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ملخص
علی بن حمزة الکسائی أحد القراء السبعة و رئیس مدرسة الکوفة النحویة. ھو أدرک أکثر من خمسة 

و عشرین من الشیوخ فی النحو و القراءة و لم یسعد شیخ بکثرة تالمیذه کما سعد الکسائی.
ع سائر القراء إلی أصول لفظیة لیس لھـا دخـل فـی تغییـر معنـی اآلیـة       و یرجع کثیر من إختالفاته م

ھا و فی أکثر مواضع اإلختالف بـین الکسـائی و   کاإلمالة و الوقف علی ھاء التأنیث و ترک الھمزة و قطع
الباقین، کانت قراءته وفق قراءة أستاذه حمزه الزیات.

ه، رسم مالمح شخصیة الکسائی العلمیة و ھو و نحاول فی ھذه المقالة من خالل استقراء موارد قراءت
یعلّل و یوجّه القراءات أو یردّھا مستعیناً بالصرف و النحو و اللغة و البالغة و رسم الخط و المـأثور مـن   

القراءات.

الکسائی، القراءة، النحو، توجیه القراءات، اإلستمداد النحوی فی قراءة القرآن: الکلمات الرئیسیة

.٢٠/٠٢/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٦/٠٨/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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حیاته

حسن علی بن حمزة بن عبد اهللا بن بھمن بن فیروز األسدی. ولد فـی حـدود سـنة    ھو أبوال
و )١٧٣٨/ ٤الحمـوی،  کان من أھل الکوفـة و اسـتوطن بغـداد (   )١٠٠(الذھبی، عشرین و مائة.

توفی حین خرج مع الرشید إلی خراسان و دفن فی رَنبَویه، قریة من قری مدینـة الـری، بـإیران.    
»توفی الکسائی بقریة رنبویه بـالری سـنة سـبع و ثمـانین و مائـة.     «اکی: قال أحمد بن جبیر األنط

(ابـن  »توفی برنبویه سنة تسع و ثمـانین و مائـة.  «و قال ابوبکر بن مجاھد: )١٠٧-١٠٦(الذھبی، 
و کذا ورّخه غیر واحد و ھـو الصـحیح. کانـت وفاتـه مـع وفـات الفقیـه الحنفـی         )٧٩مجاھد، 

) و لما ماتا قال الرشـید:  ۱۶۲/ ۲انی، فی یوم واحد. (السیوطی، المشھور، محمد بن الحسن الشیب
)۱۰۷(الذھبی، » دفنا الفقه و النحو بالری.«

(ابـن غلبـون،   »أحرمت فی کساء.«فی تسمیته بالکسائی أقوال منھا: أنه سئل عن نسبته فقال: 
أن یقـرأ  و قیل: سمی الکسائی ألنه کان ینسج بکساء و یجلس مجلس حمـزة فـإذا أراد  )٥٦/ ١

سـمی الکسـائی ألنـه مـن     «و قیل: )١٠٠(الذھبی، »اعرضوا علی صاحب الکساء.«یقول حمزة: 
)١٣٨/ ١(ابن الباذش، »باکُسایا، قریة من السواد.

و للکسائی تصانیف کثیرة بلغت اثنین و عشرین عنواناً منھا: معانی القرآن، کتـاب القـراءات،   
ب النـوادر الکبیـر، کتـاب النـوادر األوسـط، کتـاب النـوادر        کتاب العدد، ما تلحن فیه العامة، کتا

األصغر، کتاب النحو، کتاب الھجاء، کتاب مقطـوع القـرآن و موصـوله، کتـاب المصـادر، کتـاب       
الحروف، کتاب أشعار المعاناة، کتاب الھاءات و ...

و کان فی القراء اشخاص آخرون یحملون لقب الکسائی، فلیس مـن البعیـد إذن أن تنسـب    
)١١-١٠(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، عض القصص حول الکسائی منسوبة إلی واحد منھم.ب

خصائصه الشخصیة
سمعت یحیی بن معـین یقـول، مـا رأیـت بعینـی أصـدق لھجـة مـن         «قال أبوعمر الدوری: 

و کان صادق اللھجة، متّسع العلم بالقرآن و العربیة «و قال ابن الباذش: )١٠١(الذھبی، »الکسائی.
)١٣٩-١٣٨/ ١(ابن الباذش، »ھو مادّة نحوییّ الکوفة و عمدتھم.

لقد کان الکسائی دقیقاً و أمیناً فی سماعه فلم یقل شیئاً إال بسـماع عـن األعـراب الفصـحاء.     
التحیـات مثـل   «فقـال:  » التحیـات «سألت الکسائی عن قوله: «مثالً قال عبد اهللا بن صالح العجلی: 

و ھـو مـن   )١٨٦/ ٧(قرطبی، »ما سمعت فیھا شیئاً.«فقال: » ی البرکات؟ما معن«فقلت: » البرکات.
أعلم الناس بلغات العرب.
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کیف صحبتم الکسـائی علـی   «کان الکسائی کثیر المزاح إلی حد قیل فیه ألبی عمر الدوری: 

لـم ال تھمـز   «و أیضـاً قیـل للکسـائی:    )١٠٢(الـذھبی،  »لصدق لسـانه. «قال: » الدعابة التی فیه؟
کـان  «و یصفه أحمد بن الحارث الخزاز بأنـه:  )١٠٣(الذھبی، »أخاف أن یأکلنی.«قال: » ب؟الذی

)٢/٢٥٦(القفطی، » سخیاً جمیل األخالق.
بسبب إقرائه محمد األمین ابن ھارون الرشید، کان أثیرا عند الخلیفة حتی أخرجه مـن طبقـة   

و نال ما لم ینله أحد من الجـاه و  )١٧٣٨/ ٤(الحموی، المؤدبین إلی طبقة الجلساء و المؤانسین
و قـد أغـدق علیـه    )١٠٤-١٠٣(أنظر: الذھبی، المال و اإلکرام حتی قدّمه الرشید و صلّی أمامه.

