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١٥٤

   
  املقدمة

﴿   ¾  ½  ¼    »  º   ¹  ¸¶  µ   ́    ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿والّصالة ٢- ١﴾ الكهف ،

ـــد  م(والّســـالم علـــى ســـید الخلـــق والمرســـلین ســـیدنا محمّ ى اهللا علیـــه وســـّل وعلـــى آلـــه ) صـــّل
  .وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الّدین

  وبعد
ا لألمـــة ومرشـــًدا لهـــا الطریـــق القـــویم، فكـــان المنبـــع  أنـــزل اهللا تعـــالى القـــرآن دســـتورً

أنــار بــه دربنــا لمــا فیــه خیــر . والــدلیل الواضــح لهــدي األمــة اإلســالمیة الصــافي لألحكــام
الــبالد والعبــاد، جعلــه العلمــاء نصــب أعیــنهم، وشــغل عقــولهم وأفئــدتهم لیلمــوا مــا أراد اهللا 

علـي بـن فّضــال المجاشـعي المتـوفى سـنة أربعمئـة وتسـع وســبعین بـه، مـنهم أبـو الحسـن 
النكـت فـي القـرآن الكـریم فـي معـاني (للهجرة، تأمل القرآن واستخرج منه نكتـه فـي كتابـه 

عرابـه ومـن الجوانـب التـي ُعنـي بهـا القـراءات القرآنیـة عرًضـا وتحلـیًال وتعلـیًال ). القـرآن الكـریم وإ
  .وترجیًحا، فكان نعم من ُعني بها

  .واقتضى البحث أن یكون في ثالثة مطالب تسبقها مقدمة وتمهید وتلحقها خاتمة
  .تناولت في التمهید المجاشعي، حیاته، ومكانته العلمیة

نـــت بعــض مـــا تناولــه المجاشـــعي ممـــا  وتناولــت فـــي المطلــب األول المرفوعـــات، وفیــه بیّ
فع مــــن القــــراءات القرآنیــــة ـــِرئ بــــالرّ ــــاني، فت. قُ ــــا المطلــــب الّث ناولــــت فیــــه المنصــــوبات وبعــــض أمّ

وتناولـت فـي المطلـب الثالـث المجـرورات وبعـض القـراءات التـي . القراءات التي قُرئـت بالنّصـب
  .قُرئت بالجر

  .وأوجزت في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إلیها البحث
ـــه نعـــم  َ أســـأُل أن یجعـــل عملـــي هـــذا خالًصـــا لوجهـــه الكـــریم ویرزقنـــي بـــه الّســـداد، إنَّ واهللا

  .مولى ونعم المجیبال
  



  
  
 

١٥٥

  التمهيد
  ااشعي، حياته، ومكانته العلمية

  حیاته
ا لوجـــود تلـــك الدراســـة الوافیـــة فـــي مقدمـــة تحقیـــق كتـــاب  النكـــت فـــي القـــرآن (نظـــرً

  .)١(عن حیاة المجاشعي؛ آثرنا اإلیجاز فیها) الكریم
  :اسمه

هــو أبــو الحســن علــي بــن فّضــال بــن علــي بــن غالــب بــن جــابر بــن عبــد اهللا بــن 
  .)٢(مد بن مجاشعمح

  :مولده ووفاته
لـــم تحـــدِّد كتـــب التـــراجم ســـنة والدة المجاشـــعي، لكنهـــا متفقـــة علـــى أنـــه ولـــد فـــي 

وتـــوفي یـــوم الثالثـــاء الثـــاني والعشـــرین مـــن شـــهر ربیـــع األول مـــن ســـنة تســـع . القیـــروان
  .)٣(وسبعین وأربعمئة، وُدفن في بغداد

  :مكانته العلمیة
واألدب والتفســیر والحــدیث والتــاریخ، وكــان  اللغــة والنحــو"المجاشــعي مــن علمــاء 

ـــا بأصـــولها وفروعهـــا ا بهـــا، وكتابـــه ... عالمً ا مـــن القـــراءات بصـــیرً النكـــت فـــي (متضـــلعً
  .)٥(وله من الؤلفات الكثیر في شتى العلوم. )٤("شاهد صدق على علو كعبه) القرآن

ي بشاعر الحرمین -أیًضا-وكان  ا حتى ُسمّ ا قدیرً   .)٦(شاعرً

                                     
 .٢٨-١١ینظر النكت  )١(
ـــــبالء ٢٧١-٣٢/٢٧٠ینظـــــر تـــــاریخ اإلســـــالم،  )٢( ، وكشـــــف الظنـــــون ١٨/٥٢٨، وســـــیر أعـــــالم الن

یضاح المكنون ٢/١١٧٤  .٢/١٢٧، ١٧٨، ١/٨٥، وإ
 .ینظر المصادر السابقة أنفسها والصفحات أنفسها )٣(
 .٢١لنكت ا )٤(
 .٢٤-٢٣ینظر النكت  )٥(
 .٢٤ینظر النكت  )٦(



  
  
 

١٥٦

  لاملطلب األو
  املرفوعات

!  "  #  $  %  &  '     ﴿: قرأ ابن عامر، ونافع، والكسائي قوله تعالى
بالنصـــب، وقـــرأ البـــاقون ) غیـــرَ أولـــي الضـــرر( ٩٥﴾ النســـاء )  (    *  +  ,

  .)١(بالجرّ ) غیرِ (بالرفع، وقُرئ في غیر السبعة ) غیرُ (
ذین هم غیرُ أولي ال یستوي القاعدون ال: الرفع على أنه صفة للقاعدین، والمعنى

ن كانوا مؤمنین   .)٢(الضرر، أي ال یستوي األصحاء والمجاهدون وإ
ال یســــتوي القاعــــدون فــــي حــــال صــــحتهم : والنصــــب إمــــا علــــى الحالیــــة، والمعنــــى

مـــا علـــى : والمجاهـــدون، كقولنـــا جـــاءني زیـــد غیـــرَ مـــریض، أي جـــاءني زیـــد صـــحیًحا، وإ
وهـــو : "یقـــول ابـــن خالویـــه. الضـــرر ال یســـتوي القاعـــدون إال أولـــي: االســـتنثناء، بمعنـــى
) صـلى اهللا علیـه وسـلم(جاء إلى النبي ) رضي اهللا عنه(مكتوم ) أم(االختیار، ألن ابن 

والنصــب اختیــار األخفــش، . )٣("﴾&  '  ) ﴿: فــذكر حالــه وضــره فــأنزل اهللا تعــالى
  .)٤(وأبي علي النحوي

ـــاز ابـــــن أبـــــي مـــــریم النصـــــب علـــــى الحـــــال، وضـــــّعفه علـــــى االســـــتثناء ألن "؛ وأجــ
﴾ &  '  )﴿: االســـتثناء ینبغـــي لـــه أن یكـــون بعـــد التمـــام، ولـــیس الكـــالم عنـــد قولـــه

