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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

رب العالسيغ، والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم سيج األنبياء الحسج  
 .والسخسميغ

 وبعج

 ،يات الستػاتخةاسا مغ شظ أن القخآن الكخيع وصل إليشا عغ شخيق الخو ف
وا الجقة القرػى في تػثيق ما روي مغ قخاءات سبعية أو وأن العمساء تحخ  

خاصة تمظ القخاءات األربعة التي –بل وكثيخ مغ القخاءات الذاذة  ،عذخية
ي الخواية وضسيا بعزيع إلى ما جعميا العمساء أكثخ القخاءات الذاذة قػة ف

 قبميا في قػة الخواية.

وال شظ كحلظ في أن العمساء قج ُعُشػا عشاية قرػى بسػافقة القخاءة 
 الخواية.والرػاب المغػي كعشايتيع بتػاتخ  العثساني لخسع السرحف

الجراسات  مغ كبيخا   ا  بجان (1)شغل الحجيث عغ رسع السرحفقج و 
سا ليحا الخسع مغ حاكسية فاصمة في اعتساد ل   ؛وحجيثا   القخآنية قجيسا  

 ردىاو  تمحيشيا أو ،تػىيشياأو  ،أو تفزيل غيخىا عمييا ،القخاءة القخآنية
 .مصمقا  

                                                           

الػضع الحي بأنو:  (369/ 1مشاىل العخفان )عخف الدرقاني رسع السرحف في   (1)
تاريخ . وجاء في ارتزاه عثسان رضي هللا عشو في كتابة كمسات القخآن وحخوفو

ما كتبو الرحابة مغ  بأنو ىػ: (94)ص: / دمحم شاىخ الكخدي القخآن الكخيع 
الكمسات القخآنية في السرحف العثساني عمى ىيئة مخرػصة ال تتفق مع قػاعج 

 .الكتابة
وىى: الححف، والديادة، واليسد، والبجل  مخ ىحا الخسع في ست قػاعجأويشحرخ 

 .حجاىساإوالػصل، والفرل، وما فيو قخاءتان فكتب عمى 
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ال  –وىػ وحي مغ عشج هللا  –ومشاط ىحا األمخ معمق بأن القخآن 
يشبغي أن يخالف في لفع أو رسع، وأن سبب كتابة القخآن أيام عثسان بغ 

كتابة كان الخػف مغ تفخق كمسة السدمسيغ في  - هللا عشورضي  -عفان 
فقج كان ىشاك كثيخ مغ الشدخ لمقخآن الكخيع قج كتبت بسجيػد  ،القخآن

لحا حخص  بعس األلفاظ عغ بعس،فاختمفت فييا فخدي مغ الرحابة، 
 -عثسان خط واحج يتفق عميو الرحابة في عيج السدمسػن عمى اعتساد 

ا عجاه مغ مراحف كتبت بجيػد فخدية مغ ومحػ م - رضي هللا عشو
 . (1)بعس الرحابة

العثساني مع  ق الخسع  ػاف  لحا كان مغ ضػابط القخاءة الستػاتخة أن تُ 
 اترال الدشج وتػاتخه، ومػافقة وجٍو مغ وجػه العخبية.

في الحكع عمى  حاكسا   مغ ىشا نجج أن مخالفة الخسع كانت معيارا  
 صحة القخاءة.

عجة تسثمت في والتي مخالفة الخسع السراحف صػر قج رصج عمساء و 
 -:فيسا يأتيأىسيا أذكخ  أمػر

وىحا لع يخد في قخاءة سبعية وال قخاءة عذخية،  زيادة كمسة أو كمستيغ
مغ ، و تولكغ ورد في غيخ تمظ القخاءا ،ة الذػاذعوكحلظ في القخاءات األرب

 -أمثمة ذلظ:

                                                           

رحابة كسرحف ابغ مدعػد ومرحف أبي كانت ىشاك مراحف لبعس ال  (1)
وغيخىسا، وقج ورد في اآلثار أن عثسان شمب ىحه السراحف كميا ومحاىا، حتى 
ال يبقى سػى مرحف واحج مجسع عميو عشج السدمسيغ، وقج استجاب الرحابة 

 ليحا األمخ، مسا يؤكج قجسية الخسع.
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ُىْع م م ٌظ ي ْأُخُح ُكل   قخاءة ابغ مدعػد وُأب ي   في قػلو تعالى: ر اء  ان  و  ك  ﴿و 
ف يش ٍة غ ْرب ا﴾ س 

ف يش ٍة فقخآ بديادة كمسة )صالحة( فقاال:  (1) ﴿ي ْأُخُح ُكل  س 
ٍة  ال ح    (2)﴾غ ْرب اص 

ل ُو أ ٌخ أ ْو ُأْختٌ وكحلظ قخاءة ُأبي   بغ كعب في قػلو تعالى:  ف م ُكل    ﴿و 
ُجُس  ْشُيس ا الدُّ ٍج م  ل ُو أ ٌخ أ ْو ُأْخٌت م غ  اأْلُم  ﴾خأىا: ق (3)﴾و اح  فداد كمستيغ  ﴿و 

 .(4))مغ األم(

َيُطوَف  نْ َفََل ُجَناَح َعَلْيِو أَ ﴿كحلظ قخاءة ابغ عباس في قػلو تعالى 
س ا ال  أ  ﴿بديادة )ال( فقال:  (5)﴾ِِبَِما وغيخ ذلظ مسا سجمتو  (6)﴾ي ُصػف  ب ي 

 كتب التفديخ.