لـم یغیـر   «الرشید الکثیر من المال فتحسنت حاله فخلع ھذا الکساء الذی اشتھر به. قال الدوری: 
ھـو مـؤدب   «قال الزرکلـیّ:  )٤١١/ ١١ادی، (البغد»الکسائی شیئاً من حاله مع السلطان إال لباسه.

و تـذکر بعـض المصـادر أن الکسـائی کـان      )٢٨٣/ ٤(الزرکلـی،  »الرشید العباسی و ابنه األمین.
)١٥(رمضان عبدالتواب، یؤدب األمین فقط، أما المأمون فکان یؤدبه الیزیدیّ.

اس ال یلحـن؟ و لکـن   قیالن الکسائی کان کثیر اللحن فی لسانه فأیّ إنسان الیسھو؟ و أیّ ن
صلّیت بھارون الرشید فأعجبتنی قراءتی فغلطـت فـی   «من محاسنه عدم توجیه ألحانه. مثالً قال: 

آیة ما اخطأ فیھا صبیّ قطّ، أردت أن أقول: لعلھم یرجعون. فقلت: لعلھم یرجعین فواهللا ما اجتـرأ  
»یـر قـد یعثـر الجـواد.    ھارون أن یقول: أخطأت. ولکنه لما سلم قال: أی لغة ھـذه؟ قلـت: یـا أم   

قال لی الکسائی، ربما سـبقنی لسـانی بـاللحن فـال     «و أیضاً روی عن الفراء قال: )١٠٣(الذھبی، 
و أیضاً روی لحنه فی سورة الکافرون حین صلّی مع الیزیدی و الرشید و لحنه » یمکننی أن أردّه.

توجـد مرویـات کثیـرة    )١٠٤-١٠٣(الذھبی، بنصب األکثر.» أنا أکثر منک«علی المنبر فی قراءة 
حول عدم جزولته فی القراءة و االحتجاج و لکن صحة امثـال ھـذه القصـص، الیمکـن التسـلیم      
بصحتھا بسھولة محط التردید و یمکن أن یکـون الحقـد و العصـبیة حمـال بعـض النـاس علـی        

د الرشید، و وضعھا أو اختالقھا. خصوصاً إذا علمنا أن الیزیدی و الکسائی کلیھما کانا یؤدبان أوال
کل واحد منھما یرید أن یعلو علی صاحبه أحیاناً.

حدث المرزبانی فیما رفعه إلی ابن األعرابی قال: کـان الکسـائی أعلـم النـاس     «قال الحمویّ: 
علی مضی فیه، ولکن کان یدیم شرب النبیذ و یجاھر باتخاذ الغلمان الرّوقة، إال أنه کـان ضـابطاً   

و نقل السیوطی ھذا المضمون بـال رد  )١٧٤٠-١٧٣٩/ ٤(الحموی، »وقاً.قارئاً عالماً بالعربیة صد
و قبول ولکن ال أظن أن الجرأة تصل بعموم الناس علی اإلجتھار بالفسق فی دولة اإلسالمیة علی 
مرأی الملة سیما علماءھم و علی الخصوص، قاریء القرآن المجید و معلم ولد الرشید. و کیـف  
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/ ١١(البغـدادی،  »کان (الکسائی) عظیم القدر فی دینه و فضـله. «غداد: کان و قد جاء فی تاریخ ب

لذا نری أن أکثر ما قیل فی تشنیعه محض افتراء و حسد و ھـو مـن قبیـل المنافسـة بـین      )٤٠٣
و یمکن إفتراھا علیه ابن األعرابی لخصومة کانت بینھما.)١٥٩٥/ ٢(الزبیری، األقران.

نص علی تشیعه فی ریـاض العلمـاء   «العلماء أنه شیعیّ: رغم مؤانسته مع الرشید، قال بعض
فی األلقاب، قرأ علی شیوخ الشیعة کحمزة و أبان بن تغلب و أخذ النحو عن أبی جعفر الرواسی 

و أیضاً صرح المرحوم محمد ھادی )٣٤٧(الصدر، »و معاذ الھراء و الکل من ائمة علماء الشیعة.
)٢٠١/ ٢(المعرفة، »الشیعة اإلمامیة.کان الکسائی وجھاً من وجوه «معرفة: 

مکانته النحویة
الکسائی أحد القراء السبعة و لکن شھرته فی النحو أکثر حتی قال ابن مجاھد فـی ترجمتـه:   

کـان الکسـائی)   «(و أدام الدوکتور ضیف بذیلـه:  )٧٨(ابن مجاھد، »کان العربیة علمه و صناعته«
و قال الدکتور الذھبی فی شـأنه:  )٧٨(ابن مجاھد، .»تلمیذ حمزه و رأس مدرسة الکوفة النحویة

مـن أراد أن یتبحـر   «و قال فیه الشافعی: )١٠١(الذھبی، »إلیه انتھت اإلمامة فی القراءة و العربیة.«
)١/١٣٩(ابن الباذش، »فی النحو فھو عیال علی الکسائی

