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 مقدمة
 ،والسالم عمى المصطفى اليادي األمين الحمد هلل رب العالمين والصالة

 وبعد ...    ،خاتم األنبياء وسيد المرسمين
وتيسيره ليا أنزل القرآن عمى  ،وتخفيفو عمييا ،فمن رحمة اهلل بيذه األمة

سبعة أحرف ؛ ألن العرب الذين نزل القرآن بمغتيم لم يكونوا عمى ليجة 
يصعب عميو أن ينطق لكل منيم ليجتو التي  ،بل كانوا مختمفين ،واحدة

ولكن بفضل اهلل ومنِّو  ،فضاًل عن أن ينتقل إلى غيرىا ،بكممة ليست فييا
كتيسيره عمييم في  ،ومتصرًفا في الحركات ،جعل ليم متسًعا في المغات

 الدين.
وقراءاتو المختمفة ؛  ،وقد أطبق  العمماء عمى االحتجاج بالقرآن الكريم

العمماء من طعن في بعض القراءات ومع ذلك فمن  ،متواترة وشاذة
 ،ومن ىؤالء  العمماء عالم ذاع صيتو ،واعترض عمى أصحابيا ،القرآنية

ذلكم العالم ىو  ،إمام من أئمة النحو الكوفي ،فت في اآلفاق شيرتووطوّ 
 الفراء .

 منيا:  ،وقد دعاني  الختيار الموضوع أسباب

بأن الطعن في  الرد عمى ما شاع بين الدارسين من القول األول :
 القراءات القرآنية حمل لواءه نحوّيو البصرة .

بل تجاوز األمر  ،أن الفراء لم يكتف بالطعن في القراءات الشاذة الثاني :
 طعنو في القراءات السبعية.

ومن المبرزين في المغة والقراءات  ،أن الفراء أحد أئمة الكوفيين الثالث :
 القرآنية.
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القراءات القرآنية  في كتاب "معاني القرآن" بين كل ىذا دعاني أن أجعل )
 ( عنواًنا لبحثي .طعن الفراء ودفاع النحويين
وسير البحث أن يقسم إلى مبحثين تسبقيما  ،وقد دعت طبيعة الموضوع

 وفيرس المصادر والمراجع عمى النحو التالي : ،وتعقبيما خاتمة ،مقدمة
والمنيج  ،وخطتو ،موضوعوفييا أذكر أسباب اختيار ىذا ال ،* المقدمة

 المتبع في كتابتو.
* المبحث األول : واشتمل عمى مطمبين: األول: تناولت فيو التعريف 

 بالفراء. والثاني:  النحاة والقراءات القرآنية. 
تناولت فييا القراءات  ،* المبحث الثاني:  واشتمل عمى ستة مطالب

 القرآنية  التي طعن الفراء فييا.
 وتشتمل عمى أىــم النتائج التي توصمت إلييا. * خاتمة البحث:

 * وأخيرًا فيـرس المصادر والمراجع.

وقــد تعاونت مناىـج ثـالثة في دراسة مسائل البحث ىي المنيج       
وقد رتبت  ،النقدي يوالمنيج التحميم ،والمنيج التاريخي ،االستقرائي

يل الوصول المسائل حسب ورود القراءة في القرآن الكريم ؛ حتى يس
 إلييا.   

وأن يكون ىذا  ،واهلل أسأل أن يوفقني  لخدمة دينو ولغة كتابو العزيز   
 ،واهلل المستعان ،وأن يحظى الرضا والقبول ،العمل خالًصا لوجيو الكريم

 وعميو العون والتكالن.
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ى(1)ترجمةىالفراءىىالمطلبىاألول:
يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسممي الديممي  اسمو ونسبو:

 .(3)مولى بني منقر :أسد، وقيل يالكوفي مولى بن(2)
 يأبأجمعت الكتب التي عنيت بالترجمة لو عمى أنو كّني ب :لقبوو  ،كنيتو

بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدىا ألف ممدودة،  (5الفراء)، ولّقب ب(4زكريا )
نما قيل لو فراء ولم يكن يعمل الفراء وال يبيعيا؛ ألنو كان يفري  :وا 

 (.6الكالم)
وجعل أكثر مقامو بيا،  ،ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد ونشأتو: ،مولده

وكان يجمع طوال السنة، وكان شديد طمب المعاش ال يستريح في بيتو، 
فإذا كان في آخرىا خرج إلى الكوفة فأقام بيا أربعين يوًما في أىمو يفرق  

 (.7عمييم ما جمعو ويبرىم)
وقصارى ما ورد  ،لم تفض كتب التراجم في الحديث عن أسرتوأسرتو : 

 في يده قطعت ،األقطع ىو زياد فذكروا أن أباه ،فييا ىو الحديث عن والده

                                                           

، يؼدى األدثبء 133-131( رُظش رشخًزّ فٙ: طجقبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ/1)

، شزساد 182-6/176، ٔفٛبد األػٛبٌ 4/7، إَجبِ انشٔاح 2812-2813/

 . 8/145، األػالو 40 -3/39انزْت 

، انجغٛخ 6/176، فٛبد األػٛبٌ 131( طجقبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ /2)

2/333. 

 .6/176( ٔفٛبد األػٛبٌ 3)

 .6/176، فٛبد األػٛبٌ 80، انجهغخ /131( طجقبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ /4)

 .177-6/176، فٛبد األػٛبٌ 80( انجهغخ / 5)

 .6/181، فٛبد األػٛبٌ 4/352( األَغبة  6)

 .181-6/180( ٔفٛبد األػٛبٌ  7)
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 مولى ثروان وأبو ،ثروان ألبي مولى وكان ،عمي بن الحسين مع الحرب
 ( .1)عبس بني

فنيل  ،والتقى بشيوخ كثيرين ،تنوعت العموم التي تمقاىا الفراء شيوخو :
وىو من أشير أصحابو وأخصيم  ىـ(،981ت)الكسائي  :منيم ،من معينيم

 الربيعقيس بن . وممن أخذ عنيم ـ أيًضا ـ  (2و أخذ عنو النحو ) ،بو
 أبو األحوص سالم بن سميمو  ،ىـ(911)ت مندل بن عميو  ،ىـ(915)ت
سفيان بن و  ،( ىـ913)تالكوفي  أبو بكر بن عياشو  ،(3)ىـ( 919)ت

  .(5) ىـ(022الكالبي )ت وأبو إياد ،(4)ىـ( 918)ت عيينة
وقام  ،م بكثير مما أنتجتو قرائح السابقينمِ استطاع الفراء أن يُ  تالمذتو :

أبو عبيد القاسم بن سالم  منيم: ،خمق كثيرينبتدريس ىذا إلى 
وأبو يوسف يعقوب بن  ،ىـ(023وأبو عبد اهلل الطوال )ت ،ىـ(002)ت

 ،ىـ(059)ت ومحمد بن عبد اهلل بن قادم ،ىـ(022إسحاق السكيت )ت
 ،ىـ(011)ت محمد بن الجيم السمريو  ،ىـ(012)ت سممة بن عاصمو 

 .(6)وغيرىم

                                                           

 .2/333( انجغٛخ  1)

 .80( انجهغخ/2)

 .14/149( ربسٚخ ثغذاد 3)

 .4/352( األَغبة 4)

   . 8/184( األػالو 5)

 .4/352( األَغبة 6)
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 والدأب في التأليف  العموم  جتياد في التحصيلالإن ا العمماء عميو :ثناء 
والتنوع في الثقافة صفات متى توافرت في عالم ضمنت لو الريادة 

 .(1)واستوجبت ثناء العمماء عميو 
، فمما ُسئل فأثنى العمماء عميو ،وقد اتصف الفراء بيذه الصفات   

الفراء و  ،حفًظاأشد  ىـ(912)ت األحمر"قال:  وعن األحمر الكسائي عنو
 .(2) "ا وأعمم بما يخرج من رأسووأبعد فكرً  حسن عقالً أ

يا مص  حال الفراء لما كانت عربية ؛ألنو قال أبو العباس ثعمب: لو و    
عييا كل من نازع ويد  تَ ألنيا كانت تُ  وضبطيا، ولوال الفراء لسقطت العربية؛

 .(3)ويتكمم الناس فييا عمى مقادير عقوليم وقرائحيم فتذىب  ،أراد
قال أبو بكر بن األنباري: ولو لم يكن ألىل بغداد والكوفة من عمماء و   

العربية اال الكسائي والفراء لكان ليم بيما االفتخار عمى جميع الناس إذ 
 .(4) انتيت العموم إلييما

لو مصنفات كثيرة مشيورة في  ،وقال الفيروزآباي: كان أبرع الكوفيين    
 .(5) النحو والمغة

 .(6أمير المؤمنين في النحو )نو إ :الفراء  عنل يوق

                                                           

 .84َضْخ األنجبء /( 1)

 .84ضْخ األنجبء /( 2َ)

، ٔفٛبد األػٛبٌ 2813، يؼدى األدثبء/132/طجقبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ( 3)

6/176. 

 .2814، يؼدى األدثبء/14/152( ربسٚخ ثغذاد 4)

 .80( انجهغخ /5)

 .2814، يؼدى األدثبء/4/352( األَغبة 6)
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ثّرى صاحبنا المكتبة العربية واإلسالمية بمؤلفات خمدت  آثاره العممية :
 ،واأليام والميالي والشيور ،معاني القرآن :منيا ،ذكره عمى مر العصور

ما و  ،واألبنية ،الفاخر في المغاتو  ،والممدودالمقصور و  ،والمذكر والمؤنث
المصادر في و  ،المغاتو  ،البييو  ،المعانيو  ،الحدودو  ،(1)تمحن فيو العامة

 ،آلة الكاتبو  ،الوقف واالبتداءو  ،الجمع والتثنية في القرآنو  ،القرآن
  ،ومشكل المغة الكبير ،ومشكل المغة الصغير ،كتاب  الواوو  ،النوادرو 

 .(2)وغير ذلك من الكتب
في سنة سبع ومائتين  وّدع الدنيا ـ رحمو اهلل ـ بعد أن مألىا بفكرهوفاتو : 
 .(3) ،ثالثًا وستين سنة عمرهوكان ـ   وقيل:  في طريق مكة ـ  ببغداد

 
 
 

  

                                                           

 .80انجهغخ /  (1)

 .6/181، ٔفٛبد األػٛبٌ 2815( يؼدى األدثبء/2)

، األَغبة 14/154، ربسٚخ ثغذاد 133( طجقبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ /3)

 .6/181، ٔفٛبد األػٛبٌ 80، انجهغخ /4/352



 
 
 

 

 

 

 د. أنور الشعواطي  "القرآن معاني" كتاب في  القرآنية القراءات

854 

 .النحاةىوىالقراءاتىالقرآنوةالمطلبىاآلخر:ى

عمم النحو من أوائل عموم المغة  التي نشأت في رحاب القرآن الكريم ، و 
سواء المتواتر منيا والشاذ  –قد  أطبق الناس عمى أن القرآن بكل قراءاتو 

 .يجوز االستشياد بو في العربية –
قال السيوطي:  " أما القرآن  فكل ما ورد أنو قرئ بو جاز االحتجاج بو 

ا، وقد أطبق الناس عمي ا أم شاذً ا أم آحادً تواترً في العربية سواء أكان م
ا بل و ا معروفً إذا لم تخالف قياسً  ،االحتجاج  بالقراءات الشاذة في العربية

ن لم يجز القياس عميو   ،لو خالفتو يحتج بيا في مثل ذلك الحرف بعينو وا 
ا بين .... وما ذكرتو من االحتجاج بالقراءات الشاذة ال أعمم فيو خالفً 

 (. 1حاة")الن

بل العربية ىى التي تتبعيا ؛ألن قارئيا  ،وال ينبغى أن تتبع القراءة العربية
، وناقميا أناس موثوق بيم - -وىو محمد ،أفصح العرب عمى اإلطالق

 (.2مستشيد بكالميم )
عمرو بن العالء، وعيسى بن  وقد كان من  النحاة األوائل  قراء ـ كأبى

عمرو، ويونس، والخميل، والكسائي ـ  ولعل ىذا ىو الذي  وجييم إلى 
الدراسات النحوية؛ ليالئموا بين القراءة والعربية ، وبين ما رووا وسمـعـوا 

 (. 3من القراءة ، وما رووا وسمعوا من كالم العـرب)

                                                           

 . 41ـ  40( االقزشاذ /1)

  .54( غٛث انُفغ فٙ انقشاءاد انغجغ /2)

  . 55(  أثش انقشاءاد فٙ انذساعبد انُسٕٚخ /3)
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القراءات موقفا لنحويون من عمى الرغم من ىذا فقد وقف او    
( من ال يحتج بالقراءات إال في القميل النادر 1فمن البصريين) ،اعجيبً 

(، شأنيم في ذلك شأن 2الذي يتفق مع أصوليم، ويتناسب مع مقاييسيم)
فما وافق منيا أصوليم ـ ولو  ،موقفيم من سائر النصوص المغوية

وحكموا عميو  ،و لم يحتجوا بو ،وما خالفيا رفضوه ،بالتأويل ـ قبموه
وعمى القارىء بالجيل والوىم والبعد عن  ،أو القبح ،أو الخطأ ،بالمحن

 الصواب. 
( أن سبب رد البصريين لكثير من 3ويرى بعض الباحثين المحدثين)

القراءات التي يعتد بيا والتي صح سندىا وتواترت عمييا الثقات، أنيم 
ستقراءاتيم وىذا اا ييسيم وقواعدىم قبل أن يستكممو وضعوا أصوليم ومقا

إذ من المعروف أنو ما لم يكن االستقراء شامال، فال يعتد ؛ خطأ كبير 
 بالنتائج التي توصل إلييا . 