 -ية:ححف كمسة أو أكثخ مغ اآل

يسثل ذلظ ما ىي كدابقتيا كحلظ لع تخد في القخاءات األربعة عذخ، و و 
َوَجَعُلوا اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ﴿جاء في قخاءة أبي بغ كعب في قػلو تعالى: 

                                                           

 .79اآلية مغ الكيف :  (1)
( وأحكام القخآن البغ العخبي 2/741خذخي )تشطخ القخاءة في الكذاف لمدم (2)

 .(213/  7( والبحخ السحيط )3/238)
 .12اآلية مغ الشداء:  (3)

 ( 3/547( والبحخ السحيط )1/486تشطخ القخاءة في الكذاف ) (4)
 .158البقخة :  (5)

ْجُت ف ي  (165السراحف البغ أبي داود )ص: جاء في  (6) ج  س اٌد ق ال : و  ث ش ا ح  ج  ح 
س ا»ْرح ف  ُأب يٍ  مُ  م ْيو  أ ال  ي ُصػف  ب ي   «ف ال  ُجش اح  ع 
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﴾ وجعمػا السالئكة عباد ﴿ فقج قخأىا مغ غيخ )الحيغ ىع( (1)ِعَباُد الرَّْْحَِن ِإََنًثا
 .(2)الخحسغ إناثا﴾

ْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي قُ ﴿لظ في قخاءة ابغ مدعػد في قػلو تعالى: جاء كح
 .(4)﴿تفخون مشو مالقيكع﴾ قخأىا:  (3)﴾َتِفرُّوَن ِمْنُو فَِإنَُّو ُمََلِقيُكمْ 

َواللَّْيِل ِإَذا ﴿ وكحلظ ما قخأ بو ابغ مدعػد وأبػ الجرداء قػلو تعالى: 
َهاِر ِإَذا ََتَلَّى وَ   يَ ْغَشى  (5)﴾لذََّكَر َواألنَثىَخَلَق ا امَ َوالن َّ

ى ﴿فقخآ:  م ى  و الم ْيل  إ ذ ا ي ْغذ  ار  إ ذ ا ت ج    و الح ك خ و الش ي 
 .(6)و األنث ى﴾

                                                           

 .19الدخخف:   (1)
عغ ىارون، قال: في قخاءة  (311فزائل القخآن لمقاسع بغ سالم )ص: جاء في   (2)

 .أبي بغ كعب )وجعمػا السالئكة عباد الخحسغ إناثا( ليذ فيو }الحيغ ىع{
 . 8الجسعة :   (3)
ءة ابغ مدعػد: تفخون مشو وفي قخا (531/ 4الكذاف  )في  قال الدمخذخي   (4)

 .مالقيكع
 . 3-1الميل: اآليات مغ  (5)

مشدػبة  (364/ 2) السحتدبو  (102/ 1معاني القخآن لمفخاء )تشطخ القخاءة في  (6)
الشبي "ملسو هيلع هللا ىلص" وعمي بغ أبي شالب وابغ مدعػد وأبػ الجرداء وابغ عباس، رضي إلى 

عغ عمقسة،  (316فزائل القخآن لمقاسع بغ سالم )ص: ، وجاء في  يعهللا عش
قال: لقيت أبا الجرداء فقال لي: مسغ أنت؟ قمت: مغ أىل العخاق. قال: أتقخأ عمي 
خ ْأُت: )و الم ْيل  إ ذ ا  ى{ ، ف ق  قخاءة عبج هللا؟ قمت: نعع، قال: فاقخأ }و الم ْيل  إ ذ ا ي ْغذ 

ار  إ   ى، و الش ي  ُسػل  ي ْغذ  ْعُت ر  س  ق ال : ى ك ح ا س  ظ  و  ح  م ى، و الح ك خ  و اأْلُْنث ى( ق ال : ف ز  ذ ا ت ج 
ُؤى ا م ع  ي ْقخ  س  م ْيو  و  ُ ع  م ى َّللا   .َّللا   ص 
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 -استبجال كمسة بأخخى :

في نحػ قخاءة ابغ  ولكغ جاءفي القخاءات األربعة عذخ، كحلظ ولع تخد 
بُوَن﴾َوََتَْعُلوَن ِرزْ ﴿عباس في قػلو تعالى:  بجل كان يقخأ ف (1)َقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ

 )وتجعمػن شكخكع أنكع تكحبػن()رزقكع( )شكخكع( 

ايأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ﴿في قػلو تعالى: عسخ بغ الخصاب، وجاء في قخاءة 
﴾ قخأىا ﴿فامزػا  أنو (2)ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمن يَ ْوِم اْْلُُمَعِة فَاْسَعْوْا ِإََل ِذْكِر اَّللَِّ

 .(3)إلى ذكخ هللا﴾

 -التقجيع والتأخيخ بيغ كمستيغ :

قػلو جاء ذلظ في أيزا  لع تخد في القخاءات األربعة عذخ، و 
﴾سبحانو  فيي﴿وجاءت سكرة اْلق ِبملوت﴾  :قرئ (4):﴿َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِِبْْلَقِّ

                                                           

عغ سعيج بغ جبيخ،  (314فزائل القخآن )جاءت في . 82اآلية مغ الػاقعة:   (1)
 .عغ ابغ عباس

 .9الجسعة:    (2)
عغ خخشة بغ الحخ، أن عسخ بغ الخصاب،  (314فزائل القخآن )ص: في جاء   (3)

رأى معو لػحا مكتػبا فيو }إذا نػدي لمرالة مغ يػم الجسعة فاسعػا إلى ذكخ هللا{ 
عميظ ىحا؟ فقال: أبي بغ كعب. فقال:  ى[ فقال: مغ أقخأك أو مغ أمم9]الجسعة: 

 ذكخ هللا( " إن أبيا كان أقخأنا لمسشدػخ. اقخأىا )فامزػا إلى
 .19ق :  (4)
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زيغ وشمحة بغ مصخف و وابغ مدعػد مشقػلة عغ أبي بكخ الرجيق  فيي
 (1)،العابجيغ رضي هللا عشيع

ْقُميا  ومثل ىحه القخاءات كميا عجىا العمساء مغ الذػاذ، وإن كان ن 
، وأن (2)صحيحا عغ صحابة رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحجتيع في ذلظ أنو نقل آحاد

الرحابة اتفقػا عمى رسع واحج، وأن ما نقل عشيع مغايخ لحلظ فيػ مسا لع 
خيخة، فيػ مشدػخ بالعخضة األخيخة، وبججسا  الرحابة يعخض العخضة اآل
مغ  وىاعجو  مغ القخاءات، العمساءبعس  بل أخخجيا، عمى ندخة عثسان

 .تفديخا  لمقخآنالتي جاءت الخويات 

                                                           

( 5/45( ومعاني القخآن لمدجاج )3/78جاءت القخاءة في معاني القخآن لمفخاء ) (1)
 .(386/ 4( والكذاف لمدمخذخي )2/283والسحتدب البغ جشي )

 في السحفػظ الستػاتخ خالفت التي القخاءة: بأنياالذاذة  القخاءة عخف العمساء (2)
 تعالى. هللا كالم غم في السراحف والسكتػب الرجور

 رسع خالفت أو متػاتخة، تكغ ، فمع"لقبػليا الثالثة األركان أحج فقجت قخاءة أو ىي: كل
فجن خالفت أحج  العخبية، المغة في أصل ليا يكغ لع أو كميا، العثسانية السراحف

 .شاذة ىحه الذخوط وخاصة األول تعج
 أو الذيخة إلى أو -الجسيػر عشج- التػاتخ درجة إلى ترل لع التي القخاءة فكأن  

 شاذة. فيي -معو وم غ الجدري  ابغ عشج - االستفاضة
، وإن وافقت األفرح في كالم األثبت في األثخ واألصح في الشقلأو ىي ما لع تكغ 

 لمغة ومػافقة الدشج صحيحة تكػن  فقج الدشج، ضعف تعشي العخب فيي ال
 في ( صفحات255جع الفقياء )، يشطخ معالتػاتخ بصخيق تثبت لع ولكشيا العخبية،

 .252:ػم القخآنمباحث في عمو  220:القخآن عمػم معجع، 80:القخاءات عمػم



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

485 

وىحه السطاىخ كميا ال تخخج عغ قانػن واحج ىػ أن ىحه القخاءات ال 
الظ أن بعزيا يفدخ تتعارض وال تتشاقس مع القخاءات الستػاتخة، كل ما ىش

 السعشى السخاد مغ اآلية أو تكػن الكمسة السغيخة مخادفة لألخخى.

وىحه القخاءات سجمت عمى أنيا ضػاىخ خاصة سجمت عغ بعس 
الرحابة بعيجا عغ الشدخة السعتجة مغ السرحف العثساني، ولع يحتج ليا 

 العمساء كثيخا .

ال تسثل ضاىخة لغػية : أنيا أوال  لحا ال يتػقف عشجىا البحث لدببيغ، 
تخكيبية أو اشتقاقية تحتاج إلى تعميل واستداغة، فكميا ال تخخج عغ 

 الفريح السذيػر مغ وجػه العخبية.
: أنيا لع تعخض العخضة األخيخة التي قام بيا الرحابة عمى عيج ثانيا  

عثسان رضي هللا عشو، واخترت بسا ندخو صاحبيا مشفخدا  كابغ مدعػد 
 بي ونحػىسا.وأُ 

أما القخاءات التي خالفت رسع السرحف العثساني وكانت متػاتخة سػاء 
التي ق ع ج ليا  (1)أكانت سبعية، أم عذخية، وكحلظ القخاءات األربعة الذاذة

 العمساء لرحة روايتيا وتػاتخىا، فيي مجار الحجيث في ىحا البحث.