  .)٥("بتامٍّ 
  .)٦(وأجاز ابن األنباري النصب على القطع

                                     
 .٩٢ینظر البدیع  )١(
 .١٤٧ینظر مفاتیح األغاني  )٢(
 .١/١٣٧إعراب القراءات السبع  )٣(
 .٢/٩٢، والحجة للقراء السبعة ١/٦٦٥ینظر معاني القرآن لألخفش  )٤(
 .١/٤٢٦، وینظر ١/٤٢٥الكتاب الموضح  )٥(
 .١/١٥٣لنحویین ینظر القراءات وعلل ا )٦(



  
  
 

١٥٧

ال یســتوي القاعــدون مــن المــؤمنین : أمــا الجــر فعلــى أنــه صــفة للمــؤمنین، بمعنــى
ٌد إال أّن : "األصحاء والمجاهدون، یقول الزجاج أهـل األمصـار لـم یقـرؤوا  والجر وجهٌ جیّ

ة متبعة ا، ألن القراءة ُسنّ ً ن كان وجه   .)١("به وإ
الرفـع؛ ألن الوصـف علـى : وأجود هـذه القـراءات: "واختار المجاشعي الرفع، یقول

وقـد زعـم بعضـهم أن النصـب علـى االسـتثناء : ، وأضـاف)٢("أغلب من االسـتثناء) غیر(
صــلى اهللا (رسـول اهللا ) رضـي اهللا عنـه(أجـود، لـورود األخبـار عـن سـؤال ابــن أم مكتـوم 

وهذا لیس : "قال. ﴾&  '  ) ﴿: عن حاله في الجهاد وهو ضریر فنزل) علیه وسلم
  .)٣("بشيء؛ ألنها في كلتا الحالتین قد خّصصت القاعدین عن الجهاد بانتقال الضرر

Ï   Î  Í  ﴿: وقرأ ابن عامر، وحفص عن عاصم، وحمزة قوله تعالى
Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð      Õبالنصــــــــب، وقــــــــرأ البــــــــاقون ) یعقــــــــوَب ( ٧١﴾ هــــــــود

  .)٤(بالرفع
  )٥(:على ثالثة أوجه) یعقوَب (وفّصل أبو علي النحوي القول في نصب 

فبشــــرناها بإســــحاَق ویعقــــوَب، وهـــــو مــــا منعــــه أكثـــــر : فــــي موضــــع جــــر، والمعنـــــى .١
النحــویین، لعــدم جــواز العطــف علــى عــاملین مــع تــأخره عــن حــرف العطــف، إذ ال 

مــررت زیــٍد فــي الــدار وفــي البیــت : و. رت بزیــد فــي الــدار والبیــت عمــٍرومــر : یجــوز
عمٍرو، وذلك ألنه أضعف من العامل الذي قام مقامه، وحرف العطف ال یجـر وال 

ـــرت بـــه. ینصــب شِّ . وهـــو اختیـــار أبـــي الحســـن؛ ألنـــه أقـــوى فـــي المعنـــى؛ ألنهـــا قـــد بُ
 :وأنشد

  ـحلُّ من التـــــــقبیل في رمضانِ سألت الفتى المكّي ذا العلم ما الذي        یـــ

                                     
عرابه للزّجاج  )١(  .٢/٧٦معاني القرآن وإ
 .١٩٣النكت  )٢(
 .١٩٣النكت  )٣(
 .١٤٢ینظر البدیع  )٤(
 .٢/٤١٢ینظر الحجة للقراء السبعة  )٥(



  
  
 

١٥٨

ة فـــــثمانِ  ــا لــــزوجــــــــــــــــٍة         فســـبعٌ وأمـــــا ُخـــــّل   )١(فــــــقــــال الــمكــــّي أمّ
ـا: (الحمل على موضـع الجـار والمجـرور، كقـراءة مـن قـرأ .٢ ا عینً !   ﴿: بعـد) وحـورً

  :ومثله. ١٨-١٧﴾ الواقعة"  #  $  %  &  '  )  (  * +
  )٢(فلسنا بالجبال وال الحدیدا

فبشــرناها بإســحاق ووهبنــا لــه یعقــوب، یقــول : الحمــل علــى فعــل مضــمر، كأنــه قــال .٣
فبشـرناها : ، كأنـه قـال)إسـحاق(وأجاز بعضهم أن یكون معطوفًا على : "المجاشعي

 .)٣("بإسحاق ویعقوب من وراء إسحاق

ّحــاس، وابــن خالویـه، وأبــي علــّي والنصـب علــى إضـمار فعــل اختیــار الزجـاج، والنّ 
  .)٤(النّحوي، ومكي، والزمخشري، والكرماني، وابن أبي مریم

ا الرفع فعلى وجهین   :)٥(أمّ
ا ومعناه التقدیم، والتقدیر .١ ویعقوب محدث لها من وراء إسحاق، وفیه : االبتداء مؤخرً

لــه بشــرناها بإســحاق مقــابًال : وقــد یكــون فــي موضــع الحــال بتقــدیر. معنــى البشــارة
 .یعقوب

وثبــت لهــا مــن وراء إســحاق یعقــوب، : ، والتقــدیر)مــن وراء(بالفعــل الــذي یعمــل فــي  .٢
 .من وراء إسحاق یحدث یعقوب، وال یكون على هذا داخًال في البشارة: أو

) یعقــــوب(وأجــــاز المجاشــــعي علــــى قیــــاس ســــیبویه، وأبــــي الحســــن األخفــــش رفــــع 
وحصـل لـه مـن وراء إسـحاق : ه قال، لیكون فاعًال للظرف، كأنّ )وراء(بالظرف الذي هو 

  .)٢(وهو ما أجازه أبو علي النّحوي، ومكي، والباقولي، وابن أبي مریم. )١(یعقوب
                                     

 .١/٥٣٣، وللتفصیل في ذلك ینظر كشف المشكالت ٢٥٣النكت  )١(
 .٢/٢٢٨خزانة األدب  )٢(
 .٥٢٣النكت  )٣(
عرابـــه للزجـــاج  ینظـــر معـــاني القـــرآن )٤( عـــراب القـــرآن للنحـــاس ٣/٥١وإ عـــراب القـــراءات ٤٢٨، وإ ، وإ

، ومفـــــاتیح ٤٩٠، والكشــــاف ١/٥٣٥، والكشــــف ٢/٤١٣، والحجــــة للقــــراء الســــبعة ١/٢٨٨الســــبع 
 .٢/٩٥٥، والكتاب الموضح ٢١٥األغاني 

عرابه للزجاج  )٥( عراب القرآن للنحاس ٣/٥١ینظر معاني القرآن وإ  .٢٥٤-٢٥٣، والنكت ٤٢٨، وإ



  
  
 

