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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

الحم ددد هلل رب اليد ددالمين ،والص دداة والسد ددام عم ددأ أعد ددرف خمق ددو أ ميد ددين ،محمدددد

األمين ،وعمأ آلو وصحبو ومن اىتدى بيداه إلأ يوم الدين ،وبيد :

فق ددد ن ددزل القد درآن عم ددأ قم ددب النب ددح محم ددد (ص ددمأ اهلل عمي ددو وس ددمم  ،وك ددان نزول ددو
انيطافاً فح حياة الخمق ميياً ،وقد عغل الناس بو قديماً وحديثاً ،وسيبقأ األمدر كدذلك إلدأ

أن يرث اهلل األرض ومن عمييا ،وكان أ ْن نعدتت عمدوم أخدرى ب اندب د ارسدة إع داز القدرآن
خادمة لو ومن ذلك عموم اليربية التح اءت لخدمة القرآن الكريم.
وقددد بيددث صددمأ اهلل عميددو وسددمم إلددأ أمد ٍدة تختمددف فييددا بيددض القبائددل عددن األخددرى
من حيث طريقة المي دات التدح تنطدق بيدا ىدذه القبائدل فكاندت نعدتة القدراءات وظيورىدا أمد اًر

حتمي داً البددد منددوف الخددتاف القبائددل فددح بيددض صددفاتيا المي يددة والنطقيددة وكددان أمددر فيددم
القرآن من كل القبائل اليربية ضرورة ممحة لنعر اإلسام.

لددذلك فقددد اصددطدم النحدداة بيددد وض د أقيسددتيم وأحكدداميم النحوي دة بق در ٍ
اءات لددم تكددن

موافقة لتمك األقيسة ،فوقفوا فدح حيدرة منيدا ،فمدنيم مدن خطدت قراءىدا ،ومدنيم مدن قبميدا عمدأ
مخالفتيا قواعد اليربية.
وقد كان التصور السائد لدى كثيدر مدن البداحثين أن البصدريين كدانوا متعدددين فدح

قبد ددول الق د دراءات ،وكد ددانوا ميت د دزين بتقيسد ددتيم وأصد ددوليم عمد ددأ خد دداف الكد ددوفيين الد ددذين قبم د دوا
القراءات المتواترة والعاذة وصاغوا منيا قواعدىم وأصوليم فح النحو والمغة.

ٕٓٔ

م مة امية تكريت لميموم اإلنسانية
اليدد (ٙ

الم مد (ٗٔ

حزيران (ٕٓٓٚ

لذلك اء ىذا البحث لدراسة كتداب ((ميدانح القدرآن لمفدراء أحدد عديوخ الكدوفيين فدح النحدو
والمغددة ،وكددان أعمددم الندداس عندددىم بيددد الكسددائح  -عدديا الكددوفيين األول فددح المغددة والنحددو

والقراءات ،بحثاً عن مواضد تخطئتدو لمقدراء الدذين اتفقدت األمدة عمدأ قبدول قدراءاتيم اوانزاليدا
منزالً يميق بيا ميما كانت مخالفتيا ألقيسة النحاة.

و اء ىدذا البحدث مقسدماً عمدأ مقدمدة ومبحثدين ،تناولدت فدح المبحدث األول نعدتة القدراءات

القرآنية وموقف النحاة منيا وصوالً إلأ موقف الفراء الكدوفح مدن القدراءات ومدن قرائيدا ،وقدد
تناولددت موقفددو فددح المبحددث الثددانح الددذي دداء بين دوان ((تخطئددة الف دراء لمق دراء مبينددا أىددم

األسس التح اعتمد عمييا فح ذلك.

وأسددتل اهلل أن أكددون قددد وفقددت فددح بحثددح ىددذا وال أدعددح الكمددال فددمن الكمددال صددفة

اهلل تيالأ وحده ،ولكنح بذلت المستطاع واهلل سبحانو ىو الحافظ من الزلدل وىدو ييددي إلدأ
سواء السبيل.
املبحث األول

القراءاث القرآنيت ومىقف النحبة منهب

العك فح أن القرآن الكريم ىدو الكتداب المندزل مدن اهلل عمدأ نبيدو (صدمأ اهلل عميدو

وسمم عن طريق الوحح ،ولدم يييدد اليدرب فدح داىميتيم كامداً مثمدو حتدأ ذىدب بيدم الحدال

إلددأ اتيددام رسددول اهلل (صددمأ اهلل عميددو وسددمم  ،بيددد إع ددازه ليددم بددالقرآن بالسددحر والكيانددة
والعير وال نون ،مما حكاه لنا القرآن.
وقددد أُرسددل (صددمأ اهلل عميددو وسددمم إلددأ أُمددة متراميددة األط دراف ،ومتندداثرة القبائددل
واألمدداكن ،كددل قبيمددة ليددا خصائصدديا المي يددة فددح الكددام مددن حيددث النطددق كاإلمالددة والفددتح
واليم ددز والتس ددييل ،وذك ددر بي ددض الكمم ددات ف ددح لي ددة دون أخ ددرى عم ددأ م ددا ورد ف ددح كت ددب

القراءات القرآنيدة ،ومدن ىندا كدان ي دب أن يفيدم القدرآن الكدريم مدن قبائدل اليدرب الداخمدة فدح
اإلسام لتحقق الغاية المر دوة ،وىدح التبميد بالرسدالة إلدأ النداس أ ميدين عمدأ وفدق فيميدم
م المحافظة عمأ النص القرآنح المنزل.
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ول دديس ى ددذا البح ددث مخصصد داً لتحدي ددد ت دداريا نع ددتة القد دراءات القرآني ددة م ددن أياميد دا

األولأ ،فالقراءات القرآنية نعتت فح بوادرىا األولأ فح زمن الرسول صمأ اهلل عميدو وسدمم،
ومن أسباب نعتتيا التح لم يختمف فييا احد طريقة قراءة القبائل اليربية لمقدرآن الكدريم ،ممدا
يل األمر يصل إلأ حدد خطيدر ددا ،واالخدتاف فدح القدراءات لمسدورة الواحددة ،كمدا روي
أن عمددر بددن الخطدداب (رضددح اهلل عنددو عددك فددح ق دراءة ىعددام ب دن حكدديم فددح سددورة الفرقددان
قرىدا النبدح (صدمأ اهلل عميدو وسدمم عمدر ،ثدم مدا كدان
بحروف تختمدف عدن الحدروف التدح أ أ
من عمر إال أن ره إلأ الرسول صمأ اهلل عميدو وسدمم الدذي عديد بدتن مدا يقد أر بدو كاىمدا

صدحيح ،ألن القدرآن نددزل عمدأ سددبية أحددرف ،وعمدأ المسددممين أن يقددرءوا مدا تيسددر منيددا(ٔ ،
أو مدداروي عددن أبددح بددن كيددب (رضددح اهلل عنددو أنددو قددال ((دخمددت المس د د أصددمح ،فدددخل
ر ل فدافتتح النحدل ،فخدالفنح فدح القدراءة ،فممدا انفتدل قمدت مدن أقدرأك ىدذا قدال :رسدول اهلل

(صدمأ اهلل عميدو وسدمم  ،قدال فدددخل قمبدح مدن العدك والتكدذيب أعددد ممدا كدان فدح ال اىميددة،
فتخذت بتيدييما ،فانطمقت بيما إلأ النبدح (صدمأ اهلل عميدو وسدمم  ،فقمدت  :اسدتقرئ ىدذين،

