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 بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 اإلهداء

 – تعاىل بإذنه   -علٍني يف اليت تسفسف سةهالطا أبً زوح إىل

 والتعلن العلن طلب على حتثين فتأث ها اليت العظٍوت أهً إىل

 الغالٍت خاليت إىل

 إىل عويت العطىفت

 وأخىاتً إخىتً إىل

 كبدي: إسساء، وإسالم، وهسٌن وفلراث الىفٍت، ًشوج إىل

 زمحهن اهلل تعاىل –الشهداء  إىل

 

 هنأسس، فكَّ اهلل ألسسالقضباى، يف ا لفخ القابعني األسسي إىل

 اإلسالهً والعول صفىف الدعىة يف العاهلني اإلخىة إىل

 ...الكلواث وتعجص

 

 إلٍهن أهدي هرا البحث

 

 الباحث                                                                                                         



  ث
 

 شكر كعرفاف

 

لبر كالكفاء، كالذكر كالثناء، أف نشكر الناس إليفاء الكفاء كالعيد، فأتقدـ ببالغ مف ا
الشكر كالتقدير لألستاذ الدكتكر محمد شعباف عمكاف عمى ما بذؿ مف جيد كتعب في سبيؿ 
البحث في بالغة القرآف ، كقد كضع قدمي عمى طريؽ الجادة، برغـ كثرة أعبائو، فيك 

 صاحب الفكرة ك مبتدعيا.
 فجزاه اهلل خيران..

: أ.د: نعماف شعباف عمكاف، كد. كليد كالشكر الكبير لكؿو مف األستاذيف المناًقشىيف
أف يزيد في سعة عمميـ، كمدارؾ آفاقيـ، عمى ما أسدكه لي  كاهلل أسأؿي محمكد أبك ندل، 

 مف نصائح طيبة في ذلؾ.

نصكر عمى ما كما ال أنسى الشكر ألخي كصديقي كزميمي األستاذ دىماف محمد م
 قدـ مف جيد كبير في طباعة كتنسيؽ البحث طباعتو.

اهلل ىذا العمؿ المتكاضع، كأف  كأخيران أسأؿ اهلل العظيـ رب العرش العظيـ أف يتقبؿ
 كأف يرزقني حسف القىبكؿ كالختاـ. ،و الكريـيخالصان لكج يجعمو

 

 

 الميـ آميف
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ِاملهخص

 

الببلغية لمقراءات القرآنية في كتاب ىذه الدراسة التي تحمؿ عنكاف: الكجية 

ىػ(، كالتي تيدؼ إلى الكشؼ عف كجكه اإلعجاز 377الحجة ألبي عمي الفارسي)ت

َـّ فقد قمت بتمييد  الببلغي الناتج عف التغاير القرآني، الكارد في اآليات، كمف ث

حكؿ شخصية أبي عمي الفارسي مف: مكلده كنشأتو، كمصنفاتو، كتبلميذه ككفاتو، 

أف بدأت بالفصؿ األكؿ الذم تدكر مكاضيعو حكؿ نشأة القراءات القرآنية إلى 

كتطكرىا، مع تفسير األحرؼ السبعة، عبلقتو بالرسـ العثماني، كالكقكؼ عمى 

مفيـك تكجيو القراءات القرآنية كاالحتجاج بيا، كما تحدثت الفصكؿ الثبلثة األخرل 

ـ المعاني كالبياف كالبديع، كقد حكؿ التكجيو المحكـ لمقراءات القرآنية، مع عمك 

ختمت الفصؿ األخير بأىـ القضايا الببلغية التي تفرد بيا أبك عمي الفارسي، 

كأخيران قدمت باقة مف النتائج كالتكصيات عمى خمفية ىذا البحث، البلزمة لكؿ مف 

ـى أسأؿي التيسير كالتفييـ لمف أراد البحث  طرؽ باب العمـ، كسمؾ دربو، كاهللى العظي

 كالتنقيب.
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 Abstract 

 

This study entitled : Rhetorical Trend of Quranic Readings in 
the book of Alhejja written by  Abi Ali Alfarsy  (T377 A.H.) and aims 
at revealing the aspects of rhetorical inimitability resulted from reading 
alteration,  appeared in the verses of the Quran. 

Then I gave an introduction about the personality of Abi Ali 
Alfarsy as regards his birth,  upgrading,  classifications,  students and 
death. After that I started the first section whose topics deal with the 
birth of Quranic Readings and their Development  with interpretation of 
the seven letters,  their relationship with Ottoman regulation ,  then I 
dealt with the concept of directing the Quranic Readings and using 
them for protest.   The other three sections spoke about precise 
direction of Quranic Readings with sciences of meanings,  rhetoric,  
metaphor . I concluded the last section with the most important 
rhetorical cases for which Abu Ali Alfarsy was unique . 

Recentl I presented a package of results and recommendations,  
on the background of this research,  necessary for methods of 
learners, passages  of his road  I ask His Almighty God for facilitation 
and instruction to whom seek research and investigation
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 المقدمة
كعمى آلو  ،كالسبلـ عمى أشرؼ رسمو كأنبيائو كالصبلة ،الحمد هلل عمى جزيؿ نعمائو

ا يييتدل  ؛مف التبديؿ كالتحريؼ كأصحابو الذيف حفظكا القرآف كحافظكا عميو فكانكا بحؽو أعبلمن
كمف سار عمى نيجيـ  ،ؽ أتباعيـككفٍّ  ،ارحـ األسبلؼ بيدييـ، كمنارات يقتفى آثارىـ، الميـ

 كبعد: ،إلى يـك الديف
 

أف القراءات القرآنية مف أىـ المكضكعات التي تناكليا الدارسكف؛ لتعمقيا  ال شؾ        
، أىؿ الفصاحة كالببلغة، األقحاحى  ، فالقرآف الكريـ أعجز اهلل بو العربى ان كبيان ان تفسير  بكتاب اهلل

قيٍؿ لىئٍَّف اٍجتىمعىًت اإًلٍنسي كىالًجفُّ بؿ تعدل األمر إلى تحدم الجف أيضان، فقد قاؿ اهلل تعالى: 
ـٍ ًلبىٍعضو ظىًيٍيرىان  يي لىٍك كىافى بىٍعضي مىى أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ ىىذىا القيٍرآًف ال يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى  عى


، فمـ (1) 

َـّ فقد كاف محط اىتماـ الدارسيف كالباحثيف، إذ يختص  يستطع أحد أف يأتي بمثيمو، كمف ث
ليذه الخاصية الصكف كالحماية  تتكفر في أم كتاب آخر كىي خاصية الربانية، ككاف بصفة لـ

اًفظيكفى  إنَّا مر األزماف كاألصقاع، فقد قاؿ اهلل تعالى:  ىعم نَّا لىوي لىحى نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 
؛ (2)

قت عمكميا مف فظيرت عمكـ الببلغة كاست ،ككثرت الدراسات التي تناكلتو بالبحث كالتحميؿ
ث تناكلو عمماؤنا بالبحفكتاب اهلل تعالى، فيك يمثؿ النظـ الببلغي في أقكل صكره كأبيى حممو، 

ماـ الببلغة ،ابف خالكيوكالتنقيب، كأبي عمي الفارسي، ك  جار  ، كشيخياعبد القاىر الجرجاني كا 
ءات تأكيد كثرت القرااهلل الزمخشرم، كالفخر الرازم، كأبك السعكد، كالزجاج، كغيرىـ ...، كبال

فكاف لكؿ كاحدة منيا كجكه ببلغية تختمؼ عف األخرل،  ؛ لحديث األحرؼ السبعة،القرآنية
 ؽ. كسأحاكؿ مف خبلؿ بحثي المتكاضع ىذا أف أثبت ذلؾ كأبينو؛ كاهلل المكفً 

 سبب اختيار المكضكع:
، كالنيؿ في خدمة كتاب اهلل تعالى لقد أصررت أف أكتب في ىذا المكضكع رغبة مني  .1

 بقربو كالحصكؿ عمى أجره، كغفرانو.
بحر فياض ال  االكقكؼ عمى أسرار الببلغة القرآنية كما بيا مف سحر كبياف، كالعمـ أني  .2

 ينتيي مداده كال ينضب معينو.
، كاالدعاء أنيا عمـ محدكد قد   .3 الرد عمى كؿ مف حاكؿ أف يزجي الببلغة في مكاف قفرو

 انحسر أمره، كجؼ نبعو. 

                                                           
 .88اإلسراء  سكرة (1)
 .9الحجر  سكرة (2)
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اء مكتبتنا العربية بكتاب متخصص في عرض القراءات القرآنية كالكقكؼ عمى النكاحي إثر   .4
 الببلغية فييا.
 منيج البحث:

تتبعت في بحثي ىذا المنيج االستقرائي الكصفي كالتحميمي، حيث إنني قمت أكالن 
، كآية آية، كمف ثَـّ كضعت يدم عمى مكاطف الببلغة في سكرة بقراءة كتاب الحجة سكرة

المشيكرة، التي قمت بتحميميا لمكشؼ عف  مف خبلؿ استعراض القراءات السبع يات المتعددةاآل
 األسرار الببلغية فييا، ككصؼ معانييا كالكقكؼ عمى دقائقيا.

 الدراسات السابقة كمنيا:
 القراءات القرآنية مف الكجية الببلغية، لؤلستاذ الدكتكر فضؿ عباس. .1
 .اءات القرآنية، لمدكتكر محمد أحمد الجمؿتكجيو القر  الكجكه الببلغية في .3

 التمييد:
 -أبك عمي الفارسي كفيو:

 مكلده، نشأتو، عممو، مصنفاتو،  شيكخو،  تبلميذه، كفاتو. .1
 دراسة كصفية لكتاب الحجة. .2

 الفصؿ األكؿ:  القراءات القرآنية بيف النشأة كالتطكر، كفيو  ثبلثة مباحث:
 ية كتطكرىا.المبحث األكؿ: نشأة القراءات القرآن

 المبحث الثاني:  األحرؼ السبعة ك رسـ المصحؼ العثماني. 
 المبحث الثالث: مفيـك تكجيو القراءات القرآنية كاالحتجاج بيا.

 الفصؿ الثاني: أثر القراءات القرآنية في البحث الببلغي.
 الفصؿ الثالث: القراءات القرآنية كعمـ المعاني. 

 نية كعمـ البياف.الفصؿ الرابع:  القراءات القرآ
 الفصؿ الخامس:  القراءات القرآنية كعمـ البديع.

 الببلغية التي تفرد بيا أبك عمي الفارسي. الفصؿ السادس: القضايا
 الخاتمة، كالنتائج، كالتكصيات. -1
 المصادر ك المراجع. -2

 تنكيو:

 ذلؾ أنو ال يمكف فصؿ تكجيو قراءة عف أخرل. ؛قد يتكرر تكجيو اآليات أكثر مف مرة
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 التمييد

 أبك عمي الفارسي:

 اسمو: 

كقد شذ  (1)المعركؼ بأبي عمي الفارسي الحسف بف أحمد الفسكم النحكم األديب  ىك     
 . (2)"صاحب الشذرات فقاؿ :" الحسف بف محمد بف عبد الغفار

 مكلده: 

لييا  أرضكلد بفسا "ب كاف لمسقط رأسو نصيب مف شيرتو "بالفارسي"، إذ إنو     فارس كا 
 . (4)"كعند أبي الفداء كلد ببيمدة ثـ دخؿ بغداد ،(ػػى288سنة ) (3)"نسبيي 

 نشأتو:

، كأخذ عف عمماء " فقدـ بغداد مف أجؿ طمب العمـ كتحصيمو، لى العراؽانتقؿ مف ببلد فارس إ
 .(6)"، كأما مف الناحية الدينية " فقد كاف متيمان باالعتزاؿ(5)"النحك فييا

 عممو:

"فسمع عمى ابف الحسف بف معداف بف  كالتنقيب عنو، في طمب العمـ ة الفارسيعمت منزل 
، كما أنو " قد جرت بينو كبيف أبي (8)"دىذا "كقد فضمو قكـ مف النحاة عمى المبرٍّ  (7)"راىكيو

                                                           
 .2/80، 1994، 1ق( تح: د. إحساف عباس، دار صادر، بيركت، ط681كفيات األعياف البف خمكاف )ت  (1)
ق(، تح: عبد القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، 1089ذىب في أخبار مف ذىب البف الحنبمي )ت شذرات ال (2)

 .4/407ـ،  1986 -ىػ  1406، 1بيركت، ط –دمشؽ 
ىػ( تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، 646إنباه الركاة عمى أنباء النحاة ألبي عمي القفطي )ت  (3)

 .309، 1/308ىػ،  1424، 1بيركت، ط
ىػ(، تح: عبد اهلل بف 774انظر: البداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم )ت  (4)

 .15/429ـ،  1997 -ىػ  1418، 1عبد المحسف التركي، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، ط
 .309، 1/308انظر إنباه الركاة  (5)
 .309، 1/308انظر السابؽ  (6)
ىػ(، تح: 463تاريخ بغداد ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )ت  (7)

 .8/217ـ،  2002 -ىػ 1422، 1الدكتكر بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
 .15/429انظر: البداية كالنياية،  (8)
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عممو  ذ، الذم أخ(1)"الطيب مجالس ثـ انتقؿ إلى ببلد فارس كقد صحب عضد الدكلة بف بكيو
 .(2)"النحك فيالنحكٌل الفسكٌل  يى أنا غبلـ أبى عم "بمب عضد الدكلة حتى قاؿ عنو:

 مصنفاتو:

 قد خمَّدت ذكره أبد الدىر كمنيا: (3)"فكما ذكرت كتب اآلثار كالتاريخ " فإف لو مصنفات عديدة

 .ة، مطبكعالحجة لمقراء السبع .1

 ة، مطبكع.ر ذكتكتاب ال .2

 ، مطبكع.تعاليؽ سيبكيو .3

 .ر، طبع جزء منوالشع .4

 .جكاىر النحك، مخطكط .5

 .، مخطكط جزء منوكتاب المسائؿ الحمبيات .6

 .مخطكط ات،عسكريال المسائؿ كتاب .7

 ، مخطكط.كتاب العكامؿ المائة .8

 ، مخطكط.كتاب المقصكر كالممدكد .9

 ، مخطكط.كتاب المسائؿ البصريات .10

 ، مخطكط.كتاب المسائؿ البغداديات .11

 ، مخطكط.كتاب المسائؿ الشيرازيات .12

 .(5) (4)" ، مخطكطالمعاني اؿ فيما أغفمو الزجاج مفغفكتاب اإل .13

                                                           
 .4/409انظر: شذرات الذىب  (1)
 .309، 1/308نباه الركاة انظر: إ (2)
 .11/200انظر: البداية كالنياية  (3)
 .4/409شذرات الذىب  انظر: (4)
ىػ(، دار العمـ 1396األعبلـ لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )ت  (5)

 .2/180ـ،  2002،  5لممبلييف، ط
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تتممذ أبك الحسف عمى أيدم عمماء كبار ممف امتشؽ راية العمـ كاعتمى ناصيتو،  شيكخو:
 مثؿ:

 .ىػ(311 ت) ،أبك إسحاؽ الزجاج .1

 (.ىػ316، )ت أبك بكر بف السراج .2

 .(ىػ 345، )تالمعركؼ بمبرماف النحكم محمد بف عمي بف إسماعيؿ العسكرم أبك بكر .3

 .(1)"ىػػ( 320، )ت لخياطأبك بكر بف ا .4

  تالميذه:

ي تاريخ العمـ، كبار كانت ليـ صكالت كجكالت ف عمماءتمقى العمـ عمى يد الفارسي 
عمى سبيؿ كمنيـ مما يدلؿ عمى األثر العممي الكبير لمفارسي عمى أكلئؾ العمماء الكبار، 

 .(2)"العبلمة: " عثماف بف جني، كعمي بف عيسى الشيرازم -المثاؿ ال الحصر 

 كفاتو:

بع سيكـ األحد السابع عشر مف شير ربيع األكؿ سنة  -رحمو اهلل –كانت كفاتو   
 .(5) (4)"، كقد دفف بالشكنيزم(3)"كسبعيف كثبلثمائة ببغداد

 

                                                           
ىػ(، تح: د. إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 626انظر: معجـ األدباء لشياب الديف الحمكم )ت (1)

 .2309/ 5، 1993ت.ط، 
 .309، 308/ 1إنباه الركاة  (2)
 ،308/ 1السابؽ  (3)
)الشيكنيزم( بالضـ ثـ السككف ثـ نكف مكسكرة، كياء مثناة مف تحت ساكنة، كزام، كآخره ياء النسبة: مقبرة  (4)

جماعة كثيرة مف الصالحيف، منيـ: الجنيد كجعفر الخمدم كركيـ كسمنكف ببغداد بالجانب الغربي دفف فييا 
المحٌب، كىناؾ خانقاه لمصكفية، معجـ البمداف لشياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )ت 

 .3/374ـ،  1995، 2ىػ(، دار صادر، بيركت، ط626
، كبغية الكعاة في طبقات 2/80انظر: كفيات األعياف  ، ك8/217كقد كرد ذكر كفاتو في تاريخ بغداد  (5)

ىػ(، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 911المغكييف كالنحاة، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، )ت 
 .4/409، كشذرات الذىب 498، 1/496ىػػ، 1384، 1المكتبة العصرية، لبناف ،صيدا، ط
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 دراسة كصفية لكتاب الحجة:( 2

يشتمؿ عمى العديد مف العمـك المتعمقة  وإن ؛ إذكتاب الحجة كتاب فريد مف نكعو         
ر كتابو بالدعاء كالتكريـ لمف قدـ لو الكتاب بقكلو: دٍّ صى يي  كىك ربية كالمتداخمة فيما بينيا،بالع

 .(2)كتاج الممة" ،(1)"أطاؿ اهلل بقاء مكالنا الممؾ السيد األجؿ المنصكر كلي النعـ،  عضد الدكلة

القراء الذيف كالباعث عمى تأليؼ الكتاب قكؿ مؤلفو: "فإف ىذا الكتاب نذكر فيو قراءات        
المترجـ بمعرفة  (3)ثبتت قراءاتيـ  في كتاب أبي بكر أحمد بف  مكسى بف عباس بف مجاىد

قراءات أىؿ األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ،  بعد أف نقدـ  ذكر كؿ حرؼ مف ذلؾ عمى 
 .(4)كأخذنا عنو" ،حسب ما ركاه

ف كافكمف خبلؿ معرفة الباعث  تصر منيج شكؿ مخب عمى تأليفو فيك يبيف لنا كا 
شرع في تفسير صدر مف  (5)"كقد كاف أبك بكر محمد بف السرم الكتاب كمكضكعو، كقكلو:

فع منو تبييض ما في سكرة البقرة مف كجكه االختبلؼ ذلؾ في كتاب كاف ابتدأ بإمبلئو كارت
يرل أنو يذكر  ، كالناظر في منيجو(6)إليو ما فسر مف ذلؾ في كتابي ىذا" عنو، كأنا أسند

لمقراء  كتاب الحجة هأسماقد ك  ؛االختبلؼ القرائي في المعنى بيف القراءات السبعة كجكه
 السبعة.

                                                           
لة، ابف الحسف الممقب ريٍكف الدٍَّكلة ابف بكيو الديممٌي، أبك شجاع: أحد المتغمبيف فنَّاخيسرك، الممقب عضد الدك  (1)

عمى الممؾ في عيد الدكلة العباسية بالعراؽ. تكلى ممؾ فارس ثـ ممؾ المكصؿ كببلد الجزيرة. كىك أكؿ مف خطب 
يف كسبعيف كثبلثمائة. انظر: تكفي سنة اثنت لو عمى المنابر بعد الخميفة، كأكؿ مف لقب في اإلسبلـ " شاىنشاه "

 .156 -5األعبلـ،  
 .1/5انظر: مقدمة المؤلؼ في كتابو الحجة،  (2)
أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس ابف مجاىد التميمي البغدادم، شيخ قٌراء عصره كصاحب كتاب "السبعة  (3)

لد ببغداد، كأقبؿ عمى حفظ القرآف، كطمب العمـك المغكية ك  الدينية، كأكٌب عمى قراءات القرآف في القراءات"، كي
عرابو، كركايات حركفو كطرقيا، تساعده عمى ذلؾ حافظة كاعية، كذكاء نافذ، كمعرفة بالركاة  كتفسيره كمعانيو كا 
كالقٌراء عمى مر األزمنة، كقد مضى يختمؼ عمى شيكخ القراءات في عصره حتى أخذىا جميعان عنيـ بجميع 

 .1/261األعبلـ أسانيدىا، انظر: 

 .6-1/5انظر: مقدمة المؤلؼ في كتابو الحجة ألبي عمي الفارسي،  (4)
، كاألعبلـ 4/339أبك بكر محمد بف السرم بف السراج تكفى سنة ستة عشر كثبلثمائة، انظر: كفيات األعياف  (5)
6/136. 
 .1/5انظر: مقدمة المؤلؼ في كتابو الحجة،  (6)
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، كقد  ذكره صاحب تاريخ (2)في كتابو أنو أسماه:" كتاب الحجة" (1)كقد ذكر ذلؾ ابف النديـ
بإضافة القراءات كتحديده بيا، كقاؿ عنو صاحب  (3)بغداد بأنو:" كتاب الحجة في القراءات"

بقكلو: "الحجة  (5)، كأشار إليو ابف خمكاف(4)نزىة  األدباء أنو:" الحجة في عمؿ القراءات السبع"
 (8)بقكلو: "أنو كتاب الحجة في القراءات" (7)كيذىب إلى ذلؾ بف تغرم بردم (6)في القراءات"

جة كلما كاف كتاب الحفقط دكف نسبتو إلى القراءات؛ (10)يقكؿ: "الحجة" (9)إال أف السيكطي
مكضكعو الرئيس التعميؿ لمقراءات كالكقكؼ عمى أكجو التغاير القرائي فييا كما تحمؿ مف 

كاألمثاؿ  دالالت سياقية فقد راح يعمؿ ليا بكؿ ما أكتي مف أدلة  مف القرآف الكريـ كالشعر ك
كبلـ العرب قاطبة "كلعؿ أبرز ما يتميز بو أسمكب أبي عمي ىك ظاىرة االستطراد مف العربية 

ينتقؿ بالقارئ  أكلو، فيكاالنغبلؽ بعيدان عف أصؿ المكضكع المطركؽ حتى يكاد ينسى آخره ك 
إال أف ذلؾ ال يقمؿ ، (11)مف الكبلـ عمى الحرؼ كالخبلؼ فيو كاالحتجاج لو إلى تفسير اآلية"

                                                           
أبي يعقكب النديـ صاحب الفيرست، تكفي سنة ثمانية كثبلثيف محمد بف إسحاؽ بف محمد أبك الفرج بف  (1)

 .6/29كأربعمائة، انظر: األعبلـ: 
الفيرست، أبك الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم المعتزلي الشيعي المعركؼ بابف النديـ )ت:  (2)

 .1/88ـ،  1997 -ىػ  1417، 2ىػ(، تح: إبراىيـ رمضاف، دار المعرفة، بيركت، لبناف، ط438
 .8/217انظر: تاريخ بغداد  (3)
 ىػ(577نزىة األلباء، عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم، أبك البركات، كماؿ الديف األنبارم )ت  (4)

 .1/232ـ،  1985 -ىػ  1405، 3تح: إبراىيـ السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء ، األردف، ط
صاحب كتاب كفيات األعياف، تكفي سنة إحدل كثمانيف كستمائة، انظر األعبلـ: أحمد بف محمد بف خمكاف  (5)
1/220. 
 .2/81كفيات األعياف  (6)
اثة.  ابف تغرم بردم (7) كسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف: مؤرخ بحَّ

ط " ك "  -" النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة  مف أىؿ القاىرة، مكلدان ككفاة، كصنؼ كتبان نفيسة، منيا،
، ط " الجزء األكؿ منو، في التراجـ، كبير، كلو العديد مف المصنفات -المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي 

 .223 – 2/222تكفي سنة: أربع كسبعيف كثمانمائة. انظر األعبلـ: 
ف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، يكسؼ ب (8)

 4/151ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر، د.ط، د.ت، 874جماؿ الديف )ت 
عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي، جبلؿ الديف: إماـ حافظ مؤرخ أديب،  (9)

)مات كالده كعمره خمس سنكات( كلما بمغ أربعيف سنة اعتزؿ الناس، كخبل بنفسو في ركضة نشأ في القاىرة يتيما 
 3/301لو العديد مف المصنفات تكفي سنة إحدل عشرة كتسعمائة. انظر األعبلـ:  المقياس، عمى النيؿ،

 .1/497بغية الكعاة  (10)
 .1/15مقدمة المحقؽ في كتابو الحجة لمفارسي،  (11)
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مف قيمة الكتاب العممية، بؿ تدؿ داللة كبيرة عمى الجانب العممي لممؤلؼ، كسعة أفقو، كيشير 
 ى االىتماـ الكبير بالقراءات، كمدل الحفاكة المحيطة بيا.إل

كالغكص في  ،فيك كتاب معدنو غاؿو كنفيس لما يحكيو مف عظيـ المغة كمفرداتيا      
يتبدل  لكف ،إال أف ذلؾ قد حذا بو لبلستطراد كاالتساع في كؿ مكطف ،المغة كأصكليا ضركب

 بشكؿ عاـ في كتابو مف نحك كصرؼ كببلغةذلؾ التكجيو  بى كَّ لمقارئ المتفحص أنو قد بى 
، كالعديد مف عمكـ المغة قد طرؽ باب األصكات كمخارجيا أنَّوكباإلضافة إلى  ،كتحميؿ لغكم

   .(1)" مكسكعة جامعة لمثقافة العربية"إنَّو: إذ

: "فإف أبا عمي رحمو اهلل عمؿ كتاب الحجة في القراءات (2)يقكؿ تمميذه ابف جني
قد  (4)إال أف ابف الجزرم (3)حاجة القراء إلى ما يجفك عنو كثير مف العمماء" فتجاكز فيو قدر

 .(5)بف مجاىد فأجاد كأفاد"امدحو في ذلؾ  فقاؿ:" ألؼ كتاب الحجة شرح سبعة 

ـى األستاذ سعيد األفغاني تأريخان حكؿ القراءات كاالحتجاج ليا  في مقدمة  –بعد أف قىدَّ
ت البف زنجمة يقكؿ: " قدَّمت كؿ ىذا مف تاريخ القراءة تحقيقو لكتاب الحجة في القراءا

كالمقرئيف ألؤيد ما كنت ذىبت إليو منذ أكثر مف عشريف سنة، مف أف تأليؼ المؤلفيف القدامى 
يحتجكف بالنحك كشكاىده عكس لمكضع الصحيح كأف السبلمة في المنيج  كالسداد في المنطؽ 

يذه القراءات المتكاترة، لما يتكافر ليا مف الضبط يقضياف بأف يحتج لمنحك كمذاىبو كقكاعده ب
، عمى أف أبا عمي لـ (6)يتكافر بعضو ألكثؽ شكاىد النحك" كالكثكؽ كالدقة كالتحرم شيء لـ

                                                           
لفارسي حياتو، كمكانتو بيف أئمة التفسير العربية، كآثاره في القراءات كالنحك، د. عبد الفتاح أبك عمي ا (1)

 .149ـ، 1989 -ىػػػ 1409، 3إسماعيؿ شمبي، دار المطبكعات الحديثة، جدة، المممكة العربية السعكدية، ط
لو العديد مف المصنفات، تكفي    أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي، قرأ عمى شيخو أبي عمي الفارسي األدب،  (2)

 . 247 -3/246سنة اثنتيف كتسعيف كثبلثمائة، انظر: كفيات األعياف 
المجمس  -أبي الفتح عثماف بف جني، كزارة األكقاؼ مف مقدمة المؤلؼ، –المحتسب في تبييف شكاذ القراءات  (3)

 .1/13ـ، 1999 -ىػ1420، 1األعمى لمشئكف اإلسبلمية، ط
حمد بف محمد، أبك بكر، شياب الديف ابف الجزرم القرشي الشافعٌي: مقرئ، دمشقي المكلد كالكفاة. أحمد بف م (4)

أخذ عف أبيو كغيره كسمع القراءات االثنتي عشرة، كتصدر لمتدريس. كمات بعد أبيو بقميؿ. لو )الحكاشي المفيمة 
 .1/227انمائة، انظر األعبلـ ، تكفي سنة خمس كثبلثيف كثمط( كىي المقدمة الجزرية -في شرح المقدمة 

ىػ(، 833غاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ )ت  (5)
 .1/207ىػ ،1،1351مكتبة ابف تيمية، عني بنشره ألكؿ مرة ج. برجستراشر، ط

، 2001، 5تح: األستاذ سعيد األفغاني، ط ىػػ(، مؤسسة الرسالة، 403الحجة لمقراءات لئلماـ ابف زنجمة )ت (6)
18. 
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كسأسكؽ أدلة عمى ذلؾ مف خبلؿ البحث باستداللو الكاسع لمقراءات، كامؿ االلتزاـ  يمتـز بذلؾ
 ."سبعةطيات كتابو "الحجة لمقراء الكالتنقيب في 

كقعت يدم عمى نسخة محققة لكتاب الحجة، كقد قاـ عمى تحقيقيا: : تحقيؽ الكتابكأمَّا عف 
بدر الديف قيكجي، كبشير حكيجاتي، كما راجعو كدققو: عبد العزيز رباح، كأحمد يكسؼ 

ـ(، كىي 1984 -ق1404الدقاؽ، كما أشرؼ عمى طباعتو دار المأمكف لمتراث، سنة ) 
 .الطبعة األكلى منو
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 منيج أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة:

دٍّري قكلو:  .1 عند احتجاجو لبلختبلؼ في المعنى في اآلية القرآنية بيف قراءتيف أك ثبلثة ييصى
"الحجة لمف قاؿ كذا"، مثؿ: "الحجة لمف قرأ بالصاد أفَّ القراءة بالسيف مضارعة لما أجمعكا 

ى"بك عمي:" حجة مف قرأ: "كقاؿ أ (1)عمى لفظو مف كبلميـ" صَّ  :قكلو عز كجؿل ،بغير ألؼ كى
 فىالى يىٍستىًطٍيعيكفى تىٍكًصيىةن

(2). 
 -مما يدلؿ عمى أمانتو العممية كتكثيقو الكاضح -دتو أنو ينسب القراءات ألصحابياكمف عا .2

يينىاًدٍم  :بف كثير كنافع كأبك عمر كابف عامراكقد كرد ذلؾ كثيران في كتابو، فمثبلن يقكؿ: " قرأ 
المينىاًدمٍ 

 .(4)بياء في الكصؿ ككقؼ ابف كثير بياء، ككقؼ نافع كأبك عمر بغير ياء" (3)
 .(5)كالتاء" ،عند ذكره االختبلؼ في اآليات ييٍصًدري قكلو: "اختمفكا" مثبلن:" اختمفكا في الياء .3
"قد بىيَّنىا كجكه أحيانان ال يعيد تكجيو ما كجو مف االختبلؼ في المعاني بيف القراءات مثؿ  .4

 .(6)ىذه األقكاؿ فيما تقدـ"
ًعبىادي رأيو بآية أخرل مف كتاب اهلل ليدلؿ عمى ما يقكؿ مثؿ قكلو: "كفي قكلو:  يعززي  .5

الرٍَّحمىفً 
ـٍ داللة عمى تكذيبيـ في أنيـ بنات كما قاؿ:  (7) مىٍقنىا المىالًئكىةى ًإنىاثىان كىىي ـٍ خى أى
شىاًىديكفٍ 

(8) (9). 
ٍرًفقىان"ييسىكٍٍّم بيف القراءتيف في التكجيو المغكم كالمعنكم ليما "كقاؿ: " أحيانان  .6 لغتاف  مىٍرفىقىان"" ك مى

قىاـٍ ، كأيضان قكلو في قراءة: (10)ال فرؽ بينيما" " بضـ الميـ كفتحيا فقاؿ:" كأما مف ضـ فإنو "مى
 " ًباٍلغىدىاةً ف قاؿ: "، كأحيانان يفضؿ بعضيا عمى بعض كقكلو:" كقكؿ م(11)يحتمؿ معنى كاحدان"

 
 

                                                           
 .1/51انظر: الحجة لمفارسي  (1)
 .50يس  سكرة (2)
 .41ؽ  سكرة (3)
 .6/214الحجة لمفارسي  (4)
 .5/183السابؽ  (5)
 .6/102السابؽ  (6)
 .19الزخرؼ  سكرة (7)
 .150الصافات  سكرة (8)
 .6/141الحجة لمفارسي  (9)
 .5/131 السابؽ (10)
 .6/168لسابؽ ا (11)
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 "  .(2)كيقكؿ:" ...ك القراءة األكلى أشيع" (1)أبيفي
لسمطاف القاعدة النحكية  -صمى اهلل عميو كسمـ  -إخضاع القراءة المسندة إلى الرسكؿ  .7

ـى  :بتخطئتيا أحيانان، كذلؾ في قكلو ا كىاألىٍرحى
كأما مف جر األرحاـ فإنو عطفو عمى " ،(3)

لباء، كىذا ضعيؼ في القياس كقميؿ في االستعماؿ كما كاف كذلؾ فترؾ الضمير المجركر با
 متصبلن باسـو كاف األخذ بو أحسف، فأما ضعفو في القياس فإف الضمير قد صار عكضان مما 

 الظاىرى  ح أف يعطؼ عميو كما ال تعطؼي بي قى فى  ،مف التنكيف ،كغبلمي ،ؾً كغبلمً  ،وً غبلمً  :نحك
 حمزة  كىي إحدل القراءات السبع المشيكرة. ، كتمؾ قراءة(4)عمى التنكيف"

بقكلو: "اختمفكا في التكحيد كالتثنية مف قكلو قرآنية أ فيو الركاية الطَّ قد خى  كمكطف آخر
ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى عز كجؿ: 

ًإمَّا ، فقرأ: ابف كثير كنافع كأبك عمر كعاصـ كابف عامر: "(5)
ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍنًدؾى الًكبىري " قاؿ أبك عمي: يىٍبميغىافّْ قرأ حمزة كالكسائي "" عمى كاحد، ك يىٍبميغىفَّ ًعٍنًدؾى 

ا ديىيمى امرتفع بالفعؿ كقكلو: " أىحى ىيمى كالذكر الذم عاد مف قكلو:  " معطكؼ عميو،أىٍك ًكالى
ا" ديىيمى لذم يذكر " ككجو ذلؾ أنو عمى الشيء ايىٍبميغىافّْ " يغني عف إثبات عبلمة  الضمير في "أىحى

أىٍمكىاته غىٍيري أىٍحيىاءو عمى كجو التككيد، كلك لـ يذكر لـ يقع بترؾ ذكره إخبلؿ نحك قكلو: 
(6) 

ٍيري أىٍحيىاءو كقكلو: " كتمؾ معضمة كبرل قد كقع فييا ، (7)" تككيد، ألف قكلو: أمكات قد دؿ عميو"غى
سب قكاعدىـ، كفي ذلؾ يقكؿ العديد مف كبار النحاة بأف يقكمكا بمي أعناؽ اآليات كتسكيغيا ح

الدكتكر محمد عيد:" مف الكاضح أف نصكص القرآف كالحديث كانت أشد تكثيقان، كىي بذلؾ 
 .(8)خميقة أف يستدؿ بيا ال أف يستدؿ عمييا"

  مثؿ: ،كاالستشياد بآراء بعض المغكييف ،حشد في كتابو العديد مف التحميبلت النحكية كالمغكية .8

                                                           
 .5/141الحجة لمفارسي  (1)
 .5/142السابؽ  (2)
 .1النساء  سكرة (3)
 .122 -3/121الحجة لمفارسي  (4)
 .23اإلسراء  سكرة (5)
 .21النحؿ  سكرة (6)
 .5/96الحجة لمفارسي  (7)
 .245، 1988، 3االستشياد كاالحتجاج بالمغة لمدكتكر محمد عيد، القاىرة، عالـ الكتب، ط (8)
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، الذم امتؤلت ثنايا الكتاب بآرائو (3)، كيذكر سيبكيو(2)لخميؿا، ك (1)عبيدة يأب :مثؿكالنحاة 
كينقؿ العديد مف اآلراء عف أبي الحسف الممقب  ،(4)كيستشيد ألبي بكر محمد بف السرم

 .(6)،  كينقؿ عف األصمعي(5)باألخفش األكسط
مغكم مف خبلؿ كما أنو ييتـ بالنكاحي الفقيية كيحاكؿ ترجيح أحد الكجكه بناءن عمى فيمو ال .9

فَّ " (7)دراسة النص مثؿ: قاؿ مجاىد: "،  فقد ثبت بما ذكرنا: أف ًبأىٍسمىٍمفى " كفسره "أىٍحصى
اإلحصاف يقع عمى الحرية كعمى التزكيج كعمى العفة كعمى اإلسبلـ، كليس تبعد ىذه األسماء 

نما كقع االتفاؽ عمى فتح العيف مف قكلو: " نىاتً كىالعما عميو مف مكضكع المغة... كا  " لىمَّا ميٍحصى
، كمثاؿ آخر عمى (8)فسركا الحرؼ عميو مف أنو يعني بو الحربية المتزكجة في دار الحرب"

ثى عىٍكرىاتو ذلؾ قاؿ:".... كمف قاؿ:  فإف قمت: إفَّ  ،(9)" ثىالثى مىرىاتو " جعمو بدالن مف قكلو: "ثىالى
ثى مىرىاًت زىمىافو قكلو:  ةً  قىٍبؿً  ًمفٍ قكلو: بداللة أنو فيسٍّرى بزماف، ك  ثىالى الى ًحيفى  اٍلفىٍجرً  صى عيكفى  كى  تىضى
ـٍ  ًمفٍ  الظًَّييرىةً  ًمفى  ًثيىابىكي ةً  بىٍعدً  كى الى لىٍيسى العكرات بزماف فكيؼ يصح البدؿ منو  (10) اٍلًعشىاءً  صى كى

كليس ىي ىي؟ قيؿ: يككف ذلؾ عمى أف يضمر األكقات كأنو قاؿ: أكقات ثبلث عكرات، فمما 
ٍو"إليو حذؼ المضاؼ   .(11)بإعراب المضاؼ فعمى ىذا ييكىجَّ

                                                           
، ك 5/235أبك عبيدة معمر بف المثنى صاحب مجاز القرآف، تكفى سنة تسع كمائتيف. انظر كفيات األعياف  (1)

 .7/272كاألعبلـ 
الخميؿ بف أحمد بف تميـ الفراىيدم، كاف إمامان في النحك، استنبط عمـ العركض، تكفى سنة مائة كستيف انظر:  (2)

 .2/244كفيات األعياف 
مرك بف عثماف أخذ العمـ عف الخميؿ بف أحمد صاحب "الكتاب"، تكفي سنة ثمانيف كمائة، سيبكيو أبك بشر ع (3)

 .3/464انظر: كفيات األعياف 
أبك بكر محمد بف السرم بف السراج النحكم المعركؼ صاحب التصانيؼ تكفي سنة ست عشرة كثبلثمائة.  (4)

 .6/136، كاألعبلـ: 4/339انظر: كفيات األعياف 
كسط سعيد بف مسعدة المجاشعي، نحكم عالـ بالمغة كاألدب، تكفى سنة خمس عشرة كمائتيف. األخفش األ (5)

 . 3/101، كاألعبلـ  381 - 2/380انظر: كفيات األعياف 
األصمعي عبد الممؾ بف قريب صاحب النحك كاألدب كالممح كالنكادر، تكفي سنة ست عشرة كمائتيف، انظر  (6)

 .6/253ك   30/ 3ك 2/402لحجة لمفارسي: ، كانظر ا3/170كفيات األعياف 
، تابعي مفسر مف أىؿ مكة  (7) مجاىد: ىك أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي مكلى بني مخزـك

 .  5/278أخذ التفسير عف ابف عباس، تكفي سنة أربع كمائة. انظر: األعبلـ 
 .150 -3/148الحجة لمفارسي  (8)
 .58النكر  سكرة (9)
 .58النكر سكرة  (10)
 .5/333الحجة لمفارسي  (11)
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ؿ الكممات الكاردة في القراءات ائكما أنو يبرر لمدالالت المعنكية مف خبلؿ ضبط أك  .10
 :"اإلمالة في :نحك قكلولتضعيؼ، كىاء الكصؿ كالكقؼ بالتعميؽ عمى اإلمالة، كاإلدغاـ، كا

ذا كانكا قد أمالكا نحك: غزا كدعاحسنة ألنو ًمٍف ىىدىل ييدم، فيك مف الي (1)"ىىدىاًنيٍ "  ؛اء، كا 
 .(2)" فبل إشكاؿ فيما كاف األصؿ فيو الياء"إلى الياء في "غيًزم" ك "ديًعيى  ألنو قد يصير

اإلدغاـ " بتبييف الذاؿ أك إخفاؤىا: "عيٍذتي كفي ذكر حديثو عف اإلدغاـ، يقكؿ في "
ايا، كالبياف حسف الختبلؼ حيز حسف لتقارب ىذه الحركؼ، كأنيا كميا مف المساف كأصكؿ الثن

نما الذاؿ كالتاء كالطاء مف حيز كالداؿ  ىذه الحركؼ، أال ترل أف الذاؿ ليست مف حيث الثاء كا 
كالطاء مف حيز؟ فحسف البياف لذلؾ، قاؿ سيبكيو: حدثنا مف نثؽ بو: أنو سمع مف يقكؿ أخذت 

 .(3)فىييبىيف"
مف قكلو:" كجو  (4)"الظينيكنىا"ثبات األلؼ في يقكؿ في إ ،كفي ثنايا حديثو عف الكصؿ        

قكؿ مف أثبت في كصؿ األلؼ أنيا في المصحؼ كذلؾ كىي رأس آية، كرؤكس اآلم تشبو 
 (6)"أىىىانىفٍ "كى  (5)"أىٍكرىمىفٍ "شبو  كحيث كانت مقاطع كما كانت القكافي مقاطع فكما ،بالفكاصؿ

يينىاًدٍم المينىاًدمٍ كلو:. كتأمؿ كذلؾ في ق(7)بالقكافي في حذؼ الياء منيف"
بياء الكقؼ "  (8)

كأيضان تكجيو ، (10)، كانظر تكجييو لئلمالة فقد كرد ذلؾ في العديد مف المكاطف(9)كدكف الكقؼ"
 .(11)"لآليات باستعراض مكاطف الفاصمة القرآنية

بحيث لـ يغفؿ تكجيو القراءات مف الناحية  ،كاف لؤلصكات حظ كافر في كتاب الحجة .11
كقد كرد ذلؾ كثيران في  ،ية، كىذا دليؿ كاضح يدؿ عمى مدل النضج العممي لممؤلؼالصكت

ـٍ ""كاختبلفيـ في  :ال الحصر مثاؿكتابو كمنو عمى سبيؿ ال ًرًقكي بإدغاـ الكاؼ كالقاؼ  (12)"ًبكى
قاؿ:" كإلدغاـ القاؼ في الكاؼ مف المزية في الحسف أف القاؼ كىي أكؿ مخارج الفـ، كالكاؼ 

                                                           
 .80سكرة  األنعاـ  (1)
 .3/335الحجة لمفارسي  (2)
 .6/109السابؽ  (3)
 .10األحزاب  سكرة (4)
 .15الفجر  سكرة (5)
 .16الفجر  سكرة (6)
 .5/469الحجة لمفارسي  (7)
 .41ؽ  سكرة (8)
 .6/214الحجة لمفارسي  (9)
 .6/229ك 5/191السابؽ  (10)
 .405 -6/243ك  5/141السابؽ  (11)
 .19سكرة  الكيؼ  (12)
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الفـ كاإلدغاـ فيما كاف أقرب إلى الفـ أحسف أال ترل أف االدغاـ إنما ىك في حركؼ  أخرج إلى
كفي مكطف آخر يقكؿ:" فأما إدغاـ  (1)الفـ كأف حركؼ الطرفيف ليست بأصكؿ في اإلدغاـ"

ف إبيـ فإف  (2)"نىٍخًسؼٍ الكسائي الفاء في الباء في " جاز التاء دغاـ الفاء في الباء ال يجكز، كا 
كانحدر الصكت إلى الفـ حتى اتصمت  ،السفمى كأطراؼ الثنايا العميا ةء مف باطف الشففي الفا

 .(3)بمخرج التاء"
الجانب  هكبعد االنتقاؿ مف تعميمو لؤلبنية الصرفية، ننتقؿ إليراده لمحديث الشريؼ لتعزيز  .12

عمى صحة  ، كالبلفت لمنظر أنو أحيانان يحكـالمتعددة ي بيف القراءاتائالمعنكم لمتغاير القر 
رفع " :الحديث، مف حيث الصحة أك الضعؼ أك الحسف، كمنو "كقد جاء في الحديث المأثكر

، كفي معرض حديثو عف الحديث الضعيؼ (5) (4)عف أمتي الخطأ كالنسياف كما أكرىكا عميو"
صمى اهلل  -يكرد رأيو بضعؼ الحديث بؿ ركايتو بمفظة التمريض "ركم" مثؿ: "ركم أف النبي 

نىاةى الثىاًلثىةى األيٍخرىلسكرة النجـ فأتى عمى قكلو: قرأ  -مـ عميو كس مى تى كىالعيزَّل كى أىفىرىأىٍيتيـٍ الالَّ
(6) 

ف شفاعتيف لتيرتجى، فيذا حديث مركم مف أخبار اآلحاد  ا:كصؿ بي تمؾ الغرانقة األكلى كا 
ؾ ال يجكز عمى التي ال تكجب العمـ، كذىب عامة أىؿ النظر فيما عممت إبطالو كرده كأف ذل

 .(7)عمى كجو ما رككا" -صمى اهلل عميو كسمـ  -رسكؿ اهلل 
كمف ضمف ما كتب كتحدث أف لو باعان طكيبلن في االستدالؿ بكبلـ العرب مف الشعر  .13

 .(8)كالنثر كقد تناثرت األشعار في كتابو الحجة بدءان مف العصر الجاىمي إلى العصر العباسي
 رحمو اهلل. - (9)ثؿ: رأم قتادةينقؿ أحيانان آراء المفسريف م .14
 .(10)كما أنو يستشيد لؤلمثاؿ العربية كقد كرد ذلؾ كثيران في ثنايا كتابو  .15

                                                           
 .6/135الحجة لمفارسي  (1)
 .10سبأ  سكرة (2)
 .6/109ك  6/8الحجة لمفارسي  (3)
 .2/189السابؽ  (4)
ىػ( 273كقد كرد في سنف ابف ماجة، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت (5)

 .1/659فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عيسى البابي الحمبي  تح: محمد
 .20 -19النجـ  (6)
 .4/406، ك2/182الحجة لمفارسي  (7)
 . 6/232ك  5/217ك  5/69ك  5/54ك 4/367انظر السابؽ:  (8)
ر أكمو قاؿ اإلماـ أحمد قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز، أبك الخطاب السدكسي البصرم: مفسر حافظ ضري (9)

ابف حنبؿ: قتادة أحفظ أىؿ البصرة. ككاف مع عممو بالحديث، رأسا في العربية كمفردات المغة، كأياـ العرب، تكفي 
 . 5/189بكاسط سنة ثماف عشرة كمائة، انظر األعبلـ: 

 .5/80ك  4/404ك 4/387ك  1/273انظر الحجة لمفارسي  (10)
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عدـ البدء في الساكف بالعربية بقكلو:"  :يعمؿ أحيانان باالستدالؿ كالتحميؿ العركضي مثؿ .16
ا بساكف في كأما مكضع الجيؿ بمذاىب العرب التي عمييا قاس النحكيكف، فيك أنيـ لـ يبتدؤك 

شيء مف كبلميـ ... كمما يبيف ذلؾ أنيـ إذا تكالى حرفاف يتحركاف حذفكا ليجـز المتحرؾ 
"مىتىفىا" كقد تكالى في "عيكليفٍ " "فىعيكليفٍ األكؿ حتى يصير " " ثبلث متحركات فمـ ميتىفىاًعميفٍ "، كى

 .(1)يخرمكه"
ييات النحكية كالمغكية سالفة كما ال يخمك كتابو مف الجكانب الببلغية المستنبطة مف التكج .17

 الذكر، كمف أبرز القضايا الببلغية المصرح بيا في كتابو: 
 في ثنايا كتابو، مثؿ قكلو (2): كقد صرح بالعديد مف لفظي "اإلسناد" ك"أسند"ذكره لإلسناد .أ

ىىبى لىؾأًلى :تعالى
بة هلل كالي ،فأسند الفعؿ إلى المتكمـ "أًلىىىبى لىؾً " :حجة مف قاؿ"، يقكؿ: (7)

سبحانو، كفيو أف الرسكؿ كالككيؿ قد يسندكف ىذا النحك إلى أنفسيـ، فإف كاف الفعؿ لممككؿ 
 .(4)كالمرسؿ لمعمـ بأنو في المعنى لممرسؿ، كأف الرسكؿ كالككيؿ مترجـ عنيـ"

 ، ككثيران ما كاف يكرد لفظ الحذؼ في أكثر مف مكضع.(5)كقد ذكر أيضان اإلضمار لمخبر .ب
رىبّْ العىالىًمٍيفٍ العاـ في قكلو: ذكره الخاص بعد .ت

(6). 
نما ذكره مف خبلؿ كضع لفظي الخطاب كالغيبة داخؿ  .ث لـ يذكر أبك عمي االلتفات صراحة كا 

كىالى يىٍظًمميكفى فىًتيالن التعبير السياقي يقكؿ: مف قرأ:
بالياء، فمف تقدـ مف ذكر الغيبة كىك  (7)

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى ًقيؿى قكلو: ـي أىلى مىٍيًي ةى كىآتيكا الزَّكىاةى فىمىمَّا كيًتبى عى الى ـٍ كىأىًقيميكا الصَّ ـٍ كيفُّكا أىٍيًديىكي لىيي
ـى كىتىبٍ  بَّنىا ًل قىاليكا رى ٍشيىةن كى ٍشيىًة المًَّو أىٍك أىشىدَّ خى ـٍ يىٍخشىٍكفى النَّاسى كىخى مىٍينىا اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىًريؽه ًمٍنيي تى عى

ٍيره ًلمىًف اتَّ اٍلًقتىاؿى لىٍكالى أى  تىاعي الدٍُّنيىا قىًميؿه كىاآٍلًخرىةي خى ؿو قىًريبو قيٍؿ مى ٍرتىنىا ًإلىى أىجى قىى كىالى تيٍظمىميكفى خَّ
ب مَّ غف -صمى اهلل عميو كسمـ  -، كمف قرأ بالتاء فكأنما ضـ إلييـ في الخطاب النبي  الن فىًتي

كيجازل  ،ا تفعمكف مف خير يكؼ إليكـكالمعنى أم أنكـ أييا المسممكف م ،الخطاب عمى الغيبة
 .(8)مف أمر بالقتاؿ فتثبط عنو بعد أف كاف كتب عميو"

                                                           
 .2/366الحجة لمفارسي  (1)
 .5/450ك 5/403السابؽ  (2)
 .19مريـ سكرة  (3)
 .5/450ككرد أيضان في مكطف آخر:  5/159الحجة لمفارسي  (4)
 .403 – 4/315السابؽ  (5)
 .1/18، كانظر الحجة لمفارسي 2الفاتحة  سكرة (6)
 .77النساء  سكرة (7)
 .5/67ك  5/30ك  5/16 ـٍ النظر في ذلؾ، في كتابو الحجة:عً نٍ ، كأى  172 -3/171الحجة لمفارسي  (8)
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ـٍ ذكره لخركج االستفياـ عف معناه الحقيقي في قكؿ اهلل عز كجؿ:  .ج ـٍ أى ـٍ أىأىٍنذىٍرتىيي مىٍيًي سىكىاءه عى
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفٍ  ـٍ تيٍنًذٍرىي لى

ف(1) نما أجرل عميو لفظ االستفياـ كا  ألف فيو التسكية  ؛كاف خبران  ، كا 
رىجى زيد أـ قاـ؟ فقد استكل األمراف عندؾ  التي في االستفياـ؛ أال ترل إذا استفيمت كقمت: أىخى

 .(2)في االستفياـ كعدـ عمـ أحدىما بعينو"
ؽّْ كفي معرض ذكره عف الكناية كتصديره بيا يقكؿ في قكلو تعالى: .ح قىٍكؿي الحى

يقكؿ:"  (3)
ؽّْ كتجعمو كناية عف عيسى فيككف الرافع: يجكز أف تضمر ىك  أم ىك قكؿ الحؽ،  قىٍكؿى الحى

 ، فأكرد لفظ الكناية صراحة ال خفاء.(4)ألنو قد قيؿ ركح اهلل ككممتو كالكممة قكؿ"
ـٍ يذكر المشاكمة بمفظيا عند قكلو تعالى:  .خ اًدعيكفى ًإالَّ أىٍنفيسىيي مىا ييخى كى

يقكؿ:" يككف عمى  (5)
ف  ذا كانكا قد استجازكا لتشاكؿ  ،لـ يكف الفعؿ مف كاحد كما كاف األكؿ كذلؾلفظ فاعؿ كا  كا 

األلفاظ كتشابييا أف يجركا الثاني طمبان لمتشاكؿ ما لـ يصح لممعنى عمى الحقيؽ، بأف يمـز 
 ذلؾ كيحافظ عميو في المعنى أجدر كأكلى، كذلؾ نحك قكلو:

مىٍينىا    فٍ ػػػػػػػأىالى الى يىٍجيىمى  ده عى اًىًمٍينى                        أىحى ٍيًؿ الجَّ  (6)اػػػػػػػفىنىٍجيىؿي فىٍكؽى جى

ـٍ  كفي التنزيؿ:   مىٍيكي مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مىا اٍعتىدىل عى ـٍ فىٍاعىتيدكا عى مىٍيكي فىمىٍف اٍعتىدىل عى
، كالثاني (7)

 .(8)قصاص كليس عدكاف"
ارة الناحية العممية لممؤلؼ ىي عمى كاستدًرؾي قائبلن: إفَّ تمؾ األمثمة المساقة لبياف غز 

 ال الحصر. مثاؿسبيؿ ال

قد لكحظ عميو أنو قد  ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإفَّ أبا عمي الفارسي كمع بداية سكرة مريـ .18
أخذ يقمؿ مف التكجيو المغكم لمقراءات، فقد سيطرت سكرتا الفاتحة كالبقرة عمى الجزء األكؿ مف 

، س مف كتابو مف سكرة النبأ حتى نياية المصحؼ الشريؼالكتاب في حيف اشتمؿ الجزء الساد
 .، كسمة كاضحة عند عمماء العربية؛ فإنيـ ال يكرركف ما تـ شرحو ككتابتوةكىذه منيجي

                                                           
 .6سكرة البقرة  (1)
 .265 -1/264الحجة لمفارسي  (2)
 .34مريـ  سكرة (3)
 .202 -5/201الحجة لمفارسي  (4)
 .9سكرة البقرة  (5)
ىػ(، تحقيؽ كشرح: عبد المجيد ىمك، 206انظر: شرح المعمقات السبع: منسكب ألبي عمرك الشيباني )ت  (6)

. ك انظر: شرح المعمقات السبع لحسيف بف 1/347، 2001، 1بيركت،  لبناف، طمؤسسة األعممي لممطبكعات، 
ٍكزىني، أبي عبد اهلل )ت   .1/226، 2002، 1ىػ(، دار التراث العربي، ط486أحمد بف حسيف الزَّ

 .194سكرة البقرة  (7)
 .316-1/315انظر الحجة لمفارسي  (8)
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 الفصؿ األكؿ:

 

 كفيو ثالثة مباحث: –القراءات القرآنية بيف النشأة كالتطكر 

 المبحث األكؿ: نشأة القراءات القرآنية كتطكرىا.

 األحرؼ السبعة ك رسـ المصحؼ العثماني.  اني:المبحث الث

 المبحث الثالث: مفيـك تكجيو القراءات القرآنية كاالحتجاج بيا.
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ِاملثحثِالول:ِوشأجِانقشاءاخِانقشآويح:ِ
اًشعان ؿ اهلل تعالى: ، يقك بادئ ذم بدء بىؿو لىرىأىٍيتىوي خى مىى جى لىٍك أىٍنزىٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى

كفى  ـٍ يىتىفىكَّري ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس لىعىمَّيي ٍشيىًة المًَّو كى دّْعان ًمٍف خى ميتىصى
فعظمة ىذا القرآف  (1)

ليدؿ عمى عظمة مف أنزلو كىك اهلل تعالى، فيذه الخاصية جعمت متحديان كبلـ العرب قاطبة، 
 معجزان فكاف  ؛كعمييا نشئكا ،كمة أظفارىـكىـ مف ىـ فيـ أساطيف الببلغة، بيا برعكا منذ نع

صمى اهلل عميو  -بميغان فكؽ كؿ بياف، كلعمنا نممح ذلؾ مف خبلؿ جمسات النبي  ،لكؿ لساف
 ، كمنوالكؼ عف نشرهالديف، أك حتى صد عف ىذا ال مع مشركي قريش كمحاكلتيـ إياه -كسمـ
فصحائيـ إذا سمعكا القرآف اعترفكا أكابر بمغائيـ كأعاظـ " أفَّ –ال الحصر المثاؿ عمى سبيؿ  -

كما قاؿ الكليد بف المغيرة لما سمع النبي صمى  ،كأقركا بببلغتو ،كال نثرىـ ،بأنو ال يشبو نظميـ
يىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاًء   :اهلل عميو كسمـ يقرأ يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كى ٍحسىاًف كىاً  ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلًٍ

كفى كىالٍ  ـٍ تىذىكَّري ـٍ لىعىمَّكي  –صمى اهلل عميو كسمـ  -فأعاد النبي  .أعد :فقاؿ (2) ميٍنكىًر كىاٍلبىٍغًي يىًعظيكي
ف عميو لطبلكة ،كاهلل لو لحبلكة :فقاؿ فَّ  ،كا  ف أسفمو لمغدؽ ،أعبله لمثمر كا  كما يقكؿ ىذا  ،كا 
 .(3) "البشر

ب سكالعي  ،حفظو في الصدكرب -رضكاف اهلل عمييـ  -كقد انبرل جمع مف الصحابة 
ليحفظكا  ؛بؿ كانكا يبلزمكف الصادؽ المصدكؽ ،تفمتو أك نسيانو ؛كالرقاع كالمخاؼ مخافة

 اآليات المنزلة ليكسبكا بذلؾ العمـ كالعمؿ معان.

بالقرآف الكريـ كحفظو أحاديث  –رضكاف اهلل عمييـ  -كمف عكامؿ اىتماـ الصحابة 
صمى  -التي تحث عمى حفظو كالعمؿ بو كمنيا قكؿ النبي   -صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿ 

 .(4)"اهلل عميو كسمـ: "خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو

 كشغفو بو راح يحرؾ لسانو لكي ال  - صمى اهلل عميو كسمـ -بؿ إف مف شدة حرص النبي 
                                                           

 .21الحشر  سكرة (1)
 .90سكرة النحؿ  (2)
بف عبد اهلل  الثقات إلى اتفاؽ الشرائع عمى التكحيد كالمعاد كالنبكات لمحمد بف عمي بف محمد إرشاد (3)

، 1لبناف، ط –ىػ(، تح: جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية 1250الشككاني اليمني )ت
 .48ـ، 1984 -ىػ 1404

الممؾ فيد القادر شيبة الحمد، الرياض، فيرسة مكتبة ىػػ( تح: عبد  852فتح البارم البف حجر العسقبلني )ت (4) 
 .8/704، 5027رقـ الحديث:  ىػػ،1421، 1الكطنية، ط
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 إذا نزؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ: كاف رسكؿ اهلل  (1)يتفمت شيء منو، فعف ابف عباس
جبريؿ بالكحي ككاف ممف يحرؾ بو لسانو كشفتيو فيشتد عميو، ككاف يعرؼ منو فأنزؿ اهلل اآلية 

ؿى ًبوً التي بيا قكلو تعالى:  رٍّْؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى ال تيحى
فإف عمينا أف نجمعو في صدرؾ  (2)

فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي  كقراءتو
ع، ثـ إف عمينا بيانو، قاؿ عمينا أف نبينو فإذا أنزلناه فاستم (3)

 .(4)"بمسانؾ، فكاف إذا أتاه جبريؿ أطرؽ، فإذا ذىب قرأه كما كعده اهلل

رضي اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ، تكلى بعده الخبلفة الصديؽ  -"كبعد كفاة النبي 
َـّ كانت الحرب الضركس بيف المسمميف كبيف المرتديف، كقد استحر ال -عنو  بالقراء قتؿ كمف ث

أف يعمؿ عمى جمع القرآف، كما كاف منو  -رضي اهلل عنو  -بعمرى  في حادثة اليمامة مما حدا
لمصحابي الجميؿ  -رضي اهلل عنو -فكاف تكميؼ أبي بكر الصديؽ  (5)"إال أف رضي بعد ذلؾ

اؿ، كصدكر الرج (8)كالمخاؼ ،(7)فتتبع القرآف مف العيسيب -رضي اهلل عنو - (6)زيد بف ثابت
رضي اهلل  -فكانت الصحؼ عند أبي بكر حتى تكفاه اهلل تعالى، ثـ عند حفصة بنت عمر

 .(10) (9) عنيا"

                                                           
 .95-4/94صمى اهلل عميو كسمـ، حبر األمة، كأستاذ التفسير، األعبلـ:  –عبد اهلل بف عباس ابف عـ النبي  (1)
 .16 سكرة القيامة (2)
 .18القيامة  سكرة (3)
 .8/719، 4856بف حجر العسقبلني ، رقـ الحديث: فتح البارم ال (4)
 ، بتصرؼ.21انظر: تقريب النشر مقدمة المحقؽ، ص (5)
زيد بف ثابت: أبك خارجة صحاب كاتب الكحي، كلد في المدينة كنشأ بمكة، أحد الذيف جمعكا القرآف الكريـ،  (6)

 . 4/57األعبلـ 
(، لساف العرب محمد بف مكـر بف العيسيب: ىي السعفة مما ال ينبت عميو الخكص، م (7) فرد عىًسيٍب، مادة )عىسىبى

، 3ىػ(، دار صادر، بيركت، ط711عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )ت 
 .1/599ىػ، 1414

ارىةه ًبيضه ًرقىاؽه كىاًحدىتييىا )لىٍخفىةه(، مختار الصحاح،  (8) اٍؼ: ًباٍلكىٍسًر ًحجى زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي الًمخى
ىػ(، تح: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، 666بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت 

 .281ـ، 1999 -ىػ 1420، 5بيركت، صيدا، ط
مسمـ في اهلل عميو كسمـ، ركم ليا البخارم ك  ىصم -حفصة بنت عمر: صحابية جميمة مف أزكاج النبي  (9)

 .265 – 2/264الصحيحيف ستيف حديثان، األعبلـ: 
ىػ(، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة 911اإلتقاف: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت (10)

 ، بتصرؼ.1/203ـ، 1974 -ىػ1394، 1المصرية العامة لمكتاب، ط
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أف القرآف الكريـ قد أخذ بالتمقي كالركاية كاإلجماع قاطبةن مف  ،لذلؾ عمينا أف نعمـ عمـ اليقيف
لمصحؼ كالذم يعد الكثيقة األكلى كحجر األساس في جمع ا ،خبلؿ جمع أبي بكر األكؿ

 العثماني عنو.

كقد عرفت أف المصاحؼ لـ تكف منقكطة كال مشككلة كأف صكرة الكممة فييا كانت "     
ذا لـ تحتمميا كتبت الكممة بأحد الكجكه في  لكؿ ما يمكف مف كجكه القراءات المختمفة كا 
مصحؼ ثـ كتبت في مصحؼ آخر بكجو آخر كىمـ جرا. فبل غرك أف كاف التعكيؿ عمى 

 .(1)"كالتمقي ىك العمدة في باب القراءة كالقرآف الركاية

الخبلفة كانت قد انتشرت الفتكحات  -رضي اهلل عنو  -كبعد أف تكلى عثماف         
اإلسبلمية كاتسعت رقعتيا، كراح الناس كالمجاىدكف يجتمعكف عمى قراءة القرآف مف كؿ حدب 

كانكا يمعنكف في  ختبلفيا، ك"كصكب بآيات مختمفة عمى حسب كركد تمؾ الحركؼ السبعة كا
التعجب كاإلنكار كمما سمعكا زيادة في اختبلؼ طرؽ أداء القرآف، كتأٌدل بيـ التعجب إلى 
الشؾ كالمداجاة ثـ إلى التأثيـ كالمبلحاة، أضؼ إلى ذلؾ أف األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا 

عمييـ أف يعرفكىا كميا، القرآف الكريـ لـ تكف معركفة ألىؿ تمؾ األنصار، كلـ يكف مف السيؿ 
سرعة القضاء عمى  -رضي اهلل عنو  -فأدرؾ عثماف  (2)"حتى يتحاكمكا إلييا فيما يختمفكف

" فجمع أعبلـ الصحابة، كذكم الرأم منيـ كأخذكا يبحثكف عف عبلج ليذه  دابر تمؾ الفتة
في عيد أبي  -الفتنة، فأجمعكا رأييـ عمى أف تنسخ الصحؼ األكلى التي جمعيا زيد بف ثابت 

رضي اهلل عنو في مصاحؼ متعددة، ثـ يرسؿ إلى كؿ مسمـ مصحؼ فيو  -بكر الصديؽ 
يككف مرجعان لمناس عند االختبلؼ مكئبلن عند التنازع، كعمى إحراؽ كؿ ما عاداه مف ىذه 

 .(3)"المصاحؼ، كبذلؾ يستأصؿ دابر الخبلؼ، كيجمع الكممة، كيكحد الصفكؼ

 -حفصة بنت عمر  -إلى أـ المؤمنيف   -رضي اهلل عنو –كذلؾ "أرسؿ عثماف         
رضي اهلل عنيما، فبعثت إليو بالصيحيؼ التي عندىا كىي الصحؼ التي جمع القرآف فييا عمى 

 .(4)"عيد أبي بكر الصديؽ

                                                           
، 2001، 1: أحمد عمي، دار الحديث، القاىرة، طمناىؿ العرفاف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، تح (1)
1/413. 
 . بتصرؼ.1/217مناىؿ العرفاف، (2)
 .77، 1402، 15د. محمد سالـ محيسف، مجمة دعكة الحؽ، العدد  تاريخ القرآف، (3)
 .1/217مناىؿ العرفاف  (4)
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 -رضي اهلل عنو –عنو لجنة مف الصحابة يترأسيا زيد بف ثابت  -رضي اهلل  -كككَّف عثماف 
إذا اختمفتـ أنتـ كزيد بف ثابت في شيء مف القرآف فاكتبكه بمساف " لثبلثة:كقاؿ عثماف لمرىط ا

عثماف الصحؼ  دَّ رى  ،قريش فإنما نزؿ بمسانيـ، ففعمكا حتى إذا نسخكا الصحؼ في المصاحؼ
إلى حفصة، فأرسؿ إلى كؿ أفؽ بمصحؼ مما نسخكا، كأمر بما سكاه مف القرآف في كؿ 

 .(1)"صحيفة أك مصحؼ أف يحرؽ

صمى اهلل  -إف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ قد اختمؼ أخذىـ عف رسكؿ اهلل  ـث" 
فمنيـ مف أخذ القرآف عنو بحرؼ كاحد كمنيـ مف أخذه عنو بحرفيف كمنيـ مف  -عميو كسمـ

زاد. ثـ تفرقكا في الببلد كىـ عمى ىذه الحاؿ فاختمؼ بسبب ذلؾ أخذ التابعيف عنيـ كأخذ تابع 
حتى كصؿ األمر عمى ىذا النحك إلى األئمة القراء المشيكريف  ىمـ جران التابعيف عف التابعيف ك 

ىذا منشأ عمـ القراءات  ،الذيف تخصصكا كانقطعكا لمقراءات يضبطكنيا كيعنكف بيا كينشركنيا
ف كاف االختبلؼ يرجع في الكاقع إلى أمكر يسيرة بالنسبة إلى مكاضع االتفاؽ  كاختبلفيا كا 

: لك اختبلؼ في حدكد السبعة األحرؼ التي نزؿ  -عمى كؿ حاؿ -نو الكثيرة كما ىك معمـك
 .(2)" عمييا القرآف كميا مف عند اهلل ال مف عند الرسكؿ كال أحد مف القراء أك غيرىـ

مىا أف ىذه القراءات ىي مصدر لمكحي مف عند اهلل تعالى لقكلو:  كمما ال شؾ فيو  كى
حٍ  ىيىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ كى يه ييكحى

لذلؾ بعد أف بيعثت تمؾ المصاحؼ إلى  "؛ (3)
ثـ تجرد  -النبي صمى اهلل عميو كسمـ -األمصار اعتنى بو قكـ مقاـ الصحابة الذيف تمقكه عف 

لؤلخذ عف ىؤالء قكـ أسيركا ليميـ في ضبطيا كأتعبكا نيارىـ في نقميا حتى صاركا في ذلؾ 
 .(4)"أئمةن لبلقتداء بيـ، كأنجمان لبلىتداء

كلتعدد القراءات راجع إلى االختبلؼ في القراءات في الجممة أك اختبلؼ المغات مف         
ما إلى أسباب أخرل، كقبؿ شيرة ىؤالء القراء السبعة كاف قد كثر القراء "مف  تعدد الميجات كا 

 (5)ابف مجاىدبغير أف تأخذ شيرة خاصة في التدكيف حتى نياية القرف الثالث اليجرم، إذا 
، كانتشر أمر ىؤالء القراء الكثيريف، فكاف منيـ (6)"فألؼ كتابو، فجمع قراءات ىؤالء السبعة

                                                           
 .1/220 الحجة لمفارسي (1)
 .1/344مناىؿ العرفاف  (2)
 .4-3النجـ: سكرة (3)
 .22، 1992، 2قريب النشر في القراءات العشر، تحقيؽ كتقديـ، إبراىيـ عكض، دار الحديث، طت (4)
ابف مجاىد: أبك بكر بف مجاىد ىك أحمد بف مكسى بف العباس بف مجاىد، كبير العمماء بالقراءات في  (5)

 .1/261ىػػ(، األعبلـ 324عصره، كاف حسف األدب، رقيؽ الخمؽ، صاحب كتاب السبعة، )ت
 .90، 2002، 1الآللئ الحساف في عمـك القرآف، د. مكسى شاىيف الشيف، دار الشركؽ، القاىرة، ط (6)
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المتقف لمتبلكة المشيكر بالركاية كالدراية كمنيـ المحصؿ لكصؼ كاحد، كمنيـ المحصؿ ألكثر 
اد مف كاحد، فكثر بينيـ االختبلؼ، فقاـ جيابذة عمماء األمة كصناديد األمة فبالغكا في االجتي

 .(1)"كىابأصكؿ أصم   ،كبينكا الحؽ لو، "كبينكا الصحيح كالشاذ كالكثير

كىكذا نرل أف القراءات القرآنية قد حظيت بمكانة عظيمة عند عمماء المسمميف، كقد 
كجعمكا ليا أصكالن كفركعان، كبينكا فييا الغث مف السميف، كفؽ أركاف ضابطة  اعتنكا بيا،

بحفظ القرآف إلى يكـ الديف؛ مصداقان  ،تعالى لعمماء األمة كفحكليامقبكلة  مف خبلؿ تيسير اهلل 
اًفظيكفى  لقكلو تعالى:  نَّا لىوي لىحى ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .22تقريب النشر مقدمة المحقؽ، ص (1)
 .9الحجر سكرة  (2)
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 كال بد مف الكقكؼ عمى تراجـ مكجزة لمقراء السبعة:

 : اىم راكياف عنو الركايةب اشتير (ػػػى167)ت نعيـ أبي بف الرحمف عبد بف نافع .1
  .(1) (.ىػػ197 ت)  ككرش ، ىػ(220ت(قالكف

)ت البزم :ىما راكياف عنو بالركاية اشتير، (ىػ 120)ت المكي مركع بف كثير بف اهلل عبد .2
 . (2) ىػػ(291)قنبؿ ك ىػػ(،250
الركاية  اشتير ،(ىػ164 )تالبصرم المازني عمار بف العبلء بف زباف البصرم عمرك أبك .3
  .(3)ىػػ(246)ت كالدكرمىػػ(، 261)تالسكسي :ىما راكياف وعن
 كابف ىػػ(،245)تىشاـ: كراكياه ، ىػػ(118)ت الشامي اليحصبي يزيد بف عامر بف اهلل عبد .4

 .(4) ىػػ(242)تذككاف
 عنو بالركاية اشتيير ،(ىػ128 )ت يالككف األسدم النجكد أبي بف بيدلة بف عاصـ ىك .5

 .(5)ىػػ(180)تكحفص ،(ىػػ193)ت شعبة: ىما راكياف
 :ىما راكياف بالركاية عنو اشتير ،(ىػ 156)ت الزيات الككفي عمارة بف حبيب بف حمزة  .6

 .(6) ىػػ(220)تكخبلد ،ىػػ(229)تخمؼ
 راكياف، عنو بالركاية اشتير (،ىػ 189 )ت بف حمزة بف عبد اهلل الكسائي عمي: الكسائي .7

 .(7) ىػػ(246)تكالدكرم ىػػ(،240)تالحارث أبك :ىما

                                                           
ىػػ(، تح: عامر السيد عثماف 636انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات، لئلماـ شياب الديف القسطبلني )ت (1)

، كانظر: كتاب النشر، 93، 1972شاىيف، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، القاىرة، د.ط، كد.عبد الصبكر 
، كالنجـك الزاىرة في تراجـ القراء 2/289، 2006، 1دار الكتب العممية ط 3/91كغاية النياية في طبقات القراء 

 .8، 1998، 1األربعة كركاتيـ كطرقيـ، لحسف صابر أبك سميماف، دار عالـ الكتب، الرياض، ط
، كانظر: النجـك 1/455، كغاية النياية 1/120، كالنشر 1/94انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات،  (2)

عداد: كليد بف أحمد 11الزاىرة ، كانظر: المكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك كالمغة، جمع كا 
 .1/1385ىػػ، 1424،، 1الزبيرم كآخركف مجمة الحكمة، بريطانيا ، ط

 . 13، كالنجـك الزاىرة 1/134، كالنشر 1/95انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات  (3)
 .15، كالنجـك الزاىرة 1/308كغاية النياية  1/95، كالنشر 1/95انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات  (4)
، كانظر: المكسكعة     17، كالنجـك الزاىرة 1/155، كالنشر 1/96انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات  (5)

 .1/1093الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك كالمغة 
، كالنجـك الزاىرة 1/261، كغاية النياية 1/66، كالنشر 1/96انظر: لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات  (6)

20. 
ر الشافعي )ت طبقات القراء السبعة كذكر مناقبيـ كقراءاتيـ لعبد ا (7) لكىاب بف يكسؼ بف إبراىيـ، ابف السَّبلَّ

 .90ـ،  2003 -ىػ  1423، 1بيركت، ط ،صيدا ،ىػ(، تح: أحمد محمد عزكز، المكتبة العصرية782
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 القراءات الشاذة كأشير القراء الذيف نسبت إلييـ:

لكقكؼ عمى أركاف القراءة إفَّ الحديث عف القراءات الشاذة يستمـز منا الحديث كا
 كضركرة تكضيح كبل األمريف لمف أراد البحث كالتنقيب. ،الصحيحة

  الشذكذ لغة:

لرجؿ إذا انفرد عف "كىك ما انفرد عف الجميكر كنذر فيك شاذ، كأشذه غيره، كشذ ا
ىذا كقد كرد في معجـ الصحاح  (1)أصحابو، ككذلؾ كؿ شيء منفرد فيك شاذ، ككممة شاذة"

 "أشذه"ك  "شاذ"فيك  "شذكذان " )شذ( عنو أم انفرد عف الجميكر كندر، يشذ بالضـ كالكسرأنو:" 
 .(2)"غيره

قان ككافقت أحد ككؿ قراءة كافقت العربية مطم" :القراءة الصحيحةككما عرَّؼ العمماء 
 .(3)كلك تقديران كتكاتر نقميا ىذه القراءة المتكاترة" ،المصاحؼ العثمانية

ا خط المصحؼ مع حجة النقؿ فييا : "كؿ قراءة ساعدى(4)كنقؿ ذلؾ العبلمة أبك شامة
كمجيئيا عمى الفصيح مف لغة العرب فيي قراءة صحيحة معتبرة، فإف اختؿ أحد ىذه األركاف ،

 .(5)عمى تمؾ القراءات أنيا شاذة كضعيفة"الثبلثة أطمؽ 

كؿ قراءة قد اجتمعت في ىذه األركاف الثبلثة مكافقة المغة، كمكافقة أحد  فإفَّ  ": كذلؾ
ىا أك إنكارىا، حدالمصاحؼ، كثبتت بطريؽ التكاتر ىي القراءة التي يجب قبكليا كال يحؿ ج

كمتى لـ تتحقؽ ىذه األركاف كميا  ممة األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ،جكىي مف 

                                                           
 .3/494ىػ(، )شذذ(، 711لساف العرب لجماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )ت  (1)
 .163ىػ(، )شذذ(، 666مختار الصحاح، لمرازم )ت  (2)
 ،ىػ(833منجد المقرئيف كمسمؾ الطالبيف شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بف يكسؼ )ت  (3)

 .1/18ـ، 1999-ىػ 1420، 1دار الكتب العممية، ط
سي عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عثماف، اإلماـ العبلمة ذك الفنكف، شياب الديف أبك شامة المقد (4)

، كأتقف الفقو كدرس كأفتى، كبرع في  األصؿ، الدمشقي الشافعي الفقيو المقرئ النحكم كتب الكثير مف العمـك
العربية، كفي سنة خمس كستيف كستمائة، انظر: فكات الكفيات، محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بف 

، 1س، دار صادر، بيركت ، طىػ(، إحساف عبا764شاكر بف ىاركف بف شاكر الممقب بصبلح الديف )ت 
1974 ،2/269- 270. 

ىػ( تأليؼ اإلماـ عبد الرحمف  590إبراز المعاني مف حرز المعاني في القراءات السبع، لئلماـ الشاطبي )ت (5)
 .5،  د.ط، صتىػػ( تح: إبراىيـ عطكة عكض، دار الكتب العممية، د.665إسماعيؿ بف إبراىيـ الدمشقي )ت
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أك بعضيا في قراءة فيي قراءة شاذة مردكدة، كينبغي أف يعمـ أف أىـ ىذه األركاف ىك الركف 
 .(1)الثالث كالركنيف األكلييف الزميف لو"

، كقد أفاض العمماء في ذلؾ كبير في شرح ضكابطيا لمتكاترة حظه كلمقراءة ا
 قراءة الصحيحة:كاستفاضكا، كمف صحة شركط أركاف ال

، كمكي (2)شامة في مرشده كأبصمى اهلل عميو كسمـ، كأقر بذلؾ  -صحة السند إلى رسكؿ اهلل  -1
 ، كأكد عمى ذلؾ اإلماـ ابف الجزرم في طيبة النشر حينما قاؿ: (4) (3)بف أبي طالب

ٍجوه نىح كىافى ًلٍمرٍَّسـً اٍحًتمىاالن يى        كى ػػػػػػػػػٍ فىكيمَّمىا كىافىؽى كى  ٍحًكمٍ كى
حَّ ًإٍسنىادىهي ىيكى القيٍرآىفي  صى ثىةي األىٍركى        كى  افً ػػػػػػػػػػػػػػػػفىيىًذًه الثىالى

ٍيثيمىا يىٍختىؿُّ ريٍكفه أىٍثب حى  (5)شيذيكذىهي لىٍك أىنَّوي ًفٍي السٍَّبعىةً         تى ػػػػى كى
الضابط كلك بكجو نريد بو  كمسايرة العربية، ففي ذلؾ: "كقكلنا في"مكافقة العربية كلك بكجو:  -2

ال  افيو، اختبلفن عميو أك مختمفان  معان كاف أفصح أـ فصيحان، مجأكجيان مف كجكه النحك، سكاء 
صؿ ألئمة باإلسناد الصحيح، إذ ىك األيضر مثمو إذا كانت القراءة مما شاع كذاع كتمقاه ا

 .(6)فقة المغة العربية"كىذا ىك المختار عند المحققيف في ركف مكا ،كالركف األقكـ ،األعظـ
أك األفصح ضابط أساسي في  ،كمف الكاضح أف النقؿ الصحيح كجو العربية الفصيحة

قبكؿ القراءة ككصكليا مرحمة الصحة أك ردىا، "كأئمة القراءة ال تعمؿ في شيء مف حركؼ 
لنقؿ القرآف عمى األفشى في المغة كاألقيس في العربية بؿ عمى األثبت في األثر، كاألصح في ا

                                                           
 .7، 1981-1401 ،1، طبيركتلعبد الفتاح القاضي، دار الكتاب العربي،  القراءات الشاذة (1)
 .171، ـ 1975 -ىػ  1395 ،بيركت ،دار صادر، : طيار آلتي قكالج، تحالمرشد الكجيز (2)
مكي بف أبي طالب كي بف أبي طالب حمكش بف محمد بف مختار األندلسي القيسي، أبك محمد: مقرئ، عالـ  (3)

ة. مف أىؿ القيركاف. كلد فييا، كطاؼ في بعض ببلد المشرؽ، كعاد إلى بمده، كأقرأ بيا، تكفي بالتفسير كالعربي
 . 7/286سنة سبع كثبلثيف كأربعمائة، األعبلـ: 

ىػ(، تح: د .إسماعيؿ شمبي، دار نيضة 437كتاب اإلبانة عف معاني القراءات لمكي بف أب طالب )ت  (4)
 . 51مصر، د. ط، د.ت، 

، 1ىػ(، ضبطو كصححو محمد تميـ الزعبي، جدة، مكتبة دار اليدل، ط833ر البف الجزرم )ت طيبة النش (5)
1994 ،32. 

اع، بيركت، دار الكتب العممية، ت.ط، ، إشراؼ عمي محمد الضبَّ ر في القراءات العشر البف الجزرمالنش (6)
 .1/10ت.ت، 
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ألف القراءة سنة متبعة يمـز قبكليا كالمصير  ؛كالركاية إذا ثبتت عنيـ لـ يردىا قياس عربية
 .(1)إلييا"

 مكافقة أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن: -7
كتمؾ المصاحؼ قد حثَّ عمى إعدادىا عندما استحر القتؿ بالقراء، "أم المصاحؼ 

، لذلؾ (2) عنو إباف الفتكحات اإلسبلمية"السبعة التي أرسميا عثماف بف عفاف رضي اهلل
لتسمـ مف الشذكذ  ؛"كالمتأمؿ في ىذا الشرط يدرؾ أنو ضمانة أحيطت بيا القراءة المركية

 .(3)الحاصؿ مف مخالفة ما أجمع عميو الصحابة الكراـ كمف بعدىـ"

نىٍعًني  " ذى اهللي قىافي بعضو كقراءة ابف عامر: ان ف ثابتما كا بمكافقة أحد المصاحؼكى ليكا اتَّخى
لىدىان  كى

ًباٍلًكتىاًب الميًنٍيرً في سكرة البقرة بغير كاك  (4) ًبالزُّبيًر كى كى
 .(6)بزيادة الباء في االسميف" (5)

كبعد التكضيح المكجز لضكابط القراءة الصحيحة يعرؼ اإلماـ أبك شامة القراءة      
ة سميت شاذة كضعيفة، كمف ضمف تمؾ الشاذة: "بأنيا التي اختؿ فييا أحد األركاف الصحيح

األركاف ... كؿ قراءة ساعدىا خط المصحؼ مع صحة النقد فييا كمجيئيا عمى الفصيح مف 
 .(7)"فيي قراءة صحيحة معتبرة  ،لغة العرب

ديف أف فقد شاع عمى ألسنة جماعة مف المقرئيف المتأخريف كغيرىـ مف المقمٍّ  "ؾكمع ذل     
كالقطع "كاترة، أم كؿ فرد كما ركم عف ىؤالء األئمة السبعة، قالكا: القراءات السبع كميا مت

 . (8)"كليابي بأنيا منزلة مف عند اهلل كاجب قى 

 

                                                           
ىػػػ(، تح: محمد صدكؽ الجزائرم، لبناف، دار 444جامع البياف في القراءات المشيكرة ألبي عمرك الداني )ت  (1)

 .396، 20005، 1الكتب العممية، ط
، مطبكعات جامعة الككيت، الككيت، ط (2) ،  1988، 2معجـ القراءات، أحمد مختار عمر كعبد العاؿ مكـر
1/106. 
 .157، 1999، 1مي، طالقراءات القرآنية )تاريخيا كحجيتيا كثبكتيا(، عبد الحميـ قابة، دار الغرب اإلسبل (3)
 .116سكرة البقرة  (4)
 .25فاطر  سكرة (5)
 .1/11النشر  (6)
 .172 -171المرشد الكجيز  (7)
 .177السابؽ  (8)
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"أجمع األصكليكف كالفقياء عمى أنو لـ يتكاتر شيء فقد كتعدل ذلؾ لمقراءات األخرل المتبقية 
 .(1)و"مف القراءات العشرة، ككذلؾ أجمع  عميو القراء إال ما يعتد بخبلف

"كالذم جمع في زماننا ىذه األركاف الثبلثة ىك قراءة األئمة العشرة التي أجمع الناس 
 .(2)عمى تمقييا بالقبكؿ"

مع األركاف الثبلثة كما زاد عف القراءات العشرة تككف شاذة "أك ىك ما  خالؼى أم ما تى 
ف   .(3)كافقت خط المصحؼ"نقمتو غير ثقة أك نقمو ثقة كال كجو لو في العربية فيذا ال يقبؿ كا 

 كمف أنكاع القراءات الشاذة:

 ىك ما صح سنده كلـ يتكاتر كخالؼ الرسـ كالعربية. اآلحاد:  .1
 ما زيد في القراءة عمى كجو التفسير. المدرج: .2
ىك ما نسب إلى قائمو مف غير أصؿ كىذا ليس بقراءة أصبلن، أما المشيكر فقد  المكضكع: .3

 ذلؾ أف بعض العمماء اكتفكا باالستفاضة كالشيرة في إثبات اختمؼ فيؿ ىك مف الشكاذ أـ ال، 
 .(5) (4)القراءة في حيف ذىب بعضيـ  إلى اشتراط التكاتر"

 حكـ القراءات الشاذة:

طالما أنيا خالفت أركاف القراءة الصحيحة كالمقبكلة، فإنو "ال تجكز القراءة بشيء منيا 
ف كاف  مكافقان  لخركجيا عف إجماع المسمميف كعف الكجو الذم ثبت بو بالقرآف كىك متكاتر كا 

ف كانت نقمتو فتمؾ الطريؽ ال يثبت  ،لمعربية كخط المصحؼ، ألنو جاء مف طريؽ اآلحاد كا 
بيا القرآف، كمنيا ما نقمو مف ال يعتد بنقمو كال يكثؽ بخبره، فيذا أيضان مردكد ال تجكز القراءة 

                                                           
، بيركت، دار 857شرح طيبة النشر في القراءات العشر لئلماـ النكيرم )ت  (1) ىػػ(، تح: مجدم محمد باسمـك

 .1/127، 2003، 1الكتب العممية، ط
 .80المقرئيف كمسمؾ الطالبيف، منجد  (2)
ىػ(، تح: د .إسماعيؿ شمبي، دار 437انظر اإلبانة، اإلبانة عف معاني القراءات لمكي بف أب طالب )ت (3)

 .52 .نيضة مصر، د. ط، د.ت
 .2/139، 1997، 1إتقاف البرىاف في عمـك القرآف، د. فضؿ عباس، دار الفرقاف، ط (4)
ك    73، 2001، 1محمد خالد منصكر، دار عمار، طد. حمد أحمد القضاة ك مقدمات في عمـ القرآف، د. م (5)

 . بتصرؼ.74
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ف كافؽ العربية كخط المصحؼ نحكبو كال يقبؿ مىمىؾى يىٍكـى الدٍّْيفً قكلو تعالى:  ، كا 
(1) 

  .(2)"بالنصب

السبع أك كما العشر  كما عدَّ  –أركاف القراءة الصحيحة  –"فإف لـ يكجد فيو ذلؾ          
ممنكع مف القراءة بو منع تحريـ ال منع كراىة كخارج الصبلة، كممنكع منو مف عرؼ المصادر       

كمف لـ يعرؼ ذلؾ ، كاجب عمى مف قدر عمى  –عانييا أم مصادر العرب كم –كالمعاني 
نما نقميا مف نقميا مف العمماء لفكائد فييا تتعمؽ بعمـ  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كا 

 .(3)العربية ال لقراءة فييا"

ىذا "ككاف أكؿ مف تتبع كجكه القراءات كألفيا، كتتبع الشاذ منيا كبحث عف إسناده ىك 
 .(4) ( لميجرة"190( كقيؿ: تكفي سنة )170العتكي البصرم، المتكفى سنة )ىاركف بف مكسى 

كمف ضمف مف ركل القراءات الشاذة، كالذم كاف لو نصيب مف ركاية القراءة الصحيحة 
 ك"منيـ:

 أكالن: ركاة القراءات األربع التي بعد العشرة:

د كالكرع، المتكفى الحسف البصرم، مكلى األنصار، أحد كبار التابعيف المشيكريف بالزى .1
 ىػ( .110سنة)
ىػ(، كاف شيخان ألبي 123محمد بف عبد الرحمف، المعركؼ ببف محيسف، تكفى سنة) .2

 العبلء.
يحيى بف المبارؾ اليزيدم النحكم مف بغداد، أخذ عف أبي عمرك كحمزة، ككاف شيخان  .3

 ىػ(.204لمدكرم ك السكسي، تكفي سنة) 
 ركؼ باألعمش مف التابعيف، تكفي سنةسميماف بف ميراف األسدم بالكالء، المع .4
 .(5)ىػ("148)

 ثانيان: كمف  ركاة القراءة الشاذة عمكمان:

 ىػ(.32ت)عبد اهلل بف مسعكد المكي، الصحابي الجميؿ كأحد السابقيف إلى اإلسبلـ،  .1

                                                           
 .4سكرة  الفاتحة  (1)
 .182 -181المرشد الكجيز (2)
 .85منجد المقرئيف  (3)
 .2/303غاية النياية  (4)
 .96 -1/95معجـ القراءات  (5)
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 ىػ(.62ت)مسركؽ بف األجدع بف مالؾ أبك ىماـ اليمذاني، الككفي الصحابي الجميؿ،  .2
 ىػ(.73ت)ر بف العكاـ القرشي األسدم الصحابي الجميؿ، عبد اهلل بف الزبي .3
لقراءة عمى أبي األسكد نصر بف عاصـ الميثي البصرم النحكم، مف كبار التابعيف، ركل ا .4

 ىػ(.99ت)كل عنو أبك عمر بف العبلء البصرم، ر الدؤلي، ك 
 ىػ(.103ت)مجاىد بف جبر أبك الحجاج المكي، أحد التابعيف كاألئمة المفسريف،  .5
اف بف عثماف األمكم، أبك عبد اهلل المدني، أخذ القراءة عف أبي عثماف بف عفاف رضي أب .6

 ىػ(.105ت))اهلل عنيما، كزيد بف ثابت رضي اهلل عنو، 
أبك مكسى األشعرم كىك عبد اهلل بف قيس، كاف مف قراء الصحابة كفضبلئيـ، كمف أكثرىـ  .7

 ىػػ(.52ت)فقيان، كأحسنيـ صكتان في قراءة القرآف، 
كم عنو ركايات كثيرة في لضحاؾ بف مزاحـ أبك القاسـ، مف خيرة التابعيف، كالذم ري ا .8

 ىػ(.105ت)حركؼ القرآف، 
محمد بف سيريف أبك بكر بف أبي عمر البصرم، مف خيرة التابعيف، ركم عف زيد بف ثابت  .9

 ىػػ(.110ت)رضي اهلل عنيما، 
في قراءة القرآف كتفسيره، قتادة بف دعامة أبك الخطاب السدكسي البصرم أحد األئمة  .10
 ىػػ(.117ت)

 ىػػػ(.141ت)أباف بف تغمب بف الربعي، أبك سعيد الككفي النحكم،  .11
 (.ػى151ت)إبراىيـ بف أبي مف خيرة التابعيف أخذ القراءة عف الزىرم كأنس بف مالؾ،  .12
سفياف بف سعد بف مسركؽ الثكرم، الككفي، أخذ القراءة عف حمزة بف حبيب الزيات،  .13
 .(1)("ىػػ161ت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)   ،  .96 -1/95معجـ القراءات، أجمد مختار عمر كعبد العاؿ مكـر
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 :فكائد تعدد القراءات

 لتعدد القراءات القرآنية فكائد جمة منيا:

التيسير عمى األمة :" مف نزكؿ القرآف بمغات متفرقات كمعاف متفقة كمختمفة، ليقرأ كؿ قـك  .1
 .(1)"عمى لغتيـ، عمى ما يسيؿ عمييـ لغة غيرىـ، كعمى ماجرت بو عادتيـ

يىٍسأىلكنىؾى عىًف اٍلمىًحيًض قيٍؿ  ع القراءتيف كقكلو تعالى:الجمع بيف حكميف مختمفيف بمجمك  .2 كى
تَّى يىٍطييٍرفى  ىيكى أىذلن فىاٍعتىًزليكا النّْسىاءى ًفي اٍلمىًحيًض كىال تىٍقرىبيكىيفَّ حى

قرأ بالتخفيؼ كالتشديد  (2) 
رف، كالريب أف صيغة التشديد تفيد كجكب المبالغة في طير في حرؼ الطاء مف كممة يطيي 

 .(3)"النساء ألف زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى

تضاد أك بكجكد سمعنا  أفتعدد القراءات فيما بينيا كنتاج ذلؾ تغاير قرائي لـ يحدث يكمان  .3
في تفسير اآليات كفيـ معانييا كىذا قمة اإلعجاز، كيظير ذلؾ مف عظمة القرآف  اضطراب

أىا زيد بف ثابت كذلؾ، كاإلنشاز نقميا إلى مكضعيا، قر  (4)"نيٍنًشزيىىا الكريـ مثؿ قكلو تعالى: "
ثيَـّ ًإذىا شىاءى أىٍنشىرىهي كقرأىا ابف عباس: "ننشرىا" إنشارىا: إحياؤىا كاحتج بقكلو: 

"كقرأ  ،(5) 
" ذىب إلى النشر كالطي، كالكجو أف تقكؿ: "أنشر اهلل المكتى اىى ري شي نٍ نى " –فييا بمغتنا  –الحسف 

 .(6)"فنشركا إذا حيكا

كذلؾ باختبلؼ القراءات يظير االختبلؼ باألحكاـ كليذا بنى الفقياء نقض كضكء  .4
"ـٍ تى سٍ مى الى " " كى ـٍ تي سٍ مى لى المممكس كعدمو عمى اختبلؼ القراءة فيو: "

(7). 

فبل بد مف  –صمى اهلل عميو كسمـ  –بما أف تمؾ القراءات صحيحة السند عف المعصـك  .5
 ى.كؿي مف عند اهلل تعال ،اإليماف بيا

                                                           
ىػػػػػ( قٌدـ لو كحققو: د.عبد الفتاح شمبي، دار نيضة مصر لمطباعة، 437معاني القرآف لمكي بف أبي طالب ت) (1)

 .80د.ط، د.ت، 
 .222سكرة البقرة  (2)
 .833تقريب النشر في القراءات العشر البف الجزرم،  (3)
 .259سكرة البقرة  (4)
 .22عبس  (5)
ىػ(، تح: أحمد يكسؼ 207يى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء )ت معاني القرآف، أبك زكريا يح (6)

، 1النجاتي، كمحمد عمي النجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، مصر، ط
1/173. 
 .43سكرة النساء  (7)



31 
 

"ألف النحك  ؛تعدد القراءات القرآنية كاف سببان في إيجاد كتكفر البحكث العممية المتعددة  .6
كليد التفكير في قراءة القرآف، فالعمماء لـ يقفكا عندما أرادت الدكلة مف جمع القرآف الكريـ 
تكحيد نصو، بؿ مضكا في دراستو كفقيو، ... مف خبلؿ تصحيح متف القرآف عف طريؽ 

، كأخرل ذىبت تدرس القرآف لتخرج منو األحكاـ التي تمـز لبناء المجتمع اإلسبلمي، الركاية
اتجاىان لغكيان في بحثو مستعينة  عنى بإعراب نصكص القرآف، كاتجيتٍ كطائفة أخرل راحت تى 

 .(1)"عمؿ اإلعراب كىي النحاة بركاية المغة، ثـ تكسعت في الدراسة، فتناكلتٍ 

كليا مكانة خصبة لمدرس الببلغي كالصكتي كالتركيبي كالداللي، كشم ،تعد القراءات بتنكعيا .7
لما فييا مف ألفاظ تحمؿ بيف طياتيا معاني دقيقة كاستنباطات كبيرة، كقد فتحت الباب أماـ 

 الدارسيف لينيمكا مف ىذا الباب المعيف الذم ال ينضب.

ر، ألنيا استعممت كما "أنيا حفظت كثيران مف لغات العرب كليجاتيـ مف الضياع كاالندثا .8
فيي كانت بمثابة الحافظة لذلؾ التراث العربي اإلنساني الضخـ، كلقكلو  ،(2)"ما عندىـ أفصح
اًفظيكفى  تعالى: نَّا لىوي لىحى ًإنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

(3). 

د إف تعدد القراءات يعجز اإلنس كالجف عمى أف يأتكا بمثمو، كىذا أرقى اإلعجاز ألنو تح .9
مىى أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ ىىذىا  قائـ إلى يكـ القيامة، قاؿ تعالى:  ٍنسي كىاٍلًجفُّ عى قٍؿ لىًئًف اٍجتىمىعىًت اأٍلً

ـٍ ًلبىٍعضو ظىًييران  يي لىٍك كىافى بىٍعضي اٍلقيٍرآًف ال يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى
(4) . 

