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المقدمة
 

الحمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على خير معلم وعلى 
آله وصحبه إلى يوم القيامة.

إّن علم القراءات علم جليل لصلته بالقرآن الكريم، هذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بين 
يديه وال من خلفه، ولصلة هذه القراءات بالعرب ولهجاتها، كما أن القراءات واختالف التوجيه 
النحوي واللغوي له أثر كبير في توسعة المعنى، وحرص طالب العلم على التفتيش عن سر القراءة 
وموافقتها للسان العرب على مختلف القبائل. ومن هنا جاء االهتمام الكبير لهذا الموضوع من قبل 
العلماء وطلبة الدراسات العليا في مختلف الجامعات العربية واإلسالمية. كما أن للقراءات سببًا في 

ترسيخ القاعدة النحوية وتثبيتها.
ومن األسباب التي دعتني إلى دراسة هذا الموضوع هو القراءات الواردة في شرح الرضي أثناء 
عمل الجرد لمادة موضوع الدكتوراه التي كانت بعنوان: )المصطلح النحوي عند الّرضي 686هـ( 
فبدأت أشير في المجلدات األربعة إلى مواضع القراءة في كل الشرح، ومن خالل الجرد وجدت 
أن الرضي قد وقف موقف المنكر من تواتر القراءات بقوله: )وال نسلِّم تواتر القراءات السبع، وإن 
أكثر من  الدين األستراباذي في شرحه  أورد رضي  فقد  إليه بعض األصوليين()1(. ومع هذا  ذهب 
القراءات عن رسول اهلل  نرد عليه لورود تلك  بين سبعية وانفرادية وشاذة، ونحن  خمسين قراءة 
))صلى اهلل عليه وسلم باألحاديث الصحيحة ومنها ما رواه البخاري في صحيحه: ))إن هذا القرآن 

)1( شرح الرضي: 261/2، 336.
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ُأنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر منه(()1(.
مثل:  متعددة  بألفاظ  عنها  قال  أو  قراءة صحيحة  أنكر  من  على  الرد  علينا  يجب  كما   
أو غيرها  استنكار ذلك،  النحاة على  أو أجمع  أنها ضعيفة،  أو  القراءة،  ننكر هذه  ونحن 

من األلفاظ، ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم(( ال ينطق عن الهوى لقوله تعالى: ﴿ ڀ ڀ 
النحاة كالم  الخالق، وكالم  القرآن كالم  ﴾)2(؛ وألن  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
مخلوقين فكالمهم في رد قراءة صحيحة مردود عليهم جملة وتفصياًل؛ ألّن هذا الباب قد 

يتخذه األعداء بابًا للّرد على القرآن. 
ومن أجل الدفاع عن القراءات، ذهب بعض علماء القراءات إلى أن الراجح الوحيد في 
الرسم وموافقة  موافقة  الضابطين اآلخرين  السند، وأن  القرآنية هو صحة  القراءات  ضبط 
وقد  تعتبر،  وال  الرسم  القراءة  توافق  فقد  ورفضها)3(.  القراءة  قبول  في  يعتبران  ال  اللغة 
القراءة  أصبحت  السند  تواتر  يصح سندها.فإذا  لم  القراءة  دامت  ما  تقبل  اللغة وال  توافق 
لغة ؛ ألن قواعد  الحالة لن تخالف رسما ولن تخالف  لردها، وفي هذه  قرآنًا ال مجال 
القرآن الكريم)4(. وهذا رأي محدث  ْح هي  ُح وفقًا للقرآن الكريم ، وال ُتَصحِّ اللغة ُتَصحَّ

ال ُيعتدُّ به . واهلل أعلم .
 و ال يمكننا أن نخطئ قراءة متواترة؛ ألنها منقولة إلينا من رب العزة، عن نبينا محمد 
وبقية  العالء  بن  عمرو  وأبي  عامر،  كابن  العرب  ومنهم  القراء،  ثم  والسالم  الصالة  عليه 
من  ذلك  غير  أو  أو ضعيفة،  لحن،  أنها  النحاة  من  القراءات  من  قراءة  في  فالقول  القراء. 

)1( صحيح البخاري: 184/6 رقم الحديث)4992( باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.
)2( النجم: 4-3.

)3( ينظر: موقف ابن جرير والزمخشري من القراءات المتواترة: 4 .
)4( المصدر نفسه: 4.
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األلفاظ هي من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجرُّ قائله إلى الكفر، إذ هو طعن على ما ُعِلَم نقله 
بالتواتر من كتاب اهلل)1(.

أما خطة بحثي فكانت مقدمة، ثم ذكر القراءات من كتب الرواية ومن كتاب شرح الرضي، 
والتوجيه من كتب النحو والحجج، ثم الخاتمة ، والمصادر.

  :وهناك مالحظات ال بد لي من ذكرها
1- هناك قراءات من غير القراء لم أدرسها، بل اقتصرت على قراءة القّراء، وعلى القراءة 

الواردة في شرح الرضي فقط.
2- ذكرت المسائل النحوية بحسب وردها في شرح الرضي.

3- ذكرت أواًل حجة القراء السبعة، ثم حجة من قرأ القراءة األخرى.
4- حاولت االختصار في توجيه القراءات، وأخذت أيسر كتب الحجج، لتكون قريبة 

الفهم لطالب العلم، وللقارئ والمستمع.
5- لم أترجم للقراء السبعة لشهرتهم، وترجمت للبقية .

6- هذه أغلب المسائل النحوية المستنبطة من القراءات الواردة في شرح الرضي. 
7- اضطررت بأخذ بعض روايات القراءات من التفاسير بعد عدم حصولي عليها من كتب 

القراءات والمصادر التي وقعت بين يدي .