عن ذلك  امموا استقراءاتيم البتعدوا كثيرً ويرى أنيم لو صبروا إلى أن يستك
ولما كان ىناك من داع إلى التأويل الذي لجأوا إليو  ،الزلل الذي وقعوا فيو

 وا قراءاتيم.أوا مشاىير القراء وردّ ولما خطّ  ،ا يخالف مقاييسيمفيم
ذا كان من البصريين من طعن في بعض القراءات ولحّ  ؛ ألنيا خالفت  نياوا 

 ، ا( من فعل ذلك أيضً 4ومقاييسيم ـ فإن من الكوفيين) أصوليم
                                                           

ٔانًجشد  ،2/396( يٍ ْؤالء  أثٕ ػًشٔ ثٍ انؼالء فٙ انكزبة نغٛجّٕٚ 1)

 .4/105فٙ انًقزضت 

   .288( انًذسعخ انُسٕٚخ فٙ يصش ٔانشبو /2)

 .85( يُٓى ػجذ انسًٛذ طهت فٙ كزبثّ ربسٚخ انُسٕ ٔأصٕنّ /3)

كٕفٍٛٛ خًٛؼبً ؛ ألٌ انكغبئٙ ـ ْٕٔ يٍ ( انسق أٌ ْزا نى ٚكٍ يزْت ان4)

أئًزٓى ـ نى ٚكٍ يٍ انزٍٚ ٚطؼٌُٕ فٙ انقشاءاد ثم ٚقجهٓب ززٗ نٕ نى ٚؼهى نٓب 

ثم َشاِ ٚقٕل  ،ٔخٓب فٙ انؼشثٛخ فهٛظ يٍ اإلَصبف أٌ َُغت نّ انقٕل ثزنك

ُْى َسثَُّك أَ نًب خفٙ ػهّٛ رٕخّٛ  قشاءح " ََُّٓ فِّٛ َٕ ب نَُٛ ًَّ ٌَّ ُكاّلً نَ إِ بنَُٓىْ َٔ ًَ ")عٕسح  ْػ
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 (.1)كالفراء في معانيو
 ،الطعن في القراءاتويبدو مما سبق أن البصريين ىم أول من فتحوا باب 

وقد نص عمى ىذا الشيخ عضيمة  ،ثم سمك الكوفيون ىذا المسمك بعدىم
 ،القراء  بردِّ  قراءاتيم وتمحينيم استفتح بابياى في قولو : " الحممة عم

ثم تطاير شررىا إلى من بعدىم  ،وحمل لواءىا زعماء البصرة المتقدمون
ولم يقف األمر عند عمماء البصرة بل تخطاىم إلى بعض  ،فشاركوا فيو

 (. 2زعماء  الكوفة")
ذان فتحا باب الطعن أن الكسائى والفراء ىما الم (3ويرى أحد المحدثين )

 في القراءات.
 ( البصريين والكوفيين في ذلك.4وتبع البغداديون)

لدين منيم فخر ا ،ض اهلل لمقراءات من دافع عنيا من المتأخرينوقد قيّ 
الرازي إذ يقول: "العجب من ىؤالء النحاة أنيم يستحسنون إثبات ىذه 
 ،المغة بيذين البيتين المجيولين وال يستحسنون إثباتيا بقراءة حمزة

 (.5ومجاىد")
                                                                                                                                   

ب(: "هللا ػض ٔخم أػهى ثٓزِ انقشاءح يب أػشف 111ْٕد/ ًَّ ( ٔ)ن ٌَّ ( ثزشذٚذ )إ

، إػشاة انقشاٌ نهُسبط 165نٓب ٔخًٓب ". ُٚظش: يؼبَٗ انقشآٌ نهكغبئٗ/

2/305- 306  .   

 . 2/285 ،2/75 ،1/352( يؼبَّٛ 1)

   .43(  أثٕ انؼجبط انًجشد ٔأثشِ فٙ ػهٕو انؼشثٛخ/2)

 .  157(  ْٕ انذكزٕس شٕقٙ ضٛف فٙ كزبثّ انًذاسط انُسٕٚخ/3)

ـ  368 ،98، 1/430،2/74(  يُٓى انُسبط فٙ إػشاة انقشآٌ 4)

 ،3/130، 2/5، ٔانضخبج فٙ  يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ 369،3/194

 .4/199 ،2/374، 1/393ٔانضيخشش٘ فٙ انكشبف 

 . 9/134( انزفغٛش انكجٛش 5)
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ز االستشياد بالمتواتر منيا والشـاذ عمى قواعد ـ  وجوّ  اودافع عنيا ـ أيضً 
  ،(4والمرادي) ،(3)وأبو حيان ،(2)وابن مالك ،(1النحو ـ ابن يعيش)

والشيخ  ،(8)شمونيواأل ،(7)(، والسيوطي6وابن عقيل) ،(5وابن ىشام)
 (. 9والشيخ عضيمة )

االتجاه  الذي حمل لواءه بعض النحويين القدماء قد حرم  افإن ىذ اوأخيرً 
لو أنيم أخذوا  –وقد كان من المستطاع  ،النحو من مصدر عظيم
أن يجدوا  في ضوئيا قواعد وأصواًل  تضاف  –بالقراءات التي طرحوىا 

 .(10إلى ما عرفوا لمنحو من قواعد وأصول)

 

                                                           

 . 79 ،78 ،3/23( ششذ انًفصم 1)

ششذ انكبفٛخ انشبفٛخ  ،59 ،4/58 ،277 ،3/276( ششذ انزغٓٛم 2)

1/188،245،246، 2/693،996. 

 ،1/106االسرشبف  ،408،409، 5/266،302 ،4/231( انجسش انًسٛظ 3)

4/1845 ،1846،1848،1860.   

 . 3/1270 ،1026 ،2/824( رٕضٛر انًقبصذ 4)

 .5/498 ،383، 4/321 ،3/496(  يغُٙ انهجٛت 5)

 . 505 ،471 ،388 ،2/238 ،121 ،1/33( انًغبػذ 6)

   .43ـ  42( االقزشاذ /7)

   . 3/171 ،2/417 ،1/437( ششزّ ػهٗ األنفٛخ 8)

   .  43( أثٕ انؼجبط انًجشد ٔأثشِ فٙ ػهٕو انؼشثٛخ/9)

 .82(  ربسٚخ انُسٕ ٔأصٕنّ /10)
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 املبحث اآلخر

 طعن الفراء يف القراءات القرآنية
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ىالمطلبىاألول:ىالعطفىرلىىالضمورىالمجرور.
 (1){ـ قراءة حمزة } َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم 

حدثني شريك بن عبد اهلل عن قال :"  ،}اأَلْرَحاِم{قراءة خفض  الفراء حقبّ 
 ؛قال: ىو كقوليم : باهلل والرحم }اأَلْرَحاِم{خفض  األعمش عن إبراىيم أنو 

ا عمى مخفوض وقد كنى عنو ...، ألن العرب ال ترد مخفوضً  ؛ وفيو قبح
نما يجوز ىذا فى الشعر لضيقو ")  (. 2وا 

تعرض ليا بعض النحويين  يقراءة  تعد من أشير القراءات التوىذه ال
 التمحين والتضعيف و اإلنكار.و بالتقبيح 

فقد بالغ في  ،ويعد المبرد من أشير المعترضين عمى القراءة بعد الفراء
نكاره }  ،}َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيِّ  {فقال:"لو صميت خمف إمام يقرأ  ،رده وا 

 (.3ألخذت نعمي ومضيت ")ِذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم{َوات ُقوْا الّمَو ال  
: " وقرأ حمزة }َواأَلْرَحاِم{، وىذا مما ال يجوز عندنا إال أن  اوقال أيضً 

 (. 4يضطر إليو شاعر")
 

                                                           

 ،ٔيدبْذ ،ٔانسغٍ ،ٔاثٍ ػجبط ،. ْٔزِ انقشاءح نسًضح1( انُغبء / 1)

ٔاألػًش. رُظش فٙ: يؼبَٙ انقشآٌ  ،ٔٚسٛٗ ثٍ ٔثبة ،ٔانُخؼٙ ،ٔقزبدح

إػشاة انقشآٌ نهُسبط  ،243/ 1، يؼبَٙ انقشآٌ نألخفش 1/252نهفشاء 

 . 3/156، انجسش انًسٛظ 1/127إػشاة انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب  ،1/430

 .253 -1/252( يؼبَٗ انقشآٌ نهفشاء 2)

أثٕ انؼجبط انًجشد  ،1/418، فزر انقذٚش2/1573بو انقشآٌ ( اندبيغ ألزك3)

 . 44ٔأثشِ فٙ ػهٕو انهغخ /

 .2/39( انكبيم نّ 4)
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العربية ال  ي}َواأَلْرَحاِم{  فخطأ ف يفقال : "  فأما الجر ف ،الزجاج أىاوخطّ 
 (. 1اضطرار شعر ") ييجوز إال ف

فقال : " وأما من جر  ،الفارسي ترك األخذ بيا أحسن أبوعميوجعل 
فإنو عطفو عمى الضمير المجرور بالباء . وىذا ضعيف في  }اأَلْرَحاِم{
 (.2وما كان كذلك فترك األخذ بو أحسن " ) ،ستعمالوقميل في اال ،القياس

قال :" وقرئ  ،بأن الجر عمى ىذه الييئة غير سديد يح الزمخشر صرّ و 
والجر عمى عطف الظاىر عمى  ....... }األرحام{ بالحركات الثالثة

 (.3وليس بسديد" ) ،المضمر
فقال : " والظاىر أن حمزة جوز ذلك بناء عمى مذىب  ،وأنكرىا الرضي

 (.4وال نسمم تواتر القراءات ") ،الكوفيين ؛ ألنو كوفي
أن تمحينيا ىو قول (  7والعكبري) ،(6وابن خالويو) ،(5ذكر النحاس)

والناظر لما مر  يجد  ،وىذا يوحي بأن الكوفيين يرون غير ذلك ،البصريين
 خالف ذلك ؛ ألن الفراء ـ وىو من الكوفيين ـ يقول بقبحيا.

والسبب الذى دفع بعض النحويين إلى تمحين ىذه القراءة ىو أن الضمير 
لو قمت : مررت  ،ا لم يجز العطف عميو إال بإعادة الخافضإذا كان مجرورً 

                                                           

 .6ـ  2/5( يؼبَٗ انقشآٌ ٔإػشاثّ 1)  

 .336/ 2( انسدخ نّ 2)  

 .1/493( انكشبف 3)  

 . 3/67( ششذ انكبفٛخ4)  

 .1/431( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 5)  

 .118، انسدخ نّ / 128/ 1انغجغ ٔػههٓب( إػشاة انقشاءاد 6)  

 .1/327( انزجٛبٌ نّ 7)  
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فتقول : مررت بك  ،الخافضبك وزيد أو بو وخالد لم يجز حتى تعيد 
 (.1وبزيد وبو وبخالد )

وخرجيا بما يتناسب وقواعد  ،وقد  قيض اهلل ليذه القراءة من دافع عنيا
 العربية.