                                                           

 أسساء األئسة القخاء األربعة عذخ ورواتيع وشخقيع:  (1)
  ،نافع مغ روايتي قالػن وورش عشو

  ،وابغ كثيخ مغ روايتي البدي وقشبل عغ أصحابيسا عشو
  ،يحيى اليديجي عشو لدػسي عغوأبػ عسخو مغ روايتي الجوري وا

  ،مغ روايتي ىذام وابغ ذكػان عغ أصحابيسا عشو وابغ عامخ
 وعاصع مغ روايتي أبي بكخ شعبة بغ عياش وحفز بغ سميسان عشو، 

== 
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يقع عميو البحث مغ إشارة مغ جسع ما ب -إن شاء هللا  –سأقػم و 
ويذيخ إلى ضاىخة نحػية أو لعمساء عمى أن فيو مخالفة لخسع السرحف ا

يذيخ إلى نسط خاص ما تػضيح ل ؛ياتحميمومشاقذة ىحه الطاىخة و  ،صخفية
مغ أنساط اإللتدام الرارم لسا يػافق رسع السرحف أو يػافق فريح العخبية 

 أو يخالفيسا معا .

عمى  -البحث نياية ىحا  -نجيب العخض أن ىحا وكان اليجف مغ 
 -:امفادى ةىام تتداؤال

                                                                                                                                    

== 

  ،وحسدة مغ روايتي خمف وخالد عغ سميع عشو
  ،وعمي بغ حسدة الكدائي مغ روايتي أبي الحارث والجوري عشو

 .قعقا  مغ روايتي عيدى بغ وردان وسميسان بغ جساز عشووأبػ جعفخ يديج بغ ال
  ،ويعقػب بغ إسحاق الحزخمي مغ روايتي رويذ وروح عشو

 وخمف بغ ىذام البدار مغ روايتي إسحاق الػراق وإدريذ الحجاد عشو، 
وابغ محيرغ دمحم بغ عبج الخحسغ السكي مغ روايتي البدي الدابق وأبي الحدغ بغ 

 .ششبػذ
ى بغ السبارك مغ روايتي سميسان بغ الحكع، وأحسج بغ فخح بالحاء واليديجي يحي

 السيسمة، 
 والحدغ البرخي مغ روايتي شجا  بغ أبي نرخ البمخي، والجوري الدابق ذكخه 

واألعسر سميسان بغ ميخان مغ روايتي الحدغ بغ سعيج السصػعي وأبي الفخج 
التي انفخد بشقميا األئسة  العمساء بالذحوذ عمى القخاءاتحكع و ، الذشبػذي الذصػي 

لعجم وصػليا إلى درجة أو أو راٍو مغ رواتيع؛ وذلظ لعجم تػاتخىا؛ األخخ األربعة 
الذيخة واالستفاضة الضصخاب الشقمة في ضبط بعس ألفاضيا، وألن بعزيا 

 .مخالف لخسع السراحف العثسانية وبعزيا مخالف لمغة العخب
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القخاءات غيخ الدبعية  ىل كانت مخالفة الخسع العثساني مقرػرة عمى
 الستػاتخة؟

  جاءت أيزا  لجى بعس القخاء الدبع؟أم إنيا 

 –وىل جاءت السخالفة لخسع السرحف ألن ىحا الخسع خالف الرحيح 
  ؟مغ كالم العخب –وأقػل الرحيح وال أقػل الفريح 

، أو الرػاب المغػي  وىػ الخواية أعشج العمساء ل كان السعيار األول وى
 .؟كانا معا  ال يشقز أحجىسا عغ اآلخخ

الخواية،  أشيخ إلى أن القخاء كانػا شجيجي الحخص عمى وبادئ ذي بجء
فقج نقل العمساء  ،مغ قػاعج العخبية حتى وإن خالفػا ما رجح عشجىع

ة عغ الرحابة وكبار التابعيغ فقج روي الزػابط التي تعتسج عمييا القخاء
مغ الرحابة،  -رضي هللا عشيسا  -عغ عسخ بغ الخصاب وزيج بغ ثابت 

وعغ ابغ السشكجر وعخوة بغ الدبيخ وعسخ بغ عبج العديد وعامخ الذعبي 
فاقخءوا كسا  ،القخاءة سشة يأخحىا اآلخخ عغ األول"مغ التابعيغ أنيع قالػا: 

لػال "خ مغ أئسة القخاءة، كشافع وأبي عسخو يقػل: ، ولحلظ كان كثي"عمستسػه
 .(1)"أنو ليذ لي أن أقخأ إال بسا قخأت، لقخأت حخف كحا كحا وحخف كحا كحا

                                                           

أجسعت الرحابة والتابعػن فسغ بعجىع " (512/ 4شخح الدشة لمبغػي )ورد في   (1)
عمى ىحا أن القخاءة سشة، فميذ ألحج أن يقخأ حخفا إال بأثخ صحيح عغ رسػل هللا 

معاني القخآن وإعخابو " وجاء في ملسو هيلع هللا ىلص مػافق لخط السرحف أخحه لفطا وتمقيشا
وال يخون أن قال مذايخشا مغ أىل العمع: القخاءة سشة متبعة، " (91/ 5لمدجاج )

الشذخ في ويشطخ  ."يقخأ أحج بسا يجػز في العخبية إذا لع تثبت رواية صحيحة
 (17/ 1القخاءات العذخ )
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كمسات كتبت برػرة ونصقيا حػل  ػن ال يختمف نجج أن العمساء وكحلظ
تحقق في ي وىحا ،ليذ مغ مخالفة الخسع أن ىحاو كل القخاء برػرة أخخى، 

