
 
 
 

 

 يف كتاب الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 معاني القرآن للفراء

ا ودراسة
ً
 مجع

 

 إعداد
 

  رمسية إبراهيم الدوسري /د أ.
 قسم اللغة العربية ب أستاذ مساعد 

 الكويت –أكادميية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية 
 

 م2020 ـ =ه1442



 



 

 
 م2020يسمبر إصدار د –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

 يف كتاب معاين القرآن، للفراءالشاهد الشعري والنثري للكسائي 
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 الكويت

 :الربيد اإللكرتوين
 Dr.rasm.do@gmail.com 
 امللخص:

العرب حريصون على سالمة لغتهم؛ لذا كانوا يحتجون بالشعر الجاهلي   

وشعر المخضرمين إضافة لشعر اإلسالميين، باستثناء شعر المولدين وكان 

البصريون أكثر تشدًدا من الكوفيين يف مسألة االحتجاج، حتى أهنم رفضوا 

ضاعة وتغلب وأزد االحتجاج بلغة بعض القائل العربية من مثل قبيلة لخم وق

عمان وحاضرة الحجاز، بل إن البصريين طعنوا يف الكوفيين ألهنم يأخذون 

لغتهم من األعراب ويعتمدون على القليل والشاذ وطعنوا أيًضا يف الكسائي نفسه 

هـ( والفراء 189ألنه يحتج بالقليل والنادر والشاذ من اللغة، والكسائي المتوىف )

احتهما ألن الكسائي تلقى علمه من العالم أبي هـ( موثوق بفص211المتوىف )

الذي  "الفراء"جعفر الرؤاسي والعالم الخليل بن أحمد، وتلميذ الكسائي هو 

 تلقى العلم منه ومن يونس بن حبيب وكان يقال عنه: لوال الفّراء لما كانت العربية

َة فلم ال  نعدُّ ما يسمعه . وإذا كان النحاة قد قرروا أن كالم الشافعي يف اللغة ُحجَّ

ة ًة وهو يف النحو والقراءات ُحجَّ  .ويرويه الكسائي من العرب ُحجَّ
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وألجل هذا قمت بعمل هذه الدراسة، حيث حاولت جمع الروايات التي 

، وذلك "معاين القرآن"سمعها الكسائي عن العرب واستشهد هبا الفراء يف كتابه 

يتعصب ألستاذه وإمام  بسبب أن الفراء أشهر تالميذ الكسائي، ومع ذلك لم

مدرسته بل أنه خالفه يف بعض األحيان، كذلك هناك كتب للبصريين أكثرت من 

نقل آراء الكسائي من مثل: معاين القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للنحاس. أيًضا 

الفراء تلقى هذه الروايات عن الكسائي مباشرة دون واسطة حيث كان يقول: 

عن بعض العرب أو عن شاعر معين، وهذا إسناد  أنشدين الكسائي عن العرب أو

متصل كما يقول أهل الحديث فالكسائي سمع مباشرة من الشاعر أو من العربي، 

ونقل ذلك إلى أبرز تالميذه الفراء الذي حرص كل الحرص على نقل كالم 

 أستاذه يف كتابه معاين القرآن.

 -القرآن -معاين -النثري -الشعري  -الشاهد الكلمات المفتاحية:

 .الكسائي -الفراء
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Kasa’I In the book “The Meanings of the 

Qur’an” for Al-Faraa 

By/ Rasmia Ibrahim El-Dosary, Arabic Department, An 

associate professor, Saad Al-Abdullah Academy for 

Security Sciences, Kuwait. 

E-mail:- Dr.rasm.do@gmail.com 

Abstract:- 

Arabs are keen on the integrity of their language; 

therefore, they used pre-Islamic poetry and veteran poetry 

in addition to Islamists’ poetry, with the exception of the 

poetry of the Mulids and the Basaris were more strict than 

the Kufic in the matter of protest. They refused to protest 

in the language of some Arab tribes, such as the tribe of 

Lakhm, Qada’h, Taghlab, Azad Oman and town of Hejaz. 

Indeed, the Basarians have appealed the Kufic because 

they take their language from the Bedouins and rely on 

the few and the oddities. They also appealed in El-Kasa’I 

himself because he invoked the few, rare and the oddities 

of the language. The deceased El-Kasa’i (189 AH) and 

the deceased Al-Faraa (211 AH) are reliable for their 

eloquence because Al-Kasa’i received his knowledge 

from the scholar Abi Jaafar Al-Ro’asi and the scholar Al-

Khalil Ibn Ahmed. The student of El-Kasa’i is Al-Faraa 

that he received his knowledge from Younis Ibn Habib. It 

was said about that: without Al-Faraa, Arabic would not 

have been. And if the grammarians have decided that the 

speech of Al-Shaf’i in the language is an argument, then 

why do we not consider what El-Kasa’I hears and 

narrates from the Arabs as an argument? That in grammar 

and readings is an argument. 
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For this reason, I did this study. I tried to collect the 

stories that El-Kasa’i heard about the Arabs and were 

cited by Al-Faraa in his book “The Meanings of Qur’an”, 

because Al-Faraa is the most famous student of El-

Kasa’I, and yet he was not intolerant of his teacher and 

imam of his school, but rather he went against him in 

some cases. There are also books for the basarias that 

have conveyed the views of El-Kasa’i, such as: The 

Meanings of Qur’an and The Translation of the Qur’an 

for Al-Nahas. Al-Faraa also received these stories from 

El-Kasa’i directly without intermediary, where he said: 

El-Kasa’i chanted me about the Arabs or about some 

Arabs or about a certain poet. This is a related chain of 

transmission, as the people of hadith say. El-Kasa’i heard 

it directly from the poet or from the Arabs. He transferred 

this to his most prominent student Al-Faraa, who was 

keen to convey the words of his teacher in his book “The 

Meanings of the Qur’an”. 

Keywords:-Poetic – prose – quotation – meanings – 

Qur’an – Al-Faraa – El-Kasa’i. 
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 مقدمة
الحمد هلل حمًدا يبلغ رضاه والصالة والسالم على خير خلق اهلل محمد بن 

 صحبه ومن وااله. عبداهلل وآله و

 وبعد:

كما أهنم  أباح النحاة االحتجاج بشعر الجاهليين والمخضرمين واإلسالميين،

محددين  ذوا عن القبائل العربيةفقد أخ رفضوا االحتجاج بشعر المولدين.

كصحة الرواية وخروج الكالم من حد القلة إلى حد  شروطًا للنقل عنهم،

وهذا يعكس حرص أهل العربية القدماء على لغتهم حتى أخذ هذا ، الكثرة

ومثال ذلك األصمعي الذي لم ، من التعنت الحرص يف بعض األحيان شكاًل 

لقد : »عمرو الذي قال عن شعر الفرزدقالطرماح، وأبو  يحتج بشعر الكميت أو

ال يعتد  ووكان أبو عمر، «حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته

جلست إليه ثماين حجج، فما »قال عنه تلميذه األصمعي:  ،إال بشعر المتقدمين

ألنه كان ؛ شعر عدي بن زيد األصمعي ، فقد رفض(1)«سمعته يحتج ببيت إسالم

 يف من الكوفيين ًتال الحيرة فيدخلها يف شعره، والبصريون أشد تعنيسمع لغات أه

إنشادها أمر  وتبليغها أو، المحافظة على اللغة وأخذ الرواية من أفواه الشعراء

يف لغة تعتمد على السماع، كما أن أصحاهبا حريصون كل الحرص على  امهم جد  

أهل العربية سالمتها من االختالل والفساد والخطل، وهذا يعكس حرص 

ومن أشكال هذا التعنت أيضًا، أن النحاة ال يأخذون عن ، القدماء على لغتهم

وأزد عمان، وأهل اليمن،  وقضاعة وغسان، وإياد، وتغلب، لخم، وجذام،

                                                 

 . 1/28الخزانة  (1)
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؛ فالبصريون يطعنون يف الكوفيين، وسكان اليمامة، وثقيف، وحاضرة الحجاز

ا قسطً  –الكسائي  –الكوفيين ألهنم يأخذون لغتهم من األعراب، وقد نال إمام 

يف  –الكوفيين  –سالح البصريين يف رفضهم لمذهب الكوفيين ألهنم كبيًرا من 

وإذا كانت هذه ، نظرهم يعتمدون على القليل والنادر والشاذ ويجعلونه أصواًل 

هناك بعض االعتبارات يجب أن فالمقولة صحيحة عند البصريين إلى حد ما، 

 .لكسائيتوضع يف عين االعتبار ل

 أمهية الدراسة: 

ـ( علي بن حمزة، يعد مؤسس المدرسة الكوفية، ه189)الكسائي  إن -1

راء ـالفوأحد أئمة القراءات، وعنه تلقى علماء الكوفة، كما أن الكسائي وتلميذه 

ألن الكسائي أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي، ثم  ؛ موثوق بفصاحتهما هـ( 211)

اء أخـذ عن الكسائي وجلس إليه، والفـرّ رحل إلى البصرة، حيث لـقي الخليل 

، ومما قال )1(راء لما كانت العربيةـوعن يونس بن حبيب وكان يقال عنه: لوال الف

 هاتين أصدق لهجة من الكسائي
ّ
 (2)يحيى بن معين عن الكسائي:  مارأيت ُ بعيني

على فهو ِعتَال  وأثنى عليه الشافعي يف النحو فقال:  من أراد أن يتبحر يف النحو

وإذا كان النحاة قد قرروا أن كالم الشافعي يف اللغة حجة، فلم ال نعدُّ  (3)الكسائي

وهو من هو يف النحو واللغة والقراءات  –ما يرويه الكسائي ويسمعه من العرب 

 . )4(حجة –

هذه الدراسة تمثل أنموذًجا تطبيقي ا عن طريق االحتجاج بتلك الشواهد  -2

                                                 

 .2/271إنباه الرواة  (1)

 .2/426جمال القراء  (2)

