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 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف سورة الرمحــن 
هدى عامر عبدالهادي  .م.م    

رالمديرية العامة لتربية االنبا  
Journalofstudies2009@gmail.com 

 الممخص :
ييدف ىذا البحث الى بيان بعض المفاىيم والمصطمحات من حيث داللتيا المغوية واالصطالحية 
ومنيا مصطمح القراءة ومصطمح التوجيو وكذلك القراءات القرآنية . وكذلك بيان أثر القراءات القرآنية 

رىا وتأصيميا في الدرس النحوي وما أفاده النحاة االوائل من ىذه القراءات في تثبيت القواعد وتقري
بوصفيا أصاًل ميمًا من اصول االستدالل النحوي والمغوي . ثم الوقوف عمى اىم القراءات القرآنية 

توجييًا نحويًا يستقيم مع ما قرره النحاة من قواعد وما استنبطوه التي وردت في سورة الرحمن وتوجيييا 
 من آراء  شكمت ىذه القراءات مادتيا االساسية . 

 .يادي الى سواء السبيلواهلل ىو ال
 الكممات المفتاحية: )التوجيو النحوي، القراءات القرآنية، سورة الرحمن (.

Grammar guidance for Quranic readings in Surat Al-Rahman 

Hoda Amer Abdel Hadi 

General Directorate of Anba Education 

 Abstrac: 
This research aims to illustrate some concepts and terms in terms of their 

linguistic and terminological significance, including the term reading and the 

term guidance, as well as Quranic readings. It also describes of the impact of 

the Qur'anic read’mgs on the grammatical lesson and what the early 

grammarians have benefited from these readings in establishing the grammar, 

deciding and rooting it as an important asset of grammatical and linguistic 

reasoning. Then the most important Quranic readings that were mentioned in 

Surat Al-Rahman were assessed and given a grammatical direction that is 

consistent with the grammars decided by the grammarians and the opinions 

they deduced from which these readings formed their basic material. And 

Allah is the Guide to the right path . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة :

الحمُد هلِل ربٍّ العالمين ، وأفضل الصالة وأتمُّ التسميم عمى سيدنا محمد  سيد األولين 
المتقين ومن سار عمى نيجيم واآلخرين وعمى آل بيتو الطيبين الطاىرين  وصحابتو 

 وىدييم الى يوم الدين . وبعد :
فقد عنيت المغة العربية بالقرآن الكريم المبين ، كتابيا االكبر ، وحارسيا االمين فحفظت 

حظ العظيم من الرفعة  واالزدىار ، فكتب ليا الخمود بحفظو ، وأصابيا في ضاللو ال
القرآن يتمى أناء الميل والنيار , قال اهلل والمنعة والقوة ، وستبقى كذلك ما بقي ىذا 

 .(ٔ) َّ  نن من زن رن مم ام يلُّٱ ٱٹٱٹتعالى 
وقد توافد عمماؤنا عمى خدمة القرآن الكريم وظيرت مؤلفات درست النص القرآني من 

والصرفية والصوتية والداللية وقد شكمت القراءات القرآنية عماد ىذه جوانبو كافة النحوية 
الدراسات ألىميتيا وصحة سندىا برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  لذا فقد آثرت ان 
أتناول ىذه القراءات القرآنية التي وردت في سورة الرحمن بالدراسة والتوجيو فكان عنوان 

ءات القرآنية في سورة الرحمن ( ، وقد قسمتو عمى بحثي ىذا : ) التوجيو النحوي لمقرا
مبحثين مسبوقين بمقدمة وتمييد تناولت فيو التعريف بالمفاىيم والمصطمحات العامة 
والقراء السبعة . ثم جاء المبحث االول الذي خصصتو لمقراءات القرآنية وأثرىا في 

اءات الواردة في سورة الدرس النحوي ، اما المبحث الثاني فضمَّ التوجيو النحوي لمقر 
الرحمن ، ثم ختمت البحث بخاتمة اوجزت فييا اىم ما توصمت اليو من نتائج في 
بحثي ، ثم قائمة بأىم المصادر والمراجع التي تناولتيا وأفدت منيا في ىذا البحث 

الكريم وىذا جيدي وحسبي ختامًا أسأل اهلل العظيم ان يكون ىذا العمل خالصًا لوجيو 
 خر وسعًا في سبيل ما اصبوا اليو والحمد هلل رب العالمين  .أني لم أدَّ 

 
 
 

                                                           
 ( .2ضٛرج اٌذجر آٌح )  (1)
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 التمييد : التعريف بالمفاىيم والمصطمحات والقراء السبعة :
الُبدَّ لنا ونحن نتناول التوجيو النحوي لمقراءات القرآنية في سورة الرحمن من التعريف 

لذا سأتناول تعريف ىذه المفاىيم  بالقراءات القرآنية والتوجيو النحوي والقراء العشر ،
 والمصطمحات في المغة واالصطالح ثم التعريف بالقراء العشر .

القراءة لغة : مصدٌر لمفعل ) قرأ ( وتعني الجمع ، وكلُّ شيء جمعتو فقد قرأتو ، ولذلك 
 . (ٔ)ُسمي ٍّ القرآن قرآنًا ؛ ألنو جمع القصص والنيي والوعد والوعيد

: وقرأت القرآن عن ظير قمب او نظرُت فيو ، ىكذا ُيقال وال يقال  قال الخميل : )) قرأ
: قرات ااّل ما نظرت فيو من شعر او حديث ، وقرأ فالن قراءًة حسنًة ، فالقرآن مقروء ، 

، وقال ابو عمرو  (ٕ)وأنا قارئ ، ورجل قارئ عابد ناسك وفعمو التَّقرَّي والقراءة ((
 . (ٖ)، أي لم يستظيره ((ره الشيباني : )) قرأ القرآن فما أظي

وقال ابن سيده : )) قرأت الكتاب : أقرؤُه قْرًأ وقِراءًة وقرأنًا ، عكس سيبويو : أقرأتو في 
 .(ٗ)معنى قرأتو ((

وقد اشار اصحاب المعجمات الى المعاني التي تدل عمييا القراءة ، فقد ذكر ابن 
،  (٘)فرضت جزئي أي قراءتو ((منظور والزبيدي من معاني القراءة الفرض يقال : )) 

ومنيا النفض و )) النفض : القراءة يقال : فالن ينفض القرآن كمو ظاىرًا أي يقرؤه 
, ومنيا اليجاء صّرح بو ابن منظور بقولو : )) أبو زيد : اليجاء القراءة ، قال :  (ٙ)((

و حرفًا ؛ ُيريد واهلل ما أىجو منوقمت لرجل من بني قيس أتقرُأ من القرآن شيئًا ؟  فقال 
، ومنيا المدارسة والدراسة نقمو الزبيدي في تاج العروس فقال :  (ٚ)ما أقرأ منو حرفًا((

                                                           
، ِٚختار  067/  1، ِٚجًّ اٌٍغح :  56/  1ٌٕظر: اٌصذاح تاج اٌٍغح ٚصذاح اٌؼرتٍح :   (1)

 ،ٚتاج اٌؼرٚش : 942اٌصذاح : 
1  /101 . 

 . 976 – 974/  6اٌؼٍٓ :   (9)
 . 991/  9اٌجٍُ :   (1)
 . 0/  4اٌّخصص :   (4)
 . 400/  11، ٌٕٚظر : تاج اٌؼرٚش :  971/  0ٌطاْ  اٌؼرب :   (6)
 . 19/  12، ٌٕٚظر : تاج اٌؼرٚش :  949/  0ٌطاْ اٌؼرب :   (5)
 . 911/ 47، ٌٕٚظر: تاج اٌؼرٚش :  161/ 16ٌطاْ اٌؼرب :   (0)
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، في قراءة ابن كثير (  ٔ) َّ زث رثُّٱ )) والمدرسة والدراسة : القراءة ، ومنو قولُو تعالى 
, وفسره ابن عباس " رضي اهلل عنيما " بقولو : قرأِت عمى الييود ،  (ٕ)وأبن عمرو

 . (ٖ)وقرؤوا عميك((
وارتبط مفيوم المحن بالقراءة فتارة ُيطمق عمى ترك الصواب في القراءة ، قال الخميل : 

، وتارة يطمق عمى تحسين (ٗ)(()) والمحن ترك الصواب في القراءة والنشيد ُيخفَّف ُويثقَّل
 نصَّ عمى ذلك ابن منظور فقال : القراءة 

 
 .(٘))) المحن الترطيب وترجيح الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء((

، والّقراء يكون من  (ٙ)والقراءة ُسنَّة مأثورة ال يجوز تعدييا وال يقرأ إاّل بما قرأ بو القراء
القراءة جمع قارئ وال يكون من التنسك وىو أحسن ، وجمع القراء قراؤون ، وقرائي ، 

 . (ٚ)جاؤوا باليمزة في الجمع لما كانت غير منقمبة بل موجودة في قرأت
أّما القراءة اصطالحًا فيي كما ذكر الفيروز آبادي بأنيا : )) وضع الحروف مواضعيا 

، وقال زكريا االنصاري في تعريفو القراءة : )) القِراءة بالكسر  (ٛ)في بيان وميمل((
وتخفيف الراء الميممة ىي عند القراء أْن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تالوة بأْن يقرأ 

في  ، وعّرفيا ابو البقاء الكفوي )ٜ(متتابعًا ، أو أداًء بأْن يأخذ من المشايخ ويقرأ ((
الكميات فقال : )) القراءة : ضم الحروف والكممات بعضيا الى بعض في الترتيل ، وال 

                                                           
 ( .176ضٛرج األٔؼاَ آٌح )  (1)
، ِٚشىً إػراب  954، ٚدجح اٌمراءاخ :  105/ 1ٌٕظر: ِؼأً اٌمراءاخ ) االز٘ري( :   (9)

 . 111، ٚاٌّفرداخ فً غرٌة اٌمرآْ :  954/ 1اٌمرآْ ٌّىً اٌمٍطً : 
 . 52/  15تاج اٌؼرٚش :   (1)
، ٚتاج  116/ 4، ٚاٌّخصص :  141/ 1، ٌٕٚظر: اٌّذىُ ٚاٌّذٍط االػظُ :  917/ 1اٌؼٍٓ :   (4)

 ، ٚلاي اٌستٍذي : اٌٍذٓ ٘ٛ ترن اإلػراب . 179/ 15اٌؼرٚش : 
 . 111/  11ٌطاْ اٌؼرب :   (6)
 . 457/  96، ٚتاج اٌؼرٚش :  120،  151/ 17ٌٕظر: اٌّصذر ٔفطٗ :   (5)
/  1، ٚتاج اٌؼرٚش :  117/  1، ٌٚطاْ اٌؼرب ،  407/  5ٌٕظر : اٌّذىُ ٚاٌّذٍط االػظُ :   (0)

156 . 
 . 1711اٌماِٛش اٌّذٍط :   (1)
(2) 
 . 1161/  6وشاف اصطالداخ اٌفْٕٛ :  
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، ومن  )ٔ(يقال ذلك لكل جمع بديل أنو اُليقال لمحرف الواحد إذا تفّوه بو قراءة ((
المحدثين يرى الدكتور عبد اليادي الفضمي أنَّ القراءة : )) ىي النطق بألفاظ القرآن 

صمى اهلل عميو وسمم أو كما نطقت أمامو صمى اهلل عميو وسمم فأقرىا كما نطقيا النبي 
سواء كان النطق بالمفظ المنقول عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فعاًلاو تقريرًا ،واحدًا أم 

  )ٕ(متعددًا ((
أما تعريف القراءات القرآنية وعمميا فإننا لو تتبعنا كتب القراءات وعموم القرآن لوجدنا 

د حدُّو القراءات القرآنية وعمميا بحدود وتعريفات منيا ما ذكره الزركشي بقولو العمماء ق
أو كيفيتيا من : )) القراءات ىي اختالف الفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف 

, وعمم القراءات ىو عمم يبحث فيو عن صور نظم كالم  )ٖ(تخفيف وتثقيل وغيرىما ((
اهلل تعالى من حيث وجوه االختالف المتواترة وفائدتو صون كالم اهلل تعالى من 

 . )ٗ(التحريف والتغيير
وّعرفو ابن الجوزي بقولو : )) القراءات : عمم بكيفية أداء كممات القرآن واختالفيا معزوًا 

بأنَّو : )) عمم فضالء البشر في القراءات األربع عشر , وذكر صاحب ؟  )٘(لناقمو((
يعمم منو اتفاق الناقمين لكتاب اهلل تعالى واختالفيم في الحذف واالثبات والتحريك 
والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من ىيئة النطق واإلبدال وغيره من حيث 

 . )ٙ(السماع((
قراءة نافع وقراءة عاصم  وقراءة ابن وُيطمق مصطمح القراءة عمى قراءة أئمة االمصار ك

 . )ٚ(عمرو بن العالء ، وقد تشمل قراءة الرواة أمثال حفص والسوسي
ركن اساسي من اركان التفسير قال عنيما أبن ُجزي الكمبي:)) ىي االداة  والقراءة

 ،)ٔ(االولى من أدوات التفسير ((
                                                           

(1) 
 . 071اٌىٍٍاخ ِؼجُ فً اٌّصطٍذاخ ٚاٌفرٚق اٌٍغٌٛح :  
 . 65اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح تأرٌخ ٚتؼرٌف :   (9)
 . 111/  1اٌثر٘اْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :   (1)
(4) 
 . 49، ٚاٌتثصرج فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  17/  1ٌٕظر: اٌىشف ػٓ ٚجٖٛ اٌمراءاخ اٌطثغ :  
 . 1ِٕجذ اٌّمرئٍٓ :   (6)
 . 6تذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتغ ػشر :   (5)
 . 41ٌٕظر : اٌتثصرج فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (0)
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البرىان في عموم القرآن ووسمو بـ ) من كتابو وعقد ليا الزركشي الباب الثالث والعشرين 
، وقال عنيا اآللوسي في  )ٕ(معرفة توجيو القراءات وتبيين وجو ما ذىب اليو كل قارئ

االمور التي يحتاجيا المفسر: )) السابع : عمم القراءة؛ ألنو بو ُيعرف كيفية النطق 
 . )ٖ(بالقرآن وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتممة عمى بعض ((

فالقراءات تمثل ركنًا اساسيًا وميمًا ومصدرًا من مصادر االستدالل واالستشياد  وىكذا
لمقضايا المغوية والقواعد النحوية وترجيح بعضيا عمى بعض حفمت بيا كتب التفسير 
عرابو وكتب النحو وما ذلك إاّل ألىميتيا ودورىا في االستدالل .  والمغة ومعاني القرآن وا 