قال ابن خالويو في معرض حديثو عن القراءة وتمحين البصريين ليا:" 
ثنا بإسناد يعزيو إلى رسول اهلل ـ ابن مجاىد حدّ ا عندي؛ ألن وليست لحنً 

ومع ذلك فإن حمزة ال يقرأ  ،صمى اهلل عميو وسمم ـ أنو قرأ : }َواأَلْرَحاِم{
 (. 2ا إال بأثر ")حرفً 
( أن تحمل عمى مذىب الكوفيين، ويونس، واألخفش 3) ز ابن مالكفجوّ 

 . زون العطف عمى الضمير المجرور دون إعادة الجارالذين يجوّ 
ذا حممت القراءة عمى مذىب من مذاىب العربية فال يجوز ردىا أو   وا 

 تمحينيا.
 واستدل ابن مالك لمجواز بمجيئو في الشعر والنثر .

 فمنو  قول الشاعر: أما الشعر
 ( 4) فـَاليوَم قد بـِت  تْيجـُوَنا وتشِتُمنا  فاذَىْب فَما بَك واألي اِم مْن َعَجبِ 

                                                           

، ششذ انًفصم 118، انسدخ الثٍ خبنّٕٚ /2/6( يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ 1)  

3/77. 

 .129ـ 1/128( إػشاة انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب2)  

ـ 55ٔيب ٚهٛٓب، شٕاْذ انزٕضٛر ٔانزصسٛر / 3/375( ششذ انزغٓٛم 3)  

56. 

 يٍ انجغٛظ، ال ٚؼشف قبئهّ.( انجٛذ 4) 

، ششذ 2/464، اإلَصبف 119، انسدخ الثٍ خبنّٕٚ/ 2/383انكزبة 

 ،3/377، ششذ انزغٓٛم 1573/ 2، اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 30/78انًفصم 
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 و قول اآلخر:
ٌِ بـِآبـَك َأ ــُأو ُمَصـدِّز             ِمـِو ُحم ييِّـ  (1ِس اجِللِِّة َجأٍب َحِشَوِز)ـــــــ
 و قول اآلخر:

 (2مثِل السََّوازي ُسيَوُفَها     َوما َبِيهًا والَكِعِب َغوٌط َنفاِنُف ) ُنَعلُِّق يف
 وقول اآلخر :

ًُُم      َوأبى ُنَعِيٍم ذى اللَِّواِء امُلِحسقِ ) َيال َسأِلَت بِرى  (3اجَلَماِجم َعِه

                                                                                                                                   

، ششذ األشًَٕٙ 3/221، ًْغ انٕٓايغ 55شٕاْذ انزٕضٛر ٔانزصسٛر /

3/170. 

 ( انجٛذ يٍ انشخض، ٔنى أقف ػهٗ قبئهّ. 1)

، 2/662، ششذ ػًذح انسبفظ 3/1251، ششذ انكبفٛخ انشبفٛخ 2/382انكزبة 

، انهغبٌ )أٔة(، 55، شٕاْذ انزٕضٛر ٔانزصسٛر / 377/ 3ششذ انزغٓٛم 

 .2/157انجسش انًسٛظ 

انهغخ :آثك كهًخ نًٍ رُصسّ ٔال ٚقجم ثى ٚقغ فًٛب ززسرّ يُّ،  ٔ)أّٚ ( يٍ 

)انًصذس(: انشذٚذ انصذس ٔ)اندأة(: قٕنٓى: أٚٓذ فالَبً إرا دػٕرّ َٔبدٚزّ ٔ

 انغهٛظ ٔ)انسشٕس(: انًُزفخ اندجٍٛ.

ٔفّٛ ثشٔاٚخ ) يُب  42( انجٛذ يٍ انطٕٚم، نًغكٍٛ انذاسيٗ. دٕٚاَّ /2)

رُبئف ( يٕضغ )َغٕطٌ ََفبَُِف(. ٔخبء ثال َغجخ فٙ: يؼبَٗ انقشآٌ نهفشاء 

، 2/465ف ، اإلَصب128/ 1، إػشاة انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب2/86، 1/253

، ششذ انزغٓٛم 2/1573، اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 3/79ششذ انًفصم 

 .2/156، انجسش انًسٛظ 3/377

انهغخ: ) انغٕط (: خًغ غبئظ ْٕٔ انًطًئٍ يٍ األسض، ٔ)انُفبَف(: خًغ 

َفُف ْٕٔانًفبصح، ٔانٕٓاء ثٍٛ انشٛئٍٛ، ٔكم شٙء ثُّٛ ٔثٍٛ األسض يٕٖٓ 

 فٕٓ َفُف.

 ٔال ٚؼشف قبئهّ .  ( انجٛذ يٍ انكبيم،3)
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 وقول اآلخر :
 (1) إذا أْوقُدوا نارًا ِلَحْرِب َعُدوِّىم       فقد َخاَب َمْن َيْصمى بَيا وَسِعيرَِىا

: )إنما مثمكم والييوِد ثر فمنو قولو صمى اهلل عميو وسمموأما الن
 الييود.( بجرِّ 2)والنصارى(

 : )ما فييا غيره وفرِسو( بجرِّ فرسو.وقول العرب
( ـ ابَن 6وغيرىم ) ،(5) والسيوطي ،(4) وابن ىشام ،(3) وتبع  أبو حيان

 ا .مالك فاختاروا جواز ذلك فى الكالم مطمقً 

 يفجوز ابن جنى أن تحمل ىذه القراءة عمى حذف حرف الجر من الثان
ثم حذف الباء  ،ءلون بو وباألرحامفكأنو قال: تسا ،لداللة األول عميو

                                                                                                                                   

، ششذ ػًذح انسبفظ  4/466، اإلَصبف 2/86ُٚظش: يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء 

 . 2/156، انجسش انًسٛظ 3/377، ششذ انزغٓٛم 2/662

ٔاندًبخى يٕضغ  ،انهغخ: )ر٘ اندًبخى ( : ْٕ ٕٚو يٍ أٚبو زشٔة انؼشة

 ثٍٛ انذُْبء ٔيزبنغ فٗ دٚبس رًٛى.

 ( انجٛذ يٍ انطٕٚم، ٔنى ٚؼشف قبئهّ. 1)

، ششذ 2/663، ششذ ػًذح انسبفظ 3/1253ُٚظش: ششذ انكبفٛخ انشبفٛخ 

 .2/157انجسش انًسٛظ  ،56، شٕاْذ انزٕضٛر ٔانزصسٛر /3/377انزغٓٛم 

ذ  3/90( أخشخّ انجخبس٘ فٙ انصسٛر ـ كزبة اإلخبسح إنٗ انؼصش 2)

. ٔسٔ٘ نفظ "انٕٛٓد" 53/ (. ُٚظش: شٕاْذ انزٕضٛر ٔانزصسٛر2269)

 ثبندش ٔانشفغ.

 .3/167 ،ٔيب ٚهٛٓب 2/156( انجسش انًسٛظ 3)

 .134( أٔضر انًغبنك /4)

 .3/221( انًٓغ5)

، ٔاألشًَٕٗ فٙ ششزّ ػهٗ 2/151( يُٓى انشٛخ خبنذ فٙ انزصشٚر 6)

 .171ـ 3/170األنفٛخ 
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أن  يا فى الخصائص سماه: )باب فالثانية لداللة األولى عميو، وعقد بابً 
حكم الممفوظ بو إال أن يعترض  يالمحذوف إذا دلت الداللة عميو كان ف

(، واستشيد ليذا الباب بقراءة 1ىناك من صناعة المفظ ما يمنع منو( )
 ،وخرجيا ،ا حين رد عمى المبرد فى تمحينو لمقراءةوجزاه اهلل خيرً  ،حمزة

فقال : " ليست ىذه القراءة عندنا من اإلبعاد واإلفحاش والشناعة والضعف 
عمى ما رآه فييا وذىب إليو أبوالعباس، بل األمر دون ذلك وأقرب وأخف 

إننى لم أحمل األرحام عمى  العباس: يوذلك أن لحمزة أن يقول ألب ،وألطف
المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيو باء ثانية حتى  العطف عمى

كما حذفت لتقدم ذكرىا  ،ثم حذفت الباء لتقدم ذكرىا ،قمت: وباألرحام يكأن
ولم تقل:  ،نحو قولك: )بمن تمرْر أمرْر (، و)عمى من تنزل أنزل( يف

 (.2لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرىما") ،وال أنزل عميو ،أمرر بو
 ( . 3في ذلك) يرطبوحذا حذوه الق

مجرورة  }اأَلْرَحاِم{القول بأن الواو لمقسم وإلى  (4وذىب بعض العمماء )
عمى القسم ؛ ألنيم كانوا يقسمون باألرحام ويعظمونيا فجاء ذلك عمى 

 استعمال العرب.
 وبعد فإن ىذه القراءة صحيحة ال يجوز إنكارىا أو تمحينيا ؛ ألمور:

                                                           

 .1/285( انخصبئص 1)  

 .287ـ 1/286( انخصبئص 2)  

 2/1575غ ألزكبو انقشآٌ ( اندبي3)  

، ٔانقشطجٙ فٙ اندبيغ 3/78( يُٓى اثٍ ٚؼٛش فٙ ششذ انًفصم 4)  

 .2/1574ألزكبو انقشآٌ 
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وقرأ بيا  ،أنيا قراءة متواترة صحيحة وافقت العربية بأكثر من وجو :األول
 ،والحسن ،وابن عباس ،جماعة كميم ثقات ال يروون إال ما سمعوا كحمزة

 ويحيي  بن وثاب. ،األعمشو  ،والنخعي ،وقتادة ،ومجاىد
والعجيب أنيم يستحسنون إثبات ىذه  ،أنيا لغة وردت عن العرب :الثاني

بقراءة حمزة ومجاىد مع وال يستحسنون إثباتيا  ،مجيولالمغة بالشعر ال
 .أكابر عمماء السمف في عمم القرآنأنيما من 
أنو ورد السماع بمثميا في فصيح الكالم شعرًا ونثرًا. وكثرة ما ورد  الثالث :

 (.1من ذلك في الشعر يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة )
لذلك فإن األولى أن تصحح القاعدة النحوية لتتناسب مع القراءة ال أن ترد 

 القراءة . 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .2/156( انجسش انًسٛظ 1)  
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ى.تدكونىهاءىالضمورالمطلبىالثاني:ى
 (1) {َتَوّلى ما ُنولِّوْ } و حمزة، واألعمش عمرو، ـ قراءة أبي

(، 2قال " كان األعمش وعاصم يجزمان الياء فى يؤدِّه)، الفراءىا أخطّ 
وفيو ليما مذىبان؛ أّما أحدىما فإن القوم ظّنوا ..... (3){و}ُنولِّْو ما َتَوّلى

ن كان توىُّما؛ خطأٌ.  نما ىو فيما قبل الياء. فيذا وا  أن الجزم فى الياء، وا 
وأم ا اآلخر فإن من العرب من يجزم الياء إذا تحّرك ما قبميا؛ فيقول 

يا وأصميا الرفع بمنزلة رأيتيم ضربتْو ضربا شديدا، أو يترك الياء إذ سك ن
 (.4وأنتم؛ أال ترى أن الميم سكنت وأصميا الرفع")

 (، وتبعيما في ذلك 6طيا الزجاج )(، و غمّ 5أىا أبو عبيد )وخطّ 
 
 

 (.2(، والعكبري)1النحاس)
                                                           

، رسجٛش 1/388. ٔقذ َغجذ إنٛٓى فٙ إػشاة انقشآٌ 115( انُغبء/ 1)

 .324انزٛغٛش/

انقشآٌ نهضخبج  . ٔقذ َغجذ إنٛٓى انقشاءح فٙ: يؼبَٙ 75( آل ػًشاٌ/ 2)

اندبيغ ألزكبو  ،8/89، انزفغٛش انكجٛش 1/457، انًسشس انٕخٛض 1/431

 . 116ـ 4/115انقشآٌ 

. ٔقذ َغجذ إنٛٓى انقشاءح فٙ: يؼبَٙ انقشآٌ نهضخبج 115( انُغبء/ 3)

اندبيغ ألزكبو  ،8/89، انزفغٛش انكجٛش 1/457، انًسشس انٕخٛض 1/431

 . 116ـ 4/115انقشآٌ 

 .2/524، انجسش انًسٛظ 8/89، انزفغٛش انكجٛش 1/223انقشآٌ نّ(  يؼبَٙ 4)

 . 1/115(  إػشاة انقشاءاد انغجغ  5)

 1/457، ُٔٚظش: انًسشس انٕخٛض 432ـ1/431(  يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ 6)

 .2/524، انجسش انًسٛظ 8/89، انزفغٛش انكجٛش 458ـ 
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( عمى أن إسكان ىاء الضمير لغة عقيل 3وقد نص الكسائي) ،ىذا
( أن من 5وحكى الفراء ) ،( عن أزد السراة4وحكاىا األخفش ) ،وكالب

 العرب من يجزم الياء إذا تحرك ما قبميا. 
 واحتج ىؤالء بكالم العرب شعرًا ونثرًا: 

 أما  الشعر فمنو قول الشاعر:
ٌِ أِزَقاِى) ٌُ          ومِطواي ُمِشَتاَقاى َل  (6فَظِلُت لدى البيِت الَعِتيق ُأِخيُل

 أسكن الياء في) لْو( .
 وقول اآلخر :

 (1) إال ألّن ُعُيوَنْو َسيُل َواِدييا         وأْشرُب الماء ما بي َنْحَوه َعطٌش 

                                                                                                                                   

، فزر انقذٚش 4/116، اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 1/388(  إػشاة انقشآٌ نّ 1)

1/353 . 

