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 تىجيه القساءاث الشبذة
 ـسآى للفـبًي القـبة هعـيف كت 

 
 اءس

  

 ن                                                           سحر أحمد محمدد. 
                                                 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربيةجامعة تكريت/ 

 ن
... 

والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آله  وصهح    ،نالحمد هلل رب العالمي
 و عد ،أجمعين

تعد القراءات القرآنية مصدرا مهما من مصهادر النحهويين  وصه ها ههوالد عمهى 
 .لذلك التموا  ها وروولا وأوردولا في كت هم .صحة القواعد التي يستن طونها

د أر ههاب النحههو لهههأ أحههٕٚٓوكههان العههالم الماههوي الك يههر يحيههى  ههن زيههاد ال ههراء 
وكههان مؤل هه  الك يههر  معههاني القههرآنأ  ،الكههوفي وسههالطين  وحههاز السهه   فههي عمههم العر يههة

دخههال مسههاال النحههو  ،ولههو مههن أوااههل مهها ألهه  فههي معههاني القههرآن ،هههالدا عمههى ذلههك وا 
 .ومن ثم تقريرلا ، يان المعاني القرآنيةو الكوفي في الت سير 

ضهههم كمههها لهههااال مهههن القهههراءات  وكهههل مهههن يقمهههب لهههذا الكتهههاب الحافهههل يجهههد   هههد
المتواترة والهاذة  أسانيدلا أو محذوفة األسهانيد منسهو ة إلهى أصهحا ها أو ميهر منسهو ة 

كما أن القارئ  د يممس ويالحظ وجهود  .جاءت في موضع الرد أو في موضع الترجيح
لههههههذلك أصهههههه ح كتا هههههه  مصههههههدرا مهمهههههها لكتههههههب  .اختيههههههارات للمههههههام ال ههههههراء فههههههي القههههههراءات

مههها حهههدا  هههي إلهههى أن أدرس توجيههه  القهههراءات القرآنيهههة  الههههاذة ومو ههه  ال هههراء م.القهههراءات
فكان تقسيمي لم حث عمهى محهاورا األول منه  خصهص لعهرض مهنها ال هراء فهي  ،منها

والثالههث خصههص فههي تعضههيد القههراءة  ،والثههاني خصههص فههي رّد  لههها ،عههرض القههراءات
والخههامس  ،حههوي وتهههذيذ القههراءةوالرا ههع كههان عههن المقيههاس الن ،الهههاذة  ههالقراءة المههههورة

 ،خصهههص فههههي مو ههه  ال ههههراء مهههن رسههههم المصهههح  وأثههههر ذلهههك فههههي اختياراتههه  لمقههههراءات
 .وجي  صرفي وصوتي لمقراءات الهاذةوالسادس كان أهتات مجتمعات ت ر ت ما  ين ت

أما المصادر التي اعتمدت عميها فقد تنوعت  ين كتب الت سير كت سير ال حهر 
وأخيرا لذا جهد  ،وأخرى ث تها في ث ت المصادر ،تاب سي وي وكتب النحو كك ،المحيط

ن أخ قت فتمك ط يعة ال هر  .االستطاعة فإن وفقت ف  ضل من اهلل وا 
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ت معالمههههه  فهههههي زمهههههن ا هههههن مجالهههههد لقهههههد عهههههر  عمهههههم ههههههواذ القهههههراءات وتحهههههدد

ن كههان موجههودا   مهه  فقههد ألهه  كتا هه  السهه عة فههي القههراءات المتههواترة وكههذا ٕٖٗ ت لهههأ وا 
 و   تنوعت القراءات القرآنية إلى أكثر من نوع. ، ا آخر سما  الهواذكتا

و ينهمهها أنههواع  ،أعظههم أنواعههها القههراءات المتههواترة والتههي تقا مههها القههراءات الهههاذة
 الصحيح والمست يض. امنها

إن مهها نقههل  طريهه  التههواتر ي يههد القطههع ألن نقمتهه  جمههع عههن جمههع تحيههل العههادة 
مهها نقههل  طريهه  اهحههاد ولههو مهها يسههمى  ههالقراءة الهههاذة  فهههو  أمهها ،ات هها هم عمههى الكههذب

محههل اخههتال   ههين العممههاء وسههيكون مجههال ال حههث  مهههياة اهلل  يههان مهها يخههص أحكههام 
 .القراءات الهاذة وآثارلا في العموم الهرعية
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 :هفهىم القساءاث الشبذة
 :القراءات في اللغة واالصطالح
د إلهى    ر ىأ ولهو أصهل صهحيح وأصهل مادتهها تعهو  ،لي جمع م ردة  هراءة

.. ومنههه  القهههرآن كأنههه  سهههمي  هههذلك لجمعههه  مههها فيههه  األحكهههام .يهههدل عمهههى جمهههع واجتمهههاع
 .أٔ والقصص ومير ذلك

فههالقراءة مههأخوذة مههن  ههرأ يقههرأ  ههراءة و رآنهها فهههي مصههدر مههن  ولههك  ههرأت الهههيء 
ل ظهت ا. وفهي المسهان جهاء معنهى  هرأت القهرآنإٔ إذا جمعت  وضممت  عض  إلى  عهض

 .أٖ    مجموعا
 عضهها  ريهب مهن  ،ذكر عمماء القراءات تعري ات متعددة لهها :وفي االصطالح

 اولناك تعري ات متداخمة لكن أ رزلا ،المقصود وال عض اهخر ي عد  ميال
 القراءات عمم  كي ية أداء كممات القرآن واختالفهها  :تعريف ابن الجزري حيث قال -ٔ

 .أٗ أ لنا م  عزو
 عمهم يعهر   ه  ات ها  النها مين لكتهاب اهلل واخهتالفهم فهي  بأنهااتعريف القسطالني  -ٕ

 .أ٘ الماة واإلعراب والحذ  واإلث ات والتحريك واإلسكان وال صل واالتصالأ

عمههم يعههر   هه  كي يههة النطهه  وأخياارا تعريااف ابااا اللتاااح القالااي ا: قااال انهااا:  -ٖ
 .أٙ لنا م أ  الكممات القرآنية وطري  أدااها ات ا ا واختالفا مع عزو كل وج 

 :الشروذ يف اللغت واالصطالح
وتقهول ههّذ الرجهل  ،ولهو مصهدر مهن ههّذ يههذذ ههذوذا مهت  من مادة  ش ذ ذأ

والت هر   ،أٛ فالههذوذ يهدل عمهى االن هراد والنهدرة ،أٚ إذا ان رد عهن القهوم واعتهزل جمهاعتهم
 .والخروج عن القاعدة واألصول فكل هيء من رد فهو هاذ

فههو عنهد النحهاة ميهر   ،ح يختمه  م هومه  حسهب كهل عمهموالهاذ في االصهطال
فههالقراءات الهههاذة لههي التههي  ،ويختمهه  عنهمهها لههدى عممههاء القههراءات ،عنههد عممههاء السههنة
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وعرفهههت  أنهههها  مهههن فقهههدت ركنههها أو أكثهههر مهههن أركهههان القهههراءة  .تقا هههل القهههراءات المتهههواترة
 .أٜ المق ولةأ

 ...  االجهههزري الهههذي  هههال كمهها عرفهههت  أنهههها كهههل  هههراءة  قيهههت وراء مقيهههاس ا هههن
ومتى اختل ركن من لذ  األركان الثالثة أطم  عميهها ضهعي ة أو ههاذة أو  اطمهة سهواء 

 .أٓٔ أكانت عن الس عة أم عمن لو أك ر منهم
أو ال وج  لهها فهي  ،أو خال ت الرسم ،فالقراءة الهاذة لي التي لم يصح سندلا

ولههو  وجهه  ووافقههت احههد المصههاح   كمهها عرفههت  أنههها كههل  ههراءة وافقههت العر يههة ،العر يههة
 .العثمانية ولو احتماال ولم يتواتر سندلا

القههراءة التههي اوالتعريهه  الههذي تطمههان إليهه  الههن س فههي تعريهه  القههراءة الهههاذة لههو
ولذا التعري  لو الذي  ،صح سندلا ووافقت العر ية ولو  وج  وخال ت رسم المصح 

وأ هو ههامة  ،إٔٔ د    مهمها مكهي القيسهيكمها اعتمه ،وا ن الجهزري ،أٔٔ  اعتمد  ا ن تيمية
 .أٖٔ المقدسي

ولعههل السهه ب فههي تسههميتها  ههالقراءة الهههاذة يعههود إلههى أنههها هههذت عههن الطريهه  
 هذت عن  ا ال ا ن الجزري ،الذي نقل    القرآن حيث نقل  جميع حروف  نقال متواترا
ن كان إسنادلا صحيحا  .أٗٔ أرسم المصح  المجمع عمي  وا 

 :ختطئت القساءتربئت الفساء هي 
لعهههل مهههن المناسهههب فهههي لهههذا الموضهههع ت راهههة ال هههراء ممههها ذلهههب إليههه  كثيهههر مهههن 
 ،ال ههاحثين مههن أنهه  يهههاجم القههراء ويخطههي  ههراءاتهم ويرميههها  الهههذوذ تههارة و ههالولم أخههرى

موضهع الدراسهة وجهدنا أنه   هريء ممها  ألننا ومن خالل مطالعتنا لكتا ه   معهاني القهرآنأ
عههااشأ  ههالهمزة فههي  ولههة تعههالىا   وجعمنهها لكههم فيههها معههايشأأ فعههن  ههراءة   م ،اتهههم  هه 