أّما مفيوم التوجيو لغة : فيو مصدر الفعل الثالثي المضعَّف العين ) وّجو ( ، وىو 
مأخوذ من الوجو المعروف ، وجمعو وجوه ، وحكى الفراء : حيَّ الوجوه وحيَّ األوجو ، 

 الرأي أي: والوجو والجية بمعنى واحد ، يقال : ىذا وجو 
 .  )ٗ(الواو وضمياالرأي نفسو ، واالسم منو الِوجية والُوجية بكسر 

والواو والجيم والياء أصل واحد يدل عمى مقابمٍة لشيٍء ، ورّبما عبّر عن الذات بالوجو 
، تقول : وجيي اليك ، وواجيت فالنًا : جعمت وجيي تمقاء وجيو ، والوجية : كل 

 .)ٙ( َّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱٹٱٹ،  )٘(موضع استقبمتو
 مم ام  يلٱُّٱ مستقبمو وفي التنزيل : ىـ( أنَّ وجو كل شيء ٛ٘ٗوذكر ابن سيده ) 

، والوجو المحيَّا ، والجمع أوجٌو ووجوٌه ، والجية واِلوجية : الموضع )ٚ( َّ ننمن زن رن
، ويقال : وجيت الريح الحصن توجييًا إذا ساّقو ، ويقال :  )ٛ(الذي تتوجو اليو وتقصده

                                                                                                                                                      
 . 19/  1ًٍ ٌؼٍَٛ اٌتٕسًٌ : اٌتطٙ  (1)
 . 112/  1ٌٕظر : اٌثر٘اْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :   (9)
 .  19/  1رٚح اٌّؼأً :   (1)

،  9966 – 9964/ 5ٌٕظر : ِؼأً اٌمرآْ ) اٌفراء( : ٚاٌصذاح تاج اٌٍغح ٚصذاح اٌؼرتٍح :   (4)

 . 616/ 15ٚتاج اٌؼرٚش : 
 . 542/  9، ٚاٌّصثاح إٌٍّر فً غرٌة اٌشرح اٌىثٍر :  11/ 5ٌٕظر : ِؼجُ ِماٌٍص اٌٍغح :   (6)
 ( .141ضٛرج اٌثمرج آٌح )   (5)
 ( .116ضٛرج اٌثمرج آٌح )   (0)
 . 191/  9، ٚأضاش اٌثالغح :  120 – 125/  4ٌٕظر : اٌّذىُ ٚاٌّذٍط االػظُ :   (1)
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و ، أي انقاد واتبع ، وشيٌء موجٌو إذا ُجعلقاد فالٌن  عمى جية واحدة ال  فالنًا فوجَّ
 . )ٔ(يختمف

والوجُو بالضم والكسر: الجانب والناحية ، ووَجَيو كوَعده ، ضرب وجيو فيو موجوٌه ، 
َيو توجييًا : أرسَمُو وشرفو ، ولقيو وجاعًا وُمواجيًة : قابل وجيو بوجيو  . )ٕ(ووجَّ

، وىو  )ٖ(مختمفين ((أما مفيوم التوجيو اصطالحًا فيو )) إيراد الكالم محتماًل لوجيين 
 . )ٗ(ايضًا : )) إيراد الكالم عمى وجٍو يندفع بو كالم الخصم ((

ومعنى التوجيو النحوي لمقراءات : بيان أنَّ القراءة القرآنية ليا وجٌو في العربية ، وموافقة 
 . )٘(لضوابط النحو

ومعرفة مستندىا وغايتو : ىو بيان وجوه القراءات ، واتفاقيا مع قواعد النحو والمغة 
المغوي تحقيقًا لمشرط المعروف ) موافقة المغة العربية ولو بوجو من الوجوه ( ، كما 
ييدف الى رد االعتراضات واالنتقادات التي يوردىا بعض النحاة والمغويين والمفسرين 

. وقيل ىو فن ُيعنى بالكشف عن وجوه القراءات وعمميا،  )ٙ(عمى بعض وجوه القراءات
 . )ٚ(بيانيا واإليضاح عنياوحججيا و 

ىـ( ىو : )) فن جميل ، وبو تعرف جاللة المعاني وجزالتيا وقد ٜٗٚوقال الزركشي )
 . )ٛ(اعتنى األئمة بو وأفردوا فيو كتبًا ((
أْن يكون  ---ىـ( في االتقان فقال : )) فائدتو ٜٔٔوفائدتو قد نقميا لنا السيوطي )

حًا ، إاّل أنَّو ينبغي التنبيو عمى شيء ، وىو أّنو دلياًل عمى حسب المدلول عميو أو ُمرجّ 
ُح إحدى القراءتين عمى األخرى ترجيحًا يكاُد يسقطيا , وىذا غيُر مرضي ؛ ألنَّ  قد ُترجَّ

 . )ٜ(كالًّ منيما متواتر((
                                                           

 . 661/  11ٌٕظر : ٌطاْ اٌؼرب :   (1)
 . 1966ٌٕظر : اٌماِٛش اٌّذٍط :   (9)
 . 52، ٚاٌتؼرٌفاخ :  490/  1ِفتاح اٌؼٍَٛ :   (1)
 .  52اٌتؼرٌفاخ :   (4)
 . 922ٌٕظر: ِؼجُ ِصطٍذاخ إٌذٛ ٚاٌصرف ٚاٌؼرٚض ٚاٌمافٍح :   (6)
 . 971ٌٕظر : ِمِٛاخ فً ػٍُ اٌمراءاخ :   (5)
 .  91ٌٕظر: اٌتٛجٍٗ اٌثالغً ٌٍمراءاخ اٌمرآٍٔح :   (0)
 . 112/  1اٌثر٘اْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :   (1)
 . 911االتماْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :   (2)
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بعضيم فقال وأصبح توجيو القراءات القرآنية عممُا من العموم ، لو غاية وأىداف ذكرىا 
القراءات ىو عمم غايتو بيان وجوه القراءات القرآنية واتفاقيا مع قواعد : )) عمم توجيو 

النحو والمغة ومعرفة مستندىا المغوي ، تحقيقًا لمشروط المعروفة ) موافقة المغة العربية 
ولو بوجو ( وييدف ىذا العمم الى رد االعتراضات واالنتقادات التي يوردىا بعض النحاة 

 . )ٔ(بعض وجوه القراءات ((والمغويين والمفسرين عمى 
وقد ُسمي بأسماء مختمفة إذ ُسمي : )) بعمل القراءات ، حجج القراءات ، االحتجاج 

 , فالتوجيو ىنا : ىو البحث عن وجٍو لمقراءة . )ٕ(لمقراءات ((
التعريف بالقراءة السبعة ورواتيم : ذكر اإلمام الذىبي واإلمام الزركشي سبعًا من 

 ين حفظوا القرآن الكريم من حياة النبي صمى اهلل عميو وسمم وىم : الصحابة الكرام الذ
ىـ ( ، وأبو الدرداء ٕٖ، و) عبد اهلل بن مسعود ) ت ىـ ( ُٕٓأبيُّ بن كعب ) ت 

ىـ( ، وعمي بن أبي طالب ) ٖ٘ىـ( ، وعثمان بن عفان )ت ٕٖعويمر بن زيدان ) ت 
 ابت ىـ( ، وزيد بن ثٗٗىـ( ، وأبو موسى األشعري )ت ٓٗت

ىـ( رضوان اهلل تعالى عمييم أجمعين ، قال اإلمام الذىبي عنيم : )) فيوالء ٘ٗ)ت 
الذين بمغنا أنيم حفظوا القرآن في حياة النبي صمى اهلل عميو وسمم ، وأخذ عنيم عرضًا 

, وقال اإلمام الزركشي : )) ذكُر الذين  )ٖ(((---، وعمييم دارت أسانيد قراءة األئمة 
عرضوا عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم القرآن وىم سبعة عثمان بن عفان وعمي بن 

وزيد بن ثابت وأبو موسى األشعري وأبو وعبد اهلل بن مسعود وأبيُّ  ----أبي طالب 
 . )ٗ(الدرداء ((

 عمى قراءاتيم وىم : والقراء السبعة ىم القراء الذين وقع اختيار ابن مجاىد 

                                                           
 . 971ِمذِاخ فً ػٍُ اٌمراءاخ :   (1)
 . 67 – 42ِختصر اٌؼثاراخ ٌّؼجُ اٌمراءاخ :   (9)
، ٌٕٚظر: اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح تأرٌخ ٚتؼرٌف :  97ِؼرفح اٌمراء اٌىثار ػٍى اٌطثماخ ٚاالِصار :   (1)

11 . 
 . 941 – 949/  1اٌثر٘اْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :   (4)
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، راوياه : ابن ذكوان  )ٔ(ىـ( قارئ الشامٛٔٔأواًل / عبد اهلل بن عامر اليحصبي )ت 
وىشام بن عمار ، وقد رويا القراءة عن ابن عامر باسناد عاصم الكوفي وىو عاصم بن 

 . )ٕ(أبي النجود
، راوياه :  )ٖ(ىـ( امام أىل مكة في القراءةٕٓٔثانيًا / عبد اهلل بن كثير المكي )ت 

 . )ٗ(البزي وقنبل
، راوياه ىما حفص وشعبة  )٘(ىـ( قارئ الكوفةٜٕٔثالثًا / عاصم بن أبي النجود ) ت 

 . )ٙ(بن عياش
ىـ( ٕٙٗراوياه ىما أبو عمر الدوري ) ت  (ٚ)ىـ(ٗ٘ٔرابعًا/ أبو عمرو بن العالء )ت 

 السوسيوأبو شعيب 
 . (ٛ)ىـ(ٕٔٙ) ت 

، راوياه ىما خاّلد الكوفي )  (ٜ)ىـ(ٙ٘ٔالكوفي الزيَّات ) ت خامسًا / حمزة بن حبيب 
ىـ( رويا القراءة عن أبي عيسى سميم بن ٜٕٕىـ( وخمف بن ىشام البزَّار ) ت ٕٕٓت 

 . )ٓٔ(ىـ( عن حمزة بن حبيب الكوفيٜٛٔعيسى الحنفي الكوفي ) ت 

                                                           
، ٚاإللٕاع فً  5 – 6، ٚاٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  10 – 16ٌٕظر : اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (1)

 . 171، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :  91اٌمراءاخ اٌطثغ : 
، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر فً  92، ٚااللٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  5ٌٕظر : اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (9)

 . 17، ٚاتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر:  172 -171اٌمراءاخ اٌؼشر: 
 . 611، ٚجّاي اٌمراء ٚوّاي االلراء :  56- 54ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :  (1) 
، ٚاتذاف  191/  1، ٚإٌشر فً اٌمراءاخ اٌؼشر:  12ٌٕظر: االلٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (4)

 . 17فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر : 
، ٚااللٕاع فً  5، ٚاٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  07 – 52ٌٕظر : اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :  (6)

 . 172ً اٌمراءاخ اٌؼشر: ، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر ف 14 – 11اٌمراءاخ اٌطثغ : 
، ٚتذثٍر  166/  1، ٚإٌشر فً اٌمراءاخ اٌؼشر:  5ٌٕظر : اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (5)

 . 117 – 172اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر: 
 . 94 – 91، ٚااللٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  17 – 02ٌٕظر : اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :    (0)
 . 171 – 170، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر:  94ٌمراءاخ اٌطثغ : ٌٕظر: االلٕاع فً ا  (1)
، ٚااللٕاع فً  0 – 5، ٚاٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  09 – 01ٌٕظر : اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (2)

 . 117، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :  12 – 11اٌمراءاخ اٌطثغ : 
(17)

 . 12، ٚااللٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  0اٌمراءاخ اٌطثغ : ٌٕظر : اٌتٍطٍر فً   
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ورش  ىما :، راوياه  (ٔ)ىـ(ٜٙٔسادسًا / نافع بن عبد الرحمن قارئ المدينة ) ت 
وقالون وكان ربيبًا لنافع وىو الذي لقبو بقالون لجودة ىـ( ٜٚٔعثمان بن سعيد ) ت 

 قراءتو ؛ ألنَّ قالون بمسان الروم تعني الجيد توفي ايام المأمون 
 . )ٕ(ىـ(ٕ٘ٓ) ت 

، وراوياه ىما الدوري أبو  (ٖ)ىـ(ٜٛٔسابعًا / عمي بن حمزة الكسائي قارئ الكوفة ) ت 
 . )ٗ(ىـ(ٕٓٗوأبو الحارث الميث بن خالد البغدادي ) ت عمر حفص ، 

ىؤالء ىم القراء السبعة ورواتيم الذين اعتمدىم ابن مجاىد وذكرتيم كتب القراءات 
 المعتمدة وقد صحت قراءتيم بسندىا الى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .

 
 المبحث األول / القراءات القرآنية وأثرىا في الدرس النحوي .

نزل القرآن الكريم عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فنقمو وعّممو ألصحابو حفظًا 
وتالوة وتفسيرًا وتناقموه ىم بدورىم فعمموه لمن جاء بعدىم من المسممين وىكذا جياًل بعد 
جيل كلٌّ يأخذ ممن سبقو إلى أْن وصل الينا متواترًا بالقراءات المعروفة بسندىا الكامل 

ل اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وليست ىناك كتاب مقدس وصل الى الذروة المتصل برسو 
من التوثيق كالقرآن الكريم وىذا ىو سرُّ عظمتو ومفتاح خموده وبقائو يقول اهلل سبحانو 

 وتعالى : 
ل القرآن الكريم تسجياًل رائعًا في مصحف ال ، )٘( َّ نن من زن رن مم ام يلُّٱ  وقد ُسجٍّ

عن بعضيم يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو وظلَّ ينقمو اىل المشرق والمغرب 
جياًل جياًل ، ال يختمف فيو مؤمن وال كافر منصف غير معاند لممشاىدة ال يشكون وال 
                                                           

، ٚااللٕاع فً  4، ٚاٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  64 – 61ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (1)

 .  0، ٚاٌثذٚر اٌسا٘رج فً اٌمراءاخ اٌؼشر اٌّتٛاترج :  11اٌمراءاخ اٌطثغ : 
(9)

، ٚإٌشر فً  19 – 11، ٚااللٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  4ٌٕظر: اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   

 . 175 – 176، ٚتذثٍر اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :  111/  1اٌمراءاخ اٌؼشر: 
، ٚاٌثذٚر  44 – 41، ٚااللٕاع فً اٌمراءاخ اٌطثغ :  02 – 01ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (1)

 . 1، ٚاتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر :  1اٌسا٘رج فً اٌمراءاخ اٌؼشر اٌّتٛاترج : 
، ٚتذثٍر  109/  1، ٚإٌشر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :  0ٌٕظر : اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (4)

  . 2االرتؼح ػشر :  ، ٚاتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ 119اٌتٍطٍر فً اٌمراءاخ اٌؼشر: 
 ( .2ضٛرج اٌذجر آٌح )  (6)
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و وأبمغ أنَّ اهلل عزَّ وجلَّ أوصى يختمفون في أنَّ رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم جاء ب
 . )ٔ(بو إليو ، وأنَّ من أتبعو أخذه عنو كذلك ، ثم أخذ عنو أولئك حتى وصل الينا

وىكذا فالقراءات القرآنية قد صحَّ سندىا الى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وأول من 
السبعة ورواتيم وجعل ىـ( فقد عّرف بالقراء ٕٖٗقال بالقراءات السبع ىو ابن مجاىد ) 

قراءة شروط لقبوليا ، ومن شروط القراءة التي ذكرىا العمماء الذين الفَّوا وصنفَّوا في 
 :  )ٕ(القراءات

 أواًل / أن يصح سندىا .
 ثانيًا / موافقة القراءة لمعربية ولو بوجو .

