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القراءات القرآنية في المفصل للزمخشري
سعدون طه سرحان العجٌلً

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
المقدمة
الحمد هلل الذي أنزؿ الكتاب عمى سبعة أحرؼ وخص بو أمة محمد تخفيفاً

وتيسي اًر .والصالة والسالـ عمى سيد األوليف واآلخريف ،وعمى آلو وصحبو ومف دعا
بدعائو ،وتمسؾ بو إلى يوـ الديف.

وبعد:
فإف أشرؼ ما يشتغؿ بو الباحثوف مدارسة كتاب اهلل والبحث فيو واظيار
إعجازه ،والكشؼ عف سور أغواره ،وأس ارره المكنونة ما استطاعوا إليو سبيال ،فالقرآف
ال يدرؾ غوره وال تنفذ درره وال تنتيي عجائبو ،فيو الصراط المستقيـ ،فمف عمؿ بو
أجر ،ثـ لما كانت مقتضيات الترقية أف أكتب أبحاثاً كجزء مف متطمبات الترقية رحت
أبحث عف موضوعات تتعمؽ بكتاب اهلل ،فوقع اختياري عمى كتاب المفصؿ

لمزمخشري لما لو مف أىمية في الدراسات النحوية والمغوية .ناىيؾ عف االىتاـ بو
وذلؾ لكثرة شروحو وكثرة شراحو ،وعندما قرأت الكتاب والدراسات التي دارت حوؿ
المؤلؼ وجدت أف يكوف بحثي رصيناً ومستنداً عمى عممية أف يختار النصوص

المتعارؼ عمى ثبوت صحتيا ،فال يوجد اثناف يختمفاف عمى أف القرآف الكريـ ىو خير

نص ينطبؽ عميو ذلؾ ،وكاف لمقراءات القرانية الحظ األوفى لدى الزمخشري في كتابو
المفصؿ إذ أوصميا |إلى تسعيف قراءة ،والذي اوقفني لدراسة القراءات القرآنية في
ِ
األرحاـ) بقولو ( :ليست بتمؾ القوة) ،وفي قراءة
المفصؿ تعميقو عمى قراءة حمزة (و
ومماتي) وىو غريب ومما أثار دىشتي واستغرابي ،فظمت ىذه العبارة
محياي
نافع (
ْ
ْ
وغيرىا تراودني لـ كؿ ىذا الطعف أو المحف أو الرفض؟ الذي يكتنؼ القراءات ،في
حيف إننا لـ نجد نحوياً واحداً أو لغوياً يخطئ شاع اًر ،وكنت أتساءؿ لـ كؿ ىذه
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المواقؼ مف قبؿ العمماء؟ فرحت أبحث عف سبب دفع العمماء باتخاذ ىكذا مواقؼ
إزاء القراءات ،واذا كاف البد لي مف كممة تقاؿ :إني درست في مرحمة الدكتوراه
ظاىرة اإلعراب ،فوجدت اختالؼ اإلعراب يؤدي إلى اختالؼ المعاني السيما واف
القراءات القرآنية فييا مف المستويات ما فييا وسنقؼ عمييا في بحثي ىذا ،وال أدعي
السبؽ ولكني أضيؼ في بحثي الشيء القميؿ لممكتبة القرآنية ،وجاء عممي في ىذا
البحث عمى إخراج القراءات القرآنية التي ذكرىا الزمخشري أثناء كتاب المفصؿ
وقمت بتخريج القراءات مف مضانيا سواء أكانت منسوبة في كتاب المفصؿ أـ لـ
تنسب ،وقمت بدراستيا ،وبعد جمع المادة رأيت أف أدرسيا بحسب ما وردت في
كتاب المفصؿ مف غير تغيير في خطة ورودىا ،وأرجو مف اهلل اف أوفؽ في عممي
واهلل أسأؿ أف يكوف عمالً جدي اًر بالقبوؿ خالصاً لوجيو الكريـ وآخر دعوانا أف الحمد

هلل رب العالميف.

المبنً للمجهول والمبنً للمعلوم
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قاؿ الزمخشري ( :وقد يجيء الفاعؿ ورافعو مضمر يقاؿ :مف فعؿ؟ فتقوؿ:
زيد باضمار الفعؿ ،ومنو قولو تعالى  ( :
 
()1
 ،)فيمف قرأىا مفتوحة الباء ،أي يسبحو رجاؿ .
تخريج القراءة:
قزأ انجًهىر (َسثِح) تكسز انثاء وتانُاء يٍ ذحد .وقزأ أتى عايز وأتى تكز وانثخرزٌ
2

عٍ حفص ويحجىب عٍ أتٍ عًزو وانًُهال عٍ َعقىب ،وانًفضم وأتاٌ تفرحها ( ) .يٍ ذحد،
واحذ انًجزوراخ فٍ يىضع انًفعىل انذٌ نى َسى فاعهه فٍ قىنه ذعانً:
(  
3

 ) () فعهً قزاءج أتٍ
تكز ويٍ يعه (َسثح) تانثُاء نهًجهىل ،و( نه) فٍ يىضع انًفعىل؛ كًا قال أتى حُاٌ ( :األونً
4

انرٍ َهٍ انفعم ألٌ طهة انفعم نهًزفىع أقىي يٍ طهثه نهًُصىب انفضهح) ( ) ،و(رجال) هُا
ذفسُز يا نى َسى فاعهه ،وَجىس أٌ َكىٌ انكالو قذ ذى عُذ قىنه ذعانً (واِصال) ثى قال( :رجال
ال ذههُهى) عهً االترذاء واألول تاضًار فعم كاَه قُم يٍ َسثحه؟ فقُم :رجال ،وعهً قزاءج
5

انجًهىر (َسثح) تانثُاء نهًعهىو وانفاعم رجال( ).

بٌن النصب على أكثر من وجه والرفع على أكثر من وجه:
قاؿ الزمخشري( :توابع المنادى المضموـ غير المبيـ إذا أفردت حممت عمى
لفظو ومحمو ،كقولؾ :يا زيد الطوي ُؿ والطوي َؿ ،ويا تميـ أجمعوف وأجمعيف ،ويا غالـ
الحارث ،وقرئ (والطير) رفعاً ونصباً)(.)6
الحارث و
بشر وبش اًر ،ويا عمرو
َ
ُ
ٌ
تخريج القراءة:
الطير) في قولو تعالى ( :
ق أر إبراىيـ بف أبي عبمة( :و ُ
  
  
 
()7
)  

فعمى قراءة الجميور بنصب (الطير) فييا أكثر مف وجو:
األوؿ :أف (الطير) معطوفة عمى موضع الجباؿ ،ألنيا منادى في محؿ نصب
والثاني :قيؿ :أنو منصوب بفعؿ مضمر تقديره :سخرنا

( ،)9والثالث :قيؿ :أنو

منصوب عمى مفعوؿ معو( ،)10والرابع :أنو معطوؼ عمى (فضالً)(.)11
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وأما عمى قراءة ابف أبي عمبة برفع (الطير) ففييا وجياف :األوؿ :أف تكوف
(الطير) معطوفة عمى لفظ الجباؿ ،والعرب ترد مثؿ ىذا كثي اًر عمى المفظ

( .)12قاؿ

سيبويو ( :وقاؿ الخميؿ رحمو اهلل :مف قاؿ :يا زيد والنظر فنصب فإنما نصب؛ ألف
ىذا كاف مف المواضع التي يرد فييا الشيء عمى أصمو .فأما العرب فأكثر ما رأينا:

الطير) فرفع ويقولوف :يا عمرو
يا ز ُ
يد النضر .وق أر األعرج ( :يا جباؿ أوبي معو و ُ
()13
الحارث)
الحارث وقاؿ الخميؿ رحمو اهلل ىو القياس كأنو قاؿ :يا
و
ُ
ُ
الثاني :أف تكوف معطوفة عمى الضمير في (أوبي) وسوغ العطؼ الفصؿ بالظرؼ
(معو)

()14

الثالث :وقيؿ :يجوز أف يكوف ( الطير) رفعاً عمى أنو مبتدأ والخبر
()15

محذوؼ تقديره تؤوب)

بٌن اثبات ٌاء المتكلم وحذفها.

قاؿ الزمخشري ( :وقالوا في اثبات ياء المتكمـ :يا ِ
غالـ ،ويا غالماً ،وفي

التنزيؿ ( :يا عبادي فاتقوف) وقرئ يا عبادي ،ويقاؿ :يا رب تجاوز عني ،وفي

الوقوؼ يا رباه ،ويا غالماه)(.)16
تخريج القراءة:
ق أر :ابف كثير وأبو عمرو والسوسي وغيرىـ ( عبادي) بالياء وصالً

()17

()18

في

قولو تعالى ( :يا عباد فاتقوف)

فعمى قراءة ابف كثير ومف معو بالياء جاءت عمى لغة إثبات الياء ساكنة،
فأجرى الوصؿ مجرى الوقؼ ،وىذه المغة أقؿ مف لغة حذؼ الياء ،واالكتفاء

بالكسرة ( .)19وأما عمى قراءة الجميور بحذؼ الياء؛ ألنيا المغة األفصح واألكثر

شيوعاً( ،)20والقراءتاف صحيحتاف سبعيتاف .أال أف في قراءة الحذؼ جاءت كثيرة.
بين الرفع على أكثر من وجه والبعض على الذم أو الشتم.
قاؿ الزمخشري( :وفي كالميـ ما ىو عمى طريقة النداء ويقصد بو
االختصاص ال النداء ..الميـ اغفر لنا أيتيا العصابة ..ومنو قوليـ :الحمد هلل ،الممؾ
هلل أىؿ الممؾ ،وأتاني زيد الفاسؽ الخبيث وقرئ حمالة الحطب ،ومررت بو

المسكيف)(.)21
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تخريج القراءة:
ق أر الجميور ( حمالةُ) بالرفع في قولو تعالى:

( 

)22()فعمى قراءتيـ قيؿ :حمالة خبر لمبتدأ محذوؼ ،أو
أنيا صفة لػ ( امرأتو)أو عمى إضمار مبتدأ ،أي :ىي حمالة ،وعمى البدؿ مف

(امرأتو)(.)23

وأما عمى قراءة النصب فعمى الشتـ والذـ ( .)24قاؿ مكي ( :ألنيا كانت قد اشتيرت
بالنميمة فجرت صفتيا عمى الذـ ليا ال لمتخصيص)

()25

 .وقاؿ سيبويو ( :وأمراتو

حمالة الحطب) لـ يجعؿ الحمالة خب اًر لممرأة ولكنو كأنو قاؿ :أذكر حمالة الحطب
شتماً ليا ،واف كاف فعالً ال يستعمؿ إظياره)
أف النصب أبيف لمذـ

()27

()26

والقراءتاف صحيحتاف وفييا الذـ إال

وقيؿ إف (حمالة) منصوبة عمى الحاؿ أي :تصمى النار

مقوالً ليا ذلؾ والجيد :أف ينتصب عمى الذـ(.)28
بين الوقف واالبتداء:
مف القضايا التي ينبغي عمى دارسي المغة معرفتيا عمـ البالغة وىو :معرفة
الفصؿ والوصؿ وىي بذلؾ ايضا تعني الوقؼ واالبتداء عند عمماء التجويد أي:
معرفة القارئ مف أيف يبتدئ في القراءة وأيف يقؼ ابتدأ ووقفاً ،فقد ذكر الزمخشري

مثاالً تكرر لدى العمماء الذيف جاؤوا بعده وىذا المثاؿ وارد في قولو تعالى:

(  
   
()29
) 

فقد قرأت (اال) بتخفيؼ الالـ (يا) بالنداء (اسجدوا) باألمر فكأف ىذا اليدىد وىو
يقص عمى سميماف نبأ اليقيف الذي جاء بو مف سبأ بمغ بو الغضب عمى الضاليف
ىناؾ حداً جعمو يتصورىـ أمامو وىو عند سميماف ،فيوجو ليـ ىذا النداء المقرع الذي
حذؼ فيو المنادى استيانة حتى كأنو يقوؿ ( :أال يا مف ال يستحقوف أف يسموا

بالبشرية أف اهلل احؽ أف تسجدوا لو مف الشمس.
قاؿ الزمخشري ( :وقد يحذؼ المنادى يقاؿ :يا بؤس لزيد بمعنى :يا قوـ بؤس لزيد
ومف أبيات الكتاب.
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يا لعنة اهلل واألقواـ كميـ والصالحوف عمى سمعاف مف جار
()30

وفي التنزيؿ ( أال يا اسجدوا)
تخريج القراءة:
ق أر الكسائي ورويس وأبو جعفر ( أال يا اسجدوا) ( )31بيمزة قطع وتخفيؼ الالـ
مف ( اال) عمى أنيا لمتنبية ،و(يا) لمنداء والمنادى محذوؼ وداللة حرؼ النداء عميو،
وتقدير اآلية ( أال يا ىؤالء اسجدوا هلل) ،فعمى ىذه القراءة ( اسجدوا) في موضع جزـ
باالـ ،وحكى بعضيـ سماعاً عف العرب( أال يا ارحموا) أال يا (اصدقوا) يريد :أال يا
أييا القوـ ارحموا ،اصدقوا ،وجاء في الشعر قوؿ ذي الرمة:

أال يا اسممي يا دار مية عمى البمى وال زاؿ منيالً بجرعائؾ القطر

أي :أال يا دار اسممي.

