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 عرض وتحليل - األحكام الذوقية عند الفراء
  فاطمة ناظم العتابيّ . د.م.أ

e-mail:fatimah.alattaby@yahoo.com 

  ملخص البحث
يعد الفراء رأس المدرسة الكوفية على وجه الحقيقة وصاحب أشهر سفر ألف في معاني القرآن، شهرة لـم تـأت        

  .كريم فحسب، بل من عمق التحليل فيه ودقته وموضوعيته أيضامن ضخامته واستيعابه ألغلب آيات الكتاب ال
لقــد كــان الفــراء متفــردا فــي معانيــه بكــل شــيء؛ بآرائــه، وبطريقــة عرضــه وحتــى بتعبيراتــه ومصــطلحاته الخاصــة و      

  .التي قد ال يشاركه فيها إال القلة
أحمــد مكــي األنصــاري مــن . التــي عــدها د، )األحكــام الذوقيــة(ومــن هــذه التعبيــرات الخاصــة مــا اصــطلحنا عليــه      

، ونعنـي )حكٌم لطيٌف ُعِرف به الفراء: (وأشار غيره إليها بأنها. خصائصه التعبيرية التي جاءت في كثير من مؤلفاته
  .ونحوها) ال أشتهيها(، و )أعجب إلي (، و)أحب إلي : (بها قوله 

، وفي أغلب هذه المواضع لم يلـق الفـراء أحكامـه الذوقيـة علـى وقد وردت هذه األلفاظ في قرابة الخمسين موضعا    
ــة اســتند إلــى مســوغات خفيــة ولكــن القــارئ  عواهنهــا بــل اســتند فيهــا إلــى مســوغات واضــحة جليــة، وفــي مواضــع قليل

  .يستطيع استشفافها بسهولة ويسر
  

  :المقدمة
علـى وجـه س المدرسـة الكوفيـة العلميـة، فهـو رأ) هـ٢٠٧(ة القول الكالم على مكانة الفراءمن نافل    

لـــم تـــأت مـــن ضـــخامته التـــي  شـــهرة هـــذه الصـــاحب أشـــهر ســـفر ألـــف فـــي معـــاني القـــرآن، الحقيقـــة و 
 التحليـل ودقتـههـذا ، بل من عمق حسبفوالتفسير في التحليل  ابه ألغلب آيات الكتاب الكريمواستيع

  .أيضا وموضوعيته
تعبيراتـــه ، فضـــال عـــن بآرائـــه، وبطريقـــة عرضـــه ؛فـــراء متفـــردا فـــي معانيـــه بكـــل شـــيءلقـــد كـــان الو    

  .إال القلةلخاصة التي قد ال يشاركه فيها ومصطلحاته ا
التــي  )األحكــام الذوقيــة(صــطلحنا عليــه بـــمــا االتــي تميــز بهــا الفــراء ومــن هــذه التعبيــرات الخاصــة    

وأشـار . ١التـي جـاءت فـي كثيـر مـن مؤلفاتـهأحمـد مكـي األنصـاري مـن خصائصـه التعبيريـة .عدها د
أعجــب (، و)أحـّب إلـي :(، ونعنـي بهــا قولـه مـن نحــو٢"حكــٌم لطيـٌف ُعـِرف بــه الفـراء:" بأنهـا يهـاغيـره إل

 وغيرها) ال أشتهيها(، و )إلي.  
مـن خصائصـه التعبيريـة كمـا مـر آنفـا نجـد مـن العلمـاء  -في األغلب–وعلى الرغم من أنها عدت   

؛ الــذي اســتعملها فــي )هـــ٢٧٦(كــابن قتيبــة ،ى اســتعمالهامــن شــاركه فــي اســتعمالها أو لنقــل تبعــه علــ
) :" بــاب دخــول ألــف االســتفهام علــى ألــف القطــع(مواضــع كثيــرة مــن كتابــه أدب الكاتــب، كقولــه فــي 

®����mأؤكرمـك، أؤعطيــك:فـإذا كانـت ألــف القطـع مضــمومة ودخلـت عليهــا ألـف االســتفهام نحـو قولــك 
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²��±���°���l ـــاب قلبـــت ألــف القطـــ  ١٥: آل عم���رانع فـــي الكتــاب واوا، علـــى ذلـــك كت
، وٕاذا كانــت ألـــف  المصــحف، وٕان شــئت كتبـــت ذلــك بــألفين علـــى مــذهب التحقيـــق وهــو أعجــب إلـــي

قلبـت ألـف ) أئذا جئت أكرمتني) (أئنك ذاهب(القطع مكسورة ودخلت عليها ألف االستفهام نحو قولك
ن علــى مـــذهب التحقيــق وهـــو القطــع يــاء، علـــى ذلــك ُكتـــاب المصــحف، وٕان شـــئت كتبــت ذلــك بـــألفي

 وقــال أيضــا٣"أعجــب إلــي ،": ،إذا ورد عليــك حــرف قــد ثنــي باليــاء وبــالواو عملــت علــى األكثــر األعــم
وٕان تكتبهـا ) رحـىرحيـت ال(، ومـنهم مـن يقـول )رحوت الرحا(؛ ألن من العرب من يقول )رحى(نحو 

 ؛ ألنها اللغة العالية بالياء كان أحب فإنها كتبت في المصـحف ) الموؤود(فأما "  :، وكذلك قوله٤"إلي
إحــداهن همــزة مضــمومة تبــدل : بــواو واحــدة، وال اســتحب للكاتــب أن يكتبهــا إال بــواوين؛ ألنهــا ثــالث

  .٥"منها واوا، فإن حذفت اثنين أجحفت بالحرف
وهــذه المشــاركة أو االتبــاع فــي اســتعمال هــذه المصــطلحات إنمــا يــدالن علــى تــأثير الفــراء فــيمن     

عده من العلماء حتى صاروا ينحون نحوه في استعمال مصطلحاته عينها، وليس اتباع آرائه واألخذ ب
  .بحججه فحسب

هـذه األحكـام أو األلفـاظ لـم يكـن هـو مـا حـداني ت بهـا التـي تميـز طرافـة ما أود اإلشـارة إليـه أن الو    
جعلتنـي أشـمر عـن ســاعدي هـي التـي  -إذ قاربـت الخمسـين موضـعا-كـذلك إلـى دراسـتها، وال كثرتهـا

دة إلى علل علمية أم هي حكـم نالرغبة في معرفة ما إذا كانت هذه األحكام مست هي ولكن لدراستها،
كمـــا أود اإلشـــارة إلـــى أننـــي ســـميتها  .ذوقـــي ألقـــي علـــى عواهنـــه وعبـــر عـــن ميـــول الفـــراء الشخصـــية

التي تطورت ) ذائقة(عمال مجازي للفظة ؛ ألنها تعبر عن ذائقته اللغوية، وهو است)األحكام الذوقية(بـ
�m���»��º:داللتها من االقتصار على التذوق الحقيقي بوساطة الفم إلى المجاز كما في قوله تعالى

��¼l حاســة معنويــة يصــدر عنهــا انبســاط الــنفس "ثــم اتســعت داللتهــا لتــدل علــى   ١٥: الحش��ر
  .٦"وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار الفن واألدب

ينطبـق علـى مـا جـاء مـن أحكـام اصـطلحنا عليهـا بالذوقيـة عنـد ) الذائقـة(وهذا التعريف المطلق لـ    
وغيرهــا البــد مــن أنــه تولــد مــن معنــى ) أعجــب(، و)اشــتهي(، و)أحــب (الفــراء؛ فاســتعماله ألفاظــا مثــل 

فهــذه . هاالنقبــاض واالنبســاط اللــذين يصــيبان الــنفس جــراء إنعــام الفكــر فــي المســألة المعروضــة أمامــ
ـــف عـــن قـــول العلمـــاء  ـــر ممـــا هـــي علميـــة؛ إذ تختل و ) يجـــوز(األلفـــاظ تبـــدو نفســـية أو شخصـــية أكث