 ثالثًا / موافقة القراءة لخط المصحف العثماني ولو احتمااًل . 
 ت ىذه الشروط الثالثة في أي قراءة فيي )) القراءة الصحيحة التي الومتى ما تحقق

بل ىي من األحرى السبعة التي نزل بيا القرآن ، ووجب يجوز رّدىا وال يحلُّ إنكارىا 
عمى الناس قبوليا سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة ام عن غيرىم من 

ركان الثالثة اطمق عمييا ضعيفة أو شاذة األئمة المقبولين ومتى أختل ركن من ىذه اال
او باطمة سواء كانت عن السبعة ام عمن ىو اكبر منيم ، ىذا ىو الصحيح عند أئمة 

 )ٖ(((---التحقيق من السمف والخمف 
لقراءات السبع التي جمعيا النقاد من عمماء األمة تتمثل في الرسم العثماني يقول وا

القراء السبعة في زماننا ىذا ىو حرف واحد  صاحب الطراز: )) فصار الذي في أيدي
وىو المتواتر، وما عداه فإنَّو باقي االحرف السبعة التي نزل القرآن بيا وىي الشاذة 

 . )ٗ(المنقولة باآلحاد ((

                                                           
، ٚاٌمرآْ اٌىرٌُ ٚأثرٖ فً اٌذراضاخ  11/  9ٌٕظر : اٌفصً فً اًٌٍّ ٚاال٘ٛاء ٚإٌذً :    (1)

 . 9إٌذٌٛح : 
، ٚإٌشر فً اٌمراءاخ  16، ِٕٚجذ اٌّمرئٍٓ :  110ٌٕظر : اٌتثصرج فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (9)

 . 01، ٚاتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر :  17 – 1/  1اٌؼشر : 
 . 961/  1، ٌٕٚظر: االتماْ فً ػٍَٛ اٌمرآْ :  2/  1إٌشر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :   (1) 
، ٌٕٚظر : اٌمرآْ اٌىرٌُ  ٚأثرٖ فً  961/  1اٌطراز ألضرار اٌثالغح ٚػٍَٛ دمائك االػجاز :   (4)

  17 – 92اٌذراضاخ إٌذٌٛح : 
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وما بدأت الحركات المغوية والنحوية تظير عمى مسرح الثقافة العربية والممكة المغوية 
الخمفاء ووالة االمر حين ذاك ات بعض التأثر ، وكان تأثر الرسم العثماني بيذه الحرك

يتنافسون في كتابة المصاحف عمى مذاىب اىل التحقيق من الحذاق والمغويين والعمماء 
، فالكوفيون يزعم بعضيم أنَّ )) ما كان من المقصود عمى ثالثة احرف وكان الحرف 

نَّ ك ان اصمو الواو فتكتب ضحى االول مكسورًا او مضمونًا فجائز ان يكتب بالياء ، وا 
بالياء ، وأنت تقول :ضحوة لضمة أولو ، وتكتب رضى بالياء ، وأنت تقول : الرضوان 

 . )ٔ(، وأما أىل البصرة فيكتبون ىذا باأللف إذا كان أصمو الواو(( ---لكسر أولو 
وىذا الخالف بين البصريين والكوفيين يمتد الى رسم المصحف ، فالبصريون يكتبون 

 والضحى باأللف ، عمى حين يكتبيا الكوفيون بالياء .
ومن الحقيقة فإنَّ النحو العربي وجد لخدمة القرآن الكريم وتثبيت القراءات القرآنية 
المعتمدة التي يتصل سندىا الى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، وأنَّ السبب السبب 

لقرآن الكريم وقراءاتو ، خاصة الرئيسئ لوضع النحو العربي يتمثل في المحافظة عمى ا
بعد دخول اقوام كثيرة في االسالم منيم العرب وغير العرب ، وأّدى ذلك الى وجود 

بوابًا المحن والمكنة من المسان العربي وىذا ما حدا باإلمام عمي ّكرم اهلل وجيو أن يضع أ
 ا ىو .األسود الدؤلي طالبًا منو أن ينحو مثل ما نحمن النحو ويدفعيا الى أبي 

وتوالت محاوالت النحاة والعمماء فوضعوا ابوابًا لمنحو العربي وضبطوا الكالم العربي 
بقواعد وأسس ثابتة ساعدت في ضبط الكالم العربي والمحافظة عمى القرآن الكريم 

 وقراءاتو .
إذن العالقة وثيقة بين الدرس النحوي والقراءات القرآنية فيو أصاًل ما قام وتطور إاّل 

وليس لنا الخوض باختالف النحاة ومذاىبيم في قبول القراءات ود ىذه القراءات ، بوج
واالحتجاج بيا والتأصيل ليا او عدم االخذ بيا وقبوليا وردٍّىا فأتًا كانت آراء النحاة 

 ثراء الدرس النحوي .والعمماء تجاه ىذه القراءات فإنيا ساىمت في إ
وقد سجل لنا ابن الجزري في كتابو النشر في القراءات العشر فوائد اختالف القراءات 
ومنيا غير التيوين والتسييل والتخفيف عن األمة فإنَّ فييا نياية البالغة وكمال 
                                                           

(1)
 . 16، ٌٕٚظر : اٌمرآْ اٌىرٌُ ٚأثرٖ فً اٌذراضاخ إٌذٌٛح :  0 – 5اٌّمصٛد ٚاٌّّذٚد :   
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االعجاز وجمال اإليجاز ، ويضاف لذلك ما في ذلك من عظم البرىان وواضح الداللة 
وتنوعو لم يتطرق اليو تضاد وال تناقض وال تخالف بل  ، إذ ىو مع كثرة ىذا االختالف

كمو يصدق بعضو بعضًا وبرىان قاطع عمى صدق ما جاء بو صمى اهلل عميو وسمم , 
ومنيا سيولة حفظو وتيسير نقمو عمى ىذه االمة ، ومنيا بيان فضل ىذه األمة وشرفيا 

ضًا ظيور سر اهلل عمى سائر األمم من حيث تمقييم كتاب ربيم ىذا التمقي ومنيا اي
تعالى في توليو حفظ كتابو العزيز وصيانة كالمو المنزل فأنَّ اهلل تعالى لم يخل عصرًا 

من إمام حجة قائم ينقل كتال اهلل تعالى واتقان حروفو ورواياتو ، ليكون من العصور 
 . )ٔ(وجوده سببًا ودلياًل عمى بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور

راءات القرآنية أذىان النحاة منذ نشأة النحوي ؛ وذلك ألنَّ النحاة االوائل وقد شغمت الق
الذين نشأ النحو العربي عمى أيدييم كانوا من القراء كأبي عمرو بن العالء وعيسى بن 
عمر ويونس والخميل ، ولعل سبب عنايتيم بالقراءات ووجوىيا يرجع الى توجييم الى 

وا بين القراءات والعربية بين ما سمعوا ورووا من القراءات الدراسة النحوية ليالئموا ويوفق
 وبين ما سمعوا ورووا من كالم العرب .

ولّما استقرت قواعد النحو العربي موثقة في كتاب سيبويو وظيرت المدارس النحوية 
البصرية  ثم الكوفية ، اتجو النحاة الى القراءات آخذين منيا ما ُيؤيد وجية نظرىم من 

 افضيت مالم يقبمو القياس أو يتفق مع االصول من جية أخرى .جية ، ور 
وفي الحقيقة فإنَّ الخالفات النحوية في مجال القراءات ليس وقفًا عمى البصريين أو 

الفردية الشخصية لمشاىير النحاة  واآلراءالكوفيين ؛ بل تجاوزت ذلك الى المذاىب 
 . )ٕ(حيث كثر بينيم الجدل حول ىذه القراءات

حصر الدكتور عبد العال سالم مكرم تأثير القراءات القرآنية في الدراسات النحوية وقد 
 بالنقاط اآلتية :

                                                           
، ٚأثر اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح فً اٌذراضاخ  61 – 69/  1ٌٕظر: إٌشر فً اٌمراءاخ اٌؼشر :   (1)

 . 61 – 67إٌذٌٛح : 
 . 65 – 66ٌٕظر: أثر اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح فً اٌذراضاخ إٌذٌٛح :   (9)
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أواًل / القراءات بين البصريين والكوفيين : البصريون كانوا ال يحتجون بالقراءات إاّل في 
ا القميل النادر الذي يتفق مع اصوليم ويتناسق مع مقايسيم ، اما الكوفيين فمم يتحفظو 

في مجال القراءات وذلك ألنيم رأوا أنَّ القراءات سندىا الرواية وىي من أجل ىذا اقوى 
ومنيج الكوفيين اسمم وأصح في مضمار  ---في مجال االستشياد من الشعر وغيره ، 

 . )ٔ(القراءات من منيج البصريين ، ألنَّ اتخاذ القراءات مصدرًا لالستشياد ُيثري المغة
المشكمة وموقف النحاة منيا : بعض القراءات في ظاىرىا أنَّيا  ثانيًا / القراءات

متعارضة مع االصول ومخالفة القياس وقد وقف النحاة أمام ىذه القراءات المشكمة 
زالة إشكاليا ، ولم يخُل كتاب من كتب النحاة من ىذه القراءات  لتوضيح غامضيا وا 

 . )ٕ(أيما ثراءفيي مبثوثة في صفحات ىذه الكتب اثرت الدرس النحوي 
ثالثًا / القراءات في ضوء االصول النحوية واآلراء والتخريجات : ىناك الكثير من 
القراءات التي استخدميا النحاة لتعزيز االصول النحوية وتثبيت االراء الفردية وتقويتيا 
وىذه القراءات التي امتألت بيا كتب النحاة جاءت داعمة ومؤيدة لألصول النحوية وقد 

 . )ٖ(الدرس النحوي أثرت
رابعًا / قراءات قرآنية في الدراسات النحوية ومرجعيا الى المغات : ىناك عدد من 

ولكن القراءات التي نشأت عن ليجات ولغات العرب التي نزل بيا القرآن الكريم ، 
النحاة لم ينظروا الييا من ىذه الحقيقة ومن ىنا جاء بعضيا مخالفًا لقياس النحاة مما 

 )ٗ(الى حصول الجدل والنقاش بينيم في ىذه القراءات الناشئة عن الميجات والمغاتأّدى 
. 

خامسًا / القراءات التي ُبنيت عمييا قواعد نحوية : الكثير من القراءات أثرت الدرس 
النحوي وكانت سببًا في بناء القواعد النحوية ، وبناء قواعد نحوية جديدة لم تكن 

                                                           
 . 61 – 60ٌٕظر : اٌّصذر ٔفطٗ :   (1)
 . 51ٌٕظر: اٌّصذر ٔفطٗ :   (9)
 . 12 – 10ٌٕظر : أثر اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح فً اٌذراضاخ إٌذٌٛح :   (1)
 . 27 – 12ٌٕظر : اٌّصذر ٔفطٗ :   (4)
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ذلك وجيًا آخر من وجوه تأثير القراءات في الدرس موجودة من ذي قبل ممثمة ب
 . )ٔ(النحوي

سادسًا / أثر القراءات في المؤلفات النحوية : ال يمكن لنا ىنا استعراض جميع 
المؤلفات النحوية التي اثرت فييا القراءات وحفمت بالتوجييات النحوية ليذه القراءات 

ن الُبدَّ لنا اْن نذكر ىنا بعض المؤلفات واآلراء المتعددة التي قيمت في ىذه القراءات لك
ثم كتاب معاني القرآن ) الفراء ( التي حفمت بيذه القراءات بدءًا من كتاب سيبويو ، 

الذي يمثل اول كتاب وصل الينا ممثاًل لمنحو الكوفي حيث ضم طائفة من القراءات 
ة ألبي عمي التي احتج بيا الفراء وأخرى وقف منيا موقف المعارض ، ثم كتاب الحج

و يدور حول القراءات السبع وحدىا وىي القراءات التي ثبتت في الفارسي الذي جعم
كتاب ) السبعة في القراءات ( ألبن مجاىد ، ثم يأتي كتاب الحجة ألبن خالويو الذي 
) كان معاصرًا ألبي عمي الفارسي ، ومن المؤلفات االخرى التي حفمت بالقراءات كتاب 

لالحتجاج بالقراءات المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ألبن جني ( فقد وضعو 
الشاذة التي يرى ابن جني فييا انيا خرجت عن القراءات السبع لكنيا موثوقٌ  بيا ؛ 
ألنيا تقوم عمى سند من الرواية من ناحية ، ومساٍو في الفصاحة لممجتمع عميو من 

 ناحية اخرى .
لكشف عن وجوه القراءات السبع ( لمكي بن ابي طالب القيسي الذي وكذلك كتاب ) ا

شرح فيو كتاب ) التبصرة في القراءات ( وقد حفل بل بني عمى القراءات وبيان وجوىيا 
النحوية المختمفة ، ثم كتاب ) إعراب القراءات الشواذ ، والتبيان في إعراب القرآن ( 

ات النحوية التي حفمت بالقراءات القرآنية ألبي البقاء العكبري فيذه جممة من المؤلف
وأثرت الدرس النحوي بالعديد من الوجوه والقواعد النحوية الجديدة وتمثل جانبًا ميمًا من 

 . (ٕ)جوانب تأثير القراءات القرآنية في الدراسات النحوية
 
 

                                                           
 . 26ٌٕظر : اٌّصذر ٔفطٗ :   (1)
 . 177ٌح : ٌٕظر : أثر اٌمراءاخ اٌمرآٍٔح فً اٌذراضاخ إٌذٛ  (9)
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 المبحث الثاني / التوجيه النحوي لمقراءات الواردة في سورة الرحمن
بعد تتبع كتب القراءات المعتمدة ومعجم القراءات القرآنية لمدكتور عبد العال سالم 
مكرم ، وجدت أنَّ سورة الرحمن قد ضمت الكثير من القراءات القرآنية لمقراء السبعة 
المتصل سندىا الى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والتي اعتمد عمييا النحاة 

وتوثيقيا واالستدالل بيا عن طريق ىذه القراءات ،  راءاآلوالمفسرون كثيرًا في تثبيت 
 وقد تنوعت وجوه ىذه القراءات .

