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 المقدمة 
محمددددد  ،والصدددداة والسددددام عمددددأ أعددددرف خمقددددو أ ميددددين ،الحمددددد هلل رب اليددددالمين

 وبيد : ،الدين يوم إلأ وعمأ آلو وصحبو ومن اىتدى بيداه ،األمين
نزولدددو وكدددان  ،)صدددمأ اهلل عميدددو وسدددمم  النبدددح محمدددد قمدددبندددزل القدددرآن عمدددأ فقدددد 

إلدأ كدذلك  األمدر وسيبقأ ،وحديثاً  وقد عغل الناس بو قديماً  ،فح حياة الخمق  ميياً  انيطافاً 
نعدتت عمدوم أخدرى ب اندب دراسدة إع داز القدرآن  نْ أوكان  ،ومن عمييا األرضأن يرث اهلل 

 .التح  اءت لخدمة القرآن الكريم خادمة لو ومن ذلك عموم اليربية
 األخددرىتختمددف فييددا بيددض القبائددل عددن  أمددةٍ  إلددأوقددد بيددث صددمأ اهلل عميددو وسددمم 

 القدراءات وظيورىدا أمدراً  تنطدق بيدا ىدذه القبائدل فكاندت نعدتة من حيث طريقة المي دات التدح
يدددم البدددد مندددوف الخدددتاف القبائدددل فدددح بيدددض صدددفاتيا المي يدددة والنطقيدددة وكدددان أمدددر ف حتميددداً 

   .اإلسامالقرآن من كل القبائل اليربية ضرورة ممحة لنعر 
لددم تكددن  ة بقددراءاتٍ وأحكدداميم النحويدد مأقيسددتيلددذلك فقددد اصددطدم النحدداة بيددد وضدد  

ومدنيم مدن قبميدا عمدأ  ،مدنيم مدن خطدت قراءىداف ،فوقفوا فدح حيدرة منيدا ،قيسةموافقة لتمك األ
 .مخالفتيا قواعد اليربية

لدى كثيدر مدن البداحثين أن البصدريين كدانوا متعدددين فدح  وقد كان التصور السائد
وأصددددوليم عمددددأ خدددداف الكددددوفيين الددددذين قبمددددوا  وكددددانوا ميتددددزين بتقيسددددتيم ،قبددددول القددددراءات

 .المتواترة والعاذة وصاغوا منيا قواعدىم وأصوليم فح النحو والمغة القراءات
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د عديوخ الكدوفيين فدح النحدو   لمفدراء أحد ميدانح القدرآن)لذلك  اء ىذا البحث لدراسة كتداب )
فددح المغددة والنحددو  األولعدديا الكددوفيين  - لكسددائحاوكددان أعمددم الندداس عندددىم بيددد  ،والمغددة

نزاليدا  األمدةلمقدراء الدذين اتفقدت  تخطئتدوعن مواضد   بحثاً  ،والقراءات عمدأ قبدول قدراءاتيم واا
 .النحاة ألقيسةيميق بيا ميما كانت مخالفتيا  منزالً 

نعدتة القدراءات  األولتناولدت فدح المبحدث  ،عمدأ مقدمدة ومبحثدين قسدماً م و اء ىدذا البحدث 
وقدد  ،موقف الفراء الكدوفح مدن القدراءات ومدن قرائيدا إلأ وصوالً القرآنية وموقف النحاة منيا 

  مبيندددا أىدددم  تناولدددت موقفدددو فدددح المبحدددث الثدددانح الدددذي  ددداء بيندددوان ))تخطئدددة الفدددراء لمقدددراء
 .التح اعتمد عمييا فح ذلك األسس

وال أدعددح الكمددال فددمن الكمددال صددفة ىددذا  وأسددتل اهلل أن أكددون قددد وفقددت فددح بحثددح
 إلدأاهلل تيالأ وحده، ولكنح بذلت المستطاع واهلل سبحانو ىو الحافظ من الزلدل وىدو ييددي 

 .سواء السبيل
 

  األولاملبحث 
 ومىقف النحبة منهب  القرآنيتالقراءاث 

مندزل مدن اهلل عمدأ نبيدو )صدمأ اهلل عميدو أن القرآن الكريم ىدو الكتداب الفح العك 
مثمدو حتدأ ذىدب بيدم الحدال  ولدم يييدد اليدرب فدح  داىميتيم كامداً  ،عن طريق الوحح وسمم
بيدددد إع دددازه ليدددم بدددالقرآن بالسدددحر والكياندددة   ،اتيدددام رسدددول اهلل )صدددمأ اهلل عميدددو وسدددمم إلددأ

 .مما حكاه لنا القرآن ،ل نوناوالعير و 
ومتنددداثرة القبائدددل  ،األطدددرافمدددة متراميدددة أُ  إلدددأ  وسدددمم )صدددمأ اهلل عميدددو رسدددلوقدددد أُ 

والفددتح  كاإلمالددةكددل قبيمددة ليددا خصائصدديا المي يددة فددح الكددام مددن حيددث النطددق  ،واألمدداكن
ورد فدددح كتدددب  وذكدددر بيدددض الكممدددات فدددح لي دددة دون أخدددرى عمدددأ مدددا ،واليمدددز والتسدددييل
قبائدل اليدرب الداخمدة فدح  مدنالقدرآن الكدريم ومدن ىندا كدان ي دب أن يفيدم  ،القراءات القرآنيدة

النداس أ ميدين عمدأ وفدق فيميدم  إلدأ ةبالرسدالوىدح التبميد   ،اإلسام لتحقق الغاية المر دوة
   .م  المحافظة عمأ النص القرآنح المنزل
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 ااميددددلتحديدددد تددداريا نعدددتة القدددراءات القرآنيدددة مدددن أي   اً ولددديس ىدددذا البحدددث مخصصددد
 ،فح زمن الرسول صمأ اهلل عميدو وسدمم األولأ فالقراءات القرآنية نعتت فح بوادرىا ،األولأ

ممدا  ،ومن أسباب نعتتيا التح لم يختمف فييا احد طريقة قراءة القبائل اليربية لمقدرآن الكدريم
كمدا روي  ،الواحددةاالخدتاف فدح القدراءات لمسدورة و  ،حدد خطيدر  ددا إلأ يل األمر يصل 

فددح سددورة الفرقددان ن حكدديم بدد عددك فددح قددراءة ىعددام  رضددح اهلل عنددو)بددن الخطدداب أن عمددر 
ثدم مدا كدان  ،عمدر  صدمأ اهلل عميدو وسدمم)لنبدح ا أىداقر أح بحروف تختمدف عدن الحدروف التد

يقدرأ بدو كاىمدا  بدتن مداالدذي عديد   الرسول صمأ اهلل عميدو وسدمم إلأه  ر   أنمن عمر إال 
 ، ٔ)وا مدا تيسددر منيددان يقددرءأوعمدأ المسددممين  ،ألن القددرآن نددزل عمدأ سددبية أحددرف ،صدحيح

فدددخل  ،دخمددت المسدد د أصددمح)أنددو قددال )  رضددح اهلل عنددو)أو مدداروي عددن أبددح بددن كيددب 
فممدا انفتدل قمدت مدن أقدرأك ىدذا   قدال: رسدول اهلل  ،فخدالفنح فدح القدراءة ،ر ل فدافتتح النحدل

 ،قدال فدددخل قمبدح مدن العدك والتكدذيب أعددد ممدا كدان فدح ال اىميددة  ،صدمأ اهلل عميدو وسدمم)
 ،فقمدت : اسدتقرئ ىدذين  ،صدمأ اهلل عميدو وسدمم)ت بيما إلأ النبدح فانطمق ،فتخذت بتيدييما
ثددم اسددتقرأ  ،فدددخل قمبددح مددن العددك والتكددذيب أعددد ممددا كددان ،قددال أحسددنت ،فاسددتقرْا َأحدددىما

