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ﭑﭒﭓﭔ
[ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ].
[سكرةفصمت ]ِْ،ُْ/ُْ:




َّ
يعة؛ألفبذلؾتقكـمعانيوالتيىيالشرع" .
"إعرابالقرآفأص هؿفيالشر


[ابفعطية،المحررالكجيز،جُ ]َِ:


ب

شكـــر وعرفـــــان
[ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ]

(ُ)

أتكجو إلى المكلى القدير –  َّ
عز في عبله – بالشكر الجزيؿ ،كالثناء الجميؿ عمى ما كفَّؽ
ٌ

ه،بجعموخالصا
كأعاف،فيإتماـىذهالدراسةبعدطكؿعناء،الحرمنياهللأجره،كالمنعنيخير
ن

لكجيوالكريـ،بعدتجديدالنية،كحسفالقصد .

امتثاال لقكؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ – في الحديث الذم ركاه عنو أبك ىريرة
ك
ن

–رضياهللعنو،-أنوقاؿ ":ىم ٍفاليشكرالناساليشكراهلل"(ِ) .

فأتكجَّوبالشكركالتقدير،كالحبكالتكقيرإلىمشرفيالجميؿاألستاذالدكتكرصادؽعبداهلل

أبكسميماف– حفظواهللكرعاه -عمىرعايتواألبكيةليمنذالمحظاتاأليكؿالنبثاؽالفكرة،حتى
استكتالدراسةعمىسكقيا،فقدكافنً ٍع ىـالمشرؼاليادمالناصحاألميف .
َّ
كماأتقدـبالشكرالجزيؿإلىأساتذتياألجبلءبجامعةاألزىر:األستاذالدكتكرعبداهللأحمد
إسماعيؿ،كاألستاذالدكتكرمحمدصبلحأبكحميدة،كالدكتكرعبداهللعبدالجميؿ،كاألستاذالدكتكر

فكزمالحاج،كالدكتكرمحمدأبكغفرة .

نيأف ٍّ
اإليمف
أقدـخالصشكر
مإلىكؿم ٍفأعانني–مفأقاربكأصدقاء–بمايسَّرك َّ
كيسر ٍ
ى

َّ
لىكؿمفمد يدالعكفكالمساعدة فيسبيؿإنجازىذهالدراسة
الحصكؿعمىالمصادركالم ارجع ،كا

المتكاضعة .

كالشكر مكصكؿ إلى الصديؽ الصدكؽ األستاذ أسامة إسماعيؿ غبف الذم تفضَّؿ بتدقيؽ

الدراسةكمراجعتيا،كمااليفكتنيأفأشكرزمبلئيطمبةالدراساتالعمياعمىحسفصحبتيـ،فميـ

منيكؿالحبكالكفاء .

كمسؾالختاـفيالشكركالتقديرأىديوإلىاألستاذيفالجميميف:الدكتكرفضؿمحمدالنمس،

الدكتكرعبداهللعبدالجميؿالمناعمة،المذيفشرفانيبقبكؿمناقشةىذهالدراسة،كتقكيميا،كارشاد
ك
َّ
و
صاحبيابمبلحظاتترتقيبيا .
كاهللأسأؿأفيجزمالجميععنيخيرالج ازء،كيجزؿليـالعطاء،كيرفعدرجاتيـفياألرض

كالسماء،كعندهأحتسبأجرىـكثكابيـبخيرمايجزمعفالقرآفكأىمو .



أحمدمصطفىمحمكدعقؿ 


(ُ)سكرةإبراىيـ .ٕ/ُْ:
(ِ)الجامعالكبير(سنفالترمذم)،أبكعيسىمحمدبفعيسىبفسكرةالترمذم(تِٕٗىػ)،تحقيؽ:شعيباألرنؤكط،كآخريف،دارالرسالة
العالمية،دمشؽ،طَُُّْ،ىػََِٗ-ـ،حديثرقـ(َِٗٔ)،أبكابالبركالصمة،باب":ماجاءفيالشكرلمفأحسفإليؾ"،جْ.ُٕ:

ج




إهـــــداء
إلػ ػ ػ ػ ػ ػػىم ػ ػ ػ ػ ػ ػػفص ػ ػ ػ ػ ػ ػػعدتركحاىمػ ػ ػ ػ ػ ػػاإل ػ ػ ػ ػ ػ ػػىبارئي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمَّ
َّ
ػااهلل،كطي ػ ػ ػػبثراىم ػ ػ ػػا،كأس ػ ػ ػػكنيمافس ػ ػ ػػيحجنات ػ ػ ػػو...
رحميم ػ ػ ػ
كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىزكجت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيالعزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة،الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػدت
أزرم،كصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبرتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجرم،
كتحَّممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاالعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ...
كالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىأبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائيبسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمةالصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبحكاش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراقةاألمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ:
مجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد،كآالء،ككالء،ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ،كب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء،


كآي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات،كمحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد،كركاء،كلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار....
كالػ ػػىكػ ػػؿاألقػ ػػاربكاألصػ ػػدقاءالػ ػػذيفعاش ػ ػكامعػ ػػيبأنفاسػ ػػيـ

كدق ػ ػػاتقم ػ ػػكبيـنح ػ ػػكحم ػ ػػـى ػ ػػذهالمحظ ػ ػػةخط ػ ػػكةخط ػ ػػكة....
أى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمثمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاالجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالمتكاض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع.

د

الممخص 

تتناكؿ ىذه الدراسة النحك كالداللة في القراءات القرآنية العشر ،حيث اشتممت عمى تسع

ة،كذلؾضمفالقدرالمحددلمباحث .
كعشريفآيةقرآنيةبقراءاتياالمختمفةلمقراءالعشر
ٌ
كتيدؼ الدراسة بالدرجة األكلى إلى جمع ما يتعمَّؽ بتكجيو ىذه القراءات عمى المستكييف:

منيجا يتمثَّؿ في ذكر اآلية،
النحكم ،كالداللي ،كفي سبيؿ الكصكؿ إلى ىذه الغاية ،اختار الباحث
ن
كعرضأكجوالقراءةفييا،ثـتكجيوالعمماءلياعمىالمستكلالنحكم،كبيافالداللةفيكؿقراءة .

َّ
اءالعمماءكتكجيياتيـ،بؿتعدلذلؾإلىدراستيا،
كلـيتكقَّؼعمؿالباحثعمىمجردنقؿآر

كترجيحبعضاآلراءعندخبلؼالعمماء،كابداءرأممتكاضعفيالمسائؿالمختمفة .

كخصص الفصؿ
كقد عرض الباحث لقضايا صكتية ليا عبلقة بالنحك في الفصؿ األكؿ،
ٌ

الثاني لمحذؼ في الجممة االسمية كالجممة الفعمية ،كتناكؿ الفصؿ الثالث النكاسخ الفعمية كالحرفية،
ً
أما الفصؿ األخير فخصص لمفعؿ بيف الرفع
ي
كجعؿ الفصؿ الرابع لبلسـ بيف الرفع كالنصب ،ك ٌ
كالنصب .

ككافمفأىـالنتائجالتيأثبتتياالدراسةَّ :
أفإسكافحركةاإلعرابفيالقراءاتالمتكاترةكاف
مفأجؿغرضإيقاعي،يتمثَّؿفيالتركيزعمىالمعنىالمراد،كىكتكقيفيألمردالليببلغي،كال

ا،كجرا؛
فع
ًّ
يجكزإسكافىذهالحركةمطمقنافيالنثر،بؿيجبتقييدذلؾفيحرفي:اليمزة،كالراءر ن

الحاليفيتبيافالمعنى،فمـيكفلمنحاةىـ سكلربط
كما بيَّنتالدراسةتدخؿالسياقيف:المغكم،ك
ٌّ
اإلعراببالمعنىعندتكجيوالقراءات،حيثإنيـلـيغفمكاعفىذااألمر،فقدكانكايحرصكفعميو

اسةأفىناؾبعضالكجكهاإلعرابيةفيياتكمؼشديد
حرصيـعمىالصناعةالنحكية،كماكشفتالدر
ٌ
اليرتبطبالمعنى،كىكمايجعمناأفنقكؿَّ :
إفتعددأكجواإلعرابقديؤدمإلىتعدددالليلمتركيب،

أحيانا – أم تعدد داللي ،كالنتيجة َّ
طا
أف تعدد أكجو اإلعراب ال يرتبط ارتبا ن
كقد ال يترتب عميو –  ن

أظيرت الدراسة  َّ
تنكع
ضركرنيا بالتعدد الداللي ،أك بتغيير المعنى في اآلية أك القراءة القرآنية ،ك 
أف َّ

القراءاتالقرآنيةكافلوأثركبيرفيثراءالمعنىكتكسيعو،كالكشؼعفمقاصدالقرآفالكريـفي

جكانب متعددة ،نحك :التشريع ،كالدعكة ،كالتربية ،كالفكر ،كغير ذلؾ ،بما تحممو كؿ قراءة مف قيـ
تختمؼعفاألخرل،كماأ َّكدتالدراسةالصمةالكثيقةبيفالنحك،كالقراءات،كالتفسير .
كقد أشارت الدراسة إلى التكىـ الذم كقع فيو بعض العمماء القدامى ،كبعض الباحثيف
المحدثيفكاتٍّياـسيبكيوبإنكارقراءةاإلسكاففيقكلوتعالى[:ﮘ ﮙ ﮚ ](ُ)،كأنوكافيرجٍّح
دكف
بيف القراءات ،كغير ذلؾ في مسائؿ أخرل ،كنسبت الدراسة اآلراء التي نقميا بعض العمماء ،ى
عزكىاإلىأصحابيا،ىذاباإلضافةإلىنتائجأخرلأثبتياالباحثفيالخاتمة .

(ُ)سكرةالبقرة .ْٓ/ِ:

ق

Abstract
Syntax and Semantics in the Ten Quranic Qira'at
Study and Criticism
This study tackles the syntax and semantics in the ten Quranic Qirâ'ât
(readings/recitations) as it encompasses twenty nine quranic verses with
their different Qirâ'ât or recitations by the ten Qurra (i.e., the
Readers/Reciters).
This paper primarily aims at gathering all that relates to straightening these
Qirâ'ât on both, the syntactic level and the semantic one. Towards reaching this
purpose, the researcher has adopted a method which is represented in
mentioning the quranic verse, presenting its Qirâ'a/recitation's aspects, citing
its syntactic instructions given by scholars, and elaborating it semantically in
each Qirâ'a/recitation.
The researcher has not only relied upon citing scholars' opinions and
instructions, but he has taken the matter further to studying these opinions
and instructions, preponderating some opinions where scholars' controversy
occurs, and offering a decent opinion in different issues.
The study tackles acoustic issues that relate to Syntax in chapter one.
Chapter two is designed to tackle the omission in the nominal clause and the
verbal one, while chapter three deals with the abrogating (verbs and
particles). Chapter four is designed to tackle the accusative and subjunctive
conditions of nouns, whereas he designates the last chapter to the
accusative and subjunctive conditions of verbs.
Amongst the most significant findings proven by the study: producing a
parsing vowelless supra-segmental phoneme in 'Tawatur' readings (Tawatur
= verbal perpetuation) was made for a rhythmic purpose which is
represented in focusing on the intended meaning for an indicative, rhetoric
matter. This supra-segmental phoneme must not be put into vowelless in
prose at all. However, it must be restricted to both Arabic letters Ra'a (R)
and Hamza (the glottal stop sound) in subjunctive and genitive conditions. In
this regard, the study shows that both the linguistic and circumstantial
contexts mostly intervene in elaborating the meaning, so grammarians' mere
ك

concern was relating parsing to meaning when straightening Qirâ'ât. They
had not neglected that matter as they were very keen towards it as they were
towards the industry of syntax. Also, the study brings to light that some parsing
aspects have a severe exaggeration and do not connect to the meaning. So, the
diversity of parsing aspects may lead to a semantic diversity of the syntactic
structure, but sometimes it may not lead to any semantic diversity.
Consequently, the diversity of parsing aspects does not essentially associate
with the semantic diversity; or the change of meaning in the quranic verse or
recitation. In addition, the study illustrates that the Qirâ'ât variation has had a
remarkable impact upon the expansion and enrichment on the meaning
(semantics), the revelation of the Holy Quran's intents in multiple aspects such
as: Shari'a, missionary, education, ideology and so on, including what each
Qirâ'a involves of values that vary from the other. Also, it is worth mentioning
that the tight connection between syntax, Qirâ'ât and Holy Quran's
interpretation is asserted.
The study mentions some delusions in which some ancient and contemporary
scholars had fallen e.g. their accusations of Sibawayh in denying the vowelless
in Allah's saying 'Bari'kum', his preponderance amongst Qirâ'ât and other
issues. The paper also aspires opinions to some scholars without referring or
citing the owners or references; in addition to some findings which are proven
by the researcher listed in the conclusion. 
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م

المقدمــــة
الحمدهللالكبيرالمتعاؿ،المتفردبالجماؿكالجبلؿ،المتكحٍّدبجميعأكصاؼالعظمةكالكماؿ،
ٍّ
السبلـعمىم ٍف تحمَّىبعظيـالشمائؿكالخصاؿ،كجميؿالسجايا كالخبلؿ،الرحمةالميداة،
كالصبلةك
ى
َّ
استف بسنتو ،كاقتفى أثره ،كاىتدل بيداه،
كم ٍف
كالنعمة المسداة ،صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو ،ى
كسمٍّ
اكثيرا .
ـتسميم ن
ن
أمابعد :
 َّ
 َّ
فإف القرآفالكريـىكمعجزةالنبي– صمىاهللعميوكسمـ -الخالدةالكبرل،الذمأعجزاهلل
الفكر،كماقاؿتعالىمتحدياجميع
بوالفصحاء،كالبمغاء،كالنحاة،كالمفسريف،كالفقياء،كأىؿالعمـك
ن

الخمؽأف يأتكابمثمو[:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ٍ
ﭬ ﭭ ﭮ](ُ) .

كالمغة العربية – بكؿ فنكنيا –  ً
مد ٍينةه بالفضؿ لمقرآف الكريـ؛ ألنو الكتاب الخالد الذم حفظ
َّ
ىا،كمدىابأسبابالحياة،كنشرىافيأصقاعاألرض،كأداـكيانيا،كسمَّميامفالبعثرةكالضياع،
س َّر

ممف جاء بعد
كىك الذم ربط حاضرىا بماضييا ،فكاف أفضؿ كسيمة لمكصؿ بيف المتكمميف بياَّ ،
نص ،كأقكل دعامة استندت إلييا ىذه المغة بإجماع العمماء
اإلسبلـ بً ىم ٍف تكمَّـ بيا قبمو ،فيك أكثؽ ٍّ
كالباحثيف .
كقدحفظاهلل– تعالى– المغةالعربية،حيفتعيَّدبحفظمعينيااألكؿالذمالينضب،كىك

كتابو الكريـ ،فقد قاؿ تعالى[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ](ِ) ،كتمؾ مزية لـ تكف لغيره مف
ةخصاهللبيااألمة .
أيضا– ًمٌن
َّ
الكتب؛فكافىذاسرحفظيا،كىذه– ن

كالقرآف الكريـ بقراءاتو العشر المتكاترة ذك جداكؿ متعددة في العمكـ ،كمف راـ الببلغة

كالفصاحةألفاىمالديوبأعمىمبانييا،كأشدمعانييا،كمفغاصفيأعماقواستخرجمكنكفجكاىره،

آللئمعانيوكداللتو،كم ٍف قصدالتركيبالسميـلبنيةالكبلـكارتباطيامعغيرىافي
كمصكفدرره،ك
ى
تأليؼالكبلـكنظموكجدفيومايغنيوبالشيءالكثير .

اأساسامف
بي،كعنصر
اميمامفركافدالنحكالعر
ك َّ
أماالقراءاتالقرآنيةالمتكاترة،فكانتر ن
ن
ن
افد ن
َّ
يشمركاعفساعد
عناصرتككينوكتقكيمو،كلعؿ
ىذاىكالذمدعاأسبلفنامفالعمماءاألفذاذإلىأف ٍّ
ٍ

ٍّ
جيدا في الكقكؼ عمى دراستيا كتمحيصيا ،ثـ تعميميا
الجد في البحث في تمؾ القراءات ،فمـ يألكا ن
كبيافمافييامفأكجوإعرابيةمفشأنياأفتيسيـفيإغناءالدراساتالنحكية،كلـيكتفكابذلؾ،بؿ

(ُ)سكرةاإلسراء.ٖٖ/ُٕ:
(ِ)سكرةالحجر.ٗ/ُٓ:

ؾ

اىتمكا بالمعنى كدالالتو ،كجادت قرائحيـ بما فتح اهلل عمييـ في تكجيو القراءات القرآنية؛ فظيرت

إبداعاتيـفيأبيىصكرىا،كامتزجتفيياالصناعةالنحكيةمعالمعنىأيَّماامتزاج؛الستنباطمراد

الحؽمفكبلـالحؽ–سبحانوكتعالى،-فأثبتك َّ
اأفالنحكماكافيكمانصناعةلفظية،بؿىكمنيج
فيتحميؿالنصالقرآنيكتفسيره،كبيافمعناه .

أوالا – حدود الدراسة:
تتجمَّى حدكد ىذه الدراسة مف خبلؿ عنكانيا ،حيث تتناكؿ التكجيو النحكم لمقراءات العشر
آنيةالعشركحدىا،التياستقر
المتكاترةكالداللةالمستفادةمنيا،كقدحصرتالدراسةفيالقراءاتالقر
َّ
عمييا إجماع العمماء؛ فيي المتعبَّد بتبلكتيا ،كالمعجزة بمفظيا كمعناىا ،كىي عمى ما بينيا مف
اختبلفاتفيمنزلةكاحدةمفاإلعجازالمغكم؛أمامازادعفالقراءاتالعشرفييقراءات:شاذة،

كضعيفة .

ثانيا – أسباب اختيار الموضوع:
ُ -خدمةكتاباهلل–  َّ
اليأف
ٍ
عز كجؿ،-حيثإنومكضكعكثيؽالصمةبالقرآفالكريـ،فكافشرفن
َّ
أككفجنديامفجنكدآياتوكألفاظو.
أف
أستظؿبظبلؿالقرآف،كأعيشفيمحرابو،آمبلن ٍ
ن
يـعبادةيتقرببياالعبدإلىاهلل،فقدكانتتتكؽنفسيمنذ
كا َّف العمؿفيميدافالقرآفالكر
َّ

زلدم ىذا
يـلفيـمعانيو،كقدتعز
َّ
المرحمةالجامعيةأف أتناكؿدراسةذاتصمةبالقرآفالكر
َّ
ٍ

التكؽفيمرحمةالدراساتالعميا .

غبةفيجمعماتفرؽمفدررمنثكرةفيبطكفالمؤلفاتالتياحتجَّتلمقراءاتالقرآنية؛لتنتظـ
ِ -الر
َّ
و
و
فيدر و
جامعةآلراءالعمماءفيالنحككالداللة .
مستقمة
اسة
ً
بيمفرحم ًو كالدةشرعية،
بي،فقدكلًىد النحكالعر
ّ -العبلقةالكطيدةبيفالقرآفالكريـكالنحكالعر
ي
فكاف النحاة األكائؿ كالمغكيكف مف قرأة القرآف كمقرئيو ،كعممكا عمى خدمتو بالتأليؼ ،كالتكثيؽ،

كحمموعمىأحسفالكجكه.

ْ -التعرؼعمىمدلالعبلقةبيفالنحكالعربيكالداللة،كدكرالحركةاإلعرابيةكالقرائفكغيرىامف
كسائؿالبياففيالكشؼعفالمعنى،كعبلقتيابالتركيبمفخبلؿاختبلؼالقراء.

نعرؼإلىأم
التحميؿالنحكم،فمفخبلؿىذهالعبلقةيمكنناأف
ٓ -فيـالعبلقةالجدليةبيفالمعنىك
ٍّ
ٍ
ٍّ
ٍّ
لىأمحديعتمدالمعنىعمىالتحميؿالنحكم؟
حديسيـالمعنىفيالتحميؿالنحكمعندالنحاة،كا

ٔ -ىذا المكضكع يتيح لي فرصة االطٌبلع عمى الفكر المغكم ،في مراحمو المختمفة ،كالتعرؼ عمى
دكرالقراءاتالقرآنيةفيتطكرالدرسالنحكمكاثرائو.

اءةالمتعمقةفيكتبالتراثالقديمة،كالمراجعاألكلىمفأماتالمصادر
ٕ -الحاجةالماسَّةإلىالقر
ٍّ
في النحك ،كالمغة ،ككتب معاني القرآف كاعرابو ،كاالحتجاج لمقراءات القرآنية كتكجيييا ،كبياف

عمميا.

ؿ

ٖ -الرغبةفيالكقكؼعمىمافيتراثناالنحكممفسجاؿبيفأربابالصناعة،كمعرفةمستكلىذا
السجاؿ،كبيافمظاىره،كاإلفادةمفآرائيـ،كالنيؿمفينابيععمميـالصافية؛مايركمظمئي،

كيككفخيرمعيفليعمىبناءشخصيتيالعممية.

ٗ -قمةإقباؿالدارسيففيجامعاتناعمىىذاالنكعمفالدراسة،السيماالقراءاتالقرآنيةكعبلقتيا

بالدرسالمغكم؛كلعؿىذهالدراسةتككفلبنةأساسية،أكباككرةعمؿفيجامعةاألزىربغزة،يفيد

الغراء ،كيفتح ليـ المجاؿ لبلنكباب عمى تراث
منو الباحثكف البلحقكف مف أبناء ىذه الجامعة ٌ
عممائناالمغكمفيمصادرهاألصمية.

ثالثاا – أىمية الدراسة:

ُ -تبيٍّفالعبلقةالكطيدةبيفالتحميؿالنحكمكالداللةفيالقراءاتالقرآنيةالعشر.

ِ -تمقي الضكءعمى الخبلؼالنحكم سكاء أكاف مذىبيًّا أـ فرديًّا،كمايترتبعمى ذلؾ مفأحكاـ
نحكية.

ّ -ترداآلراءالنحكيةفيتكجيوالقراءاتالعشرإلىأصحابيااألكائؿ،فبركةالعمـعزكهإلىصاحبو.
اساتالمحدثيفإفكانتليـآراءتتعمَّؽبأيةمسألة.
ْ -الكقكؼعنددر
ٍ

ٓ -رفدالمكتبةالعربيةكاثراؤىابدراسةمستقمةفيالنحككالداللة،تيتـبنقدالقراءاتالقرآنية،كالترجيح
بينيا.

ً
َّ
مععميياالباحثلـتعط المسائؿحقيا
ٔ -قصكرالدر
اساتالسابقةحيثإف ىذهالدراساتالتياطٌ
في التكجيو النحكم ،كال تستقصي آراء النحاة ،كتميؿ إلى اإليجاز في عرض اآلراء النحكية،

كتركتكثيرامفالقراءاتالتيتكشؼعفعمؽالداللة.
ن

ابعا – الدراسات السابقة:
را
يمكنناتقسيـالدراساتالسابقةإلىقسميف:دراساتقديمة،كدراساتحديثة .

أواال – الدراسات القديمة :

لقدكافألئمتنامفالعمماءالسابقيف–رحميـاهلل-باعهطكيؿ،كجيكدطيٍّبةفياالحتجاج
كنحكا ،كداللة ،في مؤلَّفاتيـ التي  يكٍّرست
لمقراءات القرآنية كتكجيييا ،كبياف عمميا :صكتنا ،كصرفنا،
ن
لخدمةالقرآفالكريـ،كالمغةالعربية،مثؿ(ُ):كتبمعانيالقرآفالكريـكاعرابو،كالتفسير،كاالحتجاج
لمقراءاتالقرآنية،كالنحك،كالمغة،كماسيظيرفيمتفالدراسةكحكاشييا.
فيذهالمؤلَّ
و
جميمة،كمسائؿمحررة،كمباحثحسنة،
َّة،كمعاف
فاتفييادرركافية،كجكاىرخفي
َّ
ه
َّ
َّ
ة،إذإف يك َّؿمؤلَّؼكحدهاليشفيالصدكر،كاليركمالظمآف
َّة،لكنيامتناثر
كدقائؽلغكيَّة،كفركؽداللي

اءات،فأحصىسبعيفكتابا،عمىندرةالمطبكعمنيا.ينظر:شرحاليداية،أبكالعباس
(ُ( قدتتبَّعأحدالباحثيفماأيلٍّؼفياالحتجاجلمقر
ن
أحمدبفعمارالميدكم(تنحكَْْىػ)،تحقيؽكدراسة:حازـسعيدحيدر،مكتبةالرشد،الرياض(،د.ط)ُُْٓ،ىػ،مقدمةالمحقؽ،جُ:

ِٖ–ّٖ .

ـ

فيتكجيوالقراءاتالقرآنيَّة؛فتطمَّ
ظ ىـ فيدراساتمستقمةتبيٍّفآراءالعمماءفي
أف تي ٍج ىم ىع كتيٍن ى
باألمر ٍ
ي
آنيةنحكاكداللة .
تكجيوكؿقراءةقر
ن

ثانيا – الدراسات الحديثة:
ا
ةفيرسائميـالعممية،مفأىميا :
لمباحثيفالمحدثيفجيكدمشككر
ٍّ

يةالفرشية:لغة،كتفسيرا،كاعرنابا،الباحث:عبدالعزيزبفعمي
ُ -تكجيومشكؿالقراءاتالعشر
ن
ابفعميالحربي،رسالةماجستير ،إشراؼ الدكتكر :محمدسيدم الحبيب ،جامعةأـالقرل
بمكةالمكرمة،كميةالدعكةكأصكؿالديف،قسـالكتابكالسنة،عاـُُْٕق.

ِ -القراءاتالعشرالمختمفةفيالعبلمةاإلعرابية،كأثرذلؾفيالمعنىمفخبلؿكتابالنشر

البفالجزرم،الباحث:مبركؾحمادالشمرم،رسالةماجستير،إشراؼالدكتكر:سعدحمداف

الغامدم،جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،كميةالمغةالعربية،عاـُِِْق–ََُِـ.

ّ -الداللةالنحكيةبيفكجييرفعاالسـكنصبوفيالقراءاتالقرآنية،الباحثة:عاليةأكرـ،رسالة
دكتكراه ،إشراؼ :األستاذ الدكتكر :محمد عبد السبلـ أحمد شرؼ الديف ،الجامعة اإلسبلمية

العالمية ،إسبلـ آباد – باكستاف ،كمية المغة العربية ،قسـ الدراسات المغكية– ُِِْ ،
ُِْٓق=ََََِِّْ-ـ.

ْ -حاالت التفرد عند القراء "آثارىا كدالالتيا" ،الباحث :مجاىد يحيى محمد ىادم ،رسالة
ماجستير ،إشراؼ :األستاذ الدكتكر :محمد إبراىيـ شريؼ ،كاألستاذ الدكتكر :حممي عبد

الرؤكؼ محمد ،جامعة القاىرة ،كمية دار العمكـ ،قسـ الشريعة اإلسبلمية ،عاـ ُِْٕق –

ََِٔـ.

ٓ -تكجيوالقراءاتالقرآنيةعندابفخالكيوبيفالنحككالداللة(ُ)،الباحث:إييابمحمدعبداهلل
عرفات ،رسالة ماجستير ،إشراؼ :األستاذ الدكتكر :أحمد محمد عبد العزيز كشؾ ،جامعة

القاىرة،كميةدارالعمكـ،قسـالنحككالصرؼكالعركض،عاـََِٕ–ََِٖـ.

(ُ( اعتمدالباحثعمىكتابيفالبفخالكيوفيدراستو،كىما:إعرابثبلثيفسكرة،كالحجةفيالقراءاتالسبع،كأغفؿكتابإعرابالقراءات
السبعكعمميا،كقد َّ
شكؾ بعضالباحثيفالمحدثيففينسبةكتابالحجةالبفخالكيو.ينظر:مجمةالمسافالعربي،يصدرىا:المكتبالدائـ
لتنسيؽالتعريبفيالكطفالعربي،المنظمةالعربيةلمتربيةكالثقافةكالعمكـ،جامعةالدكؿالعربية،المممكةالمغربية،الرباط،ـ(ٖ)ُُٕٗ،ـ،
جُ،ِّٓ – ُِٓ:كينظر:بحثالدكتكرمكرـفي:المجمةنفسيا،جُ،َِٓ – َِٓ:كأعادنشرهفيمقدمةكتاب:الحجةفيالقراءات
السبع ،أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالكيو (تَّٕىػ) ،تحقيؽ :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار الشركؽ ،بيركت ،طُّّٗٗ ،ىػ -
اء عميو"،األستاذصبحيعبدالمنعـسعيد،مجمةالمغة
ُٕٗٗـ:صٓ – ٓٓ
ه
،ككذلؾكتببحث بعنكاف":نسبةالحجةإلىابفخالكيوافتر ه
العربيةبدمشؽ،ـ(ْٖ)ُّٕٗ،ـ،جّ، ُٕٔ–ْٔٓ:كشرحاليداية،مقدمةالمحقؽ،الحاشيةرقـ(ُ)،جُ،ُّ:كقدكافؽسعيداألفغاني
ما ذىب إليو الفاسي في :حجة القراءات ،أبك زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة (ت نحك َّْىػ) ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،م ؤسسة

ٍّ
َّدالدكتكرعبدالرحمفالعثيميفأدلةكؿمف:
الرسالة،بيركت،طُُْٖٓ،ىػُٕٗٗ-ـ،مقدمةالمحقؽ،الحاشيةرقـ(ُ):صِْ،ككذلؾأي

الفاسي،كصبحيسعيد،كعقَّببمافيوالكفايةعمىأدلةد.مكرـفي:إعرابالقراءاتالسبعكعمميا،أبكعبداهللالحسيفبفأحمدبفخالكيو
(تَّٕىػ)،تحقيؽ:د.عبدالرحمفسميمافالعثيميف،الناشر:مكتبةالخانجيبالقاىرة،طُُُّْ،ىػُِٗٗ-ـ،مقدمةالمحقؽ،جُٖٔ:
–ٖٗ .

ف

ىت
يبأكبعيد،أفدت
ىذاباإلضافةإلىدراساتأخرلتتصؿبجزئياتالمكضكعمفقر
َّ
بيا،كنك ي
ي

يد عميو،
فيوأف
ؾ
إلييافيمك
اضعيا،كمماالش ٌ
ه
العمـنسؽ مفتكح،كالبلحؽيأخذمفالسابؽ،كيز ي
ٌ
ٌ
كيكضٍّحكيبيٍّف .

اإلضافات العممية:

 َّ
إفأبرزاإلضافاتالعمميةليذهالدراسة–مفكجيةنظرالباحث–تتمخصفيمايمي :

َّ
عدـالتسميـبأف ظاىرتيإسكافحركةاإلعرابكاالختبلسفيالقراءاتالقرآنيةالعشرتنحصراف
ُ-
فيإطارليجي،بؿترتبطافارتباطناكثيقنابأمردالليببلغي.
هفيتنكعالمعانيكثرائياكدقتيا،كابرازالقيمةالمعنكيةلكؿقراءة.
ِ -بيافأىميةتعددالقراءاتكأثر
ٍّ

يخيا،كاستقصاءأكجواإلعرابفيكؿقراءة،كاالىتماـبالمصطمح
ّ -تتبعتكجيوالقراءاتالقرآنيةتار ن
النحكم.

ْ -االىتماـبالقرائفالمقالية(السياؽالمغكم)،كالحاليةأكالمقاـ(السياؽالخارجي)،عندالتكجيييف:
النحكم،كالداللي.

ٓ -معرفةمناىجالعمماءفيترجيحاآلراءالنحكية،كمعرفةقكاعدالترجيحلدييـ.
نحكا ،كداللةن ،فقد كاف المفسركف نحاةن في كؿ
ٔ -إبراز دكر المفسريف في تكجيو القراءات القرآنية ن

عصر؛ َّ
عالما بالنحك ،كالصرؼ،
ألف مف شركط المفسر لكتاب اهلل  -عز كجؿ – أف يككف
ن

كالعربية.

ٕ -بيافالعبلقةالكطيدةبيفالنحكييفكالمفسريف،كتأثركؿمنيماباآلخر.

ٖ -التركيزعمىتعقباتالعمماءكاعتراضاتيـعمىبعضيـ،مفحيثالصناعةالنحكيةكالمعنى.
ٗ -التحقؽكبي افكجوالحؽفيانتقاداتالعمماءالقدامى،كالباحثيفالمحدثيفلبعضالعمماءفيما
ٍّ
لمحؽكأىمو.
نصاؼ
اهالباحثكىماأكخطأن،كا
ينسبإلييـ،كفيذلؾإصبلحلماير
ه
ه
ن

َُ -التنبيو عمى اآلراء النحكية التي نقميا بعض العمماء عف غيرىـ ،كلـ ينسبكىا إلى أصحابيا،
َّ
يحإلىبعضمصادرالعمماءفيمؤلفاتيـ؛إذإف بعض
ككذلؾلفتاالنتباهبالتمميحأكالتصر
محققيىذهالمؤلَّفاتلـيمتفتكاإلىىذهالمصادر،كربَّمااعتقدك َّ
اأنيامفآراءالمؤلؼنفسو.

خامسا – الصعوبات والمعوقات التي واجيت الباحث :
ا

أف تضع لكؿ قراءة عنكنانا في إطار المسألة النحكية الكاحدة؛ َّ
ألف القراء
ُ -مف الصعكبة بمكاف ٍ

ينتقمكف مف حالة إعرابية إلى أخرل ،أك مف تركيب إلى تركيب ،إضافة إلى تشعب الخبلفات

النحكيةفيكؿمسألة،كيزداداألمرتعقيداإذاربطتالقراءاتفياآليةالكاحدةبالداللة.
ن

ِ -صعكبةلغةالعمماءالقدماءفيعرضالمسائؿالنحكيةكالداللية،كذلؾأنيـكضعكامؤلفاتيـ–
فيعصكرقدخمت– بأساليبتناسبأىميا،ككافمؤلفكىايتباىكفبإيجازىا،كيركففيذلؾ

مفخرةنليـ.

س

امضنيا،إذاضطرالباحثلمقراءةالمتعمقةفي
بجيد
ّ -الكشؼعفالداللةفيكؿقراءةكافيتطمٌ
ن
ن
كتبالتفسير،كاالستعانةبأسبابالنزكؿ،كعبلقةالقراءةبغيرىامفآمالقرآفالكريـ،كفيـالناسخ
كالمنسكخإذاتطمٌباألمرذلؾ،كالمجكءإلىالسنةالنبكية،كغيرذلؾ.

ْ -الرجكع إلى مؤلفات كثيرة؛ الستقصاء آراء العمماء ،حيث َّ
إف الدراسة استقت مادتيا مف كتب
معاني القرآف ،كاعراب القرآف ،كالتفسير ،كالقراءات القرآنية ،كاالحتجاج لمقراءات القرآنية ،كبياف
عمميا،كالنحك،كالمغة،كالمعاجـالعربية.

ٓ -التحقيؽالردمءلبعضالكتب،كعدـالضبطالصحيحلبنيةالكممات.
كجدتفييقديمةينقصياالتحقيؽالجيد.
ٔ -يش ٌحكتبالقراءاتالقرآنيةفيجامعاتنا،كا ٍف ي
ٕ -الظركؼالمأساكيةالتييعيشياقطاعغزة؛بسببالحصار،كانقطاعالتيارالكيربائي.

ىذا ،كقد أعانني اهلل – عز كجؿ – في التغمب عمى ىذه الصعكبات بالصبر كالجمد ،كالقراءة

المتأنيةفيتكجيوىذهالقراءاتالقرآنيةالعشر،كاالستعانةبمصادركثيرة؛لفتحك ٌؿ و
بابمغمؽ .
سادسا – منيج الدراسة:
ا
المنيجالذماتَّبعوالباحثفيىذهالدراسةعمىالنحكالتالي :

ُ -جمعالقراءاتالقرآنيةمفمظانيافيكتبالقراءاتالمعتمدة ،كقدبمغعددىاثبلثيفآية،كذلؾ
ضمفالقدرالمحددلي،كمفثىَّـتصنيفياحسبمكقعيافيفصكؿالدراسة،كعرضلماجاءعف

عممائناالقدماءفيإطارمنيجالكصؼكالمعيار؛ليتبيَّفلمباحثتقديـكجيةنظر،كابداءرأمفي

المكضكعمكضعالدراسة.

امستقبل.
اسةإلىخمسةفصكؿ؛يتضمفكؿفصؿعنك نان
ِ -تقسيـالدر
َّ
ن

اعتمدتفيتكثيؽالقراءاتكعزكىالقرائياعمىكتبالقراءاتالتالية:سراجالقارئالمبتدئكتذكار

المقرئ المنتيي البف القاصح (تَُٖق) ،كالنشر في القراءات العشر ،كشرح طيبة النشر في
القراءات العشر لمنكيرم (تٕٖٓق) ،كالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الدرة
كالشاطبية،لمشيخعبدالفتاحعبدالغنيالقاضي(تَُّْق)،كغيرىا(ُ) .



َّ
يعتقدكثيرمفالباحثيفالمحدثيفأف كؿقراءةكردتفيكتاب "السبعة"البفمجاىد(تِّْىػ)قراءةمتكاترة،ككذلؾماكردفي
(ُ( تنبيو:
َّ
ا،فبلبدلمباحثأفيتحقَّؽ
اتر
كتباالحتجاجلمقراءات،كالتفسير،كالمغة،ك
نس ي
ي
النحك،فميسكؿماي ى
بإلىكاحدمفالقراءالسبعة،أكالعشرمتك ن
ظـ فييا اإلماـ
ن ى
مف كجكد ذلؾ في ثبلثة كتب ،ىي :الشاطبية منظكمة" حرز األماني ككجو التياني" لئلماـ الشاطبي (ت َٗٓىػ) ،كقد ى

مماقرأبوعمىشيكخو،
الشاطبيكتاب "التيسيرفي القراءاتالسبع"لئلماـأبيعمركالداني(تْْْىػ)،كزادىاأشياءمفخارج "التيسير"  ٌ
َّةالمضييَّةفيالقراءاتالثبلثالمرضية"،أككتاب "النشرفيالقراءاتالعشر" لئلماـابفالجزرم
كشرحياالعمماءمفبعده،كمنظكمة "الدر ي

(تّّٖىػ)،كقدنظـكتابالنشرفيمنظكمتو"طيٍّبةالنشر"،كشرحياالعمماءمفبعده .

سكيد ،الناشر :الجماعة
ينظر  :التذكرة في القراءات الثماف ،أبك الحسف طاىر بف عبد المنعـ بف غمبكف (تّٗٗىػ) ،تحقيؽ :أيمف رشدم ى
الخيريةلتحفيظالقرآفالكريـ،جدة،طُُِِْ،ىػُُٗٗ-ـ،مقدمةالمحقؽ،جُ .ِٕ–ِّ:

ع

كقدكافمنيجالباحثفيعرضالقراءةعمىالنحكالتالي:
 كتابةاآلياتالقرآنيةبالرسـالعثماني. -ذكركجكهالقراءةفييا.

 -التكجيوالنحكملكؿقراءة.

 عرضأكجوالخبلؼفيالمسائؿالنحكيةكفؽالمنيجالتاريخي. -التكجيوالدالليلكؿقراءة.

بداءرأممتكاضعفيالكجكهالنحكيةأكالداللية

ّ -إظيارشخصيةالباحثعنداختبلؼاآلراء،كا
أمعمىآخرمعضدابالدليؿالقكمبآراءالعمماء.
إمابالتكفيؽ،كا َّمابترجيحر
َّ
ن

ْ -تمييزالقراءاتالمتكاترةعفالقراءاتالشاذة،كذلؾبكضعالقراءاتالمتكاترةبيفقكسيفمزىريف،
كالقراءاتالشاذةبيفعبلمتيتنصيص.

ٓ -ترتيبآمالقراءاتفيكؿفصؿكمبحثحسبترتيبيافيالمصحؼ.

ٔ -التزاـ األمانة العممية في عزك األقكاؿ إلى أصحابيا ،كنقؿ أقكاليـ دكف زيادة ،أك نقص ،أك
تحريؼ.

ٕ -تخريج األحاديث النبكية الشريفة مف مصادر السنة النبكية ،مثؿ :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ
(تُِْق) ،كالجامع الصحيح لئلماـ البخارم (تِٔٓق) ،كصحيح مسمـ لئلماـ أبي الحسيف
مسمـبفالحجاجالقشيرم(تُِٔق)،كالجامعالكبيرلئلماـالترمذم(تِٕٗق).

ٖ -تخريج الشكاىد الشعرية كنسبتيا إلى قائمييا مف دكاكيف الشعراء ما أمكف ذلؾ ،كذكر البحر
الشعرملكؿبيت.

ٗ -التزاـالمكضكعيةكالتجردمفاليكل،كعدـالتعصبألمشخص،أكرأم.

كقداستقتالدراسةمادتيامفالمصادراألساسية،فنيمتمفينابيعكتب:التفسير،

كمعاني القرآف الكريـ كاعرابو ،كاالحتجاج لمقراءات ،كالنحك ،مثؿ :الكتاب لسيبكيو

(تَُٖق) ،كالمقتضب لممبرد (تِٖٓق) ،كاألصكؿ في النحك البف السراج (تُّٔق)،
كشرح كتاب سيبكيو لمسيرافي (تّٖٔق) ،كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف
البصرييف كالككفييف ألبي البركات األنبارم (تٕٕٓق) ،كشرح المفصؿ البف يعيش

(تّْٖق)،كشرحالتسييؿ،كشرحالكافيةالشافيةالبفمالؾ(تِٕٔق)،كارتشاؼالضرب
مف لساف العرب ،كالتذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ألبي حياف األندلسي (تْٕٓق)،
كمغنيالمبيبعفكتباألعاريبالبفىشاـاألنصارم(تُٕٔق)،كغيرىا،كماسيظير

ذلؾفيحكاشيالدراسةكمتنيا.

ؼ

سابعا – خطة الدراسة:
ا
اسةأفتتككفمف:مقدمة،كتمييد،كخمسةفصكؿ،كخاتمة .
اقتضتطبيعةالدر
ٍ

المقدمة :تناكلت فييا بإيجاز فضؿ القرآف الكريـ عمى المغة العربية ،كسر حفظيا مف

االندثار،كأثرهفيعمكـالعربية،كشأفالقراءاتالقرآنيةفيإغناءالدرسالنحكم .
كماتضمنتالحديثعفحدكدالدراسة،كأسباباختيارمكضكعالدراسةكأىميتو،كالدراسات

المعكقاتالتيكاجيتالباحث،كمنيجالدراسة .
السابقة،كالصعكباتك ٌ
وأما التمييدفتضمفثبلثةمباحث :

اصطبلحا ،كأركاف
المبحث األول :القراءات القرآنية :تناكلت فيو تعريؼ عمـ القراءات القرآنية لغة ك
ن
القراءةالصحيحة،كالتعريؼبالقراءالعشرةكركاتيـ .

المبحث الثاني :النحككالقراءاتالقرآنية:كتحدثتفيوعفاستشيادالنحكييفبالقرآفالكريـكقراءاتو،
كمكقؼالنحكييفمفالقراءاتالقرآنية .

المبحث الثالث :النحككالداللة:كتناكلتفيوالعبلقةبيفاإلعرابالمعنى،كالسياؽكأثرهفيالمعنى .
وأما الفصول الخمسة ،فيي:

الفصل األول :قضاياصكتيةلياعبلقةبالنحك،كفيومبحثاف:
المبحث األول :إسكافحركةاإلعراب،كفيومطمباف :
المطمباألكؿ:فياالسـ،كيشتمؿعمىثبلثآيات .

المطمبالثاني:فيالفعؿ،كيشتمؿعمىآيتيف .

المبحث الثاني :الكقؼكاإلعراب،كفيومطمباف :
المطمباألكؿ:الكقؼبالسكت،كيشتمؿعمىآيتيف .

المطمبالثاني:الكقؼعمىىاءالسكت،كيشتمؿعمىآيتيف .

الفصل الثاني :الحذؼفيالجممةاالسمية،كالجممةالفعمية،كيشتمؿعمىأربعآيات .

فية،كتضمفثبلثةمباحث :
الفصل الثالث :النكاسخالفعميةكالحر
َّ

المبحث األول :مجيءاسـالفعؿالناسخكخبرهمعرفتيف،كيشتمؿعمىآيتيف .

المبحث الثاني" :كاف"بيفالتماـكالنقصاف،كيشتمؿعمىأربعآيات .
المبحث الثالث" :ال"النافيةبيفالكحدةكالتبرئة،كيشتمؿعمىآيتيف .

الفصل الرابع :االسـبيفالرفعكالنصب،كيشتمؿعمىأربعآيات .

الفصل الخامس :الفعؿبيفالرفعكالنصب،كيشتمؿعمىأربعآيات .

الخاتمة :كتشتمؿعمىأىـالنتائجالتيتكصَّؿإليياالباحث،كأىـالمقترحاتكالتكصيات .

ص

كبعد:فيذاجيدم ٍّ
،كمحاكلةمجتيد،حاكؿفيوالباحثأف يخدـالمغةالعربيةمفخبلؿ
قؿ
ٍ
ي

القراءاتالقرآنيةكتكجيييا،كلكفىذاالجيدعمؿبشرم،كافيكففيىذاالعمؿمفزلؿ–كالبدأف

و
،كبذلتفيوكسعي،فإفأصبت
ةضعؼبنيالبشر،كحسبيأنيقصدتإلىخير
يككف–فذاؾأمار
ٍ

فمف تكفيؽ اهلل ،كلو الحمد كالفضؿ ،كا ٍف أخطأت فمني ،كمف الشيطاف ،كما أحسف قكؿ القاضي
الفاضؿ عبد الرحيـ بف عمي البيساني (تٔٗٓق) في الرسالة التي بعثيا إلى العماد األصبياني

كتابافييكمو،إالأفقاؿفيغده:لكغيَّرىذالكاف
(تٕٗٓق)" :إنير
ه
أيتأنواليكتبإنساف ن

يدكذالكافيستحسف،كلكقي ٍّدـىذالكافأفضؿ،كلكتيًرؾىذالكافأجمؿ،كىذامف
أحسف،كلكز
ي
أعظـالعبر،كىكدليؿعمىاستيبلءالنقصعمىجممةالبشر"(ُ)! 


أسأؿاهلل– سبحانوكتعالى– التكفيؽكالسداد،كالتيسيرالمستمرلطمبالعمـ،كاالنتفاعبو،
يجعؿعمميىذاخالصالكجيوالكريـ،إنوعمىذلؾ
أف
أف يرزقنيالعمـالنافع،كالعمؿالصالح،ك ٍ
كٍ
ن

قدير،كباإلجابةجدير .


ٍّ
ةعمايصفكف،كسبلـعمىالمرسميف،كالحمدهللربالعالميف .
كسبحافر
بؾربالعز َّ
[ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ]

(ِ)

كثير مف الباحثيف ىذه الكممة إلى عماد الديف أبي عبد اهلل محمد بف حامد بف خالد المعركؼ بالعماد األصفياني الكاتب
(ُ) ينسب ه

لىالعماد،كيدؿعمىذلؾمانقمو
(تٕٗٓىػ)،صاحبكتاب":خريدةالقصركجريدةالعصر" ،كالصكابنسبتيالمقاضيالفاضؿ،بعثبياإ
ٌ
،حيثجاءفيومانصو ":كقدكتبأستاذالبمغاءالقاضيالفاضؿعبدالرحيـالبيسانيإلىالعماد
الزبيدمفيكتابو "إتحاؼالسادةالمتقيف" 
ٌ
ً
أيتأنواليكتب
اعفكبلـاستدركوعميو:إنوكقعليشيء،كالأدرمأكقعلؾأـال،كىا
الكاتباألصفياني،معتذر
أناأخبرؾبو،كذلؾأنير ٌ
ٌ
ن
اكتابافييكمو...إلخ" .
ن
إنسان ن

ينظر :إتحاؼالسادةالمتقيفبشرحإحياءعمكـالديف،محمدبفمحمدالحسينيالزبيدم،الشييربػ "مرتضى"(تَُِٓىػ)،مؤسسةالتاريخ
العربي،بيركت(،د.ط)ُُْْ،ىػُْٗٗ-ـ،جُ.ّ:
(ِ)سكرةىكد .ٖٖ/ُُ:

ؽ

التمييــــــد
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :القراءات القرآنية.
المبحث الثاني :النحو والقراءات القرآنية.
المبحث الثالث :النحو والداللة.
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المبحث األول :القراءات القرآنية

اصطالحا:
أواال  -تعريف عمم القراءات لغ اة و
ا

يقاؿ :ق أر يق أر قراءة كقرنآنا ،بمعنى
القراءات لغة" :جمع قراءة ،كالقراءة مصدر لمفعؿ الثبلثي قرأ ،ي
أتو،كس ٍّميالقرآفقرنآنا؛ألنو
تبله"(ُ)،كىيفياألصؿ"بمعنىالجمعكالضـ،ككؿشيءجمعتوفقدقر
ي

يجمعالسكرفيضميا،كقكلوتعالى[:ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ](ِ)،أم:قراءاتو،كق أرتالشيءقرنآنا:جمعتو

كضممتبعضوإلىبعض"(ّ) .

اصطالحا :
القراءات
ا
(ْ)
ٍّ
يب بعضيامفبعض؛لذاسنقتصر
عرؼالعمماءالقراءاتبتعار
 َّ
يؼمتعددةكمختمفة ،كقر ه
عمىأبرزتعريفيفلذكمىذاالعمـ،كىما:



عزكالناقمو"(ٓ).
ُ-ابفالجزرم(ّٖٖىػ)":عمـبكيفيةأداءكمماتالقرآف،كاختبلفيام ًّ

ال(ٔ)،كىكأكثرىاشيرةنكضبطنا.
يؼجمعاكشمكن
كلعؿىذاالتعريؼمفأحسفالتعار
ن

عمـي ٍع ىرؼمنواتفاؽالناقميفلكتاباهللكاختبلفيـفيالمغةكاإلعراب،
ِ -القسطبلني(تِّٗىػ) ":ي
كالحذؼكاإلثبات،كالتحريؾكاإلسكاف،كالفصؿكاالتٌصاؿ،كغيرذلؾمف ىيئةالنطؽكاإلبداؿ،مف

حيثالسماع"(ٕ).

(ُ )القامكسالمحيط،أبكطاىرمحمدبفيعقكببفمحمدالفيركزآبادم(تُٕٖىػ)،تحقيؽ:مكتبالتراثفيمؤسسةالرسالة،بإشراؼ:
محمدنعيـالعرقسكسي،مؤسسةالرسالة،بيركت،طُِْٖٔ،ىػََِٓ-ـ(،قرأ):صْٗ .
(ِ)سكرةالقيامة .ُٖ/ٕٓ:
(ّ)لسافالعرب،جماؿالديفأبكالفضؿمحمدبفمكرـبفمنظكر(تُُٕىػ)،تحقيؽاألساتذة:عبداهللعميالكبير،كمحمدحسباهلل،
كىاشـمحمدالشاذلي،دارالمعارؼ،القاىرة(،د.ط)(،د.ت)(،قرأ)،جٓ .ّّٓٔ:
(ْ) ينظر :القراءات القرآنية :تاريخيا .ثبكتيا .حجيتيا .كأحكاميا ،عبد الحميـ بف محمد اليادم قابة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،طُ،
ُٗٗٗـ،صِْ – ِٔ ،ْْ،كمباحثفيعمـالقراءات،د.عبدالعزيز  بفسميمافبفإبراىيـالمزيني،داركنكزإشبيميالمنشركالتكزيع،
الرياض،طُُِّْ،ىػَُُِ-ـ:صُٔ .ُٕ،
(ٓ)منجدالمقرئيفكمرشدالطالبيف،أبكالخيرمحمدبفمحمدبف الجزرم(تّّٖىػ)،اعتنىبو :عميبفمحمدبفالعمراف،دارالفكائد
لمنشركالتكزيع،مكةالمكرمة،طُُُْٗ،ىػ:صْٗ ،كينظر:البدكرالزاىرة فيالقراءاتالعشرالمتكاترةمف طريقي الشاطبية كالدرة،كيميو:
القراءاتالشاذةكتكجيييامفلغةالعرب ،الشيخعبد الفتاحعبدالغنيالقاضي(تَُّْق) ،اعتنى بو:عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار
الكتبالعممية،بيركت،طََُِٗ،ـ:صٓ .
(ٔ) صفحات في عمكـ القراءات ،د.عبد القيكـ بف عبد الغفكر السٍّندم ،دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،كالمكتبة
اإلمدادية،مكةالمكرمة،طُِِِْ،ىػََُِ-ـ:صُٔ .
(ٕ )لطائؼاإلشاراتلفنكفالقراءات،أبكالعباسأحمدبفمحمدبفأبيبكرالقسطبلني،تحقيؽكتعميؽ:الشيخعامرالسيدعثماف،كد.عبد
الصبكرشاىيف،المجمساألعمىلمشؤكفاإلسبلمية،لجنةإحياءالتراثاإلسبلمي،مصر(،د.ط)ُِّٗ،ىػُِٕٗ -ـ،جُ.َُٕ:كتابعو
بعةعشرالمسمى "منتيىاألمانيكالمسرَّاتفي
عمىىذاالتعريؼالبناالدمياطي(تُُُٕىػ)  ،كينظر:إتحاؼفضبلءالبشربالقراءاتاألر
ٌ

عمكـالقراءات" ،الشيخأحمدبفمحمدالبناالدمياطي(تُُٕىػ)،تحقيؽ :دشعبافمحمدإسماعيؿ،عالـالكتب،بيركت،كمكتبةالكميات
األزىرية،القاىرة،طَُُْٕ،ىػُٖٕٗ-ـ،جُ .ٕٔ:
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كالقراءات"سنةمتَّبعةيأخذىااآلخرعفاألكؿ"(ُ) ،فييليست"مأخكذةمفخطالعرب،أك

رسـ المصحؼ ،أك اجتياد الصحابة ،أك التابعيف ،فبل مجاؿ لمرأم كاالجتياد في تحديد قرآنية

الركاية(ِ)،كاضافةالقراءاتكنسبتياإلىالقراء"ىيإضافةاجتياد،كدكاـكلزكـكركايةكاشتيار،ال
إضافةاختراعرأمكاجتياد"(ّ) .

كقدخصاهللىذهاألمةبأفضؿأنبيائو،كخاتمةرسموسيدنامحمد–صمىاهللعميوكسمـ،-
َّ

المستقيـ،كيسره لمذكر ،قاؿ تعالى:
كأنزؿ عميو خير كتبوكأشرفيا كأطيرىا ،النكر المبيف،كالصراط
َّ
[ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ](ْ)،كجعؿلومزيةالتكجدفيغيره،كىيتعددقراءاتو،بما
تكاترعفالنبي– صمىاهللعميوكسمـَّ ": -
إف ىذاالقرآفأينزؿعمىسبعةأحرؼ،فاقرءكاماتيسَّر
(ٓ) 

منو" .

كىذامفبابالتيسيركالتخفيؼعمىىذهاألمة،كرفعالمشقةكالحرجعنيا،كم ارعاةالختبلؼ 
َّ
لشؽ عمييـ ذلؾ؛
أف يقرءكا بمغة كاحدة
ألسنتيا ،كتعدد القبائؿ العربية كليجاتيا ،إذ "لك  يكمٍّفكا ٍ
(ٔ) 

الستصعابمفارقةكؿفريؽمنيـالطبعكالعادةفيالكبلـإلىغيره" .

كبقيالحاؿعمىذلؾحتىعيدالخميفةعثمافبفعفاف– رضياهللعنو–،ثـبدأيظير

الخبلؼ في القراءات القرآنية ،ك َّ
اشتد األمر حتى كادت الفتنة تقع بيف أىؿ الشاـ ،كأىؿ العراؽ،
اءةاآلخر،ككادالمسممكفيكفربعضيـبعضا(ٖ)،
الختبلفيـفيكجكهالقراءة(ٕ)،ككؿمنيـينكرقر
ن

( )1السبعة في القراءات ،ابف مجاىد :أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس التميمي (تِّْق) ،تحقيؽ :د .شكقي ضيؼ ،الناشر :دار

المعارؼ،القاىرة،طُّٖٖٗ،ـ:صْٗ–ِٓ،كمنجدالمقرئيف:صّٓ .َُُ،

عماف،
(ِ) مقدماتفيعمـالقراءات،د.أحمدمفمحالقضاة،د.أحمدخالدشكر
م،كد.محمدخالدمنصكر،دارعمارلمنشركالتكزيعَّ ،
َّ

طَُِّْ،قََِٗ-ـ:صِٓ .

(ّ)جامعالبياففيالقراءاتالسبعالمشيكرة،أبكعمركعثمافبفسعيدالداني(تْْْىػ)،تحقيؽ:محمدصدكؽالجزائرم،دارالكتب
العممية،بيركت ،طُُِْٔ،ىػََِٓ-ـ:صّٓ ،كالنشرفيالقراءاتالعشر،أبكالخيرمحمدبفمحمدبفالجزرم(تّّٖىػ)،أشرؼ
عمىتصحيحوكمراجعتولممرةاألخيرة :الشيخعميمحمدالضباع،دارالكتبالعممية،بيركت(،د.ط)(،د.ت)،جُ .ِٓ:
(ْ)سكرةالقمر .ُٕ/ْٓ:
(ٓ)أخرجوالبخارمفيكتاب"الخصكمات"،باب"كبلـالخصكـبعضيـفيبعض"،حديثرقـ(ُِْٗ)،كفيكتاب "فضائؿالقرآف"،

َّ
بيافأف القرآفعمىسبعة
)،كأخرجومسمـفيكتاب "صبلةالمسافريف"،باب "
باب"أنزؿالقرآفعمىسبعةأحرؼ" ،حديثرقـ (ِْٗٗ 
أحرؼ،كبيافمعناه"،حديثرقـ(ُٖٖ).ينظر:الجا معالصحيح،اإلماـأبكعبداهللمحمدبفإسماعيؿالبخارم(تِٔٓىػ)،تحقيؽ:محب
الديفالخطيب،كمحمدفؤادعبدالباقي،كقصيمحب الديف الخطيب،المطبعةالسمفية،القاىرة،طََُُْ،ىػ،جِ،ُُٖ:جّ،ّّٗ:
كصحيحمسمـ،اإلماـأبكالحسيفمسمـبفالحجاجالقشيرم(تُِٔىػ)،تحقيؽ :محمدفؤادعبدالباقي،دارإحياءالكتبالعربية،عيسى
البابيالحمبيكشركائو،القاىرة،تكزيع:دارالكتبالعممية،بيركت،طُُُِْ،ىػُُٗٗ-ـ،جُ.َٓٔ:كقدجمعأحدالباحثيفالمحدثيف
جميع ركايات حديث األحرؼ السبعة .ينظر :حديث األحرؼ السبعة "دراسة إلسناده كمتنو كاختبلؼ العمماء في معناه كصمتو بالقراءات
القرآنية"،د.عبدالعزيزالقارئ،مؤسسةالرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،طُُِّْ،ىػََِِ-ـ:صٗ–َْ .
(ٔ)جامعالبياف:صِٓ .
(ٕ)ينظر:الجامعالصحيح،كتاب"فضائؿالقرآف"،باب"جمعالقرآف"،حديثرقـ(ْٕٖٗ)،جّ .،ّّٖ:
(ٖ)منجدالمقرئيف:صٓٗ .
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حرؼالثابتةعفالنبي
فات ًخ ىذقرهاربإجماعالصحابة،كجمععثماف–رضياهللعنو-الناسعمىاأل
ٍّ

،التياستقرتفيالعرضةاألخيرة،برسـكاحد–فيمعظمو–عمىحرؼ
–صمىاهللعميوكسمـ-
َّ
ن ًسخ في
قريش كلغتيا ،مف غير نقط كال ضبط ،يحتمؿ األكجو المختمفة ،كاطٌرح ما سكاىا؛ لككنو ي

امستفيض َّ
تفسيراأك
أكلككنويعد
اأنومفالقرآف(ُ)"،
ن
العرضةاألخيرة،كلـيتكاتر،كلـيثبتعندىـثبكتن
ي
ن
شرحالآلياتالكريمةمفالصحابةالكراـ"(ِ) .
ن
كبذلؾقييٍّدتالرخصةباألحرؼالسبعةفيكجكهالقراءات،كصارتالمصاحؼالعثمانيةالتي

أرسمياعثماف–رضياهللعنو–إلىاألمصارىيالمقياسالحقيقيلمقراءاتالصحيحة.



َّ
كيتفؽالعمماءعمىأفالقراءاتالقرآنية"اليخالؼبعضياخبلفنايتضادفيوالمعنىكيتناقض،
(ّ) 
اكماتصدؽاآلياتبعضيابعضا" .
بؿيصدؽبعضيابعض
ن
ن
كنخمص إلى َّ
أف  القراءات القرآنية العشر المتكاترة ىي :جممة ما بقي مف األحرؼ السبعة،

كىك الصكرة النيائية لكتاب اهلل –  َّ
عز كجؿ  -ك َّ
أف كؿ ما سبؽ كاف ىك البذرة األكلى ،لنشأة عمـ
(ْ) 

اءات،كمرتبمراحؿمختمفة .
اءات،كمفثـتطكرتالقر
القر
َّ
َّ
ثانيا  -أركان القراءة الصحيحة :

َّ
اءةالصحيحةأركافثبلثة،البدأفتتكافرفييا،كىي(ٓ) :
لمقر
ا،مجمعاعميوأكمختمفنافيو،
أكافأفصحأـفصيح
ُ -مكافقةكجومفكجكهالمغةالعربيةسكاء
ن
ن
اختبلفنااليضرمثمو.

افقةرسـأحدالمصاحؼالعثمانيةكلكاحتماال.
ِ  -مك
ن
ّ -التكاتر:كىكرأمجميكرالقراء،كقكؿاألصكلييف،كالفقياء،كالمحدثيف(ٔ).

( )1ينظر :منجد المقرئيف :صٓٗ ،ٗٔ ،كالنشر في القراءات العشر ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖق) ،أشرؼ عمى
تصحيحوكمراجعتو:الشيخعميمحمدالضباع،دارالكتبالعممية،بيركت(،د.ط)(،د.ت)،جُ .ٖ،ٕ:
(ِ)مقدماتفيعمـالقراءات:صّٔ .
(ّ) مجمكع فتاكل ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ (تِٖٕىػ) ،جمع كترتيب  :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،كساعده :ابنو
محمد ،طباعة :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ في المدينة المنكرة ،تحت إشراؼ :ك ازرة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة
كاإلرشادبالمممكةالعربيةالسعكدية(،د.ط)ُِْٓ،ىػََِْ-ـ،جُّ .َُْ:
(ْ)ينظر:صفحاتفيعمكـالقراءات:صّّ – ْٖ،القرآفكالقراءاتكاألحرؼالسبعة،أ.د.عبدالغفكرمحمكدمصطفىجعفر،دار
السبلـلمطباعةكالنشركالتكزيعكالترجمة،القاىرة،طُُِْٗ،ىػ–ََِٖـ،جُ:ٕٓ،ٓٔ:صُُِ –ُُْ،كمقدماتفيعمـالقراءات:
صٗٓ–ٕٔ .
(ٓ(ينظر:منجدالمقرئيف:صٕٗ،َٖ،كالنشر،جُ،ُّ–ٗ:كلطائؼاإلشارات،جُ،ٖٔ–ٕٔ:كاإلتحاؼ،جُ .ُٕ–َٕ:
(ٔ(ينظر :شرحطيبةالنشرفيالقراءاتالعشر،أبكالقاسـمحمدبفمحمدبفمحمدبفعميالنكيرم(تٕٖٓىػ)،تحقيؽ:د.مجدممحمد
سركرسعدباسمكـ،دارالكتبالعممية،بيركت،طُُِْْ،ىػََِّ-ـ،جُ .ُِٔ–ُُٕ:
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كخالؼ أبكمحمد مكي(ُ) ،كابفالجزرم(ِ) ،كقاالَّ " :
إف صحة السند مع الشيرة كاالستفاضة

تككفكافيةإلثباتالقراءةالقرآنية،إضافةإلىالركنيفاآلخريف،كىما:مكافقةسنفالعربية،كمكافقة

الرسـالعثماني"(ّ) .

كالحاصؿ" َّ
أفاالستفاضةأكالشيرةمعالتمقيبالقبكؿ،أكمعاإلجماعتقكـمقاـالتكاترإفلـ

تكف ىي ذلؾ اإلجماع الذم يشمخ عمى العدد المطمكب لمتكاتر ،ك َّ
أف ذلؾ يفيد القطع كالتعييف"(ْ)،

كبذلؾيتبيَّف"  َّ
يقيفمؤداهكاحد،ذلؾأفالفريقيفيشترطافالتكاترالعتبارإثبات
أف الخبلؼبيفالفر
ٌ

القراءة ،كبياف ذلؾَّ :
أف القائميف بالتكاتر يعتبركف الشرطيف اآلخريف تحصيؿ الحاصؿ ،كتابع لتكاتر

ال ركاية،ككذلؾالحاؿبالنسبةلمقائميفبصحةالسندمعاالشتيار،معمكافقةالكضعالعربي،كالرسـ
و
َّ
اتر؛فيأتمؼالكبلـحينئذ كال
العثماني،فإف ىذيفالشرطيفيعطيافالركايةالصحيحةالمشتيرةقكةالتك
يختمؼ"(ٓ) .

ثالثا – التعريف بالقراء العشرة ورواتيم(ٔ):

ُ -عبداهللبفعامرالشامياليحصبي(ٕ)،تيكفيبدمشؽسنة(ُُٖق)،كراكياه :
أ -عبداهللبفذككاف،تيكفيسنة(ِِْق).

ب -ىشاـبفعمار،تيكفيسنة(ِْٓق) .


ِ -عبداهللبفكثيرالمكي(ٖ)،تيكفيبمكةالمكرمةسنة(َُِق)،كراكياه:

أحمدبفمحمدبفعبداهللالبٍّزم،تيكفيبمكةالمكرمةسنة(َِٓق).
أ-
ى

ب -قنبؿ:أبكعمركمحمدبفعبدالرحمفالمخزكمي،تيكفيبمكةالمكرمةسنة(ُِٗق).


ّ -عاصـبفأبيالنجكدالككفي(ٗ)،تيكفيبالككفةسنة(ُِٖق)،كقيؿ:سنة(ُِٕق)،كراكياه:
أ -حفصبفسميمافاألسدم،تيكفيسنة(َُٖق).

ب -أبكبكر يشعبةبفعياشاألسدم،تيكفيبالككفةسنة(ُّٗق).


ْ -أبكعمركبفالعبلءالمازنيالبصرم(َُ)،تيكفيبالككفةسنة(ُْٓق)،كراكياه :
( )1اإلبانة عف معاني القراءات ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕق) ،تحقيؽ:د.عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،دار
،كالنشر،جُ،ُْ،ُّ:كشرحطيبةالنشر،جُ.ُِٔ،ُُِ:
نيضةمصرلمطبعكالنشر(،د.ط)،ُٕٖٗ،صُٓ ُٗ،َٗ،
(ِ(النشر،جُ .ُّ:
(ّ(مقدماتفيعمـالقراءات:صٕٔ .
(ْ(القرآفكالقراءاتكاألحرؼالسبعة،جِ .َْٓ:
(ٓ(مقدماتفيعمـالقراءات:صٕٔ .ٕٕ،
(ٔ(ينظر:جامعالبياف:صّْ–ُٕ،كالبدكرالزاىرة:صٓ–ٖ .
)ٕ( ينظر بالترتيب ترجمتو ،كراكييو في :غاية النياية في طبقات القراء ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖىػ) ،تحقيؽ :ج.
برجستراسر،دارالكتبالعممية،بيركت،طُُِْٕ،ىػََِٔ-ـ،جُ،ُّٖ،َّٖ:جُ،ّْٔ،ّّٔ:جِ.َُّ–َّٖ:
ي

)ٖ(غايةالنياية،جُ،ّٕٗ،ّٗٔ:جُ،َُُ،َُٗ:جِ.ُْٕ،ُْٔ:

)ٗ) غاية النهاية ،ج ،313 – 315 :1ج ،232 ،222 :1ج.223 ،226 :1
(َُ(غايةالنياية،جُ،ِٔٓ–ِِٔ:جُ،ِِّ–َِّ:جُ .َِّ:
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م:أبكعمرحفصبفعمر،تيكفيبمكةالمكرمةسنة(ِْٔق) .
أ -الدكر
ي

ب -السكسي:أبك يشعيبصالحبفزيادبفعبداهلل،تكفيسنة(ُِٔق).


ٓ -حمزةبفحبيبالزياتالككفي(ُ)،تكفيبحمكاف،سنة(ُٔٓىػ)،كراكياه :
أَّ -
خبلدبفخالدالشيباني،تيكفيبالككفةسنة(َِِق).

الب َّزاراألسدم،كيكنىأبامحمد،تيكفيببغدادسنة(ِِٗق).

ب -خمؼبفىشاـبفثعمب ى

عيـالمدني(ِ)،تيكفيبالمدينةسنة(ُٗٔق)،كراكياه :
ٔ-
نافعبفعبدالرحمفبفأبين ٍ
ي
أ -كرش:أبكسعيدعثمافبفسعيدالمصرم،تيكفيبمصرسنة(ُٕٗق).

ب -قالكف:أبكمكسىعيسىبفميناالمدنيالزىرقي،تيكفيبالمدينةالمنكرةسنة(َِِق).


ٕ -الكسائي(ّ):أبكالحسفعميبفحمزةالككفي،تيكفيسنة(ُٖٗق)،كراكياه :
أبكعمرالدكرم:سبقتترجمتو،أحدالركاةعفأبيعمركبفالعبلء.
أ-
ي

ب -أبكالحارث:الميثبفخالدالبغدادم،تيكفيسنة(َِْق).


ٖ -أبكجعفرالمدني(ْ):يزيدبفالقعقاع،تيكفيبالمدينةالمنكرةسنة(ُِٖق)،كراكياه :
َّ
داف:أبكالحارثعيسىبفكردافالحذاء،تيكفيفيحدكدسنة(َُٔق).
ابفكٍر
أ-
ى
بفجماز،تيكفيبعدسنة(َُٕق).
ابفجماز:أبكالربيعسميمافبفمسمـ
ب-

َّ
َّ
ٗ -يعقكبالبصرم(ٓ):أبكمحمديعقكببفإسحاؽبفزيدبفعبداهللبفأبيإسحاؽالحضرمي،
تيكفيبالبصرةسنة(َِٓق)،كراكياه :

أبكالحسفرٍكحبفعبدالمؤمفاليذلي،تيكفيسنة(ِّْق)،كقيؿ:سنة(ِّٓق).
أ -ىرٍكح:
ى

ب -يرىكٍيس:أبكعبداهللمحمدبفالمتككؿالم ؤلؤمالبصرم،تيكفيبالبصرةسنة(ِّٖق).


(ٔ)
الب َّزار األسدم،كىكراكمحمزةالمتقدـ،
َُ -خمؼالعاشر :أبكمحمدخمؼ بفىشاـبفثعمب  ى

َّ
اءةلنفسو،انفردبيا،فعدكهمفاألئمةالعشرة،كراكياه :
كقداختارقر

الكراؽالمركزم،تيكفيسنة(ِٖٔق).
الكراؽ:أبكيعقكبإسحاؽبفإبراىيـبفعثماف َّ
أَّ -

الحداد:أبكالحسفإدريسبفعبدالكريـالبغدادم  َّ
بَّ -
الحداد،تيكفيسنة(ِِٗق)،كقيؿ:سنة

(ِّٗق).

(ُ(غايةالنياية،جُ،ِّٖ–ِّٔ:جُ،ِْٖ:جُ .ِْٕ،ِْٔ:
(ِ( غايةالنياية،جِ،ُِٗ– ِٖٖ:جُ ،ْْٕ،ْْٔ:جُ،ّْٓ،ِْٓ:كينظر :فتحالكصيدفيشرحالقصيد،عمـالديفأبكالحسف
عميبفمحمدالسخاكم(تّْٔىػ)،تحقيؽكدراسة :د.مكالممحمداإلدريسيالطاىرم،مكتبةالرشد ،ناشركف،الرياض،طُِِْٔ،ىػ-
ََِٓ،جُ .ُُّ:
(ّ(فتحالكصيد،جُ،ُٓٓ-ُّٓ:كغايةالنياية،جُ،ْٕٖ–ْْٕ:جُ،ِِّ-َِّ:جِ .ّّ:
(ْ(غايةالنياية،جِ،ّّْ،ّّّ:جُ،ّْٓ:جُ .ِٖٓ:
(ٓ(غايةالنياية،جِ،ّّٖ–ّّٔ:جُ،ِٓٗ:جِ .َِٔ:
(ٔ(ينظر:النشر،جُ،ُِٗ،ُُٗ،ُٖٖ،ُٔٔ–ُٖٓ:غايةالنياية،جُ .ُُْ،َُْ:
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المبحث الثاني :النحو والقراءات القرآنية
َّ
إفكشيجةالنحكبالقرآفالكريـكقراءاتوقديمة،منذبزغفجرالنحك،ككحؿالنكرعينيو؛كذلؾ

أنوكلً ىدكالدةطبيعيةمفرحـالتفكيرفيكتاباهلل،المفعمؿالتأليؼكاإلعراب .
ي

(ُ)
،كلعصمةالمسافمفالمحفثانيا،ذلؾالمحف
كمانشأىذاالعمـإاللفيـالنص القرآنيأكن
ال
ٍّ
ن
الذمتسمَّ ىؿ إلىبعضقراءاتو،السيمابعددخكؿكثيرمفاألعاجـاإلسبلـ،كلكفالتقتصرنشأة

عمـ النحك عمى ىذا العامؿ الديني ،بؿ ىناؾ عكامؿ أخرل أضافيا الباحثكف(ِ) ،كىي اجتماعية،
كقكمية،كسياسية،كلغكية .

َّ
كقدأجمعالنحكيكفعمىأف القرآفالكريـالمصدراألكؿمفمصادرالسماع؛ألنوأفصح
ؼفيحجيةالنصكص
كبلـكأبمغو(ّ)مفجية،كأثبتفيالنقؿمفجيةأخرل،كلذلؾليسثمةخبل
ٌ
القرآنية(ْ)،فيكأعمىدرجاتالتكاتر،كىكبيذادليؿقطعيمفأدلةالنحك(ٓ)،أك"الدليؿالمتكاترالذم
يفيدالعمـاليقيني مفأدلةأصكؿالنحك"(ٔ)،كماأنوليسثمةخبلؼفياالحتجاجبالقراءاتالقرآنية:
أما القرآف فكؿ ما كرد أنو قيرئ بو ،جاز االحتجاج بو في
المتكاترة كالشاذة(ٕ) ،إذ قاؿ السيكطي" :ك َّ
ا،أـأحادا،أـشا نذا .
اتر
ن
العربية،سكاءأكافمتك ن
امعمكما،بؿ
بية،إذالـتخالؼقياس
كقدأطبؽالناسعمىاالحتجاجبالقراءاتالشاذةفيالعر
ن
ن
لكخالفتويحتجبيافيمثؿذلؾالحرؼبعينو،كاليقاسعميو،نحك:استحكذ(ٖ)،كيأبى(ٗ) .
ي
كماذكرتومفاالحتجاجبالقراءاتالشاذة،الأعمـفيوخبلفنابيفالنحاة،كا ٍفاختيمًؼفياالحتجاجبيا
فيالفقو"(َُ) .
(ُ(  لـيستبعدأحدالباحثيفالمحدثيفالمحفكسببميـفي نشأةعمـالنحكإالأنويرلأفَّ "عمـالنحكنشأكغيرهمفالعمكـاإلسبلميةلفيـ
ا،كماأنوأظيرأثرا،كاهللأعمـ.ينظر:النحكالعربيكالدرسالحديث"بحثفيالمنيج،د.عبدهالراجحي،دار
،كىذاأكسعسبب
النصالقرآني"
ن
ن
النيضةالعربيةلمطباعةكالنشر،بيركت(،د.ط)ُٕٗٗ،ـ:صُٕ .

((2ينظر:أبكاألسكدالدؤليكنشأةالنحكالعربي،د.فتحيعبدالفتاحالدجيني،الناشر:ككالةالمطبكعات،الككيت،طُُْٕٗ،ـ:صُْ
–ٕٓ،كالمدارسالنحكية،د.شكقيضيؼ،دارالمعارؼبمصر،القاىرة،طُّٕٗٔ،ـ:صُُ –ُْ،كالمفصؿفيتاريخالنحكالعربي،
د.محمدخيرالحمكاني،مؤسسةالرسالة،بيركت،طُُٕٗٗ،ـ .
(ّ(  خزانةاألدبكلبلبابلسافالعرب،عبدالقادربفعمرالبغدادم(تَُّٗىػ)،تحقيؽ:األستاذعبدالسبلـمحمدىاركف،الناشر:
مكتبةالخانجيبالقاىرة،طُُْْٖ،ىػُٕٗٗ-ـ،جُ .ٗ:
(ْ(أصكؿالتفكيرالنحكم،د.عميأبكالمكارـ،دارغريبلمطباعةكالنشركالتكزيع،القاىرة،طََُِٕ،ـ:صْٔ .
(ٓ( لمعاألدلة،مطبكعمع "اإلغرابفيجدؿاإلعراب"،أبكالبركاتعبدالرحمفبفمحمداألنبارم(تٕٕٓىػ)،تحقيؽ:سعيداألفغاني،
مطبعةالجامعةالسكرية،دمشؽ(،د.ط)ُّٕٕ،ىػُٕٗٓ-ـ:صّٖ .
(ٔ( النحكككتبالتفسير،د.إبراىيـعبداهللرفيده،الدارالجماىيريةلمنشركالتكزيعكاإلعبلف،ليبيا،طُّّٗٗ،ىػَُٗٗ-ـ،جُ .ٗ:
(ٕ(أصكؿالتفكيرالنحكم:صْٔ .
(ٖ(فيقكلوتعالى[:كاستحكذعمييـالشيطاف][.سكرةالمجادلة .]ُٗ/ٖٓ:
(ٗ(فيقكلوتعالى[:كيأبىاهللإالأفيتـنكرهكلككرهالكافركف][.سكرةالتكبة .]ِّ/ٗ:
(َُ(  االقتراحفيعمـأصكؿالنحك،جبلؿالديفأبكالفضؿعبدالرحمفبفالكماؿبفأبيبكربفمحمدالسيكطي(تُُٗىػ)،قرأهكعمَّؽ
عميو :د.محمكدسميمافياقكت،دارالمعرفةالجامعية،القاىرة(،د.ط)ُْْٔ،ىػََِٔ-ـ:صٕٓ .ٕٔ،
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أقرالنحاةبحجيٍّةالقراءاتالقرآنية،فييسنةيجباتٌباعيا،إذقاؿسيبكيوَّ ":
إالأفالقراءةال
ك َّ
َّ
تخالؼ؛ألفالقراءةالسنة"(ُ)،ككذلؾيحترـسيبكيورسـالمصحؼ(ِ) .

أعربكأقكلفيالحجةمفالشعر"(ّ) .
الكتاب
ي
كقاؿالفراء":ك ي
كاقتفى النحاة أثر سيبكيو ،كترسَّمكا خطاه ،كساركا عمى دربو في االستشياد بالقرآف الكريـ
كقراءاتو(ْ)"،كأبمكا أحسف الببلء في تكثيؽ نص القرآف الكريـ باالحتجاج لمقراءات ،كبياف عمميا
ككجكىيا،كاختبلؼقرائيا،كأنيـىـالذيفىيأكالعمماءالتفسيرالكسيمةالفعالة؛لفيـمعانيو،كاالجتياد
فيأحكامو،كتفصيؿآدابو"(ٓ)،فقدكافليـقصبالسبؽبماقامكابومفبحكثفيكتبيـالنحكية،
ككتب "معاني القرآف" ،ك"االحتجاج" ،كما غاصكا فيو مف تحميؿ آلياتو ،فأناركا الطريؽ لغيرىـ مف
العمماء المشتغميف بعمكـ القرآف المختمفة ،كليـ و
إال جاحد ،كيدؿ عمى ذلؾ
أياد بيضاء ال ينكرىا ٌ
أيضا– َّ
أفأسماءىـكآراءىـتتؤلألكتتألَّؽفيسماءكتبالتفسير،كالفقو،كالحديث،كغيرذلؾ،كال
– ن
يخمك كتاب مف أسماء أكلئؾ األعبلـ األفذاذ ،كلـ ال ،كقد كاف النحاة األكائؿ الذيف بذركا نكاة عمـ
اج َّؿ حياتيـ؛
النحكمفقرأةالكتابالكريـكمقرئيو،كحمؿالر
َّ
ايةمفبعدىـكككبةمفالنحاة،كرسك ي
كليعمى ٍـ " َّ
أف الخميؿ ،كسيبكيو ،ككؿ جيؿ النحكييف الذيف أتٌكا بعدىـ ،لـ يككنكا
لخدمة القرآف الكريـ ،ي
(ٔ)
فبلسفةفيعمميـ،بؿقيَّراءلمقرآف،كمحمٍّ
ميفلمككناتالمغةالتييمكفأفتكافؽتعاليمو"  .
ٍ

َّ
مفالمعمكـأف النحاةبنكاقكاعدىـكأحكاميـكأقيستيـ،عمىالكثيرالشائعمفكبلـالعرب،
اءاتوالمختمفة،كخصكصا
"كا َّف ىذاالمنيجالنحكميطَّردمعالكثرةالغامرةمفآياتالقرآفالكريـكقر
ن
المتكاترمنيا"(ٕ)؛لذاتباينتمكاقؼالنحكييفمفالقراءاتالقرآنية،فحكـبعضيـ(ٖ)عمييابالمحف،أك
اكسمحافيىذاألحكاـ،كبعضيـكاف
الضعؼ،أكالقمة،أكالشذكذ،أكالرداءة"،كبعضيـكافرفيقن
ن
(ُ( الكتاب،سيبكيو:أبكبشرعمركبفعثمافبفقنبر(تَُٖق)،تحقيؽكشرح:األستاذعبدالسبلـمحمدىاركف،الناشر:مكتبةالخانجي
بالقاىرة،طَُِِْ،قُِٖٗ -ـ ،جُ،ُْٖ:ينظر :مكقؼسيبكيومفالقراءاتكالحديث،د.خديجةالحديثي،مجمةكميةاآلدابفي
جامعةبغداد،المجمداألكؿ،العددالرابععشر،مطبعةالمعارؼ،بغدادُُٕٗ – َُٕٗ،ـ:صُُِ – ُِْ ،كسيبكيوكبراءتومفتيمة
الطعف في القراءات ،د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،مجمة كمية المغة العربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،العدد الثانيَُْْ ،ىػ -
َُْٓىػ:صُٗ–ْٔ .
(ِ(الكتاب،جُ،ٓٗ:كينظر،جّ .ّٔ،ُّ:
(ّ( معانيالقرآف،الفراء:أبكزكريايحيىبفزياد(تَِٕق)،تحقيؽ:محمدعميالنجار،كأحمديكسؼنجاتي،عالـالكتب،بيركت،طّ،
َُّْقُّٖٗ-ـ،جُ .ُْ:
(ْ( أبك عمي الفارسي "حياتو كمكانتو بيف أئمة التفسير كالعربية كآثاره في القراءات كالنحك" ،الناشر :دار المطبكعات الحديثة ،جدة ،طّ،
َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ :صُُٔ ،كينظر :المقتضب ،المبرد :أبك العباس محمد ابف يزيد (تِٖٓىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة،
الناشر :ك ازرةاألكقاؼبجميكريةمصرالعربية،المجمساألعمىلمشؤكفاإلسبلميةبالقاىرة،لجنةإحياءالتراثاإلسبلمي،طُُّْٓ،ىػ-
ُْٗٗـ،مقدمةالمحقؽ،جُ .ِٗ:
(ٓ( النحكككتبالتفسير،جُ .ٗ:
(ٔ( النحكالعربي،جكلياكريستيفا،ترجمةكتعميؽ:بساـبركة،مجمةالفكرالعربيالمعاصر،بيركت،العددرقـ(ِٓ)ُّٖٗ،ـ:صُّٗ .
(ٕ( النحكككتبالتفسير،جِ ،ُٖٗ،َُٗٗ:كينظر:منيجسيبكيوفياالستشيادبالقرآفالكريـكتكجيوقراءاتوكمآخذبعضالمحدثيفعميو
"دراسةنقديةتحميميةنحكيةكصرفية"،د.سميمافيكسؼخاطر،مكتبةالرشد،ناشركف،الرياض،طُُِْٗ،قََِٖ-ـ،صُٖٖ .ُٖٗ،
(ٖ(دراساتألسمكبالقرآفالكريـ،د.محمدعبدالخالؽعضيمة،دارالحديث،القاىرة(،د.ط)ُِّٗ،ىػُِٕٗ-ـ،ؽُ،جُ .ُٕ–ُٗ:
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متغاليافيتطبيؽمارآهمفقياس"(ُ)،كبعضيـرجَّحبيفقراءةكأخرل؛لبيافالمعنى،أكلفصاحتيا،
ن

دكفأفيجرحالقراءةكالقراء .
ٍ

كلـ يكف قصد النحاة مف ىذه األكصاؼ التي أطمقكىا ،عمى كؿ ما يخالؼ الشائع الكثير
ً
عمىالخطأ،أكأنياتنافيالفصاحة،بدليؿقكؿ أبيإسحاؽالشاطبي(تَٕٗق):
المطَّ ًردأنياتدؿ

"كربمايظف مف لـيطَّ
مععمىمقاصدالنحكييفأفقكليـ:شاذ،أكاليقاسعميو،أكبعيدفيالنظر
ىٍ
يٌ
ي

القياسي،أكماأشبوذلؾضعيؼفينفسو،كغيرفصيح،كقديقعمثؿذلؾ،كىـأكلى–لى ىع ٍم يراهلل–
ٍ

يشنَّ
ععمييـ،كيماؿنحكىـبالتجييؿكالتقبيح،)ِ("...كىذامنيجسميـكقكيـ،إذجعمكااالطٌرادفي
ٍ
ي
أف ي
ً
المسمكعشرطنا؛" َّ
اأف تيحاطباالطٌرادالذميحمييامفالخمؿ،كيحفظيامف
مفشأف
ألف
القاعدةدائم ٍ
ن

(ّ)
مفالشاذ،أكالقميؿ،أكماأشبوذلؾ؛فإنويحفظكاليقاسعميو(ْ) .
اماكرد
أم
االضطراب" ،ك َّ
ى
ي
كا َّف القياس– عندالنحاة– لـيقمٍّ
ؿمفقيمةالسماع،بؿكاف إذاكردأقكلكأجدرباالتٌباع؛
ى
َّ
أصكليـإالبعدأفكقفكاعمىكبلـالعربكسمعكه،كتدبَّركافيو؛لذا
ألفالنحاةلـيستنبطكاقكاعدىـك
ٍ
اثـفسره"(ٓ) .
ؼعمىىذهاألشياءحيثكقفك
قاؿسيبكيوً ":ق ٍ
ٌ
كال يقتصر نقد القراءات عمى القياس النحكم" ،بؿ كاف ىناؾ نقد لغكم ،كنقد معنكم ،كنقد

الركاية،كخبلؼالمصحؼ"(ٔ)،كافظاىرةنقدالقراءاتالقرآنيةأشبوبالقضيةالتاريخية(ٕ)،فييليست
ليست كليدةعصر النحاة،أك"المغكييف،أكالمفسريف"(ٖ) ،بؿ ىي قضية قديمة تضرب جذكرىامف
عيد الصحابة(ٗ) – رضي اهلل عنيـ – كالتابعيف(َُ) ،كالقراء(ُُ) ،كمنيـ :أبك عمرك بف العبلء،
الخمىؼ .
كالكسائي،كامتدتإلىعصرتابعيالتابعيف،ك ى

(ُ(النحكككتبالتفسير،جِ .ََُُ:
(ِ(  المقاصدالشافيةفيشرحالخبلصةالكافية،أبكإسحاؽإبراىيـبفمكسىالشاطبي(تَٕٗىػ)،تحقيؽ:عبدالرحمفسميمافالعثيميف،
كآخريف،معدالبحكثالعمميةكاحي اءالتراثاإلسبلميبجامعةأـالقرل،مكةالمكرمة،طََُِٕ–ُُْٖ،ـ،جّ،ْٖٓ–ْٓٔ:المكاىب
الفتحيةفيعمكـالمغةالعربية،حمزةفتحاهلل،المطبعةاألميريةبمصر(،د.ط)ُِّٔ،قَُٖٗ-ـ،جُ .ِْ:
(ّ(الحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحكالعربي،د.عبدالعاؿسالـمكرـ،مؤسسةالرسالة،بيركت،طُُِّْ،ىػ–ُّٗٗـ:صِْٕ .
(ْ(القياسفيالمغةالعربية،محمدالخضرحسيف،الناشر:المطبعةالسمفيةكمكتبتيا،القاىرة(،د.ط)ُّّٓ،ىػ:صَْ .
(ٓ(الكتاب،جُ .ِٔٔ:
(ٔ(النحكككتبالتفسير،جِ.َُُُ:
(ٕ(ينظر:النحكككتبالتفسير،جِ .َُُُ:
(ٖ(ينظر:دراساتألسمكبالقرآف،ؽُ،جُ .ٖٖ–ِٕ:
(ٗ(ينظر:دراساتألسمكبالقرآف،ؽُ،جُ،ْٓ،ْْ:كقكاعدنقدالقراءاتالقرآنية"دراسةنظريةتطبيقية"،أ.د.إبراىيـبفسعيدالدكسرم،
الدكسرم،داركنكزإشبيميالمنشركالتكزيع،الرياض،طَُُّْ،ىػََِٗ-ـ:صُّٔ–ُْٖ .
(َُ(ينظر:دراساتألسمكبالقرآف،ؽُ،جُ،ْٔ،ْٓ:كقكاعدنقدالقراءاتالقرآنية:صُُٓ–ُٖٓ .
(ُُ(ينظر:فتحالكصيد،جْ،َُُِ:كمنجدالمقرئيف:صَِٕ،َِٖ،كدراساتألسمكبالقرآف،ؽُ،جُ–ْٔ،ُْ،ّٗ،ّٔ،ّْ:
ْٗ،كقكاعدنقدالقراءاتالقرآنية:صُْٔ–ُٖٔ .
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ىـليا،ح ًم ىؿ عمىأنولـ
كرد الصحابة– رضياهللعنيـ– كالقراءلبعضالقراءات،كانكار
ي

َّ
اتر؛ألفالقراءةقدتتكاترعندقكـدكفقكـ(ُ) .
يبمغيـعمىكجوالتك

كصفكةالقكؿ:إنواشتيير– فيالقرنيف:الثاني،كالثالث– جماعةه مفالقيَّراءيسمكنيـأىؿ


االختيار ،بعد أكلئؾ األئمة القراءة المشيكريف في األمصار الخمسة ،الذيف اختارىـ ابف مجاىد في

أكاخرالقرفالثالث،كأكائؿالرابعاليجرييف،كقدذكرأبكعمركالدانيأكلئؾاألئمةفيففالقراءات
مفأىؿاالختيار،كىـ":الفراء،كأبكعبيد،كأبكحاتـالسجستاني،كالطبرم"(ِ)،كقدكافأىؿاالختيار
مفالنحكييف،كالمغكييف،كالمفسريفيختاركفقراءاتيـ،إذااجتمعتفيياالشركطالثبلثة،كىي":قكة

كجيو في العربية ،كمكافقة المصحؼ ،كاجتماع العامة عميو"(ّ) ،كىذه الضكابط الثبلثة سار عمييا
العمماء،فيعيدالتابعيف،كتابعيالتابعيف؛لذان ًقدتكؿقراءةشذتعفىذهالضكابطالثبلثة،كىذا
ي
(ْ)
َّ
أحدامفالعمماءطعففيقراءة،
َّ
اترلـيكفمعيكدافيزمانيـ
يعنيأف مصطمحالتك
،إذلكأف ن
ن

ٍّ
ة،كىذايؤدمإلىالكفر،كمعاذ
ة،لكافذلؾإنكارالشيءمعمكـمفالديفبالضركر
كىكيعمـأنيامتكاتر
ن
ي

اإلىىذهالدرجة،كم ٍف َّ
يد ًعغيرذلؾفعميوبالبينة .
اهللأفيككفعمماؤناكصمك
ى

حمؿماردهالنحاةاألكائؿكغيرىـمفالمغ كييف،كالمفسريف،قبؿمرحمةابف
ي
كير
ٌ
ٍ
لالباحثأف ي

مجاىد(ٓ) ،عمىأنولـيبمغيـمفجيةأنولـيبمغيـمتكاترة،أسكةبالصحابةالكراـ،كالبدكرالزاىرة
القراء ،كىذا التفسير – مف كجية نظر الباحث – أكلى مف رمييـ بتعمد الخطأ ،كسكء الظف،كبما
مقمٍّدكف "شايعكا ىذه الفكرة
يخرجيـ عف دائرة األدب في القرآف ،ك َّ
أما النحاة المتأخركف فما ىـ إال ي
كناصركىا"(ٔ) .
كح ٍسف النية؛ ألنيـ كانكا
كينبغي ٍ
أف نحمؿ مقاصدىـ عمى النبؿ كالشرؼ ،كسبلمة القصد ،ي
)
ٕ
(
َّ
َّ
اليحمؿإال عمى
يحرصكفأشد الحرصعمىحمؿالقرآفالكريـ،عمىأسمىاألساليبكأشرفيا ،ك

،كقكاعدنقدالقراءاتالقرآنية:صُّٖ .
(ُ( ينظر:منجدالمقرئيف:صَِٖ ،ِِٔ،كدراساتألسمكبالقرآف،ؽُ،جُ ِٓ:
(ِ( األرجكزة المنبية عمى أسماء القراء كالركاة كأصكؿ القراءات ،كعقد الديانات بالتجكيد كالدالالت ،أبك عمرك عثماف بف سعيد الداني
(تْْْ ىػ)،تحقيؽ:محمدبفمجقافالجزائرم،الناشر:دارالمغنيلمنشركالتكزيع،الرياض،طَُُِْ،ىػُٗٗٗ-ـ:صُُٔ–ُِٔ .
(ّ(ينظر:إيضاحالكقؼكاالبتداءفيكتاباهلل–عزكجؿ–،أبكبكرمحمدبفالقاسـبفبشاراألنبارم(تِّٖىػ)،تحقيؽ:محييالديف
عبدالرحمفرمضاف،مطبكعاتمجمعالمغةالعربيةبدمشؽ(،د.ط)َُّٗ،ىػُُٕٗ-ـ،جُ .ُُّ:
يؿالبفجزم،د.مساعدبفسميمافبفناصرالطيار،اعتنىبإخراجيا:بدرالديفبفناصرابف
(ْ) ينظر:شرحمقدمةالتسييؿلعمكـالتنز
ي

صالحالجبر،دارابفالجكزملمنشركالتكزيع،الدماـ،طُُُّْ،ىػ:صِِْ ،ِْْ-كمقاالتفيعمكـالقرآفكأصكؿالتفسير،د.مساعد

ٍّ
بفسميمافبفناصرالطيار،دارالمحدثلمنشركالتكزيع،الرياض،طُُِْٓ،ىػ:صُِّ–َِّ.

(ٓ) القراءات التي حكـ عمييا ابف مجاىد بالغمط كالخطأ في كتابو "السبعة" ،عرض كدراسة ،د .السالـ محمد محمكد أحمد الجكني ،مجمة
الجامعةاإلسبلميةبالمدينةالمنكرة،العدد(ُّٖ)ُِْٔ،ىػُِْٕ-ىػ:صٖٔ–َُٗ.
(ٔ(ينظر :أبكالعباسالمبردكأثرهفيعمكـالعربية،محمدعبدالخالؽعضيمة،مكتبةالرشد،الرياض،طَُُْٓ،ىػ:صّْ .ِّٗ،
(ٕ)ينظر:الكامؿ،المبرد:أبكالعباسمحمدبفيزيد(تِٖٓىػ)،تحقيؽ:د.محمدأحمدالدالي،مؤسسةالرسالة،بيركت،طُُّْٖ،ىػ-
ُٕٗٗـ،جِ.ُّٗ:
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أف َّ
يتجنب األمكر
الفصيح ال الشذكذ(ُ)؛ ألنو مف األمكر التي
أف تراعى في إعراب القرآفٍ " :
يجب ٍ
ي
البعيدة ،كاألكجو الضعيفة ،كالمغات الشاذة"(ِ)" ،فمـ يكف دافع النحاة في ٍّ
رد بعض القراءات التي ال
حرم
تعدك حركفنا معدكدة إلى ذلؾ الطعف كالتنقص ،كانما كاف دافعيـ الرغبة الشديدة في الت ٍّ
(ّ)
َّ
،كلعؿىذهالقضيةتدخؿفيباباجتيادالعمماء(ْ)،كىـبشرليسكامعصكميفمفالخطأ،
كالتثبت"
فقديخطئكفتارة،كيصيبكفتارةأخرل .

َّ
كميمايكفمفأمرفإف القراءةالتتبعالقياس،كانماتتبعاألثر،إذقاؿأبكعمركالداني:

"كأئمةالقراءةالتعمؿفيشيءمفحركؼالقرآفعمىاألفشى فيالمغة،كاألقيسفيالعربية،بؿ
َّ
ػة؛ألف
عمىاألثبتفياألثػر،كاألصحفيالنقػؿ،كالركايػةإذاثبتػتاليػردىاقيػاسعربيػة،كالفشكلغ

القراءةسنةمتبعةيمزـقبكليا،كالمصيرإلييا"(ٓ) .

أف العربية ال تحكـ عمى الق ارءة ،ك َّ
كالصحيح َّ
أف القراءة أصؿ سماعي يحكـ عمى العربية،

كتتبعو ،كتستفاد منو ،كالقياس يكقفو السماع ،فالقياس يقكـ عند عدـ السماع؛ َّ
ألف أصكؿ النحكييف

تقتضي فيما إذا تعارض السماع كالقياس قي ٍّدـ السماع(ٔ) ،فما بالؾ إذا كاف المسمكع القرآف الكريـ،
كالقراءةسنةمتبعة،اليتكصَّؿإليياإالبالنقؿ،كالمدخؿفييالمقياس؟!!! 

َّ
اءات؛ألفاالحتجاج
كممايرتبطبقضيةنقدالقراءاتكاالعتراضعميياقضيةالترجيحبيفالقر
َّ

ضمنا،كذلؾحيفيذىب
يحا،أك ن
لمقراءاتالقرآنيةقديجرصاحبوإلىترجيحبعضياعمىبعضصر ن
فيتكجيوقراءةمفالقراءات،فيقكؿ:إنياأجكد،أكأقكل،أكألطؼفيالمعنى،أكأقيسفيالعربية،

ظا،أكىذاىككجوالقراءة،أكأكلىالقراءتيف،أكالصكابفيالقراءة،أكنحكذلؾمف
أكأسيؿلف ن
األلفاظ،ممايكاديسقطبوغيرىامفالقراءات،أكيقمٍّؿمفشأنيا .
ي

بيفمانعكمجيز،كالمانعكفىـ
اختمفتآراء العمماءفيمسألةالترجيحبيفالقراءات القرآنية 
ي
اتيـمفالمنع،كمفأكلئؾالمانعيفمان ًقؿعفثعمب(تُِٗى َّ
ػ)بأف
األكثركف(ٕ)،كيتفاكتكففيعبار
ي
((1ينظر:إعرابالقرآف،النحاس:أبكجعفرأحمدبفمحمدبفإسماعيؿبفيكنسالمرادم(تّّٖق)،تحقيؽ:د.زىدمغازمزاىد،عالـ
الكتب،كمكتبةالنيضةالعربية،بيركت،طَُِْٓ،قُٖٗٓ-ـ،جُ،َّٕ:جِ،ّٖٔ:جّ .ِّٔ:
(ِ(  مغنيالمبيبعفكتباألعاريب،أبكمحمدعبداهللبفيكسؼبفىشاـاألنصارم(ُٕٔىػ)،تحقيؽكشرح:د.عبدالمطيؼالخطيب،
المجمسالكطنيلمثقافةكالفنكفكاآلداب،الككيت،طُُِّْ،ىػََِِ-ـ،جٔ،.َٖ:كاإلتقاف،جِ .ِٖٖ:
(ّ(المدارسالنحكية:صِِّ،كينظر:صَِٖ .
(ْ(ينظر:النحكككتبالتفسير،جِ .ُُِّ:
(ٓ(جامعالبياف:صّٔٗ،كمنجدالمقرئيف:صَِّ،كالنشر،جُ،َُ:كاإلتقاف،جُ .َّّ:
(ٔ( ينظر :الخصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني (تِّٗىػ) ،تحقيؽ :د .محمد عمي النجار ،دار الكتب المصرية ،طُُِّٕ ،ىػ -
ُِٓٗـ،جُ،ُِٓ،ُُٖ:كلمعاألدلة:صُّٔ–ُّٖ،كاالقتراح:صَْٓ،ِِْ،كخزانةاألدب،جٖ .ُِْ:
(ٕ) ينظر :إبراز المعاني :ص  ،32البرىاففيعمكـالقرآف،بدرالديفأبكعبداهللمحمدبفعبداهللالزركشي(تْٕٗىػ)،تحقيؽ:محمد
،كاإلتقاففيعمكـالقرآف،جبلؿالديفأبك
أبكالفضؿإبراىيـ،مكتبةدارالتراثالقاىرة(،د.ط)ُّٕٔ،ىػُٕٗٓ-ـ،جُ ُّْ،َّْ:
الفضؿعبدالرحمفبفالكماؿبفأبيبكربفمحمدالسيكطي(تُُٗق)،تحقيؽ،د.محمدمتكليمنصكر،مكتبةدارالتراث،القاىرة،
طُُِْٖ،قََِٕ-ـ،جُ.ِّٓ،ُّٓ:
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ٍّ
ؿبعضا
اثـاخترت،لـأفض
الترجيحليسمفمذىبو،إذقاؿ":إذاكردالحرؼعفالسبعة،كقداختمفك
ن
عمىبعض،فإذاكردفيالكبلـاخترت،كفضَّمت"(ُ)،كأبكجعفرالنحاس(تّّٖىػ)(ِ)،كأبكحياف

(ْ)
،ككذلؾكافيجيزالترجيحبيفالقراءاتأىؿاالختيار
(تْٕٓق)(ّ)،كالسميفالحمبي(تٕٔٓق)
ي

كالفراء،كأبيعبيد،كأبيحاتـ،كالطبرم،كغيرىـ،كتابعيـالمتأخركفعمىذلؾكأبيعميالفارسي،

كابفجني،كمكيبفأبيطالبالقيسي،كالزمخشرم .

َّ
كيبدكأفالترجيحبيفالقراءاتيجكز(ٓ)،فقدثبتعفالنبي–صمىاهللعميوكسمـ–تفضيؿ

سكرةعمىسكرة،أكبعضآمالقرآفعمىبعض(ٔ)،كىكقكؿاألكثريفمفأئمةالسمؼكالخمؼ،كما

ذكرذلؾشيخاإلسبلـابفتيمية(ٕ)(تِٖٕق)،كاهللأعمـبالصكاب .

كقدخاطباهلل– سبحانوكتعالى– العربكفؽكبلميـكأساليبيـ،كمعتادخطابيـ،إذقاؿ
(ٖ)
َّ
سيبكيوَّ ":
؛ليككفإعجازا
العبادإنما يكمٍّمكابكبلميـ،كجاءالقرآفعمىلغتيـ،كعمىمايعنكف"
كلكف
ن
(ٗ)
كلما كاف كبلـ اهلل – سبحانو كتعالى – منزؿ عمى كبلـ العرب ،فإنو سيقع
ليـ عف معارضتو َّ "،

التفاضؿ في الببلغة مف جية ،كتقرير ذلؾ َّ
أف كبلـ اهلل أبمغ ما يككف ،كىك في ذركة الفصاحة
و
الببلغة،لكنوفيذاتويمكفأفيككفبعضوأبمغمفبعض؛ألنوجارعمىسنفكبلـالعرب،ككبلـ
ك

العربيتفاضؿفيالببلغة"(َُ) .

كقد ذىب بعض العمماء إلى َّ
أف القرآف الكريـ كقراءاتو يتفاكت في الفصاحة ،كفيو الفصيح

كاألفصح،كالمميحكاألممح،كمنيػـ:أبػكنصػرالقشيػرم(ُُ)(تُْٓق)،كسػمطػػافالعممػاءالعػزبػفعبػد 

السبلـ(ُِ)(تَٔٔق)،كغيرىـ(ُّ) .

( (1إعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ ،ُِِ :كمقدمة المحقؽ ،جُ ،ٗٔ :كالبحر المحيط ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ
(تْٕٓق)،تحقيؽ:الشيخعادؿأحمدعبدالمكجكد،كآخريف،دارالكتبالعممية،بيركت،طُُُّْ،قُّٗٗ-ـ،حْ .ِٗ:
(ِ(ينظر:إعرابالقرآف،جّ،ّّْ:جْ،ُّٔ:جٓ.َِٗ،ُِّ،ِٔ:كاإلتقاف،جُ ُّٓ:
(ّ(ينظر:البحرالمحيط،جُ،َّٓ،ّٕٓ:جِ،َّٓ،َّٓ،ِٕٓ:جّ .ٗٔ:
(ْ( الدرالمصكففيعمكـالكتابالمكنكف،السميفالحمبي:شيابالديفأبكالعباسأحمدبفيكسؼبفمحمدبفمسعكد(تٕٔٓىػ)،
تحقيؽ:د.أحمدمحمدالخرَّاط،دارالقمـ،دمشؽ(،د.ط)َُْٔ،ىػ،جُ .ْٗ:
(ٓ(التحريركالتنكير،محمدالطاىربفعاشكر(تُّّٗىػ)،الناشر:دارسحنكفلمنشركالتكزيع،تكنس(،د.ط)ُٕٗٗ،ـ،جُ .ِٔ:
(ٔ(ينظررأمالمؤيديفكالمانعيففيذلؾ:البرىاففيعمكـالقرآف،جُ،ِْْ–ّْٖ:كاإلتقاف،جْ .ُّٔ–ُّّ:
(ٕ(مجمكعفتاكلابفتيمية،جُٕ .َُِ،َِٗ:
(ٖ(الكتاب،جُ .ِّّ،ُّّ:
(ٗ(البرىاف،جِ،ُِِ:كاإلتقاف،جْ .ُِ:
(َُ(شرحمقدمةالتسييؿ:صِْٓ .
(ُُ( ينظر:إبرازالمعاني:صُِْ،َٓٓ،كالبرىاف،جِ،ُِِ،ُُِ:كمنجدالمقرئيف:صَِِ،َِّ،كاإلتقاف،جْ،ُِ:كخزانة
األدب،جْ .ّْْ،ُِٗ:
(ُِ( مجازالقرآف،عزالديفعبدالعزيزبفعبدالسبلـ(تَٔٔىػ)،تحقيؽ:د.مصطفىحسيفالذىبي،الناشر:مؤسسةالفرقافلمتراث
اإلسبلمي،لندف(،د.ط)ُُْٗ،ىػُٗٗٗ-ـ:صْٕٗ،كالبرىاف،جِ،ُِِ:كاإلتقاف،جْ .ُِ:
(ُّ( ينظر:البرىاف،جِ،ُِّ،ُِِ:كاإلتقاف،جْ .ِٓ،ِْ،ُِ:
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كا َّف الترجيحبيفالقراءات"قديـالكجكد،كقد نشأمعاختياراألئمةلمقراءات،كاالختيارجزء

الترجيحمبنياعمىعمةمعينة،دعتذلؾإلىىذااالختيارأك
مفالترجيح،كغالبامايككفاالختيارك
ن
ن

الترجيح"(ُ) ،إذكافأىؿاالختيارالذيفيختاركفقراءاتيـ،كفؽالشركطالثبلثة،كمنياالعربية،إذقاؿ
أبكمحمداليزيدم(تَِِىػ)":كافأبكعمرككقدعرؼالقراءات،فقرأمفكؿقراءةبأحسنيا،كبما

ابمغومفلغةالنبي – صمىاهللعميوكسمـ،-كجاءتصديقوفيكتاباهلل–
يختارالعرب،كمم
َّ
ٍّ

َّ
عزكجؿ–"(ِ) .

َّ
أصكؿ،كىكسَّنةالعمماءبمايتبيَّفليـمفأدلة،أكفي
لالباحثأف الترجيحلوقكاعدك
كير
ي

َّ
ٍّ
مفكجكدمرجح،كقدحدثىذاالترجيحمف
ايات،كعدـإمكافالجمعبينيما،فبلبد
حاؿتعارضالرك

العمماءفيالقراءات،كيبدك–كاهللأعمـ– َّ
أفالترجيحبيفالقراءاتالقرآنيةالمتكاترةيجكز،مفجية:

اد،بشرطأف
كضكحمعناىا،أكقربيامفالمشيكركالفصيحفي المغة،كقكةداللتياعمىالمعنىالمر
ٍ
يمتزـ المرجٍّح الشركط المعمكؿ بيا في أصكؿ الترجيح كقكاعده ،كمنياَّ :
أال يقمٍّؿ مف شأف القراءة

َّ
ل،أكيغض منيا،حتىيكاديسقطفيترجيحوالقراءةاألخرل،ك َّأال يككففيأسمكبالمرجٍّح
األخر
القراءةأك القارئ ،ككصفيا بالقبح،أكالرداءة،أك كصؼ القارئبالجيؿ ،عدـ
سكءأدب،فيجرح 

َّ
كافيعمـأف ىذهالقراءةمتكاترةكمتيقفٌّ مفذلؾ–
إف
الدر
ن
ايةمثبل،فيككفصاحبىذااألسمكب–  ٍ
االمحظكر،متعرضالممبلمة،كيصحالتشنيععميو،كيستحؽالعقكبةالبلزمة .
تكب
ن
مر ن



(ُ(شرحمقدمةالتسييؿ:صِْْ 
(ِ(جامعالبياف:صِٓ .
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المبحث الثالث :النحو والداللة
َّ
إفعمـالنحكقدبدأمفمنطمؽعظيـ،كىكالسعيلفيـمعانيالقرآفالكريـ،كمعرفةأساليب

اكيبو،ككيفيةإسنادع ىمدهكفضبلتو،كمعرفةمراتب
التعبيرعفتمؾالمعاني،مفخبلؿطرائؽبناءتر
ي

األلفاظفيالكبلـ،كمنازؿالحركؼ .

َّ
يرلجميكرالنحكييف(ُ)  َّ
المعنى؛ألف المعانيقدتختمؼ
أف ىناؾعبلقةكثيقةبيفاإلعرابك

باختبلؼالحركات،فيـيجعمكفعبلماتاإلعراب– حركفناكحركات– تدؿ عمىالمعانيالمختمفة،
عًدـ اإلعراب الستيب ًي ىـ المعنى ،كخفيت الداللة(ِ) ،كىذا ما يؤكده مكي بقكلو" :إذ بمعرفة
بحيث لك ي
حقائؽاإلعرابتيعرؼأكثرالمعاني،كينجمي اإلشكاؿ،فتظيرالفكائد،كيفيـالخطاب،كتصح معرفة
حقيقةالمراد"(ّ) .

كيرلعبدالقاىرالجرجاني(تُْٕق)"أفاأللفاظمغمقةعمىمعانيياحتىيككفاإلعراب
ىكالذميفتحيا،ك َّ
أف األغراضكامنةفيياحتىيككفىكالمستخرجليا،كأنوالمعيارالذماليتبيَّف
نقصافكبلـأكرجحانوحتىيعرضعميو"(ْ) .
ي
مم َّ
أف اإلعرابكالمعنىعنصرافمتبلزماف،ك َّ
اتقدـ–  َّ
أف حركاتاإلعرابإشارات
يتَّضح–  َّ
تضيء الطريؽ لممعنى الذم يريده المتكمـ ،كيستدؿ عمى الصمة الكثيقة بيف اإلعراب كالمعنى مف
كجييف(ٓ) :
َّ
آنيةالمتعددةالتيقيرئبياالقرآفالكريـ،ككافلكؿمنياتكجيوفيمعاني
أحدىما:ىذهالقراءاتالقر
ابإالمفخبلؿكتبإعرابالقرآفالكريـ،
اآلياتالتيقرئبيا،إذ"لـتيعرؼظاىرةالتكسعفياإلعر ٌ
ابيبيفمعناىا(ٕ) .
ككتبالقراءات"(ٔ)،فعندماتككفاآليةمشكمةفاإلعر ٍّ
َّ
ػ)إلىأف ىذهالحركاتجيءبيالمسرعةفيالكبلـ،كلمتخمصمفالتقاء
(ُ( ذىبأبكعميمحمدبفالمستنيرالمعركؼبقطرب(تَِٔى
الساكنيفعنداتصاؿالكبلـ،كحجتوفيذلؾ:أنؾقدتجدفيكبلميـأسما ءمتفقةاإلعرابمختمفةالمعاني،كأسماءمختمفةاإلعرابمتفقة
المعاني .
ينظر:اإليضاحفيعمؿالنحك،أبكالقاسـعبدالرحمفبفإسحاؽالزجاجي(تَّْىػ)،تحقيؽ:د.مازفالمبارؾ،دارالنفائس،بيركت،
طُّّٗٗ،ىػُٕٗٗ-ـ:صَٕ .
(ِ(ينظر:الخصائص،جُ،ّٓ:كاإلتقاف،جِ،ِٖٓ:جْ .ُِّ:
(ّ( مشكؿإعرابالقرآف،أبكمحمدمكيبفأبيطالببفحمكشالقيسي(تّْٕىػ)،تحقيؽ:أ.د.حاتـصالحالضامف،دارالبشائر
لمطباعةكالنشركالتكزيع،دمشؽ،طُُِْْ،ىػََِّ-ـ،جُ .َُُ:

(ْ( دالئؿاإلعجاز،أبكبكرعبدالقاىربفعبدالرحمفبفمحمدالجرجاني(تُْٕىػ،أكْْٕىػ)،قرأهكعمَّؽعميو:أبكفيرمحمكدمحمد
شاكر،الناشر:مطبعةالمدني،مصر،كدارالمدني،جدة،طُُّّْ،ىػُِٗٗ-ـ:صِٖ .
(ٓ( المعنىكاإلعرابعندالنحكييفكنظريةالعامؿ،د.عبدالعزيزعبدهأبكعبداهلل،منشكراتالكتابكالتكزيعكاإلعبلفكالمطابع،طرابمس–
ليبيا،طُُُّٗ،ىػُِٖٗ-ـ:صِٓ .
(ٔ( أمالي ابف الشجرم ،أبك السعادات ىبة اهلل عمى بف محمد بف حمزة الحسني العمكم (تِْٓىػ) ،تحقيؽ كدراسة :د .محمكد محمد
الطناجي،الناشر:مكتبةالخانجيبالقاىرة،طُُُّْ،ىػُِٗٗ-ـ،مقدمةالمحقؽ،جُ .َٕ:
(ٕ(إعرابالقرآف،جُ .ِْْ:
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كاآلخر:كجكدأساليباليتَّضحمعناىاإالباإلعراب،مثؿ:أعافالصديؽصديقو،كاستشارالرئيس

ٍّ
أف يباشرهالفاعؿ
مرءكسو،كأنقذالك
الدالكلد،كىكذامفكؿجممةفعميةبنيتعمىفعؿمتعد يصح ٍ

كالمفعكؿ،كالسبيؿلمتفرقةبينيماإالباإلعراب،مالـتكفقرينةلفظية،أكعقميةتدؿعمىذلؾ .
كىناؾ قرائف أخرل تساىـ في اإلبانة عف المعنى كايضاحو ،عندما تتخمَّؼ قرينة اإلعراب،

كليسذلؾحكراعمىاإلعراب،كىذهالقرائف:لفظية،كمعنكيةأشارإلييامفالقدماءابفجني(ُ)كمف
ن

المحدثيفالدكتكرتماـحساف(ِ) .

كيستضيء النحاة بالمعنى قبؿ اإلعراب؛ َّ
ألف اإلعراب فرع المعنى ،كىك خادـ لممعاني(ّ)،

كتابعليا،كا َّفإعرابالقرآفالكريـيحتاجإلىرجؿبصيربالمعانيالقرآنيةبصرهبالصناعةالنحكية؛

لكيبلتزٌؿقدمو،أكيش ٌذمنوشيءىناأكىناؾ؛لذلؾكافعمىالناظرفيكتاباهلل،الكاشؼأس ارره

مركبا(ْ)قبؿ اإلعراب؛ فإنو فرع المعنى"(ٓ) ،كيجب
مفردا كاف أك
أف يعربو
ن
أف يفيـ معنى ما يريد ٍ
" ٍ
ن
مراعاةصحةالمعنىفيالصناعةالنحكية،كجريوعمىالقكاعدالنحكيةالمعركفة .

لمنحاةاألكائؿ

ابشاغبل
فالمعنىىكالذميحكـعمىاإلعراب،كيسيطرعميو،فمـيكفاإلعر
ن

َّ
ايركفأف استقامةالمعنى
بقدرماكافيشغميـبيافالتركيب،كمايحمموفيطياتومفمعنى،ككانك

َّ
جعمىالسمتالمألكؼ؛فإف ذلؾإلرادةمعنىمعيف،
أىـ مفاستيفاءاإلعراب،كاذاكافىناؾخرك
كليسشيءيضطركفإليوإالكىـيحاكلكفبوكجينا"(ٔ) .
كماأشارإلىذلؾسيبكيوبقكلو":
ي

كقاؿ ابف جنيَّ " :
فإف العرب قد تحمؿ عمى ألفاظيا لمعانييا حتى تفسد اإلعراب لصحة

(ٕ)
،كىذايعنيأف العبلقةبيفاإلعرابكالمعنىكثيقة،ك َّ
َّ
أف صناعةاإلعرابدائرةمعالمعنى
المعنى"

كآلةكضكحو،ك َّ
أف النحاةاليعدكفكراءاإلعرابإالبمقدارماييدفكفمففقوالمعنى،إالأنوقد

يتجاذبالمعنىكاإلعرابالشيءالكاحد،كالمتمسَّؾبوصحةالمعنى(ٖ) .

أف يتكافؽ اإلعراب مع معيكد العرب بالخطاب؛ َّ
ألف "الكبلـ إذا تينكزع في تأكيمو،
كيجب ٍ
ً
ه،مالـتأت حجةمانعةمف ذلؾيجب
فحمموعمىاألغمباألشيرمفمعناهأحؽكأكلىمفغير
(ُ( ينظر:الخصائص،جُ، ّٓ:كالعبلمةاإلعرابيةفيالجممة بيف القديـكالحديث،د.محمدحماسةعبدالمطيؼ،دارغريبلمطباعة
كالنشركالتكزيع،القاىرة(،د.ط)ََُِ،ـ:صُِٓ .ُِٔ،
(ِ(ينظر:المغةالعربيةمعناىاكمبناىا،د.تماـحساف،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،طُِٕٗٗ،ـ:صُُٗ–ُِّ .
(ّ(الدرالمصكف،جْ .ّْٕ:
(ْ(مغنيالمبيب،جٔ .ٕ:
(ٓ(البرىاف،جُ،َِّ:كاإلتقاف،جِ .ِٖٔ:
(ٔ( الكتاب،جُ .ِّ:
(ٕ( المحتسب في تبيٍّيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني (تّّٗىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُُْٗىػُٖٗٗ-ـ،جِ .ِٓٔ:
(ٖ( ينظر:الخصائص،باب":بيفتقديراإلعرابكتفسيرالمعنى" ،جّ،ِٖٓ،ِْٖ:كباب"التفسيرعمىالمعنىدكفالمفظ"،جَِّٔ:
–ِْٔ،كاإلتقاف،جِ .ِٗٓ:
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آفبغيرعرفوالخاصبو،كالمعيكدمفمعانيوالتيالتميؽ
التسميـليا"(ُ)،ككذلؾيجكزتفسيرالقر
ي
َّ
بو؛ألف معانيالقرآفأجؿ المعانيكأعظمياكأفخميا"،فبليجكزحمموعمىالمعانيالقاصرةبمجرد
االحتماؿالنحكماإلعرابي"(ِ) .
يصكركف المعنى في عبارة
كقد حرص النحاة كؿ الحرص عمى المعنى كاإلعراب ،فكانكا
ٌ

تستكفيشركطالصحةالمغكيةكالنحكية،مفخبلؿتحميميـلمنصالقرآني،كقديتراجعالنحكمنفسو
ع،كىذاماصرحبوالعزابفعبد
عفمقتضياتصناعتو،مراعاةلمقتضياتالمعنىالمتعمٍّؽبالشر
َّ

قدي ٍّ
قدرالن حاةمايقتضيوعمـالنحك،كلكفيمنعمنوأدلةشرعية،فيترؾذلؾالتقدير،
السبلـبقكلو ":ي
؛ألفالتخريجاإلعرابيالمكافؽألدلةالشر َّ
ٍّ
رتقديراآخريميؽبالشرع"(ّ) َّ
عمقدـعمىغيره .
كيقد
ن

كالحاصؿ أنَّو ال غنى ٍّ
لكؿ مف الجانبيف :النحكم كالداللي عف اآلخر" ،فكما يمد العنصر

الداللي بالمعنى األساسي لمجممة الذم يساعده عمى تمييزه كتحديده ،يمد العنصر الداللي العنصر
النحكمكذلؾببعضالجكانبالتيتساعدهعمىتحديدهكتمييزه،فبيفالجانبيفأخذكعطاء،كتبادؿ

تأثيرممستمر"(ْ) .

َّ
اليجكزإغفاؿالسياؽ؛ألف سياؽالكبلـيعطيداللةصحيحةلممعنى،كانتزاعالكبلـعف
ك

يحمؿ
سياقوقديفسدالمعنى؛لذايستفادمفالسياؽفيالمكاطفاالحتمالية"،
ٍ
فالقاعدةفيذلؾ:أف ي
ي

الي َّ
قدر
القرآفعمىأصحالمعاني،كأفصحاألقك
اؿ،فبليحمؿعمىمعنىضعيؼ،كاللفظركيؾ،ك ي
ي
فيومفالمحذكفاتإالأحسنيا،كأشدىامكافقةكمبلءمةلمسياؽ"(ٓ) .

كقاؿ الدىمكم (تُُٕٔق)" :كقد كقع خم هؿ عجيب كتدافعه في نحك القرآف الكريـ ،كىك َّ
أف

امذىبسيبكيو،فيؤكلكفكؿماخالؼمذىبوميماكافالتأكيؿبعيداغير
طائفةمفالمفسريفاختارك
ن
مستساغ،كىذااليصحعندم،بؿيجباألخذباألكلىكاألكفؽبالسياؽسكاءكافؽمذىبسيبكيو،أك

مذىبالفراء"(ٔ) .

(ُ( جامعالبيافعفتأكيؿآمالقرآف،أبكجعفرمحمدبفجريرالطبرم(تَُّق)،تحقيؽ :د.عبداهللبفالحسفالتركي،بالتعاكفمع:
مركز البحث كالدراسات العربية كاإلسبلمية بدار ىجر ،الناشر :دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،القاىرة ،طُُِِْ ،ق -
ََُِـ،جٗ .ِٖٗ:
(ِ( بدائعالفكائد،ابفقيٍّـالجكزية:أبكعبداهللمحمدبفأبي بكربفأيكب(تُٕٓىػ)،تحقيؽ:عميبفمحمدالعمراف،دارعالـالفكائد،
مكةالمكرمة،طُُِْٓ،ىػ،جّ .ٖٕٕ:
(ّ( مجازالقرآف:صُّٓ .
(ْ( النحككالداللةمدخؿلدراسة المعنىالنحككالداللي،د.محمد حماسةعبدالمطيؼ،دارالشركؽ،القاىرة،طَُُِْ ،ىػَََِ -ـ:
صُُّ .
(ٓ( مجاز القرآف :صُّٓ ،كينظر :عمـ إعراب القرآف" تأصيؿ كبياف"  ،د .يكسؼ بف خمؼ العيساكم ،دار الصيمعي لمنشر كالتكزيع،
الرياض،طُُِْٖ،ىػََِٕ-ـ:صِْٓ .
(ٔ( الفكز الكبيرفيأصكؿالتفسير،كلياهللأحمدبفعبدالرحيـالدىمكم (تُُٕٔىػ)،نقمو إلىالعربية :سممافالحسيني الندكم،دار
البشائراإلسبلمية،بيركت،طَُِْٕ،ىػُٖٕٗ-ـ:صُُٔ .
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كقد استفاد النحاة مف النظر في سياؽ اآلية؛ لتقكية إعراب ما ،أك تكجييو في ترجيح

المحتمبلت(ُ)؛ َّ
ألف النص القرآني مرتبط بالسياقيف :المغكم ،كالخارجي المذيف يسيماف في استنباط
،كيسيـبعضوفيتفسيربعضواآلخر،كيسيـ
متكامؿ،يكمؿبعضوبعضا
اد،فيكنص
المعنىالمر
ٌّ
ي
ن
فيتفسيرهظركؼخارجةعفالنصكالسنةالنبكية،كأسبابالنزكؿ،كالناسخكالمنسكخ،كغيرىا .

كقد تكسَّع النحاة في الكجكه اإلعرابية في اآليات القرآنية؛ الرتباطيا بسياؽ الكبلـ ،كتكجيو

ٍّ
مإليو،كتستقيـبواآلية،كقديعترضعميو
اءهمعنىيؤد
ابإال ككاف كر
المعاني،فمامفرأمأكإعر ٌ
ي
مفنحاةآخريف،كىذايرجعإلىطبيعةالقرآفمفجية،كطبيعةالنحاةأنفسيـمفجيةأخرل،حيث

(ِ)
َّ
إلىأفكثرةاختبلؼالنحكييففيإعرابالقرآفمرجعوأمراف،ىما :
ذىبأحدالمحدثيف

اميوكمقاصده،فاحتمؿكثيرامفالمعاني،
طيعأحدأف يحيطبكؿمر
ُ -أسمكبالقرآفمعجز،اليست
ٍ
ن
ككثيرامفالكجكه.
ن
ِ -يحتفظ النحاةألنفسيـبحريةالرأم ،كانطبلؽالفكر ،فبل يعرفكفالحجرعمىاآلراء ،كال تقديس
رأمالفردميماعمتمنزلتو.

أف نغفؿ َّ
أف جميرة المعربيف كالنحكييف "تختمؼ قدراتيـ العقمية كالمغكية ،كما تتبايف
كال يمكننا ٍ

مككناتيـالثقافية،فيـيقفكفأماـالنصالكاحد(اآليةالقرآنية)مكاقؼتتقارب،أكتتباعدفيقميؿأك
ٌ
كثير،ككؿلوإعرابولمكصكؿإلىغايةمعنية"(ّ) .

ىـممفيعنكفبالمعاني،كبيافكجييا
ك
الخبلصة:أنناحيثمايممناكجكىنافيكبلـالنحاةكغير َّ
َّ

مف الصناعة النحكية ،كجدنا حديثيـ عف اإلعراب كالمعنى ،كالعبلقة بينيما حديثنا ينبئ عف فقو،
كبصربمعانيالكبلـكمعاقده،كقدظيرذلؾفياألكجواإلعرابيةالمختمفةفيالقراءةالقرآنيةالكاحدة،

ىاعمىأكجودالليةمتعددة .
مماترتَّبعميواالختبلؼفيتأكيؿىذهاآليةأكتمؾ،كتفسير
ٌ

فالنحكالعربيليسصناعةلفظيةجامدة،بؿىكمنيجفيتحميؿالخطاب،يقكـعمىرعايةالمعاني
كالدالالت،فيالتراكيب،كأحكاؿالكممات،كمكاقعالجمؿالعربية،فيكليسإعرابمفرداتفقط،أك

فمسفةعكامؿنحكيةبعيدةعفالمعنى،بؿىكنظريةلغكيةمتكاممةتجمعبيفصحةاإلعراب،
مماجعؿالمفسريفيعتمدكفعمى
كحصانةالمعنى،كيظيرذلؾجميافيالنصالقرآنيكقراءاتو؛ َّ
ن
(ْ)

النحاةفيالكشؼعفالمعاني،ككتابسيبكيوىكالمعكؿعميوفيذلؾكماذكرأبكحياف
َّ

.

(ُ(ينظر:مغنيالمبيب،جٔ،ِّٖ،ِِٖ:كاإلتقاف،جِ .ِِٗ،ُِٗ:
(ِ(دراساتألسمكبالقرآفالكريـ،ؽُ،جُ .ُْ،ُّ:
(ّ( إعرابالقرآفالكريـمفمغنيالمبيب،د.أيمفالشكا،دارابفكثير،دمشؽ–بيركت،طُُُْٔ،ىػُٗٗٓ-ـ:صَّ،كعمـإعراب
القرآف"تأصيؿكبياف":صَِْ .
( (4ينظر:البحرالمحيط،جُ.َُُ:
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الفصل األول
قضايا صوتية لها عالقة بالنحو ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :إسكان حركة اإلعراب :وفيه مطمبان:
 في االسم. -في الفعل.

المبحث الثاني :الوقف واإلعراب ،وفيه مطمبان:
 الوقف بالسكت. -الوقف عمى هاء السكت.
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المبحث األول :إسكان حركة اإلعراب

المطمب األول :في االسم:

 -1قال تعالى[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ](ُ).
القراءة :ق أر أبك عمرك[ :بارئْكم] بإسكاف اليمزة – بخالؼ عف الدكرم  ،-كىك الكجو األكؿ لو ،كق أر
الدكرم :باختالس كسرة الراء ،كىك الكجو الثاني لو ،كق أر الباقكف[ :ﮡ] بالكسرة (ِ).
التوجيه الصوتي:
أوالً – القراءة بالكسرة الظاهرة:
كحجة مف ق أر بالكسرة "أنو أتى بالكممة عمى أصميا ،كأعطاىا حقيا مف الحركات ،كما يفعؿ
بسائر الكالـ ،كلـ يستثقؿ تكالي الحركات؛ ألنيا في تقدير كممتيف :المضمر كممة ،كما قبمو كممة"(ّ).
ثانيا – القراءة باختالس الحركة:
ً

كطمبا لمتخفيؼ لثقؿ
لم ٍف اختمس الحركة فأنو كره كثرة الحركات في الكممة الكاحدة(ْ)،
ك ٌ
ن
الحجة ى
الكسرات(ٓ) ،كاختالس الحركة "لغة لمعرب في الضمات كالكسرات تخفيفنا ،ال ينقص ذلؾ الكزف ،كال
عرب ،كلما كاف تماـ الحركة مستثقالن لتكالي الحركات ككثرتيا ،كاإلسكاف بعيدان؛ ألنو يغيّْر
الم ى
يتغيَّر ي
اإلعراب عف جيتو ،فتكسَّط األمريف ،فاختمس الحركة ،فمـ يي ًخ َّؿ بالكممة مف جية اإلعراب ،كال ثقميا
مف جية تكالي الحركات ،فتكسَّط األمريف"(ٔ).
ثالثًا – القراءة بإسكان الهمزة:

طمبا لمتخفيؼ(ٕ)،
جاء تسكيف اليمزة في [بارئْكم]؛ كراىية لتكالي الحركات ،في كممة كاحدة ،ن
ً
ضد(ٖ).
كع ٍ
ضد ى
كع ي
ف يشبّْيت الكممة في ذلؾ بػ  :ىفخذ كفى ٍخذ ،ى
(ُ( سكرة البقرة.ْٓ/ِ :
(ِ( النشر ،جِ ،ُِّ ،ُِِ :كشرح طيّْبة النشر ،جِ ،ُٓٗ – ُٕٓ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ِّٗ ،ُّٗ :كالبدكر الزاىرة :صّٔ.
(ّ( الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕىػ) ،تحقيؽ :د .محيي الديف
رمضاف ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ( ،د.ط)ُّْٗ ،ىػ ُْٕٗ -ـ ،جُ.ِِْ :
(ْ( حجة القراءات :صٕٗ.
(ٓ( شرح اليداية ،جُ ،ُٔٔ ،ُٔٓ :كينظر :البياف في غريب إعراب القرآف ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد األنبارم (ت ٕٕٓىػ)،

تحقيؽ :د .طو عبد الحميد طو ،مراجعة :مصطفى السقا ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة( ،د.ط)ََُْ ،ىػ َُٖٗ -ـ ،جُ.ُِٕ :
(ٔ( الكشؼ ،جُ.ُِْ :
(ٕ( الحجة البف خالكيو :صٕٕ ،كالحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ الذيف ذكرىـ أبك بكر بف مجاىد ،أبك عمي
كدقَّقو :د .عبد العزيز رباح ،كأحمد
الحسف بف أحمد عبد الغفار الفارسي (تّٕٕىػ) ،تحقيؽ :بدر الديف قيكجي ،كبشير جكيجاتي ،راجعو ى
يكسؼ الدقاؽ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ ،جِ ،ٕٗ :كالمحتسب ،جُ ،ُٗٓ :كالبياف ،جُ.ْٔ :

(ٖ( ينظر :الكتاب ،جْ ،َِّ :كع از سيبكيو ىذه الميجة في الكتاب (جْ )ُُّ :إلى بكر بف كائؿ ،كأناس كثير مف تميـ ،كينظر :األصكؿ
في النحك ،ابف السراج :أبك بكر محمد بف سيؿ (ت ُّٔىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الحسيف الفتمي ،الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،بيركت ،طُُّْٕ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ ،جّ.ُٖٓ :
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قاؿ الميدكم" :كعمة إسكاف اليمزة ذكرىا اليزيدم عف أبي عمرك ،قاؿ :العرب تستغني بإحدل
الحركتيف عف األخرل" ،يريد بذلؾ أف الضمات كالكسرات تستثقؿ إذا تكالت(ُ).
كقاؿ السخاكم" :ككجو اإلسكافَّ ،
أف مف العرب ىم ٍف يجتزئ بإحدل الحركتيف عف األخرل.
كقد ع از الفراء(ِ) ذلؾ إلى بني تميـ ،كأسد ،كبعض النجدييف ،كذلؾ أنيـ يخففكف مثؿ
يأمركم](ّ) ،فيسكنكف الراء لتكالي الحركات"(ْ).
[ ْ
كذىب أبك عمي الفارسي(ٓ)إلى أنو أجرل المنفصؿ مف كممتيف يمجرم المتصؿ مف كممة(ٔ)،
فشبَّو ( ِرئكم)(ٕ) مف [ﮚ ] بػ " ً
فخذ" ،ك "إًبًؿ" عند تسكينيما.
كقراءة أبي عمرك بف العالء صحيحة كثابتة بالتكاتر عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كىي
دائرة عمى التخفيؼ ،كالذم حسَّف التسكيف "أف اليمزة حرؼ ثقيؿ ،كلذلؾ اجترئ عمييا بجميع أنكاع
التخفيؼ ،فاستثقمت عمييا الحركة ّْ
فقدرت ،كىذه القراءة تشبو قراءة حمزة – رحمو اهلل – في قكلو تعالى:
[ﯠﯡﯢﯣ](ٖ) فإنو َّ
سكف ىمزة [ﯡ] كصالن ،كالكالـ عمييما كاحد ،كالذم حسَّنو ىنا أف قبؿ

كسرة اليمزة راء مكسكرة ،كالراء حرؼ تكرير ،فكأنو تكالى ثالث كسرات"(ٗ).
كاختار سيبكيو(َُ) القراءة باختالس الحركة ،التي بمغتو عف أبي عمرك ،كلـ يذكر قراءة
اإلسكاف عنو ،لعميا لـ تبمغو كلـ يسمع بيا ،كاال ألشار إلييا.
كلـ ىي يقؿ سيبكيو" :إنما اختمس أبك عمرك ،فظنو الراكم َّ
سكف ،كلـ يضبط"(ُُ) ،أك ما تنقمو
بعض الكتب شبو ىذه العبارة (ُِ).

(ُ( شرح اليداية ،جُ.ُٔٓ :
(ِ( لـ أقؼ عميو في معانيو ،لعمو في كتب أخرل لو ،كلكف لمفراء رأم في إسكاف حركة اإلعراب في :معاني القرآف ،جُ ،ٖٖ :جِ،ُِ :
ُّ.ُّٕ ،
(ّ( سكرة البقرة ،ٕٔ/ِ :كشبيو.
(ْ( فتح الكصيد ،جّ ،ِّٔ :كاب ارز المعاني :صِّٔ ،كينظر :شرح طيّْبة النشر ،جِ ،ُٓٗ :كالنشر ،جِ ،ُِّ :كاإلتحاؼ ،جُ.ُّٗ :
(ٓ( الحجة ،جِ.َٖ ،ٕٗ :
(ٔ( ينظر :البحر المحيط ،جُ ،ّٔٓ :كالتذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓىػ) ،تحقيؽ:
د .حسف ىنداكم ،دار القمـ ،دمشؽ،طََُُْ :ىػ َََِ -ـ ،جُ ،ُِٔ :كالنشر ،جِ ،ُِّ :كركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ
كالسبع المثاني ،أبك الفضؿ السيد محمكد شكرم اآللكسي (تَُِٕىػ) ،الناشر :إدارة المطبعة المنيرية ،مصر ،كدار إحياء التراث العربي،
(د.ط)( ،د.ت) ،جُ.َِٔ :
(ٕ( كشؼ المشكالت كايضاح المعضالت في إعراب القرآف كعمؿ القراءات ،نكر الديف أبك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني
عماف ،األردف ،طُِِْٔ ،ىػ ََِٔ -ـ ،جُ.ُْٗ :
عمارَّ ،
(تّْٓىػ) ،تحقيؽ :د .عبد القادر عبد الرحمف السعدم ،الناشر :دار َّ
(ٖ( سكرة فاطر.ّْ / ّٓ :

(ٗ( الدر المصكف ،جُ.ّْٔ ،ّّٔ :
(َُ( الكتاب ،جْ.َِِ :
(ُُ( الدر المصكف ،جُ ،ِّٔ :كىذه العبارة تخمك مف جميع نسخ الكتاب.

(ُِ( ينظر :الحجة البف خالكيو :صٖٕ ،كشرح اليداية ،جُ ،ُٔٔ :كالتبياف في إعراب القرآف ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف

العكبرم (تُٔٔىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركائو( ،د.ط)ُّٗٔ ،ىػ ُٕٗٔ -ـ ،جُ:

ْٔ؛ كفتح الكصيد ،جّ.ِّٔ :

02

كالركاية باالختالس ىي المختارة عند بعض عمماء القراءات(ُ) ،فأيَّدىا شيخ القراء ابف

(ِ)
معتمدا عمى سيبكيو ،كأرجع ركاية االختالس ،أك القكؿ بو ىك الصحيح الذم يكافؽ الكثير
مجاىد
ن
(ّ)
مف كالـ العرب ،الذيف ال يسكنكف حركة اإلعراب ،ككذلؾ اختارىا ابف ميراف األصبياني

(تُّٖ ق) ،كنقؿ أبك شامة بعد اختياره ركاية االختالس كاستجادتو ليا ،ما قالو األئمة عف التسكيف

كاالختالس ،حتى قاؿ عف الناظـ اإلماـ الشاطبي" :قمت :ككاف الناظـ – رحمو اهلل – مائالن إلى ركاية
االختالس ،كىك الذم ال يميؽ بمحقؽ سكاه"(ْ) ،ككذلؾ ىي الركاية الجيدة عند ابف القاصح(ٓ).
كلـ ينكر سيبكيو اإلسكاف أصالن ،كحممو عمى فخذ كعضد ،كأجازه في الشعر(ٔ) ،كأنشد:
( ٕ)
ً
المئزر
كقد بدا ىى ٍن ًؾ مف
ير ٍح ًت كفي رجميؾ ما فييما
(ى ٍنؾ) كىك مرفكع؛ ألنو فاعؿ (بدا)(ٖ).
أسكف النكف مف ى
كأنشد قكؿ الراجز:

ً
ً
السفيف
أمثاؿ
بالد ّْك
قكـ
مت
إذا
ب َّ
ى
ى
صاح ٍ
جف يق ي
ٍ
اعكج ى
حذؼ الكسرة مف (صاحب) أراد يا صاحبي ،كحذؼ الياء ،كاكتفى بالكسرة – كحذفيا جيد –
الع َّكًـ
ي

( ٗ)

ثـ اضطر فحذؼ الكسرة(َُ) .كأنشد المرئ القيس:
و
مستحقب
أشرب غير
فاليكـ
ٍ

إثما
ن

مف

اهلل

كال

(ُُ)

كاغؿ

(ُ( ينظر :النحك ككتب التفسير ،جُ ،َْٕ ،َْٔ :كمنيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو :صَُْ – َّْ.
(ِ( السبعة :صُٓٓ.ُٓٔ ،
(ّ( المبسكط في القراءات العشر ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف األصبياني (تُّٖ ىػ) ،تحقيؽ :سبيع حمزة حاكمي ،مطبكعات مجمع
المغة العربية بدمشؽ( ،د.ط)َُْٕ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ :صُِٗ.
( (4إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع لإلماـ الشاطبي (تَٗٓق) ،أبك شامة عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي

(ت ٓٔٔق) ،تحقيؽ :إبراىيـ عطكة عكض ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) :صِّٔ.

