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 ونظائرها من كالم العرب موقف النحاة من القراءات الشاذّة،

 (لنماذج مختارة وصفيةدراسة )
 ()أ. حممد مصطفى هروس

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.

 وبعد:
دميهم قفإن من مصادر التقعيد النحوي القراءات القرآنية متواترها وشاّذها؛ لذلك حظيت ابهتمام العلماء 

 وحديثهم، فألفوا فيها كتبا، هتتم بدراسة اجلوانب اللغوية فيها وبغريها، وألن القراءات تندرج حتتها مسائل
لعريّب الفصيح، من الكالم امعّززة بشواهد يف كتب النحو، و  مبثوثةللنحاة فيها آراء واختيارات، خالفية، 

اختيار مناذج من القراءات الشاذة؛ لدراستها دراسة حنوية، مصادرها آراء النحاة وترجيحاهتم، آثرت 
 وموقفهم منها ومما يشبهها.

طالح، راءات الشاذة يف اللغة واالصللقبذكر تعريف  البدء-املختارةقبل عرض النماذج -رأتيت وقد ا
 البحث خبامتة، وقائمة للمصادر واملراجع. وسأذيّل

 أوال: تعريف القراءات الشاذة:
ُقرآان، ومعناه: و : مجع قراءة، وفعله: قرأ يْقرَأُ، وجيوز: يْقرُأُ، وله مصدران آخران مها: قَ ْرًءا، القراءات لغة

 .(1) ويضمهااجلمع والضم، ومسي القرآن قُرآان؛ ألنه جيمع السور 
در، ما انفرد عن اجلمهور ون فعله: شّذ يِشّذ ويُشذ، ومعناه: االنفراد، والشاذ هوالشذوذ لغة: مصدر، 

 .(2) شذّ وللفعل مصدر آخر هو: 
 تعريف القراءات الشاذة يف االصطالح:

 هي كل قراءة فقدت ركنا من أركان القراءة املتواترة.

                                                 

()  جامعة مصراتة. –عضو هيئة تدريس بكلية الرتبية 
 .1/128واللسان  ،1/64ينظر: الصحاح  ((1
 .495، 3/494، واللسان 2/556ينظر: الصحاح  ((2
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ت العربية مطلقا، كل قراءة وافق»ولكي نفهم التعريف جيدر بنا ذكر حدٍّ للقراءة املتواترة، قال ابن اجلزري: 
 .(1)«انقلها هذه هي القراءة املتواترة املقطوع هبووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديرًا، وتواتر 

 اجتمع فيها ثالثة أمور:من خالل تعريف ابن اجلزري ندرك أن القراءة املتواترة هي ما 
 العربية.  موافقة-1
 أحد املصاحف العثمانية. موافقة-2
 النقل. تواتر-3
 .(2) «شاذةفإن اختلت هذه األركان الثالثة أطلق على القراءة أهنا »

 اثنيا: النماذج املختارة:
 النموذج األول:
َكَفُرواََل َيُك الِذيَن   قرئ قوله تعاىل:

، فوصف النحاة القراءة أبهنا «كان» نون مضارعحبذف  (3)
 اليت هتتم بنسبة القراءات الشاذة كالتفاسري وحنوها.، وال ذكر هلا يف املصادر (4)شاذة

وحذفت الواو اللتقاء الساكنني، مث حذفت النون؛ يكون، حذفت الضمة للجازم، «: يك»وأصل 
 .(6)الساكنتني، إذا كانتا المنْي ، وسّوغه كثرة االستعمال، وشبه النون للواو والياء (5)ختفيفا

 رييف مثل: َل يك، مبشاهبته الياء والواو يف السكون وغ« يكن»النون من  حتذفإمنا »قال أبو علي: 
 .(7)«الياء والواو الساكنتان يف اجلزم والوقف، كذلك حذفت هذه النون فكما حتذفذلك، 

ن أقبح م« يكن»وحذف النون من » :(سر صناعة اإلعراب)ا، جاء يف وعّد ابن جين حذفها قبيحً 
 .(8)«أصل وهي الم الفعل« يكن»يف واجلمع؛ ألن النون  حذف التنوين، ونون التثنية

                                                 

 .23منجد املقرئني، ص ((1
 .172املرشد الوجيز، ص ((2
 .1سورة البينة:  ((3
 .1/349، وشرح األمشوين 1/299ينظر: شرح ابن عقيل  ((4
 .138ينظر: شرح قطر الندى، ص ((5
 .2/108، ومهع اهلوامع 123ينظر: املسائل العضدايت، ص ((6
 .5/117التعليقة على كتاب سيبويه  ((7
8)) 2/193. 
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اّل حيذف أ يقتضي-الساكننيبعد حذف الواو اللتقاء –ويرى ابن عقيل أن حذفها شاذ؛ ألن القياس 
اس؛ وحذف النون شاذ يف القي»بقوله: ، وإىل ذلك ذهب أبو حيان معّلال ملذهبه (1)من الفعل شيء آخر

 .(2)«ألهنا من نفس الكلمة
اتمة أم انقصة، بشرط أن تكون « كان»ومع ذلك فاحلذف جائز عند النحاة، ال الزم، سواء أكانت 

