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  المدرس الدكتور                                                                     
  مرتضى عباس فالح                                                                   

  كلية التربية –جامعة البصرة                                            
  الملخـــص

للوقوف ) المالمح  اللغویة في قراءة عبد اهللا بن عامر( ھذا ملخص بما تناولھ البحث

على صورة من صور النظام اللغوي قد تتفق وقد تختلف مع ما ألفناه من سنن 

  . وموضوعات لغویة 

ن ثم تمھیدًا ضم ترجمة لسیرة القارئ یحوي البحث مقدمة عرض فیھا المضامی        

   -:وحیاتھ ثم نبذة عن مصادر قراءتھ ثم ثالثة مباحث ھي 

مالمح صوتیة في قراءة عبد اهللا بن عامر وتناولت فیھ بعض القراءات  -:األول 

  .المتعلقة  بظواھر اإلدغام واإلتباع والمماثلة ونحو ذلك  

  . في قراءة عبد اهللا بن عامر  تناولت فیھ بعض المالمح الصرفیة -:الثاني 

مالمح نحویة في قراءة عبد اهللا بن عامر وفیھ قراءات تتعلق ببعض قضایا   -:الثالث 
  . النحو العربي 

ثم الخاتمة  بأھم نتائج البحث ، وبعدھا قائمة بالمصادر والمراجع ، ثم فھرست 

  .           المحتویات 

search features for the language to read  
Abdullah bin Aamir 

Summary 
       This is a summary, including addressing research (linguistic 
features in reading Abdullah bin Aamir) to determine the form of 
the language may agree and may vary with the vintage of the 
ways of language and themes.  
        Search Introduction contains the content and then display a 
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prelude included a translation of the biography reader and then 
his profile on the sources and then read three sections are: -  
1: - the features of voice in reading Abdullah bin Amer, which 
dealt with some    
       readings on the  Slurring phenomena and followers and 
similar, and so on. 
2: - which dealt with some of the morphological features in 
reading Abdullah bin Amer 
 3: - grammatical features in reading Abdullah bin Amer and the 
readings on           
        some issues  Arabic grammar. 

  التمـھـیـد

  :...ترجمتــھ  - :أوال 
عبداهللا بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة أبو عمران على االصح وقیل أبو (  

عامر، وقیل أبو نعیم وقیل أبو غلیم وقیل أبو عبید وقیل أبو محمد وقیل أبو موسى 

 صریح النسبشقي امام اھل الشام في القراءة ،وقیل أبو معبد وقیل أبو عثمان الدم

  .ینتھي نسبھ الى محصب بن درھان ، احد حمیر ، حمیر بن قحطان 

صلى ( اهللا ُقبض رسول : قال خالد بن یزید المري سمعت عبداهللا بن عامر یقول 

  . )١()ولي سنتان وانتقلت الى دمشق ولي تسع سنین ) اهللا علیھ والھ وسلم 

عن عثمان قبل ابن عامر ھو عربي صریح محض أخذ القراءة : ( قال أبو حّبان 

  . )٢()ان یظھر اللحن في لسان العرب

أعلى القراء السبعة سندًا واقدمھم ھجرة ، كالمھ حجة : ( وقال عنھ ابن الجزري
  . )٣( )وقولھ دلیل 

انھ كان في حلقتھ بدمشق اربعمائة عریف یقومون : ( وقال عنھ صاحب االتحاف 

كر شیئا على ابن عامر من قراءتھ علیھ بالقراءة ولم یبلغنا عن احد من السلف انھ ان

  . )٤()وال طعن فیھا 

  .للھجرة النبویة المباركة  ١١٨وقد توفي عبداهللا بن عامر سنة 
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  :مصــــادر قراءتــــھ  -:ثانیا
اذا بحثنا عن مصادر قراءة ابن عامر في كتب طبقات وتراجم القراء سنجد ان 

فھذا خالد بن یزید ینقل عن ابن ( ھناك تضاربًا في االقوال حول مصادر قراءتھ ، 

عامر انھ قرأ على ابي معاذ وابي الدرداء ، وھنا ابن زید یروي عنھ انھ قرأ على 

وال اود االطالة في موضوع  )٥(معاویة وعلى وائلة بن االسقع وفضالة بن عبید

االقوال المتضاربة حول مصادر قراءة عبداهللا بن عامر واكتفي بایراد الروایة التي 

انھ اخذ القراءة عرضا ( د تجمع كتب طبقات وتراجم القراء على صحتھا وھي تكا

  . )٦()عن ابي الدرداء وعن المغیرة بن ابي شھاب وعن عثمان بن عفان 

  

  المبحث األول

  ظواھر صوتیة في قراءة عبداهللا بن عامر
ھناك قراءات عدیدة لعبداهللا بن عامر تناولت بعضا من موضوعات وظواھر 

ألصوات كاإلدغام والتشدید والتخفیف واالتباع الحركي وغیرھا من النطق وا

الظواھر التي سنورد أمثلة علیھا ومما یدخل ضمن موضوع اإلدغام فقد قرأ ابن 

وادغم الدال بالثاء )  ١٤٥/ال عمران ) ( وَمْن ُیرْد ثواب الدنیا : (عامر قولھ تعالى 

تجعل رخوة مع االنتقال بمخرجھا الى إدغامًا صغیرا بحیث تھمل الدال و) یرد ثواب (

: ، وھي قراءة صحیحة متواترة وقد قرأ ابن عامر قولھ تعالى  )٧(األصوات اللثویة

   )٨()ن والقلم (

  .، وھي قراءة صحیحة متواترة  )٩()ّن والقلم ( وادغم النون في الواو )  ١/القلم (

)  ٣٣/البقرة )( انبئھم  :(وفي مجال إبدال الھمز قرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى

، بإبدال الھمزة یاء ألنھا من جنس الكسرة وھي قراءة صحیحة  )١٠()أنبیھم ( قرأھا 

قال : جاء في اللسان . متواترة وإبدال الھمزة الساكنة المكسور ما قبلھا یاء لغة ھذیل 

  .   )١١(فلم یھمز وانما حول الھمزة یاء) قد توضیت : ( أبو عمر الھذلي 
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قرأھا بھمزة ساكنة )  ١١١/االعراف ) ( ارجئھ : ( ابن عامر قولھ تعالىوقرأ 

  )١٣(، وھي لغة لبني تمیم وسفلى قیس  )١٢(یرجيء –ارجأ : وبھذا جعلھ من قولھم 

  .  )١٤(بالمد) افئیدة من الناس (، وقرا ابن عامر والحلواني عن ھشام 

الجزیرة وشرقیھا كتمیم  والھمز في اللھجات العربیة كان معروفا في قبائل وسط

صلى (قرأ على رسول اهللا ( ، وقد روى الطبري عن أبي العالیة انھ )١٥(وما جاورھا

من كل خمس رجل فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتھم كلھم فكان ) اهللا علیھ والھ وسلم 

  .)١٦(بنو تمیم اعرب القوم

ائل وسط وان الھمز كان خاصة من الخصائص البدویة التي اشتھرت بھا قب

تمیم وما جاورھا ، وان عدم الھمز خاصة حضریة ، امتازت  )١٧(الجزیرة وشرقیھا

  .  )١٨(بھا لھجة القبائل في شمال الجزیرة وغربیھا

من ھنا امكن القول اذا كان الھمز ھو الخاصة الواضحة  في نطق أھل البداوة 

ین ھو خاصة وكان عدم الھمز بما یتخلف عنھ من طول في الحركة المھموزة اول

الواضحة أیضا في نطق أھل الحضارة ، فال شك ان النبر بالھمزة شكل من إشكال 

  .  )١٩(التوتر في النطق

في عین : ( وفضال عما تقدم ، وتأكیدًا لھ فقد قرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى 

