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 المقدمـة

الحمد لله خالق اإلنسان ومعلمه البيان، ورافع شأن العقل فيه فجعله مناط اإلساءة واإلحسان، والصالة 
 والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أفضل ما يسعى إليه المرء في هذه الحياة، وأسعد ما ينشد تحصيله في هذا العمر، هو رضا الله  فإن...  وبعد
تعالى، والتقرب إليه بألوان القربات، وأنواع العبادات. فمنذ أن منَّ الله تعالى علي بحفظ كتابه، وتعلم ضبطه، 

وال  عطاؤه، معينه الذي ال ينضب وأدائه، وما صح من قراءاته، قررت أن نبذل قصار جهدي في االقتباس من
 الذي تناولت فيه موضوع )استنباط القواعد النحوية من القراءات ومن هنا اخترت هذا البحث؛ تنتهي فنونه وعلومه

 ي: تالرآنية(، وقد قسمته على النحو الالق

 التمهيد: وقد تناولت فيه: أثر القراءات النحوية في الدرس النحوي. 

 الفصل األول: بعنوان )القواعد العامة( وفيه مبحثان: 

 المبحث األول: تناولت فيه األصول النحوية، التي من بينها السماع وله ثالثة مصادر أساسية وهي: 

 القرآن الكريم.  .1
 الحديث الشريف  .2
 كالم العرب.  .3

 المبحث الثاني: تناولت فيه بعض الجزئيات من خالل بعض القراءات. 

 الفصل الثاني: القواعد الخاصة وفيه: القراءات القرآنية التي استخدمت أحكامًا خاصة وآراء النحاة فيها. 

mailto:azedinai.ahmed@edu.misuratau.edu.iy
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 .المصادر والمراجع قائمة الخاتمة، و 

 التمهيد

 أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي 

نحو النحاة اأُلول كانوا قراء وظهر الاهتم النحاة بموضــوع القراءات وانشــ لوا به كثيرًا منذ نشــأة النحو؛ ألن         
على أيــديهم ومن أمثــالهم: أبو عمر بن العالء، و يســــــــــــــى بن عمر الثقفي، ويون  بن حبيــب، والخليــل بن أحمــد 
الفراهيدي وغيرهم. وكانت هذه القراءات ســــــبب وجهتهم إلى الدراســـــــة النحوية ليالئموا بين القراءات وقواعد العربية، 

 من القراءات،  وما سمعوا ورووا من كالم العرب.  وبين ما سمعوا ورووا

، وقال: أبو عبيده "فســـــــــألته عنه، فقال: (1)فأبو عمرو بن العالء كما يحدثنا أبو عبيدة كان يقرأ "َلَتِخْذَت َعَلْيِه َأْجرًا"
 هي ل ة فصيحة، وأنشد قول الممزق العبيدي:

 (2)القطا المطرق  وقد َتِخَذت رجلي إلى جنب غرزها     نسيفا كأفحوص   

ُد" يَعة َأي ُهْم َأشـــَ ، وابن أبي (3)كما كان أبو عمرو يؤيد قراءة النصــب في قوله تعالى : "ُثمَّ ِلَنْنَزَعنَّ مْن َكل شـــِ
اَلِة" ِِيمي الصـَّ ، وكان  يســى يقرأ "ِمْن (5)، وابن كثير كان يقرأ قوله تعالى: "َوِإن تك حسـنة""(4)إسـحاق كان يقرأ "َواْلُم

 ، قال أبو الفتح هو على فعل مضمر، أي: بل وا أبل وا بالغا. (6)َباَلغا" َنهار

ولما ظهرت المدرستان "الكوفة والبصرة"، واستقرت قواعد النحو، واتجه النحاة إلى القراءات آخذين منها ما 
ذا ن هيوافق وجهة نظرهم من جهة، ويرفضـــــــــــــون ما لم يقبله الِياس، أو يتفق مع األصـــــــــــــول من جهة أخر ، فكا

الخالف يتســع ويضــيق، وذلك تبعًا لبعد هذه القراءات عن األصــول والِياس، أو قربها منها، والخالفات النحوية لم 

                                                           

 (.67سورة الكهف: من اآلية ) (1)
 (.11/ 3والنظائر للسيوطي ) األشباه  (2)
 (.76سورة مريم من اآلية )  (3)
 (.32سورة الحج من اآلية )  (4)
 (.14سورة النساء من اآلية )  (5)
 (. 33سورة األحقاف من اآلية )  (6)



 استنباط القواعد النحوية من القراءات القرآنية                                     محّكمة "علَّمه الَبيان" مجّلة علمّية

 عز الدين أحمد عبد العالي                                                                        
 

   
 (15الصفحة )  م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  عالعدد الرابــ

تكن وقفًا على البصــريين، أو الكوفيين؛ بل تجاوزت ذلك إلى المذاهب الفردية واآلراء الشــخصــية وكُثر الجدل حول 
 رًا كبيرًا في الدراسات النحوية وذلك على النحو اآلتي: ، ولذا فإن القراءات أثرت تأثي(7)هذه القراءات

  -القراءات بين البصريين والكوفيين: -1

البصـريون كانوا ال يحتجون بالقراءات إال في القليل النادر الذي يتفق مع أصـولهم ويتناسـق مع مقاييسهم، 
ف في وتثنية معنوية، كما أن األلف فيهما كاأللوذلـك كـاســــــــــــــتـداللهم مثاًل في )كال وكلتا(؛ بأنَّ فيهما إفرادًا لفظي ا، 

)عصا، رحا(، ويستدلون على أن األلف فيهما ليست للتثنية، أنه تجوز إمالتها، قال تعالى: "إمَّا َيْبلَ نَّ ِعْنَدَك اْلِكَبُر 
د قرأها حمزة، والكســــــــائي، وخلف، بإمالة األلف ، فق(9)، وقال تعالى: "ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأْكَلَها"(8)َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما"

 .(10)فيهما، ولو كانت األلف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها؛ ألن ألف التثنية ال يجوز إمالتها

لم يتحفظ الكوفيون في مجال القراءات كما تحفظ البصــــريون؛ ألنهم رأوا أن  القراءات ســــندها الرواية، وهي 
ال االسـتشـهاد من الشـعر وغيره؛ ألن أشعار الرواة فيها الدقة والضبو، ومن ثم كانت من أجل  وأقو  األدلة في مج

في نظرهم مصـــــــــدرًا لتقعيد القواعد وبناء األســـــــــاليب؛ ألنها في ذاتها يجب أن تشـــــــــق منها المقايي  وتســـــــــتمد منها 
لقراءات ألن اتخاذ ااألصــول، ومنهج الكوفيين في الواقع أســلم وأوضــح في مضــمار القراءات من منهج البصــريين؛ 

 مصدرًا لالستشهاد يثري الل ة، ويزيد من رصيدها. 

فالقراءات ســــــجل واف لل ات التي نزل بها القرآن الكريم ما دام ســــــندها الراوية، ودعامتها الســــــماع، وقد عجب 
ليه يقف عابن الحزم من منطق البصــــــــــريين إزاء القراءات فقال ما نصــــــــــه: "من النحاة من ينتزع من المقدار الذي 

كالم العرب حكمـًا لفظيــًا ويتخـذه مـذ بــًا، ثم يعرة لــه آيـة على خالف ذلــك الحكم فيـأخــذ في صــــــــــــــرف اآليـة عن  
ع أحد الباحثين في هذا الوصـــــــف فقال: "ثم إذا وجد الله تعالى خالق الل ات وأهلها كالما لم (11)وجهها" ، وقد توســـــــ 

                                                           

 ( بتصرف، القراءات146وأثرها في الدراسات النحوية، د. عبدالعال سالم مكرم )ص القراءات القرآنية (7)
 ( بتصرف. 1/14:34الشاذة دراسة صوتية داللية، د.حمدي العدوي،)

 (. الشاذة26سورة اإلسراء من اآلية ) (8)
 (.  33سورة الكهف من اآلية ) (9)
 (.  2/114اإلنصاف في مسائل الخالف ) (10)
 (بتصرف. 146القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، د. عبدالعال سالم مكرم )ص (11)
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، وقد وضــــــــــــع العلماء لمعرفة (12)يحرفه عن موضــــــــــــعه"يلتفت إليه وال يجعله حجة، وجعل يصــــــــــــرفه عن وجهه، و 
 القراءات الصحيحة ضابًطا من ثالثة شروط:

 أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه.  .1
 أن تكون القراءة موافقة ألحد المصاحف العثمانية ولو احتمااًل.  .2
 صلى الله عليه وسلم.  –أن يصح سندها عن الرسول  .3

الصـــــــــــــحيحة، فكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصـــــــــــــاحف وبتطبيق هذا الضـــــــــــــابو ُعرفت القراءة 
العثمانية ولو احتمااًل وصـــح ســـندها فهي القراءة الصـــحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها، فهي من األحرف 

لنص ، والذي يهمنا في هذا الضـــابو أنه يصــــل با(13)الســـبعة التي نزل بها القرآن الكريم، ووجب على الناس قبولها
القرآني إلى مرتبة الوثاقة التي ننشـدها فيه حين نتخذه مصـدرًا لدراسـة اللهجات العربية، وبوجود هذا الضـابو أيضًا 
عرفت القراءات الشــــاذة، والحق أن هذه الشــــواذ قد أثارت نقاشــــًا واســــعًا بين علماء القراءات، ولعل من أهمها حادثة 

ذ ، وابن مقســــم، اللذْين كانا يخالفان ابن مجاهد فيما ذهب إليه، فعقد نذكرها تلك التي بين ابن مجاهد، وابن شــــنبو 
لكل منهما ابن جاهد مجلســًا بحضــرة الوزير ابن مقلة ضــرب فيه أحدهما ابن شــنبوذ "ســبع درر، وهو يدعو الوزير 

ها غضــا"، ببأن يقطع الله يده، ويشــتت شــمله ثم أوقعه على حروف فأهدر منها ما كان شــنيًعا، وتوبة عن التالوة 
"وأحضـــــــــر الثاني واســـــــــتتابه بحضـــــــــرة الفقهاء والقراء فأذعن بالتوبة وكتب محضـــــــــر توبته" ، ولعل  معرفتنا لموقف 

 الرجلين أن تعيننا على تبين الضابو الذي تعرف به القراءات الشاذة. 

د طلبًا البالأما ابن شـــــــــنبوذ فيصـــــــــفه ابن الجزري بأنه شـــــــــير اإلقراء بالعراق، أســـــــــتاذ كبير، أحد من جال في 
 للقراءات، مع الثقة والخير والصالح والعلم. 

وأما ابن المقســـــــم فيصـــــــفه علي قول الداني، بأنه مشـــــــهور بالضـــــــبو واإلتقان عالم بالعربية حافظ لل ة حســـــــن 
 التصنيف في علوم القرآن. 

ها ســـــند، وإن لم يكن لوكذلك ير  ابن المقســــم أن كل قراءة وافقت المصــــحف ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة 
ولي  من الشـك في أن ما ذهب إليه ابن المقسـم، وإن كان صـحيحًا، ال يدخل في الشواذ بل هو من المردود؛ ألن 

                                                           

 (. 36أصول النحو، سعيد األف اني )ص (12)
 (. 43اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي )ص (13)
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القراءة ســـنة متبعة، والقرآن ال يثبت إال بالنقل، وقد ذهب إلى ذلك ابن الجزري في تعريفه بالمردود بأنه: "ما يوافق 
 تة، فهذا رده أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب العظيم من الكبائر. العربية والرسم، ولم ينقل الب

وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن الحســين بن مقســم الب دادي المقري النحوي وكان بعد الثالثمائة، قال 
 اإلمام أبو الطاهر ابن أبي هاشــــم في كتابه البيان، فزعم أن كل من صــــح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن

 . (14)يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصالة وغيرها وابتداع بدعة ضل بها عن قصد السبيل"

 الفصل األول: القواعد العامـــــــــــــــــــــة: 

  :المبحث األول

 األصول النحوية السماع: 

نقل اعلم أن ال"الســــماع أو النقل، هو األصــــل األول من أصــــول النحو العربي وعرفه ابن األنباري بقوله: "
هو الكالم العربي الفصــــيح المنقول النقل الصــــحيح، الخارا عن حد القلة إلى حد الكثرة"، وعلى هذا يخرا ما جاء 
ــــــــــــ)لم(، كما  ــــــــــــ)لن( والنصب بـ من كالم غير العرب، من المولدين وغيرهم، وما جاء شاذًا في كالمهم نحو الجزم بـ

وأعني به ما ثبت في كالم من يوثق بفصــاحته، فشــمل كالم الله  حكي اللحياني"، فحدد الســيوطي معنى الســماع"،
عده إلى ، وكالم العرب قبل بعثته، وفي زمنه، وب -صلى الله عليه وسلم  –تعالى وهو القرآن الكريم، وكالم النبي 

 .(15)أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا عن مسلٍم أو كافٍر، ثالث أنواع البد فيها من الثبوت"

ـــــات ما سمعوه عن العرب مع         ـــ ـــ ـــ ـــ ــة ، فقد كان دور الل ويين والنحاة إثبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ويبقى السماع األصل في نقل الل ـ
، ولعلنا نلحظ أن جل  اعتمادهم على النصـــوص (16)وجود قدر من التفاوت بينهم في مقدار هذا المســـموع قلة وكثرة

 ة فيها أقرب إلى االطراد، وأبعد عما قد يعتري ل ة الحديث اليومي األدبية؛ ألنها أيســــــر تســــــجياًل، وألن ظواهر الل
 من نقص واضطراب، مردها إلى الحوار الذي يقوم على االقتصاد في الجهد، واالعتماد على اإلشارة الدالة. 

                                                           

 (. 46-44اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي )ص (14)
 (. 11االحتجاا النحوي في معاني القرآن، د. محمد سالم الدرويش، )ص (15)
 (. 13ية والقراءات المخالفة، د. مجدي محمد حسين، )صالقاعدة الل و  (16)
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لقد شــــــــــــرط ابن األنباري أن يكون المنقول كالمًا عربيًا فصـــــــــــــيحًا، فأخرا المولدين وهم الطبقة الرابعة من 
الشعراء، وكذلك اشترط ابن األنباري أيضًا أن يكون المنقول خارجًا عن القلة إلى حد الكثرة، وقد اتفق ابن األنباري 
 –والســــيوطي على أن النقل، أو الســــماع يشــــمل ثالثة مصــــادر أســــاســــية هي: القرآن الكريم، وما تواتر من الســــنة 

 .(17)، وكالم العرب شعرًا أو نثراً -الحديث الشريف 

 أواًل: الحديث الشريف: 

 تعريفه في اللغة: 

الحديث في الل ة يطلق على معان عدة، منها نِيض القديم، والجديد من األشياء والخبر، فالحديث والخبر 
ـــــ)قطيع( و )أقاطيع(  مترادفان، والحديث يأتي على قليل الخبر وكثيره؛ ألنه يحدث شيئًا فشيئًا، والجمع: أحاديث، كـ

 ر الِياس. وهو شاذ على غي

َفا" ويطلق الحديث على كتاب الله تعالى، كما في قوله تعالى: ".. ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديث َأســـــــــَ
، فقد (18)

ْث" ، فإن المقصــــــود به )التبل ( أي: (19)عنى بالحديث هنا القرآن الكريم، وأما في قوله تعالى: "وَأمَّا ِبِنْعَمِة َربِ َك َفَحدِ 
 لت به، والحديث ما يحدث به المحدث تحديثًا وقد حدثته الحديث، وحدثته. بل  ما أرس

 تعريفه في االصطالح: 

 –من قوله وبدأ هذا التخصـــيص في حياته  –صـــلى الله عليه وســـلم  –يطلق على "ما أضـــيف إلى النبي 
اعتك يوم الناس بشـــف بدليل ما رو  عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رســـول الله من أســـعد –صـــلى الله عليه وســـلم 
)لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يســــألني عن هذا الحديث أحد  –صــــلى الله عليه وســــلم  –الِيامة؟ قال: رســــول الله 

أول منك، لما رأيت من حرصــــك على الحديث، أســــعد الناس بشــــفاعتي يوم الِيامة من قال ال إله إال الله خالصــــًا 
 من قلبه أو نفسه". 