البصرة فلقی الخلیـل  بعد حادثة حدثت له مع قوم من الھباریین و لحنه فی کالمه، خرج إلی
و جلس فی حلقته، فقال له رجل من األعراب: ترکت أسد الکوفة و تمیمھا و عندھا الفصـاحة و  
جئت إلی البصرة؟! فقال للخلیل: من أین أخذت علمک ھذا؟ قال: من بوادی الحجـاز و نجـد و   

مـا حفـظ،   تھامة، فخرج و رجع و قد أنفد خمس عشرة قنینة حبرا فی الکتابة عن العرب سـوی  
فلم یکن له ھم غیر البصرة و الخلیل، فوجـد الخلیـل قـد مـات و جلـس فـی موضـعه یـونس         

؛ السیوطی، ٤/١٧٣٨(الحموی، النحوی، فمرت بینھما مسائل أقرّ له یونس فیھا و صدّره موضعه.
٢/١٦٣(

قـاال  و لم یبلغنی أن الکسائی و ال الفـراء  «و من المشھور أنه لم ینشیء شعراً فقد قال ثعلب: 
و لم یکن له فی الشعر ید حتی قیل: لـیس مـن   «کما قال الیافعی: )٢٧١/ ٢(القفطی، »شعراً قط.

)٢٠(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، »علماء العربیة أجھل بالشعر من الکسائی.
و له مع سیبویه المسألة الزنبوریة المشھورة التی انتھـی بھجـرة سـیبویه الـی فـارس و عـدم       

)١٧٤٦-١٧٤٥/ ٤(الحموی، لبصرة.رجوعه إلی ا
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و یشـنع ھـذه المسـألة    )٤/١٧٣٨(الحموی، »إنما تعلم الکسائی النحو علی کبر.«قال الفراء: 

»مات الکسائی و ھو ال یحسن حد نعـم و بـئس و أن المفتوحـة و الحکایـة    «علیه. و روی عنه: 
)١٠٥لذھبی، (او أیضاً لحن الکسائی فی مجلس یحیی بن خالد.)١٦٣/ ٢(السیوطی، 

قدم علینا الکسائی البصرة فلقـی عیسـی و الخلیـل و غیرھمـا و     «و حدث عن أبی زید قال: 
أخذ منھم نحوا کثیرا ثم صار إلی بغداد فلقی أعراب الحطمة فأخذ عـنھم الفسـاد مـن الخطـأ و     

مع و ذلـک أنّ الکسـائی کـان یسـ    «قال عبد اللّه: » اللحن فأفسد بذلک ما کان أخذه بالبصرة کله.
الشاذّ الذی ال یجوز من الخطأ و اللحن و شعر غیر أھل الفصـاحة و الضـرورات فیجعـل ذلـک     

و أیضـاً روی  )١٦٣/ ٢؛ السـیوطی،  ٤/١٧٤٣(الحمـوی،  »أصال و یقیس علیه حتی أفسد النحو.
کان الکسائی بسمع الشاذ الذی ال یجـوز إال فـی الضـرورة فیجعلـه أصـالً و      «من ابن درستویه: 

والحـق مـا قالـه الـدوکتور رمضـان عبـد       )١٦٤/ ٢(السیوطی، »فأفسد بذلک النحو.یقیس علیه 
و معلوم أن ھذه اآلراء کلھا «إذا قال: » ما تلحن فیه العامة«التواب فی مقدمته علی کتاب الکسائی 

ھی آراء البصریین الذی یختلفون عن الکوفیین فی منھج البحث و القیاس الـذی یوضـع أساسـاً    
رب. فقد اختار البصریون قائل معینة لألخذ عنھا و ترکوا ما عداھا محتجین بفسـاد  لألخذ عن الع

لغتھا و کانوا یسمون لغات ھذه القبائل باللغات الشاذة التی ال یعمل بھا. أما الکوفیون فإنھم کانوا 
یوثقون کل العرب علی السواء و یعدون کل ما جاء عنھم حجة فیعتـدون بـأقوالھم و یؤسسـون    

)٥٩-٥٨(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، نحوھم و قواعدھم.علیھا 

مکانته القرائیة
کفی فی شأنه أنه من القراء السبعة المشھورة. مما نقل ابـن مجاھـد فـی مکانتـه القرائیـة مـا       

کنت أحضر بـین یـدی الکسـائی و ھـو یقـرأ علـی النـاس و ینقطـون         «حدّثه خلف بن ھشام: 
اجتمعـت فـی الکسـائی    «و قال أبوبکر بن األنباری: )٧٩مجاھد، (ابن »مصاحفھم بقراءته علیھم

أمور، کان أعلم الناس بالنحو و أوحدھم فی الغریـب و کـان أوحـد النـاس فـی القـرآن فکـانوا        
یکثرون علیه حتی الیضبط األخذ علیھم فیجمعھم و یجلس علی کرسی و یتلو القرآن مـن أولـه   

)١/١٣٩(ابن الباذش، »لمقاطع و المبادیء.إلی آخره وھم یسمعون و یضبطون عنه حتی ا

شیوخه
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ذکر رمضان عبدالتواب، خمسة و عشرین من شـیوخ الکسـائی فـی النحـو و اللغـة و علـوم       

و لکن ذکر ابـن مجاھـد بـین شـیوخه،     )٢٦-٢٢(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، القرآن و القرائة
قـال  «و روی مـن محمـد بـن سـفیان:     )٧٨(ابن مجاھـد،  »قد قرأ علی حمزة«حمزة فقط و قال: 

الکسائی: أدرکت أشیاخ أھل الکوفة القراء و الفقھاء: إبن أبی لیلی و أبان بن تغلب و الحجاج بن 
و کان حمـزه اسـتاذه فـی    )٧٩(ابن مجاھد، »أرطاة و عیسی بن عمر الھمدانی و حمزة الزیات.