بألف بعد الحاء وإبدال الھمزة یاء مفتوحة ) حامیة ( قراھا )  ٨٦/الكھف ) ( حمئة

ویعضده قول أبي ذر الغفاري  –حارة : وحجتھ في ذلك انكسار ما قبلھا أي انھ اراد 

وھو ) صلى اهللا علیھ والھ وسلم ( كنت ردف النبي ) : (رضوان اهللا تعالى علیھ (

: یا ابا ذر ھل تدري این تغرب ھذه ؟ قلت : على حمار والشمس عند غروبھا ، فقال 

  . )٢٠()غرب في عین حامّیة انھا ت: اهللا ورسولھ اعلم ، قال 

الھمزتین قرأھا بتحقیق )  ٣٢/األحقاف ) ( أولیاء ُأولئك : (وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 

العكس اذ ھو جواز حذف األولى وتحقیق الثانیة او  –رحمھ اهللا  –ومذھب سیبویھ 

لتحقیق أھل اواعلم ان الھمزتین اذا التقتا كانت كل واحدة منھما من كلمة فإن : ( یقول 

تخفیف األولى ومن كالم العرب ... یخففون إحداھما ویستثقلون تحقیقھما لما ذكرت لك 

  . )٢١())فقد جا اشراطھا : (وتحقیق األخیرة ، وھو قول ابي عمرو وذلك قولك
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فقد : ( ومنھم من یحقق األولى ویخفف اآلخرة سمعنا ذلك عن العرب وھو قولك 

  :  )٢٢(وقال... جاء اشراطھا 

  ُتْرَھُب العین علیھا والحسد    غراء اذا ما برزت  كّل

  . )٢٣()سمعنا من یوثق بھ من العرب ینشده ھكذا 

بفتح یاء رسلي )  ٢١/ المجادلة ( وُرُسلي إْن اهللا: ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 

بإثبات الیاء ساكنة ) ٦٨/ الزخرف )) ( یا عبادي ال خوف : ( وقرأ قولھ تعالى 

  .ھا موافقة لمصحف المدینة والشام وصال ووقف علی

قرأ ) ١/المعارج ) ( سأل سائل بعذاب واقع : ( وقرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى 

تبحث عن مطل الفتحة التي بعد  )٢٤(بحذف الھمزة والتعویض عنھا بألف) سال (

) الف ( فتحة السین وفتحة الھمزة في حركة طویلة : السین، او توحید الفتحتین 

َل بعد ان كانت / جة لذلك صارت الكلمة مكونة من مقطعین طویل وقصیر ، سا ونتی

 -وانتقل النبر فیھا من المقطع االوسط  / ل / أ / مكونة من ثالثة مقاطع قصیرة ، سـ 

اإلبدال (وھذا یسمى . وح إلى المقطع األول الطویل المفت –الھمزة المفتوحة 

  . )٢٥(حكاه سیبویھ عن العرب) المسموع

قراھا )  ١٠/األعراف ) ( وجعلنا لكم فیھا معایش : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 

جمع معیشة والقیاس في نحو ھذا ان ال یھمز الن الیاء فیھ  )٢٦(بالھمز) معائش (

صحیفة ، فیقال : أصلیة فال تھمز في الجمع وانما تھمز ما كانت الیاء فیھ مزیدة نحو 

.... وربما ھمزت العرب ھذا او شبیھُھ : ( قال الفراء  قبائل: صحائف، قبیلة فیقال : 

ھذا  )٢٧( )وقد ھمزت العرب مصائب ، وواجدتھا مصیبة ، شبھا بفعیلة لكثرتھا في الكالم 

وقد طعن النحاة بھذه . تصریح من الفراء بأن العرب ربما یھمزون ھذا وشبھة 

جمیع نحاة البصرة تذھب الى : ( الزجاج . القراءة وعدوھا لحنًا ال تجوز القراءة بھ 

  . )٢٨()ان ھمزتھا خطا ، وال علم لھا وجھا ، وال ینبغي التعویل علیھا 

ولسنا مستعبدین بأقوال نحاة البصرة فھذا نقل من الفراء : ( ولكن ابا حیان یقول 

في العرب انھم ربما یھمزون ھذا ، وشبھھ وجاء بھ القراء الثقات ابن عامر وھو 

  . )٢٩()وال مباالة بمخالفة نحاة البصرة في مثل ھذا ... عربي صراح 
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بالتوبة ، االنبیاء ، : الواردة في خمسة مواضع ھي ) ائمة : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 

  . )٣٠(المواضعالسجدة ، وموضعین في القصص قرأھا بالتحقیق مع القصر في جمیع 

. لك لم یؤثر عن العرب والتحقق ھنا یخالف مذھب نحاة البصرة الذین یرون ان ذ

فلیس من كالم العرب ان تلتقي ھمزتان فتحققا ومن كالم العرب ( ...  :یقول سیبویھ 

وھي القراءة  .)٣١()تخفیف االولى وتحقیق اآلخرة وھو قول ابي عمرو 

  -:وقد حدد ابن جني الھمز بضربین غیر مقیسین  .  )٣٢(الكوفیة

  .فال تغیرھا  ان تقر الھمزة الواجب تغییرھا:  االول

وِمْن َثمَّ تكون قراءة ابن )٣٣(ان ترتجل ھمزًا ال أصل لھ وال قیاس یعضده: والثاني 

  .بالتحقیق من الضرب االول ) ائمة( عامر 

لتصبح ) ائمة ( وذھب نافع وابن كثیر وأبو عمرو وھشام إلى تخفیف الھمزة في 

ى من الساكن واثقل فضال ویرون بان تخفیفھا متحركة اولى الن المتحرك اقو) ائمة(

  .  )٣٤(عن ثقلھا مكررة

)  ٥٨/ الزخرف ) ( وقالوا أألھتنا خیر ام ھو : ( وقرا عبداهللا بن عامر قولھ تعالى 

قرأ بتحقیق االولى وتسھیل الثانیة ، وقد اتفق مع غیره من القراء على عدم الفصل 

جمع الھ ، واالصل ) الھة ( بین الھمزتین بالف كراھیة توالي اربع متشابھات الن 

بھمزتین ، االولى زائدة والثانیة اصلیة وھي فاء الكلمة فلما كانت ساكنة وقبلھا ) أالھ (

مفتوح قلبت الفا ، ثم اذا دخلت ھمزة االستفھام وفصل بینھا وبین الثانیة بالف فیصبح 

  .، وھي قراءة صحیحة متواترة  )٣٥(عندنا اربع متشابھات فكرھوا ذلك

قرأھا ھئت لك )  ٢٣/یوسف ) ( وقالت ھیت لك : (امر قولھ تعالى وقرأ ابن ع

وعند اھل   )٣٧(، وكذلك قرأھا ابن عباس )٣٦(بالھمز وضم التاء على مثال جئت

انھا لغة ألھل حوران سقطت الى : اللغة ان ھذه الكلمة لیست من اصل عربي بل یقال 

  .أي تعال  )٣٨(ة ھیتا لج ،ویروي أبو زید انھا بالعبرانی: اھل مكة فتكلموا بھا 

بضم نون ان )  ٦٦/ النساء ) ( أُن اقُتلوا : ( وقد قرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى 