 -:ساى تيغصػر 

)ال( الم التعخيف لف الػصل و ال : ما ال يسكغ مػافقة الخسع عميو كأأو 
يغ التي ال تشصق قبل حخوف ) ال والح ال والخ اء والد اي والد  الت اء والث اء والج 

اد والص اء اد والز  يغ والر  أربعة عذخ حخفا  (والط اء والالم والشػن  والذ 
)هللا( ألف وكحلظ ، الخط في ةالتعخيف عشجىا في المفع وىي ثابتتجغع الم ف
وغيخىا مسا ق( اعيل( و)إسحاوات( و)إسساو)إليكع( و)الدس)الخحسغ( و

 فيي تشصق عشجىع وال تكتب في جسيع القخآن.يشاضخىا 
كالياءات السححوفات في ، ما يسكغ ححفو وإثباتو، واختمف فيوثانيا  : 

قال أن و وسط اآلي والياءات السححوفات في أواخخ اآلي فسغ أثبتيا ال ي
 .خالف الكتاب بذيء عطيع

 (عشيػ)و (مشيػ)وبابو والػاو في  (فييي)ابغ كثيخ يثبت الياء في ف
 .في جسيع القخآن (يجعػىػ)و (ىجاىػ)و

فألجل يقػل معقبا  عمى ىحه الطػاىخ: " اتلحا نجج أحج مرشفي القخاء
 ىحا وأشباىو قمشا: إن  مخالفة الكتاب بحخف واحج ليذ بالخالف البائغ

 .(1)"العطيع

                                                           

الهػجيد فهي شهخح قهخاءات القهخأة الثسانيهة ( في كتابهو 446ىػ الحدغ األىػازي )ت  (1)
(121) 
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 أما غيخ ذلظ مسا خالف فيو بعس القخاء األربعة عذخ صػرة الخط
أو قبػليا سجال بيغ دفع القخاءة وتمحيشيا فيو فقج كان لمعمساء  العثساني

، وىحا ما سيعخض لو البحث ى ضعف، أو االنترار واالحتجاج لياعم
 .بالذخح والتحميل

لسرحف فػججىا تأتي وقج حرخ البحث مخالفة ىؤالء القخاء لخسع ا
 في ثالث ضػاىخ.

  األربعة الذػاذ اتالقخاء لخسع فيا الطاىخة األولى: مخالفة

الطاىخة الثانية: مػافقة أحج القخاء األربعة لخسع السرحف ومخالفة 
 الجسيػر لمخسع

 الطاىخة الثالثة: القخاءات الدبعية التي خالفت رسع السرحف.
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   (1)الشىاذ األزبعت اثالقساء يفلسسن ا تالظاهسة األوىل: خمالف
 ،رسع السرحف اقخاءات ألحج ىؤالء األربعة خالفػا فييعجة فقج جاءت 

ما ححف مشيا حخف و  ححف مشو مشيا ما جسع البحث مشيا ثسان مدائل
  .(2)ومشيا ما غيخ حخف بجل حخف آخخ، وىي كاآلتي ،مشو حخفان

في قػلو  ﴾ا  مدتقيسا  اىجنا صخاش﴿ بتشكيخ قخاءة الحدغ : األوىلالقساءة 
 (3)﴾ىي مي  خي﴿: تعالى

ىحه القخاءة خالفت رسع السرحف، فجاءت بغيخ األلف والالم في 
 .(4)الكمستيغ، وىي قخاءة مشدػبة لمحدغ وىػ مغ القخاء األربعة عذخ

وىي وإن كانت خالفت رسع السرحف إال أنيا لع تخالف كالم العخب، 
 فقج سارت عمى قياس الشحػ.

ىحه القخاءة والقخاءة السذيػرة أن التعخيف في قخاءة والفخق بيغ 
الجسيػر يفيج كسال الػصف؛ ألن )ال( ىشا لتعخيف الحقيقة كسا يقػل 

                                                           

 .ايتي البدي وأبي الحدغ بغ ششبػذمغ رو  ابغ محيرغىع   (1)
  .كع، وأحسج بغ فخح بالحاء السيسمةغ روايتي سميسان بغ الحم واليديجي    
   .مغ روايتي شجا  بغ أبي نرخ البمخي، والجوري  والحدغ البرخي     
 .مغ روايتي الحدغ بغ سعيج السصػعي وأبي الفخج الذشبػذي الذصػي  واألعسر   

 القخاءات مختبة حدب تختيب السرحف. (2)
 .6( الفاتحة : 3)

 األربعههة القههخاءات فههي البذههخ فزههالء ( وإتحههاف41/ 1ي السحتدههب )ندههبت لههو فهه (4)
وندبو األلػسهي كهحلظ إلهى الزهحاك وزيهج  (45/ 1البحخ السحيط )و  (164: ص) عذخ

 (96/ 1) السعاني بغ عمي يشطخ روح
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السخادي فيي تفيج الحقيقة بقيج حزػرىا في الحىغ ، أما التشكيخ في قخاءة 
 الحدغ فيفيج العسػم؛ ألن اسع الجشذ الشكخة مػضػ  لسصمق الحقيقة.