ضركب الببلغة يبتدئ  "كذلؾ فإف تنكع القراءات يقكـ مقاـ تعدد اآليات كذلؾ ضرب مف .10
 .(5)"مف جماؿ ىذا اإليجاز كينتيي إلى كماؿ اإلعجاز

مما حدا بالعديد مف  ؛تقعيد النحاة لمقراءات القرآنية كفؽ آرائيـ كقكاعدىـ المختصة بالنحك .11
 ىـ في ذلؾ األمر.ءرسيف أف يكاجو سمطاف النحاة كآراالدا

المغة المسمميف يردكف عمى شبيات  إف تعدد القراءات القرآنية قد جعؿ العديد مف عمماء .12
المستشرقيف كالمغتربيف كمف لؼ لفيـ، كقد كرد أف الدكتكر طو حسيف قد أرجع القراءات السبع 

                                                           
لمدكتكر عبد الفتاح الشيف، دار المريخ،  التراكيب النحكية لمقراءات مف الكجية الببلغية عند عبد القاىر،(1)

 .13الرياض، د.ت، د.ت، 
 .68القراءات القرآنية، لعبد الحميـ قابة،  (2)
 .9الحجر سكرة (3)
 .88اإلسراء سكرة  (4)
 .1/132مناىؿ العرفاف،  (5)
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إلى:" أف القراءات مصدرىا الميجات كاختبلفيا، لمناس أف يجادلكا فييا أك ينكركا بعضيا، كقد 
.؛ كقد رد عميو البعض أف ىذا رأم حاكلكا فييا بالفعؿ كتماركا كخطأ فييا بعضيـ بعضان ...

فاسد بقكلو: "كىذا رأم بيف الفساد كأكضح البطبلف كىك يحمؿ دليؿ زيفو ألنو قد ثبت بما 
ال يتسرب إلييا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -يقطع الشؾ أف ىذه القراءات السبع متصمة بالرسكؿ

 .(1)"الشؾ قط

ـ أجكر ىذه األمة حيث أنيـ يفرغكف جيدىـ إلعظا ؛يران كالزالتبالقراءات كانت سببان ك إفَّ  .13
ليبمغكا قصدىـ كذلؾ مف خبلؿ البحث كالتنقيب كاالستنباط في ثنايا تمؾ اآليات كلقكلو تعالى: 

 ـٍ ًمٍف بىٍعضو كي ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍعضي ـٍ أىنّْي ال أيًضيعي عىمىؿى عىاًمؿو ًمٍنكي بُّيي ـٍ رى ابى لىيي فىاٍستىجى
 (2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/76معجـ القراءات  (1)
 .195آؿ عمراف سكرة (2)



33 
 

 -المبحث الثاني: األحرؼ السبعة كرسـ المصحؼ العثماني :

كبيا شائبة، إال أف القرآف الكريـ بمغة عربية خالصة ال تشأنزؿ  -تعالى –اهلل  إفَّ 
تتفؽ في عركبتيا، كقد تختمؼ مف قبيمة ألخرل في  ةكلغ بعدة ليجات تتحدثالعرب 

لميجات كالظكاىر الصكتية المختمفة فيما بينيا، الخصائص الدقيقة بينيا، بؿ إنو يكجد بعض ا
 مثؿ العنعنة كالكشكشة التي ال يتسع المقاـ لذكرىا.

لىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍّْكًر ك القرآف الكريـ يحمؿ بيف طياتو التيسير لقكؿ اهلل تعالى:  كى
فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو 

نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ . كربما كانت ىذه ىي الحكمة البالغة في (1)
ف عباس بامف حديث  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كلقد ثبت ذلؾ بالنقؿ الصحيح عف النبي 

مَّـى  -قاؿ رىسيكؿى المًَّو  رضي اهلل عنيما أنو قاؿ: سى مىٍيًو كى مَّى المَّيـ عى :"  –صى أىٍقرىأىًني ًجٍبًريؿي قىاؿى
ٍؿ أىٍستىًزيديهي حى  ـٍ أىزى ٍرؼو فىمى مىى حى  . (2)"تَّى اٍنتىيىى ًإلىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو عى

كحديث آخر قد كرد فيو ذكر األحرؼ السبعة بمفظ صريح كذلؾ مف حديث عمر بف     
ـى الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ: " ٍنيـ يىقيكؿي سىًمٍعتي ًىشىا طَّاًب رىًضي المَّيـ عى سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى اٍلخى

ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو يىٍقرىأي  مىٍيًو  ٍبفى حى مَّى المَّيـ عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ؤيىىا كى ٍيًر مىا أىٍقرى مىى غى سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف عى
رىؼى ثيَـّ لىبٍَّبتيوي ًبًردىاًئًو فى  تَّى اٍنصى مىٍيًو ثيَـّ أىٍميىٍمتيوي حى ؿى عى ًكٍدتي أىٍف أىٍعجى ـى أىٍقرىأىًنييىا كى مَّ سى ًجٍئتي ًبًو رىسيكؿى كى

ـى صى  -المًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى ٍيًر مىا أىٍقرىٍأتىًنييىا فىقىاؿى ًلي -مَّى المَّيـ عى مىى غى  :فىقيٍمتي ًإنّْي سىًمٍعتي ىىذىا يىٍقرىأي عى
ًإفَّ اٍلقيٍرآفى ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت ثيَـّ قىاؿى ًلي اٍقرىٍأ فىقىرىٍأتي فىقىاؿى ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت  :قىاؿى  ،اٍقرىٍأ فىقىرىأى  :أىٍرًسٍموي ثيَـّ قىاؿى لىوي 

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو فىاٍقرىءيكا ًمٍنوي مىا  .(3)"شئتـ أيٍنًزؿى عى

 

 

                                                           
 .17سكرة  القمر  (1)
 صحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارمالجامع المسند ال (2)

محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، تح: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة 
 .6/184، 4991ىػ، رقـ الحديث:1422، 1عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

الجامع ألحكاـ القرآف، ألعبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  (3)
 .1/48، 1964، 2ىػ(، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط671القرطبي )ت
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كتبدك األدلة كاضحة عمى داللة كجكد ىذه األحرؼ في القرآف الكريـ، لكف ما حقيقة تمؾ 
 األحرؼ كما أقكاؿ العمماء فييا، كىؿ تفسر بالقراءات السبع؟

كأيضان  ،(1) "كبمغت األقكاؿ في ذلؾ أربعيف قكالن  اختمؼ في ذلؾ اختبلفان عظيمان "كلقد 
 .(2)"فقد ذىب الحافظ أبك حاتـ بف حباف أف الناس اختمفكا فييا عمى خمسة كثبلثيف قكالن 

أنو مف المشكؿ الذم ال يدرل معناه، ألف الحرؼ يصدؽ لغةن عمى حركؼ اليجاء  :أحدىا
 .(3)"كعمى الكممة كعمى المعنى، كعمى الجية

 -صمى اهلل عميو كسمـ  -ل الباحث ضعؼ ىذا الرأم كقمة حيمتو، كذلؾ أف النبي كير     
مىا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ قد نص عمى كجكد ىذه األحرؼ في القرآف الكريـ كما أنو  كى

ٍحيه ييكحىى كى
 أمران بغير قصد.أف يذكر  –صمى اهلل عميو كسمـ  -هلل النبي اكحاشى  (4)

: أف األحرؼ السبعة عبارة عف سبع لغات مف لغات العرب متفرقة فيو، كقاؿ أبك عبيد: نيالثا
" ليس المراد أف كؿ كممة تقرأ عمى سبع لغات بؿ المغات السبع مفرقة فيو، فبعضو بمغة 

 .(5)ىكازف، كبعضو بمغة اليمف كغيرىا"قريش، كبعضو بمغة ىذيؿ، كبعضو بمغة 

 ، كتعددت ليجاتيا.العرب قد فاقت السبعة كتجاكزتيا كيرد عمى ىذا الرأم أف لغات

: أف األحرؼ السبعة عبارة عف سبع لغات مف لغات العرب لممعنى الكاحد، مثؿ: أقبؿ الثالث
األزد  : "نزؿ بمغة قريش كىذيؿ كتميـ ك(6)كتعاؿ كجاء كقصد " كقاؿ أبك حاتـ السجستاني

أنيا  :"آخركف إلى ، كذىبحديد ىذه المغات.كاختمفكا في ت(7) كربيعة كىكازف كسعد بف بكر"
 .(8)"كأسد بف خزيمة كقريش ،ليذيؿ ككنانة كقيس كضبة كتميـ كالرباب

                                                           
 .1/164اإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي،  (1)
بك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى ىػ(، محمد أ794البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي، )ت (2)

 .1/212ـ،  1957 -ىػ  1376، 1البابى الحمبي كشركاؤه، ط
 .1/164اإلتقاف، لمسيكطي،   (3)
 .4سكرة  النجـ  (4)
 .1/169اإلتقاف لمسيكطي،  (5)
ىػ(، انظر: نزىة 250)ت ر،أبك حاتـ سيؿ بف محمد السجستاني، فإنو كاف عالمان ثقة قيمان بعمـ المغة، كالشع (6)

 .148-147 -146 -145/ 1األلباء في طبقات األدباء، 
 .1/169اإلتقاف لمسيكطي (7)
 .1/170السابؽ (8)
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صمى اهلل  -مف أف معنى قكؿ النبي  -ك يقكؿ في ذلؾ الطبرم:" كالداللة عمى صحة ما قمناه 
تقدـ ذكرناه مف  نزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ"، إنما ىك أنو نزؿ بسبع لغات، كماأي " :عميو كسمـ

الركايات الثابتة عف عمر بف الخطاب، كعبد اهلل بف مسعكد، كأبي بف كعب، كسائر مف قدمنا 
أنيـ تماركا في القرآف،  -الركاية عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في أكؿ ىذا الباب

و إلى فخالؼ بعضيـ بعضا في نفس التبلكة، دكف ما في ذلؾ مف المعاني، كأنيـ احتكمكا في
ب جميعيـ في قراءتيـ عمى كَّ فاستقرأ كؿ رجؿ منيـ، ثـ صى  -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 

اختبلفيا، حتى ارتاب بعضيـ لتصكيبو إياىـ، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمذم ارتاب منيـ 
مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  عند تصكيبو جميعيـ: "  .(2()1)" ًإنّْي أيًمٍرتي أىٍف أىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى عى

 أف األحرؼ السبعة يرجع اختبلفيا إلى سبعة أكجو مف  :" (3): كقد ذىب فيو ابف الجزرمالرابع

بضـ   (4)حه رٍ قى االختبلؼ ال تخرج عنيا إما في الحركات ببل تغير في المعنى كالصكرة، نحك 
ةو مى أي  دى عٍ بى  رى ادَّكى كى القاؼ كفتحيا، أك في الحركات بتغيير المعنى فقط نحك: 

أك في الحركؼ ( 5)
أك نحك القراءة بالسيف   (6)تٍ فى مى سى ا أى مى  سو فٍ نى  ؿُّ كي  كمي بٍ تى  ؾى الً نى ىي بتغيير في المعنى لمصكرة نحك 

ت بالصاد كالسيف أك ئفرسمت بالصاد، كقر  (7)ةن طى صٍ بى  ؽً مٍ الخى  يٍ فً  ـٍ كي ادى زى كى في قكلو تعالى: 
أ أبك بكر بف مجاىد، ك كما قر   (8)اهللً  رً كٍ ى ذً لى ا إً كٍ عى اسٍ فى  :التغيير في السكرة كالمعنى نحك

ؽّْ في قكلو:  ابف مسعكد ٍكًت ًبالحى جاءىٍت سىٍكرىةي المى كى
أك االختبلؼ بالزيادة النقصاف نحك:  (9)

                                                           
ىػ(، 310جامع البياف لمطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت (1)

 .1/48ـ،  2000 - ىػ 1420، 1تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
ىػ(، تح: حسف 303السنف الكبرل، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي )ت (2)

 (.10437، رقـ الحديث)9/249ـ، 2001 -ىػػػ  1421، 1بيركت، ط –عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة 
خير: شيخ اإلقراء في زمانو، كمف حفاظ ىك محمد بف محمد بف عمي بف يكسؼ بف الجزرم  ك يكنى أبا ال (3)

ىػػ(، األعبلـ 833الحديث، كلد في دمشؽ، كرحؿ إلى مصر مراران، ك مف كتبو النشر في القراءات العشر،  )ت
7 /45 . 
 .140آؿ عمراف  سكرة (4)
 .45يكسؼ  سكرة (5)
 .36يكنس  سكرة (6)
 .69األعراؼ  سكرة (7)
 .9الجمعة  سكرة (8)
 . 19ؽ  سكرة (9)
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 يىٍعقيكبي ـي بىًنٍيًو كى صَّى ًبيىا ًإٍبرىاًىٍي كى كى
ى ًبيىاقرأ:  (1) أكجو عدَّىا ابف  (2)، فيذه السبعة"أىٍكصى

 كالذم يرل أف القرآف الكريـ لـ يخرج عنيا. ،جزرمال

كيرل الباحث عمى ما في ىذا البحث مف حضكر لو بكثرة في القرآف الكريـ إال أنو 
: يتعارض مع ضحة الداللة في ىذا الرأم، فمثبلن كا ،يتعارض مع األحاديث صحيحة النقؿ

ًكيـً  :"حديث عمر بف الخطاب حيف قاؿ ـى ٍبفى حى مىى  سىًمٍعتي ًىشىا ٍبًف ًحزىاـو يىٍقرىأي سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف عى
مَّى  قىٍد كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ؤيىىا، كى ٍيًر مىا أىٍقرى ـى  -غى مَّ سى مىٍيًو كى ٍذتي  -المَّوي عى : فىأىخى أىٍقرىأىًنييىا، قىاؿى

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ًإنّْي سىًمٍعتي ىىذىا ًبثىٍكًبًو، فىذىىىٍبتي ًبًو ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى ، فىأىٍخبىٍرتيوي، فىقيٍمتي ـى
 : ٍيًر مىا أىٍقرىٍأتىًني فىقىاؿى مىى غى . فىقىرىأى اٍلًقرىاءىةى الًَّتي سىًمٍعتي ًمٍنوي، فىقىاؿى  "اٍقرىأٍ "يىٍقرىأي سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف عى

 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  "اٍقرىأٍ "، ثيَـّ قىاؿى ًلي: "ىىكىذىا أيٍنًزلىتٍ "النًَّبيُّ صى ، فىقىاؿى ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت، ". فىقىرىٍأتي
، فىاٍقرىءيكا ًمٍنوي مىا تىيىسَّرى  مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو ؿى عى  .(3)" ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآًف نىزى

كربما تعارض التيسير الذم كرد في الحديث السابؽ مع االختبلفات السبعة سالفة 
ـٍ ادى زى كى كجد صعكبة كبيرة، مثبلن في قراءة: ت الذكر، ذلؾ أنو ال بالصاد   (4)ةن طى سٍ بى  ؽً مٍ الخى  يٍ فى  كي

 أك السيف.

كما يكجد سبب آخر كىك أف "بعض كجكه التغاير كاالختبلؼ التي يذكركنيا كردت 
، كأكثرىا يرجع إلى اما ىك قرآف يجب أف يككف متكاترن  بقراءات اآلحاد كال خبلؼ في أف كؿ

مة أك كيفية األداء، مما ال يقع بو التغاير في المفظ، كاالختبلؼ في المفظ كالتصريؼ شكؿ الكم
 .(5)كاإلعراب.. فيذه الصفات في أدائو ال تخرجو عمى أف يككف لفظان كاحدان" 

كيتجمى ىذا األمر بأف قراءة التكاتر مف القرآف أقكل مف قراءة اآلحاد التي كردت في 
 ديث النبكية الشريفة.كثير مف األسانيد في األحا

                                                           
 .132سكرة البقرة  (1) 
 .56-55تقريب النشر في القراءات العشر البف الجزرم،  (2)
 ( باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ.4992، رقـ )11/222أخرجو البخارم في فضائؿ القرآف  (3)
 .69األعراؼ سكرة  (4)
 .166 -165، 2000، 3في عمـك القرآف، لمناع القطاف، مكتبة المعارؼ، الرياض، السعكدية، ط مباحث (5)
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: أنو سبعة أنكاع كؿ نكع منيا جزء مف أجزاء الكبلـ مف القرآف الكريـ، بخبلؼ غيره الخامس
 ،كمتشابو ،كمحكـ ،كحراـ ،كحبلؿ ،كقصص ،ككعيد ،ككعد ،كنيي ،أمر :مف أنحائو، فبعضيا

 . (1)"كأمثاؿ غيره

، ألف ىذه ال تسمى ىذا القكؿ ضعيؼ": يقكؿ، (2)قكالن البف عطيةالباحث كيكرد 
كال تحميؿ حراـ، كال في تغيير  ،كأيضان فاإلجماع عمى أف التكسعة لـ تقع في حبلؿ ،أحرفان 

 .(3)"شيء مف المعاني المذككرة

كقد ذىب إلى ذلؾ السيكطي بقكلو: "كقد أجاب عنو قكمو بأنو ليس المراد باألحرؼ 
تمؾ األحاديث يأبى حمميا عمى ىذا السبعة التي تقدـ ذكرىا في األحاديث األخرل ألف سياؽ 

ان، كالشيء كتيكين مى كجييف كثبلثة إلى سبعة تيسيران بؿ في ظاىره، أف المراد أف الكممة تقرأ ع
 .(4) كحرامان في آية كاحدة"الكاحد ال يككف حبلالن 

بيف عمماء القرآف، كذلؾ أف الحديث قد كرد عف  بكالن لذلؾ لـ يمؽى ىذا الرأم قى     
سعكد، "كاف الكتاب األكؿ ينزؿ مف باب كاحد كعمى حرؼ كاحد، كنزؿ القرآف مف طريؽ بف م

ك  ،ك متشابو ،ك محكـ ،ك حراـ ،ك حبلؿ ،رمك آ ،زاجر سبعة أبكاب عمى سبعة أحرؼ.. "
 .(5)أمثاؿ" 

كالكناية  ،الحذؼ كالصمة كالتقديـ كالتأخير، كاالستعارة، كالتكرار : أنو يقصد بوكالسادس
 .(6)كالغريب" ،كالظاىر ،كالمعنى ،كالمجمؿ ،المجازك  ،كالحقيقة

                                                           
ىػ(، تح: 794البرىاف في عمـك القرآف، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )ت  (1)

ـ،  1957 -ىػ  1376، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحمبي كشركاؤه، ط
1/216. 
ىػػ(، األعبلـ 542ؽ، بف غالب، بف عبد الرحمف، مفسر كفقيو أندلسي، )تابف عطية ىك أبك محمد عبد الح (2)
3/282. 
انظر المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية، تح: عبد السبلـ محمد، دار الكتب العممية،  (3)

 .1/43ىػ، 1422، 1بيركت، ط
 .1/171اإلتقاف، لمسيكطي،   (4)
ٍعبدى، التميمي، أبك اإلحساف في تقريب صحيح ابف ح (5) باف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

ىػ(،حققو كخرج 739ىػ(، ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي )ت 354حاتـ، الدارمي، البيستي )ت 
 .3/20ـ،  1988 -ىػ  1408، 1أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

 .1/172اإلتقاف، لمسيكطي،  (6)
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كيرل الباحث أف صكران قد كردت في القرآف الكريـ قد يحمميا عمماء آخركف لؤلحرؼ السبعة 
رأم يرل الباحث أنو لـ يجانبو ال ذاكى ،كالمقيد ،كالمتشابو ،كالمحكـ ،كالحراـ ،كالحبلؿ
 كلـ يكف لو حظ. ،الصكاب

التي أكردىا العالـ أبك بكر بف مجاىد  ،سبعة ىي نفسيا القراءات السبعة: أف األحرؼ الالسابع
رحمو اهلل أف "ىذا الرأم ىك  –كقد نص العبلمة الزركشي  ،في كتابو القراء السبعة

 .(1)"أضعفيا

كربما رجع ذلؾ بسبب العدد رقـ سبعة مف ناحية أك مف ناحية أخرل مف خبلؿ نسخ 
رضي اهلل تعالى عنو عند جمع الناس عمى تمؾ  -ماف باقي األحرؼ السبعة كما فعؿ عث

فترتب عمى ذلؾ أف ال يككف ىناؾ أم فائدة في ما صنع الخميفة عثماف  " ،األحرؼ السبعة
إلحراؽ غيرىا  كحمؿ الناس عمييا، كأال يككف ىناؾ داعو  ،رضي اهلل عنو مف كتابة المصاحؼ

 .(2)مف المصاحؼ"

لقرآنية قد كصمت إلى ما ىك أكثر مف سبعة، كىذا كأيضان مف المعركؼ أف القراءات ا
 .(3)"اؼو اؼو كى ا شى يى مي كي  ؼٍ ري حٍ أى  ةً عى بٍ ى سى مى عى  آفي رٍ القي  ؿى زً نٍ أي يخالؼ حرفية الحديث: "

كالفرؽ كاضح ما بيف القراءات السبع كالقرآف الكريـ، فقد "أف القراءات السبع المكجكدة 
نما يظف ذلؾ بعض جماع أىؿ العمـ قاطبكىك خبلؼ إ ،اآلف ىي التي أريدت في الحديث ة، كا 

 .(4)أىؿ الجيؿ"

كقد قصد ىذا الرأم ابف الجزرم حيف قاؿ: " الذم ال شؾ فيو أف قراءة األئمة السبعة 
بعض األحرؼ السبعة مف غير تعييف .. فإف ىذا قكؿ لـ  ،كالعشرة كالثبلثة عشر كما كراء ذلؾ

نما ىك شيء اتبعو العمماء قديمان كحديثان في حكايتو ك  ،يقمو أحد مف العمماء ال كبير كال صغير ا 
كالرد عميو كتخطئة أنفسيـ كىك شيء يظنو جيمة العكاـ ال غير فإنيـ يسمعكف إنزاؿ القرآف 

 .(5)"ركايات فيتخيمكف ذلؾ ال غير ،عمى سبعة أحرؼ كسبع

                                                           
 .1/214البرىاف في عمـك القرآف لمزركشي   (1)
 .69، ىػ1414، 2طالقراءات أحكاميا كمصادرىا، د. شعباف محمد إسماعيؿ، دار السبلـ،   (2)
ىػ(،    241مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ) (3)

 .34/70ـ،  2001 -ىػ  1421، 1يب األرنؤكط ك عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، طتح: شع
 .274/ 1 :انظر اإلتقاف  (4)
 . 32 تقريب النشر البف الجزرم  (5)
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 ،كااللتباس فيو ،كتبدك اآلراء كاضحة أف العدد سبعة قد أدل إلى إشكالية االختبلط عند الناس
بأنو ليس المراد بالسبعة حقيقة  ،قد أكرده السيكطي في كتابو اإلتقاف ،كيرجع ذلؾ إلى رأم

كما  ،السبعة يطمؽ عمى إرادة الكثرة في اآلحاد لفظالعدد بؿ مراد اليسير كالتسييؿ كالسعة، ك 
. كيرده ما في ف.كالسبعمائة في المئيف، كال يراد العدد المعي ،يطمؽ السبعة في العشرات

 ؿي يٍ رً بٍ جً  يٍ نً أى رى قٍ أى قاؿ: " -صمى اهلل عميو كسمـ -في الصحيحيف أف رسكؿ اهلل  أحاديث ابف عباس
" ؼو ري حٍ أى  ةً عى بٍ ى سى لى ى إً يى تى ى انٍ تى ي حى نً دى يٍ ز يى كى  هي دى يٍ ز تً سٍ أى  ؿٍ زى أى  ـٍ مى فى  وي تي عٍ اجى رى فى  ؼو رٍ ى حى مى عى 

(1) (2). 

الصكاب، ذلؾ أف القرآف الكريـ نزؿ عمى سبعة  ونالد أف الرأم الثاني ق باحثكيرل ال   
كلك  أحرؼ تيسيران لناس ترخيصان ليـ، فمـ يفرض عمييـ أف يقرأكا باألحرؼ السبعة كافة بؿ

" أف القراءات العشر مكافقة لخط المصاحؼ العثمانية التي ك مف ناحية أخرل -بحرؼ كاحد
كعمى طرح كؿ ما خالفيا، فبل تخرج قراءة  كجييا عثماف إلى األنصار، كأجمع الصحابة عمييا
فمك خالفت قراءة منيا مصحفان مف ىذه  ،مف القراءات العشر عف جميع المصاحؼ المذككرة

المصاحؼ كافقت غيره، فالمعتبر عدـ مخالفتيا، جميع المصاحؼ، كأما باقي األحرؼ السبعة 
إال ما استقر في ىذه العرضة كلذلؾ لـ يكتب في المصاحؼ العثمانية  ،فنسخ بالعرضة األخيرة

 . (3)"كثبت قرآنيتو بالتكاتر، كلـ ينسخ منو شيء، كترؾ جميع ما نسخ منيا

كمما ال شؾ فيو أف ىذا التيسير مف اهلل العمي القدير ليذه األمة قد كاف بعد اليجرة، 
 بسبب دخكؿ الناس في ديف اهلل عز كجؿ مما استمـز نزكؿ القرآف ؛بيانان عمى ذلؾ كثركأ

بأحرؼ عدة ألجؿ التيسير عمى الناس ك جمع الميجات بصكرة مبلئمة، كالذم لـ يكف حاضران 
 إذ إف المرحمة لـ تكف تتطمب ذلؾ. ؛في قريش

ىذه األحرؼ ىي سبع لغات، متفقة مف  :كذلؾ "كيذىب الدكتكر فضؿ عباس إلى أف
ع تيسير اهلل ليذه األمة حيث المعنى مختمفة في المفظ، كأف تمؾ األحاديث متكافقة كمتسايرة م

لى مكافقة اإلماـ الطبرم(4)كرفع الحرج عنيا"  القائؿ بالرأم الثالث. -، كا 

                                                           
 .1/164اإلتقاف في عمـك القرآف، السيكطي  (1)
ٍكًجردم الخراساني، أ (2) ٍسرى ىػ(، 458بك بكر البييقي )ت شعب اإليماف، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، كأشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: 
اليند، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع  –مختار أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 

 .3/535(، 2075ـ، رقـ الحديث ) 2003 -ىػ  1423، 1ط الدار السمفية ببكمبام باليند،
 .68، ادرىا، د. شعباف محمد إسماعيؿالقراءات أحكاميا كمص (3)
 .2/97إتقاف البرىاف في عمـك القرآف، د. فضؿ عباس،  (4)
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كأنيا جميعان مف عند اهلل تعالى،   -أقصد العشر -ككذلؾ معركؼ أف ىذه القراءات المتكاترة 
ابتو، ، ككتىذا الباب كغيره مف إنزاؿ القرآفالداني: "كجممة ما نعتقده مف  كقاؿ أبك عمر 

كجمعو، كتأليفو، كقراءاتو ككجكىو، كنذىب إليو كنختاره أف القرآف منزؿ عمى سبعة أحرؼ كميا 
إذا قرأكا في  ـٍ يي بى كَّ صى كى  ،شاؼ كاؼ، كحؽ كصكاب، كأف اهلل تعالى قد خير القراء في جمعو

ؽ شيء منيا، كأف ىذه األحرؼ السبعة المختمؼ معانييا تارة كألفاظيا تارة أخرل مع اتفا
المعنى ليس فييا تضاد كال تناؼ في المعنى كال إحالة كال فساد، كأنا ال ندرم حقيقة أم ىذه 
السبعة أحرؼ كاف آخر العرض قد كانت، أك آخر العرض كاف ببعضيا دكف جميعيا، كأف 

 - صمى اهلل عميو كسمـ -جميع ىذه األحرؼ كانت قد ظيرت، كاستفاضت عمى رسكؿ اهلل 
اختبلفيا عنو، كتمقتيا منو، كلـ يكف شيء منيا مشكككان فييا كال مرتابان  كضبطتيا األمة عمى

 .(1)"بو

 ،مف سبللة قريش -صمى اهلل عميو كسمـ  -كلقد اختص اهلل تعالى بأف جعؿ نبيو 
كذلؾ بسبب تجارتيا كنفكذىا التجارم كاالقتصادم، كأنيا مكقع لمحج كالحجيج كاشتماليا 

كقكؿ  ،مى نبيو فييا، فكاف ليا سمطاف قكم عمى تمؾ الميجاتألسكاؽ عدة قد نزؿ القرآف ع
 ،الدكتكر فضؿ عباس يؤكد ىذا: "إف لغة قريش بعد نزكؿ القرآف استكعبت كثيران مف الميجات

ف لـ تكف فييا في األصؿ  اد ذلؾ، كلذلؾ كجدنا كثيرن لكنيا استطاعت أف تيضميا بع ،كىي كا 
 .(2)" ؽٍ اقً شى يي  كى  اؽٍ شى يي مف الظكاىر كاإلدغاـ كالفؾ في مثؿ "

كبما أف القراءات القرآنية ىي مصدر أساسي لمعرفة الميجات كخاصة ليجة قريش، 
التي تعكس الكاقع المغكم الذم كاف سائدان في شبو  القرآنية إذف ىي المرآة الصادقة "فالقراءات

لميجات، ألف كنحف نعتبر القراءات أصؿ المصادر جميعان في معرفة ا ،الجزيرة قبؿ اإلسبلـ
 ،منيج عمـ القراءات في طريقة نقميا يختمؼ عف تمؾ الطرؽ التي نقمت بيا المصادر األخرل

 .(3)"كالشعر كالنثر يختمؼ عف طرؽ نقؿ الحديث

 

 

                                                           
، 1997، 1ىػػ(، تح: عبد المييمف طمَّاف، دار المنارة، ط444الحركؼ السبعة لمقرآف، ألبي عمرك الداني )ت (1)

60. 
 .2/108إتقاف البرىاف في عمـك القرآف ،  (2)
ـ، 1996، 1الميجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط (3)

83 - 84. 
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 ؟ىؿ اشتمؿ الرسـ العثماني عمى األحرؼ السبعة لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو:   

يجكز عمى األمة أف تيمؿ نقؿ شيء منو، كقد أنو ال " :قكلو كقد أكرد الحافظ السيكطي      
أجمع الصحابة عمى نقؿ المصاحؼ العثمانية مف الصحؼ التي كتبيا أبك بكر، كأجمعكا عمى 

 .(1)"ترؾ ما سكل ذلؾ

كىذا كاضح بكجكب األخذ باألحرؼ السبعة كاممة كال يمكف الترخص في ذلؾ؛ كرأم 
مسمميف، قد ذىبكا إلى أنيا مشتممة عمى ما آخر كىك " أف جماىير مف السمؼ كالخمؼ كأئمة ال

صمى اهلل  -يحتمؿ رسميا مف األحرؼ السبعة، جامعة لمعرضة األخيرة التي عرضيا النبي
 .(2)"متضمنة ليا لـ تترؾ حرفان كاحدان منيا -عميو كسمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/176انظر اإلتقاف في عمـك القرآف  (1)
 .58 انظر تقريب النشر (2)
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 المبحث الثالث: مفيكـ تكجيو القراءات  القرآنية كاالحتجاج بيا:

، ككذلؾ "الحجة جمع (1)": بمعنى الدليؿ كالبرىاف، كقيؿ ما ديفع بو الخصـلغةن أكالن: 
 .(2)"حجج، ك حجاج البرىاف

 ثانيان: في االصطالح:

بحث "فمقد ضنت عمينا مصادر ىذا الفف، مفي بدايات ىذا ال إنعاـ النظر مف الميـ
ف ذلؾ بعنكانات كالميتمكف بو، لتقديـ تعريؼ جامع مانع لو، كأغمب الظف أنيـ استعاضكا ع

كتبيـ التي تكشؼ عف مادتو كىدفو، كيكفي أف نطالع في ذلؾ عنكانان مثؿ: )الكشؼ عف كجكه 
( كالمحتسب في تبييف كجكه شكاذ ىػػػ437ا( لمكي بف أبي طالب )تالقراءات السبع كعممي
سائر  ( لنيتدم بو في اقتراح تعريؼ يمتاز بوىػػػػػ392تنيا( البف جني )القراءات كاإليضاح ع

مجاالت البحث األخرل التي يرد فييا كلعؿ أقرب ما يعرؼ بو أنو فف يعنى بالكشؼ عف كجكه 
 .(3)"القراءات كعمميا كحججيا كبيانيا كاإليضاح عنيا

، كأسكؽ (4)"كبياف كجيو مف حيث المغة كاإلعراب االختيارتعميؿ  كتعريؼ آخر ىك: "
ك اإلتياف بالدليؿ كالبرىاف إلثبات صحة القراءة أك تعريفان لمدكتكر عبد الرحمف الجمؿ بقكلو: "ى

أك  ،تقكيتيا لمدافعة الخصـ، كالرد عميو، كدحض مزاعمو، كقد يككف الدليؿ مف القرآف
 .(5)"أك مف خبلؿ النظر ،أك النحك ،أك المغة ،أك الشعر ،الحديث

بالبرىاف كأبمغيا عند االحتجاج بدفع الخصـ  ،كلعمرم فإف ىذا ىك أقكل الحجج       
 كالدليؿ.

أال كىك استنباط المعاني  ،ىذه العريفات يدكر حكؿ معنى كاحد ؿَّ كمف الكاضح أف جي 
تجد االستشياد بالقراءات  ك" ،كاألحكاـ مف خبلؿ االختبلؼ في التغاير مف قراءة إلى أخرل

                                                           
 ..226، 2ظكر،)حجج(، انظر: لساف العرب البف من (1)
 .118،  1984المنجد في المغة كاإلعبلـ، كـر البستاني كآخركف، دار المشرؽ، بيركت، ت.ط،  (2)
 .23، 1998، 1التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية، مكتبة اآلداب، القاىرة، لمدكتكر أحمد سعد محمد، ط (3)
ىػ، 1415، 1لسندم، المكتبة اإلمدادية، مكة المكرمة، طصفحات في عمـك القرآف، لعبد القيـك عبد الغفكر ا (4)
1/286. 
 .144، 1992منيج الطبرم في تفسيره، د. لعبد الرحمف الجمؿ، إشراؼ أ.د فضؿ عباس، رسالة ماجستير،  (5)
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عنو  كتاب سيبكيو أف تعد ذلؾ مذىب أستاذه الخميؿ إذ كاف سيبكيو كثير النقؿ ئان كليا مال
 .(1)"كتب مف قبمو لرأينا األمر مقاربان كصؿ إلينا  كالتأثر بو، كلك

فيذه إشارة إلى أف النحاة كانكا يحتجكف بالقراءات لمدافعة الخصـ، كجمب الحجة 
كالبرىاف عمى قكاعدىـ؛ كعمى النقيض مف ذلؾ تجد أف مف النحاة مف يخالؼ القراءة القرآنية 

كصحة نقميا عف  ،الركايةصحة بذلؾ  رأيو، متجاىبلن خالفت قاعدتو النحكية أك أنيا خالفت 
 صمى اهلل عميو كسمـ. –المعصكـ 

كرد قد ك  ،كقد كانت البدايات مف خبلؿ تفسيرات بسيطة قد بدأ بيا بعض الصحابة
فقاؿ: إف ابف عمؾ لعربي فمالو يمحف في  (2)عف ابف عباس أنو لقي ابف أخي عبيد بف عمير

كفٍ دُّ صً يى  وي نٍ عى  ؾى كمي ا قى ذى إً قكلو: 
ديى " ك "ًصدٍ يى "" كالعرب تقكؿ: كفٍ ًصدُّ يى إنما ىي " (3)  مثؿ  "صي

 .(4)"مف النميـ، كيصدكف منو كعنو سكاء ـٍ ني يى كى  ـٍ نً يًشد كيشيد، كيى 

ينص عمى أف ألبي بكر ابف  (5)كذلؾ فعند "بمكغنا المئة الرابعة كجدنا ابف النديـ
كتاب  (7)طاىر عبد الكاحد البزار بيكأف لمقارئ النحكم أ "،احتجاج القراءة" كتابى  (6)السراج

صاحب كتاب )احتجاج القراءات(  (8)الفصؿ بيف أبي عمر كالكسائي كمف بعده ابف مقسـ
كذلؾ بعد كفاة ابف مجاىد ثـ جاء مف بعده أبك عمي الفارسي فألؼ كتابو المشيكر )الحجة في 

                                                           
 -20، 5،1997ىػػ( تحقيؽ سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط403حجة القراءات البف زنجمة )ت (1)

21. 
أسمـ بع إسبلـ ابيو، غزا أفريقية  -صمى اهلل عميو كسمـ –بيد بف عمير بف الخطاب، كلد في عيد الرسكؿ ع (2)

 .4/195مع معاكية كقتؿ فييا، انظر: األعبلـ 
 .57الزخرؼ  (3)
 .37 – 3/36، 1983، 1ىػ(، عالـ الكتب ، بيركت، لبناف، ط207معاني القرآف لمفراء )ت (4)
ىػ(، صاحب الفيرست، بغدادم، كاف 438فرح محمد بف اسحاؽ، بف محمد بف اسحاؽ )تابف النديـ: أبك ال (5)

 .6/29كراقان يبيع الكتب، ككاف شيعيان كمعتزلينا، األعبلـ: 
ابف السراج أبك بكر محمد بف السرم السراج، أحد أئمة األدب كالعربية، لو شرح كتاب سيبكيو، العديد مف  (6)

 . 136/ 6المؤلفات، األعبلـ: 
 .1/189ىػػػػػػ(، األعبلـ: 292أحمد بف عمرك البزار، مف عمماء الحديث، بالبصرة، )ت (7)
ابف مقسـ: محمد بف الحسف، عالـ بالقراءات كالعربية مف أىؿ بغداد، أجاز القراءة إف لـ يكف ليا  (8)

 .81/ 6األعبلـ  ،ىػػػػػػ(354سند،)ت
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مميذ ابف السراج سابقو في التأليؼ في ىذا عمؿ القراءات السبع( كىك تمميذ ابف مجاىد كت
 .(1)"الفف

لمدرس الببلغي، حيث إف  ا خصبن اإلشارة أف ىذا الفف قد ظؿ حقبلن  كالبد مف
: "معرفة تكجيو القراءات تبييف كجو اب لو عنكانن ريف كبكَّ عشالثالث كال قد جعمو النكع (2)الزركشي

ف جميؿ كبو يعرؼ جبللة المعاني جزالتيا، ما ذىب إليو كؿ قارئ" كقد استيمو بقكلو: "كىك ف
كقد اعتنى العمـ بو، كأفردكا فيو كتبان منيا الحجة ألبي عمي الفارسي، ككيتيب الكشؼ لمكي، 

كقد نبو  ،(4)"عمى حسب المدلكؿ عميو أك مرجحان  : "أف يككف دليبلن (3)كفائدتو كما قاؿ الككاشي
كنقؿ كبلـ الككاشي في  ،تكجيو القراءات : "مف الميـ معرفة(5)عمى ذلؾ العبلمة السيكطي

 .(6)"ذلؾ

كمنيا التراكيب  ،كقد صدر حديثان عدة كتب يمكف الرجكع إلييا لبلستزادة مف ىذا الفف
النحكية مف الكجية الببلغية عند عبد القاىر، كمنيا التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية ألحمد 

 ال الحصر. المثاؿعمى سبيؿ  –محمد سعد 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21انظر حجة القراءات البف زنجمة   (1)
ركشي محمد بف بيادر بف عبد اهلل، عالـ بفقو الشافعية كاألصكؿ، تركي األصؿ، كمصرم المكلد ك الكفاة، الز  (2)

 .61 – 60/ 6ىػػػػ(، األعبلـ 794لو تصانيؼ كثيرة، )ت 
(، 680الككاشي: ابك العباس أحمد بف يكسؼ بف حسف الكاصمي، عالـ بالتفسير مف أىؿ المكصؿ، )ت (3)

 .1/274األعبلـ 
 .1/331لبرىاف في عمـك القرآف ا (4)
 . 3/301ىػ(، األعبلـ: 911الجبلؿ عبد الرحمف بف أبي بكر الخضيرم السيكطي نحكم كحافظ، )ت  (5)
 .    1/280اإلتقاف في عمـك القرآف  (6)
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 أكالن: القرآف كالقراءات:

يتبادر بالذىف  ،نكر القرآفالذم سطع نكره ب ذلؾ العمـتكجيو القراءات الحديث عف بعد 
 سؤاؿ جدير بالبحث كالتمحيص، ىؿ القرآف كالقراءات يعداف حقيقة كاحدة؟

في كتابو "بأف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف  مف المعمكـ أف اإلماـ الزركشي قد أقرَّ 
ات ىي عجاز كالقراءد صمى اهلل عميو كسمـ لمبياف كاإلفالقرآف ىك الكحي المنزَّؿ عمى محم

 .(1)"اختبلؼ ألفاظ الكحي المذككر في كتبة الكحي أك كيفيتو مف تخفيؼ أك تثقيؿ
كذلؾ في  ،كيذىب الدكتكر سالـ محيسف إلى "أف القرآف كالقراءات حقيقتاف متحدتاف

كلكني أرل أف الزركشي مع جبللة قدره، فقد جانبو الصكاب في ذلؾ كأرل أف كبلن مف  :"قكلو
قيقتاف بمعنى كاحد يتضح بذلؾ بجبلء مف تعريؼ كؿ منيما، كمف القرآف كالقراءات ح

األحاديث الصحيحة الكاردة في نزكؿ القراءات، فسبؽ أف قمنا أف القرآف مصدر لمقراءة حسب 
سماعيؿ يرل أف كبلن مف الشيخيف قد جانبيما إإال أف الدكتكر شعباف  ."(2)تعريفو المغكم لذلؾ
زركشي كاف يقصد بالتغاير التاـ فمست معيـ، إذ ليس بيف إذا كاف ال ":الصكاب كذلؾ أنو 

القرآف كالقراءات تغاير تاـ، فالقراءات الصحيحة التي تمقتيا األمة بالقبكؿ ماىي إال جزء مف 
كقاؿ ضمف رده عمى الدكتكر سالـ،  (3)"يؽ ارتباط الجزء بالكؿا ارتباط كثالقرآف الكريـ، بينيم

فبل يمكف أف يقاؿ أف القرآف  ،قؿ بو أحد مف عممائيا السابقيف"مردكد كغير مقبكؿ كلـ ي :أنو
ألف القراءات عمى اختبلؼ أنكاعيا ال تشمؿ كممات القرآف كمو،  ؛كالقراءات حقيقتاف متحدتاف

بؿ ىي مكجكدة ببعض ألفاظو فكيؼ يقاؿ أنيما حقيقتاف متحدتاف كالتعريؼ، أف القراءات ىي 
 .(4)ا بعزك الناقمة"عمـ بكيفية أداء القرآف كاختبلفي

كبما أف القراءات القرآنية مرجعيا إلى القرآف الكريـ الذم انتشر في أجزاء المعمكرة 
  -كاف الصحابة يقرءكف في ىذه الببلد التي فتحت عمى حسب ما سمعكا مف النبي محمد

تتسع  صمى اهلل عميو كسمـ، فمف الطبيعي أف ينشأ الخبلؼ بيف القٌراء، كمف الطبيعي أيضان أف
 .(5)ىكَّة الخبلؼ بيف الصحابة في القراءات، كينكر بعضيـ قراءة بعض"

                                                           
 .1/380البرىاف في عمـك القرآف  (1)
 .10، 1984، 1ألزىرية، طالقراءات كأثرىا في عمـك العربية، د. سالـ محيسف، مكتب الكميات ا (2)
 .24القراءات أحكاميا كمصادرىا، د. شعباف اسماعيؿ،  (3)
 .1/9، 1999منجد المقرئيف، ابف الجزرم، دار الكتب العممية، بيركت، ت.ط،  (4)
، نشر مؤسسة عمي جراح الصبَّاح، ت.ط، ت.ت،  (5) أثر القرآف في الدراسات النحكية، عبد المتعاؿ مكـر

36. 



47 
 

رضي  -يرل أنو الصحيح كالمرجكح أدرؾ عثماف  نشأت تمؾ األلسنة المتعددة، ككؿه كعندما 
الجمع  –الفتنة، كسعى في إخمادىا فطمب مف الصحابة األجبلء أف يجمعكا القرآف  -اهلل عنو 
كمكانةه عظمى في البحث الببلغي "صحيح أف  ،د كاف لمقراءات أثر كبيركلق، عٍ مً جي فى  -الثالث
ألساليبيـ، كلكف الحقيقة التي يجب أف تظؿ ماثمة في  اف الكريـ نزؿ بمغة العرب، مساكقن القرآ

كىذه األكجو  ،أذىاننا بؿ نعض عمييا بالنكاجد، ىي ذلؾ النسؽ الفريد الذم نظمت فيو ألفاظو
ييا أساليبو كتمؾ المكاقؼ الجديدة التي سيقت فييا معانيو، حتى ليخير البديعة التي تسربت ف

إلى مف أنعـ النظر فييا أنو مختمؼه عنيا ككأنو صيغ بمغة جديدة، فإذا أضفنا إلى ذلؾ تغاير 
أعمى ما قراءاتو، كتنكع معانييا، ازداد ثراءن عمى ثراء، كسعةن عمى سعة، كىك ما تكج العربية ب

ف الكقكؼ عمى أثر القراءات كالقرآف، في البحث  ،(1)كمعنى" اكأسمكبن  تصبكا إليو لفظان  كا 
ذلؾ ألف الفترة التي امتدت بعد إرساؿ المصاحؼ إلى  ،الببلغي فيو شيء مف الصعكبة

 األنصار قد سطعت فييا نكر النيضة العممية، كخاصة في القراءات كتعميميا إذ إنيـ "
صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ تجرد لؤلخذ  -ف تمقكه عف النبي قامكا مقاـ الصحابة الذي –التابعيف 

حتى ساركا في ذلؾ أئمة  ،عف ىؤالء قكـ أسيركا ليميـ في ضبطيا كأتعبكا نيارىـ في نقميا
لبلقتداء كأنجمان لبلىتداء، كأجمع أىؿ بمدىـ عمى قبكؿ قراءاتيـ كلـ يختمؼ عمييـ اثناف في 

العمكـ تزامنا مع عمكـ أخرل مثؿ التفسير كالفقو، فإف كقد نشأت  ،(2)حجة ركايتيـ كدرايتيـ"
"صعكبة البحث ال تقؼ عند حدكد الجمع بيف طائفة عمماء الببلغة كعمماء النحك بؿ تمتد ىذه 

حيث كانت الثقافة  ،الصعكبة إلى الفترة الزمنية المحددة بالقركف الخمسة األكلى مف اليجرة
نو مكسكعة كاممة،  العربية ممتزجة أشد االمتزاج، فالمصنؼ الكاحد ال يعالج عممان محددان، كا 

تشمؿ ألكاف الثقافة العربية كميا مف أدب كلغة، كببلغة كتفسير، كنحك كتصريؼ، فتعطي 
صكرة كاممة بفف القكؿ كدقة التعبير ألف الفصؿ بيف العمكـ لـ يكف المرمى الذم ييدؼ إليو 

 .(3)عيكف كؿ فف كرائع كؿ لكف" العمماء في ىذه الفترة المضيئة، المتمثمة عمى
كمف خبلؿ إنعاـ النظر في تمؾ المؤلفات التي تعنى بالقراءات القرآنية كجدت أنيا ممتزجة 
بالتفسير المطكؿ لآليات، أك التعميؿ النحكم ليا؛ كربما يرجع ذلؾ إلى سعة أفؽ أكلئؾ 

 ة؛ لما ليا مف سندأف تمؾ القراءات قد فرضت نفسيا عمى البحث العممي بقك  العمماء، أكٍ 
 

                                                           
 .350 -340و الببلغي لمقراءات، أحمد محمد سعد، التكجي (1)
 .22، 1992تقريب النشر البف الجزرم، تح: إبراىيـ عكض، دار الحديث، القاىرة،  (2)
، 1ط غريب لمطباعة كالتكزيع، القاىرة،عبد القادر حسيف، دار لمدكتكر أثر النحاة في البحث الببلغي،  (3)

1998 ،5. 
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 –كمف كتب التفسير التي أثرت القراءات فييا صمى اهلل عميو كسمـ،  -متصؿ بالنبي الكريـ  
 بشكؿ جمي ككاضح:

 .(ىػ207 ت) اءالفرَّ  الديممي منظكر بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكريا ألبيالقرآف  معاني .1
 .(ىػ209 ت) صرمالب التيمى المثنى بف معمر عبيدة ألبي القرآف مجاز .2
 يمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أب، لجامع البياف في تأكيؿ القرآف. 3

 .ىػ(310 تجعفر الطبرم )
عرابو. 4  .ىػ(311تإسحاؽ الزجاج )ي براىيـ بف السرم بف سيؿ، أبإل ،معاني القرآف كا 
 الزمخشرم أحمد، بف كعمر  بف محمكد القاسـ يب، ألالتنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ. 5

 .(ىػ538 ت) اهلل جار
 .(ىػ1250) اليمني الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد، لالقدير فتح. 6
"، المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير" كالتنكير التحرير. 7
 .(ىػ1393) التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمدل

العديد مف  اتعنى باالحتجاج الكاضح بالقراءات، كالذم أفاض فييكما ظيرت عدة مؤلفات 
 ال الحصر:المثاؿ عمى سبيؿ  –العمماء، كمف ذلؾ 

، كقد ذكر فيو عدة لصاحبنا اليماـ أبي عمي الفارسي كتاب الحجة لمقراء السبعة . أ
 لحذؼ، إلخ.مصطمحات ببلغية مثؿ: االستعارة، كالمشاكمة، كالمجاز كا

، كالذم ( ق392كاإليضاح عنيا البف جني )تكتاب المحتسب في تبييف شكاذ القراءات  . ب
 كاف يحتج لمقراءات كيبيف كجكه التغاير المعنكم ليا.

ق(، كالذم سمؾ مسمؾ سمفو، إال أنو كاف يميؿ 402حجة القراءات البف زنجمة )ت . ت
 لبلختصار ال التطكيؿ.

ؤلفات التي تعني بتفسير الغريب مف ألفاظ القرآف الكريـ. ككذلؾ كقد ظيرت العديد مف الم 
 .فصاحتوبياف إعجازه، ك 
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مف العمماء النابغيف  ان نستعرض بعضسأثر القراءات في البحث الببلغي،  عند تكضيح :ثانيان 

 :الذيف كانت ليـ صكلة كجكلة في ىذا المكف، كأكؿ ما نستعرض
المتفحص في كتابو بعض القضايا الببلغية إف لـ يضع ليا بلحظ يي (:هـ481سيبكيو ) .4

: "كمما جاء عمى اتساع رحص الال المثاؿأكرد مثاليف عمى سبيؿ  مصطمحان خاصان لكؿ منيما،
كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى الًَّتي كينَّا ًفييىا كىاٍلًعيرى الًَّتي أىٍقبىٍمنىا ًفييىا :الكبلـ كاالختصار قكلو تعالى

 إنما، (1)
 (2)يريد أىؿ القرية فاختصر، كعمؿ الفعؿ في القرية كما كاف عامبلن في األىؿ لك كاف ىا ىنا"

"، كقاؿ: "كانتفاع اآلخر مف األكؿ  اكذلؾ فإنو قد أكرد في كتابو بابن  "سمَّاه اشتراؾ الفعؿ في أفَّ
أف تأتني  الذم عمؿ فيو أف بالحركؼ فالحركؼ التي تشرؾ الكاك، الفاء، كأك، ذلؾ قكلؾ أريد

ثـ تحدثني كأف تفعؿ ذلؾ كنحسف، ... كيجكز الرفض في جميع ىذه الحركؼ التي تشرؾ 
ـى كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ عمى ىذا المثاؿ، كقاؿ عز كجؿ:  ٍك مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي اٍلًكتىابى كىاٍلحي

ثـ قاؿ سبحانو.. كال يأمركـ فجاءت منقطعة  (3)وً يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكا ًعبىادنا ًلي ًمٍف ديكًف المَّ 
 فٍ أى  ـٍ كي رى مي أٍ يى  فٍ أى  رو شى بى لً  افى ا كى مى كال يأمىرىكـ كقد نصبيا بعضيـ عمى قكلو: "كى  :عف األكؿ ألنو أراد

فإف سيبكيو في "في الكتاب يذكر في أثناء الكبلـ عمى بعض قكاعد االعراب، شيئان ، (4)كا"ذي خً تَّ تى 
مف يتصفح كتاب " فكاف مف الطبيعي أف: (5)راكيب ككجو الدقة في استعماليا"مف إيراد الت

سيبكيو تجده ينص في مكاضع عدة عمى العديد مف النكاحي الببلغية، كعمى ضركرة الحذؼ 
كالسعة، كيبيف لنا سيبكيو أف  ،كاإليجاز ،ألسباب نراىا تدخؿ في فف الببلغة مثؿ التخفيؼ

ر حذؼ، كحددتو مف غير مكضع، كلغتيا تشيد بذلؾ.. كيذكالعرب قد جرت عادتيا عمى ال
نما يككف إذا كاف المخاطب عالمن ك  ،حيث أردنا الحذؼ اسيبكيو أف الحذؼ ال يككف مطمقن  و ب اا 
 .(6)في فيـ المحذكؼ" عفيعمد المتكمـ عمى بديية السام

اءِ) .3
 
بحت، راح  مف المعمكـ أف كتاب معاني القرآف لمفراء ىك كتاب نحكمِ:هـ(317ِانفش

عند إنعاـ النظر في الكتاب كالتمحيص إنو رسي ليا، إال فيو مؤلفو يقعد القكاعد النحكية ك يي 
فيو تجد أف الكتاب يحتكم العديد مف النكاحي الببلغية "كالميـ عندنا أف الفراء قد تطرؽ مف 

اآلخر في خبلؿ تفسيره إلى كثير مف المباحث الببلغية التي يدخؿ بعضيا في عمـ البياف، ك 
                                                           

 .82يكسؼ سكرة  (1)
 .1/212. 1988، 3ب لسيبكيو، تح: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، طالكتا (2)
 .79آؿ عمراف سكرة  (3)
 .3/52الكتاب، سيبكيو،  (4)
 .10، 1950، 1تاريخ عمـك الببلغة كالتعريؼ برجاليا، أحمد المراغي، مطبعة بابي الحمبي، مصر، ط (5)
 ، بتصرؼ.71 -70انظر: أثر النحاة في البحث الببلغي،  (6)
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تىـى يقكؿ في اإلضمار عند قكلو تعالى:  كمثبلن ، (1)البديع" مىى المَّوي  خى مىى قيميكًبًيـٍ  عى  سىٍمًعًيـٍ  كىعى
مىى ارًًىـٍ  كىعى ًغشىاكىةه  أىٍبصى

 "ةي اكى شى الغى "، كرفعت "ـٍ يً عً مٍ ى سى مى عى كى "القطع بمعنى الختـ عند قكلو: " (2)
يمكف القكؿ " ،وت، كبعد ذلؾ المثاؿ الذم أكرد(3)"ابن كاصبعمى كلك نصبتيا بإضمار كجعؿ لكاف 

كخركجو عف  ،كاالستفياـ ،كالتقديـ كالتأخير ،كالزيادة ،الحذؼ :بأنو قد طرؽ أبكابان ببلغية مثؿ
كالتمييز عف الماضي  ،كالتكرار ،كااللتفات ،كالمجاز العقمي ،أصؿ كضعو مف الفصؿ كالكصؿ

كالتمثيؿ، كالمجاز  ،التشبيو :ض أللكاف مف البياف مثؿكالقمب، كما تعر  ،بالمضارع أك العكس
 ،التكجيو :كالتعريض، كلبعض المحسنات البديعية مثؿ ،كالكناية ،كاالستعارة ،بالحذؼ
كالفكاصؿ القرآنية... كالفراء في كثير مف ىذه األبكاب كاف صاحب شخصية  ،كالمشاكمة

 اٍلعىاًجمىةى  تيًحبُّكفى  بىؿٍ  كىالَّ ككذلؾ في قكلو:  ،(4)مستقمة أك أصالة فنية في تناكلو لمسائؿ الببلغة"
كفى  تىذىري اآٍلًخرىةى  كى

 "كفى ري ذى تى كى  كفى بُّ حي تي  ؿٍ بى " –رضي اهلل عنو  -، ركيت عف عمي بف أبي طالب (5)
ؿ عمييـ أحيانان، بالياء، كالقرآف يأتي عمى أف يخاطب المينىزَّ  "كفى بُّ حً يي  ؿٍ بى " :بالتاء، كقرأ ابف كثير

تَّىعمكف كالغيب كقكلو: يج ٍيفى  اٍلفيٍمؾً  ًفي كيٍنتيـٍ  ًإذىا حى رى جى طىيّْبىةو  ًبًريحو  ًبًيـٍ  كى
(6).ِ

لو  ،مف المعركؼ أف أبا عبيدة عالـ لغكم كبير ىػ(: 319أبك عبيدة مٍعمىر بف المثنى ).3
لدرس أثر كبير في الدراسات الببلغية، بؿ إف كتابو يحمؿ اسـ المجاز الذم لو داللة في ا

كميما كاف األمر فإف أبا عبيدة يستعمؿ فى تفسيره لآليات كسبب تسميتو بالمجاز:"  الببلغي.
تأكيمو " ، ك"تقديره" ك غريبو،" ، ك"معناه كذا" ، ك"تفسيره كذا" ، ك"مجازه كذا" ىذه الكممات:

التي عنده عبارة عف الطرؽ  "المجاز" عمى أف معانييا كاحدة أك تكاد، كمعنى ىذا أف كممة
 "المجاز" الحاؿ مف المعنى الذم حدده عمماء الببلغة لكممةأعـ تعبيراتو،  فييسمكيا القرآف 

استخداـ كممة المجاز  فيبأبى عبيدة  "مشكؿ القرآف"كتابو  في، كلعؿ قتيبة قد تأثر فيما بعد
 .(7)"بيذا المعنى العاـ

                                                           
 .136أثر النحاة في البحث الببلغي، د. عبد القادر حسيف،  (1)
 . 7سكرة البقرة  (2)
عرابو  (3)  .1/13معاني القرآف كا 
 .170 -169أثر النحاة في البحث الببلغي، د. عبد القادر حسيف،  (4)
 .21 -20سكرة القيامة  (5)
 .22يكنس  سكرة  (6)
ىػ(، مف مقدمة المحقؽ، تح: محمد فكاد 209معمر بف المثنى التيمى البصرم )تمجاز القرآف، أبك عبيدة  (7)

 .19 -18ىػػ، 1381، 1سزگيف، مكتبة الخانجى، القاىرة، ط
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 الفصؿ الثالث: 

 
 المعانيلمقراءات القرآنية كعمـ  التكجيو البالغي

 الخبر

 اإلنشاء

 اإلنشاء غير الطمبي

 اإلسناد الطمبي

 التقديـ كالتأخير

 االلتفات

 التغميب

 القصر

 اإليجاز كاإلطناب

 الفصؿ كالكصؿ
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 عمـ المعاني:

ىك "أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا كيفية مطابقة الكبلـ بمقتضى الحاؿ بحيث يككف كفؽ الغرض 
حاؿ أف:" يككف المفظ مطابقان ألحكاؿ المخاطب فقد يككف ، كمعنى مطابقة ال(1)الذم سيؽ لو"

خالي الذىف عمى المكضكع بكميتو كقد يككف شاكان في ىذا المكضكع، كقد يككف منكران لو 
تمامان، ككؿ حالة مف ىذه األحكاؿ تقتضي طريقة معينة مف التعبير تنطبؽ عمى حالة 

 .(2)المخاطب"

أف نفيـ القرآف الكريـ كنتدبره أكالن، فكثير مف كمف خبلؿ ىذا العمـ العظيـ يمكف لنا 
المكاضع في القرآف الكريـ كاف ليا حظ مف التعريؼ كالتنكير، كاإليجاز، كاإلطناب، كااللتفات، 
كاالعتراض، كىذه التعميبلت الببلغية ما كانت إال لتدلؿ عمى اإلعجاز الببلغي الراقي؛ كقد 

يكثركف لحاجة ببلغية مف كبلميـ تقديران لمنظـ كالسبؾ كرد أف كثيران مف العرب كانكا يقممكف ك 
"فالنظـ إذف البد لو مف أمريف اثنيف: المعنى الذم نريد التحدث عنو، ثـ المفظ الذم يعبر بو 
عف ىذا المعنى، فإذا اختمؼ المعنى الذم نريد التعبير عنو فبلبد أف يختمؼ المفظ حتى إف 

ـ "ليس إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ ، كاعمـ أف النظ(3)كانت مادتو كاحدة"
النحك كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو، كتحفظ الرسكـ التي رسمت لؾ، فبل تخؿ بشيء منيا، 
فتنظر في الخبر في الكجكه التي تراىا في قكلؾ زيد منطمؽ كزيد ينطمؽ، كينطمؽ زيد، كمنطمؽ 

 .(4)، كزيد ىك منطمؽ"المنطمؽ  زيد، كزيد منطمؽ، كالمنطمؽ زيد، كزيد ىك

 

 

 

 

                                                           
جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ألحمد الياشمي، دار ابف خمدكف، اإلسكندرية، د.ط، د.ت،  (1)

37. 
 . 79، 1984، 2يف، عالـ الكتب، بيركت، طفف الببلغة، د. عبد القادر حس (2)
 .85، 1997، 7الببلغة فنكنيا كأفنانيا، د. فضؿ عباس، دار الفرقاف، إربد، ط (3)
 .46تاريخ عمـك الببلغة كالتعريؼ برجاليا، ألحمد المراغي، (4)
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  الخبر لغة:
ىك النبأ، ما أتاؾ نبأ عمف تستخبر، كىك النبأ، كالجمع أخبار، كاستخبره سألو عف 

 .(1)الخبر، كطمب أف يخبره"

أك التكذيب ككقكليـ ىذا الكبلـ  ،لصدؽ كالكذباحتمؿ ذم يىك "الكبلـ ال :الخبر اصطالحان 
 .(2)ر مف األمكر نفيان أك إثباتان"المفيد بإضافة أمر مف األمكر عمى أم

، أم "بقطع النظر كالذم ينطؽ بالخبر (3)"فالخبر ىك ما احتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو"      
سكاء كاف مقطكعان بصدقو أك كذبو، كبقطع النظر عف البديييات كالسماء فكقنا أك األرض 

ذات الكبلـ نفسو كلكؿ خبر  تحتنا، فيذا مما ال يشؾ أحد في صدقيا لكنيا نعتبرىا خبران إلى
 نتمفظ بو نسبتاف:

 نسبة تفيـ مف الخبر كيدؿ عميو الكبلـ، كتسمى النسبة الكبلمية. .1
 .(4)نسبة تعرؼ مف الكاقع كتسمى النسبة الخارجية" .2

 : كلو فائدتاف أساسيتاف

: ك" مرجع ككف الخبر مفيدان لممخاطب عمى استفادة المخاطب منو ذلؾ الحكـ فائدة الخبر .1
 .(5)مى ذلؾ فائدة الخبر"كيس
: "كىي إفادة المخاطب بأف المتكمـ عالـ بالحكـ كالمخاطب في ىذه الحالة لـ الـز الفائدة .2

يعرؼ خبران كاف يجيمو، كقكلؾ لمف فاز بالجائزة، لقد فزت بالجائزة فالغرض مف ىذا الخبر أف 
أشعر المخاطب أني عالـه بو"
(6). 

                                                           
(1)  ،) بىرى  .4/227لساف العرب، ابف منظكر، )خى
ىػػ(، تعميؽ: نعيـ زرزكر، دار الكتب 626ي الخكارزمي )ت مفتاح العمـك ليكسؼ بف أبي بكر السكاك (2)

 .146، 1987ىػػػ، 1407، 2العممية، بيركت، لبناف، ط
 .45جكاىر الببلغة، الياشمي،  (3)
، 2009، 4مف ببلغة القرآف في عمـك المعاني كالبياف كالبديع، لمدكتكريف محمد كنعماف عمكاف، غزة، ط (4)

20. 
(5)  ،  .166مفتاح العمـك
 .21مف ببلغة القرآف  (6)
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 :ما يتعمؽ بالغرضيف األصمييف لمخبر

 الـز الفائدة: . أ
كا ًإفٍ  " اختمفكا في فتح األلؼ ككسرىا مف قكلو جؿ كعز: .1 ـي  فىقىدٍ  تىٍستىٍفًتحي اءىكي فٍ  اٍلفىٍتحي  جى  كىاً 

ٍيره  فىييكى  تىٍنتىييكا ـٍ  خى فٍ  لىكي لىفٍ  نىعيدٍ  تىعيكديكا كىاً  ـٍ  تيٍغًنيى  كى ٍنكي ـٍ  عى لىكٍ  شىٍيئنا ًفئىتيكي  مىعى  المَّوى  كىأىفَّ  كىثيرىتٍ  كى
 . (1")كأفَّ  اهللى  إفَّ  :قرئت (2) ميٍؤًمًنيفى الٍ 

" قاؿ أبك عمي: قكؿ مف كسر اليمزة أنو مقتطع مف قبمو، كيقكم ذلؾ أنيـ زعمكا أف    
. ك ذلؾ مف قكلو:" أنو مقتطع مف قبمو" بأنو "(4)كىاهللي مىعى الميٍؤًمًنيفٍ : (3)في حرؼ عبد اهلل

بلـ معمكـ لدل المخاطب ذلؾ ألف أبا جيؿ كسادة أفاد المخاطب أف الحكـ الذم تضمنو الك
نو قاؿ  قريش كانكا قد استفتحكا كطمبكا مف اهلل النصر كالتأييد؛ فقد" كاف المستفتح أبا جيؿ، كا 

: الميـ أينا كاف أقطع لمرحـ كأتانا بما لـ نعرؼ فأحنو الغداة، ككاف ذلؾ  حيف التقى بالقـك
ـٍ الفىٍتحي استفتاحو، فأنزؿ اهلل تعالى في ذلؾ:  اءىكي كا فىقىٍد جى كىأىفَّ إلى قكلو تعالى:  ًإفَّ تىٍستىٍفًتحي

 الـز الفائدة. :فيك عمى سبيؿ اإلخبار  "(5)اهللى مىعى الميٍؤًمًنيفٍ 

لىٍك كىثيرىتٍ فكجيو: " كمف فتحى  .2 ـٍ شىٍيئىان كى ـٍ ًفئىتيكي ٍنكي لىٍف تيٍغًنٍي عى كى
كألف اهلل مع المؤمنيف أم: ( 6)

تعالى، أنو ناصر المؤمنيف  -فإف التعميؿ مف قبؿ اهلل، (7)"تغني عنكـ فئتكـ شيئان  لذلؾ لف
 كمعيتو مبلزمة ليـ، فيك كناية عف صفة المعية التي تبلـز المؤمنيف في كؿ كقت كحيف.

بُّؾى  قىاؿى  كىذىًلؾى  قىاؿى  اختمفكا في قكلو عز كجؿ: " .3 مىيَّ  ىيكى  رى قىدٍ  ىىيّْفه  عى مىٍقتيؾى  كى لىـٍ  قىٍبؿي  ًمفٍ  خى  كى
مىٍقنىاؾى ك  ان شىٍيئ تىؾي  خى

مىٍقتيؾى ًمٍف قىٍبؿي "،  "حجة مف قاؿ:(8) قىٍد خى
بُّؾى ىيكى   :أف قبمو (9)  قىاؿى رى

                                                           
 .19سكرة  األنفاؿ  (1)
 .4/128الحجة لمفارسي  (2)
عبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب اليذلي، أبك عبد الرحمف: صحابي. مف أكابرىـ، فضبل كعقبل،  (3)

ر بقراءة كقربا مف رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمـ كىك مف أىؿ مكة، كمف السابقيف إلى اإلسبلـ، كأكؿ مف جي
 .4/137 تكفي سنة اثنتيف كثبلثيف لميجرة، انظر: األعبلـ القرآف بمكة. ككاف خادـ رسكؿ اهلل االميف،

 .4/128الحجة لمفارسي  (4) 
ىػػ(، 468أسباب النزكؿ ألبي الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )ت (5)

 .234ـ،  1992 -ىػ  1412، 2دماـ، طتح: عصاـ حميداف، دار اإلصبلح، ال
 .19سكرة األنفاؿ  (6)
 .4/128الحجة لمفارسي  (7)
 .9سكرة مريـ  (8)
 .9سكرة مريـ  (9)
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مىٍقتيؾى  قىٍد خى مىيَّ ىىًيفه كى بأف  -عميو السبلـ  -، كفيو أف الخبر ىنا قد كرد ألجؿ إفادة زكريا "(1)عى
يبعث إليو بغبلـ  اسمو يحيى كىك أمر عمى اهلل تعالى فيك خبر  اهلل خالقو كىك القادر عمى أف

 الـز الفائدة.

مىٍقنىاؾى كحجة مف قاؿ:  "  قىٍد خى كفيو  ،(2)"الجمع بعد لفظ اإلفراد ، أنو قد جاء لفظكى
ًإنَّا نيبىشّْريؾى ، فقد سبؽ بقكلو  تعالى: جمعإلى ال فرادالتفات مف اإل

كفيو العكدة إلى الجمع  (3) 
عمى سبيؿ االلتفات كىي الكجية الببلغية، ك في ذلؾ " قرأ الجميكر كقد خمقتؾ بتاء  "اؾى نى قٍ مى خى بً "

مىٍقنىاؾى  حمزة، كالكسائي، كخمؼ:  :المتكمـ، كقرأه قىٍد خى  . (4)بنكف العظمة" كى

 ب. فائدة الخبر: 
خراجيا مف قكلو تعالى: ٍدنىا مي "اختمفكا في إلحاؽ األلؼ كا  ٍذ كىاعى كسىى أىٍربىًعيفى كىاً 

لىٍيمىةن 
 .، كبدكف ألؼ(6)أم قرئت: كاعدنا باأللؼ" (5)

ٍدنىا" :يقكؿ أبك عمي: الحجة لمف قرأ " " أف يقكؿ: قد ثبت أف اهلل تعالى قد كاف منو كىاعى
 القراءة حسف يؤكد كمما... كذلؾ  كعد لمكسى كال يخمك مكسى مف أف يككف قد كاف منو كعد

. المٌص  كعاقبت النعؿ، كطارقت اهلل، عافاه: نحك الكاحد فعؿ  مف يجيء قد فاعؿ أفٌ  بكاعدنا،
ف ،الباب ىذا مف كاف مكسى مف يكف كلـ سبحانو، اهلل مف الكعد كاف فإف  مكسى مف كاف كا 

، كىك مف باب تقديـ المعرفة كالعمـ لممخاطب، ككذلؾ أال ترل (7)"فٍ يٍ مى اعً فى  مف الفعؿ كاف مكعد،
المكاعدة بيف اثنيف فإف كاف الكعد مف اهلل فيك مف باب اإلعظاـ لكميـ اهلل أفَّ المفاعمة فييا 

  .مكسى عميو السبلـ –كبياف لمكانة تعالى، أال ترل أف زيادة المبنى فييا زيادة لممعنى، 

 

                                                           
 .195 -5/149الحجة لمفارسي  (1)
 .5/195السابؽ  (2)
 .7سكرة  مريـ  (3)
 د مف تفسير الكتاب المجيد"التحرير كالتنكير التحرير كالتنكير "تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجدي (4)

ىػػ(، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 1393)تلمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي 
 .73، 1984، 1ط
 .51سكرة البقرة  (5)
 .2/56الحجة لمفارسي  (6)
 .2/66السابؽ  (7)
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ا كىعىدى اهللي الًَّذيفى آمىنيك  " يقكؿ أبك عمي : " كحجة مف قرأ ببل ألؼ قكلو:انى دٍ عى كى "كالحجة لمف قرأ 
ـٍ  اًت لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي اًلحى ًمميكا الصى ـٍ كىعى ًمٍنكي

اًت ك ،(1) اًلحى ًمميكا الصى ـٍ كىعى كىعىدى اهللي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
ـٍ  لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي

" دكف فاعؿ فكذلؾ المكضع  (2) فكؿ ىذا كعد مف اهلل لعباده، كىك عمى" فىعىؿى
شارة لما سيقع عظاـ ليذا الكعد كاإلكبار لو، اإل " يككفنىاكىعىدٍ كفي قراءةى "، (3)"المختمؼ فيو كا 

الخبر قد كرد أف كمف ناحية أخرل بعد ذلؾ مف أحداث غيبية تتعمؽ بمصير بني إسرائيؿ، 
 عبد القاىراإلماـ بمفظ الفعؿ لمداللة عمى التجدد ك االنطبلؽ حسب إيراد الفعمية عند 

 .الجرجاني
نيما تندباف لمدح عطاء اهلل تعالى لعباده أيف يرل كالمتأمؿ في اآليتيف السابقت 

المؤمنيف كالمكحديف، كىذه عمى القراءة بدكف ألؼ، فكذلؾ كاف الكعد مف اهلل تعالى بعظمتو 
 كىك إعظاـ لو كتشريؼ لمكانتو. -عميو السبلـ -لمنبي مكسى

 القسـ األكؿ: الخبر الجارم عمى مقتضى حاؿ المخاطب: ) أضرب الخبر(:

 .(4)فإف كاف المخاطب خالي الذىف مما ستقكلو، ألقينا عميو الخبر غير مؤكد"ائي: االبتد . أ

ثىابىةن ًلمنَّاًس كىأىٍمننا " اختمفكا في فتح الخاء ككسرىا مف قكلو عز كجؿ : .1 عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى كىاً 
مِّى ـى ميصى كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي

ذيكافقرئت "  (5)  .(6)"اتًَّخذيكاكى " "  اتَّخى

ذيكا" قاؿ أبك عمي : كجو قراءة مف قراءة مف قرأ " " أنو معطكؼ عمى ما أضيؼ إليو ، اتَّخى
ذيكا ا ذٍ ا ً كى نو "إإذ  "  كاذي خً اتَّ كى "  :" كمما يؤكد الفتح في الخاء أف الذم بعده خبر،  " كمف قرأ اتَّخى

 –اـ إبراىيـ مقتضى األمر باتخاذىـ مق ىكىك خركج الكبلـ إل (7)بالكسر فيذا تقديره" افعمكا"
ٍسمىاًعٍيؿى  كىك قكلو: ،مصمىن  -عميو السبلـ ـى كىاً  ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي ، كعمى قراءة الفتح،  (8) (9)كىعى

 كعدـ احتكاء الجممة عمى أم مؤكد.، ان ابتدائي ان خبر يككف 

 
                                                           

 .9المائدة  (1)
 .55النكر  (2)
 .2/67الحجة لمفارسي  (3)
 .129، 1992، 3غة االصطبلحية عبد العزيز قمقيمة، دار الفكر العربي، القاىرة، طالببل (4)
 .125سكرة البقرة  (5)
 .2/220الحجة لمفارسي  (6)
 .2/220السابؽ  (7)
 .125سكرة البقرة  (8)
 .2/220الحجة لمفارسي  (9)



57 
 

ذى  ذٍ كىا ً   : زَّ عى كى  ؿَّ " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكؿ جى .2  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًميثىاؽى  المَّوي  أىخى
رىاءى  فىنىبىذيكهي  تىٍكتيميكنىوي  كىالى  ًلمنَّاسً  لىتيبىيّْنينَّوي  ٍكا ظيييكرًًىـٍ  كى ننا ًبوً  كىاٍشتىرى كفى  مىا فىًبٍئسى  قىًميالن  ثىمى  (1) يىٍشتىري

يما، كقرأ الباقكف كحفص عف كأبك عمرك كعاصـ في ركاية أبي بكر بالياء فيفقرأ ابف كثير 
 ." لىتيبىيّْنينَّوي  كذلؾ في كممة:" ،(2)"عاصـ بالتاء فييما

ـٍ  " قاؿ أبك عمي: حجة مف قرأ بالتاء : ذى اهللي ًميىثىاؽى النًَّبٍيًيفى لىمىا آتىٍيتيكي ٍذ أىخى كىاً 
 (3) 

خذ الميثاؽ، . كمف قاؿ :" بالتاًء حكى المخاطبة التي كانت في كقت أ(4)"كاالتفاؽ عميو
كىك . (5)"صمى اهلل عميو كسمـ  -كالمعنى أف المَّو أخذ منيـ الميثاؽ ليبينف أمر نبكة النبي 
صمى اهلل عميو كسمـ كىك  –النبي  -عمى سبيؿ حكاية المخاطب ليـ أم عدـ كتـ أمر نبكة

 .ببلغية في ذلؾ أف الخبر ابتدائيه خطاب مباشر ليـ. كالكجية ال

أم الخطاب جاء  ،(6)"اء أف الكبلـ حمؿ عمى الغيبة ألنيـ غيب" كحجة مف قرأ بالي
 ليـ عمى الغيب.

ـى  مىفٍ  قيؿٍ  "اختمفكا في رفع التاء كنصبيا مف قكلو:  .4 رَّ  ًلًعبىاًدهً  أىٍخرىجى  الًَّتي المَّوً  ًزينىةى  حى
ٍزؽً  ًمفى  كىالطَّيّْبىاتً  يىاةً  ًفي آمىنيكا ًلمًَّذيفى  ًىيى  قيؿٍ  الرّْ ةن  يىاالدُّنٍ  اٍلحى اًلصى ، فقرأ (7) اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  خى
 .(8)"نصبان  "خالصةن " :رفعان، كقرأ الباقكف "خالصةه " :نافع كحده

"فأما قكلو خالصةه فمف رفعو جعمو خبر المبتدأ الذم ىك ىي، كيككف الذيف آمنكا تثبيتان 
 .(9)لمخمكص كال شيء فيو عمى ىذا"

الذم يعكد عمى زينة اهلل كالطيبات مف  فجاء ذكر خالصةن بالرفع عمى أنيا خبر
الرزؽ، كفيو مف فائدة الخبر الخمكص ليـ، كامتبلكيـ إياىا، كذلؾ عمى سبيؿ الكعد مف اهلل 

 الكىاب، لمعباد في اآلخرة.
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نيكا""كمف نصب خالصةن كاف حاالن مما في قكلو:   يعكد إلى المبتدأ  ان أال ترل فيو ذكر  "لمًذٍيفى آمى
لصةن حاؿ عف ذلؾ الذكر كالعامؿ في الحاؿ ما في البلـ مف معنى الفعؿ الذم ىك ىي، فخا

كىي متعمقة بالمحذكؼ،  كفيو الذكر الذم يعكد في المحذكؼ، ك لك  ذكر كلـ  يحذؼ كليس 
 .(1)متعمقان بالخمكص كما تعمؽ بو في قكؿ مف رفع"

الزينة كالطيبات  كيـك اآلخر كالتقدير يمتمؾ المؤمنكف مف ،في الدنيا ممؾ ليـتي  أم ىي
يعكد عميو  ،مف الرزؽ في الدنيا كاآلخرة، كالذكر عائد مف الخالصة التي ىي حاؿ منصكب

نيكافي البلـ في قكلو تعالى:   .قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذٍيفى آمى
ألف المخاطب خالي  ،مف أضرب الخبر في القراءتيفالذم ىك الخبر االبتدائي كفيو 

 فيك ليس متردد كال منكر لو. (2)"رالذىف كالحكـ الذم تضمنو الخب
ألف اهلل تعالى قد أخذ  ؛كفي القراءتيف التفات، مف التعبير عف الماضي بمفظ المستقبؿ

 عنيـ العيد كالميثاؽ قديمان، كأف يبينكه يظير في المستقبؿ فعبر عف لفظ الماضي بالمستقبؿ.

فٍ  " اختمفكا في األلؼ ككسرىا مف قكلو جؿ كعز:  .5 ـٍ  كانىكىثي  كىاً  ٍيًدًىـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  أىٍيمىانىيي  عى
طىعىنيكا ـٍ  ًفي كى ـٍ  اٍلكيٍفرً  أىًئمَّةى  فىقىاًتميكا ًديًنكي ـٍ  أىٍيمىافى  الى  ًإنَّيي ـٍ  لىيي ـٍ الى : قرئت (3) يىٍنتىييكفى  لىعىمَّيي ًإنَّيي
ـٍ الى ًإٍيمىافى كى  أىٍيمىافى   ."(4)ًإنَّيي

ًإالَّ الًذٍيفى عىاىىٍدتيـٍ ليـ ففتح أف يقكؿ قد قاؿ:  "أىٍيمىافى  الى "" قاؿ أبك عمي: حجة مف قاؿ:   
(5)، 

 . (6)"كالمعاىدة يقع فييا أيمافه فإذا كيقكم ذلؾ أفَّ المتقدـ ذكره، إنما ىك أيمافه ذكركىا

كأيماف الكفار ال قيمة ليا إذ إنيـ ال يكفكنيا، فيك كناية عف صفة النكث كخيانة 
 الميثاؽ.

ـٍ الى ًإٍيمىافى  ""ككجو قراءة  " أف يجعمو مصدران مف آمنتو إيمانان، يريد بو خبلؼ ًإنَّيي
التخكيؼ كال يريد بو مصدرى آمىفى الذم ىك صدَّؽ، ألف المشركيف ال يقركف ك ال يؤمنكف إال 

 .(7)أٍف يسممكا"
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 األمف الذم خبلفو التخكيؼ كالترىيب، فيككف النفي ىينا عف تمبسيـ بالخكؼ كأيماف مصدره 
الى ًإٍيمىافى كالجبف خبلؼ الطمأنينة كالراحة. كيقكم ذلؾ ما ذىب إليو الشككاني بقكلو: "كتقرأ " 

ـٍ  ـٍ " فمف قرأ: لىيي بالفتح فقد كصفيـ بالنكث في العيد، كىك أجكدي القراءىتيف، كمف  الى أىٍيمىافى لىيي
كيجكز اف يككف نفى عنيـ اإليماف قرأ " ال إيمىافى ليـ " فقد كصفيـ بالردًة، أم ال ًإٍسبلـى لىيـ، 

ـى ًلفبلف. كيجكز أف يككف ال أيماف ليـ إذا كنتـ أنتـ  ألنيـ لـ يؤمنكا، كما تقكؿ: ال عم
آمنتمكىـ، فنقضكا ىـ عىيدكيـ، فقد بطؿ األماف الذم أعطيتمكىـ، أم ال أيماف ليـ: عمى" 

 .(1)آمنت إيمانان عمى المصدر"

ا"اختمفكا في قكلو تعالى:  .6 مى ًنٍيفو  كى مىى الغىٍيًب ًبضى ىيكى عى
ًنٍيفو ، قرئت:" (2) " " كًبضى  ،(3)ًبظىًنٍيفو

كفيو كناية عف  ، (4)قاؿ أبك عمي: "معنى بظنيف أم بمتيـ كىك مف ظننت التي بمعنى اتيمت"
صفة البراء مف العيب المادم باتيامو بالخيانة أك الزيؼ، فإف مشركي قريش كانكا يمقبكنو 

إال أنيـ قد اتيمكه كحممكه مف األلفاظ ما حممكه فجاء القرآف الكريـ مدافعان  بالصادؽ المصدكؽ،
 عنو حاميان لو مف كؿ لساف سميط.

نً " :"كمف قاؿ نىٍنتي أضف كالمعنى أنو يخبر بالغيب  " فيك مف البخؿ، ٍيفو ًبضى قالكا: ضى
 .(5)"فيبثو كال يكتمو كما يمتنع الكاىف مف إعبلـ ذلؾ حتى يأخذ عميو حمكانان 

يو صمى اهلل عم -أيضان ىذه صفة أخرل مف صفات الكماؿ البشرم لمنبي الكريـ  
تبميغ ديف  ف صفات النبكة األكلى، ألف األصؿفما كاف لو أف يخفي أمران أك سران، كىي م كسمـ،

اهلل لمناس كافة، كىي مف باب الكناية عف إببلغو بكؿ ما يحممو مف رسالة، كاقرأ إف شئت 
ًتٍيفى قكلو تعالى:  ٍذنىا ًمٍنوي ًباليىًمٍيًف ثيـى لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي الكى ىخى مىٍينىا بىٍعضى األىقىاًكٍيؿى ألى ؿى عى لىٍك تىقىكَّ كى

(6)، 
فيذا حاؿ بعض التقكؿ، فكيؼ بحالو لك أخفى شيئان مف عمـ اهلل تعالى ؟! لكنيا رسالة اهلل في 

مىى اخمقو كأمره ألنبيائو، "كقكلو:  مىا ىيكى عى ًنٍيفو كى اختمفت القٌراء في قراءة ذلؾ،  لغىٍيًب ًبضى
ًنٍيفو  :فقرأتو عامة قٌراء المدينة كالككفة بالضاد، بمعنى أنو غير بخيؿ عمييـ بتعميميـ ما  ًبضى
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عمَّمو اهلل، كأنزؿ إليو مف كتابو. ك" قرأ ذلؾ بعض المكييف كبعض البصرييف كبعض الككفييف 
 ًبظىًنٍيفو (1)و غير متيـ فيما يخبرىـ عف اهلل مف األنباء"بالظاء، بمعنى أن . 

مىا ىيكى أم رسكؿي اهلل  مىى الغيب عمى ما  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كيؤكد ذلؾ:" كى عى
ري في التبميغ  ًنيفو أم ببخيؿ بالكىٍحي كال ييقصٍّ يخبريه مف الكىٍحي إليًو كغيًره مف الغيكًب ًبضى

 . (2)"كىي التيمةي  ،الظنة كالتعميـً ك قرئ بظنيفو أم بمتيـو مف

أيضان:" الكحى بمتيـ بؿ ىك صادؽ في خبره، كيؤيد ىذا المعنى قراءة بظنيف، كقيؿ: ك 
 .(3)"ا في تبميغ الكحىكما ىك عمى الغيب ببخيؿ، فميس مقصرن 

ذىا أىرىٍدنىا أىٍف نيٍيًمؾى قىٍريىةن أىمىٍرنىا ميٍترىًفييىا فىفىسىقيك اختمفكا في قكلو تعالى:  .7 مىٍييىا كىاً  ؽَّ عى ا ًفييىا فىحى
اٍلقىٍكؿي فىدىمٍَّرنىاىىا تىٍدًميرنا

ٍرنىا، قرئت "(4)  .(5)"نىارٍ أىمَّ " ك "أىمى

مف األمر أك مف  "انى مٍ عى فى "، مف أف يككف العيف خفؼفمف  "نىارٍ أىمى " : يخمك قكلوقاؿ أبك عمي:" ال
مف األمر  "انى رٍ مى أى "ينبغي أف يجعؿ "فإنو  كفيو اإلخبار عف أمر المترفيف ،(6)"كأمرتيـ أمر القكـ

بكفيـ عف غييـ  (7)"كيككف المعنى أمرناىـ بالطاعة فعصكا كفسقكا ،الذم ىك خبلؼ النيي
عف  ند البعدفعؿ المترفيف ع ، كالسياؽ القرآني التالي يكضح ما سيترتب عمىكتقميؿ أمرىـ 
ؽَّ : لميف في قكلو تعالىامنيج رب الع مىٍييىا اٍلقىٍكؿي فىدىمٍَّرنىاىىا تىٍدًميرنا فىفىسىقيكا ًفييىا فىحى  .عى

، إذا كثركا، كآمرىـ اهلل،  "ايى يٍ فً رى تٍ ا مي نى رٍ آمى "كمف قاؿ: "      فإنو يككف: أفعمنا، مف أمر القـك
 .(8)"ذلؾ قكليـ: سارت الدابة كسٌيرتيا، كنظير "أٌمرنا"أكثرىـ. كذلؾ إف ضاعؼ فقاؿ:  أم:
ديف ربيـ، كفي ذلؾ  ر أكلئؾ األمراء الذيف يترفكف كيبعدكف عفاإلخبار عف تكثي فيو كذلؾف

ٍرنىا" :قرأمف " يقكؿ الزجاج:  :مترفييا عمى تقدير "انى رٍ آمى " :مخففىةن عمى تقدير فعمنا، كتقرأ "أمى
 :المعنىكيككف بتشديد الميـ، فأما مف قرأ بالتخفيؼ فيك مف األمر،  - "أمٍَّرنا" :أفعمنا كيقرأ
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:" الحؽ تبارؾ كتعالى في  -رحمو اهلل –، يقكؿ العبلمة الشعراكم (1)"عة ففسقكاأمرناىـ بالطا
 ى؛ ألنو سبحانو حينما يرسؿ رسكالن ىذه اآلية يعطينا مثاالن لعاقبة الخركج عف منيج اهلل تعال

ٍمقو، فبل عيٍذرى لمخارجيف عنو؛ ألنو منيج مف الخالؽ الرازؽ المنعـ، الذم  لييبمٍّغ منيجو إلى خى
ككيؼ يتقمب اإلنساف في نعمة ربو ثـ يعصيو؟ إنو رىدٌّ غير الئؽ  ،تحؽ منا الطاعة كاالنقياديس

نكار لممعركؼ الذم يسكقو إليؾ ليؿ نيار، بؿ في كؿ نىفىسو مف أنفاسؾ ، كفي (2)"لمجميؿ، كا 
ليس بمتردد كال القراءتيف خبر ابتدائي؛ ال تشتمؿ اآلية عمى أم مف المؤكدات، فالمخاطب 

  لمخبر. منكر

: "ىك الخبر الذم يككف المخاطب شاكان في الحكـ، كال يعرؼ مدل صحتو، فيحسف الطمبي .ب
عندئذ أف نؤكد لو الكبلـ بمؤكد كاحد لنزيؿ منو الشؾ كنمحك التردد، كيتمكف الخبر مف 

 .(3)نفسو"
اءى  كالخبر في قكلو:  ستفياـفي اال "اختمفكا .1 جى رىةي  كى ىٍجرنا لىنىا فَّ إً  قىاليكا ًفٍرعىٍكفى  السَّحى  كينَّا ًإفٍ  ألى

لنا   أئفَّ . كقرئت: .. " مكسكرة  األلؼ عمى الخبرًإفَّ لىنىا أىٍجرىان ، فقرئت: "(4) اٍلغىاًلًبيفى  نىٍحفي 
 .(5)" ألجران 

ألنيـ يستعممكف عمى األجر كليس  ،"قاؿ أبك عمي: االستفياـ أشبو في ىذا المكضع
 .(6)"يقطعكف عمى أف ليـ األجر

يفيد التصكير كالتصديؽ. كذلؾ فإف قرئت بدكف األلؼ  إلى مااالستفياـ  ككفيفقد 
كد بمؤكد كاحد، فيـ عمى عمـ بجزالة العطاء ليـ إال فيي تحمؿ عمى الخبر الطمبي الذم أي 

أنيـ متشكككف في ذلؾ قميبلن، كمف جية أخرل فإف الخطاب يكضح أنيـ في ثقة عالية لذلؾ، 
ببطبلف كيدىـ كسحرىـ، أسممكا كدخؿ اإلسبلـ   -عميو السبلـ -إال أنيـ حيف ىزميـ مكسى

قمكبيـ، فتعرضكا لمقتؿ كالتنكيؿ فكانكا أكؿ النيار كفار فجرة كآخره شيداء بررة، كالقراءة عمى 
 اليمزة عمى الخبر. 
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كا الًَّذيفى  يىٍحسىبىفَّ  كىالى  " قاؿ ككميـ قرأ:  .2 ـٍ  سىبىقيكا كىفىري كفى  الى  ًإنَّيي بكسر األلؼ إال  (1) ييٍعًجزي
كفٍ  ابف عامر فإنو قرأ: ـٍ الى ييٍعًجزي  .(2)بفتح األلؼ" أىنَّيي

كألنيـ ال يعجزكف ال يفكتكف كمثؿ  ":فاتكا" :قاؿ الفارسي" قاؿ أبك عبيدة: سبقكا معناىا
ًسبى الًذٍيفى يىٍعمىميكفى السىيّْئىاًت أىٍف يىسٍ ما فسره أبك عبيدة "بفاتكا" قكلو: ـٍ حى ًبقيكنىا سىاءى مىا أى

يىٍحكيميكٍف 
ككما أفَّ ما بعد ىذه اآلية مف قكلو ساء ما يحكمكف منقطعة مف الجممة التي  (3)

سىاءى مىا " :مكسكرة عمى أنيا استئناؼ كبلـ، كما قاؿ "فَّ أى "قبميا، كذلؾ يككف ما بعد ىذه فتككف 
ف عمى الخبر الطمبي المؤكد بمؤكد كذلؾ. أم قطعيا عف الجممة السابقة ليا فتكك  (4)"يىٍحكيميكفٍ 
 ".ـٍ يي نَّ إً "كاحد في 

يـ ال تحسبنَّ  :أنو جعمو متعمقان بالجممة األكلى فيككف التقدير  -" ككجو قكؿ ابف عامر
ٍكفى عمى كفرىـ  .(5)"سبقكا ألنيـ ال يفكتكف فيـ ييٍجزى

لمعنى، ألف الجممة الثانية فجاءت "أف" لمدرج كالزيادة مبيٍّنىة في المعنى ألنو إف زاد المبنى زاد ا
 مفسرة لؤلكلى كمبينة ليا.

لىقىدٍ  "اختمفكا في قكلو تعالى:  .3 ٍمنىا كى ا أىٍرسى ـٍ  ًإنّْي قىٍكًموً  ًإلىى نيكحن فقرئت:   (6) ميًبيفه  نىًذيره  لىكي
 .(7)ًإنّْي كىأىنٍّْي ""

كفيو إيجاز  "كجو مف فتح أنيـ يحممكنيا عمى "مف أرسمنا" أم أرسمنا بأني لكـ  نذير،  
أنو حممو عمى القكؿ  "ينّْ إً "بحذؼ حرؼ الجر كذلؾ جريان عمى الكصؿ كمف قرأ عمى الكسر 

كالجممة بعده  ""قاؿكفيو إيجاز بحذؼ عبارة  (8)"ألنو مما قد أضمر كثيران في القرآف ؛المضمر
 إني لكـ في محؿ نصب مقكؿ القكؿ. 
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 .(1)اج أف يؤكد بأكثر مف مؤكد""الخبر الذم ينكره المخاطب كيحتىك  اإلنكارم: .ج
ؿى  َـّ ثي  : كعزَّ  " كاختمفكا في رفع البلـ كنصبيا مف قكلو جؿَّ  .1 ـٍ  أىٍنزى مىٍيكي ْـّ  بىٍعدً  ًمفٍ  عى نىةن  اٍلغى  أىمى

ـٍ  طىاًئفىةن  يىٍغشىى نيعىاسنا طىاًئفىةه  ًمٍنكي ـٍ  قىدٍ  كى ـٍ  أىىىمٍَّتيي ٍيرى  ًبالمَّوً  يىظينُّكفى  أىٍنفيسييي ؽّْ  غى اًىًميَّةً  ظىفَّ  اٍلحى  اٍلجى
كمو بالنصب كبرفع البلـ" كقرأ  (2) ًلمَّوً  كيمَّوي  اأٍلىٍمرى  ًإفَّ  قيؿٍ  شىٍيءو  ًمفٍ  اأٍلىٍمرً  ًمفى  لىنىا ىىؿٍ  يىقيكليكفى 

مف نصب :أف كمو بمنزلة أجمعيف : حجة بك عميأقاؿ  قيٍؿ ًإفَّ األىٍمرى كيمىوي ًلمىوى  : أبك عمرك
 .(3")كالعمـك فاجتمع في أنو لئلحاطة

" بالنصب ىي تككيد لؤلمر، كىك "عمى سبيؿ الخبر اإلنكارم وي مَّ كي كيراد بذلؾ أف " 
أم قؿ يا محمد :" إف الغمبةى باآلخرة هلل تعالى كألكليائو  (4")الذم يحتاج ألكثر مف مؤكد ليثبتو

رى كما جرل في سابؽ فإف حزبى اهلل ىـ الغالبكف أك إف التدبيرى كمَّو هلل فإنو تعالى قد دبر األم
 .(5)قضاًئو فبل مردَّ لو"
ف كاف في أكثر األمر  كحجة مف رفع : " كحجة أبي عمرك في رفعو " كمو" كابتدائو بو أنو كا 

 .(6")بمنزلة أجمعيف بعمكميا
في محؿ رفع خبر ًإفَّ "فإف  ،أم جعمكا " كؿ "عمى أنو مبتدأ كخبره "هلل" كجممة كمو هلل 

مى المؤكد إف كأف جممة كمو هلل خبر تحمؿ تأكيد السـ ًإفَّ مف خبلؿ كانت الجممة تحتكم ع
، التي ىي أيضان تحمؿ نفس المؤكدات عمى سبيؿ الخبر (7)" هللً  وي مَّ كي  رى مٍ األى  فَّ إً  ؿٍ قي : التقدير

 اإلنكارم.
ـٍ قاؿ تعالى:  .2 دو ًمٍف العىالىًمٍيفٍ  أىتىٍأتيكفى الفىاًحشىةى مىا سىبىقىكي ـٍ لىتىٍأتيكفى  ًبيىا ًمٍف أىحى إىنَّكي

(8) ،
 ،(9)"كاختمفكا في االستفياميف يجتمعاف، فاستفتيـ فييما كاكتفى بعضيـ مف األكؿ مف الثاني
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"كقكلو: أتأتكف الفاحشة ما سبقكـ بيا إنكـ لتأتكف الرجاؿ كؿ كاحدة مف االستفياميف كبلـ 
 .(1) "مستقؿ ال حاجة بكاحد مف الكبلميف إلى اآلخر فيما يستقؿ بو
ًمؿى  ،كالمقصكد أف االستفياـ األكؿ يجرم عمى االستفياـ الحقيقي ٍف حي كاآلخر منفصؿ عنو كا 

 عمى االستفياـ.
ذا كاف  "فمك قاؿ:     ف كاف عمى لفظ  االستفياـ كا  إنكـ لتأتكف الرجاؿ فيك بمنزلة، كا 

ـٍ لىتىأىتيكفى عمت: كذلؾ جي  ٍظ األيٍنثىيىٍيفٍ ًلمٍ تفسيران لمفاحشة، كما أف قكلو:  أىًإنَّكي ذىكىًر ًمٍثؿي حى
 (2) 

لمفاحشة المتعارفة  قد جاءت مفسرةن  "تأتكف الرجاؿ"كذلؾ أفَّ جممة  ،(3)"لمكصية لكاف قكالن تفسير 
 بينيـ.
ك" كؿ كاحد مف االستفياميف جممة مستقمة ال تحتاج في تماميا إلى شيء، فمف     

يمحقيا نفاىا عمى  لى االستخبار، كلـبو مف الخبر إ ألحؽ حرؼ االستفياـ جممة نقميا
أم إف كاف عمى االستفياـ فيك خركجو إلى تقرير تمؾ الفعمة عمييـ كقكلو تعالى: .(4)الخبر"

 ـي أىأىٍنتى فىعىٍمتى ىىذىا ًبآىًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىٍي
كمف لـ يمحقيا جعميا عمى إطبلؽ الخبر كالتأكيد  (5)

 ذلؾ أنو مف أضرب الخبر اإلنكارم.بمؤكديف كىما ًإفَّ كالبلـ كحمؿ 
ىٍنتى  أىًإنَّؾى  قىاليكا اختمفكا في قكلو تعالى: " .3  المَّوي  مىفَّ  قىدٍ  أىًخي كىىىذىا ييكسيؼي  أىنىا قىاؿى  ييكسيؼي  ألى

مىٍينىا يىٍصًبرٍ  يىتَّؽً  مىفٍ  ًإنَّوي  عى ، غير أف عمى االستفياـ (6) اٍلميٍحًسًنيفى  أىٍجرى  ييًضيعي  الى  المَّوى  فىًإفَّ  كى
ىٍنتى ييكسيؼٍ  ابف كثير قرأ: ، "ؼٍ سي كٍ ا يي نى أى " :يدؿ عمى االستفياـ قكلو" ،(7)عمى الخبر"ًإنَّؾى ألى

فيذا يقكم  "ؼٍ كسي يي  تى نٍ أى  كى أى " :فإنما أجابيـ عما استفيمكا منو كزعمكا أف في حرؼ "أيبي"
ر بأنو يكسؼ النبي الممقى كفيو خركج االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى التقري ،(8)"االستفياـ

 .عميو السبلـ -في غيابات الجب
ىٍنتى ييكسيؼٍ كأما القراءة    كالذم يحتمؿ  ،إنؾ ألنت يكسؼ عمى الخبر اإلنكارم ًإنَّؾى ألى

 كتككيده لضمير المخاطب أنت. ،ف مؤكد بكجكد إف كالبلـ المزحمقةأكثر م
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ييكسيؼٍ  قىاليكا أىًئنَّؾى أىٍنتى كيؤكد ذلؾ في قكلو:    
ـي تقريرو كلذلؾ أكدكه بأ (1)  ف كالبلـ استفيا

" البلـ" ك" بإفٍ " ب أٌكدكه الذم التقريرمٌ  االستفياـ بأسمكب قكليـ كجاء"  ،اقالكه استغرابان كتعجبن 
 بو أكصاىـ الذم التحس س في بنجاحيـ كالتعج ب بالفرح ميمتمئة بميجة ذلؾ قالكا كقد ،

 .(2)"أبكىـ
 خرل لمخبر:مف األغراض األ

 الحث كالنصح: .4
دىىيفَّ  ييٍرًضٍعفى  كىاٍلكىاًلدىاتي  ختمفكا في نصب الراء كرفعيا مف قكلو جؿ كعز: "ا  ٍكلىٍيفً  أىٍكالى  حى
َـّ  أىفٍ  أىرىادى  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  اعىةى  ييًت مىى الرَّضى ٍكليكدً  كىعى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  لىوي  اٍلمى ًكٍسكى كؼً  كى  مَّؼي تيكى  الى  ًباٍلمىٍعري
ٍسعىيىا ًإالَّ  نىٍفسه  ارَّ  الى  كي لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى لىًدهً  لىوي  مىٍكليكده  كىالى  ًبكى ار  "ال  فقرئت: رفعان   (3) ًبكى ،  "تيضى

ا "كقرئت :  .(4)" نصبنا "رَّ الى تيضى
الى تيكىًمؼي نىٍفسه ًإال " قاؿ أبك عمي: "عمى كجو قكؿ مف رفع أف قبمو مرفكعان كىك:  
فإف اتبعتو ما قبمو كاف أحسف لتشابو المفظ.. فإف قمت : إف ذلؾ خبر، كىذا أمر،   (5)يىاًكٍسعى 

، كقد كرد:" المفظ لفظ الخبر كالمعنى األمر (6)"قيؿ: فاألمر قد يجئ عمى لفظ الخبر في التنزيؿ
 .(7)كما تقكؿ: حسبؾ درىـ فمفظو لفظ الخبر، كمعناه اكتؼ بدرىـ، ككذلؾ معنى اآلية"

 –قكؿ أبي عمي عمى  -لى األمر فيي إ ،ف خركج الخبر عف مقتضى الظاىرإأم  
خبرية معنى، كالخبر قد خرج إلى مدلكؿ األمر، أم ال تضر كالدة بكلدىا،  اجممة إنشائية لفظن 

 .كالحث كالنصح لذلؾ
 التحذير كالتنبيو: .3
ريدُّكا أىٍسمىفىتٍ  امى  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍبميك ىينىاًلؾى  ختمفكا في التاء كالباء مف قكلو:اأ.  ـي  المَّوً  ًإلىى كى ىي  مىٍكالى

ؽّْ  ؿَّ  اٍلحى ضى ـٍ  كى ٍنيي كفى  كىانيكا مىا عى تىٍبميك" ، قرئت: (8) يىٍفتىري ك عمي: تبمك معناه ، قاؿ أب(9)"تىتىميك كى
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سىنىاًت كىالسًَّيئىاتً .:تختبر مف قكلو ـٍ ًباٍلحى بىمىٍكنىاىي كى
و كالببلء بمعنى االختبار مف قكل (1)

كاالخبار فيو تنبيو العباد لما سيقع ليـ مف أعماؿ  (2)اختبرناىـ كمنو قكليـ: الببلء ثـ الثناء"
عيكفٍ  حسنة كسيئة مقدَّرة، كلقكلو تعالى: لىٍينىا تيرجى يًر كىالشًَّر ًفٍتنىةن كىاً  ـٍ ًبالخى نىٍبميككي كى

(3). 
ٍكفى ة كدليمو قكلو: فإنو يككف مف التبلكة التي ىي القراء تىٍتميكٍ كمف قاؿ: "  ؤي فىأيكلىًئؾى يىٍقرى
ـٍ  ًكتىابىيي

سيئيا مما أحصاه اهلل  ك ،فإنما يككف ذكر ما كانكا قدمكه مف صالح أعماليـ (4)
كفيو اإلخبار عف تبلكة ما اقترفت يداه مف أعماؿ صالحة كمف آثاـ، كانكا قد نسكىا  (5)"كنسكه

 ك تيا كسماعيـ إياىا كمشاىدتيـ إياىا رأم العيف.فينا اإلخبار عنيا كتبلك  ،في األياـ الخالية
، بالباء، بمعنى: عند ىينىاًلؾى تىٍبميٍك كيؿُّ نىٍفسو قاؿ أبك جعفر: اختمفت القراء في قراءة قكلو: "

ألف الفعؿ مرتبط بالخبر، كفيو التحذير مف  ،(6)"ذلؾ تختبر كٌؿ نفس ما قدمت مف خيرو أك شٍّر
 اآلخرة.