النحاة والمفسرون والعمماء من توجيو نحوي  ما ذكرهلذا سأحاول تناوليا والوقوف عمى 
لكل وجو وكل قراءة قرأ بيا احد القراء المعروفين وما تركتو من أثر في تأصيل القواعد 

 وتقريرىا . النحوية واآلراء
 -وتمثمت وجوه القراءات في سورة الرحمن بما يأتي :

 بالوجوه الثالثة رفعًا ونصبًا وجّرًا . ما قرئأواًل / 
 ثانيًا / ما قرئ بين الرفع والنصب .
 ثالثًا / ما قرئ بين الرفع والجر .

 رابعًا / ما قرئ بين النصب والجزم .
 والجر .خامسًا / ما قرئ بين النصب 

 سادسًا / ما قرئ بالبناء لممعموم والبناء لممجيول .
 

 الثالثة رفعًا ونصبًا وجّرًا : باألوجوأواًل / ما قرئ 
حيث ُقرئت ) الريحاُن( ، )ٔ( َّ حئ  جئ يي ىيٱُّٱ من ذلك ما ورد في قولو تعالى : 

قولو )  بثالثة اوجو رفعًا ونصبًا وجّرًا ، فقد قرأ الجميور ) والريحاُن ( بالرفع عطفًا عمى
، ونسبت ىذه  )ٔ(ذاُت االكمام ((، في قولو تعالى )) فييا فاكيٌة والنخُل  )ٕ(فاكية(

                                                           
 ( .19ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (1)
 . 949/ 90، ٚاٌتذرٌر ٚاٌتٌٕٛر:  61/  17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (9)
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، وممن ذكر ىذا الوجو الزجاج  )ٕ(القراءات الى ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم
، وأشار الييا النحاس بقولو : )) والحبُّ مرفوع   )ٖ(والريحاُن (( وأكثر القراءةقائاًل : )) 

عمى أنو عطف عمى فاكية أي : وفييا الحبُّ ، ذو العصِف نعت لو ، والريحان عطف 
، والثعمبي إذ قال : ))  )ٚ(، وأبن زرعة )ٙ(، واألزىري )٘(، وذكره ابن خالويو )ٗ(أيضًا ((

،  )ٛ(مرفوعًا بالرد عمى الفاكية(( ذو العصِف والريحاُن ، كميا وقراءة العامة والحبُّ 
، واختاره الواحدي بقولو : )) والوجو الرفع نسقًا عمى  )ٜ(ومكي بن أبي طالب القيسي

، وذكر  )ٓٔ(قولو )) فييا فاكيٌة والنخل (( والحبُّ أي : وفييا الحبُّ والريحاُن ((
قامة المضاف اليو مقامو قائاًل :  الزمخشري قراءة الرفع موجيًا إياىا بحذف المضاف وا 

)) وبالضم عمى : وذوا الريحاِن ، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليو مقامو ، وقيل 
، وذكر الرازي توجييًا مشابيًا لتوجيو الزمخشري  )ٔٔ(معناه : وفييا الريحاُن الذي ُيشم((

من فقال : )) وبالرفع عطفًا عمى الحّب وىذا يحتمل وجيين ، أحدىما : أن يكون المراد 
لريحان المشموم فيكون امرًا مغايرًا لمحب فيعطف عميو ، والثاني : ان يكون التقدير : ا

قامة المضاف اليو مقامو  وىذا مناسب لممعنى  ----ذو الريحان بحذف المضاف وا 
الذي ذكرنا ؛ ليكون الريحان الذي ختم بو انواع النعم األرضية أعزُّ وأشرف ، ولو كان 

، وممن )ٕٔ(معروف او المشمومات لما حصل ذلك الترتيب ((المراد من الريحان ىو ال

                                                                                                                                                      
 ( .11ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (1)
 . 512ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (9)
 . 20/  6ِؼأً اٌمرآْ ٚاػراتٗ ) اٌسجاج ( :   (1)
 . 976/ 4إػراب اٌمرآْ ) إٌذاش ( :   (4)
 . 111ٌٕظر: اٌذجح فً اٌمراءاخ اٌطثغ :   (6)
 . 44/  1ٌٕظر: ِؼأً اٌمراءاخ ) األز٘ري ( :   (5)
 . 527ٌٕظر: دذح اٌمراءاخ :   (0)
 . 102/  2اٌىشف ٚاٌثٍاْ ػٓ تفطٍر اٌمرآْ :   (1)
 . 074/  9ٌٕظر: ِشىً إػراب اٌمرآْ :   (2)

 . 411/  4اٌٛضٍط فً تفطٍر اٌمرآْ اٌّجٍذ :   (17)
 . 446 – 444/  4اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (11)
 . 145/  92ِفاتٍخ اٌغٍة ) اٌتفطٍر اٌىثٍر ( :   (19)
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، وأبن  )ٗ(، والسمين الحمبي )ٖ(، وأبو حيان )ٕ(، والبيضاوي )ٔ(ذكره ايضًا القرطبي
 . )٘(عادل

، وفيو ثالثة أوجو  )ٙ(وقرأ أبن عامر وأبو حيوة وأبن أبي عبمة ) والريحاَن ( بالنصب
ذكره أحدىا : النصب عمى االختصاص أي : وأخصُّ الحبَّ وأخصُّ الريحاَن 

، ورّده السمين الحمبي بقولو : )) وفيو نظر ؛ ألنو لم يدخل في مسمى  )ٚ(الزمخشري
 . )ٛ(الفاكية والنخل حتى يخصو من بينيا ((

 خمق ( وجّوزه الفراء قائاًل :الثاني : أنو منصوب بإضمار فعل تقديره ) أخصَّ ( أو ) 
)) ولو قرأ قارئ ) والحبُّ ذا العصِف والريحاَن ( لكان جائزًا ، َأي : خمق ذا وذا ، وىي 

 في مصاحف اىل الشام : 
، والثعمبي بقولو : )) نصبيا كميا ابن عامر  )ٓٔ(، وأبن زرعة )ٜ() والحبُّ ذا العصِف((

، ومكي بن ابي طالب  )ٔٔ(شياء ((عمى معنى : خمق ىذا االنسان وخمق ىذه اال
، وذكره الزمخشري موجيًا لو بتقدير فعل مضمر أو بحذف  )ٖٔ(، والواحدي )ٕٔ(القيسي

قامة المضاف اليو مقامو فقال : )) أي : وخمق الحبَّ والريحاَن ، أو  المضاف وا 

                                                           
 . 161/  10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (1)
 . 101/  6ٌٕظر : أٛار اٌتٕسًٌ ٚأضرار اٌتأًٌٚ :   (9)
 . 61/  17ٌثذر اٌّذٍط : ٌٕظر: ا  (1)
 . 157 – 162/  17ٌٕظر: اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (4)
 . 175/  11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (6)
، ٚدجح  44/  1، ِٚؼأً اٌمراءاخ ) االز٘ري ( :  512ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (5)

 . 61/ 17، ٚاٌثذر اٌّذٍط :  161/ 10، ٚاٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ:  527اٌمراءاخ : 
، ٚاٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب  446/  4ٌٕظر : اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (0)

 . 162/  17اٌّىْٕٛ : 
/  11، ٌٕٚظر : اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :  162/  17اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (1)

175 . 
 . 114/  1ِؼأً اٌمرآْ ) اٌفراء ( :   (2)

 . 52ٌٕظر : دجح اٌمراءاخ :  (17)
 . 102/  2اٌىشف ٚاٌثٍاْ ػٓ تفطٍر اٌمرآْ :   (11)
 . 074/  9ٌٕظر: ِشىً إػراب اٌمرآْ :   (19)
 . 911/  4ٌٕظر : اٌٛضٍط فً تفطٍر اٌمرآْ اٌّجٍذ :   (11)
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 وأخصَّ الحبَّ والريحاَن ، ويجوز أن ُيراد : وذا الريحاِن ، فيحذف المضاف ويقام
 ، والعكبري إذ قال :  )ٔ(المضاف اليو مقامو((

،  )ٖ(، كما ذكره القرطبي )ٕ()) أي : وخمق الحبَّ ذا العصِف وخمق الريحان((
 ، )٘(، وأبو حيان )ٗ(والبيضاوي

،  )ٙ(والسمين الحمبي قائاًل : )) إنَّو منصوب بـ ) خمق ( مضمرًا أي : وخمق الحبَّ ((
 . )ٛ(, وصاحب االتحاف )ٚ(وأبن عادل
، ذكر ىذا  )ٜ   ( َّنن من زنٱُّٱ الثالث لمنصب ىو العطف عمى قولو تعالى والوجو 

الوجو ابن زرعة فقال: )) بالنصب جممة عمى قولو ) واالرَض وضعيا لألنام ( ألن 
 . )ٓٔ(وضعيا بمعنى خمقيا ، وخمق الحبَّ ذا العصِف وخمق الريحاَن ىذا نعت لمحب ((

،  )ٖٔ(، وأبن االنباري )ٕٔ(، والواحدي )ٔٔ(مكي بن أبي طالب القيسي وذكره ايضاً 
، والبناء الدمياطي صاحب  )ٙٔ(وأبن عادل,  )٘ٔ(, والسمين الحمبي )ٗٔ(والقرطبي
 . )ٛٔ(، والطاىر بن عاشور )ٚٔ(االتحاف

                                                           
 . 446/  4اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (1)
 . 1121/  9اٌتثٍاْ فً اػراب اٌمرآْ :   (9)
 . 161/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (1)
 . 101/  6ٌٕظر: أٔٛار اٌتٕسًٌ ٚأضرار اٌتأًٌٚ :   (4)
 . 61/  17ٌٕظر : اٌثذر اٌّذٍط :   (6)
 . 162/  17اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (5)
 . 175/  11ٌٕظر : اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (0)
 . 695ٌٕظر : اتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر :   (1)
 ( .17ضٛرج اٌردّٓ آٌح )   (2)

(17) 
 . 527دجح اٌمراءاخ :  
 . 074/  9ٌٕظر: ِشىً اػراب اٌمرآْ :   (11)
 . 911/ 4ٌٕظر: اٌٛضٍط فً تفطٍر اٌمرآْ اٌّجٍذ :   (19)
 . 471/  9ٌٕظر: اٌثٍاْ فً غرٌة إػراب اٌمرآْ :   (11)
 . 161/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (14)
 . 162/ 17ٌٕظر: اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (16)
 . 175/ 11ثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب : ٌٕظر: اٌٍ  (15)
 . 695ٌٕظر: اتذاف فعالء اٌثشر فً اٌمراءاخ االرتؼح ػشر:   (10)
 . 949/ 90ٌٕظر: اٌتذرٌر ٚاٌتٌٕٛر :   (11)



هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال   

 

 

 
 

 
1201 

،  )ٔ() والريحاِن ( بالخفض عطفًا عمى قولو ) العصِف (وقرأ حمزة والكسائي واالعمش 
، وممن ذكر ىذا الوجو الزجاج بقولو  )ٕ(ونسبت ىذه القراءة الى اىل الكوفة إاّل عاصم

 : )) قال : معنى ريحانو رزقو لمن قرأ ) والريحاِن(
 )ٙ(، ومكي بن أبي طالب القيسي )٘(، والثعمبي )ٗ(، والنحاس )ٖ(عطف عمى العصف((

 والواحدي قائاًل: ، 
العصِف وذو الريحاِن وىو رزق الناس والعصف رزق الدواب )) كأنو قيل : والحبُّ ذو 

،  )ٓٔ(، والقرطبي )ٜ(، والرازي )ٛ(، والزمخشري )ٚ(نذكر قوت الناس والدواب((
، والطاىر بن  )ٗٔ(، وأبن عادل )ٖٔ(، والسمين الحمبي )ٕٔ(، وأبو حيان )ٔٔ(والبيضاوي

 . )٘ٔ(عاشور
ألنيا قراءة الجميور وىي مناسبة لممعنى وترى الباحثة أنَّ قراءة الرفع ىنا أولى ؛ 

 المقصود ، وليس فييا تقدير أو تكمف وعدم التقدير أولى من التقدير .
 ثانيًا / ماُقرئ بين الرفع والنصب 

، حيث قرأ الجميور ) )ٙٔ( َّ  يف ىف يث ىثُّٱ ومن ذلك ما ورد في قولو تعالى : 
والسماَء َرَفَعيا( بالنصب عمى إضمار فعل يفسره المذكور تقديره ) َرَفَع السماَء َرَفَعيا ( 
                                                           

، ٚدجح اٌمراءاخ  44/  1، ِٚؼأً اٌمراءاخ ) االز٘ري( :  512ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (1)

 . 61/ 17، ٚاٌثذر اٌّذٍط :  527: 
 . 102/ 2ٌٕظر: اٌىشف ٚاٌثٍاْ ػٓ تفطٍر اٌمرآْ :   (9)
 . 20/ 6ِؼأً اٌمرآْ ٚأػراتٗ ) اٌسجاج( :   (1)
 . 976/ 4ٌٕظر: اػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :   (4)
 . 102/ 2ٌٕظر: اٌىشف ٚاٌثٍاْ ػٓ تفطٍر اٌمرآْ :   (6)
 . 074/ 9ٌٕظر: ِشىً اػراب اٌمرآْ :   (5)
 . 912 – 911/ 4اٌٛضٍط فً تفطٍر اٌمرآْ اٌّجٍذ :   (0)
 . 444/  4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (1)
 . 145/  92ٌٕظر: ِفاتٍخ اٌغٍة ) اٌتفطٍر اٌىثٍر( :   (2)

 . 161/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (17)
 . 101/ 6ٌٕظر: أٛار اٌتٕسًٌ ٚأضرار اٌتأًٌٚ :   (11)
 . 61/ 17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (19)
 . 162/ 17ٌٕظر : اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (11)
 . 175/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (14)
 . 949/ 90ٌٕظر: اٌتذرٌر ٚاٌتٌٕٛر :   (16)
 ( .0ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (15)
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؛ ألنَّ ىذه )ٔ( َّ مث زث  رثُّٱ  وىي معطوفة عمى جممة ) يسجدان ( في قولو تعالى : 
 كذلك وروعي مشاكمة الجممة التي تميو وىي ) يسجدانالجممة من فعل وفاعل وىذه 

، وممن أشار الى ىذا الوجو األخفش قائاًل : )) ثم قال : ) والسماِء َرَفَعيا َوَوَضع  )ٕ((
فيذا إنَّما ينصب وقد سقط الفعل عمى االسم بعده ؛ ألنَّ االسم الذي  ----الميزان ( 