 .12/301تاريخ اإلسالم  (3)

: االقتراح، ص  (4)  .20انظر مثالا



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

لمادة النحوية التي اشتملتها تلك الشواهد وإثبات الشعرية والنثرية، وتقري ا

الرأي النحوي الصحيح من وجهة نظر الفّراء الذي لم يمنعه مذهبه الكويف من 

مخالفة أصحابه أحيانَا، كما لم يمنعه خالفه مع أئمة البصريين من الوقوف معهم 

« قـراءال»يف مسائل رأي حججهم فيها أبين وأوضح، وقد ذكر أبو عبيدة يف كتاب 

 -أن الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضًا، وكان

ولم نجالس أحدًا كان أضبط  وصناعتهمن أهل القراءة وهي علمه  -الكسائي 

 .(1)وال أقوم هبا منه

  الدراسة:  أسباب

األصل األول  يعدّ الذي  كتابهكما أوردها الفراء يف الكسائي، توثيق آراء  :أوهلا

 تراثنا. للتعرف على كتاب الكسائي معاين القرآن الذي فقد ضمن ما فقد من

إمام مدرسته وأن الفراء كويف المذهب إال أنه لم يتعصب ألستاذه  ثانيها:

 .االكسائي، بل خالفه يف بعض األحيان وسنرى ذلك الحقً 

 للبصريين أكثرت من نقل آراء الكسائي وإنشاده، من اأن هناك كتبً  ثالثهما:

مثل كتاب معاين القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للنحاس، إال أن صاحبي هذين 

 على الكسائي وتعسفا يف الرد عليه يف كل ما قال.ا الكتابين تحامال كثيرً 

أن الفراء تلقى هذه الروايات عن الكسائي مباشرة دون واسطة، وقد  رابعهما:

ول الفراء أنشدين الكسائي ق: اقتصرت يف هذا السماع على أمرين، األمر األول

قول الفراء: : عن العرب أو عن بعض العرب أو عن شاعر معين، األمر الثاين

 أو... افصيحً  االكسائي أعرابيً  سمع الكسائي العرب تقول كذا وكذا... أو سمع

                                                 

 .1/122معرفة القراء الكبار ، و1/107معرفة القراء (1)
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وهذا إسناد متصل كما يقول أهل الحديث، فالكسائي سمع مباشرة من الشاعر 

كل الحرص  الى أبرز تالميذه الفراء، الذي كان حريًص أو من العربي، ونقل ذلك إ

 على نقل كالم أستاذه. 

 الدراسات السابقة: 

فيما يخص الدراسات السابقة للشاهد النحوي عامة، فهي كثيرة، يف حين أن 

الدراسات لما يخص الشاهد النحوي شعًرا ونثًرا عند الكسائي خاصة فلم يكن 

 اسة ولم أجد دراسة سابقة تحديًدا تعنى بذلك.لها نصيب وافر من العناية والدر

إلى قسمين، القسم األول ما يختص بالشعر أو دراسة وقد قسمت هذه ال

 ما يختص بالنثر.ثاين اإلنشاد، والقسم ال
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 القرآن للفراء نيأوالً: الشاهد الشعري للكسائي يف كتاب معا
حو، كما قالوا قال البصريون عن الكسائي: اختلط باألعراب فأفسد بذلك الن

 . (1)عرابية رعناءأعن الكوفيين: كانوا يرتكون كتاب اهلل وإجماع العرب لقول 

 فيه جواز شيء مخالف لألصول جعلوه أصاًل  اذلك ألن الكوفيين لو سمعوا بيتً 

خالفوا ذلك واعتربوه من الشاذ وال يقاس عليه، ومن  وبوبوا عليه، أما البصريين

 لكوفيين يف كثير مما ذهبوا إليه من أشعار العرب.ا هذا المبدأ غلط البصريون

 وهذا ما سنعرضه يف الصفحات القادمة.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿: قال تعالى -1

 اهلل : قال الفراء: جاء يف قراءة عبد[132البقرة:  ﴾ ] ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

يوقع )وصى( على )أن( يريد: وصاهم ، «بني إن اهلل اصطفى لكم الدين أن يا»

وكل صواب. فمن ألقاها قال: إن الوصية قول، وكل  وليس يف قراءتنا )أن(،بأن، 

 اؤها. غكالم رجع إلى القول جاز فيه دخول )أن( وجاز إل

 وأنشدين الكسائي: 

 إين سأأأأألبدف لأأأأأى فيمأأأأأا  بأأأأأد 

 

 لأأأأأأن شأأأأأأد ا  شأأأأأأد  ب دأأأأأأد- 

وشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد  لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبال  ال أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ د 
(2)

 

 

 

 

ون والبصريون يف تقدير ألن اإلبداء يف المعنى بلسانه، وقد اختلف الكوفي

اآلية السابقة، فـ )يعقوب( عطف على )إبراهيم( داخل يف حكمه، والمعنى: 

عطفًا على بنيه. ومعناه  وصى هبا يعقوب بنيه أيضًا وقرئ )يعقوَب( بالنصب

                                                 

 .2/267اإلنصاف  (1)

 . 2/97بال ن بة البيت م  الرجز، وهو يف شرح الت هيل (2)



 

 
 م2020يسمبر إصدار د –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  ووصى هبا إبراهيم بنيه
ّ
القول عند البصريين،  على إضمار ونافلته يعقوب. يا بني

 .(1)وصى( ألنه يف معنى القول)بـوعند الكوفيين يتعلق 

****     ***     **** 

قال الفراء:   [150البقرة: ﴾ ] ھ ے ے ﴿ قال تعالى: -2

أثبتت فيها الياء ولم تثبت يف غيرها، وكل ذلك صواب، وإنما استجازوا حذف 

ب العرب حذف الياء من آخر يالياء ألن كسرة النون تدل عليها، وليست هت

وقوله:  «وأهانن –ربي أكرمن »لها مكسورًا، من ذلك الكالم إذا كان ما قب

الفراء يتحدث عن االجتزاء بالكسرة عن الياء، حيث ذكر أن  «أتمدونن بمال»

 ﴿: ويقصد بغيرها قوله تعالى، الياء أثبتت يف اآلية السابقة، ولم تثبت يف غيرها
 [3المائدة: ]﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ

هرة قرآنية وردت يف مواضع كثيرة مثل قوله واالجتزاء بالكسرة عن الياء ظا

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿[ 32غافر: ﴾ ] ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿: تعالى

 .(2)[4الفجر: ﴾ ] پ ڀ ڀ ﴿ [97اإلسراء: ﴾ ]ٻپ

****     ****     *** 

عن الياء ذكر أن بعض العرب  الفراء االجتزاء بالكسرة وبعد أن ذكر -3

وقد ورد ذلك يف القرآن  ن بالضمة عن الواو،ئووهم هوازن وعليا قيس يجتز

                                                 

 .1/80معاين القرآ   (1)

 .3/185انظر: الكتاب  (2)



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

: وقوله عز وجل[ 18العلق: ﴾ ] وئ وئ ﴿: الكريم يف قوله تعالى
 .[11اإلسراء: ﴾ ]چ چ﴿

، اكُتفي بالضمة قبلها فقالوا ةقال: وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع

 : يف ضربوا:  قد َضَرُب، ويف قالوا:  قد قاُل. قال الفراء: وأنشدين الكسائي

    هلهأا الأدار  متى تقأول  للأت مأ

 

كأأألنهج بد أأأاحن طأأأا ر  طأأأاروا 
(1)

 

 الشاهد يف قوله )تقوُل( حيث اجتزأ بالضمة عن الواو. 

***    ****    *** 

﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ﴿: قال تعالى -4

  .[39]آل عمران: 

عبد اهلل يف خمسة مواضع، وهذه  قال الفراء: يبشرك قرأها بالتخفيف أصحاب

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿: تعالى المواضع هي قوله

ٹ ٹ  ﴿: وقوله تعالى، [45آل عمران: ﴾ ] ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ى ى ائ ائ  ﴿: وقوله تعالى، [9اإلسراء:  ﴾ ٹ ٹ ڤ

﴾ ٹ ڤ ﴿: وقوله تعالى، [2الكهف: ﴾ ] ەئ ەئ وئ وئ

قال  ،[23الشورى: ﴾ ] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: وقوله تعالى، [54الحجر: ]

المشدد على بشارات البشراء، وكأن الفراء: والتخفيف والتشديد صواب، وكأن 

                                                 

 . البيت م  الب يط، وال يعرف قا له.1/91معاين القرآ   (1)
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والسرور وهذا شيء كان المشيخة يقولونه  وأنشدين  التخفيف من وجهة اإلفراح

 بعض العرب: 

 بشأأرت  ايأأالن إي ر يأأت   أأ يفة

 

 تتى م  ال دأا  يتلأى كتابهأا 
(1)

 

من عكل، ورواها الكسائي عن غيرهم. وقال أبو ا هتت لغة سمعر  َش وبَ  

 سن. ثروان: بشرين بوجه ح

 وأنشدين الكسائي: 

 وإيا ر يأأأت الباهشأأأي  إلأأأى العلأأأى

 

هأأأأأأج بقأأأأأأا  مم أأأأأأل     غبأأأأأأرا  كف 

أأأأر بمأأأأا بشأأأأروا بأأأأه   فأأأألا هج واب ش 

 

هأأأأأج نزلأأأأأوا ب أأأأأ ى  فأأأأأانزل   
 (2)

 

قد ذكر الفراء أن التخفيف والتشديد يف )يبشرك(  صواب وقد وردا يف و 

﴾  ہ ہ ﴿ل: قراءات متواترة، إال أن التشديد أكثر ومنه على سبيل المثا

: وقوله تعالى، [71: يس﴾ ] ۆ ۆ ﴿: وقوله تعالى، [11: الزمر]
أن القراءة بالتشديد هي  –واهلل أعلم -لذلك أرى [55: هود]﴾ ی ی﴿

األولى ألهنا وردت كثيرًا يف القرآن كما رأينا، والمالحظ هنا أن الفراء اعتمد على 

فقد بوجه عام، رين( محدثين ومفس –نحاة  –المسموع من كالم العرب )رواة 

وهذا شاهد مسموع عن العرب يف  ذكر أن بعض العرب أنشده بشرُت عيالي...

