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مواقفه من القراءات  يوأثره ف الّزمخشريّ ي عند النَّحوالقياس 

 القرآنيّة
 يوسف دفع هللا أحمد .د()  

 

ه الذيالحمد هلل  ه ،الحاتبنعمتهه تهتا ال َّ د الم عله  المييّهالة والسَّهوال َّ

 وبعد،،،والمعجزات.  باآليات

 النّحهاةت شهلل يمور التمن األ يّ العرب النَّحوأصول  فيه أنَّ  ا الشكّ ممَّ ف
 فهيبهذلوا  ،فهاتفوا فيهها عهدّة ميلّ لّ فأ ،متقدميها ومتأخريها ومحدثيها ،كثيرا  

 .أمرها جهودا  مقدّرة

ـ  "اإلجمهاع"و "القيهاس"و "ماعالسَّه"ـ  العربهيّ  النَّحهوأصهول  ومهع أنَّ 

هجعلوا النّ  النّحاة نا نجد أنّ أنّ  إالَّ  ،كتبها في أكثر دورانا    فهية عريّ  وص الّش 

ل  إبل ذهب بعضها  ؛النَّحويّةستنباط قواعدها ا فيرتكزوا عليه اا مقدمة م

 أنّ وكهه ،وضههعوه مههن مقاييسههها تعارضههت مههع مهها إن   القرآنيّههةالقههراءات  ردّ  

 .عل  أشعار العرب اتقت راالع مة وكمال الف احة 

بعه   فهيووصفوها بالضهعف  القرآنيّة،ءات اومن الذين هاجموا القر
 :كتابهه فيالطبرى  وابن جرير ،"معاني القرآن" :ابهكت فياء الفرّ  ،األحيان

أحمد الدكتور/ وقد ذكر ذلك  .وابن خالويه"، تفسير القرآن فيجامع البيان "

  .تاءااالختالف بين القر" :كتابه فيالبيلي 

محمهود بهن  :وعلهوم التفسهير العربيّهة فهي النَّحهوالء أحهد أممهة يومن هه

فتجده  ،مواقف متباينة القرآنيّةراءات وقف إزاء الق الذي .الّزمخشريّ عمر 

 ،ههاءتقرا فهيوطاعنها   ،بالضهعف ااههيّ إ تطرفها  يههاجا القهراءة واصهفا  م تارة

بعضهها  حلكنهه يهرجّ  ،يوردهها دون طعهن ،خربعضها اآل فيومعتدال  جزميا  
 الذيالوقت  في .ليهإأخلد  الذيره بسلطان القياس بما يظهر تأثّ  ،عل  بع 

 .لا تخالف قياسا   ة إن  يستشهد بالقراءات الشاذ ،الثا  ا  ثيقف فيه موقف

نعهون تالهذين يق النّحاة،مثلُه مثل غيره من  الّزمخشريّ  ا نعلا أنَّ كنّ  وإن  

القهراءة  وأنَّ  القرآنيّهة،ة بضهرورة االستشههاد بهالقراءات ظريّهاحية النّ من النّ 

 وال ،بهذلك نوال يلتزمهلكهنها عنهد التطبيه  ؛ تجهوز مخالفتهها ال ة متبعهةنَّ ـسُ 

  .صنيعها هذا فياإلطالق  عذر لها عل 

                                                

 ()ة العربيّة بالجامعةأستاذ مساعد، كلية اللُّل. 
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ا بههدأ بههه ية التههوالكيفيّهه ،وأسههباب وضههعه النَّحههو،لهه  نشههأة إوبرجوعنهها 

يمكهن  يتضهح لنها مها ،د القراءاتأدّت إل  تعدُّ  يعملها، واألسباب الت النّحاة

ى أدّ  ومها الّزمخشهريّ عل   نعكسا وهذا ما .ر به تباين مواقفها منهانفسّ  أن  

  .تجاه القراءات والمقرمين ل  مواقفهإ

قههراءة  فههيإذن وليههد التفكيههر  النَّحوفهه" :صههالش شههعبان /يقههول الههدكتور

دراسههة علهها يبحههل عههن علههل  فههيبتههداء  االعلمههاء لهها يفكههروا  ألنَّ  ،القههرآن
أثنهاء قيهامها  فهينضهجت الفكهرة  ل  ذلهك بعهد أن  إلوا ولكنّها توصّ  ،أليفالتّ 

أو  ،ّراءقهكهانوا مهن ال النّحهاةسهين مهن راأّن أوامهل الدّ  دهيييّه .يّ بعملها القرآن

إسههحاق  يعبههد هللا بههن أبهه :نيب ههريفمههن ال ،القرآنيّههةراسههات نههُوا بالدّ َمههن عُ م

والخليهل بهن  ،بن العهالءا وعمر يوأب ،فيوعيس  بن عمر الثق ،يالحضرم

 .(1)اء  بن زياد الفرّ يويح ،بن حمزة يلع :ومن الكوفيين ،يأحمد الفراهيد

بهل كهان  ؛ةون القهراءات المخالفهة للعربيّهدُّ يهر األولون النّحاةولا يكن "

 كّل  قراءةٍ لا ترد عن الرسول  داعيا  إل  ردّ   ،واإلقراء اتراءشلالها بالقان

 .(2)"العربيّة فيكانت جامزة  وإن  

 لا يكن يالعرب النَّحووضع  فيالسبب المباشر  ن لنا أنَّ يتبيّ  ؛ا تقدّممَّ وم  

وإنّما هو الخوف عله  اآليهات  ،كثير من الروايات فيقرأ نكما  ،فقط اللحن

وإّن ذلك لا يكن بطبيعة الحهال يهوم "، تمتد إليها يد التحريف من أن   القرآنيّة

 فهيودولتها تكاد تكون مح ورة  ،بيئاتها األول  فيكان العرب مستقرين 

له  بيئهات إ ميّةاإلسهالبل كان ذلك حينما انتقهل سهلطان الدولهة  ؛بيئة الحجاز
 ،فهرس :مهنجانهب عديهدة مهن األ  أفهوا   ولهةالدّ  وخضع لههذه ،ةغير عربيّ 

  .(3)"رانيينبوع ،وسريان

وسههبب  ،السههبع القرآنيّههةرنا وجههوه القههراءات فههاذا تههدبّ " :ةقتيبههبههن اقههال 

  يستطيع حتّ  ،النّاستيسيرا  عل   وجدنا أّن القرآن نزل بها ؛االختالف فيها

عتى  ) : يقهرأيُّ فالهذل ،وبما جرت عليه عادتُه ،يقرأ بللته أن  واحد منها  كلّ 

 ،ذا يلفظ بهها ويسهتعملهاألنّه هك ،[54 :الميمنون] َحتَّ  ِحين   :( يريدحين

هر  ،يهمهز ال والقرشهيّ  ،يهمز والتميميُّ  يهزول عهن  أن  ولهو أّن كهلَّ فريه  أُم 

                                                
د. شعبان صالش: مواقف النّحاة من القراءات القرآنيّة حتّه  نهايهة القهرن الرابهع الهجهري، دار  (1)

 .30م، ص 2..5غريب، 
د. عبههد الفتههاش شههلب : أبههو علهه  الفارسههّي: حياتههه ومكانتههه بههين أممههة اللُّلههة العربيّههة وآثههاره فههي  (2)

 .447هـ، ص 1377ة نهضة م ر، القاهرة، القراءات القرآنيّة والنَّحو، مكتب

 .163م، ص 1952، 1حسن عوف: اللُّلة والنَّحو، القاهرة، ط/ (3)
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 ، ذلههك عليهههشههتدَّ ال ؛ا وكهههال  ئعتيههاده طفههال  وناشههاعليههه  ييجههر ومهها ،للتههه

 .(1)"ت المحنة فيهموعظ

وههو إرادة  ،النّهاسعله  التيسهير بن قتيبة من إرادة الما ذكره  وإضافة

قهراءة إّمها  كهلّ  يتهيدّ  أن   ،الموضهع الواحهد فيءات اد القرهللا تعال  من تعدُّ 

 ييهيدّ  الذيءات افمن اختالف القر ،ا  أو حكما  شرعيّ  ،معن  أراده هللا تعال 

َوَجعَلُىوا المَماَلَِِكىةَ الَّىِنيَن ُهىمم ِعَُىىاُد قولههه تعهال   فهيجهاء  مها متعهددة معهاني

َمِن إِنَاثا   حم إله  حكها  يهيديومثال االخهتالف الهذي  ،(2)[19: الزخرف] الرَّ

َسىىُحوام  :قولههه تعههال  فههيكهها( لأرجءات علهه  )ااخههتالف القههر ،فقهههي َوامم

ُجلَُكىىمم إِلَىى  المَكعمَُىىينِ   ( كىىموأججلَ فقههد قههريء ) .(3)[6: المامههدة] بُِرُؤوِسىىُكمم َوأَجم

 ،بههالجرّ  (كىىموأججلِ ) :وقههر  ،علهه  حكهها شههرعي ةالقههراءت ودلّهه ،بالن ههب

  .ت عل  حكا شرعي آخرودلّ 

وههو العطهف  :أحهدهما : هب فيهها وجههان"فقهراءة النّ  :قال أبهو البقهاء
وذلك جامز  ،فاغسلوا وجوهكا وأيديكا وأرجلكا :أي ،عل  الوجوه واأليدي

ة عله  وجهوب غسهل الهرجلين تقهوي ة الدالّهنَّ ـوالسُّه ،بهال خهالف لعربيّهةافي 

 :أحهدهما :وفيهه وجههان ،وهو مشهور كشهرة الن هب ،ويقرأ بالجرّ  ...ذلك

فههالر وس  ،والحكهها مختلههف ،اإلعههراب يههها معطوفههة علهه  الههر وس فههأنَّ 

 ،وههو اإلعهراب الهذي يقهال ههو عله  الجهوار ،ممسوحة واألرجهل ملسهولة

َوُحىوج   :قولهه تعهال فمهن القهرآن  ،القهرآن لكثرتهه ييقع ف نع أن  وليس بممت

 :قوله تعهال  وهو عطف عل  ،(4)جرّ  ن  . عل  قراءة مَ [22: الواقعة] ِعين  

                                                
ابههن قتيبههة: تأويههل مشههكل القههرآن، إعههداد ودراسههة د. عمههر محمههد سههعيد عبههد العزيههز، إشههراف  (1)

 .65م، ص 1989، 1ومراجعة د. عبد ال بور شاهين، ط/
( وهي قراءة متواترة، النين هم عند الرحمن إناثا  ن متواترتان )ففي هذه اآلية قراءتان عشريتا (2)

( وقههرأ الكوفيههون هىىم عنىىد الىىرحمن) :فقههد قههرأ المههدنيان، وابههن كثيههر، وابههن عههامر، ويعقههوب

(، والهداللتان مرادتهان غايهة االخت هار، فهانَّ مهدلول هم عُاد الرحمن) :األربعة، وأبو عمرو

د الرحمن(، والتركيبان من حيل النط  ميسوران لكهّل )عند الرحمن(، ملاير لمدلول )ها عبا
، وابهن الجهزري؛ أبهو الخيهر محمههد بهن محمهد الدمشهقي: النشهر فهي القههراءات 2/651عربهي. 

 العشههههههههههههههههههر، ت هههههههههههههههههههحيح ومراجعهههههههههههههههههههة علههههههههههههههههههي محمهههههههههههههههههههد الّضهههههههههههههههههههباع، 

 .3/293دار الفكر، )د. ط. ت(،  
عن عاصا، وبهالجر قهرأ وبالن ب قرأ نافع، وابن عامر، والكسامي، ويعقوب، ورواها حفص  (3)

 .3/40، والنشر في القراءات العشر، 2/469غاية االخت ار،  :العطارانظر: الباقون. 

 .وها: حمزة، والكسامي، وأبو جعفر (4)
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 ََواب  َوأَبَاِجيق إذ ليس المعن  يطوف  ،والمعن  مختلف ،[18: الواقعة] بِأَكم

  .(1)"عليها ولدان مخلدون بحور عين

 ،واجبهان "اللسهل"و "المسهح" إنّ  :قيهل من أحسن ماو" :جعفر قال أبو

واللسهل واجهب عله  قهراءة  ،قهرأ بهالخف  ن  والمسح واجب عل   قراءة مَ 
  .(2)"قرأ  بالن ب ن  مَ 

 .بعهد ذلهك النّهاسفقهد أخهذ  ،لها تهدم الحهال عله  ذلهك طهويال  "ومع ذلهك 

لقهراءة ا ههيفريه  يعتقهد أّن قراءتهه  وكهلُّ  ،شهديدا   كا  تها تمسُّهابحروف قراء

هعل  م هير األُ  فخاف القادة ،الجدل والخالف رَ ثُ ومن هنا كَ  ،المنزلة  أن   ةمَّ

 .(3)"يناله ت حيف أو تحريف أن  وعل  القرآن  ،ق شيعا  تتفرّ 

يختلفهون فهي وجهوه  النّهاس نَّ أ خالفته في بن عفان  عثمانقد رأى و 

 هة فرسهل إله  حفأ ،اإلسهالميّةان الفتهوش بّ غ ال حابة إوذلك لتفرُّ  ،ةالقراء

أمههر والتههي كانهت بطرفههها، ألخهذ ال ههحف  عنههها ـ ـ رضهي هللا عمههر تبنه

بهههدف جمههع  ،م ههر مههن األم ههار مههع مقههر  لههها وأرسههلها لكههلّ  ،نسههخهاب

د قهوم للقهراءة تجهرَّ لهك وبعهد ذ ،ءات المعتبهرةاوتالوتها عل  القهر نالمسلمي

ذلهك أممهة  يفه  صهاروا حتّه ،ة أتها عنايهةواعتنوا بضبط القراء ،واألخذ بها

    .(4)ليهاولت ديها للقراءة فقد نسبت إ ،ال إليهحَ ر  ويُ دى بها تَ ق  يُ 

 :ة القراءاتجَّ حُ 
 :القراءة المتواترة

تنههع تواطههيها عههن جماعههة يمجماعههة  رواه  مهها" ":التههواترـ "المههراد بهه

 .(5)"من غير تعيين عدد عل  ال حيح  ،هالمنت إل  عل  الكذب من البداية

ووافقهت أحهد  ،ولو بوجهه العربيّةكّل قراءة وافقت " :قال ابن الجزريّ 

فههي القهراءة ال هحيحة  ،وَصهّح سهندها ،ة  ولهو احتمهاال  الم احف العثمانيّ 

بهل ههي مهن األحهرف السهبعة  التهي  ؛يحلُّ إنكارها وال ،يجوز ردّها ال يالت

 ،سواء أكانت عن األممة السبعة ،قبولها النّاسووجب عل   ،نزل بها القرآن

                                                
إمالء ما َمنَّ به الهرحمن مهن وجهوه اإلعهراب والقهراءات، تحقيه  إبهراهيا عطهوة عهو ، دار  (1)

 .2/432م، 1992هـ، 1412الحديل، القاهرة، 

إعراب القرآن: ألبي جعفر أحمد بن محمهد بهن إسهماعيل النّحهاس، تحقيه  زهيهر غهازي، عهالا  (2)
 .2/9م، 1985هـ، 1405، 1الكتب، ط/