،  )ٖ(قبمو قد عمل فيو فأضمرت فعاًل فأعممتو فيو حتى يكون العمل من وجو واحد ((
وذكره النحاس بقولو : )) والسماَء َرَفعيا ، نصبت بأضمار فعل يعطف ما عمل فيو 

، وأشار الييا ابن جني معمقًا بأنَّ العطف ىنا )) يقتضي التماثل  )ٗ(الفعل عمى مثمو ((
في تركيب الجمل ، فيصير تقديره ) يسجدان ورفع السماَء ( ، فمما أضمر ) رفع ( 

 كقولك : فسره بقولو ) رفعيا ( 
)) قام زيٌد وعمرًا ضربتو ( أي : وضربت عمرًا ؛ لتعمق جممة من فعل وفاعل عمى 

وممن ذكر النصب في ) السماَء ( بفعل مضمر تقديره ) رفع ( ،  )٘(أخرى مثميا ((
، وىو  )ٓٔ(، والرازي)ٜ(، وأبن االنباري )ٛ(, وأبن عطية )ٚ(, والزمخشري )ٙ(الكرماني

ل : ))وىذا أولى من الرفع ؛ ألنو معطوف عمى اسم قد عمل فيو اختيار العكبري إذ قا
،  )ٔٔ(الفعل وىو الضمير في ) يسجدان ( أو ىو معطوف عمى ) االنسان ((

, وصّرح السمين الحمبي باإلجماع عمى النصب في ىذه  )ٔ(، وأبو حيان )ٕٔ(والقرطبي
 . )ٖ(، كما تابعيم ابن عادل )ٕ(اآلية

                                                           
 ( .5ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (1)
، ٚاٌّذرر  974/ 4، ٚاػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :  16/ 1ٌٕظر: ِؼأً اٌمرآْ )االخفش( :   (9)

 . 65/  1, ٚاٌثذر اٌّذٍط :  994/ 6اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس : 
 . 16/ 1ِؼأً اٌمرآْ ) االخفش( :   (1)
 . 974/ 4إػراب اٌمرآْ )إٌذاش( :   (4)
 . 179/ 9اٌّذتطة فً تثٍٍٓ ٚجٖٛ شٛار اٌمراءاخ :   (6)
 . 1151/  9ٌٕظر: غرائة اٌتفطٍر ٚػجائة اٌتأًٌٚ :   (5)
 . 444/ 4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (0)
 . 994/ 6ٌٕظر: اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس:   (1)
 . 471/ 9ٌٕظر: اٌثٍاْ فً غرٌة إػراب اٌمرآْ :   (2)

 . 149/ 92ٌٕظر: ِفاتٍخ اٌغٍة )اٌتفطٍر اٌىثٍر( :   (17)
 . 1120/ 9اٌتثٍاْ فً إػراب اٌمرآْ :   (11)
 . 164/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (19)
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نَّ لم يكن في جممة االشغال ضميٌر عائٌد عمى ونقل عن سيبويو إجازتو  النصب وا 
المبتدأ الذي تضمنتو الجممة ذات الوجيين والنصب في ىذه اآلية دليل لما أجازه سيبويو 
، فأجمع القراء عمى نصب ) والسماَء رَفَعيا ( وىي معطوفة عمى ) يسجدان ( في قولو 

 . )ٗ(ٌر يعود عمى ) النجم والشجر(تعالى ) والنجُم والشجُر يسجدان ( وليس فييا ضمي
كما أنَّ قراءة الجميور ) والسماَء َرَفَعيا ( بالنصب فييا ردٌّ عمى أبي الحسن األخفش 
الذي لم ُيجوٍّز النصب في االسم إاّل اذا كان في جممة االشتغال ضميٌر يعود عمى 

، فالُبدَّ  االسم الذي تضمنتو جممة ذات وجيين قال : ألن المعطوف عمى الخبر خبرٌ 
أكرمتو في داره ( ولو لم يقل ) من ضمير يعود عمى المبتدأ ، فيجوز ) زيد قام وعمرًا 

في داره ( لم َيُجْز . ووجو الرد من ىذه اآلية اإلجماع عمى النصب في قولو ) والسماَء 
 رفعيا ( بعد قولو : 

 . )٘() والنجُم والشجُر يسجدان (
 

والسماَء( رفعًا باالبتداء ، وعطفًا عمى الجممة الكبيرة وىي قولو ) وقرأ أبو السَّمَّال ) 
، وقراءة  )ٙ(والنجُم والشجُر يسجدان( ؛ ألنَّ ىذه الجممة من ابتداء وخبر واالخرى كذلك

الرفع ىذه ىي اختيار ابن جني إذ قال : )) الرفع ىنا أظير من قراءة الجماعة ؛ وذلك 
  رثٱُّٱ  الكبيرة التي ىي قولو تعالى : عطفو عمى الجممة انو صرفو الى االبتداء ؛ ألنو 

            ، فكذلك قولو تعالى : ىذه الجممة مركبة من مبتدأ وخبر ، فكما أنَّ )ٚ(َّ مث زث

                                                                                                                                                      
 . 65/  17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (1)
 . 907/ 2ٌٕظر: اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (9)
 . 922/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (1)
،  161/ 9، ٚأٚظخ اٌّطاٌه اٌى اٌفٍح اتٓ ِاٌه ،  102/ 1ٌٕظر: إػراب اٌمرآْ )اٌثالًٌٛ( :   (4)

 ,  110/ 9، ٚداشٍح اٌصثاْ :  465/ 1ٚشرح اٌتصرٌخ ػٍى اٌتٛظٍخ : 
اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب  ، ٚاٌذر 179/ 9ٌٕظر: اٌّذتطة فً تثٍٍٓ ٚجٖٛ شٛار اٌمراءاخ :   (6)

 . 912/ 15، ٚاٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :  907/ 2اٌّىْٕٛ : 
، ٚاٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب  179/ 9ٌٕظر: اٌّذتطة فً تثٍٍٓ ٚجٖٛ شٛار اٌمراءاخ :   (5)

 . 164/ 10، ٚاٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :  994/ 6اٌؼسٌس: 
 ( .5ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (0)
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لو : ) والنجُم والشجر، يسجدان جممة من مبتدأ وخبر ، معطوفة عمى قو  )ٔ(َّ يث ىثٱُّٱ 
، كما اختارىا الكرماني قائاًل : )) والقياس الرفع ؛ ألن الذي تقدمو جممة اسمية  )ٕ(((
، والقرطبي الذي عمل اختيار  )٘(، وأبن عطية )ٗ(، وممن ذكرىا أيضًا الزمخشري )ٖ(((

أبي السَّمَّال قراءة الرفع بأنَّو لما ُعطَف عمى الجممة التي ىي ) والنجُم والشجُر يسجدان 
, وذكر وجو الرفع ىذا  )ٙ(طوف ُمركَّبًا مبتدأ وخبر كالمعطوف عميو( فجعل المع

، وأبو  )ٛ(، وأبو حيان الذي أشار الى مراعاتو مشاكمة الجممة االبتدائية )ٚ(البيضاوي
 . )ٜ(السعود

ُّٱ وذكر بعض النحاة والمفسرين أنَّ ) السماَء( مرفوعة باالبتداء عطفًا عمى قولو تعالى:
، وممن ذكر ىذا الوجو الرازي فقال : )) وُقرئ والسماُء بالرفع عمى  )ٓٔ(َّ ىت نت مت

, وأبن  )ٔٔ(االبتداء والعطف عمى الجممة االبتدائية التي ىي قولو : الشمُس والقمُر((
 . )ٕٔ(عادل

وترى الباحثة ان قراءة الرفع ) والسَّمَّاُء( أظير من قراءة الجميور؛ ألن فييا مراعاًة 
الجممة ة االبتدائية المعطوف عمييا وألن القياس يقتضييا لتقدم لممشاكمة مع الجمم

ضمار وعدم التقدير اولى من  االسمية عمييا وألنيا التحتاج الى تقدير وتكّمف وا 
التقدير، كما انيا ال إشكال فييا بل )) االشكال في النصب ( ؛ ألنو يعمل مضمر عمى 

ممة فعمية فإن عطفت عمى جممة ) شريطة التفسير أي ) ورفَع السماَء ( فتكون الج
النجُم والشجُر يسجدان ( الكبرى لزم تخالف الجممتين المعطوفة والمعطوف عمييا 
                                                           

 ( .0ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (1)
 . 179/ 9اٌّذتطة فً تثٍٍٓ ٚجٖٛ شٛار اٌمراءاخ :   (9)
 . 1151/ 9غرائة اٌتفطٍر ٚػجائة اٌتأًٌٚ :   (1)
 . 444/ 4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (4)
 .  994/ 6ٌٕظر: اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس :   (6)
 . 164/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (5)
 . 107/ 6ٌٕظر: أٛار اٌتٕسًٌ ٚأضرار اٌتأًٌٚ :   (0)
 . 65/ 17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (1)
 . 100/ 1ٌٕظر: إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :   (2)

 ( .6ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (17)
 . 149/ 92ِفاتٍخ اٌغٍة )اٌتفطٍر اٌىثٍر( :   (11)
 . 922/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (19)
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ن عطفت عمى جممة ) يسجدان( الصغرى لزم  باالسمية والفعمية وىو خالف األولى ، وا 
                 ان تكون خبرًا ) لمنجم والشجر( مثميا في ذلك ال يصحُّ ؛ إذ ال عائد

 . )ٔ(فييا الييا ((
 

 ثالثًا / ما ُقرئ بين الرفع والجر 
حيث قرأ الجميور ) َربَّ , )ٕ( َّ جض مص خص حصٱُّٱ ومما ورد في ذلك قولو تعالى : 

، وذكر النحاة والمفسرين ثالثة وجوه لقراءة الرفع ىذه ، وىي : أْن )ٖ(المشرقين( بالرفع
، وممن اشار الى ىذا التوجيو النحاس لمبتدأيكون خبرًا  ،  )ٗ(محذوف أي : ىو َربُّ

، وأبو  )ٜ(، وأبن عادل )ٛ(، وأبو حيان )ٚ(، والقرطبي )ٙ(، والعكبري )٘(وأبن االنباري
 . )ٖٔ(والدعاس,  )ٕٔ(, وااللوسي )ٔٔ(، وأبو الفداء الخموتي )ٓٔ(السعود

( مبتدأً  خبره ) مرج البحرين ( ، وممن ذكره  أما الوجو الثاني لمرفع فيو أن يكون ) َربُّ
, وأبو  )٘ٔ(, وتابعو ابن عادل )ٗٔ(العكبري فقال : )) وقيل ىو مبتدأ والخبر ) مرج((

 .  )ٙٔ(السعود

                                                           
 . 171/  0رٚح اٌّؼأً :   (1)
 ( .10ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (9)
، ٚاٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب  62/ 17، ٚاٌثذر اٌّذٍط :  116/ 1ٌٕظر: ِؼأً اٌمرآْ )اٌفراء( :   (1)

 :11 /116 . 
 . 975/ 4ٌٕظر: إػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :   (4)
 . 472/ 9ٌٕظر: اٌثٍاْ فً غرٌة إػراب اٌمرآْ :  (6) 
 . 1121/ 9ٌٕظر: اٌتثٍاْ فً اػراب اٌمرآْ :  (5)
 . 151/ 10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (0)
 . 62/  17ٌٕظر : اٌثذر اٌّذٍط :   (1)
 . 116 /11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (2)

 . 102/  1ٌٕظر: إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :   (17)
 .  924/ 2ٌٕظر : رٚح اٌثٍاْ :   (11)
 .  176/ 14ٌٕظر : رٚح اٌّؼأً :   (19)
 .  921/ 1ٌٕظر: إػراب اٌمرآْ اٌؼظٍُ )اٌذػاش( :   (11)
 .  1121/ 9اٌتثٍاْ فً إػراب اٌمرآْ :   (14)
 . 116/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (16)
 . 102/ 1ٌٕظر: إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :   (15)
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( بداًل من الضمير في ) خمق( وممن ذكره  وقيل فيو وجو ثالث ىو أن يكون ) َربُّ
, وأبن  )ٔ(مق((النحاس فقال : ))ويجوز أن يكون بداًل من المضمر الذي في ) خ

 . )ٖ(, وأبن عادل )ٕ(االنباري
( بداًل أّما قراءة الخفض فيي قراءة ألبي  رجاء وأبي حيوة وأبن أبي عبمة خفضوا ) َربَّ

, وقد جّوزُه الفراء )٘( َّ خس حس جس مخُّٱ ، في قولو تعالى : )ٗ(أو بيانًا من ) ربكما(
 بقولو : )) ولو خفض يعني في

 
،  )ٜ(, وأبو حيان )ٛ(، وأبن الجوزي )ٚ(، والزمخشري )ٙ(النحاسذكره أيضًا  اإلعراب 

 . )ٔٔ(، وأبو السعود )ٓٔ(وأبن عادل
وجّوز النحاس وجيًا آخر وىو النصب عمى المفعولية لفعل محذوف تقديره ) أعني ( 

 . )ٕٔ(فقال : )) ويجوز النصب بمعنى ) أعني((
وليس فييا تكمف وال تقدير وعدم التقدير وتؤيد الباحثة قراءة الرفع ألنيا قراءة الجميور 

 أولى من التقدير يضاف ليا أنَّ فييا مراعاة لممعنى .
 