كا كىالًَّذيفى  تىكيكنيكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا اسمو:  اء كالياء مف قكلو جؿَّ كاختمفكا في الت" .ب  كىفىري
قىاليكا ٍخكىاًنًيـٍ  كى رىبيكا ًإذىا إلً مىا مىاتيكا مىا ًعٍندىنىا كىانيكا لىكٍ  غيزِّل كىانيكا أىكٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي ضى  ًليىٍجعىؿى  قيًتميكا كى
ٍسرىةن  ذىًلؾى  المَّوي  ييًميتي  ييٍحًيي كىالمَّوي  قيميكًبًيـٍ  ًفي حى ابف كثير  قرأ (7) بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبمىا كىالمَّوي  كى

 .(8)ء كقرأ الباقكف بالتاء"باليا "كفٍ مي مى عٍ يى " :كحمزة كالكسائي

لًذٍيفى يىأىيييىا الًذٍيفى آمىنيٍكا الى تىكيكنيكا كىا" قاؿ أبك عمي : حجة مف قرأ بالتاء قكلو تعالى:    
كا كىفىري

ٍخكىاًنًيـٍ ٌجة الياء: أٌف قبميا أيضا غيبة كىك قكلو: كحي  ،(9) قىاليكا إلً كى
 ؿى مً حي كما بعده، فى  (10)

الكبلـ قد جاء عمى الخطاب  فَّ قد استشيد بيذه اآلية ليبيف ليـ أك  ،(11)"الكبلـ عمى الغيبة
دـ اتباع القكؿ بعدـ المكت أك القتؿ المباشر ليـ، كذلؾ أنو بدأ بتكجيو نيي شديد لممؤمنيف بع

 ،فيي جممة خبرية لفظان إنشائية معنى كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصٍيره حياؿ جمكسيـ بينيـ، كجممة" 
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 ،ال تككنكا مثمييـ فيقع عميكـ عقاب اهلل، فاهلل بصير بعباده ناقده ليـ :كتحمؿ عمى تقدير
 أك عمى األمر قكلكا قكالن حسنان.؛ ذير ليـفالخبر ىنا يحمؿ في طياتو التنبيو كالتح

 :التقريع كالتبكيت .3
ًئكىةى  قاؿ الفارسي" اختمفكا في ضـ الراء كفتحيا مف قكلو تعالى: . أ ـٍ أىٍف تىتًَّخذيكا المىالى كىالى يىٍأميريكي

ـٍ  كىالنًَّبًيٍيفى أىٍربىابىان  ميٍسًمميكفى  أىٍنتيـٍ  ًإذٍ  بىٍعدى  ًباٍلكيٍفرً  أىيىٍأميريكي
"فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك  ،(1)

 .(2)"نصبان  ـٍ كي رى مي أٍ  يى الى كى  كقرأ عاصـ كابف عامر كحمزة:رفعان،  ـٍ كي ري مي أٍ  يى الى كى كالكسائي 
مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي اٍلًكتىابى تعالى:  قاؿ :(3)قاؿ سيبكيو" قاؿ أبك عمي:        

ـى كىالنُّبيكَّ  ٍك ـٍ قاؿ  َـّ ثي "  ةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاسً كىاٍلحي ف األكؿ؛ ألنو أراد: مجاءت منقطعة ف كىالى يىٍأميريكي
ـى  . قاؿ: كقد نصبيا بعضيـ عمى :اهللي  ـٍ كي ري مي أٍ  يى الى كى  ٍك مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي اٍلًكتىابى كىاٍلحي

بَّاًنيّْيفى ًبمىا كيٍنتيـٍ تيعىمّْميكفى كىالنُّبيكَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كي  لىًكٍف كيكنيكا رى كنيكا ًعبىادنا ًلي ًمٍف ديكًف المًَّو كى
ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍدريسيكفى اٍلًكتىا ـٍ أىٍف تىتًَّخذيكا بى كى كىالى يىٍأميرىكي

" عمى سبيؿ الخبر كخركج ىذا الخبر  (5) (4)
اتخاذ المبلئكة كالنبييف أربابان، كلقكلو  عف مقتضى الظاىر إلى تعنيفيـ كتبكيتيـ بعدـ

ـٍ ًباٍلكيٍفًر بىٍعدى ًإٍذ أىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى تعالى: أىيىٍأميريكي
ـٍ . يقكؿ الطبرم:" (6) ، عمى كجو كىالى يىٍأميريكي

أنو ال يأمركـ، أييا الناس، أف  -صمى اهلل عميو كسمـ -االبتداء مف اهلل بالخبر عف النبي 
 .(7)"ة كالنبييف أربابناتتخذكا المبلئك

ـٍ أفَّ قراءة الرفع " كالتعنيؼ في القراءتيف، إال فخرج الخبر ىنا لمتبكيت       " منقطعة يىأميريكي
الذم يأمر بعدـ اتخاذ المبلئكة كالنبييف أربابان  -عف قراءة النصب كتحمؿ الخبر عف اهلل تعالى

"، بالخبر عف نيٍؤًتيىوي " بالعطؼ عمى "ـٍ يىٍأميرىكي مف دكنو، كقراءة النصب مف خبلؿ نصب كممة "
: ًإفَّ أىبىا رافع الييكدم ": صمى اهلل عميو كسمـ، كسبب نزكؿ ىذه اآلية -النبي  قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو

بًّا؟ فىقىاؿى رىسيكؿي ا نىتًَّخذىؾى رى مَّدي أىتيًريدي أىٍف نىٍعبيدىؾى كى : يىا ميحى ارىل نىٍجرىافى قىاالى  -هلل كالرئيس ًمٍف نىصى

                                                           
 .80سكرة  آؿ عمراف  (1)
 .3/57الحجة لمفارسي  (2)
سيبكيو ىك عمرك بف عثماف بف قنبر مكلى بني الحارث بف كعب أخذ النحك عف الخميؿ صاحب الكتاب،  (3)

ىػ(، تح: طو محمد الزيني كمحمد بف عبد 368بصرييف لمسيرافي، )تىػ(، انظر: أخبار النحكييف ال183)ت
 .1/38، 1966، 1المنعـ خفاجي، الناشر: مصطفى البابي الحمبي، ط

 .80 -79سكرة  آؿ عمراف  (4)
 .3/58الحجة لمفارسي  (5)
 .80سكرة  آؿ عمراف  (6)
غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )ت  جامع البياف في تأكيؿ القرآف لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف (7)

 . 6/547ىػ(، 310
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا ًبذىًلؾى بىعىثىًني،  -صى ٍيًر المًَّو، مى ٍيري المًَّو أىٍك نىٍأميرى ًبًعبىادىًة غى "معاذ باهلل أىٍف ييٍعبىدى غى
ًني"، فىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىى ىىًذًه اآٍليىةى   .(1)"كىالى ًبذىًلؾى أىمىرى
 اىر حاؿ المخاطب كلو صكر عدة كمنيا:ثانيان: الخبر الجارم خالؼ مقتضى ظ

 :(2)تنزيؿ العالـ بمضمكف الخبر منزلة الجاىؿ بو لعدـ عممو بعممو .1

ذٍ  " اختمفكا في التاء كالياء مف قكلو تعالى:   ٍذنىا كىاً   ًإالَّ  تىٍعبيديكفى  الى  ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني ًميثىاؽى  أىخى
ًباٍلكىاًلدىٍيفً  المَّوى  ًذم ًإٍحسىاننا كى قيكليكا كىاٍلمىسىاًكيفً  كىاٍليىتىامىى قيٍربىىالٍ  كى ٍسننا ًلمنَّاسً  كى ةى  كىأىًقيميكا حي الى  الصَّ
 .(4)"في " تعبدكف الى يىٍعبيديكفى ًإالى اهللى ك  (3) الزَّكىاةى  كىآتيكا

مف أف يككف حاالن، أك يككف بو تمقي قسـ،  تىٍعبيديكفى  يقكؿ الفارسي:" ال يخمك قكلو: 
فإنو عمى قراءة تعبدكف: قد يككف حاالن ، (5)"لفظ الخبر، كالمعنى معنى األمر أك يككف عمى

حساف  لمف يعبد اهلل لبني إسرائيؿ كباإلحساف لمكالديف كلذم القربى، كاليتامى، كالمساكيف، كا 
يتاء الزكاة، فينا خرج االمر عف مقتضى الخبر إلى  القكؿ لمناس، كذلؾ إقامة الصبلة، كا 

خبر  " اهللى الَّ إً  كفى دي بي عٍ  تى الى "أف يككنكا عميو كيككف حاليـ فيو، ذلؾ أف" قكلو: األمر الذم يجب 
ألف الضمير مستعمؿ في غير  ؛في معنى األمر كمجيء الخبر لؤلمر أبمغ مف صيغة األمر

، كسبب (6)معناه لعبلقة مشابية األمر المكثكؽ بامتثالو الشيء الحاصؿ حتى إنو يخبر عنو"
خذ اهلل الميثاؽ عمييـ أأنيـ تياكنكا في أمر العبادة كلـ ييتمكا بيا ف ؛األمر مجئ الخبر بصيغة

 جبران كقصران.

ككجية ببلغية أخرل، أف يككف القسـ كالعمؿ بو مف خبللو ألف أخذ الميثاؽ منيـ أم 
 سالفة الذكر كالمنقب. -القسـ منيـ بعمؿ كجكب تمؾ األمكر الحسنة 

 

 

 

                                                           
 .113أسباب النزكؿ لمنيسابكرم،  (1)
 .131الببلغة االصطبلحية، عبد العزيز قمقيمة،  (2)
 .83سكرة البقرة  (3)
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 .1/582التحرير كالتنكير (6)
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 اإلنشاء:

كال كذبان، ألف مضمكف الكبلـ ال يحصؿ كال يتحقؽ إال إذا تمفظت " ال يحتمؿ صدقان 
 بو، أم أف مدلكلو متكقؼه عمى النطؽ بو.

نشاء غير طمبي.  كاإلنشاء ينقسـ إلى قسميف: إنشاء طمبي كا 

 ،كالنيي ،كيشمؿ األمر ،ىك ما يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب :كاإلنشاء الطمبي
 .(1)داء، كاإلنشاء غير الطمبي كىك ماال يستدعي مطمكبان في األصؿ"كالن ،كالتمني ،كاالستفياـ

 أكالن: اإلنشاء غير الطمبي:

: ـٍ  القىسى

ـٍ  تىكيفٍ  لىـٍ  ثيَـّ  "اختمفكا في الخفض كالنصب لقكلو تعالى:  .1 بّْنىا كىالمَّوً  قىاليكا أىفٍ  ًإالَّ  ًفٍتنىتييي  مىا رى
ميٍشًرًكيفى  كينَّا

 .(3)"" بالرفعربنُّا" " بالنصب كاكاهلل ربّْنفقرئت: " (2)

رأيت زيدان  :كمثؿ ذلؾ ،جعؿ االسـ المضاؼ كصفان لممفرد "ربّْنا كاهللً " :"كمف قرأ
أم كرد لفظ الجبللة ربان  (4)"جكاب القسـ مىا كينَّا ميٍشًرًكٍيفٍ صاحبنا كبكران جاركـ، كقكلو: 
 المتعمؽ برب العالميف.كىك كناية عف مكصكؼ  ،كصفان لمفظ الجبللة الذم ىك اهلل

ٌبنىا" كمف قاؿ: " " فصؿ االسـ المنادل بيف القسـ كالمقسـ عميو بالنداء كالفصؿ كىاهلًل رى
مىألىهي  ال يمتنع كقد فصؿ بالمنادل بيف الفعؿ كفعمو في نحك قكلو تعالى: ًإنَّؾى آتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى كى

يىاًة الديٍنيىا رى  ن ًفٍي الحى بىنىا ًلييًضمُّكا عىٍف سىًبٍيًمؾٍ ًزٍينىةه كىأىٍمكىاالى
كأمكاالن فىبل  كالمعنى: أتيتيـ زينة (5)

كىنا قد كرد عندنا تكجييات أكلو  القسـ  باهلل تعالى إلزالة ما عمؽ بيـ مف شرؾ  (6)" ييٍؤًمنيكا
، كأيضان اإلنشاء غير الطمبي في قكلو تعالى:  بَّنىابكاحو فقد  النداء. إذف :كالتقدير في ذلؾ يىا رى

التقى اإلنشاء الطمبي كغير الطمبي ليدلبلف عمى الحالة الشعكرية االنيزامية كالتي قد ألجأتيـ 
بعدما فات األكاف ألنو الكحيد تعالى   -تعالى –كحذؼ الياء إلرادة القرب مف اهلل  ،لمقسـ

                                                           
 .113 -112 -111 فف الببلغة، عبد القادر حسيف، (1)
 .23األنعاـ  (2)
 .291/ 3الحجة لمفارسي  (3)
 .291/ 3السابؽ  (4)
 .88يكنس  (5)
 .291/ 3الحجة لمفارسي  (6)
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ذا بيـ يقكلكا: مىى النَّاًر  القادر عمى خبلصيـ كا  ًقفيكا عى لىٍك تىرىل ًإٍذ كي ٍيمىنىا نيرىدُّ كىالى كى فىقىاليكا يىا كى
نىكيكفى ًمفى الميٍؤًمًنيفٍ  بّْنىا كى نيكىذّْبي ًبآيىاًت رى

(1). 
يقكؿ صاحب التنكير:" كذكرىـ الرب باإلضافة إلى ضميرىـ مبالغة في التنصؿ مف 

كقد كذبكا كحمفكا عمى الكذب جريا عمى سننيـ الذم كانكا عميو  ،الشرؾ، أم ال رب لنا غيره
في الحياة، ألف المرء يحشر عمى ما عاش عميو، كألف الحيرة كالدىش الذم أصابيـ خيؿ إلييـ 

فيتخمصكف مف العقاب. كال مانع مف صدكر الكذب مع ظيكر  ،تعالى -أنيـ يمكىكف عمى اهلل 
كألف ىذا إخبار  ؛الحقيقة يكمئذ، ألف الحقائؽ تظير ليـ كىـ يحسبكف أف غيرىـ ال تظير لو

 .(2)"أمر غائب عف ذلؾ اليـك فإنيـ أخبركا عف أمكرىـ في الدنيامنيـ عف 
 ثانيان: اإلنشاء الطمبي:

 افيمان كفيمت كعرفتو، كفيمت فبلنن معرفتؾ الشيء بالقمب، فيمو ك ىك" : لغةن  االستفياـ:
 .(3)"كأفيمتو

طمب الفيـ، كىك استخبارؾ عف الشيء الذم لـ يتقدـ لؾ عمـ بو، أك ىك "ىك  اصطالحان:
 طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ بأداة مخصكصة نحك قكليـ: أأنت ضربت زيدان،

 .(4)في اإلناء أـ عسؿ" كقكليـ: أدبسه 

 الببلغية التي يخرج إلييا االستفياـ:غراض األمف 

 التسكية: . أ

ـٍ اختمفكا في قكلو جؿ كعز:    ـٍ أىأىٍنذىٍرتىيي مىٍيًي كا سىكىاءه عى ـٍ الى  ًإفَّ الًذٍيفى كىفىري ـٍ تيٍنًذٍرىي ـٍ لى أى
ـٍ " فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمر   (5)ييٍؤًمنيكٍف  بيمزة مطكلة .. كأما عاصـ كحمزة  آأىٍنذىٍرتىيي
كيعقب عمى ذلؾ أبك عمي الفارسي (6)ـٍ يي تى رٍ ذى نٍ أى أى كابف عمر فباليمزتيف  –ؽ إذا حقَّ  –كالكسائي 

                                                           
 .27األنعاـ  سكرة (1)
 .7/177التحرير كالتنكير  (2)
 .12/459لساف العرب )فيـ(،  (3)
 .168ضؿ عباس، ،  كمف الببلغة فنكنيا كأفنانيا، ف308مفتاح العمـك لمسكاكي  (4)
 .6سكرة البقرة  (5)
 .1/244الحجة لمفارسي  (6)
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ف كاف خبران ألف لفظو لفظ االستفياـ كمعناه ا بقكلو: " نما جرل عميو لفظ االستفياـ كا  لخبر، كا 
 . (1)فيو التسكية التي في االستفياـ"

ـٍ ففي قراءة    فإنذارىـ كعدـ إنذارىـ ،فيو االستفياـ، جاء مخبران عف التسكية أىأىٍنذىٍرتىيي
ى غرض ففي ىذه الكجية الببلغية قد خرج االستفياـ باليمزة إل ،فيـ كافركف رغـ ذلؾ سكاء،

 ببلغي آخر كىك التسكية.
كترفع سكاء باالبتداء، كتقكـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ مقاـ الخبر كأنو منزؿ قكلؾ سكاء  "

 .(2)عمييـ اإلنذار كتركو"
الذم ىك  –دكف الدرج  (3)""كأف قراءة أبي عمر آأنذرتيـ إنما ىك عندنا عمى االستئناؼ   

كىي مف مكاضع الفصؿ إذ أف جممة آأنذرتيـ أـ  ،ك سكاءاالبتداء أم إنذارىـ أـ عدـ إنذارىـ ى
لـ تنذرىـ ىي تككيد معنكم مؤكد لما سبؽ بأنيـ كفركا، كمف كفر فاألمر عنده سياف، فيك لـ 

 يؤمف ألف قمبو غمؼ بالكفر.

 التقرير: . ب
اـو  ًمائىةى  لىًبٍثتى  بىؿٍ  قىاؿى  " اختمفكا في الراء كالزام مف قكلو تعالى:  .1  طىعىاًمؾى  ًإلىى فىاٍنظيرٍ  عى

شىرىاًبؾى  ًلنىٍجعىمىؾى  ًحمىاًرؾى  ًإلىى كىاٍنظيرٍ  يىتىسىنَّوٍ  لىـٍ  كى  ثيَـّ  نيٍنًشزيىىا كىٍيؼى  اٍلًعظىاـً  ًإلىى كىاٍنظيرٍ  ًلمنَّاسً  آيىةن  كى
ـي  قىاؿى  لىوي  تىبىيَّفى  فىمىمَّا لىٍحمنا نىٍكسيكىىا مىى المَّوى  أىفَّ  أىٍعمى قىًديره  شىٍيءو  كيؿّْ  عى

 ًشزيىىانينٍ : قرئت (4)
"ىىاري ٍنشً ني ك 

(5). 

فالمعنى فيو كيؼ نجمعيا كمف قاؿ انشر  كىٍيؼى نىٍنشيريىىا" مف قاؿ  :قاؿ أبك عمي
 .(6)"الميت فنشر، كقد كصفت العظاـ بالحياء فيككف مف نشر الميت كنشرتو أنا

لؾ عمى ذ ،كذلؾ كصفت باإلحياء ،أم المعنى ننشر: نخمؽ العظاـ " فكما كصفت بالنشر
 .ىىانىٍنشر "حمؿ قراءة 

نرفع بعضيا إلى  :بالزام: فالنشز: االرتفاع فتقدير ننشزىا نىٍنشيزيىىا"كأما مف قرأ: 
 .(7)"بعض لؤلحياء

                                                           
 .1/264 الحجة لمفارسي (1)
عرابو لمزجاج  (2)  .1/77معاني القرآف كا 
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نشز أم رفع العظاـ بعضيا تعني ن "شزي نىنٍ تحمؿ معنى البعث كاإلحياء كقراءة "  "ري نىٍنشي "فقراءة 
، فيك مجمع العظاـ ليؿ عظمة كقدرتو تعالىكىذا د ،فافف مختمافيو معنيك  ،عمى بعض

 كمثبتيا.
كما أف في الكممتيف قد خرج الكبلـ فيو عف مقتضى الظاىر إلى االستفياـ الذم يفيد 

لئلنساف فيك الذم يجمع العظاـ في الرحـ قبؿ الكالدة كىك  -تعالى –التقرير، بكيفية خمؽ اهلل 
ٍمقىوي قىاؿى مىٍف : ؿ تعالىالذم يرفع العظاـ بعد المكت كقد أىًرمىٍت، قا نىًسيى خى رىبى لىنىا مىثىالن كى ضى كى

ًمٍيـو  ٍمؽو عى ؿى مىرىةو كىىىكى ًبكيًؿ خى ـه قيٍؿ ييٍحًيٍييىا الًذٍم أىٍنشىأىىىا أىكَّ ـى كىىىيى رىًمٍي  .  (1)ييٍحًيٍي الًعظىا

 ًجٍئتيـٍ  مىا ميكسىى قىاؿى  اأىٍلقىكٍ  فىمىمَّا"اختمفكا في مد األلؼ كترؾ المد مف قكلو سبحانو كتعالى:  .2
اٍلميٍفًسًديفى  عىمىؿى  ييٍصًمحي  الى  المَّوى  ًإفَّ  سىييٍبًطميوي  المَّوى  ًإفَّ  السٍّْحري  ًبوً 

ككميـ قرأىا بغير مد، عمى  (2) 
 .(3)لفظ الخبر"

أىأىٍنتى "أما كجو االستفياـ مع عمـ مكسى أنو سحر فإنو عمى كجو التقرير كما قاؿ: 
اسً قيٍمتى ًلمنَّ 

قىاليكا أىأىٍنتى فىعىٍمتى ىىذىا :، كفيو يحمؿ المفظ عمى االستفياـ التقريرم كقكلو تعالى(4)
ـي  ًبآًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىي

(5). 
بو الصمة  كجئتـ ،ما جئتـ مكصكالن  "" كمف قاؿ: ما جئتـ بو السحر، كانت ما في قكلو

م ىذا كما يقك  ،ذم ىك المكصكؿ السحركخبر المبتدأ ال ياء المجركر عائدة عمى المكصكؿ،كال
ـٍ ًبًو ًسٍحره زعمكا أنو في حرؼ عبد اهلل :" الكجو ما  مىا ًجٍئتي

في  اءي رَّ القي  لقد اختمؼ، ك (7) (6) 
ـٍ ًبًو السٍّْحري  :"فقرأتو عامة قراء الحجاز كالعراؽ :قراءة ذلؾ عمى كجو الخبر مف  مىا ًجٍئتي

. كأف معنى الكبلـ عمى تأكيميـ: قاؿ مكسى عف الذم جاءت بو سحرة فرعكف ، أنو سحره
كبعض المدنييف  ،(8)مكسى: الذم جئتـ بو أٌييا السحرة، ىك السحر، كقرأ ذلؾ مجاىد
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ـٍ ًبًو آلسٍّْحري البصرييف:  إلى السحرة  -عميو السبلـ– عمى كجو االستفياـ مف مكسى مىا ًجٍئتي
 .(1)"عما جاؤكا بو، أسحر ىك أـ غيره؟

ـى ىىٍؿ مفكا في الياء كالتاء مف قكلو عز كجؿ: "كاخت. 3 كىاًريُّكفى يىا ًعيسىى اٍبفى مىٍريى ًإٍذ قىاؿى اٍلحى
اًئدىةن ًمفى السَّمىاًء قىاؿى اتَّقيكا المَّوى ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى  مىٍينىا مى ؿى عى بُّؾى أىٍف يينىزّْ يىٍستىًطيعي رى

فقرأ  (2)
بَّ ىىٍؿ تىٍستىًطيٍ الكسائي كحده:  كقرأ الباقكف:  ،، كنصب الباء كالبلـ مضغمة في التاء ؾى عى رى

 ىىٍؿ يىٍستىًطٍيعي رىبُّؾى (3)"بالياء كرفع الباء. 

ستطيع بالتاء أىفَّ المراد ىؿ تستطيع سؤاؿ ربؾ تقاؿ أبك عمي: كجو قراءة الكسائي  "
نيـ ذكركه عمى كجو كذكركا االستطاعة في سؤالو ليـ ال ألنيـ شككا في استطاعتو، كلكف كأ

كتكجيو ذلؾ االستفياـ عف  ،(4)"؟!إنؾ مستطيع فما يمنعؾ :االحتجاج عميو منيـ، كأنيـ قالكا
طريؽ فعؿ مقدر تقديره تستطيع إال أنيـ كانكا محتجيف عمى سبيؿ السرعة كالتشكؽ لتمؾ 

 فكاف تقدير ذلؾ الفعؿ مضمر عمى سبيؿ إيجاز الحذؼ. ،المائدة
القديـ سبحانو عمى  ،فميس عمى أنيـ شككا في قدرة  "ؾى بُّ رى  يعي طً تى سٍ يى  ؿٍ ىى "" كأما قراءة: 

ذلؾ ، ألنيـ كانكا عارفيف، كلكنيـ كأنيـ قالكا: نحف نعمـ قدرتو عمى ذلؾ فميفعمو بمسألتؾ إياؾ 
،  كىنا يككف االستفياـ قد خرج مف معناه الحقيقي إلى (5)"ليككف عممان لؾ كداللة عمى صدقؾ

 كصار داالن كمدلكالن عميو. -لسبلـ عميو ا -لؾ العمـ الذم اكتسبو عيسى التقرير بذ
قىاليكا أىًإنَّؾى أىٍنتى ييكسيؼٍ اختمفكا في قكلو تعالى:  .4

كالخبر يدؿ  ،ت عمى االستفياـئفقر  ،(6)
أك  :عمى االستفياـ قكلو: أنا يكسؼ، فإنما أجابيـ عما استفيمكا منو كزعمكا أف في حرؼ أيبي

كفيو خركج االستفياـ عف معناه الحقيقي إلى التقرير بأنو  ،فيذا يقكم االستفياـ أنت يكسؼ
 ى في غيابات الجب.قى مٍ يكسؼ النبي المي 

ىٍنتى ييكسيؼٍ كأما القراءة  ف إنؾ ألنت يكسؼ عمى الخبر كالذم يحتمؿ أكثر م ًإنَّؾى ألى
 . "أنت"كتككيده لضمير المخاطب  مؤكد بكجكد إف كالبلـ المزحمقة
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قىاليٍكا أىًئنَّؾى أىٍنتى ييكسيؼٍ كيؤكد ذلؾ في قكلو: 
ـي تقريرو كلذلؾ أكدكه بأف كالبلـ قالكه  (1)  استفيا

 ألىنتى  نَّؾى ئً أى  :كقالكا عميو، كتعرَّفكا يكسؼ شخصية إلى انتبيكا كىكذاك" ،استغرابان كتعجبان 
 ذلؾ قالكا كقد ، "البلـ" ك "إفٍ "ب ب أٌكدكه الذم التقريرمٌ  االستفياـ بأسمكب قكليـ كجاء ييكسيؼي 
 .(2)"أبكىـ بو أكصاىـ الذم التحس س في بنجاحيـ كالتعج ب بالفرح ميمتمئة بميجة

 :. اإلنكارج
ـى مىٍف ًفٍي السىمىكاًت  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو تعالى:. 1  لىوي أىٍسمى أىفىغىٍيرى اهلًل يىٍبغيكفى كى

عيكفٍ كىاألىٍرًض طىٍكعىان كى  لىٍيًو ييٍرجى كىٍرىىان كىاً 
ليو  "كفى غي بٍ تى "" كقرأىما الباقكف: كفى عي جى رٍ "تي  " ككفى غي بٍ "يى  (3) كا 

 .(4)"جميعان، كركل حفص عف عاصـ: يبغكف كيرجعكف بالياء جميعان  كفى عي جى رٍ تي 

نَّا بداللة قكلو:  -صمى اهلل عميو كسمـ -" قاؿ أبك عمي: ىذا مخاطبة لمنبي   قيٍؿ آمى
فإذا كاف كذلؾ كاف ىذا حجة لمف قرأ بالتاء عمى تقدير قؿ ليـ:" أفغير اهلل يبغكف ك   (5)ًباهللً 

" أنيـ كانكا كفٍ عي جى رٍ ك يؤكد التاء في " تي  ،"إليو ترجعكف" ليككف مثؿ : تبغكف في أنو خطاب
ـٍ منكريف لمبعث، كيدؿ عمى ترجعكف :  ٍرًجًعكي  . "(6) (7)ًإلىي مى

نكارم ليـ باتباعيـ غير سبيؿ اهلل تعالى، كاتباعيـ ؿ االستفياـ اإلكىذا خطاب عمى سبي 
غير ىديو، كقد جاء األسمكب بيذه الصكرة العنيفة لما اتبعكه في إنكار  اكىدين  ،دينان غير دينو

 و.لالبعث كجحكدىـ 

كف " أنو عمى تقدير قؿ: كأنو قؿ ليـ ، أفغير ديف اهلل يبغكفى غي بٍ يى " كحجة مف قرأ بالياء "  
لىٍيًو يىٍرًجعيكفٍ : " ـ غيب فجاء عمى لفظ الغيبة ككذلؾك إليو يرجعكف، فيذا ألني " كالمعنى عمى كىاً 

: أيبغكف غير ديف اهلل ك يزيغكف عف دينو مع أف مرجعيـ إليو فيجازييـ عمى لكعيد أما
 .(8)"رفضيـ لو كأخذىـ ما سكاه
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صمى اهلل عميو  -إلى رسكؿ اهلل  كمف المحمكد معرفة سبب النزكؿ :" اختصـ أىؿ الكتابيف
 -عمت أنيا أكلى بدينو، فقاؿ النبيفيما اختمفكا بينيـ مف ديف إبراىيـ، كؿ فرقة ز  -كسمـ 

فغضبكا، كقالكا:  -عميو السبلـ -كبل الفريقيف برمء مف ديف إبراىيـ " -صمى اهلل عميو كسمـ 
 ."(1)أىفىغىٍيرى اهلًل يىٍبغيكفى كاهلل ما نرضى بقضائؾ كال نأخذ بدينؾ، فأنزؿ اهلل تعالى: 

مف  ، فقراءة الياء عمى سبيؿ الغيبة،فإف كانت القراءة بالتاء عمى سبيؿ الخطاب 
االستفياـ كالذم يحمؿ في طياتو الكعيد كالتيديد ليـ لما اتبعكا مف ديف غير دينو كتناكلكا سكاه 

 دينو. ؿى دَّ مع رفضو ، كلمف بى 
ـى  قرأ: قاؿ: "ككميـ ٍك اًىًميىًة يىٍبغيكفٍ  أىفىحي الجى

 "تىٍبغيكفى " :بالياء إال ابف عامر فإنو قرأ ،(2)
كىأىفَّ كىًثٍيرىان ًمفى النَّاًس :فقاؿ أبك عمي: مف قرأ بالياء فؤلف قبمو غيبة، كلقكلو " ،(3)"بالتاء

لىفىاًسقيكفٍ 
ألف  ذلؾ خبار ليـ مف اهلل تعالى،االستفياـ قد خرج عمى سبيؿ اإل أفَّ  ، كذلؾ(5) (4)

كتاقت نفسو  ،الجاىمية اسـ جامع لكؿ أنكاع الفساد كالفسؽ، فبل يبتغييا إال مف سفيت نفسو
 ليا.

اًىًميىًة تىٍبغيكفٍ "كالتاء عمى قكلو: قؿ ليـ ـى الجى ٍك كالياء أكثر في القراءة، زعمكا،  أىفىحي
وي لمجرل الكبلـ عمى ظاىره االستفياـ الحقيقي إلى  خرج عف، ك فيو أف الكبلـ قد (6)"كىي أىٍكجى

فجاء الخطاب القرآني  ،كىداىـ لكفرىا ،نكار التكبيخي كذلؾ لكلكغيـ في طمب الجاىميةاإل
الفجكر  لما يبغكنو مف ؛عنيفان قارعان ليـ -مـ صمى اهلل عميو كس -عمى لساف النبي األمي 

 كالكفر كالعناد.
فحكـ الجاىمية تبغكف عمى أ :قؿ ليـ يا محمد "فمعناه "تبغكف"كمف قرأ بالتاء في 

خطاب  هلل عنو، كمعنى تبغكف تطمبكف كىكالمخاطبة، ك مف قرأ بالياء فعمى الخبر مف ا
، ثـ كبخيـ صمى اهلل عميو كسمـ -ـ رسكؿ اهلل  كتكبيخ ليؤالء الييكد الذيف  لـ  يرضكا بحك
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ٍكمىان فقاؿ: في سياؽ اآليات، أيضان  مىٍف أىٍحسىفي ًمٍف اهلًل حي كى
حكـ أحسف  ..أم  ، أييا الييكد (1) 

 .(2)مف حكـ اهلل ؟!"

ااختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو:  .2 مى يىاةي  كى لىٍيكه  لىًعبه  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى لىمدَّاري  كى ٍيره  اآٍلًخرىةي  كى  ًلمًَّذيفى  خى
تىتىقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى 

 .(4)"بالتاء كالياء :تئفقر  (3)

خير لمذيف يتقكف أفبل تعقمكف، أنو تقدـ   كلمدار اآلخرة :في قكلو ءة بالياء"كجو القراك
"كىك قكلو: " الغيبةذكر  يتقكف أف الدار اآلخرة خير  ك المعنى أفبل يعقؿ الذيف ًلمًَّذٍيفى يىتىقيكفى

 .(5)"الرفيعة ار فيعممكا لما ينالكف بو الدرجةليـ مف ىذه الد
ستفياـ عمى سبيؿ اإلنكار التكبيخي، أم فإف كاف الخطاب عمى الغيبة فيك خركج اال

نكاره عمييـ تمسكيـ  ،أال تعقمكف ذلؾ ككيؼ شطح بكـ الفكر لمتَّرمي بأحضاف الدنيا كممذاتيا كا 
: "أنو يصمح أف يكجو الخطاب في ذلؾ كمو إلى يىتىقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفٍ كقراءة عاصـ : ، بيا

، ذلؾ عمى سبيؿ (6)"يب كالمخاطبكف فيغمٍّب الخطابالذيف خكطبكا بذلؾ، كيجكز أف يراد بو الغ
كىنا تمتقي ببلغة االلتفات مع ، في يتقكف إلى الخطاب في تعقمكف االلتفات باالنتقاؿ مف الغيبة

 لمف كاف يرل أف الدنيا كانت ،ذيبيببلغة االستفياـ كخركجو عف مقتضاه إلى اإلنكار التك
 ًمؿى العقؿ كالكجداف فييا.مبمغ عممو كأكثر ىمو، كأفَّ عميو أف ييعٍ 

ـٍ تعالى:  ولك قفي  .3 ـٍ لىتىٍأتيكفى  أىتىٍأتيكفى الفىاًحشىةى مىا سىبىقيكي دو ًمٍف العىالىًمٍيفى ًإنَّكي ًبيىا ًمٍف أىحى
(7)  ،

األكؿ مف بكاكتفى بعضيـ  ،بعضيـا ا في االستفياميف يجتمعاف، فاستفيـ فييكاختمفك 
ـٍ لىتىٍأتيكفى ا" ك "شة ما سبقكـ بيأتأتكف الفاح""كقكلو:  ،(8)"الثاني اؿى  ًإنَّكي كؿ كاحدة مف  "الرّْجى

 .(9)ال حاجة بكاحد مف الكبلميف إلى اآلخر فيما يستقؿ بو" ،االستفياميف كبلـ مستقؿ
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ًمؿى  ٍف حي كالمقصكد أف االستفياـ األكؿ يجرم عمى االستفياـ الحقيقي كاآلخر منفصؿ عنو كا 
 عمى االستفياـ.

ـٍ لىتىٍأتيكفى إً ""فمك قاؿ:  اؿى  نَّكي  لفظكاف عمى  فٍ ، كا ً اإلخبار فيك بمنزلة " تقريرالرّْجى
ذا كاف كذلؾ جعمت:  ،االستفياـ ـٍ لىتىٍأتيكفى كا  كما أف قكلو:  تفسيران لمفاحشة،  اؿى جى الرّْ  أىًإنَّكي

 ظّْ األىٍنثىيىٍيفًلٍمذى كىًر ًمٍثؿي حى
اؿى  تىٍأتيكفى "جممة  كذلؾ أفَّ  ،(2)" لمكصية لكاف قكالن  تفسير (1) قد  "الرّْجى

 جاءت مفسرةن  لمفاحشة المتعارفة بينيـ.
ك" كؿ كاحد مف االستفياميف جممة مستقمة ال تحتاج في تماميا إلى شيء، فمف ألحؽ 

 .(3)"، كلـ  يمحقيا نفاىا عمى الخبرستخباراالـ جممة نقميا بو مف الخبر إلى حرؼ االستفيا
أىأىٍنتى فىعىٍمتى فيك خركجو إلى تقرير تمؾ الفعمة عمييـ كقكلو تعالى: أم إف كاف عمى االستفياـ 

ـي  ىىذىا ًبآًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىٍي
(4).  

مىؽى اهللي ًمٍف شىيءو اختمفكا في التاء كالياء مف قكلو عز كجؿ:  .1 كا ًإلىى مىا خى ـٍ يىرى لى يىتىفىيَّأي  أىكى
اًئًؿ  ليوي عىًف اٍليىًميًف كىالشَّمى كفى ًظالى ـٍ دىاًخري دنا ًلمًَّو كىىي سيجَّ

ٍكا، قرئت:  (5)  تىرى كا كى ، "حجة الياء (6)"يىرى
ـي اأٍلىٍرضى أىٍك  أف ما قبمو غيبة كىك قكلو: كا السَّيّْئىاًت أىٍف يىٍخًسؼى المَّوي ًبًي فىأىًمفى الًَّذيفى مىكىري

ٍيثي الى يىشٍ  ـي اٍلعىذىابي ًمٍف حى كفى يىٍأًتيىيي ـٍ ًفي تىقىمُّ أىٍك يىٍأخي  عيري ـٍ ًبميٍعًجًزيفى ذىىي ـٍ فىمىا ىي مىى  ًبًي ـٍ عى ذىىي أىٍك يىٍأخي
ـٍ لىرىءيكؼه رىًحيـه  بَّكي ؼو فىًإفَّ رى كُّ ليوي كى  (7) تىخى مىؽى المَّوي ًمٍف شىٍيءو يىتىفىيَّأي ًظالى ٍكا ًإلىى مىا خى ـٍ يىرى لى  أىكى

(8) ،
، كفيو اإلخبار عف (9)"تيقنكه رأكا ذلؾ ككأصحابو قد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كاف النبي ك

التقدير في خمقو تعالى، فيك صاحب البعث كالنشكر كاإلحياء بعد الممات فجاء الخطاب 
 بالغيبة مناسبان لآليات سالفة الذكر.

ٍكا"كمف قرأ بالتاء أراد جميع الناس فكقع التنبيو عمى الجمع بقكلو:  ـٍ تىرى لى  ،(10)"أىكى
إذ إنو أراد بو جميع  ،كالتأمؿ ،كالتدبر ،كالنظر ،لحقيقي إلى ببلغة التقريركخرج االستفياـ ا

                                                           
 .176النساء  سكرة(1)
 .4/45الحجة لمفارسي  (2)
 .4/45السابؽ  (3)
 .62األنبياء  سكرة (4)
 .    48النحؿ  سكرة (5)
 .5/67الحجة لمفارسي  (6)
  -47 .46 -45لنحؿ ا سكرة (7)
 .48النحؿ  سكرة (8)
 .5/67الحجة لمفارسي  (9)
 .5/67السابؽ  (10)



78 
 

 كالتقت ،الناس صغيرىـ ككبيرىـ أسكدىـ كأحمرىـ، كفيو أيضان التفات مف الغيبة إلى الخطاب
لتقرير حقيقة النفس البشرية كعبلقتيا المباشرة  ؛االلتفاتفي ذلؾ ببلغتا اإلنشاء الطمبي ك 

 فإف اهلل تعالى ىك خالقيا كصاحب نشرىا كتحصيؿ ما في قبكرىا. بالذات العمكية؛

ٍكاكفي ذلؾ: ـٍ يىرى لى بالياء عمى الخبر عف الذيف مكركا السيئات، كقرأ ذلؾ بعض  أىكى
ٍكا:الككفييف اءي رَّ قي  ـٍ تىرى لى بالتاء عمى الخطاب، كأكلى القراءتيف عندم بالصكاب قراءة مف قرأ  أىكى

ًصيـ، كالخبر عنيـ، بالياء عمى كجو الخ بر عف الذيف مكركا السيئات، ألف ذلؾ في سياؽ قىصى
ثـ عقب ذلؾ الخبر عف ذىابيـ عف حجة اهلل عمييـ، كتركيـ النظر في أدلتو كاالعتبار بيا، 
فتأكيؿ الكبلـ إذف: أٍك لـ يىرى ىؤالء الذيف مكركا السيئات، إلى ما خمؽ اهلل مف جسـ قائـ، شجر 

و عف اليميف كالشمائؿ، يقكؿ: يرجع مف مكضع إلى مكضع، ظبللي  أي يَّ فى تى ؾ، يي أك جبؿ أك غير ذل
 .(1)"فيك في أٌكؿ النيار عمى حاؿ، ثـ يتقمَّص، ثـ يعكد إلى حاؿ أخرل في آخر النيار

لىدى  قرأ: " قاؿ: ككميـ .5 ـٍ  المَّوي  كى نَّيي مىى اٍلبىنىاتً  أىٍصطىفىى لىكىاًذبيكفى  كىاً  اٍلبىًنيفى  عى
زة  كبدكف بيم ،(2)

ذى ًممَّا التقريع كالتكبيخ ليـ، كيقكم ذلؾ قكلو: . "الكجو اليمز عمى كجو (3)"  ىمزة ـٍ اتَّخى أى
يىٍخميؽي بىنىاتو 

"، فيك عمى سبيؿ خركج االستفياـ لمتكبيخ عمى قكليـ األثيـ. " ككجو قراءة (5) (4)
"كيجكز ، (6)" إخباران  كلكفاصطفى بدكف ىمزة أنو عمى كجو الخبر كأنو اصطفى البنات فيما يق

نيـ لكاذبكف، قالكا: " ـٍ كىٍيؼى " فحذؼ قالكا كقكلو بعد اٍصطىفىى البىنىاتأف يككف المعنى كا  مىا لىكي
تىٍحكيميكفٍ 

"كيجكز أف يككف اصطفى تفسيران لكذبيـ الذم نسب  .(8)تكبيخ ليـ عمى الكذب" (7) 
ـٍ لىكى إلييـ في قكليـ:  نَّيي لىدى اهللي كىاً  ألنيا تزيؿ إبياـ  ،"ىفى طى اصٍ ، كفيو إطناب لمفظة " (9)اًذبيكفٍ كى

 تبارؾ تعالى.   -كغمكض ذلؾ الكذب كاالفتراء عمى اهلل
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مىى البىًنٍيفى :" قىٍكلو تىعىالىى: (1)يقكؿ السمعاني  أىٍصطىفىى البىنىاًت عى

ٍعنىاهي: أصطفى اٍلبىنىات  (2) مى

، كىىيكى اٍسًتٍفيىاـ بً  قيًرئى: " عمى اٍلبىًنيفى  " ًبكىٍسر اأٍللؼ عمى اصطفىمىٍعنى الٌزجر كالتكبيخ، كى
مىٍعنىاهي:   بىر، كى  .(3)"اٍلبىنىات عمى اٍلبىًنيفى ًفي زعمكـ كقكلكـ اصطفىاٍلخى
 النيي:
 لغة:

 .(4)"نياه ينياه فانتيى كتناىى: كؼَّ  ،النيي خبلؼ األمر"
 اصطالحان:

صيغة كاحدة، كىي المضارع ء، كلو ف الفعؿ عمى كجو االستعبلكىك طمب الكؼ ع
 . (5)ال الناىية( أك فعؿ شيء معنكم أك مادم"مع )

 كقد يخرج النيي لعدة اغراض بالغية، منيا:
 النصح: . أ

دىىيفَّ  ييٍرًضٍعفى  كىاٍلكىاًلدىاتي " اختمفكا في نصب الراء كرفعيا مف قكلو جؿ كعز:  .1 ٍكلىٍيفً  أىٍكالى  حى
َـّ  أىفٍ  أىرىادى  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  اعىةى  ييًت مىى الرَّضى تيييفَّ  ًرٍزقيييفَّ  لىوي  اٍلمىٍكليكدً  كىعى ًكٍسكى كؼً  كى  تيكىمَّؼي  الى  ًباٍلمىٍعري
ٍسعىيىا ًإالَّ  نىٍفسه  ارَّ  الى  كي لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى لىًدهً  لىوي  مىٍكليكده  كىالى  ًبكى ًبكى

الى فقرئت: رفعان، كقرئت : (6)
 .(7") نصبنا ارَّ تيضى 

أم كاف خركج األمر لمنيي عف إلحاؽ الضرر  (8)"كمف فتح جعمو أمران يقكؿ: " 
في قراءة  اءةاؿ أبك جعفر: اختمفت القر ق. بالمكلكد كىذه كجية ببلغية أخرل ألسمكب النيي

                                                           
السمعاني: منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعٌي،  (1)

دان ككفاة. كاف مفتي خراساف، قدمو نظاـ الممؾ أبك المظفر: مفسر، مف العمماء بالحديث. مف أىؿ مرك، مكل
تكفي سنة تسع كثمانيف تفاسير السمعاني"، ك"االنتصار ألصحاب الحديث"،  لو " ،عمى أقرانو في مرك

 .7/303انظر: األعبلـ  كأربعمائة.
 .153الصافات  سكرة (2)
ىػ(، تح: ياسر بف 489عي )ت تفسير القرآف ألبي المظفر، منصكر السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشاف (3)

 .4/418، 1997، 1إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ، دار الكطف، الرياض، السعكدية، ط
 .15/343لساف العرب )نيى(،  (4)
، ك الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا لعبد الرحمف 154الببلغة فنكنيا كأفنانيا، د. فضؿ عباس،  (5)

 .1/228، 1996، 1دمشؽ، ط حسف الميداني، دار القمـ،
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"الراء"، بتأكيؿ:  "ال تضار كالدة بكلدىا" بفتح أىؿ الحجاز كالككفة كالشاـ: اءذلؾ. فقرأه عامة قرَّ 
ٍر " ، غير أنو حرؾ، إذ ترؾ  -كجو النيي، كمكضعو إذا قرئ كذلؾ  عمى "ال تضارى جـز

التضعيؼ بأخؼ الحركات، كىك الفتح. كلك حرؾ إلى الكسر كاف جائزا، إتباعا لحركة الـ 
ف شئت فؤلف الجـز إذا حرؾ إلى الكسر كقرأ ذلؾ بعض أىؿ الحجاز ، الفعؿ حركة عينو. كا 

"، رفع. كمف قرأه كذلؾ لـ يحتمؿ قراءتو معنى ال تضار كالدة بكلدىا " كبعض أىؿ البصرة:
"ال تكمؼ نفس  ال تضار" عمى قكلو: بقكلو:" الخبر، عطفان  (عمى معنى)النيي، كلكنيا تككف 

 . (1)إال كسعيا"

ميكفى  الًَّذيفى  يىٍحسىبىفَّ  كىالى  اختمفكا في قكلو تعالى:.2 ـي  ًبمىا يىٍبخى ٍيرن  ىيكى  فىٍضًموً  ًمفٍ  المَّوي  آتىاىي ـٍ  اخى  لىيي
ـٍ  شىرّّ  ىيكى  بىؿٍ  قيكفى  لىيي ًلمَّوً  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًبوً  بىًخميكا مىا سىييطىكَّ  ًبمىا كىالمَّوي  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ًميرىاثي  كى

ًبيره  تىٍعمىميكفى  خى
 .في تعممكف (3)"الباقكف التاء أبالياء كقر  ،(2)

صت مف االبتبلء فيي مي المؤمنة كالتي خى بالتاء فيك الخطاب المكجو لمفئة  :كأما مف قرأ
ألف اهلل  ؛فميا أجر عظيـ كالتحذير ليا عمى سبيؿ النيي كالتشديد بعدـ البخؿ كشدة الحرص

 تعالى بصير بيـ خبير بما جبمت عميو أطباع نفكسيـ.
ذيكا الًَّذيفى  كاتىتًَّخذي  الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا نصب الراء كخفضيا لقكلو تعالى: كاختمفكا في.3  اتَّخى

ـٍ  كنا ًدينىكي لىًعبنا ىيزي ـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًمفى  كى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا أىٍكًليىاءى  كىاٍلكيفَّارى  قىٍبًمكي
ميٍؤًمًنيفى 

 .(5)"فقرئت: الكفارى كالكفارً  ،(4)

مكضحان لو، فالدليؿ عمى ؿ، ك "جاز أف يككف الكفاًر مجركران كتفسيران لممكصك كقد 
رى ًإنَّا كىفىٍينىاؾى الميٍستىٍيًزًئٍيفى الًذٍيفى يىٍجعى المشركيف قكلو: استيزاء  ميكفى مىعى اهلًل ًإلىيىان آخى

(6)  
مىٍكا ًإلىى شىيىاطً : قكلو المنافقيف استيزاء عمى كالدليؿ ذىا خى نَّا كىاً  ذىا لىقيكا الًَّذيفى آمىنيكا قىاليكا آمى ـٍ كىاً  يًنًي

ـٍ ًإنَّمىا نىٍحفي ميٍستىٍيًزئيكفى  قىاليكا ًإنَّا مىعىكي
 منو ذلؾ كقكع عمى ،ؿفيد يسمـ لـ الذم الكتابي اكأمَّ  ،(7)

ك أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا الَّذً  ايى : قكلو ـٍ ىيزي ذيكا ًدينىكي لىًعب ان يفى اتَّخى ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا  ان كى
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اٍلًكتىابى 
 عميو يقع الكتاب أىؿ مف يسمـ لـ كمف كالمنافقيف المشركيف مف ذكرنا مف ككؿٌ  (1)

كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى ميٍنفىكّْيفى : قكلو ذلؾ عمى كيدؿ كافر اسـ ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري لى
ـي اٍلبىيّْنىةي  تَّى تىٍأًتيىيي ـٍ تىرى ًإلىى الَّ : كقاؿ ، (2)حى كا ًمٍف أىلى ـي الًَّذيفى كىفىري ٍخكىاًنًي ًذيفى نىافىقيكا يىقيكليكفى إلً

أىٍىًؿ اٍلًكتىابً 
كاإً : كقاؿ ،(3) كا ثيَـّ آمىنيكا ثيَـّ كىفىري فَّ الًَّذيفى آمىنيكا ثيَـّ كىفىري

 عمى كقع فإذا ،(4)
كفيو االطناب  ،(5)"المكصكؿ لبلسـ تفسيرا كالكفارً : قكلو يككف أف حسف كافر اسـ المستيزئيف

بعد الخاص، فإف المستيزئيف بديف اهلل مف كالذم أفاد ذكر لفظة الكفار أنو مف ذؾ العاـ 
جممة المستيزئيف مف  فإفكالنيؿ مف الشريعة ليك كاقع ضمف عمكـ الكفار؛ ألنيـ كما كرد 

 .المنافقيف

كأنو ، أنو عطؼ عمى العامؿ الناصب، ف"أكلياءى  كالكفارى ""كحجة مف نصب فقاؿ: 
الى يىتًَّخذي الميٍؤًمنيكفى الكىاًفًرٍيفى أىٍكًليىاءى كحجتيـ في ذلؾ قكلو: الى تىتًَّخذيٍكا الكيفىارى أىٍكًليىاءى قاؿ: 

ًمٍف ديٍكًف الميٍؤًمًنٍيفى 
فكما كقع النيي عف اتخاذ الكفار أكلياء في ىذه اآلية، كذلؾ يككف   (6)

فتقدير العطؼ عمى الناصب قدر كجكد النيي بعدـ ، (7)"في األخرل معطكفان عمى االتٍّخاذ
 اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف كالتشديد في ذلؾ ليـ.

عىٍمنىاهي ىيدنل ًلبىًني اختمفكا في الياء كالتاء في قكلو عز كجؿ: .4 جى كىآتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كى
ًكيالن  ًإٍسرىاًئيؿى أىالَّ تىتًَّخذيكا ًمٍف ديكًني كى

 .(9)"أىالَّ تىتًَّخذيكا ك أىالَّ يىتًَّخذيٍكا" ئت:رً قي  ،(8)

 :أف المتقدـ ذكرىـ عمى لغة الغيبة فالمعنى :قاؿ أبك عمي: كجو مف قرأ بالياء "
أال  :كقراءة ،ىديناىـ أال يتخذكا مف دكني ككيبلن، كفيو أف الخطاب بالنيي مكجو لبني إسرائيؿ

ٍعٍمنىاهي ىيدىلن ًلبىًنٍي ًإٍسرىاًئٍيؿى ى: يتخذكا الضمير عائد عمى قكلو تعال جى كى
، كمف قرأ بالتاء فيك (10)

كالمقصكد: أال  ،عمى االنصراؼ إلى الخطاب بعد الغيبة كفيو االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب
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كاف قد فرض عمييـ العمؿ  :أم ،كجعمناه ىدل لبني إسرائيؿ ،تتخذكا بعد آتينا مكسى الكتاب
ليك االنتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب بعدـ اتخاذ أم  –تكراة في ذلؾ الحيف ال –بكتاب اهلل 

أم لئبل يتخذكا   -أبك عمرك -أم ال تتخذكا كبالياء  ك شريكان؛ "شيء مف دكف اهلل ككيبلن أ
 ًكٍيالن  .(1)"ربان تكمكف إليو أمكركـ ًمٍف ديٍكًنٍي كى

  اإلسناد:

إلسناد كارد رد كثيران في القرآف الكريـ، ك"اكثيره ما يرد بيف معامبلت البشر، كلقد ك 
  :عمى كجييف

  :الكجو األكؿ

منيما حقيقي، كىك أف يككف الفعؿ مضافا إلى فاعمو، كىذا كقكلؾ: قاـ زيد، كضرب 
نيكاعمرك، ككقكؿ اهلل تعالى: كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمى

يككف  التيإلى غير ذلؾ مف األخبار  ،(2)
 .عمى جية الحقيقة إسنادىا إلى فاعميا

  :الثانيالكجو 

لى فاعميا إ، كالمراد مف ىذا ىك أف إسنادىا العقميأف يككف اإلسناد عمى جية المجاز 
القرآف كثير، كيقاؿ لو المجاز  في، كىك عقميان  يقضى العقؿ باستحالتو، فبل جـر كاف مجازان 

ًت اأٍلىٍرضي و تعالى: المركب، كالغرض أف مجازه ما كاف إال مف أجؿ تركيبو، كىذا كقكل كىأىٍخرىجى
أىٍثقالىيا

كثير ما كاف يقكؿ: أسند ىذا الفعؿ إلى أك تقدمو فاعؿ كذا، كمف المعمـك  " ، ك(4)(3)
، ىما المسند كالمسند إليو، كال يخرج المسند إليو اأك إنشائين  اأف اإلسناد طرفاف سكاء كاف خبرين 

 عمى أف يككف:

 الفاعؿ مثؿ: محمد. .أ
                                                           

أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف ، ؿ كحقائؽ التأكيؿ()مدارؾ التنزي تفسير النسفي (1)
ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، كراجعو كقدَّـ لو: محيي الديف ديب مستك، دار 710النسفي )ت 

 .2/245ـ،  1998 -ىػ  1419، 1الكمـ الطيب، بيركت، ط
 .9سكرة المائدة  (2)
 .2سكرة  الزلزلة (3)
 .3/142الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ،  (4)
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 ؿ مثؿ: إكراـ الضيؼ.نائب الفع .ب
 المبتدأ الذم لو خبر مثؿ: الطالب ناجح. .ت
 .(1)ما أصمو المبتدأ مثؿ: اسـ كاف كاسـ إف" .ث

 أكالن:
ليؾ بعضان مما تـ   ،تكجيو القراءاتمف ك طرفا اإلسناد ىما: المسند كالمسند إليو، كا 

 كتغاير المعاني الناتجة عنيا:
ـي فىتىمىقى  " اختمفكا في قكلو تعالى: .1 بًّْو كىًممىاتو  ى آدى ًمٍف رى

في رفع االسـ كنصب الكممات  (2)
بًّْو كىًممىاته  :فقرأ ابف كثير كحده ـى ًمٍف رى   بنصب االسـ كرفع الكممات كقرأ الباقكف: فىتىمىقىى آدى

 بًّْو كىًممىاتو ـي ًمٍف رى  . (3)"برفع االسـ كنصب الكممات فىتىمىقىى آدى

فىتىمىقىى أف أبا عبيدة قاؿ في تأكيؿ قكلو:  "ـي آدى "الرفع في  يقكؿ أبك عمي :" كمما يقكم      
بًّْو كىًممىاتو  ـي ًمٍف رى ، فإذا كاف آدـ القابؿ، فالكممات مقبكلة، كمثؿ ىذه اآلية في أم قبميا آدى

 .(4)"إسناد الفعؿ فييا مرة الى الكممات كمرة الى آدـ
عميو  -ة مف حيث قبكلو مف آدـ ، مر سناد كجو جائز في كبل اآليتيفاإلأم إف فعؿ    

كلييىا ًإلىٍيًو، أًلىفَّ مىٍف تىمىقَّاؾى فىقىٍد ، "خرل لمكمماتأكمرة  ،السبلـ ـى: كيصي مىٍعنىى تىمىقٍّي اٍلكىًممىاًت آًلدى كى
ٍممى  ، أىنَّيىا جي ظىاًىري قىٍكًلًو: كىًممىاتو اءىٍت آدـ مف ربو كممات. كى : فىجى مىى تىمىقٍَّيتىوي فىكىأىنَّوي قىاؿى ةه ميٍشتىًممىةه عى

ٍممىةن مىٍحذيكفىةن كىىً  ، جي كا بىٍعدى قىٍكًلًو: كىًممىاتو ـي، فىًمذىًلؾى قىدَّري ـً قىالىيىا آدى مىؿه ًمفى اٍلكىبلى ، أىٍك جي يى فىقىالىيىا كىًمـو
مىٍيوً   .(5)"فىتىابى عى

ذٍ  اختمفكا في:  .2 ميكا قيٍمنىا كىاً  ٍيثي  يىاًمنٍ  فىكيميكا اٍلقىٍريىةى  ىىًذهً  اٍدخي ميكا رىغىدنا ًشٍئتيـٍ  حى دنا اٍلبىابى  كىاٍدخي  سيجَّ
قيكليكا ـٍ  نىٍغًفرٍ  ًحطَّةه  كى ـٍ  لىكي طىايىاكي سىنىًزيدي  خى اٍلميٍحًسًنيفى  كى

يىٍغًفٍر "كالياء . فقرئت  في النكف كالتاء (6)
ـٍ  ـٍ  لىكي طىايىاكي ـٍ " :بالنكف كقرئت "خى طىايىاكي ـٍ خى ـٍ تيغٍ  : كقرئت "ييٍغًفٍر لىكي طىايىاكي ـٍ خى  ."(7) فىٍر لىكي

                                                           
 .187الببلغة االصطبلحية، عبد العزيز قمقيمة،  (1)
 .37سكرة البقرة  (2)
 .2/23الحجة لمفارسي  (3)
 .2/22السابؽ  (4)
ؼ بف حياف أثير الديف األندلسي البحر المحيط في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكس (5)

 .1/267ىػ،  1420، 1ىػ(، تح: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، ط745)ت
 .58سكرة البقرة  (6)
 .2/85الحجة لمفارسي  (7)
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ٍذ قيٍمنىا  بما قبمو أال ترل قبمو ؿي شكى أي و بالنكف أنَّ  "ـٍ كي لى  رٍ فً غٍ نى قاؿ أبك عمي: حجة مف قاؿ "  كىاً 
ميكا ىىًذهً   .(2) "رٍ فً غٍ نى  ،مكادخي قمنا اى " : نو قاؿفكأ (1) اٍدخي
يترتب عميو دخكؿ القرية  لكـ قد أتمت كبلمان مستأنفان لما "رٍ فى غٍ "نى كذلؾ أف قراءة  

إسناد  إلى ري" يشفرٍ غٍ نى ك " قيٍمنىا"كالعيش الكريـ مع دخكليـ ساجديف إلخ. فالضمير المتصؿ في "
"فى غٍ يي مر الى أىمو. كقاؿ:" كحجة مف قرأ " كفيو إسناد األ ،مر لممبلئكةاأل لى ىذا إنو يؤكؿ أ ري

ـي المعنى : قاؿ كمف، (3)"ال يغفرىا إال اهلل تعالى مف الفحكل أف ذنكب المكمفيف كخطاياىـ ، فيعم
اأٍلىٍعرابي  قالىتً  : قكلو نحك النحك ىذا في ثبتت قد التأنيث عبلمة فؤلف "ري فى غٍ تي "

كفيو  ،(5) (4) 
كفيو إشارة كبياف إلى أىمية غفراف تمؾ الذنكب كىي نتاج استجابتيـ لربيـ، كطاعتيـ لو، 

إسناد  تغفر المبلئكة خطاياىـ، كأيضان قدير القكؿ: كت -إسناد األمر لممبلئكة عمييا السبلـ
ٍف كاف الفعؿ ليا إال أنيا مأمكرة بأمر اهلل  –، ذلؾ أفَّ المبلئكة األمر ليا  .تعالى ليا -كا 

ـٍ ًمٍف كعز:  " اختمفكا في فتح الراء ككسرىا مف قكلو جؿَّ  .3 يىٍأتيككي تىتَّقيكا كى كا كى بىمىى ًإٍف تىٍصًبري
ـٍ ىىذىا  ًميفى فىٍكرًًى ًئكىًة ميسىكّْ ؼو ًمفى اٍلمىالى ٍمسىًة آالى ـٍ ًبخى بُّكي ـٍ رى قرأ ابف كثير كأبك عمرك  (4) ييٍمًدٍدكي

ميف" :كعاصـ ًميفى  كقرأ الباقكف:  ،بكسر الكاك :"مسكّْ  .(5)بفتح الكاك" ميسىكَّ

ميف ألنيـ ىـ سكَّمكا الخيؿ " نيـ كمف قرأ مسكميف فؤل ،فقاؿ أبك عمي: اما مف قرأ مسكٍّ
مكا"  .(6)ىـ سكٍّ

المبلئكة ىي كسمتيا كىك إسناد الفعؿ لممبلئكة، كمف قرأ بفتح  أم مف قرأ بكسر الكاك : أفَّ 
مكا كفيو إسناد أمر التسكيـ هلل  :الكاك  تعالى. -أم ىـ الذيف سيكٍّ

ميف"قاؿ أبك جعفر: " ميف" بمعنى أف اهلل سكميا ك" مسكَّ " بمعنى أف المبلئكة مسكّْ
مت ن  .(7) "فسياسكٍّ

                                                           
 .58سكرة البقرة  (1)
 .2/85الحجة لمفارسي  (2)
 .2/85السابؽ  (3)
 .14الحجرات  (4)
 .2/85الحجة لمفارسي  (5)
 .125آؿ عمراف  (4)
 .3/76الحجة لمفارسي  (5)
 .3/77السابؽ  (6)
 .7/184تفسير الطبرم  (7)
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لىكٍ : كعزَّ  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو جؿَّ  .4 ٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ  كى يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى
ًميعنا كىأىفَّ المَّوى شىًديدي اٍلعىذىابً  اٍلقيكَّةى ًلمًَّو جى

لىٍك تىرىل" :فقرئت (1) لىٍك يىرىل" كقرئت: " كى               .(2) "كى
لىك  كحجة مف قرأ:"          ًميعنا كىأىفَّ المَّوى كى ٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيكَّةى ًلمًَّو جى يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى

بالياء أف: المتكعديف لـ يشاىدكا قٍدرى ما يشاىدكف كيعاينكف مف العذاب كما  شىًديدي اٍلعىذىاًب 
لىٍك ينبغي أف يككف مسندان الييـ في قكلو تعالى : فالفعؿ ،عميو كسمـصمى اهلل  –النبي  عممو كى

لى إد ليو كتقديـ" الفعؿ" الذم ىك المسنى إند فعند ذكر المسند كالمس ،"(3)يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا
. كىذه كجية ببلغية تتبيف مف المغيب عنيـ ذلؾ ألف خبره مجيكؿ ليشاىدكا العذاب ؛ظمـال

لرؤية لمعذاب الشديد ىك ا –الميـ في ىذا المقاـ  "دٍ نى سٍ المي "يـ كتقد ،ذكر المسند كالمسند اليو
 صمى اهلل عميو كسمـ. -، كقراءة التاء تبيف إسناد الرؤية لمنبيشخاصيـأفي  كليس

كفى  ىىؿٍ   :فتح التاء كضميا مف قكلو جؿ كعز " اختمفكا في .5 ـي  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍنظيري  ًفي المَّوي  يىٍأًتيىيي
ًئكىةي  اـً اٍلغىمى  ًمفى  ظيمىؿو  قيًضيى  كىاٍلمىالى لىى اأٍلىٍمري  كى عي  المَّوً  كىاً   "عي جى رٍ يى " كى عٍ جى رٍ "تي كقرئت  ،(4) اأٍليميكري  تيٍرجى

عي   .(5)"كييٍرجى

 تىًصيري  المَّوً  ًإلىى أىال: كجؿَّ  عزَّ  قكلو لمفاعؿ الفعؿ بنى مف كحجةيقكؿ الفارسي:"         
كىذا  كىك اهلل تعالى، "إليو دٍ نى سٍ مكر كذكر "المي لى األرجكع إكقد أسند أمر ال ، (6) (7)اأٍليميكري 

 ، كذلؾ في قراءة "مكككؿ إليو انيا كصغيرىف األمكر فييا؛ ك كأف عظيـ شأأة شيدلؿ عمى قم
عي  عي كأما  :""، كفي تيٍرجى عي كتيٍرجى  ٍر كٍّ ذي بالياء كالتاء فجميعان حسناف، فالياء ألف الفعؿ متقدـ، فى  ييٍرجى

قاؿى  كما قاؿ: ًدينىةً  كى ًنٍسكىةه ًفي اٍلمى
فالتأنيث تأنيث مف أجؿ الجمع، كتأنيث الجمع ليس ، (8)

بمنزلة الجماعة. كالتاء في ترجع ألف الكممة تؤنث في نحك:  بتأنيث حقيقي، أال ترل أف الجمع
 مف كفيو التغميب مف خبلؿ كضع لفظ المذكر بدالن  ، (9) (10)قالىًت اأٍلىٍعرابي  ىي األمكر، ك:

 " يبيف أىمية كعظمة تمؾ األمكر يـك الحساب.عي جى رٍ يى  كفي قراءة :"المؤنث، 

                                                           
 .165سكرة البقرة  (1)
 .2/258الحجة لمفارسي  (2)
 .2/261 السابؽ (3)
 .210سكرة البقرة  (4)
 .2/304الحجة لمفارسي  (5)
 .53سكرة الشكرل  (6)
 .2/305الحجة لمفارسي  (7)
 .30يكسؼ سكرة  (8)
 .14رات الحجسكرة  (9)
 .2/305الحجة لمفارسي  (10)
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نىٍحفي  فىًقيره  المَّوى  ًإفَّ  قىاليكا الًَّذيفى  قىٍكؿى  المَّوي  سىًمعى  لىقىدٍ " قرأ حمزة كحده:  .6  مىا سىنىٍكتيبي  أىٍغًنيىاءي  كى
ـي  قىاليكا قىٍتمىيي ؽ   ًبغىٍيرً  اأٍلىٍنًبيىاءى  كى نىقي  حى ًريؽً  عىذىابى  ذيكقيكا كؿي كى اٍلحى

ـي بالياء، ك" (1) " رفعان كيقكؿ" قىٍتمىيي
 .(2)بالنكف كقتميـ  نصبان، كنقكؿ بالنكف" سىنىٍكتيبي مىا قىاليكابالياء كقرأ الباقكف: 

 فيٍ  ؼى ذى قى كى : كقكلو اإلفراد في لكاف بالياء قالكا ما "سىييٍكتىبي " :قرئ كلكيقكؿ الفارسي:" 
حسب رأم  -واهلل تعالى ألن ىإسناد األمر إل كأما ما قصده باإلفراد ىك "(3) (4)بى عٍ الرُّ  يـي كبً مي قي 

" قد جاءت مبنية لممجيكؿ بسبب ـٍ يي مي تٍ قى لذلؾ فإف " "بي تى كٍ يي سى "ىك  "بي تي كٍ يى سى " :أف معنى  -الفارسي
إسناد الفعؿ إلى الرب تبارؾ " ىك كؿي قي يى ، ككذلؾ القراءة عمى لفظ ""بي تى كٍ يي سى "أك  "بي تي كٍ يى سى "الفعؿ، 

فالنكف ىاىنا "، بي تي كٍ نى سى "، كقراءة :يـ كراصده ألفعاليـ كأقكاليـكتعالى، ألف اهلل عز كجؿ كافي
ـٍ  ، كقكلو: بعد االسـ المكضكع لمغيبة كي   .(5) بىٍؿ اهللي مىٍكالى

ٍيره كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو عزك جؿ : .7 ـٍ خى كا أىنَّمىا نيٍمًمي لىيي كىفىري
ـٍ عىذىابه ميًييفه  لىيي ـٍ ًليىٍزدىاديكا ًإٍثمنا كى ـٍ ًإنَّمىا نيٍمًمي لىيي كىالى فقرأ ابف كثير كأبك عمرك: (6) أًلىٍنفيًسًي

كاكقرأ نافع كابف عامر :  يىٍحسىبىفَّ  كىالى  : قرأ عاصـ كالكسائي كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
كا  كقرأ حمزة :"  يىٍحسىبىفَّ   . "(7)كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري

كا"قاؿ أبك عمي قراءة : "  " في ىذه اآلم في قراءتيما: الذيفى "  "كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
ذا كاف الذم في اآلم فاعبلن اقتضى حسب مفعكليف ألنيا تتعد ل إلى رفع بأنو فاعؿ يٍحًسب، كا 

كال يحسبف الذيف كفركا أف ما نممي ليـ ليزدادكا إثمان، إنما نممي  –مفعكليف كالمعنى أم التقدير 
حسبت أفَّ زيدان خيران ألنفسيـ، كذلؾ نحك قكلو :". أم اإلمبلء يككف (8)"ليـ خيره ألنفسيـ

مف األفعاؿ كالتقدير حسبت زيدان منطمقان فقد تعدل األمر لمفعكليف، ألف حسب  ،(9)"منطمؽه 
 الشؾ فاإلسناد ىنا لمذيف كفركا.
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كا كلـ يختمفكا في قكلو: مسنده إلى  "فَّ بى سى حٍ ال تى "أنيا بالتاء . قكلو:  ، (1)كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
أم كال تحسبف؛  (2)"الفاعؿ المخاطب كالذيف قتمكا المفعكؿ األكؿ كالمفعكؿ الثاني أمكاتان 

 .(3)"بف يا محمد إمبلء الذيف كفركا خيران ليـكالتقدير:" كال تحس
كىذا مما فيو التسمية كالتخفيؼ عف فؤاده ككجد ذلؾ  -كاإلسناد ىنا لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ

ريىيـٍ  الى تىٍحسىبىفَّ المَّوى غىاًفالن كى  : مراران في القرآف الكريـ بقكلو تعالى  عىمَّا يىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى ًإنَّمىا ييؤىخّْ
اري   .(5) لىعىمَّؾى بىاًخعه نىٍفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى  ،  كقكلو تعالى: (4) ًليىٍكـو تىٍشخىصي ًفيًو اأٍلىٍبصى

سى " اختمفكا في تشديد الفاء ك تخفيفيا مف قكلو تعالى:  .8 فو كىأىٍنبىتىيىا فىتىقىبَّمىيىا رىبُّيىا ًبقىبيكؿو حى
سىن كىفَّمىيى  ان نىبىاتنا حى ا زىكىًريَّاكى

 ".كىًفمىيىا، في " (6)

ـى كقاؿ أبك عمي :" حجة مف خفؼ كفميا قكلو تعالى :    ـٍ يىٍكفيؿي مىٍريى كزكريا  (7) أىيُّيي
و في سياؽ ىذه اآلية قد قدـ المسند كىك الضمير ، إال أنَّ (8)"ألف الكفالة مسندة إليومرتفع 

"ذكر المسند  أفَّ  -كاهلل أعمـ –ـ زكريا كيراد بذلؾ " كأخر االسايى مى فَّ كى المستكف في قكلو تعالى "
 .(9)"أىـ مف المسند إليو عند التكمـ

عميو  –كمف الميـ في ىذه اآلية ذكر القصة القرآنية ك الحديث عف رعاية مريـ  
 ،، ال تقميبلن لشأنوعميو السبلـ –ذكره عف اسـ زكريا كنشأتيا فكاف التقدـ لمكفالة ب -السبلـ

 عميو السبلـ. -ع الحديث يدكر حكؿ كفالة نما مكضك ا  ك 
، فإف كفمتي يتعدل إلى مفعكؿ كاحد، فإذا ضاعفت العيف تعدل "كأما مف شدد      

ـى ، (10)"إلى مفعكليف  –فإف التضعيؼ قد عدل الفعؿ لمفعكليف كالتقدير كفَّؿ اهلل زكريا مري
" كأف الذم أسند فعؿ ايى مى بَّ قى تى فى  الفعؿ "إلى  "ايى مى فَّ كى "كىذه إشارة إلى عطؼ الفعؿ  -عمييما السبلـ

ـى لزكريا  فىتىقىبَّمىيىا رىبُّيىا ًبقىبيكؿو  لقكلو:  -تبارؾ كتعالى -ىك الرب  -عميو السبلـ  -كفالة مري
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 :كىذا أيضان مف قبيؿ الكصؿ إذا عطفت بيف الجمؿ الثبلث كأفعاليا عمى التكالي (1) حىسىف
" بحرؼ العطؼ الكاك الذم يفيد التشريؾ كالمساكاة، فكؿ مف ايى مى فً ا" ك " كى يى تى بى نٍ أى ا" ك "يى مى بَّ قى تى فى "

 الجمؿ الثبلث ىي مف قبيؿ الجمؿ الخبرية كىذه الكجية الببلغية فييا.

ـٍ سىيّْئى  كعز: "اختمفكا في الياء كالنكف مف قكلو جؿَّ قاؿ:  .9 ٍنكي ن نيكىفٍّْر عى الى ـٍ ميٍدخى نيٍدًخٍمكي ـٍ كى  اًتكي
 .(3)"كقرئت بالنكف ،قرئت بالياء ، (2) ان كىًريمى 

ًإفَّ قاؿ أبك عمي مف قرأ يكفر بالياء، فؤلنو ذكر اسـ اهلل تعالى، قد تقدـ في قكلو: 
ـٍ رىًحيمان  ـٍ فالمعنى معنى الياء كقبؿ ذلؾ : "ري فّْ كى يي " :كمف قاؿ (4) المَّوى كىافى ًبكي كي بىًؿ المَّوي مىٍكالى

ٍيري النَّاًصرً   .  (5)يفى كىىيكى خى
ألنو ىك كحده غفار  -تبارؾ كتعالى  -فمف قرأ بالياء فيك مسند األمر إلى اهلل 

 كاهلل أعمـ. ،" بالنكف فيك نكف العظمة كاألمر منسكب إلى المبلئكةري فّْ كى ني  الذنكب، كمف قرأ "

عىٍمنىا مىكى  " اختمفكا في إدخاؿ األلؼ ك إخراجيا مف قكلو جؿ كعز:قاؿ:  .10 ًلكيؿ  جى اًليى ًممَّا كى
مىى كيؿّْ  ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ نىًصيبىيي ـٍ فىآتيكىي  شىٍيءو تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاأٍلىٍقرىبيكفى كىالًَّذيفى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكي

، كقرأ عاصـ كحمزة "عىاقىٍدتى : "فقرأ ابف كثير كأبك عمرك كنافع كابف عامر (6) شىًييدنا
 .(7)"غير ألؼ" بتى دٍ قى عى "  :كالكسائي

" "كفي قكلو: اٍقدىٍت يقكؿ"  "عىاقىٍدتى ذؼ المضاؼ كأقيـ " حمفيـ أيمانكـ" فحي كىالًَّذيفى عى
ديف يمينان عمى المضاؼ إليو مقامو، كعاقدت أشبو بيذا المضاؼ ألف بكؿ نفر مف المعاقً 

ـٍ المحالفة كمف قاؿ: " فحذؼ الحمؼ كأقاـ  "، كاف المعنى عقدت حمفيـ، أيمانكـ ،عىقىدىٍت أىٍيمىانيكي
 .(8)"المضاؼ إليو مقامو

، حيث كاف مف كؿ كاحد : عاقدتلكبلـ عمى المعنى فقالكا"األكلكف كأنيـ حممكا اقاؿ الفارسي: 
، حممكا الكبلـ عمى المفظ لفظ اإليماف، ألف الفعؿ لـ "تى دٍ قى عى " :الفريقيف يميف كالذيف قالكامف 
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عاقدت األيماف ىي  :فقراءة .(1)أسند إلى األيماف" يسند إلى أصحاب األيماف في المفظ، إنما
سناد األمر ليا ألف لكؿ نفر مف المعاقً  حذؼ الحمؼ كأقاـ  "عىقىدىتٍ "قراءة ك  ،ديف يمينان المعاقدة كا 

يف بؿ نسب فيو إلى دً المضاؼ إليو مقامو كحممكا القراءة عمى لفظ األيماف دكف المتعاقً 
إلى  "يفالمتعاقدً "القراءتيف مع كجكد إسناد كؿ مف قراءة  كفيو اإليجاز بالحذؼ لكبل، األيماف

 " أسند األمر إلى األيماف.تى دٍ قى عى كبل الطرفيف، كفي قراءة "

لىًئفٍ  " اختمفكا في قكلو تعالى: .11 ـٍ  كى ابىكي ـٍ  تىكيفٍ  لىـٍ  كىأىفٍ  لىيىقيكلىفَّ  المَّوً  ًمفى  فىٍضؿه  أىصى بىٍينىوي  بىٍينىكي  كى
دَّةه  ـٍ  كيٍنتي  يلىٍيتىنً  يىا مىكى . (3)"بالياء "فٍ كي يى "بالتاء كقرئت  "فٍ كي تى "قرئت:  (2) عىًظيمنا فىٍكزنا فىأىفيكزى  مىعىيي

 :مؤنث في المفظ كمف قرأ ،فؤلف الفاعؿ المسند إليو الفعؿ ء؛قاؿ أبك عمي: مف قرأ بالتا "
كمثؿ  ،كالفاعؿر الفصؿ الكاقع بيف الفعؿ يالتذك فى سَّ كحى  ،فؤلف التأنيث ليس بحقيقي ؛بالياء
ةي  ر:يالتذك ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكا الصَّ كىأىخى

(4) (5)". 

دَّةه " ر كيؿ التذكمف قرأ بالياء فؤلف التأنيث ليس حقيقي فيكف عمى سبيف " عمى سبيؿ مىكى
ةي التأنيث كقد كرد كثيران في القرآف الكريـ كمنو : ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكا الصَّ كىأىخى

ؿ مف كاالنتقا (6)
ببلغي كبذلؾ تتضح الكجية الببلغية لكبل القراءتيف أف مف  التغميبلفظ المذكر لممؤنث ىك 

ببلغي مف خبلؿ كضع لفظ  تغميبفيك  :بالتاء فيك إسناد األمر لممكدة، كمف قرأ بالياء :قرأ
ف كانت مؤنثة المؤنث مكضع المذكر ، مما يكحي بعنؼ تمؾ الصيحة كشدتيا البالغة، فيي كا 

كلذلؾ قد بدت تمؾ الصيحة شديدة كجبارة  ؛يا قد كردت في سياؽ التذكيرلمفظ، إال أنَّ في ا
   كىائمة. 

مىفٍ   "اختمفكا في قكلو تعالى: .12 اتً  ًمفى  يىٍعمىؿٍ  كى اًلحى  فىأيكلىًئؾى  ميٍؤًمفه  كىىيكى  أيٍنثىى أىكٍ  ذىكىرو  ًمفٍ  الصَّ
ميكفى  نَّةى  يىٍدخي ميكٍف" فقرئت: (7) نىًقيرنا ييٍظمىميكفى  كىالى  اٍلجى ميكٍف"  ك "ييٍدخى " قاؿ أبك عمي: ."(8) "يىٍدخي

كفى حجة مف قاؿ يدخمكف قكلو:  ـٍ تيٍحبىري كي نَّةى أىٍنتيـٍ كىأىٍزكىاجي ميكا اٍلجى ـو ك  (9) اٍدخي ميكىىا ًبسىالى اٍدخي
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آًمًنيفى 
نَّةى ك ،(1) ميكا الجى ًقٍيؿى اٍدخي كى

باني الكريـ بدخكؿ " أم أنيـ استجابكا لمنداء الر (3) (2) 
" فيقكؿ: أبك عمي: "مف لممجيكؿ، كمف أسند الفعؿ لممجيكؿالجنة، كذلؾ دكف إسناد الفعؿ 

كيرل الباحث في تكجيو أبي عمي: أنيـ ال ، (4)"قاؿ: ييدخمكف فؤلنيـ ال يدخمكنيا حتى تيٍدخمكىا
ًسيؽى الًَّذيفى اتَّقىٍكا  يدخمكنيا بمحض إرادتيـ بؿ يساقكف إلييا بمبلئكة تزفيـ ليا، فقاؿ تعالى: كى

نًَّة زيمىرى رى  ـٍ ًإلىى اٍلجى ـٍ ًطٍبتيـٍ  ان بَّيي مىٍيكي ـه عى زىنىتييىا سىالى ـٍ خى قىاؿى لىيي ٍت أىٍبكىابييىا كى فيًتحى اءيكىىا كى تَّى ًإذىا جى حى
اًلًديفى  ميكىىا خى فىاٍدخي

(5). 

تقبميـ  خزنة الجنة أم عمى صيغة المجيكؿ أنيـ يدخمكنيا  كيساقكف إلييا كمف ثـ يس
بسبلـ كطمأنينة كسىكًؽ البشرل ليـ، فكاف قكليـ لممتقيف الناجيف مف العذاب الشديد: 

 ٍاًلًديف ميكىىا خى تمبية لنداء حراس الجنة   نة المؤمنكفكبعد ىذا التصريح بالمركر يدخؿ الج فىاٍدخي
ميكفى يككنكا  ليـ،  كلقد أتقف أبك عمي رسـ ذلؾ المشيد مف خبلؿ اآليات فمع الفع ؿ "يىٍدخي

ميكفٍ بمحض إرادتيـ، كمف قرأ " سناد األمر ييٍدخى " فيك يذكر حاليـ عند سكؽ المبلئكة ليـ، كا 
 لممبلئكة  ىي الكجية الببلغية لذلؾ.

ذٍ  كاختمفكا في قكلو تعالى:  .13  في فىتىكيك ًفييىا فىتىٍنفيخي  ًبًإٍذًني الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطّْيفً  ًمفى  تىٍخميؽي  كىاً 
تيٍبًرئي  ًبًإٍذًني طىٍيرنا ذٍ  ًبًإٍذًني كىاأٍلىٍبرىصى  اأٍلىٍكمىوى  كى ذٍ  ًبًإٍذًني اٍلمىٍكتىى تيٍخًرجي  كىاً   ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني كىفىٍفتي  كىاً 
ٍنؾى  ـٍ  ًإذٍ  عى كا الًَّذيفى  فىقىاؿى  ًباٍلبىيّْنىاتً  ًجٍئتىيي ـٍ  كىفىري اسـ الفاعؿ في  (6) ميًبيفه  ًسٍحره  ًإالَّ  ىىذىا ًإفٍ  ًمٍنيي

، كحٍ سً مف المصدر فقرئت: " "ره احً سى  ره
(7). 

كفيو إسناد  (8)"فأما اختيار مف اختار ساحر لما ذىب مف أف الساحر يقع عمى العيف كالحدث"
األمر إلى عيسى باتيامو بأنو ساحر مكايد كأف ما جاء بو مف اآليات البيات قكامو السحر 

" أشار إلى الشخص ال إلى الحدث الذم أتى سىاًحره  "ًإالَّ  الذم ىك مف صنع يديو. "كمف قاؿ:
 .(9)"بو
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ًبٍيفه "كلمف قرأ:  جعمو  إشارة إلى ما جاء بو كأنو قاؿ ما ىذا الذم جئت بو إال  ًإالَّ ًسٍحري مي
فالصفة ترجع إلى المكصكؼ كتدؿ عميو  (1)"سحر... فمف قاؿ: سحره جعؿ اإلشارة إلى الحدث

براء األكمو  ناية عفاللتيا عمى الحدث، كفيو كبد  –مكصكؼ السحر مف إحياء المكتى كا 
 حسب زعميـ.

اؼي  ًإنّْي قيؿٍ  الى:"اختمفكا في ضـ الياء كفتحيا لقكلو تع .14 ٍيتي  ًإفٍ  أىخى  يىٍكـو  عىذىابى  رىبّْي عىصى
ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلميًبيفي  مىٍف ييٍصرىٍؼ عىٍنوي يىٍكمىًئذو  عىًظيـو  فىقىٍد رىًحمىوي كى

 "يىٍصًرؼٍ "ك "ييٍصرىؼٍ " ئت:، فقر (2) 
فالمسند إليو الفعؿ المبني لممفعكؿ، ضمير العذاب المتقدـ ذكره،  "ييٍصرىؼٍ "كأما قراءة:  ،(3)"

كىك مضمر ليس بمحذكؼ، كالذكر العائد إلى المبتدأ الذم ىك في القراءتيف جميعان الضمير 
 ، ككذلؾ فيك مف باب إسناد فعؿ صرًؼ العذاب.(4)"الذم في عنو

سٍّف قراءة  مف قرأ يصرؼ بفتح الياء، أف ما بعده  مف قكلو فقد رحمو فعؿ حى يي  "كمما
رىؼى اهللي ، كفيو إسناد األمر هلل تعالى كقكلو: (5)"مسند إلى ضمير اسـ اهلل تعالى صى

قيميكبىييـٍ 
أك تقديره الرحمة لمخمؽ كفيو تعظيـ األمر بيد اهلل  ،، فيك الذم بيده صرؼ العذاب(6)

 كجكده في العطاء. ،كسخائو في الرحمة ،عالى كبياف شدتو في العقابت -
إلى ضمير اسـ اهلل  ا مسندن "، فمما كاف ىذا فعبلن فىقىٍد رىًحمىوي "كحجة ىذه القراءة قكلو: " 

تعالى، كجب أف يككف األمر في تمؾ المفظة  األخرل عمى ىذا الكجو ليتفؽ الفعبلف، كعمى 
ٍرؼى ا تككف الرحمة بعد ذلؾ عمى التكالي ك  ،لعذاب مسندان إلى اهلل تعالىىذا التقدير، فإف صى

إلى اهلل تعالى، كأما الباقكف: فإنيـ قرأكا يصرؼ عنو عمى فعؿ ما لـ يسـى فاعؿ،  مسندة
نما حسف ذلؾ ألنو  "مف يصرؼ عنو عذاب يكمئذ" :كالتقدير تعالى: أضاؼ العذاب إلى  -كا 

ًظيـو عىذىابى يىٍكـو عى اليكـ  في قكلو" 
كالتقدير مف يصرؼ عنو  ،فمذلؾ أضاؼ الصرؼ إليو ؛(7) 

 .(8)"عذاب يـك القيامة

                                                           
 .3/371 الحجة لمفارسي (1)
 .16 -15األنعاـ  سكرة(2)
 .285/ 3الحجة لمفارسي  (3)
 .3/286السابؽ  (4)
 .3/287 سابؽال (5)
 .127سكرة التكبة  (6)
 .15سكرة األنعاـ  (7)
 .12/493مفاتيح الغيب  (8)



92 
 

كىذىًلؾى  "اختمفكا في الياء كالتاء كالرفع كالنصب مف قكلو جؿ كعز: .15 ؿي  كى  اآٍليىاتً  نيفىصّْ
ًلتىٍستىًبيفى   .(2)"ؿى يٍ بً سى " كى  "ؿي يٍ بً سى "، كقرئت: (1) اٍلميٍجًرًميفى  سىًبيؿي  كى

ة ابف كثير كأبي عمر كابف عامر كلتستبيف بالتاء سبيؿي معان، أنيـ جعمكا "كجو قراء
كقد ذكر أيضان   (3)قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك السبيؿ فاعؿ االستبانة، كأىنَّثى السبيؿ كما قاؿ: 

ٍكا سىًبيؿى الرُّ  في قكلو:  ٍف يىرى قراءة  األكلى فارغه ال ،  كالفعؿ في ال(4) ٍشًد الى يىتًَّخذيكهي سىًبيالن كىاً 
 .(5)"ضمير فيو،  كالتاء تؤذف بأف الفاعؿ المسند  إلى الفعؿ مؤنث

ًلتىٍستىًبيفى سىًبيؿي قرأ ذلؾ بعض المكييف كبعض البصريف: كفيو إسناد الفعؿ " ، بالتاء كى
الكبلـ "، عمى أف القصد لمسبيؿ، كلكنو يؤنثيا، ككأف معنى برفع "السبيؿي  يفٍ مً رً جٍ سبيؿي المي ك 

      . (6)"عندىـ: ككذلؾ نفصؿ اآليات، كلتتضح لؾ كلممؤمنيف طريؽي المجرميف

 حد إلى السبيؿ إال أنو ذكر السبيؿ عمى ده نى سٍ "فالفعؿ عمى ىذا مي كأكده أبك عمي بقكلو: 
كلكنيا  ، التاء فييا ليس عمى ما تقدـ "سبيؿى  كلتستبيفى " :... كقراءة (7)الن يٍ بً سى  كهي ذي خً تَّ يى لً  قكلو:

صمى اهلل  -، كفيو إسناد األمر لمرسكؿ  (8)" لؾ أييا المخاطب ففي الفعؿ ضمير المخاطب
ليتبيف كيتأمؿ في حاؿ الضاليف المعانديف، كلما كرد مف تفصيؿ أخبارىـ مف تمؾ  -عميو كسمـ

ؿي يٍ بً سى  فى يٍ بً تى سٍ تى لً كى  اتً اآليى  ؿي صّْ فى ني  ؾى لً ذى كى كى اآليات كالتي فضحت حاليـ لقكلو تعالى: 
  .(9)في يٍ مً رً جٍ المي 

مىى ًإنّْي قيؿٍ  "اختمفكا في الضاد كالصاد في قكلو:  .16 كىذٍَّبتيـٍ  رىبّْي ًمفٍ  بىيّْنىةو  عى  ًعٍنًدم مىا ًبوً  كى
ـي  ًإفً  ًبوً  تىٍستىٍعًجميكفى  مىا ٍك ؽَّ  ضييىق ًلمَّوً  ًإالَّ  اٍلحي ٍيري  كىىيكى  اٍلحى اٍلفىاًصًميفى  خى

، ؽَّ يىقيصي الح ك ،(10)
أنيـ زعمكا أف في حرؼ ابف مسعكد يقضي بالحؽ بالضاد ... كحجة  "ضييىق"قرأ:  كحجة مف

                                                           
 .55األنعاـ  (1)
 .3/314الحجة لمفارسي  (2)
 .108يكسؼ  سكرة (3)
 .146األعراؼ  (4)
 .3/315الحجة لمفارسي  (5)
 .11/395تفسير الطبرم  (6)
 .146األعراؼ  سكرة (7)
 .3/316الحجة لمفارسي  (8)
 .55سكرة األنعاـ  (9)
 .57سكرة  األنعاـ  (10)
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مىٍيؾى أىٍحسىفى القىصىصً  قكلو: الحؽَّ  يقص   :مف قاؿ نىٍحفي نىقيصُّ عى
(1)،  فَّ ىىذىا لىييكى القىصىصي كىاً 

ؽَّ  الحى
يف يجكز أف يككف فيحتمؿ أمر " يىٍقًضٍي الحؽَّ ، كيؤكد ذلؾ "فأما الحؽ في قكلو: "(3) (2)

ؽَّ القضاء  ضييىق" :صفة لمصدر محذكؼ ، كيجكز أف تككف "ؽَّ الحى  صى صى القى  صُّ قي يى "أك  "اٍلحى
 كقكلو:  ،الحؽَّ  يفعؿي  مفعكالن بو مثؿ:

 (7()6( )5)تيبَّعي  غً ابً كى السى  عي نى صى  كٍ أى دىاؤيدي             امى اىي ضى قى  (4)افتى دى كٍ ري سٍ ا مى مى يً يٍ مى عى كى 
ؽَّ  "ك :فيو كجياف "يقضي الحؽَّ " كيؤيد ذلؾ الزجاج بقكلو:  " فيو كجياف: "يىٍقًضٍي الحى

اءى الحؽَّ " :صفة لممصدر، المعنى جائز أف يككف الحؽَّ  ، كيجكز أف يككف يقضي "يىٍقًضي القىضى
ير  كقكلو:، كًحكمةه  ، أم كؿ ما صنىعىو عزَّ كجؿَّ فيك حؽٌّ يىصنىع الحؽَّ  الحؽَّ  كىىيكى خى

الفىاًصميف
يدؿ عمى معنى القضاًء الذم ىك الحكـ، فأما قضى في مًعنى صنع فمثمو ك  ،(8)
قكؿ الييذىلي
(9) : 

 
                                                           

 .3يكسؼ  سكرة (1)
 .62آؿ عمراف  سكرة (2)
 .3/318الحجة لمفارسي  (3)
معاني، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة مسركدتاف: درعاف، انظر: المعاني الكبير في أبيات ال (4)

ىػ(، عبد الرحمف بف يحيى بف عمي  1373ىػ(، تح: المستشرؽ د سالـ الكرنككم )ت 276الدينكرم )المتكفى: 
ىػ، 1368 1ىػ(، مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد الدكف، اليند، ط1386 - 1313اليماني )
 .2/1039ـ، 1949

 .4/432ب البف منظكر، السكابغ: كؿ درع حديثة لمعمؿ،)سبغ(، لساف العر  (5)
البيت ألبي ذؤيب اليذلي: البيت مف الكامؿ، انظر: جميرة أشعار العرب أبك زيد محمد بف أبي الخطاب  (6)

ىػ(، حققو كضبطو كزاد في شرحو: محمد عمي البجاكم، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر، 170القرشي )ت 
. كالمفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى بف سالـ الضبي )ت نحك 1/26، كالتكزيع 1981، 1القاىرة، ط

، 1964، 6القاىرة، ط –ىػ(، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ محمد ىاركف، دار المعارؼ 168
1/428. 
 .3/319الحجة لمفارسي  (7)
 .57سكرة  األنعاـ  (8)
، أدرؾ خكيمد بف خالد بف محٌرث، أبك ذؤ  (9) يب، مف بني ىذيؿ بف مدركة، مف مضر: شاعر فحؿ، مخضـر

الجاىمية كاإلسبلـ. كسكف المدينة. كاشترؾ في الغزك كالفتكح. كعاش إلى أياـ عثماف فخرج في جند عبد اهلل 
ىػ( غازينا، فشيد فتح إفريقية كعاد مع عبد اهلل بف الزبير كجماعة  26بف سعد بف أبي سرح إلى إفريقية سنة) 

فمما كانكا بمصر مات أبك ذؤيب فييا. كقيؿ مات بإفريقية.  -رضي اهلل عنو -يحممكف بشرل الفتح إلى عثماف
أشير شعره عينية رثى بيا خمسة أبناء لو أصيبكا بالطاعكف في عاـ كاحد، مطمعيا: )أمف المنكف كريبو 

 .2/325تتكجع( تكفى سنة سبع كعشريف لميجرة، انظر األعبلـ: 
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اىيما                  كدىتاًف قىضى مىٍيييمىا مىٍسري نىعي السَّكىاًبغ تيبَّعي دىاكي     كىعى  (1)دي أىك صى

ؽَّ أم صنعيما داكد، كمف قرأ "  ع ما أنبأ بو كأمر بو فيك مف" فمعناه أف جمييىقيصُّ الحى
 :كتككف الكجية الببلغية عف ذلؾ ىي إما صفة لمصدر محذكؼ تقديره، (2)"أقاصيص الحؽ

ؽَّ  اءى ضى القى  يضً يىقٍ " فيك عمى سبيؿ اإلخبار بأنو تعالى يقص القصص  "يىقيصي الحؽَّ ك"، "اٍلحى
لى كناية مكصكؼ تمؾ تعالى، مع كجكد كممة الحؽ لئلشارة إ -الحؽ كفيو إسناد األمر هلل 

 تعالى. -القصص كىي تحمؿ الحؽ المنزؿ مف ًقبىمو 
أم يتبع الحؽ فيما يحكـ بو، كعمى القراءة الثانية ىك مف  "فعمى القراءة األكلى مف القصص:

سناد األمر لو(3)القضاء: أم يقضي القضاء بيف عباده"  .، كا 
دّْؽي  ميبىارىؾه  أىٍنزىٍلنىاهي  ًكتىابه  ىىذىاكى "كاختمفكا في الياء كالتاء في قكلو: قاؿ الفارسي:  .17  الًَّذم ميصى
ًلتيٍنًذرى  يىدىٍيوً  بىٍيفى  مىفٍ  اٍلقيرىل أيَـّ  كى ٍكلىيىا كى مىى كىىيـٍ  ًبوً  ييٍؤًمنيكفى  ًباآٍلًخرىةً  ييٍؤًمنيكفى  كىالًَّذيفى  حى ًتًيـٍ  عى الى  صى

اًفظيكفى  رى ذى نٍ تي "لً  " كى رى ذى نٍ يي لً كى " :تئفقر  (4) ييحى
("5) . 