  .، التي تبدو علمية بحتة ال صلة لها بالذوق الشخصي)اليجوز(
وقد حددت الدراسة بما جاء مـن هـذه األلفـاظ فـي معـاني القـرآن وحـده؛ طلبـا لالختصـار؛ ولكونـه     

  .شمل من مؤلفاتهيمثل النتاج األهّم واأل
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  :األلفاظ المستعملة في األحكام الذوقية للفراء: أوال

جــاءت فيمــا يقــارب الخمسـين موضــعا فــي كتــاب معــاني قــد  ذكـرت ســابقا أن هــذه األحكــام الذوقيـة   
  -:بألفاظ محددة هيو القرآن، 
ا وعشــرين موضــعا، بعضــه ثمانيــةفــي  ورد ؛ إذوقــد جــاء هــذا اللفــظ أكثــر مــن غيــره): أحــبّ ( -١

وكـــــذلك  .٩)مـــــا أحبهـــــا(و، ٨)أحـــــب إلـــــي (، و)أحبهـــــا إلـــــي (، أو٧)أحـــــب الـــــوجهين(بلفـــــظ 
 .١٠نفيا وٕاثباتا) استحب(

لسـت اشـتهي (،١١)لسـت اشـتهيها(؛وبعبارات مختلفـة هـي ضع،امو  ةفي عشر جاء و ): اشتهي( -٢
 .١٣)اشتهي ذلك ال(،١٢)ذلك

رد فـي ثمانيـة مواضـع، وبـثالث فقـد و  ؛فـي المرتبـة الثالثـة مـن حيـث التكـرارهو و ): أعجب(  -٣
 .١٦)أعجب الوجهين إلي (،١٥)الوجهين إلي  أعجب(، ١٤)أعجب إلي (؛عبارات هي

 .١٧)كرهت(ورد بلفظ واحد  ):كره( -٤
 .١٨)لست استحسنه(ورد بلفظ واحد  ):حسن( -٥
ــــه      ــــى العربيــــة مثــــل قول ، ١٩)أجمــــل للعربيــــة(وقــــد اســــتعمل الفــــراء كــــذلك ألفاظــــا أخــــرى نســــبها إل

  .٢٢)في العربية أنفذ(، و٢١)أقوى في العربية(، و٢٠)في العربية أجودهما(و
واأللفاظ األخيرة ال تدخل في أحكامه الذوقية؛ فبنسبته إياها إلـى العربيـة نفسـها جعـل العربيـة هـي    

الفيصـل فــي الحكــم وٕاذا كانــت العربيــة أي االســتعمال اللغـوي أو القواعــد التــي تحكمــه حكمــا وفيصــال 
  .للفراء وال لغيرهفال رأي بعدها ال 

  
  : مسوغات أحكام الفراء الذوقية: ثانيا

جـــاءت )  األحكـــام الذوقيـــة(ال نســـتطيع أن نـــدعي أن هـــذه التعبيـــرات التـــي اصـــطلحنا عليهـــا بــــ     
، جميعها لتمثل وجهة نظر الفراء من دون أن يقدم دليال عليها أو أن يسـتند إلـى مـا يؤيـد حكمـه هـذا

  .ى الحكم على عواهنه في مواضع كثيرة سنتحدث عنها الحقاوٕان كان فعال قد ألق
  -:كانت على قسمين، و وسنتطرق في هذه الفقرة إلى مسوغات هذه األحكام   

أكثـر أحكامـه الذوقيـة اعتمـد فيهـا علـى مسـوغ واحـد، وهـذه المسـوغات : االعتماد على مسوغ واحد/ أ
 -:هي
½�����¾��¿�����m:فـي قولـه تعـالى) طـوى(منـع صـرف  وقـد اعتمـد عليـه لتسـويغ رفضـه: عدم النظيـر-١

�Æ��Å��Ä��Ã��ÂÁ��Àl الـذي فيـه وجهـان؛ الصـرف وهـي قـراءة ابـن عـامر   ١٢: ط�ه
أمـا الصـرف؛ فـألن . ٢٤، والمنع من الصرف، وهي قـراءة الجمهـور٢٣وعاصم وحمزة والكسائي وخلف
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أن المنع من الصرف يكـون علـى في حين . اللفظ مذكٌر سمي به مكان مذكٌر وهو الوادي المعروف
  ).طاوٍ (معدوال عن ) طوى(، فيكون )عامر(معدول عن ال، ٢٥ونحوه) عمر(العدل؛ كما في 

ولم نجد اسما مـن اليـاء : "وقد علل رفضه للعدل المسبب للمنع من الصرف في هذه اللفظة بقوله   
؛ إذ لم )طوى(والواو عدل عن جهته غير  إلي ٢٦"أجد في المعدول نظيرا، فاإلجراء فيه أحب.  

ــــذكر أن ابــــن خالويــــه      بــــدال مــــن ) طــــاوٍ (ذكــــر أن عيســــى بــــن عمــــر قــــرأ ) هـــــ٣٧٠(والجــــدير بال
  .٢٧)طوى(

  .وقراءة عيسى بن عمر هذه تؤيد الوجه الذي رفضه الفراء وٕان كانت شاذة    
ع فــي العربيــة أحــب الرفــ:"الفــراء يفضــل الرفــع أينمــا وجــد ســبيال لــذلك، وفيــه يقــول : تفضــيل الرفــع-٢

 لذلك كان يعتمد عليه في ترجيحه لألحكام أو القراءات المختلفة. ٢٨"إلي.  
ــــه تعــــالى    ــــع قول »��¬������������®�����´��³²��±��°	����m��������½����¼��»��º��¹��¸������¶:وممــــا رجــــح فيــــه الرف

��¾l رفع، :"، يقول الفراء٢٩النصبإال ابن عامر قرأها ب) يكون(؛ إذ قرأت القراء برفع  ٣٥: مريم
إنمـا قولنـا لشـيء إذا أردنـاه (وأمـا التـي فـي النحـل )... يقـول(وال يكون نصبا، إنمـا هـي مـردودة علـى 

نصــٌب؛ ألنهــا مــردودة علــى فعــل قــد ) يــس(فإنهــا نصــٌب، وكــذلك التــي فــي ) أن نقــول لــه كــن فيكــون
إذا (جعـل الكـالم مكتفيـا عنـد قولـه وذلـك أن ت. والرفـع صـوابٌ . نصب بأن، وأكثر القراء علـى رفعهمـا

  .٣٠"وٕانه ألحب الوجهين إلي . فسيكون ما أراد اهللا: فقد تم الكالم، ثم قال) أردناه أن نقول له كن
  ٥٨: الن�ور �m��¿¾��½��¼l:وقد يكون ترجيحه الرفع مبنيا على المعنى كمـا فـي قولـه تعـالى  

وكـذلك . والرفع في العربيـة أحـب إلـي :"، قال٣١همالتي نصبها عاصم واألعمش والكسائي ورفعها غير 
والكسـائي يقــرأ بالنصـب؛ ألنـه قــد فسـرها فـي المــرات وفيمـا بعـدها فكرهــت أن ُتكـر ثالثـة واختــرت . قـرأ

،  -واهللا أعلــم-الرفــع؛ ألن المعنــى هــذه الخصــال وقــت العــورات لــيس علــيكم وال علــيهم جنــاح بعــدهن
أي   ١: الن�ور ����mB��Alهـذه ثـالث خصـال كمـا قـال: لـتكأنـك ق. فمعهـا ضـمير يرفـع الـثالث

  .٣٢"هذه سورة
�m��i��hوتفضــيله الرفــع جعلــه يجــوز االســتئناف أينمــا وجــد لــذلك ســبيال، فهــاهوذا يقــول فــي    

��ml��k���jl ؛ إذ قرأهـا الجميـع بكسـر همـزة  ١٩: آل عم�ران) غيـر الكسـائي الـذي قرأهـا ) إن
وكذلك ) أنه ال إله إال هو(بكسرتها، وأوقعت الشهادة على ) إن الدين(وٕان شئت استأنفت :" ٣٣بالفتح

