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 الممخص
)  كتابوالقرآنية في  الذي عني بالفاصمة _بعد الفراء  _النحاس العمم الثاني  يعدّ     

إعراب القرآن ( فأشار إلى قيمتيا وأثرىا في إيجاد مظاىر لغوية تتعمق ببناء الفاصمة 
ى . وىذا البناء المغوي يقوم عمى وجود تغيير خر وبتراكيبيا وتوافقيا مع الفواصل اآل

في التراكيب من تقديم وتأخير وحذف وزيادة وعدول عن األصل . ولذلك تضمن ىذا 
ث تمييدًا عن مفيوم الفاصمة وأربعة مباحث تناولت حذف الياء ، وزيادة األلف البح

، والعدول عن الصيغة والتركيب ، واختيار القراءة والوجو المناسب . ثم ختم البحث 
 بخاتمة ، وثبت بالمصادر والمراجع .
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 المقدِّمة
 

ر الباحثين من القدماء تعّد الفاصمة القرآنية من الموضوعات الميّمة التي لفتت أنظا
يقاعي مؤثر في النفوس ، ولما تحممو من  والمحدثين ؛ لما ليا من أثر صوتي وا 
معنى مناسب لمضمون اآلية . وكان الفّراء أول من ُعنَي بالقيمة الصوتية لمفاصمة 
القرآنية ، فأشار إلى ما تتطمبو من توافق صوتي ، وانسجام ، وترابط بين اآليات ، 

حفيظة عدد من العمماء كابن قتيبة من القدماء ، وبنت الشاطئ من  فأثار بذلك
 المحدثين . 

أّما أبو جعفر النّحاس فيعّد ـ بحسب رأينا ـ العالم الثاني ـ بعد الفّراء ـ مّمن ُعنَي 
بالفاصمة ، فأشار إلى قيمتيا وأثرىا في إيجاد مظاىر لغوية تتعمق ببناء الفاصمة 

ى ، وبذلك حققت الفاصمة بناًء خاصًا بيا قد خر لفواصل اآلوبترابطيا وتوافقيا مع ا
يخرج عن األصول والقواعد التي وضعيا النحاة . وىذا ىو الذي دعانا إلى دراسة ) 

 ( .  البناء المغوي لمفاصمة القرآنية في إعراب القرآن لمنّحاس
صمة فييا . وقد اقتصرنا في بحثنا ىذا عمى المسائل التي أشار النّحاس إلى أثر الفا

أما التي أشار إلى وجود تغير فييا من تقديم وتأخير وحذف وزيادة وعدول عن 
نما أشار إلييا من جاء بعده ، فإننا  األصل ، ولم يشر إلى أثر الفاصمة فييا ، وا 
تركنا تمك المسائل ولم نتطرق إلييا . وقد اقتضت طبيعة ىذا البحث أن يتضمن 

اتمة وثبت المصادر والمراجع . أّما التمييد فبحث تمييدًا وأربعة مباحث تمييا خ
 مفيوم الفاصمة القرآنية . وأما المباحث فكانت كاآلتي : 

 : حذف الياء .  المبحث األولـ  ٔ
 : زيادة األلف .  المبحث الثانيـ  ٕ
 : العدول عن الصيغة والتركيب .  المبحث الثالثـ  ٖ
 جو المناسب . : اختيار القراءة والو  المبحث الرابعـ  ٗ

نسأل اهلل تعالى أن يجعمنا مّمن يخدم كتابو العزيز ، وأن يوفقنا لكل خير ،                                     
 إنو سميع مجيب وىو نعم المولى ونعم النصير .                         
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 التمهيد : 

 مفهوم الفاصمة القرآنية 
 الفاصمة لغًة : 

   (ٔ)ْصل ( دالة عمى معان أىميا : وردت كممة ) ف 
بون ما بين الشيئين ، والقطع ، والقضاء بين الحق والباطل ، والحاجز بين الشيئين، 
والفصل من الجسد : موضع الَمْفِصل ، وىو واحد الفصول ، والتفصيل : التبيين . 

ي : والفاصمة : الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام . وقد فصل النظم ، أ
 جعل بين كل لؤلؤتين خرزة .

الفاصمة اصطبلحًا : أما الفاصمة في االصطبلح ، فوردت ليا عدة تعريفات منيا ما 
ىو خاص بيا ، ومنيا ما ىو مقارن ليا بالقافية الشعرية ، فمن القسم األول تعريف 

ىـ( ليا بقولو : )) الفواصل حروف متشاكمة في المقاطع توجب ٖٗٛالرماني )ت
ىـ( ليا ٖٓٗ. وقريب من ذلك تعريف أبي بكر الباقبلني )ت (ٕ)المعاني (( إفيام 

ومن  (ٖ)بقولو : )) الفواصل حروف متشاكمة في المقاطع يقع بيا إفيام المعاني (( 
حق الفواصل كما يقول الباقبلني : )) أن تكون تابعة لممعاني كما وردت في القرآن ،  

 .  (ٗ)ذلك وضعًا ليا في غير موضعيا ((  وال تكون المعاني تابعة ليا ، فيكون
ىـ( بين الفواصل ورؤوس اآلي فقال :              ٗٗٗوفّرق أبو عمرو الداني )ت

)) أما الفاصمة فيي الكبلم المنفصل مما بعده ، والكبلم المنفصل قد يكون رأس 
       اآلية وغير رأس ، وكذلك الفواصل يكّن رؤوس آي وغيرىا . وكل              

رأس آية فاصمة ، وليس كل فاصمة رأس آية ، فالفاصمة تعّم النوعين وتجمع 
 .  (٘)الضربين (( 

ىو تعريف الفاصمة القرآنية بمقارنتيا بالقافية الشعرية ؛                    (ٙ)والقسم الثاني
ىي  ، فالفواصل : ىي روؤس اآليات والقوافي (ٚ))) ألن الفاصمة في حكم القافية (( 

، وفواصل اآليات كرؤوس  (ٜ)وىي أيضًا بمنزلة قوافي الشعر  (ٛ)أواخر األبيات 
، ولذلك : )) تجري مجرى القوافي ، الجتماعيما في أّن الفاصمة آخر  (ٓٔ)األبيات 
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 .  (ٔٔ)اآلية كما أّن القافية آخر البيت (( 
يات في كتاب ىـ( بقولو : )) وأواخر اآلٔٔٚومن ىذا المنطمق عّرفيا ابن منظور )ت

، ونحا الزركشي  (ٕٔ)اهلل فواصل بمنزلة قوافي الشعر ، واحدتيا فاصمة (( 
ىـ( ىذا المنحى فعّرفيا بأنيا : )) كممة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة ٜٗٚ)ت

 .  (ٖٔ)السجع (( 
لقوم  عربياً )كتاب فصمت اياتو وقرانا ولعّل تسمية الفاصمة جاءت من قولو تعالى : 

[ فيي سميت فواصل : )) ألنو ينفصل عندىا الكبلمان ، وذلك ٖ]فصمت: يعممون( 
 .  (ٗٔ)أّن آخر اآلية فصل بينيا وبين ما بعدىا (( 

 
 التسمية : 

إلى الرماني أّنو سمّى نيايات اآليات فواصل ، وأن  (٘ٔ)ينسب أحد الباحثين  
ي ىذه ىـ( تبعو فٖٔٔىـ( سماىا رؤوس اآليات ، وأن الزجاج )تٕٚٓالفراء )ت

يرى أن الفراء كان أول من سبق إلى تسميتيا  (ٙٔ)التسمية ، ولكن باحثًا آخر 
 فواصل. 

نما ىو مسبوق بيذه التسمية ؛ إذ  وأقول : ليس الرماني أول من سماىا فواصل ، وا 
ىـ( فقد ذكر ىذه التسمية ٘ٚٔترجع ىذه التسمية ) الفواصل ( إلى عيد الخميل )ت

ذا نطق بكبلم لو فواصل كقوافي الشعر من غير وزن ، بقولو : )) سجع الرجل : إ
ن قّموا ضاعوا  كما قيل : لّصيا بطل ، وتمرىا دقل ، إن كثر الجيش بيا جاعوا ، وا 

ىـ( أيضًا فقال : )) وجميع ما ال يحذف في الكبلم ٓٛٔ. وذكرىا سيبويو )ت  (ٚٔ) ((
 .  (ٛٔ)، وما يختار فيو أن ال يحذف ، يحذف في الفواصل والقوافي((

نما سماىا ) فُصوال (  ،  (ٜٔ)أما الفراء فمم يقتصر عمى تسميتيا رؤوس اآلي ، وا 
 .  (ٕٔ)، وآخر الحرف  (ٕٓ)ومفردىا فصل ـ وىو بمعنى الفاصمة ـ وآخر اآلية 

، وسماىا الزجاج كذلك  (ٕٕ)ىـ( فسماىا كذلك رؤوس اآلي ٕ٘ٔأما األخفش )ت
و نسب ىذه التسمية إلى              ، ولكن (ٖٕ)رؤوس اآلي ، وكذلك سماىا فواصل 

أىل المغة فقال : )) ويسمي أىل المغة رؤوس اآلي الفواصل وأواخر األبيات القوافي 
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ىـ( فسماىا كذلك رؤوس اآلي والفواصل ٖٖٛ. وأما أبو جعفر النحاس )ت (ٕٗ)(( 
ن كانت  (ٕ٘) ، ثم شاعت تسمية الفواصل ورؤوس اآلي فيمن تبل ىؤالء االعبلم ، وا 
 سمية الفاصمة ىي الغالبة عند المحدثين .ت

 
 

 المبحث األول :
 حذف الياء

 الياءات المحذوفة في الفواصل القرآنية عند النحاس عمى أربعة أقسام ىي :  
 ـ الياء التي ىي ضمير مسبوقة بنون الوقاية في األفعال .  ٔ
 ـ الياء التي ىي ضمير متصل باألسماء ) مضاف إليو ( .  ٕ
 ء التي الم المنقوص المعرف بأل . ـ اليا ٖ
 ـ الياء التي ىي الم المضارع الناقص المرفوع .  ٗ

وىذا تفصيل بالياءات المحذوفة في الفواصل القرآنية التي وردت عند النحاس في 
 كتابو ) إعراب القرآن ( .  

