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الوجوه اإلعرابية فيما ُقِرئ بالحركات الثّلث من الحروف في القرآن 

 الكريم

Different expressions of inflected letters in AL-Qura'n 

AL-Kareem 
               Assist. Lect. Sahira Alawi Khadhim(1) ساهرة عالوي كاظمم.م 

 ملخص

يبنّي هـذا البحـث األوجـه اإلعرابيـة اليت وّجهـت هبـا القراءات القرآنيـة اليت قرئـت هبـا األحرف يف القرآن  
متوافقة مع ما الكرمي وبيان املســـــوغات النحوية اليت يســـــوقها النحاة يف توجيه تلك القراءات حبيث تصـــــبح 

ــواء أكانت هذه األحرف من احلروف املقطعة يف أوائل الســــور أم غريها من  جاءت به اللغة من قواعد، ســ
 احلروف.

ــرة( من هـذه  ــمـة والكســــــــــــ ويتطرق البحـث فقط إىل ـما قرئ ابحلركـات اإلعرابـية الثالث )الفتحـة والضــــــــــــ
يف  -إن وجــدت-القراءات األخرى  احلروف، وبيــان قرّاء كــل قراءة من هــذه القراءات، ومل يتحــدث عن

 هذه احلروف اليت ال عالقة هلا هبذه احلركات الثالث.
Abstract  

Thips Reseach has Explained The fendimenfal Llinjuisticr Reation 

Explained by Usinj Thw Vivedness Of Meaninj In Al Juran al Kareem A 

ccordinj The Jrammar Of aArabic Lanjuaj By Ushnj This Aiatal Guraan At 

The Bejinhnj Of This Aiat A qraaniam. 

This Reseach Deels Wit Importance Of Rearation Ship 

Between Mothismooment Alfatha. 

 
 .اإلسالمية مكلية العلو   /--جامعة أهل البيت  - 1
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Althama And Alkassra And Clearfy How Toread It In 

Wrijht Way And Explain Thereacation Suip Between The Linjuistic 

Movemmt. 

 المقدمة

اختلف القرّاء منذ البدء يف قراءة القرآن قلياًل أو كثرياً معتمدين يف ذلك على حديث األحرف السـبعة 
ــرين-الذي يشــــري  ــبعة أحرف، أي: قراءات متعددة  -حبســــب فهم القرّاء واملفســ إىل أن القرآن نزل على ســ

لقرآن أبكثر من طريقة، ومما كان له أثر يف االختالف يف القراءات القرآنية تبيح هلم قراءة كثري من كلمات ا
ــأن قواعد النحو فنشــــــأت الوجوه اإلعرابية يف القراءات القرآنية فهناك من قرأ ابالعتماد  هو االختالف بشــــ

 على ما سوغته قواعد اللغة بعيداً عن الرواية يف تلك الكلمات املقروءة.
القرآن الكرمي عدد من احلروف، ســـواء أكانت احلروف املقطّعة يف أوائل الســـور  وممّا قُرئ ابختالف يف

أم غريها ممّا تعاقبت عليه احلركات الثالث )الفتح والضم والكسر(، وبناء على اختالف القراءات اختلفت  
فيما الوجوه اإلعرابية أو التوجيهات النحوية، هذا موضــــــــــوع البحث الذي حنن بصــــــــــدده )الوجوه اإلعرابية 

قرئ ابحلركـــات الثالث من احلروف يف القرآن الكرمي(، ومل نتطرق يف البحـــث إىل غري هـــذه احلركـــات من 
ــران على قراءة تلــك احلروف هبــذه احلركــات الثالث، وذكر القرّاء والوجوه  القراءات األخرى، وإمنــا اقتصــــــــــــ

 اإلعرابية لكل قراءة من القراءات.
املبحث األول تضـّمن التوجيه النحوي والتعريف ابلقراءات والقرّاء بشـكل وتكّون البحث من مبحثني، 

 موجز أّما املبحث الثاين فقد تضمن ما أييت:
قاف، وبقية احلروف املقطعة، وقد  -6الت.  -5صـــاد.  -4ايســـني.   -3لو  -2واو اجلماعة.   -1

 رتبت احلروف حبسب ورودها يف سور القرآن الكرمي.
احلروف اليت قُرئت ابحلركات الثالثة على الرغم من أنه ضــــمري والســــبب هو:  وضــــعت واو اجلماعة مع

أن الواو موضــــــوع على حرف واحد، فهو يشــــــبه احلرف من جهة الوضــــــع، كما أنه ليس جزءاً أصــــــياًل من 
 الكلمة اليت قُرئ فيها ابحلركات الثالث.