  .٣٥"، وهو أحب الوجهين إلي ٣٤قرأها حمزة
قـد يـرجح الفـراء اعتمـادا علـى شخصـيات معينـة قـد تكـون لهـا مكانـة : االعتماد علـى الشخصـيات-٣

الســلف كمــا فــي التــذكرة وهــي قــراءة ) عجبــت(تاريخيــة أو علميــة، كقولــه فــي تــرجيح القــراءة برفــع تــاء
رضـــي اهللا (وابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس) عليـــه الســـالم(، ونســـبها الفـــراء إلـــى اإلمـــام علـــي ٣٦واإلتحـــاف
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؛ ):"بل عجبُت ويسخرون: (في قوله تعالى ٣٧)عنهما إلـي قرأها الناس بالنصـب ورفعهـا، والرفـع أحـب
  .٣٨"ألنها قراءة علي وابن مسعود وعبد اهللا بن عباس

، ولكن الفراء قدم تسويغا وقد رفض     وجل العجب فيها مسند إلى اهللا عز بعضهم هذه القراءة؛ ألن
والعجــب وٕان أســـند إلــى اهللا فلــيس معنـــاه مــن اهللا كمعنــاه مـــن :" إلســناد ذلــك إلــى اهللا تعـــالى؛ إذ قــال

خري ، ولــيس الُســ ٧٩: التوب��ة �m�����������������������Æ��Ål:العبـاد، أال تــرى أنــه قــال
ليس ذلك من اهللا كمعنـاه مـن   ١٥: البقرة �m�À��¿��¾l:من اهللا كمعناه من العباد وكذلك قوله

  .٣٩"العباد
�m���w���vوقد نراه يرجح أيضـا اعتمـادا علـى القـارئ مـن دون أن يصـرح بـذلك، ففـي قولـه تعـالى    

���������������������	���
��������������~��}��|��{��z����y��xl ٣: سبأ 

  .٤٠"والكسر أحب إلي . لغتان قد قرئ بهما) يعِزب(و) ال يعُزب عنه:" (قال  
بـــد مـــن أن يكـــون قـــد علـــم بـــذلك؛ لهـــذا  ، وهـــو ال٤١وقـــد نســـبت قـــراءة الكســـر إلـــى أســـتاذه الكســـائي  

، فلـوال ٤٢"كـان واهللا مـا علمتـه إال صـدوقا:"رجحها؛ لثقته به، فقد وصفه في موضـع مـن معانيـه بقولـه
  .د سمع منه أن لغة الكسر أعلى ما فضلها على لغة الرفع مع أن كليهما قد جاءتا عن العربأنه ق

وقــد يطلــق الفــراء حكمــه الــذوقي معتمــدا علــى الرغبــة فــي عــدم مخالفــة : عــدم مخالفــة رســم الكتــاب-٤
�����m�G:، يقول فـي قولـه تعـالى٤٣رسم الكتاب، أي المصحف الشريف الذي يعده بعض العلماء توقيفيا

�L���K��J��I��Hl وقولــه" ، ٣٦: النم��لm��I��H�����Gl   ؛ ألنهــا )فمــا آتــاني اهللا(ولــم يقــل
مـن اليـاء والـواو الالتـي يحـذفن ٤٤محذوفة الياء من الكتاب، فمن كان ممن يستجيز الزيادة في القـرآن

فيثبت الـواو وليسـت فـي المصـحف، أو يقـول المنـادى  ١١: ا$سراء �m���l��k��jlمثل قوله
¡��¢���mبإثبات الياء، وجاز له أن يحركها إلى النصب كمـا قيـل ) أتمدوننِ (للمناد جاز له يقول في 

¤��£l ولســـت أشـــتهي ذلـــك وال آخـــذ بـــه، اتبـــاع ) فمـــا آتـــاني اهللا(فكـــذلك يجـــوز فـــي   ٢٢: ي���س
 .٤٥"المصحف إذا وجدت له وجها من كالم العرب وقراءة القراء أحب إلي من خالفه

الـذي احـتج لقراءتـه بأنـه قـد وصـل ) إن هـذين لسـاحران(قـراءة أبـي عمـرو بـن العـالء  كذلك رفض   
إن فـي المصـحف لحنـا وسـتقيمه العـرب :(أنه قـال) صلى اهللا عليه وآله(إليه من أحد أصحاب النبي 

وقــال أيضــا فــي موضــع . ٤٧"ولســت اشــتهي علــى أن أخــالف الكتــاب:"إذ قــال الفــراء فيهــا. ٤٦)بألسـنتها
ولسـت ) إن هـذين لسـاحران(وقد كان أبو عمرو يقرأ :" وفي قراءة جريئة أخرى ألبي عمرو آخر فيها

  .٤٨"ولست أستحب . ذلك فزاد واوا في الكتاب) فأصدق وأكون(اجترئ على ذلك، وقرأ 
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¡��¢����£��������¤���¥��¦��§��¨��©����m��ª:بنصـــب الفعـــل فـــي قولـــه تعـــالى) أكـــون(وقـــراءة   

�°�������®��¬��«����¶�����´��³��²��±l المنسـوبة إلـى أبـي   ١٠: المن�افقون
وقد يجوز نصبها في قراءتنا، وٕان لـم تكـن فيهـا :"عللها الفراء في موضع آخر بقوله٤٩عمرو واليزيدي

الواو؛ ألن العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء، كما أسقطوا األلف من سـليمان وأشـباهه، ورأيـت 
  .٥٠"بغير واو)فقال): (والفق(في بعض مصاحف عبد اهللا 

ويبدو أن ألبي عمرو جرأًة كبيرًة على مخالفـة رسـم المصـحف الشـريف علـى الـرغم مـن أنـه يقـول    
، ففضـال عــن قراءاتـه السـابقة نجــده ٥١"لـوال أن لـيس لــي أن أقـرأ إال بمـا قــرئ لقـرأت كـذا وكــذا وكـذا:" 


��	��������������������������m: فــي قولــه تعــالى) أهــب(يقــرأ الفعــل l ١٩: م��ريم  
وهـذا : " شريف والقراءة العامة، وقد رد أبو عبيد هذه القراءة بقولهمخالفا رسم المصحف ال ٥٢)ليهب(

  .٥٣"مخالف لجميع المصاحف كلها

إذا كـان مسـبوقا بالفـاء والـواو ) سـأل(وكذلك رفض الفراء قراءة حمـزة بهمـز فعـل األمـر مـن الفعـل    
¤��¥��¦��§����m، وقولــــه ٨٢: يوس����ف �m���������������lكقولــــه تعــــالى 

��¨l ولسـت اشـتهي ذلـك؛ ألنهـا لـو كانـت مهمـوزة لكتبـت فيهـا :" وفي ذلك يقول ٩٤: يونس
 ٣٢: الكھ��ف �m��³��²���±l، و ٧٧: ط��ه m�J��I��Hlاأللــف كمــا كتبوهــا فــي قولــه 

  .٥٤"باأللف
���m: حكمه كما في قولـه تعـالى قد يعتمد الفراء على قراءة أخرى في: االعتماد على قراءة أخرى -٥

��z��y��x��wl ـــح قـــراءة الكســـر وهـــي قـــراءة القـــراء غيـــر نـــافع وابـــن  ١٩: ا.نف���ال وقـــد رج ،
  . ٥٦)وٕان اهللا لمع المؤمنين(، وكان ترجيحه اعتمادا على قراءة عبد اهللا بن مسعود ٥٥عامر

) مصـر(بصـرف   ٦١: البق�رة �m�³²��±��°�����®��¬��«lومن ذلك ما قـال فـي قـراءة   
) ¬��®(وقولـــه :"  ٥٧وهــي قـــراءة القــراء غيـــر الحســـن واألعمــش اللـــذين قرأاهـــا غيــر متصـــرفة

فـــإن شـــئت جعلـــت األلـــف التـــي فـــي ... كتبـــت بـــاأللف، وأســـماء البلـــدان ال تنصـــرف خفـــت أو ثقلـــت
 بـاأللف، وأكثــر) قـوارير(و) سالسـا(ألفـا يوقـف عليهـا، فـإذا وصـلت لـم تنــون فيهـا كمـا كتبـوا ) مصـرا(