 حذف الياء التي ىي ضمير مسبوقة بنون الوقاية في األفعال :  أواًل :
 الياء المحذوفة في : وردت ىذه  

)قال ربي ان قومي ـ الفعل الماضي مثل ) كذبوِن ( كما في قولو تعالى : ٔ
)قال ربي انصرني بما كذبون( ]المؤمنون: وقولو تعالى :  [ ٚٔٔكذبون(]الشعراء: 

 األصل : كذبوني ، ولم يشر النحاس إلى ىذه الياء المحذوفة .  [ ٕٙ
ي ) ييدين ( واألصل : ييديني ، وقد حذفت الياء ـ الفعل المضارع المرفوع كما فٕ

)الذي خمقني فيو ييدين* والذي ىو من الفعل المضارع المرفوع في قولو تعالى : 
 ٛٚيطعمني ويسقين* واذا مرضت فيو يشفين* والذي يميتني ثم يحيين(  الشعراء: ]

اآليات [ حذفت الياء من ) ييدين ، ويسقين ، ويشفين ، ويحيين ( ؛ ألّن  ٔٛ -
ـ ولمحفاظ عمى الفاصمة بدليل أنيا ثبتت فيما لم يكن  (ٕٙ)بالنون ـ بحسب تعبير الفراء 

فاصمة ، وىو ) خمقني ، يطعمني ، يميتني ( وحذفت مّما ىو فاصمة ، ) ييدين ، 
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يسقين ، يشفين ، يحيين ( ؛ ألّن اآليات تنتيي بالنون المردفة بالياء أو الواو ، وفي 
عمى أن لموقف عمى رؤوس اآليات وطمب التناسب فييا أثرًا في  ىذا داللة واضحة

 .(ٕٚ)عدم إثبات الياء ، وأّن الحذف إنما ىو صدًى لسقوطيا في النطق 
أما النّحاس فعّبر عن حذف الياء من ىذه األفعال المضارعة بأنو جاء من أجل 

ءت :              توافق الفواصل التي عّبر عنيا برؤوس اآليات ، فيذه األفعال إنما جا
 .  (ٕٛ))) بغير ياء ؛ ألن الحذف في رؤوس اآليات حسٌن ؛ لتتفق كّميا (( 

وىذا ما عّبر عنو سيد قطب بخطف الياء ، فقد : )) خطفت ياء المتكمم في )ييدين 
مع                 (ٜٕ)، ويسقين ، ويشفين ، ويحيين ( محافظة عمى حرف القافية 

 .  (ٖٓ)والدين ( ((  ) تعبدون ، واألقدمون ،
)واني عذت ـ الفعل المضارع المنصوب كما في ) ترجموِن ( من قولو تعالى : ٖ

قال النحاس : )) وحذفت الياء ؛ ألنيا رأس  [ ٕٓ]الدخان: بربي وربكم ان ترجمون( 
إذ االصل : ترجمونني فحذفت نون الرفع لمنصب ، فصارت )ترجموني (  (ٖٔ)آية (( 

 ت الكسرة دالة عمييا فصارت ) ترجموِن ( . ثم حذفت الياء وبقي
ففي )يطعموِن(: ))حذفت  [ ٚ٘)وما اريد ان يطعمون( ]الذاريات: ومثل ذلك قولو : 

النون عبلمة لمنصب ، وحذفت الياء ؛ ألن الكسرة دالة عمييا ، وىو رأس آية ، 
رأس آية فالذي حّسن حذف الياء أن الكسرة دالة عمييا ، وأنيا  (ٕٖ)فحسن الحذف (( 

، أي فاصمة ، فتحذف ألن اآليات السابقة والبلحقة تنتيي بالنون الساكنة عند الوقف 
 . 
)فاذكروني ـ الفعل المضارع المجزوم كما في ) وال تكفروِن ( من قولو تعالى : ٗ

فإن قولو ) وال تكفرون ( : )) نيي ؛  [ٕ٘ٔ]البقرة:  اذكركم واشكروا لي وال تكفرون(
ثباتيا حسن في غير  فمذلك حذفت منو النون ، وحذفت الياء ؛ ألنو رأس آية ، وا 

. فاألصل في ) تكفروِن ( : تكفرونني ، وعند الجزم صارت : تكفروني (ٖٖ)القرآن (( 
تنتيي بالنون .  أخر، ثم حذفت الياء لوقوع الفعل ) تكفروِن ( فاصمة مع فواصل 

 [ٓٙربون( ]يوسف: قعندي وال ت )فان لم تأتوني بو فبل كيل لكمومثمو قولو تعالى : 
،  (ٖٗ)فإن الفعل ) تقربون ( : )) في موضع جزم بالنيي ؛ فمذلك حذفت منو النون 
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وحذفت الياء ؛ ألنو رأس آية ، ولو كان خبرًا ، لكان : ) وال تقربوَن ( بفتح النون (( 
(ٖ٘)  . 
ف بعيدكم و أبعيدي  افو أو و ـ فعل األمر كما في ) فارىبوِن ( من قولو تعالى : ٘

ياي فارىبون( ]البقرة:  [ ففي ىذه اآلية : )) وقع الفعل عمى النون والياء ، ٓٗوا 
إذ األصل : فارىبوني ، فحذفت الياء من أجل  (ٖٙ)وحذفت الياء ؛ ألنو رأس آية (( 

توافق الفواصل المبنية عمى النون ، وحذفت الياء كذلك من ) فاتقوِن ( في قولو 
 .  [ٔٗياي فاتقون(  ]البقرة: ا  ياتي ثمنا قميبل و )وال تشتروا بآتعالى : 

حذفت الياء من  [ٜٖ)فان كان لكم كيدا فكيدون( ]المرسبلت: وفي قولو تعالى : 
فعل األمر ) كيدوِن ( وقد )) حذفت الياء ؛ ألن النون صارت عوضًا منيا ؛ ألنيا 

آخر آية (( أو حذفت الياء : )) ألنيا فاصمة في  (ٖٚ)مكسورة ، وىو رأس آية (( 
فقد حذفت  [ٕٔ)وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون( ]الدخان: ومثل ذلك قولو تعالى :  (ٖٛ)

 .  (ٜٖ)الياء من الفعل ) فاعتزلوِن ( ؛ ألنو رأس آية 
 

 ثانيًا : حذف الياء التي هي ضمير متصل باألسماء ) مضاف إليه ( : 
القرآنية منيا قولو  حذفت الياء من االسم وىي مضاف إليو في عدد من الفواصل   

)ام امنتم من في السماء ان يرسل عميكم حاصبا فستعممون كيف نذير* ولقد تعالى : 
[ عمل الفراء حذف الياء ٛٔ – ٚٔكذب الذين من قبميم فكيف كان نكير( ]الممك: 

بقولو : )) وذلك أنين رؤوس اآليات ، لم يكن في اآليات قبمين ياء ثانية ، فأجرين 
. وعمل النحاس حذف الياء من  (ٓٗ)؛ إذ كان ذلك من كبلم العرب ((  عمى ما قبمينّ 

وعند مبلحظة  (ٔٗ)) نذير ( و ) نكير ( بقولو : )) وحذفت الياء ؛ ألنو رأس آية (( 
فواصل سورة ) الممك ( نرى أن الفواصل السابقة والبلحقة لكممتي ) نذير ( و ) نكير 

نكير ، بصير ( وىي خالية من الياء ؛  ( تنتيي بحرف الراء نحو ) تمور ، نذير ،
ى وتنسجما معيا ؛ إذ خر لذلك حذفت الياء من ىاتين الفاصمتين لتوافقا الفواصل اآل

 األصل فييما قبل الحذف : ) نذيري ( و ) نكيري ( .
بل  ومثل ذلك قولو تعالى : )ءأنزل عميو الذكر من بيننا بل ىم في شك من ذكري 



 3102مجلة ديالى /                                والخمسون    الثامنالعدد  

 

 

ٗٚٚ 

[ وقولو تعالى : )ان كل اال كذب الرسل فحق عقاب(  ٛلما يذوقوا عذاب( ]ص: 
[ يقول النحاس عن اآلية األولى : )) واألصل إثبات الياء ، وجاز الحذف ٗٔ]ص: 

. ويقول عن اآلية الثانية : )) واألصل إثبات الياء، وحذفت  (ٕٗ)؛ ألنو رأس آية (( 
لفاصمتين وقعتا بين وذلك أن ىاتين ا (ٖٗ)؛ ألنو رأس آية ، والكسرة دالة عمييا (( 

فواصل مردفة باأللف وأكثرىا متماثل ، وىي ) عجاب ، يراد ، اختبلف ، عذاب ، 
األحزاب ، عقاب ، فواق ، األحزاب ( وىي مجردة من الياء ؛ لذلك حذفت الياء مع 

 ىذه الفواصل . 
حذف الياء في رؤوس اآليات عند الوقف كثيرًا ، وذكر لذلك عددًا  (ٗٗ)وعّد األخفش 

من الشواىد منيا اآلية الثامنة من سورة ص . ومما حذفت ياؤه وىي مضاف إليو 
كممة ) وعيِد ( في قولو تعالى : )واصحاب االيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق 

[ قال النحاس عن حذف الياء : )) وحذفت الياء من ) وعيِد (، ألنو ٗٔوعيد( ]ق: 
أثبتيا في االدراج وحذفيا في الوقف، رأس آية ؛ لئبل تختمف اآليات . فأّما من 

 .  (٘ٗ)فحجتو أن الوقف موضع حذف (( 
[ حذفت الياء من       )  ٙومن ذلك قولو تعالى : )لكم دينكم ولي دين ]الكافرون: 

،  (ٙٗ)دين ( ؛ ألن اآليات في ىذه السورة تنتيي بالنون المسبوقة بالواو والياء 
من ) ديني ( ؛ ألنو رأس آية ؛ فحسن الحذف  وبتعبير النحاس إنما : )) حذفت الياء

 .  (ٚٗ)؛ لتتفق اآليات (( 
 
 

 ثالثًا : حذف الياء التي هي الم المنقوص المعّرف بأل :
[ قرأ ابن كثير ٜمن ذلك قولو تعالى : )عالم الغيب والشيادة الكبير المتعال( ]الرعد: 

ن الياء في الوصل ، وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل والوقف ، وحذف الباقو 
. وذكر سيبويو سبب حذف الياء بأنو لغة لبعض العرب ، فقال : ))  (ٛٗ)والوقف 

ومن العرب من يحذف ىذا في الوقف ، شّبيوه بما ليس فيو ألف والم ؛ إذ كانت 
 .  (ٜٗ)تذىب الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن فيو األلف والبلم (( 

ي الوصل والوقف بقولو : )) وذلك أنيم اتبعوا ىـ( حذف الياء فٖٚٗوعمل مكي )ت
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الخط ، وال ياء في الخط ، وأيضًا ، فإن الكسرة تدل عمييا ، ولما دّلت الكسرة عمييا 
. أما النحاس فعمل حذف الياء  (ٓ٘)في الوصل فحذفت ، جرى الوقف عمى ذلك (( 

لك قال العكبري ولذ (ٔ٘)من ) المتعال ( بقولو : )) وحذفت الياء ؛ ألنو رأس آية (( 
ىـ( : )) والجّيد الوقف عمى ) المتعال ( بغير ياء ، ألنو رأس آية ، ولوال ٙٔٙ)ت

وجاء ) المتعال ( في ىذه اآلية وىو منقوص وقد  (ٕ٘)ذلك لكان الجيد إثباتيا (( 
. وجاء الحذف أيضًا ))  (ٖ٘)حذفت ياؤه )) لتشاكل سائر الفواصل في اآليات (( 

 آخرموسيقيًا مع ما تقدميا من الفواصل مثل: مقدار ، وما تلتناسق ىذه الفاصمة 
عنيا مثل : النيار ، ووال ، والثقال ، إذ كانت تمك الفواصل غير منتيية بالياء (( 

م ىم بارزون  ال يخفى  عمى اهلل منيم شيء لمن و ومثل ذلك قولو تعالى : )ي (ٗ٘)
لى : )ويا قوم اني اخاف عميكم [ وقولو تعاٙٔالممك اليوم هلل الواحد القيار ]غافر: 

[ قرأ ابن كثير بإثبات الياء في ) التبلق ( و) التناد ( في ٕٖيوم التناد( ]غافر: 
 .  (٘٘)الوصل والوقف ، وحذف الباقون الياء فييا في الوصل والوقف 

أما النحاس فقال عن حذف الياء في ) التبلق ( : وحذفت الياء من ) التبلق ( ؛ 
ولم يشر إلى حذف الياء من ) التناد ( . أما أبو عمي الفارسي  (ٙ٘)( ألنو رأس آية (

ىـ( فعّد حذف الياء حسنًا إذا كان في الفاصمة فقال : )) فأما إثبات الياء ٖٚٚ)ت
وحذفيا ، فإنو إذا كان فاصمة حسن الحذف ، كما حسن في القافية ... في الوصل 

 .  (ٚ٘)والوقف (( 
أنو حذف الياء من ) التناد ( ولم يقل ) التنادي ( وىو وذكر د. إبراىيم السامرائي  

الصحيح المتطّمب ، لكنو عدل عن ذلك إلى ) التناد ( بحذف الياء وجاء ذلك 
 .  (ٛ٘)))توخيًا لممشاكمة بين الفواصل ، فيي : الرشاد ، والعباد ، والتناد ، وىاد (( 