 المبحث األول: القراءات القرآنية وقّراؤها:

 التوجيه النحوي:
يعنينـا يف هـذا البحـث هو التوجيـه النحوي، والـذي يراد بـه "بيـان روايـة البيـت أو القراءة القرآنيـة  الـذي

 .(2)هلا وجه يف العربية وموافقة لضوابط النحو، فيقولون مثال: توجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا وكذا"
شـاهداً من الشـعر تروى فيه أكثر من ومعىن هذا أن العامل من علماء النحو قد يتعرض لقراءة قرآنية أو 

رواية أو يروى فيه أكثر من وجه، كأن يُروى املوضــع املســتشــهد به ابلرفع أو النصــب أو يروى ابلنصــب أو 
اجلر أو يروى هبـا مجيعـا، فـيأيت النحوي ليجـد حاّلً فيجعـل مـايقرأ يتطـابق مع القواعـد النحوـية اليت يرجحهـا 

جيعل املســـــــــألة اليت يدرســـــــــها تطابق وجهاً جائز ومقبواًل من وجوه العربية مذهبه النحوي، ومبعىن آخر: إنه  
 

 .250:معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، -2
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وهو هبذا العمل يســـعى ليجد مكاان أو منطقة يتوافق فيها النص مع القاعدة النحوية، وبذلك يســـري النص  
 مع القاعدة اليت وضعها النحاة يف مسار واحد غري متعارض.

لنحوي للقراءات القرآنية عند علماء العربية، وهو قراءة ومن األمثلة اليت ميكن أن تســــــــــــاق يف التوجيه ا
 .(3)احلمد هلل رب العاملنيقوله تعاىل:

( يف قراءة )احلمد(: "ارتفاع احلمُد ابالبتداء... وأصـــله النصـــب الذي هو 538فقد قال الزخمشـــري)ت
مضــــمرة يف معىن اإلخبار... قراءة بعضــــهم إبضــــمار فعل على أنه من املصــــادر اليت تنصــــبها العرب أبفعال  

ــري كل قراءة من (4)وقرأ احلســــــــن البصــــــــري )احلمِد هلل( بكســــــــر الدال إلتباع الالم..." ، فهنا وجه الزخمشــــــ
ــر( ليجعلهـا تالئم وجهـا جـائزا ومقبوال من وجوه النحو تبعـاً للمـذهـب  ــم والفتح والكســــــــــــ القراءات )الضــــــــــــ

 فقة مع قواعد اللغة.النحوي الذي ينتمي إليه فتظهر كل من القراءات متوا
ن والقلم وما وإذا أردان أن أنخذ مثااًل آخر يف توجيه القراءات القرآنية ســــــــــــــنجد ذلك يف قوله تعاىل:

(:"قرأ عيســـــــــــى بن 540، فقد قيل يف قراءة احلرف )ن( توجيهات عدة، قال ابن عطية)ت(5)يســـــــــــطرون 
اُسا للســـــــــــــورة، فهو مؤنث ففيه أتنيث  عمر)نوَن( ابلنصـــــــــــــب واملعىن: اذكر نون وهذا يـَق َوى من أن يكون 

وتعريف لذلك مل تنصــــــرف، وقرأ ابن عباس...)نوِن( بكســــــر النون وهذا كما تقول يف القســــــم: هللِا، وقيل: 
( بســـــــــــــكون النون وهذا على أنه حرف منفصـــــــــــــل فحقه الوقوف  ُكســـــــــــــرت اللتقاء الســـــــــــــاكنني...و)نون 

 .(6)عليه..."
 القراءات القرآنية:

 تعريفها:
 كثري من الباحثني قدمياً وحديثاً يف تبيني حّد القراءات فبّينوا حقيقة القراءات ابلوجه املطلوب.عين  

ه( والـذي عّرفهـا 711فمن القـدمـاء الـذين تصـــــــــــــــدوا للتعريف ابلقراءات بـدر الـدين الزركشــــــــــــــي )ت 
ف وتثقيــــل بقولــــه:"القراءات هي أختالف ألفــــاظ الوحي املــــذكور يف ِكت بــــة احلروف أو كيفيتهــــا من ختفي

 .(7)وغريمها"
ونظر أغلب العلماء إىل القراءات القرآنية نظرة متقاربة من حيث الداللة على مضــــــــــــموهنا، وكان مدار 
حـــديـــث هؤالء العلمـــاء إمـــا من حيـــث اختالف ألفـــاظ الوحي أو من حيـــث الوظيفـــة اليت تؤديهـــا تلـــك  

ه(:"القراءات علم بكيفيــــــة أداء كلمــــــات القرآن واختالفهــــــا معزّوا  833اجلزري)تالقراءات، يقول ابن 
 .(8)لناقله"

 
 .1الفاحتة: -3
 .113 -1/112الزخمشري:الكشاف،  -4
 .1القلم: -5
 .8/365احملرر الوجيز، ابن عطية:  -6
 .1/318الربهان يف علوم القرآن، الزركشي: -7
 .3منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزري: -8
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ه( بقولــه:"علم يعلم فيــه اتفــاق النــاقلني لكتــاب هللا تعــاىل واختالفهم يف 1117وعّرفهــا الــدميــاطي)ت
من   احلذف واإلثبات والتحريك والتســــــــكني والفصــــــــل والوصــــــــل وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه

 .(9)حيث السماع"
ــوتيــة اليت أابح هللا هبــا قراءة القرآن   ومن احملــدثني من عرف القراءات أبهنــا:"تلــك الوجوه اللغويــة الصــــــــــــ