                                                           

 (. 32 – 31أصول النحو العربي، د. محمود أحمد نحلة، )ص (17)
 (.7سورة الكهف من اآلية ) (18)
 (. 11سورة الضحى من اآلية ) (19)
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 –يره فأصــبح يشــمل مع القول فعله، وتقر  –صــلى الله عليه وســلم  –ثم اتســع اســتعماله بعد وفاة الرســول 
ثم ازداد توسعًا، فصار يطلق على أقوال الصحابة والتابعين، وقد نظر مجمع الل ة العربية  –صلى الله عليه وسلم 

 لماء العربية في االحتجاا باألحاديثفي بحث الشـــير محمد الخضـــر حســـين، وأصـــدر قراره فيه وهو: )اختالف ع
النبوية، لجواز روايتها بالمعنى، ولكثرة األعاجم، وقد رأ  المجمع االحتجاا ببعضــها في أحوال خاصــة مبينة فيما 

 يلي: 

 ال يحتج بالحديث الذي ال يوجد في الكتب المدونة في الصدر األول، ككتب الصحاح السته فما قبلها.  .1
 في هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه التالي:  يحتج بالحديث المدون  .2

 األحاديث المتواترة المشهورة.  -أ
 األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادة.  -ب
 األحاديث التي تعد من جوامع الكلم.  -ت
 صلى الله عليه وسلم.  –كتب النبي  -ث
 األحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب كل قوم بل تهم.  -ا
ت من حال روايتها أنهم ال يجيزون الحديث بالمعنى، مثل: القاســــــــــــم ابن محمد، األحاديث التي عرف -ح

 وابن سرين. 
 . (20)األحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها متحدة -خ

مصـــدرًا من مصـــادر الدرس النحوي يلي  –صـــلى الله عليه وســـلم  –وكان المضـــنون أن يكون حديث رســـول الله 
ُعوَن السنة إلى الكتاب من وجهين:   القرآن الكريم في حجته، وفيه خالف عندهم، بل هم ُيَرجِ 

عالى: "َيأيُّها ها، ومن ذلك قوله تتوجيه القرآن الكريم، في كثير من آياته إلى العمل بالسنة واستنباط األحكام من -1
وَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكم" الِذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا الله َوَأِطيُعوا الرَّســــــــــُ
وَل َفَقْد َأَطاَع (21) ، ومنه قوله تعالى: "َمْن ُيِطُع الرَّســــــــــُ

 الله، أو لم يرد له ذكر ، وهذا يدل على عموم الطاعة لرســـول الله ســـواء في ذلك ما ورد له ذكر في كتاب(22)الله"
 فيه. 

                                                           

 (.31االحتجاا النحوي في كتب معاني القرآن، د. محمد سالم الدرويش )ص (20)
 (.36ية )سورة النساء من اآل (21)
 (.44سورة النساء من اآلية ) (22)
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َل ِإَلْيِهم" -2 ، فالســــــــــنة (23)ورود الســــــــــنة مبينة لكتاب الله، بدليل قوله تعالى: "َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِ ْكَر ِلُتَبيِ َن للنَّاِس ما ُنزِ 
 مبينة للكتاب الكريم مفصلة لمجمله. 

 

 ثانيًا: كالم العرب

وهو المصــــدر الثالث من مصـــــادر المادة الل وية المســــموعة عن العرب، والمقصـــــود به: ما أثر عنهم من 
شــــعر ونثر قبل اإلســــالم وبعده، إلى أن فســــدت األلســــنة بكثرة المولدين وشــــيوع اللحن، فلقد كان المأثور عنهم من 

العرب، به عرفت مآثرهم، وحفظت  جيد الشـــعر، أضـــعاف ما أثر عنهم من جيد النثر، ذلك بأن الشـــعر كان ديوان
أنســـــــابهم، والذهن له أحفظ، واللســـــــان له أضـــــــبو، ومن ثم وجدنا من يقول: )ما تكلمت به العرب من جيد المنثور 
ُره، وال ضاع من الموزون ُعْشُره، لذا رأ  العلماء  أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنثور ُعشـْ

وية من المرويات النثرية لكي يســــــــتنبطوا منها قواعد األحكام، فاختطوا لذلك خطة ال يحيدون أن يجمعوا المادة الل 
عنها وهي: أن يجمعوا الل ة من مصـــــادرها األصـــــلية، ويأخذوها من منابعها الصـــــافية الخالية من شـــــوائب العجمة 

 . (24)فحددوا لذلك مكانًا وزماناً 

 ا: تحديد المكان للمادة اللغوية المستشهد به -1

نظر النحاة إلى الرقعة المكانية التي تقوم فيها الفصـــــــــــــاحة ويصـــــــــــــح أخذ الل ة منها نظرة صـــــــــــــارمة، فقد 
حصــــــــــــــروهـا بالبادية العربية التي تشــــــــــــــمل بوادي نجد، وتهامة، والحجاز وأطرافها، ولم يخطر في أذهانهم هاج  

  يجعلهم يلفتون إلى ل ة المدن التي تتوزع في أنحاء الخالفة اإلسالمية.

وال يحتاا دارس النحو إلى طول تأمل؛ ليكشـــف عناية النحويين منذ بداياته بل ة البوادي، فمن ذلك أخبار 
أبي عمرو بن العالء أنه كان يأخذ الل ة عن أعراب أدركوا الجاهلية، أو كما يقول أبو العالء المعري )عن أشــــياع 

ِة الضـــباب في بالد الكلدات وجناة الكمأة في  معاني البداوة(، وكان يأخذ عنهم حيثما التقى بهم، ففي العرب، َحَرشـــَ

                                                           

 (. 11سورة النحل من اآلية ) (23)
 (. 37:33أصول النحو العربي، د. محمود أحمد نحلة ) (24)
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الحرم المكي، وأثناء مواسـم الحج سـئل عن اشـتقاق اسـم )الخيل( فلم يعرف، فمرَّ أعرابي محرم، فأراد السـائل سؤال 
 األعرابي، فقال له أبو عمرو دعني، فأنا ألطف بســـؤاله وأعرف، فســـأله، وأجاب األعرابي: اشـــتقاق االســـم من فعل

 المسمى، فلم يعرف َمْن حضر ما أراد األعرابي، فسألوا أبا عمرو عن ذلك، فقال: ذهب إلى الُخيالء التي 

 في الخيل والعجب، أال نراها تمشى العرضنة خيالء وتكبرًا. 

وهـذه القصــــــــــــــة تعني أن أبـا عمرو ال ير  في مكـة وأهلهـا أنهم جديرون لأخذ عنهم فلجأ إلى أعرابي من 
م لســــــــــؤاله، وقد عرف أبو عمرو بســــــــــعة معرفته بكالم العرب ول اتها، وغريبها حتى ورث عنه تالميذه البادية محر 

وخلفـاؤه هـذا االهتمام البال  بأعراب البادية، ف دوا ال يحيدون عنهم إلى ســــــــــــــكان المدن، ألنهم ليســــــــــــــوا في نظرهم 
 الفصحاء الموثوق بهم. 

  تحديد الزمان للمادة اللغوية المستشهد بها: -2

 وضع النحاة إطارًا زمانيًا لالستشهاد بالمرويات النثرية والشعرية، فقد قسمت المرويات النثرية إلى قسمين: 

 قسم مقطوع عند النحاة:  

 وهو الذي قبل في فترة زمنية محددة، بقرابة ثالثة قرون، منها قرن ونصف قبل اإلسالم، وقرن نصف بعده. 