التي ىي  (له)افجن قمت: فسا الفخق بيغ السعخف ب" يقػل السخادي:
لتعخيف الحقيقة، في قػلظ: اشتخ الساء، وبيغ اسع الجشذ الشكخة، في 

؟ قمت: الفخق بيشيسا أن السعخف ب قػلظ: اشتخ   السحكػرة مػضػ   (أله)ماء 
لمحقيقة، بقيج حزػرىا في الحىغ. واسع الجشذ الشكخة مػضػ  لسصمق 

ار قيج وال إشكال في أن الحقيقة، باعتبار حزػرىا في الحقيقة، ال باعتب
الحىغ، أخز مغ مصمق الحقيقة. ألن حزػرىا في الحىغ نػ  تذخز 

 .(1)"ليا. وىحا ىػ الفخق بيغ اسع الجشذ وعمع الجشذ أيزا  
ويذيخ ابغ جشي في تعميمو لقخاءة الحدغ بالتشكيخ إلى أمخ تعبجي ىػ: 

 -أعمع وهللا- أراد يكػن  أن ل: "يشبغيإضيار التحلل والخزػ  ، فيقػ
 يقال بسا ربشا يا مشظ رضيشا قج: أي لو؛ الصاعة وإضيار سبحانو،  التحلل

 السعشى؛ مغ دخمو ما ىشا التشكيخ حدغ في وزاد ... مدتقيع، صخاط: لو
مْ : تقجيخه أن وذلظ  إلى ىجيتشا فقج بشا ذلظ فعمت إذا فجنظ لشا؛ ىجايتظ أ د 

 هللا صمى- هللا رسػل لقيت   لئغ: قػلظ مجخى  حيشئح فجخى  مدتقيع؛ صخاط
يغ   -وسمع عميو  لدبل جامع ا ورسػال   الخيخ، في متشاىي ا رجال   مشو لت ْمق 

 .(2)التجخيج" معشى إلى الحال بو آلت فقج الفزل؛

وقج أشار الدييمي إلى أن التعخيف في )الرخاط( يفيج أن السػصػف 
خ اط) تعخيف قػل: "وأماأحق بتمظ الرفة مغ غيخه، في  والالم، باأللف( الر  

                                                           

 (195الجشى الجاني في حخوف السعاني )ص:   (1)
 (41/ 1) السحتدب  (2)
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 بتمظ أحق أنو اقتزت مػصػف اسع عمى دخمت إذا والالم األلف فجن
: كقػلظ ليذ عالسا، أو فقييا جالذ: قػلظ تخى  أال غيخه، مغ الرفة
 العالع؟ أو الفقيو جالذ

 ثع ،"الحق ووعجك الحق أنت" :والدالم الرالة عميو قػلو إلى تخى  أال
 عمى والالم األلف يجخل فمع ،"حق والشار حق، والجشة حق ولقاؤك": قال

 ىػ وما - وتعالى سبحانو - الباري  اسع عمى وأدخميا السحجثة، األسساء
 .(1)والػعج القػل وىػ لو، صفة

وأن شالب اليجاية ىشا  ،ثع يذيخ إلى أن التشكيخ يجل عمى مصمق صخاط
، أي شخيقا  لمعبادة والتقخب يخيج صخاشا  في اإلسالم ىي أقػى مغ صخاشو

مغ شخيقتو، كأن الدييمي يخيج االقتخاب دائسا  مغ الكسال في التقخب إلى 
 هللا.

 الجاعي لكان" مدتقيسا   صخاشا  : "قال فمػ ىحا ثبت يقػل الدييمي: "فجذا
 عمى أنو عمع وقج اإلشالق، عمى مدتقيع صخاط عمى اليجاية يصمب إنسا

 ىػ التي شخيقتو مغ أقػى  ىػ ما يصمب فجنسا اإلسالم، وىػ مدتقيع صخاط
 .(2)عمسو" في عمييا

 -عػد عمى بجء : 

                                                           

 (235: ص) الشحػ في الفكخ نتائج  (1)
 (235) الشحػ في الفكخ نتائج  (2)
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مسا سبق نفيع أن قخاءة التشكيخ ال تختمف عغ قخاءة التعخيف مغ 
ناحية العخبية والشحػ، ولكغ الخالف حاصل في مخالفة الخسع وكحلظ في 

 .والسخاد السعشى

تقيع حػل صخاط فالسعشى يشتقل بيغ تحجيج مفيػم الرخاط السد
مخرػص ومعيغ أو أي صخاط ييجيشا إليو مشيج هللا ال شظ أنو ىػ 

 األندب واألفزل لشا، ما دام باختيار هللا ومخاده.

وأرى ممسحا  آخخ في الفخق بيغ القخاءتيغ ىػ أن قخاءة الجسيػر يفيع 
يقرج  –والحي يفيع مشو أنو واحج ال يتعجد  –مشيا أن الرخاط السحجد ىشا 

إليسان واالعتقاد الخالز بػحجانية هللا ووحجة األمة مغ لجن آدم ونػح بو ا
وإبخاىيع إلى مػسى وعيدى ودمحم صمػات هللا عمييع أجسعيغ، ويرجق ىحا 

﴾قػلو تعالى  بُُّكْع ف اْعُبُجون  ة  و أ ن ا ر  ج  ُتُكْع ُأم ة  و اح  ه  ُأم  وما دام  (1)﴿إ ن  ى ح 
تالف بعج ذلظ في الفخعيات، لحا جاء االستثشاء االعتقاد واحجا فال يزخ االخ

بعج ذلظ لمصػائف التي انحخفت عغ شخيق االعتقاد الرحيح مغ الييػد 
 والشرارى.

