاحران ، إن وهذان باظلف 
 .( 3)بالتخفيف ، واإلجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من الخليل   

وباليــاء فــى  المشـهور فــى إعــراب المثنـى أنــه يعــرب بـاظلف فــى حالــة الرفـف،و 
حالتى النصب والجر ، وهناك بع  القبائـل العربيـة تلـ م المثنـى اظلـف فـى الحـاالت 
الثمث ، ومن تلك القبائل بنـو الحـارث بـن كعـب ، وخـثعم ، والعنبـر  ، وبنـو الهجـيم  

بـن اومراد ، وهمدان ومن جاورهم من بمد الـيمن ، يقـول الجـاربردى :   إن بلحـارث 
ا ، وقبائل من اليمن يجعلون ألف االثنين فـى الرفـف والنصـب  بيدً ا ، و كعب ، وخثعمً 

  (4)والخف  على لفظ واحد    

                                           

 . 511م  6المحرر الوجي  ( 1)
 . 63طه من اآلية م ( 2)
، تـح م عبـدالجليل  361م  3بـي إسـحا  إبـراهيم بـن السـري ال جـاج عرابـه ظمعاني القـرآن وا   (3)

برا  ، و  361م 2، والمقتضب للمبرد م 1988هـ ـ  1408لكتب سنة عبده شلبي، ط م عالم ا ا 
المعاني من حر  اظماني فـي القـراءات السـبف تـأليف م عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم 

، تحقيـ  م إبـراهيم عطـوة عـو  ، ط م دار الكتـب  591ص المعروف بـأبي شـامة الدمشـقي 
 العلمية .

 . 277م  1ن الحاجب ( شر  الجاربردى على شافية اب4)
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 ومن أمثلة ذلك فى القراءات القرآنية ما يلى : 
قولـــه تعـــالى :                 ﴾(1)  قـــرأ نـــافف وشـــعبة وابـــن

د نون   إن   و   هـذان   بـاظلف عامر وحم ة والكسائى   إن هذان لساحران   بتشدي
 وتخفيف النون . 

وقد اختخلف النحاة فى توجيه هذه القراءة اختالفا كثريا ، ومن تخلك التوجيهـات  

 : ما يخلى 
، فقـد حكـى أبـو عبيـد عـن أبـى الخطـاب أنهـا لغـة  ـ أنهـا لغـة بعـ  قبائـل العـرب 1

، يقولـون:  كنانة ، يجعلون اظلف فى الرفف والنصب والخف  على لفظ واحـد
، ورأيت ال يدان، ويقولون: ضربته من أذناه، ومن يشترى منـى  أتانى ال يدان

الخفان، قال : وكذلك روى أهل الكوفة أنها لغة بنى الحارث بن كعب وخثعم ، 
ورجــح أبــو جعفــر النحــاس هــذا الوجــه فــى ،  (2) و بيــد ، وأهــل تلــك الناحيــة  

لقول أحسن ما حملت عليـه ، إذ كانـت توجيه تلك القراءة ، فقد قال :   وهذا ا
هذه اللغة معروفة ، وقد حكاها من يرتضى علمه وصدقه وأمانته ، منهم أبـو 

 (3) يد اظنصارى ، وأبو الخطاب اظخف     
ذهب المبرد ال جاج إلى أن   إن   فى قوله   إن هذان   بمعنى   نعم   فقد حكى  ـ 2

ا قيل فى هذا أن يجعل   إن   بمعنـى ابن خالويه عن المبرد قوله :   أحسن م
 .(4)  نعم    

                                           

 . 63(  طه من اآلية م 1)
عرابه 2)  . 362م  3(  معانى القرآن وا 
 . 46م  3(  إعراب القرآن 3)
 .  37م  2(  إعراب القراءات السبف وعللها 4)
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ـ ذهب بعـ  النحـاة إلـى أن الهـاء مـرادة وتقـدير الكـمم   إنـه هـذان لسـاحران   ،  3
ــال أبــو إســحا  ال جــاج :   قــال النحويــون القــدماء الهــاء ههنــا مضــمرة ،  ق

، فالهــاء ضــمير الشــأن ، ومــا بعــدها مبتــدأ  (1)والمعنــى إنــه هــذان لســاحران  
 وخبر ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل رفف خبر   إن  .    

 ـ الفعل بني البناء لخلمعخلوم والبناء لخلمجهول :  رابًعا

قال تعالى:                ﴾(2):(3) .  فَباَهَت الذي كفر  ،قرأ الخليل  

الـذي كفـر(  )  ، والقراءة المشهورة ) فُبه ت ( ببناء الفعل لما لم يسـمَّ فاعلـه 
نائـب الفاعـل ، والفاعـل محـذوف وهـو إبـراهيم ـ عليـه السـمم ـ ، وأمـا قـراءة الخليـل 
فهــى فعــل مــا   يــدل علــى المفاعلــة ، والمعنــى   فباهــت إبــراهيُم الــذي كفــر ، أي : 
جعلــه متحيــرًا ال يســتطيف الــرد عنــدما طلــب منــه أن يعــود بالشــمس مــن المغــرب إلــى 

 ،  (4)تكون من اثنين ، يقال : باهته ، وبينهما مباهتة   المشر  ، والمفاعلة 
 فاعل و) الذي كفر ( مفعول به .( إبراهيم ـ ) ف

 قال تعـالى:  ـ           ﴾(5)  قـال الكرمـاني:   وقـال الخليـل: فـي بعـ ،
 . (6)ى لهم   بفتح الهم ة وسكون الياء ف  خْ القراءات :  ما أَ 

                                           

عرابه 1)  . 363م  3(  معانى القرآن وا 
 . 258البقرة من اآلية م ( 2)
ـــراءات ( 3) ـــة 368م  1معجـــم الق ـــاج  302م  1للصـــغاني  ، وينظـــر : التكلم ــــ ت ( ، وت ) ب ه

 ) ب هـ ت ( . 453م  4العروس 
 . 368م  1معجم القراءات ( 4)
 .  17السجدة من اآلية م ( 5)
 . 381ص~ ( 6)
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فالفعــل مبنـي لمــا لـم يســمَّ فاعلـه ، و أمــا علـى القــراءة وعلـى قــراءة الجمهـور 
التــي ذكرهــا الخليــل فالفعــل مبنــي للفاعــل وهــو فعــل مضــارع مســند لضــمير المــتكلم ، 