 .1/272(  انزجٛبٌ 2)

"انثُبئٙ انًضبػف يٍ   4/347، انًسكى 101( يؼبَٙ انقشآٌ نهكغبئٙ/ 3)

 ،  انزبج )ْب(.2/524انجسش انًسٛظ  ،انًؼزم" ـ )يقهٕثخ ْـ ٔ ٔ (

 ،1/128ثهفظ )أعذ انغشاح (، انخصبئص  1/28( يؼبَٙ انقشآٌ نألخفش 4)

 ،(ف يٍ انًؼزم " ـ ) يقهٕثخ ْـ ٔ ٔبئٙ انًضبػ"انثُ 4/346انًسكى  ،370

 .5/512، 3/173انًسشس انٕخٛض  ،انزبج )ْب(

 .2/524، انجسش انًسٛظ 8/89، انزفغٛش انكجٛش 1/223(  يؼبَٙ انقشآٌ ن5ّ)

 (  انجٛذ يٍ انطٕٚم، نى أقف ػهٗ قبئهّ. 6)

 267، 1/39، انًقزضت 1/28خبء ثال َغجخ فٙ: يؼبَٙ انقشآٌ نألخفش 

، عش انصُبػخ 1/126ثشٔاٚخ )أسٚغّ ( يٕضغ )أخٛهّ(، انخصبئص 

ف يٍ انًؼزم " ـ ) يقهٕثخ ْـ ٔ "انثُبئٙ انًضبػ 4/347، انًسكى 2/727

 (، انهغبٌ )يطب(.ٔ

 انهغخ : يطٕا٘:  صبزجب٘ . 
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 أسكن الياء في )ُعُيوَنْو(.     
}ِإن  ومن شواىده في النثر: ما حكي عن عقيل وكالب أنيم يقولون: 

نَساَن ِلَربِّْو َلَكُنوٌد {  (بإسكان الياء .2) اإلِْ
 ( .   4) وقوليم : ضربتْو ضرًبا شديًدا(. 3) وقول العرب : لْو مال  

ونص ابن خالويو عمى أن حجة اإلسكان ىي أن الياء لما اتصمت بالفعل 
كما خفف يأمركم ،فخفف بإسكان الياء،صارت معو كبعض حروفو

وبين أنو يجوز في كل فعل مجزوم اتصمت بو  ،وليس بمجزوم ،وينصركم
 (.5واإلسكان ) ،سىاء قبميا كسرة ثالثة أمور الكسر، واالختال

( ـ أيًضا ـ بأن اإلسكان كان ؛ لوقوع الياء في موضع 6واحتج البغوي)
 وىو الياء المحذوفة. ،الجزم

 وبعد فإن ىذه القراءة صحيحة ال يجوز إنكارىا أو تمحينيا ؛ ألمور:

                                                                                                                                   

 نى أقف ػهٗ قبئهّ. ،(  انجٛذ يٍ انجغٛظ1)

انًسكى  ،2/727، عش انصُبػخ 1/128خبء ثال َغجخ فٙ : انخصبئص 

سٔذ انًؼبَٙ  ،" انثُبئٙ انًضبػف يٍ انًؼزم " ـ )يقهٕثخ ْـ ٔ ٔ( 4/347

12/59. 

 .6( انؼبدٚبد /2)

"انثُبئٙ انًضبػف يٍ  4/347انًسكى  ،101( يؼبَٙ انقشآٌ نهكغبئٙ/ 3)

 .  2/524انزبج )ْب(،  انجسش انًسٛظ  ،انًؼزم "ـ )يقهٕثخ ْـ ٔ ٔ(

اندبيغ ألزكبو  ،8/89انزفغٛش انكجٛش  ،1/223( يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء 4)

 . 1/353فزر انقذٚش  ،4/116انقشآٌ 

 .116ـ 1/115، إػشاة انقشاءاد انغجغ 111(  انسدخ نّ /5)

 . 4/116، ُٔٚظش: اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 1/317(  رفغٛشِ 6)
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وكفى أنيا منقولة عن إمام البصريين  ،أنيا قراءة سبعية متواترة األول :
مام النحو ،وسامع لغة ،بي صريحفإنو عر  ،أبي عمرو ولم يكن ليذىب  ،وا 

 (.  1عنو جواز مثل ىذا )
أنيا لغة وردت عن العرب ـ كما مر ـ والعجيب أنيم يستحسنون  الثاني :

وال يستحسنون إثباتيا بقراءة حمزة وأبي  ،إثبات المغة بالشعر المجيول
 .أكابر عمماء السمف في عمم القرآنعمرو وعاصم مع أنيم من 

وكثرة ما ورد  ،أنو ورد السماع بمثميا في فصيح الكالم شعًرا ونثرًا الثالث :
 من ذلك في الشعر ال يجّوز حممو عمى الضرورة أو الشذوذ.

 أن ليا غير وجو في العربية يمكن أن تحمل عميو. الرابع :
لذلك فإن األولى أن تصحح القاعدة النحوية لتتناسب مع القراءة ال أن ترد 

 ة. القراء
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 . 2/524( انجسش انًسٛظ 1)
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ى.حذفىأحدىمفعوليى)حدب(المطلبىالثالث:ى
}َواَل َيْحَسَبن  ال ِذيَن  وابن عامر، وعاصم في رواية حفص: ،قراءة حمزة

 (.1) َكَفُروْا َسَبُقوْا ِإن ُيْم اَل ُيْعِجُزوَن{
َسَبُقوْا ِإن ُيْم اَل َواَل َيْحَسَبن  ال ِذيَن َكَفُروْا } وسميا الفراء بالشذوذ، قال:"وقولو:

بالتاء ال اختالف فييا. وقد قرأىا حمزة بالياء. ونرى أنو اعتبرىا {ُيْعِجُزونَ 
وال َيْحَسَبن  الذين كفروا أنيم سبقوا }قراءة عبداهلل  يف يبقراءة عبداهلل. وى
فإذا لم تكن فييا )أّنيم( لم يستقم لمظّن أال يقع عمى  {إنيم ال ُيْعِجزون

أراد: وال يحسب الذين كفروا أنيم ال يعجزون الستقام، ويجعل ء. ولو يش
(يريد: 2{ )َيْرِجُعونَ  الَ  َأن ُيمْ  َأْىَمْكَناَىا َقْرَيةٍ  َعَمى َوَحرَامٌ }ال )ِصمة( كقولو: 

أنيم يرجعون. ولو كان مع )سبقوا( )أْن( استقام ذلك، فتقول )وال يحسب 
قراءة حمزة؛ يجعل )سبقوا( فى فيذا مذىب ل الذين كفروا أن سبقوا(. ....

 (.3موضع نصب: ال يحسبن الذين كفروا سابقين. وما أحبيا لشذوذىا")
(، فذكر أن بعض القراء قرأ }َواَل 5فيا الزجاج)(، وضعّ 4نيا أبوحاتم )ولحّ 

ووجييا ضعيف عند أىل العربية إال أنيا  ،َيْحَسَبن  ال ِذيَن َكَفُروْا{ بالياء
 جائزة عمى أن يكون المعنى : 

 

                                                           

انغجؼخ   ،1/414. ُٚظش انقشاءح فٙ : يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء 59( األَفبل/1)

، انجسش 5/622انذس انًصٌٕ  ،630ـ  2/629، انزجٛبٌ 307الثٍ يدبْذ/

 .299، اإلرسبف /4/505انًسٛظ 

 .95( األَجٛبء /2)

 .1/416( يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء 3)

 . 2/192( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 4)

 .2/421(  يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ 5)
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وال يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ؛ ألنيا في حرف ابن مسعود  } أنيم  
 (.1َسَبُقوْا {")

 ( فوسميا بغير النّيرة.2وتبعيم  الزمخشري) 
 وىو يحتاج ،واحُتّج لذلك بأن ىذه القراءة ال تشتمل عمى مفعول )يحسب(

 (.3إلى مفعولين)
 وقد ذكر بعض النحويين تخريجات ليذه القراءة منيا :

فيكون  ،ال يحسبن من خمفيم الذين كفروا سبقوا أن التقدير: األول: 
 ،الضمير يعود عمى ما تقدم ـ وىو قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب ـ

 ىما المفعولين. }َسَبُقوْا{، و}ال ِذيَن َكَفُروْا{ويكون 
واألول  }َسَبُقوْا{والمفعول الثاني  ،}ال ِذيَن َكَفُروْا{أن الفاعل  اني:الث

 (.4محذوف، أي: )أنفسيم()
وجممة  ،في محل نصب حال }َسَبُقوْا{و ،}ال ِذيَن َكَفُروْا{أن الفاعل  الثالث:

 (.5ـ في قراءة ابن عامر ـ  في محل نصب المفعولين) }ِإن ُيْم اَل ُيْعِجُزوَن{
 (.5المفعولين)

                                                           

، خبيغ 2/192سبط ( رُظش انقشاءح فٙ: إػشاة انقشآٌ نه1ُ)

 . 4/505، انجسش انًسٛظ 5/623انذس انًصٌٕ  ،19/211انجٛبٌ

 .219/ 2( انكشبف 2)

. ٔقذ َص ػهٗ ْزا عٛجّٕٚ فٙ انكزبة 2/192( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 3)

 .3/95ٔانًجشد فٙ انًقزضت  ،1/39

انزجٛبٌ  ،318( اَظش األيشٍٚ األٔل ٔانثبَٙ فٙ: يشكم إػشاة انقشآٌ /4)

 5/623، انذس انًصٌٕ 2/629

 .624ـ  5/623انذس انًصٌٕ  ،2/219( انكشبف 5)
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ناىيك عن أن ابن عامر  ،وىذه التخريجات تثبت صحة ىذه القراءة     
 ،وابن عامر ،و أنو قرأ بيا ـ غير حمزة ،من العرب الذين سبقوا المحن

 (.1وعاصم ـ  الكثيرون )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

( أيثبل:ػهٙ، ٔػثًبٌ، ٔزفص ػٍ ػبصى، ٔاثٍ انقؼقبع، ٔاثٍ يسٛص، 1)

، انجسش انًسٛظ 5/624ٔػٛغٗ، ٔاألػًش، ٔغٛشْى. ُٚظش: انذس انًصٌٕ 

4/506. 
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 .كدرىواءىالمتكلمالمطلبىالرابع:ى

{ ،ـ قراءة حمزة  ( 1)واألعمش }َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيِّ
 في كسر ياء المتكمم وطبقتو في قراءة ويحيى األعمشوى م الفراء 
}  سمم من قل فإنو يحيى طبقة القراء وىم من ولعميا:  قال ،}ِبُمْصِرِخيِّ

 كمو، لمحرف خافضة( ِبُمْصِرِخيِّ ) في الباء أن ظن ولعمو. الوىم من منيم
 (.2) ذلك من خارجة المتكمم من والياء

وىذا   ،فكسر} بمصرخىِّ { فقال:"وبمغنا أن األعمش قال  ،نيا األخفشلحّ و 
 (.3وال أىل النحو") ،لحن لم نسمع بو من أحد من العرب

}َوَما َأنتُْم ونسب إلى المبرد أنو قال: " لو صميت خمف إمام يقرأ 
{،}َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم{ ألخذت نعمي ِبُمْصِرِخيِّ

 (.4")تومضي
فقال: "وقرأ حمزة  ،وجعميا الزجاج رديئة مرذولة عند جميع النحويين

وىذه القراءة عند جميع النحويين رديئة  ،بكسر الياء ِبُمْصِرِخيِّ واألعمش 
 (.5مرذولة")

                                                           

ثٍ ٔثبة، ٔزًشاٌ ٔٚسٛٙ   ،ٔاألػًش ،. ْزِ قشاءح زًضح22( إثشاْٛى/1)