-"هي النطق أبلفاظ القرآن الكرمي كما نطقها النيب  :، وعرفها آخر فقال(10)تيســــــــــريا وختفيفا على العباد"
فعاًل أو تقريراً  --للفظ املنقول عن النيب أو كما نطقت أمامه فأقرها ســــــــــــــواء كان النطق اب  -

 .(11)واحدا أم متعدداً"
 من أداء للقرآن الكرمي. --إذاً ميكن القول إن القراءات كل ما تلقاه الصحابة عن النيب 

وكان أهم ماقامت عليه القراءات القرآنية يف أول نشــأهتا: النقل أو الرواية والســماع، فهذان األســاســان 
ه(: "وليحذر القارئ اإلقراء مبا حيســــــــــن يف رأيه دون 833راءات القرآنية، قال ابن اجلزري)تمها عماد الق

 ، فالقراءة اليعتمد عليها ما مل تكن مستندة إىل رواية منقولة.(12)النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية"
ــان، والقراءات  ويُفّرق العلمـــــاء بني القرآن والقراءات إذ إّن"القرآن هو الوحي املنزل لإلعجـــــاز والبيـــ

 .(13)اختالف إلفاظ الوحي املذكور يف احلروف أو كيفيتها من حتقيق وتشديد وغريمها"
-ويذكر العلماء مسوغات تعّدد القراءات القرآنية، فأول ما يشريون إليه يف هذا اجملال هو قول الرسول

، (14)تعدد القراءات القرآنية:)نزل القرآن على ســـبعة أحرف...(، فاملقصـــود ابألحرف الســـبعة هو -
 ومهما يكن اخلالف الذي وقع بني العلماء يف تفسري األحرف السبعة، فهي تبيح تعدد القراءات القرآنية.

 (15)ويُرجع بعضهم اختالف القراءات إىل سببني مها:
وكثرة املروي عن الصــــــــــــــحـابـة عن النيب وبعض من  --تعـدد النزول: ويـدخـل فيـه قراءة النيب -1
 .--النيب تقرير
 والكثري من تقريره. --تعدد اللهجات: ويدخل فيه القليل من فعل النيب -2

 القراء األربعة عشر:
ــاحـب  ــبـعة متفق على تواتر قراءاهتم، ـقال صــــــــــــ ختتلف قراءة هؤالء القرّاء من حـيث التواتر ـفالقرّاء الســــــــــــ

ويعقوب وخلف على األصــــــــــح بل  اإلحتاف:"واحلاصــــــــــل أّن الســــــــــبع متواترة اتفاقاً وكذا الثالثة: أبو جعفر
 .(16)الصحيح املختار، أّما األربعة بعدها: ابن حميصن واليزيدي واحلسن واألعمش شاذة اتفاقاً"

 وقد أمجع العلماء على األخذ بقراءات القرّاء السبعة وهم:

 
 .68إحتاف فضالء البشر، أمحد بن حممد البنا:  -9

 .903جنيب اللبدي:أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب، حممد  -10
 .56القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، عبد اهلادي الفضلي: -11
 .3منجد املقرئني: -12
 .69إحتاف فضالء البشر:  -13
 .83، والتبصرة:27ينظر: اإلابنة، مكي القيسي: -14
 .102- 101ينظر: القراءات القرآنية اتريخ وتعريف، عبد اهلادي الفضلي: -15
 .72نفسه: املصدر  -16
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 .(17)ه119انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، ومن رواته: ورا وقالون، تويف سنة  -1 
 .(18)ه120بد هللا بن كثري بن عبد املطلب الداري، ومن رواته: قنبل والبزي، تويفع -2
أبو عمر بن العالء: زابن بن عمار بن العراين التميمي، ومن رواته: حفص بن عمر، وصـــــــاحل بن  -3

 .(19)ه154زايد السوسي، تويف
 .(20)ه118ذكوان، تويفعبد هللا بن عامر اليحصيب، ومن رواته: هشام السلمي وعبدهللا بن  -4
عاصـم بن هبدلة بن أيب النجود، ومن رواته: حفص بن سـليمان الكويف وشـعبة بن عياا الكويف،  -5
 .(21)ه127تويف

 .(22)ه156محزة بن حبيب الكويف ومن رواته: خلف البغدادي وخالد الشيباين الكويف، تويف -6
 .(23)ه189فص الدوري، تويفعلي بن محزة الكسائي، ومن رواته: الليث أبو احلارث وح  -7

 وهناك ثالث قراءات زايدة على هذه القراءات السبع، وأتيت مرتبتها بعد القراءات السبع، والقرّاء هم:
 .(24)ه130أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومن رواته: عيسى بن وردان وسليمان بن مجاز، تويف  -1
 .(25)ه205ن رواته: رويس و روح، تويفيعقوب بن أيب إسحاق بن زيد بن عبد هللا احلضرمي، وم  -2
 .(26)ه286خلف بن أيب هشام البزار، ومن رواته: إسحاق الوراق وإدريس احلداد، تويف -3