قاؿ الكسائي ( :ما كنت اسمع األشياخ يقرؤونيا إال بالتخفيؼ عمى نية األمر.
نداء وانما ىي
وذىب أبو حياف إلى اف ( يا) في ىذا القراءة والشواىد المذكورة ليست ً
تنبيو أكد بو ( ال) التي لمتنبيو وجاز ذلؾ االختالؼ بحرفيف والمبالغة لمتوكيد.
بين النصب على االستثناء والرفع على البدلية:
قاؿ الزمخشري( :جاز فيو النصب والبدؿ وىو المستثنى مف كالـ تاـ غير
موجب كقولؾ :ما جاءني أحد إال زيد؛ وأما قولو عز وجؿ ( إال امرأتؾ) فيمف ق أر
بالنصب مستثنى مف قولو تعالى ( :فأمر بأىمؾ) (.)32

تخريج القراءة:
ق أر ابف كثير وأبو عمرو وابف محيصف واليزيدي والحسف
()34

()33

( إال امرأتُؾ)


في قولو تعالى( :
برفع التاء بدؿ مف أحد









()35

 .قاؿ مكي ( :ىي بدؿ مف احد ألنو

)

نيي ،والنيي نفي والبدؿ في النفي وجو الكالـ)

( ،)36وق أر الباقوف ( :إال امرأتَؾ)
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بالنصب ،استثناء وحسف االستثناء بعد النيي ألنو كالـ تاـ ،فقولؾ ( :فاسر بأىمؾ)

كالـ تاـ ( إال امرأتؾ) فتستثني وتنصب (.)37

 ( :
وأما القراءة الثانية الواردة في المفصؿ فيي :قاؿ تعالى



()38

)

فق أر أبو عامر وعيسى بف عمر ( إال قميالً) نصباً

عمى االستثناء ( .)39وقيؿ انتصب عمى إضمار فعؿ تقديره أال أف يكوف قميالً منيـ،
وفي مصاحؼ أىؿ الشاـ نصباً عمى االتباع فإنيا في مصاحفيـ باأللؼ ،فأجري

النفي مجرى اإليجاب في االستثناء ( .)40وق أر الباقوف ( إال قميالً) بالرفع بدؿ مف الواو

في فعموه بدؿ بعض مف كؿ

()41

عند البصرييف وىو الكالـ وعمال فيو تكرار العامؿ

والتقدير ( :ما فعموه إال فعمو قميالً منيـ) (.)42
بين سكون الياء وتحريكها:
قاؿ الزمخشري ( :وما أضيؼ إلى ياء المتكمـ فحكمو الكسر نحو قولؾ في

ياء متحركاً ما قبميا.
الصحيح والجاري مجراه غالمي ودلوي إال إذا كاف آخره ألفاً او ً
وومماتي وىو
محياي
أو واو) ...ياء اإلضافة مفتوحة إال ما جاء عف نافع
ْ
ْ
()43

غريب)

تخريج القراءة:

ومماتي) ( )44بإسكاف الياء في قولو تعالى( :
محياي
ق أر نافع (
ْ
ْ



  
 ،)45( ) فعمى قراءة
محياي ومماتي) بفتح الياء وىو األصؿ ،واما عمى قراءة نافع تكوف
الجميور (
َ
القراءة شاذة مف وجييف :أحدىما مف حيث القياس؛ ألف فيو التقاء الساكنيف عمى
غير حده في كالميـ ،والقياس يرده ،والثاني :مف حيث االستعماؿ ،وذلؾ انو لـ
يسمع في كالميـ ال في نظـ وال في نثر؛ عمى أف بعضيـ قد حكى انو روي :التقت
حمقتا البطاف بإثبات األلؼ مع سكوف الـ التعريؼ.

()46

وأما عمى قراءة الجميور

محياي ومماتي ،فقد حركت الياء بالفتحة اللتقاء ساكنيف ،سكوف األلؼ وسكوف

- 461 -

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

األصؿ في الياء ،ألف األصؿ في المبني أف يسكف ،وشذ سكوف الياء ألف سكوف
األلؼ يوجب تحريؾ الياء إذا التقتا.
بين النصب عطفا ً على منصوب والجر عطفا ً على ضمير جر:
قاؿ الزمخشري ( :المضمر منفصمو بمنزلة المظير يعطؼ ويعطؼ عميو ...
تقوؿ في المنصوب :ضربتؾ وزيداً وال يقاؿ مررت بو وزيد ،ولكاف يعاد والجار،

وقراءة حمزة ( واألرحاـ) ليست بتمؾ القوية(.)47
تخريج القراءة:
ِ
األرحاـ) بالجر
ق أر حمزة وقتادة واألعمش والنخعي ( و

()48

وىو معطوؼ عمى


الضمير المجرور في قولو تعالى( :




()49
األرحاـ)
 ، )وق أر الباقوف بنصب (
َ

وىو معطوؼ عمى اسـ الجاللة ،والتقدير حينئذ ( :واتقوا اهلل واألرحاـ أف تقطعوىا،
وىذا وجو القراءة عند البصرييف ،وأنكروا الجر ولحنوا القارئ بو

()50

وأبطموه عمى انو

ال يعطؼ بالظاىر عمى مضمر مخفوض إال بإعادة الخافض ألنو معو كشيء واحد

وال ينفؾ منو ( ،)51ألف القراءة تعضد النحو وقوؿ سيبويو  ( :لـ يعطؼ عمى المضمر
المخفوض ألنو بمنزلة التنويف ال يعطؼ عميو)

()52

وىذا الكالـ مردود عمى نحاة

البصرة ،ألف القراءة تعضد النحو وليس العكس ،وأما قوؿ المبرد ( :لو صميت خمؼ
ِ
األرحاـ ،ألخذت نعمي ومضيت) ( )53إنما ىو مردود عميو ،ألف القراءات
إماـ يق أر ...و
مف أرفع الشواىد فما بالؾ بكونيا سبعية ،وقوؿ الزمخشري ليست بتمؾ القوية أوقعو
في وىـ ،فميس لو الحؽ ىو أو غيره أف يرد قراءة متواترة وردت عف رسوؿ اهلل صمى
اهلل عميو وسمـ ،ووقؼ العكبري موفقاً غريباً إذ قاؿ ( :وىذا ال يجوز عند البصرييف،

وانما جاء في الشعر وأجازه الكوفيوف عمى ضعؼ)

()54

والقوؿ في ىذه القراءة ىو ما

ذىب إليو أكثر النحوييف الكوفييف ويونس واألخفش مف البصرييف ،وابف مالؾ وأبو

حياف وغيرىـ مف أف عطؼ الظاىر عمى المضمر جائز (.)55

بٌن بناء أي وإعرابها:
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قاؿ الزمخشري ( :و(أي) كػ (مف) في مستفيماً  ...فإذا أكممت فالنصب كقولؾ:

عرفت أييـ ىو في الدار ،وقرئ   ( 56







()57
)

تخريج القراءة:
ق أر ىاروف القارئ ومعاذ بف مسمـ اليراء وغيرىـ:









(



 ) بنصب أييـ (.)58فعمى
قراءة الجميور برفع (أييـ) أنيا مرفوعة وفييا قوالف :األوؿ :أف الضمة ضمة بناء
وىو مذىب سيبويو ،ألنيا بمنزلة االسـ (الذي) وأضيفت وصدر صمتيا محذوؼ،

وىي في موضع نصب بػ (ننزع) ()59والثاني أنيا ضمة إعراب ،واعراب ( أي) حينئذ
أما أف يكوف مبتدأ و أشد خبره وىو عمى الحكاية ،والتقدير :لمنزعف مف كؿ شيعة
فريقيف الذي يقاؿ مف اجؿ عتوه أييـ أشد عمى الرحمف عتيا .وىو مذىب الخميؿ

حكاه عنو سيبويو

()60

واف الجممة استئنافية و( أي) استفياـ و(مف) زائدة ،أي :لننزعف

عف كؿ شيعة ،وىو قوؿ األخفش والكسائي ،فيما يجيزاف ،زيادة (مف) في الثابت،
وأما عمى قراءة النصب فقد أوقعوا (أييـ) عمى (لننزعف)  .قاؿ سيبويو :بأنيا لغة
جيدة .وقاؿ عنيا الحربي ( :خرجت مف خندؽ البصرة حتى صرت مكة فمـ أسمع
أحداً يقوؿ :اضرب اييـ أفضؿ) أي كميـ ينصب وال يضـ (.)61

بٌن ماذا االستفهامٌة وما الموصولة:

قاؿ الزمخشري( :لـ يثبت سيبويو ذا بمعنى الذي إال في قوليـ ( :ماذا) وقد
أثبتو الكوفيوف وأنشدوا ...وذكر سيبويو في ماذا صنعت وجييف :احدىما أف يكوف
بمعنى أي شيء صنعتو ،وجوابو حسف بالرفع ...والثاني :اف يكوف (ماذا) كما ىو
بمنزلة اسـ واحد كانو قاؿ :أي شيء صنعتو وجوابو بالنصب ،وقرئ قولو تعالى:
(

 )بالرفع والنصب(.)62
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تخريج القراءة:
ق أر أبو عمرو وابف كثير واليزيدي والحسف وقتادة وغيرىـ ( العفو)

()63

في قولو

تعالى  


 )64()فعمى قراءة الجميور بنصب ( العفو) عمى
أف (ماذا) كميا اسـ واحد لالستفياـ في موضع نصب بػ ( ينفقوف) فوجب اف يكوف
الجواب منصوباً عمى لفظ السؤاؿ ( .)65وقد رجح الفراء قراءة النصب واصفاً إياىا

بأنيا ؛ الوجو في الكالـ.

ينفقوف العفو(.)67

()66

وقيؿ :إف العفو منتصب بفعؿ مضمر تقديره :قؿ

العفو) أف ( ماذا) كميا اسـ استفياـ
وأما عمى قراءة أبي عمرو وابف كثير ( ُ
مبتدأ والعفو معطوؼ عمييا.

بٌن بناء ( ٌوم) وإعرابها:
قاؿ الزمخشري( :ومف أصناؼ االسـ المبني وىو الذي سكوف آخره وحركتو
وال يعامؿ .وسبب بنائو مناسبتو ما ال تمكف لو بوجو قريب أو بعيد لتضمف معناه

نحو :أيف و ِ
أمس وشبيو كالمبيمات ...أو وقوعو موقع ما أشبيو كالمنادى المضموـ،
ٍ
يومئذ) فيمف قرأىا بالفتح (.)68
واضافتو إليو كقولو تعالى ( مف عذاب
تخريج القراءة:
يوـ) بالنصب ( )69في قولو
ق أر األعمش وزيد بف عمي واألعرج وأبو حيوة ( َ
تعالى( :ىذا يوـ ال ينطقوف) ( ،)70فعمى قراءة الجميور أف (يوـ) مبتدأ وخبره ()71وأما
عمى قراءة مف ق أر بالنصب فػ (يوـ) منصوب عمى أنو ظرؼ أي :ىذا المذكور في

يوـ ال ينطقوف ( ،)72قد وقفت عمى رأي لمكوفييف أنيـ أجازوا أف يكوف مرفوع الموضع
بيف المفظ ،إلضافتو إلى الجممة الفعمية

( ،)73و المسألة خالفية بيف البصرييف

والكوفيوف في مسألة إعراب وبناء ما يضاؼ إلى الجممة االسمية والفعمية ،والكوفيوف
يوـ ينفع الصادقيف) بالفتح ونقؿ أبو حياف أنيا
أجازوا البناء بدليؿ قراءة نافع (ىذا َ
()74
لغة سفمى مصر أي :أنيـ يبنوف (يوـ) مع (ال)

بٌن ضمٌر الفصل والعماد:
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قاؿ الزمخشري( :ويتوسط بيف المبتدأ وخبره قبؿ دخوؿ العوامؿ بعده إذا كاف
الخبر بعده مضارعاً لو في امتناع دخوؿ حرؼ التعريؼ عميو كما فعؿ مف كذا أحد