 وأما القسم الثاني: 

هو مــا قيــل بعــد هــذه القرون الثالثــة، حتى مــا نقــل عن أهــل البــاديــة، أو عن أهــل الحضــــــــــــــر فقبلوا األول، وتركوا 
 . (25)االستشهاد بالثاني

 ثالثًا: القرآن الكريم

ال خالف بين العلماء في حجية النص القرآني، فهم مجمعون على أنه أفصح ما نطقت به العرب، وأصح 
لتحريف، مع أنه نزل بلســـــــــــان عربي مبين، وعلى كثرة المعارضـــــــــــين والمعترضـــــــــــين، لم منه نقال، وأبعد منه عن ا

يعترة أحد من العرب وقت نزول القرآن لعربيته من قريب، أو بعيد؛ بل أثر عنهم انبهارهم وإقرارهم بما وصــــــــــــــل 
                                                           

 ( بتصرف. 37:31االحتجاا النحوي في كتب معاني القرآن، د. محمد سالم الدرويش )ص (25)
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لى الل و وتداُعوا إإليه من كمال الدرجات في البيان، تنقطع دونها أعناق البل اء والفصـــــحاء، فتناهوا عن ســـــماعه، 
َمُعوا ِلَهَذا الُقرآِن وال وا فيِه َلَعلَُّكْم َتْ َلُبوَن" فيه حذر التأثر به، وقد قال تعالى: " َوَقاُلوا اَل َتســــــــــــــْ
، وأقر  النحاة بأنه (26)

كالم اللـــه أجري على كالم العبـــاد فتكلموا بكالمهم، وجـــاء القرآن على ل تهم وعلى مـــا يعنون، ومن هـــذا ظهرت 
 اهد القرآن الكريم في كتب النحو منذ سيبويه. شو 

أما موقفهم من القراءات القرآنية، فقد كان موقفًا وســـــطًا، بين موقف نحاة البصـــــرة الذين تشـــــددوا في األخذ 
 بها، وموقف الكوفيين الذين أخذوا بكل قراءة قرآنية: متواترة، وشاذة، وآحاد. 

تواطؤهم على الكـــذب عن مثلهم إلى منتهـــاهـــا، وهي القراءات  فـــالقراءة المتواترة: مـــا نقلهـــا جمع ال يمكن
 السبع والقراءات الثالثة المتممة للعشرة. 

أما القراءة الشـــــاذة: ما لم يصـــــح ســـــندها، وقال عنها القاضـــــي البلقيني: هي قراءة التابعين، وهمنا من تلك 
لل ة نحوها، وصــــــــــــــرفها، وأصــــــــــــــواتها، وقد القراءات، أنـه لم يؤثر عن أحـد من نحاة األندل ، أنه ردها في قواعد ا

 استشهد عدد كبير من نحاة القرن السابع في األندل  بالقراءات الشاذة ومن أولئك: 

 المالقي: فقد أكثر من االستشهاد بالقراءات الشاذة ومنها: 

وبه نحو: صــقوله في حديثه عن زيادة )ال( بين ناصــب الفعل ومنصــوبه، وقد تزاد )ال( بين الناصــب للفعل ومن -أ
، على قراءة من حذف النون في الشاذ، وهي قراءة أبي بن كعب وقد (27)قوله تعالى "َوِإَذا الَّ َيْلَبُثوَن َخْلَفَك ِإالَّ َقلياًل"

َنَك "، وأن )إذًا( قد عم َتِفزُّ ت لُخرِ جت هذه القراءة على أن الجملة "َوِإَذا ال َيْلَبُثوَن" عطف على جملة "وِإن كاُدوا َلَيســـــــْ
النصـــــــب في الفعل على رأي الجمهور، أما القراءة المشــــــــهورة فجاءت على أن الفعل )يلبثون( معطوفة على الفعل 

 المضارع الواقع في خبر كان )ليستفزونك( والمعطوف على المرفوع مرفوع، فالفعل )يلبثون( مرفوع هنا. 

في حديثه عن تنوين المقابلة، الذي يكون في جمع المذكر الســالم نحو: )فاطمات(، وقد قرف في الشــاذ  وقوله -ب
)من عرفات( لالعتالل بالعلتين المانعتين الصــــــــــــرف، والقراءة المشــــــــــــهورة بتنوين )عرفات( واختلف النحاة في هذا 

                                                           

 (. 27سورة فصلت من اآلية ) (26)
 (.63سورة اإلسراء من اآلية ) (27)
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ين رف، ومنهم من ير  أن هذا التنوين تنو التنوين، فمنهم من ير  أنه تنوين مقابلة وأن )عرفات( ممنوعة من الص
 صرف وأن )عرفات( مصروفة؛ ألنها جمع )عرفة( والتاء فيها ليست تاء تأنيث 

 وإنما هي واأللف بعدها عالمة جمع مؤنث. 

أما القراءة الشـــــاذة فجاءت )عرفات( فيها غير منونة، وذلك على رأي من ير  أنها ممنوعة من الصـــــرف؛ 
لبقعة من األرة في حين أن )عرفة( علم لذلك اليوم، وألن التاء فيها تاء تأنيث ولي  عالمة ألنها علم على تلك ا

 للجمع، ولذلك فقد اجتمعت فيه علتان مانعتان لها من الصرف. 

يقول الشريشي في حديثه عن مجئ الحال من النكرة، )وقد جاءت الحال من النكرة وهو قليل، بشرط أن تكون  -ا
ول" ِمْن ِعْنِد الله النكرة موصــــــــــــوفة حت ى تخصــــــــــــص فتقرب من المعرفة، ومن ذلك قوله تعالى: "َوَلَما جاَءُهْم َرســــــــــــُ

ًقا" دِ  ُمصـــَ
، بالنصــــب قراءة شــــاذة، وهي قراءة إبرا يم بن أبي علبة، وتعرب حينئذ حااًل، والذي ســــو  مجئ الحال (28)

ول" ِمْن ِعْنِد المن النكرة، وصــــــــــــفه بكونه من عند الله أما القراءة المشــــــــــــهورة في قوله  له تعالى: "َوَلمَّا َجاَءُهْم َرســــــــــــُ
" بالرفع على أن التصديق صفة للرسول ق"  . (29)ُمَصدِ 

َلَنا َتْتَرا" ْلَنا ُرســـــُ وأما المتواترة وهي تتابع األشـــــياء قال تعالى: "ُثمَّ َأْرســـــَ
، بمعنى التتابع والتواتر، موضـــــوع (30)

 ، وقسم العلماء المتواتر إلى قسمين: موضع الحال أي متواترين، واحًدا بعد واحدٍ 

: وهو الخبر يتناقله الناس، على اختالف درجات وعيهم ونواحي تخصصهم، كقولهم: إن بالد كذا التواتر العام. 1
 جزيرة يحيو بها البحر من جميع النواحي. 

 رب يجرون االســـــم الواقع: وهو ما يتناقله خاصـــــة من الناس، كالتواتر عند علماء النحو أن العالتواتر الخاص. 2
 بعد )من( و )عن( ونحوهما لفظًا وتقديرًا. 

                                                           

 (.63سورة اإلسراء من اآلية ) (28)
 ( بتصرف. 34-17خصائص مذهب األندل ، د. عبدالقادر رحيم الهنتي )ص (29)
 (. 11سورة المؤمنون من اآلية ) (30)
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وغرضــنا من هذه المقدمة هو تفســير معنى التواتر وهو إيضــاح أن القراءات القرآنية العشــرة تدخل في إطار التواتر 
عًا، وألبي االخاص، الذي اسـتفاة بين طائفة خاصـة من الناس، وانتشــرت بينهم، ونقلوه نقاًل محكمًا مشـافهًة وســم

 أســـانيد القراء –أيضـــًا  –، وصـــف دقيق ألســـانيد القر اء الســـبعة، كما ذكر ابن الجزري (31)عمرو الداني في تيســـيره
، حيث أطال الجميع في بيان هذه األســـانيد، وتفصـــيلها فاكتفينا باإلشـــارة إليها ليســـهل الرجوع (32)العشـــرة في النشـــر

يتشــــــددون في صــــــحة الروايات، وثبوت التلقي والمشــــــافهة، وتدخل في هذا إليها، وليظهر إلى أي حدٍ  كان العلماء 
 القسم القراءات القرآنية العشرة وقد تم اإلشارة إليه. 

قال النويري: )أجمع األصــــــوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شـــــــيء مما زاد على قراءات العشـــــــرة، وكذلك 
ى من جعل القراءات الثالث من قبيل المشـــــــهور، ولي  المتواتر أجمع القر اء إال من ال يعتد بخالفه(، وفي الرد عل

قال الســــــبكي في منع المانع: )والقول بأن الثالث غير متواترة في غاية الســــــقوط، وال يصــــــح القول به عمن يعتبر 
ين، كما حكي عن أبيه إنكاره على بعض القضـــــــــــاة الذين منعوا من القراءة بها( هذا ، ومنطلقنا في (33) قوله في الدِ 

كلـه لي  التحيز لهؤالء العشــــــــــــــرة دون غيرهم، بـل إننا نؤكد ابتداًء أن كل قراءة روعيت فيها ضــــــــــــــوابو القبول مع 
مالحظة إبدال شــروط صــحة اإلســناد بتواترها، فهي قراءة معتد بها مهما بل ت من العدد أو األشــخاص، ولكن كل 

ســــــتقرار، والتتبع لم يوجد من وراء العشــــــرة قراءة مقبولة هذا على ســــــبيل النظر والعلم، أما في واقع األمر، فبعد اال
 ترو  كقرآن بتالوتها، ولها رواتها وطرقها المعروفة. 