 ،فددددخل قمبدددح مدددن العدددك والتكدددذيب أعدددد ممدددا كدددان فدددح ال اىميدددة ،فقدددال : أحسدددنت ،اآلخدددر
فقددال : أعيددذك بدداهلل يددا ٌأبددح مددن  ،صدددري بيددده  صددمأ اهلل عميددو وسددمم)فضددرب رسددول اهلل 

يددتمرك أِنِ   -عددز و ددل  -ثددم قددال إن  بريددل )عميددو السددام  أتددانح فقددال: إن  ربددك  ،العددك
  عدز و دل)ثم عداد فقدال : إن ربدك  ،فقمت : الميم خفف عن أمتح ،تقرأ القرآن عمأ حرفين

 . ٕ)وأعطاك بكل ردة مستلة   ،يتمرك أن تقرأ القرآن عمأ سبية أحرف
  ٖ)وليددم فددح ذلددك آراء كثيددرة ،تندداول عممدداء السددمف مصددطمح األحددرف السددبية وقددد

حتأ يوسد  عمدأ كدل  ،أر حيا أن المراد بيا المغات التح تختمف بيا لي ات القبائل اليربية
وىكدذا كدان اليدرب يفيمدون مدن مصدطمح الحدرف  ،بمي تيم التح  بموا عمييدا قوم أن يقرؤوه

أو لغتدددو أو ، ييندددون قراءتدددو ىدددذا حدددرف ابدددن مسددديود ولدددونإذ ندددراىم فدددح كتدددبيم يق،إندددو المغدددة
إن ىدذا القدرآن أندزل عمدأ سدبية أحدرف )يدل عمأ ذلك قولو صمأ اهلل عميدو وسدمم   ٗ)لي تو

 ،وميما يكن من أمدر فقدد اسدتوت القدراءات القرآنيدة عمدأ سدوقيا  ٘).. .فاقرءوا ما تيسر منو
حتدأ  ،المي يدة والصدرفية والنحويدة كل قبيمة ليا قراءتيا التح تختمف فح بيدض خصائصديا
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ىد  إلدأ اإلسدراع لن ددة األمدة اإلسدامية ٖٙ)ت  رضح اهلل عنو)دف  ذلك حذيفة بن اليمان 
فددح فددتح نياونددد مددن تندداحر أىددل العددام وأىددل اليددراق مددن   ىدددٕ٘بيدددما ىالددو مددا رأى سددنة )

ل فريددق لدددى لخافددات كددان يمحظيددا كدد ،وفددح أثندداء فتوحاتددو فددح أذربي ددان وأرمينيددة ، نددده
فمدا كدان مندو إال أن ىدرع إلدأ عثمدان )رضدح اهلل  ،قراءة الفريق اآلخر آليات الدذكر الحكديم

كدديا  ،را يددًا إيدداه اليمددل عمددأ وضدد  حددد لتمددك الخافددات ،مصددورًا لددو خطددورة الموقددف  عنددو
ممدا حددا   ٙ)يصير أمر المسدممين إلدأ مدا صدار إليدو أمدر غيدرىم مدن أىدل الدديانات السدابقة

ونسدا  ،إلدأ توحيدد المصداحف عمدأ مصدحف واحدد سدمح باإلمدام  رضدح اهلل عندو) بيثمان
 . ٚ)عدة مصاحف عميو وتوزيييا عمأ بيض األمصار اإلسامية كما ىو ميروف

 ،والدددذي ييمندددا ىندددا ىدددو بقددداء بيدددض ىدددذه القدددراءات لتمثدددل لي دددات لقبائدددل مييندددة
لندرى مدوقفيم  ،والقدراءات القرآنيدةوينبغح ىنا التفريق بين القرآن الكدريم  ،وموقف النحاة منيا
  صدمأ اهلل عميدو وسدمم)فدالقرآن الكدريم ىدو الدوحح المندزل عمدأ محمدد  ،منيا كًا عمدأ حددة
الددوحح المددذكور فددح كتابددة الحددروف أو  والقددراءات ىددح : اخددتاف ألفدداظ ،لمبيددان واإلع دداز

مدددأ اخدددتاف ع -أمدددا آراؤىدددم فقدددد اتفقدددت كممدددتيم  ، ٛ)كيفيتيدددا مدددن تخفيدددف وتثقيدددل وغيرىدددا
عمدددأ أن القددرآن الكددريم ىدددو الينبددوع الصددافح والميدددين الددذي ال ينضدددب  –مددذاىبيم النحويددة 

فسدديبويو   ٜ)وقددالوا فيددو بمددا ىددو أىمددو ،وقددد أطددروه بمددا يسددتحقو ،لمعددواىد الصددحيحة الفصدديحة
 ،وكددان يضدديو بالمرتبددة األولددأ ،واا ددااًل لددو ،كددان مددن أكثددر النحدداة تمسددكًا بالعدداىد القرآنددح

 ،واألسدداليب الرفييددة ،وألنددو يمثددل اليربيددة األصدديمة ،أبمدد  كددام نددزل وأوثددق نددص وصددل ألنددو
أعددرب )يددرى أن القددرآن الكددريم ) وكددان الفددراء  ٓٔ)ويخاطددب اليددرب بمغددتيم وعمددأ مددا يينددون

 .وعمأ ىذا سار  مي  نحاة اليرب فيما بيد  ٔٔ)  وأقوى فح الح ة من العير
وراد لبيضدديا ،نيددا موقددف آخددر بددين محددت  بيدداأمددا القددراءات القرآنيددة فكددان لمنحدداة م

عمددأ وفددق أقيسددة النحددو التددح كددان يراىددا تصددمح قواعددد لمذىبددو النحددوي فددح ىددذه المسددتلة أو 
َ ه مددن ال دددير باإلعددارة إلددأ أن  القددراءات القرآنيددة اسددتقرت فددح القددرن الرابدد   عمددأ ،تمددك أن 

القاسدددم ابدددن سدددام عمدددأ ثاثدددة أسدددس ذكرىدددا أبدددو عبيدددد   ىددددٕٖٛت)عمدددأ يدددد ابدددن م اىدددد 
 : ٕٔ)بقولو  ىدٖ٘ٛت)ىد  وأو زىا ابن ال زري ٕٕٗت)

 فكل ما وافق وجو نحــو             وكان لمرسم احتمااًل يحوي
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 رآن              فيذه الثالثة األركــانــوصح إسنادًا ىو الق 
 

 ،يددة ولددو بو ددوفضددابط القددراءة القرآنيددة المتددواترة عنددده أنيددا: كددل قددراءة وافقددت اليرب        
وصدح سدندىا فيدح القدراءة الصدحيحة التددح  ،ووافقدت أحدد المصداحف اليثمانيدة ولدو احتمدداالً 

ومتددأ اختددل ركددن مددن ىددذه األركددان الثاثددة فددح القددراءة  ،وال يحددل إنكارىددا ،ال ي ددوز ردىددا
سدواء أكاندت مدن القدراء السدبية المعديورين أم مدن  ،أطمدق عمييدا ضدييفة أو عداذة أو باطمدة

 يقول : ،غيرىم
 وحيثما يختل ركن أثبت              شذوذه لو أنو في السبعة

 
عمدددأ  اوىددذا ىدددو الضددابط الصدددحيح لمقددراءات عندددد أئمددة السدددمف وقددد ارتضدددوه وأثنددو         

 .  ٖٔ)قائمو ثناًء عطرًا 
إذ يقدددول الددددكتور  ،والددذي ييمندددا ىددو موقدددف النحدداة مدددن ىدددذه القددراءات ومدددن قرائيددا        