غيــر المصــر التــي تعــرف، يريــد اهبطــوا ) مصــر(وٕان شــئت جعلــت . القــراء علــى تــرك اإلجــراء فيهمــا
؛ . مصــرا مــن األمصــار، فــإن الــذي ســألتم ال يكــون إال فــي القــرى واألمصــار إلــي والوجــه األول أحــب

لتم لكــم مـــا ســـأ اهبطـــوا فـــإن (ألـــف، وفــي قـــراءة أبــي  بغيـــر) اهبطـــوا مصــر(ألنهــا فـــي قــراءة عبـــد اهللا 
�m��p��o��n��m��l���kوتصـديق ذلـك أنهــا فـي سـورة يوسـف بغيـر ألــف ) واسـكنوا مصـر

��x��w��v����u������t��s��r��ql ٥٨" ٩٩: يوسف. 
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ومن أسباب عدم اشتهائه قراءة وترجيحه سواها عليهـا أن تكـون شـاذة بحسـب رأيـه : شذوذ القراءة-٦
	��������¡�����¢£��¤���¥����m: تعـالىبضـمير المـتكلم فـي قولـه ) يحسـب(كما في قراءة الفعـل 

¦l ومـا :"، فهـو يصـف هـذه القـراءة بقولـه٦٠، وحمـزة٥٩المنسـوبة إلـى ابـن مسـعود ٥٩: ا.نف�ال
) سـبقوا(الفاعـل، ومـن ثـم تحتـاج الجملـة ) الذين كفـروا:" (، ووجه الشذوذ أن تكون ٦١"أحبها لشذوذها

رغم مــن أنــه قــدم تخريجــًا لهــا بــأن يجعــل ، علــى الــ٦٢"إلــى حــرف مصــدري حتــى تســد مســد المفعــولين
  .٦٣)ال يحسبن الذين كفروا سابقين(في موضع نصب تقديره ) سبقوا(
وهـي قـراءة القـراء غيـر ) يخبرون(وهي علة اعتمدها في ترجيح التخفيف في قراءة : إجماع القراء-٧

 بون(الذي قرأها بالتشديد  ٦٥، وأبي عمرو٦٤أبي عبد الرحمن السلمي وذلـك فـي قولـه تعـالى)يخر ،:�m��

���±��°�����®��¬l بــون: " وفيهــا يقــول. ٢: الحش��ر يخر مون، ويخربــون، : كــأنيهــد
) يخربون(يخرجون فيها يتركونها؛ إال ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلونها؟ فهذا معنى : بالتخفيف

وكـل صـواٌب، واالجتمـاع مـن . يفعلونـهذهبوا إلى التهديم الذي كان المسـلمون ) يخربون(والذين قالوا 
 إلي ٦٦"قراءة القراء أحب.  

لحكمــــه، وهـــو يقصــــد بهــــا قــــوانين اللغــــة مســــوغا قــــد يشــــير الفــــراء إلـــى العربيــــة بوصــــفه : يـــةالعرب-٨
الـــذي قـــرأه أبـــو بكـــر وحمـــزة ) يلقـــون(الفعـــل  لغـــوي، كمـــا فـــي قولـــه عنـــد الحـــديث عـــنواالســـتعمال ال

، )يلقـى–لقـي (القاف على أنه فعل مبني للمعلوم من الفعل الثالثي  والكسائي وخلف بالفتح وتخفيف
وقرأهــا األعمــش وغيــره بضــم اليــاء وتشــديد القــاف علــى أنــه فعــل مبنــي للمجهــول مــن الفعــل الربــاعي 

؛ ) يْلقَـون(كـل قـد قـرئ بـه، و) ُيَلقـون فيهـا(و) ويْلقَـون(وقولـه :"قـال الفـراء. ٦٧)يلقـى -لقى( أعجـب إلـي
 ـــون(القـــراءة لـــو كانـــت علـــى. ألنـــك تقـــول) ُيَلق فـــالن يتلقـــى بالســـالم : كانـــت باليـــاء فـــي العربيـــة؛ ألن

  .٦٨"والخير
) عــدلك(فقـد قــرئ الفعـل ٧: ا/نفط��ار ��m��a��`��_���^l:ويقـول أيضـا فــي قولـه تعـالى    

:" ٦٩بالتشديدبالتخفيف والتشديد؛ إذ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتخفيف، واألعمش والباقون 
جعلــك معتــدال معــدل الخلــق، وهــو أعجــب الــوجهين  -واهللا أعلــم -مشــددة فإنــه أراد) فعــدلك(ومــن قــرأ 

، وأجودها في العربية؛ ألنك تقول صورة ما شاء ركبك، فتجعل: إلي للتركيب أقوى فـي  -في-في أي
تك إلـى كـذا وكـذا، أجـود عـدلتك إلـى كـذا وكـذا، وصـرف: العربية مـن أن يكـون فـي العـدل؛ ألنـك تقـول

  .٧٠"عدلتك فيه، وصرفتك فيه: من أن تقول
بــــأن المعنــــى فــــي قــــراءة التشــــديد ســــوى خلقــــك  وعــــدلك وجعلــــك ) هـــــ١١١٧(وفســــرهما الــــدمياطي    

  .٧١متناسب األطراف في حين أن قراءة التخفيف تحتمل أنه عدل بعض أعضائك ببعض
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الفــراء؛ لهــذا كثــر االعتمــاد عليــه، لــيس فــي دعــم للمعنــى أو التفســير أهميــة كبيــرة عنــد : المعنــى -٩
أحكامه الذوقية هذه بل في معانيه كله، وما يهمنا هنا بيـان المواضـع التـي اعتمـد فيهـا علـى المعنـى 

  .لتسويغ أحكامه هذه
وهو تارة يصرح بالمعنى وتارة أخرى ال يصرح بذلك، ويقصد بالمعنى مرة معنى الكلمـة اللغـوي،     

  . لتفسيرومرة يقصد به ا
: وضـمه فـي قولـه تعـالى) يحـلّ (الفعل ) حاء(في كسر  فمن اعتماده على معنى الكلمة ما ذكره     
�m��������������	��
��~���}|��{��z��y��x��w��v��u��t��s���rl ط����ه :

، وقـــرأ البـــاقون بالكســـر بمعنـــى )نـــزل(بضـــم الحـــاء بمعنـــى ) يحـــلّ (، فقـــد قـــرأ الكســـائي الفعـــل  ٨١
يجـب، ): يِحـلّ (و) يُحـلّ (الكسر فيه أحب إلي من الضم؛ ألن الحلول ما وقع مـن :" يقول ،٧٢)وجب(

  .٧٣"وجاء التفسير بالوجوب ال بالوقوع
التــي هــي قــراءة الكســائي وخلــف، وكســرها التــي هــي قــراءة حمــزة ) الواليــة(ومنــه قولــه فــي فــتح واو    


���|���{��~������������������m:فــي قولــه تعـالى  ٧٤واألعمـش���������l ا.نف��ال :

وكســر الــواو فــي الواليــة أعجــب إلــي مــن فتحهــا؛ ألنهــا إنمــا تفــتح أكثــر مــن ذلــك إذا كانــت فــي :" ٧٢
  .٧٥"وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة، وال أراه علم التفسير. معنى النصرة

نقل عن العرب من أنه يوثقه فيما يونراه هنا قد نعى على الكسائي اختياره قراءة الفتح على الرغم    
، فترجيحــه هنــا لــيس بــين لغتــين يوثــق الكســائي فــي تفضــيل إحــداهما علــى علــى نحــو مــا ذكرنــا آنفــا

  .األخرى، بل بين اختيار الكسائي وتفسير اآلية الكريمة، والتفسير أولى بأن يتبع
�m��n�����m��l: لـه تعـالىفي قو ) أشحة(ومن اعتماده على المعنى في الترجيح ما قاله في نصب     

��������������~}���|�����k�z��y��x��w��v��ut��s���r���q�����p��o
���������������������� ��!��"��#$��%��&��'��(�)��*��+��,