(ٓ( سراج القارئ المبتدئ كتذكار المقرئ المنتيي ،ابف القاصح :أبك القاسـ عمي بف عثماف بف أحمد بف الحسف (تَُٖىػ) ،تحقيؽ :محمد
عبد القادر شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُِِْٓ ،ىػ ََِْ -ـ :ص ُْٕ.
(ٔ( الكتاب ،جْ ، َِْ ،َِّ :كشرح كتاب سيبكيو ،أبك سعيد الحسيف بف عبد اهلل بف المرزباف السي ارفي (تّٖٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد حسف
ميدلي ،كعمي سيد عمي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ ،جٓ ،ٕٓ ،ْٕ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،َٖ :كالخصائص،
جُ ،ٕٓ ،ْٕ :جِ ،َّْ ،ُّٕ :جّ ،ٗٔ ،ٗٓ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّّٔ :كالدر المصكف ،جُ.ّّٔ ،ِّٔ :
ب إلى األقيشر األسدم ،كالركاية فيو " :ير ٍح ًت كفي رجميؾ يعقَّالة"  ،ينظر .ديكاف األقيشر األسدم (المغيرة بف عبد
نس ي
(ٕ( البيت مف السريع ،كيي ى
اهلل تَٖىػ) ،صنعة :د .محمد عمي دقة ،دار صادر ،بيركت ،طُُٕٗٗ ،ـ :صٖٕ ،كنسبو أبكسعيد السيرافي (شرح كتاب سيبكيو ،جٓ:
ْٕ) إلى الفرزدؽ ،كبدكف نسبة في :المحتسب ،جُ ،ُٕٗ :كالبحر المحيط  ،جُ.ّٔٔ :
(ٖ( شرح أبيات سيبكيو ،أبك محمد يكسؼ بف أبي سعيد السيرافي (ت ّٖٓىػ) ،تحقيؽ :د .محمد عمي سمطاف ،دار العصماء ،دمشؽ ،طُ،
ُِْٗىػ ََُِ -ـ  ،جِ.ُّٗ :
(ٗ( البيت مف الرجز ،كينسب إلى أبي نخيمة ،ينظر :ضركرة الشعر ،أبك سعيد السيرافي :الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف (ت ّٖٔىػ)،
تحقيؽ :د .رمضاف عبد التكاب ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،طَُُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ :صَُِ ،كشرح أبيات سيبكيو ،جِ:
ّٖٗ ،كبدكف نسبة في :معاني القرآف لمفراء ،جِ.ُّٕ ،ُِ :
(َُ( شرح أبيات سيبكيو ،جِ.ّٖٗ :
(ُُ( البيت مف السريع ،كىك في ديكاف امرئ القيس ،كالركاية فيو" :فاليكـ أيسقى غير مستحقب" ،ينظر :ديكاف امرئ القيس ،تحقيؽ :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طَُٓٗٗ ،ـ :صُِِ ،كالكامؿ لممبرد ،جُ ،ُّٖ :األصكؿ البف السراج ،جِ.ّْٔ :
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أشرب" بالرفع(ُ).
أسكف "الباء" مف "أشرب" ،كالكجو أف يقكؿ " :ي
كذكر أبك سعيد السيرافي(ِ) كابف عصفكر(ّ)أف المبرد(ْ) ،كالزجاج(ٓ) أنك ار ما ركاه سػيبكيو مػػف
جكاز تسكيف حركة اإلعراب في الشعر ،كرككا" :كقد بدا ذاؾ مف المئزر" ك"إذا اعكججف قمت صا ًح
اشرب ،"...كقد أيَّد السيرافي
قكـ"" ،فاليكـ أيسقى غير مستحقب" ك"فاليكـ
َّ
ٍ

(ٔ)

سيبكيو في جكاز تسكيف

حركة اإلعراب لمضركرة الشعرية.
(ٕ)

أما المبرد
ك َّ

فإنو ال يجيز إسكاف حركة اإلعراب حتى في ضركرة الشعر ،كأنكر ركاية سيبكيو
(ٗ)

مدافعا عف سيبكيو ،كحمؿ النحاة
لألبيات السابقة؛ كتعقبَّو ابف جني(ٖ) عمى ذلؾ
ن
األبيات الشعرية عمى أنو إجراء لممتصؿ مف كممتيف مجرل المنفصؿ مف الكممة الكاحدة.
(َُ)

كنقؿ السيكطي

ما كرد مف ىذه

اختالؼ النحاة في جكاز حذؼ الحركة الظاىرة مف األسماء ،كاألفعاؿ

الصحيحة ،عمى ثالثة أقكاؿ:

(ُ( األصكؿ ،جِ ،ّٔٓ :كضركرة الشعر :صَُِ.
(ِ( ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جُ ،ِِِ :جٓ ،ٕٓ :كضركرة الشعر :صُِِ.
(ّ( ضرائر الشعر ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي (تٗٔٔىػ) ،تحقيؽ :السيد إبراىيـ محمد ،دار
األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طَُُٖٗ ،ـ :صٓٗ ،كفي (شرح الجمؿ) نسبو إلى المبرد فقط ،ينظر :شرح جمؿ الزجاجي" الشرح
الكبير" ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي (تٗٔٔىػ) ،تحقيؽ :د .صاحب أبك جناح ،ك ازرة األكقاؼ
العراقية( ،د.ط)ََُْ ،ىػ َُٖٗ -ـ ،جِ.ْٖٓ :
السرم (تُُّق) ،تحقيؽ :د .عبد الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت،
(ْ( ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،الزجاج :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف ٌ

طَُُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ ،جُ ،ُّٕ ،ُّٔ :جْ ،ِٕٓ :كاعراب القرآف ،جّ ،ّٕٖ :كالمحتسب ،جُ ،ُٕٗ ،ُٗٔ :كالخصائص ،جُ:
ٕٓ ،جِ.ُّْ :
(ٓ( يبدك أف الزجاج لـ ينكر ركاية سيبكيو ،كانما نقؿ ركاية المبرد كاستجادىا؛ ألنو الثابت في المغة (معاني القرآف كاعرابو ،جُ،ُّٕ ،ُّٔ :

جْ ،)ِٕٓ :كأنو يؤيد سيبكيو كالخميؿ المذيف ال يجيزاف إسكاف حرؼ اإلعراب إال في اضطرار (معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،)ْٖ :كلك أنو
ينكر ذلؾ لذكره أبك جعفر النحاس الذم نقؿ ركاية المبرد عف الزجاج (إعراب القرآف ،جّ.)ّٕٖ :
(ٔ( شرح كتاب سيبكيو ،جٓ ،ٕٓ :كضركرة الشعر :صُِْ.
(ٕ( الكامؿ ،جّ ،َُْٗ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جِ ،ُِٕ :كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ
(تْٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .رجب عثماف محمد ،مراجعة :د .رمضاف عبد التكاب ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ،
جِ.َٖٓ :
(ٖ( ينظر :الخصائص ،جُ ،ٕٓ :كالمحتسب ،جُ.ُٕٗ ،ُٗٔ :
(ٗ( الحجة لمفارسي ،جِ ،َٖ ،ٕٗ :كالخصائص ،جِ ،َّْ ،ّّٗ :جّ ،ٗٔ ،ٗٓ :كأمالي ابف الشجرم ،جِ ،ِّٓ :كشرح جمؿ
الزجاجي ،جِ ،ٖٓٓ – ِٖٓ :كضرائر الشعر :صّٗ ،ٕٗ ،ٗٔ ،كالبحر المحيط ،جُ ،ّٔٔ ،ّٔٓ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جِ،ُِٔ :
ُِٕ  ،كشرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب ،أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ األنصارم( ،تُٕٔىػ) ،كمعو كتاب :منتيى األرب
بتحقيؽ شرح شذكر الذىب ،تأليؼ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الطالئع لمنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ََِٗ ،ـ :صَِْ .كالمذىب
الصحيح عند الشيخ محيي الديف عبد الحميد مذىب المبرد.
(َُ( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،كاألستاذ عبد السالـ محمد
ىاركف (شارؾ في تحقيؽ الجزء األكؿ) ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت( ،د.ط)ُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ ،جُ.ُٖٕ ،ُٖٔ :
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أحدىا :الجكاز مطمقنا كعميو ابف مالؾ(ُ) ،كأجازه – مف قبؿ – الفراء(ِ) ،كأبك عمي الفارسي(ّ) ،كالثاني:
المنع مطمقنا في الشعر كغيره ،كعميو المبرد ،كالثالث :الجكاز في الشعر ،كالمنع في االختيار ،كعميو

الجميكر.

قاؿ أبك حياف :كاذا ثبت نقؿ أبي عمرك ،كأف ذلؾ لغة تميـ ،كاف حجة عمى المذىبيف(ْ).

موقف النحاة من قراءة أبي عمرو باإلسكان:

ضح مما سبؽ َّ
أف سيبكيو لـ ينكر اإلسكاف في حركة اإلعراب ،كلـ يذكر عف أبي عمرك إال
يتَّ ي
أما ٌادعاء أحد الباحثيف المحدثيف(ٓ)بأف سيبكيو أنكر اإلسكاف في اآلية
ركاية االختالس التي بمغتو ،ك َّ
فيذا محض افتراء يسقط أماـ البحث العممي الدقيؽ ،كما زعمو ىذا الباحث "جاء نتيجة فيـ كالـ

شعر ،...كحممو عمى
سيبكيو عمى غير كجيو الصحيح ،فسيبكيو لـ ينكر اإلسكاف ،بؿ أجازه ،كأنشد لو نا
"فخذ  ،كعضد" ،كجممة ما في األمر أنو يشير إلى أنو قميؿ ،كال يشير إلى أنو غير فصيح"(ٔ) ،كليس

بأف "سيبكيو برأيو ىذا َّ
بصحيح ما ٌادعاه باحث آخر َّ
يتحدل أئمة القراءات ،كبخاصة الذيف رككا عف
أبي عمرك ركاية مباشرة"(ٕ).
قكـ أنيا
كطعف األخفش في قراءة أبي عمرك باإلسكاف ،ككصفيا بالغمط ،إذ قاؿ" :كقد زعـ ه
تجزـ ،كال أرل ذلؾ إال غمطنا منيـ ،سمعكا التخفيؼ ،فظنكا أنو مجزكـ ،كالتخفيؼ ال يفيـ إال بمشاىدة،

كال ييعرؼ في الكتاب"(ٖ) ،كلكف األخفش استدرؾ عمى نفسو(ٗ) ،فأجاز اإلسكاف ،كحممو عمى التخفيؼ
أحس بضعؼ ىذا التشبيو بيف التخفيؼ باإلسكاف في
كما في بنية الكممة لكثرة الحركات ،كيبدك أنو َّ
(ُ( شرح التسييؿ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجيَّاني (تِٕٔىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف السيد ،كد .محمد بدكم
المختكف ،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف ،القاىرة ،طَُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ ،جُ ،ٖٓ ،ٕٓ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جِ،ُِٓ :
ُِٔ ،كتمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد ،ناظر الجيش :محب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد (تٖٕٕىػ) ،تحقيؽ :أ.د .عمي محمد فاخر،
كزمالئو ،الناشر :دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،طُُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ ،جُ.َّّ – َُّ :
(ِ( معاني القرآف ،ج.ُّٕ ،ُّ ،ُِ ،ِ :
(ّ( الحجة ،جِ.ْٖ – ٕٗ :
(ْ( التذييؿ كالتكميؿ ،جِ.ُِٕ :
نقال عف :النحك ككتب التفسير،
(ٓ( ىك الدكتكر أحمد مكي األنصارم في كتابو :سيبكيو كالقراءات" دراسة تحميمية معيارية " :صْٕ ،ٕٓ ،ن

جُ ،َْٕ :كمنيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو :صّٕٗ.ّٖٗ ،

(ٔ( ما فيـ عمى غير كجيو مف كتاب سيبكيو ،د .صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريـ ،دار الطباعة المحمدية ،القاىرةَُْٔ ،ق -
ُٖٔٗـ :صُٗٔ – َُٕ.
(ٕ( أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي" أبك عمر بف العالء"  ،د .عبد الصبكر شاىيف ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طَُُْٖ ،ىػ
 ُٕٖٗـ :صّْٔ ،كلـ ّْيكمؼ د .عبد الصبكر شاىيف نفسو عناء الرجكع إلى الكتاب لسيبكيو؛ ليتأكد مف ذلؾ أف سيبكيو لـ يذكر ركاية
اإلسكاف ،بؿ اعتمد الباحث عمى نقمو عف أبي عمي الفارسي.
(ٖ( معاني القرآف ،األخفش األكسط :أبك الحسف سعيد بف مسعدة (تُِٓىػ) ،تحقيؽ :د .ىدل محمكد قراعة ،الناشر :مكتبة الخانجي
بالقاىرة ،طُُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ جُ.ٗٗ :
عماف ،األردف ،طََُِٖ ،ـ:
(ٗ( ينظر :لغات القبائؿ في كتب إعراب القرآف كمعانيو ،د .إسماعيؿ محمكد منيزؿ القياـ ،دار الحامدَّ ،

صُّٔ – ُّٖ.
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اءت
عيف الكممة كبيف الـ الكممة التي تككف مكضع اإلعراب ،فقاؿ" :كسمعت مف العرب مف يقكؿ " :ىج ٍ
ير يسٍمنا"(ُ) ،جزـ الالـ ،كذلؾ لكثرة الحركة" ،ثـ أكرد خمسة شكاىد شعرية(ِ) ،ثالثة منيا مف شكاىد
سيبكيو ،كلكنو ذىب إلى أف إسكاف الالـ في "رسمنا" عمى اإلدغاـ ،فقاؿ" :كيككف "رسمنا" عمى اإلدغاـ،

يدغـ الالـ في النكف ،كيجعؿ فيو غنة"(ّ).
ككصؼ المبرد

(ْ)

القراءة باإلسكاف بأنيا "لحف ال يجكز في كالـ كال شعر؛ ألنيا حرؼ

اإلعراب"(ٓ) ،كأنكر عميو ذلؾ أبك حياف(ٔ) ،كابف الجزرم(ٕ) ،كاتَّيمو السميف الحمبي بالجيؿ بأشعار

العرب(ٖ)َّ ،
كتمنى عميو أف يككف قد "اقتدل بسيبكيو في االعتذار عف أبي عمرك ،كفي عدـ الجرأة
عميو"(ٗ).

كقد اقتفى كثير مف النحاة – رحميـ اهلل – أثر النحكييف الذيف يركف عدـ جكاز تسكيف حركة

ردكا ىذه القراءة المتكاترة ،معتمديف في ذلؾ عمى ركاية االختالس التي نقميا
اإلعراب ،كبالتالي ٌ
ردىا الزجاج(َُ) ،كذىب إلى أنو ال
سيبكيو ،ك أركا أف سيبكيو أضبط لما ركل عف أبي عمرك؛ لذلؾ ٌ

كجو لإلسكاف ،كال ينبغي أف يق أر [ﮡ] إال بالكسر ،كتابعو عمى ذلؾ أبك منصكر األزىرم(ُُ)،

كذىب إلى أف ذلؾ ال يجكز ٌإال في اضطرار الشعر ،كال يجكز في القرآف ،كاختار قراءة االختالس،

يطكع لو لساف أبي عمرك؛ ألف صيغة لسانو
كقاؿ
ن
مادحا أبا عمرك "كليس كؿ لساف يطكع ما كاف ٌ
صارت كصيغة ألسنة العرب الذيف شاىدىـ ،كألؼ عادتيـ"(ُِ).
كجكز أبك عمي الفارسي تسكيف حرؼ اإلعراب لتكالي الحركات ،ك َّ
احتج لو ٌإال أنو ذىب إلى
َّ

أف االختالس مستقيـ حسف ،كمف ركل عف أبي عمرك اإلسكاف ،كقد جاء ذلؾ في الشعر ،فمعمو َّ
ظف

(ُ( [ﯖ ﯗ][ .سكرة ىكد ،]ٕٕ ،ٔٗ /ُُ :ك[سكرة العنكبكت ،]ّّ ،ُّ /ِٗ :كالقراءة المتكاترة برفع الالـ.
(ِ( معاني القرآف ،جُ.ََُ ،ٗٗ :
ثانيا.
(ّ( معاني القرآف ،جُ ،ََُ :كىذا ما ييعرؼ باإلدغاـ الكبير ،الذم تحذؼ فيو حركة الالـ ،فتسكف أكنال ،ثـ تدغـ في النكف ن
(ْ( لـ أقؼ عميو في :المقتضب ،أك الكامؿ.
(ٓ( إعراب القرآف ،جُ ،ِِٔ :كالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي (تُْٓىػ) ،تحقيؽ:
الرحالة الفاركؽ ،كزمالئو ،مطبكعات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر ،طُِِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ ،جُ.ُِْ :
(ٔ( البحر المحيط ،جُ.ّٔٓ :
(ٕ( النشر ،جِ.ُِّ :

حؽ المبرد ،فيك لـ ً
(ٖ( الدر المصكف ،جُ ،ِّٔ :كيرل الباحث أف ىذه العبارة لكبيرة في ّْ
يرك إال ما سمعو مف األشعار التي كردت دكف
تسكيف حرؼ اإلعراب.
(ٗ( السابؽ ،جُ.ّْٔ :
(َُ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ِّْ ،ُّٕ ،ُّٔ :جّ ،ْٖ :جْ.ِٕٔ ،ِٕٓ :
(ُُ( معاني القراءات ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم (تَّٕىػ) ،تحقيؽ :د .عيد مصطفى دركيش ،كد .عكض بف حمد القكزم ،دار
المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُُِْ :ىػ ُُٗٗ -ـ ،جُ.ُُٓ ،َُٓ :
(ُِ( السابؽ ،جُ.ُُٓ :
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إسكانا(ُ) ،فيك ّْ
متابعا في ذلؾ ابف مجاىد ،كتابعو عمى
يرجح االختالس في ىذه القراءة،
االختالس
ن
ن
ذلؾ ابف أبي مريـ(ِ).
كذىب ابف جني إلى أف نسبة اإلسكاف إلى أبي عمرك خطأ في ضبط الركاية؛ ألنو يثؽ بركاية

ؤت القكـ في ذلؾ
سيبكيو ،إذ قاؿ" :كىك أضبط ليذا األمر مف غيره مف القراءة الذيف رككه
ساكنا ،كلـ يي ى
ن
مف ضعؼ أمانة ،لكف أيتكا مف ضعؼ دراية"(ّ) ،كعمَّؽ عمى ذلؾ أحد الباحثيف المحدثيف بقكلو" :كما

أظف َّ
ُّ
اما عميو أف
أف دافع ابف جني إلى ىذا إال استمساكو بما أرسى سابقكه مف قكاعد ،كاف يرل لز ن
يدافع عنيا"(ْ).

كذىب أبك زرعة إلى أف القراءة باإلشباع ىي الصكاب؛"ليكفَّى كؿ حرؼ حقَّو مف

اإلعراب"(ٓ) ،كأنكر ابف إدريس(ٔ)ركاية اإلسكاف ،كما ركم عف أبي عمرك مف ذلؾ حسبو غمطنا في

العبارة ،كانما أبك عمرك كاف يختمس الحركة كما بيَّنو سيبكيو ،كاالختالس "مذىب مشيكر في العرب،

فأما الجزـ فال كجو لو"(ٕ).
َّ
كرأل مكي

(ٖ)

أف حذؼ اإلعراب إنما يجكز في الشعر ،كال يحمؿ القرآف عمى ما يجكز في

الشعر؛ ألف اإلسكاف إخالؿ بالكالـ كتغيير لإلعراب ،فيك بعيد ضعيؼ.

كنقؿ ابف الباذش عف أبيو أبي الحسف (تِٖٓق) قكلو" :ركايتيـ عف اليزيدم اإلسكاف إنما

ىك تجُّكز في العبارة ،أك تحصيؿ لمفرؽ بيف االختالس كاإلسكاف ،كالكجو ُّ
رد مذىب أبي عمرك إلى ما

تقرر عنو في الكتاب"(ٗ) ،أم :كتاب سيبكيو.
َّ

ككجَّو الباقكلي قراءة اإلسكاف ،كلكنو قاؿ" :كالكجو االختالس ،دكف اإلسكاف عنو"(َُ).

ىكيرَّد عمى ىم ٍف زعـ أف إسكاف حركة اإلعراب ال يجكز؛ ألنيا جاءت لمداللة عمى المعنىَّ ،
فإف
قكلو ليس بمستقيـ؛ ألف حركة اإلع ارب قد تحذؼ في مكاضع ،منيا :الكقؼ ،كمنيا األسماء كاألفعاؿ

(ُ( الحجة ،جِ.ْٖ :

َّ
المكضح في كجكه القراءات كعمميا ،ابف أبي مريـ :أبك عبد اهلل نصر بف عمي بف محمد الشيرازم الفارسي (تٓٔٓىػ) ،تحقيؽ :د .حمداف
(ِ(
الكبيسي ،نشر :الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ بجدة ،طُُُْْ :ىػ ُّٗٗ -ـ ،جُ.ِٕٔ :
(ّ( الخصائص ،جُ.ّٕ ،ِٕ :
(ْ( أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي :صّٗٓ.
(ٓ( حجة القراءات :صٕٗ.
(ٔ( الكتاب المختار في معاني قراءات أىؿ األمصار ،أبك بكر أحمد بف عبد اهلل بف إدريس (مف عمماء القرف الرابع اليجرم) ،تحقيؽ :د .عبد
العزيز بف حميد بف محمد الجيني ،مكتبة الرشد ،ناشركف ،الرياض ،طُُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ ،جُ.ُٓ ،َٓ :
(ٕ( السابؽ ،جُ.ُٓ :
(ٖ( الكشؼ ،جُ.ِِْ :
(ٗ( اإلقناع في القراءات السبع ،ابف الباذش :أبك جعفر أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم (تَْٓىػ) ،تحقيؽ :د .عبد المجيد
قطامش ،مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،دار الفكر ،دمشؽ ،طَُُّْ ،ىػ ،جُ.ْٖٔ :
(َُ( كشؼ المشكالت ،جُ.ُْٗ :
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(ُ)
القراء عمى إدغاـ النكف
المعتمة ،كاإلدغاـ  ،إذ ال خالؼ بيف النحاة "أف اإلعراب قد يزكؿ باإلدغاـ ،ك ٌ
في قكلو – عز كجؿ [ :-ﯙﯚﯛﯜ](ِ) ،كاألصؿ :ال تأ َمنُنَّا ،فذىبت الضمة التي ىي عالمة

الرفع"(ّ) ،فإذا جاز إسكاف حرؼ اإلعراب كاذىابو في اإلدغاـ لمتحفيؼ ،فإسكانو كابقاؤه أكلى(ْ).

فمك كانت حركات اإلعراب ال يجكز حذفيا مف حيث كانت داللة اإلعراب "لـ يجز حذفيا في

أيضا في ما ذىب إليو
ىذه المكاضع ،فإذا جاز حذفيا في ىذه المكاضع لعكارض تعرض ،جاز حذفيا ن
جميعا زائداف ،كأنيا قد تسقط في الكقؼ
سيبكيو ،كىك التشبيو بحركة البناء ،كالجامع بينيما :أنيما
ن
كاالعتالؿ ،كما تسقط التي لمبناء لمتخفيؼ"(ٓ).
ك َّ
استدؿ أبك عمي الفارسي(ٔ)عمى جكاز تسكيف حركة اإلعراب ،التي جاءت لمداللة عمى

كض ٍرب ،كحذر
ض ًرب ى
أيضا – عمى معنى ،نحك :ي
المعنى ،بجكاز التسكيف في بنية الكممة التي تدؿ  -ن
كح ٍذر ،فتحمؿ حركة اإلعراب عمى حركة البناء ،كلكنو نبَّو عمى أف تسكيف
(بتسكيف الذاؿ كضميا) ى
حركة البناء ال خالؼ فييا بيف النحكييف(ٕ).
فحجة مف أنكر جكاز تسكيف حركة اإلعراب كاىية ،ألنيا تسقط أماـ السماع كالقياس ،كلكنو

في السماع قميؿ ،بحيث ال تبنى عميو القكاعد ،التي تبيح تسكيف حركة اإلعراب في كؿ حرؼ،
فاإلعراب في القرآف تكقيفي ،ككذلؾ التسكيف.

كلـ يرد إسكاف حرؼ اإلعراب في كؿ حرؼ في القراءات المتكاترة ،كانما كرد في ألفاظ

مخصكصة في قراءة أبي عمرك ،كاقتصرت عمى حرفي الراء ،كاليمزة ،نحك[ :بارئكم]،
و[يأمركم] ،كما أشبو ذلؾ ،فقد أسكنيا أبك عمرك في أربعة عشر مكضعا في القرآف الكريـ(ٖ)َّ ،
كلعؿ
ن
ذلؾ يرجع إلى أف الراء حرؼ مكرر(ٗ) ،كاليمزة مف أصعب الحركؼ في النطؽ ،كذلؾ لبعد مخرجيا،

إذ تخرج مف أقصى الحمؽ(َُ) ،كما اجتمع فييا صفتاف مف صفات القكة ،كىما :الجير كالشدة(ُُ).

(ُ( ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جٓ ،ٕٓ :كضركرة الشعر :صُِْ ،كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِٖ :كالكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد،
الفتيح،
المنتجب اليمذاني :أبك يكسؼ منتجب الديف حسيف بف أبي العز بف رشيد ابف يعقكب اليمذاني (تّْٔىػ) ،تحقيؽ :محمد نظاـ الديف ٌ
مكتبة دار الزماف لمنشر كالتكزيع  ،المدينة المنكرة ،طُُِْٕ ،ىػ ََِٔ -ـ ،جِ ،ّّّ :كضرائر الشعر :صٓٗ.ٗٔ ،

(ِ( سكرة يكسؼ.ُُ/ُِ :
(ّ( شرح كتاب سيبكيو ،جٓ ،ٕٓ :كضركرة الشعر :صُِْ ،كضرائر الشعر :صٓٗ.ٗٔ ،
(ْ( شرح طيبة النشر ،جِ ،ُٓٗ :كاإلتحاؼ ،جُ.ِّٗ ،ُّٗ :
(ٓ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ِٖ :كينظر :الكتاب الفريد ،جِ.ّّْ ،ّّّ :
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جِ.ِٖ :
(ٕ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ٕٗ :المحرر الكجيز ،جُ ،ُِٓ :كالبحر المحيط ،جُ.ّٔٔ :
(ٖ( سراج القارئ :صُْٕ.
(ٗ( الكتاب ،جْ ،ّْٓ :كالنشر ،جُ.َِْ :
(َُ( الكتاب ،جْ ،ّّْ :كالنشر ،جُ.ُٗٗ :
(ُُ( الكتاب ،جْ ،ّْْ :كالنشر ،جُ.َِِ :
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كبناء عمى ما َّ
تقدـ ال يتفؽ الباحث مع ما ذىب إليو ابف مالؾ ،بجكاز إسكاف حرؼ اإلعراب
ن
مطمقنا ،ألف اإلسكاف لـ يثبت عف أبي عمرك ٌإال في الضمات كالكسرات ،كفي حرفي اليمزة كالراء في
األغمب األعـ ،كىك لغة لبني تميـ ،كأسد ،كبعض النحكييف ،كاف كاف ذلؾ كرد في قراءات شاذة في
غير ىذيف الحرفيف ،كتخفيؼ الفتحة(ُ)؛ ألف ذلؾ ال يعني أنيـ يسكنكف كؿ حرؼ ،فال َّ
بد مف تقييد

كجرا ،كعدـ اإلباحة في كؿ حرؼ
فعا ِّ
ىذا اإلطالؽ بما كرد في القرآف الكريـ في اليمزات ،كالراءات ر ن
إعراب(ِ) ،كيبدك َّ
أف ىذا اإلسكاف في القرآف جاء ألمر بالغي داللي ،كال خالؼ عمى تسكينو في
الشعر لمضركرة.

كال يجكز ما ٌادعاه أحد الباحثيف المحدثيف(ّ)مف التشكيؾ بركاية السكسي ،إذ احتمؿ أف يككف
السكسي ركل االختالس مف باب الكالء لمذاىب النحكييف ،كىذا طعف في ركاية متكاترة.
َّ
إف إسكاف الحركة اإلعرابية خصيصة مف أىـ خصائص ليجات بني تميـ ،كأسد ،كبعض نجد

التي تميؿ إلى التخفيؼ في سرعة األداء الذم يتفؽ مع طبعتيا الكالمية(ْ)"،كىي قبائؿ بادية تميؿ إلى

السرعة كاالقتصاد في المجيكد العضمي ،كىذا الحذؼ يكفّْر ليـ ذلؾ"(ٓ).

كيبدك أف ىذه الظاىرة ترتبط بالنبر الذم يعرؼ "بأنو الضغط عمى مقطع معيف بزيادة العمك

معا ،بالنسبة إلى عناصر المقاطع المجاكرة
المكسيقي ،أك التكتر ،أك المدة ،أك عدد مف ىذه العناصر ن
ذاتيا"(ٔ).
كيكمف السبب في إسكاف الحركة عند أصحاب ىذه الميجة ،فرارىـ مف اجتماع ثالثة مقاطع

قصيرة مفتكحة ،كما ىك الشأف في الميجة الحجازية ،التي تميؿ إلى ذلؾ ،عمى حيف تميؿ الميجة

التميمية إلى التخفيؼ ،الذم يي ُّ
عد ذا أىمية صكتية ،كسياقية كبيرة ،فتنبر كتضغط عمى المقطع األكؿ،
ليتحكؿ إلى مقطعيف :طكيؿ مغمؽ ،كالثاني قصير مفتكح ،ففي [ ِرئْك] من
مف مجمكع ثالثة مقاطع؛
َّ
تتحكؿ بعد التسكيف إلى مقطعيف :طكيؿ مغمؽ ،كقصير
[بارئكم] ثالثة مقاطع قصيرة مفتكحة،
َّ
مفتكح(ٕ) ،ككذلؾ في[ ُم ْرك] مف [يأمركم](ٖ).

(ُ( ينظر :المحتسب ،جُ ،َُّ ،َّْ ،ِّٓ ،ُِٔ ،ُٗٔ ،ُٗٓ :جِ.َُْ :
(ِ( ينظر :منيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو :صُْٕ.
(ّ( أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي :صِّٗ.
المكحدة ،غالب فاضؿ المطمبي ،منشكرات ك ازرة الثقافة كالفنكف ،الجميكرية العراقية ،دار الحرية لمطباعة،
(ْ( ليجة بني تميـ كأثرىا في العربية
ٌ
بغداد( ،د.ط)ُّٖٗ ،ىػ – ُٖٕٗـ :صِٔ.ُٓٔ ،ُِٓ ،
(ٓ( الميجات العربية في القراءات القرآنية ،د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية( ،د.ط)ُٗٗٔ ،ـ :صُٕٓ.
(ٔ( القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ،د .عبد الصبكر شاىيف ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة( ،د.ط)( ،د.ت) :صِٔ.
(ٕ( في األصكات المغكية" دراسة في أصكات المد العربية" ،د .غالب فاضؿ المطمبي ،منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعالـ العراقية ،دار الحرية
لمطباعة ،بغداد( ،د.ط)ُْٖٗ ،ـ :صُٖٕ ،كليجة بني تميـ :صُِٓ.ِّٕ ،َِٔ ،ُّٓ ،
(ٖ( سكرة البقرة.ٕٔ/ِ :
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الداللة:

ال َّ
بد مف التنبيو إلى أف إسكاف الحركة في ىذه القراءة ،كما كاف مف بابيا ،إنما ىك أمر تكقيفي،
كما داـ األمر كذلؾ ،فمـ ً
يأت عبثنا ،أك حصرىا في اإلطار الميجي ،كانما جاء ألمر داللي بالغي.
إف إسكاف اليمزة في[:بارئكم] "يحدث ضغطنا نبرِّيا عمى المقطع الثاني ،كىذا النبر تمثيؿ

صكتي لما حدث لسيدنا مكسى – عميو السالـ – عندما غضب اهلل تعالى ،كىك باإلضافة إلى ذلؾ
قكيا مف سيدنا مكسى – عميو السالـ – لبني إسرائيؿ"(ُ) .الذيف ظممكا أنفسيـ؛ ألنيـ عبدكا
يمثّْؿ نا
زجر ن
العجؿ ،كاتخذكه إلينا في غياب مكسى – عميو السالـ – عندما كاف في مكعد مع ربو ،ف يذ ًىؿ مف ىذه
الجريمة الشنيعة لجحكدىـ النعـ الكثيرة التي أنعـ اهلل بيا عمييـ ،فاستحقكا عقكبة القتؿ التي أكجبيا

(ِ)
بعضا(ّ)؛ لذلؾ أمرىـ بقكة أف يتكبكا إلى اهلل ،كما
اهلل ،كىي أف يقتؿ البرمء المجرـ  ،أك يقتؿ بعضيـ ن

عمييـ إال الرضا بحكمو ،كالنزكؿ عند أمره ،فيك خير ليـ عند خالقيـ العظيـ ،فيقبؿ تكبتيـ ،ألف اهلل

عظيـ المغفرة كاسع التكبة.

فإسكاف الحركة جاء لبياف شدة انفعاؿ مكسى – عميو السالـ – مف صنيع بني إسرائيؿ ،كلمتنبيو

أما القراءة باختالس الحركة فيي تمثؿ استحياء سيدنا مكسى – عميو
عمى أمر التكبة لخالقيـ العظيـ ،ك َّ
السالـ – مف اهلل – َّ
عز كجؿ  -كىك يأمر قكمو بأف يتكبكا إليو؛ التخاذىـ العجؿ إلينا ،ك َّأنيـ ال
عصكه بفعميـ الشنيع ،كفي ذلؾ تعظيـ هلل؛ َّ
ألف إضافة اسـ اهلل
يستحقكف أف يضاؼ "البارئ" إلى مف ى
إلى غيره ال يككف َّإال لمتشريؼ كالتكريـ كما كرد في القرآف الكريـ ،كاهلل أعمـ بالصكاب.
 -2قال تعالى[ :ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ](ْ).
()5
البزم ،كأبك عمرك[ :سب َأ] بفتح اليمزة ،مف غير
القراءة  :ق أر قينبؿ[ :سب ْأ] بإسكاف اليمزة ،كق أر ٌ

تنكيف ،كق أر الباقكف[ :ﯾ] بخفض اليمزة ،مع التنكيف(ٔ).
التوجيه الصوتي لقراءة قنبل باإلسكان( :)7كفييا كجياف:
أحدهما :اإلسكاف لمتخفيؼ ،كعمَّؿ ذلؾ ابف خالكيو بقكلو" :ألف االسـ مؤنث ،كىك ثقيؿ ،كاليمزة ثقيمة،

(ُ( ركافد البالغة ،أ .د .سمير شريؼ استيتية ،بحث منشكر في كتاب :دراسات إسالمية كعربية ،ميداة إلى العالمة :فضؿ حسف عباس
عماف ،األردف ،طُُِّْ ،ىػ ََِّ -ـ :صِّٓ ،كالكجكه البالغية في تكجيو
بمناسبة بمكغو السبعيف ،دار الرازم لمطباعة كالنشر كالتكزيعَّ ،

القراءات القرآنية المتكاترة ،د .محمد أحمد الجمؿ ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف ،طَُُّْ ،ىػ ََِٗ -ـ :صْٕٔ.

(ِ( التفسير البسيط ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد الكاحدم (تْٖٔىػ) ،تحقيؽ :د .محمد بف صالح بف عبد اهلل الفكزاف ،كآخريف،
الناشر :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،الرياض( ،د.ط)َُّْ ،ىػ ،جِ.ّٓٔ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ُّٕ :كالبحر المحيط ،جُ.ّٕٔ :
(ْ( سكرة النمؿ.ِِ/ِٕ :
(ٓ( كقكلو تعالى[:لقد كاف لسبأ في مساكنيـ آية][ .سكرة سبأ.]ُٓ/ّْ :
طيبة النشر ،جِ ،ْٖٗ ،ْٖٖ :كالبدكر الزاىرة :صِٓٔ.ِّٗ ،
(ٔ( سراج القارئ :صُِٗ ،كالنشر ،جِ ،ِِِ :كشرح ٌ
(ٕ) سيقتصر الباحث عمى التكجيو الصكتي لق ارءة اإلسكاف؛ ألف ىذا المبحث مخصص إلسكاف حركة اإلعراب.
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فمما اجتمع ثقيالف أسكف اليمزة تخفيفنا"(ُ) ،كأضاؼ عمة أخرل ،كىي أف االسـ معرفة ،كىك أثقؿ مف
(ِ)
أما مكي(ّ)فعمَّ ىؿ ىذا التخفيؼ بتكالي سبع حركات.
النكرة  ،ك َّ
واآلخر :أنو نكل الكقؼ ،كأجرل الكصؿ يمجراه(ْ).

كاجراء الكصؿ يمجرل الكقؼ جاء عمى لغة العرب ،كاف كانت قميمة في النثر ،ككثيرة في
الشعر إال أنيا ثابتة كمعركفة(ٓ) ،كقد أشار ابف مالؾ إلى ذلؾ بقكلو:
(ٔ)
كربَّما أ ً
نثر كفشا منتظما
لمكقؼ نا
يعطي لفظ الكصؿ ما
ي
كقراءة قنبؿ باإلسكاف عف أبي عمرك ثابتة بالتكاتر إلى النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  ،-فال
كجو إلنكارىا أك تغميطيا كما ذىب إلى ذلؾ بعض العمماء مف أئمة القراءات كغيرىـ ،فكصفيا ابف

(ٕ)
البّْزم عف ابف كثير ،كتابعو عمى ذلؾ بعض أئمة القراءات،
مجاىد بالكىـ ،كرأل أف الصكاب ركاية ى
فكصفكىا بالغمط كعدـ الضبط(ٖ) ،كالكىـ(ٗ)في الترجمة.

كحكـ عمييا ابف إدريس(َُ) بالغمط لسببيف :أحدىما :تغميط العمماء ليذه القراءة ،كالثانيَّ :
ألف

الجزـ ال يدخؿ األسماء ،ككصفيا الميدكم بأنيا غير جيدة لمسبب الثاني نفسو عند ابف إدريس،

كاسكاف اليمزة في الكصؿ عند مكي(ُُ) بعيد ،غير مختار ،كال قكم ،كتابعو عمى ذلؾ أبك شامة ،كقاؿ:

نادر
"ىذا باب لك فتح لذىب اإلعراب مف كالـ العرب ،كاستكل الكقؼ كالكصؿ ،كلكف يقع مثؿ ىذا نا
في ضركرة الشعر"(ُِ).

الداللة:

َّ
إف إسكاف اليمزة في [سبأ] يؤدم إلى حدكث نبر ،لمداللة عمى التأكيد الذم أراده اليدىد،

مف أجؿ أال تساكر سيدنا سميماف – عميو السالـ – شككؾ ،في أنو جاء بنبأ يقيف مف سبأ ،نعـ سبأ
نفسيا ،كلمداللة عمى صحة ىذا القكؿ :إنؾ تجد في اآلية الكريمة "اسميف عمى مبنى كاحد ،أما أكليما:

(ُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ ،ُْٖ :كينظر :حجة القراءات :صِٓٓ.
(ِ( الحجة :صَِٕ.
(ّ( الكشؼ ،جِ ،ُٓٔ :كمشكؿ أعراب القرآف ،جِ ،ٖٔ :كالمحرر الكجيز ،جٔ ،َّٓ :كالبحر المحيط ،جٕ.ّٔ :
(ْ( الكشؼ ،كمشكؿ إعراب القرآف ،كالبحر المحيط :المكاضع ذاتيا ،كشرح اليداية ،جِ ،ّْٓ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُُْٓ :كالكتاب الفريد،
جٓ ،ٖٕ :كابراز المعاني :صِٓٔ ،كالدر المصكف ،جٖ.ْٓٗ :
(ٓ( المقاصد الشافية ،جٖ ،ُُٔ :كينظر :ارتشاؼ الضرب ،جِ ،ِٖٔ :كتمييد القكاعد ،جَُ ،ِٓٗٗ :كىمع اليكامع ،جٔ.ُِِ ،َِِ :
(ٔ( شرح الكافية الشافية ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجيَّاني (ِٕٔىػ) ،تحقيؽ :د .عبد المنعـ أحمد ىريدم ،مركز البحث
العممي كاحياء التراث بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُِْ ،ىػ ُِٖٗ -ـ ،جْ.ََُِ ،ُٖٗٗ :
(ٕ( السبعة :صَْٖ ،كالحجة لمفارسي ،جٓ.ِّٖ :
(ٖ( المبسكط :صُّّ.ِّّ ،
(ٗ( الكتاب المختار ،جِ.ْْٔ ،ّْٔ :
(َُ( شرح اليداية ،جِ.ّْٓ :
(ُُ( الكشؼ ،جِ ،ُٓٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جِ ،ٖٔ :كالبحر المحيط ،جٕ.ّٔ :
(ُِ( إبراز المعاني :صِٓٔ.
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فيك[سبأ] الذم يحًذفت حركة إعرابو ،كأما ثانييما :فيك[نبأ] الذم لـ تحذؼ حركة إعرابو في ىذه

طبعا ،كلك كاف إسقاط الحركة اإلعرابية ىك اليدؼ لسقطت الحركة منيما"(ُ).
القراءة ،كال غيرىا ن
سيمقي عمى سيدنا سميماف – عميو السالـ – مف شأف
فما كاف اإلسكاف إال لمتأكيد كاالنتباه لما ي
ىذا الخبر الصادؽ ،الذم ال شؾ فيو ،ككاف اليدىد قد عاينو في مدينة سبأ باليمف ،كلـ يكف يعممو

سمى – بمقيس – ممكة عمى
سيدنا سميماف – عميو السالـ – عمى الرغـ مف سعة ممكو ،كىك أف امرأة تي َّ
قكميا ،كيدينكف بالطاعة ليا ،كأعطيت مف كؿ شيء مف األشياء التي يحتاج إلييا الممكؾ مف أسباب
الدنيا ،كليا عرش عظيـ ،ككانت كافرة مف قكـ كفار يعبدكف الشمس(ِ).

أما إسكاف اليمزة في سكرة سبأ ّْ
أيضا – إلى حدكث نبر ،لمتأكيد كالتنبيو لكفار
ك َّ
فيؤدم – ن
قريش لما جرل مف المصائب كالنكبات التي حمَّت بمساكف سبأ كبالدىـ التي كانت "آية عظيمة دالة
لما
عمى اهلل – عز كجؿ  ، -عمى قدرتو في مجازاة المحسف بإحسانو ،كالمسيء بإساءتو ،فإف قكـ سبأ َّ

شر َّ
كفركا بنعمة اهلل ىخ َّرب اهلل ممكيـ ،كشتَّت شمميـَّ ،
ممزؽ ،كجعميـ عبرة لمف يعتبر"(ّ).
كمزقيـ َّ
فالمقاـ مقاـ تيديد ككعيد لكفار قريش ،فجاء إسكاف اليمزة لمتأكيد كالتنبيو لكفار قريش؛ كي

شيئا،
يتعظكا ،كيكفُّكا عف معاداة الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  ، -كيؤمنكا باهلل كحده ،كال يشرككا بو ن

أيضا – تأكيد كتنبيو لكؿ إنساف تأخذه العزة باإلثـ في كؿ عصر ،كيعادم اإلسالـ ،كيشرؾ
كفيو – ن
باهلل ،فإف مصيره ال محالة كقكـ سبأ.

 -3قال تعالى[ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ](ٔ).
القراءة :ق أر حمزة[ :ومكر الس ِّي ْئ] بإسكاف اليمزة في الكصؿ ،كاذا كقؼ قمبيا ياء خالصة لسككنيا،
كانكسار ما قبميا ،كق أر الباقكف :بخفضيا في الكصؿ(ْ).

التوجيه الصوتي لقراءة حمزة باإلسكان :كفييا كجياف(ٓ):

أحدهما :اإلسكاف لمتخفيؼ :إما لتكالي الحركات في الكممة الكاحدة ،إذ قاؿ القراء" :كقد جزميا األعمش
كحمزة لكثرة الحركات"(ٔ) ،ككافقو عمى ذلؾ العمماء(ٕ) ،كعمَّؿ مكي ذلؾ بقكلو" :كحجة ىم ٍف أسكف استثقؿ
(ُ( ركافد البالغة :صِّٓ.
(ِ( المحرر الكجيز ،جٔ.ُّٓ :
(ّ( صفكة التفاسير ،محمد عمي الصابكني ،دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،طُُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جِ.َْٓ :
(ٔ) سكرة فاطر.ّْ/ّٓ :
(ْ( سراج القارئ :صَّّ ،كالنشر ،جِ ،ِّٓ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ّٗٓ ،ّْٗ :كالبدكر الزاىرة :صِٖٗ ،كالكافي :صِٖٓ.
(ٓ( البحر المحيط ،جٕ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جٗ.ُِْ :
(ٔ( معاني القرآف ،جِ ،ُّٕ :كمعاني القراءات ،جِ.ََّ :
(ٕ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ ،ِٕٕ :كالحجة البف خالكيو :صِٕٗ ،كحجة القراءات :صْٗٓ ،كالمحرر الكجيز ،جٔ،ِِٖ :
كفتح الكصيد ،جْ ،ُُٖٗ :كالكتاب الفريد ،جٓ ،ّّّ :كابراز المعاني :صٔٓٔ.
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المشددة أثقؿ ،ثـ كسرة
مشددة ،فيي في مقاـ كسرتيف ،كالكسرة ثقيؿ ،كىي عمى الياء
ٌ
كسرة عمى ياء ٌ
أيضا ،مع ثقؿ الكسر في نفسو ،فاجتمع أشياء ثقيمة ،فأسكف اليمزة
عمى ىمزة ،كالكسر ثقيؿ
ن

(ُ)
يئ وال" مف قكلو
استخفافنا" ؛ كا َّما إجراء لممنفصؿ مف كممتيف يمجرل المتصؿ مف كممة ،فكذلؾ شبَّو " ْ
[ومكر الس ِّي ْئ وال] بػ"إبؿً ،
كفخذ "عند إسكانيما(ِ) ،لتكالي الكسرتيف ،إحداىما :ياء قبؿ ياء ،فخفَّؼ

باإلسكاف الجتماع الياءات كالكسرات(ّ).

واآلخر :أنو أجرل الكصؿ يمجرل الكقؼ(ْ).
كاعترض مكي عمى ىذا الكجو؛ ألنَّو يخالؼ مذىب حمزة في الكقؼ ،إذ قاؿ " :كىك ال
صحيحا،
يخفّْفيا؛ ألنو يبقي اليمزة عمى صكرتيا في الكقؼ ،فيك ال يخفّْفيا إال إذا كقؼ عمييا كقفنا
ن
فيبدؿ منيا ياء ساكنة إف كقؼ بالسككف ،أك يجعميا بيف اليمزة كالياء إف كقؼ بالركـ"(ٓ) ،كىك ليس
(ٔ)

بمستقيـ عند المنتجب اليمذاني

أما أبك البركات األنبارم فذىب إلى َّ
أف ىذا الكجو
لمسبب نفسو ،ك َّ

أف يعمؿ ذلؾ(ٕ).
ضعيؼ في القياس دكف ٍ
أف حمزة أسكف اليمزة كقفناَّ ،
أما أبك شامة فقد رجَّح َّ
فظف الراكم أنو يفعؿ ذلؾ كصالن ،عمى
ك َّ
مذىبو في تخفيؼ اليمز ،فقاؿ" :كقياسيا أف تبدؿ ىذه اليمزة ياء؛ ألنيا تسكف لمكقؼ ،كقبميا مكسكر،
ساكنا
فيجب قمبيا ياء إذا خفّْفت ،فكأنو استثقؿ اجتماع ثالث ياءات :الكسطى مكسكرة ،فترؾ اليمز
ن
عمى حالو ،فيك أخؼ مف إبدالو ،فيك نظير ما فعمو أبك عمرك في [تؤوي](ٖ) ك[تؤويه](ٗ) ،حيف
لـ يبدؿ ىمزه استثقاالن لإلبداؿ"(َُ).
كخمص أبك شامة إلى َّ
اليسء]"أىكف مف إسكاف [بارئكم] ،إلمكاف حمؿ
أف اإلسكاف في [ ِّ
ذلؾ عمى الكقؼ ،كال يمكف تقدير ذلؾ في [بارئكم] ،ك[يأمركم] ،كاهلل أعمـ"(ُُ).

(ُ( الكشؼ ،جِ.ُِِ :

َّ
المكضح ،جّ ،َُٔٔ ،َُٔٓ :كالبياف ،جِ.ِٖٗ :
(ِ( الحجة لمفارسي ،جٔ ،ِّ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،ِْٓ :ك
(ّ( الحجة لمفارسي ،جٔ ،ِّ :كمفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني ،أبك العالء محمد بف أبي المحاسف بف أبي الفتح بف أبي شجاع
الكرماني (ت بعد ّٔٓق) ،تحقيؽ :د .عبد الكريـ مصطفى مدلج ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُُِِْ ،ق ََُِ -ـ،
ؽِ.ُّْ :
(ْ( الحجة لمفارسي ،جٔ ،ُّ :كشرح اليداية ،جِ ،ّْٖ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،ِْٔ ،ِْٓ :كالتبياف ،جِ ،َُٕٕ :كالمقاصد الشافية،
جٖ.ُُٕ :
(ٓ) الكشؼ ،جِ.ُِِ :
(ٔ) الكتاب الفريد ،جٓ.ّّّ :
(ٕ) البياف ،جِ.ِٖٗ :
(ٖ( سكرة األحزاب.ُٓ/ّّ :
(ٗ( سكرة المعارج.ُّ/َٕ :
(َُ( إبراز المعاني :صٔٓٔ.
(ُُ( السابؽ :صٕٕٓ.
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كالحاصؿ َّ
أف التسكيف حسف في قراءة حمزة مف كجكه(ُ) :كقكعو في اآلخر ،كىك محؿ التغيير،
ككقكعو بعد حركات ،ك َّ
أف حركتو ثقيمة ،كىي الكسر؛ ألنو ينشد مف انجرار المَّ ٍح ًي األسفؿ إلى أسفؿ

أف قبمو َّ
أف الحركة كقعت عمى حرؼ ثقيؿ ،ك َّ
قكيا ،ك َّ
مشدديف ،كالمكالي منيما حرؼ ثقيؿ.
انجرنا
ار ن
كقراءة حمزة ثابتة بالتكاتر عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كأخذىا عف شيخو األعمش،
فال كجو إلنكارىا ،أك تمحينيا ،أك تغميط راكييا ،إذ ذىب ابف جرير الطبرم بعد تكجييو لقراءة حمزة
بأنو خفَّفيا لكثرة الحركات ،كىك رأم الفراء ،كلـ ينسبو إليو ،كقاؿ" :كالصكاب في القراءة عندنا ما عميو
قراءة األمصار ،مف تحريؾ اليمزة فيو إلى الخفض ،كغير جائز في القرآف أف تق أر بكؿ ما جاز في

العربية؛ ألف القراءة إنما ىي ما قرأت بو األئمة الماضية.)ِ("...

ككصفيا أبك إسحاؽ الزجاج بأنيا لحف ،كقاؿ" :كىذا عند النحكييف الح ىذاؽ لحف ال يجكز ،كانما

يجكز مثمو في الشعر كاالضطرار ،...كال يجكز مثمو في كتاب اهلل"(ّ) ،كنقؿ أبك جعفر النحاس ىذا
لحنا؛ ألنو حذؼ اإلعراب منو ،كزعـ محمد بف يزيد أف ىذا ال
النص ،كعقَّب عميو بقكلو" :كانما صار ن
يجكز في كالـ كال شعر؛ ألف حركات اإلعراب ال يجكز حذفيا ،ألنيا دخمت لمفركؽ بيف المعاني .كقد

أعظـ بعض النحكييف أف يككف األعمش عمى جاللتو كمحمو يق أر بيذا ،كقاؿ :إنما كاف يقؼ عميو،
لما لـ يكف تماـ الكالـ أعربو،
فغمط مف َّادعى عنو ،قاؿ :كالدليؿ عمى ىذا أنو تماـ الكالـ ،كا َّف الثاني َّ
كالحركة في الثاني أثقؿ منيا في األكؿ؛ ألنيا ضمة بيف كسرتيف" (ْ).
ُّ
احتجكا لقراءة حمزة
كذىب أبك جعفر النحاس بعد أف غمَّط الراكم عف األعمش ،إلى أف النحاة

بما أنشد سيبكيو كغيره ،كأف ىذا "ال حجة فيو؛ ألف سيبكيو لـ يجزه ،كانما حكاه عف بعض النحكييف،

كالحديث إذا قيؿ فيو عف بعض العمماء ،لـ يكف فيو حجة ،فكيؼ كانما جاء بو عمى الشذكذ ،كضركرة

الشعر ،قد خكلؼ فيو"(ٓ) ،ثـ نقؿ عف الزجاج ما أنشده المبرد ،تمؾ األبيات التي خالؼ فييا ركاية
سيبكيو ،كيبدك أف مكقؼ أبي جعفر النحاس مف سيبكيو ،كمف قراءة األعمش كحمزة غريب ،كيثير

كنص في
العجب ،إذ رأل – مف قبؿ – أف النحكييف القدماء األئمة أجازكا إسكاف حرؼ اإلعراب(ٔ)،
َّ
مكضع آخر ،عمى أف سيبكيو أجاز ذلؾ(ٕ) ،فكيؼ يككف كالميـ ال حجة فيو؟!!

(ُ( غيث النفع في القراءات السبع ،أبك الحسف عمي بف محمد النكرم الصفاقسي (تُُُٖىػ) كمطبكع معو :مختصر بمكغ األمنية ،لمشيخ
عمي محمد الضباع (تُّٕٔىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ :صِّْ.
(ِ( جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،جُٗ.ّْٗ ،ّّٗ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ِٕٓ :كالتفسير البسيط ،جُٖ ،ُْْ ،َْْ :كمفاتيح األغاني ،ؽ ِ.ُّْ :
(ْ( إعراب القرآف ،جّ ،ّٕٕ :كينظر :القطع كاالئتناؼ ،النحاس :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم (تّّٖىػ)،
تحقيؽ :د .عبد الرحمف بف إبراىيـ المطركحي ،الناشر :دار عالـ الكتب ،الرياض ،طُُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ ،جِٕٓٓ :
تضمىنوي مف السُّنة كآم القرآف ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر
(ٓ( إعراب القرآف ،جّ ،ّٕٖ ،ّٕٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف كالمبيّْف لما
َّ
القرطبي (ت ُٕٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد العميـ البردكني ،كأبك إسحاؽ إبراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاىرة ،طَََِِ ،ـ ،جُْ:
ّٖٓ.ّٓٗ ،
(ٔ(إعراب القرآف ،جُ.ِٔٔ :
(ٕ( السابؽ ،جِ.َِٖ :

20

(ُ)
تاما،
كىك ال ٌ
يتردد عف كصؼ القراءة بصريح العبارة أنيا لحف  ،كأف األعمش كاف يقؼ كقفنا ن
حسنا ن
بدليؿ أنو أعرب الثاني مف قكلو[ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ].

كعمى العمكـ َّ
لحف عند
فإف قراءة االختالس ىي الراجحة لدل العمماء ،ك َّ
أما قراءة اإلسكاف فيي ه
(ْ)
(ّ)
أبك منصكر األزىرم(ِ) ،كغير جائزة عند ابف إدريس  ،كضعيفة عند مكي  ،كأما الزمخشرم فقد
سككنا ،أك
كجو القراءة عمى أنيا الستثقاؿ الحركات مع الياء كاليمزة إال أنو قاؿ" :كلعمو اختمس فظُّ ىف
ن
ٌ
(ٓ)
كقؼ كقفةن خفيفةن ثـ ابتدأ[ :وال حييق]" .

كقد احتى َّج أبك عمي الفارسي ليذه القراءة – كما نقمنا في كجكه ىذه القراءة  ،-ثـ قاؿ" :كاذا
ساغ ما ذكرنا في ىذه القراءة مف التأكيؿ ،لـ ىي يسغ لقائؿ أف يقكؿ :إنو لحف ،أال ىتر أف العرب قد
(ٔ)
لحنا لـ يكف لقادح بذلؾ قدح ،كىذه القراءة كاف
استعممكا ما في قياس ذلؾ؟"  ،ثـ قاؿ" :كاذا لـ يكف ن
ص مف الطعف ،فالكجو قراءة الحرؼ عمى ما عميو الجميكر في الدرج"(ٕ).
كاف ليا مخمى ه
قاؿ أبك نصر القشيرم (تُْٓق)" :ما ثبت باالستفاضة كالتكاتر أف النبي  -صمى اهلل عميو
كسمـ  -قرأه ،فال َّ
بد مف جكازه ،كال يجكز أف يقاؿ :إنو لحف ،كلعؿ مراد مف صار إلى التخطئة أف
فصيحا"(ٖ).
غيرهي أفصح منو ،كاف كاف ىك
ن
الداللـة:
َّ
طا نبريِّا عمى المقطع الثاني ،لمداللة عمى قكة
السيئ] مف شأنو أف يحدث ضغ ن
إف إسكاف اليمزة في [ ِّ
ّْ
الحؽ(ٗ) ،كعتكىـ
التأكيد الذم أراده اهلل – عز كجؿ – إلى كفار قريش؛ بسبب استكبارىـ عف اتباع
ُّ
ليصدكا ضعفاء اإليماف عف ديف
كطغيانيـ في األرض ،كمف أجؿ مكرىـ السيّْئ بالرسكؿ كبالمؤمنيف؛
اهلل(َُ) ،إذ يعتقدكف أف الخداع الذم يرمكنو برسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ  -سيصيبو ،كيبطؿ
بم ٍف مكره
دعكتو ،فأراد اهلل – عز كجؿ -أف يؤكد ليـ كينبّْييـ إلى أنو ال يحيط كباؿ المكر السيّْئ إال ى
َّ
كدبره ،كقكليـ" :مف حفر حفرة ألخيو كقع فييا" ،أك كما في أمثاؿ العرب " :ىم ٍف حفر ألخيو كقع فيو
يم ٍن ىكبِّا"(ُُ).
(ُ( القطع كاالئتناؼ ،جِ.ٕٓٓ :
(ِ( معاني القراءات ،جِ.َُّ،ََّ :
(ّ( الكتاب المختار ،جِ.ِٕٖ ،ِٕٕ :
(ْ( الكشؼ ،جِ.ُِِ :

(ٓ( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم (ت ّٖٓىػ) ،كمطبكع
بيامشو كتاب :االنتصاؼ مف الكشاؼ ،البف المنير(تّٖٔىػ) ،كحاشية الشيخ محمد عمياف المرزكقي (ت ُّٓٓىػ) ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ
عبد المكجكد ،ك عمي معَّكض ،ك أ.د :فتحي حجازم ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الرياض ،طُُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ،جٓ.ُّٔ :
(ٔ( الحجة ،جٔ.ّّ :
(ٕ( السابؽ :المكضع ذاتو ،كالتفسير البسيط ،جُٖ.ِِْ :
(ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جُْ ،ّٓٗ :كابراز المعاني :صٕٓٔ.
(ٗ( ينظر :البحر المحيط ،جٕ.َّٓ :
(َُ( ينظر :جامع البياف ،جُٗ.ّّٗ :
(ُُ( الكشاؼ ،جٓ ،ُّٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُْ ،َّٔ ،ّٓٗ :كالبحر المحيط ،جٕ.َّٓ :
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المطمب الثاني :في الفعل:
 -1قال تعالى[ :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
﮵](ُ).
يأمركم] بإسكاف الراء ،بخالؼ عف الدكرم ،كق أر الدكرم :باختالس ضمة
القراءة :ق أر أبك عمركُ [ :
الراء ،كىك الكجو الثاني لو ،كق أر الباقكف :بالضمة الكاممة(ِ).

التوجيه الصوتي:

ينطبؽ عمى ىذه القراءة ما كجَّو بو العمماء قراءة [بارئكم] ،باإلشباع ،واالختالس،

كاإلسكاف.

كاإلسكاف لمتخفيؼ لتكالي الحركات؛ استثقاالن لمضمات ،ك َّ
ألف الراء حرؼ تكرير فكأنَّيا حرفاف،
ضد)َّ ،
فسكف أكسطو إجراء لممنفصؿ يمجرل المتصؿ(ّ).
(ع ٍ
كحركتيا حركتاف ،أك تشبيينا ليا بػ ى
كجاء تسكيف األفعاؿ في الشعر العربي ،كمف ذلؾ قكؿ جرير(ْ):
ً
العرب
كنير تًيرل فما تعرٍف يك يـ
العـ فاألىكاز منزلي يكـ
سيركا بني ّْ
ي

فأسكف الشاعر "الفاء" في الفعؿ "تعرٍفكـ".

كنقؿ أبك سعيد السيرافي عف "قكـ مف النحكييف َّ
كثير مف العرب يسكنكف الـ الفعؿ إذا
أف نا
اتصمت بيا الياء كالميـ ،كالكاؼ كالميـ"(ٓ).

أف قراءة اإلسكاف ال تجكز؛" ألف الراء حرؼ إعراب ،كانما الصحيح عف
كذىب المبرد إلى ى
أبي عمرك أنو كاف يختمس الحركة"(ٔ).

الداللة:

َّ
إف تسكيف الراء في [يأمركم] مف شأنو "أف يحدث ضغطان نبريِّا عمى المقطع الثاني مف ىذا

الفعؿ ،كىذا النبر تمثيؿ صكتي لقكة إخبار مكسى – عميو السالـ – لقكمو ،بما أمرىـ اهلل بو ،كىك ذبح

البقرة"(ٕ).

(ُ( سكرة البقرة.ٕٔ/ِ :
(ِ( إبراز المعاني :صِّْ ،كسراج القارئ :صُْٕ ،كالبدكر الزاىرة :صّٖ.
(ّ( الدر المصكف ،جُ.ُْٕ ،ُْٔ :
(ْ( البيت مف البسيط ،مف قصيدة لجرير ييجك بني العـ لما أعانكا عميو الفرزدؽ ،كىك مثبت في ديكانو ،كالركاية فيو " :فمـ تعرٍفكـ العرب" ،

كىي ركاية المبرد كابف عصفكر كما ذكر السيرافي ،ينظر :ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب ،تحقيؽ :د .نعماف محمد أميف طو ،دار المعارؼ

بمصر ،القاىرة ،طّ ،ُٖٗٔ ،المجمد األكؿ ،جِ ،ُْْ :كضركرة الشعر :صُُِ ،ُِِ ،كشرح كتاب سيبكيو ،جُ ،ِِِ ،ُِِ :كضرائر
الشعر :صْٗ ،كشرح جمؿ الزجاجي ،جِ ،ِْٖ ،ِّٖ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جِ ،ُِٔ :كالدر المصكف ،جُ ،ِّٔ :كيركل" :كال تعرفكـ
العرب" في :الحجة لمفارسي ،جِ ،َٖ :كالمحتسب ،جُ ،ُٗٔ :كالخصائص ،جُ ،ْٕ :جِ.َّْ ،ُّٕ :
(ٓ( ضركرة الشعر :صُِْ ،كشرح كتاب سيبكيو ،جُ.ِِّ :
)ٔ( إعراب القرآف ،جُ ،ِّْ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُ.ْْْ :
(ٕ( ركافد البالغة :صِّٓ ،كالكجكه البالغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صْٕٔ.
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تشديدا لألمر ،كلمداللة عمى التأكيد كتقكية الكالـ ،فمما رأل مكسى – عميو
فجاء تسكيف الراء
ن
ظاىرا ،كنفكرىـ منو قر نيبا(ُ) ،بدليؿ قكلو تعالى:
السالـ – استنكار المأمكريف لو
ن
[ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵] ،فما كاف التسكيف إال لمتأكيد كاالنتباه.

أما قراءة االختالس فيي تمثؿ استعجاؿ سيدنا مكسى – عميو السالـ  ،-لقكمو بذبح البقرة ،كأف
ك َّ
يستجيبكا ألمر اهلل – َّ
طباع ،إذ ال يسارعكف
عز كجؿ – دكف تمكؤ أك جداؿ ،كذلؾ لما عرفو عنيـ مف
و
المتثاؿ األكامر التي يكحييا اهلل إلييـ ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

 -2قال تعالى[ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ](ِ).
القراءة :ق أر ابف كثير ،كالسكسي عف أبي عمرك ،كيعقكبْ [ :أرنا] بإسكاف الراء في القرآف،
ككذلؾ [أرين] ،كق أر الدكرم عف أبي عمرك :باختالس كسرة الراء ،كق أر الباقكف :بالكسرة
الكاممة(ّ).

التوجيه لقراءة اإلسكان :كفييا كجياف:

أحدهماَّ :
طمبا لمتخفيؼ(ْ) ،كتشبيينا لممنفصؿ بالمتصؿ،
إف إسكاف الراء في [ ْأرنا] لتكالي الحركات؛ ن
(ٓ)
ً
ً
َّ
سف اإلسكاف لذلؾ؛ ألنو حركة بناء ،كليس بحركة
فسكنكا كسرة الراء ،كما قالكا في "فخذ ككتؼ"  ،ى
فح ي
إعراب(ٔ).

كاألصؿ في [ ْأرنا] قبؿ تسكيف الراءٍ " :أرئينا" ،فنقمت حركة اليمزة إلى الراء ،بعد أف حذفت

الياء لمجزـ(ٕ) ،فانكسرت الراء بعد سككنيا ،كحذفت اليمزة تخفيفنا لكثرة االستعماؿ ،إذ "تحذؼ اليمزة
في جميع تصاريؼ الفعؿ المستقبؿ ،أك األمر ،كما في قكلؾ :أرل ،كنرل ،كترل ،كاألصؿ فيو :أ ٍىرأم،

(ُ( إحياء النحك ،إبراىيـ مصطفى ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،طُُِّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ :صٖٔ.ٖٕ ،
(ِ( سكرة البقرة.ُِٖ/ِ :

أيضا في قكلو تعالى[ :فقالكا أرنا اهلل جيرة][ النساء ،]ُّٓ/ْ :ك[أرنا المذيف أضالنا مف
(ّ( كرد حرؼ [أرنا] في القرآف الكريـ ن

أما [أرني] ففي آيتيف[ :كاذ قاؿ إبراىيـ ربي أرني كيؼ تحيي المكتى][ البقرة،]َِٔ/ِ :
الجف كاإلنس][ فصمتَّ ،]ِٗ/ُْ :

ك[قاؿ رب أرني أنظر إليؾ][األعراؼ ،]ُّْ/ٕ :ككافقيما في سكرة (فصمت) :ابف ذككاف عف ابف عامر ،كأبك بكر شعبة بف عياش عف
عاصـ .ينظر :سراج القارئ :صُِٖ ،كالنشر ،جِ ،ِِِ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُٖٓ ،ُْٖ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ُْٖ :كالبدكر الزاىرة:
صَِّْٓ ،ُّٖ ،ٖٗ ،ُٔ ،
(ْ( معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ُٓٔ :كشرح اليداية ،جُ.ُٖٔ :

َّ
المكضح ،جُ ،َِّ :كالتبياف ،جُ ،ُُٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٕٔ :كالبحر المحيط  ،جُ ،ُٓٔ :كالدر المصكف ،جِ.ُُٖ :
(ٓ(
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ْٖ :كالكشؼ ،جُ.ِِْ :
(ٕ( حجة القراءات :صُُْ ،ِٔٔ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ٕٕ :كالمحرر الكجيز ،جُ ،َّٓ :كالكتاب الفريد ،جُ.ّْٖ :
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ككذلؾ في جميعو ،فإذا ثبت إلقاء اليمزة ...ألقيت الياء عالمة لمبناء عمى مذىب البصرييف ،فبقي

[ ْأرنا]"(ُ).

واآلخر :أف يي ٍب ًق ىي الراء ساكنة عمى ما كانت عميو ،قبؿ إلقاء اليمزة مف غير أف تيمقي حركة اليمزة
عمييا(ِ).
جائز عندىـ؛ ألف الكسرة ُّ
تدؿ
كلـ يستحسف بعض العمماء اإلسكاف في [ ْأرنا] ،كاف كاف نا
عمى ىح ٍذؼ ،كاستقبح حذفيا(ّ)؛ ألف ىذا نادر ،لما يمحؽ الفعؿ مف اإلجحاؼ ،فال يق أر إال بكسر الراء
عند صاحب معجـ العيف(ْ) ،كالكسر أجكد عند الزجاج ،كقاؿ" :كانما أسكف أبك عمرك؛ ألنو جعمو
ً
ضد ،كىذا ليس بمنزلة فخذ كال عضد؛ ألف األصؿ في ىذا "أ ٍىرئًنا" فالكسرة إنما ىي كسرة
كع ي
بمنزلة فخذ ى
ىمزة ألقيت ،كطرحت حركتيا عمى الراء ،فالكسرة دليؿ اليمزة ،فحذفيا قبيح ،كىك جائز عمى

بعده ،)ٓ("...كتابعو في ذلؾ أبك منصكر األزىرم(ٔ) ،كأبك جعفر النحاس الذم رأل أف حذؼ الكسرة

إجحاؼ(ٕ) ،كجائزة عمى بعد ،كقاؿ في مكضع آخر" :بإسكاف الراء بعيدة؛ ألنو حذؼ بعد حذؼ"(ٖ)،
أم :حذؼ الكسر مف الراء بعد حذؼ حرؼ العمة كىك الياء.

كقاؿ الزمخشرم" :كقد استرذلت؛ َّ
ألف الكسرة منقكلة اليمزة الساقطة دليؿ عمييا ،فإسقاطيا
إجحاؼ"(ٗ) ،كفي حذفيا إجحاؼ عند ابف عطية(َُ) ،كضعيفة عند العكبرم؛ ألف الكسرة ُّ
تدؿ عمى
فظف أنو َّ
الياء المحذكفة ،كقيؿ" :لـ يضبط الراكم عف القارئ؛ ألف القارئ اختمس َّ
سكف"(ُُ).
كىذه القراءة حسنة لما يمي:

ُ -إف كسرة الراء صارت كاألصؿ؛ ألف اليمزة مرفكضة االستعماؿ ،إذ األصؿ "أرئينا" ،الذم حذفت
منو اليمزة بعد نقؿ حركتيا إلى الراء ،فيكا أصؿ مرفكض ،فصارت الحركة المنقكلة كأنيا حركة

أصمية لمراء(ُِ).

(ُ( الكتاب المختار ،جُ.ٕٕ :
(ِ( الحجة البف خالكيو :صٖٕ ،كالكتاب المختار ،جُ.ٕٕ :
(ّ( فتح الكصيد ،جّ ،ّٕٔ :كلساف العرب( ،رأل) ،جّ.ُِْٓ :
(ْ( العيف ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (تُٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ،كد .إبراىيـ السامرائي ،دار الرشيد ،بغداد،
(د.ط)( ،د.ت) ،مادة (رأل) ،جٖ ،َُّ :القراءات القرآنية كتكجيييا في كتاب العيف"جمع كدراسة" ،د .عبد اهلل بف محمد بف عيسى المسممي،
مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية ،العدد السابعَُّْ ،ق :صِِّ.
(ٓ( معاف القرآف كاعرابو ،جُ ،َِٗ :جْ ،ّٖٓ :كالتفسير البسيط ،جّ.ِّّ ،ِِّ :
(ٔ( معاني القراءات ،جُ.ُٕٗ :
(ٕ( إعراب القرآف ،جُ ،ِِٔ :كينظر :المحرر الكجيز ،جُ.ُّٓ :
(ٖ( إعراب القرآف ،جُ.َُٓ :
(ٗ( الكشاؼ ،جُ ،ِِّ ،ِِّ :كالدر المصكف ،جِ.ُُٖ :
(َُ( المحرر الكجيز ،جُ.ُّٓ :
(ُُ( التبياف ،جُ.ُُٔ :
(ُِ( البحر المحيط  ،جُ ،ُٓٔ :الدر المصكف ،جِ.ُُٖ :
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َِّ -
يعضده اتفاؽ الجميكر عمى اإلدغاـ ،في قكلو تعالى[ :ﭼ ﭽ ﭾ
إف ىذا الحذؼ بعد الحذؼ
ٌ
(ُ)
لكف أنا" ،نقمكا الحركة كحذفكا ثـ أدغمكا(ِ) ،فذىاب الحركة في [ ْأرنا] ليس
ﭿ]  ،كاألصؿٍ " :

بدكف ذىابيا في اإلدغاـ(ّ).
ّ -قد س ًمع اإلسكاف في ىذا الحرؼ نصِّا عف العرب ،ك َّ
استدؿ بقكؿ الشاعر:
ي
(ْ)
مف ً
ً
زمزـ َّ
إف القكـ قد ظمئكا
ماء
عبد اهلل نممؤىا
ٍأرنا إداكة
ى

كيبدك أف ىذا شائع عند كثير مف العرب ،إذ نقؿ ابف الجكزم عف الفراء(ٓ)قكلو" :أىؿ الحجاز
يقكلكفِ [ :أرنا] ،ككثير مف العرب يجزـ الراء فيقكؿْ [ :أرنا مناسكنا] ،كق أر بيا بعض الثقات"(ٔ).

ْ -ذىب أبك عمي الفارسي إلى َّ
أف "الحذؼ إذا كجب بقياس ،كعمى باب مطَّرد ،كاف ىك كاإلثبات
ً
ً
ً
فبقي في ذلؾ كمو الكممة
سكاء في المساغ ،أال ترل أنيـ قالكا :ر رأيؾ ،كش ثكبؾ ،كؼ بكعدؾ ،ى
ب مف القياس فيو اإلسكاف ،فيك بمنزلة ما يكجب حذؼ
ض ٍر ه
عمى حرؼ كاحد ،فكذلؾ إذا أكجب ى
اليمزة مف التخفيؼ ،كأكجب حذؼ الالـ لألمر"(ٕ).

أما االختالس فمذىب حسف مشيكر ،ال يقدر عميو مف القرأة ٌإال ىم ٍف ىح يس ىف لفظو ،كتصَّرؼ لسانو
ك َّ
عمى حسب مراده ،كصح أداؤه ،كىك مأخكذ عف العرب الذيف يكرىكف التثقيؿ(ٖ).

الداللة:

ليس في قراءة الجميكر ما يكجب السؤاؿ ،كأما حذؼ الكسرة مف الفعؿ [أرنا] ّْ
"يؤدم إلى

كجكد تركيز عمى المقطع األكؿ مف فعؿ األمر ،كىذا التركيز تمثيؿ صكتي لمتفصيؿ الذم تقتضي

المناسؾ بيانو مف اهلل – عز كجؿ  ،-كعمى ذلؾ تككف الحركة قد يحذفت مف أجؿ أمر داللي آخر ،فال
يككف إسقاطيا مجرد إسقاط ،بؿ تمثيالن ألمر آخر ،كاشارة إليو.
أما قراءة االختالس فيي تمثؿ األدب الذم كاف يتمثَّمو سيدنا إبراىيـ – عميو الصالة
ك َّ
كالسالـ  ،-كىك يناجي ربو بفعؿ األمر [أرنا]"(ٗ) ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

(ُ( سكرة الكيؼ.ّٖ/ُٖ :
(ِ( ينظر :الخصائص ،جِ ،ّّّ :ككشؼ المشكالت ،جِ.َٔ :
(ّ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ِِٔ ،ٖٓ :كالكتاب الفريد ،جُ.ّْٖ :
(ْ( البيت مف البسيط ،كقائمو مجيكؿ .ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جِ ،ُِٖ :كالبحر المحيط ،جُ ،ُٓٔ :كالدر المصكف ،جِ.ُُٗ :
(ٓ( لـ أقؼ عميو في معاني القرآف ،كلعمو في أحد كتبو المفقكدة.
(ٔ( زاد المسير في عمـ التفسير ،أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (تٕٗٓىػ) ،المحقؽ ،كالناشر :المكتب
اإلسالمي ،دمشؽ ،كبيركت ،طَُّْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ ،جُ.ُْٓ :
(ٕ( الحجة لمفارسي ،جِ.ِِٔ :
(ٖ( معاني القراءات ،جُ ،ُٕٗ :الكتاب المختار ،جُ ،ٕٕ :البحر المحيط ،جُ ،ُٓٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ُُٖ :كينظر شرح اليداية،
جُ.ُٖٔ :
(ٗ( ركافد البالغة :صِّٓ.
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المبحث الثاني :الوقف واإلعراب
المطمب األول :الوقف بالسكت الخفيف(ُ):
ُ -قال تعالى[:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ.)ِ(]..
[قيًم] بالسكت ،باأللؼ المبدلة مف التنكيف
القراءة :ق أر حفص عف عاصـ حاؿ كصؿ [ﯥ ﯦ] بػ
ا
(ّ)

سكتة لطيفة مف غير تنفس ،كق أر الباقكف :بغير سكت مع إخفاء التنكيف في القاؼ.
التوجيه لقراءة حفص بالسكت :
(ْ)
[قيًم] ،التي اضطربت أقكاؿ النحاة كالمفسريف في إعرابيا،
لمسكت عالقة كثيقة بإعراب
ا
كقد فطف حفص إلى ىذا االضطراب(ٓ) ،كىك متبع في ذلؾ النقؿ كالركاية ،فكقؼ عمى تنكيف

متصال بػ
[قيًم] ليس
إشعار بأف
نا
مبدال لو ألفنا سكتة لطيفة مف غير قطع نفس؛
[عوجا]
ا
ن
ن
ا
[عوجا] ،كانما ىك مف صفة (الكتاب)(ٔ) ،كبذلؾ ال َّ
[عوجا]؛ فيفسد
[قيًم] صفة(ٕ) لػ
يتكىـ أ َّف
ا
ا
ا
قيما(ٖ) ،كانما ىي حاؿ ،أك مفعكؿ بو و
ُّ
ثاف كما سنفصؿ ذلؾ في
المعنى ،إذ ال
يصح أف يككف العكج ن
إعرابيا.

[قيًم](ٗ):
أقوال النحاة في إعراب
ا
عوجا] اعتراضية بيف الحاؿ
أحدها :أنو حاؿ مف (الكتاب)(َُ) ،كالجممة المنفية [ومل جيعل له
ا
كصاحبيا ،كىذا عمى أساس التقديـ كالتأخير في اآلية ،كما ذىب إلى ذلؾ جؿ أىؿ المغة كالتفسير(ُُ)،

زمنا ،ىك دكف زمف الكقؼ عادة مف غير تنفس .ينظر النشر ،جُ ،َِْ :كاإلتحاؼ ،جُ،ُِٗ :
)ُ ) السكت :عبارة عف قطع الصكت ن

كاإلتقاف ،جُ ،ّٕٔ :كالغرض منو إيضاح المعنى في المكاضع التي قرئ بيا .ينظر فتح الكصيد ،جّ ،َُْٔ :كابراز المعاني :صٔٔٓ.
(ِ( سكرة الكيؼ.ِ ،ُ/ُٖ :
(ّ( سراج القارئ :صِٗٔ ،كالنشر ،جُ ،ِّْ ،َِْ :جِ ،َُّ :كالبدكر الزاىرة :صُِْ.
(ْ( ينظر :كشؼ المشكالت ،جِ ،ُٓ ،َٓ :كالبياف ،جِ ،ٗٗ :كالتبياف ،جِ ،ّٖٕ :كالكتاب الفريد ،جْ ،ِّٖ ،ِّٕ :كالبحر المحيط،
جٔ ،ْٗ :كمغني المبيب ،جٔ ،ُّ ،َّ :كالدر المصكف ،جٕ.ّْْ ،ّّْ :
(ٓ( إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،محيي الديف الدركيش ،الناشر :دار اليمامة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،كدار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
دمشؽ – بيركت ،طُُْٔٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ ،جْ.ّْٓ :
(ٔ( الدر المصكف ،جٕ ،ّْٓ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جْ.ّْٓ :
(ٕ( الكشؼ ،جِ ،ٓٓ :كابراز المعاني :صٔٔٓ.
(ٖ( مغني المبيب ،جٔ.َّ :
(ٗ( البحر المحيط  ،جٔ ،ْٗ :كالدر المصكف ،جٕ ،ّْْ – ّّْ :كمغني المبيب ،جٔ.ِّ – َّ :
(َُ( إعراب القرآف ،جِ ،ْْٕ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جٔ ،ْٔٗ :كالمحرر الكجيز ،جٓ ،ِٓٔ :الكتاب الفريد ،جْ ،ِّٕ :كابراز المعاني:
صٔٔٓ ،كالجامع ألحكاـ القرآف ،جَُ.ُّٓ :
(ُُ( ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جِ ،ُّّ :كمعاني القرآف لألخفش ،جِ ،ِْٕ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ِٕٔ :كجامع البياف ،جُٓ:
َُْ – ُِْ ،كاعراب القرآف ،جِ ،ْْٕ :كالتفسير البسيط ،جُّ ،َِٓ :كالمحرر الكجيز ،جٓ ،ِٓٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جَُ:
ُّٓ ،كاإلتقاف ،جّ.ِٗ ،ِٖ :
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قيما ،كلـ يجعؿ لو عكجان" ،كىذا لمداللة عمى أف
كالتقدير – عندىـ " : -أنزؿ عمى عبده الكتاب ن
[قيًم] حاؿ مف [الكتاب].
ا
كاعترض الزمخشرم عمى ىذا الكجو؛ "ألف قكلو[ :ومل جيعل] معطكؼ عمى [أنزل] ،فيك
حاال مف [الكتاب] فاصؿ بيف الحاؿ كذم الحاؿ ببعض الصمة"(ُ).
داخؿ في حيّْز الصمة ،فجاعمو ن

(ِ)
كجكز المنتجب اليمذاني
كرَّد ىذا االعتراض بأف "الجممة اعتراض ال معطكفة عمى الصمة" َّ ،
ي
(ّ)
ىذا الفصؿ بيف الحاؿ كصاحبيا" ،ألف كمييما داخؿ في الصمة" .
(ْ)
قيما"(ٓ) ،أك "جعمو
الثاني  :أنو حاؿ مف الياء المضمرة مع الفعؿ المضمر ،كالتقدير" :أنزلو ن
قيما"(ٔ).
ن
الثالــث :أنػػو حػاؿ م ػػف الضميػر اليػاء في [له] ،إذا أعيد إلى [الكتاب] ،ال إلى [عبده]،

عكجا"(ٕ)"،كالحاؿ ّْ
مؤكدة ،كقيؿ :منتقمة"(ٖ) ،كالقكؿ باالنتقاؿ ال
كالتقدير" :كلـ يجعؿ لو حالة استقامتو ن
(ٗ)
يصحُّ.
أيضاُّ ،
كتعدد الحاؿ لذم حاؿ
الرابع :أنو حا هؿ ثانية ،كالجممة المنفية قبمو [ومل جيعل له ا
عوجا] حاؿ ن

(َُ)
و
قيما".
غير
جاعؿ لو ن
كاحد جائز  ،كالتقدير" :أنزلو ى
عكجا ن
كىذا الكجو ذىب إليو الكرماني(ُُ) ،كقد فصَّؿ المسألة فييا ،عمى النحك التالي:
[قيًم] حاؿ مف الياء في
ُ -أف يجعؿ [ومل جيعل له] في محؿ نصب حاؿ مف [الكتاب] ،ك ا

[له] ،أك حاؿ بعد حاؿ مف [الكتاب].
(ُ( الكشاؼ ،جّ ،ْٓٔ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،َٓ :كتفسير فخر الديف الرازم المشتير بػ" التفسير الكبير" ك" مفاتيح الغيب"  ،فخر الديف
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بف عمي الرازم (تَْٔىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طَُُُْ ،ىػ -
ُُٖٗـ ،جُِ ،ٕٔ :كالتبياف ،جِ ،ّٖٕ :كمغني المبيب ،جٔ.َّ :
(ِ( الدر المصكف ،جٕ.ّّْ :
(ّ( الكتاب الفريد ،جْ.ِّٖ :
(ْ( لـ يذكر السميف الحمبي ىذا الكجو.
(ٓ( الكشؼ ،جِ ،ٓٓ :كاليداية إلى بمكغ النياية ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕىػ) ،مجمكعة رسائؿ جامعية،
تحت إشراؼ :أ.د .الشاىد البكشيخي ،الناشر :كمية الدراسات العميا كالبحث العممي ،جامعة الشارقة ،طُُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ ،جٔ،ُّْٗ :
كالكتاب الفريد ،جْ.ِّٖ :
(ٔ( التبياف ،جِ ،ّٖٕ :كابراز المعاني :صٔٔٓ ،كينظر :المحرر الكجيز ،جٓ ،ِٓٔ :كغيث النفع :صُُٕ.
(ٕ( غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف حمزة بف نصر الكرماني (ت بعد ُّٓىػ  ،أك بعد ّٓٓىػ  ،أك مف خالليا)،
تحقيؽ :د .شمراف سركاؿ يكنس العجمي ،الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ،جدة ،كمؤسسة عمكـ القرآف ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جُ:
ْٖٔ.
(ٖ( التبياف ،جِ ،ّٖٕ :كالكتاب الفريد ،جْ.ِّٖ :
(ٗ( الدر المصكف ،جٕ.ّّْ :
(َُ( ينظر :الخصائص ،جِ ،َِ :جّ ،َٔ :كمنعو جماعة منيـ أبك عمي الفارسي؛ ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُٓٗٓ :كالبحر
أيضا – عف ابف عصفكر ،كلـ أقؼ عميو في
المحيط ،جٔ ،ْٗ :كمغني المبيب ،جٔ ،ُّ :كىمع اليكامع ،جْ ،ّٕ :كنقؿ السيكطي المنع – ن
يدم.
الكتب التي بيف َّ
(ُُ( غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ ،جُ.ْٕٔ :

21

عكجا"،
حاال مف ضمير الفاعؿ في [أنزل] ،أم" :أنزلو غير جاعؿ فيو
ِ -أف يجعؿ الجممة ن
ن
[قيًم] ،حاؿ مف الياء؛ أك مف المفعكؿ.
ك ا

حاال
[قيًم] المفردة ن
كتكالي الحاؿ عمى صاحبيا مف خالؿ جعؿ الجممة المنفية ن
حاال أكلى ،ك ا

ثانية(ُ) ،ىك اختيار الباقكلي(ِ) ،كتقديره – عنده " : -أنزؿ عمى عبده الكتاب غير مجعكؿ لو عكهج
(ْ)
(ّ)
األكلى عنده ،كاختاره المنتجب اليمذاني ،كىك
قيما"  ،كتابعو عمى ذلؾ أبك البركات األنبارم  ،كىك ٍ
ن
(ٓ)
الجيد عنده ،كقاؿ" :ألنو يغنيؾ عف التقديـ كالتأخير ،كاإلضمار" .
[قيًم] بدؿ مف جممة "جعمو
أيضا ،كلكنو بدؿ مف الجممة قبمو؛ ألنيا حاؿ ،ك ا
الخامس :أنو حاؿ ن

مستقيما"(ٔ) ،كابداؿ المفرد مف الجممة إذا كاف بتقدير مفرد جائز عند بعض العمماء(ٕ) ،كىذا كما أبدلت
ن
(ٗ)
(ٖ)
يدا أبك ىم ٍف ىك" .
فت ز ن
الجممة مف المفرد في قكليـ " :عر ي
ثاف ،منصكب بفعؿ َّ
السادس :أنو مفعكؿ بو و
عكجا ،كلكف جعمو
مقدر ،كالتقدير" :كلـ يجعؿ لو
ن
(ُُ)
(َُ)
مبني عمى مػا كرد في بعض القراءات التي نقميا الطبرم عػف قتادة ،كىذا النػكع
قيمػا"  ،كىػذا الرأم ّّ
ن
مف القراءات التفسيرية.
كىذا الكجو اختاره الزمخشرم؛ لذلؾ اعترض عمى الكجو األكؿَّ ،
عكجا،
كقدره" :لـ يجعؿ لو ن
قيما؛ ألنو إذا نفى عنو العكج فقد أثبت لو االستقامة"(ُِ) ،ثـ قاؿ" :فإف قمت :ما فائدة الجمع بيف
جعمو ن
العكج كاثبات االستقامة ،كفي أحدىما ًغنى عف اآلخر؟ قمت :فائدتو التأكيدَّ ،
فرب مستقيـ مشيكد لو
ن
باالستقامة ،كال يخمك مف أدنى ًعكج عند السَّير كالتصفُّح"(ُّ) ،كفي ىذا الكجو يتدخؿ السياؽ الخارجي
إلى جانب العالمة اإلعرابية الختيار ىذا الكجو اإلعرابي ،كما تدخؿ في الكجو األكؿ مف خالؿ التقديـ
كالتأخير المنقكؿ عف ابف عباس(ُْ) ،كمجاىد(ُٓ).

(ُ( التبياف ،جِ.ّٖٕ :
(ِ( جكاىر القرآف ،نكر الديف أبك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني (تّْٓىػ) ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،شركة األمؿ لمطباعة
كالنشر ،القاىرة( ،د.ط)ََِٖ ،ـ ،جِ ،ُّٕ :ككشؼ المشكالت ،جِ.ُٓ ،َٓ :
(ّ( كشؼ المشكالت ،جِ ،ُٓ :كالبياف ،جِ ،ٗٗ :كالتفسير الكبير ،جُِ.ٕٔ :
(ْ( البياف ،جِ.ٗٗ :
(ٓ( الكتاب الفريد ،جْ.ِّٖ :
(ٔ( التفسير الكبير ،جُِ ،ٕٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جْ.ّْٓ :
(ٕ( ينظر :شرح التسييؿ ،جّ ،َّْ ،ّّٗ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُِٕٗ :كىمع اليكامع ،جٓ.ُِِ :
(ٖ( ركح المعاني ،جُٓ.َِِ :
يد"  ،ينظر :مغني المبيب ،الحاشية رقـ (ْ) ،جٔ.ِّ :
(ٗ( الجممة" أبك ىم ٍف ىك" أبدلت مف المفرد" ز ن
(َُ( اليداية ،جٔ.ُّْٗ :
(ُُ( جامع البياف ،جُٓ ،ُُْ :كالمحرر الكجيز ،جٓ.ِٓٔ :
(ُِ( الكشاؼ ،جّ ،ْٓٔ :كالكتاب الفريد ،جْ.ِّٖ ،
(ُّ( الكشاؼ ،جّ ،ْٓٔ :كركح المعاني ،جُٓ.َِِ :
(ُْ( جامع البياف ،جُٓ.ُُْ ،َُْ :
(ُٓ( القطع كاالئتناؼ ،جُ ،ّْٖ :كركح المعاني ،جُٓ.َُِ :
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الداللة:

يتَّضح – مما سبؽ – أف القراءة بالسكت جاءت ،لدفع الكىـ المخؿ بالمعنى ،كألمف المبس،

[عوجا] كليس صفة لو ،كانما ىك حاؿ مف (الكتاب) ،كىذا
[قيًم] منفص هؿ عف
كلمداللة عمى أف
ا
ا
[قيًم] صفة يؤدم
أعكف عمى الفيـ ،كأبعد لمكىـ ،كيشعر باكتماؿ معنى اآلية األكلى؛ ألف إعراب
ا
إلى فساد المعنى ،فيذا التنبيو بيذه السكتة المطيفة تنفي ىذا الكىـ كتبدده ،كقد أطمؽ عميو أحد

الباحثيف المحدثيف "استحضار التنغيـ كالمفاصؿ الصكتية"؛ ألف "تغيُّبيا يفضي إلى المبس ،كتداخؿ

أحد َّ
حدكد الكمـ ،كحدكد الجمؿ"(ُ) ،كال يستغر َّ
أف ىذا الكىـ قد يقع لبعض المعربيف الذيف يستعجمكف
بف ه
ُّ
كي عف
كخير ما
يستدؿ بو عمى ذلؾ بما نقمو ابف ىشاـ َّ
اإلعراب ،دكف تدبُّر أك فيـ لممعنى ،ي
عما يح ى
[عوجا] ،قاؿ :فقمت لو :يا ىذا ،كيؼ
[قيًم] صفة لػ
شيخا ييعرب لتمميذه
ا
ا
بعضيـ ً " :م ٍف أنو سمع ن
دفعا
َّمت عمى ىم ٍف كقؼ مف القراء عمى ألؼ التنكيف في
ا
قيما؟ كترح ي
[عوجا] كقفة لطيفة ،ن
يككف العكج ن

(ِ)
كاال عمى فيـ المعنى.
ليذا الكىـ ، "...ك َّ
أما غير حفص مف القراء فمـ "يعبأ بيذا الكىـ ،فمـ يسكت؛ اتٌ ن
كيتأيَّد ما فعمو حفص بما كرد في بعض مصاحؼ الصحابة"(ّ)" :الحمد هلل الذم أنزؿ عمى

(ْ)
كي ٍح ىمؿ
قيما"  ،كاعترض أبك حياف عمى ذلؾ بقكلو " :ي
عبده الكتاب ،كلـ يجعؿ لو ن
عكجا ،كلكف جعمو ن
ذلؾ عمى تفسير المعنى ،ال أنيا قراءة"(ٓ) ،كلكف قت ػادة استشيػد بي ػذه القػراءة لمػداللػة عػمى َّ
أف "الكػالـ

[عوجا] أبيف كأكلى؛ ألنو رأس
عمى سياق ػو م ػف غي ػر تقدي ػـ كال تػأخير"(ٔ)" ،كبذلؾ يككف الكقؼ عمى
ا

[قيًم]؛ ألف بعده الـ كي ،ال َّ
بد أف تككف متعمقة بما قبميا ،فالكقؼ يخمص بو
آية باتفاؽ ،ثـ يبتدئ
ا
[قيًم] صالح ،كاف كاف األكؿ أصمح"(ٕ).
أيضا – عمى
ا
مف كراىة االبتداء بالـ كي ،كالكقؼ – ن

قيما" ،كبذلؾ ال
"فالالـ في قكلو[ :لينذر] متعمقة بػ[أنزل] كىك الظاىر ،فالتقدير "أنزلو ن
[قيًم]" (ٖ).
يفرؽ بيف الحاؿ كصاحبيا ،كذىب الحكفي إلى أنيا متعمقة بػ
َّ
ا

(ُ( ظاىرة المبس في العربية" :جدؿ التكاصؿ كالتفاصؿ" ،د .ميدم أسعد عرار ،دار كائؿ لمنشر ،عماف – األردف ،طََُِّ ،ـ :صِِّ.
(ِ( مغني المبيب ،جٔ.َّ :
(ّ( الدر المصكف ،جٕ.ّْٓ :
(ْ( معاني القرآف الكريـ ،النحاس :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم (تّّٖىػ) ،تحقيؽ :الشيخ محمد عمي
الصابكني ،الناشر :مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،طَُُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ ،جْ.ُِِ :
(ٓ( البحر المحيط ،جٔ.ْٗ :
(ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جَُ.ُّٓ :
المقصد لتمخيص ما في
(ٕ( منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا ،تأليؼ :أحمد بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني (ت نحك ََُُىػ) ،كمعو:
ى

المرشد في الكقؼ كاالبتداء ،شيخ اإلسالـ :أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم (تِٔٗىػ) ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى

البابي الحمبي كأكالده بمصر ،القاىرة ،طُِّّٗ :ىػ ُّٕٗ -ـ :صِِٖ ،ِِٗ ،ك ينظر :القطع كاالئتناؼ ،جُ.ّٖٓ ،ّْٖ :
(ٖ( الدر المصكف ،جٕ ، ّْٕ ،ّْٔ :كاع ارب القرآف الكريـ كبيانو ،جْ ،ّْٓ :كينظر القطع كاالئتناؼ ،جُ.ّٖٓ ،ّْٖ :
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شيئا مف العكج ،ال في ألفاظو ،كال في معانيو،
كالمعنى" :إف اهلل لـ يجعؿ في ىذا الكتاب ن
بعضا،
مستقيما ال اختالؼ فيو ،كال تفاكت ،بؿ بعضو يصدؽ
كليس فيو عيب كال تناقض ،كجعمو
ن
ن

كبعضو يشيد لبعض ،ال عكج فيو ،كال ميؿ عف الحؽ"(ُ).

 -2قال تعالى[ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ](ِ).
القراءة :ق أر حفص بالسكت عمى ألؼ[ :مرقدنا] سكتة خفيفة مف غير تنفس ،كق أر الباقكف :بغير
سكت(ّ).

التوجيه لقراءة السكت:

كقؼ حفص بالسكت عمى ألؼ [مرقدنا]؛ "لئال َّ
يتكىـ أف اسـ اإلشارة [هذا] صفة لػ

[مرقدنا]"(ْ) ،كفي اسـ اإلشارة [هذا] كجياف(ٓ):
أحدهما :كىك األظير أنو مبتدأ ،كقكلو تعالى[ :ما وعد الرمحن] خبره ،فتككف [ما] مكصكلة ،خب انر
كما بعدىا صمة المكصكؿ ،ال محؿ ليا مف اإلعراب ،كالعائد إلى المكصكؿ محذكؼ ،كالتقدير" :ىذا

الذم كعده الرحمف كالذم صدقو المرسمكف ،بمعنى :كالذم صدؽ فيو المرسمكف"(ٔ) ،كيجكز أف تككف
[ما] مصدرية ،كالمصدر المؤكؿ خبر اسـ اإلشارة [هذا] كالمعنى" :ىذا ك ٍع يد الرحمف ً
ؽ
كص ٍد ي
ى
المرسميف ،عمى تسمية المكعكد كالمصدكؽ فيو بالكعد كالصدؽ"(ٕ).
(ٖ)

تاما
كيككف الكقؼ ن

عمى قكلو[ :من مرقدنا] ،كفي قكلو تعالى[ :هذا ما وعد الرمحن]

حينئذ كجياف:
ُ -أنيا مستأنفة :إما عمى أنيا مف قكؿ اهلل تعالى ،كاما مف قكؿ المالئكة ،كاما مف قكؿ المؤمنيف
لمكفار(ٗ).
ِ -أنيا في محؿ نصب مفعكؿ بو لمفعؿ [قالوا] ،كىي مف كالـ الكفار(َُ).
(ُ( ينظر :جامع البياف ،جُٓ ،ُُْ ،َُْ :كركح المعاني ،جُٓ ،ََِ :كصفكة التفاسير ،جِ.ُٖٔ :
(ِ( سكرة يس.ِٓ/ّٔ :
(ّ( تقريب النشر في القراءات العشر ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖىػ) ،كضع حكاشيو :عبد اهلل محمد الخميمي ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،طُُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ :صّٕ ،كشرح طيَّبة النشر ،جُ ،ْٖٔ ،ْٖٓ :كالبدكر الزاىرة :صَُّ.
(ْ( الكشؼ ،جِ ،ٓٓ :كالمكضح ،ج ّ ،َُٕٔ :كابراز المعاني :صٔٔٓ ،كالدر المصكف ،ج ٕ ،ّْٔ ،ّْٓ :جٗ.ِٕٔ :
(ٓ( ينظر :البياف ،جِ ،ِٖٗ :كالتبياف ،جِ ،َُْٖ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ِّٔ :كالدر المصكف ،جٗ.ِٕٔ ،ِٕٓ :
(ٔ( الكشاؼ ،جٓ.ُِٖ :
(ٕ( السابؽ :المكضع ذاتو ،كينظر الكتاب الفريد ،جٓ ،ّٕٓ :كركح المعاني ،ج ِّ.ِّ ،
(ٖ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ّٖٓ :القطع كاالئتناؼ ،جِ ،ُٖٓ :كمنار اليدل :صَِّ.
(ٗ) ينظر :معاني القرآف لمفراء،جِ ،َّٖ :جامع البياف ،جُٗ ،ْٖٓ ،ْٕٓ :كمعاني القرآف الكريـ ،جٓ ، َٓٔ :كالتفسير البسيط ،جُٖ:
َُٓ ،كالمحرر الكجيز ،جٕ ،ِٓٔ :كالكشاؼ ،جٓ ،ُِٖ :كزاد المسير ،جٕ ،ِٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ.ِْ :
) )82الدر المصون ،ج.022 :1
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عما قبمو،
واآلخر :أنو في مكضع جر صفة لػ [مرقدنا] ،كقكلو تعالى[ :ما وعد الرمحن] منقطع ٌ
فيككف الكقؼ عمى اسـ اإلشارة [هذا](ُ)  ،كيترتب عمى ىذا الكقؼ إعراب [ما] ،كفييا كجياف(ِ):
 -1أنيا في محؿ رفع باالبتداء ،كالخبر محذكؼ تقديره "حؽ" ،أم" :الذم كعده الرحمف ،كصدؽ فيو
المرسمكف ّّ
حؽ عميكـ"(ّ).
 -2أنو خبر لمبتدأ محذكؼ ،أم :بعثكـ كعد الرحمف(ْ) ،أك ىذا كعد الرحمف(ٓ) ،أك ىك كعد
(ٔ)
حؽ ما كعد الرحمف(ٕ) ،كىذا التقدير األخير الذم ذكره مكي فيو ضعؼ؛ َّ
ألف " حؽ"
الرحمف  ،أك ه
نكرة ،كال يجكز ذلؾ إال إذا كصفت؛ كلك ىأنو َّ
قدره " الحؽ" لكاف أفضؿ  ،فجعؿ المبتدأ كالخبر معرفتيف.
أما القكؿ بأف [هذا] نعت فيك تمح ّّ
ُّؿ ظاىر ،كقكؿ غريب خالؼ الظاىر مف أقكاؿ
ك َّ
المفسريف ،كلذا قاؿ الزجاج" :كالقكؿ األكؿ :أعني ابتداء [هذا] عميو التفسير ،كىك قكؿ أىؿ
المغة"(ٖ) ،ككذلؾ اإلشارة إلى الكعد أحسف مف اإلشارة إلى المرقد؛ ألف ذلؾ يتفؽ مع إنكار الكفار
البعث كاستيزائيـ بو ،إذ قاؿ اهلل تعالى عمى لسانيـ[ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ](ٗ).

الداللة:

تتمثَّؿ الداللة في قراءة حفص بالسكت في دفع الكىـ ،بأف اسـ اإلشارة [ﮥ] صفة

لػ [مرقدنا] ،كاإلشارة بو إلى الكعد؛ ألف الكالـ مستأنؼ ،فالكقؼ يبيّْف أف كالـ الكفار انقضى ،ثـ
ابتدأ بكالـ غيرىـ ،كىك قكلو تعالى[ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ] ،كقيػؿ :ىػك مف قػػكؿ
المالئكة ،أك مف قكؿ المؤمنيف لمكفار ،أك مف كالـ الكفار لبعضيـ.
كيبدك – كاهلل أعمـ – أف أصح األقكاؿ في ذلؾ القكؿ ،ما قالو مجاىد كقتادة

(َُ)

مف أف :أكؿ

اآلية لمكفار ،كآخرىا لممسمميف ،قاؿ الكفار[ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] ،كقاؿ المسممكف[ :ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵ] ،كىذا الرأم رجَّحو الطبرم ،كابف كثير(ُُ).

(ُ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ْٖٓ :كاعراب القرآف ،جّ ،ََْ :كالقطع كاالئتناؼ ،جِ ،ِٖٓ :كمنار اليدل ،صَِّ.
(ِ( الدر المصكف ،جٗ ،ِٕٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ّّٖ :
(ّ( الكشاؼ ،جٓ ،ُِٖ :كينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ُِٗ :إعراب القرآف ،جْ ،ُِٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جٓ.َٓٔ :
(ْ( معاني القرآف لمفراء ،جِ ،َّٖ :كجامع البياف ،جُٗ ،ْٕٓ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ْٖٓ :كاعراب القرآف ،جّ.َُْ :
(ٓ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ ُِٗ ،كاعراب القرآف ،جّ ،ََْ :كالكشاؼ ،جٓ ،ُِٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،ج ُٓ.ِْ :
(ٔ( الكتاب الفريد ،جٓ ،ّٕٓ :كركح المعاني ،جِّ.ّّ :
(ٕ( مشكؿ إعراب القرآف ،جِ.ُٓٓ :
(ٖ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ.ُِٗ :
(ٗ( سكرة يس.ْٖ/ّٔ :
(َُ( تفسير اإلماـ مجاىد بف جبر (تَُِىػ) ،تحقيؽ :د .محمد عبد الس الـ أبك النيؿ ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مدينة نصر ،القاىرة،
طَُُُْ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ :صَٔٓ.ُٓٔ ،
(ُُ( ينظر :جامع البياف ،جُٗ ،ْٓٗ ،ْٖٓ :كتفسير القرآف العظيـ ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (تْٕٕىػ) ،تحقيؽ :سامي بف
محمد السالمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طَُِِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ ،جٔ.ِٖٓ :
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الم ٍر َّئية لجميعيـ ،كىي حالة خركجيـ مف األرض(ُ).
كفي داللة [ﯰ] :إشارة إلى الحالة ى
المطمب الثاني :الوقف عمى هاء السكت:
 -1قال تعالى[ :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ](ِ).
كصال ،ك[يتسنَّه]
يتسن وانظر] بحذؼ الياء
القراءة :ق أر حمزة ،كالكسائي ،كيعقكب ،كخمؼَّ [ :
ن
ككصال(ّ) ،كال خالؼ بينيـ في إثبات
بإثبات الياء كقفنا ،كق أر الباقكف :بإثبات الياء في الحاليف :كقفنا،
ن
الياء كقفنا.

أوالً – القراءة بحذف الهاء في الوصل ،والوقف:
يحًذفت الياء في ىذه القراءة؛ ألف الياء زائدة لمسكت ،ييستغنى عنيا في الكصػؿ؛ لػزكاؿ السػبػب
الذم أدخمت مف أجمو ،كىك بياف الحركة في حاؿ الكقؼ(ْ).

تغيره السنكف ،فالفعؿ مأخكذ مف " ّْ
التسني"،
كالحجة لمف ق أر ذلؾ أف معنى [مل يتس َّن] ،لـ ٌ

[يتسن] معتؿ اآلخر باأللؼ
تسننيا ،كالـ الكممة ىك المحذكؼ ،فيككف الفعؿ المضارع
َّ
يت ٌ
تقكؿٌ :
تسن ي

المحذكفة(ٓ)؛ لدخكؿ حرؼ الجزـ (لـ) عميو.

كاختمفكا في أصؿ ىذا الفعؿ الذم بنكا عميو حجتيـ ،عمى كجييف(ٔ):

أحدهما :أف يككف مشتقنا مف لفظ "السَّنة" ،كأصؿ األلؼ المحذكفة كاك؛ ألف جمع "السنة" :سنكات،
كتصغيرىا " :يسنيَّة" ،كاألصؿ :ىس ىنكة(ٕ) ،كعمى ىذه المغة قالكا في الفعؿ "سانيت" فأبدلكا الكاك ياء

(ٖ)
أيضا –
لكقكعيا رابعة ،فيـ يجعمكنو مف المساناة ،فيقكلكف  :بعتو مساناة ،كاكتريتو مساناة ،كقالكا – ن
أس ىن يككا ،فأبدلكىا
في الفعؿ :أسنت القكـ ،أم :إذا أصابتيـ السنة فأجدبكا ،فقمبكا الكاك تاء ،كاألصؿٍ :

كما في" :تيجاه ،كتيخمة"(ٗ).
(ُ( التحرير كالتنكير ،جِّ.ّٖ :
(ِ( سكرة البقرة.ِٓٗ/ِ :

طيبة النشر ،جِ ،ْْٗ ،ٗ ،ٖٔ :كالبدكر الزاىرة :صَٔ.
(ّ( سراج القارئ :صُُٗ ،كالنشر ،جِ ،ُِّ ،ُِْ :كشرح ٌ
(ْ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،َّٔ ،َّٓ :كالكتاب المختار ،جُ ،ُُٓ :كالكشؼ ،جُ.َّٖ ،َّٕ :
(ٓ( جامع البياف ،جْ ،ٓٗٗ ،إعراب القرآف ،جُ ،ِّّ :كاعراب القراءات ،جُ ،ٗٓ :كالحجة البف خالكيو :صََُ ،كحجة القراءات:
صُّْ ،كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َُِ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ.ِّٗ :

َّ
المكضح ،جُ ،ُّْ :كالتفسير الكبير،
(ٔ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُِٕ :كجامع البياف ،جْ ،ٓٗٗ :كحجة القراءات :صُِْ ،ّْٖ ،ك

جٕ ،ّٕ :كشرح المفصَّؿ لمزمخشرم ،مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي (تّْٔىػ) ،تحقيؽ :د .إميؿ بديع يعقكب،
دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ ،جٓ ،ّْٕ :كالدر المصكف ،جِ.ْٓٔ ،ّٓٔ :
(ٕ( معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ُٕٗ :كالمقتضب ،جِ ،ِّٗ :كالكامؿ ،جِ ،ٕٗٔ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِّّ :كالبياف ،جُ،ُُٕ :
كالتبياف ،جُ ،َِٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٕٔ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ٓٔٓ :كابراز المعاني :صّٔٔ ،كالبحر المحيط ،جِ،ِٕٗ ،ِٗٔ :
كينظر :الكتاب ،جّ ،ِْٓ :كشرح كتاب سيبكيو ،جْ.ُّٗ :
(ٖ( معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ُٕٗ :المقتضب ،جِ ،ِّٗ :كالكامؿ ،جِ ،ٕٗٔ :كاعراب القراءات ،جُ ،ٗٓ ،ْٗ :كالحجة لمفارسي،
جِ.ِّٕ :
(ٗ( الدر المصكف ،جِ.ّٓٔ :
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واآلخر :أف يككف أصمو "يتسنَّف" عمى كزف "يتفعَّؿ" ،فأبدلت النكف ياء ،كاختمفكا في األصؿ ،كفي

المسألة رأياف:

ُّ
مشتؽ مف "السَّنة" ،إذ قاؿ" :كمف قاؿ في تصغير "السنة" :يس ٍني ىنة ،كاف
ُ -رأي الفراء :ذىب إلى أنو
َّمت مف ذلؾ ،فيبدؿ النكف ياء كما قالكاَّ " :
قميال جاز أف يككف " َّ
تظنيت" ثـ
كاف ذلؾ ن
يت" :تفع ي
تسن ي
حذفت الياء لمجزـ ،كألحقت الياء لبياف حركة النكف"(ُ).
ِ -رأي أبي عمرو الشيباني(()2تَِٔق) :ذىب إلى أنو مأخكذ مف قكلو تعالى[ :ﯓﯔ
ﯕ](ّ) ،كىك المتغيّْر ،فأصؿ الفعؿ "يتسنَّف" بثالث نكنات ،فاستثقؿ تكالي األمثاؿ ،فأبدلت األخيرة
ياء ،كما قالكا في تظنَّفَّ :
صيت(ْ) ،ثـ أبدلت الياء ألفنا ،لتحركيا
تظنى ،كفي قصصت أظفارم :قَّ ي
كانفتاح ما قبميا ،ثـ يحذفت األلؼ لمجزـ ،ثـ أدخمت "ىاء السكت"؛ لبياف حركة النكف في الكقؼ"(ٓ).
كيجكز أف يككف مأخكنذا مف قكلو تعالى[ :ﮍﮎﮏﮐﮑ](ٔ) ،ك"اآلسف" :المتغيّْر(ٕ) ،مف

قكليـ :أ ً
ىسف الماء ،إذا أنتف ،كىذا االشتقاؽ َّ
رده "أبك عبيدة ،كالطبرم"(ٖ)"،كالزجاج ،كالنحاس"(ٗ)؛ ألنو

لك كاف كذلؾ لكاف المعنى :لـ يتأسَّف(َُ) ،فيك فاسد اشتقاقنا؛ ألنو حيف ييبنى منو "تفعَّؿ" يجب أف يقاؿ
"تأسَّف"(ُُ)؛ كعمَّؿ الطبرم ذلؾ بقكلوَّ " :
فإف مف قاؿ :فإنو منو ،غير أنو ترؾ اليمزة ،قيؿ :فإنو كاف ترؾ

َّ
مشددة ،كلك ينطؽ
مشددة ،كىي في
(يتسنو) ٌ
اليمزة فغير جائز تشديد نكنو؛ ألف النكف مف "يتأسَّف" غير ٌ
َّف" ،بتخفيؼ نكنو بغير ىاء تمحؽ فيو"(ُِ).
يتأسف" بترؾ اليمزة ،لقيؿ" :لـ يتس ٍ
مف " ي

(ُ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُِٕ :كجامع البياف ،جْ ،ٓٗٗ :إعراب القراءات ،جُ ،ٗٓ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ّٖٖ ،كالتفسير الكبير،
جٕ ،ّٕ :كفتح الكصيد ،جّ.ّٕٕ :
(ِ( تفسير غريب القرآف ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (تِٕٔىػ) ،تحقيؽ :السيد أحمد صقر ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،د.ط)،
ُّٖٗىػ ُٕٖٗ -ـ :ص ٓٗ ،كمعاني القرآف لمنحاس ،جُ ،َِٖ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ّْٕ :كالكشؼ ،جُ.َّٗ :
(ّ( سكرة الحجر.ّّ/ِٖ ،ِٔ/ُٓ :
(ْ( ينظر :الكتاب ،جْ ،ِْْ :كجكاىر القرآف ،جّ.َُٖ ،ََٖ :
(ٓ( سر صناعة اإلعراب ،أبك الفتح عثماف بف جني (ِّٗىػ) ،تحقيؽ :د .حسف ىنداكم ،دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،طِ،

ُُّْىػ ُّٗٗ -ـ ،جِ ،ٖٖٓ :كينظر :تعميؽ محقّْؽ الكتاب في الحاشية رقـ (ٓ) في الصفحة نفسيا ،فقد كىـ ابف جني في نسبة ىذا الرأم
إلى أبي عمرك بف العالء ،كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُٕٕ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،ِٗٗ ،ِٖٗ :كالبياف ،جُ ،ُُٕ :كالتبياف ،جُ:
َِٗ ،كالكتاب الفريد ،جّ ،ِّٗ :كتمييد القكاعد ،جَُ.ِِٓٗ :
(ٔ( سكرة محمد.ُٓ/ْٕ :

ً
ب ىذا القكؿ إلى النقاش في  :المحرر الكجيز ،جِ ،ْْ :كالبحر المحيط ،جِ.ِٕٗ :
(ٕ( الكامؿ ،جِ ،ٖٗٔ :كينس ى
(ٖ( مجاز القرآف ،أبك عبيدة ىم ٍعمر بف المثنى (ت َُِىػ) ،تحقيؽ :د .محمد فؤاد يسزكيف ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة( ،د.ط)ُٖٖٗ ،ـ،

جُ ،َٖ :كجامع البياف ،جْ.َٔٔ :

(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّّْ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ.ِٕٗ :
(َُ( ينظر :الحجة البف خالكيو :صََُ ،كالكشؼ ،جُ ،َّٗ :كاليداية ،جُ.ِٖٕ :
(ُُ( البحر المحيط ،جِ ،ِٕٗ :كالدر المصكف ،جِ.ْٓٔ ،ّٓٔ :
(ُِ( جامع البياف ،جْ.َٔٔ :
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كرَّد عمى المعترضيف عمى ىذا الرأم بأنو "يمكف أف يككف قد يقمبت الكممة بأف ّْ
أخرت فاؤىا –
ي
كىي اليمزة – إلى مكضع الميا ،فبقي " َّ
آخرا ،ثـ أيبدلت اليمزة ألفنا ،كقكليـ في قرأ :قرا،
يتسنأ" باليمزة ن
ً
جزما"(ُ) ،كلكف يبقى اإلشكاؿ في إلحاؽ ىاء السكت الفعؿ عند إبداؿ
كفي استيزأ" :استي از" ،ثـ يحذفت ن
اليمزة ألفنا.
كذىب أبك العباس المبرد(ِ)إلى أف ما كرد في القرآف مف ىذه الياءات لمسكت ،كالكجو فييا

كميا أف تحذؼ في الكصؿ ،كتثبت في الكقؼ ،كعميو يككف الـ الكممة محذكفة لمجازـ.

َّ
كذىب صاحب معجـ العيف إلى َّ
يتسف) ،...كاثبات
أف مف جعؿ حرؼ "السَّنة" ك ناكا قرأ( :لـ
الياء أصكب"(ّ).
كصال؛ َّ
ألف "مف الناس ىم ٍف يجرم القكافي في
كرجَّح أبك عمي الفارسي القراءة بترؾ الياء
ن
اإلنشاء يمجرل الكالـ فيحذؼ عند كصميا ،كالكالـ الذم ليس بمكزكف أكلى أف ال يي ىشبَّوى بالقكافي"(ْ).
وصفوة القولَّ :
إف الياء لمسكت ،كليست أصمية ،كجيء بيا لبياف حركة النكف في الكقؼ ،كاستغني

عنيا في الكصؿ ،كيككف الفعؿ المضارع ( َّ
مجزكما بػ (لـ) ،كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العمة.
يتسف)
ن
ثانيا – القراءة بإثبات الهاء في الوصل :كفييا ثالثة أكجو(ٓ):
ً

أيضػا – لمسكػت كقػراءة ىم ٍػف حػذؼ ،كلكنػػو أجػرل الكصػؿ يمجػػرل الكقػػؼ(ٔ)،
أحدها :أف تكػكف اليػاء – ن
ألنو قد تصؿ العرب عمى مثاؿ الكقؼ ،فيككف الكصؿ كالقطع(ٕ).

(ٖ)
أيضا ،كلكف في لغة
الثاني :أف تككف الياء مف أصؿ الكممة  ،كيككف الفعؿ مشتقنا مف لفظ "السَّنة" ن
ىم ٍف يجعؿ الميا المحذكفة ىاء ،كىـ الحجازيكف(ٗ) ،كاألصؿ :ىس ٍنية ،كالجمع :سنيات ،كفي التصغير

(َُ)
عاما(ُُ)،
عاما ،كحالت ن
يس ىن ٍيية  ،كقالكا في الفعؿ :سانيت ،مف قكليـ :سانيت النخمة ،إذا حممت ن

(ُ( الدر المصكف ،جِ ،ْٓٔ :كينظر :البحر المحيط ،جِ.ِٕٗ :
(ِ( المقتضب ،جْ ،ِْٖ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ْٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ُِِ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٕٔ :كالبحر
المحيط ،جِ.ِٗٔ :
(ّ( معجـ العيف( ،سنو) ،جْ ،ٖ :كالقراءات القرآنية كتكجيييا في كتاب العيف :ص ُِّ.ُِْ ،
(ْ( الحجة ،جِ( ّٕٔ :بتصرؼ يسير).
(ٓ( ينظر في الكجييف األكؿ كالثاني :الكتاب المختار ،جُ ،ُُٓ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٕٔ ،كالبحر المحيط ،جِ ،َّْ ،ِٗٔ :كالدر
المصكف ،جِ.ْٓٔ ،ّٓٔ :
(ٔ( التبياف ،جُ ،َِٗ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ٓٔٔ :كشرح الكافية الشافية ،جْ ،ََُِ ،كىمع اليكامع ،جٔ.ُِِ :
(ٕ( معاني القراءات ،جُ.ُِِ :
(ٖ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ٗٓ :كالحجة البف خالكيو :صََُ ،كالحجة لمفارسي ،جِ ،ّٕٓ :كاليداية ،جُ ،ُٖٕ :كشرح
اليداية ،جُ ،َِْ :كالمكضح ،جُ ،ُّْ :كالبياف ،جُ ،ُُٕ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ٓٔٓ :كابراز المعاني :صّٔٔ.
(ٗ( المحرر الكجيز ،جِ.ْْ :
(َُ( الكتاب ،جّ ،ِْٓ ،َّٔ :كمعاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُِٕ :كمعاني القرآف لألخفش ،جُ ،ُٕٗ :كالمقتضب ،جِ ،ِّٗ :كالكامؿ،
جِ ،ٕٗٔ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِّّ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،َّٕ :كشرح كتاب سيبكيو ،جْ ،ُّٗ ،ُُْ :كمشكؿ إعراب
القرآف ،جُ ،ُٕٕ :كجكاىر القرآف ،ؽّ.ََٖ :
(ُُ( تفسير غريب القرآف :صْٗ ،كزاد المسير ،جُ.ُُّ :
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َّ
كتسنيت إذا أتت عمييا السنكف ،كيقكلكف" :بعتو مسانية(ُ) ،كاكتريتو مسانية(ِ)"،
كس ىنيت النخمة
ى
كأسنيت عندىـ ،كعمى ىذه المغة قاؿ شاعر األنصار:
(ّ)
و
كلكف عرايا في السنيف الحكائج
بسنياء كال يرَّجبًيَّو
كليست

أصال ،كىي المغة الفصحى عند الطبرم(ْ) ،إذ جعؿ الشاعر
فجعؿ الياء في "السَّنة " ن
(ٓ)
"سنياء" عمى مثاؿ حمراء ،كالياء فيو بحذاء الراء .
أيضا،
كبناء عمى ما تقَّدـ يككف الفعؿ
ٌ
(يتسنو) مضارع صحيح اآلخر ،عمى كزف "يتفَّعؿ" ن
ن
الما لمفعؿ ،كال يجكز حذفيا في كصؿ كال كقؼ؛
كسكنت ىاؤه لمجزـ ،كتثبت
ن
كصال ،ككقفنا ،لكقكعيا ن
ألنيا أصمية؛ لذلؾ كانت ىذه القراءة عند الطبرم(ٔ) ىي الصكاب ،كألنيا مثبتة في مصاحؼ
المسمميف ،كال يجكز عنده حذؼ حرؼ مف كتاب اهلل.
كيحتمؿ أف يككف أصؿ ىذا الفعؿ – في ىذه القراءة – مشتقنا مف لفظي "السنة" المحذكؼ
(يتسنف) ،كما َّ
َّ
تقدـ في قراءة الحذؼ(ٕ) ،فيككف الفعؿ المضارع
الميا الكاك ،أك مف (مسنكف) مف الفعؿ
مجزكما ،كعالمة جزمو حذؼ حرؼ العمة.
ن
(ٖ)
الثالث :كىذ الكجو انفرد بو الباقكلي  ،كىك أف تككف الياء كناية عف المصدر.
الداللة:
َّ
َّ
(يتسنو) ،كحاصمو أف
اشتؽ منو الفعؿ
يتَّضح – مما سبؽ – اختالؼ العمماء في األصؿ الذم
ىنػاؾ ثالثػة أصكؿ في لفظ "السنة"(ٗ) ،كالتي تي ُّ
كسنينة ،كا َّما :أف
كس ٍنيية ،ي
رد في التصغير إلى :يس ىنية ،ي
يككف مشتقنا مف قكلو تعالى( :مسنكف) ،أك مف " ً
أسف الماء".

ّّ
ك ُّ
مشتؽ مف لفظ "السنة" ،كالمعنى عمى قراءة الحذؼ – كما ذكر أبك
أصح األقكاؿ(َُ) أنو
زرعة" :لـ تغيره السُّنكف" ،كعمى قراءة اإلثبات" :لـ ً
تأت عميو السنكف"(ُُ).
ٌ
(ُ( معاني القرآف لألخفش ،جُ.ُٕٗ :
(ِ( المقتضب ،جِ ،ِّٗ :كالكامؿ ،جِ ،ٕٗٔ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ٗٓ ،ْٗ :
(ّ( البيت مف الطكيؿ ،كىك لمشاعر يس ىكٍيد بف الصامت ،ككرد في مصادر كثيرة منيا :معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُِٕ :كتفسير غريب القرآف:
صْٗ ،كجامع البياف ،جْ ،ََٔ :كاعراب القراءات ،جُ ،ٗٓ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ُّٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ ،ِّٗ :كلساف
العرب( ،رجب) ،جّ ،ُْٖٓ :ك (سنو) ،جّ.ُِِٖ :
(ْ( جامع البياف ،جْ.ََٔ :
(ٓ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ.َّٕ :
(ٔ( جامع البياف ،جْ.َُٔ ،ََٔ :
المفصؿ ،جٓ ،ّٕٓ :كالدر المصكف ،جِ:
(ٕ( ينظر :السابؽ ،جُ ،َُّ – َّٕ :كالكشاؼ ،جُ ،ُْٗ :كالتبياف ،جُ ،َِٗ :كشرح
َّ

ّٔٓ ،كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ِّْ :

يعكؿ عميو لضعفو ،بدليؿ أنو لـ يذكره في كتابو كشؼ المشكالت( :جُ ،)ِٗٗ ،ِٖٗ :الذم ألٌفو بعد
(ٖ( جكاىر القرآف ،جِ ،ٓٔٓ :كلـ ّْ
كتابو جكاىر القرآف ،كقد قاسو عمى القراءة بكسر الياء في قكلو تعالى[ :اقتده] التي سنتناكليا بالبحث.

(ٗ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ٗٓ :
(َُ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّّْ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِّّ :كمعاني القرآف الكريـ لمنحاس ،جُ ،َِٖ :كاليداية ،جُ،ِٖٕ :
كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ.ّْٗ :
(ُُ( حجة القراءات :ص ُِْ.ُّْ ،
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(ُ)
ً
تغيره
فتغيره"  ،أك "لـ ٌ
كال فرؽ في المعنى بيف القراءتيف ،كتأكيمو فييما" :لـ تأت عميو السنكف ٌ

(ِ)
مر السنيف يكجب
السنكف" ؛ ألف الشيء يتغيَّر بمركر األزماف كتطاكؿ األياـ ،أك بمعنى آخر :ألف َّ
(ْ)
(ّ)
بمر
التغيُّر  ،كيجكز أف يككف معناه" :لـ تمرر عميو السنكف"  ،كأحسف ما قيؿ في معناه" :لـ يتغيَّر ّْ

السنيف عميو(ٓ) ،بؿ بقى عمى حالو ،كىذا أكلى مف قكؿ أبي البقاء(ٔ)في أثناء كالمو" :مف قكلؾ :أسنى

ً
الحس
تمض عميو سنكف ،كىذا يخالفو
يي ٍسني ،إذا مضت عميو سنكف"؛ ألنو يصير المعنى :لـ
ُّ
(ٖ)
(ٕ)
بمر السنيف
يتغير ّْ
كالكاقع"  ،كيحتمؿ أف يككف مف "السَّنة" بمعنى :الجدب  ،فيككف المعنى" :لـ ٌ
عميو ،كلـ تذىب طراكتو ،فيك با و
ؽ عمى غضارتو كنضارتو(ٗ) ،كيعضّْد ذلؾ قكؿ ابف عباس" :نظر إلى
فإذا ىك كما اجتباه ،كنظر إلى العصير فإذا ىك كييئتو لـ يتغيَّر"(ُُ).

(َُ)

التيف

كيجكز أف يككف مشتقنا مف لفظ (مسنكف) بمعنى :متغيّْر منتف(ُِ) ،كمف قكليـَّ " :
سف المحـ،
كتسنى الطعاـ" :إذا تغيَّر ريحو(ُّ) ،فيك مف الفعؿ " َّ
َّ
يتسنف" الذم أبدلت نكنو ياء لتكالي األمثاؿ ،فيككف
المعنى" :كانظر إلى طعامؾ كشرابؾ لـ يتغيَّر ريحو ،أك طعمو"(ُْ) َّ
كرد الطبرم(ُٓ) قكؿ مجاىد كالربيع
المذيف قاال في معنى [ﯨ ﯩ] :المتغيّْر الريح بالنتف؛ ألنو يحسبيما أنيما ذىبا إلى ىذا المعنى
السنَّف" ،بأنو مأخكذ مف قكلو تعالى[ :ﯓ ﯔ ﯕ] ،ككذلؾ خطَّأ "الزجاج،
لقكؿ القائؿ " :ى
(ُٔ)

كالنحاس"

الطريؽ.

ىم ٍػف ذىػػب إلى أنػو مشتؽ مػف (مسنكف)؛ َّ
ألف المسنكف :ىػك المصبكب عػمى يسَّنػة

(ُ( مجاز القرآف ،جُ ،َٖ :كجامع البياف ،جْ ،َٔٓ – َّٔ ،ََٔ ،ٖٓٗ :كالحجة البف خالكيو :صََُ ،كاعراب القراءات ،جُ.ْٗ :
(ِ( الكامؿ ،جِ ،ٕٗٔ :كالكشاؼ ،جُ.ِْٗ :
(ّ( التحرير كالتنكير ،جّ ،ّٕ :كينظر :التفسير الكبير ،جٕ.ّٕ :
(ْ( معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ُٕٗ :كالكشاؼ ،جُ.ِْٗ :
(ٓ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُِٕ :كتفسير غريب القرآف ،ْٗ :كالكتاب المختار ،جُ ،ُُٓ :كزاد المسير ،جُ.ُُّ :
(ٔ( التبياف ،جُ.َِٗ :
(ٕ( الدر المصكف ،جِ ، ْٓٔ :كالمباب في عمكـ الكتاب ،أبك حفص عمر بف عادؿ بف عمي الدمشقي (ت بعد َٖٖىػ) ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ
أحمد عبد المكجكد ،كآخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ،جْ.ّٕٓ :
(ٖ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جِ.ُّٕ – ّٔٗ :

(ٗ( عمدة الحفَّاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ،السميف الحمبي :أحمد بف يكسؼ (ت ٕٔٓىػ) ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،طُُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ ،مادة (سنو) ،جِ ،ِِٖ :كينظر :الحجة لمفارسي ،جِ ،ِّٕ :كالكشؼ ،جُ ،َّٖ :كالمحرر
الكجيز ،جِ ،ْْ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ.ِْٗ :

(َُ( كقيؿ " :كاف معو عنب ،كتيف ،كعصير ،فكجده كما فقَّده لـ يتغيَّر مف شيء ،كال العصير استحاؿ ،كال التيف حمض ،كال أنتف ،كال العنب

تعفَّف"  .ينظر :تفسير القرآف العظيـ البف كثير ،جُ.ٖٖٔ :
(ُُ( التفسير البسيط ،جْ.ِّٗ :
(ُِ( عمدة الحفاظ( ،سنف) ،جِ.ِِٕ :

(ُّ( الكشؼ ،جُ ،َّٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ُٕٕ :
(ُْ( الكشؼ ،جُ.َّٗ :
(ُٓ( جامع البياف ،جْ ،َٔٔ ،َٔٓ :كينظر :جْ.َُٔ ،ََٔ :
(ُٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّْْ ،ّْْ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ ،َِٖ ،ِٕٗ :كينظر :فتح الكصيد ،جّ.ّٕٕ :
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كيمكف الجمع بيف المعنييف :لـ يتغيَّر ،كلـ ينتف بعد مائة سنة.
َّ
كرد أبك عمي الفارسي(ُ)عمى الزجاج ،الذم ذىب إلى أف معنى (مسنكف) :مصبكب ،كىذا

المعنى ىك الذم فسَّر بو أبك عبيدة(ِ)معنى (مسنكف).

كجكز أبك عمي الفارسي أف يككف قكؿ أبي عمرك الشيباني في اآلية[ﯨ ﯩ] بمعنى :لـ
َّ
يتصبَّب الشراب ،أم :ىك عمى حالو كما تركتو؛ ألف " َّ
السف" في المغة :الصَّب(ّ) ،كاف لـ ىي يكف عمى
يسَّنة الطريؽ(ْ) ،كىذا المعنى بعيد ،كيخالؼ ما ذىب إليو جميكر المفسريف ،كيقتصر "الصَّب" عمى
الشراب دكف الطعاـ.

 -2قال تعالى [ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ](ٓ).
القراءة :ق أر ابف ذككاف[ :اقتدهي قل] بكسر الياء ،كصمتيا بياء كصال ،كق أر ىشاـِ [ :
اقتد ِه قل]
ن
بكسر الياء ،مف غير صمة كصال ،كق أر حمزة ،كالكسائي ،كيعقكب ،كخمؼِ [ :
اقتد قل] بحذؼ الياء
ن
في الكصؿ ،ك[ ِ
اقتد ْه] بإثبات الياء ساكنة في الكقؼ ،كق أر كالباقكف :بإثبات الياء ساكنة في الحاليف
كصال ،ككقفنا(ٔ).
ن

التوجيه النحوي:

أوًال – قراءة ابن ذكوان ،وهشام (راويي ابن عامر) ،كفييا كجياف(ٕ):
(اقتد) ،أمً :
دؿ عميو الفعؿ ً
أحدهما :أف تككف الياء كناية عف المصدر ،كىك" :االقتداء ،الذم َّ
اقتد
عكضػػا مػػف الفعػػؿ الثػاني،
االقت ػػداء ،ثـ ىكَّنى عن ػػو ،كأنػػو قػ ػػاؿ" :فبيػػداىػـ اقت ًػد اقت ًػد ،ثـ جعػػؿ المصػػدر
ن
لتكرر المفظ ،فاتصؿ بالفعؿ األكؿ ،فأضمر ،فجاز كسر الياء ،كصمتيا بياء ،عمى ما يجكز في ىاء
ُّ
الكناية"(ٖ).

صمحة مف كتاب (معاني القرآف كاعرابو) ،ألبي إسحاؽ الزجاج (تِِّىػ) ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد
الم ٍ
(ُ( اإلغفاؿ :كىك المسائؿ ي
الغفار الفارسي (تّٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .عبد اهلل بف عمر الحاج إبراىيـ ،المجمع الثقافي ،كمركز جمعية الماجد لمثقافة كالتراث ،أبك ظبي ،دبي،
(د.ط)ُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ ،المسألة السادسة كالثالثكف ،جِ.َُٔ – َُّ :
(ِ( مجاز القرآف ،جُ.ُّٓ :

(ّ( عمدة الحفَّاظ( ،سنف) ،جِ ،ِِٕ :كلساف العرب ،جّ.ُِِٔ :
(ْ( اإلغفاؿ ،جِ ،َُٔ ،َُٓ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َّٗ ،ّٖٗ ،كالتفسير الكبير ،جٕ.ّٕ :
(ٓ( سكرة األنعاـ.َٗ/ٔ :
طيبة النشر ،جِ ، َٕ ،ٔٗ :كالبدكر الزاىرة :صُُٗ.
(ٔ( سراج القارئ :صِِٓ ،كتقريب النشر :صَُُ ،كشرح ى
(ٕ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٗ :كاليداية ،جّ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٖٗٓ :كابراز المعاني :صُْٓ ،كشرح شعمة عمى الشاطبية
المسمى" كنز المعاني شرح حرز األماني"  ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد ابف أحمد بف الحسيف المكصمي المعركؼ بػ" شعمة"
َّ

(تٔٓٔىػ) ،تحقيؽ :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ  :صِِٖ ،كالدر المصكف ،جٓ،ِّ :
ّّ ،كالمباب ،جٕ ،ُِٕ ،َِٕ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٕ :
(ٖ( الكشؼ ،جُ.ّْٗ :

41

(ُ)

كىذا الكجو

ذىب إليو أبك بكر األنبارم(ِ) ،كأبك منصكر األزىرم(ّ) ،كأبك عمي الفارسي(ْ)،

ككافقيـ عميو العمماء(ٓ)؛ كيجكز أف تككف الياء كناية عف المصدر ،كىك" :اليدل" المدلكؿ عميو في:
اقتد اليدل ،كأجاز السميف الحمبي(ٔ) أف يككف "اليدل" مفعكنال ألجمو ،أم" :فبيداىـ ً
(فبيداىـ) ،أمً :
اقتد
ألجؿ اليدل".

كاستشيد أبك عمي الفارسي عمى إضمار المصدر ببيتيف مف الشعر ،منيما قكؿ الشاعر:
(ٕ)

ذيب
ىذا يسراقة لمقرآف
كالمريء عند ُّ
الرشا ٍ
إف ىيٍمقىيىا ي
يدرسوي
ي
"فالياء كناية عف المصدرَّ ،
كدؿ "يدرسو" عمى "الدرس" ،كال يجكز أف يككف ضمير القرآف؛

تعدل إليو بالالـ ،فال يجكز أف َّ
ألف الفعؿ قد َّ
يدا
يتعدل إليو ،كالى ضميره ،كما أنؾ إذا قمت :أز ن

يدا بػ"ضربت"؛ لتعديو إلى ضميره"(ٖ).
ضربتو ،لـ تنصب ز ن
واآلخر :أف تككف الياء لمسكت ،أيجريت يمجرل ىاء الضمير ،كما أجريت ىاء الضمير مجراىا في

السككف(ٗ) ،كىذا الكجو يينسب إلى ثعمب أبك العباس أحمد بف يحيى (تُِٗق) ،إذ قاؿ" :يجكز أف
تيشبَّو ىذه الياء بياء اإلضمار ،كما يشبّْو ىاء اإلضمار بيا"(َُ) ،فكسرت الياء كما تكسر ىاء الكناية،
ككذلؾ كصميا بياء؛ كمف ذلؾ قكلو تعالى[ :ﮣﮤ](ُُ) ،ك[ ُن ْصلِ ِه](ُِ) ،كنظائر ذلؾ كثير في
التنزيؿ ،كشيرتيا تغني عف ذكرىا(ُّ).

كاعترض عمى ىذا الكجو "أبك جعفر النحاس؛ ألف المبرد لحَّف مف شبَّو ىاء اإلضمار بيذه،

كىك بعيد عند مكي ،كضعيؼ ِّ
جدا عند أبي البركات األنبارم ،كليس بشيء عند العكبرم ،كليس بجيد

ب إلى أىؿ البصرة في( :حجة القراءات :صَِٔ) ،كالى بعض النحكييف في (اليداية ،جّ.)َِٕٗ :
(ُ( يي ٍن ىس ي
(ِ( الكشؼ ،جُ.ّْٗ :
(ّ( معاني القراءات ،جُ.َّٕ :
(ْ( الحجة ،جِ ،ّٕٔ :جّ ،ّّٓ ،ِّٓ :ككتاب الشعر أك شرح األبيات المشكمة اإلعراب ،أبك عمي الفارسي :الحسف بف أحمد بف عبد
الغفار (تّٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .محمكد محمد الطناحي ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طَُُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ :صَِٓ.
(ٓ( شرح اليداية ،جِ ،َِٓ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ُِٕ :كالمحرر الكجيز ،جّ ،ُْْ :كجكاىر القرآف ،جِ ،ْٓٔ :ككشؼ المشكالت،
جُ ،ْْْ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ُْٔ :كالمكضح ،جُ ،ْٖٓ :كالبياف ،جُ ،َّّ :كالتفسير الكبير ،جُّ ،ٕٔ :كالتبياف ،جُ،ُٕٓ :
كالكتاب الفريد ،جُ ،ّْٔ :كالبحر المحيط ،جْ.َُٖ :
(ٔ( الدر المصكف ،جٓ.ِّ :
(ٕ( البيت مف البسيط ،كىك بال نسبة ،ككرد في مصادر كثيرة ،منيا :الكتاب ،جّ ،ٕٔ :كاألصكؿ ،جِ ،ُّٗ :كالحجة لمفارسي ،جِ،ُِْ :
ّٕٓ ،جّ ،ّّٓ :كالتبياف ،جُ ،ُٕٓ :كالمساف( ،سرؽ) ،جّ ،ُٗٗٗ :كىمع اليكامع ،جْ.َِٓ :
(ٖ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ّٕٓ :جّ ،ّّٓ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ّٔٓ :كينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ِٔٓ :
(ٗ( البياف ،جُ ،َّّ :كالتبياف ،جُ.ُٕٓ :
(َُ( القطع كاالئتناؼ ،جُ ،َِّ :كينظر :اليداية ،جّ ،َِٕٗ :كفتح الكصيد ،جّ.ٖٗٓ :
(ُُ( سكرة آؿ عمراف.ٕٓ/ّ :
(ُِ( سكرة النساء.ُُٓ/ْ :
(ُّ( ينظر في ىذه اآليات :الكشؼ ،جُ ،َّٓ ،ّْٗ :الدر المصكف ،جٓ.ِّ :
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عند السميف الحمبي"(ُ).

كذكر السميف الحمبي(ِ)– بعد عدـ استجادتو ليذا الكجو –"قكؿ المتنبي:

(ّ)

سقـ
شبـ
ك َّ
احر قمباهي َّ
ى
كم ٍف بجسمي كحالي عنده ي
ممف قمبو ي
فحركت ،كاألحسف أف تجعؿ
بضـ الياء ككسرىا عمى أنيا ىاء السكت يشبّْيت بياء الضمير ي

الكسر اللتقاء الساكنيف ،ال لشبييا بالضمير؛ ألف ىاء الضمير ال تكسر بعد األلؼ ،فكيؼ بما

يشبييا؟"(ْ).

مف المعمكـ أف حؽ "ىاء السكت" أف تككف ساكنة" ،كتحريكيا لحف عند البصرييف ،كالمتنبي

ككفي ،كالككفيكف يجيزكف ذلؾ"(ٓ) ،كلكف أبا البقاء العكبرم الذم رفض تشبيو ىاء السكت بياء
الضمير ،قد دافع عف المتنبي في شرحو لديكانو ،كذكر أف لمعرب في ذلؾ مذىبيف(ٔ):

حرؾ بالضـ تشبيينا بياء الضمير.
ُ -منيـ مف َّ
كثير في الكالـ ،عند التقاء الساكنيف.
يحرؾ بالكسر ،عمى ما يكجد نا
ِ -كمنيـ مف ّْ

كيبدك أف ىذا الكجو ضعيؼ لكثرة المعترضيف عميو ،كلـ يعَّكلكا عميو؛ ألف األصؿ في "ىاء

السكت "البناء عمى السككف.

كبعد ىذا التكجيو لقراءة ابف عامر ،ال نسمّْـ لمعمماء الذيف ُّ
ردكا ىذه القراءة ،فحكـ عمييا ابف

مجاىد بالغمط ،فقد ظنيا "ىاء السكت" ،إذ قاؿ" :كىذا غمط؛ ألف الياء ىاء كقؼ ،ال تيعرب في حاؿ
مف األحكاؿ ،كانما تدخؿ لتبيّْف بيا حركة ما قبميا"(ٕ) ،كتابعو عمى ذلؾ ابف خالكيو(ٖ) ،ككصفيا تارة
بالغمط ،كتارة أخرل بالكىـ.
كقد تعقَّب أبك عمي الفارسي ابف مجاىد بقكلو" :كقراءة ابف عامر بكسر الداؿ ،كاشماـ الياء

الكسرة مف غير بمكغ ياء ليس بغمط ،ككجييا :أف تجعؿ الياء كناية عف المصدر التي تمحؽ الكقؼ،
كح يس ىف إضماره لذكره الفعؿ الداؿ عميو"(ٗ) ،ككذلؾ تعقّْبو أبك حياف ،كقاؿ" :كتغميط ابف مجاىد قراءة
ى
(َُ)
الكسر غمط فيو ،كتأكيميا عمى أنيا ىاء السكت ضعيؼ" .

(ُ( بالترتيب :القطع كاالئتناؼ ،جُ ،َِّ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٗ :كالبياف ،جُ ،َّّ :كالتبياف ،جُ ،ُُٕ :كالدر المصكف،
جٓ.ّّ :
أما عجزه فقد زدناه مف ديكاف المتنبي ،كالبيت مف البسيط.
(ِ( ذكر صدر البيت فقطَّ ،

المسمى :التبياف في شرح الديكاف ،تحقيؽ:
(ّ( البيت مف البسيط ،كىك في :ديكاف أبي الطيّْب المتنبي ،بشرح أبي البقاء العكبرم (تَُٔىػ)،
َّ
د .كماؿ طالب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جّ.ِّٖ :

(ْ( الدر المصكف ،جٓ.ّّ :
(ٓ( إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّْْ ،ّّْ :
(ٔ( شرح ديكاف المتنبي ،جّ ،ّْٖ :كينظر :الصفحة التي قبميا.
(ٕ( السبعة :صِِٔ ،كالتفسير البسيط ،جٖ ،َِٕ :كالقراءات التي حكـ عمييا ابف مجاىد بالغمط كالخطأ :صَٖ.
(ٖ( الحجة :صُْٓ ،كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ُْٔ ،ْٗ :
(ٗ( الحجة ،جّ.ِّٓ :
(َُ( البحر المحيط ،جْ.َُٖ :
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ككصفيا أبك جعفر النحاس بأنيا لحف(ُ) ،كقاؿ" :كىذا عند النحكييف لحف ،)ِ("..ككذلؾ ىي
لحف ال يجكز عند ابف إدريس(ّ) ،كركاية ابف ذككاف عف ابف عامر بإشباع كسرة اليػػاء ،ككصميػػا بيػػاء
ضعيفة عند ابف عطية(ْ) ،كال تجكز القراءة بيا.
(ٓ)

ثانيا – القراءة بإثبات الهاء ساكنة في الوصل :كفييا كجياف:
ً
(ٔ)
كصال ،إجراء لمكصؿ يمجرل الكقؼ ،كقد حكى ابف
أحدها :أف تككف ىاء السكت ،كلكنيا تثبت
ن
األنبارم(ٕ) أف مف العرب مف يثبت ىاء السكت في الكصؿ ،كالكقؼ ،بنكا الكصؿ عمى الكقؼ.
الثاني :أف تككف الياء كناية عف المصدر ،أم المصدر المفيكـ مف الفعؿ ،كىك "االقتداء "كما في

قراءة ابف عامر ،فيصح إثباتيا في الكصؿ ،كما أسكنكا في قكلو تعالى[ :ﮣ] ،ك[ﭾ]،
كىذا الكجو أجازه ابف األنبارم(ٖ).
كحمؿ ىذه القراءة عمى الكجو الثاني أحسف كأكجو ،لما فيو مف داللة التككيد.

ثالثا – القراءة بحذف الهاء في الوصل:

الياء فييا لمسكت ،كاستغني عنيا في الكصؿ؛ لزكاؿ السبب الذم دخمت مف أجمو ،كىك بياف
حركة الداؿ في الفعؿ [ﯲ]؛ ألنيا متحركة في الكصؿ؛ لذلؾ طرحيا القراء(ٗ) ،كحذؼ "ىاء
(َُ)
أما إثبات "ىاء السكت"– كىك لجميع القراء – في
السكت" في الكصؿ ،ىك األصؿ كالقياس ؛ ك َّ

الكقؼ ،فيك االختيار عند النحكييف(ُُ) لتماـ الكالـ.

الداللة:

تتمثؿ الداللة  -في قراءة ابف عامر بكسر الياء في ركاية ىشاـ ،كباإلشباع في ركاية ابف

ذككاف – بحسب المصدر الذم يعكد عميو ضمير الكناية ،فإذا كاف يعكد عمى "االقتداء" فالمعنى:

(ُ( إعراب القرآف ،ج ،ِٖ ،ُٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ.ّٔ :
(ِ( القطع كاالئتناؼ ،جُ ،َِّ :كينظر :اليداية ،جّ.َِٕٗ :
(ّ( الكتاب المختار ،جُ.ُِٕ :
(ْ( المحرر الكجيز ،جّ.ُْٓ :
(ٓ( الكشؼ ،جُ ،ّْٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٖٕٗ ،ٖٗٔ :كابراز المعاني :صُْٓ ،كشرح شعمة :صِِٖ ،كالدر المصكف ،جٓ،ُّ :
ِّ ،كالمباب ،جٖ.ُِٕ ،َِٕ :

َّ
المكضح ،جُ ،ْْٖ :كشرح الكافية الشافية ،جْ ،ََُِ :كالبحر المحيط،
(ٔ( شرح كتاب سيبكيو ،جُ ،َِٓ :كضركرة الشعر :صٖٕ ،ك

جْ ،َُٖ :كارتشاؼ الضرب ،جِ ،ِٖٔ :كىمع اليكامع ،جٔ.ُِِ :
(ٕ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،َّٔ :كينظر :الكشؼ ،جُ ،ّْٗ :كفتح الكصيد ،جّ.ٖٗٔ :
(ٖ( الكشؼ ،جُ ،ّْٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٖٕٗ :كينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،ّّٓ ،ِّٓ :كالتفسير البسيط ،جٖ.ُِٕ :
(ٗ( حجة القراءات :صَِٔ ،كالكتاب المختار ،جُ.ُِٕ :
المحرر الكجيز ،جّ ،ُْْ :كالمكضح ،جُ ،ْْٖ :كالبحر المحيط ،جْ.َُٖ :
(َُ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ّٕٔ :جّ ،ِّٓ :ك َّ

(ُُ( ينظر :معاني القرآف لألخفش ،جُ ،َّٕ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َِٕ :كاعراب القرآف ،جِ ،ِٖ :كالقطع كاالئتناؼ ،جُ:
ِِٗ ،كمعاني القراءات ،جُ ،َّٕ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ُّٓ :كاليداية ،جّ ،َِٖٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ.َِٕ :
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اقتد ىداىـ" ،أك" ً
اقتد االقتداء" ،كاذا كاف يعكد عمى "اليدل" فالمعنى" :فبيداىـ ً
"فبيداىـ ً
اقتد اقتداء

اليدل"

(ُ)

فالضمير نائب عف المفعكؿ المطمؽ ،كعمى ىذا يككف في ىذه القراءة معنى التأكيد.