والمألوف في مثل ھذا ان تكسر النون كي ال یلتقي ) اقتلوا ( اتباعا لضمة التاء في 

  . )٣٩(الساكنان كما في قراءة باقي السبعة
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اتباعا ) قد ( بضم الدال في )  ١٠/االنعام ) ( سُتھزئ ولقد ُأ: ( وكذلك قرأ قولھ تعالى 

  .  )٤٠(لضمة التاء في استھزئ بعد وصل الھمزة ، وھي في حفص مكسورة الدال

بضم )  ٦٥/ االنعام ) ( یذیَق بعضكم بأس بعض : ( وقرا ابن عامر قولھ تعالى 

  .  )٤١(العین الساكنة اتباعا لضمة الضاد بعد وصل ھمزة القطع

بضم نون َمْن اتباعا )  ١٤٥/االنعام ) ( فمُن اضطّر : ( كذلك قولھ تعالى وقرأ 

  .  )٤٢(لضمة الطاء بعد وصل الھمزة

بضم الم قل )  ١١٠/ یونس ) ( ُقُل انُظر : (وقرأ ابن عامر ایضا قولھ تعالى 

  .  )٤٣()انُظُر (اتباعا لضمة الظاء في 

) ْرِسُل الرَِّیاَح ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِھَوُھَو الَِّذي ُی:(وقرأ ابن عامر قولھ تعالى

بضمتین قال ) نشرا(وھي مخففة من )٤٤(بضم النون واسكان الشین) ٥٧/األعراف(

اما نشرا ، فتخفیف نشرا،في قراءة العامة والنشر جمع نشور النھا تنشر :(ابن جني 

في نحو ذلك السحاب وتسدره، والتثقیل افصح، النھ لغة الحجازیین والتخفیف 

  . )٤٥()لتمیم

ویجعَلھ ِكْسفا فترى الَوْدق یخرج من : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى

  .)٤٦(قرأھا ِكَسفا بفتح السین مثل ِسْدرة وِسَدر) ٤٨/الروم)(خاللھ

قل فَمْن كان عدوًا لجبریل فإنھ نّزلھ على قلبك بإذن : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 

جبریل فیھ خمس لغات : ( ، قال النحاس  )٤٧()ِجبریل ( ھا قرأ)  ٩٧/البقرة ) ( اهللا

: جبریل ، ولغة بني اسد : جبریل ، لغة تمیم وقیس : لغة اھل الحجاز : للعرب 

.... جبریل ، بفتح الجیم بغیر ھمز : جبرین بالنون ، وقراءة الحسن وعبداهللا بن كثیر 

  . )٤٨()َجْبرئل : واللغة الخامسة 

قرأھا بصیغة فاعل )  ٩٦/األنعام ) ( وجاعل اللیل َسَكنا : ( الى وقرأ ایضا قولھ تع

  .بعد اتباع الفتحة 

)  ٢٤٩/البقرة ) ( إال َمْن اغترَف ُغْرَفًة بیدِه : ( وقراءة ابن عامر لقولھ تعالى

  )٤٩(بضم الغین) ُغرفًة ( حیث قرأھا 
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)  ٦٣/ص ( ) اتخذناھم ُسْخریا ام زاغت عنھم األبصار : ( وقرأ قولھ تعالى 

  .  )٥٠(بكسر السین) سخریا ( قراھا 

بضم الطاء ، وُطغوى )  ١١/الشمس ) ( كذبت ثمود بُطغواھا : ( وقرأ قولھ تعالى 

  .  )٥١(مصدر على فعلى كالرجعى والبؤسى والنعمى

 )ام تریدون أْن تسألوا رسولكم كما ُسِئَل موسى من قبُل:(وقرأ قولھ تعالى

سلت اسال : ھذا على لغة من قال : ، قال النحاس   )٥٢()ل سی( قرأھا ) ١٠٨/البقرة(

  .حجاز  )٥٣(وھي لغة قریش وال

بفتح الواو ) الوتر ( قراھا )  ٣/الفجر ) ( والشفع والوتر : ( وقرأ قولھ تعالى 

  .  )٥٤(وھي لغة حجازیة كما ینص الفراء

 فصِّلت آیاتھ أعجّمي ولو جعلناه قرآنًا أعجمیا لقالوا لوال: ( وقرأ أیضًا قولھ تعالى 

  .  )٥٥(قرأھا بھمزة واحدة من دون استفھام ،والعین ساكنة) ٤٤/ فصلت ) ( وعربّي 

وھي مرسومة ھكذا في خط ) أدرایكم ( قرأھا ) أدراكم : ( وقرأ قولھ تعالى 

  .  )٥٦(المصحف بالیاء عالمة على امالة األلف نحو الیاء

انسجام االصوات مع ما یجاورھا  ففي االمالة تخفیف على المتكلم من حیث

  . )٥٧(واختصار جھد الجھاز الصوتي باستعمالھا

فالقبائل البدویة كتمیم فكانت تمیل الى السرعة في النطق وتلتمس ایسر السبل الى 

  .)٥٩(، واالمالة تیسر ذلك )٥٨(ھذه السرعة
  

  المبحث الثاني
  ظواھر صرفیة في قراءة عبداهللا بن عامر

آنیة عدیدة لعبداهللا بن عامر تتناول بعض قضایا الصرف العربي ھنالك قراءات قر

  :التي تیسر للباحث إیجادھا والخوض فیھا ، ومن ھذه القراءات 

)  ٥٣/الزخرف ) ( فلوال أُلقي علیھ أْسِوَرٌة ِمْن ذھٍب : ( قرأ ابن عامر قولھ تعالى 

ي جمع االسقیة ، ف: بالف بعد السین فھو جمع الجمع كما تقول ) اساورة ( قرأھا 

: قولھم  –أي جمع الجمع  –ومن ذا الباب ایضا : (  -اهللا  رحمھ  –ساقي یقول سیبویھ 
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: ھو سوار المراة ، وجمعھ : السوار ( :، وقال الجوھري  )٦٠()اسورة واساورة 

  . )٦١()اسورة ، وجمع الجمع اساورة 

یر،واساورة بمعنى ان إسوار ، وِسوار، وُسوار بمعنى واحد، واساو:ذكر الكسائي

زنادیق وزنادقة ، فصارت الھاء فیھا عوضا من الیاء التي في : واحد مثل 

  .  )٦٢(زنادیق

  ) ولما ُضِرب ُأبُن مریم مثال اذا قومك منھ یصُِّدون : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 
  . )٦٣(بضم الصاد) یصدون ( قرأھا )  ٥٧/ الزخرف ( 

ُصّدون بكسر الصاد وضمھا لغتان بمعنى واحد كما یصُِّدون ، وی: ( قال الكسائي 

  . )٦٤()یُضجون : ومعناه ... َیُنمُّ     َنمَّ ، َیِنمُّ ،: یقال 

اعرض ، وصده عن االمر صدا ، : صد عنھ یصد صدودا : ( قال الجوھري 

  . )٦٥()منعھ وصرفھ عنھ وصد یصد صدیدا أي اضّج 

) الجاھل أغنیاَء من التعفف یحسُبُھم:(قرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى

  .)٦٦(بفتح السین في المضارع وھكذا جاء في القران) یحَسُبھم(  قراھا) ٢٧٣/البقرة(

والقیاس ھو ان یكون المضارع مفتوح السین ، الن العرب اذا كسرت عین الفعل 

علم ، یعلم ، وقضم  ، یقضم ، وشذ عن ذلك : في الماضي فتحتھا في المضارع نحو 

ءت مكسورة العین في المضارع والماضي معا ، فِعل ، یِفعل ، وھذه االفعال افعال جا

  -:مسموعة عن العرب وھي 

  .  )٦٧(حِسب ، یحِسب ، ونِعم ، یِنعم ، ویِئس ، یِیئس ، ویِبس ، یِیبس

قرأھا )  ١١/النساء ) ( ِمْن بعِد وصیة یوِصي بھا : ( وقرأ ابن عامر قولھ تعالى 
  .  )٦٨(فعول والتخفیفبالبناء للم) یوصي (

بالتخفیف والبناء )  ١٢/ النساء ) ( یوَرث كاللة : ( وكذلك قرأ قولھ تعالى 

كب دري ُتَوقدَّ من شجرة الزجاجة كأنھا كو: ( وقرأ قولھ تعالى  )٦٩(للمفعول

  .  )٧٠(بالتخفیف وضم الیاء ، على البناء للمفعول) یوقد( قراھا)  ٣٥/النور ) (مباركٍة

         ا ــقراھ)  ١٢/ االنشقاق ) ( ویْصلى سعیرًا : ( عامر قولھ تعالى وقرا ابن 

بتشدید الالم المفتوحة وضم الیاء ، ویشھد لصحة ھذا التشدید عند الفراء ) ُیَصلَّى( 

  . )٧١()٣١/الحاقة ) ( ثم الجحیم َصّلوه : (قولھ تعالى 
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  المبحث الثالث

  ظواھر نحویة في قراءة عبداهللا بن عامر
عبداهللا بن عامر قراءات قرآنیة عدیدة تتضح فیھا معالم وجوانب نحویة عدیدة ل

فقد غلط البصریون ابن عامر في قراءة لقولھ . منھا في باب الفصل بین المتضایفین 

)  ١٣٧/االنعام ) ( وكذلك زین لكثیر المشركین قتل أوالدھم شركاؤھم : (تعالى 

بنصب اوالدھم وجر ) تل اوالدھم شركائھم وكذلك زین لكثیر من المشركین ق(قرأھا 

شركائھم ففصل بین المضاف والمضاف الیھ بالمفعول وھو امر منعھ البصریون 

وكذلك زین ( ،  تعّد قراءتھ  )٧٢(فرموا ابن عامر بالجھل والوھم والضعف والقبح

ت من ابرز تلك القراءا)  ١٣٧االنعام ) ( لكثیر من المشركین قتل أوالَدھم شركائھم 

وتدخل ھذه القراءة ضمن موضوع الفصل بین المتضایفین حیث فصل بین المضاف 

وقد اصبحت ھذه القراءة مدار ) اوالد ( بالمفعول بھ ) شركاء(والمضاف الیھ ) قتل ( 

بحث ونقاش بین النحاة القدماء والمحدثین فمنھم من ردھا اتھم ابن عامر بالخطأ 

فالمضاف الیھ ( لواحد فال یجوز الفصل بینھماواللحن بحجة ان المتضایفین كاالسم ا

من المضاف یقوم مقام التنوین ویعاقبھ فكما ال یخشى الفصل بین التنوین والمنون ، 

  .)٧٣()وكذلك ال یحسن الفصل بینھما

وفي الطرف المقابل فان من النحاة من اعتمد قراءة عبداهللا بن عامر ھذه حجة 

یعني  –وبعض النحویین اجازھا : ( أبو حیان على جواز الفصل بالمفعول بھ ، قال 

وھو الصحیح ، لوجودھا في القراءة المتواترة المنسوبة  -مسألة الفصل بالمفعول بھ  

  . )٧٤()الى العربي الصریح المحض ابن عامر 

واعجب لعجمي ضعیف في النحو : ( وقد رد أبو حیان على الزمخشري في قولھ 
تواترة موجود نظیرھا في لسان العرب في یرد على عربي صریح محض قراءة م

  . )٧٥()غیر ما بیت 
وقاريء االیة ابن عامر من : ( وقال ابن الجزري في بیان منزلة عبداهللا بن عامر 

أكبر التابعین الذین اخذوا عن الصحابة ، كعثمان وابي الدرداء ، وھو مع ذلك عربي 

  . )٧٦()صریح من صمیم العرب فكالمھ حجة وقولھ دلیل 
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وكان سیبویھ یذھب الى جواز الفصل بین المتضایفین بالظرف والجار والمجرور 

والنعت والنداء ومعمول غیر المضاف وفاعل المضاف وكل ھذا مخصوص بالشعر 

  . )٧٧(وقد ذكر النحاة امثلة كثیرة لذلك

بیَد أّن ابن االنباري ذھب الى ان البصریین جوزوا الفصل بین المضاف 
الن ( لظرف والجار والمجرور فقط للضرورة الشعریة حصرا والمضاف الیھ با

االجماع واقع على عدم الفصل بین المضاف والمضاف الیھ بالمفعول في غیر 
  . )٧٨()ضرورة الشعر

وراى ابن االنباري ان الكوفیین اجازوا الفصل بالظرف والجار والمجرور 

لنحاة والعلماء الذین جاءوا وجدیر ذكره ھنا ھو ان ا. مستدلین بقراءة ابن عامر ھذه 

اجاز الكوفیون الفصل بین المضاف ( بعد ابن االنباري اعتمدوا على رأیھ ھذا 

   )٧٩()والمضاف الیھ بغیر الظرف وحرف الجر في الشعر والكالم 

ولكن : ( وقد اتھم االستاذ سعید االفغاني البصریین بعدم الفھم بالقراءات ، فقال 

ن أسرعوا فأقروا ھذه القراءة تعجبا لمقاییسھم النظریة ، ومع البصریین من النحاة الذی

ان القراءة لیست فنھم ، فقد حملھم التعصب على القطع في مسالة من غیر فھم لتسلم 

، وغیره من المحدثین ولكن بالعودة  )٨٠()لھم قواعد وضعوھا دون استقراء واف 

الى مصادر البصریین والكوفیین نجد االمر یختلف عن ما قالھ ابن االنباري واقره 

الالحقون لھ ، فكتاب سیبویھ الذي ھو مؤسس مدرسة البصرة لم یرد فیھ ما یشیر  الى 

،  )٨١()السنة  ان القراءة ال تخالف ، الن القراءة: ( انھ أراد تلك القراءة بل انھ یقول 

  .ولعل ھذا یرد تھمة معارضة البصریین للقراءات ودعوى اضعافھم ایاھا 

كما ان االخفش وھو بصري عریق یقول بالفصل بین المتضایفین بالمفعول بھ 
، واخذ یستدل على صحتھا بایراد شواھد )٨٢(مستدال  بقراءة عبداهللا بن عامر تلك

  -:شعریة ، ومن ذلك قول الشاعر 
  َزجَّ القلوص ابي مزاده    ھا بمزجة فزججُت

بالمفعول ) ابي مزاده( والمضاف الیھ ) زج ( حیث فصل بین المصدر المضاف 

وان دل ھذا على شيء فانما یدل على ان ما نقلھ ابن االنباري عن ) القلوص (بھ 

البصریین عدم تجویزھم الفصل بالمفعول بھ ومن ثمَّ رفض قراءة ابن عامر قول 

  .الدلیل الذي یعضده ، وبھذا یكون موقف البصریین من قراءة ابن عامر  یفتقر الى
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اما موقف الكوفیین من قراءة ابن عامر فمخالف لما قالھ ابن االنباري ولعلنا نجد 