٭ ٭  ٭ 

)1( ينظر: معجم القراءات: 182/1.
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القراءات الواردة في شرح الرضي وتوجيهها النحوي
 

  :المسألة األولى
قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ې ې ﴾ األنبياء: 112 بكسر الباء، وقرأ أبو جعفر)1(: ))ربُّ 
الباء، ووصل األلف ألف  ))ُقْل ربِّ احكم(( بكسر  السبعة:  احكم(( بضمها)2(. حجة قراءة 
)احكم(، على وجه الدعاء)3(. وحجة قراءة أبي جعفر: ))قل ربُّ احكم(( بضم الباء، واأللف 
الفتح: هذا عند أصحابنا ضعيف، أعني حذف حرف  أبو  أنه نداء مفرد، قال  ساقطة على 
النداء مع االسم الذي يجوز أن يكون وصفًا ألي، أال تراك تجيز بأيها الربُّ ؟ قال أصحابنا: 
النداء جميعًا. وعلى  فلم يكونوا ليجمعوا عليه حذف موصوفة وهو ))أي(( وحذف حرف 
يريد  أفتِد مخنوق، وأجنح ليل، وأطرق كرا ،  المثل، وهو قولهم:  هذا قد جاء مثله في 
يا مخنوق، ويا ليل، ويا كروان؛ وهي تجري في تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم في 
ذلك)4(. وذهب بعض النحاة إلى أن هذه القراءة مضافة إلى ياء المتكلم، لكن حذف، فعومل 
بعد حذفها معاملة المنادى المفرد، فهو إذاً مضاف في التقدير وإن كان مفردًا في اللفظ، فال 

يكون إذا حذف أداة النداء شاذا وال ضعيفًا)5(.

)1( أبو جعفر: يزيد بن القعقاع مولى عبداهلل بن عياش بن ربيعه المخزومي. روى عن أبي هريرة ، وابن عمر، وكان 
إمام أهل المدينة ، وكان ثقة قليل الحديث توفي عام )132هـ(. ينظر: الطبقات الكبرى: 151/1 .

)2( ينظر: النشر في القراءات العشر: 365/2، وتحبير التيسير: 8467/1، شرح الرضي: 390/1 .
)3( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن554/18.

)4( المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح عنها: 70/2.
)5( ينظر: المصدر نفسه: 70/2.
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  :المسألة الثانية
قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ی ی جئ حئ مئ﴾ المائدة: 119، برفع ))صدُقهم((، 

وقرئت في الشواذ بنصبها)1(. وقرأ السبعة عدا نافع ))هذا يوَم(( بفتح الميم)2(. 
حجة قراءة السبعة ))بالرفع فاعل ينفع، وحجة القراءة الشاذة بالنصب، على أنه مفعول 
له، أي: لصدقهم، أو على إسقاط حرف الجر، أي: بصدقهم أو مصدر مؤكد، أي: الذين 
والمعنى  القتال  تقول: صدقته  كما  الصدق  يصدقون  أي:  به،  مفعول  أو  يصدقون صدقهم 
يحققون الصدق(()3( قوله تعالى: ))هذا يوُم ينفُع(( يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: 
للفعل،  ظرفًا  جعله  انه  نصب:  لمن  والحجة  الخبر.  ينفع(  )ويوم  مبتدأ،  )هذا(  جعل  إنه 
الغفران والعذاب في  أعلم: هذا  يريد واهلل  الكالم،  تقدم من  ما  إلى  إشارة  )هذا(  وجعل 
يوم ينفع الصادقين صدقهم، أو يكون )اليوم( ها هنا مبنيًا على الفتح إلضافته )إلى أسماء 
الزمان(، ألنه مفعول فيه. فإن قيل: فاألفعال ال تضاف وال يضاف إليها، فقل: إنَّ الفعل وإن 

أضيف ها هنا إلى أسماء الزمان فالمراد به: المصدر دون الفعل)4(.
  :المسألة الثالثة

 قرأ السبعة ما عدا حمزة قوله تعالى: ))واألرحاَم(( النساء: 1 بنصب الميم، وقرأ حمزة 
بالخفض)5(. قراءة السبعة: بالنصب على العطف على اسم اهلل على معنى: ))واتقوا األرحام أن 

تقطعوها((  أي: صلوها. ويجوز أن يكون معطوفًا على موضع الجار والمجرور)6(. 

)1( ينظر: معجم القراءات: 381/2، شرح الرضي: 512/1.
)2( ينظر: معجم القراءات: 379/2.

)3( البحر المحيط: 422/4.
)4( الحجة في القراءات السبعة: 136/1.

)5( ينظر:  السبعة في القراءات: 226، والتيسير في القراءات السبع: 71، وشرح الرضي: 522/1، 336/2.
)6( ينظر: حجة القراءات: ؛ 188، والورقات في النحو: 27.
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 ألن ذلك في موضع نصب، كما تقول: مررت بزيد وعمراً)1(. وقراءة حمزة بالخفض 
على العطف على الهاء في )به(، ولم يجوّز جمهور النحاة العطف على الضمير المخفوض 

بحرف الجر إال بإعادة الخافض)2(. 
وليس  الخافض  بإظهار  إال  المجرور  المضمر  على  يعطف  ال  الظاهر  إّن  أيضاً:  وقالوا 
بمنكر. وإّما المنكر أن يعطف الظاهر على المضمر الذي لم يمر له ذكر فنقول: )مررت به 
وزيد( وليس هذا بحسن. فأّما أن يقدم للهاء ذكر فهو الحسن. وذلك )عمرو مررت به وزيٍد(. 

فكذلك في قوله: ))تساءلون به(()3(. ومن النظم ما أنشده سيبويه - رحمه اهلل تعالى -: 
ــنــا ــُم ــا وتــشــِت ــهــجــون ــيـــوَم َقــــّرْبــــَت ت ــاِم مــن عــجــِب)4)فـــالـ ــ فــاذهــْب فما بِــَك واأليَّ

بالباء(()5(. وال يمكننا إنكار قراءة أسندت إلى  ))بجر األيام عطفًا على الكاف المجرور 
النبي صلى اهلل عليه وسلم(()6(.

  :المسألة الرابعة 
ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  تعالى:﴿  قوله  عامر  ابــن  عــدا  ما  السبعة  قــرأ   

األعراف: 54، بالنصب وقرأ ابن عامر بالرفع)7(.
بـ ))خلق((، وقول ذلك أن اهلل جل  المنصوب  أنه عطف ذلك على   حجة من نصب: 

ذكره قد أنبأنا عن الشمس والقمر أنه خلقها في قوله ﴿ ې ې ى ى ائ 

)1( ينظر: الكشف في وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 376/1.
)2( ينظر: شرح ابن عقيل: 219/2.

)3( حجة القراءات: 190.
)4( ينظر : الكتاب ، 383/2، ولم يذكر سيبويه قائل البيت

)5( شرح ابن عقيل: 220/2.
)6( حجة القراءات: 190.