 والتقدير : أخفى أنا ، والضمير يعود على اهلل تعالى .
 خامًسا ـ بني التكخلم والغيبة :

ــــــــــال تعــــــــــالى :    ق                                    

       ﴾ (1)   (2)، قرأ الخليل: ) يكفر ( ) يدخلكم  ( بالياء فيهما على الغيبة. 
، والمعنـى (3)يتف  المفضـل مـف الخليـل بـن أحمـد فـي القـراءة بالغيبـة فيهمـا 

ْلُكم مدخًم كريًما ،   وقراءة الجمهور بنون العظمة .ُيَكف ر اهلل عنكم سيئاتكم وُيْدخ 
 

 
 
 

                                           

 . 31النساء من اآلية م  ( 1)
 . 58م  2معجم القراءات ( 2)
 . 665م  3، والدر المصون 244م  3ينظر : البحر المحيط  (3)
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 املبحث الرابع 
 روايات اخلخليل يف رسم املصحف

 ويشتمل على ما يلي :
 ـ الوقف على ) والت (  أوًلا
 ( اقتربت ) الوقف على ـ  ثانًيا
 ( وي ) الوقف على ـ  ثالًثا
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 املبحث الرابع
 رسم املصحفروايات اخلخليل يف 

ه في مسائل تتعل  برسم المصحف وما يـرتبط بـذلك أدلى الخليل بن أحمد بدلو 
ــه مــن الوقــف علــى المفصــول ووصــل  الرســم مــن الفصــل والوصــل ، ومــا يتصــل ب
الموصول ، وأقوال الخليل في ذلك مبثوثة في كتاب سيبويه وكتب القراءات والتفسير 

 واللغة ، ويمكن بيان ذلك فيما يلي :
 أوًلا ــ الوقف عخلى ) والت ( :

:   قال تعالى            ﴾(1)  

اختلــف علمــاء القــراءات وعلمــاء اللغــة فــي رســم كلمــة ) والت حــين ( ، حيــث 
ذهــب فريــ  مــن علمــاء القــراءات واللغــة إلــى أن التــاء متصــلة بـــ ) الت ( ومقطوعــة 

وســيبويه واظخفــ  فقــد كــانوا الكســائي والفــراء والخليــل عــن ) حــين ( ومــن هــؤالء 
) والت حين ( التاء منقطعـة مـن حـين ويقولـون معناهـا وليسـت ،   إلى أن  يذهبون

 .( 2)وكذلك هو في المصاحف الجدد والعت  بقطف التاء من حين   
قول ابن الج ري  :   وأما ) والت حين ( فإن تاءها مفصولة من ) يؤيد ذلك و 

ث اللفـظ حين ( في مصاحف اظمصـار السـبعة فهـى موصـولة بـم  يـدت عليهـا لتأنيـ
كمــا  يــدت فــي ) ربــت وثمــت ( وهــذا هــو مــذهب الخليــل وســيبويه والكســائي وأئمــة 

 . (3)ى الهاء بداًل منها   ـالنحو والعربية والقراءة فعلى هذا يوقف على التاء أو عل

                                           

 . 3ية م ص~ من اآل( 1)
 . 291ص إبضا  الوقف واالبتداء ظبي بكر اظنباري   (2)
 . 150م  2النشر ( 3)
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وذهب فري  آخر إلى أن التـاء موصـولة بــ ) حـين ( ، ومـن هـؤالء أبـو عبيـد 
ي على هـذا الحـرف ) وال ( ، واالبتـداء ) تحـين القاسم بن سمم قال :   والوقف عند

مناص ( فتكـون التـاء مـف ) حـين( لـثمث حجـج : إحـداهن : أن تفسـير ابـن عبـاس 
يشهد لها ، وذلك أنه قال : ليس حين ن و وفرار ، فقـد علـم أن ) لـيس ( هـى أخـت 

 ( ) ال ( وبمعناهـا ، والحجـة الثانيــة : أنـا ال نجــد فـي شـيء مــن كـمم العــرب   ) وال
  مف ) حين ـإنما المعروفة ) ال ( ، والحجة الثالثة : أن هذه التاء إنما وجدناها تلح

  (1) .  كـذا تحين كان ذاـان هـ( ومف ) اآلن ( ومف ) اظوان (، فيقولون: ك

ويـرد علـى أبـي عبيـد بقـول أبـي عمـرو الـداني :   وقـد رد مـا حكـاه أبـو عبيـد 
جود ذلك كذلك في شيء من المصـاحف القديمـة غير واحد من علمائنا ب إذ عدموا و 

 (2)وغيرها    

 ( :اقرتبت ) الوقف عخلى ثانًيا ــ 

:   واختلـف النحويـون فـي الوقـف عليهـا فقـال الخليـل  أبو بكـر اظنبـارييقول 
بن أحمد وأصحابه نقول فـي الوقـف : قرأنـا ) اقتربـه ( فتقـف علـى الهـاء كمـا نقـول 

 . (3)  وعمره طلحهفي سائر أسماء المؤنث : رأيت 

يـرى جمهـور علمـاء علـوم القـرآن والمفسـرين أن سـورة القمـر تسـمى ســورة ) 
اقتربت ( ، بل يفهم من كـمم اإلمـام السـيوطي أن سـورة ) اقتربـت ( تسـمى سـورة ) 

 (1)القمر ( ، يقول :   اقتربت تسمى القمر   
                                           

 . 292إيضا  الوقف واالبتدا ص ( 1)
، تـح م 81المقنف في رسم مصاحف اظمصار لإلمام أبـي عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني ص( 2)

 محمد الصاد  قمحاوي ، ط م مكتبة الكليات اظ هرية .
 . 470وقف واالبتدا ظبي بكر محمد بن القاسم بن بشار اظنباري ص إيضا  ال (3)
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) اقتربـت (   واختلف النحويون في التسمية بأسماء السور إذا كانت فعـًم نحـو
 وذلك على النحو التالي : 