والقددراءات مصدددر ميددم مددن مصددادر )ح مبينددًا موقددف أىددل البمدددين فددح ذلددك ميددي المخزومدد
 ،ولكددن البصددريين كددانوا قددد وقفددوا منيددا مددوقفيم مددن سددائر النصددوص المغويددة ،النحددو الكددوفح

ومدا أباىدا  ،قبمدوه –ولدو بالتتويدل  –فما وافق منيدا أصدوليم  ،وأخضيوىا ألصوليم وأقيستيم
كمدددا رفضدددوا االحت ددداج بكثيدددر مدددن الروايدددات  ،ذوذفقدددد رفضدددوا االحت ددداج بدددو ووصدددفوه بالعددد

 . ٗٔ)وعدوىا عاذة تحفظ وال يقاس عمييا  ،المغوية
وتددرى الدددكتورة خدي ددة ألحددديثح أن  الكددوفيين كددانوا يتخددذون بددالقراءات السددب  وبغيرىددا       

مددن القددراءات يحت ددون بيددا فيمددا لددو نظيددر مددن اليربيددة وي يددزون مددا ورد فييددا ممددا خددالف 
ويقيسون عمييا في يمونيا أصدًا مدن أصدوليم التدح يبندون عمييدا القواعدد  ،عن اليربالوارد 

يرفضدددددون غيرىدددددا وال  وىدددددم إذا ر حدددددوا القدددددراءات التدددددح ي مددددد  عمييدددددا القدددددراء ال ،واألحكدددددام
 . ٘ٔ)يغمطونيا

ن ددداوز الحقيقدددة إذا قمندددا إن  حكدددم الددددكتور ميددددي المخزومدددح والددددكتورة  وليمندددا ال
فالبصددددريون  ،الكددددوفيين والبصددددريين لدددديس مضددددبوطًا بعددددكل كامددددلخدي ددددة الحددددديثح عمددددأ 

عمددأ أن سدديبويو عدديا النحدداة  ،والكوفيددون عمددأ السددواء قددد خطئددوا بيددض القددراءات القرآنيددة
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يخضدديون القددراءات ألقيسددتيم  –كمددا يددذكر األسددتاذان الفاضددان  –البصددريين الددذين كددانوا 
بدل كدان  ،ييب قارئًا ولم يخّطئ قراءةً واا ماعيم وأصوليم الميتمدة فح أحكاميم النحوية لم 

 . ٙٔ)يذكرىا ليبين و يًا من اليربية وليقوي ما ورد عن اليرب
ىدددددد  الدددددذي كدددددان عدددددديد الميدددددل إلدددددأ البصدددددريين كتابدددددو  ٕٜٖت)وألدددددف ابدددددن  ندددددح        

إذ يقددول فددح وصددفيا بيددد أْن قسددم القددراءات إلددأ  ،دفاعددًا عددن القددراءات العدداذة  )المحتسددب
أي خار ددًا عددن قددراءة القددراء  ،فسددماه أىددل زماننددا عدداذاً  ،وضددربًا تيدددى ذلددك ( متددواترة وعدداذة

محفددوف بالروايددات عددن أمامددو  ،.. إال أنددو مدد  خرو ددو عنيددا نددازع بالثقددة إلددأ قرائددو.السددبية
نيددم وربمددا كددان فيددو مددا تمطددف  ،وليمددو أو كثيددرًا منددو مسدداو لمفصدديح الم تمدد  عميددو ،وورائددو
.. ولسدنا نقدول .وترسدو بدو قددم إعرابدو ،مطدوه قدوى أسدبابووتينف بغيره فصداحتو وت ،صنيتو

أو تسددويغًا لميدددول  ،ذلددك فسددحًا بخدداف القددراء الم تمدد  فددح أىددل األمصددار عمددأ قددراءاتيم
تددو الثقددات عددنيم وأنددو  ،لكددن غرضددنا منددو أْن نددرى و ددو قددوة مددا يسددمأ اآلن عدداذا ،عمددا أقر 

لدئا يدرى ُمدرى أن   ،يمدة ميداندوآخدذ مدن سدمت اليربيدة م ،ضارب فح صحة الروايدة ب راندو
 .   ٚٔ)  أو تيمة لو ،اليدول عنو إنما ىو غض منو

عمأ أن موقفح سيبويو وابدن  ندح ال يينيدان أن  البصدريين اآلَخدرين لدم يدردوا بيدض        
ولقددد )ومددن أمثمددة ذلددك تضددييفيم قددراءة ندداف  لقولددو تيددالأ :  ،القددراءات ولددم يخطئددوا قراءىددا

  إذ قرأىددا ٓٔاألعددراف )   يمنددا لكددم فييددا ميددايش قمدديا مددا تعددكرونمكندداكم فددح األرض و 
ووصدددف نافيدددًا بتندددو لدددم يكدددن يددددري مدددا   ىددددٜٕٗميدددائش بددداليمز فقدددد ضددديفيا المدددازنح )ت

إن  ميدددد  نحدددداة البصددددرة تددددزعم أن ىمزىددددا )ىددددد  فييددددا ٖٔٔوقددددال الز دددداج )ت ، ٛٔ)اليربيددددة
 . ٜٔ)خطت 

أمدددر قدددد  ددداءت الحقيقدددة اليمميدددة عمدددأ  وليددل ىدددذا البحدددث يكدددون إسددديامة فدددح بيدددان        
وىدددو موقددف الكدددوفيين مددن القدددراءات القرآنيددة مدددن خددال البحدددث فددح كتددداب ميدددانح  ،خافددو

إن صدددح –القدددرآن ألبدددح زكريدددا الفدددراء الدددذي ُيَيددددا مدددن مؤسسدددح المدددذىب الكدددوفح فدددح النحدددو 
إليندا مدن وكتابدو مدن أقددم مدا وصدل  ، ٕٓ)وىو أعمدم الكدوفيين بدالنحو بيدد الكسدائح -التيبير

حاولددت فيددو استقصدداء آرائددو فددح  ،مؤلفددات مددن أ مدد  أىددل اليربيددة عمددأ تسددميتيم بددالكوفيين
 ،وذكر بيض مواضد  تخطئتدو لمقدراء الم مد  عمدأ قدراءاتيم ،القراءات القرآنية وموقفو منيا
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مدد  بيددان األسددس أو المصددادر التددح اعتمددد عمييددا فددح أحكامددو عمددأ القددراءات القرآنيددة التددح 
وأممدح فدح  –إن عداء اهلل –مما سديتتح بياندو وتفصديمو فدح المبحدث القدادم  ،اء فيياخط ت القر 

ذلك أن أعرض رأي الكوفيين فح القراءات القرآنيدة عمدأ وفدق أحدد أىدم مصدادرىم الميتمددة 
فددح النحددو والقراءات)ميددانح القددرآن  ولدديس عمددأ أسدداس التيصددب ليددذا المددذىب أو ذاك بددل 

 .  ٕٔ)دارسح اليربية إلأ خافيا  لتتبين الحقيقة التح ذىب بيض
 

 املبحث الثبني 
 ختطئت الفراء للقراء

 ،لصددون ألسددنتيم مددن الزلددل ،نعدت النحددو بيددد دخددول األقدوام غيددر اليربيددة إلددأ اإلسدام         
إذ إن الحركدة  ،ولميرفة دقدائق اليربيدة التدح ندزل بيدا القدرآن الكدريم ولتبيدين أمدور الددين ال ديدد

النحوية خاصة بددأت أول مدا بددأت بدداف  مدن إقبدال األقدوام األع ميدة الداخمدة و  ،المغوية عامة
عمددأ تيمددم اليربيددة وقددراءة القددرآن الكددريم الددذي ىددو السدد ل ال ددام  ألمددور  ،فددح ديددن اهلل أفوا دداً 