)7( ينظر: التيسير في القراءات السبع: 81، التسهيل لقراءات التنزيل: 157، شرح الرضي 49/2.
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ائ﴾ فصلت: 37، فحمل هذا على ذلك، في اإلخبار عنهن بالخلق لهن، وكان االشتراك 
))مسخرات((  االختيار، وتكون  أقوى، وهو  ببعض  الكالم  واتصال بعض  الجملتين،  بين 
فرفع  قبله،  مما  وقطعه  الكالم  استأنف  أنه  رفع  من  من نصب)1(. وحجة  قراءة  على  حااًل 
ويقّوي  لالبتداء،  خبراً  ))مسخرات((  وجعل  بعض،  على  األسماء  بعض  وعطف  االبتداء 
هذا أن اهلل جل ذكره قد أعلمنا في غير هذا الموضع أنه سّخر لنا ما في السماوات وما في 
األرض، والشمس والقمر والنجوم هّن مما سّخره لنا، ِمّما هو في السماء، فحُسن اإلخبار 

عنهن في هذا الموضع، فالتسخير على ذلك)2(.
  :المسألة الخامسة

ابن  وقرأ  بالنصب،   ،249 البقرة:  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ تعالى:  قوله  السبعة  قرأ 
مسعود)3(، وُأبي)4(، واألعمش)5( ))إال قليٌل(( بالرفع)6(. 

 حجة قراءة السبعة على االستثناء علمًا أن القليل لم يشربوا ذلك الشرب الذي لم يؤذن 
فيه والذي وقع من أكثرهم، فبقى تحت القليل قسمان: 

)1( الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها 465/1، وينظر: شرح ابن عقيل  593-592/1.
)2( الكشف عن وجود القراءات السبع وعللها وحججها 465/1.

)3( عبد اهلل بن مسعود: بن الحارث بن غافل بن حبيب، الهندلي أحد السابقين ، والبدريين والعلماء الكبار من 
الصحابة   عرض القرآن على النبي )صلى اهلل عليه وسلم(  ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء: 459-458/1،  

وسير اعالم النبالء: 461/1-499 )ط الرسالة( ، الطبقات الكبرى: 150/3.
)4( ُأبي: بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه ، ويكنى أبا المنذر كان من كتاب الوحي لرسول اهلل )صلى 

اهلل عليه وسلم( وقال عن: ) أقرأ أمتي ُأبي ( )ت22هـ( . ينظر: الطبقات الكبرى: 498/3.
)5( األعمش: سليمان بن مهران ، ويكنى أبا محمد األسدي مولى بني كاهل ، كان حليمًا ، وكان أعلم الناس 

بحديث ابن مسعود. ينظر: الطبقات الكبرى: 342/6 )صادر( ، والتاريخ الكبير: 38-37/4.
)6( ينظر: معجم القراءات: 354/1، شرح الرضي: 95/2.
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أحدهما لم يطعْمه البتة، والثانية: الذين اغترفوا بأيديهم)1). 
أما حجة ابن مسعود ، وُأبي، واألعمش: )إال قليٌل( بالرفع، قال الزمخشري)2(: ))وهذا 

من ميلهم مع المعنى، واإلعراض عن اللفظ جانبًا، وهو باب جليل من علم العربية(()3(،
 فلما كان معنى )فشربوا منه(، في معنى: فلم يطيعوه، حمل عليه كأنه قيل: فلم يطيعوه 

إال قليل منهم. ونحوه قول الفرزدق:)4(
ــرواَن، لــم يــدْع  ــ ــَن م ــاٍن، يــا ب ــُف وَعـــضُّ زمـ ــلَّ ــَج أُوم ــًا ،  ــت ــَح ــْس ُُم إال  ــال  ــم ال ــن  م

 ، كأنه قال: لم يبق من المال إال ُمسَحٌت أو ُمَجلَُّف .
والمعنى أن هذا الموجب الذي هو: تشربوا منه، هو في معنى المنفي، كأن قيل: فلم 
يطيعوه، فارتفع: قليل، على هذا المعنى، ولم لم يحظ فيه معنى النفس لم يكن يرتفع ما 
بعد: إال، فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة المعنى، فالموجب فيه كالمنفي، وما ذهب 
إليه الزمخشري من أنه ارتفع ما بعد: إال، على التأويل هنا، دليل على أنه لم يحفظ اإلتباع 

بعد الموجب، فلذلك تأوله)5(. 
  :المسألة السادسة

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿ تعالى:  قوله  عامر  ابــن  عــدا  ما  السبعة  قــرأ 
إلى  )قتل(  بإضافة   ،137 األنــعــام:  ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ 

)1( ينظر: البحر المحيط: 589/2.
)2( الزمخشري: محمود بن عمر بن أحمد ، أبو القاسم الزمخشري ، جار اهلل ، كان إمامًا في التفسير ، والنحو  
واللغة ، واألدب ، واسع العلم كبير الفضل تفنن في علوم شتى ، معتزلى المذهب )ت:538هـ(،ينظر: معجم 

األدباء  ) إرشاد األريب الى معرفة األديب(، 2689-2687/6.
)3( الكشاف عن حقائق التنزيل : 295/1.

)4( الرواية األخرى او )مجّرُف( . ينظر: الشعر والشعراء: 89/1، 471 .
)5( البحر المحيط 289/2 .
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)أوالدهم(، وقرأ نافع يفصل المضاف عن المضاف إليه بالمفعول)1(.
))قتل((  ونصبوا  فاعله،  يسمى  ما  على  الزاي  ))بفتح  عامر  ابن  عدا  ما  السبعة  قراءة   
ورفعوا  المفعول  إلى  أضافوه  إليهم،  ))قتل((  إلضافة  ))األوالد((  وخفضوا  ــن((  و))زي
إلى  أو  به،  المفعول  إلى  يضاف  والمصدر  األصل،  فهو  التزيين،  بفعلهم  ))الشركاء(( 
الفاعل، وال  المفعول مقام  يقوم  أن  المفعول، كما جاز  إلى  الفاعل، وأصله أن يضاف 
يحسن أن يرتفع ))الشركاء(( بالقتل ؛ ألنَّه يبقى ))زيَّن(( بغير فاعل، ))والشركاء(( ليسوا 
يعبدونهم  الذين  لهم شركائهم  زّين  المشركون،  القاتلون  إنما  مزّينون،  هم  إنما  قاتلين، 
قتلهم أوالدهم، والمعنى قتلهم أوالدهم، ثم حذف المضاف إليه، وهو الفاعل، وأقيم 
دعاء  من  اإلنسان  يسأم  ))ال  تعالى:  قال  كما  الفاعل،  مقام  به  مفعول  وهم  ))األوالد(( 
وأقيم  فحذفت  ))الــدعــاء((  فاعلة  فالهاء  الخير،  دعائه  من  أي:   ،49 فصلت:  الخير(( 
فيها،  اإلعراب  لصحة  االختيار  هي  القراءة  فهذه  باإلضافة،  فخفض  مقامها،  ))الخير(( 
وألن عليها الجماعة(()2(. ونحن ال يمكننا أن نختار قراءة على أخرى ؛ ألن كل ذلك وارد 