لذين جابوا الصخر وجاء حذف الياء من ) الواد ( في قولو تعالى : )وثمود ا 
[ فإنما : )) حذفت الياء من الواد ؛ ألنو رأس آية ، والكسرة تدّل ٜبالواد( ]الفجر: 

 .  (ٜ٘)عمييا (( 
 

 رابعًا : حذف الياء من الفعل الناقص المرفوع : 
لعّل الخميل بن أحمد أول من أشار إلى حذف الياء في الفواصل وفي غيرىا حين    
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ال : )) والعرب رّبما حذفوا الياء من قوليم : ال أدِر ، في نسب الحذف إلى العرب فق
موضع : ال أدري ، يكتفون بالكسرة فييا كقول اهلل ـ جل وعّز ـ                    

 .  (ٓٙ)[ واألصل : يسري ((  ٗ)والميل اذا يسر( ]الفجر: 
في  أما سيبويو فأشار إلى حذف الياء في الفواصل فقال : )) وجميع ما ال يحذف
.  (ٔٙ)الكبلم ، وما يختار فيو أن ال يحذف ، يحذف في الفواصل والقوافي (( 

[ وقولو )ويا  ٗواستشيد لمحذف بالفواصل بقولو تعالى : )والميل اذا يسر( ]الفجر: 
[ وقولو )عالم الغيب والشيادة الكبير ٕٖقوم اني اخاف عميكم يوم التناد( ]غافر: 

 [ .  ٜالمتعال( ]الرعد: 
ّنما خص القوافي وعمل  أبو عمي الفارسي الحذف في الفواصل والقوافي بقولو : )) وا 

والفواصل بالحذف في أكثر األمر ؛ ألنيما مما يوقف عمييما ، والوقف موضع 
تغيير ، فُجعل التغيير فيو الحذف ، كما ُجعل التغيير فيو اإلبدال ، وتخفيف 

 .  (ٕٙ)((  التضعيف ، ونحو ذلك مما يمحق الوقف من التغيير
وقد حذفت الياء في موضع واحد من الفعل المضارع الناقص المرفوع وىو قولو 

[ وقد قرأ القراء بإثبات الياء وحذفيا في                  ٗتعالى : )والميل اذا يسر( ]الفجر: 
) يسر ( فقرأ ابن كثير بالياء وصبًل ووقفًا ، وقرأ نافع بياء في الوصل وبغير ياء في 

ف ، وقرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو عمرو بغير ياء في الوق
  (ٖٙ)الوصل والوقف 

وقد اختار الفراء حذف الياء مبّينًا ذلك بقولو : )) وحذفيا أحّب إلّي ؛ لمشاكمتيا 
 (ٗٙ)رؤوس اآليات ، وألن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبميا     منيا (( 

يعمل حذف الياء بقولو : )) واالصل يسري ، حذفت الياء في الخط ؛ . أما النحاس ف
ألنيا رأس آية ، ومن أثبتيا في اإلدراج جاء بيا عمى األصل ، وحذفيا في الوقف 
اتباعًا لممصحف الذي ال يحل خبلفو ، وحّسن ذلك ؛ ألن كل ما يوقف عميو يسقط 

 .  (٘ٙ)إعرابو (( 
الياء بالخزل فقال : )) وكان األصل :  ىـ( عن حذفٖٓٚوعبّر ابن خالويو )ت

يسري ، فخزلوا الياء ، ألن ُتشبو رؤوس اآلي التي قبميا ؛ فمن القراء من يثبت الياء 
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 (ٚٙ). وعّد الزركشي  (ٙٙ)عمى األصل ، ومنيم من يحذفيا اتباعًا لممصحف (( 
 حذف الياء في اآلية لمتخفيف ورعاية الفاصمة . 

الحذف بالخطف ، وىو ىنا : )) خطف الياء األصمية ويعبر سيد قطب عن ىذا     
في الكممة نحو : )والفجر* وليال عشر* والشفع والوتر* والميل اذا يسر* ىل في 

وعمى ىذا يكون حذف الياء من الفاصمة   (ٛٙ)[  ٘ - ٔذلك قسم لذي حجر( ]الفجر: 
التي تقدمتيا ) يسر ( إنما ىو : )) لُتمحق التناسق الموسيقي بينيا وبين الفواصل 

والفاصمة التي تمتيا ؛ إذ إن مبنى الفواصل عمى الوقف ، وبقاء الياء يفّوت ىذا 
 .  (ٜٙ)التناسق (( 

 
 

 
 المبحث الثاني :

 زيادة األلف  
 [ و                                                   ٓٔزيدت األلف في قولو تعالى : )وتظنون باهلل الظنونا( ]األحزاب:  

تنا اطعنا اهلل واطعنا الرسوال( ]األحزاب: يل ا)يوم تقمب وجوىيم في النار يقولون ي
[  ٚٙاطعنا سادتنا  وكبراءنا فاضمونا السبيبل( ]األحزاب: ا نّ إ[ )وقالوا ربنا ٙٙ

واختمف القّراء في قراءة ىذه األلفاظ الثبلثة ) الظنونا ، والرسوال ، والسبيبل ( فقرأ نافع 
، وأبو بكر عن عاصم ، بألف في الثبلثة في الوصل والوقف . وقرأ  ، وابن عامر

ابن كثير ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، بإثبات األلف في الوقف وحذفيا في 
 .  (ٓٚ)الوصل . وقرأ أبو عمرو ، وحمزة بغير ألف في الوصل والوقف 

لتنوين ، لكن وليست ىذه األلفات منقمبة عن التنوين ؛ ألن ) أل ( ال يجتمع معيا ا
ىذه األلف زيدت )) ألن مقاطع فواصل ىذه السورة ألفات منقمبة عن تنوين في 

.  (ٔٚ)الوقف ، فزيد عمى النون ألف لتساوي المقاطع وتناسب نيايات الفواصل (( 
أن أصوات المّد الثبلثة تمحق القوافي ما ينّون منيا ، وما ال  (ٕٚ)أما سيبويو فيرى 

 ّد الصوت . ينون ؛ ألنيم أرادوا م
ويرى الفراء أن ىذه اآليات الثبلث يوقف عمييا باأللف : )) ألّنيا مثبتة فيين ، وىي 
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مع آيات باأللف .. وأىل الحجاز يقفون باأللف ، وقوليم أحّب إلينا التّباع الكتاب (( 
(ٖٚ) . 
أما االخفش  فذكر أن األلف تثبت في ىذه األلفاظ )) ألنيا رأس آية ؛ ألن قومًا  
ن العرب يجعمون أواخر القوافي إذا سكّنوا عمييا عمى مثل حاليا إذا وصموىا ، وىم م

أىل الحجاز ، وجميع العرب إذا ترّنموا في القوافي أثبتوا في أواخرىا الياء والواو 
وقال في موضع آخر : )) والعرب تمحق الواو والياء واأللف في ( ٗٚ)واأللف (( 

 .  (٘ٚ)بذلك ((  ةآليأواخر القوافي ، فشبيوا رؤوس ا
ّنما فعموا ذلك ؛ ألن  أما الزجاج فيعمل الوقف عمى ىذه األلفاظ باأللف بقولو : )) وا 
أواخر اآليات عندىم فواصل ، ويثبتون في أواخرىا في الوقف ما قد يحذف مثمو في 

 .  (ٙٚ)الوصل (( 
ألف ، وذلك  وأما النحاس فقال عن ) الظنونا ( : )) والكوفيون يقرؤونيا بغير      

ن كان حسنًا في العربية . وأولى األشياء في ىذا أن يوقف  مخالف لممصحف ، وا 
ن وصل بغير ألف  عميو باأللف وال يوصل ؛ ألنو إْن ُوصل باأللف كان الحنًا ، وا 

ذا وقف باأللف كان متبعًا لمسواد األعظم موافقًا   لؤلعرابكان مخالفًا لممصحف ، وا 
.  (ٚٚ)األلف في القوافي وتثبتيا في الفواصل ليتفق الكبلم (( ؛ ألن العرب تثبت ىذه 

وقال عن األلف في ) الرسوال ( : )) ىذه األلف تقع في الفواصل لتتفق فيوقف عمييا 
 .  (ٛٚ)وال يوصل بيا (( 

ىـ( أن األلف في ) الظنونا ( ونحوىا إنما جاءت ٕٜٖ)ت (ٜٚ)ويرى ابن جني      
رؤوس اآلي ، وأن ىذا مشّبو بوقوفيم عمى القوافي  عمى اشباع الفتحة لموقف عمى

 كما في قول جرير : 
 

 وقولـي إْن أصبـُت لقـد أصابـا             أقّمـي المـوم عـاذل والعتـابـا 
     

ىـ( فعّد زيادة األلف من باب حفظ التوازن فقال :            ٕٛٗأما الثعالبي )ت 
يثارًا لو (( )) والعرب تزيد وتحذف حفظًا لمتواز  وعّد من ذلك زيادة األلف في  (ٓٛ)ن وا 
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 ) الظنونا ( و ) السبيبل ( . 
أن لتناسب الوقف عمى رؤوس اآلي أثرًا في إثبات رموز  (ٔٛ)والحظ أحد المحدثين 

الحركات الطويمة وحذفيا ، ونجد ىذه الظاىرة في شواىد معدودة حين تأتي أواخر 
عند الوقف ، فتثبت األلف في كممات وقعت  اآليات منتيية بألف ىي عوض التنوين

في أواخر اآليات وقد اتصمت بيا ) ال ( التعريف وىي ال يجتمع معيا التنوين في 
اسم واحد . وعمل إثبات األلف بقولو : )) وذلك ألّن القراءة جاءت بإثبات األلف فييا 

تيية ؛ حرصًا عمى التناسب الصوتي عند وقوف القارئ عمى رؤوس اآليات المن
ومن المعروف )) أن ىذه األلف  (ٕٛ)باأللف التي تخمف التنوين عند الوقف (( 

نما جاءت لتجري القراءة عمى سنن واحد في كل رؤوس  ليست عوضًا من تنوين ، وا 
وزيادة ىذه األلفات الثبلث إنما ىي : )) لتحقيق التناغم الصوتي  (ٖٛ)آي السورة (( 

إلضافة إلى تقدير الوقف عمييا واالستئناف بما الذي درجت عميو فواصل السورة ، با
. فالزيادة ىنا توّفر التناسب أو المشاكمة بين الفواصل السابقة والبلحقة  (ٗٛ)بعدىا (( 

؛ إذ )) من المعموم أن التعريف والتنوين ال يجتمعان عمى اسم واحد ، ولكّن  (٘ٛ)
لف فيو ، حرصًا عمى بعض األوجو القرائية قد عدلت عن ذلك الظاىر إلى زيادة األ

التناسب الصوتي عند الوقوف عمى رؤوس اآليات المنتيية باأللف في مثل : الظنونا 
 . (ٙٛ)، والرسوال ، والسبيبل((

ومن ذلك زيادة األلف بصرف ما ال ينصرف في الوقف كقولو تعالى :     )ويطاف 
ا نية من فضة واكواب كانت قواريرا * قواريرا من ذىب قدروىآعمييم ب

[ قرأ عاصم في رواية أبي بكر ، ونافع ، والكسائي ٙٔ – ٘ٔتقديرا(]اإلنسان: 
)قواريرًا ، قواريرًا من فضة ( منّونة في الوصل ، وباأللف في الوقف ، وقرأ حفص 
مثل ) سبلسبًل ( ال ينّون في الوصل ويقف باأللف عمى األولى ، وعمى الثانية بغير 

قواريَرْا * قواريَرْا ( بغير تنوين ، ووقف حمزة بغير ألف ، وقرأ حمزة ، وابن عامر ) 
ألف فييما ، وقرأ ابن كثير ) كانت قواريرًا ( منّونة ) قواريَر من فضة ( غير منّونة ، 
وقرأ أبو عمرو ) كانت قواريَرْا ( غير منّونة ، ووقف بألف ) قواريرْا من فضة ( غير 