اليهاء مهن ال عهل فمهذلك لهن  ،ألنهها  معنهى الواحهدة م ِعمهة ، ال تهمز [  الآٔ]األعرا /
نمها يهمهز مهن لهذا مها كانهت اليهاء فيه  زااهدة ..ور مها لمهزت العهرب لهذا وهه ه  .تهمهز وا 
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ة الحههرو  كمهها جمعههوا ِمسههيل المههاء يتولمههون أنههها فعيمههة لههه هها  وزنههها فههي الم ههظ وعههد
و ههد لمههزت العههرب المصههااب وواحههدتها مصههي ة ههه هت  ،أمسههمة ُهههِ     عيههل ولههو م عههل

 .أ٘ٔ   عيمة لكثرتها في الكالمأ
فهو أوال وضح لماذا ال تهمز لذ  الم ظة وه يهاتها  تعميل لاوي صهرفي يق مه  

عمال الماههوي آ خههرًا وال وا ههع الماههة ومنطقههها ثههم أخههذ ي حههث عههن مثههيالت لههها فههي االسههت
في حين نجد كثيهرًا  ،أن  رمى القراء  الولم والقراءة  الخطأ يعني ذكر  لم ظة  يتولمونأ

فقهد  ،من عممهاء العر يهة وألهل الت سهير رمهى القهراءة  هالولم وال عهد عهن الماهة وفصهاحتها
رد وت عههه  الم ههه ،أٙٔ لههههأ  الخطهههأ ورمهههى نافعههها  الجههههل  العر يهههةٜٕٗوصههه ها المهههازني  ت

لههأ ٖٓٔوأخهرج الط هري  ،أٚٔ لهأ فامّهط القهراءة وأتههم نافعها  عهدم الدرايهة  العر يهة ٕ٘ٛ 
واألعر  دون  ،القراءة من ال صيح وزعم أن  األولى أن يحمل كتاب اهلل عمى األفصح

 .أٛٔ أالمنكر والهاذ
لى لذا ذلب النحهاس   لههأ فمحهن القهارئ  هها ألن الواحهدة معيههة زيهدت ٖٖٚوا 

ولههههي سههههاكنة فعنههههد الجمههههع صههههار التحريههههك واج هههها ال سهههه يل إلههههى   ،الجمههههععميههههها ألهههه  
 .أٜٔ وحركت الياء ألن األل  ال تحرك ،الحذ 

. ورأى مكي  ن أ ي طالهب إٔٓ القراءة في هواذ الهمز لهإٜٖٔ وذكر ا ن جني
 .إٕٔ لمزلا  عيد جداً  ألهٙٔٙ كذلك وص  العك ري ،إٔٔ لهأ أن في القراءة  عداٖٚٗ 

لههأ فمهم يهذكر القهراءة  هل ذكهر أن لمهز لهذا ومثيالته   ممهط ٓٛٔأما سهي وي    
 ، ولههم يهمههزوا  مقههاول ومعههايش ألنهمهها ليسههتا  االسههم عمههى ال عههل فتعههتال عميهه  :إذ  ههال

نمههها لهههو جمهههع مقالهههة ومعيههههة  وأصهههمهما التحريهههك .. فأمههها .فجمعتهمههها عمهههى األصهههل ،وا 
نما لي م عمهةة وذلك أنهم تولموا أن مصي  ، ولهم  مصااب  فإن  ممط منهم  ،فعمية وا 

 .إٔٗ و د ُعّد  ول  لذا أصال في لذ  المسألة ،أٖٕ أمصاوب او الوا



 
 

622 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 قي أن نقهولا أن لهذ  القهراءة ههاذة مهن جهتهين األولهى ههذوذ مهن حيهث السهند 
واألخهههرى ههههاذة فهههي القيهههاس النحهههوي ألنهههها مخال هههة لمقيهههاس عنهههد النحهههاة ممههها أدى إلهههى 

 ووزن  م اعههلأ وزنههها أ معيهههة همههز ألنههها جمههعرفضههها نألن القيههاس يقتضههي أن ال ت
ألنهها  ،وأصمها َمْعيُههَةأ  ثم ألقيت حركة اليهاء عمهى العهين والمهيم زااهدة  فعم أ  معيهةأ

 .إٔ٘ من العيش ال يحسن لمزلا عندلم
 ور ما لمزت العرب لهذا وهه ه ... اوتممس لها ال راء وجها من العر ية إذ  ال

ف  من المحدثين د.حسام النعيمي ال راء فيما ذلب إلي  مهن ووا ،إٔٙ لكثرتها في الكالمأ
والههى  إٔٚ أن لههذ  القههراءة ومثيالتههها جههاءت عمههى القيههاس الخطههأ الههذي يههؤدي إليهه  التههولم

 .لذا نميل في تخريا القراءة وتوجيهها
  الزجاجههة كأنههها كوكههب   ُدرِّىءأ فههي  ولههة تعههالىا وفههي توجيههه  لقههراءة عاصههم

الهههدال والمهههد والهمهههز  هههالا  هههإن ال وجهههود لهههوزن  ُفع يهههلأ فهههي  [ يضهههمٖ٘أ ]الثهههور/أدرى
نمهها لههو أعجمههي  ههااال وال تعههر  جهههة ضههم أولهه  ولمهه  وال يكههون فههي الكههالم  ،العر يههة وا 

ُفعيل إال أعجميا فالقراءة إذا ضمت أول  ولمهز  وال يكهون فهي الكهالم فعيهل  إال أعجميها 
ذا ل مزتهه  كسههرت أولهه  ومههن العههرب مههن فههالقراءة إذا ضههمت أولهه  ولمههز  يتههرك الهمههز وا 

 إٔٛ كوكب ِدر ي فينسب إلى الدذر فيكسر أول  وال يهمز كما  الوا ُسْخرى وسهِهخرى ايقول
فهههو يقههرر أن القههراءة عمههى وزن ولههيس عمههى أوزان العر يههة ثههم  حههث فههي لهجههات العههرب 

ألنه  مما يماثهل لهذا الهوزن  وذلهب النحهاس إلهى عهدم جهواز القهراءة يضهم الهدال والهمهز 
لكهههن سهههي وي  نقهههل عهههن االخ هههش  الك يهههر  أٜٕ لهههيس فهههي كهههالم العهههرب اسهههم عمهههى  ُفعيهههلأ

ويكهون عمهى  فعيهلأ ولهو  ميهل   :لهأ عن العرب لذا الوزن الهذي أنكهرو ، إذ  هالٚٚٔ 
كوكهههب ُدر ىء ولهههو  احهههدثنا أ هههو الخطهههاب عهههن العهههرب و هههالواأفهههي الكهههالم  هههالوا  الُمّريههه 

ل ههظ آخههر عمههى لههذا الههوزن لههو الُعم يههة إذ  لهههأٖٖٚ وزاد أ ههو عمههي ال ارسههي  أٖٓ أصهه ة
 .أٖٔ الُعم يةأ إال ترا  من عالأ  ومما يمكن أن يكون من لذا ال ناء  ولهم  ا ال

نما لو يحكم القياس  وفي رأينا المتواضع أن ال راء ال يخطي من حيث الماة وا 
السهههماع عمهههى النحهههوي ويت عههه  عمهههى الهههرمم مهههن كونههه  إمهههام نحهههاة الكوفهههة الهههذين يام هههون 

 القياس في معظم مساال الماة والنحو.
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 :تعضيد القساءة الشبذة ببلقساءة املشهىزة
مههن المعهههرو  أن مصهههطمحات عمههم القهههراءات لهههم تكههن معروفهههة أو مسهههتقرة فهههي 

والقهههارئ لكتا ههه   معهههاني القهههرآنأ يجهههد كثيهههر مهههن القهههراءات األحاديهههة وميهههر  ،عههههد ال هههراء
وعمههى القههراءات المرويههة  ،المرويههة عههن  عههض القههراء المههههورة المهههتممة عمههى القههراءات

أما منها ال راء حيال لذ  القراءات فهو  ،عن  ارئ واحد  د ينص ال راء عمى ت رد   ها
 اينقسم عمى  سمين

 .أٖٗ أو  الماات أي المهجات ،أٖٖ أو  الهعر إٖٔ يحتا لها  القرآن :األول
 ،ال  ما يهتهي  من وجهو ي دي عدم الحماسة أو الرفض لها ألنها تخ  :اآلخر

أو وفيهههه   هههه ح فههههي  أٖ٘ أويع ههههر عههههن ذلههههك  ع ههههارات مختم ههههة  كقولهههه ا وال يعج نههههي ذلههههك
أو يمجههههأ إلههههى القيههههاس كمهههها  ههههاس  ههههراءة ألههههل  .أٖٚ و ههههد يههههذكر  ههههال تعميهههه  أٖٙ العر يههههةأ

 الا لههذ  كممهة كثههرت  ، كسهر الهدال عمههى  هولهم  ِإ ِهلأ }ٕال اتحههة/{أ أال دو  الحمهِد ِلمه 
العهرب حتهى صهارت كاالسهم الواحهد فثقهل  عمهيهم أن يجههتمع فهي اسهم واحهد  عمى ألسهنة

ووجدوا الكسرتين  د تجتمعان في االسم الواحد مثل  ِإ ِهلأ فكسهروا  ،ضمة   عدلا كسرة
 .أٖٛ الدال ليكون  عمى المثال من أسمااهمأ