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
وقراءة ابن عامر: ))على ما لم يسمِّ فاعله، )قتُل( اسم ما لم يسم فاعله، )أوالدهم( نصب 
بوقوع الفعل عليهم، )شركائهم( جر باإلضافة على تقدير: )قتل شركائهم أوالدهم( ففرق 
بين المضاف والمضاف إليه، وحجته قول الشاعر)3( فزججتها متمكنًا زج - القلوَص - أبي 

مزاده. أراد )زج أبي َمزاده القلوص(. 

)1( ينظر: السبعة في القراءات: 270، والتيسير: 79، وشرح الرضي: 261-260/2.
)2( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 454/1.

)3( ينظر : خزانة األدب ،415/4 ، ولم يذكر صاحب الخزانة قائل البيت .
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وأهل الكوفة يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه(()1( كما جوز ابن مالك - في 
ألفيته - الفصل بين المضاف والمضاف إليه في أكثر من خمسة مواضع)2(.

  :المسألة السابعة 
 قرأ السبعة عدا حمزة والكسائي: قوله تعالى: ﴿ ں ڻ ڻ ﴾ اإلسراء: 23، على الواحد 

بغير ألف، وقرأ حمزة والكسائي ))يبلغان(( بألف على االثنين)3(. 
(( على واحد، وحجتهم أن الفعل إذا  قراءة السبعة ما عدا حمزة والكسائي: ))إّما يبُلغنَّ

 .)4()) تقدم لم ُيثنَّ ولم يجمع، ويرتفع ))أحدهما(( بفعله وهو ))يبُلغنَّ
الوالَدْين، وأعاد الضمير في أحدهما  لتّقّدم ذكر  الفعل،  ثّنى  أنه   وحجة من قرأ بألف 
على طريق التأكيد، كما قال: ﴿ ژ ژ ڑ﴾ النحل: 21، ويجوز أن يكون وقعت 
التثنية في هذا الفعل على لغة من رأى ذلك من العرب ُيثّنون الفعل، وهو متقدم، كما ثبتت 
عالمة التأنيث في الفعل، وهو متقّدم، ويجوز أن يكون وقعت التثنية في ))يبلغن(( لتقّدم ذكر 

الوالدين ثم أبدل أحدهما أو كالهما في الضمير في ))يبلغن(()5(. 
  :المسألة الثامنة

البناء، وقرأ طلحة بن  ڍ ﴾ مريم: 69، بالضم على  ڇ  قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ 

)1( حجة القراءات: 273.
)2( ينظر: شرح ابن عقيل: 87-82/3.

)3( ينظر: السبعة: 379، التيسير: 97، شرح الرضي: 374/2.
)4( حجة القراءات: 399.

)5( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 44/2، وينظر: شرح الرضي: 374/2.
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مصرف)1( وغيره بالفتح على اإلعراب)2(.
 حجة السبعة بالضم وهي حركة بناء ال غير على مذهب سيبويه، فأيهم مفعول بننزعن 

(( خبر لمبتدأ محذوف. والجملة صلة ألّيهم)3(.  وهي موصولة: و))أشدُّ
و )أي( الموصولة تكون مبنية في حالة واحدة عند النحاة وهي: إذا أضيفت وحذف صدر 

صلتها)4(.
 وحجة طلحة بن مصرف )أيَّهم( بالنصب مفعواًل ب )لننزعن(، وهذا الرأي ذهب إليه 

بعض النحاة من أنه ال يتحتم فيها البناء وإن أضيفت وحذف صدر صلتها)5(. 
  :المسألة التاسعة

 قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ الروم: 4، بالضم فيهما، 
وقد قرأ أبو السماك)6( والجحدري)7( بالكسر مع التنوين)8(. 

ُحِذَف ما  إذا  )قبل وبعد(  الظروف  بناء  النحاة من  إليه  السبعة هو ما ذهب  قراءة   حجة 

)1( طلحة بن مصرف: بن عمرو بن كعب بن جحدب ، يكنى أبا عبد اهلل ، وكان قارئ أهل الكوفة ، اإلمام، الحافظ 
، المجّود ، شيخ األسالم )ت112هـ( ، ينظر الطبقات الكبرى 308/6، وغاية النهاية في طبقات القراء:343/1 

، وسير أعالم النبالء ، 191/5.
)2( ينظر: معجم القراءات: 383/5، وشرح الرضي: 61/3.
)3( ينظر: البحر المحيط: 196/1، )ط دار الكتب العلمية( .

)4( ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف : 588/2، 588، وشرح ابن عقيل: 1/ 154-153 .
)5( ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف : 588/2، 588 ، وشرح ابن عقيل: 1/ 156 .

)6( أبو السماك: قعنب بن هالل العدوي ، البصري ، مشهور بكنيته ، ال ُيعتمد على نقله وال يوثق به: ينظر: لسان 
الميزان: 475/4، و 58/7، وفي بعض المصادر )أبو السمال(، ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء 27/2 .

الكبرى235/7،  الطبقات  ينظر:  البصريين  في  ُيعّد   ، ثعلبة  بن  قيس  بني  من  الجحدري  عاصم  الجحدري:   )7(
والتاريخ الكبير: 487-486/6.