 غري متصل بضمري نصب، وغري موقوف عليه، وَل يقع بعد نونهفعال مضارعا جمزوما ابلسكون، « كان»
يقٍّ ممَّا مَيُْكُرونَ ْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك يِف ضَواَل حَتْزَ ، مثل قوله تعاىل: (3)ساكن

فإن كان الفعل غري جمزوم،  ،(4)
قَاَل أَُعوُذ اِبهلِل َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنيَ أو كانت عالمة جزمه غري السكون، مثل قوله تعاىل: 

، ومثل (5)
َصاحِلِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلْْلَوَّاِبنَي َغُفورًاِإن َتُكونُوا قوله تعاىل: 

، فاحلذف غري جائز يف األوىل، النتفاء (6)
جزمه حبذف النون، وكذلك إذا اتصل به ضمري نصب؛ ألنه يرّد األشياء إىل اجلزم، ويف الثانية، ألن 

 :(8)، كقول الشاعر(7)أصوهلا
َها أو َتُكْنه فإنه فإن ال  باهناأخوها َغذَّته أّمه بِلِ      َيُكن ْ

وال جيوز احلذف أيضا يف حالة الوقف، بل ترد النون؛ ألن جزء الكلمة أوىل من اجتالب مهزة الوصل، 
ألن الفعل املوقوف عليه إذا دخله احلذف حىت بقي على حرف واحد أو حرفني »... قال ابن هشام: 

؛ فالوقف عليه «َل يعِ »مبنزلة « َل يك»ف  ، « يِعهَل»و ، «ِعه»وجب الوقُف عليه هباء السكت كقوله: 
 .(9)«إبعادة احلرف الذي كان فيه أوىل من اجتالب حرف َل يكن

                                                 

 .1/299ينظر: شرح ابن عقيل  ((1
 .4/236التذييل والتكميل  ((2
 .269، 1/268املسالك ينظر: أوضح  ((3
 .127سورة النحل:  ((4
 .67سورة البقرة:  ((5
 .25سورة اإلسراء:  ((6
 .1/123ينظر: املقاصد الشافية  ((7
 .1/218البيت من الطويل، قائله: أبو األسود الدؤيل، ينظر: منحة الواهب العلية هبامش الكواكب الدرية  ((8
 .139شرح قطر الندى، ص ((9
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 فوأما إذا وقع بعد النون ساكن فاحلذف غري جائز عند أكثر النحاة؛ ألهنا ستحرك عندئذ، وهذا ُيضعِ 
، (1)«هَل يك الرجل، ألهنا يف موضع حتريك في يقولون:وال »... وف العلة، قال ابن السراج: شبهها حبر 

 .(2)«بُعد شبهها من الواو والياءوإذا حتركت )يقصد النون( »... وقال أبو علي: 
 -حينئذ–حمتّجا أبن حركتها  ،(4)الذي أجاز حذفها، وإن وقع بعدها ساكن (3)وخالف النحاة يونسُ 

، (5)ال تقّوي احلرف وال حتّصنه من احلذف -عنده–عارضة؛ بسبب التقاء الساكنني، واحلركة العارضة 
 :(6)الشاعر ومتمّسكا بقول

 ة جبهة ضيغمفقد أبدت املرآ    بدت وسامةة أاملرآفإن َل تك 
 :(7)قول غريهبو 

 َل يك احلق على أن هاجه      رسم دار قد تعّفى ابلسرر
 :(8)قول غريمهابو 

 فليس مبغن عن عقد التمائمإذا َل تك احلاجات من مهة الفىت      
، وَل يسّلم هلم ابن مالك بذلك، وصرّح مبوافقته (9)ومحل مانعو احلذف األبيات السابقة على الضرورة

ع عند فإن ويل النون ساكن امتنع احلذف عند سيبويه، وَل ميتن»ليونس، معّلال الختياره مذهبه بقوله: 
من ثقله  تخفيف، وثقل اللفظ بثبوهتا قبل ساكن أشدّ يونس وبقوله أقول؛ ألن هذه النون إمنا حذفت لل

              وأنكر محل األبيات على الضرورة؛ إلمكانية أن يقال  (10)«بثبوهتا دون ذلك، فاحلذف حينئذ أوىل

                                                 

 .2/383النحو األصول يف  ((1
 .117/ 5التعليقة على كتاب سيبويه  ((2
هذا ما ذكره أكثر النحاة، وَل خيالفهم إال ابن هشام الذي نسب جواز احلذف يف مثل هذه احلالة إىل الكوفيني أيضا. ينظر:  ((3

 .268ختليص الشواهد ص 
 .1/504، وتوضيح املقاصد 143ينظر: شرح ابن الناظم، ص ((4
 .1/273، وعدة السالك هبامش أوضح املسالك 1/260التصريح على التوضيح ينظر: شرح  ((5
، وشرح 2/617، واملقاصد النحوية 2/195البيت من الطويل، قائله: اخلنجر بن صخر األسدي، ينظر: سر صناعة اإلعراب  ((6

 .1/260التصريح على التوضيح 
 .296، 295وادر، ص البيت من حبر الرمل، قائله: حسيل بن عرفطة، ينظر: الن ((7
 .3/236البيت من الطويل، قائله: جمهول، ينظر: تعليق الفرائد  ((8
 .1/251 األمشوين وشرح ،1/271 املسالك، أوضح: ينظر ((9