وأما من قال: إن القراءات المتواترة ال حد لها، فإن أراد القراءات المعروفة في زماننا ف ير صـــــــــــحيح؛ ألنه 
أراد قراءات الصـــــــــدر األول، فمحتمل أن القراءات ال تكون ال يوجد اليوم قراءة متواترة وراء القراءات العشـــــــــرة، وإن 

قرآنًا، إال إذا كانت متواترة، والتواتر شـــرط في القرآنية؛ ألن صـــحة اإلســـناد المذكورة في ضـــوابو قبول القراءة، وأن 
 .(34)القراءات العشرة متواتر، فهي قرآن وكل من هذه القراءات يصدق عليها أنها قرآن

  :المبحث الثاني

                                                           

 (.6-4التيسير ألبي عمر الداني )ص (31)
 (.66كتاب النشر البن الجزري )ص (32)
 (. 367كتاب منع الموانع )ص (33)
 ( بتصرف. 64-73القراءات القرآنية المتواترة وأعالمها، أ. عبدالحكيم أحمد أبوزيان، ص) (34)
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 بعض الجزئيات من خالل بعض القراءات: 

ونعرة في هـذا المبحـث بعض هـذه اآليـات التي تنـاولـت جزئيات اختلفت فيها وجهات النظر من الوجهة 
 النحوية، أو اإلعرابية، وذلك بسبب اختالف القراءات: 

 وقوع الفعل الماضي حاال:  -1

َرْت  ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضـــــــــــــي يجوز أن يقع حاال، واحتجوا بقوله تعالى: "َأْو َجاُؤُكْم َحصـــــــــــــِ
ُدوِرِهْم" صــُ
، فحصــرت فعل ماضــي، وهو في موضــع الحال وتقديره )حصــرة صــدورهم(، والدليل على صــحة هذا (35)

ُدوِرِهْم" وهي قر  َرًة صــُ ن اءة الحســن البصــري، ويعقوب الحضــرمي، والمفضــل عالتقدير قراءة من قرأ "َأْو َجاُؤُكْم َحصــْ
 عاصم. 

أما البصــــريون فذهبوا إلى أنه ال يجوز أن يقع الفعل الماضــــي حاال، وخر جوا اآلية التي اســــتدل بها الكوفيون، 
 وجعلوه يقوم على األوجه التالية: 

 أن تكون صفة لقوم المجرورة في اآلية.  .1
ُدوِرِهْم" والماضــــــي إذا وقع صــــــفة أن تكون صــــــفة مقدر ويكون التقدير من .2 َرْت صــــــُ ه "َأْو َجاَءُكْم َقْومًا َحصــــــِ

 لموصوف محذوف جاز أن يقع حاال باإلجماع. 
 أن يكون خبرًا بعد خبر، كأنه قال "َأْو َجاُؤُكْم" ثم أخبر فقال "َحِصَرْت ُصُدوِرِهْم".  .3
صدورهم كما يقال: جاءني فالن وسع أن يكون محمواًل على الدعاء، ال على الحال، كأنه قال: ضيق الله  .1

 رزقه. 
 هل تكون "إال" بمعنى الواو:  -2

ذهب الكوفيون إلى أن )إال( تكون بمعنى الواو، وكان البصــــريون على عك  من الكوفيين، وهو أن )إال( 
اِس  ة" ِإالَّ عَ ال تكون بمعنى الواو، واحتج الكوفيون على كالمهم أو مـــذهبهم بقولـــه تعـــالى "لئالَّ َيُكوَن للنـــَّ َلْيُكْم ُحجـــَّ

ــِذيَن َظَلُموا  ِمْنُهم" ، أي وال الــذين ظلموا، وأيــدوا حجتهم بقراءة بعض القراء )إلى الــذين ظلموا( مخففــًا بمعنى (36)ال

                                                           

 (. 64سورة النساء من اآلية ) (35)
 (. 134سورة البقرة من اآلية ) (36)
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)مع الذين ظلموا منهم(، وقد نقض البصـــــريون دليل الكوفيين في القراءة فقالوا: وأما قراءة من قرأ "إلى الِذيَن َظَلُموا 
ُهْم" بالتخفيف، فإن صــــحت وســــلم لكم ما ادعيتموه على أصــــلكم من أن )إلى( تكون بمعنى )مع( فلي  لكم فيه ِمنْ 

 حجة تدل على أن )إال( تكون بمعنى الواو. 

 هل فعل األمر معرب:  -3

ذهــب الكوفيون إلى أن فعــل األمر المواجــه المعر  عن حرف المضـــــــــــــــارعــة نحو )أفعــل( معرب مجزوم. 
ذهبوا إلى أن فعل األمر مبني على الســــــكون، فاحتج الكوفيون بأن قالوا: إنما قلنا إنه معرب مجزوم؛ والبصــــــريون 

ألن األصــــــــل في األمر للمواجه في نحو )افعل( لتفعل، كقولهم: في األمر لل ائب )ليفعل( وعلى ذلك قوله تعالى: 
ا َيْجَمُعوَن" َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْير" ِممــَّ َذلــِ ــِ في قراءة من قرأ بــالتــاء من أئمــة القر اء، وذكرت القراءات أنهــا قراءة ، (37)"َفب

 من طريق أبي بن كعب.  –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

وأما البصريون فقالوا: إن علة وجود اإلعراب في الفعل المضارع وجود حرف المضارعة، فما دام حرف المضارعة 
 بًا.كان حكمها ثابتًا ولهذا كان قوله تعالى: "َفِبَذِلَك َفْلَتْفَرُحوا" معر  ثابتًا كانت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة

 إعمال إن النافية:  -4

ادًا  ــِه ِ بــَ ْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل ــَ ــِذيَن ت أجــاز إعمــالهــا الكســـــــــــــــائي إمــام الكوفيين، فقرأ ســــــــــــــعيــد بن جبيرة "إنَّ ال
 . (38)أْمَثاَلُكْم"

 الساكن قبلها: هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى -5

الكوفيون ذهبوا إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصـل إلى السـاكن قبلها، واليجوز نقل حركة همزة الوصل 
إلى الســــــاكن قبلها عند البصــــــريين. الكوفيون قالوا حكي الكســــــائي فقال: قرأ علي  بعض العرب فقال: "مناع للخير 

ِم اللِه لهمزة إلى التنوين قبلها، وحكي أيضـــًا عن بعض العرب "ِبســـْ معتد مربين الذي" بفتح التنوين؛ ألنه نقل فتحة ا
 الرَّْحَمِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد للِه" بفتح الميم؛ ألنه نقل فتحة همزة )الحمد( إلى الميم قبلها. 

                                                           

 (.34سورة يون  من اآلية ) (37)
 (. 161سورة األعراف من اآلية ) (38)
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نما ، فال حجة لهم فيه؛ ألن حركة الميم إ(39)أما البصــــــــــــــريون فقالوا: أما احتجاجهم بقوله تعالى: "أَلَم الله"
كـانـت اللتقاء الســــــــــــــاكنين وهي الميم والالم من الله. ثم قالوا: والجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب )مربين 
الذي( فإن الفتحة في التنوين ليســـــــت عند التقاء حركة همزة )الذي(، وإنما الحركة اللتقاء الســـــــاكنين، وهما التنوين 

ألحــد أن يقرأ بهــذه القراءة؛ ألنــه ال إمــام لهــا، وكــذلــك مــا حكــاه عن والالم من )الــذي(، ثم قــالوا: على أنــه ال يجوز 
ُد للــِه"؛ ألنــه الإمــام لهــا فال وجــه لالحتجــاا بهــا؛ ألن فتح الميم فتحــة  بعض العرب من فتح الميم من "الرَِّحيَم اْلَحمــْ

 إعراب؛ وألنه لما تكرر الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير أعني. 