١٥٩

  .)٣("لصحة إعرابه وألن األكثر من القراء علیه"والرفع اختیار مكي 
﴾ !  "  #  $  %  &  '  ﴿: وقرأ أبو عمرو بروایة هارون قوله تعـالى

ُ الص( ٢-١اإلخالص ُ (من دون تنوین، والباقون ) مدُ أحُد اهللا   .)٤(بكسر التنوین) أحٌد اهللا
تـــرك التنـــوین علـــى أن التنـــوین والنـــون الســـاكنة الخفیفـــة تضـــارعان الـــالم لتقـــارب 

: ومــا روي عــن أبــي عمــرو: "یقــول البــاقولي. )٥(مخرجیهمــا، فینــزالن عنــد الــالم الســاكنة
  :بحذف التنوین فاللتقاء الساكنین، كقوله) أحُد اهللا(

و العلى هَشمَ الثرید لقومه        ورجاُل مّكُة مسنتون عجاُف    )٦(عمرُ
و العلى فحذف   .أي عمرٌ

وهذا جهل منهم، ألنه لم یدخل التنوین في أحد ألنـه نكـرة، بـل ألنـه اسـم مـتمكن، 
ف االسم نحو ذا حذفت تعرّ َصْه : والتنوین الذي للتنكیر تنوین إذ ثبت أوجب التنكیر، وإ

ْه  هٍ وَصٍه، ومَ   .)٧("ومَ
أنــه هـو األصــل فیــه، ألنـه قــد اجتمــع ســاكنان، "أمـا قــراءة البــاقین بـالتنوین فالوجــه 

، فُكِســــرَ التنــــوین اللتقــــاء )اهللا(والثــــاني الــــالم األولــــى مــــن ) أحــــدٌ (أحــــدهما التنــــوین مــــن 
یقـول . ، كما ال یُحذف الساكن من غیر حروف العلة إذ التقى بساكن آخـر)٨("الساكنین

                                     
  
 .٢٥٤-٢٥٣ینظر النكت  )١(
، والكتـــاب ١/٥٣٢، وكشــف المشـــكالت ١/٥٣٤، والكشـــف ٢/٤١٢ینظــر الحجـــة للقــراء الســـبعة  )٢(

 .٢/٦٥٥الموضح 
 .١/٥٣٥الكشف  )٣(
 .٣٠٦ینظر البدیع  )٤(
 .٥٧٩ینظر النكت  )٥(
ثـرد الثریـد ، وهـو أول مـن )صـلى اهللا علیـه وسـلم(البیت لبنـت هاشـم أبـي عبـد المطلـب جـد النبـي  )٦(

 ٣/٤٠٥وهو في العین . وهشمه
 .٤٣١-٢/٤٣٠كشف المشكالت  )٧(
 .٣/٤١٣الكتاب الموضح  )٨(
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ــدةومــ: "األزهــري ن فهــو وجــه الكــالم، وهــي القــراءة الجیّ وهــو مــذهب النّحــاس، . )١("ن نــوّ
واألجـــود تحریـــك التنـــوین اللتقـــاء الســـاكنین، ألنـــه عالمـــة : "یقـــول النحـــاس. والزمخشـــري

  .)٢("فحذفه قبیح، وقراءة الجماعة أولى
  :والوجه األول أولى، قال الشاعر: "وترك التنوین اختیار المجاشعي، یقول

َ إال قلیالً فألقیته غ ِتٍب       وال ذاكٍر اهللا ْستَعْ   .)٤(")٣(یر مُ
  املطلب الثاني

  املنصوبات
ة متّبعـة ال یجـوز القـراءة بغیرهـا وذلـك عنـد تحلیلـه  -لدى المجاشـعي–القراءة  ُسـنّ

، إذ ٣﴾ یوسف ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ¨  ©  ª﴿: قوله تعالى
اء علـى النّصــب فـي  أو ) هــذا(وهـو ) أوحینــا(وصــف لمعمـول  ؛ ألنـه)القــرآَن (أجمـع القــرّ

، ویجــوز الرفــع علــى تقــدیر )مــا(بــدل، أو عطــف بیــان، ویجــوز الجــر علــى البــدل مــن 
یقـول . أي هـو القـرآن: القـرآن: ما هـو؟ قـال: بما أوحینا إلیك هذا، قیل: كأنه قال) هو(

قــرأ بهــذین الــوجهین، إال أن یصــّح بهمــا روایــة؛ ألن : "المجاشــعي القــراءة وال یجــوز أن یُ
ة ا، وال أعلم أحًدا قرأ بهما: "، ویقول الزجاج)٥("ُسنّ فع جمیعً   .)٦("ویجوز الجرّ والرّ

ا، وقــــرأ ) فیكــــوَن ( ١١٧﴾ البقــــرة±  ² ﴿: وقــــرأ ابــــن عــــامر قولــــه تعــــالى نصــــبً
ا) فیكوُن (الباقون    .)٧(رفعً

                                     
 .٢/٨٠٧القراءات وعلل النحویین  )١(
 .١٢٢٨، وینظر الكشاف ١١٣٤إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 .١/٢٧٩وهو في خزانة األدب . البیت ألبي األسود الدؤلي )٣(
 .٥٧٩النكت  )٤(
 .٢٦٣النكت  )٥(
عرابه للزجاج  )٦(  .٧١-٣/٧٠معاني القرآن وإ
 .٦٠ینظر البدیع  )٧(
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النصب على جواب األمر بالفاء، وُضعِّف؛ ألنه لـیس مـن مواضـع الجـواب؛ ألن 
الخبــر ولــیس األمــر، ) كــن(لفــاء ال ینصــب إال إذا جــاءت بعــد المســتقبل، وألن المــراد بـــا

ا علــى الحقیقـــة؛ ) كــن(مشـــتركان بالفاعــل، وألن ) یكــون(و) كــن(وألن الفعلــین  لـــیس أمــرً
ــا لموجــود والموجــود ال یــؤمر بـــ: ألنــه ال یخلــو" مــا لمعــدوم، ) كــن(إمــا أن یكــون خطابً وإ

نه فیكونفثب... والمعدوم ال یُخاطب   .)١("ت أن المعنى یكوِّ
ز  أن "ولــم یخــالف المجاشــعي أغلــب النحــاة فــي تضــعیف النصــب؛ إذ إنــه ال یجــوّ

ا لـ ـا لمـا هـو جـواب لـه)كن(یكون جوابً ـا بـاختالف : ؛ ألّن حّق الجواب أن یكون مخالفً إمّ
ـم تُكـرم، واخـرْج فیُحسـن إلیـ ك، اللفظ، أو بـاختالف الفاعـل، فـاختالف اللفـظ نحـو قولـك قُ