ره ذً نٍ مي  تى نٍ ا أى مى نَّ إً "كجو مف قرأ بالتاء قكلو: 
(6)  افيكفكىأى ، كذلؾ   (7)ٍنًذٍر ًبًو الًَّذيفى يىخى

كفيو أيضان خركج الخبر  -صمى اهلل عميو كسمـ  -فيو إسناد اإلنذار كالتبميغ لمرسكؿ الكريـ 
 كالقياـ باإلنذار كما يتصؿ بو. ،عمى سبيؿ األمر

كَّؼى بوالكتاب ىك المنذر ألف فيو إنذ "كمف قرأ بالياء جعؿ في  اران، أال ترل أنو قد خى
كا ًبًو  نحك قكلو:  ًلييٍنذىري غه ًلمنَّاًس كى ىىذىا بىالى

 لذيف يخافكف،  فبل يمتنع أف يسند، كأنذر بو ا(8) 
 .(9)"إليو اإلنذار عمى االتساع

                                                           
ألبي ذؤيب اليذلي، مف الكامؿ جميرة أشعار العرب، أبك زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي البيت  (1)

ىػ(، حققو كضبطو كزاد في شرحو: عمي محمد البجاكم، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 170)ت
 .1/26د.ط، د.ت، 

 .2/257معاني القرآف لمزجاج  (2)
ىػ(، دار ابف كثير، دار 1250د اهلل الشككاني اليمني )ت فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عب (3)

 .2/140ىػػ، 1414، 1دمشؽ، بيركت، ط -الكمـ الطيب 
 .92سكرة األنعاـ  (4)
 .3/356الحجة لمفارسي  (5)
 .7الرعد  سكرة (6)
 .51األنعاـ  سكرة (7)
 .52إبراىيـ  سكرة (8)
 .3/356الحجة لمفارسي  (9)
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كبلـ اهلل  كتاب لما يحكيو مفكتعظيـ شأف ال فالكتاب ىنا ىك المنذر كفيو إسناد األمر إليو
ٍنًذٍر،المنزه عف الزلؿ، ككذلؾ فيو استعارة مكنية مف باب  كاستعار لفظ  أف الكتاب يقكـ مقاـ المي

 صمى اهلل عميو كسمـ. - الكتاب عف نبي اهلل المرسؿ

لىقىدٍ اختمفكا في رفع النكف كنصبيا مف قكلو عز كجؿ:  .18 مىقٍ  كىمىا فيرىادىل ًجٍئتيميكنىا كى ـٍ خى ؿى  نىاكي  أىكَّ
تىرىٍكتيـٍ  مىرَّةو  ـٍ  مىا كى ٍلنىاكي كَّ رىاءى  خى ـٍ  كى مىا ظيييكًركي ـٍ  نىرىل كى ـي  مىعىكي ٍمتيـٍ  الًَّذيفى  شيفىعىاءىكي ـٍ  زىعى ـٍ  أىنَّيي  شيرىكىاءي  ًفيكي
ـٍ  تىقىطَّعى  لىقىدٍ  ؿَّ  بىٍينىكي ضى ـٍ  كى ٍنكي تىٍزعيميكفى  كيٍنتيـٍ  مىا عى

ـٍ " :، فقرئت(1) ـٍ " :تئفعان كقر ر  "بىٍينيكي  "بىٍينىكي
 .(2)نصبان"

 ،أف يككف اسمان متصرفان كاالفتراؽ :أحدىما :ربيفضكاستعمؿ ىذا االسـ عمى " :يقكؿ    
ـٍ  عى طَّ قى تى  دٍ قى " :أف يككف ظرفان فالمرفكع في قراءة مف قرأ :كاآلخر ىك الذم كاف ظرفان ثـ  "بىٍينيكي

ابه كلو: استعمؿ اسمان كالدليؿ عمى جكاز ككنو اسمان ق بىٍيًنؾى ًحجى ًمٍف بىٍيًننىا كى كى
، فمما استعمؿ (3)

اسمان في ىذه المكاضع جاز أف يسند إليو الفعؿ الذم ىك تىقىطَّعى في قكلو: في قكؿ مف 
سناد الفعؿ .(4)"رفع  إلى البيف الذم يحمؿ معنى االفتراؽ. "تقطَّع"كا 

ىك  يككف يخمك مف أف "كيدؿ عمى أف ىذا المرفكع ىك الذم استعمؿ ظرفان أنو ال
أف يككف ىذا القسـ ألف التقدير يصير لقد  ىك مصدر، فبل يجكز ، أف يككفظرؼ اتسع فيو
القصر خبلفان مع المراد.. لقد تقطع كصمكـ كما كنتـ تتألفكف  كىذا مع بعده عف تقطع افتراقكـ،

 ا :عميو، فإف قمت كيؼ يككف بمعنى الكصؿ كأصؿ االفتراؽ كالتبايف كليذا قالك 

ًمٍيطي برامتيف دَّعيكا  (5)بىافى الخى أىٍك كيمَّمىا ظىًعنيكا ًلبىٍيفو ييٍجزىعي   فىكى
(6) (7) 

 فباف ىنا بمعنى افترؽ كتشتت حالو.

"كاستعمؿ ىذا االسـ عمى ضربيف: أحدىما أف يككف اسمان متصرفان كاالفتراؽ كاآلخراف 
ىك الذم كاف ظرفان ثـ استعمؿ  "ـٍ كي ني يٍ بى   عى طَّ قى تى  دٍ قى لى "أف يككف ظرفان فالمرفكع في قراءة مف قرأ: 

                                                           
 .94سكرة األنعاـ  (1)
 .3/357الحجة لمفارسي  (2)
 .5فصمت  سكرة (3)
 .3/357الحجة لمفارسي  (4)
(5)  ،) ـى  .12/259رامتيف: أنيا تثنية سميت بيا البمدة لمضركرة ، انظر لساف العرب، البف منظكر، )را
 .267، 1986، 1البيت لجرير ييجك فيو الفرزدؽ، ديكاف جرير، دار بيركت لمطباعة كالنشر، ط (6)
 .358 -3/357فارسي الحجة لم (7)
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اسمان.. كقيؿ إنَّو لما استعمؿ مف الشيئيف المتبلًبسيف في نحك: بيني كبينيـ شركة، كبيني كبينو 
اصمة عمى خبلؼ الفرقة فميذا رحـ كصداقة صارت، الستعماليا في ىذه المكاضع بمنزلة الك 

 .(1)"ـٍ كي مي صٍ كى  طَّعى قى تى  دٍ قى لى  " :نىمع "ـٍ كي ني يٍ بى  عى طَّ قى تى  دٍ قى لى " جاء:

ـٍ  ف الشفعاء كالشركاء لقكلو تعالى:كىذا دليؿ عمى الفراؽ كاالنفصاـ ما بي       مىا نىرىل مىعىكي كى
ـٍ شيرىكى  ـٍ ًفيكي ٍمتيـٍ أىنَّيي ـي الًَّذيفى زىعى  .(2) اءي لىقىٍد تىقىطَّعى بىٍينىكيـشيفىعىاءىكي

بالنصب كفيو مذىباف: أنو أضمر الفاعؿ في الفعؿ  "ـٍ نىكي يٍ بى  عى طَّ قى تى  دٍ قى لى "" فأما مف قاؿ: 
ـٍ شيرىكىاءي  كدليؿ عميو ما تقدـ  في قكلو:  ـٍ ًفيكي ٍمتيـٍ أىنَّيي ـي الًَّذيفى زىعى ـٍ شيفىعىاءىكي مىا نىرىل مىعىكي ، كى

عكـ  شفعاءكـ كذلؾ " ما نرل مبينيكـىذا الكبلـ فيو داللة عمى التقاطع كالتياجر " أال ترل  أفَّ 
ـٍ  تقىطىعى  لىقىدٍ "كصؿ كأنو قاؿ: أف المضمر ىك ال ـٍ بىٍينى كصميكي  :فإضمار الفاعؿ في قكلو ،(3)" كي

"كي نى يٍ بى  طَّعى قى تى " سناد الفعؿ لمكصؿ. ـٍ  كا 

ـٍ بىٍينى  تقىطىعى  لىقىدٍ  ": "كالمذىب اآلخر: انتصاب البيف  دٍ قى لى "يذىب إلى أف قكلو:  كىك أنو" كي
إذا نصب يككف معناه معنى المرفكع، فمما جرل في كبلميـ منصكبان ظرفان، ترككه  "ـٍ كي ني يٍ بى  عى طى قى ت

 .(4)"عمى ما يككف عميو في أكثر الكبلـ

خراجيا مف قكلو عز كجؿ:  .19 كىذىًلؾى "اختمفكا في ادخاؿ األلؼ كا  رّْؼي  كى ًليىقيكليكا اآٍليىاتً  نيصى  كى
ًلنيبىيّْنىوي  دىرىٍستى   .(6)"كدىرىٍستٍ  "كدىرىسىتٍ "، "دىارىٍستى "ت: ئ، فقر  "(5)ميكفى يىٍعمى  ًلقىٍكـو  كى

ًإٍف ىىذىا ًإالَّ كيقكم ذلؾ:  : أم دارست أىؿ الكتاب كذاكرتيـ"تى سٍ ارى دى " :"كجو مف  قرأ
كفى  ري مىٍيًو قىٍكـه آخى ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي كىأىعىانىوي عى

كالمعنى فيو مذاكرة أىؿ الكتاب كمقارعتيـ ، "(8) (7)
جة كالبرىاف، كذلؾ مآلو المناظرة بيف اثنيف مف الناس، كذلؾ مف باب االعتراض في جممة بالح
 ."دىارىٍستى  كؿى كليقي "
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 (1)""، حجة ىذه أف في ما قرأ دىرىسى كأسند الفعؿ فيو إلى الغيبةدرٍستى "ككجو مف قرأ:"
صمى اهلل عميو  -إسناد الفعؿ لمناظرم الرسكؿ الكريـ  أفَّ  -كاهلل تعالى أعمـ -مقصكد: كال

كسمـ، بقكليـ درسىت كيؤكد ذلؾ مما كرد في السيرة مف مناظرة كفد نجراف لمنبي عميو السبلـ، 
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -"أنو جاء راىبا نجراف إلى النبي  :ال الحصر المثاؿ كمنو عمى سبيؿ

مف اإلسبلـ ثبلث:  فقاؿ ليما: "أسمما تسمما"، فقاال: قد أسممنا قبمؾ، فقاؿ: "كذبتما، يمنعكما
سجكدكما لمصميب، كقكلكما اتخذ اهلل كلدان كشربكما الخمر، فقاال: ما تقكؿ في عيسى؟ قاؿ: 

مىٍيؾى ًمفى اآٍليىاًت كىالذٍّْكًر كنزؿ القرآف:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -فسكت النبي  ذىًلؾى نىٍتميكهي عى
ًكيـ اٍلحى

ـٍ فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أى إلى قكلو:  (2)  صمى اهلل  -، فدعاىما رسكؿ اهلل  (3)ٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي
إلى المبلعنة، كجاء بالحسف كالحسيف كفاطمة كأىمو ككلده عمييـ السبلـ، قاؿ:  -عميو كسمـ 

فمما خرجا مف عنده قاؿ أحدىما لصاحبو: أقرر بالجزية كال تبلعنو، فأقر بالجزية، قاؿ: فرجعا 
 . (4)"نبلعنؾ، فأقرا بالجزيةفقاال: نقر بالجزية كال 

" لكراىة أف ليقكلكا" فالمعنى في :" عمى حد قكؿ أبي عبيدة"درسىتٍ "ككجو مف قاؿ: 
، كقد تقدمت  درسٍت"يقكلكا، كألف ال يقكلكا: " مىٍت اآليات كأحكمت لئبل يقكلكا إنيا أخباره أم: فيصٍّ

ًليفى  أىسىاًطيري  كا:ا، كباء مف يكف يعرفيا كما قالكطاؿ العيد  بي اأٍلىكَّ
(5). 

أم ىذا ىك جكاب يقع: لماذا نصرؼ اآليات؟ ذلؾ ألنيـ قد أثاركا ىذا التساؤؿ، 
مىٍت حتى ال يقكلكا درسىت أم أنيا فصمت كعرفت كالكبلـ تعميؿ كتبييف أىمية كقدسية تمؾ  كفيصٍّ

 حسب تقدير الفارسي ليا. -اآليات المفصمة كفيو إيجاز بالحذؼ لعبارة الكراىة 

مىااختمفكا في ضـ الفاء كالحاء مف  قكلو عز كجؿ: "  .20 ـٍ  كى ـي  ذيًكرى  ًممَّا تىٍأكيميكا أىالَّ  لىكي  المَّوً  اٍس
مىٍيوً  قىدٍ  عى ؿى  كى ـٍ  فىصَّ ـى  مىا لىكي رَّ ـٍ  حى مىٍيكي فَّ  ًإلىٍيوً  اٍضطيًرٍرتيـٍ  مىا ًإالَّ  عى  ًبغىٍيرً  ًبأىٍىكىاًئًيـٍ  لىييًضمُّكفى  كىًثيرنا كىاً 
بَّؾى  فَّ إً  ًعٍمـو  ـي  ىيكى  رى ًباٍلميٍعتىًديفى  أىٍعمى

" ك فقرئت: (6) ؿى ؿى  "فيصّْ  ، ك "حجة(7)"لقراءة نافع كعاصـ ""فىصَّ
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ـى "مف ضـ الحاء مف  رّْ ؿى قكلو "حي ـي :تعالى كالفاء مف فيصٍّ لىٍح ـي كى ٍيتىةي كىالدَّ ـي اٍلمى مىٍيكي رّْمىٍت عى حي
ـى " :مجمؿ بقكلوفيذا تفصيؿ ىذا العاـ ال ،(1) اٍلًخٍنًزيرً  رَّ االتفاؽ ىاىنا عمى  فكما أفَّ  ،"حي

رٍّمىٍت.. الميتةي كذلؾ يككف عمى أجمؿ فيو في قكلو: ؿٍ " حي ـٍ عمى ما فيصّْ مىٍيكي ـى عى رّْ قىٍد حي كفيو  (2)"كى
فيك محـر  تحريـ الميتة الدـ كلحـ الخنزير،إجماؿ كتفصيؿ، كالتفصيؿ كاقع في سكرة المائدة ك 

مى " :في مادة ، ، "تٍ فيصَّ ـٍ مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى ؿى لىكي "كحجة نافع كعاصـ في إحدل الركايتيف عنو في فىصَّ
ٍمنىا اآلياتً قكلو:  قىٍد فىصَّ

ـى قكلو: (3) رَّ ـٍ  ، كحجتيا في حى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى
(4) ،

ـى ىىذىا الًَّذيفى يىٍشيىديكفى أىفَّ المَّوى حى كقكلو:  رَّ
ـٍ أىالَّ تىٍأكيميكا .... كيدؿ عمى الفتح قكلو:  (5) مىا لىكي كى

ـٍ  ؿى لىكي قىٍد فىصَّ مىٍيًو كى ـي المًَّو عى ًممَّا ذيًكرى اٍس
ينبغي أف يككف الفعؿ مبنيان لمفاعؿ لتقدـ ذكر اسـ  (6)

 .(7)"اهلل تعالى
فيحؿ الحبلؿ  ،حب الجبللةارع الحكيـ الذم ىك صاكفيو إسناد األمر إلى الش        

 كيحـر الحراـ، كأف اهلل تعالى الذم يفصؿ في األمر كيحـر ما شاء كفؽ مشيئتو كحكمتو.

ًميـو "اختمفكا في قكلو عز كجؿ:  .21 اره ، فقرئت: (8) يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى سىحَّ  (9)""سىاًحره كى
ـٍ ًبًو السٍّْحري ك"حجة: مف قاؿ ساحر قكلو:  مىا ًجٍئتي

، كالفاعؿ مف السحر، ساحر يدلؾ (10) 
رىةي سىاًجًديفى عمى ذلؾ قكلو: كىأيٍلًقيى السَّحى

ـي كى ، (11) رىةى ًإٍف كىانيكا ىي  (12) لىعىمَّنىا نىتًَّبعي السَّحى
كيحمؿ ىنا عمى إسناد أمر السحر ، (13)كالسحرة جمع ساحر فكاتب ككتب كفاجر كفجرة"

 نو ىك مف مف يقكـ بتحضير السحر كنحكه.لمساحر، إذ إنو عمى اسـ الفاعؿ، أل
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" :قاؿ ككجية مف"  اره يدؿ عمى تناىيو فيو، ك حذفو بو  ككصفوي  : أنو قد كصؼ بعميـ،"سىحى
سيفى بذلؾ أف يذكركا باالسـ الداؿ عمى المبالغة  في السحر  .(1)"فىحى

ار صيغة مبالغة أم أنو متناهو في السحر بارعه فيو، كىك كناية عف صفة  لساحر اكسحَّ
 كمدل تمكنو مف سحره كنفثو.

لىمَّا: "اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو عز كجؿ .22 رىأىٍكا أىٍيًديًيـٍ  ًفي سيًقطى  كى ـٍ  كى مُّكا قىدٍ  أىنَّيي  ضى
ٍمنىا لىـٍ  لىًئفٍ  قىاليكا بُّنىا يىٍرحى يىٍغًفرٍ  رى اًسًريفى  ًمفى  لىنىكيكنىفَّ  لىنىا كى اٍلخى

ـٍ بالياء كالرفع كقرئت : ،(2) لىًئٍف لى
تىٍغًفٍر لىنىاتىٍرحى  بَّنىا كى   (.3)ا"نى بَّ بالتاء كنصب رى ، مينىا رى

يبة، كارتفع جعؿ الفعؿ لمغ انى لى  رٍ فً غٍ يى ا كى نى بي ا رى نى مٍ حى رٍ يى  ـٍ لى  فٍ ئً لى : القكؿ في ذلؾ أف مف قرأ"
 .(4)لى الغيبة"بو ككذلؾ يغفر لنا فيو ضمير ربنا كىك مثؿ يرحمنا في اإلسناد إ "انى بي رى " :بذلؾ

كفيو إسناد األمر لمرب تبارؾ كتعالى، ألنو ىك مف بيده الرحمة كالغفراف، فإف شاء غفر كرحـ، 
ف شاء عذَّب كدحر، كلقكلو تعالى: ٍف كا  ر  فىالى كىاًشؼى لىوي ًإالَّ ىيكى كىاً  ٍف يىٍمسىٍسؾى المَّوي ًبضي كىاً 
مىى كيؿّْ شىٍيءو قى  ٍيرو فىييكى عى   .(5) ًديره يىٍمسىٍسؾى ًبخى

تىٍغًفٍر لىنىا" كمف قرأ:  بَّنىا كى مينىا رى ـٍ تىٍرحى جعؿ تغفر لمخطاب، كفيو ضمير  لىًئٍف لى
اب جاء عمى النداء كفيو أيضان إسناد األمر لمكريـ تعالى، إال أف الخط، (6")لمخطاب كربنا نداء

 –ألنس بقربة اهلل تعالى حرؼ النداء لكجكد الحاجة كا حذؼ حرؼ النداء، كحذؼي ك  "ا ربنىايى "في 
 ؛كالذيف ىـ مفتقركف إلييا، فيـ بينيـ كبيف الرحمة أمياؿ طكيمة فيتقربكف هلل في تمؾ المحظة

 عمَّيـ يناليـ اهلل برحمة. 

كا سىبىقيكا" اختمفكا في قكلو تعالى:  .23 كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
ك  فَّ بى سى حٍ كال يى ": فقد ركيت (7)

كا سىبىقيكا: قاؿ أبك عمي مف قرأ (8)"فَّ بى سى حٍ تى  الى  بالتاء، كالذيف كفركا  كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
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" "يىٍحسىبٍ . ك ذلؾ ألف (1)"المفعكؿ األكؿ كسبقكا المفعكؿ الثاني، كمكضعو نصب ككجيو بيف
 فعبلن ينصب مفعكليف.

"يىٍحسً د "أسن يككف كمف قرأ يحسبف بالياء، فبل يخمك القكؿ فيو مف أف" إلى الذيف  بفَّ
كفركا، فجعؿ الذيف كفركا فاعؿ فإف جعؿ الذيف كفركا رفعان إلسناد الفعؿ إلييـ، لـ يحسف، ألنو 

 " كالمفعكليف فبل يحممو عمى ىذا كلكف يحممو عمى أحد ثبلثة أشياء:فَّ بى يىٍحسً  ييٍعًمٍؿ "
حسبف النبي الذيف كفركا كىك بأنو كال ي  -صمى اهلل عميو كسمـ -إما أف تجعؿ فاعمو النبي 

 صمى اهلل عميو كسمـ. -كىك إسناد األمر لمنبي الكريـ"(3( )2)قكؿ أبي الحسف
كيجكز أف يككف أضمر المفعكؿ األكؿ، التقدير كال يحسبف الذيف كفركا أنفسيـ سبقكا 

 ، كفيو إيجاز بالحذؼ في إياىـ العائد عمى الكافريف. (4)"أك إياىـ سبقكا
" كأنو: كال يحسبف الذيف كفركا أف سبقكا فحذفت "أف" فٍ دره أيضان عمى حذؼ "أى "كيجكز أف تق

كنّْي أىعٍ  في قكلو  كما حذفتيا في تأكيؿ سيبكبو بيدي أىفىغىٍيرى المًَّو تىٍأميري
كأنو: أفغير عبادة اهلل  (5)

ال يحسب " التي قدرت بدخكليا عمى الفعؿ سبقكا كالمعنى: ، كالتقدير بكجكد "أفٍ (6)"تأمركني
أك ال تحسب يا محمد سبؽ الذيف كفركا؛ بكجكد إيجاز  -" بتقدير "أفٍ  –الكافركف إياىـ سبقيـ 

 بالحذؼ.

ا اختمفكا في فتح الياء ككسر الضاد كضـ الياء مف قكلو تعالى: .24  ًفي ًزيىادىةه  النًَّسيءي  ًإنَّمى
كايي  اٍلكيٍفرً  ؿُّ ًبًو الًَّذيفى كىفىري ضى

" فقرئت " (7) ؿُّ يىًضؿُّ  .(8)" ك "ينضى

أف الذيف كفركا ال يخمكف مف أف يككنكا مضميف  "ؿُّ ضً يى "قاؿ أبك عمي: كجو قراءة  "
ذا كاف كذلؾ، لـ يكف في إسناد الضبلؿ إلييـ في قكلو:  لغيرىـ أك ضاليف ىـ في أنفسيـ، كا 

نفسو إشكاؿ أال ترل أف المضؿ لغيره ضاؿ بفعمو إضبلؿى غيره؟ كما أف الضاؿ في  "ؿُّ ضً يى "
 .(9)"الذم لـ يضمو غيريه ال يمتنع إسناد الضبلؿ إليو
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كفي ذلؾ إسناد األمر لمذيف كفركا الذيف قامكا بتحريـ ما يشاءكف مف تقديـ الشير الحراـ   
 ، كتأخيره، ألغراضيـ الشخصية كالمادية، بإسناده األمر ليـ، ككذلؾ فإفَّ " يضؿ" فعؿ متعدو

ؿُّ بو النَّاس" يكجد حذؼ تقديره المفعكؿ بو ىكك  " كذلؾ مف خبلؿ قكؿ أبي عمي: "ال ييضى
 .(1)"يخمكف مف أف يككنكا مضميف لغيرىـ

" فالمعنى فيو أف كبراءىـ أك أتباعيـ يضمكنيـ بأمرىـ إياىـ بحمميـ ؿُّ يىضً كأما " قاؿ: "   
دم إفَّ مف الضبلؿ كالسفو بمكاف اتباع أسيادىـ مف التع ،(2)"عمى ىذا التأخير في الشيكر

عمى حرمة تأخير الحيف كالزماف، بتأخير الشير كتقريبو، كالقكـ عمى ديف أسيادىـ، أال ترم 
ـٍ كىانيكا قىٍكمنا  كاقرأ إٍف شئت: ،أف السفو مشترؾ بيف الرجؿ كسيده فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي ًإنَّيي

ضاد كمعناه يضؿ اهلل بو الذيف كيؤيد ذلؾ:" كقرئ: يىًضؿ  بفتح الياء ككسر ال (3) فىاًسًقيفى 
بالنسيء الذيف كفركا  "يىًضؿُّ " :كفركا أك يىًضؿ  بو الشيطاف الذيف كفركا بتزييف ذلؾ ليـ كقيؿ

ؿُّ " :كقرئ ؿُّ ييضً كبارىـ أضمكىـ كحممكىـ عميو كقرئ: "ضـ الياء كفتح الضاد كمعناه أف: ب "ييضى
الذيف كفركا تابعييـ كاآلخذيف  وً بً  ؿي ضً " الذيف كفركا بضـ الياء ككسر الضاد كمعناه: يي بو

 .(4)"بأفعاليـ

ـي  يىزىاؿي  الى "اختمفكا فتح التاء كضميا مف قكلو جؿ كعز:  .25  قيميكًبًيـٍ  ًفي ًريبىةن  بىنىٍكا الًَّذم بيٍنيىانييي
ـٍ  تىقىطَّعى  أىفٍ  ًإالَّ  ًميـه  كىالمَّوي  قيميكبييي ًكيـه  عى  .(6")تيقىطَّعى " ك "تىقىطَّعى " :إال أفٍ "فقرئت: ، "(5) حى

دكرىـ ال تثمج ص :فؤلنو يريد حتى تبمى كتقطع بالبمى أم "؛تىقىطَّعى  إال أفٍ : "قرأ فٍ "مى 
 .(7)التي كانت منيـ في بناء المسجد" عف الخطيئة باإليماف أبدان كال يندمكف

كنحك  ،كىذا مثؿ مرض زيد ،"كفي الكجو األكؿ أسند إلى القمكب لما كانت ىي البالية
نسب  "تيقىطَّعُّ كفيو إسناد فعؿ التقطيع لمقمكب ك "، (8)"الفعؿ إلى مف حدث فيو مما يسند فيو ذلؾ

                                                           
 .4/194الحجة لمفارسي  (1)
 .195 -4/194السابؽ  (2)
 .54سكرة الزخرؼ  (3)
يحي أبك الحسف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ لعبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشٍّ  (4)

، 1بيركت، ط –تصحيح محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية ىػ(، تح: 741المعركؼ بالخازف )ت
 .2/359ىػ، 1415

 .110سكرة التكبة  (5)
 .4/230الحجة لمفارسي  (6)
 .4/231السابؽ  (7)
 .4/231السابؽ  (8)
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ف لـ يذكر في المفظ الفعؿ فيو إلى الميقىطٍّعً  ، فأسند الفعؿ الذم ىك لغير القمكب في الميٍبًمي كا 
زقيا شر ممزؽ. ، كفيو إشارة إلى أف اهلل تعالى ىك مف يقطع قمكبيـ كيم(1)"الحقيقة إلى القمكب

ـٍ يقكؿ الطبرم:" اختمفت القراء في قراءة قكلو:  فقرأ ذلؾ بعض قراء  ًإالَّ أىٍف تىقىطَّعى قيميكبييي
ـٍ الحجاز كالمدينة كالبصرة كالككفة:  "، عمى أنو لـ عى قىطَّ تى ، بضـ التاء مف "ًإالَّ أىٍف تيًقطّْعى قيميكبييي

ًإالَّ أىٍف هلل قمكبيـ، كقرأ ذلؾ بعض قراء المدينة كالككفة: يسَـّ فاعمو، كبمعنى: إال أف ييقىطٍّع ا
ـٍ  قمكبيـ،  عى تنقطً  بمعنى: إال أف ،"، عمى أف الفعؿ لمقمكبعى طَّ قى تى ، بفتح التاء مف "تىقىطَّعى قيميكبييي

كؿ ، بضـ التاء. قاؿ أبك جعفر: كالقًإالَّ أىٍف تيقىطَّعى ثـ حذفت إحدل التاءيف. قرأ مىٍف قرأ ذلؾ: 
المعنى، ألف القمكب ال تتقطع إذا تقطعت، إال  عندم في ذلؾ أف الفتح في التاء كالضـ متقاربان 

 .(2)بتقطيع اهلل إياىا، كال يقطعيا اهلل إال كىي متقطعة"

عىؿى الشٍَّمسى ًضيىاءن كىاٍلقىمىرى نيكرنا اختمفكا في الياء كالنكف مف قكلو جؿ كعز:  .26 ىيكى الًَّذم جى
قىدَّرىهي  ؿي اآٍليىاًت ًلقىٍكـو كى ؽّْ ييفىصّْ مىؽى المَّوي ذىًلؾى ًإالَّ ًباٍلحى نىاًزؿى ًلتىٍعمىميكا عىدىدى السًّْنيفى كىاٍلًحسىابى مىا خى  مى
يىٍعمىميكفى 

ؿي  " :قاؿ أبك عمي مف قاؿ" ، (4)"بالياء كقرئت بالنكف( 3)  فؤلنو قد تقدـ ذكر اهلل  "ييفىصّْ
كفيو إيجاز بالحذؼ السـ اهلل تعالى المعمكـ مف الكؿ السابؽ  ،(5)تعالى فأضمر االسـ بالفعؿ"
سناد األمر لمعمي القدير  ؿي ، عمى قراءة:" كجؿ عزَّ  -كا  ؿي " :كمف قاؿ"، ييفىصّْ بالنكف فيذا  "نيفىصّْ

ًتٍمؾى آيىاتي اهلًل نىٍتميكىىاالمعنى يريد كيقكيو: 
يقكمكف  كممف ،كفيو إسناد األمر لممبلئكة (6)

 تعالى. -الكريمة هلل  ألكامر العمكيةبتنفيذ ا

كفى اختمفكا في قكلو: .27 ًفيًو يىٍعًصري اـه ًفيًو ييغىاثي النَّاسي كى ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى
 :تئفقر  (7)

كفٍ  كفٍ تى  ك يىٍعًصري كفٍ " :فأما مف قاؿ (8)"ٍعًصري ألف  ؛بالياء فإنو جعؿ الفاعميف الناس "يىٍعًصري
ؿ الجرداء كشدة ، كفيو إسناد األمر لمناس المستفتيف عف تمؾ الحا(9)"الفعؿ ذكرىـ قد تقدـ ىذا
كفٍ تى " :"كمف قاؿ، المؤكنة مع القحط قالكا: أفتنا في  كجو الخطاب إلى المستفتيف الذيف "ٍعًصري

                                                           
 .4/231الحجة لمفارسي  (1)
 .498-14/497تفسير الطبرم  (2)
 .5يكنس  (3)
 .4/252الحجة لمفارسي  (4)
 .4/252السابؽ (5)
 .252البقرة  (6)
 .49يكسؼ  (7)
 .4/427الحجة لمفارسي  (8)
 .4/427 السابؽ (9)
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ن ًممَّا تيٍحًصنيكفٍ  :قالكا كذا، كعمى ىذا ًإالَّ قىًمٍيالى
إال أنو  كيجكز أف يككنكا المستفتيف كغيرىـ (1) 

مع القراءة األكلى مف حيث أنيـ الناس يستفتكف  كفيو المساكاة ،(2)"حمؿ الكبلـ عمى المخاطبيف
 إال أنو حمؿ اإلخبار لمخطاب عف حاؿ الناس المستفتيف. 

ٍيثي يىشىاءي ني  اختمفكا في قكلو تعالى:  .28 كىذىًلؾى مىكَّنَّا ًلييكسيؼى ًفي اأٍلىٍرًض يىتىبىكَّأي ًمٍنيىا حى ًصيبي كى
ًتنىا مىٍف نىشىاءي كىالى نيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى  ًبرىٍحمى

،  (4)"يىشىاءي  ك شىاءي نى ت بالنكف كالياء ئ، فقد قر (3)
فيشاء مسند إلى فعؿ الغائب  حيث يشاء، :ك عمي: نتبكأ مف الجنة حيث نشاء، مف قاؿقاؿ أب

ٍيثي نىشىاءي كىأىٍكرىثىنىا اأٍلى   :كما  كاف يتبكأ كذلؾ، كيقكم ذلؾ نًَّة حى ٍرضى نىتىبىكَّأي ًمفى اٍلجى
، ككما (5)

ٍيثي نىشىاءي "قكلو حيث نشاء كفؽ فعؿ المتبكئيف فكذلؾ قكليـ:  كفؽ قكلو يتبكأ في إسناده إلى  "حى
ٍيثي نىشىاءي "كفيو إسناد الفعؿ ليـ مما يريدكنو مف مركز كمكاف كقكلو:  ،(6)"ةالغيب كفؽ فعؿ  "حى

س  ناد األمر إلييـ.المتبكئيف لو كا 
دُّكا عىًف السًَّبيؿً اختمفكا في فتح الصاد كضميا مف قكلو عز كجؿ:  .29 صى كى

، قرئت: (7)
دُّكا" ك" دُّكا صي دُّكا عىًف السًَّبيًؿ  ، "كحجة مف قاؿ:(8)""صى صي   فأسند الفعؿ إلى الفاعؿ قكلو: كى

دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المَّوً  صى كا كى "، كفيو إسناد األمر إلى الكفار كالمشركيف كصدىـ (9( )10) الًَّذيفى كىفىري
كا  ـ مف الكؿ السابؽ في قكلو تعالى:تعالى، كاألمر مفيك  -عف سبيؿ اهلل  يّْفى ًلمًَّذيفى كىفىري زي

صي  ـٍ كى ًف السًَّبيؿً "، كيقكؿ: "كمف بنى الفعؿ لممفعكؿ فقاؿ: (11) دُّكا عىًف السًَّبيؿمىٍكريىي دُّكا عى صي  "كى
 ، كاإلسناد فيو إلى العتاة منيـ كشياطينيـ(12)"ؿ الصد غكاتيـ كالعتاة منيـ في كفرىـفإف فاع

مُّكنىا السًَّبيالى  كاقرأ إف شئت قكلو تعالى: كيبىرىاءىنىا فىأىضى بَّنىا ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى قىاليكا رى كى
، كقكؿ (13)
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الكيد الذم يكيمكنو لئلسبلـ كفداحة  ،أبي عمي في ذلؾ يشير باإلخبار عف شدة المكر
 كالمسمميف.

ـٍ فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ "اختمفكا في قكلو:  .30 ـٍ ًمٍف بىٍأًسكي ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ٍنعىةى لىبيكسو لىكي مٍَّمنىاهي صى كىعى
كفى  شىاًكري

ـٍ "قرئت: ، (1) ـٍ "ك  "ًلتيٍحًصنىكي ـٍ "ك  "ًلييٍحًصنىكي ـٍ كجو الياء في قكلو:  (2)"ًلنيٍحًصنىكي  ًلنيٍحًصنىكي
يجكز أف يككف الفاعؿ اسـ اهلل لتقدـ عممناه كيجكز أف يككف المباس ألف المبكس بمعنى المباس 

فيك الذم   -تعالى –. كفيو اإلسناد هلل (3)مف حيث كاف ضربان منو، كيجكز أف يككف داكد"
يعمـ اإلنساف ماال يعممو كيخبره بما ال يدريو، كذلؾ  ـك بالتحصيف كاإلحصاف ألنو تعالىيق
ناد لمباس الحديدم، أك إسناد لداكد عميو السبلـ ألنو كاف القائـ بالصناعة كأمرىا، كمف "قرأ إس
سناد األمر ليا كىك عمى سبيؿ المجاز العقمي، "كمف قرأ: (4)، حممو عمى الدرع""ًلتيٍحًصنىكيـ"  كا 
ـٍ " ـٍ "، فمتقدـ قكلو كعممناه أم عممناه "ًلنيٍحًصنىكي مف باب إسناد األمر هلل  ، كىك أيضان (5)"ًلنيٍحًصنىكي

ٍنعىةى "تعالى كمبلئكتو الكراـ، ك" قكلو:  مٍَّمناهي صى "كىعى ـٍ ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ـٍ  "ك لىبيكسو لىكي  ك" ًلييٍحًصنىكي
ـٍ " :" ًلنيٍحًصنىكي ـٍ " فمف قىاؿى ـٍ "بالياء كاف لتذكير الٍّمبكس. كمف قاؿ: " ًلييٍحًصنىكي بالتاء ذىب " ًلتيٍحًصنىكي

عىمتو لتأنيث الدركع ألٌنيا ىي المبكس. كمف قرأ:إلى تأنيث الص ف شئت جى ـٍ " نعة. كا  ، "ًلنيٍحًصنىكي
مىى ىىذىا المعنى يىجكز  : كىعى ـٍ "بالنكف يقكؿ: لنحصنكـ نحفي بالياء اهلل مف بأسكـ " ًلييٍحًصنيكي

ا"  .(6)أيضن
31. : ؿَّ كىجى اعىٍؼ لىيىا  يىا ًنسىاءى النًَّبيّْ مىٍف يىٍأًت ًمٍنكيفَّ  "اختمفكا في قكلو عزَّ ًبفىاًحشىةو ميبىيّْنىةو ييضى

كى  مىى المًَّو يىًسير اٍلعىذىابي ًضٍعفىٍيًف كى " كى "، قرئت: (7) ان افى ذىًلؾى عى عّْؼي اعىٍؼ" ييضى " كييضى عّْؼي  .(8)"نضى

فالفعؿ مسند إلى  "ؼي عّْ ضى ني "بمعنى كمف قاؿ:  "ؼى عَّ ضى "ك "ؼى اعى ضى "قاؿ أبك عمي:  "
، (9)"فمـ يسمي الفاعؿ أسند الفعؿ إلى العذاب "ؼٍ اعى ضى يي ": ى، كمف قاؿتعال -ضمير اسـ اهلل 

ألنو ىك صاحب األمر كالعامؿ بو،  -تبارؾ كتعالى -فييا إسناد األمر هلل  "ؼي عّْ ضى ني "فقراءة 
اعىؼي كمف قاؿ: "  " فيك مسند لمعذاب كذلؾ عمى سبيؿ المجاز العقمي.ييضى

                                                           
 .80ألنبياء ا سكرة (1)
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ًمفٍ "اختمفكا في قكلو تعالى:  .32 رىٍحمىةن كى  ان ًمًو ًكتىابي ميكسىى ًإمىامقىبٍ  كى دّْؽه ًلسىانى كى  ان ىىذىا ًكتىابه ميصى
ًبيَّ  بيٍشرىل ًلٍمميٍحًسًنيفى  ان عىرى ًلييٍنًذرى الًَّذيفى ظىمىميكا كى

ًلتيٍنًذرى  :، قرئت(1) ًإنَّمىا ، ك" حجة التاء:(2)"ًلييٍنًذرى كى
ٍنًذري مىٍف يىٍخشىاىىا ًلكيؿّْ قىٍكـو ىىادًإنَّمىا أى ك (3) أىٍنتى مي ٍنًذره كى ٍنتى مي

 -كفيو اإلسناد إلى  النبي ،(4)
 صمى اهلل عميو كسمـ. 

ًلييٍنًذرى بأسان شىًدٍيدىان ًمٍف لىديٍنوً "كحجة الياء قكلو: 
فأسند  ،، كقد تقدـ ذكر الكتاب(5)

لى تصديؽ ىذا القر  (6)"اإلنذار إلى الكتاب لى فيك "يشير إلى كتاب مكسى مف قبمو، كا  آف لو، كا 
بيٍشرىل ًلٍمميٍحًسًنيفى كظيفتو كميمتو:  " ، كفيو إسناد األمر إلى (7) (8) ًلييٍنًذرى الًَّذيفى ظىمىميكا كى

ًمفٍ  الكتاب ذلؾ عمى سبيؿ المجاز العقمي، حيث كرد قكلو تعالى:   ان قىٍبًمًو ًكتىابي ميكسىى ًإمىامى  كى
رىٍحمىةن  كى

ناد كالمجاز العقمي لتدلبلف عمى ما تركو كتاب التكراة كىنا قد التقت ببلغتا اإلس ،(9)
يماف في ذلؾ الكقت مف الزمف، كيؤكد ذلؾ:  يعني مشركي  ًلييٍنًذرى الًذٍيفى ظىمىميكا مف قيـ كا 

صمى اهلل عميو  -" بالتاء عمى خطاب النبي رى ذً نٍ تي لً  ": (10)مكة، قرأ أىؿ الحجاز كالشاـ كيعقكب
 ؛ كيذىب إلى ذلؾ ابف كثير أنو الكتاب بقكلو:(11)"ياء يعني الكتاباآلخركف بال كسمـ، كقرأ
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 .7/256ـ،  1997 -ىػ  1417، 4طيبة لمنشر كالتكزيع، ط
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 .(1) "مشتمؿ عمى النذارة لمكافريف كالبشارة لممؤمنيف" أم:  

ـٍ ًمٍف  " اختمفكا في التاء كالنكف مف قكلو تعالى:  .33 ذى المَّوي ًميثىاؽى النًَّبيّْيفى لىمىا آتىٍيتيكي ٍذ أىخى كىاً 
ًحٍكمىةو ثيَـّ  ٍذتيـٍ  ًكتىابو كى ٍرتيـٍ كىأىخى رينَّوي قىاؿى أىأىٍقرى لىتىٍنصي ـٍ لىتيٍؤًمنيفَّ ًبًو كى دّْؽه ًلمىا مىعىكي ـٍ رىسيكؿه ميصى اءىكي جى

ـٍ ًمفى الشَّاًىًديفى  ٍرنىا قىاؿى فىاٍشيىديكا كىأىنىا مىعىكي ـٍ ًإٍصًرم قىاليكا أىٍقرى مىى ذىًلكي عى
 :فقرأ نافع كحده (2)

ـٍ قرأ الباقكف "، ك بالنكف "ـٍ اكي نى يٍ آتى "  .(3)"آتىٍيتيكي

كىآتىٍينىا دىاكدى قكلو تعالى: "ـٍ اكي نى يٍ آتى لىمىا "قاؿ أبك عمي: الحجة لنافع في قراءتو :  " 
زىبيكرىان 

 .(5)"كنحك ذلؾ  (4)
كمبلئكتو، مف خبلؿ الضمير  -تعالى –القراءة عمى سبيؿ الجمع فيو تعظيـ هلل إفَّ أم  

 -ناد األمر لممبلئكة عمى سبيؿ الجمع يقابمو اإلعبلء مف شأنياالمستكف في آتيناكـ كفيو إس
 عمييا السبلـ.

ـٍ آل"" كحجة مف قرأ :   ٍبًدًه آيىاتو بىيّْنىاتو : قكلو: "تىٍيتيكي مىى عى ؿي عى كفيو  (6) ىيكى الًَّذم يينىزّْ
سناد األمر هلل ال  مكانتو.ل رفعةك  ،و تعظيـ لشأنوكفي -تعالى –قراءة عمى سبيؿ التكحيد، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىػ(،تح: 774)ت  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي تفسير القرآف العظيـ، (1)

 .7/279ـ، 1999 -ىػ 1420، 2سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، ط
 .81آؿ عمراف  سكرة (2)
 .69-3/68الحجة لمفارسي  (3)
 .55إلسراء اسكرة  (4)
 .69/ 3الحجة لمفارسي  (5)
 .9الحديد سكرة  (6)
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 ثانيان: حذؼ الميٍسنىٍد ك المٍسنىد إليو:

ييعىذّْبي مىٍف يىشىاءي  " اختمفكا في قكلو: .1 " كقرئت: يىٍغًفري  قرئت: بالضـ " (1) فىيىٍغًفري ًلمىٍف يىشىاءي كى
 ،نومأنو أتبعو ما قبمو، كلـ يقطعو  جـز" يقكؿ: كجو قكؿ مف  جـز،أما مف قرأ بال (2)" فىيىٍغًفٍر"

ىي جزاء ما يبتدئ  فىيىٍغًفري ًلمىٍف يىشىاءي . كالمقصكد بذلؾ أف جممة (3)"كىذا أشبو عميو كبلميـ
 في النفس مف أعماؿ صالحة، أك أعماؿ سكء تستكجب العذاب.

كقطعو منو عمى أحد كجييف إما أف يجعؿ الفعؿ  -رأم مف قرأ بالرفع –مف لـ يجـز "ك 
ما أف يعطؼ جممة مف فعؿ  خبران لمبتدأ محذكؼ فيرتفع الفعؿ لكقكعو مكقع خبر المبتدأ، كا 

 .(4)"كفاعؿ عمى ما تقدميا
 "اءي شى يى  فٍ مى  بي ذّْ عى يي كى  اءي شى يى  فٍ مى لً  ري فً غٍ يى " :أم أفَّ قراءة الرفع لبلستئناؼ كالتقدير فيك

ـ بلَّ يبدك في النفس مف أمكر إلى عى  اكقدر لفظ الجبللة كفيو إحالة لم فحذؼ المسند إليو
 غيكب إما يحاسب عمييا أك يصفح.ال

، (5) "كبالجـز عطفان عمى جكاب الشرط "ري فً غٍ يى  :"" كييقرأ بالرفع عمى االستئناؼ، أم ىك
 فٍ مى لً  اهللي  رٍ فً غٍ يى فى " :كالقكؿ إنما يعطؼ جممة مف فعؿ كفاعؿ عمى ما تقدميا فيك عمى تقدير

سند إليو ألنو معمـك مف جممة معطكؼ عمى جممة يحاسبكـ بو اهلل، كفيو حذؼ الم "اءي شى يى 
 ـٍ ًبًو اهللي اًسٍبكي ييحى

(6). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .284سكرة البقرة  (1)
 .2/463الحجة لمفارسي  (2)
 .2/464السابؽ  (3)
 .465 -2/463السابؽ  (4)
محمد البجاكم، الناشر: عيسى البابي ىػ(، تح: 616التبياف في عمـك القرآف، ألبي البقاء العكبرم، )ت (5)

 .1/233كشركاه، د.ط، د.ت، 
 .284سكرة البقرة  (6)
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 التقديـ كالتأخير:
  :لغة
بكسر  -، كقد استعير لكؿ شيء فقيؿ: مقدمة الكتاب كمقدمة الكبلـ ـى دَّ قى تى  :معنى ـى دى "قى 

 .(1)الداؿ"
بأنو  ر الجرجاني ىذا البابىماـ عبد القا"مف أجؿ ذلؾ كسـ اإليقكؿ شيخ الببلغة:  

لؾ عف بديعة، كيفضي  ر  تى فٍ كثير الفكائد، جـ المحاسف، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يى 
 .(2)عو"ديؾ مكقل ٍمطيؼكي ،مسمعيو يركقؾ شعران ، كال تزاؿ ترل مى لطيفةبؾ ع

"كقد كقع في ظنكف الناس أنو يكفي أف يقاؿ إنو قدٍّـ لمعناية كألف ذكره أىـ مف غير 
أيف كانت تمؾ العناية كبما كاف أىـ؟ كلتخيميـ ذلؾ، قد صغر أمر التقديـ  أف يذكر، مف

نكا الخى ىى ك  ،كالتأخير في نفكسيـ و، ضربان حتى إنؾ لترل أكثرىـ يرل تتبعو كالنظر في ،فيو بى طٍ كَّ
 .(3)"وً ينان أزرل عمى صاحبو مف ىذا كشبمف التكمؼ، كلـ ترى ظ

بو داللة عمى تمكنيـ في الفصاحة كممكتيـ في فإنيـ أتكا  ،ىك أحد أساليب الببلغةك "
  .(4)"كأعذب مذاؽ ،كانقياده ليـ كلو في القمكب أحسف مكقع ،الكبلـ

كلذلؾ فإف حسف التقديـ كالتأخير ال يككف خبط عشكاء، بؿ لفكائد كأغراض ببلغية، يكردىا 
 المخاًطب، لتقديـ غرضان كأثران في نفس المخاطىب، كمف ضمف ىذه األغراض:

 
 
 
 
 

                                                           
(1)  ،) ـى  .12/469لساف العرب، ابف منظكر، )قىًد
عمـك الببلغة )البياف، كالمعاني، كالبديع(، أحمد المراغي، مراجعة: محمكد حسيف النكرم، القاىرة، المكتبة  (2)

 . 104، د.ت، 6المحمكدية، ط
الفارسي األصؿ، الجرجاني الدار )ت  -دالئؿ اإلعجاز ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  (3)

 -ىػ 1413، 3دار المدني بجدة، ط -ىػػػ(، تح: محمكد محمد شاكر أبك فير، مطبعة المدني، القاىرة 471
 .108ـ، 1992

 .3/223البرىاف في عمـك القرآف، لمزركشي،  (4)
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 العناية كاالىتماـ: .4
ـٍ ًغشىاكىةه في قكلو تعالى: اختمفكا " ارًًى مىى أىٍبصى ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبًي تىـى المَّوي عى خى

ـٍ عىذىابه عىًظيـه  لىيي كى
مىى ركل عف عاصـ:  (2)يبً قرأكا كميـ رفعان؛ إال أف المفضؿ الض   "(1) كىعى

ـٍ ًغشىاكىةن  ارًًى  .(3)"لنصببا  أىٍبصى

ـٍ قاؿ أبك عمي الفارسي: "حجة مف رفع فقاؿ:  ،كتأكيؿ لمف قرأ بالرفع ارًًى مىى أىٍبصى كىعى
مىى  :أنو قد رأل الغشاكة لـ تحمؿ عمى ختـ أال ترل أنو قد جاء في األخرل ًغشىاكىةه  تىـى عى خى

رًًه ًغشىاكىةن  مىى بىصى عىؿى عى جى قىٍمًبًو كى سىٍمًعًو كى
في ىذه عمى ختـ كذلؾ ال تحمؿ  فكما ال تحمؿ (4) 

ذا قطعيا عف ختـ كانت  في ىذه التي في مسألتنا فإذا لـ نحمميا عمى ختـ قطعيا عنو، كا 
ما باالبتداء فإف كاف األمر عمى االبتداء فيك عمى رفع الغشاكة ، (5)"مرفكعة إما بالظرؼ كا 
كة ىي غطاء كاقع عمى ، فيذه الغشا(6)"ء تغشيتو إذا غطيتوكيراد بو "الغطاء، كغشيت الشي
الذم يغشي أبصار  مكصكؼ الغشاكة، كىك غطاء النفاؽ البصر كالبصيرة كأنو كناية عف 

 المنافقيف .
كمنو أنو عندما قدـ األبصار عمى الغشاكة ألف األبصار ىي مناط البصيرة أك   

األبصار طالما ، إذ ما فائدة األسماع ك الغطاء، فقدـ األبصار لؤلىمية كعمك الشأف كفيو التقديـ
أف القمب مختكـ عميو ال يحؿ حبلالن كال يحـر حرامان، فتمؾ الجكارح ىي ميتة بمكت القمب الذم 

 ىك المحرؾ الرئيس ليا.
تىـى المَّوي يقكؿ الفارسي: " ،عاصـ الضبي مف طريؽ كأما مف نصب غشاكة عمى ركاية خى
ارً  مىى أىٍبصى ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبًي ـٍ عىذىابه عىًظيـه عى لىيي ـٍ ًغشىاكىةه كى " أم بغشاكة فمما حذؼ ًى
ختـ عميو بغشاكة مثؿ جعؿ عمى بصره غشاكة؛ أال ترل  الحرؼ كصؿ الفعؿ كمعنى ذلؾ : "
 .(7)" أنو إذا ختميا بالغشاكة فقد جعميا فييا

ـ األبصار أم النصب عمى المفعكؿ بو بكجكد الفعؿ جعؿ المتعدم لممفعكليف. كقكلو: "أنو خت
كقد حطت  ،بالغشاكة ألف تقدـ مصاحبة الغشاكة عمى القمب كاألسماع، كأنيا بدأت بالقمب

                                                           
 .7رة سكرة البق (1)
المفضؿ بف محمد بف يعمى بف عامر الضبي، راكية عبلَّمة بالشعر كاألدب كأياـ العرب مف أىؿ الككفة،     (2)

 . 7/280ىػ(، انظر: األعبلـ 168)ت 
 .1/291الحجة لمفارسي  (3)
 .23سكرة الجاثية  (4)
 .1/209الحجة لمفارسي  (5)
 .15/126ا(، شى لساف العرب، البف منظكر، )غى  (6)
 .1/309الحجة لمفارسي  (7)
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باألبصار كىذه كجية ببلغية مف باب التقديـ كالتأخير كتحمؿ عمى النكعية أم نكع مف 
 .(1)"الغشاكة

ِ:تقدـ الكممة لتقدميا في الرتبة .3
كا كى  كاختمفكا في قكلو:" ري قىاتىميكا فىالًَّذيفى ىىاجى ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى كا ًمٍف ًديىارًًى أيٍخًرجي

ـٍ كى  ـٍ سىيّْئىاًتًي فَّ عىٍنيي يكىفّْرى قيًتميكا ألى نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو  كى ـٍ جى يٍدًخمىنَّيي ألى
ٍسفي الثَّكىابً  ، كتأخيره كالتشديد في تقديـ الفعؿ المبني لمفاعؿ ميكاقيتّْ ك  (2) كىالمَّوي ًعٍندىهي حي

 .(3)"كالتخفيؼ

بؿ القتؿ، كالتشديد ق" حسف ألف القتاؿ قيًتميكا" عمى " قىاتىميك" قاؿ أبك عمي : تقديـ " 
ـٍ األىٍبكىابي  حسف تكرار القتؿ فيك مثؿ: ةن لىيي كا يقع عمى مي عى فى  : فإفَّ ؼ فقاؿكمف خف  (4)ميفىتَّحى

كاف حسنان ألف المعطكؼ  "كامي اتى كا كقى مي تً قي " :، كالتثقيؿ تختص بو الكثرة، كمف قرأثير كالقميؿالك
ف كاف مؤخران في المفظ  .(5)"بالكاك يجكز أف يككف أكالن في المعنى، كا 

كقد استحسف أبك عمي تقديـ قاتمكا عمى قتمكا ألف القتاؿ قبؿ القتؿ، كىك جيد أف 
ة التي تككف بيف اثنيف، فيـ شارككا في القتاؿ كاستبسمكا فيو ثـ قتمكا، المقاتمة عمى كزف المفاعم

كذلؾ عمى سبيؿ تقدـ الكممة لتقدميا في الرتبة، فالقتاؿ يككف قبؿ القتؿ كمف شدد أفاد تكرير 
 ."قيتَّميكا"القتؿ كالذبح فييـ، فإنو إف زاد المبنى زاد المعنى في 

كا كيجكز تغيير المعطكؼ كالمعطكؼ عميو مي تى اى قتبلن كقى "كقد ارتضى لمف قدـ كبلن مف 
 " ليدلؿ أفَّ قىاىتىميكاألنيما يتشاركاف كيتساكياف في القتاؿ فربما قدَّـ القتؿ ألنيـ استشيدكا، كأخرَّ "

ذلؾ صفة مدح كتكريـ لحاليـ، كىذا عمى سبيؿ الكناية كالمدح كىذه ىي الكجية الببلغية ليذه 
 القراءة.

 
 
 
 

                                                           
 .68مف ببلغة القرآف،  (1)
 .195سكرة آؿ عمراف  (2)
 .117-3/116الحجة لمفارسي  (3)
 .50سكرة ص  (4)
 .3/117الحجة لمفارسي  (5)
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 االلتفات:
كجيو عف القكـ، صرفو كالتفت التفاتان كتمفت إلى الشيء التفت إليو كصرؼ  تى فى يقاؿ "لى  :لغة

 .(1)"كجيو إليو

لييا تستند الببلغة، ك :اصطالحان  "ىذا النكع ما يميو خبلصة عمـ البياف التي حكليا يدندف، كا 
بكجيو تارة كذا كعنيا يعنعف، كحقيقتو مأخكذة مف التفات اإلنساف عف يمينو كشمالو، فيك يقبؿ 

كتارة كذا، ككذلؾ يككف ىذا النكع مف الكبلـ خاصة؛ ألنو ينتقؿ فيو عف صيغة إلى صيغة، 
كاالنتقاؿ مف خطاب حاضر إلى غائب، أك مف خطاب غائب إلى حاضر. أك مف فعؿ ماض 

 .(2)إلى مستقبؿ، أك مف مستقبؿ إلى ماض"

ك الغيبة أك صيغة أخرل مف االنتقاؿ باألسمكب مف صيغة المتكمـ أك الخطاب أ"ىك 
ىذه الصيغ بشرط أف يككف الضمير في المنتقؿ إليو عائدان في نفس األمر إلى الممتفت 

 .(3)عنو"

 مف صكر االلتفات:

 االنتقاؿ مف الخطاب إلى الغيبة: . أ
مىا اهللي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفٍ " اختمفكا في التاء كالياء في قكلو تعالى:  .1 مىا اهللي أك  (4) (5 )كى  كى

في جممة ذلؾ أف ما كاف قبمو خطاب جعؿ بالتاء ، ليككف  القكؿ كقاؿ: " ًبغىاًفؿو عىمَّا يىٍعمىميكف
ارىةً الخطاب معطكفان عمى خطاب مثمو كقكلو: ـٍ ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى فىًييى كىاٍلًحجى  . (6)ثيَـّ قىسىٍت قيميكبيكي

 ٍمىا اهللي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكف مىا اهللي ًبغىاًفؿو  فالتاء ىنا حسف ألف المتقدـ خطاب، كلك كاف كى كى
ا يعمؿ ىؤالء الذيف اقتصصنا عميكـ : كما اهلل بغافؿ عمَّ عمى لفظ الغيبة أم عىمَّا يىٍعمىميكفٍ 

 .(7)"لكاف حسنان  ؛قصصيـ أييا المسممكف

                                                           
 .2/84لساف العرب) لفت(،  (1)
، تح: ىػ(637المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ضياء الديف بف األثير، نصر اهلل بف محمد )ت (2)

، 1960، 1القاىرة، ط -أحمد الحكفي، بدكم طبانة، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة
2/135. 
 .280فف الببلغة ، د. عبد القادر حسيف،  (3)
 .74سكرة البقرة  (4)
 .2/111الحجة لمفارسي  (5)
 .74سكرة البقرة  (6)
 .2/113الحجة لمفارسي  (7)
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يىٍعمىميكفى  " :كيبدك االلتفات كاضحان ككجية ببلغية لمف قرأ  " :المتقدـ مخاطبان إياىـ فَّ لؾ أ" كذكى
كىك  ،كااللتفات بعد ذلؾ إلى عمميـ كمراقبة اهلل تعالى كعدـ غفمتو عنيـ "،ثـ قست قمكبكـ

 مراقبة مف اهلل تعالى. -كميا –ف تمؾ األعماؿ طار تكبيخ اهلل تعالى لحاليـ كأإ كاقع في
يو تيديد ككعيد مف اهلل ليـ بعدـ كمف قرأ: تعممكف بالتاء فإنو قد ناسب أسمكب خطابو إياىـ كف

حاطتو بأخبارىـ.  غفمتو عنيـ بؿ كشمكلو كا 

اؽى :" اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو تعالى .2 ٍسحى ٍسمىاًعٍيؿى كىاً  ـى كىاً  ـٍ تىقيٍكليكفى أىٍف ًإٍبرىاًىٍي أى
ارىل يىٍعقيكبى كىاألىٍسبىاطى كىانيكا ىيكدىان أىٍك نىصى  .(2)"فى ك قرئت: يىقيكليكفٍ تىقيكليكفقرئت: "   ، (1)كى

" قاؿ أبك عمي : حجة قراءة مف قرأ بالتاء، أف ما قبميا كبعدىا عمى المخاطبة، 
كنىنىا ًفٍي اهللً  فالمخاطبة المتقدمة قكلو عز كجؿ:  اجي قيٍؿ كالمتأخرة قكلو تعالى:   (3)قيٍؿ أىتيحى

ـٍ اهللي  ـي أى  . (4) (5)أىأىٍنتيـٍ أىٍعمى
كاف مكجيان لمييكد كالنصارل كالمعمـك مف الكؿ السابؽ في قكلو كذلؾ أف الخطاب 

ارىلتعالى :  قىاليكا كيٍكنيكا ىيٍكدىان أىٍك نىصى كى
(6). 

كىنا  (7)كقاؿ الفارسي: " كمف قرأ بالياء فؤلف المعنى لمييكد كالنصارل كىـ غيب"
كنىنىا الى: تظير فيو االلتفات الببلغي كىك االنتقاؿ مف صيغة المخاطب في قكلو تع اجي قيٍؿ أىتيحى

ـٍ  بُّكي رى بينىا كى مىا المَّوي ًبغىاًفؿو عىمَّا يعمىميكفى  :عمى صيغة الغائب في قكلو (8)ًفٍي اهلًل كىىيكى رى كى
(9) 

 يد لشناعة ما يقترفكنو مف آثاـ. نذار كالتيديحمؿ بيف طياتو اإل كىك إنذار ببل شؾ

كا  اسمو:  " كاختمفكا في التاء كالياء مف قكلو جؿَّ  .3 يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىكيكنيكا كىالًَّذيفى كىفىري
مىا قيًتميكا  رىبيكا ًفي اأٍلىٍرًض أىٍك كىانيكا غيزِّل لىٍك كىانيكا ًعٍندىنىا مىا مىاتيكا كى ـٍ ًإذىا ضى ٍخكىاًنًي قىاليكا إلً ًليىٍجعىؿى كى
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ـٍ كىال ٍسرىةن ًفي قيميكًبًي ييًميتي كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصيره المَّوي ذىًلؾى حى مَّوي ييٍحًيي كى
قرأ: ابف كثير  (1)

 .(2)"بالياء "كفى مي مى عٍ يى "كحمزة كالكسائي 

ٍخكىاًنًيـٍ " كحجة الياء أف قبميا غيبة كىك قكلو :"        قىاليكا إلً ، كما بعده فحمؿ الكبلـ  "كى
ٍخكىاًنًيـٍ " إلى الغيبة " تىكيكنيكا الى فاالنطبلؽ مف الخطاب "  (3)"عمى الغيبة  قىاليكا إلً كاهلل "إلى   "كى

 ليك التفات مف خطاب إلى غيبة كىي كجية ببلغية تتبدل في تمؾ القراءة. "بما تعممكف بصير
رى  " ككميـ قرأ قاؿ الفارسي:  .4 ٍغًفرىةه ًمفى المًَّو كى لىًئٍف قيًتٍمتيـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك ميتُّـٍ لىمى ٍيره كى ٍحمىةه خى

، فإنو قرأ بالياء، كلـ يركىا عف عاصـ بالتاء إال عاصمان في ركاية حفص ،(4) ًممَّا يىٍجمىعيكف
 .(5)"غيره بالياء

ٍيره ًممَّا " :: كالمعنىالفارسي "يقكؿ أبك عمي        ، أييا المقتكلكف في سبيؿ "ٍجمىعيكفتى خى
لبلنشغاؿ بيا  ؛ا التي ستترككف القتاؿ في سبيمواهلل، أك المائتكف مما تجمعكف مف أعراض الدني

ممؤمنيف ألف األمر بالنيي صدر أال يككنكا كالذيف ل، كالخطاب ىنا مكجو (6)"كنجمعيا عنو
صؼ المسمـ بعدـ مكفركا مف المنافقيف في مقارعة المكت كالحرص عميو، فالنداء مكجو ل

 كلممؤمنيف غدان. ،ـ حاضران االلتفات إلى مفاتف الدنيا كبيرجتيا لمكفار، فإنيا لي
"كمعنى الياء أنو: لمغفرة مف اهلل خير مما يجمعو غيركـ، مما ترككا القتاؿ        

فٍ (7)"لجمعو عميو الكؿ السابؽ  دؿَّ  ، كيبدك في القراءة األخرل االنتقاؿ مف صيغة المخاطب كا 
ٍخكىا: مف قكلو قىاليكا إلً كا كى فقد انتقؿ مف خطاب المؤمنيف بأال   (8)ًنًيـٍ الى تىكيكنيكا كىالًَّذٍيفى كىفىري

 "كفٍ عي مى جٍ ا يى ممَّ  ره يٍ خى يتشابيكا مع مف يتناكؿ الكبلـ جزافان بغير كجو حؽ إلى أف كاف الخطاب " 
غاية المنشكدة لؾ لكبل فيك انتقاؿ مف الخطاب لمغيبة عمى سبيؿ االلتفات الببلغي لبياف ال

 الفريقيف.
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ًلمًَّو غى  "اختمفكا في .5 مىا كى مىٍيًو كى كٍَّؿ عى تىكى عي اأٍلىٍمري كيمُّوي فىاٍعبيٍدهي كى لىٍيًو ييٍرجى ٍيبي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاً 
بُّؾى ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى  ، قاؿ أبك عمي: حجة التاء أف (2)"تىٍعمىميكفٍ " كى  "يىٍعمىميكفٍ "قرئت:  (1) رى

يع الناس كبمعنى أنو يجزئ المحسف بإحسانو كلجم -لمنبي عميو السبلـ  -الخطاب يككف 
هلل رقيب عمييـ  كأف ا (3)بإساءتو، كالخطاب يتكجو لجميع الناس، مؤمنيـ ككافرىـ" كالمسيء

بُّؾى ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفٍ  كفيو: "أفَّ ألعماليـ،  ناقده  مىا رى  (4)قرأ نافع كابف عامر كحفص كى
 ٍتىٍعمىميكف و ألفَّ قبم ؛بالخطابًمميكا الًذٍيفى الى كالباقكف مف الخطاب لمغيبة رجكعان لقكلو: اعى

 ."(5)ييٍؤًمنيكفٍ 
ؿى ًمفى السَّمىاًء مىاءن فىسىالىٍت أىٍكًديىةه ًبقىدىرًىىا  : كجؿَّ  "اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو عزَّ  .6 أىٍنزى

ًممَّا ييكًقديكفى عى  بىدنا رىاًبينا كى بىده ًمٍثميوي فىاٍحتىمىؿى السٍَّيؿي زى تىاعو زى ، (6) مىٍيًو ًفي النَّاًر اٍبًتغىاءى ًحٍميىةو أىٍك مى
"قرئت:  تيٍكًقديكفى قيٍؿ ا مثمو مف الخطاب، كىك قكلو: ، مف قرأ بالتاء فممَّ (7)"ييٍكًقديكٍف كى
ٍذتيـٍ  أىفىأىتَّخى

ٍذتي  "فالقراءة بالتاء مناسبة لما قبميا مف قكلو: "(9) (8)  ."ـٍ قيٍؿ أىفىأىتَّخى

عىميكا ًلمًَّو ًشرىكىاءى فؤلف ذكر الغيبة قد تقدـ في قكلو:  ؛"كمف قرأ بالياء        ـٍ جى كفيو  أى
كفيو ذكر  (10)اإلخبار عف حاليـ كمناسبتيا لما قبميا في اإلخبار عف كضعيـ كذكر غيبتيـ"

ٍشًركيٍكفٍ عىمَّا يي االلتفات مف اؿ اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو سبحانو كتعالى: 
، "كمف (11) 

قرأ بالياء احتمؿ كجييف: أحدىما عمى: قؿ كأنو قيؿ لو: قؿ أنت: سبحانو كتعالى عما 
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 :أم قؿ ليـ يا محمد -صمى اهلل عميو كسمـ  -، كالقراءة خطاب مكجو لمنبي (1)"يشرككف
، (2)شرككف"تعالى اهلل عما يشرككف، "كمف قرأ فعمى أنو نزه نفسو فقاؿ: سبحانو كتعالى عما ي

نفسو عف المشركيف كشركائيـ كفيو التفات مف  هي كالخطاب ىنا صادر عف ذاتو العميا، فيك ينزٍّ 
 ."كفٍ كي رً شٍ يي "الخطاب كالحضكر المادم إلى الغيبة بقكلو: 

ـي ًفيٍ  " قاؿ أبك عمي: مف قرأ تعالى عما تشرككف بالتاء فمقكلو:   قيٍؿ أىتينىبّْئيكفى اهللى ًبمىا الى يىٍعمى
تىعىالىى عىمَّا ييٍشًركيكفٍ  انىوي كى السىمىكىاًت كىالى ًفٍي األىٍرًض سيٍبحى

كالخطاب ىنا قد خرج لئلخبار  ،(4) (3)
عف حاؿ شركيـ كتنزيو اهلل عف ذلؾ كمو؛ كفي قراءة التاء "تشرككف" إطناب يحمؿ التذييؿ في 

كىك  ،(5)"عناىا تأكيدان ليااآلية الكريمة كىك:" تعقيب جممة بجممة أخرل مستقمة تشتمؿ عمى م
مف النكع الذم ال يجرم مجرل األمثاؿ لعدـ استغناء المعنى الثاني عف األكؿ. "كقرئت 
تيشرككف بتاء الخطاب عمى أنو مف جممًة القكًؿ المأمكًر بو كعمى األكؿ ىك اعتراض تذييمي 

 . (6)"مف جيتو سبحانو كتعالى

ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكفٍ قيٍؿ ًبفىضٍ   :اختمفكا في الياء كالتاء .7 كا ىيكى خى ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى  ًؿ اهلًل كى
كاقرئت:  (7) كا كى فىمىتىٍفرىحي ، كقرأكا فميفرحكا ألنيـ جعمكه أمران لمغائب كالبلـ إنما تدخؿ (8)"فىٍميىفىرىحي

 ة.، كىك التفات مف قكلو قد جاءتكـ مف الخطاب إلى الغيب(9)عمى فعؿ الغائب"

كاكأما قراءة "  قيٍؿ ًبفىٍضًؿ  " فؤلنو اعتبر الخطاب الذم قبمو كىك قكلو تعالى: فىٍمتىٍفرىحي
ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكفٍ  كا ىيكى خى ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى كىك اإلخبار عف فرحيـ كسركرىـ ،  (10)اهلًل كى

المعاصي، كالخبر ىك الكجية الببلغية بالمكعظة الحكيمة كالكتاب الشافي لما في الصدكر مف 
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أم: ليفرح المؤمنكف أف جعميـ اهلل مف أىمو، ىك خير مما  فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحيكا  "في ذلؾ.
 .(1)يجمعكف أم: مما يجمعو الكفار مف األمكاؿ. كقيؿ: كبلىما خبر عف الكفار"

 االلتفات مف الغيبة لمخطاب: . ب
سكانيا مف قكلو عزك جؿاختمفكا في قطع األلؼ ككصميا، "  .1 ـٍ أىفَّ :  كضـ الميـ كا  قىاؿى أىٍعمى

مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره  ـي أم قرئت:   (2)اهللى عى  . (3)أىٍعمىـٍ  ك  أىٍعمى

عمى لفظ األمر، فالمعنى يؤكؿ إلى الخبر، كذلؾ أنو لما تبيف  أىٍعمىـٍ " كمف قاؿ:          
ه، فخاطبيا كما يخاطب طريؽ، نزَّؿى نفسو منزلة غير  مف الكجو الذم ليس الشبية عميو منو

مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره : سكاىا فقاؿ ـي أىفَّ اهللى عى كىذا ما تفعمو العرب، ينزؿ أحدىـ نفسو  أىٍعمى
كفي ىذا كجية ببلغية أخرل فقد انتزع مف نفسو نفسان  (4)"منزلة األجنبي فيخاطبيا كما تخاطبو

كعدـ المعرفة، كعند استكماؿ نفسو لمعمـ كانجبلء الغمكض، قد رسخ أخرل قد كصفيا بالجيؿ 
مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره في نفسو عظمة الخالؽ كااليماف بو فقاؿ:  ـي أىفَّ اهللى عى كذلؾ فاالنتقاؿ  أىٍعمى

اطب : كاالنتقاؿ الى ضمير المخ قىاؿى أىنَّى ييٍحًيٍي اهللي ىىًذًه بىٍعدى مىٍكًتيىامف ضمير الغائب 
 مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره ـي أىفَّ اهللى عى ، فقد التقت ببلغة التجريد بببلغة االلتفات لتدلبلف عمى أىٍعمى

 لمعاني مف جية أخرل.مع ا منسجمةظ الفكأف األ ،ؿَّ ك جى  زَّ عظمة الخالؽ عى 

ٍيًر فىمىفٍ " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو جؿ كعز: .2 مىا يىٍفعىميكا ًمٍف خى كهٍ  كى ييٍكفىري
كقد قرئت  (5)

ـٍ  بالياء كالتاء قاؿ:" كحجة مف قرأ بالتاء قكلو: ؼَّ ًإلىٍيكي ٍيرو ييكى مىا تيٍنًفقيكا ًمٍف خى ، فكاف "(6)كى
الخطاب لممؤمنيف كالمحسنيف مباشرة، برغـ أف اآليات السابقة قد كردت عمى سبيؿ الغيبة في 

يىٍنيىٍكفى عىٍف الميٍنكىرً ييٍؤًمنيكٍف ًباهلًل كىاليىٍكـً اآل قكلو: كٍؼ كى كفى ًبالمىٍعري يىٍأميري فيك التفات ،  (7)ًخًر كى
 مف الغيبة لممخاطب.
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مىا كقكلو:   (1)أيمىةه قىاًئمىةه يىٍتميكفى كىتىابى اهللً  :كحجة مف قرأ بالياء أنو قد تقدـ قكلو تعالى"  كى
كهٍ  ٍيرو فىمىٍف ييٍكفىري  . "(2()3)يىٍفعىميكا ًمٍف خى

ـٍ  اختمفكا في قكلو تعالى: .3 ٍيرنا لىيي ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًمًو ىيكى خى ميكفى ًبمىا آتىاىي كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى
ًلمًَّو ًميرىاثي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىال ًة كى قيكفى مىا بىًخميكا ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ سىييطىكَّ ا مَّوي ًبمى بىٍؿ ىيكى شىرّّ لىيي

ًبيره  ". ، في(5)بالياء كقرأ: الباقكف التاء" (4) تىٍعمىميكفى خى  " تىٍعمىميكفى

" قاؿ أبك عمي: القكؿ في ذلؾ أف مف قرأ بالياء أتبعو ما قبمو كىك عمى الغيبة، كذلؾ   
" ك  قكؿ  قيٍكفى ًبٍيره "سىييطىكى يـ كمنعيـ الحقكؽ مف أمكاليـ فيجازي  (6)كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

ـه عمييا، كمف قرأ بالياء فؤلف قبمو خطابان كىك قكلو :  ًظٍي ـٍ أىٍجره عى تىتَّقيكا فىمىكي فَّ تيٍؤًمنيكا كى كىاً 
(7)، 

 .( 8)"كاهلل بعممكـ المرضي خبير فيجازيكـ عميو، فالغيبة أقرب مف الخطاب
عممكف خبير ففي القراءة األكلى كرد كال يحسبف الذيف سيطكقكف ككرد لفظ كاهلل بما ي     

ميٍكفى كسبؽ ذلؾ   عمى زمف الحاضر كالكبلـ مباشر ليـ، فالتفات مف كىالى يىٍحسىبىفَّ الًذٍيفى يىٍبخى
يبخمكف" إلى المستقبؿ ثـ الرجكع مف زمف المتكمـ مع تضمينو لمغيبة ىك لو زمف الحاضر في "

 ليـ االنتباه. فاألفضؿ أسكد،أثر ببلغي يفيد تكبيخيـ كتقريعيـ، كأنيـ يسيركف لمصير 
 ،كأما مف قرأ  بالتاء فيك الخطاب المكجو لمفئة المؤمنة كالتي خمصت مف االبتبلء       

 -بعدـ البخؿ كشدة الحرص ألف اهلل ،فميا أجر عظيـ كالتحذير ليا عمى سبيؿ النيي كالتشديد
 طباع نفكسيـ.لى بصير بيـ، خبير بما جبمت عميو تعا
عمى يبخمكف كسيطكقكف. كقرأ  عمى الغيبة جريان  "كفٍ مي مى عٍ يى "عمرك:  " كقرأ ابف كثير كأبك      

الباقكف: بالتاء عمى االلتفات، فيككف ذلؾ خطابا لمباخميف. كقاؿ ابف عطية: كذلؾ عمى الرجكع 
 .(9) "مف الغيبة إلى المخاطبة
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تىٍكتيميٍكنىوي لىتيبىٍينينىوي ًلٍمنَّاًس كىالى   " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكؿ جؿ كعز : .4
فقرأ: ابف  (1)

الباقكف كحفص عف عاصـ  أكثير كأبك عمرك كعاصـ في ركاية أبي بكر بالياء فييما، كقر 
 .(2)"بالتاء فييما

ـٍ " قاؿ أبك عمي: حجة مف قرأ بالتاء :     ذى اهللي ًمٍيثىاؽى النًَّبٍيًيفى لىمىا آتىٍيتيكي ٌذ ٌأخى كىاً 
(3)، 

ؿ :" بالتاًء حكى المخاطبة التي كانت في كقت أخذ الميثاؽ، . كمف قا(4)"كاالتفاؽ عميو
كىك عمى  .(5)"صمى اهلل عميو كسمـ -كالمعنى أف المَّو أخذ منيـ الميثاؽ ليبينف أمر نبكة النبي 

يو كسمـ كىك خطاب صمى اهلل عم –النبي  - سبيؿ حكاية المخاطب ليـ أم عدـ كتـ أمر نبكة
 في ذلؾ أف الخبر ابتدائي.، كالكجية الببلغية مباشر ليـ

. أم الخطاب جاء (6)"" كحجة مف قرأ بالياء أف الكبلـ حمؿ عمى الغيبة ألنيـ غيب        
 ليـ عمى الغيب.

 -تعالى  -ألف اهلل  كاالنتقاؿ لمخطاب؛ لغيبةكفي القراءتيف التفات، مف التعبير عف ا
فعبر عف لفظ الماضي  ،المستقبؿ قد أخذ عنيـ العيد كالميثاؽ قديمان، كأف يبينكه يظير في

 بالمستقبؿ.

ٍيره ًلمًَّذيفى اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو:  .5 لىمدَّاري اآٍلًخرىةي خى لىٍيكه كى يىاةي الدٍُّنيىا ًإالَّ لىًعبه كى مىا اٍلحى كى
يىتَّقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى 

 .(8)"فقرئت بالتاء كالياء (7)

ٍيره ًلمًَّذيفى يىتَّقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى :" قكلوءة بالياء في "كجو القرا      لىمدَّاري اآٍلًخرىةي خى ، أنو تقدـ   "كى
ك المعنى أفبل يعقؿ الذيف  يتقكف أف الدار اآلخرة خير  ًلٌمًذٍيفى يىتىقيكٍف" ذكر الغيبة كىك قكلو: "

 .(9)ليـ مف ىذه الدار فيعممكا لما ينالكف بو الدرجة  الرفيعة"
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الخطاب عمى الغيبة فيك خركج االستفياـ عمى سبيؿ اإلنكار التكبيخي، أم أال  فإف كاف
نكاره عمييـ تمسكيـ  ،ككيؼ شطح بكـ الفكر لمتَّرمي بأحضاف الدنيا كممذاتيا ؟تعقمكف ذلؾ كا 

 بيا.

: "أنو يصمح أف يكجو الخطاب في ذلؾ كمو إلى يىتَّقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى : كقراءة عاصـ    
، ذلؾ عمى سبيؿ (1)"يف خكطبكا بذلؾ، كيجكز أف يراد بو الغيب كالمخاطبكف فيغمٍّب الخطابالذ

 ."كفٍ مي قً عٍ تى "االلتفات باالنتقاؿ مف الغيبة في يتقكف إلى الخطاب في 

كىنا تمتقي ببلغة االلتفات مع ببلغة االستفياـ كخركجو عف مقتضاه إلى اإلنكار 
انت  مبمغ عممو كأكثر ىمو، كأفَّ عميو أف ييٍعًمؿى العقؿ التكذيبي لمف كاف يرل أف الدنيا ك

 كالكجداف فييا.

ـٍ ًمفى  اختمفكا في التاء كالياء في قكلو تعالى:  " .6 مىٍت ًمٍف قىٍبًمكي ـو قىٍد خى ميكا ًفي أيمى قىاؿى اٍدخي
تَّ  مىٍت أيمَّةه لىعىنىٍت أيٍختىيىا حى ٍنًس ًفي النَّاًر كيمَّمىا دىخى ـٍ اٍلًجفّْ كىاإلًٍ ًميعنا قىالىٍت أيٍخرىاىي ى ًإذىا ادَّارىكيكا ًفييىا جى

لىًكٍف الى تىٍعمى  ـٍ عىذىابنا ًضٍعفنا ًمفى النَّاًر قىاؿى ًلكيؿ  ًضٍعؼه كى مُّكنىا فىآًتًي ًء أىضى بَّنىا ىىؤيالى ـٍ رى ىي ميكفى أًليكالى
 (2) 

"الى يىٍعمىميكٍف" كى "الى تىٍعمىميكٍف" قرئت: 
(3). 

لىكىٍف الى  " بكجكد الكاك التي تفيد االستئناؼ بقكلو:الى يىٍعمىميكفٍ عمى " جيء الكبلـفم كى
مف اآلخر يـك القيامة تحميو مسئكلية ما  أم ال يدرككف ماىية  العذاب، فالتنصؿي  ٍعمىميكفٍ يى 

عمييا  ؿ أمة متأخرة قد سبقت بأمة تقدمتصارت إليو نفسو مف عذاب مضاعؼ إذ إف ك
ـٍ ًلبىٍعضو ككأنيا تمقي بالمكـ عمييا، يقكؿ تعالى:  فيضاعؼ ليا العذاب، يي ًئذو بىٍعضي ءي يىكمى األىًخالى

عىديكه ًإال الميتًَّقٍيفٍ 
األخبلء يكمئذ بعضيـ لبعض عدك إال المتقيف،  فكؿ أمة تمعف أختيا  (4)

ذا كتتنصؿ منيا، كجاء التعقيب الرباني الرىيب: "كلكف ال يعممكف"، إذ إنو ربما يككف غير ى
، ًلكيؿو ًضٍعؼه كذلؾ لقكلو:  ا ىك؟ كالخطاب جاء مكافقان ليـالضعؼ عذاب آخر ال يدرككف م

ثباتان عمى سبيؿ التنكيع كالتيكيؿ، كقكلو:  ، قد كرد كلكف ال تعممكفكردكا عميو النفي قطعان كا 
ـٍ األمر فيو عمى االلتفات مف األمر فيو: " ىي ـٍ أًليكالى مير الغائب إلى ضمير "، مف ضقىالىٍت أيٍخرىاىي

لىًكٍف الى تىٍعمىميكفٍ المخاطب:   .كى
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تىٍجعىميٍكنىوي قىرىاًطٍيسى تيٍبديٍكنىيىا : كعزَّ  "كاختمفكا في التاء كالياء مف قكلو جؿَّ قاؿ الفارسي:  .7
تيٍخفيٍكفى كىًثيران   كى


 ٍكفى كىًثيران ٍخفي يي ٍكنىيىا كى ٍبدي يي ٍجعىميٍكنىوي قىرىاًطٍيسى يى  :أيضان  تئت: كقر قرئك  ،(1)

"(2)، 
ؽَّ قىٍدرًًه ًإٍذ قىاليكافمف قرأ بالياء فؤلنيـ غيب عمى ذلؾ قكلو:  كا المَّوى حى مىا قىدىري مىٍف ، كقكلو: كى

ؿى اٍلًكتىابى   .(3)"أيضان  حممو عمى الغيب ألف ما قبمو كذلؾ...  يجعمكنو فيأىٍنزى

يراده عمى سبيؿ الغيب، ذلؾ أل فَّ إً      نيـ  في معرض القكؿ بأنيـ يجعمكف تقرير الخبر كا 
قراطيس يبدكنيا كيخفكف كثيران منيا، كقد جاء الخطاب عمى ىذه   -عميو السبلـ -كتاب مكسى 

أنيـ  الكتب عمى بشر، كالسبب في ذلؾ الصكرة  الفاضحة، ألنيـ ابتدأكا حديثيـ بنفي إنزاؿ اهلل
 يب.كىك عمى سبيؿ اإلخبار عف الغ ،لـ يقدركا اهلل  حؽ قدره

، (4)""كمف قرأ بالتاء فعمى الخطاب، قؿ ليـ: تجعمكنو قراطيس تبدكنيا كتخفكف كثيران 
قراطيس  إذ قالكا إلى المفظ تجعمكنو ات مف الغيبة إلى الخطاب، كالمفظكيككف ذلؾ عمى االلتف

 فعمتيـ. إشعارىـ بجـر ذنبيـ كالتنبيو عمىكفيو 

ـٍ " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو تعالى :  .8 يَّتىيي ـٍ ذيرّْ ـى ًمٍف ظيييكرًًى بُّؾى ًمٍف بىًني آدى ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىا أىٍف تىقيكليكا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًإنَّا كينَّ  بّْكي ـٍ أىلىٍستي ًبرى مىى أىٍنفيًسًي ـٍ عى ا عىٍف ىىذىا كىأىٍشيىدىىي

اًفًميفى  غى
 .(6)"كليكا" ك "كىأىٍف تىقيكليكاأىٍف يىقي فقرئت بالياء كالتاء، " (5)

بُّؾى أف الذم تقدـ مف الكبلـ عمى الغيبة كذلؾ قكلو:  "كحجة مف قرأ بالياء ذى رى ٍذ أىخى كىاً 
مىى أىٍنفيًسًيـٍ  ـٍ عى ـٍ كىأىٍشيىدىىي يىًتًي ذيرّْ ـٍ كى ـى ًمٍف ظيييٍكرًًى كراىة أف يقكلكا أك لئبل يقكلكا   (7)ًمٍف بىًنٍي آدى

 . (8) (9)"قىاليكا بىمىىجاء بعد مف اإلخبار عف الغيبة كىك قكلو قالكا : كيؤكد ذلؾ ما 
لكبلـ ىنا لـ كا ،فإف كاف الكبلـ عمى الغيبة فيك عمى اإلخبار عف حاليـ كشيادتيـ

 ، إال أف الشيادة كاضحة ال غمكض فييا.يؤكد بمؤكد
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ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىاأىلىٍستي بً أنو قد أجرل في الكبلـ خطاب:  :"كحجة مف قرأ بالتاء بّْكي رى
(1) 

كفيو االلتفات مف الغيبة في ، (2)ككبل الكجييف حسف، ألف الغيب ىـ المخاطبكف في المعنى"
قكلو: مف ظيكرىـ كذريتيـ كلمخطاب في أف تقكلكا فيك االنتقاؿ مف الغيبة لمخطاب كىذه ىي 

 الكجية الببلغية لذلؾ. 

ًكٍيالن : كجؿَّ  لو عزَّ اختمفكا في الياء كالتاء في قك  .9 أىالَّ تىتًَّخذيكا ًمٍف ديكًني كى
أىالَّ "قرئت:  ،(3)

 (.4)أىالَّ يىتًَّخذيكا""ك  "تىتًَّخذيكا

أف المتقدـ ذكرىـ عمى لغة الغيبة فالمعنى  :" قاؿ أبك عمي: كجو مف قرأ بالياء   
جو لبني إسرائيؿ كقراءة أال ، كفيو أف الخطاب بالنيي مك (5)"ىديناىـ أال يتخذكا مف دكني ككيبلن 

عىٍمنىاهي ىيدىلن ًلبىًنٍي ًإٍسرىاًئٍيؿى يتخذكا الضمير عائد عمى قكلو تعالى:  جى كى
(6). 

كفيو االلتفات مف  (7)"كمف قرأ بالتاء فيك عمى االنصراؼ إلى الخطاب بعد الغيبة "   
مكسى الكتاب كجعمناه  كالمقصكد: أال تتخذكا بعد آتينا -الغيبة إلى الخطاب في قكلو تعالى 

ليك  –التكراة في ذلؾ الحيف  –ىدل لبني إسرائيؿ أم كاف قد فرض عمييـ العمؿ بكتاب اهلل 
أم ال  مف دكف اهلل ككيبلن أك شريكان؛ "االنتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب بعدـ اتخاذ أم شيء 

ًكٍيالن أم لئبل يتخذكا  -أبك عمرك -تتخذكا كبالياء   .(8)ربان تكمكف إليو أمكركـ" ًمٍف ديٍكًنٍي كى

اًنبى اٍلبىرّْ أىكٍ  "اختمفكا في الياء كالنكف مف قكلو عز كجؿ: .10 ـٍ جى  أىفىأىًمٍنتيـٍ أىٍف يىٍخًسؼى ًبكي
اًصب ـٍ حى مىٍيكي ًكيالن  ثيَـّ  ان ييٍرًسؿى عى ـٍ كى ـٍ ًفيًو تىارىةن أيٍخرىل فىييٍرسً  الى تىًجديكا لىكي ـٍ أىًمٍنتيـٍ أىٍف ييًعيدىكي ـٍ أى مىٍيكي ؿى عى

ـٍ ًبمىا كىفىٍرتيـٍ ثيَـّ الى تىًجدي  يًح فىييٍغًرقىكي مىٍينىا ًبًو تىًبيعقىاًصفنا ًمفى الرّْ ـٍ عى فقرأ ابف كثير كأبك  " (9) ان كا لىكي
 .(10)كقرأ نافع كعاصـ كابف عامر كحمزة كالكسائي ذلؾ كٌمو بالياء" ،عمرك بالنكف ذلؾ كٌمو
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ؿَّ مىٍف تىٍدعيكفى ًإالَّ ًإيىاهي تقدـ "مف قرأ بالياء فؤلنو قد  ضى
ـٍ  ك (1) اكي فىمىمَّا نىجَّ

(2)   أىفىأىًمٍنتيـٍ أىٍف
ـٍ  يىٍخًسؼى ًبكي

كىذا قد جاء باإلخبار عف العذاب النكعي الذم سيمحقيـ عندما ابتعدكا  ،(4) (3)
 كشطحكا عف اإليماف. ،عف الجادة

يقطع بعضو مف بعض كىك سيؿ؛ ألف المعنى  ا مف قرأ بالنكف فؤلف ىذا النحك قد"كأمَّ   
ًكٍيالن كاحد أال ترل أنو قد جاء  عىٍمنىاهي ىيدىلن ًلبىًنٍي ًإٍسرىاًئٍيؿى أىالَّ تىتًَّخذيكا ًمٍف ديٍكًنٍي كى جى كى

فكما  (5) 
انتقؿ مف الجمع إلى اإلفراد التفاؽ المعنى كذلؾ يجكز أف ينتقؿ مف الغيبة إلى الخطاب 

 .(6)كؿ حسف، كالخسؼ كاف قبميـ لمكفار نحك قـك لكط كقـك  فرعكف"كالمعنى كاحد، ك 

"كحسب قكلو فيك التفات مف خبلؿ المعنى، ذلؾ أف العذاب كالنكاؿ كاف قد كقع     
ال تتبدؿ كال  -تعالى  -اهلل رة ذلؾ أف سنفباألمـ السابقة كال غرابة أف يحؿ في األمـ  المعاص

كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطٍي : كزاغ عف شرعتو كاقرأ إف شئتياجو تتغير خاصة لمف انحرؼ عف من
ًبٍيًموً  ـٍ عىٍف سى ؽى ًبكي ميٍستىًقٍيمىان فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا السيبيؿى فىتىفىرَّ

اهلًل ًفٍي  ، كأيضان قكلو:(7) سينَّة ى
لىٍف تىًجٍد ًلسينًَّة اهلًل تىٍبًدٍيالن  مىكا ًمٍف قىٍبؿي كى الًذٍيفى خى

(8). 

بُّؾى ًبغىاًفؿو عىمَّا "اختمفكا في قكلو: قاؿ  .11 مىا رى ـٍ آيىاًتًو فىتىٍعًرفيكنىيىا كى ٍمدي ًلمًَّو سىييًريكي قيًؿ اٍلحى كى
تىٍعمىميكفى 

يىٍعمىميكفٍ قرئت: ، (9)  .(10)"تىٍعمىميكٍف كى
مىا رىبُّؾى " :قاؿ أبك عمي: حجة الياء: أنو كعيد لممشركيف، كحجة التاء أنو عمى "     كى

كفيو مف الخبر الكعيد لممشركيف، ألنو ناقد ألفعاليـ سرىا كعبلنيتيا،  "ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى 
كا اهللى شىٍيئىان كقكلو تعالى:  ري ـٍ لىٍف يىضي ًإنَّيي

فإنو يريد بذلؾ  عىمَّا تىٍعمىميكف، كمف قرأ: (11)
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ـٍ آيىاًتًو فىتىٍعرً االلتفات مف الغيبة بقكلو:  فيكنىيىاسىييًرٍيكي
،حسب عىمَّا تىٍعمىميكفٍ إلى قكلو: (1)

م ذلؾ: كٍّ قى كيي ، ء أكاف في الدنيا أك في اآلخرةمخاطبتيـ بكؿ ما يحممو مف إنذار ككعيد ليـ سكا
أجؿ ىـ بالغكه. كمف  ىؤالء المشرككف، كلكف يؤخرىـ إلىكما ربؾ يا محمد بغافؿ عما يعمؿ "

 .(2)"قرأ بالتاء فجعؿ المخاطبة لممشركيف
اًقبىةي الًَّذيفى كىانيكا ًمٍف  " اختمفكا في قكلو:  .12 كا كىٍيؼى كىافى عى كا ًفي اأٍلىٍرًض فىيىٍنظيري ـٍ يىًسيري لى أىكى

ـٍ  مىا كىافى لىيي ـٍ كى ـي المَّوي ًبذينيكًبًي ذىىي ـٍ قيكَّةن كىآثىارنا ًفي اأٍلىٍرًض فىأىخى ـٍ أىشىدَّ ًمٍنيي ـٍ كىانيكا ىي   ًمفى المَّوً قىٍبًمًي
ـٍ "، قرئت: (3) ًمٍف كىاؽو  ـٍ " ، كى "أىشىدَّ ًمٍنكي  .(4)"أىشىدَّ ًمٍنيي

ـٍ قيكىةن " :"مف قرأ كا فأتى بمفظ الغيبة فؤلف ما قبمو مف قكلو:  "أىشىدَّ ًمٍنيي ـٍ يىًسٍيري لى أىكى
كا فىيىٍنظيري
 

يككف  كا ىـ أشد منيـ  قكة عمى الغيبة،عمى لفظ الغيبة، فكذلؾ يككف قكلو كان (5)

كأمتو مف  -النبي صمى اهلل عميو كسمـ -كافقان لما قبمو مف ألفاظ الغيبة، كىك يفيد المخاطب م
أف القركف السابقة كانت شامخة عتيدة فأصبحت كأمس الدابر ال حراؾ فييا كال تعمير، ك  ،بعده

فيك يدؿ عمى أف المخاطب غير عالـ بالحكـ كاإلخبار عف جبركتيـ كبطشيـ، كأما مف قاؿ: 
ـٍ كىا ـٍ أىشىٍد ًمٍنكي بعدما ذكرناىـ مف ألفاظ الغيبة فعمى االنصراؼ مف الغيبة إلى  نيكا ىي

 :كااللتفات مف الغيبة إلى الخطاب مف أفمـ يسيركا إلى قبميـ باالنتقاؿ إلى قكلو ،(6)"الخطاب
ـٍ " يقاظ النزعة اإليماني "أىشىدَّ ًمٍنكي داخؿ النفس  -تعالى –ة هلل كأثره ىنا عمى سبيؿ التكبيخ كا 

 البشرية.