(، ثم ذكر أن بشرت لغة سمعها ربَشَر يبُشُر، ثم ذكر أن سفيان بن عيينه حكى )ُيب ش

بوجه خاص  يف توجيه  من عكل، ورواها الكسائي عن غيرهم  -الفراء–

 اوأخيرً   ع أبا ثروان يقول: بشرين بوجه حسنثم ذكر أنه سمالقراءات القرآنية، 

                                                 

 البيت م  الطويل، وال يعرف قا له. (1)

، وشرح  بيات 116، وانظر: المف ليات، ص 1/212هو يف معاين القرآ  م  الكامل، و (2)

 . وي  ب البيت لعبد قيس ب  لفاف البرجمن. 2/223المغ ن 



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

أي أن الفراء أجاز القراءة  سمع الكسائي ينشد [فأعنهم وابشر  بما بشروا[.

 ألن السماع يعضدها. -وهي قراءة متواترة -بالتخفيف

****     ****     *** 

 

األنعام: ﴾ ] ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿قال تعالى:  -5
154]. 

ت بالذي أخيك، ري بالمعرفة، فيجوز عندهم مرالكوفيون يجوزون نعت الذ

، والالملذي( معرفة أو نكرة ال تدخلها األلف ا) وبالذي مثلك، إذ جعلوا صلة

جعلوها تابعة للذي. وأجاز الكسائي أن يكون )أحسن( يف موضع خفض، وأن 

ـ قبل أن يتم، ف لالسميكون صفة للذي، وهذا محال عند البصريين ألنه نعت 

، وأحسن عند (1)عرف إال موصولة، وال توصف إال بعد تمام صلتهاال ت «الذي»

قال الفراء: أنشدين ، (2)البصريين فعل ماض داخل يف الصلة وليس نعتًا للذي

 : الكسائي

 إ  الزبيأأأدف الأأأ ف مثأأأل ال لأأأج

 

أأج  ل  مشأأى بلسأأالبى يف  هأأل الع 
(3)

 

وأستاذه  يستشهد بما أنشده إياه الكسائي لتقوية رأيه حيث يجيز الفراءو 

الكسائي نعت  الذي بالمعرفة وعلى صحة مذهب الكوفيين عمومًا، ففي قوله 

                                                 

 .2/108. وإاراب القرآ  لل  اس 2/247معاين القرآ  وإارابه  (1)

، وقد يكر اب  هشام    بعض البصريي  يوافق الكوفيي  الى ه ا الوجه. 2/137الكشاف  (2)

 .533المغ ن، ص

 .1/365معاين القرآ  م  الرجز، وال يعرف قا له.  (3)
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[. أجاز الكسائي والفراء أن 154األنعام:  ] ﴾ گ گ گ گ ﴿تعالى 

هو خير منك وشر  العرب تقول: مررُت بالذييف موفع الخفض و «أحسن»يكون 

إذا لم تدخل فيه  ألن )خير منك( كالمعرفة منك، وال يقولون مررت بالذي قائم،

األلف والالم، كذلك يقولون: مررُت بالذي أخيك وبالذي مثلك، إذا جعلوها 

 .ا، فهي جائزة عند الكوفيين كما رأينا سابقً «للذي»تابعة 

****     ****     *** 

األعراف: ﴾ ] ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: قال تعالى -6
193]. 

: سواٌء علي أقمت أم أكثر العرب يقولون: سواٌء علي أقمت أم قعدت، ويجوز

 .أنت قاعد

 قال الشاعر: 
 سأأأواءذ إيا مأأأا   أأألم ا   مأأأرهج

 

م  أأأرذ مأأأال هج  م  أأأار   ٌ الي أأأا    
(1)

 

 .ا أنشده الكسائيينسب  شاهدً  ما اا بنسبة الشاهد و نادرً الفراء ال يهتم كثيرً  

  قال الفراء: وأنشدين الكسائي:

 سأأأواء اليأأأى ال فأأأر   م بأأأت ليلأأأة

 

م  نمير  بأ  اأامر   بلهل القباب   
(2)

 

والمالحظ هنا أن الفراء ال يهتم بنسبة  . (3)وأنشده بعضهم )أو أنت بائت( 

 الشاهد الذي ينشده إياه الكسائي.

                                                 

 م  الطويل، وال يعرف قا له.  (1)

 . 4/1663البيت م  الطويل، وهو بال ن بة يف المقا د ال  وية (2)

 .1/401معاين القرآ   (3)



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

 ﴿: األغلب يف الجملتين الواقعتين مع همزة التسوية، كقوله تعالىو 
[ وقد ذكر النحاة أن همزة التسوية 21إبراهيم: ﴾ ] ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

بعد جملتين شرطهما أن يكونا تأويل المفردين وسواء االسميتان  ال تقع إال

 ويف الشاهد الذي أنشده الكسائي الجملتان مختلفتان، (1)والفعليتان والمختلفتان

اآلخر الذي أشار إليه الفراء  اإلنشاد)النفر أم بت ليلة( والجملتان اسميتان يف 

 )النفر أم أنت بائت( وكل ذلك صواب.  

**     *******     ** 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿قال تعالى:  -7

   . [32األنفال: ﴾ ] ۉ ۉ ې ې

أو  (اذكر الفراء أن )الحق( يجوز فيه النصب والرفع على أن تجعل هو )عمادً 

، اسميه البصريون ضمير الفصل، والرفع على أن )هو( اسم وليس عمادً ي ما

 ،(2)فقراءة األعمش وزيد بن عليوالحق خربه، والنصب قراءة السبعة أما الرفع 

 يقول الفراء: إذا جئت إلى األسماء الموضوعة مثل عمرو، ومحمد، أو المضافة

هو أخوك، وأظن أخاك هو زيد، ا مثل أبيك وأخيك رفعتها فقلت: أظن زيدً 

فرفعت إذ لم تأت بعالمة المردود، وأتيت هبو التي هي عالمة االسم، وعالمة 

ل لم تكن فيه ألف والم بألف والم، ويرجع  على االسم المردود أن يرجع كل فع

وال يف )األخ( أن تنوي  لالسم... وال يصلح ذلك يف )زيد( افيكون )هو( عمادً 

                                                 

: المغ ن، ص  (1)  .3/166، والهمع 56انظر مثالا

 .4/488 ، والب ر الم يط2/254الكشاف  (2)
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ا، وعلى هذا يتبين أن ال موضعًا محددًا من اإلعراب عند والمً  افيهما ألفً 

اك هو هو أخاك، ورأيت أخ ايجيز ذلك  فيقول: رأيت زيدً فالكسائي  الفراء،أما

 ا.ويجوز النصب يف )ليت( بالعماد، والرفع لمن قال: ليتك قائمً  .ازيدً 

 أنشدين الكسائي: و

ليأأت الشأأباب هأأو الرجيأأع  الأأى 

 الفتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى

 

والشيب كا  هأو البأدفء  األول   
(1)

 

نصب يف )ليت(على العماد ورفع يف كان على االسم. والمعرفة والنكرة سواء  

لفّراء أن ) ليت، و لعل ( تنصبان مابعدهما من ونسب أبو حيان إلى ا .(2)يف ذلك

خاص بليت وحدها ويف حال وقوع  «معاين القرآن»اسم وخرب مطلقا، والذي يف 

 .(3)( ..بينهما  وبين اسمها ) ليت الشباب. «الفصل»العماد ضمير 

****     ****     *** 

﴾  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: قال تعالى -8

 . [19]التوبة: 

اة والمفسرون يف تقدير هذه اآلية، فذهب الفراء إلى أن )سقاية اختلف النح

وعمارة( مصدران من )سقي وعمر( مثل الصيانة والوقاية، وهذان المصدران 

وقد استشهد على ، (4)هذا االسم المقدر على تقدير آخرأو على تقدير االسم 

 ذلك بما أنشده الكسائي: 

                                                 

، ون به م قق 2/9، وشرح الت هيل5/28البيت م  الكامل، وهو يف الت ييل والتكميل (1)

 ، وهو كما يكر يف  يوانه. 1/307الم ااد للقطامن الشاار

 .1/410معاين القرآ   (2)

 .2/131ارتشاف ال رب (3)

 .654المغ ن، ص (4)



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

 لعمرك مأا لفتيأا     ت   ب أت  الل أى

 

ك مأأا الفتيأأا  كأألن فتأأى نأأد ول 
(1)

 

فجعل خرب الفتيان )أن(. وهو كما تقول: إنما السخاء حاتم وإنما الشعر  

  .(2)زهير

أما التقديرات األخرى يف اآلية فقد ذهب الزجاج والزمخشري إلى تقدير 

حذف مضاف، أي أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 

ي لع تقدير قراءة ابن الزبير وأبي وجزرة السعدي ومحمد بنباهلل، ويقوي هذا ال

وقيل: ، (3)«أجعلتم سقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام»: ئوأبي جعفر القار

تقدير اآلية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كعمل من آمن أو 

 . (4)كإيمان من آمن...