����£��¢��¡��0��1��23��4���5��6��7��8l ب عنده على إذ النص ١٩ - ١٨: ا.حزاب
  -:أربعة أوجه هي

  .على الذم -١
 ).قونيعو ( بالفعل  -٢
 ).قائلين(النصب بـ -٣
 ).يأتون(بالفعل   -٤

؛ إذ )أحبهـا إلـي (واصفا هذا الوجه من بين األوجه األربعة بقولـه ) يأتون(وقد فضل النصب بـ   
  .٧٦جبناء عند البأس أشحة عند اإلنفاق على فقراء المسلمين: المعنى فيه
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ــر قولــه تعــالى      علــى مجاهــد الــذي نقــل عنــه أنــه فس ومــن اعتمــاده علــى التفســير فــي الــردm��c

�e��dl اإلنشاءة أهون عليه من االبتداء ٢٧: الروم والقـول  ،وال اشتهي ذلك:"؛ إذ قال٧٧بأن
شــيء  فاإلنشــاءة مــن. أتكفــرون بالبعــث، فابتــداء خلقكــم والشــيء أشــد : فيــه إنــه مثــل ضــربه اهللا فقــال

فهــذا شــاهٌد أنــه مثــل ) ولــه المثــل األعلــى(ثــم قــال . عنــدكم بأهــل الكفــر ينبغــي أن تكــون أهــون عليــه
  .٧٨"ضربه اهللا

، وهي قراءة العامة على قـراءة عـدم إضـافتها؛ وهـي )ما(إلى ) كلّ (وقوله في ترجيح قراءة إضافة    
وقولــه تبــارك :"٧٩ن منــذرقــراءة منســوبة إلــى ابــن عبــاس والحســن واإلمــام جعفــر بــن محمــد وســالم بــ

. وهـي قـراءة العامـة) مـا(إلى ) كلّ (تضيف  ٣٤: إبراھيم ��m�FE��D��C��B��Al:وتعالى
وكأنهم ذهبوا إلـى أنـا لـم نسـأل اهللا عـز وجـل شمسـا وال ) وآتاكم من كل ما سألتموه: (وقد قرأ بعضهم

والوجـه األول أعجـُب . جحـدا) مـا( وآتاكم من كل ما لم تسـألوه فتكـون: قمرا وال كثيرا من نعمه، فقال
؛ ألن المعنــــى  مــــا ســــألتموه لــــو ســــألتموه-واهللا أعلــــم-إلــــي وآتــــاكم كــــّل : كأنــــك قلــــت. آتــــاكم مــــن كــــل

  .٨٠"سؤلكم
: ھ�ود l	����������������������������m:تفسـير قولـه تعـالىوكذلك رده    

  وأهلها (بشركهم :لم يكن ليهلكهم بظلمهم، يقول: ، يقول ١١٧
مــن ذا؛ ألن  وفيهـا وجــه وهــو أحـب إلــي . هكـذا جــاء التفســير. يتعــاطون الحـق فيمــا بيــنهم) صـلحونم

  .٨١"لم يكن ليهلكهم بظلم منه وهم مصلحونالشرك أعظم الذنوب والمعنى واهللا أعلم 
كثيــر مــن المفســرين والمتصــدين إلعــراب األحكــام النحويــة مســوغ مهــم عنــد : األحكــام النحويــة-١٠ 

آن ومعانيــه، ويعنــون بهــا غالبــا مــا قعــدوه مــن قواعــد صــار عنــدهم قياســا ثابتــا ال يجــوز الخــروج القــر 
، والفراء يلجأ إليها كأي مختص في علوم العربية لتفضيل بعض القراءات أو التفسيرات على ٨٢عليه

  .بعضها اآلخر
�����¨��©����m�®��¬��«��ª:ومما اعتمد فيه على األحكام النحوية قوله تعالى   

��½��¼��»��º���¹��¸��¶�������´��³��²��±��°l ؛ قــال ٦٩: المائ��دة ": فــإن
حـرف علـى جهـة واحـدة فـي رفعـه ونصـبه ) الـذين(، و)الـذين(على أنه عطـف علـى ) الصابئين(رفع 

وضـعفه أنـه يقـع علـى االسـم وال  -نصـبا ضـعيفا) إن (وخفضه، فلما كان إعرابـه واحـدا وكـان نصـب 
لتبين اإلعراب ) إن عبد اهللا وزيد قائمان: (وال استحب أن أقول. از رفع الصابئينج -يقع على خبره

  .٨٣"، وقد كان الكسائي يجيزه)عبد اهللا(في 
إذا ) إن (؛ وجوهر الخالف أن المعطوف على اسم ٨٤وهذه مسألة خالفية بين البصريين والكوفيين   

لرفع هنا عند الكسائي كما يذكر الفراء من دون جاء قبل استكمال الخبر جاز عند الكوفيين رفعه، وا
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إن عبــد : (وال اســتحب أن أقــول" قيـد أو شــرط، فــي حــين أن الفــراء اشــترط خفــاء اإلعــراب؛ لهــذا قــال 
ضــميرا أو اســما موصــوال لجــاز ) إن (، فلــو كــان اســم "لتبــين اإلعــراب فــي عبــد اهللا) اهللا وزيــد قائمــان

  .عنده رفع المعطوف
  .٨٥المسألة أقوال وآراء وردود ليس هنا محل ذكرها وفي هذه     

\��[��^��_��`����m����b��a:فــي اآليــة الكريمــة ) رديــ(ومــن ذلــك أيضــا قولــه فــي الفعــل    

��d��cl مــن ) ومــن تــرد فيــه بإلحــاد(بعــض القــراء  وقــد قــرأ:" قــال) تــرد(الــذي قــرئ  ٢٥: الح��ج
يطلــب االســـم، أال تــرى أنـــك ) وردت(ها؛ ألن مــن ورده أو تـــورده، ولســت اشـــتهي: كأنـــه أراد) الــورود(

وهـــــو جـــــائز تريــــد النـــــزول، وقـــــد تجــــوز فـــــي لغـــــة . وردنـــــا فـــــي مكــــة: وال تقــــول. وردنـــــا مكـــــة: تقــــول
  .٨٦""رغبت بك: رغبت فيك، يريدون: الطائيين؛ألنهم يقولون

أن يطلـب البـد مـن ) ورد(نلحظ هنا أن الفراء اعتمد على الحكـم النحـوي الـذي يقضـي بـأن الفعـل    
وهــو جـائز تريــد (علـى الـرغم مــن أنـه اســتدرك بقولـه ) وردنـا مكــة(جملــة ، ومثــل لـه باالسـم ال الحـرف

طلــب االســم وطلــب –، وهــذا يبــين أن كــال الحكمــين )وقــد تجــوز فــي لغــة الطــائيين( وقولــه ) النــزول
  .لتي يتبناهافي العربية، ولكنه فضل أحدهما على اآلخر تبعا لقاعدته اللغوية اجائز  -الحرف

  

احــدة، وكـــان هــذا فـــي و قــد يكـــون مســوغ حكمـــه الــذوقي علتــين ال علـــة : االعتمــاد علــى مســـوغين/ب
  -:مواضع قليلة هي

فـي ) يسـري(اعتمد على هاتين العلتين في ترجيح حذف يـاء الفعـل : رؤوس اآليات وكالم العرب-١
���mقوله تعالى � � �K��J��Il يعقوب بياء في الوصل والوقف، وقرأها ، فقد قرأها ابن كثير و  ٤: الفجر

 ؛٨٧نـافع وأبـو عمــر وقتيبـة بيـاء فــي الوصـل، وبغيــر يـاء فـي الوقــف وحـذفها البـاقون فــي كـال الحــالين
بحذفها، وحـذفها أحـب إلـي لمشـاكلتها ) يسرِ (بإثبات الياء، و) يسري(وقد قرأ القراء : " قال الفراء فيها

  .٨٨"ياء وتكتفي بكسر ما قبلها منهاألن العرب قد تحذف الؤوس اآليات؛ و ر 
��������mاعتمدهما مسوغا في ترجيح الفعـل المبنـي للمعلـوم فـي قولـه تعـالى : التفسير واإلجماع-٢