 .1/366شرح التسهيل البن مالك  ((10
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ه، ويف حق على أن هاجفإن تكن املرأة أخفت وسامة، ويف الثاين: َل يكن يف البيت األول:  -عنده–
 .(1)من مهة املرء ما نوى الثالث: إذا َل يكن

وعّد أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك من أنه ال ضرورة يف األبيات غري صحيح؛ ألنه ما من ضرورة يف 
ثرة واستبعد أن تكون علة احلذف التخفيف، وإمنا علته كالشعر إال وميكن تغيريها، ونظم شيء مكاهنا، 

 .(2)االستعمال، وشبه هذه النون حبروف العلة
« كان»يتضح لنا أن حذف النون من مضارع العرض السابق آلراء النحاة يف هذه املسألة  لخالومن 

ما؛ ألن نعا من األخذ مبذهبهوال أرى ما عند مالقاهتا ساكنا غري جائز إال عند يونس وابن مالك،
 .(3)الشواهد تؤيده، وألن بعض احملدثني يرى أنه األنسب

 
 الثاين:النموذج 

ْوقَ َهاف َ  َفَما بَ ُعوَضةً  َما َمَثاًل  َيْضِربَ  َأنْ  َيْسَتْحِيي اَل  اّللََّ  ِإنَّ ُقرِئ قوله تعاىل:  
 مَتَاًما، و (4)

َأْحَسنَ  الَِّذي َعَلى
 ابلرفع على تقدير: الذي هو بعوضة، والذي هو أحسن. (5)

، ففي (8)بن يعمراإىل حيىي  (7)، والثانية(6)نسب ابن جينِّ القراءة األوىل إىل رؤبة بن العجاج 
؛ ألن (9)اآليتني حذف صدر الصلة غري املستطالة، وهو مرفوع مع غري )أي(، وهو شاذٌّ عند بعضهم

 .(10)املقصود ابلصلة اإليضاح والبيان

                                                 

 .366ينظر: املصدر السابق / ((1
 .4/238ينظر: التذييل والتكميل  ((2
 .3، هامش رقم 1/588ينظر: النحو الوايف  ((3

 .26سورة البقرة:  (4)
 .154سورة األنعام:  (5)
 .1/198، ونسبها أبو حيان إىل رؤبة، والضحاك، وإبراهيم بن أيب عبلة، وقطرب. ينظر: البحر احمليط 1/64ينظر: احملتسب  (6)
 .1/234ينظر: احملتسب  (7)
، تويف وأاب هريرة وغريمها، وأخذ اللغة والقراءة عرًضا عن أيب األسود الدؤيلهو حيىي بن يعمر العدواين البصري، مسَِع ابن عباس،  (8)

 .1/67قبل سنة تسعني. ينظر: معرفة القراء الكبار 
 .2/108، والتذييل والتكميل 1/160ينظر: تلخيص الشواهد  (9)
 .2/59ينظر: سر صناعة اإلعراب  (10)
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 جائز عند النحاة، إذا توفرت فيه الشروط اآلتية: (1) وحذف العائد املرفوع على غري )أي(
، فإن َل يكن  (2)ه  إِلَ  السََّماءِ  يف  الَِّذي َوُهوَ . أن يكون العائد مبتدأ خمربًا عنه مبفرد، مثل قوله تعاىل: 1

 .(3)كذلك فاحلذف غري جائز، مثل: سافر اللذان جنحا؛ ألن العائد فاعل
، أو حيبُّ اخلري. أال يكون ما بعده صاحلًا ألن يكون صلة كاجلملة أو شبهها، مثل: جاء الذي هو 2

هو عندك، فهنا أيًضا ال جيوز احلذف؛ ألنه إذا ُحذف العائد َل يبَق عليه دليل ، لصالحية وقوع ما بعده 
 .(4)صلة كاملة

. أال يكون معطوفًا على غريه، مثل: سافر الذي سعيد وهو جمتهدان؛ ألن حذف املعطوف يؤدي إىل 3
 .(5)بقاء العاطف بدون معطوف

طوفًا عليه، مثل: جاء الذي هو وحممود كرميان؛ ألن حذفه جيعل حرف العطف يف . أال يكون مع4
يف  -ندمهاع-عليه ظاهر، خالفًا للفرَّاء وابن السرَّاج اللذْين حذُف العائد  (6)الصدارة، وليس له معطوف

 .(7)املثال السابق وحنوه جائز
حذفه يؤدي إىل حذف مجلة كاملة، . أال يكون بعد )لوال(، مثل: حضر الذي لوال هو خلرجت؛ ألن 5

 .(8)حمذوف -كما هو معلوم  -فخرب )لوال( 
 .(9). أال يكون حمصورًا أبداة حصر، مثل: جاء الذي ما يف الدار إال هو، وإمنا يف الدار هو6
 .(10). أال يكون بعد حرف نفي، مثل: جاء الذي ما هو حافظ7

                                                 