****     ****     *** 

﴾  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍڃ ڃ  ﴿: قال تعالى -9

 . [38التوبة: ]

قال الفراء: معناه تثاقلتم فإذا وصلتها العرب بكالم أدغموا التاء يف الثاء؛ ألهنا 

لم يكن، ليبنوا الحرف على اإلدغام يف االبتداء  امناسبة لها، ويحدثون ألفً 

                                                 

 . 556البيت م  الطويل، وهو بال ن بة يف مغ ن اللبيب، ص (1)

 .4/488، والب ر الم يط 2/254الكشاف  (2)

 .2/354، ومعاين القرآ  وإارابه 2/287، والكشاف 1/285انظر الم ت ب  (3)

: تف ير الطبرف  (4)  .10/67انظر مثالا
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ألهنا والوصل، وكأن إحداثهم األلف ليقع هبا االبتداء ولو حذفت ألظهروا التاء 

 .(1)امبتدأة، والمبتدأ ال يكون إال متحركً 

﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ ذكر الفراء أن مثل ذلك قوله تعالى:وقد 

يونس: ﴾ ] ې ې ې ې ى ى ﴿ :وقوله تعالى، [38األعراف: ]

 . وأنشدين[47النمل: ﴾ ] ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ﴿ :وقوله عز وجل [24

  الكسائي:
تأأأولى ال أأأديع  إيا مأأأا اسأأأتافها 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراا  ص   ل 

 

الم اق  إيا ما اتأابع القبألا ب  
(2)

 

فازينت أصلها تزينت، واطيرنا أصلها تطيرنا، واداركوا أصلها تداركوا، واتابع  

يف الشاهد الذي أنشده الكسائي أصلها تتابع، وأدغمت التاء يف الحرف الثاين وهو 

والطاء من تطيرنا والدال من تداركوا، والتاء من تتابع، فصارت  الزاي من تزينت

 .(3)، وتاء، ثم جيء بألف الوصل ليتوصل هبا إلى النطق بالساكنوطاء ودااًل  ايً زا

****     ****     *** 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿: قال تعالى -10

  . [26]يوسف:  ﴾  ھ ھ ے ے
قال الفراء: ولو كان يف الكالم )أن إن كان قميصه( لصلح؛ ألن الشهادة تستقبل 

، فإذا اكتفت فإنما ذهب بالشهادة إلى معنى القول، بـ )أن( وال يكتفى بالجزاء

                                                 

 .1/437،438( معاين القرآ  3)

 . والبيت م  الب يط بال ن بة. 1/438معاين القرآ   (2)

: الهمع  (3)   .3/437انظر مثالا



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  ﴿: كأنه قال: وقال قائل من أهلها، كما قال

 وأنشدين الكسائي: . فذهب بالوصية إلى القول ﴾ ڱ ڱڱ

 ولبرتمأأأأأا    إنمأأأأأا بأأأأأي  بيشأأأأأة

 

وندرا   حو  والم ل قريأب 
 (1)

 

ى إنما وهي بمنزلتها الفراء يستشهد بما أنشده الكسائي على دخول )أن( عل 

      . وعلى ذلك يجوز يف الكالم ) أن إن كان قميصه... (، )أن إنما بيشة (

****     ****     *** 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿: قال تعالى -11

)ال يأتون( جوابًا لقوله تعالى: : قال الفراء [،88اإلسراء:  ﴾ ] ٹ ٹ

( جعلوا ما بعد )ال( رفعَا؛ ألن )لئن( )لئن( بـ )ال )لئن(، و العرب إذا أجابت

مرفوٌع، وقد جزم بعض الشعراء ب )لئن(  كاليمين، وجواب اليمين بـ )ال(

 األعشى:  وبعضهم بـ )ال( التي هي  جواهبا، قال

 لأأ   م يأأت ب أأا اأأ  غأأب معركأأة

 

ف أأا مأأ   مأأاء القأأوم ن تفأأل  ل  ال ت 
(2)

 

 قال الفراء أنشدتني امرأة عقيلية فصيحة:  

 ا  مأأا حدٌتأأه اليأأوم  أأا قا  لأأ   كأأ

 

   أأج  يف نهأأار القأأيس للشأأمس با يأأا 

 و ركأأب  حمأأاراا بأأي  سأأر  وفأأروة   

 

ر  م  الخاتام  أغر  شأماليا  و  ا 
(3)

 

 وأنشدين الكسائي للكميت بن معروف:  

                                                 

 . والبيت م  الطويل بال ن بة. 2/41معاين القرآ   (1)

 . 312م  الب يط، وهو م  معلقة األاشى،  يوا  األاشى، ص (2)

 البيت م  الطويل، وهو بال ن بة.  (3)
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 ل   تى قد ضاقت اليكج بيأوتكج

 

لأأأأيعلج ربأأأأن    بيتأأأأن واسأأأأعذ  
(1)

 

بها الفراء يف قوله:  أنشدين الكسائي من الشواهد النادرة التي نس البيتهذا  

 للكميت بن معروف.

****     ****     *** 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ قال تعالى: -12

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 . [5 -3الجاثية:  ﴾ ] چ چ چ چ ڇ
عليك مااًل، وعلى أخيك مال كثير، فينصبون الثاين  لي العرب تقول: إن

قال الفراء: تقرأ )اآليات( بالخفض على تأويل النصب، ويقوي . (2)عونهويرف

والرفع ، الخفض فيها أهنا قراءة عبد اهلل ويف قراءة أبي )آليات، آليات، آليات(

ورد يف )آيات(  قراءة الناس على االستئناف فيما بعد )إن(. وبعد أن ذكر الفراء ما

ءة إلى صاحبها، كما أنه يخلط بين من قراءات، وكعادة الفراء ال ينسب كل قرا

الشاذ والمتواتر. وقد وردت )آيات( ثالث مرات يف اآليتين السابقتين، وسنذكر 

 ورد فيها من قراءات. ما –اهلل بإذن –

قرئت بالنصب والرفع، والرفع قراءة  ﴾ ٹ ٹ ٹ ﴿وله تعالى: ق

 الجماعة، والنصب قراءة حمزة والكسائي.

                                                 

، والمقا د 10/68، ولزانة األ ب131، 2/130معاين القرآ  البيت م  الطويل.  (1)

 . 2/414، وشرح التصريم4/1802ال  وية

 .3/45معاين القرآ   (2)



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

نصب قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون ال ﴾ چ چ ڇ ﴿قوله تعالى: 

 .(1)من السبعة بالرفع

: وقوله ﴾ ٹ ٹ ٹ ﴿أي أن حمزة والكسائي نصبا آيات يف قوله تعالى:  

 . (2)«آياٍت لقوم يوقنون»
فالرفع على االستئناف فيما بعد )إن( أي أن  ،وقد ذكر الفراء وجه كل قراءة

 قول العرب، إن لي عليك مااًل يكون الكالم جملة معطوفة على جملة، كما ت

وعلى أخيك مال كثير، وعلى هذا نقول: إن زيًدا يف الدار وعمًرا يف السوق 

 .)3(ويجوز وعمرو يف السوق

أما النصب أو الكسر يف )آيات( وهي قراءة حمزة والكسائي فعلى الحمل على 

لفظ )إن( دون موضعها، ويف هذا عطف على معمولي عاملين وهذا جائز على 

ذهب األخفش وقد أباه سيبويه والمربد، قال أبو العباس: وغلط أبو الحسن يف م

 .(4)، فإن جر )آيات( عطف على عاملين وهذا عندنا غير جائزااآليتين جميعً 

                                                 

: ال بعة  (1)  .8/43، والب ر الم يط6/169، وال دة 2/371، وال شر 594انظر مثالا

 .8/43قراءة  بن وغيره انظر: الب ر الم يط  (2)

: ال دة  (3) ا آلر وهو العطف الى موضع )إ ( وما املت فيه، انظر مثالا وي تمل الرفع وجها

 . 4/139القرآ  لل  اس ، وإاراب8/43، والب ر الم يط6/16

 .4/186، والكشاف 6/170، وانظر يف الر  الى المبر  ال دة 4/195المقت ب  (4)
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رد القراءة بخفض )آيات( ألن فيها عطًفا على معمولي  وإذا كان المربد قد

الخفض فيها أهنا يف قراءة عبد فإن الفراء قوى هذه القراءة، قال: ويقوي  (1)عاملين

فالفراء يعتمد يف احتجاجه لقراءة حمزة . (2)اهلل )آليات( ويف قراءة أبي )آليات(

والكسائي على قراءتين شاذتين البن مسعود وأبي، قال الفراء: ولو رفع رافع 

 ، قال: أنشدين الكسائي: ااآليات وفيها الالم كان صوابً 

 إ  الخالفأأأأأأة بعأأأأأأدهج ل ميمأأأأأأة

 

الف طأأأرف لممأأأا  حقأأأرولأأأ 
(3)

 

ل فجاء بالالم، وإنما هي جواب ألن، وقد رفع ألن الكالم مبني على تأوي 

 .     (4))إن(

وبعد أن ذكرنا ما أنشده الكسائي ونقله تلميذه الفراء يف كتابه معاين 

 : تيةما يتعلق برواية الشعر يف النقاط اآل القران، ميكن أن جنمل

وع بوجه عام، وعلى ما أنشده الكسائي بوجه اعتمد الفراء على المسم -1

ۆئ  ﴿: خاص يف توجيه بعض القراءات القرآنية، فقد ذكر الفراء أن قوله تعالى

[ قرئت بالتخفيف يف )يبشرك(، وقد اعتمد يف 45آل عمران ﴾ ]ۆئ ۈئ

، مثل قول اتوجيهه لهذه القراءة وإجازهتا على المسموع عن العرب عمومً 

 الشاعر: 

                                                 

العامال  هما )يف وإ ( وقد  قيمت الواو مقامهما فعملت الدر يف التالف الليل وال هار،  (1)

 .4/186وال صب يف آيات. انظر: الكشاف 

، ومختصر يف شواي 389، واإلت اف، ص2/137، وانظر: ال شر 3/45معاين القرآ   (2)

 .139القرآ ، ص 

، والمقا د 2/31البيت م  الكامل، ولج يعرف قا له، وهو يف شرح الت هيل (3)

 .2/737ال  وية

 .3/45معاين القرآ   (4) 



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

ت ايأأالن أأر   إي ر يأأت  أأ يفة ب ش 

 

 ..................................

... 