������l ال يسـأل ذو قرابـة : (وبحسـبها يكـون معنـى اآليـة ٨٩وهي قراءة الجمهـور ١٠: المعارج
ال (التـي معناهـا  ٩٠وهـي قـراءة ابـن كثيـر) اال ُيسـأل حمـيٌم حميمـ(، على المبني للمجهول )عن قرابته

ولســت اشــتهي ذلــك؛ ألنــه مخــالف للتفســير؛ وألن القــراء :" وفيهــا يقــول). أيــن حميمــك؟: يقــال لحمــيم
  .٩١)"يسأل(مجتمعون على 

 ،٩٢وقــــــد اعتمــــــد عليهمــــــا مســــــوغا لرفضــــــه قــــــراءة الحســــــن: مخالفــــــة الكتــــــاب وضــــــعف المعنــــــى -٣
فـالقراءة العامـة . ٧١: ي�ونس m��W��V���Ulتعالى بالرفع في قوله ) شركاؤكم(٩٣ويعقوب
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، أمـا قـراءة الحسـن )فـأجمعوا أمـركم وادعـوا شـركاءكم: (بفعل مضـمر، والتقـدير) شركاء(تكون بنصب
  ). أجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم(فجعلت الشركاء اآللهة، والمعنى عليها 

عنـى فيـه ضـعيف؛ ألن اآللهـة ال تعمـل ولست اشتهيه لخالفـه للكتـاب؛ وألن الم:"ويصفها الفراء بقوله
  .٩٤"وتجمع

  :أحكام من دون مسوغ: ثالثا 

فــي الفقــرة الســابقة عرضــنا لمســوغات األحكــام الذوقيــة عنــد الفــراء، وقــد رأينــا أنهــا كانــت عنــده       
علــى قســمين؛ أحكــام اعتمــدت علــى مســوغ واحــد وهــي أكثــر أحكامــه الذوقيــة، وأحكــام اعتمــدت علــى 

وقد وجدنا أحكامـا تبـدو للوهلـة األولـى ملقـاة علـى عواهنهـا مـن . ن وهي أقل من األولىمسوغين اثني
  .نا على المسوغ بيسر وسهولةال أن قليل إنعام في كالمه يدلدون مسوغ يسندها إ

رفعـت :"  ٢٧: ي�ونس ��m�[��Z��Y��X��W���Vl:فـي قولـه تعـالى  فلو تأملنـا قولـه    
 ١٩٦: البقرة mÂ�Á�Ãlفلهم جزاء السيئة بمثلها؛ كما قال : كأنك قلت) لهم(الجزاء بإضمار 

وٕان شـئت  -فعليه صيام ثالثـة أيـام، وعليـه فديـة: والمعنى ١٩٦: البقرة l	�����������������m، و
�m: وقولـه فـي قولـه تعـالى. ٩٥"واألول أعجـب إلـي ) فجزاء سيئة بمثلهـا(رفعت الجزاء بالباء في قوله 

��«��ª��©��¨���§��¦��¥��³������²��±�����°�����®��¬l 

جــدتها البئــر والقصـر يخفضــان علـى العطــف علـى العــروش، وٕاذا نظـرت فــي معناهـا و : " ٤٥: الح�ج
العـــروش أعـــالي البيـــوت، والبئـــر فـــي األرض وكـــذلك القصـــر؛ ألن  ؛ ألن)علـــى(ليســـت تحســـن فيهـــا 

���mالقرية لم تخو على القصر، ولكنه أتبع بعضه بعضا، كما قال � �_��^���� � � �� �`l ٢٣: الواقعة 
كـم مـن قريـة أهلكـت، :بمـن كأنـك قلـت -إذا نويت أنهما ليسا من القريـة -ولو خفضت البئر والقصر

  .٩٦"واألول أحب إلي . وكم من بئر ومن قصر
ومـن : ( ٨: التك�وير �m_���^���]lفـي اآليـة الكريمـة ) سـئلت(تفضيله قـراءة   وقوله في    
كما جـاز ) قتلتْ (ثم يجوز ) بأي ذنب قتلتِ : (فقيل لها: سئلت: ففيه وجهان )وٕاذا المؤودة سئلت(قرأ 

أيــن : طلبــت مــنهم، فيقــل: ســئل عنهــا الــذي وأدوهــا، كأنــك قلــت: ى، ويكــون ســئلتفــي المســألة األولــ
  .٩٧"فهو أحبها إلي ) سئلت(أوالدكم؟ وبأي ذنب قتلتموهم؟ وكل الوجوه حسن بيٌن إال أن األكثر 

ه فـي كـل هـذه األمثلـة يـرجح اعتمـادا علـى المعنـى الـذي نسـتطيع استشـفافه مـن كالمـه فـي وجدنال   
  .النصوص المتقدمة
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�����m: فــي قولــه تعــالى ٩٨)يطهــرن(تفضــيله قــراءة أبــي بكــر وحمــزة والكســائي أيضــا ومــن ذلــك    

��l هرن(و ) حتى يطُهرن(والقراء بعُد يقرأون :" ؛ إذ يقول ٢٢٢: البقرةينقطـع : طهُـرن، وي)يط
  .٩٩"وهو أحب الوجهين إلينا يطهرن. يغتسلن بالماء: عنهن الدم، ويتطهرن

    هرن(والمعلوم أنالزيادة في المبنـى (وبحسب القاعدة الكلية التي تقول  ،فيه زيادة في المبنى) يط
ل الفراء قراءة التشديد من دون أن يصـرح بعلـة تفضـيله غيـر ١٠٠)زيادة في المعنى أننـا اسـتطعنا  فض

  .استشفافها من كالمه
��m��}��|��{��z��y���x:فـــي قولـــه تعـــالى ) نبنيـــه(ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه فـــي قـــراءة    

���	��
���������������~l والنـــون "، ١٠١بالتــاء، والنــون، واليــاء ٤٩: النم��ل
مرهم؛ إال تـرى تجوز من هذا الوجه؛ ألن الذي قال لهم تقاسموا معهم في الفعل داخل، وٕان كان قد أ

  . ١٠٢"قوما نذهب إلى فالن؛ ألنه أمرهم وهو معهم في العمل، فالنون أعجب الوجوه إلي : أنك تقول
والقــراءة بــالنون هــي قــراءة عامــة القــراء، وقــد فضــلها علــى القــراءة باليــاء، وبالتــاء التــي هــي قــراءة    

  .على غيرهاقراءة العامة ، حينما وجد أن المعنى ينتصر ل١٠٣شيخه الكسائيّ 
  
  :لخاتمةا

أن الفــراء فــي أغلبهــا لــم يطلــق ) األحكــام الذوقيــة(تبــع األحكــام التــي اطلقنــا عليهــا لقــد تبــين مــن ت    
الحكــم علــى عواهنــه، بــل اســتند إلــى علــل عقليــة ونقليــة، فكــان يــرجح معتمــدا علــى مــا عــرف بعــده 

أول مـن ذكـره ) هــ٣٩٢(جنـي ، الـذي هـو أصـل مـن أصـول النحـو، وكـان ابـن )التعارض والترجيح(بـ
، ثــــم تطــــور علــــى يــــد أبــــي البركــــات ١٠٤كالمــــه علــــى تعــــارض الســــماع والقيــــاس بوصــــفه كــــذلك فــــي

  .١٠٥، فصار هناك أنواع متعددة للتعارض، وقوانين للترجيح)لمع األدلة(في كتابه ) هـ٥٥٧(األنباري
ئ، وتارة اعتمادا على مـا لديـه ح تارة اعتمادا على المعنى، وتارة اعتمادا على القار يرج والفراء قد    

فهــو بهــذا لــم يطلــق أحكامــه الذوقيــة مــن دون مســوغات يســتند مــن قــوانين اســتقراها مــن لغــة العــرب، 
فيهــا مــن  ال علــة ومســوغ، والتــي يســتطيع مــنعم النظــرإليهــا، حتــى تلــك التــي تبــدو للوهلــة األولــى بــ