ــاذة خبالف القراءات   ــر، وتوصــــــــــف هذه القراءات أبهنا قراءات شــــــــ القراءات األربع الزائدة على العشــــــــ
 :السبع، وقراؤها هم

ــنبوذ والبزي، ابن حميصــــــــــــــن حممــــد بن عبــــد الرمحن املكي -1 ، ومن رواتــــه: أبو احلســــــــــــــن بن شــــــــــــ
 .(27)ه123تويف

اليزيدي حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي البصري، ومن رواته: سليمان بن احلكم وأمحد بن فرح،   -2
 .(28)ه202تويف

احلسـن البصـري أبو سـعيد احلسـن بن أيب احلسـن بن سـيار، ومن رواته: شـجاع بن نصـري اللخمي،  -3
 .(29)ه110الدوري، تويفو 

 
 .20املصدرنفسه:  -17
 .119التبصرة، مكي القيسي: -18
 .6/407سري أعالم النبالء، مشس الدين الذهيب: -19
 .121التبصرة: -20
 .122املصدر نفسه:  -21
 .27إحتاف فضالء البشر:  -22
 .25تقريب النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري: -23
 .76إحتاف فضالء البشر:  -24
 .25النشر: تقريب  -25
 .25املصدر نفسه:  -26
 .75إحتاف فضالء البشر:  -27
 .9/562سري أعالم النبالء: -28
 .4/563املصدر نفسه:  -29
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األعمش ســــــــليمان بن مهران األســــــــدي ومن رواته: احلســــــــن بن ســــــــعيد وأيب الفرج الشــــــــنبوذي،  -4
 .(30)ه148تويف

 المبحث الثاني:  توجيه النحاة لقراءات الحروف:

 أوال: الواو:
الذين اشــــــــــــرتوا أولئك تُقرأ )واو اجلماعة( ابحلركات الثالث )الضــــــــــــم،الكســــــــــــر،الفتح( يف قوله تعاىل:

ممّا ورد يف القرآن  ، وغريمها(32)فتمنوا املوت إن كنتم صـــــــــــادقني، وقوله تعاىل:(31)الضـــــــــــاللة ابهلدى...
 الكرمي.

ه(:"يف هــذه الواو 392ت (فقــد قرئــت )الواو( يف )اشــــــــــــــرتوا، متنوا( ابحلركــات الثالث، قــال ابن جين
 .(33)الفتح"ثالث لغات، الضم والكسر وحكى أبو احلسن فيها 

، وقد قيل يف (34)أّما قراءة الضــــم فهي القراءة املشــــورة إذ"ضــــم مجيع القراء الواو من)اشــــرتوا الضــــاللة("
 قراءة الضم توجيهات أمهها:
لو و  ه( وهو:"ليفصـــل بينها وبني الواو اليت من نفس احلروف، حنو: واو180األول: قول ســـيبويه)ت

 .(35)أو"
 و: أن واو اجلمع قبلهـا واو مضــــــــــــــمومـة وعنـدمـا حـذفـت تلـك الواوه( وه207الثـاين: قول الفراء )ت

 .(36)حركت واو اجلمع ابلضمة وهي حركة الواو احملذوفة
، (37)جنســـــها"  ه( وهو:"الضـــــمة يف الواو أخف من غريها ألهنا من299الثالث: قول ابن كيســـــان)ت

 لكون الضمة من جنس الواو.أي: أن التخلص من التقاء الساكنني يكون ابلضم ألنه أخف من الكسر 
تدل  ه( وهو:"أن واو اجلمع حركت ابلضـم كما حركت حنُن ابلضـم، ألهنا311الرابع: قول الزجاج)ت

 .(38)على اجلمع"
 .(39)اشرتيوا اخلامس: وقيل: إّن الواو حركت حبركة الياء احملذوفة ألن األصل يف )اشرتوا...( هو:

الواردة يف  ، هذه أهم اآلراء(40)هي مثل التاء يف قمُت"السـادس: وقيل إهنا"ضـمت ألهنا ضـمري فاعل ف
 توجية قراءة ضم واو اجلماعة.

 
 .76إحتاف فضالء البشر:  -30
 .16البقر: -31
 .94البقرة: -32
 .1/54ابن جين: ،احملتسب -33
 .1/82التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي: -34
 .1/369، وينظر: احلجة، أبو علي الفارسي:4/155سيبويه:الكتاب،  -35
 .1/192ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: -36
 .1/192املصدر نفسه:  -37
 .89/ 1معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -38
 .30- 1/29ينظر: التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء العكربي: -39
 .1/30املصدرنفسه:  -40
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، وقد قيل (43)((42)، وابن أيب إسـحاق، وأبو السـمال(41)أّما قراءة كسـر الواو فقد قرأ هبا)حيىي بن يعمر 
لتخلص من ، فاألصــــل يف ا(44)يف توجيه هذه القراءة:إن كســــر الواو جاء على األصــــل يف التقاء الســــاكنني

 االلتقاء الساكنني هو الكسر.
ــمــال( ، وتوجيــه قراءة الفتح هو أن تكون (45)وكــذلــك قرئــت الواو ابلفتح إذ قرأ بفتح الواو)أبو الســــــــــــ

، أي: أن الراء يف قولـه)اشــــــــــــــرتوا( حركتهـا الفتحـة فـاتبعتهـا الواو يف حركتهـا (46)"إتبـاعـا حلركـة الفتح قبلهـا"
 ففتحت.