 .   (ٚٛ)منّونة أيضًا ووقف بغير ألف 
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ى ليست بآية فكان خر لفّراء : )) أثبت األلف في األولى ألنيا رأس آية ، واآليقول ا
وحكى الرؤاسي والكسائي عن  (ٛٛ)إثبات األلف في األولى أقوى ليذه الحجة (( 

العرب أنيم يقفون عمى المنصوب الذي ال يجري باأللف ، فيقولون : رأيت قواريرا ؛ 
 .  (ٜٛ)لف وذلك لبيان الفتحة فإذا وصموا حذفوا األ

أما الزجاج فيرى أن : )) من قرأ ) قواريرًا ( فصرف األول ؛ فؤلنو رأس آية ، وترك 
.  (ٜٓ)صرف الثاني ؛ ألنو ليس بآخر آية ، ومن صرف الثاني أتبع المفظ المفظ (( 

وقال النّحاس عن قراءة أبي عمرو : )) قراءة أبي عمرو الثاني بغير ألف ، وفّرق 
اىما أنو كذا في مصاحف أىل البصرة ، والثانية أن األولى رأس بينيما لجيتين : إحد

 .  (ٜٔ)آية فحسن إثبات األلف فييا (( 
ىـ( أن من قرأ ) قواريرًا * قواريرًا ( بإجرائيما ٕٖٛوذكر أبو بكر بن االنباري )ت
  (ٕٜ)جميعًا كانت لو ثبلث حجج : 

س اآليات جاءت بالتنوين أنو نّون األولى ؛ ألنيا رأس آية ، ورؤو  الحجة األولى :
كقولو ) مذكورا ( و ) بصيرا ( فنّون األول ؛ ليوافق بين رؤوس اآليات ، ونّون الثاني 

 عمى الجوار لؤلول . 
اتباع المصاحف ، وذلك أنيما جميعًا في مصاحف أىل مكة  والحجة الثانية :

 والمدينة والكوفة بألف . 
 رى في كثير من كبلميا . أن العرب تجري ما ال يج والحجة الثالثة :

ن لم يكن آخر اآلية ))ألنو لما   ويرى الزركشي أن ) قواريرًا ( الثاني جاز صرفو ، وا 
نّون ) قواريرًا ( األول ناسب أن ينّون ) قواريرًا ( الثاني ليتناسب ، وألجل ىذا لم ينّون 

روف أن من نّون ) ، والمع (ٖٜ)) قواريرًا ( الثاني إال من نّون ) قواريرًا ( األول (( 
قواريرًا ( فصرفيا يقف عمييا باأللف المنقمبة عن التنوين ؛ ولذلك ما يصرف لمتناسب 
في قولو ) قواريرًا ( إنما )) يعني إذا قرئ منونًا ، ال إذا وقف عميو باأللف ؛ ألن 
األلف حينئذ ، كما تحتمل أن تكون بداًل من التنوين ، تحتمل أن تكون لئلطبلق كما 

قولو تعالى : ) الظنونا ، والسبيبل ، والرسوال ( فبل تكون نّصًا فيما استشيد لو في 
نما صرف ليناسب اآلي في ىذه السورة ؛ ألن أواخر  من صرف غير المنصرف ، وا 
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ولذلك يرى أحد المحدثين : )) أن  (ٜٗ)اآلي كالقوافي ، يعتبر توافقيا وتجانسيا (( 
ة عمى مألوف االستعمال ومعيارية المغة ، أما قراءة المنع من الصرف قد جاءت جاري

ثبات األلف ، فقد عدلت عن ذلك المألوف لتحقق اإليقاع الصوتي  قراءة الصرف وا 
 (ٜ٘)بين رؤوس اآلي ، وعّضد ىذا الوجو موافقة قراءتو لمسواد من رسم المصحف (( 

. 
 
 

 المبحث الثالث :
 العدول عن الصيغة أو التركيب  

ى أو عن تركيب نحوي آخر ول عن صيغة صرفية إلى قد يكون ىناك عد  
إلى تركيب آخر . ومن المواضع التي حدث فييا عدول أو تحويل في الصيغ 
الصرفية والتراكيب النحوية وأشار النحاس صراحة إلى أن ذلك لكونيا رؤوس آيات 

 المسائل اآلتية : 
 

 الحمل عمى المعنى : 
) جند ( وىو اسم جمع فحمل عمى  عّد النحاس من ذلك الجمع عمى معنى    

المعنى عندما اخبر عن اسم الجمع وىو مفرد بالجمع في قولو تعالى : )وان جند اهلل 
[ قال النحاس عن ) الغالبون ( : )) عمى المعنى، ٖٚٔليم الغالبون( ]الصافات: 

ولو كان عمى المفظ ، لكان ىو الغالب مثل قولو )جند ما ىنالك ميزوم من االحزاب( 
ىـ( : جاء ىنا عمى الجمع من أجل أنو رأس آية ٜٛٔ[ . وقال الكسائي )تٔٔ]ص: 

وجاء ) الغالبون ( بالجمع عمى المعنى موافقًا لمفواصل السابقة والبلحقة التي  (ٜٙ)(( 
 تنتيي بالنون . 

ومن ذلك الجمع عمى معنى ) كّل ( في قولو تعالى : )وىو الذي خمق الميل والنيار 
[ ذكر النحاس أنو لم يقل : ٖٖكل في فمك يسبحون(]األنبياء:  والشمس والقمر

نما قال : يسبحون ، وفي ذلك ثبلثة أقوال  : قول               (ٜٚ)يسبحن ، وال يسبح وا 
ونسبو النحاس إلى سيبويو وىو أنو لما خّبر بفعل من يعقل وجعمين في  (ٜٛ)الخميل 
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إنو لما خبر  (ٜٜ)نون ، وقول الفراء الطاعة بمنزلة من يعقل ، خبر عنين بالواو وال
: إنو قال يسبحون ؛  (ٓٓٔ)عنين بأفعال اآلدميين قال : يسبحون ، وقول الكسائي 

 ألنو رأس آية . 
 (ٔٓٔ) ىـ( فذكر أنو قد ))حّسَن ذلك كونو فاصمة رأس آية ((٘ٗٚأما أبو حيان )ت

.  (ٕٓٔ)(( وأنو : )) جاء ىنا بضمير الجمع في قولو ) يسبحون ( رعيا لمفواصل 
ويرى الزركشي أن لحاق النون في ) يسبحون ( ينبغي أن يحمل عمى أنو من باب 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل ؛ )) فإن من مآخذ الفصاحة ومذاىبيا أن يكون 
ورود ىذه النون في مقاطع ىذه األنحاء لآلي راجح األصالة في الفصاحة ، لتكون 

استوثق فيما قبل حروفيا المتطرفة وقوع حرفي المد  فواصل السور الوارد فييا ذلك قد
 .  (ٖٓٔ)والمين (( 

ومن ذلك الجمع عمى معنى المثنى إذا كان بمعنى الجماعتين أو الصنفين كما في 
قولو تعالى : ثم استوى الى السماء وىي دخان فقال ليا ولبلرض أئتيا طوعا او كرىا 

؛ ولم يقل : طائعتين وال طائعات ؛  [ قال  طائعينٔٔقالتا اتينا طائعين( ]فصمت: 
أما النحاس فيرى أنو لم يقل :  (ٗٓٔ)ألنو )) ذىب بو إلى السموات ومن بينيّن (( 

  (٘ٓٔ)طائعات لثبلثة أوجو : 
 : وىو أن يكون المعنى : أتينا بمن فينا طائعين .  (ٙٓٔ)لمكسائي  الوجه األول
ن ما يجري عمى من يعقل من : أنو لما خبر عنين باإلتيان أجرى عميي الوجه الثاني

 الذكور . 
 : أنو قال طائعين ألنو رأس آية .  الوجه الثالث

ووضع الزركشي ىذه اآلية تحت باب ) خطاب الجمادات خطاب من يعقل ( وتقدير 
لما كانت ممن يقول ، وىي في  ))) طائعين ( عنده : طائعة ، وعّمل الجمع بقولو : 
 .   (ٚٓٔ) ((حالة عقل ، جرى الضمير في ) طائعين عميو ( 

 اختبلف جيتي ) أم ( المعادلة : 
ورد ذلك في قولو تعالى : )وان تدعوىم الى اليدى ال يتبعونكم سواء ادعوتموىم ام 

لة أم [ قولو : ) أم أنتم صامتون ( عند سيبويو بمنز ٖٜٔانتم صامتون( ]األعراف: 
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. وعمل الفراء عدم مطابقة جيتي ) أم ( بقولو : )) ولم يقل : أم صمتم  (ٛٓٔ)صمتم 
أقمَت أم قعدَت ، ويجوز :  عمي  ، وعمى ىذا أكثر كبلم العرب أن يقولوا : سواء 

 .  (ٜٓٔ)سواء عمي أقمَت أم أنت قاعد (( 
ألنو رأس ىـ( أنو قال : ) أم أنتم صامتون ( ٜٕٔويرى ثعمب ـ أحمد بن يحيى )ت

. أما النحاس فقال : )) المعنى في ) أم أنتم صامتون ( وفي ) أم صمتم (  (ٓٔٔ)آية 
 .  (ٔٔٔ)واحد (( 

وعمل أبو حيان مجيء ىذا التركيب بقولو : )) وعطف الجممة األسمية عمى الفعمية  
سمية ا؛ ألنيا في معنى الفعمية ، والتقدير : أم صمتم ... وكانت الجممة الثانية 

اة رؤوس اآلي ، وألن الفعل يشعر بالحدوث ، واسم الفاعل يشعر بالثبوت لمراع
وقال في موضع آخر : )) ولم يأت التركيب : أم صمتم . وكثيرًا  (ٕٔٔ)واالستمرار (( 

ومن الجدير بالذكر أن فواصل  (ٖٔٔ)ما يحسن مع الفواصل ما ال يحسن دونو (( 
 لياء . سورة األعراف تنتيي بالنون المردفة بالواو أو ا

 
 إضافة المصدر إلى صاحبه : 

[ أشار الفراء إلى ٔاذا زلزلت االرض زلزاليا( ]الزلزلة: )ورد ذلك في قولو تعالى : 
ذلك فقال : )) فأضيف المصدر إلى صاحبو ، وأنت قائل في الكبلم : ألعطيّنك 
عطيتك ، وأنت تريد : عطية ، ولكن قّربو من الجواز موافقة رؤوس اآليات التي 

فيو يرى أن اإلضافة في ) زلزاليا ( لوحظ فييا ما بعدىا من  (ٗٔٔ)جاءت بعدىا (( 
الفواصل ) أثقاليا ( ) ماليا ( . وكذلك أشار النحاس إلى ىذه اإلضافة فقال : )) 
زلزاليا مصدر كما يقال : أكرمُتك كرامتك ، والمعنى : كرامة، وكذا المعنى : زلزلت 

 .  (٘ٔٔ)ق اآليات (( زلزااًل ، وحسنت اإلضافة لتتف
وعمل أبو حيان إضافة المصدر إلى صاحبو بقولو : )) وأضيف الزلزال إلى األرض 
؛ إذ المعنى زلزاليا الذي تستحقو ويقتضيو جرميا وعظميا ، ولو لم يضف لصدق 
ن قّل ، والفرق بين أكرمُت زيدًا إكرامة وكرامتو واضح ((  عمى كل قدر من الزلزال وا 

(ٔٔٙ)  . 
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كشي فيعّمل إضافة الزلزال إلى األرض بأنو )) يفيد معنى ذاتيا وىو زلزاليا أما الزر 
المختص بيا ، المعروف فييا المتوقع ، كما تقول : غضب زيد غضبو ، وقاتل زيد 

 .  (ٚٔٔ)قتالو ، أي : غضبو الذي يعرف منو ، وقتالو المختص بو (( 
 
 
 