م، 1985، 2مهدى المخزومي: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسهة اللُّلهة والنَّحهو، القهاهرة، ط/ (3)

 .16ص 
النشههر فههي القههراءات العشههر،، راجعههه  ابههن الجههزري؛ أبههو الخيههر محمههد بههن محمههد الدمشههقي: (4)

 .1/8م، 1978وصّححه عل  محمد الضباع، دار الكتب العلميّة، بيروت، القاهرة، 

 .6هـ، ص 1359أحمد الدمياطي: إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشرة، القاهرة،  (5)
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ركهن مهن  ومته  اختهلّ  .أم عن غيرها من األممهة المقبهولين ،عن العشرة أم

 .(1)"ضعيفة" أو "شاذة" أو "باطلة" :ركان الثالثة أطل  عليهاهذه األ

 

 

 

 
 :العشر( ـ)السبع  تواتر القراءات

أّن ـ رضههي هللا عنهمهها ـ بههن عبههاس اال ههحيحين مههن حههديل  فههيثبههت 

ثا لا أزل أسهتزيده  ،رف فراجعتُهجبريل عل  ح ي)أقرأن :الق ل هللا رسو

 .(2)(  سبعة أحرفلع  هنتا  حتّ  ي،فيزيدن

  ،ذلك كلّ ه أنّه قهد يحهدس سهبب مهن سهيال فيوالحكمة " ّي:قال الّزركش

لهه  إنها فيهوح  يتضههمّ  وقههد نهزل قبهل ذلههك مها ،ةيهآ نههزول يو حادثهة تقتضهأ

قههد و .يههةهههذه اآلههها تضههمن وبأنّ  ،تههذكيرا  لههها بههها ،يههة بعينهههاتلههك اآل  يّ بههالنَّ 

لهه مها أخرجهه  يدلُّ  ،تقرأ عل  وجهين أو أكثر التييجعل من ذلك األحرف 

 ،حهرف عل  قرأاأن  ربي أرسل إليَّ  نَّ )إ :عن النَّبّي  يّ بَ يل أُ مسلا من حد
ن عل  أّمت فرددت إليه أن     .(3)(قرأ عل  سبعة أحرفا فأرسل أن ي،هّو 

بهل ّمهرة بعهد  ؛ل وهلهةينزل من أوّ  ن لاالقرآ فهذا الحديل يدّل عل  أنَّ 

 .(4)أخرى
                                                

 .1/53النشر في القراءات العشر،  (1)

قال: سمعت هشهام بهن حكهيا يقهرأ سهورة  بن الخطاب  ورد الحديل في ال حيحين، عن عمر (2)

، فاسههتمعت إلهه  قراءتههه فهاذا هههو يقههرأ عله  حههروف كثيههرة لهها الفرقهان فههي حيههاة رسهول هللا 

، فكدت أساوره في ال هالة، فَتَ هبّرُت حته  َسهل ا، فَلبّبتُهه بردامهه، فقلهُت: يقرمنيها رسول هللا 

، فقلهُت: كهذبَت، أقرأنيهها ؟ قهال: أقرأنيهها رسهوُل هللا َمن  أقرأك هذه السورة التي سمعتُك تقرأُ 

، فقلت: سمعُت هذا يقرأ سورة الفرقان عل  غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إل  رسول هللا 

عل  حروف لا تُق رمنيها، فقال: )أرسله. اقرأ يا هشاُم(، فقرأ القراءة التي سمعتها، فقال رسول 

: )اقرأ يا عمُر( فقرأت فقال: )كذلك أنزلت، إنَّ هذا رسول هللا   : )كذلك أنزلت(، ثا قالهللا 

بهرقا  القرآن أنزل عل  سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيّسر منه( صحيح البخاري، كتهاب التوحيهد،
 .1899، وصحيح مسلا، باب بيان أنَّ القرآن أنزل عل  سبعة، برقا 7550

رهان فهي علهوم القهرآن، تحقيه  محمهد أبهي الفضهل الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد هللا:  الب (3)

. والحديل أيضا  عن ابن عباس ـ 1/339إبراهيا، دار المعارف، بيروت، لبنان، )د. ط. ت(، 

عله  حهرف فراجعتهه، فلها أزل  قهال : )أقرأنهي جبريهل  رضي هللا عنهما ـ أنَّ رسهول هللا 

ن شههاب: "بللنهي أنَّ تلهك السهبعة أستزيده فيزيهدن ، حتّه  انتهه  إله  سهبعة أحهرف(. فقهال ابه
األحرف إنّما ههي فهي األمهر الهذي يكهون واحهدا  ال يختلهف فهي حهالل وال فهي حهرام" صهحيح 

 .1902مسلا، برقا 

 .1/46السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن،  (4)
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اء ها: نافع، وابهن كثيهر، وأبهو عمهرو، وابهن  وقد اشتهر سبعة من القُرَّ

 عامر، وعاصا، وحمزة، والكسامي.

ختيهاران أو اعنهه  ىالء السهبعة رويواحهد مهن هه وكلّ " :يقال القرطب

اد ههذه األع هار عله  االعتمه فهيوقد أجمع المسلمون  ،صحيح وكل   ،أكثر

 فهيوكتبوا  ،ا رووه ورأوه من القراءاتممَّ  ،صّح من هيالء األممة عل  ما

بهه مهن  هللا وعد وح ل ما ،ستمّر اإلجماع عل  ال واباف ،ذلك م نفات
 كالقاضهي ،حفظ الكتاب، وعل  هذا األممة المتقهدمون والفضهالء المحققهون

 .(1)"وغيرهما ،والطبري ،بأب  بكر بن الطيّ 

 :من القراءات المتواترة الّزمخشريّ موقف 

بين المتواترة ـ  القرآنيّةمواقفه من القراءات  يفـ  الّزمخشريّ  قّر  فا يل

قههت فيههها تحقّ  وإن   ،والطعههن فههي قرامههها ،هجومههه عليههها فههي ،منههها وغيرههها

 ،ولههو احتمههاال   العثمههانيّ  لرسهها الم ههحف افقتهههامو :مههن ،شههروط التههواتر

ره بسلطان ثّ أا يظهر تممَّ  .العربيّةوموافقتها لوجه من وجوه  ،وصحة سندها

ومكهي  ،أبهي علهي الفارسهي :مثهل ،هوسهبق ن  مَ سار عليه بع   الذيالقياس 
ههوا يوجّ  أن   أبهت أنفسهها إالَّ  ن  َمهوغيهرها م   ،قيسهيّ الحمهو  طالهب  يأبهبن 

ة أساسها  تخذوا من الشهواهد الشهعريّ االذين  النّحاةمقاييس ب القرآنيّةالقراءات 

هههوا هههذه األشههعار علهه  أسههاس القههراءات يوجّ  دون أن   حويّههة،النَّ لقواعههدها 

عنهدما  بهن أبهي طالهب القيسهيّ اويظهر هذا الموقف في قهول مكهي  القرآنيّة.

َحامَ : ذكر قراءة حمزة  فذكر أّن العطهف عله  الجهرّ  ،(2)[1 :ساءالنّ ] َواألَجم
   .(3)، بعيد في القياسقبيح قليل في االستعمال

ه مهع أنّه ،يهدافع عهن حمهزة الو ،كي هذا الموقفم يقف أن   ومن عجب

   (4)!!وسنده مستقيا ،إمامته ظاهرة وثيقة نَّ وصفه بأ

                                                
ة، القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد األن اري: الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب الم ريّ  (1)

 .1/46)د. ط.ت(، 

َجَهىا  :تعال من قوله  (2) وم ََ لَىَق ِمنمَهىا  ََ َ  َواِحىَدخ  َو ى ٍم ىن نَّ لَقَُكىم منِ ََ يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوام َجبَُّكُم الَّىِني 

َحىاَم إِنَّ  َِ َواألَجم َ الَّىِني تََسىاَلُوَن بِى َ َكىاَن َعلَىيمُكمم َوبَثَّ ِمنمُهَما ِجَجىاً  َكِِيىرا  َونَِسىاَ َواتَّقُىوام ان  ان

  َجقِيُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  
 .[1: ساءالنّ ]

 أبو طالب، مكي بن حمو  القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وُحججها، تحقي   (3)
 .1/375م، 1984د. محي الدين رمضان، ميسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

: أبي علي الفارسّي، للهدكتور عبهد مكي بن أب  طالب: التب رة، م ورة بدار الكتب. نقال  عن (4)

 .390الفتاش شلبي، ص 
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قهراءة  يذكهره فه ماـ ذكرناه آنفا    يالذـ  الّزمخشريّ ا يوضح قول فممَّ 

هه" قولههـه: يابههن عههامر فهه ًَِدِهىىمم لقولههه تعههال   ا قههراءة ابههن عههامروأمَّ قَتمىىَ  أَوم

ون هب  ،( برفهع القتهلقتُ  أوًَدهم شركاِهم) :[137عام: ]األن ُشَرَكآُؤُهمم 

والف ههل بينهمهها  ،وجههّر  الشههركاء علهه  إضههافة القتههل إلهه  الشههركاء ،األوالد

لكهان ـ وههو الشهعر ـ الضهرورات  مكهان يلو كهان فه ءيفش ،بلير الظرف

 :فيكما ُسمج وُردّ   ،سمجا  مردودا  

 ،...أبي مزادة * ص* ز َّ القلو

حملهه عله   الذيو ؟!لفظه وجزالته قرآن المعجز بحسنال فيفكيف به 

 ولو قهرأ بجهرّ  .( مكتوبا  بالياءشركاِهمبع  الم احف ) في ىأذلك أنّه ر
ذلهك  فهيلوجهد  ،مهوالهاأ فيكا ها روالد شألا ألنَّ  ،الشركاءرفع و ،األوالد

                                                    .(1)"مندوحة

ليه إله سلف فيما ذهب  الّزمخشريّ  هذا األمر أنَّ  فيتضح لنا ا ل مافأوّ 

بههين المضههاف يمنههع الف ههل  الههذيردّه للقههراءة متههأثرا  بسههلطان القيههاس  فههي

أههل  ونحويهو ،هذا باطل" :القامل اءلفرّ وهو ا ،والمضاف إليه بلير الظرف

 :المدينة ينشدون

 (2)* ز  القلوص أبي مزادة

إنّههه  :ويقههول ،ةسههبعيّ قههراءة  فههي هتشههكيك يفههاء بههع هههدى الفههرّ تّ اوكههذلك 
تكن مثبتة عنهد  فان   ،بالياء (شركاِهم)م احف أهل الشام  فيو" :اليعرفها

ينِن)يقرأ:  أن   يفينبل ،األولين ويكهون الشهركاء هها  ،بالبناء للمفعهول أيّ ، (َُ

بالبناء للفاعل  أيّ  (َينن) :نوكانوا يقر  فان   ،النسب فيألنّها منها  ،األوالد

 .(3)"أعرف جهتها ال :قلتُ 

عل  مخالفة  رينقياده لإلجماع الب اتفسير هجومه هذا بوكذلك يمكن 

 فهههيكمهها جهههاء  "الهههوهاـ "ووصههفها بههه ،بهههن عههامر لمخالفهههة قياسههههااقههراءة 

 إذ ،من القهار  ا  هَ قراءة وَ والب ريون يذهبون إل  أّن هذه ال" :"اإلن اف"

                                                
الزمخشري، محمود بن عمر: الكّشاف، رتبه وصهححه محمهد عبهد السهالم شهاهين، دار الكتهب  (1)

 .2/67م، 1995، 1العلميّة، بيروت، ط/

 .1/165م، 1983، 3الفّراء، أبو زكريا يحي بن زياد: معاني القرآن، عالا الكتب، بيروت، ط/ (2)

 .257المرجع الساب ، ص  (3)
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فه وقوع اإلجماع عل  خال فيو ،من أف ح الكالمصحيحة لكانت كانت  لو

  .(1)"القار  ا  منه  دليل  عل  أنّه وَ 

وهههو مههن أعلهه   ،ف ههيح يكههان هههذا الطعههن فههي قههراءة صههاحبها عربهه

 يهذا يقع ف نَّ أ الّزمخشريّ الوقت الذي ذكر فيه  يفف ،(2)اء العشرة سندا  القرّ 

 :فقهال ،مر بالبيهت نفسههالقهراءة ابهن عه ةزرعه مكان الضرورات احتج أبهو

 .(4)"* وأهل الكوفة يجيزون ذلك(3)...* فزججتها :تهجَّ وحُ "
 وردّ علهيها  ،الء المنكهرينيموقف مهن هه يّ بن الجزرلإلمام اوقد كان 

هه ،مناسههبا  ا  ردّ   ،هيوالتشهه أيمههن قههراءة القههرآن بههالربههاهلل ونعههوذ " :ا قالهههوممَّ

ـ  يهة. وقهار  اآل.؟نقلغير الكتاب من  فيالقراءة بما يجد وهل يحلُّ لمسلا 

كعثمههان وأبهه   ،الههذين أخههذوا عهن ال ههحابةمههن كبهار التههابعين ـ ابهن عههامر 

ن صههميا ـههـم يحف هه يوهههو مههع ذلههك عربهه ،ـ هللا عنهمهها يرضهه ـالههدرداء 

ههفكالمههه حُ  ،العههرب وا أيتجههر الء أن  يوز لهههجههوكيههف ي .(5)"وقولههه دليههل ةجَّ

عول بهالمف الف هلجنّ ي ابن الوقت الذي يجيز  في ،ةقراءة سبعيّ  فيطاعنين 

 ،ة إضافة الم هدر إله  الفاعهل عنهدهاأنّه دليل عل  قوّ  ىيربل  ؛لشعرا في
 : أيّ 

  (6)مزادة القلوص * ب زّ  أ

 القلهوصَ  ز َّ  :يقهول ن  أهذا مع قدرته عله   .فف ل بينهما بالمفعول به

ة ههذا البيهت دليهل عله  قهوّ  فهيو ،دُ يز سرني أكل الخبز   :كقولك ،مزادة أبي

                                                
ابن االنبارى، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد: اإلن اف في مسهامل الخهالف بهين  (1)

النحويين الب ريين، تحقي  محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة الع ريّة، صيدا ـ بيروت، 
 .252م، ص 1987هـ، 1407

اء الكبار عل  الطبقات واألع ار ، تحقيــ  د. بشار عّواد الذهبي، محمد بن أحمد: معرفة القُرّ  (2)

 .1/82م، 1984هـ، 1404، 1معروف وزميله، ميسسة الرسالة، بيروت، ط/
 البيت في: "خزانة األدب"، و"الخ امص" البن جني:  (3)

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة    فََزججتُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بمزجَّ
 

 َجَّ القَلىىىىىىىىىود أبىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىزاد  
 

 بي مزاده" بالمفعول "القَلوص".ف ل بين المضاف "زّ " وبين المضاف إليه "أ 
 وفي "مجالس ثعلب":  

 فََزججتُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا متمكنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  
 

 َجَّ القَلىىىىىىىىىود أبىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىزاد  
 

 

ة القراءات، ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجله، تحقيه  سهعيد األفلهاني، ميسسهة  (4) ُحجَّ