 ة أم قُصرت.ألنه مع )أي( متفق على حذفه، سواء أطالت الصل (1)
 .84سورة الزخرف:  (2)
 .1/167، وأوضح املسالك 96ينظر: شرح ابن الناظم، ص  (3)
 .1/492، وتوضيح املقاصد 1/208ينظر: شرح التسهيل البن مالك  (4)
 .1/150، وحاشية اخلضري 168ينظر: املطالع السعيدة، ص  (5)
 .1/395، والنحو الوايف 3/86ينظر: التذييل والتكميل  (6)
 .1/221، وشرح األمشوين 1/34، ومهع اهلوامع 1/452ينظر: توضيح املقاصد  (7)
 .1/395، والنحو الوايف 3/86ينظر: التذييل والتكميل  (8)
 .1/150، وحاشية اخلضري 168ينظر: املطالع السعيدة، ص (9)
 ينظر: املصدر السابق. (10)
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ذي هو مثل: جاء ال. أن تطول الصلة بذكر شيء يتعلق هبا كمعمول اخلرب، أو نعته، أو غري ذلك، 8
 .(1)ن حذف العائد لطول الصلة ابملفعول به، فتقول: جاء الذي فاعل اخلريفاعل اخلري، حيس

، (2)ياسيًّاق -وإن قصرت الصلة-وهذا الشرط حمل خالف بني النحاة، فالكوفيون يرون احلذف  
جائز عندهم أن تقول: جاء الذي فاضل ، تريد: الذي هو فاضل ، واعتمدوا على السماع، مستدّلني ف

 :(3)ابلقراءتنْي السابقتنْي، )َما بَ ُعوَضة ( و )متَاًما عَلى الِذي أحَسن(، ومستشهدين بقول الشاعر
 َوالَكَرم اْلَمْجدِ  َسِبيلِ  َعنْ  دْ حيَِ  َوال...  َسفه   مبَا يَ ْنِطقْ  َلْ  اِبحْلَْمدِ  يُ ْعنَ  َمنْ 

 أراد: َل ينطْق مبا هو سَفه .
 :(4)وقول آخر

 ُووانانَ  للشرِّ  اأُلىَل  نفوسُ  إالَّ ...  شِقَيتْ  فما خري   الذي إالَّ  وِ نْ ت َ  ال
 أراد: الذي هو خري .

 :(5)وقول غريمها
 اَعواِقبُ هَ  امَ  ونَ        يَنس مِ أايَّ      ... ال رَيِ غِ  يف الِفتيانِ  ِمثلَ  أَرَ  َلَْ 

 أراد: ينسون ما هو عواقُبها.
الصلة، وهو قياس عند  قال ابن هشام: "ومسُِع حذف العائد على غري )أي( مع عدم طول 
 .(6)وشاذٌّ عند البصريني"الكوفيني، 
، كما هو ظاهر يف قول ابن هشام (7)والبصريون ال جييزون حذف العائد، إال إذا طالت الصلة 

 السابق.

                                                 

 .1/150ينظر: حاشية اخلضري  (1)
 .1/173، وشرح التصريح على التوضيح 1/168، وأوضح املسالك 1/165 ينظر: شرح ابن عقيل (2)
 .1/412البيت من البسيط، قائله: جمهول. ينظر: املقاصد النحوية  (3)
 .1/150، وحاشية اخلضري 1/219البيت من البسيط، قائله: غري معروف، وهو بال نسبة يف: شرح األمشوين  (4)
 .2/392، نقاًل عن شرح املفصل، تقدمي: إميل يعقوب 45بن زيد، ديوانه ص البيت من املنسرح، قائله: عدي  (5)
 .160تلخيص الشواهد ص،  (6)
 .1/207ينظر: شرح التسهيل البن مالك  (7)
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 فظ،حيُ  شاذٌّ ف منه شيء الكالم يف جاء وإن ضرورة، يف إال حذفه جيوز فال الصلة تطل"فإن َل  
 .(1)"عليه يقاس وال

 ا،وصفً  أو احشوً  (املنطلق) جعلتَ  إذا منطلق َمن هذا تقول أن يقبح أنه واعلمقال سيبويه: " 
 .(2)"واحلشو الوصف يف حُسن منك، خري   َمن فقلت الكالم أطلتَ  فإن

الذين جاؤوا بعد علماء املدرستنْي خمتلفون يف وصف احلذف، فابن جيّن يراه ضعيًفا؛ والنحاة  
، وعدَّه (4)، ورآه ابن يعيش قبيًحا؛ حلذف ما ليس بفضلةٍّ (3)ألن الصلة وقعت يف الكالم لإليضاح والبيان

راءة من ة كقالّرضّي قلياًل، وهذا ظاهر من قوله: "...ألن حذف أحد جزأي اجلملة االمسية اليت هي صل
 .(5)قرأ: )متاًما على الذي َأحَسن( أو صفة قليل"

وعدَّه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية ضعيًفا، ولكنه غري ممتنع، حيث قال: "فإن ُعِدمت  
 .(6)نع"تاالستطالة َضُعف احلذف وَل مي

 جنحت إنف املرفوع؛ العائد حذف إىل كثريًا  ََتَْنح ال العالية واألساليبوقال عباس حسن: " 
 .(7)"الصلة طويل -الغالب يف- اختارت إليه

وبعد أن عرفنا آراء النحاة يف هذه املسألة أرى األخذ مبذهب البصريني؛ ألن العائد املرفوع هو  
 أحد شطري اجلملة وليس بفضلة، وألن اغلب النحاة ُيضعِّفون احلذف، ومنهم من يعّده قلياًل أو قبيًحا.