فيذه القراءة فييا تأكيد مف اهلل – عز كجؿ – لمنبي محمد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -بأف

َّ
المتقدـ ذكرىـ في اآليات السابقة(ِ) ،كيتَّبًعيـ
يقتدم كيتأسَّى باألنبياء الثمانية عشر – عمييـ السالـ –
عمى ما كانكا عميو مف اإلسالـ كالتكحيد(ّ) ،كيصبر عمى قكمو كما صبركا عمى تكذيب قكميـ ليـ

فآذكىـ(ْ) ،كىذا المعنى ينطبؽ عمى قراءة مف أثبت الياء ساكنة في الكصؿ ،إذا حممنا القراءة عمى
الكجو الذم أجازه أبك بكر بف األنبارم ،كىك أف الياء كناية عف المصدر ،كأنيا أسكنت كما تي َّ
سكف
الياء المتصمة بالفعؿ.

كفي ركاية ابف ذككاف – بإشباع الحركة – كمطميا حتى يتكلَّد منيا الحرؼ مف جنسيا – نبر

عمى المقطع األخير ،الذم يطمؽ عميو "نبر العمك ،مما يقتضي إطالة الصكت حتى يبرز"(ٓ) ،كالغرض

مف ىذا النبر االىتماـ كالتركيز عمى بعض المعاني كابرازىا كما يقتضي المقاـ كالسياؽ ،كىذا ما يطمؽ
عميو عمماء المغة المحدثكف مصطمح "النبر الداللي" ،أك "نبر السياؽ"(ٔ) ،كىـ مسبكقكف في ذلؾ بما

ذكره ابف جني(ٕ)في تكجيو قراءة لمحسف البصرم باإلشباع.

كىذا يعني أف المكضع في اآلية مكضع أمر مف اهلل – تعالى – لنبيو محمد  -صمى اهلل عميو

كسمـ  -باالقتداء بيدم األنبياء الثمانية عشر ،في سيرتيـ العطرة ،كمنياجيـ الذم سمككه ،فكجب أف
يجتمع فيو جميع خصائميـ ،كخالئقيـ المتفرقة(ٖ) ،فيـ اليداة الميديكف.

كالنبر عمى المقطع األخير فيو تمثيؿ صكتي لقكة التأكيد ،كالتشديد عمى ىذا األمر مف اهلل

– سبحانو كتعالى – إلى المصطفى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -بكجكب اتباع الرسؿ ،كاتخاذىـ قدكة

لو ،كفيو قكة تأكيد كتنبيو لممؤمنيف عمى ىذا االقتداء ،فإذا كاف األمر – في ىذه اآلية – مكجينا لنبييـ
الكريـ خاتـ األنبياء كالمرسميف ،فأمتيوي تبعه لو فيما يشرعو ليـ ،كيأمرىـ بو(ٗ) ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

(ُ( الكشؼ ،جُ ،ّْٗ :كاليداية ،جّ ،َِٕٗ :كينظر :حجة القراءات :صَِٔ ،كالدر المصكف ،جٓ ،ِّ :كالمباب ،جٖ.ُِٕ :
(ِ( اآليات ،ٖٔ – ّٖ :مف سكرة األنعاـ.
(ّ( اليداية ،جّ ،َِٗٔ :كينظر :جامع البياف ،جٗ.ُّٗ ،َّٗ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َِٕ :كزاد المسير ،جّ.ِٖ :
(ٓ( الميجات العربية في التراث ،د .أحمد عمـ الديف الجندم ،الناشر :الدار العربية لمكتاب ،القاىرة( ،د.ط)ُّٖٗ ،ـ ،جِ.ّٕٔ :
(ٔ( خصائص ليجتي طيّْئ كاألزد ،أ.د .المكافي الرفاعي البيمي ،مطبعة السعادة ،القاىرة ،طَُُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ :صُّ.
(ٕ( ينظر :المحتسب ،جُ.ُّٕ :
(ٖ( ينظر :التفسير الكبير ،جُّ ،ٕٓ :كالمباب ،جٖ.ِّٕ :
(ٗ( تفسير القرآف العظيـ ،جّ.ِٗٗ :
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 -1قال تعالى[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ](ُ).
القراءة :ق أر أبك عمرك ،كابف عامر ،كحمزة ،كحفص عف عاصـ[ :وَصَ َّيةَ] بالنصب ،كق أر الباقكف:
[وَصَ َّيةَ] بالرفع(ِ).
التوجيه النحوي:

(ّ)

أواال – قراءة الرفع :كفي رفع [وَصَ َّيةَ] ستة أكجو :

أحدها :أنيا مبتدأ و
ثاف ،ك[ألزواجهم] خبره(ْ) ،كالجممة االسمية في محؿ رفع خبر [الذين] ،كفي
ىذه الجممة ضمير األكؿ ،نحك قكليـ" :السمف منكاف بدرىـ"(ٓ) ،تقديره" :منكاف منو".

فالمسكغ ليا عند أبي عمي الفارسي ككنيا في"مكضع
مسكغ االبتداء بالنكرة،
ّْ
كاختمفكا في ّْ

(ٔ)
ت في حجر ال فيؾ"(ٕ) ،كألنيا
تخصيص ،كما ىح يس ىف أف يرتفع  :سالـ عميؾ؛ كخير بيف يديؾ ،كأ ٍىم ه
مكضع دعاء ،كككنيا مكضع تخصيص عند" :مكي ،كالكاحدم ،كابف عطية ،كالرازم"(ٖ)؛ كألنيا في

تقدير عند "أبي حياف ،كالسميف الحمبي"(َُ) ،إذ التقدير:
مكضع األمر(ٗ)؛ كألنيا مكصكفة في المعنى نا
"كصية مف اهلل" ،أك "كصية منيـ" ،عمى حسب الخالؼ بيف العمماء :أىي كاجبة مف اهلل ،أك مندكبة
لألزكاج؟ كىذا ما سنكضحو في الداللة.

الثاني :أنيا مبتدأ ،ك[ألزواجهم] في مكضع صفة ،كالخبر محذكؼ ،تقديره" :فعمييـ كصية
ألزكاجيـ"(ُُ) ،أك "فميـ كصية ألزكاجيـ"(ُِ) ،كالجممة االسمية خبر [الذين].

(ُ( سكرة البقرة.َِْ/ِ :
طيبة النشر ،جِ ،َِٗ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ِْْ :كالبدكر الزاىرة :صٖٓ.
(ِ( المبسكط :صُْٕ ،كالنشر ،جِ ،ِِٖ :كشرح ٌ
(ّ( التفسير الكبير ،جٔ ،ُٔٗ :كالبحر المحيط ،جِ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ ،َِٓ ،َُٓ :كالمباب ،جْ ،َِْ ،ِّٗ :كركح المعاني،
جِ.ُٓٗ ،ُٖٓ :
(ْ( حجة القراءات :صُّٖ ،كزاد المسير ،جُ.ِٖٔ :
(ٓ( األصكؿ ،جُ ،ٔٗ :جِ ،َِّ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ِّّ :كمغني المبيب ،جٓ ،ُٖٓ ،ُْْ :جٔ.ُٔٗ :
(ٔ( ينظر :الكتاب ،جُ ،َّّ ،ِّٗ :كالحاشية (ِ) ،جُ ،ِّٗ :كلساف العرب( ،أمت) ،جُ.ُِْ :
(ٕ( الحجة ،جِ.ِّْ ،ُّْ :
(ٖ( بالترتيب :الكشؼ ،جُ ،ِٗٗ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َُّ :كالمحرر الكجيز ،جُ ،َٔٓ :كالتفسير الكبير ،جٔ.ُٔٗ :

َّ
المكضح ،جُ ،ُّّ :كاألشباه كالنظائر في النحك ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة،
(ٗ(
بيركت ،طَُُْٔ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ ،جّ.ُُْ :
(َُ( البحر المحيط ،جِ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ.َُٓ :
(ُُ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ُِّ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِّّ :كمعاني القراءات ،جُ ،َِٗ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِّْ :كالكتاب
المختار ،جُ ،َُٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِٓٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُُٕ :كشرح اليداية ،جُ ،ََِ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ،ُُٕ :
كالمكضح ،جُ ،ُّّ :كالبياف ،جُ ،ُّٔ :كزاد المسير ،جُ ،ُّٔ :كالتبياف ،جُ ،ُِٗ :كالكتاب الفريد ،جُ.ِْٓ :
(ُِ( كشؼ المشكالت ،جُ.ِٗ :
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ثانيا.
خبر َّأكؿ ،ك[عليهم]َ نا
كجكز الباقكلي(ُ) أف يككف [ألزواجهم] نا
َّ
خبر ن

كتأكؿ األخفش المعنى" :ألزكاجيـ كصية"(ِ) ،فتككف [وصية] مرفكعة باالبتداء ،كالرافع لو
َّ
ّْ
المتقدـ عميو ،كىذا عمى مذىبو ،كعمى مذىب الككفييف في ىذه المسألة(ّ) ،كالرأم
الظرؼ "شبو الجممة"
خبر َّ
الراجح أف الظرؼ إذا َّ
تقدـ عمى النكرة،
تأخر عف النكرة كاف استعمالو صفة أكثر ،كاذا كاف نا
خبر(ْ).
فاألحسف أف تككف [ألزواجهم] صفة لمنكرة ال نا

ً
ب عمييـ كصيةه"(ٓ) ،ك[ألزواجهم] صفة ،كالجممة
الثالث :أنيا نائب فاعؿ لفعؿ محذكؼ ،تقديره " :يكت ى
الفعمية خبر [الذين].
كىذا الكجو ذىب إليو الفراء(ٔ) ،ك َّ
استدؿ عمى صحة ذلؾ بما كرد في قراءة عبد اهلل ابف

مسعكد " :يكتبت عمييـ الكصية" ،فيي مرفكعة بمعنى" :كتبت عميكـ كصيةه ألزكاجكـ"(ٕ) ،ككافقو عمى
ّْ
المتقدـ ذكره
ذلؾ الطبرم(ٖ) ،دكف أف يصرح باسمو ،كجعؿ ىذا الكجو أكلى بالصكاب مف رأم األخفش
أيضا – باسـ األخفش.
في الكجو الثاني ،دكف أف يصرح – ن
كاعترض أبك حياف عمى ىذا الكجو؛ ألف"ىذا مف تفسير المعنى ال اإلعراب ،إذ ليس ىذا مف

المكاضع التي ييضمر فييا الفعؿ"(ٗ).
الرابع :أنيا مبتدأ لخبر محذكؼ(َُ) ،فيككف [الذين] مبتدأ عمى حذؼ مضاؼ مف األكؿ ،تقديره:
اجا كصية ألزكاجيـ" ،أك"كحكـ الذيف."...
"ككصية الذيف يتكفَّكف كيذركف أزك ن
(ُ( كشؼ المشكالت ،جُ ،ِٗ :كينظر :التبياف ،جُ.ُِٗ :
(ِ( معاني القرآف ،جُ ،ُِٗ :كينظر :جامع البياف ،جْ ،ّٖٗ ،ّٕٗ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،َُٗ :كالكتاب المختار ،جُ،َُٗ :
كالكشؼ كالبياف ،أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي (تِْٕىػ) ،تحقيؽ :اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،مراجعة كتدقيؽ :األستاذ
نظير الساعدم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طُُِِْ ،ىػ ََِِ -ـ ،جِ.ََِ :
(ّ( ينظر :اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد األنبارم (تٕٕٓىػ) ،كمعو
كتاب :االنتصاؼ مف اإلنصاؼ ،تأليؼ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاىرة( ،د.ط)ََِٗ ،ـ ،المسألة رقـ (ٔ) ،جُُٔ :
– ّٔ .ىذا في أحد قكلي األخفش – كما نقؿ أبك البركات األنبارم  ،-كالمبرد مف البصرييف ،كىذا مذىب الككفييف ،كذىب البصريكف إلى أف

الظرؼ ال يرفع االسـ إذا َّ
تقدـ عميو ،كانما ييرفع باالبتداء.

(ْ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ّّْ :كالتفسير البسيط ،جْ.َِّ :
(ٓ( جامع البياف ،جْ ،ّٕٗ :كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ََِ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ِْٓ :كتفسير القرآف العظيـ ،جُ.ٔٓٗ :
ً
ب عميكـ كصية ألزكاجكـ"  ،كاستفاد
(ٔ( معاني القرآف ،جُ ،ُٓٔ :كذكر األخفش قراءة ابف مسعكد في (معاني القرآف ،جُ " :)ُِٗ :يكت ى
الطبرم مف ىذه القراءة لممعنى الذم ذىب إليو.
(ٕ( جامع البياف ،جْ ،ّٖٗ :كالكتاب المختار ،جُ ،َُٗ :كمعالـ التنزيؿ ،محيي السُّنة :أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (تُٔٓىػ)،

تحقيؽ :محمد النمر ،كعثماف ضميرية ،كسميماف الحرش ،دار طيبة ،الرياض ،طَُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ،جُ.ُِٗ :
(ٖ( جامع البياف ،جْ.ّٖٗ :
(ٗ( البحر المحيط ،جْ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ.َِٓ :
(َُ( فتح الكصيد ،جّ ،ُِٕ :كابراز المعاني :صِّٔ  ،كفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،محمد بف عمي ابف
محمد الشككاني (تَُِٓىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف عميرة ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع( ،د.ط)ُْٗٗ ،ـ ،جُ.ْْٕ :
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الخامس :أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ كالكجو الرابع ،كلكنو عمى حذؼ مضاؼ مف الثاني ،كتقديره:
اجا أىؿ كصية"(ُ) ،فحذؼ الخبر كأقاـ المضاؼ إليو مقامو.
"كالذيف يتكفَّكف منكـ كيذركف أزك ن
كالكجياف :الرابع ،كالخامس رأم الزمخشرم(ِ) ،كاعترض أبك حياف عمييما بقكلو" :كال ضركرة تدعك بنا

إلى ٌادعاء ىذا الحذؼ"(ّ).
كقد كجَّو ابف ىشاـ(ْ)ىذه القراءة بما ذىب إليو الزمخشرم في ىذيف الكجييف.

كيجكز أف يككف الحذؼ عمى إضمار مبتدأ ،كالتقدير(ٓ)" :ىي كصية" ،أك"فالكاجب كصية" ،أك

"األمر ،أك المفركض ،أك الحكـ" ،أك شبو ذلؾ" :أمرىـ كصية"" ،فأمرنا كصية".

السادس :أنيا فاعؿ لفعؿ محذكؼ ،تقديره" :لت يك ٍف كصية"(ٔ) ،فالفعؿ "تكف" تاـ ،كىذا رأم أبك عبيد(ٕ)،
كلـ يذكر ىذا الكجو أبك حياف ،كال السميف الحمبي.
ّْ
سنكضح ذلؾ في الداللة.
والقراءة بالرفع أكلى القراءتيف بالصكاب عند الطبرم(ٖ) لممعنى كما
(ٗ)

ثانيا – قراءة النصب :كفي نصب [وصية] ثالثة أكجو:
ا
(َُ)
أحدها :أنيا مصدر لفعؿ محذكؼ ،كالتقدير" :فميكصكا كصية ألزكاجيـ"  ،فحممو عمى معنى األمر

باإليصاء ،كاالختيار في المصادر النصب إذا ىي كقعت مكاقع األمر ،كقكلو تعالى[ :ﮆ

ﮇ](ُُ) ،أك يككف التقدير" :يكصكف كصية"(ُِ) ،كما قالكا" :ما أنت إال سير البريد"(ُّ) ،بإضمار
الخبر "تسير".
(ُ( فتح الكصيد ،ج ّ ،ُِٕ:كالكتاب الفريد ،جُ ،ِْٓ :كابراز المعاني :ص ِّٔ ،كفتح القدير ،جُ.ْْٕ:
(ِ( الكشاؼ ،جُ.َِٕ :
(ّ( البحر المحيط ،جِ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ.َِٓ :
(ْ( ثالث رسائؿ في النحك ،أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف ىشاـ األنصارم (تُٕٔىػ) ،تحقيؽ :نصر الديف فارس ،كعبد الجميؿ
زكريا ،دار المعارؼ لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،حمص ،سكرية ،طُُٖٕٗ ،ـ :صَٖ.
(ٓ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،ْٓٓ :كالحجة البف خالكيو :صٖٗ ،كجكاىر القرآف ،جُ ،ُٕٓ :كالتفسير الكبير ،جٔ ،ُٔٗ :كفتح
الكصيد ،جّ ،ُِٕ :كابراز المعاني :صِّٔ.
(ٔ( الحجة البف خالكيو :صٖٗ ،كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ََِ :كالتفسير الكبير ،جٔ ،ُٔٗ :كفيو " :ليككف منكـ كصية" .
(ٕ( فتح الكصيد ،جّ.ِِٕ :
(ٖ( جامع البياف ،جْ.ّٖٗ :
(ٗ( التفسير الكبير ،جٔ ،ُٔٗ :كالدر المصكف ،جِ ،َّٓ ،َِٓ :كركح المعاني ،جِ.ُٓٗ ،ُٖٓ :
(َُ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُٓٔ :كمعاني القرآف كاعرابو :جُ ،ُِّ :كجامع البياف ،جْ ،ّٕٗ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِِّ :كايضاح
الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،ْٓٓ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ّْْ :كحجة القراءات :صُّٖ ،كالكتاب المختار ،جُ ،َُٗ :كالكشؼ ،جُ،ِٗٗ :
كشرح اليداية ،جُ ،َُِ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،َِٗ :كالمكضح ،جُ ،َِٗ :كالبياف ،جُ ،ُّٔ :كشرح شعمة :صَُٖ.
(ُُ( سكرة محمد.ْ/ْٕ :
معكض ،كالشيخ عادؿ
(ُِ( بحر العمكـ ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم (تّٕٓىػ) ،تحقيؽ :الشيخ عمي محمد ٌ
أحمد عبد الم كجكد ،كد .زكريا عبد المجيد النكتي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ ،جُ ،ُِْ :كمشكؿ إعراب القرآف،
جُ ،ُُٕ :كالكشاؼ ،جُ ،ْٔٗ :كالبياف ،جُ ،ُّٔ :كالتبياف ،جُ ،ُِٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ِّٕ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ُْٓ :كابراز
المعاني ،ِّٔ :كشرح شعمة :صَُٖ ،كثالث رسائؿ في النحك البف ىشاـ :صٕٗ ،كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ُّّ :
(ُّ( الكتاب ،جُ ،ّّٓ :كشرح المفصؿ ،جُ.ِّٖ ،ِِٖ :
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(ُ)
ليف كصية"َّ ،
َّ
أكصكا َّ
كصكا كصية".
كقدره أبك عبيد(ِ)ُّ " :
كقدره األخفش  " :ي
َّ
المقدرة،
كبناء عمى التقديرات السابقة يككف إعراب [الذين] َمبتدأ ،كخبره الجممة الفعمية
ن

ك[ألزواجهم]َمتعمقاف بمحذكؼ صفة.

ً
كىناؾ مف َّ
فاعال،
كليكص الذيف يتكفٌكف ...كصية"(ّ) ،فيككف إعراب [الذين]
قدره" :
ن
كاعترض "أبك حياف ،كالسميف الحمبي"عمى ىذا التقدير ،ككصفاه بالضعؼ؛ ألنو "ليس مف مكاضع

إضمار الفعؿ"(ْ).

كال َّ
بد مف اإلشارة إلى أف جميع التقديرات السابقة مبنية عمى أف الكصية مف األزكاج ،كأما إذا

كانت الكصية مف اهلل ،فيككف التقدير" :نكصييـ كصية"(ٓ) ،فالعمماء يختمفكف في ىذه الكصية :ىؿ

ىي كصية مف اهلل أك مف األزكاج؟

ثاف ،كالتقدير" :كأ ً
الثاني :أنيا مفعكؿ بو و
يلزىـ الذيف يتكفَّكف" ،فيككف إعراب [الذين] نائب فاعؿ؛

(ٔ)
أيضا – أبك
فالفعؿ "ألزـ" متعدم لمفعكليف ،كىذا الكجو ذىب إليو الزمخشرم  ،كاعترض عميو – ن
حياف ،كالسميف الحمبي؛ ككصفاه بالضعؼ؛ "ألنو ليس مف مكاضع إضمار الفعؿ"(ٕ).

الثالث :أنيا مفعكؿ بو ،كالتقدير" :كتب اهلل عمييـ كصية"(ٖ) ،أك "يترككف كصية"(ٗ).
الداللة:

كنصبا بمسألتيف اثنتيف:
فعا،
ن
ترتبط الداللة في القراءتيف :ر ن
األولى :اختالؼ العمماء في الحكـ الكارد في اآلية ،كىك :أف يشرع لمزكج أف يكصي لزكجتو أف تبقى
كامال ،فيؿ ىذا الحكـ منسكخ أك محكـ؟ عمى قكليف لمعمماء(َُ):
في بيتو ،كينفؽ عمييا مف مالو حكنال ن

(ُ( معاني القرآف ،جُ.ُّٗ :
(ِ( فتح الكصيد ،جّ.ِّٕ :
طيبة النشر ،جِ.َِٗ :
(ّ( التبياف ،جُ ،ُِٗ :كشرح ٌ
(ْ( البحر المحيط ،جِ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ.َِٓ :
(ٓ( تفسير القرآف الكريـ "الفاتحة كالبقرة" ،الشيخ محمد بف صالح العثيميف (تُُِْىػ) ،دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع ،الدماـ ،السعكدية،
ُِّْىػ ،جّ.ُْٖ :
(ٔ( الكشاؼ ،جُ ،ْٔٗ :كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المسَّمى" تفسير البيضاكم" ،ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد
الشيرازم البيضاكم (تٖٓٔىػ ،أك ُٗٔىػ) ،تحقيؽ :محمد صبحي َّ
حالؽ ،كد .محمكد أحمد األطرش ،دار الرشيد ،دمشؽ – بيركت ،كمؤسسة
اإليماف ،بيركت ،طُُُِْ ،ىػ َََِ -ـ ،جُ.َِٕ :
(ٕ( البحر المحيط ،جِ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جِ.َِٓ :
(ٖ( جامع البياف ،جْ ،ّٗٗ :كالكتاب المختار ،جُ ،َُٗ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،َِٕ :كفتح القدير ،جُ.ْٕٕ :
(ٗ( الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو مع فكائد نحكية ىامة ،محمكد صافي ،دار الرشيد ،دمشؽ – بيركت ،كمؤسسة اإليماف ،بيركت،
طُُّْٔ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ ،جِ.ُُٓ :
(َُ( تفسير ابف عثيميف ،جّ ،ُٖٕ ،ُٖٔ :كينظر :المحرر الكجيز ،جُ ،َٕٔ ،َٔٔ :كالتفسير الكبير ،جٔ ،ُُٕ ،َُٕ :كالجامع
ألحكاـ القرآف ،جّ ،ِِٕ ،ِِٔ :كالبحر المحيط ،جِ ،ِْٓ ،ِّٓ :كتفسير القرآف العظيـ ،جُ.ٔٓٗ ،ٖٔٓ :
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ُ -جميكر المفسريف :اآلية منسكخة بقكلو تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚ](ُ) ،فيذه اآلية نسخت مدة َّ
كعشرا،
العدة التي كانت حكنال ،فصارت أربعة أشير
ن

كيستدلكف عمى ذلؾ بما كرد في صحيح البخارم(ِ)عندما قيؿ لعثماف بف عفاف – رضي اهلل عنو :-

أال تضع تمؾ اآلية مكاف ىذه اآلية ،كىذه مكاف تمؾ؟ فقاؿ :أكره أف أغيّْر القرآف عف مكضعو؛ كذلؾ
ألف الترتيب بيف اآليات تكقيفي.

أما ما يكصي بو الزكج مف الماؿ (النفقة) فيك منسكخ بآية المكاريث ،كىي قكلو تعالى:
ك َّ

[ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ](ّ)،
إف اهلل قد أعطى كؿ ذم ٍّ
ليف الربع ،أك الثمف ،كبقكؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ َّ " : -
فصار َّ
حؽ

حقَّو ،فال كصية لكارث"(ْ) ،كأما "السُّكنى" فيي ثابتة عند قكـ كالشافعية ،كمنسكخة عند غيرىـ

كاألحناؼ ،فال يسكنى َّ
ليف(ٓ).
كعشرا ،ثـ جعؿ اهلل َّ
ليف
ِ -مجاىد(ٔ) :اآلية يم ٍحكمة غير منسكخة ،كالعدة كانت قد ثبتت أربعة أشير
ن
كصية فييا يسكنى سبعة أشير كعشريف ليمة ،فإف شاءت المرأة سكنت في كصيتيا ،كاف شاءت
خرجت ،كىك قكؿ اهلل – عز كجؿ [ : -ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ].

كذىب إلى ذلؾ مف المفسريف "أبك مسمـ األصفياني ،كالرازم"(ٕ) ،كاإلماـ محمد عبده ،كتمميذه

محمد رشيد رضا(ٖ) ،كابف عاشكر(ٗ) ،كبذلؾ تحمؿ اآلية "عمى معنى يعارض اآلية األخرل ،فيقاؿَّ :
إف
اآلية األخرل يخاطب بيا الزكج ،ليكصي لزكجتو بما ذكر"(َُ) ،كذىب الشيخ السعدم(ُُ) إلى َّ
أف ىذه

اآلية محكمة كغير منسكخة ،كأف الكصية ألىؿ الميت ،كليست لمزكج المتكفَّى.

(ُ( سكرة البقرة.ِّْ/ِ :
(ِ( الجامع الصحيح ،كتاب التفسير ،باب (ُْ) ،حديث رقـ (َّْٓ) ،جّ ،َِِ :كمعاني القرآف الكريـ لمنحاس ،جُ.ِِْ :
(ّ( سكرة النساء.ُِ/ْ :
(ْ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (تُِْىػ) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط كآخريف ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُُْٔ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ،
حديث رقـ (ِِِْٗ) ،جّٔ.ِّٖ :
(ٓ( ينظر :الكشاؼ ،جُ ،ْٔٗ :كأنكار التنزيؿ :جُ ،َِٕ :كتفسير القرآف العظيـ ،جُ ،َٔٔ ،ٔٓٗ :كاإلتقاف ،جّ.ُٕ :
(ٔ( الجامع الصحيح ،كتاب التفسير ،باب ،)ُْ( :حديث رقـ (ُّْٓ) ،جّ ،َِّ :كجامع البياف ،جْ ،َْٓ :كاليداية ،جُ.َٖٔ :
(ٕ( التفسير الكبير ،جٔ ،ُُٕ ،َُٕ :كالمباب ،جْ ،ِْْ ،ِّْ :كتفسير القرآف الحكيـ المشتير بػ" تفسير المنار"  ،محمد رشيد رضا
(تُّْٓىػ) ،مطبعة المنار ،مصر ،طَُِّٓ ،ىػ ،جِ.َْٓ – ْْٕ :
(ٖ( تفسير المنار ،جِ.َْٓ – ْْٕ :
(ٗ( التحرير كالتنكير ،جْ.ُْٕ :
(َُ( تفسير ابف عثيميف ،جّ.ُٖٕ :
(ُُ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنَّاف ،الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم (تُّٕٔىػ) ،تحقيؽ :سعد الديف بف فكاز الصميؿ،
دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع ،الدماـ ،السعكدية ،طُُِِْ ،ىػ ،جُ.ُٕٗ :
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ممف ىذه الكصية؟ كانقسمكا إلى فريقيف(ُ):
الثانية :اختالؼ العمماء في َّ :

 -1فريق ذىب إلى أف الكصية كانت كاجبة مف اهلل بعد كفاة الزكج ،كىـ :ابف عباس ،كعطاء،
كقتادة ،كالضحاؾ ،كالربيع ،كابف زيد.

 -2فريق ثان ذىب إلى أف الكصية كانت عمى سبيؿ الندب ،ندبكا بأف يكصكا لمزكجات بذلؾ ،كىما:

أيضا ،كالسُّدم ،فيككف [يتو َّفون] عمى ىذا معناه :يقاربكف الكفاة.
قتادة ن

(ِ)
فكعا فيككف عمى سبيؿ الكجكب ،كاذا جاء
كذىب ابف عطية إلى أف المصدر إذا جاء مر ن
منصكبا فيككف عمى سبيؿ الندب ،كاعترض أبك حياف عمى ىذا القكؿ كأنكره ،كذىب إلى أف "الجممة
ن
(ّ)
االسمية أثبت كآكد مف الجممة الفعمية" .
كىذا حؽ؛ ألف العدكؿ عف النصب في المصدر ُّ
يدؿ عمى ثبات المعنى كاستق ارره أك الدكاـ(ْ)؛

"ألف الرفع في باب المصادر التي أصميا النيابة عف أفعاليا ُّ
يدؿ عمى الثبكت كاالستقرار؛ بخالؼ
النصب ،فإنو ُّ
ُّ
التجدد كالحدكث"(ٓ) ،كمع ذلؾ يبقى ما ذىب إليو ابف عطية ينطبؽ عمى ىذه
يدؿ عمى
اآلية في القراءتيف.

كبناء عمى ما َّ
سيتـ تكجيو القراءتيف بالرفع ،كالنصب.
تقدـ ُّ
ن
أوالا – قراء الرفع:
اجا كصيةه مف اهلل ألزكاجيـ"(ٔ) ،كىذا يتفؽ مع رأم
المعنى" :كالذيف يتكفَّكف منكـ كيذركف أزك ن
الفريؽ األكؿ القائؿ :إف الكصية كاجبة مف اهلل بعد كفاة الزكج.

فالكصية – ىنا – مضافة إلى اهلل ،بمعنى أمره كتكميفو(ٕ) ،فيي حكـ مف اهلل يجب تنفيذه،
كامال ،كاف حقنا
"لداللة ظاىر القرآف عمى أف يمقاـ المتكفَّى عنيا زكجيا ،في بيت زكجيا المتكفَّى حكنال ن
ليا قبؿ نزكؿ آية الميراث في سكرة النساء"(ٖ) ،كبما ركم عف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ " :-فال
كصية لكارث".

المكصي ال َّ
بد:
كاف اكتساب المرأة ليذا الحؽ يكضّْح أنو ال عبرة لكصية الزكج ،كيؤيد ذلؾ أف
ّْ
محاال أف يكصي بعد كفاتو ،يعًمـ أنو ّّ
حؽ ليا،
"أف يكصي في حياتو بما يأمر بإنفاذه بعد كفاتو ،ككاف
ن
ى
مستحيال أف يككف منو كصية بعد كفاتو"(ٗ).
كجب ليا في مالو بغير كصية منو ليا ،إذ كاف الميت
ن
(ُ( المحرر الكجيز ،جُ ،َٔٔ :كالبحر المحيط ،جِ.ِْٓ :
(ِ( المحرر الكجيز ،جُ ،ِْٔ :جْ ،َٕٔ :كالبحر المحيط ،جِ ،ُٔ :جٓ ،ِِْ :كاإلتقاف ،جِ.ّْٖ ،ّْٕ :
(ّ( البحر المحيط ،جِ ،ُٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ِٓٓ ،ِْٓ :كاإلتقاف ،جِ.ّْٖ :
(ْ( الكشاؼ ،جُ ،ُُِ :كالتحرير كالتنكير ،جُ ،ُٕٓ :جِ.ِْٕ :
(ٓ( الدر المصكف ،جُ.َْ :
(ٔ( ينظر :جامع البياف ،جْ ،ّٖٗ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َّّ :كالتفسير الكبير ،جٔ ،ُِٕ :كالتحرير كالتنكير ،جِ.ّْٕ :
(ٕ( التفسير البسيط ،جْ ،َّّ :كالمباب ،جْ.ِْْ :
(ٖ( جامع البياف ،جْ.ّٖٗ :
(ٗ( السابؽ ،جْ.ّٗٗ ،ّٖٗ :
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َّ
الحؽ
"كلك كاف بقاء الزكجة بعد كفاة زكجيا في داره حكنال  ،ال يككف إال بكصية منو ،أليعطي الكرثة

َّ
تخرجكىف مف منازؿ
في أف يخرجكىا قبؿ الحكؿ ،كقد قاؿ اهلل تعالى[ :ﭵ ﭶ] ،أم :ال

أزكاجيف حكنال"(ُ).

كجعؿ الكصية مف اهلل – تعالى – معيكد في القرآف ،نحك قكلو تعالى[ :ﮓﮔﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ](ِ) ،معناه" :يػفرض عميػكـ؛ ألف الكصيػة مف اهلل فػرض"(ّ) ،كمف
ذلػؾ قكلو تعالى[ :ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ](ْ).
كربما كانت الكصية ألىؿ الميت ،كما ذىب إلى ذلؾ الشيخ السعدم ،كأف اآلية غير منسكخة،
كبر بميتيـ ،كليذا قاؿ[ :ﭰ
جبر لخاطرىاِّ ،ا
كامال؛ نا
حتى "ييبقكا زكجة ميتيـ عندىـ حكنال
ن
ﭱ] ،أم :كصية مف اهلل ألىؿ الميت أف يستكصكا بزكجتو ،كيمتّْعكىا كال يخرجكىا"(ٓ).
ُّ
حتما مف غير أف
فالقراءة بالرفع تدؿ عمى أف الكصية فريضة مف اهلل ككاجبة ،تأخذىا المرأة ن
المكصي ،فيك ّّ
حؽ ،كال عبرة لمكصية.
يكصي ليا الزكج ،كال تحمؿ ًمَّنة
ّْ

كتحتم يؿ ىذه القراءة أف تككف الكصية مف الزكج قبؿ الكفاة ،مف باب الندب ،فيككف معنى
[يتو َّفون] -عمى ىذا القكؿ " : -يقاربكف الكفاة ،كيحتضركف؛ ألف الميت ال يكصي"(ٔ) ،فعمى ىذا
اجا فعمييـ كصية ألزكاجيـ ما يمتَّعف بو
يككف المعنى" :كالذيف يقاربكف الكفاة مف رجالكـ ،كيترككف أزك ن
َّ
َّ
سكنيف"(ٕ) ،كىذا قبؿ أف
ككنيف غير مخرجات مف
مف النفقة ،كالكسكة ،كالسُّكنى إلى تماـ الحكؿ ،حاؿ
تنسخ اآلية ،كىذا يتفؽ مع رأم القائميفَّ :
إف ىذه الكصية مف األزكاج ،كانكا ندبكا إلى أف يكصكا

لمزكجات بذلؾ ،فالكصية – عمى ذلؾ – كاجبة عمى الزكج عندما يشعر بدنك أجمو.

أحسف(ٖ) في حمؿ قراءة الرفع ،عمى أف الكصية كاجبة مف اهلل بعد الكفاة ،كحمؿ
كالرأم األكؿ
ي

قراءة النصب عمى الندب لألزكاج قبؿ الكفاة.

كجاءت الجممة اسمية – في أغمب التقديرات اإلعرابية كأرجحيا – في ىذه القراءة ،لمداللة

عمى ثبكت الكصية كاستقرارىا ،كدكاـ العمؿ بيا ،لحفظ حؽ الزكجة الذم فرضو اهلل ليا.
(ُ( جامع البياف ،جْ( ّٗٗ :بتصرؼ يسير).
(ِ( سكرة النساء.ُُ/ْ :
(ّ( لساف العرب( ،كصى) ،جٔ ،ْْٖٓ :كعمدة الحفاظ ،جْ.ُّٖ :
(ْ( سكرة النساء.ُِ/ْ :
(ٓ( تيسير الكريـ الرحمف ،جُ.ُٕٗ :
(ٔ( ينظر :الداللة في قراءة النصب.

م ،إشراؼ كمراجعة :د .ىاشـ محمد
(ٕ( تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف ،محمد األميف بف عبد اهلل األيرًم ٌي
العمكم اليرر ٌ
ٌ
عمي بف حسيف ميدم ،دار طكؽ النجاة ،بيركت ،طُُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ ،جّ.ّْٕ :
(ٖ( التفسير البسيط ،جْ.َّّ :
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ثانيا – قراءة النصب:
ا
أزكجا ،فميكصكا كصية ألزكاجيـ ،أف
المعنى" :كالذيف قاربكا المكت مف رجالكـ ،كيترككف
ن
َّ
ككنيف غير مخرجات مف
يمتَّعف بالنفقة ،كالكسكة ،كالسُّكنى إلى تماـ الحكؿ مف مكت الزكج ،حاؿ

َّ
سكنيف"(ُ) ،كىذا المعنى يتفؽ مع رأم الفريؽ الثاني القائؿ :إف الكصية كانت لمندب مف األزكاج قبؿ
الكفاة ،فالفعؿ [يتو َّفون]– عمى ىذا القكؿ – معناه" :يقاربكف الكفاة ،كيحتضركف؛ ألف الميت ال
يكصي"(ِ).

كحمؿ أبك عمي الفارسي(ّ) اآلية عمى ىذا المعنى ،إذ قاؿ" :كالذيف يقاربكف الكفاة ينبغي أف
يفعمكا ىذا ،أال ترل أف المتكفَّى ال يي ٍؤ ىمر كال يي ٍنيىى"(ْ)؟!
"فالكفاة عبارة عف اإلشراؼ عمييا ،فالعرب يعبّْركف بالفعؿ عف أمكر كثير ،منيا :مشارفتو،

أم" :كالذيف يشارفكف المكت كترؾ األزكاج يكصكف كصية"(ٓ).

كىذا يعني أف الكصية كانت مندكبة قبؿ الكفاة ،مثؿ الكصية في قكلو تعالىُ [ :كتب َعل ْي ُك ْمَ

ً
يكص
إذا َحَض َأحد ُك ُم َادْ ْو ُت َإ ْن َترك َخ ْْيا َا ْلوص َّي ُة َل ْلوالد ْين َو ْاأل ْقربيَ](ٔ)"،فعمى ىذا االعتبار إذا لـ
المتكفَّى لزكجتو بالسُّكنى ،فال يس ٍكنى ليا ،كقد َّ
تقدـ أف الزكجة مع الكصية مخيرة مف أف تقبؿ الكصية،
كبيف أف تخرج"(ٕ).

لقد كاف مف عادة العرب – قبؿ اإلسالـ – إلزاـ المرأة بيت زكجيا المتكفَّى ،فمما جعؿ اإلسالـ

كعشر "كاف مف مقتضاه أف يخرجيا الكرثة مف البيت بعد مضي العدة ،فإذا كانت
نا
عدتيا أربعة أشير
غير راغبة في الزكاج ُّ
يشؽ عمييا ذلؾ ،فكاف مف الالئؽ كالمتكقَّع مف الزكج الكفي أف يكصي بعدـ

جبر لقمبيا ،كأف ال تكمَّؼ النفقة عمى نفسيا ما دامت في البيت ،كقد بيَّف
إخراجيا ،قبؿ الحكؿ المعتاد؛ نا
اهلل – تعالى – لمناس أنو ال حرج عمى أكلياء الميت ككرثتو فيما تفعمو المرأة إذا ىي خرجت مف بيتيـ؛
و
حينئذ مف غير تقصير في إكراميا ،كانما قيَّد الفعؿ بالمعركؼ؛ ألف يمنعيا
ألف كفالتيـ إياىا تسقط
عف المنكر كاجب عمييـ ،فإذا قصَّركا فيو كاف عمييـ جناح عظيـ"(ٖ) ،كبذلؾ تككف الكصية لمندب ال

(ُ( تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جّ ،ّْٕ :كينظر :جامع البياف ،جْ ،ّٗٗ :كالكشاؼ ،جُ ،ْٔٗ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،َِٕ :كفتح
القدير ،جُ ،ْْٕ :كركح المعاني ،جِ ،ُٓٗ :كصفكة التفاسير ،جُ.ُّٗ :
(ِ( المحرر الكجيز ،جُ ،َٔٔ :كالبحر المحيط ،جِ.ِْٓ :
(ّ( كىك مسبكؽ في ذلؾ .ينظر :جامع البياف ،جْ.ّٗٗ :
(ْ( الحجة ،جِ ،ّّْ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َِّ :كزاد المسير ،جُ ،ِٖٔ :كالتفسير الكبير،جٔ ،ُِٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ:
ِِٖ ،كالمباب ،جْ.ِْْ :
(ٓ( مغني المبيب ،جٔ.ْْٖ :
(ٔ( سكرة البقرة.َُٖ/ِ :
(ٕ( التحرير كالتنكير ،جِ.ِْٕ :
(ٖ( تفسير المنار ،جِ.َْٓ :
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لمكجكب ،فالكصية – عمى ىذه القراءة – تتكقَّؼ عمى إيصاء األزكاج المتكفيف ،كعمى قبكؿ الزكجات،
كيككف األمر ندب كاستحساف ،ال أمر كجكب كالزاـ ،كقد تياكف الناس بو كما تياكنكا في كثير مف

المندكبات(ُ) ،فال مانع – عمى ىذه القراءة – بأف يكصي األزكاج – قبؿ الكفاة – كصية ألزكاجيـ؛
َّ
لحقيف ،كخكؼ أف يخرجيا الكرثة مف البيت.
حفظنا
كجاءت الجممة فعمية في ىذه القراءة؛ َّ
ُّ
التجدد كاالستمرار(ِ)؛ مما يترتب عميو تجديد
لتدؿ عمى

ىذه الكصية مف كقت إلى آخر ،كعدـ تأخيرىا إلى كقت الكفاة؛ ألف اإلنساف ال يعمـ متى يخترمو

المكت ،أك متى يأتي أجمو ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

 -2قال تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ](ّ).
القراءة :ق أر حفص عف عاصـ[ :ﭡ] بالنصب ،كق أر الباقكف[ :م ْعذرةَ] بالرفع(ْ).
التوجيه النحوي:
أواال – قراءة الرفع :كفي رفع [م ْعذرةَ] كجياف:

أحدهما :أنيا خبر لمبتدأ محذكؼَّ ،
دؿ عميو الكالـ ،كتقديره – عند سيبكيو " : -مكعظتنا معذرة"(ٓ)،
ككافقو العمماء(ٔ)عمى ذلؾ ،كتقديره – عند الفراء (ٕ)" : -ذلؾ الذم قمناه معذرة" ،كفي مكضع آخر َّ
قدره:

"ىي معذرة" ،ككافقو بعض العمماء عمى ىذا التقدير(ٖ)َّ ،
كقدره أبك عبيد(ٗ)" :ىذه معذرة" ،كذىب إلى

ذلؾ بعض العمماء(َُ).
(ُ( تفسير المنار ،جِ.ْْٕ :

(ِ) ينظر :الكجكه البالغية في تكجيو القراءات القرآنية :صٖٔٓ.ٖٕٓ ،
(ّ( سكرة األعراؼ.ُْٔ/ٕ :
طيبة النشر ،جِ ،َّْ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ٔٔ :كالبدكر الزاىرة :صُُْ.
(ْ( سراج القارئ :صِّٖ ،كالنشر ،جِ ،ِِٕ :كشرح ٌ
(ٓ( الكتاب ،جُ.َِّ :
(ٔ( معاني القرآف لألخفش ،جُ ،َُّ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّٖٓ :كاعراب القرآف ،جِ ،ُٖٓ :كمعاني القرآف لمنحاس ،جّ،ْٗ :
كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُِ :كالحجة البف خالكيو :صُٔٔ ،كمعاني القراءات ،جُ ،ِْٕ :كالحجة لمفارسي ،جْ ،ٖٗ :كحجة
القراءات :صََّ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ِّٗ :كالكشؼ ،جُ ،ُْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َّْ :كشرح اليداية ،جِ،ُّّ :
المكضح ،جِ،ِْ :
كالتفسير البسيط ،جٗ ،ُّْ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ِْٗ :كالكشاؼ ،جِ ،ِْٓ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،ّْٖ :ك
ٌ
كالبياف ،جُ ،ّٕٔ :كالتبياف ،جُ ،ََٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٗٗ :كالكتاب الفريد ،جّ ،َُٓ :كشرح شعمة :صِْٔ ،كابراز المعاني:
صّْٖ ،كالبحر المحيط ،جْ ،َْٗ :كالدر المصكف ،جٓ ،ْٗٓ :كركح المعاني ،جٗ.ُٗ ،
(ٕ( معاني القرآف لمفراء ،جُ.ّٖٗ ،ّٗ :
(ٖ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ٖٔٔ :كمعاني القراءات ،جُ ،ِْٕ :كبحر العمكـ ،جُ.ٕٕٓ :
(ٗ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُِ :كنسب ابف إدريس ىذا التقدير إلى الكسائي ،كالفراء ،في :الكتاب المختار ،جُ.ِّٗ :
(َُ( الحجة البف خالكيو :صُٔٔ ،كالكشؼ كالبياف ،جّ ،ِٕٗ :كالتفسير الكبير ،جُٓ ،ُْ :كشرح شعمة :صِْٔ ،كتفسير القرآف
العظيـ ،جّ ،ِْٗ :كفيو" :ىذا معذرة"  ،كلعمو خطأ مطبعي لعدـ التطابؽ بيف المبتدأ كالخبر ،أك عمى تقدير" :ىذا الذم قمناه معذرة" .
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تفرد بو
واآلخر :أنيا مبتدأ ،كخبره محذكؼ ،كالتقدير" :معذرة إلى اهلل نريدىا" ،كىذا الكجو َّ

النيسابكرم(ُ) ،بعد أف ذكر تقدير سيبكيو.

كحذؼ المبتدأ أكلى لداللة الكالـ عميو ،مف خالؿ قكؿ السائميف ،كنحك قكلو تعالى:

[ﭑﭒ](ِ) ،كغيرىا مف اآليات.

فرؽ سيبكيو بيف الرفع في المصدر الذم ىك عمى اإلخبار ،كالنصب الذم ىك عمى
كقد َّ

اعتذار مسػتأنػفنا مػف
نا
اإلنشػاء ،دكف أف يذكر قراءة النصب ،لعميا لـ تػبمغػو ،فقػاؿ" :لـ يريدكا أف يعتذركا
أمر لً ٍي يم ٍكا(ّ)عميو ،كلكنيـ قيؿ ليـ[ :ﭕﭖﭗ] ،فقالكا" :مكعظتنا معذرة إلى ربكـ"(ْ).
كلك قاؿ رجؿ و
اعتذارا؛ لنصب"(ٔ).
لرجؿ(ٓ) :معذرة إلى اهلل كاليؾ مف كذا ككذا ،يريد
ن
قاؿ أبك جعفر النحاس معقّْنبا عمى قكؿ سيبكيو" :كىذا مف دقائؽ سيبكيو – رحمو اهلل –
ؽ فييا"(ٕ).
كلطائفو ،التي ال ييٍم ىح ي
(ٖ)
أمرا ،كلك كانت [معذرة] في
فالرفع؛ "ألنو ه
أمر قد مضى منيـ فعمو"  ،فاآلية" خبر كليس ن
معنى األمر أك اإلنشاء – كىي مصدر – لكانت منصكبة"(ٗ).
كاستشيد سيبكيو عمى المصدر المرفكع بقكؿ الشاعر(َُ):

صبر جمي هؿ فكالنا يمبتىمى
إلي ىج ىممي طيكؿ السُّرل
يشكك َّ
ه
كقاؿ سيبكيو عف رفع "صبر" في ىذا البيت" :كالنصب أكثر كأجكد؛ ألنو يأمر ،كمثؿ الرفع:
(ُُ)
صبر جمي هؿ"(ُِ).
[ﮊﮋﮌﮍﮎ]  ،كأنو يقكؿ :األمر ه

(ُ( إيجاز البياف عف معاني القرآف ،أبك القاسـ محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابكرم (ت نحك سنة ّٓٓىػ) ،تحقيؽ :د .عمي العبيد،
مكتبة التكبة ،الرياض ،طُُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جُ.َِٖ :
(ِ( سكرة النكر.ُ/ِْ :
(ّ( "ألنيـ لـ يريدكا أف يعتذركا مف أمر لزميـ المكـ عميو . "...ينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.َّْ :
(ْ( كفي شرح كتاب سيبكيو( ،جِ" :)ُِّ :مكعظتنا إياىـ معذرة إلى ربكـ" ،كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُِ :كحجة القراءات:
صََّ ،ككذلؾ دكف التصريح باسـ سيبكيو في :معاني القرآف لألخفش ،جُ ،َُّ :كجامع البياف ،جُ ،ُٕٗ :جَُ ،ُُٓ :كمعاني القرآف
كاعرابو ،جُ ،ّٖٓ :كالحجة البف خالكيو :صُٔٔ ،كالتفسير البسيط ،جٗ.ُّْ :
(ٓ( قاؿ ابف عطية في( :المحرر الكجيز ،جْ " :)ِٕ :الرجؿ القائؿ في ىذا المثاؿ معتذر عف نفسو ،كليس كذلؾ الناىكف مف بني إسرائيؿ" .
(ٔ( الكتاب ،جُ ،َِّ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ٖٔٔ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ُِّ ،ُِِ :كالحجة لمفارسي ،جْ،ٖٗ :
كاليداية ،جْ ،َِٕٔ ،َِٔٔ :كالكتاب الفريد ،جّ ،َُٓ :كابراز المعاني :صّْٖ.

(ٕ( إعراب القرآف ،جِ ،ُٖٓ :كىذا مف باب االعتراؼ بفضؿ العمماء ،فال يعرؼ قدر العالـ َّإال عالـ مثمو – رحمة اهلل عمييـ أجمعيف .-
(ٖ( الكشؼ ،جُ. ُْٖ :
(ٗ( النحك ككتب التفسير ،جِ ،ُُْٔ :كينظر :جُ.ْٖٔ ،ْٖٓ :

المٍم ًبد بف حرممة ،كبال نسبة في الكتاب ،جُ،ُِّ :
(َُ( البيت مف الرجز ،كنسبو ابف السيرافي في( :شرح أبيات سيبكيو ،جُ )ُّٕ :إلى ي

جميال" في :معاني القرآف لمفراء ،جِ ،ُٓٔ ،ْٓ :كجامع البياف ،جُٓ ،ّْٖ :كالحجة البف
صبر
كشرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ُِّ :كيركل " :نا
ن

خالكيو :صٖٗ ،كلساف العرب( ،شكا) ،جْ.ُِّْ :
(ُُ( سكرة يكسؼ.ُٖ/ُِ :
(ُِ( الكتاب ،جُ.ُِّ :
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صب" صبر"في البيت أجكد ،ألف الجمؿ كاف
كزاد أبك سعيد السيرافي األمر
كضكحا ،فقاؿ " :ىن ي
ن
شاكيا لطكؿ السُّرل ،فأمره صاحبو بالصبر ،كالذم في اآلية إخبار يعقكب بصبر حاصؿ ،أك سيككف
ن
عند فقداف يكسؼ – عميو السالـ  -؛ ألنو قاؿ [ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ] ،كالمضمر
الذم يككف بعده مرفكع كالمضمر الذم بعده منصكب في ترؾ إظياره؛ ألف المعنييف متقارباف"(ُ).

كبناء عمى ما سبؽ لـ يذكر سيبكيو قراءة النصب ،كلـ يفاضؿ بيف القراءتيف بالرفع كالنصب،
ن
ككالـ سيبكيو" :كالنصب أجكد كأكثر "عائد إلى البيت الشعرم ،كليس لقراءة النصب كما زعـ أحد

(ِ)
فكعا،
الباحثيف المحدثيف  ،كانما سيبكيو " َّ
حكما لممصدر أنو إذا كاف بمعنى األمر يجيء مر ن
قرر ن
كالنصب فيو أكثر كأجكد ،كعمى ىذا تحمؿ قراءة حفص"(ّ).

كيبدك أف ركاية النصب – عند سيبكيو – ترجع إلى تفضيمو لممعنى ،كجماؿ العبارة عمى

اإلعراب.

ثانيا– قراءة النصب :كفي نصب [معذرة] ثالثة أكجو(ْ):
ا

أحدها :أنيا مفعكؿ ألجمو ،أم" :كعظناىـ؛ ألجؿ المعذرة" ،كالتقدير – عند الكسائي(ٓ)" : -فعمنا ذلؾ
معذرة"(ٔ) ،كعند الفراء" :قمنا ما قمنا معذرة إلى اهلل"(ٕ) ،كفي مكضع آخر َّ
إعذار فعمنا ذلؾ"(ٖ).
قدره " :نا
كالنصب عمى المفعكؿ ألجمو ،أك المفعكؿ لو – كما يسمكنو – ذىب إليو كثير مف العمماء

ككجو كاحد(ٗ) ،كىناؾ ىم ٍف ذكره(َُ)مع الكجو الثاني ،كىك النصب عمى المصدر ،فيذاف الكجياف ركيا
عف الكسائي(ُُ).

(ُ( شرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ُِّ :كينظر :الكتاب ،الحاشية رقـ (ّ) ،جُ.ُِّ :
(ِ( أبك عمي الفارسي :صُِٔ ،ُّٔ ،كينظر :النحك ككتب التفسير ،جِ ،ُُّٔ ،ُُّٔ :كمنيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ
كتكجيو قراءاتو :صِٕٓ.
(ّ( النحك ككتب التفسير ،جِ ،ُُْٔ :كمنيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو :صِٕٓ.ِٕٔ ،
(ْ( الدر المصكف ،جٓ ،ْٗٓ :كالمباب ،جٗ ،ُّٔ :كعناية القاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكم" حاشية الشياب"  ،شياب الديف
أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي (تَُٗٔ) ،الناشر :دار صادر ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جْ ،َِّ ،ِِٗ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ٔٔ :كركح
المعاني ،جٗ ،ُٗ :كاعراب القرآف الكريـ ،جّ.ٕٔ :
(ٓ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ُٖٓ :كاليداية ،جْ ،َِٔٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ.َّٕ :
(ٔ( الكشؼ كالبياف ،جّ ،ِْٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ِْٗ :كتفسير القرآف العظيـ ،جّ ،ِْٗ :كفتح القدير ،جِ.ّٔٔ :
(ٕ( معاني القرآف لمفراء ،جُ.ّٗ :
إعذار كعظناىـ" .
(ٖ( السابؽ ،جُ ،ّٖٗ :كينظر :جامع البياف ،جُ ،ُِٓ :كفيو " :نا

(ٗ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُِ ،َُِ :كالحجة البف خالكيو :ص ُٔٔ ،كحجة القراءات :ص ََّ ،ككشؼ المشكالت ،جُ:
ّْٖ ،كالبياف ،جُ ،ّٕٔ :كالتحرير كالتنكير ،جٗ.ُِٓ :
(َُ( الكتاب المختار ،جُ ،ِّٗ :كالكشاؼ ،جِ ،ِْٓ :كالمكضح ،جِ ،ِْ :كالتبياف ،جُ ،ََٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٗٗ :كالكتاب
الفريد ،جِ ،َُٓ :كشرح شعمة ،ِْٔ :كابراز المعاني ،ّْٖ :كالبحر المحيط ،جْ ،َْٗ :كأنكار التنزيؿ ،جُ.ٕٓٗ :
(ُُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ُٖٓ ،ُٕٓ :كاليداية ،جْ ،َِٔٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ ،َّٕ :كفتح القدير ،جِ.ّٔٔ :
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الثاني :أنيا منصكبة عمى المصدر (المفعكؿ المطمؽ) ،لفعؿ َّ
مقدر مف لفظيا ،تقديره" :نعتذر
معذرة" ،كىك – كما قمنا في الكجو األكؿ – رأم الكسائي ،كاليو ذىب كثير مف العمماء(ُ).

اعتذار إلى ربكـ ،فكأنو
نا
قاؿ مكي" :كأنو لى َّما قيؿ ليـ[ :ﭕﭖ] ،قالكا :نعتذر مف فعميـ
اعتذار"(ِ).
نا
خبر مستأنؼ كقكعو منيـ ،كيجكز أف يككف قد كقع ذلؾ منيـ عمى معنى :اعتذرنا

كالما،
تتضمف
الثالث :أنيا مفعكؿ بو ،كىك رأم السميف الحمبي ،كعمَّؿ ذلؾ بقكلو" :ألف المعذرة
َّ
ن
ً
كقمت خطبة"(ّ).
ب المفعكؿ بو،
كالمفرد
ّْ
ي
صى
المتضمف لكالـ إذا كقع بعد القكؿ ينص ى
ب ىن ٍ

والوجه األظهر واألنسب ىك الكجو األكؿ؛ ألنو جكاب عف سؤاليـ(ْ)[ :ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ]

فكاف الجكاب[ :ﭡ] ،فيـ يذكركف سبب كعظيـ لقكميـ؛ لكيال يقيمكا الحجة عمييـ أماـ اهلل.
الداللة:

أواال – قراءة الرفع:

(ٓ)
ب في النيي عف المنكر
المعنى" :مكعظتنا إياىـ معذرة ،أم :إقامة عذر إلى اهلل ،لئال ين ٍن ىس ي

إلى بعض التفريط ،كلطمعنا أف يتقكا المعاصي"(ٔ) ،أك كما قاؿ الزجاج" :األمر بالمعركؼ كاجب
عمينا ،فعمينا مكعظة ىؤالء لعميـ يتقكف"(ٕ) ،أم" :لعميـ يرجعكف بمكعظتنا"(ٖ).
ففي ىذه القراءة بياف لمقصد الدعكة العاـ ،كىك القياـ بكاجب األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف

كعمال بقكلو تعالى[ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
أمال في حصكؿ التقكل،
ن
المنكر؛ ن

(ُ( ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ،ّٖٗ :كجامع البياف ،جُ  ،ُِٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّٖٔ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ:
ٖٔٔ ،ُٔٔ ،كمعاني القراءات ،جُ ،ِْٕ :كبحر العمكـ ،جُ ،ٕٕٓ :كالحجة لمفارسي ،جْ ،ٖٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ،َّْ :
كالكشؼ ،جُ ،ُْٖ :كشرح اليداية ،جِ ،ُّّ :كالتفسير البسيط ،جٗ ،ُْْ :كايجاز البياف ،جُ ،َِٖ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ،ُّٖ :
كزاد المسير ،جّ ،ِٕٕ :كالتفسير الكبير ،جُٓ.ُْ :
(ِ( الكشؼ ،جُ.ُْٖ :
(ّ( الدر المصكف ،جٓ ،ْٗٓ ،كالفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجالليف لمدقائؽ الخفيَّة ،الجمؿ :سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي
(تَُِْىػ) ،المطبعة العامرية الشرقية ،مصر ،طَُُّّ ،ىػ ،جِ.ُِِ :

(ْ( قاؿ جميكر المفسريفَّ :
إف بني إسرائيؿ افترقت ثالث فرؽ :فرقة صادت كأكمت ،كفرقة نيت كزجرت ،كفرقة أمسكت عف الصيد ،كقالت

قكما اهلل ميمكيـ) ،فقالت الفرقة الناىية( :معذرة إلى ربكـ).
الفرقة الساكتة – كىك األصح – لمفرقة الناىية( :لـ تعظكف ن
ينظر :الكشؼ كالبياف ،جّ ،ِٕٗ ،كالتفسير البسيط ،جٗ ،ُْٓ ،ُِْ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ِْٗ :كزاد المسير ،جّ ،ِٕٕ :كالبحر
المحيط ،جْ ،َْٗ :كتفسير القرآف العظيـ ،جّ ،ّْٗ :كالمباب ،جٗ ،َّٔ :كفتح القدير ،جِ.ّٔٔ :

(ٓ( المحرر الكجيز ،جْ ،ِٕ :كالكشاؼ ،جِ ،ِْٓ :كفيو" :إبالء" َّ ،
كلعؿ الصكاب" :إبداء"  ،كفي أنكار التنزيؿ ،جُ "،ٕٓٗ :إنياء" .
(ٔ( البحر المحيط ،جْ.َْٗ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّٖٓ :كينظر :حجة القراءات :صََّ ،كاليداية ،جْ ،َِٔٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ِْٗ :كالجامع ألحكاـ

القرآف ،جٕ ،َّٔ :كالمباب ،جٗ.َّٔ :
(ٖ( معاني القرآف الكريـ لمنحاس ،جّ.ْٗ :
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ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ](ُ) ،كقاؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ " : -مف رأل منكـ
فميغيره بيده ،فإف لـ يستطع فبمسانو ،فإف لـ يستطع فبقمبو ،كذلؾ أضعؼ اإليماف"(ِ).
نا
منكر ٌ
كىذه القراءة فييا أمر مف اهلل – عز كجؿ – إلى الدعاة كالمؤمنيف ،بالقضاء عمى المنكر؛
دالليا عمى دكاـ األمر
زخما
ن
لذلؾ جاءت الجممة اسمية؛ لتدؿ عمى الثبات كالدكاـ ،مما يعطي اآلية ن
مما يعكر صفكىا مف
بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كاجتناب المعاصي؛ لتصفك الحياة اإلسالمية َّ
المكبقات ،كاالعتداء عمى حرمات اهلل ،كاهلل أعمـ بالصكاب.
ثانيا – قراءة النصب:
ا
(ّ)
مما كجب عمينا"  ،كنبرئ ذمتنا أماـ اهلل ،فال
اعتذار إلى اهلل تعالى،
نا
المعنى" :فعظيـ
كخركجا َّ
ن
طمعا في تقكل
نعاتب كال ينعاقب يكـ القيامة عمى ترؾ كاجب األمر بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر؛
ن

المعتديف" ،فينيبكا إلى طاعتو ،كيتكبكا مف معصيتيـ إياهُّ ،
حرـ اهلل عمييـ مف اعتدائيـ
كتقدميـ عمى ما َّ

في السبت"(ْ).

ففي ىذه القراءة تكثير لممعنى في اآلية"،كىي مالئمة لبياف مقاصد الدعكة التي يعكد نفعيا

عمى الداعي ،كمنيا :التبرؤ مف المعصية ،كاالعتذار إلى اهلل مف فعمتيـ ،كتخميص أنفسيـ مف عاقبة
(ٓ)
عمال بقكلو تعالى[ :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
السككت عمى المنكر" ؛ ن

ﯻ ﯼﯽﯾ](ٔ).
كالجممة – في ىذه القراءة – فعمية؛ َّ
ُّ
مممحا
التجدد كاالستمرار ،فتضفي عمى اآلية
لتدؿ عمى
ن

يشمر عف ساعد الجد كاالجتياد ،كينقاد إلى أمر اهلل ،مع عمـ
دالليا يتمثؿ في عدـ اليأس لمداعية ،كأف ّْ
ن
عذر عند اهلل إذا سألو :لً ىـ أقمعت عف المكعظة
الداعية أف تحقُّؽ حمكؿ الكعيد كاقع ال محالة؛ ليككف لو نا
بزيادة تكرارىا(ٕ) ؟ فاألمر يحتاج إلى التكرار ،كالصبر عمى العاصيف ،كيجب عمى كؿ إنساف أف يقاكـ
أم منكر إذا رآه ،كال يستسمـ لو ،كالقياـ بكاجب النصح كالتذكير ،كاهلل أعمـ بالصكاب.
َّ
(ُ( سكرة آؿ عمراف.َُْ/ّ :
(ِ( صحيح مسمـ ،كتاب االيماف ،باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاجباف ،حديث رقـ (ْٗ) ،جُ ،ٔٗ :كرياض الصالحيف ،اإلماـ
أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم (تٕٔٔىػ) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طُُِْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ،
باب" :األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر" ،الحديث (ُ :)ُْٖ/صّٗ.
(ّ( فتح الكصيد ،جّ.ّٗٗ :
(ْ( جامع البياف ،جَُ.ُُٓ :
(ٓ) حاالت التفرد عند القراء :صِّٖ.
(ٔ( سكرة األنفاؿ.ِٓ/ٖ :
(ٕ( ينظر :التحرير كالتنكير ،جَٗ.ُِٓ :
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 -3قال تعالى[ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ](ُ).
القراءة :ق أر حفص[ :ﮧ] بالنصب ،كق أر كالباقكف[ :ﯗ] بالرفع(ِ).
التوجيه النحوي:
أواال– قراءة الرفع :كفي رفع [ﯗ] ثالثة أكجو(ّ):
أحدها :أنو خبر [ﮣ] ،كشبو الجممة [ﮤﮥ] متعمقة بالمصدر "البغي" ،كىك كجو الكالـ
عند الفراء(ْ).

الثاني :أنو خبر لمبتدأ محذكؼ ،كتقديره – عند الفراء(ٓ) ،كاألخفش(ٔ)" :ذلؾ متاع الحياة الدنيا"َّ ،
كقدره
أيضا " : -متاعكـ متاع الحياة الدنيا"(ٕ)َّ ،
كقدره الزجاج(ٖ)" :ىك متاع الحياة
األخفش – ن

الدنيا"(ٗ)،

كعمى ىذا شبو الجممة [ﮤﮥ] متعمقة بمحذكؼ خبر لػ[ﮣ] ،باالستقرار كبالثبات ،أك

"كائف ال بالمصدر ،ألف الخبر ال يتعمؽ بالمبتدأ"(َُ) ،كذىب كثير مف العمماء(ُُ)إلى ىذيف الكجييف:
األكؿ ،كالثاني.

(ُ( سكرة يكنس.ِّ/َُ :
(ِ( سراج القارئ :صِْٕ ،كالنشر ،جِ ،ِّٖ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ّٔٗ :كاإلتحاؼ ،جِ ،َُٕ :كالبدكر الزاىرة :صُِٔ.
(ّ( كشؼ المشكالت ،جُ ،َٖٓ :كالتبياف ،جِ ،َٕٔ :كالكتاب الفريد ،جّ ،ّٔٓ :كالدر المصكف ،جٔ ،ُٕٓ :كالمباب ،جَُ،ِٕٗ :
كاعراب القرآف ،أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم (تِٔٗىػ) ،تحقيؽ :محمد عثماف ،الناشر :المكتبة الثقافية الدينية ،القاىرة ،طُ،
َُّْىػ َََِ -ـ :صُُٗ ،كعناية القاضي ،جٓ ،ُٗ :كركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ْ( معاني القرآف ،جُ.ُْٔ :
(ٓ( معاني القرآف ،جُ.ُْٔ :
(ٔ( معاني القرآف ،جُ.ُّٕ :
(ٕ( السابؽ :المكضع ذاتو ،كينظر :القطع كاالئتناؼ ،جُ.َِّ :
(ٖ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ.ُْ :
(ٗ( بحر العمكـ ،جِ ،ْٗ :كالبياف ،جُ ،َْٗ :كالتحرير كالتنكير ،جُُ ،َُْ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.َِّ :
(َُ( التبياف ،جِ ،َٕٔ :كينظر البحر المحيط ،جٓ.ُّْ :
(ُُ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُْ :كجامع البياف ،جُِ ،ُْٗ ،ُْٖ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َِٓ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء،
جِ ،َٕٓ :كمعاني القراءات ،جِ ،ِْ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ِٔٔ :كالحجة البف خالكيو :صُُٖ ،كالحجة لمفارسي ،جْ:
ِٔٔ ،ِٕٔ ،كحجة القراءات :صَّّ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ّٕٔ :كاليداية ،جٓ ،ِّْٓ ،ِّْْ :كالكشؼ ،جُ ،ُٕٓ ،ُٓٔ :كمشكؿ
إعراب القرآف ،جُ ،ّٕٖ ،ّٕٕ :كشرح اليداية ،جِ ،ّّٗ :كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ُِٕ :كالتفسير البسيط ،جُُ ،ُُٔ ،َُٔ :كمعالـ

َّ
المكضح ،جِ،ُِٔ :
التنزيؿ ،جْ ،ُِٖ :كالكشاؼ ،جِ ،ُِٕ :كالمحرر الكجيز ،جْ ،ْٔٗ :كجكاىر القرآف ،جُ ،ُٖٓ ،ُْٖ :ك
كالتفسير الكبير ،جُٕ ،ٕٓ ،ْٕ :كفتح الكصيد ،جّ ،ْٕٗ :كشرح شعمة :صِٗٓ ،كابراز المعاني :صَٕٓ ،كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ:
ِّٔ ،كالبحر المحيط ،جٓ ،ُّْ :كأنكار التنزيؿ ،جِ ،ٗٔ :كاإلتحاؼ ،جِ ،َُٖ ،َُٕ :كفتح القدير ،جِ.ُّٔ ،ُِٔ :
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الثالث :أنو خبر و
ثاف(ُ) ،كشبو الجممةَ[ﮤ ﮥ] متعمقة بمحذكؼ خبر أكؿ.
ثانيا – قراءة النصب :كفي نصب [ﮧ] خمسة أكجو(ِ):
ا
أحدها :أنو مصدر ّْ
مؤكد بفعؿ َّ
مقدر ،أم" :يتمتعكف متاع الحياة الدنيا" ،فعمى ىذا الجممة استئنافية،
كالناصب لممصدر الفعؿ المضمر "يتمتعكف" ،كشبو الجممة [ﮤﮥ] متعمقة بمحذكؼ خبر
لممبتدأ [ﮣ] ،كىذا الكجو ذىب إليو "الفراء ،كالزجاج"(ّ) ،ككافقيما عميو كثير مف العمماء(ْ).
الثاني :أنو منصكب عمى المصدر الكاقع مكقع الحاؿ(ٓ) ،أم" :متمتعيف" ،كالعامؿ في ىذه الحاؿ ىك
منصكبا بالمصدر"البغي"؛ ألنو ال يجكز
االستقرار الذم في الخبر [ﮤﮥ] ،كال يجكز أف يككف
ن
الفصؿ بيف المصدر كمعمكلو بالخبر ،ككذلؾ ال يخبر عف المصدر إال بعد تماـ صمتو.

خبرا ،بؿ
"كيجكز أف يككف الناصب لو المصدر نفسو "البغي" ،ال عمى جعؿ [ﮤﮥ] ن

عمى جعمو متعمقنا بالمصدر ،كالخبر محذكؼ لطكؿ الكالـ ،كالتقدير :إنما بغيكـ عمى أنفسكـ متاع
منيي عنو"(ٔ) ،كما أشبو ذلؾ ،نحك :محذكر ،أك ضالؿ.
الحياة مذمكـ ،أك مكركه ،أك
ّّ
كالنصب عمى الحاؿ ذىب إليو ابف خالكيو(ٕ) ،ككافقو العمماء(ٖ) عمى ذلؾ.

(ُ( كشؼ المشكالت ،جُ ،َٖٓ :كالبياف ،جُ.َْٗ :
(ِ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٕٗ ،ّٕٖ :كالكتاب الفريد ،جّ ،ّٔٔ :كالدر المصكف ،جٔ ،ُٕٓ ،ُْٕ :كالمباب ،جَُ ،ِٕٗ :كاعراب
القرآف لألنصارم :صُُٗ ،كعناية القاضي ،جٓ ،َِ ،ُٗ :كركح المعاني جُُ.ٗٗ :
(ّ( معاني القرآف لمنحاس ،جُ ،ُْٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جّ.ُْ :
(ْ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َِٓ :كالقراءة فيو منسكبة البف أبي إسحاؽ ،كمعاني القراءات ،جْ ،ِٖٔ :كبحر العمكـ ،جِ ،ْٗ ،كالكتاب
المختار ،جُ ،ّٕٔ :كاليداية ،جٓ ،ِّْٓ :كالكشؼ ،جُ ،ُٓٔ :كالتفسير البسيط ،جُُ ،ُِٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ ،ُِٖ :كالكشاؼ،
جِ ،ُِٕ :كجكاىر القرآف ،جُ ،ُٖٔ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،َٖٓ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َِٓ :كالبياف ،جُ ،َُْ :كزاد المسير،
جْ ،َِ :كالتفسير الكبير ،جُٕ ،ٕٓ :كالتبياف ،جِ ،َٕٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ْٕٗ :كشرح شعمة :صِٗٓ ،كالبحر المحيط ،جٓ:
ُّْ ،كأنكار التنزيؿ ،جِ ،ٗٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ ،َِّ :كالجدكؿ ،جٔ.َُْ :
(متاع)
متاعا الحياة الدنيا"  ،كضبطيا – عند النحاس :-
ى
أيضا – البف أبي إسحاؽ ،كىي " :ن
(ٓ( جامع البياف ،جُِ ،ُْٗ :كفيو القراءة – ن
َّ
كلعؿ المحقؽ ضبطيا خطأ ،أك ربما تنسب لو قراءة أخرل بدكف تنكيف .ينظر :إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،َٕٓ :كالكشؼ
بدكف تنكيف،
كالبياف ،جٓ ،ُِٕ :كالمحرر الكجيز ،جْ ،ْٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ ،ِّٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُّْ :كفتح القدير ،جِ.ُِٔ :
(ٔ( الدر المصكف ،جٔ.ُٕٔ ،ُٕٓ :
(ٕ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ِٔٔ :كالحجة البف خالكيو :صُُٖ  ،كبذلؾ يككف ابف خالكيو تابع الطبرم في إعرابو قراءة عبد اهلل
حاال في (جامع البياف ،جِ.)ُْٗ :
بف أبي إسحاؽ ن

أيضا –  :مصدر مؤكد ،كظرؼ زماف ،كمفعكؿ ألجمو ،كمفعكؿ بو ،مثؿ إعراب (متاع) ،كتعرب (الحياة) عمى
متاعا" – ن
"كيجكز في إعراب" ن
مؤكدا؛ ألف المؤكد ال يعمؿ ،كيجكز
مصدر
نا
متاعا"
ن
قراءة ابف أبي إسحاؽ :مفعكالن بو ،كالناصب ليا المصدر ،كال يجكز كالحالة ىذه أف يككف" ن

أف تنصب "الحياة" عمى البدؿ مف" الحياة"؛ ألنيا مشتممو عميو"  ،الدر المصكف ،جٔ.ُٕٓ :

(ٖ( المحرر الكجيز ،جْ ،ْٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ ،ِّٔ ،كالبحر المحيط ،جٓ ،ُّْ :كفتح القدير ،جِ ،ُِٔ :كفتح البياف في
مقاصد القرآف ،أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف البخارم القنَّكجي (تَُّٕىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل بف إبراىيـ األنصارم ،الناشر :المكتبة
العصرية لمنشر كالتكزيع ،صيدا ،بيركت( ،د.ط)ُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ ،جٔ ،ِْ :كالتحرير كالتنكير ،جُُ.َُْ :
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الثالث :أنو ظرؼ زماف(ُ) ،نحك :مقدـ الحاج ،أم" :زمف متاع الحياة الدنيا" ،أك "كقت ،أك مدة"،
منصكبا
أيضا – أف يككف
ن
أيضأ – االستقرار ،كفيو ما في سابقو ،كيجكز فيو – ن
كالعامؿ فيو – ن
بالمصدر ،كالخبر محذكؼ لطكؿ الكالـ ،كتقديره كما قي ّْدر في الحاؿ.

كجكز المنتجب اليمذاني(ِ) أف تككف الجممة استئنافية ،كالعامؿ في الظرؼ فعؿ مضمر تقديره:
َّ
"تمتعكف" ،ال عمى حذؼ المضاؼ "مدة" ،بؿ حذؼ الفعؿ ك"مدة".
"كتكقيت" البغي "بيذه المدة باعتبار أنو ذكر في معرض الغضب عمييـ"(ّ).

(ْ)
إما
الرابع :أنو مفعكؿ ألجمو  ،أم" :بغيكـ عمى أنفسكـ؛ ألجؿ متاع الحياة الدنيا" ،كالعامؿ فيوَّ :

المقدر في [ﮤﮥ] ،كاما العامؿ فيو :فعؿ َّ
َّ
مقدر مدلكؿ عميو بالمصدر ،أم:
االستقرار

"تبغكف؛ ألجؿ متاع الحياة" ،عمى أف الجممة مستأنفة(ٓ).
منصكبا بالمصدر "البغي" ،كجعؿ [ﮤﮥ] متعمقنا بالمصدر ،كالخبر
كيجكز أف يككف
ن
محذكؼ لطكؿ الكالـ ،كتقديره ،كما قي ّْدر في الحاؿ ،كيرجح ىذا الرأم ككف المراد باألنفس الجنس،
كالتقدير" :إنما بغيكـ عمى أبناء جنسكـ؛ ألجؿ متاع الحياة ُّ
الدنيا محذكر" ،أك ما أشبو ذلؾ ،كأما نصبو
َّ
المقدر في [ﮤ ﮥ] يعترض عميو "بأف المعمَّؿ
عمى المفعكؿ ألجمو ،كالعامؿ فيو االستقرار

بما يذ ًك ىر نفس "البغي" ،ال ككنو عمى أنفسيـ"(ٔ).
مقدر ُّ
الخامس :أنو مفعكؿ بو لفعؿ َّ
يدؿ عميو المصدر ،أم" :تبغكف متاع الحياة الدنيا"(ٕ) ،ىذا إذا
جعمت [ﮤ ﮥ] خبر المبتدأ [ﮣ] ،كعميو تككف الجممة استئنافية ،فالتقدير(ٖ)" :إنما بغيكـ
كاقع كبالو عمى أنفسكـ" ،ثـ قاؿ" :تبغكف متاع الحياة الدنيا".
منصكبا عمى أنو مفعكؿ بو لممصدر(ٗ)[ﮣ] ،فيككف "البغي"– ىنا –
كيجكز أف يككف
ن

بمعنى الطمب(َُ) ،أم" :طمبكـ متاع الحياة الدنيا" ،فعمى ىذا قكلو[ :ﮤﮥ] مف صمة المصدر،

(ُ( الجامع ألحكاـ القرآف ،كالبحر المحيط ،كفتح القدير ،كالتحرير كالتنكير :المكاضع ذاتيا ،كاإلتحاؼ ،جِ ،َُٕ :كفتح البياف ،جٔ.ُْ :
(ِ( الكتاب الفريد ،جّ.ّٔٔ :
(ّ( التحرير كالتنكير ،جُُ.َُْ :
(ْ( الكشؼ ،جُ ،ُٓٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ّّٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،كالبحر المحيط ،كاإلتحاؼ ،كفتح القدير :المكاضع ذاتيا،
كالفتكحات اإلليية ،جِ ،ّٕٓ :كفتح البياف ،جٔ.ِْ :
(ٓ( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،أبك السعكد محمد بف محمد بف مصطفى العمارم (تِٖٗىػ) ،تحقيؽ :عبد القادر أحمد عطا،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض( ،د.ط)( ،د.ت) ،جِ ،ُٔٓ :كركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ٔ( إرشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ُٔٓ :كركح المعاني جُُ.ٗٗ :

َّ
المكضح ،جِ ،ُِٔ :كالبياف ،جُ ،َْٗ :كاإلتحاؼ ،جِ ،َُٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.َِّ :
(ٕ( الكشؼ ،جُ ،ُٓٔ :ك
(ٖ( المكضح ،جِ.ُِٔ :
(ٗ( التفسير البسيط ،جُُ ،ُِٔ :كالتبياف ،جِ ،َٕٔ :كشرح شعمة :صِٗٓ.
(َُ( المكضح ،كالتبياف :المكضعاف ذاتيما ،كأنكار التنزيؿ ،جِ ،ٗٔ :كلـ يذكر السميف الحمبي نصب (متاع) عمى أنو مفعكؿ بو لممصدر
(بغيكـ) ،مع أنو أجاز نصب" الحاؿ ،كظرؼ الزماف ،كالمفعكؿ ألجمو" بالمصدر.
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(ُ)
كح يس ىف
كمتعمؽ بو ،كليس بخبر المبتدأ؛ ألف المصدر ال يعمؿ فيما بعد خبره  ،بؿ الخبر محذكؼ ى
منيي عنو".
حذفو لطكؿ الكالـ ،كالتقدير" :إنما بغيكـ متاع الحياة الدنيا مذمكـ ،أك مكركه ،أك
ّّ

كنصب [ﮧ] عمى أنو مفعكؿ بو لفعؿ َّ
مقدر ،أك لممصدر [ﮣ] ذىب إلييما أبك

عمي الفارسي(ِ) ،ككافقو عمييما العمماء(ّ).

كىناؾ كجو سادس ذكره القرطبي(ْ) ،كىك أف [متاع] منصكب عمى نزع الخافض ،أم:

"لمتاع" ،كالى ذلؾ ذىب "الشككاني ،ك ً
القَّنكجي"(ٓ) ،كتقدير حرؼ الجر – عندىما – ىك كاؼ التشبيو،
أم" :إنما بغيكـ عمى أنفسكـ كمتاع الحياة الدنيا" ،ثـ يحًذفت الكاؼ ،كتقدير القرطبي "لمتاع" بحرؼ
الجر "الالـ"(ٔ) ليس فيو مشكمة؛ ألنو منصكب عمى أنو مفعكؿ لو ،إذ األصؿ في المفعكؿ لو أف يككف
بالالـ ،ثـ تحذؼ "الـ العمة" فينتصب المصدر بعاممو؛ كأما تقدير "الكاؼ" كنصبو عمى نزع الخافض،

فيك كجو بعيد.

الداللة:

أواال – قراءة الرفع:

بيَّف أبك جعفر النحاس(ٕ) َّ
أف ىناؾ فرقنا لطيفنا في المعنى بيف كجيي الرفع :األكؿ المبني عمى
أساس اتصاؿ الجممة كالمعنى ،كالثاني المبني عمى أساس االستئناؼ.

األول :ككف [متاع] الخبر لػ [ﮣ] ،كشبو الجممة [ﮤ ﮥ] ،صمة المصدر ،يككف
المعنى" :إنما بغي بعضكـ عمى بعض متاع الحياة الدنيا"(ٖ) ،نحك قكلو تعالى[ :ﯠﯡ
ﯢ](ٗ) ،ك[ﮬﮭﮮﮯﮰ](َُ).
(ُ( التبياف :جِ.َٕٔ :

أف أبا عمي الفارسي َّ
(ِ( الحجة ،جْ .ِٖٔ ،ِٕٔ :كقد كىمت إحدل الباحثات َّ
كجو القراءة عمى أنَّو مفعكؿ لو (مفعكؿ ألجمو) ،إذ قاؿ بعد أف
ذكر الكجو األكؿ كىك نصبو عمى المصدر" :كاآلخر :أف تضمر "تبغكف" ،كما يجرم مجرل ذكره قد تقدـ ،أنو لك أظيره ،لكاف تبغكف متاع
الحياة الدنيا ،فيككف مفعكنال لو" .أم :أنَّو مفعك هؿ بو لمفعؿ المحذكؼ" تبغكف"  .ينظر :قراءات االسـ في القرآف الكريـ" دراسة نحكية"  ،إعداد

الطالبة :سماح أسعد رضكاف ،إشراؼ :د .أحمد إبراىيـ الجدبة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،كمية اآلداب ،قسـ المغة العربية،
ُُّْىػ ََُِ -ـ ،حاشية رقـ (ُ) :صٕٖ.

َّ
المكضح ،جِ ،ُِٔ :كابراز المعاني :صَٕٓ ،كأنكار التنزيؿ ،جِ.ٗٔ :
(ّ( جكاىر القرآف ،جُ ،ُٖٔ ،ُٖٓ :ك
(ْ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ِّٔ :
(ٓ( فتح القدير ،جِ ،ُّٔ :كفتح البياف ،جٔ .ِْ :كينظر :القراءات العشر المختمفة في العالمة اإلعرابية كأثر ذلؾ في المعنى مف خالؿ
كتاب النشر البف الجزرم :صّٕ،
(ٔ( ينظر :الكتاب ،جُ ،ّٔٗ :كشرح المفصؿ ،جُ.َْٓ ،ْْٗ :
(ٕ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َِٓ :كاليداية ،جٓ ،ِّْٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ِّٔ :
(ٖ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٔٔ :كالكشؼ ،جُ ،ُٓٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٕٖ :كشرح اليداية ،جِ ،ّّٗ :كالتفسير البسيط،

جُُ ،ُُٔ ،َُٔ :كالتفسير الكبير ،جُٕ.ْٕ :
(ٗ( سكرة النكر.ُٔ/ِْ :
(َُ( سكرة التكبة.ُِٖ/ٗ :
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فالمراد بػ [ﮥ]" :أبناء جنسكـ ،أك أمثالكـ ،كعبَّر عنيـ باألنفس لما يدركو الجنس عمى
جنسو مف الشفقة"(ُ) ،كقاؿ الزمخشرم في معناه" :إنما بغيكـ عمى أمثالكـ ،كالذيف جنسيـ جنسكـ،

يعني :بغي بعضكـ عمى بعض منفعة الحياة الدنيا ،ال بقاء ليا"(ِ) ،فالمراد" :أف بغي ىذا الجنس

بعضا ىك سريع الزكاؿ ،قريب االضمحالؿ كسائر أمتعة الحياة الدنيا ،فإنيا
اإلنساني عمى بعضو
ن
ذاىبة عف قرب ،متالشية بسرعة ،ليس لذلؾ كثير فائدة ،كال عظيـ جدكل"(ّ).
كقاؿ الطبرم" :إنما بغيكـ في الحياة الدنيا عمى أنفسكـ؛ ألنكـ بكفركـ تكسبكنيا غضب اهلل،

متاع الحياة الدنيا"(ْ) ،أك كما قيؿ" :إنما بغيكـ متاع الحياة الدنيا ،ال يصمح لزاد المعاد؛ ألنكـ
تستكجبكف غضب اهلل"(ٓ).

الثاني :ككف [متاع] خبر مبتدأ محذكؼ ،ك[ﮤﮥ] متعمؽ بمحذكؼ خبر ،كعمى ىذا يككف
المعنى" :إنما فسادكـ راجع عميكـ" ،نحك قكلو تعالى[ :ﰓﰔﰕ](ٔ) ،أك كما قيؿ" :إنما بغيكـ
راجع كبالو عميكـ ،أم :بغي بعضكـ عمى بعض عائد عمى أنفسكـ"(ٕ) ،أك "أف ما يقع مف البغي عمى
الغير ىك بغي عمى نفس الباغي ،باعتبار ما يؤكؿ إليو األمر مف االنتقاـ منو؛ مجازاة عمى بغيو"(ٖ).
كتأكيؿ المعنى – عند الطبرم " :-يا أييا الناس إنما اعتداؤكـ الذم تعتدكنو عمى أنفسكـ،

كاياىا تظممكف ،كىذا الذم أنتـ فيو متاع الحياة الدنيا ،يقكؿ ذلؾ بالغ تيٍبمىغكف بو في عاجؿ
دنياكـ"(ٗ) ،كلـ يفرؽ الزجاج بيف المعنييف ،كالمعنى – عنده " :-أف ما تنالكنو بيذا الفساد كالبغي إنما
تتمتعكف بو في الدنيا ثـ إلينا مرجعكـ"(َُ).
كما قيؿ في الكجو الثاني ينطبؽ عمى الكجو الثالث ،كىك رفع [متاع] عمى أنو خبر و
ثاف.
كحمؿ الرفع عمى الكجو األكؿ أكفؽ مف حممو عمى الكجو الثاني؛ "لتماـ الكقؼ عمى [متاع]،
يتـ إال بيا ،كما ذكر أبك عبيدة ،كبما يرًكم عف سفياف بف عيينة
فالكالـ ال ُّ
(ُِ)
متاع الحياة الدنيا ،أم :عقكبتو تي ّْ
عجؿ لصاحبو في الدنيا ،كما يقاؿ :البغي مصرعة" .
(ُُ)

أنو قاؿ :أراد البغي

(ُ( فتح القدير ،جِ ،ُِٔ :كفتح البياف ،جٔ ،ِْ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُِ.ُُٗ :
(ِ( الكشاؼ ،جِ ،ُِٕ :كالتفسير الكبير ،جُٕ ،ٕٓ ،ْٕ :كفتح الكصيد ،جّ ،ْٕٗ :كالكتاب الفريد ،جّ ،ّٔٓ :كالبحر المحيط ،جٓ:
ُّْ ،كأنكار التنزيؿ ،جِ.ٗٔ :
(ّ( فتح القدير ،جِ ،ُّٔ :كفتح البياف ،جٔ.ِْ :
(ْ( جامع البياف ،جُِ.ُْٗ :
(ٓ( الكشؼ كالبياف ،جٓ ،ُِٕ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ.ُِٖ :
(ٔ( سكرة فصمت.ْٔ/ُْ :
(ٕ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٕٔ :كالكشؼ ،جُ ،ُٕٓ ،ُٓٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٕٖ :كشرح اليداية ،جِ.ّّٗ :
(ٖ( فتح القدير ،جِ ،ُِٔ :كفتح البياف ،جٔ ،ِْ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُِ.ُُٗ :
(ٗ( جامع البياف ،جُِ.ُْٖ :
(َُ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُْ :كمعاني القرآف الكريـ لمنحاس ،جّ ،ِٖٔ :كمعاني القراءات ،جِ ،ِْ :كزاد المسير ،جْ.َِ :
(ُُ( المحرر الكجيز ،جْ ،ْٔٗ :كالبحر المحيط ،جٓ.ُّْ :
(ُِ( القطع كاالئتناؼ ،ج ،َّّ ،َِّ :كمعاني القرآف الكريـ ،جّ ،ِٖٕ ،ِٖٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ِّٔ :
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كىذا يعطي التركيب قكة مف خالؿ ربط البغي الكاقع؛ بسبب حبيـ لمدنيا ،كمتاعيا الزائؿ،
أيضا – ككف المراد بػ [ﮥ] أبناء جنسكـ كأمثالكـ عمى سبيؿ االستعارة(ُ)"،كانما
ّْ
كيقكم ذلؾ – ن
ىز لشفقتيـ عمييـ ،كحثِّا ليـ عمى ترؾ إيثار التمتُّع المذككر عمى حقكقيـ"(ِ).
عبَّر عنيـ بذلؾ؛ ِّا
كجاءت الجممة االسمية في ىذه القراءة؛ لمداللة عمى الثبات كالدكاـ ،فاآلية مرتبطة باآلية التي

قبميا ،كقد بيَّنت(ّ) أف الذيف أحاطت بيـ أمكاج البحر مف كؿ جية ،كأيقنكا باليالؾ ،كأخمصكا الدعاء

هلل ،ليككنكا مف الشاكريف إذ أنجاىـ مف الشدة كاألىكاؿ ،كلكنيـ خالفكا ما عاىدكا اهلل عميو ،كترككا ما
(ْ)
فرد اهلل
كانكا يعبدكف ،فمما خمصيـ كأنقذىـ إذا ىـ "يعممكف في األرض بالفساد كالمعاصي" َّ ،

(ٔ)
عمييـ(ٓ)َّ :
أحدا غيركـ(ٕ)،
إف كباؿ ىذا البغي عائد عميكـ ،كال يجني ثمرتو إال أنتـ  ،كال تضركف بو ن
أياما قميمة ،كىي مدة حياتكـ مع قصرىا ،كسرعة انقضائيا،
"كال يتييأ لكـ بغي بعضكـ عمى بعض إال ن

فتجدكف ما كعدنا مف المجازاة عمى أعمالكـ ،فنخبركـ بما كنتـ تعممكف في الدنيا"(ٖ).

فاآلية الكريمة" :تمثيؿ لطبيعة اإلنساف الجحكد ،ال يذكر اهلل إال في ساعة العسرة ،كال يرجع

إليو إال كقت الكرب ،فإذا نجَّاه اهلل مف الضيؽ ،ككشؼ عنو الكرب ،رجع إلى الكفر كالعصياف،
الشر كالطغياف"(ٗ).
كتمادل في ّْ

فيذه القراءة ُّ
تدؿ عمى كجو الثبكت كالدكاـ أف البغي تزكؿ منفعتو بسرعة ،كتتالشى ،كأف عاقبة

أما في الدنيا ّْ
فيعجؿ اهلل عقكبتو لصاحبو،
كبالو عائدة عمى أصحابو ،كيجازكف عميو في الدنيا كاآلخرةَّ ،
كما قاؿ تعالى[ :ﮢﮣﮤﮥﮦ] ،كيؤيده قكؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ " : -ما مف ذنب
يعجؿ اهلل لصاحبو العقكبة في الدنيا ،مع ما ّْ
أحرل أف ّْ
يؤخر لو في اآلخرة ،مف البغي ،كقطيعة

(َُ)
أما في اآلخرة فكفى داللة – عمى ذلؾ – ما أفادتو اآلية مف التيديد كالكعيد لمبغاة ،الذيف
الرحـ"  ،ك َّ

يغتركف بكبريائيـ كقكتيـ عمى المستضعفيف في األرض.

(ُ( ركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ِ( إرشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ُٔٓ :كركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ّ( ينظر :جامع البياف ،جُِ.ُْٖ – ُْٔ :
(ْ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ِّٔ :
(ٓ( قاؿ أبك حياف في (البحر المحيط ،جٓ" :)ُّْ :كالخطاب بػ [ياَأييا الناس] ،قاؿ الجميكر :ألىؿ مكة ،كالذم يظير أنو خطاب ألكلئؾ
الذيف أنجاىـ اهلل كبغكا ،كيحتمؿ كما قالك العمكـ ،فيندرج أكلئؾ فييـ" ،كذىب الطبرم إلى أف الخطاب لمذيف أنجاىـ اهلل كبغكا .ينظر :جامع
البياف ،جُِ.ُْٖ :
(ٔ( البحر المحيط ،جٓ.ُّْ :
(ٕ( تفسير القرآف العظيـ ،جْ.ِٓٗ :
(ٖ( التفسير الكبير ،جُٕ.ٕٓ :
(ٗ( صفكة التفاسير ،جُ.َْٓ :
(َُ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،أخرجو عف أبي بكرة – رضي اهلل عنو – ،حديث رقـ (َِّْٕ) ،كحديث رقـ (َِّٖٗ) ،جّْ.َْ ،ٗ ،
كينظر :تفسير القرآف العظيـ ،جْ ،ِٓٗ :كتفسير المنار ،جُُ ،ّّْ :كالركاية فييما" :ما مف ذنب أجدر."...
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ثانيا -قراءة النصب:

متعددة ،أرجحيا النصب عمى المصدر المؤكد
يتَّضح مما سبؽ أف في نصب [ﮧ] أكجينا ٌ
لعاممو ،فيذا الكجو يخمك مف االعتراضات(ُ) ،كاليو ذىب كثير مف العمماء ،إذ إف الجممة فيو استئنافية،

كتقديرىا" :تتمتعكف متاع الحياة الدنيا"؛"ألف قكلو[ :ﮢﮣﮤﮥﮦ] ُّ
يدؿ عمى أنيـ يتمتعكف"(ِ).

كالمعنى فيو ىك المعنى نفسو (ّ) في الكجو الثاني لقراءة الرفع ،ىك" :إنما بغيكـ كبا هؿ عمى
(ْ)
ٍّ
معتد بو ،سريع
شيئا غير
أنفسكـ"  ،كالمراد في ذلؾ"بياف ككف ما في البغي مف المنفعة العاجمة ن
الزكاؿ ،دائـ الكباؿ"(ٓ) ،كىذا يتناسب مع سياؽ اآلية ،كجزالة النظـ ،كالتنزيؿ.

كأما تقدير الجممة الفعمية" :تبغكف متاع الحياة الدنيا" ،ففيو يبعد؛ ألنو"يستدعي أف يككف
يتعدل بنفسو ،كالمصدر ال ُّ
"البغي" بمعنى الطمب؛ ألنو الذم َّ
يدؿ عميو ،كجعؿ المصدر – أيضان -
بمعناه ،مما ُّ
يخؿ بجزالة النظـ الكريـ؛ ألف االستئناؼ لبياف سكء عاقبة ما يحكي عنيـ ،مف "البغي"
و
كحينئذ تنتفي المناسبة(ٔ) ،كيفكت االنتظاـ،
المفسَّر – عمى المختار -بالفساد المفرط الالئؽ بحاليـ،
أيضا  -بمعناه ،مما يجب تنزيو ساحة التنزيؿ عنو"(ٕ).
كجعؿ األكؿ – ن
ككذلؾ األمر في نصبو عمى المفعكؿ ألجمو" :تبغكف؛ ألجؿ متاع الحياة الدنيا".
كالجممة الفعمية ُّ
تدؿ عمى التجدد كاالستمرار ،بما فيو مف التيديد كالكعيد لمبغاة أينما كانكا ،كفي

ّْ
كسيعجؿ اهلل بعقكبتيـ في ىذه الدنيا الفانية
أم زماف كجدكا(ٖ) ،بأف عاقبة كباؿ البغي عائدة عمييـ،
الزائمة ،كاألكجو اإلعرابية األخرل تككف فييا الجممة اسمية ،مما ُّ
يدؿ عمى الثبات كالدكاـ.
 -4قال تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ](ٗ).

القراءة :ق أر عاصـ ،كحمزة ،كخمؼ[ :ﭒ] برفع القاؼ ،كق أر الباقكف :بنصبيا(َُ) ،كال خالؼ بينيـ
في َّ
أف [ﭓ] الثاني منصكب بالفعؿ [ﭔ](ُُ).
التوجيه النحوي:
أوالا – قراءة الرفع :كفي رفع [ﮋ ] أربعة أكجو:
(ُ( إرشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ُٔٓ ،َٔٓ :كركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ِ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُْ :كمعاني القراءات ،جِ.ِْ :
(ّ( اليداية ،جٓ.ِّْٓ :

(ْ( الكشاؼ ،جِ ،ُِٕ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُّْ :كعمدة الحفَّاظ( ،بغي) ،جُ ،ُِْ :كفتح البياف ،جٔ.ُْ :
(ٓ( إرشاد العقؿ السميـ ،جِ ،َٔٓ :كركح المعاني ،جُُ.ٗٗ :
(ٔ( قاؿ أبك السعكد " :فأم مناسبة بينو كبيف" البغي" بمعنى الطمب" .
(ٕ( ركح المعاني ،جُُ ،ٗٗ :كينظر :إرشاد العقؿ السميـ ،جِ.ُٔٓ :
(ٖ( تفسير المنار ،جُُ.ّّْ :
(ٗ( سكرة صٖٓ ،ْٖ/ّٖ :
طيبة النشر ،جِ ،ّٓٔ :كاإلتحاؼ ،جِ.ِْٓ :
(َُ( سراج القارئ :صَّٕ ،كالنشر ،جِ ،ِّٔ :كتقريب النشر :صُٖٔ ،كشرح ٌ
(ُُ( جامع البياف ،جَِ ،ُْٗ :كغيث النفع :صِِْ ،كالبدكر الزاىرة :صَّٗ.
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مركم عف "ابف عباس،
أحدها :أنو خبر لمبتدأ محذكؼ ،تقديره" :فأنا الحؽ"(ُ) ،كىذا المعنى
ّّ
كمجاىد"(ِ)– رضي اهلل عنيـ  ، -كأجاز الفراء أف يككف التقدير" :ىك الحؽ"(ّ) ،كأجاز النحاس تقديره:

"ىذا الحؽ"(ْ) ،كأجاز مكي تقديره" :قكلي الحؽ"(ٓ) .كعمى ىذا التقدير تككف جممة [ﭖ] جكاب
َّ
ألمألف.
لقسـ محذكؼ ،أم :كاهلل

ُّ
مركم عف
أيضا –
فالحؽ مني"(ٔ) ،كىذا المعنى –
الثاني :أنو مبتدأ ،كخبره مضمر ،تقديره" :
ّّ
ن
مجاىد(ٕ) ،كىذاف الكجياف ذكرىما الفراء(ٖ) ،كتابعو عمييما الزجاج ،كالنحاس ،كأبك منصكر األزىرم(ٗ)،
ُّ
فالحؽ أنا"(ُِ) .كعمى
كأبك عمي الفارسي(َُ) ،كغيرىـ(ُُ) ،كيجكز أف يككف التقدير في ىذا الكجو" :

الكجييف "ال قسـ في المفظة [ﮋ ] ،كيككف مر نادا"(ُّ).
الثالث :أنو مبتدأ ،كخبره مضمر تقديره" :فالحؽ قسمي" ،ك[ﭖ] جكاب القسـ ،كجممة
[ﭓﭔ] اعتراضية بيف القسـ كجكابو ،كقكلو تعالى[ :ﭘﭙﭚﭛﭜ](ُْ)"،كلكف
نصا في اليميف بخالؼ لعمرؾ"(ُٓ).
حذؼ الخبر – ىنا – ليس بكاجب؛ ألنو ليس ن

(ُ( مجالس ثعمب ،أبك العباس أحمد بف يحيى (تُِٗق) ،شرح كتحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طِ،
َُٔٗـ جُ ،ُّٔ :كجامع البياف ،جَِ ،ُْٖ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ٖٔٓ :كالحجة البف خالكيو :صَّٕ ،ككشؼ المشكالت،
جِ ،ِّْ :كأنكار التنزيؿ ،جّ ،َُٖ :كاعراب القرآف لألنصارم :صِّٕ ،كارشاد العقؿ السميـ ،جْ.ِٓٗ :
(ِ( جامع البياف ،جَِ ،ُْٗ ،ُْٖ :كزاد المسير ،جٕ ،ُٖٓ ،ُٕٓ :كتفسير القرآف العظيـ ،جٕ.ِٖ :
(ّ( معاني القرآف ،جِ ،ُِْ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ْٖٓ :
(ْ( إعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ْْٕ :كالحجة البف خالكيو :صَّٕ ،كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ.َِّ :
(ٓ( الكشؼ ،جِ ،ِّْ :كينظر :إرشاد العقؿ السميـ ،جْ ،ِٓٗ :كركح المعاني ،جِّ ،ِِٗ :كالتحرير كالتنكير ،جِّ.َّٕ :
(ٔ( معالـ التنزيؿ ،جٕ ،َُّ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ّٓٔ :كالجدكؿ ،جُِ.ُْٔ :
(ٕ( تفسير مجاىد :صٕٔٓ ،كالحجة :صٔٗ.
(ٖ( معاني القرآف ،جِ ،ِْ :كجُ ،ُٓٓ :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ِّْ :معاني القرآف الكريـ ،جٔ ،َُْ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جّ:
ْْٕ ،كالقطع كاالئتناؼ ،جِ.َّٔ :
(ٗ( معاني القراءات ،جِ ،ّّ :كينظر :تيذيب المغة ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم (تَّٕق) ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف،
كآخريف ،مراجعة :األستاذ محمد عمي النجار ،الناشر :الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة( ،د.ط)ُّْٖ ،ق ُّٖٕ -ق = ُْٔٗـ – ُٕٔٗـ.
(َُ( الحجة ،جٔ.ٖٖ :
(ُُ( حجة القراءات :صُٗٔ ،كالكتاب المختار ،جِ ،ْٕٔ :كبحر العمكـ ،جّ ،ُِْ :كاليداية ،جَُ ،َِٔٗ :كمشكؿ إعراب القرآف،
ُٕٓ ،كشرح اليداية ،جِ ،ْٗٔ :كالكشؼ كالبياف ،جٖ ،ُِٕ :كالتفسير البسيط ،جُٗ ،ِٓٓ ،ِْٓ :كجكاىر القرآف ،جُ،ََِ ،ُٗٗ :

َّ
المكضح ،جّ ،َُُٕ :كالبياف ،جِ ،َِّ :كزاد المسير ،جٕ ،ُٖٓ :كالتبياف ،جِ ،َُُٕ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُُِٔ :كالكتاب الفريد،
ك
جٓ ،ْْْ :كشرح شعمة :صّْٖ ،كاب ارز المعاني :صٖٔٔ ،كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ.َِّ :
(ُِ( البحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ :كالدر المصكف ،جٗ ،َُْ :كمغني المبيب ،جٓ ،ُٕ :كفتح القدير ،جْ ،ٖٕٓ :كفتح البياف ،جُِ.ُٕ :
(ُّ( التفسير البسيط ،جُٗ.ِٓٓ :
(ُْ( سكرة الحجر.ِٕ/ُٓ :
(ُٓ( الدر المصكف ،جٗ ،َِْ :كالمباب ،جُٔ ،ُْٔ :كالفتكحات اإلليية ،جّ.ُٕٔ :
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إما اسمو – َّ
ّْ
عز كعال – الذم في قكلو:
كىذا الكجو ذكره الزمخشرم ،كقاؿ" :كالمراد
بالحؽ َّ
عظمو اهلل بإقسامو بو"(ِ).
[ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ])ُ(،أك الحؽ الذم ىك نقيض الباطؿ،
َّ
كتابع العمماء(ّ)الزمخشرم عمى ىذا الكجو.
(ْ)
ُّ
الرابع :أنو مبتدأ ،كخبره [ﭖ] ،بمعنى "
أف أمأل جينـ منؾ"  ،كما ييقاؿ" :عزمةه صادقةه
فالحؽ ٍ

أف آتيؾ.
آلتينؾ" ،فرفع "عزمة" بتأكيؿ آلتينؾ؛ ألف تأكيموٍ :
كىذا الكجو ذكره الفراء ،كليس ابف عطية كما ذىب إلى ذلؾ "أبك حياف ،كالسميف الحمبي ،كابف

ُّ
َّ
ألقكمف ،كيقكلكف:
الحؽ
ىشاـ"(ٓ) ،إذ قاؿ الفراء" :كقد يككف رفعو بتأكيؿ جكابو؛ ألف العرب تقكؿ:

أف آتيؾ.
عزمةه صادقةه آلتينؾ؛ ألف فيو تأكيؿ :ىع ٍزمةه صادقة ٍ

كيبيّْف ذلؾ قكلو(ٔ)[ :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ](ٕ) ،أال ترل أنو ال َّ
بد لقكلو:

(ٖ)
كنصبا"(ٗ).
فعا
ن
[ﮩﮪ] ،مف مرفكع مضمر  ،فيك في المعنى يككف ر ن

اء عمى ىذا الكجو" :الطبرم ،كأبك بكر بف األنبارم ،كأبك جعفر النحاس ،كمكي،
كتابع الفر ى
كابف عطية"(َُ) ،كغيرىـ(ُُ).

(ُ( سكرة النكر.ِٓ/ِْ :
(ِ( الكشاؼ ،جٓ.ِْٖ :
(ّ( التفسير الكبير ،جِٔ ،ِّٓ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُُِٔ :كالكتاب الفريد ،جٓ ،ْْْ :كالبسيط في شرح جمؿ الزجاجي ،ابف أبي الربيع:
عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل (تٖٔٔىػ) ،تحقيؽ كدراسة :د .عياد بف عيد الثبيتي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طَُُْٕ ،ىػ -
ُٖٔٗـ ،جِ ،ِّٗ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ :كالدر المصكف ،جٗ ،َِْ :كمغني المبيب ،جْٓ ،ُٕ :كأنكار التنزيؿ ،جّ،َُٖ :
كارشاد العقؿ السميـ ،جْ ،ِٓٗ :كعناية القاضي ،جٕ ،ِِّ :كالفتكحات اإلليية ،جّ ،ُٕٔ ،ُٔٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ:
ْٖٓ.
(ْ( جامع البياف ،جَِ ،ُْٖ :كمعاني القرآف الكريـ ،جٔ.َُْ :
(ٓ( بالترتيب :البحر المحيط ،جٕ ،ِّٗ :كالدر المصكف ،جٗ ،َُْ :كمغني المبيب ،جٓ.َُٔ :
(ٔ( اآلية مف شكاىد سيبكيو في :الكتاب ،جّ ،َُُ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ.َِّ ،ُّٓ :
(ٕ( سكرة يكسؼ.ّٓ/ُِ :

(ٖ( يذىب الفراء إلى أف الجممة (ليسجننو) في مكضع الفاعؿ ،كىك كذلؾ مذىب سيبكيو؛ َّ
ألف المعنى :ظير ليـ أف يسجنكه .ينظر :إعراب
القرآف ،جِ ،ِّٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جٔ ،ُُْ ،َُْ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ .ّٓٓ :كمجيء الفاعؿ جممة أصؿ عند
الككفييف ،كغير جائز عند البصرييف ،كلكف الككفييف يختمفكف في ذلؾ  "،فقد أجازه ىشاـ كثعمب مطمقنا؛ كأما الفراء كجماعة ،ككذلؾ سيبكيو
فاعال بأداة معمقة كاالستفياـ" .ينظر :البحر المحيط،
قمبيا ،ككجكد معمّْؽ عف العمؿ ،أم :باقتراف الجممة التي تقع
ن
يشترطكف أف يككف الفعؿ ن
جُ ،ُْٕ ،ُّٕ :جٓ ،َّٕ ،َّٔ :كمغني المبيب ،جٓ ،ِْْ ،ِّْ ،ُٖٔ ،ُُٕ ،ُُٔ :كىمع اليكامع ،جِ ،ِِٕ ،ِٓٔ :كينظر:
ارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُِّْ :كالدر المصكف ،جٔ.ْْٗ :
(ٗ( معاني القرآف ،جِ.ُّْ ،ُِْ :
(َُ( بالترتيب :جامع البياف ،جَِ ،ُْٖ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ٖٔٓ :كمعاني القرآف الكريـ ،جٔ ،ُُْ ،َُْ :كاليداية ،جَُ:
َِٗٔ ،كالمحرر الكجيز ،جٕ.ّٕٔ :
(ُُ( فتح الكصيد ،جْ ،ُُِٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،َِّ :كالفتكحات اإلليية ،جّ ،ُٕٔ :كفتح القدير ،جْ ،ٖٕٓ :كفتح
البياف ،جُِ ،ُٕ :كالتحرير كالتنكير ،جِّ.َّٕ :
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كالتأكيؿ في ىذا الكجو "صحيح مف حيث المعنى ،ال مف حيث الصناعة"(ُ)؛ لذلؾ اعترض
فرَّد التقدير" :أف أمأل"؛ " َّ
أف"
ألف " ٍ
أبك حياف ،كابف ىشاـ عمى ىذا الكجو مف حيث الصناعة النحكية ،ي
مفردا ،بؿ الخبر فييا محذكؼ"(ِ) ،كعقَّب أبك حياف عمى
مفردا ،كجكاب القسـ ال يككف ن
تصيّْر الجممة ن

ىذا التقدير بقكلو" :كىذا ليس بشيء؛ ألف [ﭖ] جكاب قسـ ،كيجب أف يككف جممة فعمية َّ
تتقدر

َّ
مصدر َّ
لما َّ
صح لو إسناد
مقد نار بحرؼ مصدرم ،كالفعؿ حتى
نا
أيضا ليس
ينحؿ إلييما ،كلكنو َّ
بمفرد ،ك ن
ما قي ّْدر إلى المبتدأ حكـ أنو خبر عنو"(ّ).
كذىب ابف عثيميف (تُُِْق) إلى َّ
ض ّْمف معنى
أف "األحسف أف نقكؿ[َ :ﮋ] مبتدأ ي

القسـ ،كأجيب بقكلو[ :ﭖﭗ] كصار في جكاب القسـ كفاية عف خبر المبتدأ ،كاستغني بجكاب
القسـ عف خبر المبتدأ كما يستغني بجكاب القسـ عف جكاب الشرط فيما إذا اجتمع شرطه كقسـ"(ْ).

كقد ضعَّؼ ابف عثيميف(ٓ) الكجو الثاني ،كجعؿ الكجو الثالث أقؿ ضعفنا مف الثاني ،كلكف ال
ُّ
يجكز تضعيؼ الكجو األكؿ؛ َّ
فالحؽ مني" مركم عف أحد أئمة التفسير أال كىك مجاىد.
ألف التقدير" :

ثانيا – قراءة النصب :كفي نصب [ﭝ] ستة أكجو:
ا

َّ
َّ
َّ
قمت"(ٕ)،
فالحؽ أقكؿ" ،أك "
الحؽ حقِّا" ،أك "
أحدها :أنو مفعكؿ بو لفعؿ مضمر ،تقديره(ٔ)" :فأقكؿ
فالحؽ ي
َّ
َّ
الحؽ"(ٖ).
الحؽ" ،أك "فأذكر
قمت"(ٕ) ،أك "فقكلكا
ي

َّ
َّ
َّ
الحؽ".
الحؽ" ،أك "استمعكا
الحؽ" ،أك "اتبعكا
الثاني :أنو منصكب عمى اإلغراء(ٗ) ،أم" :الزمكا
كىذا الكجو أجازه "الطبرم ،كالنحاس"(َُ) ،كتابعيما عميو العمماء(ُُ).

(ُ( الدر المصكف ،جٗ.َِْ :
(ِ( مغني المبيب ،جٓ.َِٔ ،َُٔ :
(ّ( البحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ :كالدر المصكف ،جٗ ،َِْ :كالمباب ،جُٔ ،ُْٔ :كركح المعاني ،جِّ.ِِٗ :
(ْ) تفسير القرآف الكريـ "سكرة ص"  ،محمد بف صالح العثيميف (تُُِْىػ) ،دار الثريا لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طُُِْٓ ،ىػ ََِْ -ـ:
صِّْ.
(ٓ) السابؽ :المكضع ذاتو.
(ٔ( مجالس ثعمب ،جُ ،ُّٔ :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ِّْ :كمعاني القراءات ،جِ ،ّّّ :ك الكتاب المختار ،جِ ،ْٕٔ :كجكاىر
القرآف ،جُ ،ُٗٗ :كلساف العرب( ،حقؽ) ،جِ.ُْٗ :
(ٕ( معاني القرآف الكريـ ،جٔ ،ُُْ :كالقطع كاالئتناؼ ،جِ ،َّٔ :كذكر النحاس في"معاني القرآف" أف ىذا مذىب أبي عبيدة ،كفي مجاز

القرآف (جِ":)ُٕٖ :أقكؿ :نصبيا عمى "قاؿ حقنا" ،ك"يقكؿ الحؽ"َّ ،
كرجح النحاس مذىب أبي عبيدة عمى المعنى الثاني الذم ذكره أبك حاتـ
الحؽ ،ك َّ
َّ
َّ
ألمألف" .
الحؽ
السجستاني" ،كىك أف المعنى " :فأقكؿ
(ٖ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،ٖٔٓ :التبياف ،جِ.َُُٕ :
(ٗ( الكتاب الفريد ،جٓ ،ّْْ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ :كالد المصكف ،جٗ ،ََْ :كعناية القاضي ،جٕ.ِِّ :
(َُ( جامع البياف ،جَِ ،ُْٗ ،ُْٖ :إعراب القرآف ،جّ ،ْْٕ :كالقطع كاالئتناؼ ،جِ.َّٔ :
(ُُ( الحجة البف خالكيو :صَّٕ ،كمعاني القراءات ،جِ ،ّّّ :كبحر العمكـ ،جّ ،ُِْ :كاليداية ،جَُ ،ِٖٔٗ ،كمشكؿ إعراب
القرآف ،جِ ،ُٕٓ :كشرح اليداية ،جِ ،ْٗٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جٕ ،َُّ :كالمحرر الكجيز ،جٕ ،ّٕٔ :كالمكضح ،جّ ،َُُٕ :كالبياف،
جِ ،ُّٗ :كزاد المسير ،جٕ ،ُٖٓ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُُِٕ :كشرح شعمة :صّْٖ ،كابراز المعاني :صٖٔٔ.
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َّ
الثالث :أنو مفعكؿ مطمؽ منصكب بفعؿ محذكؼ ،تقديرهُّ " :
الحؽ" ،أم :أفعمو ،كما ذكر أبك
أحؽ
جعفر النحاس(ُ) ،كأجازه أبك عمي الفارسي(ِ)الذم استشيد عمى داللة الفعؿ المحذكؼ بقكلو تعالىَ :
[ﯟﯠﯡﯢ](ّ) ،كقكلو تعالى[ :ﭷﭸﭹﭺ](ْ) ،كتابعو عمييما العمماء(ٓ).
يتضمػف معػنى:
يقََ]
كاألحسػف في ىاتيػف اآليتيػف إع ػراب [َﯠ ] مفعكالن ب ػو؛ ألف الفع ػؿ [ ُ َ
َّ
صحيحا.
يبيّْف أك يظير(ٔ) ،كاف كاف المفعكؿ المطمؽ
ن

الرابع :أف [ﯠ] األكؿ ،ك[ﯠ] َالثاني منصوبان بالفعل [ﭔ] عمى التكرير(ٕ) ،أم" :التككيد
المفظي" ،كىذا الكجو نقمو السخاكم عف اليزيدم (تَِِق) الذم قاؿ" :كىما منصكباف بػ [ﭔ]
منصكبا عمى "التأكيد ،تأكيد عمى ما ذكر عمى أثره،
عمى التكرير"(ٖ) ،فعمى ذلؾ يككف [ﯠ] األكؿ
ن

َّ
َّ
الحؽ ،كىك يقكؿ[ :ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ].
الحؽ
كأنو يقكؿ :أقكؿ

(ٗ)

الخامس :أنو مصدر ّْ
َّ
ألمألف جينـ ،كالحؽ أقكؿ.
مؤكد لمضمكف قكلو[ :ﭖ] ،بمعنى :حقِّا
كم ٍف نصب َ[ﯠ ﭓﭔ] َفعمى معنى قكلؾ :حقِّا
كىذا الكجو ذىب إليو الفراء ،إذ قاؿ :ى
الحمد هلل"(َُ).
حمدا هلل ،ك ى
آلتينؾ ،كاأللؼ كالالـ كطرحيما سكاء ،كىك بمنزلة قكلؾ :ن
كتابعو عمى ذلؾ أبك عبيد(ُُ) ،كأبك حاتـ" ،كالزجاج ،كالطبرم ،كاألزىرم ،كاليمذاني"(ُِ).

(ُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ْْٕ :كينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،َِّ :كالبحر المحيط ،جٕ.ّّٗ :
(ِ( الحجة ،جٔ.ٖٕ :
(ّ( سكرة األنفاؿ.ٖ/ٖ :
(ْ( سكرة يكنس.ِٖ/َُ :
(ٓ( حجة القراءات :صُٖٔ ،كالكشؼ ،جِ ،ِّْ :كاليداية ،جَُ ،ِٖٔٗ :كالتفسير البسيط ،جٗ ،ِْٓ :ككشؼ المشكالت ،جِ،ِٔٗ :
كالمكضح ،جّ ،َُُٕ :كالبياف ،جِ ،َِّ :كالتبياف ،جِ ،َُُٕ :كالكتاب الفريد ،جٓ ،ّْْ :كتفسير اإلماميف الجالليف ،جالؿ الديف أبك
عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد المحمٌي (تْٖٔىػ) ،كجالؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،مذيالن بكتاب" لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ"

طيبة النشر ،جِ ،ّٓٔ :كاإلتحاؼ ،جٕ.ِِّ :
لمسيكطي ،الناشر :دار ابف كثير ،دمشؽ( ،د.ط)َُْٕ ،ىػ :صْٗٓ ،كشرح ٌ
(ٔ( ينظر :إعراب القرآف ،جِ ،ِٔٓ :كالبحر المحيط ،جْ ،ْٓٗ :كاعراب القرآف كبيانو ،جّ ،ّٕٔ :كالجدكؿ ،جٓ ،ُٕٓ :جٔ.ُٕٗ :

(ٕ( مصطمح استعممو سيبكيو بمعنى التككيد المفظي في (الكتاب ،جِ ،َّٔ :جّ ،)ُِٕ :كاستعممو بمعنى التككيد أك عطؼ البياف (جّ:
لمسمى كاحد عند البصرييف ،كىك البدؿ.
َٖٓ) ،كالتكرير ،كالترجمة ،كالتبييف ،كالمردكد – عند الككفييف – مصطمحات
َّ

كتطكره حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم ،عكض حمد القكزم ،الناشر:
ينظر :ىمع اليكامع ،جٓ ،ُِِ ،َُٗ :كالمصطمح النحكم نشأتو
ٌ
عمارة شؤكف المكتبات ،جامعة الرياض ،طَُُُْ ،ىػ ُُٖٗ -ـ :صُّٔ.ُْٔ ،
(ٖ( فتح الكصيد ،جْ.ُِٕ :

(ٗ( تأكيالت أىؿ السنة ،أبك منصكر محمد بف محمد بف محمكد الماتيًريدم (تّّّىػ) ،تحقيؽ :د .مجدم باسمُّكـ ،دار الكتب العممية،
بيركت ،طُُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ ،جٖ.َٔٓ :
(َُ( معاني القرآف ،جِ ،ُّْ :كينظر :جُ.ّّٕ :
(ُُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ْْٕ :ك معاني القرآف الكريـ ،جٔ ،ُُْ :كالكشؼ كالبياف ،جٖ ،ُِٕ :كاليداية ،جَُ ،َِٔٗ :كالجامع
ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،َِّ :كفتح القدير ،جْ ،ٖٕٓ :كفتح البياف ،جُِ.ُٕ :
(ُِ( بالترتيب :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ِّْ :كجامع البياف ،جَِ ،ُْٖ :كمعاني القراءات ،جِ ،ّّّ :كالكتاب الفريد ،جٓ.ْْْ :
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كذىب النيسابكرم(ُ)– عمى تقدير الفراء السابؽ – إلى أف "حقنا" منصكب عمى التفسير(ِ)،
أم :التَّمييز(ّ) ،كىذا بعيد ،ككذلؾ ال يجكز تقديـ التمييز عمى الفعؿ" ،فمنعو سيبكيو ،كالفراء،
كاألكثركف مف البصرييف ،كالككفييف ،كالمغاربة"(ْ).

كاعترض النحاس عمى ىذا الكجو بقكلو" :كذلؾ عند جماعة مف النحكييف خطأ ،ال يجكز:

يدا ألضر َّ
بف(ٓ)؛ ألف ما بعد الالـ مقطكع عما قبميا"(ٔ) ،كال يختمؼ عف ذلؾ رأم أبي حياف(ٕ) ،كذىب
زن
إلى أف الصكاب في نصب "حقنا" ،أنو منصكب "بفعؿ القسـ[ﭖ] ،كالالـ ىي الـ الجكاب ،كليست
الـ االبتداء"(ٖ).

تككيد لمضمكف الجممة ،ال
اضا آخر يتمثَّؿ في أف "ىذا المصدر الجائي
ه
كسجَّؿ أبك حيَّاف اعتر ن
جمكدا
يجكز تقديمو عند جميكر النحاة ،كذلؾ مخصكص بالجممة التي جزآىا معرفتاف جامدتاف
ن

يد أبكؾ عطكفنا"(َُ) ،فكأف الفراء ال يشترط في ذلؾ ما
محضا(ٗ) ،نحك :أنا األمير
مفتخرا ،كز ه
ن
ن
(ُِ)
(ُُ)
يشترطكف ؛ "ألنو ال فرؽ بيف تأكيد مضمكف الجممة االبتدائية كبيف تأكيد الجممة الفعمية" .
َّ
ألفعمف ،إذا حذفت حرؼ
السادس :أنو مقسـ بو ،يحًذؼ منو حرؼ القسـ فانتصب ،نحك ،قكلؾ :اهلل
َّ
َّ
ألمألف ،أم :أقسـ بالحؽ(ُّ).
الحؽ
القسـ ،كنصبت المقسـ بو ،كالتقدير:
كجممة الحؽ أقكؿ[ ﭓﭔ] اعتراضية بيف القسـ كجكابو [ﭖ]" ،كال يمتنع أف يفصؿ
بيف القسـ كالمقسـ عميو؛ ألف ذلؾ مما ّْ
ّْ
كيشددىا"(ُْ).
يؤكد القسـ

(ُ( إيجاز البياف ،جِ.ُٔٓ :
أيضا – عمى المفعكؿ ألجمو .ينظر :المصطمح النحكم :صُْٔ.ُٔٓ ،
(ِ( مصطمح ككفي بمعنى "التمييز" عند البصرييف ،كأطمقو الفراء – ن
(ّ( ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُُِٔ :كىمع اليكامع ،جْ.ِٔ :
(ْ( ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُّْٔ :كىمع اليكامع ،جْ.ُٕ :
(ٓ( ينظر :كشؼ المشكالت ،جِ ،ِٔٗ ،ُْٔ :كشرح التسييؿ ،جّ.ُِٗ :
(ٔ( إعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ْْٕ :كاليداية ،جَُ ،َِٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ.َِّ :
(ٕ( ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٕٖٕ :كالبسيط ،جِ ،ْٕٗ :كالمساعد عمى تسييؿ الفكائد ،بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ (تٕٗٔىػ)،
تحقيؽ :د .محمد كامؿ بركات ،الناشر :مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي بجامعة الممؾ عبد العزيز ،مكة المكرمة ،طباعة :دار
الفكر ،دمشؽ( ،د.ط)ََُْ ،ىػ َُٖٗ -ـ ،جِ.ِّٕ :
(ٖ( ارتشاؼ الضرب ،جْ.ُٕٖٕ :
(ٗ( ينظر :الكتاب ،جِ ،ُٖ – ٕٖ :كالبسيط ،جُ ،ْٓٓ ،ُِٓ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،َُُٔ :كىمع اليكامع ،جْ ،َْ ،ّٗ :كالنحك
الكافي ،عباس حسف ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُْٗٗٗ ،ـ ،جِ ،ّٔٔ :كالحاشية رقـ (ّ).ّٕٔ ،ّٔٔ :
(َُ( البحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ :كمعاني القرآف لمفراء ،الحاشية رقـ (ّ) ،جُ ،ّّٕ :كالدر المصكف ،جٗ ،َُْ :كالمباب ،جُٔ.َْٔ :
(ُُ( ركح المعاني ،جِّ.ِِٗ :
(ُِ( البحر المحيط ،جٕ.ّّٗ :
َّ
المكضح ،جّ.َُُٕ :
(ُّ(

(ُْ( الحجة لمفارسي ،جٔ ،ٖٕ :كالتفسير البسيط ،جُٗ ،ِْٓ :كالكشاؼ ،جٓ ،ِْٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،َِّ :كارشاد العقؿ
السميـ ،جْ.ّٓٗ :
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أيضا – الفراء(ُ) ،كتابعو عميو العمماء(ِ).
كىذا الكجو ذىب إليو – ن
يجكز حذفو
كاعترض أبك البقاء العكبرم عمى ىذا الكجو بقكلو" :كسيبكيو يدفع ذلؾ؛ ألنو ال ّْ
إال مع اسـ اهلل عز كجؿ"(ّ) ،كتابعو عمى ذلؾ الشيخ زكريا األنصارم(ْ).

كالحؽ َّ
يجكز حذؼ حرؼ القسـ مع اسـ اهلل – عز كجؿ  ،-كغيره ،إذ قاؿ:
أف سيبكيوّْ ،
"كاعمـ أنؾ إذا حذفت مف المحمكؼ بو حرؼ الجر نصبتو ،كما تنصب "حقِّا" إذا قمت :إنؾ ذاىب حقنا.
فالمحمكؼ بو َّ
مؤكد بو الحديث كما ّْ
يجر " ّّ
حؽ" إذا قمت:
تؤكده بالحؽ،
كيجر بحركؼ اإلضافة كما ُّ
ُّ
إنؾ ذاىب ٍّ
َّ
ألفعمف"(ٓ) ،ثـ أنشد بيتيف مف الشعر ،أحدىما :مع اسـ اهلل – عز
بحؽ ،كذلؾ قكلؾ :اهللى
كجؿ  ،-كالثاني :مع "أمانة اهلل".
كأجاز أبك عمي الفارسي نصب [ﯠ] الثاني عمى التكرار ،أم :التككيد المفظي ،كىك تكرار
تككيدا لألكؿ ،إذ قاؿ" :كيجكز أف يككف [ﯠ] الثاني األكؿ ،ك يكّْرر عمى كجو
القسـ ،أقسـ اهلل بنفسو
ن
التككيد ،فإذا حممتو عمى ىذا كاف [ﭖ] ،عمى إرادة القسـ"(ٔ).
الداللة:

أوالا – قراءة الرفع:
يتضح – مما سبؽ – ُّ
تعدد المعاني حسب األكجو اإلعرابية في قراءة الرفع ،كجميعيا راجحة،
ككنيا منقكلة عف أئمة التفسير كجيابذتو ،كلكف الرأم األرجح ىك الكجو الثالث؛ألنو يخمك مف أم
َّ
َّ
ألمألف جينـ منؾ يا
فالحؽ قسمي كال أقكؿ إال الحؽ(ٕ)،
اعتراض ،فعمى ذلؾ يككف المعنى :قاؿ

إبميس ،كمف ذريتؾ ،كمف تبَّاعؾ مف بني آدـ أجمعيف(ٖ).
ُّ
ّْ
كيؤكد
قسـ أقسـ اهلل بو"(ٗ)،
كمما يدؿ عمى أنو قسـ ما ذىب إليو اإلماـ السُّدم ،إذ قاؿ" :ىك ه
ذلؾ قكلو تعالى[ :ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ] ،ككذلؾ ما ذكره اهلل عمى لساف إبميس المعيف،
(ُ( معاني القرآف ،جُ ،ُٓٓ :كتيذيب المغة( ،حقؽ) ،جّ ،ّٕٔ :كلساف العرب ،جِ.َْٗ :
(ِ( حجة القراءات :صُٖٔ ،كالكشؼ كالبياف ،جٖ ،ُِٕ :كالكشؼ ،جِ ،ِّٓ ،ِّْ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جِ ،ُٕٓ :كمعالـ التنزيؿ،
جٕ ،َُّ :كالمحرر الكجيز ،جٕ ،ّٕٔ :كجكاىر القرآف ،جُ ،ََِ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،ِٔٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ،ّٓٓ :
كالبياف ،جٕ ،ُٖٓ :كزاد المسير ،جٕ ،ُٖٓ :كالتفسير الكبير ،جِٔ ،ِّٓ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُُِٕ ،ُُِٔ :كالكتاب الفريد ،جٓ:
ّْْ ،ْْْ ،كابراز المعاني ،ٖٔٔ :كأنكار التنزيؿ ،جّ ،َُٖ :كالبسيط ،جِ ،ِّٗ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ّّٗ ،ِّٗ :كالدر المصكف،
جٗ ،ََْ :كمغني المبيب ،جٓ ،َٕ ،ٔٗ :كتفسير الجالليف :صْٗٓ ،كعناية القاضي ،جٕ ،ُِّ :كفتح القدير ،جْ.ٖٕٓ :
(ّ( التبياف ،جِ ،َُُٕ :كالدر المصكف ،جٗ.ََْ :
(ْ( إعراب القرآف لألنصارم :صُّٕ.
(ٓ( الكتاب ،جّ ،ْٖٗ ،ْٕٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جْ ،ِّٖ :كينظر :األصكؿ ،جُ.ّّْ ،ِّْ :
(ٔ( الحجة ،جٔ ،ٖٖ :كينظر :الكشؼ كالبياف ،جٖ ،ُِٕ :كالتفسير البسيط ،جُٗ ،ِْٓ :كمعالـ التنزيؿ ،جٕ ،َُّ :كالكشاؼ ،جٓ:
ِْٖ ،كزاد المسير ،جٕ ،ُٖٓ :كالكتاب الفريد ،جٓ.ْْْ :
(ٕ( الكشاؼ ،جٓ.ِْٖ :
(ٖ( جامع البياف ،جَِ.َُٓ :
(ٗ( جامع البياف ،جَِ ،ُْٗ :كاليداية ،جَُ ،ُِٔٗ :كتفسير القرآف العظيـ ،جٕ.ِٖ :
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َّ
َّ
الحؽ[ :ﰖﰗﰘﰙ
ليغكيف ذرية بني آدـ إال المخمصيف ،إذ يقكؿ
الذم أقسـ بعزة اهلل،
تأكيدا؛ ليتناسب مع سياؽ اآلية ،كمع ما قبميا ،كالذم
ﰚ ﰛﰜﰝﰞ](ُ) ،كجاء القسـ
ن
يتمثَّؿ في التيديد كالكعيد إلبميس المعيف ،بما ىك فاع هؿ بو ،كبمف يتبعو مف ذرية بني آدـ ،كالجممة
اسمية عمى ىذه القراءة ،فيي ُّ
حؽ ثابت هلل ال يتغيَّر.
تدؿ عمى الثبات كالدكاـ ،ليذا القسـ بأنو ه

فالتيديد كالكعيد – عمى كجو الدكاـ كالثبات – لكؿ ىم ٍف يتجاسركف عمى اهلل ،كيتَّبعكف خطكات
َّ
الشيطاف ،كال َّ
ّْ
استحؽ لعنة اهلل،
الحؽ كما فعؿ إبميس(ِ) ،الذم
يتأدبكف باآلداب الحسنة في مخاطبة
فكذلؾ ىـ يستحقكف لعنة اهلل في الدنيا ،كحسبيـ في اآلخرة أنيـ سيحشركف مع إبميس كزمرتو في نار

جينـ.

ثانيا – قراءة النصب:
ا

كيرجح في قراءة النصب الكجو السادس ،كىك َّ
أف [ﯠ] منصكب بنزغ الخافض ،فمما يحًذؼ

حرؼ الجر َّ
تعدل الفعؿ "أقسـ" فنصب االسـ ،فيذا الكجو يرجح لألسباب نفسيا التي قيمت في قراءة

الرفع ،كيضاؼ إلييا أف [ﯠ] مف المصادر التي تنكب عف فعميا في القسـ(ّ) ،كيتفؽ مع ما ذىب
َّ
ألمألف جينـ"(ْ)؛
قسـ ،يقكؿ :حقِّا حقِّا
إليو اإلماـ الحسف البصرم – ن
أيضا – بأنو قسـ ،إذا قاؿ" :ىذا ه
كلتككف القراءتاف متقاربتىٍي ًف في المعنى.
َّ
كبناء عمى ما َّ
ّْ
َّ
جينـ منؾ يا
ألمألف
الحؽ(ٓ)؛
بالحؽ كال أقكؿ إال
تقدـ يككف المعنى :أقسـ
ن
ى
إبميس كمف أتباعؾ مف ذرية آدـ أجمعيف.
كالجممة فعمية عمى ىذه القراءة ،فيي ُّ
ُّ
التجدد كاالستمرار ،ليذا القسـ بالتيديد كالكعيد،
تدؿ عمى

َّ
و
عصر شياطيف اإلنس ،الذيف يغكييـ إبميس المعيف،
كيتجدد بيف الفينة كالفينة ،كمما ظير في كؿ
كيتَّبعكف خطكاتو ،كيتجاسركف في مخاطبة الحؽ ،كارتكاب المعاصي ،فيك خطاب َّ
َّ
كمشدد مف
مؤكد

اهلل ليـ بما ىك فاع هؿ بيـ.

(ُ( سكرة ص.ّٖ ،ِٖ /ّٖ :
(ِ( ينظر :تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جِْ.ِْٓ :
(ّ( ينظر :شرح التسييؿ ،جّ ،ُٗٗ :كالمساعد ،جِ ، َّٓ :كشفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ ،أبك عبد اهلل محمد بف عيسى السمسيمي
(تَٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .الشريؼ عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي ،المكتبة الفيصمية ،مكة المكرمة ،طَُُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ ،جِ.ٖٔٓ :
(ْ( تفسير القرآف العظيـ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي ىزىمنيف (تّٗٗىػ) ،تحقيؽ :أبي عبد اهلل حسيف بف عكاشة ،كمحمد مصطفى
مصطفى الكنز ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،طُُِّْ ،ىػ  ،ََِِ -جْ ،ََُ :كالنكت كالعيكف ،أبك الحسف عمي بف
محمد ابف حبيب الماكردم (َْٓق) ،راجعو كعمَّؽ عميو :السيد عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،كمؤسسة الكتب
الثقافية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جٓ.ُُِ :
(ٓ( الكشاؼ ،جٓ.ِْٖ :
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الفصل الثالث
النواسخ الفعمية والحرفية
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :مجيء اسم الفعل الناسخ وخبره معرفتين.
المبحث الثاني" :كان" بين التمام والنقصان.
المبحث الثالث" :ال" النافية بين الوحدة والتبرئة.
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المبحث األول :مجيء اسم الفعل الناسخ وخبره معرفتين
ُ -قال تعالى[ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ.)ُ(]......
القراءة :ق أر حفص ،كحمزة[ :ﭓ] بنصب الراء ،كق أر الباقكف :برفعيا(ِ).
التوجيو النحوي:

أوالً – قراءة الجميور:
كجَّو العمماء(ّ)القراءة برفع [ﭓ]عمى أنو اسـ [ﭒ] ،جاء عمى األصؿ مف حيث
الترتيب ،كالظاىر في العربية ،ك[ﭔ ﭕ] مصدر مؤكؿ في محؿ نصب خبر [ﭒ] ،كالتقدير:
البر تكليتكـ كجكىكـ"(ْ).
"ليس ُّ

كمما يي ّْ
رجح قراءة الرفع كيقكييا ثبلثة أسباب(ٓ):
أحدىا :رتبة الكبلـ؛ َّ
ألف ما كلي [ﭒ] ٍأكلى بأف يككف اسميا؛ ألنيا مع اسميا بمنزلة الفعؿ
كالفاعؿ(ٔ).

الثاني :إجماع القيٌراء عمى القراءة برفع [ ﯚ] في قكلو تعالى [ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ](ٕ) ،كحمؿ القراءة األكلى عمى الثانية أكلى مف مخالفتيا.

(ٖ)
بأف تأتكا" ،بزيادة "الباء"؛ ألف
أبي بف كعب" :ليس البُّر ٍ
الثالث :الركاية في مصحفي  :ابف مسعكد ،ك ٌ
"الباء" تدخؿ عمى خبر "ليس"؛ كليذا السبب اختار الفراء(ٗ) قراءة الجميكر بالرفع ،كتابعو عمى ذلؾ

"الكاحدم ،كالرازم"(َُ).
(ُ( سكرة البقرة.ُٕٕ/ِ :

(ِ( النشر ،جِ ،ِِٔ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُٕٗ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ِْٗ :كالبدكر الزاىرة :صَٓ.
(ّ( معاني القرآف لمقراء ،جُ ،َُّ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ِْٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ِٕٗ :كالحجة لمفارسي ،جِ،َِٕ :
كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُٓٔ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ِٓٔ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ّْٔ :كالبحر المحيط ،جِ،ْ :
كالدر المصكف ،جِ.ِْْ :
(ْ( الكتاب المختار ،جُ ،ٖٗ :كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ْٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ ،ُٖٓ :كابراز المعاني :صّٓٓ.
(ٓ( ينظر :الكشؼ ،جُ ،ُِٖ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٔٗٓ،ْٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جِ.ِّٖ :

َّ
المكضح ،جُ ،ُّّ :كالتبياف،
(ٔ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جِ ،َِٕ :كشرح اليداية ،جُ ،َُٗ :كالتفسير البسيط ،جّ ،ُْٓ،ُّٓ :ك
جُ ،ُّْ :كالتفسير الكبير ،جٓ.ّٗ :
(ٕ( سكرة البقرة.ُٖٗ/ِ :
(ٖ( إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ِٕٗ :كحجة القراءات :صُِّ ،كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ْٗ :الكشاؼ ،جُ ،ِّٔ :كالمحرر الكجيز ،جُ:
ُْٗ ،كالبحر المحيط ،جِ ،ْ :كالدر المصكف ،جِ.ِْٓ :
(ٗ( معاني القرآف ،جُ ،َُْ :كينظر :جُ.ّّٕ :
(َُ( التفسير البسيط ،جّ ،ُْٓ :كالتفسير الكبير ،جٓ.َْ :
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كاختار مكي ىذه القراءة لؤلسباب السابقة؛ كألنيا – أيضان – اختيار أبي يعبيد ،كأبي حاتـ،
كغيرىـ ،كبيا ق أر الحسف ،كاألعرج ،كشيبة ،كغيرىـ(ُ) ،كرجَّح األزىرم(ِ)ىذه القراءة ،ككصفيا بأنيا
األجكد؛ ألف "ليس" يرفع االسـ الذم يميو ،كىي األجكد كاألمثؿ عند ابف إدريس(ّ) لمفائدة في الخبر.
ألف َّ
كؿ فريؽ َّ
أف ىذه القراءة" :أقكل بحسب المعنى؛ َّ
كذىب أبك السعكد إلى َّ
يدعي أف [ﭓ]

ً
مخبر
نا
اسما ،كما يفصح عنو جعمو
ىذا ،فيجب أف يككف مكافقان لدعكاىـ ،كما ذلؾ إال
بككف [ﭓ] ن
عنو في االستدراؾ بقكلو – عز َّ
كجؿ [ : -ﭚﭛﭜﭝ](ْ).
فيذه القراءة يرّْجحت مف حيث إنو كلي الفعؿ مرفكعو قبؿ منصكبو"(ٓ).
ثانيا – قراءة حمزة وحفص:
ً
في ىذه القراءة [ﭓ] خبر[ﭒ] َّ
مقدـ ،كالمصدر المؤكؿ [ﭔﭕ] في محؿ رفع اسميا
(ٔ)
َّ
البر تكليتكـ"(ٕ).
مؤخر  ،كالتقدير" :ليس َّ
(ٖ)
اسما،
كيجكز – عند النحاة – إذا كقع اسـ "األفعاؿ الناسخة" ،كخبرىا معرفتيف جعؿ األكؿ ن
ُّ
أف" أك " َّ
أف"
خبر ،كما
كالثاني نا
يصح العكس" ،كىذا إذا استكيا في رتبة التعريؼ ،إال إف كاف أحدىما " ٍ
المصدريتاف فاالختيار :جعميما االسـ ،كاآلخر الخبر"(ٗ)؛ لذلؾ كانت القراءة بنصب [ﭓ] قكية
(َُ)
ً
أف" كصمتيا لو شبو
اسما" ؛ "ألف " ٍ
كراجحة" ،مف قىبؿ ما كاف أقكل في التعريؼ ٍأكلى ،بأف يككف ن
بالمضمر في أنو ال يكصؼ(ُُ) ،فإذا اجتمع مضمر كمظير ،فالكجو أنو يككف المضمر االسـ؛ ألنو
أذىب في االختصاص مف المظير"(ُِ).

كىذا يعني َّ
أف [ﭔﭕ] أعرؼ(ُّ)مف [ﭓ]  ،لشبييا بالمضمر الذم ىك أعرؼ

المعارؼ؛ كليذا السبب اختار أبك عمر الجرمي

(ُْ)

(تِِٓق) ىذه القراءة.

(ُ( ينظر :الكشؼ ،جُ.ُِٖ :
(ِ( معاني القراءات ،جُ.ُُٗ :
(ّ( الكتاب المختار ،جُ.ٖٗ :
(ْ( إرشاد العقؿ السميـ ،جُ ،َّٔ ،َّٓ :كركح المعاني ،جِ.ْٓ :
(ٓ( الدر المصكف ،جِ.ِْْ :
(ٔ( الحجة البف خالكيو :صِٗ ،ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ِٕٓ ،ِٓٔ :كالبياف ،جُّٖ ،ُ:كابراز المعاني :صّٓٓ.
(ٕ( حجة القراءات :صُِّ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ٖٗ :كشرح اليداية ،جُ.َُٗ :
(ٖ( ينظر الكتاب ،جُ ،َٓ ،ْٗ :كالمقتضب ،جْ ،ٖٗ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ِّْ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُٕٓ ،َُٗٗ :كمغني
المفصؿ ،جْ ،ِّْ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُٕٓ ،َُٗٗ :كمغني المبيب ،جٓ ،ّٕٔ :كىمع اليكامع ،جِ.ٗٓ ،ّٗ :
(ٗ( ارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُٕٓ :كىمع اليكامع ،جِ.ٗٓ ،ْٗ :
(َُ( فتح الكصيد ،جّ.ْٔٗ :
(ُُ( الكتاب ،جِ ،ُُ :كالمقتضب ،جْ ،ِْٖ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ.ّْْ :
(ُِ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جِ ،ُِٕ ،َِٕ :كاألشباه كالنظائر ،جْ.ٖٔ :
(ُّ( المقصكد بػ"أعرؼ"" :أنو مخصص بذاتو ،بينما يشمؿ (البر) أشياء أخرل" .
ينظر :أثر القراءات في تطكر الدرس النحكم ،د .عفيؼ دمشقية ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت ،طُُٕٖٗ ،ـ ،الحاشية رقـ (ّ) :صْٓ.
(ُْ( األشباه كالنظائر ،جْ.ٖٔ :
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ألف ما فيو األلؼ ،كالبلـ قد َّ
أف" كصمتيا أقكل في التعريؼ؛ " َّ
يتنكر ،ك [ﭔ ﭕ] ال يككف
ك" ٍ
البر" ،كالمصدر المؤكؿ "تكليتكـ" مضاؼ إلى مضمر ،فيك أقكل
إال معرفة؛ ألف التقدير" :ليس تكليتكـ ٌ

يدؿ عمى الجنس ،ال ُّ
المعرؼ بالبلـ؛ كألف [ﭓ] تعريفو ضعيؼ؛ ألنو ُّ
يدؿ عمى
في التعريؼ مف
َّ
شخص بعينو ،كتعريؼ الجنس ضعيؼ؛ ألنو كالنكرة"(ُ).