ذلك في كتاب معاني القران للفراء وھو من أبرز علماء المذھب الكوفي ، حیث انھ ال 

وقد فسر : ( امثالھا في كالم العرب ، قال  یجیز االحتجاج بھذه القراءة وینكر ورود

  :تحویر اھل المدینة ینشدون قولھ  –أي الفصل بالمفعول بھ  –ذلك 

  زج القلوَص أبي مزاده    فزججتھا متمِكنًا 
  .)٨٣()فھذا باطل والصواب زج القلوص أبو مزاده 

وكان فھذا موقف الفراء من قراءة ابن عامر مع انھ ابرز اعالم المدرسة الكوفیة 

ولم یكن .  )٨٤()یرون فیھ مثاال جدیدا لم یروا لھ نظیرا بین اصحابھم :( اصحابھ

موقف الفراء ھذا ھو الموقف الوحید من القراءات بل انھ سجل مواقف كثیرة اتسمت 

بالشدة ازاء القراءات ورمى قراءھا بالوھم واللعن واالكثر من ذلك انھ رفض 

، ولم نر بصریا  )٨٥()صلى اهللا علیھ والھ وسلم  (االحتجاج بقراءة مرویة عن النبي 

سبعیة او طعن في قراءة ) علیھ الصالة والسالم ( رفض االحتجاج بقراءة رویت عن النبي 

  .كقراءة ابن عامر وبھذا یبدو الفراء اكثر النحاة جراة من غیره على تغلیط القراءات 

ء فعلل  طعنھ بقراءة ابن وقد حاول الدكتور احمد مكي االنصاري الدفاع عن الفرا

: فیؤسفني ان اقول :( عامر انھ كان یاخذ بالمنھج البصري ازاء القراءات حیث یقول

  . )٨٦()انھ جنح الى البصریین في تخطئة العرب بل زاد علیھم في التھجم على القراءات 

وفضًال عما تقدم فالعربي ال یرتجل لغة لنفسھ فاذا تحدث بما خالف المشھور من 

م العرب ، وكان فصیحًا فال یجوز ان یحمل ما قالھ على الخطأ فربما یكون ما كال

، ھذا وان ما انتھى   )٨٧(تحدث بھ وقع لھ من لغة قدیمة طال عصرھا وعفا رسمھا

كثیرا،خاصة ان )٨٨(الینا مما قالتھ العرب اال قلة ولو جاءنا وافرا لجاءنا شعرا ونثرا 

امر العربي الصریح المحض اآلخذ القران عن قارئ ھذه اآلیة ھو عبداهللا بن ع

  .العرب  )٨٩(الصحابة قبل ان یظھر اللحن في لسان 

ان اجتماع القراءات سلطان القیاس وتحكمھ بھا یخالف منھج القراء القائم على 

صحة النقل والروایة ، ولیس شانًا باالعتبارات العقلیة والقیاسیة ، فالقراءة التي صح 

ز االحتجاج بھا سواء أكانت متواترة أم شاذة الن القراءة سنة یاخذھا سندھا ونقلھا یجو
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  )١٤٥  ( 

القراءات ھي اصل المصادر جمیعا في ( ، ھذا فضًال عن ان )٩٠(االخر عن االول

  . )٩١()معرفة اللھجات العربیة 

ان االحتجاج بقراءة عبداهللا بن عامر على ظاھر الفصل بین المتضایفین بالمفعول 

وقد : ( یم الذي یؤید ثبوت ذلك في كالم العرب ، قال أبو حیان بھ لیس النص الیت

وجدنا نظیرھا في لسان العرب ، وان كان قلیال ،والقراءة تأتي على االفصح والفصیح 

  . )٩٢()وعلى الكثیر وعلى القلیل 

فال تحسبْن اُهللا مخلُف وعَدُه : ( ومن نظائر ھذه القراءة قولھ تعالى 

) رسلھ ( والمضاف الیھ ) مخلف ( حیث فصل المضاف  )٤٧/ابراھیم)(ُرُسِلِھ

، واذا كانت العرب قد فصلت بین المضاف  )٩٣()وعد ( بالمفعول بھ الثاني 

ھو غالم ان شاء اهللا اخیك ، فان : والمضاف الیھ بالجملة، كما في قول بعض العرب 

  .)٩٤(الفصل بالمفرد اسھل كما في قراءة ابن عامر بالفصل بالمفعول

ظاھرة الفصل بین المتضایفین قدیمة في العربیة ، عرفتھا في مرحلة تاریخیة ان 
من مراحل تطورھا ، لم تسطع العربیة الفصحى القضاء علیھا ، فبقیت اثارھا في 

  .بعض اللھجات العربیة القدیمة 
) والجباَل ارسھا ... واالرَض بعد ذلك دحھا : ( وقرأ عبداهللا بن عامر قولھ تعالى 

على إضمار فعل مفسر بما ) االرَض ، الجباَل( قرأھا بالنصب ) ٣٠/٣٢/عات الناز(

وارسى الجبال ثم اضمر الفعل وفسره ... یمسره والتقدیر ، ودحا االرض بعد ذلك 

  .  )٩٥(بفعل بعده

 )٥٥/االنعام )(وكذلك نفصل االیات ولتستبین سبیل المجرمین :(وقرأ قولھ تعالى

لتاء ورفع السبیل على لغة تذكیر السبیل وھي لغة اھل با) لتستبین سبیل ( قرأُه 

والیاء عالمة التذكیر ، كما انھا عالمة التانیث حال ) یستبین (الحجاز فھو فاعل الفعل 

  . )٩٦(ایضا) والسبیل(الرفع 

قرأھا )  ٦٣/طھ ) ( إّن ھذان لساحران : ( وقرا ابن عامر ایضا قولھ تعالى 

، وھي على مجيء المثنى  )٩٧(مع كسرھا) نون ھذان ( وتخفیف ) ان ( بتشدید نون 

بااللف رفعا نصبا وجرا ، وھي لغة لبني الحارث بن كعب ، ولغة لكنانة ، وخثعم ، 
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  )١٤٦  ( 

وبنو كنانة : ، قال الزجاج )٩٨(وزبیر ، ولبني العنبر ، وبني الھجیم ، ومراد ، وعذرة

  . )٩٩(اتاني الزیدان ، ورایت الزیدان ومررت بالزیدان: یقولون  

یا بني ادم قد انزلنا علیكم لباسًا یواري سوءاتكم وریشا : ( وقرأ كذلك قولھ تعالى 

العطف على على تقدیر ) لباس ( قرأھا بنصب )  ٢٦/االعراف ) ( ولباس التقوى ذلك خیر 

  .  )١٠٠(مبتدأ وخبر) ذلك خیر : ( وقولھ ) وانزلنا لباس التقوى ( أي ) لباسا ( 

قرأھا )  ٨/ الصف ) ( واهللا ِمتُّم نوره ولو كره الكافرون : ( وقرأ قولھ تعالى 

)  متم(مفعول بھ السم الفاعل ) ره نو( فھو على انھ) متم ( بعد تنوین ) نوره ( بنصب 

الدال على الحال واالستقبال الذي یعمل عمل فعلھ  ، والعلة في اعمال اسم الفاعل ھنا 

نھ موافق لھ في الحركات والسكنات ، فھو ھي جریانھ على الفعل الذي بمعناه أي ا

  .  )١٠١(مشبھ لھ لفظا ومعنى

قراھا ) ١٢/الرحمن)(والحبُّ ذو العصف والریحان:(وقرا عبداهللا بن عامر قولھ تعالى

  .  )١٠٢( وھي كذلك في مصاحف أھل الشام) الحبُّ ذا العصف والریحان (بالنصب

)  ٥٣/المائدة ....) ( نوا أھؤالء ویقول الذین آم: ( وقرا ابن عامر قولھ تعالى 

، بغیر واو وضم الالم وھي كذلك في مصاحف الحجاز والشام ، ودلیل ) یقول(قراھا 

فتح : في اآلیة السابقة أي ) فعسى اهللا أن یأتي بالفتح : (ذلك ما روي عن مجاھد في تفسیره 