 .244م، ص 1979، 2الرسالة، بيروت، ط/

 .2/263 ، النشر في القراءات العشر، مرجع ساب (5)
جتهها بمزجهة... زجف"ومها يقهع فهي بعه  نسهت الكتهاب:  102قال الّزمخشرّي في مف له ص : (6)

أراد أنَّ سهيبويه لها يهورد ههذا البيهت فهي كتابهه؛ بهل زاده  * فسيبويه بريء مهن عهدتهه".البيت

 غيره، وذلك ألنَّ سيبويه ال يرى الف ل بلير الظرف.. وما أورده خالف مذهبه.
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مههن إضههافة  ىنفوسههها أقههو فههيه وأنَّهه ،هاعنههدفاعههل إضههافة الم ههدر إلهه  ال

 .(1)المفعول

كهان  ،ةهذا الموقف من قهراءة سهبعيّ  الّزمخشريّ الوقت الذي وقف  في

 ن  أ  بههه لَهاألو  بههل كهان  ؛العربيّهةيخرجهها عله  وجههه مهن وجهوه  ن  أبامكانهه 

 النّحههاةا علهه  قواعههد يوجهههه ن  أدون  النَّحويّههةللقواعههد يجعهل القههراءة أساسهها  

القهراءة  فهيله  الطعهن إبهل ذههب  ؛ةالشهعريّ من الن وص  التي استنبطوها
وههو  ،نتهج ابن مالك هذا المنهج السهليااوقد  .يجوز ومهاجمة قارمها بما ال

بهين المضهاف والمضهاف إليهه بهالظرف فأجهاز الف هل  ،االحتجا  بهالقراءة

 :أشار بقولهوإليه  ،والمفعول

 فص  مضاف شَُ فع  ما نصب
 

أو ظرفا  أجز ولم يُعَبم  مٍعوً   
(2) 

 

 :نحو قوله ،ستشهد عل  ذلك ببع  الشواهداوقد 

 واهىىىىىاك وهَ يومىىىىىا  نٍِسىىىىى كُ رم تَىىىىى
 

 (3)اهىىىىىىىادَ لهىىىىىىىا فىىىىىىى  جَ  َسىىىىىىىعم    
 

 "نفسهههك"والمضهههاف إليهههه  "تهههرك"وههههو حيهههل ف هههل بهههين المضهههاف 

 .هو ظرف الزمان الذي "،ما  يو"وهو  ،بالمفعول فيه

  :النمري ةيّ حوقول أبي 

ىىىى ََ  يومىىىىا   بكىىىىفنِ  الكتىىىىابُ  طَّ كمىىىىا 
 

 (4)زيىىىىىى أو يُ  يقىىىىىىاجبُ  يهىىىىىىودين   
 

َحىامَ  :وقُههر  " :ومنهه قولهه . .بالحركهات الههثالس [،1: سهاءالنّ ]  َواألَجم

وقد تمحّل ل هحة  ...ليس بسديدوالمضمر  عل  عطف الظاهر عل  والجرّ 

 :يرهاظننّها عل  تقدير الجار وأب،هذه القراءة

 (5)* من عجبٍ  بك واأليام   * فما

 ،واحد يءشكوالجار والمجرور  ،ألّن الضمير المت ل مت ل كاسمه

االت ههال  شههتدّ افلمها  ،االت ههال ي. شههديد.مههررت بههه وزيهد :قولهك فههيفكانها 
 . (1)"ووجب تكرير العامل ،فلا يجز ره أشبه العطف عل  بع  الكلمةلتكرُّ 

                                                
ي، عثمان ابهن جنّهي: الخ هامص، تحقيه  محمهد عله  النجهار، المكتبهة العلميّهة، )د. ط. ابن جنّ  (1)

 .2/406ت(، 

 .2/82شرش ابن عقيل،  (2)

 .2/82البيت في: شرش ابن عقيل،  (3)
هـ، 1316البيت في: الكتاب، لسيبويه، أبو بشر عمرو  عثمان بن قنبر، طبعة بوالق، القاهرة،  (4)

 .2/82. وانظر: شرش ابن عقيل، 1/179السالم محمد هارون،  ونسخة أخرى بتحقي  عبد

بَت تهجونا وتشتمنا         فاذهب فما بك واألياِم من عجبصدره:     (5)  فاليوَم قرن
ة، وقيل: لعباس بن مرداس. أنشده بن معد يكرب، وقيل: لخفاف بن ندب ولألعش ، وقيل: لعمر

، ابههن 392 /1مهن الخمسههين، ك  رورة بالبههاء،بجههر "األيهام" عطفهها  علهه  الكهاف المجهه سهيبويه

 .1/90، الدرر، 545، ابن الناعا 3/78يعيش 



 حمـــــدأ يوســــف دفـــع هللاد.                                                                    
 

هـ ـــ 1429مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           الـعـــدد السابع عشر 

م2008  

 

262 

 .(2)"ةليست بالقويّ  بالجرّ  (واألجحامِ )حمزة وقال في مف له: "وقراءة 

متناع العطف عل  الضمير اجماع الب ريين في إلوهو متابع في هذا 

تحهل  ال" :. وقد ردّ المبّ رد ههذه القهراءة فقهال.المجرور دون إعادة الخاف 

دة ن ب القراءة الجيّ " :ووافقه الزجا  فيما ذهب إليه بقوله ،(3)"القراءة بها

هه ،(ََ األجحىىام) ضههطرار افههي  إالَّ يجههوز  ال ،العربيّههةا الخفهه  فخطههأ فههي أمَّ

 .(4)"الشعر
وهههذا القههول غيههر " :بقولههه ،ذهههب إليههه المبّ ههرد وقههد ردّ ابههن يعههيش مهها

ّي  من أبي العباس سهبيل إله  ردّ  نقهل  وال ،إمهام ثقهةواهها  ألنّها قهد ر ؛مرض 

والحسههن  ،بن مسههعوداكه ،مههع أنّهه قههد قرأهها جماعههة مههن غيهر السههبعة ،الثقهة

إلههه   للههها يكهههن سهههبي ،ةـت الروايهههوإذا صهههحّ  ،ومجاههههد ،وقتهههادة الب هههري،

ها  .(5)"ردّ 

تعقيبا  عل  موقف الب ريين من هذه القهراءة  يمام الرازولهذا قال اإل

ن آفجههواز إثباتههها بههالقر ،لههة بشههعر مجهههولإذا جّوزنهها إثبههات اللُّ " :بالههذات

لفهاظ الهواردة تقرير األ فييين متحيرين النَّحونرى  وكثيرا  ما ، لَ العظيا أو  
وأنها شهديد  ،تقريرها ببيت مجهول فرحهوا بهه فيذا استشهدوا اف ،نآالقر في

ههه فهههانّها إذا جعلهههوا ورود القهههرآن دلهههيال  علههه  صهههحتها كهههان  ،ب مهههنهاالتعجُّ

" لَ أو  
(6). 

ف عل  ضمير الجهرّ  قهال  :فالجمهور عل  وجوب إعادة الجار إذا ُعط 

يين حهوالنَّ وإذا كان المعطوف عليه ضهمير جهّر  لهزم عنهد جميهع " :بن مالكا

ِ  كقوله تعال   ،اء إعادة الجاريونس والفرّ  إالَّ  َجم : ف هلت] فَقَاَل لََها َوِلىأم

111].  

  :تانجَّ حُ  وللملتزمين إعادخ الجاجن 

فلها يجهز العطهف  ،ضمير الجّر  شبيه بالتنوين ومعاقب  لهه أنّ  :إحداهما

 .كما لا يجز العطف عل  التنوين ،عليه

                                                                                                               
 .1/452الزمخشري: الكّشاف، مرجع ساب ،  (1)

 .3/78ابن يعيش: شرش المف ل،  (2)
 .78المرجع الساب ،  (3)

 .2/6معاني القرآن وإعرابه،  (4)

 .3/78شرش المف ل،  (5)
، علههي النههوري: غيههل النفههع فههي القههراءات السههبع ي، والسفاقسهه3/193تفسههير الفخههر الههرازي،  (6)

م، 1954هههـ، 1373، 3بهههامش سههرا  القههار ، مكتبههة م ههطف  البههابي الحلبههي، م ههر، ط/

 .153ص
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ههلحا لحلههول والمعطههوف عليههه أن   وف  حهه َّ المعطهه أنَّ  :الثانيههةو  كههلّ  يَ  

يعطف عليهه  ماغير صالح لحلوله محل   وضمير الجرّ  ،خراآل محلَّ  منهما

  .فامتنع العطُف إالّ مع إعادة الجاّر  

ضهمير  فيدُلُّ عل  ضهعفها أّن شهبه :أّما األول  ،ّجتين ضعيفة  وكلتا الحُ 

 نّ أل ،واإلبهدال منهه ،توكيدهن مالجّر  بالتنوين لو َمنَع من العطف عليه لمنع 

 ،د ويبههدل منههه باجمههاعوضههمير الجههّر  ييّكهه ،يبههدل منههه د والييّكهه التنههوين ال
َوةُ بهما ل عَط ف  أُس   .فل 

 ه لههو كههان حلههوُل ُكههّل  واحههد مههنفَيههدُّل علهه  ضههعفها أنّهه :الثانيههةُ وأّمهها 

ههّحة  ـمحهل اآلخههر  فههي ييعنهه ـالمعطهوف والمعطههوف عليههه  شههرطا  فههي ص 

 :وال ،"ُرّب رجٍل وأخيه" :ا يجزالعطف ل

ََ أنىىىىىىت  أيُّ  فَتَىىىىى  َهيمَجىىىىىىا

 اهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوجاجِ 
 

 ................................................. 

(1) 
 

لت ها بدرها"  كلَّ " وال  :وال شاةٍ وَسخ 

  الهجىىىانُ الماِىىىةُ  الواهىىىبُ 

ُمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَدها  وَع
 

 ................................................. 

(2) 
 

وأمثههال ذلههك مههن المعطوفههات الممتنههع  "،مههرأة  فههي الههدارارُجههَل و ال"و

يمتنهع  مها لها يمتنهع فيهها العطهف الفك .عطفت عليه كثير ها وتأخير ماتقديمُ 

تعلّلههوا بههه مانعهها  وجههب  وإذا بطههل كههوُن مهها ."مههررت بههك وزيههد: "نحههو فههي
  .االعتراف ب حة الجواز

ِ  َوَصىىدع َعىىندات الجههواز قولههه تعههال  ومههن مييّهه َِ َسىىُِيِ  ان ٍمىىر  بِىى َوُك

ِجِد المَحىَرامِ   بهالعطف عله  ال ،بهالعطف عله  الههاء [،217: البقهرة] َوالمَمسم
لةمه الف ل با( الستلزسُي ) وتوقي هذا المحذور حمل أبها ، ين جزأي الّ  

 الّزمخشهريّ وقد غفل  ،علي الشلوبين عل  موافقة الكوفيين في هذه المسألة

 .(3)"وغيره عن هذا

                                                
 .1/244* في الكتاب،   ت  استقلَّ  بالرجال   ال  جر صدر بيت عجزه:  * إذا ما (1)
 وعجزها: .152الديوان، ص لألعش  من ق يدة في مدش قيس بن معد يكرب الكندي.  (2)

.............................................. 
 

ىىىىىىىى  َلٍَهىىىىىىىىا أ ٍالَهىىىىىىىىا   ُعىىىىىىىىوذا  تَُزجَّ
 

ها * أي قرمهي صهدر البيهت بهالوجهين:   ويقرأ صدرها بالكسر: * الواهُب المامة  الهجان  وعبهد 
 بالن ب والجر.

افيهة الشهافية ، حققّهه وقهدّم لهه د. عبهد المهنعا ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد هللا: شرش الك (3)

 .3/1247أحمد هريدى، دار المأمون للتراس، )د. ط، ت(، 
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جهها عله  وجهه يخّر   بامكانهه أن  كهان  ،ةقهراءة سهبعيّ يهردّ  الّزمخشريّ و

( ََ واألجحىىام) :قههالحههين  ،كمهها فعههل األخفههش ،العربيّههةمقبههول مههن وجههوه 

ل واألوّ  ،( جههرّ َ  واألجحىىام) :وقههال بعضههها ،اتقّههوا األرحههام :من ههوبة أي

 .(1)أحسن

ىتُمم لىيكون من هذا قولهه تعهال   اء أن  وأجاز الفرّ   َ بىراَقينوَمىنم لَسم

تههردُّ العههرُب حرفهها  مخفوضهها  علهه   أقههّل مهها ومهها" :ثهها قههال ،[20: الحجههر]

 .(2)"مخفو  قد ُكني به

هههها غيهههر سهههديدة نَّ أب ة ووصهههفهافهههي قهههراءة سهههبعيّ  الّزمخشهههريّ فطعهههن 

ن هههاف الداعيهههة إلههه  تأصهههيل االحتجههها  بهههالقراءات يتعهههار  وروش اإل

لههيس الق ههد " :بقولههه "،ن ههافإلا"ذهههب إليههه صههاحب  وهههذا مهها القرآنيّههة،

  .(3)"بالقراءة العربيّةبل ت حيح  ؛العربيّةت حيح القراءة ب

ـ هللا عنهمها  يرضهـ روي عن عبد هللا بن عمهر  ومثل هذه القراءة ما

سهههتعمل اى كرجهههٍل  هههارَ والنّ  )إنّمههها مهههثلُُكا واليههههودُ  :قهههال ّن رسهههول هللا أ

اال    .(5)"هفرس  ه وفيها غيرُ  ما" :ورواية العرب ،(4)...(.ُعمَّ

عله  الضهمير  ـ "داليههو"وهـهـو ـ الحديل عطهف االسها الظهاهر  فيف

ويجر  ،إل  مثل دون إعادة الخاف المجرور باإلضافة وهو كاف الخطاب 

ضهافة إلبالعطف عل  ضهمير اللامهب المجهرور با ،حكاية العرب فيفرسه 
  .إل  غير

هب مههذ فههذهب الرضههي ،وقههد تطههاير شههرر هههذه النزعههة إلهه  َمههن  بعههده

وذهب الجرمي وحده إله  جهواز " :بقوله ،مهاجما  قراءة حمزة الّزمخشريّ 

بعههد تأكيههده بالضههمير  ،الضههمير المت ههل بههال إعههادة الجههاّر   علهه  العطههف

الضههمير قياسهها  علهه   "،مههررت بههه أنههت وزيههدٍ " :نحههو ،المنف ههل المرفههوع

ور مع أّن تأكيهد المجهر ،لا يُسمع ذلك ألنّه ،وليس بشيء ،المت ل المرفوع

                                                
األخفش، سعيد بن مسهعدة البلخهي المجاشهعي: معهاني القهرآن ، دراسهة وتحقيه  د. عبهد األميهر  (1)

 .1/431م، 1985هـ، 1405، 1محمد أمين الورد، عالا الكتب، بيروت، ط/
 .2/86معاني القرآن، مرجع ساب ، الفّراء:  (2)

 .153السفاقس : غيل النفع، مرجع ساب ، ص (3)

 .2269صحيح البخاري، باب اإلجارة إل  الع ر، برقا  (4)
. وابن مالك، جمال الهدين محمهد بهن عبهد 544حكاه قطرب. انظر: شرش ألفية ابن الناظا، ص  (5)