 .من عبادة وتعري  وتنظيم لياقات المسممين بيضيم ببيض ،الدين
إذ إن  القدددراءات   .مدددن حيدددث الدددزمن لنعدددتة النحدددو وكاندددت نعدددتة القدددراءات القرآنيدددة سدددابقة       

لدددذلك فقدددد ورث النحددداة  ،وعدددن كبدددار الصدددحابة  متدددواترة عدددن الرسدددول  )صدددمأ اهلل عميدددو وسدددمم
قدراءات خار دة عدن قواعددىم وأقيسدتيم التدح   ىددٗ٘ٔت)والسيما بيدد أبدح عمدرو  ابدن اليداء 

وربمدا تيددى  ،لتتويدل لو دوه القدراءاتضبطوا بيا الكام اليربح ومن ىندا بددأ التيميدل النحدوي وا
 .األمر  إلأ  تخطئة بيض القراء وتضييف قراءاتيم

والفددراء ىددو أحددد النحدداة الددذين  يمددتيم القواعددد النحويددة واألقيسددة التددح اعتدددوا بيددا عمددأ        
حساب القدراءات القرآنيدة المتدواترة الدواردة عدن القدراء الميتبدرين المعديورين يخطئدون القدراء فدح 

وأن صددحة   صددمأ اهلل عميددو وسددمم)واضدد  كثيددرة متناسدديًا أن  القددراءة سددنة متبيددة عددن الرسددول م
ولم يصح سندىا لم تقبدل بدتي حدال  ،إذ إنيا إن وافقت اليربية،السند أىم عروط القراءة القرآنية

وليس لو عذر فح ذلك ألّنّ َ  ضدوابط القدراءات القرآنيدة ذكرىدا أبدو عبيدد القاسدم  ،من األحوال
وظيددور  ،بيددد أن رأى ا تيددادات الندداس فددح القددراءات القرآنيددة ،سددام  كمددا ذكرنددا مددن قبددل بددن
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وقددد دعددا ابددن م اىددد إلدأ اسددتتابة ابددن عددنبوذ وابددن مقسددم  ،قدراءات كثيددرة لدديس ليددا و ددو صدحة
 .المذين قرأآ بقراءات بييدة عن الواق  الذي  اءت بو القراءات القرآنية

إذ أخضد  ىدذه القدراءات فدح  .بدو عخصيتو فييا واضحة الميدالمولمفراء قراءات كثيرة ت       
ولدددو قرئدددت كدددذا لكدددان )و  ٕٕ) وفدددح قراءتندددا كدددذا)ميظميدددا إلدددأ االقيسدددة النحويدددة فكدددان يقدددول :

 ،الا من اليبارات التح تدل عمأ أن دو اختدار بيدض القدراءات وفقدا لفيمدو لمقدراءة  ٖٕ).. .صواباً 
وقدد يتبناىدا بيدد  ،إذ أنو كان يختار القدراءة ،كان يراه مناسباً واستنادًا إلأ التو يو النحوي الذي 

وبيددد أن يرتكددز عمددأ مرتكددزات ميينددة ليرسددو عمددأ تو يددو محدددد  ،أن يقمبيددا عمددأ و ددوه عدددة
 .وغالبًا ما يكون ىذا التو يو نحوياً  ،الختياراتو
ومددن أىددم  ،مأو يددرد قددراءتي ،وقددد اعتمددد الفددراء عمددأ  ممددة مصددادر ليخطددئ بيددا القددراء        

 ىذه المصادر ما يتتح :
 أواًل : القواعددد النحويددة التددح وضددييا النحدداة لتقييددد اليربيددة ف ومددن ذلددك رده لقددراءة عبددد اهلل

   َوَكَذِلَك َزي َن ِلَكِثيٍر مَِّن اْلُمْعِرِكيَن َقْتدَل َأْواَلِدِىدْم ُعدَرَكهُؤُىمْ ) :ابن عامر المعيورة لقولو تيالأ
 ،منصدوباً   أْوالِدُىدم )و ،مرفوعداً   َقْتلَ   مبنيًا لمم يول و)َزي نَ ك حين قرأ )  وذلٖٚٔاألنيام )
والنحددداة ال  ،ففصدددل فدددح ىدددذه القدددراءة بدددين المضددداف والمضددداف إليدددو ،م دددروراً   ُعدددَرَكهُؤُىمْ و)

فيددددم يددددرون أن المضدددداف  ،ولدددديس فددددح كددددل لفددددظ ،يددددرون ذلددددك إال فددددح الضددددرورة العدددديرية
فكيف يفصل بدين االسدم  ،دة مركبة أو بمثابة االسم وتنوينووالمضاف إليو يكونان كممة واح

 ، ٕٗ)فمددذلك أطمقددوا عمددأ ىددذه القددراءة أحكامددًا لددم يطمقوىددا عمددأ قددراءة قرآنيددة أخددرى ،والتنددوين
ولديس قدول )فقد قال معيرًا إلييدا :  ،إْذ رأى أنيا ليست بعحء،والذي يينينا ىنا ىو رد الفراء
 عاعر :من قال : إن ما أراد مثل قول ال

 فزججتيا متمكنًا             زجَّ القموِص أبي مزاده
 

 . ٕ٘) ولم ن د مثمو فح اليربية ،وىذا مما كان يقولو نحويو أىل الح از ،بعحء
َذا َقَضدأ َأْمدرًا َفِمن َمدا ) ومن األمثمة األخرى تخطئتو لقراءة ابن عدامر لقولدو تيدالأ :        َواِا

ن مددًا  وال يكددون نصددباً  ،رفدد )قددال :   ،يكددون)بنصددب  ، ٚٔٔالبقددرة )   َيقُددوُل َلددُو ُكددن َفَيُكددونُ  واا
ويوم يقول لدو كدن فيكدون قولدو :وكذلك قولو :  ،فمن ما يقول فيكون ،ىح مردودة عمأ )يقول 
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دا التدح فدح النحدل:  ،رفد  ال غيدر ، ٖٚ)األنيدام    الحق ِإن َمدا َقْوُلَندا ِلَعدْحٍء ِإَذا َأَرْدَنداُه َأن )وأم 
 . ٕٙ)   فمنيا نصبٓٗ)النحل    ُقوَل َلُو ُكن َفَيُكونُ ن  

تخطئتدددو  ،ومدددن أمثمدددة اعتمددداده عمدددأ االقيسدددة النحويدددة فدددح تخطئتدددو لدددبيض القدددراءات      
ددَماء انَعددق ْت َوَأِذَنددْت ِلَربَِّيددا َوُحق ددتْ  ) لقددراءة قتددادة لقولددو تيددالأ :   إذ ٕ-ٔ ق)االنعددقا   ِإَذا الس 

قدال الفدراء : )ولسدُت أعدتيح  ،بغيدر واو   لس َماء انَعق ْتَ َأِذَنْت ِلَربَِّيدا َوُحق دتْ ِإَذا ا)قرأىا قتادة 
َرتْ :ذلدددددك ألن يدددددا فدددددح مدددددذىب  دددددْمُس ُكدددددوِّ دددددَماء انَفَطدددددَرتْ :  و ٔالتكدددددوير )   ِإَذا الع     ِإَذا الس 

دا َأْحَضدَرتْ )  ف واب ىدذا بيدده ٔ)االنفطار  َعِمَمدْت َنْفدٌس :و   ٗٔ)التكدوير   َعِمَمدْت َنْفدٌس م 
َرتْ  ..  ورود ال ممدة .ألنيدا فدح مدذىب)كتنو يريد بقولو  ، ٕٚ)  ٘)االنفطار    م ا َقد َمْت َوَأخ 

 .الثانية بيد إذا مقرونة بواو اليطف
: أما المصدر الثانح من مصدادر تخطئدة الفدراء لمقدراء فكدان القواعدد الصدوتية  ثانياً         