مـــا بـــاختالف الفاعـــل فنحـــو قولـــك ـــم أقـــم معـــك، واخـــرْج أخـــرْج معـــك، وقولـــه ﴿: وإ ±   قُ
قـم تقـم، : اتفاق اللفظ واتفاق الفاعل، فصار بمنزلة قولـك: ﴾ قد اتفق فیه األمران²

  .)٢("وهذا ال فائدة فیه
ــا الرفــع  األمــر هاهنــا : قــال علــي بــن عیســى... فهــو یكــون: فعلــى القطــع، كأنــه قــال"أمّ

  :ویجوز أن یكون بمنزلة التسهیل والتهوین، وأنشد: فجاء للتعظیم والتفخیم، قالأفخم 
ِب  ـــــَق ــــْث ــــــا یُ ا وطاعًة      وحدَّرتــا كـــــالــــــّدر لـــــمَّ   )٣(فقالت له العینان سمعً

  .)٤("والملكوت والملك بمعنى واحد إال أن الملكوت أكثر مبالغةً 
الرفـع : "ي، ومكي، والزمخشري، وكذلك المجاشعي الذي قالوالرفع اختیار األزهر 

  .)٥("أجود من النصب

                                     
ـــل النحـــویین ٢٢٩-١/٢٢٨كشـــف المشـــكالت  )١( ، والحجـــة فـــي ٦١-١/٦٠، وینظـــر القـــراءات وعل

، والكتــاب الموضــح ١/٢٦١، والكشــف ٣٧٣-١/٣٧٠، والحجــة للقــراء الســبعة ٦٥القــراءات الســبع 
١/٢٩٧. 

 .٤١٣النكت  )٢(
 .٢/٣٥٦كام القرآن الجامع ألح )٣(
 .٤١٣النكت  )٤(
 .٩٤-٩٣، والكشاف ١/٢٦١، والكشف ١/٦٠، وینظر القراءات وعلل النحویین ٤١٣النكت  )٥(



  
  
 

١٦٢

V  U  T   ﴿: وقرأ یعقوب بروایة، واألعمش بروایة، وأجاز الفراء قوله تعالى
]  \  [  Z   YX  Wـــــــا، وقــــــرأ البــــــاقون ) والطیــــــرُ ( ١٠﴾ ســــــبأ ) والطیـــــــرَ (رفعً

ا   .)١(نصبً
یـــا زیـــُد : كمـــا نقـــول) الجبـــال( العطـــف علـــى لفـــظ: أحـــدهما: الرفـــع علـــى وجهـــین

ــا علــى المضــمر فــي : واآلخــر. والضــحاكُ  : ، یقــول المجاشــعي)أوبــي(أن یكــون معطوفً
ن لـــم یؤكـــد؛ ألن قولـــه" ﴾ قـــام مقـــام \ ﴿: وحســـن العطـــف علـــى المضـــمر المرفـــوع وإ

، إذ قامت ١٤٨﴾ األنعام5  6  7  8﴿: ، كما قال في آیة أخرى)٢("التوكید
اء العطف من غیر توكید وال فصل في نحو قول عمر بن أبي ما مقام التوكید، وقد ج

  :ربیعة
  )٣(إذ أقبلْت وزهرٌ تهادى      كنعـاِج المال تعّسـفن رمـال: قلُت 

  .)٤(هي وزهرٌ : وهو قبیح، وكان حقّه أن یقول
U  T   ﴿: ﴾ مـن قولـهYX ﴿: العطـف علـى قولـه: والنصب على أربعة أوجه

YX  W  Vود منــــا فضـــًال والطیــــر یـــا جبـــال أوبــــي معـــه، حكــــاه آتینـــا دا: ﴾، والتقـــدیر
حكاه أبو عبیدة عن أبي عمـرو . وسّخرنا له الطیر: وبإضمار فعل، والتقدیر. الكسائي

بي معه والطیر، كأنه قال: وعلى النداء، المعنى. بن العالء دعونـا الجبـال : یا جبال أوّ
قمــُت : مــا تقــول، ك)مــع(وعلــى معنــى . والطیــر، فــالطیر معطــوف علــى موضــع الجبــال

بي معه ومع الطیر: قمت مع زید، والمعنى: وزیًدا، أي   . )٥(أوّ

                                     
 .٢/٢٣٦، وكشف المشكالت ٤١٣ینظر النكت  )١(
 .٣٩٧النكت  )٢(
 .٣٠٥دیوان عمر بن أبي ربیعة  )٣(
 .٣٩٧ینظر النكت  )٤(
 .٣٩٧-٣٩٦ینظر النكت  )٥(



  
  
 

١٦٣

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î      Í﴿: وقــــــرأ ابــــــن كثیــــــر قولــــــه تعــــــالى
z  y  x  w  v   u  t     s  r   q   p  o  n  ﴿: ، وقولـــه تعـــالى٤اإلنســـان

ة، منونــ) كانــت قــواریرا: (بغیــر تنــوین، ووقــف بــألف) سالســل( ١٦-١٥﴾ اإلنســان}
وقرأ ابن عامر، وأبو عمرو، وحفـص . غیر منونة) قواریرَ من فضة(ووقف بغیر ألف 

، وقـرأ نـافع، وأبـو بكـر )كانـت قـواریرا(بغیـر تنـوین، ووقفـوا بـألف ) سالسـل(عـن عاصـم 
ا(و) سالسالً (عن عاصم، والكسائي  ا(و) كانت قواریرً منونة ویقفون علیها، وقـرأ ) قواریرً

  .)١(بغیر تنوین وبغیر ألف) قواریر(و) سالسلَ (حمزة، ویعقوب 
: یقـــول ابـــن ابـــي مـــریم. )٢("األصـــل؛ ألنـــه ال ینصـــرف"القـــراءة بـــال تنـــوین علـــى 

هــو القیــاس؛ ألن مــا كــان مــن هــذا ) قــواریر(و) سالســل(والوجــه أن تــرك التنــوین فــي "
ا وبعد األلف حرفان أو ثالثـة أوسـطها سـاكن، وهـو  ا ثالثه ألفً المثال أعني ما كان جمعً
الجمع الذي ال نظیر لـه فـي اآلحـاد نحـو مسـاجد وقنادیـل، فإنـه ال ینصـرف فـي معرفـة 

ا التنوین، فله أوجه.)٣("وال نكرة؛ ألن السبب فیه یقوم مقام السببین   :أمّ
ن"خط المصحف، إذ إنه . ١ ها ألف تنوین فنوّ هم أنّ   .)٤("وقع في المصحف بألف فتوّ
ي أنه سـمع مـن العـرب مـن یصـرف جمیـع لغة بعض العرب، ذكر الكسائ"إّن ذلك . ٢

  .)٥()"أفضل منك(ما ال ینصرف إال 
جـــراؤه؛ . ٣ ـــه ال نظیـــر لــــه فـــي اآلحـــاد، وأنـــه غایــــة "إن هـــذا الجمـــع إنمـــا امتنـــع صــــرفه وإ ألنّ

