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 كتاب إعراب القراءات السبع وعللها

 هـ(603إىل  ابن خالووه األصبهاني )ت املنسوب خطًأ

 دراسة يف تصحوح نسبة الكتاب 

 

أ.م.د. نوفل علي جمود الراوي


 

24/2/2010روخ القبول:أت  11/1/2010روخ التقدوم:أت  

ح وتسكف بو النفوس، والصالة الحمد هلل الذي بذكره تتـ الصالحات وتنفرج بو اليمـو وتسعد بو الرو     
ـْ والسالـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وأصحابو ومف واله إلى يـو الديف الموصوؼ بقولو تعالى :  َوِقُفوُى

 . ِإنَُّيـ مَّْسُئوُلوفَ 
 وبعد :  

قضيتنا في ىذا البحث ليست مجرد إثبات نسبة كتاب أو تصحيح ىذه النسبة بؿ بما يترتب عمييا       
ور عممية يعرفيا القاصي والداني مف أولي النظر والمعرفة  واالختصاص ، فمو اعتمد باحث ما مف أم

عمى النسبة الخاطئة لمكتاب فستكوف فكرتو مرتبكة ألنَّو قدـ ما حقو التأخير ، وأخر ما حقو التقديـ ،إذ 
 . لحديثةمف المعمـو في أصوؿ كتابة البحث مراعاة تقديـ المصادر القديمة عمى المصادر ا

وأرى مف المفيد ىنا أف أستيؿ حديثي في حكاية أروييا ليا صمة بموضوعنا ػ مف غير إطالة ػ ما    
عمؽ في ذىني صبيحة يـو مناقشتي لرسالتي لمماجستير الموسومة بػ : )التوجيو المغوي والنحوي 

اقشة وىو لجنة المن ، فقد سألني أحد أعضاءٕٔٓٓ/ٖ/ٕٗلمقراءات القرآنية عند ابف خالويو( بتاريخ 
ـَ لـ ترجع إلى كتاب )إعراب القراءات( البف خالويو وأنت قد الدكتور جمعة حسيف محمد ، قائاًل : ل

درست التوجيو المغوي والنحوي لمقراءات القرآنية في كؿ كتب ابف خالويو؟ فأجبتو: أني لـ استطع 
مينا في تمؾ السنوات العجاؼ منعني الحصوؿ عمى ذلؾ الكتاب؛ ألفَّ الحصار االقتصادي الذي فرض ع

والباحثيف مف االطالع عمى ما أنتجو الفكر العربي في كثير مف المجاالت واالختصاصات ، وكنت 
أظف في وقتيا أفَّ كتاب الحجة ىو نفسو كتاب إعراب القراءات ، بناًء عمى ما كاف محقؽ كتاب الحجة 
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طبعتو الثانية لمكتاب : ))إفَّ الذي يطمئف إليو القمب ، الدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر قد قالو في مقدمة 
ويرتضيو العقؿ أفَّ كتاب القراءات المنسوب إلى ابف خالويو في كتب الطبقات ىو كتاب الحجة نفسو؛ 

، فبقي ىذا الحوار (ٔ)ألنَّو ال يعقؿ أف يكرر ابف خالويو ما كتبو أستاذه ابف مجاىد في القراءات ...((
إلى أف سنحت الفرصة ووقع نظري في إحدى المكتبات في شارع النجيفي عمى كتاب  عالًقا في ذىني

)إعراب القراءات السبع وعمميا(، فاشتريت الكتاب فرًحا مسروًرا، ظًنا مني أفَّ الكتاب البف خالويو 
ىػ( لكني فوجئت بأفَّ اسـ مؤلؼ ىذا الكتاب عمى الغالؼ ىو )أبو جعفر محمد بف ٖٓٚالنحوي )ت

ىػ(، ما دفعني إلى المباشرة بقراءة الكتاب بكؿ  ٖٓٙبف نصر بف خالويو األصبياني المتوفى سنة أحمد 
دقة وحذر، بدًءا مف ترجمة المصنؼ ومقدمة المحقؽ )أبي محمد األسيوطي( وانتياًء بآخر سورة الناس 

ث أيَّما اقتناع أواًل ، ، ونمكث في بحثنا ىذا مصححيف تمؾ النسبة باألدلة والبراىيف التي اقتنع بيا الباح
والتي ستقنع القارئ ػ إف شاء اهلل تعالى ػ ثانًيا، وسنعرض ىذه األدلة بعد تقسيميا قسميف: قسـٌ أدلتو مف 

 خارج الكتاب، وآخر أدلتو مف داخمو.

 القسم األول :  
المحقق  قبؿ أف نستعرض عمؿ المحقؽ )األسيوطي( في الكتاب ، نقدـ ىنا موجًزا عف شروط أواًل :   

الذي ينبغي عميو أف يكوف عارًفا بعمـ التحقيؽ وأف يكوف متحمًيا بصفات وخصائص تؤىمو  الماهر
لتحمؿ األمانة العممية التي أودعيا أسالفنا بيف أيدينا ، وما ينبغي عمى المحقؽ أف يفعمو تجاه المخطوط 

لفو بقدر اإلمكاف ، فيذه العممية الذي يرـو العكوؼ عمى تحقيقو ليخرجو إلى نور الطباعة كما أراده مؤ 
ف كانت شاقة لكنيا غير مستحيمة ، فمف الشروط التي تؤىؿ المرء لإلقداـ عمى تحقيؽ مخطوط ما ػ  وا 
نذكرىا بإيجاز شديد ػ أف يكوف مف اختصاصو، وأف يقرأ المحقؽ نسخ المخطوط إذا كانت لو أكثر مف 

قة بيف ىذه النسخ بعد استخالص نسخة واحدة عمى نسخة واحدة بكؿ دقة وأناة، وأف يجري موازنة دقي
وفؽ شروط معينة تكوف ىي النسخة األـ أو األصؿ أو القريبة مف األصؿ التي يعتمدىا في ىذه العممية 
أعني عممية المقابمة بيف النسخ، وأف يتحقؽ مف صحة العنواف عمى الغالؼ ، وصحة اسـ المؤلؼ 

المؤلؼ، وأف يقدـ بعد إنجاز تحقيؽ المخطوط دراسة يأنس  والتأكد مف صحة نسبة ىذا الكتاب ليذا
وصًفا عممًيا  المحقق الماهرالمحققوف بتسميتيا بػ : )مقدمة التحقيؽ ، أو مقدمة المحقؽ( يقدِّـ فييا 
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دقيًقا لعممو بدًءا مف اختيار المخطوط ، وتوثيؽ نسبة الكتاب إلى مؤلفو وتوثيؽ نسبة المؤلؼ لممخطوط 
لى أماكف وجود نسخ المخطوط ، أو المكتبات التي تحتفظ بيا ، والمقابمة بيف النسخ ، واإلشارة إ

ووصؼ النسخ مف حيث نوع الخطوط التي كتبت بيا ونوع الورؽ وعدد األوراؽ واسماء الناسخيف إذا 
كاف العمؿ عمى أكثر مف نسخة واحدة ، ثـ يذكر في ىذه المقدمة األسس التي حممتو عمى اختيار 

ف النسخ لتكوف ىي النسخة األـ أو األصؿ لكؿ النسخ ، ثـ يشرح عممو في التحقيؽ مف تخريج نسخة م
اآليات القرآنية والقراءات القرآنية ، وتخريج األحاديث النبوية واألشعار واألمثاؿ والحكـ والتعريؼ 

يؼ باألعالـ الذيف يرد ذكرىـ في نص المخطوط واإلشارة إلى مواضع السقط والبياض والتحر 
والتصحيؼ ، ويحبذ أف يقدـ المحقؽ في نياية مقدمتو ىذه صوًرا ألوائؿ المخطوط ونيايتو توثيًقا لعممو ، 

 المحققويشفع ىذا كمو بصناعة فيارس عممية مفيدة .... إلى غير ذلؾ مف األصوؿ العممية في عمؿ 
 التي ال مجاؿ لتجاىميا ميما تعددت األسباب . الماهر
ف كاف مشكوًرا أنَّو أحيا أما محقؽ كتا       ب )إعراب القراءات السبع وعمميا( )أبو محمد األسيوطي( وا 

لنا كتاًبا لواله لظؿ في ظممات المكتبات محفوًظا فييا ، لكنو غفؿ عف كؿ ذلؾ عمًدا أو مف غير عمد 
ية قرآنية لكف ىذا ال يعفيو مف النقد ؛ ألنَّو بصنيعو يكوف كمف أعاد وديعة إلى غير صاحبيا ، فال آ

ُخرَِّجت وال حديثًا نبوًيا ُخرَِّج وال شعًرا وال نثًرا ، وال توثيًقا لنقوؿ المؤلؼ مف المصادر والمراجع ... وال 
إشارًة إلى ما وقع في الكتاب مف سقط أو وبياض ، مف ذلؾ السقط الحاصؿ في قولو : ))قاؿ تعالى : 