أخذ  ل ي ،وال ي ر  ال راء مال ًا  ين وجو  لذ  القراءات و ين القراءات المههورة
مهها دامههت توافهه  مقياسهه   أٔٗ و الحسههن ،أٓٗ و  هههو لاههة ،أٜٖ  ههها جميعهها يصهه ها  ههالجودة

و هد يههتد  ،إٔٗ و د نجد  أحيانًا ي ضل  عض وجولهها عمهى القهراءات المهههورة ،النحوي
فههو  ،أٗٗ و هالولم ،أٖٗ مقياس  النحوي فتقسو ع ارت  فيرمي  عض لذ  القهراءات  هالامط

 ههراءات القههرآن ولااتهه  رام ههًا فههي   ولههها  لكنههها إن ا تعههدت يسههعى داامههًا إلههى اسههتيعاب  
 .كثيرًا عن ذلك فال يتورع عن رفضها

ومههن أمثمههة القههراءات الهههاذة التههي جههاء عمههى ذكرلهها ال ههراء  و َوالهها   ههالقراءات 
فهههي  ولههه   أو هههراءة الحسهههن  َننَههههرلا ، هههراءة ا هههن ع هههاس  ُننِههههرلاأ ،المهههههورة  والمتهههواترة



 
 

622 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 }ٕٕع س /{ثم إذا هاء أنهر أ  (محتجا  قول  تعالىا  }  ٜٕ٘ال قرة/{ أ ننهرلااتعالى
 .أ٘ٗ أنهر اهلل الموتى  فنهروا إذا حيواأ ا والوج  أن تقول افقال

  حقيهٌ  عمهى  او راءة  ع د اهلل  حقيهٌ   هأن ال أ هول عمهى اهللأ فهي  وله  تعهالى
والعهههرب  ،يضههه  جعمهههها  حجهههة مهههن  هههرأ  عمهههىأ ولهههم  }٘ٓٔاألعهههرا / {أ أأن ال أ هههول

وجات عمهى حسهنٍة و حهاٍل  ،و القوس ،رميت عمى القوس ،تجعل ال اء في موضع عمى
 .أٙٗ حسنٍةأ

 :هٌهج الفساء يف عسض القساءاث
لهو كتهاب ت سهير هي الهذكر الحكهيم  أمما ال هك في  أن كتاب  معهاني القهرآن

و مادته  الرايسهة فمهم تكهن  لهي محهور الكتهاب أ ،ذكر مؤل   في ثنايها  القهراءات القرآنيهة
و هد أت ههع ال هراء منههالا مختم هة فههي عرضه  لمقههراءات   ، هل لههي ممها يسههتكمل  ه  المؤلهه 

 اوعمى النحو اهتي
 :أسبًيد القساءاث وطسيقت إيسادهب :أوال

وعمهى  ،من المعرو  أن أحهد ههروط   هول القهراءة أو ردلها لهو  صهحة السهندأ
 ااء في إيراد األسانيد وذكرلا عمىالرمم من ألمية لذا الهرط فقد أختم  منها ال ر 

 وحدثني  يس  ن  مثل  ول ا ،يروى القراءات عن الصحا ة  األسانيد الثا تة عنهم -ٔ
مقهههدم  }ٙالمااهههدة/{ر يهههع عهههن عاصهههم عهههن ع هههد اهلل  هههن مسهههعود أنههه   هههرأ  وأرجمكهههمأ 

 .أٚٗ ومؤخرأ
ف ههي  ههراءة عاصههم  ، ههد يسههو  اإلسههناد ثههم يههأتي  صههياة تههدل عمههى تضههعي  السههند -ٕ

 خهههتم اهلل عمههى  مههو هم وعمهههى سههمعهم وعمهههى  ا النصههب فهههي  ولهه  تعههالى اوةأ مههه
وزعهم أن  ،  رألها عاصهم فيمها حهدثني الم ضهل ا هال }ٚال قهرة/{أ صارلم ِمههاوةٌ أ 

 .}ٕٕالوا عة/{ أٛٗ أأعاصما أخذلا عمي  مرتين  النصب وكذلك  ول   وحور عين
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

أو  هههد يسهههو   ،خةال يصهههرح أحيانههها  اسهههم الههههيث  هههل يقهههول حهههدثني  عهههض المههههي -ٖ
 حهههدثني ههههريك عهههن أ هههي  انحهههو  ولههه  ،اإلسهههناد ثهههم يهههذكر أنههه  لهههم يسهههمع منههه  ههههياا

وزلير  هن معاويهة  أ هو خثيمهة الجع هي عهن أ هي  ،و يس عن أ ي إسحا  ،إسحا 
 يهل لم هراءا  ،إسحا  عن ع د اهلل  هن مسهعود أنه   هرأ  َههَقاَوتناأ  هأل  وفهتح الههين

وذلههك فهي  ولهه   أٜٗ أنههي لهم اسههمع مهن زليههر ههياايهها لهؤالء إ اأأخ هرك زليههر ق فقهال
 .}ٙٓٔالمؤمنون/{تعالىا  الوا ر نا مم ت عمينا هقوتناأ

 د ي ين ما و هع فهي اإلسهناد مهن انقطهاع أو أ ههام  رجهل ولهذان يهدالن عمهى عممه   -ٗ
 وحههدثني  عههض المهههيخة عههن  انحههو  ولهه  ،أٓ٘ وحرصهه  عمههى نقههل العمههم كمهها  ماهه 

 أظن  لسممي أن عميًا  رألا أمثال الجنةأ  ال ال راءاالكم ي عن أ ي ع د الرحمن ا
والجماعة عمى  ، ال وجاء عن أ ي ع د الرحمن ذلك ،دون أ ي ع د الرحمن رجالً 

  مثهههُل الجنهههة التهههي ُوِعهههد المتقهههونأ اوذلهههك فهههي  ولههه  تعهههالى أٔ٘ أكتهههاب المصهههح 
 .} ٖ٘/الرعد{

 نحههو  ولهه ا ،راب هد يههذكر طههر  اإلسههناد وي هين مهها و ههع فيهه  مهن اخههتال  أو اضههط -٘
 فأمهها الم ضههل فقههالا ،والم ضههل الضهه ي عههن األعمههش عههن إ ههراليم ، حههدثني  ههيس

عهن رجهل عهن ع هد اهلل  هال   هرأ رجهل عمهى  و هال  هيسا ،عن عمقمة عن ع هد اهلل
 }ٕٔالطههور/{ أ والههذين آمنههوا وات عههتهم ذريههاتهم  إيمههان ألحقنهها  هههم ذريههاتهم ع ههد اهلل

 .إٔ٘ أوحيد ال فجعل ع د اهلل يقرؤلا  الت
 :ثبًيب ًسبت القساءاث وعسضهب

 وحدثني  انحو  ول  ،من  راءات  أ أورد ال راء في كتا   مما ُأثر عن الرسول -ٔ
أ  عد أوحي إلى الن ي   اح ان عن الكم ي عن أ ي صالح عن ا ن ع اس  ال

وكان عاصم يكسر ما كان من  أا تصاص أمر الجن  وأن المساجد هلل فال تدعوا
 .أٖ٘ أوي تح ما كان من الوحي ، ول الجن
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

و د يجمع ما في الكممة من وجو  في  ،يذكر كل  راءة في مكانها ولو الاالب -ٕ
ومنها  ولؤلؤًاأ  ،وأمثمة لذا النها كثيرة في كتا   ،الموضع الذي وردت في 

و رأ  ، رأ ألل المدينة لذ  والتي في المالاكة  ولؤلؤاأ  األل   ا ال }ٖٕ/الحا{
ورأيتها في مصاح  ع داهلل والتي في الحا خاصة  ،ما  الخ ضاألعمش كمتيه

 ولؤلؤاأ وال تهجأة وذلك أن مصاح    د أجرى الهمز فيها في كل حال إن كان 
والتي في المالاكة كت ت في مصاح نا  ،ما   مها مكسورًا أو م توحًا أو مير ذلك

 ،ص هما جااز ولؤلؤأ  اير أل  والتي في الحا  ولؤلؤاأ  األل  فخ ضهما ون
 .أٗ٘ أمن التي في المالاكة –لمكان األل   –ونصب التي في الحا أمكن 

وعنهدما تتكهرر فإنه  يهذكر  ،كثرًا ما يتوسع في هرح القراءة في أول موضع ترد في  -ٖ
ويههير إلهى أن الكهالم عميهها  هد  ،ما  يل فيها لاة أو ت سهيرًا عمهى وجه  االختصهار

اي أنههم يهؤثرون النصهب إذا حهالوا  ينها ل عهل وزعهم الكسها  ومثال ذلك  ول ا ،س  
يتولمههون إذا حههالوا  ،لههو ضههارب فههي ميههر هههيء أخهها  اوالمضهها   صهه ة فيقولههون

وال  زيهن  }ٚٗإ هراليم/{  ينهما أنهم نّونوا وليس  ول من  هال  مخمه  وعهد  رسهم أ
 ، ههيء و هد فسهر ذلهك }ٖٚٔاإلنعام/{ ألكثير من المهركين  تل أوالدلم هركاؤلم

 و ألل المدينة ينهدون  ول اونحوي
                       فزججتهاااااااااااااااااااااااااااا  ت  نااااااااااااااااااااااااااااا

 ن
اااااااااااااز اا                        زج القلااااااااااااوه أبااااااااااااي   

 ن
 .أ٘٘ َزج  القموِص أ و َمَزاَد أ  اوالصواب ، اطل ا ال ال راء

ومثهههال ذلهههك  ولههه ا  والعهههرب  ،و هههد يحيهههل عمهههى الموضهههع األول مهههن ميهههر ت سهههيرلا
فمههن ذلههك  ههول اهلل تعههالىا حتى  ،ب فممهها و حتههى إذاأ وتمقيهههاتههدخل الههواو فههي جههوا