 
 
 
 
 

                                                 

 .3/86التذييل والتكميل  (1)
 .2/108الكتاب  (2)
 .2/59ينظر: سر صناعة اإلعراب  (3)
 .2/65ينظر: شرح املفصل البن يعيش  (4)
 .2/135لرضي على الكافية شرح ا (5)
(6) 1/296. 
 .1/366النحو الوايف  (7)
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 الثالث:النموذج 
َوقَاُلوا َما يف بُُطوِن َهِذِه اأْلَنْ َعاِم َخاِلَصة  ِلذُُكورانَ قرئ قوله تعاىل: 

(1) ، يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم َواأْلَْرُض مجَِ
اْلِقَياَمِة َوالسََّماَواُت َمْطِوايَّت  بَِيِميِنهِ 

، بنصب )خالصة( و)مطوايت(، فنسبت القراءة األوىل إىل ابن (2)
 .(5)وغريه (4)، وُنسبت الثانية إىل اجلحدري(3)وغريهعباس 

ففي اآليتني الكرميتني وقعت احلال متوسطة بني املخرب عنه واملخرب به، وعاملها املعنوي متأخر ف   )خالصة( 
عاملها اجلار واجملرور )لذكوران(، و)مطوايت(  عاملها اجلار واجملرور بيمينه، وتقدم احلال على العامل 

، كأمساء اإلشارة مثل: تلك هند منطلقًة، وكاف التشبيه مثل:  (6)تضمن معىن الفعل دون حروفهالذي 
كأنك البدر طالًعا، واجلار واجملرور مثل: سعيد يف القاعة جالًسا، وكالظرف مثل: حممود عندك قاعًدا، 

 .(7)غري جائز
، وقال ابن (8)"احلال على العامل ولكن شيء يف معناه َل تتقدم ،فإن كان العامل غري فعلقال املربد: "

على  (اقائمً )نصب فت ،اقائمً  هذا زيد   :ا َل جيز تقدمي احلال عليه تقولفإن َل يكن العامل متصرفً جين: "
 .(9)"ألن هذا ال يتصرف ؛َل جيز ا هذا زيد  قائمً  :ولو قلت... احلال

 له مع احلال ثالثة أحوال: ويستثىن من ذلك ما إذا كان العامل ظرفًا أو جارًّا وجمرورًا، فإن
 .(10)األوىل: أتخر احلال مثل: زيد  يف الدار قائًما، وهذا جائز ال إشكال فيه

                                                 

 .139سورة األنعام:  ((1
 .67سورة الزمر:  ((2
 .4/660قال أبو حيان: "وقرأ ابن عباس واألعرج وقتادة وابن جبري أيًضا: خالصة ابلنصب". البحر احمليط  ((3
هو: عاصم بن العجاج البصري، قرأ على حيىي بن يعمر، ونصر بن عاصم، وأخذ عنه سالم أبو املنذر، ومجاعة قراءة شاذة، فيها  ((4

 .2/354ما يُنكر، تويف سنة سبع وعشرين ومائة، ينظر: ميزان االعتدال 
 .9/221ط قال أبو حيان: "وقرأ عيسى واجلحدري )مطوايت( ابلنصب على احلال". البحر احملي ((5
 .2/271ينظر: شرح ابن عقيل  ((6
 .117، واللمع يف العربية، ص 1/215ينظر: األصول يف النحو  ((7
 .4/170املقتضب  ((8
 .117اللمع يف العربية، ص  ((9

 .2/711ينظر: توضيح املقاصد  ((10
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، إال إذا كان احلال ظرفًا فإن (1)الثانية: تقدمها على اجلملة مثل: جالًسا سعيد يف القاعة، وهذا غري جائز
ُهَناِلَك اْلَواَليَُة ّللَِِّ احْلَقِّ : تقدمه جائز عند ابن برهان، الذي أعرب )هنالك( يف قوله تعاىل

ظرفًا يف  (2)
موضع احلال، والعامل فيه )هلل(، ويف قوهلم: )فداًء لك أيب وأمي( جيوز أن تكون )فداًء( حااًل عند 

 .(3)األخفش، والعامل فيه )لك(
 الثالثة: توسطها وهلا حالتان:

هذه متفق واملخرب عنه املؤخر مثل: يف الدار جالًسا سعيد ، و األوىل: أن تتوسط احلال بني املخرب به املقدم 
، قال أبو حيان: "ال خالف يف جواز توسيط احلال بني العامل الظرف أو حرف اجلر (4)على جوازها

 .(5)وبني املخرب عنه املتأخر، حنو: يف الدار عندك زيد ، ويف الدار قائًما زيد "
ه فيها إليه املتقدم، واملسند املتأخر مثل: سعيد جالًسا يف الدار، وهذالثانية: أن تتوسط احلال بني املسند 

 مذاهب:
األول: منع تقدمي احلال على عاملها، سواء أكانت صرحية أم غري صرحية، وهذا مذهب مجهور 

، قال انظر اجليش: "ومستند سيبويه أن العامل معنوي فال يقوى يف تقدمي معموله عليه، وإذا (6)البصريني
 .(7)ا أن يتقدم معمول الفعل غري املتصرف، فمعمول املعىن أحرى ابملنع"منعو 