فاسددتق ْار أَحدددىما ،قددال أحسددنت ،فدددخل قمبددح مددن العددك والتكددذيب أعددد ممددا كددان ،ثددم اسددتق أر

اآلخ ددر ،فق ددال  :أحس ددنت ،ف دددخل قمب ددح م ددن الع ددك والتك ددذيب أع ددد مم ددا ك ددان ف ددح ال اىمي ددة،

فضددرب رسددول اهلل (صددمأ اهلل عميددو وسددمم صدددري بيددده ،فقددال  :أعيددذك بدداهلل يددا أٌبددح مددن
أن ِ
العددك ،ثددم قددال إن بريددل (عميددو السددام أتددانح فقددال :إن ربددك  -عددز و ددل  -يددتمرك ِ
تق أر القرآن عمأ حرفين ،فقمت  :الميم خفف عن أمتح ،ثم عداد فقدال  :إن ربدك (عدز و دل
يتمرك أن تق أر القرآن عمأ سبية أحرف ،وأعطاك بكل ردة مستلة (ٕ .

وقددد تندداول عممدداء السددمف مصددطمح األحددرف السددبية ،وليددم فددح ذلددك آراء كثي درة

(ٖ

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

إنددو المغددة،إذ ند دراىم فددح كت ددبيم يقولددون ى ددذا حددرف اب ددن مسدديود يين ددون قراءتددو ،أو لغت ددو أو
لي تو

(ٗ

يدل عمأ ذلك قولو صمأ اهلل عميدو وسدمم (إن ىدذا القدرآن أندزل عمدأ سدبية أحدرف

فاقرءوا ما تيسر منو...

(٘

وميما يكن من أمدر فقدد اسدتوت القدراءات القرآنيدة عمدأ سدوقيا،

كل قبيمة ليا قراءتيا التح تختمف فح بيدض خصائصديا المي يدة والصدرفية والنحويدة ،حتدأ
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اليدد (ٙ

دف ذلك حذيفة بن اليمان (رضح اهلل عنو (تٖٙىد إلدأ اإلسدراع لن ددة األمدة اإلسدامية
بيدددما ىالددو مددا رأى سددنة (ٕ٘ىد د فددح فددتح نياونددد مددن تندداحر أىددل العددام وأىددل الي دراق مددن
نددده ،وفددح أثندداء فتوحاتددو فددح أذربي ددان وأرمينيددة ،لخافددات كددان يمحظيددا ك دل فريددق لدددى

قراءة الفريق اآلخر آليات الدذكر الحكديم ،فمدا كدان مندو إال أن ىدرع إلدأ عثمدان (رضدح اهلل
عنددو مصددو اًر لددو خطددورة الموقددف ،ار يداً إيدداه اليمددل عمددأ وض د حددد لتمددك الخافددات ،كدديا
يصير أمر المسدممين إلدأ مدا صدار إليدو أمدر غيدرىم مدن أىدل الدديانات السدابقة

(ٙ

ممدا حددا

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

وال ددذي ييمن ددا ىن ددا ى ددو بق دداء بي ددض ى ددذه القد دراءات لتمث ددل لي ددات لقبائ ددل ميين ددة،

وموقف النحاة منيا ،وينبغح ىنا التفريق بين القرآن الكدريم والقدراءات القرآنيدة ،لندرى مدوقفيم
منيا كاً عمدأ حددة ،فدالقرآن الكدريم ىدو الدوحح المندزل عمدأ محمدد (صدمأ اهلل عميدو وسدمم

لمبيددان واإلع دداز ،والق دراءات ىددح  :اخددتاف ألفدداظ الددوحح المددذكور فددح كتابددة الحددروف أو
كيفيتي ددا م ددن تخفي ددف وتثقي ددل وغيرى ددا( ، ٛأم ددا آراؤى ددم فق ددد اتفق ددت كمم ددتيم  -عم ددأ اخ ددتاف

مددذاىبيم النحويددة – عمددأ أن الق درآن الك دريم ىددو الينبددوع الصددافح والميددين الددذي ال ينضددب

لمعدواىد الصددحيحة الفصدديحة ،وقددد أطددروه بمددا يسددتحقو ،وقددالوا فيددو بمددا ىددو أىمددو

(ٜ

فسدديبويو

كددان مددن أكثددر النحدداة تمسددكاً بالعدداىد القرآنددح ،اوا دداالً لددو ،وكددان يضدديو بالمرتبددة األولددأ،
ألنددو أبم د كددام نددزل وأوثددق نددص وصددل ،وألنددو يمثددل اليربيددة األصدديمة ،واألسدداليب الرفييددة،
ويخاطددب اليددرب بمغددتيم وعمددأ مددا يينددون
وأقوى فح الح ة من العير

(ٔٔ

(ٓٔ

وكددان الف دراء يددرى أن الق درآن الك دريم ((أعددرب

وعمأ ىذا سار مي نحاة اليرب فيما بيد.

أمددا الق دراءات القرآنيددة فكددان لمنحدداة منيددا موقددف آخددر بددين محددت بيددا،وراد لبيضدديا

عمددأ وفددق أقيسددة النحددو التددح كددان ي ارىددا تصددمح قواعددد لمذىبددو النحددوي فددح ىددذه المسددتلة أو

تمددك ،عمددأ أن َ ه مددن ال دددير باإلعددارة إلددأ أن الق دراءات القرآنيددة اسددتقرت فددح القددرن ال ارب د
عم ددأ ي ددد اب ددن م اى ددد (تٖٕٛى د د عم ددأ ثاث ددة أس ددس ذكرى ددا أب ددو عبي ددد القاس ددم اب ددن س ددام

(تٕٕٗىد وأو زىا ابن ال زري (تٖ٘ٛىد بقولو(ٕٔ :

وكان لمرسم احتماالً يحوي

فكل ما وافق وجو نحــو
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فيذه الثالثة األركــان

وصح إسناداً ىو القــرآن

فضددابط الق دراءة القرآنيددة المت دواترة عنددده أنيددا :كددل ق دراءة وافقددت اليربيددة ولددو بو ددو،

ووافقدت أحدد المصداحف اليثمانيدة ولدو احتمدداالً ،وصدح سدندىا فيدح القدراءة الصدحيحة التددح

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

غيرىم ،يقول :

شذوذه لو أنو في السبعة

وحيثما يختل ركن أثبت

وىددذا ىددو الضددابط الصددحيح لمق دراءات عنددد أئمددة السددمف وقددد ارتضددوه وأثنددوا عمددأ

ثناء عط اًر (ٖٔ .
قائمو ً
والددذي ييمنددا ىددو موقددف النحدداة مددن ىددذه الق دراءات ومددن قرائيددا ،إذ يقددول الدددكتور
ميددي المخزومدح مبينداً موقددف أىددل البمدددين فددح ذلددك (والقدراءات مصدددر ميددم مددن مصددادر

النحددو الكددوفح ،ولكددن البصدريين كددانوا قددد وقفدوا منيددا مددوقفيم مددن سددائر النصددوص المغويددة،
وأخضيوىا ألصوليم وأقيستيم ،فما وافق منيدا أصدوليم – ولدو بالتتويدل – قبمدوه ،ومدا أباىدا

فقددد رفض دوا االحت دداج بددو ووصددفوه بالعد دذوذ ،كمددا رفض دوا االحت دداج بكثيددر مددن الرواي ددات

المغوية ،وعدوىا عاذة تحفظ وال يقاس عمييا (ٗٔ .