وكهٌل  }ٖٚالزمهر /{وفي موضع آخهر  وفتحهتأ  } ٔٚالزمر /{ أإذا جاؤولا فتحت
 }ٓٚيوسههه /{وفهههي  هههراءة ع هههداهلل  فممههها جههههزلم  جههههازلم وجعهههل السهههقايةأ ،صهههواب

 .أٙ٘ أوفي  راءتنا  اير واو و د فسرنا  في األن ياء
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 ،ويعمههل ذلههك ، ههراءة فههي موضههع واختالفههها عههن  هها ي المواضههعي ههين ال ههراء مجههيء  -ٗ
ألمههز  فههي كههل القههرآن إال فههي   وسههألت ال ههراء عن هههانأ فقههالا ومثههال لههذا  ولهه ا

وهههان  فههي كههل يههوم أن يميههت ميتهها  ،ألنهه  مههع آيههات ميههر مهمههوزات ،سههورة الههرحمن
 .أٚ٘ فيما ال يحصى من ال علأ ،وياني ذا وي قر ذا ،ويولد مولودا

 هن س الم هظ  أ عمى صحة ل ظ  راءة  ما ورد من حهديث الرسهول الكهريميستدل  -٘
 حدثني الكسااي عن رجهل مهن  نهي أميهة يقهال له  سهعد  هن يحيهى  ان ومثال   ول 

 ، هال تح }٘٘الوا عهة/{ أ ال سمعت ا هن جهريا يقهرأ  فههاِر ون َههرب الههيم ،األموي
ماههك أن رسههول اهلل  ههال فههذكرت ذلههك لجع ههر  ههن محمههد  ههالاأَو ليسههت كههذاكقأما  

 فقهههال لهماإنهههها أيهههام أكهههٍل  ،أ  عهههث ُ هههديل ا هههن ور هههاء الخزاعهههي إلهههى ألهههل منهههى
 .أٛ٘ أوَهرٍب وِ عال

 القساءاث 
 
د
َ
 هٌهج الفساء يف ز

كذلك لهم يردلها جميعهها  هل أخهذ مها وافه  مقياسه   ،لم يأخذ ال راء  كل القراءات
د اختمهههه  منهجهههه  فههههي رد و هههه ،النحههههوي أو وافهههه  ت سههههير  الماههههوي وتههههرك مهههها خههههال  ذلههههك

 االقراءات وعمى النحو اهتي
وال  ،أنهه   ههد يههرد  ههراءة مهها  سهه ب هههذوذلا ومهها يترتههب عميههها مههن معنههى فاسههد ل يههة -ٔ

 ههال ويقههرا  81}يوسهه /{ إن ا نههك َسههَر أ ا  وله  انحههو  ولهه  ،تثريهب عميهه  فههي ذلههك
سههر   ولههم وكأنهه  ذلههب إلههى أنهه  ال يسههتحل أن يُ  ،ألنههها هههاذة ، ُسههرِّ أ وال اهههتهيها

 .أٜ٘ يسِر أ
ومثاله  توجيهه   مها  ،ويحهدد الط قهة التهي و هع فيهها الهولم ، د يرد  راءة ما ويولنهها -ٕ

أ  و هد خ هض اليهاء مهن  وله   ا هال } ٕٕإ راليم/{أنا  مصرِخُكم وما أنتم  مصِرِخي 
أ األعمش ويحيى  ن وثاب جميعا ..  ال ال راءا ولعمها من ولم القراء .  مصِرِخيِّ

ولعمههه  ظهههن أن اليهههاء فهههي  ،ة يحيهههى فأنههه   هههل مهههن سهههمم مهههنهم مهههن الهههولممهههن ط قههه
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

ممهها تههرى  ،  مصههرخيأ خافضههة لمحههر  كمهه  واليههاء مههن المههتكمم خارجههة عههن ذلههك
له  مها تهولى وُنِصهِم  جههنم أنهم أولموا في   ول ا واهلل  –ظنهوا  }٘ٔٔالنسهاء/ { أ نو 

زم ال عههل   مههها و ههد أنجهه ،والهههاء فههي موضههع نصههب ،أن الجههزم فههي الهههاء –أعمههم 
 أومهههههها تنزلههههههت  هههههه  الهههههههياطون( وممهههههها أولمههههههوا فيهههههه   ولهههههه ا ، سههههههقوط اليههههههاء منهههههه 

 .أٓٙ .أ}ٕٓٔالهعراء/{
والقيههاس الماههوي عمههى الههرمم مههن أن القههراءة سههنة  ، ههد يههرد القههراءة لمخال تههها النحههو -ٖ

مت عة ال يردلا  ياس لوي أو نحهوي ال سهيما إذا األمهة أط قهت عمهى   ولهها و  هول 
المعههههرو  أن أصههههل   ههههول القههههراءة أو ردِّلهههها لههههو التمقههههي والروايههههة ال  ون ،معنالهههها

ومثال ذلك  راءة  واألرحاِمأ  هالخ ض فهي  وله   ،التعميل النحوي وال القياس الماوي
 هال ال راءا حهدثني ُههريك  }ٔالنساء/{تعالىا واتقوا اهلل الذي تساءلون    واألرحامأ

 ههال ولههو كقههولهم  ههاهلل   األرحههامأ ههن ع ههداهلل عههن األعمههش عههن ا ههراليم أنهه  خ ض
و ههههد ُكنههههي  وفيهههه   هههه ح ألن العههههرب ال تههههرد مخ وضههههًا عمههههى مخ ههههوض ،والههههرحم

نما يجوز لذا في الهعر لضيق أ  .أٔٙ عن ...وا 
ومثالهه  فههي توجيهه  القههراءة  ، ههد يههرد  ههراءة لكونههها مخال ههة لمت سههير أو إلجمههاع القههراء -ٗ

 ال يسههههأل ذو  را ههههة عههههن  }ٓٔالمعههههارج/{  ولهههه  تعههههالىا  وال يسههههأل حمههههيم حميمههههاأ
 ،ثههم ال تعههار   عههد تمههك السههاعة ،ولكههنهم يعرفههونهم  ال نههاء لممجهههول سههاعة ، را تهه 

أيهههن حميمهههكق ولسهههت اال يقهههال لحمهههيم أو هههد  هههرأ  عضههههم  وال ُيسهههال حمهههيٌم حميمههها
 .إٔٙ أألن  مخال ة لمت سير وألن القراء مجتمعون عمى  يسألأ ،أهتهي ذلك

ورسم المصح   ،رسم المصح  وال يذلب إلى مخال ت تقدم أن ال راء كان يحترم  -٘
ومثالهه  توجيههه  لمقههراءة فههي  ولهه   ،كههان سهه  ا فههي رد  عههض القههراءات لمخال تههها لهه 

ألنهها محذوفهة  أ ولم يقهل  فمها آتهاني اهلل  الا }ٖٙالنمل /{  فما آتاِن اهللأ اتعالى
اليههاء والههواو  فمهها كههان ممههن يسههتجيز الزيههادة فههي كتههاب اهلل مههن ،اليههاء مههن الكتههاب
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الالتهههههي يحهههههذفن مثهههههل  ول ا ويهههههدعو اإلنسهههههان  الههههههرأ فيث هههههت الهههههواو وليسهههههت فهههههي 
   إت اع المصح  إذا وجدت له  وجهها  ،المصح ... ولست أهتهي ذلك وال آخذ

 .أٖٙ أو راءة القراء أحب إلي من خالف  ،في كالم العرب
ا ههن ع ههاس وا ههن ومثههال ذلههك  ههول ال راءا وأمهها  ، ههد يههرد  ههراءة وال يههذكر سهه ب الههرد -ٙ

 }ٗٔالنمههل/{أمسههعود فقههاالا  ههد  ههال اهلل عههز وجههل  وجحههدوا  ههها واسههتيقنتها أنُ ُسههُهم
فقهال أخال ه  أههد  ، هرأ الكسهااي  هالرفعاو هال  عضههم ،وال تح أحهب إلهي ا ال ال راء
 .أٗٙ أالخال 

 :هىقف الفساء هي زسن املصحف
ذلههههههب أحههههههد ال ههههههاحثين المحههههههدثين إلههههههى أن ال ههههههراء كههههههان مترخصههههههًا فههههههي رسههههههم 

موضهع الدراسهة   أ ناء عمى ع ارات  التي زخهر  هها مؤل ه   معهاني القهرآن ،أ٘ٙ المصح 
ن كان مخال ًا لمكتابأ اكقول  لكننا وجدنا  من الممتزمين  ،أٙٙ  ولو جااز في العر ية وا 

ن كانت  عض ع ارات  أوحت   ايهر ذلهك فههو راجهع إلهى كونه  نحويهًا  رسم المصح  وا 
ودليمنهها عمههى مهها نقههول كثههرة ت يانهه  ل وجهه  النحويههة التههي تحتممههها  ،مؤسسههًا لنحههو الكوفههة

ولهههو يعمهههل مقياسههه  النحهههوي عمهههى القهههراءات المهههههورة وميهههر  ،اهيهههة أو القهههراءة المرويهههة
هههه  ومهههن أمثمهههة تعظيمههه  لرسهههم المصهههح  واحترامههه  لههه  توجي ،المهههههورة عمهههى حهههد سهههواء