الضمائر المتصمة المرفوعة في أوؿ مرة بأنو خبر ال نعت وليفيد ضرباً مف التوكيد،

ويسميو البصريوف فصالً والكوفيوف عماداً ويقرؤوف (وما ظممناىـ ولكف كانوا ىـ
()75

الظالميف))

تخريج القراءة:
ق أر ابف مسعود وأبو زيد بف سالـ ( والظالموف)

()76

في قولو تعالى ( :وما

ظممناىـ ولكف كانوف ىـ الظمميف) ( ،)77فعمى قراءة الجميور أف (الظالميف) اسـ كاف
والضمير ىـ ضمير فصؿ ( ،)78وقاؿ السيوطي ( :إف (الظالميف) بالنصب خبر

كانوا) و(ىـ) ال محؿ ليا مف اإلعراب وىذا قوؿ البصرييف)

()79

وأما عمى قراءة ابف

مسعود( الظالموف) أف الضمير عماداً و( الظالموف) خب اًر لو (،)80والجممة في محؿ
نصب خبر كاف ،ألف الكوفييف يسموف الضمير بػ ( عماد) ألنو يعتمد عميو في

الفائدة إذ بو يتبيف أف الثاني خبر ال تابع ،وبعض الكوفيوف يسميو دعامة؛ ألنو يدعـ
بو الكالـ ،أي يقوي ويؤكد

()81

وأما القراءة الثانية فقد ق أر بيا ابف أبي عبمة ( (أنا أقؿ)

  
في قولو تعالى (



()82
 )فعمى قراءة الرفع يكوف الضمير (نا) مبتدأ و( أقؿ)
خبر الجممة في محؿ نصب مفعوؿ بو لػ (لترني) ،وعمى قراءة الجميور بنصب
(أقؿ) يكوف لػ ( نا) وجياف مف اإلعراب :األوؿ :توكيد لممفعوؿ ،والثاني :فاصمة بيف
المفعوليف ،فتكوف (أقؿ) مفعوالً ثانياً لػ(ترني) ()83والوجياف جائزاف في العربية .قاؿ

سيبويو ( :تكوف ( أنا) فصالً وصفة ،وقد جعؿ ناس كثير مف العرب ىو وأخواتيا

في ىذا الباب بمنزلة اسـ مبتدأ وما بعده مبني عميو ،فكأنؾ تقوؿ ( :أظف زيداً أبوه

خير منؾ) ( ،)84عمى ىذا األساس تكوف قراءة مف ق أر بالرفع وذلؾ بجعؿ أنا أقؿ،

فالتركيب مف المبتدأ والخبر يكوف مفعوالً بو ،ومف ق أر بالنصب فالمفرد ىو المفعوؿ
()85

بو.
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بٌن البناء على اسم الفعل والرفع على االبتداء:
قاؿ الزمخشري( :ىييات بفتح التاء لغة أىؿ الحجاز وبكسرىا لغة أسد وتميـ

ومف العرب مف يضميا وقرئ بيف جميعاً) (.)86
تخريج القراءة:
ىييات
ىييات) 87بالضـ وق أر نصر بف عاصـ (
ىييات
ق أر ابو حيوة (
ٌ
ُ
ُ

ىييات) بالضـ 88والتنويف في قولو تعالى( :
ٌ

 ،89)  فعمى
قراءة الجميور أف اسـ الفعؿ ال يكوف مبنياً وعميو أكثر النحاة ،ألف ىييات اسـ فعؿ
ٍ
ماض بمعنى ( َب ُعد) أما عمى قراءة أبي حيوة ومف معو بالضـ أو عمى قراءة نصر
بف عاصـ ومف معو بالضـ والتنويف فعمى اعتبار أنو اسـ معرب وموقعو الرفع عمى

االبتداء وما بعده الخبر (.)90والجميور ال يجيزوف أف يسند إلى اسـ الفعؿ ،فال يكوف

مبتدأً أو فاعالً أو خب اًر ()91وعندىـ أف أسماء األفعاؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب
والزمخشري نراه في ىذا الموضع يجيز الوجوه كميا.

بٌن البناء والتنوٌن :
قاؿ الزمخشري( :ومنيا الغايات وىي قبؿ وبعد ...وأصمو أف ينطؽ بيف مضافات

فمما اقتطع منيا ما يضاؼ إليو واف لـ ينونا إلعراب ...وقد قرئ (هلل األمر مف ٍ
قبؿ
ٍ ()92
ومف بعد)
تخريج القراءة:
قبؿ ومف ٍ
ق أر أبو السماؿ والجحدري والعقيمي مف ٍ
بعد
(

()93في قولو تعالى:





 ،)94()  فعمى قراءة
أبي السماؿ بحذؼ المضاؼ إليو مع قبؿ وبعد دوف نية ال لفظاً وال تقدي اًر ،ذلؾ

بتنويف كممتي قبؿ وبعد عمى اعتبارىما قد قطعتا عف اإلضافة لفظاً ومعنى وىما في

ىذه الحالة نكرتاف لتنوينيما ( ،)95وأما عمى قراءة الجميور فإف الظروؼ قبؿ وبعد إذا
قطعت عف اإلضافة فإنيا تبنى عمى الضـ وىذا مما ال خالؼ فيو.

ما اختلف لفظه واتفق معناه:
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قاؿ الزمخشري( :وتجمع االثناف عمى لفظ الجمع إذا كانا متصميف كقولؾ ما

أحسف رؤوسيما وفي التنزيؿ( فاقطعوا أيدييما) وفي قراءة عبد اهلل أيمانيما) (.)96
تخريج القراءة:
( )97في قولو تعالى:
ق أر عبد اهلل بف مسعود ( أيمانيما)

(


 )98()وال خالؼ بيف القراءتيف في المعنى.

فمفظ اليد يطمؽ عمى اليميف والشماؿ (،)99واذا كاف البد مف كممة ىنا لمقراءات القرآنية
سبعية كانت أـ غيرىا ،فعمى قراءة ابف مسعود تكوف ىي األقوى واألكثر في المعنى
وىو الذي أميؿ إليو ألنيا أقوى في الصناعة مف توجيو القراءة المشيورة ،وذلؾ

موضع اإليماف بدليؿ اليديف ،ففو تحديد القدر الذي يقطع مف األيدي ،وتحديد أي
اليديف ،اليمنى أـ الشماؿ ،والقراءة المشيورة جاءت عمى العموـ واهلل أعمـ.
إضمار أن بعد حتى:
قاؿ الزمخشري ( :وينصب بأف مضمرة بعد خمسة أحرؼ وىي حتى والالـ
واو بمعنى إلى وواو الجمع والفاء في جواب األشياء الستة األمر والنيي والنفي
واالستفياـ والتمني والعرض ...وليس يحتـ أف ينصب الفعؿ في ىذه المواضع بؿ
لمعدوؿ بو ،إلى غير ذلؾ ...فمو بعد حتى حالتاف ىو في أحدىما مستقبؿ وفي حكـ
المستقبؿ فينصب وفي اآلخر حاؿ أو في حكـ الحاؿ ،وقرئ قولو تعالى( :وزلزلوا

حتى يقوؿ الرسوؿ) منصوباً ومرفوعاً) (.)100
تخريج القراءة:
ق أر نافع ومجاىد ( حتى يقوؿ الرسو ُؿ) بالرفع

()101

في قولو تعالى:

(  


   
   
 )102() وحجتيـ أنيـ أرادوا بقولو (
زلزلوا) المضي ،وبقولو ( :حتى يقوؿ) الحاؿ ،ومنو قوؿ العرب :قد مرض زيد حتى
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ال يرجونو ،فالمرض قد مضى ،اآلف في الحاؿ (.)103وقاؿ الطبري ( :إذا تقدـ حتى
(فعؿ) وكاف الذي بعدىا ( يفعؿ) وىو مما قد فعؿ وفرغ منو ،وكاف ما قبميا مف

الفعؿ غير متطاوؿ ،فالصحيح مف كالـ العرب حينئذ الرفع في يفعؿ) ( ،)104أما عمى

قراءة الجميور بنصب ( يقوؿ) ألف حتى مف حيث ىي حرؼ ال تمي الفعؿ إال مؤوالً

باالسـ فأضمروا مع الفعؿ ما يكوف بو اسماً فأضمرت (أف) عمى تقدير مصدر وىي
مخمصة لالستقباؿ ،فال تعمؿ إال فيو الفعؿ (يقوؿ) حينئذ مستقبؿ بالنظر إلى زمف

الزلزاؿ ،منتصبة مقدرة وجوباً ()105وىو األرجح واألولى حتى أف الكسائي قد ق أر

(يقو ُؿ) بالرفع دىر ثـ رجع إلى النصب(.)106

بٌن رفع الفعل ونصبه:
قاؿ الزمخشري :وقرئ قولو تعالى ( :تقاتمونيـ أو يسمموف) عمى إضمار أف
والرفع عمى االشراؾ بيف يسمموف وتقاتمونيـ أو عمى االبتداء كأنو قيؿ أو ىـ

يسمموف(.)107
تخريج القراءة:
أبي وزيد بف عمي ( أو يسمموا)
ق أر ّ

()108

في قولو تعالى:

(
()109

)



فعمى قراءتيـ أف ( يسمموا) منصوب

( ،)110وعند

باضمار (أف) عند الجميور والمعنى :إلى أف يسمموا أو إال أف يسمموا

الكسائي والفراء بإضمار حتى أي :حتى أف يسمموا والناصب لمفعؿ حينئذ عند
الكسائي ( :حتى) وعند الفراء وبعض الكوفييف الخالؼ

( ،)111وأما عمى قراءة

الجميور ( يسمموف) بالرفع عطفاً عمى ( تقاتمونيـ) وقيؿ :مستأنؼ ،والتقدير أو ىـ
()112

يسمموف

اما القراءة الثانية :فيي( :



) 
()114

المصاحؼ فيدىنوا
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()115

 :وفي بعض المصاحؼ كما قاؿ ىاروف ( فيدىنوا) بدوف

ودوا) وقيؿ :إنو عطؼ
نوف الرفع ،فقيؿ ىو منصوب في جواب التمني المفيوـ في ( ّ
عمى تدىف بناء عمى أف (لو) بمنزلة ( إف) الناصبة فال يكوف ليا جواب ،وينسبؾ
فييا مما بعدىا مصدر يقع مفعوالً لػ ( دودوا) كانو قيؿ ( ودوا أف تعرض
()116

فيدىنوا)

بٌن رفع الفعل ونصبه:
أزورؾ بالنصب ،يعني تجتمع الزيارتاف فيو كقوؿ
قاؿ الزمخشري ( :وتقوؿ زرني َ
ربيعة بف جشـ
فقمت أدعي وأدعو إف اقدي لصوت إف ينادي داعياف
وبالرفع يعني زيارتؾ عمى كؿ حاؿ فمتكف منؾ زيارة ...وذكر سيبويو في قوؿ كعب
الغنوي:
ما أنا لشيء الذي ليس نافعي ويغضب منو صاحبي بقؤوؿ
النصب والرفع قاؿ اهلل تعالى ( :لنبيف لكـ ونقر في األرحاـ ما نشاء) أي ونحف
()117

نقر)
تخريج القراءة:
ونقر) في قولو تعالى ( :
ق أر يعقوب ( َّر






،)118()  
فعمى قراءة يعقوب بنصب فإنو ال يوقؼ عمى ( لنبيف لكـ) ،ألف (نقر) بالنصب

معطوؼ وال يفصؿ بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو ( .)119والكافي عند يعقوب عمى
ىذه القراءة (إلى أجؿ مسمى) وعند غيره ( ثـ نخرجكـ طفالً)

()120

بٌن رفع الفعل وجزمه:

قاؿ الزمخشري ( :وتقوؿ :أف تأتني آتؾ فأحدثؾ بالجزـ ،ويجوز الرفع عمى االبتداء،
وكذلؾ الواو وثـ ،قاؿ اهلل تعالى ( :مف يضمؿ اهلل فال ىادي لو ويذرىـ) وقرئ
(ويذرىـ) بالجزـ)
تخريج القراءة:

()121
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()122

يذرىـ) بالجزـ
ق أر حمزة والكسائي وأبو عمرو في رواية واألعمش ( ْ
قولو تعالى    ( :




في





)123() فعمى قراءة
حمزة ( ويذرىـ) بالجزـ عطفاً عمى موضع الفاء التي ىي جواب الشرط في قولو

تعالى( :فال ىادي لو)؛ والمعطوؼ عمى المجزوـ مجزوـ ،فػ (ىادي) مجزوـ بػ (ال)
الناىية ،فجعموا الكالـ كمو متصالً بعضو ببعض

()124

وكأنو قيؿ :مف يضمؿ اهلل ال

ييديو احد مف دونو ( ،)125وأجاز سيبويو الجزـ حمالً عمى المعنى

()126

وقاؿ أبو

()127
يذرىـ)؛ ألف الفعؿ
زرعة :الجزـ اولى
 ،وأما عمى قراءة الجميور برفع الفعؿ ( ُ

المضارع المقروف بالواو او الفاء الواقع بعد جواب مجزوـ بالفاء .جزـ ورفع

ونصب( ،)128والنصب عمى ضعؼ؛ ألنو إذا استوفى الشرط الجزاء ضعؼ
النصب(.)129

تقدٌم الجار والمجرور:
قاؿ الزمخشري ( :وفصؿ سيبويو في تقديـ الظرؼ وتأخيره بيف المغو منو
والمستقر ،فاستحسف تقديمو إذا كاف مستق اًر نحو قولؾ :ما كاف فييا احد خير منؾ،

وتأخيره لغواً :نحو قولؾ :ما كاف أحد خي اًر منؾ فييا .ثـ قاؿ :وأىؿ الجفاء يقرؤوف

ولـ يكف كفؤاً لو احد(.)130
تخريج القراءة:
ق أر أبو عمرو ،وأبو عامر ،وابف كثير ،ونافع ،والكسائي ،وعاصـ وشعبة( :
لـ يكف كفؤاً لو احد)

()131

في قولو تعالى ( :ولـ يكف لو كفؤا أحد)

()132

فأما عمى

قراءة أىؿ الجفاء ( ،)133فإنيـ يؤخروف الجار والمجرور؛ ألف التأخير الممغى ..