وتددرى الدددكتورة خدي ددة ألحددديثح أن الكددوفيين كددانوا يتخددذون بددالقراءات السددب وبغيرىددا

مددن الق دراءات يحت ددون بيددا فيمددا لددو نظيددر مددن اليربيددة وي يددزون مددا ورد فييددا ممددا خددالف

الوارد عن اليرب ،ويقيسون عمييا في يمونيا أصداً مدن أصدوليم التدح يبندون عمييدا القواعدد
واألحكد ددام ،وىد ددم إذا ر ح د دوا القد د دراءات التد ددح ي م د د عميي د ددا الق د دراء ال يرفضد ددون غيرى د ددا وال

يغمطونيا(٘ٔ .

وليمن ددا ال ن دداوز الحقيق ددة إذا قمن ددا إن حك ددم ال دددكتور مي دددي المخزوم ددح وال دددكتورة
خدي د ددة الحد ددديثح عمد ددأ الكد ددوفيين والبص د دريين لد دديس مضد ددبوطاً بعد ددكل كامد ددل ،فالبص د دريون
والكوفيددون عمددأ الس دواء قددد خطئ دوا بيددض الق دراءات القرآنيددة ،عمددأ أن سدديبويو عدديا النحدداة
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البص دريين الددذين كددانوا – كمددا يددذكر األسددتاذان الفاضددان – يخضدديون الق دراءات ألقيسددتيم
طئ قراءةً ،بدل كدان
اوا ماعيم وأصوليم الميتمدة فح أحكاميم النحوية لم ييب قارئاً ولم يخ ّ
يذكرىا ليبين و ياً من اليربية وليقوي ما ورد عن اليرب(. ٔٙ

وأل د ددف اب د ددن ن د ددح (تٕ ٖٜى د د د ال د ددذي ك د ددان ع د ددديد المي د ددل إل د ددأ البصد د دريين كتاب د ددو

أن قسددم الق دراءات إلددأ
(المحتسددب دفاع داً عددن الق دراءات العدداذة ،إذ يقددول فددح وصددفيا بيددد ْ
متدواترة وعدداذة ) وضدرباً تيدددى ذلددك ،فسددماه أىددل زماننددا عدداذاً ،أي خار داً عددن قدراءة الق دراء
السددبية ...إال أنددو م د خرو ددو عنيددا نددازع بالثقددة إلددأ ق ارئددو ،محفددوف بالروايددات عددن أمامددو
وو ارئددو ،وليمددو أو كثي د اًر منددو مسدداو لمفصدديح الم تم د عميددو ،نيددم وربمددا كددان فيددو مددا تمطددف

صنيتو ،وتينف بغيره فصداحتو وتمطدوه قدوى أسدبابو ،وترسدو بدو قددم إع اربدو ...ولسدنا نقدول

ذلددك فسددحاً بخدداف الق دراء الم تم د فددح أىددل األمصددار عمددأ ق دراءاتيم ،أو تسددويغاً لميدددول
أن نددرى و ددو قددوة مددا يسددمأ اآلن عدداذا ،وأنددو
عمددا أقرتددو الثقددات عددنيم ،لكددن غرضددنا منددو ْ
ضارب فح صحة الروايدة ب ارندو ،آخدذ مدن سدمت اليربيدة ميمدة ميداندو ،لدئا يدرى ُمدرى أن
اليدول عنو إنما ىو غض منو ،أو تيمة لو (. ٔٚ

اآلخدرين لدم يدردوا بيدض
عمأ أن موقفح سيبويو وابدن ندح ال يينيدان أن البصدريين َ
الق دراءات ولددم يخطئ دوا قراءىددا ،ومددن أمثمددة ذلددك تضددييفيم ق دراءة ندداف لقولددو تيددالأ ( :ولقددد
مكندداكم فددح األرض و يمنددا لكددم فييددا ميددايش قمدديا مددا تعددكرون (األع دراف ٓٔ إذ ق أرىددا

مي ددائش ب دداليمز فق ددد ض دديفيا الم ددازنح (تٕٜٗى د د ووص ددف نافيد داً بتن ددو ل ددم يك ددن ي دددري م ددا

اليربيد ددة( ، ٔٛوقد ددال الز د دداج (تٖٔٔىد د د فييد ددا (إن مي د د نحد دداة البص د درة تد ددزعم أن ىمزىد ددا

خطت (. ٜٔ

وليددل ىددذا البحددث يكددون إسدديامة فددح بيددان أمددر قددد دداءت الحقيقددة اليمميددة عمددأ

خافددو ،وىددو موقددف الكددوفيين مددن الق دراءات القرآنيددة مددن خددال البحددث فددح كتدداب ميددانح

الق درآن ألبددح زكريددا الف دراء الددذي ُي َي د اد مددن مؤسسددح المددذىب الكددوفح فددح النحددو –إن صددح
التيبير -وىو أعمدم الكدوفيين بدالنحو بيدد الكسدائح(ٕٓ  ،وكتابدو مدن أقددم مدا وصدل إليندا مدن
مؤلفددات مددن أ م د أىددل اليربيددة عمددأ تسددميتيم بددالكوفيين ،حاولددت فيددو استقصدداء آ ارئددو فددح

القراءات القرآنية وموقفو منيا ،وذكر بيض مواضد تخطئتدو لمقدراء الم مد عمدأ قدراءاتيم،
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مد بيددان األسددس أو المصددادر التددح اعتمددد عمييددا فددح أحكامددو عمددأ القدراءات القرآنيددة التددح
خطت القراء فييا ،مما سديتتح بياندو وتفصديمو فدح المبحدث القدادم –إن عداء اهلل – وأممدح فدح
ذلك أن أعرض رأي الكوفيين فح القراءات القرآنيدة عمدأ وفدق أحدد أىدم مصدادرىم الميتمددة
فددح النحددو والقراءات(ميددانح القدرآن ولدديس عمددأ أسدداس التيصددب ليددذا المددذىب أو ذاك بددل

لتتبين الحقيقة التح ذىب بيض دارسح اليربية إلأ خافيا (ٕٔ .
املبحث الثبني

ختطئت الفراء للقراء

نعدت النحددو بيددد دخددول األقدوام غيددر اليربيددة إلددأ اإلسدام ،لصددون ألسددنتيم مددن الزلددل،
ولميرفة دقدائق اليربيدة التدح ندزل بيدا القدرآن الكدريم ولتبيدين أمدور الددين ال ديدد ،إذ إن الحركدة
المغوية عامة ،والنحوية خاصة بددأت أول مدا بددأت بدداف مدن إقبدال األقدوام األع ميدة الداخمدة
فددح ديددن اهلل أفوا داً ،عمددأ تيمددم اليربيددة وق دراءة الق درآن الك دريم الددذي ىددو السد ل ال ددام ألمددور

الدين ،من عبادة وتعري وتنظيم لياقات المسممين بيضيم ببيض.