كبناء عمى ما َّ
أف" ،ك" َّ
أف" المقدرتيف بمصدر يم ىع َّرؼ (أم:
تقدـ يككف النحاة قد "حكمكا لػ " ٍ
ن
(ّ)
(ِ)
باإلضافة) بحكـ الضمير؛ ألنو ال يكصؼ"  ،كىذا ىك رأم العمماء في تكجيو ىذه القراءة.
كقاؿ الشيخ خالد األزىرم" :كيؤخذ مف كبلـ المغني(ْ)أف رفع [ﭓ]

(ٓ)

ضعيؼ كضعؼ

عما ىك دكنو في التعريؼ"(ٔ).
اإلخبار َّ

كيجكز  -عند النحاة(ٕ) ُّ -
تقدـ خبر "ليس" عمى اسميا ،كنقؿ اإلجماع عمى ذلؾ بيف
(ٖ)
كن ًقؿ أف البصرييف يجيزكف تكسيط الخبر سكاء
البصرييف كالككفييف ،كأنو ال خبلؼ بينيـ في ذلؾ  ،ي
(َُ)

جامدا أك مشتقنا(ٗ)" ،كيمنعو الككفيكف
كاف الخبر
ن
َّ
يتقدـ عمى ما يعكد عميو"(ُُ).
(ُِ)

كدعكل اإلجماع  -عند أبي حياف

في الجميع؛ ألف الخبر فيو ضمير االسـ ،فبل
(ُّ)

 -ليست بصحيحة؛ ألف ابف يد يرستكيو

(تّْٕق)

تصرؼ األفعاؿ ،فيي تشبو "ما"
منع جكاز تقديـ خبر "ليس" عمى اسميا؛ تشبيينا ليا ب ػ"ما" فبل
تتصرؼ ُّ
َّ
المجازية ،التي ال يجكز تقديـ خبرىا عمى اسميا(ُْ).
صرؼ) ،كينظر :فتح الكصيد ،جّ ،ْٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جِ.ِّٖ :
(ُ( الكشؼ ،جُ( ُِٖ ،َِٖ :بت ُّ
(ِ( مغني المبيب ،جٓ ،ّٖٔ :كاألشباه كالنظائر ،جْ.ْٔ :

المحرر الكجيز ،جُ ،ُْٗ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ِٕٓ :كالمكضح ،جُ:
(ّ( شرح اليداية ،جُ ،َُٗ :كالتفسير البسيط ،جّ ،ُْٓ :ك َّ

ُّّ ،كالبياف ،جُ ،ُّٗ :كالتفسير الكبير ،جٓ ،ّٗ :كالتبياف ،جُ ،ُّْ :كالبحر المحيط ،جِ ،ْ :كالدر المصكف ،جِ،ِْٓ ،ْْْ :
كالمباب ،جّ ،ُُٗ :كاعراب القرآف لؤلنصارم ،ْٕ :كركح المعاني ،جِ.ْٓ :
(ْ( مغني المبيب ،جٓ.ّٖٔ :

(ٓ( لـ َّ
يتحدث ابف ىشاـ عف ىذه القراءة ،كلكف قكلو " :كالرفع ضعيؼ كضعؼ "...عف القراءة الشاذة برفع "حجتييـ" في قكلو تعالى[ :ما كاف

حجتيـ إال أف قالكا][.سكرة النمؿ.]ٓٔ/ِٕ :
(ٔ( شرح التصريح ،جُ.ِِْ :

(ٕ( ينظر :الكتاب ،جُ ،ٔٓ ،ْٔ :كالمقتضب ،جْ ،ُٗٓ ،ُْٗ :كالخصائص ،جِ ،ّّٖ ،ِّٖ :كاإلنصاؼ ،جُ.َُٓ – ُْٖ :
(ٖ( ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جُ ،ََّ :كشرح المفصؿ ،جْ ،َّٕ :كشرح التسييؿ ،جُ ،ّْٗ :كتذكرة النحاة ،أبك حياف األندلسي محمد
ابف يكسؼ (تْٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .عفيؼ عبد الرحمف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ :صَِٔ.
(ٗ( شفاء العميؿ ،جُ.ُّْ :
(َُ( قاؿ ابف يعيش في( :شرح المفصؿ ،جْ" :)َّٕ :كمنيـ ىم ٍف منع مف تقديـ خبرىا عمييا مع جكاز تقديمو عمى اسميا ،كىك مذىب
الككفييف ،كأبي العباس المبرد" ،كقد أجاز الفراء تكسيط الخبر في ىذه القراءة .ينظر :معاني القرآف ،جُ.َُّ :
(ُُ( ىمع اليكامع ،جِ ،ٖٕ :كينظر :شرح الجمؿ ،جُ ،ّْٗ :كشفاء العميؿ ،جُ.ُّْ :
(ُِ( ارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُٔٗ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جْ ،ُُٕ :كينظر :ىمع اليكامع ،جِ.ٖٖ :
(ُّ( شرح المفصؿ ،جْ.َّٕ :
(ُْ( شرح المفصؿ ،جْ ،ّٔٗ :كالبحر المحيط ،جِ ،ْ :كالدر المصكف ،جِ.ِْٓ :
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كال يجكز قياس "ليس" عمى "ما" قياس أصؿ عمى فرع ،فيذا قياس فاسد؛ ألف "ليس" فعؿ،
كالفعؿ أقكل مف الحرؼ(ُ) ،فضبلن عف َّ
أف ىذا القياس يكقفو السماع ،فالقياس يقكـ عند عدـ
السماع(ِ)؛ ألف أصكؿ النحكييف تقتضي فيما إذا تعارض السماع كالقياس قي ّْدـ السماع(ّ).
كرأم ابف يد يرستكيو ال يمتفت إليو؛ ألنو محجكج بيذه القراءة المتكاترة(ْ) ،كبما كرد في كبلـ
العرب ،كقكؿ الشاعر:
(ٓ)
ً
عالـ كجاى يؿ
اء
كعنيـ
الناس عنا
جيمت
إف
ىسمي ٍ
فميس سك ن
ى
ه
ي
كذىب أبك حياف(ٔ)إلى أف مجيء تكسُّط خبر "ليس" بينيا كبيف اسميا قميؿ؛ لذلؾ كانت قراءة
الجميكر – عنده  -أكلى.

كيبدك أف أبا حياف تراجع عف الرأم السابؽ بأنو قميؿ ،إذ قاؿ" :كتكسُّط أخبارىا جائز ما لـ

يمنع مانع"(ٕ).

كتقديـ الخبر عمى االسـ في "ليس" سائغ حسف(ٖ) ،كتبقى ىذه القراءة المتكاترة حجة قكية عمى
جكاز تكسُّط الخبر ،كىذا ُّ
يدؿ عمى ما تحدثو القراءات مف آثار لغكية في تيسير النحك العربي ،كنمك

المغة كثرائيا.

الداللة:

قاؿ أبك عمي الفارسي" :كبل المذىبيف ىح ىس هف؛ ألف كؿ كاحد مف االسميف :اسـ [ﭒ] كخبرىا

خبر ،كما تتكافأ النكرتاف"(ٗ).
اسما ،كاآلخر نا
معرفة ،فإذا اجتمعا في التعريؼ تكافآ في ككف أحدىما ن
كىذا حؽ ،في أنو ُّ
يدؿ عمى االستكاء في الحسف ،كالصحة النحكية ،كلكنو ال يشير إلى الفركؽ
الداللية بيف التركيبتيف في القراءتيف.

كاختمؼ النحاة في مراتب المعارؼ ،كالذم يذىب إليو األكثركف أف الضمير أعرؼ المعارؼ،

(ُ( المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني (تُْٕىػ) ،تحقيؽ :د .كاظـ بحر المرجاف ،منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،العراؽ،
دار الرشيد لمنشر ،بغداد( ،د.ط)ُِٖٗ ،ـ ،جُ ،َْٗ ،َْٖ :كاإلنصاؼ ،جُ.َُٓ :
(ِ( ينظر :الخصائص ،جُ ،ُِٓ – ُُٖ :كاالقتراح :صَْٓ.ِِْ ،
(ّ( لمع األدلة.ُّٖ – ُّٔ :
(ْ( البحر المحيط ،جِ ،ْ :كالدر المصكف ،جِ ،ِْٓ :كتمييد القكاعد ،جّ ،ُُُِ :كشرح التصريح ،جُ.ِِْ :
(ٓ( البيت مف الطكيؿ ،كقائمو :السمكءؿ .ينظر :ديكانا عركة بف الكرد ،كالسمكءؿ ،تحقيؽ :كرـ البستانيف دار بيركت لمطباعة كالنشر ،بيركت،
(د.ط)َُِْ ،ىػ ُِٖٗ -ـ :صِٗ ،كحاشية الخضرم ،جُ ،ُُّ :كببل نسبة في مصادر كثيرة ،منيا :المساعد ،جُ ،ُِٔ :كتمييد
القكاعد ،جّ ،َُُُ :كالمقاصد الشافية ،جِ ،ُٓٔ :كىمع اليكامع ،جِ.ٖٕ :
(ٔ( البحر المحيط ،جِ.ْ :
(ٕ( النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،طَُُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ :صُٕ.
(ٖ( شرح أبيات سيبكيو ،جُ.ِّٗ :
(ٗ( الحجة ،جِ ،َِٕ :كينظر :التفسير البسيط ،جّ ،ُّٓ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َُُ :كزاد المسير ،جُ ،ُٕٖ :كالتفسير الكبير ،جٓ:
ّٗ.
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أف" كصمتيا ،لككنيما ال يكصفاف؛ لذلؾ كاف الحؽ – عندىـ [ : -ﭔﭕ] اسـ
كشبَّيكا بو " ٍ

[ﭒ] ،ك[ﭓ] خبرىا؛ ألنيا أقكل منو في التعريؼ ،لكف الذم ّْ
يحدد درجة المعرفة كرتبتيا في
صنعا عندما أشار إلى أف المعارؼ قد يتساكل
التعريؼ ىك السياؽ ليس غيره؛ لذلؾ أحسف ابف مالؾ
ن
)
ُ
(
رض لممفك ً
ؽ ما يجعمو مساكيان أك فائقنا ، "...بؿ قد يتخطَّاه
منيا المفكؽ مع الفائؽ ،إذ قاؿ" :قد ىي ٌع ي
كيصير أعرؼ منو في بعض المكاطف ،كالتقديـ كالتأخير قد يتكقَّؼ عمى قصد المتكمـ ،كقد َّ
يتدخؿ
سياؽ الحاؿ في تحديد أييما المحككـ عميو ،كأييما محككـ بو(ِ).

كبناء عمى ما َّ
سيتـ تكجيو الداللة في القراءتيف؛ ألنيما تتعمقاف بأسباب النزكؿ.
تقدـ ُّ
ن
أوالً – قراءة الجميور:
البر كمُّو تكليتيكـ كجكىكـ قبؿ المشرؽ كالمغرب"(ّ).
المعنى" :ليس ُّ

فالمحككـ عميو [ﯚ]  ،كالمحككـ بو"تكلية الكجكه لمقبمة" ،كقد نفي ذلؾ المحككـ عميو لمف

َّ
ظف أف [ﯚ] كمو في تكلية الكجكه لمقبمة؛ ليستقيـ أمر الديف ،كانما [ﯚ] في الخصاؿ التي بيَّنيا
اهلل – عز كجؿ – في اآلية الكريمة؛ كبذلؾ يحكـ عمى [ﯚ] كحده ،كفي ىذا "مكاجية ىم ٍف صاغ
مفاىيـ اإلسبلـ الكبرل مثؿ [ﯚ] صياغة خاطئة لقصكر فيمو ،فجعؿ ىذه المنزلة الكبرل مف
منازؿ العبكدية التي تشتمؿ عمى كؿ الطاعات كالقربات منحصرة في ىذا األمر الشكمي ،كىك تكلية

الكجكه قبؿ المشرؽ كالمغرب"(ْ).

كىذه القراءة تنسجـ مع ما ذىب إليو بعض المفسريف في سبب نزكؿ ىذه اآلية ،في أنيا نزلت
في المؤمنيف ،إذ قالكاَّ " :
إف رجبلن سأؿ النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عف [ﭓ]  ،فدعا الرجؿ،
فتبلىا عميو ،ككاف في ابتداء اإلسبلـ ،قبؿ نزكؿ الفرائض ،إذ شيد الرجؿ أف ال إلو إال اهلل،

ك َّ
كيطمع لو في
أف محمدان عبده كرسكلو ،كصمٌى إلى أم ناحية كانت ،ثـ مات عمى ذلؾ ييرجى لو ،ي

(ُ( شرح التسييؿ ،جُ ،ُُٕ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جِ ،ُُٗ :كشفاء العميؿ ،جُ ،ُُٕ :كتمييد القكاعد ،جُ.ّْٗ :
مذىب سيبكيو – رحمو اهلل – أف المضمر ىك أعرؼ المعارؼ ،يميو العمـ ،ثـ المشار إليو ،ثـ ما عرَّؼ باأللؼ كالبلـ ،ثـ ما أضيؼ إلى كاحد
مف ىذه المعارؼ؛ كأما الفراء فالمشار إليو عنده أعرؼ مف العمـ ،كذىب ابف السراج إلى أف أعرؼ المعارؼ المشار إليو ،ثـ المضمر ،ثـ
العم ـ ،كذىب السيرافي إلى أف أعرفيا العمـ ثـ المضمر ،ثـ المشار إليو .ينظر :الكتاب ،جِ ،ٔ ،ٓ :كالجمؿ :صُّٕ ،كاإلنصاؼ ،المسألة
رقـ (َُُ ،جِ ،)ِِٗ ،ِِٖ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ِْٕ ،ِْٔ :جّ ،َّٓ ،ّْٗ :كشرح الجمؿ ،جُ ،َِٓ :جِ ،ُّٔ :كارتشاؼ
الضرب ،جِ ،َٖٗ ،َٕٗ :كتمييد القكاعد ،جُ ،ّْْ :كىمع اليكامع ،جُ .ُُٗ :كما ين ًقؿ عف ابف السراج ال يتفؽ مع ما في( :األصكؿ،
جُ ،) ُْٗ :كالترتيب عمى ىذا النحك" :االسـ المكنى ،كالمبيـ ،كالعمـ ،كما فيو األلؼ كالبلـ ،كما أضيؼ إلييف".
(ِ( ينظر :النحك كالداللة :صُُْ.ُِْ ،
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ِْٔ :كحجة القراءات :صُِّ ،كالكشؼ كالبياف ،جِ.ْٗ :
(ْ( التكجيو المغكم كالببلغي لقراءة اإلماـ عاصـ ،د .صبرم المتكلي المتكلي ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ُُْٔ ،ىػ
ُٗٗٔ -ـ :ص ٓٓ.
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خير"(ُ) ،كىذا يتفؽ مع السؤاؿ عف [ﭓ] ،كبذلؾ يككف "ىك الركيزة ،كىك المسئكؿ عنو"(ِ) ،فناسب
أف يككف [ﭓ] ىك اسـ [ﭒ].
كفي ىذه القراءة مممح داللي يتمثؿ في نيي المؤمنيف بأف ال يتعمَّقكا مف شريعتيـ بأيسر شيء

كما تعمَّؽ أىؿ الكتابيف ،كلكف عمييـ العمؿ بجميع ما في طاقاتيـ مف تكاليؼ الشريعة عمى ما بيَّنيا هلل
(ّ)
كلم ػا ك ػاف [ ﭓ] "أم ػر مشي ػكر ،معركؼ ألى ػؿ األدي ػاف ،مرغ ػكب لمجمي ػع ،ف ػإذا يج ًعػ ىؿ
تعالى" َّ ،

اس ػـ [ﭒ] في حالة النفي أصغت األسماع إلى الخبر"(ْ)؛ لمعرفة ماىية [ﭓ] الذم يجيمكنو،
كاهلل أعمـ بالصكاب.

ثانيا – قراءة حمزة وحفص:
ً
(ٓ)
البر كمَّو ًقبؿ المشرؽ كالمغرب" .
المعنى" :ليس تكليتيكـ َّ

فالمحككـ عميو" :تكلية الكجكه" ،كالمحككـ بو[ :ﭓ]"،كقد نفى ذلؾ المحككـ عميو في مكاجية

أف أمر القبمة و
ظف َّ
ىم ٍف َّ
كاؼ – كحده -؛ الستقامة أمر الديف"(ٔ)؛ لذلؾ نفى [ﭓ] عف تكلية الكجكه
قبؿ المشرؽ كالمغرب ،كبذلؾ يحكـ عمى "التكلية" كحدىا.

انسجاما كامبلن ،مع ما ذىب إليو بعض المفسريف(ٕ) ،في
تاما ،كتنسجـ
ن
كىذه القراءة تتفؽ اتفاقنا ن
سبب نزكؿ ىذه اآلية ،في أنيا نزلت في أىؿ الكتابيف :الييكد ،كالنصارل ،فكانت الييكد تصمي قبؿ

المغرب ،كالنصارل قبؿ المشرؽ ،كيزعـ كؿ فريؽ َّ
اعترض أىؿ الكتاب عمى
أف [ﭓ] ذلؾ ،ك
ى
حكلت القبمة ،كأنكركا عمييـ ذلؾ" ،ك َّادعى كؿ مف الفريقيف :الييكد كالنصارل أف
المسمميف يكـ أف تى َّ
اليدل مقصكر عمى قبمتوَّ ،
فرد اهلل عمييـ ،كبيَّف أف العبادة الحقَّة ،كعمؿ البر ليس بتكجو اإلنساف جية
المشرؽ ،كالمغرب ،كلكف بطاعة اهلل ،كامتثاؿ أكامره ،كباإليماف الصادؽ الراسخ"(ٖ).

(ُ( جامع البياف ،جّ ،ٕٔ :كزاد المسير ،جُ ،ُٕٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جِ ،ِّٕ :كالبحر المحيط ،جِ ،ّ :كفتح القدير ،جُ:
ُّٗ ،كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جّ.َُِ :
عماف – األردف ،المجمد (ُْ) ،العدد
(ِ( القراءات القرآنية مف الكجية الببلغية ،د .فضؿ حسف عباس ،مجمة دراسات ،الجامعة األردنيةَّ ،

السابعُٖٕٗ ،ـ ،ص ،ّٕ :كالكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صِٔٔ.
(ّ( البحر المحيط ،جِ.ْ :
(ْ( التحرير كالتنكير ،جِ.ُِٖ :

(ٓ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ِْٔ :كحجة القراءات :صُِّ ،كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ْٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ ،ُٖٓ :كتفسير حدائؽ
الركح كالريحاف ،جّ.ُُِ :
(ٔ( التكجيو المغكم كالببلغي لقراءة اإلماـ عاصـ :صٓٓ.
(ٕ( جامع البياف ،جّ ،ٕٔ ،ٕٓ :كالنكت كالعيكف ،جُ ،ِِٓ :كالكشاؼ ،جُ ،ِّٔ :كالمحرر الكجيز ،جُ ،ُْٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف،
جِ ،ِّٖ ،ِّٕ :كالبحر المحيط ،جِ.ّ :
(ٖ( صفكة التفاسير ،جُ.َُْ :
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فتكلية الكجكه قبؿ المشرؽ كالمغرب "كانت ىي األساس عند أكلئؾ الذيف أثاركا ضجة عمى

تحكلت القبمة ،فكانت ىذه التكلية – عندىـ  -ىي الجكىر كالمرتكز"(ُ) ،فناسب أف
المسمميف يكـ أف َّ
يككف المصدر المؤكؿ [ﭔ ﭕ] اسـ [ﭒ]؛ َّ
ألف تكلية الكجكه ىي التي كانت تشغؿ الييكد،
كعما أ ً
يع َّد ليـ مف أليـ العذاب،
كالنصارل ،بدليؿ "اآليات قبميا مضت بتكبيخيـ كلؤميـ ،كالخبر عنيـ َّ

كىذا في سياؽ ما قبميا"(ِ) ،فأراد اهلل  -عز كجؿ  -اإلخبار عف ىذه التكلية بأنيا ليست [ﭓ].

يبؽ ليـ مما يظيركف بو
كفي ىذه القراءة مممح داللي ،يتمثَّؿ في أف الييكد كالنصارل"لـ ى
شعائر دينيـ إال صبلتيـ"(ّ) ،فيـ يشغميـ الشكؿ عف الجكىر ،كالفرع عف األصؿ ،مما ينبئ عف

قصكر فيميـ ،إذ صاغكا مفيكـ [ﭓ] صياغة خاطئة ،فجعمكا ىذه المنزلة الكبرل مف منازؿ
العبكدية تشتمؿ عمى كؿ الطاعات ،كالقربات منحصرة في ىذا األمر الشكمي ،كىك تكلية الكجكه قبؿ
كلما كاف "أمر استقباؿ القبمة ىك الشغؿ الشاغؿ ليـ ،فإذا ذكر خبره قبمو ترقَّب
المشرؽ كالمغربَّ ،
تقرر في عممو"(ْ) ،كبيذا التكجيو نككف قد ابتعدنا عف أكلكية أحد الكجييف
السامع المبتدأ ،فإذا سمعو َّ

مف حيث اإلعراب ،فالقراءتاف حسنتاف ترتبطاف بسياؽ الحاؿ ،كتتكامبلف في الدالالت كالمعاني؛ إلب ارز

المتكرر في كؿ زماف كمكاف ،يشغمو الشكؿ عف الجكىر ،كالفرع عف
حقيقة النمكذج اإلنساني الخالد ،ك ّْ
األصؿ ،كالجيؿ بماىية المفاىيـ كحقيقتيا.
 -8قال تعالى[ :ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴](ٓ).
القراءة :ق أر حمزة؛ كالكسائي ،كيعقكب[ :ﰖ] بالياء عمى التذكير ،ك[فتنتَهم] بالنصب ،ككذلؾ
"ق أر شعبة مف طريؽ العميمي" ،كق أر ابف كثير ،كابف عامر ،كحفص[ :ﮫ] بالتاء عمى التأنيث،
ك [ﮬ] بالرفع ،كق أر الباقكف :كىـ :نافع ،كأبك عمرك ،كشعبة مف غير طريؽ العميمي ،كخمؼ في
اختياره[ :ﮫ] بالتاء عمى التأنيث ،ك [فتنتَهم] بالنصب(ٔ).
التوجيو النحوي:

أوًال – قراءة حمزة ،والكسائي ،ويعقوب:

في ىذه القراءة المصدر المؤكؿ [ﮮﮯ] في محؿ رفع اسـ َّ
مؤخر لمفعؿ الناقص [ﰖ]،

كذكر الفعؿ؛ ألف المصدر المؤكؿ َّ
مقدـ منصكبَّ ،
ك[فتنتَهم] خبر َّ
مذكر؛ ألف معناه" :القكؿ" ،فأسند

(ُ( القراءات القرآنية مف الكجية الببلغية :صّٕ ،كالكجكه الببلغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صِٔٔ.
(ِ( جامع البياف ،جّ.ٕٔ :
(ّ( البحر المحيط ،جِ.ْ :
(ْ( التحرير كالتنكير ،جِ.ُِٗ :
(ٓ( األنعاـ.ِّ/ٔ :
(ٔ( سراج القارئ :صَِِ ،كالنشر ،جِ ،ِٕٓ :كشرح طيبة النشر :جِ ،ِٗٓ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ٖ :كالبدكر الزاىرة :صُُْ.
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الفعؿ إلى َّ
مذكر ،فحمؿ التذكير عمى المفظ(ُ) ،كأجاز بعض العمماء

االفتناف.

(ِ)

تذكير الفعؿ؛ ألف الفتنة بمعنى

كالرأم األكؿ أحسف؛ ألف "األصؿ أف يككف الفعؿ حسب االسـ ال عمى حسب الخبر"(ّ)،

فالمصدر المؤكؿ مذكر ،كيكتفي بذلؾ ،بدليؿ أف الزجاج ذىب إلى ذلؾ في قراءة مف ق أر الفعؿ

[ﰖ] ،عمى التذكير ،ك[ﮬ] بالرفع ،كىي قراءة شاذةَّ ،
فذكر الفعؿ؛ " َّ
ألف الفتنة كاالفتناف في
(ٓ)

(ْ)
كمم ػ ػ ػا يػقػ ّْكم ى ػذه الق ػراءة
معنى كاحد" َّ ،
الع ػ ػرب ،كاألشير في كبلميـَّ ،
ألف االختيار عند أىؿ النظر(ٔ) أنو إذا اجتمع اسماف ،أحدىما أعرؼ،

أني ػ ػا ج ػ ػاءت عمى القي ػ ػاس ،كأفص ػح الكػ ػبلـ فػي لغ ػ ػة

اسما َّ
خبر حديثنا عنو ،كذلؾ َّ
أف المصدر المؤكؿ [ﮮﮯ] أعرؼ
محدثنا عنو ،كاآلخر نا
فاألحسف جعمو ن
مف "الفتنة"؛ لككنو ال يكصؼ ،فأشبو بذلؾ المضمر الذم ىك أعرؼ المعارؼ ،ككذلؾ ال َّ
يتنكر كما
َّ
تتنكر "الفتنة" ،كتنفصؿ عما أضيفت إليو"(ٕ).

فاألكلى أف يككف المصدر المؤكؿ ىك االسـ لمفعؿ الناقص؛ ألنو األعرؼ ،ك[فتنتهم]
إ نذا
ٍ
تعرفت بإضافتيا إلى المضمر ،فيي دكف تعريؼ المصدر المؤكؿ بكثير"(ٖ).
الخبر؛ ألنيا َّ

(ٗ)
يبي بف كعب ،كعبد اهلل بف مسعكد ،كىي" :كما كاف
كرجَّح أبك عبيد ىذه القراءة بقراءة أ ٍّ
فتنتييـ إال أف قالكا"(َُ) ،فمـ ييٍمح ً
ؽ الفعؿ عبلمة تأنيث ،كىذا دليؿ عمى التذكير.
ّْ
أيضا – َّ
كاف
أف َّ
ّْ
كيقكم ىذه القراءة – ن
كلي "كاف" ،إذا ى
القراء العشرة أجمعكا عمى نصب كؿ اسـ ى
أف" الخفيفة(ُُ) ،كمف ذلؾ ،قكلو تعالى[ :ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ](ُِ)،
بعده " ٍ

(ُ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّْٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َٔ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٔ :كالحجة البف خالكيو :صُّٔ،
الحجة لمفارسي ،جّ ،ِٖٖ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٕ ،ِْٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٔ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٕ :كالكتاب الفريد ،جِ:
ْٔٓ ،كالدر المصكف ،جْ.ِٕٓ :
(ِ( بحر العمكـ ،جُ ،ْٕٖ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٓٓ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ُّٓ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ.ُٖٓ :
(ّ( التذييؿ كالتكميؿ ،جٔ.ُٖٕ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٓ :كينظر :إعراب القرآف ،لمنحاس ،جِ ،ُٔ ،َٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ.َّْ :
(ٓ( ينظر :جامع البياف ،جٔ ،ُِِ،ُِّ :جٗ ،َُٗ ،ُٖٗ :كالحجة البف خالكيو :صُّٕ ،كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ،ُّٓ :

َّ
المكضح ،جُ ،ّْٔ :ك البحر المحيط ،جْ ٗٗ :كالدر المصكف ،جْ ،ِٕٓ :كالمباب ،جٖ ،ّٕ :كركح المعاني ،جٕ.ُِّ :
ك

(ٔ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،َِٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٔ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٓٔ :كالبياف ،جُ ،ُّٔ :كالتفسير
الكبير ،جُِ ،ُٗٓ :كفتح الكصيد ،جّ.ُٖٕ :
(ٕ( الكشؼ ،جُ.ِْٕ ،ِْٔ :
(ٖ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ِٖٔ :
(ٗ( فتح الكصيد ،جّ ،َٖٕ :كالدر المصكف ،جْ ،ْٕٓ :كالمباب ،جٖ.ْٕ :
(َُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َٔ :كحجة القراءات :صِْْ ،كاليداية ،جّ ،ُْٖٗ :كالمحرر الكجيز ،جّ ،ّّٓ :كالجامع ألحكاـ
القرآف ،جٔ ،َّْ :كالبحر المحيط ،جْ.ٗٗ :
(ُُ( ينظر :جامع البياف ،جٔ ،ُِِ :كالحجة البف خالكيو :صُّٕ ،كحجة القراءات :صِْْ ،كفتح الكصيد ،جّ ،ِٖٕ :كالبحر
المحيط ،جْ ،ٗٗ :كالدر المصكف ،جْ ،ْٕٓ :كالمباب ،جٖ.ْٕ :
(ُِ( سكرة آؿ عمراف.ُْٕ/ّ :
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و[ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ](ُ) ،ك[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ](ِ)،
ك[ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ](ّ).
كىذه القراءة أكلى القراءتيف بالصكاب عند الطبرم؛ َّ
"ألف[أن] أثبت في المعرفة مف الفتنة"(ْ)،
كتابعو ابف خالكيو ،فاختار ىذه القراءة؛ َّ
ألف "الفتنة تككف معرفة كنكرة ،كالضمير في [ أن ﮯ] ال
يككف إال معرفة" ،كالقراءة بالياء أكلى؛ "ألف الفعؿ لمقكؿ ال لمفتنة"(ٓ).

كذىب السميف الحمبي إلى َّ
أف ىذه القراءة "أفصح ىذه القراءات؛ إلجرائيا عمى القكاعد مف

غير تأكيؿ"(ٔ) ،كىي األفصح عند البنا الدمياطي(ٕ).

ألف المصدر المؤكؿ [ﮮﮯ] أكلى ك ُّ
ككانت ىذه القراءة أفصح ىذه القراءات؛ َّ
أحؽ باالسـ؛
ألنػو أ ٍش ىبوى المضمر مػف حي ػث ال يػكصؼ ،كالمضمر أعػرؼ مػف المظير ،في ػك أعػرؼ المعػارؼ ،كى ػذا
ينطبؽ عمى القراءة الثالثة ،كلكنيا تختمؼ عف ىذه القراءة؛ َّ
تأكيبل ،لتأنيث الفعؿ [ﮫ].
ألف فييا ن
ثانيا – قراءة ابن كثير ،وابن عامر ،وحفص:
ً

في ىذه القراءة [ﮬ] اسـ [ﮫ] ،كالمصدر المؤكؿ [ﮮﮯ] في محؿ نصب

خبرىا(ٖ) ،ك َّأنث الفعؿ؛ إلسناده إلى مؤنث(ٗ).

خبرا ،فميست في
اسما ،األعرؼ ن
كتختمؼ ىذه القراءة عف األكلى أنو " يجعؿ فييا غير األعرؼ ن
قكة األكلى"(َُ)؛ َّ
ألف [ﮮﮯ] ييشبو المضمر ،كالمضمر أعرؼ المعارؼ ،كىك خبلؼ الشائع

المعركؼ " ،كفيو نظر إذ ال يمزـ مف مشابية شيء بشيء في حكـ مشابيتو لو في جميع األحكاـ"(ُُ).
يجكزكف الرفع كالنصب في االسـ الذم يمي كاف إذا كاف معرفة ،كلكنيـ يجعمكف
فالنحاة ّْ

األكلكية في الرفع لممصدر المؤكؿ ،لكثرة كركده في القرآف(ُِ) ،كاألحسف – عندىـ – أف ترفع ما بعد
(ُ( سكرة األعراؼ.ِٖ/ٕ :
(ِ( سكرة النمؿ ، ٓٔ/ِٕ :كسكرة العنكبكت.ِْ/ِٗ :
(ّ( سكرة الجاثية.ِٓ/ْٓ :
(ْ( جامع البياف ،جٗ .َُٗ :كلـ يذكر الطبرم قراءة ابف كثير ،كابف عامر ،كحفص.
(ٓ( إعراب القراءات السبع كعمميا :جُ ،ُّٓ :كالحجة ،ُّٕ :كينظر :إيجاز البياف ،جُ.ِّٗ :
(ٔ( الدر المصكف ،جْ ،ِٕٓ :كينظر :المباب ،جٖ.ِٕ :
(ٕ( اإلتحاؼ ،جِ.ٖ :
(ٖ( مجاز القرآف ،جُ.ُٖٖ :
(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٓ :كاعراب القرآف ،جِ ،َٔ :كالحجة البف خالكيو :صُّٔ ،كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِٖٖ :كمشكؿ
إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٔ ،ِٖٓ :كشرح اليداية ،جِ ،ِْٕ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٕ :كالكتاب الفريد ،جِ ،ْٓٔ :كالبحر المحيط ،جْ.ٗٗ :
(َُ( الدر المصكف ،جْ ،ِٕٓ :كالمباب ،جٖ ،ّٕ :كعناية القاضي ،جِ.َْ :
)ُُ) ركح المعاني ،جٕ.ُِّ :
(ُِ( ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ْٕٓ ،ِّٕ ،ِّٕ :كمعاني القرآف لؤلخفش ،جُ.ِّٔ ،ِّٓ :
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"إال" كما قاؿ المبرد" :كمما يستكم فيو األمراف قكؿ اهلل – عز كجؿ – [ :ﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘ](ُ) ،ك[ﮮﮯ] مرفكع إذا نصبت الجكاب ،كىك منصكب إذا رفعت الجكاب؛ ألنيما
األحسف أف ترفع ما بعد [ﮭ]؛ ألنو مكجب ،كالكجو اآلخر ىح ىس هف جميؿ"(ِ) ،كتابعو عمى
معرفتاف ،ك
ي
ذلؾ الزجاج ،إذ قاؿ" :كاألكثر في الكبلـ أف يككف االسـ ىك ما بعد "إال"...؛ ذلؾ ألف المصدر المؤكؿ

أف" كالفعؿ أكلى أف يككف مبتدأ" ،كجعمو األحسف ،كاألجكد(ّ) ،كىك األقكل عند العكبرم(ْ).
مف " ٍ
ثالثًا – قراءة الباقين:

خبر َّ
مؤخر ،كلكنيا
نا
اسما
كىذه القراءة كالقراءة األكلى ،إذ جاءت [فتن َتهم] نا
مقد نما ،ك[ﮮﮯ] ن
تختمؼ عنيا بمحاؽ عبلمة التأنيث في الفعؿ مع تذكير االسـ ،كلكنو بتأكيؿ ،كفي المسألة قكالف(ٓ):

أحــدىـمـــــا :أن ػ ػو حمػ ػؿ المصػ ػدر المػؤكؿ [ﮮﮯ] عمى معنػى المق ػالػ ػة ،كالمق ػالػ ػ ػة مؤن ػ ػث ،أم:
بت ػأكيػ ػؿ "مقالتيـ" ،كىذا التأكيؿ أجازه الزجاج(ٔ).
واآلخر :أنو حمؿ المصدر المؤكؿ [ﮮ ﮯ] عمى المعنى؛ ألنو ىك الفتنة في المعنى(ٕ) ،كاذا أخبر
عف الشيء بمؤنث اكتسب تأنيثنا فعكمؿ معاممتو.
كىذا الكجو ىك مذىب سيبكيو(ٖ) ،كتابعو عميو كثير مف العمماء(ٗ).

(ُ( سكرة النمؿ ،ٓٔ/ِٕ :كسكرة العنكبكت.ِْ/ِٗ :
(ِ( المقتضب ،جْ ،َْٕ :كينظر :جْ ،َٗ ،ٖٗ :ينظر :إعراب القرآف ،جُ.ُُْ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ْٕٕ :جِ ،ُّٗ :جِ.ِّٓ :
(ْ( التبياف ،جُ.ََّ :
(ٓ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٓ :إعراب القرآف ،جِ ،َٔ :كالحجة البف خالكيو :صُّٕ ،كحجة القراءات :صِّْ ،ِْْ ،كالكتاب
المختار ،جُ ،ِْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٔ :كاليداية ،جّ ،ُْٖٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٓٓ :كاألمالي البف الشجرم ،جُ:
ُٔٗ ،ُٕٗ ،ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ِْٖ :كالبياف ،جُ ،ُّٔ :كالتفسير الكبير ،جُِ ،ُِٗ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٕ :كالكتاب الفريد ،جِ:
ْٔٓ ،كابراز المعاني :صّْٖ ،ّْٗ ،كالبحر المحيط ،جْ ،ََُ ،ٗٗ :كالدر المصكف ،جْ ،ّٕٓ ،ِٕٓ :كالمباب ،جٖ.ّٕ :
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٓ :كينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جُ ،ُّّ :كايجاز البياف ،جُ ،ِّٖ :كشرح شعمة :صُِِ ،كالجامع
ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َّْ :كمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي (تَُٕىػ) ،تحقيؽ :يكسؼ عمي
بديكم ،مراجعة :محيي الديف مستك ،دار الكمـ الطيب ،بيركت ،طُُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ،جُ.ْٕٗ :
(ٕ( شرح القصائد التسع المشيكرات ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم (تّّٖىػ) ،تحقيؽ :أحمد خطاب ،دار الحرية لمطباعة،
بغداد( ،د.ط)ُّّٗ ،ىػُّٕٗ ،ـ ،جُ ،ِْٗ :كتذكرة النحاة :صّٖٓ ،كالتذييؿ كالتكميؿ ،جٔ.ُٖٖ ،ُٖٕ :
(ٖ( الكتاب ،جُ ،ُٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َٔ :كاليداية ،جّ ،ُْٖٗ :كالتعميقة عمى كتاب سيبكيو ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف
عبد الغفار الفارسي (تّٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .عكض بف حمد القكزم ،الناشر :مطبعة األمانة ،القاىرة طَُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ ،جُ،ٖٔ :
كجكاىر القرآف ،جّ.ّٗٔ :
(ٗ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ِٖٖ :كاعراب القراءات ،جُ ،ُّٓ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٔ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٕ ،ِْٔ :كشرح اليداية،
جِ ،ِْٕ :كالمحرر الكجيز ،جّ ،ّّْ :كالمكضح ،جُ ،ِْٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ُٖٕ :كمغني المبيب ،جٔ ،ّٖٔ :كالمساعد ،جّ:
َّٓ ،كشفاء العميؿ ،جّ ،ََُْ :كتمييد القكاعد ،جٗ ،ِْْٔ :كىمع اليكامع ،جٔ ،ْٔ :كاألشباه كالنظائر ،جِ ،ُٖٔ :كالنحك الكافي،
جُ.ْٖٓ :
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كجعؿ منو أبك عمي قكلو تعالى[ :ﮑﮒﮓ]َّ " )ُ(،
فأنث األمثاؿ ،ككاحدىا مثؿ ،حيث
كانت األمثاؿ في المعنى ىي الحسنات"(ِ) ،إذ التقدير  -كاهلل أعمـ " : -فمو عشر حسنات

أمثاليا"(ّ) ،فعكمؿ معاممة المؤنث ،فسقطت التاء مف عدده ،أم :أنو لـ يقؿ :عشرة.

كمما كرد في الشعر مف ذلؾ قكؿ لبيد بف أبي ربيعة:
(ْ)
َّ
عركت إقداميا
كقدميا ككانت عادة
فمضى
إذا ىي َّ

قاؿ أبك عميَّ " :
فأنث اإلقداـ لما كاف العادة في المعنى"(ٓ) ،كقد سبقو إلى ذلؾ الزجاج ،إذ قاؿ:

"فنصب عادةن ،كقد َّأنث "كانت" ،كىي لئلقداـ؛ َّ
ألف االسـ كالخبر في "كاف" لشيء كاحد ،كقد جاكر
الفعؿ لفظ التأنيث"(ٔ) ،كالبيت فيو خبلؼ بيف الككفييف كالبصرييف(ٕ).
كمف ذلؾ قكؿ أعشى تغمب:

و
بشمعؿ
غدر ما فعمتـ
نا
ؾ
ألـ ي ي
كذكر أبك عمي الفارسي(ٗ) مف ذلؾ قكؿ العرب" :ما جاءت حاجتؾ"َّ ،
فأنث ضمير "ما" كا ٍف
كاف َّ
أمؾ"،
مذكر المفظ؛ ألنو في معنى الحاجة ،كلذلؾ نصب "حاجتؾ" ،كمثمو قكؿ العرب " :ىم ٍف كانت َّ
َّ
فأنث ضمير " ىم ٍف" حيث كانت األـ في المعنى ،كىذا المثؿ اختاره الزمخشرم(َُ) لمداللة عمى تأنيث
[ﮮﮯ]؛ لكقكع الخبر مؤنثنا ،كتعقٌبو أبك حياف(ُُ) بما ال ضركرة لو.
كقد خاب مف كانت سريرتو الغدر

(ٖ)

كىناؾ قكؿ ثالث احتى َّج بو ابف األنبارم عمى تأنيث [ﮫ] في ىذه القراءة ،كعمَّ ىؿ ذلؾ بقكلو:
(ُ( سكرة األنعاـ.َُٔ/ٔ :
(ِ( الحجة ،جّ ،ِٖٖ :كينظر :الكامؿ ،جِ ،َِٖ :كالدر المصكف ،جْ.ّٕٓ :
(ّ( المقتضب ،جِ ،ُْٕ :كارتشاؼ الضرب ،جِ.ٕٓٓ :
طماس ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُُِْٓ ،ق
(ْ( البيت مف الكامؿ ،كىك في ديكاف لبيد بف ربيعة ،اعتنى بو  :ىح ىم يدك َّ
 ََِْـ ،َُُ :كقد كرد في مصادر كثيرة منيا :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،َُُ :كجامع البياف ،جٗ ،َُٗ :كفيو" :ككانت بتأنيثاإلقداـ ،لمجاكرتيا قكلو :عادة"  ،كالمذكر كالمؤنث ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف األنبارم (ت ِّٖىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة،
المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،القاىرة( ،د.ط)َُُْ ،ىػ ُُٖٗ -ـ ،جِ ،َِّ :كفيو :قاؿ الكسائي" :أنث "كاف" ؛ ألف الخبر مؤنث
متقدـ عمى االسـ ،كاالسـ مصدر"  ،كشرح القصائد التسع ،جُ ،ِّٗ :كاعراب القرآف ،جّ ،ُِٗ :كسر صناعة اإلعراب ،جُ.ُِ :
(ٓ( الحجة ،جّ ،ِٖٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ُٖٕ :كالدر المصكف ،جْ ،ّٕٓ :كينظر :الخصائص ،جِ.ُْٔ :
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ.َُِ :
(ٕ( رأم الككفييف عبر عنو الكسائي ،كىك القكؿ السابؽ ،كأما رأم البصرييف فقد قاؿ أكثرىـ :إنو أنث اإلقداـ؛ ألنيا بمعنى التقدمة ،كقاؿ
بعضيـ :ألف اإلقداـ مضاؼ إلى مؤنث ،كىك مشتمؿ عميو ،كقاؿ المبرد :أضمر في" كانت" التقدمة ،كأنو قاؿ " :ككانت التقدمة عادة منو"  ،ثـ
أبدؿ قكلو" :إقداميا" مف" التقدمة"  .ينظر :شرح القصائد التسع ،جُ ،ّْٗ ،ّّٗ :كتذكرة النحاة :صِٖٓ.ّٖٓ ،
(ٖ( البيت مف الطكيؿ ،نسبو إليو ابف الشجرم في أماليو :جُ ،ُٗٔ ،ُٖٕ :كالبيت ببل نسبة في :شرح التسييؿ ،جِ ،ُُُ :كالتذييؿ
كالتكميؿ ،جٔ ،ُٖٖ ،ُٖٕ :كارتشاؼ الضرب ،جِ ،ّٕٖ :كالمساعد ،جُ ،ّٖٖ :كشفاء العميؿ ،جُ ،ُّْ :كتمييد القكاعد ،جْ،ُٖٓٔ :
كالدر المصكف ،جْ .ّٕٓ :كالشاىد فيو :تأنيث الفعؿ" كانت" كىك مسند إلى مذكر" الغدر"  ،لتأنيث الخبر"سريرتو" .
(ٗ( كالحجة ،جّ ،َِٗ ،ِٖٗ :كينظر :الكتاب ،جُ ،ُٓ ،َٓ :كاعراب القرآف ،جِ ،َٔ :كشرح كتاب سيبكيو ،جُ،ُُّ -َّٖ :
كالتعميقة ،جُ ،ٖٔ ،ٖٓ :معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٓ :كفتح الكصيد ،جّ ،ُٖٕ :كابراز المعاني :صّْٖ.
(َُ( الكشاؼ ،جِ ،ِّّ :كينظر :أنكار التنزيؿ ،جُ ،ّْٖ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ.ُٖٔ :
(ُُ( البحر المحيط ،جْ ،ََُ :كينظر :الدر المصكف ،جْ ،ْٕٓ ،ّٕٓ :كالمباب ،جٖ ،ْٕ :كعناية القاضي ،جِ.َْ :
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ألف [ﮮﮯ] َّ
تقدـ عمى اسميا كىك مؤنثَّ ،
مذكر ،كخبر [ﮫ] قد َّ
" َّ
فقدر بتأنيث الخبر أف االسـ
مؤنث"(ُ).

مذكرا،
كقد بنى ابف األنبارم احتجاجو عمى مذىب الكسائي ،إذ قاؿ" :إذا كاف الخبر مؤنثنا ،كاسميا
ن
أف االسـ َّ
َّ
كيتكىـ َّ
مؤنث إذا كاف الخبر مؤنثنا .فكاف يجيز:
كأكليتيا الخبر فمف العرب ىم ٍف يي ىؤّْنث "كاف"،

المطر البارحة"(ِ) ،كتابع الفراء الكسائي فيما ذىب إليو،
رحمة
ي
كانت عادةن حسنة عطاء اهلل ،ككانت ن
بدليؿ قكلوَّ " :
ككأف قكؿ الكسائي أشبو بمذاىب العرب"(ّ).

مصدر
نا
كخبلصة مذىب الككفييف(ْ) :أنيـ يجيزكف في سعة الكبلـ تأنيث اسـ "كاف" إذا كاف
مذكرا ،ككاف الخبر مؤنثنا يم َّ
قد نما عميو ،نحك قكليـ :كانت رحمة المطر الذم أصابنا ،كال يجيزكف كانت
ن
(ٓ)
شمسا كجيؾ ،كقيَّد االسـ بالمصدر؛ َّ
ألف تذكير المصدر كتأنيثو بمعنى كاحد  ،فعمى ىذا قكؿ لبيد:
ن

"ككانت عادة ....إقداميا" ،كقكؿ أعشى تغمب" :كقد خاب مف كانت سريرتو الغدر" ،ىك – عندىـ -
مف قبيؿ ما يجكز في الكبلـ كالشعر؛ كأما مذىب البصرييف فبل يجيزكف تأنيث الفعؿ إال ضركرة إذا

كاف المذكر قد أخبر عنو بمؤنث.
كرد ابف عصفكر مذىب الككفييف؛ ك َّ
َّ
أيد مذىب البصرييف؛ ألنو ال يحفظ في سعة الكبلـ ،مثؿ:
كانت رحمة المطر الذم أصابنا؛ كال حجة ليـ في ىذه القراءة التي استشيدكا بيا؛" َّ
ألف [أن] مع

فإف َّ
قدرت [ﮮﮯ] بالقكؿ يح ًك ىـ لػ [أن] كصمتيا بحكـ
صمتيا إنما ىي عمى حسب ما ىي بتقديره ؛ ٍ
المذكر ،كا ٍف قدرتو بالمقالة أك القكلة يحكـ ليا مع صمتيا بحكـ المؤنث"(ٔ).
أف مذى ػب الككفييف يحم ػؿ مسأل ػة تأنيث الفع ػؿ عمى ُّ
كيرل الباح ػث َّ
التكىـ فػي اس ػـ ك ػاف ،كى ػذا

ُّ
إف جاز عف العرب ،فإنو ال يجكز أف ييحمؿ كتاب اهلل عميو ،السيما َّ
معيب؛ َّ
أف ىناؾ
ألف
التكىـ ٍ
لغكيا يساير الكاقع المغكم ،كيعضده السياؽ في تأكيؿ اآلية كما ذىب إلى ذلؾ المفسركف ،كىك
ن
تعميبل ن

أف القكؿ ىك الفتنة في المعنى؛ َّ
َّ
ألف ذلؾ القكؿ ىك فتنتيـ.

الداللة:

الفتنة :االختبار ،ييقاؿ" :فتنت الذىب في النار إذا أدخمتو إلييا؛ لتعمـ جكدتو مف رداءتو"(ٕ).

(ُ( المذكر كالمؤنث ،جِ.َِِ :
(ِ( شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف األنبارم (ت ِّٖىػ) ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار
المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُّٓٗٗ ،ـ :صُٓٓ ،كينظر :المذكر كالمؤنث ،جِ ،َِّ ،َِِ :كشرح القصائد التسع ،جُ ،ّّٗ :كضرائر
الشعر :صِْٕ ،كتذكرة النحاة :صِٖٓ.
(ّ( شرح القصائد السبع :صِٓٓ ،كالمذكر كالمؤنث ،جِ.َِٓ :
(ْ( ضرائر الشعر :صِْٕ ،كالتذييؿ كالتكميؿ ،جٔ ،ُٖٗ ،ُٖٖ :كارتشاؼ الضرب ،جِ ،ّٕٕ :جٓ ،ِْْٗ :كشفاء العميؿ ،جُ،ُّْ :
كعناية القاضي ،جِ ،َْ :كركح المعاني ،جٕ.ُِّ :
(ٓ( المذكر كالمؤنث ،جِ.َِِ :
(ٔ( ضرائر الشعر :صِْٕ.ِٕٓ ،
(ٕ( تأكيؿ شكؿ القرآف :صِْٕ ،كجامع البياف ،جِ ،ّٕٓ ،ّٓٔ :كلساف العرب( ،فتف) ،جٓ.ّّْْ :
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كقيؿ في معناىا(ُ) :مقالتيـ ،كحجتيـ(ِ) ،كمعذرتيـ(ّ) ،كجكابيـ ،كبميتيـ ،ككفرىـ كشركيـ(ْ)،

محبتيـ كاعجابيـ بالشيء مف االفتناف ،كقيؿ :غير ذلؾ.

كالمعنى في اآلية" :لـ يكف جكابيـ حيف اختبركا بيذا السؤاؿ ،ك أركا الحقائؽ ،كارتفعت

الدكاعي[ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴] ،تبرءكا مف الشرؾ ،كانتفكا منو لما أركا مف تجاكزه كمغفرتو"(ٓ).
فالفتنة ىنا بمعنى االختبار ،كالمراد بو السؤاؿ(ٔ)؛"ألف سؤاليـ عف الشركاء كتكقيفيـ اختبار(ٕ)؛

إلنكارىـ اإلشراؾ ،كتككف الفتنة ىنا كاقعة في القيامة"(ٖ) ،كقد تككف الفتنة بمعنى :الشرؾ كاالفتناف

باألكثاف(ٗ) ،كىي مف حب الشيء كاإلعجاب بو ،كما تقكؿ" :فتنت بزيد" ،فعمى ذلؾ تككف الفتنة كاقعة

في الدنيا(َُ)"،كيؤيد ىذا الكجو ما ركاه عطاء عف ابف عباس في قكلو[ :ﮩﮪﮫﮬ] ،إذ قاؿ:
"يريد شركيـ في الدنيا" ،كىذا القكؿ في التأكيؿ ،راجع إلى حذؼ المضاؼ؛ ألف المعنى :لـ تكف عاقبة
فتنتيـ إال البراءة" ،كمثمو قكلؾ :ما كانت محبتؾ لفبلف إال انتفيت منو ،أم :عاقبة محبتؾ"(ُُ) ،كىذا

كبناء عمى المعنى في اآلية سيتـ تحديد الداللة في القراءات.
المعنى ذىب إليو الزجاج(ُِ)،
ن
أوًال  -قراءة حمزة والكسائي ،ويعقوب:
)
ُْ
(
)
ُّ
(
َّ
كذكر الفعؿ؛ َّ
ألف
المعنى" :ثـ لـ يكف فتنتيـ ٌإال قكلييـ" أك "ثـ لـ ي يكف إال قكلييـ فتنتىيـ"
المصدر المؤكؿ مذكر المفظ ،كيجكز أف يككف بتأكيؿ المقالة ،أم" :ثـ لـ يكف فتنتيـ إال

كالفتنة ىنا بمعنى االختبار ،كما قاؿ الطبرم في معناه" :لـ يكف اختبارنا َّإال قيمييـ[ :ﮰﮱ﮲﮳

﮴]"(ُٔ).
(ُ( ينظر :النكت كالعيكف ،جِ ،َُِ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٕٓ ،ٓٔ :كزاد المسير ،جِ ،ُٕ ،ُٔ :كتفسير القرآف العظيـ البف كثير،
جُ ،ُٖٖ :كالبحر المحيط ،جْ.ٗٗ ،ٖٗ :
(ِ( تفسير غريب القرآف :صُِٓ.
(ّ( جامع البياف ،جٗ.ُُٗ ،َُٗ :
(ْ( مجاز القرآف ،جُ.ُٖٖ :
(ٓ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َُْ :كصفكة التفاسير ،جُ.ّٓٔ :
(ٔ( التحرير كالتنكير ،جٕ.ُٕٔ :
(ٕ( المحرر الكجيز ،جّ.ّّٓ :
(ٖ( البحر المحيط ،جْ.ٗٗ :
(ٗ( التفسير البسيط ،جٖ.ٕٓ :
(َُ( المحرر الكجيز ،جّ ،ّّٓ :كالبحر المحيط ،جْ.ٗٗ :
(ُُ( التفسير البسيط ،جٖ ،ٕٓ :كالتفسير الكبير ،جُِ ،ُِٗ :كالمباب ،جٖ.ٕٓ ،ْٕ :
(ُِ( ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٔ ،ِّٓ :كمعاني القرآف الكريـ ،جِ.َْٖ ،َْٕ :
(ُّ( حجة القراءات :صِّْ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ِْٖ :كشرح اليداية ،جِ ،ِْٕ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ِْٖ :كالمكضح ،جُ:
ِْٔ ،كالبياف ،جُ.ُّٔ :
(ُْ( فتح الكصيد،جّ.ِٖٕ :
(ُٓ( البياف ،جُ.ُّٔ :
(ُٔ( جامع البياف ،جٗ.ُٖٗ :
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أما الذيف ذىبكا إلى أنو َّ
ذكر الفعؿ؛ َّ
ألف الفتنة بمعنى االفتناف ،فيذا يتفؽ مع ما ذىب إليو
ك َّ

الزجاج في تأكيمو لآلية ،إذ َّ
إف الكفار فتنكا بمحبة األصناـ ،ثـ لما أركا العذاب تبرءكا منيا" ،كذلؾ مثؿ
الرجؿ الذم ييفتف بمحبكب ،ثـ تصيبو في ذلؾ محنة ،فيتب أر منو ،فيقاؿ :لـ تكف فتنتو إال بذلؾ
المحبكب"(ُ) ،فعمى ذلؾ يككف حذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو(ِ) ،أم :عاقبة كفرىـ(ّ).

أيضا بأنو يجعؿ فييا األعرؼ ،كىك المصدر المؤكؿ
كتتميز ىذه القراءة ،كالقراءة الثالثة
َّ
ن

أيضا؛ َّ
ألف السامع يعرؼ اتصافيـ
محككما عميو ،ك[فتنتَهم]
[ﮮﮯ]
محككما بو ،كىي معرفة ن
ن
ن
بيذا القكؿ ،كيجيؿ اتصافيـ بالفتنة ،أمَّ :
أف القكؿ المذككر معمكـ لمسامع دكف الفتنة ،فما كاف أعرؼ

معمكما لمسامع تحقيقنا.
يبل ،كا ٍف لـ يكف
كأنو معمكـ لمسامع تنز ن
ن
كالسياؽ في اآلية ّْ
يركز عمى قكؿ المشركيف ،كىك جكابيـ عف السؤاؿ في اآلية السابقة ،كىك
قكلو تعالى[ :ﮣﮤﮥﮦﮧ]؛

(ْ)

محككما عميو؛ ألنو الجكىر
لذلؾ جعؿ المصدر المؤكؿ
ن

كاألساس الذم ّْ
يركز عميو السياؽ ،كىك قكليـ المزعكـ :إنيـ أقسمكا باهلل كاذبيف بأنيـ لـ يككنكا
مشركيفَّ ،
كقدـ الخبر [فتنتَهم]؛ ليجعؿ السامع يترقَّب ىذا القكؿ ،كتتشكؽ نفسو لمعرفتو ،فإذا ما
تقرر في عممو ،كثبت في ذىنو قكؿ المشركيف الذيف تبرءكا فيو مف شركيـَّ ،
كلعؿ في ذلؾ عبرة
سمعو َّ

لو ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

ثانيا  -قراءة ابن كثير ،وابن عامر ،وحفص:
ً
(ٔ)
(ٓ)
المعنى" :ثـ لـ تكف فتنتييـ إال قكلىيـ"  ،أك "ثـ لـ تكف فتنتييـ إال مقالتيـ"  ،كىذا التقدير
عمى تأكيؿ المصدر المؤكؿ بالمقالة المؤنثة.
(ٕ)
كتتميَّز ىذه القراءة َّ
كج ًعؿ ًفييا
بأف الكبلـ أتى عمى رتبتو مف غير تقديـ كال تأخير  ،ي

[فتنتَهم] المحككـ عميو ،ك[ﮮﮯ] المحككـ بو؛ َّ
ألف السامع يعرؼ اتصافيـ بالفتنة ،كيجيؿ
اتصافيـ بالقكؿ ،أمَّ :
أف الفتنة معمكمة لمسامع دكف القكؿ المذككر ،فيي عكس القراءتيف :األكلى،
كالثالثة.
كالسػيػ ػاؽ فػي ىػ ػذه القػراءة ّْ
محككم ػا عمي ػو؛ ألني ػا ىي
يركػ ػز عمى فتنػ ػة المشركي ػف؛ ل ػذلؾ جعم ػت
ن
(ُ( فتح البياف ،جْ ،َُِ :كينظر :معالـ التنزيؿ ،جّ.ُّٓ :
(ِ( الكتاب المختار ،جُ.ِْٗ :
(ّ( الكشاؼ ،جِ ،ِّّ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ّْٖ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ.ُٖٔ :
(ْ( سكرة األنعاـ.ِِ/ٔ :
(ٓ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُّٓ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِٖٖ :كحجة القراءات :صِّْ ،كالكتاب المختار ،جُ،ِْٖ :
كالمكضح ،جُ ،ِْٔ :كفتح الكصيد ،جّ.ُٖٕ :
(ٔ( كشؼ المشكبلت ،جُ ،ِْٖ :كالبياف ،جُ.ُّٔ :
(ٕ( الكشؼ ،جُ.ِْٔ :
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الجكىر كاألساس الذم ّْ
يركز عميو السياؽ ،كىي جكابيـ عف السؤاؿ الذم اختبركا بوَّ ،
كقدـ المحككـ
عميو ،ليجعؿ النفكس تتشكؽ ،كاألفئدة تتشكؽ ،كاألسماع تصغي ،إلى معرفة الخبر ،الذم تحصؿ بو
الفائدة ،كىك معرفة حقيقة قكليـ المزعكـ كغير المعيكد مف جكاب المشركيف عف السؤاؿ السابؽ:
[ﮣﮤﮥﮦﮧ] ،إذ يتكقع السامع أنيـ سيعجزكف عف اإلجابة ،العتقاده أف االستفياـ
(ُ)

لمتعجيز ،فإذا المراد منو التكبيخ

لممشركيف الذيف زعمكا أصناميـ آلية كشركاء مع اهلل ،فإذا بو يسمع

جكابيـ الذم لـ يكف يتكقَّعو ،كىك أنيـ أقسمكا باهلل كاذبيف ،كأنيـ لـ يككنكا مشركيف؛ ألف عقكليـ
اضطربت ،كأفئدتيـ طارت مف شدة ىكؿ يكـ القيامة.

تقؿ فصاحة عف القراءتيف :األكلى ،كالثالثة ،المتيف يج ً
كىذه القراءة فصيحة ال ُّ
عؿ فييما

المصدر المؤكؿ [ﮮ ﮯ] أحؽ باالسـ ،لشبو [أن] بالمضمر ،مف حيث كانت ال تكصؼ كما ال
يكصؼ ،كالمضمر أعرؼ مف ىذا المظير ،فيك أعرؼ المعارؼ.

كىذا السمكؾ المغكم كا ٍف كاف يؤازر بعض النحاة ،لكنو ال يعني َّ
أف أحدىما أفصح مف
األخرل ،بؿ القراءتاف فصيحتاف(ِ)؛ " َّ
ألف صناعة النحك قد تككف فييا األلفاظ مطابقة لممعاني ،كقد
تككف مخالفة ليا إذا فيـ السامع المراد ،فيقع اإلسناد في المفظ إلى شيء ،كىك في المعنى يمسند إلى
شيء آخر ،إذا عمـ المخاطب غرض المتكمـ ،ككانت الفائدة في كبل الحاليف كاحدة"(ّ).

ُّ
فإذا كقع اسـ كاف كخبرىا معرفتيف َّ
يصح العكس،
خبرا ،كما
اسما ،كالثاني ن
صح اعتبار األكؿ ن
كذلؾ إذا تساكيا" ،إذ قد يثار عمى ىذا السمكؾ المغكم اعتراض بأف المحككـ عميو مختمؼ في كبل
يدا ،أفادنا أنو زيد ،كقد سمَّـ
التركيبيف ،فإذا قمت :كاف زيد أخاؾ ،أفادنا األخكة ،كاذا قمت :كاف أخكؾ ز ن

(ْ)
يدا ،كالمراد
أيضا  -أف ييقاؿ كاف أخكؾ ز ن
السيكطي بصحة ىذا االعتراض"  ،كلكنو قاؿ" :كيجكز – ن
كاف زهيد أخاؾ ،فيقع اإلسناد في المفظ إلى األخ ،كىك في المعنى إلى زيد.

القراء قرءكا[ :ﭒﭓجوابﭕﭖﭗﭘ](ٓ) ،برفع الجكاب
كالدليؿ عمى ذلؾ أف َّ

كنصبو ،فتارة يجعمكف الجكاب االسـ ،كالقكؿ الخبر ،كتارة يجعمكف القكؿ ىك االسـ ،كالجكاب الخبر.

(ُ( الكشاؼ ،جِ ،ِّّ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ّْٖ :كصفكة التفاسير ،جُ.ّٓٔ :
(ِ( البحر المحيط ،جٓ.ُٖ :
(ّ( األشباه كالنظائر ،جٓ.ُُٖ :
(ْ( مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية حتى نياية القرف الرابع اليجرم ،د .شعباف صبلح ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع( ،د.ط)،
ََِٓـ :صُِّ.ِِّ ،
(ٓ( سكرة النمؿ ،ٓٔ/ِٕ :العنكبكت ،ِْ/ِٗ :القراءة برفع الباء في "جكاب" شاذة ،كىي قراءة الحسف البصرم ،كقراء الجميكر بنصب الباء.
قكل ابف
ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ُٔٔ :كالمحتسب ،جِ ،ُٖٔ ،ُٖٓ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُّّ :كالقراءات الشاذة :صْٕٓ ،كقد َّ
أف" بالمضمر...إلخ ،كينظر :المحتسب ،جِ.ُٓٗ ،ُٖٓ :
جنى في (المحتسب ،جِ )ُٖٔ :قراءة الجميكر عمى قراءة الحسف؛ لشبو " ٍ
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كليس ُّ
أف الغرض في كمتا القراءتيف كاحد ،ك َّ
يشؾ أحد َّ
أف اإلخبار في الحقيقة إنما ىك عف
الجكاب ،ككذلؾ قكلو تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕ]،

(ُ)

قرئ برفع العاقبة كنصبيا(ِ) ،كال فرؽ بيف

األمريف عند أحد مف البصرييف كالككفييف"(ّ).

كبناء عمى َّ
تقدـ تككف الفائدة في القراءتيف كاحدة؛ ألف المبتدأ ىك الخبر في المعنى ،فإعطاء
ن
األكلكية لممصدر المؤكؿ [ﮮ ﮯ] اسـ [ﮫ] ىك أمر شكمي أكثر مما ىك أمر يتعمَّؽ بالمعنى
كالفصاحة ،فبل داعي لجعؿ القراءتيف األكلى كالثالثة أفصح مف القراءة الثالثة؛ ألف القكؿ ىك الفتنة في

المعنى كما َّ
تقدـ ،كدرجة التعريؼ ّْ
يحددىا السياؽ في اآلية.
ثالثًا  -قراءة الباقين:

ذىب العمماء إلى َّ
أف الفعؿ بقي عمى تأنيثو مع تذكير لفظ االسـ؛ ألف المصدر المؤكؿ

[ﮮﮯ] بتأكيؿ مقالتيـ ،كىك في قكتيا(ْ) ،كالمعنى" :ثـ لـ تى يك ٍف فتنتىيـ إال مقالتيـ"(ٓ) ،كىذا المعنى
ىك األحسف كاألكلى عند أبي حياف(ٔ).

كتأكيؿ المذكر بمؤنث كرد عف العرب ،إذ"حكى األصمعي عف أبي عمرك بف العبلء أنو سمع

رجبل مف أىؿ اليمف يقكؿ :فبلف لغكب ،جاءتو كتابي فاحتقرىا ،فقمت لو :أتقكؿ :جاءتو كتابي! فقاؿ:
ن
نعـ ،أليس بصحيفة؟ قمت :فما المغكب؟ قاؿ :األحمؽ"(ٕ).

كتأكيؿ المذكر بمؤنث قد ييعترض عميو بأنو قميؿ كضركرة(ٖ)"مف أقبح الضرائر؛ َّ
ألف فيو
تحريؼ المفظ ،كرد األصؿ المذكر إلى الفرع"(ٗ) ،ككذلؾ "تأنيث المصدر إذا كاف ممفكظنا قد ال

ييراعي"(َُ) ،لكف ىذا ال يفيد ىنا في ىذه القراءة ،بؿ يفيد في القراءة الشاذة برفع [ﮬ]  ،كتذكير
الفعؿ [ﰖ] ،أك كما في القراءة المتكاترة األكلى ،حيث ذىب أبك البركات األنبارم

(ُُ)

إلى تأكيؿ

المذكر بمؤنث.
(ُ( سكرة الحشر.ُٕ/ٓٗ :
(ِ( ق أر الحسف البصرم ،كعمرك بف عبيد ،كسميـ بف أرقـ" :عاقبتيما" برفع التاء ،كىي قراءة شاذة ،كقراءة الجميكر :بنصب التاء .ينظر :البحر
المحيط ،جٖ ،ِْٖ :كالدر المصكف ،جَُ ،ُِٗ ،َِٗ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُّٓ :كالقراءات الشاذة :صَْٕ.
(ّ( األشباه كالنظائر ،جٓ.ُّٖ ،ُِٖ :
(ْ( الدر المصكف ،جْ ،ّٕٓ :كالمباب ،جٖ.ّٕ :
(ٓ( حجة القراءات :صِْْ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ِْٖ :كشرح كتاب سيبكيو ،جُ ،ُّّ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جٔ.ُٖٕ :
(ٔ( البحر المحيط ،جْ.ٗٗ :
(ٕ( الخصائص ،جُ ،ِْٗ :جِ ،ُْٔ :كسر صناعة اإلعراب ،جُ.ُُ :
(ٖ( التذييؿ كالتكميؿ ،جٔ.ُٖٕ :
(ٗ( التذييؿ كالتكميؿ ،جٔ ،ُٖٔ :كارتشاؼ الضرب ،جِ ،ّٕٕ :جٓ ،ِْْٗ :كينظر :سر صناعة اإلعراب ،جُ.ُُ :
(َُ( عناية القاضي ،جِ.َْ :
(ُُ( البياف  ،جُ.ُّٔ :
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كميما يكف مف أمر فإف ىذه القراءة يجكز فييا تضميف المصدر المؤكؿ معنى المقالة ،كال

يمتفت إلى أف ذلؾ قميؿ في كبلـ العرب؛ َّ
ألف "مقالىتىيـ" في قكة "قكليـ".
حمبل عمى المعنى؛ َّ
كربما كاف األرجح َّ
ألف القكؿ ىك الفتنة في
أف المصدر المؤكؿ أّْينث؛ ن
المعنى ،فاالسـ كالخبر في ىذا السياؽ شيء كاحد في المعنى ،فإذا كانت الفتنة بمعنى :مقالتيـ ،أك
حجتيـ ،أك معذرتيـ ،أك جكابيـ...إلخ ،فيذه كميا بمعنى القكؿ ،كيؤيد ذلؾ ما ذىب إليو بعض

المفسريف ،كقالكا في معنى[ :ﮩﮪﮫﮬ]" :ثـ لـ يكف قكليـ"(ُ) ،كاختاره الطبرم ،كقاؿ في
اعتذار مما سمؼ منيـ مف الشرؾ باهلل[ :ﮰﮱ﮲﮳
نا
معناه" :ثـ لـ يكف قيميـ عند فتنتنا إياىـ،
فكض ً
﮴ ]ً ،
عت الفتنةي مكضع القكؿ ،لمعرفة السامعيف معنى الكبلـ.

كانما الفتنة االختبار كاالبتبلء ،كلكف لما كاف الجكاب مف القكـ غير كاقع ىنالؾ إال عند

االختبار ،يكضيعت الفتنة التي ىي االختبار مكضع الخبر عف جكابيـ كمعذرتيـ"(ِ).
كبناء عمى ىذا الرأم تككف ىذه القراءة َّ
شاىدا عمى تأنيث المذكر عمى تأكيمو
قدمت لنا
ن
ن
حمبل عمى المعنى؛ َّ
ألف القكؿ ىك الفتنة في المعنى.
بمؤنث ،ن
كالحمؿ عمى المعنى كسيمة لتأكيؿ األلفاظ  ،أك العبارات الخارجة عف القكاعد المطردة؛ ألجؿ

اإللحاف ،أك إعطاء الحكـ ،كىك باب كاسع ككثير ،إذ قاؿ ابف جني" :اعمـ أف ىذا َّ
الشرج

كمنظكما"(ْ).
منثكر
نا
العربية بعيد ،كمذىب نازح فسيح ،كقد كرد بو القرآف ،كفصيح الكبلـ
ن

(ّ)

غكر مف
ه

المبحث الثاني" :كان" بين التمام والنقصان
 -1قال تعالى :

[            

                 
                    
               
                 
                   
                

(ُ( جامع البياف ،جٗ.ُُٗ ،َُٗ :
(ِ( جامع البياف ،جٗ ،ُِٗ ،ُُٗ :كينظر :تفسير القرآف العظيـ البف كثير ،ج.ُِٔ :
(ّ( أم :النكع.
(ْ( الخصائص ،جِ.ُُْ :
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.)ُ(]
القراءة :ق أر عاصـ [ :ﯞﯟ] بنصب التاء فييما ،كق أر الباقكف :بالرفع(ِ).
التوجيو النحوي:

أوالً – قراءة الجميور :كفي رفع [جتارة] كجياف في العربية(ّ):
أحدىما :أنيػا فاعؿ [ﯝ] التػامػة ،كىي المكتفيػة بفػاعميػا ،عمى معنى الحدكث كالكقػكع ،نحػك قػكلػػو
تعالى[ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ]

(ْ)

،كمثمو قكؿ العرب :قد كاف األمر ،أم :حدث ،ككقع،

كمثمو قكؿ الشاعر مقَّاس العائذم:
ًف ندل لبنى يذ ٍى وؿ ً
شيباف ناقتي
بف
ى

أشيب
يكـ ذك ككاكب
ي
إف كاف ه

(ٓ)

أف تقع تجارة ،أك تحدث تجارة ،ك[ﯟ] صفة أكلى مرفكعة،
فالمعنى عمى ىذه القراءة :إال ٍ
كالجممة الفعمية [ﯠ] في محؿ رفع صفة ثانية" ،كجاء ىنا عمى الفصيح ،حيث َّ
قدـ الصريح
عمى المؤكؿ"(ٔ).

كىذا الكجو ذىب إليو األخفش(ٕ) ،كالمبرد(ٖ) ،كالزجاج(ٗ) ،ككافقيـ عميو العمماء(َُ) ،كىك

ابف خالكيو(ُُ).

(ُ( سكرة البقرة.ِِٖ/ِ :
(ِ( سراج القارئ :ص ُٔٗ ،كالنشر ،جِ ،ِّٕ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ِِٔ :كاإلتحاؼ ،جُ ،َْٔ :كالبدكر الزاىرة :صْٔ.
(ّ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُٖٔ ،ُٖٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٔ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،َُٓ :كمشكؿ إعراب
القرآف ،جُ ،ُِٖ :كالكشاؼ ،جُ ،ُْٓ :كالتبياف ،جُ ،ُِّ :كفتح الكصيد ،جّ ،َٕٔ :كالكتاب الفريد ،جُ ،َٔٓ :كالبحر المحيط،
جِ ،ّٔٗ :كالدر المصكف ،جِ.ّٕٔ :
(ْ( سكرة البقرة.َِٖ/ِ :
(ٓ( البيت مف الطكيؿ ،ككرد في مصادر كثيرة منيا :الكتاب ،جُ ،ُْٕ :كشرح كتاب سيبكيو ،جُ ،َِّ :كشرح أبيات سيبكيو ،جُ،ِِٓ :
كشرح المفصَّؿ ،جْ ،ّْٔ :كببل نسبة في :المقتضب ،جْ ،ٗٔ :كالكتاب المختار ،جُ.َُّ :
(ٔ( الدر المصكف ،جِ.ّٕٔ :
(ٕ( معاني القرآف ،جُ ،ُٖٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ.َُْ :
(ٖ( المقتضب ،جْ.ٗٓ :
(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ.ّٔٔ ،ّٔٓ :
(َُ( معاني القراءات ،جُ ،ِّٓ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ّْٗ :كحجة القراءات :صُُٓ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُِٗ :كالكشؼ ،جُ:
ِِّ ،كشرح اليداية ،جُ ،ُِِ :كالكشؼ كالبياف ،جِ ،ِٗٔ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َٓٔ ،َٓٓ :كمعالـ كمفاتيح األغاني ،ؽِ،ُِٓ :

َّ
المكضح ،جُ ،ّْٓ :كالبياف ،جُ.ُّٖ :
ك

(ُُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.َُٓ :
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واآلخر :أنيا اسـ [ﯝ] الناقصة ،ك[ﯟ] صفة ل ػ [ﯞ] ،كالجممة الفعمية [ﯠ]
في محؿ نصب خبر [ﯝ] ،كأنو قيؿ" :إال أف تككف تجارة حاضرة دائرة بينكـ"(ُ) ،أك"إال أف تككف
كس َّكغ مجيء اسـ "كاف" نكرة كصفو"(ِ).
تجارة حاضرة مدارة ،ى
كىذا الكجو أجازه الفراء(ّ) ،كاختاره الطبرم(ْ) ،كفضمو عمى رأم األخفش السابؽ ،دكف أف
صرح باسمو عمى عادتو ،ككذلؾ اختاره النيسابكرم(ٓ) ،كالنسفي(ٔ).
يي ّْ

كاعراب المصدر المؤكؿ[ :ﯛﯜﯝﯞ] في محؿ نصب عمى االستثناء المنقطع(ٕ)،

ككذلؾ في قراءة النصب ،فكأنو قيؿَّ " :
لكف التجارة الحاضرة ،فإنو يجكز عدـ االستشياد كالكتب

فييا"(ٖ)؛ "ألف ما بيع لغير أجؿ مناجزة لـ يندرج تحت الديكف المؤجمة"(ٗ).

فالتجارة الحاضرة ليست مف الديف في شيء؛ َّ
ألف معاممة المبايعة بالتجارة غير معاممة الديف،

فبل ضركرة لمكتابة فييا ،كبذلؾ يككف الكبلـ مستأنفنا.

كيبدك أف سبب االستثناء الكارد في اآلية ناتج عف تأكيؿ [ﯛ] ب ػ" َّ
لكف"

(َُ)

المشددة مف حيث
ٌ

عما قبميا.
المعنى ،كىي التي تجعؿ ما بعدىا جممة مستقمة َّ

متصبل(ُُ) ،كاليو ذىب العكبرم ،إذ قاؿ" :ألنو استثناء مف
كىناؾ مف أجاز أف يككف االستثناء
ن

الجنس؛ ألنو أمر باالستشياد في كؿ معاممة ،كاستثنى منيا التجارة الحاضرة ،كالتقدير :إال في حاؿ

حضكر التجارة"(ُِ) ،فعمى ذلؾ كأنو استثناء مف التجارة ،فاألمر بالكتابة سارم المفعكؿ ،كاستثنى
بالتجارة الحاضرة"(ُّ).

(ُ( جامع البياف ،جٓ ،َُٗ :كالتفسير الكبير ،جٕ.ُِٕ :
(ِ( الدر المصكف ،جِ ،ّٕٔ :كالمباب ،جْ.َِٓ :
(ّ( معاني القرآف ،جُ ،ُٖٓ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َٓٓ :كينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جّ.َُْ :
(ْ( جامع البياف ،جٓ.َُٗ ،َُٖ :
(ٓ( إيجاز البياف ،جُ.ُٕٓ :
(ٔ( مدارؾ التنزيؿ ،جُ.ِِٗ :
(ٕ( إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٔ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ّْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُّٖ ،ُِٖ :كالبياف ،جُ،ُّٖ :
كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُْٓ :كالجدكؿ ،جِ.ٖٖ :
(ٖ( الدر المصكف ،جِ ،ّٕٔ :كينظر :إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّٕٕ :
(ٗ( البحر المحيط ،جِ.ّٔٗ :
(َُ( الكتاب ،جِ ،ُّٗ :كارتشاؼ الضرب ،جّ.َُُٓ ،ََُٓ :
(ُُ( ينظر :التفسير الكبير ،جٕ ،ُِٕ :كالبحر المحيط ،جِ ،ّٔٗ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّٕٕ :
(ُِ( التبياف ،جُ ،ُِّ :كينظر :الكتاب الفريد ،جُ ،َٔٓ :كالدر المصكف ،جِ ،ّٕٔ ،ِٕٔ :كفتح البياف ،جِ.ُّٓ :
متصبل بما يعسر تقديره" .ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جّ.ُُْٓ :
استثناء
قاؿ أبك حياف" :كقد تكمَّؼ بعض أصحابنا في جعمو
ن
ن
(ُّ( إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّٕٕ :
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كاالستثناء المتصؿ "راجع إلى قكلو[ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ] إال أف يككف
األجؿ قر نيبا ،كىك المراد مف التجارة الحاضرة ،كقيؿ :ىك متصؿ راجع إلى قكلو[ :ﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ]"(ُ).
كحممو عمى االستثناء المنقطع ىك الظاىر كما قاؿ السميف الحمبي(ِ)؛ ألنيا تجارة حاضرة ،ال

تحتاج إلى استشياد ،أك كتابة.

ثانياً – قراءة عاصم:

ً
نصبت [جتارة] في ىذه القراءة؛ ألنيا خبر [ﯝ] الناقصة ،كاسميا مضمر فييا،

كاختمؼ العمماء في تقدير ىذا االسـ المضمر ،فجعمو الفراء(ّ)عمى إضمار مجيكؿ(ْ) ،كتابعو عمى

ذلؾ الطبرم(ٓ) ،نحك قكؿ الشاعر(ٔ):

أم قكـ َّ
لحروة
هلل قيكمي
ُّ

اكب أشنعا(ٖ)!
يكما ذا كك ى
إذا كاف ن

(ٕ)

يكما.
اليكـ ن
أم :إذا كاف ىك ،أم :ي
مستتر يع ػ ػكد إلى الخب ػر(ٗ) ،فػعػمى ذل ػ ػؾ
نا
ػر
كى ػ ػذا يعني أف الف ػراء جعػ ػؿ اسػ ػـ [ﯝ] ضميػ نا
يكػ ػكف التقدير في القراءة(َُ) ،إال أف تككف ىي ،أم التجارة ،كأنو قيؿ :إال أف تككف التجارةي تجارةن(ُُ).
كقد يككف ىذا الضمير المجيكؿ ،نحك قكؿ الشاعر:

(ُ( البحر المحيط ،جِ.ّٔٗ :
(ِ( الدر المصكف ،جِ.ّٕٔ :
(ّ( معاني القرآف ،جُ.ُٖٔ :
كسمي المجيكؿ؛ ألنو ال يرجع إلى مذككر ،كلـ يتقدمو ما يفسره ،كيعكد عميو ،كيقابمو
(ْ( المجيكؿ :مصطمح ككفي يطمقكنو عمى الضمير ،ي
عند البصرييف ضمير الشأف ،كالقصة ،كاألمر ،كالحديث .ينظر :المصطمح النحكم :صَُٖ ،كمصطمحات النحك الككفي ،د .عبد اهلل بف حمد
الخثراف ،دار ىجر لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،طُُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ :صٔٔ.
(ٓ( جامع البياف ،جٓ.َُٕ ،َُٔ :
(ٔ( البيت مف الطكيؿ ،كلـ ينسبو الفراء.
(ٕ( كيركل صكر ىذا البيت" :بني أسد ىؿ تعممكف ببلءنا" ،كنسبو سيبكيو إلى عمرك بف شأس .ينظر :الكتاب ،جُ ،ْٕ :كشرح كتاب
سيبكيو ،جُ ،َِّ :كشرح أبيات سيبكيو ،جُ ،ّٔ :كفيو "ذك" ،كالكشاؼ ،جُ ،ُْٓ :كالبحر المحيط ،جّ ،ُِْ :كالدر المصكف ،جِ:
فدل لبني ذىؿ بيف شيباف ناقتي" .ينظر :الحجة لمفارسي ،جِ ،ُْْ :كذكر عجزه في :جّ:
أيضا – صدره " :ن
ْٕٔ ،كجّ ،ّّٔ :كيركل – ن
ُِٓ ،كالتفسير البسيط ،جْ ،َٕٓ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،ُِِ :كالدر المصكف ،جِ .ْٕٔ :كبذلؾ يككف البيت ممفقنا مف بيتيف كما الحظ

الشيخ عبد الخالؽ عصيمة ىذا التمفيؽ مف فعؿ بعض الركاة .ينظر :المقتضب ،الحاشية رقـ (ُ) ،جْ.ٗٔ :
(ٖ( األشنع :الذم قد يش ًير شرُّه .شرح أبيات سيبكيو ،جُ.ْٔ :
(ٗ( ركح المعاني ،جّ.ُٔ :

(َُ( البحر المحيط ،جِ ،ّٔٗ :كاعراب القرآف كبيانو ،جُ.ّٕٕ :
(ُُ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ُْْ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُِٖ :كشرح اليداية ،جُ ،ُِِ :كالكشاؼ ،جُ ،ُْٓ :كمفاتيح األغاني،
ؽِ ،ُِٓ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالكتاب الفريد ،جُ ،َٔٓ :كشرح شعمة :صُٖٗ ،كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ِّٔ :كفتح القدير ،جُ،َُٓ :
كفتح البياف ،جِ ،ُّٓ :كالتحرير كالتنكير ،جّ.ُُٔ :
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طعنا فييـ ً
ً
كعناقا
تبكياف ًعفىاقىا
ىبل
أعيني
ٌ
َّ
إذا كاف ن
أم :إذا كاف األمر ،أك :إذا كاف ىك ،أم :القتاؿ كالجبلء .كىذا يعني أف الفراء جعؿ اإلضمار
(ُ)

اسما مجيكنال؛ لداللة الحاؿ عميو.
– ىنا – ن
(ِ)
أما الزجاج َّ
َّ
فقدره" :إال أف تككف المداينة تجارة
أف تككف تمؾ تجارة" ؛ ك َّ
كقدره األخفش" :إال ٍ

حاضرة"(ّ) ،فجعؿ االسـ يعكد إلى ما قبمو َّ
دؿ عميو قكلو[ :ﭕ] مف قكلو[ :ﭔﭕﭖ].

كاعترض أبك عمي الفارسي عمى ىذا التقدير ،كعمَّ ىؿ ذلؾ بقكلو" :فبل يجكز أف يككف
"التدايف" اسـ "كاف"؛ ألف حكـ االسـ أف يككف الخبر في المعنى ،كالتدايف ّّ
حؽ في ذمة المستديف،
لممديف المطالبةي بو ،فإذا كاف ذلؾ لـ يكف اسـ"كاف"؛ َّ
ألف التدايف معنى ،كالمنتصب ييراد بو العيف"(ْ).
ي

فكجو اعتراض الفارسي عمى تقدير الزجاج؛ الختبلؼ التدايف كالتجارة الحاضرة؛ ألف التدايف

معنى ،كالتجارة الحاضرة ييراد بيا العيف .كدافع السميف الحمبي عف الزجاج بقكلو" :كىذا الذم قالو
الفارسي ال يظير ِّ
أيضا – مصدر ،فيي معنى مف المعاني ال
ردا عمى أبي اسحؽ؛ ألف التجارة – ن
عيف مف األعياف ،كبيف الفارسي كالزجاج محاكرة ألمر ما"(ٓ).

ككذلؾ يمكف أف ييجاب عمى اعتراض الفارسي كما قاؿ الرازمَّ " :
بأف المداينة إذا كانت إلى
أجؿ ساعةَّ ،
صح تسميتيا بالتجارة الحاضرةَّ ،
ثكبا بدرىـ في الذمة بشرط أف تؤدم الدرىـ
فإف ىم ٍف باع ن
في ىذه الساعة كاف ذلؾ مداينة كتجارة حاضرة"(ٔ).
ككذلؾ ال يجكز عند الفارسي(ٕ)أف يككف "الحؽ" اسميا ،الذم َّ
دؿ عميو قكلو تعالى:

أف اسػ ػـ "كػ ػاف" المحذكؼ أف يي َّ
[ﭷﭸﭹﭺﭻ]؛ "ألف الحؽ ييراد بو الديف ،كذىػب إلى َّ
قدر
بأحد شيئيف:
أحدىما :أف ىذه األشياء التي ا ٍقتيصَّت مف اإلشياد كاالرتياف قد يعًم ىـ في فحكاىا "التبايع" ،فأضمر
"التبايع"؛ لداللة الحاؿ عميو ،كما أضمر؛ لداللة الحاؿ فيما حكاه (أم :سيبكيو) مف قكلو" :إذا كاف غدان
فأتًني"(ٖ).

(ُ( البيت مف الطكيؿ ،كلـ ينسبو الفراء في :معاني القرآف ،جُ ،ّّٔ ،ُٖٔ :ك ينظر  :جامع البياف ،جٓ ،َُٕ :جٔ ،ِٔٗ :كالتفسير
البسيط ،جْ ،َٕٓ ،َٓٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ْٕٔ :كالمباب ،جْ ،َِٓ :كدراسة في النحك الككفي مف خبلؿ معاني القرآف لمفراء ،د.
المختار أحمد ديرة ،منشكرات :جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية ،الجماىيرية العظمي – ليبيا ،طُُِّٕ ،ىػ ََِّ -ـ ،صِٗٔ.
(ِ( معاني القرآف ،جُ.َِٓ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّٔٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٔ :كمعاني القراءات ،جُ ،ِّٓ :كبحر العمكـ ،جُ ،ِّٖ :كحجة
القراءات :صُُٓ ،كالتفسير البسيط ،جْ ،َٓٔ ،كالتفسير الكبير ،جٕ.ُِٕ :
(ْ( الحجة ،جِ ،ُْْ :كينظر :التفسير البسيط ،جْ ،َٓٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ْٕٔ ،ّٕٔ :كالمباب ،جْ.َِٓ :
(ٓ( الدر المصكف ،جِ.ْٕٔ :
(ٔ( التفسير الكبير ،جٕ ،ُِٖ ،ُِٕ :كينظر :المباب ،جْ.َِٓ :
(ٕ( الحجة ،جِ.َْْ :
(ٖ( الكتاب ،جُ ،ِِْ :كمعاني القرآف لمفراء ،جُ ،ّّٔ ،ِّٔ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ.ُُٖ :
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واآلخر :أف يككف أضمر التجارة ،كأنو :إال أف تككف التجارة تجارة حاضرة ،كمثؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:
اكب أشنعا
يكما ذا كك ى
إذا كاف ن

شيباف ناقتي
فدل لبني ذىؿ بف
ن
ى

يكما ،فأما "التجارة" فيي تقميب األمكاؿ كتصريفيا؛ بطمب النماء
أم :إذا كاف
اليكـ ن
ي
بذلؾ"(ُ).
كقد كافؽ مكي(ِ)أبا عمي الفارسي فيما ذىب إليو ،كتقدير االسـ المضمر" :المبايعة(ّ) ،أك
(ٓ)
(ْ)
معاَّ .
كقدره آخركف" :المعاممة"(ٔ) ،أك"األمكاؿ" ،أم:
التجارة " ،كتابعيما العمماء عمى ىذيف التقديريف ن
"إال أف تككف األمكاؿ أمكاؿ تجارة"(ٕ) ،كيمزـ عمى ىذا التقدير حذؼ المضاؼ مف الخبر ،كاقامة

المضاؼ إليو مقامو ،كاألفضؿ في ىذا التقدير أف يككف لقراءة النصب كما سيأتي في سكرة النساء.
كذكر الطبرم عف بعض الناس أف يككف تقديره "الديف" عمى معنى" :إال أف يككف الديف تجارة
حاضرة" ،فزعـ صاحب ىذا التقدير أنو كاف يمزـ قارئ ذلؾ أف يق أر "يككف" بالياء ،كاعترض عمى ذلؾ
الطبرم؛ لصحة قراءة النصب مف جية اإلعراب؛ ألف "العرب إذا ذكركا مع" كاف" نكرة مؤنثنا بنعتيا أك

خبرىا أنَّثكا "كاف" مرةَّ ،
الديف"؛ ُّ
كذكركىا أخرل ،)ٖ("...كال يجكز  -عند مكي(ٗ) -أف يككف تقديره " َّ
لتقدـ
ذكره.
كبناء عمى ما َّ
تقدـ ،فإف قراءة عاصـ ثبت صحتيا مف حيث التكاتر ،كال يجكز ما ذىب إليو
الطبرم(َُ)مف أنيا شاذة ،كال يستجيز القراءة بغير قراءة الرفع؛ ألنو ال يعترض بالشاذ عمى الحجة
أجمعكا عمى قراءة الرفع ،فالطبرم أنكر ىذه القراءة مف جية التكاتر ال مف جية العربية؛ َّ
ألف لمنصب
كجينا في العربية كما كجَّو بو ىذه القراءة متاب نعا الفراء.

(ُ( الحجة ،جِ ،ُْْ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َٕٓ ،َٓٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ْٕٔ :كالمباب ،جْ.َّٓ ،َِٓ :
(ِ( الكشؼ ،جُ.ُِّ :
(ّ( الكتاب المختار ،جُ ،ُِٗ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،َّٗ :كالتبياف ،جُ.ُِّ :
(ْ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ُْْ ،كمشكؿ إعراب الفرآف ،جُِٖ ،ُ:كشرح اليداية ،ج ُ ،ُِِ :كالكشاؼ ،ج ُ.ُْٓ:

َّ
المكضح ،جُ ،ّْٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف،
(ٓ( الكشؼ كالبياف ،جِ ،ِٗٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ ،ُّٓ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،ُِِ :ك
جّ.َِْ :
(ٔ( حجة القراءات :صُُٓ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُِٗ :كالكتاب الفريد ،جُ ،َٔٓ :كتفسير القرآف الحكيـ ،جّ ،ُِٔ :كتفسير حدائؽ
الركح كالريحاف ،جْ.ُِٕ :
(ٕ( زاد المسير ،جُ ،ّّٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،َٕٔ :كشرح شعمة :صُٖٗ ،كابراز المعاني :صّٖٕ ،كفيو" :إال أف تككف األمكاؿ ذات
تجارة" ،كشرح طيبة النشر ،جِ.ِِٔ :
(ٖ( جامع البياف ،جٓ.َُٖ :
(ٗ( الكشؼ ،جُ.ُِّ :
(َُ( جامع البياف ،جٓ.َُٕ :
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ككصؼ ابف خالكيو قراءة عاصـ بأنيا ال كجو ليا(ُ) ،كضعيفة(ِ)؛ ألنو أضمر اسـ "كاف".

الداللة:

أوالً – قراءة الجميور:

المعنىٌ " :إال أف تقع تجارة حاضرة في ىذه األشياء التي ا ٍقتيصَّت ،كأمر فييا بالتكثقة بالشيادة
كاالرتياف ،فبل جناح في ترؾ ذلؾ فيو؛ ألف ما يخاؼ في بيع َّ
النساء ،كالتأجيؿ يي ٍؤ ىم ٍف في البيع يدان

بيد"(ّ).

كمجيء جممة [ﯠ] صفة ثانية ل ػ [ﯞ] ُّ
تدؿ عمى "تعميؿ الرخصة في ترؾ

الكتابة؛ ألف إدارتيا أغنت عف الكتابة"(ْ).
كىذه القراءة ُّ
يدؿ الكبلـ فييا عمى العمكـ كالشمكؿ كما يفيـ مف كبلـ أبي عمي الفارسي(ٓ)؛

يعـ ىم ٍف عميو ديف ،مف قرض ،أك شراء ،أك غير
لذلؾ قاؿ مكي" :كالرفع عمى كؿ حاؿ أعـ؛ ألنو ُّ
ذلؾ"(ٔ).

كجعؿ [ﯝ] تامة ُّ
تدؿ عمى حدكث الشيء مف دكف أف يستمر ،كاف كاف مف المحتمؿ أف
يقع مرة ثانية؛ ألف الجممة الفعمية ُّ
تدؿ عمى الحدكث ك ُّ
التجدد ،كىك األقرب إلى معنى اآلية كداللتيا؛

َّ
يدا بيد،
ا
ألف سياؽ اآلية يأمر بكتابة ىذا الديف بالتكثيؽ ،كالشيادة ،كاالرتياف؛ إال إذا كاف البيع
حاضر ن
مقبكضا ،فبل بأس بعدـ كتابتيا ،النتفاء المحذكر في تركيا ،كأما في الديف المؤجَّؿ فقد يجنح
كالثمف
ن
السمكؾ البشرم إلى عدـ كتابتو ،فيقع النزاع كالخبلؼ.

ثانيا  -قراءة عاصم:
ً
يتَّضح  -مما سبؽ  -أف العمماء اختمفكا في اسـ [ﯝ] المضمر فييا ،فمنيـ ىم ٍف جعمو

كح يس ىف إضمارىا؛ َّ
ألف التجارة تقميب األمكاؿ في البيع كالشراء كالنماء(ٕ) ،فالمعنى:
يعكد إلى "التجارة" ،ى
(ٖ)
كح يسف إضمار
"إال أف تككف التجارة تجارة حاضرة بينكـ"  ،أك يعكد إلى "التبايع ،أك المبايعة" ،ى
"التبايع"؛ ألنو تقميب األمكاؿ لمنماء ،فيك التجارة في المعنى(ٗ).

(ُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.َُٓ :
(ِ( الحجة :صَُّ.
(ّ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ّْٗ :كالتفسير البسيط ،جْ.َٓٓ :
(ْ( التحرير كالتنكير ،جّ.ُُٔ ،ُُٓ :
(ٓ( الحجة ،جِ.ّْٗ :
(ٔ( الكشؼ ،جُ.ِِّ :
(ٕ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ُْْْ :كالكشؼ ،جُ ،ُِّ :كالتفسير البسيط ،جْ ،َٕٓ :كفتح البياف ،جِ.ُّٓ :
(ٖ( الكشؼ كالبياف ،جِ ،ِٗٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ.ُّٓ :
(ٗ( الكشؼ ،جُ.ُِّ :

998

اآلية(ُ).

كمنيـ ىم ٍف جعمو يعكد إلى المداينة ،أك المعاممة ،أك األمكاؿ ،المفيكمة مف سياؽ الكبلـ في
ككؿ التقديرات السابقة في مفسّْر الضمير متقاربة في المعنى ،كأحسنيا(ِ)تقدير الزجاج ،كعميو

يككف المعنى" :إال أف تككف المداينة تجارة حاضرة"(ّ).

الديف ،مما َّ
تتحدث عف َّ
فيذا التقدير مرتبط بالسياؽ في بداية اآلية التي َّ
يدؿ عمى أف المداينة

أيضا  -عكد لمضمير عمى
إذا كانت تجارة حاضرة ،فبل حرج عمييـ بعدـ كتابتيا ،كفي ىذا التقدير – ن
ظا كرتبة ،كىك أفصح مف عكد الضمير عمى ّْ
ّْ
ظا كرتبة كا ٍف جاء في فصيح الكبلـ؛
متأخر لف ن
متقدـ لف ن
و
فحينئذ يجب كتابتيا
كما جاء في تقدير" :التجارة" ،كفيو احتراس مف أف تككف التجارة مؤجمة أك كالئة،
مثؿ الديف المؤجَّؿ ،كبذلؾ تدخؿ في عمكـ اآلية.

كميما يكف مف أمر اختبلفيـ في تقدير ىذا االسـ المضمر سكاء َّ
دؿ عميو الخبر ،أك الحاؿ،

فإف جعؿ [ﯝ] ناقصة ُّ
لتضمنيا معنى"الكينكنة" ،كالجممة
يدؿ عمى االستمرار مف غير انقطاع؛
َّ

االسمية َّ
تدؿ عمى الثبات كالدكاـ ،برفع الحرج في عدـ كتابتيا في التجارة الحاضرة ،كالعمؿ بيذه

الرخصة عمى كجو الثبات كالدكاـ ،ككتابة ىذا الديف المؤجَّؿ في التجارة المؤجمة ،كالبيع ،كالشراء،
كالقرض ،كغير ذلؾ ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

 -2قال تعالى[ :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ](ْ).
القراءة :ق أر عاصـ ،كحمزة ،كالكسائي ،كخمؼ[ :ﭴ] بالنصب ،كق أر الباقكف :بالرفع(ٓ).
التوجيو النحوي:

أوالً  -قراءة الرفع:
رً
فعت [جتارة] عمى أنيا فاعؿ [ﭳ] التامة(ٔ) ،بمعنى(ٕ)" :إال أف تقع تجارة" ،أك "إال
ي
"إال أف تكجد تجارة" ،أك "إال أف تحدث تجارة".

(ُ( ركح المعاني ،جّ.ُٔ :
(ِ( الدر المصكف ،جِ ،ّٕٔ :كالمباب ،جْ.َِٓ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ.ّٔٔ :
(ْ( سكرة النساء.ِٗ/ْ :
(ٓ( تقريب النشر :صُّٖ ،كالبدكر الزاىرة :صٖٖ.
(ٔ( ينظر :الكتاب ،جِ ،ّْٗ :كاألصكؿ ،جُ ،ِٖٖ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ٖٗ ،ٗٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ْْ :كحجة
القراءات :صُٗٗ ،كالكشاؼ ،جِ ،ُٔ :كالمكضح ،جُ.ُّْ :
(ٕ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِّٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ْْ :كجامع البياف ،جٔ ،ِٖٔ :كحجة القراءات :صُٗٗ ،كالكشؼ،
جُّٖٔ ، :كالكشاؼ ،جِ ،ُٔ :كالمكضح ،جُ ،ُّْ :كشرح المفصؿ ،جْ.ّْٔ :
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كشبو الجممة [ﭵﭶ] متعمٌقاف بمحذكؼ صفة مرفكعة ،أم :تجارة صادرة ،كفي قراءة
النصب متعمقاف بمحذكؼ صفة منصكبة ،كالمصدر المؤكؿ [ﭲ ﭳ ﭴ] في محؿ نصب
عمى االستثناء المنقطع(ُ) ،معناه" :كلكف اقصدكا ككف تجارة عف تر و
اض منكـ ،أك لكف ككف تجارة عف

تر و
منيي عنو"(ِ) ،كاالستثناء منقطع في اآلية لسببيف(ّ):
اض غير
ٍّ

أحدىما :أف التجارة لـ تندرج في األمكاؿ المأككلة بالباطؿ حتى يستثنى منيا ،سكاء أفسَّرت [ﮟ]
بغير عكض كما قاؿ ابف عباس ،أـ بغير طريؽ شرعي كما قالو غيره.

ماال مف األمكاؿ.
واآلخر :أف االستثناء إنما كقع عمى "الككف" ،ك"الككف" معنى مف المعاني ليس ن

كقيؿ :إنو متصؿ ،كالتقدير" :ال تأكمكىا؛ بسبب إال أف تككف تجارة" ،كضعَّفو العكبرم ،إذ قاؿ:

كىذا ضعيؼ؛ ألنو قاؿ[ :ﮟ] ،كالتجارة ليست مف جنس الباطؿ ،كفي الكبلـ حذؼ مضاؼ،
أم :إال في حاؿ ككنيا تجارة ،أك في كقت ككنيا تجارة "(ْ).
(ٓ)

كأجاز "شعمة ،كأبك شامة"

أف يككف الفعؿ [ﭳ] ىنا ناقص ،كالخبر َّ
مقدر ،أم:

"دائرة بينكـ"كما في سكرة البقرة ،كذلؾ في الكجو الذم أجازه الفراء.

كعمى العمكـ فإف قراءة الرفع اختيار أبك حاتـ السجستاني(ٔ).

ثانيا – قراءة النصب:
ً
ينصبت [جتارة] عمى أنيا خبر [ﭳ] الناقصة ،كاسميا مضمر فييا كما ذىب إلى

ذلؾ الفراء(ٕ) ،كجعمو بعضيـ يعكد عمى األمكاؿ ،كالتقدير :إال أف تككف األمكاؿ(ٖ) ،كاألصؿ :إال أف
تككف األمكاؿ أمكاؿ تجارة(ٗ) ،أك كما قاؿ الفارسي" :إال أف تككف األمكاؿ ذكات تجارة ،فتحذؼ
المضاؼ ،كتقيـ المضاؼ إليو مقامو"(َُ).
(ُ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِّٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ْْٗ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ُِٓ :كالتفسير البسيط ،جٔ.ْٖٔ :
(ِ( الكشاؼ ،جِ ،ُٔ :كينظر :الكتاب الفريد ،جِ ،َِٓ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ّْٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ.ٖٔٔ :
(ّ( البحر المحيط ،جّ ،ُِْ :كالدر المصكف ،جّ ،ّٔٔ :كالمباب ،جٔ ،ّّٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ُّ :
(ْ( التبياف ،جُ.ُّٓ :
(ٓ( شرح شعمة :صُٖٗ ،كابراز المعاني :ص ّٖٕ.
(ٔ( الكشؼ كالبياف ،جّ.ِِٗ :
(ٕ( معاني القرآف ،جُ.ُٖٔ :
(ٖ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ْْ :كجامع البياف ،جٔ ،ِٔٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ٖٗ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ،َُٓ :
كالحجة البف خالكيو :صَُّ ،كحجة القراءات :صُٖٗ ،كالكشؼ كالبياف ،جّ ،ِِٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،ُٗٗ :كالبحر المحيط ،جّ:
ُِْ ،كاإلتحاؼ ،جُ.َٓٗ :
(ٗ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِّْ :كشرح اليداية ،جِ ،َِٓ :كالتفسير البسيط ،جٔ ،ْٖٔ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،ِٖٓ :كالمكضح،
جُ ،ُّْ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ُُٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ّٔٔ :كالمباب ،جٔ ،ّّٕ :كركح المعاني ،جٓ.ُٓ :
(َُ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ُِٓ :كينظر :إبراز المعاني :صّٖٕ.
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كيجكز أف يفسَّر الضمير بالتجارة بعد [ﭳ] ،أم" :إال أف تككف التجارة تجارة"(ُ)،
كالتقدير األكؿ أحسفُّ ،
لتقدـ ذكر األمكاؿ(ِ) ،ككاف ذلؾ أكلى؛ لينتظـ بعض الكبلـ ببعض(ّ) ،ككذلؾ
"اإلضمار قبؿ الذكر ليس بقكم كا ٍف كاف جائ انز"(ْ).
كيجكز أف يككف التقدير" :إال أف تككف المعاممة تجارة"(ٓ).

كالمصدر المؤكؿ[ :ﭲﭳﭴ] في محؿ نصب عمى االستثناء المنقطع

(ٔ)

كما في

قراءة الرفع.

كاختار ىذه القراءة أبك عبيد(ٕ) ،كىذا مخالؼ الختياره(ٖ) ،ككذلؾ رجحيا ابف جرير الطبرم،

كذىب إلى َّ
أف قراءة النصب أعجب إليو مف قراءة الرفع؛ لقكة النصب مف كجييف(ٗ):

أحدىماَّ :
ذكر مف األمكاؿ.
أف في [ﭳ] نا
ذكر منيا ،ثـ أ ً
فصيحا في كبلـ العرب
يفردت ب ػ"التجارة" ،كىي نكرة ،كاف
واآلخرَّ :أنو لك لـ تي ٍج ىع يؿ فييا نا
ن
النصب إذ كانت مبنية عمى اسـ كخبر ،فإذا لـ يظير معيا إال نكرة كاحدة ،نصبكا كرفعكا ،كما قاؿ
الشاعر:

طعنا بينيـ ً
كعناقا *
* إذا كاف ن
كبعد ىذا التكجيو لقراءة النصب ،ال يجكز استبعاد النحاس ليذه القراءة مف حيث المعنى

فأما المعنى َّ
فإف ىذه التجارة المكصكفة
كاإلعراب ،إذ قاؿ" :النصب بعيد مف جية المعنى كاإلعرابَّ ،
أما اإلعراب فيكجب الرفع؛ َّ
ألف [ﭲ] ىنا في
ليس فييا أكؿ األمكاؿ بالباطؿ ،فيككف النصب؛ ك َّ
مكضع نصب؛ ألنيا استثناء ليس مف األكؿ ،ك [ﭳ] كصمتيا ،كالعرب تستعمميا ىنا بمعنى
يد ،كال يكاد النصب ييعرؼ"(َُ).
"كقع" ،فيقكلكف :جاءني القكـ إال أف يككف ز ه

(ُ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ُِٓ :كالكشاؼ ،جِ ،ُٔ :كالبياف ،جُ ،ُِٓ :كالكتاب الفريد ،جِ ،َِٓ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ّْٗ :كتمييد
القكاعد ،جٓ ،ُِِٗ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ُّ :
(ِ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ِّْ :
(ّ( الكشؼ ،جُ.ّٖٔ :
(ْ( التفسير البسيط ،جٔ ،ْٖٔ :كينظر :التفسير الكبير ،جَُ.ِٕ :
(ٓ( التبياف ،جُ ،ُّٓ :كالكتاب الفريد ،جِ.َِٓ :
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ُِٓ :كينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِّْ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،ِٖٓ :كالبياف ،جُ ،ُِٓ :كاالستغناء في
االستثناء ،شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف القرافي (تْٖٔىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ :صِٓٗ – ِٕٗ ،ِْٓ ،ِْْ ،كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ُّ :
(ٕ( إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ْْٗ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،ِِٗ :كالدر المصكف ،جّ.ّّٔ :
(ٖ( البحر المحيط ،جّ.ُِْ :
(ٗ( جامع البياف ،جٔ.ِٔٗ :
(َُ( إعراب القرآف ،جُ.ْْٗ :
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كخبلصة استبعاده ليذه القراءة مف حيث المعنى؛ ألف التجارة ليست مف أكؿ الماؿ بالباطؿ،
كمف حيث اإلعراب؛ ألف االستثناء منقطع.
كيبدك َّ
مكيا إلى أف يقكؿ" :كاألكثر في كبلـ العرب أف
أف َّ
نص النحاس السابؽ ىك الذم دفع ن

تيستعمؿ "إال أف يككف" في االستثناء لغير ضمير منيا عمى معنى أال يحدث أك يقع"(ُ).
فاستبعاد النحاس ليذه القراءة غير يمسمَّـ بو لصحة تكجيو ىذه القراءة معنى بإضمار
"األمكاؿ"؛ ُّ
لتقدـ ذكر األمكاؿ(ِ) ،كاعرنابا عمى االستثناء المنقطع.
كقد فيـ مف كبلـ سيبكيو(ّ) َّ
أف قراءة الرفع أرجح" ،كانما رجح الرفع لعدـ اإلضمار معو ،ككأف
(ْ)

مراد سيبكيو في قكلو :كبعضيـ ينصب عمى كجو النصب في (ال يككف)

أف النصب إنما يككف عمى

الخبرية ،كاالسـ مضمر في [ﭳ] في [ﭱﭲ ﭳ] ىي أداة استثناء كما َّ
أف (ال يككف)
أداة استثناء ،إذ ال يتأتى ذلؾ فييا"(ٓ).
كيبدك َّ
أف العمماء يرجّْحكف بيف استعماؿ "كاف" تامة كناقصة بعد االستثناء ،كاألكثر أنيا
تستعمؿ تامة في كبلـ العرب كما قاؿ مكي؛ لذلؾ قاؿ ابف عطية" :كىما قكالف قكياف ،إال أف تماـ
"كاف" يترجَّح عند بعض؛ ألنيا صمة ل ػ [ﭲ] ،فيي محطكطة عف درجتيا إذا كانت سميمة مف صمة
كغيرىا ،كىذا ترجيح ليس بالقكم ،كلكنو حسف"(ٔ) .كعقٌب أبك حياف عمى النص السابؽ بقكلو:

"كيحتاج ىذا الكبلـ إلى نكر ،كلعمو نقص مف النسخة شيء يتَّضّْح بو ىذا المعنى الذم أراده"(ٕ).

كميما يكف مف أمر فإف قراءة النصب قكية؛ لذلؾ قاؿ مكي" :كلكال إجماع الحرمييف عمى
قراءة الرفع كغيرىما ،لكاف االختيار النصب ،لمطابقة آخر الكبلـ مع أكلو"(ٖ).

(ُ( اليداية ،جِ ،ُِٖٗ :كينظر :البحر المحيط ،جّ ،ُِْ :كالدر المصكف ،جّ ،جّ ،ْٔٔ :كقاؿ محقؽ الكتاب :د .أحمد الخراط ،في
الحاشية رقـ (ُ)" :لـ أجد ىذا القكؿ في المشكؿ كالكشؼ".
(ِ( االستغناء في االستثناء :صْٔ.
(ّ( الكتاب ،جِ ،ّْٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ.ٗٓ :
(ْ( كقيؿ " :مراد سيبكيو أف الضمير الذم في (يككف) يمزـ إفراده كتذكيره ،كما أنو كذلؾ في (ال يككف) المستثنى بيا ،كىذا ال يمكف حمؿ اآلية

ألف (تككف) فييا مؤنثة إال أف يقاؿَّ :
الكريمة عميو؛ َّ
إف قكؿ سيبكيو :كبعضيـ ينصب ...إلخ ،ال يعكد إلى اآلية الكريمة إنما يعكد إلى المثاؿ
يد ،كفيو نظر" .تمييد القكاعد ،جٓ.ُِِٗ :
الذم مثؿ بو أكال ،كىك قكلو:
ً
أتكني إال أف يككف ز ه
قاؿ السيرافي" :فالتقدير إال أف تككف األمكاؿ تجارة ،كيجكز في العربية :إال أف يككف تجارة ،عمى معنى :إال أف يككف بعضيا تجارة ،كما يقكؿ:
يدا" .شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ٗٓ :
أتاني القكـ إال أف يككف ز ن
(ٓ( تمييد القكاعد ،جٓ.ُِِٗ :
(ٔ( المحرر الكجيز ،جِ.ِٖٓ :
(ٕ( البحر المحيط ،جّ.ُِْ :
(ٖ( الكشؼ ،جُ.ّٖٔ :
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الداللة:

أوالً – قراءة الرفع:

و
َّ
حينئذ"(ِ).
فيحؿ لكـ أكميا
المعنى" :إال أف تكجد تجارة ،أك تقع تجارة(ُ) ،عف تراض منكـ،
كخص اهلل  -عز كجؿ  -التجارة بالذكر؛ ألف أسباب الرزؽ أكثرىا متعمّْؽ بيا(ّ) ،كأكفقيا لذكم
َّ

المركءات(ْ).

كجعؿ [ﭳ] تامة ُّ
يدؿ عمى حدكث الشيء مف دكف أف يستمر ،كاف كاف مف المحتمؿ
أف يقع مرة ثانية؛ ألف الجممة الفعمية ُّ
تدؿ عمى الحدكث ك ُّ
التجدد ،كىك األقرب إلى معنى اآلية كداللتيا،

إذ إ َّف سياؽ اآلية ينيى عف أكؿ األمكاؿ بالباطؿ ،كالسعي كراء إماتتو في سمكؾ البشرية؛ ألف النفس
أمارة بالسكء ،فجاءت اآلية لمعالجة ىذا السمكؾ البشرم ،حيف يجنح ىذا السمكؾ نحك الباطؿ كالطمع،
َّ

ألكؿ أمكاؿ الناس بما لـ تبحو الشريعة ،نحك" :السرقة ،كالخيانة ،كالغضب ،كعقكد الربا"(ٓ)،

كالرشا"(ٔ) ،فبل يككف أكؿ األمكاؿ عف طيب
"كشيادة الزكر ،الحمؼ الكاذب ،كجحد الحؽ ،كنحك ذلؾ ُّ
نفس.

ثانياً – قراءة النصب:

َّ
المعنى" :إال أف تككف األمكاؿ التي تأكمكنيا بينكـ تجارة ،عف تر و
فيحؿ لكـ ىنالؾ
اض منكـ،

أكميا"(ٕ) ،كجػعػ ػؿ [ ﭳ] نػاقص ػة يػ ػ ُّ
دؿ عػمى االسػتػم ػرار م ػػف غي ػػر انقط ػػاع؛ َّ
ألني ػ ػػا تتضمػػف
معن ػى "الكينكنة" ،كالجممة االسمية ُّ
تدؿ عمى الثبات كالدكاـ ،فيككف النيي عف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ
بشكؿ دائـ ،كأكميا بالتراضي.

 -3قال تعالى[ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀](ٖ).
القراءة:
ق أر نافع ،كأبك عمرك ،كعاصـ ،كالكسائي ،كيعقكب ،كخمؼ[ :ﮦ] بالياء عمى التذكير،

(ُ( الكشؼ كالبياف ،جّ ،ِِٗ :كمعالـ التنزيؿ،جِ ،ُٗٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ.ُُٓ :
(ِ( جامع البياف،جٔ.ِٖٔ :
(ّ( الكشاؼ ،جِ ،ُٔ :كالبحر المحيط ،جّ.ُِْ :
(ْ( أنكار التنزيؿ،جُ ،ّْٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ ،ٖٔٔ :كركح المعاني ،جٓ.ُٓ :
(ٓ( الكشاؼ ،جِ.ُٔ :
(ٔ( تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٔ.ّْ :
(ٕ( جامع البياف ،جٔ.ِٔٗ :
(ٖ( سكرة األنعاـ.ُْٓ/ٔ :
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و[ﮧ] بالنصب ،كق أر ابف كثير ،كحمزة[ :ﭱ] بالتاء عمى التأنيث ،ك[ﮧ] بالنصب،
كابف عامر ،كأبك جعفر[ :ﭱ] بالتاء عمى التأنيث ،ك[ َموــتَـة] بالرفع(ُ) ،ككميـ يخفّْفكف الياء في
[موــتـة] َّإال أبا جعفر فإنو ّْ
يشددىا حسب مذىب(ِ).
التوجيو النحوي:

أوًال  -قراءة نافع ،وأبو عمرو ،عاصم ،والكسائي ،ويعقوب ،وخمف:

ينصبت [ﮧ]؛ ألنيا خبر[ﮦ] الناقصة ،كاسميا ضمير َّ
مذكر يعكد إلى[ﮠ]
المتقدـ(ّ) ،فيك اسـ مجيكؿ  -حسب مذىب الفراء(ْ) كالككفييف  ،-أم :أنو يي َّ
ّْ
قدر حسب السياؽ في
الجممة؛ لذلؾ َّ
ذكركا [ﮦ] لتذكير المضمر في[ﮦ].

(ٓ)
َّ
تقدير آخر عف األصمعي نقمو
أيضا  -نا
كقدره النحاس" :إال أف يككف المأككؿ ميتة"  ،كنقؿ – ن
عف اإلماـ نافع بف أبي نعيـ" :إال أف يككف ذلؾ ميتة"(ٔ) ،كىذاف التقديراف ذكرىما "أبك زرعة"(ٕ)،

(ٖ)
اسما آخر،
"كمكي ،كالعكبرم"  ،كتقدير االسـ "ذلؾ" ذىب إليو كثير مف العمماء ،كلكنيـ يبدلكف منو ن
المحرـ"(ٗ) ،أك"ذلؾ الشيء المحرـ"(َُ) ،أك"ذلؾ الطعاـ"(ُُ).
نحك" :ذلؾ
َّ

(ُّ)
(ُِ)
أما
أف يككف
َّ
المحرـ ميتة"  ،كاليو ذىب أبك حياف ؛ ك َّ
كقدره األزىرم" :إال ٍ
(ُٓ)
أف يككف المضمر مؤنثنا ،كما في قراءة
إلى أف التقديرَّ " :إال أف يككف المكجكد ميتةن"  ،ككذلؾ أجاز ٍ
ابف كثير ،كحمزةَّ ،إال أنو َّ
ذكر الفعؿ لما َّ
تقدـ ،كأيَّد ذلؾ بما ركل عف أبي عمرك أنو ق أر بالتاء

(ُ( سراج القارئ :صَِّ ،كالنشر ،جِ ،ِٔٔ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ِِّ ،ِِّ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ّٕ :كالبدكر الزاىرة :صُِٔ.
(ِ( تقريب النشر :صُِٖ.ُْٓ ،
(ّ( جامع البياف ،جٗ ،ّٕٔ :كالكتاب المختار ،جُ ،ِٗٓ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ّٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ُْٖ :
(ْ( ينظر :معاني القرآف ،جُ ،ّّٔ -ُّٔ ،ُٖٔ :كجامع البياف ،جٗ.ّٔٔ :
(ٓ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َُّ :كينظر :بحر العمكـ ،جُ ،ُِٓ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ْٗٔ :كالبياف ،جُ ،ّْٕ :كمفاتيح
األغاني ،ؽِ ،ُْٕ :كالتفسير الكبير ،جُّ ،َِّ :كشرح شعمة :صِّٕ.
(ٔ( جامع البياف ،جٗ ،ّٕٔ :كىذا التقدير ذىب إليو الطبرم.

ىف الزجاج لـ َّ
(ٕ( حجة القراءات :صِٕٔ ،كنسب أبك زرعة ىذيف التقديريف إلى الزجاج  ،كلـ أجد ذلؾ في معاني الزجاج؛ أل َّ
يتحدث عف ىذه
القراءات الثبلث .ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جِ.َُّ ،ََّ :
(ٖ( مشكؿ إعراب القرآف،جُ ،ُّّ :كالتبياف ،جُ ،ْٓٓ :كالدر المصكف ،جٓ ،ُٖٗ :كالمباب ،جٖ ،ْْٖ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(ٗ( المكضح ،جُ ،ُِٓ :كالدر المصكف ،جٓ ،ُٖٗ :كالمباب ،جٖ ،ِْٖ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(َُ( فتح القدير ،جِ ،ُِْ :كفتح البياف ،جْ.ِّٔ :
(ُُ( إرشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِٕٗ :فتح القدير ،جِ ،ُِْ :كركح المعاني ،جٖ ،ْْ :كفتح البياف ،جْ.ِّٔ :
(ُِ( معاني القراءات ،جُ.ّّٗ :
(ُّ( البحر المحيط ،جْ.ِِْ :
(ُْ( الحجة ،جّ.ِْْ :
(ُٓ( الكشؼ ،جُ ،ْٓٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ِْٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ْٗٔ :كالمكضح ،جُ ،ُِٓ :كالتفسير الكبير ،جُّ،َِّ :
كفتح الكصيد ،جّ ،ُٖٗ :كشرح شعمة :صِّٕ ،كابراز المعاني :صْٕٔ ،كشرح طيبة النشر ،جِ.ُِّ :
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كالياء(ُ)َّ ،
كقدره البغكم ،كابف عطية" :إال أف يككف المطعكـ ميتة"(ِ) ،كال يبعد عنو تقدير البيضاكم(ّ):
أما الزمخشرم َّ
المحرـ ميتة"(ْ).
أف يككف الشيء
"الطعاـ" ،ك َّ
َّ
فقدره" :إال ٍ
ثانيا  -قراءة ابن كثير وحمزة:
ً

أف يعكد إلى
نصبت [ﮧ]؛ ألنيا خبر[ﭱ] الناقصة ،كاسميا مضمر فيياَّ ،
إما ٍ

محرما" ،ك َّأنث الفعؿ لتأنيث الخبر(ٓ).
"المأككؿ" ،أك " ن
كىذا االسـ المضمر عند الفراء اسـ مجيكؿ(ٔ)يتـ تقديره حسب سياؽ الجممة ،ك ّْأنث الفعؿ
[ﭱ]؛ لتأنيث الخبر[موــتـة] ،كما ييقاؿ" :إنيا ذاىبة جاريتؾ ،كانو ذاىبة جاريتؾ"(ٕ)ّْ ،
فتذكر
المجيكؿ مرة ،كيؤنث مرة أخرل؛ لتأنيث االسـ الذم بعده.

َّ
أف يككف المأككلة ميتة"(ٖ) ،كال يبعد عنو تقدير االسـ "المطعكمة"(ٗ)،
كقدره النحاس" :إال ٍ
أك "الطعمة"(َُ) ،فيي بمعنى كاحد؛ َّ
ألف معنى الطاعـ :اآلكؿ(ُُ).

أف تككف العيف(ُِ)،
ك َّ
أما أبك عمي الفارسي فذىب إلى أنو "محمكؿ عمى المعنى ،كأنو قاؿٌ :إال ٍ
أك النفس ،أك الجثة ميتة ،أال ترل َّ
المحرـ" ال يخمك مف جكاز العبارة عنو بأحد ىذه األشيػ ػاء؟"(ُّ)،
أف " َّ

فعمى ذلػ ػؾ َّأنث [ﭖ] ،كاسػميػ ػا َّ
مذك ػر يع ػ ػكد عمى [ﮠ]؛ لت ػأنيث خب ػره ،كى ػ ػك [موــتـة](ُْ)،
كتابعو عمى ذلؾ العمماء(ُٓ).
(ُ( السبعة :صِِٕ.
(ِ( معالـ التنزيؿ ،جّ ،ُٖٗ :كالمحرر الكجيز ،جّ.ُْٖ :
(ّ( أنكار التنزيؿ ،جُ.ِْٓ :
(ْ( الكشاؼ ،جِ ،َْٔ :كالكتاب الفريد ،جِ ،َُٕ :كركح المعاني ،جٖ.ْْ :
(ٓ( الدر المصكف ،جٓ ،ُٕٗ :كاإلتحاؼ ،جِ.ّٕ :
(ٔ( معاني القرآف ،جُ.ّّٔ -ُّٔ ،ُٖٔ :
(ٕ( معاني القرآف ،جُ ،ُّٔ :كينظر :جامع البياف ،جٗ.ّٔٔ :
(ٖ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َُّ :كينظر :اليداية ،جّ ،ِِِّ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُّّ :كالبياف ،جُ ،ّْٕ :كالتبياف ،جُ:
ْٓٓ ،كالكتاب الفريد ،جِ ،َُٕ :كشرح شعمة :صِّٕ ،كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(ٗ( المحرر الكجيز ،جّ.ُْٖ :
(َُ( شرح شعمة :صِّٕ.
(ُُ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ ،ُِّ :كالتحرير كالتنكير ،جٖ.ُّٕ :
(ُِ( الكتاب الفريد ،جِ.َُٕ :
(ُّ( الحجة ،جّ.ِّْ :
(ُْ( المساعد ،جّ ،َّٕ :كتمييد القكاعد ،جٗ ،ِْْٔ :كىمع اليكامع ،جٔ.ْٔ :
(ُٓ( الكشؼ ،جُ ،ْٓٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ِْٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ْٗٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ُٖٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ:
ُٕٓ ،كالمكضح ،جُ ،ُُٓ :كالتفسير الكبير ،جُّ ،َِّ :كشرح شعمة :صِّٕ ،كابراز المعاني :صْٕٔ ،كرمكز الكنكز في تفسير
القرآف العظيـ ،عز الديف بف عبد الرازؽ بف رزؽ اهلل الرسعني (ت ُٔٔىػ) ،تحقيؽ :أ.د .عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ،مكتبة األسدم
لمنشر كالتكزيع ،مكة المكرمة ،طُُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ ،جِ ،ّٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ ،ُِّ :كالمباب ،جٖ ،ّْٖ :كفتح القدير،
جِ ،ُِْ :كفتح البياف ،جْ.ِّٔ :
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(ُ)
المحرمة ميتة"(ِ).
أف تككف
َّ
كيجكز أف يككف التقدير "المحرمة"  ،أم" :إال ٍ
كذىب السخاكم إلى َّ
أف تككف األنعاـ ميتة"(ّ) ،كىذا التقدير – عنده  -أحسف
أف تقديره" :إال ٍ

أف تككف الجثة أك النفس ميتة".
مف تقديرىـ" :إال ٍ
ثالثًا  -قراءة ابن عامر وأبي جعفر:
كفي رفع [موــتـة] كجياف:

أحدىما :أنيا فاعؿ تككف التامة ،عمى معنى الكقكع كالحدكث ،كأَّىنث الفعؿ؛ ألف [موــتـة] مؤنث(ْ).
قاؿ الفراء" :ككذلؾ "يككف" في كؿ االستثناء ،ال تحتاج إلى فعؿ(ٓ) ،أال ترل أنؾ تقكؿ :ذىب
الناس إال أف يككف أخاؾ ،كأخكؾ .كانما استغنت "كاف" ك"يككف" عف الفعؿ كما استغنى ما بعد "إال"
عف فعؿ "يككف" لبلسـ"(ٔ).

واآلخــر :أنيػػا اسػػـ "تكػػكف" الناقصػػة ،كالخبػػر محػػذكؼ ،تقػػديرهَّ " :إال أف يكػػكف ىنػػاؾ ميت ػةه" ،كىػػذا الكجػػو
مستندا في ذلؾ عمى ما ذىب إليو األخفش في قكلو تعالى[ :ﭹﭺ ﭻ
أجازه السميف الحمبي(ٕ)،
ن
ﭼ ﭽ ﭾ](ٖ) ،إذ جعػػؿ [ﯩ] أك [ﯜ] ناقصػػة فػػي ق ػراءة ىمػ ٍػف ق ػ أر بالتأنيػػث كالتػػذكير،
كرف ػػع [ َموــ َتــــة] (ٗ) ،كجع ػػؿ الخب ػػر مح ػػذكفنا ،كتق ػػديره" :كا ٍف تى يك ػ ٍػف ميتػ ػةه ف ػػي بطكني ػػا"(َُ) ،كاس ػػتبعد أب ػػك

ما ذىب إليو األخفش.

كىذه القراءة قد ثبت تكاترىا ،كال يجكز ُّ
ردىا ،فاستشكميا بعض العمماء كفي مقدمتيـ الفراء؛
و
َّ
أف أجاز أف يككف في[موــتة] كجياف :الرفع ،كالنصب ،كلكنو قاؿ" :كال يصمح
فردىا لسبب كاه ،بعد ٍ
(ُ( حجة القراءات :صِٕٔ.
(ِ( تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٗ.ُِّ :
(ّ( فتح الكصيد ،جّ ،ُٖٗ :كابراز المعاني :صْٕٔ.
(ْ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ِْْ ،ِّْ :كحجة القراءات :صِٕٔ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ِٗٔ ،ِٗٓ :كالكشؼ ،جُ ،ْٕٓ :كشرح
اليداية ،جِ ،ِْٗ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ْٕٓ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ُٕٓ :كالمكضح ،جُ ،ُُٓ :كالبياف ،جُ ،ّْٕ :كالكتاب
الفريد ،جِ.َُٕ :
(ٓ( يقصد بالفعؿ – ىنا  : -الخبر .ينظر :المصطمح النحكم :صُٖٔ ،كمصطمحات النحك الككفي :صّٓ ،كدراسة في النحك الككفي:
صِٖٓ.ِٖٔ ،
(ٔ( معاني القرآف ،جُ ،ُّٔ :كينظر :جامع البياف ،جٗ ،ّٕٔ ،ّٔٔ :كمعاني القراءات ،جُ.ّّٗ :
(ٕ( الدر المصكف ،جٓ ،ُٕٗ :كالمباب ،جٖ ،ّْٖ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(ٖ( سكرة األنعاـ.ُّٗ/ٔ :
(ٗ( ق أر ابف عامر ،كأبك جعفر :بتأنيث الفعؿ ،كابف كثير :بتذكير الفعؿ ،كرفع [ميتة] ،كشعبة :بتأنيث الفعؿ ،كنصب [ ميتةى] ،كالباقكف:
بتذكير الفعؿ ،كنصب [ ميتةن] .ينظر :تقريب النشر :صُْٓ ،كاإلتحاؼ ،جِ ،ّٓ :كالبدكر الزاىرة :صُِٓ.
(َُ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ُّْ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ََُ :كمشكؿ إعراب القرآف  ،جُ ،َُّ :كاليداية ،جّ،َِِٓ :
كالدر المصكف ،جٓ ،ُٖٔ :كالمباب ،جٖ.ْْٔ :
(ُُ( البحر المحيط ،جْ.ِّٓ :
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ألف "الدـ" منصكب ّْ
الرفع في القراءة؛ َّ
بالرد عمى "الميتة" ،كفيو ألؼ تمنع مف جكاز الرفع"(ُ).

منصكبا عمى مرفكع ،كسبيؿ المعطكؼ
فكجو اعتراض الفراء عمى ىذه القراءة؛ "ألنو عطؼ
ن

سبيؿ المعطكؼ عميو"(ِ) ،أمَّ :
أف [ﮩﮪ] معطكؼ عمى [موــتة] ،كىذا ال يجكز.

كتابعػ ػو عمى ذلػ ػؾ الطبرم(ّ) ،فكصفيػ ػا بأنيػ ػا في ىػ ػ ػذا المكضع غيػ ػر صكاب ،كاف كانػ ػت في

(ْ)
أما
العربية غير خطأ ،كذىب ابف خالكيو إلى أف الرفع ردمء ،كا ٍف كاف جائزة في العربية ،ك ٌ
العكبرم(ٓ) فذىب إلى أف الرفع ضعيؼ.

كخّْرجت عمى َّ
أف [ﮩﮪ] معطكؼ عمى
كحجة أكلئؾ العمماء كاىية ،كالقراءة جائزة ،ي
المصدر المؤكؿ [ﭛﭜ]؛ ألنو في محؿ نصب عمى االستثناء(ٔ)المنقطع(ٕ)أك المتصؿ(ٖ)عمى
(َُ)
(ٗ)
مسفكحا"(ُُ).
دما
دما
ن
ن
مسفكحا"  ،أك "إال كجكد ميتة أك ن
خبلؼ  ،كالتقدير" :إال ككف ميتة أك ن
الداللة:

أوًال -القراءة األولى (نافع ،وأبو عمرو:)...،
يتَّضح  -مما سبؽ  -عند التكجيو النحكم ليذه القراءة َّ
أف العمماء اختمفكا في تقدير االسـ
قدركه راجح ،كمتقارب في المعنىُّ ،
يدؿ عميو ما َّ
المضمر ،كجميع ما َّ
تقدـ مف سياؽ الكبلـ ،كيبدك
 كاهلل أعمـ َّ -كم عف اإلماـ نافع ،كىك اختيار
أف أرجحيا تقدير المضمر باسـ اإلشارة "ذلؾ" ،فيك مر ّّ

الطبرم(ُِ) عند ترجيحو ليذه القراءة عمى غيرىا ،فيي الصكاب عنده ،كا ٍف كنا نقكؿ :كميا صكاب
كمتكاترة ،كىذا التقدير ذىب إليو كثير مف العمماء ،مع اختبلفيـ الطفيؼ في البدؿ مف اسـ اإلشارة،
فعمى ذلؾ يككف المعنى في ىذه القراءة مف خبلؿ الجمع بيف التقديرات السابقة" :قؿ يا محمد لكفار

أف يككف "ذلؾ الشيء
محرنما عمى ّْ
شيئا َّ
مكة ال أجد فيما أكحاه اهلل إل َّي مف القرآف ن
أم إنساف إال ٍ
كنجس؛ لتعكده
مصبكبا ،أك أف يككف لحـ خنزير ،فإنو قذر
سائبل
َّ
دما ن
ن
ه
المحرـ ،أك ذلؾ الطعاـ ميتةن أك ن
(ُ( معاني القرآف ،جُ.َّٔ :
(ِ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ.َُّ :
(ّ( جامع البياف ،جٗ.ّٕٔ :
(ْ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ُِٕ :
(ٓ( التبياف ،جُ ،ْٓٓ :كالدر المصكف ،جٓ ،ُٕٗ :كالمباب ،جٖ ،ّْٖ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(ٔ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َُْ ،َُّ :كالمحرر الكجيز ،ج ،ُْٖ :كالدر المصكف ،جٓ.ُٖٗ ،ُٕٗ :
(ٕ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُّّ :كالبحر المحيط ،جْ ،ِِْ :كفتح البياف ،جْ.ِّٔ :
(ٖ( التبياف ،جُ.ْٓٓ :
(ٗ( ينظر :الدر المصكف ،جٓ ،ُٗٔ ،ُٗٓ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ُْٖ :
(َُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،َُْ :كالكتاب الفريد :جِ.ُُٕ :
(ُُ( كشؼ المشكبلت ،جُ ،ْٕٓ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ِْٓ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِٕٗ :كعناية القاضي ،جْ ،ُِّ :كالفتكحات
اإلليية ،جِ ،َُٕ :التحرير كالتنكير ،جٖ ،َُْ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٗ.ُِّ :
(ُِ( جامع البياف ،جٗ.ّٕٔ :
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أكؿ النجاسات ،أك يككف المذبكح فسقنا ،كىك ما ذبح لؤلصناـ كاألكثاف ،فى ىم ٍف اضطر إلى أكؿ شيء مف
التمذذ بأكميا بدكف ضركرة ،كال و
باغ ،أم :غير قاصد ُّ
عاد،
إف كاف غير و
ىذه المحرمات ،فبل إثـ عميو ٍ
أم :مجاكز قدر الضركرة التي تدفع عنو اليبلؾ ،فاهلل غفكر رحيـ"(ُ).

ألف [ﮚﮛ] ي ػ ػ ُّ
كم ػ ٍف ق ػ َّدر "المكج ػكد" حم ػؿ الك ػبلـ عمى المف ػظ؛ َّ
دؿ عمى نفي المكجػ ػكد(ِ)،
ى
محرما عمى طاعـ يطعمو إال أف يككف المكجكد ميتةن،
إلي
أجد فيما أكحي َّ
كالتقدير :قؿ :يا محمد ،ال ي
ن
أك كذا ،أك كذا ،فإنو رجس"(ّ).

ثانيا  -قراءة ابن كثير ،وحمزة:
ً
َّ
تقدـ َّ
أف العمماء اختمفكا في تقدير االسـ المضمر ،فمنيـ ىم ٍف جعمو يعكد عمى "المأككؿ" ،كمنيـ
ىم ٍف جعمو يعكد عمى[ﮠ] ،كجميع ما َّ
 كاهللقدركه متقارب في المعنى ،كراجح ،كيبدك

حمبل عمى المعنى ،كىك:
أعمـ  -أرجحيا تقدير الفارسي ،الذم جعؿ فيو تأنيث الفعؿ؛ لتأنيث الخبر ،ن
أف تككف العيف ،أك النفس ،أك الجثة ميتة" ،كىذا التقدير ذىب إليو كثير مف العمماء كما َّ
تقدـ،
"إال ٍ
كفيو إثراء لمغة.
ثالثاً – قراءة ابن عامر ،وأبي جعفر:
(ٓ)
(ْ)
أف تكجد ميتة"(ٔ).
أف تحدث ميتةه"  ،أك "إال ٍ
أف تقع ميتة  ،أك ٍ
المعنى" :إال ٍ
كجعؿ [ﭹ ] في ىذه القراءة تامة يدؿ عمى حدكث الشيء مف دكف أف يستمر ،كاف كاف

مف المحتمؿ أف يقع مرة ثانية؛ َّ
ألف الجممة الفعمية تدؿ عمى الحدكث كالتجدد ،إذ قد يحدث ىذا األمر؛
فيمجأ الناس إلى ما حرـ اهلل مضطريف في القحط كالجدب أك الككارث ،كيؤيده قكلو تعالى في آخر

اآلية[ :﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀] ،كاهلل أعمـ بالصكاب.
 -4قال تعالى[ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴](ٕ).
القراءة :ق أر ابف عامر[ :ﯜ] بالتاء عمى التأنيث ،ك[ﯬ] بالرفع ،كق أر الباقكف[ :ﮭ] بالياء
عمى التذكير ،ك[ﮯ] بالنصب(ٖ).

(ُ( صفكة التفاسير ،جُ( ّْٗ :بتصرؼ يسير).
(ِ( رمكز الكنكز ،جِ.ّٓ :
(ّ( الكشؼ ،جُ.ْٓٔ :
(ْ( معالـ التنزيؿ ،جّ.ُٖٗ :
(ٓ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ِْْ ،ِّْ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ْٗٔ :كالتفسير الكبير ،جُّ ،َِّ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٕ.ُِّ :
(ٔ( الدر المصكف ،جٓ ،ُٖٗ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ّٕ :المباب ،جٖ ،ّْٖ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.َُٕ :
(ٕ( سكرة الشعراء.ُٕٗ/ِٔ :
(ٖ( سراج القارئ :صَِٗ ،كالنشر ،جِ ،ّّٔ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ْٖٔ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُِّ ،َِّ :كالبدكر الزاىرة :صِْٔ.
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التوجيو النحوي:

أوالً – قراءة الجميور:

المصدر المؤكؿ [ﮰﮱ] في محؿ رفع اسـ [ﯜ] ،ك[ﮯ] خبرىا َّ
مقدـ(ُ) ،كالتقدير:

ألف المصدر المؤكؿ "العمـ" َّ
"أك لـ يكف ليـ عمـ عمماء بني إسرائيؿ آية ليـ"(ِ)َّ ،
كذكر الفعؿ؛ َّ
مذكر(ّ).

كىذه القراءة جاءت عمى أساس أنو إذا اجتمع معرفة كنكرة في باب "كاف" ،جعمت االسـ

معرفة ،كالخبر نكرة ،فيي عمى األصؿ الجارم مع يسنف العربية(ْ).
ثانيا  -قراءة ابن عامر :كفي رفع [ﯬ] خمسة أكجو(ٓ):
ً

أحدىا :اسـ [ﯜ] ،كالمصدر المؤكؿ [ﮰﮱ] خبرىا ،كالتقدير" :أكلـ تكف ليـ آيةه ًعٍم ىـ بني
إسرائيؿ"(ٔ).

كىذا الكجو أجازه الفراء(ٕ) ،كالزجاج(ٖ) ،ككافقيما عميو العمماء(ٗ) ،كلكف ييعترض عميو؛ ألنو جعؿ االسـ
أف يجعؿ المعرفة اسـ "كاف"،
نكرة ،كالخبر معرفة ،كالصحيح أنو إذا اجتمعت معرفة كنكرة ،اختير ٍ
كالنكرة خبرىا ،كال يجكز ذلؾ إال في ضركرة الشعر(َُ) ،نحك قكؿ الشاعر القطامي:
(ُُ)
مكقؼ ً
فيؾ الكداعا
ؾ
ضباعا
قبؿ
ُّ
كال ي ي
ًقفي ى
ه
التفرؽ يا ي

(ُ( معاني القرآف لمفراء ،جِ ،ِّٖ :كمعاني القرآف لؤلخفش ،جِ ،ِْٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جْ ،َُُ :كاعراب القراءات السبع كعمميا،
كعمميا ،جِ ،ُّٗ :كالحجة البف خالكيو :صِٖٔ ،كحجة القراءات :صُِٓ ،كفتح الكصيد ،جْ.ُُُٓ :
(ِ( الكتاب المختار ،جِ ،ّٔٓ :ككشؼ المشكبلت ،جِ ،ُّٖ :كالمكضح ،جِ ،ُٖٓ :كالبياف ،جِ ،ُِٔ :كالكتاب الفريد ،جٓ،ٔٗ :
كابراز المعاني :صِّٔ.
(ّ( الكشؼ ،جِ.ُِٓ :
(ْ( شرح اليداية ،جِ.ُْٓ :
(ٓ( ينظر :التبياف ،جِ ،ََُُ :كالكتاب الفريد ،جٓ ،َٕ ،ٔٗ :كالدر المصكف ،جٖ ،ّٓٓ ،ِٓٓ :كالمباب ،جُٓ.ِٖ ،ُٖ :
(ٔ( الكتاب المختار ،جِ.ّٔٓ :
(ٕ( معاني القرآف ،جِ.ِّٖ :
(ٖ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،َُُ :كالمقتصد ،جُ ،ِّْ :كشرح الممع ،نكر الديف أبك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني
(ّْٓىػ) ،تحقيؽ كدراسة :د .إبراىيـ بف محمد أبك عباة ،الناشر :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،السعكدية "،د .ط" ُُُْ ،ىػ -
َُٗٗـ ،جُ ،ّْٔ :كزاد المسير ،جٔ ،ُْٓ :كمغني المبيب ،جٓ ،ِّٕ :كفتح البياف ،جٗ ،ُْٗ :كينظر :التفسير البسيط ،جُٕ،ُِٔ :
كفتح القدير ،جْ.ُٓٓ :
(ٗ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ ،ُّٖ،ُّٗ :كالحجة البف خالكيو :صِٖٔ ،كمعاني القراءات ،جِ ،َِّ :كحجة القراءات:
صُِٓ ،كبحر العمكـ ،جِ ،ِْٖ :كالكشؼ كالبياف ،جٕ ،َُٖ :كمعالـ التنزيؿ ،جٔ ،ُِٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َّٗ :كالجامع ألحكاـ
القرآف ،جُّ.ُّٖ :
(َُ( ينظر :الكتاب ،جُ ،ْٗ ،ْٖ :كاعراب القرآف ،لمنحاس ،جِ ،ُٖٕ ،ُٖٔ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ ،ُّٗ :كالكتاب
المختار ،جِ ،ّٕٔ ،ّٔٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ُْٓ ،َْٓ :ككشؼ المشكبلت ،جِ ،ُّٖ :كشرح المفصؿ ،جِ.ّّٗ :
(ُُ( البيت مف الكافر ،كىك في ديكاف القطامي (عمير بف شبيـ) ،كرد في مصادر كثيرة .ينظر :ديكاف القطامي ،تحقيؽ :د .إبراىيـ السامرائي،
كأحمد مطمكب ،دار الثقافة ،بيركت ،طَُُٗٔ ،ـ :صُّ ،كالكتاب ،جِ ،ِّْ :كالمقتضب ،جْ ،ْٗ :كاألصكؿ ،جُ ،ّٖ :كشرح أبيات
سيبكيو ،جُ ،ْْْ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ّّٖ :كالمقاصد الشافية ،جٓ ،ْْٔ ،َْٖ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٔ.ّْٓ :

998

كقكؿ حساف بف ثابت:

(ِ)

(ُ)
َّ
كماء
اجيا عس هؿ
كأف سبيئةن مف بيت رأس
يككف مز ى
ي
ي
كمف ذلؾ القراءة الشاذة(ّ) التي ركيت عف عاصـ ،كاألعمش ،كأباف بف تغمب :بنصب

"صبلتيـ" ،كرفع "مكاء كتصدية" مف قكلو تعالى[ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ](ْ).
كاعتيذر عف جكاز أف يككف الخبر معرفة ،كاالسـ نكرة في قراءة ابف عامر؛ ألف [آية] قد
(ٓ)
حاال(ٔ) ،كتقديمو عميو ال يخرجو
تخصَّصت بقكلو[ :ﮮ]؛ ألنو كاف كصفنا لو َّ ،
فمما قي ّْدـ عميو صار ن

ألف االسـ فيو شياع ما؛ َّ
مخصصا ،كتنكير المصدر كتعريفو سكاء(ٕ)؛ َّ
ألف عمـ عمماء
عف أف يككف
ن
بني إسرائيؿ لـ يقصد بو كاحد معيف(ٖ) ،أمَّ :
أف" :تعريؼ الجنس ضعيؼ لعمكمو ،كىك اعتذار باطؿ،
كال ضركرة تدعك إلى ىذا التخريج"(ٗ).