 .(8)الثاين: جواز تقدميها عند الكوفيني إذا كانت من مضمر مثل: أنت قائًما يف الدار
الثالث: جواز توسيطها إذا كانت ظرفًا أو جمرورًا مثل: زيد من الناس يف مجاعة، قال أبو حيان: "فإن  

ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا مبخرب عنه جاز على األصح توسيط احلال بقوة إن كان ظرفًا أو كان اجلامد 
 .(9)حرف جر، ويضعف إن كان غري ذلك"

                                                 

 .2/312، ومهع اهلوامع 2/753ينظر: شرح الكافية الشافية  ((1
 .44سورة الكهف:  ((2
 .2/271ينظر: حاشية الصبان  ((3
 .2/712ينظر: توضيح املقاصد  ((4
 .9/133التذييل والتكميل  ((5
 .25-2/24ينظر: املصدر السابق، وشرح األمشوين  ((6
 .5/2303متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ((7
 .2/708ينظر: توضيح املقاصد  ((8
 .9/123التذييل والتكميل  ((9
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، ووافقه الكسائي (1)الرابع: جواز توسيطها مطلًقا، سواء أكانت صرحية أو غري صرحية، وهذا مذهب األخفش
، وعّده ابن (3)صرحية، وجعله قوايًّ إن كانت ظرفًا أو شبهه، وضّعفه ابن مالك إن كانت احلال (2)والفرّاء

 .(4)هشام قليالً 
واستدل اجملّوزون ابلقراءتني السابقتني، قال الفراء: "وينصب املطوايت على احلال أو على القطع واحلال 

. وقول (6)متواراًي مبكة" --. ومما يؤيد مذهبهم قول ابن عباس: "نزلت هذه اآلية ورسول هللا (5)أجود"
 :(7)الشاعر

 بَِنا َعاَذ َعْوف  َوُهَو اَبِدَي ِذلَّةٍّ ... َلَدْيُكْم فَ َلْم يْعَدْم َوالًء وال َنْصرًا
 :(8)وقول الشاعر

 َرْهُط ابِن ُكوزٍّ حُمِْقيب أَْدرَاِعِهم ... فيهْم َوَرْهط ربيعَة بن ُحذار
حال،  -همعند–ف  )مطوايت( يف اآلية الكرميةوخرّج مانعو التوسط بعض ما استدل به األخفش وغريه، 

عاملها صاحبها؛ ألنه متضمن معىن الفعل، فالسموات فيها معىن الفعل؛ ألهنا مبعىن السمو، قال أبو حيان: 
ا فيه قائم مب يفوعمل  ،حاال من هذا (اقائمً )يكون  أنعلى  ،ا زيدفقد أجاز النحويون أن يقال: هذا قائمً  "

 .(9)اإلشارة"من معىن 
وخّرجوا )ابدي ذلة( و )حمقيب أدراعهم( على أهنما منصوابن بفعل حمذوف، األول على الّذّم، والثاين على 

 .(10)املدح
وبعدد هذا االستقراء أرى األخذ مبذهب األخفش ومن وافقه؛ ألن شذوذ القراءة، ال يعين أهنا ال حيتج هبا يف 

 .(11)العربية

                                                 
 .2/753، وشرح الكافية الشافية 2/346ينظر: شرح التسهيل  ((1
 .5/234ينظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ((2
 .2/346ينظر: شرح التسهيل  ((3
 .2/331ينظر: أوضح املسالك  ((4
 .2/304معاين القرآن  ((5
 .5/234ينظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ((6
 .3/1137البيت من الطويل، قائله: جمهول، ينظر: املقاصد النحوية  ((7
 .55البيت من الكامل، قائله: النابغة الذبياين، الديوان ص  ((8
 .9/123التذييل والتكميل  ((9

 .9/123ينظر: املصدر السابق  ((10
 .3/102ينظر: جامع الدروس العربية  ((11
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 النموذج الرابع:
َواَلَت ِحنَي َمَناصٍّ  ُقرئ قوله تعاىل: 

، وسبب (3)، فوصف النحاة القراءة أبهنا شاذة(2)، برفع احلني(1)
 وصفهم هلا اختالفهم يف عمل )الت(.

 :(4)ففي عمل )الت( ثالثة مذاهب
األول: إمهاهلا، واملرفوع بعدها مبتدأ، ف  )احلني( يف اآلية الكرمية مبتدأ حذف خربه، تقديره: والت حنُي 

 ، وعلى هذا ال شذوذ يف القراءة.(5)موجود، وهذا أحد قويل األخفشمناص 
 .(6)الثاين: أهنا تعمل عمل )إّن( وهذا منسوب لْلخفش أيًضا

اء؛ )ال( زيدت عليها الت -عندهم–الثالث: أهنا تعمل عمل )ليس( وهذا مذهب اجلمهور، فأصل )الت( 
 .(7)ليقوى شبهها ب )ليس(

 .(8)من احلروف بليس )الت( شبهها هبا أهل احلجاز، وذلك مع احلني خاصة" قال ابن السراج: "ومما ُشبه
 :(9)ولكنها ال تعمل إال بشرطني

 األول: أن يكون معموالها امسي زمان، حنو: حني، ساعة، أوان، كقول الشاعر:
َِنيَُّة لِْلَمْر َغاِفاًل تْعرِ 