ُجمــع، ثـــم إّن العــرب قـــد تجمعــه، حكـــى األخفــش ـــه ال ی هـــّن موالیــات فـــالن، : الجمــوع، وأنّ

                                     
 .٢٩١دیع ینظر الب )١(
 .٥٣١النكت  )٢(
 .٣/١٣٢١الكتاب الموضح  )٣(
 .٢/٢٥٣، والكشف ٢/٤٢٠، وینظر إعراب القراءات السبع ٥٣١النكت  )٤(
، والكشــــف ٤/٨٠، والحجـــة للقـــراء الســـبعة ١.٣٧، وینظـــر إعـــراب القـــرآن للنحــــاس ٥٣١النكـــت  )٥(

٢/٢٥٢. 
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جمـــع  )١())أنـــتّن صـــواحبات یوســـف: ((حـــدیثجمــع مـــوالي، ومـــوالي جمــع مـــوالة، وفـــي ال
  :صواحب، وصواحب جمع صاحبة، وقال الفرزدق

ذا الرجال رأوا یزید رأیتُهم     َخُضَع الرقاب ونواكسي األبصار   )٢(وإ
ـا جمـع هـذا الجمـع أشـبه : یرید نواكسین، وهو جمع نواكس، ونواكس جمع نواكسین، فلمّ

ن الواحد ن كما ینوّ   .)٣("الواحد فنوّ
وقوي ذلك لثبات األلف في الخط، وألّن الصرف والتنـوین هـو األصـل فـي : "مكي یقول

مــــا امتنــــع منهــــا أشــــیاء مــــن الصــــرف لعلــــل دخلــــت علیهــــا، فمنعتهــــا مــــن  نّ جمیــــع األســــماء، وإ
  .)٤("الصرف

وهنا نجد أّن األصل الذي رّده مكي هو أن أصـل األسـماء الصـرف، ولـیس المنـع، وهـو 
األصـول المسـتعملة فـي هـذه الجمـوع المشـهورة فـي "ي هو من أصل الوضع، بخالف المنع الذ

  .)٥("االستعمال
ـرئ فهـو جـائز حسـن فـاقرأ كیـف شـئت: "یقول األزهـري واختـار ابـن خالویـه . )٦("كـل مـا قُ

ا قـــواریر(قـــراءة  ن األول والثـــاني بغیـــر ألـــف؛ ألّن األول رأس آیـــة، ولیســـت الثانیـــة ) قـــواریرً ینـــوّ
  .)٧(كذلك

ا قوله ا: (فعلى قوله) الً سالس: (أمّ ا، قواریرً   .)٨()قواریرً
  

  املطلب الثالث

                                     
 .٢/٢٥١السنن الكبرى  )١(
 .١/٣٠٤دیوان الفرزدق  )٢(
 .٢/٢٥٢، والكشف ٤/٨١، وینظر الحجة للقراء السبعة ٥٣١نكت ال )٣(
 .٢٥٣-٢/٢٥٢الكشف  )٤(
 .٢/٢٥٣الكشف  )٥(
 .٢/٧٣٣القراءات وعلل النحویین  )٦(
 .٢/٤٢١ینظر إعراب القاءات السبع  )٧(
 .٥٣٢ینظر النكت  )٨(



  
  
 

١٦٥

  ارورات
̄   ﴿: قـــرأ عاصــــم، وحمــــزة، والكســــائي، ویعقــــوب قولــــه تعــــالى   ®  ¬  «  ª

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́ فجـــــزاٌء مثـــــل مـــــا ( ٩٥﴾ المائـــــدة°   ±  ³²  
  .)١(وتنوینه وترك اإلضافة، وقرأ الباقون باإلضافة) جزاء(برفع ) قتل

ــــا كــــان  ــــه لمّ تــــرك إضــــافة ) جــــزاء(فــــي المعنــــى صــــفة لـــــ) مثــــل(التنــــوین علــــى أنّ
مرفــوع باالبتــداء، والخبــر محــذوف ) جــزاء(الموصــوف إلــى صــفته وأجــراه علــى بابــه، فـــ

فجزاء مماثل للمقتول من الصید في : بتقدیر) جزاء(صفة لـ) مثل(فعلیه جزاء، و: تقدیره
  .)٢(القیمة أو الخلقة

مبتــدأ، ومثــل مــا : بــالرفع، فجـزاء) فجــزاء مثــل مـا قتــل(قـرأ "مــن : یقـول المجاشــعي
أنه یلزمه أشـبه األشـیاء بـالمقتول مـن الـنعم؛ مـن : الخبر، ویكون المعنى على هذا: قتل

ة   .)٣("قتل نعامة فعلیه بَدنَ
ا اإلضافة  فإن بعـض النحـویین أنكـر علیـه ذلـك؛ ألنـه مـن إضـافة الشـيء إلـى "أمّ

نا هـو ) المثل(ها هنا مصدر، وهو غیر ) الجزاء(س كذلك؛ ألن ولی: "، یقول)٤("نفسه وإ
مثلك ال یفعل كذا، وأنت : ها هنا بمعنى ذات الشيء، كما تقول) مثل(و. فعل المجازي

ـــــلُ (أنـــــت ال تفعـــــل كـــــذا، وكـــــذا : تریـــــد َث ﴾ u  t  s         r  ﴿: نحـــــو قولـــــه تعـــــالى) مَ
واجب على القاتـل علـى هـذه القـراءة وال... إنما یرید كمن هو في الظلمات. ١٢٢األنعام

هدى إلى الكعبة ه من النعم یُ م الصید بقیمة عادلٍة ثم یُشترى بثمنه مثُل قوَّ   .)٥("أن یُ
ـ: "وهو مـا ذهـب إلیـه مكـي، یقـول ه فـي الحقیقـة وبعـدت اإلضـافة فـي المعنـى؛ ألنّ

ما علیه جزاء المقتول بعینه، ال جزاء مثله؛  لیس على قاتل الصید جزاء مثل ما قتل، إنّ
                                     

 .٩٧ینظر البدیع  )١(
 .٢٠٥-٢٠٤، والنكت ١/٤١٨ینظر الكشف  )٢(
 .٢٠٥-٢٠٤النكت  )٣(
 .٢٠٥النكت  )٤(
 .٢٠٥النكت  )٥(



  
  
 

١٦٦

علیـه جـزاء مـا لـم : ألن مثل المقتول من الصید لم یقتله، فیصیر المعنى على اإلضـافة
  .)١("یقتل

ا الكرماني فذهب إلى أن    .)٢("معنى القراءتین سواٌء "أمّ
;  >  =  <   ?  @  B  A   ﴿: تعــــــالىوقــــــرأ عیســــــى بــــــن عمــــــر قولــــــه 