أيضا ما ذكره ابف جنى في المخرج الثاني في تكجيو القراءة
كيضاؼ إلى ذلؾ االعتذار ن
الشاذة" :إنو يجكز مع النفي مف جعؿ اسـ كاف كأخكاتيا نكرة ما ال يجكز مع اإليجاب .أال تراؾ تقكؿ:
أيضا ،لما دخميا النفي
إنساف نا
خير منؾ  ،كال تجيز :كاف
ما كاف إنساف نا
ه
خير منؾ؟ فكذلؾ ىذه القراءة ن
قكم ىح يس ىف جعؿ اسـ كاف نكرة"(َُ).
(ُُ)
كلما كاف المرفكع ىنا مشبينا
نا
أف يخبر بالمعرفة عف النكرة
اختيار  ،إذ قاؿَّ " :
كأجاز ابف مالؾ ٍ
بالفاعؿ ،كالمنصكب مشبينا بالمفعكؿ جاز أف ييغني ىنا تعريػؼ المنصكب ع ػف تعريػؼ المرف ػكع ،كما

(ُ( كيركل :خبيئة ،كسبلفة ،كالسبيئة :الخمر ،كبيت رأس :مكضع بالشاـ.
(ِ( البيت مف الكافر ،كىك في ديكاف حساف ،ككرد في مصادر كثيرة .ينظر :ديكاف حساف بف ثابت ،تحقيؽ :د .كليد عرفات ،دار صادر،
بيركت( ،د .ط)ََِٔ ،ـ ،جُ ،ُٕ :كالكتاب ،جُ ،ْٗ :كالمقتضب ،جْ ،ِٗ :كاألصكؿ ،جُ ،ّٖ :كشرح كتاب سيبكيو ،جُ،َّٓ :
كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُّٗ :جِ ،ِِٕ :كالحجة البف خالكيو :صُُٕ ،كشرح أبيات سيبكيو ،جُ ،َٓ :كالمحتسب ،جُ:
ّٓٗ ،كشرح المفصؿ ،جُ ،ٖٖ :كمغني المبيب ،جٓ ،ُّٕ :كالمقاصد الشافية ،جْ ،ّّٓ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٔ.ّْٗ :
(ّ( ينظر :السبعة :صَّٓ ،َّٔ ،كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ُٖٔ :كالمحتسب ،جُ ،ّْٗ :كالكتاب المختار ،جِ ،ّّٔ :كالبحر
المحيط ،جْ ،ْٖٔ :كالدر المصكف ،جٓ.َِٔ ،َُٔ :
(ْ( سكرة األنفاؿ.ّٓ/ٖ :
(ٓ( غرائب التفسير ،جِ.ّٖٕ :
(ٔ( كشؼ المشكبلت ،جِ ،ُّٖ :كشرح الممع ،جُ ،ّْٔ :كمغني المبيب ،جٓ.ّّٕ :
(ٕ( التبياف ،جِ ، ََُُ :كىك مستفاد مف تكجيو ابف جني لمقراءة الشاذة ،إذ حمؿ المخرج األكؿ عمى الجنس الذم يفيد مفاد معرفتو ،فكأنو
قاؿ" :ما كاف صبلتيـ عند البيت إال المكاء كالتصدية ،أم :ىذا الجنس مف الفعؿ" .ينظر :المحتسب ،جُ.ّٗٓ ،ّْٗ :
(ٖ( الكتاب الفريد ،جٓ ،ٔٗ :كينظر :التبياف ،جِ.ََُُ :
(ٗ( الدر المصكف ،جٖ ،ّٓٓ :كالمباب ،جُٓ.ِٖ :
(َُ( المحتسب ،جُ ،ّٗٓ :كينظر :التبياف ،جِ ،ِّٔ :كمكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية حتى نياية القرف الرابع اليجرم :صِّْ.
(ُُ( شرح الرضى عمى الكافية ،رضي الديف محمد بف الحسف األسترباذم (ت ٖٖٔىػ) ،تحقيؽ :يكسؼ حسف عمر ،منشكرات :جامعة قار
يكنس ،بنغازم ،طُِٗٗٔ ،ـ ،جْ ،َِٕ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُٕٗ ،ُُٕٖ :كىمع اليكامع ،جِ.ٗٔ :
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جاز ذلؾ في باب الفاعؿ ،كلكف بشرط الفائدة ،كككف النكرة غير صفة محضة"(ُ).

اء عمى ما َّ
تقدـ يتفؽ الباحث مع ما ذىب إليو أحد الباحثيف المحدثيف(ِ)مف أنو يجكز كقكع
كبن ن
نكعا مف التخصيص ،بأف تككف
اسـ كاف نكرة ،كخبرىا معرفة في النثر ،كذلؾ إذا تخصَّصت النكرة ن
اسـ جنس ،أك تككف مسبكقة بنفي أك شبيو ،أك تككف مكصكفة ،كما أجاز ذلؾ النحاة االبتداء بالنكرة

المسكغات السابقة.
إذا تحقَّقت فييا
ٌ
(ّ)
ردا عمى الكجو األكؿ(ْ) ،كىك أف تجعؿ اسـ
الثاني :كىذا الكجو ذىب إليو أبك عمي الفارسي ؛ ن

[ﯜ] ضمير القصة ،ك [ﮰﮱ] في محؿ رفع مبتدأ ،كخبره [آية] َّ
تقدـ عميو ،كالجممة االسمية:
[ﮯﮰﮱ] مف المبتدأ كالخبر في محؿ نصب خبر [ﯜ] ،كىي تفسير القصة(ٓ) ،كالتقدير:

"أكلـ تكف القصة عمـ عمماء بني إسرائيؿ ليـ"(ٔ) ،فعمى ذلؾ يككف التأنيث في الفعؿ الناقص محمكنال
(ٕ)

عمى تأنيث القصة

كقاؿ أبك عمي" :كال يمتنع أف ال يضمر القصة ،كلكف يرتفع [أن يعلم] بقكلو[ :ﯜ] كاف
فيحمؿ الكبلـ عمى المعنى ،كما
كاف في [ﯜ] عبلمة تأنيث؛ ألف [ﮰﮱ] في المعنى ىك اآلية ،ي
حمؿ عمى المعنى في قكلو تعالى[ :ﮑﮒﮓ](ٖ)َّ ،
فأنث لما كاف المراد باألمثاؿ الحسنات،
ككذلؾ قراءة ىم ٍف ق أر[ :ﮩﮪﮫفتنتَهم](ٗ)"(َُ).

حمبل عمى المعنىَّ ،
كعد ذلؾ مف سكء
كاعترض الباقكلي عمى الفارسي في مسألة التأنيث ،ن
التأمؿ في التبلكة؛ َّ
ألف األمر مختمؼ بيف القراءتيف؛ فبل يجكز تشبيو قراءة ابف عامر بقراءة مف نصب
(ُ( شرح التسييؿ ،جُ ،ّٓٔ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جْ ،ُٖٓ :كالمساعد ،جُ ،ِّٔ :كشفاء العميؿ ،جُ ،ُّٕ ،ُّٔ :كتمييد القكاعد،
جّ.َُُّ ،ُُِٗ :
(ِ( مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية حتى نياية القرف الرابع اليجرم :صِّْ.
(ّ( ينظر :اإليضاح ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (ت ّٕٕىػ) ،تحقيؽ :د .كاظـ بحر المرجاف ،عالـ الكتب ،بيركت،
طُُِْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ :صُُٗ ،َُِ ،كالحجة ،جْ ،ُْٔ ،ُْٓ :جٓ ،َّٕ ،ّٔٗ :كالمقتصد ،جُ ،ِْْ -ِِْ :كالتفسير
البسيط ،جُٕ ،ُِٕ ،ُِٔ :كجكاىر القرآف ،جُ.َِٖ :
(ْ( المقتصد ،جُ.ِّْ :
(ٓ( شرح الممع ،جُ.ّْٔ :
(ٔ( الكشؼ ،جِ ،ُِٓ :جِ ،ُِٓ :كشرح اليداية ،جِ ،ُْٓ :كالمقتصد ،جُ ،ِِْ :ككشؼ المشكبلت ،جِ ،ُّٖ :كالمكضح ،جِ:
ُٖٓ ،كالبياف ،جِ ،ُِٔ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ّّٗ :كالكتاب الفريد ،جٓ.َٕ :
(ٕ( غرائب التفسير ،جِ ،ّٖٕ :كالكشاؼ ،جْ ،ُْٓ :كالتفسير الكبير ،جِْ ،ُٔٗ :كفتح الكصيد ،جْ ،َُُٓ :كشرح شعمة :صُِّ،
كابراز المعاني :صِّٔ ،كأنكار التنزيؿ ،جِ ،ْٓٓ :كالبسيط ،جِ ،ْٕٖ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ّٗ :إرشاد العقؿ السميـ ،جْ ،ِّّ :كركح
المعاني ،جُٗ.ُِٕ :
(ٖ( سكرة األنعاـ.َُٔ/ٔ :
(ٗ( سكرة األنعاـ.ِّ/ ٔ :
(َُ( الحجة ،جٓ.ّٔٗ :
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[فتنتَهم] ،ك َّأنث المصدر المؤكؿ؛ َّ
ألف القكؿ كالفتنة بمعنى كاحد ،ككذلؾ األمر في قراءة ابف عامر؛
ألف المصدر المؤكؿ [ﮰﮱ] بمعنى اآلية" ،كىذا صحيح لك يركم "أكلـ تكف "بالتاء ،ك"آية"

بالنصب ،كىذا خارج السبعة(ُ) ،فبل يصح ىذا التعميؿ البف عامر؛ َّ
ألف ابف عامر رفع [آية]"(ِ).
ُّ
كيستدؿ

بقراءة ابف عامر عمى " َّ
أف يأتي بعدىما المذكر
أف ضمير األمر ،أك القصة يجكز ٍ
كاف المستحسف التذكير مع التذكير ،كالتأنيث مع التأنيث ،كىذا مذىب أىؿ البصرة،

كالمؤنث(ّ) ،كا ٍف
مذكرا ،فالضمير ضمير أمر ،أك مؤنثنا فالضمير ضمير
ك َّ
أما الككفيكف فزعمكا ٍ
أف المخبر عنو كا ٍف كاف ن
قصة(ْ) ،لممشاكمة ،كما ذىب إليو الككفيكف ُّ
يرده السماع كالقياس"(ٓ).
كقد حكى سيبكيوَّ :إنو أمة اهلل ذاىبة(ٔ)" ،كاف األصؿ مثؿ دخكؿ " َّ
إف" :ىك أمة اهلل ذاىبة،

كفي قراءة ابف عامر [ﮰﮱ] مبتدأ ،ك[آية] خبره ،كالمصدر المؤكؿ تقديره :عمـ ،كالعمـ مذكر،
كأضمر القصة"(ٕ).

(ٖ)

كيذىب "الفراء ،كالطبرم"

كىما مف الككفييف مذىب سيبكيو كالبصرييف في مسألة َّ
أف ضمير

األمر ،أك القصة يجكز أف يأتي بعدىما المذكر كالمؤنثّْ ،
فتذكر المجيكؿ مرة ،كيؤنث مرة أخرل؛
لتأنيث االسـ الذم بعده ،كما يقاؿ" :إنيا ذاىبة جارتيؾ ،كانو ذاىبة جارتيؾ".

أيضا ،ك [ﮮ] خبر َّ
مقدـ ،ك[آية] مبتدأ مؤخر ،كالجممة
الثالثٍ :
أف يككف اسميا ضمير القصة ن

االسمية في محؿ نصب خبر [ﯜ] ،ك[ﮰﮱ] بدؿ مف [آية]  ،أك خبر مبتدأ مضمر ،أم:

أف يعممو(ٗ).
ىي ٍ
مقدما عمى اسميا ،ك[آية] اسميا(َُ) ،ك[ﮰ ﮱ] :بدؿ مف
الرابع :أف يككف [ﮮ] خبر[ﯜ] ن

[آية] ،أك خبر مبتدأ مضمر كما في الكجو السابؽ ،أك "في مكضع خفض بإضمار الحرؼ ،أم:

(ُ( كىي قراءة ابف عباس .ينظر :البحر المحيط ،جٕ ،ّٗ :كالدر المصكف ،جٖ.ّٓٓ :
(ِ( كشؼ المشكبلت ،جِ.ُْٖ :
(ّ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جْ ،ِّٖ :جٓ ،ّٔٗ :كالبسيط ،جِ.ْٕٕ -ْٕٓ ،ٔٗٓ :
(ْ( ارتشاؼ الضرب ،جِ.ْٗٗ ،ْٖٗ :
(ٓ( ينظر:شرح الجمؿ،جُ ،ُُْ :كالتذييؿ كالتكميؿ،جِ ،ِٕٗ ،ِٕٖ :كتمييد القكاعد،جُ ،ُٓٔ ،َٓٔ :كىمع اليكامع،جُ.ِّْ ،ِّّ :
(ٔ( الكتاب ،جُ ،ُْٕ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ٔ :كشرح المفصؿ ،جِ.ّّٔ ،ّّْ :
(ٕ( البسيط ،جِ.ْٕٔ ،ٔٗٓ :
(ٖ( معاني القرآف ،جُ ،ُّٔ :جامع البياف ،جٗ.ّٔٔ :
(ٗ( الكشاؼ ،جْ ،ُْٓ :كفتح الكصيد ،جْ ،َُُٓ :كالكتاب الفريد ،جٓ ،َٕ :كابراز المعاني :صِّٔ ،كالبحر المحيط ،جٕ ،ّٗ :كالدر
المصكف ،جٖ ،ِٓٓ :كارشاد العقؿ السميـ ،جْ ،ِّّ :كالمباب ،جُٓ ،ُٖ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُِّ :كركح المعاني ،جُٗ.ُِٕ :
(َُ( ينظر :غرائب التفسير ،جِ ،ّٖٕ :كالمكضح ،جِ ،ُٖٓ :التبياف ،جِ ،ََُُ :كأنكار التنزيؿ ،جِ ،ّٓٓ :كالدر المصكف ،جٖ:
ِٓٓ ،ّٓٓ ،كالفتكحات اإلليية ،جّ ،ُّْ :كركح المعاني ،جُٗ.ُِٕ :
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في[ﮰ ﮱ] ،كيتعمَّؽ ب ػ [آية] ،لما فيو مف معنى الدليؿ ،كأنو قاؿ تعالى :أك لـ يكف دلي هؿ في عممو

بنك إسرائيؿ كقد منعكا مف البدؿ ،ألنو يي ُّ
حؿ الثاني في محؿ األكؿ ،فيككف بمنزلتو في المعنى"(ُ).
(ِ)
بدال مف
الخامس :أف تككف [آية] فاعؿ [ﯜ] التامة  ،ك[ﮮ] متعمقنا بيا ،ك[ﮰﮱ] ن
[ آية ] ،أك خبػ ػر مبتػ ػدأ مضػمػ ػ نار ،كالتػقػديػ ػر" :أك لػ ػـ تق ػع لي ػـ آي ػة عم ػـ عمم ػاء بن ػي إس ػرائي ػؿ"(ّ) ،أك"لـ
تحصؿ ليـ آية"(ْ).
كيجكز أف يككف [ﮰﮱ] في محؿ النصب بنزع الخافض ،أم" :أك لـ تكف ليـ داللة عمى
بأف يعمـ نعتو عمماء بني إسرائيؿ"(ٓ).
صدؽ محمد  -صمى اهلل عميو كسمـ ٍ -
كبناء عمى ما َّ
متعددة ،ال يؤيد الباحث ما ذىب
تقدـ مف تخريج قراءة ابف عامر عمى أكجو
ٌ
ن

أف المصدر المؤكؿ" :ال يككف فيو َّإال النصب؛ َّ
إليو األخفش مف َّ
ألف [ﮰﮱ] ىك الذم يككف

[آية] ،كقد يجكز الرفع ،كىك ضعيؼ"(ٔ) ،كتابعو عمى ذلؾ النحاس الذم استبعد الرفع لمسبب نفسو،
ألف [ﮰﮱ] ىك اآلية"(ٕ) .فيما يحكماف المعنى؛ َّ
إذ قاؿ" :كيبعد رفع [آية] ؛ َّ
ألف [ﮰﮱ] ىك
بأف يككف [آية].
المحككـ عميو ٍ

الداللة:

أوًال  -قراءة الجميور:
قاؿ الزجاج في معنى اآلية" :أك لـ يكف ليـ عمـ بني إسرائيؿ َّ
أف النبي  -صمى اهلل عميو كسمـ
أف نبكتو حؽ[ .آية] أم :عبلمة مكضحة؛ َّ
– حؽ ،ك َّ
ألف العمماء(ٖ) الذيف آمنكا مف بني إسرائيؿ
مكتكبا عندىـ في التكراة كاإلنجيؿ"(ٗ) ،بدليؿ قكلػو
كجدكا ذكر النبي -صمى اهلل عميو كسمـ -
ن
تعالى[ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ](َُ).
(ُ( التذييؿ كالتكميؿ ،جِ.ِٕٗ :
(ِ( أنكار التنزيؿ ،جِ ،ْٓٓ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ْٖٔ :كالفتكحات اإلليية ،جّ ،ُّْ :كفتح القدير ،جْ ،ُٓٔ ،ُٓٓ :كركح
المعاني ،جُٗ ،ُِٕ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جَِ.ُّّ :
(ّ( المكضح ،جِ.ُٖٓ :
(ْ( التبياف ،جِ ،ََُُ :كالكتاب الفريد ،جِ.َٕ :
(ٓ( شرح شعمة :صُِّ.
(ٔ( معاني القرآف ،جِ.ِْٔ :
(ٕ( إعراب القرآف ،جّ.ُِٗ :
كح يس ىف إسبلميـ .ينظر :التفسير البسيط ،جُٕ،ُِٓ :
(ٖ( كىـ خمسة :عبد اهلل بف سبلـ ،كابف ياميف ،كثعمبة ،كأسد ،كأسيد ،كقد أسممكا ى
كالفتكحات اإلليية ،جّ ،ُّْ :كفتح البياف ،جٗ ،ُْٗ :كتفسير الحدائؽ الركح كالريحاف ،جَِ.َّّ :
(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،َُُ :كمعاني القراءات ،جِ ،َِّ :كحجة القراءات :صُِٓ ،كالتفسير البسيط ،جُٕ ،ُِٓ :كزاد
المسير ،جٔ ،ُْْ :كفتح القدير ،جْ ،ُٓٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جَِ ،ُّّ :كينظر :جامع البياف ،جُٕ.ْٔٓ :
(َُ( سكرة األعراؼ.ُٕٓ/ٕ :
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قاؿ ابف عباس" :بعث أىؿ مكة إلى الييكد ،كىـ بالمدينة فسألكىـ عف محمد  -صمى اهلل

عميو كسمـ  -فقالكاَّ :
إف ىذا لزمانو ،كانَّا نجد في التكراة لغتو كصفتو ،فكاف ذلؾ آية عمى صدقو"(ُ).

ثانيا  -قراءة ابن عامر:
ً
تعددت الدالالت في ىذه القراءةُّ ،
َّ
دالليا إلى
زخما ن
لتعدد أكجو اإلعراب؛ فأضافت ىذه القراءة ن
معنى اآلية.
كالمعنى في ىذه القراءة كما قاؿ ابف خالكيو" :أك لـ تكف ليـ آية معجزة ،كداللة ظاىرة عمى

بني إسرائيؿ بمحمد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -في الكتب إلى األنبياء قبمو أنو نبي ،ك َّ
أف ىذا القرآف مف
عند اهلل  -عز كجؿ  ،-كلكنو [ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ](ِ)عمى بصيرة؛ ليككف أككد في
الحجة عمييـ"(ّ) ،كىذا المعنى عمى أساس َّ
أف [آية] اسـ تككف الناقصة ،ك[ﮰﮱ] خبرىا،
فالقراءتاف متقاربتاف في المعنى.
كالمعنى عمى إضمار القصة" :أك لـ تكف ليـ القصة عمى عمـ عمماء بني إسرائيؿ بو

آية"(ْ) ،كفي إضمار القصة تفخيـ لؤلمر ،كتعظيـ لمشأف ،كي يستمعو المخاطب ،فيتشكؽ إلى ما
بعده(ٓ).

أف تجعؿ [ﯜ] تامة ،فيك كجو
كمف أرجح الكجكه في تعميؿ ىذه القراءة الكجو الخامس ،كىك ٍ
كاضح ال تكمؼ فيو ،كبو يندفع اإلشكاؿ ،كالمعنى" :أكلـ يحدث ليـ عبلمة عمـ عمماء بني

إسرائيؿ"(ٔ).

المبحث الثالث" :ال" النافية بين الوحدة والتبرئة
ُ -قال تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ](ٕ).
ف] بفتح الفاء مف غير تنكيف ،حيث كقع في القرآف ،كق أر الباقكف :برفع
القراءة :ق أر يعقكب[ :ﯦ َخو َ
الفاء كالتنكيف(ٖ).
(ُ( معالـ التنزيؿ ،جٔ ،ُِٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُّ.ُّٖ :
(ِ( سكرة البقرة. ٖٗ/ِ :
(ّ( إعراب الق اررات السبع كعمميا ،جِ ،ُّٗ :كحجة القراءات :صُِٓ.
(ْ( الكشؼ ،جِ ،ُِٓ :كرمكز الكنكز ،جٓ.ُْٗ :
(ٓ( شرح الممع ،جُ ،ّْٓ :كالنحك الكافي ،جُ.َِٓ :
(ٔ( الدر المصكف ،جٖ ،ِٓٓ :كالمباب ،جُٓ ،ُٖ :كاإلتحاؼ ،جِ.َِّ :
(ٕ( سكرة البقرة.ّٖ/ِ :
(ٖ( المبسكط :صُِٗ ،كالنشر ،جِ ،ُُِ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُّٓ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ّٖٗ :كالبدكر الزاىرة :صّّ.
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التوجيو النحوي:

أوًال – قراءة الجميور :كفي إعراب [خوف] كجياف(ُ):

أف تككف [ال] عاممة عمؿ "ليس"(ِ) ،فيككف [ َخوف] اسميا ،ك[علوهم] شبو
أحدىما :يجكز ٍ
الجممة مف الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر [خوف].
قميبل ،كاستشيد عمى ذلؾ بقكؿ الشاعر سعد
كقد أجاز سيبكيو إعماؿ "ال" عمؿ "ليس" كا ٍف كاف ن
ابف مالؾ القيسي:
(ْ)
(ّ)
فأنا ابف و
َّ
اح
صد عف نيرانيا
ىم ٍف
قيس ال بر ي
اح لي.
أم :ال بر ه
واآلخر :يجكز أف تككف [ال] غير عاممة ،فيككف [خوف] مبتدأ(ٓ) ،كجاز االبتداء بالنكرة لما فيو

مف معنى العمكـ بالنفي الذم فيو(ٔ) ،ك[علوهم] شبو الجممة الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ
كنكنت فيك جكاب لمف سألؾ" :ىؿ عمييـ خكؼ؟ فقمت :ال خكؼ عمييـ"(ٕ)؛ ألنؾ
خبرىا ،فإذا رفعت ٌ
(ٖ)
تنفي عمى حسب ما كقع السؤاؿ ،كىذا الكجو أكلى مما قبمو لكجييف :

جدا ،كيمكف النزاع في صحتو ،كا َّف َّ
الوجو األولَّ :
صح فيمكف النزاع
إف إعماؿ "ال" عمؿ "ليس" قميؿ ن
في اقتياسو كما ذىب إلى ذلؾ أبك حياف األندلسي(ٗ) ،كتابعو عمى ذلؾ السميف الحمبي ،إذ قاؿ" :كلـ

يثبت إال بشيء محتمؿ"(َُ) ،كىك قكلو:

َّ
باقيا
تعز ،فبل شيء عمى األرض ن

اقيا
كال ى
كزهر مما قضى اهلل ك ن

(ُُ)

الوجو الثانيَّ :
أف تككف [ال]
أف الجممة التي بعدىا المعطكفة عمييا ،كىي[ :ﭠﭡﭢ] تيعيّْف ٍ
فييا غير عاممة؛ ألنيا ال تعمؿ في المعارؼ ،فى ىج ٍعمييا غير عاممة فيو مشاكمة لما بعدىا.
(ُ( الدر المصكف ،جُ ،َّْ ،َّّ :كالمباب ،جُ ،ْٖٓ ،ّٖٓ :كينظر :إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّٗ :
(ِ( ينظر :إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ِّّ :كالمحرر الكجيز ،جُ ،ُِٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُ.ِّٗ :
فر" .ينظر :الكتاب ،جُ ،ٖٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ.َِٕ :
(ّ( كيركل " َّ

(ْ( البيت مف مجزكء الكامؿ ،ككرد في مصادر كثيرة ،منيا :الكتاب ،جِ ،ِٗٔ :كالمقتضب ،جْ ،َّٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جٓ،ّٔ :
كاألصكؿ ،جُ ،ٗٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُٕٗ :كشرح أبيات سيبكيو ،جِ ،ٖ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ِٔٗ ،ِٕٔ :كشرح التسييؿ،
جُ ،ّٕٔ :كمغني المبيب ،جّ ،ُِٗ :كالمقاصد النحكية ،جِ.ُٕٔ :
(ٓ( ينظر :المحرر الكجيز ،جُ.ِّٖ :
(ٔ( التبياف ،جُ.ٓٓ :

َّ
المكضح ،جُ ،َِٕ :كينظر :تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُ.ِّٖ :
(ٕ( الكتاب المختار ،جُ ،َٓ :ك
(ٖ( البحر المحيط ،جُ ،ِِّ :كالدر المصكف ،جُ.َّْ :
(ٗ( ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جّ ،َُِٖ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جْ ،ِٖٔ – ُِٖ :كالبحر المحيط ،جِ.ٕٗ ،ٗٔ :
(َُ( الدر المصكف ،جُ ،َّْ :كينظر :جِ.ِّْ ،ِّّ :
(ُُ( البيت مف الطكيؿ ،كقائمو مجيكؿ ،ككرد في مصادر كثيرة ،منيا :شرح التسييؿ ،جُ ،ّٕٔ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جْ ،ِِٖ :كمغني
المبيب ،جّ ،ِّٗ :كالمساعد ،جُ ،ِِٖ :كشفاء العميؿ ،جُ ،ُّّ :كىمع اليكامع ،جُ.َُٗ :
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كليذا السبب كاف االختيار عند النحكييف(ُ) الرفع كالتنكيف عمى االبتداء؛ ليككف الكبلـ مف
ُّ
يعتدؿ النصب بغير تنكيف،
كج ػػو كاحد ،كيحصؿ التشاكؿ كالتعادؿ بيف الجممتيف في المفظ" :كاَّنما

كررت "ال" في النكرات"(ِ).
كالرفع مع التنكيف إذا َّ
كقد نظَّر العكبرم لحصكؿ التشاكؿ بيف الجممتيف بقكليـ" :في الفعؿ المشغكؿ بضمير الفاعؿ،
منصكبا بفعؿ ،كما َّ
كعمر كمَّمتوَّ ،
أف المعطكؼ
فإف النصب في (عمرك) أ ٍىكلى؛ ليككف
نا
يد
قاـ ز ه
ن
نحك :ى
عميو عمؿ فيو الفعؿ"(ّ) ،أم :ترجيح النصب في جمؿ االشتغاؿ لمتشاكؿ.

ثانيا – قراءة يعقوب:
ً
(ْ)
فػ ػػي ى ػ ػ ػ ػػذه الػق ػ ػراءة [ ال ] لمتػ ػب ػرئ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػػى رأم الكػػكفػي ػي ػ ػػف  ،كالن ػػاف ػيػ ػ ػ ػػة لمجػنػس عػم ػػى رأم

مبني عمى الفتح في محؿ نصب(ٔ) ،عمى رأم
البصرييف(ٓ) ،ك[خوف] اسـ [ال] النافية لمجنس
ّّ
جميكر البصرييف(ٕ) ،كليس معرنبا عمى رأم بعض البصرييف كالككفييف(ٖ) ،ك[علوهم] شبو الجممة
مف الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبره المرفكع.

ككجو ىذه القراءة "أنو أراد نفي جميع أنكاع الخكؼ؛ َّ
ألف "ال" إذا يبني مع النكرة عمى الفتح كاف
عاما"(ٗ) ،كالنفي يككف عمى حسب ما كقع في السؤاؿ ،فإذا فتحت بغير تنكيف فيك جكاب لمف
النفي بو ِّ
خكؼ عمييـ"(َُ).
سألؾ" :ىؿ عمييـ مف خكؼ؟ فقمت :ال
ى

(ُ( ينظر :معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٓ :كاعراب القرآف ،جُ ،ِّّ ،ُِٕ ،ُِٔ :كمعاني القراءات ،جُ ،ُْٖ :كالكتاب المختار،
جُ ،َٓ ،ْٗ :كالتبياف ،جُ ،ٓٓ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ِّٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُ ،ِّٗ :كالبحر المحيط ،جُ ،ِِّ :كالدر
المصكف ،جُ.َّٓ :
(ِ( الكتاب المختار ،جُ ،َٓ :كينظر :شرح التسييؿ ،جِ ،َٓ :كشرح الكافية ،جِ.ُُٔ :
(ّ( التبياف ،جُ ،ٓٓ :كينظر :الدر المصكف ،جُ ،َّٓ :كالمباب ،جُ.ْٖٓ :
(ْ( مصطمح "التبرئة" :استعممو الفراء في (معاني القرآف ،جُ ،) ُُِ ،َُِ :كىذا المصطمح ليس مف صنعة الفراء كما ذىب إلى ذلؾ أحد
الباحثيف المحدثيف في (المصطمح النحكم :صُِٕ) ،بؿ سبقو إليو الكسائي كما نقؿ عنو ابف السراج في (األصكؿ ،جُ ،)ُّٖ :كالنحاس
في (إعراب القرآف ،جُ.)ُٕٗ :

كتسمى بػ"ال" التبرئة؛ "ألنيا ُّ
تختص بو؛ لقكة داللتيا عمى
تدؿ عمى تبرئة اسميا كمو مف معنى الخبر كبيذا االسـ ترد في بعض الكتب القديمة
ُّ
َّ
المؤكد أكثر مف أدكات النفي األخرل" .ينظر :النحك الكافي ،الحاشية رقـ (ٔ) ،جُ.ٖٔٔ :
النفي
(ٓ( ينظر :المقتضب ،جْ ،ّٕٓ :كاألصكؿ ،جُ.ّٕٗ :
(ٔ( المقتضب ،جْ ،ّٓٗ :كاألصكؿ ،جُ ،ّّٗ :كالتبياف ،جُ ،ٓٓ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ِّٕ :كالدر المصكف ،جُ.َّٓ ،َّْ :
(ٕ( ينظر :معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٓ ،ِْ :كالمقتضب ،جْ ،ّٖٕ ،َّٔ ،ّٓٗ ،ّٕٓ :كاألصكؿ ،جُ ،ُّٖ – ّٕٗ :كاإليضاح:
ُّٗ ،كالخصائص ،جّ ،ٕٓ ،ٓٔ :كالمقتصد ،جِ.ََٖ – ٕٗٗ :
(ٖ( ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ُٔ ،ُٓ :كاإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ّٓ) ،جُ ،ُّٔ – ُّّ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ِْٔ :كشرح
التسييؿ ،جِ ،ٓٗ ،ٖٓ :كشرح الرضي عمى الكافية ،جِ ،ُٓٓ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُِٗٔ :كمغني المبيب ،جّ،ِٖٕ – ِٖٓ :
كالمساعد ،جُ ،ِّْ :كتمييد القكاعد ،جّ ،َُُْ ،َُْٗ :كالمقاصد الشافية ،جِ ،ِْٓ ،ِْْ :كشرح التصريح ،جُ ،ِّْ :كىمع
اليكامع ،جِ.ُٗٗ :
(ٗ( المكضح ،جُ.َِٕ :
(َُ( الكتاب المختار ،جُ ،َٓ :كينظر :الجمع كالتكجيو لما انفرد بو يعقكب بف اسحاؽ الحضرمي ،أبك الحسف يشريح بف محمد الرعيني

عماف ،طَُُِْ ،ىػ َََِ -ـ :صّٔ.ّٕ ،
اإلشبيمي الحضرمي (تّٗٓىػ) ،تحقيؽ :د .غانـ قدكرم الحمد ،دار عمار لمنشر كالتكزيعَّ ،
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رجؿ في الدار(ُ) ،فإنو نفى ككف جميع أجناس الرجاؿ في الدار؛ ألنو جكاب:
فإذا قمت" :ال ى
ىؿ مف رجؿ في الدار؟ عاـ في االستفياـ ،كذلؾ :ال رج ىؿ :عاـ في النفي ،فإذف [ال خوف] آكد في
نفي الخكؼ ،لما فيو مف عمكـ النفي بجنس الخكؼ"(ِ).
يتضَّح مما سبؽ أف االختيار عند النحكييف الرفع كالتنكيف عمى االبتداء؛ ألف الثاني معرفة ،ال

يككف فيو إال الرفعَّ ،
أيضا؛ ليككف الكبلـ مف
ألف "ال" ال تعمؿ في معرفة ،فاختاركا في األكؿ الرفع ن
كجو كاحد ،فرجَّحكا قراءة الجميكر عمى القراءة بالفتح مف غير تنكيف ،إال َّ
أف قراءة يعقكب جيدة كبالغة
(ّ)
القراء(ْ)عمى قراءة [ﭥ] بالفتح مف غير تنكيف في
الجكدة  ،كحسنة كدليميا مف التنزيؿ إجماع َّ

قكلو تعالى[ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ].

(ٓ)

كذكر العكبرم(ٔ) أنو ً
قرئ بالرفع كالتنكيف ،ككجيو ما ذكر في قكلو[ :ﭝﭞﭟ] ،كذىب
إلى َّ
أف قكلو تعالى [ﭧﭨﭩ] استئناؼ بعد قكلو[ :ﭤﭥﭦ] ،كسبقو إلى القكؿ باالستئناؼ
(ٖ)

ابف عطية(ٕ) ،كرفض أبك حياف
الداللة:

القكؿ باالستئناؼ في اآلية.
(ٗ)

كيبقى الرفع كالتنكيف عند النحاة

أحسف ،كأمتف في الكبلـ ،إذا كاف المعطكؼ عميو معرفة.
(َُ)

اختمفت أقكاؿ المفسريف عمى اثني عشر قكنال

في معنى قكلو تعالى[ :ﭣﭤ ﭥ

ﭨ] ،كىذه األقكاؿ كميا متقاربة.
قاؿ الطبرم في معنى اآلية" :كقكلو[ :ﭝﭞﭟ] يعني :فيـ آمنكف في أىكاؿ القيامة
غير خائفيف عذابو ،بما أطاعكا اهلل في الدنيا ،كاتبعكا أمره كىداه كسبيمو،
مف عقاب اهلل ،ي
و
يكمئذ عمى ما خمَّفكا بعد كفاتيـ في الدنيا"(ُُ).
[ﭠﭡﭢ]

(ُ( ينظر :الكتاب ،جِ ،ِٕٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ٔٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ُْ :كشرح المفصؿ ،جُ.ِّٔ :
(ِ( المكضح ،جُ.َِٕ :
(ّ( ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جُ.ُْٕ :
(ْ( الكتاب المختار ،جُ.َٓ :
(ٓ( سكرة يس.ّْ/ّٔ :
(ٔ( التبياف ،جِ ،َُّٖ :كينظر :الكتاب الفريد ،جٓ ،ّْٓ ،ّّٓ :كالدر المصكف ،جٗ.ِِٕ :
(ٕ( المحرر الكجيز ،جٕ.ُِٓ :
(ٖ( البحر المحيط ،جٕ.ِّْ :
(ٗ( ينظر :إعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ّٕٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جِ ،ُِٓ ،ُُٓ :كالبياف ،جِ ،ِٗٔ :كالكتاب الفريد ،جٓ.ّْٓ :
(َُ( ينظر :البحر المحيط ،جُ.ِّْ ،ِّّ :
(ُُ( جامع البياف ،جُ ،ُٓٗ :كينظر :جِ.َْ :
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قاؿ القرطبي" :كقيؿ :ليس فيو دليؿ عمى نفي أىكاؿ يكـ القيامة كخكفيا عمى المطيعيف ،لما

كصفو اهلل – تعالى  ،-كرسكلو مف شدائد القيامة ٌإال َّأنو يخفّْفو عف المطيعيف ،كاذا صاركا إلى رحمتو

فكأنيـ لـ يخافكا"(ُ).

أف يككف نفي الخكؼ كالحزف في الدنيا(ِ)َّ ،
كلكف نفييما في اآلخرة ٍأكلى كأرجح؛
كاآلية تحتمؿ ٍ
" َّ
ألف تعمُّؽ المؤمف العاقؿ باآلخرة أىـ مف تعمُّقو بالدنيا ،كالمنفي ىك استيبلء الخكؼ عمييـ ،كأما أصؿ
الخكؼ فحاص هؿ ،كلكنيـ إذا صاركا إلى رحمتو فكأنيـ لـ يخافكا"(ّ).

أف ذكر أقكاؿ المفسريف في اآلية" :كظاىر اآلية عمكـ نفي الخكؼ كالحزف
كقاؿ أبك حياف بعد ٍ
يخص بما بعد الدنيا؛ ألنو في دار الدنيا قد يمحؽ المؤمف الخكؼ كالحزف ،فبل يمكف حمؿ
عنيـ لكف
ُّ

اآلية عمى ظاىرىا مف العمكـ لذلؾ"(ْ).

كالخبلصة :أنيـ ال يناليـ خكؼ ،كال يصيبيـ حزف في اآلخرة؛ ألنيـ يصيركف إلى النعيـ
إف "قرائف الكبلـ ُّ
المقيـ ،كاألمف الدائـ؛ إذ َّ
تدؿ عمى أف المراد نفييما في اآلخرة ال في الدنيا"(ٓ)،
فالمنفي"خكؼ مخصكص كىك خكؼ اآلخرة"(ٔ).
كمحكر الداللة في القراءتيف يتركز حكؿ السؤاؿ التالي" :كيؼ نفى الخكؼ عنيـ ،كاألحاديث
بأف المتقيف – حتى األنبياء – يحذركف في اآلخرة كيخشكف ،يقكؿ ّّ
ناطقة َّ
كؿ منيـ(ٕ) :نفسي نفسي"(ٖ).

كبناء عمى ما َّ
تقدـ سيتـ تكجيو القراءتيف مف حيث المعنى.
ن
أوالً – قراءة الجميور:
َّ
تقدـ في التكجيو النحكم َّ
أف النحاة رجَّحكا ىذه القراءة مف جية اإلعراب ،ككذلؾ ىي أكجو مف
بأف البناء ُّ
البناء عمى الفتح مف جية المعنى عند العكبرم ،إذ قاؿ" :كذلؾ َّ
يدؿ عمى نفي الخكؼ عنيـ
بالكمية .كليس المراد ذلؾ ،بؿ المراد نفيو عنيـ في اآلخرة.
فإف قيؿ :لً ىـ ال يككف كجو الرفع َّ
أف
أف ىذا الكبلـ مذككر في جزاء ىم ٍف اتَّبع اليدل ،كال يميؽ ٍ
ٍ
َّ
كيتكىـ ثبكت الخكؼ الكثير.
ينفي عنيـ الخكؼ اليسير،

(ُ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جُ ،ِّٗ :كالبحر المحيط ،جُ.ِّّ :
(ِ( المحرر الكجيز ،جُ.ُِٗ :
(ّ( المحرر الكجيز ،الحاشية رقـ (ِ) ،جُ.ُِٗ :
(ْ( البحر المحيط ،جُ.ِّْ :
(ٓ( التفسير الكبير ،جُ ،ُِٗ :كالمباب ،جُ.ٖٓٓ :
(ٔ( التحرير كالتنكير ،جُ.َْٓ :
نكحا إلى قكمو][.سكرة ىكد ،]ِٓ/ُُ :حديث رقـ
(ٕ) ينظر :الجامع الصحيح ،كتاب "األنبياء"  ،باب قكؿ اهلل – عز كجؿ [:-كلقد أرسمنا ن
(َّّْ) ،جِ ،ْْٓ ،ّْٓ :كصحيح مسمـ ،كتاب" اإليماف"  ،باب" :أدنى أىؿ الجنة منزال" ،حديث رقـ (ِّٕ) ،جُ.ُٖٔ – ُْٖ :
(ٖ) قطؼ األزىار في كشؼ األسرار ،جبلؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ كدراسة :د .أحمد بف محمد الحمادم ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية ،إدارة الشؤكف اإلسبلمية ،قطر ،طُُُْْ ،ىػ ُْٗٗ -ـ ،جُ.ِّٖ :
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َّ
فيتكىـ ثبكت
خكؼ كثير عمييـ،
أف ييضمر معو ىن ٍفي الكثير؛ تقديره :كال
ه
قيؿ :الرفع يجكز ٍ
فباف أف الكجو في الرفع ما ذكرنا"(ُ).
القميؿ ،كىك عكس ما قي ّْدر في السؤاؿ ،ى
فيذه القراءة تدؿ عمى نفي الخكؼ عف المؤمنيف ،كتتفؽ مع ما كرد مف األحاديث الناطقة َّ
بأف
المتقيف – حتى األنبياء – يحذركف في اآلخرة كيخشكف ،يقكؿ ّّ
كؿ منيـ :نفسي نفسي.
كتتميَّز ىذه القراءة بأنيا أعدؿ في المفظ؛ " َّ
ألف [ال] قد دخمت في كمتا الجممتيف عمى مبتدأ،

كلـ تعمؿ فييما"(ِ) ،فالتعادؿ بيف الجممتيف ،أك "التشاكؿ في كبلـ القكـ معتبر مطمكب"(ّ) ،فما بالؾ

في النظـ القرآني؟!

ثانيا – قراءة يعقوب:
ً
(ٓ)
(ْ)
ُّ
نص في
أعـ كأبمغي في رفع الخكؼ" ؛ ألنيا " ّّ
تدؿ عمى عمكـ النفي لجميع الخكؼ  ،فيي " ُّ
العمكـ ،فينتفي كؿ فرد فرد مف مدلكؿ الخكؼ"(ٔ).
َّ
يبل لمخكؼ الذم يعقبو األمف الدائـ ،منزلة
إف "ال" في ىذه القراءة تفيد االستغراؽ ،كذلؾ "تنز ن

العدـ .كفي قكلو[ :ﭟ] إشارة إلى َّ
أف الخكؼ الذم يحصؿ ليـ مف أىكاؿ المكقؼ ،يسير بالنسبة
كلما كعد المتمتع بعدـ الخكؼ كالحزف عقَّبو بإبعاد الذيف
إلى ما يحصؿ لمكافريف ،فبل يستعمي عمييـَّ .
كفركا ككذبكا في قكلو[ :ﭤ ﭥ ](ٕ).
كقيؿ :كقد حذؼ مف الكبلـ األكؿ ،ما أثبت في الثاني ،كمف الثاني ما أثبت في األكؿ،

كالتقدير :فمف تبع ىدام ،فبل خكؼ عمييـ ،كال حزف ،كىـ :أصحاب الجنة .كالذيف كفركا ككذبكا،

يمحقيـ الخكؼ كالحزف ،كىـ أصحاب النار ،كىذا يسمى في فف البديع باالحتباؾ"(ٖ).

أف ى ػػذه القػ ػراءة أبم ػػغ فػي المعنى؛ لعم ػػكـ النػفػي ،كذى ػػب ابػف أبػي مريػػـ إلػ ػػى َّ
كنػخػمػص إلػػى َّ
أف

أف النفي ييراد بو العمكـ كالكثرة؛ َّ
المعنييف يتقارباف في إىماؿ "ال" كاعماليا ،كذلؾ " َّ
ألف النكرة فييا
عمكـ ،كاذا كانت في النفي فبل نظر في ككنيا عامة"(ٗ).

(ُ( التبياف ، :جُ ،ٓٓ :كالدر المصكف ،جُ ،َّٓ :كالمباب ،جُ.ْٖٓ :
(ِ( البحر المحيط ،جُ.ِِّ :
(ّ) الكتاب الفريد ،جُ.ِّٕ :
(ْ( الكتاب الفريد ،جُ.ِّٕ :
(ٓ( المحرر الكجيز ،جُ.ُِٗ :
(ٔ( البحر المحيط ،جُ.ِِّ :
(ٕ) سكرة البقر.ّٗ/ِ :
(ٖ) قطؼ األزىار في كشؼ األسرار ،جُ ،ِّٗ ،ِّٖ :كينظر :البحر المحيط ،جُ.ِّْ ،ِّّ :
(ٗ( المكضح ،جُ.َِٕ :

988

ِ -قال تعالى[ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ](ُ).
القراءة :ق أر أبك جعفر[ :فال رفث وال فسوق وال جدال] بالرفع كالتنكيف في :الثاء ،كالقاؼ كالبلـ ،كق أر
َ
جدال] مثؿ قراءة أبي جعفر ٌإال أنيـ
ابف كثير ،كأبك عمرك ،كيعقكب[ :فال رفث وال فسوق وال

نصبكا البلـ في [ َ
جدال] ،كق أر الباقكف :بالنصب ،كعدـ التنكيف في الثبلثة(ِ).
التوجيو النحوي:

أوالً – قراءة أبي جعفر :كليا كجياف في العربية(ّ):
(ْ)
كسكغ االبتداء بالنكرة ُّ
أحدىماَّ :
تقدـ النفي عمييا ،ك[يف
أف [ال] ممغاة ،كما بعدىا يرًف ىع باالبتداء َّ ،
كحًذؼ خبر األكؿ كالثاني؛
احلج] شبو الجممة متعمّْقة بمحذكؼ خبر المبتدأ الثالث ،كىك[ :فسوق] ،ي
كحذؼ خبر الثاني كالثالث؛ لداللة خبر
لداللة خبر الثالث عمييما؛ أك يككف [يف احلج] خبر األكؿ ،ي
(ٓ)
أف يككف [يف احلج] خبر
األكؿ عمييما ،كيجكز أف يككف [يف احلج] خبر الثبلثة  .كال يجكز ٍ

ً
كلتأديتو إلى الفصؿ.
كحًذؼ خبر األكؿ كالثالث؛ لقبح مثؿ ىذا التركيب،
الثاني ،ي
ؼ عميو ،ك[يف احلج]
أف تككف [ال] عاممة عمؿ "ليس" ،ك[رفث] اسميا ،كما بعده ىع ٍ
طه
واآلخرٍ :
الخبر في محؿ النصب(ٔ) ،عمى حسب ما َّ
تقدـ مف التقادير فيما قبمو.
كىذا الكجو جزـ بو ابف عطية(ٕ)" ،كتعقَّبو أبك حياف ،ككصؼ ىذا الرأم بأنو ضعيؼ ،كتابعو

عمى ذلؾ السميف الحمبي"(ٖ)؛ َّ
جدا في كبلـ العرب ،كلـ ىيقيـ عميو دليؿ
ألف إعماؿ "ال" عمؿ "ليس" قميؿ ن
صريح ،كانما أنشدكا أشياء محتممة ،كذك ار أربعة شكاىد.

(ٗ)
أف ييحمؿ كتاب اهلل الذم نزؿ بأفصح الكبلـ عمى ىذا الكجو
فبل يجكز – عند أبي حياف – ٍ
القميؿ ،كذىب إلى َّ
جميعا ،كحمميا عمى غير ىذا
أف تمؾ األبيات التي جاءت عميو ،يمكف تأكيميا
ن

الكجو ،كىي بعد ذلؾ ال تكفي لبناء القكاعد النحكية.

(ُ( سكرة البقرة.ُٕٗ/ِ :
(ِ( سراج القارئ :صُٕٖ ،كالنشر ،جِ ،ُُِ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُْٓ ،ُّٓ :كالبدكر الزاىرة :صّٓ.
(ّ( إعراب القرآف ،جُ ،ِٗٓ :كالتبياف ،جُ ،ُُٔ :كالبحر المحيط ،جِ ،ٕٗ ،ٗٔ :كالدر المصكف ،جِ ،ِّّ :كالمباب ،جّ.ّٗٔ :
(ْ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ.ِٔ ،ِٓ :
(ٓ( الحجة لمفارسي ،جّ ،ُِٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جِ.َْٗ :
(ٔ( الكتاب الفريد ،جُ.ُْٕ :
(ٕ( المحرر الكجيز ،جُ.ّْٖ :
(ٖ( ينظر :البحر المحيط ،جِ ،ٕٗ ،ٗٔ :كالدر المصكف ،جِ.ِّْ ،ِّّ :
كرر أبك حياف ذلؾ في :ارتشاؼ الضرب ،جّ ،َُِٖ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جْ ،ُِٖ :كينظر :تمييد القكاعد ،جّ،َُِِ ،ُُِٗ :
(ٗ( َّ

َّ
كلكف أبا حياف اختار عمميا عمؿ "ليس" بشرط أف يككف ما تدخؿ عميو نكرة ،كىك بذلؾ يكافؽ مذىب
كىمع اليكامع ،جِ،َُِ ،ُُٗ :

كم ٍف كافقو مف العمماء .ينظر :تقريب المقرب ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓىػ) ،تحقيؽ :د .عفيؼ عبد الرحمف،
سيبكيو ،ى
الناشر :دار الميسرة ،بيركت ،طَُُِْ ،ىػ ُِٖٗ -ـ :صٓٓ.
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كعمى العمكـ َّ
فث أك فسكؽ؟ فقد رفع األسماء
فإف ىذه القراءة" :جكاب لقكلو :ىؿ فيو ر ه
فعا"(ُ) ،ككذلؾ األمر إذا أعممت "ال" عمؿ "ليس".
خبرا ،فمذلؾ يككف جكابو ر ن
باالبتداء ،كجعؿ ليا ن
ككررت خمسة أكجو(ِ) ،كمنيا رفع األكؿ كالثاني ،كما في قكؿ
كيجكز إذا عطؼ عمى "ال" ّْ

الشاعر الراعي النميرم:

(ّ)
كما صرمتي ًؾ حتى يقٍم ًت معمنةن

ال ناقةه لي في ىذا كال جم يؿ

(ْ)

ثانيا – قراءة ابن كثير ،وأبي عمرو ،ويعقوب :كليا كجياف في العربية(ٓ) ،مثؿ قراءة أبي جعفر ،مع
ً
االختبلؼ في فتح [جدال]:
(ٔ)
أحدىماَّ :
فث كال فسكؽ في
أف [ال] ممغاة ،كما بعدىا مبتدأ ،كالخبر محذكؼ  ،تقديره" :ال ر ه

الحج" ،ك [جدال] ينصب عمى التبرئة(ٕ) ،كخبرىا [يف احلج].

خبر عف الجميع(ٖ)عمى مذىب سيبكيو دكف األخفش(ٗ)؛ َّ
ألف
احلج] نا
أف يككف [يف ِّ
كيجكز ٍ

سيبكيو(َُ)يرل أف "ال" كاسميا الذم يبني معيا في مكضع المبتدأ ،كال عمؿ ليا في الخبر ،إذ ليس فيو
إال عطؼ مبتدأ عمى مبتدأ ،أمَّ :
أف [ال] مع االسـ [جدال] مبتدأ معطكؼ عمى قكلو[ :ال رفث
وال فسوق].

(ُ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ.ِٔ ،ِٓ :
(ِ( ىي :فتح االثنيف ،كرفع االثنيف ،كفتح األكؿ كرفع الثاني ،كرفع األكؿ كفتح الثاني عكس السابؽ ،كفتح األكؿ كنصب الثاني.
ينظر :شرح المفصؿ ،جِ ،ُُٓ ،ُُْ :كشرح الكافية الشافية ،جُ ،ِٓٓ ،ِْٓ :كشرح التسييؿ ،جِ ،ٖٔ :كارتشاؼ الضرب ،جّ:
َُُّ ،ُُُّ ،كالنحك الكافي ،جُ.َُٕ ٕٔٗ :
(ّ( كيركل" :كما ىجرتؾ"  ،كصرمتؾ :قطعتؾ.

اينير تفايبرت ،نشر :فرانتسشتا نير بفيسبارف،
(ْ( البيت مف البسيط ،ككرد في مصادر كثيرة ،منيا :ديكاف الراعي النميرم ،جمعو كحقَّقو :ر ٍ
المعيد األلماني لؤلبحاث الشرقية ،بيركت( ،د.ط)َُُْ ،ىػ َُٖٗ -ـ :صُٖٗ ،كالكتاب ،جِ ،ِٗٓ :كمعاني القرآف لؤلخفش ،جُ،ِٓ :
كمجالس ثعمب ،جُ ،ِٖ :كاألصكؿ ،جُ ،ّْٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ّْ :كشرح أبيات سيبكيو ،جُ ،ُْْ :كشرح المفصؿ ،جِ:
ُُُ.ُُٓ ،
(ٓ( الحجة لمفارسي ،جِ ،َِٗ ،ِٖٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :كالتفسير البسيط ،جِ ،َْ ،ّٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ََٕ :كالبحر المحيط،
جِ ،ٕٗ :كالدر المصكف ،جِ.ِّٓ :
(ٔ( البياف ،جُ.ُْٕ :
(ٕ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،َُِ :كالحجة البف خالكيو :صْٗ ،كمعاني القراءات لؤلزىرم ،جُ.ُٕٗ ،ُٗٔ :
َّ
المكضح ،جُ ،َِّ :كمغني المبيب ،جٔ.ُّّ :
(ٖ( كشؼ المشكبلت ،جُ ،ُِٕ :ك

(ٗ( قاؿ السيكطي في (ىمع اليكامع ،جِ" :)َِِ :كاإلجماع عمى َّ
أف "ال" ىي الرافعة لمخبر عند عدـ التركيب ،كأما في التركيب فكذلؾ عند

األخفش ،كالمازني ،كالمبرد ،كالسيرافي ،كجماعة ،كصحَّحو ابف مالؾ إجراء ليا مجرل " َّ
إف" ،كقيؿ :إنيا لـ تعمؿ فييا شيًنئا بؿ "ال" مع النكرة في
َّ
كصححو أبك حياف كعزاه لسيبكيو" .ينظر :شرح التسييؿ ،جِ ،ٓٔ ،ٓٓ :كارتشاؼ الضرب،
مكضع رفع عمى االبتداء ،كالمرفكع خبر المبتدأ،
جّ ،ُِٖٗ ،ُِٕٗ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،جٓ ،ِّٕ ،ِّْ :كمغني المبيب ،جّ.ِٖٗ ،ِٖٖ :
(َُ( الكتاب ،جِ .ِْٕ :كينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ُِٕ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِٖٗ :كالبحر المحيط ،جُ ،َُٔ :كالدر
المصكف ،جُ.ّٖ :
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أما عمى مذىب األخفش(ُ)فبل يجكز؛ ألنو يرل ارتفاع الخبر بعد "ال" ببل النافية دكف خبر
ك َّ
(ّ)
(ِ)
فإمػػا "أف يكػػكف
االبتػػداء ؛ لذلػػؾ ال يجكز عمى ى ػػذا المذىػػب الجمع بيػػف خبريػػف في خبر كاحػػد َّ ،

خبر لػ [ال]َّ ،
خبر ليا"(ْ).
خبر لو ،ك[ال] يطمبو نا
ألف المبتدأ يطمبو نا
خبر لممبتدأيف ،أك نا
[يف احلج] نا

و
كحينئذ يتعيَّف عند الجميع إضمار
أف تككف [ال] عاممة عمؿ "ليس"(ٓ) ،ك[رفث] اسميا،
واآلخرٍ :
إف َّ
قدرت [ال] الثانية كاألكلى(ٔ) ،أم :عاممة عمؿ"ليس" ،فيككف التقدير" :ليس رفث في
خبريف ٍ
الحج ،كليس فسكؽ في الحج" ،أك"ليس فيو رفث ،كال فيو فسكؽ"(ٕ) ،كا ٍف َّ
قدرت [ال] الثانية مؤكدة
احدا(ٖ) ،إذ التقدير" :فميس رفث كال فسكؽ في الحج"(ٗ) ،أك"فميس فيو رفث كال
لؤلكلى ،فتضمر نا
خبر ك ن
فسكؽ"(َُ) ،فيككف [فسوق] معطكفنا عمى [رفث] ،كالخبر الظاىر [يف احلج] متعمقنا بخبر الثالثة
خبر عف األسماء الثبلثة ،الختبلؼ
أف يككف [يف احلج] الظاىر نا
[وال جدال] ،كال يجكز ٍ
العامميف(ُُ) ،إذ َّ
إف خبر "ال" العاممة عمؿ "ليس" منصكب ،كخبر "ال" النافية لمجنس مرفكع.
(ُِ)
خبر
أف يككف [يف احلج] صفة لػ [جدال] ،كتضمر نا
َّ
أيضا – ٍ
كجكز أبك عمي الفارسي – ن

لو(ُّ) ،فيككف [يف احلج] متعمقنا بػ [جدال] ،عمى مذىب البغدادييف(ُْ) ،كاف كانت "ال" النافية
أف يككف متعمقنا بو عمى قكؿ الخميؿ كسيبكيو(ُٓ).
فيو ،كال يجكز ٍ
(ُ( معاني القرآف ،جُ ،ِٓ ،ِْ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ِْٔ :كالبحر المحيط ،جُ ،َُٔ :كالدر المصكف ،جُ.ّٖ :
(ِ( الحجة لمفارسي ،جِ ،َِٗ :كينظر :الكشؼ ،جُ.ِٖٔ :
(ّ( كشؼ المشكبلت ،جُ ،ُِٕ :كالبياف ،جُ.ُْٕ :
(ْ( الدر المصكف ،جِ ،ِّٓ :كينظر :البحر المحيط ،جِ ،ٕٗ :كمغني المبيب ،جٔ.ُِّ :

(ٓ( الحجة البف خالكيو :صْٗ ،كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُِٔ :كشرح اليداية ،جُ ،ُٗٓ ،ُْٗ :كالمحرر الكجيز ،جُ،ّْٖ :
كالتبياف ،جُ ،ُُٔ :كشرح شعمة :صُٕٕ.
(ٔ( مغني المبيب ،جٔ.ُِّ :
(ٕ( الكتاب الفريد ،جُ.ِْٕ :
(ٖ( مغني المبيب ،جٔ.ُِّ :
(ٗ( الكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :كينظر :فتح الكصيد ،جّ.ََٕ :
(َُ( شرح اليداية ،جُ.ُْٗ :
(ُُ( الحجة لمفارسي ،جِ ،َِٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :كالكتاب الفريد ،جُ ،ِْٕ :كمغني المبيب جٔ.ُِّ :
(ُِ( الحجة ،جِ.َِٗ :

(ُّ( ربما ألف المعنى عنده" :كال جداؿ في الحج مقبكؿ" ،فالجار كالمجركر مف متممات اسـ (ال) ،كالخبر محذكؼ ال تعمُّؽ لمجار كالمجركر
ينظر :النحك الكافي ،الحاشية رقـ (ِ) ،جُ.ُٔٗ :

(ُْ( مذىب الجميكر عمى َّ
إف
إف كاف
ن
عامبل فيما بعده ،يمزـ تنكينو كاعرابو مطمقنا ،كذىب البغداديكف إلى جكاز بنائو ٍ
أف االسـ الكاقع بعد "ال" ٍ
عامبل في ظرؼ أك مجركر ،نحك( :كال جداؿ في الحج) ،بخبلؼ المفعكؿ الصريح ،كىناؾ آراء أخرل في المسألة .ينظر :ارتشاؼ
كاف
ن

الضرب ،جّ ،َُّٓ ،َُّْ :كمغني المبيب ،جٓ ،ٖٖ ،ٖٕ :كىمع اليكامع ،جِ.َِْ ،ُْٗ :
(ُٓ( الكتاب ،جِ.ِٖٕ :
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كرَّد عمى مذىب البغدادييف القائؿ :بعدـ تنكيف الشبيو بالمضاؼ بما احتجكا بو مف قكلو
ي
تعالى[ :ﭝﭞﭟﭠ] َّ
بأف ىذا المثاؿ كما يشبيو يككف "الخبر المحذكؼ مكضع ػػو قب ػػؿ الج ػػار
كالمجركر ،كاألصؿ" :ال جداؿ حاصؿ في الحج" ،فالجار كالمجركر متمـ لمخبر المحذكؼ ،متعمقاف
بو ،كىذا تكمُّؼ مردكد؛ لتك ارره كتقييد مكضعو في فصيح الكبلـ ،كبالرغـ منو يحسف التزاـ التنكيف؛ َّ
ألنو

تتكحد عند األلسنة"(ُ).
األكثر كاألشير الذم ٌ
ثانيا – قراءة الجميور:
ً

فػػي ى ػػذه القػ ػراءة [ ال ] لمتبرئ ػػة(ِ) ،أك نافي ػػة لمجنػس ،ك[ رفث ] ،اسميا ،ك[ال فسوق وال

جدال] معطكفاف عمى [رفث]؛ َّ
ألف [ال] مكررة لمتككيد في المعنى(ّ) ،ك [يف احلج] شبو
(ْ)
أما عمى مذىب
الجممة مف الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر [ال] حسب مذىب األخفش ؛ ك َّ

سيبكيو فيككف [يف احلج] في مكضع خبر المبتدأ عف األسماء الثبلثة(ٓ)؛ َّ
ألف [ال] مع ما بعدىا
في مكضع رفع باالبتداء.

أف تككف [ال] المكررة مستأنفة ،فيككف [يف احلج] خبر [ال جدال]،
كأجاز العكبرم " ٍ

كخبر [ال] األكلى كالثانية محذكؼ ،أم" :فبل رفث في الحج ،كال فسكؽ في الحج" ،كاستغنى عف

(ٔ)
أيضا – عمى مذىب األخفش ال عمى مذىب سيبكيو(ٕ).
ذلؾ بخبر األخيرة"  ،كىذا يككف – ن
ً
أيضا
فيذه القراءة كأنيا "جكاب قائؿ :ىؿ مف رفث؟ ىؿ مف فسكؽ؟ فػ "م ٍف" يدخمو لمعمكـ ،ك "ال" ن
تدخؿ لنفي العمكـ"(ٖ)؛ لذا كانت ىذه القراءة ىي الراجحة عند األخفش ،إذ قاؿ" :فالكجو النصب؛ َّ
ألف
(َُ)

ىذا نفي ،كألنو كمو نكرة"(ٗ) ،كىي أكلى عند الفارسي
(ُِ)

كىي أقكل عند العكبرم

(ُُ)
عـ ،كالمعنى عميو،
كغيره ؛ ألف النفي قد َّ

أيضا – لما فيو مف نفي العمكـ.
– ن

(ُ( النحك الكافي ،الحاشية رقـ (ِ) ،جُ.ُٔٗ :
(ِ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،َُِ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ِٗٓ :كالحجة البف خالكيو :صْٗ ،كمعاني القراءات ،جُ،ُٕٗ :
كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُِٔ :كشرح اليداية ،جُ.ُٗٓ :
(ّ( التبياف ،جُ ،ُُٔ :كالكتاب الفريد ،جُُْٕ :ػ إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ُِٔ ،َِٔ :
(ْ( البحر المحيط ،جِ ،ٕٗ :كالدر المصكف ،جِ ،ِّٓ :كالمباب ،جّ ،ّٖٗ :كينظر :مغني المبيب ،جٔ.ُِّ :
(ٓ( الكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،َِٕ :كالبياف ،جُ ،ُْٕ :كفتح الكصيد ،جُ ،َِٕ ،َُٕ :كالبحر المحيط ،جِ،ٕٗ :
كالدر المصكف ،جِ ،ِّٓ :كمغني المبيب ،جٔ.ُُّ :

كم ٍع ًرض اإلبريز مف الكبلـ الكجيز عف القرآف العزيز ،أ .د .عبد الكريـ محمد عبد الكريـ األسعد ،دار المعراج الدكلية
(ٔ( التبياف ،جُ ،ُُٔ :ى
لمنشر ،الرياض ،طُُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جُ.ُْٓ :
(ٕ( ينظر :مغني المبيب ،جٔ.ُِّ :
(ٖ( حجة القراءات :صُِٗ.
(ٗ( معاني القرآف ،جُ.ِٓ :
(َُ( الحجة ،جِ.ُِٗ :
(ُُ( حجة القراءات :صُِٗ ،كالكشؼ ،جُ ،ِٖٔ :كشرح اليداية ،جُ ،ُٗٓ :كالتفسير البسيط ،جِ.َْٖ :
(ُِ( التبياف ،جُ.ُُٔ :
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الداللة:
المعنى(ُ)[" :ﭙ ﭚ ] فبل جماع ،أك فبل فحش في الكبلـ[ ،ﭛ ﭜ ] :أم :كال خركج
عف حدكد الشرع بارتكاب المحظكرات ،كقيؿ :السُّباب(ِ) ،كالتنابز باأللقاب ،كقيؿ :المعاصي

كميا(ّ)[ ،ﭝ ﭞ ] :كال مماراة ،كىي المخاصمة بيف الحجاج ،أم :ال مراء مع الخدـ كالرفقة ،أك

أف يجادؿ صاحبو كيماريو حتى يغضبو(ْ) ،كقيؿ معناه :كال َّ
شؾ في الحج أنو في ذم الحجة ،فأبطؿ
النسيء ،كاستقاـ الحج كما ىك اليكـ ،كبطؿ ما كاف يفعمو النسأة في تأخير الشيكر"(ٓ) ،كىذا قكؿ
مجاىد(ٔ) ،كىك أصح األقكاؿ كأظيرىا عند ابف عطية(ٕ) ،كىناؾ أقكاؿ أخرل(ٖ) ،مف أبرزىا " َّ
أف قري نشا
كانت تقؼ عند المشعر الحراـ بالمزدلفة ،ككانت العرب ،كغيرىـ يقفكف بعرفة ،ككانكا يتجادلكف ،يقكؿ
ىؤالء :نحف أصكب ،كيقكؿ ىؤالء نحف أصكب"(ٗ) ،كىذا القكؿ رجَّحو ابف كثير.
كقد اختار ابف جرير الطبرم مضمكف األقكاؿ المختمفة ،كىك قطع التنازع في كقت الحج

كمناسكو ،إذ قاؿ" :قد بطؿ الجداؿ في الحج ككقتو ،كاستقاـ أمره ككقتو عمى كقت كاحد ،كمناسؾ متفقة

غير مختمفة ،فبل تنازع فيو كال مراء ،كذلؾ َّ
أف اهلل أخبر أف كقت الحج أشير معمكمات ،ثـ نفى عف

كقتو االختبلؼ الذم كانت الجاىمية في شركيا تختمؼ فيو"(َُ) ،ككذلؾ رجَّح القرطبي(ُُ)القكليف بأنو ال

جداؿ في كقتو كال في مكضعو.

كبناء عمى ما تقدـ سيتـ تكجيو القراءات الثبلث مف حيث المعنى.
ن
أوالً – قراءة الجميور:
ىذه القراءة ُّ
تدؿ عمى عمكـ النفي؛ َّ
ألف [ال ] تفيد استغراؽ النفي لجنس الرفث ،كالفسكؽ،
أشد مطابقة لو؛ "ألنو لـ
كالجداؿ ،فالنفي – ىنا – ُّ
أعـ ،كأبمغ في التعبير عف المعنى المقصكد ،ك ٌ
يي َّ
رخص في ضرب مف الجداؿ"(ُِ).
(ُ( ينظر :الكشاؼ ،جُ ،َْٔ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ُٕٕ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ.ِّٓ :
(ِ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،َُِ :كجامع البياف ،جّ.ْٕٓ – ّْٕ :

(ّ( ذىب ابف عباس ،كاألكثركف مف المفسريف إلى َّ
أف معنى الفسكؽ :جميع المعاصي .ينظر :جامع البياف ،جّ ،ّْٕ – َْٕ :كالنكت
كالعيكف ،جُ ،ِٓٗ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ّٓ :كالمحرر الكجيز ،جُ ،ْٖٓ ،ْْٖ :كتفسير القرآف العظيـ البف كثير ،جُ،ْٓٓ ،ْْٓ :
كالبحر المحيط ،جِ ،ٗٔ :كالمباب ،جّ.َْ :
(ْ( ينظر :جامع البياف ،جّ ،ّْٖ – ْْٕ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ ،ُُّ :كزاد المسير ،جُ ،ُُِ :كالبحر المحيط ،جِ.ٗٔ :
(ٓ( التفسير البسيط ،جْ.ّٕ :
(ٔ( ينظر :جامع البياف ،جّ ،ْٖٕ – ْْٖ :كتفسير ابف كثير ،جُ.ْٓٓ :
(ٕ( المحرر الكجيز ،جُ.ْٖٓ :
(ٖ( ينظر :جامع البياف ،جْ ،ْٖٕ ،ّْٖ :كتفسير ابف كثير ،جُ.ْٓٔ :
(ٗ( تفسير ابف كثير ،جُ.ْٓٔ :
(َُ( جامع البياف ،جّ.ُْٗ ،ْٖٕ :
(ُُ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جِ.َُْ :
(ُِ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جِ ،ُِٗ :كالكشؼ ،جِ ،ِٖٔ :كحجة القراءات :صُِٗ ،كالتفسير البسيط ،جِ.ُْ :
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إ نذا النفي شامؿ لكؿ األنكاع الثبلثة؛ ألنو نفي جنس ،كما ذلؾ إال لتفخيـ أمر الرفث ،كالفسكؽ،
كالجداؿ"(ُ).
َّ
َّ
كجؿ – نيى المسمـ في حالة اإلحراـ بالحج عف الجماع ،كقضاء الشيكة،
إف اهلل – عز
كارتكاب المعاصي كميا ،كالمجادلة كأف يجادؿ صاحبو كيماريو حتى يغضبو ،فيخرجو الجداؿ إلى ما

(ِ)
نيي عف ّْ
التحرج ،كالتجُّرد هلل – تعالى – عف
كؿ ما ينافي حالة
ُّ
ظيما ألمر الحج  ،فيك ّّ
ال ينبغي؛ تع ن
كؿ األمكر التي تتعمَّؽ بأمر الدنيا ،في ىذه الكقفة العظيمة ،مف أياـ الحج المباركة.

كقد نفى اهلل – عز كجؿ – ىذه الثبلثة :الرفث ،كالفسكؽ ،كالجداؿ ،عمى قصد النيي عنيا

لممبالغة" ،كانما أمر باجتناب ذلؾ – كىك كاجب االجتناب – في كؿ حاؿ؛ ألنو مع الحج أسمج ،كمبس
الحرير في الصبلة ،كالتطريب في قراءة القرآف ،كالمراد بالنفي كجكب انتفائيا ،كأنيا حقيقة بأال

تككف"(ّ)؛ "ألنو خركج عف مقتضى الطبع كالعادة إلى محصف العبادة"(ْ).

قاؿ أىؿ المعاني(ٓ) :ظاىر اآلية الكريمة نػػفي ،كمعنػػاه نيي ،كالمعنى" :ال ترفث ػكا ،كال تفسق ػكا،

كال تجادلكا"(ٔ) ،كقكلو تعالى[ :ﭕ ﭖ ﭘ ]

(ٕ)

 ،أم :ال ترتابكا فيو.

في الرفث ،كالفسكؽ ،كالجداؿ نفي الجنس مبالغة في النيي عنيا ،كابعادىا
كالخبلصة" :قد ين ى
عف الحاج ،حتى يج ًعمت كأنيا قد ينيي الحاج عنيا فانتيى ،فانتفت أجناسيا"(ٖ).
ثانيا – قراءة ابن كثير ،وأبي عمرو ،ويعقوب:
ً

فرقكا بيف الرفث كالفسكؽ ،كبيف الجداؿ؛ َّ
قاؿ العمماء(ٗ)َّ :
ألف
أف يي ّْ
إف أصحاب ىذه القراءة أرادكا ٍ
َّ
فث كال فسكؽ"(َُ) ،أك" :ال ترفثكا كال
الرفع يح ًم ىؿ عمى معنى النيي ،كأنو قاؿ" :فبل
يككنف فيو ر ه
(ُ( الكتاب المختار ،جُ.ٖٗ :
(ِ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ.َِٕ :
(ّ( الكشاؼ ،جُ ،َْٕ ،َْٔ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جّ.َُِ :
(ْ( أنكار التنزيؿ ،جُ ،ُٕٕ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ ،ِّٔ ،ِّٓ :كفتح البياف ،جُ ،َْْ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جّ.ِِّ :
(ٓ( الكشؼ كالبياف ،جِ ،َُٔ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ّٕ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ ،ِِٖ ،ِِٕ :كالبحر المحيط ،جِ ،ََُ ،ٗٗ :كالمباب،
جّ ،َّْ :كفتح البياف ،جُ.َْْ :
(ٔ( المدخؿ لعمـ تفسير كتاب اهلل تعالى ،الحدادم :أبك النصر أحمد بف محمد بف أحمد السمرقندم (ت بعد األربعمئة) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف
داككدم ،دار القمـ ،دمشؽ ،كدارة العمكـ ،بيركت ،طَُُْٖ ،ىػ – ُٖٖٗـ :صُّٕ ،ْٔٓ ،كاألمالي ،جُ.ُْٓ :
(ٕ( سكرة البقرة.ِ/ِ :
(ٖ( التحرير كالتنكير ،جِ.ِّّ :
(ٗ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٔ :كجامع البياف ،جّ ،ِِٗ ،ُِٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ ،ُّْ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ:
ِٓٗ ،ِٗٔ ،كحجة القراءات :صُِٖ ،ُِٗ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ٕٗ ،ٗٔ :كشرح اليداية ،جُ ،ُٗٓ :كالتفسير البسيط ،جْ،ُْ :
كالكشاؼ ،جُ ،َْٕ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،َِٕ :كالمكضح ،جُ ،َِّ :كالبياف ،جُ ،ُْٕ :كالتبياف ،جُ ،ُُٔ :كالكتاب الفريد،
جُ ،ِْٕ ،ُْٕ :كابراز المعاني :صّٗٓ ،كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ُٕٕ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ُٔٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ،ِّٓ :
كركح المعاني ،جِ.ٖٔ :
(َُ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٔ :كالكشاؼ ،جُ.َْٕ :
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تفسقكا"(ُ) ،كالمعنى في قكلو تعالى[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] إخبار محصف بانتفاء الجداؿ ،أم :ال َّ
شؾ
في الحج كال خبلؼ فيو أنو في ذم الحجة(ِ) ،كليذا المعنى اختار مجاىد ىذه القراءة(ّ) ،كجزـ بو أبك

عبيدة(ْ) ،كاليو ذىب أبك عمرك بف العبلء

(ٓ)

كما نقؿ عنو النحاس "عف أبي زيد َّ
أف أبا عمرك ابف

َّ
يككنف رفث ،كال فسكؽ في شيء يي ٍخ ًرج مف الحج.
العبلء أراد" :فبل
ثـ ابتدأ النفي ،فقاؿ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] فأخبر َّ
نيي"(ٔ).
أف األكؿ ّّ

فاعبل؛ َّ
ألف
كبناء عمى المعنى الذم ذىب إليو أبك عمرك بف العبلء يككف "إعراب [رفث ] ن
ن
"كاف" تامة ،كتحتمؿ أف تككف ناقصة ،كخبرىا محذكؼ ،تقديره[ :ﭟ ﭠ]"(ٕ).
كح ٍم يؿ األكليف عمى النيي ،كالثالث عمى اإلخبار بانتفاء الجداؿ ذىب إليو الزمخشرم ،إذ قاؿ:
ى
"كاستيًد َّؿ عمى َّ
النبي – صمى اهلل عميو كسمـ :-
أف المنيي عنو ىك الرفث كالفسكؽ دكف الجداؿ ،بقكؿ
ّْ
" ىم ٍف َّ
حج فمـ يرفث ،كلـ يفسؽ ،خرج كييئتو يكـ كلدتو أمو"(ٖ) ،كأنو لـ يذكر الجداؿ"(ٗ).
كقد تعقَّب أبك حياف الزمخشرم فيما ذىب إليو كاتَّبع بو العمماء ،إذ قاؿ" :الرفع كالبناء ال
أما َّ
يقتضياف شيًنئا مف ذلؾ ،بؿ ال فرؽ بيف الرفع كالبناء في َّ
أف الرفع
مبنيا ،ك َّ
أف ما كانا فيو كاف ن
يقتضي االبتداء ،كالبناء يقتضي الخبر فبل ،ثـ قراءة الثبلثة بالرفع ،كقراءتيا كميا بالبناء ُّ
يدؿ عمى

فرؽ بينيما َّ
مرجحة لو ،فقراءتيما األكليف
أف قراءة البناء ّّ
نص عمى العمكـ ،كقراءة الرفع ٌ
ذلؾ ،غاية ما ٌ
بالرفع ،كالثالث بالبناء عمى الفتح َّإنما ذلؾ يسَّنة متَّبعة ،إذا لـ َّ
يتأد ذلؾ إلييما إال عمى ىذا الكجو مف

الكجكه الجائزة في العربية في مثؿ ىذا التركيب" ،ثـ بيَّف أبك حياف الخبلؼ في اآلية :ىؿ ييراد بيا
إخبارا ،أك صكرتيا صكرة النفي ،كالمراد بو النيي ،كرجَّح الثاني(َُ).
النفي حقيقة فيككف
ن
(ُ( شرح اليداية ،جُ ،ُٗٓ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ُْ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،َِٕ :كالبياف ،جُ ،ُْٕ :كالتبياف ،جُ،ُُٔ :
كالكتاب الفريد ،جُ.ِْٕ :
(ِ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،َِٕ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ ،ْٓٔ :كالحجة البف خالكيو :صْٗ ،كمعاني القراءات ،جُ،ُٗٔ :
كفتح الكصيد ،جّ ،َِٕ :كشرح شعمة :صُٕٕ.
(ّ( القطع كاالئتناؼ ،جُ ،ْٗ :كينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ.َُِ :
(ْ( مجاز القرآف ،جُ ،َٕ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِٖٗ :كالتفسير البسيط ،جْ.ُْ ،ّٕ :
(ٓ( الكتاب المختار ،جُ.ٕٗ :
(ٔ( معاني القرآف الكريـ ،جُ ،ُّْ :كينظر :إعراب القرآف ،جُ ،ِٗٔ ،ِٗٓ :كالقطع كاالئتناؼ ،جُ ،ْٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جِ:
نيي" .
َْٖ ،كقد نقؿ القرطبي ىذا النص عف النحاس ،كلـ يعزه لو ،كلكنو لـ ينقؿ عنو العبارة األخيرة ،كىي قكلو " :فأخبر أف األكؿ ُّ
(ٕ) ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جِ.َْٗ :

(ٖ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسند أبي ىريرة – رضي اهلل عنو  ،-حديث رقـ (ُّٕٔ) ،جُِ ،ّٖ :كأخرجو البخارم في كتاب "الحج"  ،باب
"فضؿ الحج المبركر" ،حديث رقـ (ُُِٓ) ،جُ ،ُْٕ ،َْٕ :كالركاية فيو" :رجع كيكـ كلدتو أمو"  ،كأخرجو مسمـ في كتاب "الحج"  ،باب
"فضؿ الحج كالعمرة كيكـ عرفو" ،حديث رقـ (َُّٓ) ،جِ ،ّٖٗ :كالركاية فيو " :مف أتى ىذا البيت فمـ يرفث ،كلـ يفسؽ ،رجع كما كلدتو
أمو" ،كذكر الطبرم ىذا الحديث بركايات أخرل في :جامع البياف ،جّ.ُْٗ – ْٖٗ :
(ٗ( الكشاؼ ،جُ.َْٕ :
(َُ( البحر المحيط ،جِ.ٗٗ :

988

كاعترض السميف الحمبي عمى الزمخشرم ،إذ قاؿ" :كىذا الذم ذكره الزمخشرم سبقو إليو
صاحب ىذه القراءة ،إال أنو أفصح عف مراده ،قاؿ أبك عمرك بف العبلء – أحد قارئييا :-
أم شيء يي ٍخ ًرج(ُ)مف الحج ،ثـ ابتدأ النفي فقاؿ:
فث كال
الرفع بمعنى :فبل
يككف ر ه
ه
ي
فسكؽ؛ ٍ
ثـ
نييا ،بؿ تركيما عمى النفي الحقيقي ،فى ًم ٍف َّ
[ﭝ ﭞ ] ،فأبك عمرك لـ يجعؿ النفييف األكليف ن
كاف في قكلو ىذا نظر؛ َّ
أيضا ،كقيؿ ذلؾ في قكلو:
فإف جممة النفي ببل التبرئة قد ييراد بيا النيي ن

[ﭕ ﭖ ﭘ](ِ).

كىذا الذم ذىب إليو السميف الحمبي مخالؼ لما نقمو الباحث عف النحاس في قكؿ أبي عمرك
ابف العبلء ،كيؤيده أغمب العمماء ،كيبدك – كاهلل أعمـ – َّ
أف السميف الحمبي بنى رأيو ىذا عمى نص
القرطبي ،الذم لـ ينقؿ العبارة األخيرة عف النحاس ،لذلؾ ال يجكز التشكيؾ بما ذىب إليو الزمخشرم،
فما ىك إال ناقؿ عف العمماء ،كلكنَّو أيَّد صحة ما ذىب إليو بالنص الخارجي أال كىك الحديث النبكم

الشريؼ ،الذم تبيَّف فيو أنو "اشترط عدـ الرفث كالفسكؽ ،كلـ يذكر الجداؿَّ ،
فدؿ عميو َّ
أف سياقو في
اآلية لمعنى آخر ،غير ما سبؽ لو الرفث كالفسكؽ"(ّ).
كذىب أبك شامة إلى َّ
أيضا ،كيحتمؿ أف يككف الجميع
أف قراءة الجماعة تحتمؿ ىذا التفريؽ ن
أيضا،
المكاريف ،كيحتمؿ ىذا المعنى قراءة أبي عمرك ن
ن
منييا عنو ،كالمراد بو :مخاصمة الرفقاء كالخدـ ك ي
كتككف عمى لغة ىم ٍف غاير في اإلعراب"(ْ).
َّ
كرد القشيرم قكؿ العمماء :إنو لما اختمفا في المعنى خكلؼ بينيما في المفظ ،إذ قاؿ" :كفيو

فرؽ بينيما؟".
أيضا؛ أم :ال تجادلكا فمً ىـ ّْ
نظر ،إذ قيؿ[ :ﭝ ﭞ ] نيي ن

كبما َّ
أف السميف الحمبي يرفض ما ذىب إليو الزمخشرم مف أنو قد خكلؼ بيف المفظيف في

الحركة اإلعرابية ،الختبلفيما في المعنى ما بيف النيي كالنفيَّ ،
رد عمى الزمخشرم بقكلو" :كالذم يظير
في الجكاب عف ذلؾ ما نقمو أبك عبد اهلل الفاسي (تُْٔق) عف بعضيـ(ٓ) ،فقاؿ" :كقيؿ :الحجة لمف

رفعيما َّ
أف النفي فييما ليس بعاـ ،إذ قد يقع الرفث كالفسكؽ في الحج مف بعض الناس(ٔ) ،بخبلؼ نفي
(ُ( كقد ضبطيا المحقؽ :ىي ٍخ يرج (بفتح الياء ،كضـ الراء) ،كالصكاب ما أثبتناه ،كما في معاني القرآف الكريـ ،جُ ،ُّْ :كالجامع ألحكاـ
القرآف ،جُ.َْٖ :
(ِ( الدر المصكف ،جِ ،ِّٔ :كالمباب ،جّ.ّٗٗ :
المكاريف :األيجراء لمخدمة كما إلييا.
(ّ( إبراز المعاني :صّٗٓ ،كينظر الكشاؼ ،جُ ،َْٔ :كمعنى ي
(ْ( إبراز المعاني :صّٗٓ.

(ٓ( يبدك – كاهلل أعمـ – نقمو عف مكي في اليداية ،جُ.ٔٓٗ :
(ٔ( قاؿ مكي في (اليداية ،جُ" :)ٔٓٗ :إذ قد يقع فيو الرفث كالفسكؽ مف أىؿ الخطايا" ،كقاؿ ابف إدريس في (الكتاب المختار ،جُ:)ٗٔ :
"أال ترل أنو قد يحصؿ مف الخاطئ كالعاصي الرفث كالفسكؽ في الحج".
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الحج فإنو عاـ؛ "الستقرار قكاعده"(ُ) ،ثـ قاؿ" :كىذا َّ
الجداؿ في أمر ّْ
يتمشى عمى يعرؼ النحكييف فإنيـ
الك ٍحدة ،كالعاممة عمؿ " َّ
إف" لنفي الجنس ،قالكا :كلذلؾ يقاؿ :ال
يقكلكف" :ال" العاممة عمؿ "ليس" لنفي ى
رجؿ فييا بؿ رجبلف أك رجاؿ إذا رفعت(ِ) ،كال ىي ٍح يس يف ذلؾ إذا بنيت اسميا ،أك نصبت بيا :كتكسَّط
نصا ،كالظاىر َّ
أف النكرة في سياؽ النفي مطمقنا
بعضيـ فقاؿ :التي لمتبرئة ّّ
نص في العمكـ ،كتمؾ ليس ن

لمعمكـ"(ّ).

كبناء عمى ما َّ
تقدـ ّْ
يرجح العمماء أنو قد خكلؼ بيف المفظيف في الحركة اإلعرابية ،الختبلفيما
ن
تحكؿ في التركيب حمؿ المعنى مف النفي
في المعنى ما بيف النيي كالنفي ،كبذلؾ يككف قد حصؿ ُّ
الم َّ
األكالف بالنيي ،كالثالث
حدد بكقت الحج ال غير ،كقد بيَّف الرازم لً ىـ يخ َّ
العاـ إلى النفي الخاص ي
ص ٌ
بالنفي ،إذ قاؿ" :فذلؾ ُّ
يدؿ عمى َّ
أف االىتماـ بنفي الجداؿ أشد مف االىتماـ بنفي الرفث كالفسكؽ؛ كذلؾ
ألف الرفث عبارة عف قضاء الشيكة ،كالجداؿ مشتمؿ عمى ذلؾ؛ َّ
َّ
ألف المجادؿ يشتيي تمشية قكلو،

ككثير ما يقدـ عمى اإليذاء كاإليحاش
نا
كالفسكؽ عبارة عف مخالفة أمر اهلل ،كالمجادؿ ال ينقاد لمحؽ،
ّْ
مشتمبل عمى جميع أنكاع القبح ال جرـ خصَّو اهلل تعالى
المؤدم إلى العداكة كالبغضاء ،فما كاف الجداؿ
ن
في ىذه القراءة بمزيد الزجر كالمبالغة في النفي"(ْ).

احدا ،كلكنو
كقاؿ أبك عمي الفارسي" :كحجة ىم ٍف رفع َّأنو يي ٍعمى يـ مف الفحكل َّأنو ليس المنفي رفثنا ك ن
احدا ،كالمعنى المراد بو جميع ،...كمف حجتوَّ :
أف ىذا الكبلـ نفي،
جميع ضركبو ،كقد يككف المفظ ك ن

كالنفي قد يقع فيو الكاحد مكقع الجميع ،كا ٍف لـ يي ٍب ىف فيو االسـ مع "ال" النافية ،نحك :ما رجؿ في
الدار"(ٓ).
ثالثًا – قراءة أبي جعفر:

أيضا – عمى النيي كما ذىب العمماء إلى ذلؾ في قراءة أبي عمرك،
تحمؿ قراءة أبي جعفر – ن
كابف كثير ،كيعقكب الذيف رفعكا الرفث كالفسكؽ؛ فيككف المعنى :فبل ترفثكا ،كال تفسقكا ،كال تجادلكا" ،إذ

قد يقع الرفث ،كالفسكؽ ،كالجداؿ مف أىؿ الخطايا كبعض الناس في الحج.

(ُ( ىذه العبارة تكممة لمنص المخركـ في (الدر المصكف ،جِ )ِّٔ :مف (المباب ،جّ ،)ٗٗ :إذ قاؿ المحقؽ في الحاشية رقـ (ٓ)" :خرـ في
شيئا النسخ األخرل" .
األصؿ ،كلـ تثبت ن
(ِ( ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ٔٗ :كالبياف ،جُ ،ُٓ :كمغني المبيب ،جّ ،ِٗٔ :كالنحك الكافي ،جُ.ٖٕٔ – ٖٔٓ :
(ّ( الدر المصكف ،جِ.ِّٔ :
(ْ( التفسير الكبير ،جٓ.ُٕٕ :
(ٓ( الحجة ،جِ ،ِِٗ ،ُِٗ :كحجة القراءات ،ُِٗ :كالتفسير البسيط ،جْ ،ُْ ،َْ :كزاد المسير ،جُ.ُُِ :
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 -1قال تعالى[ :ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ](ُ).
القراءة :ق أر ابف كثير [ﭱ] بنصب الميـ ،ك[كَلِ ََمتٌ] برفع التاء ،كق أر الباقكف[ :ﯿ] برفع
الميـ ،ك[ٌﰂ] بنصب التاء بتنكيف الكسر(ِ).
التوجيه النحوي:

أواال – قراءة الجمهور:

في ىذه القراءة [ﯿ] ىك الفاعؿ لمفعؿ [تل َّقى] ،ك[ ٌﰂ] مفعكؿ بو(ّ) ،فإسناد التمقٍّي

أمر طبيعي؛ ألنو حصؿ منو قبكؿ الكممات كتعمُّميا؛ لذلؾ رجح بعض العمماء ىذه
إلى [ﯿ] ه

القراءة لممعنى الذم قيؿ في تأكيؿ [تل َّقى] ،إذ قاؿ أبك عبيدة أف معناه" :قبميا كأخذىا عنو"(ْ)،

ككذلؾ المعنى عند ابف قتيبة(ٓ) ،كقاؿ الحسف" :قبكليا :تعمُّمو ليا كعممو بيا"(ٔ)؛ لذلؾ كصفيا الزجاج
بأنيا أقكل في العربية؛ " َّ
ألف [آدم] تعمَّـ ىذه الكممات ،فقيؿ[ :تل َّقى] ،المعنى :فى ٍيمي قىبًمىوي مف

لفظو"(ٕ) ،كتابعو عمى ذلؾ األزىرم(ٖ) ،ككصفيا بأنيا القراءة الجيدة ،كىي األثبت في العربية عند

إدريس(ٗ) ،كىي األقكل كاألحسف في العربية عند ابف أبي مريـ(َُ) ،كاختار مكي ىذه القراءة؛ لداللة

الفاعمية لػ[آدم]ُّ ،
كتقدـ [آدم]ٌعمى كممات؛ َّ
ألف "اهلل جعؿ [آدم] ىك الذم تمقَّى الكممات ،كقبميا،
(ُُ)
أما الطبرم فبل تجكز عنده ىذه القراءة؛ "إلجماع الحجة مف القرأة،
كدعا بيا ،فتاب اهلل عميو" ؛ و ّ
كأىؿ التأكيؿ مف عمماء السمؼ ،كالخمؼ عمى تكجيو التمقٍّي إلى آدـ دكف الكممات"(ُِ).

كبناء عمى ما َّ
تقدـ تككف رتبة الفاعؿ ،كالمعنى ،كتحكيـ السياؽ المغكم في اختيار ىذا المعنى
ن
(ُّ)
الذم ين ًق ىؿ عف أىؿ التأكيؿ كعمماء التفسير  ،بأف ىذه الكممات التي تمقَّاىا [آدم] ىك ما كاف منو
(ُ( سكرة البقرة.ّٕ/ِ :
طيبة النشر ،جِ ،ُّٓ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ّٖٖ :كالبدكر الزاىرة :صّٕ.
(ِ( سراج القارئ :ص ُّٕ ،ُْٕ ،ك النشر ،جِ ،ُُِ :كشرح ى
(ّ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ْٕ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُِٓ :كالحجة لمفارسي ،جِ ،ِْ ،ُْ :كشؼ المشكبلت ،جُ،ُٖٗ :
كفتح الكصيد ،جّ.ِٔٗ :
(ْ( مجاز القرآف ،جُ ،ّٖ :كينظر :إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ّٖ ،ِٖ :كالحجة لمفارسي ،جِ.ِْ :
(ٓ( تفسير غريب القرآف :صْٔ.
(ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جُ.ِّّ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ُُٕ :كينظر :حجة القراءات :صٓٗ.
(ٖ( معاني القراءات ،جُ.ُْٖ :
(ٗ( الكتاب المختار ،جُ.ّْ :
(َُ( المكضح ،جُ.ِٔٗ :
(ُُ( الكشؼ ،جُ.ِّٕ :
(ُِ( جامع البياف ،جُ.ٕٓٗ :
(ُّ( ينظر :جامع البياف ،جُ ،َٖٓ ،ٕٓٗ :كشرح اليداية ،جُ.ُْٔ :
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مف التكبة(ُ) ،فإذا كاف [آدم] القابؿ فالكممات مقبكلة(ِ).
يقكم ىذه القراءة قكلو تعالى[ :ﮟﮠﮡ](ّ)؛ فأسند الفعؿ إلى المخاطبيف،
كمما ٍّ
كجعؿ القكؿ مفعكالن بو"(ْ).

ثانيا – قراءة ابن كثير:
ا
في ىذه القراءة [كلَمتٌ] ىي الفاعؿ ،ك[آدم] ىك المفعكؿ بو ،كفييا كجياف:
أحدهماَّ :
أف الفعؿ [تل َّقى] مف األفعاؿ المتعدية التي يستكم فييا المعنى كال يتغيَّر عند إسنادىا إلى
(ٓ)
خيرا،
خير،
ي
الفاعؿ كالمفعكؿ بو ،كىذا يسميو النحكيكف"المشاركة في الفعؿ"  ،نحك" :نالني ه
كنمت ن
يدا"(ٔ) ،كنحك قكلو تعالى[ :ﭾ ﭿ ﮀ](ٕ)،
خيرا ،كلقيني زيد ،كلقيت ز ن
كأصابني ه
خير ،كأصبت ن

كقكلو تعالى[ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ](ٖ).
كالفراء َّأكؿ ىم ٍف كجَّو قراءة ابف كثير بصحة إسناد الفعؿ إلى الفاعؿ كالمفعكؿ بو ،دكف أف
يختمؼ المعنى ،إذ قاؿ" :ألف ما لقيؾ فقد لقيتو ،كما نالؾ فقد نمتو ،كفي قراءتنا:
[ﯘﯙﯚﯛ](ٗ) ،كفي حرؼ عبد اهلل(َُ) :ال ينا يؿ عيدم الظالمكف"(ُُ).

َّ
استدؿ عمى صحة ما ذىب إليو بقراءة ابف مسعكد الشاذة ،كبذلؾ يككف قد عمَّؽ أمر
فالفراء

الفاعمية كالمفعكلية بمعنى الفعؿ ،كتابعو العمماء(ُِ)عمى ذلؾ ،كمنيـ الطبرم(ُّ)الذم أجاز ىذه القراءة
مف جية العربية ،كلكنو اتَّيـ ابف كثير بً ىمف يجكز عميو السيك كالخطأ.

(ُ( الكتاب المختار ،جُ.ِْ :
(ِ( حجة القراءات :صٓٗ.
(ّ( سكرة النكر.ُٓ/ِْ :

َّ
المكضح ،جُ ،ِٔٗ :كينظر :الحجة لمفارسي ،جِ.ِْ :
(ْ(
(ٓ( الحجة البف خالكيو :صٕٓ ،كالبياف ،جُ.ٕٓ :

َّ
المكضح ،جُ ،ِٔٗ :كفتح الكصيد ،جّ.ِٔٗ :
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جِ ،ِْ :ك
(ٕ( سكرة آؿ عمراف.َْ/ّ :
(ٖ( سكرة مريـ.ٖ/ُٗ :
(ٗ( سكرة البقرة ،جِ.ُِْ :
(َُ( كىي قراءة شاذة ،ق أر بيا عبد اهلل بف مسعكد ،كآخركف .ينظر :البحر المحيط ،جُ ،ْٖٓ :كالدر المصكف ،جِ.َُْ ،َُّ :
(ُُ( معاني القرآف ،جُ ،ِٖ :كينظر :جُ.ٕٔ :
(ُِ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ّٖ :كالحجة البف خالكيو :صٕٓ ،كمعاني القراءات ،جُ ،ُْٖ :كالحجة لمفارسي ،جِ،ِْ :
كحجة القراءات :صٓٗ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ّْ :كشرح اليداية ،جُ ،ُْٔ :كالتفسير البسيط ،ج ِ ،َْٔ:ككشؼ المشكبلت ،جُ:
ُٖٗ ،كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َُُ :كالمكضح ،جُ ،ِٔٗ:كالبياف ،جُ ،ٕٓ :كالتبياف ،جُ ،ْٓ :كفتح الكصيد ،جّ ،ِٔٗ :كشرح شعمة:
صُُٔ ،كابراز المعاني :صِّّ ،كالدر المصكف ،جُ.ِٗٓ :
(ُّ( جامع البياف ،جُ.َٖٓ :
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(ُ)
أيضا – قكلو تعالى[ :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
كمما ٍّ
يقكم قراءة الرفع – ن
(ِ)
ً
ب إلى
ب الفعؿ ىاىنا إلى المحكـ كالدماء كالتقكل ،كذلؾ يجكز أف يي ٍن ىس ي
ﯮﯯ] "،فكما ينس ى

الكبلـ"(ّ) .كمف األفعاؿ ما يستكم في المعنى إضافتيوي إلى الفاعؿ كالمفعكؿ ،في الشعر العربي ما
استشيد بو ابف خالكيو(ْ)مف قكؿ الشاعر:
(ٓ)
الشجاع َّ
اف ك ُّ
الش ٍج ىع ىما
يات منو القدما
الح ي
سالـ ى
األي ٍف يع ىك ي
قد ى
ً
" َّ
الحيات القدـ"(ٔ).
ألف القدـ لما سالمت الحيات سالمت

كاستشيد أبك عمي الفارسي(ٕ)بقكؿ الشاعر:
( ٖ)
حميما أك أصابؾ جاى يؿ
أصبت
إذا أنت لـ تي ٍع ًرض عف الجيؿ كالخنا
ى
ن

كبناء عمى ما تقدـ تككف القراءتاف بمعنى كاحد(ٗ)؛ "ألف َّ
كؿ ىم ٍف لقيتو فقد لقيؾ ،ككؿ ىم ٍف
ن
(َُ)
استقبمتو فقد استقبمؾ" .
سببا في
والوجه اآلخر :أف إسناد الفعؿ [تل َّقى] ٌإلى [كلَمت] ىح ىس هف؛ "ألف الكممات كانت ن

تكبتو"(ُُ) ،أم(ُِ) :أف الكممات "أنقذتو كأنجتو مف الخطيئة" ،أك"رحمة مف ربو أدركتو فاستنقذتو"؛ لذلؾ
(ُ( الحجة لمفارسي ،جِ.ّْ :
(ِ( سكرة الحج.ّٕ/ِِ :
(ّ( شرح اليداية ،جُ.ُّٔ :
(ْ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ّٖ :
(ٓ( األي ٍف يع ىكاف :ذكر األفاعي ،كالشجعـ :الطكيؿ ،كالبيت مف الرجز ،كاختمؼ في قائمو ،ككقع اضطراب في نسبتو ،فيك منسكب إلى عبد بني
كينسب إلى العجاج ،كالى ُّ
الدبيرم ،كالى مساكر بف ىند العبسي ،كالى أبي حياف الفقعسي ،كالى ابف يجبانة.
عبس في (الكتاب ،جُ ،)ِٖٔ :ي

ينظر :شرح أبيات سيبكيو ،جُ ،َُِ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٖ .ُِٕ ،ُِٔ :ككرد ىذا البيت غير منسكب في (معاني القرآف لمفراء،
نص عميو الفراء؛ ألنو أثبت الرفع ،إذ قاؿ"... " :كالحيات" قبؿ ذلؾ مرفكعة؛
جّ ،)ُُ :كقد ضبط بنصب "الحيات" بالكسرة ،كىذا خبلؼ ما َّ

اقعا عمى الحيات" .كبيذا النص يثبت َّ
َّ
أف
ألف المعنى :قد سالمت رجمو الحيات كسالمتيا ،فمما احتاج إلى نصب القافية ،جعؿ الفعؿ مف القدـ ك ن
الفراء ركل البيت كما ركاه سيبكيو الذم استشيد بيا عمى نصب "األفعكاف" بإضمار فعؿ يفسره" سالـ" .كقد تنبَّو إلى ذلؾ البغدادم .ينظر:
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،جُُ.ُْٖ :
(ٔ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ّٖ :كينظر :الكتاب ،جُ ،ِٖٕ :كمعاني القرآف لمفراء ،جّ.ُُ :
(ٕ( الحجة ،جِ.ُْ :

ب إلى أكس بف حجر ،كىك في ديكانو .ينظر :ديكاف أكس بف حجر ،تحقيؽ كشرح :د .محمد يكسؼ نجـ ،دار
كي ٍن ىس ي
(ٖ( البيت مف الطكيؿ ،ي
صادر ،بيركت ،طُّّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ :صٗٗ ،كشرح ديكاف الحماسة ،أبك عمي أحمد بف محمد الحسف المرزكقي (تُِْىػ) ،نشره:
أحمد أميف ،كعبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ ،بيركت ،طُُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ ،جِ.ّٖٗ :
(ٗ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ِٖ :كالتفسير البسيط ،جِ.َْٔ :
(َُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ّٖ :
(ُُ( فتح الكصيد ،جّ ،ِٔٗ :كالدر المصكف ،جُ ،ِٗٓ :كالمباب ،جُ.ٕٓٓ :
(ُِ( تفسير المشكؿ مف غريب القرآف العظيـ عمى اإليجاز كاالختصار ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕىػ)،
تحقيؽ :ىدل الطكيؿ المرعشمي ،دار النكر اإلسبلمي ،بيركت ،طباعة :دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُ،
َُْٖىػ ُٖٖٗ -ـ :صُٗ ،كاليداية ،جُ ،ِّْ :كينظر :المحرر الكجيز ،جُ.ُٖٗ :

631

ذىب مكي إلى َّ
أف العمة في قراءة ابف كثير "أنو جعؿ "الكممات" استنقذت [آدم] بتكفيؽ اهلل لو ،لقكلو
إياىا ،كالدعاء بيا ،فتاب اهلل عميو.

أيضا فإنو لما كاف اهلل – َّ
جؿ ذكره -؛ مف أجؿ الكممات تاب اهلل عميو ،بتكفيقو إياه لقكلو ليا،
ك ن
كانت ىي التي أنقذتو ،كيسَّرت لو التكبة مف اهلل ،فيي الفاعمة ،كىك المستنقذ بيا"(ُ).

كلـ يي َّ
ؤنث الفعؿ؛ ألف الفاعؿ مؤنث مجازم ،ككجكد الفاصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ(ِ) ،كقيؿ:
"إنما يذ ٍّكر؛ ألنو محمكؿ عمى المعنى؛ ألف الكبلـ كالكممات كاحد"(ّ).

استنادا لما
كحمؿ ابف الطراكة(ْ) (تِٖٓق) قراءة ابف كثير عمى ظاىرة قمب اإلعراب(ٓ)؛
ن
الثكب
كنثر(ٔ)– نصب الفاعؿ ،كرفع المفعكؿ بو ،نحك" :خرؽ
شعر نا
نا
يس ًم ىع مف كبلـ العرب –
ي
الحجر".
الزجاج
المسمار" ،ككسر
ي
ى
ى
مفيكما ،إذ قاؿ" :إذا في ًي ىـ
مطردا ما داـ المعنى
قياسا
ن
كمذىب ابف الطراكة يجٍّكز ذلؾ ،كيجعمو ن
ن
المعنى فارفع ما شئت ،كانصب ما شئت"(ٕ) ،كىذا المذىب يخالؼ جميكر النحاة ،الذيف يجعمكف ما
كرد مف ذلؾ ًّ
شاذا ،كال ييقاس عميو ،بؿ ييقتصر فيو عمى السماع ،كانما يجكز قمب اإلعراب عمى قمة
عند أ ٍىم ًف المبس ،كفيـ المعنى(ٖ) ،كيمجأ إليو الشعراء عند الضركرة(ٗ) ،كىذا ظاىر مذىب يكنس
(ُُ)

كالكسائي في الشعر(َُ) كممف ذىب إلى أف ىذه القراءة مف باب قمب اإلعراب ابف الضائع
(تَٖٔق)؛ " َّ
ألف [آدم] – عميو السبلـ – ىك المتمقٍّي لمكممات حقيقة"(ُِ) ،ككذلؾ أبك إسحاؽ
الشاطبي(ُّ).
(ُ( الكشؼ ،جُ ،ِّٕ :كينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جُ.ِّٔ :
(ِ( الدر المصكف ،جُ،ِٗٓ :كاإلتحاؼ ،جُ.ّٖٖ :
(ّ( الكشؼ ،جُ ،ِّٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُ.ِّٔ :

(ْ( شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك ،الشيخ خالد بف عبد اهلل األزىرم (تَٓٗىػ) ،تحقيؽ :محمد
باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُِْ ،ىػ ََُِ -ـ ،جُ ،ّٗٓ :كحاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف
مالؾ ،الشيخ محمد الخضرم (تُِٕٖىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،جُ.ُٖٓ :
(ٓ( لـ يذكر أحد الباحثيف ىذه المسألة في كتابو :ظاىرة القمب المكاني في العربية :عمميا كأدلتيا كتفسيراتيا كأنكاعيا ،د .عبد الفتاح الحمكز،
عماف ،كمؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ :صُّٕ – ُٕٗ.
عمارَّ ،
دار َّ
(ٔ( المغني ،جٔ.ِٕٕ – ِٕٓ :
(ٕ( البسيط ،جُ.ِِٔ :
(ٖ( شرح التسييؿ ،جِ ،ُِّ :كشرح الكافية الشافية ،جِ ،ُِٔ :كمغني المبيب ،جٔ ،ّٕٓ :كالمساعد ،جُ ،َٔٓ ،َْٔ :كىمع اليكامع،
جُ.ِّٔ :
(ٗ( الجمؿ :صَِّ ،كالبسيط ،جُ ،ِّٔ :كشرح جمؿ الزجاجي ،جِ.ُُٖ :
)َُ) ينظر :الكامل ،ج ،416 ،415 :6ومجالس العلماء ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت341هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،الناشر :وزارة اإلعالم في الكويت ،مطبعة حكومة الكويت ،ط6114 ،2م :ص ،26 ،21وشرح جمل الزجاجي ،ج ،613 :2وتمهيد
القواعد ،ج.6661 ،6611 :4
(ُُ( البرىاف ،جّ ،َِٗ :كظاىر القمب المكاني :صُّٕ.
(ُِ( اإلتقاف ،جّ.َُِ :
(ُّ( المقاصد الشافية ،جِ ،ّْٓ :كينظر ،جِ.ْٓٓ ،ْْٓ :
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(ُ)

كذىب أحد الباحثيف المحدثيف

إلى أف قراءة ابف كثير" :ال تنيض حجة لمقياس الذم ذكره

ابف الطراكة ،كاعتدادىا دليبلن عمى قاعدة المشاركة في الفعؿ ألصؽ بطبيعة الدراسات النحكية التي

ييمحظ فييا المفظ أكثر مف المعنى"(ِ).
كاعترض أحد الباحثيف المحدثيف عمى الرأم السابؽ ،غير مستبعد ما قالو ابف الطراكة ،إذ َّ
إف

قراءة ابف كثير ينبغي أف ييحمؿ عمييا ما عداىا ،كاستبعد أف يككف الفعؿ [تل َّقى] يفيد المشاركة؛ ألف
ذلؾ ال تؤيده المغة ،إذ يي ىد ُّؿ عمى المشاركة ً
بمثؿ "افتعؿ" ك"تفاعؿ"(ّ).

شيئا فقد تمقَّاه
كما ذىب إليو ابف الطراكة "فيو نظر ،إلمكاف حممو عمى األصؿ؛ ألف مف تمقَّى ن
اآلخر"(ْ) ،أك كما قاؿ الطبرم" :إذ كاف ُّ
ٍّ
متمؽ ،كما لًقيو فقد لًقيو ،فصار
كؿ ما تمقَّاه الرجؿ فيك لو
كي ٍخ ًريج مف الفعؿ أييما أحب"(ٓ) ،فالفعؿ [تل َّقى] يحتمؿ
لممتكمـ أف يي ًكجٍّو الفعؿ غمى أييما شاء ،ي

المشاركة في الحدث بيف الفعؿ كالفاعؿ ،ككذلؾ فإف"القمب مقبكؿ في المفظ المفرد ال في

الجمؿ"(ٔ) ،كال يجكز حمؿ القرآف عمى قمب اإلعراب.

ٍّ
كيفضؿ الباحث تضميف الفعؿ [تل َّقى] معنى" :أنقذتو"كما ذىب إلى ذلؾ مي ،أك غير ذلؾ

كما سيأتي في داللة ىذه القراءة.
الداللة:

الفعؿ [تل َّقى] :خماسي عمى كزف "تفعَّؿ" ،بمعنى المجرد(ٕ) ،أم :بمعنى" :لقي آدـ مف ربو

كممات كأخذىا"(ٖ).

كمعنى [تل َّقى]" :أخذ كقبؿ ،كأصمو "التفعُّؿ" مف المقاء ،كما يتمقَّى الرجؿ الرجؿ :يستقبمو عند قدكمو
مف غيبة كسفر ،فكذلؾ ذلؾ في قكلو[ :تل َّقى] ،كأنو استقبمو فتمقَّاه بالقبكؿ حيف أيكحي إليو ،أك أخبر

بو"(ٗ).
(ُ( قراءة ابف كثير كأثرىا في الدراسات النحكية ،عبد اليادم الفضمي ،رسالة دكتكراه ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة :صَّٓ.
نقبل عف :ابف الطركاة النحكم "تحقيؽ كدراسة"  ،د .عيَّاد عيد الثبيتي ،مطبكعات :نادم الطائؼ األدبي ،طَُُّْ ،ىػ ُّٖٗ -ـ:
(ِ( ن

صِْٖ(.ِْٗ ،بتصرُّؼ يسير).

(ّ( ابف الطراكة النحكم :صِْٗ(بتصرُّؼ يسير).
(ْ( شرح التصريح ،جُ ،ّٗٓ :كينظر :حاشية الخضرم ،جُ.ُٖٓ :
(ٓ( جامع البياف ،جُ.َٖٓ :
(ٔ( الخبلؼ النحكم في القراءات القرآنية ،ناصر سعيد ناصر العيشي ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ :أ.د .عبد اهلل أحمد الجبكرم ،الجامعة
المستنصرية ،بغداد ،كمية اآلدابُِّْ ،ىػ ََِِ -ـ :صُْٔ.
(ٕ( الدر المصكف ،جُ.ِْٗ :
(ٖ( تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُ.ِّّ :
(ٗ( جامع البياف ،جُ ،ٕٓٗ :كينظر :البحر المحيط ،جُ.ُِّ :
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إ نذا "التمقٍّي" معناه في المغة :االستقباؿ(ُ) ،كأصمو َّأنو" تفعُّؿ" مف المقاء ،فالتمقي معناه :التعرض
لمقاء الشيء ،كلما كاف االستقباؿ لمشيء تعرض لمقائو ،قيؿ لوٍّ " :
كمسرة ،قاؿ
تمؽ" ،كىك "استقباؿ إكراـ
َّ
تعالى[ :ﭠ ﭡ]

(ِ)

 ،ككجو داللتو عمى ذلؾ أنو صيغة "تفعَّؿ" مف لًقيو ،كىي دالةه

عمى التكمُّؼ لحصكلو كتطمُّبو ،كانما يتكمَّؼ كيتطمَّب لقاء األمر المحبكب"،)ّ("...كفي التعبير بػ "التمقٍّي"

إيماء إلى أف [آدم] – عميو السبلـ – كاف في ذلؾ الكقت في مقاـ البعد"(ْ) ،كجاء الفعؿ بػ"الفاء"؛
إيذانا بمبادرة [آدم] بطمب العفك"(ٓ) ،كبمبادرة الكممات الستنقاذه.
" ن

ُّ
ذىب العمماء إلى َّ
يصح – عندىـ – إسناد الفعؿ تارة إلى
أف المعنى كاحد في القراءتيف؛ ألنو

الفاعؿ ،كتارة أخرل إلى المفعكؿ بو ،فقالكا" :ما لقيؾ فقد لقيتو ،كما نالؾ فقد نمتو" ،كاعترض عمى ذلؾ
تعمد
أحد الباحثيف المحدثيف ،كذىب إلى أف ىناؾ فرقنا في المعنى بينيما" ،لما يي ٍش ًع ير التمقٍّي مف ُّ
الفاعؿ الفعؿ"(ٔ).

أوالا – قراءة الجمهور:

قاؿ الزمخشرم" :معنى تمقٍّي الكممات :استقباليا باألخذ كالقبكؿ كالعمؿ بيا حيف عمميا"(ٕ)،
و
حينئذ ال
الغ ٍي ىبة؛ ألنيـ
"فعمى ىذا ىك
مستعار مف استقباؿ الناس بعض األعزة إذا قدـ بعد طكؿ ى
ه
شيئا مف اإلكراـ إال فعمكه ،كاكراـ الكممات الكاردة مف الحضرة اإلليية العمؿ بيا"(ٖ).
ىي ىدعكف ن

أك يككف المعنى" :استقبؿ آدـ دعكات مف ربو أليمو إياىا فدعاه بيا ،فقبؿ ربو تكبتو"(ٗ).
بيف تمقَّ َّ
لما عمَّـ آدـ الكممات ،فأمره َّ
كقاؿ ابف خالكيوَّ " :
اىف بالقبكؿ
إف اهلل – تعالى – َّ
عنو"(َُ) .فآدـ – عميو السبلـ – ىك الفاعؿ ،كىك الذم تمقَّى الكممات كقبميا ،كدعا بيا؛ فتاب اهلل
عميو(ُُ) ،مما ُّ
تعمده القياـ بالفعؿ ،كفيو "عناية منو بالكممات ،كتقبُّؿ منو ليا"(ُِ)؛ كفي
يدؿ عمى بياف ُّ
(ُ( تيذيب المغة( ،لقي) ،جٗ ،ِٗٗ :كالتفسير البسيط ،جِ ،َُْ :كلساف العرب( ،لقا) ،جٓ.َْٔٔ :
(ِ( سكرة األنبياء.َُّ/ُِ :
(ّ( التحرير كالتنكير ،جُ.ّْٕ :
(ْ( عناية القاضي ،جِ ،ُّٗ :كركح المعاني ،جُ.ِّٕ :
(ٓ( التحرير كالتنكير ،جُ.ّْٕ :
(ٔ( حجة القراءات ،المحقؽ :سعيد األفغاني ،الحاشية رقـ (ّ) :صْٗ.
(ٕ( الكشاؼ ،جُ ،ِٓٔ :كينظر :الكتاب الفريد ،جُ ،ِّْ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،َٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ ،َُٔ :كركح المعاني،

جُ ،ِّٕ :كالفتكحات اإلليية ،جُ.ْٕ :
(ٖ) فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب "حاشية الطيبي عمى الكشاؼ"  ،شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي (تّْٕىػ) ،تحقيؽ :د.
عمر حسف القيَّاـ ،كآخريف ،المشرؼ العاـ عمى اإلخراج العممي لمكتاب :د .محمد عبد الرحيـ "سمطاف العمماء" ،الناشر :جائزة دبي الدكلية
لمقرآف الكريـ ،اإلمارات العربية المتحدة ،طُُّْْ ،ىػ َُِّ -ـ ،جِ ،ْٔٔ :كقطؼ األزىار في كشؼ األسرار ،جُ.ِّٓ ،ِّْ :
(ٗ( صفكة التفاسير ،جُ.ْْ :
(َُ( الحجة :صٕٓ ،كينظر :إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ِٖ :
(ُُ( الكشؼ ،جُ.ِّٕ :
(ُِ( القرآف كالقراءات كاألحرؼ السبعة ،جِ.ْٕٕ :
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ىذا إشعار بما حصؿ آلدـ – عميو السبلـ – مف الندـ عمى ما فعؿ ،كداللة عمى إحساسو بعظـ
الذنب ،كاستشعاره بالمعصية ،كرغبتو الصادقة في التكبة ،بدليؿ الكممات التي تمقَّاىا مف ربو ،تمؾ
الكممات التي اختمؼ فييا أىؿ التأكيؿ(ُ) ،كالرأم الراجح لدل جميكر المفسريف(ِ) قكلو تعالى:

[ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ](ّ).

كالخبلصة :أف ىذه القراءة دلَّت عمى نفسية آدـ – عميو السبلـ – "كما كاف يعانيو بعد َّ
الزلة

ينجيو مما كقع فيو ،نادـ عمى ما فرط منو.
مف أسؼ ،كندـ ،كألـ ،فيك باحث َّ
عما ٌ
ثانيا – قراءة ابن كثير:
ا

المعنى" :جاءت الكممات آدـ مف ربو ،ككانت سبب تكبتو"(ْ)َّ ،
فكأف ىذه الكممات باحثة عف

آدـ ،فيي التي تتمقَّاه ،أك "استقبمتو كممات مف ربو"(ٓ)" ،فكأنيا مكرمة لو ،لككنيا سبب العفك عنو"(ٔ).

كجعؿ الزمخشرم "استقبمتو" داللة عمى" :بمغتو كاتصمت بو"(ٕ) ،فعمى ىذا التأكيؿ يككف

مجاز عف البمكغ بعبلقة السببية"(ٖ).
نا
المعنى" :بمغتو كممات مف ربو"" ،فيككف "التمقٍّي"
أىـ المعاني التي قيمت في ىذه القراءة ما نقمناه عف مكي ،فبل داعي لمتكرار.
كمف ٍّ
كىذه القراءة ُّ
تدؿ عمى "عناية مف اهلل – تعالى – بآدـ ،إذ جعؿ تعالى كمماتو تتمقَّاهَّ ،
كقدمو في
تأخر عف الجنة بذنبو أخذت الكممات بيده بؿ بجممتوَّ ،
لما َّ
كقدمتو إلى طريؽ الجنة مرة
الذكر ،فآدـ َّ

أخرل ،كاهلل ىك التكاب الرحيـ"(ٗ).

كتكحي ىذه القراءة بمممح داللي يتمثَّؿ في أف التكبة إلى اهلل إنما ىي بتكفيؽ منو(َُ) ،فاهلل ىك

الذم يميـ اإلنساف ،كيكفٌقو إلى التكبة ،فيتكب العبد كيستغفر ،فيتكب اهلل عميو ،كيغفر لو ذنبو.
أيضا – داللة عمى أف اهلل – سبحانو كتعالى – تاب عمى آدـ قبؿ أف يتكب؛ "كذلؾ
كفييا – ن

لعمـ اهلل األزلي أف آدـ سيندـ"(ُُ) ،بدليؿ قكلو تعالى[ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ](ُِ).

(ُ( ينظر :جامع البياف ،جُ ،ٖٓٔ – َٖٓ :كتفسير القرآف العظيـ البف كثير ،جُ.ِّٗ ،ِّٖ :
(ِ( جامع البياف ،جُ ،ٖٓٔ :كالتفسير البسيط ،جِ ،َْٕ :كالكشاؼ ،جُ ،ِٓٔ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ِٖ :كأنكار التنزيؿ ،جُ.َٗ :
(ّ( سكرة األعراؼ.ِّ/ٕ :
(ْ( الكشؼ كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كمعالـ التنزيؿ ،جُ ،ُٖٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُ ،ِّّ :كينظر :التفسير الكبير ،جّ،َِ :
كالبحر المحيط ،جُ ،ُّٖ :كالمباب ،جُ ،ٕٓٓ :كتفسير الجبلليف :صٕ.
(ٓ( بحر العمكـ ،جُ.ُُِ :
(ٔ( عناية القاضي ،جِ ،ُّٗ :كركح المعاني ،جُ.ِّٕ :
(ٕ( الكشاؼ ،جُ ،ِٓٔ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،َٗ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ِٖ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ.َُٔ :
(ٖ( ركح المعاني ،جُ ،ِّٕ :كالتحرير كالتنكير ،جُ.ّْٗ :
(ٗ( القرآف كالقراءات كاألحرؼ السبعة ،جِ.ْٕٕ :
(َُ( الكشؼ ،جُ.ِّٕ :
(ُُ( حاالت التفرد عند القراء :صِِٕ.
(ُِ( سكرة طو.ُِِ/َِ :
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فمـ يكف ذنب آدـ" :عف إرصاد ،كعداكة ،كارىاص كذنكب أعداء اهلل ،فنحف نقكؿ" :عصى،

كغكل" كما قاؿ اهلل تعالى ،كال نقكؿ :آدـ "عاص كال و
غاك"؛ ألف ذلؾ لـ يكف عف اعتقاد ٍّ
متقدـ ،كال نيَّة
صحيحة"(ُ) ،فيذه القراءة ُّ
تدؿ عمى تكريـ اهلل آلدـ(ِ) ،كعنايتو بو ،كاصطفائو كاجتبائو لو كما في اآلية
السابقة ،ككذلؾ في قكلو تعالى[ :ﮌﮍﮎﮏﮐ](ّ).
يتَّضح – مما سبؽ – أف الدالالت تتكامؿ بيف القراءتيف؛ إلبراز حقيقة التكبة المتمثٍّؿ في
الجيد البشرم ،كىك ما دلَّت عميو قراءة الجميكر ،كالتكفيؽ اإلليي ،كىك ما دلَّت عميو قراءة ابف كثير،
معا في قكلو تعالى[ :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ](ْ) ،كما
كقد ي
ض ٍّمف المعنييف ن

دالليا آخر إلى معنى اآلية ،كىك عمـ اهلل األزلي بما كاف ،كما يككف،
أضافت قراءة ابف كثير كجينا
ن
كما لـ يكف أف لك كاف كيؼ يككف(ٓ) ،ككذلؾ دلت عمى تكريـ اهلل آلدـ ،كعنايتو بو ،كاصطفائو
كاجتبائو لو.
 -2قال تعالى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ].

(ٔ)

القراءة :ق أر أبك عمرك ،كيعقكب [ﮗ ] برفع البلـ ،كق أر الباقكف[ :ﭳ ] بنصب البلـ(ٕ).
التوجيه النحوي:
أوالا – قراءة الجمهور :كفي نصب [ﭳ ] كجياف(ٖ):
أحدهما :أنو تأكيد السـ ٌ[ﭑ ] ،كىك[ﭬ ] ،ك[ﭴ] شبو الجممة مف الجار كالمجركر متعمقاف
بمحذكؼ الخبر.

(ُ( تأكيؿ مشكؿ القرآف ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (تِٕٔىػ) ،تحقيؽ :السيد أحمد صقر ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،طِ،
ُّّٗىػ ُّٕٗ -ـ :صَّْ.
(ِ( القراءات القرآنية مف الكجية الببلغية :صّٔ.
(ّ( سكرة آؿ عمراف.ّّ/ّ :
(ْ( سكرة العنكبكت.ٔٗ/ِٗ :
(ٓ( حاالت التفرد عند القراء :صِِٖ.
(ٔ( سكرة آؿ عمراف.ُْٓ/ّ :
(ٕ( سراج القارمء :صَِٓ ،كالنشر ،جِ ،ِِْ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ِْٕ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ِٗ ،ُْٗ :كالبدكر الزاىرة :صُٖ.
(ٖ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِّٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُّْ :كالكشؼ ،جُ ،ُّٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ،ُِٔ ،ُِٓ :
كالتبياف ،جُ ،َّّ :كالكتاب الفريد ،جِ ،ُْٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كالمباب ،جٓ.ُٔٔ :
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كىذا الكجو ذىب إليو كثير مف العمماء(ُ)؛ َّ
ألف [ﭳ ] تفيد اإلحاطة كالعمكـ(ِ)؛ فيي بمنزلة
َّ
تككيدا لػ [ﭬ ]؛ ألنو ال يتج أز(ّ)،
لممؤكد
أجمعيف ،كجاءت [ﮍ ] مضافة إلى الضمير المطابؽ
ن

المؤكدات التي يي َّ
ٍّ
ؤكد بيا كؿ ما يجكز كقكع الحكـ ببعض أجزائو(ْ).
فيي مف
كقد أطمؽ األخفش مصطمح الصفة عمى التككيد تارة ،إذ قاؿ" :كا ٍف جعمتو صفة نصبت"(ٓ)،
كتارة ثانية التككيد ،فقاؿ" :عمى التككيد أجكد ،كبو نق أر"(ٔ).
كىذا ُّ
يدؿ عمى َّ
أف األخفش استخدـ المصطمحيف :الصفة ،كالتككيد بمعنى كاحد ،كما فعؿ مف

قبمو سيبكيو(ٕ).

كعبَّر الفراء عف مصطمح التأكيد بػ"النعت" ،إذ قاؿ" :كمف نصب [ﭳ ] جعمو مف نعت
األمر"(ٖ).

أف مصطمح "النعت" الذم أطمقو الفراء؛ أراد بو داللة التككيد(ٗ)؛ َّ
كيبدك َّ
سمكف
ألف الككفييف يي ُّ

(َُ)
أف
التأكيد نعتنا ،كال يريدكف بو حقيقة النعت  ،كمما يؤيد ذلؾ قكؿ الفراء" :كال يجكز ٍ

تجعؿ[ﭭ] نعتنا لمياء"(ُُ) ،كذلؾ مف قكلو تعالى[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ](ُِ).

كاستعمؿ الفراء(ُّ)مصطمح النعت في داللتو عمى الصفة كالبصرييف ،كلكنو في ىذه اآلية
استخدمو كداللة عمى التككيد ،إذ َّ
إف النحاة القدامى خمطكا بيف الصفة ،كالنعت ،كالتككيد ،كاستيعممت

(ُ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،َْٖ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُِ :كالحجة البف خالكيو :صُُٓ ،كمعاني القراءات ،جُ:
ِٕٕ ،كاألصكؿ ،جِ ،ِّ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،َٗ :كحجة القراءات :صُٕٕ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُٕٓ :كشرح اليداية ،جُ:
ِّٓ ،ككشؼ المشكبلت ،جُ :جُ ،ّّٓ :كالمكضح ،جُ ،ّٖٖ :كالبياف ،جُ ،ِٔٔ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ُِّ :كفتح الكصيد ،جّ:
ََٖ ،كشرح شعمة :صََِ ،كابراز المعاني :صّٗٗ ،كالبحر المحيط ،جّ ،ٗٔ :كمغني المبيب ،جٓ.َٖٓ :
(ِ( الحجة لمفارسي ،جّ ،َٗ :كالتفسير البسيط ،جٔ ،ٗٔ ،ٗٓ :كالمكضح ،جُ ،ّٖٖ :كزاد المسير ،جُ ،ُْٖ :كالتفسير الكبير ،جٗ:
ْٗ ،كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ.ِِْ :
(ّ( إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ ،َٓٓ :كينظر :ىمع اليكامع ،جٓ.ُٗٗ :
(ْ( تكجيو الممع ،أبك العباس أحمد بف الحسيف بف الخباز (تّٗٔىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ.د .فايز زكي محمد دياب ،الناشر :دار السبلـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،طُِِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ :صِٖٔ ،ِٔٗ ،كينظر :شرح المفصؿ ،جْ.ُِِ :
(ٓ( معاني القرآف ،جُ.ِّٔ :
(ٔ( معاني القرآف ،جُ.ِّٕ :
(ٕ( ينظر :الكتاب ،جُ ،ّٕٕ :جِ ،ُُٔ :كالمقاصد الشافية ،جٓ ،ُْ ،ُّ :كالمصطمح النحكم :صَُْ.
(ٖ( معاني القرآف ،جُ ،ِّْ :جّ ،َُ :كينظر :جامع البياف ،جٔ ،ُٖٔ :كبحر العمكـ ،جُ ،َّٗ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،ُٖٕ :كمعالـ
التنزيؿ ،جِ.ّْٔ :
(ٗ( ينظر :الكتاب المختار ،جُ ،ُٕٓ :كالمباب ،جٓ ،ُٔٔ :كالمقاصد الشافية ،جٓ.ٗ :
(َُ( مشكؿ إعراب القرآف ،جِ ،ُّٖ :كالدر المصكف ،جٗ.ُْٗ :
(ُُ( معاني القرآف ،جِ.ّْٔ :
(ُِ( سكرة األحزاب.ُٓ/ّّ :
(ُّ( ينظر :معاني القرآف ،جُ ،ُّّ ،ِٕٕ ،ُٖٗ ،ُُِ ،ٓٓ ،ْْ ،ٕ :جِ ،ُْٔ ،ُْٓ :جّ ،كدراسة في النحك الككفي  :صَِّ.
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"ىذه المصطمحات الثبلثة مترادفة"(ُ) ،فعميو :ليس بصحيح ما ذىب إليو أحد الباحثيف المحدثيف(ِ)مف
َّ
أف الفراء لـ ٍّ
يكجو القراءة عمى التككيد كاألخفش ،بؿ المقصكد بالنعت – عند الفراء  :-ىك التككيد.

كبناء عمى ما َّ
تقدـ – يككف الفراء استخدـ ىذا المصطمح لمداللة عمى التككيد المعنكم كغيره
ن
مف النحكييف ،كال يعنينا ىذا الخبلؼ؛ ألنو اصطبلح" ،كال مشاحة في االصطبلح إذا يع ًرفت

(ّ)
رؼ االصطبلح"(ْ).
الحقائؽ" أك كما قاؿ الشاطبي" :كال ت ُّ
ضر العبارات إذا يع ى
واآلخر :أنو بدؿ مف [ﭬ ] ،كىذا الكجو أجازه األخفش(ٓ)ككجو و
ثاف في ىذه القراءة ،ككافقو عمى
(ٗ)

ذلؾ العمماء ،منيـ" :الطبرم ،كالثعمبي ،كالبغكم"(ٔ) ،كالينسابكرم(ٕ) ،كالعكبرم(ٖ) ،كالعميمي

الذم

اختاره ككجو لقراءة النصب ،كلـ يذكر كجو التأكيد ،كاعتيرض عمى ىذا الكجو بأنو ليس بكاضح(َُ)،
أم سبب ليذا االعتراض.
كفيو بعد(ُُ) ،دكف إبداء ٍّ
كاألفضؿ حمؿ اآلية عمى التككيد كليس عمى البدؿَّ ،
ألف البدؿ عمى نية تكرار العامؿ(ُِ) ،فمك

إف كمَّو هلل" لـ يستقـ المعنى الذم تتطمَّبو اآلية ،إذ َّ
قمنا في غير النص القرآنيَّ " :
إف لفظة [ﭳ ]
مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بمفظة [ﭬ ] حيف جاءت لتككيدىا ،كليس لتسميط عامميا عمى متبكعيا ،كلـ
ييفيـ المقصكد مف لفظة [ﭳ ] لكحدىا ،كىي تختمؼ عف "كؿ" التي تتسمَّط عمييا العكامؿ ،كتفيد

العمكـ الذم يحيط بكؿ شيء ،كما قاؿ ابف فارس" :العاـ الذم يأتي عمى الجممة ال يغادر منيا

شيئا"(ُّ).
ن

(ُ( المصطمح النحكم :ص ُٓٔ.
(ِ( العربية كالنص القرآني "دراسة لمقضايا المغكية في كتب إعراب القرآف كمعانيو في أكائؿ القرف الثالث اليجرم"  ،د .عيسى شحاتو عيسى
عمي ،الناشر :دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ََُِ ،ـ :صّْٕ.
(ّ( الميجات العربية في التراث ،جِ.ْٖٔ :
(ْ( المقاصد الشافية ،جّ.ْٕٓ :
(ٓ( معاني القرآف ،جُ ،ِّٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُّْ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُِٔ ،ُِٓ :كالكشؼ ،جُ ،ُّٔ :كالكتاب
الفريد ،جِ ،ُْٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ ،ِِْ :كشرح طيبة النشر ،جِ.ِْٕ :
(ٔ( بالترتيب :جامع البياف ،جٔ ،ُٖٔ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،ُٖٕ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ.ُِِ :
(ٕ( إيجاز البياف ،جُْٖ ،ُ:كباىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف ،أبك القاسـ محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف الينسابكرم الممقب بػ
"بياف الحؽ" (ت بعدّٓٓ ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :سعاد بنت صالح بف سعيد ابف بابقي :الناشر :معيد البحكث كاحياء التراث اإلسبلمي ،جامعة أـ
القرل ،مكة المكرمة( ،د.ط)ُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جُ.ُّّ :
(ٖ( التبياف ،جُ.َّّ :
(ٗ( فتح الرحمف في تفسير القرآف ،أبك اليمف مجير الديف عبد الرحمف بف محمد العميمي (ت ِٕٗىػ) ،تحقيؽ :نكر الديف طالب ،الناشر :دار
النكر ،دمشؽ ،طُِِّْ ،ىػ َُُِ -ـ ،جِ.ْٔ :
(َُ( الدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كالمباب ،جٓ.ُٔٔ :
(ُُ( ركح المعاني ،جْ ،ٗٓ :كنسبو اآللكسي لمعكبرم ،كىك مسبكؽ باألخفش.
(ُِ( شرح التسييؿ ،جّ ،ِّٗ :كالمساعد ،جِ ،ِْٓ :كشفاء العميؿ ،جِ.ْٕٔ :
(ُّ( الصاحبي :صّْْ.
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معنكيا؛ لدفع ُّ
تكىـ عدـ الشمكؿ ،ككذلؾ سبقت
تككيدا
أف تككف [ﭳ ]
ن
كسياؽ اآلية يتطمَّب ٍ
ن
بحرؼ الجر الزائد لمتككيد ،في قكلو تعالى[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] ،كيضاؼ إلى ذلؾ َّ
أف األخفش
نفسو الذم أجاز البدؿ رجَّح التككيد ،إذ قاؿ " :عمى التككيد أجكد ،كبو نق أر"(ُ).
ثانيا – قراءة أبي عمرو ،ويعقوب :كفي رفع [ﮗ ] كجياف(ِ):
ا
أحدهما :كىك األشيرَّ ،
أف [ ﮗ ] رفع باالبتداء ،كشبو الجممة مف الجػػار كالمجركر[ٌﭴ] متعمق ػػاف
بمحذكؼ الخبر ،كالجممة االسمية [ﮗ ﭴ] في محؿ رفع خبر [ﭑ ] ،نحكَّ " :
إف ماؿ ز ويد كمُّو
عنده" ،كىذا الكجو ذىب إليو العمماء في تكجيو ىذه القراءة

(ّ)

؛

َّ
ألف "كؿ" إذا أضيفت إلى ضمير ممفكظ

(ْ)
غالبا إال االبتداء؛ َّ
أيضا قكلو تعالى:
ألف االبتداء عامؿ معنكم  ،كمف ذلؾ ن
بو ،لـ يعمؿ فييا ن

[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ](ٓ).

مما َّ
يؤكد بيا؛ ألنيا أدخؿ في األسماء منيا في
أف يككف "كؿ" ابتداء ،كىي َّ
كح يس ىف ٍ
قاؿ مكي " :ى
التأكيد ،إذ تقع فاعمة ،كمفعكلة ،كمجركرة ،كسائر األسماء ،كال يككف شيء مف ذلؾ في "أجمعيف"،
تقكؿ :كميـ أتاني ،كرأيت كؿ القكـ ،كمررت ٍّ
بكؿ أصحابؾ"(ٔ).
كيحسٍّف الرفع كجكبو في النقيض ،كقكلؾَّ :
إف األمر بعضو لزيد"(ٕ) ،فكما
كقاؿ ابف إدريس " :ي

يجكز الرفع في "بعض" يجكز في" كؿ" ،كقاؿ الميدكم" :كانما جاز االبتداء بػ ٌ[ﮌ ]؛ َّ
ألف قبمو
كبلما ،فيك تابعه لو ،فيصير في معنى ما يجيء مف التككيد"(ٖ).
ن
(ٗ)
كالخبلصةَّ :
أف االبتداء بػ"كؿ" كثير في لساف العرب كما قاؿ أبك حياف  ،كفييا مف العمكـ

أكثر مما ىي لمخصكص.
(ُ( معاني القرآف ،جُ.ِّٕ :

(ِ( البحر المحيط ،جّ ،ٗٔ :كالدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كالمباب ،جٓ.ُٔٔ :
(ّ( معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ِّْ :جّ ،ُٖٕ :كمعاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِِٔ :كمعاني القرآف كاعرابو ،ج ُ ،َْٖ :كاألصكؿ ،ج ِ:
ِّ ،كاعراب القرآف ،ج ُ ،ُْْ :كاعراب القراءات ،جُ ،ُُِ :كالحجة لمفارسي ،ج ّ ،َٗ :كحجة القراءات :ص ُٕٕ ،كشرح اليداية ،ج
ُ ،ِّٓ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ّّٓ :كالمكضح ،جُ ،ّٖٕ :كالبياف ،ج ُ ،ِٔٔ :كالتبياف ،ج ُ ،َّّ :كالكتاب الفريد ،ج ِ .ُْٓ :
(ْ( مغني المبيب ،جّ ،ّٗ ،ِٗ :كىمع اليكامع ،جْ ،َّٖ :كينظر :اإليضاح في شرح المفصؿ ،ابف الحاجب :أبك عمرك عثماف بف أبي
بكر بف يكنس الدكني (تْٔٔىػ) ،تحقيؽ :أ.د .إبراىيـ محمد عبد اهلل ،الناشر :دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،طُ،
ُِْٓىػ ََِٓ -ـ ،جُ.ّٗٓ :
(ٓ( سكرة مريـ.ٗٓ/ُٗ :

(ٔ( الكشؼ ،جُ ،ُّٔ :كينظر :شرح المقدمة الم ً
حسبة ،أبك الحسف ظاىر بف أحمد بف بابشاذ (تْٗٔىػ) ،تحقيؽ :خالد عبد الكريـ ،الناشر:
ي
المطبعة العصرية ،الككيت ،طُُٕٕٗ ،ـ ،جِ.َُْ :

(ٕ( الكتاب المختار ،جُ.ُٕٓ :
(ٖ( شرح اليداية ،جُ ،ِّٓ :ك ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ.ُٗ ،َٗ :
(ٗ( البحر المحيط ،جّ.ٗٔ :
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واآلخر :أنو تككيد عمى المحؿ(ُ) ،فاسـ " َّ
إف"– في األصؿ – مرفكع باالبتداء ،كىذا مذىب
خبر
"الزجاج(ِ) ،كالجرمي ،كالفراء"(ّ) ،يجركف التكابع كميا مجرل عطؼ النسؽ(ْ)"(ٓ) ،فيككف [ﭴ] نا

أيضا(ٔ) ،كىذا الكجو أجازه أبك حياف(ٕ).
لػٌ[ﭑ ] ،ن

كيرل الباحث َّ
خرجكا ىذه القراءة عميو،
األكلى عند أصحابو أف يي ٍّ
أف ىذا المذىب لك جاز لكاف ٍ
(ٗ)
(ٖ)
َّ
خرجا ىذه القراءة عمى الكجو األكؿ ،كىك االبتداء في [ﮗ ].
كلكف الفراء  ،كالزجاج َّ
كاختار بعض العمماء قراءة النصب كرجَّحكىا عمى قراءة الرفع ،كمنيـ الطبرم؛ "إلجماع أكثر

أف تككف القراءة األخرل خطأ في معنى أك
القرأة عمى نصب [ﮍ] كاستفاضتيا ،مف غير ٍ

عربية"(َُ) ،ككذلؾ اختارىا مكي؛ "لئلجماع عميو ،كلصحة كجيو ،ك َّ
ألف التأكيد أصؿ "كؿ"؛ ألنيا

لئلحاطة"(ُُ).

أف ىذا ىك الذم جعؿ ابف عطية يقكؿ" :كرجَّح الناس قراءة الجميكر؛ َّ
كيبدك َّ
ألف التأكيد أممؾ

بمفظة "كؿ"(ُِ)َّ ،
كرد عميو أبك حياف بقكلو" :كال ترجيح إذ كؿ مف القراءتيف متكاتر ،كاالبتداء بػ"كؿ"

كثير في لساف العرب"(ُّ).
) )6المقاصد الشافية ،جِ.ّٕٔ :

إف ربي] في قكلو تعالى[ :قؿ َّ
عبلـ" ككجو أكؿ عمى أنو صفة عمى مكضع [ َّ
إف ربي يقذؼ
) )2ذىب إلى ذلؾ الزجاج في قراءة مف رفع " ٌ

بالحؽ َّ
عبلـ الغيكب][ .سكرة سبأ .]ْٖ/ّْ :ينظر :معاني القرآف كاعرابو ،جْ ،ِٕٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ّْٓ :كشرح كتاب
يصرح السيرافي باسـ الزجاج ،كشرح المفصؿ ،جْ ،ُْٓ :كاإليضاح في شرح المفصؿ ،جِ .ُْٕ ،ُّٕ :كيرل
سيبكيو ،جِ ،ْٕٓ :كلـ ٍّ

أف الزجاج مسبكؽ في ىذا الرأم بيكنس بف حبيب (ينظر :الدر المصكف ،جٗ ،)َُِ :كذىب الفراء إلى َّ
أف الرفع في مثؿ ىذا أكثر
الباحث ٌ
في كبلـ العرب إذا أتى بعد خبر" َّ
إف"  .ينظر :معاني القرآف ،جُ ،ُْٕ ،َْٕ :جِ ،ّْٔ :كاعراب القرآف ،لمنحاس ،جّ.ّٓٓ ،ّْٓ :

(ّ( ىناؾ خبلؼ بيف الفراء الككفي ،كالبصرىي ٍي ًف :الجرمي كالزجاج ،إذ يقتضي مذىب الفراء الرفع مثؿ الخبر بشرط خفاء إعراب االسـ ،نحك:
" َّ
إف ىذا العاقؿ قائـ ،كا َّف ىذا أخكؾ قائـ ،كا َّف ىذا نفسو قائـ ،كأما مذىب الجرمي كالزجاج ،فبل يجكز عندىما؛ ألنيما ال يرياف العطؼ بالرفع

مثؿ الخبر ،فبل يرياف إتباع االسـ بالنعت ،كعطؼ البياف ،كالتككيد" .ينظر :التذييؿ كالتكميؿ ،جٓ.َِٖ :

(ْ( العطؼ عمى مكضع اسـ " َّ
إف" قبؿ استكماؿ الخبر كبعده مف مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ،كلكؿ منيما أدلة كأجكبة مذككرة في
كتب النحك .ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ُُّ ،َُّ :كاألصكؿ ،جُ ،ِٕٓ ،ِٓٔ :كاإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ّ) ،جُ،ُْٕ – ُٕٔ :
كشرح المفصؿ ،جْ ،ِْٓ ،ُْٓ :كشرح التسييؿ ،جِ ،ُٓ – ْٕ :كارتشاؼ الضرب ،جّ.ُِٖٗ ،ُِٖٖ :
(ٓ( شرح التسييؿ ،جِ ،ِٓ :كشرح الرضي عمى الكافية ،جْ ،ّْٓ ،ّّٓ :كالمساعد ،جُ ،ّّٖ :كالمقاصد الشافية ،جِ،ّٕٕ ،ّٕٔ :
كىمع اليكامع ،جٓ ،ِِٗ :كينظر :شرح جمؿ الزجاجي ،جُ.ْٖٓ :
(ٔ( الدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كالمباب ،جٓ.ُٔٔ :
(ٕ( البحر المحيط ،جّ ،ُٗٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٓ.َِِ :
(ٖ( معاني القرآف ،جُ ،ِّْ :جّ.َُ :
(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ.َْٖ :
(َُ( جامع البياف ،جٔ.ُٖٔ :
(ُُ( الكشؼ ،جُ.ُّٔ :
(ُِ( المحرر الكجيز ،جِ ،ّٗٓ ،ّْٗ :كالبحر المحيط ،جّ.ٗٔ ،ٗٓ :
(ُّ( البحر المحيط ،جّ ،ٗٔ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٓ.َِِ :
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يتَّضح – مما سبؽ – َّ
أف ىذه القراءة لـ تشكؿ عمى العمماء الذيف رجَّحكا قراءة النصب كما
زعـ أحد الباحثيف المحدثيف ،إذ قاؿ" :فربُّما أي ٍش ًك ىؿ عمى بعض متكسطي الممكة اإلعرابية الرفع فيو؛
ظنا منيـ َّ
أف التابع ىنا خالؼ متبكعو ،كاألمر ليس كذلؾ ،)ُ("..فبل يجكز إطبلؽ الكبلـ ج ازفنا ،كرمي
ن
العمماء بما ليس فييـ.