أما قخاءة التشكيخ فيقرج بيا أن العبج يصمب مغ هللا أن ييجيو إلى 
﴿إ ي اك  شخيق صحيح في العبادة التي يقبميا هللا السفيػمة مغ قػلو تعالى: 

يُغ﴾ن ْعبُ  أي اىجنا شخيقا  صحيحا  في العبادة، وىحا يحسل  (2)ُج و إ ي اك  ن ْدت ع 
عمى اختالف شخائق أداء العبادة فيسا ورد فيو غيخ وجو صحيح مغ مدائل 

مغ  مدتقيسا   التعبج، ويكػن االستثشاء بعج ذلظ يقرج بو: اىجنا شخيقا  
                                                           

 .92األنبياء :   (1)
 . 6الفاتحة :   (2)
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غ، وجشبشا شخائق الصخائق التي تخضى عشيا ووفقت ليا السؤمشيغ السخمري
الزالل التي اتخحىا الييػد والشراري في تغييخ الذخائع التي شخ عيا هللا 

 .ليع، فبجلػا وانحخفػا بيا عغ الجيغ الرحيح
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 -( يف قىله حعاىل:عىهدوا)الثاًيت : قساءة 
 خس  حس جس جخمخ مح جح مج حج مث ﴿

 (1)﴾مس

إلى الحدغ خالفت رسع السرحف، ولع تخالف  مشدػبةجاءت قخاءة 
 اعج العخبية.قػ 

 أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَبََذهُ فَِريٌق ِمْنُهم﴾ ﴿: تعالىفقج ورد أنو قخأ قػلو 

وعغ الحدغ "عػىجوا" ببشائو لمسفعػل قخأىا )عػىجوا( جاء في اإلتحاف : "
 .(2)"وىي مخالفة لمخسع

، فالػاو األولى غيخ مػجػدة السرحفوليذ بخاف مخالفتيا لخسع 
كع بذحوذىا، وإن لع تخالف السذيػر مغ كالم العخب، فالفعل فيو؛ لحا ح

)عاىجوا( عشج بشائو لمسفعػل تقمب ألفو واوا؛ لزع ما قبميا، وىشا ال نحتاج 
وهللا  –إلى مفعػل، أما في قخاءة الجسيػر )عاىجوا( فالسفعػل مقجر، أي 

 : عاىجوا غيخىع، أو عاىجوا ربيع، أو عاىجوا رسػليع.-أعمع 

اسع  - وكحلظ قخاءة الجسيػر في قخاءة الحدغ –جا ( فيػ أما )عي
 مرجر نائب عغ السرجر األصمي، واألصل: عػىجوا معاىجة.

                                                           

 .100البقخة :   (1)
( غيخ مشدػبة، 171/ 1وجاءت في الكذاف ) (188إتحاف فزالء البذخ )   (2)

لمحدغ وأبي رجاء، ومشدػبة  (185/ 1السحخر الػجيد )وندبيا ابغ عصية في 
 .(519/ 1البحخ السحيط )ليسا كحلظ في 
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تزسيشا  لمفعل معشى )أعصػا( أو  لعاىجوا،ووجو آخخ وىػ كػنو مفعػال  
معشى )أبخمػا( وال يدتقيع التقجيخ الثاني إال عمى قخاءة الجسيػر المتشا  

شاء لمسجيػل، فيرح في الفعل )أعصػا( البشاء ثبات الريغة عغ الب
لمسجيػل، فتقػل: ُأعُصػا عيجا ، أي: أعصاىع غيخىع عيجا ، بخالف )أبخمػا( 
الحي يجب تقجيخ الجار معو ورفع )عيج( إذا بشي لمسفعػل فتقػل: ُأبخ م ليع 

 .(1)عيجٌ 

                                                           

لشجيع التزسيغ الشحػي في القخآن الكخيع ( جاء في 519/ 1يشطخ البحخ السحيط )  (1)
فتزسيغ )عاىج( معشى )أبخم( أعػن عمى ضيػر مدية : "(115/ 2) فاضل

الرشعة البيانية في قخاءة ابغ عباس لسا بيغ الشقس واإلبخام مغ السقابمة. 
لػضيفي، ويألفو الدياق أكذف عغ السعشى ا (أعصى)وتزسيغ )عاىج( معشى 

ويختاح الستعسالو فيع ال ي ْثبتػن عمى عيج وال يدتسدكػن بُعخوة، بل ال يحفع 
مة في ييػد ما يقصعػن عمى أنفديع عيجا إال نقزتو  بعزيع عغ بعس. بئذ خ 
فئة مشيع، صػرة قسيئة صػرة الشبح تذخز الشدوة واليػى، وتحسل الحقج الجفيغ 

 ".عمى عيج، وال تجتسع عمى رأيعمى اإلندانية، ال تثبت 
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 القساءة الثالثت: قساءة الشياطىى
لػاو والشػن في قػلو تعالى جاء في قخاءة الحدغ )الذياشػن( با

ي اش   مى ُمْمظ  ُسم ْيسا غ  ي﴿و ات ب ُعػا م ا ت ْتُمػ ا الذ  م ا وقػلو تعالى:  (1)﴾نع  ﴿و 
يُغ﴾ ي اش   .(2)ت ش د ل ْت ب و  الذ 

، ونخى القخاء قج (3)واألعسر والزحاكوقج ندبت كحلظ البغ الدسيفع 
، ودليل ذلظ أنيع قخأوه عاممػا المفع معاممة جسع السحكخ فخفعػه بالػاو

ل ك غ  ... ﴿بالياء عشجما جاء مشرػبا  كسا في قػلو تعالى في آية البقخة:  و 
ُخوا ف  ْيغ  ك  ي اش   .﴾الذ 

فمع تكتب كمسة الذياشيغ في  (4)السرحفوىي قخاءة خالفت رسع 
 ندخ السرحف بغيخ الياء.