يؼبَٗ انقشآٌ نألخفش  -2/75ثٍ أػٍٛ. رُظش فٙ: يؼبَٗ انقشآٌ نهفشاء 

/ 2، اإلرسبف 158، غٛث انُفغ / 2/368، إػشاة انقشآٌ نهُسبط 2/407

 .168ـ  167

 .3/21( يؼبَٗ انقشآٌ 2)

 .2/407( يؼبَٗ انقشآٌ نألخفش 3)

أثٕ انؼجبط انًجشد  ،1/418، فزر انقذٚش2/1573( اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 4)

 .44ٔأثشِ فٙ ػهٕو انهغخ /

 . 3/130( يؼبَٗ انقشآٌ ٔإػشاثّ نهضخبج 5)
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قال:" فقد صار ىذا بإجماع ال  ،وجعميا النحاس غير جائزة باإلجماع
 ( 1يجوز")
{فقال : " وقرئ  ،يفيا الزمخشر وضعّ   يبكسر الياء وى}ِبُمْصِرِخيِّ

 (.2ضعيفة")
والسبب الذى دفع بعض النحويين إلى تمحين ىذه القراءة أن ياء المتكمم 
إذا كان قبميا متحرك جاز فييا الفتح واإلسكان فتقول ىذا غالمى بفتح 

ءة الياء وسكونيا أما إذا كان ما قبميا ساكنًا حركت إلى الفتح الغير والقرا
التى نحن بصددىا قبل ياء المتكمم ياء ساكنو مدغمة فييا ومن ثم لزم 

 (.3فييا الفتح )
جيا بما يتناسب وقواعد ض اهلل ليذه القراءة من دافع عنيا، وخرّ وقد قيّ 
وذكر أن كسر الياء في ىذه  ،ابن خالويو المحن عن حمزة ىفنف ،العربية

عرب تكسر اللتقاء الساكنين القراءة عمى األصل في التقاء الساكنين، وال
 وحركتيا حركة بناء ال حركة إعراب. ،كما تفتح

ألن الياء ؛ ا عندنا وليس الحنً  وكثر النحويين يمحنونأن إقال:" أما حمزة ف
والعرب تكسر اللتقاء الساكنين كما  ،حركتيا حركة بناء ال حركة إعراب

 تفتح.
{قال الجعفي سألت أبا عمرو عن   ،إنيا بالخفض لحسنة :قال، }ِبُمْصِرِخيِّ

 وأنشد الفراء حجة لحمزة:
  

                                                           

 . 2/368( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 1)

 . 374/ 2( انكشبف 2)

 . 3/130( يؼبَٗ انقشآٌ ٔإػشاثّ نهضخبج 3)



 
 
 

 

 

 

 د. أنور الشعواطي  "القرآن معاني" كتاب في  القرآنية القراءات

876 

 أقبَل في ثـوٍب مـعـافرىِّ 
 ا ليس بالخفييـجـرُّ جــر  

 قال لــيا ىل لك يا تا في
.  قالْت لو ما أنت بالمرضىِّ

 ( .1والمغة األولى ىى الفصحى،  وكان حمزة إماماً") ،فكسر الياء
 واعترض عمى ىذا التخريج بأمرين : 

 أن الكسرة تكون ثقيمة عمى الياء. أحدىما:
وأجيب بـأنو لما أدغمت فييا الياء التى قبميا قويت باإلدغام، فأشبيت 

 .(2فاحتممت الكسر( ) ،الحرف الصحيح
أن ىذا الشعر مجيول القائل، وصنع مثمو سيل، قال الزجاج:"  واآلخر:

ئل وليس يعرف قا ،وعمل مثل ىذا سيل ،وىذا الشعر مما ال يمتفت إليو
 (.3وال ىو مما يحتج بو في كتاب اهلل") ،ىذا الشعر من العرب

 فميس بمجيول القائل كما زعم الزجاج. ،(4وأجيب بأنو   لألغمب العجمي)
 :البيضاوى تخريجًا آخر ليذه القراءة ىو  وذكر

 

                                                           

. ٔركش ْزا 336ـ  1/335 ( إػشاة انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب الثٍ خبن1ّٕٚ)

، ٔانصفبقغٗ فٙ غٛث انُفغ 89/ 7انزخشٚح  انغًٍٛ فٙ انذس انًصٌٕ 

 .186/ 2، ٔانذيٛبطٙ فٙ اإلرسبف 158/

 . 158(  غٛث انُفغ /2)

. ٔركش انضيخشش٘ ـ أٚضبً ـ أٌ ْزا 3/130( يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ 3)

 .375/ 2انشؼش يدٕٓل انقبئم. انكشبف 

 .91/ 7، انذس انًصٌٕ 409/ 5( انجسش انًسٛظ 4)
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"أنيا جاءت عمى لغة من يزيد ياء عمى ياء اإلضافة إجراء ليا مجرى 
 (.1وأعطيتكو، وحذف الياء اكتفاء بالكسرة")ضربتو  يالياء والكاف ف

ا لكسرة اليمزة ا ىو أن الياء كسرت اتباعً ا ثالثً وذكر الصفاقسي تخريجً 
بعدىا في )إنِّى(، وىى لغة بنى تميم وبعض بنى غطفان يتبعون األول 

 (. 2لمثانى لمتجانس)
 تية: وبعد فإن ىذه القراءة صحيحة ال يجوز إنكارىا أوتمحينيا ؛ لألمور اآل

أن أئمة النحويين حكموا بصحتيا، منيم القاسم بن معن وىو من  األول:
 (.3وأبو عمرو بن العالء  ) ،رؤساء النحويين الكوفيين

أنيا قراءة متواترة صحيحة وافقت العربية بأكثر من وجو، وقرأ بيا  الثاني:
 (.4بن وثاب، وحمران بن أعين )  ىجماعة من التابعين كاألعمش، ويحي

فمن سمعيا مقدم عميو ؛ إذ  ،في النافي لسماعيا ال يدل عمى عدمياون
 (.5ىو مثبت)

  (.6عمى أن الكسر لغة بني يربوع ) أن قطرب نّص  الثالث:
 
 

                                                           

، 89/ 7. ُٔٚظش ْزا انزخشٚح فٙ: انذس انًصٌٕ  3/345( إَٔاس انزُضٚم 1)

 .158غٛث انُفغ/

 .158( غٛث انُفغ/ 2)

 .89/ 7، انذس انًصٌٕ 5/409( انجسش انًسٛظ 3)

 .158( غٛث انُفغ/ 4)

 .168/ 2( اإلرسبف 5)

، 158ٛث انُفغ/ ، غ88/ 7، انذس انًص409ٌٕ/ 5( انجسش انًسٛظ 6)

 .167/ 2اإلرسبف
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ىالمطلبىالخامس:ىإنابةىزورىالمفعولىمعىوجوده.
بنون واحدة وجيم  (1){َوَكَذِلَك ُنِجي اْلُمْؤِمِنيَن  ابن عامر وعاصم}قراءة ـ 

 مشددة وياء ساكنة. 
نجي بنون واحدة ونصب  -فيما أعمم  -: "وقرأ عاصم، قالالفراء نيالحّ 

 (. 2المؤمنين كأنو احتمل المحن وال نعمم ليا جية إال تمك" )
بكر عن عاصم قد تعرض ليا كثير من النحاة  يوقراءة ابن عامر وأب

 بالتمحين والتغميط.
 (. 3)عاصم بنون واحدة فمحن ال وجو لو"يقول الزجاج :"وأما ما روى عن 

نما ىي وىم من  أبوعميوذىب  الفارسي إلى أن ىذه القراءة ال وجو ليا، وا 
والنون الثانية ال يجوز إظيارىا؛  {ننجى}وذلك أن عاصًما قرأ  السامع ؛

اإلخفاء ألنيا تخفى مع ىذه الحروف يعني الجيم وما جرى مجراىا فجاء 
 (. 4مشبًيا باإلدغام )

 (.5كما لحنيا الطبرى فقال عنيا: "الذى قرأ من ذلك عمى ما قرأ لحن")

                                                           

، رأٔٚم 2/210ٔرُظش انقشاءح فٙ : يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء ،88( األَجٛبء/ 1)

، رفغٛش انطجش٘ 3/403، يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ نهضخبج 54يشكم انقشأٌ/

، إػشاة 153، انسدخ الثٍ خبنّٕٚ/78/ 3، إػشاة انقشآٌ نهُسبط9/64

، 2/164، انجٛبٌ نألَجبس2/582٘ف، انكشب2/65انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب

، 11/116، انًسشس انٕخٛض7/462، انجسش انًسٛظ 2/136انزجٛبٌ نهؼكجش٘

 .189، غٛث انُفغ/394اإلرسبف/

 .2/210( يؼبَٙ انقشآٌ نهفشاء2)

 .3/403( يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ نهضخبج3)

 .11/116انًسشس انٕخٛض ،554-3/552( انسدخ 4)

 .9/77( رفغٛش انطجشٖ 5) 
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وفي قصة ذى النون "ويقول النحاس عنيا ذاكرًا تمحين بعض النحاة ليا:
بنون {َوَكَذِلَك ُنِجي اْلُمْؤِمِنيَن  }حرف مشكل اإلعراب عمى قراءة عاصم 

كذا وتكمم النحويين في ىذا فقال بعضيم: ىو واحدة؛ ألنيا في المصحف 
 .(1) "لحن

وأنكر أكثر النحويين أن يكون  {نجى المؤمنين}وقرئ "ويقول األنبارى: 
 . (2) "فعل ما لم يسم فاعمو  {ُنجِّى}

 .(3) ووصفيا العكبرى بأنيا ضعيفة ال ينبغى أن يؤخذ بيا
في  {ُنجِّى}عل ويرجع سبب تمحين بعض النحاة ليذه القراءة إلى أن الف

القراءة مبنى لما لم يسم فاعمو فيجب أن يكون نائب الفاعل بعده مرفوًعا 
 {وكذلك نجى المؤمنون}أن يقرأ  -كما يّدعي من لحنيا –فكان القياس 

منصوًبا في القراءة اّدعى من لحنيا أنيا  {المؤمنين}ولكن لما جاء لفظ 
جاءت مخالفة لمشائع من كالم العرب؛ ألن نائب الفاعل ال يجوز نصبو 

نما يجب أن يكون مرفوًعا.  وا 
ألن ما لم يسم فاعمو إذا خال "يقول الفراء مبيًنا سبب تمحينو لعاصم: 

 .(4)"باسم رفعو
فاعمو ال يكون بغير  ألن ما ال يسمى"ويوضح الزجاج ىذا السبب بقولو: 

 .(5)"فاعل

                                                           

 .3/78( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 1)

 . 2/164( انجٛبٌ فٗ غشٚت إػشاة انقشآٌ نألَجبسٖ 2)

 .273( انزجٍٛٛ ػٍ يزاْت انُسٍٕٚٛ 3)

 .2/210( يؼبَٗ انقشآٌ نهفشاء 4)

 .3/403( يؼبَٗ انقشآٌ ٔإػشاثّ نهضخبج 5)
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عمى  –ويقول الطبرى موضًحا سبب تمحينو لمقراءة: "ألن المؤمنين اسم 
ما لم يسم فاعمو والعرب ترفع ما كان من األسماء  –القراءة التى قرأىا 

 . (1)كذلك" 
ويقول النحاس عن القراءة: "قال بعضيم ىو لحن ؛ ألنو نصب اسم ما لم 

 .(2) يسم"
وتوىيم أبي عمي الفارسى  ،ن تمحين الفراء والزجاج والطبرىوبالرغم م

بنون واحدة وتشديد الجيم {نّجي المؤمنين}لقراءة ابن عامر وعاصم 
إال أنيا قد خرجت بأكثر من تخريج وحممت عمى أكثر  {المؤمنين}ونصب 

 من وجو، منيا:
ى}أن الفعل  األول: مبنى لممجيول ونائب الفاعل عمى القراءة ىو  {ُنجِّ

ضمير المصدر فيكون التقدير نجى ىو أى نجى النجاء، فناب ضمير 
 مفعواًل بو. {المؤمنين}المصدر عن الفاعل، ويكون 

واعتل بعض النحويين لعاصم فقالوا أضمر المصدر "يقول ابن قتيبو: 
رب زيًدا، ثم تضمر كأنو قال: نجى النجاء المؤمنين، كما تقول: ضرب الض

 .(3) "الضرب فتقول: ضرب زيًدا
وكان أبو "ثم بّين ابن قتيبو أن ىذه القراءة قد اختارىا أبو عبيد فقال: 

 ،عبيد يختار في ىذا الحرف مذىب عاصم ؛ كراىية أن يخالف الكتاب
 ،ويستشيد عميو حرًفا آخر في سورة الجاثية كان يقرأ بو أبو جعفر المدنى

                                                           

 .9/66( رفغٛش انطجشٖ 1)

 .3/78( إػشاة انقشآٌ نهُسبط 2)

 .54انقشآٌ/ ( رأٔٚم يشكم 3)
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أي: ليجزى الجزاء   ،(1) َيْجِزَي َقْوًما ِبما َكاُنوا َيْكِسُبوَن {}لِ وىو قولو 
 .(2) "قوًما

وقد "وعمى ىذا حمميا ابن خالويو فقال بعد أن ذكر تمحين الفراء ليا: 
ى}احتج ليا غيره فقال  فعل ماض عمى ما لم يسم فاعمو قام المصدر  {ُنجِّ

مقام المفعول الذي ال يذكر فاعمو كأنو قال: وكذلك نجى نجاء المؤمنين، 
ِلَيْجِزَي َقْوًما ِبما َكاُنوا "واحتجوا بأن أبا جعفر قرأ في الجاثية 

 .(3) "والتقدير ليجزى الجزاء قوًما"َيْكِسُبونَ 
ه آخرون عمى تقدير المصدر لداللة وأجاز "ويقول أبو البركات األنبارى: 

قامتو مقام الفاعل وتقديره: نجى النجاء المؤمنين  .(4) "الفعل عميو وا 
ى}أن  اآلخر: فعل مبنى لممجيول ونائب الفاعل ضمير المصدر  {ُنجِّ

ويكون التقدير:  {ُنجِّى}مفعول بو لفعل محذوف يفسره  {المؤمنين}و
 وكذلك نجى ىو أي النجاة ننجى المؤمنين.