و زایـدة و سـلیمان بـن أرقـم و     سمع من جعفر الصادق و األعمش«النحو أیضاً. و قال الذھبی: 
(الـذھبی،  »جماعة یسیرة و قرأ القرآن و جوده علی حمزة الزیات و عیسی بـن عمـر الھمـدانی.   

أن الکسائی قرأ علی محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلـی  «و نقل أبوعمرو الدانی و غیره: )١٠٠
روی عن إسماعیل بن جعفر کان قد قرأ علی حمزة و«و قال ابن غلبون: )١٠٠(الذھبی، »أیضاً.

و قـال ابـن   )٥٥/ ١(ابـن غلبـون،   »عن نافع و عن أبی بکر بن عیاش عن عاصم و عن غیرھما.
عرض الکسائی القرآن علی حمزة و علی محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلـی و علـی   «الباذش: 

ش و قـرأ  أبی عبد الرحمن عیسی بن عمر الھمذانی و قرأ عیسی علی عاصم بن بھدلـة و األعمـ  
عیسی أیضاً علی أبی عبد اهللا طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب االیـامی و قـرأ طلحـة علـی     
یحیی بن وثاب و علی إبی عمران إبراھیم بن یزید النخعی و قرأ إبراھیم علی علقمة و األسود و 

صـل  و علی ھـذا، ات )١٤٧-١٤٦/ ١(ابن الباذش، »قرأ علی عبد اهللا بن مسعود و قرأ علی النبی.
أسناد قراءة الکسائی بطریق عبد اهللا بن مسعود إلی النبی (ص).

علی فرض صحة ھذه المنقوالت، کـان شـیوخه فـی القـراءة بـال واسـطة: جعفـر الصـادق،         
األعمش، زائدة، سلیمان بن أرقم، حمزة، إبن أبی لیلی، عیسی بن عمر، و مع الواسطة: عاصـم و  

نافع.

تالمیذه
یذه کما سعد الکسائی. ذکر عبد التواب أربعة و ثالثـین مـن نـبالء    لم یسعد شیخ بکثرة تالم

و أشھرھم فی القراءة الدوری و أبوالحارث. قال )٣٦-٢٧(الکسائی، ما تلحن فیه العامة، تالمیذه
ابن الجزری فی منظومه:

)٣٣(ابن الجزری، ثم الکسائی الفتی علیُّ عنه أبوالحارث و الدوریُّ
ألول عنه أبوالحارث اللیث بن خالـد البغـدادی الـذی ذکـره الـذھبی      و توضیحه أن الراوی ا

ھـ. و الراوی الثانی عنه أبـوعمر  ۲۴۰ضمن علماء الطبقة السادسة من حفاظ القرآن و توفی سنة 
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(محیسن، ھـ.۲۴۶حفص الدوری و ھو ایضاً الراوی األول عن ابی عمرو بن العالء و توفی سنة 

ن یوسف الرازی و قتیبة بن مھران االصـبھانی و أحمـد بـن شـریح     و أیضاً قرأ علیه نصیر ب)٤٦
النھشلی و أبوحمدون الطیب بن إسماعیل و عیسی بـن سـلیمان الشـیزری و أحمـد بـن جبیـر       
األنطاکی و أبوعبد القاسم بن سالم و محمد بن سفیان و خلق سواھم. و حدث عنه یحیی الفراء 

ـ  ن ابـی إسـرائیل و محمـد بـن یزیـد الرفـاعی و       و خلف البزار و محمد بن المغیرة و إسحاق ب
و قال ابـوعمرو الـدانی:   )١٠١(الذھبی، یعقوب الدورقی و أحمد بن حنبل و محمد بن سعدان.

و اتصلت قراءته إلی ابن مجاھد بخمـس  » عبد اهللا بن ذکوان قرأ علی الکسائی حین قدم الشام.«
)٩٨(ابن مجاھد، طرق.

اتإختالف قراءته مع سائر القراء
کثیر من إختالفات الکسائی مع سائر القراء یرجع إلی أصول لفظیة لیس لھا دخل فـی تغییـر   
معنی اآلیة کاإلمالة و الوقف علی ھاء التأنیث و ترک الھمزة و قطعھا. و سنشیر إلی نبذ من ھـذا  

المواضع:
و » ربـوة «و» جنة«أن الکسائی کان یقف علی ھاء التأنیث و ما ضارعھا فی اللفظ بإمالة نحو 

اال إن یقع قبل الھاء أحد عشرة أحرف: الطاء و الظاء و الصاد و الضاد و الخاء و الغـین و  » لعبرة«
و کذلک إن وقع قبل الھـاء راء  » ھیھاة«و » قبضة«و » بسطة«القاف و األلف و العین و الحاء نحو 

فـإن ابـن   » النشأة«و » عمارة«و » غمرة«و انفتح ما قبل الراء أو أنضم أو ھمزة و انفتح فالراء نحو 
)٥٤(الدانی، مجاھد و اصحابه کانوا الیرون إمالة الھاء و ما قبلھا مع ذلک.