ـ ذهب الخليـل بـن أحمـد إلـى أن الوقـف عليهـا يكـون بالهـاء ، وتصـير معربـة  
ظنها صارت اسًما للسورة ، وتقطف هم ة الوصل التي في أولها ب ظنها ال تكون فـي 
اظسماء إال في مواضف محددة ، وليس منها هـذا الموضـف ، وأمـا قلـب التـاء هـاء ب 

ن تاء الـتأنيث التي في اظسماء إذا وقف عليها وقف عليها بالهاء كما في حمـ ه فأل 
ــاب أســماء  ــي ) ب ــن ســيده ف ــول اب ــا ، يق ــا للوقــف عليه ــب هــاء تبًع ــه ، وتكت ومعاوي
ن أردت أن تجعـــل ) اقتربـــت ( اســـًما ، قطعـــت اظلـــف ووقفـــت عليهـــا  الســـور( :   وا 

 (2)بالهاء فقلت : هذه إقتربه   

ل أبـي حيـان والسـيوطي ، جـاء فـي اإلتقـان :   مـا سـمى منهـا وهو ظـاهر قـو
، أو بفعـل ال ضـمير فيـه ،  (4)، و) أتـى أمـر اهلل ((3) بجملة ُتْحكـى نحـو )قـل أوحـى(

ُأْعر ب إ ْعراب ما ال ينصرف ، إال ما في أوله هم ة وصل ، فتقطُف ألفه ، وتقلـب تـاؤه 
ول: قرأت إقتربـه، وفـي الوقـف: هاًء في الوقف ، وتكتب بهاء على صورة الوقف فتق

 (5)إقتربه  
ـــ وذهــب الفــراء إلــى أن الوقــف فــي نحــو ) اقتربــت ( إذا صــارت اســًما للســورة 
يكون بقطف اظلـف والوقـف بالتـاء ،   وأنكـر قـول الخليـل وأصـحابه فـي الوقـف علـى 
                                                                                                           

 . 162م  1اإلتقان في علوم القرآن  (1)
، ط م  36م  17المخصص ظبي الحسن علي بـن إسـماعيل اظندلسـي المعـروف بـابن سـيده  (2)

 دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . 

 1الجن من اآلية م  (3)
 . 1النحل من اآلية م  (4)
 . 162م  1اإلتقان  (5)
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الهاء ، وقال : إنما سميتها بفعل ال باسم فلو وقفت علـى الهـاء كنـت كـأني سـميتها 
 . (1)سم ال فعل   با

فقد اتف  الخليـل والفـراء علـى قطـف همـ ة الوصـل عنـد التسـمية ، واختلفـا فـي 
آخر الكلمة في الوقف عليها ، فالخليل يرى أن الوقف عليها يكون بالهاء ، كما هو 
معـــروف فـــي الوقـــف علـــى اظســـماء ، والفـــراء يـــرى أن الوقـــف يكـــون بالتـــاء ب ظن 

 عًم ، كما أن التسمية تكون على الحكاية .التسمية ال تخرجه عن كونه ف
 : ( وي ) الوقف عخلى ثالًثا ــ 

ــي عمــرو والخليــل  ــن موســى عــن أب ــد ب ــاني:  وعــن مجاهــد وأحم ــول الكرم يق
ويقف ) ويك ( علـى الكـاف ، ويبتـدي ) (2)واظعم  ) وي ( كلمة و) كأن ( كلمة ، 

            ا فـــي قـــول ســـيبويه : ، وقـــد جـــاء مـــذهب الخليـــل واضـــحً  (3)ن اهلل ( و )  إنـــه (  أ
  ه ـ  وسألت الخليل عن قولـ            ﴾(4)  ،  : وعـن قولـه         

ف عم أنها مفصولة من كأن ،والمعنـى علـى أن القـوم انتبهـوا فتكلمـوا علـى قـدر  (5)﴾
 .(6)علمهم 

                                           

 . 229إيضا  الوقف واالبتدا ص (1)
مـن سيا  الكـمم يتبـين لنـا أن هنـا سـقًطا فـي الكـمم ، حيـث إن الكـمم السـاب  يـدل علـى أن         ( 2)

) وي ( منفصـلة عـن ) كـأن ( وبالتـالي يكـون الوقـف علـى) وي ( واالبتـداء بــ ) كـأن(، وهنـاك 
يرى أن الكاف متصلة بـ ) وي ( فتكـون ) ويـك ( واالبتـداء ) أن اهلل  مذهب آخر ـ كما سيأتي ـ

. ) 
، والمحتســـب  113، وينظـــر : شـــواذ القـــرآن البـــن خالويـــه ص  370شـــواذ القـــراءات ص ( 3)

 . 435م  3، والكشاف 155م2
 . 82القصص من اآلية م ( 4)
 . 82القصص من اآلية م ( 5)
 . 290م  1الكتاب ( 6)
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 ويمكن بيان مذاهب العلماء في ذلك فيما يلي : 

الخليـل أن ) وي ( مفصـولة عـن ) كـأن ( فـي قولـه تعـالى :   ويكـأن  ـ مـذهب
اهلل   ورســمت متصــلة لكثــرة االســتعمال ، يقــول أبــو حيــان :   و ) وي( عنــد الخليــل 
وسيبويه اسم فعل ، مثل : صه ومه، ومعناها أعجب ، قال الخليل : وذلك أن القـوم 

ل من نـدم فـأظهر ندامتـه قـال ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم ) وي ( ، وك
:  ) وي ( و ) كأن ( هـى كـاف التشـبيه الداخلـة علـى ) أن ( وكتبـت متصـلة بكـاف 

 . (1)التشبيه لكثرة االستعمال   

 وقد اختار هذا المذهب غير واحد من علماء اللغة ومنهم : 

يه، ـ أبو الفتح عثمان ابن جني فقد قال :   والوجه فيه عندنا قول الخليـل وسـيبو  1
وهو أن ) وي ( على قياس مذهبهما اسم سـمى بـه الفعـل فـي الخبـر ، فكأنـه 

 ال : ) َكَأنَّـــُه ـــــاســم أعجـــب ، ثـــم ابتـــدأ فق         ) (2) (و     ََوْي َكأأأ   