   IH  G  F  E  D  CKJ  ه( ٣﴾ التوبـــــــة ا، وقـــــــرأ البـــــــاقون ) ورســـــــوَل نصـــــــبً
ه( ا، وقرأ بعض أهل البدو ) ورسوُل ا) ورسوِله(رفعً   .)٣( جرً

  :، كقول الراجز)٤()إّن (النّصب عطفًا على اللفظ على اسم 
یوفـاإن الربیَع الجوَن والخریفا      یـدا أبـي العبـا   )٥(س والـصِّ

  .)٦(بريء معه منهم: ، أي)مع(وقد یكون بمعنى 
ن )بــريء(العطــف علــى المضــمر فــي : والرفــع علــى ثالثــة أوجــه ، وحُســن ذلــك وإ

  .)٧("﴾ قام مقام التوكید H  G﴿: ألن قوله تعالى"كان غیر مؤكد؛ 
، ثـم ُحـذف الخ: أو أن یكون مبتدأ والخبر محذوف تقدیره ه بـريء أیضـًا بـر ورسوُل

  .)٨(علیه) أّن (لداللة خبر  
ـا علـى موضـع  ، )أن(وضّعف المجاشعي ما ذهب إلیه سیبویه من أن الرفع عطفً

المفتوحة مع ما بعدها في تأویل المصدر، فقـد تغیـرت ) أّن (وهذا وهم منه؛ ألن : "یقول
فكـــأن فـــي إحـــداثها معنـــى یفـــارق ) لعـــل(و) لیـــت(عـــن حكـــم المبتـــدأ وصـــارت فـــي حكـــم 

                                     
 .١/٤٠١٥، وهو مذهب الباقولي في كشف المشكالت ١/٤١٨الكشف  )١(
، ١٣٥-٢/١٣٣وینظـــــر تفصـــــیل المســـــألة فـــــي الحجـــــة للقـــــراء الســـــبعة . ١٥٥مفـــــاتیح األغـــــاني  )٢(

 .٥٨٢-٥٧٧والتوجیه النحوي للقراءات القرآنیة 
 .٢٣٧ینظر النكت  )٣(
 .٢٣٨ینظر النكت  )٤(
 .٢/١٤٥وهو في الكتاب . الرجز لرؤبة بن العجاج )٥(
 .٤٢٣، والكشاف ٧١ینظر إعراب القرآن للنحاس  )٦(
 .٢٣٧النكت  )٧(
 .٢٣٧ینظر النكت  )٨(



  
  
 

١٦٧

ال یجــوز العطــف ) أن(ا ال یجــوز العطــف علــى مواضــعهن فكــذلك موضــع المبتــدأ، فكمــ
مــا یجــوز العطــف علــى موضــع : "، یقــول)١("علیــه نّ ، واستشــهد بقــول )٢("المكســورة) إّن (وإ

  :الشاعر
ا بهـــا لغـــریـــــُب  ه     فإّنــي وقــیارً   )٣(فمن یُك أمسى بالمدینة رحُل

ه  ها مكس"وأضاف أّن سیبویه لعّل   .)٤("ورة فحمل على موضعهاتوهم أنّ
ه قد طـال  وأجاز النّحاس العطف على الموضع والمضمر علیهما، وحّسنهما؛ ألنّ

  .)٥(الكالم
ــا علـــى القســـم، كقولــه ــا الجـــر فإمّ ــا علـــى الجـــوار، مــن قولـــه: أمّ مّ مـــن : لعمـــِرك، وإ

  .)٦("وهي قراءة بعیدة شاذة: "یقول المجاشعي. المشركین
Y  X   W   V  U        ﴿: وأبو عمـرو، ونـافع قولـه تعـالىوقرأ ابن عامر، وابن كثیر، 

d  c  b  a  ̀   _   ̂   ]     \  [  Z بشـــــــهاِب قـــــــبسٍ ( ٧﴾ النمــــــل (
بــالتنوین مــن دون ) بشــهاٍب قــبسٍ (باإلضــافة، وقــرأ عاصــم، وحمــزة، والكســائي، ویعقــوب 

  .)٧(إضافة
ه بمنزلة قوله تعـالى ـا یُ  ١٠٩﴾ یوسـف |  { ﴿: اإلضافة على أنّ ضـاف ممّ

  .)٨(اللفظ إلى نفسه إذا اختلف لفظاه

                                     
 .٢٣٧النكت  )١(
 .٢٣٧النكت  )٢(
 .١/٧٥البیت لضابئ البرجمي، وهو في الكتاب  )٣(
 .٢٣٧النكت  )٤(
 .٣٨١ینظر إعراب القرآن للنحاس  )٥(
 .٤٢٣، وینظر الكشاف ٢٣٧لنكت ا )٦(
 .٢١٣ینظر البدیع  )٧(
 .٣٧٠ینظر النكت  )٨(



  
  
 

١٦٨

وهــذا عنـد البصــریین غلـط؛ ألّن الشـيء ال یُضــاف إلـى نفســه، : "یقـول المجاشـعي
فه، فأما قوله تعـالى نما یُضاف إلى غیره لیخّصصه أو لیعرّ ﴾ فتقـدیره  |  { ﴿: وإ

ه ولــدار الســاعة اآلخــرة ثــم ُحــذف الموصــوف وُأقیمــت صــفته مقامــه، ومثلــه قولــ: عنــدهم
حّب النبت الحصید، وفي كالم العرب صالة : ، إنما معناه٩﴾ ق x  w ﴿: تعالى

صـــــالة الفریضـــــة األولـــــى، ومســـــجد الیـــــوم : والتقـــــدیر فیهمـــــا. األولـــــى ومســـــجد الجـــــامع
  .)١("الجامع

بشـهاٍب : أن تكـون بمعنـى: ویرى ابن خالویه أّن اإلضـافة علـى وجهـین، أحـدهما
  .)٢(ن إضافة الشيء إلى نفسهأن تكون اإلضافة م: من قبس، واآلخر

هـــم  ، أو بـــدًال منـــه، قـــال أبـــو )شـــهاب(صـــفة لــــ) القـــبس(جعلـــوا "والتنـــوین علـــى أنّ
ا إذا جعلت القبس صفة للشهاب، ... الّشهاب النار، والقبس ما اقتبست منه: عبیدة فأمّ

ِصَف بـه؛ ألّن  بإسـكان البـاء هـو مصـدر ) القـبس(فهو اسم وضع في موضع مصدر وُ
ِصف به) القبَس(و   .)٣("بالفتح اسم المقتبس، فوِضع االسم في موضع المصدر ووُ

وصـــــــف ) ثاقــــــب(، و١٠﴾ الصــــــافاتY  X  W ﴿: والــــــّدلیل قولــــــه تعـــــــالى
: درهــــم ضــــرب األمیـــــر، أي: بشــــهاٍب مقبـــــوٍس، كمــــا قــــالوا: للشــــهاب، فیكــــون التقــــدیر