تـرک  » الذئب«رأی الکسائی فی الھمزة الساکنة المکسورة ما قبلھا، عدم إبدالھا یاءً ولکن فی 
)١٣١/ ١(ابن غلبون، ھذا األصل فی الثالثة المواضع فقط فقرأھا بغیر الھمز.

(القیسـی،  فی الموضعین بضم الزای و فتحھا البـاقون. )١٣٦(األنعام/»بزعمھم«قرأ الکسائی 
بکسر العین حیث وقعت و فتحھا البـاقون. )٤٤(األعراف/»قالوا نعم«و أیضاً قرأ الکسائی )١١٢

)١١٥(القیسی، 
ـ   » علیھم الذلـة «و » إلیھم اثنین«المتصلة فی نحو » ھم«إذا جاء  ف وصـل أو  و لقـی المـیم أل

األلف و الالم، فکان أبوعمر یکسر الھاء و المیم جمیعاً و کان الکسائی یضم الھاء و المیم جمیعاً 
فإذا وقف علی المیم، أسکنھا و کسر الھاء. و کان الباقون یکسرون الھاء و یضمون المـیم. و لـم   
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(ابـن  وحـده. یخالف أحد من القراء بین حرکة ھذه الھاء إذا وصـل و إذا وقـف غیـر الکسـائی    

)٥٨/ ١؛ الفارسی، ١/٦٦غلبون، 
روی نُصیر وحده عن الکسائی أنه ینظر إلی المیم فإن ولیھا من قبلھا ضمة أو فتحة و کانـت  

فیھا خمسة أحرف فما دونھا فی الخظ المصـحف، سـوی ھمـزة    -التی ھی قبلھا -عدة الکلمة 
ولقـد جـاءکم   «ا إذا لقیتھا میم کقوله: األستفھام و واو العطف، ضمّ المیم فی ثالثة مواضع: أحدھ

و )١٥٠(األعـراف/ »أعجلـتم أمـر ربکـم   «و الثانی إذا لقیتھا الھمـزة کقولـه:   )٩٢(البقرة/»موسی
و لـم یعتـدّ   )١١١(البقـرة/ »إن کنتم صادقین«الثالث إذا ولیت الکلمة التی ھی رأس اآلیة کقوله: 
فلذلک کان یضم المیم معھا کما کان یضـمھا  بواو العطف و ال بالحرف الذی یلصق بھذه الکلمة 

) (ابن غلبون، ٩٤(الشعراء/»فکبکبوا فیھا ھم و الغاوون«معھا و لیس قبلھا واو و ال حرف کقوله: 
١٠١/ ١(

فبالتاء إجمـاع إال  » الالت«الوقف علی )١٩(النجم/»أفرءیتم الالت و العزّی«فی قوله تعالی: 
)٣٣٦(ابن خالویه، الحجة، ا بالھاء.ما تفرد به الکسائی من الوقف علیھ

بالھاء حیث وقعت و وقف البـاقون  » مرضات أزواجک«و » مرضات اهللا«وقف الکسائی علی 
)٨٥(ابن شریح، بالتاء و أمالھا الکسائی وحده حیث وقعت.

إال مـا قـرأه الکسـائی    » نخسـف بھـم  «إتفق القراء علی إظھار الفاء عند الباء فی قوله تعالی: 
مدغماً و حجته أن مخرج الباء من الشفتین و مخرج الفاء من باطن الشفة السفلی و أطراف الثنایا 

اء فـی الفـاء   العُلی فاتفقا فی المخرج للمقاربة إال أن فی الفاء تفشیاً بیطل اإلدغام فأما إدغـام البـ  
)٢٩٢(ابن خالویه، الحجة، فصواب.

بالنسبة إلی ما ذکر، قلیل من إختالفات الکسـائی مـع سـائر القـراء، یـؤدی إلـی التغـایرات        
المعنویة و فی کثیر من ھذا القلیل، کان التغایرات المعنویة ضئیل جداً. ھنا نعرض شطراً من ھذا 

القبیل:
بفـتح القـاف و قـرأ    )٣٣(األحـزاب/ »رن فـی بیـوتکن  و ق«قرأ عاصم و نافع فی قوله تعالی 

الباقون بالکسر و حجة من کسر أنه من الوقار و اصله وقر یقر و ھو محذوف الفاء. و حجة مـن  
یقال فیھاا: قررت فی المکان أقرّ، حکاھا الکسائی » قررن فی المکان«قرأ بفتح القاف إنھا لعة من 

».قـرن فـی بیـوتکن   «و نقـل إلـی   » وأقررن فی بیوتکن«و أنکرھا المازنی و غیره فیکون األصل 
و أیضاً من العجب احتجاج القائلین بحکایة الکسائی علی ما لم یقرأھا.)١٩٨-٢/١٩٧(القیسی، 
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أجمع القـراء علـی فـتح الـالم إال الکسـائی فإنـه قرأھـا        » حتی مطلع الفجر«فی قوله تعالی: 

)٣٧٤ه، الحجة، (ابن خالویبالکسر ألنه أراد اإلسم أو الموضع.
بکسر المیم و فتح الالم غیر منونة و نصب غیر )٤٦(ھود/»إنه عمل غیر صالح«قرأ الکسائی 

)١٢٩(ابن شریح، و فتح الباقون المیم و رفعوا الالم منونة و رفعوا غیر.
و إن وقف علیه وقـف  » أال«بتخفیف )٢٥(النمل/»أال یسجدوا«قرأ الکسائی فی قوله تعالی: 