 َْفِإَذا َفَرْغَت َفانَصب
مرَّ بقـو  عف عمي عف أبي عبيد أفَّ النبي  (ٕ)عبداف ، حدثني أحمد بف (ٔ)

يربعوف حجًرا ، فقاؿ ما ىذا ؟ قالوا حجر األشداء ، قاؿ : أوال أدلكـ عمى أشدكـ ، َمف َممَؾ نفسو عند 
، ومثمو أفَّ العرب تقوؿ : الغضب غوؿ الحميـ ، أي :  الغضب ، قاؿ أبو عبد اهلل وصدؽ رسوؿ اهلل 

ربعوف حجًرا : الربع اإلشالة ليعمـ بذلؾ قوة اإلنساف مف ضعفو ، ويقاؿ لمعصا التي ىالكو ، ومعنى ي
 ُيْحَمؿ بيا الجوالؽ : المربعة ، وينشده : 

 أين الشاظان وأين المربعة       وأين وسق الناقة المطبَّعة
 .  (ٖ) ويروى : الجمنفعة ، وتفسير ىذا البيت في كتاب .....((

                                                 

 . ٚ:سورة الشرح آ  (ٔ) 
 ف خالويو عمى ما سنبينو الحًقا  .وىو مف شيوخ اب(ٕ) 
 (ٖ)  :ٕ/ٕ٘ٛ  . 
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حقؽ ىو نسخ الكتاب وشكمو فقط ، أما مقدمة التحقيؽ فقد ذكر فييا أىمية الكتاب فكؿ ما فعمو الم     
وعمو كعب مؤلفو في عمـ النحو والمغة والقراءات القرآنية وىو يشير في كالمو إلى )أبي جعفر محمد بف 
أحمد بف نصر بف خالويو األصبياني الصيدالني( الذي نقؿ ترجمة طويمة لو مف كتاب )سير أعالـ 

نبالء( وسنعرض ىذه الترجمة فيما يستقبمنا مف حديث، ثـ قدـ موجًزا عف شروط صحة القراءة القرآنية ال
ىػ( ، ولـ يشر إلى أفَّ الكتاب ٖٖٛنقاًل مف كتاب النشر في القراءات العشر البف الجزري المتوفى سنة )

كيؼ ما نصو : ))نجز موضوع في جزأيف اثنيف ، فقد جاء في نياية الجزء األوؿ في نياية سورة ال
النصؼ األوؿ مف الكتاب ، ويتموه في الجزء الثاني مف سورة مريـ عمييا السالـ(( ، ثـ جاء بعد نص 
المؤلؼ ىذا مباشرة نص الناسخ قاؿ فيو : ))وفرغ مف تحرير ىذا الكتاب العبد المذنب الفقير المحتاج 

بف األبيري بتاريخ منتصؼ شواؿ سنة ستمائة إلى رحمة اهلل تعالى أبو القاسـ أحمد بف فرَّاج بف سرو 
، وفي ىذا دليؿ عمى أفَّ مؤلؼ الكتاب ليس (ٔ)حامًدا اهلل تعالى مصمًيا عمى نبيو محمد وآلو أجمعيف((

ىػ( ؛ ألنو مف النادر أف ُيْنَسخ الكتاب قبؿ وفاة ٖٓٙالمزعـو ابف خالويو األصبياني المتوفى سنة )
لؾ بعبارات موحية إلى أفَّ مؤلفو ما زاؿ عمى قيد الحياة ، أو أنَّو قرأه عمى مؤلِّفو مف دوف اإلشارة إلى ذ

المؤلؼ ، أو أنَّو أماله عميو ، فضاًل عف ذلؾ المطابقة التي نجدىا بيف تاريخ النسخ المذكور والتاريخ 
عمى قدـ  الذي أشار إليو الدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر في مقدمة طبعتو األولى لكتاب الحجة في حديثو

ىػ ، وىو ٜٙٗنسخ كتاب الحجة فقاؿ : ))وتاريخ نسخ الحجة الذي قمت بتحقيقو قديـ؛ ألنَّو نسخ سنة 
تاريخ قريب مف عصر المؤلؼ بمئة وعشريف عاًما عمى حيف نجد كتاب القراءات المصور بمعيد 

ىػ ، بخطوط مختمفة آخرىا خط صديؽ بف عريف محمد بف  ٓٓٙالمخطوطات نسخ سنة 
،فيمكننا أف نتخذ ىذا القوؿ دلياًل عمى أفَّ كتاب القراءات المخطوط والمصور عمى شريط (ٕ)ف((الحس

( ىو البف خالويو النحوي وليس ٕ٘مايكرو فيمـ والمحفوظ في معيد مخطوطات الجامعة العربية بالرقـ )
 لغيره .

ثنتيف حددىما بقولو: فاقتصر عمؿ المحقؽ)أبي محمد األسيوطي( في تحقيؽ الكتاب عمى نقطتيف ا   
))األولى : تشكيؿ النص شكاًل كاماًل، والثانية : التعميؽ عمى بعض المواضع التي تحتاج إلى 

                                                 

 (ٔ)  :ٔ/ٕٗٗ . 
 (ٕ) :ٕٙ. 
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، وعند العودة إلى تعميقاتو المعدودة وجدناه قد عمؽ عمى ما ال ضرورة فيو وما ال يحتاج إلى  (ٔ)تعميؽ((
في سبب تسبيع ابف مجاىد لمسبعة  (ٖ)لثانية، وا(ٕ)تعميؽ ، فكانت تعميقتو األولى في تعريؼ اإلعراب

أكمؿ فييا ما ذكره في التعميقة السابقة  (ٗ)وذكر شروط القراءة الصحيحة نقاًل مف كتاب النشر، والثالثة
ف كاف قد وضع ليا ىامًشا منفصاًل لكنو بحؽ ىامش في غير موضعو إذ كاف قد وضعو بعد قوؿ ابف  وا 

ختالفيـ حرًفا حرًفا مف كتاب السبعة عمى ابف مجاىد أربع مرات ، خالويو : ))وقرأت حروؼ السبعة وا
ففي نياية ىذا الكالـ وضع المحقؽ رقًما وقاؿ في اليامش:  وحروؼ الكسائي صنعتو مرتيف عميو((

))قاؿ ابف الجزري في النشر: وقولنا وصح سندىا فإنا نعني بو أف يروي تمؾ القراءة العدؿ الضابط عف 
فالعالقة بيف ىذا المتف وىذه التعميقة مبتورة تماًما، ثـ وضع تعميقتيف أخرييف أكمؿ فييما  (٘)مثمو .....((

، ثـ قدَّـ تعميقة (ٙ)ما كاف ابف الجزري قد ذكره عف معنى الحرؼ، وسبب نزوؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ
مة ميمة في بياف غريبة في موضعيا ذكر فييا حكـ التجويد نقال مف كتاب النشر ػ أيًضا ػ فقاؿ: ))تتم

، وكؿ تعميقة مف ىذه التعميقات المشار إلييا قد (ٚ)حكـ التجويد، قاؿ شمس القراء ابف الجزري ...((
أخذت صفحة كاممة مف صفحات الكتاب بؿ وزادت عمى الصفحة الواحدة أحياًنا ، والتعميقة األخرى جاء 

لتعميقات األخر التي بمغت عشريف تعميقة فكنت ػ ، أما ا (ٛ)فييا : ))فمنذكر طرًفا مف الفوائد في الفاتحة((
ػ عذًرا أقوليا ػ كميا في غير محميا ، وليست ذات قيمة أو فائدة عممية إذ ال تعدو أف تكوف إعادة لما 
ذكره المؤلؼ عف ياءات اإلضافة أو الياءات الزائدة ، مف ذلؾ تعميقتو عمى ما قالو ابف خالويو: 

ِإنِّي َأَرى َما ، و  ِإنِّي َأَخاُؼ المَّوَ [ في ياءيف : ٛٗني : سورة األنفاؿ آ ))واختمفوا في ىذه السورة ]يع
، ففتحيا ابف كثير ونافع وأبو عمرو وأسكنيا الباقوف(( فقاؿ المحقؽ معمًِّقا عمى ىذا القوؿ :  اَل َتَرْوفَ 

إني أخاؼ  " فتحيما : فييا ياءات اإلضافة ياءاف " إني أرى ،  ٖٖٔ))قاؿ ابف الجزري في النشر ص/

                                                 

 (ٔ) : =ٔ/ٙ  . 
 (ٕ) : =ٔ/ٚ  . 
 (ٖ) : =ٔ/ٔٔ . 
 (ٗ) :=ٔ/ٔ٘ . 
 (٘) :ٔ/ٔ٘ . 
 (ٙ) :=ٔ/ٔٚ . 
 .  ٖٕػ ٕٕ/ٔ:(ٚ) 
 (ٛ)  : =ٔ/ٖٙ . 
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، فضاًل عف كوف ىذه (ٔ)المدنياف وابف كثير وأبو عمرو وليس فييما شيء مف الزوائد واهلل الموفؽ((
التعميقات منقولة بنصيا مف كتاب النشر في القراءات العشر لممؤلؼ ابف الجزري الذي توفى بعد ابف 

ـ أو يعمؽ عميو ممف سبؽ ابف خالويو ( سنة، وكاف مف األجدر بو أف يوثؽ ىذا الكالٖٙٗخالويو بػ )
أي ممف توفى قبمو،فمنيج التحقيؽ يقـو عمى أساس توثيؽ النقوؿ أو إضافة التعميقات ممف توفى قبؿ 
مؤلؼ المخطوط ال ممف توفى بعده؛ لمعرفة ما إذا كاف المؤلؼ قد نقؿ ممف سبقو أـ كاف مجتيًدا فيما 

 ذكره ورائًدا فيو.