)8( ينظر: معجم القراءات: 139/7-140، شرح الرضي: 169/3.
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تضاف إليه وُنوَي معناه دون لفظه، فإنها تبنى حينئٍذ على الضم)1(.
 أما الحجة لقراءة أبي السمال والجحدري فهو على ))قول الزمخشري: على الجر من غير 
تقدير مضاف إليه واقتطاعه، كأن قيل: قباًل وبعدًا، عني أواًل وآخرًا(()2(. وهذا على اإلعراب 

ال على البناء)3(.
  :المسألة العاشرة

 قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ھ ھ﴾ الصافات: 38، بحذف النون واإلضافة، 
وحذف  العذاب  بنصب  األليَم((  العذاَب  ))لذائقو  عاصم:  عن  وأبان  السمال  أبو  وقرأ 

 .)4 النون)
التثنية والجمع عند اإلضافة. فقرأت كلمة )العذاب(  القراء السبعة هو حذف نون  حجة 

بالجر على اإلضافة)5(. 
أما حجة أبي السماك وأبان)6( فإلى ما ذهب إليه األخفش)7( من جواز عمل اسم الفاعل 

)لذائقو( النصب بالمفعول من غير أن ينوَّن)8(. 

)1( شرح ابن عقيل: 70/2 ، وينظر: البحر المحيط: 375/8.
)2( البحر المحيط: 375/8.

)3( ينظر: شرح ابن عقيل: 70-69/2.
)4( ينظر: البحر المحيط: 99/9، ومعجم القراءات: 3/8، وشرح الرضي: 379/3.

)5( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 842/2، وشرح الرضي: 378/3.
)6( أبان بن تغلب ، الرِّبعي ، الكوفي ، إالمام ، المقرئ أبو سعد صدوق في نفسه ، عالم كبير ، أخذ القراءة 
عن: طلحة بن مصرف ، وعاصم بن أبي النجود ، )ت: 141هـ(، ينظر:، ميزان االعتدال: 5/1 ، وسير أعالم 

النبالء: 308/6.
)7( األخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، األوسط أحد أئمة النحاة من البصريين، )ت215هـ(، ينظر: نزهة األلباء 

في طبقات األدباء: 107/1 ، و معجم األدباء: 1374/3-1375 ، وسير أعالم النبالء: 206/10.
)8( ينظر: معاني القرآن لألخفش :92/1.
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  :المسألة الحادية عشرة
 قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ڱ﴾ النساء: 71، بكسر التاء، وقرأت ))ثباتًا(( بفتح التاء)1(. 
قراءة الجمهور بكسر تاء ))ثباٍت(( على األصل وانتصب على الحال. أما قراءة فتح تاء ))ثباتًا(( 

فقال الفراء: العرب تخفض هذه التاء وتنصبها. أنشد بعضهم:
ــا جــــالهــــا بــــــاأليــــــام تـــحـــيـــزت  ــمـ ــلـ ــا واكـــتـــئـــابـــهـــافـ ــ ــه ــ ــًا عـــلـــيـــهـــا ذل ــ ــات ــ ــب ــ ث

ينشد بكسر التاء وفتحها)2(. 
  :المسألة الثانية عشرة

 وقرأ السبعة ما عدا نافعًا ﴿ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ ﴾ )يوُم( بالرفع ، 
وقرأ نافع بالنصب)3(. قوله تعالى: ))هذا يوُم ينفُع(( يقرأ بالرفع والنصب. فالحجة لمن رفع: 
إنه جعل )هذا( مبتدأ، )ويوم ينفع( الخبر. والحجة لمن نصب: انه جعله ظرفًا للفعل، وجعل 
)هذا( إشارة إلى ما تقدم من الكالم، يريد واهلل أعلم: هذا الغفران والعذاب في يوم ينفع 
الصادقين صدقهم، أو يكون )اليوم( ها هنا مبنيًا على الفتح إلضافته )إلى أسماء الزمان(، 
ألنه مفعول فيه. فإن قيل: فاألفعال ال تضاف وال يضاف إليها، فقل: إنَّ الفعل وإن أضيف ها 

هنا إلى أسماء الزمان فالمراد به: المصدر دون الفعل)4(.
  :المسألة الثالثة عشرة

 قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ﴾ البقرة: 233، بالياء ونصب الرضاعة، وقرأ مجاهد)5( 

)1( ينظر: البحر المحيط: 703/3، ومعجم القراءات: 104/2، وشرح الرضي: 391/3.
)2( ينظر: البحر المحيط: 703/3، لم أعثر على هذا القول للفراء بحدود ما وقع بين يدي من مصادر .

)3( ينظر: معجم القراءات: 379/2.
)4( الحجة في القراءات السبعة: 136/1.

)5( مجاهد: بن جبير ، ويكنى أبا الحجاج ، مولى قيس بن السائب المخزومي كان فقيهًا وعالمًا )ت:103هـ( ينظر: 
الطبقات الكبرى )صادر(: 466/5-467، والتاريخ الكبير: 7 / 411.
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(( بالتاء ورفع الرضاعة)2(. وابن محيصن)1( ))أْن َتِتمُّ
 حجة القّراء السبعة على )أْن( حرف مصدري ناصب للفعل المضارع بعَده، وهو األصل)3(.

وحجة مجاهد وابن محيصن قول البصريين بجواز رفع الفعل المضارع بعد )أن( الناصبة 
التي أهملت َحْماًل على )ما( أختها المصدرية)4(. 

  :المسألة الرابعة عشرة
 قرأ السبعة ما عدا قراءة حفص)5( عن عاصم قوله تعالى ﴿ ٺ ٺ ﴾ عبس:4، 
بضم العين، وقرأ حفص بالنصب)6(. حجة السبعة ما عدا عاصمًا: بالرفع على العطف على 
الجواب  على  بالنصب  عاصم  وحجة  الذكرى)7(.  تنَفُعُه  فلعله  والتقدير:  ويذّكر((  ))يزّكى، 
بالفاء )ولعل( والنصب على إضمار )أن(، فهو تعليله، وهذا من باب رد الثاني على مصدر 
األول حين امتنع العطف على اللفظ، فلم يكن بدٌّ من إضمار )أن( ليكون مع الفعل مصدراً 
على مصدر األول ؛ ألن صدر الكالم غير واجب، كأن تقديره: وما يدريك لعله يكون منه 

تذكُّر فانتفاع بالتذكُّر، فلّما أضمرت )أن( نصبت الفعل)8(. 

)1( ابن محيصن: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي موالهم المكي ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، 
كان عالمًا بالعربية وأقواهم عليها، من حفاظ القرآن. )ت:123هـ(، ينظر: غاية النهاية من في طبقات القراء: 167/2.

)2( ينظر: البحر المحيط: 489/2، ومعجم القراءات: 321/1، وشرح الرضي: 35/4.
)3( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 41/1.