د. محمهد بهدوى المختهون، هجهر للطباعهة هللا: شرش التسهيل، تحقي  د. عبد الرحمن السهيد، و

 .3/376م، 1990هـ، 1420، 2والنشر، ط/
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 . .وإعهههههههادة الجهههههههار أقهههههههرب وأخهههههههصّ  ،يهههههههاسبهههههههالمرفوع خهههههههالف الق

 .(1)"ه كوفيّ ألنّ  ؛والظاهر أّن حمزة ّجوز ذلك بناء  عل  مذهب الكوفيين

إّن الجرمهههي وحهههده أجهههاز العطهههف علههه  الضهههمير " :فالرضهههي يقهههول

جهاز أ": وخالفا  له ذكهر ابهن مالهك ،المجرور بعد تأكيده بالمرفوع المنف ل

 .(2)"عطف عل  الضمير المجرور دون إعادة الخاف الاء يونس والفرّ 

ونعهوذ بهاهلل مهن قهراءة القهرآن " :لهذلك بقولهه ى ابن الجهزريّ وقد ت دَّ 
لُّ لمسلا القهراءة بمها يجهد فهي كتهاب هللا مهن غيهر  ،بالرأي والتشهي وهل يح 

 .(3)"نقل؟

قهرأت  مها" :قاله حمزة مهدافعا  عهن قراءتهه ذكر ما وخير دليل عل  ما

  .(4)"بأثر من كتاب هللا إالَّ حرفا  

ممهة أسهندوا ألألن ا ،روا ههذا ولهيس بمنكهروقهد أنكه" :زرعهة وقال أبهو

علههه  المضهههمر يعطهههف  ال وأنكهههروا أّن الظهههاهر ،" يّ بهههالنَّ قهههراءتها إلههه  
 .(5)"ظهار الخاف  وليس بمنكراب إالَّ  ،المجرور

 ،عاصهاالمتقهدّمين يعيبهون عله   النّحهاةكان قوم  مهن " :يوقال السيوط

وثابتة باألسانيد المتهواترة  ،العربيّةقراءات بعيدة عن  ،وابن عامر ،وحمزة

 .(6)"العربيّة فيعل  جوازه  لوثبوت ذلك دلي ،فيهامطعن  ال ،ال حيحة

  عهرُّ فس عهن التّ بهالنّ  أيوالنَّه ل لما ذكر تظهر لهه روش الهورعفالمتأمّ 

 فهيوهجومهه وطعنهه  الّزمخشهريّ فهأين  ،والسيما المتهواتر منهها ،للقراءات

يسههلا بتههواتر  ال الهذيي وكهذا الرضهه ،ووصههف أصهحابها بههالوها ،القهراءات
 ؟الروشه القراءات من هذ

 فهيو ،للهة القهرآنالقراءات لتكمل هذا الجانب المفقود مهن وقد جاءت 

 ،أقلّه ا قالت العرب إالَّ إليكا ممَّ   هنتا وما" :بن العالءاهذا يقول أبو عمرو 

 .(7)"ا  لجاءكا علا  وشعر  كثيرولو جاء كا وافر

                                                
الرضي، محمد بن الحسن االستراباذي: شرش الرضي عل  الكافية، تحقي  يوسف حسن عمر،  (1)

 .2/336طبعة جديدة، جامعة قاريونس، )د. ت(، 

 .3/1246انظر: شرش الكافية الشافية، مرجع ساب ،  (2)

 .2/263: النشر في القراءات العشر، مرجع ساب ، ابن الجزري (3)
، والنشههر فههي القههراءات العشههر، 3/157. وانظههر: البحههر المحههيط، 166الم ههدر السههاب ، ص  (4)

2/147. 

 .188، ألبي زرعة، مرجع ساب ، ص تُحّجة القراءا (5)
، تحقيه  د. ، جالل الدين عبد الرحمن بن أب  بكر: االقتهراش فهي علها أصهول النحـهـويالسيوط (6)

 .25م، ص 1976، 1أحمد محمد قاسا، مطبعة السعادة، ط/

 .1/386، وانظر: الخ امص، 5طبقات فحول الشعراء، ص  (7)
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معرفههة اللهجههات  ياألصههل فهه هإلهه  أنّهه ،ولهههذا ذهههب عبههده الراجحههي

المهرآة ال هادقة  ههيو" :القرآنيّهةز به مهنهج علها القهراءات لما يتميّ  العربيّة

قبهل  العربيّهةشهبه الجزيهرة  فهيكهان سهامدا   الهذي لهويّ تعكس الواقع اللُّ تي ال

معرفهة اللهجهات  فهيات أصل المعارف جميعا  ونحن نعتبر القراء ،اإلسالم

الطهرق  نقلهها تختلهف عهن كهلّ طريقهة  فيألّن منهج علا القراءات  ،العربيّة

بل تختلف عن طرق علا  ؛لشعر والنثركا ،التي نقلت بها الم ادر األخرى
  .(1)"الحديل

 ما ،لح  ما اعترفت به األعداء يقول أحد المستشرقين "جولدزيهر"او

 .(2)"رآن يقدم القياس الم حح لالستعمال العربي ال العكسفالق" :ن ه

  :العربيّةيتف  ومقاييس  ترجيح إحدى القراءتين أو توجيهها وما

ـ أوجه القراءات ردّ  بع   فيعوا الذين تسرَّ ـ  النَّحو  بأممة لَ كان األو  

 حوالنَّ جاءت به القراءة أساسا  لقواعد  يجعلوا ما وأن   ،موقفهاعن يعدلوا  أن  

 ،لهةمخالفتهها للّ  ييعنه لهة الفمخالفهة القهراءة لوجهه مهن وجهوه اللُّ  .العكس ال

 ."اللريب"و ،"ادرالنّ "و ،"عيفالضّ "و ،"المشهور" :لة فيهافاللُّ 
 معرفههة توجيههه القههراءات وتبيههين وجههه مهها" :بههاب فههيكشههي روقههال الزّ 

علهه   يكههون دلهيال   أن  " :كمهها قهال الكواشه  "،وفامدتهه ،ذههب إليهه كههّل قهار 

حا   ،حسب المدلول عليه وههو أنّهه  ،ءأنّه ينبلي التنبيه عل  شهي إالَّ  ،أو مرّج 

يكههاد يُسههقط القههراءة ترجيحهها   ،حههدى القههراءتين علهه  األخههرىإقههد تههرّجح 

وقههد حكهه  أبههو عمههر  ،متههواترة كلتيهمهها ألنَّ  ،وهههذا غيههر مرضههّيٍ  ،األخههرى

 فهيختلهف اإلعهراب اذا إ :قهال هنَّهأ ةعهن ثعلبه "اليواقيهت" :كتابهه في الزاهد

فهاذا خرجهت  ،القهرآن فيراب ــالقرآن عن السبعة لا أفّضل إعرابا  عل  إع
 .(3)"و حسنــفّضلت األقوى فه النّاسكالم إل  

 :فقهال ،وقد ذهب أبو جعفر النّحاس إل  منع تفضيل قراءة عل  أخرى

 ،أجهود :إحهداهما :الّ يُقهالأ ،صهّحت الروايتهانالسالمة عنهد أههل الهدين إذا "

وكههان ر سههاء ال ههحابة  ،قههال ذلههك ن  فيههأثا َمهه ، يّ بههالنَّ ألنّهمهها جميعهها  عههن 

 .(4)"ينكرون مثل هذا

                                                
 .84في القراءات القرآنيّة، ص  (1)

التيسير في القراءات السبع المشههورة وتوجيههه: صهابر حسهب أبهو سهليمان، دار عهالا الكتهب،  (2)

 .23ص  م،1994هـ،1415، 1الريا ، ط/
 .1/339البرهان في علوم القرآن، مرجع ساب ،  (3)

، نقال  عن: أحمد البيلهي: االخهتالف بهين القهراءات، الهدار السُّهـودانيّة 28 /1السيوطي: اإلتقان،  (4)

 .90م، ص 1988هـ، 1408، 1للكتب، الخرطوم، ط/
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 مها وكهلّ " :ثبهت عنهه  مها إله  وجهوب قبهول كهلّ  بن الجزريّ اوذهب 

هولها يسهع أحهدا  مهن األُ  ،فقد وجهب قبولههمن ذلك   يّ بالنَّ صّح عن   ،ة ردُّهمَّ
مهع األخهرى  ءة منهااقر ل من عند هللا إذ كلّ ه منزوأّن كلّ  ،ولزم اإليمان به

نته من المعن  تضمّ  ما باعواتّ يجب اإليمان بها كلّها،  ،اآلية بمنزلة اآلية مع

ذلهك  ظنّها  أنَّ  تهرك موجهب إحهداهما ألجهل األخهرىيجوز  الو ،علما  وعمال  

 فههيتختلفههوا  )ال :بقولههه وإلهه  ذلههك أشههار عبههد هللا بههن مسههعود  ،تعههار 

أال تهرون أّن شهريعة  ،يتسهاقط يختلهف وال فانّهه ال ،فيه نازعواتت والالقرآن 
ولهو كهان مهن  ،وأمهر هللا فيهها واحهد ،تههااءاوقراإلسالم فيه واحدة حهدودها 

ولكنهه  ،اآلخهر كهان ذلهك االخهتالفعنهه  هيين ،ءبشيالحرفين حرف يأمر 

كفهر ه مهن نّ فا ،رغبة عنهايدعها  قراءة فال وَمن  قرأ عليَّ  ،هذلك كلّ  َُ جامعُ 

  .(1)"بحرف منه كفر به كلّه

تهرجيح  القرآنيّهةمواقفهه مهن القهراءات  في الّزمخشريّ ا ذهب إليه مَّ وم  

ش بههالطعن  دون أن   ،إحههدى القههراءتين علهه  األخههرى و أالقههراءة  فههيي ههّر 

: طهه] قَالُوا إِنم َهنَاِن لََساِحَرانِ  :فمن ذلك قوله تعال  .صاحبها فييطعن 

علههه  الجههههة الظهههاهرة  .(2)(هىىىنين لساحىىىـران إنَّ ): مهههروقهههرأ أبهههو ع ،[63

إن  زيهد  " :عل  قولهك  .(إنم هنان لساحران)بن كثير وحفص وا .المكشوفة

 في... وقيل .النافية والمخففة من الثقيلة ن  الفارقة بين إ هيوالالم  "،لمنطل 

جعلوا  ،رس بن كعبابلحللة  هي ،(إن هنان لساحران) :القراءة المشهورة

فلهها  ،"سههعدى"و "ع ههاـ "سهها المثنهه  نحههو األسههماء التههي آخرههها ألههف كههاال

 ( بمعنهههه  نعهههها،إنم ) :وقههههال بعضههههها ، ههههبوالنَّ  الجههههرّ  فههههييقلبوههههها يههههاء  
لهمها  :تقهديرهوالجملة داخلهة عله  الجملهة  ،خبر مبتدأ محذوف (ساحران)و

 .(3)"قاوقد أعجب به أبو إسح ،ساحران

 :قولهه فهياء بما ذهب إليه الفرّ اهتدى  الّزمخشريّ أّن  ييظهر ل الذيو

( نم هنان لساحرانإ) وقرأ بعضها: ،أخالف الكتاب ولسُت أشتهي عل  أن  "

ألنّهها  ،اختيهار قهراءة أبهي عمهرو إله اء يميل وهذا يعني أّن الفرّ  ،(4)"خفيفة

إله   همف هل فهي الّزمخشهريّ ولههذا ذههب  .المشهددة (إنن )األصل فهي عمهل 

 :فيبطل عملها قال الشاعر ،وتخفف" :فقال إبطال عملها
                                                

 .1/51النشر في القراءات العشر، مرجع ساب ،  (1)

، وههي قهراءة عامشهة ـ رضهي هللا عنهها ـ. انظهر: 2/183ّراء، مرجع سهاب ، معاني القرآن للف (2)
 .1/38، وملني اللبيب، 6/225البحر المحيط، 

 .2/543الكّشاف، مرجع ساب ،  (3)

 .184-2/183انظر: معاني القرآن، مرجع ساب ،  (4)
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* ان  قَّ حُ  كأن  ثدياهُ  *
(1) 

 ،علهه  معنهه  يبطههل ظههاهرا   ،فيبطههل عملههها" :فحمههل ابههن يعههيش قولههه

 فهيره سيبهـويه ذكه هذا مها (أنن )كأّن أصلها ـ "ف، (2)"ضمير شأن فيوتعمل 

    :أّن بعد إنشاده :باب

*كأن  وريديه رشاُء ُخل ب  *
(3) 

فلا اضطررت  ـيريد الكاف من كأّن  ـ( أنن وهذه الكاف مضافة إل  )"
ر تن هب  ولها يليهر أن  "يريهد لها تضهمر اسها كهأّن  "،إل  التخفيف فلا تُضهم 

يبطل  بمعن  أّن التخفيف ال ،(4)"ريتليّ  كما أنَك قد تحذف من الفعل وال ،بها

ا ألنّهه ،ر عملهيتليّ  بع  حروفه ال كما أّن الفعل إذا حذف منه (،أنن )عمل 

  .الفعلتها عملت لمشابه

ههذا الموضهع  فهيش بهه ولها ي هرّ ـ  مفّ هل ه في الّزمخشريّ ذكره  وما

هههو مههذهب الكههوفيين القهاملين بههاّن المخففههة مههن ـ  خفيهها   مههاء  إي وإن  أومهأ إليههه

 .الب ههريون إلهه  أنّههها تعمههلوذهههب  ،االسهها فههيتعمههل الن ههب  لههة الالثقي

ىا ال  اإلعمهال قولهه تعه الهدليل عله  صهحة :قالوا ن  أواحتجوا ب َوإِنَّ ُكىـال  لَّمَّ

َمالَُهمم   .(5)[111 :هود] لَيَُوفنِيَنَُّهمم َجبَُّك أَعم

وشهعبة،  ،وابهن كثيهر ،نهافع :قهراءة ههيو ، قرأ بالتخفيفن  قراءة مَ  في

يجهوز  ال :ألنّها نقهول ،(ليىوفيَننهم( من هوب بهـ )كالن إّن ) :يقال يجوز أن   وال
عله   يهدلُّ  الهذيو .ا قبلههامهه يعمهل فيه ا أن  بعده ا تمنع ماسَ م القَ ألّن ال ،ذلك

( إ )إالَّ  :ضا  أنّه قد صّح عن العرب أنّها يقولونأي ذلكصحة  ن  أخاك ذاههب 

  .(6)المشددة (نّ إ)بمعن  

                                                
ُق ال وجهصدره: * و (1) ن *، ونحهوه فهي وفي "الجن  الهداني": * ونحهر مشهرق اللّهو*،  نَّحرُمشر 

 "المف ل"، وفي شرش ابن عقيل: 

 وصىىىىىىىىىىىدج مشىىىىىىىىىىىر  النحىىىىىىىىىىىر
 

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىأن ثدييىىىىىىىىىىىىىىىىىَ حقىىىىىىىىىىىىىىىىىان 
 

 وقال: وروى: "ثدياه". 