                     ) (3)  ــــ ) كـــأن ( هنـــا إخبـــار عـــار مـــن فـ
 .  (4)تشبيه معنى ال

أحسن ما قيل في هذا قول الخليل ـ رحمه اهلل ـ  أبو جعفر النحاس عندما قال :    2
ـ ويونس وسيبويه والكسائي أن القوم َتَنبَُّهـوا أو ُنب ُهـوا فقـالوا : َوي ، والمتنـدم 

 . (5) من العرب يْقول في حال تندمه: َوي  
                                           

 . 130م  7حيط البحر الم( 1)
 . 82القصص من اآلية م ( 2)
 . 82القصص من اآلية م ( 3)
 . 155م  2المحتسب ( 4)
 . 244م  3إعراب القرآن  (5)
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علــى  ) ويــك ( والكــاف  ـــ مــذهب اظخفــ  أن الكــاف متصــلة ، فيكــون الوقــف
حرف خطاب ال محل له من اإلعراب ، ويبتدئ )أن اهلل يبسط( ، يقول ابـن جنـي :   
ويعقوب ـ على ما مضى ـ يقول : ) َوْيَك ( وهـو مـذهب أبـي الحسـن ... ومـن قـال : 
إنهــا ) ويــك( فكأنــه قــال : أعجــب ظنــه ال يفلــح الكــافرون ، وأعجــب ظن اهلل يبســط 

ن عباده ، وهو قول أبي الحسـن ، وينبغـي أن تكـون الكـاف هنـا الر   لمن يشاء م
حــرف خطــاب ال اســًما ، بــل هــى بمن لــة الكــاف فــي ذلــك وأولئــك ، وذلــك أن ) وي ( 
ليست مما يضاف ، ومـن وقـف علـى ) ويـك ( ثـم اسـتأنف فينبغـي أن يكـون أراد أن 

شـيًئا لبيـان ُيعلم أن الكاف من جملة ) وي ( وليست بالتي في صدر ) كأن ( فوقـف 
، وقريب من ذلك قول أبي حيان :   وقال اظخفـ  : هـى ) ويـك (  (1)هذا المعنى   

، وينبغي أن تكون الكاف حـرف خطـاب وال موضـف لـه مـن اإلعـراب والوقـف عليـه ) 
 ويك (، ومنه قول عنترة ] من الكامل [: 

 .م وارس ويك عنتر أقدـل الفـقي     ا ـرأ ُسقمهـي وأبـا نفسـد شفـولق
 .(2)قال اظخف  : و) أن ( عنده مفتو  بتقدير العلم أي : أعلم أن اهلل   

ـ وذهب الكسـائي وأبـو حـاتم إلـى أن أصـله ) ويلـك ( ثـم حـذفت الـمم ، وعلَّـ  
، ومعنـى  (3)ابن جني على هذا المذهب بقوله :   وهذا يحتاج إلى خبـر نبـي ليقبـل  

 القول . كمم ابن جني االستبعاد والغرابة من هذا
ـ مذهب أبي  يد وغيره أن كلمة ) ويكأن ( كلمـة واحـدة ، يقـول ابـن جنـي :   
وقــول مــن قــال : إن ) ويكــأن ( كلمــة واحــدة إنمــا يريــد بــه أنــه ال يفصــل بعضــه مــن 

 (1)بع    

                                           

 . 155م  2المحتسب ( 1)
 . 130م  7البحر المحيط ( 2)
 . 156م  2المحتسب ( 3)
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 . 156م  2المحتسب ( 1)
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 مخلحق قراءات اخلخليل بن أمحد الفراهيدي
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بن أحمـد الفراهيـدي  هذا ملح  بالبحث ذكرت فيه القراءات التي نسبت للخليل
 ، والتي تناولتها بالدراسة ، وهى مستخرجة من كتب القراءات والتفسير واللغة .

 قراءة اخلخليل موضع القراءة رقم اآلية السورة

 7 الفاتحة             بنصب   غير 

  6 البقرة            ن مف واو بضم السي
 بعدها مكان اظلف .

  65 البقرة     بفتح القاف وكسر
 الراء 

 171 البقرة           بضم ياء ُيْنع 

 195 البقرة              بكسر الم التهلكة 

 258 البقرة           قرأ فباَهَت بألف وفتح
 الهاء والتاء 

 264 البقرة        بكسر الصاد 

  31 النساء            

           

يكفر ويدخلكم بالياء 
 فيهما على الغيبة 

 40 اظعراف          بضم الجيم وتشديد
 الميم المفتوحة

    
 9 اظنفال            ـ بفتح الراء وكسر

 الدال مشددة
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 قراءة اخلخليل موضع القراءة رقم اآلية السورة

ـ بضم الميم والراء 
 وتشديد الدال

ـ بكسرالميم والراء 
 والدال المشددة

  23 يونس            بجر متاع 

 45 سفيو              بوقفة على النون في
 الوصل .

 84 اإلسراء              قرأ: َشك َلت ه بكسر
 الكاف وفتح المم 

 63 طه         بتخفيف نون إن
 وهذان باظلف 

 219 الشعراء          برفف الباء 

 10 القصص             بضم الفاء والراء 

 15 القصص     بالتشديد 

 23 القصص      بضم الراء 

 82 القصص        وي مفصولة عن كأن 

 82 القصص              وي مفصولة عن كأنه 

 11 اظح اب            بضم  اي  ل ااًل 
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 قراءة اخلخليل موضع القراءة رقم اآلية السورة

  17 السجدة      بفتح الهم ة وسكون
 الياء 

 62 يس~                بفتح الحيم وضم
 الباء .