عندىـ ،قاؿ سيبويو( ( :)134كأنيـ أخروىا حيث كانت غير مستقرة ،وقاؿ الشاعر:
لتقربف قرباً جمديا ما داـ فييف فيصؿ حيا
فقد دجا الميؿ فييا ىيا

فقدـ( ()135فييف) واف لـ يكف مستق اًر ،ألنيا ظرؼ لمخبر ،وألف التقدير جائز عندىـ
ولما كانت الحاجة ماسة ،والكالـ غير متفؽ عميو صار كأنو خبر مع انو لغو،
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والقراءتاف صحيحتاف إال أف قراءة أىؿ الجفاء أصح ،ألنيا جاءت عمى األصؿ ،ألف
تقديـ الجار والمجرور وىو لغو قميؿ.

(إن) بٌن اإلعمال واإلهمال:
قاؿ الزمخشري( :وتخفؼ إف ويبطؿ عمميا ،ومف العرب مف يعمميا والمكسورة أكثر
إعماالً ويقع بعدىا االسـ والفعؿ ،والفعؿ الواقع بعد المكسورة يجب أف يكوف مف

وجوز الكوفيوف غيره وتمزـ الالـ المكسورة الالـ
األفعاؿ الداخمة عمى المبتدأ والخبر ّ
في خبرىا والمفتوحة تعوض عما ذىب منيا أحد األحرؼ األربعة حرؼ النفي وقد
وسوؼ والسيف ...وقاؿ اهلل تعالى ( واف كؿ لما جميع لدينا محضروف) وقرئ ( وأف
كالً لما ليوفينيـ) عمى اإلعماؿ) (.)136

تخريج القراءة:
ق أر نافع وابف كثير وأبو بكر

()137

و( واف كال لما) بالتخفيؼ عمى أنيا (أف)


المخففة مف الثقيمة وعاممة ()138وفي قولو تعالى( :




)139()وتخفيؼ (لما) و(كال) اسميا،
والالـ في ( لما) الـ االبتداء وىي موصولة خبر إف ،و( ليوفينيـ) جواب لمقسـ
محذوؼ وجممة القسـ وجوابو سدت مسد الصفة والتقدير ( :واف كال لمذيف واهلل
ليوفينيـ) وقيؿ (ما) نكرة موصوفة وجممة القسـ وجوابو سدت مسد الصفة والتقدير (
واف كال

لخمقا موفى عممو)

()140

قاؿ سيبويو ( :حدثنا مف أثؽ بو أنو سمع العرب تقوؿ :إف زيداً

لمنطمؽ)( ،)141والبصريوف يجيزوف تخفيؼ ( إف) المشددة مع إعماليا ،وأنكر ذلؾ

الكسائي وقاؿ :ما أدري عمى أي شيء قرئ ( واف كال) ( ،)142وقاؿ العكبري( ( :إف)
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محمولة عمى الفعؿ والفعؿ يعمؿ بعد الحذؼ كما يعمـ قبؿ الحذؼ)

()143

وزعـ الفراء

أف نصب (كال) في قراءة مف ق أر خفؼ بقولو ( :ليوفينيـ) أي و( إف ليوفينيـ كال)

وأنكر ذلؾ جميع النحوييف وقالوا :ىذا مف كبير الغمط ( ،)144وق أر ابف عامر وحمزة

لما) بالتشديد (.)145
وحفص ( واف كال لما) فنصبوا ( كال) بػ(إف) عمى أصميا و( ّ

بٌن رفع الفعل ونصبه:

قاؿ الزمخشري ( :والفعؿ الذي يدخؿ عمى المفتوحة مشدده أو مخففو يجب
أف يشاكميا في التحقيؽ كقولو تعالى ( :ويعمموف أف اهلل ىو الحؽ المبيف) ،فإف لـ
يكف كذلؾ فنحو أطع وأرجو فميدخؿ عمى أف الناصبة لمفعؿ كقولو تعالى ( :والذي
أطمع أف يغفر لي ) وقولؾ أرجو أف تحسف إلي وأخاؼ أف شيء وما فيو وجياف
كظننت وحسبت وخمت فيو داخؿ عمييا جميعاً تقوؿ :ظننت اف تخرج وأف ستخرج

وأنؾ تخرج وقرئ قولو تعالى ( :وحسبوا أف ال تكوف فتنة) بالرفع والنصب) (.)146
تخريج القراءة:
ق أر أبو عمرو وحمزة والكسائي

()147

ويعقوب وخمؼ واليزيدي واألعمش ( أال

تكوف) بالرفع عمى أف ( أف) مخففة مف الثقيمة واسميا ضمير الشأف محذوؼ  ،و(
ُ
ال) نافية ،و(تكوف) تامة ،و(فتنة) فاعميا ،والجممة خبر ( أف) وىي مفسرة لضمير
الشأف ،و( حسب) يكوف لميقيف ال لمشؾ؛ ألف (أف) لمتأكيد ،والتأكيد ال يجوز إال مع

اليقيف(.)148قاؿ النحاس ( :الرفع عند النحوييف في ( حسب) وأخواتيا اجود؛ ألف
حسبت وأخواتيا بمنزلة العمـ في أنو شيء ثابت)
بنصب الفعؿ

()150

()149

وق أر الباقوف ( أف ال تكوف)

بػ( أف)  ،و(ال) ال تفصؿ بيف العامؿ والمعموؿ فيو أي :أف (أف)

الناصبة لممضارع دخمت عمى فعؿ منفي بػ (ال) وال تمنع أف يعمؿ ما قبميا فيما
بعدىا مف ناصب وجازـ وجار ،و(حسب) حينئذ تكوف مف أفعاؿ الظف؛ ألف الناصبة
ال تقع بعد عمـ ،والمخففة ال تقع بعد غيره.

لعل بن الترجً والتمنً:
قاؿ الزمخشري :لعؿ ىي :لتوقع مرجو أو نحوه وقولو تعالى( :لعؿ الساعة
قريب) و (ولعمكـ تفمحوف) لمعبادة وكذلؾ قولو عز وجؿ ( :لعمو يتذكر أو يخشى)
- 472 -

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

معناه إذىبا أنتما عمى رجائكما ذلؾ مف فرعوف ،وقد لمح فييا معنى التمني مف ق أر (
()151

فأطمع) بالنصب وىي في قراءة عاصـ)
تخريج القراءة:
ق أر نافع وابف كثير وابف عامر والكسائي وعاصـ وشعبة وأبو جعفر ويعقوب (
فأطمعُ)()152في قولو تعالى  ( :
   



 







()153
 ، )ونصب ( أطمع) قيؿ :أنو منصوب جواباً

لمتمني(،)154وقاؿ الزمخشري :النصب عمى الترجي تشبييا لمترجي بالتمني)

(،)155

وعند الفراء أنيا منصوبة جوباً لمترجي .قاؿ( :ومف جعمو جواباً بػ (لعمي)

نصبو)()156والفرؽ بيف التمني والترجي أف الترجي ال يكوف إال في الممكف في حيف
التمني يكوف في الممكف والمحاؿ

()157

وتبنى الكوفيوف مسألة جواب الترجي في

الجواب ،ومنعو البصريوف ،ودليؿ الكوفييف ىذه القراءة وقراءة عاصـ ( :فتنفعو
الذكرى)( ،)158فيي جواب الترجي في قولو تعالى ( :لعمو يزكى))159( ،وأبو حياف أوؿ
ذلؾ بأف يكوف عطفاً عمى التوىـ

(.)160

ظاهرة االتباع الحركً:

قاؿ الزمخشري ( :وكنانة تكسر العيف مف (نعـ) وفي قراءة عمر بف الخطاب
وابف مسعود رضي اهلل عنيـ قاؿ ( :نِ ِعـ) وحكى أف عمر سأؿ قوماً عف شيء فقالوا نعـ
()161

بالفتح ،فقاؿ :إنما نعـ اإلبؿ)
تخريج القراءة:


ق أر عمر بف الخطاب وعبد اهلل بف مسعود ( نِ ِعـ) في قولو تعالى( :


()162
) 

وق أر الجميور ( نعـ) وىذه الظاىرة تسمى باالتباع الحركي ،فقد جرت عمى
لساف العرب نوع مف االتباع ،فيتبع السابؽ الالحؽ أو العكس ،حتى تجري الحركة
الجديدة بدالً مف الحركة القديمة ،وقد شاع ىذا االستعماؿ في كالـ العرب ،فعمى
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قراءة عمر بف الخطاب وابف مسعود فقد اتبعوا حركة العيف لحركة النوف ،وىو تأثير
متقدـ ،إذ أثر الحرؼ المتقدـ عمى الحرؼ المتأخر وانما فعال ذلؾ ألنيـ أرادوا المثاؿ
()163

األكثر

مف أسماء العرب ،قاؿ النحاس ( :ومثمما أف الكسرة مع الكسرة :أخؼ

كذلؾ الضمة مع الضمة) فيو نوع مف التجانس المفظي (.)164

معنى التمنً فً لو:
قاؿ الزمخشري( :وقد تجيء بمعنى التمني كقولؾ :لو تأتيني فتحدثني كما
تقوؿ ليتؾ تأتيني فتحدثني ،ويجوز في ( فتحدثني) النصب والرفع وقاؿ اهلل تعالى( :

ودوا لو تدىف فيدىنوف) وفي بعض المصاحؼ فيو فيدىنوا) (.)165
تخريج القراءة:
قرئ ( فيدىنوا) ( )166بدوف نوف الرفع ،في قولو تعالى ( :


 ،)167()فمف ق أر ( فيدىنوا) بدوف نوف الرفع،
وىو منصوب عمى أنو جواب لمتمني المفيوـ مف ( ودوا) وقيؿ :إنو عطؼ عمى
تدىف بناء عمى اف ( لو) بمنزلة أف الناصبة ،فال يكوف ليا جواب ،وعميو تكوف لو

تدىنوا مصدر مؤوؿ مفعوؿ (ودوا) تقدير الكالـ ودوا أف تدىف أي اإلدىاف (.)168
حكم الفعل الواقع بعد (إذن)
قاؿ الزمخشري( :واذف جواب وجزاء يقوؿ الرجؿ أنا آتيؾ فتقوؿ :إذف أكرمؾ
فيذا الكالـ قد أجبت بو وصيرت إكرامؾ وانما تعمؿ إذف في فعؿ مستقبؿ غير
معتمد عمى شيء فييا ...واذا وقعت بيف الفاء والواو وبيف الفعؿ ففييا وجياف في

قولو تعالى ( :واذف ال يمبثوف) وقرئ ال يمبثوا (.)169
تخريج القراءة:
ق أر عبد اهلل بف مسعود وأبي بف كعب (ال يمبثوا)

()170

في قولو تعالى:


(







  
 )171()فقد أجاز النحاة إعماؿ ( إذف) واىماليا ،فعمى قراءة
عبد اهلل بف مسعود أف جممة ( إذف ال يمبثوا) معطوفة عمى جممة ( واف كادوا)
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فأعممت إذف ،وأما عمى قراءة الجميور باإلىماؿ