  )٤(.مضروبه
) شــهاٍب قــبسٍ ب(مـن قــرأ : "، یقــول)مــن(وذهـب المجاشــعي إلــى أّن التنـوین بمعنــى 

ما معناه ثوب : بشهاِب ناٍر؛ ألّن الشهاب قد یقع على غیر النار، فعار هذا من باب: إنّ
، ومن فضٍة، ومن قبسٍ : خّز، وخاتم فضة، والمعنى   .)١("من خزٍّ

                                     
عــراب ٢/٤٨١، والقــراءات وعلــل النحــویین ٦١٨، وینظــر إعــراب القــرآن للنحــاس ٣٧٠النكــت  )١( ، وإ

، والكشــــاف ٢/١٥٤، والكشــــف ٢٣١-٢٢٨/ ٣، والحجــــة للقــــراء الســــبعة ٢/١٤٣القـــراءات الســــبع 
 .٢/٩٥٠، والكتاب الموضح ٣١٠ومفاتیح األغاني  ، ٢/١٨٦، وكشف المشكالت ٧٧٦

 .٢/١٤٣ینظر إعراب القراءات السبع  )٢(
 .٢/١٥٤الكشف  )٣(
 .٢/١٥٤ینظر الكشف  )٤(



  
  
 

١٦٩

ـه  نا لمحنا مـن كالمـه أنّ وهنا نجده یحمل التنوین على معنى اإلضافة في حین أنّ
  .ظ إلى نفسهیوافق البصریین في منع إضافة اللف

  .)٢(واختار األخفش أن یكون التّنوین على البدلیة
هـــا  ، وتبعـــه )٣("أكثـــر وأجـــوز فـــي القـــراءة"واختـــار أبـــو علـــي النحـــوي اإلضـــافة؛ ألنّ

وكلٌّ : "، في حین استحسن األخفش اإلضافة والتنوین، یقول)٤("ألن األكثر علیه"مكي؛ 
  .)٥("حسٌن 

                                     
  
 .٤٧٩النكت  )١(
 .٢/٤٦٤ینظر معاني القرآن لألخفش  )٢(
 .٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة  )٣(
 .٢/١٥٤الكشف  )٤(
 .٢/٤٦٤معاني القرآن لألخفش  )٥(



  
  
 

١٧٠

  اخلامتة
ــّد بعــد هــذه الرحلــة المــوجزة مــع ا لمجاشــعي وتحلیلــه النحــوي للقــراءات القرآنیــة ال بُ

  :من إیجاز أهم النقاط التي توصل إلیها البحث، أهمها
ا،  .١ ـا، وترجیًحـا، وتضـعیفً ً ، وشـرًحا، وتوجیه ُعني المجاشـعي بـالقراءات القرآنیـة تحلـیًال

ا في كتاب النكت وأوالها عنایة كبیرة  . إذ أخذت القراءات القرآنیة حیًزا مهمً
ة متّبعـة، ال یجـوز القـراءة  -عند المجاشعي كما هي عند سائر العلماء–راءة الق .٢ ُسـنّ

ة متّبعة؛ نجده یضـّعف بعـض القـراءات  ها ُسنّ ه على الرغم من إقراره بأنّ بغیرها، لكنّ
ا علـى خطـى سـائر النّحـویین، إذ لـم یسـتطع الـتخلص مـن عقـدة قدسـیة القاعــدة  سـیرً

ضاع النصوص للقاعدة الموضوعة أصًال علـى النحویة لدى النحاة، ومحاولتهم إخ
اســتقراء النصــوص العربیــة الفصــیحة، فمــا خــالف قاعــدتهم ضــعفوه ووصــفوه بعــدم 

ا فصیًحا ال یخالف ُسننهم ً  .الصحة والشذوذ، وما وافق قاعدتهم كان وجیه

ز المجاشــعي قــراءة معینــة اســتناًدا إلــى القاعــدة النحویــة، ولكنــه یســتدرك أن  .٣ قــد یجــوّ
فهو من باب یخضع القراءة للقاعدة النحویة ومـن . اءة ال یعلم أحًدا قرأ بهاتلك القر 

 .وذلك هو شأن أغلب النحاة. باب یمنع القراءة بها

 .یمیل المجاشعي إلى المذهب البصري في آرائه وتوجیهاته .٤
للســـیاق أثـــر مهـــم لـــدى المجاشـــعي فـــي التحلیـــل النحـــوي للقـــراءات القرآنیـــة، متمـــثًال  .٥

ي لآلیــة التــي فیهــا القــراءة، والســورة نفســها، بــل والقــرآن كلــه، فــالقرآن بالســیاق اللغــو 
 .نص متكامل یكمل بعضه بعًضا

ألسباب النزول أثر في التحلیل النحوي للقراءات القرآنیـة لـدى المجاشـعي، وهـو مـا  .٦
یكمـل الســیاق بمعنــاه الواســع، فــالنص القرآنـي لــیس بمعــزل عــن مالبســاته المحیطــة 

 .الظروف واألسباب التي أدت إلى نزولهبه، وهي الحوادث و 

ا بالشـــاهد الشـــعري فـــي التحلیـــل النحـــوي  .٧ ـــا كبیـــرً المجاشـــعي مـــن الـــذین أولـــوا اهتمامً
ه یسیر على خطى النحاة في اإلكثار من االستشـهاد  للقراءات القرآنیة، إذ یظهر أنّ

 .بالشعر والتقلیل من االستشهاد بالحدیث النبوي الشریف
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  املصادر
  .كریمالقرآن ال* 
ـد  - ـاس، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمّ زهیـر غـازي .د: ، تحــ)هــ٣٣٨(إعـراب القـرآن، النَّحَّ

 .م٢٠٠٥= هـ١٤٢٦، ١لبنان، ط -زاهد، عالم الكتب، بیروت

إعــــراب القـــــراءات الّســـــبع وعللهـــــا، ابـــــن خالویـــــه، أبـــــو عبـــــد اهللا الحســـــین بـــــن أحمـــــد  -
حمن بـــن ســـلیمان العثیمـــین، مكتبـــة .د: ، تحــــ)هــــ٣٧٠(  -الخـــانجي، القـــاهرةعبـــد الـــرّ

 .م١٩٩٢= هـ١٤١٣، ١مصر، ط

إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، البغدادي، إسماعیل باشـا بـن محمـد  -
محمد شرف الدین بالتقابا، ورفعت بیلكه : عني بتصحیحه) هـ١٣٣٩(بن میر سلیم 

 ).ت.ب(الكلیسي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
جایــد زیــدان .د: ، تحـــ)هـــ٣٧٠(، أبــو عبــد اهللا الحســین بــن أحمــد البــدیع، ابــن خالویــه -

 .م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨العراق،  -مخلف، مركز البحوث والّدراسات اإلسالمیة، بغداد