 .والصرفية التح قررىا عمماء اليربية فح ضبط أوزان الكام اليربح
 :ومددن أمثمددة ذلددك تخطئتددو لؤلعمددش وعاصددم فددح  زميمددا اليدداء فددح قولددو تيددالأ :        

   ْرِ دددددْو َوَأَخددددداهُ أ:و  ، ٘ٔٔالنسددددداء )   ا تَدددددَول أَولِّدددددِو َمدددددن : ، ٘ٚآل عمدددددران )   ُيدددددَؤدِِّه ِإَلْيدددددكَ 
  قدددال معددديرًا إلدددأ ٛ)الزلزلدددة    َعدددريا َيدددَرهُ )  و ٚالزلزلدددة )   َيدددَرهُ  عدددر اً  َ   ) ، ٔٔٔ)األعدددراف 

لددأ قراءتيمددا ليددا:  .. وفيددو ليمددا .ي زمددان اليدداء عاصددموكددان األعمددش و )اآليددات السددابقة واا
ن  ،فيدذا. أن ال زم فح الياء إنما ىو فيما قبدل اليداء أما أحدىما فمن القوم ظنوا ،مذىبان واا

فيقدول  .وأما اآلخر :  فمن من اليدرب مدن ي دزم اليداء إذا تحدرك مدا قبميدا .كان توىمًا خطت
أال تدرى  ،وأصدميا الرفد  بمنزلدة رأيدتيم واندتم ،أو يترك الياء إذا سدكنيا ،ضربتو ضربًا عديداً 

فيقدددول :  ،يدددرب مدددن يحدددرك اليددداء حركدددة بدددا واوومدددن ال ،أن المددديم سدددكنت وأصدددميا الرفددد 
 ،فيقددال : كممتيددو كامددداً  ،والو ددو األكثدددر أن توصددل بددواو ،ضددربًا عددديداً   ضددربتو )بددا واو
 وقد قال العاعر فح حذف الواو : ،عمأ ىذا البناء

 قناُعو ُمغطيًا فإني لمجتمي   أنا ابن كالب وابن قيس فمن يكن 
 ،فيقولدون دعدو يدذىب ،ء فدمنيم يختدارون حدذف الدواو مدن اليداءوأما إذا سكن ما قبل اليدا     
وذلدك أنيدم  ،فيصمون بواو إذا سكن ما قبميا ،وال عنيو، وال يكادون يقولون منيو ،وعنو ،ومنو
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فممددا صددارت متحركددة ال ي ددوز تسددكينيا  ،ال يقدددرون عمددأ تسددكين اليدداء وقبميددا حددرف سدداكن
 . ٕٛ) اكتفوا بحركتيا من الواو

دددْمِس َوُضدددَحاَىا) مثمدددة األخدددرى تخطئتدددو لحمدددزة فدددح قراءتدددو لقولدددو تيدددالأ :ومدددن األ        َوالع 
:  َوُضدددددَحاَىاقدددددال : ) ،إذ وصدددددف حمدددددزة بقمدددددة البصدددددر بم ددددداري كدددددام اليدددددرب ، ٔ)العدددددمس 

وكددل اآليددات التددح تعددكميا إن كددان  ،.. وىددو النيددار كمددو بكسددر الضددحأ مددن ضددحاىا،.نيارىددا
لمدددا ابتددددأت السدددورة بحدددرف اليددداء  ،ودحاىدددا ،وطحاىدددا ،أصدددل بيضددديا الدددواو. مدددن ذلدددك تاىدددا

ولدو كدان االبتدداء لمدواو ل داز فدتح ذلدك كمدو وكدان حمدزة يفدتح  ،والكسر أتبييا ما ىو من الواو
فدمذا  ،وذلك مدن قمدة البصدر بم داري كدام اليدرب ،ويكسر ما كان من الياء ،ما كان من الواو

ذا انفدددرد  دددنس اليددداء ،انفدددرد  دددنس الدددواو فتحدددو ن كسدددرت  ،فتندددت فيدددو بالخيدددار ،واا إن فتحدددت واا
   .المتقدمة  وضحاىا)والكام ىنا عن اإلمالة فح  . ٜٕ) فصواب
ُمت ِكِئدديَن َعَمددأ َرْفددَرٍف ُخْضددٍر  : ومددن ذلددك تخطئتددو لقددراءة زىيددر الفرقبددح لقولددو تيددالأ  :       

  خضر وعبداقري حسدان متكئين عمأ رفارف)إذ قرأىا زىير  ، ٙٚ)الواقية    َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن 
فداف ألن  ألدف ال مداع ال يكدون بيددىا  يوأمدا اليبدا قدر  ،الرفدارف قدد يكدون  وابداً )قال الفدراء : 
 . ٖٓ) وال ثاثة صحاح ،أربية أحرف

ثالثددًا : ومددن المصددادر األخددرى التددح اعتمددد عمييددا الفددراء فددح تخطئتددو لمقددراء ىددح الداللددة       
 .رىا فح تتدية المينأ المرادوأث ،المي مية والسياقية لمكممة

  ٕٕ)الواقيدة Z َوُحدوٌر ِعدينٌ  : قولدو تيدالأ : ومن ذلك استداللو لقراءة أصحاب  عبدد اهلل     
 ،وىدو و دو اليربيددة خفضديا أصدحاب عبددد اهلل)إذ قددال:  ،ورده لقدراءة مددن قدرأ بدالرف  ،بدالخفض

ن كان أكثر القراء عمأ الرف  فرفيدوا عمدأ  ،ور اليين يطاف بيدنألن يم ىابوا أن ي يموا الح ،واا
ن  ،والخفض عمأ أن تتب  آخدر الكدام بتولدو .أو عندىم حور عين ،عينٌ  قولك : وليم حورٌ  واا

 أنعد بيض اليرب : ،لم يحسن فح أخره ما حسن فح أولو
 إذا ما الغانيات برزن يومًا            وزججن الحواجب والعيونا         

 
ن ما ت  وأنعدنح آخر : ،ألن  المينأ ييرف ،كحل فردىا عمأ الحوا بفاليين ال تز   واا

 ولقيت زوجك في الوغى              متقمدًا سيفًا ورمحًا         
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 ...والرمح ال يتقمد فرده عمأ السيف

ال يطددداف بيدددن  أن يقدددول :     –زعدددم -ألن يدددن   ،عدددينٌ  وقدددد كدددان ينبغدددح لمدددن قدددرأ: وحدددورٌ        
 ،ولدديس يطدداف  إال بددالخمر وحدددىا ،والطيددر ال يطدداف بيمددا ةألن  الفاكيدد  وفاكيددة ولحددم طيددر)

 . ٖٔ) الن الخفض و و الكام ،ففح ذلك بيان
 ، ٔٚ)يددونس   َفدَتْ ِمُيوْا َأْمددَرُكْم َوُعددَرَكاءُكمْ )ومدن ذلددك قولددو عندد تفسدديره لقولددو تيددالأ :         

بفيدددل مضدددمر وكتندددك قمدددت :  ونصدددبت العدددركاء ،اإل مددداع : اإلعدددداد واليزيمدددة عمدددأ األمدددر
 ،والضمير ىاىنا يصدمح إلقداؤه ،وكذلك ىح فح قراءة عبد اهلل ،فت ميوا أمركم وادعوا عركاَءكم
 كما قال العاعر :  ،ال أن ميناه يعاكل ما أظيرت

 ورأيت زوجك في الورى                        متقمدًا سيفًا ورمحًا         
 

 ،ألنيددا سدداح ييددرف ذا بددذا ،ر أن الضددمير صددمح حذفددوغيدد ،فنصددبت الددرمح بضددمير الحمددل
 ،ولسدت اعدتييو لخافدو لمكتداب ،بدالرف   وعركاؤىم)وقد قرأىا الحسن  ،وفيل ىذا م  فيل ىذا