وكان ددت نع ددتة القد دراءات القرآني ددة س ددابقة م ددن حي ددث ال ددزمن لنع ددتة النح ددو.إذ إن القد دراءات

مت دواترة ع ددن الرس ددول (ص ددمأ اهلل عمي ددو وس ددمم وعددن كب ددار الص ددحابة ،ل ددذلك فق ددد ورث النح دداة

والسيما بيدد أبدح عمدرو ابدن اليداء (تٗ٘ٔى د قدراءات خار دة عدن قواعددىم وأقيسدتيم التدح
ضبطوا بيا الكام اليربح ومن ىندا بددأ التيميدل النحدوي والتتويدل لو دوه القدراءات ،وربمدا تيددى
األمر إلأ تخطئة بيض القراء وتضييف قراءاتيم.
والف دراء ىددو أحددد النحدداة الددذين يمددتيم القواعددد النحويددة واألقيسددة التددح اعتدددوا بيددا عمددأ
حساب القدراءات القرآنيدة المتدواترة الدواردة عدن القدراء الميتبدرين المعديورين يخطئدون القدراء فدح

مواضد كثيدرة متناسددياً أن القدراءة سددنة متبيددة عددن الرسددول (صددمأ اهلل عميددو وسددمم وأن صددحة

السند أىم عروط القراءة القرآنية،إذ إنيا إن وافقت اليربية ،ولم يصح سندىا لم تقبدل بدتي حدال
ألن ّ َ ضدوابط القدراءات القرآنيدة ذكرىدا أبدو عبيدد القاسدم
من األحوال ،وليس لو عذر فح ذلك ّ
بددن سددام كمددا ذكرنددا مددن قبددل ،بيددد أن رأى ا تيددادات الندداس فددح الق دراءات القرآنيددة ،وظيددور
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اليدد (ٙ

قدراءات كثيدرة لدديس ليددا و ددو صدحة ،وقددد دعددا ابددن م اىددد إلدأ اسددتتابة ابددن عددنبوذ وابددن مقسددم
المذين قرأآ بقراءات بييدة عن الواق الذي اءت بو القراءات القرآنية.

ولمفراء قراءات كثيرة تبدو عخصيتو فييا واضحة الميدالم .إذ أخضد ىدذه القدراءات فدح

ميظمي ددا إل ددأ االقيس ددة النحوي ددة فك ددان يق ددول (:وف ددح قراءتن ددا ك ددذا
صواباً...

(ٖٕ

(ٕٕ

و(ول ددو قرئ ددت ك ددذا لك ددان

الا من اليبارات التح تدل عمأ أندو اختدار بيدض القدراءات وفقدا لفيمدو لمقدراءة،

واستناداً إلأ التو يو النحوي الذي كان يراه مناسباً ،إذ أنو كان يختار القدراءة ،وقدد يتبناىدا بيدد
أن يقمبيددا عمددأ و ددوه عدددة ،وبيددد أن يرتكددز عمددأ مرتك دزات ميينددة ليرسددو عمددأ تو يددو محدددد

الختياراتو ،وغالباً ما يكون ىذا التو يو نحوياً.

وقددد اعتمددد الف دراء عمددأ ممددة مصددادر ليخطددئ بيددا الق دراء ،أو يددرد ق دراءتيم ،ومددن أىددم

ىذه المصادر ما يتتح :

أوالً  :القواعددد النحويددة التددح وضددييا النحدداة لتقييددد اليربيددة ف ومددن ذلددك رده لق دراءة عبددد اهلل
ِِ
ِ
ابن عامر المعيورة لقولو تيالأَ ( :و َك َذلِ َك َزي َن لِ َكثِ ٍ
هؤ ُى ْم
ير ِّم َن اْل ُم ْع ِرك َ
ين قَ ْت َدل أ َْوالَدى ْدم ُع َدرَك ُ
(األنيام  ٖٔٚوذلك حين ق أر ( َزين مبنياً لمم يول و(قَ ْت َل مرفوعداً ،و(أو ِ
الد ُىدم منصدوباً،
َ
ْ
هؤ ُى ْم م ددرو اًر ،ففص ددل ف ددح ى ددذه القد دراءة ب ددين المض دداف والمض دداف إلي ددو ،والنح دداة ال
و( ُع د َدرَك ُ
يد ددرون ذلد ددك إال فد ددح الضد ددرورة العد دديرية ،ولد دديس فد ددح كد ددل لفد ددظ ،فيد ددم يد ددرون أن المضد دداف
والمضاف إليو يكونان كممة واحدة مركبة أو بمثابة االسم وتنوينو ،فكيف يفصل بدين االسدم

والتنددوين ،فمددذلك أطمق دوا عمددأ ىددذه الق دراءة أحكام داً لددم يطمقوىددا عمددأ ق دراءة قرآنيددة أخددرى(ٕٗ ،
والذي يينينا ىنا ىو رد الفراء،إ ْذ رأى أنيا ليست بعحء ،فقد قال معي اًر إلييدا ( :ولديس قدول

من قال  :إنما أراد مثل قول العاعر :

ِ
القموص أبي مزاده
زج
َّ

فزججتيا متمكناً

بعحء ،وىذا مما كان يقولو نحويو أىل الح از ،ولم ن د مثمو فح اليربية (ٕ٘ .

ضدأ أ َْمد اًر فَِمن َمدا
ومن األمثمة األخرى تخطئتو لقراءة ابن عدامر لقولدو تيدالأ  َ ( :اوِا َذا قَ َ
دون (البقدرة  ، ٔٔٚبنصددب (يكددون  ،قددال ( :رفد  ،وال يكددون نصددباً اوانم داً
َيقُددو ُل لَددوُ ُكددن فََي ُكد ُ
ىح مردودة عمأ (يقول  ،فمنما يقول فيكون ،وكذلك قولو : :ويوم يقول لدو كدن فيكدون قولدو
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ِ
ِ
دح ٍء إِ َذا أ ََرْدَنداهُ أَن
الحق (األنيدام ٖ ، ٚرفد ال غيدر ،وأمدا التدح فدح النحدل( :إن َمدا قَ ْولَُندا ل َع ْ
ون (النحل ٓٗ فمنيا نصب (. ٕٙ
نقُ َ
ول لَوُ ُكن فََي ُك ُ
وم ددن أمثم ددة اعتم دداده عم ددأ االقيس ددة النحوي ددة ف ددح تخطئت ددو ل ددبيض القد دراءات ،تخطئت ددو
دت (االنعددقاق ٔ ٕ-إذ
دت لِ َربِّيَددا َو ُحقد ْ
ت َوأ َِذَند ْ
لقدراءة قتددادة لقولددو تيددالأ  ( :إِ َذا السد َدماء ان َعددق ْ
دت أعدتيح
ت لِ َربِّيَدا َو ُحق ْ
تَ أ َِذَن ْ
قرأىا قتادة (إِ َذا الس َماء ان َعق ْ
دت بغيدر واو ،قدال الفدراء ( :ولس ُ
ت
ت (التك د ددوير ٔ و :إِ َذا الس د د َدماء انفَطَ د د َدر ْ
ذل د ددك ألني د ددا ف د ددح م د ددذىب :إِ َذا الع د د ْدم ُس ُك د د ِّدوَر ْ
دس
ت (التكدويرٗٔ و َ :عمِ َم ْ
ض َدر ْ
(االنفطار ٔ ف واب ىدذا بيدده ( َعمِ َم ْ
دس مدا أ ْ
َح َ
دت َن ْف ٌ
دت َن ْف ٌ
ت (االنفطار ٘ ( ، ٕٚكتنو يريد بقولو (ألنيدا فدح مدذىب ...ورود ال ممدة
ت َوأَخ َر ْ
ما قَد َم ْ
الثانية بيد إذا مقرونة بواو اليطف.