، وشهرش 173، وشرش قطر النّدى، ص 1/281والبيت لا ينسب إل  قامل معيّن، في الكتاب، 

 .184األلفية البن الناظا برواية ووجه ص 
 .8/82شرش المف ل،  (2)

 .1/480عة بوالق، في الكتاب، طب (3)

 .1/480الكتاب،  (4)
، أّن 179، وابههن النههاظا شههرش األلفيّههة ص 167ذكههر ابههن هشههام فههي شههرش قطههر النّههدى، ص  (5)

 اإلهمال أكثر.

 .1/195اإلن اف في مسامل الخالف بين النحويين الب ريين، مرجع ساب ،  (6)
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يوثه  بهه أنَهه سهمع َمهن   ن  وحدّثنا مَ " :حكاه سيبويه عن العرب وهذا ما

 :وأبههي بكهر شههعبةقهراءة نههافع وابهن كثيهر وعليهه  ،إن  عمهرا  لمنطلهه    :يقهول

 .(1)(كال  لما ليوفينهم جبُّك أعمالهموإنم )

فههاذا  ،تخفّفههان (أنن )و (إنن ) :واعلهها أنّ " :الههوجهينوأجههاز ابههن الّسههّرا  

أنّهه إنّمها  ،ّجهةأّما َمن  لا يعملها فالحُ  ،امولك أال تعمله ،امتعمله خففتا فلك أن  

فلمها خففهت  ،مفتوحة وأنّها ،أعمل لما أشبهت الفعل بانّها عل  ثالثة أحرف
هوالحُ  ،بهالوزن والشّ زال  فهاذا  ،همها بمنزلهة الفعهل :يقهول ة لمهن أعمهل أن  جَّ

فالفعههل يعمههل محههذوفا  عملههه تاّمهها  وذلههك  ،خففتهها كانتهها بمنزلههة فعههل محههذوف

 .(2)"فعمل عمله والنون فيه ،لا يك زيد  منطلقا   :قولك

 :يههل قههالح "افالكّشهه" فههيش بههه لهها ي ههرّ  مهها "ل ههالمف" فههي حفوّضهه

 عمهل إّن المشهددة فهي األصهل أن   أيّ ، (3)"والمكشوفة عل  الجهة الظاهرة"

وتخفهههف فيبطهههل : "مف هههله فهههيقالهههه  ومههها االسههها وترفهههع الخبهههر، تن هههب

 .(4)"عملها

توجيههه القههراءة  فههيرامههه آسههتولت علهه  ا يفظهههرت روش القيههاس التهه
راءة عله  حها  فيهه قهمرجّ  العربيّهةمهن وجهه مهن وجهوه  هيختهار ومها القرآنيّهة

 كانهت العدالهة عنهد أههل ههذا الفهنّ  وإن   ،خفهاء فيبضعفها  يبل ييم ؛أخرى

وماذا عليه لو خّرجها  .ـ كما بيّنا آنفا  ـ ه بعدم تفضيل قراءة عل  أخرى توجّ 

إنم هىنان ) :مخففة عل  األصـل ـإن  شئتا ـ  وأنا أقر ها" :عل  قول الخليل

 .(5)؟"...ساحران هذان إالَّ  ما :أيّ ، (لساحران

 :االحتجا  بالقراءات الشاذة

ههم   وقههد " :يقههال أحمههد الههدمياط ،ة القههراءات الشههاذةيّههجَّ اختلههف فيههه حُ ا مَّ
 ،أجمع األصوليون والفقهاء عل  أّن الشاذّ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه

هم   ء. وأجمعهوا عله  أنّهه لها يتهواتر شهيوالجمهور عل  تحريا القراءة به ا مَّ

تفسهيره االتفهاق عله   فهي يالبلهو اإلمهامونقل  ،ةلمشهورعل  العشرة ازاد 

ولها يهذكر  ،جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفهر مهع السهبعة المشههورة

                                                
 .1/480الكتاب،  (1)
صههول فهي النحهو ، تحقيه  عبهد الحسهين الفتلهي ميسسههة ابهن السهّرا ، أبهو بكهر بهن السهّرا : األ (2)

 .1/235م، 1987، 2الرسالة، ط/

 .2/543الكّشاف، مرجع ساب ،  (3)
 .8/82شرش المف ل، مرجع ساب ،  (4)

الخليل بن أحمد الفراهيهدي: الجمهل فهي النحهو، تحقيه  د. فخهر الهدين قبهاوة، ميسسهة الرسهالة،  (5)

 .159م، ص 1995، 5بيروت، ط/
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فظ الشهمس قه الحهاته لا تخر  عن قراءة الكوفيين كما حقَّ ءقرا ألنَّ  ،(1)خلفا  

  .(2)"نشره في ابن الجزريّ 

ين والفقههاء يألصهولحهين ذكهر إجمهاع ا يفما ذههب إليهه أحمهد الهدمياط

والجمههور عله  تحهريا  ،ليس بقهرآن لعهدم صهدق الحهد عليههالشاذ  عل  أنَّ 

أصهحاب  فقهد ذههب أبهو حنيفهة و .المسهألة خهالف يففه ،ءة به فيهه نظهراالقر

ءة الشهاذة فهي مباحهل األحكهام ال بالقرالدالمذهب اإلباضي إل  جواز االست
بن فها" :دا  لمهذهبهايهقالوا تأيو ،عدلها بمنزلة خبر الواحد الورأوا أنَّ  ،ةالفقهيّ 

 يقهرأ  يّ بهالنَّ همها سهمعا عنهدما يخبراننها بأنَّ  صهادقان  ـمهثال   ـ بيّ أُ مسعود و

 فَِصىىىيَاُم ثاَلثَىىىِة أَيَّىىىام  ) :[89: المامهههدة] فَِصىىىيَاُم ثاَلثَىىىِة أَيَّىىىام   قولهههه تعهههال 

  .(تابعاتتم

أوجبهوا تتهابع ولذا  ،والرافعي يليه الرويانإفيما ذهب  ةوواف  أبا حنيف

القراءة الشاذة  وظاهر مذهب اإلمام الشافعي أنَّ  ،(3)كفارة اليمين ال وم في

 ينقله  يتنزل منزلة الخبر الذ ا والغ االحتجا  بهيسوّ  التي لا تنقل تواترا  ال

 فهيولههذا نفه  التتهابع واشهتراطه فهي صهيام األيهام الثالثهة  ،آحاد من الثقات

  .(4)كفارة اليمين

ة وغيرها. لويّ اللُّ  راساتالدّ  بها في ميادين ه يستدلّ ا سب  يتضح أنَّ مَّ وم  

كانههت  ءعليهها سهوات واقعهة دلّه بهها فهي كهلّ  ه يسهتدلّ إذ ذههب البيلهي إله  أنّه

وُم م ـألى :فمن أمثلهة ههذا قهراءة"ة أم غيرها: الواقعة تاريخيّ  فِى   ُغِلَُىِت الىرُّ

                                                
اء التسعة: أل (1)  نَّه لا ينفرد ـ كما قال ابن الجزري في طيبته عندما ذكر الرموز للقُرَّ

 جعلىت جمىزهم على  الترتيىب -35

أبىىىه دهىىىز ح ىىى  كلىىىم نصىىىع  -36

 فضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق

 والىىىوا فاصىىى  وً جمىىىز يىىىرد -37
 

 مىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىافع إلىىىىىىىىىى  يعقىىىىىىىىىىوب 

 جسىىت تخىىن ظلىىه علىى  هىىنا النسىىق

 عىىىىىىىن َلىىىىىىىف ألنَّىىىىىىىَ لىىىىىىىم ينٍىىىىىىىرد
 

اء فلا يخّ ه ابن الجزري   برمز، فقط ألنَّه لا ينفرد بقراءة ـ كمها ههو حهال كهّل واحهد مهن القُهرَّ

اء العشههرة؛ بهل يعههرف ـ مهن ضههمن مهها يعههرف بهه ـ بههـ "خلههف  التسهعة ـ، ولكههن ههو مههن القُههرَّ

العاشر". انظر: شهرش طيبهة النّشهر فهي القهراءات العشهر: أبهو القاسها النهويري، تحقيه  جمهال 

 .1/140تراس، الدين محمد شرف، دار ال حابة لل
البناء الدمياطي، أحمد الدمياطي البناء: إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشرة، القاهرة،  (2)

 .6هـ، ص 1359

، نقهال  عهن أحمهد البيلهي: االخهتالف بهين القهراءات، 1/160فه  الفقهه اإلباضهي،  رالبحر الزخها (3)
 .112مرجع ساب ، ص 

د هللا بن يوسهف: البرههان فهي أصهول الفقهه، تحقيه  عبهد العظهيا أبو المعالي؛ إمام الحرمين عب (4)

 .48، واالقتراش، ص 1/666هـ، 1399الديب، قطر، 
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ىن بَعمىِد َغلَى ِ  َوُهم منِ َجم نَ  األم  هها تهدلّ فانَّ  .(1)[3-1: الهروم] ُِِهمم َسىيَلمِلُُونَ أَدم

 ،ويكونون غالبين في حرب قادمة"الروم" الذين سيهزمون الفرس  عل  أنَّ 

 مهن تهاريت انت هارها عله  أيضها   بعهد بضهع سهنينحهرب قادمهة ي ها فهفانّ 

َِ وَ  :ءةاوقر ،(2)"ينسينقلبون مللوبالفرس   يَعمقُوبُ َوَوصَّ  بَِها إِبمَراِهيُم بَنِي

  .(ويعقوبَ : )(3)[132]البقرة: 

لوقوعهه  (بنيَ)عل   (يعقوب)عطف  :ءة الشاذةاالقروجه الن ب في 

أوصهه  حفيههده   راهيابههإ ءة علهه  أنَّ اهههذه القههر وتههدلُّ  .(وصىى ) مفعههوال  لههـ
  .يعقوب أيضا  

 (يعقىوب)أنكهر اللقهاء بهين إبهراهيا وحفيهده  ن  وقد نقل الشوكاني قول مَ 

ولكنهي  ،كان بعهد وفهاة الجهد مولد الحفيد الة والسالم بدعوى أنَّ عليهما ال 

 وعلهه  آيتههين أخههريين ،ءة الشههاذةاالقههر فههي (ََ يعقىىوب)ادا  علهه  ن ههب ناسههت

ـ وههو مها ذههب إليهه ابهن كثيهر  ،ب ولد في حيهاة يعقهوب بط أّن يعقونستا
 رحمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هللا 

  .(4)ـ"تعال  

باط نالشهاذة يجهوز اسهتالقهراءة  إنَّ " :سهليمان صهابر حسهن أبهو .وقال د

  .(5)كما هو رأي جمهور العلماء" ،ة منهااألحكام الشرعيّ 

ههوم   ، األعمههش ،اليزيههدى ،محي ههن ابههن :تفهه  علهه  شههذوذ قههراءتهااا مَّ

 ،ةذواز تهدوين القهراءة الشهاتف  جمهور العلماء عله  جهفا. الحسن الب رى

  .(6)ةلويّ اللُّ  راساتميادين الدّ  فيواالحتجا  بها  ،وتعليمهامها وتعلُّ 

عله  االحتجها  بهالقراءات  النّهاسوقهد أطبه  " ي:قاله السيوط وهذا ما
 فهيبل ولو خالفته يحتّج بهها  ؛إذا لا تخالف قياسا  معروفا   العربيّة فيالشاذة 

كما يحهتج بهالمجمع عله   ،وإن  لا يجز القياس عليه ،مثل ذلك الحرف بعينه

                                                
ا القراءة المتواترة فهي التي يقرأ فيها (1)  :في اآلية قراءتان: إحداهما: متواترة، واألخرى: شاذة، أمَّ

، فتح القدير، 7/161بحر المحيط، ( ببناء الفعل للفاعل. انظر: السيلِلُون( للمفعول و)ُغِلُت)

 .2/408، الجامع ألحكام القرآن، 4/214

، نقهال  عهن: اإلتقهان فهي علهوم 100أحمد البيلهي: االخهتالف بهين القهراءات، مرجهع سهاب ، ص  (2)
 القرآن، مرجع ساب .

 ( بالرفع.يعقوبُ ) :القراءة المتواترة (3)

 .122االختالف بين القراءات، مرجع ساب ، ص  (4)
هـ،  1415، 1التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها، دار عالا الكتب، الريا ، ط/ (5)

 .19ص 

 .12أحمد البيلي: االختالف بين القراءات، مرجع ساب ، ص  (6)
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 :يقههاس عليههه نحههو وال ،ينهههذلههك الههوارد بع فههياس ـههـوروده ومخالفتههه القي

 ََوذ تَحم  .(1)"[32]التوبة:  َويَأمبَ و [19]المجادلة: اسم

قهراءة ه البهل وّجه ؛لا يخالف فهي جهواز االحتجها  بالشهاذ الّزمخشريّ ف

كمها فعهل مهع ـ يردّهها    لها بطعهن أويتعرَّ  دون أن   العربيّةالشاذّة بوجوه 
 .ألزم نفسه بها يالت النّحاةييس تخالف مقا إن لا ـ ابن عامر وحمزة ي  قراءت

علهه  القههراءات  العربيّههةا القواعههد يحّكهه دون أن   ،فحكَّمههها علهه  القههراءات

فََمىن لَّىمم يَِجىدم   قولهه تعهال فهيه بهه القهراءة ويتضح ذلك فيمها وّجه القرآنيّة.