 3 ص~        التاء منقطعة عن
 حين 

  28 الشورى        بضم النون 

~  18         بفتح الفاء 

 7 المجادلة               بالباء ورفف الراء 

 23 نو             بفتح السين 

 6 سعب      بسكون الصاد
 وتخفيف الدال 

 9 البلد      بكسر الشين 
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 ـةــامتــاخل
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 اخلامتـة
الحمد هلل اظول بم بداية ، واآلخر بم نهاية ، نحمده تعالي على وافر نعمائـه 

مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ، وكثرة آالئه ، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وال
 وصحبه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين وبعد : 

فمــن فضــل اهلل علــىَّ وكرمــه وجــوده أن وفقنــي وألهمنــي وأرشــدني إلــى كشــف 
اللثام عن هذا الجانـب مـن جوانـب أعظـم شخصـية فـي تـاريخ علـوم العربيـة أال وهـو 

لعـالم الفـذ ، والمؤسـس لعـدد مـن أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ذلك ا
علوم العربية ، والذي ما  الت آراؤه واجتهاداته اللغوية تحظى باحترام وتقـدير علمـاء 

 اللغة حتى عصرنا الحاضر سواء من العرب أم من غيرهم .
أال ليت شعري كيف خفى هذا الجانب على الدارسين والباحثين ؟ ، حيث إننـي 

جانــب الرعايــة واالهتمــام والدراســة علــى الــرغم مــن لــم أقــف علــى دراســة أولــت هــذا ال
برو  وظهور دور الخليل في رواية القراءات القرآنية ، فقد ترجم له ابن الج ري في 
طبقــات القــراء ، ونقــل عنــه ابــن مجاهــد فــي الســبعة ، وروايتــه مبثوثــة فــي كتــب 

ـ مـن الروايـات القراءات والتفسير واللغة ، نعم أكثر هـذه الروايـات ـ إن لـم تكـن كلهـا 
الشاذة التي خالفت الروايـات المشـهورة والمتـواترة ، هـذا جانـب ، والجانـب اآلخـر أن 
الخليـل بـن أحمـد كـان مقـًم ـ وبـاعتراف ابـن الجـ ري ـ فـي النقـل عـن أئمـة القـراءات 
المشهورين مثل ابن كثير وعاصم بن أبي النجود ، لكن هـذا ال يمنـف أنـه تلقـى علـم 

علمائه ورواته ، كما أخذ عنه بع  تمميذه بع  الروايات التي  القراءات عن أبر 
انفرد بها ومن أبر هم علي بن حم ة الكسائي وبكار بن عبد اهلل بن يحيى بن يونس 

 العودي البصري .
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وقد أسفرت هذه الدراسة التي عايشـت فيهـا روايـات الخليـل فـي علـم القـراءات 
انب من جوانب تلك الشخصـية التـي لـم عن بع  النتائج التي توضح معالم هذا الج

 تتكرر في تاريخ العربية .
: تلقى الخليل بن أحمد علم القراءات عن أبر  علمائه وأوث  رواته ومنهم عبـد أوًلا 

اهلل بن كثير المكي ، وعاصم بـن أبـي النجـود الكـوفي وأبـي عمـرو بـن العـمء 
لسـبعة المشـهورين البصري ، وهم من هم ؟ في علم القراءات فهم من القراء ا

والتــي رويــت عــنهم أكثــر القــراءات القرآنيــة الصــحيحة والمشــهورة والمتــواترة ، 
ولم يقتصر اظمر عند هذا الحد بل أن تلميذه العودي نقـل عنـه القـراءة ، وقـد 
أشار إلى ذلك العممة ابن الج ري في طبقاته، وهذا يـدل علـى نقلـه للقـراءة ، 

 بالقراءات القرآنية .وفيه رد على من نفى عنه علمه 
: مما يدل على حرص الخليل على نقل القراءات وروايتها أنه كان يذهب من   ثانًيا

البصرة إلى مكة المكرمة لمقابلة عبد اهلل بن كثير والسماع منه واظخذ عنه ، 
 كما كان يتلقى القراءة عن أهل مكة وروى عنهم روايات متعددة .

ــا : ــن عاشــور صــاحب تفســير:   ) التحريــر ادعــى الشــيخ م محمــد ا ثالًث لطــاهر ب
والتنوير ( ادعاء ال يثبت أمام الشواهد واظدلة التي تدحضـه ، وذلـك أنـه ذكـر أن 

، وقـال : ) التَّْهل كة ( بكسـر الـمم  قراءةالخليل  نقل عن) تاج العروس (  صاحب
هور وال أحسب الخليل قرأ كذلك ، فإن هـذا لـم يـرو عـن أحـد مـن القـراء فـي المشـ

بــن أبــي ا، كيــف ذلــك ؟ وهــو قــد روى عــن عبــد اهلل بــن كثيــر وعاصــم  وال الشــاذ
النجود وأيوب السختياني ، كما نقل عنه ابن مجاهـد فـي السـبعة ، وابـن الجـ ري 
في النشر ، وترجم له في طبقاته ، وقراءاته مبثوثة فـي كتـب القـراءات والتفسـير 

 واللغة .
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اري إلى أن الخليل بن أحمد أول مـن فـتح البـاب : ذهب الدكتور م مكي اظنص رابًعا
أمام اللغويين والنحويين للطعـن فـي القـراءات ، وهـذا الكـمم ال يصـح فـي حـ  
اللغوي البارع الخليل بـن أحمـد ب وذلـك ظن الخليـل مـن رواة القـراءات ويعـرف 
للقــراءة حرمتهــا وقدســيتها ، وهــو اإلمــام الــورع الــذي يتــورع عمــا فيــه شــبهة 

يــف يطعــن فــي قرآنيــة بعــ  القــراءات ، أمــا تــرجيح الوجــه النحــوي حرمــة فك
واختيار اظشهر أو اظكثر في رأيـه فلـيس معنـاه رد القـراءة أو الطعـن فيهـا أو 

 في رواتها .
: انفـرد الخليـل بـن أحمـد بـبع  الروايـات التـي لـم تسـمف مـن سـواه ، وقـد  خامًسا

دت بعـ  الروايـات التـي أشار ابن الج ري في ترجمة الخليل إلـى ذلـك ، ووجـ
ون ـلم أجد لها ذكرًا أو توجيًها فيما اطلعت عليه مـن كتـب اللغـة ، فإمـا أن تكـ

ما أن تستدرك علـى معجماتهـا ، ومـن ذلـك قـ راءة ) فـوكَّ ه ( ـمن نوادر اللغة وا 
بتشديد الكاف بمعنى ضربه بالكف ، أمـا مـا ذكـره ال بيـدي مـن قـولهم : تـوكَّ  