الجزئيات التي اختلفت فيها وجهات النظر لنحاة المدرســــــــــــــتين في مجال القراءات وهي  يض من هـذه طـائفـة من 
 . (40)فيض؛ لتكون دلياًل يؤدي ما أقول من أن  القراءات أثرت في النحو تأثيرًا كبيراً 

 

 

 القواعد الخاصة:: الفصل الثاني

 تمثلت في قراءات قرآنية استخدمت أحكامًا خاصة:  

ثَّ َمنن تعــالى: "قــال اللــه  ا َو ــَ َ هــَ ا َزون هــَ َدَة َوخَلَ  َمنن َد َواحــَ َن نَّفن اُق اتَُّقوا َم َُّكُم الــَقك َخَلَقُكمن مَّ ا النــَّ َيَيهــَ ا يــَ ُهمــَ
ُكمن َمَقيباً  َحاَم َإنَّ اللَه َكاَن َعَلين اَءُلوَن َبَه َواأَلمن  . (41)" َمَ ااًل َكَثيرًا َوَنَساًء َواتَُّقوا اللَه الََّقك َتسَّ

"َخَلقُكْم": قرأ أبو عمرو ويعقوب بإدغام القاف في الكاف وفيه خالف منقول عن أبي عمرو واإلدغام إنما يكون مع 
 ذهاب صفة االستعالء. 

 "مِ ن َنْفِ  َواِحَدٍة": قرأ خلف عن حمزة بإدغام التنوين في الواو بال غنة، ووافق حمزة المطوع عن األعمش. 

                                                           

 (. 2سورة آل عمران من اآلية ) (39)
 (. 71-1/36معجم القراءات القرآنية، د. أحمد مختار، د.عبدالعال سالم مكرم ) (40)
 (. 1سورة النساء اآلية ) (41)
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َدٍة": قرأ ال جمهور "واحـــدة" بـــالتــاء على التــأنيـــث لفظ النف ، وقرأ ابن أبي عبلـــة "واحـــد" بـــالتــذكير على مراعـــاة "َواحــِ
 المعنى. إذا المراد به آدم، أو على أن النف  تذكر وتؤنث، فجاءت قراءاته على تذكير النف . 

ااًل": قرأ خـالـد الحـذاء )وخلق م ا ِرجـَ ا َوبـَثَّ ِمْنُهمـَ ا َزْوَجهـَ  نهـا زوجها وباث( على اســــــــــــــم الفاعل وهو خبر"َوَخَلَق ِمْنهـَ
 لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو خالق. وقرأ الجمهور "وخلق منها زوجها وبث" على صورة الماضي في الفعلين. 

 "َكثيرًا": قرأ  األزرق وورش بترقيق الراء. 

 "َوِنَساَء": قرأ حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة مع المد والقصر. 

اَءُلوَن": قرأ عاصــــــم وحمزة والكســــــائي وأبو عمرو بخالف عنه والحســــــن واألعمش وخلف، "تســــــاءلون" خفيفة  "َتســــــَّ
الســــين، وأصــــله تتســــاءلون حذفت إحد  التاءين: األولى أو الثانية على الخالف. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 

اءلون" بتشــــديد ال ن، ســـين، وذلك على إدغام التاء الثانية في الســــيوأبو عمرو بخالف عنه ويعقوب وأبو جعفر "تســـ 
وأصـــــله تتســـــاءلون قال ابن مجاهد: "واختلف عن أبي عمرو فرو  علب بن نصـــــر وهارون بن موســـــى وعبيد بن 

الوهاب بن عطاء عنه، والواقدي عن عدي بن الفضــل، وخارجه عن مصــعب عنه: وتســاءلون مخففة،  عقيل وعبد
 ما وروي اليزيدي وعبدالوارث عنه )تساءلون( مشددة. وروي أبو زيد التخفيف والتشديد 

 وقال  باس عنه: إن شئت خففت وإن شئت شددت. قال: وقرأته عنه بالتخفيف.  -
 قال الطبري: هما قراءتان معروفتان، ول تان فصحيتان بالتشديد والتخفيف.  -
 وقرأ عبدالله بن مسعود واألعمش )تساءلون( مضارع "سأل" الثالثي.  -
 ا يم النخعي )تساءلون( على ما لم يسم فاعله، أي: يطلب منكم. وقرأ إبر  -
 وقرأ ابن  باس ومحمد بن السميع اليماني وابن مسعود )تَسُلون( بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين.  -
 وقراءة حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة مع المد والقصر.  -

فر ويعقوب )واألرحاَم( بنصـــــب الميم، وهو معطوف على اســـــم "واألْرَحاَم": قرأ جمهور الســـــبعة ماعدا حمزة وأبا جع
اللــه تعــالى، والتقــدير: اتقوا اللــه واتقوا األرحــام أن تقطعوهــا. وقرأ حمزة وإبرا يم النخعي وقتــادة والمطوعي ومجــاهــد 
والحســن البصــري وابن  باس وأبو رزين ويحي بن وثاب وطلحة بن مصــرف واألعمش وابن مســعود واألصــفهاني 

لبي عن عبـدالوارث وأبان ابن ت لب، وأبو إياس هارون بن علي بن حمزة الكوفي )األرحام( بالخفض على أنه والح
 معطوف على الهاء في )به( أو على أنه مجرور بباء مقدرة، أو بالقسم. 
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ها" ب وزعم البصـــــــــــريون جميعًا أنه لحق، وأول من شــــــــــــنع على حمزة هذه القراءة المبرد حتى قال : "ال تحل القراءة
وتبعه على ذلك جماعة منهم ابن عطية، قال ابن خلدية: "ولي  عندنا لحنا، ألن ابن مجاهد حدثنا بإســــناد ال يقرأ 

 حرفا إال بأثر". 

 وقرأ عبدالله بن مسعود واألعمش )تساءلون به وباألرحام( بتكرير حرف الجر.  -
الخبر محـذوف والتقـدير: واألرحـام محترمة، وقرأ أبو عبـدالرحمن بن يزيـد )األرحـام( بـالرفع على االبتـداء، و  -

 وقال ابن جني: "أي واألرحام مما يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا ألنفسكم فيه".
 وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وصورة القراءة "ولرحام". -
 . (42)وكذا بفعل حمزة في الوقف، بخالف عنه، وروي خلف وخالد عن حمزة السكت في الم التعريف -

اَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاِم" بكســـــر  وقد ضـــــعف البصـــــريون قراءة حمزة، وهو أحد القر اء الســـــبعة: " َواتَُّقوا اللَه الَِّذي َتســـــَّ
 الميم؛ ألنها خالفت القاعدة التي وضعوها وهي ال يجوز العطف على الضمير المجرور إال بإعادة الجار. 

هذه القراءة نظرًا إلى العطف على الضــمير المخفوة، وقد رد  أبو وقال ابن يعيش: أكثر النحويين قد ضــعف 
 العباس محمد يزيد المبرد هذه القراءة، وقال: ال تحل القراءة بها. 

اَءُلوَن ِبِه  وقال الطبري: والقراءة التي ال نســــــتجيز للقارف أن يقرأ غيرها في ذلك النصــــــب: "َواتَُّقوْا اللَه الَِّذي َتســــــَّ
َواأَلْرَحاَم" بمعنى واتقوا األرحام أن تقطعوها، لما قد تبين أن العرب ال تعطف بظاهر األســماء على مكنى في حال 

 الخفض إال في ضرورة الشعر. 