ثانياً  :أما المصدر الثانح من مصدادر تخطئدة الفدراء لمقدراء فكدان القواعدد الصدوتية

والصرفية التح قررىا عمماء اليربية فح ضبط أوزان الكام اليربح.

ومددن أمثمددة ذلددك تخطئتددو لؤلعمددش وعاصددم فددح زميمددا اليدداء فددح قولددو تيددالأ : :
ُيد د َدؤِّد ِه إِلَْي د د َ
دك (آل عمد د دران ٘ : ، ٚن َولِّد د ِدو َمد د دا تَد د َدولأ (النسد دداء ٘ٔٔ  ،و :أ ْر ِ د د ْدو َوأ َ
َخ د دداهُ
در َي د َدرهُ (الزلزل ددة  ٛق ددال مع ددي اًر إل ددأ
در َي د َدرهُ (الزلزل ددة  ٚو ( َع د يا
(األعد دراف ٔٔٔ  َ ( ،ع د اً
اآليددات السددابقة اوالددأ قراءتيمددا ليددا( :وكددان األعمددش وعاصددم ي زمددان اليدداء ...وفيددو ليمددا
مذىبان ،أما أحدىما فمن القوم ظنوا أن ال زم فح الياء إنما ىو فيما قبدل اليداء .فيدذا ،اوان

كان توىماً خطت .وأما اآلخر  :فمن من اليدرب مدن ي دزم اليداء إذا تحدرك مدا قبميدا .فيقدول

ضربتو ضرباً عديداً ،أو يترك الياء إذا سدكنيا ،وأصدميا الرفد بمنزلدة أريدتيم واندتم ،أال تدرى
أن الم دديم س ددكنت وأص ددميا الرفد د  ،وم ددن الي ددرب م ددن يح ددرك الي دداء حرك ددة ب ددا واو ،فيق ددول :

ض دربتو (بددا واو ض درباً عددديداً ،والو ددو األكثددر أن توصددل ب دواو ،فيقددال  :كممتيددو كام داً،
عمأ ىذا البناء ،وقد قال العاعر فح حذف الواو :

قناعو ُمغطياً فإني لمجتمي
أنا ابن كالب وابن قيس فمن يكن
ُ
وأما إذا سكن ما قبل اليداء فدمنيم يختدارون حدذف الدواو مدن اليداء ،فيقولدون دعدو يدذىب،
ومنو ،وعنو ،وال يكادون يقولون منيو ،وال عنيو ،فيصمون بواو إذا سكن ما قبميا ،وذلدك أنيدم
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ال يقدددرون عمددأ تسددكين اليدداء وقبميددا حددرف سدداكن ،فممددا صددارت متحركددة ال ي ددوز تسددكينيا

اكتفوا بحركتيا من الواو (. ٕٛ

وم ددن األمثم ددة األخ ددرى تخطئت ددو لحمد دزة ف ددح قراءت ددو لقول ددو تي ددالأ ( :والع د ْدم ِ
اىا
ض د َدح َ
س َو ُ
َ
اىا :
ض د د َدح َ
(العد ددمس ٔ  ،إذ وص د ددف حم د دزة بقم د ددة البص د ددر بم د دداري ك د ددام اليد ددرب ،ق د ددال َ ( :و ُ
نيارىددا ...،وىددو النيددار كمددو بكسددر الضددحأ مددن ضددحاىا ،وكددل اآليددات التددح تعددكميا إن كددان
أص ددل بيض دديا الد دواو .م ددن ذل ددك تاى ددا ،وطحاى ددا ،ودحاى ددا ،لم ددا ابت دددأت الس ددورة بح ددرف الي دداء
والكسر أتبييا ما ىو من الواو ،ولدو كدان االبتدداء لمدواو ل داز فدتح ذلدك كمدو وكدان حمدزة يفدتح

ما كان من الواو ،ويكسر ما كان من الياء ،وذلك مدن قمدة البصدر بم داري كدام اليدرب ،فدمذا
انفددرد ددنس ال دواو فتح ددو ،اواذا انفددرد ددنس الي دداء ،فتنددت في ددو بالخيددار ،إن فتح ددت اوان كس ددرت
فصواب ( . ٕٜوالكام ىنا عن اإلمالة فح (وضحاىا المتقدمة.
ومددن ذلددك تخطئتددو لق دراءة زىيددر الفرقبددح لقولددو تيددالأ  : :مت ِكئِددين عمَددأ رْفددر ٍ
ضد ٍدر
ف ُخ ْ
ُ َ َ َ َ
ي ِح َس ٍ
ان (الواقية  ، ٚٙإذ قرأىا زىير (متكئين عمأ رفارف خضر وعبداقري حسدان
َو َعْبقَ ِر ٍّ
قال الفدراء ( :الرفدارف قدد يكدون وابداً ،وأمدا اليبدا قدري فداف ألن ألدف ال مداع ال يكدون بيددىا

أربية أحرف ،وال ثاثة صحاح (ٖٓ .

ثالثداً  :ومددن المصددادر األخددرى التددح اعتمددد عمييددا الفدراء فددح تخطئتددو لمقدراء ىددح الداللددة

المي مية والسياقية لمكممة ،وأثرىا فح تتدية المينأ المراد.

دين ( Zالواقيدةٕٕ
دور ِع ٌ
ومن ذلك استداللو لقراءة أصحاب عبدد اهلل قولدو تيدالأ َ : :و ُح ٌ
بدالخفض ،ورده لقدراءة مددن قد أر بدالرف  ،إذ قددال( :خفضديا أصدحاب عبددد اهلل وىدو و دو اليربيددة،
اوان كان أكثر القراء عمأ الرف  ،ألنيم ىابوا أن ي يموا الحور اليين يطاف بيدن ،فرفيدوا عمدأ
عين ،أو عندىم حور عين .والخفض عمأ أن تتب آخدر الكدام بتولدو ،اوان
حور ٌ
قولك  :وليم ٌ
لم يحسن فح أخره ما حسن فح أولو ،أنعد بيض اليرب :
إذا ما الغانيات برزن يوماً

وزججن الحواجب والعيونا

اوانما تكحل فردىا عمأ الحوا ب ،ألن المينأ ييرف ،وأنعدنح آخر :
فاليين ال تز
ولقيت زوجك في الوغى
متقمداً سيفاً ورمحاً
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والرمح ال يتقمد فرده عمأ السيف...

دين ،ألني ددن -زع ددم – ال يط دداف بي ددن أن يق ددول :
دور ع د ٌ
وق ددد ك ددان ينبغ ددح لم ددن قد درأ :وح د ٌ
(وفاكيددة ولحددم طيددر ألن الفاكيدة والطيددر ال يطدداف بيمددا ،ولدديس يطدداف إال بددالخمر وحدددىا،
ففح ذلك بيان ،الن الخفض و و الكام (ٖٔ .