 فمعناه : تهيَّأ .
ي ختــام هــذه الدارســة المباركــة ، أســأل اهلل تعــالى أن ينفــف بهــا الدارســين وفــ

والباحثين والقارئين ، وأن يلهمنا الصواب ، وأن يجنبنا ال لل والخطـأ والنسـيان ، إنـه 
على ما يشاء قدير وهو نعـم المـولى ونعـم النصـير ، وصـلى اهلل تبـارك وتعـالى علـى 

 ي كل لمحة ونفس عدد ما في علم اهلل .سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه ف

 
 



 

  

 

 
 دراسة لغوية  هـ (170ت  فراهيدي )قراءة الخليل بن أحمد ال

 

1292 

 
 
 
 
 
 
 

 املصـادر واملراجـع



 

  

 

 
 دراسة لغوية  هـ (170ت  فراهيدي )قراءة الخليل بن أحمد ال

 

1293 

 املصـادر واملراجـع
 ـ القرآن الكريم جل من أن له . 1
ــدين التنــوخي ،  مطبوعــات المجمــف 2 ــ اإلبــدال ظبــي الطيــب اللغــوي ، تــح م عــ  ال ـ

 م . 1960هـ م  1479العلمي العربي بدمش  سنة 
ــ إبــرا  المعــاني مــن حــر  ا3 ــأليف م عبــدالرحمن بــن ـ ظمــاني فــي القــراءات الســبف ت

ــأبي شــامة الدمشــقي، تــح م إبــراهيم عطــوة  إســماعيل بــن إبــراهيم المعــروف ب
 عو  ، ط م دار الكتب العلمية .

إتحاف فضمء البشر بالقراءات اظربعة عشـر المسـمى منتهـى اظمـانى والمسـرات  ـ4
البنــا ، تــح د م شــعبان  فــى علــوم القــراءات تــأليف الشــيخ م أحمــد بــن محمــد

 م .  1987 -هـ  1407محمد إسماعيل ، ط م عالم الكتب 
اإلتقـان فـي علــوم القـرآن فــي علـوم القـرآن للحــافظ م جـمل الــدين عبـد الــرحمن ـ  5

، تـــح م محمـــد أبـــي الفضـــل إبـــراهيم ، ط م مكتبـــة دار  244م  1الســـيوطي  
 م.1985هـ ـ  1405سنة  3التراث بالقاهرة ، ط 

خبار النحويين البصريين تأليف أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل السـيرافي ، تـحم ـ أ 6
طــه محمــد ال ينــي ومحمــد عبــد المــنعم خفــاجي، ط م مصــطفى البــابي الحلبــي 

 م .  1955ـ  ـه 1374بمصر سنة 
 م .1968أصوات اللغة د م عبد الرحمن أيوب ، ط : مطبعة الكيمنى سنة  ـ 7
م 1995إبراهيم أنيس ، ط : مكتبة اظنجلو المصرية سنة ـ اظصوات اللغوية د م  8

. 
، تـأليف م أبـي عبـد اهلل الحسـين بـن أحمـد بـن إعـراب القـراءات السـبف وعللهـا  ـ 9 

خالويــه ، تـــح م عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين ، ط م مكتبـــة الخـــانجي 
 م . 1992هـ ـ  1413بالقاهرة سنة 
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بـن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس ، تـح م  هيـر ـ إعراب القرآن ظبي جعفر أحمد  10
 م. 1985هـ ـ 1405غا ي  اهد، ط م عالم الكتب سنة 

ـ اظعمم  تأليف م خيري الدين ال ركلي ، ط م دار العلـم للمميـين بيـروت ـ لبنـان 11
 م . 1980، سنة 

إممء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميـف القـرآن   ظبـي ـ  12
 بقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .ال

بـن اـ إنباه الرواة على أنباه النحاة تأليف الو ير م جمال الدين أبي الحسن علـي 13
يوســف القفطــي ، تــح م محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم ، ط م دار الفكــر العربــي 

 م . 1986هـ ـ  1406بالقاهرة سنة 
  الوقف واالبتـداء ظبـي بكـر اظنبـاري ، تـح م محيـي الـدين عبـد الـرحمن ـ إيضا 14

م  1971ـ  ـهـ 1391رمضان ، مطبوعات مجمف اللغة العربية بدمشـ  سـنة 
. 

ـــ البحــر المحــيط لمحمــد بــن يوســف الشــهير بــأبى حيــان اظندلســى، تــح م عــادل 15
ان ســنة لبنــ ـأحمــد عبــد الموجــود وآخــرين ، ط م دار الكتــب العلميــة بيــروت 

 م .  1993 ـهـ  1413
بـن اـ بصائر ذوي التميي  في لطائف الكتاب الع ي ، تأليف م مجد الدين محمد 16  

يعقوب الفيرو ابادي، تح م عبد العليم الطحاوي، ط م المكتبة العلمية بيـروت ـ 
 لبنان .  

 بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة للحــافظ  جــمل الــدين عبــد الــرحمن ـــ17
الســـيوطي ، تـــح م محمـــد أبـــي الفضـــل إبـــراهيم ، ط م عيســـى البـــابي الحلبـــي 

 م .  1964ـ  ـه 1384وشركاه سنة 
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ـ تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، تـأليف م السـيد محمـد مرتضـى ال بيـدى ، 18
تــح م عبــد الســتار أحمــد فــراج ، ط م و ارة اإلرشــاد واظنبــاء فــى الكويــت ســنة 

 م .  1965هـ ـ  1385
تاج اللغة وصحا  العربية تأليف م إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهرى ، تـح م أحمـد  ـ19

هـــ ـ  1404عبـد الغفورعطــار ط م دار العلــم للمميــين ســنة  الطبعـة الثالثــة  
 م .  1984

ــ20 ــدار التونســية  ـ ــوير لإلمــام م محمــد الطاهـــر بــن عاشــور ، ط م ال ــر والتن التحري
 م .  1984للنشـر سنة 

يح وشــرحه البــن درســتويه، تــح م محمــد بــدوي المختــون ، ط م ـــ تصــحيح الفصــ21
 م .  1998هـ م  1419المجلس اظعلى للشؤون اإلسممية بالقاهرة سنة 