یقول ( نئذ حی) او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا في أنفسھم نادمین ( مكة 

  .   )١٠٣(لیس كما قالوا: أھؤالء الذین اقسموا باهللا جھد أیمانھم ؟ أي ) : الذین آمنوا

وفضال عما ذكر فھناك قراءات عدیدة لعبداهللا بن عامر تندرج ضمن ھذا االطار 

  -:منھا

قرأھا )  ١٤/الحاقة ) ( وُحمَلت االرُض والجبال (  -:قرا ابن عامر قولھ تعالى 

 –الذي انكره ابن مجاھد : (( ابن جني یرد على قول لمجاھد : بالتشدید قال )  حملت (

صحیح وواضح في العربیة ، حیث اسند الفعل الى المفعول  –یعني قراءة التشدید 

الثاني ، فبني لھ ولو جاء بالمفعول االول السند الفعل لھ وكأنھ في األصل ، وُحمِّلت 

: واسند الفعل للمفعول الثاني ، وھو كقولك قدرتنا االرض، فحذف المفعول االول 
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  )١٤٧  ( 

البس زید الجبة ، واذا : ألبست زیدًا جبًة ، فان اقمت المفعول االول مقام الفاعل قلت (

  .  )١٠٤()ألبست الجبة: حذفت المفعول االول واقمت الثاني مقامھ فقلت 

) ا والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقترو: ( وقرا ابن عامر قولھ تعالى 

  . )١٠٥(بالتشدید وضم الیاء) یقتروا ( قراھا ) ٦٧/الفرقان(

ھو : ھو االنفاق في المعاصي ، والقتر : االسراف : قال أبو عبدالرحمن الحبلي 

اذا قمتم الى الصالة : ( ، وقرا ابن عامر قولھ تعالى  )١٠٦(االمساك في طاعة

) ( وارجلكم الى الكعبین فاغسلوا وجوھكم وایدیكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 

  .  )١٠٧(على المفعولیة) ارجل ( قرأ بنصب )  ٦/ المائدة 

)  ٩٦/ االنعام ) ( سبانا وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر ح: ( وقرا قولھ تعالى 

  .  )١٠٨(على االضافة) اللیل ( بصیغة اسم الفاعل وخفض ) وجاعل اللیل سكنا(قراه
  

  : الخاتـــمــة
قراءة عبداهللا بن ( البحث لنموذج راق من نماذج القراء السبعة  من خالل ھذا

وجدت ان ھذه القراءة من القراءات التي قل االعتراض علیھا ، ) عامر الیحصبي 

ولربما اعتبرت شاھدا من شواھد النحاة واللغویین وذلك للمكانة العالیة التي امتاز بھا 

االمر الذي دفع . ن اوائل الصحابة ابن عامر من بین معاصریھ الذي اخذ القراءة ع

وھناك من وصفھ ) العربي الصریح ( العدید من المؤرخین للقراءات ان یصفوه بـ 

  ) .كالمھ حجة وقولھ دلیل : ( قائال 

ووجدت كذلك ان قراءاتھ تضمنت ظواھر لغویة عدیدة فمنھا الصوتیة ومنھا 

ثلة علیھا مسترشدا ومستعینا الصرفیة والنحویة ، فقد تناول البحث بعضھا موردًا ام

القرانیة ، بعد اهللا سبحانھ وتعالى بمجموعة من المصادر التي تناولت موضوع القراءات 

ونسأل اهللا العلي القدیر ان اكون بجھدي المتواضع ھذا قد سلطت ولو بصیص ضوء 

  -:واختم بقول الشاعر .. والحمد هللا رب العالمین ... على ھذه القراءة القرآنیة

  یزكو شذى مسك الختام ویعبق  تم بذكر محمد فبذكره اخ
والصالة والسالم على سیدنا ابي القاسم محمد بن عبداهللا وعلى آلھ الطیبین 

  ..الطاھرین
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 شــــــــالھوام
  ) . ١/٧٩( معجم القراءات القرانیة : ، ینظر  ٣٢٤السیر )  ١(

  . ٤/٢٢٩البحر المحیط )  ٢(

  . ٢/٩٣النشر )  ٣(

  . ٢١٧ف اإلتحا) ٤(

  . ٢٣٧السیر )  ٥(

  ) . ١/٨٤( معجم القراءات القرانیة : ، ینظر  ١/٤٢٣النشر )  ٦(

  . ١٧٩، اإلتحاف  ٢/١٣، النشر  ١٨٤غیث النفع )  ٧(

  ) . ٧/١٩٥( معجم القراءات القرآنیة  : ینظر ) ٨(

  .٤/٢٣٣، الكشاف  ٣/٤٧٨، إعراب القران للنحاس  ٦٤٦السبعة ) ٩(

  . ١٣٢، االتحاف  ١٥٣، السبعة  ٧٥الویھ الحجة البن خ) ١٠(

  . ١/٢٢اللسان )  ١١(

  . ٥٠٦، ١/٤٧٠، الكشف  ١/٣٥٣تفسیر البیضاوي ) ١٢(

  . ١/٥٠٦الكشف ، ) ١٣(

  . ١٩٩القراءات القرانیة في ضوء علم اللغة  ) ١٤(

  . ٦٦في اللھجات العربیة ) ١٥(

  . ١/٤٥جامع البیان ) ١٦(

  . ٦٦في اللھجات العربیة ) ١٧(

  .المصدر نفسھ ) ١٨(

  . ٣٦القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث ) ١٩(

  . ٥/١٦٥مسند اإلمام احمد ) ٢٠(

  ) . ١٨/محمد )) ( فقد جاء اشراطھا : (( اآلیة ھي قولھ تعالى ) ٢١(

  . ٩/١١٨البیت مجھول القائل وورد في شرح المفصل ) ٢٢(
  . ٥٤٩ – ٣/٥٤٨الكتاب ) ٢٣(

  . ٤٢٣، االتحاف  ٣/٥٠٣، اعراب القران للنحاس  ٣٩٩االقناع ) ٢٤(
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  )١٤٩  ( 

  . ٢/١٦٩الكتاب ) ٢٥(

  . ٧/١٦٧، الجامع الحكام القران  ١/٣٧٣معاني القران ) ٢٦(

  . ٣٧٤-١/٣٧٣معاني القران ) ٢٧(

  . ٤/٤٧١البحر المحیط ) ٢٨(
  . ٤٧٢-٤/٤٧١المصدر نفسھ ) ٢٩(

  .وما یلیھا  ١/٣٧٨، النشر  ٥٠اإلتحاف  ) ٣٠(

  . ٣/٥٤٩كتاب ال) ٣١(

وما یلیھا ، القراءت القرانیة في ض وء عل م اللغ ة      ١/٣٧٨، النشر  ٥٠االتحاف ) ٣٢(