ُمعَة  إِذَا َجَجعمتُمم  ِ َوَس  . [196]البقرة:  فَِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّام  فِ  المَحهن

ورويهت  ،(ثالثىة)عله   عطفها   (سُعة  )قرأ الجمهور بجر " ي:قال البيل

ي وابهن سهبت إله  زيهد بهن علهونُ  ،بالن ب (2)(وسُعة  ) :في شواذ القراءات

  :وجهين بأحدوتخر  هذه القراءة  .(3)أبي عبلة"

ف هيام   :فكأنّه قيهل ،امأيّ  محل ثالثةيكون العطف هنا عل   أن   :أحدهما

م  ِذي  لههه تعههال  قو فههيإعمههاال  للم ههدر كمهها  ،ثالثههة أيههام عَىىام  فِىى  يَىىوم أَوم إِ م

لََُة  يَتِيمىا  ذَا َمقمَربَىة    .(4)الّزمخشهريّ ذههب وإله  ههذا  ،[15-14: البلهد] َمسم

ه وجهد لهها تخريجها  بوجهه مهن إذ إنَّه ،يالنَّحهوها لها تخهالف القيهاس وذلك ألنَّ 

  .العربيّةوجوه 

تِ "وقرأ اليزيدى:  :اءتين قولهالقرر فيه إحدى ا اختيمَّ م  و  ذَاِِقَةُ المَمىوم

بطرش ،()ذامقهة المهوت :وقهرأ األعمهش ،عله  األصهل [،185: آل عمران]

  :التنوين مع الن ب كقوله

 (5)ذاكر هللا إالّ قليال  * وال 

نه حذف التنوين لك (،ذاِقة  ) :أي ،قراءة األعمش عل  التنوين يريد أنَّ 

 (ذاكهر)حيل حذف التنهوين مهن ـ  بيت أب  األسود كما فيـ ون ب الموت 

 ،البيهت وجعلهه اضهطرارا   يحه سيبويه فوهو ما وضَّ  ،ون ب لفظ الجاللة

                                                
 .48االقتراش، مرجع ساب ، ص  (1)

دار الكتهب  الجهامع ألحكهام القهرآن، ي:حمهد االن هارأانظر: القرطبي، أبهو عبهد هللا محمهد بهن  (2)
 . 2/408الم رية، )د. ط. ت(، 

 .2/78انظر: البحر المحيط، مرجع ساب ،  (3)

، وانظر: أحمد البيلي: االختالف بين القراءات، مرجع سهاب ، 248 /1الكّشاف، مرجع ساب ،  (4)
 .330ص 

، ، والخزانهة1/85البيت ألب  األسهود الهد لي صهدره: * فألفيتهه غيهر مسهتعتب * فهي الكتهاب،  (5)

1/5. 
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ولكنههه  ،افا  ليعاقههب المجههرورـا يحههذف التنههوين استخفههلهه" :حههين قههال سههيبويه

  .(1)". وهذا اضطرار  .حذفه اللتقاء الساكنين

مها آثهر حهذف التنهوين َّ إنّ و" بقولهه:حهذف التنهوين  البلهداديوقد فّسر 

 .(2)"التنكير فيتماثل المتعاطفين  إلرادة ،عل  حذفه لإلضافة ،للضرورة

 نَّ أوذكر  ،في إثبات التنوين الّزمخشريّ موافقا   وإل  هذا ذهب المالقي

 فيالضرورة  في إالَّ  نال يكووهذا الحذف " :قوله فيأحسن وأكثر  اإلثبات
انضهها إلهه  التقههاء  فههان   ،ت أحسههن وأكثههرواإلثبهها ،الكههالم رأو نههاد ،الشههعر

لمها وذلهك مهع )ابهن( إذا وقهع صهفة  ،كثرة االسهتعمال لهزم الحهذف الساكنين

  .(3)"أحدهما كنيتين أو أو ،لقبين أو ،وبين علمين ،هقبل

 يالته ،دون قراءة األعمهش، ره بالقياس جعله يختار قراءة اليزيدىفتأثّ 

الشعر كما  في تجوز إالَّ  ال يعل  الضرورة الت يبن معر  ما فيوضعها 

 .البيت فيجاء 

سههههيّ ردّ  وهههههذا مهههها هههه" :ه البََطل يو  وحههههذف التنههههوين اللتقههههاء  :ا قولهههههوأمَّ

ُ أََحىد   :فقهد قُهر   ،دُّ ضهرورة شهاعريُعَه فاّن ههذا ال،الساكنين ُ  قُى م ُهىَو اَّ اَّ

ىىىَمدُ  الحرميهههون، والشهههامي، والب هههري، وقهههرأ  ،[2 –1: اإلخهههالص] الصَّ

ِ  :زة، وخلههف العاشههروحمهه بههن هللا(  رُ )عزيهه[: 30]التوبههة:  ُعَزيمىىر  ابمىىُن ان

 أبهووقهال  .اللتقهاء السهاكنين التنهوين هف منهذ  وأنّهه ُحه ،عربيّ وذكر أنّه اسا 

ًَ اللَّيمىىُ  َسىىابُِق  :سههمعت عمههارة بههن عقيههل يقههرأ :العبههاس محمههد بههن يزيههد َو

 :فهههالّ قلههت :تريههد؟ فقلههت لههه مهها :لههه فقلههت ،بالن ههب [40: يههس]  النََّهىىاجِ 

اسهههتثقل التنهههوين ه أراد أنَّههه  ،لهههو قلتهههه لكهههان أوزن :ههههارق فقهههالالنّ  َُ سهههاب ُ 

  .(4)"فحذف

 "ضهرورة دُّ عَهيُ  هذا ال فانَّ " :حين قال يّ ذكره البطليوس ترى إل  ما أال

 ،القرآنيّةفقاس عل  القراءة  ،(هللا الصمد دُ ق  هو هللا أحَ )، فقد قُر  : شاعر

عله   القرآنيّةا القراءات الذي حكّ  ،الّزمخشريّ قاس عليه  س عل  ماولا يق

                                                
 .1/85الكتاب، مرجع ساب ،  (1)

البلدادي، عبد القادر بن عمر: خزانة األدب، تحقي  عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،  (2)
 .1/5م،، 1986، 1ط/

المالقي، اإلمام أحمد بن عبد النور: رصف المباني في شرش حروف المعاني، تحقيه  د. أحمهد  (3)

 .359م، ص 1985، 2ش ، ط/محمد الخراط، دار القلا، دم
البطليوسي، أبو محمد بن عبد هللا بن محمد السيد: إصالش الخلل، تحقي  وتعلي  حمزة عبد هللا  (4)

. وانظر: طبقات النَّحويين للذبيدى، 396م، ص 1977، 1النشرتي، دار المريت، الريا ، ط/

 .21ص 
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 فهيأوردناه مهن مخخهذ  وما ،ة وص الشعريّ من النّ المستنبطة  النّحاةقواعد 

 ،بن العهالءايعكسه قول أبي عمرو  وهذا ما ،ه استقراء ناقصنَّ أهذا الشأن ب

هإلهيكا م    هانت وما عهن أنّهها استشههدوا  فضهال   "،...ا قالهت العهرب إالّ أقلّههمَّ

وقهرأ " :وقهال .ب عل  مثل ههذا االستشههاديترتّ  وما ،بأبيات لا يعرف قاملها

ِمُ  َما أََصابَ  عن نافعحيوة ورويت  أبو  ، (أصاب مَِ  ما: )[89: هود] منِ

        :ضافته إل  غير متمكن كقولهإلبالفتح 

 (1)لا يمنع الشرب منها غيَر أن نطقت **

 َوَكىىاَن بَىىيمَن ذَِلىىَك قََوامىىا  قولههه تعههال   فههياء يههه الفههرّ لإذهههب  وهههذا مهها

( اسا كان عل  أنّه مبن  غير( و)بين ذلك يكون )ن  أوأجاز  ،[67: الفرقان]
 ،جهة اإلعراب البأس به وهو من ،البيت :كقوله ،ضافته إل  غير متمكنإل

 ،لههةمحا سههراف والتقتيههر قههوام الإلبههين ا مهها ألنَّ  ،ولكههن المعنهه  لههيس بقههوى

  .(2)الخبر الذي هو معتمد الفامدة فامدته فيفليس 

  عنهد ااآلخهر فيمها ذههب إليهه ابهن الّسهرّ  ح جواز الوجهه يرجّ ويبدو أنَّ 

ِمَ  َما أَنَُّكمم تَنِ قُونَ ذكره لقوله تعال   ُ لََحقع منِ   .(3)[23: الذاريات] إِنََّ

ا كانههت معربههة قبههل ههألنَّ  ،(مِىى ) يإنّمهها بنهاه يعنهه" :يهون يقولههونالنَّحوو
كمهها تقههول فههي يومئههٍذ مههن البنههاء  ،أنّكهها مثههُل مهها :فترفههع فنقههول ،اإلضههافة

مهن أجهل  ،إليهه أضهافه لـ ما ويبنيه ،واإلعراب فتعربه كما كان قبل اإلضافة

 .. وكهههلّ .يمههها ح هههر بالثهههاناألول كهههان مبهمههها  فانَّ  وأنَّ  ،نّهههه غيهههر مهههتمكنأ

 ألنَّ  ،غالم خمسة عشهر رجهال   يضربن :يدخل في هذا وال ،المبهمات كذلك

  .(4)"اللالم مخ وص معلوم غير مبها

 ،(إًن )( قامههت مقههام غيىىر) نَّ أين بههوذهههب الكوفيههون إلهه  البنههاء محتّجهه

 ،تبنهه  مههت مقهام الحههروف وجههب أن  واألسههماء إذا قا ،حهرف اسههتثناء( إًن )و
 ،غيهُر قيامهك ينفعن ما: كقولك ،تضاف إليه من اسا متمكن بخالف ما هذا 

 .(5)نطقت .. غير أن  .أو غير متمكن

المضاف إل  ياء  فيقوله عند ختار ابن الناظا قول الكوفيين هذا اوقد 

ه مهردود ببقهاء ألنَّه ،سهبب بنامهه إضهافته إله  غيهر مهتمكن :يقال ال" :المتكلا

                                                
قال، البيت لرجهل مهن كنانه يمة  فاعجزه: حم (1) ة، وقيهل: ألبهي قهيس ابهن األسهلت غ ون ذات أو 

 صفي بن عامر، وينسب للسماش معقل بن ضرار وليس موجودا  في ديوانه.

 .3/285الكّشاف، مرجع ساب ،  (2)
 .1/276األصول،  (3)

 .1/87اإلن اف، مرجع ساب ،  (4)

 .1/87الم در الساب ،  (5)
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وإعهراب المثنه  المضهاف إله  اليهاء  ،له  الكهاف والههاءإإعراب المضاف 

)(1).  

  :ية وجوها  إعراب اآل ف  نَّ ا سُق يتضح أمَّ ومِ 

 .وهو قول الب ريين ،غير متمكن  لإفتها ضاالبناء إل :أوال  

ضيفت إل  متمكن أو غيهره أسواء  ،ضافة مطلقا  البناء عند اإل :يوالثان

 .ختاره ابن الناظااو ،وهو قول الكوفيين
يكهون ن هب  بهأن   يختهاره الجرمها وهو مها ،تكون معربة أن   :والثالل

  َِم  وال ،(لحىقُّ )عل  أنّه حال للنكرة   [23: الذاريات]  َما أَنَُّكمم تَنِ قُونَ منِ

 .(2)قال جوازه عل  ما فيختالف ا

ونظيهر بنامهها بنهاء  ،صهل جهامز حسهنعرابهها عله  األإو :وقال األعلها

عجبت من يهوم قهام : كقولك ،فعالواألالزمان إذا أُضيفت إل  الجمل سماء أ

اإلضههافة علهه  األسههماء المفههردة دون حهه  ّ ألنَّ  ،ومههن يههوم زيههد قههاما   ،زيههد
 .ساالا خرجت عن أصلها بن  افلمَّ  ،األفعال والجمل

وكهذلك غيهر  ،كهل موضهع فيهذا كن ب بعضها يومئذ  :وقال الخليل

وههو أحهد  ،الفتحة فتحة بنهاء ية وّجه اإلعراب بأنَّ هذه اآل يفف ،(3)أن نطقت

 ؛ءة بشههييهه  لآليتعههرَّ  أن   دون، ذكرههها الب ههريون يالتهه اإلعههرابأوجههه 

  .ةجَّ كان تعليل الكوفيين للبناء أقوى حُ  وإن   ،ها لا تخالف قياسا  ألنَّ 

ُِذَا ُهىىمم : قهراءة فههيذكههره  ومهن ذلههك مها إِن َكانَىىتم إًَِّ َصىىيمَحة  َواِحىَدخ  فَىى

اِمُدونَ  ََ [29: يس] ،(كىان)وقهرأ أبهو جعفهر المهدني بهالرفع عله  " :فقهال 

 ،والقيهاس واالسهتعمال عله  تهذكير الفعهل ،صيحة قعت إالَّ ما و :أي ،التامة

 نَّ أو ،لهه  ظههاهر اللفههظإولكنّههه نظههر  ،صههيحة إالَّ  ءوقههع شههي المعنهه  مهها ألنَّ 

ًَّ  :الحسهنومثلها قراءة  .حكا فاعل الفعل يال يحة ف ًَ يُىَرإ إِ ىَُُحوا  فَأَصم

 :(4)وبيت ذى الرمة ،[25: حقافاأل] َمَساِكنُُهمم 

 (5)*الضلوع الجراشع  إًَّ ومابقيت  *

                                                
 .414شرش ألفية ابن الناظا، مرجع ساب ، ص  (1)
 .1/288ف، هامش اإلن ا (2)

 المرجع الساب  نفسه. (3)

. صدره * برى لحمهها سهيُر الفيهافي * ورواه ابهن 2/87، وفي ابن يعيش، 341في ديوانه ص  (4)
 النههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاظا، 

 .2/266، وفي: المحتسب، * * طوى النحر واألجراز ما في عروضها 225ص 

 .4/12الكّشاف، مرجع ساب ،  (5)
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 ،الشعر  بضرورة ا يتعلّ مَّ ه م  ه يريد أنَّ وكأنَّ  ،وضعّف ابن جنّ   القراءة

مههن   بجههوازه لَههوالشههعر أو  " :ك قههالللههذ ،القههرآن فههيفههال يجههوز ارتكابههها 

  .(1)"القرآن

 يّ ن الزجهاجوحسَّ  ،(2)(صيحة إن كانت إًَّ ) :أبا جعفر وقرأ العشرة إالَّ 

عند  أي، (3)جاء المرأة :تقول من أن   ،مرأةاجاء اليوَم  :إذا قلت الفعل تأنيل

  .الف ل
 (إًَّ )وإذا ف ههل بههين الفعههل والفاعههل المينههل بههـ " :بههن هشههاماوقههال 

 بهن مالهك فهياوجهوزه  ،والتأنيهل خهاص بالشهعر ،فاألكثر في الفعل التذكير

   .(4)(صيحة   إن كانت إًَّ وقر  ) ،النثر

بنهي عله   النّحهاةقياس  فانَّ  ؟!الّزمخشريّ ق ده قياس واستعمال ي فأيّ 

ههإلههيكا م    هههنتا ومهها" :قههول أبههي العههالء  فههي كمهها ،سههتقراء نههاقصا ا قالههت مَّ

 .(5)"ولو جاءكا وافرا  لجاءكا علُا وشعر كثير ،هأقلّ  إالَّ العرب 

ه يوّجهه دون أن   القرآنيّههة،يبنههي القاعههدة عله  الن ههوص  وكهان عليههه أن  

  .النّحاةالقراءة عل  قواعد 
وتخريجهها عله   القرآنيّهة،تجاه اآليهات  الّزمخشريّ رنا مواقف فاذا تدبّ 

وخاصهة هجومهه عله  المتهواتر  ،تفسهيرا  لههانجهد  وأردنها أن   النّحهاة،قواعد 

 الّزمخشهريّ  نها نجهد أنَّ فانَّ  ،ـ ابن عامر وحمزة كما فعل إزاء قراءتي  ـ منها 

 :طههالع انتمههاءه لههها بقولهههنما الههذي كثيههرا   ،هههذا أممههة الب ههريين فههيخههالف 

القهههراءات مواقفهمهها تجههاه  فههيفالخليههل وسههيبويه كانهها معتههدلين  ،أصههحابنا

  .منها إزاء مواقف سيبويهوإن  اختلفت آراء بع  المحدثين  القرآنيّة،

  :جأيين ف هنا اًَتالف نوجد  ويمكن أنم 
ومهن " :حين قال تعال  ـرحمه هللا  ـ يذهب إليه عثمان الفك ما :لاألوّ 

 فهيوههو  ،قط إل  تخطئة قراءة مهمها كانهت درجتهها مهن الشهذوذثا لا يلجأ 

 .(1)"اءالقرّ يبالون بتخطئة  الذين ال النّحاةهذا يختلف عن بع  متأخري 

                                                
ءات، البن جني، دراسة وتحقي  محمهد عبهد القهادر عطها، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا (1)

 .2/266م، 1998هـ، 1419، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/
 .8/14البحر المحيط، مرجع ساب ،   (2)