 إن الهذين ك هروا ومهاتوا ولهم ك هار عمهيهم لعنهة  القراءة الحسن أجمعونأ في  ول  تعالى
ن كههان  اإذ  ههال }ٔٙٔال قههرة/{اهلل والمالاكههة والنههاس أجمعههينأ  ولههو جههااز فههي العر يههة وا 

 .أٚٙ أمخال ًا لمكتاب
 .}ٜٜاألنعام/{ أِ نوان  من النخل من طمِعهااوعندما جاء عمى  يان  ول  تعالى

ولهههو  ،ألن المعنهههى ومهههن النخهههل  نوانههه  دانيهههة ، الوجههه  الرفهههع فهههي القنهههوان ال ههها
وال يقهههرأ  هههها لمكهههان  ،نصهههب وأخهههرج مهههن النخهههل طمعهههها  نوانههها دانيهههة لجهههاز فهههي الكهههالم

 .أي يقصد رسم المصح  وعدم جواز مخال ت  أٛٙ أالكتاب
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  هد  ا هال }ٖٙطه /{ أ إن لهذان لسهاحران اوعندما جهاء عمهى  يهان  وله  تعهالى
 .أٜٙ ألكننا نمضي عمي  لاال نخال  الكتاب ،اختم  في  القراء فقال  عضهم لو لحن

 ا ال ألهأ إن لذين لساحرانٗ٘ٔوفي توجيه  لقراءة أ ي عمرو  ن العالء  ت
 .أٓٚ أ ولست أهتهي عمى أن أخال  الكتاب

فمههن خههالل مهها عرضههنا لهنهها نجههد أن ال ههراء كههان يحتههرم الرسههم القرآنههي ويقدسهه  
 .إلى الترخص    أو إلى مخال ت  ولم يذلب

 :فساءاملقيبس الٌحىي وتشرير القساءاث عٌد ال
 ،مههن المعههرو  أن ال ههراء أحههد المؤسسههين لمههنها  السههماع ويام هه  عمههى القيههاس

ن كههان مهها يعضههدلا مههن كههالم العههرب هههالد واحههد وذلههك  وأنهه  يقعههد القواعههد النحويههة وا 
 . راءة والقراءة ُسنة مت عة متأت نتيجة لكون معظم نحاة الكوفة كانوا ألل

ولما كان األمر كذلك فال مرو من أن نجهد ال هراء ولهو عمهى مها لهو عميه  مهن 
عمم  العر ية ودراية  أسهالي ها فهي القهول ههعرًا ونثهرًا زيهادة عمهى أنه  أحهد ألهم مهن أرسهى 

لكن عمى الرمم مما تقدم فقد نجد ال راء يامب القياس النحوي فهي  ،منها النحو الكوفي
كما جاء في  يان  لقراءة  ول  تعالىا واتقوا اهلل الذي تساءلون  ه   ،حكم  عمى  راءة ما

 .أٔٚ ولي  راءة حمزةأ جر  األرحام }ٔالنساء/{ أواألرحامَ 
وفيهه   ، لههو  ههولهم  ههاهلل والههرحم اونسههب ال ههراء القههراءة إلههى إ ههراليم النخعههي  ههال

و ههد  ههال الهههاعر فههي  ،عنهه   هه ح ألن العههرب ال تههرد مخ وضههًا عمههى مخ ههوض و ههد كنههي
 اجواز 

                   ُنع لَّااااااث فااااااي  ياااااال السااااااواري ساااااايوفنا
 ن

           و اااااا بينهاااااا وال عااااا  ن حاااااوط نلاااااان ف 
 ن

نما يجوز لذا في الهعر لضيق أ  .إٔٚ وا 
فقههد َرّد  ،وأثههارت  ههراءة الخ ههض خالفههًا طههويال  ههين نحههاة ال صههرة ونحههاة الكوفههة

ا تتعههارض مههع القاعههدة النحويههة التههي ال تجيههز العطهه  عمههى نحههاة ال صههرة القههراءة ألنههه



 
 

622 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
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الضههمير المجههرور مههن ميههر إعههادة لمخههافض ألنهه  معهه  كالهههيء الواحههد إال فههي ضههرورة 
. وال راء في توجيه  لمقراءة يت   مهع رأي نحهاة ل صهرة ويت هع القاعهدة النحويهة أٖٚ الهعر

رلم يق هههل لهههذ  القهههراءة ويام هههها عمهههى مههها ُنقهههل ولهههو  ههههذا يخهههال  أصهههحا   فقهههد كهههان سهههاا
ويحههتا  ههها ويههدعم حجتهه   مهها ورد مههن هههوالد العر يههة فقههد ذلههب الكسههااي إلههى إجازتهه  

وأحتا الكوفيون لمقارئ  أن أضمر الخهافض واسهتدلوا  هأن العجهاج  هن رؤ هة  ،أٗٚ مطمقاً 
وجهههها  عضهههم   ، خيههرٍ ايريههد ،خيههٍر عافههاك اهلل اكيهه  تجههدك ق يقههول اكههان إذا  يههل لهه 

 .أ٘ٚ واتقو  في األرحام أن تقطعولااد  ها ان المقصو 
والهرازي  أٙٚ ألهه٘ٗٙوأجاز لذ  القراءة أي  راءة الكسر أ و عمهي الههمو ين  ت 

لههم يههأت  هههذ  القههراءة مههن عنههد ن سهه   ههل   - أي حمههزة – والظههالر أنهه   ا ت هأ  قولهه 
روالهها عههن رسههول اهلل  صههمى اهلل عميهه  وسههممأ وذلههك يوجههب القطههع  صههحة لههذ  الماههة 

القيههاس يتضههاءل عنههد السههماع ال سههيما  مثههل لههذ  األ يسههة التههي لههي أولههن مههن  يههت و 
العنك وت والعجب من لؤالء النحاة أنههم يستحسهنون إث هات لهذ  الماهة   يتهين مجههولين 
وال يستحسنون إث اتها  قراءة حمزة ومجالد مع أنهمها كانها مهن أكها ر عممهاء السهم  فهي 

 .أٚٚ عمم القرآنأ
 ا ضهم الهزاي فهي  وله  تعهالى أ راءة ا ن عامر  وكذلك ُزين وكذلك عندما وج 

 وفههي  ا ههال }ٖٚٔاألنعههام /{أ وكههذلك َزّيههن لكثيههر مههن المهههركين  تههل أوالدلههم هههركااهم
مصهههاح  ألهههل الههههام  ههههركايهمأ  اليهههاء فهههأن تكهههن مث تهههة عهههن األولهههين فين اهههي أن يقهههرأ 

يهنأ فمسهت  أعهر  جهتهها إال .. فهإن كهانوا يقهرؤن  زَ . ُزينأ وتكون الههركاء لهم األوالد
.. ولههيس  ههول مههن ... فهههذا وجهه .أن يكونههوا فيههها آخههذين  ماههة  ههوم يقولههون أتيتههها ِعهههايا

 اإنما أرادوا مثل  ول الهاعر ا ال
 ن                    فزججتها ز ج القلوه أبي   ز اا ...

 .أٛٚ يةأ هيء ولذا مما كان يقولوا نحويو ألل الحجاز ولم نجد مثم  في العر 
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ف ي  راءة ا ن عامر فصل  ين المضا    تُلأ ولو مصدر إضافة إلى فاعم  
ولهههو أمههههر منعهههه   ، أوالدلههههمأ ولههههو م عهههول  هههه  هوفصهههل  ههههين المتضهههاي ين  هههههركااهمأ  ههه

 ،ال صههريون والقاعههدة عنههدلم عههدم ال صههل  ههين المتضههاي ين  ايههر الظههر  وحههر  الجههر
 ،أٜٚ ذ  القهراءة وميرلها مهن ههوالد الهههعرأمها الكوفيهون فقهد أجهازوا ذلهك اعتمهادا عمهى له

وال  }ٚٗإ هراليم/{ أ وليس من  ال  مخم  وعد  رسم  اولذا ما رفض  ال راء و ال عن 
 .أٓٛ  هيءأ }ٖٚٔاألنعام/{ أ ُزين لكثير من المهركين  تل أوالَدلم هركااهم
لهههههأ أيضهههها إذ  الا ذلههههك فههههي كههههالم ٖٓٔالمضهههها  والههههم ورفضههههها الط ههههري  ت

ورفضهههها أيضههها أ هههو ع يهههدة إذ  هههالا ال أحهههب  هههراءة ا هههن  أٔٛ أيهههر فصهههيحالعهههرب   هههيح م
و  حههها ا ههن خالويهه   ،أٖٛ لهههأٖٖٚولحنههها النحههاس   ،إٔٛ عههامر لمهها فيههها مههن االسههتكرا أ

لههأ قول ا لذا   هيح فهي ٖٖٚوأيد  أ و عمهي ال ارسهي  ،أٗٛ  ولو   يح في القرآنأ ا قول 
ب مكهي  هن أ هي طالهب إلهى أن  فيههها وذله أ٘ٛ االسهتعمال ولهو ُعهدل عنهها لكهان  أولهىأ

ضهههع ا لمت ريههه   هههين المضههها  والمضههها  إليههه  لهههها إنمههها يجهههوز مثهههل لهههذا الت ريههه  فهههي 
 .أٙٛ ..  عيد فإجازت  في القرآن أ عدأ.ولو ...الهعر