ومدن ذلددك قولددو عندد تفسدديره لقولددو تيددالأ ( :فَدتَ ْ ِم ُيوْا أ َْمد َدرُك ْم َو ُعد َدرَكاء ُك ْم (يددونسٔ، ٚ
اإل م دداع  :اإلع ددداد واليزيم ددة عم ددأ األم ددر ،ونص ددبت الع ددركاء بفي ددل مض ددمر وكتن ددك قم ددت :

عركاءكم ،وكذلك ىح فح قراءة عبد اهلل ،والضمير ىاىنا يصدمح إلقداؤه،
فت ميوا أمركم وادعوا
َ
ال أن ميناه يعاكل ما أظيرت ،كما قال العاعر :
متقمداً سيفاً ورمحاً

ورأيت زوجك في الورى

فنصددبت الددرمح بضددمير الحمددل ،غي در أن الضددمير صددمح حذفددو ،ألنيددا سدداح ييددرف ذا بددذا،
وفيل ىذا م فيل ىذا ،وقد قرأىا الحسن (وعركاؤىم بدالرف  ،ولسدت اعدتييو لخافدو لمكتداب،

وألن المينأ فيو ضييف ،ألن اآللية ال تيمل وال ت م (ٕٖ .

َغنَِيد دداء ِمد ددن ُك ْم
دون ُدولَ د دةً َبد د ْدي َن ْاأل ْ
ي ال َي ُكد د َ
ومند ددو قولد ددو فد ددح تفسد ددير اآليد ددة الكريمد ددة َ ( :ك َ ْ
(دولددة
الدولددة  :ق أرىددا الندداس برف د الدددال إال السددممح – فيمددا أعمددم – فمنددو ق أرىددا َ
(الحعددرُ (، ٚ

الدولة فح ال يعدين ييدزم ىدذا ،ثدم ييدزم اليدازم ،فتقدول
لمدولة بموض  ،اوانما ُ
بالفتح ،وليس ىذا ُ
الدولدة فدح الممدك والسدنن التدح تغيدر وتبددل عمدأ
الدولة عمدأ ىدؤالء ،ألنيدا كدالمرة ،و َ
قد ر يت ُ

الدولة (ٖٖ .
الدىر ،فتمك َ
ِ ِّ
ام ِدر ٍ
ْن ُي ْغنِي ِدو (عدبس، ٖٚ
ئ ِّم ْدنيُ ْم َي ْو َمئِ ٍدذ َعدت ٌ
ومن ذلك قولو تفسي ار لآلية الكريمة ( :ل ُكدل ْ
أي  :يعددغمو عددن قرابتددو ،وقددد ق د أر بيضدديم (يينيددو  ،وىددح عدداذة (ٖٗ  ،قددال ابددن نددح ( :وىددذه
قراءة حسدنة إال أن التدح عمييدا ال ماعدة أقدوى ميندأ ،وذلدك أن اإلنسدان قدد يينيدو العدحء ،وال

يغنيو عن غيره (ٖ٘ .

ومددن ذلددك اآليددة الكريمددة ( سددام ىددح حتددأ مطم د الف ددر ( ،القدددر  ، ٘/إذ ق أرىددا
يحيأ بن وثاب بكسر الم (مطمد

و قدال الفدراء ،وقدول ال ميدور مدن اليممداء أقدوى فدح قيداس
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اليربيددة ،ألن المطمَد َ بددالفتح ىددو الطمددوع ،والمطمِد ُ  :المعددرق ،والموض د الددذي تطم د منددو ،إال
أن الي ددرب يقول ددون  :طمي ددت الع ددمس مطمِيد داً ،فيكس ددرون وى ددم يري دددون المص دددر ،كم ددا تق ددول

أكرمت ددك ك ارم ددة فت ددزئ باالس ددم ع ددن المص دددر ،وك ددذلك قول ددك  :أعطيت ددك عط دداء ،ا ْ تُد ِدزئَ في ددو
باالسم عن المصدر (. ٖٙ
قال المحقق تيميقا عمأ قول الفراء ( َك َسره يحيأ ( ...وق أر بو أيضداً أبدو ر داء واألعمدش
وابدن وثداب وطمحددة وابدن محيصدن ولكسددائح وأبدو عمدر ،بخدداف عندو فقيدل ىمددا مصددران فددح

لغة تميم ،وقيل المصدر بالفتح ،وموض الطموع بالكسر عند أىل الح از (. ٖٚ

رابيد داً  :وم ددن مص ددادر تخطئت ددو لمقد دراء االعتم دداد عم ددأ و ددو تفس دديري لمكمم ددة الت ددح وقد د

الخ دداف عميي ددا بين ددو وب ددين القد دراء ،وم ددن ذل ددك اختي دداره لمنص ددب ف ددح قول ددو تي ددالأ  َ ( :قُولُد دوْا
ِحطةٌ( ...البقرة  ، ٘ٛإذ قال ( :وبمغندح أن ابدن عبداس (رضدح اهلل عنيمدا قدال  :أمدروا أن
يقولوا نستغفر اهلل ،فدمن يكدن كدذلك (حطدة منصدوبة فدح القدراءة ،ألندك تقدول  :قمدت ال الدو اال

اهلل ،فيقول القائدل ،قمدت كممدة صدالحة و اوانمدا تكدون الحكايدة إذا صدمح قبميدا إضدمار مدا يرفد
أو يخفدض أو ينصدب ،فددمذا ضدممت ذلددك كمدو ،ف يمتدو كممددة كدان منصددوباً بدالقول كقولددك ( :
مددررت بزيددد ثددم ت يددل ىددذه كممددة فتقددول  ( :قمددت زيددد قددائم ،فيقددول قمددت كام داً ،وتقددول  :قددد

ضربت عم اًر ،فيقول أيضاً ،قمت كممة صالحة (. ٖٛ

فيددو قددد اختددار النصددب فددح ىددذه اآليددة بندداء عمددأ مدددلول لفظددة (قددال وتفسددير و ددو الكددام

فييا ،أي انو يل ممة مقول القول فييا مفيدوالً بدو ،ونصدبو لدذلك األمدر والنصدب فييدا عمدأ
و يين (. ٖٜ

أحدىما إعمال الفيل فييا ،وىو قولو (قولوا  ،أي  :قولوا كممة تحط عنكم أوزاركم.

والث ددانح :أن تنس ددب عم ددأ المص دددر بمين ددأ ال دددعاء والمس ددتلة ،أي  :تح ددط اهلل أو ازرن ددا وذنوبن ددا
حطة.

والنصددب ق دراءة ابددن أبددح عبمددة وطدداووس اليمددانح ،والق دراءة اليامددة بددالرف عمددأ أنيددا

خبدر لمبتددأ محدذوف ،أي  :مسددتلتنا حطدةُ ،أو أمدرك حطدةٌ ،قدال النيسدابوري :

النصب ،وميناه الميم حط عنا ذنوبنا ورفيت إلفادة الثبوت (ٓٗ .
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ِ
ديم
ومددن ذلددك تخطئتددو لق دراءة عدديبة وأبددح يفددر القددارئ لقولددو تيددالأ : :وال يسددتل َحمد ٌ
ِ
ِ
ديم َح ِميم داً بالضددم ٗٔ(،ال يقددال
َحمْي َم داً (الميددارج ٓٔ  .إذ يقددول وق د أر بيضدديم ( َوال ُي ْس دتَ ُل َحمد ٌ
لحمدديم أيددن حميمددك ولسددت أعددتيح ذلددك ،ألنددو مخددالف لمتفسددير ،وألن الق دراء م تميددون عمددأ

(يستل (ٕٗ .