( ،)172واستحسف سيبويو مذىب

يونس في جواز اإلعماؿ واىماليا إذا جاءت بعد الفاء والواو

()173

وكذلؾ أجازىا

المبرد( ،)174وقاؿ الزمخشري فييا ( :ثالثة أوجو الجزـ والرفع والنصب) (.)175
بين التنوين وعدمه:
قاؿ الزمخشري( :والتنويف ساكف أبداً إال أف يالقي ساكناً آخر فيكسر أو يضـ
كقولو تعالى ( :وعذابف اركض) وقد قرئ بالضـ وقد يحذؼ كقولو:
فالفيتو غير مستعتب وال ذاكر اهلل إال قميال
وقرئ ( :قؿ ىو اهلل أحد اهلل الصمد)
تخريج القراءة:
()176
 .بحذؼ التنويف مف
أحد اهلل)
ق أر أبو عمرو وابف سيريف والحسف وغيرىـ ( ُ
  
(
(أحد) في قولو تعالى

.)177()  فعمى
ِ
أحدف اهلل) ؛ ألف
قراءة الجميور يكوف التنويف ،وتحريكو بالكسر ،وتكوف حينئذ (
التنويف مف أحد ساكف ،والالـ المعرفة مف لفظ الجاللة ( اهلل) ساكنة ،ولما التقى

()178
أحد اهلل) بال تنويف
ساكناف حرؾ األوؿ منيما بالكسر
،وأما عمى قراءة مف ق أر ( ُ
فممتخمص مف التقاء الساكنيف ،الساكف األوؿ التنويف ،والثاني الـ التعريؼ في لفظ

الجاللة( .)179وىو موجود في كالـ العرب ،وأكثر ما يوجد في الشعر كقوؿ أبي
األسود الدؤلي:
فالفقيو غير مستعتب وال ذاكر اهلل إال قميالً

()180

أحد اهلل) فحذؼ
وقاؿ أبو عمي الفارسي معمال حذؼ التنويف ( :ومف قاؿ ( ُ
التنويف ،فإف النوف قد شابيت حرؼ الميف في اآلخر وفي أنيا تزاد كما زيدت في أنيا
قد تدغـ فييا كما يدغـ كؿ واحد مف الواو والياء في اآلخر ،وفي أنيا قد أبدلت منيا
األلؼ في األسماء المنصوبة ،وفي الخفيفة فمما شابيت حروؼ الميف أجريت مجراىا
في أف حذفت ساكنة.
لالتقاء الساكنيف ،كما حذفت األلؼ والواو والياء ،لذلؾ في نحو رمى القوـ
ويغزو الجيش ،ويرمي القوـ ،ومف ثـ حذفت ساكنة في نحو ( لـ يؾ) و( ال تؾ في
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مرية) فحذفت في ( أحد اهلل) لالتقاء الساكنيف كما حذفت ىذه الحروؼ في نحو :ىذا
زيد بف عمر حتى استمر ذلؾ في الكالـ (.)181

والراجح لدى العمماء قراءة الجميور بالتنويف ألنيا أجود (.)182وقاؿ الطبري( :

والصواب مف ذلؾ عندنا التنويف لمعنييف ،أحدىما افصح المغتيف ،وأشعر الكالميف
وأجودىا عند العرب ،والثاني :إجماع الجحة مف قراء األمصار عمى اختيار التنويف

فيو)(.)183وقاؿ الرازي ( :وىو القياس الذي ال اشكاؿ فيو) ()184وقاؿ سيبويو في باب
تحريؾ أواخر الكمـ الساكنة إذا حذفت الؼ الوصؿ اللتقاء الساكنيف ( :فجعمو ىذا

ِ
اضرب ابنؾ و ِ
أكرـ
الباب في التحريؾ يكوف الساكف األوؿ مكسو اًر ،وذلؾ قولؾ:
الرجؿ ،و ِ
احد اهلل) ؛ ألف التنويف ساكف وقع بعد حرؼ
اذىب اذىب ،و( قؿ ىو اهلل ٌ
ساكف ،فصار بمنزلة (باء) اضرب ،ونحو ذلؾ)

()185

والكالـ كمو ينطبؽ عمى قراءة ( عذابف اركض) فال داعي لذكرىا مخافة اإلطالة.

بٌن الصرف وعدمه:
قاؿ الزمخشري ( :والراء غير المكسورة إذا وليت األلؼ منعت منع المستعمية
تقوؿ :رائد ،وىذا حمارؾ ،ورأيت حمارؾ ،عمى تفخيـ ،والمكسورة أمرىا بالضد مف
ذلؾ يماؿ ليا ما ال يماؿ مع غيرىا تقوؿ :طارد وغارـ وتغمب غير المكسورة كما
()186

تغمب المستعمية فتقوؿ :مف قرار ،وقرئ ( كانت قوارير)
تخريج القراءة:
ق أر ابف كثير وأبو عمرو وابف محيصف وغيرىـ ( وأكواب كانت قواري ار قوارير
مف فضة قدروىا تقدي ار)

()187

في قولو تعالى ( :
()188

) 

 ،فعمى قراءة ابف

كثير ومف معو بغير تنويف ووقؼ بغير ألؼ والجميور بالتنويف وباأللؼ وقفاً) (،)189

وقاؿ الفراء ( :وقاؿ الذي لـ يجز العرب تثبت فما ال يجري األلؼ في النصب ،فإذا
وصموا حذفوا األلؼ وكؿ صواب)
()191

الصرؼ

()190

وأما عمى قراءة الجميور فعمى منع

ألنيا جاءت عمى صيغة منتيى الجموع ،وىي عمة تقوـ مقاـ عمتيف.

بٌن تخفٌف الهمزة وتحقٌقها
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قاؿ الزمخشري( :وقد َّر
جد في العرب مف التقاء الساكنيف مف قاؿ( ( :دأبة)

و(شأبو) ومف ق أر ( وال الضأليف) و( جأف) وىي عف عمرو بف عبيد ومف لغتو (.)192
تخريج القراءة:
أورد الزمخشري قراءتيف األولى :ق أر أيوب السختياني ( وال الضأليف) ( ،)193في
قولو تعالى  ( :


()194
والثانية :قراءة عمر بف عبيد:
)

()195

في قولو تعالى( :
(وال جأف)


 ،)196()  فعمى

قراءة أيوب وعمرو :باثبات اليمزة متحركة لئال يجتمع ساكناف ( -)197سكوف األلؼ

وسكوف الالـ األولى المشددة -فحيف عزؼ المتكمـ عف النطؽ بالتقاء الساكنيف،
وجب عميو تحريؾ األلؼ ،واأللؼ إذا تحركت قمبت ىمزة؛ ألف األلؼ حرؼ ضعيؼ
واسع المخرج فال يحتمؿ الحركة ،فإذا ما أريد تحريكو قمب ىمزة ،ألف األلؼ حرؼ
ليف وىو اليمزة؛ ألف اليمزة حرؼ جمد يقبؿ الحركة ،ومف ذلؾ حكاه أيضاً أبو زيد

األنصاري(.)198

يا عجباً لقد رأيت عجبا حمار ٍ
قباف يسوؽ أرنبا
()200

أي :زاميا

أميا أف تذما
خاطيا ز ّ

()199

وأما عمى قراءة الجميور بالتخفيؼ عمى األصؿ فييا التخفيؼ أي بدوف ىمزة،
لكراىة اجتماع حرفيف متحركيف مف جنس واحد عمى خير الصوـ المحتممة في ذلؾ
فأسكنت الالـ األولى في اآلخرة فألتقى ساكناف :األلؼ والالـ األولى المدغمة ،فزيد
في مدة األلؼ واعتمدت وطأة ،فكاف ذلؾ نحو تحريؾ األلؼ ،وذلؾ أف الحرؼ يزيد
صوتاً بحركاتو ،كما يزيد صوت األلؼ باشباع مدتو

()201

أف الزمخشري قد ذكر القراءتيف ناسباً الثانية دوف األولى.

إبدال الواو همزة:
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قاؿ الزمخشري ( :ومف أصناؼ المشترؾ إبداؿ الحروؼ ...فاليمزة أبدلت مف
حروؼ الميف ...ومف الواو غير المضمومة في نحو :إسامة وافادة واساوة و ( إعاء
أخيو) في قراءة سعيد بف جبير(.)202
تخريج القراءة:
ق أر سعيد بف جبير ( إعاء أخيو)

()203

(
في قولو تعالى:









()204

)

فعمى قراءة الجميور يكوف ( وعاء) مفرد جمعو

(أوعية)( ،)205وأما عمى قراءة سعيد بف جبير ( إعاء) فاليمزة بدؿ مف الواو المكسورة
كما قالوا( :إشاج) في (وشاج) ،فالوزف وسبب ىذا االبداؿ كما ىو معروؼ عند
العمماء :أف المكسورة أو المضمومة إذا كانت في أوؿ الكممة تبدؿ ىمزة ،فيقاؿ( :

أجوه) في ( وجوه) و(إسادة) في (وسادة) وىكذا (،)206وأشار أبو حياف إلى أف ىذا
اإلبداؿ مطرد في لغة ىذيؿ ( .)207أما عند المحدثيف فإنيـ يعمموف ذلؾ أف ( الواو+

الكسرة) شكالً مزدوجاً صاعداً في أوؿ الكممة  ،208فأبدلت قاعدتو ىذه وىي الواو
االحتكاكية التي قيمتيا صامت ،وىي نصؼ مصوت والمقطع بات عمى صورتو،

والذي حدث ىو تغير قاعدتو ىمزة وعمؿ بعضيـ ذلؾ :بكراىة أف تبدأ الكممة في
العربية بحركة ،فاحسف النطؽ في الواو التي ىي نصؼ حركة ،والتي ىي أحد
عنصري المزدوج ،فاسقط ىذا العنصر الميف ( الواو) وأبقى العنصر اآلخر وىو (

الكسرة) لتشكؿ بو البداية الجديدة ( اليمزة) لممقطع(.)209

باب االعالل:
قاؿ الزمخشري ( :وأما األسماء المزيدة فإنما يعمؿ فييا ما وافؽ الفعؿ في
وزنو وفارقو إما بزيادة ال تكوف في الفعؿ كقولؾ مقاؿ ومسير معونة ،وقد شذ نحو
مكوزه ،ومزيد مريـ ومديف ومشورة ومصيدة ،والفاكية مقودة إال األذى وقرئ (

لمثوبة مف عند اهلل) وقوليـ :مقوؿ .محذوؼ مف مقواؿ (.)210
تخريج القراءة:
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ق أر قتادة وأبو السماؿ ( لمثْوبةٌ مف عند اهلل)

()211

في قولو تعالى:


(


   



212
 ، )فعمى قراءة أبي السماؿ ( :مثوبة) عمى وزف
()213

مفعمة

مف الثواب  ،كقوليـ( :مشورة) وىو مخالؼ لمقياس؛ ألف القياس أف يقوؿ:

( مثابة) ،ألف الواو إذا تحركت وسكف ما قبميا ؛ نقمت حركة الواو إلى الصحيح

الساكف( ()214وىو اإلعالؿ بالنقؿ) ،فإذا كانت الواو ساكنة مسبوقة بفتحة قمبت ألفاً،

كقوليـ :مقالة ،فأصميا مقولة ،ومعانة فأصميا معونة (.)215

وأما عمى قراءة الجميور فال تقمب الواو ألفاً؛ ألف الواو الساكنة سبقت بضمة

( مثوبة) وىو األصؿ فييا (.)216

اثبات حرف العلة مع الجزم:
قاؿ الزمخشري ( :حكميا أف تعال أو تحذؼ أو تسمما فاعال ليا متى تحركتا
تحرؾ ما قبميا إف لـ يقع بعدىا ساكف ...ويسقطاف في الجزـ سقوط الحركة ...وىي
()217

بعض الروايات عف ابف كثير أنو ق أر ( ومف يتقي ويصبر))
تخريج القراءة:
ق أر ابف كثير وقنبؿ ( )218باثبات الياء في قولو تعالى ( :أف مف يتقي ويصبر)

()219

وفييا ثالثة وجوه :الوجو األوؿ :أف مف العرب مف يجري الفعؿ المعتؿ مجرى
الصحيح فيقوؿ ( :لـ يأتي زيد) قاؿ قيس بف زىير:
ألـ يأتيؾ واألنباء تنمي بما القت لبوف بني زياد

()220

ولـ يقؿ ( :لـ يأتؾ)
والوجو الثاني :أنو جعؿ ( مف) بمعنى الذي؛ فالفعؿ عمى ىذا مرفوع.
والوجو الثالث :أنو أشبع كسرة القاؼ فحدثت الياء(.)221

وأما عمى قراءة الجميور عمى حذؼ الياء في ( يتقي) بكسر القاؼ وحذؼ

الياء عالمة الجزـ لتجزـ بالشرط(.)222
اإلدغام:
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ىو :ادخاؿ حرفيف واختالطيما ببعض بحيث يصبح الحرفاف حرؼ واحد

مشدد(.)223

وظاىرة االدغاـ التي أوردىا الزمخشري ىي عرض ليذه الظاىرة خالؿ القراءات
القرانية واالختالؼ بينيا ،فقد اورد أكثر مف قراءة في موضوع واحد ويمكف اف نجمميا
بحسب ورودىا في كتابو المفصؿ.