ورّد عميهههه  أ ههههو حيههههان  ،أٚٛ لهههههأالقراءة وجههههزم  ركاكتهههههاٖٛ٘وأنكههههر الزمخهههههري 
يح محهض و راءته  متهواترة نظيرلها لهأ الهذي ذلهب إلهى أن ا هن عهامر عر هي صهر ٘ٗٚ 

في لسان العرب في ميهر مها  يهت والهذين نقمهوا القهراءات تخيهرتهم األمهة لنقهل كتهاب اهلل 
 .أٛٛ معتمدة عمى نقمهم لض طهم ومعرفتهم وديانتهم

وممهها تقهههدم ت هههين لنههها إجمهههاع النحهههويين  عمههى إمتنهههاع ال صهههل  هههين ضههها  إليههه  
 .أٜٛ ليس في  ضرورةأ والقرآن ، الم عول في مير ضرورة الهعر

 :أشتبث جمتوعبث
لهم يقتصهر عمههل ال هراء عمهى ذكههر القهراءة ووصه ها  الهههواذ أو  هالق ح أو  ال عههد 

فمثهههال األول  ،والصههوتي ،والصههرفي ،فههي العر يههة  ههل تعههدى ذلههك إلهههى التوجيهه  النحههوي
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 ،}ٜٕٕ قهرة/ال{ راءة حمزة  إال أن ُيخافاأ لقول  تعالىا إال أن َيخافا أال يقيما حهدود اهللأ
 ،  د أو ع الخو  عمى الرجل والمرأة وعمهى أن ا ال ناء لممجهول من حيث المعنى  ال

فمو أراد أاّل يخافها عمهى لهذا أو  ،أال ترى أن اسمها في الخو  مرفوع  ما لم يسم فاعم 
 .أٜٓ أومن ذاأ ،ُيخافا  ذا

  ضههل اهلل   ههل  اومثمههها توجيههه  لقههراءة ُأ ههّي  ف ههذلك فههافرحواأ فههي  ولهه  تعههالى
 الا ولو ال ناء الذي ُخِم  ل مر إذا واجههت  ه   }ٛ٘يونس/ {و رحمت  ف ذلك فمي رحواأ

إال أن العرب حهذفت الهالم مهن فعهل المهأمور المواجه  لكثهرة األمهر خاصهة  ،أو لم تواج 
.. فمما حذفت التاء ذل ت  الالم وأحدثت األله  .في كالمهم كما حذفوا التاء من ال عل

 ،ألن الضهههاد سهههاكنة فمهههم يسهههتقم أن يسهههتأن   حهههر  سهههاكن ،ضهههرب وأفهههرحأ افهههي  ولهههك
 أٜٔ كمهها  ههال  اّداركههواأ و اثّهها متمأ...ولو األصههلأ ،فههأدخموا أل ههًا خ ي ههة يقههع  ههها اال تههداء

مهههن المالحهههظ عمهههى توجيهههه  أنههه  خمهههط  هههين النحهههو والصهههر  وال عيهههب فهههي ذلهههك إذ أن 
 ر.مساال العممين متداخمة آنذاك ويكمل أحدلما اهخ

وأخهههذ الجانهههب الصهههرفي مجهههاال واسهههعا فهههي توجيههه  ال هههراء لمقهههراءات سهههواء كانهههت 
يكهههاد ال هههر  ا ومثهههال ذلهههك توجيهههه  لقهههراءة  يخطِّههه أ فهههي  ولههه  تعهههالى ،متهههواترة أم ههههاذة

 فأمهها مههن  ههال  يخطِّهه أ فأنهه  نقههل إعههراب التههاء  ا ههال }ٕٓال قههرة/{يخطهه  أ صههارلمأ 
  هتح اليهاء وكسهر الخههاء  جه   هراءة  َيِخطهه أوو  ،المدممهة إلهى الخهاء إذا كانههت منجزمهة

 الا  وأما مهن كسهر الخهاء فأنه  طمهب كسهرة األله  التهي فهي اختطه  واالختطها  و هد 
 ال  عض النحويين إنما ُكسرت الخاء ألنها سكنت وأسكنت التاء  عدلا فالتقى ساكنان 

العرب فهي  .. وليس الذي  الوا  هيء ألن ذلك لو كان كما  الوا لقالت.فخ ضت األول
 .إٜٔ يُمدذ يِمّد ألن الميم ساكنة وسكنت األولى من الدالينأ

ن َتمههههواأ فههههي  ولهههه  تعههههالىا ن تمههههووا أو  وكههههذلك  ههههراءة ا ههههن عههههامر وحمههههزة  وا   وا 
 الههههههذين  ههههههالواا  تمههههههواأ أرادوا تمههههههؤوا فيهمههههههزون الههههههواو  ا ههههههال }ٖ٘ٔالنسههههههاء/{ أتعرضههههههوا
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

إال أن  ،لههى الههالم فتسههقط الهمههزةالنضههمامها ثههم يتركههون الهمههز فيتحههول إعههراب الهمههز إ
 .أٖٜ تتولو ... فهو وج أ اذلك يريد أوأن تموا يكون المعنى فيها

ولم يا ل ال راء الجانب الصوتي في توجيه  لمقراءات فقهد ذكهر مسهاال صهوتية 
مههن ذلههك  ،كثيههرة تتوافهه  مههع مهها توصههمت إليهه  الدراسههات الصههوتية الحديثههة إلههى حههد  عيههد

 ضم الهاء و عميِهمأ كسرلا في  وله  تعهالىا مير الماضهوب  أتوجيه  لقراءتي  عميُهم
..فأمههها مهههن  هههال .لكهههل لاهههة مهههذلب فهههي العر يهههة ، الا ولمههها لاتهههان }ٙال اتحهههة/{عمهههيهمأ 

فقهال  عميِهمألكثهرة دور المكنهى  ،عميهم فأن  استثقل الضمة في الهاء و  مهها يهاء سهاكنة
ن العر ههي ونههزوع العههرب إلههى الخ ههة . فقههد ذكههر كرالههة االسههتثقال فههي المسههاأٜٗ فههي الكههالم

 .في كالمهم معتذرا لمن يستثقل  كثرة دوران المكنى في الكالم
 اكههههههذلك عنههههههدما وجهههههه   ههههههراءة  أنمزمكمولههههههاأ  سههههههكون المههههههيم فههههههي  ولهههههه  تعههههههالى

 العههرب تسههكن المههيم التههي مههن المههزوم  ا ههال }ٕٛلههود/{ أنمزمكمولهها وأنههتم لههها كههارلينأ
ركات  د توالت فسكنت الميم لحركتهها وحهركتين  عهدلا فيقولون أنمزمكمولا وذلك أن الح

نما يستثقمون كسهرة  عهدلا ضهمة  ،وأنها مرفوعة فمو كانت منصو ة لم يستثقل فتخ   وا 
..فإنمها يسهتثقل الضهم .أو ضمة  عدلا كسرة أو كسرتين متواليتين أو ضهمتين متهواليتين
فعههة  هههم فيثقههل الضههمة والكسههر ألن لمخرجيهمهها مؤونههة عمههى المسههان والههه تين تنضههم الر 

ويحهههال أحهههد الههههد ين إلهههى الكسهههرة فتهههرى ذلهههك ثقهههيال وال تحهههة تخهههرج مهههن خهههر  ال هههم  هههال 
فهههال راء يهههذكر سههه ب التسهههكين ولهههو تهههوالي الحركهههات واختالفهههها لمههها فيهههها مهههن  أٜ٘ كم هههةأ

ثهم يهذكر مخرجههي  ،صهعو ة االنتقهال مهن إحهدالا إلههى األخهرى فيميهل النهاط  إلههى الخ هة
اختالفهما مما يولد صعو ة عمى المسان واله تين وكل ذلهك عااهد إلهى الضمة والكسرة و 

  انون لاوي تت ع  الماة العر ية في نظامها.
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 :ًتبئج البحث
لم نجد في تضاعي  كتاب  معاني القرآنأ موضع الدراسة ما لو دارج عند عممهاء  -

أو  ،ههيخينأو العهرة أو ميرلما كهاألخوين أو ال ،القراءات والتجويد من ل ظ الس عة
 .كان   ل أن تستقر لذ  المسميات  -أي ال راء –ألن   ،اال نين

فمههرة  ،لههم يت ههع ال ههراء منهجهها محههددا فههي ذكههر  ل مههة الكههرام الههذين نقمههوا لنهها القههراءات -
وأخرى يذكر اسهم القهارئ ومهن  ،ولو كثير مثال يقول  رأ الكسااي ،يذكر اسم الههرة

و هد يهمهل ويهذكر ع هارات عامهة م همهة  ،ثهاب هرأ يحيهى  هن و  ا عد  فهي النسه ة مثهل
أو  ههرأ  ،أو  ههرأ النههاس ،أو  ههرأ الم سههرون ،أو  ههرأ  عههض المحههدثين ، ههرأ القههراء اكقولهه 
ولذا خمل في المنها  د أفاد من  الطهاعنون أمثهال طه  حسهين وجولدتسههير  ،العامة

 ،ايهههةألنههه   هههد يو هههع الظهههن أنههه  لاهههة دون أن تكهههون رو   -جزالمههها اهلل  مههها يسهههتحقان–
 والقراءة كما لو معرو  سنة مت عة ال س يل إلى ردِّلا.