وقيل ضمير "وىذا التخريج ذكره أبو حيان عند دراستو لمقراءة، حيث قال: 
المصدر أقيم مقام الفاعل والمؤمنين منصوب بإضمار فعل أي وكذلك نجى 

 .(5) "ىو أي النجاة ننجى المؤمنين
خريج األول؛ ألن نيابة غير وبعد فإن التخريج األولى بالقبول ىو الت

وكالم العرب  ،المفعول مع وجود المفعول ليا ما يؤيدىا من القرآن الكريم

                                                           

 .14( اندبثٛخ/ 1)

 .54( رأٔٚم يشكم انقشآٌ/ 2)

 .153، انسدخ الثٍ خبنّٕٚ/ 2/66( إػشاة انقشاءاد انغجغ ٔػههٓب 3)

 .2/164( انجٛبٌ فٗ غشٚت إػشاة انقشآٌ 4)

 .7/462( انجسش انًسٛظ 5)
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ليو ذىب الكوفيون ذا وافقت القراءة مذىًبا من مذاىب العربية ولو  ،وا  وا 
 وتتيم بالمحن والغمط. ،كان مرجوًحا فال ينبغى أن ترد القراءة
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ىالذواطونىبالحروف.المطلبىالدادس:ىإررابى
 (1)ـ  قراءة  الحسن }َوَما َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطون {

قال :" وجاء عن الحسن  ،غم ط الفراء الحسن في ىذه القراءة
أنو بمنزلة المسممين  وكأنو من غمط الشيخ ظن ،}الش َياُطون{
 (.2)والمسممون"

}َوَما : "وقرأ بعض المتقدمين في قولو  ابن قتيبة  وتبعو في ىذا الطعن
    (.3توىم أنو جمع بالواو والنون" )َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطون{

 ،وىو غمط عند النحويين ،}الش َياُطون{: " وقرأ الحسن في قولو والزجاج
ومخالفة عند القراء لممصحف، فميس يجوز فى قراءة وال عند النحويين، 

النحو والمصحف عمى خالفو لم يجز عندى القراءة بو"  ولو كان يجوز فى
(4 .) 

}َوَما َتَنز َلْت ِبِو : " وذكر عن الحسن أنو كان يقرأ ذلك في قولو والطبرى
 (.5وذلك لحن") ،بالواوالش َياُطون{
وىو غمط عند جميع  ،}الش َياُطون{:" وقرأ الحسن في قولو والنحاس

بن سميمان يقول سمعت محمد بن  يعمالنحويين. قال أبوجعفر: وسمعت 

                                                           

ٔاثٍ  ،. ْزِ انقشاءح ػضٚذ إنٗ انسغٍ انجصش210٘( انشؼشاء / 1)

، اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 19/404ٔاألػًش. ُٚظش: خبيغ انجٛبٌ  ،انغًٛفغ

 . 2/321، اإلرسبف 7/43، انجسش انًسٛظ 6/4858

، 182ـ  7/181، ُٔٚظش: انكشف ٔانجٛبٌ 2/285( يؼبَٙ انقشآٌ نّ 2)

 .19/133، سٔذ انًؼبَٙ 7/43انجسش انًسٛظ 

 .61( رأٔٚم يشكم انقشآٌ/3)

 .4/79( يؼبَٙ انقشآٌ ٔإػشاثّ نّ 4)

 .19/404( خبيغ انجٛبٌ 5)



 
 
 

 

 

 

 د. أنور الشعواطي  "القرآن معاني" كتاب في  القرآنية القراءات

884 

يزيد يقول: ىكذا يكون غمط العمماء إنما يكون بدخول شبية لما رأى 
الحسن ـ رحمو اهلل ـ فى آخره ياء ونون وىو فى موضع اشتبو عميو فى 

(، وقد قرأ ىو 1) )اْحَذُروا زلَة الَعالم (الجمع المسمم فغمط. وفى الحديث 
َذا َخَمْوْا مع الناس  (، ولو كان ىذا بالواو فى موضع 2) ِإَلى َشَياِطيِنِيْم {}َواِ 

 (. 3الرفع لوجب حذف النون لإلضافة")
ويبدو من تمك النصوص أن الذى دعا ىؤالء العمماء لتمحين القراءة 

وليس  ،ووسميم صاحبيا بالغمط والوىم ـ ىو أن  الشياطين جمع تكسير
غير أنو  ،ال بالحروففكان ينبغي أن يعرب بالحركات  ،جمع مذكر سالم

لما كان آخره ياء ونون  توىم القارئ  أنو جمع مذكر سالم يرفع بالواو 
 فى حالة الرفع.  }الش َياُطون{فقرأ 

َذا وعمموا خطأ ىذه القراءة  بأن جميور القراء ـ ومنيم الحسن ـ قرأ:  }َواِ 
ع  لحذفت فمو كانت ىذه النون ىى نون الرف ،َخَمْوْا ِإَلى َشَياِطيِنِيْم {

 ولكنيا لم تحذف. ،لإلضافة
من سعى إلى توجيييا والبحث ليا عن وجو من  ولم تعدم ىذه القراءة 
ا من العرب قالوا: فقد ذكر األخفش أن ناسً  ،العربية تحمل عميو

كان  ا)شياطين( ؛ إذ يكانت ف يألنيم شبيوا ىذه الياء الت؛ الشياطون؛ " 
 ،الجمع يف يوقبميا كسرة بياء اإلعراب الت ،جمع يوكانت ف ،بعدىا نون

 (. 4فمما صاروا إلى الرفع ادخموا الواو")
 فثمة أوجو شبو  بين ياء )شياطين( وياء جمع المذكر السالم ىي :

                                                           

 .6/60( ركشِ اثٍ ػذ٘ فٙ انكبيم فٙ ضؼفبء انشخبل 1)

 .14( انجقشح /2)

 .3/194( إػشاة انقشآٌ نّ 3)

 .1/15( يؼبَٙ انقشآٌ نّ 4)
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 أن ىذه الياء بعدىا نون. األول: 
 جمع. يأنيا ف الثانى:
 أن قبميا كسرة. الثالث:

فقد أجاز العمماء  ،فمسطين(وحمميا الزمخشري عمى نحو: )يبرين (، و) 
فقال :"  وقرأ  ،وأن يعربا بالحروف ،فييما أن يعربا بالحركات عمى النون

 ،. ووجيو أنو رأى آخره كآخر )يبرين (، و) فمسطين(}الش َياُطون{الحسن 
وبين أن يجريو عمى ما قبمو  ،اإلعراب عمى النون يفتخير بين أن يجر 

تخيرت العرب بين أن يقولوا : ىذه  كما  ،فيقول: الشياطين والشياطون
 (. 1وفمسطون وفمسطين") ،يبرون ويبرين

( أنو 4( عن أبي فيد مؤّرج السدوسي)3( وأبو حيان)2وحكى القرطبى)
وىذا يجعل  ،شوطة: احترق ـ  ييرى أن شيطان مشتق من شاط يشيط ـ أ

وجمعو  ،مقبواًل، ووجييا أن بناء المبالغة منو )شّياط ( المقراءة وجيً 
 فخفف الياء.  ،)شّياطون(

 وال الطعن فييا ؛ ألمور: ،وبعد فيذه القراءة ال يجوز إنكارىا
والذي أميل إليو ىو  ،فى العربية وأن ليا أكثر من وجو تحمل عمي األول:

ماذكره الزمخشري  وىوالتشبيو  بنحو:  )يبرين (، و) فمسطين ( من جواز 

                                                           

 .7/43انجسش انًسٛظ  ،131/ 3( انكشبف 1)

 .6/4858( اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 2)

 .7/43( انجسش انًسٛظ 3)

ؤّسج ثٍ ػًشٔ انغذٔعٙ، يٍ كجبس أْم انهغخ، أخز ػٍ أثٙ ( ْٕ أثٕ فٛذ ي4)

صٚذ، ٔانخهٛم، ٔأثٙ ػًشٔ، ٔغٛشْى، صَُّف: غشٚت انقشآٌ، ٔاألَٕاء، 

ٔغٛشًْب، يبد عُخ خًظ ٔرغؼٍٛ ـ ٔقٛم: أسثغ ٔرغؼٍٛ ـ ٔيبئخ. رُظش 

 .2/305، ثغٛخ انٕػبح 107ـ  105رشخًزّ فٙ: انُضْخ / 
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لشبو بينيما؛ إذ الجميع في آخره ياء اإلعراب بالحركات والحروف ؛ لقوة ا
 سالم. و ليس بجمع مذكر ،ونون

ووسم صاحبيا بأنو  ،وكذلك يمكن أن يرد بو عمى من  طعن في القراءة
توىم أنو جمع مذكر سالم يرفع بالواو معماًل خطأىا  بأن الحسن قرأ : 

َذا َخَمْوْا ِإَلى َشَياِطيِنِيْم { ن الرفع  لحذفت ولو كانت ىذه النون ىى نو ،}َواِ 
 ولكنيا لم تحذف. ،لإلضافة

و قرأ  ،حماًل عمى اإلعراب بالحروف }الش َياُطون{ووجو الرد أن الحسن قرأ 
 وكال الوجيين جائز.  ،حماًل عمى  اإلعراب بالحركات }ِإَلى َشَياِطيِنِيْم{

بن حبيب  فقد حكي عن  يونس ،أن ىذه القراءة مؤيدة بالسماع الثاني:
  ،يقـول : دخـمت بسـاتين مـن ورائيا بسـاتـون اأنو قال: سمعت أعرابيًـ 

 (. 1فقمت : ما أشـبو ىذا بقراءة الحسـن")
 كما مّر. ،وأن األخفش حكى عن بعض العرب أنيم قالوا : شياطون

عندما سمع تغميط الفراء لقراءة الحسن :"  قول النضر بن شميل الثالث:
قول العجاج ورؤبة فيال جاز أن يحتج بقول الحسن إن جاز أن يحتج ب

ـ مع أنا نعمم أنيما لم يقرآ بو إال  وصاحبو ؟ ـ يريد : محمد بن السميفع
 (.2وقد سمعا فيو")

ولكنيما  ،ومحمد بن السميفع لم يقرآ بذلك من تمقاء أنفسيما ،فالحسن
من  اوىما من نقمة القرآن فال يجوز وصفيما بالغمط ؛ ألنيم ،سمعا ذلك

 العمم و نقل القرآن بمكان. 

                                                           

، اندٕاْش انسغبٌ 7/43، انجسش انًسٛظ 6/4858( اندبيغ ألزكبو انقشآٌ 1)

 .19/133، سٔذ انًؼبَٙ 181ـ  7/180

 .133ـ 19/132، سٔذ انًؼبَٙ 7/43ٛظ ، انجسش انًس131/ 3( انكشبف 2)
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 اخلامتة

 ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل الرحمة الميداة ،الحمد هلل رب العالمين
 وبعد :
 فقد بدا لي بعض النتائج في أثـناء بحثي أوجـزىا فيما يمي :       

  لم يكن الكوفيون بمعزل عن الطعن في القراءات القرآنية كما شاع بين
 ،فالفراء ـ وىو أحد أئمتيم ـ لم تسمم القراءات من طعنو فييا ،الدارسين

 كما بدا من خالل البحث.