الظف مف حسف الفطف(( ، وعمؿ المحقؽ األسيوطي بالطريقة التي أشرنا إلييا  قيؿ قديًما : ))سوء   
يدفعنا إلى الظف والتشكيؾ بصحة نسبة الكتاب إلى ابف خالويو األصبياني مرة ، ويدفعنا إلى اإلصرار 

 عمى أفَّ الكتاب البف خالويو النحوي ال لغيره مرة ثانية.  
تي تعنى بتراجـ األعالـ وسيرىـ ، وبعد قراءة ما كتب عف ابف عند العودة إلى الكتب ال ثانًيا :    

خالويو األصبياني الصيدالني ، وابف خالويو النحوي يمكننا أف نجد دلياًل وافًيا وشافًيا يقنعنا بأفَّ مؤلؼ 
الكتاب ىو أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالويو النحوي صاحب التصانيؼ الكثيرة والمؤلفات الجميمة 

سيما في عمـ القراءات القرآنية، فقد ترجـ البف خالويو األصبياني الصيدالني عدد مف الرجاؿ وال
ترجمات متنوعة منيا ترجمات قصيرة ال تتجاوز ذكر اسمو وكنيتو ولقبو ومينتو وشيرتو وروايتو لممعجـ 

تاب: )تاريخ اإلسالـ(، ،إالَّ ترجمتيف اثنتيف جاءتا مفصمتيف لو، األولى في ك(ٕ)الكبير لمطبراني ووفاتو
ىػ( بيد أفَّ ٛٗٚ،وكمتاىما لمحافظ شمس الديف الذىبي )ت(ٖ)والثانية أيًضا في كتاب )سير أعالـ النبالء(

أفَّ الترجمة الثانية كانت أوجز منيا في سرد أسماء شيوخ ابف خالويو األصبياني وتالمذتو، والترجمة 
، وننقؿ (ٗ)ا فيما أطمؽ عميو بػ: )ترجمة المصنؼ(الثانية ىي التي اعتمدىا )األسيوطي( إذ نقميا بنصي

                                                 

 (ٔ):ٔ/ٕٔٗ  . 
، و دوؿ  ٚ/٘ـ : ٜٙٙٔىػػ ػٖٙٛٔتحقيػؽ: صػالح الػديف المنجػد، الكويػت،  = : العبػر فػي خبػر َمػف غبػر: لشػمس الػديف الػذىبي، (ٕ) 

، و النجػـو الزاىػرة فػي  ٓٔٔ/ٕـ : ٜٗٚٔاإلسػالـ ػ لمػذىبي أيًضػا ، تحقيػؽ : فيػيـ محمػد شػمتوت و محمػد مصػطفى إبػراىيـ ، مصػر ، 
،وشػذرات الػذىب فػي  ٖٜٔ/ٙـ : ٖٜٙٔة ، أخبار مصر والقاىرة: لجماؿ الػديف أبػي المحاسػف يوسػؼ بػف تغػري بػردي األتػابكي ، القػاىر 

 . ٔٔػ ٓٔ/٘:  ٜٜٚٔ/ٜٜٖٔ، بيروت، ٕأخبار مف َذىب: ألبي الفالح عبد الحي بف أحمد بف العماد الحنبمي، ط
 (ٖ) : =ٕٔ /ٖٗٓ  . 
 .  ٗػٖ/ٔ= : (ٗ) 
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محمد بف أحمد بف نصر بف : ))(ٔ)الترجمة األولى بنصيا كي ينتفع منيا في إثبات الدليؿ ، فقاؿ الذىبي
، سبط حسيف بف منده ، ولد األصبهانيأبو جعفر  الصيدالنيأبي الفتح الحسيف بف محمد بف خالويو 

مئة ، وحضر أبا عمي الحداد، وأبا منصور محمود بف إسماعيؿ ليمة عيد األضحى سنة تسع وخمس
الصيرفي، وأبا الخير عبد الكريـ بف عمي فورجو ، وحمزة بف العباس العموي، وأبا الوفاء عبد الجبار بف 

أبي بكر الذكواني ،وجعفر بف عبد الواحد  الفضؿ األموي الراوي عف أبي القاسـ عبد الرحمف بف
حمد بف أحمد بف أبي نزار، وجماعة، وسمع جميع )المعجـ الكبير( لمطبراني، مف الثقفي،وأبا عدناف م

فاطمة الجوزدانية في سنة عشريف وخمسمئة، وىو آخر َمف روى بالحضور عمَّف ذكرنا، وروى عنو: أبو 
موسى ابف الحافظ، ومحمد بف عمر العثماني، ومحمد بف أحمد الزنجاني، وبدؿ التبريزي، والحافظ 

والحافظ ابف خميؿ، والحسف بف يونس سبط داود بف معمر، وعبد اهلل بف عبد األعمى القطاف،  الضياء،
سماعيؿ بف ظفر، وأبو الخطاب عمر بف دحية، وآخروف، وباإلجازة:  وعبد اهلل بف يوسؼ بف الممط، وا 

اف، أحمد بف أبي الخير، والشيخ شمس الديف، والشيخ الفخر، والكماؿ عبد الرحيـ، وأحمد بف شيب
سماعيؿ العسقالني، والبرىاف إبراىيـ بف الدرجي، وغيرىـ ، وكاف يعرؼ بسمفو، قرأت بخط الضياء:  وا 

 أنو توفي في سمخ رجب. وقد سمع منو الضياء شيًئا كثيًرا(( .
فيذه الترجمة الطويمة وسواىا مف الترجمات القصيرة لـ تشر صراحة أو ضمًنا إلى اسـ أي كتاب     

تشر إلى أنو كاف متخصًصا بعمـ القراءات القرآنية أو بعمـ مف عمـو المغة التي ليا مف كتبو ، ولـ 
رجاليا المعروفوف حتى يقاؿ أنَّو قد وضع كتاًبا عنوانو )إعراب القراءات القرآنية(، بؿ كؿ ما قيؿ عنو 

اهلل الجوزدانية  أنَّو سمع عف المذكوريف سمًفا في ترجمتو وتفرد بالرواية عنيـ، وسمع مف فاطمة بنت عبد
المنفردة برواية المعجـ الكبير برواية ابف ريذة عف المؤلؼ وىو ابف إحدى عشرة سنة ، وفي مقابؿ ذلؾ 
فال نعدـ في أي كتاب فيو ترجمة لمحسيف بف أحمد بف خالويو النحوي ذكر عدد مف مؤلفاتو في المغة 

جمات تطوؿ أحياًنا وتقصر أحياًنا أخرى يمكننا والنحو والقراءات القرآنية ، فبعد قراءة ما كتب عنو مف تر 
: الحسيف بف أحمد بف أف نقدـ ترجمة مختصرة ليذا العالـ الجميؿ متضمنة أسماء شيوخو،ومؤلفاتو، فيو

خالويو بف حمداف أبو عبد اهلل  اليمذاني النحوي  إماـ المغة والعربية وغيرىما مف العمـو األدبية، دخؿ 
سنة أربع عشرة وثالثمئة، وقرأ القرآف عمى أبي بكر أحمد بف موسى بف العباس بف بغداد طالًبا لمعمـ في 

                                                 

، وشػػعيب األرنػػؤوط ، تػػاريخ اإلسػػالـ  ووفيػػات المشػػاىير واألعػػالـ ػ لشػػمس الػػديف الػػذىبي ، تحقيػػؽ : د. بشػػار عػػواد  (ٔ) 
 .  ٜٖٔػ ٖٛٔ/  ٖٗـ : ٜٛٛٔىػ ػ ٛٓٗٔود.صالح ميدي عباس ، بيروت ، 



 دراسة يف تصحوح نسبة الكتاب  هـ(603املنسوب خطًا إىل  ابن خالووه األصبهاني )ت وعللها كتاب إعراب القراءات السبع 
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براىيـ ٕٖٔوالنحو واألدب عمى أبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدي )ت ،ىػ(ٕٖٗمجاىد ) ىػ(، وا 
ىػ(، وأبي بكر محمد بف القاسـ بف ٖٕٖبف محمد بف عرفة بف سميماف بف المغيرة، الممقب بنفطويو )ت