 .(48)، وقيل: إّن"الضم أفشى مث الكسر مث الفتح"(47)عة ابلفتح "شاّذ جدا"وقيل: إّن قراءة واو اجلما
ــر والفتح( اليت قرئ هبــا واو   ــم والكســــــــــــ هــذه هي اآلراء اليت وردت يف توجيــه القراءات الثالث )الضــــــــــــ
اجلماعة عند مالقاته الســـــاكن، واليت تبنّي أّن القراءة اجملمع عليها من قبل القراء هي قراءة ضـــــم الواو، وقد 

ــر  االخرت مل جُيمعوا على القراءتني قرأوا ابلضــــــــــــــم، يف حني هممجيعتقــدم أن القرّاء  ني، أعين قراءيت الكســــــــــــ
 والفتح.

 ثانيا: لو:
وســـــــــيحلفون ابهلل من احلروف اليت تقرأ ابحلركات الثالث يف القرآن الكرمي )لو( الواردة يف قوله تعاىل:

، فقد قرأها القراء ابلكســـــــر والضـــــــم والفتح، إال أن األصـــــــل يف قراءهتا هو (49)لو اســـــــتطعنا خلرجنا معكم
ــر إذ إن)اجلهور  ــر الواو على األصــــــــــــل(الكســــــــــ ، فالوجه يف هذه القراءة للتخلص من التقاء (50)على كســــــــــ

 الساكنني.
وتقرأ لو ابلضـــــم إذ قرأ "األعمش وزيد بن علي )لُو اســـــتطعنا( بضـــــم الواو كأهنما فرّا من الكســـــرة على 
ــروه ــّبهوا واو الضـــــــمري بواو لو حيث كســـــ ــّبها واو لو بواو الضـــــــمري كما شـــــ ا، الواو وإن كان األصـــــــل، وشـــــ

 .(51)حنو:)اشرتوا الضاللة("
ــتطعنا بفتح الواو ختفيفاً" ــن... لو اســـ ــود ابلتخفيف:أنه (52)وأما قراءة فتح الواو فقد"قرأ احلســـ ، واملقصـــ

 عدل عن الضم والكسر إىل الفتح لثقلهما.

 
ألف يف علم القراءات فقد مجع فيه ما روي من اختالف الناس فيما وافق اخلط ومشى الناس على ذلك زماان هو أول من  -41

 .35ينظر: إحتاف فضالء الشر:  ،ه90طويال إىل أن ألف ابن جماهد كتابه يف القراءات، تويف سنة 
مرو بن العالء له اختيار يف القراءة الشاذة قعنب بن أيب هالل العدوي البصري من القراء والنحاة يف البصرة معاصر أليب ع -42
 .5/245ينظر: سري أعالم النبالء: ،عن العامة
 .1/54احملتسب:  -43
 .1/192إعراب القرآن، النحاس: -44
 .10خمتصر شواذ القرآن، ابن خالويه: -45
 .1/204البحر احمليط، أبو حيان األندلسي: -46
 .89/ 1معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -47
 .1/54تسب:احمل -48
 .42التوبة: -49
 .2/420التبيان يف إعراب القرآن، العكربي: -50
 .5/47، والبحر احمليط:1/292، وينظر: احملتسب:6/54الدر املصون:  -51
 .6/54الدر املصون: -52
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واملالحظ أن توجهات القراءات الواردة يف)لو( جاءت للتخلص من التقاء الســــــــــاكنني ســــــــــواء أكانت 
 احلركة الكسر أم الضم أم الفتح.

 ثالثا: يس:
تعّد )يس( من احلروف املقطّعة الواردة يف أوائل السور يف القرآن الكرمي، واألصل يف قراءة)يس( الواردة  

، وفضـــــال عن (54)ابلســـــكون إذ إّن"اجلمهور على إســـــكان النون" (53)يس والقرآن احلكيميف قوله تعاىل:
 كات الثالث )الفتح والكسر والضم(.هذه القراءة فقد قرئت ابحلر

أمـا قراءة فتح النون من )ايســــــــــــــني( الواردة يف قوـله تعـاىل فقـد"قرأ ابن أيب إســــــــــــــحـاق وعيســــــــــــــى بفتح 
 .(55)النون"

 :(56)وهلذه القراءة توجيهان 
 ابلفتح اللتقاء الساكنني وفُتح من أجل الياء. األول: ُحرك
 و على إضمار اتُل ايسني.يكون منصوابً على حذف حرف القسم، أ الثاين: أن 

، ويوجه كســــر نون ايســــني (57)وأّما قراءة النون ابلكســــر فقد"قرأ الســــمال وابن أيب إســــحاق بكســــرها"
 بتوجيهني: 

واملقصــــود  ،(58)على أصــــل حركة التقاء الســــاكنني، ونظريه قوهلم: جري ِ وهيِت لك..." األول:"الكســــر
 ابلساكنني مها الياء والنون من )ايسني( إذ إن الياء ساكنة والنون ساكنة للوقف.