  .استخراج المسوغ بسهولة ويسر
ام التــي بــدت للوهلــة األولـى شخصــية تعبــر عــن ميـل الفــراء النفســي إلــى وبـذلك نجــد أن هــذه األحكـ  

  .حكم دون آخر أو قراءة دون أخرى ما هي إال أحكام مبنية على علل علمية رصينة
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  الهوامش
                                                 

  .٢٢٣:زكريا الفراءأبو : ينظر-  ١
  .٢٧١:قراءات النحاة األوائل في الميزان-  ٢
 .١٤٤: أدب الكاتب-  ٣
 .١٥٧:أدب الكاتب-  ٤
 .١٦٢:أدب الكاتب -  ٥
 .٢٤٨: المعجم الوجيز-  ٦
 .٢/٤٢٠، ٤١٧، ١٩٩، ١/٧٤،١٤٣: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ٧
، ٣٣٨، ٢٣٢،  ٢٩٠، ٢٢٨، ٢/١٨٨، ٤٠٧،٤١١،٤٤١، ٣٥٥، ١/٤٢،٣٥١: معاني القرآن للفراء: ينظر- ٨

٢٣٢،٢٤١، ٣/٢٦٠،٣٨٤،٣٥١، ٣٥٣ 
 .١/٤٦١: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ٩

 .٣/٢٥، ٤١٠، ٢٩٤/ ٢، ١/٣١٠،٤٣٨: ينظر- ١٠
 .٢/٣٨٣، ٤٧٣، ٢٧١، ١/٢٢٣: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ١١
 .٣/١٨٤، ١٢٥، ١٢٤/ ١: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ١٢
 .١٤٦، ٣/١١١، ٢/٣٢٣: ن للفراءمعاني القرآ: ينظر-  ١٣
 .١٧٢/ ٣، ٢٧٥، ٢/٧٧، ٤٦١، ٤١٨/ ١: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ١٤
 .٢٤٤، ٣/٨٥: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ١٥
 .٢/٢٩٦: معاني القرآن للفراء: ينظر-  ١٦
  .٢/٢٩٠: معاني القرآن للفراء: ينظر- ١٧
 .١/٢٠: معاني القرآن للفراء: ينظر- ١٨
 .٢/١٥١: القرآن للفراءمعاني :ينظر- ١٩
 .٣/٢٤٤: معاني القرآن للفراء: ينظر- ٢٠
 .٣/٢٤٤:معاني القرآن للفراء: ينظر ٢١
  .١/٩٢:معاني القرآن للفراء: ينظر- ٢٢
 .٣٨٢:وا)تحاف، ٣٥٨:التذكرة: ينظر- ٢٣
  .٣٨٢:، وا)تحاف٣٥٨التذكرة: ينظر- ٢٤
  .٢/٨٧:شرح الكافية الشافية: ينظر-  ٢٥
 .٣/٢٣٢:ءمعاني القرآن للفرا-  ٢٦
 .٣٢٦:، وليس في ك5م العرب٨٧):القراءات(مختصر في شواذ القرآن : ينظر- ٢٧
 .٢/٢٩٠:معاني القرآن للفراء-  ٢٨
 .٣٧٨:اإلتحاف:ينظر-  ٢٩
  .١/٧٤:معاني القرآن للفراء-  ٣٠
  .١٠٣):القراءات(، ومختصر في شواذ القرآن ٢/٢٩٠:معاني القرآن للفراء: ينظر-  ٣١
 .٢/٢٩٠:معاني القرآن للفراء-  ٣٢
 .٢٢١:، وا)تحاف٢١٦التذكرة: ينظر- ٣٣
  .١٩):القراءات(مختصر في شواذ القرآن : ينظر- ٣٤
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 .١/١٩٩:معاني القرآن للفراء-  ٣٥
  .٤٧٢:، وا)تحاف٤٣٧:التذكرة: ينظر ٣٦
  .٢/٣٨٤:معاني القرآن للفراء: ينظر- ٣٧
  .٢/٤٨٤:المصدر نفسه-  ٣٨
 .٢/٣٨٤:معاني القرآن للفراء-  ٣٩
 .٢/٣٥١:لفراءمعاني القرآن ل-  ٤٠
  .٤٥٧:، وا)تحاف٤٢٢:التذكرة: ينظر- ٤١
  .٣/١٠٧:معاني القرآن للفراء- ٤٢
  .٢٧٥:مباحث في علوم القرآن: ينظر- ٤٣
  .في رسم القرآن الكريمالزيادة يعني -  ٤٤
 .٢/٢٩٣:معاني القرآن للفراء-  ٤٥
) مة وقرآنية صحيحةإشكالية مزعو : إن هذان لساحران(، وبحث ٨/٦٥مج:التفسير الكبير للرازي :ينظر- ٤٦
 ).٦(، السنة ٢٥:العدد ) ن والقلم(مجلة ، ٨٠صفاطمة العتابي، .د

 .٢/١٨٣:معاني القرآن للفراء-  ٤٧
 .٢/٢٩٣: معاني القرآن للفراء-  ٤٨
  .٥٤٣:، وا=تحاف٥٠٤:التذكرة:ينظر- ٤٩
  .٣/١٦٠:معاني القرآن للفراء- ٥٠
  .١/٢٩٠:القراء معرفة-  ٥١
 .١/٤٠٧:معاني القرآن للفراء-  ٥٢
  .٣/١١:إعراب القرآن للنحاس-  ٥٣
 .١/١٢٥:معاني القرآن للفراء-  ٥٤
 .٢٨٢:التذكرة:ينظر-  ٥٥
 .١/٤٠٧:معاني القرآن للفراء:ينظر-  ٥٦
  .١٨٠:اإلتحاف: ينظر-  ٥٧
 .٤٣-١/٤٢:معاني القرآن للفراء-  ٥٨
  .١/٤١٦:عاني القرآن للفراءم: ينظر-  ٥٩
 .٢٩٩-٢٩٨:اإلتحاف:ينظر-  ٦٠
 .١/٤١٦:معاني القرآن للفراء-  ٦١
 .١٨٧: مواقف النحاة من القراءات- ٦٢
 .١/٤١٦:معاني القرآن للفراء:ينظر-  ٦٣
  .٣/١٤٣:معاني القرآن للفراء: ينظر- ٦٤
 .٥٣٧:، وا)تحاف٥٠١:التذكرة: ينظر- ٦٥
  .٣/١٤٣:معاني القرآن للفراء-  ٦٦
 .٤١٩:ا)تحاف: ينظر- ٦٧
 ٢/٢٧٥: معاني القرآن للفراء-  ٦٨
 .٥٧٥:، ا)تحاف٥٣٥:التذكرة:ينظر- ٦٩



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣المجلد األول  ٢٠٥العدد                                                                                                                                             مجلة األستاذ                                                                           

 