 

كما أن بشرت لغة سمعها الفراء من  «يبشر»يقول:  ةوقد سمع سفيان بن عيين

عكل، ورواها الكسائي عن غيرهم، وقال أبو ثروان: يبشرين بوجه حسن. ثم ذكر 

 أن الكسائي أنشده: 

وا بأأأه أأأر  بمأأأا ب شأأأر   فأأألا هج وابش 

 

 ..................................

... 

 

 

ألن السماع  –وهي قراءة متواترة  –أي أن الفراء أجاز القراءة بالتخفيف 

 يعضدها.

الفراء يستشهد بما أنشده إياه الكسائي لتقوية رأيه على صحة مذهب  -2

[ 154األنعام: ﴾ ] گ گ گ گ ﴿الكوفيين عمومًا. ففي قوله تعالى: 

يف موضع خفض صفة لـ)الذي( وهما  يكون )أحسن(أجاز الكسائي والفراء أن 

 وقد استشهد الفراء على ذلك بما أنشده الكسائي: ، يجيزان نعت الذي بالمعرفة

لأأأج    إ  الزبيأأأدف الأأأ ف مثأأأل ال  

 

أأج    مشأأى بلسأأالبى يف  هأأل العل 
(1)

 

وهذا رأي الكوفيين. أما البصريون فال يجوز عندهم ذلك ألن )الذي( ال  

 ، وال توصف إال بعد تمامها... تعرف إال موصولة

أنشده الكسائي، فالفراء ال يهتم كثيرا بنسبة ا ما ينسب الفراء شاهدً  انادرً  -3

الشاهد الذي أنشده إياه الكسائي، بل يكتفي بقوله أنشدين الكسائي... مثل قوله: 

 أنشدين الكسائي: 

                                                 

 سبق.  (1)
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 سأأأواء اليأأأى ال فأأأر  م بأأأت  ليلأأأة

 

بلهل القباب م  نميأر بأ  اأامر 
(1)

 

وردت يف قوله: وأنشـدين الكسائي  ومن الشواهد النادرة التي نسبها الفراء ما 

 للكميت بن معروف: 

 ل   تى قد ضاقت اليكج بيأوتكج

 

 (2)لأأأأيعلج ربأأأأن    بيتأأأأن واسأأأأع 

ما يرجع  إلى الرواية والشاهد من ا الخالف بين البصريين والكوفيين كثيرً  -4 

ال يقاس عليه عند  ا، فمن الممكن أن يكون نادرً هذه الرواية وإذا ثبت هذا الشاهد

من  ايبنون عليه كثيرً  البصريين، أما الكوفيون فيعتربون هذا القليل أصاًل 

والحديث عن موقف البصريين من استشهاد الكوفيين ببعض  األحكام...

ا بمعنى أدق بما أنشده الكسائي ال يخرج عن موقف البصريين عمومً  أوالشواهد 

نعت الذي بالمعرفة،  الشاهد الشعري وغيره. فالكوفيون يرون مثاًل من توظيف 

ويجوز عندهم مررت بالذي أخيك وبالذي مثلك، ويستشهدون على ذلك بما 

 ده الكسائي:  أنش

لأأأج    إ  الزبيأأأدف الأأأ ف مثأأأل ال  

 

أأج    مشأأى بلسأأالبى يف  هأأل العل 
(3)

 

 ﴿: وله تعالىوهذا محال عند البصريين، وإذا كان الكوفيون استشهدوا بق 
على أن )أحسن( نعت الذي، فإن ابن هشام ذكر أن هذا  ﴾ گ گ گ گ

 . (4)تخريج  للفصيح على الشاذ

****     ****     *** 

                                                 

 . 4/1663البيت م  الطويل، وهو بال ن بة يف المقا د ال  وية (1)

 سبق.  (2)

 سبق.  (3)

 . 186 ن، ص المغ (4)
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 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

 
ً
 للفراء يف كتاب معاني القرآن لشاهد النثري للكسائي: ااثاني

نقلها الفراء يف كتابه ، الكسائي سمع الكثير من المأثورات النثرية عن العرب

اين القرآن، وهذه المأثورات لها أهمية عند الكوفيين بوجه خاص حيث إن مع

ن قد يخالفون ومن آرائهم تعتمد على هذه المأثورات المنقولة، فالكوفي اكثيرً 

البصريين الذين ال يجيزون النقل لعدم وروده يف السماع، وليس المقصود 

أو كالم العرب بالسماع هنا القرآن الكريم وقراءاته أو الحديث الشريف 

عن أعرابي، أو قواًل سمعه الكسائي عن  الشعري، بل المسموع قد يكون رواية

العرب وال يهم عند الكوفيين أن تكون الرواية منسوبة للغة معروفة عن العرب، 

 كما سنرى يف الصفحات القادمة.

﴾  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ﴿: قال تعالى -1

 [26البقرة: ]

رأى الهالل فقال: الحمد هلل ما إهاللك إلى ا أعرابيً قال الكسائي: سمعت 

إسرارك. يريد:  مابين إهاللك إلى إسرارك؛ فجعلوا النصب الذي كان يكون يف 

)بين( فيما بعده إذا سقطت؛ ليعلم أن معنى )بين( مراد، وحكى الكسائي عن 

بين خمس إلى  إلى خمس وعشرين. يريد: ما ابعض العرب: الشنق ما خمًس 

 .(1)عشرينخمس و

 .وقد يكر الفراء ٌالٌة  وجه ل صب )بعوضة(

                                                 

 .23 - 1/21معاين القرآ   (1)
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  أن توقع الضرب على بعوضة، وتجعل )ما( صلة، والمعنى: إن اهلل ال

 .يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثاًل 

  ًوالبعوضة صلة، فتعرهبا بتعريب )ما(.اأن تجعل )ما( اسم ، 

  بعوضة  إلى  ما بين أن تجعل المعنى: إن اهلل ال يستحي أن يضرب مثاًل

فوقها، والعرب إذا ألقت )بين( من كالم تصلح إلى يف آخره، نصبوا الحرفين  ما

المخفوضين اللذين خفض أحدهما بـ )بين( واآلخر بـ )إلى( فيقولون: مطرنا 

 ا،فقدمً  ا، وهي أحسن الناس ما قرنً عشرون ما ناقة فجماًل  ما زبالة فالثعلبية، وله

واختيار ، (1)وهو رأي أستاذه الكسائي، لفراءالى وهذا الوجه هو أحب األوجه إ

 الفراء لهذا الوجه جاء بناء على أمرين: 

 نصبوا ، أن العرب إذا ألقت )بين( من كالم تصلح )إلى( يف آخره

ما ناقة  الحرفين، وقد سمع عن العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية، وله عشرون

 ...افقدمً  ا، وهي أحسن الناس ما قرنً فجماًل 

  ،ما سمعه الكسائي عن العرب )الحمد هلل ما إهال لك إلى إسرارك

 والشنق ما خمسًا إلى خمس وعشرين(.

أما البصريون فاألجود عندهم أن تكون )ما( زائدة ، ار الكوفيينيهذا اخت

، وقد استدل مؤكدة كأنه قال: إن اهلل ال يستحي أن يضرب بعوضة مثاًل 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: قوله تعالىالبصريون على زيادة )ما( للتوكيد ب

أما المرجح عند  .(2)[ أي فربحمة من اهلل لنت لهم159آل عمران: ﴾ ]ٺٺ

 الكسائي من األوجه السابقة فهو الوجه الثالث. 

                                                 

: إاراب القرآ  لل  اس  (1)  .1/122، والب ر الم يط 1/203انظر مثالا

 .1/108، والكشاف 1/203، وانظر إاراب القرآ  لل  اس 1/97معاين القرآ  وإارابه  (2)



  

 
 -"معاني القرآن للفراء"في كتاب  الشاهد الشعري والنثري للكسائي

 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

****     ****     *** 

[ حكى الكسائي عن العرب: 88البقرة: ﴾ ] وئ وئ ۇئ ﴿قال تعالى:  -2

تنبت إال هذين، وكذلك قول  أي ماتنبت إال البصل والكراث،  مررت ببالد قل ما

، والوجه العرب: ما أكاد أبرح منزلي؛ وليس يربحه وقد يكون أن يربحه قلياًل 

ويكفرون بما سواه: بالنبي صلى اهلل  اآلخر: أن يكونوا يصدقون بالشيء قلياًل 

 . (1)عليه وسلم

  : [88البقرة: ﴾ ] وئ وئ ۇئ ﴿: وقد يكر الفراء تف يري  لقوله تعالى

، وهذا قول الكسائي، والقول اوال كثيرً  يؤمنون  قلياًل  معناه ال :األول القول

أن الفراء   : أن اهلل وصف إيماهنم بالقلة ألهنم كفروا بالرسول، والمالحظراآلخ

وبمقاييس الكوفيين نستطيع أن نرجح الرأي األول، ألنه  على آخر، الم يرجح رأيً 

يل، وهم يريدون نفي القليل رأي الكسائي، وقد سمع عن العرب نفي القل

والكثير، ومنه ما حكاه الفراء: ما أكاد أبرح منزلي، وقل ما رأيت مثل هذا قط، 

، والمعنى يف كل ثوماحكاه الكسائي: مررت ببالد قل ما تنبت إال البصل والكرا

 ذلك على نفي القليل والكثير.    

***     ***     ***  

قال الكسائي:  [،175رة:  البق﴾ ] ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: قال تعالى -3

سألني قاضي اليمن وهو بمكة، فقال: اختصم إلي رجالن من العرب، فحلف 

أصربك على اهلل! ويف هذه أن يراد هبا: ما  أحدهما على حق صاحبه، فقال له: ما

                                                 

 .60، 1/59معاين القرآ   (1)
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أصربك على عذاب اهلل، ثم تلقى العذاب فيكون كالمًا؛ كما تقول: ما أشبه 

ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ هنا وجهين لمعنى قوله تعالى: ذكر الفراء:، (1)سخاءك بحاتم

ومعناه ما الذي صربهم على النار؟ وهذا الوجه ذكره ابن جرير الطربي ، ﴾ۆئ

 . (2)عن السدي

فهو أن تجعل المعنى على ، (3)وهو قول الكسائي وقطرب أما الوجه اآلخر

فأي شيء صربهم على النار، وهذا الوجه  التعجب أي ما أجرأهم على النار! أو

ني على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي ما أصربهم على عمل مب

 أهل النار.