 المبحث الرابع :
 اختيار القراءة والوجو المناسب

النحاس اختبلف القراء في عدد من اآليات القرآنية ، وكان يختار القراءة التي  ذكر
 تحقق توافقًا بين فواصل اآليات أو الوجو الذي يحقق ذلك كما في المسائل اآلتية : 

 ـ بين َفَعل وُفْعل :  1
وى الفتية الى الكيف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنك أذ إ)من ذلك قولو تعالى :   
[ يقول الزجاج عن ) رشدًا ( : ))ويجوز ٓٔيئ لنا من امرنا رشدا( ]الكيف: رحمة وى

في ) رشدًا ( : ُرْشدًا ( ، إاّل أنو ال يقرأ بيا ىينا ، ألن فواصل اآليات عمى ) َفَعل ( 
أما النحاس فنقل  (ٛٔٔ)نحو : أحد ، وعدد ، فـ ) رشد ( أحسن في ىذا المكان (( 

( أنو قال : )) إذا كان الُرْشد وسط اآلية فيو ىـٗ٘ٔعن أبي عمرو بن العبلء )ت
ذا كان رأس آية فيو محرك ((  ، وعّقب النحاس عمى كبلم أبي  (ٜٔٔ)مسّكن ، وا 

وى الفتية الى الكيف فقالوا أذ إعمرو قائبًل : )) يعني أبو عمرو برأس اآلية نحو : 
ا عنده لغتان [ فيمٓٔربنا ءاتنا من لدنك رحمة وىيئ لنا من امرنا رشدا( ]الكيف: 

. وقال في موضع آخر عن )  (ٕٓٔ)بمعنى واحد إال أنو ُفتح ىذا لتتفق اآليات (( 
 .  (ٕٔٔ)َرشدا ( : وُيقال : )) ُرْشد وَرشد إال أن َرشدًا ىينا أولى لتتفق اآليات (( 

ويقول د. إبراىيم السامرائي : )) وقد يكون لمكممة في العربية وجيان من حيث بناؤىا 
تأتي عمى وجو من ىذين الوجيين دون اآلخر مراعاة لمفواصل ، ومن  ، ولكنيا قد

ىذا جاءت كممة ) رشد ( بفتحتين ، ولم تأت بالوجو اآلخر ، وىو الضم والسكون (( 
(ٕٕٔ)  . 
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 ـ بين َفِعمة وفاعمة :  2

[ قرأ القراء )نخرة ( ٔٔفي قولو تعالى : )أءذا كنا عظاما نخرة( ]النازعات:    
فقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص عن عاصم و ) ناخرة ( 

) نخرة ( بغير ألف ، وقرأ حمزة ، وعاصم في رواية أبي بكر : )ناخرة ( بألف ، 
 .  (ٖٕٔ)وروي عن الكسائي جواز الوجيين 

واختار الفراء قراءة ) ناخرة ( ، وىي عنده : )) أجود الوجيين في القراءة ؛   
األلف ؛ أال ترى أن ) ناخرة ( مع ) الحافرة ( و ) الساىرة( أشبو ألن اآليات ب

بمجيء التنزيل ، و) الناخرة ( و ) والنخرة ( سواء في المعنى بمنزلة الطامع والَطِمع 
فالصيغتان ـ عند الفراء ـ مستويتان في المعنى ، لكنو يختار  (ٕٗٔ)والباخل والَبِخل (( 

المبنية عمى التأسيس ، وىي :  ) الرادفة ،  ما يحقق النسق الصوتي بين الفواصل
واجفة ، خاشعة ، الحافرة ، ناخرة ، خاسرة ، بالساىرة ( ، وىذا )أشبو بمجيء التنزيل 
( ؛ ألن الفواصل السابقة والبلحقة ليذه الفاصمة عمى وزن )فاعمة ( أما الزّجاج فيرى 

شبو آخر اآلي بعضيا في قراءة ) ناخرة ( أنيا : )) أكثر في القراءة وأجود ؛ ل
 .  (ٕ٘ٔ)ببعض : الحافرة ، وناخرة ، وخاسرة (( 

وأما النحاس فقال عن قراءة ) ناخرة ( : )) وىي أشبو برؤوس اآليات التي قبميا 
واختار األزىري كذلك قراءة ) ناخرة ( فقال : ))وأختار ) ناخرة( ،  (ٕٙٔ)وبعدىا (( 

وعّد ابن خالويو )  (ٕٚٔ)آلي (( ألنيا تضاىي ) حافرة ( و ) ساىرة ( في رؤوس ا
ناخرة ( ىي األجود فقال : )) واألجود إثبات األلف ؛ ليوافق المفظ ما قبميا وبعدىا 

 .  (ٕٛٔ)من رؤوس اآلي (( 
وذكر أبو زرعة حجة من قرأ ) ناخرة ( وىي : )) أن رؤوس اآليات باأللف نحو: ) 

بو بمجيء التنزيل وبرؤوس الحافرة ، والرادفة ، والراجفة ، والساحرة ( فاأللف أش
 . (ٜٕٔ)اآليات (( 

 

 ـ بين َفْعل وَفَعل :  3
 ٕٖصفر( ]المرسبلت:  اَلةٌ ِجمَ و ن  أعالى : )انيا ترمي بشرر كالقصر*كفي قولو ت    
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[ اختار الفراء قراءة الجميور ) كالقْصر ( لموافقتيا مقاطع اآلي المبنية عمى ٖٖ –
القصر من قصور مياه العرب ، وتوحيده  التخفيف فقال : )) كالقْصر ، يريد :

[ ٘ٗسييزم الجمع ويولون الدبر( ]القمر: (وجمعو عربيان ، قال اهلل تبارك وتعالى : 
، معناه : األدبار ، وكأّن القرآن نزل عمى ما يستحب العرب من موافقة المقاطع ؛ 

فثّقل في  )  [ٙأال ترى أنو قال : )فتول عنيم يوم يدع الداع الى شيء نكر( ]القمر: 
اقتربت ( ؛ ألن آياتيا مثقمة ، وقال : )وكأين من قرية عتت عن امر ربيا ورسمو 

[ فاجتمع القراء عمى تثقيل ٛنكرا(]الطبلق:  باً فحاسبناىا حسابا شديدا وعذبناىا عذا
 .  (ٖٓٔ)األول وتخفيف ىذا ... (( 

لقْصر ( بإسكان الصاد أما النحاس فقال : )) وتكمم الفراء في أن األولى أن يقرأ ) كا
؛ ألن اآليات عمى ىذا ؛ أال ترى أن بعده ) ُصفر ( ، واحتج بقراءة القراء )فتول 

[ بضم الكاف ؛ ألن اآليات كذا ، ٙعنيم يوم يدع الداع الى شيء نكر( ]القمر: 
وفي موضع آخر : )وكأين من قرية عتت عن امر ربيا ورسمو فحاسبناىا حسابا 

[ بإسكان الكاف ، فقال : فقد اجمع القراء ٛنكرا( ]الطبلق:  اً بشديدا وعذبناىا عذا
سكان الثانية ((  ورد النحاس عمى الفراء قائبًل : )) وىذا  (ٖٔٔ)عمى تحريك األولى وا 

إلى شيء ُنْكر (( بإسكان الكاف  الداعِ  غمط قبيح قد قرأ عبد اهلل بن كثير )) يوم يدعُ 
 . (ٕٖٔ)يستتب وال ينقاس ((  . وىذا الذي جاء بو من اتفاق اآليات ال

وىذا الذي عّده النحاس غمطًا قبيحًا قال بو ىو نفسو في عدد من المواضع تضمنيا 
ىذا البحث وعقد من أجميا . أما قراءة ابن كثير التي لم تراع الفواصل المثقمة في 
ن ىذه السورة فيي قراءة واحد مقابل ستة قراء ، لذلك اختيرت قراءة  ) ُنُكر ( قال اب

خالويو : )) واالختيار الضم ، لموافقة رؤوس اآلي ، وألنو األصل ، وان كان 
 .  (ٖٖٔ)اإلسكان تخفيفًا (( 

وعّد األزىري قراءة التثقيل أجود الوجيين فقال عن القراءتين : )) ىما لغتان : نْكر 
     وليذا             (ٖٗٔ)وُنُكر . والتثقيل أجود الوجيين لتتفق الفواصل بحركتين (( 

 .  (ٖ٘ٔ))) خالف أبو عمرو أصمو فقرأىا ىينا بالتثقيل ، ألن رؤوس اآلي مثقمة (( 
[ فقد اختار ابن خالويو ٛنكرا(  ]الطبلق:  باً أما في قولو تعالى : )وعذبناىا عذا
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إسكان ) نكرا ( فقال : )) واالختيار ىاىنا : اإلسكان ، وىناك في سورة القمر 
وقال أيضًا : ))اإلسكان ىاىنا  (ٖٙٔ)و من رؤوس اآلي (( التحريك ليوافق بذلك ما قبم

 .  (ٖٚٔ)أكثر لموافقة رؤوس اآلي (( 
 

 ـ تحقيق الهمزة وتسهيمها :  4
في قولو تعالى : )وكم اىمكنا قبميم من قرن ىم احسن اثاثا ورءيا( ]مريم:    

زة بين [ قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ) ورئيا ( ميمو ٗٚ
الراء والياء ، وقرأ ابن عامر ) ورّيا ( بغير ىمز ، واختمف عن نافع: فروي أنو قرأ ) 

. واختار الفراء قراءة أىل  (ٖٛٔ)ورئيا ( باليمز ، وأنو قرأ ) ورّيا ( غير ميموز 
المدينة ) ورّيا ( بغير ىمز وعمل ذلك بقولو : )) وىو وجو جيد ؛ ألنو مع آيات لْسَن 

 .  (ٜٖٔ)بميموزات (( 
وعّد النحاس قراءة ) ورّيا ( حسنة ، وذكر فييا تقديرين : )) أحدىما : أن يكون من 
) رأيت ( ثم خففت اليمزة فأبدل منيا ياء ، وأدغمت مع الياء ، وكان ىذا حسنًا 

 لتتفق رؤوس اآليات ؛ ألنيا غير ميموزات . 
ة ، فبل يجوز اليمز؛ والوجو الثاني : أن يكون المعنى أن جمودىم مرتوية من النعم

 . (ٓٗٔ)ألنو مصدر من رويت رّيا ... (( 
ومن المعروف أن الفواصل السابقة ليا مبنية عمى الياء المشددة التي تمييا األلف  

 : ) جثّيا ، عتّيا ، صمّيا ، مقضّيا ، جثّيا ،   ندّيا ( .المنقمبة عن تنوين الفتح مثل 
 

 ـ رفع الفعل المضارع وجزمه :  5
 – ٖ٘ل تعالى : )ىذا يوم ال ينطقون*وال يؤذون ليم فيعتذرون( ]المرسبلت: قا    
[ ورد الفعل المضارع ) يعتذرون ( مرفوعًا عمى أن الفاء عاطفة وما بعدىا ٖٙ

معطوف عمى ما قبميا . قال الفراء : )) نويت بالفاء عمى أن تكون نسقًا عمى ما 
مو قيل : فيعتذروا لم يوافق اآليات . وقد قبميا ، واختير ذلك ؛ ألن اآليات بالنون ، ف

عمييم فيموتوا وال يخفف  ُيقضىقال اهلل جل وعز : )والذين كفروا ليم نار جنيم ال 
 . (ٔٗٔ)[ ، وكل صواب(( ٖٙعنيم من عذابيا كذاك نجزي كل كفور( ]فاطر: 
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ا ى التي ذكرىخر ومعنى كبلم الفراء أنو يجيز النصب بفاء السببية كما في اآلية اآل
)) والذي نأخذه من كبلم الفراء أن الفاء في كمتا اآليتين يصح أن تكون سببية كما 
تكون عاطفة ، وأنيا خمصت لمنسق في اآلية األولى لتكون متناسبة مع اآليات 

 .  (ٕٗٔ)ى في أنيا جميعًا تنتيي بالنون فيتم التناسب (( خر اآل
ف ؛ ألنو رأس آية والثانية فالكسائي يرى أن اآلية األولى جاءت بالنون في المصح

بغير نون ؛ ألنيا ليست رأس آية ، وأنو يجوز في كل واحد منيما ما جاز في 
. وقال النحاس عن قولو تعالى ) فيعتذرون ( )) عطف ، وزعم الفراء  (ٖٗٔ)ى خر اآل
 .  (٘ٗٔ)أنو اختير فيو الرفع لتتفق اآليات ((  (ٗٗٔ)

فاء السببية ، وقد نص المفسرون  والصواب أن الفاء في ىذه اآلية عاطفة وليست
ىـ( عن ) يعتذرون ( إنو )) عطف عمى )يؤذن ٖٛ٘عمى ذلك ، قال الزمخشري )ت

( منخرط في سمك النفي ، والمعنى : وال يكون ليم إذن واعتذار متعقب لو ، من 
غير أن يجعل االعتذار مسببًا عن اإلذن ، ولو نصب ، لكان سببًا عنو ال محالة (( 

(ٔٗٙ)  . 
وذكر أبو حيان أن الرفع والنصب ليسا مستويين ، وليس معناىما واحدًا ؛   

وذلك أن الرفع ال يكون متسببًا ، بل صريح عطف ، والنصب يكون فيو متسببًا 
 .  (ٚٗٔ)فافترقا 

 
 

 الخاتمـة
 

 يمكننا أن نمخص في نياية ىذا البحث أىم النتائج التي توصمنا إلييا بما يأتي : 
رآنية  تعريفًا خاصًا بيا ، فيي : حروف متشاكمة في المقاطع عرفت الفاصمة الق

 توجب إفيام المعنى . 