الداللة:

معنى [ﭬ ] في اآلية عمى أقكاؿ(ِ):
األول :قاؿ الحسف :لك كاف األمر إلينا ما خرجنا كانما أخرجنا كرنىا كلك كاف األمر إلينا ما خرجنا.
الثانيَّ :
النصر كالظفر(ّ) ،أم :ليس لنا مف النصر كالظفر كما كعدنا ،بؿ ىك لممشركيف :يقكلكف ذلؾ
عمى جية التكذيب ،فقاؿ اهلل[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] ،أم :النصر بيد اهلل – عز كجؿ –.
الثالث :القضاء كالقدر خيره كشره.
أواال – قراءة الجمهور بالنصب:

معنكيا لػ [ﭬ] ،كىي تفيد اإلحاطة كالشمكؿ؛ لتتناسب مع
تككيدا
جاءت لفظة [ﭳ ]
ن
ن

سياؽ اآلية الكريمة لما ذكر عمى لساف المنافقيف عبد اهلل بف أيبي بف سمكؿ(ْ) ،بعد إخباره بقتؿ بني
محمدا – صمى اهلل عميو
الخزرج أنو قاؿ[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] ،فأمر اهلل – عز كجؿ – نبيَّو
ن
صرفو كيؼ يشاءٍّ ،
كيدبره كيؼ أحب"(ٓ).
أف يقكؿ ليؤالء المنافقيف[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] "،يي ٍّ
كسمـ – ٍ

فيذه اآلية ٌّ
كغرتيـ الحياة
رد عمى مكقؼ المنافقيف الذيف كانكا يبطنكف خبلؼ ما يظيركفَّ ،

الدنيا ،كجيميـ بحكمة اهلل ،فبل ىى َّـ ليـ إال نفكسيـ ،كساء ظنيـ باهلل ،كاستشعركا اليأس كالضياع،
كصاركا في حيرة كقمؽ؛ ألنيـ يدفعكا إلى المعركة ،دكف إرادتيـ ،فأكذبيـ اهلل – تعالى -؛ لذلؾ َّ
أكد اهلل
– سبحانو كتعالى – َّ
أف األمر في كؿ شيء لو ،ال سيما إذا كاف المعنى الراجح في ىذا المكقؼ لػٌ
[ﭬ ] :النصر(ٔ) ،كاالستظيار ،كالغمبة عمى العدك ،أك كما قاؿ الزجاج في المعنى" :النصر كما
ييمقى في الرعب مف القمكب هلل ،أم :كؿ ذلؾ هلل"(ٕ).
(ُ( تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية :صُٖٓ.
(ِ( ينظر :الكشؼ كالبياف ،جّ ،ُٖٕ :كالنكت كالعيكف ،جُ ،ُّْ :كالتفسير البسيط ،جٔ ،ْٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،ُِِ :كزاد المسير،
جُ ،ُْٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ.ِِْ :
(ّ( الكشاؼ،جُ ،ّْٔ :كالبحر المحيط ،جّ ،ْٗ :كالدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كفتح الرحمف ،جِ ،ْٔ :كفتح القدير ،جُ.ّٕٔ :
(ْ( المحرر الكجيز ،جِ ،ّْٗ :كالتفسير الكبير ،جٗ ،ْٗ :كالبحر المحيط ،جّ ،ْٗ :كالتحرير كالتنكير ،جْ.ُّٓ :
(ٓ( جامع البياف ،جٔ.ُٕٔ :
(ٔ( ينظر :الكشؼ كالبياف ،جّ ،ُٖٕ :كالنكت كالعيكف ،جُ ،ُّْ :كالتفسير البسيط ،جٔ ،ْٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،ُِِ :كالكشاؼ،
جُ ،ّْٔ :كالبحر المحيط ،جّ ،ْٗ :كالدر المصكف ،جّ ،ْْٗ :كفتح الرحمف ،جِ ،ْٔ :كفتح القدير ،جُ.ّٕٔ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،َْٖ :كمعاني القراءات ،جُ.ِٕٕ :
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كلما ذكر اهلل – عز كجؿ – كبلـ المنافقيف في قكلو تعالى[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
مؤكدا بحرؼ الجر الزائد(ُ)[ﭭ] في قكلو[ :ﭭ ﭮ] الذم يفيد المبالغة في التأكيد ،اقتضى
ﭮ]
ن
مؤكدا بػ [ﭱ] كالتككيد المعنكم [ﭳ ] الذم
أف يجيء الكبلـ
ن
المقاـ كسياؽ الكبلـ في الرد عمييـٌ ،

فيو مبالغة في تككيد العمكـ ،فكاف الجكاب أبمغ(ِ) ،لدفع تكىـ عدـ الشمكؿ ،كازالة الغمط الذم رسخ في

نفكس المنافقيف ،كتبديد أكىاميـ الزائفة ،كاستئصاؿ دابر الشؾ الذم ساكرىـ.

كقد يككف التأكيد لػ [ﭬ ] في كؿ شيء هلل مف النصر ،كالظفر ،كالديف ،كالجياد ،كتقرير
نظامو كتدبيره ،كىداية القمكب ،ك َّ
شيئا ،فيككف المعنى" :ال أمر النصر
أف البشر ال يممككف مف أمرىـ ن
إف كؿ و
كحده ،أمَّ :
أمر يجرم بحسب يسنَّتو – تعالى – في خمقو ،كنظامو الذم ربط األسباب
بالمسببات ،كمنو نصر م ٍف ينصره مف المؤمنيف"(ّ) ،كىذا ُّ
يدؿ عمى َّ
أف جميع األشياء بقضاء اهلل
ى
(ْ)
كقدره ،كعاقبتيا النصر كالظفر ألكليائو ،كأىؿ طاعتو ،كا ٍف جرل عمييـ ما جرل" .
كأما المعنى عمى البدؿ كما قاؿ القرطبي" :ينصر ىم ٍف يشاء ،كيخذؿ ىم ٍف يشاء"(ٓ).

ثانيا – قراءة أبي عمرو ،ويعقوب بالرفع:
ا
تحكؿ المعنى مف التأكيد عمى [ﭬ ] كنسبتو إلى اهلل – تعالى – في تماـ
في ىذه القراءة َّ
األمػ ػػكر كتقديرى ػ ػػا إليػ ػػو ،م ػػف أم ػػرَّ :
النصر كالغمب ػػة ،كالقضػػاء كالقدر كغيره مف النفع كالضر ،فيك الذم

يتصَّرؼ في األمكر كيدبٍّرىا لحكمة ما ،كما في القراءة السابقة.
دالليا يتمثَّؿ في َّ
أف الجكاب لممنافقيف كغيرىـ مف المؤمنيف ،كال
مممحا
كتحمؿ ىذه القراءة
ن
ن
يقتصر عمى فئة دكف األخرل ،لعمـ اهلل األزلي َّ
بأف ىذا األمر قد يحدث في كؿ مكاف كزماف ،كفيو

لم ٍف قد تضعؼ نفكسيـ ،كتى ٍفتير ىميـ ،كيتزعزع إيمانيـ؛ بسبب الببلء الذم قد ييبتمى بو المؤمنكف
تنبيو ى
في الشدائد؛ لذلؾ جاءت ىذه القراءة؛ لتكسٍّع المعنى؛ بسبب مجيء الخبر [ﮗ ﭴ] جممة اسمية،
كذلؾ َّ
مفردا ،كالجممة االسمية حيف يككف خبرىا
أف الخبر حيف يككف جممة أكقع مما لك كاف الخبر ن
سمى الكبرل(ٔ) ،كبذلؾ تجيء الفائدة في الخبر.
جممة تي َّ
كالجممة االسمية ُّ
ضمتو
تدؿ عمى الثبات كالتأكيد أكثر مف الخبر المفرد ،كيضاؼ إلى ذلؾ ما َّ

"كؿ" مف معنى االستغ ارؽ كالشمكؿ؛ "كألنيا كقعت في صدر جممة اسمية أعطت مدلكؿ اآلية الكريمة
(ُ( باالصطبلح النحكم ،كال زائد في القرآف الكريـ.
(ِ( البحر المحيط ،جّ.ْٗ :
(ّ( تفسير القرآف الحكيـ "تفسير المنار"  ،جْ ،ُٖٕ :كينظر :تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٓ.َِِ :
(ْ( تيسير الكريـ الرحمف "تفسير السعدم"  ،جِ.ِّٓ :

(ٓ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جْ ، ِِْ :كىذا المعنى الذم ذكره القرطبي مأخكذ مف تفسير النحاس لمعنى اآلية ،كلـ يذىب إلى أف ذلؾ معناه
عمى البدؿ ،كلـ يعزه القرطبي لمنحاس .ينظر :معاني القرآف الكريـ ،جُ.ْٗٗ :
(ٔ( مغني المبيب ،جٓ ،ِٗ :كىمع اليكامع ،جُ.ّٕ ،ّٔ :
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مما لك كقعت مكقع التككيد"(ُ) ،فالتعميـ مف
قكة في عكدة األمكر جميعيا هلل – سبحانو كتعالى – أكثر َّ

أيضا – في جكاب السؤاؿ[ :ﭩ ﭪ
"كؿ" كتككيد معنكم حاصؿ كحصكلو منو مبتدأ ،فيي كاقعة – ن
غالبا إال عمى ىذيف الكجييف.
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] ،إذ ال تستعمؿ "كؿ" مضافة إلى الضمير ن
كبناء – عمى ما َّ
و
تقدـ – َّ
معاف جديدة لآلية ،بما تحممو كؿ
فإف القراءتيف تتكامبلف في إضافة
ن
قراءة مف داللة حسب المقاـ كالسياؽ ،كلـ ً
تأت حركة اإلعراب مختمفة بيف الرفع كالنصب عبثنا ،كانما

لتضفي داللة أخرل في القراءة كتكسٍّع المعنى ،كليس كما ذىب إليو قطرب أبك عمي محمد ابف

المستنير (تَِٔق) مف َّ
كنصبا مما اختمؼ إعرابو ،كاتفؽ
فعا،
ن
أف "القراءة بالكجييف في [ﮗ] ر ن
(ِ)

معناه" .

 -3قال تعالى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ](ّ).
القراءة :ق أر ابف كثير ،كأبك عمرك ،كعاصـ ،كحمزة ،كيعقكب[ :ﭖ] برفع الراء ،كق أر الباقكف:
بنصب الراء(ْ).
أواال – القراءة بالرفع :كفي رفع [ﭖ] كجياف(ٓ):
أحدهما :أنو صفة لػ[ ﭓ] ،كالتقدير" :ال يستكم القاعدكف مف المؤمنيف األصحاء
كالمجاىدكف"(ٔ) ،كبذلؾ يككف "خرج [ﭗ ﭘ] مف جممة القاعديف المفضَّؿ عمييـ"(ٕ).

(ُ( التحكؿ في التركيب كعبلقتو باإلعراب في القراءات السبع ،عبد العباس عبد الجاسـ أحمد ،الناشر :المجمع الثقافي ،أبك ظبي( ،د.ط)،
ُُِْىػ ََُِ -ـ :صَُٓ.
(ِ( ينظر :اإليضاح في عمؿ النحك :صَٕ ،كاألشباه كالنظائر ،جُ.ُٖٓ :
مما ال يتبيف الفرؽ فيو بيف تعبير كآخر ،بؿ ينبغي دراسة التعبيرات األخرل؛
كالحؽ أنو" :ال يصح إصدار حكـ عاـ،
ن
اعتمادا عمى تعبير كاحد ٌ
ليصح الحكـ" .ينظر :الجممة العربية كالمعنى ،د .فاضؿ السامرائي ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُُُِْ ،ىػ -
َََِـ :صُُٖ.ُُٗ ،
(ّ( سكرة النساء.ٗٓ/ْ :
(ْ( سراج القارئ :صُِّ ،كالنشر ،جِ ،ُِٓ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ِٕٔ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ُٓٗ :كالبدكر الزاىرة :صْٗ.
(ٓ( حجة القراءات :صَُِ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُِّ ،ُِِ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِْٓ :كغرائب التفسير ،جُ ،َّْ :ككشؼ
المشكبلت ،جُ ،ّٖٕ :كجكاىر القرآف ،جُ ،ُٔٔ :كايجاز البياف ،جُ ،ُُِ :كالبياف ،جُ ،ِْٔ :كالتبياف ،جُ ،ّْٖ :كأنكار التنزيؿ،
جُ ،ِّٖ :كاإلتقاف ،جِ ،ُِّ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ ،ِٕٔ :كعناية القاضي ،جّ ،ُٖٔ :كركح المعاني ،جٓ ،ُُِ :كمعرض
اإلبريز ،جُ.ُْٖ :
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جُ ،َُٔ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ُٕ :كينظر :المقتصد ،جِ.ُُٕ :
(ٕ( فتح الكصيد ،جّ.ُْٖ :
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كىذا الكجو ذىب إليو سيبكيو(ُ) ،كالفراء(ِ) ،كاألخفش(ّ) ،كالزجاج(ْ) ،كالطبرم(ٓ) ،كأبك بكر

األنبارم(ٔ) ،كابف خالكيو(ٕ) ،كاألزىرم(ٖ) ،كأبك عمي الفارسي(ٗ) ،كاليركم(َُ) ،كمكي(ُُ) ،كالميدكم(ُِ)،
كالزمخشرم(ُّ) ،كابف أبي مريـ(ُْ) ،كالعكبرم(ُٓ) ،كالمنتجب اليمذاني(ُٔ) ،كابف مالؾ(ُٕ) ،كغيرىـ(ُٖ).

(ُٗ)
تتعرؼ باإلضافة(َِ) ،كلكف
أف تككف صفة لمنكرة ؛ لشدة إبياميا ،كال َّ
كاألصؿ في "غير" ٍ
ُّ
أف تككف [ﭖ] النكرة صفة لممعرفة [ﭓ]؟
السؤاؿ الذم يطرح نفسو :كيؼ
يصح ٍ

أجاب النحاة عمى ذلؾ مف كجييف:

َُّ -
أف [ ﭓ] لـ يقصد بيـ قكـ بأعيانيـ؛ ألنيـ جنس(ُِ) ،فصاركا كالنكرة في المعنى؛ ألنو عاـ
(ِِ)
عرفتو "أؿ" تعريؼ جنس؛ لذلؾ لـ يقصػد بيـ قصد
شائع  ،فيك لـ يختص بكاحد بعينو ،كانما َّ
قكـ بأعيانيـ ،كانما المراد ىم ٍف اتَّصؼ بيػػذه الصفة ،كىي القعكد ع ػػف الجي ػػاد ،كىك غير ذم
ضرر.

(ُ( الكتاب ،جِ ،ِّّ ،ِّّ :كاألصكؿ ،جُ ،َُّ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ٕٖ ،ٕٔ :كالتعميقة ،جِ ،ِٔ :كالحجة لمفارسي ،جّ:
ُٕٗ ،كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٕ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،ّٕٔ :كالبحر المحيط ،جّ.ّْْ :
(ِ( معاني القرآف ،جُ ،ِّٖ :كالتفسير البسيط ،جٕ.ْٕ :
(ّ( معاني القرآف ،جُ ،ِْٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ّّْ :كفتح القدير ،جُ.ٕٗٗ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِٗ :كالتفسير البسيط ،جٕ.ْٕ :
(ٓ( جامع البياف ،جٕ.ّٔٔ :
(ٔ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ.َّٔ :
(ٕ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُّٕ :كالحجة :صُِٔ.
(ٖ( معاني القراءات ،جُ.ُّٔ :
(ٗ( الحجة ،جُ ،َُٔ :جّ ،ُٕٗ :كالتعميقة ،جِ ،ِٔ :كاإليضاح ،ُٕٕ :كالمقتصد ،جِ ،َٕٖ :كزاد المسير ،جُ.ُْٕ :
(َُ( األيزىية في عمـ الحركؼ ،أبك الحسف عمي بف محمد اليركم (تُْٓىػ) ،تحقيؽ :عبد المعيف الممَّكحي ،مطبكعات مجمع المغة العربية
بدمشؽ ،طُُِّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ :صُٕٗ.
(ُُ( الكشؼ ،جُ ،ّٕٗ ،ّٗٔ :كاليداية ،جِ.ُّْٔ ،ُّْٓ :
(ُِ( شرح اليداية ،جِ.ِٓٔ :
(ُّ( الكشاؼ ،جِ ،ُِّ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ُٕ ،َٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ِٗ :
َّ
المكضح ،جُ.ِْٔ :
(ُْ(

(ُٓ( إعراب القراءات الشكاذ ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم (تُٔٔىػ) ،دراسة كتحقيؽ :محمد السيد أحمد عزكز ،عالـ الكتب
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ ،جُ.َّْ :
(ُٔ( الكتاب الفريد ،جِ.ِّٕ :
(ُٕ( شرح التسييؿ ،جِ ،َُّ :كتمييد القكاعد ،جٓ.ُُِٗ ،َُِٗ :
(ُٖ( بحر العمكـ ،جُ ،َّٖ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،َّٕ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،َِٕ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ُْٕ :كشرح شعمة:
صُِِ ،كرمكز الكنكز ،جُ ،ٓٗٗ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ّٖٕ :كفتح الرحمف ،جِ ،ُٕٗ :كاإلتقاف ،جِ ،َّٓ :كقطؼ األزىار في
كشؼ األسرار ،جِ ،ّٕٕ :كالتحرير كالتنكير ،جٓ.َُٕ :
(ُٗ( مغني المبيب ،جِ ،ْٓٔ :كاإلتقاف ،جِ.ُِّ ،َِّ :
أيضا – تتعرؼ باإلضافة ،جْ.ِّْ :
(َِ( المقتضب ،جْ ،ِٖٗ ،ِٖٖ :كجعميا المبرد – ن
(ُِ( شرح التسييؿ ،جِ ،َُّ :كالدر المصكف ،جْ ،ٕٔ :كمغني المبيب ،جِ.ْٓٗ :
(ِِ( فتح الكصيد ،جّ ،ِْٖ :كينظر :شرح الممع ،جُ.َٓٓ :
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كقد جاءت "غير" صفة لممعرفة في الشعر العربي ،كمف ذلؾ قكؿ ليبيد بف أبي ربيعة(ُ):
(ْ)
(ّ)
(ِ)
الجمؿ
غير
فاج ًزًه
قرضا
ضت
ٍ
ٍ
كاذا أي ٍق ًر ى
ن
َّإنما ىي ٍج ًزم الفتى ي
َِّ -
أف "غير" انحصرت بيف متضاديف ،ككانا
أف "غير" كقعت بيف ضديف َّ
تعرفت باإلضافة ،أمٌ :
معرفتيف ،تقكؿ" :مررت بالمسمـ غير الكافر" ،كرد عميؾ بالحركة غير السككف"(ٓ) ،كىذا
مذىب ابف السراج(ٔ).
كبناء عمى ىذا المذىب ذىب أبك شامة إلى َّ
أف [ﭖ] صفة لػ[ ﭓ] ،كقكلو تعالى[ :ﭯ
ن
ﭰ ﭱ ](ٕ)؛ " َّ
ألف القاعديف كانكا نكعيف :أكلي الضرر ،كأصحَّاء ،فمعناه :غير أكلي الضرر
منيـ ،فحصؿ الحصر بيف القسميف"(ٖ).
(ٗ)

أف الرأم الراجح َّ
كيبدك – كاهلل أعمـ – َّ
أف الكقكع بيف ضديف مفقكد

ىنا في قكلو تعالى[ :ﭖ

ﭗ ﭘ ] ،بخبلؼ قكلو تعالى[ :ﭯ ﭰ ﭱ ]"،كليس فيو حصر بخبلؼ المسمـ كالكافر...؛
مررت بالرجؿ غير العالـ"(َُ).
ألنو ىنا كقكلؾ:
ي

كبناء – عمى ما تقدـ – يككف الرأم األكؿ أحسف؛ ألف [ ﭓ] قريب مف النكرة؛ ألنو لـ
ن

يقصد بو قصد قكـ بأعيانيـ ،ك[ﭖ ﭗ ﭘ ]" :قريبة مف المعرفة بالتخصيص الحاصؿ ليا
باإلضافة ،فكؿ كاحد منيما فيو إبياـ مف كجو ،كاختصاص مف كجو"(ُُ).
(ُ( البيت مف الرمؿ ،كىك في ديكانو :صُٗ ،كالركاية فيو " :فإذا جكزيت.... ....ليس الجمؿ" .
يليت" في :المقتضب ،جْ ،َُْ :ك" يجكزيت" في :األصكؿ ،جُ ،َُّ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ُٕٗ :كشرح أبيات سيبكيو،
(ِ( كيركل" :أ ى
جِ ،َْ :كالتفسير البسيط ،جٕ.ْٕ :
كيركل" :ليس الجمؿ" في :مجالس ثعمب :جِ ،ْْٕ ،كينظر :المحرر الكجيز ،جِ ،ّٖٔ ،كالبحر المحيط ،جّ ،ّْْ :كالدر المصكف،
(ّ( ي

جْ.ٕٔ :

(ْ( الكتاب ،جِ ،ّّّ :كاألصكؿ ،جُ" ِٖٔ :عجز البيت" ،كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ٕٔ :كالتعميقة ،جِ" ِٔ :عجز البيت"  ،كشرح
قرضا"  ،كتمييد القكاعد ،جٓ.َُِٗ :
التسييؿ ،جِ ،َُّ :كفيو " نا
خير" بدؿ " ن
كالشاىد فيو :نعت "الفتى" بػ "غير" ،كىك نكرة ،كمسٍّكغ ىذا َّ
أحدا بعينو.
أف التعريؼ باأللؼ كالبلـ يككف لمجنس ،فبل
ُّ
يخص ن
(ٓ( ينظر :التبياف ،جُ ،َُ :كشرح المفصؿ ،جِ.ُّٖ :
(ٔ( الحجة لمفارسي ،جُ ،ُْْ ،ُّْ :كالتعميقة ،جِ ،ِٔ :كشرح الممع ،جُ ،َٓٓ :كجكاىر القرآف ،جُ ،ُٔٔ ،ُٔٓ :كالبحر المحيط،
جُ ،ُْٖ :كالدر المصكف ،جُ ،ُٕ :كمغني المبيب ،جِ.ْٖٓ ،ْٕٓ :
(ٕ( الفاتحة.ٕ/ُ :
(ٖ( إبراز المعاني :صُِْ.
(ٗ( مغني المبيب ،جِ.ُْٔ :
(َُ( أمالي ابف الحاجب ،أبك عمرك عثماف بف أبي بكر بف يكنس الدكني (تْٔٔىػ) ،دراسة كتحقيؽ :د .فخر صالح سميماف قداره ،دار
عماف( ،د.ط)َُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ،جُ.ِْٓ :
عمارَّ ،
الجيؿ ،بيركت ،كدار َّ
(ُُ( ينظر :التبياف ،جُ.َُ :
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والوجه اآلخرَّ :
أف [ﭖ] بدؿ مف [ ﭓ]

(ُ)

ﭞ ﭟ ﭠ]

(ِ)

ألف الكبلـ منفي " ،كأ ٍيبًدؿ عمى ٍّ
؛ َّ
حد[ :ﭜ ﭝ

 ،كيؤيده قراءة النصب"(ّ).

فعا عمى جية االستثناء.
كىذا الكجو َّ
جكزه الزجاج ،إذ قاؿ" :كيجكز ٍ
أف يككف [ﭖ] ر ن
المعنى :ال يستكم القاعدكف كالمجاىدكف َّإال أكلك الضرر ،فإنيـ يساككف المجاىديف؛ َّ
ألف

الذم أقعدىـ عف الجياد الضرر"(ْ).

يد ،كلك
فيك استثناء مف منفي ،أم :مرفكع عمى البدلية" ،كىذا كقكلؾ :ما جاءني أحد إال ز ه
غير زيد"(ٓ).
جعمت مكاف قكلؾ :إال زيد "غير" لكنت تقكؿ :ما جاءني ه
أحد ي
كنسب السخاكم(ٔ)إعراب [ﭖ] بدؿ لػ[ﭓ] إلى المبرد(ٕ).

كقد رجَّح بعض العمماء الرفع عمى البدلية ،فيك األحسف عند مكي(ٖ) ،كىك الكجو عند ابف

الحاجب(ٗ) ،كاليو ذىب أبك حياف ،إذ قاؿ" :كأجاز بعض النحكييف فيو البدؿ ،قيؿ :كىك إعراب ظاىر؛
ألنو جاء بعد نفي ،كىك أكلى مف الصفة لكجييف:

نصكا عمى َّ
أف األفصح في النفي البدؿ ،ثـ النصب عمى االستثناء ،ثـ الكصؼ،
أحدهما :أنيـ ُّ

فالكصؼ في رتبة ثالثة.

تقرر َّ
غير" نكرة في أصؿ الكضع ،كا ٍف أضيفت إلى معرفة ،ىذا ىك المشيكر ،كىك
أف " نا
الثاني :أنو قد َّ
(َُ)
تتعرؼ في بعض المكاضع ،فجعميا ىنا صفة يخرجيا عف أصؿ
مذىب سيبكيو  ،كا ٍف كانت قد َّ
إما باعتقاد التعريؼ فييا ،كا َّما باعتقاد َّ
ناسا معينيف ،كانت األلؼ كالبلـ
كضعياَّ ،
أف القاعديف لـ يككنكا ن
فيو جنسية ،فأجرم مجرل النكرات حتى ك ً
صؼ بالنكرة ،كىذا كمو ضعيؼ"(ُُ).
ي
ي
(ُ( إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ ،ُٗ :كالجدكؿ ،جّ ،ُُْ ،ُّٗ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٔ.َُِ ،َُّ :
(ِ( سكرة النساء .ٔ/ْ ،ق أر ابف عامرٌ[ :إال قميبلن] بالنصب ،كالباقكف[ :إال قمي هؿ] بالرفع .ينظر :البدكر الزاىرة :صِٗ.
(ّ( مغني المبيب ،جِ ،َْٔ :كاإلتقاف ،جِ.ُِّ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ّٗ ،ِٗ :كحجة القراءات :صَُِ ،كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٕ :كالتفسير الكبير ،جُُ ،ٕ :كفتكح الغيب،
جٓ ،ُِّ :كالمباب ،جٔ ،ِٖٓ :كعناية القاضي ،جّ ،ُٖٔ :كركح المعاني ،جٓ.ُُِ :
(ٓ( الكتاب المختار ،جُ ،ُِّ :كينظر :المقتضب ،جْ.ِّْ :
(ٔ( فتح الكصيد ،جّ.ِْٖ :
(ٕ( كلـ أقؼ عميو في كتبو ،كلكف يينسب إليو إعراب "غير" بالكسر – في القراءة الشاذة التي ق أر بيا أبك حيكة – أنو بدؿ ،إذ قاؿ أبك جعفر
النحاس بعد ىذه القراءة" :جعمو نعتنا لػ [المؤمنيف ] ،كمحمد بف يزيد يقكؿ :ىك بدؿ؛ ألنو نكرة ،كاألكؿ معرفة" .ينظر :إعراب القرآف  ،جُ:
ّْٖ ،كاليداية ،جِ ،ُّْٔ :كينظر :المقتضب ،جْ.ِّْ :
(ٖ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ِْٓ :
(ٗ( أمالي ابف الحاجب ،جُ.ِْٔ ،ِْٓ :
أيضا ليس باسـ متم كف .أال ترل أنيا ال تككف إال نكرة ،كال تجمع ،كال تدخميا األلؼ كالبلـ"  .الكتاب ،جّ،ْٕٗ :
كغير ن
(َُ( قاؿ سيبكيو " :ه
كشرح كتاب سيبكيو ،جْ ،ّّٓ :كينظر :المقتضب ،جِ ،ِّٕ :كالحاشية رقـ (ّ) في المكضع ذاتو.
(ُُ( البحر المحيط ،جّ.ّْْ :
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بدال ،فيك األظير؛ ألف الكبلـ نفي ،كالبدؿ معو أرجح
أيضا – إعرابو ن
كرجَّح السميف الحمبي – ن
(ُ)
تتعرؼ باإلضافة ،كال
لً ىما قيٍّرر في عمـ النحك  ،إذ لك أيعرب صفة لكجب التأكيؿ فيو؛ "ألف "غير" ال َّ
إما َّ
ناسا بأعيانيـ
يجكز اختبلؼ النعت كالمنعكت تعريفنا
بأف القاعديف َّ
كتنكيرا ،كتأكيموَّ :
لما لـ يككنكا ن
ن
بؿ أيريد بيـ الجنس أشبيكا النكرة فكصفكا كما تيكصؼ ،كا َّما َّ
ضديف،
بأف"غير"قد َّ
تتعرؼ إذا كقعت بيف ٌ
كىذا كما َّ
تقدـ في إعراب [ﭯ ﭰ ﭱ ] في أحد األكجو(ِ) ،كىذا كمو خركج عف األصكؿ

المقررة ،فمذلؾ اخترت األكؿ"(ّ).

بدال؛ " َّ
كيبدك َّ
ألف "أؿ" فيو مكصكلة ،كالمعركؼ
أف العمماء الذيف رجَّحكا أك استحسنكا إعرابو ن

إرادة الجنس في المعرؼ باأللؼ كالبلـ ،كبينيما فرؽ"(ْ).
كمنع "السيرافي ،كابف يعيش"

(ٓ)

ارتفاعو عمى البدؿ في االستثناء؛ ألنو يصير التقدير فيو :ال

يستكم إال أكلك الضرر ،كليس المعنى عمى ذلؾ؛ ألف المعنى" :ال يستكم القاعدكف الذيف ليس بأكلي

و
ضرر كالمجاىدكف"(ٔ) ،أك "ال يستكم القاعدكف األصحاء كالمجاىدكف"(ٕ) ،ككذلؾ منعو ابف مالؾ؛ ألنَّو

ُّ
بدال؛ ألنو ال يستثني بو غير ما قبمو"(ٖ).
"ال
يصح جعمو ن

ثانيا – قراءة النصب :كفي نصب [ﭫ ]ٌ ثبلثة أكجو(ٗ):
ا
(َُ)

أحدها :أنو منصكب عمى االستثناء

مف[ﭓ] ،كىك األظير؛ ألنو المحَّدث عنو(ُُ) ،كالتقدير:

"ال يستكم القاعدكف إال أكلي الضرر كالمجاىدكف"(ُِ) ،كضعَّؼ ابف أبي مريـ ىذا الكجو؛ " َّ
ألف
أف يككف بعد التماـ ،كليس الكبلـ عند قكلو[ :ﭫ ﭗ ﭘ ] بتاـ"(ُّ).
االستثناء ينبغي ٍ

كما ذىب إليو ابف أبي مريـ قد سبقو إليو الفراء الذم ماؿ إلى قراءة الرفع ،كلكنو لـ يضعٍّؼ

االستثناء ،إذ قاؿ" :كقد يذ ًك ىر َّ
أف [ﭖ] نزلت بعد أف ذكر فضؿ المجاىد عمى القاعد ،فكاف الكجو
(ُ( ينظر :تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٔ.َّٗ :
(ِ( الدر المصكف ،جُ.ُٕ :
(ّ( الدر المصكف ،جْ ،ٕٔ :كالمباب ،جٔ ،ِٖٓ ،ُٖٓ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ّٗ :
(ْ( ركح المعاني ،جٓ ،ُُِ :كينظر :عناية القاضي ،جّ.ُٖٔ :
(ٓ( شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ٕٖ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ُٕ :كينظر :إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِّٗ :
(ٔ( شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ٕٖ :
(ٕ( شرح المفصؿ ،جِ ،ُٕ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ.ّٗ :
عما قبمو".
(ٖ( شرح التسييؿ ،جِ ،َُّ :كتمييد القكاعد ،جٓ ،َُِٗ :كفيو" :ال
يصح جعمو ن
ٌ
بدال؛ ألنو ال ييستغنى بو ٌ
(ٗ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِْْ :كالتبياف ،جُ ،ّْٖ :كالبحر المحيط ،جّ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جْ ،ٕٔ :كالمباب ،جٔ.ِٖٓ :

(َُ( اإليضاح :صُٕٕ ،كالمدخؿ :صِٗ ،كالكشؼ كالبياف ،جّ ،َّٕ :كالمقتصد ،جِ ،ُُٕ ،َٕٗ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،َِٕ :كزاد
المسير ،جُ ،ُْٕ :كشرح المفصؿ ،جِ ،ُٕ ،َٕ :كرمكز الكنكز ،جُ ،ٓٗٗ :كمغني المبيب ،جٔ ،ُٕٗ :كفتح الرحمف ،جُ.ُٕٗ :
(ُُ( كىك األظير مف الكجو الثاني ،كىك االستثناء مف [المؤمنيف] .ينظر :البحر المحيط ،جّ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جْ.ٕٔ :
(ُِ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٔٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ّٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ُّٔ :كالحجة لمفارسي ،جّ.َُٖ :
(ُّ( المكضح ،جُ ،ِْٓ :كينظر :إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،َِٔ :كالقطع كاالئتناؼ ،جُ ،ُٕٖ :كمنار اليدل :صَُٗ.
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أف اقتراف [ﭖ] ٌبالقاعديف يكجب الرفع؛ َّ
فيو االستثناء كالنصب .إال َّ
أف يككف
ألف االستثناء ينبغي ٍ
كفبلنا"(ُ).
فبلنا
ن
بعد التماـ .فتقكؿ في الكبلـ :ال يستكم المحسنكف كالمسيئكف إال ن
أف الكقؼ فيو "تاـ؛ َّ
كذىب األخفش إلى َّ
ألف المعنى :ال يستكم القاعدكف كالمجاىدكف؛ أل َّف اهلل

قسَّـ المؤمنيف قسميف :قاعد كمجاىد ،كذكر عدـ التساكم بينيما"(ِ).

كميما يكف مف أمر َّ
فإف النصب عمى االستثناء اختيار األخفش ،كبيا يقرأ ،لما ركم في

التفسير مف َّ
أف قكلو تعالى[ :ﭫ ﭗ ﭘ ]ٌنزلت استثناء بعد ما قبميا(ّ) ،إذ قاؿ" :كبمغنا أنيا نزلت
قكما لـ يقدركا عمى
بعد قكلو[ :ﭑ ﭒ ﭓ ] ،كلـ تنزؿ معيا ،كانما ىي استثناء ،عنى بيا ن
الخركج"(ْ) ،كقد تابع العمماء األخفش في ترجيح قراءة النصب عمى االستثناء؛ لتأخر نزكؿ اآلية ،كىـ:
"الطبرم ،كالنحاس"(ٓ) ،كابف خالكيو(ٔ) ،كمكي(ٕ) ،كالقرطبي(ٖ) ،كالنكيرم(ٗ).

كاالستثناء منقطع(َُ)" ،كأنو قاؿ" :ال يستكم القاعدكف كالمجاىدكف َّ
لكف أكلي الضرر ،ال حرج

عمييـ في قعكدىـ" ،كأكثر المفسريف حممكه عمى االتصاؿ ،كزعمكا َّ
أف االستكاء حاصؿ بيف المجاىديف

كأكلي الضرر.

فإف قكاعد الشرع تقتضي َّ
كقاؿ سيبكيو ،كأقؿ المفسريف :ىك منقطع لتعذر االستكاءَّ ،
أف األجكر

تختمؼ باختبلؼ األعماؿ"(ُُ).

الثاني :أنو منصكب عمى االستثناء مف [ﭕ ] ،كليس بكاضح(ُِ)؛ لذلؾ قاؿ أبك حياف" :كاألكؿ
أظير؛ ألنو المحَّدث عنو"(ُّ).

كىذا الكجو أجازه أبك عمي الفارسي ،كعمَّؿ ذلؾ بقكلوَّ :
غير" كاقع بعد االسميف
ألف " نا
المكصكليف ،كلك كقع متقد نما عمى [ﭕ ] لـ يكف استثناؤه إال مف القاعديف؛ َّ
ألف العامؿ في

(ُ( معاني القرآف ،جُ ،ِْٖ ،ِّٖ :كالتفسير البسيط ،جٕ.ْٖ :
(ِ( منار اليدل :صَُٗ ،كينظر :القطع كاالئتناؼ ،جُ.َُٖ :
(ّ( االستغناء :صِٔٓ.
(ْ( معاني القرآف ،جُ ،ِٔٓ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،َُٖ :كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٖ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ُْٖ ،ُْٕ :كالتفسير
الكبير ،جُُ ،ٕ :كالمباب ،جٔ.ِٖٓ :
(ٓ( جامع البياف ،جٕ ،ّٔٔ :ك إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٖ :كمعاني القرآف الكريـ ،جِ.ُُٕ ،َُٕ :
(ٔ( إعراب القراءات السيع كعمميا ،جُ ،ُّٕ :كالحجة :صُِٔ.
(ٕ( الكشؼ ،جُ ،ّٗٔ :كاليداية ،جِ.ُّْٕ ،ُّْٔ :
(ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ.ّْْ :
(ٗ( شرح طيبة النشر ،جِ.ِٕٖ :
(َُ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ِٔٓ :كحجة القراءات :صَُِ ،كشرح اليداية ،جِ.ِٓٔ :
(ُُ( االستغناء :صّّٔ.
(ُِ( الدر المصكف ،جْ ،ٕٔ :كالمباب ،جٔ.ِٖٓ :
(ُّ( البحر المحيط ،جّ.ّْٓ :
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أف َّ
يتقدـ عمى المكصكؿ"(ُ) ،كتابعو عمى ذلؾ "مكي ،كالعكبرم،
المستثنى ما في الصمة ،فبل يجكز ٍ
كالقرطبي"(ِ) ،كلـ يذكركا التعميؿ الذم ذكره أبك عمي الفارسي.
الثالث :أنو منصكب عمى الحاؿ

(ّ)

مف [ﭦ ] ،كىك رأم الفراء(ْ) ،كالزجاج الذم قاؿ في معناه:

"ال يستكم القاعدكف في حاؿ صحتيـ(ٓ) ،كالمجاىدكف ،كما تقكؿ :جاءني زيد غير مريض ،أم جاءني

(ٕ)
(ٔ)
أيضا – " :ال يستكم القاعدكف أصحاء".
زيد
صحيحا"  ،كالنحاس  ،كقاؿ في معناه – ن
ن
حاال مف
كنقؿ القىرافي عف الثمانيني (تِْْق) في "شرح الممع" قكلو" :يجكز أف يككف ن

الضمير [ﭕ] ،فيك في صمة األلؼ كالبلـ كناصبو "مؤمنيف" ،فبل يجكز تقديمو عمى

ألف الصمة ال َّ
[ﭕ]؛ َّ
حاال مف الضمير في "القاعديف"،
أف يككف ن
تتقدـ عمى المكصكؿ .كيجكز ٍ
فيك في صمة الـ "القاعديف" ،كىك الناصب لو ،كيككف معنى الكبلـ" :ال يستكم الذيف قعدكا غير

يتقدـ عمى "المؤمنيف" ،كال َّ
أف َّ
يتقدـ عمى القاعديف"(ٖ).
مضاريف ،فعمى ىذا يجكز ٍ

ُّ
يصح الحا يؿ منو؟
فإف قيؿ" :قد قضيتـ بككنو نكرة حتى كصفتمكه بػ[ﭫ] ،فكيؼ

قمنا :ىك كا ٍف كاف معناه العمكـ كالشياع ،معرفة في المفظ"(ٗ).
كنقؿ القى ارفي عف سيبكيو قكلو" :ككذلؾ يشكؿ حمؿ نصب [ﭫ] عمى الحاؿ؛ ألنو يمزـ فيو

مف جية المعنى :مساكاة القاعد بضرر مع المجاىد مف جية مفيكـ التقيُّد بالحاؿ"(َُ).

كىذا الكجو – كىك النصب عمى الحاؿ – ،كالكجو األكؿ – كىك النصب عمى االستثناء مف

[ﭦ ] – ذكره كثير مف العمماء

(ُُ)

متابعيف ما قبميـ.

(ُ( الحجة ،جُ.َُٔ :
(ِ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِْْ :التبياف ،جُ ،ّْٖ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ّْْ :كينظر :فتح القدير ،جُ ،ٕٗٗ :كفتح البياف،
جّ.َُِ :
(ّ( إيجاز البياف ،جُ ،ُُِ :كالمكضح ،جُ ،ِْٔ :كالتحرير كالتنكير ،جٓ.َُٕ :
(ْ( معاني القرآف ،جُ ،ّْٖ :جِ ،َِٓ :كالتفسير البسيط ،جٕ.ْٗ :
(ٓ( معاني القراءات ،جُ ،ُّٔ :كاليداية ،جِ ،ُّْٓ :كشرح اليداية ،جُ.ِٓٔ :
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ّٗ :كحجة القراءات :صُُِ ،كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٗ :كالتفسير الكبير ،جُُ.ٕ :
(ٕ( إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ّْٖ :كمعاني القرآف الكريـ،جُُِٕ :
(ٖ( االستغناء :صِٕٓ.
(ٗ( فتح الكصيد ،جّ.ِْٖ :
(َُ( االستغناء :صّّٔ .كما نقمو عف سيبكيو لـ أقؼ عميو.
(ُُ( إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جِ ،َّٔ :كمعاني القراءات ،جُ ،ُّٔ :كبحر العمكـ ،جُ ،َّٖ :كحجة القراءات :صَُِ،ُُِ ،
كالكتاب المختار ،جُ ،ُِّ :كاليداية ،جِ ،ُّْٓ :كشرح اليداية،جِ ،ِٓٔ :كغرائب التفسير ،جُ ،َّْ :كالكشاؼ ،جِ،ُِّ :
كالمحرر الكجيز ،جِ ،ّٖٔ :ككشؼ المشكبلت ،جُ ،ّٖٕ :كالبياف ،جُ ،ِٔٓ :كفتح الكصيد ،جِ ،ِْٖ :كالكتاب الفريد ،جِ،ِّٕ :
كشرح شعمة :صُِِ ،كابراز المعاني :صُِْ ،كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ِّٖ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ّٖٕ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ،ِٕٔ :
كعناية القاضي ،جّ ،ُٖٔ :كركح المعاني ،جٓ ،ُُِ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٔ ،َّٗ :كالجدكؿ ،جّ.ُُْ :
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الداللة:

أواال – قراءة الرفع:

المعنى عمى الصفة كما قاؿ الزجاج" :ال يستكم القاعدكف الذيف ىـ غير أكلي الضرر(ُ) ،أم :ال
يستكم القاعدكف األصحاء(ِ)كالمجاىدكف كا ٍف كانكا كميـ مؤمنيف"(ّ).

كنقؿ القرافي عف األخفش(ْ)قكلو" :كيحتمؿ أف يتحصَّؿ االستثناء بالصفة"(ٓ) ،كبذلؾ"يككف خرج
[ﭗ ﭘ ] ،مف جممة المفضَّؿ عمييـ"(ٔ).
كالمعنى عمى البدؿ كما قاؿ الزجاج" :ال يستكم القاعدكف كالمجاىدكف ٌإال أكلك الضرر ،فإنيـ

يساككف المجاىديف؛ ألف الذم أقعدىـ عف الجياد الضرر"(ٕ).

كقد َّ
رده ابف عطيةَّ " :
ألف أكلي الضرر ال يساككف المجاىديف ،كغايتيـ أنيـ خرجكا مف

التكبيخ ،كالمذمة التي لزمت القاعديف مف غير عذر"(ٖ).
أما أف
أف ييعذرَّ ،
كتابعو عمى ىذا الرد القرافي ،كاستبعد ما قالو الزجاج" :ألف المضركر غايتو ٍ
يسكل بمف حصؿ المصمحة فبعيد مف قكاعد الشرع .ككيؼ يستكم في الشرع المجاىد كالعاجز ،إذ
َّ

تسكل النساء مع عمي بف أبي طالب ،كالمقداد بف األسكد ،كعبد اهلل بف الزبير.)ٗ("...
َّ

أف المسألة فييا خبلؼ بيف العمماء ،إذ إنيـ اختمفكا في ىذه اآلية(َُ)" :ىؿ ُّ
تدؿ عمى َّ
كيبدك َّ
أف

المؤمنيف القاعديف األضراء يساككف المجاىديف أـ ال؟
أف
أف أبا اسحاؽ الزجاج جعؿ إعراب [غير] خبر مبتدأ محذكؼ ،كقاؿ" :الذم حممو عمى ىذا ظنو ٌ
بناء عمى ىذا التقدير ذكر ابف القيـ ٌ
(ُ) ن

فإنو لـ يذىب إليو في كتابو،
" نا
غير" ال تقبؿ التعريؼ باإلضافة ،فبل تجرم صفةن لممعرفة" ،كال ندرم مف أيف نقؿ ابف القيـ قكؿ أبي اسحاؽ ىذاٌ ،
بؿ أعرب عمى النعت ،كفسر معنى اآلية ىذا التفسير ،كىذا أحد الكجييف عنده في الرفع ،كالكجو الثاني ىك االستثناء.
ينظر :طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ،ابف قيـ الجكزية :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب (تُٕٓىػ) ،تحقيؽ :محمد أجمؿ
خرج أحاديثو :زائد بف أحمد النشيرم ،إشراؼ :بكر بف عبد اهلل أبك زيد ،مطبكعات مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة ،دار عالـ الفكائد
اإلصبلحيٌ ،
لمنشر كالتكزيع ،مكة المكرمة ،طُُِْٗ ،ىػ ،جِ ،ٕٕٗ :ككبلـ المحقؽ في الحاشية رقـ (ْ) في المكضع ذاتو.
(ِ( معاني القرآف الكريـ ،جِ ،َُٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ّّْ :كينظر :اليداية ،جِ.ُّْٔ ،ُّْٓ :
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِٗ :كحجة القراءات :صَُِ ،كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٕ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ.ُْٕ :

(ْ( لـ أقؼ عميو ،كلكف ىذا القكؿ قالو ابف عطية ،كيبدك َّ
قر بنصب الراء جعمو
أف القرافي التبس عميو األمر؛ لذا ننقؿ نص ابف عطية" :كمف أ
استثناء مف القاعديف ،قاؿ أبك الحسف :كيقٍّكم ذلؾ أنيا نزلت بعدىا عمى طريؽ االستثناء كاالستدراؾ" .

يتحصؿ االستدراؾ بتخصيص القاعديف بالصفة" .ينظر :المحرر الكجيز ،جِ.ّٖٔ :
قاؿ القاضي أبك محمد – رحمو اهلل –" :كقد
َّ

(ٓ( االستغناء :صِٔٓ.

(ٔ( فتح الكصيد ،جّ.ُْٖ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ّٗ ،ِٗ :كحجة القراءات :صَُِ ،كالتفسير البسيط ،جٕ ،ْٕ :كالتفسير الكبير ،جُُ ،ٕ :كالمباب ،جٔ:
ِٖٓ.
(ٖ( المحرر الكجيز ،جِ ،ّٖٔ :كالبحر المحيط ،جّ.ّْٓ :
(ٗ( االستغناء :صِٔٓ.ِٕٓ ،
القيـ .ينظر :طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ،جِ.ٕٖٖ – َٕٖ :
القيـ بكبلمو ٌ
(َُ) كىذه المسألة قد أطاؿ فييا النفس ابف ٌ
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قاؿ بعضيـ :ال ُّ
تدؿ؛ َّ
إف حممنا لفظ [ﭖ] ٌعمى الصفة ،كقمناَّ :
إف التخصيص بالصفة
ألنا ٍ

ال ُّ
عما عداه ،لـ يمزـ ذلؾ ،كا ٍف حممناه عمى االستثناء ،كقمناَّ :
إف االستثناء مف
يدؿ عمى نفي الحكـ َّ
أما إذا حممناه عمى االستثناء كقمنا :االستثناء مف النفي إثبات،
أيضا ذلؾَّ ،
النفي ليس بإثبات ،لـ يمزـ ن

لزـ القكؿ بالمساكاة"(ُ).

كالقكؿ بالمساكاة "في ٍّ
حؽ األضراء ،عند ىم ٍف يقكؿ بيا مشركطة بشرط آخر ذكره اهلل
تعالى"(ِ) ،كىك قكلو[ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ]

(ّ)

،

كيؤيد ذلؾ ما جاء في الحديث

الصحيح عف النبي – صمى اهلل عميو كسمـ – أنو قاؿَّ " :
مسيرا ،كال قطعتـ
اما ما سرتـ
ن
إف بالمدينة أقك ن
اديا إال كانكا معكـ .قالكا :يا رسكؿ اهلل ،كىـ بالمدينة؟ قاؿ :كىـ بالمدينة ،حبسيـ العذر"(ْ) ،ككذلؾ ما
ك ن

ثبت عف النبي – صمى اهلل عميو كسمـ  -أنو قاؿ" :إذا مرض العبد أك سافر كتبت لو مف العمؿ ما

صحيحا"(ٓ).
مقيما
ن
كاف يعمؿ ن
كبناء – عمى ما َّ
تقدـ – يككف ىذا الرأم ىك األصح(ٔ) كما ذىب إلى ذلؾ القرطبي ،إذ يحتمػؿ
مساكيا ألجر الغازم؛ َّ
ألف "في فضؿ اهلل متَّسع ،كثكابو فضؿ ال
أف يككف أجر صاحب العذر
ٍ
ن
(ٕ)
استحقاؽ ،فيثيب عمى النية الصادقة ما ال يثيب عمى الفعؿ" ،كلـ ال ،كقد قاؿ العمماء " :أىؿ الضرر
ىـ أىؿ األعذار إذ قد أضرت بيـ حتى منعتيـ الجياد"(ٖ).

حكـ
فيذه القراءة تدؿ عمى أنو ال يمكف أف يستكم القاعدكف األصحاء مع المجاىديف ،كىذا ه
عاـ لكؿ زماف ،كفييا مممح داللي آخر يشتمؿ عميو ىذا الحكـ كىك أنو ال يستكم القاعدكف مع
ه
األضراء الذيف ليس مف نيتيـ الجياد ،كال يعزمكف عميو عزما تاما ،كفييا ٌّ
حث لمقاعد؛ "ليأنؼ كيترفع
ن ن
(ُ( المباب ،جٔ ،ْٖٓ ،ّٖٓ :كينظر :البحر المحيط ،جّ.ّْٓ :
(ِ( التفسير البسيط ،جٕ ،َٓ :كالمباب ،جٔ.ْٖٓ :
(ّ( سكرة التكبة.ُٗ/ٗ :
(ْ( أخرجو البخارم عف أنس بف مالؾ – رضي اهلل عنيما – في :كتاب" المغازم"  ،باب" :نزكؿ النبي – صمى اهلل عميو كسمـ – الحجر" ،
أيضا – عف أنس في :كتاب "الجياد كالسير"  ،باب" :مف حبسو العذر كالغزك"  ،حديث رقـ
حديث رقـ (ِّْْ) ،جّ ،َُٖ :كأخرج مثمو – ن
(ِّٖٗ) ،جِ ،ُّٔ :ككذلؾ اإلماـ أحمد في مسنده عف أنس ،حديث رقـ (ََُِٗ) ،جُٗ ،ٕٔ :كركاه مسمـ في صحيحو عف جابر –
رضي اهلل عنو  ،-في كتاب" اإلمارة"  ،باب" :ثكاب مف حبسو عف الغزك مرض أك عذر آخر"  ،حديث رقـ (ُُُٗ) ،جّ ،ُُٖٓ :ككذلؾ
أخرجو أحمد في مسنده عف جابر ،حديث رقـ (َُِْٖ) ،جِِ ،ُُٗ ،ُُٖ :كينظر :معالـ التنزيؿ ،جِ ،َِٕ :كالكشاؼ ،جِ،ُّٓ :
كتفسير ابف كثير ،جِ ،ّٖٕ :كالمباب ،جٔ ،ّٖٓ :كصفكة التفاسير ،جُ.ِّٕ :
(ٓ( أخرجو البخارم عف أبي مكسى األشعرم – رضي اهلل عنو – في كتاب" :الجياد كالسير" ،باب" :يكتب لممسافر مثؿ أجر ما كاف يعمؿ في
اإلقامة" ،حديث رقـ (ِٔٗٗ) ،جِ.ّٕٓ :
(ٔ( كأصحاب الرأم الثاني يقكلكف " :ييعطى أجره مف غير تضعيؼ ،فيفضمو الغازم بالتضعيؼ لممباشرة ،كاهلل أعمـ" .
(ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ِّْ :كفتح القدير ،جُ ،ٕٗٗ :كنسبو ابف عطية إلى ابف عباس في :المحرر الكجيز ،جِ.ّٖٔ :
(ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٓ ،ِّْ :كفتح القدير ،جُ ،ٕٗٗ :كفتح البياف ،جّ.َُِ :
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(ُ)
ُّ
حفز لؤلضراء أك
بنفسو عف انحطاط منزلتو،
غب فيو ،كفي ارتفاع طبقتو"  ،كفييا ه
فييتز لمجياد كير ي
المعذكريف بأف يعقدكا نية الجياد؛ ليستككا في األجر مع المجاىديف ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

ثانيا – قراءة النصب:
ا
المعنى عمى االستثناء كما قاؿ مكي" :ال يعتد يؿ ىم ٍف جاىد في ذات اهلل ،كمف قعد عف ذلؾ ،إال
أف يككف القاعدكف مف أكلي الضرر ،فإنو يستكم مع المجاىد"(ِ) ،أك كما قاؿ النحاس" :إال أكلي
ٍ
الضرر فإنيـ يستككف مع المجاىديف"(ّ).

كقد َّ
أف بعض العمماء رجَّح ىذا الكجو؛ َّ
تقدـ في تكجيو القراءة عمى االستثناء َّ
ألف قكلو[ :ﭫ
ﭗ ﭘ ]ٌنزلت بعد قكلو تعالى[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ] ،فقد تظاىرت األخبار

(ْ)

أف ىذه اآلية لما نزلت شكا عبد اهلل بف أـ مكتكـ إلى رسكؿ اهلل –

صمى اهلل عميو كسمـ – عجزه عف الجياد في سبيؿ اهلل ،فاستثنى اهلل أىؿ الضرر مف جممة القاعديف،
كأنزؿ [ﭫ ﭗ ﭘ ] ،كىذا القكؿ َّ
أكده اإلماـ يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي(ٓ) ،فعف البراء ابف
لما نزلت[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] دعا رسكؿ اهلل – صمى الو
عازب – رضي اهلل عنو – قاؿَّ " :
يدا ،فجاءه بكتؼ فكتبيا ،كشكا ابف ٍّأـ مكتكـ ض اررتو فنزلت[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
عميو كسمـ – ز ن
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ]"(ٔ).
جالسا في
كمف ذلؾ ما ركم عف سيؿ بف سعد الساعدم أنو قاؿ" :رأيت مركاف بف الحكـ
ن
أف زيد بف ثابت أخبره َّ
المسجد ،فأقبمت حتى جمست إلى جنبو ،فأخبرنا َّ
أف رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو
عمي[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ] ،قاؿ :فجاءه ابف أـ
كسمـ – أممى َّ
رجبل أعمى – فأنزؿ
عمي ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ،لك أستطيع الجياد لجاىدت – ككاف ن
مكتكـ كىك ييممييىا َّ

(ُ) الكشاؼ ،جِ.ُّٓ :
(ِ( اليداية ،جِ ،ُّْٔ :كينظر :جامع البياف ،جٔ.ّٔٔ ،ّٔٓ :
(ّ( معاني القرآف الكريـ ،جِ ،ُُٕ ،َُٕ :كينظر :حجة القراءات :صَُِ.
(ْ( ينظر :جامع البياف ،جٕ ،ّٕٓ – ّٔٔ :كتفسير ابف كثير ،جِ.ّٖٕ – ّٖٓ :
(ٓ( القطع كاالئتناؼ ،جُ.َُٖ – ُٕٖ :
(ٔ( الجامع الصحيح ،كتاب" التفسير" ،باب( :ال يستكم القاعدكف مف المؤمنيف كالمجاىدكف في سبيؿ اهلل) ،حديث رقـ (ُِّٖ) ،جِ،ُّْ :
كحديث رقـ (ّْٗٓ) ،جّ ،َِِ ،ُِٗ :كصحيح مسمـ ،كتاب" اإلمارة"  ،باب" :سقكط فرض الجياد عف المعذكريف"  ،حديث رقـ (ُٖٖٗ)،
جّ.َُٖٓ :
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عمي حتى
فثقمت َّ
اهلل – تبارؾ كتعالى – عمى رسكلو – صمى اهلل عميو كسمـ  ،-كفى ًخ يذه عمى فخذم ،ي
أف تي َّ
م عنو ،فأنزؿ اهلل [ﭫ ﭗ ﭘ ]"(ُ).
ي
خفت ٍ
رض ،ثـ يسٍّر ى
ُّ
كيستدؿ مف ذلؾ َّ
بأف [ﭫ] استثناء كليس صفة؛ ألنيما لـ ينزال في كقت كاحد؛ لذا قاؿ
مكي" :فمما نزؿ [ﭫ ﭗ ﭘ ] في كقت بعد كقت نزؿ [ﭑ ﭒ ﭓ] ،يعمًـ أنو استثناء ،إذ
لك كاف صفة لنزؿ مع القاعديف في كقت ،كقد ثبت أنيما نزال في كقتيف"(ِ).
ٍّ
محكميف في ذلؾ السياقيف:
كا ٍف كاف بعض العمماء رجَّحكا قراءة النصب عمى االستثناء،

المغكم ،كالخارجي المتعمؽ بسبب النزكؿ ،لمداللة عمى االستثناء ،إال َّ
أف ىنالؾ ىم ٍف رجَّح قراءة الرفع
عمى الصفة ،إذ قاؿ الكاحدم" :كقاؿ بعض النحكييف مف المتأخريف(ّ) :االختيار الرفع؛ َّ
ألف الصفة
أغمب عمى [ﭫ] مف االستثناء ،كليس قكؿ ىم ٍف ذىب إلى اختيار النصب؛ بسبب نزكلو لبلستثناء

غير" كا ٍف كانت صفة فيي ُّ
بشيء؛ َّ
تدؿ عمى معنى االستثناء؛ ألنيا في كبل الحاليف قد خصَّصت
ألف " نا
جميعا :الرفع ،كالنصب ،إنما كقع التفضيؿ بيف
القاعديف عف الجياد بانتفاء الضرر ،ففي الكجييف
ن

القاعديف األصحاء كالمجاىديف"(ْ).

أف نفي التسكية غير
كميما يكف مف أمر ٌ
فإنو عمى "األقكاؿ كميا فيك يم ٍف ًي ٍـ معنى االستثناء ،ك ٌ

مسمٌط عمى ما أضيؼ إليو [ﭖ] ،كقكلو[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] ،ىك
مبيف لمعنى نفي المساكاة"(ٓ).
فيذه القراءة تدؿ عمى أنو ال يستكم المجاىدكف كالقاعدكف األضراء في األجر ،بشرط النية
(ٔ)

الجازمة ،كالعزـ التاـ

كما دلت عميو األحاديث النبكية ،كفي ىذا ٌّ
حث لمقاعديف األضراء أف يعقدكا

حكـ عاـ لكؿ زماف كاف خصص باالستثناء
تاما؛ ليككف أجرىـ كالمجاىديف ،كىذا ه
عزما ن
النية ،كيعزمكا ن
كقت نزكؿ اآلية ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

(ُ( الجامع الصحيح ،حديث رقـ (ِِّٖ) ،جِ ،ُّٓ ،ُّْ :كحديث رقـ (ِْٗٓ) ،جّ.ُِٗ :
(ِ( الكشؼ ،جُ.ّٗٔ :
(ّ( لـ أقؼ عمى ىم ٍف قاؿ بذلؾ.
(ْ( التفسير البسيط ،جٕ ،ْٗ ،ْٖ :كينظر :التفسير الكبير ،جُُ ،ٕ :كالمباب ،جٔ ،ِٖٓ :كقد نقمو الرازم عف الكاحدم ،كلـ يعزه لو ،مع
أيضا ،كلـ يعزه لمرازم.
التغيير الطفيؼ حيث نقمو بأسمكبو ،كمف ثىَّـ نقمو ابف عادؿ عف الرازم ن
(ٓ) طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ،جِ.َٕٖ :
(ٔ) السابؽ ،جِ.ٕٖٖ :
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 -4قال تعالى[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ](ُ).
القراءة :ق أر يعقكب[ :ورشكاؤكم] برفع اليمزة ،كق أر الباقكف[ :ﭧ] بنصب اليمزة ،كق أر
فاج ُعوا] بكصؿ اليمزة ،كفتح الميـ ،كق أر الباقكف[ :ﭥ ] بقطع اليمزة
ركيس عف يعقكبٌَ ْ [ :
مفتكحة ،ككسر الميـ(ِ).

التوجيه النحوي:

أوالا – قراءة النصب :كفي نصبٌ[ﭧ] خمسة أكجو(ّ):
أحدها :أنو معطكؼ عمى [ﭦ]ٌبتقدير حذؼ مضاؼ ،أم" :فأجمعكا أمركـ كأمر شركائكـ" ،فحذؼ

المضاؼ ،كأيقيـ المضاؼ إليو مقامو(ْ) ،كىذا التقدير عمى َّ
أف "أجمع" تتعمَّؽ بالمعاني ،كىذا يككف مف
باب عطؼ مفرد عمى مفرد(ٓ) ،كليس ىذا الكجو رأم المبرد كما زعـ أحد الباحثيف المحدثيف(ٔ).

أف
أيضا:
ي
أجمعت شركائي ،إذ يجكز ٍ
الثاني :أنو معطكؼ مف غير تقدير حذؼ مضاؼ؛ ألنو ييقاؿ ن
أف "أجمع" قد استي ً
يككف "أجمع" ،ك"جمع" لغتاف بمعنى كاحد(ٕ) ،كالدليؿ عمى ذلؾ َّ
عمؿ في
يصؼ يح يم نرا:
األشخاص(ٖ)قكؿ أبي ذؤيب
ي
ً
بالج ًزع بيف ييناب وع
فكأنيا

كأيك ً
الت ذم
العرجاء ىن ٍي ه
ى
ب يم ٍج ىمعي

( ٗ)

أم :نيب مجمكع.

كاألكثر استعماؿ "أجمع" في المعاني ،ك"جمع" في األعياف ،يقاؿ :أجمعت أمرم ،كجمعت

الجيش(َُ).

(ُ( سكرة يكنس.ُٕ/َُ :
(ِ( النشر ،جِ ،ِٖٔ ،ِٖٓ :كشرح طيبة النشر،جِ ،ّْٕ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُُٖ ،ُُٕ :كالبدكر الزاىرة :صُٗٔ.
(ّ( ينظر :إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ِِٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٔ ،ّٖٓ :كالتبياف ،جِ ،ُٖٔ :كالكتاب الفريد ،جّ– َْٓ :
َْٕ ،كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ ،ُٕٕ :كالدر المصكف ،جٔ ،ِِْ – َِْ :كالمباب ،جَُ ،ّٕٖ – ّٕٔ :كاعراب القرآف لؤلنصارم:
صُٕٗ ،ُٖٗ ،كالفتكحات اإلليية ،جِ.ُّٖ ،َّٖ :
(ْ( أنكار التنزيؿ ،جِ ،َُُ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِِٗ :كعناية القاضي ،جٓ ،ْٖ :كركح المعاني ،جُُ ،ُٖٓ :كتفسير حدائؽ
الركح كالريحاف ،جُِ.ُّٔ :
(ٓ( مغني المبيب ،جْ ،ِّٖ :كحاشية الخضرم ،جُ.َِِ :
(ٔ( معرض اإلبريز ،جِ ،ُْٓ :كرأم المبرد سنعرضو في الكجييف :الرابع كالخامس ،كىما  :أنو محمكؿ عمى المعنى ،أك أنو مفعكؿ معو،
كىك األجكد عند المبرد.
(ٕ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،َّٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جٓ.ِّٖ :
(ٖ( تكجيو الممع :صََِ.

أيضا " :-فكأنيا بالجزع ًجزعي ينابع" ،كقد كرد في مصادر كثيرة ،منيا :ديكاف اليذلييف ،الناشر :دار الكتب
كي ٍرىكل – ن
(ٗ( البيت مف الكامؿ ،ي
المصرية ،القاىرة ،طِ ،ُٗٗٓ ،جُ ،ٔ :كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ُُْ :جٔ ،ِِٓ :كلساف العرب( ،جمع) ،جُ.ُٖٔ :
(َُ( الدر المصكف ،جٔ ،َِْ :كعمدة الحفاظ( ،جمع) ،جُ ،ّٕٕ :كعناية القاضي ،جٓ ،ْٖ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
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الثالــث :أن ػػو منص ػػكب بإضمػ ػػار فعػ ػػؿ الئػ ػػؽَّ ،
فقدره الكسػػائي(ُ) ،كالف ػراء(ِ)" :فأجمع ػكا أمركػػـ كادع ػكا

شركاءكـ"(ّ) ،ك َّ
استدؿ الفراء عمى ىذا التقدير بقراءة عبد اهلل بف مسعكد(ْ) ،إذ ىي في مصحفو:
"كادعكا"" ،فحمؿ الكبلـ عمى الذم ييراد بو االنتصار ،كقكلو[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ](ٓ)،
[ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ](ٔ)"(ٕ).
كتابع الفراء عمى ىذا التقدير" :ابف قتيبة كالطبرم"(ٖ) ،كأبك بكر األنبارم(ٗ) ،كالسمرقندم(َُ)،

كأبك ىبلؿ العسكرم(ُُ) ،كالحدادم(ُِ) ،كالثعمبي(ُّ) ،كالبغكم(ُْ) ،كالعميمي(ُٓ).

(ُٕ)
(ُٔ)
َّ
اج ىمعكا" مف
اجمعكا شركاءكـ"  ،أم :بتقدير " ٍ
كقدره أبك عمي الفارسي " :فأجمعكا أمركـ ك ٍ
الثبلثي "جمع"َّ ،
فدؿ المنصكب عمى الناصبَّ ،
كقدره أبك إسحاؽ الشاطبي" :كأحضركا شركاءكـ"(ُٖ)،

َّ
كجمعكا شركاءكـ"(ُٗ).
كقدره السمسيمي" :فأجمعكا أمركـ ٍّ

(ُ( إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ِِٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٓ :كاليداية ،جٓ ،ِّٕٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ ،ّّٔ :كفتح
القدير ،جِ ،ْٕٔ :كفتح البياف ،جٔ ،ََُ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ ،ُّٔ :كمعرض اإلبريز ،جِ.ُْٓ :
(ِ( معاني القرآف ،جُ ،ّْٕ :كاعراب القراءات ،جُ ،ُِٕ :كالتفسير البسيط ،جُُ ،ُِٔ ،كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َِٖ :كزاد المسير،
جْ ،ْٖ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٔ.ُٗٔ :
(ّ( الكتاب المختار ،جُ ،ّّٖ :كغرائب التفسير ،جُ ،َْٗ :كالكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالمحرر الكجيز ،جْ ،َٓٓ :كالبياف ،جُ،ُْٕ :
كرمكز الكنكز ،جّ ،ٕٖ :كأنكار التنزيؿ ،جِ ،َُُ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِِٗ :كعناية القاضي ،جٓ.ْٗ :
أبي بف كعب – رضي اهلل عنو –  ،كما كرد في مصادر كثيرة ،منيا :القطع كاالئتناؼ،
(ْ( ىي قراءة شاذة ،كالمشيكر نسبتيا إلى الصحابي ٍّ
جُ ،َّٕ :كالحجة لمفارسي ،جْ ،ِٖٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٔ ،ّٖٓ :كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ُُْ :كالكشاؼ ،جّ.ُُٔ :
(ٓ( سكرة ىكد.ُّ/ُُ :
(ٔ( سكرة البقرة.ِّ/ِ :
(ٕ( الحجة لمفارسي ،جْ.ِٖٗ :
(ٖ( تأكيؿ مشكؿ القرآف :صُِّ ،كتفسير غريب القرآف :صُٖٗ ،ك جامع البياف ،جُِ ،ُِّ :كبنظر :زاد المسير ،جْ.ْٖ :
(ٗ( الزاىر في معاني كممات الناس ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف بشار األنبارم (تِّٖىػ) ،تحقيؽ :أ .د .حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،طُِّْْ ،ىػ ََِْ -ـ ،جُ ،ُْٕ :كينظر :التفسير البسيط ،جُُ.ِٔٔ ،ِٔٓ :
(َُ( بحر العمكـ ،جِ.َُٔ :
(ُُ( الصناعتيف :الكتابة كالشعر ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم (تّٓٗىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،كمحمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة ،طُُُّٕ ،ىػ ُِٗٓ -ـ :صُُٖ.
(ُِ( المدخؿ لعمـ تفسير كتاب اهلل :صَِٕ.
(ُّ( الكشؼ كالبياف ،جٓ.ُُْ :
(ُْ( معالـ التنزيؿ ،جْ.ُّْ :
(ُٓ( فتح الرحمف ،جّ.ََّ :
(ُٔ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٖٖ :كالتعميقة ،جْ ،ِّْ :كاإليضاح :صُٗٔ ،كالمقتصد ،جُ.ِِٔ :

َّ
المكضح ،جِ ،ّّٔ :كالبياف ،جُ ،ُْٕ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ِْْ :كشرح جمؿ الزجاجي ،جِ:
(ُٕ( التفسير البسيط ،جُُ ،ِِٔ :ك
ِْٓ ،كشرح التسييؿ ،جِ ،ُِٔ :جّ ،َّٓ :كتمييد القكاعد ،جْ ،َِٖٕ :كمغني المبيب ،جْ ،ِّٖ :كالمقاصد الشافية ،جٓ،ُٕٔ :
كىمع اليكامع ،جّ ،ِْْ :كحاشية الخضرم ،جُ.َِِ :
(ُٖ( المقاصد الشافية ،جّ.َِْ :
(ُٗ( شفاء العميؿ ،جُ ،ّْٗ :جِ.ٕٕٗ :
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فيذا عمى إضمار فعؿ الئؽ ،نحك قكلو تعالى] :ﯦ ﯧ ﯨﯩ[ (ُ) ،أم :كاعتقدكا
اإليماف ،أك :أحبُّكا ،أك أخمصكا ،كما أشبو ذلؾ(ِ) ،كمف ذلؾ ما كرد في الشعر العربي ،قكؿ الشاعر:
(ْ)
(ّ)
ٍّ
كرمحا
زكجؾ قد غدا
يا ليت
ى
متقم ندا سيفنا ي
فعبل لنص ػػب
قػػاؿ أبػػك عمي الفػػارسيَّ " :
أف ييحمػػؿ الرم يح عمى التقميػػد ،أضمػر لػػو ن
لمػػا لػػـ يجػػز ٍ

لما لـ يجز الحمؿ عمى [ﰂ ]"(ٓ) ،كمنو قكؿ الشاعر(ٔ):
الشركاء َّ
فعمفتيا

تبنا
ن

كماء
ن

حتى شتت ىمالة(ٕ)عيناىا

باردا
ن

(ٖ)

ماء(ٗ).
أم :كسقيتيا ن

كاضمار الفعؿ عمى ىذا الكجو يككف مف باب "عطؼ جممة عمى جممة"(َُ).

الرابع :أنو معطكؼ عمى المعنى ،أم :محمكؿ عمى المعنى ،كىك رأم المبرد(ُُ) ،إذ قاؿ" :كيجكز أف
لما أدخؿ الشركاء مع األمر حممو عمى لفظو؛ َّ
ألف المعنى يرجع إلى شيء كاحد"(ُِ).
يككف َّ

(ُ( سكرة الحشر.ٗ/ٓٗ :
(ِ( ينظر :األمالي البف الشجرم ،جّ ،ّٖ :كشرح التسييؿ ،جِ ،ُِٔ :جّ ،َّٓ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُْٖٗ :كالدر المصكف ،جّ:
ُٖٖ ،جٔ ،ُِْ :جَُ .،ِٖٓ :كمغني المبيب ،جٔ ،ْٓٓ :كىمع اليكامع ،جٓ ،ِِٖ :كحاشية الخضرم ،جُ.َِِ :
(ّ( كركاه الفراء" :رأيت زكجؾ قد غدا" في :معاني القرآف :جُ ،ّْٕ :كركاه "لقيت" بدؿ "ياليت" في :جّ.ُِّ :ينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف:
أيضا " :ياليت بعمؾ في الكغى" كما في :اإلنصاؼ ،جِ ،ُِٓ :كخزانة األدب ،جٗ.ُِْ :
ص ُِْ ،كالزاىر ،جُ .ُْٔ :كيركل ن
ب إلى عبد اهلل بف الزبعرم ،ككرد في مصادر كثيرة ،منيا :المقتضب ،جِ ،َٓ :كالكامؿ ،جُ،ِّْ :
(ْ( البيت مف مجزكء الكامؿ ،كيي ٍن ىس ي
جِ ،ّٖٔ :كالخصائص ،جِ ،ُّْ :كاألشباه كالنظائر ،جٔ ،ِّٖ :كخزانة األدب ،جِ ،ُِّ :جّ.ُِْ :
(ٓ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٖٗ :كينظر :اإليضاح ،ُٔٗ :كالتعميقة ،جْ ،ِّْ :المقتصد ،جُ.ِِٔ :
(ٔ( قاؿ البغدادم :كركاه بعضيـ كذا:
باردا
اردا
َّ
طٍ
لما ىح ى
كماء ى
ت الرَّج ىؿ عنيا ك ن
عمفتييا ن
طي
تبنا ن
كرده البغدادم ،كقاؿ :ىك مف :أقاـ شتاء ،ىمالة :مف ىممت العيف :إذا تصبَّب دمعيا.
(ٕ( شتت :بدت ،ذكر ىذا العينيٌ ،

ينظر :خزانة األدب ،جّ ،َُْ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٕ.ِّّ :

(ٖ( البيت مف الرجز ،كقائمو مجيكؿ ،كنسبو الفراء تارة في (معاني القرآف ،جُ )ُْ :إلى بعض بني أسد يصؼ فرسو ،كتارة ثانية في (جّ:
ُِْ) إلى بعض بني يدبير ،ككرد ىذا الرجز في مصادر كثيرة ،منيا :تأكيؿ مشكؿ القرآف :ص ُِّ ،كشرح القصائد التسع المشيكرات ،جُ:
ُّٖ ،كالخصائص ،جِ ،ُّْ :كاإلنصاؼ ،جِ ،ُّٓ :كالمحرر الكجيز ،جْ.َٓٓ :

ضمف" عمفتيا" معنى أنمتيا كأعطيتيا . "...ينظر :مغني المبيب ،جٔ ،ْٓٔ :كخزانة األدب ،جّ.َُْ ،ُّٗ :
(ٗ( قيؿ" :كال حذؼ ،بؿ ٍّ

العبلئي
(َُ( ارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُُْٗ :كمغني المبيب ،جْ ،ِّٖ :كالفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة ،صبلح الديف خميؿ بف ٍ
كيكمدم ى
عماف ،طَُُُْ ،ىػ َُٗٗ -ـ :صَِِ ،كحاشية الخضرم،
(تُٕٔىػ) ،تحقيؽ :د .حسف مكسى الشاعر ،دار البشير لمنشر كالتكزيعَّ ،
جُ.َِِ :

(ُُ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،َّٓ :كاعراب القرآف ،جِ ،ِِٔ :كالقطع كاالئتناؼ ،جُ ،َّٕ :كشرح القصائد التسع المشيكرات ،جُ:
ُّٖ ،كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٓ :كاليداية ،جٓ ،ِّٕٗ :كباىر البرىاف ،جُ ،ّْٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ ،ّّٔ :كفتح
القدير ،جِ ،ْٕٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.ُّٔ :
(ُِ( الكامؿ ،جُ.ِّْ :
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القائؿ:

كقاؿ في مكضع آخر" :كقكـ ينصبكنو عمى دخكلو بالشركة في معنى األكؿ ،فيجعمكنو كقكؿ
زكجؾ قد غدا
يا ليت ى

متقمٍّ ندا

سيفنا

(ُ)

كرمحا
ي

محا ،كيككف تقدير
كالرمح ال يتقمَّد كلكنو أدخمو مع ما يتقمَّد ،فتقديره :متقمٍّ ندا سيفنا،
ن
كحامبل ير ن
اآلية :فأجمعكا أمركـ ك ُّ
أعدكا شركاءكـ ،كالمعنى يؤكؿ إلى أمر كاحد"(ِ).
تضمف "أجمعكا" معنى " ُّ
أمَّ :
أعدكا".
أف [ﰇ ] معطكؼ عمى [ﭦ ] عمى
ُّ
الخامس :أنو مفعكؿ معو ،أم" :فأجمعكا أمركـ مع شركائكـ"(ّ) ،كىك رأم المبرد(ْ) ،كىك األجكد
عنده(ٓ)؛ ألنؾ تقكؿ :أجمعت رأيي كأمرم ،كجمع القكـ ،أمَّ :
أف "أجمع" تتعمَّؽ بالمعاني ،ك"جمع" تتعمَّؽ
بالذكات كاألعياف ،كتابعو عمى ذلؾ الزجاج(ٔ) ،كذلؾ كما في قكليـ" :لك تركت الناقة كفصيميا

لرضعيا ،المعنى :لك تركت مع فصيميا لرضعيا"(ٕ) ،ككذلؾ ذىب إلى ذلؾ أبك عمي الفارسي(ٖ) ،كذلؾ
نحك ،قكليـ" :استكل الماء كالخشبة ،كجاء البرد كالطيالسة"(ٗ).

قاؿ ابف األنبارم :كىذا الكجو خطأ في قكؿ الككفييف(َُ) ،ألنو ال ينصب الثاني مع الكاك التي

(ُ( َّ
باردا"  ،كما
تبنا
كماء ن
تقدـ البيت سابقنا ،كذكره المبرد في الكامؿ ،جُ ،ِّْ :كالمقتضب،جِ ،َٓ :كىذا البيت ،كالبيت السابؽ " :فعمفتيا ن
ن
أشبييا ىي شكاىد الحمؿ عمى المعنى ،كاضمار فعؿ الئؽ كما يذ ًك ىر في الكجو الثالث ،كفي المسألة خبلؼ بيف النحاة ،فيناؾ فريقاف:

أصحاب الفريؽ األكؿ ،كىـ أبك عبيدة ،كأبك محمد اليزيدم ،كاألصمعي ،كالجرمي ،كالمازني ،كالمبرد ،كجماعة ذىبكا إلى َّ
أف التالي الكاك
معطكؼ عمى األكؿ ،كيككف العامؿ قد ض ٍّمف معنى َّ
يتسمط بو عمى المتعاطفيف .كأصحاب الفريؽ الثاني ،كىـ :الفرَّاء ،كالفارسي ،كجماعة مف
ي
الككفييف كالبصرييف ذىبكا إلى َّ
أف ما جاء مف ىذا النكع محمكؿ عمى إضمار فعؿ مناسب ،لتعذر عطفو عمى ما قبمو .ينظر :ارتشاؼ الضرب،
جّ ،ُِْٗ – َُْٗ :كتمييد القكاعد ،جْ ،َِٖٗ ،َِٖٖ :كالمساعد ،جُ ،ْٓٓ :جِ ،ْْٔ :كشرح التصريح ،جُ.ّٓٔ :
(ِ( الكامؿ ،جِ ،ّٖٔ :كخزانة األدب ،جّ.ُّْ ،ُِْ :
(ّ( شرح القصائد التسع المشيكرات ،جُ ،ُّٖ :كالقطع كاالئتناؼ ،جُ ،َّٕ :كلـ ينسب النحاس ىذا الرأم إلى الزجاج ،كالمكضح ،جِ:
ّّٔ ،كالبياف ،جُ ،ُْٕ :كأنكار التنزيؿ ،جِ ،َُُ ،كارشاد العقؿ السميـ ،جِ.ِٔٗ :
(ْ( الكامؿ ،جُ ،ِّْ :جِ ،ّٖٔ :كالتعميقة ،جْ.ِِْ :
(ٓ( لـ ينقؿ أبك جعفر النحاس في كتبو ىذا الرأم عف المبرد ،كانما اقتصر عمى رأم المبرد بأنو محمكؿ عمى المعنى ،كنسب النصب عمى
المفعكؿ معو إلى الزجاج ،ككذلؾ األمر عند ىم ٍف نقؿ عف النحاس ،كىـ :مكي ،كالقرطبي ،كالشككاني ،كمحيي الديف الدركيش.
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ِٖ :كالكتاب المختار ،جُ ،ّّٖ :كالنكت كالعيكف ،جِ ،ِْْ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ.ُّْ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ِٖ :كينظر :الكتاب ،جُ ،ِٕٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ ،ُٗٓ ،ُْٗ :كالنحك الكافي ،جِ.ُُّ :
(ٖ( الحجة ،جْ ،ِٖٗ :كاإليضاح :صُٖٔ ،كالتعميقة ،جْ ،ِّْ ،ِِْ :كالمقتصد ،جُ ،ِٔٔ :كالمحرر الكجيز ،جْ ،َٓٓ :كالبحر
المحيط ،جٓ ،ُٕٕ :كالدر المصكف ،جٔ ،ُِْ :كالفصكؿ المفيدة :صَُِ ،كفتح البياف ،جٔ.ََُ :
(ٗ( الكتاب ،جُ ،ِٖٗ :كاألصكؿ ،جُ ،َُِ :كشرح كتاب سيبكيو ،جِ.ُٗٓ :

(َُ( ذىب الككفيكف إلى َّ
أف المفعكؿ معو منصكب عمى الخبلؼ ،بمعنى أنو ال يحسف فيو تكرير الفعؿ كال يصح ،فانتصب ما بعد الكاك عمى

كرَّد َّ
يد ال
بأف الخبلؼ معنى مف المعاني ،كلـ يثبت النصب بالمعاني المجردة مف األلفاظ ،كبأنو لك كاف الخبلؼ
ناصبا لقيؿ :ما قاـ ز ه
ن
الخبلؼ ،ي
عمرا ،كلـ يقمو أحد مف العرب ،كذىب البصريكف إلى أف المفعكؿ معو منصكب بالفعؿ ،أك شبيو قبؿ الكاك ،بتكسُّط الكاك كتقكيتو بوَّ ،
فتعدل
ن

إلى االسـ فنصبو ،كا ٍف كاف في األصؿ غير ٍّ
متعد ،كيرل األكثركف أنو سكاء في ذلؾ المتعدم كالبلزـ ،كذىب قكـ إلى انو ال يككف إال مع
البلزـ .ينظر :اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (َّ) ،جُ ،ُِٔ ،ُِٓ :كشرح المفصؿ ،جُ ،ُْْ – ّْٗ :كشرح التسييؿ ،جِ،ُِٓ – ِْٖ :
كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُْٖٓ – ُّْٖ :كىمع اليكامع ،جّ.ِّٗ – ِّٕ :

665

أف يقاؿ :استكل
تأكيميا "مع" إال بأف ال يحسف تكرير معرب األكؿ عمى الثاني ،أال ترل أنو ال يحسف ٍ
الماء كاستكت الخشبة؛ َّ
أف يقاؿ :جاء البرد كجاءت
معكجَّة فتستكم ،كال يمكف ٍ
ألف الخشبة لـ تكف ٌ
أف تضمر معيـ "الدعاء" فينصبيـ ،كما
الطيالسة ،إذ كانت الطيالسة ال تقدـ ،كالشركاء ىاىنا يحسف ٍ
صمح إضمار فعؿ ناصب معو انقطع عف المعرب األكؿ ،ككاف الفعؿ المضمر أممؾ بو ،كأغمب

عميو"(ُ).

أف "الشركاء" فاعمة في المعنى ،كما َّ
كقاؿ أبك عمي الفارسي" :كيدلؾ عمى جكازه َّ
أف

"الطيالسة" كذلؾ ،كمف ثىَّـ ق أر الحسف

(ِ)

فيما زعمكا[ :ﭥ ﭦ ﭧ]"(ّ) ،فكأنو قاؿ:

" ً
فأجمعكا أمركـ كٍل ىي ٍج ىم ٍعوي شركاؤكـ"(ْ) ،أم :أنو مفعكؿ معو مف الفاعؿ؛" َّ
معزكـ
ألف الشركاء عازمكف ال
ه
عمييـ"(ٓ).
قاؿ أبك حياف" :كينبغي أف يككف ىذا التخريج عمى أنو مفعكؿ مع مف ضمير الفاعؿ في

[ﭥ] ،ال مف المفعكؿ [ﭦ ] ،كذلؾ عمى أشير االستعماليف؛ ألنو ييقاؿ" :أجمع الشركاء

قميبل ،كفي اشتراط صحة جكاز العطؼ فيما يككف مفعكنال
أمرىـ" ،كال ييقاؿ" :جمع الشركاء أمرىـ" إال ن
معو خبلؼ ،فإذا جعمناه مف الفاعؿ كاف أكلى"(ٔ)ٌ.

جائز ببل خبلؼ؛ كذلؾ َّ
ألف
قاؿ السميف الحمبي" :يعني إذا جعمناه مفعكنال معو مف الفاعؿ كاف نا
فإف لـ يصمح
أف يصمح عطفو عمى ما قبموٍ ،
مف النحكييف ىم ٍف اشترط في صحة نصب المفعكؿ معو ٍ
َّ
يصح نصبو مفعكنال معو ،فمك جعمناه مف المفعكؿ لـ ىي يجز عمى المشيكر ،إذ ال يصمح عطفو
عطفو لـ
عمى ما قبمو ،إذ ال يقاؿ :أجمعت شركائي بؿ جمعت"(ٕ).

ُّ
ُّ
يصح العطؼ ،كالعطؼ ىا ىنا
يصح المفعكؿ معو حيث
فإف قيؿ :إنما
كقاؿ الكرمانيٍ " :
ممتنع .الجكاب :ليس ىك في تقدير العطؼ عمى [ﭦ ] ،بؿ في تقدير العطؼ عمى الضمير في

[ﭥ ] ،أم :أجمعكا أنتـ مع شركائكـ أمركـ"(ٖ).
كيبدك َّ
أف جماعة مف العمماء ٍّ
يرجحكف النصب عمى المفعكؿ معو ،مف جية عدـ التقدير ،قاؿ

ابف بابشاذ" :ليس في القرآف مفعكؿ معو أكشؼ مف ىذه اآلية"(ٗ).
(ُ( التفسير البسيط ،جُُ.ِٔٔ ،ِٔٓ :
(ِ( كىي قراءة اإلماـ يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي.
(ّ( الحجة ،جْ ،ِٖٗ :كالتفسير البسيط.
(ْ( المقتصد،جُ.ّّٔ :
(ٓ( عناية القاضي ،جٓ ،ْٖ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
(ٔ( البحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ ،ُٕٕ :كالدر المصكف ،جٔ.ِِْ ،ُِْ :

(ٕ( الدر المصكف ،جٔ ،ِِْ :كالمباب ،جَُ ،ّٕٖ ،ّٕٕ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.ُّٖ ،َّٖ :
(ٖ( غرائب التفسير ،جُ.َْٗ :
(ٗ( الفصكؿ المفيدة :صَِّ ،كينظر :اإلتقاف ،جِ.َّٕ ،ِٕٗ :

666

كميما يكف مف أمر َّ
فإف نصب [ﮕ ] عمى المفعكؿ معو ىك قكؿ البصرييف كما ذكر
ابف خالكيو(ُ) ،كاليو ذىب ابف بابشاذ(ِ) ،كالزمخشرم(ّ) ،كابف الحاجب(ْ) ،كابف عصفكر(ٓ) ،كالرضى

األسترباذم(ٔ) ،كغيرىـ(ٕ).

كالخبلصة ال يجكز عطؼ [ﮕ ] عمى [ﭦ ] عند ىم ٍف يذىبكف عمى ىذا الكجو؛ ألنَّو

ُّ
أف ييقاؿ" :أجمعت شركائي" ،كانما ييقاؿ" :أجمعت أمرم ،كجمعت شركائي" ،فبل تنصب
ال
يصح ٍ
"أجمع"إ ال األمر كالكيد كنحكىما(ٖ) ،فيي تتعمؽ بالمعاني ،دكف الذكات.

كالعطؼ في مثؿ ذلؾ ضعيؼ ،كما جاز في العطؼ عمى ضعؼ فيك ضعيؼ ،كنصب

[ﭯ ] ،عمى المفعكؿ معو يستقيـ مع معنى اآلية ،كال يحتاج ىذا الكجو إلى تأكيؿ ،أك تقدير
محذكؼ ،فيك يخمك مف اإلضمار ،ككمما أمكف اإلعراب دكف تقدير كاف أحسفٌ.
ثانيا – قراءة رويس عن يعقوب :كفي نصب [ﮕ ] ثبلثة أكجو(ٗ):
ا
أحدها :أنو معطكؼ عمى[ﭦ ](َُ) ،كالمعنى" :فاجمعكا أمركـ كاجمعكا شركاءكـ"(ُُ)؛ ألنو يقاؿ:
"جمعت شركائي كما ييقاؿ جمعت أمرم"(ُِ) ،إذ َّ
إف "جمع" مشترؾ(ُّ)بيف المعاني كالذكات ،بدليؿ قكلو
تعالى[ :ﮰ ﮱ ﮲﮳](ُْ) ،ك[ﭧ ﭨ ﭩﭪ](ُٓ).
فالمراد بالجمع عمى ىذا الكجو" :ضـ بعض أمكرىـ إلى بعض ،فيك مف جمعت الشيء

ض ُّمكا بعضو إلى بعض كشركاءكـ المتفرقيف"(ُٔ).
المتفرؽ ،أم :فاجمعكا أمركـ
ٍّ
ٍّ
المتفرؽ ،بمعنى :ي

(ُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ.ُِٕ :
(ِ( شرح المقدمة المحسبة ،جِ.َّٗ :
(ّ( شرح المفصؿ ،جُ ،ّْٕ :كالكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٕ :كالدر المصكف ،جٔ.ِّْ :
(ْ( اإليضاح ،جُ.ِٖٗ :
المقرب ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي (ت ٗٔٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجكارم ،كعبد اهلل
(ٓ( ٍّ
الجبكرم( ،بدكف دار نشر) ،طُُِّٗ ،ىػ ُِٕٗ -ـ ،جُ.ُٓٗ ،ُٖٓ :

(ٔ( شرح الرضى عمى الكافية ،جُ.ِٓٔ :
(ٕ( مدارؾ التنزيؿ،جِ ،ّّ :كالتحرير كالتنكير ،جُُ ،ِّٗ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.َّٔ :
(ٖ( شرح التسييؿ ،جِ ،ُِٔ :كتمييد القكاعد ،جْ ،َِٖٕ :جٕ ،ّّْْ :كالمقاصد الشافية ،جٓ ،ُٕٔ :كىمع اليكامع ،جّ.ِْْ :
(ٗ( الكتاب الفريد ،جّ ،َْٕ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُِ.ُّٔ :
(َُ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٖٖ :كالمحرر الكجيز ،جْ ،َْٓ :كالدر المصكف ،جٔ ،ِِْ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.ُّٔ :
(ُُ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ِٖ :كفتح القدير ،جِ.ْٕٔ :
(ُِ( عناية القاضي ،جٓ ،ْٗ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
(ُّ( مغني المبيب ،جْ ،ّّٖ :كشرح شذكر الذىب ،ِّٔ :كحاشية الخضرم ،جُ.َِِ :
(ُْ( سكرة طو.َٔ/َِ :
(ُٓ( سكرة اليمزة.ِ/َُْ :
(ُٔ( ينظر :التبياف ،جِ ،ُٖٔ :كالكتاب الفريد ،جّ.َْٕ :
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الثاني :أنو مفعكؿ معو ،كالمعنى" :فاجمعكا مع شركائكـ أمركـ"(ُ) ،أم" :دبٍّركا مع شركائكـ
(ِ)
أف تككف الكاك بمعنى "مع" ،في ىذه القراءة؛ َّ
أف
ألف "الشرط ٍ
أمركـ"  ،كقد ضعَّؼ المنتجب اليمذاني ٍ
الزما ،ك"جمع" ٍّ
متعد ناف هذ إلى الشركاء"(ّ).
يككف الفعؿ ن

جكزىما الزجاج(ْ) ،كتابعو "النحاس ،كمكي ،كالزمخشرم،
كىذاف الكجياف :األكؿ ،كالثاني ٌ
كاألنبارم ،كابف يعيش ،كالقرطبي ،كأبك حياف"(ٓ) ،كالسميف الحمبي(ٔ) ،كابف ىشاـ(ٕ) ،كالعبلئي(ٖ).
كالكجو األكؿ أحسف؛ ألنو "إذا أمكف العطؼ فيك أكلى؛ ألنو األصؿ"(ٗ).

الثالث :أنو معطكؼ عمى حذؼ مضاؼ ،كالتقدير" :فاجمعكا ذكم األمر منكـ ،أم :رؤساءكـ
ككجكىكـ ،كما قاؿ سبحانو[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ](َُ) ،فحذؼ المضاؼ ،كجرل عمى المضاؼ
إليو ،ما كاف يجرم عمى المضاؼ ،لك ثبت"(ُُ)؛ ألنؾ تقكؿ" :جمعت القكـ ،كأجمع األمر ،كال تقكؿ:

جمعت األمر عمى ىذا المعنى"(ُِ) ،كىذا الكجو ذكره أبك عمي الفارسي ،كتابعو عميو العمماء(ُّ).

أف يككف جعؿ األمر ما كانكا يجمعكنو مف كيدىـ الذم كانكا يكيدكف
كقاؿ أبك عمي" :كيجكز ٍ
بو ،فيككف بمنزلة قكلو[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ](ُْ)"(ُٓ)  ،أمَّ :
أف تأكيؿ األمر ىنا كيدىـ،
(ُٔ)

اج ىم يعكا كيدكـ" ،كيؤيد ذلؾ َّ
أف أبا عمرك
فيككف المعنىٍ " :

ق أر – في اآلية التي ذكرىا أبك عمي : -

(ُ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ.ِٖ :
(ِ( السابؽ ،الحاشية رقـ (ْ) :المكضع ذاتو .
(ّ( الكتاب الفريد ،جّ .َْٕ :كينظر :جّ.َْٔ ،َْٓ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ.ِٖ :
(ٓ( بالترتيب :إعراب القرآف ،جِ ،ِِٔ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٔ :كالكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالبياف ،جُ ،ُْٖ :كشرح المفصؿ،
جُ ،ِْْ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جّ ،ّّٔ :كالبحر المحيط ،جٓ.ُٕٖ :

(ٔ( الدر المصكف ،جٔ ،ِِْ :ذكر السميف الحمبي كجو النصب في ىذه القراءة أنو منصكب نسقنا عمى ما قبمو ،ثـ قاؿ" :كيجكز فيو ما َّ
تقدـ
في القراءة األكلى"  ،كنقمو عنو ابف عادؿ في :المباب ،جَُ ،ّٕٖ :كالجمؿ في :الفتكحات اإلليية ،جِ.ُّٖ :
(ٕ( شرح شذكر الذىب :صِّٔ ،كمغني المبيب ،جْ.ّّٖ :
(ٖ( الفصكؿ المفيدة :صَِْ.
(ٗ( شرح شذكر الذىب :صِّٔ.
(َُ( سكرة النساء.ّٖ/ْ :
(ُُ( الحجة لمفارسي ،جْ.ِٖٖ ،ِٖٕ :
(ُِ( التبياف ،جِ.ُٖٔ :
(ُّ( الحجة لمفارسي جْ ،ِٖٖ ،ِٖٕ :التفسير البسيط ،جُُ ،ِٔٔ :كالجمع كالتكجيو :صّٓ ،كالمكضح ،جِ ،ِّٔ ،ُّٔ :كزاد

المسير ،جْ ،ْٖ :كالتفسير الكبير ،جُٕ ،ُّْ ،كالتبياف ،جِ ،ُٖٔ :كالكتاب الفريد ،جّ ،َْٕ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالمباب،
جَُ ،ّٕٗ :كعناية القاضي ،جٓ ،ْٗ :كركح المعاني ،جُُ ،ُٖٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُِ ،ُّٔ :كمعرض اإلبريز ،جِ:
ُْٓ.
(ُْ( سكرة طو.ْٔ/َِ :

َّ
المكضح ،جِ ،ِّٔ :كزاد المسير ،جْ.ْٖ :
(ُٓ( الحجة ،جْ ،ِٖٖ :كالتفسير البسيط ،جُُ ،ِٕٔ ،ِٔٔ :ك
(ُٔ( كق أر الباقكف[ :فأجمعكا] بيمزة القطع ،ككسر الميـ .ينظر :فتح الكصيد ،جْ ،َُُٖ :كالنشر ،جِ ،ُِّ :كالبدكر الزاىرة :صِِّ.
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[فاجعوا] بيمزة الكصؿ ،كفتح الميـ ،كحجتو في ذلؾ قكلو تعالى[ :ﮰ ﮱ ](ُ) ،فعمى ذلؾ
يككف "جمع" ،ك"أجمع" لغتاف بمعنى كاحد(ِ) ،كذىب األخفش إلى " َّ
أف كصؿ األلؼ في [فاجعواٌﭦ
أج ًمعكا عمى كذا ككذا"(ّ).
ﭧ] ،أكثر في كبلـ العرب ،قاؿ :كانما يقطعكنيا إذا قالكاٍ :
ثالثاا – قراءة يعقوب :كفي رفع [رشكاؤكم]ٌ كجياف(ْ):

أحدهما :أنو معطكؼ عمى الضمير المتصؿ المرفكع بػ [ﰂ ] قبمو ،كساغ عطفو عميو مف غير
تأكيد بالمنفصؿ ،لقياـ الفاصؿ قبمو ،كساغ عطفو عميو مف غير تأكيد بالمنفصؿ ،لقياـ الفاصؿ
فسد َّ
المفعكؿ بو [ﭦ ] مقامو؛ لطكؿ الكبلـ بوَّ ،
مسد التككيد(ٓ) ،كالتأكيد أف تقكؿ" :فأجمعكا أمركـ
أنتـ كشركاؤكـ"(ٔ).

كليس بصحيح ما ذىب إليو أحد الباحثيف المحدثيف مف َّ
أف العطؼ ىنا "ضعيؼ لعدـ تككيد

(ٕ)
لعرؼ النحاة ،حيث "ذىب الككفيكف
المعطكؼ عميو بضمير منفصؿ عمى ما ينبغي"  ،كىذا مخالؼ ي
إلى أنو يجكز العطؼ عمى الضمير المرفكع المتصؿ في اختيار الكبلـ ،كذىب البصريكف إلى أنو ال

ي جكز إال عمى قبح في ضركرة الشعر ،كأجمعكا عمى أنو إذا كاف ىناؾ تككيد أك فصؿ ،فإنو يجكز

معو العطؼ مف غير قبح"(ٖ).

عكضا مػػف
كىذا اإلجماع ينطبؽ عمى قراءة يعقكب ،إذ "طاؿ الكبلـ بالمفعكؿ بو ،فيككف طكلو
ن

(ُ( سكرة طو.َٔ/َِ :
(ِ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،َّٔ :كاليداية ،جٓ ،ِّٖٗ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالدر المصكف ،جٔ.ِِْ :
كلما كاف المفعكؿ معو أصمو
(ّ( الحجة لمفارسي ،جْ ،ِٖٖ :جٓ ،ِِّ :كينظر :معاني القرآف لؤلخفش ،جُ .ّٕٔ :قاؿ ابف عصفكرَّ " :
العطؼ؛ لذلؾ لـ يسغ إال حيث يسكغ العطؼ؛ كلذلؾ لـ يجز عند أبي الحسف في قكلو تعالى[:فأجمعكا أمركـ كشركاءكـ] أف يككف

[شركاءكـ] مفعكنال معو؛ ألنو ال يسكغ العطؼ عنده؛ َّ
المتفرؽ بؿ الذم يستعمؿ في ذلؾ" جمع"  ."...ينظر:
ألف العرب ال تستعمؿ "أجمع" في
ٍّ
شرح الجمؿ ،جِ ،ِْٓ :ك تمييد القكاعد ،جْ.َِٖٖ ،َِٖٕ :
(ْ( اليداية ،جٓ ،ِّٖٗ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالدر المصكف ،جٔ ،ِّْ :كالمباب ،جَُ ،ّٕٖ :كعناية القاضي ،جٓ،ْٖ :
كالفتكحات اإلليية ،جِ ،ُّٔ :كركح المعاني ،جُُ ،ُٖٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُِ.ُّٔ :
(ٓ( معاني القرآف لؤلخفش ،جُ ،ّٕٔ :كاعراب القرآف ،جِ ،ِِٔ :كاعراب القراءات ،جُ ،ُِٕ :كالمحتسب ،جُ ،ّْٓ :كالكتاب المختار،
جُ ،ّْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ّٖٔ :كشرح المقدمة المحسبة ،جِ ،ُّْ ،َّٗ :كالكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالجمع كالتكجيو :صْٓ،
كالمحرر الكجيز ،جْ ،َٓٓ :كجكاىر القرآف ،جِ ،ُٔٓ :كشرح الممع ،جُ ،َٓٗ ،ٖٓٗ ،ّٖٖ ،ّٖٕ :كالمكضح ،جِ ،ِّٔ :كالبياف،
جُ ،ُْٖ :كالتبياف ،جِ ،ُٖٔ :كشرح المفصؿ ،جِ ،َِٖ :كالكتاب الفريد ،جّ ،َْٕ :كأنكار التنزيؿ ،جِ ،َُُ :كمغني المبيب ،جْ:
ّّٖ ،الفصكؿ المفيدة :صَِّ ،كارشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِٔٗ :كاإلتقاف ،جِ ،َّٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جّ.ُّٔ :
(ٔ( إعراب القراءات ،جُ ،ُِٕ :كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ُُْ :كالمقتصد ،جُ ،ّٔٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ ،ُّْ :كالتفسير الكبير ،جُٕ:
ُْْ ،كفتح الرحمف ،جّ ،ََّ :كاإلتقاف ،جِ.َّٕ :
(ٕ( معرض اإلبريز ،جِ.ُْٓ :
(ٖ( اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ٔٔ) ،جِ ،ْٓ – ّْ :كينظر :الكتاب ،جِ ،ّٕٗ :كالمقتضب ،جّ ،َُِ :كاألصكؿ ،جِ،ّّٖ ،ٕٗ ،ٕٖ :
كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ُْْ – َُْ :كسر صناعة اإلعراب ،جُ ،ُِِ :كشرح الرضي عمى الكافية ،جِ.ّّْ ،ّّّ :
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التككي ػػد كقكل ػػو سبحان ػػو[ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ](ُ) ،فمـ َّ
يؤك ػػد؛ َّ
ألف طػػكؿ الكبلـ عكض مػػف
التككيد(ِ) ،فمف أيف جاء ىذا الضعؼ؟!!

واآلخر :أنو مبتدأ محذكؼ الخبر؛ لداللة ما قبمو عميو ،كتقديره" :كشركاؤكـ فٍميي ٍج ًم يعكا أمرىـ" ،كنسب
القرطبي(ّ)ىذا الكجو إلى الميدكم(ْ) ،كتابعو عمى ذلؾ الشككاني(ٓ) ،ك ً
القنَّكجي(ٔ).
أيضا – القراءة ،إذ نقؿ عنو ابف أبي
قمت :ىذا التقدير ينسب إلى الحسف البصرم الذم ق أر – ن
حاتـ معناه" :فميجمعكا أمرىـ معكـ"(ٕ)َّ ،
كقدره النكيرم" :كشركاؤكـ كذلؾ"(ٖ).

كقد َّ
رد الفراء ىذه القراءة ،إذ قاؿ" :كانما الشركاء ىاىنا آليتيـ ،كأنو أراد :أجمعكا أمركـ أنتـ

ألف المعنى فيو ضعيؼ؛ َّ
لست أشتييو؛ لخبلفو لمكتاب؛ ك َّ
ألف اآللية ال تعمؿ ،كال
كشركاؤكـ ،ك ي
تجمع"(ٗ) ،كخبلصة رأيو أنو نقد القراءة لسببيف :مخالفة المصحؼ ،كضعؼ المعنى.
(َُ)
أيضا
كتابعو عمى ذلؾ النحاس ،ككصؼ ىذه القراءة بأنيا بعيدة  ،لمسببيف السابقيف ،كاكتفى ن

بمخالفتيا لممصحؼ الذم تقكـ بو الحجة(ُُ) ،كأما الطبرم فالصكاب – عنده – مف ق أر بفتح األلؼ مف
[ﰂ ] كنصب [ﮕ ]؛ "ألنيا في المصحؼ بغير كاك ،كإلجماع الحجة عمى القراءة بيا،
كرفض ما خالفيا ،كال ييعترض عمييا بمف يجكز عميو الخطأ كالسيك"(ُِ).
كالقراءة بالنصب أحسف عند األخفش(ُّ) ،كبيا يقرأ" ،كاختار أبك عبيد ،كأبك حاتـ(ُْ) النصب؛

لمكافقة الكتاب؛ كذلؾ أنو ليس فيو كاك"(ُٓ) ،كيبدك َّ
أف الطبرم تابعيما عمى ذلؾ ،كىذه القراءة ليست

باألعرؼ عند الجرجاني(ُٔ).
(ُ( سكرة األنعاـ.ُْٖ/ٔ :
(ِ( الكتاب المختار ،جُ.ّْٖ :

(ّ( الجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ّّٔ :
طبلعي – ىك مكي في :اليداية ،جٓ.ِّٖٗ :
(ْ( َّأكؿ ىم ٍف نقؿ ىذا الرأم – حسب ا ٌ
(ٓ( فتح القدير ،جِ.ْٕٔ :
(ٔ( فتح البياف ،جٔ.ََُ :
(ٕ( تفسير القرآف العظيـ ،ابف أبي حاتـ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم (تِّٕىػ) ،تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ،الناشر:
مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة ،كالرياض ،طُُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ،جٔ.ُٗٔٗ :
طيبة النشر ،جِ ،ّْٕ :كينظر :اإلتحاؼ ،جِ.ُُٖ :
(ٖ( شرح ٌ

(ٗ( معاني القرآف ،جُ ،ّْٕ :كنقؿ الكاحدم في( :التفسير البسيط ،جُُ )ِٕٔ :عف أبي بكر األنبارم مف كتاب مفقكد لو قكلوَّ " :
إف الفراء
كاف يستقبح ىذه القراءة" ،كقد ىكًى ىـ الرازم في (التفسير الكبير ،جُٕ )ُْْ :في نسبة ىذا القكؿ لمكاحدم ،بؿ ىك لؤلنبارم.
(َُ( إعراب القرآف ،جِ ،ِِٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ ،ّّٔ :كفتح القدير ،جِ ،ْٕٔ :كفتح البياف ،جٔ.ََُ :
(ُُ( القطع كاالئتناؼ ،جُ.َّٕ :
(ُِ( جامع البياف ،جُِ.ِِّ :
(ُّ( معاني القرآف ،جُ.ّْٕ :
(ُْ( ينظر المحاكرة بيف أبي حاتـ ،كيعقكب في ىذه القراءة :الكتاب المختار ،جُ.ّْٖ :
(ُٓ( الكشؼ كالبياف ،جٓ.ُُْ :
(ُٔ( المقتصد ،جُ.ّّٔ :
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أف قراءة يعقكب مخالفة لرسـ المصحؼ؛ َّ
كال حجة لمف ذىب إلى َّ
ألف القراءة سنة متبعة ،كال
أم ػػا تضعي ػػؼ الفراء،
عبلق ػػة ليػ ػػا برس ػػـ المصح ػػؼ ،كانم ػػا تعتم ػػد عمى التمَّقي ،كالمشافي ػػة ،كالسم ػػاع؛ ك َّ

كالنحاس ليذه القراءة مف جية المعنى فيذا ما سنكضحو في الداللة.

الداللة:

يتَّضح مما سبؽ َّ
أف إعراب القراءات الثبلث :بالرفع ،كالنصب مرتبط بداللة صيغتي:

فرؽ ،كىك ضـ األشياء بتقريب بعضيا مف بعض(ُ).
"جمع" ،ك"أجمع" ،فالفعؿ" :جمع" :ضد َّ

(ِ)
أيضا – اإلعداد.
كيراد باإلجماع – ن
كأجمع أمره  :أحكمو كعزـ عميو ،ي
كاختمؼ العمماء في داللة كؿ منيما ،فقالكا" :أجمع" أكثر ما ييقاؿ في المعاني ،ك"جمع" في

المعاني كاألعياف ،فيقاؿ" :جمعت أمرم ،كجمعت قكمي" ،كقد ييقاؿ بالعكس(ّ) ،كقيؿ" :أجمع" لؤلحداث
(المعاني) ،ك"جمع" لؤلعياف ،كقيؿ :إنيما لغتاف بمعنى كاحد ،كقد يستعمؿ كؿ كاحد مكاف اآلخر(ْ).

أواال – قراءة الجمهور بالنصب:
َّ
تعددت أكجو اإلعراب في ىذه القراءة ،كجميعيا ارجحة ،كلكف األرجح فييا النصب عمى
المفعكؿ معو ،كاضمار فعؿ الئؽ.

فالمعنى عمى إضمار فعؿ الئؽ كما ذىب إليو الفراء" :فاعزمكا أمركـ ،كادعكا شركاءكـ،

كدبٍّركا ما تريدكف لمكيدتي"(ٓ) ،أك كما ركم عف األعرض َّ
أف المعنى" :أحكمكا أمركـ كادعكا
شركاءكـ"(ٔ) ،مما ُّ
يدؿ عمى َّ
نكحا – عميو السبلـ – دعا كفار قكمو" دعاء استغاثة بيـ ،كالتماس
أف ن
لمعكنتيـ"(ٕ) ،كنصرتيـ.

كاعترض الزجاج عمى تكجيو الفراء ليذا المعنى عمى إضمار الفعؿ "ادعكا" ،إذ قاؿ" :كىذا

(ٖ)
غمط؛ َّ
ألف يجمعكا أمرىـ ،فالمعنى:
إف كانكا يدعكف شركاءكـ؛ ٍ
ألف الكبلـ ال فائدة فيو ؛ ألنيـ ٍ
فأجمعكا أمركـ مع شركاءكـ"(ٗ)؛ أم :النصب عمى المفعكؿ معو ،كال كجو العتراض الزجاج عمى

(ُ( لساف العرب( ،جمع) ،جُ ،ٕٔٗ :كعمدة الحفاظ ،جُ.ّّٕ :
(ِ( ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ّْٕ :جِ ،ُٖٓ :كجامع البياف ،جُِ ،ُِّ :كشرح القصائد السبع الجاىميات :صِْٓ ،كالكشاؼ،
جّ ،َُٔ :كفتح الكصيد ،جْ ،َُُٖ :كابراز المعاني :صّٗٓ.
(ّ( عمدة الحفاظ ،جُ.ّّٕ :
(ْ( البحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالدر المصكف ،جٔ.ِِْ ،َِْ :
(ٓ( صفكة التفاسير ،جُ.ِٓٓ :
(ٔ( جامع البياف ،جُِ ،ُّّ :كتفسير ابف أبي حاتـ ،جٔ.ُٗٔٗ :
(ٕ( التفسير البسيط ،جُُ.ُِٔ :
إف كاف يذىب إلى المعنى :كادعكا شركاءكـ
(ٖ( قاؿ النحاس" :كقاؿ أبك إسحاؽ :المعنى :مع شركاءكـ ،قاؿ :كقكؿ الفراء ال معنى لو؛ ألنو ٍ
ليعينككـ ،فمعناه معنى "مع" ،كا ٍف كاف يذىب إلى الدعاء فقط ،فبل معنى لدعائيـ لغير شيء" .ينظر :معاني القرآف الكريـ ،جّ،َّٔ ،َّٓ :
كلساف العرب( ،جمع) ،جُ.ُٖٔ :

أف النص في لساف العرب أكثر دقة ،كىك يشبو النص الذم نقمو النحاس ،فبل َّ
(ٗ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ِٖ ،ِٕ :كيبدك َّ
بد مف إعادة
النظر في النص المحقؽ في :معاني القرآف كاعرابو.
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الفراء؛ "ألنو يمكف حمؿ كبلـ الفراء عمى معنى مستقيـ ،تقديره" :فأجمعكا أمركـ ،كادعكا شركاءكـ؛

أف الشركاء لف يجمعكا أمرىـ إال بدعكة منيـ ،كىذه النكتة ال ٍّ
ليجمعكا أمرىـ"(ُ) ،كىذا يفيد َّ
يؤدييا تقدير

الزجاج.

ولقد كاف لكفار العرب شركاء عقبلء يمكف دعكتيـ ،كما قاؿ تعالى[ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ](ِ) ،ك[ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ](ّ)"(ْ)،
(ٓ)
أبي بف كعب – رضي اهلل عنو  ، -كبالمعنى الذم ذىب إليو
ككذلؾ يرجح ىذا المعنى بقراءة ٍّ
أقره العمماء ،كلـ يعترض عميو أحد مف
األعرج ،كيؤيده الكاقع المغكم بما كرد مف الشعر العربي ،ك َّ

العمماء.

كاألجكد – كما قاؿ المبرد

(ٔ)

– في نصب [ﭯ ] عمى المفعكؿ معو ،كىذا الرأم مف

(ٕ)
أيضا – ما
أرجح الكجكه ،كيحتممو سياؽ اآلية ،كيخمك مف اإلضمار ؛ لذا كاف ىك األكلى ،كيؤيده – ن
ثبت مف قراءة يعقكب بالرفع في [رشكاؤكم ]"،كاذا اجتمع قراءتاف إلحداىما تأكيبلف :أحدىما مكافؽ

لمقراءة األخرل كاف حممو عمى القراءة المكافقة لؤلخرل أكلى؛ لئبل يؤدم إلى اختبلؼ المعاني ،كاألصؿ

اتفاقيما ،كاهلل أعمـ"(ٖ).

ككجو التأييد بقراءة يعقكب ُّ
يدؿ عمى َّ
أف الشركاء عازمكف ،ال معزكـ عمييـ ،كما قاؿ ابف
و
أيضاَّ ،
حينئذ يشارككنيـ في
فإف شركاءىـ
التمجيد (ت نحك َٖٖق)" :ىك صدكر العزـ عف شركائيـ ن
العزـ ،كمعنى المشاركة فيو تناسب المعية المستفاد مف الكاك ،كالمعنى" :فأجمعكا أمركـ كٍلييجمع
و
شركاؤكـ" ،بخبلؼ القراءة بالنصبَّ ،
أف يككف لعطؼ الشركاء عمى األمر،
فإف الكاك حينئذ يحتمؿ ٍ
معزكما بيـ ال عازميف ،كال معية لممعزكـ بو بالعازـ في صدكر العزـَّ ،
فإف تعمُّؽ العزـ
فيككف الشركاء
ن
بالعازـ بالصدكر ،كبالمعزكـ بالكقكع"(ٗ).

ثانيا – قراءة رويس عن يعقوب:
ا
إما عمى حذؼ مضاؼ – كما قاؿ الفارسي –
األرجح في ىذه القراءة النصب عمى العطؼَّ ،
(ُ( معاني القرآف كاعرابو ،الحاشية رقـ (ُ) ،جّ.ِٖ :
(ِ( سكرة األنعاـ.ََُ/ٔ :
(ّ( سكرة األنعاـ.ُّٕ/ٔ :
(ْ( التفسير البسيط ،الحاشية رقـ (ٓ) ،جُُ.ِِٔ :
(ٓ( الفصكؿ المفيدة :صَِّ.
(ٔ( لـ ينقؿ أحد ىذا الرأم عف المبرد إال أبك عمي الفارسي ،في :التعميقة عمى كتاب سيبكيو ،كالبغدادم في خزانة األدب ،كنقمناه عنو في:
الكامؿ ،كانما ينسبكف ىذا إلى الزجاج ،كالفارسي.
(ٕ( شرح الرضي عمى الكافية ،جُ.ِٓٔ :
(ٖ( اإليضاح ،جُ.ِٖٗ :
(ٗ( حاشية ابف التمجيد عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،ابف التمجيد :مصمح الديف مصطفى بف إبراىيـ الركمي (ت نحكَٖٖىػ) ،مطبكع
بيامش :حاشية القكنكم (تُُٓٗىػ) عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،تحقيؽ :عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُِِْىػ ََُِ -ـ ،جٗ ،ِٓٓ :كينظر :عناية القاضي ،جِ ،ْٗ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
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عمى معنى" :اجمعكا ذكم األمر منكـ ،أم :رؤساءكـ ككجكىكـ"(ُ) ،كىذا يعني َّ
أف "جمع" تتعمَّؽ

بالذكات كاألعياف ،ثـ قاؿ :كيجكز أف ييراد باألمر ما كانكا يجمعكنو مف كيدىـ الذم يكيدكف بو(ِ)،
فعمى ىذا التأكيؿ يككف "جمع" تتعمَّؽ بالمعاني كاألحداث ،كىذا يعني أنو معطكؼ نسقنا بغير حذؼ.
كتأكيؿ األمر بالكيد – ىنا – ذىب إليو أبك بكر األنبارم قبؿ الفارسي ،إذ قػػاؿ في معناه" :ال

شيئا إال أحضرتمكه(ّ) ،كانتصاب الشركاء في ىذه القراءة بالنسؽ عمى األمر ،ييراد بو:
تدعكا مف أمركـ ن
غائبا عنكـ؛ ليككف ذلؾ أبمغ لما تؤممكنو مف
أجمعكا شركاءكـ لممعكنة لكـ ،كال تدعكا منيا
ن
نصرتيا"(ْ).

كبناء عمى ما َّ
تقدـَّ ،
فإف ىذه القراءة تشمؿ الجمع ،كاإلجماع ،كبذلؾ تككف قد كسَّعت المعنى،
ن
كىذا يعني َّ
نكحا – عميو السبلـ – ال يخيفو جمع الكفار كال إجماعيـ ،كأمره إياىـ بإجماع أمرىـ
أف ن

سبيبل"(ٓ).
دليؿ عمى "قمة مباالتو كثقتو بما كعده ربو مف كبلءتو ،كعصمتو إياه ،كأنيـ لف يجدكا إليو ن

كالفعؿ "جمع" َّ
يتعدل إلى مفعكلو بدكف حرؼ الجر؛ كأما الفعؿ "أجمع"مف قكلؾ" :أجمعت عمى

األمر :إذا عزمت عميو ،إال َّأنو حذؼ حرؼ الجر مؤصؿ الفعؿ إليو.

كقيؿ :ىك ٍّ
متعد بنفسو في األصؿ"(ٔ) ،أم :أجمعت األمر".كقيؿ" :أجمعت األمر" أفصح مف

أجمعت عميو"(ٕ).

ثالثاا – قراءة يعقوب:

ً
المعنى" :ك ٍ ً
أيضا معكـ شركاؤكـ"(ٖ) ،كىذا المعنى عمى العطؼ،
كلي ٍجمع أمرىـ ن
أجم يعكا أمركـ ،ي
كليس عمى الفاعؿ كما ذىب إلى ذلؾ العبلئي الذم ذكر َّ
أف الكاك عاطفة عمى الضمير فيٌ

َّ
األكؿ أقكل مف جية
[ﭥ] ،قاؿ" :كيجكز أف يرتفع بفعؿ مقدر معناه" :كٍل ىي ٍج ىم ٍعو شركاؤكـ" ،كلكف ى
عدـ التقدير"(ٗ) ،فالعطؼ عمى نية تكرار العامؿ.

كالمعنى عمى االبتداء" :كشركاؤكـ فميجمعكا أمرىـ معكـ" ،فعمى ذلؾ تككف الكاك استئنافية،

كغير متصمة المعنى بما قبميا كما في العطؼ.

(ُ( الحجة ،جْ ،ِٖٕ :كجعؿ مكي ىذا الكجو عمى قراءة الجميكر في :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ّٖٓ :
أيضا – ىذا الكجو عمى قراءة الجميكر في :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ّٖٓ :
(ِ( الحجة ،جْ ،ِٖٖ :كجعؿ مكي – ن
(ّ( التفسير الكبير ،جُٕ ،ُّْ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالمباب ،جَُ.َّٖ :
(ْ( التفسير البسيط ،جُُ.ِٕٔ :
(ٓ( الكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كينظر :أنكار التنزيؿ ،جِ ،َُُ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
(ٔ( التبياف ،جِ ،ُٖٔ ،َٖٔ :كينظر ىذه المسألة في :التفسير البسيط ،جُُ ،ُِٔ ،َِٔ :كالتفسير الكبير ،جُٕ.ُّْ :
(ٕ( البحر المحيط ،جٓ ،ُٕٕ :كالدر المصكف ،جٔ.َِْ :
(ٖ( جامع البياف ،جُِ ،ُِّ :كبحر العمكـ ،جِ ،َُٔ :كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ُُْ :كالمقتصد ،جُ ،ّٔٔ :كاعراب القراءات الشكاذ،
جُ ،َٔٓ ،ْٔٗ :كالتحرير كالتنكير ،جُُ.ِّٗ :
(ٗ( الفصكؿ المفيدة :صَِّ.
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كقد

كاألصناـ ال

كرَّد
ي

يرٍّدت ىذه القراءة؛ بسبب ضعؼ المعنى ،إذ إف المراد بالشركاء :األصناـ كاألكثاف،
شيئا.
تصنع ن
عمى ذلؾ بأنو أسند اإلجماع إلى الشركاء ،مع ككف األصناـ ال تعقؿ عمى جية

التكبيخ(ُ) ،ك ُّ
التيكـ(ِ) ،كالتقريع لمف عبدىا(ّ) ،كقكلو تعالى[ :ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ](ْ).
تضر
نما حثَّيـ نكح – عميو السبلـ – عمى االستعانة باألصناـ؛ ألنيـ كانكا يعتقدكف أنيا
ُّ
كا َّ

(ٓ)
تضر كال تنفع ،فاألصناـ بعض شركاء العرب.
كتنفع  ،مع اعتقاده أنيا جماد ال ُّ

كيحتمؿ أف يككف المراد مف الشركاء :ىم ٍف كاف عمى طريقتيـ كدينيـ(ٔ)؛ ألنو كاف لمعرب
شركاء عقبلء كالجف ،كطكاغيت البشر ،يمكف دعكتيـ ،كما قاؿ تعالى[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ](ٕ)،

ك[ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ](ٖ) ،ك[ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸](ٗ).

(ُ( اليداية ،جٓ ،ِّٗٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٖ.ّّٔ :
(ِ( الكشاؼ ،جّ ،ُُٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ ،ِِٗ :كركح المعاني ،جُُ ،ُٖٓ :كالتحرير كالتنكير،
جُُ.ِّٗ :
(ّ( فتح القدير ،جِ ،ْٕٔ :كفتح البياف ،جٔ.ََُ :
(ْ( سكرة األعراؼ.ُٗٓ/ٕ :
(ٓ( التفسير الكبير ،جُٕ.ُْْ :
(ٔ( التفسير الكبير ،جُٕ ،ُْْ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ُٕٖ :كالمباب ،جَُ ،َّٖ :كركح المعاني ،جُُ.ُٖٓ :
(ٕ( سكرة األنعاـ.ََُ/ٔ :
(ٖ( سكرة األنعاـ.ُّٕ/ٔ :
(ٗ( سكرة الشكرل.ُِ/ِْ :
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ُ -قال تعالى[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ](ُ).
القراءة :ق أر ابف كثير ،كنافع ،كأبك جعفر ،كالكسائي[ :ﮌ ﮦ] برفع الراء ،كق أر الباقكف :ابف
عامر ،كعاصـ ،كحمزة كيعقكب ،كخمؼ[ :ﮌ ﮍ ] بنصب الراء ،كق أر أبك عمرك عمى أصمو في
االختالس كاإلسكاف(ِ).

التوجيه النحوي:

أوالً – قراءة الرفع:

خرجيا العمماء(ّ)عمى القطع كاالستئناؼ ،إذ قاؿ سيبكيو" :قاؿ – سبحانو [ : -ﮌ ﮦ]
َّ

فجاءت منقطعة مف األكؿ؛ ألنو أراد :كال يأمركـ اهلل"(ْ).

(ٕ)
(ٔ)
فالفاعؿ لػ [ ﮦ] ضمير يعكد عمى "اهلل"(ٓ) ،ككذلؾ َّ
أما
قدره المبرد  ،كالزجاج  ،ك َّ

(ٖ)
األخفش َّ
النبي – صمى اهلل
فقدره" :كىك ال يأمركـ"  ،كيجكز أف يككف ضميره[ﭜ ] ،أم :يعكد عمى ّْ

عميو كسمـ – كما ذىب إلى ذلؾ ابف جريح(ٗ) (تَُٓق) ،كالتقدير" :كال يأمركـ محمد"(َُ).
ك َّ
استدؿ الفراء عمى االنقطاع مف األكؿ بما ركم عف عبد اهلل بف مسعكد(ُُ) أنو قرأ" :كلف

(ُِ)
فمما كقعت [ﭚ ] في مكقع
يأمركـ"  ،إذ قاؿ" :فيذا دليؿ عمى انقطاعيا مف النسؽ ،كأنيا مستأنفةَّ ،

(ُ( سكرة آؿ عمراف.َٖ ،ٕٗ/ّ :
(ِ( سراج القارئ :صَِّ ،كالنشر ،جِ ،َِْ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُِْ ،َِْ :كاإلتحاؼ ،جُ ،ّْٖ :كالبدكر الزاىرة :صٕٓ.
(ّ( ينظر :مشكؿ إعراب القرآف  ،جُ ،َِِ :كالكشؼ ،جُ ،ُّٓ :كالبياف ،جُ ،َِٖ :كالتبياف ،جُ ،ِٕٓ :كالكتاب الفريد ،جِ،ٕٗ :
َٖ ،كالبحر المحيط ،جِ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ِِٖ ،ُِٖ ،ِٕٗ :كمغني المبيب ،جّ ،ُّٓ :كالمباب ،جٓ.ّّٓ ،ُّٓ :
(ْ( الكتاب ،جّ ،ِٓ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِْٕ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُّٗ ،َّٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ،َّْ :
كالحجة لمفارسي ،جّ ،ٖٓ :كالتفسير البسيط ،جٓ ،ّٖٔ :كالمحرر الكجيز ،جِ.َِٕ :
(ٓ( شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ِْٗ :
(ٔ( المقتضب ،جِ ،ّْ :كالكتاب المختار ،جُ.ُّٔ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ّْٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ.ُِّ :
(ٖ( معاني القرآف ،جُ ،ِِٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُّٗ :كاليداية ،جِ ،ََُٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٕٖٗ :كابراز المعاني،ّٗٓ :
كشرح طيبة النشر ،جِ.ُِْ :
(ٗ( جامع البياف ،جٓ ،ّّٓ :كفتح القدير ،جُ.ٖٓٓ :
(َُ( الكشؼ كالبياف ،جّ ،َُّ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،َٔ :كالتفسير الكبير ،جٖ.ُِٓ :

(ُُ( كىي قراءة شاذة ،كقد ذكر الطبرم َّ
حجاج عف ىاركف
أف خبر ىذه الركاية عف عبد اهلل بف مسعكد غير صحيح سنده ،فيي في خبر ركاه
ه
األعكر ،كنقمو يجكز فيو الخطأ كالسيك .ينظر :جامع البياف ،جٓ.ّّٓ ،ّّْ :
(ُِ( القطع كاالئتناؼ ،جُ ،َُْ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُٔ :كالحجة البف خالكيو :صُُُ ،كالحجة لمفارسي ،جّ،ٖٓ :
كالكشؼ كالبياف ،جّ ،َُّ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،َِٕ :كالتفسير الكبير ،جٖ ،ُِٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ.ُِّ :
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"لف" يرًفعت"(ُ)؛ لذا كانت القراءة بالرفع عمى ابتداء الكالـ أظير عند الزمخشرم(ِ).
كعمى العمكـ فػػإف تكجيػ ػػو قراءة الرفع عمى القطع كاالستئن ػػاؼ ذى ػ ػػب إليػػو جميػػع العممػ ػػاء(ّ)،
ك[ﭚ ] نافية ىذه القراءة نافية ال غير ،بمعنى "ليس".
كذكر البيضاكم(ْ)كجينا آخر لمرفع ،كىك أنو يحتمؿ الحاؿ ،دكف أف يذكر تقدير ذلؾ ،كجعمو
أبك السعكد" :بتقدير المبتدأ ،أم :كىك ال يأمركـ"(ٓ) ،كجعمو المظيرم (ت ُِِٓق)"حاالن مف فاعؿ

أف تتخذكا المالئكة كالنبييف
[ﭹ ] يعنى :يأمركـ بعبادة نفسو ،كالحاؿ أنو ال يأمركـ بؿ ينيى مف ٍ
بابا"(ٔ) ،كقد بيَّف أبك السعكد(ٕ) فساد الحاؿ؛ َّ
ألف ذلؾ يستدعي تقديمو عمى [ َلكِن].
أر ن
ثانيا – قراءة النصب :كفي نصب [ﮍ ] كجياف:
ً
أحدهما :أنو معطكؼ عمى ما قبمو[ :ﭲ ﭳ]،

(ٖ)

كالمعنى – عند سيبكيو " : -ما كاف و
أف
لبشر ٍ

ً
أف تتخذكا"(ٗ)َّ ،
أف تتخذكا
أف يقكؿ
أف يأمركـ ٍ
لمناس كال ٍ
كقدره المبّْرد" :ما كاف لو ٍ
يأمركـ ٍ
(َُ)
أف تتخذكا المالئكة كالنبييف
أف يأمركـ ٍ
المالئكة"  ،كال يبعد عنو تقدير السيرافي" :كال كاف لو ٍ
بابا"(ُُ).
أر ن
أف" مضمرة بعد [ﭚ](ُِ)"،كتككف [ﭚ] مؤكدة لمعنى النفي السابؽ(ُّ) ،كما
فعمى ذلؾ تككف" ٍ

(ُ( معاني القرآف ،جُ ،ِِْ :كجامع البياف ،جٓ ،ّْٓ ،ّّٓ :كالتفسير البسيط ،جٓ.ّٖٔ :
(ِ( الكشاؼ ،جُ ،ٕٓٓ :كعناية القاضي ،جّ.ُْ :
(ّ( ينظر :معاني القراءات ،جُ ،ِٔٓ :كبحر العمكـ ،جُ ،َِٖ :كحجة القراءات :صُٖٔ ،كشرح اليداية ،جُ ،ِِٕ :كمفاتيح األغاني،
ؽِ ،َُّ :كالمكضح ،جُ ،ّٕٖ :كزاد المسير ،جُ ،ُْْ :كشرح شعمة :صُٕٗ ،كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ِٔٗ :كفتح الرحمف ،جُ:
ِْٖ ،كفتح القدير ،جُ ،ٖٓٓ :كالتحرير كالتنكير ،جّ ،ِٗٔ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جْ ،ّٖٗ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو،
جُ.ّْٕ ،ِْٕ :

(ْ( أنكار التنزيؿ ،جُ ،ّّٕ :كعناية القاضي ،جّ ،ُْ :كحاشية القكنكم عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،عصاـ الديف أبك َّ
المفدل إسماعيؿ
بف محمد بف مصطفى القكنكم (تُُٓٗىػ) ،مطبكع بيامشو :حاشية ابف التمجيد ،تحقيؽ :عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية،

بيركت ،طُُِِْ ،ىػ ََُِ -ـ ،جٔ ،َِٔ :كركح المعاني ،جّ.َِٖ :
(ٓ( إرشاد العقؿ السميـ ،جَُٓٔ :
(ٔ( تفسير المظيرم ،القاضي محمد ثناء اهلل العثماني الحنفي المظيرم النقشبندم (ُِِٓىػ) ،تحقيؽ :أحمد عزك عناية ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت ،طُُِْٓ ،ىػ ََِْ -ـ ،جِ.ّٖ :
(ٕ( إرشاد العقؿ السميـ ،جُ ،َٓٔ :كينظر :عناية القاضي ،جّ ،ُْ :كركح المعاني ،جّ.َِٖ :
(ٖ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َِِ :كالبياف ،جُ ،َِٖ :كالمحرر الكجيز ،جِ ،َِٕ :كفتح القدير ،جُ ،ٖٖٓ :كفتح البياف ،جِ.ِْٕ :
(ٗ( الكتاب ،جّ ،ِٓ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِْٕ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ٖٓ :كالتفسير البسيط ،جٓ ،ّٖٕ :كفتح الكصيد ،جّ:
ٖٕٗ ،كشرح طيبة النشر ،جِ.ُِْ :
(َُ( المقتضب ،جِ.ّْ :
(ُُ( شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ِْٗ :
(ُِ( الكشؼ كالبياف ،جّ ،َُّ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ.ُٔ :
(ُّ( مغني المبيب ،جّ ،ِّٓ :كعناية القاضي ،جّ.َْ :
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إتياف كال قياـ" ،كأنت تريد انتفاء كؿ ك و
احد منيما عف زيد ،فػ [ﭚ ] لمتككيد في
تقكؿ" :ما كاف مف زيد ه
إتياف كال منو قياـ"(ُ).
النفي السابؽ ،كصار المعنى :ما كاف مف زيد ه
كالفاعؿ لػ [ﮍ ] ضمير يعكد عمى [ﭜ ] المتقدـ ذكره(ِ) ،كالمراد بو النبي – صمى اهلل

عميو كسمـ  ،-أك أعـ مف ذلؾ.

كىذا الكجو ذىب إليو الفراء(ّ) ،كاألخفش(ْ) ،كالنحاس(ٓ) ،كابف خالكيو(ٔ) ،كاألزىرم(ٕ)،

كالفارسي(ٖ) ،كمكي(ٗ) ،كغيرىـ(َُ).

(ُُ)
أف ذكر َّ
أف بعض
واآلخر :أنو معطكؼ عمى [ﭹ]  ،كىذا الكجو ذىب إليو الطبرم ،إذ قاؿ بعد ٍ

الككفييف كالبصريف قرءكا بالنصب" :عطفنا عمى قكلو[ :ﭸ ﭹ ﭺ ] ،ككاف تأكيمو – عندىـ : -

أف
أف يأمركـ ٍ
أف يأمركـ ،بمعنى :كال كاف لو ٍ
أف يؤتيو اهلل الكتاب ،ثـ يقكؿ لمناس ،كال ٍ
ما كاف لبشر ٍ
(ُِ)
بابا" .
تتخذكا المالئكة كالنبييف أر ن
كقد َّ
رد ابف عطية ىذا الكجو الذم ذىب إليو الطبرم ،إذ قاؿ" :كىذا خطأ ال يمتئـ بو

المعنى"(ُّ).

كلـ يبيّْف ابف عطية كجو الخطأ ،كعدـ التئاـ المعنى في ذلؾ ،إال َّ
أف أبا حياف بيَّف كجو الخطأ

في كالـ الطبرم ،إذ قاؿ" :ككجو الخطأ أنو إذا كاف معطكفنا عمى [ﭸ ﭹ ] ،ككانت [ﭚ ] لتأسيس
و
أف يي َّ
منتؼ،
أف" كالفعؿ المنفي مصدر
أف" ،فينسبؾ مف " ٍ
قدر العامؿ قبؿ [ﭚ ] كىك " ٍ
النفي ،فال يمكف ٍ
(ُ( البحر المحيط ،جِ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ِٕٗ :كالمباب ،جٓ.ُّٓ :
(ِ( شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِْٕ :كالكشؼ ،جُ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جّ.ِِٖ :
(ّ( معاني القرآف ،جُ.ِِْ :
(ْ( معاني القرآف ،جُ.ِِٓ :
(ٓ( إعراب القرآف ،جُ ،ُّٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جُ.َّْ :
(ٔ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُُٔ :كالحجة :صُُُ.
(ٕ( معاني القراءات ،جُ.ِٔٓ :
(ٖ( الحجة ،جّ.ٖٓ :
(ٗ( الكشؼ ،جُ ،ُّٓ ،َّٓ :كاليداية ،جِ.ََُٔ :
(َُ( بحر العمكـ ،جُ ،َِٖ :كحجة القراءات :صُٖٔ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُّٔ :كشرح اليداية ،جُ ،ِِٕ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ:
َُّ ،كالمكضح ،جُ ،ّٕٕ :كزاد المسير ،جُ ،ُْْ :كفتح الكصيد ،جّ ،ٕٖٗ :كشرح شعمة :صُٕٗ ،كابراز المعاني :صّٓٗ،
كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ ،ُِّ :كفتح الرحمف ،جُ.ِْٖ :
(ُُ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َِِ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،َُّ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،ُٔ :كالبياف ،جُ ،َِٖ :كالتبياف ،جُ،ِٕٓ :
كتفسير الجالليف :صُٓ ،كفتح القدير ،جُ ،ٖٓٓ :كفتح البياف ،جِ.ِْٕ :
(ُِ( جامع البياف ،جٓ.ّّْ :
نص الطبرم ،كاكتفى بقكلو" :كقاؿ الطبرم :قكلو[:كال يأمركـ] بالنصب معطكؼ عمى
(ُّ( المحرر الكجيز ،جِ ،َِٕ :كلـ ينقؿ ابف عطية َّ
قكلو[ :ثـ يقكؿ] ,كىذا خطأ يمتئـ بو المعنى" ،ككذلؾ أبك حياف ،كالسميف الحمبي ،كابف عادؿ .ينظر :البحر المحيط ،جِ،ُّٓ ،َّٓ :
كالدر المصكف ،جّ ،َِٖ :كالمباب ،جٓ.ُّٓ :
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بابا ،كاذا
فيصير المعنى :ما كاف لبشر مكصكؼ بما كصؼ بو انتفاء أمره باتخاذ المالئكة ك النبييف أر ن

بابا ،كىك خطأ ،فإذا جعمت [ﭚ] لتأكيد
لـ يكف لو االنتفاء كاف لو الثبكت ،فصار نا
آمر باتخاذىـ أر ن

َّ
المقدريف ثبكتيما؛ فينتفي قكلو[ :ﭻ ﭼ ﭽ ]،
منسحبا عمى المصدريف
النفي السابؽ كاف النفي
ن
بابا"(ُ) ،ثـ ضرب أبك حياف أمثمة لتكضيح المعنى ،إذ قاؿ" :كيكضّْح
كأمره باتخاذ المالئكة كالنبييف أر ن

ىذا المعنى كضع "غير" مكضع [ﭚ ] ،فإذا قمت" :ما لزيد فقو كال نحك "كانت [ﭚ ] لتأكيد النفي،

كانتفى عنو الكصفاف ،كلك جعمت [ﭚ ] لتأسيس النفي كانت بمعنى "غير"؛ فيصير المعنى انتفاء الفقو
كغير نحك "كاف في ذلؾ إثبات النحك لو ،كأنؾ قمت:
عنو ،كثبكت النحك لو ،إذ لك قمت" :ما لزيد فقو ي
ما لو غير نحك ،أال ترل أنؾ إذا قمت" :جئت بال زاد" كاف المعنى" :جئت بغير زاد" ،كاذا قمت" :ما

جئت بغير زاد" معناه" :أنؾ جئت بال زاد"؛ َّ
ألف "ال" ىنا لتأسيس النفي ،فإطالؽ ابف عطية الخطأ،

أف
أف تككف [ﭚ ] لتأسيس النفي ال لتأكيده ،ك ٍ
كعدـ التئاـ المعنى إنما يككف عمى أحد التقديريف ،كىك ٍ
أف ال
يككف مف عطؼ المنفي بػ [ﭚ ] عمى المثبت الداخؿ عميو النفي ،نحك :ما أريد أف تجيؿ ك ٍ

أف ال تتعمَّـ"(ِ) ،كتابع الزمخشرم الطبػرم في عطػؼ [ﮍ] عمى [ﭹ]،
تتعمَّـ ،تريد :ما أريد ٍ
كجكز في [ﭚ] الداخمة عميو كجييف(ّ):
َّ
أف تجعؿ [ﭚ ] مزيدة لتأكيد معنى النفي ،في قكلو[ :ﭯ ﭰ ﭱ ](ْ) ،كالمعنى :ما كاف
أحدهماٍ :
بأف
أف يستنبئو اهلل كينصّْبو لمدعاء إلى اختصاص اهلل بالعبادة ،كترؾ األنداد ،ثـ يأمر الناس ٍ
لبشر ٍ
أف أكرمو ثـ
يككنكا
ن
بابا ،كما تقكؿ :ما كاف لزيد ٍ
عبادا لو ،كيأمركـ ٍ
أف تتخذكا المالئكة كالنبييف أر ن
ُّ
كيستخؼ بي(ٓ).
ييينني
أف تجعؿ [ﭚ ] غير مزيدة ،كالمعنىَّ :
أف رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ – كاف ينيى
واآلخرٍ :
فمما قالكا :أنتخذؾ رنبا؟ قيؿ
قري نشا عف عبادة المالئكة؛ كالييكد ،كالنصارل عف عبادة يعزير ،كالمسيحَّ ،
أف يستنبئو اهلل ،ثـ يأمر الناس بعبادتو ،كينياكـ عف عبادة المالئكة كاألنبياء"(ٔ)،
ليـ :ما كاف لبشر ٍ
(ُ( البحر المحيط ،جِ ،ُّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،َِٖ :كالمباب ،جٓ ،ِّٓ ،ُّٓ :كحاشية الشمني المسماة بالمصنؼ مف الكالـ عمى
مغني ابف ىشاـ ،اإلماـ تقي الديف أحمد بف محمد الشمني (تِٕٖىػ) ،المطبعة البيية ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،جِ.ِٓ :
(ِ( البحر المحيط ،جِ ،ُّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ُِٖ ،َِٖ :كالمباب ،جٓ.ِّٓ :
(ّ( ينظر :البحر المحيط ،جِ ،ُّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ُِٖ :كمغني المبيب ،جّ ،ّّٓ ،ِّٓ :كالمباب،جٓ.ِّٓ :
(ْ( التحرير كالتنكير ،جّ ،ِٗٔ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جْ.ّٖٗ :
(ٓ( مدارؾ التنزيؿ ،جُ.ِٔٗ :
(ٔ( الكشاؼ ،جُ ،ٕٓٓ :كينظر :أنكار التنزيؿ ،جُ ،ّّٕ :كعناية القاضي ،جّ ،ُْ :كركح المعاني ،جّ ،َِٖ :كتفسير المظيرم ،جِ:
ّٖ ،كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ّْٕ ،ِْٕ :
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كالضمير المستكف "في [ﮌ ﮍ ] لمبشر عمى الكجو األكؿ ،كعمى الثاني لرسكؿ اهلل – صمى اهلل
عميو كسمـ  ،-أك لمبشر"(ُ).

(ّ)

كتابع الرازم(ِ) ،كالمنتجب اليمذاني
كقد عمَّؽ السميف الحمبي عمى كالـ الزمخشرم السابؽ بقكلو" :كىذا الذم أكرده الزمخشرم
الزمخشرم في ما ذىب إليو في تخريج قراءة النصب.