واختيارات الكسائي جاءت مبنية على ما سمعه من أقوال العرب حيث اختار 

﴾  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ أن يكون المعنى على التعجب يف قوله تعالى: 

 [. ألنه سمع قاض يف اليمن.175البقرة:  ]

 ***     ***     *** 

زعم الكسائي أن  ،[233البقرة: ﴾ ] ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴿: قال تعالى -4

ضاعة بكسر الراء، فإن كانت هي بمنزلة الِوكالة من العرب من يقول: الرِ 

ضاع ضاع والر  والَوكالة، والِداللة واَلداللة، ومهرت الشيء مِهارة ومَهارة، والرَّ 

. قال الفراء: (4)والَحصادفيه مثل ذلك، إال أن فتح الراء أكثر، ومثله الِحصاد 

                                                 

 . 1/103معاين القرآ   (1)

: الب ر (2)  .1/614، وتف ير القرطبن 1/494الم يط  انظر مثالا

 .1/494الب ر الم يط  (3)

 .1/149معاين القرآ   (4)
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 جمعا ودراسة

 

 
 

 

 

ضاعة، أما الكسر فهي قراءة شاذة نسبت إلى القراء تقرأ بفتح الراء من الرَّ 

، كما أن أكثر العرب يفتحون الراء أما الكسر فلغة قليلة (1)الجارود وأبي رجاء

 .(2)نسبت لبعض بني تميم

 ***     ***     *** 

آل ﴾ ] ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی ﴿: قال تعالى -5

 .[121ان: عمر

قال الكسائي: سمعت بعض العرب يقولون: نقدت لها مائة، يريدون نقدهتا 

بقوله:  «للمؤمنين مقاعد القتال ُئ تبو» (3)الفراء قراءة عبد اهلل مائة، وقد وجه

 والعرب يقولون: ردفك وردف لك، وأنشدين الكسائي: 

 اسأأأتغفر ا  ينبأأأا ل أأأت م صأأأيه

 

رب العبأأا  إليأأه الوجأأه والعمأأل 
(4)

 

حيث ذكر أن العرب قد تسقط  «المؤمنين ئتبو»الفراء هنا يوجه قراءة عبد اهلل  

، أي لذنب ثم هناك قول الكسائي بما سمعه عن العرب االالم مثل: استغفر اهلل ذنبً 

 ئتبو»، أي أن العرب قد تسقط الالم كما يف »«نقدهتا»أي  «نقدت لها»

 ئذه الالم على المعنى نفسه، تبووقد تأيت ه، ، واستغفر اهلل ذنبا«المؤمنين

 للمؤمنين.

                                                 

: مختصر شواي القرآ   (1)  .21انظر مثالا

: معاين القرآ  لأللفش  (2)  .1/137انظر مثالا

 .1/361الكشاف  (3)

 . 2/316البيت م  الب يط، ولج ي  ب ألحد، كما يف  وضم الم الى (4) 

 ***     ***     *** 
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آل ]﴾  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿قال تعالى:  -6

  . [120عمران: 

 زعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول: ال ينفعني ذلك وال يضورين.

كم( على هذه اللغة كان صوابا ، وقد اختلف (1)من الضير، فلو قرئت )اليُضر 

ال »ء يف ضم الضاد وتشديد الراء، وكسر الضاد وتخفيف الراء يف قوله تعالى القرا

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع )اليِضركم( بكسر الضاد وتخفيف الراء،  «يضركم

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي )اليُضركم( بضم الضاد وتشديد 

يضير مثل باع يبيع، أما  . فمن قرأ )يضِركم( جعله من الضير يقال: ضار(2)الراء

ولو جاءت قراءة على هذه اللغة  (3)من قرأ )يُضركم( فإنما جعله من ضره يضره

)َيُضركم( لكانت صواًبا، وقد رد ذلك الزجاج، قال وهذا غير جائز وال يقرأ 

مخالف فيه اإلجماع على قول رجل من أهل  -عز وجل- حرف من كتاب اهلل

 .(4)العالية

     ***     *** *** 

                                                 

 .1/232 القرآ  معاين (1)

 .215ال بعة، ص (2)

: ال دة  (3)  .1/156، ومشكل إاراب القرآ  1/359، والكشاف 3/75انظر مثالا

حيث  "تبو ء المؤم ي  "، الفراء ه ا يوجه قراءة ابد ا  2/390معاين القرآ  وإارابه  (4)

ول الك ا ن بما يكر    العرب قد ت قط الالم مثل: استغفر ا  ينباا،  ف ل نب ٌج ه اك ق

 .1/156انظر: مشكل إاراب القرآ   " ف نقدتها  "نقدت لها "سمعه ا  العرب 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ قال تعالى: -7

 . [90النساء: ﴾ ] ھ

قال الفراء: )حصرت صدورهم( أي ضاقت صدورهم. وقد قرأ الحسن 

 «.حصرة صدورهم»

والعرب تقول: أتاين ذهب عقله، يريدون: قد ذهب عقله. والكسائي سمع 

د كان ففيها بعضهم يقول:  فأصبحُت نظرت إلى ذات التنانير. فإذا رأيت فعل بع

قد مضمرة، إال أن يكون مع كان جحد فال تضمر فيها )قد( مع جحد ألهنا توكيد 

 .(1)والجحد ال يؤكد

أو جاؤوكم حِصرت »ويف اآلية توجهات البد من ذكرها  فقوله تعالى: 

داخل يف حكم االستثناء، أي: إال الذين  «يصلون»عطف على قوله:  «ُصُدُرُهم  

على صفة قوم، أي إال الذين  اويجوز أن يكون عطفً يصلون والذين جاءوكم، 

يصلون إلى بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاءوكم  حصرت 

أي جاءوكم ثم  صدورهم. وقوله تعالى: )حصِرت ُصُدوُرهم( خرب بعد خرب،

من  أخرب فقال: )حصرت صدورهم (، فعلى هذا يكون )حصرت( بداًل 

وضع خفض على النعت لـ )قوم(، وقيل: كم(، وقيل: حصرت يف مءو)جا

وقال المربد: )حصرت  ،التقدير: أو جاءوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم

والفراء ذهب إلى أن  (2)صدورهم( دعاء عليهم، كما تقول: لعن اهلل الكافرين

                                                 

 .1/282معاين القرآ   (1)

 .1/282ال ابق  (2)
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حصرت صدورهم حال من المضمر المرفوع يف جاءوكم، كما تقول: جاء فالن 

فأصبحت »وسمع الكسائي بعض العرب يقول:  ذهب عقله، أي قد ذهب عقله،

كانت  «أو جاءوكم حصرت صدورهم»ويف هذه اآلية  «نظرت إلى ذات التنانير

بد  ال يف اختالف النحويين، فالبصريون يرون أن الفعل الماضي الواقع حااًل ا سببً 

جزم به المتأخرون  معه من )قد( ظاهرة أو مضمرة مثل اآلية السابقة. وهذا ما

عصفور واألبذي والجزولي، وهو قول المربد والفارسي. وخالفهم كابن 

كان( كقوله عليه الصالة )الكوفيون واشرتطوا ذلك يف الماضي الواقع خربا لـ 

 : ، وقول الشاعر«؟ ليس قد  ليت مع ا»والسالم 

 وك أأا ح أأب ا كأأل بي أأاء شأأ مةا 

 

اشأأأية القي أأأا جأأأ اما وحميأأأرا 
(1)

 

، قال: والصحيح جواز وقوع الماضي حااًل وهذا مذهب األخفش وأبي حيان 

بدون )قد(، وال يحتاج لتقديرها لكثرة ورود ذلك. وتأويل الكثير ضعيف جًدا 

 .  (2)ألنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة

إذن )حصرت صدورهم( حال من فاعل )جاء( على رأي الفراء، والعرب 

فأصبحت نظرت إلى »وسمع الكسائي: تضمر )قد( مثل قوله أتاين ذهب عقله، 

واهلل  -وأرى   (3)«حصرت صدورهم»، ويؤيد ذلك قراءة الحسن: «ذات التنانير

أن رأي الكوفيين واألخفش وأبي حيان يف وقوع الماضي حااًل من غير  –أعلم 

                                                 

، 2/40البيت م  الطويل، وهو لزفر ب  ال ارث الكالبن، ي ظر:  وضم الم الى (1)

 . 2/835والمقا د ال  وية

: اإلنصاف  (2) ، وشرح المفصل 4/168، والمقت ب 383لتبيي ، ص ، وا1/253انظر مثالا

2/57. 

: ال شر  (3)  .1/474، والكشاف 2/251انظر مثالا
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يف لسان العرب، قال أبو حيان: وقد جاء منه ما ال  تقدير هو الصحيح، ألن قد كثر

وال يحتاج إلى إضمار )قد( ألنه قد : ير )قد( وقال يف موضع ثانيحصى كثرة بغ

القياس عليه. وقال يف  ريف لسان العرب بغير )قد( فسائ كثر وقوع الماضي حااًل 

بغير )قد(  )قد( فقد كثر وقوع الماضي حااًل  إضمارموضع ثالث: وال يحتاج إلى 

بغير)قد( هو  اضي حااًل كثرة ينبغي القياس عليها. وقال يف موضع رابع: وقوع الم

 .(1)الصحيح، إذ كثر ذلك يف لسان العرب كثرة توجب القياس، ويبعد فيها التأويل

 ***     ***     *** 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ قال تعالى: -8

 . [59النحل: ﴾ ] ژژ

قال الكسائي: سمعت العرب تقول: إن كنت لقليل هون المؤونة من اليوم. 