  . ١٠١/الحدیث 

  .، بتصرف  ٣/١٤٤الخصائص ) ٣٣(

  . .١/٧٣الكشف ) ٣٤(

  . ٤٥اإلتحاف ) ٣٥(

  . ٦٣، ابن خالویھ  ١/٧٣٧المحتسب ) ٣٦(

  . ٣٩ص: یم والحدیث ینظر القراءات القرآنیة بین الدرس الصوتي القد) ٣٧(

  . ٢/١٠٦اللسان ) ٣٨(
  .  ٨٧٨، التیسیر  ١٩٢، االتحاف  ٢٣٤السبعة ) ٣٩(
  . ٢٠٥،  ١٥٣، االتحاف  ٤/٨٠البحر ) ٤٠(
   ٧٨، التیسیر  ٢٠٨غیث النفع ) ٤١(

  . ٢١٩غیث النفع ) ٤٢(

  . ٢٤٧غیث النفع ) ٤٣(

  . ٢٨٣السبعة ) ٤٤(

  . ١/٢٥٥المحتسب ) ٤٥(

  . ٢/٥٩٤اعراب القران ،  ٥٠٨السبعة ) ٤٦(

  . ٢/٣٧القرطبي ،١٤٤، االتحاف  ٨، ابن خالویھ  ١/٨/٣، البحر  ١٦٥السبعة ) ٤٧(

  . ١/٢٠١اعراب القران ) ٤٨(

  . ١/٣٠٤، الكشف  ٨٧/٢السبعة )٤٩(
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  . ٢/٨٠٣،، اعراب القران  ٥٥٦السبعة ) ٥٠(

  . ١٧٤، ابن خالویھ  ٢/٣٦٣المحتسب ) ٥١(

، اللھجات  ٤٢٣، االتحاف  ٢/٢٧٦، المزھر  ١٦١ویھ ، ابن خال ٦/٨٥البحر ) ٥٢(
  . ٣٢٦للنجدي 

  . ١/٢٠٦اعراب القران ) ٥٣(

  . ٤٣٨، االتحاف  ٦٨٣، السبعة  ٣/٢٦٠معاني القران ) ٥٤(

  . ٢/٢٤٧، المحتسب  ٥٧٦السبعة ) ٥٥(

  . ٥٦، ابن خالویھ ٣٢٤، السبعة  ٥/١٣٣البحر ) ٥٦(

م  ي فاض  ل . درس الص  وتي الق  دیم والح  دیث دالق  راءات القرآنی  ة ب  ین ال  : ینظ  ر ) ٥٧(
  . ١٢١الجبوري 

  . ٦٧في اللھجات العربیة : ینظر ) ٥٨(
  . ١٢٢في القراءات القرآنیة : ینظر ) ٥٩(

  . ٣/٣٥، معاني القران للفراء  ٣/٦١٩الكتاب ) ٦٠(

  ) .سور ( مادة  ٢/٦٩٠الصحاح ) ٦١(

  . ٣/٩٥ ، أعراب القران للنحاس ٥/٨٢جامع البیان للطبري ) ٦٢(

  . ٢/٢٦٠، الكشف  ١٩٧، التیسیر  ٣٢٢، الحجة البن خالویھ  ٥٨٧السبعة ) ٦٣(

، اع راب الق ران للنح اس     ٨/٢٥، البح ر المح یط    ١٦/٦٩الجامع الحكام القران ) ٦٤(
٣/٩٦.  
  ) .صدو ( الصحاح ) ٦٥(
  . ١٨١اعراب ثالثین سورة ) ٦٦(

  . ٨٤، التیسیر  ٢/٢٣٦، النشر ،  ١٦٥، االتحاف ،  ١٩١السبعة ) ٦٧(

  . ١/٢٦٥، الكشف  ٢٢٨، السبعة  ٢٥ابن خالویھ ) ٦٨(

  . ٢٥، ابن خالویھ  ١/١٨٢المحتسب ) ٦٩(
  . ٤٥٥السبعة ) ٧٠(

  . ٣/٢٥٠الفراء ) معاني القران ) (٧١(

  .وما بعدھا  ٥٢القراءات القرانیة بین المستشرقین  والنحاة ) ٧٢(

  . ٢/٥٣٣، االرتشاف  ٣/١٩شرح المفصل ) ٧٣(
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  . ٤/٢٢٩البحر المحیط ) ٧٤(

  . ٤/٢٣٠المصدر نفسھ  ) ٧٥(

  . ٢/٢٦٣النشر ) ٧٦(

  .وما بعدھا  ٢/١٧٧، وما یلیھا ، اوضح المسالك . ٤٩٣شرح عمدة الحافظ ) ٧٧(

  . ٢/٤٣٥االنصاف ) ٧٨(

  . ٢/٥٣٥االرتشاف ) ٧٩(

  . ٤٧-٤٠في اصول النحو ) ٨٠(

  . ١/١٤٨الكتاب ) ٨١(

  . ٤/٢٢٩،البحر المحیط  ٣٠٣،  ١٠٩،نھج المسالك  ٢٣-٣/٢٢شرح المفصل ) ٨٢(
  . ٨٢-٢/٨١معاني القران ) ٨٣(

  . ١٢٦مدرسة الكوفة ) ٨٤(

  . ٧٦-٢/٧٥معاني القران ) ٨٥(

  . ٣٨٦أبو زكریا الفراء ) ٨٦(

  . ٣٨٦– ١/٣٨٥الخصائص ) ٨٧(

  . ٣٧نزھة االلباء ) ٨٨(

  . ٤/٢٢٩البحر المحیط ) ٨٩(

  . ٥٠السبعة في القراءات ) ٩٠(

  . ٨٤-٨٣اللھجات العربیة في القراءات القرانیة ) ٩١(

  . ١٠٩منھج المسالك ) ٩٢(

: ، وینظ  ر  ٢/٣٧٣،المس اعد   ٤/٣٠، البح ر المح یط    ٤٩١ش رح عم دة الح افظ    ) ٩٣(
  . ٧٠/القراءات بین المستشرقین النحاة 

  . ٤/٢٣٠البحر المحیط ) ٩٤(

  . ٤٣٣-٤٣٢التحاف ، ا ٥/٢٨٠ینظر معاني القران واعرابھ للزجاج ) ٩٥(

، الم ذكر   ١١٥، الم ذكر والمؤن ث للمب رد     ٢/٢٧٦ینظر معاني القران لالخف ش  ) ٩٦(
  . ٣١٩والمؤنث البي بكر االنباري 

  . ٤١٩، السبعة  ٦/٢٥٥، البحر المحیط  ٢/٥٤٣الكشاف ) ٩٧(
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  . ٦/٢٥٥، البحر المحیط  ٢/١٨٤معاني القران للفراء ) ٩٨(