كٍَّمنىا فىسىتىٍعمىميكفى مىٍف ىيكى ًفي  " اختمفكا في قكلو تعالى:  .13 مىٍيًو تىكى قيٍؿ ىيكى الرٍَّحمىفي آمىنَّا ًبًو كىعى
ؿو ميًبيفو  الى ذكر الغيبة قد تقدـ  "حجة الياء أف، "سىتىٍعمىميكفى " ، في(8)"، قرئت بالياء كالتاء(7) ضى
أىًلٍيـو ٍيري الكىاًفًرٍيفى ًمٍف عىذىابو فىمىٍف ييجً في قكلو: 

ـٍ سىتىٍعمىميكٍف"" : كالتاء عمى قكلو، (9) قيٍؿ لىيي
(10) 

ألف اإلخبار عف حاليـ كىـ غيب كمنو قد خرج الخبر عمى الكعيد بأنيـ  ؛فقراءة الياء يعممكف
                                                           

 .93ؿ سكرة النم (1)
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي،  (2)  .8/5480اليداية إلى بمكغ النياية، أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
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فى غىدنا مىًف سىيىٍعمىميك سيعممكف غدان يكـ الفصؿ مف ىك في الضبلؿ البعيد كىك كقكلو تعالى:
اٍلكىذَّابي اأٍلىًشري 

، كمف قرأ بالتاء فيك االلتفات مف الغيبة يعممكف إلى الخطاب فستعممكف، (1)
يقاظ لمشاعر الخكؼ الرىبة داخؿ نفكسيـ المجبكلة عمى  كفيو مف التبكيت كالتكبيخ الكثير كا 

الفكقية عمى الخطاب. كقرأ ب سىتىٍعمىميكفٍ الكفر الغارقة في الضبلؿ. كفي ذلؾ:" قرأ الجميكر: 
 (.2)الكسائي بالتحتية عمى الخبر"

بتاء الخطاب  "سىتىٍعمىميكفى فى " :كيذىب إلى ذلؾ صاحب التنكير بقكلو:" كقرأ الجميكر
كقرأه الكسائي بياء الغائب عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿ  -عمى أنو مما أمر بقكلو 

 .(3)بأنو سيعاقبيـ عقاب الضاليف" -هلل عميو كسمـصمى ا -أف يككف إخباران مف اهلل لرسكلو

 االلتفات مف زمف المتكمـ إلى الغيبة: . ج
ٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى تىٍعبيديكفى ًإالَّ المَّوى " اختمفكا في التاء كالياء مف قكلو تعالى:  .4 ٍذ أىخى كىاً 

ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتى  ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى ةى كىآتيكا كى الى ٍسننا كىأىًقيميكا الصَّ قيكليكا ًلمنَّاًس حي امىى كىاٍلمىسىاًكيًف كى
ـٍ كىأىٍنتيـٍ ميٍعًرضيكفى  لٍَّيتيـٍ ًإالَّ قىًميالن ًمٍنكي الزَّكىاةى ثيَـّ تىكى

كيقكؿ: كمف قرأ ال  ،الى يىٍعبيديكفى ًإال اهللى ك (4)
مىؼٍ قيٍؿ ًلمًَّذيٍ  يعبدكف فإنو يدؿ عميو قكلو:  ـٍ مىا قىٍد سى كا ًإٍف يىٍنتىييكا ييٍغفىٍر لىيي فحممو   (5)فى كىفىري

، كىذا ، ألنو تحمؿ عمى النبي كىـ غياب" ىي الغيبالى يىٍعبيديكفى فإف قراءة " ،(6)عمى لفظ الغيبة"
ٍذنىاىك االلتفات مف زمف المتكمـ المتمثؿ بقكلو : "   ." عمى الغيبةيىٍعبيديكفٍ " إلى لفظة "  أىخى

 د. التعبير عف الماضي بمفظ المستقبؿ:

ٍيرنا فىييكى : كجؿَّ  " اختمفكا في التاء كنصب العيف، كالياء كالجـز كقكلو عزَّ . 1 فىمىٍف تىطىكَّعى خى
ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  ٍيره لىكي ٍيره لىوي كىأىٍف تىصيكميكا خى  . "(8)يىطَّكىعى كقرئت:   تىطىكَّعى  فقرئت:  (7)خى
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كال مكضع حينئذ  "الذم"أف ال تجعمو جزاء، كلكف يككف بمنزلة " تىطىكَّعى يقكؿ الفارسي في:" 
 كيقصد بذلؾ أف الفعؿ قد كرد عمى سبيؿ الخبر. ،(1)"تىطىكَّعى " لمفعؿ الذم ىك

لطاء دغـ التاء في اأأال أنو  "تىٌتطَّكىعٍ فتقديره: " طىكَّعٍ يى فىمىٍف  " كأما مف قرأ :    
ف كاف يجكز: مف أتاني  فَّ يما. كأفَّ ىذا حسف أللتقارب  كقعي تي عطيتو، فى أالمعنى عمى االستقباؿ كا 

        كىك مف صكر االلتفات الببلغي باالنتقاؿ مف، (2)"الماضي مكضع المستقبؿ في الجزاء
كىك ، (3)" التعبير عف الماضي بمفظ المستقبؿ كذلؾ الستظيار الصكرة الماضية في الذىف"

 " الذم أفاد الجزاء لمف تطكع سابقان.مىفٍ أشار لمماضي بحرؼ الشرط " الذم 

كفى يي ٍغمىبيكفى كى يي سى "" اختمفكا في الياء كالتاء في قكلو تعالى:  .2 فقرأ ابف كثير كعاصـ كأبك  "ٍحشىري
ًبئٍ   عمرك كابف عامر: ـى كى يىنَّ كفى ًإلىى جى تيٍحشىري كا سىتيٍغمىبيكفى كى سى اٍلًميىادي قىٍد كىافى قيٍؿ ًلمًَّذيفى كىفىري

ـٍ رىأٍ  ـٍ ًمٍثمىٍيًي ٍكنىيي ـٍ آيىةه ًفي ًفئىتىٍيًف اٍلتىقىتىا ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىأيٍخرىل كىاًفرىةه يىرى مى اٍلعىٍيًف كىالمَّوي لىكي
ا ـٍ "يى بالتاء ك ،(4)رً ييؤىيّْدي ًبنىٍصرًًه مىٍف يىشىاءي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن أًليكًلي اأٍلىٍبصى ٍكنىيي  :بالياء كقرأ نافع "رى

 كفى تيٍحشىري ـٍ تى  "ك سىتيٍغمىبيكفى كى ٍكنىيي ـٍ تى "بالتاء كحكى أباف عف عاصـ :  "رى ٍكنىيي بالتاء، كفي  "رى
 .(5)"ركاية أبي بكر بالياء

كسياؽ ىذه اآليات:" أنو لما أصاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قريشان بدر، فقدـ 
لمدينة جمع الييكد كقاؿ: يا معشر الييكد احذركا مف اهلل مثؿ ما نزؿ بقريش يـك بدر، كأسممكا ا

قبؿ أف ينزؿ بكـ ما نزؿ بيـ، فقد عرفتـ أني نبي مرسؿ، تجدكف ذلؾ في كتابكـ كعيد اهلل 
إليكـ، فقالكا: يا محمد، ال يغرنؾ أنؾ لقيت قكما أغماران ال عمـ ليـ بالحرب، فأصبت فييـ 

كا رصة، أما كاهلل لك قاتمناؾ لعرفت أنا نحف الناس، فأنزؿ اهلل تعالى:ف يىٍعًني  قيٍؿ ًلمًَّذٍيفى كىفىري
 " ـى يىنَّ كفى ًإلىى جى تيٍحشىري اٍليىييكدى سىتيٍغمىبيكفى تيٍيزىميكفى كى
(6). 

ذى اهللي ًمٍيثى  كيقكؿ أبك عمي : "كيدؿ عمى حسف التاء ىنا كالمخاطبة قكلو: ٍذ أىخى اؽى كىاً 
كا الًذٍيفى كىفىري

 .(8)"سىتيٍغمىبيكٍف" ككذلؾ قكؿ مف قرأ:، كاآلية كميا عمى الخطاب (7)
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صمى اهلل عميو كسمـ،  –دعكة النبي الييكد المعانديف ل أم أف الخطاب قد جاء ىنا لمخاطبة
 كذلؾ عمى قراءة التاء. –كىك التفات مف الغيبة إلى الخطاب 

كالضمير في سيغمبكف  ،: إف الذيف كفركا الييكدقيؿحجة مف قرأ بالياء :" كقد ك   
 ،إال بالياء؛ ألف المشركيف غيب كالخطاب ليـ "كفٍ بي مً غٍ يى سى "، فعمى ىذا القكؿ ال يككف لممشركيف

كما تقدـ ذكره أكجو، مف جكاز كقكع الذيف كفركا عمى الفريقيف، كألنيما جميعان مغمكباف، 
ية عمييـ، كالمشرككف غمبكا بالسيؼ، كقد قرأ " يركنيـ" فالييكد كأىؿ الكتاب غمبكا بكضع الجز 

ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفٍي سىًبٍيًؿ اهلًل كىأيٍخًرل كىاًفرىةه  تعالى:  بالياء، فؤلف بعد الخطاب غيبة، كىك قكلو
ـٍ  ٍكنىيي  .(2)"أم ترل الفئة المقاتمة في سبيؿ اهلل الفئة الكافرة مثمييـ  (1)يىرى

ـٍ تى تاء " ككاضح أف القراءة بال ٍكنىيي  ،لييكد كالنصارل عمى سبيؿ الحكايةا  حكاية عف"  رى
، كىذه قببلن الييكد كالمشركيف مف خبلؿ حشرىـ كغمبيـ مست بياف حاؿ يفي :كأما مف قرأ بالياء

 لممستقبؿ. مف الماضي ىي إحدل صكر االلتفات، كمف قرأ بالياء فيك التفات
قيٍؿ ًلمًَّذٍيفى اإلبياـ كالتكضيح لذلؾ كىك في قكلو تعالى: كيحمؿ األمر في طياتو، إطنابان إلزالة 

كا  و: يقكؿ لمذيف صمى اهلل عميو كسمـ، كربما كاف السياؽ أنَّ  –كىك أمر مباشر لنبيو   (3)كىفىري
كفركا انيـ سيغمبكف الى جينـ ألشكؿ ذلؾ إال أنو مع لفظ كتحشركف ففيو بياف الغمبة كالحشر 

زالة الغمكض كاإلبياـ كتجميةن لؤلمر.في كبل القراءتيف بال  ياء كالتاء، كا 
" فمف قرأ بالتاًء فممحكاية كالمخاطبة، أم قؿ ليـ في خطابؾ ستغمبكف. كمف 

صمى اهلل عميو  -فالمعنى بمغيـ أنيـ سيغمبكف. كىذا فيو أعظـ آية لمنبي  سىيىٍغًمبيكفٍ قاؿ
صمى اهلل  -فى تصديؽ ما أنبأ بو ألنو ألنو أنبأىـ بما لـ يكف كأنبأىـ بغيب، ثـ با -كسمـ 

 .(4)"غمبيـ أجمعيف كما أنبأىـ -عميو كسمـ 
نىٍحفي أىٍغًنيىاءي سىنىٍكتيبي مىا قىاليكا قرأ حمزة كحده:  .3 لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى

نىقي  ؽ  كى ـي اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍيًر حى قىٍتمىيي ًريؽً كى قىٍتمي بالياء، ك"   (5)كؿي ذيكقيكا عىذىابى اٍلحى ـي كى " قيكؿي يى " ك" رفعان يي
" قاؿ أبك عمي:  (6)بالنكف كقتميـ  نصبان، كنقكؿ بالنكف سىنىٍكتيبي مىا قىاليٍكابالياء كقرأ الباقكف: 

                                                           
 .13سكرة آؿ عمراف  (1)
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"كجو قراءة مف قرأ "  فى قىاليكا ًإفَّ اهللى فىًقٍيره لىقىٍد سىًمعى اهللي قىٍكؿى الًذيٍ أف قبمو :  سىنىٍكتيبي
فالنكف  (1)

 .(2)"سىنيٍمًقيىينا بعد االسـ المكضكع لمغيبة ثـ قاؿ " 

في الماضي كالتعبير  كمف الكاضح أف الخطاب عمى نكف الجمع قد كرد عمى الغيبة
، أم سنكتب الذم يقكلكنو مف إفؾ ككفر، كحجة النصب في "بي تي كٍ نى سى عنو بمفظ المستقبؿ: "

. أم أف (3)"فنصب جممة عمى سنكتب ما قالكا" كىك في مكضع نصب بأنو مفعكؿ بو قتميـ
"قتميـ" ىك معطكؼ عمى المفعكؿ المستكف في جممة " ما قالكا" كالتقدير: سنكتب قكليـ، 

، تأييدان " معطكؼ أيضان عمى سنكتبكؿي قي نى سى كقتميـ األنبياء بغير حؽ أك سنكتب مف قكلو " 
 .لممستقبؿ

 :فات مف الجمع إلى اإلفرادااللت .ػق

تيٍؤتيكىىا  "اختمفكا في الياء كالنكف مف قكلو: .1 ٍف تيٍخفيكىىا كى دىقىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىاً  ًإٍف تيٍبديكا الصَّ
ًبيره  ـٍ كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى ـٍ كى ٍيره لىكي اٍلفيقىرىاءى فىييكى خى

يقكؿ:" فأما  ."(5) (4)
 "ييكىفّْر"، كيكفر فمف قاؿ: كيكفر فبلف ما بعدىا عمى لفظ اإلفراد، "نيكىفّْرٍ " :النكف كالياء في قكلو

" إلى لفظ "  تيٍبديكا، كىك االلتفات مف الجمع بمفظ" (6)أشبو بما بعده مف اإلفراد منو بالجمع"
ٌفاىًر الذنكب كلقكلو تعالى: " كالمنسكبكىفّْري يي ". أم إنو يىريد  الياء في " ييكىفّْر كىاهللي الى اهلل تعالى غى

ًبٍيره  ًبمىا تىٍعمىميكفى خى
عمى لفظ الجمع، فإنو أتى بمفظ  نيكىفَّري " كأما مف قاؿ: كاإلسناد إليو.، (7)

 .(8)"الجمع، ثـ أفرد بعد ما أتى بمفظ اإلفراد ثـ جمع

دىقىاتً كقد كرد في السياؽ:     بالجمع ثـ قدر اإلفراد في قكلو تعالى:  ًإٍف تيٍبديكا الصَّ
  ًبٍيره ـٍ الذم سبؽ بالجمع كىك  كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى كعمى كبل المفظيف  نيكىًفري ًمٍف سىًيئىاًتكي

                                                           
 .181آؿ عمراف  (1)
 .151آؿ عمراف  (2)
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 -، كخبرتوعاؿ إلى اهلل تعالىيككف ىناؾ كضع المفرد مكاف الجمع كىك ما يدلؿ عمى نسب الفً 
 .(1)"ات مف صيغة الخرل أم كضع المفرد مكاف الجمعتعالى في عباده؛ " كىك االلتف

ًمٍي ًفٍي اختمفكا في األلؼ كالتاء مف قكلو تعالى: "قاؿ:  .2 ـه ييصى ًئكىةي كىىىكى قىاًئ نىادىٍتوي المىالى
كقرأ حمزة  "وي تٍ ادى نى فى " :فقرأ ابف كثير كنافع كعاصـ كأبك عمرك كابف عامر  (2)الًمٍحرىابً 
 .(3)"بإمالة الداؿ "اهي ادى نى فى " :كالكسائي

كفي القراءتيف قد خرج الكبلـ فييما عف مقتضى الظاىر حيث كضع جمع المبلئكة        
مع جمع لفظ " فىنىادىاهي كىك مفرد، كقراءة التذكير " -بلـعميو الس –أجمعيف مكضع جبريؿ 

 المبلئكة، كىي إحدل صكر االلتفات المعركفة.
مىٍقتيؾى قى   :كجؿَّ  "اختمفكا في قكلو عزَّ . 3 قىٍد خى مىيَّ ىىيّْفه كى بُّؾى ىيكى عى ـٍ  اؿى كىذىًلؾى قىاؿى رى لى ًمٍف قىٍبؿي كى

مىٍقتيؾى  كى   ان تىؾي شىٍيئ مىٍقنىاؾى " " كخى مىٍقتيؾى ًمٍف قىٍبؿي ،  "حجة مف قاؿ: (4)"خى قىٍد خى
قىاؿى   :أف قبمو (5)

مىٍقتيؾى  قىٍد خى مىيَّ ٌىًيفه كى بُّؾى ىيكى عى عميو السبلـ  -أف الخبر ىنا قد كرد ألجؿ إفادة زكريا ، كفيو"(6)رى
هلل أمر مقدر مف قبىؿ اكىك  ،بأف اهلل خالقو كىك القادر عمى أف يبعث إليو بغبلـ اسمو يحيى -
 فيك خبر الـز الفائدة. -تعالى –
مىٍقنىاؾى كحجة مف قاؿ:  "      قىٍد خى فيو ك  ،(7)"، أنو قد جاء لفظ  الجمع بعد لفظ اإلفرادكى

ًإنَّا نيبىشّْريؾى التفات مف الجمع إلى اإلفراد، فقد سبؽ بقكلو  تعالى: 
كفيو العكدة إلى الجمع  (8) 

عمى سبيؿ االلتفات كىي الكجية الببلغية، ك في ذلؾ " قرأ الجميكر كقد خمقتؾ بتاء  "اؾى نى قٍ مى خى بً "
مىٍقنىاؾى المتكمـ، كقرأه حمزة، كالكسائي، كخمؼ:  ٍقٍد خى  .(9)كف العظمة"بن كى

 
 
 

                                                           
 .98انظر: مف ببلغة القرآف  (1)
 .39آؿ عمراف  سكرة (2)
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 االلتفات مف اإلفراد إلى الجمع:. ك
ييعىمّْميوي الًكتىابى كىالتٍَّكرىاةى كىاإًلٍنًجٍيؿً " اختمفكا في النكف كالياء مف قكلو تعالى: .1 فقرأ نافع   (1)كى

ييعىمّْميوي الًكتىابى "كعاصـ:   .(2)"بالنكف "ييعىمّْميوي " بالياء كقرأ الباقكف: ك "كى
 أىفَّ اهللى ييبىشّْريؾى  أنو عطفو عمى قكلو:  "وي مي مَّ عى يي " :عمي: " فحجة مف قرأيقكؿ أبك 

 و جعمو" فيك عمى ىذا المعنى، إال أنَّ نيعىمّْميوي " كمف قاؿ: "ؾى ري شّْ بى يي كيعممو عمى العطؼ عمى" 
ـٍ المىكتى  :عمى نحك  . (3)نىٍحفي قىدَّرنىا بىينىكي

أال ترل أف البشرل قد صاحبيا  أىفَّ اهللى ييبىشّْريؾى كالعطؼ محمكد بيف يعممو كقكلو: 
عميو السبلـ، كمف ضمف جممة العطاء أف يعممو  -العطاء كالمنح مف اهلل تعالى إلى زكريا 

التفات مف الخطاب  "ييعىمّْميوي " بيفك  "ييبىشّْريؾى "الكتاب كالحكمة كالتكراة كاإلنجيؿ، فإف العطؼ بيف 
 عميو السبلـ. –عميمو ليحيى الى الغيبة كالحديث عف ت

" فيك عمى نيعىمّْميوي " :" لقكلو:" كمف قاؿ نيبىشّْريؾى  " فيك أيضان عمى " ييعىمّْميوي " كمف قرأ " 
كلكف قد خرج الكبلـ عف مقتضى الظاىر بأنو كضع المفظ  ، كأيضان التفات،(4)ىذا المعنى"

 ".نيعىمّْميوي ى " " ًإلييبىشّْريؾى مكضع المفرد منو إلى مكضع الجمع، مف " 
نَّاتو  " فقرأ ابف عامر كنافع:ييٍدًخٍموي  " اختمفكا في الياء كالنكف مف قكلو جؿ كعز: ". 2 ييٍدًخٍموي جى

تىٍجًرٍم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري 
 .(6)كقرأ الباقكف بالياء فييما" ،بالنكف في الحرفيف جميعان  (5)

 - ؿَّ ك جى  عزَّ  -" فؤلف ًذٍكرى اسـ اهلل ييٍدًخٍموي  " قاؿ أبك عمي: كبلىما حسف، فمف قرأ "   
" فالمعنى فيو كالمعنى في الياء، كيقكم نيٍدًخٍموي قد تقدـ فحمؿ الكبلـ عمى الغيبة، كمف قرأ " 

ـٍ  ذلؾ قكلو تعالى: كي بىٍؿ اهللي مىٍكالى
ىك  -تعالى -كالمقصكد أف اهللى  ،(8)"سىنيٍمًقيٍ ثـ قاؿ :" (7)

. كمف قرأ "وي مٍ خً دٍ يي " :ف الجنة، كفيو إسناد األمر هلل عزَّ كجؿَّ كذلؾ عمى قراءةالذم يدخؿ الطائعي
" نيٍدًخٍموي  ك "قرئت: "، ك االلتفات مف المفرد إلى الجمع" عمى سبيؿ الجمع كى نيٍدًخٍموي  بالنكف:"

                                                           
 .48سكرة آؿ عمراف  (1)
 .3/43الحجة لمفارسي  (2)
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كالضمير عائد إلى اسـ  -بياء الغيبة -بنكف العظمة، كقرأه الجميكر -في المكضعيف ىنا
 .(1)لة "الجبل

ـٍ  قكلو تعالى:  " لـ يختمفكا في النكف مف .3 فّْيًي اًت فىييكى اًلحى ًمميكا الصَّ كىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
ـٍ كىالمَّوي الى ييًحبُّ الظَّاًلًميفى  كرىىي إال ما ركاه حفص عف عاصـ فإنو ركل عنو بالياء " قاؿ   (2)أيجي

ـٍ فىأى أبك عمي: كجو مف قرأ بالنكف قكلو:  كا فىأيعىذّْبييي ًفٍيًيـٍ   فقكلو  (3)مَّا الًَّذيفى كىفىري بالنكف  فىنيكى
ـٍ  في المعنى مثؿ : مىٍيؾى  كمما يحسف ذلؾ قكلو: فىأيعىذَّبييي "، أم أنو  (1) (5)ذىًلؾى نىٍتميكهي عى

ـٍ أشكؿ لفظ فنكفييـ عمى لفظ "  اءن لمذيف آمنكا كيكجد عط ،" ألنو يكجد جزاء لمذيف كفركافىأيعىذّْبىيي
ذىًلؾى نىٍتميكهي عمىٍيؾى كأحسنكا كيؤكد ذلؾ قكلو تعالى 

، إال أنو قصد أم مف نبأ كبل الفريقيف (6)
بذلؾ االنتقاؿ مف صيغة المتكمـ المفرد في أعذبيـ إلى صيغة المتكمـ الجمع كىك فنكفييـ كىك 

 خركج الكبلـ عف مقتضى الظاىر ككضع الجمع مكاف المفرد.

كمف قرأ بالياء فيحمؿ عمى لفظ الغيبة المتقدـ ىذا المذكر، إذ صار في لفظ  "      
ـٍ الخطاب: "  ًفٍيًيـٍ " :" كقكلوفىأيعىذّْبىيي ـٍ الميٍضًعفيكفٍ " إلى الغيبة كقكلو: فىييكى بعد   (7)فىأيٍكلىًئؾى ىي

مىا آتىٍيتيـٍ ًمٍف زىكىاةو قكلو:  ًإٍذ قىاىؿ اهللي يىا  تعالى: أم االنتقاؿ مف لفظ الغيبة في قكلو (8) كى
رىاًفعيؾى  فٍّْيؾى كى . كىك خركج الكبلـ (10)فيحمؿ عمى لفظ الغيبة لتقدـ الذكر"  (9)ًعٍيسىى ًإنّْي ميتىكى

   عف مقتضى الظاىر مف لفظ الغيبة إلى لفظ المخاطب.
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 .(1)"غمبتو عمى الشيء أخذتو منو كىك مغمكبه عميو"يقاؿ:  التغميب لغة:
"كالغمبة في أف يككف المفظ في أصؿ الكضع عامة في أشياء ثـ يصير بكثرة  :اصطالحان 

االستعماؿ في أحدىا أشير، بحث ال يحتاج ذلؾ الشيء إلى قرينة بخبلؼ سائر ما كاف كاقعان 
 .(2)كابف عباس، أك صفة األسكد" ،عميو اسـ كاف

أغمب عمييـ مف  كلقد كضع عمماء المغة مفيكـ التغميب بقكليـ: "كاعمـ أف المذكر
نما يخرج التأنيث مف التذكير، أال ترل أف الشيء  المؤنث ألف المذكر أك كىك أشد تمكننان، كا 
يقع عمى كؿ ما أخبر عنو مف قبؿ أف يعمف أذكر ىك أـ أنثى كالشيء ذكر، فالتنكيف عبلمة 

 .(3)لؤلمكف عندىـ كاألخؼ عمييـ، كتركو عبلمة لما يستثقمكف"
كىك إعطاء الشيء حكـ غيره، كقيؿ ترجيح أحد المغمكبيف " كلو:كيكضحو الزركشي بق

 .(4)عمى اآلخر، أك إطبلؽ لفظة عمييما إجراءن لممختمفيف مجرل المتفقيف"

 :أقساـ التغميب

 :أ. تغميب المذكر عمى المؤنث

لىًئفٍ  اختمفكا في قكلو تعالى:". 1 ـٍ  كى ابىكي ـٍ  تىكيفٍ  لىـٍ  كىأىفٍ  لىيىقيكلىفَّ  المَّوً  ًمفى  فىٍضؿه  أىصى بىٍينىوي  بىٍينىكي  كى
دَّةه  ـٍ  كيٍنتي  لىٍيتىًني يىا مىكى " بالياء " تىكيفٍ "بالتاء كقرئت  "تىكيفٍ  "، قرئت: (5)ان عىًظيم فىٍكزنا فىأىفيكزى  مىعىيي

قاؿ أبك عمي: مف قرأ بالتاء، فؤلف الفاعؿ المسند إليو الفعؿ مؤنث في المفظ كمف قرأ  " ،(6)
كمثؿ  ،ر الفصؿ الكاقع بيف الفعؿ كالفاعؿيالتذك فٌ سَّ أنيث ليس بحقيقي كحى بالياء فؤلف الت

ةي التذكر: ٍيحى ذى الًذٍيفى ظىمىميكا الصى  فالمكدة اسـ مؤنث قد أسند إليو الفعؿ . "،(7) (8) كىأىخى

                                                           
ىػػػ(،تح: محمد باسؿ 538أساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل الزمخشرم )ت (1)
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 .1/667د.ت، د.ط، 
 .22الكتاب، سيبكيو،  (3)
 .3/302البرىاف في عمـك القرآف (4)
 .73سكرة النساء  (5)
 .171-3/170الحجة لمفارسي  (6)
 .67سكرة ىكد  (7)
 .3/171الحجة لمفارسي  (8)



132 
 

دَّةه " حقيقي فيككف عمى سبيؿ التذكير، ككمف قرأ بالياء فؤلف التأنيث ليس  " عمى سبيؿ مىكى
ةي  ث كقد كرد كثيران في القرآف الكريـ كمنو :التأني ٍيحى ذى الًذٍيفى ظىمىميكا الصى كاالنتقاؿ مف   (1)كىأىخى

لفظ المذكر لممؤنث ىك التغميب الببلغي، كبذلؾ تتضح الكجية الببلغية لكبل القراءتيف أف مف 
ؿ كضع لفظ قرأ بالتاء فيك إسناد األمر لممكدة، كمف قرأ بالياء فيك تغميب ببلغي مف خبل

 في نفس المنافؽ، كأنيا سبب في جمب الغنيمة كالنكاؿ –المذكر بدؿ المؤنث، إعظامان لممكدة 
لو؛ إذ إنو يفكر بطريقة مادية بحتة، كأنو ال ييتـ بالخركج كالمشاركة في الغزك، إنما مكضعو 

 مف المصمحة الشخصية القائمة عمى المنفعة الخالصة لو.

ذٍ  اختمفكا في:" .2 ميكا ٍمنىاقي  كىاً  ٍيثي  ًمٍنيىا فىكيميكا اٍلقىٍريىةى  ىىًذهً  اٍدخي ميكا رىغىدنا ًشٍئتيـٍ  حى دنا اٍلبىابى  كىاٍدخي  سيجَّ
قيكليكا ـٍ  نىٍغًفرٍ  ًحطَّةه  كى ـٍ  لىكي طىايىاكي سىنىًزيدي  خى اٍلميٍحًسًنيفى  كى

ٍغًفٍر نى في النكف كالتاء كالياء . فقرئت: " (2)
ـٍ  طىايىاكي ـٍ خى ـٍ رئت: "" بالنكف كقلىكي طىايىاكي ـٍ خى ـٍ :" كقرئتييٍغًفٍر لىكي طىايىاكي ـٍ خى  . "(3)تيٍغفىٍر لىكي

" لـ يثبت عبلمة التأنيث في الفعؿ لتقدمو، كما لـ يثبت لذلؾ في نحك رٍ فى غٍ يي كقاؿ: "        
ًدٍينىةً قكلو:  قىاؿى ًنٍسكىةه ًفٍي المى مف حيث  . يقرر أبك عمي أف الفعؿ قد يخالؼ مسنده" (4) (5)كى

، مف خبلؿ كضع لفظ المذكر التذكير كالتأنيث مثؿ اآلية سابقة الذكر كىك عمى سبيؿ التغميب
تعالى، أك  -" فتحمبلف عمى سبيؿ اإلسناد هلل ييٍغًفرٍ  " كقراءة:"نىٍغًفرٍ بدالن مف المؤنث، كمف قرأ:" 

 . عمييـ السبلـ - إلى المبلئكة الكراـ -إسناد األمر مف قبمو عزَّ كجؿَّ 

كفى  ىىؿٍ   :زَّ عى كى  ؿَّ فتح التاء كضميا مف قكلو جى  " اختمفكا في .3 ـي  أىفٍ  ًإالَّ  يىٍنظيري  ًفي المَّوي  يىٍأًتيىيي
اـً  ًمفى  ظيمىؿو  ًئكىةي  اٍلغىمى قيًضيى  كىاٍلمىالى لىى اأٍلىٍمري  كى عي  المَّوً  كىاً   "عي جى رٍ يى " كى عٍ جى رٍ "تي كقرئت  ،(7) اأٍليميكري  تيٍرجى

عي   .(3)"كييٍرجى

كقد   (8)اأٍليميكري  تىًصيري  المَّوً  ًإلىى أىال: كجؿَّ  عزَّ  قكلو لمفاعؿ الفعؿ بنى مف كحجة        
ف أة شكىذا يدلؿ عمى قم تعالى، -كىك اهلل  "إليو دٍ نى سٍ المي مكر كذكر "أسند أمر الرجكع إلى األ
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عي  ، كذلؾ في قراءة "مكككؿ إليو انيا كصغيرىعظيـ شأ فَّ األمكر فييا؛ ك كأى  كأما "، كفي :" تيٍرجى
عي  عي كتيٍرجى قاؿى كما قاؿ:  رٍ كّْ ذي فى بالياء كالتاء فجميعان حسناف، فالياء ألف الفعؿ متقدـ،  ييٍرجى ًنٍسكىةه  كى
ًدينىةً  ًفي اٍلمى

فالتأنيث تأنيث مف أجؿ الجمع، كتأنيث الجمع ليس بتأنيث حقيقي، أال ترل ، (1)
قالىًت  ترجع ألف الكممة تؤنث في نحك: ىي األمكر، ك: بمنزلة الجماعة. كالتاء في أف الجمع
 كفيو التغميب مف خبلؿ كضع لفظ المذكر بدالن مف المؤنث، كفي قراءة :" ، (2) (3)اأٍلىٍعرابي 

 " يبيف أىمية كعظمة تمؾ األمكر يـك الحساب.عي جى رٍ يى 
كعند تحكيؿ  ،ليا" كممة مؤنث فجاء الفعؿ مكافقان كري مي األي فؤلف " "عي جى رٍ تى " :كمف قرأ

أم أف األمكر  ـ لشأف المذكر أك المؤنث المراد،المذكر اك المؤنث المراد، يككف فيو تعظي
 تعالى. -كانت كثيرة اك بسيطة فإف مآليا الى اهلل 

ًمٍي ًفٍي في األلؼ كالتاء مف قكلو تعالى: " اختمفكاقاؿ:  .4 ـه ييصى نىادىٍتوي المىالًئكىةي كىىيكى قىاًئ
ابً الًمٍحرى 

كقرأ حمزة  فىنىادىتىوي"" :بك عمرك كابف عامرأفقرأ ابف كثير كنافع كعاصـ ك  (4)
 .(5)"" بإمالة الداؿ"فىنىادىاهي  :كالكسائي

" بالتاء فممكضع الجماعة ، كالجماعة مف يعقؿ في جمع فىنىادىتىوي  " :قاؿ أبك عمي مف قرأ 
 الفعؿ كما جاء  أىنَّثى رجاؿ؟ فعمى ىذا التكسير يجرم مجرل ماال يعقؿ، أال ترل أنؾ تقكؿ ىي ال

 قىالىٍت األىٍعرىابي (6) (7).أم قد تكافقت قراءة التاء مع المبلئكة عمى سبيؿ الجمع ." 

فمك كاف في تأنيث ىذا حجة لما كانكا يدعكنو   (8)ًإٍذ قىالىٍت المىالًئكىةي  "أال ترل أنو قد جاء :
ـٍ ًمٍف كيؿّْ بىابو كىالفي المبلئكة لكاف في تذكير قكلو:  مىٍيًي ميكفى عى ًئكىةي يىٍدخي حجة  ، (9)مىالى

ي أف المبلئكة اسـ مؤنث أنو جاء عمى سبيؿ عً دَّ كيحمؿ ذلؾ بالرد عمى مف يى  ،(10)"عمييـ
مىٍيًيـٍ التذكير في قكلو تعالى:  ميكفى عى  بالتاء. "ؿي خي دٍ " تى كلـ يقؿ  كىالمىالًئكىةي يىٍدخي
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ًدٍينىةً " فيك لقكلو: المىالًئكىةي  اهي نىاد " :" كمف قرأ قىاؿى ًنٍسكىةه ًفٍي المى  عمى سبيؿ التذكير.  (1)كى
" فالكجياف جميعان جائزاف، ألف الجماعة يمحقيا اسـ التأنيث، ألف معناىا معنى    

نادتو  :كيجكز أف تقكؿ ،جماعة، كيجكز أف يعبر عنيا بمفظ التذكير. كما يقاؿ جمع المبلئكة
نما ناداه جبرائيؿ كحده ألف المعنى أتاه النداءي مف ىذا الجنس، كما نقكؿ ركب فبلف المبلئكة كً  ا 

نما ركب سفينة كاحدة، تريد بذلؾ جعؿ رككبو في ىذا الجنس كىك عمى ، (2) "في السفف، كا 
 -" يككف تغميب المذكر عمى المؤنث كاإلشارة بعظمة قكتيااهي نىاد، فعمى قراءة "سبيؿ التغميب
ف قيصد جبريؿ كما خمقيا  الجمع يككف تغميبان مف خبلؿ كضع  –عميو السبلـ  -اهلل تعالى، كا 

 عمييـ السبلـ،  –عميو السبلـ؛ إذ إنو كبير المبلئكة  –مكضع المفرد، كاإلشارة بعظمتو 
فنادتو المالئكة  اهي نىادفى  :"كما تيفصح عنو قراءةي مف قرأ -عميو السبلـ -كاف المنادل جبريؿ 

الجمع كما في قكليـ فبلفه يركب الخيؿ كيمبس الثياب كمالو غيري فرس كثكب قاؿ ك  "جبريؿي 
كقيؿ لما كاف جبرائيؿ عميو الصبلة  ،أم أتاهي النداءي مف ىذا الجنس الذيف ىـ المبلئكة :الزجاج

كالسبلـ رئيسىيـ عىٌبر عنو باسـ الجماعة تعظيمان لو كقيؿ الرئيسي ال بد لو مف أتباع فأسند 
   .(3)" إلى الكؿٍّ مع ككًنو صادرا عنو خاصة النداء

ٍعفنا فىًإٍف  اآٍلفى  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو: قاؿ:  .5 ـٍ ضى ـى أىفَّ ًفيكي ًم ـٍ كىعى ٍنكي فَّؼى المَّوي عى خى
ـٍ أىٍلؼه يىٍغًمبيكا ٍف يىكيٍف ًمٍنكي اًبرىةه يىٍغًمبيكا ًمائىتىٍيًف كىاً  ـٍ ًمائىةه صى أىٍلفىٍيًف ًبًإٍذًف المًَّو كىالمَّوي مىعى  يىكيٍف ًمٍنكي

اًبًريفى   .(5)"كأخرل بالتاء ،فقرئت بالياء مرة (4) الصَّ

" ألنو يراد بو المذكر كيدؿ عمى ذلؾ قكلو: ًإٍف يىكيفٍ " قاؿ أبك عمي: مف قرأ بالياء " 
ا الكبلـ عمى " ككذلؾ ما كصؼ بو المائة بقكلو صابرة ألنيـ رجاؿ في المعنى فحممك "يىٍغًمبيكا

كٍف في المعنى كما جاء : فىمىوي عىٍشري أىٍمثىًاليىا أنيا ميٌذكَّري
فأنَّث األمثاؿ عمى المعنى لما  (6)

 كفي قراءة الياء إسناد األمر لممجاىديف ك ألف الخطاب ليـ عمى المذكر.  (7)"كانت حسنات 
اًبرىةه كقراءة: " ـٍ ًمائىةه صى اًبرىةه ": صفة المائة كىي قكلو ثى نَّ ا أى ألنو كم فىًإٍف تىكيٍف ًمٍنكي  "صى

اًبرىةه  قكلو سبحانو: كذلؾ أىنَّثى الفعؿ، ككاف التأنيث في ـٍ ًمائىةه صى أشد مشاكمة  فىًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي
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" فكاف التذكير أشد كابي مً غٍ يى خبر عنو بقكلو :"" مف التذكير، كفي األخرل بالياء ألنو أةه رى ابً صى لقكلو "
 .(1)"" أشد مشاكمة لقكلو صابرة فٍ كي تى بكا كما كاف التأنيث في "مشاكمة ليغم

الفعؿ لتأنيث  ثى نَّ أى ة التاء كفي قراء ،ففي قراءة الياء ىك عمى الخطاب المباشر ليغمبكا
 ة.ئاك الجماعة التي عددىا مالفئة أ
 :تغميب الخطاب عمى الغيبةب. 

ـٍ تىرى ًإلىى الَّذً اختمفكا في قكلو تعالى: " .1 ةى كىآتيكا أىلى الى ـٍ كىأىًقيميكا الصَّ ـٍ كيفُّكا أىٍيًديىكي يفى ًقيؿى لىيي
ٍشيىًة المًَّو أىٍك أىشىدَّ خى  ـٍ يىٍخشىٍكفى النَّاسى كىخى ـي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىًريؽه ًمٍنيي مىٍيًي ٍشيىةن الزَّكىاةى فىمىمَّا كيًتبى عى

مىٍينىا اٍلًقتىاؿى  ـى كىتىٍبتى عى بَّنىا ًل قىاليكا رى ٍيره كى ؿو قىًريبو قيٍؿ مىتىاعي الدٍُّنيىا قىًميؿه كىاآٍلًخرىةي خى ٍرتىنىا ًإلىى أىجى لىٍكالى أىخَّ
 . (2)" "كىالى ييٍظمىميكٍف" ك "كىالى تيٍظمىميكٍف فىًتٍيالن فقيرئت:   ًلمىًف اتَّقىى كىالى تيٍظمىميكفى فىًتيالن 

تقدـ مف ذكر الغيبة، كىك قكلو:  " بالياء فإنماالن يٍ تً فى  كفى مي مى ظٍ  يي الى كى : "قاؿ أبك عمي: مف قرأ      
  ٍمىي ةى كىآتيكا الزَّكىاةى فىمىمَّا كيًتبى عى الى ـٍ كىأىًقيميكا الصَّ ـٍ كيفُّكا أىٍيًديىكي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى ًقيؿى لىيي ـي اٍلًقتىاؿي أىلى ًي

ٍشيىًة المًَّو أى  ـٍ يىٍخشىٍكفى النَّاسى كىخى مىٍينىا اٍلًقتىاؿى ًإذىا فىًريؽه ًمٍنيي ـى كىتىٍبتى عى بَّنىا ًل قىاليكا رى ٍشيىةن كى ٍك أىشىدَّ خى
ٍيره ًلمىًف اتَّقىى كىالى تيٍظمىميكفى  تىاعي الدٍُّنيىا قىًميؿه كىاآٍلًخرىةي خى ؿو قىًريبو قيٍؿ مى ٍرتىنىا ًإلىى أىجى  .(3)  فىًتيالن لىٍكالى أىخَّ

ـٍ في  مير المستكفى سبيؿ الغيبة في الضأم الخطاب جاء ليـ عم قرأ  ، كأما مف """لىيي
كالمسمميف، فغمَّب   -صمى اهلل عميو كسمـ -في الخطاب النبي  بالتاء فكأنما ضـ إلييـ

الخطاب عمى الغيبة، كالمعنى: أنكـ أييا المسممكف ما تفعمكف مف خير يكؼ إليكـ كيجازل مف 
ـٍ مىتىاعي الدٍُّنيىا لتاء قكلو: كتب عميو، كيؤكد ا قدأمر بالقتاؿ فثبط عنو بعد أف  كاف  قيٍؿ لىيي

قىًمٍيؿه 
قيؿ ليـ إلى الخطاب يظممكف فتيبلن،  التاء كاف االنتقاؿ مف الغيبة مفكفي قراءة ، (5) (4)

أف العبرة  بعمـك  المفظ ال  كسمـ عميو، لذلؾ كما ىك معمـكصمى اهلل عميو  -كأنو ضـ النبي
خباره ليذه القراءة بالتاء، أنو أميؿي مف المفسريف، ك  ـص السبب عند عمماء القرآف الكريبخصك   كا 

 كأثره بالقمة كالزكاؿ. ،أف متاع ىذه الدنيا زائؿ -اهلل عميو كسمـ صمى -
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 .(1)"الحبس، يقاؿ قصرت نفسي عمى الشئ إذا حبستيا عنو" يقاؿ:  :لغةن  قصرال

مف األلفاظ في أكبر قصر المفظ مع كفاء المعنى، أك استثمار أقؿ قدر  ىك " :اصطالحان 
 .(2)قدر مف المعنى"

 :بالقصر ةتكجيو القراءات المتعمق

 ًبالمَّوً  آمىفى  مىفٍ  المَّوً  مىسىاًجدى  يىٍعميري  ًإنَّمىا  :ي الجمع كالتكحيد مف قكلو جؿ كعز"اختمفكا ف .1
ـى  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ةى  كىأىقىا الى لىـٍ  الزَّكىاةى  كىآتىى الصَّ  ًمفى  يىكيكنيكا أىفٍ  أيكلىًئؾى  فىعىسىى وى المَّ  ًإالَّ  يىٍخشى  كى

 .(4)""مىٍسًجدٍ كى  مىسىاًجٍد"فقرئت: " (3) اٍلميٍيتىًديفى 

 " قاؿ أبك عمي: حجة مف أفرد مسجد اهلل أنو يعني ما تأخر مف قكلو تعالى: 
 ًـ رىا كىًعمىارىةى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى

كاستغنى عف  كا مىسىاًجدى اهللً مىا كىافى ًلٍمميٍشًرًكيفى أىٍف يىٍعميري فقاؿ: (5) 
يعني بو : المسجد الحراـ  ًإنَّمىا يىٍعميري مىسىاًجدى اهللً بالحراـ بما تقدـ ذكره، ثـ قاؿ: كصفو
" كناية عف مكصكؼ المسجد الحراـ المذككر في اآلية المتأخرة: مىٍسًجدٍ كالقراءة عمى " (6)كغيره"

 ًرىاـ  .كىًعمىارىةى المىٍسًجًد الحى
كا  مىا كىافى ًلٍمميٍشًرًكٍيفى " بعد قكلو: بعد قكلو:مىسىاًجدى اهلل"ف جمع فقاؿ: " كم أىٍف يىٍعميري
. كالمساجد ىنا كناية عف بيكت اهلل (7)"فؤلف الجمع يشمؿ المسجد الحراـ كغيره مىسىاًجدى اهللً 

لمؤمنيف اعمى إعمار المساجد كتعميرىا  الماثمة في أصقاع األرض، كفي كبل القراءتيف قصر
ف عمى سبيؿ القصر المف يخشى اهلل كيتقو، كالقراءتكذلؾ الزكاة  المؤديفك  ،المقيميف لمصبلة

، ىـ ظالميف ألنفسيـ كيدلؾ  عميو تعالى ىك ذـ المشركيف الميدَّعيف إعمارىـ لبيكت اهلل "مابإنَّ "
ًرضٍ قكلو تعالى:  مىى تىٍقكىل ًمفى اهلًل كى مىى أىفىمىٍف أىسىسى بيٍنيىانىوي عى ـٍ مىٍف أىسىسى بيٍنيىانىوي عى ٍيره أى كىافو خى

َـّ كىاهللي الى يىٍيًدٍم القىٍكـى الظىاًلًمٍيفٍ  يىنَّ ريؼو ىىارو فىٍانىيارى ًبًو ًفٍي نىاًر جى . كفي ذلؾ يقكؿ (8)"شىفىا جي
فىالى  صاحب اليداية: " كمف قرأ: مىسىاًجدى اهلل بالتكحيد، عىنىى بو: المسجد الحراـ، كدليمو قكلو:

                                                           
(1)  ،) رى  .5/98لساف العرب )قىصى
 .457الببلغة كأفنانيا، د. فضؿ عباس،  (2)
 .18سكرة التكبة  (3)
 .179 -4/178الحجة لمفارسي  (4)
 .19سكرة التكبة  (5)
 .4/179الحجة لمفارسي  (6)
 .4/179السابؽ (7)
 .109سكرة التكبة  (8)
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ـٍ ىىذىا اًمًي ـى بىٍعدى عى رىا يىٍقرىبيكا المىٍسًجدى الحى
كمف جمع، أراد:  "كىًعمىارىةى المسجد الحراـً "كقكلو:  (1)

" فجمع كلـ ييٍختىمٍؼ ًفيًو كالجمع:  لذلؾ ًإنَّمىا يىٍعميري مىسىاًجدى اهلًل" جميع المساجد، كدليمو قكلو: "
دى أف يستكعب المسجد الحراـ كغيره، كالتكح يد: يخص المسجد الحراـ كحده، كال يجكز لمف كىحَّ

مع  "بالمساجد"، لذلؾ جاء التعبير (2)"يريد بو الجنس؛ ألنو مضاؼ، كالمضاؼ مكقت محدكد
أنو كاف يكجد مسجد كاحد ىك المسجد الحراـ، أم عبَّر عف الجمع بصيغة المفرد، كفيو 

ف فضمو كمكانتو، كالثانية: أفَّ اإلسبلـ سينتشر، فائدتاف، األكلى: أنو تعظيـ لممسجد الحراـ كبيا
اإلسبلـ بعز عزيز أك بذؿ بشرل نشر فقراءة الجمع تحمؿ كيمؤل بنكره كؿ أصقاع األرض، 

 ذليؿ.

قيؿٍ : كجؿَّ  اختمفكا في خفض الراء كنصبيا مف قكؿ اهلل عزَّ  " .2  ًمفٍ  يىٍغضيٍضفى  ًلٍمميٍؤًمنىاتً  كى
ارًًىفَّ  يىٍحفىٍظفى  أىٍبصى ييفَّ في  كى كجى ٍليىٍضًرٍبفى  ًمٍنيىا ظىيىرى  مىا ًإالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كىالى  ري ميرًًىفَّ  كى مىى ًبخي  عى
ييكًبًيفَّ   أىٍبنىاءً  أىكٍ  أىٍبنىاًئًيفَّ  أىكٍ  بيعيكلىًتًيفَّ  آبىاءً  أىكٍ  آبىاًئًيفَّ  أىكٍ  ًلبيعيكلىًتًيفَّ  ًإالَّ  ًزينىتىييفَّ  ييٍبًديفى  كىالى  جي
كىاًتًيفَّ  بىًني أىكٍ  ًإٍخكىاًنًيفَّ  بىًني أىكٍ  ًإٍخكىاًنًيفَّ  أىكٍ  فَّ بيعيكلىًتيً   أىكً  أىٍيمىانيييفَّ  مىمىكىتٍ  مىا أىكٍ  ًنسىاًئًيفَّ  أىكٍ  أىخى
ٍيرً  التَّاًبًعيفى  ٍربىةً  أيكًلي غى اؿً  ًمفى  اإلًٍ كا لىـٍ  الًَّذيفى  الطٍّْفؿً  أىكً  الرّْجى مىى يىٍظيىري  كىالى  النّْسىاءً  عىٍكرىاتً  عى
ًمًيفَّ  يىٍضًرٍبفى  ـى  ًبأىٍرجي تيكبيكا ًزينىًتًيفَّ  ًمفٍ  ييٍخًفيفى  مىا ًلييٍعمى ًميعنا المَّوً  ًإلىى كى ـٍ  اٍلميٍؤًمنيكفى  أىيُّوى  جى  لىعىمَّكي
كفى  ٍيرً " قرئت: (3) تيٍفًمحي  .(4)" بالنصب كالخفض"غى

 يبديف زينتيف إال لمتابعيف  " فيمف جر صفة لمتابعيف، المعنى: الغىٍيرً قاؿ أبك عمي: ""      
كىك كناية عف صفة االنقطاع عف الحاجة إلى النساء كالبعد  (5)"الذيف ال إربة ليـ في النساء

ٍيرى عف ذلؾ؛ كمف نصب  ال يبديف زينتيف لمتابعيف إال ذا اإلربة  :أف تككف استثناءن التقدير :""غى
كىك مف باب قصر الصفة عمى  (6)" لمف كاف منيف ذا إربة ال يبديف زينتيفمنيـ، فإنيف 

 –المكصكؼ أم فقط مف يتصؼ بصفة االنقطاع عف النساء أك ابتعاده عف ذلؾ مف التابعيف 
أىٍك صفة لمتابعيف دىليؿ عمى قكلو:  "رً يٍ غى ىك فقط بإمكانو مف تعرض الزينة لو أك ما شابو؛ "

مىا مىمىكىٍت أىٍيمىانىييفَّ 
اؿ.، مٍعنىاهي أٍيضان غير أكلي ا(7)  إلربىًة مف الرجى

                                                           
 .28التكبة  سكرة (1)
 .2951 -4/2950ليداية إلى بمكغ النياية ا (2)
 .31سكرة النكر  (3)
 .5/318الحجة لمفارسي  (4)
 .5/319السابؽ  (5)
 .5/319السابؽ  (6)
 .31سكرة  النكر  (7)
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كفي ذلؾ:" ... كالمعنى ال يبديف زينتيف لمماليكيفَّ كال ًلتيباًعًيفَّ إال أف يككنيكا غير أيكلي إربىة. 
ٍفضي " " ةي، كمعناه ىىيينىا غير ذىكم الحاجات إلى الًنسىاًء فىأمَّا خى " فصفة غيرً كاإًلٍربىةي الحاجى

ف كانت "غى  ًكرىةي، فىإفَّ التىاًبًعيفى ىىيينىا ليس بمىٍقصكدو إلى قكـ " تكصؼ بيا النى يرً لمتابعيف، كا 
، إنما معناهي لكؿ تىابً  ـٍ " عمى ضربيف: ع غير أكلي إٍربةو. كيجكز "غيرى بأٍعياًنًي " بنصب " غيرى

دىما ال يبديف زينتيف إال لمتابعيف إال أيكلي اإلربة فبل يبديف زينىتىيف  :االستثناء، المعنى :أىحى
، كيجك  ـٍ كالتابعيف ال ميًريديفى النسىاء أم في  :ز أف يككف منصكبان عمى الحاؿ، فيككف المعنىلىيي
 . (1)"ىذه الحاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عرابو لمزجاج  (1)  .4/42معاني القرآف كا 
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 اإليجاز كاإلطناب:
الببلغة في المنطؽ كالكصؼ مدحان كاف أك ذمان كأطنب في الكبلـ بالغ فيو ": اإلطناب لغةن  

 .(1)"ار فيوكاإلطناب المبالغة في مدح أك ذـ كاالكث
زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة أك ىك تأدية المعنى بعبارة زائدة مف "ىك  :طناب اصطالحان اإل

 . كمف األغراض المتعمقة باإلطناب:(2)متعارؼ األكصاؼ لفائدة تقكيتو كتككيده"
اإليضاح بعد اإلبياـ لتقرير المعنى في ذىف السامع بذكره "يككف  اإليضاح بعد اإلبياـ:أ.
 .(3)"رتيف، مرة عمى سبيؿ اإلبياـ كاإلجماؿ كمرة عمى سبيؿ التفصيؿ كاإليضاحم

سكانيا مف قكلو عزك جؿ"  .1  كىالًَّذم أىكٍ :  اختمفكا في قطع األلؼ ككصميا، كضـ الميـ كا 
مىى مىرَّ  اًكيىةه  كىًىيى  قىٍريىةو  عى مىى خى كًشيىا عى  ًمائىةى  المَّوي  فىأىمىاتىوي  ًتيىامىكٍ  بىٍعدى  المَّوي  ىىًذهً  ييٍحًيي أىنَّى قىاؿى  عيري
اـو  ـٍ  قىاؿى  بىعىثىوي  ثيَـّ  عى اـو  ًمائىةى  لىًبٍثتى  بىؿٍ  قىاؿى  يىٍكـو  بىٍعضى  أىكٍ  يىٍكمنا لىًبٍثتي  قىاؿى  لىًبٍثتى  كى  ًإلىى فىاٍنظيرٍ  عى

شىرىاًبؾى  طىعىاًمؾى  ًلنىٍجعىمىؾى  ًحمىاًرؾى  ًإلىى كىاٍنظيرٍ  يىتىسىنَّوٍ  لىـٍ  كى  كىٍيؼى  اٍلًعظىاـً  ًإلىى كىاٍنظيرٍ  منَّاسً لً  آيىةن  كى
ـي  قىاؿى  لىوي  تىبىيَّفى  فىمىمَّا لىٍحمنا نىٍكسيكىىا ثيَـّ  نيٍنًشزيىىا مىى المَّوى  أىفَّ  أىٍعمى أم قرئت:   (4)قىًديره  شىٍيءو  كيؿّْ  عى

ـي "  .(5) "أىٍعمىـٍ "ك  "أىٍعم

ما شاىد، مف إحياء اهلل  قاؿ أبك عمي: أما مف قرأه عمى لفظ الخبر، فإنو لما شاىد" 
تتبينو، ىذا التبييف الذم ال يجكز أف يكف ما لـ ك تيقنو مكبعثو إياه بعد كفاتو، أخبر عما تبينو 

مىى  :يعترض عميو في إشكاؿ ال يخطر عمى بالو شبية كال ارتياب فقاؿ ـي أىفَّ  اهللى عى قىاؿى أىٍعمى
 .(6)"لعمـ الذم لـ أكف عممتو مف قبؿأم : أعمـ ىذا الضرب مف ا كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره 

لى ا  ف ينظر إلى طعامو كشرابؾ كيؼ لـ يفسد؟! ك أ -تعالى –أم أنو لما أمره اهلل 
لمعظاـ، كالعبارة  -عالىت –كتقرير كيفية نشر اهلل  ؟حماره كيؼ اجتمع عظمو مع لحمو

ـي أىفَّ اهلٌل عى كفي عبارة : فىمىمَّا تىبىيَّفى لىوي اعتراضية: ىك تكضيح  مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيره أىٍعمى
لكجية ببلغية ىي اإلطناب إزالة الغمكض كالذم عمؽ بالنفس مف التباس األمر عمى الرجؿ 

 كحصكؿ العمـ كاليقيف لو.

                                                           
(1)  ،)  .1/562لساف العرب)طىنىبى
 .181مد الياشمي جكاىر الببلغة، أح (2)
 .183السابؽ  (3)
 .259سكرة البقرة  (4)
 .2/382الحجة لمفارسي  (5)
 .2/383السابؽ  (6)
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ى الخبر، كذاؾ أٌنو لما عمى لفظ األمر، فالمعنى: يؤكؿ إل "أىٍعمىـٍ "كمف قاؿ: " يقكؿ الفارسي
لذم ليس لشبية عميو منو طريؽ، نٌزؿ نفسو منزلة غيره، فخاطبيا ما تبٌيف مف الكجو ا تبٌيف لو

مى كيؿٍّ شىٍيءو قىًديره  ـي أىفَّ المَّوى عى كىذا مما تفعمو العرب، ينٌزؿ  ،كما يخاطب سكاىا فقاؿ: أىٍعمى
 ك قراءة اإلسكاف عمى سبيؿ التجريد. (1)".أحدىـ نفسو منزلة األجنبٌي فيخاطبيا كما تخاطبو

 مىرىضه  قيميكًبًيـٍ  ًفي في ضـ الياء كالتشديد كفتحيا كالتخفيؼ في قكلو تعالى:  اختمفكا " .2
ـي  ا المَّوي  فىزىادىىي ـٍ  مىرىضن لىيي يىٍكًذبيكفى  كىانيكا ًبمىا أىًليـه  عىذىابه  كى

فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمر كابف  .(2)
كحمزة كالكسائي: "يكذبكف بفتح  بكف" بضـ الياء كتشديد الذاؿ، كقرأ عاصـعامر: "بما كانكا يكذٍّ 
بدكف تشديد قد جاء ىذا الفعؿ عمى  "يىٍكًذبيكفى " :، ففي القراءة األكلى(3)"الياء كتخفيؼ الذاؿ

: "زيادة المفظ عمى المعنى طناب كالذم يعرفو الببلغيكف بأنوسبيؿ الجمع ليدؿ عمى اإل
بياـ، كىـ يخادعكف اهلل كالذيف ، كالذم خرج بدكره لصكرة أخرل ىي اإليضاح بعد اإل(4)"لفائدة

بيـ، كذلؾ داخؿ ضمف الكذب آمنكا كيخادعكف أنفسيـ باإلضافة إلى األمراض التي أثقمت قمك 
كالبيتاف، كىذا يدؿ عمى قكؿ الفارسي: "إف ذلؾ أشبو بما قبؿ الكممة كبما بعدىا فالذم  كاإلفؾ

ية ىي اإلطناب مف باب ذكر فكانت الكجية الببلغ .(5)قبميا ما يدؿ عمى الكذب كيكذبكف"
أف يقكؿ: يدؿ عمى التثقيؿ قكلو  "بكفيكذّْ "كحجة مف قاؿ: يقكؿ:" ، اإليضاح بعد اإلبياـ

مى ما كيذّْبيكاتعالى:  كا عى بىري لىقىٍد كيذّْبىٍت ريسيؿه ًمٍف قىٍبًمؾى فىصى كى
كفيو إيجاز بالحذؼ  ،(7) (6)

بما كانكا  :كالتقدير "،بكفيكذّْ "في لمضاؼ، تـ التعرؼ عميو مف خبلؿ الضمير المستكف 
ة ما التثقيؿ، قد خرج بالحذؼ الذم يبرز مدل شناعة كعظمفتعالى،  -يكذبكف رسالة اهلل 

 كاإلخبار عف حاليـ، كشدة تكذيبيـ.، ارتكبكه مف أعماؿ سكء كفسكؽ

قيٍؿ  كحده: ، فقرأ حمزة "كىعىبىدى الطَّاغيكتى ""اختمفكا في ضـ الباء كفتحيا في قكلو تعالى: . 3
ـي الٍ  عىؿى ًمٍنيي جى مىٍيًو كى ـٍ ًبشىر  ًمٍف ذىًلؾى مىثيكبىةن ًعٍندى المًَّو مىٍف لىعىنىوي المَّوي كىغىًضبى عى ًقرىدىةى ىىٍؿ أينىبّْئيكي

ؿُّ عىٍف سىكىاًء السًَّبيؿً  بىدى الطَّاغيكتى أيكلىًئؾى شىرّّ مىكىاننا كىأىضى نىاًزيرى كىعى كىاٍلخى
كضـ  ،فبفتح العي (8)

                                                           
 .2/383الحجة لمفارسي  (1)
 .10سكرة البقرة  (2)
 .1/329الحجة لمفارسي  (3)
 .262مف ببلغة القرآف، عمكاف  (4)
 .1/337الحجة لمفارسي  (5)
 .34األنعاـ  (6)
 .1/338 الحجة لمفارسي (7)
 .60المائدة  (8)
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بىدى الطَّاغيكتى  :الياء ككسر التاء مف الطاغكت، كقرأ الباقكف " قاؿ: قكلو:  ،(1)"" منصكبان كمو"عى
ألف ىذا البناء تراد بو الكثرة كالمبالغة نحك يىقيٍظ كنىديٍس، كفي  ؛" كجاء عمى فىعيؿى دى الطَّاغيكتى بي كىعى "

ـٍ أىٍيقىاظىان التنزيؿ: تىٍحسىبىيي كى
أنو قد ذىب في عبادة الطاغكت، كالتذلؿ لو كؿ  :فكاف تقديره (2)

ف كاف استعمؿ استعماؿ  مذىب، كتحقؽ بو كجاء عمى ىذا ألف عبدان في األصؿ صفة، كا 
 .(3)"األسماء

أنو كؿ ذم طغياف عمى  :كالصكاب مف القكؿ عندم في الطاغكت :قاؿ أبك جعفر "
ما بطاعة نساف كاف  ذلؾ    اهلل، فعيبد مف دكنو إما بقير منو لمف عبدكا كا  مف عبده لو كا 

، كعمى أم كاف (4)"مف شيء ان، أك صنمان، أك كائنان ما كافالمعبكد، أك شيطانان، أك كثن
كقد   -الفارسي –قد كردت صفة عمى حد قكؿ  "بيدى عى "ؿ المفظي لكممة الطاغكت فإف يالتفص

تو كمسخو ضبو كنقمغ جاءت لتزيؿ اإليياـ كتزيد في إيضاح الصكرة لمف لعنو اهلل كاستحؽ
مف عبد الطاغكت، فالنتائج تترتب دائمان عمى المقدمات  مف صفة في النياية لو، قد كاف

اهلل  الدنيئة التي اختاركىا ألنفسيـ، كفييا مف اإلطناب كتكضيح ذلؾ اإليياـ ما بعده، ذلؾ أفَّ 
ؿُّ عىٍف سىكىاًء السَّ قد أنزلو مرتبة أخرل قد أكدت حاليـ بقكلو : ًبٍيؿً كىأىضى

كيقابمو ذلؾ في  (5)
ن التنزيؿ قكلو تعالى:  ؿُّ سىًبٍيالى ـٍ كىاألىٍنعىاـً بىٍؿ أىضى ـٍ يىٍعًقميكٍف ًإٍف ىي ـٍ تىٍحسىبي أىفَّ أىٍكثىرًىي أى

كىذا ، (6)
جزاء لمف ينحدر عف فطرتو التي فطره اهلل عمييا لمنزلة عبادة الطاغكت، كيتشرب قمبو  بيا 

 .(7)"رسي:" كجاء عمى فىعيؿو ألف ىذا البناء تراد بو الكثرة كالمبالغةكالكلو فييا، قاؿ الفا
، فإنو عطفو عمى مثاؿ الماضي الذم في "كعىبىدى الطاغكت"" فأما مف فتح كقاؿ: 

االجماؿ مف  كىذا العطؼ يأتي عمى سبيؿ التفصيؿ بعد، "(8) (9)لىعىنىوي اهللي الصمة كىك قكلو: 
ـٍ  و تعالى: في قكل خبلؿ العطؼ كالتشكيؽ ـٍ ًبشىر  ًمٍف ذىًلكي قيٍؿ ىىٍؿ أينىًبئيكي

تفصيؿ في الك  (10)
نزا -مف خبلؿ الطرد مف رحمتو  عقابو ك نقمتو ليـ لمرتبة تعالى، كجرياف غضبو عمييـ كا 
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بؿ مف عبد الطاغكت الذم ال يعقؿ أك أنزؿ نفسو عبدان ذليبلن إللو ال  الحيكانات المكركىة،
 جدير بذلؾ المستكل ... يكيستحؽ العبادة  ف

لىدى ال قرأ: " قاؿ: ككميـ .3 ـٍ لىكىاًذبيكفى كى نَّيي مىى اٍلبىًنيفى مَّوي كىاً  أىٍصطىفىى اٍلبىنىاًت عى
بيمزة  كبدكف  ،(1)

الكجو اليمز عمى كجو التقريع كالتكبيخ ليـ، كيقكم ذلؾ  . ""أىٍصطىفىىكذلؾ في كممة:"  (2)"ىمزة 
ذى ًممَّاقكلو:  ـٍ اتَّخى يىٍخميٍؽ بىنىاتو  أى

"، فيك عمى سبيؿ خركج االستفياـ لمتكبيخ عمى قكليـ (4) (3)
بدكف ىمزة أنو عمى كجو الخبر كأنو اصطفى البنات فيما  "ٍصطىفىىا" :األثيـ. " ككجو قراءة

 إخباران. (5)"يقكلكف

ـٍ لىكىاًذبيكفى  :"كيجكز أف يككف المعنى نَّيي لكا كقكلو فحذؼ قا ،طفى البناتاص :، قالكاكىاً 
ـٍ كىٍيؼى تىٍحكيميكفى بعد: مىا لىكي

 .(7)"تكبيخ ليـ عمى الكذب (6) 
ـٍ يجكز أف يككف اصطفى تفسيران لكذبيـ الذم نسب إلييـ في قكليـ: "ك نَّيي لىدى اهللي كىاً  كى

فتراء ألنيا تزيؿ إبياـ كغمكض ذلؾ الكذب كاال ؛"ٍصطىفىىا"، كفيو إطناب لمفظة  (8)لىكىاًذبيكفى 
 تبارؾ تعالى.     - اهلل عمى

مىى البىًنٍيفى يقكؿ السمعاني:" قىٍكلو تىعىالىى:  أىٍصطىفىى البىنىاًت عى
ٍعنىاهي: أصطفى  (9) مى

قي  ، كىىيكى اٍسًتٍفيىاـ ًبمىٍعنى الٌزجر كالتكبيخ، كى " ًبكىٍسر اأٍللؼ عمى ىفى طى صٍ إً ًرئى: " اٍلبىنىات عمى اٍلبىًنيفى
مىٍعنىاهي: إصط بىر، كى  . (10)"فى اٍلبىنىات عمى اٍلبىًنيفى ًفي زعمكـ كقكلكـاٍلخى

 التفصيؿ بعد اإلجماؿ:ب.

ٍيدى ز: كالتنكيف مف قكلو جؿ كع "اختمفكا في اإلضافة .1 يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍقتيميكا الصَّ
زىاءه ًمٍثؿي مىا قى  ـٍ ميتىعىمّْدنا فىجى مىٍف قىتىمىوي ًمٍنكي ـه كى ري ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو تىؿى ًمفى النَّ كىأىٍنتيـٍ حي ـٍ ىىٍدي عىـً يىٍحكي  ان ًمٍنكي

ـي مىسىا بىاؿى أىٍمرًًه عىفىا المَّوي عىمَّا سىمىؼى  ان ًكيفى أىٍك عىٍدؿي ذىًلؾى ًصيىامبىاًلغى اٍلكىٍعبىًة أىٍك كىفَّارىةه طىعىا ًليىذيكؽى كى
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ـي المَّوي ًمٍنوي كىالمَّوي عىزً  مىٍف عىادى فىيىٍنتىًق كحمزة  كفقرأ ابف كثير كعاصـ كأبك عمر  (1) يزه ذيك اٍنًتقىاـو كى
ـي رفعان مساكيف، جماعةن " منكٍّ أك كفارةه " :كالكسائي رفعان  ، كقرأ نافع كابف عامر أك كفارةي نان "طعا

 .(2)"" أنو جمعمىسىاًكيفٍ غير منكف كطعاـً مساكيف عمى اإلضافة كلـ يختمفكا  في "

ألف  ؛ساكيف أنو جعمو عطفان عمى الكفارة عطؼ بياف"كجو قكؿ مف رفع طعاـ م
مطعاـ إنما الكفارة لقتؿ ألف الكفارة ليست ل ؛ىك الكفارة كلـ يضؼ الكفارة إلى الطعاـ الطعاـ
 .(3)"فمذلؾ لـ يضيؼ الكفارة إلى الطعاـ الصياد،

ى لئبل يمتبس المقصكد كأنيا جاءت عم ؛طعاـ كلـ يضيفكىا إلى الكفارة أم رددت كممة
 سبيؿ إزالة الغمكض كاإليياـ بالكفارة.

يٍّرى المكفٍّري بيف ثبلثة أشياء: اليدم،  "كمف أضاؼ الكفارة إلى الطعاـ فإنو لما خي
كفارة الطعاـ ال كفارة ىدم كال كفارة   :الطعاـ، كالصياـ، استجاز اإلضافة لذلؾ  فكأنو قاؿ

، كأفَّ التفصيؿى في الكفارة  (4)"شياءصياـ، فاستقامت اإلضافة عنده ليككف الكفارة مف ىذه األ
 بعد اإلجماؿ الكاقع في لفظ جزاء كأنو إما اليدم أك إطعاـ المساكيف أك الصياـ.

كما  -بالرفع بدكف تنكيف مضافان إلى طعاـ -"كقرأ نافع، كابف عامر، كأبك جعفر كفارةي 
زىاءي فة في قكلو تعالى: قرأ فجزاء مثؿ ما قتؿ. كالكجو فيو إما أف نجعمو ككجو الرفع كاإلضا فىجى

ًمثيؿى مىا قىتىؿى 
اسـ مصدر عكضان عف الفعؿ كأضيؼ إلى فاعمو، أم يكفره  "كفارة"جعؿ ف (5)

ما أف نجعمو مف اإلضافة البيانية، أم كفارة مف طعاـ، كما يقاؿ: ثكب خز،  طعاـ مساكيف كا 
 ،ارة بينيا الطعاـ، أم ال كفارة غيرهفتككف الكفارة بمعنى الميكىفًَّر بو لتصح إضافة البياف، فالكف

 .(6)"الكفارة تقع بأنكاع فإفَّ 
ذىا"اختمفكا في فتح األلؼ ككسرىا في قكلو عز كجؿ: .2 اءىؾى  كىاً   فىقيؿٍ  ًبآيىاًتنىا ييٍؤًمنيكفى  الًَّذيفى  جى

ـه  ـٍ  سىالى مىٍيكي ـٍ  كىتىبى  عى بُّكي مىى رى ـٍ مً  عىًمؿى  مىفٍ  أىنَّوي  الرٍَّحمىةى  نىٍفًسوً  عى يىالىةو  اسيكء ٍنكي  بىٍعًدهً  ًمفٍ  تىابى  ثيَـّ  ًبجى
رىًحيـه  غىفيكره  فىأىنَّوي  كىأىٍصمىحى 

ذىافقرأ ابف كثير كأبك عمر كحمزة  كالكسائي:  (7) اءىؾى  كىاً   الًَّذيفى  جى
ـه  فىقيؿٍ  ًبآيىاًتنىا ييٍؤًمنيكفى  ـٍ  سىالى مىٍيكي ـٍ  كىتىبى  عى بُّكي مىى رى ـٍ  عىًمؿى  مىفٍ  وي نَّ إً  الرٍَّحمىةى  نىٍفًسوً  عى  ان سيكء ًمٍنكي
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يىالىةو  أىٌنوي ًمٍف عىمىًؿ  ، كقرأ عاصـ كابف عامر: "رىًحيـه  غىفيكره  نَّوي إً فى  كىأىٍصمىحى  بىٍعًدهً  ًمفٍ  تىابى  ثيَـّ  ًبجى
 .(1)"" بفتح األلؼ فييما، كقرأ نافع الرحمة أنو بفتح األلؼ بأنو غفكر رحيـ، كسران فىأىنَّوي 

ـٍ  الرحمًة إنو مف عمؿ منكـ  جعمو تفسيران لمرحمة كما أف قكلو:" مف كسر فقاؿ:  لىيي
ـه  ًظٍي ٍغًفرىةه كىأىٍجره عى قد فسرت بأنيا غفراف الذنكب  عمى أف ىذه الرحمة (3)"تفسيران لمكعد (2) مى

لمف  تاب كصمحت حالو كأناب، فجاء تفصيؿ حاؿ المسيء بعد الرحمة أف المغفرة جزء منيا 
 .اإلطنابفيك عمى سبيؿ 

ـه "فأما مف كسر ًإفَّ مف قكلو:   ،(4)"، فإف ما بعد الفاء حكمة االبتداءفىًإنَّوي غىفيكره رىًحٍي
ف ناحية سبيؿ إيجاز الحذؼ، كم رحيـ أم فيك غفكر رحيـ، كذلؾ عمىكذلؾ تقدير فاهلل غفكر 

عمى لفظ  عكد فالياء ضمير ي كىك فإف اهلل غفكر رحيـ، "إفَّ "مف باب تأكيد اسـ  :أخرل
 التشكيؼ ليا. ، كالمغفرةفي تككيد  الجبللة كذلؾ زيادة

" كأما مف فتح أف في قكلو: أنو فإنو جعؿ أف األكلى بدالن مف الرحمة كأنو: كتب ربكـ                         
" كأما مف ، دالن عمى سبيؿ الزيادة كالتكراركصحت أنو تقع ب ،(5)"عمى نفسو أنو مف عمؿ منكـ

 أٌنو فعمى :فعمى سبيؿ أنو أضمر خبران تقديره، "رىًحيـه  غىفيكره  فىأىنَّوي "بعد الفاء مف قكلو:  فتحيا
 خبره، أفٌ  يككف مبتدأ أضمر أك غفرانو، فمو: أم ،"رىًحيـه  غىفيكره  أىنَّوي " فمو: تقديره خبران  لو أضمر
 .(6)" رىًحيـه  غىفيكره  فىأىنَّوي  :فأمره كأٌنو،

اهلل   أك خبر محذكؼ يعكد بو عمى غفراف لمبتدأ محذكؼ تقدير كلذلؾ كاف يكجد
ان ثيَـّ اٍىتىدىلفىًإنٍَّي غىفَّاره ًلمىٍف تىابى كىآمىٍف كىعىًمؿى عى تعالى، ك اقرأ إف شئت:  اًلحى  .(7) مىالن صى

 -"كقكلو: أنو مف عمؿ منكـ سكءا بجيالة قرأه نافع، كابف عامر، كعاصـ، كيعقكب  
و بدؿ مف الرحمة بدؿ اشتماؿ، ألف الرحمة العامة تشتمؿ عمى غفراف عمى أن -بفتح اليمزة

 بيانيان  عمى أف يككف استئنافان  -بكسر اليمزة -ذنب مف عمؿ ذنبا ثـ تاب كأصمح. كقرأه الباقكف
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لغير تقديرم المبتدأ  "ًإفَّ "لمف كسر ىمزة  كذلؾ .(1)"لجكاب سؤاؿ متكقع عف مبمغ الرحمة
 كالخبر.

ا قكلو عز كجؿ:  ضـ الفاء كالحاء مف" اختمفكا في .3 مى ـٍ  كى ـي  ذيًكرى  ًممَّا تىٍأكيميكا أىالَّ  لىكي  المَّوً  اٍس
مىٍيوً  قىدٍ  عى ؿى  كى ـٍ  فىصَّ ـى  مىا لىكي رَّ ـٍ  حى مىٍيكي فَّ  ًإلىٍيوً  اٍضطيًرٍرتيـٍ  مىا ًإالَّ  عى  ًبغىٍيرً  ًبأىٍىكىاًئًيـٍ  لىييًضمُّكفى  كىًثيرنا كىاً 
بَّؾى  ًإفَّ  ًعٍمـو  ـي  ىيكى  رى ؿى " ت:ئفقر  (2) ًباٍلميٍعتىًديفى  أىٍعمى ؿى " ك "فيصّْ ك "حجة  (3)"لقراءة نافع كعاصـ "فىصَّ

ؿى قكلو:  ـى كالفاء مف فيصٍّ ـي الًخٍنًزٍيرً مف ضـ الحاء مف حيرٍّ لىٍح ـي كى ٍيتىةي كىالدَّ ـٍ المى مىٍيكي رّْمىٍت عى حي
(4) 

،  ف ـى رَّ رٍّمىٍت.. الميتةي كذلؾ فيذا تفصيؿ ىذا العاـ المجمؿ بقكلو حي كما أف االتفاؽ ىاىنا عمى حي
ؿٍ  ـٍ عمى ما فيصٍّ مىٍيكي ـى عى رٍّ قىٍد حي كفيو إجماؿ كتفصيؿ،  ،(5)"يككف عمى أجمؿ فيو في قكلو: كى

فيك محـر في مادة  تحريـ الميتة الدـ كلحـ الخنزير،كالتفصيؿ كاقع في سكرة المائدة ك 
مىتٍ "  ."فيصَّ

ـٍ  :"حدل الركايتيف عنو في"كحجة نافع كعاصـ في إ مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى ؿى لىكي ، قكلو: "فىصَّ
 ًٍمنىا اآليات قىٍد فىصَّ

ـى  :"كحجتيا في ،(6) رَّ ـٍ قكلو:  "حى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى
(7) ،

ـى ىىذىاكقكلو:  رَّ كىالًَّذٍيفى يىٍشيىديكفى أىفَّ اهللى حى
ـٍ أىالَّ تىٍأكيميكا يدؿ عمى الفتح قكلو: .... ك (8) مىا لىكي كى

ـٍ  مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى ؿى لىكي قىٍد فىصَّ مىٍيًو كى ـي المًَّو عى ًممَّا ذيًكرى اٍس
ينبغي أف يككف الفعؿ مبنيان لمفاعؿ  (9)

كفيو إسناد األمر إلى الشارع الحكيـ الذم ىك صاحب ، (10)"تعالى -لتقدـ ذكر اسـ اهلل 
 الذم يفصؿ في األمر كيحـر ما شاء -تعالى – اهللى  بللة  فيحؿ الحبلؿ كيحـر الحراـ، كأفَّ الج
 كفؽ مشيئتو كحكمتو. -
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 التذييؿ: ج.

ىك إعادة األلفاظ المترادفة عمى المعنى بعينو، حتى يظير لمف لـ يفيمو، كيتككد  "
ى المكاطف الجامعة، يستعمؿ ف ينبغي أفٍ  عند مف فيمو، كىك ضٌد اإلشارة كالتعريض؛ ك

كالمكاقؼ الحافمة؛ ألف تمؾ المكاطف تجمع البطيء الفيـ، كالبعيد الذىف، كالثاقب القريحة، 
كالجيد الخاطر، فإذا تكررت األلفاظ عمى المعنى الكاحد تككد عند الذىف المقف، كصح لمكميؿ 

 .(2)"عناىا تأكيدان لياكىك:" تعقيب جممة بجممة أخرل مستقمة تشتمؿ عمى م كأيضان: " (1)"البميد

يىٍعبيديكفى  اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو سبحانو كتعالى: .1 رُّىيـٍ  الى  مىا المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  كى  كىالى  يىضي
ـٍ  يىقيكليكفى  يىٍنفىعييي ءً  كى ـي  الى  ًبمىا المَّوى  أىتينىبّْئيكفى  قيؿٍ  المَّوً  ًعٍندى  شيفىعىاؤينىا ىىؤيالى  ًفي كىالى  تً السَّمىاكىا ًفي يىٍعمى
انىوي  اأٍلىٍرضً  تىعىالىى سيٍبحى ٍشًركيكفى تي  عىمَّا كى

كمف قرأ بالياء احتمؿ كجييف:  "ييٍشًركيكفى  في" ،(3)
، كالقراءة خطاب (4)"ا يشرككفمَّ عى  -سبحانو كتعالى  :أنت أحدىما عمى: قؿ كأنو قيؿ لو قؿ

 :ا يشرككف، "كمف قرأاهلل عمَّ تعالى  :أم قؿ ليـ يا محمد-صمى اهلل عميو كسمـ -مكجو لمنبي 
، كالخطاب ىنا صادر عف ذاتو (5)"ٍشًركيكفى يي  عىمَّا -فعمى أنو نزه نفسو فقاؿ: سبحانو كتعالى

كفيو التفات مف الخطاب كالحضكر المادم  ،العميا، فيك ينزه نفسو عف المشركيف كشركائيـ
 إلى الغيبة بقكلو: يشرككف.

قيٍؿ أىتينىبّْئيكفى المَّوى  : عما تشرككف بالتاء فمقكلو: " قاؿ أبك عمي: مف قرأ قكلو تعالى
تىعىالىى عىمَّا  انىوي كى ـي ًفي السَّمىاكىاًت كىالى ًفي اأٍلىٍرًض سيٍبحى ٍشًركيكفى تي ًبمىا الى يىٍعمى

" كالخطاب (7) (6) 
" كيكفى ٍشرً تي  ىنا قد خرج لئلخبار عف حاؿ شركيـ كتنزيو اهلل عف ذلؾ كمو؛ كفي قراءة التاء "

كىك مف النكع الذم ال يجرم مجرل األمثاؿ لعدـ  ب يحمؿ التذييؿ في اآلية الكريمة،إطنا

                                                           
كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )ت  (1)

ىػ، 1419، 1ىػػػ(، تح: عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، بيركت، ط395
1/373. 
 .186جكاىر الببلغة أحمد الياشمي  (2)
 .18سكرة يكنس  (3)
 .4/264الحجة لمفارسي  (4)
 .4/264السابؽ  (5)
 .18يكنس  (6)
 .4/265 الحجة لمفارسي (7)
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استغناء المعنى الثاني عف األكؿ. "كقرئت تيشرككف بتاء الخطاب عمى أنو مف جممًة القكًؿ 
 . (1)"سبحانو كتعالى - المأمكًر بو كعمى األكؿ ىك اعتراض تذييمي مف جيتو

 التكرار:د.

ـي ًبمىا : مفكا في قكلو تعالى"اخت .1 ٍعتييىا أيٍنثىى كىالمَّوي أىٍعمى ضى عىٍتيىا قىالىٍت رىبّْ ًإنّْي كى ضى فىمىمَّا كى
يَّتىيىا ًمفى الشَّيٍ  ذيرّْ نّْي أيًعيذيىىا ًبؾى كى ـى كىاً  ٍريى نّْي سىمٍَّيتييىا مى لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى كىاً  عىٍت كى ضى طىاًف كى

سكاف  "بما كضعتي " :فقرأ عاصـ في ركاية أبي بكر كابف عامر" ،(2) الرًَّجيـً  بضـ التاء كا 
عىتٍ ف عاصـ "العيف، كركل حفص عف عاصـ كالمفضؿ ع ضى  "كضعتٍ "الباقكف :  أر كق "ًبمىا كى

 .(3)"اإلسكاف مثؿ حفص

ٍعتي  "قاؿ أبك عمي: مف قرأ:   ضى ـي ًبمىا كى ف قرأ كم ،(4)" جعمو مف كبلـ أـ مريـ كىاهللي أىٍعمى
أنو إطناب يحتمؿ فيو  -ا السبلـمعميي -مريــ بالضـ عمى رأم أبي عمي مف نسب الكبلـ أل

االعتراض كىك كما يسميو الببلغيكف :" أف يؤتى في أثناء الكبلـ أك بيف كبلميف متصميف 
، كاالعتراض ىنا (5)معنى جممة أك أكثر ال محؿ ليا مف اإلعراب لفائدة سكل دفع اإليياـ"

إلى ربيا مما كانت نذرٍت في حمميا  ان  تعالى، إذ إنيا:" قدمت اعتذار اللتماس إلى اهللألجؿ ا
، ألف الذكر أقكل عمى الخدمة كأقكـ بيا، (6)ىثى نٍ األي كى  ري كى الذَّ  سى يٍ لى كى  ؛ ألنوفحررتو لخدمة ربيا

رييا مف كأف األنثى ال تصمح في بعض األحكاؿ لدخكؿ القٍدس كالقياـ بخدمة الكنيسة، لما يعت
ـي  " :اإلناث يحرركف ال كانكا: المتأٌكليف بعض كقاؿ . (7)"الحيض كالنفاس  ، "كضعتي  بما أعم

لىٍيسى  :قالت فمذلؾ يجكز، ال ما فعمت كأٌنيا الٌندـ، جية عمى كىاأٍليٍنثىى الذَّكىري  كى
 الذكر ألفٌ  (8)

 مريـ عمى فاقترعكا المحرريف، يكفمكف األحبار ككانت خبلفو، كاألنثى الخدمة في يتصرؼ
 .(9)" زكريا عمييا فغمب بأقبلميـ،

                                                           
 .4/132تفسير أبي السعكد  (1)
 .36سكرة  آؿ عمراف  (2)
 .3/32الحجة لمفارسي  (3)
 .3/32السابؽ  (4)
 .282الببلغة االصطبلحية لعبد العزيز قمقيمة،  (5)
 .36سكرة  آؿ عمراف  (6)
 .6/334ر الطبرم تفسي (7)
 .36سكرة  آؿ عمراف  (8)
 .3/32الحجة لمفارسي  (9)
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عىتٍ   :مف قرأ"  ككجية ضى ـي ًبمىا كى جعؿ ذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى، كالمعنى أف اهلل  كىاهللي أىٍعمى
كىاهللي  : قكلو التاء، أسكف مف قكؿ يقٌكم كمٌما ،سبحانو قد عمـ ما قالتو، قالتو ىي أك لـ تقمو

ضى  ـي ًبمىا كى ـي  كأنت: لكاف مريـ أـٌ  قكؿ مف كاف لك  عىتٍ أىٍعمى  اهلل تخاطب ألٌنيا ،كضعتي  بما أعم
 .(1)"سبحانو -

تعالى، كىك إطناب يككف غرضو -مف قرأ باإلسكاف فيك مف باب نسب العمـ كمو هلل ف   
ـي  :كاقرأ إف شئت  -تعالى –عو بعمـ اهلل غرضيا تقرير أمر الحمؿ ككض :تكريران لفائدة يىٍعمى  كى

اـً  مىا ًفٍي األىٍرحى
(2). 

ـٍ أىنّْي أىٍخميؽي اختمفكا في قكلو تعالى:  .2 بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى رىسيكالن ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي كى
ـٍ ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيًر فىأىٍنفيخي ًفيًو فىيىكيكفي طىٍيرنا ًبًإٍذًف المًَّو كىأيٍبًرئي اأٍلى  ٍكمىوى كىاأٍلىٍبرىصى كىأيٍحًي لىكي

يىةن لىكي  ـٍ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى كفى ًفي بيييكًتكي مىا تىدًَّخري ـٍ ًبمىا تىٍأكيميكفى كى ٍكتىى ًبًإٍذًف المًَّو كىأينىبّْئيكي ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ اٍلمى
ـٍ : قاؿ:" كميـ قرأ (3) ميٍؤًمًنيفى  ًإنّْي :كقرأ نافع أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي

(4)." 

" أنو جعميا بدالن مف آية كأنو قاؿ: كجئتكـ بأني أخمؽ  أفَّ قاؿ أبك عمي قكؿ مف فتح " "  
كالذم غرضو االعتراض حيث كردت  ،طنابمفظ آية ىنا قد كردت عمى سبيؿ اإل. ف(5)لكـ"

ـٍ جممة اعتراضية  بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى ًجٍئتيكي
 ال محؿ ليا مف اإلعراب. (6)

، (7)"احتمؿ كجييف: أحدىما: أنو استأنؼ كقطع الكبلـ مما قبمو" فَّ إً ""كمف كسر     
ـٍ  أىٍخميؽي  أىنّْي :بيف الجممتيف تباينان تامان فالجممة الثانية كذلؾ أف  الطٍَّيرً  كىيىٍيئىةً  الطّْيفً  ًمفى  لىكي

ـٍ  قىدٍ  أىنّْي :فيي مبينة لمجممة األكلى (8) ـٍ  ًمفٍ  ًبآيىةو  ًجٍئتيكي بّْكي رى
  " كاآلخر أفٍ  ،، فيي بياف ليا(9) 

 
 

                                                           
 .33 -3/32الحجة لمفارسي  (1)
 . 34لقماف  سكرة (2)
 .49آؿ عمراف  سكرة (3)
 .3/43لمفارسي  الحجة (4)
 .3/43السابؽ  (5) 
 .49آؿ عمراف  سكرة (6)
 .3/43الحجة لمفارسي  (7)
 . 49آؿ عمراف سكرة  (8)
 .49عمراف آؿ سكرة  (9)
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ـٍ  أىٍخميؽي  أىنّْي اآلية بقكلو:فسرا   الطّْيف ًمفى  لىكي
فالجممة تفسيرية ال محؿ ليا مف  ،"(2) (1) 

 كليا اتصاؿ مف خبلؿ البياف ليا كىك عمى سبيؿ الفصؿ بيف الجممتيف. ،اإلعراب
ًباٍلبىيّْنىاًت كىالزُّبيري  "اختمفكا في قكؿ تعالى: .3

:  قاؿ أبك عمي كجو مف قرأ . "(4)"كبغير الباء (3)
 ًًباٍلبىيّْنىاًت كىالزُّبير مررت بزيد كرير العامؿ أال ترل أنؾ إذا قمتأف الكاك قد أغنت عف ت :

، ككذلؾ إذا قمتكعمرك أشركت الكاك كعمران في الباء، فأنت عند تكر  : جاني يرؾ الباء مستغفو
 . (5)في المجيء ككذلؾ مع جميع حركؼ العطؼ"زيد كعمرك فالكاك قد أشركت عمران 

أف الكاك قد أغنت عف الباء إذ إف المقصكد  "ًباٍلبىيّْنىاًت كىالزُّبيرً " :ففي القراءة بدكف الباء
االشتراؾ في الحكـ فعطؼ :" الزبًر" عمى البينات كالكتاب المنير قد عطؼ عمى الجممتيف" 

بيًر: الكتاب "ك .ككناية عف مكصكؼ " الزبًر" فالبينات كالكتاب المنير قد أعطت مدلكالن  الز 
المكتكب يقاؿ: زبرت الكتاب إذا كتبتو، كزبرتو إذا قرأتو، كالشاىد ألنو الكتاب قكؿ امرئ 

  : (6)القيس
اًني       ٍرتنوي فىشىجى طّْ الزَّ             ًلمىٍف طيمىؿه أىٍبصى  (7)بهكًر ًفٍي عىًسٍيًب اليىمىاًني؟كىخى

كلك لـ يكرر الستغنى  (8)"الباء، ككاف مستغف عنيا فإنو لضرب مف التأكيدإف إعادة 
 :(9)قكؿ رؤبة ،حرؼ العطؼ، فمما جاء عمى قياس قراءة ابف عامر بإشراؾ

دىارى الًبٍخًدفٍ  ٍفرىاءى كى يا دىارى عى
(10) 

                                                           
 .49آؿ عمراف  (1)
 .3/43الحجة لمفارسي  (2)
 .184آؿ عمراف  سكرة (3)
 .3/113الحجة لمفارسي  (4)
 .3/114السابؽ  (5)
امرؤ القيس بف حجر بف الحارث الكندم، مف بني آكؿ المرار: أشير شعراء العرب عمى اإلطبلؽ،  (6)

 .2/11نيف قبؿ اليجرة. األعبلـ كصاحب معمقة. يماني األصؿ. مكلده بنجد، تكفي سنة ثما
، دار الكتب العممية، 5البيت المرئ القيس في ديكانو كىك مف الطكيؿ، تح: مصطفى عبد الشافي، ط (7)

 .165، 2004، 5لبناف،ط
ىػ(، تح: عبد السبلـ 542المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي المحاربي )ت  (8)

 .550-1/549ىػ، 1422، 1دار الكتب العممية، بيركت، طعبد الشافي محمد، 
، 14/99، كالكافي بالكفيات، 2/303، 1990، دار صادر، 1كفيات األعياف، تح: إحساف عباس، ط (9)

 .3/34كاألعبلـ
، ديكاف رؤبة، اعتنى بتصكيبو كترتيبو كليـ بف الكرد البركسي، دار ابف قتيبة  161البيت لرؤبة في ديكانو  (10)
 طباعة كالنشر، الككيت، د.ط، د.ت. لم
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 فكرر الدار، كلك قمت: دار زيد كعمرك، ألشركت الحرؼ في االسـ الجار كما تشرؾي بالباء،
 .(1)" فكما كرر الدار كذلؾ كرر الباء

عمى سبيؿ التأكيد كالزيادة، إذ إف  ولقد كردت اآلية مف خبل حرؼ العطؼ أم أفَّ 
التأكيد عمى أف أكلئؾ الرسؿ قد جاؤكا بالبينات  :زيادة المبنى تعني في زيادة المعنى، كالمراد

 عمى سبيؿ التأكيد. كبالزبر كالكتاب المنير، مف غير شؾو أك ريبو كخركج الكبلـ 
 اإلطناب ذكر الخاص بعد العاـ: مف صكرك ق.

سقاطيا " .1 ًمًؾ : كجؿَّ  مف قكلو عزَّ  (2)قاؿ أبك عمي الفارسي: اختمفكا في إثبات األلؼ، كا  مى
يىٍكـً الدّْيفً 

ـى تكجييان (3)  اًلًؾ يىٍكـً الدّْيفً لقكلو تعالى:  . كقىدَّ "أنو مف باب ذكر الخاص بعد  مى
رىبّْ اٍلعىالىًميفقد كصؼ نفسو بأنو مالؾ كؿ شيء لقكلو:  -تعالى –ف اهلل العاـ أل

 (4) 
مىؽى كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى:  بّْؾى الًَّذم خى اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

ٍنسىافى ًمٍف  ثـ قاؿ: (5)  مىؽى اإلًٍ خى
مىؽو  عى

 .(7)فالذم: ىك كصؼ لممضاؼ إليو دكف األكؿ المضاؼ" (6) 

 :بعد الخاص ذكر العاـك.

 الًَّذيفى  تىتًَّخذيكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا لقكلو تعالى: كاختمفكا في نصب الراء كخفضيا" .1
ذيكا ـٍ  اتَّخى كنا ًدينىكي لىًعبنا ىيزي ـٍ  ًمفٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًمفى  كى  تيـٍ كينٍ  ًإفٍ  المَّوى  كىاتَّقيكا أىٍكًليىاءى  كىاٍلكيفَّارى  قىٍبًمكي
 .(9)"الكفارً " ك " (8) ميٍؤًمًنيفى 

مكضحان لو، فالدليؿ عمى "جاز أف يككف الكفاًر مجركران كتفسيران لممكصكؿ، ك كقد    
رى ًإنَّا كىفىٍينىاؾى الميٍستىٍيًزًئٍيفى الًذٍيفى يىٍجعى المشركيف قكلو: استيزاء  ميكفى مىعى اهلًل ًإلىيىان آخى

(10)  
ـٍ : قكلو نافقيفالم استيزاء عمى كالدليؿ مىٍكا ًإلىى شىيىاًطيًنًي ذىا خى نَّا كىاً  ذىا لىقيكا الًَّذيفى آمىنيكا قىاليكا آمى كىاً 

                                                           
 .3/114الحجة لمفارسي  (1)
 .1/7السابؽ  (2)
 .4الفاتحة  سكرة (3)
 .2الفاتحة  سكرة (4)
 .1العمؽ  سكرة (5)
 .2العمؽ  سكرة (6)
 .1/18الحجة لمفارسي  (7)
 .57المائدة  سكرة (8)
 .3/234الحجة لمفارسي  (9)
 .96 -95الحجر  سكرة (10)
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ـٍ ًإنَّمىا نىٍحفي ميٍستىٍيًزئيكفى  قىاليكا ًإنَّا مىعىكي
 منو ذلؾ كقكع عمى ،ؿفيد يسمـ لـ الذم الكتابي كأٌما ،(1)

لىًعبنا ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتَّ  ايى : قكلو كنا كى ـٍ ىيزي ذيكا ًدينىكي ًخذيكا الًَّذيفى اتَّخى
اٍلًكتىابى 

 عميو يقع الكتاب أىؿ مف يسمـ لـ كمف كالمنافقيف المشركيف مف ذكرنا مف ككؿٌ  (2)
كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىالٍ : قكلو ذلؾ عمى كيدؿ كافر اسـ ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري ميٍشًرًكيفى ميٍنفىكّْيفى لى

ـي اٍلبىيّْنىةي  تَّى تىٍأًتيىيي كا ًمٍف : كقاؿ ، (3)حى ـي الًَّذيفى كىفىري ٍخكىاًنًي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى نىافىقيكا يىقيكليكفى إلً أىلى
أىٍىًؿ اٍلًكتىابً 

ك إً : كقاؿ ،(4) كا ثيَـّ آمىنيكا ثيَـّ كىفىري  عمى كقع فإذا ،(5)افَّ الًَّذيفى آمىنيكا ثيَـّ كىفىري
كفيو االطناب  ،(6)"المكصكؿ لبلسـ تفسيرا كالكفارً : قكلو يككف أف حسف كافر اسـ المستيزئيف

بعد الخاص، فإف المستيزئيف بديف اهلل مف كالذم أفاد ذكر لفظة الكفار أنو مف ذؾ العاـ 
جممة زئيف مف المستي فإفكالنيؿ مف الشريعة ليك كاقع ضمف عمكـ الكفار؛ ألنيـ كما كرد 

 .المنافقيف

، أنو عطؼ عمى العامؿ الناصب، فكأنو "أكلياءى  كالكفارى ""كحجة مف نصب فقاؿ:      
الى يىتًَّخذي الميٍؤًمنيكفى الكىاًفًرٍيفى أىٍكًليىاءى كحجتيـ في ذلؾ قكلو: الى تىتًَّخذيٍكا الكيفىارى أىٍكًليىاءى قاؿ: 

ًمٍف ديٍكًف الميٍؤًمًنٍيفى 
كقع النيي عف اتخاذ الكفار أكلياء في ىذه اآلية، كذلؾ يككف   فكما (7)

فتقدير العطؼ عمى الناصب قدر كجكد النيي بعدـ ، (8)"في األخرل معطكفان عمى االتٍّخاذ
 اتخاذ الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف كالتشديد في ذلؾ ليـ.