إدغام المثلٌن.
قاؿ الزمخشري :والغيف والخاء تدغـ كؿ واحدة منيما في ما قبميا وفي اختيا
()224

كقراءة أبي عمرو ( ومف يبتغ غير اإلسالـ ديناً)
تخريج القراءة:
ق أر أبو عمرو واألعمش ( ( )225يبتغ غير) باإلدغاـ الكبير في قولو تعالى:



  






()226
فعمى قراءة أبي عمرو فقد ادغـ
)
الغيف بالغيف وىو مف باب إدغاـ المثميف ،فعمى قراءة أبي عمرو باإلدغاـ لغة

تميـ( ،)227واما عمى قراءة الجميور بفؾ االدغاـ لوجود حركة الكسر ( ،ومف يبتغ

غير) وىي لغة أىؿ الحجاز( ،)228فعمى قراءة أبي عمرو يكوف اإلدغاـ كبي اًر متماثالً؛
ألنو اجتمع حرفاف متحركاف مف جنس واحد ( غ) يبتغي و(غ) غير ،فسكف األوؿ
الستثقاؿ اجتماع المثميف ،وادغـ في الثاني ،وفي ذلؾ سيولة في النطؽ.
قاؿ الصفاقسي ( :جرى عمؿ شيوخ المغرب في ( يبتغ غير ،باالدغاـ فقط ،وحكي
في التيسير الوجييف ،وتبعو الشاطبي والوجياف صحيحاف قاؿ بكؿ منيما جماعة مف

األئمة في وليس في القرآف إدغاـ غير في غير إال ىذا) (.)229

قاؿ الزمخشري ( :والجيـ تدغـ في مثميا نحو أخرج جابر وفي الشيء نحو:
أخرج شيئاً وقاؿ تعالى ( :أخرج شطأه وروى اليزيدي عف أبي عمرو أدغميا في

التاء في قولو تعالى ( :ذي المعارج تعرج)(.)230
تخريج القراءة:
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قرئ (اخرج شطأه) باإلدغاـ الكبير في قولو تعالى (

()231

) 


فالمالحظ عنا أف ىذه

القراءة لـ ينسبيا ال الزمخشري وال غيره لوال غيره ولـ ترو إال في كتاب غيث

النفع(.)232
وانقزاءج انثاَُح :قزئ ( :انًعارج ذعزج) تاالدغاو انكثُز ( )233فٍ قىنه ذعانً:
( سأل   
  
    
()234
)  

تخريج القراءة:
أما عمى قراءة مف ق أر باإلدغاـ الكبير فإنو أدغـ الجيـ في الشيف لقرب
مخرجيما ،ألف الجيـ أخت الشيف في المخرج ،إال أف في الشيف تفشياً يصؿ إلى

مخرج التاء ،وليذا سوغ إدغاـ الجيـ في الشيف ،وال يجوز العكس ،أي :إدغاـ الشيف
في الجيـ ،ألف الشيف أفضؿ مف الجيـ فالتفشي فعمى قراءة أبي ويجوز ليذا السبب،
وأما عمى قراءة الجميور فال تدغـ الجيـ في الشيف لوجود الحركة ( أخرج شطأه)

وىو الصحيح.
وىكذا ينطبؽ عمى قراءة (المعارج تعرج) مخافة اإلطالة.

إدغام الطاء فً التاء والفاء بها ،والباء بالباء.
قاؿ الزمخشري ( :والطاء والتاء والداؿ والظاء والزاي والثاء ستتيا يدغـ
بعضيا في بعض ،وفي الصاد والزاي والسيف وىذه ال تدغـ في تمؾ إال أف بعضيا
يدغـ في بعض واألقيس في المطبقة إذا أدغمت تبقيو اإلطباؽ كقراءة أبي عمرو (
فرطت في جنب اهلل) ،والفاء ال تدغـ إال في مثميا ...وقرئ ( نخسؼ بيـ) بإدغاميا
بالباء ،وىو ضعيؼ ،تفرد بو الكسائي .وتدغـ فييا الباء ،والباء ال تدغـ إال في مثميا
ق أر أبو عمرو ( لذىب بسمعيـ)
تخريج القراءة:

()235
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أورد الزمخشري في ىذا الموضع ثالث قراءات في مواضع مختمفة وطرؽ
مختمفة لالدغاـ .أما األولى فعند البحث لـ أجد أي ق أر بيا

()236

في قولو تعالى:



(










()237
فرت)
 ، )فعمى قراءة مف ق أرّ ( :
بالتاء ففيو ادغاـ التاء في الطاء مع قمب الطاء تاء وىو إدغاـ واطباؽ ،ويجوز

اذىابو إال أف إذىاب اإلطباؽ أمثؿ قميالً؛ ألف الطاء مجيور والتاء ميموس ،وأما

عمى قراءة الجميور بالفؾ عمى األصؿ ،وكما أسمفنا اف ىذه القراءة لـ نقؼ عمييا

في كتب القراءات وانما عمؽ عمييا بعض المحدثيف.
والقراءة الثانية :فنخسؼ بيـ ،فقد ق أر بيا الكسائي

()238

في قولو تعالى( :

) بادغاـ الفاء بالباء ،فشاذ؛ ألف الفاء أقوى صوتاً لما فييا مف التفشي مع اف

مخرجيما ( واحد)

()239

وأما عمى قراءة الجميور فعمى الفؾ(.)240

والقراءتاف صحيحتاف قاؿ اآللوسي ( :قاؿ الزمخشري ( :ق أر الكسائي فنخسؼ
بيـ باإلدغاـ وليست قوية) وأنت تعمـ ،أف القراءة سنة متبعة ويوجد فييا الفصيح
واألفصح ،وذلؾ تيسير اهلل تعالى لمقرآف لمذكر ،وما أدغـ الكسائي إال عف سماع،
فال التفات إلى قوؿ أبي عمى وال الزمخشري)

()241

والقراءة الثالثة :قراءة أبي عمرو( لذىب بسمعيـ) باإلدغاـ الكبير ،في قولو تعالى:

(

()242
)



فعمى قراءة أبي عمرو باإلدغاـ الكبير وىو إدغاـ الباء بالباء ،وأما عمى قراءة
الجميور بالفؾ.
وىكذا ينطبؽ الحاؿ عمى القراءات األخرى الواردة في ىذا الباب مف كتاب

المفصؿ فال داعي لذكره مخافة اإلطالة(.)243
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الخاتمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وبعد ،فبعد ىذه
الرحمة الطيبة المباركة في الجيد والعناء بالرغـ مف كونو جيد المتعة بالعمـ ،واألنس
بالصحبة الطيبة مع عمـ مف أعالـ النحو والمغة ومف كبار العمماء المشيود لو بالعمـ
وقبؿ أف أكبح جماح قممي وددت أف أوقؼ القارئ الكريـ عمى بعض ما توصمت إليو
في ىذا البحث إذ إنني انتييت فيو إلى:
 - 1إف خدمة الزمخشري لمقرآف الكريـ خدمة جمة وعظيمة يصعب أف يحيط بيا
باحث أو دارس محدث.
- 483 -

ممجل ددالل 2009 /

العدد الثامن والثالثون

 - 2حرص الزمخشري عمى توظيؼ النصوص القرآنية وقراءاتو بدعـ القضايا
النحوية والمغوية.
 - 3تجاوزت عدد القراءات القرآنية التسعيف قراءة ناىيؾ عف اآليات التي اوردىا
في كتابو.
 - 4الذي يق أر المفصؿ ينتيي إلى أف الزمخشري جعؿ مف القرآف وقراءاتو حجة
عمى القواعد النحوية وليس العكس.
 - 5ىناؾ قراءات أثرت في الدراسات النحوية وأدت إلى استمداد قاعدة جديدة،
وعمى الرغـ مف اختالؼ النحاة فيما بينيـ نجد الزمخشري قد وقؼ موقفاً غريباً مف
ِ
محاي
األرحاـ) إذ وصفيا بقولو وليست بالقوية ،وقراءة نافع (
قراءة حمزة ( و
ْ
ومماتي) بإسكاف الياء إذ وصفيا بقولو ( :وىو غريب) فيما عداىما يعد الزمخشري
ْ
مف المكثريف باالستشياد بالقراءات القرآنية.

 - 6لـ يقتصر القرآف الكريـ عمى القراءات عمى أف يكوف سبباً لكثير مف القواعد

النحوية ولـ يكف فقط مؤيداً لكثير منيا فضالً عف ذلؾ ناقضاً ليا في أحياف كثيرة،
ِ
األرحاـ) كما ذكرنا
فتأتي اآلية الكريمة تنقض ىذه القواعد وتناؿ منيا كقراءة جر ( و
آنفاً.

 - 7اختمؼ النحاة في توجيو وتقعيد القراءات في كثير مف المواضع.
 - 8تج أر المبرد والزمخشري في رد قراءة سبعية صحيحة ألنيا قد خالفت

قواعدىـ.
- 9

لو في عرض القراءات طريقة مختمفة فتارة يذكرىا ويذكر القارئ بيا وتارة

يذكر القراءة فقط دوف أخرى يوردىا بذكرىا والتعقيب عمييا وتارة أخرى مع اسنادىا
إلى القارئ بالرواية ،وكأنو يقوؿ رويت والعيدة عمى الراوي.
 - 10إذا كاف لمقراف الكريـ والقراءات دور في تأسيس قاعدة فإف لو دوره البيف كذلؾ
في تثبيت أخرى وترسيخيا ومدىا بالحياة وتقوية التخريجات النحوية وتصحيحيا.
 - 11تعد القراءات القرآنية السجؿ الصادؽ في مختمؼ ليجات القبائؿ العربية في
عصر صدر اإلسالـ.
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 نسب الزمخشري عدداً طيباً مف القراءات والميجة التي ذكرت القراءة مما يؤكد- 12

.اطالعو الواسع عمى الميجات

إف جيدي ىذا يعد ثمرة طيبة تضاؼ إلى ثمار خدمة القرآف الكريـ وأرجو اهلل
.تعالى أف يتقبمو فإف أصبت فمف اهلل واف أخطأت فمني ومف الشيطاف

   (
   
  
  
  
  
  
   
  
  
    
  
  
 
 
244
) 

.وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

:اليوامش
.21  ص:المفصؿ

 ص،؛ االتحاؼ458/6 ،؛ البحر المحيط262  ص،؛ الحجة البف خالويو456  ص:السبعة

1
2

.325

.36  مف اآلية:سورة النور
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البحر المحيط.458/6 :

5

معاني القرآف لمفراء253/2 :؛ الحجة ألبي زرعة ص .501

6

المفصؿ :ص .38

7

سورة سبأ :مف اآلية .10

8

ينظر :معاني القرآف لمفراء355/2 :؛ الكشاؼ.281/3 ،

9

ينظر :إعراب القرآف لمنحاس334/3 ،؛ الكشاؼ881/3 :؛ مجمع البياف لمطبرسي..380/8 ،

10

ينظر :إعراب القرآف لمنحاس334/3 ،،؛ التبياف لمعكبري.1064/2 ،

11

المصادر نفسيا.

12

ينظر :إعراب القراف لمنحاس333/3 ،؛ زاد المسير436/6 ،؛ البجر المحيط.263/7 ،

13

الكتاب187-186/2 :؛ وينظر :المقتضب212/4 ،؛ الممع ،ص .202

14

ينظر :البحر المحيط263/7 ،؛ روح المعاني.114/22 ،

15

المصادر نفسيا.

16

المفصؿ :ص .43

17

السبعة 561؛ الحجة البف خالويو ،ص  ،309الكشؼ ،318/2 ،النشر ،364 ،االتحاؼ،

18

سورة الزمر :مف اآلية.16 :

.375
19

المصادر نفسيا.