عرفت الفاصمة القرآنية مقارنة بالقافية الشعرية ، فالفواصل ىي رؤوس اآليات 
 والقوافي ىي أواخر األبيات . 

تسمية الفاصمة بيذا االسم قديمة ترجع إلى عيد الخميل وسيبويو ورافقتيا تسمية 
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ن كانت التسمية آخر  ى ، ىي رؤوس اآلي ، وقد استعمل النحاس كمتا التسميتين ، وا 
 الثانية ـ عنده ـ ىي الغالبة في االستعمال . 

يعّد النحاس ثاني عالم بعد الفراء ييتم اىتمامًا واسعًا بما لرؤوس اآلي من أثر في 
 إيجاد بناء لغوي خاص يؤدي الى توافق الفواصل وتبلؤميا . 

ا البناء المغوي في الفاصمة القرآنية ـ عند النحاس ـ بمظاىر الحذف كحذف تمثل ىذ
الياء بأقساميا التي تّضمنيا البحث ، وبزيادة األلف في االسم المعرف بأل ، وصرف 

 ما لم ينصرف . 

ى ، وبالعدول عن تركيب نحوي آخر كما تمثل ذلك بالعدول عن صيغة صرفية إلى 
ىناك مواضع حدث فييا عدول في الصيغة  إلى تركيب نحوي آخر . وكانت

 والتركيب غير أّن النحاس لم يربط ذلك بتأثير الفاصمة القرآنية فييا . 

ى ويفضّميا عمييا ؛ ألن في تمك القراءة توافقًا في آخر كان النحاس يختار قراءة عمى 
الفواصل القرآنية ، وكان يفضل وجيًا عمى آخر حين يكون لمكممة وجيان أحدىما 

 وافق الفواصل القرآنية واآلخر ال يوافقيا . ي

ومع اىتمام النحاس وعنايتو بتأثير الفاصمة القرآنية في البناء القرآني ، كان يرّد عمى 
 ى. خر الفراء اختياره بعض القراءات ؛ لكونيا تنسجم مع الفواصل واآليات اآل

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 
Abstract 

 
The second flag after copper fur me Quranic comma in 

writing (express the Koran), referring to the value and 

impact in finding linguistic aspects related to building 

interval and Petrakebha and compatibility with other 

intervals. This syntax is based on a change in the 

structures of delay, delete and increase and reverse the 
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original. The piece included this research in preparation 

for the concept of interval and four Detectives dealt delete 

the Omega, the and Ziad thousand, and reverse the 

formula, installation, and choose to read and properly. 

Then seal Search conclusion and proven sources and 

references  .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
 

                                                           

1
 .   ٕٕ٘/  ٘ٔ، ولسان العرب ) فصل (  ٕٙٔ/  ٚينظر : العين ) فصل ( ـ  

 .  ٜٛـ النكت في إعجاز القرآن /  ٕ

 . ٕٓٚـ إعجاز القرآن /  ٖ

 .   ٕٔٚـ المصدر نفسو /  ٗ

 . ٗ٘ـ  ٖ٘/  ٔـ البرىان في عموم القرآن  ٘

 
 .   ٜٖٚ/  ٕـ الحجة لمقراء السبعة  ٚ
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عرابو  ٛ  .   ٕٔٔ/  ٔـ ينظر : معاني القرآن وا 

 .   ٕٖٔ/  ٘صدر نفسو ـ ينظر : الم ٜ

 .   ٕ٘ٙ/  ٕ، وينظر :  ٙٓٔ/  ٔـ ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن  ٓٔ

 . ٕ٘ٛ/  ٕـ الحجة لمقراء السبعة  ٔٔ

 . ٕٗ٘/  ٘ٔـ لسان العرب ) فصل (  ٕٔ

 .   ٜٛ،  ٖ٘/  ٔـ البرىان في عموم القرآن  ٖٔ

 .   ٗ٘/  ٔـ المصدر نفسو  ٗٔ

 . ٖ٘، والفاصمة في القرآن/ ٕٓٗنقد العربي / ـ ينظر : أثر القرآن في تطور ال ٘ٔ

 ) الحاشية ( .  ٖٙٓـ ينظر : أبو زكريا الفراء ومذىبو في النحو والمغة /  ٙٔ

 .   ٓ٘ٔ/  ٛ، ولسان العرب ) سجع (  ٕٗٔ/  ٔـ العين ) سجع (  ٚٔ

 .  ٘ٛٔـ  ٗٛٔ/  ٗـ الكتاب  ٛٔ

 .   ٗٗ/  ٔـ ينظر : معاني القرآن لمفراء  ٜٔ

 .  ٙٔ/  ٔمصدر نفسو ـ ينظر : ال ٕٓ

 .  ٖٛ، وينظر : الفاصمة في القرآن /  ٕٓٓ/  ٔـ ينظر : المصدر نفسو  ٕٔ

 .   ٖٗ٘،  ٕٗٗ/  ٕ،  ٕٚ،  ٔٚ/  ٔـ ينظر : معاني القرآن لؤلخفش  ٕٕ

عرابــو  ٖٕ  ٘،  ٕٛٔ/  ٗ،  ٕ٘ٔ/  ٕ،  ٜٖٛ،  ٕٔٔ/  ٔـــ ينظــر : معــاني القــرآن وا 
 /ٖٕٔ  . 

 .   ٜٖٛ/  ٔنظر : ، وي ٕٔٔ/  ٔـ المصدر نفسو  ٕٗ

 .   ٕٖٚ،  ٖ٘ٓ/  ٖـ ينظر : إعراب القرآن  ٕ٘

 .   ٜٕٚ/  ٖـ ينظر : معاني القرآن  ٕٙ

 .   ٜٕٛـ ينظر : رسم المصحف /  ٕٚ

 . ٜٓ٘، وينظر : التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية/ ٗٛٔ/  ٖـ إعراب القرآن  ٕٛ

 ـ يقصد بالقافية : الفاصمة القرآنية .  ٜٕ

 .   ٜٛفي القرآن /  ـ التصوير الفني ٖٓ

 .   ٕٛٔ/  ٗـ إعراب القرآن  ٖٔ
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 .   ٕٕ٘/  ٘ـ المصدر نفسو  ٕٖ

 .   ٕٕٚ/  ٔـ المصدر نفسو  ٖٖ

ــ أي نــون الرفــع ، إذ األصــل : تقربــونني ، ثــم صــار : تقربــوني وبعــد حــذف اليــاء  ٖٗ ـ
 صار : تقربوِن 

 . ٖٖٗ/  ٕإعراب القرآن ـ ـ  ٖ٘

 .   ٕٛٔ/  ٔـ المصدر نفسو  ٖٙ

 .   ٕٕٔ/  ٘نفسو  ـ المصدر ٖٚ
 .   ٜٙـ الحجة في القراءات السبع /  ٖٛ

 .   ٕٛٔ/  ٗـ ينظر : إعراب القرآن  ٜٖ

،  ٔٚ/  ٔ، وينظــــر : معـــاني القــــرآن لؤلخفــــش  ٕٔٓ/  ٔــــ معــــاني القـــرآن لمفــــراء  ٓٗ
 .   ٘٘/  ٗوالحجة لمقراء السبعة 

 . ٔٚٗ/  ٗـ إعراب القرآن  ٔٗ

 .   ٘٘ٗ/  ٖـ المصدر نفسو  ٕٗ

 . ٙ٘ٗ/  ٖفسو ـ المصدر ن ٖٗ

 .  ٔٚ/  ٔـ ينظر : معاني القرآن لؤلخفش  ٗٗ

 .   ٔٙٗ، وينظر : معاني القراءات /  ٖٕٕ/  ٗـ إعراب القرآن  ٘ٗ

 .   ٓ٘ٔ/  ٗ، والحجة لمقراء السبعة  ٜٕٚ/  ٖـ ينظر : معاني القرآن لمفراء  ٙٗ

   .ٖٕٔراب ثبلثين سورة من القرآن / ، وينظر : إع ٕٖ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٚٗ

ــ ينظــر : الســبعة فــي القــراءات /  ٛٗ ـ  ٕٓٓ، والحجــة فــي القــراءات الســبع /  ٖٛ٘ـ
، وحجــة القــراءات/  ٚ/  ٖ، والحجــة لمقــراء الســبعة  ٖٖٕ، ومعــاني القــراءات /  ٕٔٓ
ٖٕٚ   . 

ــ الكتــاب  ٜٗ ، وحجــة القــراءات /  ٛ/  ٖ، وينظــر : الحجــة لمقــراء الســبعة  ٖٛٔ/  ٗـ
 .   ٖٓٓ/  ٕ، وشرح شافية ابن الحاجب  ٕٖٚ

 . ٕٗ/  ٕـ الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٓ٘

 . ٖٖ٘/  ٕـ إعراب القرآن  ٔ٘
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 .   ٕٙ/  ٕـ إمبلء ما من بو الرحمن  ٕ٘

 .   ٕٚٔ، وينظر : فقو المغة وأسرار العربية /  ٖٗٔـ من وحي القرآن /  ٖ٘

 .   ٖٛ٘ـ الجرس واإليقاع في تعبير القرآن /  ٗ٘

،  ٜٕٗ،  ٕ٘ٗ، ومعـــــاني القـــــراءات /  ٛٙ٘/  ــــــ ينظـــــر : الســـــبعة فـــــي القـــــراءات ٘٘
. وحجـة  ٖٙٗ/  ٖ، والحجـة لمقـراء السـبعة  ٖٖٔـ  ٕٖٔوالحجة فـي القـراءات السـبع 

 .  ٕٛٙـ  ٕٚٙالقراءات / 

 .   ٕٛ/  ٗـ إعراب القرآن  ٙ٘

 . ٖٚٗ/  ٖـ الحجة لمقراء السبعة  ٚ٘

 .   ٖ٘ٔـ من وحي القرآن /  ٛ٘

 .   ٚٛ: إعراب ثبلثين سورة / ، وينظر  ٕٕٕ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٜ٘

ــ العــين ) دري (  ٓٙ ، وفقــو المغــة  ٜٕٚ/  ٕوينظــر : مجــاز القــرآن  ٜ٘ـ  ٛ٘/  ٛـ
 .  ٕٚٔوأسرار العربية / 

 .   ٘ٛٔـ  ٗٛٔ/  ٗـ الكتاب  ٔٙ

 .   ٙٔٔ/  ٕـ الحجة لمقراء السبعة  ٕٙ

ـــ ينظـــر : الســـبعة فـــي القـــراءات /  ٖٙ ،  ٖٗ٘، ومعـــاني القـــراءات /  ٗٛٙـ  ٖٛٙـ
، وحجــــة  ٚٔٔ/  ٗ، والحجــــة لمقــــراء الســــبعة  ٖٓٚلحجــــة فــــي القــــراءات الســــبع / وا

 .   ٖٗٚ/  ٕ، والكشف عن وجوه القراءات السبع  ٔٙٚالقراءات / 

، وينظــر : التوجيــو الببلغــي لمقــراءات القرآنيــة/  ٕٓٙ/  ٖـ معــاني القــرآن لمفــراء  ٗٙ
ٖ٘ٓ  . 