كالـ صحيح ،كمعنى كاضح عمى كال تقديرم ككف [ﭚ ] لتأسيس النفي ،أك تأكيده ،فكيؼ يجعؿ
فاسدا عمى أحد التقديريف ،كىك ككنيا لتأسيس النفي؟ فقد ظير
الشيخ (يعني :أبا حياف) كالـ الطبرم ن
أف َّ
كالحمد هلل صحة كالـ الطبرم بكالـ أبي القاسـ الزمخشرم ،كظير َّ
رد ابف عطية عميو مردكد"(ْ).
كالمعنى الذم ذكره الزمخشرم كاضح في جعؿ [ﭚ ] مزيد لتأكيد"معنى النفي الشائع في
االستعماؿ سيما عند طكؿ العيد ،كتخمُّؿ الفصؿ"(ٓ) ،كأما في جعؿ [ﭚ ] غير مزيدة ،يككف
الزمخشرم قد "فسَّر [ﯚ ﯛ ] بػ"ينيي"(ٔ)؛ ألنيا

(ٕ)

حالتو – عميو الصالة كالسالـ  ،-كاال فانتفاء

متناقضا(ٗ)؛ َّ
ألف
أعـ مف النيي كالسككت ،كالمراد(ٖ) األكؿ كىي الحالة التي يككف بيا البشر
األمر ُّ
ن
أف ييعبدكا ،كىك شريكيـ في ككنو مخمكقنا ،فكيؼ يأمر
نييو عف عبادتيـ لككنيـ مخمكقيف ال يستحقكف ٍ
بعبادتو؟"(َُ).
كميما يكف مف أمر َّ
أف يصحّْح اإلعراب الذم يجعؿ [ﮌ
فإف السميف الحمبي استطاع ٍ
ﮍ ] بالنصب عطفنا عمى [ﭹ ] ،ك[ﭚ ] فيو لتأسيس النفي ،كىك ما أفسده ابف عطية ،كأبك
حياف ،كالشمني(ُُ) ،كلكف ال يخفى َّ
أف ىذا المعنى – الذم ذكره الزمخشرم ،كتابعو فيو السميف
(ُ( الكتاب الفريد ،جِ.َٖ :
(ِ( التفسير الكبير ،جٖ.ُِٓ ،ُِْ :
(ّ( الكتاب الفريد ،جِ.َٖ :
(ْ( الدر المصكف ،جّ ،ُِٖ :كالمباب ،جٓ.ّّٓ ،ِّٓ :
(ٓ( ركح المعاني ،جّ ،َِٖ :كينظر :حاشية الشمني ،جِ.ّٓ :
(ٔ( ينظر :عناية القاضي ،جّ ،َْ :كركح المعاني ،جّ.َِٖ :

(ٕ( "أمَّ :
أف الكاقع أنو – صمى اهلل عميو كسمـ – كاف ينياىـ عف عبادة المالئكة" .ينظر :حاشية الشيخ محمد األمير عمى مغني المبيب،
الشيخ محمد بف محمد بف أحمد السنباكم الشيير بػ" األمير" (تُِِّىػ) ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه
بمصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،جُ.َِّ :
(ٖ) "أم :مف عدـ األمر بالعبادة األكؿ ،كىك النيي عف العبادة لممالئكة .ينظر :حاشية الشيخ الدسكقي عمى متف مغني المبيب ،الشيخ
مصطفى محمد عرفة الدسكقي (تُّٖٔىػ) ،صحَّحو :إبراىيـ بف عبد الغفار الدسكق ي ،دار الطباعة العامرة ،القاىرة( ،د.ط)َُُّ ،ىػ ،جُ:
ّٕٓ.

(ٗ) "أمَّ :
ناىيا عف عبادة المالئكة لما فيو مف التناقض (حاشية
نبيا نا
آمر بعبادة نفسو ،كككنو ن
أف معنى اآلية :أنو ليس لبشر الجمع بيف ككنو ن
األمير ،جُ ،)َِّ :فالتناقض قائـ بيف نييو عف عبادة المالئكة كالنبييف كبيف أمره بعبادة نفسو"(.حاشية الدسكقي ،جُ.)ّٕٓ :
(َُ) مغني المبيب ،جّ.ّّٓ :
(ُُ) حاشية الشمني ،جِ ،ِٓ :كحاشية األمير ،جُ.َِّ :
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أف كالـ الطبرم السابؽ ليس فيو ما ُّ
الحمبي – " بعيد ،بؿ نظـ اآلية ال ُّ
يدؿ عميو ،كعمى َّ
يدؿ عمى أنو
أف [ﭚ ] في قراءة النصب لتأسيس النفي ،بؿ المتأمؿ في كالـ الطبرم يدرؾ أنو يرل َّ
يرل َّ
أف [ﮌ
ﮍ ] بالنصب عطؼ عمى [ﭹ ] ،ك[ﭚ ] لتأكيد النفي ال لتأسيسو ،إذ قاؿ" :ككاف تأكيمو –
أف
أف يأمركـ ،بمعنى" :كال كاف لو ٍ
أف يؤتيو اهلل الكتاب ثـ يقكؿ لمناس ،كال ٍ
عندىـ  : -ما كاف لبشر ٍ
يأمركـ"(ُ) ،فأنت تراه َّ
أف" ،كال يككف ذلؾ إال إذا كانت لتأكيد النفي السابؽ،
أف" بعد النفي" :كال ٍ
قدر " ٍ
كلك كانت لتأسيس نفي جديد َّ
أف" قبميا"(ِ)؛ كلذا قاؿ أبك السعكد في ّْ
رده عمى الزمخشرم،
لقدر " ٍ
كالبيضاكم[" :ﮌ ﮍ ] بالنصب عطفنا عمى [ﭸ ﭹ ] ،ك[ﭚ ] مزيدة لتأكيد معنى النفي في

أف يستنبئو اهلل – تعالى – ثـ يأمر الناس بعبادة
قكلو تعالى[ :ﭯ ﭰ ﭱ ] ،أم :ما كاف لبشر ٍ
(ّ)

لممسارعة إلى تحقيؽ

بابا ،كتكسيط االستدراؾ بيف المعطكفيف
نفسو ،كيأمر باتخاذ المالئكة كالنبييف أر ن
(ْ)
عما ال يميؽ بشأنو ،كيمتنع صدكره عنو،
الحؽ ببياف ما يميؽ بشأنو ،كيحؽ صدكره عنو إثر تنزييو َّ

أف يأمر بعبادتو ،كال يأمر باتخاذ أكفائو
"ك َّ
أما ما قيؿ مف أنيا غير مزيدة عمى معنى :أنو ليس لو ٍ
بابا ،بؿ ينيى عنو ،كىك أدنى مف العبادة"(ٓ) ،فيقضي بفساده ما ذكر مف تكسيط االستدراؾ بيف
أر ن
و
حينئذ في حكـ جممة كاحدة ،ككذا قكلو تعالى[ :ﮔ ﮕ
الجممتيف المتعاطفتيف ضركرة أنيما

](ٔ) ،فإنو صريح في َّ
قصدا ،ال بياف انتفاء األكؿ النتفاء الثاني،
أف المراد بياف انتفاء كال األمريف
ن
كيعضده قراءة الرفع عمى االستئناؼ"(ٕ) .كاهلل أعمـ بالصكاب.
ٌ

الداللة:

أوالً  -قراءة الرفع:
جميعا إلى ً
يتَّضح – مما سبؽ – َّ
تخريج ىذه القراءة عمى القطع كاالستئناؼ،
أف العمماء ذىبكا
ن
أف اهلل – تعالى – أخبر َّ
كذلؾ َّ
بأف ذلؾ األمر ال يقع ،كالفاعؿ فيو احتماالف:

(ٖ)
النبي
أحدهمـــا :ى ػػك ضمي ػػر يع ػػكد عمى "اهلل"  ،كالمعنى عمى كج ػ ػػو االبتػ ػػداء م ػػف اهلل بالخبػ ػػر ع ػػف ّْ

(ُ) جامع البياف ،جٓ.ّّْ :
(ِ) بيف الصناعة النحكية كالمعنى عند السميف الحمبي في كتابو" :الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف"  ،د .محمد عبد الفتاح الخطيب،
دار البصائر ،القاىرة ،طُُِّْ ،ىػ َُُِ -ـ :صِٖٓ.
(ّ) أم :قكلو تعالى[ :كلكف ككنكا ربانييف][ .سكرة آؿ عمراف.]ٕٗ/ّ :
(ْ) الفتكحات اإلليية ،جُ.َّٗ :
(ٓ) أنكار التنزيؿ ،جُ.ّّٕ :
(ٔ) سكرة آؿ عمراف.َٖ/ّ :
(ٕ) إرشاد العقؿ السميـ ،جُ ،َٓٔ :كينظر :بيف الصناعة النحكية كالمعنى :صِٖٓ.ِٓٗ ،
(ٖ) ينظر :اليداية ،جِ ،َُُٔ ،ََُٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جْ ،ُِّ :كفتح القدير ،جُ.ٖٓٓ :
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بابا"(ُ) ،كبذلؾ
– صمى اهلل عميو كسمـ " : -أنو ال يأمركـ أييا الناس ٍ
أف تتخذكا المالئكة كالنبييف أر ن
يككف اهلل – تعالى :أنو لـ يأمر بذلؾ فانتفى أمر اهلل ،كأمر أنبيائو بعبادة غيره تعالى"(ِ) ،كذلؾ ِّ
ردا
(ّ)

أف نتخذؾ ربَّا؟
عمى قكليـ ّْ
لمنبي – صمى اهلل عميو كسمـ  : -أتر ي
يد ٍ
كاآلخر :ىك ضمير يعكد عمى [ﭜ ](ْ) المكصكؼ بما َّ
تقدـ ،كالمراد بو النبي – صمى اهلل عميو ،-
كما ذىب إلى ذلؾ ابف جريح(ٓ) (ت َُٓق) ،أك أعـ مف ذلؾ(ٔ) ،أم :عيسى(ٕ) ،كاألنبياء(ٖ).
ً
أف يجعؿ نفسو ربِّا فىيي ىع ىب ىد ،كال
كالمعنى عمى ذلؾ" :أنو ال يقع مف بشر مكصكؼ بما يكصؼ بو ٍ
أف يدعك الناس إلى عبادة نفسو ،كالى
أف تي ٍع ىبد المالئكة كاألنبياء مف دكف اهلل ،فانتفى ٍ
أيضا ٍ
يأمر ن
عبادة غيره"(ٗ).

كقد رجَّح العمماء قراءة الرفع(َُ) بالقراءة الشاذة التي استدلكا بيا عمى انقطاع الكالـ مما قبمو؛
ككجّْيت األظيرية بأنيا خالية عف تكمُّؼ جعؿ عدـ
كلذا جعميا الزمخشرم أظير عمى ابتداء الكالـ " ،ي

أيضا"(ُُ).
األمر بمعنى النيي ،كبأف العطؼ يستدعي تقديمو عمى [لكن ] ،ككذا الحالية ن

ثانيا – قراءة النصب:
ً
يتَّضح – مما سبؽ – َّ
أف أغمب العمماء ذىبكا إلى عطؼ [ﮍ ] عمى [ﭳ ] ،فعمى
أف
ذلؾ تككف [ﭚ ] مزيدة لتأكيد النفي في قكلو[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] ،كالمعنى" :ما كاف لبشر ٍ
بابا،
يؤتيو اهلل ما ذكر ،ثـ يأمر الناس بعبادة نفسو ،أك بعبادة نفسو ،أك باتخاذ المالئكة كالنبييف أر ن
(ُِ)

كتكسيط االستدراؾ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ

عميو لممسارعة إلى تحقيؽ الحؽ"(ُّ).

ّْ
المتقدـ الذكر ،كالمراد بو النبي – عميو السالـ
فالفاعؿ ضمير[ﭜ ]

(ُْ)

كما قيؿ في القراءة السابقة.
(ُ) جامع البياف،جٓ ،ّّٓ :كحجة القراءات :صُٖٔ.
(ِ) البحر المحيط،جِ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ِٕٗ :كالمباب ،جٓ.ُّٓ :
(ّ) الكشؼ،جُ.ُّٓ :
(ْ) الكشؼ كالبياف ،جّ ،َُّ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ.ُٔ :
(ٓ) جامع البياف ،جٓ ،ّّٓ :كزاد المسير ،جُ ،ُْْ :كالتفسير الكبير ،جٖ.ُِٓ :
(ٔ) الدر المصكف ،جّ ،ِِٖ :كالمباب ،جٓ.ّّٓ :
(ٕ) البحر المحيط ،جِ.ِٖٓ :
(ٖ) فتح البياف ،جِ.ِْٕ :
(ٗ) البحر المحيط ،جِ ،َّٓ :كالدر المصكف ،جّ ،ِٕٗ :كالمباب ،جٓ.ُّٓ :
(َُ) الدر المصكف ،جّ ،ُِٖ :كالمباب،جٓ.ّّٓ :
(ُُ) عناية القاضي ،جّ ،ُْ :كركح المعاني ،جّ ،َِٖ :كينظر :حاشية الشمني ،جِ.ّٓ :
(ُِ) ينظر :إرشاد العقؿ السميـ ،جُ.َٓٔ :
(ُّ) إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جُ.ِْٕ ،ُْٕ :
(ُْ) الكشؼ ،جُ ،َّٓ :كاليداية ،جِ.َُُٔ ،ََُٔ :
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 ،-أك أعـ مف ذلؾ

أما العطؼ عمى [ﭹ] فكذلؾ [ﭚ ] زائدة لتأكيد النفي الذم في قكلو :ما [ﭯ ﭰ
ك َّ
أف يصير المعنى :ال ينبغي لبشر أكتي الكتاب أال
أف"؛ القتضاء ذلؾ ٍ
ﭱ]" ،كليست معمكلة لػ" ٍ
أف يأمر ،فمذلؾ
يأمركـ أف تتخذكا ،كالمقصكد عكس ىذا المعنى ،إذ المقصكد – ىنا  : -أنو ال ينبغي ٍ

ايضطر في تخريج ىذه القراءة إلى جعؿ [ﭚ ] زائدة لتأكيد النفي ،كليست لنفي جديد"(ُ).

كنقؿ الشمني عف التفتازاني (تُٕٗىػ) المعنى التالي" :ما َّ
صح كما استقاـ لبشر أف يؤتيو اهلل
أف يأمرىـ باتخاذ المالئكة
أف يقكؿ لمناس :ككنكا ن
عبادا لي مف دكف اهلل ،كال ٍ
الكتاب ،ثـ يرتب عميو ٍ
عبادا لي ،كال أمره
بابا ،كليس المعنى :ما كاف لبشر إيتاء الكتاب إياه ،كال قكلو :ككنكا
ن
كالنبييف أر ن
باالتخاذ"(ِ).

كقد ذكرنا في التكجيو النحكم لمقراءة المعنى عف الطبرم ،كالزمخشرم ،كأبي السعكد ،فال نعيد

تك ارره ،كعمى العمكـ َّ
فإف القراءة بالنصب اختيار الطبرم ،كىي أكلى القراءتيف بالصكاب عنده ،كقد

كقكاه بسبب نزكؿ ىذه اآلية(ّ) ،كذلؾ بما يركم عف ابف عباس ،قاؿ" :قاؿ أبك رافع
عضَّد اختياره َّ
القيرظي حيف اجتمعت األحبار مف الييكد كالنصارل مف أىؿ نجراف ،عند رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو

أف نعبدؾ كما تعبد النصارل عيسى بف مريـ؟ فقاؿ رجؿ
كسمـ  ،-كدعاىـ إلى اإلسالـ :أتريد يا محمد ٍ
الربّْيس(ْ) :ىأك ذاؾ تريد منا يا محمد ،كاليو تدعكنا؟ أك كما قاؿ،
مف أىؿ نجراف نصراني ،ييقاؿ لوّْ :
أف نعبد غير اهلل ،أك نأمر بعبادة غيره ،ما بذلؾ
فقاؿ رسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ " :-معاذ اهلل ٍ
بعثني ،كال بذلؾ أمرني" ،أك كما قاؿ .فأنزؿ اهلل – عز كجؿ – في ذلؾ مف قكليـ[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] اآلية ،إلى قكلو[ :ﮖ ﮗ ﮘﮙ]"(ٓ).
(ٔ)

كما ذكره الطبرم مف سبب النزكؿ في قراءة النصب ،تابعو عميو العمماء

الذيف اختاركا

عطؼ [ﮍ ] عمى [ﭳ] في تقكية قراءة النصب.
كالقراءة بالنصب اختيار أحمد بف يحيى (ثعمب) كما نقؿ عنو ذلؾ األزىرم(ٕ).
(ُ) التحرير كالتنكير ،جّ.ِٗٔ :
(ِ) حاشية الشمني ،جِ.ّٓ :
(ّ) جامع البياف ،جٓ.ّْ :
الربّْيس :رئيس السامرة ،خذليـ اهلل تعالى ،كىك كبيرىـ .ينظر :جامع البياف ،الحاشية رقـ (ُ) ،جٓ.ِْٓ :
(ْ) ّْ

كفي مصادر أخرل" :الرئيس" .ينظر :تفسير ابف أبي حاتـ ،جِ ،ّٔٗ :كالكشؼ كالبياف ،جّ ،َُُ :كمعالـ التنزيؿ ،جِ ،َٔ :كتفسير ابف

كثير ،جِ ،ٕٔ :كالبحر المحيط ،جِ.ِٖٓ :
(ٓ) جامع البياف ،جٓ ،ِٓٓ ،ِْٓ :كينظر :التفسير البسيط ،جٓ ،ّٕٕ ،ّٕٔ :كزاد المسير ،جُ ،ُّْ :كفتح القدير ،جُ.ٖٓٓ :
(ٔ) ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،ٖٓ :كاليداية ،جِ ،َُُٔ :كالكشؼ،جُ ،ُّٓ :كشرح اليداية ،جُ ،ِِٕ :كالتفسير البسيط ،جٓ،ّٖٕ :
كالمكضح ،جُ ،ّٕٕ :كينظر :الدر المصكف ،جّ ،َِٖ ،ِٕٗ :كالمباب ،جٓ.ُّٓ :
(ٕ) معاني القراءات ،جُ.ِٔٓ :

581

ِ -قال تعالى[ :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ](ُ).
القراءة :ق أر ابف كثير ،كأبك جعفر ،كأبك عمرك ،كنافع ،كالكسائي ،كخمؼ[ :ﰝ ﰬ]َ [ ،و َن ُك ُ
ون]
برفع الباء في الفعؿ األكؿ ،كبرفع النكف في الثاني ،كق أر حفص ،كحمزة ،كيعقكب :بنصب الباء في

الفعؿ األكؿ ،كنصب النكف في الثاني ،كق أر ابف عامر :برفع الباء في الفعؿ األكؿ ،كنصب النكف في

الثاني(ِ).

التوجيه النحوي:

أوالً – قراءة الرفع في الفعمين :كفي رفع [ﰝ ﰬ]َ [ ،و َن ُك ُ
ون] ثالثة أكجو(ّ):
أف يككنا معطكفيف عمى ما قبميما ،كىك الفعؿ [ﰜ ](ْ) ،كىذا الكجو األكؿ الذم ذكره سيبكيو
أحدهاٍ :
اآلخر األكؿ"(ٓ) ،فعمى ىذا يككف الفعالف[ :ﰝ ﰬ]،
أف ىي ٍش ىرؾ
في رفعيما ،إذ قاؿ" :أحدىماٍ :
ي
ون] داخميف في التمني(ٔ) ،كأنيـ قالكا" :يا ليتنا ينرُّد ،ك يا ليتنا ال ّْ
[ َو َن ُك ُ
ب بآيات ربنا ،ك يا ليتنا
نكذ ي
ى
نككف مف المؤمنيف"(ٕ).

كىذا الكجو ذىب إليو مف النحاة القدامى عيسى بف عمر الثقفي (تُْٗىػ) ،الذم كاف يق أر

بيذه القراءة ،حيث نقؿ عنو السيرافي أنو كاف يجعؿ الفعميف [ﰝ ﰬ]َ [ ،و َن ُك ُ
ون]"تمنيين
معطوفين على [ﰜ ](ٖ).
(ُ) سكرة األنعاـ.ِٕ/ٔ :
(ِ) سراج القارئ :ص َِِ ،كالنشر ،جِ ،ِٕٓ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ِٗٔ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ٖ :كالبدكر الزاىرة :صُُْ.
(ّ) ينظر :الكشاؼ ،جِ ،ّّٓ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٗ :كالكتاب الفريد ،جِ ،ٓٔٗ :كشرح شعمة :صُِِ ،كابراز المعاني :صّْٗ ،كأنكار
التنزيؿ ،جُ ،ْْٖ :كالبحر المحيط ،جْ ،َُٕ ،َُٔ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٔ ،ٖٓٓ :كالمباب ،جٖ ،ُٗ ،َٗ :كارشاد العقؿ السميـ،
جِ ،ُُٗ :كعناية القاضي ،جْ ،ْْ ،ّْ :كالفتكحات اإلليية ،جِ ،َِ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٗ ،ُِٖ :
(ْ) إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ِٔ :كالجمؿ في النحك ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (تَّْق) ،تحقيؽ :د .عمي تكفيؽ
حمد ،ساعدت جامعة اليرمكؾ في دعـ تحقيقو ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،كدار األمؿ ،إربد – األردف ،طَُُْْ ،ق
 ُْٖٗـ :صُْٗ ،كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِّٗ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كاليداية ،جّ ،ُْٗٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ،ْٕ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،ِْٗ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كشرح التسييؿ ،جْ ،ّٕ :كاعراب القرآف لألنصارم :صُُِ ،كالتحرير كالتنكير ،جٕ:
ُْٖ.ُٖٓ ،
(ٓ) الكتاب ،جّ ،ْْ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كالتعميقة ،جِ.ُُٔ :

(ٔ) الحجة لمفارسي ،جّ ،ِّٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :كا َّ
لمكضح ،جُ ،ْْٔ :كالتفسير الكبير ،جُِ،َُِ :
كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ ،َْٖ :كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ ،ُِٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٖ.ِّٕ :
(ٕ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كالمسائؿ المنثكرة ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي
عماف ،طُُِْْ ،ىػ ََِْ -ـ ،مسألة رقـ (ُٖٓ):
عمار لمنشر كالتكزيعَّ ،
(تَّٕىػ) ،تحقيؽ :د .شريؼ عبد الكريـ النجار ،دار َّ
صُٕٓ ،كحجة القراءات :صِْٓ ،كالمحرر الكجيز ،جّ ،ُّْ :كفتح الكصيد ،جُ ،ّٖٕ :كالبحر المحيط ،جْ.َُٔ :
(ٖ) الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة :صِِٓ.
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إف اهلل – َّ
جؿ َّ
كعز – أكذبيـ في ّْ
تمنييـ عمى مذىب ىم ٍف يقكؿَّ :
ككاف يقكؿَّ :
إف التمني
خبر(ُ) ،فمذلؾ كقع عميو التكذيب"(ِ).
أيضا ،إذ قاؿ:
كيفيـ مف كالـ أبي العباس أحمد بف يحيى (ثعمب) أنو ذىب إلى ىذا الكجو ن
ي
(ّ)
"كمف رفع أدخمو في التمني" .
أف يككنا عمى االستئناؼ كالقطع مف األكؿ(ْ) ،فعمى ىذا ال يدخؿ الفعالف[ :ﰝ ﰬ]،
الثانيٍ :
[ َو َن ُك ُ
ون] في التمني(ٓ).

كتكجيو القراءة بالرفع عمى االستئناؼ كالقطع ىك الكجو الثاني الذم ذكره سيبكيو ،إذ قاؿ:

ممف ال يعكدَّ ،
فإنما يسألؾ الترؾ ،كقد أكجب عمى
"كاآلخر :عمى قكلؾ :كدعني كال أعكد ،أم :فإني َّ

أف ال يعكد"(ٔ).
أف يجتمع لو الترؾ ك ٍ
أف يسأؿ ٍ
أف ال عكدة لو ألبتو تيًرؾ أك لـ يترؾ ،كلـ يي ًرد ٍ
نفسو ٍ
كبناء عمى تشبيو سيبكيو الرفع عمى االستئناؼ في ىذه القراءة بػ"كعني كال أعكد"َّ ،
قدر الزجاج
ن
(ٕ)
ّْ
المعنى" :يا ليتنا ين ُّ
كنحف ال نكذب بآيات ربنا يرًددنا أـ لـ نرد ،كنككف مف المؤمنيف" .
رد
ي
(ٖ)

كقد تابع العمماء

الزجاج عمى ىذا التقدير ،فعمى ذلؾ"يككف قكلو تعالى[ :ﰝ ﰬ] ،خبر

لمبتدأ محذكؼ ،كالجممة استئنافية ال تعمَّؽ ليا بما قبميا ،كانما يع ًطفت ىاتاف الجممتاف الفعميتاف عمى
أصال ،كانما أخبر اهلل
الجممة المشتممة عمى أداة التمني كما في خيرىا ،فميست داخمة في التمني
ن
تعالى عنيـ أنيـ أخبركا عف أنفسيـ بأنيـ ال ّْ
يكذبكف بآيات ربيـ ،كأنيـ يككنكف مف المؤمنيف ،فتككف
ىذه الجممة كما يعطؼ عمييا في محؿ نصب بالقكؿ"(ٗ).

(ُ) ينظر في ىذه المسألة :األمالي البف الشجرم ،جُ.ِْٕ ،ِْٔ :

(ِ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كينظر :شرح المفصؿ ،جْ ،ِّٖ :كيبدك َّ
أف ابف يعيش نقمو عف السيرافي ،كلـ ينسب ذلؾ إليو.
(ّ) مجالس ثعمب ،جِ.ِٖٓ :
(ْ) إعراب القرآف ،جِ ،ِٔ :ك شرح التسييؿ ،جْ ،ّٕ :كتمييد القكاعد ،جٖ ،ِِْٓ :كالفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة :صِِٓ.
(ٓ) مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كالبياف ،جُ.ُّٖ :
(ٔ) الكتاب ،جّ ،ْْ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كالتعميقة ،جِ ،ُُٔ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِّٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ،ْٕ :
كفتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كفي الكتب األربعة األخيرة " :قاؿ سيبكيو :كىك عمى قكلؾ :فإنا ال ّْ
نكذب ،كما تقكؿ :دعني كال أعكد. "...
(ٕ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ.ِّٗ :
(ٖ) ينظر :معاني القرآف الكريـ ،جِ ،ُِْ :كاعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ُْٓ :كالحجة البف خالكيو :صُّٖ ،كمعاني القراءات،
جُ ،ّْٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِّٗ :كالمسائؿ المنثكرة :صُٕٓ ،كالكتاب المختار ،جُ،َِٓ :
كالكشؼ كالبياف ،جْ ،ُِْ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كاليداية ،جّ ،ُّٗٗ :كشرح اليداية ،جِ،ِٕٓ :
كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ُّٕ :كالكشاؼ ،جِ ،ّّٓ :كالمحرر الكجيز ،جّ ،ُّْ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،ِْٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ:
ُٗٓ ،كالمكضح ،جُ ،ِْٔ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٗ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ِّٖ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كالكتاب
الفريد ،جِ ،ٓٔٗ :كابراز المعاني :صّْٗ ،كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ْٖٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ :كالبحر المحيط ،جْ،َُٕ :
كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٔ :كالمباب ،جٖ ،ُٗ :كفتح الرحمف ،جِ ،ّٖٕ :كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ ،ُِْ :كتفسير حدائؽ
الركح كالريحاف ،جٖ.ُِٕ :
(ٗ) الدر المصكف ،جْ ،ٖٓٔ :كالمباب ،جٖ.ُٗ :
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كمما يد ُّؿ عمى حذؼ المبتدأ
َّ

(ُ)

نككف مف المؤمنيف"(ِ).

ما يحكي عف أبي عمرك َّ
كنحف
أف قراءة أيبّْي بف كعب..." :
ي

كعمى العمكـ فإف أبا عمرك كاف يذىب إلى التأكيؿ السابؽ عمى االستئناؼ" ،كالفعالف اآلخراف
خبر"(ّ)"،كاس َّ
تدؿ ابك عمرك عمى خركجو
خبراف غير متمنييف مف أجميما كذبيـ ،كلـ يكف يرل التمني نا
مف التمني بقكلو[ :ﭠ ﭡ](ْ) ،فقاؿ قكلو[ :ﭠ ﭡ] ُّ
يدؿ عمى أنيـ أخبركا بذلؾ عف
أنفسيـ ،كلـ يتمنَّكهي؛ ألف التمني ال يقع في الكذب ،كانما يككف الكذب في الخبر دكف
التمني"(ٓ).
(ٕ)
َّ
كقدر الفراء(ٔ) المعنى عمى االستئناؼ" :يا ليتنا ُّ
َّ
أيضا –
نرد كلسنا نكذب"  ،كىذا التقدير – ن
ذىب إليو الطبرم(ٖ) ،كجعؿ األخفش التقدير عمى االستئناؼ مثؿ اليميف ،إذ قاؿ" :كا ٍف شئت رفعت
كجعمتو عمى مثؿ اليميف كأنيـ قالكا :كال ّْ
نكذب كاهلل بآيات ربنا ،كنككف مف المؤمنيف"(ٗ) ،كالرفع –
عنده – كجو الكالـ ،كبيذه اآلية يق أر عمى الرفع في الفعميف.
كليس بصحيح ما ين ًقؿ عف سيبكيو أنو رجَّح االستئناؼ(َُ) عمى العطؼ ،كانما كجَّو القراءة

أف يختار أك يرجح أحدىما عمى اآلخر.
برفع الفعميف عمى العطؼ ،كاالستئناؼ ،دكف ٍ
(ُُ)
الثالث :أف تككف "الكاك" كاك الحاؿ ،كىذا الكجو ذىب إليو الزمخشرم  ،فعميو يككف الفعؿ المضارع

[ﰬ] خبر مبتدأ مضمر ،كالجممة االسمية في محؿ نصب عمى الحاؿ(ُِ) ،كصاحب الحاؿ ىك
(ُ) الدر المصكف ،جْ ،َٓٗ :كالمباب ،جٖ.ٗٓ :

(ِ) تتضارب الركاية في ىذه القراءة الشاذة ،فقراءة أبي" :كال ّْ
أبدا .ينظر :معاني القرآف الكريـ ،جِ ،ُِْ :كالجامع ألحكاـ
ب بآيات ربنا ن
نكذ ي
رد فال ّْ
القرآف ،جٔ ،َْٗ :كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كركاىا ابف عطيو ،كتابعو أبك حياف" :يا ليتنا ني ُّ
كنككف" ،ثـ قاال:
أبدا
نكذب بآيات ربنا ن
ى
"كحكى أبك عمرك َّ
أف قراءة أبي" :بآيات ربنا كنحف نككف"  .ينظر :المحرر الكجيز ،جّ ،ِّْ :كالبحر المحيط ،جْ.َُٔ :
(ّ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كشرح المفصؿ ،جْ.ِّٖ :
(ْ) سكرة األنعاـ.ِٖ/ٔ :
(ٓ) الحجة لمفارسي ،جّ ،ِْٗ ،ِّٗ :كينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كاليداية ،جّ ،ُٗٗٔ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كالتفسير
البسيط ،جٖ ،ٕٓ :كالتفسير الكبير ،جُِ ،َِِ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ :كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ.ُِْ :
(ٔ) معاني القرآف ،جُ ،ِٕٔ :كالتقدير عند الفراء" :فمسنا نكذب"؛ كلكف المراد عنده "الكاك"  ،أم" :كلسنا نكذب" ،كذكر "الفاء"؛ ألنو كاف

يتحدث عف قراءة عبد اهلل بف مسعكد بالفاءُّ " :
َّ
كبناء عميو أجاز في قراءة نصب الفعميف عمى جكاب التمني ،ثـ قاؿ:
نرد فال نكذب بآيات ربنا"،
ن
"كالرفع عمى االستئناؼ ،أم :فمسنا نكذب .كفي قراءتنا بالكاك ،فالرفع في قراءتنا أجكد مف النصب".
(ٕ) األصكؿ ،جِ.ُٖٓ :
(ٖ) جامع البياف ،جٗ.َُِ ،َِٖ :

(ٗ) معاني القرآف ،جُ ،ِٕٗ :كزاد المسير ،جّ ،ِّ :كنقؿ عنو ىذا القكؿ الطبرم ،دكف أف يصرح باسمو عمى عادتو" ،إذ قاؿ :فقاؿ بعض
أيضا ،دكف أف ينسبو لألخفش في :اليداية ،جّ،ُْٗٗ :
نحكيي البصرة" :كا ٍف شئت رفعت ."...،جامع البياف ،جٗ ،َِٗ :كنقمو مكي ن
ُٓٗٗ.
(َُ) المحرر الكجيز ،جّ ،ُّْ :كالبحر المحيط ،جْ ،َُٕ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٕٓ ،ٖٓٔ :كالمباب ،جٖ.ِٗ :
(ُُ) الكشاؼ ،جِ.ِّٓ :
(ُِ) شرح التسييؿ ،جْ ،ّٕ :كتمييد القكاعد ،جٖ.ِِْٓ :
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الضمير المستكف في [ﰜ ](ُ) ،كالتقدير" :يا ليتنا ين ىرُّد غير مكذبيف ككائنيف مف المؤمنيف"(ِ)،
أيضا – داخميف في التمني"(ّ) ،كالكجو
"فيككف تمني الرد ن
مقيدا بياتيف الحالتيف ،فيككف الفعالف – ن
األكؿ كىك العطؼ.
ثانيا – قراءة النصب في الفعمين :كفي نصب [ﰝ ﰞ ][ ،ﰡ ] كجياف:
ً

أحدهما :أنو جكاب لمتمني(ْ) كما ذكر األخفش ،كقاؿ" :كما بعد الكاك كما بعد الفاء"(ٓ) ،كتابعو
كنككف ،يا ليتنا ين ُّ
فأما النصب فعمى :يا ليتنا ين ُّ
رد كال ين ىك ّْذب عمى الجكاب في الكاك
رد
الزجاج ،إذ قاؿَّ " :
ي
بالتمني كما تقكؿ" :ليتؾ تصير إلينا كنكرمؾ ،كالمعنى :ليت مصيرؾ يقع كاكرامنا ،كيككف المعنى:
(ٔ)
ً
إف رًددنا لـ ّْ
ّْ
أف"
نكذب"  ،فعمى ىذا يككف الفعالف ينصبنا بإضمار " ٍ
ليت ردنا كقع ،ك ٍ
أف ال نكذب ،أم ٍ :ي
بعد "كاك المعية"(ٕ) ،التي بمعنى الجمع(ٖ) كالجكاب(ٗ) ،كقاؿ ابف السراج" :الكاك يينصب ما بعدىا في
غير الكاجب مف حيث انتصب ما بعد الفاء ،كانما تككف كذلؾ إذا لـ تيرد االشتراؾ بيف الفعؿ كالفعؿ،
أف" ،كتككف الكاك
كأردت عطؼ الفعؿ عمى مصدر الفعؿ الذم قبميا كما كاف في "الفاء" ،كأضمرت " ٍ

في ىذا المكضع بمعنى "مع" فقط(َُ) ،فعميو يككف التقدير كما قاؿ السيرافي" :يا ليتنا يجتمع لنا ُّ
الرد،
كترؾ التكذيب ،كالككف في جممة المؤمنيف"(ُُ) ،كىذا التقدير ذىب إليو أبك عمي الفارسي ،إذ قاؿ:

"كحجة مف نصب الفعميف أنو أدخؿ ذلؾ في التمني؛ َّ
ألف التمني غير مكجب ،فيك كاالستفياـ،
كاألمر ،كالنيي ،كالعرض في انتصاب ما بعد ذلؾ كمو مف األفعاؿ إذا دخمت عمييا الفاء عمى تقدير
(ُ) التبياف ،جُ.ْٖٗ :
(ِ) الكشاؼ ،جِ ،ِّٓ :كالكتاب الفريد ،جِ ،ٓٔٗ :كابراز المعاني :صّْٗ.
(ّ) البحر المحيط ،جْ ،َُٕ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٓ :كالمباب ،جٖ ،ُٗ ،َٗ :كالفتكحات اإلليية،جِ ،َِ :كاإلتحاؼ ،جِ.ٗ :
(ْ) إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ُٔ :كالجمؿ :صُْٗ ،كاعراب القراءات ،جُ ،ُْٓ :كالحجة البف خالكيو :صُّٕ ،كبحر العمكـ ،جُ:
َْٖ ،كالمدخؿ :صّّّ ،كالكشؼ كالبياف ،جْ ،ُِْ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :ككشؼ المشكالت ،جُ ،ِْٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ:
ُٗٓ ،كالتفسير الكبير ،جُِ ،َِِ :كالتبياف ،جُ ،ْٖٗ :كفتح الكصيد ،جّ ،ِٖٕ :كشرح شعمة :صُِِ ،كابراز المعاني :صّْٗ،
كالمقاصد الشافية ،جٔ ،ٖٔ :كاعراب القرآف لألنصارم :صُُِ ،كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ ،ُِْ :كالتحرير كالتنكير ،جٕ:
ُٖٓ ،كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٖ.ِِٕ :
(ٓ) معاني القرآف ،جُ ،ِٕٗ :كينظر :جامع البياف ،جٗ.َِٗ :
(ٔ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َِْ ،ِّٗ :كينظر :معاني القرآف الكريـ ،جِ ،ُِْ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كحجة القراءات:
صِْٓ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ُِٓ :كاليداية ،جّ ،ُْٗٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٕٔ ،ٕٓ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ُّٕ :كالكتاب
الفريد ،جِ ،ٓٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٗ :كالمباب ،جٖ ،ْٗ :كفتح الرحمف ،جِ.ّٖٕ :
(ٕ) شرح التسييؿ ،جْ ،ّٕ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٕٔٗ :كمغني المبيب ،جْ ،ّْٕ :كتمييد القكاعد ،جٖ ،ِِْْ ،ِِِْ :كشرح
التصريح ،جِ ،ّٕٔ :كىمع اليكامع ،جْ.ُِٖ :
(ٖ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٖ :كتكجيو الممع :صّٓٔ ،كشرح التسييؿ ،جْ.ّٓ :
(ٗ) تكجيو الممع :صّّٔ.
(َُ) األصكؿ ،جِ ،ُْٓ :كشرح الكافية الشافية ،جّ ،َُٓٓ ،ُْٓٗ :كتمييد القكاعد ،جٖ.ِِّْ ،ِِِْ :
(ُُ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كينظر :شرح المفصؿ ،جْ ،ِّٖ :كالفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة :صِِْ ،كالمقاصد الشافية،
جٔ.ٖٔ :
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مصدر الفعؿ األكؿ ،كأنو في التمثيؿ(ُ) :يا ليتنا يككف لنا ّّ
كككف مف المؤمنيف"(ِ)،
انتفاء لمتكذيب،
ه
رد ،ك ه

فعمى ىذا يككف الفعالف[ :ﰝ ﰞ ][ ،ﰡ ] داخميف في التمني كالكجو األكؿ في قراءة الرفع،
كىك العطؼ ،كلكنو "مخالؼ لو في المفظ؛ ألنؾ إذا نصبت فالكالـ جممة كاحدة ،كاذا رفعت لـ يكف

الكالـ بجممة كاحدة"(ّ).

كذىب الزمخشرم إلى َّ
أف" عمى جكاب التمني ،كمعناه:
أف النصب في الفعميف يككف "بإضمار " ٍ
كن يك ٍف مف المؤمنيف"(ْ).
إف يرددنا لـ ين ٌك ّْذب ،ى
ٍ
ككثير ما يكجد في كتب النحك َّ
أف ىذه الكاك
كاعترض أبك حياف عمى الزمخشرم بقكلو " :نا
المنصكب بعدىا ىك جكاب التمني كما قاؿ الزمخشرم ،...كليس كما ذكرَّ ،
فإف نصب الفعؿ بعد الكاك

ليس عمى جية الجكاب؛ َّ
مما بعدىا شرط
ألف الكاك ال تقع في جكاب الشرط ،فال ينعقد مما قبميا ،كال َّ
َّ
المتكىـ قبميا ،كىي كاك العطؼ يتعيَّف مع
كجكاب ،كانما ىي كاك الجمع يعطؼ ما بعدىا عمى المصدر

النصب أحد محامميا الثالثة :كىي المعية(ٓ) ،كيميزىا مف الفاء تقدير شرط قبميا ،أك حاؿ مكانيا(ٔ).

َّ
فتكىـ
ك يش ٍبية ىم ٍف قاؿ :إنيا جكاب ،أنيا تنصب في المكاضع التي تنصب فييا الفاء،
أنيا جكاب"(ٕ) ،ك َّ
استدؿ عمى ذلؾ بقكؿ سيبكيو" :كالكاك تنصب ما بعدىا في غير الكاجب مف حيث
(ٖ)

انتصب ما بعد الفاء" ،كالكاك ،كمعناىا كمعنى الفاء مختمفاف"

أال ترل(ٗ):

(ُ) ينظر :البحر المحيط ،جْ ،َُٔ ،َُٓ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٖٓ :كالمباب ،جٖ ،ّٗ ،ِٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ،ُُٗ :
كالفتكحات اإلليية ،جِ ،َِ :كركح المعاني ،جٕ ،ُِٖ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جِ ،ّْٖ :كالجدكؿ ،جْ.ُُٔ :
(ِ) الحجة ،جّ ،ِْٗ :كالتعميقة ،جِ ،ُِٔ :كينظر :الكشؼ ،جُ ،ِْٕ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٖ ،ِٖٕ :كالتفسير البسيط،
جٖ ،ٕٕ :كالمحرر الكجيز ،جّ ،ِّْ :كالمكضح ،جُ ،ْْٔ ،ّْٔ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كزاد المسير،جّ ،ِّ :كالجامع ألحكاـ القرآف،
جٔ.َْٗ :
(ّ) التعميقة ،جِ.ُِٔ :
(ْ) الكشاؼ ،جِ ،ّّٔ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ْٖٓ :كمدارؾ التنزيؿ ،جُ ،ْٖٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جِ.ُُٗ :
(ٓ) كفي الدر المصكف جْ" :ٖٓٗ :كىي المعية كيميزىا مف الفاء تقدير" مع" مكضعيا" ،ككذلؾ في :المباب ،جٖ ،ّٗ :كينظر :عناية
القاضي ،جْ ،ْْ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٖ :
(ٔ) ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُّٖٔ :كالمساعد ،جّ ،ٗٓ :كىمع اليكامع ،جْ.ُِٗ ،ُِٖ :
(ٕ) البحر المحيط ،جْ ،َُٔ ،َُٓ :كالدر المصكف ،جْ.ٖٓٗ ،ٖٖٓ :
(ٖ) في الدر المصكف ،جْ" :ٖٓٗ :كالكاك كالفاء معناىما مختمفاف"  ،ككذلؾ في :المباب ،جٖ.ّٗ :
كينسب إلى :المتككؿ الميثي ،كاألخطؿ ،كسابؽ البربرم ،كالطرماح،
(ٗ) البيت مف الكامؿ ،كاختيمؼ في قائمو ،كالبيت يك ى
جد في عدة قصائد ،ي
كذكر البغدادم َّ
أف المشيكر أنو ألبي األسكد الدؤلي ،كىك في ديكانو .ينظر :خزانة األدب ،جٖ ،ٕٓٔ – ْٓٔ :كشرح أبيات مغني المبيب،
جٔ ،ُُّ ،ُُِ :كديكاف أبي األسكد الدؤلي ،تحقيؽ :محمد حسيف آؿ ياسيف ،مطبعة المعارؼ ،بغداد ،طُِّْٖ ،ىػ ُْٗٔ -ـ:
صِّّ ،ك تكجيو الممع ،ّْٔ :كالفصكؿ المفيدة :صُُِ ،كالمساعد ،جّ ،ُٗ :كىمع اليكامع ،جْ.ُِٕ ،ُِٔ :
كنسبو سيبكيو إلى األخطؿ في :الكتاب ،جّ ،ِْ ،ُْ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٖ ،ِّٓ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ِّٔ :كشرح
التسييؿ ،جْ ،ّٔ :كنسبو أبك عمي الفارسي إلى المتككؿ الميثي في المسائؿ المنثكرة :صُٓٓ ،كبال نسبة في :معاني القراء لمفراء ،جُ،ّْ :
ُُٓ ،كالمقتضب ،جِ ،ِٓ :كجامع البياف ،جُ ،َٖٔ :كاألصكؿ ،جِ ،ُْٓ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُِٗ :كاعراب القراءات السبع
كعمميا ،جُ ،ُْٓ :كالحجة البف خالكيو :صُّٕ ،ُّٖ ،كشرح الكافية الشافية ،جّ ،ُْٕٓ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٕٖٔ :كمغني
المبيب ،جْ ،ّٖٓ :كشفاء العميؿ ،جِ ،ُّٗ :كاألشباه كالنظائر ،جٔ.ِْٗ :
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ال تنو عف يخم و
عار عميؾ إذا فعمت عظيـ
كتأتي مثمو
ؽ
ه
ى
لك أدخمت الفاء ىنا ألفسدت المعنى ،كانما أراد ال يجتمع النيي كاإلتياف .كتقكؿ" :ال تأكؿ
ّْ
كيكضح لؾ أنيا ليست بجكاب :انفراد الفاء دكنيا بأنيا إذا
السمؾ كتشرب المبف"(ِ) ،ثـ قاؿ أبك حياف" :
يحذفت انجزـ الفعؿ بعدىا بما قبميا"(ّ).
كي ىرُّد عمى أبي حياف َّ
أف الزمخشرم لـ يبتدع ىذا المصطمح ،أك ىذه العبارة ،كانما سار
ي
(ْ)
عمى يخطى ىم ٍف قبمو مف النحاة القدامى ،مثؿ" :األخفش ،كالزجاج ،كالنحاس ،كالزجاجي"  ،كغيرىـ
كما نقمنا عنيـ ذلؾ آنفنا ،كالمعنى الذم ذكره الزمخشرم سبقو إليو الزجاج"(ٓ) ككفى بو قدكة ،كاذا اتَّضح
المراد سقط اإليراد ،إذ مراده أنيا كاقعة في مكقع يينصب فيو الجكاب"(ٔ) ،أك كما قاؿ أبك حياف:
"كقكليـ :تقع الكاك في جكاب كذا ،ككذا ،ىك عمى جية المجاز ال عمى جية الحقيقة"(ٕ).
أما ككف الكاك ليست بمعنى الفاء فصحيح ،عمى ذلؾ جميكر النحاة"(ٖ) ،إذ ىـ يجعمكف الكاك
"ك َّ
أف أبا بكر األنبارم ذىب إلى َّ
بمنزلة الفاء(ٗ) ،إال َّ
أف "الكاك مبدلة مف الفاء ،كالتقدير :يا ليتنا ين ىرُّد فاؿ
ين ّْ
ب كنككف ،فتككف الكاك ىا ىنا بمنزلة الفاء في قكلو تعالى(َُ)[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
كذ ى
(ُ)

ﭦ](ُُ) ،يي ّْ
ؤكد ىذا الكجو ما ركم َّ
أف ابف مسعكد ،كابف إسحاؽ
منصكبا"(ُّ) ،كىذا يعني َّ
أف الفاء "جكابية حقيقية"(ُْ).
"بالفاء
ن

(ُِ)

كانا يقرأاف" :فال

ّْ
ب
نكذ ى

(ُ) لـ يذكر أبك حياف عجزه.
ممخصا كبمفظو كما ذكر .ينظر :الكتاب ،جّ ،ِْ ،ُْ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ،ِّٓ :
(ِ) البحر المحيط ،جْ ،َُٔ :كنقمو عف الكتاب
ن

ِّٔ.ِّٖ ،

(ّ) البحر المحيط ،جْ ،َُٔ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٗ :كالمباب ،جٖ ،ْٗ :كعناية القاضي ،جْ ،ْْ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٖ :
(ْ) بالترتيب :معاني القرآف ،جُ ،ِٕٗ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َِْ ،ِّٗ :كاعراب القرآف ،جِ ،ُٔ :كالجمؿ في النحك :صُْٗ.
(ٓ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َِْ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٗ :كالمباب ،جٖ.ْٗ :
(ٔ) عناية القاضي ،جْ.ْْ :
(ٕ) ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُّٖٔ :كىمع اليكامع ،جْ ،ُِٗ :كينظر :المساعد ،جّ ،ٗٓ :كالنحك الكافي ،جْ.َّٖ :
(ٖ) الدر المصكف ،جْ.ٖٓٗ :
(ٗ) ينظر عمى سبيؿ المثاؿ :معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ِٕٗ ،ٔٔ ،ٔٓ :كالمسائؿ المنثكرة :صُٓٓ ،كشرح الممع ،جُ ،ْٖٔ :كالبياف،
جُ ،ُّٖ :كالتبياف ،جُ.ْٖٗ :
(َُ) ينظر :حجة القراءات :صِْٓ.
(ُُ) سكرة الزمر.ٖٓ /ّٗ :
نصبا .ينظر :الكتاب ،جّ ،ْْ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جِ،ُٔ :
( )51المشيكر عف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ أنو ق أر بالكاك في الفعميف
ن
كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كطبقات النحكييف كالمغكييف ،أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم (تّٕٗق) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُُِْ ،ق َُٗٗ -ـ ،صّّ  ،كقد حذؼ الرازم مف ىذا النص اسـ ابف أبي إسحاؽ ،فيك نقمو
كنككف] بالكاك
فكعا[،
عف الكاحدم كما سيأتي .ينظر :التفسير الكبير ،جُِ ،َِّ :كذكر أبك عمي الفارسي أنو ق أر[ :كال
نكذب] بالكاك مر ن
ي
ى

كبا ،كالصحيح أنيا قراءة ابف عامر .ينظر :المسائؿ المنثكرة :صُٕٓ.
منص ن

(ُّ) التفسير البسيط ،جٖ ،ٕٔ :كنقمو عند الكاحدم أصحاب المصادر التالية ،دكف أف يشيركا إلى المصدر األكؿ الذم نقمو عف ابف

األنبارم :التفسير الكبير ،جُِ ،َِّ ،َِِ :كالدر المصكف ،جْ ،َٗٗ ،ٖٓٗ :كالمباب ،جٖ ،ْٗ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٖ :
(ُْ) عناية القاضي ،جْ.ْْ :
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كيفيـ مف كالـ ابف األنبارم َّ
أف النصب في الفعميف عمى جكاب التمني بالكاك ،كىك مسبكؽ

ً
ب [ﰞ ][ ،ﰡ ] عمى
في ذلؾ ،إذ قاؿ الطبرم" :ككاف بعض نحكيي الككفة يقكؿ :لك ينص ى

الجكاب بالكاك لكاف صك نابا .قاؿ :كالعرب تجيب بالكاك ،ك"ثـ" كما تجيب بالفاء ،يقكلكف :ليت لي ماالن
ثـ أعطيؾ"(ُ).
فأعطيؾ ،كَّ :
كأعطيتؾ ،كليت لي ماالن
ى
اهلل

(ِ)

أما النصب في ذلؾ ،فإني ُّ
أظف بقارئو أنو برجاء تأكيؿ قراءة عبد
أيضا – " :ك َّ
كقاؿ الطبرم – ن
رد فال ّْ
التي ذكرناىا عنو(ّ) ،كذلؾ قراءتو ذلؾ" :يا ليتنا ين ُّ
نكذب بآيات ربنا كنككف مف المؤمنيف

"عمى كجو جكاب التمني بالفاء ،كىك إذا قيرئ بالفاء كذلؾ ،كال شؾ في صحة إعرابو كمعناه في ذلؾ؛
أف تأكيمو إذا قيرئ كذلؾ :لك َّأنا رًددنا إلى الدنيا ما َّ
َّ
فإف يكف
كذبنا بآيات ربنا ،كل يكَّنا مف المؤمنيفٍ .
ي
صحيحا،
الذم حكى ىم ٍف حكى عف العرب مف السماع منيـ الجكاب بالكاك ،ك"ثـ" ،كييئة الجكاب بالفاء
ن
نصبا عمى جكاب التمني
فال شؾ في صحة قراءة مف ق أر ذلؾ[ :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ] .ن
بالكاك ،عمى تأكيؿ قراءة عبد اهلل ذلؾ بالفاء ،كاال فإف القراءة بذلؾ بعيدة المعنى مف تأكيؿ التنزيؿ،

صحيحا ،بؿ المعركؼ مف كالميا الجكاب بالفاء ،كالصرؼ
كلست أعمـ سماع ذلؾ مف العرب
ن
بالكاك"(ْ) ،كقاؿ ثعمب " :ىم ٍف نصب فػ "الكاك" حرؼ جكاب"(ٓ) ،كلكف العمماء نقمكا عنو رنأيا آخر في

نصبا"(ٔ) ،كلعمو ىك المقصكد مف بعض نحكيي الككفة
المسألة ،كىك قكلو" :جكاب التمني يككف بالفاء ن

أف يككف الجكاب بالكاك ،كبحرؼ غير الفاء"(ٕ).
الذيف ذكرىـ الطبرم ،إذ قاؿ" :ككاف بعضيـ ينكر ٍ
أف يككف نصبيما عمى الصرؼ ،كىك رأم الككفييف(ٖ).
والوجه اآلخرٍ :

كذىب أبك بكر األنبارم إلى َّ
أف نصب الفعميف عمى "الصرؼ ،كمعناه الحاؿ ،أم :يا ليتنا ين ىرُّد

غير مكذبيف(ٗ) ،كما تقكؿ العرب :ال نأكؿ السمؾ كنشرب المبف ،أم :ال يأكؿ السمؾ شارنبا لمبف"(َُ).
كىذا الرأم مسبكؽ فيو ابف األنبارم ،كىك رأم لبعض الككفييف الذيف ذكرىـ الطبرم ،إذ قاؿ:

أف يككف الجكاب بالكاك ،كبحرؼ غير الفاء ،ككاف يقكؿ :إنما الكاك مكضع حاؿ:
"ككاف بعضيـ ينكر ٍ
كيضيؽ عنؾ .قاؿ :ككذلؾ الصرؼ في جميع العربية"(ُُ).
شيء
ال يسعني
ى
ه
(ُ) جامع البياف،جٗ.َِٗ :
(ِ) ينظر :معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ِٕٔ :كاألصكؿ ،جِ.ُٖٓ ،ُْٖ :
(ّ) جامع البياف ،جٗ.َِٖ :
(ْ) جامع البياف ،جٗ.ُُِ ،َُِ :
(ٓ) مجالس ثعمب ،جِ.ِٖٓ :
(ٔ) معاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كفتح الكصيد ،جّ.ِٖٕ :
(ٕ) جامع البياف ،جٗ ،َِٗ :كينظر :اليداية ،جّ.ُٗٗٓ :
(ٖ) معاني القرآف ،جُ ،ِٕٔ :كجامع البياف ،جٗ ،َِٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كالمدخؿ :صّّّ.
(ٗ) الدر المصكف ،جْ ،َٓٗ :كالمباب ،جٖ.ْٗ ،
(َُ) التفسير البسيط ،جٖ ،ٕٔ :كالتفسير الكبير ،جُِ.َِّ :
(ُُ) جامع البياف ،جٗ.َِٗ :
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(ُ)
أما قكلو[ :ﰝ ﰞ ][ ،ﰡ ] فإنما جاز؛ ألنيـ قالكا :يا
كقاؿ صاحب ىذا الرأم " :ك َّ

ً
أف ال يككنكا يكًقفكا في
فتمَّنكا ٍ
ليتنا ين ىرُّد في غير الحاؿ التي يكق ٍفنا فييا عمى النار ،فكاف ىكٍقفييـ في تمؾ ،ى
تمؾ الحاؿ.

ني صاح ػػب ى ػػذه المقال ػػة في قكلػ ػػو ىػ ػػذا :كلك تػػرل إذ يكًقفكا عمى الن ً
َّ
ػار فقالكا :قد يكًقفنا
ككأف ىم ٍع َّ
ّْ
كفار"(ِ).
ؼ عمييا غير يمكذبيف بآيات ربنا ،كال نا
كفارا ،فيا ليتنا ين ىرُّد إلييا فنكقى ى
عمييا يم ىكذبيف بآيات ربنا ن
كال يختمؼ عف ذلؾ ما قالو مكي ،إذ قاؿ" :كقد قيؿ :إنو منصكب عمى الظرؼ(ّ) ،كا َّف معنى
أف يكقفكا عمى غير تمؾ
أف يكقفكا كىـ غير مكذبيف؛ ألنيـ كقفكا يمكذبيف ،فتمنكا ٍ
الكالـ :أنيـ تمنكا ٍ
الحاؿ"(ْ).
كقد َّ
رد الطبرم ىذا التأكيؿ بقكلو" :كىذا تأكيؿ يدفعو ظاىر التنزيؿ ،كذلؾ قكؿ اهلل تعالى ذكره:

[ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ](ٓ) .فأخبر اهلل تعالى ذكره أنيـ في قيميـ ذلؾ ىك ىذ ىبة ،كالتكذيب ال
كلكف صاحب ىذه المقالة ُّ
يقع في التمنيَّ ،
أظف بو أنو لـ يتدبَّر التأكيؿ ،كلزـ يسنف العربية"(ٔ).
أف يككف الفعالف ينصبا عمى الصرؼ ،كمعناه الحاؿ ،كلكنو يؤيد النصب عمى
فالطبرم يرفض ٍ
الصرؼ كالفراء ،دكف أف يككف معناه الحاؿ .كيعترض عمى ىم ٍف جعؿ الكاك لمحاؿ بما نقمو الباقكلي

أف يككف [ﭚ ﰞ] معطكفنا عمى [ﰜ ]؛ َّ
ألنو يدخؿ بذلؾ
عف الجرجاني ،إذ قاؿ" :كما ال يجكز ٍ
أف يقاؿ :يا ليتنا ال ين ّْ
أف تككف الكاك لمحاؿ؛ ألنو يكجب مثؿ
كذب ،كذلؾ ال يجكز ٍ
الحتـ ،كيجرم مجرل ٍ
ذلؾ مف دخكلو في التمني ،مف حيث كانت الكاك إذا كانت لمحاؿ ربطت الجممة بما قبميا.
اكبا ،كما َّ
فإف قمت :ليتؾ تأتيني كأنت راكب ،كنت َّ
تمنيت اإلتياف"(ٕ).
ٍ
تمنيت ككنو ر ن
(ٖ)
أف تأتي بالكاك معطكفة عمى كالـ في
كالصرؼ مصطمح ككفي  ،كقد َّ
عرفو الفراء بقكلوٍ " :
َّأك ًؿ حادثة ال يستقيـ إعادتيا عمى ما يع ًطؼ عمييا ،فإذا كاف كذلؾ فيك الصرؼ ،كقكؿ الشاعر:
ال تنو عف يخم و
عار عميؾ إذا فعمت عظيـ
كتأتي مثمو
ؽ
ه
ى
(ُ) لعمو المقصكد بصاحب ىذا الرأم ىك ثعمب كما ذكرنا سابقنا.
(ِ) جامع البياف ،جٗ.َُِ :
(ّ) قاؿ محقؽ الكتاب في ىامش رقـ (ٗ)" :مطمكسة في أ .ب :الضرؼ .ج .د :الصرؼ .الصكاب ما أثبتو" .كربما المقصكد الحاؿ ،إذ قاؿ

ابف جني" :قد تيعبّْر عف الحاؿ بمفظ الظرؼ ،أال ترل َّ
أف قكلؾ :جاء زيد ضاح نكا في معنى :جاء زيد في حاؿ ضحكو ،كعمى حاؿ ضحكو،
فاستعمالؾ ىنا لفظ "في" ،ك"عمى" يؤنسؾ بالكقت كالظرفية" .ينظر :سر صناعة اإلعراب ،جِ.ْٔٓ :
(ْ) اليداية ،جّ.ُٗٗٓ :
(ٓ) سكرة األنعاـ.ِٖ/ٔ :
(ٔ) جامع البياف ،جٗ.َُِ :
(ٕ) جكاىر القرآف ،جّ.ِْٖ :
(ٖ) ينظر :األصكؿ ،جِ ،ُٖٗ :كاعراب القرآف ،جُ ،ُِٗ :كالمصطمح النحكم :صُٕٖ ،ُٖٖ ،كدراسة في النحك الككفي :صِٖٖ،

ِٖٗ ،كنسبو الجرجاني إلى البغدادييف في :المقتصد ،جِ ،َُْٕ :كقاؿ العالئي" :كذىب الككفيكف كمف تبعيـ مف البغدادييف إلى َّ
أف النصب
في ىذه األماكف بالخالؼ ،كيسمكنو الصرؼ ،كتسمى ىذه الكاك عندىـ كاك الصرؼ" .الفصكؿ المفيدة :صُِٖ.
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أال ترل أنو ال يجكز إعادة "ال" في "تأتي مثمو"؛ فمذلؾ يس ّْمي صرفنا ،إذ كاف معطكفنا كلـ يستقـ
(ُ)
أف يجتمع الفعالف بػ"الكاك"،
أف ييعاد فيو الحادث الذم قبمو"  ،كقاؿ الفراء في مكضع آخر" :كالصرؼ ٍ
ٍ
أف
أك "ثـ" ،أك "الفاء" ،أك "أك" ،كفي أكلو جحد ،أك استفياـ ،ثـ ترل ذلؾ الجحد ،أك االستفياـ
ممتنعا ٍ
ن
(ِ)

كر
يي َّ

في العطؼ فذلؾ الصرؼ"(ّ).

عما كقع مف حكـ عمى الفعؿ المعطكؼ
فحقيقة الصرؼ إ نذا" :إخراج الفعؿ الثاني المعطكؼ َّ

عميو"(ْ)؛ لذلؾ يس ّْميت ىذه الكاك التي تسبؽ الفعؿ المضارع كاك الصرؼ عند الككفييف(ٓ)"،كانما يس ّْميت
إرشادا بصرؼ الكالـ عف سننو"(ٔ) ،كالكاك حرؼ عطؼ عند البصرييف بمعنى "مع".
بذلؾ؛
ن
كقد يعبَّر عف مصطمح الصرؼ بمصطمح "الخالؼ"(ٕ) ،الذم ينتصب بعده الفعؿ المضارع إذا

سبؽ بػ"فاء السببية" ،أك "الكاك" ،أك "أك" ،كمعنى الخالؼ" :مخالفة الثاني لألكؿ مف حيث لـ يكف شري نكا
لو في المعنى ،كال معطكفنا عميو"(ٖ).
َّ
كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو :ىؿ الصرؼ كالخالؼ بمعنى كاحد عند الككفييف؟

لقد جمع أبك البركات األنبارم المصطمحيف في تعبير كاحد ،مما يجعمنا نذىب إلى أنيما عنده بمعنى

كاحد ،إذ قاؿ" :فما كاف الثاني مخالفنا لألكؿ ،كمصركفنا عنو ،صارت مخالفتو لألكؿ كمصركفنا عنو
صبا لو"(ٗ).
نا ن
كيتفؽ الباحث مع ما ذىب إليو أحد الباحثيف المحدثيف مف أنو يجب "االقتصار عمى مصطمح

نص عميو الفراء صاحب اختراع ىذا
"الصرؼ" في إعراب الفعؿ المضارع بعد الكاك ،كالفاء ،ك"أك" كما َّ

خبر لممبتدأ(ُِ)،
المصطمح"(َُ) ،كأما مصطمح "الخالؼ"(ُُ) فيقتصر إطالقو عمى :الظرؼ إذا كقع نا
نحك" :زيد أمامؾ ،كعمر كراءؾ" ،كنصب المفعكؿ معو(ُّ) ،كنصب الفعؿ المضارع الكاقع بعد الفاء
في جكاب النفي ،كاألمر ،كالنيي ،كاالستفياـ ،كالتمني ،كالعرض.

(ُ) معاني القرآف ،جُ ،ّْ :كمعاني النحك :أ .د .فاضؿ صالح السامرائي ،الناشر :شركة العاتؾ لصناعة الكتب ،القاىرة ،طُِِّْ ،ق -
ََِّـ النحك ،جّ.ِّّ :
(ِ) أم " :أف يتكرر الجحد ،كىك النفي ،أك االستفياـ في الفعؿ الثاني"  .ينظر :دراسة في النحك الككفي :صِٖٗ.
(ّ) معاني القرآف ،جُ ،ِّٓ :كينظر :جامع البياف ،جٔ.ِٗ :
(ْ) المصطمح النحكم :صُٖٖ.
(ٓ) األزىية :صِّّ ،كمغني المبيب ،جْ ،ّْٖ :كالفصكؿ المفيدة :صُِٖ ،كالنحك الكافي ،جْ.ّٕٗ :
(ٔ) مصطمحات النحك الككفي :صَُٕ
(ٕ) ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٖٔٔ :كىمع اليكامع ،جْ.ُُٕ ،ُُٔ :
(ٖ) ىمع اليكامع ،جْ.ُُٕ :
(ٗ) اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ٕٓ) ،جِ .َُٕ :كينظر :العقكؿ المفيدة :صُِٖ ،كمصطمحات النحك الككفي :صَُٗ
(َُ) مصطمحات النحك الككفي :صِٖٖ.
(ُُ) ينظر :المصطمح النحكم :صُٕٖ ،كمصطمحات النحك الككفي :صَُُ – َُّ ،كدراسة في النحك الككفي :صِٕٖ.
(ُِ) ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِِٗ :كشرح المفصؿ ،جْ.ِّّ :
(ُّ) ينظر :اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (َّ) ،جُ.ُِٔ – ُِٓ :
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كميما يكف مف أمر َّ
أف يككف
فإف العامؿ في نصب الفعؿ المضارع بعد "كاك المعية" َّ
إما ٍ
ٍّ
فأما مذىب
معنكيا ،فيك مسألة خالفية بيف البصرييف ،كالككفييف(ُ)،
لفظيا ،أك
كلكؿ منيما أدلتوَّ ،
ن
ن
)
ِ
(
فإف "الكاك" حرؼ عطؼ" ،كىي بمعنى "مع"ُّ ،
كتدؿ عمى الجمع كالمصاحبة بيف أمريف في
البصرييف
ٌ
(ّ)
أف"
أف" مضمرة
كجكبا ،كالمصدر المؤكؿ مف " ٍ
كقت كاحد"  ،كالفعؿ المضارع بعدىا منصكب بػ" ٍ
ن
َّ
متكىـ ،أك متصيَّد مف الكالـ السابؽ ،أك بمعنى آخر" :النحاة
المضمرة كالفعؿ معطكؼ عمى مصدر

سمكف العطؼ عمى المصدر المتصيَّد :العطؼ عمى المعنى
يي ُّ

(ْ)

ك ُّ
التكىـ"(ٓ) ،كال ينتصب الفعؿ بعد

الكاك إال بشرط أف يككف مخالفنا في المعنى لمفعؿ المتقدـ ،كأف تككف الكاك بمعنى الجمع.
كخالؼ مف البصرييف أبك عمر الجرمي(ٔ) ،كذىب إلى َّ
أف الكاك ىي الناصبة بنفسيا؛ ألنيا
خرجت عف باب العطؼ.

(ٕ)

َّ
احتج عميو أبك العباس محمد بف يزيد
كأما ما ذىب إليو الجرمي "فقد

َّ
احتج بو
كغيره بما

سيبكيو ،كذلؾ َّ
أف سيبكيو قاؿ" :لك كانت "الفاء" ،ك"الكاك" ،ك"أك" ينصبف ألدخمت عمييا "الفاء" ،ك"الكاك"

(ٖ)
ألف "الفاء"
لمعطؼ"  ،فمزـ الجرمي مما قالو سيبكيو ٍ
أف يقكؿ :ما أنت بصاحبي فأكرمؾ ،ك فأحدثؾ؛ ٌ
(َُ)
(ٗ)
كم ٍف تبعو إلى َّ
أف الكاك ىي
ىي الناصبة"  ،ك َّ
أما الككفيكف فالمسألة فييا رأياف  :فذىب الكسائي ى

الناصبة بنفسيا ،كيبدك َّ
أف الجرمي تبعيـ في ذلؾ ،كذىب الفراء ،كبعض الككفييف إلى إف النصب
بالصرؼ ،أك الخالؼ ،كىذا يعني َّ
أف العامؿ في النصب معنكم عمى مذىب الفراء.

كي ُّ
كم ٍف
ي
رد عمى الكسائي ى
لما
الصرؼ فإذا كاف المراد بو أنو َّ

أما مذىب الفراء في النصب عمى
تبعو بما يرَّد عمى الجرمي ،ك َّ
ص ًرؼ عف الفعمية
لـ يي ًرد فيو عطؼ الثاني عمى لفظ الفعؿ األكؿ ،ي

أف" ،كنصبكا بيا ،فيك كالـ صحيح"(ُُ) ،كأما إذا كاف العامؿ المعنكم
بأف أضمركا " ٍ
إلى معنى االسمية ٍ
المعنكم كىك الخالؼ أك الصرؼ ،فيك باطؿ؛ ألنو "لك جاز ذلؾ جاز أف تقكؿَّ " :
يدا" في قكلؾ:
إف ز ن

يدا ،لـ ينتصب بالفعؿ ،كانما عمؿ النصب فيو ككنو مفعكالن ،كذلؾ غير سديد؛ َّ
ألف ككنو
ضربت ز ن
تصكر معنى المفعكلية فيو يكجب نصبو
أف يككف "ضربت" عامالن فيو النصب ،كلك كاف ُّ
مفعكالن أكجب ٍ
(ُ) اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ٕٓ) ،جِ ،َُٖ ،َُٕ :كالتعميقة عمى المقرب :صَّْ ،ُّْ ،كالفصكؿ المفيدة :صُِٕ.ُِٖ ،
(ِ) ينظر :الكتاب ،جّ ،ٖٖ ،ْٔ – ُْ :كمعاني القرآف لألخفش ،جُ ،ّٕ – ٔٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جُ ،ُِٓ ،ُِْ :كاعراب

القرآف ،جُ.ُِٗ :
(ّ) النحك الكافي ،جْ.ّٕٔ ،ّٕٓ :
(ْ) مغني المبيب ،جٓ.َّٓ :
(ٓ) النحك الكافي ،جْ.ّٖٓ :
(ٔ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِِٖ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ِِّ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٖٔٔ :كينظر :ىمع اليكامع ،جْ.َُّ ،ُُٕ :
(ٕ) لـ أقؼ عميو .كينظر :المقضب ،جِ ،ٕ ،ٔ :جْ.ْٖ :
(ٖ) الكتاب ،جّ ،ُْ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِِٖ :كينظر :اإلنصاؼ ،جِ.َُٖ :
(ٗ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِِٗ :كينظر :شرح المفصؿ ،جْ ،ِّّ :كالتعميقة عمى المقرب :صُّْ.
(َُ) ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٖٔٔ :كينظر :ىمع اليكامع ،جْ.ُُّ ،ُُٕ ،ُُٔ :
(ُُ) شرح المفصؿ ،جْ ،ُِْ :كينظر :المقتصد ،جِ.َُْٕ :

591

سببا لعمؿ "ضربت" مف حيث أنو لك لـ ىيصمح لذلؾ لـ يقع عميو
بمعنى أنو ييعممو ،دكف أف يككف ن
متصكر فيو"(ُ) ،أم:
يد مضركب ،كزيد ضربتو مف حيث معنى المفعكلية
َّ
أف ال يقاؿ :ز ه
الفعؿ لكجب ٍ

َّ
أف "المعاني ال تعمؿ في األفعاؿ النصب ،إنما المعنى يعمؿ فييا الرفع ،كىك كقكعو مكقع االسـ كما
كاف االبتداء الذم ىك معنى عامالن في االسـ"(ِ).

ثالثًا – قراءة ابن عامر برفع [ﰝ ﰬ ] ،ونصب [ﰡ ]:
ُ -كفي رفع [ﰝ ﰬ ] ثالثة أكجو كما في قراءة الرفع في الفعميف(ّ):
أف يكػػكف معطكفنػػا عمى [ﰜ ]  ،فيكػػكف الفعػ ػػؿ [ﰝ ﰬ ] داخالن في التمني ،فيك ػػكف في
أحدهــاٍ :
أف ال يكذبكا"(ْ).
أف ييردكا ،ك ٍ
المعنى كالنصب" ،فكأنيـ تمنكا ٍ

أف يككف عمى القطع كاالستئناؼ ،فعمى ىذا ال يدخؿ الفعؿ [ﰝ ﰬ ] في التمني ،كالتقدير:
الثانيٍ :
"يا ليتنا ُّ
كنحف ال نكذب بآيات ربنا"(ٓ) ،أم :أنو يخبر عمى الثبات عمى ترؾ التكذيب ،كالمعنى" :ال
نرد
ي

نكذب رددنا أك لـ نرد"(ٔ) ،أك بمعنىَّ " :أنا إ ٍف رددنا غير مكذبيف نكف مف المؤمنيف"(ٕ).
أف تككف الكاك كاك الحاؿ ،كالمضارع [ﰝ ﰬ ] خبر مبتدأ مضمر ،كالجممة االسمية في
الثالثٍ :

محؿ نصب عمى الحاؿ مف الضمير المستكف في [ﰜ ](ٖ) ،فعمى ىذا يككف الفعؿ [ﰝ ﰬ ]

داخالن تحت حكـ التمني.

أيضا – كما في قراءة النصب في الفعميف(ٗ):
ِ -كفي نصب [ﰡ ] كجياف – ن

أحدهما :أف يككف جك نابا لمتمني(َُ) ،فعمى ىذا يككف الفعؿ [ﰡ ] داخالن في التمني(ُُ) ،عمى إرادة
الجمع بينو كبيف ما قبمو(ُِ).

(ُ) المقتصد ،جِ ،َُٕٓ ،َُْٕ :كينظر :اإلنصاؼ ،جِ.َُٖ :
(ِ) شرح المفصؿ ،جْ ،ُِْ :كينظر :سر صناعة اإلعراب ،جُ.ِٕٔ ،ِٕٓ :
(ّ) الدر المصكف ،جْ.َٓٗ :
(ْ) إعراب القرآف لمنحاس ،جِ ،ِٔ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِٗٓ ،ِْٗ :كحجة القراءات :صِْٓ ،ك مشكؿ إعراب القرآف ،جُ،ِٖٖ :
كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٕٖ :كالمكضح ،جُ ،ْْٔ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالكتاب الفريد،
جِ ،ٓٔٗ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ْٖٓ :كالمقاصد الشافية ،جٔ.ٖٔ :
(ٓ) إعراب القرآف ،جِ ،ِٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالفصكؿ المفيدة :صِِْ.
(ٔ) ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،ِٗٓ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٖ :كالكشؼ ،جُ.ِْٗ ،ِْٖ :
(ٕ) التفسير الكبير ،جُِ.َِّ :
(ٖ) الكتاب الفريد ،جِ.ٓٔٗ :
(ٗ) الدر المصكف ،جْ.َٓٗ :
(َُ) إعراب القرآف ،جِ ،ِٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :كالمكضح ،جُ ،ْْٔ :كفتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كالكتاب الفريد ،جِ،ٓٔٗ :
كالمقاصد الشافية ،جٔ.ٖٔ :
(ُُ) مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٖ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٕٖ :كالبياف ،جُ.ُّٖ :
(ُِ) الفصكؿ المفيدة :صِْْ.
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منصكبا عمى الصرؼ ،كىذا عمى رأم الككفييف،
أف تككف الكاك كاك الصرؼ ،كالفعؿ [ﰡ ]
واآلخرٍ :
ن
أك أف يككف نصب عمى الصرؼ ،كمعناه الحاؿ.

كبناء عمى ما تقدـ ،قاؿ السميف الحمبي" :إذا جعمنا [ﰝ ﰬ ] معطكفنا عمى[ﰜ ] ،أك
ن
أف يككف الفعؿ المنصكب [ﰡ ] ،مف تماـ قكلو[ :ﰜ ] ،أم :تمنكا الرد مع
حاالن منو يحتمؿ ٍ
ككنيـ مف المؤمنيف(ُ).

أيضا ،كلكف عمى سبيؿ االعت ارض ،كيحتمؿ
كأما إذا جعمنا [ﰝ ﰬ ] مستأنفنا فيجكز ذلؾ ن
أف يككف مف تماـ [ﰝ ﰬ ] ،أم :ال يككف منا تكذيب مع ككننا مف المؤمنيف ،كيككف قكلو[ :ﰝ
و
حينئذ عمى حالو ،أعني مف احتمالو العطؼ عمى [ﰜ ] ،أك الحالية ،أك االستئناؼ ،كال
ﰬ]
و
حينئذ – دخكؿ ككنيـ مع المؤمنيف في التمني ،كخركجو منو بما قررتو لؾ"(ِ) ،أك كما قاؿ
يخفى –

الشياب الخفاجي" :كنصب الثاني عمى الجكابية بالنظر إلى المجمكع أك إلى الثاني ،كعدـ التكذيب
باآليات مغاير لإليماف كالتصديؽ ،فمـ يتحدا"(ّ).

الداللة:

أوالً – قراءة الرفع في الفعمين:
َّ
تقدـ َّ
أف ىذه القراءة قد يخّْرجت عمى ثالثة أكجو ،كىي :العطؼ ،كالقطع كاالستئناؼ ،كالحاؿ،
كلكف ال تسمـ ىذه الكجكه مف االعتراضات مف حيث المعنى.
كالمعنى عمى العطؼ كما نقمنا ذلؾ عف العمماء" :يا ليتنا ينرُّد ،ك يا ليتنا ال ّْ
نكذب بآيات ربنا،
ى
ك يا ليتنا نككف مف المؤمنيف"(ْ) ،فعمى ىذا المعنى يككف الفعالف داخميف في التمني دخكؿ [ﰜ ]،
كبذلؾ يككف الكفار قد تمنَّكا ثالثة أشياءُّ " :
الرد إلى دار الدنيا ،كعدـ تكذيبيـ بآيات ربيـ ،كككنيـ مف

المؤمنيف"(ٓ)" ،كأنيـ َّ
تمنكا الرد كالتكفيؽ لمتصديؽ"(ٔ).

كعطؼ الفعميف ىنا" :لعدـ قصد إرادة الجمع ،بؿ تمنَّكا كؿ ك و
احد عمى حدتو"(ٕ).

(ُ) بتصرؼ في كالـ السميف بالتقديـ كالتأخير ،اقتضتو الضركرة.
(ِ) الدر المصكف ،جْ ،َٓٗ :كالمباب ،جٖ ،ٗٓ ،ْٗ :كالفتكحات اإلليية ،جِ.ُِ ،َِ :
(ّ) عناية القاضي ،جْ ،ْْ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٗ :
(ْ) ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،ِّٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ.ْٕ :
(ٓ) مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ ،ِْٕ :كاليداية ،جّ ،ُْٗٗ :كالبياف ،جُ ،ُّٖ :كالتفسير الكبير ،جُِ:
َُِ ،كالكتاب الفريد ،جِ ،ٓٔٗ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ ،َْٖ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٓ :كالمباب ،جٖ ،َٗ :كفتح القدير،
جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ.ُِْ :
(ٔ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كحجة القراءات :صِْٓ ،كالكتاب المختار ،جُ ،َِٓ :كينظر:
الحجة البف خالكيو :صُّٖ ،كفتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كابراز المعاني :صّْٗ.
(ٕ) الفصكؿ المفيدة :صِِٓ.
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كالمعنى عمى الحاؿ – كما نقمنا عف العمماء " :-يا ليتنا ينرُّد غير م ّْ
كذبيف ككائنيف مف
ى
ي
المؤمنيف"(ُ) ،كىك كالكجو السابؽ في العطؼ ،كيككف الفعالف داخميف في التمني.

قاؿ السميف الحمبي" :كقد استشكؿ الناس ىذيف الكجييفَّ :
بأف التمني إنشاء ،كاإلنشاء ال يدخمو

الصدؽ ،كال الكػػذب ،كانما يدخالف في اإلخبػػار(ِ) ،كى ػػذا ق ػػد دخمو الكذب لقكل ػػو تع ػػالى[ :ﭠ
ﭡ](ّ)"(ْ) ،كقد أجاب العمماء عف ذلؾ بثالثة أكجو:
أحدها :ما نقمو مكي عف أبي إسحاؽ أنو أجاز أف يككف التمني داخالن في الخبر" ،قاؿَّ :
ألف الرجؿ

الفاسؽ يقكؿ" :ليتني في الجنة" ،فيقاؿ لو :كذبت ،لك أردت ذلؾ التقيت اهلل"(ٓ).
ً
كقاؿ الزمخشرم" :ىذا ٍّ
أف يتعمَّؽ بو التكذيب ،كما يقكؿ
تمف قد
َّ
تضمف معنى الع ىدة ،فجاز ٍ
يح ًس يف إليؾ ،كأكافئؾ عمى صنيعؾ ،فيذا يم ٍّ
تمف في معنى الكاعد ،فمك
الرجؿ :ليت اهلل يرزقني ماالن فأ ٍ
ً
إف رزقني اهلل ماالن كافأتؾ عمى
رزؽ ماالن كلـ يي ٍحس ٍف إلى صاحبو كلـ يكاف ٍئو ىك ىذب ،كأنو قاؿٍ :

اإلحساف"(ٔ).

كخالصة كالموَّ :
أف التمني دخمو معنى الكعد.

كليس ببعيد ما ذكره ابف عطية عف كالـ الزمخشرم ،كىك " َّ
أف المتمني إذا كانت سجيتو

أف ىم ٍف َّ
كطريقتو مخالفة لما َّ
ُّ
تجكز ،كذلؾ َّ
شيئا
تمنى ،بعيدة منو،
أف يقاؿ :كذبت عمى ّْ
تمنى ن
يصح ٍ
ّْ
إخبار َّ
أف تمؾ األمنية تصمح لو ،كيصمح ليا ،فيقع التكذيب في ذلؾ اإلخبار الذم
نا
يتضمف
فتمنيو
َّ

أف يقكؿ رج هؿ شر هير :ليتني ُّ
أف ييقاؿ ليذا
َّ
أحج ك ي
أجاىد كأقكـ الميؿ ،فجائز ٍ
يتضمنو التمني ،كمثاؿ ذلؾ ٍ
كذبت ،أم :أنت ال تصمح ليذا ،كال يصمح لؾ"(ٕ).
تجكز:
عمى ُّ
ى

إخبار مف اهلل أف سجيَّة ىؤالء الكفار ىي الكذب،
نا
الثاني" :أف يككف قكلو تعالى[ :ﭠ ﭡ]
خبار عف حاليـ في الدنيا ال تعمُّؽ لو بمتعمؽ الدنيا"(ٖ)" ،فمـ يدخؿ الكذب في
فيككف ذلؾ حكاية كا نا
التمني ،كىذاف الجكاب كاضحاف ،كثانييما أكضح"(ٗ).
(ُ) الكشاؼ ،جِ.ِّٓ :
(ِ) ينظر :جامع البياف ،جٗ ،َُِ ،َِٗ :كالحجة لمفارسي ،جّ ،ِْٗ ،ِّٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ،ِٖٕ :
كاليداية ،جّ ،ُٗٗٓ :كشرح اليداية ،جِ ،ِٕٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ ،َْٗ :كفتح القدير ،جِ ،ُّٓ :كفتح البياف ،جْ،ُِْ :
كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جٖ.ِِٕ :
(ّ) سكرة األنعاـ.ِٖ/ٔ :
(ْ) الدر المصكف ،جْ ،ٖٓٓ :كالمباب ،جٖ.ُٗ :
(ٓ) اليداية ،جّ.ُٗٗٓ :
(ٔ) الكشاؼ ،ج ،ّّٔ :كالكتاب الفريد ،جِ ،َٕٓ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٓٓ :كالمباب ،جٖ ،ُٗ :كينظر :التفسير الكبير ،جُِ،َِِ :
كالبحر المحيط ،جْ ،َُٕ :كاإلتقاف ،جّ.ِْٓ :
(ٕ) المحرر الكجيز ،جّ ،ِّْ :كينظر :البحر المحيط ،جْ.َُٕ :
(ٖ) البحر المحيط ،جْ ،َُٕ ،َُٔ :كينظر :المحرر الكجيز ،جّ.ِّْ :
(ٗ) الدر المصكف ،جْ ،ٖٓٔ :كالمباب ،جٖ.ُٗ :
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الثالث :ال ييسمّْـ بعض العمماء " َّ
م ذلؾ إلى عيسى ابف
أف التمني ال يدخمو الصدؽ كال الكذب ،ي
كع ًز ى
عمر"(ُ) ،ككنا قد نقمنا مذىبو في ىذه المسألة(ِ) ،عند تكجيو القراءة عمى العطؼ ،حيث ق أر برفع
الفعميف ،فال داعي لمتكرار.

كقد أجاز سعد الديف التفتازاني
(ْ)

كتابعو عمى ذلؾ اإليجي

(ّ)

(تَٓٗق).

(تّٕٗق) عطؼ الخبر عمى اإلنشاء إذا اقتضاه المقاـ،

الرد ،كضمنكا أنيـ ال يي ّْ
كالمعنى عمى القطع كاالستئناؼ – عند الزجاج " :-أنيـ تمنَّكا َّ
كذبكف،
رد ،كنحف ال ين ّْ
كذب بآيات ربنا يرًددنا أـ لف ين َّ
المعنى :ليتنا ين ُّ
رد ،كنككف مف المؤمنيف ،أم :قد عاينا
ي
كشاىدنا ما ال ين ّْ
أبدا"(ٓ) ،فعمى ىذا المعنى يككف الكفار قد "تمنُّكا َّ
الرد ،كأخبركا أنيـ ال
كذب معو ن
يكذبكف ،كيككنكف مف المؤمنيف"(ٔ) " ،يرُّدكا أك لـ ييردكا"(ٕ) ،كالمعنى – عنػػد الطبرم " :-يػػا ليتنا ين ىرُّد،
كلسنػػا ين ّْ
إف يرًددنػػا ،كل يكَّنا نكػػكف م ػف المؤمنيف"(ٖ) ،كقاؿ أبك عمي" :الرفع عندم في
كذب بآيػػات ربنا ٍ

[ﰡ ﰢ ﰣ] عمى قكلؾ" :دعني كال أعكد" ،كأنو أقكل منو في الكجو األكؿ (أم :العطؼ) ،كذلؾ
الرد ،كقد َّ
أنيـ عمى ىذا التأكيؿ :إنما يتمنَّكف َّ
لما ظير ليـ مف أعالـ
صدقكا بآيات اهلل ،كاإليماف بو َّ

القيامة ،كاآليات التي ترتفع معيا ُّ
الشبو ،منيـ يتمنَّكف َّ
كي ٍج يركف أنيـ ال يكذبكف ألبتة ،كليس
الرد ،ى
يتمنكف َّ
أف ال يكذبكا ،إنما َّ
َّ
الرد كالرجكع فقط"(ٗ).
أف يعرفكا اآليات ك ٍ
يتمنكف ٍ

كالرفع عمى القطع كاالستئناؼ ىك الراجح عند العمماء ،كما يتَّضح عند التكجيو النحكم ،حتى

قاؿ أحد نحكيي الككفة كما نقؿ عنو الطبرم قكلو" :ال ُّ
أحب النصب في ىذا؛ ألنو ليس ٍّ
بتمف منيـ،

أف اهلل تعالى قد َّ
إنما ىك خبر أخبركا بو عف أنفسيـ ،أال ترل َّ
كذبيـ فقاؿ [ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ]

(َُ)

كانما يككف التكذيب لمخبر ال لمتمني"(ُُ).

(ُ) الدر المصكف ،جْ ،ٖٓٔ :كالمباب ،جٖ.ُٗ :
(ِ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ ،ِّٗ :كشرح المفصؿ ،جْ.ِّٖ :
(ّ) تفسير المظيرم ،جّ.ِّٓ :
(ْ ) جامع البياف في تفسير القرآف ،محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل اإليجي (تَٓٗىػ) ،كمطبكع بيامشو :حاشية محمد بف عبد
نكم (تُِٔٗىػ) ،تحقيؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْْ ،ىػ ََِْ -ـ ،جُ.ِِٓ :
اهلل الغز ٌ
(ٓ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،ِّٗ :كمعاني القراءات ،جُ ،ّْٗ :كحجة القراءات ،ِْٓ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ْٕ :كمفاتيح األغاني،
ؽِ ،ُٓٗ :ك ازد المسير ،جّ ،ِِ :كالتفسير الكبير ،جُِ ،َِِ :كابراز المعاني.ّْٗ :
(ٔ) معاني القرآف لألخفش ،جُ ،ِٕٗ :كينظر :جامع البياف ،جٗ ،َِٗ :كاليداية ،جّ.ُْٗٗ :
(ٕ) المسائؿ المنثكرة :صُٕٓ ،كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ِٖٕ :
(ٖ) جامع البياف ،جٗ.َُِ ،َِٖ :
)ٗ( التعميقة ،جِ.ُِٔ :
(َُ) سكرة األنعاـ.ِٖ/ٔ :
(ُُ) جامع البياف ،جٗ ،َِٗ :كينظر :اليداية ،جّ.ُٗٗٓ :
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كقد استيًد َّؿ عمى أنو خبر ،أك عمى خركجو مف التمني بقكلو تعالى[ :ﭠﭡ].

كىذا الكجو كا ٍف كاف قد ذكره العمماء كرجَّحكه(ُ) عمى العطؼ ،أك اختاركه كحده(ِ) ،إالَّ َّ
أف
أف الكذب ال يجكز كقكعو في اآلخرة"(ّ) ،فكيؼ ك ً
بعض "أىؿ النظر يذىبكف إلى َّ
صفكا بأنيـ كاذبكف
ي
في اآلخرة في قكليـ[ :ﰝ ﰞ ][ ،ﰡ ](ْ)؟ كقد أيجيب عنو بأربعة أكجو ،كىي:
أحدها :كىذا الكجو ذكره أبك عمي الفارسي ،حيث ذىب إلى َّ
أف "تأكيؿ قكلو[ :ﭠ ﭡ] عمى
تقدير :إنيـ لكاذبكف في الدنيا في تكذيبيـ الرسؿ ،كانكارىـ البعث ،كيككف قكلو[ :ﭠ ﭡ]
حكاية لمحاؿ التي كانكا عمييا في الدنيا ،كما َّ
أف قكلو[ :ﮗ ﮘ ﮙ]

(ٓ)

الماضية ،ككما َّ
أف قكلو[ :ﮛ ﮜ ﮝﮞ]

(ٔ)

حكاية لمحاؿ

حكاية لمحاؿ اآلتية"(ٕ).

الثاني" :قد أجاز أبك عمرك كغيره كقكع التكذيب ليـ في اآلخرة؛ ألنيـ َّادعكا أنيـ لك رُّدكا لـ يي ّْ
كذبكا
ي
بآي ػػات اهلل ،كأنيـ يؤمن ػػكف ،فعمـ اهلل م ػػا ال يكػػكف لػػك ك ػػاف كي ػػؼ ك ػػاف يك ػػكف ،كأنيػـ لػك يرُّدكا لـ يؤمنكا،
(ٖ)
َّ
كيؤيػد ىذا الرأم َّ
أف التكذيب يقع في اآلخرة قكلو
كلكذبكا بآيات اهلل؛ فأكذبيـ اهلل في دعكاىـ"  ،ي
تعالى(ٗ)[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ]

(َُ)

بعد قكلو تعالى[ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴](ُُ) ،كقكلو تعالى:

[ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ](ُِ).
ذميـ بالكذب الذم ىك عادتيـ كشأنيـ في قكلو:
الثالث" :قيؿ معناه[ :ﭠ ﭡ] ،استأنؼ َّ
[ﰄﰅ](ُّ) ،كانتيى الكالـ عند قكلو(ُْ)[ :ﭝ ﭞ ﭟ ]"(ُٓ).
(ُ) اليداية ،جّ ،ُْٗٗ :كالتفسير البسيط ،جٖ ،ٕٓ :كالتفسير الكبير ،جُِ.َِِ :
(ِ) معاني القرآف لمفراء ،جُ ،ِٕٔ :كمعاني القرآف لألخفش ،جُ ،ِٕٗ :كجامع البياف ،جٗ ،َُِ :كمعاني القرآف الكريـ ،جِ،ِِْ :
كاعراب القراءات ،جُ ،ُْٓ :كبحر العمكـ ،جُ ،َْٖ :كالكشؼ كالبياف ،جْ ،ُِْ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ.ُّٕ :
(ّ) الحجة لمفارسي ،جّ ،ِْٗ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ِٖٕ :
(ْ) الدر المصكف ،جْ.ٖٕٓ :
(ٓ) سكرة الكيؼ.ُٖ/ُٖ :
(ٔ) سكرة النحؿ.ُِْ/ُٔ :
(ٕ) الحجة ،جّ ،ِْٗ :كينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٕٓ :كالمباب ،جٖ.ِٗ :
(ٖ) مشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ِٖٕ :كالكشؼ ،جُ ،ِْٖ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٕٓ :كالمباب ،جٖ.ِٗ :
(ٗ) ينظر :القراءات القرآنية مف الكجية البالغية :صْٕ ،ْٖ ،كالكجكه البالغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صَٔٓ.
(َُ) سكرة األنعاـ.ِْ/ٔ :
(ُُ) سكرة األنعاـ.ِّ/ٔ :
(ُِ) سكرة المجادلة.ُٖ/ٖٓ :
(ُّ) سكرة األنعاـ.ِٓ/ٔ :
(ُْ) سكرة األنعاـ.ِٖ/ٔ :
(ُٓ) فتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كينظر :إبراز المعاني :صّْٗ ،كالدر المصكف ،جْ ،ٖٕٓ :كالمباب ،جٖ ،ِٗ :كاإلتقاف ،جّ.ِْٓ :

598

صممكا في تمؾ الحاؿ ،عمى أنيـ لك يرُّدكا لى ىما عادكا إلى الكفر لً ىما
أف يككف الكفار " َّ
الرابع :يجكز ٍ
شاىدكه ،كأخبر اهلل – تعالى – َّ
أف قكليـ في تمؾ الحاؿ[ :ﰝ ﰞ ] ،كا ٍف كاف عف اعتقاد كتصميـ؛

إال أنو يتغيَّر عمى تقدير الرد ،كيقع العكيد فيصير قكليـ" :كال ّْ
كذبا ،كما يقكؿ المص إذا شاىد
نكذب ن
ىٍ
(ُ)
كاذبا"  ،كىذا
العقكبة :ال
ي
كيخبًير عف اعتقاده ،ثـ يعكد فيككف ن
أعكد ،كىك يعتقد ذلؾ عند ألـ العقكبة ،ي
الجكاب قريب مما قالو أبك عمي الفارسي.
ثانيا – قراءة النصب في الفعمين:
ً
ُّ
تقَّدـ َّ
كتدؿ
أف الكاك – في ىذه القراءة – حرؼ عطؼ ،كىي كاك المعية ،التي بمعنى"مع"،
كجكبا ،كالمصدر المؤكؿ مف
بأف المضمرة
عمى الجمع كالمصاحبة ،كالفعؿ المضارع بعدىا منصكب ٍ
ن
َّ
متكىـ أك متصيَّد مف الجممة السابقة ،كىذا عمى رأم
أف كالفعؿ المضارع معطكؼ عمى مصدر
ٍ

البصرييف ،كىك الرأم الراجح.

كقد كجو األخفش المعنى عمى العطؼ بقكلو" :فكأنيـ قد تمنكا أال يكذبكا ،كىذا – كاهلل أعمـ –

ال يككف؛ ألنيـ لـ يتمنكا اإليماف ،إنما تمنكا الرد ،كأخبركا أنيـ ال يكذبكف ،كيككنكف مف المؤمنيف"(ِ)،
أك كما نقؿ ابف جنى ىذا المعنى عف األخفش" :إنيـ إنما تمنكا الرد ،كلـ يتمنكا ترؾ التكذيب ،بؿ

ضمنكه كأكجبكه عمى أنفسيـ مع الرد"

(ّ)

(ٓ)
(ْ)
ّْ
إف يرددنا لـ
أم ٍ :
ككنا قد نقمنا المعنى عف الزجاج  ،كىك" :ليت َّردنا كقع ك ٍ
أف ال ينكذبٍ ،
ين ّْ
كقدر المعنى" :يا ليتنا يككف لنا ّّ
كضكحا مف الزجاج(ٕ)َّ ،
رد
كذب"(ٔ) ،كقد كاف أبك عمي الفارسي أكثر
ن

كانتفاء لمتكذيب ،كككف مف المؤمنيف"(ٖ) ،أك كما َّ
قدره السيرافي" :يا ليتنا يجتمع لنا الرد ،كعدـ التكذيب،

كالككف مف المؤمنيف"(ٗ).

كبيذا نككف قد تخمَّصنا مف دغدغة جكاب التمني ،التي أثارىا أبك حياف َّ
ضد الزمخشرم.

(ُ) فتح الكصيد ،جّ ،ّٖٕ :كالدر المصكف ،جْ ،ٖٕٓ :كالمباب ،جٖ.ِٗ :
(ِ) معاني القرآف ،جُ ،ِٕٗ :كينظر :جامع البياف ،جٗ.َِٗ :
(ّ) الخاطريات ،أبك الفتح عثماف بف جني (تّّٗىػ) ،تحقيؽ :عمي ذك الفقار شاكر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طَُُْٖ ،ىػ -
ُٖٖٗـ :صُّّ ،كينظر :المحتسب ،جُ.ّْٔ :
أعكد تركتني أك لـ تتركني"  .كىذا ما قالو سيبكيو في الرفع،
أعكد ،أم :كال
(ْ) بني الزجاج ىذا المعنى عمى ما مثَّؿ بو سيبكيو" :دعني كال
ي
ي
يعكد .ينظر :الكتاب ،جّ .ْْ :كنسب
أف ال ى
كىك المعنى عمى االستئناؼ ،فإذا نصبت في المثاؿ السابؽ يككف قد سأؿ أف يجتمع لو الترؾ ك ٍ
إف رًددنا لـ ين ّْ
ّْ
كذب" .معاني القرآف
ىذا المعنى النحاس إلى سيبكيو ،كىك" :يا ليتنا كقع لنا الرد ك ٍ
أف ال نكذب" .قاؿ أبك إسحاؽ :كفيو معنى ٍ :ي

الكريـ ،جِ ،ُِْ :كينظر :اليداية ،جّ.ُْٗٗ ،ُّٗٗ :

(ٓ) ينظر :جامع البياف ،جٗ ،ُُِ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٔ.َْٗ :
(ٔ) معاني القرآف كاعرابو ،جِ ،َْ :كحجة القراءات :صِْٓ .كالتفسير البسيط ،جٖ.ٕٔ ،ٕٓ :
(ٕ) قاؿ الكاحدم" :كشرح أبك عمي كالـ أبي إسحاؽ في ىذه القراءة "...ينظر :التفسير البسيط ،جٖ ،ٕٕ :كما نقمناه عف الزجاج ،كالفارسي
عند التكجيو النحكم ليذه القراءة.
(ٖ) الحجة ،جّ.ِْٗ :
(ٗ) شرح كتاب سيبكيو ،جّ.ِّٗ :
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(ُ)

كحده

أف كؿ ك و
احد َّ
كبناء عمى المعنى السابؽ يككف الكفار قد َّ
تمنكا الجمع بيف ىذه األمكر ،ال َّ
متمنى
ن
كما في قراءة الرفع في العطؼ.

ّْ
ارد ىنا(ِ)،
كاإلشكاؿ
المتقدـ في قراءة الرفع عمى العطؼ ،كىك إدخاؿ التكذيب عمى التمني ك ه

كىك السؤاؿ السابؽ :كيؼ أكذبيـ اهلل ،فقاؿ[ :ﭠﭡ] ،كالتمني ال يدخمو الكذب؟

كقد َّ
تقدـ جكاب ذلؾ ،كيضاؼ إليو ما قالو أبك بكر بف األنبارم ،كىك َّ
أف" :أكذبيـ في معنى
تمنييـ رجع إلى معنى" :نحف ال نكذب إذا يرددنا" ،فغمَّب – َّ
التمني؛ َّ
عز كجؿ – تأكيؿ الكالـ،
ألف ٌ
َّ
َّ
فأكذبيـ كلـ يستعمؿ لفظ التمني؛ َّ
أتصدؽ بالماؿ
ؽ بو ،يريد أنا
ألف القائؿ إذا قاؿ :ليت لي ماالن
فأتصد ى
َّ
فألف الكالـ راجع عمى معنى
إذا كجدتو كقدرت عميو ،فمتى كذب أك صدؽ في حاؿ التمني؛

(ّ)
أما اعتراض بعض العمماء عمى الزمخشرم مف معنى الجزائية فقد أيجيب عنو سابقنا ،كأنو
اإلخبار"  ،ك َّ
إف رددنا لـ ين ّْ
كذب"" ،كا ٍف كاف
سار عمى ىدل مف قبمو في استخدامو جكاب التمني ،كذلؾ في قكلوٍ " :
أف َّ
سببا لعدـ تكذيبيـ ،فقد قيؿ عميوَّ :
كجيو ما ين ًقؿ عنو َّ
إف السببية يكفي ككنيا في
ردىـ ال يككف ن
أف مجرد الرد ال يصمح لذلؾ ،فال َّ
َّ
كرَّد َّ
بأف ييراد
زعميـ؛
بد مف العناية ٍ
ليصح النصب عمى الجزائية ،ي

الرد الكائف بعدما ألجأىـ إلى ذلؾ ،إذ قد انكشفت ليـ حقائؽ األشياء"(ْ).

ثالثًا – قراءة ابن عامر برفع [ﰝ ﰬ] ،ونصب [ﰡ ]:

أف يككنكا مف المؤمنيف ،كأخبركا أنيـ ال ّْ
المعنى" :أنيـ تمنَّكا َّ
إف يرُّدكا
يكذبكف بآيات ربيـ ٍ
الرد ،ك ٍ
إلى الدنيا"(ٓ).
في ػػذه القراءة تحتم ػػؿ َّ
أف ابف عػػامر أدخػػؿ [ﰝ ﰬ] في التمني ،كم ػػا في قراءة الرف ػػع السابق ػػة،
[ﰡ ] داخ هؿ في التمني كما في قراءة النصب ،كيحتمؿ أنو أراد اإلخبار في [ﰝ ﰬ] ،كأدخؿ
[ﰡ ] في التمني(ٔ).
ّ -قال تعالى[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ](ٕ).
القراءة :ق أر الكسائيَ [ :لت َُز ُ
ول ] بفتح الالـ األكلى ،كضـ الثانية ،كق أر الباقكف[ :ﮐ ] بكسر الالـ
األكلى ،كنصب الثانية(ٖ).
(ُ) ينظر :البحر المحيط ،جْ ،َُٔ :كالفصكؿ المفيدة.ِِْ ،ُِٔ :
(ِ) الدر المصكف ،جْ.ٖٖٓ :
(ّ) التفسير البسيط ،جٖ ،ٕٕ :كينظر :الدر المصكف ،جْ ،ٖٖٓ :كالمباب ،جٖ.ّٗ :
(ْ) عناية القاضي ،جْ ،ْْ :كركح المعاني ،جٕ.ُِٖ :
(ٓ) جامع البياف ،جٗ ،َِٖ :كاليداية ،جّ ،ُٕٗٗ :كالكشؼ كالبياف ،جْ ،ُِْ :كمعالـ التنزيؿ ،جّ ،ُّٕ :كفتح الرحمف ،جِ.ّٖٕ :
(ٔ) ينظر :الحجة لمفارسي ،جّ ،ِٗٓ ،ِْٗ :ك التفسير البسيط ،جٖ.ٕٖ :
(ٕ) سكرة إبراىيـ.ْٔ/ُْ :
طيبة النشر ،جِ ،َْٔ ،َْٓ :كاإلتحاؼ ،جِ ،ُُٕ :كالبدكر الزاىرة :صُٕٗ.
(ٖ) سراج القارئ :صِِٔ ،كالنشر ،جِ ،ََّ :كشرح ٌ
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التوجيه النحوي:

أوًال – قراءة الجمهور:

يترتب عمى ىذه القراءة اختالؼ النحاة في إعراب [ﰁ ] ،كفييا ثالثة أكجو(ُ):

أحدهاَّ :
أف [ﰁ] نافية بمعنى "ما" ،كالتقدير" :كما كاف مكرىـ لتزكؿ منو الجباؿ"(ِ) ،كالالـ الـ
الجحكد(ّ)؛ ألنيا بعد ككف منفي ،كجيء بيا لتأكيد النفي(ْ) ،ك[تزول ] فعؿ مضارع منصكب
(ٓ)
أف" كالفعؿ مجركر بالـ الجحكد ،كشبو الجممة مف
أف" مضمرة كجكبان  ،كالمصدر المؤكؿ مف " ٍ
بػ" ٍ
مسكل
الجار كالمجركر متعمّْقاف بمحذكؼ خبر كاف(ٔ) ،تقديره – عند الزمخشرم " : -كا ٍف كاف مكرىـ
ِّ
إلزالة الجباؿ ِّ
صالحا لزكاؿ الجباؿ منو"(ٖ).
معدا لذلؾ"(ٕ) ،أك" :كا ٍف كاف مكرىـ
ن

كذىب الباقكلي إلى َّ
أف [ ﮎ] تامة ،كالتقدير" :كا ٍف كقع مكرىـ لزكاؿ أمر النبي – صمى

اهلل عميو كسمـ – كآلو ،فعبَّر عف أمر النبي – عميو السالـ – بالجباؿ ،لعظـ شأنو"(ٗ) ،فعمى ذلؾ يككف

أف" المضمرة كالفعؿ مجركر بالالـ ،كشبو الجممة مف الجار كالمجركر متعمقاف بػ
المصدر المؤكؿ مف " ٍ
(ُِ)
(ُُ)
(َُ)
كجكز ذل ػػؾ
[ ﮎ] التامة ،كتابعو عمى ذلؾ أبك البركات األنبارم  ،كالنسفي  ،كالمظيرم ؛ َّ
أيضػا – العكبرم(ُّ) ،كالمنتج ػػب اليمذاني(ُْ) ،كأبك حي ػػاف(ُٓ) ،كالسمي ػػف الحمبي(ُٔ).
– ن

(ُ) ينظر :الدر المصكف ،جٕ ،ُِٔ :كالمباب ،جُُ ،ُِْ :كعناية القاضي ،جٓ ،ِٕٕ :كركح المعاني :جُّ.ُِٓ ،َِٓ :
(ِ) مجاز القرآف ،جُ ،ّْٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٔٔ :كالحجة لمفارسي ،جٓ.ُّ :
كجكبا بعدىا ،كالمصدر المؤكؿ
(ّ ) ذىب البصريكف إلى أنيا حرؼ جر داخؿ في المفظ عمى الفعؿ المضارع ،كالفعؿ منصكب بػ"أف" مضمرة
ن
أف" كالفعؿ مجركر بيا ،كىي متعمّْقة بخبر" كاف" المحذكؼ؛ كأما الككفيكف فذىبكا إلى أنيا الـ زائدة لمتككيد ناصبة لمفعؿ المضارع بنفسيا،
مف " ٍ
كالجممة الفعمية خبر" كاف" .ينظر :الكتاب ،جّ ،ٕ :كالمقتضب ،جِ ،ٕ :كالمسائؿ المنثكرة ،ُِٓ ،ُُٓ :كاإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ِٖ)،

جِ ،َُْ – ُّٕ :كشرح التسييؿ ،جْ ،ِّ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُُٔٔ ،ُٔٓٗ – ُٔٓٔ :كمغني المبيب ،جّ،ُٔٔ – ُْٔ :
كالمساعد ،جّ ،ٕٗ – ٕٕ :كتمييد القكاعد ،جٖ ،ُْٕٕ – ُّْٕ ،ُُْٕ ،َُْٕ :كىمع اليكامع ،جْ.َُُ – َُٖ :
(ْ) الكتاب الفريد ،جْ.ُْٔ :
(ٓ) مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.َْْ :
(ٔ) إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جْ.ُٔٔ :
(ٕ) الكشاؼ ،جّ.ِّٗ :
(ٖ) تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُْ.ُْٔ :
(ٗ) كشؼ المشكالت ،جِ.َُ :
(َُ) البياف ،جِ.ِٔ :
(ُُ) مدارؾ التنزيؿ ،جِ.ُٕٗ :
(ُِ) تفسير المظيرم ،جٓ.ُْٔ :
(ُّ) التبياف ،جِ.ّْٕ :
(ُْ) الكتاب الفريد ،جْ.ْٕ :
(ُٓ) البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كحاشية الشمني ،جِ ،َّ :كذكر أبك حياف أنو قكؿ جماعة.
(ُٔ) الدر المصكف ،جٕ.ُِٔ :

115

ك َّ
استدؿ الفراء

(ُ)

عمى َّ
أف [ﰁ ] نافية بمعنى "ما" في ىذه القراءة بقراءة عبد اهلل ابف مسعكد:

َّ
كلكف ىذه القراءة الشاذة تتعارض مع ما ركم عف ابف مسعكد في قراءتو
"كما كاف مكرىـ"(ِ)،

كاد مكرىـ لىتزك يؿ منو الجباؿ"(ّ) ،أم :بالداؿ مكاف النكف ،ك
المشيكرة ،إذ ىي في مصحفو" :كا ٍف ى
"لتزك يؿ" بفتح الالـ األكلى ،كرفع الالـ الثانية.
كيبدك َّ
أف الفراء استند عمى ذلؾ المعنى بما ركم عف "ابف عباس ،كالحسف البصرم"(ْ) في
معنى [ﰁ ] في قراءة الجميكر ،فعميو يككف معنى اآلية "تحقير مكرىـ ،كأنو ما كاف لتزكؿ منو
الشرائع ،كالنبكات ،كأقدار اهلل بيا ىي كالجباؿ في ثبكتيا كقكتيا"(ٓ).

كاعترض الزجاجي عمى ىذا الكجو مف جية اإلعراب ال مف جية المعنى؛ َّ
ألف المعنى "ما

أف تزكؿ منو الجباؿ" ،ثـ قاؿ" :كىذا جيد في
نا
كاف مكرىـ لتزكؿ منو الجباؿ؛
استحقار بمكرىـ مف ٍ
(ٔ)
المعنى إال أنو ضعيؼ في العربية؛ َّ
إف كانت نافية" .
إف" ٍ
ألف الالـ ال تدخؿ عمى " ٍ
كميما يكف مف أمر َّ
فإف ىذا الكجو ذىب إليو "أبك عبيدة ،كالزجاج ،كالطبرم"(ٕ) ،كأبك بك ػػر

األنب ػ ػػارم(ٖ) ،كالنح ػ ػػاس(ٗ)" ،كابف خالكي ػ ػػو ،كاألزىػػرم"(َُ)" ،كأبػػك عمي الفػارسي ،كمكي"(ُُ)،
(ُّ)

كغيرى ػػـ(ُِ) ،كىن ػ ػػاؾ ىم ػ ٍػف
[ﰁ ] نافيػة بمعنى "ما" ،كالالـ الـ "كي".

أجػ ػ ػػاز ى ػ ػ ػػذا الكج ػ ػ ػػو مػػع كجػػو آخػ ػػر ،كذىػ ػ ػػب ابػػف إدري ػػس

(ُْ)

إلى َّ
أف

(ُ) معاني القرآف ،جِ ،ٕٗ :كينظر :الالمات "دراسة نحكية شاممة في ضكء القراءات القرآنية"  ،د .عبد اليادم الفضمي ،دار القمـ ،بيركت،
طَُُٖٗ ،ـ ،ص.ٗٗ :
(ِ) الكشاؼ ،جّ ،ِّٗ :كرمكز الكنكز ،جّ.ٓٔٓ :
(ّ) جامع البياف ،جُّ ،ِّٕ ،ِِٕ ،ُٕٗ :كمعاني القرآف الكريـ ،جّ ،ِْٓ :كالمحتسب ،جِ ،ُْ ،َْ :كزاد المسير ،جْ.ّْٕ :
(ْ) جامع البياف ،جُّ ،ِٕٔ ،ِٕٓ :كالنكت كالعيكف ،جّ ،ُّْ :كينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ.َّٖ :
(ٓ) المحرر الكجيز ،جٓ ،ِِٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٕ.ُِٔ :
(ٔ) الالمات ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (ت َّْىػ) ،تحقيؽ :د .مازف المبارؾ ،دار الفكر ،دمشؽ ،جَُِْٓ ،ىػ -
ُٖٓٗـ :صَُٔ.
(ٕ( بالترتيب :مجاز القرآف ،جُ ،ّْٓ :كمعاني القرآف كاعرابو ،جّ.ُٔٔ :
(ٖ( نقمو عنو الكاحدم في :التفسير البسيط ،جُِ.َٕٓ :
(ٗ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ :كاعراب القرآف ،جّ.ِّٕ :
(َُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ّّٕ :كالحجة :صَِّ ،َِْ ،معاني القراءات ،جِ.ْٔ :
(ُُ( الحجة،جٓ ،ُّ :كالمسائؿ المنثكرة :صُُٓ ،ُِٓ ،كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َْْ :كالكشؼ ،جِ ،ِٖ :كاليداية ،جٓ.ُّْٖ :
(ُِ( بحر العمكـ ،جِ ،ُُِ :كحجة القراءات :صّٕٗ ،كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ِّٔ :كشرح اليداية ،جِ ،ّْٕ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ:
َّٔ ،كغرائب التفسير ،جُ ،ّٖٓ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،َُ :كباىر البرىاف ،جِ ،ٕٔٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،ِِّ :كالمكضح،
جِ ،ُّٕ :كالبياف ،جِ ،ُٔ :كزاد المسير ،جْ ،ّّٕ :كالتفسير الكبير ،جُٗ ،ُْٖ :كفتح الكصيد ،جّ ،َُِْ :كالكتاب الفريد ،جْ:
ْٔ ،كاألمالي البف الحاجب ،جُ ،ُِٔ ،َِٔ :كشرح شعمة :صِٖٕ ،كرمكز الكنكز ،جّ ،ٓٔٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ،َّٖ :
كمدارؾ التنزيؿ ،جِ ،ُٕٗ :كالتحرير كالتنكير ،جُّ.َِٓ :
(ُّ( الكشاؼ ،جّ ،ِّٗ :كالتبياف ،جِ ،ّْٕ :كابراز المعاني :صّٓٓ ،كأنكار التنزيؿ ،جِ ،َِّ :كارشاد العقؿ السميـ ،جّ،ِٕٗ :
َِٖ ،كفتح القدير ،جّ ،ُٓٗ :كفتح البياف ،جٕ.ُّٓ :
(ُْ( الكتاب المختار ،جُ.ّْْ :
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أف تككف [ﰁ ] مخفَّفة مف الثقيمة ،كتككف الالـ بمعنى "كي" ،كىذا عمى مذىب البصرييف كما
الثانيٍ :

(ُ)
از بعد الـ
أف" مضمرة جك نا
ذكر الزجاجي  ،فعميو تككف إعراب [تزول ] فعؿ مضارع منصكب بػ" ٍ

أف" كالفع ػ ػػؿ في محػ ػػؿ ج ػػر بالالـ ،كشب ػ ػ ػػو الجممػ ػ ػػة م ػػف الج ػ ػػار
التعمي ػػؿ ،كالمصػ ػػدر المؤكؿ مػػف " ٍ
كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر [ ﮎ] الناقصة.
(ِ)

كقد فيـ "أبك حياف ،كالسميف الحمبي"

مف كالـ الزمخشرم ،كابف عطية أنيا عمى ىذا الكجو،

إذ قاؿ الزمخشرم في تأكيؿ القراءة بعد أف ذكر اآلية[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] :
مثال لتفاقمو كشدتو :أم :كا ٍف كاف مكرىـ
فض ًرب زكاؿ الجباؿ منو ن
"كا ٍف ىعظيـ مكرىـ كتىىبالى ىغ في الشدة ،ي
مسكل إلزالة الجباؿ ِّ
معدا لذلؾ"(ّ).
ِّ
(ْ)

عف الحسف ،كجماعة مف

أف نقؿ معنى اآلية في الكجو األكؿ
كقاؿ ابف عطية – بعد ٍ
شديدا إنما
المفسريف " : -كتحتمؿ عندم ىذه القراءة أف تككف بمعنى تعظيـ مكرىـ ،أم :كا ٍف كاف
ن
(ٓ)
أيضا – العكبرم ،إذ قاؿ" :كالمعنى :أنيـ
يفعؿ لتذىب بو عظاـ األمكر"  ،كممف َّ
جكز ىذا الكجو – ن

مكركا؛ ليزيمكا ما ىك كالجباؿ في الثبكت ،كمثؿ ىذا المكر باطؿ"(ٔ).

أقر بعض العمماء
فػ [ﰁ ] مخفَّفة مف الثقيمة؛ ألنو إثبات ،كقد َّ

(ٕ)

ىذا الكجو.

الثالث" :أف تككف [ﰁ ] شرطية ،كجكابيا محذكؼ ،أم :كا ٍف كاف مكرىـ يم ِّ
عدا إلزالة أشباه الجباؿ
الركاسي ،كىي المعجزات كاآليات ،فاهلل مجازييـ بمكر ىك أعظـ منو"(ٖ).

خرج القراءة عمى َّ
أف [ﰁ ] النافيػػة،
كىذا الكجو ىك الذم ذى ػػب إليو ابف ىش ػػاـ ،كاعترض ىم ٍف َّ
(ٗ)

كالالـ الـ الجحكد ،إذ قاؿ" :كفيو نظر؛ َّ
ألف النافي عمى ىذا غير

"ما" ك"لـ"(َُ)؛ الختالؼ فاعمي

[ﮎ] ،ك[تزول ].

(ُ( الالمات :صُٕٗ.
(ِ( البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٕ.ُِٔ :
(ّ( الكشاؼ ،جّ.ِّٗ :
(ْ( ينظر :الصفحة السابقة في معنى اآلية.
(ٓ( المحرر الكجيز ،جٓ.ِِٔ :
(ٔ( التبياف ،جِ ،ّْٕ :كركح المعاني ،جُّ.ُِٓ :
(ٕ( أنكار التنزيؿ ،جِ ،َِّ :كارشاد العقؿ السميـ ،جّ ،َِٖ :كتفسير المظيرم ،جٓ ،ُْٔ :كفتح القدير ،جّ.ُٓٗ :
نصا حر نفيا عف أبي شامة ،كلـ ينسبو إليو.
(ٖ( إبراز المعاني :صّٓٓ .كقد نقمو عنو السميف الحمبي ن
(ٗ( ينظر :ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُٔٓٔ :كىمع اليكامع ،جْ ،َُٖ :كالنحك الكافي ،جْ.ُّٗ :
إف" النافية ليما في ذلؾ."...
(َُ( قاؿ المرادم" :قيؿ :كال يككف قبميا مف حركؼ النفي إال "ما"  ،ك" لـ" دكف غيرىما ،قمت :الظاىر مساكاة " ٍ
ينظر :الجنى الداني في حركؼ المعاني ،بدر الديف الحسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف عمي المرادم (تْٕٗىػ) ،تحقيؽ :د .فخر الديف قباكة،
كاألستاذ :محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ :ص ُُٔ.ُُٕ ،
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كالذم يظير لي أنيا "الـ كي" ك َّ
اء مكرىـ ،كىك مكر
أف [ﰁ ] شرطية ،أم :كعند اهلل جز ي
أعظـ منو ،كا ٍف كاف مكرىـ لشدتو ِّ
معدا؛ ألجؿ زكاؿ األمكر العظاـ المشبية في عظميا بالجباؿ ،كما
تقكؿ :أنا أشجع مف فالف كا ٍف كاف ِّ
معدا لمنكازؿ"(ُ).
كقد نقؿ الشمني عف الدماميني في شرحو عمى مغني المبيب" :ىذا كالـ صاحب الكشاؼ،

كعبارتو [ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ] :كا ٍف عظـ مكرىـ كتبالغ.)ِ("...

َّ
كبناء عمى ما َّ
كلعؿ ىذا الرأم الراجح عنو،
تقدـ تككف [ﰁ ] شرطية عند الزمخشرم(ّ)،
ن
(ْ)

كيؤيده ما ذىب إليو البيضاكم

مف َّ
أف [ﰁ ] شرطية كما يفيـ مف كالمو ،إذ قاؿ[" :ﮍ ﮎ

سكل إلزالة الجباؿ"(ٓ) ،ككذلؾ "الطيبي
ﮏ] في العظـ كالشدة [ﮐ ﮑ ﮒ] يم ِّ
(تّْٕق) ،كابف التمجيد"(ٔ).
ثانيا – قراءة الكسائي :كفي [ﰁ ] أربعة أكجو:
ً

أف تككف [ﰁ ] مخففٌة مف الثقيمة(ٕ) ،كالالـ ىي الفارقة
أحدهاٍ :

(ٖ)

إف" لمخفَّفة مف الثقيمة ،كبيف
بيف " ٍ

النافية بمعنى "ما" ،كىذا عمى مذىب البصرييف(ٗ) ،كعميو يككف اسـ [ﰁ ] ضمير األمر ،أك الشأف،
كىك محذكؼ ،كالتقدير" :كانو كاف مف مكرىـ لتزكؿ منو الجباؿ"(َُ) ،كالالـ في [ َلت َُزول ] لمتأكيد(ُُ)،
ك[تزول ] فعؿ مضارع ،كعالمة رفعو الضمة.
(ُ( مغني المبيب ،جّ ،ُٖٔ ،ُٕٔ :كينظر :الالمات "دراسة نحكية شاممة في ضكء القراءات القرآنية"  :صٗٗ.
(ِ( حاشية الشمني ،جِ ،ُّ :كينظر :حاشية الدسكقي ،جُ ،َّٔ :كنيقمت العبارة في الكجو الثاني عف الكشاؼ.
(ّ( كىذا ما رجَّحو د .عبد المطيؼ الخطيب محقؽ كتاب مغني المبيب ،في الحاشية رقـ (ٔ) ،جّ.ُٕٔ :
(ْ( عناية القاضي ،جٓ ،ِٕٕ :كينظر :ركح المعاني ،جُّ ،َِٓ :كحاشية القكنكم ،جُُ.َُِ :
(ٓ( أنكار التنزيؿ ،جِ ،ِِٗ :كينظر :إرشاد العقؿ السميـ ،جّ.ِٕٗ :
(ٔ( فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب" حاشية الطيبي عمى الكشاؼ"  ،جٖ ،ِّٔ :ك حاشية ابف التمجيد ،جُُ.َُِ :
(ٕ( الالمات  :صَُٔ ،كالحجة لمفارسي ،جٓ ،ِّ ،ُّ :كحجة القراءات :صّٕٗ ،كالكتاب المختار ،جُ ،ِّْ ،ِِْ :كمشكؿ إعراب
القرآف ،جُ ،ُْْ ،َْْ :كالكشاؼ ،جّ ،ِّٗ :كالمحرر الكجيز ،جٓ ،ِٓٔ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،َُ :كالتبياف ،جِ ،ّْٕ :كفتح
الكصيد ،جّ ،َُِْ :كالكتاب الفريد ،جْ ،ْٔ :كشرح شعمة :صِٖٕ ،كابراز المعاني :صّٓٓ ،كاألمالي البف الحاجب ،جُ.َِٔ :

َّ
كم ٍف
(ٖ( ىذا عمى مذىب جميكر البصرييف في ىذه الالـ أنيا الـ االبتداء ،التي تدخؿ مع
المشددة لزمت لمفرؽ ،كمذىب أبي عمي الفارسي ،ى
أف الالـ بمعنى"إال" ،ك َّ
كافقو أنيا غير الـ االبتداء اجتمبت لمفرؽ ،كأما الككفيكف فذىبكا إلى َّ
إف" قبميا بمعنى "ما" .ينظر :الكتاب ،جِ:
أف " ٍ
ُّٗ ،َُْ ،جْ ،ِّّ :كمعاني القرآف لألخفش ،جِ ،ْْْ ،ّْْ :كالمقتضب ،جُ ،ُٓ ،َٓ :جِ ،ّّٔ ،ِّٔ :كالجمؿ :صّٓ،

ْٓ ،كالمسائؿ المشكمة المعركفة بػ"البغداديات" ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (تّٕٕىػ) ،تحقيؽ :صالح الديف عبد اهلل
السنكاكم ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية في الجميكرية العراقية ،إحياء التراث اإلسالمي ،مطبعة العاني ،بغداد( ،د.ط)( ،د.ت) ،ككتاب
الشعر ،جُ ،ٕٗ :كالمحتسب ،جِ ،َّّ ،ُْ :كاألزىية :صْٔ – َٓ ،كاإلنصاؼ ،المسألة رقـ (َٗ) ،جِ ،ُٕٕ ،ُٕٔ :كشرح المفصؿ،
جٓ ،ُْٖ :كشرح الجمؿ البف عصفكر ،جُ ،ّْٖ ،ّْٕ :كشرح التسييؿ ،جِ ،ُّٔ – ُّّ :كارتشاؼ الضرب ،جّ.ُِْٕ – ُُِٕ :
(ٗ( البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٕ ،ُِٕ :كالمباب ،جُُ ،ُّْ :كركح المعاني ،جُّ.ُِٓ :

َّ
المكضح ،جِ ،ُّٕ :كالبياف ،جِ ،ُٔ :كرمكز الكنكز ،جّ.ٓٔٓ :
(َُ( الكشؼ ،جِ ،ِٕ :كشرح اليداية ،جِ ،ّْٕ :ك
(ُُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ّّٔ :كالحجة البف خالكيو :صَِّ.
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الثاني :أف تككف [ﰁ ] نافية ،كالالـ بمعنى "إال"(ُ) ،كىذا عمى مذىب الككفييف(ِ).
أف تككف [ﰁ ] شرطية بمعنى "لك" ،كىذا رأم الزجاج(ّ) ،كجعمو عمى مذىب العرب في
الثالثٍ :
(ٓ)

المبالغة(ْ) ،فيك مبالغة في كصؼ مكرىـ بالعظيـ ،كعميو فالمعنى" :لك أزاؿ مكرىـ الجباؿ

لما أزاؿ

أمر اإلسالـ ،كما أتى بو النبي – صمى اهلل عميو كسمـ –".
(ٔ)

كقد تابع أبك جعفر النحاس

فيما ذىب إليو الزجاج ،كالمعنى – عنده " : -كلك كاف مكرىـ

ظيى ىر
أف يي ٍ
لتزكؿ منو الجباؿ ،لـ يبمغكا ىذا ،كلف يقدركا عمى اإلسالـ ،كقد شاء اهلل – تبارؾ كتعالى – ٍ
عمى الديف كمو"(ٕ).
أف تككف [ﰁ ] مع الالـ بمعنى "قد"(ٖ) ،كىذا ما ذىب إليو أبك بكر األنبارم(ٗ) ،يممثّْ نال لو بقكؿ
الرابعٍ :
إف كاف عبد اهلل ليزكرنا ،يريد :قد كاف ،كالالـ في [ َلت َُزول ] الـ الجكاب ،كالمستقبؿ بعدىا
العربيٍ " :
مرفكع ،كالمعنى :قد كانت الجباؿ تزكؿ مف مكرىـ (َُ)عمى تعظيـ أمر مكرىـ ،كقكلو[ :ﮡ ﮢ
ﮣ ](ُُ)"(ُِ).
ألف المعنى – عنده – عمى ىذه القراءة" :كقد كاف مكرىـ يبمغ
كىذا الكجو ذىب إليو األزىرم؛ ٌ
ً
في المكيدة إلى إزالة الجباؿ ،غير َّ
كماحقيوي"(ُّ).
أف اهلل ناصر دينو ،كمزيؿ مكر الكفار
فإف معنى ىذه القراءة َّ
يتمخص في َّ
كميما يكف مف أمر َّ
أف اهلل – عز كجؿ – عظَّـ مكرىـ،

عظيما كادت الجباؿ تزكؿ منو"(ُْ) ،كىذا المعنى لو ما يقكيو مف القرآف ،إذ َّ
إف
مكر
أم" :مكركا نا
ن
مكرىـ قد كصؼ بالعظـ في غير ىذا المكضع ،فال يستبعد ىذا المعنى كما سيكضَّح ذلؾ في الداللة،
فال نطيؿ ىنا؛ َّ
ألف المسألة تحتاج إلى إيضاح أكثر.
(ُ( عناية القاضي ،جٓ.ِٕٕ :
(ِ( البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٕ ،ُِٕ :كينظر :الجنى الداني :صُّّ.َِٗ ،َِٖ ،ُّْ ،
(ّ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٕٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جّ ،ّّٕ ،ِّٕ :كالكتاب الفريد ،جْ.ْٕ :
(ْ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٖٔ ،ُٕٔ :كينظر :التفسير البسيط ،جُِ ،َٓٗ :كمفاتيح األغاني ،ؽِ.ِِّ :
(ٓ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٖٔ :كزاد المسير ،جْ.ّٕٓ :
(ٔ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ ،ِْٓ :كاعراب القرآف ،جّ.ّّٕ ،ِّٕ :
(ٕ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ِْٓ :كينظر :معالـ التنزيؿ ،جَّْٔ :
ً
إف" بمنزلة " قد" ٌإال َّ
إف" تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ.
أف "قد" تختص باألفعاؿ ،ك" ٍ
ب إلى الفراء أنو قاؿٍ " :
(ٖ( ينس ى
ينظر :التذييؿ كالتكميؿ ،جٓ ،ُّْ ،ُِْ ،ُّّ :كارتشاؼ الضرب ،جّ ،ُِْٕ :كىمع اليكامع ،جِ.ُْٖ :
(ٗ( التفسير البسيط ،جُِ ،َٖٓ :كزاد المسير ،جْ.ّّٕ :
(َُ( مفاتيح األغاني ،ؽِ.ِِّ :
(ُُ( سكرة نكح.ِِ/ُٕ :
(ُِ( التفسير البسيط ،جُِ.َٖٓ :
(ُّ( معاني القراءات ،جِ.ٔٓ :
(ُْ( معاني القرآف لمفراء ،جِ.ٕٗ :
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الداللة:

دالليا ،ال َّ
بد مف الكقكؼ عند مسألتيف ذىب إلييما المفسركف ،كأىؿ
قبؿ تكجيو القراءتيف
ن
المعاني في تأكيؿ القراءتيف؛ َّ
ألف ذلؾ يساعد عمى فى ٍيًـ ما ترمي إليو القراءتاف ،كىما:
ُ -قكلو تعالى[ :ﮇ ﮈ ﮉ ]  :في المشار إلييـ أربعة أقكاؿ(ُ):
أحدها :أنو (النمركد) الذم راـ أسباب السماء بالحيمة كالمكر ،كذل ػػؾ في القص ػػة المشيكرة التي يركيي ػػا

المفسركف ،كىي قصة "التابكت كالنسكر"(ِ) ،حيث حاكؿ الصعكد إلى السماء ،فاتخذ لنفسو تابكتنا،
كربط قكائمو بنسريف ،أك أربعة أنسر  -عمى خالؼ في الركاية  ،-ك َّ
أف الجباؿ حيث سمعت حفيؼ
أمر مف اهلل – تعالى – عظيـ ،ك َّ
النسكر كالتابكت عند ىبكطيا ،ظنت َّ
أف الساعة قد قامت
أف ذلؾ ه
ففزعت الجباؿ كزالت ،كىذا يركل عف عمي بف أبي طالب – رضي اهلل عنو  ،-كعكرمة ،كسعيد ابف

جبير"(ّ) ،كالسُّدم(ْ).

الثاني :أنو (بختنصر) ممؾ فارس ،حيث ذكر مجاىد

(ٓ)

قصة التابكت كالنسكر السابقة عنو.

الثالثَّ :أنيـ األمـ المتقدمة ،كبيذا يككف معنى [ﮉ ] :شركيـ ،كىك قكؿ ابف عباس،
كالضحاؾ ،كقتادة(ٔ) ،كقكلو تعالى[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ](ٕ).
ىمكا بقتمو كاخراجو(ٖ).
الرابعَّ :أنيـ الذيف مكركا برسكؿ اهلل – صمى اهلل عميو كسمـ  ،-حيف ُّ
ِ -كفي المراد بػ [ﮒ] ،قكالف(ٗ):
أحدهما :أنيا الجباؿ المعركفة ،كىي جباؿ األرض ،كىك قكؿ الجميكر.

(ُ( زاد المسير ،جْ.ّْٕ ،ّّٕ :
(ِ( استبعد بعض العمماء ىذه القصة ،إذ قاؿ الزجاج في (معاني القرآف كاعرابو ،جّ" :)ُٕٔ :كقيؿ :ىذا في قصة النمركد بف كنعاف ،كال

ُّ
عمي ،كفي ىذه القصة كميا ضعؼ مف
ذكر" ،كقاؿ ابف عطية في (المحرر الكجيز ،جٓ" :)ِّٔ :كذلؾ ال
أرل لنمركد ىا ىنا نا
يصح عف ٍّ
غرر أحد بنفسو في مثؿ ىذا" ،كقاؿ الرازم" :كىذا بعيد ِّ
جدا؛ َّ
ألف
أف تصعد األنسر كما كصؼ ،كبعيد أف يي َّ
طريؽ المعنى ،كذلؾ أنو غير ممكف ٍ
الخطر فيو عظيـ ،كال يكاد العاقؿ يقدـ عميو ،كما جاء فيو خبر صحيح معتمد ،كال حجة في تأكيؿ اآلية ألبتة" .التفسير الكبير ،جُٗ،ُْٕ :

كينظر :ركح المعاني ،جُّ ،ِِٓ :كفتح البياف ،جٕ.ُّْ :
(ّ( جامع البياف ،جُّ ،ُِٕ – ُٕٖ :كينظر النكت كالعيكف ،جّ ،ُِْ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ ،ُّٔ ،َّٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ:
َِٖ ،ُِٖ ،كتفسير ابف كثير ،جْ.ُٕٓ ،ُٓٔ :
(ْ( تفسير ابف أبي حاتـ ،جٕ.ِِِٓ :
(ٓ( جامع البياف ،جُّ ،َِٕ ،ُٕٗ :كتفسير ابف كثير ،جْ.ُٕٓ :
(ٔ( جامع البياف ،جُّ ،ِّٕ ،ِِٕ :كتفسير ابف كثير ،جْ.ُٕٓ :
(ٕ( سكرة مريـ.ُٗ ،َٗ/ُٗ :
(ٖ( فتح القدير ،جّ ،ُٓٗ :كفتح البياف ،جٕ.ُّْ :
(ٗ( النكت كالعيكف ،جّ ،ُّْ :كزاد المسير ،جْ ،ّٕٓ ،ّْٕ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ.ُّٖ :
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واآلخر :اإلسالـ ،كالقرآف؛ َّ
ب مثالن ألمر النبي – صمى اهلل عميو
ض ًر ى
ألف لثبكتو كرسكخو كالجباؿ ،فى ي
كسمـ  ،-كثبكت دينو كثبكت الجباؿ الراسية ،كىك قكؿ الزجاج(ُ).

كبناء عمى ما َّ
دالليا.
تقدـ ُّ
سيتـ تكجيو القراءتيف ن
ن
أوًال – قراءة الجمهور:
يتَّضح – مما سبؽ – عند التكجيو النحكم لقراءة الجميكر َّ
أف الرام الراجح عند العمماء ،ىك
أف تككف [ﰁ ] نافية ،كالالـ في [ﮐ ] الـ الجحكد ،كالمعنى كما قاؿ الزجاج" :ما كاف مكرىـ
(ِ)

ليزكؿ بو أمر النبي

– صمى اهلل عميو كسمـ  ، -كأمر ديف اإلسالـ كثبكتو لثبكت الجباؿ الراسية؛

ألف اهلل  -عز كجؿ – كعد نبيَّو – عميو السالـ – إظيار دينو عمى كؿ األدياف(ّ) ،فقاؿ[ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ](ْ) ،كدليؿ ىذا قكلو[ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ](ٓ).
أم :ال يخمفيـ ما كعدىـ مف نصرىـ ،كاظيار نبكتو ككممتيـ"(ٔ).
كبناء عمى المعنى السابؽ يككف الزجاج فسَّر [ ِ
اجل َبال] بالقرآف(ٕ) ،كاإلسالـ ،فيي"مث هؿ ألمر
ن
النبي – صمى اهلل عميو كسمـ  ،-كأعالمو كداللتو ،أم :ما كاف مكرىـ لتزكؿ منو ما ىك مثؿ الجباؿ
ّْ
(ٗ)
)
ٖ
(
النبي – صمى اهلل عميو كسمـ – بػ [ ِ
اجل َبال] لعظـ شأنو" ،
ممف أراد إزالتو" "،فعبَّر عف
في امتناعو َّ
ّْ

فاهلل – عز كجؿ – يريد تكىيف مكرىـ كتضعيفو(َُ)؛ َّ
أف تزكؿ منو
ألف "مكرىـ أضعؼ مف ٍ
أكضح مف البرىاف عمى التكحيد
الجباؿ"(ُُ) ،كذلؾ "لما
أظير اهلل – تعالى – مف دالئؿ الحؽ ،ك ى
ى
كاإلسالـ"(ُِ).

أف تزكؿ
كقاؿ الحسف البصرم في معنى ىذه القراءة" :كا ٍف كاف مكرىـ ألكىف كأضعؼ مف ٍ
أف اهلل – عز َّ
منو الجباؿ"(ُّ) ،كىذا ُّ
َّ
يدؿ عمى َّ
استخؼ بو ،فبيَّف ضعؼ
كجؿ – " :استياف بمكرىـ ،ك
كيدىـ كمكرىـ ،كأنَّو ال يبمغ ىذا المبمغ؛ َّ
أكىف كأسرعي زك ناال مف رسالة الرسؿ ،كديف اهلل ،بؿ رسالة
ألنو ي
(ُ( معاني القرآف ،جّ.ُٔٔ :

َّ
المكضح ،جِ ،ُّٕ :كأنكار التنزيؿ ،جِ.َِّ :
(ِ( ينظر :الكتاب المختار ،جُ ،ّْْ :كشرح اليداية ،جِ ،ّْٕ :ك
(ّ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جٓ ،ّّ :كالخاطريات :صٕٓ ،ٖٓ ،كالتفسير البسيط ،جُِ ،َٓٔ :كرمكز الكنكز ،جّ.ٓٔٔ :
(ْ( سكرة التكبة ،ّّ/ٗ :كسكرة الصؼ.ٗ/ُٔ :
(ٓ( سكرة إبراىيـ.ْٕ/ُْ :
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٕٔ ،ُٔٔ :كينظر :معاني القراءات ،جِ ،ٔٓ :كبحر العمكـ ،جِ ،ُُِ :كحجة القراءات :صّٕٗ،
َّٖ ،كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ِّٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جْ ،َّٔ :كالتفسير الكبير ،جُٗ ،ُْٖ :كالكتاب الفريد ،جْ.ْٔ :
(ٕ( ينظر :معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َْْ :كالكشؼ ،جِ ،ِٖ :كاليداية ،جٓ.ّّْٖ :
(ٖ( الحجة لمفارسي ،جٓ ،ُّ :كالتفسير البسيط ،جُِ ،َٕٓ :كرمكز الكنكز ،جّ.ٓٔٔ :
(ٗ( مدارؾ التنزيؿ ،جِ.ُٕٗ :
(َُ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ.َّٖ :
(ُُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جُ ،ِّٕ :كالحجة البف خالكيو :صَِْ.
(ُِ( الكتاب المختار ،جُ.ّْْ :
(ُّ( جامع البياف ،جُّ ،ِٕٓ :كمعاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ :كالكشؼ كالبياف ،جٓ ،ِّٔ :كالتفسير البسيط ،جٓ.َٕٓ :
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الرسؿ ،كديف اهلل أثبت مف الجباؿ؛ َّ
ألف ديف اهلل كرسمو معيما حجج اهلل كبراىينو ،فإذا لـ يعمؿ مكرىـ

في إزالة الجباؿ ،ال يعمؿ في إزالة ديف اهلل كرسالة الرسؿ ،كمعيما الحجج كالبراىيف"(ُ).
كالخالصة أف [ ِ
اجل َبال] – ىنا – عمى سبيؿ االستعارة(ِ) ،فيي" :مث هؿ آليات اهلل كشرائعو

الثابتة"(ّ)" ،كالذم يظير َّ
مثال لمكر قريش كعظمو ،كالجباؿ ال تزكؿ،
أف زكاؿ الجباؿ مجاز ضرب ن
(ْ)
أما الطبرم فذىب إلى َّ
أف المعنى في اآلية:
كىذا مف باب الغمك كاإليغاؿ كالمبالغة في ذـ مكرىـ"  ،ك َّ
ً
عمـ شركيـ بو كافترائيـ
"كقد أشرؾ الذيف ظممكا أنفسيـ بربيـ ،كا ٍفتىىركا عميو ف ٍريتيـ عميو ،كعند اهلل ي
عميو ،كىك م ً
لتزكؿ منو
عاقيبيـ عمى ذلؾ عقكبتيـ التي ىـ أىمييا ،كما كاف شريكيـ كًف ٍريتييـ عمى اهلل
ى
ي
(ٓ)
َّ
الجباؿ ،بؿ ما ضركا بذلؾ إال أنفسيـ ،كال عادت مغبَّةي مكركىو إال عمييـ"  ،كقد أكجز ابف كثير

المعنى عند الطبرم بقكلوَّ " :
شيئا
بأف ىذا الذم فعمكه بأنفسيـ مف كفرىـ باهلل كشركيـ بو ،ما َّ
ضر ذلؾ ن
مف الجباؿ ،كال غيرىا ،كاَّنما عاد كباؿ ذلؾ عمى أنفسيـ"(ٔ).
كقاؿ ابف كثير(ٕ) :يشبو ىذا إ نذا قكلو تعالى[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ].

(ٖ)

كبناء عمى المعنى السابؽ يككف الطبرم فسَّر [ ِ
اجل َبال] بالجباؿ المعركفة ،كىي جباؿ
ن
األرض ،فيراد بيا المعنى الحقيقي.

كينتيي بنا المطاؼ في ىذا الكجو – كىك ىج ٍع يؿ [ﰁ ] نافية ،كالالـ في [ﮐ] لمجحكد –
إلى أف المعنى ُّ
يدؿ عمى "تصغير مكرىـ كتحقيره"(ٗ) ،كفي ذلؾ" :معارضة لقراءة الكسائي؛ َّ
ألف قراءتو
كسيتـ تكضيح ذلؾ بعد ذكر
تؤذف باإلثبات ،كقراءة الجميكر "عمى ىذا الكجو – تؤذف بالنفي"(َُ)،
ُّ
الداللة في قراءة الكسائي؛ لذا ذىب بعض العمماء إلى تكجيو ىذه القراءة عمى أف تككف [ﰁ ] ىي

المخفَّفة مف الثقيمة ،أك شرطية كما في الكجييف :الثاني ،كالثالث؛ ليتفؽ معنى القراءتيف أك يتقارب،
كبذلؾ ُّ
تدؿ قراءة الجميكر عمى تعظيـ مكرىـ كما في قراءة الكسائي.

(ُ( تفسير تأكيالت أىؿ السنة ،جٔ.ُّْ :
(ِ( ينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،ُُٕ :كعناية القاضي ،جٓ.ِٕٕ :
(ّ( مدارؾ التنزيؿ ،جِ ،ُٕٗ :كفتح القدير ،جّ ،ُٓٗ :كفتح البياف ،جٕ ،ُّٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُْ.ُْٓ :
(ْ( البحر المحيط ،جٓ.ِْٔ :
(ٓ( جامع البياف ،جُّ.ِٕٔ :
(ٔ( تفسير ابف كثير ،جْ.ُٕٓ :
(ٕ( السابؽ :المكضع ذاتو.
)ٖ) سكرة اإلسراء.ّٕ /ُٕ:
(ٗ( الكشؼ ،جِ ،ِٖ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،َْْ :كينظر :الالمات لمزجاجي :صَُٔ ،كالنكت كالعيكف ،جّ ،ُّْ :كالمحرر
الكجيز ،جٓ ،ِِٔ :كالبحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٕ.ُِٔ :
(َُ( الدر المصكف ،جٕ ،ُِٕ ،ُِٔ :كالمباب ،جُُ( ُّْ :بتصرؼ يسير).
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ثانيا – قراءة الكسائي:
ً
(ُ)
ىػ ػػذه الق ػ ػراءة تػ ػ ُّ
ممػ ػػا "يكجػ ػػب َّ
أف الجبػ ػػاؿ قػ ػػد ازلػ ػػت لعظػ ػػـ
ػدؿ عمػ ػػى تعظػ ػػيـ مكػ ػػرىـ كشػ ػػدتو َّ ،

مك ػ ػػرىـ"(ِ) ،فق ػ ػػد "كص ػ ػػؼ اهلل مك ػ ػػرىـ ب ػ ػػالعظـ ،كأن ػ ػػو يزي ػ ػػؿ الجب ػ ػػاؿ ،كى ػ ػػك عم ػ ػػى ذل ػ ػػؾ ال يزي ػ ػػؿ أم ػ ػػر

ػي – ص ػ ػػمى اهلل عمي ػ ػػو كس ػ ػػمـ –"(ّ) ،ف ػ ػػالمعنى عم ػ ػػى [ﰁ ] المخفَّف ػ ػػة م ػ ػػف الثقيم ػ ػػة كم ػ ػػا ق ػ ػػاؿ أب ػ ػػك
النب ػ ػ ّْ
عمػ ػػي الفارسػ ػػي" :قػ ػػد كػ ػػاف مكػ ػػرىـ مػ ػػف ًك ىب ػ ػره كعظمػ ػػو يزيػ ػػؿ مػ ػػا ىػ ػػك مثػ ػػؿ الجبػ ػػاؿ فػ ػػي االمتنػ ػػاع عمػ ػػى
ىم ٍف أراد إزالتو كثباتيا"(ْ).
مما ييشقى بو ،كيزيؿ الجباؿ
كقاؿ ابف عطية" :كمعنى اآلية :تعظيـ مكرىـ كشدتو ،أم :أنو َّ
كلكف اهلل – تعالى – أبطمو كنصر أكلياءه ،كىذا ُّ
مف مستقراتيا بقكتوَّ ،
أشد في العبرة"(ٓ).
أما المعنى عند المنتجب اليمذاني فيك" :كانو كاف مكرىـ مف العظـ كالشدة بحيث تزكؿ مف
ك َّ

الجباؿ كتنقمع عف أماكنيا(ٔ) ،كمع ذلؾ ال يقدركف عمى إزالة ما جاء بو النبي محمد – صمى اهلل عميو

كسمـ -؛ َّ
ألف اهلل تعالى كعد إظيار دينو ،كنصره عمى أعدائو"(ٕ).