كذلك    "قيل الكســـــــرة كســـــــر إعراب واجلر حلرف القســـــــم مقدرا، وهو ضـــــــعيف جداً، إذ لو كان :الثاين
 .(59)لنّون"

ــم النون، إذ"قرأ هارون األعوروتُقرأ )اي ــميفع (60)ســـني( بضـ ــم النون"(61)وحممد بن السـ ،  (62):)يس( بضـ
 ويوّجه الضم يف النون بتوجيهات عدة:
 .(63)ك)َحو ُب( يف الزجر، وحنُن وهيُت لك" األول: أن يكون"اللتقاء الساكنني،

طّيء(  معناها هبذه)لغة  ، أي:أن كلمة ايســـني(64)الثاين: أن يكون معىن ايســـني"بلغة طّيء: اي إنســـان"
 اي إنساُن، وهبذا تكون ايسني اُساً وليس حرفاً.
 

 .2 -1يس: -53
 .2/668التبيان يف إعراب القرآن، العكربي: -54
 .7/310البحر احمليط: -55
 .2/317، وينظر: معاين القرآن، الفراء: 2/354الشواذ، العكربي: إعراب القراءات  -56
 .7/31البحر احمليط: -57
 .2/203احملتسب: -58
 .2/355 :إعراب القراءات الشواذ -59
أول من ُسع وجوه القراءات ابلبصرة وألفها وتبع الشاذ منها فبحث يف إسناده وكان من القراء،   ،هارون بن موسى األزدي -60
 .36ينظر: إحتاف فضالء البشر: ،ه180-170تويف حوايل
حممد بن عبد الرمحن بن السميفع)بفتح السني( له اختيار يف القراءة ينسب إليه، شذ فيه، وقيل:إنه قرأ على انفع،  -61

 .2/143ر: غاية النهاية يف طبقات القراء،ابن اجلزري:ينظ،ه215تويف
 .17/407اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب:  -62
 .26/40، وينظر: التفسري الكبري، الرازي:2/203احملتسب:  -63
 .2/203احملتسب: -64
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اي( فيه الثالث: "وهو أن يكون أراد اي إنسـان إال أنه اكتفى من مجيع االسـم ابلسـني فقال: ايسـني ف) 
، أي: أن أصـل كلمة ايسـني أو املراد من هذه الكلمة هو اي إنسـاُن (65)اآلن حرف نداء كقولك: اي رجل"

قة، ومل يبَق من كلمة اي إنســـــــان إال )اي( النداء وحرف الســـــــني من كلمة إنســـــــان، وعلى هذا ضـــــــمت حقي
 ايسني؛ ألن املراد هبا اي إنساُن.
هو  ، وهبذا التقدير يكون الضـم على جعل ايسـني خربا ملبتدأ حمذوف(66)الرابع: على تقدير"هذه يس"

 اسم اإلشارة: هذه.
رأ هبا )يس( عند إظهار النون إذ إن ايســـــــــــــني ميكن قراءهتا ابحلركات هذه هي القراءات الثالث اليت تُق

الثالث )الفتحة والكســـــــرة والضـــــــمة( عند إظهار النون فقط، أّما عند إدغام النون فليس ممّا يُقرأ ابحلركات 
 الثالث.

 رابعا: صاد:
، أن تقرأ ابلســــــــــــــكون، إذ"قرأ (67)ص والقرآن اجمليـداألصـــــــــــــــل يف قراءة )ص( الواردة يف قولـه تعـاىل:

، وعدا قراءة السـكون قُرئت)صـاد( ابحلركات الثالث )الكسـر، الفتح،  (68)اجلمهور )صـاد ( بسـكون الدال"
 الضم(.

، وتوّجه قراءة الكســـر (70)واحلســـن وابن أيب إســـحاق" (69)أّما قراءة الكســـر فكانت"قراءة ُأيّب بن كعب
 بغري تنوين بتوجيهني:

 ، والســـــــــاكنان مها: األلف والدال من كلمة صـــــــــاد، إذ إن،(71)تقاء الســـــــــاكنني"األول: التخلص من"ال
 األلف ساكنة بطبيعتها.