ىػ( ، وسمع الحديث ٖ٘ٗىػ(، ومحمد بف عبد الواحد بف أبي عمر الزاىد )تٕٖٛر بف األنباري )تبشا
وأبي العباس أحمد بف محمد بف سعيد بف عقدة  ،ىػ(ٖٖٔبف مخمد بف حفص العطار )ت مف محمد

ىػ(، وأممى الحديث بجامع المدينة ، وتتممذ عميو كثير مف العمماء أشيرىـ: عبد المنعـ بف ٕٖٖ)ت
ىػ(، والمعافى بف زكريا النيرواني ٖٖٛىػ(، وأبو بكر الخوارزمي محمد بف العباس )تٖٓٛمبوف )تغ
ىػ(، وأبو الحسف محمد بف عبد اهلل ٜٖٔىػ(، وأبو القاسـ النحوي سعيد بف سعيد الفارقي )تٜٖٓ)ت

بد اهلل ىػ(، وأبو الحسف النصيبيني محمد بف عثماف بف الحسف بف عٜٖٗالشاعر الشيير بالسالمي )ت
ىػ( ، وآخروف ، ثـ سكف حمب واختص بسيؼ الدولة بف حمداف وأوالده ، وىناؾ انتشر عممو ٙٓٗ)ت

وروايتو ؛ ولو مع المتنبي مناظرات ،  وكاف أحد أفراد الدىر في كؿ قسـ مف أقساـ العمـ واألدب ؛ 
أقيـ بو لساني ، فقاؿ : أنا وكانت الرحمة إليو مف اآلفاؽ ، وقاؿ لو رجؿ : أريد أف أتعمـ مف العربية ما 

ىػ( ، ولو مف ٖٓٚمنذ خمسيف سنة أتعمـ النحو ، ما تعممت ما أقيـ بو لساني . توفي بحمب سنة )
 التصانيؼ :

 
األبنية / األخبار في الرياض / أسماء األسد / أسماء الحية / أسماء ساعات الميؿ/ االشتقاؽ /   

 / إعراب القراءات /ـ / أطرغش في المغة / إعراب السبعة اشتقاؽ ابف خالويو / اشتقاؽ الشيور و األيا
/ األفؽ /ىاآلؿ / األلفات / األلقاب / أمالي ابف  إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم/  إعراب القرآن

خالويو / البديع في القراءات الثماف /تذكرتو / تقفية ما اتفؽ لفظو واختمؼ معناه /الجمؿ في النحو 
/رسالة في أسماء الريح / رسالة في قولو : )ربنا لؾ الحمد( / رسالة مشكاة  راءات السبعالحجة في الق/

العيف / الزنبيؿ المدور / شرح أسماء اهلل الحسنى / شرح ديواف ابف الحائؾ / شرح ديواف أبي فراس 
 قراءات/ الالحمداني / شرح فصيح ثعمب / شرح لقصيدة في غريب المغة لشيخو نفطويو  /غريب القرآف 

/ كتاب األلقاب / كتاب الشجر / كتاب العشرات /  كتاب المغات / المذكر  ليس في كالـ العرب /
والمؤنث / ما يجمع لفظيف مختمفيف فيجعالف عمى لفظ واحد / الماءات / المبتدئ في النحو / مختصر 
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، ونسبت كتب التراجـ ( ٕ)قصيدة بانت  سعاد شرح (ٔ)في شواذ القراءات / المقصور والممدود / الياذور/
في غريب المغة ، والصحيح انَّو ليس لو بؿ لشيخو أبي عمر الزاىد، وكاف ابف خالويو  لو كتاب العشرات

، جاء في ٜٗٛٔقد رواه عنو،وقد حقؽ ىذا الكتاب يحيى عبد الرؤوؼ جبر ،المطبعة الوطنية ، عماف، 
ف حمداف بف خالويو قاؿ أبو عبد اهلل ىذا كتاب مطمع الكتاب : ))حدثنا أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد ب

العشرات ألبي عمر الزاىد ألفيا لمحصري صاحب أبي عمر القاضي خاصة ،  وكاف أبو عمر يعارض 
بكتبو ويؤلؼ لو فاعتؿ أبو عمر فأرسؿ إليو أف أنفذ إلي أجرة شير فإني عميؿ فقاؿ لرسولو أجعؿ كمبؾ 

لو أكرمتني فأتعبتني وأىنتني فأرحتني واهلل ألجعمف العشرات عميو فقاؿ أبو عمر ارجع إليو وقؿ  ، يتبعؾ
                                                 

، ويتيمػػة الػدىر فػػي محاسػف أىػػؿ العصػر ػ لمثعػػالبي ،  ٕٗٔـ :ٜٛٚٔىػػ ػ ٜٖٛٔػ البػف النػػديـ ، بيػروت ػ لبنػػاف ،  =: الفيرسػت(ٔ) 
، و نزىػػة األلبػػاء فػػي طبقػػات األدبػػاء : ألبػػي  ٖٕٔ/ٔـ : ٜٙ٘ٔىػػػ ػ ٖ٘ٚٔ، ٕتحقيػػؽ : محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، القػػاىرة ، ط
معجػـ األدبػاء: لشػياب الػديف ، و  ٖٕٓـ :ٜ٘ٛٔىػػ ػ٘ٓٗٔ، الزرقػاء ػ األردف،  ٖالبركػات بػف األنبػاري ، تحقيػؽ: إبػراىيـ السػامرائي، ط

عمػى أنبػاه النحػاة: جمػاؿ الػديف عمػي بػف يوسػؼ إنبػاه الػرواة ،و  ٜٖٗ/ٔ:  أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي ، بيروت، بػدوف تػأريخ
وفيػات األعيػاف وأنبػاء أبنػاء ، و  ٕٖٙ/ٔ: ـ ٜ٘٘ٔىػػ ػٜٓ٘ٔـ ػٖٗٚٔىػػ ػٜٖٙٔالقفطػي، تحقيػؽ: لمحمػد أبػي الفضػؿ إبػراىيـ، القػاىرة، 

:  ـٜٚٚٔىػػ ػ ٜٖٚٔالزماف: ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر  بف خمكاف، تحقيؽ الدكتور إحساف عبػاس، بيػروت 
الُبْمَغػة ، و  ٖٕٔػػٕٕٔ/ٕ،و طبقات الشافعية الكبرى ػ لمسبكي ،بيػروت ػ لبنػاف ، د. ت :  ٖ٘ٔ/ٕ،و العبر في خبر مف غبر :  ٛٚٔ/ٕ

غايػػة النيايػػة فػػي طبقػػات ، و  ٛٔ:  ـٜٚٛٔىػػػ ػٚٓٗٔفػػي تػػراجـ أئمػػة النحػػو والمغػػة: لمفيػػروز آبػػادي، تحقيػػؽ: محمػػد المصػػري، الكويػػت 
: ـ ٜٓٛٔىػػػ ػٓٓٗٔ، بيػػروت، ٕاء: لشػػمس الػػديف أبػػو الخيػػر محمػػد بػػف محمػػد بػػف الجػػزري الدمشػػقي: عنػػي بنشػػره: برجشتراسػػر، طالقُػػرَّ 

بغيػة الوعػاة فػي طبقػات المغػوييف ،و  ٕٚٙ/ٕـ: ٜٔٚٔىػػ ػ ٜٖٓٔ، ٕ،ولسػاف الميػزاف ػ البػف حجػر العسػقالني ،بيػروت لبنػاف، ط ٗٓٔ
ىديػة العػارفيف أسػماء ،و  ٖٓ٘ػ  ٜٕ٘/ٔ:  محمػد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ، بيػروت، مػف دوف تػأريخوالنحاة: لجالؿ الديف السػيوطي، تحقيػؽ: 

، و ىديػة العػارفيف  ٕٚػ ٔٚ/ٖ،و شػذرات الػذىب :  ٕٙٔ/ٔـ : ٜٔ٘ٔالمؤلفيف وآثار المصػنفيف: إلسػماعيؿ باشػا البغػدادي، اسػتانبوؿ، 
، و الحجػة فػي القػراءات السػبع: لمحسػيف بػف  ٖٕٔ/ٕـ :  ٜٔ٘ٔانبوؿ، أسماء المؤلفيف وآثار المصنفيف: إلسماعيؿ باشػا البغػدادي، اسػت

، ط ـ  ، مقدمػة المحقػؽ ػ د. عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر ٜٔٛٔىػػ ػٔٓٗٔ، بيػروت، ٗأحمد بف خالويو، تحقيؽ: الدكتور عبد العػاؿ سػالـ مكػـر
ـ ٜٜٓٔمػدكتور محمػود جاسػـ الػدرويش ، بغػداد ، ، و ابف خالويو وجيوده في المغة مع تحقيؽ كتابو شرح مقصورة ابف دريد ػ ل ٜٔػ ٘: 
ـ ، مقدمػة المحقػؽ ػ د. أحمػد عبػد الغفػور ٜٜٚٔىػػ ػ ٜٜٖٔ،  ٕ،و لػيس فػي كػالـ العػرب ػ البػف خالويػو ، مكػة المكرمػة ، ط ٖٕٔػ ٗ: 