ومثهال ذلهك .إذا اختم ت القراءة وات   معنى اهية الكريمة فال راء ي ين ذلك ويوضح  -
 اجتمعهت القهراء عمههى  ا هال }ٔٗص/{ توجيهه  لقهراءة  وله  تعهالى   ُنصهب وعهذابأ

 ي  هرأ   َنصهب وعهذابأضم النون من  نصبأ وتخ ي ها وذكروا أن أ ا جع ر المهدن
 .أٜٙ  نصب النون والصاد وكاللما في الت سير واحدأ

لهههم يقتصهههر توجيههه  القهههراءة  اعت هههار الماهههة العر يهههة  هههل تجهههاوز  إلهههى الماهههات األخهههرى  -
 ههرأ  أصههحاب  }ٛٗص/{ و ولهه   واذكههروا إسههماعيل واليسههعأ ومثههال ذلههك  ،كالع ريههة

واألول أههه    الصههواب  أسههماء  ،ي ع ههد اهلل  التهههديد  و ههرأ  العههوام  اليسههعأ  ههالتخ 
 .أٜٚ األن ياء من  ني إسراايلأ
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

 :اهلىاهش
                                                      

 .ٜٚ-ٛٚ/٘معجم مقاييس الماة  أٔ 
 .ٔٓٔ/ٔتاج العروس  إٔ 
 .ٕٕٛ/ٔلسان العرب  أٖ 
 .ٖا منجد المقراين ومرهد الطال ين أٗ 
 .ٓٚٔ/ٔا لقراءاتلطاا  اإلهارات ل نون ا أ٘ 
 .ٚا ال دور الزالرة في القراءات العهر المتواترة من طريقي الهاط ية والدري أٙ 
 .ٕٖٖا مختار الصحاح أٚ 
 .ٜٙ/ٔالخصااص  أٛ 
 .ٜٕ-ٕٛ/٘ا لسان العربا ينظر أٜ 
 .ٜٕٔ/ٔاإلتقان في عموم القرآن  أٓٔ 
 .ٜ/ٔا النهر في القراءات العهرا ينظر أٔٔ 
 .ٕٕٗ/ٔفي عموم القرآن اإلتقان ا ينظر إٔٔ 
 .ٜ/ٔالنهر في القراءات العهر ا ينظر أٖٔ 
 .ٚٔ-ٙٔا منجد المقراين ومرهد الطال ين أٗٔ 
 .ٖٔا اإل انة عن معاني القراءاتا وينظر ،ٖٖٚ/ٔا معاني القرآن أ٘ٔ 
 .ٖٚٓ/ٔالمنص  ا ينظر أٙٔ 
 .ٜا المقتضب من مقدمة المحق ا ينظر أٚٔ 
 .ٖٙٔ/ٕٔت سير الط ري   أٛٔ 
 .ٓٓٙ/ٔإعراب القرآن ا ينظر أٜٔ 
 .ٙٗٔ/ٖالخصااص ا ينظر إٔٓ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

                                                                                                                                       

 .ٖٕٛ/ٔا مهكل إعراب القرآنا ينظر إٔٔ 
 .ٜٕٙ/ٔإمالء ما من    الرحمن ا ينظر إٕٔ 
 من  أيضا. ٖ٘ٛوٖٕٚ/ٗالكتاب  أٖٕ 
والموضههههح فههههي  ،ٕٗٛ/ٔومهههههكل إعههههراب القههههرآن  ،ٗٚ/ٛروح المعههههاني ا ينظههههر إٔٗ 

 .ٕٕ٘/ٔوجو  القراءات وعممها 
 .ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٔعاني القرآن م إٔ٘ 
 .ٖٗٔا الدراسات المهجية والصوتيةا ينظر إٔٙ 
 .ٕٕ٘/ٕمعاني القرآن إٔٚ 
 .ٕٕٗ/ٕإعراب القرآن ا ينظر إٔٛ 
 .ٖٗٛ/ٕٙالعص ر  تاج العروس مادة  مر أ ا والُمرِّي  ،ٕٛٙ/ٗالكتاب  أٜٕ 
 .ٖٕٖ/٘الحجة في عمل القراءات الس ع  أٖٓ 
 .من  أيضا ٛٚو ٜٕ/ٕو ٗٔ-ٖٔ/ٔمعاني القرآن ا ينظر أٖٔ 
 .من  أيضا ٖٚٛوٕٖٓوٖٚ/ٕ ،ٚ٘ٗ/ٔالمصدر السا   ا ينظر إٖٔ 
 .ٜٙ/ٔالمصدر  السا   ا ينظر أٖٖ 
 .٘ٗٔ/ٔالمصدر السا    أٖٗ 
 .٘٘/ ٖالمصدر السا    أٖ٘ 
 .من  أيضا ٜٚو ٖٖو  ٕ٘/ٕالمصدر السا   ا ينظر أٖٙ 
 .ٖ/ٔالمصدر السا    أٖٚ 
 .ٕٗٔ/ ٕالمصدر السا   ا ينظر أٖٛ 
 .ٜٓٔ/ٕالمصدر  السا   ا ينظر أٜٖ 
 .ٕٔٛ/ٕو ٖٓٗ/ٔالمصدر السا   ا ينظر أٓٗ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

                                                                                                                                       

 .ٕٖٕ/ٔالمصدر  السا   ا ينظر أٔٗ 
 .ٕٙٔ/ٕالمصدر السا   ا ينظر إٔٗ 
 .ٖٚٔ/ٔالمصدر السا   ا ينظر أٖٗ 
 .المصدر السا   والموضعا ينظر أٗٗ 
 .المصدر السا   والموضع أ٘ٗ 
 .ٕ٘ٚ/ٕالمصدر السا    أٙٗ 
 .ٕٕٗ/ٕلمصدر السا   ا أٚٗ 
 .ٙٓٗ/ٔالمصدر السا    أٛٗ 
 .ٕٕٗ/ ٕالمصدر السا    أٜٗ 
 .٘ٙ/ٕالمصدر  السا   ا ينظر أٓ٘ 
 .المصدر السا   والموضع أٔ٘ 
 .ٕٜ/ ٖالمصدر السا    إٔ٘ 
 .ٕٕٓ/ٕالمصدر السا    أٖ٘ 
 .من  أيضا ٖٚ٘/ٔوينظر  ،ٕٛ-ٔٛ/ ٕالمصدر السا    أٗ٘ 
 .ٕٛٔ/ٖالمصدر  السا    أ٘٘ 
 .ٖٔٔ/ٖالمصدر السا    أٙ٘ 
 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٖالمصدر السا    أٚ٘ 
 .ٖ٘/ٕالمصدر السا    أٛ٘ 
 .ٙٚ-٘ٚ/ٕالمصدر السا    أٜ٘ 
 .ٖٕٕٕ٘ٓ٘/ٔالمصدر السا    أٓٙ 
 .ٗٛٔ/ٖالمصدر السا    أٔٙ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

                                                                                                                                       

 .ٚ٘رسم المصح  ا ينظر إٔٙ 
 .ٕٖٔ/ٕمعاني القرآن  أٖٙ 
 .ٜٙ/ٔمعاني القرآن  أٗٙ 
 .من  أيضا ٜٕٗوٖٛٔ/ٕوٖٚٗوٕٙ/ٔالمصدر السا   ا ينظر أ٘ٙ 
 .ٜٙ/ٔالمصدر السا    أٙٙ 
 .ٖٚٗ/ٔالمصدر السا    أٚٙ 
 .ٗٛٔ/ٕالمصدر السا    أٛٙ 
 .المصدر السا   والموضع أٜٙ 
 .ٕٚٗ/ٕوالنهر  ،ٖٜالتيسير  ،ٕٕٙالس عة ا ينظر أٓٚ 
 .ٕٕ٘/ٔمعاني القرآن  أٔٚ 
 .ٜٚ/ٖوهرح الم صل  ،ٖٙٗ/ٕأ ٘ٙاألنصا  مسألة  ا ينظر إٔٚ 
 .ٕٕ٘/ٔمعاني القرآن ا ينظر أٖٚ 
 .ٜٛوينظر  راءة حمزة  ،ٜٗالحجة في القراءات الس ع  أٗٚ 
 .السا قان والموضعانا ينظر أ٘ٚ 
 .ٚ٘ٔ/ٖوال حر المحيط  ،ٖ٘ٚ/ٔالكه  ا ينظر أٙٚ 
 .ٜ٘ٔ/ٜت سير الرازي  أٚٚ 
 .ٖٚ٘/ٔمعاني القرآن  أٛٚ 
 .ٖٙٔات القرآنية والنحويون والقراء ،ٕٚٗ/ٕأ ٓٙاألنصا  مسألة  ا ينظر أٜٚ 
 .ٔٛ/ٕمعاني القرآن  أٓٛ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

                                                                                                                                       

 .ٖٗ/ٛت سير الط ري  أٔٛ 
 .ٖٕٗ/ٗخزانة األدب  إٔٛ 
 .ٕٛ٘/ٔإعراب القرآن ا ينظر أٖٛ 
 .ٔ٘ٔالحجة في القراءات الس ع  أٗٛ 
 .ٕٓٔ/ٗالحجة في عمل القراءات الس ع  أ٘ٛ 
 .ٕٔٚ/ٔوينظر مهكل إعراب القرآن  ،ٖ٘ٗ/ٔالكه   أٙٛ 
 .ٗ٘/ٕالكها  ا ينظر أٚٛ 
 .ٜٕٕ/ٕال حر المحيط ا ينظر أٛٛ 
 .ٕٚٗ/ٕأٓٙاإلنصا  مسألة   أٜٛ 
 .٘ٗٔ/ٔمعاني القرآن  أٜٓ 
 .ٜٙٗ/ٔالمصدر السا    أٜٔ 
 .ٜٔ/ٔالمصدر السا    إٜٔ 
 .ٜٕٔ/ٔالمصدر السا    أٖٜ 
 .٘/ٔالمصدر السا    أٜٗ 
 .ٕٔ/ٖالمصدر السا    أٜ٘ 
 .٘ٓٗ/ٖالمصدر السا    أٜٙ 
 .ٚٓٗ/ٖالمصدر السا    أٜٚ 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 توجيه القراءات الشاذة  
 سحر أحمد محمدد.  في كتاب معاني القرآن للفّراء