 (10) فَ ُيْدَعى َوالَت حنَي إاَبءَ  ءِ  ...ُض امل
 وقول آخر:

َتغيِه وخِ ...  نَِدَم الُبغاة والَت ساعَة َمْنَدمِ   (11) يمُ والبغُي َمْرَتُع ُمب ْ

                                                 

 .3سورة ص:  ((1
 .9/136ة إىل أيب السمال. ينظر: البحر احمليط نسب أبو حيان القراء ((2
 .64، شرح املكودي، ص 1/319ينظر: شرح ابن عقيل  ((3
 .1/254ينظر: مغين اللبيب  ((4
 .1/511، توضيح املقاصد 1/97ينظر: األصول  ((5
 .488ينظر: اجلين الداين، ص  ((6
 .1/374ينظر: شرح األمشوين  ((7
 .1/96األصول  ((8
 .1/287ينظر: أوضح املسالك  ((9

 .3/1128البيت من اخلفيف، قائله: جمهول. ينظر: املقاصد النحوية  ((10
 .2/668البيت من الكامل، قائله: حممد بن عيسى بن طلحة، ينظر: املقاصد النحوية  ((11



 2018 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

644 

 

، ويرى غريمها أهنا تعمل يف لفظ (2)، وهذا ظاهر قول سيبويه(1)ويرى الفرّاء أهنا ال تعمل إال يف لفظ احلني
إال يف احلني أو  ت(احلني وفيما رادفه، والبيت األخري يشهد هلم بذلك، قال ابن مالك: "وَل تستعمل )ال

 .(3)مرادفه مقتصرًا هبا على احلني كله"
 فإن وقع بعدها لفظ غري داّل على الزمان ك )جُمري( يف قول الشاعر:

 (4) هَلِْفي َعَلْيَك لَِلْهَفةٍّ ِمْن َخاِئفٍّ ... يَ ْبِغي ِجَوارَِك ِحنَي اَلَت جمُِريُ 
، أو االبتداء أو على الفاعلية، والتقدير: حني الت له جمريفهي مهملة ال عمل هلا، "وارتفاع )جمري( على 

 .(5)حيصل له جمري"
 وأما قول الشاعر:

 (6) َحنَّْت نَ َواُر َواَلَت َهنَّا َحنَِّت ... َوبََدا الِذي َكاَنْت نَ َواِر َأَجنَّتِ 
، وذهب أبو (7)فمختلف فيه بني النحاة، فمنهم من حكم عليه ابلشذوذ؛ إلعمال )الت( يف غري الزمان

علي إىل أن )الت( يف البيت مهملة، و)َهنَّا( يف موضع نصب على الظرفية، واملصدر املؤول من أن 
، وذهب ابن عصفور إىل أن )َهنَّا( اسم )الت( و)حّنت( (8)املقدرة، و)حّنت( يف موضع رفع ابالبتداء

 .(9)يف معرفة، كذا ذكر ابن مالكخربها، وهذا مردود؛ إلخراجه )َهنَّا( عن الظرفية، وإلعماله )الت( 
الثاين: أن حيذف أحد معموليها، واألكثر حذف االسم، وعكس ذلك قليل، قال سيبويه: "وزعموا أن 

 . وقال ابن مالك: (10)بعضهم قرأ )والت حنُي مناص( وهي قليلة"
 (11) ُس َقلْ الرَّْفِع َفَشا َواْلَعكْ  ذيَوَحْذُف  ...  ِسَوى ِح نيٍّ َعَم لْ  يفَوَما ِلاَلَت 

                                                 

 .1/254ينظر: مغين اللبيب  ((1
 .1/57ينظر: الكتاب  ((2
 .1/377شرح التسهيل  ((3
 .1/270، شرح التصريح 2/644البيت من الكامل، قائله: مشرذل الليثي، وهو من شواهد: املقاصد النحوية  ((4
 .1/289أوضح املسالك  ((5
 .1/382البيت من الكامل، قائله: شبيب بن ُجعيل التغليب، هكذا يف: املقاصد النحوية  ((6
 .1/177ينظر: شرح كافية ابن احلاجب  ((7
 .489ينظر: اجلين الداين، ص  ((8
 .1/445ينظر: شرح الكافية الشافية  ((9

 .1/58الكتاب  ((10
 .20ألفية ابن مالك، ص  ((11
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 .(1)وقال ابن هشام: "ومن القليل قراءة بعضهم برفع احلني"
هكذا وصف النحاة بقاء االسم وحذف اخلرب بعد )الت( العاملة عمل ليس، مستدلني ابآلية الكرمية 

 .(2)اليت صّدر بعضهم حديثه عنها أبهنا شاذة
 النموذج اخلامس:
ِمْن ُدوِن اّللَِّ ِعَباد  أَْمثَاُلُكمْ  ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ قرئ قوله تعاىل: 

، برفع )الذين(، ونصب )عباد( على (3)
 ، وإعمال )إّن( إعمال ليس للنحاة فيه مذهبان:(4)أهنما معموالن ل  )إن( النافية العاملة عمل ليس

إن أحد )األول: اإلعمال؛ لثبوته يف النثر والنظم فمن ذلك قوهلم: )إن ذلك انفعك وال ضارك(، وقوهلم: 
 ، وقول الشاعر:(5)خريًا من أحد إال ابلعافية(، وقول األعرايب: إّن قائًما، يريد: إْن أان قائًما