ة المحقػؽ ػ عبػد الػرحيـ ـ ، مقدمػٜٔٗٔىػػ ػ ٖٓٙٔ، و إعراب ثالثػيف سػورة مػف القػرآف الكػريـ: البػف خالويػو، القػاىرة،  ٗٔػ  ٖٔعطار : 
،و اتجاىػات التػأليؼ فػي القػراءات القرآنيػة مػع تحقيػؽ كتػاب البػديع البػف خالويػو ػ لجايػد زيػداف مخمػؼ ، أطروحػة  ٕٛٗػ  ٕ٘ٗمحمػود : 

 ، و جيػود ابػف خالويػو النحويػة ػ لمػدكتورٓٗػ ٜٖ/ٔـ : ٜٙٛٔىػػ ػ ٙٓٗٔدكتػوراه ، قػدميا إلػى مجمػس كميػة اآلداب ػ جامعػة بغػداد ، 
، و المصػػطمح النحػػوي عنػػد ابػػف خالويػػو دراسػػة نحويػػة موازنػػة ، ٙٔػػػ ٖـ : ٜٛٛٔىػػػ ػ ٛٓٗٔإبػػراىيـ محمػػد أحمػػد األنكػػاوي ، مصػػر ، 

 / : التمييد . ٜٜٛٔىػ ػ  ٓٔٗٔلصباح حسيف محمد ، رسالة ماجستير قدميا إلى مجمس كمية اآلداب ػ جامعة الموصؿ 
،  ٖلعبد القادر بف عمر البغدادي ، تحقيؽ عبد السػالـ ىػاروف ، مصػر ، ط =: خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ػ(ٕ) 

 .  ٖٗ/ ٔـ : ٜٛٛٔىػ ػ ٜٓٗٔ
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: ))تـ كتاب العشرات عف أبي ، وجاء في آخر النسخة ما نصو(ٔ)حسرات فأخرجيا لمناس فكانت كذلؾ((
 .(ٕ) ىػ(( ٘ٛٙعمر وىو إمالء أبي عبد اهلل الحسيف بف خالويو ألربع عشرة ليمة خمت مف صفر سنة 

لتراث الضخـ الذي أودعو ابف خالويو النحوي في المكتبة العربية يشيد لو بعمو كعبو فإفَّ ىذا ا         
، ونبوغو في ميداف العربية ، وبعد أليس مف حقنا أف نتساءؿ فنقوؿ : أليست ىذه الترجمة دلياًل عمى أفَّ 

الذي وضع ابف خالويو النحوي ىو مف وضع كتاب: )إعراب القراءات( ؟ ، فعالـ كابف خالويو النحوي 
كتاًبا في القراءات الثمانية ، وكتاًبا في شواذ القراءات ، وكتاًبا في االحتجاج لمقراءات القرآنية ، وكتاًبا 
في إعراب ثالثيف سورة مف القرآف ، وكتاًبا في إعراب القرآف ، أليس بقادٍر عمى أف يضع كتاًبا في 

ا الكتاب إليو ؟ أـ نعزو الكتاب إلى مف ال إعراب القراءات ؟ ، أليس مف حقنا بعد ىذا أف نعزو ىذ
نعرؼ لو مؤلًفا في أي عمـ مف العمـو ، أو اشتغاؿ بعمـ العربية سوى رواية عمـ مف أخذ منو عممو 

 فحسب ؟ .
ثالثًا : وصؼ المحقؽ الكتاب بقولو : ))وكتابنا ىذا ىو أحد أىـ الكتب المصنفة في ىذا الفف ، ويكتسب 

 كوف مصنفو واحًدا مف جباؿ القراءات والنحو وسعة اطالع عمى كالـ العرب((ىذا الكتاب أىميتو مف 

األصبهاني الصيدالني ، فأي ابف خالويو أحؽ بيذا الوصؼ واإلطراء الحسف الجميؿ أىو ابف خالويو (ٖ)
صاحب كتاب )ليس في كالـ العرب(، وغيره مف المصنفات التي تعبر تعبيًرا  النحويأـ ابف خالويو 

عف عمو كعبو في ىذا الفف وعمو شأنو في عمـ النحو ؟ ،والذي وصفو مف ترجـ لو بأنَّو صادًقا 
،وأستاًذ نحوًيا ولغوًيا، وصاحب (ٗ)كاف:عالًما في العربية،حافًظا لمغة، بصيًرا بالقراءة، وثقة مشيوًرا

العمـ واألدب، ، وأنَّو ))كاف أحد أفراد الدىر في كؿ قسـ مف أقساـ (٘)تصانيؼ كثيرة، وشيخ أىؿ حمب
 . (ٙ)وكانت الرحمة إليو مف األفاؽ((

                                                 

 (ٔ) :ٕٚ  . 
 (ٕ) :ٔٗ٘  . 
 . ٙمقدمة المحقؽ  : (ٖ) 
 .    ٜٕ٘/ٔ=: بغية الوعاة :(ٗ) 
 .   ٖٙ٘/ٕ= : العبر في خبر مف غبر : (٘) 
، و  ٖٕٚ/ ٔ، و غايػػة النيايػػة :  ٜٕٙ/ٖ، وطبقػػات الشػػافعية :  ٖٕٓو =: نزىػػة األلبػػاء : ،  ٜٕ٘/ ٔبغيػػة الوعػػاة :(ٙ) 

 .  ٖٕٔ/ٕاألعالـ : 
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القسم الثاني :   
مف الصحبة الحسنة التي عشتيا مع العالـ الجميؿ ابف خالويو النحوي مذ كنت طالًبا في       

الماجستير وبعد إنجازي رسالتي بعنواف: )التوجيو المغوي والنحوي لمقراءات القرآنية عند ابف خالويو ( 
معرفة جيدة بأسموبو وطريقتو في التأليؼ ، لذا سأقدـ ىنا مجماًل عف أسموبو الذي وجدتو في  تولدت لدي

 تعاممو مع كؿ مصنفاتو والسيما )إعراب القراءات السبع وعمميا( .

والدالئؿ في ىذا القسـ كثيرة نحاوؿ أف نمَـّ بيا قدر اإلمكاف إلمامة تقنع الجميع بصحة 
 نسبة ىذا الكتاب إليو . 

ػ مف منيج ابف خالويو في كؿ كتبو اإلشارة إلى مؤلفاتو التي ألفيا عندما يتطمب األمر منو ذلؾ كأف أ 
يكوف لمتأكيد عمى ثقافتو وسعة اطالعو ، أو إليجاز الكالـ واختصاره وعدـ إعادة ما سمؼ أف كتبو في 

ز واالختصار فيما كتاب سابؽ ، فيو خبير بأفَّ لكؿ مقاـ مقااًل ، وسنكشؼ عف منيجو في اإليجا
يستقبمنا مف حديث ، قاؿ الدكتور محمود جاسـ محمد الدرويش في بياف منيج ابف خالويو في شرح 
 مقصورة ابف دريد : ))اإلشارة إلى الكتب التي ألفيا، وأىمؿ اإلشارة إلى الكتب التي أخذ عنيا إالَّ نادًرا((

ديثنا عف سيرتو، أما اآلف فنشير إلى ما يتصؿ ، وكنا قد سردنا فيما سمؼ مؤلفات ابف خالويو في ح(ٔ)
 بأسموبو في تأليؼ كتبو، ونقدـ اآلف مسرًدا بعناويف مؤلفاتو التي أشار إلييا في كتبو األخرى ، وىي: 

( ، و ) ٖٔ( ، و)إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ: ٙٗٗػ األلفات =: )شرح مقصورة ابف دريد :ٔ
 ( .ٜٖٗليس في كالـ العرب: 

( ، وما ذكره موجود في كتاب إعراب ٕٖػ القراءات = : )إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ : ٕ
 . ٖٛ/  ٔالقراءات السبع وعمميا : 

( وما ذكره غير موجود في نسخة كتاب إعراب ٚٙػ إعراب السبعة = : )مختصر في شواذ القراءات: ٗ
 القراءات السبع وعمميا الذي بيف أيدينا . 