 بل كان عمى  ،لم يتبع الفراء نيًجا واحًدا  في الطعن عمى القراءات
 النحو التالي:

}َوَما  في قولو تعالى: }الش َياُطون{غم ط الحسن البصري في قراءة  -
 .َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطون{

}َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي  قولو تعالى: في }اأَلْرَحاِم{قراءة حمزة في خفض  حقب   -
 َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم{.

تسكين ىاء ب {َتَوّلى ما ُنولِّوْ }وحمزة  واألعمش خط أ قراءة أبي عمرو -
 .الضمير

{ كسر ياء المتكممفي  وطبقتو ويحيى األعمشوى م الفراء  - ، }ِبُمْصِرِخيِّ
{ ولو تعالى :قفي  .}َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيِّ

في إنابة غير ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنو  اءة قر لح ن  -
 .{َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِنينَ } ولو تعالى :قفي ،المفعول مع وجوده

في قراءة  حذف أحد مفعولي )حسب(وذلك في  ،بالشذوذ ةراءقوسم ال -
}َواَل َيْحَسَبن  ال ِذيَن َكَفُروْا وابن عامر، وعاصم في رواية حفص:  ،حمزة

 .َسَبُقوْا ِإن ُيْم اَل ُيْعِجُزوَن{
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 من النحاة والمفسرين من وافق الفراء في موقفو من بعض القراءات، 
 عمى النحو التالي: ،ومنيم من دافع عنيا

تبعو ابن  قراءة  الحسن }َوَما َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطون {موقفو من  في -
 والنحاس. ،والطبري ،والزجاج ،قتيبة

 ،وأبو حيان ،القرطبىو  ،والزمخشري ،األخفشفي حين دافع عنيا : 
 .فيد مؤّرج السدوسيو أبو 

 َواأَلْرَحاِم{قراءة حمزة }َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي َتَساءُلوَن ِبِو وفي موقفو من  -
وأبو  ،والرضي ،والزمخشري ،وأبوعمي الفارسي ،والزجاج ،تبعو المبرد

 العالء المعري.

 والقرطبي. ،وابن جني ،وابن مالك ،ابن خالويوفي حين دافع عنيا : 

تبعو  {َتَوّلى ما ُنولِّوْ }وحمزة  واألعمش عمرو وفي موقفو من قراءة أبو -
 والعكبري. ،والنحاس ،والزجاج ،أبوعبيد

 والبغوي . ،وابن خالويو ،واألخفش ،الكسائيفي حين دافع عنيا : 

}َواَل وابن عامر، وعاصم في رواية حفص:  ،قراءة حمزة وفي موقفو من -
 ،تبعو أبوحاتم السجستاني َيْحَسَبن  ال ِذيَن َكَفُروْا َسَبُقوْا ِإن ُيْم اَل ُيْعِجُزوَن{

 والزمخشري . ،والزجاج

 والسمين . ،والعكبري ،: مكي افع عنيافي حين د

{ وطبقتو ويحيى األعمش قراءة وفي موقفو من - تبعو }َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيِّ
 والزمخشري. ،والنحاس ،والزجاج ،والمبرد ،األخفش

 والصفاقسي.  ،والبيضاوي ،: ابن خالويوفي حين دافع عنيا 

ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنو  اءةقر  وفي موقفو من  -
 ،والطبري ،وأبوعمي الفارسي ،تبعو الزجاج {َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِنينَ }

 والعكبري. ،وابن األنباري ،والنحاس
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 ،أبو البركات األنباريو  ،وابن خالويو ،: أبو عبيدفي حين دافع عنيا
 وأبوحيان.

  يؤيدىا عمى النحو التالي:بعض القراءات ُوجد ليا من السماع ما 

فقد ُوجد من }َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم{قولو تعالى:   -
كقول  ،والذي استدل بو ابن مالك" اأَلْرَحامِ "الشعر والنثر ما يؤيد كسر 

  الشاعر:

ًِجـُوَنا وتشِتُمها        فاذَيِب فَما بَك   واأليَّاِم مِو َعَجِبفـَاليوَم قد بـِتَّ ت
: )إنما مثمكم والييوِد وأما النثر فمنو قولو صمى اهلل عميو وسمم 

 الييود . بجرِّ  (والنصارى
 بجرِّ فرسو.)ما فييا غيره وفرِسو( وقول العرب : 

والنثر ما يؤيد تسكين  ُوجد من الشعر {َتَوّلى ما ُنولِّوْ }وقولو تعالى :  -
 كقول الشاعر : ،ىاء الضمير

 فَظْمُت لدى البيِت الَعِتيق ُأِخيُمُو          ومْطواي ُمْشتَاَقان َلْو أْرَقانِ 

}ِإن   عن عقيل وكالب أنيم يقولون: اه الكسائيوأما النثر فمنو ما حك
نَساَن ِلَربِّْو َلَكُنودٌ   . وحكاىا األخفش عن أزد السراة.بإسكان الياء { اإلِْ

 .ضربتْو ضرًبا شديًداوقوليم :  ،لْو مالوقول العرب: 
  ما يؤيدىا عمى النحو التالي: لغات العرببعض القراءات ُوجد ليا من 

حمميا الزمخشري عمى فقد   }َوَما َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطو{ قولو تعالى: -
أجاز العمماء فييما أن يعربا بالحركات  حيث ،نحو:  )يبرين(، و)فمسطين(

تخيرت العرب بين أن يقولوا: ىذه و  ،وأن يعربا بالحروف ،عمى النون
 .نين والشياطوالشياطومثل ذلك:  ،وفمسطون وفمسطين ،يبرون ويبرين

{ وقولو تعالى : - كسر  ُوجد من لغات العرب ما يؤيد }َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيِّ
 .نص قطرب عمى أن الكسر لغة بني يربوعفقد  ،ياء المتكمم
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  مثل قراءة حمزة في قولو  ،بعض القراءات التي رّدىا الفراء سبعية
وحمزة  ،، وقراءة أبي عمرو}َوات ُقوْا الّمَو ال ِذي َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاِم{تعالى: 

وابن عامر، وعاصم في  ،حمزةوقراءة  ،{َتَوّلى ما ُنولِّوْ }في قولو تعالى: 
َيْحَسَبن  ال ِذيَن َكَفُروْا َسَبُقوْا ِإن ُيْم اَل }َواَل : في قولو تعالى رواية حفص

 . {َوَكَذِلَك ُننِجي اْلُمْؤِمِنينَ } : ولو تعالىقفي  ابن عامروقراءة  ،ُيْعِجُزوَن{

 مثل قراءة الحسن البصري في قولو تعالى: ،ورّد قراءات غير سبعية -

 .}َوَما َتَنز َلْت ِبِو الش َياُطون{

وأن يجعمو في ميزان  ،يحظى ىذا البحث الرضا والقبولواهلل أسأل أن 
 حسناتي.
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 فهرس املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم أواًل :
 .الكتب المطبوعة ثانيًا :

محمد عبد الخالق عضيمة لأبو العباس المبرد وأثره في عموم العربية   -9
 .  ىـ ( 9225ياض ـ الطبعة األولى ) ـ مكتبة الرشد ـ الر 

دار  -أثر القراءات في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم   -0
  (.م9118المعارف )

ىـــ( ـ  تحقيــق: زىيــر  338إعــراب القــرآن ألبــى جعفــر النحــاس )ت   -3
 م(.9188 -ىـ 9221الطبعة الثالثة ) –عالم الكتب  –غازي زاىر 

تحقيق:  -ىـ ( 312)ت إعراب القراءات السبع وعمميا البن خالويو  -2
-القاىرة  –مكتبة الخانجي  –عبد الرحمن بن سميمان العثيمين 

 م(.9110-ىـ9293الطبعة األولى )
األعالم قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين   -5

دار العمم لمماليين  –ىـ( 9311والمستشرقين لخير الدين الزركمي)ت
 م(.0220الطبعة الخامسة عشرة ) -لبنان(  –)بيروت 

تحقيق: أحمد  -ىـ( 199االقتراح في عمم أصول النحو لمسيوطي)ت  -1
 م(.9111محمد قاسم )

ىـ( ـ تحقيق: محمد  121إنباه الرواة عمي أنباه النحاة لمقفطي )ت   -1
مؤسسة الكتب  –القاىرة  –دار الفكر العربي  –أبو الفضل إبراىيم 

 م(.9181-ىـ9221وت ـ الطبعة األولى )الثقافية ـ بير 
 -محمد عبد القادر عطا حقيق:ت –ىـ( 510األنساب لمسمعانى )ت   -8

  (.م9118 -ىـ9291)األولى  -بيروت  -دار الكتب العممية  .ط
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اإلنصاف فى مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ألبى   -1
بيــــروت )  –المكتبــــة العصــــرية  –ىـــــ ( 511البركــــات األنبــــاري )ت 

 م(.9111-ىـ9298
أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل لمبيضـــاوي  وىـــو المعـــروف بتفســـير   -92

 بيروت ) بدون (. –دار الفكر  –ىـ( 185البيضاوي )ت
ــــن ىشــــام األنصــــاري   -99 ــــك الب ــــن مال ــــة اب ــــى ألفي أوضــــح المســــالك إل

-ىــ9223الطبعـة الثالثـة ) –مكتبة ومطبعـة  الحمبـي   –ىـ(119)ت
 م(.9183

ــان   -90 ــى حي ــق: عــادل  –ىـــ( 125)ت األندلســيالبحــر المحــيط ألب تحقي
ــد الجــواد ــد التــوني ،أحمــد عب ــا عبــد المجي ــد النجــولي ، وزكري   ،وأحم

ــى محمــود معــوض  ــة  –وعم ــب العممي ــروت  –دار الكت ــان  –بي  -لبن
 .م(0229 -ىـ 9200الطبعة األولى ) 

 -ىــــ( 199فــي طبقــات المغــويين والنحــاة لمســيوطي)ت بغيــة الوعــاة  -93
 -صــيدا –المكتبــة العصــرية  -تحقيــق: محمــد أبــي الفضــل إبــراىيم 

 (. م9118 – ىـ9291بيروت ) 
 -( ىــــ 891البمغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو والمغـــة لمفيروزآبـــادي )ت  -92

ـــق: محمـــد المصـــري  ـــراث اإلســـالمي –تحقي ـــاء الت ـــة إحي  -ط. جمعي
 م(.9181 -ىـ9221األولى )  -الكويت 

 -ىـ(511البيان في غريب إعراب القرَان ألبي البركات األنبارى )ت  -95
الييئة  –مراجعو: مصطفى السقا  –تحقيق: طو عبد الحميد طو 

 م (.0221 -ىـ9201الطبعة الثانية ) -المصرية العامة لمكتاب 
تحقيق: إبراىيم شمس  –ىـ( 011تأويل مشكل القرَان البن قتيبة )ت  -91

الطبعة األولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العممية  –الدين
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 .(م0222-ىـ9203)
منشورات  –ىـ(9025تاج العروس من جواىر القاموس لمزبيدى )ت   -91

 ىـ(.9321الطبعة األولى ) –لبنان  –بيروت  –دار مكتبة الحياة 
ىـ 213تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسيا حتى سنة   -98

 )بدون(.بيروت  –ط. دار الفكر  –ىـ(  213لمخطيب البغدادي )ت
  -مكتبة الشباب   -تاريخ النحو وأصولو  لعبد الحميد السيد طمب    -91

 م(.9180 -ىـ 9220) ىالطبعة األول-القاىرة 

 يتحقيــق: عمــ -ىـــ(   191) ت  لمعكبــريالتبيــان فــي إعــراب القــرآن   -02
 مطبعة الحمبي )بدون(. –محمد البجاوي 

التبيــــين عــــن مــــذاىب النحــــويين البصــــريين والكــــوفيين لمعكبــــري)ت   -09
مكتبـــة  –تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــن ســـميمان العثيمـــين  -ىــــ( 191

 م(. 0222-ىـ 9209الطبعة األولى) -العبيكان 
 تحقيـق -ىــ( 838)ت الجـزري العشرالبن القراءات في التيسير تحبير  -00

 - ىـــ9209األردن )  -الفرقــان  دار -القضــاة  مفمــح محمــد أحمــد.د
 م(.0222

ىــ( و بيامشـو 125 التصريح عمى التوضيح لمشيخ خالـد األزىـري)ت  -03
حياء الكتب العربية ) بدون (. -حاشية الشيخ ياسين الحمصي   دارا 