الهوان يف مثل هذا المعنى من بني إنسان قال: قال لبعير له ما به  وقال: سمعت

،فالهون يف لغة قريش بمعنى (2)بأس غير هوانه  يقول: إنه هين خفيف الثمن

،وقد سمع الكسائي من العرب من (3)الهوان، وكذا قرأ عيسى بن عمر الثقفي

البالء  يجعل الهون بمعنى الشيء الهين، وحكى أبو عبيد عن الكسائي أنه

 والمشقة، قالت الخنساء: 

 تهأأأأي   ال فأأأأأوس  وهأأأأأو   ال فأأأأأو

 

س يأأأأوم الكريهأأأأة  بقأأأأى لهأأأأا 
(4)

 

                                                  

 .107، 2/106معاين القرآ   (1)

 .2/587الكشاف  (2)

 .178معاين القرآ  للك ا ن، ص (3)

 . 105والبيت م  المتقارب، وهو يف  يوا  الخ  اء، ص .2/325معاين القرآ   (4)
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ا قال الفراء: الهون يف لغة قريش: الهوان، وبعض بني تميم يجعل الهون مصدرً 

 للشيء الهين.

 ***     ***     *** 

  [. 4الروم:  ﴾ ] ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴿: قال تعالى -9   

ض بني أسد يقرؤها )هلل األمر من قبِل ومن بعُد( يخفض سمع الكسائي بع

 ، وأنشد الكسائي: ما نوى)قبِل( ويرفع )بعُد(، على 

  كابأأأأدها حتأأأأى  اأأأأر س  بعأأأأدما

 

ي أأد  فلهدعأأا  ا  و ب ع  يرا أأ   يكأأو  س 
(1)

 

 أراد: بعيد السحر فأضمره، ولو لم يرد ضمير اإلضافة لرفع فقال )بعيُد(. 

يف المعنى يراد هبما اإلضافة إلى  رفع بغير تنوين؛ ألهنماقال الفراء: القراءة بال

فلما أدتا عن المعنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع وهما ، محالة شيء ال

سقط مما أضفتهما إليه، وكذلك ما  ما على الرفع دلياًل  مخفوضتان؛ ليكون

 أشبههما، كقول الشاعر:    

 إ  تأأأأأأأأأأألت مأأأأأأأأأأأ  ت أأأأأأأأأأأت

 

 ج هأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأ  اأأأأأأأأأأأل   
(2)

 

 قول الشاعر:  ومثله 

 إيا  نأأا لأأج  ومأأ  اليأأى ولأأج يكأأ 

 

لقأأأأأأأانك إال مأأأأأأأ  وراء  وراء   
(3)

 

  

                                                 

 . 6/505  الطويل، وهو بال ن بة يف لزانة األ بالبيت م (1)

 . 6/504البيت م  الرجز، وهو بال ن بة يف لزانة األ ب (2)

، وشرح المفصل 6/504البيت م  الطويل، وهو لعتن ب  مالى العقيلن كما يف الخزانة (3)

 . 4/137الب  يعيش
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ترفع إذا جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه، فإن نويت أن تظهره أو 

أظهرته قلت: هلل األمر من قبِل ومن بعد. كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت 

 إليه )قبل و بعد(.

)قبل وبعد( ومها ظرفان الزمان  بعض األحوالمن الظروف املبنية يف 

 اإلضافة. وهلما أحوال: 

أن يصرح بمضافهما نحو جئت بعدك ودخلت قبلك، فهما معربان  –أ

 منصوبان على الظرفية.

، وهنا ينونان بالجر، وقد رللتنكيا ومعنى قصدً  اأن يقطعا عن اإلضافة لفظً  –ب

 يرفعان.

وهنا يعربان وال ينونان النتظار  أن يحذف مضافهما لكن ينوى لفظه، -ج

 المضاف  إليه المحذوف.

ففي اآلية الكريمة:  (1)أن يحذف مضافهما وينوى معناه، فيبنيان على الضم -د

حذف المضاف إليه ونوى معناه، فلذلك بنيتا  ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴿

أو من قبل أن يغلب  (2)على الضم، والتقدير: هلل األمر من قبل الغلب ومن بعده

لروم ومن بعد ما غلبت، أو من قبل كل أمر ومن بعده، والقراء مجمعون على ا

هذه القراءة، إال أن النحاة أجازوا أكثر من وجه يف هذه اآلية الكريمة، فالكسائي 

 «. من قبٍل ومن بعدُ  هلل األمر»سمع بعض بني أسد يقرؤها:  

                                                 

 .2/319،320معاين القرآ   (1)

 .2/141انظر: الهمع  (2)
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د( عن األول مخفوض منون، والثاين مضموم بال تنوين، فقد قطعت )بع

ومعنى  افقد قطعت عن اإلضافة لفظً  ل( بالخفض والتنوين،قباإلضافة... أما )

للتنكير، والقراءة بخفض )قبل( وتنوينها قراءة أبي السمال والجحدري  اقصدً 

، قال الزمخشري: (1)مع مالحظة أهنم يخفضون )بعد( وينونوهنا -وعون العقيلي 

تقدير مضاف واقتطاعه، كأنه قيل: على الجر من غير  «من قبل ومن بعد»وقرئ: 

سمعه الكسائي من بعض بني أسد )من  . إذن ما(2)اوآخرً  ، بمعنى أواًل اوبعدً  قباًل 

ه نحوي إال أن القراءة سنة متبعة، فال تجوز القراءة هبا؛ يله توج قبل ٍومن بعُد(

وال عن أحد أصحابه. هذا من  -عليه وسلم صلى اهلل- ألهنا لم ترد عن الرسول

حية، ومن ناحية أخرى غلط بعض النحاة الخفض يف )قبل وبعد( بتنوين أو نا

 خطأ؛ ألن بغير تنوين، قال: وبعضهم يجيز )من قبل ومن بعد ( بغير تنوين وهذا

)قبل وبعد( هاهنا أصلهما الخفض، لكن بنينا على الضم ألهنما غايتان. ومعنى 

بقي بعد الحذف،  لمة ماغاية أن الكلمة حذفت منها اإلضافة. وجعلت غاية الك

رأيته : وإنما بنيتا على الضم ألن إعراهبما يف اإلضافة النصب والخفض تقول

قبلك ومن قبلك، وال يرفعان ؛ ألهنما ال يحدث عنهما  ألهنما استعملتا ظرفين، 

فلما عدل عن باهبما حركا بغير الحركتين  اللتين كانتا تدخالن عليهما بحق 

ال تنوين فذكر الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف اإلعراب، فأما الكسر ب

اإلضافة ولم ينون وليس هذا القول مما يعرج عليه وال قاله أحد من النحويين 

 .(3)المتقدمين

                                                 

 .3/500ف الكشا (1)

 .7/158الب ر الم يط  (2)

 .4/134معاين القرآ  وإارابه  (3)
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وورد يف  «ومن بعدُ  من قبُل »القراء مجمعون على  نخلص م  يلى إلى   

 «من قبِل ومن بعدِ »وأجاز الفراء  «ومن بعدٍ  لٍ من قب»الشاذة  اءاتبعض القر

، وال يجوز القراءة هبا «من قبل ِومن بعدُ » وسمع الكسائي بعض بني أسد يقرأ

العربية يجوز يف القراءة وال يلتفت يف  ألن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما يجوز

يف القراءة إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ هبا القراء المشهورون بالضبط 

قال فيه:  أنه جائز يف ي الكسائي من بعض بني أسد فأفضل ما سمعه والثقة. أما ما

 العربية ومع ذلك غير جائز يف القراءة إال إذا ورد يف رواية صحيحة.

 ***     ***     *** 

﴾  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ قال تعالى: -10

 [. 39الروم: ]

، أي: إبلك قوية، وأصبحت اسمع الكسائي العرب تقول: أصبحت مقويً 

المضعفون أي »قال الفراء:  ، أي: إبلك ضعاف تريد ضعيفة من الضعفاعفً مض

تقول العرب: أصبحتم مسمنين معطشين إذا عطشت إبلهم  أهل المضاعفة؛ كما

اللغة يف تفسير)المضعفون( فقيل:  أو سمنت، واختلف المفسرون وأهل

و أي صاحب قوة،  المضعفون أي ذو أضعاف من الحسنات، كما يقال رجل ُمق 

وموسر أي صاحب يسار. وقيل: أولئك هم المضعفون به؛ ألنه ال بد من ضمير 

والكسائي سمع من العرب  (1)﴾ ھ ھ ﴿يرجع إلى )ما( يف قوله تعالى: 

أي إبلك قوية... وعلى ذلك فالمضعفون يف اآلية معناها  «اأصبحت مقويً »

 أصحاب األضعاف، أي الذين يضاعف لهم الحسنات.

                                                 

 . 3/512الكشاف  (1)

*     ***     *** **
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  [.54القمر:  ﴾ ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿قال تعالى:  -11

فكنا يف لحمه ونبيذه. فوحد  ازعم الكسائي أنه سمع العرب يقولون: أتينا فالنً 

يدل على  _أي الفرد  _أي أن مذهب الكسائي أن االسم الواحد  (1)ومعناه الكثير

به الجمع،  االجميع فيجتزأ به عن الجميع، أو بعبارة أخرى قد يأيت المفرد مرادً 

وهذا من الحمل على المعنى. فـ )هنر( عند الكسائي واحد يدل على الجمع أي 

أهنار، وقد استشهد على ذلك بما سمعه من العرب )يف لحمة ونبيذه(، وهذا 

 معروف يف لغة العرب فمنه:    

 بهأأا جيأأف ال  أأر  فلمأأا اظامهأأا

 

فبأأيض و مأأا جلأأدها فصأأليب 
(2)

 

 أي جلودها، ومنه: 

أأأأأب ي  ا ال ت   ت أأأأأل  وقأأأأأد س  وا الق  أأأأأر 
   ك 

 

ي  ا   أأد  ظ أأجذ وقأأد ش  كأأج ا 
ق  ل    يف ح 

(3)
 

 أي عـظام ومنه:  

 كلأأأأوا يف بعأأأأض بطأأأأ كج تعفأأأأوا

 

فأأأز  نمأأأانكج نمأأأ  لمأأأيص 
(4)

 

ويف اآلية )إن المتقين يف جنات وهنر( تقدير آخر  (5)أي يف بعض بطونكم 

عة، قال الفراء: مخالف لتقدير الكسائي وهو أن معنى )هنر( أي ضياء وس

 وسمعت بعض العرب ينشد: 

                                                 

 . 3/111معاين القرآ   (1)

 . 1/209البيت م  الطويل، وي  ب لعلقمة الف ل. الكتاب (2) 

 . 1/209. الكتابالبيت م  الرجز، وي  ب للم يب ب  نيد الغ وف (3) 

وهو م  . 5/18، وشرح المفصل1/210ن بة يف الكتاب البيت م  الوافر، وهو بال (4)

 األبيات الخم ي  التن لج يعرف قا لها. 