 ( .  ٖٚٔاب القرآف = : )إعراب ثالثيف سورة : ػ إعر ٘
 ( .ٕٓٛػ أسماء ساعات الميؿ = : )ليس في كالـ العرب: ٙ
 ( .ٜٖٙػ األفؽ = : )ليس في كالـ العرب: ٚ
 ( . ٓٗٔ، و  ٕ٘ػ المبتديء = : )إعراب ثالثيف سورة : ٛ

                                                 

 (ٔ)  :ٔٔ٘ . 
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( ، و ٙٚٗ( ، و )شرح مقصورة ابف دريد : ٗٗ، و  ٓٗػ الماءات = : )إعراب ثالثيف سورة : ٜ
 ( .ٜٖٛ/ٕ)إعراب القراءات السبع : 

 ( .ٖٕٔػ اآلؿ = : )شرح مقصورة ابف دريد: ٓٔ
 ( .ٙٗٗ ( ، و )شرح مقصورة ابف دريد :ٜٛػ الجمؿ في النحو =: )إعراب ثالثيف سورة : ٔٔ
 ( .ٕٕ٘(،و)شرح مقصورة ابف دريد: ٔٚٔ،  ٜٙعيف =: )إعراب ثالثيف سورة : ػ رسالة شكاة الٕٔ
 ( .ٗٔػ شرح أسماء اهلل الحسنى = : )إعراب ثالثيف سورة : ٖٔ
 ( .ٕٖٗػ ما يجمع لفظيف مختمفيف فيجعالف عمى لفظ واحد = : ) ليس في كالـ العرب : ٗٔ
 ( .ٚػ األبنية = : )مختصر في شواذ القراءات : ٘ٔ
 ( .ٗٛالمسائؿ = : )إعراب ثالثيف سورة : ػ ٙٔ
ػ مختصر في شواذ القراءات ، وكاف قد أشار إليو مرتيف ، مرة مف غير تصريح بعنوانو ، فقاؿ في ٚٔ

مقدمة كالمو في كتابو )إعراب القراءات( : ))ىذا كتاب شرحت فيو إعراب قراءات أىؿ األمصار مكة 
أعدد ذلؾ إلى ما يتصؿ باإلعراب مف مشكؿ أو تفسير وغريب ، والمدينة والبصرة والكوفة والشاـ ، ولـ 

، ومرة مصرًِّحا بعنوانو في قولو :  (ٔ) والحروؼ بالقراءة الشاذة إذ كنت قد أفردت لذلؾ كتاًبا جامًعا ...((
)) ... أما قراءة أبي ىريرة وعمر بف عبد العزيز ومحمد بف السميفع " مالؾ يـو الديف " عمى الدعاء ، 

 .(ٕ) الؾ يوـِ الديف ، فقد ذكرتو في الشواذ ، وال أذكر في ىذا الكتاب غير حروؼ السبعة وعمميا ((يام
كما ذكر في كتابو )إعراب القراءات( أسماء كتب مف مؤلفاتو ، لـ يسبؽ ألحد أف أشار إلييا مف      

 قبؿ منيا :
)يأتي نبي مف بعدي اسمو أحمد( ػ أسماء النبي ، ذكره في معرض حديثو عمى إعراب قولو تعالى : ٛٔ

، فقاؿ : )) قرأ حمزة والكسائي وابف عامر وحفص " مف بعدْي " بسكوف الياء ، والباقوف بفتحيا ، وقد 
ذكرت عمة ذلؾ في مواضع، وقاؿ الخميؿ بف أحمد : خمسة مف األنبياء ذو اسميف محمد وأحمد، 

سرائيؿ، وعيسى والمسيح،وذو النوف ويونس،و إ ػ في التنزيؿ  لياس وذو الكفؿ، و لمنبي ػ ويعقوب وا 
 . (ٖ)وغيره أكثر مف مائة اسـ قد أفردت ليا كتاًبا ... ((

                                                 

 (ٔ)  :ٔ/ٚ . 
 (ٕ)  :ٔ/ٖٚ . 
 (ٖ):ٕ/ٕٗٗ  . 
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ػ المفيد، ذكره في معرض حديثو عمى األحرؼ المقطعة فقاؿ : )) قد ذكرنا ما قاؿ العمماء في تفسير ٜٔ
نَّما أعدت ذكره ألفَّ بعض المفسريف ذكر أفَّ )حـ( ا عرابو ، وا  سـ اهلل األعظـ ، فعمى ىذا اسـ )حـ( وا 

 .(ٔ)((المفيد اهلل األعظـ سبعة أشياء حسب ما ذكرتو في كتاب 
، فقاؿ :  خضٌر واستبرؽٌ ػ اإليضاح في القرآف ، وكاف قد ذكره عندما كاف يعرب قولو تعالى : ٕٓ

" نعت لمثياب ))قرأ ابف كثير وعاصـ في رواية أبي بكر " ُخْضٍر " خفض نعت لمسندس ، و " إستبرٍؽ 
، وقرأ نافع وحفص عف عاصـ بالرفع فييما جميًعا "خضٌر " نعت لمثياب ، و " إستبرٌؽ " نسؽ ؛ ألفَّ 
اهلل قاؿ : )ويمبسوف ثياًبا خضًرا ( فجعؿ الخضر نعًتا لمثياب ، واالستبرؽ : الديباج العريض ، وقاؿ 

السموات واألرض( واحدىا إقميد ، وىو بعضيـ : أصمو فارسي معرَّب استبره، كما أف قولو : )مقاليد 
بالفارسية إكميد ، كما قاؿ )مف سجيؿ( أي : صؾٌّ ، وكميا ألفاظ وافقت العربية الفارسية ، وقاؿ آخروف 
: ىذا محاؿ ال يكوف في القرآف غير العربية ، وقد فسرت الحجة لمفريقيف في كتاب " اإليضاح في 

ي كتاب )الحجة في القراءات السبع(، فقد قاؿ في توجيو ىذه ، و ىذا النص نجده نفسو ف(ٕ)القرآف "((
القراءة ما نصو : ))خضر واستبرؽ ، يقرآف بالرفع والخفض ، فالحجة لمف رفع أنو جعؿ " الخضر " 

ْستَْبَرؽٍ نعتًا لمثياب ، وعطؼ االستبرؽ عميو ودليمو قولو :  َيْمَبُسوَف ِثَيابًا ُخْضرًا مِّف ُسنُدٍس َواِ 
 عمى (ٖ)

النعت،والحجة لمف خفض أنَّو جعؿ الخضر نعتًا لمسندس،وجعؿ االستبرؽ عطًفا عمى سندس،وأصمو 
بتو العرب فقالت: استبرؽ وىو الديباج الغميظ(( ، وقد أشار إلى ىذا الكتاب نفسو (ٗ)بالعجمة استبره فعرَّ

)قاؿ أبو عبد اهلل، وقد مف غير تصريح باسمو مرة ثانية،وذلؾ في حديثو عما ينوف وما ال ينوف فقاؿ : )
تأممت كتاب اهلل فوجدت فيو مئة وخمسيف حرًفا مما ينوف وال ينوف، وسأذكرىا جممة ليسيؿ حفظيا عمى 
مف أراد ذلؾ وما توفيقي إالَّ باهلل ... ((، وبعد أف فرغ مف ذكرىا قاؿ: )) ... وفي الصافات قرأ حمزة " 

ف أيًضا ونصب يحيى الكواكب ، فأما قراءة الحسف في ؽ " بزينة الكواكب " ، وقرأ عاصـ " بزينٍة " منو 
نَّما ذكرتو لئال يتوىـ أحدىـ أفَّ الفعؿ  القيف في جينـ كؿ كفار عنيد " فيي نوف خفيفة وليست تنويف ، وا 
نَّما ذكرتيما ألبيف عمتيما في كتاب قد أفردتو ، وفي ... وفي  ينوف ، وكذلؾ )مف لدف( ، )وكأيِّف(، وا 

                                                 

 (ٔ):ٕ/ٖٜٓ  . 
 (ٕ) :=ٕ/ٜٗٚ  . 
 .   ٕٔسورة اإلنساف آ (ٖ) 
 (ٗ) :ٖٜ٘  . 
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كؿ زوجيف " حفص عف عاصـ وكذلؾ في المؤمنوف ، فذلؾ مئة حرؼ وخمسوف حرًفا ، ىود " مف 
نَّما لـ أذكر عمميا ألني قد تقصيت ذلؾ في كتاب أفردتو لذلؾ(( ، فيذا دليؿ عمى أفَّ كتاب إعراب (ٔ) وا 

ا القراءات أسبؽ مف كتاب الحجة في التأليؼ ، وكاف الدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر قد أشار إلى ىذ
السبؽ في التأليؼ في قولو: ))ولعمو مف الجائز أف يكوف كتاب القراءات أسبؽ في التأليؼ مف كتاب 
الحجة ، ثـ لخص ىذا الكتاب وىذبو ، وجعمو مقصوًرا عمى القراءات وحدىا ، وظاىرة التمخيص ليست 

 . (ٕ) غريبة عمى ابف خالويو((
جة في القراءات السبع( بيذا االسـ بؿ ىو مف وجدير بالذكر أفَّ ابف خالويو لـ يسـ كتابو )الح        

 اجتياد المحقؽ الدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر .
إذف فيذا سمت ابف خالويو في مؤلفاتو وىي منطبقة تماـ المطابقة في كتابو )إعراب القراءات(          

 ، وىذا ما يدفعنا إلى القوؿ بأفَّ )إعراب القراءات السبع وعمميا( لو ال لغيره .
منيج ابف خالويو في كؿ مؤلفاتو التي وصمت إلينا عمى رواية ما سمع  مف شيوخو األجالء ،  ب ػ قاـ