 القـرآن لمثعـالبي تفسير الثعالبي المسمى الجواىر الحسان في تفسـير  -02
 بيروت )بدون(. –مؤسسة األعممى لممطبوعات  – ( ىـ811 )ت

 122التفسير الكبير المسمى مفـاتيح الغيـب  لفخـر الـدين الـرازي )ت   -05
 .ىـ(9209بيروت ـ الطبعة األولى )  –دار الكتب العممية  -ىـ ( 

ىـ  121توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لممرادي)ت   -01
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ـــي ســـميمان  -(  ـــرحمن عم ـــد ال ـــق: عب ـــي  –تحقي ـــر العرب  –دار الفك
 م(.0229-ىـ 9200الطبعة األولى )

 –ىـــــ( 119الجــــامع ألحكــــام القــــرآن المســــمي تفســــير القرطبــــي )ت  -01
 .مطبوعات دار الشعب ) بدون (

 أحمد:  تحقيق -ىـ (  322القرآن لمطبري)ت جامع البيان في تأويل   -08
ـــى) –الرســـالة  مؤسســـة -شـــاكر  محمـــد ـــة األول  - ىــــ 9202الطبع
 م(.  0222

ــ( ىـــ311ت) ألبــي عمــي الفارســيالحجــة فــي عمــل القــراءات الســبع   -01  ـ
 العمميـة الكتب دار ـ عوض محمد وعمي ،الموجود عبد عادل: تحقيق

 (.م0221 - ىـ9208)الطبعة األولى  –

تحقيـق: عبـد  –ىــ(312الحجة في القراءات السـبع  البـن خالويـو )ت  -32
-ىـــ9209الطبعــة األولــى ) –مؤسســة الرســالة  –العــال ســالم مكــرم 

 م(.0222
 –تحقيــق محمــد عمــي النجــار  –ىـــ(310الخصــائص البــن جنــي )ت   -39

 .م(9111ة لمكتاب الطبعة الرابعة )الييئة المصرية العام

 ىــ(151)تالكتـاب المكنـون لمسـمين الحمبـيالدر المصون فـي عمـوم   -30
و عــادل أحمــد عبــد الجــواد ، وجــاد  ،تحقيــق: عمــى محمــد معــوض –

 –دار الكتـب العمميـة  –مخموف جـاد ، و زكريـا عبـد المجيـد التـوني 
 .م(9112 -ىـ 9292الطبعة األولى ) –بيروت 

ىـــ(  ومعــو نــص مــن  221رســالة الغفــران ألبــي العــالء المعــرى)ت   -33
 –دار المعـارف  –ن القـارح ـ تحقيـق: عائشـة عبـد الـرحمن رسـالة ابـ

 الطبعة العاشرة ) بدون (.
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بيـروت  –دار إحيـاء التـراث  -ىـ(  9012روح المعاني لأللوسي )ت   -32
 )بدون(.

ىــ( ـ تحقيـق: شـوقي 302السبعة فى القراءات السـبع البـن مجاىـد)ت  -35
 م(.9182-ىـ 9222دار المعارف ـ  الطبعة الثانية ) –ضيف 

 تحقيــق: حســـن -ىــــ (  310ســر صــناعة اإلعـــراب البــن جنــي) ت   -31

 م(.9110-ىـ9293الطبعة الثانية ) –دمشق  –دار القمم  –ىنداوي 

ىــ( 9281شذرات الذىب فى أخبار من ذىب البن العماد الحنبمي )ت   -31
دار ابـن كثيـر  –وعبـد القـادر األرنـاؤوط ،تحقيق: محمود األرنـاؤوط–
 م(.9181 -ىـ 9221الطبعة األولى) –بيروت  -دمشق  –

و شـرح  ،ومعو حاشية الصبان ،شرح األشموني عمى ألفية بن مالك   -38
المكتبـــة  –الشـــواىد  لمعينـــي ـ  تحقيـــق: طـــو عبـــد الـــرؤوف ســـعد 

 التوفيقية ) بدون (.

تحقيــق: عبــد الــرحمن  -ىـــ(   110شــرح التســييل البــن مالــك )ت   -31
ــون  ،الســيد ــدوي المخت ــد ب  – ردار ىجــر لمطباعــة و النشــ –و محم

 م(.9112 -ىـ 9292ـ ) ىالطبعة األول

تحقيــق:  – ىـــ( 110)تالبــن مالــك ظشــرح عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــ  -22
 بغداد ) بدون (. –مطبعة العاني  –عدنان عبد الرحمن الدوري 

شـرح وتحقيـق: عبـد  -ىــ(181شـرح كافية ابن الحاجب ـ لمرضـي )ت  -29
 –ىــــ 9209الطبعـــة األولـــى )  -عـــالم الكتـــب  -العـــال ســـالم مكـــرم 

 .( م0222

القـاىرة )  -مكتبـة المتنبـي -ىــ(  123شرح المفصل البن يعيش)ت   -20
 بدون (.

 شــواىد التوضــيح والتصــحيح لمشــكالت الجــامع الصــحيح البــن مالــك  -23
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 -عـــالم الكتـــب  –تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي  –ىــــ( 110)ت
 بيروت )بدون(.

محمد زىير بن ناصر ق : يحقت –ىـ(  051صحيح البخاري ) ت   -22
 .م (0229- ىـ9200) الطبعة األولى- دار طوق النجاة -الناصر

تحقيـق: محمـد  –ىــ(   311طبقات النحويين ألبي بكر الزبيدى ) ت   -25
 (.م9182الطبعة الثانية ) –دار المعارف  –أبوالفضل إبراىيم 

تحقيـق:  –ىــ( 9998غيث النفع فـي القـراءات السـبع لمصفاقسـي )ت  -21
ىــ 9291بيـروت ) –دار الكتـب العمميـة  –محمد عبد القادر شـاىين 

 م (.9111 -
دار الفكـر  -ىــ (  9052فتح القدير لمحمد بن عمي الشـوكاني ) ت   -21

 بيروت  )بدون(. -

دار  -(  315أحمــد الجرجــاني )ت  بــيضــعفاء الرجــال ألالكامــل فــي   -28
 م(.9188 -ىـ 9221) –بيروت  –الفكر 

تحقيــق: عبــد الحميــد  –ىـــ( 085الكامــل فــى المغــة واألدب لممبــرد )ت  -21
-ىـ9291الطبعة األولى)  –بيروت  –دار الكتب العممية  –ىنداوي 

 م (.9111
دار  –تحقيـــق: عبـــد الســـالم ىـــارون  –ىــــ( 982كتـــاب ســـيبويو )ت  -52

 الطبعة األولى ) بدون (. –بيروت  –الجيل 

الكشــاف عـــن حقــائق التنزيـــل و عيــون األقاويـــل فــى وجـــوه التأويـــل   -59
تحقيـق: محمـد الصـادق قمحـاوي ، ومعـو  -ىــ( 538لمزمخشري )ت 

حاشـــية الســـيد الشـــريف عمـــى بـــن محمـــد ، وكتـــاب االنتصـــاف فيمـــا 
تزال لناصر الدين أحمد بن محمد بن المنيـر تضمنو الكشاف من االع

 م(.9110-ىـ 9310الطبعة األخيرة ) –مطبعة الحمبي  –اإلسكندري 
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تحقيــق: اإلمــام  - ىـــ(201)ت لثعمبــيق االكشــف والبيــان ألبــي إســحا  -50
لبنـان  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -أبي محمد بن عاشور 

 .م ( 0220 -ىـ  9200الطبعة األولى) -
تحقيـق: عبـد اهلل الكبيـر  -ىــ (  199لسان العـرب البـن منظـور )ت   -53

 دار المعارف )بدون(. –وزميميو 

 –ىــ(  521المحرر الوجيز فـى تفسـير الكتـاب العزيـز البـن عطيـة)ت  -52
 –دار الكتـــب العمميـــة  –تحقيـــق: عبـــد الســـالم عبـــد الشـــافي محمـــد 

 م(.9113-ىـ9293الطبعة األولى ) –لبنان  –بيروت 
تحقيـــق: عبـــد  –ىــــ(258المحكـــم والمحـــيط األعظـــم البـــن ســـيده ) ت  -55

  .م( 0222بيروت ) –دار الكتب العممية  –الحميد ىنداوي 

)  المـدارس النحويـة لشـوقي ضـيف ـ   دارالمعـارف ـ الطبعـة الثامنـة  -51
 بدون (.

المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من   -51
 سالم مكرم ) بدون (. اليجرة  لعبد العال

 –ىـ(111المساعد عمي تسييل الفوائد لبياء الدين بن عقيل )ت  -58
-ىـ9222دمشق ) -دار الفكر  –تحقيق: محمد كامل بركات

 م(.9182
تحقيق: حاتم صالح  –ىـ( 231مشكل إعراب القرَان لمكي القيسي )ت  -51

 م(.9185-ىـ9225بيروت ) -مؤسسة الرسالة -الضامن 

 –بيـروت  –دار الكتـب العمميـة  –ىــ( 593معالم التنزيل لمبغوي )ت   -12
 م (.9113-ىـ9292الطبعة األولى)  –لبنان 

ىـــ( تحقيــق: ىــدى محمــود  095معــاني القــرآن لألخفــش األوســط )ت   -19
 .(9112-9299الطبعة األولى ) –مكتبة الخانجي بالقاىرة  –قراعة 
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تحقيق: محمـد عمـي  –ىـ(338معانى القرآن ألبي جعفر النحاس )ت   -10
 .ىـ( 9221الطبعة األولى ) –جامعة أم القرى  –الصابوني 

 ىـ( ـ دار السرور )بدون(.  021معاني القرآن لمفراء )ت  -13

تحقيق: عيسى شحاتة عيسـى  – ىـ(981 )ت كسائيمعاني القرآن لم  -12
 م(.9118دار قباء) –

تحقيـق:  –ىــ( 399معاني القرآن و إعرابـو ألبـي إسـحاق الزجـاج )ت  -15
ـــده شـــمبي  ـــل عب ـــد الجمي ـــاىرة ) –دار الحـــديث  –عب ــــ 9201الق  -ى

 .م(0225

ـــاقوت الحمـــوي) ت   -11 ـــاء لي ـــق: إحســـان  –ىــــ ( 101معجـــم األدب تحقي
الطبعـة األولـى  -لبنـان   –بيروت  –دار الغرب اإلسالمي  -عباس 

 م(.9113-ىـ 9293)
 –ىــ(119مغنى المبيب عن كتب األعاريب البـن ىشـام األنصـاري )ت  -11

ــب  ــف محمــد الخطي ــد المطي ــق: عب ــة ) –تحقي  –( 09السمســمة التراثي
 م(.0220-ىـ9203) –الطبعة األولى  -الكويت

تحقيـق:  –ىــ( 085المقتضب ألبي العباس محمد بن يزيـد المبـرد )ت  -18
 م(.9112-ىـ9295القاىرة ) –محمد عبد الخالق عضيمة 

ىـــ(  511نزىـة األلبــاء فـى طبقــات األدبـاء ألبــي البركـات األنبــاري )ت   -11
ــــراىيم الســــامرائي  - ــــق: إب ــــار  –تحقي ــــاء  –دار المن  –األردن الزرق

 م(.9185-ىـ9225الطبعة الثالثة) 

ـــع لمســـيوطي )ت  -12 ـــى شـــرح جمـــع الجوام  -ىــــ( 199ىمـــع اليوامـــع ف
 المكتبة التوفيقية ) بدون (. –تحقيق: عبد الحميد ىنداوي 
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 حقيق:ت -ىـ(189)تخمكان بن ال وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -19
 )بدون( بيروت –دار صادر  .ط -إحسان عباس
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 ثبت البحث
 

 الصفحة الموضوع
 821 المقدمة

 821 المبحث األول:
 852 المطمب األول: ترجمة الفراء.

 852 والقراءات القرآنية.المطمب اآلخر: النحاة 
 851 المبحث اآلخر : طعن الفراء في القراءات القرآنية.

 812 المطمب األول: العطف عمى الضمير المجرور.
 811 .تسكين ىاء الضميرالمطمب الثاني: 
 819 .حذف أحد مفعولي )حسب(المطمب الثالث: 
 812 .كسر ياء المتكمم المطمب الرابع: 

 818 إنابة غير المفعول مع وجوده.المطمب الخامس: 
 883 المطمب السادس: إعراب الشياطين بالحروف.

 881 الخاتمة 
 819 فيرس المصادر والمراجع

 129 ثبت البحث
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