)4( ينظر:مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 46/1، والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: 484.
)5( حفص: بن سليمان بن المغيره األسدي الكوفي ، كان أعلم الناس بقراءة عاصم ، كان ثقة ثبتًا ضابطًا في القراءة 
، صاحب الرواية المشهورة في اآلفاق التي يقرأ بها معظم المسلمين في شتى أنحاء العالم، ينظر: غاية النهاية في 

طبقات القراء، 254/1-255 ، و معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: 211-210/1.
)6( ينظر التسهيل لقراءات التنزيل: 585، ومعجم القراءات: 303/10-304، وشرح الرضي: 63/4.

)7( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 362/2، وحجة القراءات: 749.
)8( ينظر: المصدران السابقان: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 362/2، وحجة القراءات: 749.
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  :المسألة الخامسة عشرة
 قرأ السبعة ما عدا حفصًا عن عاصم قوله تعالى: ﴿ ڳ﴾ غافر: 37 بالرفع، وقرأ 
حفص بالنصب)1(. حجة السبعة ما عدا حفصًا عن عاصم بالرفع عطفوه على )أبلغ(، فالتقدير 
لعلي أبلغ ولعلي أطلع. كأنه توقع أمرين على ضنه)2(. وحجة حفص: ))فأّطلَع إلى إله موسى(( 
بالنصب. جعله جوابًا بالفاء كأنه جعل ))لعلي أطلع(( تمنيًا، ونصب ))فأّطلَع(( على جواز 

التمني بالفاء لكالم غير موجب، والمعنى: إني إذا بلغت اطلعت)3(.
  :المسألة السادسة عشرة

 قرأ السبعة عدا ابن عامر، قوله تعالى: ﴿ ۅ ۅ ﴾ البقرة: 117 بالرفع، وقرأ ابن 
عامر ))فيكوَن(( بالنصب)4(. حجة السبعة عدا ابن عامر بالرفع: قول الزجاج: )رفعه من جهتين: 

إن شئت على العطف على )يقول(، وإن شئت على االستئناف، المعنى: فهو يكون()5(.
   وحجة ابن عامر: )فيكون نصب، كأنه ذهب إلى أنه األمر، تقول:)أكِرم زيداً فيكرَمك()6(.

  :المسألة السابعة عشرة
بالنصب،  الشورى: 35،   ﴾ ڦ   ﴿ تعالى:  قوله  عامر،  وابن  نافع  عدا  السبعة  قرأ   
))بالنصب،  عامر:  وابن  نافع  عدا  السبعة  حجة  بالرفع)7(.  )ويعلُم(  عامر  وابن  نافع،  وقرأ 
قبله شرط وجواب، وُعِطَف عليه )ويعلم(،  أنه لما كان  على الصرف، ومعنى الصرف: 

)1( ينظر: التسهيل لقراءات التنزيل: 471، ومعجم القراءات: 225/8-226، وشرح الرضي: 63/4.
)2( ينظر:  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 244/2.

)3( حجة القراءات: 631.
)4( ينظر: السبعة في القراءات :169 ، والحجة للقراء السبعة 203/2، وشرح الرضي: 64/4.

)5( حجة القراءات: 111.
)6( المصدر نفسه: 111.  

)7( ينظر: السبعة في القراءات :581 ، وحجة القراءات :643، وشرح الرضي: 65/4 .
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لم يحسن في المعنى ؛ ألن علم اهلل واجب، وما قبله غير واجب فلم يحسن الجزم في 
)يعلم( على العطف على الشرط وجوابه ؛ ألنه غير واجب، و )يعلم الذين( واجب، وال 
ُيعطف واجب على غير واجب، فلّما امتنع العطف عليه على لفظه ُعِطَف على مصدره، 
والمصدر اسم ، فلم يتمكن عطف فعل على اسم، فأضمر ))أن(( فيكون مع الفعل اسمًا 
فالعطف مصروف على لفظ  المضمرة،  )أن(  بـ  الفعل  فانتصب  فتعطف اسمًا على اسم، 

الشرط إلى معناه، فلذلك قيل: ُنِصَب على الصرف(()1(.
وحجة نافع وابن عامر: ))ويعلُم الذين يجادلون في آياتنا(( بالرفع على االستئناف ؛ ألن 
الشرط والجزاء قد تم، فجاز االبتداء بما بعده)2(. ))وإن شئت رفعت )ويعلُم( على أنه خبر 

ابتداء محذوف تقديره: وهو يعلم الذين(()3(. 
  : المسألة الثامنة عشرة

 قرأ السبعة عدا أبي عمرو، والكسائي قوله تعالى: ﴿ چ چ ﴾ مريم: 6 بالرفع، وقرأ 
أبو عمرو، والكسائي: ))يرْثني ويرْث(( بالجزم)4(.

إّنما سأل زكريا وليًا وارثًا  لـ ))ولي(( ؛ وألّنه  ))يرثني(( صفة  أنه جعل   حجة من رفع 
علمه ونبّوته، فليس المعنى على الجواب ؛ ألّن الولي يكون غير وارث، فليس المعنى: إن 
وهبت لي وليًا يرثني، وهو االختيار ؛ ألّن الجماعة عليه، وتقوي الرفع أن ))وليًا(( رأس 

آية، فاستغنى الكالم في الجواب)5(. 

)1( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 252/2.
)2( حجة القراءات: 643.

)3( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : 252-251/2.
)4( ينظر: السبعة في القراءات : 407، والتيسير في القراءات السبعة: 148، وشرح الرضي: 119/4.

)5( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: 84/2.
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وحجة من جزم: أنه جعل ))يرثني(( جوابًا للطلب، فجزمه وعطف عليه، متصاًل بعضه 
ببعض، وقّدر أن الولي بمعنى ))الوارث(( فتقديره : فهب لي من لدنك وليًا وارثًا يرثني، 
على  فحمله  له،  صفة  بعده  ما  يكون  أن  عن  مستغن  آية  رأس  ))وليًا((  أن  الجزم  ويقوي 

الجواب دون الصفة)1(.
  :المسألة التاسعة عشرة

 قرأ السبعة قوله تعالى: ﴿ ې ى ﴾ الفرقان: 20 بدخول الالم على خبر إنَّ المكسورة، 
وقرأ سعيد بن جبير)2( ))َأال َأّنهم ليأكلون الطعام(( بدخول الالم على خبر )أن( المفتوحة)3((. 