فيذا ديدف قممو في كؿ مؤلفاتو ، و ىذا ما أشار إليو الدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر في مقدمة تحقيقو 
كتب مف النقؿ عف لكتاب الحجة في القراءات السبع( عند توثيؽ نسبتو إليو فقاؿ : ))اإلكثار في ىذه ال

، وىذا ما ألفينا عميو ابف خالويو في كتابو  الذي نحقؽ فيو صحة (ٖ)ابف مجاىد وابف األنباري وغيرىما((
نسبتو إليو ، فال تخمو صفحة أو صفحتاف مف صفحات الكتاب مف غير أف نجد فييا ذكًرا السـ شيخ أو 

لسماع ، وىذه المصطمحات لديو شيخيف أو ثالثة  مف شيوخو ، مسبوقة بمصطمح مف مصطمحات ا
تمثؿ أعمى مرتبة مف مراتب األخذ عف الشيوخ والنقؿ عنيـ ،  وحسبي ىنا أف أذكر عدًدا منيا مف دوف 
اإلشارة إلى مواضعيا في صفحات الكتاب ؛ لكثرتيا ، فال تخمو صفحة مف ىذه اإلشارة الالفتة لمنظر 

قرأتيا / أخبرني بقراءتيا / أنشدنا / رأيت ابف  وىي : ) حدثني / سمعت / اخبرني / سألت / رأيت /
مجاىد يقؼ عمييا في الصالة عمى طوؿ الدىر/ ...( ، فيذا االعتزاز الكبير بشيوخو وأساتذتو الذيف 

 تكررت أسماؤىـ في كتابو ال تدع مجااًل ألدنى شؾ أفَّ الكتاب لو ال لغيره . 

                                                 

 .  ٚٗٔػٗٗٔ/ ٔ=: (ٔ) 
 . ٕ٘المحقؽ :  =: الحجة في القراءات السبع ، مقدمة(ٕ) 
 (ٖ) :=ٕٖ  . 
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مب كالمو في كؿ كتبو والسيما في )إعراب القراءات ج ػ اإلشارات المتكررة إلى اسمو الذي يصدر بو أغ
السبع وعمميا( ، فيو يقوؿ : ) قاؿ ابف خالويو / قاؿ أبو عبد اهلل / قاؿ أبو عبد اهلل رحمو اهلل / قاؿ أبو 
عبد اهلل الحسيف بف خالويو رضي اهلل عنو / ...( ، فميس بعد ىذا الحؽ إلى إنكار مف سبيؿ . وبذلؾ 

 طعت مقالة كؿ خطيب . تكوف جيينة قد ق
د ػ اإليجاز واالختصار ، مف السمات البارزة في كؿ مؤلفاتو اإليجاز بشيادة مف كتب عف منيجو ، 
كالدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر ، و الدكتور الدرويش ، والدكتور جايد زيداف ، فضاًل عف إشارة المؤلؼ 

. وأنا بعوف اهلل ذاكًرا في كتابي ىذا ما احتج نفسو إلى منيجو ، ففي مقدمة كتابو الحجة يقوؿ : )) ..
بو أىؿ صناعة النحو ليـ في معاني اختالفيـ ، تارًكا ذكر اجتماعيـ وائتالفيـ ، معتمد فيو عمى ذكر 
القراءة المشيورة، ومنكب عف الرواية الشاذة المنكورة،وقاصد قصد اإلبانة في االقتصار،  مف غير إطالة 

ضافة يعقوب بف إسحاؽ ، وق(ٔ)وال تكرار ...(( اؿ في مقدمة كتابو البديع : ))واختصار قراءات السبعة وا 
أو تمي  إلييـ ليكوف بحضرتو ػ زادىا اهلل جاللو ػ فيتناوؿ ما يريد منيا عف قرب متى تال كتاب اهلل 

عنده ، واجعؿ الحروؼ الشاذة في الحواشي مخرجة باسـ واحد فواحد؛ حتى ال يخفى عمى الناظر في 
تابنا ىذا مف القراءات شاردىا ومعروفيا، ونعمـ عمى قراءة السبعة بحروؼ المعجـ اعتماًدا بذلؾ ك

اإليجاز واالختصار ، وقد قيؿ إذا كاف القميؿ كافًيا كاف الكثير ىذًرا ، وقيؿ ما البالغة ؟ قاؿ : لمحة 
ليو أنيب(( بو إعراب ثالثيف سورة في إعرابو ، وقاؿ في كتا(ٕ)دالة ، وما توفيقي إالَّ باهلل عميو توكمت وا 

البسممة : )) ... والذي أذىب إليو أفَّ ىذه األسماء كميا صفات هلل تبارؾ وتعالى وثناء عميو وىي 
َوِلّمِو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيااألسماء الحسنى ، كما قاؿ اهلل : 

عنيا فقاؿ :  وسئؿ النبي  (ٖ)
حصاىا دخؿ الجنة( وقد بينتيا في كتاب مفرد ، واشتقاؽ كؿ اسـ ومعناىا ؛ )تسعة وتسعوف اسًما مف أ

ألني قد تحريت في ىذا الكتاب االختصار واإليجاز ما وجدت إليو سبياًل ليتعجؿ االنتفاع بو ويسيؿ 
، وبيذا النفس وىذا المنيج تعامؿ ابف خالويو (ٗ)حفظو عمى مف أراده وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت((

مع كتابو إعراب القراءات السبع وعمميا، فقاؿ: ))ىذا كتاب شرحت فيو إعراب قراءات أىؿ األمصار 

                                                 

 (ٔ) :=ٕٙ  . 
 (ٕ) :=ٖٖ  . 
 . ٓٛٔسورة األعراؼ آ (ٖ) 
 (ٗ) ٔٗ. 
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مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشاـ ، ولـ أعدد ذلؾ إلى ما يتصؿ باإلعراب مف مشكؿ أو تفسير 
نَّما ا ختصرتو جيدي وغريب ، والحروؼ بالقراءة الشاذة إذ كنت قد أفردت لذلؾ كتاًبا جامًعا ، وا 

ليستعجؿ االنتفاع بو المتعمـ ، ويكوف تذكرة لمعالـ ، ويسيؿ حفظو عمى مف أراد إف شاء اهلل ، وما 
 . (ٔ) توفيقي إالَّ باهلل ((

ىػ ػ مادة الكتاب : إفَّ مادة الكتاب ال تدع مجااًل ألدنى شؾ في أفَّ الكتاب البف خالويو النحوي ، فكثيًرا 
ا أو توجي ًيا أو اختياًرا في كتاب ما فنجده إف لـ نقؿ مطابًقا تماًما بؿ فيو مشابو كثيًرا  في ما نقرأ نصَّ

كتب ُأخر تناولت المسألة التي سبؽ أف عرضيا نفسيا ، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما قالو 
القعقاع في كتابو إعراب ثالثيف سورة : ))وحدثني أحمد عف عمي عف أبي عبيد أفَّ أبا جعفر يزيد بف 

قرأ : " إفَّ إلينا إيَّابيـ " بتشديد الياء ، فقاؿ أبو عبيدة : ال وجو لو ، قمت : أَـّ فال ، وجيو أف تجعمو 
َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ِكذَّاباً   :مصدر أيََّب إيَّاًبا مثؿ كذََّب ِكذَّاًبا ، قاؿ اهلل 

 ،وقاؿ تأبط شرَّا: (ٕ)
رَّاق     .(ٖ) ومرِّ طيف عمى األهوال طرَّاق ((يا عيد مالك من شوق وا 

وقاؿ في كتابو إعراب القراءات : )) وقرأ الناس كميـ " إنَّا إلينا إيابيـ " : مصدر آب يؤوب إياًبا ،  
إفَّ إلينا إيَّابيـ  واإلياب: الرجوع ، إالَّ ما حدثني أحمد عف عمي عف أبي عبيد أفَّ أبا جعفر المدني قرأ :"

العربية يضعفوف ذلؾ وال وجو لمتشديد عندىـ ، ولو عندي وجو : تجعمو مصدر أيََّب  وأىؿ ،" بالتشديد
 إيَّاًبا كما قالوا: أرَّؽ إرَّاؽ ، وأنشد :

رَّاق       ومرِّ طيف عمى األهوال طرَّاق  يا عيد مالك من شوق وا 
 .(ٗ) فقمبت الواو ياًء في المصدر (( 

والّمُو ُمِحيٌط ِباْلكاِفِريفَ قولو تعالى ة قاؿ : ))ومف ذلؾ أيًضا ما ذكره في كتابو الحج            
يقرأ  (٘)

بإمالة الكافريف وبتفخيميا في موضع النصب والجر فالحجة لمف أماؿ أنو لما اجتمع في الكممة أربع 
كسرات كسرة الفاء والراء والياء والراء يقـو مقاـ كسرتيف جذبف األلؼ لسكونيا بقوتيف فأممنيا ، فإف قيؿ 