» أال«و ھو فعل مبنی عند البصریین فی ھذه القـراءة و قـرأ البـاقون    » اسجدوا«و یبتدیء » أال یا«
لالستقبال متصلة بالفعل و ھـو معـرب. و عللـه مکـی بـن      » یسجدوا«بالتشدید و جعلوا الیاء فی 

» یـا «منادی قد حـذف و بقیـت   » أال«استفتاحاً للکالم و مابعد » أال«طالب بأن الکسائی جعل ابی
علیه و ذلک جائز فی لغة العرب و یقولون: أال یا ادخلوا و یریدون أال یـا ھـوالء ادخلـوا و    تدل 

فی قراءة الکسائی. و إنما حـذفت ألـف   » اسجدوا«و یبتدیء » یا«کذلک اآلیة فلذلک یقف علی 
و من العجب أن بعـض  )١٥٨-١٥٧/ ٢(القیسی، من اللفظ لسکونھا و سکون السین بعدھا.» یا«

المشددة، إحتجوا بقول الکسائی و الخلیل فی امکان حـذف حـرف الجـر و    » أال«بقراءة القائلین 
)١٥٧/ ٢(القیسی، علی ھذا فی موضع الخفض.» أن«بقاء عمله و یقولون 

)١٤٥(ابن شریح، بضم التاء و فتحھا الباقون.)١٠٢(اإلسراء/»لقد علمت«قرأ الکسائی 
فقـرأ الکسـائی النـون    )١١١(ھـود/ »وإن کلّاً لما«ه: إختلفوا فی تشدید المیم و النون من قول

مشددة و المیم خفیفة و قرأ حمزة المیم مشددة و قرأ عاصم فی روایة أبـی بکـر و نـافع النـون     
خفیفة و المیم مشددة و قرأ ابن کثیر النون و المیم مخففتان. و قرأ أبوحفص عن عاصم النـون و  

ال أعرف وجـه التثقیـل   «حکی عن الکسائی أنه قال: و)٣٨١-٤/٣٨٠(الفارسی، المیم مشددتان.
بعـدھا  » کـالً «و رفـع  » إن«و لم یبعد فی ما قال و لو خفّف مخفّـف  «و أجابه الفارسی: » فی لمّا

)٣٥(زخـرف/ »و أن کلّ«مع ذلک علی أن یکون المعنی: ما کلّ. فیکون کقوله: » لمّا«لجاز نثقیل 
)٣٨٨/ ٤(الفارسی، »یل للمّا.لکان ذلک أبین من النصب فی کل و التثق

باسکان النون و تخفیف الجیم و فتح البـاقون  )٧٢(مریم/»ثم ننجی الذین اتقوا«قرأ الکسائی 
)١٥٤(ابن شریح، النون و شددوا الجیم.

فقرأ عاصم و الکسائی بـاأللف و  )٤(الحمد/»مالک یوم الدین«إختلفوا فی إثبات األلف فی 
و أیضاً کان یقـال قـرأ عاصـم و الکسـائی و یعقـوب      )٨-٧/ ١الفارسی، (قرأ الباقون بغیر ألف.

و روی عن الکسائی أنـه خیّـر فـی ذلـک.    )٦٥/ ١(ابن غلبون، و قرأ الباقون بغیر ألف.» مالک«
)٢٥/ ١(القیسی، 
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قرأ الکسـائی بالتـاء و نصـب ربـک و قـرأ      )١١٢(مائده/»ھل یستطیع ربّک«فی قوله تعالی: 

)١٠٦(ابن شریح، رفع ربک.الباقون بالیاء و
فی کثیر من مواضع اإلختالف بین الکسائی و الباقین، کان قراءته وفق قـراءة أسـتاذه حمـزه    

(ابـن  علی الجمع.» وکتبه«علی األفراد و قرأ الباقون » و کتابه«الزیات. مثالً قرأ حمزة و الکسائی 
بالیـاء و قرأھمـا البـاقون بالتـاء.    )١٢(آل عمران/»ستغلبون و تحشرون«و ایضاً قرءا )٩٠شریح، 

(ابـن  بالتاء و اإلمالة و قرأه البـاقون بالیـاء و الفـتح.   » تغشی طائفة«و أیضاً قرءا )٩١(ابن شریح، 
و فی الحدید بفتح الباء و الخـاء و ضـم البـاقون    )٣٧(النساء/»بالبخل«و أیضاً قرءا )٩٥شریح، 

)١٠٠(ابن شریح، الباء و الخاء.
اختار (الکسائی) من قـراءة حمـزة و قـراءة    «ذا األمر ما اشار إلیه ابن مجاھد: یمکن سبب ھ

ترشح من ھـذا  )٧٨(ابن مجاھد، »غیره، قراءة متوسطة غیر خارجة عن آثار من تقدم من األئمة.
الکالم، شدة لصوقه بأستاذه و تأثره منه. و لم یترک الکسائی کثیراً من قراءة حمزة إال بعد حادثة 

فی أحد مواسم الحج و إضرابه بعد أن قرأ ببعض قراءة حمزة.حدثت له

خصائصه القرائیة
من خالل إستقراء موارد القراءة الکسائی، یمکن رسم مالمح الکسائی للتعلیل أو التوجیـه أو  

الرد علی القراءات. و استمداده من الروایة أو النحو أو اللغة أو البالغة أو رسم الخط غالباً.
»السـن بالسـن و الجـروح قصـاص    «اده الروایی مثل مـا نـراه عنـد قولـه تعـالی:      أما استمد

بـالرفع و ذھـب الکسـائی فـی     » والجـروح «فقد قرأ ابن کثیر و أبوعمرو و ابن عامر )٤٥(مائده/
)١٤٦/ ١(ابن خالویه، قراءة الرفع الی أن النبی (ص) قرأھا کذلک.