 . ٕٖ) ألن اآللية ال تيمل وال ت م  ،وألن  المينأ فيو ضييف
   َن اأْلَْغِنَيدددداء ِمددددنُكمْ َيُكددددوَن ُدوَلددددًة َبدددديْ  الْي َك َ )ومنددددو قولددددو فددددح تفسددددير اآليددددة الكريمددددة :      

  فمن ددو قرأىددا )َدولددة –فيمددا أعمددم  –الُدولددة : قرأىددا الندداس برفدد  الدددال إال السددممح ،) ٚ)الحعددر
ن ما الُدولة فح ال يعدين ييدزم ىدذا ،وليس ىذا لمُدولة بموض  ،بالفتح فتقدول  ،ثدم ييدزم اليدازم ،واا

فدح الممدك والسدنن التدح تغيدر وتبددل عمدأ  والَدولدة ،ألنيدا كدالمرة ،قد ر يت الُدولة عمدأ ىدؤالء
 . ٖٖ) فتمك الَدولة ،الدىر
دْنُيْم َيْوَمِئدٍذ َعدْتٌن ُيْغِنيدوِ ) ومن ذلك قولو تفسيرا لآلية الكريمة :        ، ٖٚ)عدبس  ِلُكدلِّ اْمدِرٍئ مِّ

وىددذه )قددال ابددن  نددح :  ، ٖٗ) وىددح عدداذة  ،يينيددو)وقددد قددرأ بيضدديم  ،أي : يعددغمو عددن قرابتددو
وال  ،وذلدك أن اإلنسدان قدد يينيدو العدحء ،نة إال أن  التدح عمييدا ال ماعدة أقدوى ميندأقراءة حسد

 . ٖ٘) يغنيو عن غيره
إذ قرأىدددا  ، ٘القددددر /) ، سدددام ىدددح حتدددأ مطمددد  الف دددر )ومدددن ذلدددك اآليدددة الكريمدددة           

 وقدول ال ميدور مدن اليممداء أقدوى فدح قيداس ،و قدال الفدراء  مطمد )يحيأ بن وثاب بكسر الم 
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إال  ،والموضدد  الددذي تطمدد  منددو ،والمطِمددُ  : المعددرق ،ألن  المطَمددَ  بددالفتح ىددو الطمددوع ،اليربيددة
كمددددا تقددددول  ،فيكسددددرون وىددددم يريدددددون المصدددددر ،أن  اليددددرب يقولددددون : طميددددت العددددمس مطِميدددداً 
اْ تُدددِزَئ فيدددو  ،وكدددذلك قولدددك : أعطيتدددك عطددداء ،أكرمتدددك كرامدددة فت دددزئ باالسدددم عدددن المصددددر

 . ٖٙ) صدرباالسم عن الم
وقرأ بو أيضدًا أبدو ر داء واألعمدش )..  .َكَسره يحيأ)قال المحقق تيميقا عمأ قول الفراء       

بخدداف عندو فقيدل ىمددا مصددران فددح  ،وابدن وثداب وطمحددة وابدن محيصدن ولكسددائح وأبدو عمدر
 . ٖٚ)وموض  الطموع بالكسر عند أىل الح از  ،وقيل المصدر بالفتح ،لغة تميم
مددددن مصدددادر تخطئتددددو لمقدددراء االعتمدددداد عمددددأ و دددو تفسدددديري لمكممدددة التددددح وقدددد  رابيدددًا : و      

َ ُقولُددددوْا  ) ومددددن ذلدددك اختيدددداره لمنصدددب فدددح قولددددو تيدددالأ : ،الخددداف عمييدددا بينددددو وبدددين القدددراء
قدال : أمدروا أن   رضدح اهلل عنيمدا)وبمغندح أن  ابدن عبداس )إذ قال :  ، ٛ٘)البقرة    ...ِحط ةٌ 

الدو اال  ألن دك تقدول : قمدت ال ،منصدوبة فدح القدراءة  حطدة)يكدن كدذلك  فدمن ،يقولوا نستغفر اهلل
ن مدا تكدون الحكايدة إذا صدمح قبميدا إضدمار مدا يرفد   ،فيقول القائدل ،اهلل قمدت كممدة صدالحة و واا

 )ف يمتدو كممددة كدان منصددوبًا بدالقول كقولددك :  ،فددمذا ضدممت ذلددك كمدو ،أو يخفدض أو ينصدب
وتقددول : قددد  ،فيقددول قمددت كامدداً  ،قمددت زيددد قددائم )قددول : مددررت بزيددد ثددم ت يددل ىددذه كممددة فت

 . ٖٛ) قمت كممة صالحة ،فيقول أيضاً  ،ضربت عمراً 
وتفسددير و ددو الكددام   قددال)فيددو قددد اختددار النصددب فددح ىددذه اآليددة بندداء عمددأ مدددلول لفظددة    
عمدأ ونصدبو لدذلك األمدر والنصدب فييدا  ،أي ان و  يل  ممة مقول القول فييا مفيدواًل بدو ،فييا

 . ٜٖ)و يين 
 .أي : قولوا كممة تحط عنكم أوزاركم  ،قولوا)وىو قولو  ،أحدىما إعمال الفيل فييا

أي : تحدددط اهلل أوزارندددا وذنوبندددا  ،: أن تنسدددب عمدددأ المصددددر بميندددأ الددددعاء والمسدددتلةحوالثدددان
 حطة.

أنيددا  والقددراءة اليامددة بددالرف  عمددأ ،والنصددب قددراءة ابددن أبددح عبمددة وطدداووس اليمددانح          
وأصددُمو )قدال النيسدابوري :         ،أو أمدرك حطددةٌ  ،أي : مسددتلتنا حطدةُ  ،خبدر لمبتددأ محدذوف

 . ٓٗ)وميناه الميم حط عنا ذنوبنا ورفيت إلفادة الثبوت  ،النصب
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وال يسددتل َحِمدديٌم : لقولددو تيددالأ : القددارئ  يفددر أبددحومددن ذلددك تخطئتددو لقددراءة عدديبة و          
ال يقددال   ٔٗ)،  بالضددمْسددَتُل َحِمدديٌم َحِميمدداً يُ  الوَ إذ يقددول وقددرأ بيضدديم ) . ٓٔالميددارج )  َحِمْيَمددًا 

وألن القددراء م تميددون عمددأ  ،ألنددو مخددالف لمتفسددير ،لحمدديم أيددن حميمددك  ولسددت أعددتيح ذلددك
 . ٕٗ)  )يستل

 
 خامسًا : االعتماد عمأ رسم المصحف فح تخطئة القراء :

وتدددارة يسدددتدل بقدددراءة قرآنيدددة  ،ئدددة قدددراءة قرآنيدددةإذ ندددراه تدددارة يحدددت  برسدددم المصدددحف لتخط       
ُقدل ال  )فمثال األولأ ما رآه  فدح قولدو تيدالأ :  ،لتصحيح قراءة أخرى مخالفة لرسم المصحف

ًماً  ام )األنيد   َعَمأ َطاِعٍم َيْطَيُمُو ِإال  َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًمدا م ْسدُفوًحا َأِ ُد ِفح َما ُأْوِحَح ِإَلح  ُمَحر 
ألن  الددم  ،الرفد  فدح القدراءة حوال يصدم ،وفح الميتة و يدان الرفد  والنصدب)إذ يقول :  ، ٘ٗٔ

عممدًا أن الرفد  فدح ميتدة  ، ٖٗ)وفيدو ألدف تمند  مدن  دواز الرفد ...  ،منصوب بالرد عمأ الميتة
  .  ٗٗبن عامر ) ىو قراءة عبد اهلل