من  ، ف )صـاد( هنا فعل أمر(72)الثاين: على معىن "صـاِد القرآن بعملك من قولك: صـادى يصـادي"
ــاديته إذا قابلته" ــاِد، واملعىن قابله به،"يقال: صــ ــادي صــ ــادى يصــ فأنت له ، وجعل منه قوله تعاىل: (73)صــ

 .(74)تصدى
، ووجه هذه (75)أّما قراءة الكســــر مع التنوين فقد قرأ " ابن أيب إســــحاق صــــاٍد بكســــر الدال والتنوين"

ــبهـا مبـا ال يتمكن من  ــم... وجيوز أن يكون مشــــــــــــ ــا على حـذف حرف القســــــــــــ القراءة )أن يكون خمفوضــــــــــــ
 .(76)األصوات(

 
 .2/203املصدر نفسه:  -65
 .26/40، وينظر: التفسري الكبري: 5/164الكشاف، الزخمشري: -66
 .1ص: -67
 .366/ 7البحر احمليط: -68
هو أحد الصحابة قرأ القرآن على رسول هللا وأمت حفظه يف حياته وأخذ عنه القراءة كثريون منهم: عبد هللا بن عباس وأبو  -69

 .13عبد الرمحن السلمي، ينظر: إحتاف فضالء البشر: 
 .2/230احملتسب: -70
 .319/ 4معاين القرآن وإعرابه، الزجاج: -71
 .4/319املصدرنفسه:  -72
 .4/319املصدر نفسه:  -73
 .6عبس: -74
 .18/122، وينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب:3/449إعراب القرآن، النحاس: -75
 .18/122، واجلامع الحكام القرآن: 7/319، وينظر: احملرر الوجيز، ابن عطية:3/449إعراب القرآن، النحاس: -76
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 ، وتوّجه هذه القراءة بثالثة أوجه:(77)فقد قرأ هبا"عيسى بن عمر" أّما قراءة فتح الدال من )صاد(
 متصرف. ، وهبذا تكون )صاد( اُسا للسورة، مفعول به غري(78)األول: أن"يكون مبعىن اتُل )صاد("

األلف   ، واملقصود ابإلتباع أنه أتبع(79)الثاين: "أن يكون الفتح اللتقاء الساكنني واختار الفتح لالتباع"
 الدال فتحة؛ ألهنا من جنسه فاختارها حركة للدال. اليت قبل

واملعىن: الزم   ،(81).)وقيل: نصـب على اإلغراء((80)الثالث: )أن يكون منصـواب على القسـم بغري حرف(
 صاَد.

، وتوّجه هذه القراءة (82)وأّما قراءة الضـــــم يف صـــــاد فقد "قرأ هارون األعور وحممد بن الســـــميفع صـــــاُد"
هذه ، وقيل:"إن كان اُسا للســورة فخرب مبتدأ حمذوف، أي:  (83)أبن فيها كالضــم يف"منُذ وقط  وقبُل وبعُد"

 .(84)ص"
 خامسا: الت:

ــبهة بـــــــــــــــــــ)ليس(، وقيل يف بنيتها إهنا مركبة من"ال النافية مبعىن ليس والتاء زائدة -وهي من احلروف املشــ
 .(85)ه... أو لتأنيث احلرف"لتوكيد النفي واملبالغة في

ا مبعىن نقص، يقــال:الت يليــت مث   وقيــل: إهنــا ليســــــــــــــــت مركبــة، بــل هي كلمــة واحــدة فعــل مــاض إمــّ
ــر الياء فقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت الســـني  ــلها ليس بكسـ ــتعملت للنفي، وإّما أصـ اسـ

 حاة.، والرأي الذي يقول أبهنا مركبة هو رأي مجهور الن(86)اتء
كم أهلكنا ، يف قوله تعاىل:(87)وقد قرئت التاء من)الت( ابحلركات الثالث: الفتح، والكسـر، والضـم

 .(88)من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص
ا قراءة الفتح فقــد"قرأ اجلمهور والَت حني بفتح التــاء" بني  ، والوجــه يف هــذه القراءة هو"ليفرق(89)أمــّ

؛ ألن اتء التأنيث إذا كانت يف الفعل (90)احلرف والفعل، ولو قيل: حُرِّكت اللتقاء الســـــــــــاكنني كان وجهاً"
 والتقت مع الساكن ُكسرت؛ لذلك فتحت اتء الت فرقا بينهما.

 
 .129خمتصر يف شواذ القرآن: -77
 .319/ 4معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:ينظر  -78
 .3/449إعراب القرآن، النحاس: -79
 .3/449املصدر نفسه:  -80
 .18/122اجلامع ألحكام القرآن:  -81
 .7/367، والبحر احمليط: 129، وينظر: خمتصر يف شواذ القرآن:18/122اجلامع ألحكام القرىن: -82
 .18/122اجلامع ألحكام القرآن:  -83
 .7/367يط:البحر احمل -84
 .228شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري: -85
 .1/270،860ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري: -86
 .9/354، والدر املصون، السمني احلليب:7/368ينظر: البحر احمليط: -87
 .3ص: -88
 .7/367البحر احمليط: -89
 .1/179البناء واإلعراب، العكربي:اللباب يف علل  -90
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أنه قرأ )الِت حني( بكســـــر التاء من  (91)وأما قراءة اتء الت ابلكســـــر فقد "روي عن عيســـــى بن عمر 
، فاألصــل يف (93)جه يف هذه القراءة "أن التاء قد تكســر على أصــل حركة التقاء الســاكنني"، والو (92)الت"