  . ٣/٣٦٢للزجاج  معاني القران واعرابھ ) ٩٩(

  . ١/٤٦١الكشف ) ١٠٠(

  . ٤١٩، شرح ابن عقیل  ٤٢٣شرح ابن الناظم ) ١٠١(

  .٢٧/١١٩،جامع البیان  ٦١٩، السبعة  ٣/١١٤معاني القران للفراء ) ١٠٢(

  . ٢٢٩، الحجة البي زرعة  ٦/٢٨١جامع البیان ) ١٠٣(

  . ٢٨/١٧٢، الجامع الحكام القران  ٣٢٩-٢/٣٢٨المحتسب ) ١٠٤(

  . ٦/٥١٤، البحر المحیط  ٣/١٠٠الكشاف ) ١٠٥(

  . ١٩/٤١روح المعاني ) ١٠٦(

  . ٢٤٢السبعة ) ١٠٧(

  . ١٠٥، التیسیر الداني  ٢٦٣السبعة ) ١٠٨(
  

  المصادر والمراجع
  .القران الكریم   .١

المجلس االعلى / احمد مكي االنصاري . د/ أبو زكریا الفراء ومذھبھ في النحو واللغة  .٢

 .م ١٩٦٤لقاھرة للفنون واالداب  ، ا

 .الدمیاطي ، دار الندوة ، بیروت –اتحاف فضالء البشر في القراءات االربعة عشر  .٣
 .م ١٩٨٧ط، . د مصطفى النحاس. ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حیان، تح .٤

 .م  ١٩٧٧زھیر غازي ، بغداد . د. اعراب القران ، النحاس ، تح  .٥

 .مطبعة المثنى ، بغداد  –بن خالویھ ا –اعراب ثالثین سورة من القران الكریم  .٦

جامعة ام / عبدالمجید الطامش. تح د –أبو جعفر الباذش  –االقناع في القراءات  السبع  .٧

 .ھـ ١٤٠٣القرى ، مكة المكرمة 

بیروت ،دار الكتب العلمیة،١ط –تفسیر البیضاوي –انوار التنزیل وأسرار التأویل .٨

 .م ١٩٨٨

،دار الفكر  ١محمد محیي الدین ، ط. تح . ابن ھشام  – اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك .٩

١٩٧٤ 

 .البحر المحیط  ، أبو حیان االندلسي ، الریاض . ١٠
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أبو الفضل ابراھیم ، دار الجیل ، بیروت ، . البرھان في علوم القران ، الزركشي ، تح . ١١

  .م ١٩٨٨

اوتو برتزل ، التیسیر في القراءات السبع ، أبو عمرو الداني ، عني بتصحیحھ ر .١٢

  .م ١٩٣٠استانبول 

 .م١٩٨٨جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، تفسیر الطبري ، دار الفكر ، بیروت ،  .١٣

 .م ١٩٦٧، مصر  ٣الجامع الحكام القران ، تفسیر القرطبي ، ط .١٤

، القاھرة  ٢عبدالعال سالم مكرم ، ط. الحجة في القراءات السبع ، ابن خالویھ ، تح ، د .١٥

 م١٩٧٧

 .م ١٩٨٤مؤسسة الرسالة، بیروت ،سعید االفغاني.تح،أبو زرعة،القراءات الحجة في .١٦
 .الخصائص ، ابن جني ، تح ، محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، بیروت  .١٧

روح المعاني في تفسیر القران الكریم والسبع المثاني ، االلوسي ، دار احیاء التراث  .١٨

 .العربي ، بیروت 

 .م ١٩٧٢شوقي ضیف ، القاھرة ، . د.مجاھد ، تح   السبعة في القراءات ، ابن .١٩

 .م ١٩٨٢، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ٢سیر اعالم النبالء ، الذھبي ، ط .٢٠

عبدالحمید السید محمد عبدالحمید ، دار . د . تح . شرح ابن الناظم على الفیة ابن مالك  .٢١

 .الجیل ، بیروت 

 .،مصر ٢الدین عبدالحمید، ط شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك، تح، محمد محیي .٢٢

 .شرح المفصل ، ابن یعیش النحوي ، عالم الكتب ، بیروت  .٢٣

 .م ١٩٧٧شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ، ابن مالك ، تح ، عدنان الدوري ، بغداد  .٢٤

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، الجوھري ، تح ، احمد عبدالغفور عطار ، دار  .٢٥

 .م ١٩٧٨، ٤العلم للمالیین ، ط

 .البابي الحلبي ،مطبعة مصطفىعلي النوري الصفاقیسي،غیث النفع في القراءات السبع .٢٦

مي فاضل ، دار الشؤون الثقافیة . القراءات القرانیة بین الدرس القدیم والحدیث ، د .٢٧

 .م ٢٠٠١،  ١العامة ، بغداد ، ط

في   ، مطبعة القضاءحازم سلیمان. تشرقین والنحاة ، دالقراءات القرانیة بین المس .٢٨

 . ١٩٨٧النجف االشرف ، 

 .عبدالصبور شاھین، مطابع دار القلم.دعلم اللغة الحدیث، قرانیة في ضوءال القراءات .٢٩

 .في اصول النحو ، سعید االفغاني ، دار الفكر  .٣٠
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 .م ١٩٦٦عبدالسالم محمد ھارون ، ، دار القلم ، . الكتاب ، سیبویھ ، تح  .٣١

 .بیروت  الكشاف ، الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، .٣٢

،  ٢محیي الدین رمضان ، ط. د.الكشف عن وجود القراءات ، مكي بن ابي طالب ، تح  .٣٣

 .م ١٩٨١دار الرسالة ، بیروت 

 .لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بیروت  .٣٤

 .م ١٩٧٨اللھجات العربیة في التراث ، علم الدین الجندي، الدار العربیة للكتاب، تونس  .٣٥

 .ھـ ١٣٨٦النجدي ، و النجار ، وشبلي ، القاھرة ، . تح المحتسب ، ابن جني ،  .٣٦

 .م ١٩٥٨، مصر  ٢مھدي المخزومي ، ط. مدرسة الكوفة ، د .٣٧

طارق عبد عون الجنابي، مطبعة العاني، . د.المذكر والمؤنث ، أبن االنباري ، تح  .٣٨

 .م ١٩٧٨بغداد ، 

 .مصر ،ھاويصالح الدین ال.رمضان عبدالتواب ود. د.المذكر والمؤنث، المبرد، تح .٣٩

 .، بیروت سالمي للطباعة والنشر ، دار صادرمسند احمد بن حنبل ، المكتب اال .٤٠

) اوفسیت(،  ١محمد كامل بركات ، ط .د.المساعد على تسھیل الفوائد ، ابن عقیل ، تح  .٤١

 .م ١٩٨٢دمشق 

فائز فارس ، دار . د . ، تح ) سعید بن مسعدة ( معاني القران ، االخفش االوسط  .٤٢

 .م ١٩٨١،  ٣ار االمل ، طالبشیر ود

 .م ١٩٨٠، بیروت  ٢معاني القران ، الفراء ، ط .٤٣

 .عالم الكتب، بیروت ،عبدالجلیل عبده شلبي. د. معاني القران واعرابھ، الزجاج، تح .٤٤

احمد مختار عمر، . معجم القراءات القرانیة مع مقدمة في القراءات واشھر القراء ، د .٤٥

 .م ١٩٨٩،  ٢عبدالعال سالم ، ط. د

 .م ١٩٤٧ھج السالك ، أبو حیان ، طبعة سندي كلیز ،نیوھاغن ، من .٤٦

 .م ١٩٦٧محمد أبو الفضل ، القاھرة . نزھة االلباء، ابن انباري ، تح  .٤٧

 .مصر لجزري ، تصحیح علي محمد الصباغ ،النشر في القراءات العشر ، ابن ا .٤٨
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