١٤١ 
 

                                                                                                                                               
  .٣/٢٤٤:معاني القرآن للفراء-  ٧٠
 .٥٧٥:ا)تحاف: ينظر- ٧١
 .٣٨٧:ا)تحاف: ينظر- ٧٢
 .٢/١٨٨:معاني القرآن للفراء-  ٧٣
  .٣٠٠:ا)تحاف: ينظر- ٧٤
 .١/٤١٨:معاني القرآن للفراء-  ٧٥
  .٢/٣٣٨:معاني القرآن للفراء: ينظر- ٧٦
 .٢/٣٢٣:معاني القرآن للفراء:ينظر-  ٧٧
 .٢/٣٢٣:معاني القرآن للفراء-  ٧٨
  .٦٨):القراءات(مختصر في شواذ القرآن : ينظر- ٧٩
  .٧٨-٢/٧٧:معاني القرآن للفراء-  ٨٠
 .٥٠٢:الكشاف: ، وينظر١/٣٥٥:معاني القرآن للفراء -٨١
  .٣٣:ا=حتكام إلى القياس وحده: ينظر- ٨٢
 .٣١١-١/٣١٠:معاني القرآن للفراء- ٨٣
 .١٩٥-١/١٨٥:ا)نصاف في مسائل الخ5ف: ينظر- ٨٤
 .١٦٦-١٦٢:ا=حتكام إلى القياس وحده: ينظر- ٨٥
 .٢/٢٢٣:معاني القرآن للفراء- ٨٦
 .٥٤٢:التذكرة: ينظر- ٨٧
 .٣/٢٦٠:معاني القرآن للفراء-  ٨٨
 .٥١٣:التذكرة: ينظر-  ٨٩
 .٥١٣:التذكرة: ينظر-  ٩٠
 .٣/١٨٤:معاني القرآن للفراء-  ٩١
 .٥٧):القرآن(مختصر في شواذ القرءات : ينظر- ٩٢
 .٢٩٦:التذكرة:ينظر- ٩٣
 .١/٤٧٣:معاني القرآن للفراء-  ٩٤
 .١/٤٦١: معاني القرآن للفراء-  ٩٥
  .٢/٢٢٨:معاني القرآن للفراء-  ٩٦
 .٣/٢٤١:معاني القرآن للفراء-  ٩٧
 .٢٠٣:اإلتحاف: ينظر-  ٩٨
  .١/١٤٣:معاني القرآن للفراء-  ٩٩

 .٣/٣٧١:الخصائص:ينظر- ١٠٠
 .٤٢٩:ا)تحاف:ينظر- ١٠١
 .٢/٢٩٦:معاني القرآن للفراء- ١٠٢
  .٤٢٩:ا=تحاف :ينظر- ١٠٣
  .١/١١٨:الخصائص:ينظر- ١٠٤
  .٦١:، وا=حتكام إلى القياس وحده١٣٧-١٣٦:لمع اMدلة: ينظر- ١٠٥
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  :المصادر

أحمد مكي األنصاري، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب .أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، د •

 .والعلوم االجتماعية

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ( ئمة األربعة عشر للدمياطي اتحاف فضالء البشر في قراءات األ •

، وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، الطبعة األولى، )هـ ١١١٧الغني الدمياطي الشهير بالبناء المتوفى سنة 

 ) .م١٩٩٨ –هـ ١٤١٩(لبنان  –منشورات محمد علّي بيضون، دار الكتب العلمية  بيروت 

- بيروت ودار الكتب العلمية-دار صادرفاطمة العتابي،  .د س وحده في النحو العربي،االحتكام إلى القيا •

 .م٢٠١١بغداد،

 .م٢٠٠٩محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الطالئع،: تحقيق) هـ٢٧٦(أدب الكاتب البن قتيبة الدينوري  •

، حققه )هـ ٣٣٧أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المتوفى سنة (إعراب القرآن للنحاس •

 ).م ٢٠٠٤(بيروت  –محمد أحمد قاسم، الطبعة األولى ، دار مكتبة الهالل . وشرحه وفهرسه د

، تقديم وتعليق  • محمد أحمد قاسم، . أحمد سيلم الحمصّي، و د. د: ا=قتراح في علم أصول النحو للسيوطيِّ

 ). م١٩٩٨( الطبعة اMولى جروس برس 

، السنة ٢٥:العدد ) ن والقلم(مجلة، فاطمة العتابي.د) وقرآنية صحيحةإشكالية مزعومة :إن هذان لساحران( •

)٦.( 

حويين البصريين والكوفيين، ألبي بركات األنباري، قدم له ووضع ناإلنصاف في مسائل الخالف بين ال •

- م٢٠٠٧(بيروت،الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية إميل يعقوب،.د: حسن حمد، بإشراف:حواشيه

 ).هـ١٤٢٨

حققه وراجعه ) ھـ٣٩٩(ذكرة في القراءات Mبي الحسن طاھر بن عبد المنعم بن غلبون المتوفى سنةالت •

ا)سكندرية، -لبنان، ودار ابن خلدون-سعيد صالح زعيمة، دار الكتب العلمية،بيروت.د:وعلق عليه

 م٢٠٠١- ھـ١٤٢٢،)١(ط
 .التفسير الكبير للرازي المطبعة البھية، مصر   •
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م ١٩٩٠(بغداد  –محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية . د: ، تحقيق ) ھـ٣٩٢(الخصائص =بن جني   •

. ( 
 .م٢٠٠٦، ١بيروت،ط-أحمد بن يوسف القادري، دار صادر: شرح الكافية الشافية =بن مالك، تحقيق •

محمود حسني المغالسة، .د) موقف العلماء منھا-م5محھا- مصادرھا(قراءات النحاة اMوائل في الميزان  •

  .م٢٠١١ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة اMولى،د

أبي القاسم جار هللا محمود بqن ( الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون اMقاويل في وجوه التأويل للزمخشريِّ  •

ج أحاديثه وعلَّق ) ھـ ٥٣٨عمر الزمخشريِّ الخوارزميِّ المتوفَّى سنة  ، خليqل مqأمون شqيحا : ، اعتنى به وخرَّ

 ) .م ٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢٣( لبنان  –الطبعة اMولى ، دار المعرفة بيروت 

-ھqـ١٣٣٩٩أحمد عبد الغفqور عطqار، مكqة المكرمqة،: ـ تحقيق)ھـ٣٧٠(ليس في ك5م العرب =بن خالويه  •

  .م الطبعة الثانية١٩٧٩

ســعيد : يــق ، تحق) مــع اإلغــراب فــي جــدل اإلعــراب ( لمــع األدلــة فــي أصــول النحــو ألبــي البركــات األنبــاري •

 ) .م  ١٩٥٧ –هـ ١٣٧٧( األفغاني ،مطبعة الجامعة السورية 

 .م١٩٦٥، ٤بيروت،الطبعة-صبحي الصالح، دار العلم للم5يين.مباحث في علوم القرآن د •

 برجشتراسر، دار الھجرة،.خالويه عني بنشره ج  =بن) القراءات(مختصر في شواذ  •

 دار ناصqqف، النجqدي علqي اMسqqتاذ مراجعqة شqلبي، إسqqماعيل الفتqاح عبqد. د: تحقيqqق للفqراء القqرآن معqاني •

 .السرور

 .م١٩٨٩المعجم الوجيز،دار التحرير للطبع والنشر، •

محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز المتـوفى سـنة (معرفة القراء الكبار علـى الطبقـات واألعصـار للـذهبي  •

ي عبــاس، الطبعــة األولــى، مؤسســة بشــار عــواد معــروف، وشــعيب األرنــاؤوط، وصــالح مهــد: ، تحقيــق)هـــ٧٤٨

 ) .هـ١٤٠٤( بيروت  –الرسالة 

شعبان ص5ح دار غريب للطباعqة . مواقف النحاة من القراءات النحوية حتى نھاية القرن الرابع الھجري د •

 ).م٢٠٠٥( و النشر و التوزيع القاھرة 
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SENSE JUDGMENT IN HOLLY KORAN MEANING FOR ALFARAA: 

 DISPLAY AND ANALYSIS AND  

DR.FATIMA NADHIM AL-ATTABI 

     Alfaraa is considered key of the Kofi school of reality, and he is owner of the famous 

 book composed in Koran meaning, the fame did not came from its  immense and its 

comprehension for most of Holly Koran verses  only, but for the  depth accuracy of 

analysis it and accuracy and its subjective also.  Alfaraa was  alone and every thing;  for 

his opinions, and the way of displaying and even its expressions and its idioms in which 

contributed but ales.  

     Among these special expressions, what we are called by (sense judgement) which 

considered by Dr.Ahmed maki Alansari  from its expression characteristics which 

mentioned in a lot of his compiles. And others refer to them that:’’ fair  judgment 

known by Alfaraa”,and we mean  his saying ( Ahab Aliay) and( Ajaba Aliay), and( 

Laashtaheha) and others.  

   And theses expression mentioned in about fifty subjects, and most of these subjects  
Alfaa did not find  sense .judgments in indifferent way, but he depended  on  a clear 
explicit justifications, and in few cases, he depended on hidden justifications, but the 

reader could deducted them easily  