خامساً  :االعتماد عمأ رسم المصحف فح تخطئة القراء :

إذ ن دراه تددارة يحددت برسددم المصددحف لتخطئددة ق دراءة قرآنيددة ،وتددارة يسددتدل بق دراءة قرآنيددة

لتصحيح قراءة أخرى مخالفة لرسم المصحف ،فمثال األولأ ما رآه فدح قولدو تيدالأ ُ ( :قدل ال
أَ ِ ُد ِفح ما أُو ِحح إِلَح محرماً عمَأ طَ ِ
وحا (األنيدام
اعٍم َي ْ
ون َمْيتَةً أ َْو َد ًمدا م ْسدفُ ً
َُ ً َ
ط َي ُموُ إِال أَن َي ُك َ
َ ْ َ
٘ٗٔ  ،إذ يقول ( :وفح الميتة و يدان الرفد والنصدب ،وال يصدمح الرفد فدح القدراءة ،ألن الددم
منصوب بالرد عمأ الميتة ،وفيدو ألدف تمند مدن دواز الرفد  ، ٖٗ( ...عممداً أن الرفد فدح ميتدة

ىو قراءة عبد اهلل بن عامر (ٗٗ .

وأما مثال الثانية فاحت ا و بقدراءة عبدد اهلل بدن مسديود (رضدح اهلل عندو ليصدحح بيدا

ق َوأَ ُكددن ِّمد َدن
ق دراءة أبددح عمددرو بددن اليدداء التددح تخددالف رسددم المصددحف لقولددو تيددالأ ( :أَصددد َ
ِِ
ين (المنددافقون ٓٔ  ،إذ كددان يقد أر بددالواو فددح (أكددون  ،قددال ( :ألن الدواو ربمددا حددذفت
الصددالح َ
مددن الكتدداب ،وىددح ت دزاد لكث درة مددا تددنقص وت دزاد فددح الكددام ،أال تددرى أنيددم يكتبددون (الددرحمن و

(سددميمن بطددرح األلددف والق دراءة بمثباتيددا ،فميددذا ددازت ،وقددد أسددقطت ال دواو مددن قولددو َ ( :وَيد ْددعُ
ِ
دان بِالعد ِّدر (اإلس دراء ٔٔ  ،والق دراءة عمددأ نيددة إثبددات ال دواو ،ثددم قددال  :فيددذا عدداىد عمددأ
نسد ُ
اإل َ
ِِ
ين (٘ٗ .
واز ( َوأَ ُكون ِّم َن الصالح َ
مما تقدم يتضح أن الفراء قد اعتمد أسساً عديدة فح تخطئة بيدض القدراءات القرآنيدة،
وكددان أىددم أسسددو القواعددد النحويددة التددح وضددييا النحدداة لضددبط الكددام اليربددح ،فقددد قدددميا فددح

أحيددان كثيدرة عمددأ القدراءات القرآنيددة المتدواترة والمعدديورة التددح تمقتيددا األمددة بددالقبول ،ويبدددو أن
صددحة السددند لددم تكددن فددح أحيددان كثي درة ذات أىميددة كبي درة عنددد الف دراء ،مقارنددة باقيسددة النحدداة
وقواعدددىم ،ولدديس لددو عددذر ألن دو عاصددر القاسددم بددن س دام الددذي وض د قواع دد صددحة الق دراءات

القرآنية .واألمر الثانح  :أن الفراء كان يحسب أن كل ما وافدق و يداً نحويداً فدح قراءتدو دازت
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القراءة بو غيدر مدؤثر لمروايدة التدح يصدح سدندىا عدن النبدح محمدد (صدمأ اهلل عميدو وسدمم فدح
بيض األحيان.
اخلبمتت

الحم ددد هلل رب الي ددالمين والص دداة والس ددام عم ددأ خ دداتم النبي ددين وعم ددأ آل ددو وص ددحبو
أ ميين وبيد :

أن البص دريين لددم يكون دوا ىددم الوحيدددين الددذين خطددتوا الق دراء ،بددل
نسددتخمص ممددا سددبق ً
عدمل ىددذا األمدر بيددض الكددوفيين كدالفراء كمددا تقددم ذلددك ،إذ إن مددن الخطدت أن ننسددب إخضدداع

القراءات القرآنية إلأ أقيسة النحاة وتيمياتيم إلأ البصريين وحدىم ،إذ كدان ىدذا المدني عامداً

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

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

القواعددد النحويددة والصددوتية والصددرفية والداللددة المي ميددة وأو ددو تفسددير الكممددة واعتمدداده عمددأ
رسم المصحف.
وأخي د اًر فددمن ىددذا البحددث ىددو إطالددة فددح موقددف الف دراء مددن الق دراءات القرآنيددة ،حاولددت فيددو

استقصدداء مواقف ددو مددن بي ددض الق دراءات ،عم ددأ أنددح ق ددد تركددت كثيد د اًر منيددا خع ددية اإلطالددة ف ددح

ذكرىا ،وأسال اهلل أنح قد وفقت فح بيان ىذا األمر ،واهلل من وراء القصد.
الحمد ِ
وآخر دعوانا ِ
هلل ِّ
رب اليالمين
أن
ُ

اهلىامش
ٔ ينظر النعر فح القراءات اليعر ٔ.ٕٖ/
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ٕ المصدر نفسو ٔ ،ٕٖ/وذكره اإلمام أحمد فح مسنده برواية تختمف قميا ينظر مسند اإلمام
أحمد ٘ٔ.ٗٓٗ/
ٖ لمتفصيل ينظر  :إع از القرآن والباغة النبوية .ٜ٘-٘ٚ
ٗ اع از القرآن والباغة البدوية  ،٘ٛأثر القراآت القرآنية فح تطور الدرس النحوي٘ٔ،ٔٙ-
٘ تتويل معكل القرآن .ٕٚ

 ٙينظر النعر فح القراءات اليعر ٔ.ٛ-ٚ/
 ٚالبرىان فح عموم القرآن ٔ.ٖٔٛ/
 ٛالعواىد واالستعياد فح النحو ٕٓٓ.ٕٓٔ-
 .ٜالعاىد وأصول النحو فح كتاب سيبويو ٖٔ.
ٓٔ ميانح القرآن ٔٔٗ/

ٔٔ عرح طيبة النعر فح القراءات اليعر  ،ٚوابن ال زري ىو أحمد بن محمد بن محمد
ال زري ،ابن صاحب النعر فح القراءات اليعر.
ٕٔ

عرح طيبة النعر فح القراءات اليعر .ٚ

ٖٔ اتقان فح عموم القرآن ٔ.ٜٗ/
ٗٔ مدرسة الكوفة ٗ.ٖٛ

٘ٔ ينظر العاىد وأصول النحو فح كتاب سيبويو .ٗٚ
 ٔٙالمصدر نفسو ٓ٘.
 ٔٚالمحتسب ٔ.ٖٖ-ٕٖ/

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

ٕٕ ميانح القرآن ٔ.ٜٕٔ/
ٖٕ ميانح القرآن ٔ.ٖ٘ٔ/
ٕٗ أثر القراءات القرآنية فح تطور الدرس النحوي ٘ٗ.