                                                                                                                                       

 : هصبدز البحث
تحقيهه  ع ههد  ،لهههأٖٚٗمكههي  ههن أ ههي طالههب القيسههي  ،اإل انههة عههن معههاني القههراءات -ٔ

 ه.٘ٓٗٔ ،ٖط  ،المكت ة ال يصمية ،ال تاح هم ي
 .د.ت ،دار الندوة الجديدة ، يروت ،لهأٜٔٔالسيوطي  ،اإلتقان في عموم القرآن -ٕ
 ،ليهر مهازي زالهدلهأ تحقيه  الهدكتور ز  ٖٖٛإعراب القرآن أ و جع ر النحاس  ت  -ٖ

 م.ٜٛٛٔ -ه  ٜٓٗٔ يروت  -مكت ة النهضة العر ية –عالم الكتب  -ٗط 
أ و ال قاء  -إمالء ما من    الرحمن من وجو  اإلعراب والقراءات في جميع القرآن -ٗ

 -ٕلهأ تحقي  إ راليم عطوة عوض مط عة مصط ى ال ا ي ط  ٙٔٙالعك ري  ت
 ه. ٜٖٛٔالقالرة 

كمههال الههدين  ، ههين النحههويين ال صههريين والكههوفيين  األنصهها  فههي مسههاال الخههال  -٘
دار  –تحقيهه  محمههد محيههي الههدين ع ههد الحميههد  ،لهههأٚٚ٘أ ههو ال ركههات االن ههاري  

 .ال كر د.تأ
 ، يههروت ،دار الكتههب العمميههةا مههط ،لهههأ٘ٗٚأ ههو حيههان األندلسههي  ،ال حههر المحههيط -ٙ

 .ٕٛٓٓ ،ٕط
ع هههد  ،قههي الههههاط ية والهههدريال ههدور الزالهههرة فهههي القههراءات العههههر المتهههواترة مهههن طري -ٚ

 ه. ٔٓٗٔ ،ٔط  ،دار الكتاب العر ي ، يروت ،ال تاح القاضي
هأ تحقيه  ع هد  ٕ٘ٓٔتاج العروس  مهن جهوالر القهاموس مرتضهى الز يهدي  ت  -ٛ

 ه. ٖٚٓٔ -القالرة  –المط عة الخيرية  –العميم الطحاوي 
الهدين الهرازي      فخهر ،ت سير ال خهر الهرازي المههتهر  الت سهير الك يهر وم هاتيح الايهب -ٜ

 .مٜ٘ٛٔ يروت  -ٖط  –دار ال كر  –لهأ ٙٓٙ ت 
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 جههههههامع ال يههههههان عههههههن تأويههههههل آي القههههههرآنأ محمههههههد  ههههههن جريههههههر  ت سههههههير الط ههههههري -ٓٔ
-ٕ مصههههههر ط -مط عههههههة مصههههههط ى ال هههههها ي الحم ههههههي وأوالد  ،لهههههههأٖٓٔالط هههههري 
 .مٜٗ٘ٔ-ه ٕٖٚٔ

حح  ص لهأٗٗٗالتيسير في القراءات الس ع أ و عمرو عثمان  ن سعيد الداني   -ٔٔ
 .مٖٜٓٔمط عة الدولة  -استان ول -أوتو رتزل -جمعية المستهر ين األلمانية

لههأ ٖٚٚالحجة في عمل القراءات العهر أ و عمي الحسن  هن أحمهد ال ارسهي  ت -ٕٔ
تحقيهه  عمهههي النجهههدي ناصههه  والهههدكتور ع ههد ال تهههاح ههههم ي مراجعهههة محمهههد عمهههي 

القالرة  –لعامة لمكتاب الهيأة المصرية ا – ٕالنجار  الجزءان األول والثانيأ ط 
 .مٖٜٛٔ -له ٖٓٗٔ -

لهههأ تحقيهه  وهههرح الههدكتور ع ههد ٖٓٚالحجههة فههي القههراءات السهه ع  ا ههن خالويهه    -ٖٔ
 م.ٜٔٚٔ يروت  –دار الهرو   – ٕط –العال سالم مكرم 

لهههأ  ٖٜٓٔع ههد القههادر عمههر ال اههدادي  ت  –خزانههة األدب  ولههب ل ههاب العههرب  -ٗٔ
-ه ٜٓٗٔالقههالرة  – ٖط–الخههانجي  تحقيهه  ع ههد السههالم محمههد لههارون مكت ههة

 م. ٜٜٛٔ
 –تحقي  محمد عمي النجار  ألهٕٜٖالخصااص أ و ال تح عثمان  ن جني  ت  -٘ٔ

 .مٕٜ٘ٔ-ه ٕٖٚٔل نان  – يروت  ٕط  –دار الهدى 
دار  –الدكتور حسام سهعيد النعيمهي  ،الدراسات الصوتية والمهجية عند ا ن جني -ٙٔ

 .ٜٓٛٔالرهيد لمنهر 
ج  ه  فهي القهراءات الهدكتور ع هد ال تهاح إسهماعيل ههم ي رسم المصح  واالحتجا -ٚٔ

 .مٜٓٙٔ-هٖٓٛٔ-القالرة  –مط عة نهضة مصر  ال جالة  –
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 ٕلهأ تحقي  الدكتور ههو ي ضهي  ط ٕٖٗا ن مجالد   –الس عة في القراءات  -ٛٔ
 .م ٜٓٛٔالقالرة  –دار المعار   –

 ،ٔط ، يههروت ،دار الكتههب العمميههةا مههط ،لهههأٖٗٙا ههن يعههيش   ،هههرح الم صههل -ٜٔ
ٕٓٓٙ. 

حمودي زيهن الهدين ع هد  -دراسة نحوية وصرفية – راءة حمزة  ن ح يب الزيات  -ٕٓ
-لهههه  ٙٔٗٔ-جامعهههة  اهههداد  –كميهههة اهداب –أطروحهههة دكتهههورا   –المهههههداني 

 م.ٜٜ٘ٔ
تحقي  ع د السالم محمهد لهارون  –لهأ ٓٛٔكتاب  سي وي  أ و  هر عمرو  ت  -ٕٔ

 .مٖٜٛٔ-له ٖٓٗٔ- يروت  -ٖعالم الكتب ط  –
أ و القاسهم جهار  –الكها  عن حقاا  التنزيل وعيون األ اويل في وجو  التأويل  -ٕٕ

 .ل نان  د.تأ – يروت  –دار المعرفة -لهأٖٛ٘اهلل الزمخهري  ت
مكهههي  هههن أ هههي طالهههب  –الكهههه  عهههن وجهههو  القهههراءات السههه ع وعممهههها وحججهههها  -ٖٕ

مط وعههات مجمههع الماههة العر يههة  ،محيههي الههدين رمضهانا تههح لهههأٖٚٗالقيسهي  ت
 م. ٜٗٚٔ دمه 

لههأ تحقيه  الهدكتور ٖٚٗمهكل إعراب القرآن  مكي  هن أ هي طالهب القيسهي  ت  -ٕٗ
 م. ٜٗٛٔ- يروت  -ٕمؤسسة الرسالة ط  –حاتم صالح الضامن 

–عهههالم الكتهههب  –لههههأ ٕٚٓمعهههاني القهههرآن  أ هههو زكريههها يحيهههى  هههن زيهههاد ال هههراء  ت -ٕ٘
 .مٜٓٛٔ ٕ يروت ط 
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ن تحقي  محمد ع د الخال   إٔ٘ٛالمقتضب أ و الع اس محمد  ن يزيد الم رد   -ٕٙ
  د.تأ. ، يروت –عضيمة عالم الكتب 

تصهههههحيح محمهههههد ح يهههههب اهلل  ،ا هههههن الجهههههزري ،منجهههههد المقهههههراين ومرههههههد الطهههههال ين -ٕٚ
-هٖٓ٘ٔمصههر  ،المط عههة الوطنيههة اإلسههالمية ،الهههنقيطي وأحمههد محمههد هههاكر

 م.ٖٜٓٔ
راليم تحقيه  إ ه–المنص  هرح ا ن جني لكتاب التصري  أل ي عثمان المهازني  -ٕٛ

 .مٜٗ٘ٔمصر  -ٔط  –مصط ى وع داهلل أمين 
نصهر  هن عمهي الههيرازي ال ارسهي النحهوي  –الموضح في وجو  القراءات وعممها  -ٜٕ

مكههههة  –تحقيهههه  الههههدكتور عمههههر حمههههدان الك يسههههي  –المعههههرو   هههها ن أ ههههي مههههريم 
 .مٖٜٜٔ-هٗٔٗٔ-ٔط  –المكرمة 

المستنصههرية العههدد جمهة آداب م -النحويهون والقههراءات القرآنيهة  زليههر مهازي زالههد -ٖٓ
 م. ٜٚٛٔ اداد  -أ ٘ٔ 

 . يروت  د.تأ –دار ال كر  –النهر في القراءات العهر ا ن الجزري  -ٖٔ
 