 .   ٚٓٔ/  ٖوم القرآن ، وينظر : البرىان في عم ٜٕٔ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٘ٙ

 .   ٖٛـ إعراب  ثبلثين سورة /  ٙٙ

 .  ٖٕٔ/  ٖـ ينظر : البرىان في عموم القرآن  ٚٙ

 .  ٕٖٓ/ٕ، وينظر : شرح شافية ابن الحاجب  ٜٛـ التصوير الفني في القرآن /  ٛٙ

 .   ٖٛ٘ـ الجرس وااليقاع في تعبير القرآن /  ٜٙ
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 ٖٗٛـ  ٖٖٛ، ومعـاني القـراءات /  ٕٓ٘ـ  ٜٔ٘ــ ينظـر : السـبعة فـي القـراءات /  ٓٚ
، وحجـــة  ٕٔٛ/  ٖ، والحجـــة لمقـــراء الســـبعة  ٜٕٛ، والحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع / 

 .  ٖٚ٘ـ  ٕٚ٘القراءات / 

 ٖٚٔـــــٖٙٔ، وينظــــر : مــــن وحــــي القــــرآن / ٔٙ/  ٔـــــ البرىــــان فــــي عمــــون القــــرآن  ٔٚ
 .   ٖٓٙـ  ٜٖ٘،والجرس واإليقاع في تعبير القرآن / 

 .   ٕٙٓـ  ٕٗٓ/  ٗب ـ ينظر : الكتا ٕٚ

 .   ٕٚٔ/  ٚ، وينظر : البحر المحيط  ٖٓ٘/  ٕـ معاني القرآن لمفراء  ٖٚ

 .  ٕٚ/  ٔـ معاني القرآن لؤلخفش  ٗٚ

، ٖٚ٘،  ٖ٘ٔ/  ٕ، وينظــر : ســر صــناعة اإلعــراب  ٕٗٗ/  ٕـــ المصــدر نفســو  ٘ٚ
 .  ٜٕ،  ٗٔـ  ٔٔورصف المباني / 

عرابـــو  ٙٚ ، ٕٚ٘/  ٖ، والكشـــاف  ٖٕٚ/  ٗر : ، وينظـــ ٕٛٔ/  ٗــــ معـــاني القـــرآن وا 
 .   ٘ٓ٘، والتوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية /  ٕٙ٘

 .   ٖ٘ٓ/  ٖـ إعراب القرآن  ٚٚ

 . ٕٖٚ/  ٖـ المصدر نفسو  ٛٚ

، وينظـــر : رصـــف  ٖ٘ٔ،  ٖٚٔـ  ٖ٘ٔ/  ٕــــ ينظـــر : ســـر صـــناعة اإلعـــراب  ٜٚ
 .   ٔٔٛ/  ٕ، وارتشاف الضرب  ٜٕ،  ٗٔـ  ٔٔالمباني / 

 .   ٕٚٔلمغة وأسرار العربية / ـ فقو ا ٓٛ

 .   ٕٚٙـ ينظر : رسم المصحف /  ٔٛ

 .   ٕٚٙـ المصدر نفسو /  ٕٛ

 .    ٕٚٙـ المصدر نفسو /  ٖٛ

، وينظـر : الجـرس واإليقـاع فـي تعبيـر  ٘ٓ٘ـ التوجيو الببلغـي لمقـراءات القرآنيـة /  ٗٛ
 .  ٖٓٙـ  ٜٖ٘القرآن 

 .   ٖٚٔـ  ٖٙٔـ ينظر : من وحي القرآن /  ٘ٛ

 .   ٘ٓ٘وجيو الببلغي لمقراءات القرآنية / ـ الت ٙٛ
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ــــ ينظــــر : الســــبعة فــــي القــــراءات /  ٚٛٚٛ ــــ ٖٙٙـ ،  ٛٔ٘، ومعــــاني القــــراءات /  ٗٙٙـ
، وحجـة  ٓٛ/  ٗ، والحجـة لمقـراء السـبعة  ٜٖ٘ـ  ٖٛ٘والحجة في القراءات السـبع / 

 ٜٖٚـ  ٖٛٚالقراءات / 

 .   ٕٗٔ/  ٖـ معاني القرآن لمفراء  ٛٛ

ــــ ينظــــر : معــــاني ا ٜٛ ــــراء ـ ــــرآن لمف ــــرآن  ٕٗٔ/  ٖلق عــــراب الق ، والبحــــر  ٜٚ/  ٘، وا 
 .   ٖٓٙ/  ٓٔالمحيط 

عرابو  ٜٓ  .   ٕٓٙ/  ٘ـ معاني القرآن وا 

 . ٔٓٔ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٜٔ

، والكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع  ٜٖٙ/  ٔـ ينظر : إيضاح الوقـف واالبتـداء  ٕٜ
 .   ٔٛـ  ٓٛ/  ٗ، والحجة لمقراء السبعة  ٖٗ٘ـ  ٕٖ٘

 . ٙٙ/  ٔـ البرىان في عموم القرآن  ٖٜ

 .   ٛٓٔ/  ٔـ شرح الرضي عمى الكافية  ٜٗ

 .   ٗٓ٘ـ التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية /  ٜ٘

 .   ٕٕٓ، وينظر : معاني القرآن لمكسائي /  ٚٗٗ/  ٖـ إعراب القرآن  ٜٙ

 .   ٓٚـ  ٜٙ/  ٖـ ينظر : إعراب القرآن  ٜٚ

 .   ٚٗ/  ٕـ ينظر : الكتاب  ٜٛ

 .   ٕٔٓ/  ٕينظر : معاني القرآن لمفراء  ـ ٜٜ

 .   ٜ٘ٔـ ينظر : معاني القرآن لمكسائي /  ٓٓٔ

 .   ٕٚٗ/  ٚـ البحر المحيط  ٔٓٔ

 ٖٛٓ/  ٙـ  النير الماد من البحر المحيط  ٕٓٔ

 .  ٔٙ/  ٔـ البرىان في عموم القرآن  ٖٓٔ

 .   ٖٔ/  ٖـ معاني القرآن لمفراء  ٗٓٔ

 .   ٔ٘/  ٗـ ينظر : إعراب القرآن  ٘ٓٔ

 .   ٕٕٗـ ينظر : معاني القرآن لمكسائي /  ٙٓٔ

 .  ٕٙٗ/  ٕـ البرىان في عموم القرآن  ٚٓٔ
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 .   ٓٛٔ،  ٗٙ/  ٖـ ينظر : الكتاب  ٛٓٔ

 .   ٔٓٗ/  ٔـ معاني القرآن لمفراء  ٜٓٔ

 .   ٛٙٔ/  ٕـ ينظر : إعراب القرآن  ٓٔٔ

 .   ٛٙٔ/  ٕـ المصدر نفسو  ٔٔٔ

 .   ٜٕٗ/  ٘ـ البحر المحيط   ٕٔٔ

 .   ٜٙ/  ٗ، وينظر : البرىان في عموم القرآن  ٓٛٔ / ٛـ المصدر نفسو  ٖٔٔ

 .   ٖٕٛ/  ٖـ معاني القرآن لمفراء  ٗٔٔ

 .   ٕ٘ٚ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٘ٔٔ

 .   ٕٕ٘ـ  ٕٔ٘/  ٓٔـ البحر المحيط  ٙٔٔ

 .  ٜٖٙ/  ٕـ البرىان في عموم القرآن  ٚٔٔ

عرابو  ٛٔٔ  .   ٖٕ٘/  ٘، وينظر :  ٕٓٚ/  ٖـ معاني القرآن وا 

 .   ٜٗٔ/  ٕـ أعراب القرآن  ٜٔٔ

 .   ٓ٘ٔ/  ٕـ المصدر نفسو  ٕٓٔ

 .   ٜٗٗ/  ٕـ المصدر نفسو  ٕٔٔ

 .   ٖٛٔـ من وحي القرآن /  ٕٕٔ

،  ٕٙ٘، ومعـــاني القـــراءات /  ٔٚٙـ  ٓٚٙــــ ينظـــر : الســـبعة فـــي القـــراءات /  ٖٕٔ
ـــــراءات الســـــبع /  ـــــراء الســـــبعة  ٕٖٙوالحجـــــة فـــــي الق ، وحجـــــة  ٜ٘/  ٗ، والحجـــــة لمق

 .   ٛٗٚالقراءات / 

ــ معــاني  ٕٗٔ ، وينظــر : التوجيــو الببلغــي لمقــراءات  ٕٖٕـ  ٖٕٔ/  ٖالقــرآن لمفــراء ـ
 .   ٛٛ، ومن وحي القرآن /  ٖٓ٘القرآنية / 

 .   ٜٕٚـ  ٕٛٚ/  ٘ـ معاني القرآن إعرابو  ٕ٘ٔ

 .   ٕٗٔ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٕٙٔ

 .   ٕٙ٘ـ معاني القراءات /  ٕٚٔ

 . ٕٖٙـ الحجة في القراءات السبع /  ٕٛٔ

 .   ٛٗٚـ حجة القراءات /  ٜٕٔ
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 .  ٚٓٔ/  ٖ، وينظر :  ٕٕٗ/  ٖـ معاني القرآن لمفراء  ٖٓٔ

 .   ٕٓٔ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٖٔٔ

 .   ٕٓٔ/  ٘ـ المصدر نفسو  ٕٖٔ

 .   ٖٖٚـ الحجة في القراءات السبع /  ٖٖٔ

 .   ٓٚٗـ معاني القراءات /  ٖٗٔ

 .   ٛٛٙـ حجة القراءات /  ٖ٘ٔ

 .   ٖٛٗـ الحجة في القراءات السبع /  ٖٙٔ

 .   ٕٕٛو / ـ المصدر نفس ٖٚٔ

،  ٕٙٛ، ومعـــاني القـــراءات /  ٕٔٗـ  ٔٔٗــــ ينظـــر : الســـبعة فـــي القـــراءات /  ٖٛٔ
،  ٕٛٔـ  ٕٚٔ/  ٖ، والحجـــة لمقـــراء الســـبعة  ٜٖٕوالحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع / 

  ٚٗٗـ  ٙٗٗوحجة القراءات / 

 .   ٔٚٔ/  ٕـ معاني القرآن لمفراء  ٜٖٔ
 .   ٚٗٗاءات / ، وينظر :  وحجة القر  ٕٙ/  ٖـ إعراب القرآن  ٓٗٔ

عـــراب  ٖٓ/  ٖ، والكتـــاب  ٜٜٕ/  ٔ، وينظـــر :  ٕٕٙ/  ٖــــ معـــاني القـــرآن  ٔٗٔ ، وا 
ـــــــرآن  /  ٓٔ، والبحـــــــر المحـــــــيط  ٔٓٗ/  ٔ، والكشـــــــاف  ٕٕٔ/  ٘، و  ٓٓٗ/  ٔالق

ٖٓٗ   . 