بن اـ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحا  العربية ، تأليف م الحسن  22
يـاري هــ ( ، تح م إبراهيم إسـماعيل اظب 650محمد بن الحسن الصغاني ) ت 

 م . 1971، راجعه م محمد خلف اهلل أحمد ، ط م دار الكتب بالقاهرة سنة 
ــ التكملـة والـذيل والصـلة لمـا فـات صـاحب القـاموس مـن اللغـة ، تـأليف م الســيد 23

محمد مرتضى الحسيني ال بيدي ، تح م مصطفى حجا ي ومهدي عمم ، ط م 
 م . 1986ـ  هــ 1406الهيئة العامة لشؤون المطابف اظميرية سنة 

ـ تهذيب اللغة ظبى منصور محمد بن أحمد اظ هرى ، حققه م عبد السمم محمـد 24
 هارون وآخرين ، ط م الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

ـ التيسير في القراءات السبف ظبي عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني ، تـح م أوتـو  25
م  1996هــ ـ  1416ن ، سـنة يرت ل ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـــ لبنـا

. 
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ـ جامف البيان عن تأويل آى القرآن ظبـى جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـرى ، تـحم  26
محمـود محمــد شــاكر و أحمــد محمــد شــاكر ، ط م مكتبــة ابــن تيميــة ، الطبعــة 

 الثانية . 
القـرآن تـأليف م أبـى  يالجامف ظحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السـنة وآ ـ 27

، تــح د م عبــد اهلل بــن عبــد المحســن  ي محمـــد بــن أبــى بكــر القرطبــعبــد اهلل
 م 2006هـ ـ  1427، ط م مؤسسة الرسالة طبعة أولى سنة  يالترك

، تح م محمد علـى النجـار، ط م المكتبـة يـ الخصائص ظبى الفتح عثمان بن جن28
 العلمية .

ــ 29 ــار عمــر ، ط : عــالم الك يدراســة الصــوت اللغــو  ـ ــب ، ســنة : د م أحمــد مخت ت
 م.1985هـ ـ 1405

الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون تـأليف م أحمـد بـن يوسـف المعـروف  ـ 30
 بالسمين الحلبي  ، تح م أحمد محمد الخراط ، ط م دار القلم بدمش  .

الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين تأليف د م أحمد مكي اظنصاري  ـ 31
 م.1973بمصر سنة ، ط م دار المعارف  2ص 

فسير القرآن العظيم والسبف المثاني للعممة م شهاب الدين تـ  رو  المعاني في  32
 ، طم دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان .95م 1السيد محمود اظلوسي 

ضـيف ، ط: دار المعـارف ،  يالسبعة فى القراءات البن مجاهد ، تح د م شـوقـ  33
 الطبعة الثالثة .

د م حسـن    سـر صـناعة اإلعـراب لإلمـام م أبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي ، تـح ـ 34
 م . 1985هـ م  1405هنداوي ، ط م دار القلم ـ دمش  ، سنة 
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ـ شر  شافية ابن الحاجب تأليف الشيخ م رضي الدين اإلستراباذي، تح م محمد  35
ـ  ـه 1402نور الحسن وآخرين ، ط م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان سنة 

 م . 1982
ـــ شــر  المفصــل لإلمــام موفــ  الــدين يعــي  بــن علــى بــن يعــي  ، ط م مكتبــة  36

 بالقاهرة. يالمتنب
ــن ســعيد ـ  37 ــأليف م نشــوان ب ــمم العــرب مــن الكلــوم ، ت شــمس العلــوم ودواء ك

الحميري اليماني ، تح م حسين بن عبد اهلل العمـري وآخـرين ، ط م دار الفكـر 
 م . 1999بدمش  سنة 

ـ شواذ القراءات لإلمام الشيخ م رضي الـدين أبـي عبـد اهلل محمـد بـن أبـي نصـر  38
 الكرماني،تح م شمران العجلي ، ط م مؤسسة البمغ بيروت ـ لبنان .

ــ الشــوارد أو مــا تفــرد بــه بعــ  أئمــة اللغــة ، تــأليف م الحســن بــن محمــد بــن  39 ـ
ئـة العامـة الحسن الصـغاني ، تـح م مصـطفى حجـا ي ومهـدي عـمم، ط م الهي

 م. 1983هـ ـ  1403لشؤون المطابف اظميرية سنة 
ـ طبقات النحويين واللغويين ظبي بكر محمد بن الحسن ال  بيدي اظندلسي ، تح  40

 م . 1984م محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط م دار المعارف بمصر سنة 
حسن الصغاني ـ العباب ال اخر واللباب الفاخر ، تأليف م الحسن بن محمد بن ال 41

حرف الطاء ، تح م محمد حسـن آل ياسـين ، ط م دار الرشـيد للنشـر ـ العـرا  
 م . 1979سنة 

، ط م دار النهضة العربية للطباعـة  148ـ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص  42
 والنشر بيروت ـ لبنان .
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ــ عمــدة القــاري شــر  صــحيح البخــاري للعممــة م بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد 43  ـ
العيني ، تح م عبد اهلل محمود محمد عمر ، ط م دار الكتـب العلميـة بيـروت ـ 

 م .2001هـ ـ  1421لبنان سنة 
ــ العــين للخليــل بــن أحمــد الفراهيــد 44 ، تــح د م مهــدي المخ ومــي ود م إبــراهيم  يـ

 السامرائي ، ط م مؤسسة اظعلمي .
أبـي الخيـر محمـد بـن ـ غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء لإلمـام م شـمس الـدين  45

 محمد الج ري ، تح م براجشتراسر ، ط م مكتبة المتنبي بالقاهرة .
ـ الفهرست لمحمد بن إسحا  المعروف بابن النـديم ، تـح م إبـراهيم رمضـان، ط  46

 م. 1994ـ  ـه 1415م دار المعرفة بيروت ـ لبنان 
 رية . فى اللهجات العربية د م إبراهيم أنيس ، ط م اظنجلو المصـ  47
القراءات القرآنية عند ابن جرير الطبري في ضوء اللغة والنحو ، إعداد الباحث  ـ 48