فی أن لآلراء النحویة مدخالً ھامة و دوراً أما استمداده النحوی یکون محط األنظار. وال شک
فاعالً فی تفسیر اآلیات و بیان مراده تعالی و کم من آیة یتغیر معناھا بسـبب اتخـاذ رأی نحـوی    
خاصة دون غیره. و لکن یشکل ھذا فی القراءات و یبقـی ھـذا السـؤال: ھـل کـان لألختالفـات       

قراءة توسط قـراء ھـاتین المدرسـتین أم    النحویة بین مدرستی الکوفة و البصرة مدخل فی اتخاذ
ال؟ جواب ھذا السؤال الیخلو من غموض و صعوبة و لکن استقراءنا فی ما نحن فیه یرشدنا إلی 
القول بأن کثیراً ما استفاد الکسائی من القواعد النحویة فی التعلیل أو التوجیه أو الرد علـی بعـض   

خلیة ھذا آلراءه النحویة أو آراء أصـحابه فـی   القراءات، و لکن فی خالل تفحصنا لم نر وجود مد
مدرسة الکوفی فی اتخاذ قراءة و طرح أخری.
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وقـالوا  «من قوله تعالی: » مھما تأتنا«من موارد استمداده من القواعد النحویة، ما نری بیانه فی 

ی مھما أصله مه أی إکفف مـا تأتنـا بـه مـن آیـة و ھـذا رأ      «قال الکسائی: » مھما تأتنا به من آیة
الکوفیین أما البصریون فقد ذھبوا إلی أنھا مرکبة من ما الشرطیة و ما الزائدة ثـم حـذفت األلـف    

کتـاب اهللا  «و أیضاً قرأ قولـه تعـالی:   )٤٠٥(آل یاسین، »األولی و أبدلوھا ھاء ابتعاداً عن التکرار.
ل عـن الظـرف و   کما قرأه الجمھور و لکنه احتجّ بتقدیم المفعول علی اسم الفعل المنقـو » علیکم

/ ١(ابن جنـی،  أی ألزموه.» علیکم کتاب اهللا«الجار و المجرور مستدالً بھذه اآلیة و تقدیره عنده 
/ ٣(أبوحیـان،  »الیتم دلیله إلحتماله أن یکون مصـدراً مؤکـداً.  «ولکن رده أبوحیان و قال: )١٨٥
٥٨٥(

»و الیسع و یونس و لوطاًوإسماعیل«أما استمداده الصرفی فیمکن مالحظته عند قوله تعالی: 
قرأ حمزة و الکسائی اللیسع بالمین و قرأ الباقون الیسع بالم واحدة و قال الکسائی: )٨٦(األنعام/

کـان الکسـائی یقـرأ    «و لکن قال األصـمعی:  )٨٠/ ٢(النحاس، »ألنه الیقال الیفعل مثل الیحیی.«
له: الیرمع و الیحمد حـی مـن الـیمن،    اللیسع و یقول ال یکون الیفعل کما الیکون الیحیی. فقلت 

و بیدو من مقارنة النصین أن النحـاس نقـل تعلیـل الکسـائی     )٢٦٠-٢٥٩(ابن زنجلة، »فسکت.
لقراءته دون اعتراض األصمعی علیه بما اسکته. و أیضاً یحـتج الکسـائی باإلشـتقاق فـی بعـض      

قال عیسـی بـن عمـر    )١٢یوسف/(»أرسله غداً معنا یرتع و یلعب«قراءاته. مثالً عند قوله تعالی: 
فقال له عیسی بـن عمـر لـم لـم     » یرتع و یلعب«للکسائی کیف تقرأ ھذا الحرف؟ قال الکسائی: 

فقال له عیسـی بـن   » إنما ھی من رتعت ال من رعیت.«؟ فقال الکسائی: »یرتعی و یلعب«تقرأھا: 
)٢٠١(الزجاجی، »صدقت یا أباالحسن.«عمر: 

أدق و ألطف استمداداته. یأتی الکسائی فی کثیـر مـن المـوارد،    أما استمداده اللغوی فھو من
فـی  » حیـث «بلغات القبائل فی الحجة علی القراءات أو ردھا. من ھذا القبیل، لغة تمیم فی فـتح  

» یعرشـون «و ضم الراء فی » بزعمھم«و کسر الزاء فی » یحب«کل أحوالھا و إدغام المضعف فی 
و تسـویغ  » سـوف «الحجـاز فـی حـذف بنیـة الکلمـه فـی       و لغة» أرجأته«و تخفیف الھمزه فی 

و » حیـث «و لغة بنی أسـد فـی إعـراب    » قرّ«و فتح العین فی مضارع » مرضیّاً«بدل من » مرضوّاً«
» یؤده إلیک«و لغة کالب و عقیل فی اختالس الحرکة و إسکانھا فی » رءوف«فی » رءف«قولھم 

إن ھـذان  «لغـة بنـی حـارث بـن کعـب فـی       و» المّه«و لغة ھوازن و ھذیل فی کسر الھمزة فی 
و کان یحـتج بکـالم العـرب    )٥٧-٤٤(الکسائی، معانی القرآن، و لغات قبائل أخری.» لساحران

علی توضیح معانی اآلیه و أیضاً علی حجیة القراءات و نقله عـن العـرب کـان مباشـرة أو بغیـر      
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سمعت إعرابیاً «قال الکسائی: )٦دیات/(العا»إن اإلنسان لربه لکنود«مباشرة مثالً عند قوله تعالی: 

یقرأ بجزم الھاء و سمعت آخر یقرأ باختالس الحرکة و اإلشباع و االختالس و السکون فی الھـاء  
و بسبب کثـرة اطالعـه علـی لغـة العـرب، ربمـا       » لغات ثالث کلھن صواب و اإلختیار اإلشباع.