 (6) ْن ُهَو ُمْستَ ْولِيا َعَلى َأَحدٍّ ... إالَّ َعَلى َأْضَعِف اْلَمَجاِننيِ إِ 
 وقول اآلخر:

َغى َعَلْيِه فَ ُيْخَذالِإْن اْلَمرُء َمْيتا اِبْنِقَضاِء َحَياتِِه ... َوَلِكْن أِبَْن   (7) يُ ب ْ

، واختلف النقل عن سيبويه (8)هذا مذهب الكسائي، وأكثر الكوفيني، وابن السرّاج والفارسي، وابن جيّن 
، فأكد ابن مالك موافقتهما للمجوزين بقوله: "وأكثر النحويني يزعمون أن مذهب سيبويه يف (9)واملربد

مذهبه فيها اإلعمال... وصرّح أبو العباس املربد إبعمال )إن(  )إن( النافية اإلمهال، وكالمه مشعر أبن
 .(10)عمل ليس، واتبعه أبو علي وأبو الفتح بن جيّن"

                                                 

 .1/287أوضح املسالك  ((1
 .1/374ينظر: شرح األمشوين  ((2
 .194سورة األعراف:  ((3
 .5/250يط ، البحر احمل1/270ُنسبت هذه القراءة إىل سعيد بن جبري. ينظر: احملتسب  ((4
 .209ينظر: اجلين الداين، ص  ((5
 .152البيت من املنسرح. قائله جمهول، وهو من شواهد: شرح ابن الناظم، ص  ((6
 .1/369البيت من الطويل، قائله جمهول، وهو من شواهد: شرح األمشوين  ((7
 .1/271ينظر: شرح التصريح  ((8
 .1/368، شرح األمشوين 1/512ينظر: توضيح املقاصد  ((9

 .1/375شرح التسهيل  ((10
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وعلى هذا املذهب ُخّرجت القراءة السابقة، قال املرادي: "وجعل ابن جيّن من ذلك قراءة سعيد بن جبري 
 .(1))إن الذين تدُعوَن من دون هللا عباًدا أمثالكم("

ِإِن ، كقوله تعاىل: (3)، وهذا يكثر وجوده يف كالم العرب(2)ين: اإلمهال؛ لعدم اختصاص )إن(الثا
اْلَكاِفُروَن ِإالَّ يِف ُغُرورٍّ 

، وهو مذهب مجهور البصريني، والفراء، وذهب ابن هشام إىل أن إعماهلا اندر، (4)
 .(6)ندر إجراء )إن( النافية جمرى ليس"، وسبقه ابن الناظم بقوله: "وقد (5)وأنه لغة خاصة أبهل العالية

وأخريًا أُفّضل األخذ مبذهب اجملوزين؛ لكثرة النصوص الواردة يف إعمال )إن(، وتنوعها، وعدم اقتصارها 
 .(7)على النظم، ولتصحيح املتأخرين كاملرادي وأيب حيان األمشوين إعماهلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/512توضيح املقاصد  ((1
 .2/116ينظر: مهع اهلوامع  ((2
 .210ينظر: اجلين الداين، ص  ((3
 .20سورة امللك:  ((4
 .1/291ينظر: أوضح املسالك،  ((5
 .152شرح ابن الناظم، ص  ((6
 .1/368 ، شرح األمشوين 1/512د ينظر: توضيح املقاص ((7
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 اخلامتة
 -سّجل أهم النتائجإذ أُ – وأاناملتعارف عليه أن اخلامتة تكون حلوصلة النتائج اليت توصل إليها الباحث، 

ال أّدعي السبق، وإمنا هي حماولة أردت هبا تذكري الدارسني أبن بعض املوضوعات ميكن إحياؤها بصورة 
 أفضل مما قمت به.

لت تياراهتم وخترجياهتم لنماذج من القراءات الشاذة ونظائرها، توصوبعد هذه الرحلة مع النحاة وآرائهم، واخ
 إىل نتائج من أمهها:

 أن ما ُعّد من القراءات شاذًّا له نظري من كالم العرب نظًما ونثرًا، وأحيااًن يكون نظريه من النظم فقط. -
منا تذكر ال توصف، وإ -غالًبا–أن وصف النحاة للقراءات خيتلف عن وصفهم لنظريها، فالقراءات  -

اتلية ملا يقّعده النحوي، وإن وصفها فإنه يصّدر حديثه عنها أبهنا شاذة أو اندرة، أو قليلة؛ وأما النظري 
 عليه أبنه قبيح. كمفقد حي         -فباإلضافة إىل األوصاف السابقة–
ال يعين  -عندهم–؛ ألن شذوذهاأن النحاة يستدلون على آرائهم واختياراهتم، ومذاهبهم بقراءات شاّذة -

 أهنا ال حيتج هبا يف اللغة.
 أن اختالف النحاة يف املذهب ال يعين عدم اتفاقهم على مسائل خالفية. -
أن ما عّد شاذًّا من القراءات ونظريها، له جمّوزوه من العلماء الذين هلم دور يف وضع قواعد النحو  -

 العريب، كاألخفش ويونس والفراء وغريهم.
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