كىسى  كيؿُّ ذىًلؾى كىافى  "اختمفكا في اإلضافة كالتنكيف مف قكلو:  .2 بّْؾى مىٍكري ، قرئت: (9)ان يّْئيوي ًعٍندى رى
 .(10)"كسيئةن  سيئوي 
 

                                                           
 .14قرة سكرة الب (1)
 .57سكرة المائدة  (2)
 . 1سكرة البٌينة(3)
 .11سكرة الحشر  (4)
 .137سكرة النساء  (5)
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كىكيؿُّ ذىًلؾى كىافى سى قرأ:  (1)زعمكا أف الحسف " بّْؾى مىٍكري ، كقاؿ قد ذكر أمكران قبؿ ان يّْئيوي ًعٍندى رى
ئ مف المذككر ألف فيما ذكر الحسف كالسي كيؿُّ ذىًلؾى كىافى سىيّْئيوي  منيا حسف كمنيا سيئ فقاؿ: 

فيك إطناب لفائدة ذكر العاـ  ،كفيو إطناب بأنو جمع الحسف كالسيئ مف المكركه (2)"المكركه
 بعد الخاص مف المفظ "كؿ".

، أنو يشبو أف يككف لما رأل الكبلـ انقطع عند كيؿُّ ذىًلؾى كىافى سىيّْئىةن "كجو مف قرأ: 
ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن ذى قكلو:  كىالى تىٍقؼي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ، ككاف الذم بعده مف قكلو:  (3) ًلؾى خى
ـه  ًعٍم

ى رىبُّؾى أى أمران حسنان فيو، كما كاف بعد قكلو: ، (4) الَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي قىضى
، إلى قكلو: (5)

لىٍف تىٍبميغى اٍلًجبىا ، (7)"ؼضيي  ، قاؿ كؿ ذلؾ كاف سيئة فأفرد كلـ، منو حسف كمنو سيئ(6)ؿكى
يجمع كؿ الحسف كالقبيح بعضو مع بعض بؿ أراد أف يفرؽ بأف كؿ عمؿ  فيك اآلف لـ يرد أفٍ 

كىي لبلستئناؼ كقطع  ،مفرد يؤدم إلى معصية لكحدىا كىك يكحي بعظـ تمؾ الفعمة الشنيعة
 الجمؿ. لسياؽ عما قبمو كىك مف الفصؿ بيفا

كالككفيكف بضٍـّ اليمزًة كالياء، كالتذكيًر،  قرأ ابفي عامرو  كىافى سىيّْئيوي كفي قكلو تعالى: 
كالباقكف بفتح اليمزة كتاًء التأنيث منصكبةن منكنةن. فالقراءةي األيكلى أشير فييا  ،كتىٍرًؾ التنكيف

، فأضاؼ السَّيٍّىءى إلى ضميًر ما تقدَّـ، كيؤيٍّدىا  سىفي بذلؾ إلى جميًع ما تقدَّـ، كمنو السَّيٍّىءي كالحى
  سىيّْئيوي " بالجمًع مضافان لمضمير، كقراءةي ايبىٌي كؿُّ ذلؾ كاف سىيّْآتواهلل: " ما قرأ بو عبدي 

 -كىك ما نيًيٍيتيـٍ عنو خاصةن  -كالمعنى: كؿ  ما تقدَّـ ًذٍكريه ممَّا أيًمٍرتيـٍ بو كنيًيٍيتيـٍ عنو كاف سىيٍّئيو 
ا استشكمو بعضييـ مف أنَّو يصير أمران مكركىان. ىذا أحسفي ما ييقىدَّر في ىذا المكاف، كأمَّا م

ـي أف يككفى فيو  ،"كاف سىيّْئةن  كؿُّ ما ذيًكرى "المعنى:  كًمٍف جممًة كؿٍّ ما ذيًكر: المأمكري بو، فىيىٍمزى
ءه، فيك استشكاؿه كاهو؛ ًلما ذكٍرتي مف تقدير معناه  .(8)"سيٍّ

 

                                                           
عي، كاف إماـ أىؿ البصرة، كحبر األمة في زمنو، كىك أحد الحسف بف يسار البصرم، أبك سعيد: تاب (1)

رضي اهلل عنو،  -العمماء الفقياء الفصحاء الشجعاف النساؾ. كلد بالمدينة، كشبَّ في كنؼ عمي بف أبي طالب
 .2/226كبلمي يشبو كبلـ األنبياء، تكفي سنة عشر كمائة مف اليجرة. انظر األعبلـ 

 .5/102الحجة لمفارسي  (2)
 .35سكرة اإلسراء  (3)
 .36سكرة اإلسراء  (4)
 .23سكرة اإلسراء  (5)
 . 37سكرة اإلسراء  (6)
 .103 -5/102الحجة لمفارسي  (7)
 .7/355الدر المصكف، أبك العباس، شياب الديف الحمبي،  (8)
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  اإليجاز:

 .(1)"ككبلـ كجز أم خفيؼكجز الكبلـ قؿ في ببلغة كأكجزه اختصره ": اإليجاز لغةن 

ىك قصر المفظ مع كفاء المعنى، أك استثمار أقؿ قدر مف األلفاظ في أكبر قدر  :اصطالحان 
 .(2)"مف المعنى

 . إيجاز القصر.2    . إيجاز الحذؼ. 1كلو قسماف:  

  .(3)ىك" الذم يككف بحذؼ شئ مف الكبلـ" :إيجاز الحذؼأكالن: 

اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى  خاؿ األلؼ في قكلو عز كجؿ:اختمفكا في ضـ الياء كفتحيا كاد" .1 ييخى
مىا يى  ـٍ كى مىا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ أىٍنفيسىيي كآمىنيكا كى  : "فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمر" ، (4)فٍشعيري

مىا  اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى آمىنيكا كى اًدعيكفى  امى كى ييخى ف عامر كحمزة " باأللؼ فييما، كقرأ عاصـ كابييخى
اًدعيكفى المَّوى  :"كأنو مثؿي في ،(5)"كالكسائي "يخادعكف كما يىخدعكف" بفتح الياء بغير ألؼ  "ييخى
فيذا مف باب إيجاز بالحذؼ حيث  (6)"في إرادة مضاؼ محذكؼ ألف الخداع ال يجكز عميو

تتبيف ىذه مف يخادع المؤمنيف فيك مخادع هلل تعالى، كلذلؾ  فَّ حذؼ لفظ المضاؼ ليبيف أى 
اًدعيكفى " :الكجية الببلغية، كالمضاؼ المحذكؼ تقديره  ."تعالى –المَّوى أكلياءى ييخى

كىاتَّقيكا يىٍكمنا الى تىٍجًزم نىٍفسه عىٍف نىٍفسو شىٍيئنا كىالى ييٍقبىؿي اختمفكا في الياء مف قكلو تعالى: " .2
ذي ًمٍنيىا عىٍدؿه كىالى ىيـٍ  كفى  ًمٍنيىا شىفىاعىةه كىالى ييٍؤخى ري " كال تقبؿي " :عمرك، فقرأ ابف كثير كأبك  (7)ييٍنصى

 .(8)" بالياء "كال يقبؿي " :كقرأ نافع كابف نافع كحمزة كالكسائي

 

                                                           
(1)  ،) زى  .5/427لساف العرب، البف منظكر، )كىجى
 .457الببلغة فنكنيا كأفنانيا،  (2)
، 1ىػػػػػ(، تقديـ محمد أنكر البدخشاني، ط 791الصافية في المعاني كالبياف كالبديع، لمتفتزاني )ت  الببلغة (3)

 .214ىػ، 1416
 .9سكرة البقرة  (4)
 .313 -1/312الحجة لمفارسي  (5)
 .315/ 1السابؽ  (6)
 .48سكرة البقرة  (7)
 .2/43الحجة لمفارسي  (8)
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ٍجًزم نىٍفسه عىٍف كىاتَّقيكا يىٍكمنا الى تى " فمف ذىب إلى أف " فيو " محذكفة مف قكلو:  :يقكؿ أبك عمي
كفيو إيجاز بالحذؼ عمى حد قكؿ ، (2)" يقبؿي د قكلو " جعؿ " فيو" محذكفة بع (1)ان نىٍفسو شىٍيئ

ؿ السابؽ المكجكد في الفارسي السابؽ الذكر، فحذؼ حرؼ الجر فيو ألف الكبلـ مفيكـ مف الك
كىذا فيو إعظاـ ليكـ الحشر كالميابة  ان ٍجًزم نىٍفسه عىٍف نىٍفسو شىٍيئكىاتَّقيكا يىٍكمنا الى تى قكلو تعالى:

 جية الببلغية إيجاز بالحذؼ.منو فيككف عمى الك 
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمفٍ  : عالى" اختمفكا في قكلو ت .3 ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى ٍذ كىاعى بىٍعًدًه كىأىٍنتيـٍ  كىاً 

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمفٍ ، قاؿ أبك عمي:" أما قكلو: (4)"بإظيار التاء أك إدغاميا (3) ظىاًلميكف  ثيَـّ اتَّخى
كىانيكا ظىاًلًميف: كقكلو بىٍعًدهً  ذيكهي كى اتخذكه إليان فحذؼ المفعكؿ  :فالتقدير في ذلؾ كمو (5) اتَّخى
ىك " :ديره: إيجاز الحذؼ كذلؾ لحذؼ المفعكؿ الثاني كتقكالكجية الببلغية ىنا ىي، (6)اني"الث

يجاز الحذؼ عمى سبيؿ إ ا القراءتيف فيتكتمتقي كم، و لتقميؿ شأف ذلؾ اإللو كتحقيرهإليا" فحذف
ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدهً القراءة الثانية،  عمى سبيؿ الحاؿ التي  ليان إأم أخذتمكه كجعمتمكه  ثيَـّ اتَّخى

 يعيشكنيا.

ٍذنىا ًميثىاؽى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى الى : ـ الحاء كفتحيا كالتثقيؿ مف قكلواختمفكا في ض"  .4 ٍذ أىخى كىاً 
ٍسننا تىٍعبيديكفى ًإالَّ  قيكليكا ًلمنَّاًس حي ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى المَّوى كى

كفى  ـٍ كىأىٍنتيـٍ ميٍعًرضي لٍَّيتيـٍ ًإالَّ قىًميالن ًمٍنكي ةى كىآتيكا الزَّكىاةى ثيَـّ تىكى الى ٍسنىان"" قرئت:ف (7) كىأىًقيميكا الصَّ "  ك حي
سىنى   .(8)"بفتح الحاء كالتثقيؿ ان حى

ف يككف الحسف لغة في الحسف أيجكز  :احتمؿ كجييف "نىان سٍ حي ": مف قرأ :يبك عمقاؿ أ
كمف المؤكد أف ، (9)"في االتساع فى سٍ كيجكز اف تجعؿ القكؿ نفسو الحي  .كالبخؿ كالبخؿ كالرشد

يجاز أم إكىذا  كقد حذؼ المفعكؿ كناب عنو بالصفة حسنان  ،الصفة يككف ليا مكصكؼ مقدر

                                                           
 .48سكرة البقرة  (1)
 .2/44 الحجة لمفارسي (2)
 .51سكرة البقرة  (3)
 .2/68الحجة لمفارسي  (4)
 .148سكرة األعراؼ  (5)
 .2/70الحجة لمفارسي  (6)
 .83سكرة البقرة  (7)
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ٍسًف لمقكؿ الحسف أم عميكـ يحمؿ فيو عمى قكؿ الحسف ، كفييا األسمكب االنشائي بإضافة الحي
 بأحسف األقكاؿ.

فحذؼ  "ان نى سى لمناس قكالن حى  كاكقكل": صفة، ككاف التقدير عنده جعمو "ان نى سى حى " :كمف قاؿ"
 طبلؽإؼ فميس الميـ يجاز بالحذؼ المكصكؼ كأبقى الصفة كىذا فيو إفحذ، (1)المكصكؼ"

 ف تككف تمؾ األقكاؿ حسنة ككريمة.األقكاؿ جزافان بؿ المراد فييا أ
ـٍ  "اختمفكا في الياء كالنكف كالرفع كالجـز مف قكلو: .5 ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى .    (2) (3) كى

ـٍ  : قاؿ أبك عمي :" مف قرأ ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى  ع كأنو رفعو مف كجييف: فرف  كى

كفيو إيجاز ، (4)"أحدىما: أف يجعمو خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: كنحف نكفر عنكـ سيئاتكـ
 بالحذؼ ضمير الرفع المنفصؿ " نحف" ألف مف بيديو غفراف الذنكب، غني عف التعريؼ.
 لبلشتراؾ"كاآلخر أف يستأنؼ الكبلـ كيقطعو مما قبمو، فبل يجعؿ الحرؼ العاطؼ 

ـٍ أم أنَّو جعؿ جممة: ، (5)"لعطؼ جممة عمى جممة كلكف ـٍ ًمٍف سىًيئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى مقطكعة  كى
تيٍؤتيكىىا الفيقىرىاءى فىييكى خى عف جممة:  ٍف تيٍخفيكىىا كى ـٍ ًمٍف يي ك ف جممة فإ ،ـٍ كي لى  ره يٍ كىاً  ٍنكي كىفّْري عى

ـٍ   ره يٍ فىييكى خى  ، كبدؿ اشتماؿ مف جممة: مفقراءجزء مف الخير المساؽ ليـ عند إتيانيا ل سىًيئىاًتكي
 يسمى بكماؿ االتصاؿ، كىك مف مكاضع الفصؿ. ، كىك مان اتام ان فبيفى الجممتيف تباين ـٍ كي لى 

نيكىفّْرٍ "كأما مف جـز فقاؿ :  ـٍ  كى ٍنكي ٍيره فإنو حمؿ الكبلـ عمى مكضع قكلو:  عى فىييكى خى
ـٍ  ف تخفكىا يكف أعظـ ألف قكلو : فيك خير لكـ في مكض لىكي ، أال ترل أنو لك قاؿ: كا  ع جـز

زىـ ٍيره لىكي  كالمقصكد بذلؾ أف جممة:  ،(6)"ألمركـ؛ لجى تككف في محؿ جـز جكاب  ـفىييكى خى
دىقىاتً الشرط لجممة :   .أىٍك تيٍخفيكىىا ًإٍف تيٍبديكا الصى

فبلف ما بعدىا  "ييكىفّْر"قاؿ: ك فمف "ييكىفّْر" ، ك"نيكىفّْرٍ " :يقكؿ:" فأما النكف كالياء في قكلو
 " ييكىفّْرأم إنو يرد الياء في" ، (7)"عمى لفظ اإلفراد، فيكفر أشبو بما بعده مف اإلفراد منو بالجمع
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ٌفاىًر الذنكب كلقكلو تعالى: -تعالى –لى اهلل إكالمنسكب  ًبيره  غى "كأما ،  (1)كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى
عمى لفظ الجمع، فإنو أتى بمفظ الجمع، ثـ أفرد بعد ما أتى بمفظ اإلفراد ثـ  "نيكىفّْرٍ " مف قاؿ : 

 .(2)جمع"
دىقىاتً كقد كرد في السياؽ:    بالجمع ثـ قدر اإلفراد في قكلو تعالى:  ًإٍف تيٍبديكا الصَّ

ًبيره  " كعمى كبل المفظيف يككف ـٍ كي اتً ئى يّْ سى  فٍ مً  نيكىفّْرٍ الذم سبؽ بالجمع كىك"   كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى
، كخبرتو تعالى -فعاؿ إلى اهلل كىك ما يدلؿ عمى نسب األ ،ىناؾ كضع المفرد مكاف الجمع

 .(3)تعالى في عباده؛ " كىك االلتفات مف صيغة الخرل أم كضع المفرد مكاف الجمع"
ـٍ فىًإٍف  كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيفً  " كاختمفكا في كسر األلؼ كفتحيا مف قكلو تعالى:  .6 اًلكي ًمٍف ًرجى

ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمىا فىتي  ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ذىكّْرى ًإٍحدىاىيمىا لى
ًإٍف تىًضؿَّ ك أىٍف تىًضؿَّ  :قرئت  (4) اأٍليٍخر

(5). 
" أىفٍ تتعمؽ " ًإٍحدىاىيمىا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمىا اأٍليٍخرىل أىٍف تىًضؿَّ  " قاؿ أبك عمي: قكلو تعالى:

ؿه كىاٍمرىأىتىافً : ؿ عميو ىذا الكبلـ، كذلؾ أف قكلوبفعؿ مضمر د مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي فىًإٍف لى
(6) 

مف  إنما ىك بيذا الفعؿ المدلكؿ عميو "فٍ أى : فاستشيدكا رجبلى كامرأتيف، فتعمؽ" كيدؿ عمى قكلؾ
 "استشيدكا". :. أم بكجكد فعؿ مضمر تقديره(7)"حيث ذكرنا

بأف تضمر خبر المبتدأ  أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمىا" كيجكز أف تتعمؽ :أف" في قكلو تعالى: 
" فٍ أى خبر المبتدأ كيككف العامؿ في " "كفٍ دي يى شٍ يى ": فرجؿ كامرأتاف يشيدكف، فيككف الذم ىك

أم إضمار خبر محذكؼ ، (8)"فٍ أى ة مف أف تضؿ ما قبؿ "كمكضع إضماره فيمف فتح اليمز 
 يشيدكف. :تقديره

فإنو جعؿ أف لمجزاء، كالفاء  بكسر األلؼ اًإٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمى " كأما كجو قراءة حمزة: 
في قكلو :فتذكر جكاب الجزاء مف مكاضع الشرط كجزائو رفع بككنيما كصفان لممنككريف كىما 

 أم كجكد شرط إف دخمت إحداىما فتذكر األخرل بيا. "(9)فرجؿ كامرأتافالمرأتاف، في قكلو: 
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فمف كسرىا نكل بيا االبتداء فجعميا منقطعة مما قبميا، كمف فتحيا فيك أيضان عمى سيؿ  "
 –الجزاء إال أنو نكل أف يككف فيو تقديـ كتأخير، فصار الجزاء كجكابو كالكممة الكاحدة، كمعناه 

فمما تقدـ الجزاء  ،كا امرأتيف مكاف الرجؿ كما تذكر الناسية إف نسيتاستشيد -كاهلل أعمـ 
 .(1)"ما قبمو كصار جكابو مردكدان عميواتصؿ ب

" ىي لمجزاء سكاء فَّ "إً قد التقى رأم الفارسي مع رأم الفراء عمى قراءة الكسر أف ل ك
""إً سي كعند الفار " يؤكد الفراء بأنيا لمجزاء، فَّ أكانت مكسكرة أـ مفتكحة فعند فتحيا "إً  بالكسر  فَّ

 كالكجية الببلغية لكؿ منيما ىي إيجاز الحذؼ المكجكد في كبل القراءتيف.، ىي لمجزاء أيضان 
" كفتحيا مف قكلو: قاؿ:  .7 مّْي  "اختمفكا في كسر األلؼ في "ًإفَّ ـه ييصى ًئكىةي كىىيكى قىاًئ فىنىادىٍتوي اٍلمىالى

نىًبيِّا ًمفى ًفي اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ المَّوى ييبىشّْ  كرنا كى حىصي سىيّْدنا كى دّْقنا ًبكىًممىةو ًمفى المًَّو كى ريؾى ًبيىٍحيىى ميصى
اًلًحيفى  " بالفتح.. قاؿ هللى اأفَّ ، كقرأ الباقكف :"" بالكسرًإفَّ اهللى فقرأ ابف عامر كحمزة:  "  (2) الصَّ

ر منيا كصؿ قكؿ مف كسر : فنادتو بأفَّ اهلل، فمما حذؼ الجا" المعنىأف أبك عمي: مف فتح "
في مكضع  (3)فأىفَّ في مكضع نصب، كعمى قياس قكؿ الخميؿفقاؿ: الفعؿ إلييا فنصبيا، 

فإضمار حرؼ الجر الباء كحذؼ الجار ىنا إنما لغاية التككيد كالزيادة كاقرأ إف شئت   .(4)"جر
اًكًميفى قكلو تعالى:  ـً اٍلحى  .(5) أىلىٍيسى المَّوي ًبأىٍحكى

" فحذؼ القكؿ اهللى  فَّ إً "كمف كسر أضمر القكؿ كأنو نادتو فقالت: "ؿ الفارسي: يقك      
بَّوي أىنّْي مىٍغميكبه فىاٍنتىًصرٍ كما حذؼ مف قكؿ مف كسر فقاؿ:  ضمار القكؿ كثير  (6) فىدىعىا رى كا 

 -قائمة –" فنادتو المبلئكة كىك قائـ يصمي في المحراب :، كالتقديرفي النحك، فحذؼ القكؿ
. فأضمر القكؿ كذلؾ مف باب التسريع في تقديمو لمبشرل الحسنة، بتبشير (7)"فَّ المَّوى ييبىشّْريؾى إً :"

 صاحبيا، كىك في القراءتيف إيجاز بحذؼ الباء في األكلى كالثانية بحذؼ القكؿ.
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فىٍضؿو كىأىفَّ المَّ  : و جؿ كعز" اختمفكا في قكل .8 كفى ًبًنٍعمىةو ًمفى المًَّو كى وى الى ييًضيعي أىٍجرى يىٍستىٍبًشري
اٍلميٍؤًمًنيفى 

بفتح  كىأىفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنيفى : كسر األلؼ لمكسائي، كقرأ الباقكفب (1)
 .(2)"األلؼ

الفتح أف المعنى يستبشركف بنعمة مف اهلل، كبأف اهلل ال يضيعيـ،  " قاؿ أبك عمي: كجو
يستبشركف بتكفر ذلؾ ليـ، ككصكلو إلييـ ، ألنو إذا لـ  :معطكفة عمى الباء كالمعنى "فأف"

يضعو كصؿ إلييـ، فمـ يبخسكه كلـ ينقصكه، فيذا مما يستبشر بو، كما أف النعمة كالفضؿ 
كذلؾ؛ كمف كسر فإلى ذم المعنى يؤكؿ، ألنو إذا لـ يضعو كصؿ إلييـ، فمـ ينقصكه، فاألكؿ 

 . (3)"أشد إبانة ليذا المعنى
" كمف بأف" كالتقدير "ةً مى عٍ نً بً جممة "شبو الالباء معطكفة عمى  فَّ أى  :تحفعمى قراءة الف

ركف بتكفر ذلؾ المعمكـ أف حذؼ الباء ىك لمزيادة كالتككيد، كىك ما أكده الفارسي بقكلو " يستبش
كفيو إيجاز  ،(4)"، ألنو إذا لـ يضعو كصؿ إلييـ، فمـ يبخسكه كلـ ينقصكهليـ، ككصكلو إلييـ

، فيؤكد الفارسي أف المعنى "فَّ إً "" كمف قرأ عمى كسر رفي مؿ عمى كممة " بتكى بحذؼ الباء ح
يؤكؿ لذلؾ إال أنو أسمكب خبرم قد أكد بحرؼ التككيد ليؤكد أنيـ لـ يبخسكا ذينؾ األجر 

 كالثكاب الجزيؿ.
ٍكفى عىٍنوي نيكىفٍّْر ًإٍف تىٍجتىًنبيكا كىبىاًئرى مىا تيٍنيى   :في الياء كالنكف مف قكلو جؿ كعز " اختمفكاقاؿ:  .9

ـٍ مي  نيٍدًخٍمكي ـٍ كى ـٍ سىيّْئىاًتكي ٍنكي الن عى  ." نيكىفّْرٍ ، في " (6)قرئت: بالياء كقرئت بالنكف" (5) ان كىًريم ٍدخى

 تعالى، قد تقدـ في قكلو: - اهلل بالياء، فؤلنو ذكر اسـ "ري فّْ كى يي : "قاؿ أبك عمي:" مف قرأ
ـٍ رىًحيمىان ًإفَّ المَّوى كىا ـٍ  كمف قاؿ يكفر فالمعنى معنى الياء كقبؿ ذلؾ : (7) فى ًبكي كي بىًؿ المَّوي مىٍكالى

ٍيري النَّاًصًريفى  فمف قرأ بالياء فيك مسند األمر إلى اهلل تبارؾ كتعالى ألنو ىك كحده ، (8) كىىيكى خى
كاهلل  - منسكب إلى المبلئكة كاألمر ،" بالنكف فيك نكف العظمةرٍ فّْ كى ني غفار الذنكب، كمف قرأ " 

 أعمـ.
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عىٍمنىا مىكىاًليى ًممَّا  :كعزَّ  " اختمفكا في إدخاؿ األلؼ ك إخراجيا مف قكلو جؿَّ قاؿ:  .10 ًلكيؿ  جى كى
مىى كي  ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ نىًصيبىيي ـٍ فىآتيكىي ؿّْ شىٍيءو تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاأٍلىٍقرىبيكفى كىالًَّذيفى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكي

، كقرأ عاصـ كحمزة "تٍ عىاقىدى  :"فقرأ ابف كثير كأبك عمرك كنافع كابف عامر (1) شىًييدنا
 .(2)" بغير ألؼ" تٍ دى قى عى "  :كالكسائي

كـ" فحذؼ المضاؼ كأقيـ يـ أيماني مفى حى "دىٍت كىالًَّذيفى عىاقى " :يقكؿ "تٍ "عىاقىدى  " كفي قكلو:
كؿ نفر مف المعاًقديف يمينان عمى لألف  عنىشبو بيذا المأ "عىاقىٍدتٍ " المضاؼ إليو مقامو، ك

ـٍ : "المحالفة كمف قاؿ حمفيـ، أيمانكـ ، فحذؼ الحمؼ  تٍ دى قى عى  :"، كاف المعنى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكي
 .(3)"كأقاـ المضاؼ إليو مقامو

د ، حيث كاف مف كؿ كاح"تٍ عىاقىدى "لكبلـ عمى المعنى فقالكا: " األكلكف كأنيـ حممكا ا  
ألف الفعؿ لـ  ؛، حممكا الكبلـ عمى المفظ لفظ اإليماف"عىقىدىتٍ " :كالذيف قالكا مف الفريقيف يميف

فقراءة عاقدت األيماف ىي ، (4)"يمافيسند إلى أصحاب األيماف في المفظ، إنما أسند إلى األى 
سناد األمر ليا أل حذؼ الحمؼ  "عىقىدىتٍ " :قراءة، ك ف لكؿ نفر مف المعاقديف يمينان المعاقدة كا 

كحممكا القراءة عمى لفظ األيماف دكف المتعاقديف بؿ نسب فيو إلى  ،كأقاـ المضاؼ إليو مقامو
 األيماف.

كفيو اإليجاز بالحذؼ لكبل القراءتيف مع كجكد إسناد كؿ مف قراءة المتعاقديف إلى كبل 
 " أسند األمر إلى األيماف.تٍ دى قى عى الطرفيف، كفي قراءة " 

ـى  لياء كالتاء مف قكلو عز كجؿ: "كاختمفكا في ا  .11 ٍريى كىاًريُّكفى يىا ًعيسىى اٍبفى مى ًإٍذ قىاؿى اٍلحى
اًئدىةن ًمفى السَّمىاًء قىاؿى اتَّقيكا المَّوى ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى  مىٍينىا مى ؿى عى بُّؾى أىٍف يينىزّْ ىىٍؿ يىٍستىًطيعي رى

فقرأ  (5)
بَّ الكسائي كحده:  ىىٍؿ ، كنصب الباء كالبلـ مضغمة في التاء كقرأ الباقكف:  ؾى ىىٍؿ تىٍستىًطيعي رى

بُّؾ  .(6)"بالياء كرفع الباء يىٍستىًطيعي رى

قاؿ أبك عمي: كجو قراءة الكسائي يستطيع بالتاء أىفَّ المراد ىؿ تستطيع سؤاؿ ربؾ  "
ى كجو كذكركا االستطاعة في سؤالو ليـ ال ألنيـ شككا في استطاعتو، كلكف كأنيـ ذكركه عم
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؟!. كتكجيو ذلؾ االستفياـ عف (1)"االحتجاج عميو منيـ، كأنيـ قالكا إنؾ مستطيع فما يمنعؾ
كالتشكؽ لتمؾ  ،طريؽ فعؿ مقدر تقديره تستطيع إال أنيـ كانكا محتجيف عمى سبيؿ السرعة

 المائدة فكاف تقدير ذلؾ الفعؿ مضمر عمى سبيؿ إيجاز الحذؼ.
بُّؾى  ىىٍؿ يىٍستىًطيعي "" كأما قراءة:  ا في قدرة القديـ سبحانو عمى فميس عمى أنيـ شكك  "رى

، ألنيـ كانكا عارفيف، كلكنيـ كأنيـ قالكا: نحف نعمـ قدرتو عمى ذلؾ فميفعمو بمسألتؾ إياؾ ذلؾ
كىنا يككف االستفياـ قد خرج مف معناه الحقيقي إلى  ،(2)"ليككف عممان لؾ كداللة عمى صدقؾ

 كصار داالن كمدلكالن عميو. -عميو السبلـ -سبو عيسى التقرير بذلؾ العمـ الذم اكت
اءىؾى الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًبآيىاًتنىا  : كجؿَّ  "اختمفكا في فتح األلؼ ككسرىا في قكلو عزَّ   .12 ذىا جى كىاً 

ـٍ سيكءن  ًمؿى ًمٍنكي مىى نىٍفًسًو الرٍَّحمىةى أىنَّوي مىٍف عى ـٍ عى بُّكي ـٍ كىتىبى رى مىٍيكي ـه عى يىالىةو ثيَـّ تىابى ًمٍف فىقيٍؿ سىالى ا ًبجى
ًمؿى إً  فقرأ ابف كثير كأبك عمر كحمزة  كالكسائي:  (3) بىٍعًدًه كىأىٍصمىحى فىأىنَّوي غىفيكره رىًحيـه  نَّوي مىٍف عى

ـٍ سيكء يىالىةو ثيَـّ تىاًمٍنكي  ، كقرأ عاصـ كابف عامر:نَّوي غىفيكره رىًحيـه إً بى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍصمىحى فى ا ًبجى
 ـٍ سيكءأى ًمؿى ًمٍنكي يىالىةو ثيَـّ تىابى ًمٍف بىٍعًدًه كىأىٍصمىحى فىأىنَّوي غىفيكره رىًحيـه نَّوي مىٍف عى بفتح األلؼ  ا ًبجى

 .(4)، كسران ""أىنَّوي غىفيكره رىًحيـه بً  "بفتح األلؼ  "الرٍَّحمىةى أىنَّوي " :فييما، كقرأ نافع

 جعمو تفسيران لمرحمة كما أف قكلو: منكـ ر فقاؿ: الرحمًة إنو مف عمؿ" مف كسك   
 ٍغًفرىةه كىأىٍجره عىًظيـه ـٍ مى قد فسرت بأنيا غفراف  عمى أف ىذه الرحمة (6)تفسيران لمكعد" (5) لىيي

الذنكب لمف  تاب كصمحت حالو كأناب، فجاء تفصيؿ حاؿ المسيء بعد الرحمة أف المغفرة 
 فيك عمى سبيؿ اإلطناب. ،جزء منيا

 (7)، فإف ما بعد الفاء حكمة االبتداء" فىًإنَّوي غىفيكره رىًحيـه سر ًإفَّ مف قكلو: "فأما مف ك
ف ناحية سبيؿ إيجاز الحذؼ، كم ىك غفكر رحيـ، كذلؾ عمى :رحيـ أمكذلؾ تقدير فاهلل غفكر 

عكد عمى لفظ  فالياء ضمير ي كىك فإف اهلل غفكر رحيـ، "ًإفَّ أخرل مف باب التأكيد اسـ "
 التشكيؼ ليا. ، كفي تككيد المغفرة ذلؾ زيادةالجبللة ك 
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" كأما مف فتح أف في قكلو: أنو فإنو جعؿ أف األكلى بدالن مف الرحمة كأنو: كتب ربكـ                         
 كصحت أنو تقع بدالن عمى سبيؿ الزيادة كالتكرار. (1)"عمى نفسو أنو مف عمؿ منكـ

فأنو غفكر رحيـ، فعمى سبيؿ أنو أضمر خبران  " كأما مف فتحيا بعد الفاء مف قكلو:
تقديره  فمو أنو غفكر رحيـ، أم: فمو غفرانو، أك أضمر مبتدأن يككف أف خبره، كأنو، فأمره أنو 

عمى غفراف  أك خبر محذكؼ يعكد بو ،كلذلؾ كاف يكجد  تقدير لمبتدأ محذكؼ .(2)غفكر رحيـ"
نّْي لىغىفَّ  شئت:  تعالى، ك اقرأ إفٍ  اهلل ا ثيَـّ اٍىتىدىلكىاً  اًلحن  .(3) اره ًلمىٍف تىابى كىآمىفى كىعىًمؿى صى

يىالىةو "كقكلو:  ـٍ سيكءنا ًبجى أىنَّوي مىٍف عىًمؿى ًمٍنكي
نافع، كابف عامر، كعاصـ،  :قرأه (4)

عمى أنو بدؿ مف الرحمة بدؿ اشتماؿ، ألف الرحمة العامة تشتمؿ عمى  ،بفتح اليمزة :كيعقكب
عمى أف يككف  - بكسر اليمزة -كقرأه الباقكف ،ثـ تاب كأصمح ذنبان  غفراف ذنب مف عمؿ

لغير تقديرم  "ًإفَّ "لمف كسر ىمزة  كذلؾ، (5)"لجكاب سؤاؿ متكقع عف مبمغ الرحمة بيانيان  استئنافان 
 المبتدأ كالخبر.

ؽَّ اختمفكا في الضاد كالصاد في قكلو:  "يقكؿ .47 ؽَّ ك، (6) يىقيًضي اٍلحى كحجة ،  يىقيصُّ اٍلحى
قرأ: يقضي أنيـ زعمكا أف في حرؼ ابف مسعكد يقضي بالحؽ بالضاد ... كحجة مف قاؿ  مف

مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصىصً   يقص الحؽ قكلو: نىٍحفي نىقيصُّ عى
ًإفَّ ىىذىا لىييكى   كقكلو تعالى: ،(7) 

ؽُّ  " فيحتمؿ أمريف يجكز ؽَّ يىقيًضي اٍلحى " :، كيؤكد ذلؾ "فأما الحؽ في قكلو(8) (9) اٍلقىصىصي اٍلحى
، كيجكز "الحؽَّ  صى صى القى  صُّ قي يى "أك  "الحؽَّ  اءى ضى ي القى ضً قٍ يى "أف يككف صفة لمصدر محذكؼ، 

 كقكلو:  ،"ؽَّ الحى  ؿي عى فٍ يى "تككف مفعكالن بو مثؿ: أف 
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 (4()3( )2)عي ػػػػػػػػػػػػػػػػتيبَّ  غً ػػػػػابً كى ع السى ػػػػصن كٍ أى      دي اؤى ا دى مى اىي ضى قى  (1)افتى دى كٍ ري سٍ ا مى مى يً يٍ مى عى كى     
ؽَّ " فيو كجياف:" ك "ؽَّ ي الحى ضً قٍ يى " كيؤيد ذلؾ الزجاج بقكلو: " فيو كجياف: جائز أف يىٍقًضٍي الحى

اءى الحؽَّ  :"يككف الحؽ صفة لممصدر، المعنى  :ي الحؽَّ ضً قٍ ، كيجكز أف يككف يى "يىٍقًضي القىضى
ير الفىاًصميف  أففيك حؽ كًحكمة، إالَّ ، أم كؿ ما صنىعىو عزَّ كجؿَّ يىصنىع الحؽَّ  كىىيكى خى

 (5) 
 اًء الذم ىك الحكـ، فأما قضى في مًعنى صنع فمثمو قكؿ الييذىلي: ضى يدؿ عمى معنى القى 

 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ تي  غً ابً كى أك صنع السى                         دي اؤى ا دى مى اىي ضى اف قى تى دى كٍ ري سٍ ا مى مى يً يٍ مى عى كى 
بو فيك فمعناه أف جميع ما أنبأ بو، كأمر  "ؽَّ الحى  صُّ قي يى " :ما داكد، كمف قرأأم صنعي 

كتككف الكجية الببلغية عف ذلؾ ىي إما صفة لمصدر محذكؼ ، (6)"مف أقاصيص الحؽ
فيك عمى سبيؿ اإلخبار بأنو تعالى يقص  "ؽَّ الحى  صُّ قي يى " تقديره يقضي القضاء الحؽ، كى 

تعالى، مع كجكد كممة الحؽ لئلشارة إلى كناية  -مر هلل كفيو إسناد األ ،القصص الحؽَّ 
 مكصكؼ تمؾ القصص كىي تحمؿ الحؽ المنزؿ مف ًقبىمو تعالى.

"فعمى القراءة األكلى مف القصص: أم يتبع الحؽ فيما يحكـ بو، كعمى القراءة الثانية ىك مف 
 .(7)القضاء: أم يقضي القضاء بيف عباده"

تقطَّع بٍينيكيـ دٍ لقى : كجؿَّ  يا مف قكلو عزَّ اختمفكا في رفع النكف كنصب" .14
ـٍ  :فقرئت (8) بىٍينيكي

ـٍ " :تئرفعان كقر   .(9)نصبان" "بىٍينىكي

أف يككف اسمان متصرفان كاالفتراؽ  :ربيف أحدىماضكاستعمؿ ىذا االسـ عمى  :"يقكؿ 
الذم كاف ظرفان ثـ ىك  "تقطَّع بٍينيكيـ دٍ لقى "  :كاآلخر أف يككف ظرفان فالمرفكع في قراءة مف قرأ

مً كالدليؿ عمى جكاز ككنو اسمان قكلو:  ،استعمؿ اسمان  ابكى بىٍيًنؾى ًحجى ٍف بىٍيًننىا كى
، فمما (10)
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في قكلو: في قكؿ  "تىقىطَّعى "استعمؿ اسمان في ىذه المكاضع جاز أف يسند إليو الفعؿ الذم ىك 
سناد الفعؿ تقطَّع إلى البيف الذم يحمؿ معنى، (1)"مف رفع  االفتراؽ. كا 

 يخمك مف أف يككف ىك"كيدؿ عمى أف ىذا المرفكع ىك الذم استعمؿ ظرفان أنو ال              
 دٍ لقى  :ألف التقدير يصير ؛أف يككف ىذا القسـ ظرؼ اتسع فيو، أف يككف ىك مصدر، فبل يجكز

" عى تقطَّ  ـٍ كما كنتـ  ـٍ كي مي صٍ القصر خبلفان مع المراد.. لقد تقطع كى  ، كىذا مع بعده عفافتراًقكي
 تتألفكف عميو، فإف قمت كيؼ يككف بمعنى الكصؿ كأصؿ االفتراؽ كالتبايف كليذا قالكا :

تىٍيفً  ًمٍيطي بىرىامى بىافى الخى
دَّعيكا  (2) أىٍك كيمَّمىا ظىًعنيكا ًلبىٍيفو يجزعي     فىكى

(3) (4) 

 فباف ىنا بمعنى افترؽ كتشتت حالو.

ىما أف يككف اسمان متصرفان كاالفتراؽ كاآلخراف "كاستعمؿ ىذا االسـ عمى ضربيف: أحد
بينىكـ ىك الذم كاف ظرفان ثـ استعمؿ  اءة مف قرأ: لقد تقطعأف يككف ظرفان فالمرفكع في قر 

اسمان.. كقيؿ إنَّو لما استعمؿ مف الشيئيف المتبلًبسيف في نحك: بيني كبينيـ شركة، كبيني كبينو 
فميذا  ،لمكاضع بمنزلة الكاصمة عمى خبلؼ الفرقةرحـ كصداقة صارت، الستعماليا في ىذه ا

 .(5)" ـٍ كي مي صٍ كى  عى طَّ قى تى  دٍ قى لى "  :، معنى"تقطَّع بٍينيكيـ دٍ لقى  "جاء: 

مىا نىرىل كىذا دليؿ عمى الفراؽ كاالنفصاـ ما بيف الشفعاء كالشركاء لقكلو تعالى:  كى
ـٍ ًفي ٍمتيـٍ أىنَّيي ـي الًَّذيفى زىعى ـٍ شيفىعىاءىكي ـٍ مىعىكي ـٍ شيرىكىاءي لىقىٍد تىقىطَّعى بىٍينىكي  .(6) كي

اعؿ في الفعؿ بالنصب كفيو مذىباف: أنو أضمر الف "كيـتقطَّع بٍينى  دٍ لقى " " فأما مف قاؿ: 
ـٍ شيرىكىاءي  في قكلو:  كدليؿ عميو ما تقدـ ـٍ ًفيكي ٍمتيـٍ أىنَّيي ـي الًَّذيفى زىعى ـٍ شيفىعىاءىكي مىا نىرىل مىعىكي أال  كى

ـٍ أف ىذا الكبلـ فيو داللة عمى التقاطع كالتياجر  ترل شفعاءكـ كذلؾ أف  " ما نرل معكـ"بىٍينيكي
 "ـٍ كي تقطَّع بينى  :". فإضمار الفاعؿ في قكلو(7)" كيـتقطَّع بٍينى  دٍ لقى "المضمر ىك الكصؿ كأنو قاؿ: 

سناد الفعؿ لمكصؿ.  كا 
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تقطَّع  دٍ لقى "كىك أنو  يذىب إلى أف قكلو:  "كيـتقطَّع بٍينى  دٍ لقى ""كالمذىب اآلخر: انتصاب البيف: 
إذا نصب يككف معناه معنى المرفكع، فمما جرل في كبلميـ منصكبان ظرفان، ترككه عمى  "كيـبٍيني 

 .(1)"ما يككف عميو في أكثر الكبلـ

خراجيا مف قكلو عزَّ " .15 ًليىقيك : كجؿَّ  اختمفكا في ادخاؿ األلؼ كا  رّْؼي اآٍليىاًت كى كىذىًلؾى نيصى ليكا كى
ًلنيبىيّْنىوي ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى   .(3)"دىرىٍستٍ " ك "دىرىسىتٍ " ك "دىارىٍستى "ت: ئ، فقر  (2)دىرىٍستى كى

ًإٍف ىىذىا ًإالَّ  كيقكم ذلؾ:  أم دارست أىؿ الكتاب كذاكرتيـ ":دىارىٍستى " :قرأ "كجو مف
كفى  ري مىٍيًو قىٍكـه آخى ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي كىأىعىانىوي عى

" كالمعنى فيو مذاكرة أىؿ الكتاب كمقارعتيـ  ،(5) (4)
عتراض في بالحجة كالبرىاف، كذلؾ مآلو المناظرة بيف اثنيف مف الناس، كذلؾ مف باب اال

ًليىقيكليكا دى " :جممة  ".رىٍستى اكى
الفعؿ  اكأسند "تٍ دىرىسى " ا:قرأ أبيان كابف مسعكد أفَّ  -القراءة –"، حجة ىذه تٍ دىرىسى " :"ككجو مف قرأ

ـي  -صكد: كالمق (6)"إلى الغيبةفيو   -إسناد الفعؿ لمناظرم الرسكؿ الكريـ  أفَّ  -كاهلل تعالى أعم
 -صمى اهلل عميو كسمـ، بقكليـ درسىت كيؤكد ذلؾ مما كرد في السيرة مف مناظرة كفد نجراف 
 -لمنبي عميو السبلـ، كمنو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر "أنو جاء راىبا نجراف إلى النبي 

فقاؿ ليما: "أسمما تسمما"، فقاال: قد أسممنا قبمؾ، فقاؿ: "كذبتما،  -اهلل عميو كسمـ صمى 
كشربكما الخمر،  ،اتخذ اهلل كلدان  :يمنعكما مف اإلسبلـ ثبلث: سجكدكما لمصميب، كقكلكما

ذىًلؾى  كنزؿ القرآف:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -فقاال: ما تقكؿ في عيسى؟ قاؿ: فسكت النبي 
ًكيـً  نىٍتميكهي  مىٍيؾى ًمفى اآٍليىاًت كىالذٍّْكًر اٍلحى عى

ـٍ  إلى قكلو:  (7)   (8) فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أىٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي
إلى المبلعنة، كجاء بالحسف كالحسيف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -اآلية، فدعاىما رسكؿ اهلل 

مف عنده قاؿ أحدىما لصاحبو: أقرر  عمييـ السبلـ، قاؿ: فمما خرجا -كفاطمة كأىمو ككلده 
 . (9)"بالجزية كال تبلعنو، فأقر بالجزية، قاؿ: فرجعا فقاال: نقر بالجزية كال نبلعنؾ، فأقرا بالجزية
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" لكراىة أف يقكلكا، كألف ليقكلكا" عمى حد قكؿ أبي عبيدة: فالمعنى في ""درسىتٍ "ككجو مف قاؿ: 
مىٍت اآل دىرىسٍت"ال يقكلكا: " ، كقد تقدمت كطاؿ العيديات كأحكمت لئبل يقكلكا إنأم: فيصٍّ  يا أخباره

ًليفى بيا، كباء مف يكف يعرفيا كما قالكا:ى  . أم ىذا ىك جكاب يقع: لماذا (1) (2) أىسىاًطيري اأٍلىكَّ
مىٍت حتى ال يقكلكا درسىت أم أنيا  نصرؼ اآليات؟ ذلؾ ألنيـ قد أثاركا ىذا التساؤؿ، كفيصٍّ

ـ تعميؿ كتبييف أىمية كقدسية تمؾ اآليات المفصمة كفيو إيجاز بالحذؼ فصمت كعرفت كالكبل
 حسب تقدير الفارسي ليا. -لعبارة الكراىة 

ا ًإلىى قىٍكًمًو فىقىاؿى يىا قىٍكـً "اختمفكا في الرفع كالخفض في قكلو تعالى:  .16 ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى
ٍيريهي  ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى ـٍ عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو اٍعبيديكا المَّوى مىا لىكي مىٍيكي اؼي عى ًإنّْي أىخى

 "غيريه" :تئفقر  (3)
ـٍ ًمٍف ًإلىوو ""كجو قراءة:  . ك(4)"كغيًره ا لىكي غير صفة إللو عمى المفظ بالجر: أنو جعؿ  "غٍيرًهً مى

في الكجكد أك العالـ كنحك  و غير مستقر كأضمر الخبر، ما لكـمستقران أك جعم كجعؿ لكـ
لتصغير شأف تمؾ اآللية األخرل التي تعبد في العالـ   -كاهلل أعمـ -يو حذؼ الخبر كف (5)"ذلؾ

مف دكف  اهلل أك الكجكد، كلمداللة عمى أىمية ىذا اإللو مف ناحية أخرل  فيك المدبر القائـ 
بشئكف الخمؽ، قاؿ تعالى: ىؿ ينفعكنكـ أك يضركف، كقكلو: ىؿ لكـ مستقر أك غير مستقر 

 از حذؼ الجر.لمداللة عمى جك 

ٍيريهي  " كحجة  مف قرأ رفعان:  ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى مىا ًمٍف ًإلىوو ًإال اهلل قكلو:  مىا لىكي كى
بدؿ ( 6)

كذلؾ  قكلو غيري اهلل يككف بدالن مف قكلو: مف إلو، كغيره يككف بمنزلة  "مىا ًمٍف ًإلىوو "مف قكلو: 
و كغيره لكجكد اتصاؿ تاـ بيف الجممتيف كقد كصؿ بيف جممة مف إل . (7)" إال الذم بعداالسـ 

 كاك ألشكؿ المعنى كخالؼ المقصكد.كلك كيجدت ال
 خبلؿ عندما تقدـ مف ،كالباقكف جعمكه إسنادان؛ ألف المنفي كىك األكلىيقكؿ:" 
مىا ًمٍف ًإلىو مف قكلو:االستشياد عميو  كى

 

 "(8) (9). 
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كا سىبىقيكاكىالى يىٍحسىبىفَّ الَّ " اختمفكا في قكلو تعالى:  .17 ًذيفى كىفىري
ك  "كىالى يىٍحسىبىفَّ  :"فقد ركيت (1)

كا سىبىقيكا: قاؿ أبك عمي مف قرأ" ،(2) "ٍحسىبىفَّ تى كىالى " بالتاء، كالذيف كفركا  كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري
 "بيىٍحسى  :". ك ذلؾ ألف(3)"المفعكؿ األكؿ كسبقكا المفعكؿ الثاني، كمكضعو نصب ككجيو بيف

 فعبلن ينصب مفعكليف.

"بالياء، فبل يخمك القكؿ فيو مف أف أسند "  "يىٍحسىبىفَّ  :"" كمف قرأ إلى الذيف  يىٍحسىبفَّ
كفركا، فجعؿ الذيف كفركا فاعؿ فإف جعؿ الذيف كفركا رفعان إلسناد الفعؿ إلييـ، لـ يحسف، ألنو 

 يحممو عمى أحد ثبلثة أشياء: " كالمفعكليف فبل يحممو عمى ىذا كلكففَّ بى سى حٍ يى ييٍعًمٍؿ " 
بأنو كال يحسبف النبي الذيف كفركا كىك   -صمى اهلل عميو كسمـ -إما أف تجعؿ فاعمو النبي  . أ

 صمى اهلل عميو كسمـ. -كىك إسناد األمر لمنبي الكريـ "(5( )4)قكؿ أبي الحسف
يـ سبقكا أك كيجكز أف يككف أضمر المفعكؿ األكؿ، التقدير كال يحسبف الذيف كفركا أنفس"ب. 

 ، كفيو إيجاز بالحذؼ في إياىـ العائد عمى الكافريف. (6)"إياىـ سبقكا
"كيجكز أف تقدره أيضان عمى حذؼ "أف" كأنو: كال يحسبف الذيف كفركا أف سبقكا فحذفت  ج.

كنّْي أىٍعبيدي في قكلو  "أف" كما حذفتيا في تأكيؿ سيبكبو قيٍؿ أىفىغىٍيرى المًَّو تىٍأميري
أفغير  :كأنو (7)

، كالتقدير بكجكد "أف" التي قدرت بدخكليا عمى الفعؿ سبقكا كالمعنى: ال (8) "عبادة اهلل تأمركني
الذيف كفركا؛ بكجكد  أك ال تحسب يا محمد سبؽى  -" فَّ بتقدير "أى  –يحسب الكافركف إياىـ سبقيـ 

 إيجاز بالحذؼ.
 
 

                                                           
 .59األنفاؿ  سكرة (1)
 .155 -4/154 الحجة لمفارسي (2)
 .155 -154/ 4السابؽ  (3)
 ييقصد بو أبك الحسف األخفش. (4)
 .4/155الحجة لمفارسي  (5)
 .155السابؽ  (6)
 .64سكرة  الزمر  (7)
 .156 -4/155الحجة لمفارسي  (8)
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ا ميكسىى قىاؿى  أىٍلقىٍكا فىمىمَّا "اختمفكا في مد األلؼ كترؾ المد مف قكلو سبحانو كتعالى:  .18  مى
اٍلميٍفًسًديفى  عىمىؿى  ييٍصًمحي  الى  المَّوى  ًإفَّ  سىييٍبًطميوي  المَّوى  ًإفَّ  السٍّْحري  ًبوً  ًجٍئتيـٍ 

ككميـ قرأىا بغير مد،  (1) 
 .(2)عمى لفظ الخبر"

أىٍنتى أى " أما كجو االستفياـ مع عمـ مكسى أنو سحر فإنو عمى كجو التقرير كما قاؿ: 
قيٍمتى ًلمنَّاسً 

قىاليكا أىأىٍنتى فىعىٍمتى ىىذىا :، كفيو يحمؿ المفظ عمى االستفياـ التقريرم كقكلو تعالى(3)
ـي  ًبآًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىي

(4). 

" كمف قاؿ: ما جئتـ بو السحر، كانت ما في قكلو ما جئتـ مكصكالن كجئتـ  بو الصمة 
كؿ السحر كما يقكم ىذا ؿ،  كخبر المبتدأ الذم ىك المكصكالياء المجركر عائدة عمى المكصك 

ـٍ ًبًو السٍّْحري زعمكا أنو في حرؼ عبد اهلل : الكجو ما  ، كاختمفت القراء في قراءة (5) "مىا ًجٍئتي
ـٍ ًبًو السٍّْحر :"فقرأتو عامة قراء الحجاز كالعراؽ: ذلؾ عمى كجو الخبر مف مكسى  مىا ًجٍئتي

. كأف معنى الكبلـ عمى تأكيميـ: قاؿ مكسى:عف الذم جاءت بو س  حرة فرعكف، أنو سحره

ا  لبصرييف:كبعض المدنييف ا (6)الذم جئتـ بو أٌييا السحرة، ىك السحر، كقرأ ذلؾ مجاىد  مى
ـٍ ًبًو آلسٍّْحري  عمى كجو االستفياـ مف مكسى إلى السحرة عما جاؤكا بو، أسحر ىك أـ  ًجٍئتي

 . (7)غيره؟"

لىقىدٍ  : في قكلو تعالى اختمفكا" .17 ٍمنىا كى ا أىٍرسى ـٍ  ًإنّْي قىٍكًموً  ًإلىى نيكحن فقرئت:  (8) ميًبيفه  نىًذيره  لىكي
"كجو مف فتح أنيـ يحممكنيا عمى مف أرسمنا أم أرسمنا بأني لكـ  نذير، كفيو  ،(9) ""ًإنّْي كىأىنّْيٍ 

إني أنو حممو عمى  إيجاز بحذؼ حرؼ الجر كذلؾ جريان عمى الكصؿ كمف قرأ عمى الكسر

                                                           
 .81يكنس  سكرة (1)
 .290 -4/289الحجة لمفارسي  (2)
 .116لمائدة ا سكرة (3)
 .62األنبياء  سكرة (4)
 .4/292لحجة لمفارسي ا (5)
: تابعي، مفسر مف أىؿ مكة. قاؿ الذىبي: شيخ  (6) مجاىد بف جبر، أبك الحجاج المكٌي، مكلى بني مخزـك

القراء كالمفسريف. أخذ التفسير عف ابف عباس، قرأه عميو ثبلث مرات، يقؼ عند كؿ آية يسألو: فيـ نزلت 
كاف ال يسمع بأعجكبة؛ أما كتابو في " التفسير" فيتقيو ككيؼ كانت؟ كتنقؿ في األسفار، كاستقر في الككفة. ك 

 .5/278المفسركف كيقاؿ: أنو مات كىك ساجد، تكفي سنة أربع ك مائة لميجرة، انظر األعبلـ: 
 .160/ 15تفسير الطبرم  (7)
 .25ىكد  سكرة (8)
 .4/315الحجة لمفارسي  (9)
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كفيو إيجاز بحذؼ عبارة قاؿ كالجممة  (1)"القكؿ المضمر ألنو مما قد أضمر كثيران في القرآف
فقرأ "، ًإنَّي"اء في قراءة قكلو: القرَّ  ؼكاختم "قدك القكؿ. بعده إني لكـ في محؿ نصب مقكؿ 

كاف في "اإلرساؿ"  ذلؾ عامة قراء الككفة كبعض المدنييف بكسر "إٌف" عمى كجو االبتداء إذ
" عمى إعماؿ أفَّ اء أىؿ المدينة كالككفة كالبصرة بفتح "كقرأ ذلؾ بعض قرَّ ، معنى "القكؿ"

ا إلى قكمو بأني لكـ نذير مبيف  .(2)"اإلرساؿ فييا، كأف معنى الكبلـ عندىـ: لقد أرسمنا نكحن

يىمٍ اختمفكا في قكلو تعالى: .18 اًفظيكفى أىٍرًسٍموي مىعىنىا غىدنا يىٍرتىٍع كى نَّا لىوي لىحى ٍرتىٍع نى قرئت:  (3) عىٍب كىاً 
يىٍمعىبٍ  يىٍمعىبٍ ك، كى  .(4)" يٍَّرتىٍع كى

يىٍمعىبٍ نى " قراءةيقكؿ :"  كالقياء عمى الماؿ لما ألنو جعؿ االرتعاء  ؛بالياء أحسف "ٍرتىٍع كى
ذـ  الصغر كأسند المعب إلى يكسؼ لصغره، كال لكـ عمى الصغير في المعب كال بمغ كجاكز

اًفظيكفٍ كى كالدليؿ عمى صغر يكسؼ قكلو:  ًإنَّا لىوي لىحى
 ،(6)"، كلك كاف كبيران لـ يحتج لحفظيـ(5)

إبميـ كما قاؿ أبك عبيدة؛ ككجو  "نىٍرتىعٍ "كى  "تىٍرتىعٍ "كىك عمى سبيؿ اإلسناد "كقد يستقيـ أف يقاؿ: 
إبمنا ثـ  "تىٍرتىعٍ " :ذلؾ كاف األصؿ ترتع إبمنا ثـ حذؼ المضاؼ ككجو ذلؾ أنو كاف األصؿ

كفيو إيجاز  ،(7)"، ككذلؾ تىٍرتىًعٍي إبمنا"نىٍرتىعي "حذؼ المضاؼ كأسند الفعؿ لممتكمميف، فصار 
سناد الفعؿ إلخكة يكسؼ  نىٍمعىبٍ  عميو السبلـ. ك"أما قراءة  -بالحذؼ كا  فيككف نىٍرتىعي  نىٍرتىٍع كى

" كفيو إيجاز بالحذؼ مثؿ  (8)يو كتناؿ معنا عمى تىٍرتىعي إبمنا أك عمى أننا نناؿ مما نحتاج إل
 السابؽ.

، فحكى أف أبا عمرك مثؿ كيؼ يقكلكف نمعب كىـ أنبياء؟ فقاؿ: لـ  "كقكلو: فأما نىٍمعىبي
"فىيىالَّ ًبٍكرىان : (9)أنو قاؿ لجابر -صمى اهلل عميو كسمـ -يكمئذ أنبياء، كقد ركم عف النبي  يككنكا

                                                           
 .4/315 الحجة لمفارسي (1)
 .15/293تفسير الطبرم  (2)
 .12يكسؼ  سكرة (3)
 .403-4/402الحجة لمفارسي  (4)
 .12يكسؼ  سكرة (5)
 .4/403الحجة لمفارسي  (6)
 .4/405السابؽ  (7)
 .4/405السابؽ  (8)
جابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ الخزرجي، صحابي مف المكثريف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، غزا  (9)

 .2/104، تكفي عاـ: سبعة كثمانيف لميجرة، األعبلـ تسع عشرة عزكة، ركل لو البخارم كمسمـ
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ًعبيؾٍ  تيالى ًعبييىا كى تىعىم ؿو لما كأنو يتشاغؿ بمباح ، فيذا(1)"تيالى يتقكل بو عمؿي  كتنفيس مف الجد كى
كناية ىنا عف التخفيؼ مف أعباء النفس كما بيا مف  "بٍ عى مٍ نى " ، ك(2)"النظر في العمـ كالعبادة
كيمعب خمس قراءات: القراءة األكلى: قرأ ابف كثير:  "عٍ تى رٍ يى ":" في (3)سآمة كممؿ. يقكؿ الرازم

االرتعاء افتعاؿ مف رعيت، يقاؿ:  ء، كيمعب بالياء كمف االرتعا "عٍ تً رٍ نى "ف، كبكسر عيف بالنك 
رعت الماشية الكؤل ترعاه رعيا إذا أكمتو، كقكلو: نرتع االرتعاء لئلبؿ كالمكاشي، كقد أضافكه 

ألف المعنى نرتع إبمنا، ثـ نسبكه إلى أنفسيـ ألنيـ ىـ السبب في ذلؾ الرعي،  ؛إلى أنفسيـ
الحاصؿ أنيـ أضافكا االرتعاء كالقياـ بحفظ الماؿ إلى أنفسيـ ألنيـ بالغكف كاممكف كأضافكا ك 

 المعب إلى يكسؼ لصغره.
أضاؼ االرتعاء إلى يكسؼ  "عٍ تً رٍ يى "القراءة الثانية: قرأ نافع: كبلىما بالياء ككسر العيف مف 

 فعؿ الصبياف.بمعنى أنو يباشر رعي اإلبؿ ليتدرب بذلؾ فمرة يرتع كمرة يمعب ك
 . قاؿ ابف"بٍ عى مٍ نى "بالنكف كجـز العيف كمثمو  "عٍ تى رٍ نى "القراءة الثالثة: قرأ أبك عمرك كابف عامر 

: الرتع األكؿ بشره، كقيؿ: إنو الخصب، كقيؿ: المراد مف المعب اإلقداـ عمى (4)األعرابي
يؼ يقكلكف نمعب المباحات كىذا يكصؼ بو اإلنساف، كأما نمعب فركم أنو قيؿ ألبي عمرك: ك

كىـ أنبياء؟ فقاؿ لـ يككنكا يكمئذ أنبياء، كأيضا جاز أف يككف المراد مف المعب اإلقداـ عمى 

                                                           
ىػ(، تح: محمد زىير 256صحيح اإلماـ البخارم لئلماـ محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ) (1)

بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، القاىرة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، 
 .5/96، 4052يث رقـ ىػػ، حد1422، 1ط
 .4/406الحجة لمفارسي  (2)
الرازم: محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم، أبك عبد اهلل، فخر الديف الرازٌم: اإلماـ  (3)

المفسر. أكحد زمانو في المعقكؿ كالمنقكؿ كعمـك األكائؿ. كىك قرشي النسب، أصمو مف طبرستاف، كمكلده في 
لييا نسبتو ، كيقاؿ لو )ابف خطيب الرٌم( رحؿ إلى خكارـز كما كراء النير كخراساف، كتكفي في ىراة. الرم كا 

أقبؿ الناس عمى كتبو في حياتو يتدارسكنيا. ككاف يحسف الفارسية. مف تصانيفو )مفاتيح الغيب( ثماني 
ك )معالـ أصكؿ مجمدات في تفسير القرآف الكريـ، ك )لكامع البينات في شرح أسماء اهلل تعالى كالصفات( 

الديف( ك )محصؿ أفكار المتقدميف كالمتأخريف مف العمماء كالحكماء كالمتكمميف، تكفي سنة: ست ك ستمائة ، 
 .6/313انظر: األعبلـ 

ابف األعرابي: بك عبد اهلل محمد بف زياد، المعركؼ بابف األعرابي الككفي صاحب المغة؛ كىك مف مكالي  (4)
س بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، رضي اهلل عنو، لو بني ىاشـ، فإنو مكلى العبا

خ( في األدب ك )تفسير  -خ( ك )تاريخ القبائؿ( ك )النكادر  -تصانيؼ كثيرة، منيا )أسماء الخيؿ كفرسانيا 
 -الفاضؿ ط( رسالة، ك ) -ط( ك )معاني الشعر( ك )األنكاء( رسالة، ك )البئر  -األمثاؿ( ك )شعر األخطؿ 
خ(، تكفي  سنة إحدل كثبلثيف كمائتيف بسر مف رأل، كقيؿ سنة ثبلثيف  -خ( أدب، ك )أبيات المعاني 

 .6/131، ك األعبلـ 4/306كمائتيف. انظر: كفيات األعياف: 
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أنو قاؿ لجابر:  -النبي صمى اهلل عميو كسمـ -ركم عف  المباحات ألجؿ انشراح الصدر كما
ًعبيؾٍ " تيالى ًعبييىا كى باؽ، كالغرض منو تعمـ المحاربة كأيضان كاف لعبيـ االست، (1)"فىيىالَّ ًبٍكرىان تيالى

نما سمكه لعبا ألنو في صكرتو.  كالمقاتمة مع الكفار، كالدليؿ عميو قكليـ: إنا ذىبنا نستبؽ كا 

القراءة الرابعة: قرأ أىؿ الككفة: كمييما بالياء كسككف العيف، كمعناه إسناد الرتع كالمعب إلى 
 عميو السبلـ. -يكسؼ 

كنمعب بالنكف كىذا بعيد، ألنيـ إنما سألكا إرساؿ يكسؼ معيـ  ،القراءة الخامسة: يرتع بالياء
 .(2)"ليفرح ىك بالمعب ال ليفرحكا بالمعب، كاهلل أعمـ

نَّاته ًمٍف اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو عز كجؿ: ."19 جى اًكرىاته كى ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى كى
ٍيري  نىًخيؿه ًصٍنكىافه كىغى ٍرعه كى زى مىى بىٍعضو ًفي  أىٍعنىابو كى يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ ًصٍنكىافو ييٍسقىى ًبمىاءو كىاًحدو كى

يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفاأٍليكيًؿ ًإفَّ ًفي ذىلً  مىى ، كفي الياء كالنكف بقكلو: (3) ؾى آلى يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ كى
بىٍعضو 

سقى ىذه األشياء بماء "مف قاؿ تسقى بماء كاحد أراد: ت ، ك" ييٍسقىى" كذلؾ في "(5)(4)
ف حممتو  عمى الجنات كاحد كال يككف التذكير ألنؾ إف حممتو عمى الزرع كحده تركت غيره، كا 

، كفيو إيجاز بالقصر كأف تمؾ الجنات كالزركع (6)"مع حممو عمى الزرع فقد ذكر المؤنث
 مقتصرة بالرم كالسقيا مف ماء كاحد.  

نفضؿ بعضيا عمى بعض، فكما حمؿ ىذه يقكؿ أبك عمي: كيقكم التأنيث قكلو: ك " 
كذلؾ "كمف قاؿ: يسقى كاف التقدير يسقى ما  ،(7)"عمى التأنيث كذلؾ يحمؿ عمى تيسقى

 بالحذؼ مف تمؾ األمكر المفصمة مف جنات كزركع. ، كفيو إيجاز(8)"قصصناه كما ذكرناه

بَّؾى  اختمفكا في فتح الفاء كضميا مف قكلو عز كجؿ: .20 ا ثيَـّ ًإفَّ رى كا ًمٍف بىٍعًد مى ري ًلمًَّذيفى ىىاجى
بَّؾى ًمٍف بىٍعًدىىا لىغىفيكره رىًحيـه  كا ًإفَّ رى بىري صى اىىديكا كى فىتىنيكا"قرئت:  (9) فيًتنيكا ثيَـّ جى  .(10)"فيًتنيكا كى

                                                           
 سبؽ تخريجو. (1)
 .18/426 ،مفاتيح الغيب لمرازم (2)
 .4الرعد  سكرة (3)
 .4الرعد سكرة (4)
 .10 -9/ 5الحجة لمفارسي  (5)
 .5/10 السابؽ (6)
 .5/10السابؽ  (7)
 .5/10السابؽ  (8)
 .110سكرة  النحؿ  (9)
 .5/79الحجة لمفارسي  (10)
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 (2)كعمار (1)أفَّ اآلية في المستضعفيف المقيميف في مكة، كىـ صييب فيتنكا"حجة مف قاؿ: 
سناد (4)ا كحممكا..... كمنيـ مف أعطي لمتقية"فتنك  (3)كببلؿ يجاز بالحذؼ كا  ، كفيو إضمار كا 

ًمٍف بىٍعًد أمر الفتنة لطكاغيت قريش كسفيائيا الذيف نالكا مف الصحابة الكراـ،  كفيو أيضان " 
عذبكا كتمفظكا بالكفر كفي قراءة بالبناء لمفاعؿ أم كفركا أك فتنكا الناس عف  مىا فيًتنيكا
فيككف عمى أنو فتف نفسو ككأف المعنى مف بعد ما فتف  فىتىنيكاكالقراءة الثانية:  (5)"فاإليما

ظيار ما أظير  بعضيـ نفسيـ بإظيار ما أظير لمتقية ككأنو يحكي الحاؿ التي كانكا عمييا كا 
لمتقية، كفيو مشاكمة تحقيقية التي أظيرت مف كؿ كاحد منيـ شخصان آخر، قد رخص اهلل 

خفاء اإليماف، كذلؾ لتبلفي العذاب الكاقع عميو مف قبؿ تعالى لو أم ظيار الكفر كا  ر خداعيـ كا 
 المشركيف كسفيائيـ.

ؽَّ أىقيكؿٍ "اختمفكا في قكلو عز كجؿ: .21 ؽَّ كىالحى " كقرئت فالحؽُّ كالحؽَّ ، قرئت " (6)قىاؿى فىاٍلحى
 .(7)"ؽَّ كالحؽَّ الحى "فى 

 ؽُّ حً يي كى   لؾ الفعؿ ىك ما ظير في قكلو:"قاؿ أبك عمي: يدؿ انتصاب الحؽ عميو، كذ
ييٍبًطؿى البىاًطؿى  ، كقكلو:(8)وً اتً مى مً كى ؽَّ بً الحى  اهللي  ًلييًحؽَّ الىحؽَّ كى

، كفيو إيجاز بالحذؼ "(10) (9)
 لحذؼ ذلؾ الفعؿ المضمر يحؽ أك أحؽ فيك مف باب حذؼ الفعؿ.

                                                           
صييب بف سناف أحد السابقيف لئلسبلـ، شيد بدران ركل العديد ـ األحاديث، تكفي سنة: ثماف كثبلثيف مف  (1)

 .2/264اليجرة. انظر األعبلـ: 
ي، أبك اليقظاف، مف الكالة كذكم الرأم أحد السابقيف لئلسبلـ، ىاجر لممدينة كشيد عمار بف ياسر الكنان (2)

بدران كأحدان كالخندؽ، كأكؿ مف بنى مسجدان في اإلسبلـ، تكفي سنة سبع كثبلثيف مف اليجرة، انظر األعبلـ: 
5/36. 
مى بيت مالو كأحد السابقيف كخازنو ع –صمى اهلل عميو كسمـ  –ببلؿ بف رباح أبك عبد اهلل، مؤذف الرسكؿ  (3)

ركل البخارم كمسمـ، تكفى سنة عشريف  -لئلسبلـ شيد المشاىد كميا مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 .2/73لميجرة، انظر: األعبلـ 

 .5/79الحجة لمفارسي  (4)
ي بكر ىػ( كجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أب864تفسير الجبلليف لجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )ت  (5)

 .1/361، 1ىػ(، دار الحديث ،القاىرة، ط911السيكطي )ت 
 .84سكرة ص  (6)
 .6/87الحجة لمفارسي  (7)
 .82يكنس  سكرة (8)
 .8األنفاؿ سكرة  (9)
 .6/87الحجة لمفارسي  (10)
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محتمبلن لكجييف أحدىما: أف يككف خبر  كاف الحؽ ؽَّ أىقيكؿي الحى ؽَّ كى الحى " كمف رفع فقاؿ: 
ـٍ الحىؽ المبتدأ محذكؼ تقريره أنا الحؽ كيدؿ عمى ذلؾ قكلو:  ىي ثيَـّ ريدُّكا ًإلىى اهلًل مىٍكالى

(1) ،
، يككف خبران في قكلو أنا الحؽ   يجكز أف بالحؽ كذلؾ -حانو كتعالىسب -فكما جاز كصفو 

 بره محذكؼ كتقديره الخبر مني فكأنو قاؿ: الحؽ  كالكجو اآلخر أف يككف اآلخر الحؽ مبتدأ خ
بّْؾى فىالى تىكيكنىفَّ ًمفى اٍلميٍمتىًريفى قاؿ:  مني، كما ؽُّ ًمٍف رى ، كفيو إيجاز بالحذؼ لمخبر (2( )3) اٍلحى

كيجكز أف يككف جريانو عمى  ،أك المبتدأ، كألف الحؽ أيضان ىك أحد أسماء اهلل الحسنى بذاتو
 جاز حذؼ االسـ.أنو صفة مف باب إي

ًؿ عمى أنَّو  كؿي قي أى  ؽَّ الحى كى  ؽُّ الحى فى اهلل عزَّ كجؿَّ  قاؿ أم قىاؿى كفيو أيضان ":  برفع األكَّ
مبتدأه محذكؼي الخبًر، أك خبره محذكؼي المبتدًأ كنصًب الثَّاني عمى أنَّو مفعكؿه لما بعدىهي قيدٍّـ 

 .(4)عميو لمقصًر أم ال أقكؿي إالَّ الحؽَّ"

ـٍ  "اختمفكا في:. 22 طىايىاكي ـٍ خى نىٍغًفٍر لىكي
ـٍ  (5) طىايىاكي ـٍ  خى في النكف كالتاء كالياء . فقرئت يىٍغًفٍر لىكي
ـٍ كقرئت طىايىاكي ـٍ خى ـٍ : بالنكف كقرئت ييٍغًفٍر لىكي طىايىاكي ـٍ خى  . "(6)تيٍغفىري لىكي

ما قبمو أال ترل قبمو: قاؿ أبك عمي: حجة مف قاؿ " تغفر لكـ بالنكف أنو إشكاؿ ب         
 ميكا ىىًذًه ٍذ قيٍمنىا اٍدخي كىاً 

 .(8): قمنا ادخمكا يغفر"فكأنو قاؿ (7)

سكاف الغيف يعمـ مف ىذا أنو مف قبؿ  -لممجيكؿ بضـ الياء كعند نسب الفعؿ          كا 
، حذؼتيكيؿ شأف الذنكب كجرميا، كاف اهلل تعالى فقط ىك مف يغفرىا كىذا أيضان فيو إيجاز 

 بياف معنى غفراف الذنكب، كبشاعة المعصية.ل

 

 

                                                           
 .62األنعاـ  سكرة (1)
 .147سكرة البقرة  (2)
 .88/ 6الحجة لمفارسي  (3)
 .7/238تفسير أبي السعكد،  (4)
 .58سكرة البقرة  (5)
 .2/85الحجة لمفارسي  (6)
 .58سكرة البقرة  (7)
 .2/85الحجة لمفارسي  (8)
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 .(1)":" كىك ما ليس بحذؼرً صى إيجاز القً 

ا كى " كاختمفكا في قكلو عز كجؿ :  .1 كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي تىاعكىالًَّذيفى ييتىكى ـٍ مى  ان ًصيَّةن أًلىٍزكىاًجًي
رىٍجفى فىالى  ٍيرى ًإٍخرىاجو فىًإٍف خى ٍكًؿ غى كؼو  ًإلىى اٍلحى ـٍ ًفي مىا فىعىٍمفى ًفي أىٍنفيًسًيفَّ ًمٍف مىٍعري مىٍيكي نىاحى عى جي

ًكيـه  ًزيزه حى ًصيىةى كى  ًكًصيىةه  ":في رفع الياء كنصبيا (2) كىالمَّوي عى حجة  قاؿ أبك عمي ك". كى
ًصيىةه أًلىٍزكىاًجًيـٍ : مف قرأ ة فرفع أنو يجكز أف يرتفع مف كجييف أحدىما: أف يجعؿ الكصي كى

ـه مبتدأ كالظرؼ خبره، كحسف االبتداء بالنكرة ألنو مكضع تحضيض كما حسف أف يرتفع"  سىالى
ـٍ  مىٍيكي  .(3)" عى

فإف االبتداء بالنكرة أمر مرغكب فيو " كأف يككف فيو معنى التعجب ، كما: أحسف  
مىى ًإٍؿ يىاًسٍيفٍ  :زيدان أك تككف دعاءن، نحك ـه عى ٍيؿه ًلٍمميطىفّْ ك  (4)سىالى ًفيفٍ كى

فحسف ، "(6) (5)
 االبتداء بالكصية؛ ألنيا نكرة في معنى التحضيض.

صفة كتقدير الخبر  أًلىٍزكىاًجًيـٍ لو خبران فيككف قكلو:  ضمرى تي  " يقكؿ أبك عمي: كاآلخر: أفٍ 
ظيار المبتدأفالكجو اآلخر إ ،(7)"المضمر: فعمييـ كصية مف أزكاجيـ ليدلؿ  ضمار الخبر كا 

 ية كالحض عمييا.عمى أىمية الكص
" كمف قرأ كصيةن حممو عمى الفعؿ ليكصكا كصيةن كيككف قكلو: ألزكاجيـ كصفان كما 

بقاء عمى المفعكؿ حذؼ الفعؿ كالفاعؿ كاإل :فالتقدير ،(8)"كاف في قكؿ مف أضمر الخبر كذلؾ
ية لمف قرأ كىك الميٍسنىٍد المكصى بو بالفعؿ، كىك مف باب العناية كاالىتماـ، كىذه الكجية الببلغ

 بالنصب.

 

 
 

                                                           
 .212الببلغة الصافية، لمتفتزاني،  (1)
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 .2/343 السابؽ (8)
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ِانفصمِوانىصم:
 اصطالحان: 

عمـ أف العمـ بما ينبغي أف يصنع في الجمؿ مف أ قاؿ شيخ الببلغة عبد القاىر:"
عطؼ بعضيا عمى بعض، أك ترؾ العطؼ فييا كالمجيء بيا منثكرة، تستأنؼ كاحدة منيا بعد 

الاألعراب الخمص، ك  أخرل مف أسرار الببلغة، كمما ال يتأتى لتماـ الصكاب فيو إال قكـ  ا 
مف المعرفة في ذكؽ الكبلـ ىـ بيا أفراد. كقد بمغ مف قكة األمر  طبعكا عمى الببلغة، كأكتكا فنان 

في ذلؾ أنيـ جعمكه حدا لمببلغة، فقد جاء عف بعضيـ أنو سئؿ عنيا فقاؿ: "معرفة الفصؿ مف 
ة فيو أحد، إال كمؿ لسائر الكصؿ"، ذاؾ لغمكضو كدقة مسمكو، كأنو ال يكمؿ إلحراز الفضيم

 .(1)"معاني الببلغة
ىك "عطؼ جممة عمى جممة بالكاك، كالفصؿ ترؾ ىذا العطؼ، فبل يدخؿ في ك 

الكصؼ عطؼ مفرد عمى مفرد، كما ال يدخؿ فيو عطؼ جممة عمى جممة بغير الكاك مف 
 .(2)حركؼ العطؼ األخرل كالفاء كثـ كحتى كلكف كال كأما كأـ كأك أم"

ِمىاضعِانىصم:أوالً:ِمهِ
مِّى: مف قكلو عز كجؿ ،ىااختمفكا في فتح الخاء ككسر " .1 ـى ميصى  (3) كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي

 .(4")كااتًخذي " كى "  كاذي اتَّخى قرئت: " 
" أنو معطكؼ عمى ما أضيؼ كاذي خى اتَّ كى " قاؿ أبك عمي : كجو قراءة مف قراءة مف قرأ " 

ًيٍدنىا " كمما يؤكد الفتح في الخاء أف الذم بعده خبر، كىك قكلو:كاذي خى تَّ ا ذٍ ا ً كى " إليو ، إذ إنو عى
ٍسمىاًعيؿى  ـى كىاً   ." (5) (6)ًإلىى ًإٍبرىاًىي

ثىابىةن  :كاتخذكا" معطكفة عمى جممةجممة "كالمقصكد بذلؾ أف  عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى كىاً 
ًلمنَّاًس كىأىٍمننا

اتفقتا في ذلؾ كىذه كجية ببلغية تقع ضمف  كقد اف،الجممتيف خبريت ألف ؛(7)
 الكصؿ بيف الجممتيف بحرؼ العطؼ الكاك.

 
 

                                                           
 .222دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني،  (1)
  .253الببلغة االصطبلحية  (2)
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ييعىذّْبي مىٍف يىشىاءي اختمفكا في قكلو: " .2 فىيىٍغًفري ًلمىٍف يىشىاءي كى
" كقرئت " يىٍغًفري قرئت بالضـ"  ،(1)

مو، كلـ يقطعو عنو أما مف قرأ بالنصب" يقكؿ: كجو قكؿ مف يمـز أنو أتبعو ما قب ،(2)"فىيىٍغًفرٍ 
ـٍ ًبًو المَّوي كما أنو يكجد بيف جممتي، (3)كىذا أشبو عميو كبلميـ" اًسٍبكي فىيىٍغًفري ًلمىٍف  كجممة ييحى
ييعىذّْبي مىٍف يىشىاءي  ؛ ألف (4)"يسمى بكماؿ االتصاؿ" :تاـ كىك عند الببلغييف اتحاد يىشىاءي كى

األكلى ألف المحاسبة فييا تفصيؿ إما المغفرة الجممة الثانية مبينة كمشتممة عمى ما ذكر في 
ما العذاب  القتراؼ المعاصي كالذنكب كالحاصمة بأفعاؿ العباد. ؛كا 

كفى ًباٍلًقٍسطً  اختمفكا في قكلو تعالى: .3 يىٍقتيميكفى الًَّذيفى يىٍأميري كى
 :لؼ إال حمزة فإنو قرأأبغير  (5)

 بألؼ. "كفى مي اتً قى يي كى "
كفى ًباٍلًقٍسطً  :ف قرأبك عمي : حجة مأ"قاؿ       يىٍقتيميكفى الًَّذيفى يىٍأميري أنو معطكؼ عمى  كى

يىٍقتيميكفى النًَّبيّْيفى قكلو :  ألف اآلمريف بالقسط مف الناس قد كافقكا األنبياء في األمر بالقسط،  كى
 .(6)"تمكىـ كما قتمكا األنبياءقف ،، كمكضعيـمقاميـ ككبر عمييـ
يىٍقتيميكفى "مف جممة يقتمكف الذيف يأمركف بالقسط عمى  العطؼ كيرل الفارسي أفَّ   كى
، ألف الناس الصادقيف يأمركف بالمعركؼ كيرعكف العدؿ كينيكف عف المنكر قد تساككا "النًَّبيّْيفى 

، كىذا مف شأنو رفع تعالى، كتحمؿ أعباء تمؾ الدعكة -في كظيفة الدعكة الى اهلل  مع األنبياء
ـى كتأكيدان لقكلو تعالى:  ،بالقسط مف الناس مكانة كشأف الذيف يأمركف فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى

الً  دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاًء كىالصَّ ـٍ ًمفى النًَّبيّْيفى كىالصّْ مىٍيًي سيفى أيكلىًئؾى رىًفيقى المَّوي عى حى كىذا ما ،  (7) ان ًحيفى كى
ممة خبرية بجممة خبرية أخرل في يسميو الببلغيكف بالكصؿ مف خبلؿ حرؼ العطؼ " كربط ج

 .(8)"المفظ كالمعنى
كفى ًباٍلًقٍسًط " باأللؼ فيقكؿ:" كجية مف قرأ: ييقىاًتميكفى كأما قراءة "         ييقىاًتميكفى الًَّذيفى يىٍأميري كى

ًمفى النَّاسً 
كاف المعنى يقاتمكنيـ، أنيـ ال يكالكنيـ ليقؿ نيييـ إياىـ عف العدكاف عمييـ،  ،(9)

                                                           
 .284سكرة البقرة  (1)
 .2/463الحجة لمفارسي  (2)
 .2/464السابؽ  (3)
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 .69النساء سكرة  (7)
 ، بتصرؼ.126مف ببلغة القرآف  (8)
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فَّ لـ يقتمكىـ كما قتمكا األنبياء، كلكف في ككنكف مباينيف ليـ، مشاقيف ليـ، ألمرىـ بالقسط ، كا 
 .(1)"يقاتمكنيـ قتاؿ المبايف المشاؽ ليـ

نَّةو "اختمفكا في قكلو تعالى:  .4 جى ـٍ كى بّْكي ٍغًفرىةو ًمٍف رى سىارًعيكا ًإلىى مى كى
 .(3)"بإثبات الكاك أك حذفيا (2)

" فمف قرأ بالكاك فؤلنو عطؼ الجممة عمى الجممة، كالمعطكؼ عمييا قكلو قاؿ أبك عمي:      
كىأىًطيعيكا المَّوى كىالرَّسيكؿى تعالى: 

، كمف ترؾ الكاك فؤلف الجممة الثانية ممتبسة باألكلى (4)
 .(5) "مستغنية بالتباسيا ليا عف عطفيا بالكاك

، (5) "بالكاك عطؼ عمى ما تقدـك استئناؼ، ك أسارعكا بغير كاك  كيؤيد ذلؾ ما كرد: "  
كأطيعكا كسارعكا إنشائيتيف لفظان كمعنى، كفييا خركج الكبلـ باألمر بفعؿ  فكمتا الجممتيف:

ف المسارعة أالطاعات كالمسابقة عمييا، كمف قرأ بدكف "كاك" فيي عمى االستئناؼ ذلؾ 
طيعكا أالسابقة كىي: ك باألعماؿ الصالحة كالمكجبة لدخكؿ الجنة ىي أعماؿ قد شممتيا الجممة 

اهلل كأطيعكا الرسكؿ كىك عمى سبيؿ الكصؿ إذ إنو بيف الجممتيف كماؿ اتصاؿ، كيقكؿ ابف 
عاشكر:" تنزؿ جممة سارعكا.. منزلة البياف، أك بدؿ االشتماؿ، لجممة كأطيعكا اهلل كالرسكؿ ألف 

مر بالمسارعة إلى طاعة اهلل كالرسكؿ مسارعة إلى المغفرة كالجنة فمذلؾ فصمت. كلككف األ
المغفرة كالجنة يؤكؿ إلى األمر باألعماؿ الصالحة جاز عطؼ الجممة عمى الجممة األمر 
بالطاعة، فمذلؾ قرأ بقية العشرة كسارعكا. بالعطؼ كفي ىذه اآلية ما ينبئنا بأنو يجكز الفصؿ 

 .(7)كالكصؿ في بعض الجمؿ باعتباريف "
ـٍ  " لـ يختمفكا في النكف مف  قكلو تعالى: .5 فّْيًي اًت فىييكى اًلحى ًمميكا الصَّ كىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

ـٍ كىالمَّوي الى ييًحبُّ الظَّاًلًميفى  كرىىي أيجي
 ما ركاه حفص عف عاصـ فإنو ركل عنو بالياء " قاؿ إالَّ  (8)

كاأبك عمي: كجو مف قرأ بالنكف قكلو:  ـٍ عىذىا فىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري  :فقكلو (9)ان بنا شىًديدى فىأيعىذّْبييي
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  ٍفّْيًيـ ـٍ مثؿ: بالنكف في المعنى فىييكى ذىًلؾى نىٍتميكهي  :تعالى كمما يحسف ذلؾ قكلو فىأيعىذّْبييي
مىٍيؾى   ". (1) (2)عى
قد  "كامي عى فٍ ا يى مى كى عنيـ عمى سبيؿ الغيبة فإف آية " كألف السياؽ قد كرد شقيو لمحديث 

ى جممة يؤمنكف باهلل كاليكـ اآلخر ذلؾ ألف جممة يؤمنكف باهلل فصمت بحرؼ العطؼ "الكاك" عم
: كما يفعمكا مف خير فمف يكفركه ىي إنشائية لفظان اآلخر خبرية. لفظان كمعنى كجممة كاليكـ

لف يكفركا أك يضيعكا مف ذلؾ الخير شيئان ألف الياء ضمير يعكد عمى  :كمعنى كالتقدير
ذلؾ كجب الفصؿ بينيما لئبل يتكىـ خبلؼ المقصكد كلك لـ ل تاف؛الخير، إذف فقد تباينت الجمم

لممكصكؿ بمعنى الذم بؿ ىي، نفي، فيحدث إشكاالن بكجكد أفعاؿ  تا" ليسمى ألكىـ أف " يفصؿ
 الخير أك عدميا.

نىٍحفي أىٍغًنيىاءي " قرأ حمزة كحده:  .6 سىنىٍكتيبي مىا  لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره كى
ًريؽً  نىقيكؿي ذيكقيكا عىذىابى اٍلحى ؽ  كى ـي اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍيًر حى قىٍتمىيي قىاليكا كى

ـي بالياء، ك"  (3) " رفعان كيقكؿ" قىٍتمىيي
" قاؿ أبك عمي:  .(4)"بالنكف كقتميـ نصبان، كنقكؿ بالنكف سىنىٍكتيبي مىا قىاليكا بالياء كقرأ الباقكف:

لىقىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى فىًقيره  أف قبمو: "بي تي كٍ نى سى ف قرأ " كجو قراءة م
فالنكف  (5)

 .(6)"سىنيمىًقيٍ ىينا بعد االسـ المكضكع لمغيبة ثـ قاؿ: " 
سىنىٍكتيبي مىا كالكجية الببلغية ليذه القراءة مجيء حرؼ الكاك يتكسط بيف الجممتيف "         

ؽ  " ك" اليكاقى  ـي اأٍلىٍنًبيىاءى ًبغىٍيًر حى قىٍتمىيي كلك حذؼ حرؼ الكاك لكاف الفصؿ يكىـ خبلؼ المعنى  "كى
، فمنيـ سنكتب أقكاليـ إال أنيـ لـ ف سنكتب ما قالكا قتميـ األنبياءالمقصكد كيمتبس األمر كيكك 

 يقكلكا بقتؿ األنبياء بؿ قتمكا األنبياء بغير كجو حؽ فعبلن.

ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم  ا في رفع السيف كنصبيا مف قكلو تعالى: "اختمفك  .7 مىٍيكي ـى قىٍد أىٍنزىٍلنىا عى يىا بىًني آدى
كفى  ـٍ يىذَّكَّري ٍيره ذىًلؾى ًمٍف آيىاًت المًَّو لىعىمَّيي ًلبىاسي التٍَّقكىل ذىًلؾى خى ًريشنا كى ـٍ كى  :تئ، فقر (7) سىٍكآًتكي

ؿى "أما النصب فعمى أنو حمؿ عمى  ،(8)"التقكللباسى  :تئكقر  "لكى قٍ اسي التى بى لً " مف قكلو:  "أىٍنزى
 ٍيره ًلبىاسي التٍَّقكىل ذىًلؾى خى ًريشنا كى ـٍ كى ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم سىٍكآًتكي مىٍيكي ىنا كقكلو:  "انى لٍ زى نٍ أى " ، كقىٍد أىٍنزىٍلنىا عى
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 ًديدى ًفيًو بىٍأسه شىًديده  أىٍنزىٍلنىا اٍلحى

لً فإف جممة  (1)  ٍيره كى معطكفة بالكاك عمى  بىاسي التٍَّقكىل ذىًلؾى خى

ـٍ جممة  ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم سىٍكآًتكي مىٍيكي ف لفظان كمعنى كذلؾ مف االجممتيف خبريت ف، كأقىٍد أىٍنزىٍلنىا عى
ٍيره باب الحث عمى التقكل كأخذه بقكة، كمف رفع "فقاؿ:  ًلبىاسي التٍَّقكىل ذىًلؾى خى قطع المباس  كى

 .(2)"األكؿ كاستأنؼ بو فجعمو مبتدأعمى 
"كفي ذلؾ جعؿ الكاك لبلستئناؼ كليس لمعطؼ، كأف المباس المنزؿ مف السماء لمكاراة 

 الذم ىك خير. "لكى قٍ التى  لمباسً " السكءات، ىك مغاير 

قىٍد كأيضان قد جاء الكصؿ بالكاك لئبل يكىـ الفصؿي خبلؼ المراد، كذلؾ حيف القكؿ:
مى  ٍيره أىٍنزىٍلنىا عى ًلبىاسي التٍَّقكىل ذىًلؾى خى ًريشنا كى ـٍ كى ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم سىٍكآًتكي ، فأكرد الكصؿ لئبل يمتبس ٍيكي

 الريش كلباس التقكل كيظنو السامع شيئان كاحدان.
ا ًإلىى قىٍكًمًو فىقىاؿى يىا قىٍكـً اعٍ "اختمفكا في الرفع كالخفض في قكلو تعالى:  .8 ٍمنىا نيكحن بيديكا لىقىٍد أىٍرسى

ـٍ عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو  مىٍيكي اؼي عى ٍيريهي ًإنّْي أىخى ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى  .(4)"غيريه كغيرًهفقرئت:  (3) المَّوى مىا لىكي
ٍيريهي "ك"كجو قراءة:   ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى بالجر: أنو جعؿ غير صفة إللو عمى المفظ كجعؿ  "مىا لىكي

 (5)خبر، ما لكـ  في الكجكد أك العالـ كنحك ذلؾ"لكـ  مستقران أك جعمو غير مستقر كأضمر ال
لتصغير شأف تمؾ اآللية األخرل التي تعبد في العالـ مف دكف   -كاهلل أعمـ -كفيو حذؼ الخبر 

فيك المدبر القائـ بشئكف الخمؽ،  ى أىمية ىذا اإللو مف ناحية أخرلاهلل أك الكجكد، كلمداللة عم
ـٍ  ان امى قىاليكا نىٍعبيدي أىٍصنى قاؿ تعالى:  ـٍ ًإٍذ تىٍدعيكفى أىٍك يىٍنفىعيكنىكي اًكًفيفى قىاؿى ىىٍؿ يىٍسمىعيكنىكي فىنىظىؿُّ لىيىا عى
كفى  رُّ أىٍك يىضي

 ، كقكلو: ىؿ لكـ مستقر أك غير مستقر لمداللة عمى جكاز حذؼ الجر.(6)
ـٍ ًمٍف ًإلىوو غىٍيريه"كحجة مف قرأ رفعان:  مىا ًمٍف ًإلىوو  قكلو:  مىا لىكي ًإالَّ اهلل  كى

بدؿ مف  (7)
يككف بدالن مف قكلو: مف إلو، كغيره يككف بمنزلة  "ري اهللً يٍ غى " :كذلؾ  قكلو "وو لى إً  فٍ ا مً مى "قكلو: 

الذم بعد"  كقد كصؿ بيف جممة مف إلو كغيره لكجكد اتصاؿ تاـ بيف الجممتيف كلكال كجكد الكاك 
 .(8)"ألشكؿ المعنى كخالؼ المقصكد
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 ضع الفصؿ:ثانيان: مف مكا
انىوي بىٍؿ لىوي مىا ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كيؿّّ  "قرأ ابف عامر كحده :. 1 لىدنا سيٍبحى ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى كى

قاؿ أبك عمي: حذؼ الكاك في ذلؾ " .في كقالكا (2)"بغير كاك كقرأ الباقكف بكاك (1) لىوي قىاًنتيكفى 
لىدىان ة التي ىي: يجكز مف كجييف أحدىما: أف الجمم ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى مبلبسة لما قبميا  (3) كى

ـي ًممٍَّف مىنىعى مىسىاًجدى المًَّو أىٍف ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي مف قكلو:  مىٍف أىٍظمى كى
فجميع المتظاىريف عمى  (4)

رادتيـ غمبتيـ، مانعكف ليـ مف مكاضع  اإلسبلـ مف صنكؼ الكفار ألنيـ بقتاليـ المسمميف كا 
ذا كاف التأكيؿ عمى ىذا فالذيف قالكا:  لىدىان متعبداتيـ، كا  ذى المَّوي كى مف جممة ىؤالء اليف تقدـ  اتَّخى
 .(5)ذكرىـ فيستغنى عف الكاك اللتباس الجممة بما قبميا"

ىـ مف جممة مف  -تعالى اهلل عما يقكؿ قكالن كبيران  - مف يقكؿ باتخاذ اهلل كلدان  فَّ أم أى 
قكلو  -حسب –اجد اهلل كالساعي في خرابيا كتدميرىا ىك أحد الدعاة إلى اتخاذ اإللو منع مس

كلدان، فارتباط الجممتيف بعضيما ببعض أغنى عف الكاك كالقراءة بدكنيا " فيقكؿ أبك عمي: نحك 
ـٍ ًفييى قكلو:  ابي النَّاًر ىي كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا أيكلىًئؾى أىٍصحى كا كى اًلديكفى كىالًَّذيفى كىفىري ا خى

كلك كاف كىـ  (6)
. "كالكجو (7)"خالدكف لكاف حسنان، إال أف التباس إحداىما باآلخرة كارتباطيما أغنى عف الكاك

كىي مستأنفة منقطعة  "كاك"أم بدكف  (8)"اآلخر: أف تستأنؼ الجممة فبل تعطفيا عمى ما تقدـ
ـي ًممٍَّف جممة  إفَّ  إذ ،الكبلـ عف الجممة السابقة كىي مف الفصؿ لكماؿ االنقطاع مىٍف أىٍظمى كى

ذى المَّوي قد فصمت عف جممة:  ،ىي جممة إنشائية لفظان خبرية معنى مىنىعى مىسىاًجدى  قىاليكا اتَّخى كى
لىدىان   فالفصؿ ىك الكجية الببلغية لمف قرأ بالكاك. ،التي ىي خبرية لفظان كمعنى كى

يريد بو كجكد العطؼ  (9)"ما تقدـأف تستأنؼ الجممة فبل تعطفيا عمى "كعند قكلو: 
ـي ًممٍَّف مىنىعى مىسىاًجدى المَّوً  بحرؼ الكاك بيف جممتي: مىٍف أىٍظمى أنيا إنشائية لفظان خبرية معنى  كى
لىدىان قد عطفت عمى جممة:  ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى  التي ىي خبرية معنى، كبيذا يتضح المقاؿ أفَّ  كى
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 -الكلد –عي اتخاذ اهلل تعالى ، إذ يمكف لو أف يدَّ جد فيك ظالـيعمؿ عمى تخريب المسامف 
 حسب زعمو.

ٍمنىاؾى  : كعزَّ  " اختمفكا في ضـ التاء كرفع البلـ كفتحيا كجـز البلـ مف قكلو جؿَّ  .2 ًإنَّا أىٍرسى
ًحيـً  اًب اٍلجى نىًذيرنا كىالى تيٍسأىؿي عىٍف أىٍصحى ؽّْ بىًشيرنا كى كقرأ كال تسأٍؿ" " فقرأ نافع كحده" (1) ًباٍلحى

"الباقكف:   .(2) "كال تسأؿي

بالرفع أف الرفع يحتمؿ كجييف: أحدىما  كىالى تىٍسأىؿي كالحجة لمف قرأ: " :يقكؿ أبك عمي
نىًذٍيرىان أف يككف حاالن فيككف مثؿ ما عطؼ عميو مف قكلو:   . (3) (4)بىًشٍيران كى

ٍمنىاؾى  نت منذر ليـ ، فجممة:أنت بشير كنذير فبل تسأؿ عف ىدايتيـ إنما أأم إنما  ًإنَّا أىٍرسى
نىًذٍيرىان  ؽّْ بىًشٍيرىان كى إنشائية معنى كقد عطؼ عمييا جممة الحاؿ المستكف في  خبرية لفظان  ًبالحى

 كمعنى. التي ىي إنشائية لفظان  كىالى تىٍسأىؿي قكلو : 
جممتيف منقطعة عف كبل ال فَّ إً أم  (5)"عف األكؿ مستأنفان بو اف يككف منقطعن أ"كاآلخر 

كمعنى ، كىذا الفصؿ  نشائية لفظان إاألخرل ألف األكلى خبرية لفظاى انشائية معنى كالثانية 
 لو " فبيف الجممتيف تباينان  أك مؤكدو  فو غير مبيَّ  مغايران  بينيما ألف كؿ كاحدة منيما تعطي تفسيران 

 .(6)"كىك ما يسمى بكماؿ االنقطاع تامان 
ـى أف يككف" بالجـز أىؿٍ كىالى تىسٍ  كفي قراءة زى كَّزى أبك الحسف في قراءة مف جى األمر  كقد جى

: ال تسمني عف كذا، إذا أردت تعظيـ األمر فيو، فالمعنى أنيـ في عمى تعظيـ األمر كما تقكؿ
ف كاف المفظ لفظ األمر  –صمى اهلل عميو كسمـ  -. فإف كاف األمر لمنبي (7)"أمر عظيـ، كا 

كاأللـ الميٍشًقي فيك عمى النيي  ،في حالة شديدة مف العذاب القاسي عدـ سؤالو عنيـ ألنيـ
 الذم يفيد التشديد كالتيكيؿ لمعقاب.