: ، تحـــ)هـــ٧٤٨(تــاریخ اإلســالم، الــذهبي، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  -
= هـــ١٤٠٧ ،١لبنـان، ط -عمـر عبـد السـالم تـدمري، دار الكتــاب العربـي، بیـروت.د

 .م١٩٧٨
خالـد . التوجیه النحوي للقراءات القرآنیة، دراسة في كتب العلل والمعاني والحجج، د -

 .م٢٠١١= هـ١٤٣٢ ١عبود حمودي، مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة، ط

، دار إحیـاء )هــ٦٧١(الجامع ألحكـام القـرآن، القرطبـي، محمـد بـن أحمـد األنصـاري  -
 .م١٩٨٥= هـ١٤٠٥ التراث العربي، بیروت لبنان،

ة في القراءات الّسبع، المنسوب إلى ابـن خالویـه  - عبـد العـال .د: ، تحــ)هــ٣٧٠(الُحجَّ
 .م١٩٧١لبنان،  -سالم مكرم، دار الّشروق، بیروت

ـذین ذكـرهم أبـو بكـر  - ة للقُرَّاء الّسـبعة أئمـة األمصـار بالحجـاز والعـراق والّشـام اّل الُحجَّ
: ، تحـــ)هـــ٣٧٧(ن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار بــن مجاهــد، أبــو علــّي الفارســي، الحســ
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= هــــ١٤٢١، ١لبنـــان، ط -كامـــل مصـــطفى الهنـــداوي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت
 .م٢٠٠١

محمد نبیل طریفـي، : ، تحـ)هـ١٠٩٣(خزانة األدب، البغدادي، عبد القادر بن عمر  -
میل بدیع الیعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  .م١٩٩٨، ١وإ

فــایز .، تقــدیم د)هـــ٩٣(ي ربیعــة، أبــو الخطــاب عمــر بــن عبــد اهللا دیــوان عمــر بــن أبــ -
 .م١٩٩٦= هـ١٤١٦، ٢محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

، )هـ١١٠(دیوان الفرزدق، الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التمیمي  -
 .م١٩٣٦= هـ١٣٥٤شرح عبد اهللا الصاوي، القاهرة، 

، دار الفكـر، )هــ٤٥٨(أحمد بن الحسـین بـن علـي  السُّنن الكبرى، البیهقي، أبو بكر -
 .ت.د، ب.ب

، )هـــ٧٤٨(ســیر أعــالم النــبالء، الــذهبي، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  -
شــعیب األرنــؤوط، ومحمــد نعــیم العرقسوسـي، مؤسســة الرســالة، بیــروت، لبنــان، : تحــ
 .م١٩٩٣= هـ١٤١٣، ٩ط

إبـراهیم .مهـدي المخزمـي، ود.د: ، تحــ)هــ١٧٠(العین، الفراهیـدي، الخلیـل بـن أحمـد  -
 .هـ١٤٠٩، ٢السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، إیران، ط

ى  - ســـمّ ین فیهـــا، المُ ، األزهـــرّي، أبـــو منصـــور )علــل القـــراءات(القــراءات وعلـــل النَّحـــویّ
د بن أحمد  یاض، ط: ، تحـ)هـ٣٧٠(محمّ = هـ١٤١٢، ١نوال بنت إبراهیم الحلوة، الرّ

 .م١٩٩١
ـــد : ، تحــــ)هـــ١٨٠(شـــر عمــرو بـــن عثمـــان الكتــاب، ســـیبویه، أبــو ب - عبــد الّســـالم محمّ

 .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥، ٤هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ـاب الموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات وعللهـــا، ابــن أبـــي مـــریم، نصـــر بـــن علـــّي بـــن  - الكتـ
د  عمر حمدان الكبیسي، الجماعـة الخیریـة لتحفـیظ القـرآن .د: ، تحـ)هـ٥٦٥بعد(محمّ

 .م١٩٩٣= هـ١٤١٤، ١الكریم، جّدة، ط
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الكّشـــاف عـــن حقـــائق التّنزیـــل وعیـــون األقاویـــل فـــي وجـــوه التّأویـــل، الّزمخشـــرّي، أبـــو  -
خلیـل مـأمون شـیحا، : ، ُعنـي بتصـحیحه)هــ٥٣٨(القاسم جـار اهللا محمـود بـن عمـر 

 .م٢٠٠٢= هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط -دار المعرفة، بیروت
صــطفى بــن عبـــد اهللا كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حــاجي خلیفــة، م -

محمــد شــرف الــدین بالتقابــا، رفعــت بیلگــه الكلیســي، : ، عنــي بتصــحیحه)هـــ١٠٦٧(
 .١٩٨٢= هـ١٤٠٢دار الفكر، 

ــد مّكــّي بــن  - الكشــف عــن وجــوه القــراءات الّســبع وعللهــا وحججهــا، القیســّي، أبــو محمّ
ــة بدمشــق، .د: ، تحـــ)هـــ٤٣٧(أبــي طالــب  غــة العربیّ محیــي الــّدین رمضــان، مجمــع الّل

 .م١٩٧٤= هـ١٣٩٤

یضاح المعضالت في إعراب القـرآن وعلـل القـراءات، البـاقولّي،  - كشف المشكالت وإ
عبــد .د: ، تحـــ)هــ٥٤٣(أبـو الحســن علــّي بـن الحســین الملقــب بجـامع العلــوم النَّحــوّي 

ــــــان ــــــار، َعمَّ حمن الّســــــعدي، دار عمَّ = هـــــــ١٤٢١، ١األردن، ط -القــــــادر عبــــــد الــــــرّ
 .م٢٠٠١

: ، تحــــ)هــــ٢١٥(األوســـط، أبـــو الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة  معـــاني القـــرآن، األخفـــش -
 .م١٩٩٠= هـ١٤١١، ١هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.د

ي  - ـــاج، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن الّســـرّ عرابـــه، الزَّجَّ : ، تحــــ)هــــ٣١١(معـــاني القـــرآن وإ
 .م٢٠٠٥= هـ١٤٢٦عبد الجلیل عبدة شلبي، دار الحدیث، القاهرة، .د

غـــــاني فـــــي القـــــراءات والمعـــــاني، الكرمـــــاني، محمـــــد بـــــن أبـــــي المحاســـــن مفـــــاتیح األ -
، ١لبنـان، ط -عبد الكریم مصطفى مـدلج، دار ابـن حـزم، بیـروت.د: ، تحـ)هـ٥٦٣(

 .م٢٠٠١= هـ١٤٢٢

عرابـه(النكت في القرآن الكریم  - ، المجاشـعي، أبـو الحسـن علـي )فـي معـاني القـرآن وإ
قـــادر الطویـــل، دار الكتـــب العلمیـــة، عبـــد اهللا عبـــد ال.د: ، تحــــ)هــــ٤٧٩(بـــن فّضـــال 

 .م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨بیروت، لبنان، 

  