20

ينظر :التبياف لمطبرسي.17/3 ،

21

المفصؿ :ص 46

22

سورة المسد :اآلية .4

23

ينظر :الكشؼ239/2 ،؛ البحر المحيط.526/8 ،

24

ينظر :الحجة البف خالويو ،ص 350؛ الكشاؼ.297/4 ،

25

الكشؼ.39/2 :

26

الكتاب.70/2 :

27

ينظر :الكشؼ39/2 ،

28

التبياف لمعكبري.308/2 ،

29

سورة النمؿ :مف اآلية .25

30

المفصؿ :ص .48

31

معاني القرآف290/2 :؛ التبياف لمعكبري108/2 ،؛ الكشؼ.158/2 ،
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معاني القرآف لألخفش،

التبصرة..290/25 ،
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357/2؛ الحجة ألبي زرعة :ص

 ،347التيسير ،ص

االتحاؼ ،ص .259

 35سىرج هىد :يٍ اَِح 81
36

الكشؼ.534/1 ،

37

مشكؿ اعراب القرآف.412/1 :

38

سورة النساء :مف اآلية .66

39

تفسير الطبري527/8 :؛ الكشاؼ539/1 ،

40

الكشؼ.392/1 ،

41
42

الحجة ألبي زرعة :ص .207

شرح التصريح.350/1 :

 43انًفصم :ص .108-107
44

الموضح519-518/1 :؛

45

سورة األنعاـ :اآلية .162

46

ينظر :الجوانب الصوتية في كتب االحتجاج لمقراءات :ص.300

47

المفصؿ :ص .124

48

التيسير :ص93؛ الكشؼ375/1 :؛ وينظر :أثر القراف والقراءات :ص .124

49

سورة النساء :مف اآلية .1

50

الحجة في القراءات :ص .94

51

اإلنصاؼ.274/2 :

52

الكتاب.390/2 :

53

تفسير القرطبي.2/5 :

54

التبياف.327/1 :

55

شرح التصريح.151/2 :

56

المفصؿ :ص .149-148

57

سورة مريـ :مف اآلية .69

58

اعراب القرآف لمنحاس240/2 :؛ تفسير القرطبي.133/11 ،

59

شرح الرضي  ،47/2 :شرح التصريح .136/1

60

الكتاب.259/1 :
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شرح الكافية57/2 :؛ شرح التصريح136/1 ،؛ مغني المبيب.70/1 ،

المفصؿ :ص

ينظر :الكشؼ292/1 :؛ الحجة ألبي زرعة :ص 161؛ اإلتحاؼ136/1 :؛ مغني المبيب:

.70/1
64

سورة البقرة :مف االية.219 :

65

إيضاح الوقؼ546-545/1 :

66

معاني القرآف لمفراء.120/1 :

67

ينظر :إيضاح الوقؼ.560-559/1 :

68

المفصؿ :ص .125

69

إعراب القراف لمنحاس121/5 :؛ الكشاؼ205/4 :؛ البحر المحيط.407/8 :

70

سورة المرسالت :اآلية .35

71

مشكؿ إعراب القرآف793/2 :؛ التبياف لمعكبري.1265/2 :

72

معاني القرآف لمفراء226/3 :؛ التبياف لمعكبري.1265/2 :

73

مشكؿ إعراب القرآف793/2 :؛ التبياف لمعكبري.1265/2 :

74

ينظر :البحر المحيط407/8 :؛ روح المعاني.177/29 :

75

المفصؿ :ص .133

76

البحر المحيط.27/8 :

77

معاني القرآف لمفراء37/3 :؛ البحر المحيط.27/8 :

78

المصادر نفسيا.

79

ىمع اليوامع.56/1 :

80

معاني القرآف لمفراء.37/3 :

81

ينظر :نحو القراء الكوفييف :ص .342

82

سورة الكيؼ  :مف اآلية .39

83

معاني القراف لمفراء ،145/2 :الكشاؼ ،458/2 :زاد المسير.144/5 :

84
85

الكتاب.392/2 :

ينظر :معاني القرآف لمفراء:

اليوامع.214/3 :

145/2؛ المقتضب318/2 :؛ شرح الرضي27/2 :؛ ىمع

86

المفصؿ :ص .160

87

ينظر :التبياف لمعكبري954/2 :؛ البحر المحيط.454/6 :
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88

سورة المؤمنوف :اآلية .36

89
90

ينظر :الكشاؼ32/2 :؛ تفسير القرطبي.122/12 :

91

التبياف.954/2 :

92

المفصؿ :ص .169

93

ينظر :الكشاؼ214/3 :؛ البحر المحيط.162/7 :

94

سورة الروـ :مف اآلية .4

95

المقتضب.207/4 :

96

المفصؿ :ص .187

97

ينظر :تفسير الطبري294/10 :؛ معاني القرآف لمفراء306/1 :؛ شرح الرضي.186/2 :

98

سورة المائدة :مف اآلية 38

99

ينظر :الكشاؼ 337/1؛ البحر المحيط476/3 :؛ شرح المفصؿ البف يعيش4150 :؛ ىمع

اليوامع.173/1 :
100
101

المفصؿ :ص .247

الحجة البف خالويو :ص 96-95؛ الحجة ألبي زرعة :ص 131؛ الكشؼ829/1 :؛ النشر:

.227/2
102

سورة البقرة :مف اآلية .214

103

ينظر :تفسير الطبري290/4 :؛ الكشاؼ130/1 :؛ البحر المحيط.140/2 :

104

ينظر :إعراب القراف لمنحاس.305/1 :

105

ينظر :معاني القرآف لمفراء.132/1 :

106

ينظر :شرح الرضي1112 /2 :؛ شرح التصريح237/2 :؛ حاشية الخضري.114/2 :

107

المفصؿ :ص .247

108

معاني القرآف لمفراء66/3 :؛ تفسير الرازي93/28 :؛ البحر المحيط.94/8 :

109

سورة الفتح :مف اآلية .16

110

ينظر :إعراب القراف لمنحاس200/4 :؛ البحر المحيط.94/8 :

111

البحر المحيط.94/8 :

112

معاني القراف لمزجاج24/5 :؛ مشكؿ إعراب القراف276/2 ،؛ البياف في إعراب غريب القرآف:

113

سورة القمـ األية.5 :

.377/2
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المفصؿ:ص .250

روح المعاني.27-26/29 :

116

البحر المحيط309/8 :

117

المفصؿ :ص .249-248

118

سورة الحج :اآلية .5

119

ينظر :الكشاؼ.6/3 :
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البحر المحيط253/6 :؛ وينظر :نحو القراء الكوفييف :ص .300

121

المفصؿ :ص .255

122

السبعة ص 229؛ التيسسير :ص 115؛ الكشؼ485/1 :؛ مجمع البياف.503/2 :

123

سورة األعراؼ :مف اآلية .186

124

ينظر :الكشاؼ.485/1 :

125

ينظر :الكشاؼ.485/1 :

126

الكتاب.448/1 :

127

الحجة ألبي زرعة :ص .148

128

شرح عمدة الحافظ :ص .357

129

البياف في اعراب القرآف.186/1 :

130
131

المفصؿ :ص .269

السبعة :ص 701؛ الكشؼ247/1 :؛ التيسير :ص 226؛ العنواف :ص 194؛ النشر :ص

 ،194االتحاؼ :ص .445
132

سورة اإلخالص :اآلية .5

133

أىؿ الجفاء ىـ األعراب الذيف لـ يبالوا بخط المصحؼ ولـ يعمموا كيؼ ىو) ينظر :شرح

134

الكتاب.56/1 :

135

ينظر :البحر المحيط.528/8 :

المفصؿ البف يعيش .115/7

136

المفصؿ :ص .297

137

ينظر :الكشؼ536/1 :؛ الحجة البي زرعة :ص 351؛ التيسير :ص 126؛ اإلتحاؼ :ص

138

ينظر :تفسير القرطبي.104/9 :

139

سورة ىود :مف اآلية .111

.260
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شرح التصريح.213/1 :

الكتاب.317/2 :

142

ينظر :إعراب القرآف لمنحاس305/2 :؛ تفسير القرطبي.105/9 :

143

التبياف في إعراب القرآف.716/2 :

144

معاني القرآف.28/2 :

145

تفسر القرطبي.106/9 :

146
147

المفصؿ :ص.299

السبعة :ص 247؛ الحجة البف خالويو :ص 133؛ الحجة ألبي زرعة :ص  ،233التيسير:

ص 100؛ الكشؼ416/1 :؛ النشر ،416/1 146/1 :اإلتحاؼ :ص .202
148

مشكؿ إعراب القرآف.239/1 :

149

إعراب القراف.32/2 :

150

السبعة :ص 247؛ الحجة البف خالويو :ص 133؛ الحجة ألبي زرعة :ص  ،233التيسير:

151

المفصؿ :ص .303-302

ص 100؛ الكشؼ416/1 :؛ النشر416/1:؛  ،416/1اإلتحاؼ :ص .202
152

ينظر :السبعة :ص

570؛ الحجة البف خالويو :ص

265/2؛ االتحاؼ.397 :
153

سورة غافر :مف اآلية .37

154

ينظر :البحر المحيط.465/7 :

155

ينظر :الكشاؼ.428/2 :

156

معاني القرآف لمفراء.9/3 :

157

شرح الكافية.346/2 :

158

سورة عبس :مف اآلية .4

159

البحر المحيط.466/7 :

160

المصدر نفسو.

161

المفصؿ:ص .311

162

سورة البقرة :مف اآلية.271 :

163

ينظر :معاني القراف لمفراء4/3/1 :؛ زاد المسير.11/1 :

164

إعراب القرآف لمنحاس.170-169/1 :

165

المفصؿ :ص .323
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سورة القمـ :اآلية. 5
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روح المعاني.27/29 :

169

المفصؿ :ص .324

170

الكشاؼ،462/2 :البحر المحيط.66/6:

171

سورة اإلسراء :اآلية .76

172

ينظر :الكشاؼ462/2 :؛ تفسير الرازي24/2 :؛ البحر المحيط.66/6 :

173

الكتاب63/2 :

174

المقتضب.11/2 :

175

المفصؿ :ص.330-329

176

السبعة :ص 270
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سورة اإلخالص :اآلية .2-1

178

ينظر :تفسير الرازي.179/32 :

179

إعراب القراف لمنحاس.309/5 :

180

روح المعاني275/30 :؛ وينظر :الكشاؼ298/4 :؛ البحر المحيط.528/8 :

181

مجمع البياف5628 :؛ وينظر :تفسير الرازي.179/32 :

182

معاني القراف لمفراء300/3 :؛ إعراب القراف لمنحاس.310/5 :

183

تفسير الطبري.222/3 :

184

تفسير الرازي.179/35 :

185

الكتاب152/4 :؛ وينظر :قراءة زيد بف عمي :ص .162

186

المفصؿ :ص .337

187

التيسير :ص 217؛ الكشؼ354/2 :؛ مجمع البياف403/10 :؛ تفسير الرازي250/30 :؛

188

سورة اإلنساف :مف اآلية .15

البحر المحيط.397/8 :
189

المصادر أنفسيا وينظر :التبياف لمطوسي.212/10 :

190

معاني القرآف لمفراء.214/3 :

191

ينظر :البحر المحيط397/8 :؛ النشر.395/2 :

192

المفصؿ :ص .354

193

المحتسب46/1 :؛ البحر المحيط.30/1 :
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 194سورة الفاتحة  :مف اآلية.7 :
195

وقرأىا معو الحسف البصري .ينظر :المحتسب305/2 :؛ البحر المحيط.196-195/8 :

196

سورة الرحمف :مف اآلية .74

197

ينظر :المحتسب.46/1 :

199

ديواف كثير97/2 :؛ وينظر :سر صناعة االعراب.84/1 :

198ينظر :المحتسب.46/1 :
200

ينظر :شرح المفصؿ.130-129/9 :

201

المحتسب46/1 :

202

المفصؿ :ص .362

203

الكشاؼ335/2 :؛ البحر المحيط.332/ :

204

سورة يوسؼ :مف اآلية .76

205
206

الكشاؼ335/2 :؛ البحر المحيط.332/5 :

ينظر :شمس العموـ ودواء الكالـ العرب مف الكموـ لمحميري12/1 :؛ القراءات القرآنية لعبد

الصبور شاىيف :ص .129
207

البحر المحيط.332/5 :

208

القراءات القرانية لعبد الصبور شاىيف :ص .118

209

المصدر نفسو :ص129؛ وينظر :قراءة زيد بف عمي :ص .261

210

الفصؿ :ص .380

211

المحتسب103/1 :؛ التبياف لمطوسي.76/10 :

212

سورة البقرة :مف اآلية .103

213

ينظر لساف العرب :مادة (ثوب).