)٧٦٨؛ ابن زنجلة، ٣/٥١بن عطیة، (ایستدل الکسائی فی قراءة بلغات قد ماتت من لغات العرب.
أال إن ثمـودا کفـروا ربھـم أال بعـداً     «أما استمداده البالغی فھو مثل ما نراه عند قوله تعـالی:  

أنما أجریت الثانی لقربه من األول و قبیح أن «قرأ الکسائی بصرف ثمود و قال: )٦٨(ھود/»لثمود
)٢/٢٠(فراء، »یجتمع الحرف مرتین فی موضعین ثم یختلف.

» کالـذی اسـتھوته الشـیاطین   «أما استمداده من رسم الخط فمثل ما نـراه عنـد قولـه تعـالی:     
إنھـا کـذلک فـی    «. قرأ السلمی و األعمش و طلحة بإفراد الشـیطان و قـال الکسـائی:    ۷۱األنعام/

و أیضاً لقـد ذکـرت لنـا کتـب التـراجم أن لـه کتابـاً فـی         )٧٩/ ٦(ابن عطیة، »مصحف عبد اهللا.
مصاحف أھل الکوفة و أھل المدینة و أھل البصرة و ھو ینظر فیـه. و ممـا یشـعر بھـذا     اختالف

أھل الکوفة لئن أنجانا و أھـل  «قال: » لئن أنجانا من ھذه«بعض اقواله مثل حدیثه فی قوله تعالی: 
)٢٥(الکسائی، معانی القرآن، »المدینة و أھل البصرة لئن أنجیتنا.

سائی فی القراءة الیخلو من اللطف. من جملتھا:ذکر خصائص أخری من خصائص الک
. کان الکسائی مطلعاً علی کتب معانی القرآن کمجاز القرآن ألبی عبیدة حتی إنـه یسـتعمل   ۱

فیـه  «قـال:  )٣(األنبیـاء/ »و أسروا النجـوی الـذین ظلمـوا   «اصطالحاته. مثل رأیه فی قوله تعالی: 
و قـال  )١٩٥(الکسـائی، معـانی القـرآن،    »جـوی تقدیم و تأخیر مجازه و الذین ظلموا أسروا الن

فکـأن مجـازه و أسـر القـوم الـذین ظلمـوا       «أبوعبیدة فی مجاز القرآن فی تعلیقه علی ھذه اآلیة: 
)٣٤/ ٢(أبوعبیدة، »النجوی.

. مصطلحات الکسائی و سائر الکوفیین فی النحو و بالتبع فی القراءة تختلف فی بعض منھا ۲
عدم اإلطالع الواسع بھا یخل فھم المراد من العبارة. علی ھذا نشـیر  عن مصطلحات البصریین و 

.)٢٤(أنظر الملحقات االولی: الکسائی، معانی القرآن، فی ھذا الموقف إلی أھم ھذه اإلختالفات.
. وقف الکسائی امام کثیر من ظواھر تغییر الضبط الحرکی، تلک الظواھر التی قـد تحـدث   ۳

مة أو التی تثبت معھا داللة الکلمـة مـع اخـتالف ضـبط بعـض حروفھـا.       أثراً فی تغییر داللة الکل
تعرض ھنا صوراً لما أورده الکسائی فی نصوصه حول القرآن الکریم من الکلمات التـی جـاءت   
بصورتین أو أکثر من صور النطق مع توضیح رأیه فی ھذه الصور حیث اختالف المعنی أو ثباتـه  

.)٣١-٢٩الملحقات الثانیة: الکسائی، معانی القرآن، (أنظرو إرجاعه إلی لغات القبائل.
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. فی کثیر من المواقف، حمل الکسائی قراءات الواردة علی توجیھات ولو کانت من الشاذة ۴

أجـاز  )١(الزمـر/ »تنزیل الکتاب من اهللا العزیـز الحکـیم  «و إن لم یقرأھا. و من ذلک ما نراه فی 
ھا ابن خالویه إلی عیسی بـن عمـر و   الشاذة التی نسباالقراءة–الکسائی تنزیل الکتاب بالنصب 

)٣/ ٤(النحاس، علی أنه مفعول أی أتبعوا و اقرءوا تنزیل الکتاب.-إبراھیم بن أبی علبة 
. روی الکسائی القراءات المختلفة عن سابقیه و فیھا اختالف مع مـا رواه حفـص و نحـن    ۵

.)٤٠-٣٩: الکسائی، معانی القرآن، أنظر الملحقات الثالثةنعرض ھنا جدوالً یوضحھا.
. استمداده من قواعد األدب فی القراءات، کان فی مقام الثبوت ال اإلثبات.۶

الملحقات

الملحق األول:
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الملحق الثانی:
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