 قّدر النحويون قراءة السبعة ))على أن مفعول )أرسلنا( محذوف تقديره أحداً. وقدره ابن 
عطية)4( رجااًل أو رساًل. وعاد الضمير في )أّنهم( على ذلك المحذوف كقوله )وما منا إال له مقام( 
أي: وما منا أحد، والجملة عند هؤالء صفة، أعني قوله: )إال أّنهم( كأنه قال: أال آكلين وماشين. 
وعند الفراء)5( المفعول محذوف وهو موصول مقدر بعد إاّل، أي: إاّل ِمن أّنهم )والضمير عائد 
على( َمْن )على معناها( فيكون استثناء مفرغًا، وقيل: )إنَّهم( قبله قول محذوف، أي: إال )قبل( 
إنَّهم، وهذان القوالن مرجوحان في العربية. وقال ابن األنباري)6(: التقدير إال وإنهم يعني أن 

)1( المصدر نفسه: 84/2.
)2( سعيد بن جبير: بن هشام، أبو عبد اهلل مولى بني والبة من بني أسد، اإلمام ، الحافظ ، المقرئ ، الشهيد 

، أحد األعالم )ُقتل عام: 95هـ(، ينظر: التاريخ الكبير: 461/3 و سير أعالم النبالء: 343-321/4.
)3( ينظر: البحر المحيط: 94/8، ومعجم القراءات: 335/6، وشرح الرضي: 359/4.

)4( ابن عطيه الكاهلي الكوفي ، مشهور بكنيته ، أخذ القراءة عن أبي وائل، وزر بن ُحبيش ، وأخذ عنه: األعمش 
وغيره ، وكان ثقة )ت: 120هـ(، ينظر: تاريخ اإلسالم: 247/3.

)5( الفراء: أبو زكريا ، يحيى بن زياد ، مولى بني أسد ، وكان أمامًا ثقة خّلص اللغة وضبطها ، صاحب التصانيف 
)ت: 207هـ(، ينظر نزهة األلباء في طبقات االدباء: 81/1 و سير أعالم النبالء: 118/10.

)6( ابن االنباري: أبو بكر محمد بن القاسم بشار األنباري النحوي ، من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين 
وأكثرهم حفظًا في اللغة ، وكان ثقة صدوقًا )ت: 328هـ(، ينظر: نزهة األلباء في طبقات األدباء: 199/1-204 و 
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الجملة حالية وهذا هو المختار. وقد ردَّ على من قال: إن ما بعد إال قد يجيُء صفة ، وإما حذف 
الموصول فضعيف، وذهب إلى حكاية الحال أيضًا أبو البقاء، قال: وقيل: لو لم تكن الالم 

لكسرت ؛ ألن الجملة حالية إذ المعنى إال وهم يأكلون مثلهم(()1(. 
 أما قراءة سعيد بن جبير: ))أنَّهم(( بالفتح على زيادة الالم وإن مصدرية التقدير: إال أنهم 

يأكلون، أي: ما جعلناهم رساًل إلى الناس إال لكونهم مثلهم)2(. 

٭ ٭  ٭ 

معجم األدباء: 2614/6 .
)1( البحر المحيط: 94/8.
)2( البحر المحيط: 94/8.
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الخاتمة

 - بعد هذه الرحلة المباركة أحببُت أن أذكر ملخص وتوصيات البحث: 
- تعد القراءات مصدرًا مهمًا من مصادر علوم العربية ، وهذا ما تنّبه إليه علماؤنا. 

- يعد شرح الرضي على الكافية في النحو موسوعة فريدة في بابه.
- وقف الرضي مع بعض العلماء موقف المنكر من تواتر القراءات، وقد رددنا عليه في 

المقدمة.
- أورد الرضي في شرحه أكثر من خمسين قراءة بين سبعية وانفرادية وشاذة، قسمتها الى 
بحثين، بحث لغوي منشور في مجلة العلوم اإلسالمية – األنبار ، وبحث نحوي هو هذا 

الذي بين أيدينا .
- يجب العناية بالقراءات والقراء وأقسام القراءات وتوجيهها بما يوافق الوحي الرباني.

- يجب علينا الدفاع عن القراءات المتواترة، وال يجوز لنا أن نرد قراءة واردة عن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( عن رب العزة.

- كانت بعض الردود للقراءة بما يوافق القاعدة النحوية أو اإلعرابية التي وضعها النحاة، 
ال على أن هذه القراءة مقبولة وغيرها مردود.

٭ ٭  ٭ 
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المصـادر

- القرآن الكريم.
1-  االستيعاب في معرفة األصحاب: ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي )ت:463هـ( ، المحقق: علي محمد البجاوي ، ط1 ، 1412هـ 

- 1992م. 
بن  الكريم  بن عبد  بن محمد  الكرم محمد  أبي  بن  الحسن علي  الغابة: ألبي  ُأسد   -2
 - الفكر  دار   : الناشر  ـــ(،  )ت:630ه األثير  بن  الدين  عز  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد 

بيروت،1989-1409.
3- تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ، لشمس الدين ، أبي عبد اهلل محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قاْيماز الذهبي )ت:748هـ( ؛ تح: د. بّشار عّواد معروف ، الناشر: دار 

الغرب اإلسالمي ، ط1 ، 2003م.
عبد  أبي   ، البخاري  المغيره  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  لمحمد  الكبير:  التاريخ   -4 
اهلل )ت: 256هـ( ، طبع تحت مراقبة: محمد بن عبد المعيد خان، مطبعة: دائرة المعارف 

العثمانية ، حيدر آباد الدكن.
5-  تحبير التيسير في القراءات العشر، البن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن 

علي بن يوسف، ) ت: 833هـ(، دار الفرقان-األردن-عمان، ط1، 1421 هـ-2000م.
دار  خاروف،  فهد  محمد  للشيخ  ّرة:  والــدُّ الشاطبية  من  التنزيل  لقراءات  التسهيل   -6  

البيروتي، دمشق - حلبوني، ط1، 1429هـ-2008م.
حيان  بأبي  الشهير  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  لمحمد  المحيط:  البحر  تفسير   -7
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األندلسي )ت:745هـ(، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر : 1420ه ، وط دار الكتب 
العلمية – بيروت - لبنان، ط، 1422هـ-2001م.