ليصدحح بيدا   رضدح اهلل عندو)ن مسديود بد وأما مثال الثانية فاحت ا و بقدراءة عبدد اهلل        
ددَن )قددراءة أبددح عمددرو بددن اليدداء التددح تخددالف رسددم المصددحف لقولددو تيددالأ :  ددد َق َوَأُكددن مِّ َأص 

دداِلِحيَن  قددال : )ألن  الددواو ربمددا حددذفت   ،أكددون)فددح  وإذ كددان يقددرأ بددالوا ، ٓٔالمنددافقون )  الص 
و   نالددرحم  )أال تددرى أن يددم يكتبددون  ،كدداموىددح تددزاد لكثددرة مددا تددنقص وتددزاد فددح ال ،مددن الكتدداب

َوَيددْدُع ) وقددد أسددقطت الددواو مددن قولددو : ،فميددذا  ددازت ،ن  بطددرح األلددف والقددراءة بمثباتيددا)سددميم  
ثددم قددال : فيددذا عدداىد عمددأ  ،والقددراءة عمددأ نيددة إثبددات الددواو ، ٔٔ)اإلسددراء    اإِلنَسدداُن ِبالع ددرِّ 

اِلِحيَن و َوَأكُ  واز )  . ٘ٗ) ن مَِّن الص 
 ،القرآنيدةعديدة  فح تخطئة  بيدض القدراءات  عتمد أسساً مما تقدم يتضح أن الفراء قد ا       

فقددد قدددميا فددح  ،وكددان أىددم أسسددو القواعددد النحويددة التددح وضددييا النحدداة لضددبط الكددام اليربددح
 و أن  ويبددد ،بددالقبول األمددةأحيددان كثيددرة عمددأ القددراءات  القرآنيددة المتددواترة والمعدديورة التددح تمقتيددا 

مقارندددة باقيسدددة النحددداة  ،أىميدددة كبيدددرة عندددد الفدددراء تصدددحة السدددند لدددم تكدددن فدددح أحيدددان كثيدددرة ذا
د صددحة القددراءات عددوام الددذي وضدد  قاعاصددر القاسددم بددن سدد وألن ددولدديس لددو عددذر  ،وقواعدددىم
فدح قراءتدو  دازت  نحويداً  كل ما وافدق و يداً  الفراء كان يحسب أن   أن   : الثانح واألمر .القرآنية
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فدح   القراءة بو غيدر مدؤثر لمروايدة التدح يصدح سدندىا عدن النبدح محمدد )صدمأ اهلل عميدو وسدمم
 .األحيانبيض 

 
 اخلبمتت 

الحمدددد هلل رب اليدددالمين والصددداة والسدددام عمدددأ خددداتم النبيدددين وعمدددأ آلدددو وصدددحبو           
 وبيد :أ ميين 
بددل  ،الددذين خط ددتوا القددراء نسددتخمص ممددا سددبق أًن البصددريين لددم يكونددوا ىددم الوحيدددين         

إذ إن مددن الخطدت أن ننسددب إخضدداع  ،عدمل ىددذا األمدر بيددض الكددوفيين كدالفراء كمددا تقددم ذلددك
إذ كدان ىدذا المدني  عامدًا  ،القراءات القرآنية إلأ أقيسة النحاة وتيمياتيم إلأ البصريين وحدىم

خضداع القدراءات عمأ أن  من ال دير بالذكر أن تخطئة النحاة لدبيض  ،لكا المذىبين القدراء واا
ألقيسدتيم ظيددر فدح نيايددات القدرن الثددانح وبددايات القددرن الثالدث الي ددري كمدا يتضددح ذلدك عنددد 

   .الفراء والمازنح وغيرىم
أىددم أسسددو وناحددظ أيضددا أن الفددراء قددد اعتمددد أسسددا فددح تخطئتددة لددبيض القددراءات منيددا       

 ميددة وأو ددو تفسددير الكممددة  واعتمدداده عمددأ والداللددة المي القواعددد النحويددة والصددوتية والصددرفية
 رسم المصحف.

حاولدددت فيدددو  ،وأخيدددرًا فدددمن  ىدددذا البحدددث ىدددو إطالدددة فدددح موقدددف الفدددراء مدددن القدددراءات القرآنيدددة  
عمدددأ أن دددح قدددد تركدددت كثيدددرًا منيدددا خعدددية اإلطالدددة فدددح  ،استقصددداء مواقفدددو مدددن بيدددض القدددراءات

 .واهلل من وراء القصد ،ألمروأسال اهلل أن ح قد وفقت فح بيان ىذا ا ،ذكرىا
 وآخر دعوانا أِن الحمُد هلِل ربِّ اليالمين

         
 
 

 اهلىامش
                                      

 .ٖٕ/ٔينظر النعر فح القراءات اليعر  ٔ
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، وذكره اإلمام أحمد فح مسنده برواية تختمف قميا ينظر مسند اإلمام ٖٕ/ٔالمصدر نفسو  ٕ

 .ٗٓٗ/٘ٔأحمد 
 . ٜ٘-ٚ٘لقرآن والباغة النبوية لمتفصيل ينظر : إع از ا ٖ
 ،ٙٔ-٘ٔ، أثر القراآت القرآنية فح تطور الدرس النحويٛ٘اع از القرآن والباغة البدوية  ٗ
 .ٕٚتتويل معكل القرآن  ٘
 .ٛ-ٚ/ٔينظر النعر فح القراءات اليعر  ٙ
 .ٖٛٔ/ٔالبرىان فح عموم  القرآن  ٚ

 .ٕٔٓ-ٕٓٓالعواىد واالستعياد فح النحو  ٛ
 .ٖٔىد وأصول النحو فح كتاب سيبويو . العاٜ

 ٗٔ/ٔميانح القرآن  ٓٔ
، وابن ال زري ىو أحمد بن محمد بن محمد ٚعرح طيبة النعر فح القراءات اليعر   ٔٔ

 ال زري،  ابن صاحب النعر فح القراءات اليعر.
 .ٚعرح طيبة النعر فح القراءات اليعر   ٕٔ   
 .ٜٗ/ٔاتقان فح عموم القرآن  ٖٔ
 .ٖٗٛة مدرسة الكوف ٗٔ
 .ٚٗينظر العاىد وأصول النحو فح كتاب سيبويو  ٘ٔ

 .ٓ٘المصدر نفسو  ٙٔ
 .ٖٖ-ٖٕ/ٔالمحتسب  ٚٔ
 .ٕٖٚ/ٔاألنصاف فح مسائل الخاف  ٛٔ
 .ٕٖٚ/ٔالمصدر نفسو  ٜٔ
 .ٜ/ٕٓينظر مي م االدباء  ٕٓ
،العواىد واالستعياد فح ٛٗ/ٚٗ، العاىد وأصول النحو ٜٖٛ-ٖٗٛينظر مدرسة الكوفة  ٕٔ

 .ٜٕٚ-ٖٕٚالنحو 
 .ٕٜٔ/ٔميانح القرآن   ٕٕ
 .ٖٔ٘/ٔميانح القرآن  ٖٕ
 . ٘ٗأثر القراءات القرآنية فح تطور الدرس النحوي   ٕٗ
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 .ٕٕٗ-ٜٖٕينظر قراءة ابن عامر ومصادرىا وموقف النحاة منيا   ٕ٘
 .ٖٛ٘-ٖٚ٘/ٔميانح القرآن  ٕٙ
 ، قولو فمنيا نصب عطفا عمأ قولو، )أن نقول .ٚٗ/ٔالمصدر نفسو  ٕٚ
 .ٖٕٛ/ٔقرآن ميانح ال ٕٛ
 .ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٔالمصدر نفسو  ٜٕ