 رابعًا / ما ُقرئ بين النصب والجر 

                                                           
 . 975/ 4أػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :   (1)
 . 472/ 9ٌٕظر: اٌثٍاْ فً غرٌة إػراب اٌمرآْ :   (9)
 . 116/  11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (1)
، ٚاٌٍثاب فً ػٍَٛ  62/ 17، ٚاٌثذر اٌّذٍط :  972/ 47اٌّطٍر فً ػٍُ اٌتفطٍر : ٌٕظر: زاد   (4)

 . 116/ 11اٌىتاب : 
 ( . 15ضٛرج اٌردّٓ آٌح )   (6)
 .4/975: اػراب اٌمراْ )إٌذاش( :  (5)
 . 4/446ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك ٚغٛاِط اٌتٕسًٌ :   (0)
 .  972 / 47زاد اٌّطٍر فً ػٍُ اٌتفطٍر :  ٌٕظر:  (1)
 .  62/  17اٌثذر اٌّذٍط :  ٌٕظر:  (2)

 .   116/  11اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :  ٌٕظر:  (17)
 .  102/ 1إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :  ٌٕظر:  (11)
(19) 
 . 975/  4أػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :  ٌٕظر: 
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، حيث قرأ الجميور ) َوَوَضع )ٔ( َّ  يف ىف يث ىثُّٱ ومما ذكر في ذلك قولو تعالى :
( وىو مفعول بو بالفعل ) الميزاَن ( عمى أنَّ ) َوَضَع( فعل ماضي ناصٌب لـ ) الميزاَن 

, وتخريجو أنو معطوف عمى مفعول ) رفعيا ( أي : ورفع  )ٕ(َوَضَع ( أي : أقّره وأثبتو
ورفعة ألخذ الحقوق بو ، وىو من بديع المفظ ؛ ألن ووضع الميزان ، أي جعل لو مكانة 

، وقد ذكر الفراء ىذا التوجيو مشيرًا الى قراءة عبد اهلل  )ٖ(التقدير: ورفع ووَضَع الميزان
،  )ٗ(بن مسعود ) وخفض الميزان ( قائاًل : )) والخفض والوضع متقاربان في المعنى((

,  )ٜ(، وأبو حيان )ٛ(، والقرطبي )ٚ(، وأبن عطية )ٙ(، والزمخشري )٘(كما ذكره الزجاج
 .)ٕٔ(يواأللوس,  )ٔٔ(, وأبن عادل )ٓٔ(والسمين الحمبي

سكان الضاد ، عمى أنَّ ) َوْضع( مصدٌر  وقرأ إبراىيم ) َووْضِع الميزاِن ( بالخفض وا 
, وقد ذكر ىذا  )ٖٔ(مضاف لما بعده ) الميزاِن( وىو مضاف اليو مجرور باإلضافة

 واأللوسي،  )ٚٔ(، وأبن عادل)ٙٔ(، والسمين الحمبي )٘ٔ(, وأبو حيان )ٗٔ(الوجو ابن خالويو
ىو مرفوع أو منصوب ووجَّو كال اإلعرابين  المصدر ىلالذي تساَءل عن إعراب 

                                                           
 (  .0ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (1)
، ٚاٌٍثاب فً  166/ 17، ٚاٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :  65/  17اٌثذر اٌّذٍط :   (9)

 . 922/ 11ػٍَٛ اٌىتاب : 
 .  166/  17اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :  ٌٕظر:  (1)
 .   111/  1ِؼأً اٌمرآْ ) اٌفراء( :  ٌٕظر:  (4)
 ٌٕظر : . 05/  6ِؼأً اٌمرآْ ٚاػراتٗ ) اٌسجاج( :   (6)
 .  444/  4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (5)
 .  994/  6اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس:  ٌٕظر:  (0)
 .   171/  10اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :  ٌٕظر:  (1)
 .    65/  17اٌثذر اٌّذٍط :  ٌٕظر:  (2)

 .  166/  17اٌّىْٕٛ : اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب  ٌٕظر :  (17)
 .   922/  11ٌٕظر : اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (11)
 .  179/  14رٚح اٌّؼأً :  ٌٕظر:  (19)
،  166/  17، ٚاٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :  65/ 17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (11)

 179/ 14، ٚرٚح اٌّؼأً : 922/ 11ٚاٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب : 
 .  141ِختصر شٛار اٌمراءاخ :  ظر :ٌٕ  (14)
 .  65/  17اٌثذر اٌّذٍط :  ٌٕظر:  (16)
 .   166/  17اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :  ٌٕظر:  (15)
 .  922/ 11اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :  ٌٕظر: (10)
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لممصدر فقال : )) وفي البحر قرأ إبراىيم ) َووْضِع الميزاِن( بإسكان الضاد ، وخفض 
الى ما بعده ، ولم ُيبيٍّن ىل ) َوْضِع( مصدر  الميزاِن عمى أنَّ ) َوْضع( مصدٌر مضاف

فالظاىر أنَّو مبتدأ و ) أالَّ يطغوا( بتقدير الجار مرفوعًا  مرفوع او منصوب ، فإن كان
ن كان منصوبًا فالظاىر أنَّ عاممو مقدَّر، أي : وفعل ) وْضِع  في موضع الخبر ، وا 

 . )ٔ(الميزان( أو َوَوَضع ) َوْضِع الميزاِن أاّل تطغوا إلخ ((
وتميل الباحثة الى أنَّ قراءة الجميور ) َوَوَضع الميزان ( بنصب ) الميزان( مفعواًل بو 
لمفعل ) َوَضَع( كونيا مفتقرة الى التقدير والتكمف وعدم التقدير اولى من التقدير، كما 

 لـ ) الميزاِن( قد أنفرد بيا إبراىيم وحده .أنَّ قراءة الخفض 
 
 

 والجزم خامسًا / ما ُقرئ بين النصب 
حيث قرئت ) أاّل تطغوا ( ، )ٕ( َّ مك لك اك يقٱُّٱ ومن ذلك ما ورد في قولو تعالى :

ناصبة لمفعل عمى النصب بمعنى : لئال تطغوا ، فـ ) ال ( نافية ، و ) أْن( مصدرية 
ن شئت  )ٖ(المضارع ) تطغوا( وقد أشار الفراء الى ىذا الوجو لقراءة النصب قائاًل : )) وا 

،  (٘)  (ٗ(  َّحج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جبٱُّٱ تيا منصوبة بأْن كما قال تعالى جعم
؛ والنحاس بقولو : )) أْن في موضع نصب ، والمعنى: بأن ال  (ٙ) وممن ذكره الزجاج 

 , ( ٛ )وذكره الزمخشري,  (ٚ  (تطغوا ، وتطغوا في موضع نصب بأْن ((

                                                           
 179/  14رٚح اٌّؼأً :   (1)
 (  .1ضٛرج اٌردّٓ آٌح )  (9)
 6/25، ِٚؼأً اٌمراْ ٚاػراتٗ )اٌسجاج(: 111/ 1ٌٕظر: ِؼأً اٌمرآْ ) اٌفراء( :   (1)
 14ضٛرج االٔؼاَ : آٌح /(  (4

 1/111ِؼأً اٌمراْ )اٌفراء(: ( (6
 6/25ٌٕظر: ِؼأً  اٌمراْ ٚاػراتٗ )اٌسجاج(: (  (5
 4/976اػراب اٌمراْ )إٌذاش (: (  (0

 4/444اٌتٕسًٌ: ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط (  (1
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، (٘ )  ، والعكبري(ٗ )  ، والرازي ( ٖ)الجوزي, وأبن (ٕ ), وأبن االنباري (ٔ )وأبن عطية
, وقال الدعاس : )) أالَّ : أْن حرف مصدرية ونصب ، وال النافية ، )  (ٙ )والقرطبي

  )ٚ(تطغوا ( مضارع منصوب بأْن ، والواو فاعمو((
, فـ ) ال ( ناىية جازمة ، و )أْن( تفسيرية وُقرئت ) أالَّ تطغوا ( عمى الجزم والنيي 

) أي ( ، وتطغوا فعل مضارع مجزوم بـ ) ال ( والمعنى واهلل أعمم : ووضع بمعنى 
 يكٱُّٱ وىو قولو تعالى :, )ٛ(الميزان أي ال تطغوا في الميزان ويدل عميو المعطوف عميو

, وقد رّجحو الفراء بقولو : )) وأْن تكون ) تطغوا ( في موضع )ٜ( َّمم ام يل  ىل مل
, واختاره النحاس  )ٔٔ(, كما اشار اليو الزجاج )ٓٔ((( جزم أحبُّ الىَّ ، ألنَّ بعدىا أمراً 

 : بقولو
ويكون ) )) ويجوز ان يكون ) أْن( بمعنى ) أي ( فال يكون ليا موضع من اإلعراب ، 

تطغوا ( في موضع جزم بالنيي ، قال ابو جعفر: وىذا أولى ؛ ألنَّ بعده وأقيموا الوزن 
,  )ٗٔ(, وأبن عطية )ٖٔ(أيضًا الزمخشري , وممن ذكره )ٕٔ(بالقسط وال تخسروا الميزان((

، والسمين )ٔ(, وأبو حيان )ٛٔ(, والنسفي )ٚٔ(, والقرطبي )ٙٔ(والرازي,  )٘ٔ(وأبن االنباري
                                                           

 6/996ٌٕظر: اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس: (  (1

 9/472ٌٕظر: اٌثٍاْ فً غرٌة اػراب اٌمراْ: (  (9

 4/975ٌٕظر: زاد اٌّطٍر فً ػٍُ اٌتفطٍر: (  (1

 92/149ٌٕظر : ِفاتٍخ اٌغٍة)اٌتفطٍر اٌىثٍر (: (  (4

 9/1120ٌٕظر: اٌتثٍاْ فً اػراب اٌمراْ: (  (6

 166-10/164ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمراْ :(  (5

 1/927اػراب اٌمراْ اٌىرٌُ )اٌذػاش( :   (0)
 . 6/25،ِٚؼأً اٌمراْ ٚاػراتٗ)اٌسجاج(: 1/111ٌٕظر: ِؼأً اٌمراْ )اٌفراء(:   (1)
 2ضٛرج اٌردّٓ آٌح:   (2)

 . 1/111ِؼأً اٌمراْ )اٌفراء(:  (17)
 .   25/ 6ٌٕظر: ِؼأً اٌمرآْ ٚاػراتٗ ) اٌسجاج( :   (11)
 . 4/976اػراب اٌمراْ )إٌذاش(:   (19)
 .   444/ 4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (11)
 . 996/ 6ٌٕظر: اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس :   (14)
 . 472/ 9ٌٕظر : اٌثٍاْ فً غرٌة إػراب اٌمرآْ :   (16)
 . 149/ 92ٕظر : ِفاتٍخ اٌغٍة ) اٌتفطٍر اٌىثٍر( : ٌ  (15)
 . 166 – 164/  10ٌٕظر: اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (10)
 . 417/ 1ٌٕظر: ِذارن اٌتٕسًٌ ٚدمائك اٌتأًٌٚ :   (11)
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وأبن عطية فقال : )) وقال  الزمخشريالى  األلوسي, ونسب  )ٖ(, وأبو السعود )ٕ(الحمبي
تكون ) أْن مفسرة ( ويحتمل أن الزمخشري أو ىي )أْن( المفسرة ، وقال ابن عطية : 

فيكون ) تطغوا ( جزمًا بالنيي انتيى ، وال يجوز ما قااله من أنَّ ) أْن( مفسرة ؛ ألنو 
فات أحد شرطييا ، وىو أن يكون ما قبميا جممة فييا معنى القول ، ووضع الميزان 

 .  )ٗ(جممة ليس فييا معنى القول ((
عمى إرادة القول ، وذكر ىذه القراءة  وقرأ عبد اهلل بن مسعود ) ال تطغوا( بغير ) أْن(

 , )ٙ(، والزمخشري )٘(الفراء
 . )ٛ(, والبيضاوي )ٚ(وأبن عطية

وترى الباحثة أنَّ قراءة النصب بجعل ) ال ( نافية و )أْن( مصدرية ناصبة لمفعل 
المضارع ) تطغوا( أولى وأصوب ؛ كون قراءة الجزم فاقدة ألحد شرطييا وىو أن يكون 

 جممة فييا معنى القول وجممة ) ووضع الميزان ( ليس فييا معنى القول .ما قبميا 
 

 سادسًا / ما ُقرئ بالبناء لممعموم والبناء لممجيول
، حيث قرأ الجميور )َيخُرُج( بفتح )ٜ( َّ مه جه ين ىنُّٱ ومما ورد منو قولو تعالى :

)َحَرَج( عمى أنَّ المؤلؤ ىو الياء وضم الراء أي البناء لممعموم ) البناء لمفاعل( من الفعل 
، وممن  )ٔٔ(وحمزة والكسائيوأبن عامر ، وقيل ىي قراءة ابن كثير وعاصم  )ٓٔ(الفاعل

، والزجاج حيث قال : )) وقال  )ٕٔ(ذكر التوجيو بالبناء لمفاعل أي ) المعموم ( الفراء
                                                                                                                                                      

 . 65/  17ٌٕظر : اٌثذر اٌّذٍط :    (1)
 . 160 – 165/  17ٌٕظر : اٌذر اٌّصْٛ فً ػٍَٛ اٌىتاب اٌّىْٕٛ :   (9)
 . 100/  1ٌٕظر: إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :   (1)
 . 996/ 6اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس :   (4)
 .1/111ِؼأً اٌمراْ )اٌفراء(:  (6)
 .   444/ 4ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (5)
 . 996/ 6اٌّذرر اٌٛجٍس فً تفطٍر اٌىتاب اٌؼسٌس :   (0)
 . 417/ 1ٌٕظر: ِذارن اٌتٕسًٌ ٚدمائك اٌتأًٌٚ : (1)

 99ضٛرج اٌردّٓ : آٌح/  (2)

 11/111، ٚاٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :17/57ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (17)
 6/991، ٚاٌّذرر اٌٛجٍس:512، 902ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :  (11)

 . 1/116ٌٕظر: ِؼأً اٌمراْ)اٌفراء(:  (19)
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نَّما يخرج من البحر الممح ألنَّو قد ذكرىما وجمعيما ، فإذا خرج من  َيُخرُج منيما ( وا 
 نئ مئ زئ رئَّ ٱُّٱ  ٍّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱُّٱ ذلك قولو عزَّ وجلَّ :احدىما فقد خرج منيما ، ومثل 

وما بعده ؛ ، واألزىري بقولو : )) ومن قرأ ) يُخرُج( فالفعل لمؤلؤ (ٕ))ٔ( َّ رب يئ ىئ
، وأبو زرعة حيث قال : )) جعل الفعل لمؤلؤ والمرجان وىو اتساع ؛ )ٖ(ألنيما فاعالن((

,  )ٛ(, والرازي )ٚ(، وأبن عطية )ٙ(، والباقولي)٘(، والزمخشري )ٗ(ألنو إذا اخرج فقد خرج((
، والطاىر  )ٖٔ(، واآللوسي )ٕٔ(وأبن عادل،  )ٔٔ(، وأبو حيان )ٓٔ(, والقرطبي )ٜ(والعكبري

، والدعاس حيث قال : )) َيخُرُج مضارع مرفوع ، ) منيما ( متعمقان  )ٗٔ(بن عاشور
 . )٘ٔ(بالفعل، ) المؤلؤ( فاعل مرفوع ، و ) المرجان( معطوف عمى المؤلؤ((

الياء وفتح الراء أي البناء وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب وأىل المدينة )ُيَخرُج( بضم 
ىذه ، ونسبت  )ٙٔ(لممجيول )البناء لممفعول( وعمى مالم ُيسمَّ فاعمو من الفعل )أخرج(

 ، وعمى ىذه القراءة يكون  )ٚٔ(القراءة الى اىل البصرة
، واختاره  )ٔ()المؤلؤ( مرفوعًا نائب فاعل . وممن ذكر ىذا الوجو وىذه القراءة الزجاج

النحاس بقولو : )) والضم أبين ألنَّو إّنما يخرج إذا ُأخرج ، وتكمم العمماء في معنى ) 
                                                           

 ( .15 – 16ضٛرج ٔٛح آٌح )  (1)

 . 177/  6ِؼأً اٌمرآْ ٚاػراتٗ ) اٌسجاج ( : (  (9

 . 46/ 1ِؼأً اٌمراءاخ ) االز٘ري( :   (1)
 . 521دجح اٌمراءاخ :   (4)
 . 445 – 446/  4ٌٕظر : اٌىشاف ػٓ دمائك غٛاِط اٌتٕسًٌ :   (6)
 . 06ٌٕظر: إػراب اٌمرآْ ) اٌثالًٌٛ( :  (5)

 . 991/  6ٌٕظر : اٌّذرر اٌٛجٍس :   (0)
 . 169/  92ٌٕظر : ِفاتٍخ اٌغٍة :   (1)
 . 1121/ 9ٌٕظر : اٌتثٍاْ فً اػراب اٌمرآْ :   (2)

 . 151/  10ٌٕظر : اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ :   (17)
 . 57/  17ٌٕظر : اٌثذر اٌّذٍط :   (11)
 . 111/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (19)
 . 175/  14ر: رٚح اٌّؼأً : ٌٕظ  (11)
 . 967/  90ٌٕظر : اٌتذرٌر ٚاٌتٌٕٛر :   (14)
 1/921اػراب اٌمراْ )اٌذػاش(:   (16)
، ٚاٌجاِغ ألدىاَ 991/ 6، ٚاٌّذرر اٌٛجٍس:  512، 902ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ:    (15)

 511/ 10اٌمراْ: 
 4/114:  ٌٕظر: ِؼاٌُ اٌتٕسًٌ فً تفطٍر اٌمراْ)تفطٍر اٌثغٛي(  (10)
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فمذىب الفراء أّنو إّنما يخرج من أحدىما وجعمو مجازًا ، يخرج( منيما المؤلؤ والمرجان 
 وفي ىذا من البعد ما ال خفاء بو عمى ذي فيم أْن يكون )منيما( من أحدىما . 