8- التيسير في القراءات السبع: لإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
عمرو الداني )ت:444هـ(. دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1404هـ-1984م.

9- جامع البيان عن تاويل آي القرآن، المشهور بتفسير الطبري: لإلمام محمد بن جرير 
الطبري)ت310هـ( تح: د. عبد اهلل بن عبد  أبي جعفر  يزيد بن كثير بن غالب اآلملي،  بن 

المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر، ط1، 1422هـ-2001م.
الرحمن بن محمد بن زنجلة )ت:  أبي زرعة عبد  الجليل  القراءات: لإلمام  10- حجة 
403ه(، تح: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط5، 1422هـ-2001م.

11- الحجة في القراءات السبع: المنسوب ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه 
)ت: 370هـ(، دار الشروق، بيروت، ط4، 1401هـ.

12- الحجة للقراء السبعة : للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي األصل ، أبي علي 
)ت: 377هـ(، تح : بدر الدين قهوجي ، وبشر جويجابي، راجعه عبد العزيز رباح ، وأحمد 

يوسف الدقاق ، الناشر : دار المأمون ،دمشق ، ط2 : 1413ه-1993م.
البغدادي  عمر  بــن  الــقــادر  لعبد   ، الــعــرب  لسان  لباب  ولــب  األدب  خــزانــة   -13
)ت:1093هـ(، تح وشرح: عبد السالم محمد هارون ، الناشر :مكتبة الخانجي- القاهرة، 

1418هـ-1997م . 
التميمي  مجاهد  بن  العباس  بن  يونس  بن  أحمد  بكر  ألبي  القراءات:  في  السبعة   -14
البغدادي )ت: 324هـ(، تح: د. شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف مصر، ط2، 1400هـ .

15- شرح ابن عقيل: لقاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل الهمداني المصري، 
شرح على ألفية ابن مالك، تح: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: شركة أبناء 
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شريف األنصاري، بيروت، ط 1429هـ-2008م.
)ت:  الحاجب  البن  الكافية  كتاب  على  ـــ(  )ت:686ه األستراباذي  الرضي  شرح   -16
646ه(: تح د.يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس- ليبيا، ، 1398هـ-1978م.

الدينوري )ت:276هـ(  قتيبة  بن  بن مسلم  اهلل  : ألبي محمد عبد  والشعراء  الشعر   -17
الناشر: دار الحديث - القاهرة، ط1423ه .

18- صحيح البخاري )الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
ناصر  بن  زهير  محمد  تح:  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  لإلمام   : وأيامه  وسننه  وسلم( 

الناصر، دار طوق النجاة، ط1 1422هـ.
 19- الطبقات الكبرى: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البصري 
بيروت  دار صادر  الناشر:  إحسان عباس،  د:  بابن سعد )ت:230هـــ(  المعروف  البغدادي، 

ط/1: 1968م.
20- القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: للدكتور: محمود أحمد الصغير، دار الفكر، 

دمشق، سوريا، ط11419هـ-1999م.
21- الكتاب لسيبويه ، أبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت:180ه( ، تح : محمد عبد 

السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط3، د.ت .
22- الكشاف عن حقائق التنزيل، ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، 

جار اهلل )ت: 538هـ( ، الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت ط3، 1407هـ .
أبي  بن  السبع وعللها وحججها: ألبي محمد مكي  القراءات  الكشف عن وجوه   -23
بيروت، ط4،  الرسالة،  مؤسسة  رمضان،  الدين  د.محيي  تح:  القيسي)ت437هـ(،  طالب 

1407هـ-1978م. 
24- لسان الميزان: ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 
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)ت: 852هـ(، دائرة المعرفة النظامية- الهند الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت- 
لبنان ، ط2 ، 1390هـ / 1971م.

25- الُمْحَتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ألبي الفتح عثمان بن 
جني الموصلي )ت392هـ(، الناشر: وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

تصدير: )محمد أبو الفضل إبراهيم(، الكويت د.ت.
26- مشاهير علماء األمصار، وأعالم فقهاء األقطار:  لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
بن معاذ بن معبد ، التميمي ، أبي حاتم الدارمي )ت: 354هـ( حققه: مرزوق علي إبراهيم ، 

الناشر: داء الوفاء ، المنصوره ، ط:1411هـ - 1991م.
البصري،  ثم  البلخي  بالوالء ،  المجاشعي  الحسن  أبي   : القرآن لألخفش  27- معاني 
الناشر: مكتبة  قراعة ،  : د.هدى محمود  باألخفش األوسط، )ت:215هـــ(، تح  المعروف 

الخانجي –القاهرة ، ط1 ، 1411هـ-1990م . 
اهلل  أبي عبد   ، الدين  لشهاب  األديب(:  معرفة  إلى  األريب  )إرشاد  األدباء  28- معجم 
ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت:626هـ( ، د. إحسان عباس ، الناشر: دار الغرب 

إالسالمي - بيروت ط1، 1414هـ -1993م.
29- معجم القراءات: للدكتور عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر 

والتوزيع، دمشق، ط1 1422هـ- 2002م. 
30- معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: لمحمد محمد محمد سالم محيسن )ت:1422هـ( 

، الناشر: دار الجيل- بيروت ط1412-1992م.
31- مغني اللبيب عن كتب األعاريب: لجمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن أحمد ابن 
المبارك، و د. محمد علي حمد اهلل، و د.سعيد  هشام األنصاري)ت761هـ( تح: د. مازن 

األفغاني، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، قم، 1378هـ.
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32- موقف ابن جرير والزمخشري من القراءات المتواترة، للشيخ محمد علي حسين، 
كتاب منشور على المكتبة الشاملة.

بابن  الشهير  الدمشقي،  محمد  بن  محمد  الخير  ألبي  العشر:  القراءات  في  النشر   -33
الجزري )ت833هـ( تصحيح ومراجعة، األستاذ علي محمد الّضباع، دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، د.ت.
34- اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين : البصريين والكوفيين، لعبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد األنصاري أبي البركات، كمال الدين األنباري )ت:577هـ(، الناشر: المكتبة 

العصرية، ط1، 1424هـ-2003م. 
للنشر  األكاديميون  جمعة(،  عواد  نفسه)د.محمود  للباحث  النحو:  في  الورقات   -35

والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، عّمان، ط1، 1431هـ-2010م.

٭ ٭  ٭ 