م أحمد خالد با بكر ، رسالة فـي جامعـة أم القـرى بالمملكـة العربيـة السـعودية 
 م . 1983هـ ـ  1403سنة 

م عبد السمم محمد هـارون ، ط  ـ كتاب سيبويه ظبى بشر عمرو بن قنبر ، تح 49
 م . 1988هـ م  1408بالقاهرة ، الطبعة الثالثة سنة  يبة الخانجم مكت

ـ الكشاف عن حقائ  غـوام  التن يـل وعيـون اظقاويـل فـى وجـوه التأويـل ظبـي  50
القاســم محمــود بــن عمــر ال مخشــري ، تــح م عبــد الســمم شــاهين ، ط م دار 

 م .    1995هـ ـ 1415الكتب العلمية ـ بيروت ، سنة 
في شر  حر  اظمـاني ووجـه التهـاني للجعبـري دراسـة لغويـة مـف اني ـ كن  المع 51

تحقي  النص مـن أول سـورة الصـافات إلـى آخـر الكتـاب للباحـث م أحمـد عبـد 
ــة بالقاهــ ــة اللغــة العربي )    رة ـالمرضــي ســيد أحمــد رســالة ماجســتير فــي كلي

 بحو تي ( .
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كـرم المعـروف بـابن ـ لسان العرب لإلمام م أبي الفضل جمـال الـدين محمـد بـن م 52
 منظور ، ط م دار صادر بيروت .

ــ لغــة تمــيم ، دراســة وصــفية تاريخيــة ، د م ضــاحى عبــد البــاقى ، ط : الهيئــة  53 ـ
 م .1985هـ ـ 1405العامة لشئون المطابف اظميرية ، سنة 

ـ اللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة فى البحر المحـيط ، د م محمـد خـان  54
 الفجر . ، ط م دار

اللهجات العربية فـى التـراث د م أحمـد علـم الـدين الجنـدى ، ط : الـدار العربيـة  ـ 55
 م .1983للكتاب ، سنة : 

اللهجــات العربيــة نشــأة وتطــورًا د م عبــد الغفــار حامــد هــمل ، ط : دار الفكــر  ـ 56
 م .1998هـ  1418العربى ، سنة 

إليضـا  عنهـا تـأليف م أبـي الفـتح ـ المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القـراءات وا 57
ــد  ــيم النجــار وعب ــد الحل ــي النجــدي ناصــف و عب عثمــان بــن جنــي ، تــح م عل
ــى للشــئون اإلســممية بالقــاهرة  الفتــا  إســماعيل شــلبي ، ط م المجلــس اظعل

 م .  1994هـ م  1415سنة 
ـــ المحــرر الــوجي  فــي تفســير الكتــاب الع يــ  ظبــي محمــد عبــد الحــ  بــن عطيــة  58

سي ، تح م عبد اهلل بن إبـراهيم اظنصـاري وآخـرين ، ط م و ارة اظوقـاف اظندل
 م .2007هـ ـ  1428والشؤون اإلسممية بدولة قطر، الطبعة الثانية ، سنة 

مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـديف البـن خالويـه ، ط م مكتبـة المتنبـي  ـ 59
 بالقاهرة . 

اظندلسي المعروف بابن سيده ، ط  ـ المخصص ظبي الحسن علي بن إسماعيل 60
 م دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان . 
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ـ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، د م رمضان عبـد التـواب ، ط م  61
 م . 1997هـ ـ  1417مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 

ققــه م ـــ مراتــب النحــويين ظبــي الطيــب عبــد الواحــد بــن علــي اللغــوي الحلبــي ، ح 62
 محمد أبو الفضل إبراهيم، ط م مطبعة نهضة مصر بالفجالة ـ القاهرة.

ـ الم هر في علوم اللغة وأنواعها للعممـة م عبـد الـرحمن جـمل الـدين السـيوطي   63
، تح م محمد أحمـد جـاد المـولى بـك ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم وعلـى محمـد 

 البجاوي ،ط م مكتبة دار التراث بالقاهرة .
، تـح م هـدى  17م  1معاني القرآن ظبي الحسن سـعيد بـن مسـعدة اظخفـ   ـ  64

 م . 1990هـ ـ  1411محمود قراعة ، ط م مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 
عرابــه ظبــي إســحا  إبــراهيم بــن الســري ال جــاج ، تــ 65 م عبــد  حــــ معــاني القــرآن وا 

 م .1988هــ ـ  1408الجليل عبده شلبي، ط م عالم الكتب سنة 
ـ معجم اظدباء إرشاد اظريب إلى معرفة اظديب تأليف م ياقوت الحمـوي الرومـي  66

 م . 1993، تح دم إحسان عباس ، ط م دار الغرب اإلسممي سنة 
ــــ معجـــم القـــراءات د م عبـــد اللطيـــف الخطيـــب ، ط م دار ســـعد الـــدين للطباعـــة  67

 م . 2002هـ ـ  1422والنشر والتو يف ، سنة 
مؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، تـأليف م عمـر رضـا كحالـة ، ط معجم الـ  68

 م مؤسسة الرسالة .
ــ المقتضــب  69 ـــ ــن ي ي ــي العبــاس محمــد ب ـــصــنعة أب ـــد المب ــد ـح م محمـــرد ، ت د عب

الخـــال  عضـــيمة ، ط م المجلـــس اظعلـــى للشـــؤون اإلســـممية بالقـــاهرة ســـنة 
 م . 1994هـ ـ  1415

ظمصار لإلمام أبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، المقنف في رسم مصاحف اـ  70
 تح م محمد الصاد  قمحاوي، ط م مكتبة الكليات اظ هرية.
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ـــ ن هــة اظلبــاء فــي طبقــات اظدبــاء ظبــي البركــات كمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن  71
محمد ابن اظنباري ، حققه د م إبراهيم السامرائي ، ط م مكتبة المنـار بـاظردن 

 م .  1985ـ  ـه 1405سنة 
د بـن محمـد الدمشـقى المعـروف بـابن ـالنشر فى القـراءات العشـر للحـافظ محمـ ـ 72

 الج رى ، ط : دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان .
  

 