خرج إنَّما ىو لممستقبل فيقول : إنَّو يخرج منيما بعد ىذا ، وقيل : يخرج منيما وقيل : ي
من المواضع التي يمتقي فييا الماء الممح والماء العذب حقيقة المجازًا ؛ ألنَّو إنَّما يخرج 

،  )ٕ(((----، وقول رابع ىو الذي اختاره محمد بن جرير وحممو عمى ذلك التفسير 
، ورجَّحو أبو زرعة قائاًل : )) ومن قال : )ُيَخرُج( بالضم كان قولو  )ٖ(كما ذكره األزىري

َخرج وال َيُخرُج بنفسو فيما يستخرجان وحجتو قولو ) وتستخرجون بينًا ؛ ألنَّ ذلك إّنما يُ 
،  )ٚ(، وأبن عطية )ٙ(والزمخشري,  )٘(، وذكره البغوي )ٗ(حمية ( فيي مفعولة ال فاعمة ((

،  )ٕٔ(، وأبو السعود )ٔٔ(، وأبن عادل )ٓٔ(، وأبو حيان )ٜ(، والقرطبي )ٛ(والرازي
 . )ٗٔ(، والطاىر بن عاشور )ٖٔ(واآللوسي

وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو قراءتو )ُيخرُج( بضم الياء وكسر الراء ، وكذلك 
)ُتخرُج( بالنون المضمومة وكسر الراء ، بأسناد الفعل الى ) اهلل ( تعالى أي بتمكينو 

( نصبًا ألّنو مفعول بو لمفعل ، والمرجان وقدرتو بمعنى )ُيخرُج اهلل ( ، ) والمؤلؤَ 
 .  )٘ٔ(معطوف عمى ) المؤلؤ(

                                                                                                                                                      
  6/177ٌٕظر: ِؼأً اٌمراْ ٚاػراتٗ)اٌسجاج( :   (1)
 . 970 – 975/  4اػراب اٌمرآْ ) إٌذاش( :    (9)
 . 46/ 1ٌٕظر : ِؼأً اٌمراءاخ ) األز٘ري( :    (1)
 . 521دجح اٌمراءاخ ) أتٛ زرػح ( :    (4)
 . 114/  4ٌٕظر : ِؼاٌُ اٌتٕسًٌ فً تفطٍر اٌمرآْ ) تفطٍر اٌثغٛي( :    (6)
 445-4/446ٌٕظر: اٌىشاف ػٓ غٛاِط اٌتٕسًٌ:   (5)
  991/  6: اٌّذرر اٌٛجٍس : ٌٕظر  (0)
 92/169ٌٕظر: ِفاتٍخ اٌغٍة)اٌتفطٍر اٌىثٍر(:   (1)
 151/  10اٌجاِغ ألدىاَ اٌمرآْ : ٌٕظر:   (2)

 .  57/  17ٌٕظر: اٌثذر اٌّذٍط :   (17)
 . 111/ 11ٌٕظر: اٌٍثاب فً ػٍَٛ اٌىتاب :   (11)
 . 117/  1ٌٕظر: إرشاد اٌؼمً اٌطٍٍُ اٌى ِساٌا اٌىتاب اٌىرٌُ :   (19)
 .  175/  14ٌٕظر: رٚح اٌّؼأً :   (11)
 .  967/  90ٌٕظر: اٌتذرٌر ٚاٌتٌٕٛر :   (14)
،  46/ 1:  ، ِٚؼأً اٌمراءاخ ) االز٘ري( 512،  902ٌٕظر: اٌطثؼح فً اٌمراءاخ :   (16)

 . 57/  17، ٚاٌثذر اٌّذٍط :  169/  92، ِٚفاتٍخ اٌغٍة :  991/  6اٌٛجٍس : 
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وترى الباحثة أن قراءة )َيخُرُج( بالبناء لممعموم )البناء لمفاعل( ىي األولى واألصوب ؛ 
باب االتساع , ألنيا قراءة الجميور وفييا جعل الفعل لمؤلؤ والمرجان وىما الفاعل من 

 ألنو إذا ُأخرج فقد خرج  .
 

 -الخاتمــــــة :
 أْن انييت كتابة ىذا البحث أسجل اىم ما توصمت اليو ويتمثل بـ :بعد 

أواًل / كشف البحث عن بيان بعض المفاىيم والمصطمحات من حيث الداللة المغوية 
 واالصطالحية وتتمثل بمصطمح القراءة والتوجيو وكذلك القراءات القرآنية . 

ثانيًا/ بّين البحث أنَّ مفيوم القراءة يعني الجمع ، وكل شيء جمعتو فقد قرأتو ، ولذلك 
 ع القصص والنيي والوعد والوعيد . ُسمٍّي القرآن قرأنًا ؛ ألنو جم

ثالثًا/ من المعاني التي تدل عمييا القراءة كذلك معنى الفرض والنفض واليجاء 
 والمدارسة والدراسة وكميا معاٍن أشار الييا اصحاب المعجمات .

رابعًا/ وّضح البحث ارتباط مفيوم المحب بالقراءة ، فرأينا أنو تارة ُيطمق عمى ترك 
 قراءة وتارة اخرى ُيطمق عمى تحسن القراءة .الصواب في ال

خامسًا/ تمثل القراءات القرآنية ركنًا اساسيًا وميمًا ومصدرًا من مصادر االستدالل 
واالستشياد لمقضايا المغوية والقواعد النحوية وترجيح بعضيا عمى بعض وقد حفمت بيا 

لك إاّل ألىميتيا ، ودورىا كتب التفسير والمغة ومعاني القرآن واعرابو وكتب النحو وما ذ
 في االستدالل .

سادسًا / كشف البحث أنَّ القراء السبعة ىم القراء الذين وقع اختيار ابن مجاىد ولكل 
 قارئ منيم راويان اثنان ويتصل سند قراءتيم برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  .

القراءة وتتمثل ىذه سابعًا/ كشف البحث عن الشروط التي وضعيا وذكرىا العمماء لقبول 
الشروط بصحة السند ، وموافقة العربية ولو بوجو ، وموافقة القراءة لخط المصحف 

 العثماني ولو احتمااًل .
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ثامنًا / ضمت سورة الرحمن الكثير من القراءات القرآنية التي نقمت عن القراء السبعة 
سول اهلل صمى اهلل وليا وجوه نحوية تؤيدىا وتدعميا وىي قراءات تتصل بسندىا الى ر 

 عميو وسمم لذا ال يمكن تخطئتيا .
تاسعًا / تنوعت القراءات القرآنية الواردة في سورة الرحمن ومن صورىا قراءات قرئت 
باالوجو الثالثة رفعًا ونصبًا وجرًا ومنيا ما قرئ بوجيين رفعًا ونصبًا ، ورفعًا وجرًا ، 

لبناء لممجيول وقد كشف البحث عن ىذه وكذلك بعض القراءات تتعمق بالبناء لممعموم وا
 الوجوه التي قرئت بيا آيات سورة الرحمن .

عاشرًا / كشف البحث عن العالقة الوثيقة التي تربط القراءات القرآنية بالدرس النحوي إذ 
اعتمد النحاة عمى ىذه القراءات في تأصيل القواعد وتثبيتيا فالنحو ما قام ونما وتطور 

 د أصاًل من االصول النحوية المعتمدة  .قراءات فيي مادتو وتعإاّل بوجود ىذه ال
 وآخر دعوانا أْن الحمُد هلل رب العالمين

 
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  -
إتحاف فضالء البشر في القراءات االربعة عشر، تأليف : احمد الدمياطي الشيير  -ٔ

، دار الكتب العممية ، لبنان ،  ٖىـ( ، تحقيق: أنس ميرة ، طٚٔٔٔبالبناء )ت
 م  .ٕٙٓٓىـ / ٕٚٗٔ

ىـ( ، تحقيق : ٜٔٔاإلتقان في عموم القرآن ، تأليف : جالل الدين السيوطي )ت -ٕ
ىـ / ٜٖٗٔمحمد ابو الفضل إبراىيم ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

 م .ٜٗٚٔ
يف : الدكتور عبد العال سالم مكرم أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ، تأل -ٖ

 ، د.ط ، مؤسسة عمي جراح الصباح ، الكويت ، د.ت .
إرشاد العقل السميم الى مزايا الكتاب الكريم ، تأليف : أبي السعود محمد بن محمد  -ٖ

 ىـ .ٔٔٗٔىـ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ٕٜٛبن مصطفى )ت
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ىـ( ٖٛ٘أبي القاسم محمود بن عمرو جاراهلل الزمخشري )أساس البالغة ، تأليف:  -ٗ
، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  ٔ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ، ط

 م .ٜٜٛٔىـ / ٜٔٗٔ
ىـ( ، عّمق عميو: عبد المنعم ٖٖٛإعراب القرآن ، تأليف: أبي جعفر النحاس )ت -٘

 ىـ .ٕٔٗٔروت ، لبنان ، ، دار الكتب العممية ، بي ٔخميل إبراىيم ، ط
، دار المنير  ٔإعراب القرآن الكريم ، تأليف: أحمد عبيد الدعاس وآخرون ، ط -ٙ

 ىـ .ٕ٘ٗٔودار الفارابي ، دمشق ، سوريا ، 
أحمد بن عمي أبو جعفر المعروف بأبن اإلقناع في القراءات السبع ، تأليف :  -ٚ

 .ت . ىـ( ، د.ط ، دار الصحابة لمتراث ، دٓٗ٘الباذش )ت
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تأليف: ناصر الدين عبد اهلل بن عمر البيضاوي  -ٛ

، دار إحياء التراث العربي ،  ٔىـ( ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشمي ، ط٘ٛٙ)ت
 ىـ .ٛٔٗٔبيروت ، لبنان ، 

ابن أوضح المسالك الى ألفية أبن مالك ، تأليف: عبد اهلل بن يوسف جمال الدين  -ٜ
ىـ( ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دارالفكر لمطباعة ٔٙٚىشام االنصاري )ت

 والنشر والتوزيع ، د.ت .
البحر المحيط في التفسير، تأليف : محمد بن يوسف أبي حيان األندلسي  -ٓٔ
 ىـ  .ٕٓٗٔىـ( ، تحقيق: صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ٘ٗٚ)ت
لزاىرة في القراءات العشر المتواترة ، تأليف : عبد الفتاح القاضي البدور ا -ٔٔ
 م .ٜٔٛٔىـ / ضٔٓٗٔبيروت ، لبنان ، ، دار الكتاب العربي ،  ٔىـ( طٖٓٗٔ)ت
البرىان في عموم القرآن ، تأليف: أبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل  -ٕٔ

، دار إحياء الكتب  ٔ، ط ىـ( ، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراىيمٜٗٚالزركشي )ت
 م .ٜٚ٘ٔىـ / ٖٙٚٔالعربية ، عيسى البابي الحمبي وشركائو ، مصر ، 

البيان في غريب إعراب القرآن ، تأليف: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن  -ٖٔ
 ىـ(، ٚٚ٘أبي سعد األنباري )ت
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عامة تحقيق الدكتور: طو عبد  الحميد طو ، مراجعة : مصطفى السقا ، الييئة ال
 م .ٜٜٙٔىـ / ٜٖٛٔالمصرية لمتأليف والنشر، دار الكتاب العربي ، دمشق ، 

تاج العروس من جواىر القاموس، تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الممقب  -ٗٔ
 ىـ( ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، د.ط ، دار اليداية ، د.ت . ٕ٘ٓٔبالزبيدي )ت

تأليف: أبي عمر مكي بن أبي طالب القيسي التبصرة في القراءات السبع ،  -٘ٔ
ىـ( ، تحقيق: محي الدين رمضان ، منشورات معيد المخطوطات العربية ، ٖٚٗ)ت

 م .٘ٛٓٔىـ / ٘ٓٗٔالكويت ، 
التبيان في إعراب القرآن ، تأليف: أبي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري  -ٙٔ
البابي الحمبي وشركاؤه ، ىـ( ، تحقيق: عمي محمد البجاوي ، نشر : عيسى ٙٔٙ)ت

 م .ٜٙٚٔ
ىـ( ، الدار ٖٜٖٔالتحرير والتنوير، تأليف: محمد الطاىر بن عاشور التونسي )ت -ٔ

 م .ٜٗٛٔالتونسية لمنشر، تونس ، 
التسييل لعموم التنزيل ، تأليف: أبي القاسم محمد بن احمد ابن جزي الكمبي  -ٛٔ
، شركة دار األرقم بن أبي  ٔط ىـ( ، تحقيق: الدكتور عبد اهلل الخالدي ،ٔٗٚ)ت

 ىـ  . ٙٔٗٔاألرقم ، بيروت ، لبنان ، 
ىـ( ٙٔٛالتعريفات ، تأليف: عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني )ت -ٜٔ

، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔ، تحقيق وضبط وتصحيح جماعة من العمماء ، ط
 م .ٖٜٛٔىـ / ٖٓٗٔلبنان ، 