214

ينظر :المحتسب.103/1 :

215

ينظر :شرح المفصؿ البف يعيش.76/10 :

216

ينظر :الكشاؼ313/1 :؛ شرح المفصؿ البف يعيش.76/1 :

217

المفصؿ  :ص .387

218

ينظر :السبعة :ص 151؛ الحجة البف خالويو :ص 198؛ النشر.297/2 :

219

سورة يوسؼ :مف اآلية .9

220

الكتاب59/2 :؛ سر صناعة اإلعراب.88/1 :

221

التبياف لمعكبري.744/2 :
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السبعة :ص 151؛ الكشؼ18/2 :؛ النشر.297/2 :
ينظر :الممتع في التصريؼ.613/2 :

224

ينظر :الكشاؼ 2000/1؛ البحر المحيط.517/2 :

225

المفصؿ :ص .398

226

سورة آؿ عمراف :اآلية .85

227

ينظر :اعراب القرآف لمنحاس35/1 :؛ البحر المحيط.517/2 :

228

المصادر أنفسيا.

229

غيث النفع :ص .185

230

المفصؿ :ص .398

232

نيظر :غيث النفع .356

 231سورة الفتح :مف اآلية .29
233

ينظر :غيث النفع.356 :

234

سورة المعارج :اآليات .3-1

235

المفصؿ :ص .400-399

236

ينظر :غيث النفع :ص .356

237

سورة الزمر :مف اآلية .56

238

ينظر :الكشاؼ81/3 :؛ البحر المحيط.361/7 :

239

مجمع البياف377/8 :؛ النشر.12/2 :

240

الكشاؼ81/3 :؛ البحر المحيط.361/7 :

241

روح المعاني.112/22 :

242

سورة البقرة :مف اآلية 20

243
244

المفصؿ :ص  398فما بعدىا.
سورة البقرة :اآلية .286

المصادر
 القرآف الكريـ..1

إتحاؼ فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى ( منتيى األماني

والمسرات في عموـ القراءات ) ػ أحمد بف محمد البنا (  1117ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور
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/1

 :شعباف محمد إسماعيؿ ػ عالـ الكتب ػ بيروت ػ ومكتبة األزىرية ػ القاىرة ػ ط
 1407ىػ ػ 1987ـ .
.2

أثر القراف والقراءات في النحو العربي ،الدكتور محمد سمير نجيب المبدي،

ط ،1الكويت1398 ،ىػ = 1978ـ.
.3

إعراب القرآف ػ أبو جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس (  338ىػ ) ػ

تحقيؽ ودراسة  :زىير غازي زاىد ػ مطبعة العاني ػ بغداد ػ  1395ىػ ػ 1975ـ .

.4

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف البصرييف والكوفييف ،لمشيخ اإلماـ جماؿ
-513

الدينابي البركات عبد الرحمف بف محمد بف ابي سعيد األنباري النحوي،
577ىػ ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر ،بيروت.
.5

إيضاح الوقؼ واالبتداء:

.6

البحر المحيط ػ أبو حياف األندلسي (

 745ىػ ) ػ مطابع النصر الحديثة ػ

السعودية .
.7

البياف في غريب اعراب القرآف :كماؿ الديف أبو البركات األنباري ،ت

577ىػ ،تحقيؽ د .طو عبد الحميد ،دار الكتاب العربي ،القاىرة.1969 ،
.8

التبصرة في القراءات السبع :أبو محمد مكي بف أبي طالب القيسي ،ت

437ىػ ،تحقيؽ د .محمد غوث الندوي ،ط

 ،2الدار السمفية ،اليند،

1402ىػ =

.1982
.9

التبياف في إعراب القرآف ػ أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبري ػ

تحقيؽ :عمي محمد البجاوي ػ مطبعة عيسى البابي الحمبي ػ مصر .
 .10التبياف في تفسير القرآف ػ أبو جعفر محمد بف الحسف الطوسي (  460ىػ ) ػ
تصحيح  :أحمد شوقي األميف ػ وأحمد حبيب قصير ػ المطبعة العممية ػ النجؼ ػ
 1376ىػ ػ 1957ـ .
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 .11تفسير الرازي المسمى ( التفسير الكبير مفاتيح الغيب ) ػ أبو عبد اهلل فخر
الديف محمد بف عمر الرازي (  606ىػ ) ػ مطبعة دار الكتب العممية ػ طيراف .

.12

تفسير الطبري :تفسير الطبري المسمى ( جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف

) ػ أبو جعفر محمد بف جرير الطبري (  310ىػ ) ػ مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ
مصر ػ ط  1373 / 2ىػ ػ 1954ـ .
 .13تفسير القرطبي المسمى ( الجامع ألحكاـ القرآف ) ػ أبو عبد اهلل محمد بف
أحمد القرطبي (  671ىػ ) ػ دار الكتاب العربي ػ مصر ػ  1387ىػ ػ 1967ـ .
 .14التيسير في القراءات السبع :أبو عمرو عثماف بف سعيد الداني ،ص 444ىػ،
تحقيؽ أتوبرتزؿ ،مطبعة الدولة ،استانبوؿ.1930 ،
 .15الجوانب الصوتية في كتب االحتجاج لمقراءات :د .عبد البديع النيرباني ،دار
الغوثاني لمدراسات القرانية ،دمشؽ ،ط1427 ،1ىػ= 2006ـ.

 .16حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ ،لمعالمة األستاذ الفاضؿ الشيخ محمد
الخضري ،دار احياء الكتب العربية ،البابي الحمبي وشركاؤه،د.ت.
 .17حجة القراءات ػ أبو زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة ( أواخر القرف
الرابع اليجري ) ػ تحقيؽ  :سعيد األفغاني ػ مؤسسة الرسالة ػ بيروت ػ ط 1420 / 5
ىػ ػ 2000ـ.
 .18الحجة في القراءات السبع ػ ابف خالويو (  370ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور  :عبد
العاؿ سالـ مكرـ ػ دار الشروؽ ػ بيروت ػ ط  1401 / 4ىػ .
 .19ديواف كثير عزة :جمع وشرح الدكتور إحساف عباس ،دار الثقافة ،بيروت،
1391ىػ = .1981
 .20روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ػ أبو الفضؿ شياب
الديف محمود بف شياب الديف اآللوسي (  1270ىػ ) ػ دار الفكر ػ بيروت ػ 1405
ىػ ػ 1985ـ .
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 .21زاد المسير في عمـ التفسير ػ أبو الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي
الجوزي (  597ىػ ) ػ المكتب اإلسالمي لمطباعة والنشر ػ دمشؽ ػ ط  1384 / 1ىػ
ػ 1964ـ .
 .22السبعة في القراءات ػ أبو بكر أحمد بف موسى بف العباس بف مجاىد ( 327
ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور  :شوقي ضيؼ ػ دار المعارؼ ػ مصر ػ ط 1980 / 2ـ .
 .23سر صناعة االعراب:

أبو الفتح عثماف بف جني ،ت

392ىػ ،تحقيؽ

مصطفى السقا وآخروف ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،مصر1974 ،ىػ =
1954ـ.
.24

شرح التصريح عمى التوضيح ػ الشيخ خالد بف عبد اهلل األزىري (  905ىػ )

ػ دار إحياء الكتب العربية ػ مصر .

 .25شرح الكافية الشافية :تأليؼ العالمة جماؿ الديف مف محمد أبي عبد اهلل بف
مالؾ الطائي ،ت 672ىػ ،تحقيؽ د .عبد المنعـ أحمد ىريري ،ط  ،1دار المأموف
لمتراث1402 ،ىػ =1982ـ.
.26

شرح الكافية :شرح الرضي لرضي الديف االستراباذي ،تحقيؽ يوسؼ حسف

عمر ،جامعة قاريونس ،ط1،1398ىػ1978-ـ.
 .27شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ :لجماؿ الديف محمد ابف مالؾ ،ت

672ىػ،

تحقيؽ عبد الرحمف الدوري ،مطبعة العاني ،بغداد1398 ،ىػ = 1978ـ.
 .28شرح المفصؿ ػ موفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش ػ دار صادر ػ بيروت .

 .29شمس العموـ ودواء الكالـ العرب مف الكموـ :نشواف بف سعيد الحميري ،ت
573ىػ ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه1403 ،ىػ1983 ،ـ.
 .30العنواف في القراءات السبع :أبو طاىر اسماعيؿ بف خمؼ األنصاري
األندلسي ،ت 455ىػ ،تحقيؽ د .زىير غازي زاىد ود .خميؿ العطية ،بيروت.
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غيث النفع :غيث النفع في القراءات السبع ػ عمي النوري الصفاقسي (

 1118ىػ ) ػ مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ مصر ػ ط  1323 / 3ىػ ػ 1954ـ .
مطبوع بيامش كتاب ( سراج القارئ ) .
.32

القراءات القرآنية في ضوء عمـ المغة الحديث :د .عبد الصبور شاىيف،

مكتبة الخانجي ،القاىرة.1966 ،
 .33قراءة زيد بف عمي دراسة نحوية ولغوية ػ الدكتور خميؿ إبراىيـ حمودي
السامرائي ػ مؤسسة الرسالة ػ بيروت ػ ط  1427 / 1ىػ ػ  2006ـ .
 .34الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ػ أبو القاسـ
الزمخشري (  538ىػ ) ػ دار الفكر بيروت ػ ط  1403 / 1ىػ ػ 1983ـ.
 .35الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا ػ مكي أبي طالب القيسي (
 437ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور  :محيي الديف رمضاف ػ مؤسسة الرسالة بيروت ػ ط / 2
 1401ىػ ػ 1981ـ .
 .36لساف العرب ػ أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظور المصري (
 711ىػ ) ػ دار صادر ػ بيروت .
 .37الممع :في العربية :أبو الفتح بف جني ،ت

392ىػ ،مطبعة العاني ،بغداد،

ط1402 ،1ىػ = .1982
 .38مجمع البياف في تفسير القرآف ػ أبو عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ( 548
ىػ ) ػ دار التقريب بيف المذاىب اإلسالمية ػ القاىرة ػ  1378ىػ ػ 1958ـ .
 .39المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ػ أبو الفتح بف جني (
 392ىػ ) ػ تحقيؽ  :عمي النجدي ناصؼ وجماعتو ػ لجنة إحياء التراث العربي ػ
القاىرة ػ ( الجزء األوؿ )  1386ىػ  ،و( الجزء الثاني )  1389ىػ 1969ـ .
 .40مشكؿ إعراب القرآف ػ مكي بف أبي طالب القيسي (

 437ىػ ) ػ تحقيؽ :

حاتـ صالح الضامف ػ مطبعة سمماف األعظمي ػ بغداد ػ  1395ىػ ػ 1975ـ .
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 .41معاني القرآف ػ أبو الحسف سعيد بف مسعدة المجاشعي األخفش األوسط (
 215ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور  :فائز فارس ػ الشركة الكويتية ػ الكويت ػ ط 1401 / 2
ىػ ػ 1981ـ .
 .42معاني القرآف ػ أبو زكريا الفراء (

 207ىػ ) ػ تحقيؽ  :محمد عمي النجار

وجماعتو ػ مطابع سيؿ العرب ػ القاىرة .
 .43معاني القرآف واعرابو ػ أبو اسحؽ الزجاج (  311ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور  :عبد الجميؿ عبده
شمبي ػ عالـ الكتب ػ بيروت ػ ط  1408 / 1ىػ ػ 1988ـ .

 .44مغني المبيب عف كتب األعاريب ػ ابف ىشاـ األنصاري (  361ىػ ) ػ تحقيؽ
الدكتور  :مازف المبارؾ ػ ومحمد عمي حمد اهلل

ػ دار الفكر ػ بيروت ػ ط

/6

1985ـ .
 .45المفصؿ عمـ العربية :تأليؼ األستاذ اإلماـ األجؿ فخر الخوارزـ أبي القاسـ
محمود بف عمر الزمخشري ،ت 538خػ ،ط ،2دار الجيؿ ،بيروت ،د.ت.
.46

المقتضب أبو العباس محمد بف يزيد المبرد ،ت 285ىػ ،تحقيؽ محمد عبد

الخالؽ عضيمة ،عالـ الكتب ،بيروت،
.47

الممتع في التصريؼ ػ أبو الحسف بف عصفور (  669ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور

 :فخر الديف قباوة ػ دار األفاؽ الجديدة ػ بيروت ػ ط  1398 / 3ىػ ػ 1978ـ .
 .48الموضح:
.49

الممتع في التصريؼ ػ أبو الحسف بف عصفور (  669ىػ ) ػ تحقيؽ الدكتور

 :فخر الديف قباوة ػ دار األفاؽ الجديدة ػ بيروت ػ ط  1398 / 3ىػ ػ 1978ـ .
 .50نحو القراء الكوفييف :خديجة أحمد مفتي ،ط

 ،1المكتبة الفيصمية ،مكة

المكرمة1046 ،ىػ1985 ،ـ.
 .51ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع ،جالؿ الديف السيوطي ،ب

 ،911تحقيؽ:

د :عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار البحوث العممية ،الكويت ،ج  ،1975 2ج ،31977
دار البحوث العممية .1979

- 499 -