أخبر َّ
أف الجباؿ كادت تزكؿ لمكرىـ ،كدليؿ تعظيـ
ن
كبناء عمى ما تقدـ يككف اهلل – عز كجؿ –" ى
مكرىـ(ٖ) قكلو تعالى[ :ﮡ ﮢ ﮣ ](ٗ) ،كقكلو تعالى[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ](َُ) :فأخبػػر َّ
أف م ػػا يأتكف
ُّ
إعظاما لقكليـ"(ُُ).
تنشؽ ،كتكاد الجباؿ تسقط
بو مف الكفر تكاد السماكات يتفطَّرف منو :أم:
ن
ك َّ
استدؿ مكي(ُِ) عمى صحة ىذا المعنى بقراءة أيبي بف كعب" :كمكركا كعند اهلل مكرىـ كلكال

كممة اهلل لزاؿ مف مكرىـ الجباؿ"(ُّ) ،كبما ركم عف عمي بف أبي طالب ،كعمر بف الخطاب ،كابف
(ُ( الكتاب المختار ،جُ ،ّْْ :كمشكؿ إعراب القرآف ،جُ ،ُْْ :كالكشؼ ،جِ ،ِٖ ،ِٕ :كاليداية ،جٓ ،ّّْٖ ،ِّْٖ :كالبحر
المحيط ،جٓ.ِْٔ :
(ِ( إعراب القراءات ،جُ ،ّّٕ :كالحجة البف خالكيو :صَِّ.
(ّ( شرح اليداية ،جِ.ّْٕ :
(ْ( الحجة لمفارسي ،جٓ ،ِّ :كرمكز الكنكز ،جّ ،ٓٔٓ :كابراز المعاني :صّٓٓ ،كينظر :المكضح ،جِ.ُّٕ :
(ٓ( المحرر الكجيز ،جٓ.ِِٔ :
(ٔ( ىذا قكؿ الزمخشرم في :الكشاؼ ،جّ ،ّّٗ ،ِّٗ :كمدارؾ التنزيؿ ،جِ ،ُٕٗ :كينظر :البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كباقي كالمو
مفيكـ مف كالـ أبي عمي الفارسي في :الحجة ،جٓ.ّّ :
(ٕ( الكتاب الفريد ،جْ.ْٕ :
(ٖ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جٓ ،ِّ :كالكشؼ ،جِ ،ِٕ :كالكتاب المختار ،جُ ،ّْْ :كشرح اليداية ،جِ.ّْٕ :
(ٗ( سكرة نكح.ِِ :ُٕ :
(َُ( سكرة مريـ.ُٗ ،َٗ ،ٖٗ/ُٗ :
(ُُ( اليداية ،جٓ ،ّّْٖ ،ِّْٖ :كينظر :جامع البياف ،جُّ ،ِّٕ ،ِِٕ :كتأكيؿ مشكؿ القرآف :صُُٕ.
(ُِ( الكشؼ ،جِ.ِٕ :
(ُّ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ :كالمحرر الكجيز ،جٓ ،ِِٔ :كركم عنو أنو ق أر" :كا ٍف كاد مكرىـ لتزكؿ منو الجباؿ" .ينظر:
المحتسب ،جِ ،ُْ :كالمحرر الكجيز :المكضع ذاتو ،كزاد المسير ،جْ ،ّْٕ :كالبحر المحيط ،جٓ.ِْٓ :
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مسعكد ،كابف عباس ،كغيرىـ أنيـ قرءكا" :كا ٍف كاد مكرىـ لتزكؿ منو الجباؿ"(ُ) ،ثـ قاؿ" :فيذا دليؿ
عمى تعظيـ مكرىـ؛ َّ
ألف "كاد" في كالـ العرب تككف لمقاربة الفعؿ ،كربما كقعت لجكابو"(ِ).

كقاؿ الطبرم في معنى قراءة "كاد"َّ " :
اشتد مكرىـ حتى زالت منو الجباؿ ،أك كادت تزكؿ

منو"(ّ) ،أك كما قاؿ أبك حياف" :فالمعنى أنو يقرب زكاؿ الجباؿ بمكرىـ كال يقع الزكاؿ ،كعمى قراءة
أف يككف معنى [ﮐ ] ليقرب زكاليا،
[ﮎ ] يككف زكاؿ الجباؿ قد كقع" ،ثـ قاؿ" :كيحتمؿ ٍ

فيصير المعنى كمعنى قراءة "كاد" ،كيؤيد ىذا التأكيؿ ما ذكره أبك حاتـ مف َّ
أف في قراءة أبي" :كلكال

أف تحمؿ ىذه القراءة عمى التفسير لمخالفتيا لسكاد المصحؼ
كممة اهلل لزاؿ مف مكرىـ الجباؿ ،كينبغي ٍ
المجمع عميو"(ْ).
فيذه القراءة تؤذف باإلثبات لمكرىـ كتعظيمو ،كقراءة الجميكر تؤذف بالنفي لمكرىـ كتحقيره ،لذا
(ٓ)
أف تككف [ﰁ ] مخففٌة مف الثقيمة ،كالثالث :كىك أف
رجَّح بعض العمماء الكجييف  :الثاني :كىك ٍ

تككف [ﰁ ] شرطية ،لتصير قراءة الجميكر تؤذف باإلثبات كقراءة الكسائي؛ ألنو إذا كانت [ﰁ ]
بمعنى "ما" النافية تتعارض القراءتاف ،كقد أجاب عف ذلؾ ابف الحاجب ،كجمع بيف القراءتيف ،كأنيما لـ
نفيا كاثباتنا ،فقاؿ في معنى قراءة الكسائي" :إثبات أف مكرىـ
تتعارضا ،إذ لـ يتكاردا عمى معنى كاحد ن
عظيـ تزكؿ منو األمكر العظيمة التي ال تبمغ مبمغ المعجزات كالقرآف ،كنحكه.

كمعنى ق ارءة الجماعة :نفي َّ
أف مكرىـ تزكؿ مف المعجزات العظاـ كالقرآف ،كنحكه لثبكتيا
ي
كاستقرارىا كاستقرار الجباؿ.
اجل َبال] عمى قراءة الكسائي :األمكر العظاـ التي لـ تبمغ مبمغ المعجزات ،ك [ ِ
فػ [ ِ
اجل َبال]
عمى قراءة الجماعة :المعجزات العظاـ كالقرآف ،كنحكه"(ٔ).
كقاؿ أبك شامة :تككف [ ِ
اجل َبال] في قراءة الكسائي إشارة إلى أمكر عظيمة غير اإلسالـ
كمعجزاتو كمكرىـ صالحية إزالتيا ،ك [ ِ
اجل َبال] في قراءة الجماعة إشارة لما جاء بو النبي – عميو
و
حينئذ ،كاهلل أعمـ"(ٕ).
الحؽ ،فال تعارض
السالـ – مف الديف
ٌ
(ُ( ينظر :جامع البياف ،جُّ ،ِِٕ – َِٕ :المحتسب ،جِ ،ُْ ،َْ :كالمحرر الكجيز ،جٓ ،ِِٔ :كزاد المسير ،جْ ،ّْٕ :كالبحر
المحيط ،جٓ ،ِْٔ ،ِْٓ :كالدر المصكف ،جٕ.ُِٕ :
(ِ( الكشؼ ،جِ.ِٖ :
(ّ( جامع البياف ،جُّ.ِّٕ :
(ْ( البحر المحيط ،جٓ ،ِْٔ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جُْ.ُْٓ ،َْٓ :
(ٓ( الدر المصكف ،جٕ.ُِٕ ،ُِٔ :
(ٔ( األمالي البف الحاجب ،جُ ،ُِٔ :كينظر :حاشية الشمني ،جِ ،ُّ :كحاشية األمير محمد ،جُ ،ُٕٕ :كحاشية الدسكقي ،جُ.ُٕٕ :
يصرح باسمو ،كانما قاؿ " :كقد أجاب بعضيـ عف ذلؾ"  .ينظر :الدر المصكف،
(ٕ( إبراز المعاني :صّٓٓ ،كنقمو عنو السميف الحمبي ،كلـ ّْ

جٕ ،ُِٕ :كالمباب ،جُُ ،ُّْ :كعناية القاضي ،جٓ ،ِٕٕ :كركح المعاني ،جُّ.ُِٓ :
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إف قيؿ :ىذا اختالؼ في التأكيؿ بإثبات مف إحدل
كقد أجاب ابف جني عف ذلؾ ،إذ قاؿٍ " :
القراءتيف ما نفتو األخرل ،قيؿ :ال ،ليس ذلؾ ِّ
ناقضا ،ذلؾ أف قكلو – عز اسمو [ :-ﮍ
ضدا كال
ن
ﮎ ﮏ َلـت َُز ُ
ول ﮑ ﮒ ](ُ) ،أم َّ
أما [ﮐ ﮑ
إف مكرىـ تزكؿ منو الجباؿ ،...ك َّ
ﮒ](ِ) ،فمعناه – لعمرم َّ :-
نفيا لما أثبتتو القراءة األخرل،
إف الجباؿ ال تزكؿ منو ،كليس ىذا ن
اجل َبال] في قكلو[ :ﮐ ] المراد بو ىذه الجباؿ التي ىي أكتاد األرض .ك [ ِ
كذلؾ أف [ ِ
اجل َبال]
في قراءة ىم ٍف قرأَ [ :لـت َُز ُ
ول ﮑ ﮒ ] ال يعني بيا ىذه التي ذكرناىا ،كانما المراد بيا – كاهلل أعمـ –
ُّ
فسماه – َّ
كتمكنو ،أال ترل إلى قكلو تعالى:
جباال لثباتو
عز اسمو –
ثبات الديف كعزة المسمميفَّ ،
ن
[ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ](ّ)،
كقكلو[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ](ْ) ،كغير ذلؾ مف اآلم الشاىدة بقكة
الديف كاعتالء أيدم المؤمنيف"(ٓ).
كذىب أبك إسحاؽ الزجاج إلى َّ
أف [ﰁ ] شرطية ،كالمعنى" :كعند اهلل مكرىـ كا ٍف كاف مكرىـ

يبمغ في الكيد إلى إزالة الجباؿَّ ،
فإف اهلل ينصر دينو ،كمكرىـ عنده ال يخفى عميو"(ٔ).

فإف قاؿ قائؿ :فيؿ زالت الجباؿ لمكرىـ؟ كأجاب عف ىذا مف كجييف:
ثـ قاؿ الزجاجٍ :
ألف الجباؿ ظنت َّ
أحدهما" :ما ركم في بعض التفسير قصة "التابكت كالنسر"؛ َّ
أف ذلؾ أمر مف اهلل

ذكرا ،كلكنو إذا صحَّت
عظيـ فزالت ،كقيؿ :ىذا في قصة النمركد بف كنعاف ،كال أرل لمنمركد ىاىنا ن
األحاديث بو فمعناهَّ :
أف مكر ىؤالء لك بمغ مكر ذاؾ لـ ينتفعكا بو.

واآلخر :المبالغة في كصؼ مكرىـ بالعظيـ ،كا ٍف لـ يكف جبؿ قط زاؿ لمكرىـ ،فيككف ذلؾ عمى مذىب
العػػرب في المبالغ ػػة ،فالمعنى :لػػك أزاؿ مكرى ػػـ الجب ػػاؿ لم ػػا أزاؿ أم ػػر اإلس ػػالـ"(ٕ) ،كتابػع ػ ػػو عمى ىػ ػػذا

النحاس(ٖ).

(ٗ)

كما ذكره الزجاج في تكجيو ىذه القراءة عمى المبالغة ،ذىب إليو أبك عمي الفارسي

في تكجيو

(ُ( كىي قراءة الكسائي.
(ِ( كىي قراءة الجميكر.
(ّ( سكرة التكبة.ّّ/ٗ :
(ْ( سكرة الصؼ.ٖ/ُٔ :
(ٓ( الخاطريات :صٔٓ – ٖٓ.
(ٔ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ ،ُٕٔ :كحجة القراءات :صّٕٗ ،كالتفسير البسيط ،جُِ ،َٓٗ :كالكتاب الفريد ،جْ ،ْٕ :كفتكح الغيب،
جٖ ،ِّٔ :كحاشية ابف التمجيد ،جُُ ،َُِ :كفتح القدير ،جّ ،ُٓٗ :كفتح البياف ،جٕ.ُّٓ :
(ٕ( معاني القرآف كاعرابو ،جّ( ُٖٔ ،ُٕٔ :بتصرؼ) ،كينظر :التفسير البسيط ،جُِ.َٓٗ :
(ٖ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ّْٓ ،ِْٓ :كاعراب القرآف ،جّ.ّّٕ ،ِّٕ :
(ٗ( الحجة ،جٓ.ّّ ،ِّ :
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القراءة عمى [ﰁ ] المخفٌفة مف الثقيمة ،فيذه القراءة عمى المبالغة في كصؼ مكرىـ بالعظـ(ُ) ،كتككف
"في حصكؿ أمر شنيع أك شديد في نكعو"(ِ).
كبناء عمى ما َّ
تقدـ فال تعارض بيف القراءتيف كما ذىب إلى ذلؾ الطبرم ،كاختار قراءة
ن
الجميكر ،إذ قاؿ في معنى قراءة الكسائي" :كقد كاف مكرىـ تزكؿ منو الجباؿ ،كلك كانت زالت لـ تكف
ثابتة ،كفي ثبكتيا عمى حالتيا ما ييبيف عف أنيا لـ تزؿ"(ّ) ،كذىب بعض المفسريف إلى أف المعنى في
ىذه القراءة(ْ) ما ركم في قصة "التابكت كالنسكر" في النمركد أك بختنصر عمى خالؼ في الركايات،
كنقميا مكي عف عكرمة كغيره" :ىك نمركد ابف ككش حيف اتخذ التابكت َّ
كشده إلى النسكر بعد أف

أياما ،كجعؿ فيو خشبة في رأسيا لحـ ،كجمس ىك كصاحبو في التابكت ،فرفعتيا النسكر إلى
أجاعيا ن
فصكبيا؛ كانحطت النسكر فظنت
صكب الخشبة
َّ
حيث شاء اهلل ،كىاب نمركد االرتفاع فقاؿ لصاحبوّْ :
(ٓ)
الجباؿ أنو أمر مف عند اهلل نزؿ مف السمػػاء فزالت عف مكاضعيا" .
معا ،كىك عمى قراءة الجميكر تحقير مكرىـ
كىكذا جاءت اآلية بالقراءتيف لبياف المعنييف ن
كتصغيره؛ كأما قراءة الكسائي فتدؿ عمى المبالغة في تعظيـ أمر مكرىـ كشدتو.
ْ -قال تعالى[ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ].

(ٔ)

القراءة :ق أر حفص[ :ﮘ ] بنصب العيف ،كق أر الباقكفَ [ :ف َأ َّطلِ ُع ] برفع العيف(ٕ).
التوجيه النحوي:

أوالً – قراءة الجمهور:

الكجو في رفع الفعؿ [ﮊ] َّأنو معطكؼ عمى الفعؿ [ﮓ](ٖ) ،أم :لعمي أبمغ فأطمع،

كالمعنى" :لعمي أبمغ كلعمي أطمع"(ٗ) ،كأنو تكقَّع أمريف في ظنو ،فكالىما يمترجَّى ،أمَّ :
أف الفعؿ
[ﮊ ] داخ هؿ في حيّْز الترجي(َُ).
(ُ( الكتاب الفريد ،جْ.ْٕ :
(ِ( التحرير كالتنكير ،جُّ.ُِٓ :
(ّ( جامع البياف ،جُّ ،ِْٕ :كينظر :الكشؼ كالبياف ،جٓ ،ِّٔ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جٗ.َّٖ :
(ْ( معاني القرآف الكريـ ،جّ ،ْْٓ :كنقؿ النحاس ممخصيا.
(ٓ( مشكؿ إعراب القرآف ،جُ.ُْْ :
)ٔ( سكرة غافر.ّٕ ،ّٔ/َْ :
)ٕ( سراج القارئ :صَّٗ ،كالنشر ،جِ ، ،ّٔٓ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ّْٓ :كالبدكر الزاىرة :صُّٓ.
)ٖ( معاني القرآف لمفراء ،جّ ،ٗ :كجامع البياف ،جَِ ،ِّٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جْ ،ّّ :كالحجة البف خالكيو :صُّٓ ،كشرح
اليداية ،جِ ،َُٓ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،ُُٕٗ :كالبياف ،جِ ،ُّّ :كالتبياف ،جِ ،ُّّ :فتح الكصيد ،جْ.ُِِّ :
)ٗ( الحجة لمفارسي ،جٔ ،ُُُ :كحجة القراءات :صُّٔ ،كالكشؼ ،جِ ،ّْْ :كالمكضح ،جّ.ُُِٔ :
)َُ( البحر المحيط ،جٕ ،ْْٔ :الدر المصكف ،جٗ ،ِْٖ :كالمباب ،جُٕ ،ٓٓ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ٕٓٓ :
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كالرفع عمى العطؼ ىك اختيار ابف خالكيو(ُ) ،كىك كجو القراءة عند األزىرم(ِ) ،كىك األجكد

(ّ)
أما الطبرم(ْ) فقد َّ
رد ىذه القراءة؛ إلجماع القرأة عمى قراءة الرفع.
عند ابف إدريس ؛ ك َّ
ثانيا – قراءة حفص :كفي نصب الفعؿ [ َأ َّطلِ َع] أربعة أكجو:
ً

"إف تىٍب ًف لي أطَّمع" ،كىذا الكجو ذكره
أحدها :أنو جكاب األمر في قكلو تعالى[ :ﮏ ﮐ ﮑ ] ،أمٍ :
العكبرم(ٓ) ،ككافقو عميو العمماء كأجازكه(ٔ).
كىذا التكجيو يتفؽ مع مذىب البصرييف ،كعميو يككف الفعؿ المضارع [ َأ َّطلِ َع] منصكب
"أف أطمع" في محؿ رفع معطكؼ
"بأف" مضمرة
كجكبا بعد فاء السببية في جكابو ،كالمصدر المؤكؿ ٍ
ٍ
ن
(ٕ)
ّْ
المتقدـ أم" :لي يك ٍف منؾ بناء فاطالع مني"  ،كمثالو في الشعر أنشده
عمى مصدر منتزع مف األمر
سيبكيو ألبي النجـ العجمي:

إلى

يسميماف

فنستريحا

(ٖ)

فسيحا
ناؽ سيرم ىع ىنقنا
يا
ي
ى
الثاني :أنو منصكب عمى جكاب الترجي في َّ
"لعؿ"(ٗ)؛ حمالن عمى التمني ،كىذا مذىب الككفييف(َُ):
الكسائي(ُُ)" ،كالفراء ،كأبي عبيد ،كالطبرم ،كأبي بكر األنبارم"(ُِ) ،ك َّ
استدؿ الفراء(ُّ) عمى صحة ذلؾ
بما أنشده بعض العرب(ُْ):

)ُ( إعراب القراءات السبع كعمميا ،جِ.ُِٕ :
)ِ( معاني القراءات ،جِ.ّْٓ :
)ّ( الكتاب المختار ،جِ.ٕٕٗ :
)ْ( جامع البياف ،جَِ.ِّٔ :
)ٓ( التبياف ،جِ.َُُِ :
)ٔ( الكتاب الفريد ،جٓ ،ْٖٖ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ُٕٓ :كالبحر المحيط ،جٕ ،ْْٔ :كالدر المصكف ،جٗ ،ِْٖ :كمغني المبيب ،جٔ:
َٗ ،كالمباب ،جُٕ ،ٓٓ :كعناية القاضي ،جِ ،ِْ :جٕ ،ِّٕ :كالفتكحات اإلليية ،جْ ،ُٔ :كفتح القدير ،جْ ،ْٔٔ :كركح المعاني،
جِْ ،ٔٗ :كفتح البياف ،جُِ ،َُٗ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ ،ٕٓٗ ،ٕٓٓ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ،ُٗٔ ،ُّٖ :
كمعرض اإلبريز ،جْ.ٖٗٗ :
)ٕ( الجدكؿ ،جُِ ،ِْٕ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ.ُٗٔ :
)ٖ( البيت مف الرجز ،ككرد في مصادر كثيرة منيا :الكتاب ،جّ ،ّٓ :كالمقتضب ،جِ ،ُّ :كاألصكؿ ،جِ ،ُّٖ :كشرح كتاب سيبكيو،
جّ ،ِِٓ :كسر صناعة اإلعراب ،جُ ،َِٕ :كشرح المفصؿ ،جْ ،ِّٖ :كشرح الكافية الشافية ،جّ.ُّْٓ :
)ٗ( الحجة البف خالكيو :صُّٓ ،كبحر العمكـ ،جّ ،ُٖٔ :كمعالـ التنزيؿ ،جٕ ،ُْٗ :ككشؼ المشكالت ،جِ ،ُِٖ ،َٗ :كشرح الممع،
جُ ،ْٕٔ :كالبياف ،جِ ،ُّّ :كالتبياف ،جِ ،َُُِ :كشرح شعمة :صُّٓ ،كشرح التسييؿ ،جْ ،ّٓ :كابراز المعاني :صُٕٔ ،كتفسير
المظيرم ،جٖ ،َِّ :كالتحرير كالتنكير ،جِْ ،ُْٔ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ٕٓٗ ،ٕٓٓ :
)َُ( البحر المحيط ،جٕ ،ْْٔ :جَُ ،ُْٗ :كالدر المصكف ،جٗ ،ِْٖ :جَُ ،ٖٔٔ :كمغني المبيب ،جِ ،ّْٖ – ّْٔ :جٓ،ُْٗ :
ِْٗ ،كعناية القاضي ،جِ ،ِْ :جٕ ،ِّٕ :كركح المعاني ،جِْ ،ٔٗ :كالنحك الكافي ،جْ. َّٕ :
)ُُ( التفسير البسيط ،جُٗ.َّٗ :
)ُِ( معاني القرآف ،جّ ،ٗ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جْ ،ّّ :كجامع البياف ،جَِ ،ِّٔ :كايضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ.ُّٕ :
)ُّ( معاني القرآف ،جّ ،ٗ :كجامع البياف ،جَِ ،ِّٔ :كاعراب القراءات ،جِ ،َِٕ :كمعاني القراءات ،جِ.ّْٓ :
الغمَّةي مف يغ َّالتًيا" .ينظر :معاني القرآف ،جّ ،ِّٓ :كجامع البياف ،جِْ:
)ُْ( األبيات مف الرجز ،كذكر الفراء معيا بيتنا راب نعا ،كىك" :كتنقى ىع ي
َُٔ ،كاعراب القراءات ،جِ ،ّْٗ :كمعاني القراءات ،جّ ،ُُِ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جّ.ّٖٓ :
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َّ
عؿ صركؼ َّ
الدىر ٍأك يدكالتًيا
لماتًيا
مف
ييًدٍل ىن ىنا
َّ
المَّ َّمةى
ىزٍفراتًيا
النفس مف
يح
فتستر ى
ي
كأجاز أبك عمي الفارسي نصب الفعؿ المضارع بعد فاء السببية في جكاب الترجي ،إذ قاؿ:
إيجابا(ُ)،
مما ال يككف
"كم ٍف نصب جعمو جك نابا بالفاء لكالـ غير مكجب ،كاألمر ،كالنيي ،كنحكىما َّ
ن
ى
(ِ)
كالمعنى :إنني إذا بمغت اطَّمعت"  ،ككذلؾ إلى ىذا نحا الزمخشرم ،فالنصب – عنده – عمى "جكاب
ّْ
لمترجي بالتمني"(ْ) ،كلكف الزمخشرم لو رأم آخر في نصب الفعؿ المضارع
الترجي(ّ) ،تشبيينا
أما البصريكف فيذىبكف إلى َّ
أف [ﭞ ] أعطيت حكـ "ليت"
[ﮘ ] في ىذه القراءة كما سيأتي ،ك َّ

في ىذه القراءة؛ َّ
ّْ
فرؽ النحاة
ألف
الترجي – عندىـ – في حكـ المكجب ،إذ َّ

(ٓ)

بيف التمني ك ّْ
الترجي،

فذكرك َّ
أف التمني يككف في الممكف كالممتنع؛ كالترجَّي يككف في الممكف"(ٔ).
(ٖ)

كبناء – عمى ما تقدـ – ييفيـ مف كالـ المبرد(ٕ) ،كالنحاس
ن
(ٗ)
َّ
فكأنو قيؿ" :متى بمغت األسباب اطٌمعت"  ،كقاؿ الزمخشرم" :كقد لمح فييا معنى التمني مف قرأ:
أنيما حمال الجكاب عمى التمني،

[ﮘ ] بالنصب ،كىي في حرؼ عاصـ" ،كقػاؿ ابف يعيش" :كأنو جكاب [ﭞ ] إذ كػانػػت في
معنى التمنيَّ ،
كأنػػو َّ
ّْ
الترجي بالتمني ،إذ كاف كؿ كاحد منيما مطمكب الحصكؿ مع الشؾ فيو.
شبػػو
كالفرؽ بينيما َّ
أف الترجّْي تكقُّع أمر مشككؾ فيو أك مظنكف ،كالتمني طمب أمر مكىكـ الحصكؿ ،كربما
(َُ)
نص الزمخشرم" :كذلؾ
أف ذكر َّ
كاف مستحيؿ الحصكؿ"  ،كقاؿ ابف الحاجب عف [ﭞ ] بعد ٍ

ألنيا لما كثرت في االستعماؿ لتكقُّع المرجك ،كتكقُّع المرجك مالزـ لمعنى التمني أجريت يمجرل التمني،
فأجيب كما يجاب التمني"(ُُ).
)ُ( ينظر :الحجة لمفارسي ،جٔ.ّٕٔ :
)ِ( الحجة ،جٔ ،ُُُ :كينظر :حجة القراءات :صُّٔ ،كالكشؼ ،جِ ،ّْْ :كشرح اليداية ،جِ ،َُٓ :كالتفسير البسيط ،جُٗ،َّٗ :
كمفاتيح األغاني ،ؽِ ،َّٔ :كالمكضح ،جّ ،ُُِٔ :كفتح الكصيد ،جْ ،ُِِّ :كالكتاب الفريد ،جٓ.ْٖٖ :
)ّ( الكشاؼ ،جُ ،ُِٔ :جٔ ،ُّْ :كأنكار التنزيؿ ،جُ ،ِٔ :جّ ،َِٗ :كارشاد العقؿ السميـ ،جُ ،َُٖ :جٓ.ُٖ :
)ْ( الكشاؼ ،جٓ ،ّْٖ :كينظر :الكتاب الفريد ،جٓ ،ْٖٖ :كرمكز الكنكز ،جٔ ،ُٖٔ :كمدارؾ التنزيؿ ،جّ ،ُِِ :كالبحر المحيط ،جٕ:
ْْٔ ،كالدر المصكف ،جٗ ،ِْٖ :كالمباب ،جُٕ ،ٓٓ :كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ٕٓٗ :
)ٓ( ينظر :الكتاب ،جِ ،ُْٖ :جْ ،ِّّ :كالمقتضب ،جّ ،ّٕ :جْ ،َُٖ :كشرح التسييؿ ،جِ ،ٕ :كىمع اليكامع ،جِ.ُِٓ :
)ٔ( البحر المحيط ،جُ ،ُِّ :جٕ ،ِْٔ :كالدر المصكف ،جٗ ،ّْٖ :كمغني المبيب ،جّ.ِٓٓ ،ِْٓ ،ُُٓ :
)ٕ( التفسير البسيط ،جُٗ ،ُّٗ ،َّٗ :كالتفسير الكبير ،جِٕ.ٖٔ :
)ٖ( إعراب القرآف ،جْ ،ّّ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ :صُّٓ ،كفتح القدير ،جْ ،ْٔٔ :كفتح البياف ،جُِ.َُٗ :
)ٗ( التحرير كالتنكير ،جِْ.ُْٔ :
)َُ( شرح المفصؿ ،جْ ،َٕٓ :كالجنى الداني في حركؼ المعاني :صُٖٓ ،ِٖٓ،كينظر :مغني المبيب ،جّ.ِٕٓ :
)ُُ( اإليضاح ،جِ.ُّٗ :
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أف َّ
(لعؿ) في ىذه القراءة ممحقة بػ "ليت"؛ َّ
كذىب ابف ىشاـ – كما يفيـ مف كالمو – إلى َّ
ألف

التمني كالترجي مف ك واد كاحد ،فيي "تختص بالممكف ،كقاؿ فرعكف[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ] ،إنم ػ ػػا قػ ػػالػ ػػو :جيػ نػال أك ىم ٍخ ػرقػ ػ ػ ػةن كا ٍفػ نك ػػا"(ُ) ،أم" :فاستعم ػػؿ (لع ػ َّػؿ) في طم ػػب المستحيؿ،
كىك يعمـ أنو غير ممكف ،كىك لـ يستعمؿ " لكي " ،كانما قاؿ ما يراد منيا في لغتو"(ِ).
يتمنى بػ َّ
إ نذا َّ
(لعؿ) في ىذه القراءة أفادت معنى التمني ،أك كما قاؿ السيكطي" :كقد َّ
"لعؿ" في

البعيد فتعطي حكـ "ليت" في نصب الجكاب"(ّ) ،ثـ ذكر قراءة حفص.

(ٓ)

كذىب "أبك زرعة ،كأبك يجبارة اليذلي(ْ)" (ت ْٓٔق) ،كابف عطية

إلى َّ
أف الفعؿ [ﮘ]

كيعترض عمييـ بأنو ليس في المفظ ٍّ
فرؽ النحاة بيف
تمف ،إنما فيو ترجٍّ ،إذ َّ
ينصب عمى جكاب التمني ،ي
ُّ
كيدؿ لو ما قالو
التمني كالترجي(ٔ) ،كيبدك – كاهلل أعمـ – أنيـ أرادكا التمني المفيكـ مف الكالـ،
العكبرم في قراءة [ﭟ ](ٕ)" :كبالنصب عمى جكاب التمني في المعنى"(ٖ) ،إذ َّ
إف الفرؽ بيف
أف َّ
التمني كالترجي ال يجيمو عالـ ،أك ربما أرادكا َّ
"لعؿ" أعطيت حكـ "ليت" ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

كبناء عمى ما َّ
كتأكلكا قراءة النصب َّ
فإف "مذىب البصرييف َّ
تقدـ َّ
بأف
أف الترجّْي ليس لو جكابَّ ،
ن
(ٗ)
َّ
(لعؿ) أشربت معنى "ليت"؛ لكثرة استعماليا في تكقُّع المرجك ،كتكقُّع المرجك مالزـ لمتمني" .

إ نذا فالمسألة فييا خالؼ بيف البصرييف كالككفييف(َُ) ،كذلؾ َّ
أف البصرييف ال يعرفكف جك نابا لػ
َّ
(لعؿ)(ُُ)؛ َّ
أما
ألف الترجّْي – عندىـ – في حكـ الكاجب ،كأنو ال ينصب الفعؿ بعد الفاء جك نابا لو؛ ك َّ
الككفيكف فذىبكا إلى أنو يجكز أف ينصب الفعؿ في جكاب الرجاء ،إذا كانت َّ
استفياما ،أك
"لعؿ"
ن
ِّ
شكا(ُِ) ،فيي في ىذه القراءة [ﮘ ] لمشؾ ،فيي بمنزلة "عسى" ،كالمعنى" :عسى أبمغ"(ُّ).
(ُ) مغني المبيب ،جّ.ِٓٓ :
(ِ) مغني المبيب ،جّ ،ِٓٓ :الحاشية رقـ (ّ) ،كينظر :حاشية األمير ،جُ ،ِِّ :كحاشية الدسكقي ،جُ.ّّٗ :
(ّ) اإلتقاف ،جّ ،ِْٓ :كينظر البرىاف ،جِ.ِِّ :
(ْ) حجة القراءات :صُّٔ ،كالكامؿ في القراءات العشر كاألربعيف الزائدة عمييا ،أبك القاسـ يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ
الييذلي المغربي (ت ٓٔٓ ىػ) ،تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب ،مؤسسة سما لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،طُُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ:
صُّٔ ،كفيو" :عمى جكاب اليميف" ،كىك خطأ ،كالصكاب ما أثبتناه عمى "جكاب التمني" .ينظر :البحر المحيط ،جٕ.ْْٔ :
(ٓ) المحرر الكجيز ،جٕ.ّْْ :
(ٔ) ينظر :البحر المحيط ،جٕ ،ْْٔ :كالدر المصكف ،جٗ.ّْٖ :
(ٕ) سكرة عبس ،ْ/َٖ :كسيأتي الحديث عف ىذه القراءة.
(ٖ) التبياف ،جِ ،ُُِٕ :كالدر المصكف ،جَُ.ٖٔٔ :
(ٗ) شرح التصريح ،جِ ،ّٖٔ :كينظر :اإليضاح ،جِ ،ُّٗ :كالجنى الداني :صْٕ.
(َُ) ينظر :شرح التسييؿ ،جْ ،ّّ :كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُّٕٔ :كالمساعد ،جّ ،ٖٗ ،ٖٖ :كشفاء العميؿ ،جِ.َّٗ :
(ُُ) إعراب القرآف لمنحاس ،جٓ ،ُْٗ :كينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،جِ ،ّّٗ :كالدر المصكف ،جَُ.ٖٔٔ :
(ُِ) األصكؿ ،جِ ،ُٖٓ :كينظر :ارتشاؼ الضرب ،جّ ،َُِْ :كالجنى الداني :صَٖٓ ،كىمع اليكامع ،جِ.ُّٓ :
(ُّ) األزىية :صُِٕ ،كينظر :إيضاح الكقؼ كاالبتداء ،جُ .ُّٕ:
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منصكبا كالتمني،
كمذىػػب الككفييف صحيح ،في إلحاؽ الرجػػاء بالتمني ،إذ جعمػكا لمرجاء جك نابا
ن
(ُ)

نظما
لثبكت ذلؾ
ن
سماعا ن

أيضا – قراءة عاصـ[ :ﭟ] بنصب
كنثرا ،كيؤيد ذلؾ في النثر – ن
ن

العيف(ِ) ،في قكلو تعالى[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ](ّ) ،إذ قاؿ الفراء" :كقد
نصبا عمى جكاب الفاء لػ َّ
(لعؿ) كاف صك نابا"(ْ)،
اجتمع القراء عمى[ :ﭟ ﭠ] بالرفع ،كلك كاف ن
ابعا.
ثـ ذكر األبيات السابقة ،كأضاؼ إلييا بيتنا ر ن
كقد أيَّد ابف مالؾ(ٓ) ،كأبك حياف(ٔ) مذىب الككفييف ،ك َّ
استدؿ أبك حياف(ٕ) عمى صحة مذىب

الككفييف بسماع الجزـ بعد الترجي.
أف َّ
ُّ
كيستدؿ الككفيكف(ٖ) عمى َّ
(لعؿ) لالستفياـ في سكرة عبس ،كتابعيـ عميو ابف مالؾ(ٗ) ،كىك

أصال؛ ألف حمميا عمى
بعيد ،كغير صحيح(َُ) ،كيرفضو البصريكف ،إذ قالكا" :ال تككف لالستفياـ
ن

أصميا ممكف ،كال يحمؿ شيء عمى غير أصمو إال ضركرة"(ُُ) ،كقد "رجَّعكا ىذه المعاني كميا إلى:
الترجي ،كاإلشفاؽ"(ُِ).

كالخالصة :أنو ال مانع مف نصب الفعؿ المضارع جك نابا لمترجي بعد فاء السببية سكاء أكانت
َّ
"لعؿ" لمعنى الترجي أـ لمعنى التمني؛ ألف في ىذا إثراء لمدرس المغكم ،كيسايره الكاقع المغكم ،بما كرد
في القرآف الكريـ في القراءتيف السابقتيف.

ُّ
التكىـ؛ َّ
تأكلو أبك حياف ،كىك َّ
كثير
ألف خبر "لعؿ" نا
أف الفعؿ منصكب "عطفنا عمى
الثالث :كىذا الكجو َّ
قميال .فمف نصب َّ
تكىـ َّ
خبر
أف الفعؿ المرفكع الكاقع نا
ما جاء
كثيرا ،كفي النثر ن
ن
مقركنا بػ ٍ
"أف" في النظـ ن
ُّ
إف كقع شيء كأمكف تخريجو
"أف" ،كالعطؼ عمى
كاف
لكف ٍ
التكىـ كثير كا ٍف كاف ال ينقاسٍ ،
منصكبا بػ ٍ
ن

(ُ) نحك األبيات التي ذكرىا الفراء ،كينظر :األزىية :صُِٖ.
(ِ) كق أر الباقكف :برفع العيف .ينظر :النشر ،جِ ،ّٖٗ :كشرح طيبة النشر ،جِ ،ُُٔ :كالبدكر الزاىرة :صَّٖ.
(ّ) سكرة عبس.ْ ،ّ ،َٖ :
(ْ) معاني القرآف ،جّ ،ِّٓ :كينظر :إعراب القرآف ،جٓ.َُٓ ،ُْٗ :
(ٓ) شرح الكافية الشافية ،جّ ،ُْٓٓ :كشرح التسييؿ ،جْ ،ّٓ :كالمساعد ،جّ ،ٖٗ :كتمييد القكاعد ،جٖ ،َِّْ ،ُْٗٓ :كىمع
اليكامع ،جْ ،ُِّ :كينظر :شفاء العميؿ ،جِ ،َّٗ :كالمقاصد الشافية ،جٔ.ٖٓ :
(ٔ) ارتشاؼ الضرب ،جْ.ُّٕٔ :
(ٕ) ارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُْٖٔ ،ُّٖٔ :كشرح التصريح ،جِ.ّٖٔ :
(ٖ) مغني المبيب ،جّ.ِٕٓ ،ِٓٔ :
(ٗ) شرح التسييؿ ،جِ ،ٖ :جْ ،ّّ :كالجنى الداني :صَٖٓ ،كالمساعد ،جُ ،َّٔ :جْ ،ٖٖ :كينظر :شفاء العميؿ ،جُ.ُّٓ :
(َُ) المساعد ،جْ.ٖٖ :

(ُُ) ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة ،أبك عبد اهلل عبد المطيؼ بف أبي بكر أحمد بف عمر َّ
الشرجي الزبيدم (ت َِٖىػ)،
تحقيؽ :د .طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،كمكتبة النيضة العربية ،بيركت ،طَُُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ ،فصؿ الحركؼ ،المسألة رقـ (ِٕ) :ص
ُٖٓ.
(ُِ) ىمع اليكامع ،جِ ،ُّٓ :كينظر :الجنى الداني :صَٖٓ.ُٖٓ ،
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عميو يخّْرج"(ُ) ،فعمى ىذا يككف التقدير" :ليكف بمكغي األسباب أسباب السمكات ،فاطٌالعي عمى إلو

مكسى"(ِ) ،كقد كافقو عمى ىذا الكجو السميف الحمبي(ّ)" ،كابف ىشاـ ،كابف عقيؿ"(ْ) ،كغيرىـ(ٓ).

الرابع :كىذا الكجو أضافو ابف ىشاـ ،إذ قاؿ " :كيحتمؿ أنو يع ًطؼ عمى [ﮔ ](ٔ) ،عمى ّْ
حد
قكؿ ميسكف بنت بحدؿ الكمبية:
و
كتقر عيني
عباءة
لىميٍبس
َّ

إلي ًم ٍف ليٍبس ُّ
ُّ
الشفكؼ
أحب َّ
تأكلو أبك حياف؛ ّْ
كابف ىشاـ ّْ
لرد مذىب الككفييف ،إذ
يفضؿ ىذا الكجو ،كالكجو الثالث التي َّ
(ٕ)

قاؿ" :كمع ىذيف االحتماليف فيندفع قكؿ الككفيَّ :
إف في ىذه القراءة حجة عمى جكاز النصب في جكاب

حمال عمى التمني"(ٖ) ،ككذلؾ ّْ
يفضؿ الكجو األكؿ كىك النصب عمى جكاب األمر.
الترجي؛ ن
َّ
كرد عميو الشياب الخفاجي بقكلو" :كبيذيف االحتماليف يعمً ىـ قكؿ الككفييف َّ
أف في ىذه اآلية
حمال لو عمى التمني"(ٗ).
حجة عمى النصب في جكاب الترجي ،ن
كخالصة رأم ابف ىشاـ(َُ) يتمثَّؿ في َّ
أف تخريج قراءة حفص عمى جكاب الترجي قميؿ ،إذ

ثبت قكؿ الفراءَّ :
خرج عميو
إف جكاب الترجي منصكب كجكاب التمني ،فيك قميؿ ،فكيؼ تي َّ
إف ى
قاؿ" :ثـ ٍ
القراءة المجمع عمييػ ػػا؟"(ُُ)؛ َّ
إمػ ػػا عمى أنػ ػػو جػ ػ ػكاب
ألف ى ػ ػػذا ال يجيزه بصرم ،كيتأكل ػػكف قراءة حفص َّ
لألمر ،أك عمى العطؼ عمى األسباب ،أك عمى العطؼ عمى ُّ
التكىـ(ُِ).

(ُ) البحر المحيط ،جٕ.ْْٔ :
(ِ) تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ.ُٗٔ :
(ّ) الدر المصكف ،جٗ.ِْٖ :
(ْ) مغني المبيب ،جٓ ،َْٗ :جٔ ،ُٗ :كالمساعد ،جّ.ٖٗ :
(ٓ) المباب ،جُٕ ،ٓٓ :كىمع اليكامع ،جْ ،ُِْ :كعناية القاضي ،جٕ ،ِّٕ :كالفتكحات اإلليية ،جْ ،ُٔ :كركح المعاني ،جِْ،ٔٗ :
كاعراب القرآف الكريـ كبيانو ،جٔ.ٕٓٗ :
(ٔ) مغني المبيب ،جٓ ،ُْٗ :جٔ ،َٗ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جّ ،ّْٖ :كحاشية األمير ،جِ ،َُّ ،ٖٗ :كحاشية الدسكقي ،جِ:
ُِْ ،كينظر :عناية القاضي ،جٕ ،ِّٕ :كركح المعاني ،جِْ.ٔٗ :
(ٕ) البيت مف الكافر ،كقد كرد في مصادر كثيرة ،منيا :سر صناعة اإلعراب ،جُ ،ِّٕ :كمغني المبيب ،جّ ،َُْ :جٓ ،ُْٗ :جٔ،ُٗ :
كالمقاصد الشافية ،جٔ ،ٖٖ :كشرح التصريح ،جِ ،ّٖٗ :كشرح أبيات مغني المبيب ،جٓ ،ٔٔ – ْٔ :كبال نسبة في :الكتاب ،جّ،ْٓ :
كالمقتضب ،جِ ،ِٕ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،َِْ ،ِّٕ :كشرح المفصؿ ،جْ.ِّٕ :
أف" كالفعؿ معطكؼ عمى "ليٍبس".
"أف" مضمرة
الشاىد في البيت :قكلياَّ :
كجكبا بعد كاك المعية ،كالمصدر المؤكؿ مف " ٍ
"كتقر" فيك منصكب بػ ٍ
ن
(ٖ) مغني المبيب ،جٓ ، ِْٗ ،ُْٗ :كشرح الدماميني عمى مغني المبيب ،بدر الديف محمد بف أبي بكر بف عمر الدماميني (تِٖٖىػ)،
صحَّحو كعمَّؽ عميو  :أحمد عزك عناية ،الناشر :مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت ،طُُِْٖ ،ىػ ََِٕ -ـ ،جِ ،ّْٕ :كحاشية األمير،
جِ ،ٖٗ :كحاشية الدسكقي ،جِ.ُّٔ :
(ٗ) عناية القاضي ،جِ.ِْ :
"أف يي ىخ ّْرج عمى األمكر البعيدة
(َُ) جعؿ ىذا ابف ىشاـ مف الجية الرابعة مف الجيات التي يدخؿ االعتراض عمى المعرب مف جيتيا ،كىيٍ :
كاألكجو الضعيفة ،كيترؾ الكجو القريب كالقكم" .مغني المبيب ،جٔ.َٖ :
)ُُ( مغني المبيب ،جٔ ،ُٗ :كشرح الدماميني ،جِ ،ّْٓ :كحاشية األمير ،جِ ،َُّ :كحاشية الدسكقي ،جِ.ُِْ :
)ُِ( مغني المبيب ،جٔ.ُٗ ،َٗ :
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ك ُّ
الحؽ ييقاؿَّ :
إف مذىب الككفييف صحيح ،كيساير الكاقع المغكم ،كيغنينا عف التأكيؿ الذم فيو
تكمُّؼ كتمحُّؿ(ُ) ،ال سيما في عطؼ الفعؿ عمى االسـ ،أك في العطؼ عمى ُّ
التكىـ.

أخير بقي الخالؼ في عامؿ النصب في الفعؿ المضارع بعد فاء السببية(ِ) ،إذا كانت جك نابا
ك نا
(ّ)
لألمر ،كالنيي ،كالنفي ،كاالستفياـ ،كالتمني كالعرض ،كالتخصيص ،كالدعاء  ،كالرجاء الذم ألحقو
(ٓ)
(ْ)
خرج قراءة
نسب إليو  ،بؿ ىك مسبكؽ بالكسائي ،كقد نقؿ عنو الكاحدم أنو َّ
الفراء بالتمني كما يي ى
حفص [ﮘ ] بالنصب عمى الترجي.

ذىب البصريكف(ٔ) إلى َّ
كجكبا ،كالفاء حرؼ
"أف" مضمرة
أف الفعؿ المضارع منصكب بػ ٍ
ن
"أف" المضمرة كالفعؿ معطكؼ عمى مصدر َّ
متكىـ أك متصيَّد مف الكالـ
عطؼ ،كالمصدر المؤكؿ مف ٍ
السابؽ ،كخالفيـ في ذلؾ أبك عمر الجرمي(ٕ) ،كذىب إلى َّ
أف "الفاء" ىي الناصبة بنفسيا؛ ألنيا

خرجت عف باب العطؼ.

كي ىرُّد عمى الجرمي بما ذكرناه في كاك المعية  ،أك كما قاؿ أبك عمي الفارسي" :فمك كانت الفاء
ي
فأفع ىؿ" ،فتعطؼ
أف تنصب كتعطؼ عمييا فتقكؿ" :ما جئتني
ىي الناصبة لمفعؿ لجاز ٍ
ى
فأغضب ك ى
عمييا بحركؼ العطؼ كتيعيدىا ،كما تفعؿ ذلؾ بكاك القسـ إذا قمت" :ك ً
لصادؽ ىك كاهلل" ،فتعيد
اهلل إنو
ه

حرؼ النسؽ عمييا عممنا أنيا ليست ىي الناصبة ،كانما الناصب بإضمار
الكاك عمى الكاك ،فمما لـ ىي يع ٍد
ي
عامال في
أف يككف
أف"(ٖ) ،ككذلؾ" الفاء تدخؿ عمى االسـ كالفعؿ
ن
جميعا ،كتككف لمعطؼ فال يجكز ٍ
ٍ
ن

الفعؿ"(ٗ).

أما الككفيكف فالمسألة فييا رأياف :فذىب الكسائي كمف تبعو إلى َّ
أف الفاء ىي الناصبة بنفسيا،
ك َّ

أف الجرمي تبعيـ في ذلؾ ،كذىب الفراء ،كبعض الككفييف إلى َّ
كيبدك َّ
أف النصب بالخالؼ ،أك

(َُ)
تجنبا لمتكرار.
الصرؼ  ،كما ذكرنا ذلؾ في "كاك المعية" ،فال ينعيده ىنا؛ ن

(ُ) ينظر :التأكيؿ النحكم في القرآف الكريـ ،د .عبد الفتاح أحمد الحمكز ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طَُُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ ،جِ،َُُِ :
ُُُِ.
(ِ) ينظر :اإلنصاؼ ،المسألة رقـ (ٕٔ) ،جِ ،َُُ ،َُٗ :كشرح الجمؿ البف عصفكر ،جِ ،ُْٖ ،ُْْ ،ُّْ :كشرح التسييؿ ،جْ:
ِٕ ،ِٖ ،كارتشاؼ الضرب ،جْ ،ُْٕٔ – ُٖٔٔ :كالجنى الداني :صْٕ ،ٕٓ ،كالمساعد ،جّ.ْٖ :
(ّ) زاده الككفيكف .ينظر :األصكؿ ،جِ ،ُٖٔ :كاعراب القرآف لمنحاس ،جٓ.ُْٗ :

(ْ) شرح الكافية الشافية ،جّ ،ُْٓٓ :كشفاء العميؿ ،جِ ،َّٗ :كشرح التصريح ،جِ.ّٖٔ :
(ٓ) التفسير البسيط ،جُٗ.َّٗ :
(ٔ) ينظر :الكتاب ،جّ ،ُْ – ِٖ :كمعاني القرآف لألخفش ،جُ ،ّٕ – ٔٓ :كالمقتضب ،جِ ،ُْ ،ُّ ،ٕ ،ٔ :كاألصكؿ ،جِ،ُُٓ :
ُّٓ.ُْٓ ،
(ٕ) إعراب القرآف لمنحاس ،جُ ،ُِْ :كالتعميقة ،جِ.ُٓٗ :
(ٖ) المسائؿ المنثكرة :صُْٕ ،كينظر :التعميقة ،جِ ،ُٓٗ :كشرح كتاب سيبكيو ،جّ ،َِّ ،ِِٗ :كاإلنصاؼ ،جِ.َُُ :
(ٗ) شرح الممع ،جُ ،ْٕٔ :كينظر :اإلنصاؼ ،جِ.َُٗ :
(َُ) شرح المفصؿ ،جْ ،ُِْ :كىك قكؿ البغدادييف عند ابف جنى في :سر صناعة اإلعراب ،جُ.ِٕٓ :
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الداللة:

أوًال – قراءة الجمهور:
ِ
مجردة عف معنى السبب؛ أم:
الفعؿ [فأ َّطل ُع ] معطكؼ عمى [ﮓ ] ،فػ "الفاء" عاطفة ٌ
ليس بجكاب ،كبذلؾ يككف الفعؿ داخؿ في حيز الترجي.

قػاؿ أبك جعفر النحاس في معنى ىذه القراءة" :لعمي أبمغ األسباب ثـ لعمي أطَّمع بعد ذلؾ ،إال

أف النحاس َّ
أف "ثيَّـ" ُّ
اخيا مف الفاء"(ُ) ،كيبدك – كاهلل أعمـ – َّ
َّ
لخص كالـ المبرد الذم قاؿ في
أشد تر ن
أف الفاء تكجب َّ
معنى قراءة الرفع عمى العطؼ" :كالتقدير :لعمي أطَّمع ،إال َّ
أف ما قيدر مف االطالع بعد
أف "ثـ" ُّ
بمكغ األسباب ،فكأنو" :لعمي أبمغ األسباب ثـ أطَّمع"(ِ)َّ ،إال َّ
اخيا مف الفاء ،...فالمعنى،
أشد تر ن
لعمي أبمغ كلعمي أطمع "(ّ).
فيذه القراءة ُّ
لترجيَّ ،
تدؿ عمى ا ّْ
فكأف فرعكف المعيف " تكقَّع األمريف عمى ظنو"(ْ) ،كىما :بمكغ
أسباب السمكات ،أم :طرقيا كأبكابيا(ٓ) ،كاالطّْالع عمى إلو مكسى  -عميو السالـ  "،-كفي ىذا دليؿ
عمى َّ
جدا"(ٔ).
أف فرعكف كاف بمكاف مف الجيؿ العظيـ ،كبمنزلة مف فيـ حقائؽ األشياء سافمة ن

فالرفع يكحي َّ
كيصكر لنا حاؿ فرعكف الظاىرم كالخارجي ،كأنو لـ
بأف ذلؾ ممكف كمرتجى،
ّْ

يكف عمى عجؿ مف أمره ،ك َّأنو في استطاعتو بمكغ األسباب ،ثـ رؤية إلو مكسى ،كيظير أنو غير
ييدد حكمو كممكو ،كبذلؾ يمكه عمى قكمو؛ لكيال َّ
خائؼ مف مكسى – عميو السالـ – الذم بات ّْ
تتمكف
ٌ
دعكة مكسى مف قمكبيـ ،كاهلل أعمـ بالصكاب.

ثانيا – قراءة حفص:
ً
أف "الفاء" – في ىذه القراءة – عاطفة سببية ،فيي ُّ
يتَّضح – مما سبؽ – َّ
تدؿ عمى "السببية
معا"(ٕ) ،كقد يخّْرجت عمى أربعة أكجو ،أكضحيا َّ
"أف"
أف الفعؿ المضارع [ﮊ ] منصكب بػ ٍ
كالجكابية ن
كجكبا بعد الفاء السببية الكاقعة في جكاب الترجي ،كىك [ﮒ ﮓ ﮔ] ،أك في جكاب
مضمرة
ن
"أف" كالفعؿ معطكؼ عمى مصدر َّ
األمر ،كىك [ﮏ ﮐ ﮑ] ،كالمصدر المؤكؿ مف َّ
متكىـ أك متصيَّد
مف الجممة السابقة ،كىذاف الكجياف بعيداف عف التكمؼ كالتأكيؿ.
(ُ) إعراب القرآف لمنحاس ،جْ ،ّّ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،ُّٓ :كفتح القدير ،جْ ،ْٔٔ :كفتح البياف ،جُِ ،َُٗ :كتفسير
حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ.ُّٖ :
(ِ) التحرير كالتنكير ،جِْ.ُْٔ :

(ّ) التفسير البسيط ،جُٗ ،ُّٗ ،َّٗ :كالتفسير الكبير ،جِٕ.ٖٔ :
(ْ) الكشؼ ،جِ.ُْْ :
(ٓ) جامع البياف ،جَِ ،ِّٔ ،ِّٓ :كالتفسير البسيط ،جُٗ ،َّٗ :كالكشاؼ ،جٓ ،ّْٖ :كفتح الرحمف ،جٔ.ُُٕ :
(ٔ) فتح القدير ،جْ ،ْٔٔ :كفتح البياف ،جُِ ،َُٗ :كتفسير حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ.ُّٖ :
(ٕ) النحك الكافي ،جْ.ّْٓ ،ّّٓ :
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قاؿ أبك عمي" :كانما سَّماه النحكيكف جك نابا كا ٍف كانت جممة كاحدة ،كلـ تكف كالجزاء؛ لمشابيتو
لو في َّ
أف الثاني سببو األكؿ"(ُ).

َّ
كتقدـ َّ
أف (لعؿ) معناىا الشؾ عند الككفييف؛ كأما البصريكف فذىبكا إلى أنيا أيشربت معنى

الترجي ّْ
تمننيا في الحقيقة ،كذلؾ َّ
ّْ
"أف
"ليت" ،كأعطيت حكميا ،فيي بمعنى التمني(ِ) ،فيـ يجعمكف ىذا
التَّمني يككف في الممكف كالممتنع ،كالترجي يككف في الممكف ،كبمكغ أسباب السماكات غير ممكف،

َّ
لكف فرعكف أبرز ما ال يمكف في صكرة الممكف ،تمكيينا عمى سامعيو"(ّ).
كقد عمَّؽ اآللكسي عمى ذلؾ بقكلو" :كالظاىر َّ
يفرقكف بيف ترٍّج كترٍّج"(ْ).
أف البصرييف ال ّْ
َّ
(لعؿ) عمى معنى التمني أكفؽ لمسياؽ؛ َّ
ألف في ذلؾ بياف لنفسية فرعكف ،كحالو
كحمؿ

الداخمي ،كىك االعتراؼ في قرار نفسو َّ
أف ذلؾ مستحيؿ ،كلكنو أخرجو ىذا المخرج تمكيينا عمى
سامعيو.
كالمعنى – عند المبرد " :-لعمي أبمغ األسباب فمتى بمغت اطَّمعت(ٓ) ،...أم :لعمي أبمغ كأنا

أف أطَّمع"(ٔ).
ضامف متى بمغت ٍ
فيكرم ىؾ،
يدا يأتيؾ
كضرب المبرد ن
مثاال لمفرؽ بيف القراءتيف :الرفع ،كالنصب ،كىك" :ليت ز ن
ي
َّ
تمنى اإلتياف ،كىك كاثؽ باإلكراـ إذا كاف اإلتياف(ٕ) ،فيذا ما بينيما ،كالقراءة األكلى أبيف كعمييا

الناس"(ٖ).

(ُ) اإليضاح ،ِْْ :كالمقتصد ،جِ ،َُٕٔ ،َُٔٔ :كينظر :األصكؿ ،جِ ،ُّٖ ،ُٕٗ :كسر صناعة اإلعراب ،جُ ،ِْٕ :كتكجيو
الممع :صُّٔ.
(ِ) ينظر :الجنى الداني :صُٖٓ ،كالمقاصد الشافية ،جٔ ،ُٖٓ :كفتح الرحمف ،جٔ.ُُٕ :
(ّ) البحر المحيط ،جٕ ،ْْٔ :كينظر :صفكة التفاسير ،جّ.ٗٓ :
(ْ) ركح المعاني ،جِْ.ٔٗ :
(ٓ) ينظر :إعراب القرآف ،جْ ،ّّ :كالجامع ألحكاـ القرآف ،جُٓ ،ُّٓ :كفتح القدير ،جْ ،ْٔٔ :كفتح البياف ،جُِ ،َُٗ :كتفسير
حدائؽ الركح كالريحاف ،جِٓ.ُّٖ :
(ٔ) التفسير البسيط ،جُٗ ،ُّٗ :كالتفسير الكبير ،جِٕ.ٖٔ :
(ٕ) ينظر :المقتضب ،جِ.ُْ ،ُّ :
(ٖ) التفسير البسيط ،جُٗ.ُّٗ :
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الخاتمة

تتـ الصالحات ،المكفؽ إلى معالـ الخير كالسداد ،ثـ الصالة كالسالـ في
الحمد هلل الذم بنعمتو ُّ

كم ٍف كااله ،كبعد:
أكمؿ صكرىما عمى خاتـ رسؿ اهلل ،كعمى آلو كصحبو ى
فقد قضيت في إنجاز ىذه الرسالة عمى الصكرة التي انتيت إلييا اآلف مدة ليست باليسيرة،

طكفت فييا بيف المصادر كالمراجع التي تتصؿ بمكضكع الدراسة ،تممكني خالليا سركر – ال يمكف
َّ

كصفو – نابع مف حب معايشتي لكتاب اهلل – تعالى – كمدارستو ،كال أخفي أنو عمى الرغـ مما بذلتو
ت بفضائؿ اهلل – عز كجؿ – مف انشراح الصدرّْ ،
كشد األزر،
مف جيد ،كما القيتو مف عناء فقد ىن ًع ٍم ي
نافعا لإلسالـ
كتسديد ي
الخطا ،فكانت ىذه الدراسة ىي ثمرة ذلؾ كمو ،كاهلل أسأؿ ٍ
أف يجعمو عمالن ن
كالمسمميف.

َّمت – بعكف اهلل كفضمو – في نياية ىذه الدراسة إلى نتائج كتكصيات عدة ،يمكف
كقد تكص ي
ذكر أىميا فيما يمي:
أوالً – النتائج:

إف القراءات المتكاترة كمَّيا ح ّّ
َُّ -
ؽ كصكاب ،كاختالفيا كتغايرىا ٌإنما ىك اختالؼ تنكع ال اختالؼ
سنةه متبعة ،طريقيا التمقٌي ،كالركاية ،كالنقؿ ،كالمشافية ،كىي أبعد ما تككف عف
تضاد ،فالقراءة ٌ
الرأم ،كالدراية ،كاف كاف تكجيييا ،كبياف معانييا يقكـ عمى الرأم ،كالنظر ،كالفكر ،كالدراية بمعكنة

النقؿ ،كالسياؽ ،كالمغة.

َِّ -
إف إسكاف حركة اإلعراب في القراءات المتكاترة كاف مف أجؿ غرض إيقاعي ،يتمثَّؿ في التركيز
عمى المعنى المراد ،كىك تكقيفي ألمر داللي بالغي.

ّ -ال يجكز إسكاف حركة اإلعراب مطمقنا في النثر ،كا ٍف كانت ىذه الظاىرة المغكية محصكرة في إطار
طمبا لمتخفيؼ ،فال بد مف تقييد ىذا اإلطالؽ بما كرد في
ليجي لبعض القبائؿ العربية ،كتميؿ إليو؛ ن
كجرا ،كعدـ اإلباحة في كؿ حرؼ؛ ألنو لـ
فعاِّ ،
القراءات القرآنية المتكاترة ،في اليمزات ،كالراءات ر ن
يثبت اإلسكاف – في األغمب األعـ – عف أبي عمرك إال في الضمات كالكسرات ،كفي حرفي:

الراء ،كاليمزة.

َّْ -
إف الكقؼ بالسكت ذك أىمية بالغة في القراءات القرآنية المتكاترة ،لما لو مف أثر فاعؿ في بياف
اإلعراب ،كتحديد المعنى.

ٓ -أظيرت الدراسة أىمية تقدير المحذكؼ في الداللة عمى اختالؼ معاني رفع المصدر النائب عف

عتمادا عمى السياقيف :المغكم ،كالمقامي كاآليات
فعمو كنصبو ،كقد ربط النحاة ذلؾ بالمعنى ،ا ن
مما يتَّضح معو َّ
أف المسألة ىنا لـ
القرآنية ،كالمكقؼ الكالمي ،كأقكاؿ المفسريف ،كالقراءات الشاذةَّ ،
تقدير لمعالمة اإلعرابية ،بقدر ما ىك تفسير لمعنى يراد منو التركيب.
تعد نا
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ٔ -بيَّنت الدراسة أنو يجكز كقكع اسـ كاف نكرة ،كخبرىا معرفة في النثر ،كذلؾ إذا تخصَّصت النكرة
بأف تككف اسـ جنس ،أك مسبكقة بنفي أك شبيو ،أك مكصكفة ،كما أجاز ذلؾ
نكعا مف التخصيص ٍ
ن
المسكغات السابقة.
النحاة االبتداء بالنكرة إذا تحقَّقت فييا
ٌ

ٕ -ربط النحاة بيف اإلعراب كالمعنى ،حيث كانكا يبنكف اختياراتيـ النحكية مستنديف إلى السياقيف:
المغكم ،كالمقامي كالتي تتمثؿ في :المكقؼ الكالمي ،كأقكاؿ المفسريف ،كأسباب النزكؿ ،كاآليات

القرآنية ،كالقراءات الشاذة ،كالحديث النبكم الشريؼ ،كقد أثبتنا ذلؾ في مكاضعو في الدراسة.

َّٖ -
إف النحاة كانكا يحرصكف عمى جانب المعنى ،بقدر ما كانكا يحرصكف عمى جانب الصناعة

أف المعنى كاف يي َّ
النحكية ،غير َّ
قدـ عمى الصناعة النحكية في األغمب األعـ.
أف ىناؾ بعض الكجكه اإلعرابية فييا تكمؼ شديد ال يرتبط بالمعنى ،كىك ما يجعمنا
ٗ -كشفت الدراسة ٌ
أف نقكؿَّ :
أحيانا
إف تعدد أكجو اإلعراب قد يؤدم إلى تعدد داللي لمتركيب ،كقد ال يترتب عميو –
ن

– أم تعدد داللي ،كالنتيجة َّ
طا ضركرنيا بالتعدد الداللي ،أك
أف تعدد أكجو اإلعراب ال يرتبط ارتبا ن
بتغيير المعنى في اآلية أك القراءة القرآنية.

أف التنكع في القراءات مف نياية البالغة ،ككماؿ اإلعجاز ،كغاية االختصار؛ إذ
َُ -أكدت الدراسة ٌ
إف َّ
أف تعدد القراءات بمنزلة ُّ
كؿ قراءة تي ُّ
عد آية برأسيا ،ك َّ
تعدد اآليات ،كلك جعمت داللة كؿ قراءة
ٌ
ألدل ذلؾ إلى التطكيؿ ،كما ذىب إلى ذلؾ العمماء(ُ).
عمى حدة؛ ٌ

إف تنكع القراءات القرآنية المتكاترة َّ
َُُّ -
تبدل مف خاللو مقاصد القرآف الكريـ في جكانب متعددة ،نحك:
التشريع ،كالتربية ،كالتكجيو ،كالدعكة ،كغير ذلؾ ،فبينما نجد قراءة تشير إلى قيمة مف القيـ ،نجد
القراءة األخرل تشير إلى قيمة جديدة ،ال ُّ
تقؿ فائدتيا كأىميتيا عف القراءة األكلى(ِ).

ُِ -أكدت الدراسة َّ
أف الصمة بيف النحك كالقراءات كالتفسير كثيقة ،فيي صمة العضك بالجسد.

َُّّ -
جميا في استعماؿ "فعؿ"
إف لمصيغة نا
أثر فاعالن في تحديد المعنى ،كبياف اإلعراب ،كقد ظير ذلؾ ن
ك"أفعؿ" ،في قكلو تعالى[ :ﭥ ﭦ ﭧ](ّ).

ُّ
التكىـ الذم كقع فيو بعض العمماء القدامى ،كبعض الباحثيف المحدثيف،
ُْ -أشارت الدراسة إلى
كاتّْياـ سيبكيو بإنكار قراءة اإلسكاف في قكلو تعالى[ :ﮘ ﮙ ﮚ ](ْ) ،كأنو كاف يرجّْح بيف
القراءات ،كغير ذلؾ في مسائؿ أخرل قد كقع فييا الكىـ.

(ُ) ينظر :إعراب القرآف ،جِ ،َٗ :كمجمكع فتاكل ابف تيمية ،جُّ ،ََْ ،ُّٗ :كالنشر ،جُ ،ِٓ :كاإلتقاف ،جُ ،َِٓ ،ِْٗ :كالكجكه
البالغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صَْٕ.
(ِ) الكجكه البالغية في تكجيو القراءات القرآنية المتكاترة :صَْٕ.
(ّ) سكرة يكنس.ُٕ/َُ :
(ْ) سكرة البقرة.ْٓ/ِ :
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مما يكىـ أنيـ
ُٓ -نسبت الدراسة اآلراء التي نقميا بعض العمماء ،دكف عزكىا إلى أصحابيا؛ ٌ
أصحاب ىذه اآلراء ،كىذا مف باب اإلنصاؼ ،كاعطاء كؿ ذم ٍّ
حؽ حقو.
ُٔ -أفادت الدراسة أف الترجيح كالمفاضمة بيف القراءات يمكف قبكليا إذا ما التزـ العمماء بآداب

الترجيح كشركطو ،أك إذا كانت القراءة تمثؿ اختيار قارئ ما رجَّحو ،أك فضمو؛ لكي يق أر بو ،أك
ككنيا قراءة الجميكر ،أك أنيا مكافقة لغة القرآف ،أك ككنيا األفصح كاألشير ،ما داـ ال يقدح في
تكاتر القراءة المرجَّح عمييا ،أك يقمّْؿ مف شأنيا.

ُٕ -أظيرت الدراسة َّ
أف نقد القراءات لـ يكف يقتصر عمى مذىب دكف اآلخر ،بؿ ىناؾ مف
البصرييف ،كالككفييف ُّ
ردكا بعض القراءات؛ بسبب النحك ،كالمعنى ،كرسـ المصحؼ ،كلـ يكف

إف النحاة األكائؿ ُّ
أف نقكؿَّ :
ردكا
ىدفيـ إال حمؿ القرآف عمى أسمى األساليب كأفصحيا ،فال يجكز ٍ
أما المتأخركف فقد
قراءةن متكاترة ،إذ لـ يكف مصطمح التكاتر
معيكدا لدييـ ،أك عرؼ في عصرىـ ،ك َّ
ن
شايعكا الفكرة كناصركىا.

ُٖ -بيَّنت الدراسة اآلثار المغكية التي تحدثيا القراءات القرآنية في تيسير النحك العربي ،كنمك المغة
كثرائيا.

ثانيا – التوصيات:
ً
يكصي الباحث بمجمكعة مف األمكر ،يمكف تمخيص أىميا في ما يمي:

ُ -ضركرة تدريس مساؽ القراءات القرآنية لطالب المغة العربية ،قسـ العمكـ المغكية ،في جامعاتنا
الفمسطينية.

ِ -رفد المكتبات الجامعية بكتب القراءات ،كاالحتجاج ليا ،كمعاني القرآف كاعرابو.

إف ىم ٍف أراد االشتغاؿ بعمـ القراءات كتكجيييا ،فال َّ
َّّ -
كنحكا،
أف يككف ذا دراية بالعربية صكتنا،
بد ٍ
ن
كصرفنا ،كبالغة ،إضافة إلى تعمقو في معرفة القراءات.
يتصدل أحد الباحثيف لدر و
َّ
اسة بعنكاف" :القراءات القرآنية العشر في ضكء نظرية القرائف
ْ -قد
دراسة نحكية داللية".

كلست َّأدعي بعد
فيذه ىي أىـ النتائج كالتكصيات التي كفَّقني اهلل – تعالى – لمكقكؼ عمييا،
ي
ذلؾ أني تكصَّمت إلى الكماؿ ،فالكماؿ هلل كحده ،كطبيعة عمؿ البشر ميما بمغت مف الدقة كالعناية
فيي غير عارية مف النقصاف كاليفكات.

فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده ،كما كاف مف خطأ فمني ،كمف الشيطاف ،كاهلل كرسكلو منو

براء ،كحسبي أني اجتيدت كما قصَّرت كما تكانيت ،كاهلل مف كراء القصد ،كأسأؿ اهلل – تعالى – العفك
عف الزيغ كالشطط ،كضعؼ التمييز كالغمط.

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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أوًال – المصادر والمراجع

ثبت المصادر والمراجع

ُ -القرآف الكريـ.

ِ -ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة ،أبك عبد اهلل عبد المطيؼ بف أبي بكر أحمد ابف
عمر َّ
الشرجي الزبيدم (ت َِٖق) ،تحقيؽ :د .طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،كمكتبة النيضة

العربية ،بيركت ،طَُُْٕ ،ق ُٖٕٗ -ـ.

ّ -اإلبانة عف معاني القراءات ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕق)،
تحقيؽ :د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر( ،د.ط).ُٕٖٗ ،

ْ -إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع لإلماـ الشاطبي (تَٗٓق) ،أبك شامة عبد
الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي (ت ٓٔٔق) ،تحقيؽ :إبراىيـ عطكة عكض ،دار الكتب

العممية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).

ٓ -ابف الطركاة النحكم "تحقيؽ كدراسة" ،د .عيَّاد عيد الثبيتي ،مطبكعات :نادم الطائؼ األدبي ،طُ،
َُّْق ُّٖٗ -ـ.

ٔ -أبك األسكد الدؤلي كنشأة النحك العربي ،د .فتحي عبد الفتاح الدجيني ،الناشر :ككالة المطبكعات،
الككيت ،طُُْٕٗ ،ـ.

ٕ -أبك العباس المبرد كأثره في عمكـ العربية ،محمد عبد الخالؽ عضيمة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طُ،
َُْٓق.

ٖ -أبك عمي الفارسي "حياتو كمكانتو بيف أئمة التفسير كالعربية كآثاره في القراءات كالنحك" ،الناشر:
دار المطبكعات الحديثة ،جدة ،طَُّْٗ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

ٗ -إتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء عمكـ الديف ،محمد بف محمد الحسيني الزبيدم ،الشيير
بػ"مرتضى"(تَُِٓق) ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت( ،د.ط)ُُْْ ،ق ُْٗٗ -ـ.

المسرات في عمكـ
َُ -إتحاؼ فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر
المسمى "منتيى األماني ك َّ
ٌ
القراءات" ،الشيخ أحمد بف محمد البنا الدمياطي (تُُٕق) ،تحقيؽ :د شعباف محمد إسماعيؿ،
عالـ الكتب ،بيركت ،ك مكتبة الكميات األزىرية ،القاىرة ،طَُُْٕ ،ق ُٖٕٗ -ـ.

ُُ -اإلتقاف في عمكـ القرآف ،جالؿ الديف أبك الفضؿ عبد الرحمف بف الكماؿ بف أبي بكر بف محمد
السيكطي (تُُٗق) ،تحقيؽ ،د .محمد متكلي منصكر ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،طُ،
ُِْٖق ََِٕ -ـ.

ُِ -أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي "أبك عمرك بف العالء" ،د .عبد الصبكر شاىيف،
الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طَُُْٖ ،ق ُٖٕٗ -ـ.
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ُّ -أثر القراءات في تطكر الدرس النحكم ،د .عفيؼ دمشقية ،معيد اإلنماء العربي ،بيركت ،طُ،
ُٖٕٗـ.

ُْ -إحياء النحك ،إبراىيـ مصطفى ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،طُُِّْ ،ق -
ُِٗٗـ.

ُٓ -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓق) ،تحقيؽ:
د .رجب عثماف محمد ،مراجعة :د .رمضاف عبد التكاب ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُ،
ُُْٖق ُٖٗٗ -ـ.

ُٔ -األرجكزة المنبية عمى أسماء القراء كالركاة كأصكؿ القراءات ،كعقد الديانات بالتجكيد كالدالالت،
أبك عمرك عثماف بف سعيد الداني (تْْْق) ،تحقيؽ :محمد بف مجقاف الجزائرم ،الناشر :دار
المغني لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طَُُِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ.

ُٕ -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،أبك السعكد محمد بف محمد بف مصطفى العمارم
(تِٖٗق) ،تحقيؽ :عبد القادر أحمد عطا ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض( ،د.ط)( ،د.ت).

ُٖ -األيزىية في عمـ الحركؼ ،أبك الحسف عمي بف محمد اليركم (تُْٓق) ،تحقيؽ :عبد المعيف
الممَّكحي ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ ،طُُِّْ ،ق ُّٗٗ -ـ.
ُٗ -االستغناء في االستثناء ،شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف القرافي (تْٖٔق)،
تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طَُُْٔ ،ق ُٖٗٔ -ـ.

َِ -األشباه كالنظائر في النحك ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗق) ،تحقيؽ :د .عبد العاؿ سالـ
مكرـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٔ ،ق ُٖٗٓ -ـ.

ُِ -أصكؿ التفكير النحكم ،د .عمي أبك المكارـ ،دار غريب ،القاىرة ،طََُِٕ ،ـ.

ِِ -األصكؿ في النحك ،ابف السراج :أبك بكر محمد بف سيؿ (ت ُّٔق) ،تحقيؽ :د .عبد الحسيف
الفتمي ،الناشر :مؤسسة الرسالة  ،بيركت ،طُُّْٕ ،ق ُٗٗٔ -ـ.

ِّ -إعراب القراءات السبع كعمميا ،أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالكيو (تَّٕق) ،تحقيؽ :د.
عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُُُّْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ِْ -إعراب القراءات الشكاذ ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم (تُٔٔق) ،دراسة كتحقيؽ:
محمد السيد أحمد عزكز ،عالـ الكتب ،بيركت ،طُُُْٕ ،ق ُٗٗٔ -ـ.

ِٓ -إعراب القرآف ،النحاس :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم (تّّٖق)،

تحقيؽ :د .زىدم غازم زاىد ،عالـ الكتب ،كمكتبة النيضة العربية ،بيركت ،طَُِْٓ ،ق -
ُٖٓٗـ.

ِٔ -إعراب القرآف ،أبك يحيى زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم (تِٔٗق) ،تحقيؽ :محمد عثماف،
الناشر :المكتبة الثقافية الدينية ،القاىرة ،طَُُّْ ،ق َََِ -ـ.
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ِٕ -إعراب القرآف الكريـ مف مغني المبيب ،د .أيمف الشكا ،دار ابف كثير ،دمشؽ – بيركت ،طُ،
ُُْٔق ُٗٗٓ -ـ.

ِٖ -إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،األستاذ محيي الديف الدركيش ،الناشر :دار اليمامة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،كدار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ – بيركت ،طُُْٔٗ ،ق ُٗٗٗ -ـ.

صمحة مف كتاب (معاني القرآف كاعرابو) ،ألبي إسحاؽ الزجاج
الم ٍ
ِٗ -اإلغفاؿ :كىك المسائؿ ي
(تِِّق) ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (تّٕٕق) ،تحقيؽ :د .عبد اهلل
ابف عمر الحاج إبراىيـ ،المجمع الثقافي ،كمركز جمعية الماجد لمثقافة كالتراث ،أبك ظبي ،دبي،

(د.ط)ُِْْ ،ق ََِّ -ـ.

َّ -االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ،جالؿ الديف أبك السيكطي (تُُٗق) ،قرأه كعمَّؽ عميو :د.
محمكد سميماف ياقكت ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة( ،د.ط)ُْْٔ ،ق ََِٔ -ـ.

ُّ -اإلقناع في القراءات السبع ،ابف الباذش :أبك جعفر أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم
(تَْٓق) ،تحقيؽ :د .عبد المجيد قطامش ،مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي
بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،دار الفكر ،دمشؽ ،طَُُّْ ،ق.

ِّ -أمالي ابف الحاجب ،أبك عمرك عثماف بف أبي بكر بف يكنس الدكني (تْٔٔق) ،دراسة
عماف( ،د.ط)َُْٗ ،ق
عمارَّ ،
كتحقيؽ :د .فخر صالح سميماف قداره ،دار الجيؿ ،بيركت ،كدار َّ

ُٖٗٗ -ـ.

ّّ -أمالي ابف الشجرم ،أبك السعادات ىبة اهلل عمى بف محمد بف حمزة الحسني العمكم (تِْٓق)،
تحقيؽ كدراسة :د .محمكد محمد الطناجي ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُُُّْ ،ق -
ُِٗٗـ.

ّْ -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،أبك البركات عبد الرحمف ابف
محمد األنبارم (تٕٕٓق) ،كمعو كتاب :االنتصاؼ مف اإلنصاؼ ،تأليؼ :محمد محيي الديف
عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاىرة( ،د.ط)ََِٗ ،ـ.

ّٓ -أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المسَّمى"تفسير البيضاكم" ،ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل ابف عمر
بف محمد الشيرازم البيضاكم (تٖٓٔق ،أك ُٗٔق) ،تحقيؽ :محمد َّ
حالؽ ،كد .محمكد
األطرش ،دار الرشيد ،دمشؽ – بيركت ،كمؤسسة اإليماف ،بيركت ،طُُُِْ ،ق َََِ -ـ.

ّٔ -إيجاز البياف عف معاني القرآف ،أبك القاسـ محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابكرم (ت
نحك سنة ّٓٓق) ،تحقيؽ :د .عمي العبيد ،مكتبة التكبة ،الرياض ،طُُُْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ّٕ -اإليضاح ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (ت ّٕٕق) ،تحقيؽ :د .كاظـ
بحر المرجاف ،عالـ الكتب ،بيركت ،طُُِْٔ ،ق ُٗٗٔ -ـ.
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ّٖ -اإليضاح في شرح المفصؿ ،ابف الحاجب :أبك عمرك عثماف بف أبي بكر بف يكنس الدكني
(تْٔٔق) ،تحقيؽ :أ.د .إبراىيـ محمد عبد اهلل ،الناشر :دار سعد الديف لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،دمشؽ ،طُُِْٓ ،ق ََِٓ -ـ.

ّٗ -اإليضاح في عمؿ النحك ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (تَّْق) ،تحقيؽ :د.
مازف المبارؾ ،دار النفائس ،بيركت ،طُّّٗٗ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

َْ -إيضاح الكقؼ كاالبتداء في كتاب اهلل – عز كجؿ – ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف بشار األنبارم
(تِّٖق) ،تحقيؽ :محيي الديف عبد الرحمف رمضاف ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ،
(د.ط)َُّٗ ،ق ُُٕٗ -ـ.

ُْ -باىر البرىاف في معاني مشكالت القرآف ،أبك القاسـ محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف
الينسابكرم الممقَّب بػ "بياف الحؽ"( ،ت بعد ّٓٓق) ،دراسة كتحقيؽ :سعاد بنت صالح بف سعيد

ابف بابقي :الناشر :معيد البحكث كاحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة،

(د.ط)ُُْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ِْ -بحر العمكـ ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم (تّٕٓق) ،تحقيؽ:
معكض ،كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كد .زكريا عبد المجيد النكتي ،دار
الشيخ عمي محمد ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،طُُُّْ ،ق ُّٗٗ -ـ.

ّْ -البحر المحيط ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓق) ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد
عبد المكجكد ،كآخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُّْ ،ق ُّٗٗ -ـ.

ْْ -بدائع الفكائد ،ابف قيّْـ الجكزية :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب (تُٕٓق) ،تحقيؽ:
عمي بف محمد العمراف ،دار عالـ الفكائد ،مكة المكرمة ،طُُِْٓ ،ق.

ْٓ -البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدرة ،الشيخ عبد الفتاح عبد
الغني القاضي (تَُّْق) ،كيميو :القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب ،اعتنى بو :عبد اهلل
محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طََُِٗ ،ـ.

ْٔ -البرىاف في عمكـ القرآف ،بدر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي (تْٕٗق) ،تحقيؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة دار التراث القاىرة( ،د.ط)ُّٕٔ ،ق ُٕٗٓ -ـ.

ْٕ -البسيط في شرح جمؿ الزجاجي ،ابف أبي الربيع :عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل (تٖٔٔق)،
تحقيؽ كدراسة :د .عياد بف عيد الثبيتي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طَُُْٕ ،ق -
ُٖٔٗـ.

ْٖ -البياف في غريب إعراب القرآف ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد األنبارم (ت ٕٕٓق)،
تحقيؽ :د .طو عبد الحميد طو ،مراجعة :مصطفى السقا ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة( ،د.ط)،
ََُْق َُٖٗ -ـ.
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ْٗ -بيف الصناعة النحكية كالمعنى عند السميف الحمبي في كتابو" :الدر المصكف في عمكـ الكتاب
المكنكف" ،د .محمد عبد الفتاح الخطيب ،دار البصائر ،القاىرة ،طُُِّْ ،ق َُُِ -ـ.

َٓ -تأكيالت أىؿ السنة ،أبك منصكر محمد بف محمد بف محمكد الماتيًريدم (تّّّق) ،تحقيؽ :د.
مجدم باسمُّكـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٔ ،ق ََِٓ -ـ.
ُٓ -تأكيؿ مشكؿ القرآف ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (تِٕٔق) ،تحقيؽ :السيد أحمد
صقر ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،طُِّّٗ ،ق ُّٕٗ -ـ.

ِٓ -التأكيؿ النحكم في القرآف الكريـ ،د .عبد الفتاح أحمد الحمكز ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طُ،
َُْْق ُْٖٗ -ـ.

ّٓ -التبياف في إعراب القرآف ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم (تُٔٔق) ،تحقيؽ :عمي
محمد البجاكم ،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركائو( ،د .ط)ُّٗٔ ،ق ُٕٗٔ -ـ.

ْٓ -التحرير كالتنكير ،محمد الطاىر بف عاشكر (تُّّٗق) ،الناشر :دار سحنكف لمنشر كالتكزيع،
تكنس( ،د.ط)ُٕٗٗ ،ـ.

ٓٓ -التحكؿ في التركيب كعالقتو باإلعراب في القراءات السبع ،عبد العباس عبد الجاسـ أحمد،
الناشر :المجمع الثقافي ،أبك ظبي( ،د.ط)ُُِْ ،ق ََُِ -ـ.

ٔٓ -التذكرة في القراءات الثماف ،أبك الحسف طاىر بف عبد المنعـ بف غمبكف (تّٗٗق) ،تحقيؽ:
سكيد ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ ،جدة ،طُُِِْ ،ق ُُٗٗ -ـ.
أيمف رشدم ى
ٕٓ -تذكرة النحاة ،أبك حياف األندلسي محمد بف يكسؼ (تْٕٓق) ،تحقيؽ :د .عفيؼ عبد الرحمف،
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٔ ،ق ُٖٗٔ -ـ.

ٖٓ -التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓق)،
تحقيؽ :د .حسف ىنداكم ،دار القمـ ،دمشؽ،طََُُْ :ق َََِ -ـ.

ٗٓ -التعميقة عمى كتاب سيبكيو ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (تّٕٕق)،
تحقيؽ :د .عكض بف حمد القكزم ،الناشر :مطبعة األمانة ،القاىرة طَُُُْ ،ق َُٗٗ -ـ.

َٔ -تفسير اإلماميف الجالليف ،جالؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد المحمٌي

(تْٖٔق) ،كجالؿ الديف السيكطي (تُُٗق) ،مذيالن بكتاب "لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ"
لمسيكطي ،الناشر :دار ابف كثير ،دمشؽ( ،د.ط)َُْٕ ،ق.

ُٔ -تفسير اإلماـ مجاىد بف جبر (تَُِق) ،تحقيؽ :د .محمد عبد السالـ أبك النيؿ ،دار الفكر
اإلسالمي الحديثة ،مدينة نصر ،القاىرة ،طَُُُْ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

ِٔ -التفسير البسيط ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد الكاحدم (تْٖٔق) ،تحقيؽ :د .محمد
الفكزاف ،كآخريف ،الناشر :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،الرياض( ،د.ط)َُّْ ،ق.

118

العمكم
ّٔ -تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف ،محمد األميف بف عبد اهلل األيرًم ٌي
ٌ
م ،مراجعة :د .ىاشـ ميدم ،دار طكؽ النجاة ،بيركت ،طُُُِْ ،ق ََُِ -ـ.
اليرر ٌ
ْٔ -تفسير غريب القرآف ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة (تِٕٔق) ،تحقيؽ :السيد أحمد
صقر ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،د.ط)ُّٖٗ ،ق ُٕٖٗ -ـ.

ٓٔ -تفسير فخر الديف الرازم المشتير بػ"التفسير الكبير" ك"مفاتيح الغيب" ،فخر الديف أبك عبد اهلل
محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بف عمي الرازم (تَْٔق) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،بيركت ،طَُُُْ ،ق ُُٖٗ -ـ.

ٔٔ -تفسير القرآف الحكيـ المشتير بػ"تفسير المنار" ،محمد رشيد رضا (تُّْٓق) ،مطبعة المنار،
مصر ،طَُِّٓ ،ق.

ٕٔ -تفسير القرآف العظيـ ،ابف أبي حاتـ :أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم
(تِّٕق) ،تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة،
كالرياض ،طُُُْٕ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ٖٔ -تفسير القرآف العظيـ ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (تْٕٕق) ،تحقيؽ :سامي ابف
محمد السالمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طَُِِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ.

ٗٔ -تفسير القرآف العظيـ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي ىزىمنيف (تّٗٗق) ،تحقيؽ :أبي
عبد اهلل حسيف بف عكاشة ،كمحمد مصطفى الكنز ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر،
القاىرة ،طُُِّْ ،ق .ََِِ -

َٕ -تفسير القرآف الكريـ" الفاتحة كالبقرة" ،الشيخ محمد بف صالح العثيميف(تُُِْق) ،دار ابف
الجكزم لمنشر كالتكزيع ،الدماـ ،السعكديةُِّْ ،ق.

ُٕ -تفسير القرآف الكريـ "سكرة ص" ،محمد بف صالح العثيميف (تُُِْق) ،دار الثريا لمنشر
كالتكزيع ،الرياض ،طُُِْٓ ،ق ََِْ -ـ.

ِٕ -تفسير المشكؿ مف غريب القرآف العظيـ عمى اإليجاز كاالختصار ،أبك محمد مكي بف أبي طالب
القيسي (تّْٕق) ،تحقيؽ :ىدل الطكيؿ المرعشمي ،دار النكر اإلسالمي ،بيركت ،طباعة :دار
البشائر اإلسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طَُُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ.

ّٕ -تفسير المظيرم ،القاضي محمد ثناء اهلل العثماني الحنفي المظيرم النقشبندم (ُِِٓق)،
تحقيؽ :أحمد عزك عناية ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،طُُِْٓ ،ق ََِْ -ـ.

ْٕ -تقريب المقرب ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓق) ،تحقيؽ :د .عفيؼ عبد
الرحمف ،الناشر :دار الميسرة ،بيركت ،طَُُِْ ،ق ُِٖٗ -ـ.

ٕٓ -تقريب النشر في القراءات العشر ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖق) ،كضع
حكاشيو :عبد اهلل محمد الخميمي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِّْ ،ق ََِِ -ـ.
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ٕٔ -تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد ،ناظر الجيش :محب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد
(تٖٕٕق) ،تحقيؽ :أ.د .عمي محمد فاخر ،كزمالئو ،الناشر :دار السالـ لمطباعة كالنشر
كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،طُُِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ٕٕ -التكجيو المغكم كالبالغي لقراءة اإلماـ عاصـ ،د .صبرم المتكلي المتكلي ،دار غريب لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ُُْٔ ،ق ُٗٗٔ -ـ.

ٖٕ -تكجيو الممع ،أبك العباس أحمد بف الحسيف بف الخباز (تّٗٔق) ،دراسة كتحقيؽ :أ.د .فايز
زكي محمد دياب ،الناشر :دار السالـ لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،طُِِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ٕٗ -تيذيب المغة ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم (تَّٕق) ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد
ىاركف ،كآخريف ،مراجعة :األستاذ محمد عمي النجار ،الناشر :الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة،

(د.ط)ُّْٖ ،ق ُّٖٕ -ق = ُْٔٗـ – ُٕٔٗـ.

َٖ -تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنَّاف ،الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم
(تُّٕٔق) ،تحقيؽ :سعد الديف بف فكاز الصميؿ ،دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع ،الدماـ،
السعكدية ،طُُِِْ ،ق.

ُٖ -ثالث رسائؿ في النحك ،أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف ىشاـ األنصارم (تُٕٔق)،
تحقيؽ :نصر الديف فارس ،كعبد الجميؿ زكريا ،دار المعارؼ لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،حمص،

سكرية ،طُُٖٕٗ ،ـ.

ِٖ -جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم (تَُّق) ،تحقيؽ :د.
عبد اهلل بف الحسف التركي ،بالتعاكف مع :مركز البحث كالدراسات العربية كاإلسالمية بدار ىجر،

الناشر :دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف ،القاىرة ،طُُِِْ ،ق ََُِ -ـ.

ّٖ -جامع البياف في تفسير القرآف ،محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل اإليجي (تَٓٗق)،
نكم (تُِٔٗق) ،تحقيؽ :د .عبد الحميد
كمطبكع بيامشو :حاشية محمد بف عبد اهلل الغز ٌ
ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْْ ،ق ََِْ -ـ.
ْٖ -جامع البياف في القراءات السبع المشيكرة ،أبك عمرك عثماف بف سعيد الداني (تْْْق)،
تحقيؽ :محمد صدكؽ الجزائرم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٔ ،ق ََِٓ -ـ.

ٖٓ -الجامع الصحيح ،اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم (تِٔٓق) ،تحقيؽ :محب
الديف الخطيب ،كمحمد فؤاد عبد الباقي ،كقصي محب الديف الخطيب ،المطبعة السمفية ،القاىرة،
طََُُْ ،ق.

ٖٔ -الجامع الكبير (سنف الترمذم) ،أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم (تِٕٗق)،
تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،كآخريف ،دار الرسالة العالمية ،دمشؽ ،طَُُّْ ،ق ََِٗ -ـ.
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تضم ىنوي مف السُّنة كآم القرآف ،أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر
ٕٖ -الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيّْف لما
َّ
القرطبي (ت ُٕٔق) ،تحقيؽ :أحمد عبد العميـ البردكني ،كأبك إسحاؽ إبراىيـ أطفيش ،دار الكتب
المصرية ،القاىرة ،طَََِِ ،ـ.

ٖٖ -الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو مع فكائد نحكية ىامة ،محمكد صافي ،دار الرشيد،
دمشؽ – بيركت ،كمؤسسة اإليماف ،بيركت ،طُُّْٔ ،ق ُٗٗٓ -ـ.

ٖٗ -الجمع كالتكجيو لما انفرد بو يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي ،أبك الحسف يشريح بف محمد الرعيني
اإلشبيمي الحضرمي (تّٗٓق) ،تحقيؽ :د .غانـ قدكرم الحمد ،دار عمار لمنشر كالتكزيع،
عماف ،طَُُِْ ،ق َََِ -ـ.
َّ

َٗ -الجممة العربية كالمعنى ،د .فاضؿ السامرائي ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،
طُُُِْ ،ق َََِ -ـ.

ُٗ -الجمؿ في النحك ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (تَّْق) ،تحقيؽ :د .عمي
تكفيؽ حمد ،ساعدت جامعة اليرمكؾ في دعـ تحقيقو ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
بيركت ،كدار األمؿ ،إربد – األردف ،طَُُْْ ،ق ُْٖٗ -ـ.

ِٗ -الجنى الداني في حركؼ المعاني ،بدر الديف الحسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف عمي المرادم
(تْٕٗق) ،تحقيؽ :د .فخر الديف قباكة ،كاألستاذ :محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية،
بيركت ،طُُُّْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ّٗ -جكاىر القرآف ،نكر الديف أبك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني (تّْٓق) ،الييئة
العامة لقصكر الثقافة ،شركة األمؿ لمطباعة كالنشر ،القاىرة( ،د.ط)ََِٖ ،ـ.

ْٗ -حاشية ابف التمجيد عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،ابف التمجيد :مصمح الديف مصطفى ابف
إبراىيـ الركمي (ت نحك َٖٖق) ،مطبكع بيامش :حاشية القكنكم (تُُٓٗق) عمى تفسير

اإلماـ البيضاكم ،تحقيؽ :عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُِِْق ََُِ -ـ.

ٓٗ -حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،الشيخ محمد الخضرم
(تُِٕٖق) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت).

ٔٗ -حاشية الشمني المسماة بالمصنؼ مف الكالـ عمى مغني ابف ىشاـ ،اإلماـ تقي الديف أحمد ابف
محمد الشمني (تِٕٖق) ،المطبعة البيية ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت).

ٕٗ -حاشية الشيخ الدسكقي عمى متف مغني المبيب ،مصطفى محمد عرفة الدسكقي (تُّٖٔق)،
َّ
صححو :إبراىيـ بف عبد الغفار الدسكقي ،دار الطباعة العامرة ،القاىرة( ،د.ط)َُُّ ،ق.
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ٖٗ -حاشية الشيخ محمد األمير عمى مغني المبيب ،الشيخ محمد بف محمد بف أحمد السنباكم الشيير
بػ"األمير"(تُِِّق) ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه بمصر،

(د.ط)( ،د.ت).

َّ
المفدل إسماعيؿ بف محمد ابف
ٗٗ -حاشية القكنكم عمى تفسير اإلماـ البيضاكم ،عصاـ الديف أبك
مصطفى القكنكم (تُُٓٗق) ،مطبكع بيامشو :حاشية ابف التمجيد ،تحقيؽ :عبد اهلل محمكد

محمد عمر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِِْ ،ق ََُِ -ـ.

ََُ -الحجة في القراءات السبع ،أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد بف خالكيو (تَّٕق) ،تحقيؽ :د.
عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار الشركؽ ،بيركت ،طُّّٗٗ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

َُُ -حجة القراءات ،أبك زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة (ت نحك َّْق) ،تحقيؽ :سعيد
األفغاني ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُْٖٓ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

َُِ -الحجة لمقراء السبعة أئمة األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ الذيف ذكرىـ أبك بكر بف مجاىد،
أبك عمي الحسف بف أحمد عبد الغفار الفارسي (تّٕٕق) ،تحقيؽ :بدر الديف قيكجي ،كبشير
كدقَّقو :د .عبد العزيز رباح ،كأحمد يكسؼ الدقاؽ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ،
جكيجاتي ،راجعو ى
طَُُْْ ،ق ُْٖٗ -ـ.

َُّ -حديث األحرؼ السبعة "دراسة إلسناده كمتنو كاختالؼ العمماء في معناه كصمتو بالقراءات
القرآنية" ،د .عبد العزيز القارئ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُِّْ ،ق ََِِ -ـ.

َُْ -الحمقة المفقكدة في تاريخ النحك العربي ،د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،
طُُِّْ ،ق – ُّٗٗـ.

َُٓ -الخاطريات ،أبك الفتح عثماف بف جني (تّّٗق) ،تحقيؽ :عمي ذك الفقار شاكر ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيركت ،طَُُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ.

َُٔ -خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادم (تَُّٗق) ،تحقيؽ
كشرح :عبد السالـ محمد ىاركف ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،مطبعة المدني بمصر ،طْ،
ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

َُٕ -الخصائص ،أبك الفتح عثماف بف جني (تِّٗق) ،تحقيؽ :د .محمد عمي النجار ،دار الكتب
المصرية ،طُُِّٕ ،ق ُِٗٓ -ـ.

َُٖ -خصائص ليجتي طيّْئ كاألزد ،أ.د .المكافي الرفاعي البيمي ،مطبعة السعادة ،القاىرة ،طُ،
َُْٕق ُٖٕٗ -ـ.

َُٗ -دراسات إسالمية كعربية ،ميداة إلى العالمة :فضؿ حسف عباس بمناسبة بمكغو السبعيف ،دار
عماف ،األردف ،طُُِّْ ،ق ََِّ -ـ.
الرازم لمطباعة كالنشر كالتكزيعَّ ،
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َُُ -دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ،د .محمد عبد الخالؽ عضيمة ،دار الحديث ،القاىرة( ،د.ط)،
ُِّٗق ُِٕٗ -ـ.

ُُُ -دراسة في النحك الككفي مف خالؿ معاني القرآف لمفراء ،د .المختار أحمد ديرة ،منشكرات:
جمعية الدعكة اإلسالمية العالمية ،الجماىيرية العظمي – ليبيا ،طُُِّٕ ،ق ََِّ -ـ.

ُُِ -الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،السميف الحمبي :شياب الديف أبك العباس أحمد ابف
الخراط ،دار القمـ ،دمشؽ،
يكسؼ بف محمد بف مسعكد (تٕٔٓق) ،تحقيؽ :د .أحمد محمد َّ

(د.ط)َُْٔ ،ق.

ُُّ -دالئؿ اإلعجاز ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني (تُْٕق ،أك
ْْٕق) ،قرأه كعمَّؽ عميو :أبك فير محمكد محمد شاكر ،الناشر :مطبعة المدني ،مصر ،كدار
المدني ،جدة ،طُُّّْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ُُْ -ديكاف أبي األسكد الدؤلي ،تحقيؽ :محمد حسيف آؿ ياسيف ،مطبعة المعارؼ ،بغداد ،طِ،
ُّْٖق ُْٗٔ -ـ.

المسمى :التبياف في شرح
ُُٓ -ديكاف أبي الطيّْب المتنبي ،بشرح أبي البقاء العكبرم (تَُٔق)،
َّ
الديكاف ،تحقيؽ :د .كماؿ طالب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ُُٔ -ديكاف األقيشر األسدم (المغيرة بف عبد اهلل تَٖق) ،صنعة :د .محمد عمي دقة ،دار صادر،
بيركت ،طُُٕٗٗ ،ـ.

ُُٕ -ديكاف امرئ القيس ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طٓ،
َُٗٗـ.

ُُٖ -ديكاف أكس بف حجر ،تحقيؽ كشرح :د .محمد يكسؼ نجـ ،دار صادر ،بيركت ،طّ،
ُّٗٗق ُٕٗٗ -ـ.

ُُٗ -ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب ،تحقيؽ :د .نعماف محمد أميف طو ،دار المعارؼ بمصر،
القاىرة ،طّ.ُٖٗٔ ،

َُِ -ديكاف حساف بف ثابت ،تحقيؽ :د .كليد عرفات ،دار صادر ،بيركت( ،د .ط)ََِٔ ،ـ

اينير تفايبرت ،نشر :فرانتسشتا نير بفيسبارف ،المعيد
ُُِ -ديكاف الراعي النميرم ،جمعو كحقَّقو :ر ٍ
األلماني لألبحاث الشرقية ،بيركت( ،د.ط)َُُْ ،ق َُٖٗ -ـ.
ُِِ -ديكانا عركة بف الكرد ،كالسمكءؿ ،تحقيؽ :كرـ البستانيف دار بيركت لمطباعة كالنشر ،بيركت،
(د.ط)َُِْ ،ق ُِٖٗ -ـ.

ُِّ -ديكاف القطامي ،تحقيؽ :د .إبراىيـ السامرائي ،كأحمد مطمكب ،دار الثقافة ،بيركت ،طُ،
َُٔٗـ.
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طماس ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،
ُِْ -ديكاف لبيد بف ربيعة ،اعتنى بو  :ىح ىم يدك َّ
طُُِْٓ ،ق ََِْ -ـ.
ُِٓ -ديكاف اليذلييف ،الناشر :دار الكتب المصرية ،القاىرة ،طِ.ُٗٗٓ ،

ُِٔ -رمكز الكنكز في تفسير القرآف العظيـ ،عز الديف بف عبد الرازؽ بف رزؽ اهلل الرسعني (ت
ُٔٔق) ،تحقيؽ :أ.د .عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ،مكتبة األسدم لمنشر كالتكزيع ،مكة

المكرمة ،طُُِْٗ ،ق ََِٖ -ـ.

ُِٕ -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،أبك الفضؿ السيد محمكد شكرم اآللكسي
(تَُِٕق) ،الناشر :إدارة المطبعة المنيرية ،مصر ،كدار إحياء التراث العربي( ،د.ط)( ،د.ت).

ُِٖ -رياض الصالحيف ،اإلماـ أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم (تٕٔٔق) ،تحقيؽ :شعيب
األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طُُِْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ُِٗ -زاد المسير في عمـ التفسير ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم (تٕٗٓق)،
المحقؽ ،كالناشر :المكتب اإلسالمي ،دمشؽ ،كبيركت ،طَُّْْ ،ق ُْٖٗ -ـ.

َُّ -الزاىر في معاني كممات الناس ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف بشار األنبارم (تِّٖق)،
تحقيؽ :أ .د .حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر  ،دمشؽ ،طُِّْْ ،ق ََِْ -ـ.

ُُّ -السبعة في القراءات ،ابف مجاىد :أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس التميمي (تِّْق)،
تحقيؽ :د .شكقي ضيؼ ،الناشر :دار المعارؼ ،القاىرة ،طُّٖٖٗ ،ـ.

ُِّ -سر صناعة اإلعراب ،أبك الفتح عثماف بف جني (ِّٗق) ،تحقيؽ :د .حسف ىنداكم ،دار
القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،طُُِّْ ،ق ُّٗٗ -ـ.

ُّّ -سراج القارئ المبتدئ كتذكار المقرئ المنتيي ،ابف القاصح :أبك القاسـ عمي بف عثماف ابف
أحمد بف الحسف (تَُٖق) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طِ،
ُِْٓق ََِْ -ـ.

ُّْ -شرح أبيات سيبكيو ،أبك محمد يكسؼ بف أبي سعيد السيرافي (ت ّٖٓق) ،تحقيؽ :د .محمد
عمي سمطاف ،دار العصماء ،دمشؽ ،طُُِْٗ ،ق ََُِ -ـ.

ُّٓ -شرح أبيات مغني المبيب ،عبد القادر بف عمر البغدادم (تَُّٗق) ،تحقيؽ :عبد العزيز
رباح ،كأحمد يكسؼ دقَّاؽ ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُِْٕ ،ق ُٖٖٗ -ـ.
ُّٔ -شرح التسييؿ ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجيَّاني (تِٕٔق) ،تحقيؽ:
د .عبد الرحمف السيد ،كد .محمد بدكم المختكف ،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف،
القاىرة ،طَُُْ ،ق َُٗٗ -ـ.
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ُّٕ -شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك ،الشيخ خالد بف عبد
اهلل األزىرم (تَٓٗق) ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُُِْق ََُِ -ـ.

ُّٖ -شرح جمؿ الزجاجي "الشرح الكبير" ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف ابف
محمد بف عمي (تٗٔٔق) ،تحقيؽ :د .صاحب أبك جناح ،ك ازرة األكقاؼ العراقية( ،د.ط)،
ََُْق َُٖٗ -ـ.

ُّٗ -شرح الدماميني عمى مغني المبيب ،بدر الديف محمد بف أبي بكر بف عمر الدماميني
(تِٖٖق) ،صحَّحو كعمَّؽ عميو  :أحمد عزك عناية ،الناشر :مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت،
طُُِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

َُْ -شرح ديكاف الحماسة ،أبك عمي أحمد بف محمد الحسف المرزكقي (تُِْق) ،نشره :أحمد
أميف ،كعبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ ،بيركت ،طُُُُْ ،ق ُُٗٗ -ـ.

ُُْ -شرح الرضى عمى الكافية ،رضي الديف محمد بف الحسف األسترباذم (ت ٖٖٔق) ،تحقيؽ:
يكسؼ حسف عمر ،منشكرات :جامعة قار يكنس ،بنغازم ،طُِٗٗٔ ،ـ.

ُِْ -شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب ،أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ األنصارم،
(تُٕٔق) ،كمعو كتاب :منتيى األرب بتحقيؽ شرح شذكر الذىب ،تأليؼ :محمد محيي الديف
عبد الحميد ،دار الطالئع لمنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ََِٗ ،ـ.

المسمى "كنز المعاني شرح حرز األماني" ،أبك عبد اهلل محمد ابف
ُّْ -شرح شعمة عمى الشاطبية
َّ
أحمد بف محمد بف أحمد بف الحسيف المكصمي المعركؼ بػ"شعمة"(تٔٓٔق) ،تحقيؽ :الشيخ زكريا
عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِِْ ،ق ََُِ -ـ.

ُْْ -شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،أبك القاسـ محمد بف محمد بف محمد بف عمي النكيرم
(ت ٕٖٓق) ،تحقيؽ :د .مجدم محمد سركر سعد باسمكـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ،
ُِْْق ََِّ -ـ.

ُْٓ -شرح القصائد التسع المشيكرات ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادم (تّّٖق)،
تحقيؽ :أحمد خطاب ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد( ،د.ط)ُّّٗ ،قُّٕٗ ،ـ.

ُْٔ -شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف األنبارم (ت ِّٖق)،
تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُّٓٗٗ ،ـ.

ُْٕ -شرح الكافية الشافية ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجيَّاني (ِٕٔق)،
تحقيؽ :د .عبد المنعـ أحمد ىريدم ،مركز البحث العممي كاحياء التراث بجامعة أـ القرل ،مكة

المكرمة ،دار المأمكف لمتراث ،دمشؽ ،طَُُِْ ،ق ُِٖٗ -ـ.
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ُْٖ -شرح كتاب سيبكيو ،أبك سعيد الحسيف بف عبد اهلل بف المرزباف السيرافي (تّٖٔق) ،تحقيؽ:
أحمد حسف ميدلي ،كعمي سيد عمي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٗ ،ق ََِٖ -ـ.

ُْٗ -شرح الممع ،نكر الديف أبك الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني (ّْٓق) ،تحقيؽ
كدراسة :د .إبراىيـ بف محمد أبك عباة ،الناشر :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية،

السعكدية( ،د .ط)ُُُْ ،ق َُٗٗ-ـ.

َُٓ -شرح المفصَّؿ لمزمخشرم ،مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي

(تّْٔق) ،تحقيؽ :د .إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِِْ ،ق -
ََُِـ.

ُُٓ -شرح مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف يجزم ،د .مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار ،اعتنى
بإخراجيا :بدر الديف بف ناصر بف صالح الجبر ،دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع ،الدماـ ،طُ،
ُُّْق.

ُِٓ -شرح المقدمة الم ً
حسبة ،أبك الحسف ظاىر بف أحمد بف بابشاذ (تْٗٔق) ،تحقيؽ :خالد عبد
ي
الكريـ ،الناشر :المطبعة العصرية ،الككيت ،طُُٕٕٗ ،ـ.

ُّٓ -شرح اليداية ،أبك العباس أحمد بف عمار الميدكم (ت نحكَْْق) ،تحقيؽ كدراسة :حازـ
سعيد حيدر ،مكتبة الرشد ،الرياض( ،د.ط)ُُْٓ ،ق.

ُْٓ -شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ ،أبك عبد اهلل محمد بف عيسى السمسيمي (تَٕٕق) ،دراسة
كتحقيؽ :د .الشريؼ عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي ،المكتبة الفيصمية ،مكة المكرمة ،طُ،
َُْٔق ُٖٗٔ -ـ.

ُٓٓ -صحيح مسمـ ،اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم (تُِٔق) ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحمبي كشركائو ،القاىرة ،تكزيع :دار الكتب

العممية ،بيركت ،طُُُِْ ،ق ُُٗٗ -ـ.

ُٔٓ -صفحات في عمكـ القراءات ،د .عبد القيكـ بف عبد الغفكر السّْندم ،دار البشائر اإلسالمية
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،كالمكتبة اإلمدادية ،مكة المكرمة ،طُِِِْ ،ق ََُِ -ـ.

ُٕٓ -صفكة التفاسير ،محمد عمي الصابكني ،دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،طُ،
ُُْٕق ُٕٗٗ -ـ.

ُٖٓ -الصناعتيف :الكتابة كالشعر ،أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكرم (تّٓٗق)،
تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية،

القاىرة ،طُُُّٕ ،ق ُِٗٓ -ـ.

ُٗٓ -طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف ،ابف قيـ الجكزية :أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب
خرج أحاديثو :زائد بف أحمد النشيرم ،إشراؼ :بكر
(تُٕٓق) ،تحقيؽ :محمد أجمؿ اإلصالحيٌ ،
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ا بف عبد اهلل أبك زيد ،مطبكعات مجمع الفقو اإلسالمي بجدة ،دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع،
مكة المكرمة ،طُُِْٗ ،ق.

َُٔ -ضرائر الشعر ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي
(تٗٔٔق) ،تحقيؽ :السيد إبراىيـ محمد ،دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،طَُُٖٗ ،ـ.

ُُٔ -ضركرة الشعر ،أبك سعيد السيرافي :الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف (ت ّٖٔق) ،تحقيؽ :د.
رمضاف عبد التكاب ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،طَُُْٓ ،ق ُٖٗٓ -ـ.

ُِٔ -طبقات النحكييف كالمغكييف ،أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم (تّٕٗق) ،تحقيؽ :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُُِْ ،ق َُٗٗ -ـ.

ُّٔ -ظاىرة القمب المكاني في العربية :عمميا كأدلتيا كتفسيراتيا كأنكاعيا ،د .عبد الفتاح الحمكز ،دار
عماف ،كمؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٔ ،ق ُٖٗٔ -ـ.
عمارَّ ،
َّ

ُْٔ -ظاىرة المبس في العربية :جدؿ التكاصؿ كالتفاصؿ ،د .ميدم أسعد عرار ،دار كائؿ لمنشر
كالتكزيع ،عماف – األردف ،طََُِّ ،ـ.

ُٓٔ -العربية كالنص القرآني"دراسة لمقضايا المغكية في كتب إعراب القرآف كمعانيو في أكائؿ القرف
الثالث اليجرم" ،د .عيسى شحاتو عيسى عمي ،الناشر :دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
القاىرة( ،د.ط)ََُِ ،ـ.

ُٔٔ -العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث ،د .محمد حماسة عبد المطيؼ ،دار غريب
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)ََُِ ،ـ.

ُٕٔ -عمـ إعراب القرآف"تأصيؿ كبياف" ،د .يكسؼ بف خمؼ العيساكم ،دار الصيمعي لمنشر كالتكزيع،
الرياض ،طُُِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ُٖٔ -عمدة الحفَّاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ،السميف الحمبي :أحمد بف يكسؼ بف محمد بف مسعكد
(ت ٕٔٓق) ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٕ ،ق -
ُٔٗٗـ.

ُٗٔ -عناية القاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكم "حاشية الشياب" ،شياب الديف أحمد بف
محمد بف عمر الخفاجي (تَُٗٔ) ،الناشر :دار صادر ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).

َُٕ -العيف ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (تُٕٓق) ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي،
كد .إبراىيـ السامرائي ،دار الرشيد ،بغداد( ،د.ط)( ،د.ت).

ُُٕ -غاية النياية في طبقات القراء ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖق) ،تحقيؽ :ج.
برجستراسر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُِْٕ ،ق ََِٔ -ـ.
ي
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ُِٕ -غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ ،أبك القاسـ محمكد بف حمزة بف نصر الكرماني (ت بعد
ُّٓق  ،أك بعد ّٓٓق  ،أك مف خالليا) ،تحقيؽ :د .شمراف سركاؿ يكنس العجمي ،الناشر :دار

القبمة لمثقافة اإلسالمية ،جدة ،كمؤسسة عمكـ القرآف ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).

ُّٕ -غيث النفع في القراءات السبع ،أبك الحسف عمي بف محمد النكرم الصفاقسي (تُُُٖق)
كمطبكع معو :مختصر بمكغ األمنية ،لمشيخ عمي محمد الضباع (تُّٕٔق) ،تحقيؽ :محمد عبد

القادر شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٗ ،ق ُٗٗٗ -ـ.

ُْٕ -فتح البياف في مقاصد القرآف ،أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف البخارم القنَّكجي
(تَُّٕق) ،تحقيؽ :عبد اهلل بف إب ارىيـ األنصارم ،الناشر :المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع،
صيدا ،بيركت( ،د.ط)ُُِْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ُٕٓ -فتح الرحمف في تفسير القرآف ،أبك اليمف مجير الديف عبد الرحمف بف محمد العميمي (ت
ِٕٗق) ،تحقيؽ :نكر الديف طالب ،الناشر :دار النكر ،دمشؽ ،طُِِّْ ،ق َُُِ -ـ.

ُٕٔ -فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،محمد بف عمي بف محمد
الشككاني (تَُِٓق) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف عميرة ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع( ،د.ط)ُْٗٗ ،ـ.

ُٕٕ -فتح الكصيد في شرح القصيد ،عمـ الديف أبك الحسف عمي بف محمد السخاكم (تّْٔق)،
تحقيؽ كدراسة :د .مكالم محمد اإلدريسي الطاىرم ،مكتبة الرشد ناشركف ،الرياض ،طِ،
ُِْٔق .ََِٓ -

ُٖٕ -فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب "حاشية الطيبي عمى الكشاؼ" ،شرؼ الديف الحسيف
ابف عبد اهلل الطيبي (تّْٕق) ،تحقيؽ :د .عمر حسف القيَّاـ ،كآخريف ،المشرؼ العاـ عمى
اإلخراج العممي لمكتاب :د .محمد عبد الرحيـ "سمطاف العمماء" ،الناشر :جائزة دبي الدكلية لمقرآف

الكريـ ،اإلمارات العربية المتحدة ،طُُّْْ ،ق َُِّ -ـ.

ُٕٗ -الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجالليف لمدقائؽ الخفيَّة ،الجمؿ :سميماف بف عمر ابف
منصكر العجيمي (تَُِْق) ،المطبعة العامرية الشرقية ،مصر ،طَُُّّ ،ق.

العالئي (تُٕٔق) ،تحقيؽ:
َُٖ -الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة ،صالح الديف خميؿ بف ٍ
كيكمدم ى
عماف ،طَُُُْ ،ق َُٗٗ -ـ.
د .حسف مكسى الشاعر ،دار البشير َّ ،
ُُٖ -الفكز الكبير في أصكؿ التفسير ،كلي اهلل أحمد بف عبد الرحيـ الدىمكم (تُُٕٔق) ،نقمو إلى
العربية :سمماف الندكم ،دار البشائر اإلسالمية ،بيركت ،طَُِْٕ ،ق ُٖٕٗ -ـ.

ُِٖ -في األصكات المغكية "دراسة في أصكات المد العربية" ،د .غالب فاضؿ المطمبي ،منشكرات
ك ازرة الثقافة كاإلعالـ العراقية ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد( ،د.ط)ُْٖٗ ،ـ.
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ُّٖ -القامكس المحيط ،أبك طاىر محمد بف يعقكب بف محمد الفيركز آبادم (تُٕٖق) ،تحقيؽ:
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،

طُِْٖٔ ،ق ََِٓ -ـ.

ُْٖ -القراءات القرآنية :تاريخيا .ثبكتيا .حجيتيا .كأحكاميا ،عبد الحميـ بف محمد اليادم قابة ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طُُٗٗٗ ،ـ.

ُٖٓ -القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث ،د .عبد الصبكر شاىيف ،الناشر :مكتبة الخانجي
بالقاىرة( ،د.ط)( ،د.ت).

ُٖٔ -القرآف كالقراءات كاألحرؼ السبعة ،أ .د .عبد الغفكر محمكد مصطفى جعفر ،دار السالـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،طُُِْٗ ،ق – ََِٖـ.

ُٕٖ -القطع كاالئتناؼ ،النحاس :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم
(تّّٖق) ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف بف إبراىيـ المطركحي ،الناشر :دار عالـ الكتب ،الرياض،
طُُُّْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ُٖٖ -قطؼ األزىار في كشؼ األسرار ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗق) ،تحقيؽ كدراسة :د .أحمد
الحمادم ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر ،طُُُْْ ،ق ُْٗٗ -ـ.

ُٖٗ -قكاعد نقد القراءات القرآنية "دراسة نظرية تطبيقية" ،أ .د .إبراىيـ بف سعيد الدكسرم ،دار كنكز
إشبيميا لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طَُُّْ ،ق ََِٗ -ـ.

َُٗ -القياس في المغة العربية ،محمد الخضر حسيف ،الناشر :المطبعة السمفية كمكتبتيا ،القاىرة،
(د.ط)ُّّٓ ،ق.

ُُٗ -الكامؿ ،المبرد :أبك العباس محمد بف يزيد (تِٖٓق) ،تحقيؽ :د .محمد أحمد الدالي ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،طُُّْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.

ُِٗ -الكامؿ في القراءات العشر كاألربعيف الزائدة عمييا ،أبك القاسـ يكسؼ بف عمي بف جبارة ابف
محمد بف عقيؿ الييذلي المغربي (ت ٓٔٓ ق) ،تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب،
مؤسسة سما لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،طُُِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ُّٗ -الكتاب ،سيبكيو :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر (تَُٖق) ،تحقيؽ كشرح :األستاذ عبد
السالـ محمد ىاركف ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طَُِِْ ،ق ُِٖٗ -ـ.

ُْٗ -كتاب الشعر أك شرح األبيات المشكمة اإلعراب ،أبك عمي الفارسي :الحسف بف أحمد بف عبد
الغفار (تّٕٕق) ،تحقيؽ :د .محمكد محمد الطناحي ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُ،
َُْٖق ُٖٖٗ -ـ.
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ُٓٗ -الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد ،المنتجب اليمذاني :أبك يكسؼ منتجب الديف حسيف ابف
الفتيح ،مكتبة دار
أبي العز بف رشيد ابف يعقكب اليمذاني (تّْٔق) ،تحقيؽ :محمد نظاـ الديف ٌ
الزماف لمنشر كالتكزيع  ،المدينة المنكرة ،طُُِْٕ ،ق ََِٔ -ـ.

ُٔٗ -الكتاب المختار في معاني قراءات أىؿ األمصار ،أبك بكر أحمد بف عبد اهلل بف إدريس (مف
عمماء القرف الرابع اليجرم) ،تحقيؽ :د .عبد العزيز بف حميد بف محمد الجيني ،مكتبة الرشد،
ناشركف ،الرياض ،طُُِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ُٕٗ -الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،أبك القاسـ محمكد ابف
عمر الزمخشرم (ت ّٖٓق) ،كمطبكع بيامشو كتاب :االنتصاؼ مف الكشاؼ ،البف المنير
اإلسكندرم :أحمد ابف محمد بف منصكر (تّٖٔق) ،كحاشية الشيخ محمد عمياف المرزكقي (ت
ُّٓٓق) ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي محمد معَّكض ،ك أ.د :فتحي

عبد الرحمف أحمد حجازم ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الرياض ،طُُُْٖ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

ُٖٗ -الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،أبك محمد مكي بف أبي طالب القيسي
(تّْٕق) ،تحقيؽ :د .محيي الديف رمضاف ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ( ،د.ط)،
ُّْٗق ُْٕٗ -ـ.

ُٗٗ -كشؼ المشكالت كايضاح المعضالت في إعراب القرآف كعمؿ القراءات ،نكر الديف أبك الحسف
عمي بف الحسيف الباقكلي األصبياني (تّْٓق) ،تحقيؽ :د .عبد القادر عبد الرحمف السعدم،

عماف ،األردف ،طُِِْٔ ،ق ََِٔ -ـ.
عمارَّ ،
الناشر :دار َّ

ََِ -الكشؼ كالبياف ،أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي (تِْٕق) ،تحقيؽ :اإلماـ أبي
محمد بف عاشكر ،مراجعة كتدقيؽ :األستاذ نظير الساعدم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت،
طُُِِْ ،ق ََِِ -ـ.

َُِ -الالمات ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (تَّْق) ،تحقيؽ :د .مازف المبارؾ،
دار الفكر ،دمشؽ ،جَُِْٓ ،ق ُٖٗٓ -ـ.

َِِ -الالمات "دراسة نحكية شاممة في ضكء القراءات القرآنية" ،د .عبد اليادم الفضمي ،دار القمـ،
بيركت ،طَُُٖٗ ،ـ.

َِّ -المباب في عمكـ الكتاب ،أبك حفص عمر بف عادؿ بف عمي الدمشقي (ت بعد َٖٖق)،
تحقيؽ :عادؿ عبد المكجكد ،كآخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٗ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

َِْ -لساف العرب ،جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكرـ بف منظكر (تُُٕق) ،تحقيؽ :عبد اهلل
الكبير ،كمحمد حسب اهلل ،كىاشـ الشاذلي ،دار المعارؼ ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت).
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َِٓ -لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات ،أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر القسطالني ،تحقيؽ
كتعميؽ :الشيخ عامر السيد عثماف ،ك د .عبد الصبكر شاىيف ،المجمس األعمى لمشؤكف

اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر( ،د.ط)ُِّٗ ،ق ُِٕٗ -ـ.

َِٔ -لغات القبائؿ في كتب إعراب القرآف كمعانيو ،د .إسماعيؿ محمكد منيزؿ القياـ ،دار الحامد،
عماف ،األردف ،طََُِٖ ،ـ.
َّ

َِٕ -المغة العربية معناىا كمبناىا ،د .تماـ حساف ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،طِ،
ُٕٗٗـ.

َِٖ -لمع األدلة ،مطبكع مع "اإلغراب في جدؿ اإلعراب"* ،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد
األنبارم (تٕٕٓق) ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،مطبعة الجامعة السكرية ،دمشؽ( ،د.ط)ُّٕٕ ،ق
ُٕٗٓ -ـ.

المكحدة ،غالب فاضؿ المطمبي ،منشكرات ك ازرة الثقافة
َِٗ -ليجة بني تميـ كأثرىا في العربية
ٌ
كالفنكف ،الجميكرية العراقية ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد( ،د.ط)ُّٖٗ ،ق – ُٖٕٗـ.
َُِ -الميجات العربية في التراث ،د .أحمد عمـ الديف الجندم ،الناشر :الدار العربية لمكتاب ،القاىرة،
(د.ط)ُّٖٗ ،ـ.

ُُِ -الميجات العربية في القراءات القرآنية ،د .عبده الراجحي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
(د.ط)ُٗٗٔ ،ـ.

ُِِ -ما فيـ عمى غير كجيو مف كتاب سيبكيو ،د .صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريـ ،دار
الطباعة المحمدية ،القاىرةَُْٔ ،ق ُٖٗٔ -ـ.

ُِّ -مباحث في عمـ القراءات ،د .عبد العزيز بف سميماف بف إبراىيـ المزيني ،دار كنكز إشبيميا
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طُُِّْ ،ق َُُِ -ـ.

ُِْ -المبسكط في القراءات العشر ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف ميراف األصبياني (تُّٖق)،
تحقيؽ :سبيع حاكمي ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ( ،د.ط)َُْٕ ،ق ُٖٗٔ -ـ.

ُِٓ -مجاز القرآف ،أبك عبيدة ىم ٍعمر بف المثنى (تَُِق) ،تحقيؽ :د .محمد فؤاد يسزكيف ،الناشر:
مكتبة الخانجي بالقاىرة( ،د.ط)ُٖٖٗ ،ـ.
ُِٔ -مجاز القرآف ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ (تَٔٔىػ) ،تحقيؽ :د .مصطفى حسيف
الذىبي ،الناشر :مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ،لندف( ،د.ط)ُُْٗ ،ق ُٗٗٗ -ـ.
* الصكاب" اإلعراب" بالعيف الميممة ،ال" اإلغراب" بالعيف المعجمة كما أشار إلى ذلؾ ابف الطيب الفاسي .ينظر :فيض نشر االنشراح مف
طي االقتراح ،أبك عبد اهلل محمد بف الطيب الفاسي (تَُُٕىػ) ،كفي أعاله :االقتراح في أصكؿ النحك كجدلو ،عبد الرحمف بف أبي
ركض ٌ
فجاؿ ،دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كاحياء التراث ،اإلمارات العربية
بكر السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ كشرح :أ .د .محمكد يكسؼ ٌ
المتحدة ،دبي ،طُِِّْ ،ىػ ََِِ -ـ ،جُ ،َِٖ :كمقدمة المحقؽ ،جُ ،ٗ :كالحاشية رقـ (ُ) في المكضع ذاتو.
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ُِٕ -مجالس ثعمب ،أبك العباس أحمد بف يحيى (تُِٗق) ،شرح كتحقيؽ :عبد السالـ محمد
ىاركف ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طَُِٗٔ ،ـ.

ُِٖ -مجالس العمماء ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (تَّْق) ،تحقيؽ :عبد السالـ
محمد ىاركف ،الناشر :ك ازرة اإلعالـ في الككيت ،مطبعة حككمة الككيت ،طُِْٖٗ ،ـ.

ُِٗ -مجمكع فتاكل ابف تيمية ،أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ (تِٖٕق) ،جمع كترتيب :عبد
الرحمف بف محمد بف قاسـ ،كساعده :ابنو محمد ،طباعة :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ

الشريؼ في المدينة المنكرة ،تحت إشراؼ :ك ازرة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
بالمممكة العربية السعكدية( ،د.ط)ُِْٓ ،ق ََِْ -ـ.

َِِ -المحتسب في تبيّْيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني
(تّّٗق) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُْٗ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

ُِِ -المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبك محمد عبد الحؽ بف عطية األندلسي
(تُْٓىػ) ،تحقيؽ :الرحالة الفاركؽ ،كزمالئو ،مطبكعات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،

قطر ،طُِِْٖ ،ق ََِٕ -ـ.

ِِِ -المدخؿ لعمـ تفسير كتاب اهلل تعالى ،الحدادم :أبك النصر أحمد بف محمد بف أحمد السمرقندم
(ت بعد األربعمئة) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف داككدم ،دار القمـ ،دمشؽ ،كدارة العمكـ ،بيركت،
طَُُْٖ ،ق – ُٖٖٗـ.

ِِّ -مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي (تَُٕق)،
تحقيؽ :يكسؼ عمي بديكم ،مراجعة :محيي الديف مستك ،دار الكمـ الطيب ،بيركت ،طُ،
ُُْٗق ُٖٗٗ -ـ.

ِِْ -المدارس النحكية ،د .شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُّٕٗٔ ،ـ.
ِِٓ -المذكر كالمؤنث ،أبك بكر محمد بف القاسـ بف األنبارم (ت ِّٖق) ،تحقيؽ :محمد عبد
الخالؽ عضيمة ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ،القاىرة( ،د.ط)َُُْ ،ق ُُٖٗ -ـ.

ِِٔ -المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ (تٕٗٔق) ،تحقيؽ :د .محمد
كامؿ بركات ،الناشر :مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسالمي بجامعة الممؾ عبد العزيز،
مكة المكرمة ،طباعة :دار الفكر ،دمشؽ( ،د.ط)ََُْ ،ق َُٖٗ -ـ.

ِِٕ -المسائؿ المشكمة المعركفة بػ"البغداديات" ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي
(تّٕٕق) ،تحقيؽ :صالح الديف عبد اهلل السنكاكم ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية في
الجميكرية العراقية ،إحياء التراث اإلسالمي ،مطبعة العاني ،بغداد( ،د.ط)( ،د.ت).

ِِٖ -المسائؿ المنثكرة ،أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي (تَّٕق) ،تحقيؽ :د.
عماف ،طُُِْْ ،ق ََِْ -ـ.
عمار لمنشر كالتكزيعَّ ،
شريؼ عبد الكريـ النجار ،دار َّ
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ِِٗ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ (تُِْق) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط كآخريف ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،بيركت ،طُُُْٔ ،ق ُٗٗٓ -ـ.

َِّ -مشكؿ إعراب القرآف ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕىػ) ،تحقيؽ :أ.
د .حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر لمطباعة كالنشر ،دمشؽ ،طُُِْْ ،ق ََِّ -ـ.

ُِّ -مصطمحات النحك الككفي ،د .عبد اهلل بف حمد الخثراف ،دار ىجر لمطباعة كالنشر ،القاىرة،
طُُُُْ ،ق َُٗٗ -ـ.

كتطكره حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم ،عكض حمد القكزم،
ِِّ -المصطمح النحكم نشأتو
ٌ
الناشر :عمارة شؤكف المكتبات ،جامعة الرياض ،طَُُُْ ،ق ُُٖٗ -ـ.
ِّّ -معالـ التنزيؿ ،محيي السُّنة :أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (تُٔٓق) ،تحقيؽ :محمد
النمر ،كعثماف ضميرية ،كسميماف الحرش ،دار طيبة ،الرياض ،طَُُْٗ ،ق ُٖٗٗ -ـ.

ِّْ -معاني القراءات ،أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم (تَّٕق) ،تحقيؽ :د .عيد مصطفى
دركيش ،كد .عكض بف حمد القكزم ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُُِْ :ق ُُٗٗ -ـ.

ِّٓ -معاني القرآف ،األخفش األكسط :أبك الحسف سعيد بف مسعدة (تُِٓق) ،تحقيؽ :د .ىدل
محمكد قراعة ،الناشر :مكتبة الخانجي بالقاىرة ،طُُُُْ ،ق َُٗٗ -ـ.

ِّٔ -معاني القرآف ،الفراء :أبك زكريا يحيى بف زياد (تَِٕق) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،كأحمد
يكسؼ نجاتي ،عالـ الكتب ،بيركت ،طَُّّْ ،ق ُّٖٗ -ـ.

ِّٕ -معاني القرآف الكريـ ،النحاس :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم
(تّّٖق) ،تحقيؽ :الشيخ محمد عمي الصابكني ،الناشر :مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة
أـ القرل ،مكة المكرمة ،طَُُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ.

السرم (تُُّق) ،تحقيؽ :د .عبد
ِّٖ -معاني القرآف كاعرابو ،الزجاج :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف ٌ
الجميؿ عبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت ،طَُُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ.
ِّٗ -معاني النحك ،أ .د .فاضؿ صالح السامرائي ،الناشر :شركة العاتؾ لصناعة الكتب ،القاىرة،
طُِِّْ ،ق ََِّ -ـ.

َِْ -المعنى كاإلعراب عند النحكييف كنظرية العامؿ ،د .عبد العزيز عبده أبك عبد اهلل ،منشكرات
الكتاب كالتكزيع كاإلعالف كالمطابع ،طرابمس – ليبيا ،طُُُّٗ ،ق ُِٖٗ -ـ.

ُِْ -ىم ٍع ًرض اإلبريز مف الكالـ الكجيز عف القرآف العزيز ،أ .د .عبد الكريـ محمد عبد الكريـ
األسعد ،دار المعراج الدكلية لمنشر ،الرياض ،طُُُْٖ ،ق ُٕٗٗ -ـ.
ِِْ -مغني المبيب عف كتب األعاريب ،أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ األنصارم (ُٕٔق)،
تحقيؽ كشرح :د .عبد المطيؼ الخطيب ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،طُ،
ُِّْق ََِِ -ـ.
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ِّْ -مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني ،أبك العالء محمد بف أبي المحاسف بف أبي الفتح بف أبي
شجاع الكرماني (ت بعد ّٔٓق) ،تحقيؽ :د .عبد الكريـ مصطفى مدلج ،دار ابف حزـ لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،طُُِِْ ،ق ََُِ -ـ.

ِْْ -المفصؿ في تاريخ النحك العربي ،د .محمد خير الحمكاني ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُ،
ُٕٗٗـ.

ِْٓ -المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي
(تَٕٗق) ،تحقيؽ :عبد الرحمف سميماف العثيميف ،كآخريف ،معد البحكث العممية كاحياء التراث
اإلسالمي بجامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،طََُِٕ – ُُْٖ ،ـ.

ِْٔ -المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني (تُْٕق) ،تحقيؽ :د .كاظـ بحر
المرجاف ،منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،العراؽ ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد( ،د.ط)ُِٖٗ ،ـ.

ِْٕ -المقتضب ،المبرد :أبك العباس محمد بف يزيد (تِٖٓق) ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة،
الناشر :ك ازرة األكقاؼ بجميكرية مصر العربية ،المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية بالقاىرة ،لجنة
إحياء التراث اإلسالمي ،طُُّْٓ ،ق ُْٗٗ -ـ.

المقرب ،ابف عصفكر اإلشبيمي :أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي (ت ٗٔٔق)،
ِّْْٖ -

تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجكارم ،كعبد اهلل الجبكرم( ،بدكف دار نشر) ،طُُِّٗ ،ق -
ُِٕٗـ.

ِْٗ -مقاالت في عمكـ القرآف كأصكؿ التفسير ،د .مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار ،دار
ّْ
المحدث لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،طُُِْٓ ،ق.

َِٓ -مقدمات في عمـ القراءات ،د .أحمد مفمح القضاة ،د .أحمد خالد شكرم ،ك د .محمد خالد
عماف ،طَُِّْ ،ق ََِٗ -ـ.
عمار لمنشر كالتكزيعَّ ،
منصكر ،دار َّ

ُِٓ -منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا ،تأليؼ :أحمد بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني (ت نحك
المقصد لتمخيص ما في المرشد في الكقؼ كاالبتداء ،شيخ اإلسالـ :أبك يحيى
ََُُق) ،كمعو:
ى
زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم (تِٔٗق) ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي
الحمبي كأكالده بمصر ،القاىرة ،طُِّّٗ :ق ُّٕٗ -ـ.

ِِٓ -منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (ت ّّٖق) ،اعتنى
بو :عمي بف محمد بف العمراف ،دار الفكائد لمنشر كالتكزيع ،مكة المكرمة ،طُُُْٗ ،ق.

ِّٓ -منيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو كمآخذ بعض المحدثيف عميو "د ارسة
نقدية تحميمية نحكية كصرفية" ،د .سميماف يكسؼ خاطر ،مكتبة الرشد ،ناشركف ،الرياض ،طُ،
ُِْٗق ََِٖ -ـ.
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ِْٓ -مكاقؼ النحاة مف القراءات القرآنية حتى نياية القرف الرابع اليجرم ،د .شعباف صالح ،دار
غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع( ،د.ط)ََِٓ ،ـ.

ِٓٓ -المكاىب الفتحية في عمكـ المغة العربية ،حمزة فتح اهلل ،المطبعة األميرية بمصر( ،د.ط)،
ُِّٔق َُٖٗ -ـ.

ِٔٓ -المكضَّح في كجكه القراءات كعمميا ،ابف أبي مريـ :أبك عبد اهلل نصر بف عمي بف محمد
الشيرازم الفارسي (تٓٔٓق) ،تحقيؽ :د .حمداف الكبيسي ،نشر :الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف

الكريـ بجدة ،طُُُْْ :ق ُّٗٗ -ـ.

ِٕٓ -النحك العربي كالدرس الحديث "بحث في المنيج" ،د .عبده الراجحي ،دار النيضة العربية
لمطباعة كالنشر ،بيركت( ،د.ط)ُٕٗٗ ،ـ.

ِٖٓ -النحك الكافي ،عباس حسف ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،طُُْٗٗٗ ،ـ.
ِٗٓ -النحك كالداللة مدخؿ لدراسة المعنى النحك كالداللي ،د .محمد حماسة عبد المطيؼ ،دار
الشركؽ ،القاىرة ،طَُُِْ ،ق َََِ -ـ.

َِٔ -النحك ككتب التفسير ،د .إبراىيـ عبد اهلل رفيده ،الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كاإلعالف،
ليبيا ،طُّّٗٗ ،ق َُٗٗ -ـ.

ُِٔ -النشر في القراءات العشر ،أبك الخير محمد بف محمد بف الجزرم (تّّٖق) ،أشرؼ عمى
تصحيحو كم ارجعتو :الشيخ عمي محمد الضباع ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).

ِِٔ -النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف ،أبك حياف األندلسي :محمد بف يكسؼ (تْٕٓق)،
تحقيؽ :د .عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طَُُْٓ ،ق ُٖٗٓ -ـ.

ِّٔ -النكت كالعيكف ،أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم (َْٓق) ،تحقيؽ :السيد عبد
المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية ،كمؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت).

ِْٔ -اليداية إلى بمكغ النياية ،أبك محمد مكي بف أبي طالب بف حمكش القيسي (تّْٕق)،
مجمكعة رسائؿ جامعية ،تحت إشراؼ :أ.د .الشاىد البكشيخي ،الناشر :كمية الدراسات العميا
كالبحث العممي ،جامعة الشارقة ،طُُِْٗ ،ق ََِٖ -ـ.

ِٓٔ -ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جالؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) ،تحقيؽ :د .عبد العاؿ
سالـ مكرـ ،كاألستاذ عبد السالـ محمد ىاركف (شارؾ في تحقيؽ الجزء األكؿ) ،مؤسسة الرسالة

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت( ،د.ط)ُُّْ ،ق ُِٗٗ -ـ.

ِٔٔ -الكجكه البالغية في تكجيو القراءات القرآنية ،د .محمد أحمد الجمؿ ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،
عماف ،طَُُّْ ،ق ََِٗ -ـ.
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ثانيا – المجالت العممية والدوريات:
ً
ُ -ابف خالكيو كنسبة كتاب الحجة لو ،د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،مجمة المساف العربي ،يصدرىا:
المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الكطف العربي ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،جامعة

الدكؿ العربية ،المممكة المغربية ،الرباط ،ـ (ٖ)ُُٕٗ ،ـ.

ِ -سيبكيو كبراءتو مف تيمة الطعف في القراءات ،د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،مجمة كمية المغة
العربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة ،العدد الثانيَُْْ ،ق َُْٓ -ق.

ّ -القراءات القرآنية كتكجيييا في كتاب العيف "جمع كدراسة" ،د .عبد اهلل بف محمد بف عيسى
المسممي ،مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية ،العدد السابعَُّْ ،ق.

ْ -القراءات التي حكـ عمييا ابف مجاىد بالغمط كالخطأ في كتابو "السبعة" ،عرض كدراسة ،د .السالـ
محمد الجكني ،مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،العدد (ُّٖ)ُِْٔ ،ق ُِْٕ -ق.

ٓ -القراءات القرآنية مف الكجية البالغية ،د .فضؿ حسف عباس ،مجمة دراسات ،الجامعة األردنية،
عماف – األردف ،المجمد (ُْ) ،العدد (ٕ)ُٖٕٗ ،ـ.
َّ

ٔ -مكقؼ سيبكيو مف القراءات كالحديث ،د .خديجة الحديثي ،مجمة كمية اآلداب في جامعة بغداد،
المجمد األكؿ ،العدد الرابع عشر ،مطبعة المعارؼ ،بغدادُُٕٗ – َُٕٗ ،ـ.

ٕ -النحك العربي ،جكليا كريستيفا ،ترجمة كتعميؽ :بساـ بركة ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،بيركت،
العدد رقـ (ِٓ)ُّٖٗ ،ـ.

اء عميو ،األستاذ صبحي عبد المنعـ سعيد ،مجمة المغة العربية
ٖ -نسبة الحجة البف خالكيو افتر ه
بدمشؽ ،ـ (ْٖ)ُّٕٗ ،ـ.
ٗ -نسبة الحجة البف خالكيو ال تصحُّ ،األستاذ محمد العابد الفاسي ،مجمة المساف العربي ،يصدرىا:
المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الكطف العربي ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،جامعة

الدكؿ العربية ،المممكة المغربية ،الرباط ،ـ (ٖ)ُُٕٗ ،ـ.
ثالثًا – الرسائل العممية:

ُ -تكجيو القراءات القرآنية عند ابف خالكيو بيف النحك كالداللة ،الباحث :إيياب محمد عبد اهلل عرفات،
رسالة ماجستير ،إشراؼ :األستاذ الدكتكر :أحمد محمد عبد العزيز كشؾ ،جامعة القاىرة ،كمية دار
العمكـ ،قسـ النحك كالصرؼ كالعركض ،عاـ ََِٕ – ََِٖـ.

كتفسيرا ،كاعرنابا ،الباحث :عبد العزيز بف عمي بف
ِ -تكجيو مشكؿ القراءات العشرية الفرشية :لغة،
ن
عمي الحربي ،رسالة ماجستير ،إشراؼ الدكتكر :محمد سيدم الحبيب ،جامعة أـ القرل بمكة
المكرمة ،كمية الدعكة كأصكؿ الديف ،قسـ الكتاب كالسنة ،عاـ ُُْٕق.
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التفرد عند القراء "آثارىا كدالالتيا" ،الباحث :مجاىد يحيى محمد ىادم ،رسالة ماجستير،
ّ -حاالت ُّ
إشراؼ :األستاذ الدكتكر :محمد إبراىيـ شريؼ ،كاألستاذ الدكتكر :حممي عبد الرؤكؼ محمد،
جامعة القاىرة ،كمية دار العمكـ ،قسـ الشريعة اإلسالمية ،عاـ ُِْٕق – ََِٔـ.

ْ -الخالؼ النحكم في القراءات القرآنية ،ناصر سعيد ناصر العيشي ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ :أ.د.
عبد اهلل أحمد الجبكرم ،الجامعة المستنصرية ،بغداد ،كمية اآلدابُِّْ ،ق ََِِ -ـ.

ٓ -الداللة النحكية بيف كجيي رفع االسـ كنصبو في القراءات القرآنية ،الباحثة :عالية أكرـ ،رسالة
دكتكراه ،إشراؼ :األستاذ الدكتكر :محمد عبد السالـ أحمد شرؼ الديف ،الجامعة اإلسالمية

العالمية ،إسالـ آباد – باكستاف ،كمية المغة العربية ،قسـ الدراسات المغكيةُِْٓ – ُِِْ ،ق،
ََِّ ََِْ -ـ.

ٔ -قراءات االسـ في القرآف الكريـ "دراسة نحكية" ،إعداد الطالبة :سماح أسعد رضكاف ،إشراؼ :د.
أحمد إبراىيـ الجدبة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،كمية اآلداب ،قسـ المغة العربية،
ُُّْق ََُِ -ـ.

ٕ -القراءات العشر المختمفة في العالمة اإلعرابية ،كأثر ذلؾ في المعنى مف خالؿ كتاب النشر البف
الجزرم ،الباحث :مبركؾ حماد الشمرم ،رسالة ماجستير ،إشراؼ الدكتكر :سعد حمداف الغامدم،
جامعة أـ القرل بمكة المكرمة ،كمية المغة العربية  ،عاـ ُِِْق – ََُِـ.
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