 .   ٛٛـ من وحي القرآن /  ٕٗٔ

عراب القرآن  ٕٚٔـ ينظر : معاني القرآن لمكسائي /  ٖٗٔ  .   ٖٗٚ/  ٖ، وا 

 . ٕٕٙ/  ٖ: معاني القرآن لمفراء ـ ينظر  ٗٗٔ

 .   ٕٕٔ/  ٘ـ إعراب القرآن  ٘ٗٔ

 .   ٜ٘٘/  ٕ، وينظر : أنوار التنزيل  ٕٛٙـ  ٔٛٙ/  ٗـ الكشاف  ٙٗٔ

 .   ٜٖٚ/  ٓٔـ ينظر : البحر المحيط  ٚٗٔ
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 المصادر والمراجع 

صـــاري ، أبــو زكريـــا الفـــراء ومذىبـــو فـــي النحـــو والمغـــة : د. أحمـــد مكـــي األن .ٔ
 .   ٜٗٙٔالييئة العامة لشؤون المطابع األميرية ، القاىرة ، 

أثــر القــرآن الكــريم فــي تطــور النقــد العربــي : د. محمــد زغمــول ســبلم ، دار  .ٕ
 م .  ٜٔٙٔ/  ٕالمعارف بمصر ط

الضــرب مــن لســان العــرب : أبــو حيــان األندلســي ، محمــد بــن يوســف  ارتشــاف .ٖ
ــــق وشــــرح ودراســــة د. رجــــب ٘ٗٚ)ت ــــة الخــــانجي ىـــــ( ، تحقي عثمــــان محمــــد ، مكتب

 م . ٜٜٛٔ/  ٔط، مطبعة المدني ، بالقاىرة 

ىــ( ، تحقيــق ٖٓٗإعجـاز القـرآن : أبـو بكـر البـاقبلني ، محمـد بـن الطيـب ، )ت .ٗ
 .   ٖٜٙٔ: السيد أحمد صقر ، دار المعارف بمصر / 
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 ، أحمد بن الحسين ، خالويو ابن:  الكريم القرآن من سورة ثبلثين إعراب .٘
 .  بغداد ، والتوزيع والنشر لمطباعة التربية دار ، (ىـٖٓٚت)

:   تحقيق ،( ىـٖٖٛت)  محمد بن أحمد جعفر أبو ، النّحاس:  القرآن إعراب .6
  .ٜٛٛٔ/  ٖالكتب ، ومكتبة النيضة العربية ، ط عالم ، زاىد غازي زىير

ىــــ( ، ٙٔٙإمـــبلء مـــا مـــّن بـــو الـــرحمن : العكبـــري ، عبـــد اهلل بـــن الحســـين ، )ت .ٚ
: إبـــراىيم عطـــوة عـــوض ، شـــركة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحمبـــي وأوالده  تحقيـــق

 م . ٜٜٙٔ/ ٕبمصر ، ط

ىــ( ، ٜٔٚأنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل : البيضـاوي ، عبـد اهلل بـن محمـد ، )ت .ٛ
 م .  ٜٛٛٔ/ ٔدار الكتب العممية ، بيروت ، ط

حمــد بــن إيضــاح الوقــف واالبتــداء فــي كتــاب اهلل عــز وجــل : ابــن األنبــاري ، م .ٜ
ىـــــ( ، تحقيــــق : محيــــي الــــدين عبــــد الــــرحمن رمضــــان ، مطبوعــــات ٕٖٛالقاســــم )ت

 م . ٜٔٚٔمجمع المغة العربية بدمشق ، المطبعة التعاونية بدمشق ، 

ىـ( ، ٘ٗٚ، محمد بن يوسف ، )ت األندلسيالمحيط : أبو حيان  البحر .ٓٔ
  .ٕٜٜٔوالنشر والتوزيع /  لمطباعةبعناية صدقي محمد جميل ، دار الفكر 

ىـ( ، ٜٗٚفي عموم القرآن : الزركشي ، محمد بن عبد اهلل ، )ت البرىان .ٔٔ
 .  ٜٛٛٔ/  يروتإبراىيم ، دار الجيل ، ب ضلتحقيق : محمد أبو الف

، عبد الرحمن بن  االنباريفي غريب إعراب القرآن : أبو البركات  البيان .ٕٔ
العربي  ىـ( ، تحقيق : د. طو عبد الحميد طو ، دار الكاتبٚٚ٘محمد ، )ت

 .  ٜٓٚٔـ  ٜٜٙٔلمطباعة والنشر بالقاىرة / 

 .  ٖالتصوير الفني في القرآن : سيد قطب ، دار المعارف بمصر ، ط .ٖٔ
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التوجيو الببلغي لمقـراءات القرآنيـة : د. أحمـد سـعد محمـد ، مكتبـة اآلداب ،  .ٗٔ
 م . ٕٓٓٓ/  ٕالقاىرة ، ط

مجمــة آداب  الجــرس واإليقــاع فــي تعبيــر القــرآن : د. كاصــد ياســر حســين ، .٘ٔ
 م . ٜٛٚٔالرافدين ، العدد التاسع ـ أيمول / 

ىــ( ٖٓٚالحجة في القراءات السـبع : ابـن خالويـو ، الحسـين بـن أحمـد ، )ت .ٙٔ
 م .  .  ٜٚٚٔ/  ٕ، تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ـ بيروت ، ط

 حجــة القــراءات : أبــو زرعــة ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجمــة ، تحقيــق : .ٚٔ
 م  ٕٔٓٓ/  ٘سعيد األفغاني ، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط

ىــ( ٖٚٚالحجة لمقراء السـبعة : أبـو عمـي الفارسـي ، الحسـن بـن احمـد ، )ت .ٛٔ
ـــة ،  ـــداوي ، دار الكتـــب العممي ـــو : كامـــل مصـــطفى الين ـــق عمي ، وضـــع حواشـــيو وعم

 م . ٕٔٓٓ/ ٔبيروت ، ط

/  ٔد. غــــانم قــــدوري الحمــــد ، طرســــم المصــــحف دراســــة لغويــــة تاريخيــــة :  .ٜٔ
 م . ٕٜٛٔ

رصف المباني في شرح حروف المعاني : المالقي ، أحمـد بـن عبـد النـور ،  .ٕٓ
ىـــــ( ، تحقيـــــق : أحمـــــد محمـــــد الخــــراط ، مطبوعـــــات مجمـــــع المغـــــة العربيـــــة ٕٓٚ)ت

 م .  ٜ٘ٚٔبدمشق ، مطبعة زيد بن ثابت / 

( ، تحقيـق ىــٕٖٗالسبعة في القـراءات : ابـن مجاىـد ، أحمـد بـن موسـى )ت .ٕٔ
 : د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر .  

ىــ( ، تحقيـق ٕٜٖسر صناعة اإلعـراب : أبـو الفـتح ، عثمـان ابـن جنـي )ت .ٕٕ
 : أحمد فريد أحمد ، المكتبة التوفيقية بالقاىرة . 

االسترابادي ، محمد بن الحسن  ينالرضي عمى الكافية : رضي الد شرح  .ٖٕ
ر ، جامعة قاريونس ، منشورات عم حسنىـ( ، تصحيح وتعميق : يوسف ٙٛٙ)ت

 م  .ٜٛٚٔمؤسسة الصادق ، طيران / 
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شافية ابن الحاجب : رضي الدين االسترابادي ، محمد بن الحسن ،  شرح .ٕٗ
ىـ( ، تحقيق : محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين ٙٛٙ)ت

 .  ٜ٘ٚٔعبد الحميد ، دار الفكر العربي ، بيروت / 
ىـ( تحقيق : د. ميدي ٘ٚٔي ، الخميل بن احمد ، )تالعين : الفراىيد .ٕ٘

 .مٜ٘ٛٔـ  ٜٓٛٔالمخزومي ود. إبراىيم السامرائي ، دار الرشيد لمنشر/
الفاصمة في القـرآن : محمـد الحسـناوي ، المكتـب اإلسـبلمي ، بيـروت ، دار  .ٕٙ

 م  . ٜٙٚٔ/  ٕعّمار ، عمان ، ط

 ،( ىـٖٓٗت) محمد نب الممك عبد ، الثعالبي/  العربية وأسرار المغة فقو  .ٕٚ
 .  بيروت الحياة مكتبة دار منشورات

 عبد:  تحقيق( ىـٓٛٔت) قنبر بن عثمان بن عمرو ، لسيبويو:  الكتاب .ٕٛ
 .  ٖٜٛٔ ـ ٜٚٚٔ/  ٕط ، بمصر الخانجي مكتبة ، ىارون السبلم
 العربي الكتاب دار( ىـٖٛ٘ت) ، عمر بن محمود ، الزمخشري:  الكشاف .ٜٕ
 /ٜٔٛٙ   . 

القراءات السبع وعمميا وحججيا : القيسي ، مكي بـن أبـي  الكشف عن وجوه .ٖٓ
ىــــ( ، تحقيـــق : د. محيـــي الـــدين رمضـــان ، مطبوعـــات مجمـــع المغـــة ٖٚٗطالــب )ت

 .   ٜٗٚٔالعربية بدمشق / 

ىــ( ، دار صـادر ، ٔٔٚلسان العرب : ابن منظور ، محمد بـن مكـرم ، )ت .ٖٔ
 م . ٜٙ٘ٔدار بيروت ، 

ـــ .ٕٖ ـــدة ، معمـــر ب ـــو عبي ىــــ( ، تحقيـــق : ٕٓٔن المثنـــى ، )تمجـــاز القـــرآن : أب
 م .  ٖٜٙٔـ  ٜٗ٘ٔ/  ٔمحمد فؤاد سزكين ، نشره محمد سامي أمين بمصر ، ط

 عميو وعمق حققو( ىـٖٓٚت) حمدأ بن محمد ، األزىري:  القراءات معاني .ٖٖ
  .  م ٜٜٜٔ/  ٔط بيروت ، العممية الكتب دار ، المزيدي فريد أحمد الشيخ

 فائز. د:  تحقيق( ىـٕ٘ٔت) ، مسعدة بن دسعي ، خفشاأل:  القرآن معاني .ٖٗ
 .  ٜٔٛٔ/  ٕط ، الكويت ، العصرية المطبعة ، فارس
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 لو وقّدم بناءه أعاد ،( ىـٜٛٔت) حمزة بن عمي ، الكسائي:  القرآن معاني .ٖ٘
/  القاىرة ـ والتوزيع والنشر لمطباعة قباء دار ، عيسى شحاتو عيسى الدكتور
 .   مٜٜٛٔ

   ، الكتب عالم( ىـٕٚٓت) ، زياد بن يحيى ، الفراء:  القرآن معاني .ٖٙ
 .  ٖٜٛٔ/  ٖط ، بيروت

عرابو : الزجاج ، إبراىيم بـن السـري ، )ت .ٖٚ ىــ( ، تحقيـق ٖٔٔمعاني القرآن وا 
 مٜٛٛٔ/ ٔ: د. عبد الجميل عبده شمبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

 م . ٜٔٛٔ/ ٔمن وحي القرآن : د. إبراىيم السامرائي ، ط .ٖٛ

ىـ( ، ضمن ٖٗٛرماني ، عمي بن عيسى )تل: ا القرآن إعجاز في النكت  .ٜٖ
) ثبلث رسائل في إعجاز القرآن ( حققيا وعّمق عمييا محمد خمف اهلل ، ود. محمد 

 . مٜٛٙٔ/  ٕزغمول سبلم ، دار المعارف بمصر ، ط

 يوسف بن محمد ، األندلسي حيان أبو:  المحيط البحر من الماد النير .ٓٗ
 الحديثة النصر ومطابع مكتبة طبعة ، المحيط حرالب حاشيةب مطبوع ،( ىـ٘ٗٚت)
 .   الرياض ـ

 
 