 التقاء الساكنني الكسر.
حبسـب -، ومل يذكر أحد (94)وتقرأ التاء من الت ابلضـم أيضـاً، إذ قرأ أبو السـمال بضـم التاء من الت

 توجيها يعّتد به هلذه القراءة. -ما اطّلعت
هي القراءة الراجحــة كوهنــا  والت حني منــاصالتــاء من الَت يف قولــه تعــاىل: إّن قراءة َمن قرأ بفتح 

 قراءة العامة أو اجلمهور من القرّاء، وهي اليت عليها املصحف.
 سادسًا: قاف، وبعض الحروف املقطعة

اجلمهور ، ما قيل يف )ص( من حيث قراءة  (95)ق والقرآن اجمليدويقال يف )ق( الواردة يف قوله تعاىل:
ومن حيث مســــــّوغات  (96)هلا ابلســــــكون، ومن حيث إهنا تُقرأ ابحلركات الثالث: الفتح والضــــــم والكســــــر

القراءة هبذه احلركات سواء أكان تقدير )ق( حرفاً من حروف اهلجاء أم كان اُساً للسورة أم لغريمها، سوى 
، فالرفع (97)لرفع، أي: هو قاف"تقدير آخر يف الرفع، إذ "قيل: )قاف( جبل حميط ابألرض فكان قياســه ا
 هنا ليس على تقدير قاف اُسا للسورة فقط، وإمنا على تقدير اسم للجبل.

حم واألمر نفســـــــــــه يقال يف احلروف )حم(، اليت وردت يف عدد من آايت القرآن الكرمي كقوله تعاىل:
ــم ، فقــد قيــل فيهــا: إهنــا قرئــت ابحلركــات (98)تنزيــل الكتــاب من هللا العزيز العليم الثالث: "الفتح والضــــــــــــ

 .(99)والكسر"
، إذ قيل:"يقرأ بضـــــــم (100)ن والقلم وما يســـــــطرون وكذا هو القول يف )ن( اليت وردت يف قوله تعاىل:

 .(101)النون وكسرها وفتحها"
 الخاتمة:

 من أهم نتائج البحث هي:
ــائل املهمة اليت يلجأ إليها العلماء يف توجيه القراءات، إذ إن حركة اإلعراب -  يعد اإلعراب من الوســـــــ

 تدل على معان قد تزيد من وضوح النص.

 
هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، كان من قراء أهل البصرة غري أنه كان له اختيار يف القراءات على مذهب  -91

 .7/200ينظر: سري أعالم النبالء: ،ه160ه ولعله بقي بعد149العربية يفارق قراءة العامة، تويف سنة
 .30، وينظر: خمتصر يف شواذ القرآن، ابن خالويه:3/453إعراب القرآن، النحاس: -92
 .1/270مغين اللبيب: -93
 .7/267، البحر احمليط:130ينظر: خمتصر يف شواذ القرآن، ابن خالويه: -94
 .1ق: -95
 .2/281، احملتسب:145خمتصر يف شواذ القرآن: :ينظر -96
 .2/281احملتسب: -97
 .1غافر: -98
 .312السبع، ابن خالويه:احلجة يف القراءات  -99
 .1القلم: -100
 .2/606العكربي:  ،ينظر:إعراب القراءات الشواذ -101
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 جنـد أّن هـناك ارتـباطـاً وثيـقاً ودقيـقاً بني القراءات القرانـية والنحو، إذ إنـنا جنـد أّن النحـاة األواـئل اـلذين -
د كانوا قرّاًء، مثل أيب عمرو بن العالء، وعيســـى بن عمر، ويونس بن حبيب، مث نشـــأ النحو على أيديهم ق

 علي بن محزة الكسائي وغريهم.
 الواردة يف أوائـل الســــــــــــــور يف القرآن الكرمي تُقرأ بقراءات متعـددة ومنهـا تقريبـاً  هـاكلاحلروف املقطعـة   -

 القراءة ابحلركات الثالث)الفتح والضم والكسر(.
 ءات قـد خترج هـذه احلروف من كوهنـا حروفـاً معجميـة إىل الفعليـة أو االُسيـة، أي: أن يف بعض القرا -

 حتريكها حبركة ما جيعلهم يوجهوهنا على أهنا اسم أو أهنا فعل، فتخرج من كوهنا حرفاً من حروف املعجم.
 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي. ❖
، دار  1اإلابنة عن معاين القراءات، مكي ابن أيب طالب القيســــي، حتقيق: د.حميي الدين رمضــــان، ط .1
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 م.1987
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 م.1993العلمية، بريوت، 
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ــياء  .11  ــتهر ابلتفســـــــري الكبري ومفاتيح الغيب، حممد الرازي فخر الدين بن ضـــــ تفســـــــري الفخر الرازي املشـــــ
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 م.1982

شــــرح شــــذور الذهب يف معرفة كالم العرب، مجال الدين بن يوســــف بن أمحد بن هشــــام األنصــــاري،  .18
 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ط، دار الطالئع، القاهرة، د.ت.
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