 .293الجمل في النَّحو، مرجع ساب ، ص  (3)

ي الهدين عبهد ابن هشام، أبو محمد جمال الدين بن يوسهف: أوضهح المسهالك، تحقيه  محمهد محه (4)
 الحميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد، 

 .2/22دار الجيل، )د. ط، ت(، 

 .1/368الخ امص، مرجع ساب ،  (5)
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ه  :كتابههه فههي ياألن هار يأحمهد مكهه /فيمثلههه الههدكتور :يالثهان أيا الههرأمَّ

سهيبويه كهان  نَّ وأشههد أ" :ههذه القضهية فهيفهو يقول  "،سيبويه والقراءات"

نفسهه حيهال قهراءة مهن  فهي إخفهاء مهاوبخاصهة حينمها يريهد  ،قمة الهذكاء في

يت هدّى لهها باإلنكهار ال هريح  يريهد أن   ولكنّهه ال ،يعارضها يالقراءات الت

هتَ  يوأخيرا  يضع القاعهدة الته ،فكان يلف ويدور ،لسبب أو آخر م بههذه د  طَ   

. ومهن هنها خفيهت .يهذكر القهراءة نفسهها دون أن   ،ا  قاطعا  ردّ القراءة وتردُّها 
سههيبويه لهها يخطهها القههراءات  إنَّ  :فقههالوا ،مقاصههده علهه  كثيههر مههن البههاحثين

 .(2)"القرآنيّة

نسههبها مكههي  علهه  دحهه  هههذه الشههبهة التههي دليههل وأقههوى شههاهدوخيههر 

 فهي القرآنيّةللشواهد محمد إبراهيا عبادة لسيبويه إح اء قام به  ياألن ار

وكانهت نتيجهة اإلح هاء  ؛منزلتها من الشهواهد األخهرى ليقف عل  ،الكتاب

 :يتكاآل

 (189)ورد فيههها االستشهههاد بههالقرآن الكههريا  يعههدد المسههامل التهه :ال  أوّ 

 .مسألة
 ،مسهألة (138) فياعتمد سيبويه عل  االستشهاد بالقرآن الكريا  :ثانيا  

 .يسوق معها شعرا   دون أن  

 (35) فههيقبههل الشههواهد الشههعرية  القرآنيّههةأورد سههيبويه اآليههات  :ثالثهها  

 .مسألة (16)في  القرآنيّةيات وأورد الشعر سابقا  عل  اآل ،مسألة

ا من أقهوال إمَّ  ،ةيبدأ بذكر أمثلة توضيحيّ  جرت عادة سيبويه أن   :رابعا  

وقد خالف ههذه العهادة فبهدأ بهالقرآن الكهريا  .ا من أمثلة ي نعهاوإمَّ  ،العرب

 .مسألة (42) فية يّ مباشرة دون ذكر أمثلة توضيح
بعههد  اتوصهلنا إليههه يالتههوههذه النتههامج " :ثها يقههول محمهد إبههراهيا عبههادة

المنزلهة األولهه   فهيجعهل القهرآن الكهريا  "سهيبويه" عله  أنَّ  اإلح هاء تهدلُّ 

م الشعر عله  القهرآن الكهريا قدّ  ه لا يألنَّ  ،دما يجتمع مع الشعرلالستشهاد عن

 .(3)"%8.4بة بنس أيّ  ،ستة عشر موضعا   في إالَّ 

                                                                                                               
عثمههان الفكههي: االستشهههاد فههي النَّحههو العربههي، رسههالة ماجسههتير، كليههة دار العلههوم، القههاهرة،  (1)

 م، 1969

 .154ص 

ص  م،1972هههـ، 1392أحمهد مكههي األن ههاري: سههيبويه والقهراءات ، دار المعههارف، م ههر،  (2)
239. 

، نقههال  عههن: صههالش 98 -97بههراهيا عبههادة: الشههواهد القرآنيّههة فههي كتههاب سههيبويه، ص إمحمههد  (3)

 .87 -86شعبان: مواقف النّحاة من القراءات القرآنيّة،  مرجع ساب ، ص 
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 :وجهلّ  ا قولهه عهزّ فأمَّ " :وكذلك فقد كان الردّ من سيبويه نفسه حين قال

  لَقمنَىىا ُ بِقَىىَدج ََ   َ "زيههدا   :مهها هههو علهه  قولهههفانَّ  ،[49: القمههر] إِنَّىىا ُكىى َّ َشىى م

ىىا ثَُمىىوُد فََهىىَديمنَاُهمم  :وقههد قههرأ بعضههها .كثيههر يوهههو عربهه ،ضههربته"  َوأَمَّ

  .(2)"ةنَّ ـالقراءة س ألنَّ  ،تخالف القراءة ال أنَّ  إالَّ  ،(1)[17: ف لت]

 ألنَّ  ؛بههاع الم ههحفتّ اهههذا  يإلههّي فهه واألحههبّ " :ووافقههه الزجهها  بقولههه

 .(3)"ة ومخالفته بدعةنّ ـباعه سُ اتّ 

ة نَّ ـلكنه سلّا بأّن القراءة سُ  النّحاة،ها قوله أّن ذلك يخالف قواعد وأ ن  إو

مهاجمة القّراء  فيالخو   متورع منفهذا موقف رجل  .تجوز مخالفتها ال

  .وقراءاتها
الخليههل ـ ة المدرسههة الب ههريّ  إمههامي يهههد الّزمخشههريّ ذا لهها يتبههع إو

  لقرامها عرُّ لتّ باوال  ،القراءات فيا معدم طعنه في ؛ـ كما ذكرناوسيبويه 

 ؛ءاتاههاجا القهر ياء الهذبل اتبع منهج الفهرّ  ؛سيما المتواتر منها وال بشيء

 :كتابهه يفه ،حين عدّه من البلداديين ،ضيف يأميل لقول شوق يوهذا يجعلن

  .(4)"النَّحويّةالمدارس "

موقفهه  كموقهف بعه   أرى أنَّ  نينّ افه ،م موقفهه ههذاوّ نقه فاذا أردنها أن  

وعلهه   ،يثبههت بههه القههرآن جههاء مجههيء اآلحههاد ال مهها المتههأخرين القههاملين بههأنَّ 

ا  عله  ردّ  ابهن الجهزريّ  فقهال ،خت هاصاال مهن أههل زعمها هذا جاء الهردّ 
عليه أممة  وهو ما ،فالقراءات العشرة متواترة جملة وتف يال  " :هذه الشبهة

  .(5)"القراءة والفقه واألصول

                                                
ها  (1) فهي اآليهة ثهالس قهراءات: إحهداهما: متهواترة واألخريهان شهاذتان، والمتهواترة ههي قهراءة )وأمَّ

ا  ثمودُ( بضا ا القراءتان الشاذتان فهما "وأمَّ الدال من غير تنوين، وقرأ بها األممة العشرة. وأمَّ
ثمهودَ" بفهتح الهدال مهن غيههر تنهوين، وقهد قهرأ بهها أبههو زيهد عهن المفّضهل، والحسهن الب ههري، 

ها ثمهود " بهالرفع والتنهوين، وقهد  والمطوعي، وابن أب  إسحاق. والشاذة الثانية هي قراءة "وأمَّ

ا الحسههن الب ههري أيضهها ، ويحيهه  واألعمههش، والشههنبوذي. انظههر: غايههة االخت ههار، قههرأ بههه

 .133، مخت ر شواذ القراءات، ابن خالويه، ص 381، وإتحاف فضالء البشر، ص 2/647
 .4/388، 25-3/24، وانظر: ك 1/148الكتاب،  (2)

 .1/389معاني القرآن: الزجا ،  (3)

. وانظر: 470، )د. ت(، ص 2دار المعارف، القاهرة، ط/ د. شوقي ضيف: المدارس النَّحويّة، (4)
 .2/86معاني القرآن، للفّراء، 

نقال  عن: محمد أحمد مفلح: مقدمـات في علها  52،/1ابن الجزرّي: النشر في القراءات العشر،  (5)

 .231م، ص 2001، 1القراءات، دار عمــــار، عمان، األردن، ط/
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والقهول " الهدين: فهييعتبهر قولهه  ن  َمهم   ي حّ  هذا ال أنَّ  يبل ذكر السبك

ي هح القهول بهه  وال غايهة السهقوط، فهيالقراءات الثالس غيهر متهواترة  نَّ أب

  .(1)"الدين فيبر قوله يع ن  مَ م  

لهه  إفلههو ثبههت التههواتر لمهها احتجنهها معههه " :وقههال عبههد الوهههاب حمههودة

ثبهت متهواترا  عهن  من قبول ما دّ بُ  إذ ال ،من الرسا وغيره اآلخرينالركنين 

مهن أحهرف  كثيهر النتهه اختلهف فيهه  ولو اشترطنا التواتر فهي مها ، يّ بالنَّ 

  .(2)"وغيرها مةاألمالء يالخالف الثابت عن ه

 القههراءات فههي التههواتر الّزمخشههريّ يشههترط فيههه  الههذيالوقههت  فههيهههذا 

يجهههوز  ال" ّي:هههذا يقهههول السههيوط فهههيو .يعهههرف قاملههها بيههات اليستشهههد بأ

 االحتجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  بشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعر 

ة علّ  نَّ أكو "اإلن اف" في ينباراأل ابن ش بذلكصرَّ  ،يعرف قامله أو نثر ال

بمهها . بهل يستشههد (3)"وثه  بف هاحتهي مههن ال وأد لهيكهون لمو ن  أذلهك خهوف 
 :قول حبيب بن أوس وذلك حين أنشد  ،لةإجماع أهل اللُّ خالف 

ىىىَت  أجليىىىا  همىىىا أظلمىىىا حىىىال َّ ثُمن
 

َِ أمىىىىىردن    ظالَميمهمىىىىىا عىىىىىن وجىىىىى

 (4)أشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيبِ 
 

 العربيّةفهو من علماء  ،لةاللُّ  فيبشعره  يستشهد ال كان محدثا   وهو إن  

ل  قول العلماء الدليل عليه بيت إ ترى أال ،يرويه يقوله بمنزلة ما جعل مااف

 .(5)"تقانهإفيقتنعون بذلك لوثوقها بروايته و ،الحماسة
عههدّة  فهياستشههاده بشههعر أبهي تمههام " فههيليههه الرضهي إذههب  وههذا مهها

وجههرى علهه  هههذا المههنهج  ،"كافيههة ابههن الحاجههبـ "مواضههع مههن شههرحه لهه

 ييقولهه المتنبه مها جعهلا :"دُّرة اللهواص"شهرش  فهيالشهاب الخفاجي فقهال 

 .(6)"يرويه بمنزلة ما

يقهرأ أحهد القهّراء  يخطهر ببهال أحهد أن    ح أن  ا رسا الم حف فال يأمَّ 

وهل يحُل لمسلا القراءة بما يجهد " :قاله ابن الجزرىّ  وهذا ما ،من غير نقل

 .(7)"...الكتاب من غير نقل؟ في
                                                

 .231. نقال  عن: مقدمات في علا القراءات، ص 49ص  ابن الجزرّي: منجد المقرمين، (1)

 .170م، ص 1986عبد الوهاب حمودة: القراءات واللهجات، القاهرة،  (2)
 .71السيوطي: االقتراش، ص  (3)

 .1/93البيت في: الكّشاف،  (4)

 .93المرجع الساب ، ص  (5)
، نقال  عن: 1/37م، 1960، 2محمد الخضر حسين: دراسات في العربيّة وتاريخها، دمش ، ط/ (6)

 .45شعبان صالح: مواقف النّحاة من القراءات القرآنية، مرجع ساب  ص 

 .2/263النشر في القراءات العشر،  (7)
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د القهراءات تعهدُّ  نَّ أفقد عرفنا في بداية ههذا البحهل  ،العربيّةا موافقة أمَّ 

جرت عليه عهادتها  قوم عل  ما ليقرأ كلّ  ،النّاسلتسهيل عل  كان ل القرآنيّة

 ،ذكهره ابهن جنهي ءات الشهاذة مهااة القريّ جّ حُ  ييرد به ف وخير ما ،ولهجاتها

 يفه رووه مسهاوٍ  مها وأنَّ  ،"ثقات"ها حين وصف أصحاب هذه القراءات بأنَّ 

 ،"شهاذا  " :اه أههل زماننهاى ذلهك فسهمَّ تعهدَّ وضهربا  " :الف احة للمجتمع عليهه

ه مع خروجهه عنهها نهازع بالثقهة أنَّ  إالَّ  ،اء السبعةخارجا  عن قراءة القرّ  :أي
ه أو كثيهرا  منهه مسهاٍو ولعلّ  ،محفوف بالروايات من أمامه وورامه مهاإل  قرّ 

 .(1)"الف احة للمجتمع عليه يف

هها مهن ألنَّ  ،ردت فيههالقرآن الكريا قراءات و فيو" :يقول عمر فرشو

  ونحهن النتعهرّ  ،القرآن الكريا فيوكلّها مقبولة  ،للات العرب ال حيحة

سهبب  فهي يّ لهووللَمهد رك اللُّ  يّ   بههذه القهراءات للَمهد رك الهدينهنا فيمها يتعلّه

عنهد رجهال الهدين وعنهد  ،المهدركين معها   فيدام اإلجماع واقعا   ما ،ورودها

ههذه القهراءات  غير أنَّ  ،ذلك في شكّ  ة الت عربيّ ها للاعل  أنَّ  ،لةرجال اللُّ 

وهللا  ،منها الشهاذ وإنَّ  ،منها المتواتر فانَّ  ،طبقاتها فيليست عل  علّو  واحد 
 ،الجاهلية فيها كانت معروفة ألنَّ  ،هالات كلّ تعال  قد خاطب العرب بهذه اللُّ 

 فهيتشهارا  ناكانهت أوسهع كلمهات  لالقراءات المتهواترة تمثّه أنَّ  فيريب  وال

  .(2)"القراءات الشاذة تمثلها  يمن الكلمات التالقبامل 

هنهزل م   ما كلّ  قوله هذا إل  أنَّ  فيفأشار عمر  بهه تعهال  ا خاطهب هللا مَّ

 .ورد من للاتها متواترا  أو شاذا   ما كلّ  نَّ أو ،العرب

ن  خفي مراده من تضعيفها إا ترجيحه لبع  القراءات عل  بع  وأمَّ 

القيهاس  فانَّ  ،ـ المخففة من الثقيلة حديثه عن إعمال إن   فينا ذلك كما أوردـ 
بهاب اخهتالف " :فهيقولهه  فهيذهب إليه ابهن جنّ هي  وهذا ما ،األخرى يردّ  ال

 ،تحظهره علهيها سعة القياس تتيح لهها ذلهك وال اعلا أنَّ  :ةجَّ لات وكلّها حُ اللُّ 

وللهههة  ،ا القيهههاستهههرك إعمهههال )مههها( يقبلهههه فهههيللهههة التميميهههين  أال تهههرى أنَّ 

 ،من القياس ا  واحد من القومين ضرب لكلّ  ألنَّ  ،إعمالها كذلك فيالحجازيين 

هها ألنَّ  ،لتهين ب هاحبتهاحهدى اللُّ إتردّ  وليس لك أن   ،ييخذ به ويخلد إل  مثله

                                                
. قهال المحقه  103-1/102المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: ابن جني، مرجع ساب ،  (1)

هههو شههاذ، وهههذا مههردود عليههه، قههال فههي حاشههيته: "ظههاهر كههالم ابههن جنههي أنَّ مهها عههدا السههبعة ف

: القراءة تنقسا إل : متواتر، وآحاد، وشهاذ، فهالمتواتر: القهراءات 1/75السيوطي في اإلتقان، 
السبع، واآلحاد: قراءات الثالس التي هي تمام العشر.... والشهاذ: قهراءة التهابعين، كهاألعمش، 

 ويحي  بن وثاب، وابن جبير ونحوها".