، كرفع القراءتيف جميعان مف جيتيف، إحداىما  كلمزجاج تكجيو مشابو   :" كتقرأ كال تىٍسأؿي
ـ، كما قاؿ عزَّ كلست تسأؿ عف أصحاب الجحي :استئنافان، كأنَّو قيؿ كىالى تىٍسأىؿي  :أف يككف
: مىٍينىا اٍلًحسىابي  كجؿَّ غي كىعى مىٍيؾى اٍلبىالى فىًإنَّمىا عى

كيجكز أف يككف لو الرفع عمى الحاؿ، فيككف  ،(8)
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المعنى: أرسمناؾ غير سائؿ عف أصحاب الجحيـ، كيجكز أيضان "كال تىٍسأٍؿ عف أصحاب 
بو المغة: أف يككف اهلل أمره بترؾ الجحيـ "كقد قرئ بو فيككف جزمان ببل. كفيو قكالف عمى ما تكج

. (1)"المسألة، كيجكز أف يككف النيي لفظان، كيككف المعنى عمى تفخيـ ما أعد ليـ مف العقاب
: أم ال يصدر منؾ  كىالى تىٍسأىؿٍ ماـ الشككاني بقكلو:" كقرأ نافع:كيذىب الى ذلؾ اإل بالجـز

ـ عمى كفره كمعصيتو تعظيما السؤاؿ عف ىؤالء، أك ال يصدر منؾ السؤاؿ عمف مات مني
 فعمو. ، أم: أف ىذا أمر فظيع كخطب شنيع، يتعاظـ(2)"لحالو كتغميظان لشأنو

اؽى الياء كالتاء مف قكلو تعالى:  ي" اختمفكا ف .3 ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  ـٍ تىقيكليكفى ًإفَّ ًإٍبرىاًىي أى
ارىل يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاطى كىانيكا ىيكدنا أىٍك نىصى  .(4)"كفٍ كلي قي يى " :ك قرئت "كفٍ كلي قي تى فقرئت: "  (3) كى

ـي ًممٍَّف كىتىـى شىيىادىةن ، قد كاف الفصؿ بيف جممة: دكفي خضـ الخطاب لمييك  مىٍف أىٍظمى كى
مىا المَّوي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى  نشائية لفظان خبرية معنى، كفصؿ بيف إىي  (5) ًعٍندىهي ًمفى المًَّو كى

مىا المَّوي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفى خرل: الجممة اال كى
كىك ما  ،لكجكد تبايف تاـ بيف الجممتيف (6)
فَّ  ،يسمى بكماؿ االنقطاع إذ إنو ال تناسب بينيما عدـ غفمة اهلل لـ تنذرىـ بإطبلعو عمى  كا 

 يجعؿ "كاآلخر أف يستأنؼ الكبلـ كيقطعو مما قبمو، فبل، سالفة الذكر –ر أعماليـ السيئة سائ
 .(7)"الحرؼ العاطؼ لبلشتراؾ كلكف لعطؼ جممة عمى جممة

دىقىاًت فىًنًعمَّا "اختمفكا في الياء كالنكف كالرفع كالجـز مف قكلو: قاؿ الفارسي:  .4 ًإٍف تيٍبديكا الصَّ
ـٍ ًمٍف سى  ٍنكي ييكىفّْري عى ـٍ كى ٍيره لىكي تيٍؤتيكىىا اٍلفيقىرىاءى فىييكى خى ٍف تيٍخفيكىىا كى ـٍ كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى ًىيى كىاً  يّْئىاًتكي

ًبيره  خى
ييكىفّْري  ، كذلؾ في:"(9) (8) ـٍ : قاؿ أبك عمي:" مف قرأ ".كى ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى فرفع  كى

 كأنو رفعو مف كجييف: 
كفيو إيجاز ، (10)"أحدىما: أف يجعمو خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: كنحف نكفر عنكـ سيئاتكـ

 " ألف مف بيديو غفراف الذنكب، غني عف التعريؼ.في حٍ نى لحذؼ ضمير الرفع المنفصؿ" با
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كلكف  لبلشتراؾيستأنؼ الكبلـ كيقطعو مما قبمو، فبل يجعؿ الحرؼ العاطؼ  أفٍ  "كاآلخر
ـٍ جعؿ جممة: قد أم أنَّو ، (1)"لعطؼ جممة عمى جممة ـٍ ًمٍف سىًيئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى مقطكعة عف  كى

تيٍؤتيكىىا الفيقىرىاءى فىييكى خى ة: جمم ٍف تيٍخفيكىىا كى ـٍ ًمٍف يي ك جممة فَّ فإ لذلؾ ؛ـٍ كي لى  ره يٍ كىاً  ٍنكي كىفّْري عى
ـٍ   ره يٍ فىييكى خى  ، كبدؿ اشتماؿ مف جممة: جزء مف الخير المساؽ ليـ عند إتيانيا لمفقراء سىًيئىاًتكي

 ى بكماؿ االتصاؿ، كىك مف مكاضع الفصؿ.، كىك ما يسمان تام ان فبيفى الجممتيف تباين ـٍ كي لى 
نيكىفّْرٍ : "كأما مف جـز فقاؿ ـٍ  كى ٍنكي ٍيره فإنو حمؿ الكبلـ عمى مكضع قكلو:  عى فىييكى خى

ـٍ  ف تخفكىا يكف أعظـ  لىكي ، أال ترل أنو لك قاؿ: كا  ألف قكلو : فيك خير لكـ في مكضع جـز
زىـ ٍيره لىكي فىيي  كالمقصكد بذلؾ أف جممة:  (2)ألمركـ؛ لجى تككف في محؿ جـز جكاب  ـكى خى

دىقىاتً الشرط لجممة :   .أىٍك تيٍخفيكىىا ًإٍف تيٍبديكا الصى
فمف قاؿ: كيكفر فبلف ما بعدىا  "ييكىفّْري " ك "نيكىفّْرٍ  :"يقكؿ:" فأما النكف كالياء في قكلو

 "ييكىفّْري " يرد الياء في أم إنو، (3)"عمى لفظ اإلفراد، فيكفر أشبو بما بعده مف اإلفراد منو بالجمع
ٌفاىًر الذنكب كلقكلو تعالى: -تعالى –لى اهلل إكالمنسكب  ًبيره  غى  . (4)كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

"كأما مف قاؿ : نكفر عمى لفظ الجمع، فإنو أتى بمفظ الجمع، ثـ أفرد بعد ما أتى بمفظ 
دىقىاتً ًإٍف تيٍبدي كقد كرد في السياؽ: ، (5)اإلفراد ثـ جمع" بالجمع ثـ قدر اإلفراد في قكلو  كا الصَّ

ًبيره  تعالى:  ـٍ الذم سبؽ بالجمع كىك"   كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى ـٍ ًمٍف سىيّْئىاًتكي ٍنكي " كعمى ييكىفّْري عى
كبل المفظيف يككف ىناؾ كضع المفرد مكاف الجمع كىك ما يدلؿ عمى نسب الفعاؿ إلى اهلل 

تعالى في عباده؛ " كىك االلتفات مف صيغة الخرل أم كضع المفرد مكاف  تعالى ، كخبرتو
 .(6)"الجمع

ـي " اختمفكا في قكلو تعالى:  .5 ٍسالى بكسر األلؼ إال الكسائي فإنو  (7) ًإفَّ الدّْيفى ًعٍندى المًَّو اإلًٍ
ـي فتح األلؼ:  ٍسالى  .(8)"كما كرد في كتابو –  أىفَّ الدّْيفى ًعٍندى المًَّو اإلًٍ

" ألف الكبلـ الذم قبمو تـ، كىذا النحك مف " قاؿ أبك عمي الكجو: الكسر في" ًإفَّ
الذم يراد منو بو التنزيو كالتقرب، أف يككف بجمؿ متباينة أحسف مف حيث كاف أبمغ في  ،الكبلـ ه
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كىذا مف  ،، كالقكؿ في ذلؾ أنيا جممة مستأنفة كمؤكدة ليا(1)"الثناء، كأذىب في باب المدح
ًإفَّ الدّْيفى ًعٍندى المًَّو الفصؿ المعركؼ، كيرل الشككاني تعقيبان عمى ذلؾ بقكلو: مكاطف
ـي  ٍسالى "، عمى أف الجممة مستأنفة مؤكدة لمجممة األكلىاإلًٍ . كىي (2)". قرأه الجميكر: بكسر "ًإفَّ

ًئكىةي مف قكلو تعالى:   .(3) كىأيكليك اٍلًعٍمـً قىاًئمنا ًباٍلًقٍسطً شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلمىالى
أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ف تبدلو مف شيئيف أحدىما: أكالبدؿ جاز  جعمو بدالن  "أفَّ ""كمف فتح     

، أال ترل أف الديف الذم ىك اإلسبلـ شيد اهلل أف الديف عنده اإلسبلـ فكأف التقدير: ىيكى 
ف شئت جعمتو مف بدؿ االشتماؿ؛ ألف اإلسبلـ  يتضمف التكحيد كالعدؿ كىك ىك في المعنى؟ كا 

 .(4)"يشتمؿ عمى التكحيد كالعدؿ
ألف اإلسبلـ شامؿ كجامع لمتكحد كالعدؿ  "؛ؿالبدى "التخريجاف ييحمبلف عمى  ىذافك   

حقيقة اإلسبلـ، بؿ كذكر بعض  لتبيف كأف الجممة الثانية قد جاءت منفصمة و،كمشتمؿ عمي
ف تكحيد كعدؿ، كىك عند الببلغييف يسمى بكماؿ االتصاؿ عند الفصؿ صفات اهلل تعالى م
 بيف جممتيف متحدتيف.

ـٍ أىنّْي أىٍخميؽي اختمفكا في قكلو تعالى: " .6 بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى رىسيكالن ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي كى
ـٍ ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيًر فىأىٍنفيخي  ًفيًو فىيىكيكفي طىٍيرنا ًبًإٍذًف المًَّو  لىكي

أىنّْي أىٍخميؽي :كميـ قرأ قاؿ:" .(5)
ـٍ   .(6)"ًإنّْي :كقرأ نافع لىكي

.كذلؾ أىفَّ (7)""كمف كسر احتمؿ كجييف: أحدىما: أنو استأنؼ كقطع الكبلـ مما قبمو   
ـٍ ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة الطٍَّيرً أىنّْي أىٍخميؽي لىكي بيف الجممتيف تباينان تامان فالجممة الثانية 

فيي مبينة  (8)
ـٍ  :لمجممة األكلى بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي

 ركاآلخر أف فسَّ كتفسير ليا،  فيي بياف ليا (9)
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ـٍ ًمفى الطّْيفً اآلية بقكلو:   كليا  فالجممة تفسيرية ال محؿ ليا مف اإلعراب ."(1)أىنّْي أىٍخميؽي لىكي
 اتصاؿ مف خبلؿ البياف ليا كىك عمى سبيؿ الفصؿ بيف الجممتيف.

ًئكىةى كىالنًَّبيّْيفى  اختمفكا في ضـ الراء كفتحيا مف قكلو تعالى:"  .7 ـٍ أىٍف تىتًَّخذيكا اٍلمىالى كىالى يىٍأميرىكي
ـٍ  :فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كالكسائي  (2)ان أىٍربىاب  .(3)ان" رفع كىالى يىٍأميرىكي
يقكؿ أبك عمي:" كمما يقكم النصب أنو قد جاء السير فيما ذكر عف بعض شيكخنا، أف        

: أتريد يا محمد أف نتخذؾ ربان؟ فقاؿ اهلل تعالى:  -صمى اهلل عميو كسمـ –الييكد قالكا لمنبي 
 ـى كىالنُّبي ٍك كَّةى ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكا ًعبىادنا ًلي ًمٍف ديكًف مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي اٍلًكتىابى كىاٍلحي

بَّاًنيّْيفى ًبمىا كيٍنتيـٍ تيعىمّْميكفى اٍلًكتىاالمًَّو  لىًكٍف كيكنيكا رى ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍدريسيكفى كى ـٍ  بى كى كىالى يىٍأميرىكي
(4) (5).   

يأمركـ عمى جممة ثـ يقكؿ كمقابمة االنقطاع عف القراءة األكلى تفيد العطؼ مف كال   
، بؿ لمناس كالتقدير أم : ليس لو أف يأمر بعبادة نفسو، كال يأمر باتخاذ المبلئكة كالنبييف أربابان 

 .(6)" ينتيي عنو
فالعطؼ عمى قراءة النصب قد أكجد كصبلن بيف جممة كال يأمركـ عمى جممة ثـ يقكؿ  

كالمعنى أنو ال يقكؿ لمناس ككنكا عبادان لي ، ممة ىي خبرية لفظان إنشائية معنىلمناس فيذه الج
أم ما كاف لنبي أف  (7) مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي المَّوي اٍلًكتىابى لكجكد الككف المنفي في البداية: 

يقكؿ ذلؾ لمناس كما ينبغي لو ذلؾ فيك عمى سبيؿ النفي كعطؼ عميو بجممة كال يأمركـ  التي 
 كمعنى، ككما ىك معمـك فيي مف مكاضع الفصؿ. ىي جممة إنشائية لفظان 

قيٍؿ ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيمَّوي ًلمَّوً : كعزَّ  كاختمفكا في رفع البلـ كنصبيا مف قكلو جؿَّ "  .8
كمو  (8)

حجة مف "قاؿ أبك عمي:  قيٍؿ ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيمَّوي ًلمَّوً  أبك عمرك: أبالنصب كبرفع البلـ" كقر 
 .(9)"منزلة أجمعيف فاجتمع في أنو لئلحاطة كالعمكـب "وي مَّ كي  فَّ أى " :نصب
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" ىي تأكيد لؤلكلى "إف هلل وي مى كي ، فإف الجممة الثانية" الجممتيف تحمبلف عمى التأكيد أفَّ  كبما
، كالثانية ان تام ان األمر هلل" كبذلت تتضح الكجية الببلغية لقراءة الرفع، إذ إنو بيف الجممتيف تباين

 ، كىك مف مكاضع الفصؿ.سمى عند الببلغييف بكماؿ االتصاؿتأكيد لؤلكلى كىك ما ي

مىا كينَّا ًلنىٍيتىًدمى لىٍكالى أىٍف ىىدىانىا " اختمفكا في قكلو تعالى: .9 ٍمدي ًلمًَّو الًذٍم ىىدىانىا ًليىذىا كى قىاليكا الحى كى
اهللي 

 "كجو االستغناء عف، كفقرئت بكاك كغير كاك ككذلؾ ىي في مصاحؼ أىؿ الشاـ" ،(1)
أف الجممة ممتبسة بما قبميا فأغنى التباسيا بو عف  مى دً تى يٍ نى ا لً نَّ ا كي مى كى حرؼ العطؼ في قكلو: 

ـٍ حرؼ العطؼ كقد تقدـ ذكر ذلؾ، كمثؿ ذلؾ قكلو:  ـٍ كىٍمبييي ثىةه رىاًبعييي سىيىقيكليكفى ثىالى
(2) 

 .(3)"فاستغنى عف الحرؼ العاطؼ بالتباس إحدل الجممتيف باألخرل

ٍمدي  :جكد الكاك يؤدم اللتباس األمر، كغياب المقصكد ذلؾ أف جممةفإفَّ ك  قىاليكا الحى كى
 :قد فصمت بحرؼ العطؼ الكاك فيمتبس األمريف لفظ ىذا كتقديره ًلمًَّو الًذٍم ىىدىانىا ًليىذىا

الصراط المستقيـ عمى االتساع كتأتي ما النافية لتنفي ذلؾ؛ فيستغنى عف حرؼ الكاك لكجكد 
 ت مع النفي فؤلنو يكىـ خبلؼ المراد.االثبا

مىا كينَّا ًلنىٍيتىًدمى  :ككذلؾ مف قرأ بكاك عمى سبيؿ الفصؿ بيف الجممتيف، فإف جممة  كى
ٍمدي ًلمًَّو الًذٍم ىىدىانىا ًليىذىامبينة لجممة:  قىاليكا الحى كتقدير قكليـ: الحمد هلل ما كنا لنيتدم لذلؾ  كى

 ى سبيؿ الفصؿ بيف الجممتيف. إال بيداية اهلل لنا، كىك عم
كقد كصؿ بيف جممة مف إلو كغيره لكجكد اتصاؿ تاـ بيف الجممتيف كلك كيجدت الكاك 

كالباقكف جعمكه إسنادان؛ ألف المنفي كىك األكلى عندما تقدـ ، ألشكؿ المعنى كخالؼ المقصكد
مىا ًمٍف ًإلىوو  مف قكلو:مف االستشياد عميو  كى

(4) (5). 
كفٍ قرأ: قاؿ ككميـ  "  .10 ًإنَّييـ الى ييٍعًجزي

أىنَّييـ الى بكسر األلؼ إال ابف عامر فإنو قرأ: (6)
كفٍ  فاتكا كألنيـ ال يعجزكف ال يفكتكف  :قاؿ أبك عبيدة: سبقكا معناىا ."(7)بفتح األلؼ" ييٍعًجزي

ًسبى الًَّذيفى يىٍعمىميكفى السَّيّْ بفاتكا قكلو:  :ره أبك عبيدةكمثؿ ما فسَّ  ـٍ حى ئىاًت أىٍف يىٍسًبقيكنىا سىاءى مىا أى

                                                           
 .43األعراؼ  سكرة (1)
 .22الكيؼ  سكرة (2)
 .4/25الحجة لمفارسي  (3)
 .62 آؿ عمراف سكرة (4)
 .4/41الحجة لمفارسي  (5)
 .59األنفاؿ  سكرة (6)
 .4/157الحجة لمفارسي  (7)
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يىٍحكيميكفى 
ككما أفَّ ما بعد ىذه اآلية مف قكلو ساء ما يحكمكف منقطعة مف الجممة التي  (1)

فتككف أف مكسكرة عمى أنيا استئناؼ كبلـ، كما قاؿ ساء ما  ،قبميا، كذلؾ يككف ما بعد ىذه
ر الطمبي المؤكد بمؤكد بكف عمى الخ. كذلؾ. أم قطعيا عف الجممة السابقة ليا فتك(2)يحكمكف"

 ".ـٍ يي نَّ إً كاحد في " 

ال تحسبنيـ  :" ككجو قكؿ ابف عامر أنو جعمو متعمقان بالجممة األكلى فيككف التقدير
ٍكفى عمى كفرىـ " لمدرج كالزيادة مبيٍّنىة في المعنى فٍ فجاءت "أى ، (3)"سبقكا ألنيـ ال يفكتكف فيـ ييٍجزى

، كىك عمى سبيؿ لمعنى، ألف الجممة الثانية مفسرة لؤلكلى كمبينة لياألنو إف زاد المبنى زاد ا
 كماؿ االتصاؿ.

خراجيا مف قكلو جؿ كعز: "   .11 ذيكا مىٍسجً اختمفكا في إدخاؿ الكاك كا   ان دى كىالًَّذيفى اتَّخى
، "قاؿ أبك عمي: كمف ألحؽ الكاك أنو معطكؼ عمى ما (5)"فقرئت بكاك كبدكف كاك ،(4)ان ًضرىارى 
ـٍ مىٍف عىاىىدى المَّوى مف نحك قكلو: قبمو  ًمٍنيي كى

دىقىاتً ، كقكلو: ك(6) ـٍ مىٍف يىٍمًمزيؾى ًفي الصَّ ًمٍنيي كى
 

فيك مف باب العطؼ جممة عمى أخرل كىك تفصيؿ لحاالتيـ  -"، كعمى حد قكلو(8) (7)
مى الرسكؿ المختمفة مف الكذب كالبيتاف إلى اتخاذ المصمى مكطنان لمعبادة كانطبلقان لمقضاء ع

؛ ألف الميتخذ مسجدان ضراران ال بد كالفئة المؤمنة المصاحبة لو -صمى اهلل عميو كسمَّـ -الكريـ
ذيكا مىٍسًجدكىالَّذً أف يككف غادران. فجممة:  ـٍ مىٍف عىاىىدى ىي مؤكدة لجممة:  ران ًضرىا ان يفى اتَّخى ًمٍنيي كى

 .المَّوى 

أم فيو إضمار  (9)"يككف أضمر الخبر بعد قاؿ: "كلكف مف لـ يمحؽ الكاك يجكز أف   
كفيو إيعاز كتصكير لحاؿ المنافقيف بأنيـ جماعات كؿ جماعة تكيد كيدان  ،بالحذؼ لمخبر

-صمى اهلل عميو كسمـ  –كمختمفان عف أختيا، فمنيـ مف يؤذم النبي كمنيـ مف يممزه  ،متنكعان 

                                                           
 .4العنكبكت  سكرة (1)
 .4/157الحجة لمفارسي  (2)
 .4/157السابؽ  (3)
 .107التكبة  سكرة (4)
 .4/239الحجة لمفارسي  (5)
 .75التكبة  سكرة (6)
 .58التكبة  سكرة (7)
 .4/240الحجة لمفارسي  (8)
 .4/241السابؽ  (9)
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"كعمى ىذا يككف الذيف  ،لممؤمنيف في الصدقات كمنيـ مف بنى مسجدان التخاذه كفران كتفريقان 
، أك خبر ابتداء تقديره ىـ الذيف اتخذكا بإسقاط كاك العطؼ بدالن  كفى ري  .(1)"مف آخى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الح (1)

ىػ(، تح: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، 542عطية األندلسي المحاربي )ت 
 .3/80، 1ط



188 
 

 
 الفصؿ الرابع:

 
 مقراءات القرآنية كعمـ البيافل التكجيو البالغي 

 

 عمـ البياف 

 المجاز العقمي 

 االستعارة 

  الكناية 

 جماؿ الكناية 
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 عمـ البياف:

مَّمىوي اٍلبىيىافى قاؿ تعالى:  .1 ٍنسىافى عى مىؽى اإلًٍ ـى اٍلقيٍرآفى خى مَّ الرٍَّحمىفي عى
(1). 

نىزٍَّلنى قاؿ تعالى:  .2 مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىانكى بيٍشرىل ًلٍمميٍسًمًميفى  لن ًلكيؿّْ شىٍيءو كىىيد ان ا عى رىٍحمىةن كى كى
(2). 

مىٍكًعظىةه ًلٍمميتًَّقيفى  لن ًلمنَّاًس كىىيد ىىذىا بىيىافه قاؿ تعالى:  .3 كى
(3). 

 :البياف لغةن 

إظيار المقصكد بأبمغ لفظ كىك مف الفيـ كاإلذكاء القمب مع المسف، كأصمو الكشؼ  
 . (4)"كالظيكر

 االصطالح:

أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا إيراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة يختمؼ بعضيا عف "ىي  
إف ف      .(5)كالبد مف اعتبار المطابقة لمقتضى الحاؿ دائمان" بعض في كضكح الداللة

مكضكع عمـ البياف ىك الفصاحة كالببلغة، كصاحبو يسأؿ عف أحكاليما المفظية كالمعنكية. "
كىك كالنحكم يشتركاف في أف النحكم ينظر في داللة األلفاظ عمى المعاني مف الكضع المغكم، 

ياف ينظر في فضيمة تمؾ الداللة، كىي داللة خاصة، كتمؾ داللة عامة، كصاحب عمـ الب
كالمراد بيا أف يككف عمى ىيئة مخصكصة مف الحسف، كذلؾ أمر كراء النحك كاإلعراب، أال 
ترل أف النحكم يفيـ معنى الكبلـ المنظكـ كالمنثكر، كيعمـ مكاقع إعرابو، كمع ذلؾ فإنو ال 

ك األشعار في اقتصارىـ عمى شرح كمف ىينا غم، يفيـ ما فيو مف الفصاحة كالببلغة ط مفسٍّري
مف الكممات المغكية، كتبييف مكاضع اإلعراب منيا، دكف شرح ما تضمَّنو مف  المعنى، كما فييا

 .(6)"أسرار الفصاحة كالببلغة

 تشبيو كالمجاز كالكناية كالتعريض.األلفاظ العربية مف حيث ال :مكضكعو

                                                           
 .4-1الرحمف  سكرة (1)
 .89النحؿ  سكرة (2)
 .138آؿ عمراف  سكرة (3)
 .13/69(، فى يى لساف العرب، البف منظكر، )بى  (4)
 .197لببلغة ، أحمد الياشمي، جكاىر ا (5)
 .1/37ىػ(، 637المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر لضياء الديف بف األثير، نصر اهلل بف محمد )ت  (6)
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 المجاز العقمي:

 . (1)كزة لممكضع، كأجزتو خمفتو كقطعتو""المجاز كالمجا :لغةن   

: "ىك الكممة المستعممة في غير ما كضعت لو في اصطبلح التخاطب عمى كجو اصطالحان 
 .(2)يصح مع قرينة عدـ إرادتو"

الكممة المستعممة في غير ما ىي مكضكعة لو بالتحقيؽ لكضع المصطمح  أك ىك "
االصطبلحي قد كيبدك لممتأمؿ أفَّ المعنى ، (3)، مع قرينة مانعة مف إرادة معناىا فيو"عميو

ٍفعىؿه انحدر عف المعني المغكم ألصؿ الكممة كىذا ما يقرره اإلماـ عبد القاىر بقكلو:"  المجاز مى
ذا عيدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ المغة، كيصؼ بأنو مجاز،  كزه، إذا تعدَّاه، كا  مف جازى الشيءى يىجي

، أك جاز ىك مكانو الذم كيضع فيو أكَّالن، ثيَـّ اعمـ عمى معنى أنيـ جازكا بو مكضعىو األ صميَّ
بىٍعدي أفَّ في إطبلؽ المجاز عمى المفظ المنقكؿ عف أصمو شرطان، كىك أف يقع نىٍقميو عمي كجوو ال 
يىٍعرىل معو مف مبلحظة األصؿ، كمعنى المبلحظة، أف االسـ يقع لما تقكؿ إنو مجاز فيو، 

و حقيقةن فيو، نحك أف اليد تقع لمنعمة، كأصميا الجارحة، ألجؿ أف بسببو بينو كبيف الذيف تجعم
االعتبارات المغكية تتبع أحكاؿ المخمكقيف كعاداتيـ، كما يقتضيو ظاىر الًبٍنيىة كمكضكع الًجًبٌمة، 
كمف شأف النعمة أف تصدير عف اليد، كمنيا تصؿ إلى المقصكًد بيا، كفي ذكر اليد إشارةه إلى 

 .(4)"نعمًة الكاصمًة إلى المقصكد بيا، كالمكىكبًة ىي منومىٍصدىًر تمؾ ال

فإذا قمت رأيت  " :كيدلؿ عمى المجاز ككجكد القرينة المانعة مف إرادة المعنى األصمي
الثاني إلى األكؿ إذ ال يتصكر  ألمر في حاجة، تريد رجبلن شبييان باألسد، لـ يشتبو عميؾ اأسدان 

                                                           
(1)  ،) كىزى  .5/326لساف العرب، البف منظكر، )جى
،  2005، 1بغية اإليضاح في تمخيص المفتاح في عمـك الببلغة، عبد المتعاؿ الصعيدم، مكتبة اآلداب،ط (2)
2/459. 
ىػ(، تح: د.حسني يكسؼ، مكتبة 686يف مالؾ )دلمعاني كالبياف كالبديع، لبدر الالمصباح في عمـك ا (3)

 .122، 1989، 1اآلداب، القاىرة، ط
أسرار الببلغة ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الجرجاني الدار  (4)

، 1991، 1يو: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة، طىػ(، قرأه كعمَّؽ عم471)ت
395. 
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يياـ أف أف يقع األسد لمرجؿ عمى ىذا المعن ى الذم أردتو عمى التشبيو عمى حد المبالغة، كا 
 .(1)معنى مف األسد حصؿ فيو إال بعد أف تجعمو ككنان اسمان لمسبع إزاء عينيؾ"

 كينقسـ إلى قسميف: 

 مجاز عقمي. -
 مجاز مرسؿ. -

 .(2)"كالمجاز العقمي يعتمد عمى إسناد الفعؿ أك ما معناه إلى مف كاف سببان فيو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .352ىػ(، 471أسرار الببلغة لعبد القاىر الجرجاني )ت (1)
 .91الببلغة االصطبلحية، عبد العزيز قمقيمة،  (2)
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 جيو القراءات المتعمؽ بالمجاز العقمي:تك 

بًّْو كىًممىاتو "اختمفكا في قكلو تعالى: .1 ـي ًمٍف رى في رفع االسـ كنصب الكممات   (1)فىتىمىقَّى آدى
بًّْو كىًممىاته فقرأ ابف كثير كحده  ـى ًمٍف رى  بنصب االسـ كرفع الكممات كقرأ الباقكف:  فىتىمىقَّى آدى

ـي ًمفٍ  بًّْو كىًممىاتو  فىتىمىقَّى آدى  . (2)"برفع االسـ كنصب الكممات رى

ـي ًمٍف فىتىمىقَّ يقكؿ أبك عمي :" كمما يقكم الرفع في آدـ أف أبا عبيدة قاؿ في تأكيؿ قكلو:  ى آدى
بًّْو كىًممىاتو  أم قبميا ، فإذا كاف آدـ القابؿ، فالكممات مقبكلة، كمثؿ ىذه اآلية في إسناد الفعؿ  رى

 .(3)"الكممات كمرة الى آدـفييا مرة الى 

عميو  -سناد كجو جائز في كبل اآليتيف، مرة مف حيث قبكلو مف آدـ أم إف فعؿ اإل
كلييىا ًإلىٍيًو، أًلىفَّ مىٍف تىمىقَّاؾى فىقىٍد ، "خرل لمكمماتأكمرة  ،السبلـ ـى: كيصي ٍعنىى تىمىقٍّي اٍلكىًممىاًت آًلدى مى كى

: فى  مىى تىمىقٍَّيتىوي فىكىأىنَّوي قىاؿى ٍممىةه ميٍشتىًممىةه عى ، أىنَّيىا جي ظىاًىري قىٍكًلًو: كىًممىاتو اءىٍت آدـ مف ربو كممات. كى جى
ٍممىةن مىٍحذيكفىةن كىىً  ، جي كا بىٍعدى قىٍكًلًو: كىًممىاتو ـي، فىًمذىًلؾى قىدَّري ـً قىالىيىا آدى مىؿه ًمفى اٍلكىبلى ، أىٍك جي يى فىقىالىيىا كىًمـو

مىٍيوً   .(4)"فىتىابى عى

ف كانت الكممات ىي المسند مسند إليو فيك عمى سبيؿ األلىك ا فإف كاف آدـ مر، كا 
 ليو فيك عمى سبيؿ المجاز العقمي.إ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .37سكرة البقرة  (1)
 .2/42الحجة لمفارسي  (2)
 .2/42السابؽ  (3)
في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي البحر المحيط  (4)

 .1/267ىػ،  1420، 1ىػ(، تح: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، ط745)ت
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 االستعارة:

 .(1)"كىي مف العارية كمنو إعارة الثياب كاألدكات" :االستعارة لغة
إلى غيره  "ىي نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا في أصؿ المغة :االستعارة في االصطالح

لغرض، كذلؾ الغرض إما أف يككف شرح المعنى كفضؿ االبانة عنيا أك تأكيده كالمبالغة فيو، 
 .(2)أك االشارة إليو بالقميؿ مف المفظ"

كرد أف االستعارة ىي: "استعماؿ المفظ في غير ما كضع لو لعبلقة المشابية بيف المعنى قد ك 
نة صارفة عف إرادة المعنى األصمي. كاالستعارة المنقكؿ عنو، كالمعنى المستعمؿ فيو، مع قري

 .(3)ليست إال تشبييان مختصران لكنيا أبمغ منو كقكلو رأيت أسدان في المدرسة"
إذا ذكر في الكبلـ لفظ المشبو بو فقط فاستعارة تصريحية أك "ىي  االستعارة التصريحية:

 .(4)مشبية" 
نىةن نيعىاسنا يىٍغشىى ثي  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو تعالى:.1 ْـّ أىمى ـٍ ًمٍف بىٍعًد اٍلغى مىٍيكي ؿى عى َـّ أىٍنزى

ـٍ  طىاًئفىةن ًمٍنكي
 .(6)"فمنيـ مف قرأ بالياء كمنيـ مف قرأ بالتاء (5)

ـي النُّعىاسى : قكلو تعالى: " حجة مف قرأ بالياء            مف حجتيـ أف ك  ،(7) ًإٍذ ييغىشّْيكي
ناد الفعؿ إليو أكلى، أنو يقاؿ غشي النعاس، كغمب عمي ، فإسيغشى أقرب إلى الناس

 .(8)"النعاسي 
أم إسناد الفعؿ إلى النعاس كأمنة مف اهلل كاستكانة منو كفيو استعارة مكنية شبو النعاس      

 بشيء مادم يمؼ كيغطي فحذؼ المشبو بو األماف كأتى بالنعاس ألنو مادم .
ف كاف بدالن مف األمنة فميس المبدؿ منو فيو مف " كحجة مف قرأ بالتاء أف النعاس ، ك     ا 

 .(9)"طريؽ ما يسقط مف الكبلـ

                                                           
(1)  ،)  .625 -4/624لساف العرب، )عىكىرى
 .268كتاب الصناعتيف في الكتابة كالشعر  (2)
 .246جكاىر الببلغة، الياشمي  (3)
 .241السابؽ  (4)
 .154سكرة  آؿ عمراف  (5)
 .3/88الحجة لمفارسي  (6)
 .11سكرة األنفاؿ  (7)
 .3/89 الحجة لمفارسي (8)
 .3/89السابؽ  (9)



194 
 

ليي قاؿ أبك جعفر:" الصكاب مف  ا تنسب قراءة التاء عمى التأنيث،ذلؾ أف األمنة ىي النعاس كا 
القكؿ في ذلؾ عندم، أنيما قراءتاف معركفتاف مستفيضتاف في قراءة األمصار، غير مختمفتيف 

 .(1)"يره. ألف "األمنة" في ىذا المكضع ىي النعاس، كالنعاس ىك األمنةفي معنى كال غ
كأما إف كاف األماف ىك "األمنة" الذم بمعنى السكينة كىك نكع مف االستراحة النفسية    

 فٍ األمنة" كحذؼ المشبو إً " نساف يككف قد جمب المشبو بو كىيالتي تصيب القمب فيسترخي اإل
 ستعارة التصريحية. عمى سبيؿ اال "النعاس"كاف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/316تفسير الطبرم  (1)
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 الكناية: 

 . (1)"أف تتكمـ بشيء كتريد غيره" لغة:

 : اصطالحان 

لفظ أطمؽ كأريد الـز معناه مع جكاز إرادة المعنى األصمي، كقكليـ: فبلف كثير  "
 .(2)الرماد، كناية عف الجكد كالسخاء، كفبلف طكيؿ النجاد، كناية عف طكؿ القامة"

 :اؿ الكنايةسر جم

" كذلؾ أنؾ كما كنيت عف المعنى زدت في ذاتو، بؿ لمعنى زدت في إثباتو، فجعمتو 
آكد أك أشد، كليست المزية التي تراىا لقكلؾ: رأيت أسدان، بؿ أف أفدت تأكيدان، كتشديدان كقكة في 

 .(3)إثباتؾ لو ىذه المساكاة كفي تقريرؾ ليا"

 قراءات:كمف صكر التكجيو البالغي المتعمؽ بال

 أكالن: الكناية عف صفة:

 إال أف ابف ،مخففة التاء  (4)سىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المَّوً كىالى تىحٍ   :قاؿ "ككميـ قرأ .1
 .(5)"مشددة التاء "كاتّْمي قي " :عامر فإنو قرأ  

ؿ، بالتخفيؼ أف التخفيؼ يصمح لمكثير كالقمي "كاتمي قي " :" قاؿ أبك عمي: كجو مف قرأ
، التخفيؼ لمكثرة، كضرب زيدان ضربةى، فيصح لمقمة، ككجو المقتكليف أف  تقكؿ قتمت القكـى فيصحي

ـي اأٍلىٍبكىابي فحسف التثقيؿ، كما قاؿ:  المقتكليف كثرة، ةن لىيي كفعَّؿ يختص بو الكثير  (6) ميفىتَّحى
 . (7)"دكف القميؿ
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كناية عف صفة الذيف قتمكا بأنيـ قمة،  قتمكا  " بدكف تشديد تفيد الكثرة كالقمة، كفيوكامي تً قي "أم 
ر كاف فيو الكناية عف الكثرة كصفة القتؿ المستحً  قيتّْميكا"بأنيـ ربما كانكا قمة. كمف قرأ بالتشديد "

 تعالى. -بمف خرج في سبيؿ اهلل 
 -مف القتؿ. كقرأه ىشاـ عف ابف عامر -بتخفيؼ التاء -" كقرأ الجميكر: ما قتمكا

مف التقتيؿ لممبالغة في القتؿ، كىك يفيد معنى تفظيعيـ ما أصاب إخكانيـ مف  -ءبتشديد التا
 .(1)صمى اهلل عميو كسمـ " -القتؿ طعنان في طاعتيـ النبي

ابي النَّاًر " اختمفكا في قكلو تعالى:  .2 ًطيئىتيوي فىأيكلىًئؾى أىٍصحى اطىٍت ًبًو خى بىمىى مىٍف كىسىبى سىيّْئىةن كىأىحى
ـٍ ًفييىا خى  اًلديكفى ىي

ًطيئىآًتوً " :فقرئت (2) " يقكؿ أبك عمي : أف يككف المعنى أحاطت بحسنتو خى
فَّ خطيئتو أم أحاطتيا مف حيث كاف المحيط أكبر مف المحاط بو فيككف بمنزلة قكلو:  كىاً 

ـى  يىنَّ ًطيٍ أم القراءة عمى "   (3 )(4)جى أنيا كناية عف صفة تمؾ الخطيئة ىائمة االتساع ئة" خى
ًطيئىآًتوً "اإلحاطة كىي كناية عف صفة. كمف قاؿ:  عظيمة فجمع يدؿ عمى أف المراد بو  "خى
كىي أيضا دليؿ  ،كأف لفظة الخطيئة لدالة عمى كثرة تمؾ الخطايا كتعداد ذنكبيا ، (5)"الكثرة

 عمى عظيـ تمؾ الخطاب كمدل أحاطتو لمفرد كىبلكيا لو.
كخطاياه فيي التي تحيط بو ي كما أنو يكجد في ىذه تجانس كتكامؿ بيف المعاص

طً :"شارة في ىاء الضميرمف خبلؿ اإل ،مف كسب يده لكثرتيا كىي أصبلن ؛ لتقتمو التي  "يئآتوخى
 تعكد عمى العاصي.

ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى  "كاختمفكا في قكلو: .3 ـٍ أىنّْي الى أيًضيعي عىمىؿى عىاًمؿو ًمٍنكي بُّيي ـٍ رى ابى لىيي فىاٍستىجى
ـٍ  كي قيًتميكا بىٍعضي قىاتىميكا كى ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى كا ًمٍف ًديىارًًى كا كىأيٍخًرجي ري ك  (6) ًمٍف بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى

 .(7)"، كتأخيره كالتشديد كالتخفيؼفي تقديـ الفعؿ المبني لمفاعؿ "قيًتميكا"
  بؿ القتؿ، كالتشديدققتاؿ ألف ال ؛" حسفقيًتميكا" عمى "قىاتىميكا: تقديـ "" قاؿ أبك عمي      

ـي اأٍلىٍبكىابي  تكرار القتؿ فيك مثؿ:ل ؛حسف ةن لىيي ميفىتَّحى
كا يقع عمى مي عى فى  : فإفَّ كمف خفؼ فقاؿ (8)
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قيًتميك " :، كالتثقيؿ تختص بو الكثرة، كمف قرأميؿالكثير كالق كاف حسنان ألف المعطكؼ "  اقىاتىميكا كى
ف كاف مؤخران في المفظبالكاك يجكز أف يككف أكالن في المع  .(1)"نى، كا 

ف المقاتمة ألكقد استحسف أبك عمي تقديـ قاتمكا عمى قتمكا ألف القتاؿ قبؿ القتؿ، كىك جيد     
عمى كزف المفاعمة التي تككف بيف اثنيف، فيـ شارككا في القتاؿ كاستبسمكا فيو ثـ قتمكا، كذلؾ 

ؿ يككف قبؿ القتؿ كمف شدد أفاد تكرير القتؿ عمى سبيؿ تقدـ الكممة لتقدميا في الرتبة، فالقتا
 ."اقيًتميك "كالذبح فييـ، فإنو إف زاد المبنى زاد المعنى في 

ى لمف قدـ كبلن مف قتبلن كقاتمكا كيجكز تغيير المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ضً كقد ارتي      
 " ليدلؿ أفَّ قىاتىميكا " ألنيما يتشاركاف كيتساكياف في القتاؿ فربما قدَّـ القتؿ ألنيـ استشيدكا، كأخرَّ 

ذلؾ صفة مدح كتكريـ لحاليـ، كىذا عمى سبيؿ الكناية كالمدح كىذه ىي الكجية الببلغية ليذه 
 القراءة.

نىاتي ًمفى النّْسىاًء ًإالَّ مىا مىمىكىٍت   :"اختمفكا في فتح الصاد ككسرىا مف قكلو جؿ كعز .4 كىاٍلميٍحصى
مىيٍ  ـٍ ًكتىابى المًَّو عى ـٍ ميٍحًصًنيفى غىٍيرى ميسىاًفًحيفى أىٍيمىانيكي ـٍ أىٍف تىٍبتىغيكا ًبأىٍمكىاًلكي رىاءى ذىًلكي ـٍ مىا كى ـٍ كىأيًحؿَّ لىكي كي

ـٍ ًبًو مً  ٍيتي ـٍ ًفيمىا تىرىاضى مىٍيكي نىاحى عى ةن كىالى جي ـٍ ًبًو ًمٍنييفَّ فىآتيكىيفَّ أيجيكرىىيفَّ فىًريضى ٍف بىٍعًد فىمىا اٍستىٍمتىٍعتي
ًة إً  ًكيم فَّ اٍلفىًريضى ًميمنا حى فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كعاصـ كابف عامر  (2)ان المَّوى كىافى عى

 الَّ إً  اءً سى النّْ  فى مً  اتي نى صى حٍ المي " كقرأ الكسائي: ك ،بفتح الصاد في كٌؿ القرآف "اتي نى صى حٍ المي كى " كحمزة:
 (3)"ناتو صً حٍ مي " ك "اتي نى حصً مٍ الي " ف: كبفتح الصاد في ىذه كحدىا، كسائر القرآ "ـٍ كي اني مى يٍ أى  تٍ كى مى ا مى مى 

 .(4)"بكسر الصاد. كلـ يختمؼ أحد مف القراء في ىذه كحدىا أنيا بفتح الصاد
نيف فسره يتزكجف كلك قرئت كالمحصنات لجاز أل (5) ان "كالمحًصنات بالكسر أف مجاىد    

 . (6)"يىٍحًصفَّ فركجيف بأف يتزكجف
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نما كقع ا :بك عميأ" كقاؿ  نى حٍ المي " التفاؽ عمى فتح العيف مف قكلو : ككا  " لما فسركا اتي صى
 .(1)"الحرؼ عميو مف أنو يعني بو الحربية في دار الحرب

كىك كناية عف صفة اإلحصاف الكاقعة  -بالكسر -المحصف  أفَّ كرد كفي القراءتيف    
الزكاج بيا في  ؿف خبلحصنت مكالتي أي  ةً نى بيـ، كمف قرأ " بالفتح" فإنو كناية عف المرأة المحصى 

فإنيا تحصف مف  ؛دار الحرب، أم تحـر النساء المحصنات إال ممؾ اليميف الكاقعة في السبي
كقكعيا ك كلكف مف خبلؿ دار الحرب  ،خبلؿ استبرائيا كالزكاج منو، فيي قبؿ الحرب لـ تحصف

 الحرب.كالقراءة كناية عف صفة اإلحصاف الكاقعة ليا في دار  ،في السبي أصبحت محصنة
نىاتي يقكؿ صاحب التنكير:"   ادً  ًبفىٍتحً  -كىاٍلميٍحصى نىيىا ًمفٍ  -الصَّ ؿي  أىٍحصى ًفظىيىا ًإذىا الرَّجي  كىاٍستىقىؿَّ  حى

ٍيًرًه، عىفٍ  ًبيىا ييقىاؿي  غى ادً  ًبكىٍسرً  -ميٍحًصنىةه  اٍمرىأىةه : كى نىتٍ  -الصَّ ٍكًجيىا، غىٍيرً  عىفٍ  نىٍفسىيىا أىٍحصى لىـٍ  زى  ييٍقرىأٍ  كى
ناتي " :ٍكليوي قى  ييقىاؿي  ًباٍلفىٍتحً  ًإالَّ  اآٍليىةً  ىىًذهً  ًفي "كىاٍلميٍحصى فى  كى ؿي  أىٍحصى ر ًبكىسٍ  -ميٍحًصفه  فىييكى  الرَّجي

ادً  ، الى  -الصَّ ٍيري فه  ييقىاؿي  كىالى  غى ًلذىًلؾى : ميٍحصى ده  يىٍقرىأٍ  لىـٍ  كى ًنيفى : أىحى ٍيرى  ميٍحصى  ًبفىٍتح -ميسىاًفًحيفى  غى
اد  .(2)"الصَّ

خراجيا مف قكلو عز كجؿ:        يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا "اختمفكا  في ادخاؿ األلؼ كا 
ـى لىٍستى ميٍؤًمننا تىٍبتىغيكفى  ـي السَّالى ٍبتيـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىتىبىيَّنيكا كىالى تىقيكليكا ًلمىٍف أىٍلقىى ًإلىٍيكي رى  عىرىضى ضى

يىاًة الدٍُّنيىا فىًعٍندى ا ـٍ فىتىبىيَّنيكا ًإفَّ المَّوى كىافى اٍلحى مىٍيكي ـي كىًثيرىةه كىذىًلؾى كيٍنتيـٍ ًمٍف قىٍبؿي فىمىفَّ المَّوي عى لمًَّو مىغىاًن
ًبيرنا ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

ـى " في (4)"ت بألؼ كبدكف ألؼئكقر  (3)  . "السَّالى
ىك تحية أبك عمي: مف قرأ يحتمؿ ضربيف: أحدىما أف يككف السبلـ الذم  قاؿ "  

لمف حياكـ ىذه التحية إنما قاليا تعكذان، فتقدمكا عميو بالسبلـ، كلكف  :المسمميف، أم ال تقكلكا
ال تقكلكا  :كفكا عنو كاقبمكا منو ما أظيره مف ذلؾ كارفعكا عنو السيؼ، كاآلخر أف يككف المعنى

 .(5)" لست مؤمنان  :ككؼ أيدييـ عنكـ كلـ يقاتمككـ ،لمف  اعتزلكـ
ؾ القراءة "السبلـ" أنو حمؿ لفظة السبلـ عمى التحية نفسيا، كالرأم اآلخر عمى أنو كفي تم 

راقة دماءكـ ليك إلقاء السبلـ لكـ، بالتحرز عنكـ،  -الرأم الثاني -كفيو   كؼ اليد عف القتاؿ كا 
المجانبة  صفة كناية عف  ىيتحتكم عمى كؼ اليد كالبعد عف المقاتمة  "السبلـ" لفظة أفَّ 

 كعدـ الخكض فيو، مع كجكد النيي كخركجو إلى النصح كاإلرشاد ليـ. لمقتاؿ
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ـى  " :"كمف قاؿ مى كىأىٍلقيكا ًإلىى اهلًل يىكمئذو أراد االنقياد كاالستبلـ لممسمميف، كمنو قكلو تعالى:  "السَّ
ـى  مى السَّ

 .(2)"ألم استسممكا ألمره كلما يراد منيـ، كلـ يكف ليـ مف ذلؾ محيصه  (1)
ـى ال"فمفظة  مى : تحمؿ معنى االنقياد كالخضكع كاإلذعاف لمف عمت رايتو المعركة، "سَّ

كشمخ بيا عاليان، فيي تحاكي الرأم الثاني ألبي عمي عند قكلو في السبلـ: ال تقكلكا لمف 
ـٍ ".قاؿ: (3)"اعتزلكـ ككفكا أيدييـ عنكـ  لست مؤمنان  ٍم البلـ فمعناه  بكسر السيف كسككف "السّْ

ـى  :"كفي قراءة (4)"، أم صار سممان كخرج عف أف يككف حربان مـاإلسبلـ مصدر أس مى بكسر  "السَّ
أف اإلسبلـ  :كفيو ما فيو مف الببلغة "،اإلسبلـب" :ري دَّ قى مكصكؼ تي السيف ىي أيضان كناية عف 

كممة شاممة قد صانت بحركفيا دـ صاحبيا مف القتؿ كجمبت لو الحفظ كالصكف مع كجكد 
ىراقو، كفي ذلؾ: "أم ال تقكلكا بغير تأمؿ لمف حياكـالنيي عف التكقؼ عف إر   اقة دـ المسمـ كا 

كال تقكلكا لمف ألقى إليكـ ، (5)"كاالنقياد مقاليد االستسبلـ أكلمف ألقى إليكـ ،بتحية اإلسبلـ
مىـ"، يقكؿ: كال تقكلكا لمف استسمـ لكـ فمـ يقاتمكـ، مظيرنا لكـ أنو مف أىؿ ممتكـ كدىعكتكـ  السَّ

 .(6)عرض الحياة الدنيا" مننا"، فتقتمكه ابتغاءمؤ  "لست
. فأما السبلـ فيجكز " كيكضح الزجاج األمر بقكلو: ـى م قرئت السبلـ باأللؼ، كقرئت السَّ

لقاء المقادة ًإلىف التسميـ، كيجكز أ أف يككف مف ، كىك االستسبلـ، كا  ـٍ ًم ًإرادىًة  يككف بمعنى السٍّ
رجؿ مف  رجبلن انحاز كأظير اإلسبلـ فقتمو أفَّ  :ذاكيركل في التفسير أف سبب ى، المسمميف

مبىو. ـى أف ييتىبيف أمريه المسمميف كأخذ سى ـى المَّوي عزَّ كجؿَّ أف حؽ مف ألقى السم  .(7)"فأعم
ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو ر القاؼ كفتحيا مف قكلو تعالى: "اختمفكا في كس .5 كىىيكى الًَّذم أىٍنشىأىكي

ميٍستى  ٍمنىا اآٍليىاًت ًلقىٍكـو يىٍفقىييكفى فىميٍستىقىرّّ كى ٍكدىعه قىٍد فىصَّ
"ك " ""فمستًقره  ، كقرئت:(8) مستقىره

(9). 
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" اـً حى رٍ ي األى فً  ًقره تى سٍ بعضكـ مي لقكلو: " أم منكـ مستًقره  :خبره المضمر :يقكؿ أبك عمي: "كالتقدير
ان ارى كى طٍ أى  ـٍ كي قى مى خى  دٍ قى كى كما قاؿ: 

 "(1()2). 
 كىك كناية عف (3)"، كمنكـ مستكدع في األصبلباـً ي األرحى فً  ره مستقً  "كالمعنى: منكـ

كيؿُّ األرحاـ كما فييا لقكلو تعالى:  مىا تىٍزدىادي كى ـي كى ا مىا تىًغيضي اأٍلىٍرحى ـي مىا تىٍحًمؿي كيؿُّ أيٍنثىى كى المَّوي يىٍعمى
شىٍيءو ًعٍندىهي ًبًمٍقدىارو 

(4). 
كىك كناية عف  (5)"ضمر لكـ فيككف التقدير لكـ مىقره "كمف قرأ بالفتح كاف الخبر الم   
 أعاذنا اهلل منيا. –كجكدكـ في الحياة كاالستقرار في األخرل إما لجنة أك ألخرل  نياية
ةى ًإنَّا الى "اختمفكا في التشديد في قكلو عز كجؿ:  .6 الى كىالًَّذيفى ييمىسّْكيكفى ًباٍلًكتىاًب كىأىقىاميكا الصَّ

ٍلميٍصًمًحيفى نيًضيعي أىٍجرى ا
 .(7)"فٍ كسّْكي مى يي "ك  "كفٍ كي سً يىمٍ " :، فقرئت(6)

فإمساؾ بمعركؼبتخفيؼ السيف قكلو:  "كفٍ كي سً مٍ يي " :" قاؿ أبك عمي: مف قرأ      
(8) 

ؾى كقكلو:  ٍكجى مىٍيؾى زى أىٍمًسٍؾ عى
التشديد ىنا إذا أريد  أفَّ  ييمىسّْكيكفى ًباٍلًكتىابً  كقكؿ الجميع:  (9)

كمف قرأ بدكف تشديد فيك كناية عف صفة حفظو  ،(10)"رة كاف األكلى مف التخفيؼبو الكث
" أنو يدكر حكؿ صفة المبالغة في أخذ الكتاب بقكة ييمسّْككفكالعمؿ بو، كمف شدد بقكلو: "

 كالعمؿ بما جاء بو، فيك عمى دليؿ عمى كثرة المتداكليف بو، كالمتطمعيف فيو.
سكاني .7 ًقطعان مف الميؿا مف قكلو جؿ كعز: "اختمفكا في فتح الطاء كا 

 "ًقطىعىان " :، قرئت(11) 
مف الميؿ مظممان جماعة قطعة مف الميؿ، كىك  "ان عى طى قً " :"يقكؿ: قاؿ أبك عبيدة ،(12)" ًقٍطعىان " كى 

 أم كناية عف مكصكؼ بعض الميؿ. (13)"أم بساعة مف الميؿ :عي طى قٍ كيى  ،بعض الميؿ
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نكـ  ف الميؿ الذم فيو ظممة يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: " قاؿ أبك عمي: القطع الجزء م كا 
لتمركف عمييـ مصبحيف كبالميؿ

، كبالميؿ خبلؼ اإلصباح الذم ىك الكضح، كبالميؿ يراد (1) 
التي ىي  ان عى طى قً منو كما أنيا إذا أغشيت  اسكدت كجكىيـ "ان عى طى قً "أغشيت كجكىيـ بو الميؿ، فإذا 

:" كيقرأ ًقٍطعان ة شدة اسكداد الكجو كظبلمو، كذلؾاية عف صفكىي كن ،جمع قطعة اسكدت منيا
أٍغًشيىٍت  :مف الميؿ مظممان مف نعت القٍطع، كمف قرأ ًقطىعان جعؿ مظممان حاالن مف الميؿ المعنى

 . (2)"كجكىيييـ ًقطىعان مف الميؿ في حاؿ ظيٍممتو
 ثانيان: الكناية عف مكصكؼ:

تىـى ا في قكلو تعالى: " اختمفكا  .1 ـٍ ًغشىاكىةه خى ارًًى مىى أىٍبصى ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبًي لمَّوي عى
ـٍ عىذىابه عىًظيـه  لىيي  ركل عف عاصـ:  (4)ؿ الضبيقرأكا كميـ رفعان؛ إال أف المفضَّ "،  (3)كى

 ـٍ ًغشىاكى ارًًى مىى أىٍبصى  .(5)"بالنصب ةن كىعى
ـٍ "حجة مف رفع فقاؿ:  كتأكيؿ لمف قرأ بالرفع  قاؿ أبك عمي الفارسي:   ارًًى مىى أىٍبصى كىعى

أنو قد رأل الغشاكة لـ تحمؿ عمى ختـ أال ترل أنو قد جاء في األخرل "كختـ عمى  ًغشىاكىةه 
فكما ال تحمؿ في ىذه عمى ختـ كذلؾ ال تحمؿ في  (6)"سمعو كقمبو كجعؿ عمى بصره غشاكة

ذا قطعيا عف ختـ كانت مرفكعة ىذه التي في مسألتنا فإذا لـ نحمميا عمى ختـ قطعيا ع نو، كا 
ما باالبتداء  .(7)"إما بالظرؼ كا 

فإف كاف األمر عمى االبتداء فيك عمى رفع الغشاكة كيراد بو "الغطاء، كغشيت الشيء 
كأنو كناية عف   ،، فيذه الغشاكة ىي غطاء كاقع عمى البصر كالبصيرة(8)"تغشيتو إذا غطيتو

كمنو أنو عندما قدـ ، الذم يغشي أبصار المنافقيف الغشاكة، كىك غطاء النفاؽ مكصكؼ
ألف األبصار ىي مناط البصيرة أك الغطاء، فقدـ األبصار لؤلىمية  ؛األبصار عمى الغشاكة

 كعمك الشأف كفيو التقديـ.
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عاصـ يقكؿ الفارسي: "كختـ عمى قمبو الضبي مف طريؽ عمى ركاية  "ةن ًغشىاكى  "كأما مف نصب 
حذؼ الحرؼ كصؿ الفعؿ كمعنى ذلؾ : "ختـ عميو بغشاكة مثؿ جعؿ  غشاكة" أم بغشاكة فمما

 .(1)"عمى بصره غشاكة؛ أال ترل أنو إذا ختميا بالغشاكة فقد جعميا فييا
أم النصب عمى المفعكؿ بو بكجكد الفعؿ جعؿ المتعدم لممفعكليف. كقكلو: "أنو ختـ 

سماع، كأنيا بدأت بالقمب كقد ألف تقدـ مصاحبة الغشاكة عمى القمب كاأل "؛األبصار بالغشاكة
أم نكع مف "حطت باألبصار كىذه كجية ببلغية مف باب التقديـ كالتأخير كتحمؿ عمى النكعية 

 .(2)"كنكع مف العذاب الغشاكة
ى"، إفادة التأكيد أك" ليشعر ذلؾ التغاير مى "عى ة ببلغية أخرل ىي تكرار حرؼ الجرككجي
ؿ العطؼ بحرؼ ، كىذا عمى الرفع مف خبل(3)"سماعك أف ختـ القمكب غير ختـ األالختميف، ى

 الكاك.

ٍنيىا"اختمفكا في قكلو تعالى:  .2 فىأىزىلَّييمىا الشٍَّيطىافي عى
بألؼ ييمىا" لاى " فىأىز  :، فقرأ حمزة كحده(4)

 . (5)"بغير ألؼ :كقرأ الباقكف ،خفيفة
يما الزلة. كاآلخر: أف أزليما يحتمؿ تأكيميف: كسب " كحجة مف قرأ فأزليما الشيطاف " أفٍ    
" عف زاؿ المكاف إذا عثر فمـ يثبت عميو الذم يراد بو : عثر ... "فأزليمامف زؿ  ؿَّ زى يككف أى 

ييمىا ًممَّا كىانىا ًفيوً  :كيدؿ عمى ىذا قكلو تعالى ف خركجو عف المكضع الذم فكما أ (6) فىأىٍخرىجى
أم أف معنى أزليما أم اكتسبكا ، (7) "ىك فيو انتقاؿ منو الى غيره ، كذلؾ عثارة فيو كزليمو

الزلة مف الشيطاف الرجيـ كالمعنى اآلخر زليـ عف المكاف كانتقاليـ منو لغيره ىك تغيير كاقعيـ 
 الرغيد آلخر.

االببلغية في ىذه القراءة "كتتضح الكجية          " أنو كناية عف مكصكؼ الحاؿ الذم فىأىزىلَّييمى
تقر، كقرة العيف كالعيش الرغيد إلى الزلؿ كاإلخراج كاتخاذ كانا فيو مف حيث السكف المس

 بعضيـ لبعض عدك.
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ٍنيىاافىأىزى حجة حمزة في قراءتو :ك"  ـي اٍسكيٍف أىٍنتى  أف قكلو:  لَّييمىا الشٍَّيطىافي عى قيٍمنىا يىا آدى كى
ؾى ا ٍكجي زى كيالى ًمٍنيىا رىغىدكى نَّةى كى ٍيثي ًشٍئتيمىا ان ٍلجى حى

قابؿ  ،اثبتا فثبتا، فأزليما الشيطافكتأكيمو  (1)
 :أم قابؿ السكف كالعيش الرغيد بالزكاؿ في قراءتو، (2)الذم ىك خبلفو" الثبات بالزكاؿ،

ا"  .مقابمة" كىذا مف باب الفىأىزىلَّييمى
ييمىا ًممَّا كىانىا ًفٍيوً أيضا مما يقكم قراءتو:"         فىأىٍخرىجى

 

، فأخرجيما في المعنى قريب (3)

 .(4)ا كانا فيو"أزليما، أال ترل أف إخراجو إياىما منيا، إزالة منو ليما عمَّ  مف
ًئكىًة ميٍنزىًليفى :" ككميـ قرأ :الفارسيقاؿ   .3 ؼو ًمفى اٍلمىالى ثىًة آالى ام، غير أف خفيؼ الز  (5) ًبثىالى

 .(6)"" شدد الزاممنزَّليف": ابف عامر فإنو قرأ
كحي ًفييىا ي: يقكؿ أبك عم"كحجة مف قرأ بالتشديد   ًئكىةي كىالرُّ ؿي اٍلمىالى لىٍك أىنَّنىا ك (7) تىنىزَّ كى

ًئكىةى  ـي اٍلمىالى كىأىٍنزىٍلنىا ًإلىٍيؾى :" أف اإلنزاؿ يعـ التنزيؿ كغيرهميٍنزىًليفى "  أ، كحجة مف قر (8) نىزٍَّلنىا ًإلىٍيًي
ًديدى ًفيًو بى كقكلو تعالى:  (9) الذٍّْكرى   .(10) ٍأسه شىًديده كىأىٍنزىٍلنىا اٍلحى
كأنيا كيقصد أبك عمي مف قراءة منزَّليف أنو تكجد آيات مشاكمة قد كرد التنزيؿ بيا،        

إال أف  " يعـ الذكر ككذلؾ المبلئكة، كإنزاؿ الحديد مثبلن ميٍنزىًليفى تختص بالمبلئكة، كأف لفظ "
بعد مرة، كفي كبل القراءتيف  ، كفي قراءة التشديد يككف التنزيؿ مرةاإلنزاؿ يككف دفعة كاحدة

 كناية عف مكصكؼ نزكؿ المبلئكة تترل أـ دفعة كاحدة.
مىا كىانيكا ًإذنا ميٍنظىًريفى : كجؿَّ  اختمفكا في قكلو عزَّ  .1 ؽّْ كى ًئكىةى ًإالَّ ًباٍلحى ؿي اٍلمىالى   .(11) مىا نينىزّْ

مفتكحة  "ؽّْ الحى  بً إالَّ  ةي كى الئً المى  ؿي زَّ نى ا تى مى " فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كابف عامر:"      
 ؿي زَّ نى ما تي " كقرأ عاصـ في ركاية أبي بكر:، رفع، فاعمو "ةي كى الئً المى " التاء كالنكف، كالزام مشٌددة،

 كقرأ حمزة كالكسائي، رفع لـ يسـٌ فاعمو "ةي كى الئً المى " مفتكحة النكف، "التاء"مضمكمة  "ةي كى الئً المى 
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مفعكؿ بو،  ،نصبان  "ةى كى الئً المى "، بالنكف مشٌددة الزام "ةي كى الئً المى  ؿي زّْ نى ا ني مى ": كحفص عف عاصـ
 .(1)"كاألكلى لـ يختمفكا فييا

ـٍ ًمٍف كيؿّْ قكلو :  "ؿي زَّ نى ا تى مى " :"كحجة مف قرأ        بًّْي كحي ًفييىا ًبًإٍذًف رى ًئكىةي كىالرُّ ؿي اٍلمىالى تىنىزَّ
أىٍمرو 

 "ؿي زّْ نى ني  "ىك كناية عف نزكؿ المبلئكة، " كحجة مف قاؿ: كالمقصكد بو مرة بعد مرة، ك  (2)
ًئكىةى قكلو:  ـي اٍلمىالى لىٍك أىنَّنىا نىزٍَّلنىا ًإلىٍيًي ـي اٍلمىٍكتى كى كىمَّمىيي  مكصكؼكفيو أيضان كناية عف  ،(3) ىكى

مى  شئت: النزكؿ دفعة كاحدة كاقرأ إفٍ  ًديدى ًفيًو بىٍأسه شىًديده كى كيؤكد  (4) نىاًفعي ًلمنَّاسً كىأىٍنزىٍلنىا اٍلحى
ذلؾ:" قرئت: تنزؿ، بمعنى تتنزؿ كتنزؿ عمى البناء لممفعكؿ مف نزؿ، كننزؿ المبلئكة: بالنكف 

ؽٍّ  كنصب المبلئكةى  ممتبسان بالحكمة كالمصمحة، كال حكمة في أف تأتيكـ عيانان  إال تنزالن  ،ًإالَّ ًباٍلحى
ألنكـ حينئذ مصٌدقكف عف  ؛ عميو كسمـصمى اهلل -تشاىدكنيـ كيشيدكف لكـ بصدؽ النبي 

 . (5)"اضطرار
ٍكفى اٍلعىذىابى  " اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو جؿ كعز:  .5   (6) لىٍك يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى

 .(7)"لىٍك يىرىل" كقرئت "رىلتى لىٍك فقرئت: "
ٍكفى اٍلعىذىابى لىٍك تىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يى   :" كحجة مف قاؿ       –فجعؿ الخطاب لمنبي  رى

بالمخاطبة ألنو لـ يعمـ، كلمف في قصده  -عميو السبلـ –كلـ يقصد  -صمى اهلل عميو كسمـ
ـٍ أىفَّ المَّوى لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً بالمخاطبة تنبيو لغيره، مثؿ قكلو تعالى:  ـٍ تىٍعمى  (8) أىلى

، كىنا أسند الرؤية الى النبي (9)"كالمراد بو الكافة -ى اهلل عميو كسمـصم –فجاء الخطاب لمنبي 
ال انو قصد مخاطبة المسمميف قاطبة كىنا تككف الكناية عف مكصكؼ إصمى اهلل عميو كسمـ 

 متعمؽ بأصناؼ كألكاف الذيف ظممكا. 
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ٍمًر كى  " اختمفكا في الباء كالثاء مف قكلو تعالى :  .6 ـه كىًبيره يىٍسأىليكنىؾى عىًف اٍلخى ا ًإٍث ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى اٍلمى
يىٍسأىليكنىؾى مىاذىا ييٍنًفقيكفى قيًؿ اٍلعىٍفكى كىذىًلؾى ييبى  ٍثميييمىا أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمىا كى مىنىاًفعي ًلمنَّاًس كىاً  ـي كى يّْفي المَّوي لىكي

كفى  ـٍ تىتىفىكَّري ـه كىًبٍيره  فقرئت :  (1) اآٍليىاًت لىعىمَّكي ـه كىًثٍيره كى قرئت:   ًإٍث  ."(2)ًإٍث
ـه كىًبٍيره  " قاؿ: أبك عمي حجة مف قرأ بالباء:  أف يقكؿ الباء أكلى ألف الكبير مثؿ  ًإٍث

فقد كردت ، (3)"العظيـ، كمقابؿ الًكًبٍر الصغر، أال ترل أف شرب الخمر ك الميسر مف الكبير
 ما كأدمف عمييما.كممة كبير كناية عف مكصكؼ الكبر كعظـ اإلثـ لمف شربي

مىنىاًفعي لمنَّاسً : " قكلو تعالىكىًثٍيره " :قراءة مف قرأ" كمما يقكم  فكأف اإلثـ قد   (4)كى
مضار  عكدلت بو المنافع فمما عكدلت بو المنافع حسف أف يكصؼ بالكثر ألنو كأنو قاؿ: فيو

ؼ الذم عكدؿ بو ثـ كالمعادؿ لممنافع، كالمنافع يحسف أف يكصكثيرة كمنافع، فمما صار اإل
 " ىي كناية عف مكصكؼ الذنب بأنو إثـ كبير.كىًثٍيره . كذلؾ في قراءة " (5)"الكثرة
ًبًذم كقد اختمفكا في قكلو تعالى: .7 ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى

ا ٍنًب كىاٍبًف السًَّبيًؿ اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلجى اًحًب ًباٍلجى نيًب كىالصَّ اًر اٍلجي ًر ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلجى
ـٍ ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ  مىا مىمىكىٍت أىٍيمىانيكي كرنا كى نيبً كقرأ الباقكف   (6)مىٍف كىافى ميٍختىاالن فىخي  الجي

 .(7)"بالضمتيف
ارً قاؿ أبك عمي:  " ٍنبً  اٍلجى ييف: أحدىما أف يريد الناحية فإذا أراد ىذا يحتمؿ معن الجى

المعنى، ذم الجٍنب فحذؼ المضاؼ ألف المعنى مفيكـ أال ترل أف الناحية ال يككف الجار 
أف يككف كصفان  :كاآلخر ،ذم ناحية ليس ىك اآلف بيا أم ىك غريب عنيا :إياىا كالمعنى

 .(8)"ب، فيذا كصؼ يجرم عمى المكصكؼدٍ ضٍرب كنى  :مثؿ
ٍنبً " :قكلوكعند   اًر الجى " كالمعنى ذم ناحية ذم الجٍنبً قد حذؼ المضاؼ كىك " "اٍلجى

كناية عف أنيا  :في ىذه القراءة فارسيعمى حد قكؿ الك  ،ليس اآلف ىك بيا أم ىك غريب عنيا
 مف أنو غريبان بعيدان عف جاره. ،الرجؿذلؾ مكصكؼ حاؿ 

                                                           
 .219ة سكرة البقر  (1)
 .2/307الحجة لمفارسي  (2)
 .2/312السابؽ  (3)
 .219سكرة البقرة  (4)
 .2/314الحجة لمفارسي  (5)
 .36النساء  (6)
 .3/157الحجة لمفارسي  (7)
 .3/158السابؽ  (8)
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أم كناية عف مكصكؼ ىك أنو مجانب  ،(1)"كيقكؿ أبك عمي: ىك مجانب ألقاربو متباعد عنيـ"
 "بالجٍنبً "ليـ في نفس المكاف، إال أنو تقطعو بينو كبينيـ مسافات أكبر، فالقراءة عمى النصب 

نيبً بً " :أنو غريب الديار، كمف قرأ  " أنو قريب مف أىمو كليس غريب الديار بؿ متباعد عنيـ.الجي
مىى كىاًلدىًتؾى ًإٍذ قىاؿى المَّوي يى كاختمفكا في قكلو تعالى:  .8 مىٍيؾى كىعى ـى اٍذكيٍر ًنٍعمىًتي عى ا ًعيسىى اٍبفى مىٍريى

مٍَّمتيؾى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىا ٍذ عى كىٍيالن كىاً  ٍيًد كى ـي النَّاسى ًفي اٍلمى كًح اٍلقيديًس تيكىمّْ لتٍَّكرىاةى ًإٍذ أىيٍَّدتيؾى ًبري
ٍذ تىٍخميؽي ًمفى الطّْيًف كىيى  ٍنًجيؿى كىاً  تيٍبًرئي كىاإلًٍ ٍيئىًة الطٍَّيًر ًبًإٍذًني فىتىٍنفيخي ًفييىا فىتىكيكفي طىٍيرنا ًبًإٍذًني كى

ٍنؾى ًإٍذ ًجٍئتى  ٍذ كىفىٍفتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى عى ٍذ تيٍخًرجي اٍلمىٍكتىى ًبًإٍذًني كىاً  ـٍ اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىٍبرىصى ًبًإٍذًني كىاً  يي
ـٍ ًإٍف ىىذىا ًإالَّ ًسٍحره ميًبيفه ًباٍلبىيّْنىاًت فىقىاؿى الًَّذيفى كىفىري  كا ًمٍنيي

في اسـ الفاعؿ مف المصدر  (2)
"ره حً اسى " ك "ًسٍحره فقرئت: "

(3). 
 ،(4)""فأما اختيار مف اختار ساحر لما ذىب مف أف الساحر يقع عمى العيف كالحدث

يات قكامو كأف ما جاء بو مف اآليات الب ى عيسى باتيامو بأنو ساحر مكايدكفيو إسناد األمر إل
" أشار إلى الشخص ال إلى الحدث ره حً اسى  ًإالَّ " "كمف قاؿ: ،السحر الذم ىك مف صنع يديو

 .(5)"الذم أتى بو
 تى ئٍ م جً ذً ا الَّ ذى ا ىى مى " :إشارة إلى ما جاء بو كأنو قاؿ جعمو فيٍ بً مي  ره حٍ  سً الَّ إً "كلمف قرأ:        

فالصفة ترجع إلى المكصكؼ  ،(6)"ارة إلى الحدث... فمف قاؿ: سحره جعؿ اإلشًإالَّ ًسٍحره  وً بً 
براء  كتدؿ عميو بداللتيا عمى الحدث، كفيو كناية عف المكصكؼ السحر مف إحياء المكتى كا 

 حسب زعميـ. –األكمو 
ًميـو "اختمفكا في قكلو عز كجؿ:  .9 "ره اسىحى " ك "سىاًحر"فقرئت:  ،(7) يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى

(8) 
ـٍ ًبًو السٍّْحري ًإفَّ المَّوى سىييٍبًطميوي ًإفَّ احر قكلو: ك"حجة: مف قاؿ س فىمىمَّا أىٍلقىٍكا قىاؿى ميكسىى مىا ًجٍئتي

المَّوى الى ييٍصًمحي عىمىؿى اٍلميٍفًسًديفى 
كىأيٍلًقيى ، كالفاعؿ مف السحر، ساحر يدلؾ عمى ذلؾ قكلو: (9)

                                                           
 .3/159 الحجة لمفارسي (1)
 .110المائدة سكرة  (2)
 .370/ 3الحجة لمفارسي  (3)
 .3/371السابؽ  (4)
 .3/371السابؽ  (5)
 .3/371السابؽ  (6)
 .112األعراؼ سكرة  (7)
 .64/ 4الحجة لمفارسي  (8)
 .81يكنس سكرة  (9)
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رىةي سىاًجًديفى  السَّحى
ـي اٍلغىاًلًبيفى  لىعىمَّنىا نىتًَّبعي كى  (1) رىةى ًإٍف كىانيكا ىي السَّحى

 ساحر، جمع حرةكالسَّ  (2)
 .(3)"كفجرة كفاجر ككتبة، ككاتب

ك مف مف كيحمؿ ىنا عمى إسناد أمر السحر لمساحر، إذ إنو عمى اسـ الفاعؿ، ألنو ى
"حى "سى  :قاؿ كجية مف" ، ككذلؾيقكـ بتحضير السحر كنحكه : أنو قد كصؼ بعميـ، ككصفو اره

سيفى بذلؾ أف يدؿ عمى تناىيو فيو، ك ي في  ذكركا باالسـ الداؿ عمى المبالغةحذفو بو فىحى
ار صيغة مبالغة أم أنو متناهو في السحر بارعه فيو، كىك كناية عف ، (4)"السحر  مكصكؼكسحَّ

 الساحر كمدل تمكنو مف سحره كنفثو.
يىةي ًلمَّوً : كجؿَّ  اختمفكا في قكلو عزَّ  .10 ؽّْ ىيكى  ىينىاًلؾى اٍلكىالى ٍيره عيٍقبى  اٍلحى خى ٍيره ثىكىابنا كى ، (5)ان خى

ا مف قاؿ ىنالؾ الكالية هلل الحؽ فكسر القاؼ فإنو جعمو مف كأمَّ  (6)"الحؽُّ " ك "الحؽَّ "قرئت: 
كىك كناية عف مكصكؼ اهلل  ،(7)"كما كصفو ، كىك مصدرسبحانو، ككصفو بالحؽٍّ  كصؼ اهلل

 بالحؽ كذلؾ. :كىك كصفو ،تعالى -
بالحؽ أنو ال يشعر بيا غيره كال  جعمو صفة  لمكالية كمعنى الكالية "كمف رفع الحؽَّ         

يخاؼ منيا ما يخاؼ في سائر الكاليات مف غير الحؽ، كفيو الكناية عف صفة، يقكؿ الطبرم: 
تكجييو ، عمى " فقرأ ذلؾ عامَّة قٌراء المدينة كالعراؽ خفضان الحؽَّ " كاختمفكا أيضا في قراءة قكلو "

لى أف معنى الكبلـ: ىنالؾ الكالية هلل الحٌؽ ألكىيتو، ال الباطؿ بطكؿ  إلى أنو مف نعت اهلل، كا 
ألكىيتو التي يدعكنيا المشرككف باهلل آلية، كقرأ ذلؾ بعض أىؿ البصرة كبعض متأخرم 

ؽ " برفع الحؽٍّ  :الككفييف ىنالؾ الكالية  تكجييا منيما إلى أنو مف نعت الكالية، كمعناه: "هلًل الحى
ال الباطؿ هلل كحده ال شريؾ لو. كأكلى القراءتيف عندم في ذلؾ بالصكاب، قراءة مف قرأه  الحؽ  
ك يؤكد  ،(8)"عمى أنو مف نعت اهلل، كأىفَّ معناه ما كصفت عمى قراءة مف قرأه كذلؾ خفضان 

المدينة كأىؿ مكة كعاصـ  " بالرفع نعتان لمكالية، كقرأ أىؿؽُّ الحى  ذلؾ:" قرأ أبك عمرك كالكسائي "
 . (9)"سبحانو -هلل  " بالجر نعتان ؽّْ الحى كحمزة "

                                                           
 .120األعراؼ سكرة  (1)
 .40الشعراء  سكرة (2)
 .64/ 4الحجة لمفارسي  (3)
 .64/ 4 السابؽ (4)
 .44الكيؼ  سكرة (5)
 .5/149الحجة لمفارسي  (6)
 .5/150السابؽ  (7)
 .18/29تفسير الطبرم  (8)
 .3/342فتح القدير  (9)
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فىنىادىاىىا ًمٍف تىٍحًتيىا أىالَّ تىٍحزىًني : ؿَّ جى كى  زَّ يـ  كالتاء ككسرىا مف قكلو عى "اختمفكا في فتح الم .11
بًُّؾ تىٍحتىًؾ سىًريَّ  قىدٍ  عىؿى رى  .(2)"ًمف" ك "مىف"، قرئت: (1) ان جى

أك عيسى، كقاؿ بعض أىؿ التأكيؿ  -عميو السبلـ -ألنو ىك جبريؿ  "ًمٍف تىٍحًتيىا": قاؿ "      
ألنو لك كاف جبريؿ لنادىا مف فكقيا، كقد يجكز أف يككف  ؛ال يككف إال عيسى كال يككف جبريؿ

ا تمكف مف تحتو، كلكف المعنى ناداىيراد بو الجية المحاذية لم "ًمٍف تىٍحًتيىا"جبريؿ كليس قكلو: 
بًُّؾ تىٍحتىًؾ سىًريَّ قىٍد جى  ف تحتيا، كيدؿ عمى ذلؾ قكلو: م ، فمـ يكف الجدكؿ محاذيان  (3)ان عىؿى رى

 عميو السبلـ.  -كفيو كناية عمى المكصكؼ جبريؿ ، (4)"ليذه الجية، كلكف المعنى جعمو دكنؾ

كىك الممؾ ًفي الكجييف  فٍ فىنىادىاىىا مى  ك  فىنىادىاىىا ًمفٍ  "كقكلو:  (5)اءلمفرَّ  آخرى  بلن كتعمي 
ميعنا، أم فناداىىا جبريؿ مف تحتيا، كناداىا مف تحتيا: الًَّذم تحتيا كقكلو:  السًرٌم:  ريان سى جى

 .(6)النير"

مف  العامة مكضع المفظ الخاص، فقاؿ: مف تحتيا، أنو كضع المفظة :ككجو مف قرأ"
 ،(7)"ت مف عندؾ كأنت كاحدان بعينوكما تقكؿ رأي -كسمَّـصمى اهلل عميو  -تحتيا، يريد عيسى 

 بذلؾ. دى دً كقد حي  -عميو السبلـ - كالكناية ىنا عف  مكصكؼ النبي عيسى

 

 
 
 

                                                           
 .24مريـ سكرة  (1)
 .5/196الحجة لمفارسي  (2)
 .24مريـ سكرة  (3)
 .5/197الحجة لمفارسي  (4)
الفرَّاء: يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممٌي، مكلى بني أسد )أك بني منقر( أبكزكرياء، المعركؼ  (5)

كالمغة كفنكف األدب. كاف يقاؿ: الفراء أمير المؤمنيف في النحك، تكفي  بالفراء: إماـ الككفييف، كأعمميـ بالنحك
 .8/145سنة سبع كمائتيف، األعبلـ 

 .2/165معاني القرآف لمفراء  (6)
 .5/197الحجة لمفارسي  (7)
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 كعمـ البديعالتكجيو البالغي لمقراءات القرآنية الفصؿ الخامس:  

 
 عمـ البديع 
 الطباؽ 
 المشاكمة 
 التجريد 
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 :عمـ البديع: لغة

 .(1)"شيء يبدعو بدعان كابتدعو أنشأه كبدأهال عى دى بى "يقاؿ   

 اصطالحان:

ىك العمـ الذم يعرؼ بو األديب لو بو كجكه تحسيف كبلمو بعد رعاية المطابقة " 
 .(2)"لمقتضى الحاؿ كرعاية ككضكح الداللة عمى ما يريد التعبير عنو

ف عمـ البديع منحصر في فنييف لفظي كمعنكم.  "ىذا كا 

 و باأللفاظ كالجناس كنحكه .فالمفظي ما تعمؽ تحسين

 .(3)كالمعنكم بالمعاني كالمتعمؽ بالمفظ ك أنكاعو"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8/6لساف العرب، البف منظكر، )بىدىعى(،  (1)
 .288الببلغة االصطبلحية، عبد العزيز قمقيمة،  (2)
ىػػ(، د. محمد الصامؿ، دار كنكز 1033البديع في عمـ البديع لمعبلمة مرعي بف يكسؼ الحنبمي )تالقكؿ  (3)

 . 54، 2004، 1إشبيمية، ط
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  :مقابمةال

 .(1)"قىٍبؿ عىًقيبي بىٍعد ك ،قىٍبؿي نىًقيضي بىٍعد " :لغةن  مقابمةال

 أك ،المعنى كالمفظ عمى جية المكافقة فيالمقابمة: إيراد الكبلـ، ثـ مقابمتو بمثمو " :اصطالحان 
 .(2)"المخالفة

 .(3)"المطابقة ال تككف إال باألضداد، كالمقابمة تككف باألضداد كبغير األضداد فَّ أى كما "
ٍنيىا"اختمفكا في قكلو تعالى:   .1 فىأىزىلَّييمىا الشٍَّيطىافي عى

بألؼ ييمىا" لافىأىز " :، فقرأ حمزة كحده(4) 
 . (5)"خفيفة كقرأ الباقكف بغير ألؼ

ٍنيىاافىأىزى : اءتو" حجة حمزة في قر    ـي اٍسكيٍف أف قكلو:  لَّييمىا الشٍَّيطىافي عى قيٍمنىا يىا آدى كى
ؾى ا ٍكجي زى كيالى ًمٍنيىا رىغىدأىٍنتى كى نَّةى كى ٍيثي ًشٍئتيمىا ان ٍلجى حى

قابؿ  ،، فأزليما الشيطافكتأكيمو اثبتا فثبتا(6) 
 :في قراءتوالرغيد بالزكاؿ أم قابؿ السكف كالعيش ، (7)"الذم ىك خبلفو ،الثبات بالزكاؿ

ا"  .مقابمة" كىذا مف باب الفىأىزىلَّييمى
ييمىا ًممَّا كىانىا ًفٍيوً " أيضا مما يقكم قراءتو: فىأىٍخرىجى

 

خرجيما في المعنى قريب فأ ،(8)

 .(9)"، إزالة منو ليما عما كانا فيو، أال ترل أف إخراجو إياىما منيامف أزليما
ٍنيىافىأىزى : "" كحجة مف قرأ    ا" أفَّ  : "لَّييمىا الشٍَّيطىافي عى يحتمؿ تأكيميف: كسبيما  "أىزىلَّييمى

 " عف زاؿ المكاف إذافىأىزىلَّييمىا مف زؿ الذم يراد بو : عثر ... " "ؿَّ زى أى "الزلة. كاآلخر: أف يككف 
                                                           

(1)  ،)  .11/536لساف العرب ) قىبىؿى
  .377كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم  (2)
يـ بف الكاحد بف ظافر ابف أبي تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف لعبد العظ (3)

ىػ(، تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر حفني محمد شرؼ، المجمس 654اإلصبع العدكاني، البغدادم ثـ المصرم )ت 
ـ، 1995لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، الجميكرية العربية المتحدة ، القاىرة،  -األعمى لمشئكف اإلسبلمية 

179. 
 .36سكرة البقرة  (4)
 .2/14ارسي الحجة لمف (5)
 .35سكرة البقرة  (6)
 .15-2/14الحجة لمفارسي  (7)
 .36سكرة البقرة  (8)
 .2/15الحجة لمفارسي  (9)
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ييمىا ًممَّا كىانىا ًفيوً  عثر فمـ يثبت عميو كيدؿ عمى ىذا قكلو تعالى: فىأىٍخرىجى
خركجو  فكما أفَّ  (1)

أم أف معنى ، (2)، كذلؾ عثارة فيو كزليمو"الذم ىك فيو انتقاؿ منو الى غيرهعف المكضع 
ا" عف المكاف كانتقاليـ منو  ـٍ يي لَّ زى  :أم اكتسبكا الزلة مف الشيطاف الرجيـ كالمعنى اآلخر "أىزىلَّييمى

 ىك تغيير كاقعيـ الرغيد آلخر. ؛لغيره
اببلغية في ىذه القراءة "كتتضح الكجية ال         " أنو كناية عف مكصكؼ الحاؿ فىأىزىلَّييمى

الذم كانا فيو مف حيث السكف المستقر، كقرة العيف كالعيش الرغيد إلى الزلؿ كاإلخراج كاتخاذ 
 بعضيـ لبعض عدك.

 .(3)" يقاؿ الشكؿ ىك المثؿ كالمشاكمة ىي المكافقة" لغة: المشاكمة
 .(4)في صحبتو تحقيقان أك تقديران" لكقكعوغيره  بمفظ ءالشي" ذكر  :اصطالحان 

 أكالن: المشاكمة التحقيقية:

اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى  اختمفكا في ضـ الياء كفتحيا كادخاؿ األلؼ في قكلو عز كجؿ:."1 ييخى
كفى  مىا يىٍشعيري ـٍ كى مىا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ أىٍنفيسىيي         : كأبك عمر"فقرأ ابف كثير كنافع  (5) آمىنيكا كى

اًدعيكفى " اًدعيكفى ما " ... ييخى  :" باأللؼ فييما، كقرأ عاصـ كابف عامر كحمزة كالكسائيييخى
اًدعيكفى " مىا يىٍخدىعيكفى  ييخى  .(6)"" بفتح الياء بغير ألؼكى

اًدعيكفى " :كذىب الفارسي إلى أفَّ  ألف: "يخادع تككف عمى لفظ  "يىٍخدىعيكفى : "ىي " ييخى
ف لـ  ف كانكا قد استجازكا لتشاكؿ فاعؿ كا  يكف الفعؿ إال مف كاحد كما كاف األكؿ كذلؾ، كا 

عمى الحقيقة ..  ركا عمى الثاني طمبان لمتشاكؿ ما لـ يصح في المعنىجٍ األلفاظ كتشابييا أف يي 
 كذلؾ نحك قكلو: 

مىٍينػػػػأىال ال يىٍجيىمى  ده عى ي يىؿى فكؽى ػػا                      فىنىجػػػػػػػٍف أحى اػػى ًؿ الجاًىمينػجى
 (7) (8) 

                                                           
 .36سكرة البقرة  (1)
 .2/18الحجة لمفارسي  (2)
 .11/357لساف العرب،  (3)
 .127القكؿ البديع في البديع،  (4)
 .9سكرة البقرة  (5)
 .313 -1/312الحجة لمفارسي  (6)
. ك انظر: شرح المعمقات السبع لحسيف بف 1/347شرح المعمقات السبع: منسكب ألبي عمرك الشيباني،  (7)

ٍكزىني،   .1/226أحمد بف حسيف الزَّ
 .1/316كرد البيت في كتاب الحجة لمفارسي  (8)
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مفظ غيره لكقكعو في كيعرفيا الببلغيكف: بأنيا ذكر الشيء بالتحقيقية  المشاكمة كىك عمى سبيؿ
فقد سمى الجيؿ جيبلن عمى ، (2)، كبالرجكع لبيت عمرك بف كمثكـ(1)"اا أك تقديرن صحبتو تحقيقن 
 .(3)"سبيؿ المشاكمة

" أك أىؿ اهللً  اءى يى لً كٍ أى  كفى عي ادً خى يي د إيجاز حذؼ تقديره :" " يكجييخاًدعيكفى كأيضان في قراءة "
كىك خالقيـ، كما  -تعالى  -اهلل كخاصتو، كسبب تقدير الحذؼ أنيـ ال يستطيعكف خداع اهلل

كالنيؿ بقربتو، قد جاز تقدير الحذؼ، كفي ذلؾ  -تعالى –التصاؽ األكلياء المؤمنيف باهلل  أفَّ 
في إرادة مضاؼ محذكؼ عمى قكؿ مف ذكرناه  "ييخاًدعيكفى المَّوى " كمثؿ قكلو: يقكؿ الفارسي:"
رىسيكلىوي قكلو تعالى:  ًإفَّ الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كى

يؤذكف أكلياء اهلل، ألٌف األذل ال  :التقدير (4) 
كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى كما أف الخداع ال يجكز عميو، فيي مثؿ قكلو:  -سبحانو –يصؿ إلى اهلل 

ٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمناًت ًبغىٍيًر مىا اٍكتىسىبيكاا
 (5). 

اثنيف،  بيفتككف " أف المخادعة تككف مف المفاعمة التي ييخاًدعيكفى  كما أنو في قراءة "
لمف ، يقكؿ الفارسي:" كحديثو إياىا كمف ثَـّ خداعيا كفيو تنزيؿ نفس المنافؽ لنفسو منزلة أخرل

آخر، كىك أف ينزؿ ما يخطر ببالو كييجس في نفسو مف الخدع منزلة كجو  "كفى عي ادً خى يي " :قرأ
، فعمى ىذا يككف الفعؿ كأٌنو مف اثنيف، فيمـز أف يقكؿ: (6)"آخر يجازيو ذلؾ كيقاكضو إياه

  .(7)"فاعؿ

                                                           
 .255مف ببلغة القرآف  (1)
جاىمي، مف الطبقة األكلى، كلد عمرك بف كمثـك بف مالؾ بف عٌتاب، أبك األسكد، مف بني تغمب، شاعر  (2)

في شمالي جزيرة العرب في ببلد ربيعة كتجٌكؿ فييا كفي الشاـ كالعراؽ كنجد، كاف مف أعز الناس نفسان، كىك 
مف الفتاؾ الشجعاف، ساد قكمو )تغمب( كىك فتىن كعٌمر طكيبلن كىك الذم قتؿ الممؾ عمرك بف ىند. أشير 

محمد بف سبٌلـ بف صحنؾ فاصبحينا ......(، طبقات فحكؿ الشعراء، شعره معمقتو التي مطمعيا )أال ىبي ب
جدة، ت.ط،  –، تح: محمكد محمد شاكر، دار المدني ىػ(232عبيد اهلل الجمحي بالكالء، أبك عبد اهلل )ت 

 .1/151ت.ت، 
 .257مف ببلغة القرآف، عمكاف  (3)
 .57األحزاب سكرة  (4)
 .58األحزاب سكرة  (5)
 .1/317في )ـ(: يجاريو ذلؾ كيفاكضو" تاب الحجة لمفارسي :"ما كرد في كك (6)
 .3/317الحجة لمفارسي  (7)
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مى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  قرأ:  فٍ كعمى ىذا المذىب قرأ مى يقكؿ الفارسي:"  ـي أىفَّ المَّوى عى  ، (1)قاؿى أىٍعمى
، كىك عمى سبيؿ (2)"منزلة مناظر لو غيره -عند الخاطر الذم يخطر لو عند نظره -فنٌزؿ نفسو

 التجريد الستفحاليـ في الخداع كالزيؼ، كأفَّ ليـ نفكسان أخرل يخدعكنيا.

كفى ًباٍلًقٍسًط ًمفى النَّاسً اختمفكا في قكلو تعالى: " .2 يىٍقتيميكفى الًَّذيفى يىٍأميري كى
لؼ إال بغير أ (3)

 .(4)"حمزة فإنو قرأ كيقاتمكف بألؼ

كفى ًباٍلًقٍسًط " باأللؼ فيقكؿ:" كجية مف قرأ :يىٍقاتيميكفى كأما قراءة "   يىٍقاتيميكفى الًَّذيفى يىٍأميري كى
كاف المعنى يقاتمكنيـ، أنيـ ال يكالكنيـ ليقؿ نيييـ إياىـ عف العدكاف عمييـ،  ،ًمفى النَّاسً 

فَّ لـ يقتمكىـ كما قتمكا األنبياء، كلكف مشاقيف ليـ، ألمرىـ بالقسط ليـ، فيككنكف مباينيف ، كا 
 .(5)"المشاؽ ليـ ،يقاتمكنيـ قتاؿ المبايف

أم أف الذيف يأمركف بالقسط مف الناس عند أمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر قد  
ة الفاسدة فبل بد سفيكا أحبلـ آليتيـ كعابكا عمييـ عبادتيا فيذا اعتداء عمى حرمة تمؾ العباد

ىـ، معاندكف لدعكتيـ، كلـ  كفيـ بقتاؿ آخر، فيـ الكفار مشاق  ليـ مف مقاكمتيـ كرد قتال
بك عمي يأتي في سياؽ ما يسمى بالمشاكمة التحقيقية حيث أيقتمكىـ قتؿ األنبياء كما قصده 

 " عمى أنو الصد عف الدعكة.يىٍقاتيميكفى أكرد أبك عمي لفظ "

كفى ًباٍلًقٍسطً  :ة مف قرأ: حجبك عميأقاؿ  " يىٍقتيميكفى الًَّذيفى يىٍأميري أنو معطكؼ عمى  كى
يىٍقتيميكفى النًَّبيّْيفى قكلو :  ألف اآلمريف بالقسط مف الناس قد كافقكا األنبياء في األمر بالقسط،  كى

 .(6)"تمكىـ كما قتمكا األنبياءقف ،، كمكضعيـمقاميـ ككبر عمييـ

يىٍقتيميكفى "طؼ مف جممة يقتمكف الذيف يأمركف بالقسط عمى كيرل الفارسي أف الع   كى
ألف الناس الصادقيف يأمركف بالمعركؼ كيرعكف العدؿ كينيكف عف المنكر قد تساككا  ؛"النًَّبيّْيفى 

تعالى، كتحمؿ أعباء تمؾ الدعكة، كىذا مف شأنو رفع  -مع األنبياء في كظيفة الدعكة الى اهلل 
ـى كتأكيدان لقكلو تعالى:  ،كف بالقسط مف الناسمكانة كشأف الذيف يأمر  فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى

                                                           
 .259 البقرةسكرة  (1)
 .1/318 حجة لمفارسيال (2)
 . 21آؿ عمرافسكرة  (3)
 .3/24الحجة لمفارسي  (4)
 .3/24 السابؽ (5)
 .24 -3/23 السابؽ (6)
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الً  دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاًء كىالصَّ ـٍ ًمفى النًَّبيّْيفى كىالصّْ مىٍيًي ًفيقالمَّوي عى سيفى أيكلىًئؾى رى حى كىذا ما ، (1)ان ًحيفى كى
ة خبرية بجممة خبرية أخرل في كربط جممغيكف بالكصؿ مف خبلؿ حرؼ العطؼ "يسميو الببل

 .(2)"المفظ كالمعنى

 ثانيان: المشاكمة التقديرية: 

مىى الًَّذيفى ييًطيقيكنىوي  : ؿَّ كجى  عيف، كالياء كالجـز كقكلو عزَّ اختمفكا في التاء كنصب ال" .1 كىعى
كمي  ٍيره لىوي كىأىٍف تىصي ٍيرنا فىييكى خى ـي ًمٍسًكيفو فىمىٍف تىطىكَّعى خى ـٍ ًفٍديىةه طىعىا ٍيره لىكي   "تىطىكىعى  ":فقرئت  (3)كا خى

ما الكجو الذم يجعؿ "تطكع" فيو مكضع الجـز فىأىٍف تجعؿ مف" أك  ،(4) "يىطَّكىعى "كقرئت: 
 .(5)"لمجزاء

اآلية تتبدل مف قراءتيا كجية  كاف جزاؤه خيران لو كفي ىذه "تىطىكَّعى "كالمراد ىنا أف مف 
يضا التطكع ألمفظ فذكر ؛ فقد عبر عف اقديريةة التببلغية حيث جعميا عمى سبيؿ المشاكم
يٍر بمفظ "خيران لو" عمى سبيؿ الجزاء.  الخٍّ

إال  فيذا ليس بمكضع جـز (6)"مذً الَّ " كاالخر : أف ال تجعمو جزاءن، كلكف يككف بمنزلة "
 أنو يحمؿ بيف طياتو الجزاء.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .69النساء سكرة  (1)
 تصرؼ.، ب126مف ببلغة القرآف  (2)
 .184سكرة البقرة  (3)
 .2/262الحجة لمفارسي  (4)
 .2/245 السابؽ (5)
 .2/245 السابؽ (6)
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 التجريد:

 .(1)"ه: قشرهكجرد الشيء يجرده جردان  دى رَّ جى  يقاؿ:" لغة:

أف ينتزع مف أمر ذم صفة أمران آخر مثمو في تمؾ الصفة مبالغة في كماليا  " :اصطالحان 
 .(2)فيو"

 :كمف صكر التكجيو المتعمؽ بالتجريد 

مىا لى: ااختمفكا في قكلو تع .1 ـٍ كى مىا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ أىٍنفيسىيي اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى آمىنيكا كى ييخى
كفى  يىٍشعيري

أف فاعؿ ىنا بمعنى  ""يىٍخدىعيكفى  :كحجة مف قرأ"، كفى عي ادً خى يي " ك "كفى عي دى خٍ يى "في  (3)
أكلى بفعؿ الكاحد مف  "فىعىؿى "في ما فسره أىؿ المغة، فإذا كانا جميعان بمعنى كاحد ككاف  "فىعىؿى "

م أف كؿ فعؿ خداع قد صدر عف كؿ كاحد منيـ إنما ، أ(4)"فاعؿ، مف حيث كاف أخص بو
قد خدع بالمثؿ، كىذه كجية ببلغية أخرل قد ساقيا في طيات حديثو أبك عمي كىي  ىك

كانت تكجد ليـ نفس أخرل مخادعة  ،أم أف لكؿ نفس فضيحة مف ىؤالء المنافقيف ،التجريد
 متمكنة ىي نفسيا مخدكعة كمفتكنة.