،  ٗمقراءات القرآنية ، تأليف: الدكتور أحمد سعد محمد ، طالتوجيو البالغي ل -ٕٓ
 م  .ٜٕٓٓىـ/  ٖٓٗٔمكتبة اآلداب ، القاىرة ، 

* تحبير التيسير في القراءات العشر، تأليف: أبي الخير شمس الدين ابن الجزري 
، دار الفرقان ، عمان ،  ٔىـ( ، تحقيق: الدكتور أحمد محمد مفمح القضاة ، طٖٖٛ)ت

 م  .ٕٓٓٓىـ / ٕٔٗٔاألردن ، 
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 التيسير في القراءات السبع ، تأليف: أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد -ٕٔ
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ٕىـ( ، تحقيق: أوتوتريزل ، طٗٗٗ)ت

 م .ٜٗٛٔىـ / ٗٓٗٔ
ىـ( ٔٚٙالجامع ألحكام القرآن ، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت -ٕٕ

براىيم أطفيش ، ط، تحقيق ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ،  ٕ: احمد البردوني وا 
 م .ٜٗٙٔىـ / ٖٗٛٔ

جمال القراء وكمال اإلقراء ، تأليف: أبي الحسن عمم الدين السخاوي ،  -ٖٕ
، دار المأمون ،  ٔىـ( ، تحقيق: د. مروان العطية و د. محسن ضرابة ، طٖٗٙ)ت

 م .ٜٜٚٔ/ ىـ ٛٔٗٔلمتراث ، دمشق ، بيروت ، 
حاشية الصبان عمى شرح األشموني أللفية ابن مالك ، تأليف:أبي العرفان محمد  -ٕٗ

ىـ ٚٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  ٔىـ(، طٕٙٓٔبن عمي الصبان )ت
 م .ٜٜٚٔ/ 
ىـ( ٖٓٗحجة القراءات ، تأليف: أبي زرعة ابن زنجمة عبد الرحمن بن محمد )ت -ٕ٘

 ألفغاني ، د.ط ، دار الرسالة ، د.ت  .، تحقيق: سعيد ا
الحجة في القراءات السبع ، تأليف: أبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويو  -ٕٙ
ىـ ٔٓٗٔ، دار الشروق ، بيروت ،  ٗىـ( ، تحقيق : عبد العال سالم مكرم ، طٖٓٚ)ت
. 

وسف الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ، تأليف: أبي العباس أحمد بن ي -ٕٚ
ىـ( ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، دار القمم ، ٙ٘ٚالمعروف بالسمين الحمبي )ت

 م .ٜٙٛٔىـ / ٙٓٗٔدمشق ، 
روح البيان ، تأليف: إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخموتي  -ٕٛ
 ىـ( ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، د.ت  .ٕٚٔٔ)ت
يم والسبع المثالي ، تأليف: شياب الدين روح المعاني في تفسير القرآن العظ -ٜٕ

، دار الكتب  ٔىـ( ، تحقيق : عمي عبد الباري عطيو ، طٕٓٚٔمحمود اآللوسي )ت
 ىـ  .٘ٔٗٔالعممية ، بيروت ، 
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زاد المسير في عمم التفسير ، تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن  -ٖٓ
، دار الكتاب العربي ،  ٔطىـ( ، تحقيق: عبد الرزاق الميدي ، ٜٚ٘الجوزي )ت

 ىـ  .ٕٕٗٔبيروت، لبنان ، 
السبعة في القراءات ، تأليف: أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاىد البغدادي ,  -ٖٔ
 ىـ  .ٓٓٗٔ، دار المعارف ، مصر ،  ٕىـ( ، تحقيق: شوقي ضيف، طٕٖٗ)ت
: شرح التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، تأليف -ٕٖ

، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔىـ( ، طٜ٘ٓخالد بن عبد اهلل الجرجاوي االزىري )ت
 م  .ٕٓٓٓىـ / ٕٔٗٔلبنان ، 

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ، تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد  -ٖٖ
، دار العمم لمماليين ،  ٗىـ( ، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار ، طٖٜٖالجوىري )ت

 م .ٜٚٛٔىـ / ٚٓٗٔ بيروت ،
الطراز ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ، تأليف: يحيى بن حمزة بن عمي  -ٖٗ

 ىـ .ٖٕٗٔ، المكتبة العصرية ، بيروت ،  ٔىـ( ، ط٘ٗٚبن إبراىيم الحسيني )ت
غرائب التفسير وعجائب التأويل ، تأليف: أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر  -ٖ٘

ىـ( ، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ، جدة ، مؤسسة عموم ٘ٓ٘ي )تبرىان الدين الكرمان
 د.ت . القرآن ، بيروت ، 

الفصل في الممل واألىواء والنحل ، تأليف: أبي محمد عمي احمد بن سعيد بن  -ٖٙ
 ىـ( ، د.ط، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، د.ت .ٙ٘ٗحزم األندلسي )ت

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  القاموس المحيط ، تأليف: مجد الدين -ٖٚ
، مؤسسة الرسالة  ٛىـ( , تحقيق: مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة , طٚٔٛ)ت

 م  .ٕ٘ٓٓىـ / ٕٙٗٔ، بيروت ، لبنان ،  
القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، تأليف  الدكتور : عبد العال سالم مكرم  -ٖٛ
 م  .ٜٛٚٔالكويت ، ، مؤسسة عمي جراح الصباح ، ا ٕ، ط
 القراءات القرآنية تأريخ وتعريف ، تأليف الدكتور :عبد اليادي الفضمي . -ٜٖ
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، تأليف: أبي القاسم محمود بن عمرو  -ٓٗ
 ىـ .ٚٓٗٔـ دار الكتاب العربي ، بيروت،  ٖىـ( ، طٖٛ٘الزمخشري )ت 

ميا وحجيتيا ، تأليف:أبي محمد مكي بن الكشف عن وجوه القراءات السبع وعم -ٔٗ
ىـ( ، تحقيق الدكتور: محي الدين رمضان ، مطبوعات ٖٚٗابي طالب القيسي )ت

 م .ٜٗٚٔىـ / ٜٖٗٔمجمع المغة العربية ، دمشق ، 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم  -ٕٗ

، دار إحياء التراث العربي  ٔىـ( ، تحقيق: أبي محمد بن عاشور ، طٕٚٗالثعمبي )ت
 .م ٕٕٓٓىـ / ٕٕٗٔ، بيروت ، لبنان ، 

ب بن الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية ، تأليف: أبي البقاء أيو  -ٖٗ
ىـ(، تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري ، د.ط ، ٜٗٓٔموسى الكفوي )ت

 مؤسسة الرسالة ، بيروت ، د.ت .
المباب في عموم الكتاب ، تأليف: أبي حفص سراج الدين عمر بن عادل الحنبمي  -ٗٗ
، دار  ٔىـ( ، تحقيق: عادل احمد عبد الموجود وعمي محمد معوض ، ط٘ٚٚ)ت

 م . ٜٜٛٔىـ / ٜٔٗٔيروت ، لبنان ، الكتب العممية ، ب
لسان العرب ، تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  -٘ٗ

 ىـ  .ٗٔٗٔ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  ٖىـ( ، طٔٔٚاألنصاري )ت
ىـ( ، ٜٖ٘مجمل المغة ، تأليف: أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا )ت -ٙٗ

ىـ / ٙٓٗٔ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٕان ، طتحقيق: زىير عبد المحسن سمط
 م .ٜٙٛٔ

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا، تأليف: أبي الفتح  -ٚٗ
ىـ( ، د.ط ، وزارة األوقاف المجمس األعمى لمشؤون ٕٜٖعثمان بن جني الموصمي )ت

 م .ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔاالسالمية ، السعودية ، 
تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب  المحرر الوجيز في -ٛٗ

السالم عبد الشافي  ىـ( ، تحقيق : عبدٕٗ٘بن عبد الرحمن بن عطيو األندلسي )ت
 ىـ  .ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔمحمد ، ط
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أبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده )ت المحكم والمحيط  األعظم ، تأليف:  -ٜٗ
ىـ ٕٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  ٔ، تحقيق: عبد الحميد ىنداوي ، طىـ( ٛ٘ٗ

 م  .ٕٓٓٓ/ 
مختار الصحاح ، تأليف: أبي عبد اهلل زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي  -ٓ٘
، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية  ٘ىـ( ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، طٙٙٙ)ت

 . ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، بيروت ، 
بن أحمد أبي عبد اهلل الحسين مختصر شواذ القراءات في كتاب البديع ، تأليف:  -ٔ٘

 ىـ( ، نشره : ج  برجشتراسر ، دار اليجرة ، د.ت . ٖٓٚ)تبن خالويو 
مختصر العبارات لمعجم مصطمحات القراءات ، تأليف: إبراىيم بن سعيد بن  -ٕ٘

، المممكة العربية السعودية ، ، دار الحضارة لمنشر ، الرياض  ٔمحمد الدوسري ، ط
 م  .ٕٛٓٓىـ / ٜٕٗٔ

ىـ( ، ٛ٘ٗالمخصص ، تأليف: أبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده )ت -ٖ٘
ىـ / ٚٔٗٔ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ٔتحقيق :خميل إبراىيم جفال ، ط

 م .ٜٜٙٔ
أحمد النسفي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، تأليف: أبي البركات عبد اهلل -ٗ٘
ىـ ٜٔٗٔ، دار الكمم الطيب ، بيروت ،  ٔىـ( ، تحقيق: يوسف عمي بديوي ، طٓٔٚ)
 م .ٜٜٛٔ/ 
مكي بن أبي طالب القيسي االندلسي إعراب القرآن ، تأليف : أبي محمد مشكل  -٘٘
، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ٕىـ( ، تحقيق الدكتور: حاتم صالح الضامن ، طٖٚٗ)ت
 ىـ  .٘ٓٗٔ، 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، تأليف: أحمد بن محمد بن عمي  -ٙ٘

 ىـ( ، المكتبة العممية، بيروت ، د.ت  .ٓٚٚالفيومي )ت
المفردات في غريب القرآن ، تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف  -ٚ٘

لقمم ، ، دار ا ٔىـ( ، تحقيق : صفوان عدنان الداودي ، طٕٓ٘بالراغب األصفياني )ت
 ىـ .ٕٔٗٔالدار الشامية ، دمشق ، بيروت ، 
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معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد  -ٛ٘
، دار إحياء التراث العربي ،  ٔىـ ( ، تحقيق : عبد الرزاق الميدي ، طٓٔ٘البغوي )ت
 ىـ  .ٕٓٗٔبيروت ، 

ىـ( ، ٖٓٚمحمد بن أحمد األزىري )ت معاني القراءات ، تأليف: أبي منصور -ٜ٘
ىـ / ٕٔٗٔ, مركز البحوث في كمية االداب ، جامعة الممك سعود ، السعودية ،  ٔط

 م  .ٜٜٔٔ
عرابو ، تأليف: أبي إسحاق إبراىيم  -ٓٙ بن السري بن سيل الزجاج معاني القرآن وا 
 م .ٜٛٛٔىـ / ٛٓٗٔ، عالم الكتب،  بيروت ،  ٔىـ( ، طٖٔٔ)ت
ىـ( ، ٕ٘ٔقرآن ، تأليف: أبي الحسن المعروف باألخفش األوسط )تمعاني ال -ٔٙ

ىـ / ٔٔٗٔ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ،  ٔتحقيق: الدكتورة ىدى محمود قراعة ، ط
 م .ٜٜٓٔ

ىـ( ، تحقيق : ٕٚٓتأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )تمعاني القرآن ،  -ٕٙ
، الدار  ٔالفتاح إسماعيل شمبي ، طومحمد عمي النجار وعبد أحمد يوسف نجاتي 

 المصرية لمتأليف والترجمة ، مصر ، د.ت  .
ىـ( ، تحقيق ٕٙٓمعجم الجيم ، تأليف: أبي عمرو إسحاق بن ّمرارا لشيباني )ت -ٖٙ

: إبراىيم األنباري ، مراجعة : محمد خمف أحمد ، الييئة العامة لشؤون المطابع 
 األميرية ، القاىرة ، د.ت  .

ىـ( ، ٓٚٔم العين ، تأليف: أبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي )تمعج -ٗٙ
تحقيق : الدكتور ميدي المخزومي والدكتور : إبراىيم السامرائي ، دار ومكتبة ىالل ، 

 د.ت .
معجم مصطمحات النحو والصرف والعروض والقافية ، تأليف الدكتور : محمد  -٘ٙ

 م .ٕٔٔٓىـ / ٕٖٗٔ، القاىرة ،  ، مكتبة اآلداب ٔإبراىيم عبادة ، ط
مقاييس المغة ، تأليف: أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم  -ٙٙ
 م  .ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔىـ( ، تحقيق : عبد السالم محمد ىارون ، دار الفكر ، ٜٖ٘)ت
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معرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار، تأليف: أبي عبد اهلل شمس الدين  -ٚٙ
 د بن عثمان الذىبي محمد بن أحم

 م .ٜٜٚٔىـ / ٚٔٗٔ، دار الكتب العممية ،  ٔىـ( ، طٛٗٚ)ت
ن الحسن مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير( ، تأليف: أبي عبد اهلل محمد بن عمر ب -ٛٙ

 ىـ .ٕٓٗٔدار إحياء التراث العربي ، بيروت ،   ٖىـ( ، طٙٓٙالرازي ، )ت
ىـ( ، ضبطو ٕٙٙمفتاح العموم ، تأليف: يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي )ت -ٜٙ

 م .ٜٚٛٔىـ / ٚٓٗٔ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  ٕ: نعيم زرزور ، ط
مقدمات في عمم القراءات ، تأليف: محمد أحمد مفمح القضاة وأحمد خالد شكري  -ٓٚ

 م  .ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔ، األردن ،  دار عمار ، عمان  ٔ، ط ومحمد خالد منصور
منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، تأليف: أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد  -ٔٚ

 م .ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، دار الكتب العممية ،  ٔىـ( ، طٖٖٛبن يوسف بن الجزري )ت
النشر في القراءات العشر، تأليف: أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن  -ٕٚ

 ىـ( ، ٖٖٛالجزري )تيوسف بن 
التجارية الكبرى )تصوير دار الكتب تحقيق : عمي محمد الضباع ، د.ط  ، المطبعة 

 العممية( بيروت ، د.ت ، 
محمد  الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، تأليف: أبي الحسن عمي بن أحمد بن -ٖٚ

يخ عمي تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشىـ( ٛٙٗبن عمي الواحدي )ت
محمد معوض ، والدكتور أحمدد محمد صيرة ، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، 

، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ،  ٔوالدكتور عبد الرحمن عويس ، ط
 م  .ٜٜٗٔىـ/٘ٔٗٔ

 