ٖٗٔ

م مة امية تكريت لميموم اإلنسانية
اليدد (ٙ

الم مد (ٗٔ

حزيران (ٕٓٓٚ

ٕ٘ ينظر قراءة ابن عامر ومصادرىا وموقف النحاة منيا .ٕٕٗ-ٕٖٜ
 ٕٙميانح القرآن ٔ.ٖ٘ٛ-ٖ٘ٚ/
 ٕٚالمصدر نفسو ٔ ،ٗٚ/قولو فمنيا نصب عطفا عمأ قولو( ،أن نقول .
 ٕٛميانح القرآن ٔ.ٕٖٛ/

 ٕٜالمصدر نفسو ٔ.ٕٕٗ-ٕٕٖ/
ٖٓ ميانح القرآن ٖ.ٕٙٙ/
ٖٔ المصدر نفسو ٖ.ٕٔٓ/
ٕٖ مينح القرآن ٖ.ٕٔٗ-ٕٖٔ/
ٖٖ المصدر نفسو ٔ.ٖٗٚ/

ٖٗ المصدر نفسو ٖ .ٔٗ٘/
ٖ٘ المصدر نفسو ٖ.ٕٖٛ /
 ٖٙالمحتسب ٕ.ٖٕ٘/
 ٖٚميانح القرآن ٖ.ٕٛٔ-ٕٛٓ/

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

املصبدر واملراجع
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أبحدداث فددح المغددة والنحددو والق دراءات ،الدددكتور محمددد حسددنح مغالسددة ،دار البعددير

ٔ.

ومؤسسة الرسالة ،عمان األردن ،طٕٕٔٓٓ ،م.
البح ددر المح دديط ،أب ددو حي ددان األندلس ددح (ت٘ٗٚى د د دار الفك ددر بي ددروت ٜٔ٘ٛم،

ٕ.
ط ٕ.
ٖ.

اإلتقددان فددح عمددوم القدرآن ،ددال الدددين السدديوطح (تٜٔٔى د  ،تحقيددق محمددد أبددو

ٗ.

أثد ددر الق د دراءات القرآنيد ددة فد ددح تطد ددور الد دددرس النحد ددوي .الد دددكتور عفيد ددف دمعد ددقية،

٘.

الفضل إبراىيم مطبية المعيد الحسينح ،القاىرةٜٔٙٚ ،م،ط.ٔ.
منعورات مييد اإلنماء اليربح ،ليبيا ،بيروت ٜٔٚٛم ،ط.ٔ.

أث ددر القد دراءات القرآني ددة ف ددح الد ارس ددات النحوي ددة ،ال دددكتور عب ددد الي ددال س ددالم مك ددرم،

مؤسسة عمح راح الصباح ،الكويتٜٔٚٛ ،م ،د.ط.
.ٙ
.ٚ

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

إع دداز القد درآن والباغ ددة النبوي ددة .مص ددطفأ ص ددادق الرافي ددح ،ار ي ددو واعتن ددأ ب ددو

األستاذة ن وى عباس ،مؤسسة المختار لمنعر والتوزي  ،القاىرةٕٖٓٓ ،م ،ط.ٔ.
.ٛ

اإلنصدداف فددح مسددائل الخدداف بددين النحددويين البص دريين والكددوفيين ،أبددو البركددات

األنباري (ت٘ٚٚىد تحقيق محمد محح الددين عبدد الحميدد ،دار إحيداء التدراث اليربدح،
المكتبة الت ارية الكبرى ،مصر ،د.ت،د.ط.
البرىددان فددح عمددوم القد درآن ،بدددر الدددين الزركعددح (تٜٚٗى د د تحقيددق محمددد أبددو

.ٜ

الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب اليربية ،مصرٜٔ٘ٚ ،م،ط.ٔ.
ٓٔ.

تتويددل معددكل الق درآن ،ابددن قتيبددة الدددينوري (تٕٚٙىد د تحقيق السدديد أحمددد صددقر،

ٔٔ.

ال ام ألحكام القرآن ألبح عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري(تٔٙٚى د ار يدو

دار إحياء الكتب اليربية ،عيسأ ألبابح الحمبح ٜٗ٘ٔم ،طٔ.

وضددب طو وعمددق عميددو الدددكتور محمددد ابدراىيم الحفندداوي والدددكتور محمددود حامددد عثمددان،
مطبية دار الحديث القاىرة ٕٕٓٓم.

ٖٔٙ

م مة امية تكريت لميموم اإلنسانية
الم مد (ٗٔ

ٕٔ.

اليدد (ٙ

حزيران (ٕٓٓٚ

الخصد ددائص ،أبد ددو الفد ددتح عثمد ددان ابد ددن ند ددح (تٕٖٜىد د د  ،تحقيد ددق محمد ددد عمد ددح

الن ار،دار العؤون الثقافية اليامة بالتياون مد الييئدة اليامدة المصدرية لمكتداب ،بغدداد،
ٜٜٓٔم.
ٖٔ.
ٗٔ.

العدداىد وأصددول النحددو فددح كتدداب سدديبويو ،الدددكتورة خدي ددة الحددديثح ،مطبوعددات
امية الكويتٜٖٔٚ ،م.

عرح طيبة النعر فح القراءات اليعر ،عياب الدين أبدو بكدر أحمدد بدن محمدد بدن

محمد بن ال زري الدمعقح (ٖ٘ٛىد  ،ضبط وتيميق أنيس ميرة ،منعورات محمدد عمدح
بيضون،دار الكتب اليممية ،بيروت  -لبنانٜٔٛ٘ ،م،ط.ٔ.

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

٘ٔ.

ٜٔٚٙم ،ط.ٔ.
المحتسددب فددح تبيددين و ددوه عدواذ القدراءات واإليضدداح عنيددا ،أبددو الفددتح عثمددان بددن

.ٔٙ

نح ،تحقيق عمح الن دي ناصف ،والدكتور عبد الفتداح إسدماعيل عدمبح والددكتور عبدد

الحميم الن ار ،طبية دار سزكين ٜٔٛٙم ،ط.ٔ.
.ٔٚ

مدرس ددة الكوف ددة ومني ي ددا ف ددح د ارس ددة المغ ددة والنح ددو ،ال دددكتور مي دددي المخزوم ددح،

مطبية دار الميرفة ،بغداد ٜ٘٘ٔم ،ط.ٔ.

.ٔٛ

مس ددند اإلم ددام أحم ددد ب ددن حنب ددل (تٕٔٗى د د ع ددرحو ووضد د فيارس ددو حمد دزة أحم ددد

الزين ،منعورات دار الحديث -القاىرة ٜٜ٘ٔم ،ط.ٔ.
.ٜٔ

ميددانح الق درآن أبددو زكريددا الف دراء (تٕٓٚىد د  ،تحقيددق محمددد عمددح الن ددار ،وعمددح

الن دي ناصف و ماعة ،عالم الكتب ودار السرور ،بيروت – لبنان.ٜٔٛٓ ،ط.ٕ.
ٕٓ.

نحددو القد دراء الكددوفيين ،خدي ددة أحمددد المفت ددح ،المكتبددة الفيص ددمية ،مكددة المكرم ددة،

توزي دار الندوة ال ديدة ،بيروت – لبنان،ٜٔٛٙ ،ط.ٔ.

البحوث
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ٕٓ .قدراءة ابددن عددامر مصددادرىا وموقددف النحدداة منيددا ،بحددث منعددور فددح كتدداب أبحدداث فددح
المغة والنحو والقراءات ،الدكتور محمود حسدنح مغاسدمو ،دار البعدير ومؤسسدة الرسدالة،
عمان – األردنٕٕٓٓ ،م ،ط.ٔ.

ٖٔٛ