 .ٕٙٙ/ٖميانح القرآن  ٖٓ
 .ٕٓٔ/ٖالمصدر نفسو  ٖٔ
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖمينح القرآن  ٕٖ
 .ٖٚٗ/ٔالمصدر نفسو  ٖٖ
 .٘ٗٔ/ ٖالمصدر نفسو  ٖٗ
 .ٖٕٛ/ ٖالمصدر نفسو  ٖ٘
 .ٕٖ٘/ٕالمحتسب  ٖٙ
 .ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٖميانح القرآن  ٖٚ
 .ٜٚٗ/ٛ، وينظر البحر المحيط ٕٓٛ/ٖميانح القرآن  ٖٛ
 .ٖٛ/ٔميانح القرآن  ٜٖ
 اليامش. ٖٛ/ٔينظر المصدر نفسو  ٓٗ
 .ٕ٘ٛ/ٛٔ، تفسير القرطبح ٗٛٔ/ٔالمصدر نفسو  ٗ

 اليامش ٖٛ/ٔينظر المصدر نفسو  ٕٗ
 .ٗٛٔ/ٖينظر المصدر نفسو  ٖٗ
 .ٖٔٙ/ٔينظر المصدر نفسو  ٗٗ
 ..ٕٙٙ/ٕ، والنعر ٛٛ-ٚٛ/ٔينظر المصدر نفسو  ٘ٗ
 
 
 

 املصبدر واملراجع
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دار البعددير  ،الدددكتور محمددد حسددنح مغالسددة ،المغددة والنحددو والقددراءاتأبحدداث فددح  .ٔ
 .مٕٕٓٓ ،ٔط، عمان األردن ،الرسالة ةومؤسس

، مٜٛ٘ٔىدددد  دار الفكدددر بيدددروت ٘ٗٚأبدددو حيدددان األندلسدددح )ت ،البحدددر المحددديط .ٕ
 .ٕط 

تحقيددق محمددد أبددو   ،ىدددٜٔٔت) ددال الدددين السدديوطح  ،اإلتقددان فددح عمددوم القددرآن .ٖ
 .ٔط.،مٜٚٙٔ ،القاىرة ،ة المعيد الحسينحالفضل إبراىيم مطبي

 ،الدددددكتور عفيددددف دمعددددقية .أثددددر القددددراءات القرآنيددددة فددددح تطددددور الدددددرس النحددددوي .ٗ
 .ٔط. ،مٜٛٚٔبيروت  ،ليبيا ،منعورات مييد اإلنماء اليربح

 ،الددددكتور عبدددد اليدددال سدددالم مكدددرم ،أثدددر القدددراءات القرآنيدددة فدددح الدراسدددات النحويدددة .٘
 .د.ط ،مٜٛٚٔ ،يتالكو  ،مؤسسة عمح  راح الصباح

دار  ،الدكتور محمد سمسر ن يدب المبددي ،أثر القرآن والقراءات فح النحو اليربح .ٙ
 .ٔط. ،مٜٛٚٔ ،الكويت ،المكتب الثقافية

را يدددو واعتندددأ بدددو  ،مصدددطفأ صدددادق الرافيدددح .إع ددداز القدددرآن والباغدددة النبويدددة .ٚ
 .ٔط.، مٖٕٓٓ ،القاىرة ،مؤسسة المختار لمنعر والتوزي  ،األستاذة ن وى عباس

أبددو البركددات  ،اإلنصدداف فددح مسددائل الخدداف بددين النحددويين البصددريين والكددوفيين .ٛ
 ،دار إحيداء التدراث اليربدح ،ىد  تحقيق محمد محح الددين عبدد الحميددٚٚ٘)ت ياألنبار 

 .د.ط،د.ت ،مصر ،المكتبة الت ارية الكبرى

و ىدددد  تحقيدددق محمدددد أبدددٜٗٚبددددر الددددين الزركعدددح )ت ،البرىدددان فدددح عمدددوم القدددرآن .ٜ
   .ٔط.،مٜٚ٘ٔ ،مصر ،دار إحياء الكتب اليربية ،الفضل إبراىيم

 ،ىددد تحقيق السدديد أحمددد صددقرٕٙٚابددن قتيبددة الدددينوري )ت ،تتويددل معددكل القددرآن .ٓٔ
 ٔط. ،مٜٗ٘ٔعيسأ ألبابح الحمبح  ،دار إحياء الكتب اليربية

را يدو   ىددٔٚٙت)ال ام  ألحكام القرآن ألبح عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري  .ٔٔ
 ،طو وعمددق عميددو  الدددكتور محمددد ابددراىيم الحفندداوي والدددكتور محمددود حامددد عثمددانوضددب

   .مٕٕٓٓمطبية دار الحديث القاىرة 
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تحقيددددق محمددددد عمددددح   ،ىدددددٕٜٖأبددددو الفددددتح عثمددددان ابددددن  نددددح )ت ،الخصددددائص .ٕٔ
 ،بغدداد ،دار العؤون الثقافية اليامة بالتياون مد  الييئدة اليامدة المصدرية لمكتداب،الن ار
 .مٜٜٓٔ

مطبوعددات  ،الدددكتورة خدي ددة الحددديثح ،ىد وأصددول النحددو فددح كتدداب سدديبويوالعددا .ٖٔ
 .مٖٜٚٔ ، امية الكويت

عياب الدين أبدو بكدر أحمدد بدن محمدد بدن  ،عرح طيبة النعر فح القراءات اليعر .ٗٔ
منعورات محمدد عمدح  ،ضبط وتيميق أنيس ميرة ،ىد ٖ٘ٛمحمد بن ال زري الدمعقح )

 .ٔط.،مٜ٘ٛٔ ،لبنان -بيروت  ،دار الكتب اليممية،بيضون

 ،بغدداد،مطبيدة الزىراء ،عبدد ال بدار عمدوان النايمدة ،العواىد واالستعياد فح النحو .٘ٔ
 .ٔط. ،مٜٙٚٔ

أبددو الفددتح عثمددان بددن  ،المحتسددب فددح تبيددين و ددوه عددواذ القددراءات واإليضدداح عنيددا .ٙٔ
والدكتور عبد الفتداح إسدماعيل عدمبح والددكتور عبدد  ،تحقيق عمح الن دي ناصف ، نح
 .ٔط. ،مٜٙٛٔطبية دار سزكين  ،م الن ارالحمي

 ،الددددكتور ميددددي المخزومدددح ،مدرسدددة الكوفدددة ومني يدددا فدددح دراسدددة المغدددة والنحدددو .ٚٔ
 .ٔط. ،مٜ٘٘ٔبغداد  ،مطبية دار الميرفة

ىدددد  عدددرحو ووضددد  فيارسدددو حمدددزة أحمدددد ٕٔٗمسدددند اإلمدددام أحمدددد بدددن حنبدددل )ت .ٛٔ
 .ٔط. ،مٜٜ٘ٔالقاىرة  -منعورات دار الحديث ،الزين

وعمددح  ،تحقيددق محمددد عمددح الن ددار ،ىددد ٕٚٓلقددرآن أبددو زكريددا الفددراء )تميددانح ا .ٜٔ
 .ٕط..ٜٓٛٔ ،لبنان –بيروت  ،عالم الكتب ودار السرور ،الن دي ناصف و ماعة

 ،مكدددة المكرمدددة ،المكتبدددة الفيصدددمية ،خدي دددة أحمدددد المفتدددح ،نحدددو القدددراء الكدددوفيين .ٕٓ
 .ٔط.،ٜٙٛٔ ،لبنان –بيروت  ،توزي  دار الندوة ال ديدة

 
 حوثالب
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بحددث منعددور فددح كتدداب أبحدداث فددح  ،قددراءة ابددن عددامر مصددادرىا وموقددف النحدداة منيددا .ٕٓ
 ،دار البعدير ومؤسسدة الرسدالة ،الدكتور محمود حسدنح مغاسدمو ،المغة والنحو والقراءات

   .ٔط. ،مٕٕٓٓ ،األردن –عمان 
 