الزمخشــري والجر على عطف الظاهر على المضــمر، ولي  بســديد، ونقل أبو حيان في تجويز، ألنه ال  وقال
يجوز عنـــدهم أن يعطف على مضــــــــــــــمر مخفوة، والحق أن عـــددًا من العلمـــاء لم يقبـــل موقف النحـــاة هـــذا من 

، قائاًل: وهذا القول اَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاِم"القراءات، فابن يعيش يعقب على رد المبرد قراءة حمزة: "َواتَُّقوْا اللَه الَِّذي َتســــــَّ 
غير ُمرضــي من أبي  باس؛ ألنه قد رواها إمام ثقة، وال ســبيل إلى رد نقل الثقة، مع أنه قد قرأها جماعة من غير 
الســــبعة كابن مســــعود، وابن  باس، والقاســــم، وإبرا يم النخعي، األعمش، والحســــن البصــــري، وغيرهم، وإذا صــــحة 

ة لم يكن ســـــبيل إلى ردها، وقال: أبو حيان " ما ذهب إليه أهل البصـــــرة، وتبعهم فيه الزمخشـــــري وابن عطية الرواي
من امتناع العطف على الضـــــــــمير  المجرور إال بإعادة الجار، ومن اعتاللهم لذلك غير صـــــــــحيح، بل الصـــــــــحيح 

                                                           

 (. 6-2/3معجم القراءات القرآنية، د. عبداللطيف الخطيب ) (42)
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قراءات ن البصــــــــريين فقد أخذوا بالمذهب الكوفيون، وابن مالك، والســــــــيوطي أنه يجوز ذلك، فاختلفوا في موقفهم ع
جميعًا، واحتجوا بها فيما له نظير في العربية، فإن لم يكون له نظير في العربية رده بعضهم، وأباحه بعضهم وبنوا 

 . (43)عليه قواعد وأحكاماً 

َرَكينَ قال تعالى: " َن النُمشن َن اللَه َوَمُسوَلَه َإَلى الََّقك َعَهدَتم مَّ  .(44)"َبَراَءٌة مَّ

" َبَراَءة" " : قرأ  يسى بن عمر وابن  باس وأبو رجاء ومورق وابن يعمر "براءة" بالنصب على التقدير: اسمعوا، أو 
الزموا. قـال ابن عطيـة: "وفيـه معنى اإلغراء" وقرأ الجمـاعة )براءة( بالرفع وهو خبر متبدأ مضــــــــــــــمر والتقدير: هذه 

ها، و)إلى الذي( خبر وجاز االبتداء بالنكرة ألنها وصفت فتعرفت براءة، ويجوز أن تكون مبتدأ و )من الله( نعت ل
 تعريف ما، وجاز اإلخبار عنها. 

 وقراءة حمزة في الوقف بوجهين:  -
 تسهيل الهمزة كاأللف مع المد. -1
 تسهيل الهمزة مع القصر.  -2

َن اللِه ": حكي أبو عمرو بن العالء، عن أهل نجران أنهم يقرؤون )مِن الله( وهي رو   اية هارون عن أبي عمرو" مِ 
بكســـر النون، وهذا على أصـــل التقاء الســـاكنين، أو على االتباع كســـرة الميم قبلها، وقراءة الجماعة )ِمَن الله( بفتح 

 النون قال الزمخشري: والوجه الفتح مع الم التعريف لكثرته وذكر النحاس أن الفتح هو الل ة الفصيحة. 

 ورسوله( بكسر الالم على العطف. " َوَرُسوِلِه ": قراءة الجماعة )

وقرأ  يسـى بن عمر وابن  باس وروح وزيد بن علي )ورسـوَله( بفتحها ولعلها على التقدير: اسمعوا، ويكون سياق 
 قراءتهما: براءًة من الله ورسوله على التقدير: اسمعوا براءة من الله، واسمعوا رسوله على تكرير العامل. 

 راء جميعًا بإدغام الدال في التاء. " َعَهدتُّم " : قراءة الق

                                                           

 (.13/13أصول النحو العربي، د. محمد أحمد نحلة )ص (43)
 (. 1بة اآلية )سورة التو  (44)
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ِرِكيَن ": قرأ الحســن ويحي وإبرا يم و يســى )من المشــركين( بكســر النون على االلتقاء الســاكنين، وقراءة  َن اْلُمشــْ " مِ 
 . (45)جماعة بفتح النون )مَن المشركين( وهو األفصح وقد تقدم مثل هذا قبل قليل من الله

َوَق قال الله تعالى: " َءاَتَهَما َوَقاَل َما َنَهُكمَ َفَوســـــن ون ُهَما َمنن ســـــَ َدك َلُهَما َما ُووَمك َعنن َطاُن َلُيبن ين ا َلُهَما الشـــــَّ
َن َأون َيُكوَنا َمَن النَخاَلَدينَ  َجَرَة َإالَّ َأنن َتُكوَنا َمَلَكين  .(46)"َمَ ُكَما َعنن َهَقَه الشَّ

لفعل ماضـي )واوي( المجهول، كضـارب وضروب، وقرأ ابن وثاب " ُووِرَي ": قراءة الجمهور بواوين )ووري( مبنيًا ل
)ُوري( بواو مضــمومة من غير واو بعدها على وزن )كســي(، وقرف )ُورِ ي( بتشــديد الراء. وقراء عبدالله بن مســعود 

النحاس أن هذا يجوز في غير القرآن مثل: اقتْت ونقل  مزة، وهو بـدل جائز وذكر أبو جعفر)أوري( بـإبـدال الواو ه
هـذا عنـه القرطبي وقـال الشــــــــــــــهـاب: وقرف )أوري( بـالهمزة ألن القـاعـدة إذا اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت 
الثانية أو كان لها نضــــــــــــير متحرك وجب إبدال األولى همزة تخفيفًا.. أن تجمع واوان في أول الكلمة، بشــــــــــــرط أن 

انية واوًا غير منقلبة عن حرف آخر، نحو: )واصلة( فإنك تقول: )وَواصل(؛ فتجتمع واوان؛ والثانية أصلية تكون الث
 . (47)أي غير منقلبة عن حرف آخر، فتقلب الواو همزة لتصير )أواصل(

ْوَأِتها( بالجمع على األصـــــل وتحقيق الهمزة وهو جمع ســـــوء. وقرأ مجا ْوَءاِتِهَما ": قرأ الجماعة )ســـــَ حســـــن هد وال" ســـــَ
َتهما( باإلفراد وفتح التاء، وتســــهيل الهمزة بإبدالها واو وإدغام الواو فيها قال العكبري: )ويقرأ بتشــــديد الواو من  وَّ )ســــَ
غير همز، وذلك على إبدال الهمزة واو(. وقرأ الحســن وأبوب جعفر وشــيبة بن نصــاح والزهري والحســن )ســواِتهما( 

 التاء، وهو على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الواو. بتسهيل الهمزة وتشديد الواو وكسر 

قال ابن جني: حكي ســــيبويه ذلك ل ة قليلة، أي تشــــديد الواو، وذكر مثل هذا ابن عطية في المحرر. وقرأ 
َواتهـا( بواو واحـدة وحـذف الهمزة، ووجهـه أنـه حـذفهـ الحســــــــــــــن ومجـاهــد ا وألقى حركتهـا على الواو. وقرأ حمزة )ســــــــــــــَ

 ى اإلفراد وهو الحسن. )سُوأتهما( عل

                                                           

 (.311-2/336معجم القراءات القرآنية، د. عبداللطيف الخطيب ) (45)
 (. 16سورة األعراف اآلية ) (46)
 (. 111 – 114التطبيق الصرفي، د. عبده الراجحي )ص (47)
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وقراءة وورش على مذ به في الواو إذا توســـــــــطت بين الفتح والهمز يكون فيها المد والتوســـــــــو، وكذلك األزرق وأما 
الواو من )ســـــــــــوآتهما( فعنده خالف فيكون ثالثة أوجه فيها: المد، والتوســـــــــــو، والقصـــــــــــر، وهي قراءة األزرق، قال 

 صير تسعة أوجه ...(.وقراءة حمزة في الوقف بوجهين: النشار: )... تضرب في ثالثة الهمزة فت

 اإلدغام. -2  النقل  -1

 أما النقل فهو على الِياس، وأما اإلدغام فهو إلحاق للواو األصلية بالزائد. 

 " َما َنَهاُكَما ": أماله حمزة والكسائي، وخلف. وبالفتح والتقليل قرأ األزرق وورش، والباقون على الفتح. 

َجَرِة ": القراءة بالياء )هذي( عن ابن محيض.   " َهِذِه الشَّ

ابن  بــاس والحســــــــــــــن بن علي والضــــــــــــــحــاك ويحي ابن كثير ة )َمَلَكْين( بفتح الالم. وقرأ " َمَلَكْيِن ": قراءة الجمــاعــ
لعالء كسر ا والزهري ويعلي به حكيم عن ابن كثير وقتيبة عن الكسائي )َمِلَكين( بكسر الالم مثنى ملك، وأنكر أبو

الالم، وقال لم يكن قبل آدم صـــــلى ملك فيصـــــرا ملكين". وقال أبو جعفر النحاس: قراءة شـــــاذة. والقراءة بفتح الالم 
 هي الصواب عند الطبري وال يستجير القراءة ب يرهما. 