                                                 

 (ٔ)ٔ/ٚ . 
 . ٕٛسورة النبأ آ (ٕ) 
 .   ٖٚػ  ٕٚ(ٖ) 
 (ٗ)ٔ/٘ٔٔ  . 
 . ٜ٘سورة البقرة آ (٘) 
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ـ عمى ىذا األصؿ أف يميؿ الشاكريف والجباريف فقؿ ال يمزمو ذلؾ لثالث عمؿ إحداىف اإلدغاـ الذي فيمز 
فييما وىو فرع واإلمالة فرع وال يجمع بيف فرعيف في اسـ واألخرى أف ىذيف االسميف قميال الدور في 

ياء يخرجف مف وسط المساف القرآف ولـ يكثرا ككثرة الكافريف فترؾ إمالتيما والثالثة أف الشيف والجيـ وال
 . (ٔ) بينو وبيف وسط الحنؾ فمما كانتا مجاورتيف لمياء كرىوا اإلمالة فييما كما كرىوا في الياء((

قرأ أبو عمرو والكسائي في  والّمُو ُمِحيٌط ِباْلكاِفِريفَ وقاؿ في إعراب القراءات: )) قولو تعالى :         
وضع الجر، والنصب ، وقرأ الباقوف بالتفخيـ فمف فتح فعمى رواية أبي عمر " الكافريف " باإلمالة في م

أصؿ الكممة ومف أماؿ قاؿ : إنَّما أممُت الجتمع أربع كسرات كسرة الفاء والراء والياء يقـو مقاـ كسرتيف 
اجتمعت في الكممة أربع كسرات جذبف األلؼ بقوتيف فأممنيا ، قاؿ أبو عبد اهلل رضي اهلل عنو : فإف 

اؿ : ىال أماؿ )الشاكريف( وقد اجتمعت فيو أربع كسرات ؟ فالجواب في ذلؾ : أنَّيـ تركوا سأؿ سائؿ فق
إمالة )الشاكريف( لثالث عمؿ : إحداىف : أفَّ الالـ مدغمة مع الشيف ، فكرىوا اإلمالة مع التشديد ، 

لثالثة أف الشيف والجيـ والعمة الثانية : أنو قميؿ الدور في القرآف ولـ يكثرا ككثرة الكافريف ... والعمة ا
والياء يخرجف مف وسط المساف بينو وبيف الحنؾ فمما كانت مجاورة الياء كرىوا اإلمالة في الشيف  كما 

 .(ٕ) كرىوا في الياء ((
ومما ذكره في كتابو مختصر في شواذ القراءات: ))فيذىب جفااًل بالالـ رؤبة بف العجاج ، قاؿ          

 . (ٖ) نَّو كاف يأكؿ الفأر((أبو حاتـ وال يقرأ بقراءتو ؛ أل
وقاؿ في إعراب القراءات السبع وعمميا : ))وقرأ رؤبة بف العجاج : " فيذىب جفااًل " بالالـ ،          

 . (ٗ) قاؿ أبو حاتـ : وال أقرأ بمغة رؤبة ؛ ألنَّو دخؿ عميو وىو يأكؿ الفأر ((
عراب القراءات السبع وعمميا لمحسيف فكؿ ما قدمناه مف دالئؿ خارجية وداخمية تدفع وبقوة إلى أفَّ كتاب إ

 . االصبهاني، ال البف خالويو  النحويبف أحمد بف خالويو 
والذي أشار إليو الدكتور  (٘)مف الموازنة بيف كتاب القراءات المخطوط الذي سمفت اإلشارة إليوو       

ه الدكتور مكـر في مكـر اعندما نقؿ منو نصيف وكتاب إعراب القراءات الذي بيف أيدينا بوساطة ما ذكر 
                                                 

 (ٔ)ٖٚ . 
 (ٕ)ٔ/٘ٓ  . 
 (ٖ)ٙٙ . 
 (ٗ)ٔ/ٜٕٔ  . 
 مف ىذا البحث  . ٗ= : (٘) 
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مقدمة طبعتو لكتاب الحجة ، فقد نقؿ نصوًصا مف ىذا المخطوط وأجرى موازنة بينو وبيف كتاب الحجة 
 لدراسة تقارب النصوص في مؤلفات ابف خالويو النحوي ، مف ذلؾ :

ـْ َطيَِّباِتُكـْ  أ ػ ))  َأْذَىْبُت
بيخ بمفظ االستفياـ ، وال قرأ ابف عامر : )أأذىبتـ( بيمزتيف : األولى ألؼ تو  (ٔ)

يكوف في القرآف استفياـ ؛ ألفَّ االستفياـ استعالـ ما ال ُيْعَمـ ، واهلل تعالى يعمـ األشياء قبؿ كونيا ، فإذا 
، أو أمًرا ، أو إيجاًبا، أو تسوية، أو تعجًبا، أو تقريًراوبيًخاورد عميؾ لفظ مف ذلؾ فال يخمو مف أف يكوف ت

َأَأنَت ُقمَت ِلمنَّاِس  ذىبتـ( ، والتقرير : ، فالتوبيخ : )أأ
َما اْلَقاِرَعةُ  ]الَقارِعُة[ ، والتعجب : (ٕ)

(ٖ) ، 
َما اْلَحاقَّةُ  ]الَحاَقُة [

َكْيَؼ َتْكُفُروفَ  ، و(ٗ)
ـْ َأَأنَذْرَتُيـْ  والتسوية: ،(٘) َوَسَواء َعَمْيِي

،واإليجاب: (ٙ)
 ُِفيَيا  َأَتْجَعُؿ ِفيَيا َمف ُيْفِسد

ـْ  ، و األمر :  (ٚ) َأَأْسَمْمُت
 . (ٜ) ، معناه : أسمموا (( (ٛ)

ِفي َأيَّاـٍ نَِّحَساتٍ  ب ػ  )) 
قرأ نافع وابف كثير وأبو عمرو : " َنْحَسات " بإسكاف الحاء ، وشاىدىـ  (ٓٔ)

يدور، ويقال : يوم  ] وُهمك ، ويقال : يوم نحس أربعاء ال: " في يـو َنْحٍس " ، أي في يـو شؤـٍ وبالء 
،ويجوز أف يكوف أراد : وَنِحساٍت مثؿ فِخذات ، فأسكنوا تخفيًفا ، وقرأ الباقوف  نحس أربعاء ال يدور [

 بكسر الحاء ، وحجتيـ أفَّ النِحسات صفة ، تقوؿ العرب : " يـو َنِحس مثؿ رجؿ َىِرـ " ، قاؿ الشاعر :
 . (ٔٔ) (( ا وبهراء قوم نْصرهم َنِحسأبمغ جذاًما ولخًما أنَّ إخوتهم           طي  

وىذاف النصاف نفسيما وتماميما وكماليما موجوداف في كتاب إعراب القراءات السبع وعمميا          
مف دوف زيادة أو نقص، إالَّ ما حصرناه بيف قوسيف معقوفيف وىذا سببو اختالؼ النُّسخ الخطية ، وىنا 

                                                 

 .  ٕٓسورة األحقاؼ آ (ٔ) 
 .  ٙٙٔسورة المائدة آ (ٕ) 
 .  ٕػٔسورة القارعة آ (ٖ) 
 .ٕػٔسورة الحاقة آ (ٗ) 
 .  ٕٛسورة البقرة آ (٘) 
 .  ٓٔسورة يس آ (ٙ) 
 .  ٖٓسورة البقرة آ (ٚ) 
 .  ٕٓسورة آؿ عمراف آ (ٛ) 
 (ٜ)ٕٖ  . 

 .  ٙٔسورة فصمت آ (ٓٔ) 
 (ٔٔ)ٕٗ  . 
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ؽ الذي يعتمد في تحقيؽ مخطوطتو عمى أكثر مف نسخة تتجمى قيمة الموازنة بيف النسخ الخطية، فالمحق
 واحدة يمكنو أف يضع يده عمى ما يقع بيف النسخ مف زيادة أو سقط .

أليس مف حقنا بعد ىذا العرض المستفيض في ىذه القضية أف نقوؿ : إفَّ كتاب إعراب          
( ؟ ، ونسبتو إلى ابف ىػٖٓٚالقراءات السبع وعمميا ىو ألبي عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالويو )ت

  خالويو األصبياني مف خطأ المحقؽ األسيوطي .
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Book seven readings and express ills  
In the research The book of  parsing the seven recitations 

their rustications which were wrongly to In Khalawayh Al 

Asbahani (died 603 A.H)    

 

Asst. Prof. Dr. Nawfal Al-Rawi 

 

Abstract 
the researcher Could correct ascription approved by the script 

editor Abu Muhammad Al Asyoti . This has been proved by convincing 

scientific evidence taken from the mentioned book and other resources . we 

proved  that the book author is Ibn Khalawayh Al Nahawi (died 370 A.H) .   

 

                                                                         

 

 
 