: الكتاب  (5)  .5/8، وشرح المفصل 2/172، والمقت ب 1/210انظر مثالا
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أأأأأأأر    إ  تأأأأأأأى ليليأأأأأأأا فأأأأأأأزين نه 

 

متأأأى  ر  الصأأأبم فأأأال  نتظأأأر 
(1)

 

 .(2)ومعنى هنر: صاحب هنار  

 ***     ***     ***  

الواقعة: ﴾ ] ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: قال تعالى -12

25 ،26 .] 

م تفرقنا. أراد قلنا: سمع الكسائي العرب يقولون: التقينا فقلنا سالٌم سالٌم، ث

 . (3)سالم عليكم فردوا علينا

( يحتمل أكثر من وجه، فيجوز أن يكون ( نصب )سالمًاًاسالمً  ا)إال قيال سالمً 

(، أي:  ال يسمعون فيها إال أن لـ)قياًل  ( ويجوز أن يكون مفعواًل من )قياًل  بداًل 

و محكي  بـ ( منصوب بفعل هايقولوا سالًما ًسالًما. ويجوز أن يكون )سالمً 

( صفة لـ ا. ويجوز أن يكون )سالمً اسالمً ا )قيال(، أي إال قيال سلموا سالمً 

 .                                                                                                                    (4)()قياًل 

 –(. وأجاز الكسائي امً هذه هي التقديرات التي أجازها النحاة يف نصب )سال

الكسائي أجاز الرفع استناًدا إلى ما وسالم سالم(  الرفع )إال قياًل  –وتبعه الفراء 

 سمعه من العرب: التقينا فقلنا سالم سالم. والفراء استشهد بقول الشاعر: 

 فقل أأا ال أأالم فاتقأأت مأأ   ميرهأأا

 

 (5)فما كا  إال ومؤهأا بال واجأب 

 
                                                 

 . 14/313البيت م  الرجز، وهو بال ن بة. ل ا  العرب (1)

 .4/316، والكشاف 3/111معاين القرآ   (2)

 .3/124معاين القرآ   (3)

: الكشاف  (4)  .4/330، وإاراب القرآ  لل  اس 4/331انظر مثالا

 البيت م  الطويل، وهو بال ن بة.(5)
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على الحكاية أي سالم عليكم، مبتدأ وخرب، والرفع يف  والرفع يف )سالم  سالم(

 . (1)ة)سالم سالم( الذي أجازه الكسائي والفراء ورد يف قراءة شاذ

سمعه الكسائي عن العرب مباشرة، ثم حكى ما سمعه، والفراء  وبعد هذا ما

 .وهو خير من نقل هذا المسموع  وذكره يف كتابه معاين القرآن كان أشهر تالميذه

  نتائج هذه الدراسة:أن نسجل ميكن  ذكر هذه النقول وبعد

لرتجيح رأي على  احكاه الكسائي عن العرب مسوغً  نقله أو ما قد يكون ما -1

يقيسون على القليل والنادر والشاذ  –كما هو معروف –آخر، والكوفيون

چ چ چ  ﴿: تبنى عليها كثير من القواعد. ففي قوله تعالى ويجعلوهنا أصواًل 

ذكر الفراء ثالثة أوجه لنصب  ،﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌچ ڇ ڇ 

)بعوضة( رجح منها الوجه الثالث وهو أن يكون المعنى: إن اهلل ال يستحي أن 

هو أن ه ما بين بعوضة إلى ما فوقها، والمسوغ لرتجيح هذا الوج يضرب مثاًل 

ا وقد حكى أيًض  إهاللك إلى سرارك، يقول: الحمد هلل ماا الكسائي سمع إعرابيً 

 وعشرين. إلى خمس العرب: الشنق ما خمًس عن ا

 جاءت اختيارات الكسائي مبنية على ما سمعه من العرب، ففي قوله تعالى: -2

الكسائي أن يكون المعنى  اختار[. 175البقرة: ا﴾ ] ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

على التعجب، وجاء اختيار الكسائي لهذا الوجه؛ ألنه سمع قاضي اليمن وهو 

ن من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه، رجال يبمكة يقول: اختصم إل

 فقال له: ما أصربك على اهلل.

                                                 

: الكشاف  (1)  .4/331انظر مثالا
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البقرة:  ﴾ ] وئ وئ ۇئ ﴿: ما ورد يف قوله تعالى اومن أمثلة ذلك أيًض 

سمع  ألنه الكسائي أن يكون المعنى على نفي قليل اإليمان وكثيره؛ اختار [88

نبت إال هذين.. . أي ما تثمن العرب: مررت ببالد قل ما تنبت إال البصل والكرا

القمر: ﴾ ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ كما اختار الكسائي أن يكون قوله تعالى:

به معنى الجمع واختيار الكسائي  ايف معنى وأهنار، فـ )هنر( مفرد جاء مرادً  [54

ونبيذةٍ فوحد  فكنا يف لحمةٍ  اهذا جاء بناء على أنه سمع من العرب: أتينا فالنً 

 ومعناه الكثير.

ر الكسائي ما سمعه عن العرب دون نسبه فيقول: ومن العرب كثيرًا ما يذك -3

... فالكسائي  امن يقول كذا... أو سمعت بعض العرب... أو سمعت أعرابي  

ضاعة( بكسر الراء، ولم ينسب هذا المسموع، ولم سمع من العرب من يقول )الر  

 .(1)الفراء، وهي لغة منسوبة لبعض بني تميما ينسبه أيًض 

سماع الكسائي العرب تقول: نقدت لها مائة، يريدون ا ك  أيًض ومن أمثلة ذل

إلى ذات التنانير، وسمع  نقدهتا. وسمع الكسائي بعضهم يقول: فأصبحت نظرت

 «لكن واهلل»يريد إن أنا قائم، كما سمع  الكسائي  بعض العرب يقول: إن قائم،

 يريد: لكن أنا واهلل.

أي إبلك قوية، وأصبحت ، ًياوسمع الكسائي العرب تقول: أصبحت مقو

، سالمٌ  فقلنا سالمٌ  أي إبلك ضعيفة، كما سمع العرب تقول: التقينا امضعفً 

سمعه من العرب وهذا يف الغالب، وقد يحدد  ينسب ما فالمالحظ أن الكسائي ال

                                                 

: معاين القرآ  لأللفش (1)  .1/137انظر مثالا
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... أو سمعت  ايرتقي إلى نسبته مثل قوله: سمعت أعرابيً  ال اهذا المسموع تحديدً 

 لم ينسبه الكسائي. ال ينسب ماالنحويين ... والفراء 

ما ينسب الكسائي ما سمعه عن العرب، ومن المسموع الذي ورد ا نادرً  -4

وقوله:  ،«من قبٍل ومن بعدُ » أقول الكسائي: سمعت بعض  بني أسد يقرا منسوبً 

 سمعت بعض أهل العالية يقول: ال ينفعني ذلك وما يضورين.

، فقد سمع الكسائي من العرب رفع لقراءة شاذة اقد يأيت المسموع موافقً  -5

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ )سالم( وذلك عند الحديث عن قوله تعالى:

ورد يف قراءة  سمعه الكسائي عن العرب من رفع )سالم( وما. ﴾ ڇ ڇ ڇ

، أي أن هذا المسموع صادف قراءة شاذة، ولكن ليس «إال قيال سالم سالم»شاذة 

وع عن العرب، فالقراءة سنة متبعة. وقد معنى ذلك أنه يجوز القراءة بما هو مسم

يف العربية، إال إنه غير جائز يف القراءة؛ ألنه لم ا يكون المسموع عن العرب جائزً 

بد أن يكون  ترد به رواية عن أحد القراء، ونستطيع  أن نقول إن كل ما يقرأ به ال

 يجوز يف العربية تصح به القراءة. يف العربية، وليس كل ماا جائزً 

***       ***     *** 
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 اخلامتة
–وبعد.. فهذه وقفة مع نماذج قليلة مما أوردها الفراء لشيخه العالم بالعربية 

جعلتها مادة لهذه الدراسة، وهي نماذج من مخزون كثير زخر به كتاب  -الكسائي

، والذي فقد جل تراثه، وما وصل إلينا متفرًقا يف كتب «معاين القرآن للفراء»

 ة إلى جمع لتسهيل الوصول إلى تراث الكسائي العظيم. النحاة بحاج

 التوصيات: 

 التعرف على مذهب الكسائي يف االستشهاد بالشعر والنثر.  -1

مساعدة القارئ على الوقوف على سلوك اللفظ النحوي عندما يستعمل  -2

 الفصحى. 

الوقوف على ورود الكلمات يف اللغة العربية بدليل ورودها يف بيت  -3

 يأو مثل سائر أو قول مأثور أو نحوه. شعر

التعرف على أهمية الشاهد الشعري الذي يمثل ركنًا أساسًيا من أركان  -4

 السماع. 

***    ****    *** 
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