 .113م، ص 1981اللُّلة العربيّة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، عمر فرش: عبقريّة  (2)
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ه.ليست أحهّ  بهذلك مهن رسهيلتها  الأوَ  ،ألخرى فهالاإحهداهما به تهردّ  ا أن  .. فأمَّ

 .(1)ها كاف وشاف(كلّ  ،نزل القرآن بسبع للات) : يّ بالنَّ ترى إل  قول 

إلثبههات قواعههد  القرآنيّههةة األخههذ بههالقراءات ويههرى ابههن الحاجههب أولويّهه

 ، لَهاء كان الم هير إله  القهّراء أو  يون والقرّ النَّحوختلف اإذا " :لة فيقولاللُّ 
 اومه ،القراءة ثبتت تواترا   وألنَّ  ،ن ثبتت ع مته من الللطها ناقلون عمَّ ألنَّ 

 ،ذلك ليس بمتواتر فهالقّراء أعهدل وأكثهر ُسلّ ا أنَّ  ثا لو ،يون فخحادالنَّحونقله 

ألنّههها  ،دونهاـيين بههالنَّحههوفههال ينعقههد إجمههاع  وأيضهها   ، لَههفههالرجوع إلههيها أو  

 .(2)"يينالنَّحولة وكثير منها من لُّ ال انقله فيشاركوها 

الم العههرب سههمع مههن كهه علهه  مهها ا بنههاء  هيضههعوا أحكههام فبههدال  مههن أن  

ولههو وضههعوا قواعههدها " ،تجههدها يكثههرون مههن التعليههل القرآنيّههةوالقههراءات 

نطالع أوراقا   ماوكثيرا   ،وأنفع أجدى مستندة للسماع ال حيح لكان النَّحويّة

    .(3)"وردّ بعضها عل  بع  ذلك ،ومناقشاتالواحد تعليل الحكا  في
 ،تخضهع داممها  للقيهاس اللهة اللُّ  محمد عيد إله  أنَّ  /فيما يذهب الدكتور

ولهذلك  ،تخضهع داممها  للقيهاس فهراد الها نشهاط لألإنَّ لة من حيل فاللُّ " يقول:

 ألنَّ  ،تخضههع لقههانون مطهههرد ال يتكثههر فيههها داممهها  الظههواهر المتفههردة التهه

 وال ،لها أصول يراجعونهاليس " :ـ كما يقول أبو علي الفارسيـ المتكلمين 

فربمها  ،ينطقهون بهه تهجا بها طباعها عله  مها وإنّما ،قوانين يعت مون بها

فهر  يفكيهف  ؛وإذا كان األمر كهذلك ،فزاغوا عن الق د ءالشي ستهواهاا

  .(4) ؟!!!! وكيف تنظا القاعدة النشاط؟عل  الطبع عمل العقل
  ؟!فكيف نضع له قاعدة تحكمه ؛لة نشاطا  فاذا كانت اللُّ 

هجومههه علهه   فههي الّزمخشههريّ علهه   ذكههر قبلههه ردّ  هههذا ومهها فههيلههيس أ

يجعهل القهراءة أساسها   دون أن   النّحهاة،معتمدا  عله  قيهاس  القرآنيّةالقراءات 

كمهها ذهههب إليههه ابههن  ،كههان عمههل القههّراء أعههدل وأضههبط ن  إو ،لبنههاء القاعههدة

 ،العربيّهةوليس قبول القراءة وقفا  عل  موافقتهها لوجهه مهن وجهوه  .الحاجب

بهن   يحيه أال تهرى أنَّ  ،ذلك قبولهها ييعن وال ،اهفقد تواف  وجها  من وجوه

قُىى م إِن َكىىاَن آبَىىاُؤُكمم َوأَبمنَىىآُؤُكمم  :يعمههر لّحههن الحجهها  بههن يوسههف حههين قههرأ

َن  َشىىوم ىىَوال  اقمتََرفمتُُموَهىىا َوتَِجىىاَجخ  تَخم َواُجُكىىمم َوَعِشىىيَرتُُكمم َوأَمم َم ىىَوانُُكمم َوأَ َم َوإِ

                                                
 .2/10الخ امص، مرجع ساب ،  (1)

 .152غيل النفع، مرجع ساب ، ص  (2)
ف". 23، نقال  عن: منهج السالك، ص395أبو حيان األندلسي، ص  (3)  "بت رُّ

اء فهي ضههوء علها الللههة د. محمهد عيهد: أصههول النحهو العربههي فهي نظههر النحهاة ورأي ابهن مضهه (4)

 .115م، ص 1978الحديل، عالا الكتب، القاهرة، 
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نََها أََحبَّ  َضوم َِ  َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرم َِ َوِجَهىاد  فِى  َسىُِيِل ِ َوَجُسوِل َن ان إِلَيمُكم منِ

ِر ِ  ُ بِىأَمم لهيس ف ،فلحنهه (أحىبن ). برفهع [24: ة]التوبه فَتََربَُّصوام َحتَّ  يَىأمتَِ  ان

وقهرأ " :قهال أبهو حيَهان .ا ههو لمخالفهة القهّراء النقلهةموإنَّ  ،من جهة اإلعراب

بههن يعمههر مههن حيههل   أه يحيههفخّطهه ،بههالرفع ،(أحىىبُّ )الحّجهها  بههن يوسههف 
 ،العربيّهةكهان الرفهع جهامزا  مهن جههة  وإن   ، بالنّ  إالَّ ه لا يَرد  ألنَّ  ،الرواية

 ومها (آباؤكم)و ،الشأن وهو اسمهاو( ضمير األمر كان) فيه كان يكون ألنَّ 

ها خبر موضع ن ب عل  أنَّ  فيوالجملة  ،خبر (أحبن )و ،عطف عليه مبتدأ

 .(1)كان(

بوصههف الظههاهرة  ييكتفهه ال ،يّ لمتههأخرين قيههاس منطقههالء ايوقيههاس ههه

، األوامهههل النّحهههاةاس عنهههد بخهههالف القيههه ،جهههوء إلههه  تعليهههلة دون اللّ لويّهههاللُّ 

 .(2)"يّ منطق ال يّ قياس فطر األوامل النّحاةفالقياس عند "

شأنه شأن غيره مهن المتهأخرين الهذين لها يكتفهوا بوصهف  الّزمخشريّ ف
بهل أخلهد لسهلطان  ؛سهمع مهن كهالم العهرب   مهاة المبنية عللويّ الظواهر اللُّ 

شهعار العهرب أمهن  ا  أو بيت النّحاة،س قراءة خالفت قيا دما وجفمت   ،اسالقي

 القرآنيّههةعلهه  القههراءة  وربمهها كههان أشههدّ هجومهها   ،لجههأ إلهه  التأويههل والقيههاس

  .ا القياسنتيجة لتحكُّ 

 ،آثهار سهالبةه لهّف لفّه ن  وَمه الّزمخشريّ ملة من ب عل  هذه الحوقد ترتَّ 

حيهل  ،هاوقراءت القرآنيّةغا  ودافعا  الستهداف القراءات حيل أصبحت مسوّ 

 .للنيههل منههها والطعههن فيههها ،فتحههت البههاب أمههام المستشههرقين وأعههداء الههدين
 ،قهد طعنهوا فيهها العربيّهةولذلك وجهدوا فرصهتها عنهدما رأوا بعه  علمهاء 

الهذي  "،فهولرسرل كها"تشهرق سههذا الشهأن الم فهيومن الذين فتحوا الباب 

 وإن   ،العربيّةاألصل بلهجة من اللهجات  فيالكريا قد نزل  القرآن إنَّ "قال: 

 .  (3)"ف  الشعرعليه وَ  اإلعرابثا أدخل  ،لا يكن معربا  

تخههر  أو  القرآنيّههةه وجهد بعهه  القهراءات ألنَّهه ،ه ذههب لههذلكنَّههأويبهدو 

بيهات أب النّحاةيدعمها   ماغالبا   يالت النَّحويّة،يطعن فيها عل  أساس القواعد 

 :"يوههان فهك"كهان مهن أهلهه فنجهد أحهد المستشهرقين  فخير الردّ  ما .ةشعريّ 

                                                
أبو حيان  األندلسي: تفسير النهر الماد، تقديا وضبط بوزان الّضناوى وهديــان الّضناوى، دار  (1)

 .1/957م، 1987، 1الجنان، بيروت، ط/

 .124عثمان الفكي: االستشهاد في النَّحو العربي، مرجع ساب ، ص  (2)
، 2محمد خلف هللا: الثقافة اإلسالميّة والحياة المعاصرة، مكتبة النهضة الم هريّة، القهاهرة، ط/ (3)

 م، 1979

 .328ص 



 لزمخشري القياس النحوي عند ا
 

هـ ـــ 1429مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           الـعـــدد السابع عشر 

م8200  

 

283 

عظمتها وسموها  القرآنيّةوللقراءة  ،الء ويحفظ للقرآن مكانتهييرد عل  ه"

ة ة الموثقّ ثريّ  وص النّ القرآن أقدم النّ  فيرى أنَّ  ، وصعل  غيرها من النّ 

تترك شيئا   مواقع الكالم فيه ال وأنَّ  ،ف اإلعرابيّ  ريالتي حافظت عل  التّ 

َُ ال  ـمسههتدال  بقولههه تعهه ،تراكيبههه فههي َ ِمىىنم ِعَُىىاِدِ  المعُلََمىىا َشىى  اَّ  إِنََّمىىا يَخم
وههذه  ،ةالتقهديا والتهأخير مهن خهالل الحركهات اإلعرابيّه ففيه ،[28: فاطر]

 .(1)"ا  اإلعراب فيها َحيّ  للة لا يزل في خاصية لا تتضح إالَّ 

القهههراءات  فهههيك يطعهههن أو يشهههكّ  ههههذا المستشهههرق بنفسهههه أن   ىأفههاذ نههه

كان إذ ذهبهها يشههكّ  ؟!مههن هههذه الههروش الّزمخشههريّ اء وفههأين الفههرّ  القرآنيّههة،

ثنايها  فيكقراءة ابن عامر وحمزة كما بيّنا  ـ القرآنيّةالقراءات  فيويطعنان 

 .ـ هذا البحل

عليههه ا َمههل   مخالفهها   ييههرد عههن العربهه مهها" :بههاب فههيوقههال ابههن جنّههي 

ر  ءيإذا اتف  ش" ":الجمهور وفيمها جهاء  ،يحال ذلهك العربه فيمن ذلك نُظ 
 وكهان مها ،انفهرد بهه يلهك القهدر الهذذف يحا  فيما عهدا  اإلنسان كان فان   .به

ههأورده م   مههن جهههة ذلههك  إالَّ  ،ه لهها يههرد بههه اسههتعمالأنَّهه إالَّ  ،ا يقبلههه القيههاسمَّ

 .(2)"عل  فساده وال يُحمل ،به يحسن الظنّ  ذلك أن   في  لَ األو   فانَّ  ،اإلنسان

وإن  لها يسهبقه  ،ربهي إذا وافه  قياسها  عجنّي  قبهول كهالم الابن فاذا أجاز 

ه نَّهأحهين  فهي ،قبهول القهراءة الّزمخشهريّ فكيهف يهأب   ،جاء بهه ما ع إالَّ اسم

 ؟العربيّةمن وجوه  وجهعل  يمكن تخريجها 

  :ةــــمـاتــخال
 يها  تمنم ،أعانني عل  تكملة هذا البحهل المتواضهع الذي عال تحمد هللا أ

 ،تنههاول هههذه القضههية بمهها يخههدم م ههلحة المسههلمين فههيفقههت أكههون قههد وُ  أن  

وخاصهة موقهف  ،القرآنيّهةمهن القهراءات   النّحاةل  مواقف إوتوجيه طالبنا 

  .بهذا البحل يالمعن الّزمخشريّ 

ولجومها  ،كها بقواعدهاتمسُّ و ،الب ريين النّحاةره بوقد وقفت عل  تأثّ 

  .خالف قواعدها تخريج ما يوالتعليل ف ،إل  التأويل

 

 : تآلا هنا الُحث ف  ف توصلت إليَ من نتاِه  وألخص ما

                                                
يوهان فك: دراسات في اللُّلة واألساليب، ترجمة د. عبد الحليا النجار، مكتبة الخانجي بم ر،  (1)

 عهن: مرتضه  فهرش ، نقهال  4-3م، ص 1951هـ، 1370مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 

 .وداعة: القياس والسماع في النَّحو العربي، رسالة ماجستير، جامعة النيلين

 .1/385الخ امص،  مرجع ساب ،  (2)



 حمـــــدأ يوســــف دفـــع هللاد.                                                                    
 

هـ ـــ 1429مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           الـعـــدد السابع عشر 

م2008  

 

284 

والهدليل عله  ذلهك  القرآنيّهة،بتواتر القهراءات  الّزمخشريّ ا لّ  سَ لا يُ [ 1]

لقهراءات كانت قراءتهما مهن ا وإن   ،ابن عامر وحمزة ي  قراءت عل هجومه 

 .المتواترة

بههالقراءات ـ  النّحههاةشههأنه شههأن غيههره مههن ـ  الّزمخشههريّ ستشهههد ا[ 2]

 .الشاذة

القراءات  فيعدم الطعن  فيإليه الخليل وسيبويه  ببما ذه لا يهتد[ 3]
اختهرت و ،اءالقرّ مهاجمة  فياء بينما ذهب مذهب الفرّ  ،األرجحعل  القول 

 .المذهب ه بلداديّ نَّ أضيف ب يذهب إليه شوق ما

 ،ارتضهه  بهههالقول الضهههعيف بجهههواز االستشههههاد بشهههعر المولهههدين[ 4]

 .ستشهاده بشعر حبيب بن أوسا في ويينليين واللُّ النَّحوجماع إلمخالفا  

صهحة  فهيه يطعهن حهين أنَّه فهي ،بيات لا يعرف قاملههاأستشهاده با[ 5]

 .بع  القراءات

 النّحاة،قياس ره ببناء عل  تأثُّ  ؛القراءات عل  بع  بع ترجيح [ 6]

دون أن  ي هف  ،النّحهاةن إليهه مهن تعليهل وتأويهل لموافقهة قواعهد وأيلجه وما
 .سمع من كالم العرب بناء  عل  ما ةلويّ اللُّ الظواهر 

المستشهرقين وأعهداء ههذا  ىهذه الممارسة البهاب واسهعا  لهدفتحت [ 7]

 القرآنيّة.القراءات  فيالدين للطعن 