سكانيا مف قكلو عزك جؿ" .3 كىالًَّذم مىرَّ  أىكٍ : اختمفكا في قطع األلؼ ككصميا، كضـ الميـ كا 
ٍكًتيىا فىأىمىاتىوي المَّوي ًما كًشيىا قىاؿى أىنَّى ييٍحًيي ىىًذًه المَّوي بىٍعدى مى مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًىيى خى ئىةى عى

ـٍ  اـو ثيَـّ بىعىثىوي قىاؿى كى فىاٍنظيٍر ًإلىى  ـو ةى عىاقىاؿى بىٍؿ لىًبٍثتى ًمائى أىٍك بىٍعضى يىٍكـو  ان لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يىٍكمى  عى
ًلنىٍجعىمىؾى آيىةن ًلمنَّاًس كىاٍنظيٍر ًإلىى اٍلًعظىاـً كى  ـٍ يىتىسىنٍَّو كىاٍنظيٍر ًإلىى ًحمىاًرؾى كى شىرىاًبؾى لى ٍيؼى طىعىاًمؾى كى

مىى كيؿّْ  ان نىٍكسيكىىا لىٍحمنيٍنًشزيىىا ثيَـّ  ـي أىفَّ المَّوى عى أم قرئت:   (5)شىٍيءو قىًديره  فىمىمَّا تىبىيَّفى لىوي قىاؿى أىٍعمى
ـي "  .(6) "أىٍعمىـٍ "ك  "أىٍعمى

عمى لفظ األمر، فالمعنى يؤكؿ إلى الخبر، كذلؾ أنو لما تبيف مف  "أىٍعمىـٍ "" كمف قاؿ 
ه، فخاطبيا كما يخاطب سكاىا الكجو الذم ليس الشبية عميو منو طريؽ، نزَّؿى نفسو منزلة غير 

ـي أىفَّ اهللى عى : فقاؿ كىذا ما تفعمو العرب، ينزؿ أحدىـ نفسو منزلة  مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيرأىٍعمى

                                                           
دى(،  (1) رى  .3/115لساف العرب) جى
 .262مف ببلغة القرآف، عمكاف  (2)
 .9سكرة البقرة  (3)
 .1/317الحجة لمفارسي  (4)
 .259سكرة البقرة  (5)
 .2/382الحجة لمفارسي  (6)
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. كفي ىذا كجية ببلغية أخرل فقد انتزع مف نفسو نفسان (1)"األجنبي فيخاطبيا كما تخاطبو
أخرل قد كصفيا بالجيؿ كعدـ المعرفة، كعند استكماؿ نفسو لمعمـ كانجبلء الغمكض، قد رسخ 

مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيريماف بو فقاؿ: في نفسو عظمة الخالؽ كاال ـي أىفَّ اهللى عى كذلؾ فاالنتقاؿ  أىٍعمى
في قكلو ب لى ضمير المخاطى إ قىاؿى أىنَّى ييٍحًيي اهللي ىىًذًه بىٍعدى مىٍكًتيىا :مف ضمير الغائب

مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍيرو  :تعالى ـي أىفَّ اهللى عى ببلغة االلتفات لتدلبلف ، فقد التقت ببلغة التجريد بأىٍعمى
 ظ ىي خدـ لممعاني مف جية أخرل.الفاأل كأفَّ  -ؿَّ ك جى زَّ عى  -عمى عظمة الخالؽ 
 :المذىب الكالمي

لىٍف نيٍؤًمفى اختمفكا في قكلو عز كجؿ: " .1 أىٍك يىكيكفى لىؾى بىٍيته ًمٍف زيٍخريؼو أىٍك تىٍرقىى ًفي السَّمىاًء كى
مىيٍ  ؿى عى تَّى تينىزّْ افى رىبّْي ىىٍؿ كيٍنتي ًإالَّ ًلريًقيّْؾى حى ؤيهي قيٍؿ سيٍبحى رىسيكالن  ان  بىشىر نىا ًكتىابنا نىٍقرى

 "قىاؿى "، قرئت: (2)
 .(3)قيٍؿ"" كى 

افى  ؿٍ اقي  " :كجو مف قرأ" بّْي سيٍبحى قاؿ عند  -عميو الصبلة كالسبلـ -أف الرسكؿ  "رى
افى رىبّْي ىىٍؿ كيٍنتي " :بيا ييأتيفعمو، ك اقتراحيـ تمؾ األشياء التي ليست في طاقة البشر أف  سيٍبحى

ـٍ ييكحى قيٍؿ ًإنَّمى   :حسب قكلو "رىسيكالن  ان  بىشىر ًإالَّ  ـٍ ًإلىوه كىاًحده فىمىٍف  ىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي ًإلىيَّ أىنَّمىا ًإلىييكي
ا كىالى ييشٍ  اًلحن بًّْو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىالن صى ك ًلقىاءى رى دًرٍؾ ًبًعبىادىًة رى كىافى يىٍرجي كاإلتياف بالحجة  (4) (5)ان بًّْو أىحى

كىك :" كىك أف يكرد المتكمـ عمى صحة دعكاه حجة مسممة  المذىب الكالميالداحضة حسب 
افى رىبّْي" :فقاؿ ،(6)"تككف المقدمات بعد تسميميا مستمزمة لممطمكب فٍ أى عند المخاطب بى  ، "سيٍبحى

تعالى، مقابؿ ما يطمبكنو مف تفجير  -كنسب لنفسو الضعؼ البشرم كأنو رسكؿ مف عند اهلل 
يأتي بتمؾ  أك ينزؿ كتابان في قرطاس، كمف يقًدر أفٍ  ،الجنات، أك ارتقاء السماء كصعكدىا

تعالى، كليس بشران مرسبلن يأكؿ كما يأكمكف كيشرب  -األعماؿ التعجيزية فيك ممؾ مرسؿ بإذنو 
 مما يشربكف!.
ـٍ "م ذلؾ قكلو: عمى األمر لو بأف يقكؿ ذلؾ كيقك  "ؿٍ قي " "ك كنحك  "قيٍؿ ًإنَّمىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي

تعجبان مف شدة  "قيؿٍ "يقكؿ أبك السعكد:"  ك ،(7)"عمى لفظ األمر دكف الخبر ذلؾ مما يجيئ
شكيمًتيـ كتنزييان لساحة الس بحات عما ال يكاد يميؽ بيا مف مثؿ ىذه االقتراحاًت الشنيعة التي 

                                                           
 .2/383 رسيالحجة لمفا (1)
 .93اإلسراء سكرة  (2)
 .5/121الحجة لمفارسي  (3)
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افى رىبّْي" :ا أك عف طمبؾ ذلؾ كتنبييان عمى بطبلف ما قالكهتكاد السمكاتي يتفٌطرف مني " سيٍبحى
افى رىبّْياقي  :كقرئ ن  ٍؿ سيٍبحى ىىٍؿ كيٍنتي ًإالَّ بىشىرىان رىسيكالى

الرقي في ال ممىكان حتى ييتصكر مني  (1)
في األمر مأمكران مف قبؿ ربي بتبميغ الرسالًة مف غير أف يككف لي ًخيىرةه  "رىسيكالن " السماء كنحكه
 . (8)"كسائر الرسؿً 
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 لقد كردت عدة قضايا بالغية في كتاب الحجة، كمنيا:

 االسناد..1

 إضمار الخبر..2

 االلتفات..3

 الكناية..4

 مة.المشاك.5

 كقد ذكر أبك عمي الفارسي بعض القضايا الببلغية في كتابو الحجة كمف ضمنيا:

 اإلسناد:  .4

 فكثير ما كاف يقكؿ: أسند ىذا الفعؿ إلى أك تقدمو فاعؿ كذا، كمف المعمكـ أف 
المسند كالمسند إليو، كال يخرج المسند إليو  :اإلسناد طرفاف سكاء كاف خبريان أك إنشائيان، ىما"

 يككف:عمى أف 

 الفاعؿ مثؿ: محمد. . أ

 نائب الفعؿ مثؿ: إكراـ الضيؼ. . ب

 المبتدأ الذم لو خبر مثؿ: الطالب ناجح. . ت

 .(1)"ما أصمو المبتدأ مثؿ: اسـ كاف كاسـ إفَّ  .ح

 سناد بيف اإلسمية كالفعمية:اإل أكالن:

سناد الفعؿ لبلسـ بالتكافؽ مع داللة الثبكت "كبيانو أف مكضكع كذلؾ مف خبلؿ إ
ف يثبت بو المعنى لمشيء مف غير أف يقتضي تجدده شيئان بعد شيء، كأما الفعؿ االسـ عمى أ

                                                           
 .189، الببلغة االصطبلحية، لعبد العزيز قمقيمة (1)
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فمكضكعو عمى أف يقتضي تجدد المعنى المثبت بو شيئان بعد شيء، فإذا قمت زيد منطمؽ فقد 
أثبت االنطبلؽ فعبلن لو مف غير أف تجعمو يتجدد كيحدث منو شيئان، كأما الفعؿ فإنو يقصد فيو 

زيد ىا ىك ذا ينطمؽ فقد زعمت أف االنطبلؽ منو جزءان كجعمتو يزاكجو إلى ذلؾ فإذا قمت 
 .(1)"كيزجيو

كعمى انطباقو  ،فإف مدار حسف الكبلـ كقبحو عمى انطباؽ تركيبو عمى مقتضى الحاؿ"
كجب عميؾ أييا الحريص .. أف ترجع إلى المزايا التي يقع بيا التفاضؿ كينعقد بيف البمغاء في 

ناضؿ في إيراد المسند إليو عمى كيفيات مختمفة كصكر متنافية حتى يتأتى شأنيا التسابؽ كالت
بركزه عندؾ في كؿ منزلة في معرضيا.. فتعرؼ أيما حاؿ يقتضي طي ذكره كأيما حاؿ 
يقتضي خبلؼ ذلؾ يقتضي تصرفو مضمران أك عممان أك مكصكالن أك اسـ إشارة أك معرفان بالبلـ 

يره كأيما حاؿ يقتضي تقديمو عمى المسند كأيما حاؿ أك باإلضافة كأيما حاؿ يقتضي تنك
يقتضي تأخيره عنو كأيما حاؿ يقتضي تشخيصو أك إطبلقو كأيما حاؿ يقتضي قصره عمى 

 .(2)"الخبر

ىذا باب المسند كالمسند "كقد سبؽ سيبكيو في إيراد ىذا المصطمح بيذه الكجية فيقكؿ:   
 يجد المتكمـ منو بدان، فمف ذلؾ االسـ المبتدأ، إليو كىما ال يغني كاحد منيما عف اآلخر، كال

 .(3)كالمبني عميو، كىك قكلؾ: عبد اهلل أخكؾ.. كىذا أخكؾ"

يرافي الذم أكرد الس ،إليو مف الناحية النحكيةكبعد أف أكرد سيبكيو لفظ المسند كالمسند 
في كتابو، يقكؿ: كاف معاصران لمفارسي تعقيبان عمى إيراد سيبكيو مصطمح المسند كالمسند إليو 

يككف المسند كالمسند إليو بمنزلة المضاؼ كالمضاؼ إليو في أف المضاؼ ىك األكؿ "
كالمضاؼ إليو ىك الثاني كذلؾ أف معنى اإلضافة ىك اإلسناد كاحد، تقكؿ أسندت ظيرم إلى 

ء "اختمفكا في فتح التايقكؿ الفارسي:  كأكرد مثاالن عمى ذلؾ: .(4)الحائط كأضفت ظيرم إليو"
ـٍ : زَّ عى كى  ؿَّ كضميا مف قكلو جى  ًإالَّ أىٍف تىقىطَّعى قيميكبييي

 ،(6)""تيٍقطىعٍ  "تىقىطَّعى" كإال أف  :، فقرئت(5) 
مف قرأ إال أف تقطع فؤلنو يريد حتى تبمى كتقطع بالبمي، أم ال تثمج صدكرىـ باإليماف أبدان أك 

                                                           
 .174دالئؿ اإلعجاز لمجرجاني  (1)
، لمسكاكي  (2)  .175مفتاح العمـك
 .23الكتاب لسيبكيو،  (3)
ىػػ(، تح: أحمد ميدؿ، كعمي 368شرح كتاب سيبكيو، ألبي سعيد السيرافي الحسف بف عبد اهلل المرزباف) ت (4)

 .1/173، 1سعيد عمي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 .110التكبة سكرة  (5)
 .4/230الحجة لمفارسي،  (6)
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كفي الكجو األكؿ أسند إلى القمكب ، (1)"يندمكف عمى الخطيئة التي كانت منيـ في بناء المسجد
لى ما حدث  لما كانت ىي البالية كىذا مثؿ حرؼ زيد كنحك ذلؾ مما يسند فيو إلى الفعؿ كا 

ف لـ يذكر في المفظ فأسند الفعؿ الذم ىك  ،(2)فيو" كتقطع نسب الفعؿ إلى المقطع المبمي كا 
اإلسناد منو حقيقة عممية " ، يقكؿ صاحب اإليضاح:(3)"لغير القمكب في الحقيقة إلى القمكب

كمنو مجاز عقمي، أما الحقيقة فيي إسناد الفعؿ أك معناه إلى ما ىك لو عند المتكمـ في 
 السيرافي. عمؽ عميوك  ،قاؿ بو سيبكيوك  ،الفارسي فقد أكرده، (4)الظاىر"

 ثانيان: إضمار الخبر:

بمو سيبكيو كبكب كلقد كرد مصطمح الحذؼ كاإلضمار كثيران عند الفارسي كما أكرده ق
ىذا باب ما جرل مف األمر كالنيي عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره  :"لو بابان صدره بقكلو

إذا عممت أف الرجؿ مستغف عف لفظؾ بالفعؿ، كلذلؾ قكلو: زيدان أك عمران، كذلؾ أنؾ رأيت 
ت زيدان أم رجبلن يضرب أك يشتـ أك يقتؿ، فالتقيت بما ىك فيو كعممو أف يمفظ لو بعممو فقم

 .(5)"أكقع عممؾ بزيد أك رأيت رجبلن يقكؿ: أضرب شر الناس

ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىواهللي أىعٍ "كفي قكلو تعالى:  ـي حى مى
، قائبلن: كال يكصؼ اهلل بأنو أعمـ (6)

كما يقكؿ زيدن أعمـ في مكاف كذا منو في مكاف كذا أك زماف فإذا كاف  ،في مكاضع كأكقات
ذا لـ يجز أف يككف إياه كاف فعبلن يدؿ عميو أعمـ، كقد كذلؾ لـ يجز أ ف يككف العامؿ أعمـ كا 

اهلل أعمـ بمكاضع رساالتو كما حذؼ  :حكى بعض البصرييف فييا اإلعراب، ككاف األصؿ
 "ؿُّ ضً يي  فٍ مى فى "الحرؼ كما قاؿ: أعمـ بمف ضؿ عف سبيمو، كفي مكضع آخر: أعمـ مف يضؿ، 

 .(7)ـ"معمكؿ فعؿ مضمر ضؿ عميو أعم

ىذا باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ "يقكؿ شيخ الببلغة عبد القاىر الجرجاني في الحذؼ: 
المأخذ عجيب األمر شبيو بالسحر، فإنؾ ترل الذكر أفصح مف الذكر كالصمت عف اإلفادة، 

                                                           
 .4/231الحجة لمفارسي  (1)
 .4/231السابؽ  (2)
 .4/231السابؽ   (3)
 .81 -1/80اإليضاح  (4)
 .253الكتاب لسيبكيو  (5)
 .124سكرة األنعاـ  (6)
 .1/26الحجة لمفارسي  (7)
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، (1)"أزيد لئلفادة كتجدؾ ما تككف أنطؽ ما يككف إذا لـ تنطؽ، كأتـ ما تككف بيانان إذا لـ تبف
ان: "أف الذم قمت في شأف الحذؼ كفي تفخيـ أمره كالتنكيو بذكره كأف مأخذه يشبو كقاؿ أيض

، كأكرد أيضان أبك الفتح بف جني مصطمح (2)"الحر كما يشبو السحر كيبير الفكر كالذم قمت
طيكىاًت الشٍَّيطىافً الحذؼ عند قكلو تعالى:  ـٍ  ًإنَّوي  كىالى تىتًَّبعيكا خي كىالى  :قاؿ ، (3)ميًبيفه  عىديكّّ  لىكي
طيكىاًت الشٍَّيطىافً  كتقديره عمى ىذا حذؼ المضاؼ أال تتبعكا  ،أم آثاره ال تقتدكا بو تىتًَّبعيكا خي

ف شئت أجريتو عمى ظاىره مف غير تقدير حذؼ كقكلؾ: ال تتبع  مكاضع خطكات الشيطاف كا 
 .(4)أفعاؿ المشركيف كال تأتـ بأدياف الكافريف"

ـ ما الببلغة فقاؿ اإليجاز، قيؿ كما اإليجاز: حذؼ الفضكؿ كتقريب "كقد قيؿ لبعضي         
 .(5)البعيد"

يجاز الحذؼ كالمحذكؼ إما جزء مف جممة كجممة أك أكثر مف جممة" لذلؾ  "؛ (6)"كا 
فإف مف حؽ المحذكؼ أك المزيد أف ينسب إلى جممة الكبلـ ال إلى الكممة المجاكرة فتقكؿ في 

تعني  ، ثـ حذؼ األىؿ،، في الكبلـ حذؼ كاألصؿ أىؿ القرية(7)ةى يى رٍ قى ال ؿٍ أى اسٍ كى قكلو تعالى: 
 .(8)حذؼ مف بيف الكبلـ"

"أف الحذؼ ىك التعبير عف المعاني الكثيرة  :كأخيران يتبدل لنا التعريؼ كخبلصة القكؿ
 ، كذلؾ بحذؼ شيء مف الجممة مع عدـ اإلخبلؿ بالمعنى(9)مع اإلبانة كاإلفصاح" بألفاظ قميمة

 .(10)أك أكثر مف جممة" ،أك الجممة ،أك الكممة ،الحرؼ"مى أف ذلؾ الحذؼ يشمؿ كع
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 ثالثان: االلتفات:

يقاؿ لفت كجيو عف القكـ، صرفو كالتفت التفاتان كتمفت إلى الشيء التفت إليو كصرؼ " :لغة
 .(1)"كجيو إليو

 : االلتفات اصطالحان 

جاه آلخر، مف جيات أك طرؽ الكبلـ التحكيؿ في التعبير الكبلمي مف ات" ىك         
كالغيبة( مع أف الظاىر في متابعة الكبلـ يقتضي االستمرار عمى  ،كالخطاب ،التكمـ: )الثبلث

 .(2)"مبلزمة التعبير كفؽ الطريقة المختارة أكالن دكف التحكيؿ عنيا

ر في و قد تناثإال أنَّ  ،لـ يرد مصطمح االلتفات ظاىران في كتاب الحجة عند الفارسي  
ـٍ اختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو: يقكؿ: "ال الحصر:  المثاؿثنايا كتابو بكثرة، كعمى سبيؿ  أى

ارىل يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاطى كىانيكا ىيكدنا أىٍك نىصى اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  تىقيكليكفى ًإفَّ ًإٍبرىاًىي
، قاؿ أبك (3)

فالمخاطبة المتقدمة قكلو  ،ما قبميا كبعدىا عمى المخاطبة حجة قراءة مف قرأ بالتاء، أف :"عمي
كنىنىا ًفي المَّوً  :ؿَّ جى كى  زَّ عى  اجُّ قيٍؿ أىتيحى

ـي أىـً المَّوي  :كالمتأخرة قكلو تعالى (4) أىأىٍنتيـٍ أىٍعمى
(5)... 

 .(6)كاستطرد بقكلو: كمف قرأ بالياء فؤلف المعنى لمييكد كىـ غيب"

مىى  االلتفات في قكلو:كقد أشار الفراء إلى    قيٍؿ مىٍف كىافى عىديكِّا ًلًجٍبًريؿى فىًإنَّوي نىزَّلىوي عى
بيٍشرىل ًلٍمميٍؤًمًنيفى  ا بىٍيفى يىدىٍيًو كىىيدنل كى دّْقنا ًلمى قىٍمًبؾى ًبًإٍذًف المًَّو ميصى

صمى  -، أمر اهلل محمدان (7)
فقاؿ: قؿ مف كاف عدكان  ،اهلل بذلؾ خبرهعدكنا جبريؿ كأ :ؿ ليـ لما قالكافقاؿ: ق -اهلل عميو كسمـ

فمك كاف في ىذا  ،صمى اهلل عميو كسمـ - لجبريؿ فإنو نزلو عمى قمبؾ يعني قمب محمد
لكاف صكابان، كمثمو في الكبلـ:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -المكضع عمى قمبي فيك يعني محمدان 

                                                           
 .2/84(، تى فى لساف العرب) لى  (1)
 .1/479الببلغة أسسيا كعمكميا كفنكنيا، لعبد الرحمف حسف الميداني،  (2)
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طاب كأما عندم فيك قكؿ ألنو لمخ ؛ال تقؿ لمقكـ أف الخير عندم كعندؾ أما عندؾ فجاز"
 فيك لـ يذكر لفظ االلتفات صراحةن. (1)"المتكمـ بعينو

بف جني أشار إلى االصطبلح كلكف بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ اكمف المبلحظ أف 
عيكفى ًفيًو ًإلىى المَّوً  ان اتَّقيكا يىٍكمى قكلو:  تيٍرجى

أنو ترؾ الخطاب إلى لفظ الغيبة  :"، قاؿ أبك الفتح(2)
ـٍ ًبًريحو طىيّْبىةو تعالى: كقكلو  ٍيفى ًبًي رى جى تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ كى حى

، غير أنو تصكر فيو يعني (3)
كذلؾ أنو كأنو قاؿ: كاتقكا يكمان يرجع فيو البشر إلى اهلل،  ،مطركقان فينا يحمؿ الكبلـ عميو

 ،كتذكير المؤنث :ذلؾفأضمر عمى ذلؾ ظاىر المفظ عمى معقكد المعنى، كترؾ الظاىر إليو ك 
فراد الجماعة ،كتأنيث المذكر كىذا فاشو عندىـ ككأنو كاهلل أعمـ إنما عدؿ فيو  ،كجمع المفرد ،كا 

بصالح عباده المطيعيف  -سبحانو –عف الخطاب إلى الغيبة فقاؿ: يرجعكف بالياء رفقان مف اهلل 
 .(5)آخر" ءخاطبة لشي، كيذىب ابف المعتز بقكلو:" ىك انصراؼ المتكمـ عف الم(4)ألمره"

كيعني االلتفات أنو "فيقكؿ:  ،ر الباقبلني يكرد مصطمح االلتفاتعمى أف أبا بك
كاف ذلؾ  -فمتى خرج عف الكبلـ األكؿ ثـ رجع إليو عمى كجو يمطؼ  ..اعتراض في الكبلـ

لفظ فإف قمت لـ عدؿ عف الغيبة إلى  :"، كيذكر الزمخشرم االلتفات في كتابو بقكلو(6)"التفاتان 
الخطاب قمت: ىذا يسمى االلتفات في عمـ البياف، قد يككف مف الغيبة إلى الخطاب كمف 

تَّىالخطاب إلى الغيبة، كمف الغيبة إلى المتكمـ، كقكلو تعالى: ٍيفى  اٍلفيٍمؾً  ًفي كيٍنتيـٍ  ًإذىا حى رى جى  كى
ًبًيـٍ 

يىاحى فىتيًثيكىالمَّوي الًَّذم أىٍرسى ، كقكلو تعالى: (7) ابى ؿى الرّْ فىسيٍقنىاهي  ان ري سىحى
.. كذلؾ عمى عادة (8)

افتنانيـ في الكبلـ كتصرفيـ فيو، كألف الكبلـ إذا انتقؿ مف أسمكب إلى أسمكب كاف ذلؾ أحسف 

                                                           
 .1/63معاني القرآف لمفراء،  (1)
 .281بقرة سكرة ال (2)
 .22يكنس  سكرة (3)
 .1/145المحتسب البف جني  (4)
البديع في البديع، أبك العباس، عبد اهلل بف محمد المعتز باهلل ابف المتككؿ ابف المعتصـ ابف الرشيد  (5)

 .1/152ـ، 1990 -ىػ 1410، 1ىػ(، دار الجيؿ، ط296العباسي )ت 
ىػ(، تح: السيد أحمد صقر، دار 403ي محمد بف الطيب )تإعجاز القرآف لمباقبلني، أبك بكر الباقبلن (6)

 .99ـ، 1997، 5المعارؼ، مصر، ط
 .22يكنس  سكرة (7)
 .9سكرة فاطر  (8)
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يقاظان لئلصغاء إليو مف إجرائو عمى أسمكب كاحد، كقد تختص مكاقعو  تطريةن لنشاط السامع كا 
 .(1)بفكائد"

"كىذا نكع ما يميو ىك خبلصة عمـ البياف التي حكليا كقاؿ ابف األثير في االلتفات: 
لييا تستند الببلغة، كعنيا يعنعف، كحقيقتو مأخكذة مف التفات اإلنساف عف يمينو  يدندف، كا 
كعف شمالو، فيك يقبؿ بكجيو تارةن كذا كتارةن كذا، ككذلؾ يككف ىذا النكع مف الكبلـ خاصة، 

ب حاضر إلى غائب، أك مف خطاب غائب إلى ألنو ينتقؿ فيو عف صيغة، كانتقاؿ مف خطا
فيك يقرر أف ، (2)"حاضر، أك مف فعؿ ماضو إلى مستقبؿ، أك مستقبؿ إلى ماضو أك غير ذلؾ

 االلتفات مطابؽ معناه االصطبلحي لممعنى المغكم.

كالمشيكر عند الجميكر أف االلتفات ىك  :"كذكر صاحب اإليضاح االلتفات بقكلو
كيذىب صاحب  (3)مف الطرؽ الثبلثة بعد التعبير بطريؽ آخر منيا"التعبير عف معنى بطريؽ 
 ،مف أٌجؿ عمـك الببلغة كىك أمير جنكدىا، كالكاسطة في قبلئدىا :"الطراز إلى أف االلتفات

كسمي بذلؾ أخذان لو مف التفات اإلنساف يمينان كشماالن.. فيكذا حاؿ ىذا النكع مف عمـ المعاني، 
إلى  ،كمف غيبة إلى خطاب ،كمف خطاب إلى غيبة ،يغة إلى صيغةفإنو ينتقؿ بالكبلـ مف ص

 .(4)"غير ذلؾ مف أنكاع االلتفات... كال شؾ أنو مخصكص بيذه المغة العربية

 :رابعان: الكناية

كقد ذكر أبك عمي الفارسي الكناية كمفظ كاضح كمعمكـ مف خبلؿ تكجييو لمقراءات 
 (5)ؽّْ ؿى الحى كٍ قى عند قكلو تعالى:  ، مثبلن الحصرال  المثاؿكذلؾ عمى سبيؿ  ،متغيرة المعاني

ـى  اٍبفي  ًعيسىى ذىًلؾى  ":قاؿ: "الرفع عمى أف قكلو ٍريى مى
ؿ عميو ىذا كبلـ فالمبتدأ المضمر ما د (6)

                                                           
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )ت  (1)

 .1/13ىػ، 1407، 3ىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت، ط538
 .2/135ىػ(، 637المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ضياء الديف بف األثير، نصر اهلل بف محمد )ت (2)
اإليضاح في عمـك الببلغة، محمد بف عبد الرحمف بف عمر، أبك المعالي، جبلؿ الديف القزكيني الشافعي،  (3)

، د.ت، 3لجيؿ، بيركت، طىػ(، تح: محمد عبد المنعـ خفاجي، دار ا739المعركؼ بخطيب دمشؽ )ت 
2/86. 
 ، بتصرؼ. 2/71الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، ليحيى بف حمزة الطالبي،  (4)
 .34مريـ  سكرة (5)
 .34مريـ  سكرة (6)
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 :كتجعمو كناية عف عيسى، فيككف الرافع ،كيجكز أف تضمر ،قكؿ الكبلـ :ىذا الكبلـ الكبلـ أم
 .(1)"قكؿه  الكممةي ك  ،اهللً  ركحي  :ألنو قد قيؿ فيو ؛حؽٍّ ال أم ىك قكؿي  ،الحؽٍّ  قكؿى 

ًإيَّاؾى داللة أك أثر بدليؿ قكلو:" كمجاز وقد أكرد أبك عبيدة مصطمح الكناية عمى أنلك 
نىٍعبيدي 

إذا بدلء بكناية المفعكؿ قبؿ الفعؿ جاز الكبلـ، فإف بدأت بالفعؿ لـ يجز، كقكلؾ:  :(2)
ـ يجز كقكلؾ: أدعك إٌياؾ، محاؿ، فإف زدت الكناية فى آخر نعبد إياؾ، كلك بدأت بالفعؿ ل
 . (3)اؾ"الفعؿ جاز الكبلـ: أدعكؾ إيَّ 

"كربما كانت الكناية أبمغ في التعظيـ، كأدعى إلى التقديـ، كمف اإلفصاح كالشرح، 
كربما أتى مف السككت بما يعجز القكؿ عنو، كقد بمغ أقصى حاجتو كغاية أمنيتو باإلماءة، 

كبعد أف أكرد لفظ الكناية الجاحظ استطرد  ،(4)ف تكمؼ القكؿ فضبلن، كالكبلـ خطبلن"حتى يكك 
كربما كضعكا الكممة بدؿ الكممة، يريدكف أف  ،كقد يستعمؿ الناس الكناية"قاؿ: ففي مكطف آخر 

ما تفضيبلن، كما سمكا المعزكؿ عف كاليتو مصركف إما تنكييان  ،يظير المعنى بأليف المفظ ، ان كا 
 .(5)يـز عف عدكه منحازان"كالمن

 ،الجرذاف ةكقالت: أشككا إليؾ قم ،(6)عمى سعد بف قيس كقد كرد أف "كقفت عجكز
كىذه الكناية المطيفة .(7)"كتمران  ،كسمنان  ،كلحمان  ،اممؤكا بيتيا خبزان  ،فقاؿ: ما أحسف ىذه الكناية

الفقر المدقع الذم يجتاح عرٍّض بكنٍّي كتي ى عنيا، أنيا تي تحمؿ بيف طياتيا عدة إشارات ميكنَّ 
بيتيا؛ حتى أفَّ الفئراف ال تجد ما تأكمو، كذلؾ إشارة إلى عزة النفس، فيي ال تسأؿ ىذا الكالي 

نما أشارت إليو كىذا يبيف مدل  شارة ثالثة تتعمؽ بشخص الكالي شيئان، كا  عزة نفسيا ككرامتيا، كا 
 قكت يكميا.  في تكفير د  جً ك ال يى  ،كتيعرٍّضي بو مف أنو مسؤكؿ عنيا

                                                           
 .202 -5/201الحجة لمفارسي  (1)
 .5الفاتحة  سكرة (2)
 .1/24مجاز القرآف، أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم،  (3)
ىػ(، تح: 255رسائؿ الجاحظ، عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ )ت (4)

 .1/307، 1964ىػ، 1384، 1عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
 .3/140السابؽ  (5)
ف دىاة العرب، ذكم الرأم قيس بف سعد بف عبادة بف دليـ األنصارم الخزرجي المدني: كاؿ، صحابي: م (6)

كالمكيدة في الحرب، كالنجدة، كأحد األجكاد المشيكريف، كاف شريؼ قكمو غير مدافع، كمف بيت سيادتيـ، 
كيمي أمكره، تكفي سنة ستيف لميجرة.  -صٌمى اهلل عميو كآلو كسمـ  -ككاف يحمؿ راية األنصار مع النبي 

 .5/206األعبلـ: 
ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، 276عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت عيكف األخبار، أبك محمد  (7)
 .3/145ىػ، 1418، 1ط
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كىك أف يكني عف الشيء كيعرض بو كال "كأكرد أبك ىبلؿ العسكرم تعريفان لمكناية بقكلو: 
 أىكٍ : ؿَّ جى كى  زَّ يصرح، عمى حسب ما عممكا بالمحف كالتكرية عف الشيء... كفي كتاب اهلل عى 

اءى  ده  جى ـٍ  أىحى مىٍستيـي  أىكٍ  اٍلغىاًئطً  ًمفى  ًمٍنكي النّْسىاءى  الى
ئط كناية عف الحاجة، كمبلمسة النساء فالغا، (1)

 .(2)كناية عف الجماع"

 ،الببلغة عبد القاىر الجرجاني: "ىك لفظ أريد بو الـز معناه المكضكع لو إماـكقاؿ 
كقكليـ: فبلف كثير الرماد، كناية عف الجكد كالسخاء، كفبلف طكيؿ النجاد  ،مع جكاز إرادتو
 .(3)كناية عف القامة"

 ىي الكناية يخ عبد القاىر تعريفان شامبلن لمكناية، يقكؿ السكاكي: "كبعد أف كضع الش  
 نقكؿ كما المتركؾ عمى المذككر مف لينتقؿ يمزمو ما ذكر ما عمى الشيء بذكر التصريح ترؾ
 نئـك فبلنة تقكؿ ككما القامة طكؿ كىك ممزكـ ىك ما عمى منو لينتقؿ النجاد طكيؿ فبلف

 بنفسيا السعي عمى محتاجة غير مخدكمة ككنيا كىك زكمومم ىك ما عمى منو لينتقؿ الضحى
 ككفاية المعاش أمر في العرب نساء سعي كقت الضحى كقت أف كذلؾ الميمات إصبلح في

 نسائيـ مف فيو تناـ فبل إصبلحيا كتدبير المتناكالت تييئة في إليو يحتاج ما كتحصيؿ أسبابو
 مف فيو لما كناية النكع ىذا كسمي لما لذلؾ السعي في عنيا ينكبكف خدـ ليا تككف مف إال

 .(4)"التصريح كجو إخفاء

،  ءبالشي"الكناية ىك ترؾ التصريح  يقكؿ صاحب الطراز: إلى ميساكيو في المزـك
"  .(5)لينتقؿ منو إلى الممزـك

 

 

 

 

                                                           
 .43سكرة النساء  (1)
 .368كتاب الصناعتيف في الكتابة كالشعر، ألبي ىبلؿ العسكرم  (2)
 .66دالئؿ اإلعجاز (3)
 .402مفتاح العمـك  (4)
 .1/187الطراز، ليحيى بف حمزة بف عمي العمكم  (5)
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 الخاتمة

عمى إعانتو لي في إتماـ ىذا البحث، ك الكصكؿ بو إلى ىذه  -تعالى –بعد حمد اهلل 
أراني في كؿ كقت كحيف بأف أدعي النقص البشرم الذم يعترم كؿ أبناء البشر، كال الصكرة، 

 أدعي العمـ بؿ أنا طالب لو، أرتشؼ مف معينو الذم ال ينضب.

كىا ىي قافمة البحث كالتكجيو المصاحبة لكتاب الحجة تحط أخيران في ساحة العمـ 
، مع تقديـ باقة طيبة رحمة كاسعة رحمو اهلل –مع أبي عمي الفارسي  طيبة الكاسعة، كمرافقة

 .مف النتائج كالتكصيات

 أكالن: النتائج:

يبيف البحث مدل العناية الكبرل التي أحاطيا العمماء بالقرآف الكريـ، كأف أئمة قد أفردكا  .1
 أنفسيـ كأذابكا كقتيـ في العناية بو.

 كال يمكف أف تنفؾ عنيا. ،القراءات القرآنية ىي جزء مف األحرؼ السبعة .2
كاف حديث األحرؼ السبعة يدكر حكؿ مكضكع التيسير عمى األمة كرفع المشقة كالعنت  .3

 عنيا.
 مف الكاضح أف تفسير حديث األحرؼ السبعة يعكد كفقان لمذىب اإلماـ المفسر ليا. .4
 القرآف كالقراءات القرآنية حقيقتاف ال متحدتاف كال متغيرات بؿ يكمؿ بعضيما اآلخر. .5
كالذم سما فيو عمـ القراءات بحيث  ،رسي قمة النيضة العمميةيمثؿ عصر أبي عمي الفا .6

 إنو يحتج لمقراءات كعمـ قائـ بذاتو.
نو كاف يكرد اآلراء النحكية كالقضايا إحيث  ؛ي الفارسي باالستقبلليةعم بيتميزت شخصية أ .7

 الببلغية كيسندىا ألصحابيا.
ة بالمعرفة العممية، كمف فنكف كتاب الحجة ألبي عمي الفارسي مف أكثر الكتب الغني د  عى يي  .8

 الببلغة كالنحك كالصرؼ كالتفسير.
لـ ييمؿ أبك عمي الجانب الصكتي في القراءات التي أكردىا، كىذا يدؿ عمى غزارة عممو  .9

 كسعو أفقو.
إسناد أبي عمي الفارسي في كتابو الحجة آلراء السابقيف مف النحاة يدؿ عمى أمانتو في  .10

 النقؿ، كتكرعو في اإليراد.
استنباط كجكه اإلعجاز البياني المتمثؿ في التراكيب النحكية كتحميميا كاستقصاءىا  إفَّ  .11

نعاـ النظر؛ ليك مف أشرؼ العمكـ كأجميا.  بالبحث كا 
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البد مف البحث كالتنقيب في عمكـ الببلغة الغكص في معانييا، كفيميا، كليس النظرة  .12
 السطحية البعيدة عف الجكىر.

بلغة عمـ قد انحسر مده، كغار معينو، أك  اندرس أثره ذلؾ بأف ال يمكف القكؿ بأف الب .13
 الببلغة مرتبطة بكتاب اهلل تعالى إلى قياـ الساعة.

يبدك تأثر أبك عمي الفارسي بالعديد مف النحاة مثؿ سيبكيو، كاألخفش األكسط، كلقد كاف  .14
 كأمانتو. كثيران ما يعتد برأم سيبكيو كيحفؿ بو، مما زاد اإلقباؿ عمى الرجؿ لعممو

سناد القراءات ألصحابيا،  .15 كما أردفتو في الدراسة الكصفية فيك أحيانان يقدـ السماع، كا 
ًطئ القراءة كىذا خطأه كقع فيو العديد مف النحاة.  كأحيانان يخَّ

تفيد ىذه الدراسة لمميتميف بعمـ التفسير كأصكلو، فإف القراءات القرآنية تستحكذ عمى  .16
 جانب كبير مف التفسير.

الببلغية االصطبلحية مثؿ: المشاكمة  مصطمحاترد أبك عمي الفارسي بعضان مف الأك  .17
حقيقي، كالكناية، كالتغميب معناه الر، كخركج االستفياـ عف ، كااللتفات المقدَّ كاإلسناد كاإلضمار

 ، كالعاـ كالخاص.رالمقدَّ 
ان بآيات أخرل كاف ألبي عمي الفارسي أثره في التفسير، كذلؾ عندما يفسر اآليات مستشيد .18

 أك ما كرد عف العرب مف شعر أك نثر.
يرل الباحث أف أبا عمي الفارسي قد ربط التراكيب النحكية كالصرفية بالمعاني التفسيرية،  .19

 كقد استحكذ عميو ىذا الفعؿ كىذا الذيف حذا بو لبلستطراد كاإلطالة في كتابو.
عجزة بإعجاز القرآف الكريـ، إف إنيا البد لممتأمؿ كالعارؼ أف يدرؾ أف القراءات المتكاترة م .20

 جزء ال يتجزأ عنو.
يتضح لنا فضؿ اهلل الكبير عمى أمة النبي المختار صمى اهلل عميو كسمـ، إذ تمقتيا األمة  .21

 بالتمقي كالمشافية كالقىبكؿ.
كالمضنية في رعاية القرآف الكريـ كصكنو، فالقراءات المتكاترة  ،بياف مقدار الجيكد الكبيرة .22

كالذم صدر  ، ،كالبحثي ،يمف العمؿ المضنكبير لينا مما يبيف أنيا عبارة عف نتاج كصمت إ
 عمى أيدم عمماء األمة األفذاذ.
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 ثانيان: أىـ التكصيات:

عجازه. المتعمقةالقياـ بالعديد مف الدراسات الببلغية  .1  بالقرآف الكريـ كتفسيره كا 
 ،أبي عمي الفارسي عمى سيبكيو اعتراضات :رسائؿ عممية في مكضكع ءمف الممكف إرسا .2

 عمى سبيؿ المثاؿ. -أك األخفش األكسط 
أك ، قيية مف القراءات القرآنية السبعاستنباط اآلراء الف :كمنيا عممية يمكف القياـ بدراسات .3

 ، أك عبلقة القراءاف بالنحك العربي.العشر المتكاترةالقراءات 
 . مغكية"ي كجيكده الأبك عمي الفارس" :مكف إرساء دراسة بعنكافف المم .4
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 أكالن: فيرس آيات القرآف الكريـ:

 (4سكرة الفاتحة )

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 414،45 3 ٍيفٍ رىبّْ العىالىمً 

 38،451 1 مىمىؾى يىٍكـى الدٍّْيفً 

 336 5 ًإيَّاؾى نىٍعبيدي 

 (3سكرة البقرة )

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ أىأىٍنذىٍرتى  مىٍيًي ـٍ الى ييٍؤًمنيكفٍ سىكىاءه عى ـٍ تيٍنًذٍرىي ـٍ لى ـٍ أى  71، 46 6 يي

مىا يىٍخدىعيكفى ًإالَّ  اًدعيكفى المَّوى كىالًَّذيفى آمىنيكا كى ييخى
كفى  مىا يىٍشعيري ـٍ كى  أىٍنفيسىيي

9 46 

مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مىا اٍعتىدىل  ـٍ فىٍاعىتيدكا عى مىٍيكي فىمىٍف اٍعتىدىل عى
ـٍ  مىٍيكي  عى

491 46 

لىدىان قىاليكا اتَّ  ذى اهللي كى  36 446 خى

يىٍسأىليكنىؾى عىًف اٍلمىًحيًض قيٍؿ ىيكى أىذنل فىاٍعتىًزليكا  كى
تَّى يىٍطييٍرفى   النّْسىاءى ًفي اٍلمىًحيًض كىالى تىٍقرىبيكىيفَّ حى

333 71 

 71 359 كىاٍنظيٍر ًإلىى اٍلًعظىاـً كىٍيؼى نيٍنًشزيىىا

ـي بىًنٍيوً  صَّى ًبيىا ًإٍبرىاًىٍي كى يىٍعقيكبي  كى  76 473 كى

مىى  ـٍ كىعى مىى سىٍمًعًي ـٍ كىعى مىى قيميكًبًي تىـى المَّوي عى خى
ـٍ ًغشىاكىةه  ارًًى  أىٍبصى

7 51،314 

ٍدنىا ميكسىى أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن  ٍذ كىاعى  56 54 كىاً 
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مىى ـى ميصى ذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي  56 435 كىاتَّخى

ـى كى   ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي ٍسمىاًعٍيؿى كىعى  56  435 اً 

ارَّ كىاًلدىةه   65 377 الى تيضى

 79 377 الى تيكىًمؼي نىٍفسه ًإال ًكٍسعىيىا

 68 87 الى تىٍعبيديكفى ًإالى اهللى 

 74 359 كىاٍنظيٍر ًإلىى الًعظىاـً كىٍيؼى نىٍنشيزيىىا

بًّْو كىًممىاتو  ـه ًمٍف رى  493،97 77 فىتىمىقىى آدى

 457 18 ا شىفىاعىةه كىال ييٍقبىؿي ًمٍنيى 

ـٍ  طىايىاكي ـٍ خى  473،473،87 58 نىٍغًفٍر لىكي

ميكا ىىًذهً  ٍذ قيٍمنىا اٍدخي  473،81،87 58 كىاً 

لىكٍ  ٍكفى اٍلعىذىابى أىفَّ اٍلقيكَّةى  كى يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى
ًميعنا كىأىفَّ المَّوى شىًديدي اٍلعىذىابً   ًلمًَّو جى

465 85 

لىى المَّ  عي اأٍليميكري كىاً   85 341 ًو تيٍرجى

 413 353 ًتٍمؾى آيىاتي اهلًل نىٍتميكىىا

ييعىذّْبي مىٍف يىشىاءي   414،466 381 فىيىٍغًفري ًلمىٍف يىشىاءي كى

ـٍ ًبًو اهللي  اًسٍبكي  475،417 381 ييحى

ـٍ ًغشىاكىةه  ارًًى مىى أىٍبصى  413،417 7 كىعى

مىا اهللي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفٍ   441،443،444 71 كى

ارىةً  ـٍ ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى فىًييى كىاٍلًحجى  444 71 ثيَـّ قىسىٍت قيميكبيكي

يىٍعقيكبى  اؽى كى ٍسحى ٍسمىاًعٍيؿى كىاً  ـى كىاً  ـٍ تىقيٍكليكفى أىٍف ًإٍبرىاًىٍي أى
ارىل  كىاألىٍسبىاطى كىانيكا ىيكدىان أىٍك نىصى

411 337،443 
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ـٍ ا ـي أى  337،443 411 هللي قيٍؿ أىأىٍنتيـٍ أىٍعمى

ارىل قىاليكا كيٍكنيكا ىيٍكدىان أىٍك نىصى  443 475 كى

ـٍ  بُّكي رى بينىا كى كنىنىا ًفٍي اهلًل كىىيكى رى اجي  443 479 قيٍؿ أىتيحى

مىا اهللي ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفٍ   416 411 كى

مىى كيؿّْ شىيءو قىًدٍير ـٍ أىفَّ اهللى عى  346،341،479،474 359 قىاؿى أىٍعمى

ـٍ  ؼَّ ًإلىٍيكي ٍيرو ييكى مىا تيٍنًفقيكا ًمٍف خى  446 373 كى

 451،431،68 87 الى تىٍعبيديكفى ًإال اهللى 

ٍيره لىوي   345،431 481 فىمىٍف تىطىكَّعى فىييكى خى

ـٍ  ـٍ ًمٍف سىًيئىاًتكي ٍنكي ييكىفّْري عى  484،455،437 374 كى

دىقىاًت أك تخفكىا  437،484 374 ًإٍف تيٍبديكا الصى

ًبٍيره   483،484،456،437 374 كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

 451،457 18 كىاتَّقيكا يىٍكمنا الى تىٍجًزم نىٍفسه عىٍف نىٍفسو شىٍيئنا

ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمٍف بىٍعًدهً   451 54 ثيَـّ اتَّخى

ٍسنىان  ليكا هلًل حي قيكي  451،431،68 87 كى

 456 383 أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمىا

ؿه كىاٍمرىأىتىافً فى  مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي  456 383 ًإٍف لى

مِّى ـى ميصى  471 435 كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي

ٍسمىاًعيؿى  ـى كىاً  ًيٍدنىا ًإلىى ًإٍبرىاًىي  471،56 435 عى

ثىابىةن ًلمنَّاًس كىأىٍمننا عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى  471،56 435 كىاً 

ابي النَّاًر  كىالًَّذيفى  كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا أيكلىًئؾى أىٍصحى كا كى  479 79 كىفىري
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ًحيـ اًب اٍلجى  481 449 كىالى تيٍسأىؿي عىٍف أىٍصحى

نىًذٍيرىان   481 449 بىًشٍيران كى

ـي ًممٍَّف كىتىـى شىيىادىةن ًعٍندىهي ًمفى المًَّو  مىٍف أىٍظمى  484 411 كى

 67 451 ًلمَّوً قيٍؿ ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيمَّوي 

بًّْو كىًممىاتو  ـي ًمٍف رى  483،87 77 فىتىمىقَّى آدى

ـٍ ًغشىاكىةه  ارًًى مىى أىٍبصى  314،419،51 7 كىعى

ٍنيىا  344،313 76 فىأىزىلَّييمىا الشٍَّيطىافي عى

ييمىا ًممَّا كىانىا ًفيوً   343،344،317 56 فىأىٍخرىجى

ًطٍيئىتيوي  اطىٍت ًبًو خى  496 84 كىأىحى

ٍكفى اٍلعىذىابى لىٍك   311،85 465 يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا ًإٍذ يىرى

ـٍ أىفَّ المَّوى لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً  ـٍ تىٍعمى  311 417 أىلى

ـه كىًبٍيره   315 349 ًإٍث

ـي ًممٍَّف مىنىعى مىسىاًجدى المًَّو أىٍف ييٍذكىرى ًفييىا  مىٍف أىٍظمى كى
 اٍسميوي 

441 479 

قيمٍ  ؾى اكى ٍكجي زى ـي اٍسكيٍف أىٍنتى كى كيالى ًمٍنيىا نىا يىا آدى نَّةى كى ٍلجى
ٍيثي ًشٍئتيمىا ان رىغىد  حى

75 344،317 

اًدعيكفى  ـٍ  ييخى اًدعييي  346،457 9 اهللى كىىىكى خى

طيكىاًت الشٍَّيطىافً   333 468 كىالى تىتًَّبعيكا خي

 337 97 وي ًلًجٍبًريؿى فىًإنَّوي نىزَّلى  كان قيٍؿ مىٍف كىافى عىدي 

عيكفى ًفيًو ًإلىى المَّوً  ان اتَّقيكا يىٍكم  331 384 تيٍرجى
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 ( 7سكرة آؿ عمراف )

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ أى  بُّيي ـٍ رى ابى لىيي نّْي ال أيًضيعي عىمىؿى عىاًمؿو فىاٍستىجى
ـٍ ًمٍف بىٍعضو  كي ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍعضي  ًمٍنكي

495 73 

ًتٍمؾى  ـٍ قىٍرحه فىقىٍد مىسَّ اٍلقىٍكـى قىٍرحه ًمٍثميوي كى ًإٍف يىٍمسىٍسكي
ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النَّاسً   اأٍلىيَّا

411 75 

ـى كىالنُّبيكَّةى مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييٍؤًتيىوي ال ٍك مَّوي اٍلًكتىابى كىاٍلحي
 ثيَـّ يىقيكؿى ًلمنَّاًس كيكنيكا ًعبىادنا ًلي ًمٍف ديكًف المَّوً 

79 481،67،19 

 57 487 لىتيبىيّْنينىوي ًلمنَّاًس كىالى تىٍكتيميكنىوي 

ـٍ  ذى اهللي ًميىثىاؽى النًَّبٍيًيفى لىمىا آتىٍيتيكي ٍذ أىخى  57،411 84 كىاً 

 67 451 وً فَّ األىٍمرى كيمىوي ًلمَّ قيٍؿ إً 

ييًمٍيتي كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصٍيره   66 456 ييٍحًيٍي كى

كا نيٍكا الى تىكيكنيكا كىالًذٍيفى كىفىري  66 456 يىأىيييىا الًذٍيفى آمى

كفى ًباٍلًقٍسًط ًمفى النَّاسً  ييقىاًتميكفى الًَّذيفى يىٍأميري  341،475 34 كى

 67 84 ـٍ ًباٍلكيٍفًر بىٍعدى ًإٍذ أىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى أىيىٍأميريكي 

ـى مىٍف ًفٍي السىمىكاًت  لىوي أىٍسمى أىفىغىٍيرى اهلًل يىٍبغيكفى كى
عيكفٍ  لىٍيًو ييٍرجى كىٍرىىان كىاً   كىاألىٍرًض طىٍكعىان كى

87 71 

ـٍ  ٍرًجًعكي  71 55 ًإلىي مى

ًبٍيره   81 481 كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

 454،84 38 ًخذي الميٍؤًمنيكفى الكىاًفًرٍيفى أىٍكًليىاءى ًمٍف ديٍكًف الى يىتَّ 

ًميفى  ًئكىًة ميسىكّْ  81 435 ًمفى اٍلمىالى
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 486،477 484 سىيىٍكتيبي مىا قىاليكا

ـٍ  كي  458،439،88،86 451 بىٍؿ اهللي مىٍكالى

كا  86 478 كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري

كىفَّمىيىا زىكىًريَّ   87 77 اكى

ـى  ـٍ يىٍكفيؿي مىٍريى  87 11 أىيُّيي

سىفو  بُّيىا ًبقىبيكؿو حى  87 77 فىتىقىبَّمىيىا رى

ًكيـ مىٍيؾى ًمفى اآٍليىاًت كىالذٍّْكًر اٍلحى  461،97 58 ذىًلؾى نىٍتميكهي عى

ـٍ    97  64 فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أىٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي

قىاتىميكا كىأىٍكذيكا ًفٍي سىًبٍيًميٍ   441،496 495 كى

ييًمٍيتي كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصٍيره   378،447 456 ييٍحًيًي كى

ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكف  447 457 خى

ٍخكىاًنًيـٍ  قىاليكا إلً كا كى  447،66 456 الى تىكيكنيكا كىالًَّذٍيفى كىفىري

كهٍ  ٍيًر فىمىٍف ييٍكفىري مىا يىٍفعىميكا ًمٍف خى  447،446 445 كى

 447 447 أيمىةه قىاًئمىةه يىٍتميكفى كىتىابى اهللً 

ًبٍيره   447،81 481 كىاهللي ًبمىا تىٍعمىميٍكف خى

ـه  ًظٍي ـٍ أىٍجره عى تىتَّقيكا فىمىكي فَّ تيٍؤًمنيكا كى  447 479 كىاً 

ميٍكفى   81 481 كىالى يىٍحسىبىفَّ الًذٍيفى يىٍبخى

 448،57 487 ٍكنىوي لىتيبىٍينينىوي ًلٍمنَّاًس كىالى تىٍكتيمي 

ـٍ  ذى اهللي ًمٍيثىاؽى النًَّبٍيًيفى لىمىا آتىٍيتيكي ٌذ ٌأخى  448،416،57 84 كىاً 

كا اهللى شىٍيئىان  ري ـٍ لىٍف يىضي  433 476 ًإنَّيي
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كفى  تيٍحشىري  435 43 سىتيٍغمىبيكفى كى

كا  436،431 43 قيٍؿ ًلمًَّذٍيفى كىفىري

ذى اهللي ًمٍيثىاؽى الًذٍيفى  ٍذ أىخى كا كىاً   435 84 كىفىري

ٍكنىييـٍ   436،435 47 ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفٍي سىًبٍيًؿ اهلًل كىأيٍخًرل كىاًفرىةه يىرى

 86 484 لىقىٍد سىًمعى اهللي قىٍكؿى الًذٍيفى قىاليكا ًإفَّ اهللى فىًقٍيره 

كا الرٍُّعبى   477،437 454 سىنيٍمًقي ًفي قيميكًب الًَّذيفى كىفىري

ئً  ًمٍي ًفٍي الًمٍحرىابً نىادىٍتوي المىالى ـه ييصى  457،477،438 79 كىةي كىىىكى قىاًئ

ييعىمّْميوي الًكتىابى كىالتٍَّكرىاةى كىاإًلٍنًجٍيؿً   439 18 كى

كرىىيـٍ  ـٍ أيجي ًفٍيًي  476 57 فىييكى

ًذبيييـٍ  كا فىأيعى  476،471 56 فىأىمَّا الًذٍيفى كىفىري

مىٍيؾى   477،461،471 58 ذىًلؾى نىٍتميكهي عى

رىاًفعيؾى  فٍّْيؾى كى  471 55 ًإٍذ قىاىؿ اهللي يىا ًعٍيسىى ًإنّْي ميتىكى

عىتٍ  ضى ـي ًبمىا كى  417 76 كىاهللي أىٍعمى

الى يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًريفى أىٍكًليىاءى ًمٍف ديكًف 
 اٍلميٍؤًمًنيفى 

38 84 

 457 79 ًفي اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ المَّوى 

 458 474 ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنيفى  كىأىفَّ المَّوى الى 

ؽُّ   461،97 63 ًإفَّ ىىذىا لىييكى اٍلقىصىصي اٍلحى

مىا ًمٍف ًإلىوو ًإالَّ اهلل  469،476 63 كى

ـي  ٍسالى  483 49 ًإفَّ الدّْيفى ًعٍندى المًَّو اإلًٍ

ًئكىةي كىأيكليك الٍ   487 48 ًعٍمـً شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلمىالى
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ـٍ   481،487،418 19 أىنّْي أىٍخميؽي لىكي

ـٍ  بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى  487،418 19 أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي

ـٍ ًمفى الطّْيفً   481،487،418 19 أىنّْي أىٍخميؽي لىكي

ًئكىةى كىالنًَّبيّْيفى أىٍربىابان  ـٍ أىٍف تىتًَّخذيكا اٍلمىالى  418 81 كىالى يىٍأميرىكي

مىٍكًعظىةه ًلٍمميتًَّقيفى ىىذى   489 478 ا بىيىافه ًلمنَّاًس كىىيدنل كى

ـٍ   497،67 451 يىٍغشىى طىاًئفىةن ًمٍنكي

ًئكىًة ميٍنزىًليفى  ؼو ًمفى اٍلمىالى ثىًة آالى  317 431 ًبثىالى

 495 469 كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المَّوً 

 (1سكرة النساء )

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـى  ا  44 4   كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

 45 77 كىالى يىٍظًمميكفى فىًتيالن 

ٍظ األينٍ   77،61 476 ثىيىٍيفٍ ًلٍمذىكىًر ًمٍثؿي حى

ـٍ سىيّْئى  ٍنكي الن نيكىفٍّْر عى ـٍ ميٍدخى نيٍدًخٍمكي ـٍ كى  458،88 74 ان كىًريم اًتكي

ـٍ رىًحيمان   458 39 ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي

ـٍ   459،88 77 كىالًَّذيفى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكي

دَّةه  بىٍينىوي مىكى ـٍ كى ـٍ تىكيٍف بىٍينىكي  474،89 77 أىٍف لى

نَّةى يىٍدخي     89 431         ميكفى الجى

نَّاتو تىٍجًرٍم ًمٍف تىٍحًتيىا األىٍنيىار  439 47 ييٍدًخٍموي جى

ىتًَّخذىفَّ مً  قىاؿى ألى كضى  ان ٍف ًعبىاًدؾى نىًصيبلىعىنىوي المَّوي كى  414 448 ان مىٍفري
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ـٍ ًمفى النًَّبيّْيفى  مىٍيًي ـى المَّوي عى فىأيكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى
الً  دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاًء كىالصَّ سيفى أيكلىًئؾى رىًفيقى كىالصّْ حى  ان ًحيفى كى

69 345،475 

مىٍستيـي النّْسىاءى  ـٍ ًمفى اٍلغىاًئًط أىٍك الى ده ًمٍنكي اءى أىحى  17،71 17 أىٍك جى

 (5المائدة )سكرة 

رقـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
 اآلية

 رقـ الصفحة  

اًت  اًلحى ًمميكا الصى ـٍ كىعى كىعىدى اهللي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
ـٍ   لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي

9 83،56 

 467،73 446 أىأىٍنتى قيٍمتى ًلمنَّاسً 

بّْؾى   77 443 ىىٍؿ يىٍستىًطٍيعي رى

اًىًميىًة يى  ـى الجى ٍك  75 51 ٍبغيكفٍ أىفىحي

 75  19 كىأىفَّ كىًثٍيرىان ًمفى النَّاًس لىفىاًسقيكفٍ 

ٍكمىان  مىٍف أىٍحسىفي ًمٍف اهلًل حي  76 51 كى

 84،81 57 كىالكيفَّارى أىٍكًليىاءى 

 316،91 441 ًإٍف ىىذىا ًإالَّ ًسٍحره ميًبٍيفه 

ـٍ  ـٍ ًبشىر  ًمٍف ذىًلكي  414 61 قيٍؿ ىىٍؿ أينىًبئيكي

ـي  مىسىاًكٍيفى أىٍك كىفَّ   413 95 ارىةي  طىعىا

زىاءه ًمٍثؿي مىا قىتىؿى   417،413 95 فىجى

ـه  ًظٍي ٍغًفرىةه كىأىٍجره عى ـٍ مى  461،411 9 لىيي

ـى ىىٍؿ  ٍريى كىاًريُّكفى يىا ًعيسىى اٍبفى مى ًإٍذ قىاؿى اٍلحى
بُّ   ؾى يىٍستىًطيعي رى

 443 77 

 



242 
 

 73 446 أىأىٍنتى قيٍمتى ًلمنَّاسً 

 (6اـ )األنعسكرة 

          
 اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

رقـ 
 اآلية

 رقـ الصفحة  

قىٍد  اجُّكنّْي ًفي المًَّو كى وي قىٍكميوي قىاؿى أىتيحى اجَّ حى كى
 ىىدىافً 

81 47 

 69 37 ربّْنا كاهللً 

 69 37 ًكٍيفٍ مىا كينَّا ميٍشرً 

ٍيمىنىا  مىى النَّاًر فىقىاليكا يىا كى ًقفيكا عى لىٍك تىرىل ًإٍذ كي كى
نىكيكفى ًمفى  بّْنىا كى نيرىدُّ كىالى نيكىذّْبي ًبآيىاًت رى

  الميٍؤًمًنيفٍ 

37 71 

 76 73 تىتىقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى 

ًئذو   94 46 مىٍف ييٍصرىٍؼ عىٍنوي يىٍكمى

 94 46 فىقىٍد رىًحمىوي 

 94 45 عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو 

ًلتىٍستىًبٍيفى سىًبٍيؿي  ؿي اآليىاًت كى كىذىًلؾى نيفىصّْ كى
 الميٍجًرًمٍيفي 

55 93 

ًلتيٍنًذرى أيَـّ اٍلقيرىل  91 92 كى

افيكف  91 54 كىأىٍنًذٍر ًبًو الًَّذيفى يىخى

مىا نىرىل ـٍ شيرىكىاءي لىقىٍد  كى ـٍ ًفيكي ٍمتيـٍ أىنَّيي الًَّذيفى زىعى
 تىقىطَّعى بىٍينىكيـ

91 461،467،463،96،95 

ًليىقيكليكا دى  ًلنيبىيّْنىوي ًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى اكى  461،96 415 رىٍستى كى
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ـٍ  مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ  415،98 454 قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى

ـى ىىذىا رَّ  415،98 451 الًَّذيفى يىٍشيىديكفى أىفَّ المَّوى حى

ٍف يىمٍ  ر  فىالى كىاًشؼى لىوي ًإالَّ ىيكى كىاً  سىٍسؾى المَّوي ًبضي
مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًدير ٍيرو فىييكى عى ٍف يىٍمسىٍسؾى ًبخى  كىاً 

47 99 

 448،76 73 تىتَّقيكفى أىفىالى تىٍعًقميكفى 

تيٍخفيٍكفى كىًثيران   431 94 تىٍجعىميٍكنىوي قىرىاًطٍيسى تيٍبديٍكنىيىا كى

ميٍستىًقٍيمىان فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا  كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطيٍ 
ـٍ عىٍف سىًبٍيًموً  ؽى ًبكي  السيبيؿى فىتىفىرَّ

457 433 

ـه   461،417 51 فىًإنَّوي غىفيكره رىًحٍي

ـٍ  مىٍيكي ـى عى رّْ ـٍ مىا حي ؿى لىكي قىٍد فىصَّ  415،97 449 كى

ٍمنىا اآلياتً   499،415،98 98 قىٍد فىصَّ

ـٍ أىالَّ  مىا لىكي مىٍيًو  كى ـي المًَّو عى  415،98،97 449 تىٍأكيميكا ًممَّا ذيًكرى اٍس

مىى مىا  كا عى بىري لىقىٍد كيذّْبىٍت ريسيؿه ًمٍف قىٍبًمؾى فىصى كى
 كيذّْبيكا

71 411 

ـٍ سيكء أىنَّوي  يىالىةو مىٍف عىًمؿى ًمٍنكي  464،461،411،417 51 ا ًبجى

 464،93 57 يىقيًضي اٍلحىؽَّ 

ؽثيَـّ ريدُّكا ًإلى  ـٍ الحى ىي  473 63 ى اهلًل مىٍكالى

ًئكىةى  ـي اٍلمىالى لىٍك أىنَّنىا نىزٍَّلنىا ًإلىٍيًي  311،317 444 كى

 333 431 وي تى لى اسى رً  ؿي عى جٍ يى  ثي يٍ حى  ـي مى عٍ أى  اهللي 
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 (7األعراؼ)سكرة 

رقـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
 اآلية

 رقـ الصفحة  

 76، 75 69 ةن طى سٍ بى  ؽً مٍ الخى  يٍ فً  ـٍ كي ادى زى كى 

ةن يىكـى الًقيىامىةً  اًلصى  57 73 خى

 57 73 قيٍؿ ًىيى ًلمًَّذٍيفى آمىنيكا

ىٍجرىان   64 447 أىًئفَّ لىنىا ألى

ـٍ ًبيىا ًمٍف أىحى   دو ًمٍف أىتىٍأتيكفى الفىاًحشىةى مىا سىبىقىكي
ـٍ لىتىٍأتيكفى   العىالىًمٍيٍف إىنَّكي

81-
84 

76،67 

سىنىاًت كىالسًَّيئىاتً  ـٍ ًباٍلحى بىمىٍكنىاىي  66 468 كى

ٍكا سىًبيؿى الرٍُّشًد الى يىتًَّخذيكهي سىًبيالن  ٍف يىرى  93 416 كىاً 

ًميـو   316 443 يىٍأتيكؾى ًبكيؿّْ سىاًحرو عى

رىةي سىاًجًديفى    317،98 431 كىأيٍلًقيى السَّحى

تىٍغًفٍر لىنىا بَّنىا كى مينىا رى ـٍ تىٍرحى  99 419 لىًئٍف لى

لىًكٍف الى تىٍعمىميٍكفٍ   499 78 قىاؿى ًلكيًؿ ًضٍعؼه كى

ىيـٍ  ـٍ أًليكالى  449 78 قىالىٍت أيٍخرىاىي

 431 473 أىٍف تىقيٍكليكا يىٍكـى الًقيىامىةً 

ـى ًمٍف ظي  بُّؾى ًمٍف بىًنٍي آدى ذى رى ٍذ أىخى ـٍ كىاً  يىًتًي ذيرّْ ـٍ كى ييٍكرًًى
مىى أىٍنفيًسًيـٍ  ـٍ عى  كىأىٍشيىدىىي

473 431 

ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىا بّْكي  434،431 473 أىلىٍستي ًبرى

كىانيكا ظىاًلًميفى  ذيكهي كى  451 418 اتَّخى
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ًلبىاسي التىٍقكىل  478،477 36 كى

ٍيريهي   77،443،459،465 59 ًمٍف ًإلىوو غى

قىاليكا الحى  مىا كينَّا ًلنىٍيتىًدمى كى ٍمدي ًلمًَّو الًذٍم ىىدىانىا ًليىذىا كى
 لىٍكالى أىٍف ىىدىانىا اهللي 

17 485 

 (8األنفاؿ)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 51 49 اهللى مىعى الميٍؤًمًنيفٍ  كىأىفَّ 

ـٍ الفىٍتحي  اءىكي كا فىقىٍد جى  51 49 ًإفَّ تىٍستىٍفًتحي

لىٍك كىثيرىتٍ  ـٍ شىٍيئىان كى ـٍ ًفئىتيكي ٍنكي لىٍف تيٍغًنٍي عى  51 49 كى

كا سىبىقيكا  466،99،63 59 كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى كىفىري

كا ًإٍف يىٍنتىييك  مىؼٍ قيٍؿ ًلمًَّذٍيفى كىفىري ـٍ مىا قىٍد سى  431 78 ا ييٍغفىٍر لىيي

ييٍبًطؿى البىاًطؿى   474 8 ًلييًحؽَّ الىحؽَّ كى

كفٍ   485،63 59 ًإنَّييـ الى ييٍعًجزي

ـي النُّعىاسى   497 44 ًإٍذ ييغىشّْيكي

 (9التكبة )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ـٍ الى أىٍيمىافى   58 43 ًإنَّيي

 58 1 ًإالَّ الًذٍيفى عىاىىٍدتيـٍ 

رىؼى اهللي قيميكبىييـٍ   94 437 صى

كا ؿُّ ًبًو الًَّذيفى كىفىري  94 77 ييضى

 331،414 441 ًإالَّ أىٍف تىقىطَّعى قيميكبيييـٍ 
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 (41يكنس )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

 75 76 تٍ فى مى سى ا أى مى  سو فٍ نى  ؿُّ ك كي مي بٍ تى  ؾى الً نى ىي 

يىاًة الديٍنيىا  ن ًفٍي الحى مىألىهي ًزٍينىةه كىأىٍمكىاالى ًإنَّؾى آتىٍيتى ًفٍرعىٍكفى كى
بىنىا ًلييًضمُّكا عىٍف سىًبٍيًمؾٍ   رى

88 69 

ـٍ ًبًو ًسٍحره   73 84 مىا ًجٍئتي

ـي  ىي ريدُّكا ًإلىى المًَّو مىٍكالى ىينىاًلؾى تىٍبميك كيؿُّ نىٍفسو مىا أىٍسمىفىٍت كى
ؽّْ   اٍلحى

71 65 

ؿي اآليىاتً   413 5 ييفىصّْ

 441 48 عىمَّا ييٍشًركيٍكفٍ 

ـي ًفٍي السىمىكىاًت كىالى ًفٍي  قيٍؿ أىتينىبّْئيكفى اهللى ًبمىا الى يىٍعمى
تىعى  انىوي كى  الىى عىمَّا ييٍشًركيكفٍ األىٍرًض سيٍبحى

48 416،445 

ٍيره ًممَّا  كا ىيكى خى ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى قيٍؿ ًبفىٍضًؿ اهلًل كى
 يىٍجمىعيكفٍ 

58 445،447 

ـٍ ًبًو السٍّْحري ًإفَّ المَّوى سىييٍبًطميوي   73 84 مىا ًجٍئتي

 474 83 وً اتً مى مً كى الحؽَّ بً  اهللي  ؽُّ حً يي كى 

تَّى إً  ـٍ ًبًريحو طىيّْبىةو حى ٍيفى ًبًي رى جى  331،51 33 ذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ كى

 

ذيكا مىٍسًجدكىالًَّذيفى اتَّ   486 417 ان ًضرىار  ان خى

ـٍ مىٍف عىاىىدى المَّوى  ًمٍنيي  486 75 كى

دىقىاتً  ـٍ مىٍف يىٍمًمزيؾى ًفي الصَّ ًمٍنيي  486 58 كى

ـى  يىنَّ فَّ جى  496 19 كىاً 
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 (44ىكد)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ نىًذٍيره ميًبٍيفه   63 35 ًإنٍّْي لىكي

ةي  ٍيحى ذى الًَّذيفى ظىمىميكا الصَّ  89 67 كىأىخى

 437 437 ًبغىاًفؿو عىمَّا تىٍعمىميكفٍ 

ـٍ نىًذيره ميًبيفه   467 35 ًإنّْي لىكي

 (43يكسؼ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 75 15 ةو مى أي  دى عٍ بى  رى ادَّكى كى 

 19 83 كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى الًَّتي كينَّا ًفييىا كىاٍلًعيرى الًَّتي أىٍقبىٍمنىا ًفييىا

 71،77،65،61 91 قىاليكا أىًإنَّؾى أىٍنتى ييكسيؼٍ 

 93 418 قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك

مىٍيؾى   97،464 7 أىٍحسىفى القىصىصً نىٍحفي نىقيصُّ عى

كفٍ  ًفٍيًو يىٍعًصري  413 19 كى

ن ًممَّا تيٍحًصنيكفٍ   417 18 ًإالَّ قىًمٍيالى

ٍيثي يىشىاءي   417 56 تىبىكَّأى حى

يىٍمعىبٍ   468 43 يٍَّرتىٍع كى

اًفظيكفٍ  نَّا لىوي لىحى  468 43 كىاً 

 378،333 83 كىاٍسأىٍؿ القىٍريىةى 
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 (47الرعد )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ٍنًذره   415،91 7 ًإنَّمىا أىٍنتى مي

دُّكا عىًف السًَّبيؿً  صى  417 77 كى

مىٍيًو ًفٍي النَّارً  ًممىا ييٍكًقديكفى عى  441 47 كى

ٍذتيـٍ قيٍؿ أى   441 46 فىأىتَّخى

 471 1 ييٍسقىى ًبمىاءو كىاًحدو 

مىى بىٍعضو  يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ  471 1 كى

مىٍينىا اٍلًحسىابي  غي كىعى مىٍيؾى اٍلبىالى  481 11 فىًإنَّمىا عى

 (41إبراىيـ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

عىمَّا يىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى ًإنَّمىا  الى تىٍحسىبىفَّ المَّوى غىاًفالن كى 
ار ـٍ ًليىٍكـو تىٍشخىصي ًفيًو اأٍلىٍبصى ريىي  ييؤىخّْ

17 87 

كا ًبوً  ًلييٍنذىري غه ًلمنَّاًس كى  91 53 ىىذىا بىالى

 (45سكرة الحجر )

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة        

اًفظيكفى      نَّا لىوي لىحى   74،33         9   إنَّا نىٍحفي نىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىاً 

ًذٍيفى يىٍجعىميكفى مىعى اهلًل ًإلىيىان ًإنَّا كىفىٍينىاؾى الميٍستىٍيًزًئٍيفى ال
رى   آخى

95-
96 

81 

ـو آًمًنيفى  ميكىىا ًبسىالى  91 16 اٍدخي
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 (46النحؿ)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 44     34 ٍيري أىٍحيىاءو أىٍمكىاته غى 

يتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى  ٍحسىاًف كىاً  ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلًٍ
ـٍ  ـٍ لىعىمَّكي يىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبىٍغًي يىًعظيكي كى

كفى   تىذىكَّري

91    48  

مىؽى اهللي ًمٍف شىيءو  كا ًإلىى مىا خى ـٍ يىرى لى  77 18 أىكى

ـي  كا السَّيّْئىاًت أىٍف يىٍخًسؼى المَّوي ًبًي أىفىأىًمفى الًَّذيفى مىكىري
كفى أىٍك  ٍيثي الى يىٍشعيري ـي اٍلعىذىابي ًمٍف حى اأٍلىٍرضى أىٍك يىٍأًتيىيي

ـٍ ًبميعٍ  ـٍ فىمىا ىي ـٍ ًفي تىقىمًُّبًي ذىىي ـٍ  ًجًزيفى يىٍأخي ذىىي أىٍك يىٍأخي
ـٍ  بَّكي ؼو فىًإفَّ رى كُّ مىى تىخى  لىرىءيكؼه رىًحيـه  عى

15-
16-17 

77 

 471 441 ًمٍف بىٍعًد مىا فيًتنيكا

مىٍيؾى اٍلًكتىابى  نىزٍَّلنىا عى  لن ًلكيؿّْ شىٍيءو كىىيد ًتٍبيىانان كى
بيٍشرىل ًلٍمميٍسًمًميفى  رىٍحمىةن كى  كى

89 489 

 (47اإلسراء )سكرة 

رقـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
 اآلية

 رقـ الصفحة  

مىى أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ  قيٍؿ لىئٍَّف اٍجتىمعىًت اإًلٍنسي كىالًجفُّ عى
ـٍ ًلبىٍعضو  يي لىٍك كىافى بىٍعضي ىىذىا القيٍرآًف ال يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى

 ظىًيٍيرىان 

   88 74  

 44   37    فَّ ًعٍندىؾى ًإمَّا يىٍبميغى 

ٍكفى ًكتىابىييـٍ  ؤي  66   74 فىأيكلىًئؾى يىٍقرى

ًكٍيالن   84    3 أىالَّ تىتًَّخذيكا ًمٍف ديٍكًني كى
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ٍعٍمنىاهي ىيدىلن ًلبىًنٍي ًإٍسرىاًئٍيؿى  جى  434،84 41 كى

ٍرنىا ميٍترىًفٍييىا  61 46 أىمى

 416 55 كىآتىٍينىا دىاكدى زىبيكرىان 

ـٍ نىٍخًسؼي بً   433-434 68 كي

ؿَّ مىٍف تىٍدعيكفى ًإالَّ ًإيىاهي   433 67 ضى

ـٍ  اكي  433 68 فىمىمَّا نىجَّ

كىكيؿُّ ذىًلؾى كىافى سى   454 78 ان يّْئيوي ًعٍندى رىبّْؾى مىٍكري

ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن ذى   453 75 ًلؾى خى

ـه   453 76 كىالى تىٍقؼي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم

بُّ  ى رى  453 37 ؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي قىضى

لىٍف تىٍبميغى اٍلًجبىا  453 77 ؿكى

افى رىبّْيٍ   348، 347 97 قيٍؿ سيٍبحى

 (48الكيؼ )سكرة 

رقـ  اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          
 اآلية

 قـ الصفحةر   

ـٍ  ًرًقكي  47 49 ًبكى

 415 3 ًلييٍنًذرى بأسان شىًدٍيدىان ًمٍف لىديٍنوً 

ـٍ كىٍمبيييـٍ  ثىةه رىاًبعييي  485 33 سىيىقيكليكفى ثىالى

ـٍ ًإلىوه  ى ًإلىيَّ أىنَّمىا ًإلىييكي ـٍ ييكحى قيٍؿ ًإنَّمىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي
بّْ  ك ًلقىاءى رى اًلح ًو فىٍميىٍعمىؿٍ كىاًحده فىمىٍف كىافى يىٍرجي  ان عىمىالن صى

دنا بًّْو أىحى  كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رى

441 69 
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 (49مريـ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 45 49 ىىبى لىؾً أًلى 

 46،317 71 قىٍكؿي الحىؽّْ 

مىٍقتيؾى  قىٍد خى مىيَّ ىىيّْفه كى  قىاؿى كىذىًلؾى قىاؿى رىبُّؾى ىيكى عى
ـٍ تىؾي شىٍيئ لى  ان ًمٍف قىٍبؿي كى

9 434،51 

 434،55 7 ًإنَّا نيبىشّْريؾى 

ـى  ٍريى  335 71 ذىًلؾى ًعيسىى اٍبفي مى

 (31طو )سكرة 

رقـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اآلية

 رقـ الصفحة

ان ثيَـّ  اًلحى فىًإنٍَّي غىفَّاره ًلمىٍف تىابى كىآمىٍف كىعىًمؿى عىمىالن صى
 اٍىتىدىل

83 464،411 

 (34األنبياء )سكرة 

رقـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          
 اآلية

 رقـ الصفحة  

ـي   77،61 63 أىأىٍنتى فىعىٍمتى ىىذىا ًبآىًليىًتنىا يىا ًإٍبرىاًىٍي

عيكفٍ  لىٍينىا تيرجى يًر كىالشًَّر ًفٍتنىةن كىاً  ـٍ ًبالخى نىٍبميككي  66 75 كى

ـٍ  ـٍ ًمٍف بىٍأًسكي  411 81 ًلتيٍحًصنىكي
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 (31ر )النك سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 43 58  ثىالثى مىرىاتو 

ًمفٍ  ةً  بىٍعدً  كى الى  43  58 اٍلًعشىاءً  صى

ـٍ كىعىًمميكا اًت  كىعىدى اهللي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي اًلحى الصى
ـٍ   لىيىٍستىٍخًمفىنَّيي

55 56 

 (35الفرقاف )سكرة      

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

مىٍيًو قىٍكـه آخى  كفى ًإٍف ىىذىا ًإالَّ ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي كىأىعىانىوي عى  461،96 1 ري

ًليفى   97 5 أىسىاًطيري اأٍلىكَّ

ؿُّ  ـٍ كىاألىٍنعىاـً بىٍؿ أىضى ـٍ يىٍعًقميكٍف ًإٍف ىي ـٍ تىٍحسىبي أىفَّ أىٍكثىرًىي أى
ن   سىًبٍيالى

11 414 

 (36الشعراء )سكرة      

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

 87 7 لىعىمَّؾى بىاًخعه نىٍفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا ميٍؤًمًنيفى 

ـي  رىةى ًإٍف كىانيكا ىي  317،98 11 لىعىمَّنىا نىتًَّبعي السَّحى

ـٍ  ان قىاليكا نىٍعبيدي أىٍصنىام اًكًفيفى قىاؿى ىىٍؿ يىٍسمىعيكنىكي فىنىظىؿُّ لىيىا عى
كفى  رُّ ـٍ أىٍك يىضي  ًإٍذ تىٍدعيكفى أىٍك يىٍنفىعيكنىكي

71-
74-
73 

478 
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 (37النمؿ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

بُّؾى ًبغىاًفؿو عىمَّا مىا رى  433 97 تىٍعمىميكفٍ  كى

ـٍ آيىاًتًو فىتىٍعًرفيكنىيىا  437،433 97 سىييًرٍيكي

 (39العنكبكت )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ًسبى الًذٍيفى يىٍعمىميك ـٍ حى فى السىيّْئىاًت أىٍف يىٍسًبقيكنىا سىاءى مىا أى
 يىٍحكيميكفٍ 

   1 56،477 

 (71الرـك )سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ الميٍضًعفيكفٍ   471 79 فىأيٍكلىًئؾى ىي

مىا آتىٍيتيـٍ ًمٍف زىكىاةو   471 79 كى

 (74لقماف )سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

اـً  ـي مىا ًفٍي األىٍرحى يىٍعمى  418 71 كى

 (71سبأ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 41 41 نىٍخًسؼٍ 

 (77األحزاب )سكرة     

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

تىظينُّكفى  نىاًجرى كى بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى اري كى ٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبصى  47 41  كىاً 
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 ًبالمًَّو الظُّنيكنىا

مُّكنىا السًَّبيالى  كيبىرىاءىنىا فىأىضى بَّنىا ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى قىاليكا رى  417 67 كى

ـٍ ًلتيٍحصً  ـٍ ًمٍف بىٍأًسكي  411 71 نىكي

ـي المَّوي ًفي الدٍُّنيىا  رىسيكلىوي لىعىنىيي ًإفَّ الًَّذيفى ييٍؤذيكفى المَّوى كى
ـٍ عىذىابنا ميًييننا  كىاآٍلًخرىًة كىأىعىدَّ لىيي

57 347 

لىٍف تىًجٍد ًلسينًَّة اهلًل  مىكا ًمٍف قىٍبؿي كى اهلًل ًفٍي الًذٍيفى خى سينَّة ى
 تىٍبًدٍيالن 

63 471 

 (75فاطر ) سكرة    

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ًنٍيرً  ًباٍلًكتىاًب المي ًبالزُّبيًر كى  36 35 كى

يىاحى فىتيًثيري كىالمَّوي الًَّذم أىٍرسى  ابى  ؿى الرّْ  331 9 فىسيٍقنىاهي  ان سىحى

 (76يس )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 41  51    فىالى يىٍستىًطٍيعيكفى تىٍكًصيىةن 

نىًسيى خى  رىبى لىنىا مىثىالن كى ضى ـى كىىىيى كى ٍمقىوي قىاؿى مىٍف ييٍحًيٍي الًعظىا
ٍمؽو  ؿى مىرىةو كىىىكى ًبكيًؿ خى ـه قيٍؿ ييٍحًيٍييىا الًذٍم أىٍنشىأىىىا أىكَّ ًمٍي رى

ًمٍيـو   عى

78- 
79 

73 

نَّةى  ميكا الجى ًقٍيؿى اٍدخي  91 36 كى

 (77الصافات ) سكرة    

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ـٍ شىاًىديكفٍ  مىٍقنىا المىالًئكىةى ًإنىاثىان كىىي ـٍ خى  41     451  أى
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لىدى ا ـٍ لىكىاًذبيكفى كى نَّيي مىى اٍلبىًنيفى  لمَّوي كىاً  -453 أىٍصطىفىى اٍلبىنىاًت عى
457 

78 

ـٍ كىيٍ   78 154 ؼى تىٍحكيميكفٍ مىا لىكي

ـٍ لىكىاًذبيكفٍ  نَّيي لىدى اهللي كىاً   78 453 كى

مىى البىًنٍيفى   79 153 أىٍصطىفىى البىنىاًت عى

ـٍ لىكىاًذبيكفى  نَّيي لىدى اهللي كىاً   413،78 453 كى

 (78ص ) سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ـٍ األىٍبكىابي  ةن لىيي  496،495،441 51 ميفىتَّحى

ؽَّ أىقيكؿٍ  ؽَّ كىالحى  474 81 قىاؿى فىاٍلحى

 (79الزمر)سكرة      

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

نًَّة زيمىران  ـٍ ًإلىى اٍلجى بَّيي ًسيؽى الًَّذيفى اتَّقىٍكا رى اءيكىىا  كى تَّى ًإذىا جى حى
ـٍ ًطٍبتيـٍ  مىٍيكي ـه عى زىنىتييىا سىالى ـٍ خى قىاؿى لىيي ٍت أىٍبكىابييىا كى فيًتحى كى

اًلًديفى  ميكىىا خى  فىاٍدخي

77 91 

كنّْي أىٍعبيدي أىفىغىٍيرى   466،411 61 المًَّو تىٍأميري

 (11غافر )سكرة    

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ قيكىةن  ـٍ أىشىدَّ ًمٍنيي  437 34 كىانيكا ىي

ـٍ يىًسيٍ  لى كاأىكى كا فىيىٍنظيري  437 34 ري
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  (14فصمت )سكرة     

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ابه  بىٍيًنؾى ًحجى ًمٍف بىٍيًننىا كى  463،95 5 كى

 (17الزخرؼ) سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ذى ًممَّا يىٍخميؽي بىنىاتو  ـٍ اتَّخى  78 46 أى

ـٍ ًعبىادي  ًئكىةى الًَّذيفى ىي عىميكا اٍلمىالى جى  41  49  ان الرٍَّحمىًف ًإنىاثكى

لىمَّ  ـى مىثىالن كى ًربى اٍبفي مىٍريى  17 57  ًإذىا قىٍكميؾى ًمٍنوي يىًصدُّكفى  ا ضي

كفى  ـٍ تيٍحبىري كي نَّةى أىٍنتيـٍ كىأىٍزكىاجي ميكا اٍلجى  89 71 اٍدخي

ـٍ كىانيكا قىٍكمنا فىاًسًقيفى    414 51 فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي ًإنَّيي

ـٍ ًلبى األىًخالى  يي ًئذو بىٍعضي  449 67 عىديكه ًإال الميتًَّقٍيفٍ  ٍعضو ءي يىكمى

 (15الجاثية ) سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

رًًه ًغشى  مىى بىصى عىؿى عى جى قىٍمًبًو كى مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى  419 37 اكىةن خى

 (16ألحقاؼ )اسكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

 415 43 ًلييٍنًذرى الًَّذيفى ظىمىميكا

ًمفٍ  رىٍحمى  ان قىٍبًمًو ًكتىابي ميكسىى ًإمىامى  كى  415 43 ةن كى
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 (17محمد ) سكرة

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المَّوً  صى كا كى  417 97 الًَّذيفى كىفىري

 (51ؽ )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػ          

 47،41 14  يينىاًدٍم المينىاًدمٍ  

جاءىٍت سىٍكرىةي المىٍكًت ًبالحىؽّْ   75 49 كى

 (57النجـ) سكرة   

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

مىنىاةى الثىاًلثىةى األيٍخرىل تى كىالعيزَّل كى  41 31-49 أىفىرىأىٍيتيـٍ الالَّ

ٍحيه ييكحىى مىا يىٍنًطؽي عىًف اٍليىكىل ًإٍف ىيكى ًإالَّ كى  71،34 1-7     كى

 (51القمر) سكرة  

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

لىقىٍد يىسٍَّرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذٍّْكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو   77 47 كى

ٍغميكبه فىاٍنتىًصرٍ  بَّوي أىنّْي مى  457 41 فىدىعىا رى

 431 36 سىيىٍعمىميكفى غىدنا مىًف اٍلكىذَّابي اأٍلىًشري 

 (55الرحمف )سكرة    

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

مىؽى ا ـى اٍلقيٍرآفى خى مَّ مَّمىوي اٍلبىيىافى الرٍَّحمىفي عى ٍنسىافى عى  489 1-4 إلًٍ
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 (56الكاقعة )سكرة     

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ـٍ المىكتى   439 61 نىٍحفي قىدَّرنىا بىينىكي

 (57لحديد )ا سكرة  

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ؿي  ٍبًدًه آيىاتو بىيّْنىاتو ىيكى الًَّذم يينىزّْ مىى عى  416 9 عى

ًديدى ًفيًو بىٍأسه شىًديده   311،317،478 35 أىٍنزىٍلنىا اٍلحى

 (59) الحشرسكرة      

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

دّْعان  اًشعان ميتىصى بىؿو لىرىأىٍيتىوي خى مىى جى لىٍك أىٍنزىٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى
ـٍ ًمٍف  ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس لىعىمَّيي ٍشيىًة المًَّو كى خى

كفى   يىتىفىكَّري

34 48 

ٍكا  ـٍ الًذٍيفى كىفىري ٍخكىاًنًي ـٍ تىرى ًإلىى الًذٍيفى نىافىقيكا يىقيكليكا إلً أىلى
 ًمٍف أىٍىًؿ الًكتىابً 

44 454،84 

 (63الجمعة )سكرة 

 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػ          

 35 9 اهللً  رً كٍ ى ذً لى ا إً كٍ عى اسٍ فى 

 (67الممؾ )سكرة  

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

 437 38 فىمىٍف ييًجٍيري الكىاًفًرٍيفى ًمٍف عىذىابو أىًلٍيـو 
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 437 39 فىسىتىٍعمىميكفى مىٍف ىيكى 

 ( 69الحاقة)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ٍذنىا ًمٍنوي ًباليىًمٍيًف  ىخى مىٍينىا بىٍعضى األىقىاًكٍيؿى ألى ؿى عى لىٍك تىقىكَّ كى
ًتٍيفى   ثيـى لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي الكى

16،15،11 59 

 (75القيامة )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ؿى ًبوً  رٍّْؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى  49 46   ال تيحى

 49 48    فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع قيٍرآنىوي 

كفى اآٍلًخرىةى   بىٍؿ تيًحبُّكفى اٍلعىاًجمىةى كىالَّ  تىذىري  51 34-31 كى

 (81عبس )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآل          

 71 33 ثيَـّ ًإذىا شىاءى أىٍنشىرىهي 

 (89الفجر)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

نىعَّمىوي فىيىقيكؿي  بُّوي فىأىٍكرىمىوي كى هي رى ٍنسىافي ًإذىا مىا اٍبتىالى فىأىمَّا اإلًٍ
 رىبّْي أىٍكرىمىفً 

45 47 

مىٍيًو ًرٍزقىوي فىيىقيكؿي رىبّْي  هي فىقىدىرى عى كىأىمَّا ًإذىا مىا اٍبتىالى
 أىىىانىفً 

46 47 
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 (79النازعات )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ٍنًذري مىٍف يىٍخشىاىىا  415 15 ًإنَّمىا أىٍنتى مي

 (84التككير)سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

ًنٍيفو  مىى الغىٍيًب ًبضى مىا ىيكى عى  59 31 كى

 

 (95التيف )سكرة 

 رقـ الصفحة   رقـ اآلية ػػػػػػػػػػػػػةاآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          

اًكًميفى  ـً اٍلحى  457 8 أىلىٍيسى المَّوي ًبأىٍحكى

 (96العمؽ )سكرة 

 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

بّْؾى الَّذً  مىؽى اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى  457 4 م خى

مىؽو  ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ  457 3 خى

 (97القدر )سكرة      

رقـ  اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 اآلية

 رقـ الصفحة

كحي ًفييىا ًئكىةي كىالرُّ ؿي اٍلمىالى  311،317 1 تىنىزَّ
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 ثانيان: فيرس األحاديث الشريفة:

 الصفحة ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحدي                                   الرقـ

قرأ سكرة النجـ فأتى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ركم أف النبي  .4
مىنىاةى الثىاًلثىةى األيٍخرىلعمى قكلو:  تى كىالعيزَّل كى أىفىرىأىٍيتيـٍ الالَّ

ؿ كص 
ف شفاعتيف لتيرتجى ا:بي ، فيذا حديث "تمؾ الغرانقة األكلى كا 

 األخذ بو. مركم مف أخبار اآلحاد التي ال تكجب

47 

قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا نزؿ جبريؿ بالكحي   .3
ككاف ممف يحرؾ بو لسانو كشفتيو فيشتد عميو، ككاف يعرؼ منو 

ؿى الى: فأنزؿ اهلل اآلية التي بيا قكلو تع رٍّْؾ ًبًو ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى ال تيحى
ًبوً 

فإف عمينا أف نجمعو في صدرؾ كقراءتو " فىًإذىا قىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع  
قيٍرآنىوي" فإذا أنزلناه فاستمع، ثـ إف عمينا بيانو، قاؿ عمينا أف نبينو 
بمسانؾ، فكاف إذا أتاه جبريؿ أطرؽ، فإذا ذىب قرأه كما كعده 

 ."اهلل

47 

تَّى اٍنتىيىى ًإلىى سىٍبعىًة "  .7 ٍؿ أىٍستىًزيديهي حى ـٍ أىزى ٍرؼو فىمى مىى حى أىٍقرىأىًني ًجٍبًريؿي عى
 "أىٍحريؼو 

77 

طَّاًب رىًضي المَّو عىٍنو سىًمٍعتي عيمىرى "   .1 ـى  :"يىقيكؿي  ٍبفى اٍلخى سىًمٍعتي ًىشىا
مىى غى  ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو يىٍقرىأي سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف عى كىافى ٍبفى حى ؤيىىا كى ٍيًر مىا أىٍقرى

مىٍيًو  ؿى عى ًكٍدتي أىٍف أىٍعجى ـى أىٍقرىأىًنييىا كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّيـ عى رىسيكؿي المًَّو صى
رىؼى ثيَـّ لىبٍَّبتيوي ًبًردىاًئًو فىًجٍئتي ًبًو رىسيكؿى المًَّو  تَّى اٍنصى ثيَـّ أىٍميىٍمتيوي حى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّيـ عى ٍيًر مىا  صى مىى غى فىقيٍمتي ًإنّْي سىًمٍعتي ىىذىا يىٍقرىأي عى
اٍقرىٍأ فىقىرىأى قىاؿى ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت ثيَـّ  :ثيَـّ قىاؿى لىوي  .أىٍرًسٍموي  :أىٍقرىٍأتىًنييىا فىقىاؿى ًلي

مىى سى  ٍبعىًة قىاؿى ًلي اٍقرىٍأ فىقىرىٍأتي فىقىاؿى ىىكىذىا أيٍنًزلىٍت ًإفَّ اٍلقيٍرآفى أيٍنًزؿى عى
 ".أىٍحريؼو فىاٍقرىءيكا ًمٍنوي مىاشئتـ

77 

مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو "  .5   75  ."ًإنّْي أيًمٍرتي أىٍف أىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى عى

سمعت ىشاـ بف حكيـ بف حزاـ يقرأ سكرة الفرقاف عمى غير ما "  .6
-أقرؤىا كفي ركاية عمى حركؼ كثيرة لـ يقرئنييا رسكؿ اهلل 

فقمت: يا رسكؿ اهلل إني سمعت ىذا يقرأ صمى اهلل عميو كسمـ، 
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صمى اهلل  -سكرة الفرقاف عمى غير ما أقرأتنييا، فقاؿ رسكؿ اهلل 
أرسمو، فقرأ القراءة التي سمعتو يقرأ، فقاؿ رسكؿ اهلل  :عميو كسمـ

فقاؿ اقرأ، فقرأت، فقاؿ: ىكذا أنزلت إف  :صمى اهلل عميو كسمـ -
 ".كا ما تيسر منوىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فاقرؤ 

 

 

76 

مىى سىٍبعىًة أىٍحريٍؼ كيمييىا شىاؼو كىاؼو "  .7  78 ."أيٍنًزؿى القيٍرآفي عى

أقرأني جبريؿ عمى حرؼ فراجعتو فمـ أزؿ أستزيده كيزيدني حتى "  .8
 ."انتيى إلى سبعة أحرؼ

79 

ًعبيؾٍ   .9 تيالى ًعبييىا كى "فىيىالَّ ًبٍكرىان تيالى
" 471،469 
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 :كافي: فيرس القان ثالث

 الصفحة البحر القائؿ  القافية مسمسؿ
اًىًمٍينىا  .4  343،65 الكافر عمرك بف كمثـك  الجَّ

 91،97 الكامؿ أبك ذؤيب اليذلي تيبَّعي   .3

 ٍجزىعي تي   .7
 

 467،95 البسيط أبك ذؤيب اليذلي

 419 الطكيؿ امرؤ القيس اليىمىاًني  .1

 419 البسيط رؤبة بف العجاج الًبٍخًدفٍ   .5
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 :فيرس المصادر كالمراجعرابعان: 

 القرآف الكريـ. -
 .1988 ،3ط الكتب، عالـ القاىرة، عيد، محمد لمدكتكر بالمغة كاالحتجاج االستشياد .1

ىػ(، تح: د .إسماعيؿ شمبي، دار 437اإلبانة عف معاني القراءات لمكي بف أب طالب )ت .2
 .نيضة مصر، د. ط، د.ت

. د كالنحك، القراءات في كآثاره العربية، التفسير أئمة بيف كمكانتو حياتو، الفارسي عمي أبك .3
 ،3ط السعكدية، العربية المممكة جدة، الحديثة، المطبكعات دار شمبي، إسماعيؿ الفتاح عبد

 .ـ1989 - ىػػػ1409
ىػ(،تح: 911اإلتقاف في عمكـ القرآف: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت .4

 .ـ 1974ىػ/ 1394، 1ضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، طمحمد أبك الف
 .1997، 1إتقاف البرىاف في عمـك القرآف، د. فضؿ عباس، دار الفرقاف، ط .5
عبد القادر حسيف، دار غريب لمطباعة كالتكزيع، القاىرة، أثر النحاة في البحث الببلغي، د. .6
 .1998، 1ط
، نشر مؤسسة عمي جراح الصباح، أثر القرآف في الدراسات النحكية، عب .7 د المتعاؿ مكـر

 .ت.ط، ت.ت
أسباب النزكؿ ألبي الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  .8
 ـ.1992 -ىػ  1412، 2ىػػ(، تح: عصاـ حميداف، دار اإلصبلح، الدماـ، ط468)تلشافعيا
 ىػػػ(،538 الزمخشرم )تأساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل .9

 1998 -ػػػػػػى 1419، 1لبناف، ط –مية، بيركت تح: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العم
 ـ.
 األصؿ، الفارسي محمد بف الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر يألب الببلغة أسرار .10

 ىرة،بالقا المدني مطبعة شاكر، محمد محمكد: عميو كعمؽ قرأه ،(ىػ471ت)الدار الجرجاني
 .1991، 1، طبجدة المدني دار

األعبلـ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )ت  .11
 .ـ 2002، مسة عشرةىػ(، دار العمـ لممبلييف، الخا1396
 أحمد السيد: تح ،(ىػ403 ت) الطيب بف محمد الباقبلني بكر أبك لمباقبلني، القرآف إعجاز .12
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ىػ(، تح: 774البداية كالنياية، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم )ت  .23
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ىػػػ(، تقديـ محمد أنكر 791لببلغة الصافية في المعاني كالبياف كالبديع، لمتفتزاني )تا .32
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