َفَياَمَة َفاَل ُت نَلُم َنفن قال الله تعالى: "  َم الن َِ َلَيون َمَواَزيَن النَقســـــن ُْ الن ًَا َوَ نَوَنضـــــَ ين َكاَن َمثنَقاَل َحبََّة مَّنن  ٌد شـــــَ
َنا َبَها َوَكَفى َبنا َحاَسبينَ  َدَل َأَتين  . (48)" َخرن

 " اْلِقْسِو ": قراءة الجماعة بالسين )القسو(. وقرأ بعض القراء )القصو( بالصاد، قالوا: ألجل الطاء.

بالنصـــب على أنه خبر كان الناقصـــة، واســـمها ضـــمير، أي: وإن  " وِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبََّة ": قراءة الجمهور )مثقاَل(
كان العمل مثقال، ومن خردل: صــــفة )حبة(.  وقرأ زيد بن علي وأبو جعفر وشــــيبة ونافع )... مثقال( بالرفع على 

 الفاعلية لـ )كان( التامة. قال الزجاا: " على معنى "وإن حصل للعبد مثقال حبة من خردل أتينا بها". 

 ْرَدْل ": قرأ أبو جعفر بإخفاء النون مع الخاء. " من خَ 

                                                           

 (.16سورة األنبياء اآلية ) (48)
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ا ": قرأ الجمهور )أتينـا( من اإلتيـان أي: جئنا بها. وقرأ ابن  باس ومجاهد وعكرمة وابن جبير وابن أبي  ا ِبهـَ " َأَتْينـَ
 إســــــــــــــحاق والعالء وجعفر بن محمد وابن ســــــــــــــيابة وحميد بن ني  )آتينا( بمد على وزن فاعلنا، من المواتاة، وهي
المجازاة والمكافأة. وقرأ ُأَبي وابن مســـعود )جئنا بها وكأن هذه القراءة تفســـير القراءة الجمهور )أتينا بها(. وقرأ ُحَمْيد 

 . (49)بن ني  )أثينا بها( من الثواب. والفتح والتقليل عن األزرق وورش. والباقون على الفتح

َن النمُ قال تعالى: "  َبُسواَوَكَقَلَك َزيََّن َلَكثيَر مَّ ُدوُهمن َوَلَيلن َل َأوناَلَدَهمن ُشَركاُؤُهمن َلُيرن َرَكيَن َقتن ُهمن َديَنُهمن  شن  . (50)" َعَلين

لمي ببناء للمجهول، ورفع )َقْتُل(: )وكذلك ُزي َن لكثير من المشـــــــــركين َقْتُل أوالدهم  " َزيََّن ": قرأ أبو عبدالرحمن الســـــــــُّ
 شركاؤهم(. 

َرَكاُؤُهْم ": مرفوع بفعل مضــمر دل عليه )ُزين( كأنه لما قال: )ُزيِ ن لكثير من المشـــركين قتُل أوالدهم( قيل: َمْن  " شــُ
ِزيَّنه لهم؟ فقيل: زينه لهم شركاؤهم؛ أي )شركاؤهم( فاعل لفعل محذوف يستدل عليه من )زين( المذكور. وقد حمل 

 سيبويه الرفع على قول الحارث بن نهيك: 

 وُمْخَتِبو" مما ُتطيُح الطوائحُ  ُيْبَك يزيُد ضارع" لُخصومٍة    لِ 

قال ســـــيبويه: "لما قال: ليبك يزيد ... كأنه قال: ليبكه ضــــــارع" أي ضــــــارع: فاعل لفعل محذوف يســــــتدل عليه من 
 . (51))يبك( المذكور

  

                                                           

 (.26 – 7/26معجم القراءات القرآنية، د. عبداللطيف الخطيب )م (49)
 (. 134ة األنعام اآلية )سور  (50)
 (. 234أصول النحو، د. محمد نحلة ) (51)
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 الخاتمة

 

 :  ت إلىمن القراءات القرآنية( خلص لنحويةفي نهاية هذا البحث الذي حاولت فيه تناول موضوع )استنباط القواعد ا

تبين أن القراءات القرآنيــة لهــا أثر في الــدروس النحويــة، وكنــا قــد تعرضــــــــــــــنــا في هــذا البحــث لبعض القراءات أواًل: 
 القرآنية ولي  كلها. 

 أن السماع من أصول النحو، وله ثالثة مصادر أساسية. ثانيًا: 

سائل النحوية التي اختلفت فيها بعض وجهات النظر بين النحاة، كان مرتكزها من خالل ذكرنا بعضًا من المثالثًا: 
 بعض القراءات القرآنية.

اءة بعض اختالف القراء في قر ســـــــور متفرقة من القرآن الكريم  في حنا بالعرة لبعض اآليات القرآنيةأوضـــــــمابًعا: 
 ألفاظها. 

ح عالمين، والذي يعتبر محاولة بســـيطة إليضـــاوبهذا أكون قد أنهيت هذا البحث البســـيو بتوفيق من رب ال
 رسيخها. والنحو العربي في تقعيد قواعده وت -على حدٍ  سواء-، أو الشاذة (  العالقة بين القراءات القرآنية ) المتواترة

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 المصادم والمرا ْ

 

  م2446الدكتور محمد سالم الدرويش، الطبعة األولى االحتجاا النحوي في معاني القرآن، تأليف 
 األشباه والنظائر للسيوطي، تحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم،مؤسسة الرسالة بيروت 
  أصــــــــــــــول النحو العربي، تألف الدكتور محمود أحمد نحلة، الطبعة األولى، دار العلوم العربية، ســــــــــــــنة

 م.1646ه/1146
 بعة الجامعة السورية الطبعة الثانية.أصول النحو، سعيد األف اني، مط 
 الحميد، مطبعة الســــعادة،  اإلنصـــاف في مســــائل الخالف، البن األنباري تحقيق محمد محي الدين عبد

 الطبعة الرابعة.
  التطبيق الصرفي، د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية 

1664   
  ،عني بتصحيحه أوتوبرتزل.  التيسير في القراءات السبع، ألبي عمر الداني 
 القادر رحيم الهنتي، الناشـــــــر جامعة  خصــــــائص مذهب األندل  خالل القرن الســـــــابع الهجري، د. عبد

  م1663 قاريون  بن ازي، الطبعة الثانية
  ،2442القاعدة الل وية والقراءات المخالفة، د. مجدي محمد حسين، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية . 
  دراسـة صـوتية داللية، د. حمدي سلطان العدوي، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة القراءات الشـاذة

   م .2447 األولى
 .القراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية، تأليف: د. محمد سالم حسن، دار الجيل بيروت 
  الــحــكــيــم أحــمـــــــد أبــوزيـــــــان، الــطــبــعـــــــة األولــى الــقــراءات الــقــرآنــيـــــــة الــمــتــواتــرة وأعــالمــهـــــــا، أ. عــبـــــــد ،

 م. 1664ه/1126سنة
  وت بير  الرســــــالة، ة، د. عبدالعال ســــــالم مكرم، مؤســــــســــــةالقراءات القرآنية وأثرها في الدراســــــات النحوي

 م. 1667الطبعة الثالثة 
    ،اللهجــات العربيــة في القراءات القرآنيــة، د. عبــده الراجحي، دار المعرفــة الجــامعيــة   اإلســــــــــــــكنــدريــة

 م.1664
  ،م.1644 عبدالعال سالم مكرم الطبعة الثانية د.أحمد مختار، د.معجم القراءات القرآنية 
  اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والتوزيع. معجم القراءات القرآنية، د. عبد 
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 :ين الســــــــبكي، تحقيق ي ســــــــعيد بن عل منع الموانع عن جمع الجوامع في أصــــــــول الفقه، ل مام تاا الد 
 بيروت.الحميري، دار الكتب العلمية 

  .النشر في القراءات العشر، البن الجزري، طبع دار الكتب العلمية بيروت 