الجسع وكحلظ خالفت كالم العخب حيث عامل العخب ىحا المفع معاممة 
األقرى، فقج جاء عمى زنة )فعاليغ( جسع )شيصان( مغ )شاط( أو 

 )فياعيل( مغ )شصغ( فأعخبػه بحخكات أصمية عمى الشػن.

                                                           

 102سػرة البقخة:   (1)
 . 210الذعخاء :   (2)
، 424، 188إتحاف فزالء البذخ :   (133/ 2السحتدب )تشطخ القخاءة في   (3)

الكذف والبيان عغ  (196/ 8)و (522/ 1البحخ السحيط )،  339:  3الكذاف 
 .(181/ 7تفديخ القخآن )

اء بيحه السخالفة يخاجع معاني القخآن وإعخابو لمدجاج صخح غيخ واحج مغ العمس  (4)
(3  :103) 
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 -مػقف الشحاة مغ القخاءة :
وقج نالت ىحه القخاءة نريبا كبيخا مغ ىجػم العمساء عامة والشحاة 

لظ مغ ألفاظ خاصة، فقج رماىا جميع بالػىع أو الخصأ أو المحغ إلى غيخ ذ
 ُتخخج القخاءة مغ حيد القبػل إلى الخفس.

م ا ت ش د ل ْت ب و  ﴿وم س ا أوىسػا ف يو  قػلو فقال عشيا الفخاء: " و 
ياشػنُ  "﴾الذ 

(1)
. 

غ )الذياشػن( وقال عشيا أيزا في مػضع آخخ: " د  وجاء ع غ اْلح 
 .(2)"وكأنو مغ غمط الذيخ ضغ  أنو ب سشدلة السدمسيغ والسدمسػن 

اىا الدجاج والعكبخي بالغمط ومخالفة السرحف فقال الدجاج : ورم
يُغ ﴿وقػلو: " ي اش  م ا ت ش د ل ْت ب و  الذ  ْشج   ﴾و  م ط ع  ، وىػ غ  ي اُشػن  وقخأ الحدغ الذ 

ال ف ة عشج فميذ يجػز في قخاءة وال عشج ، القخاء لمسرحف الشحػييغ، ومخ 
عمى خالفْو لع ت ُجْد عشجي الشحػييغ، ولػ كان يجػز في الشْحػ، والسرحُف 

 .(3)"القخاءُة بو.

ي اشُ ﴿وقخأ: ورماىا ابغ قتيبة بالػىع فقال: " م ا ت ش د ل ْت ب و  الذ  تػىع  ﴾نُ ػو 
 .(4)"أنو جسع بالػاو والشػن 

                                                           

 (76/ 2معاني القخآن لمفخاء )  (1)
 (285/ 2معاني القخآن لمفخاء )  (2)
 (99/ 1)ويشطخ التبيان في إعخاب القخآن  (103/ 4معاني القخآن وإعخابو )  (3)
 (43تأويل مذكل القخآن )ص:   (4)
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أما الشحاس فبجانب أنو غم ط القارئ فقج ذكخ وجيا  آخخ لتػىيغ 
معاممة جسع السحكخ الدالع القخاءة وىػ أنو لػ كان محقا في معاممة المفع 

و إ ذا  ﴿لكان يجب ححف الشػن عشج اإلضافة وىحا لع يحجث فقج قخأ الحدغ 
عْ  يش ي  ياش  م ْػا إ لى ش  ﴾خ 

 كسا قخأ جسيع القخاء ولع يقل شياشييع بححف الشػن. 1

يُغ وقخأ الحدغ الذياشػن يقػل الشحاس: " ياش  ما ت ش د ل ْت ب و  الذ  وىػ  و 
وسسعت عمي بغ سميسان يقػل:  لشحػييغ. قال أبػ جعفخ:غمط عشج جسيع ا

سسعت دمحم بغ يديج يقػل: ىكحا يكػن غمط العمساء إنسا يكػن بجخػل 
شبية. لسا رأى الحدغ رحسو هللا في آخخه ياء ونػنا وىػ في مػضع اشتبو 

وقج قخأ ىػ « اححروا زل ة العالع»عميو بالجسع السدم ع فغمط. وفي الحجيث 
عْ ﴿مع الشاس  يش ي  ياش  م ْػا إ لى ش  ولػ كان ىحا بالػاو في مػضع الخفع  ﴾و إ ذا خ 

 .(2)"لػجب ححف الشػن لإلضافة

وقج تػاصل ىحا الخفس الػاسع لقخاءة الحدغ حتى رأيشا ابغ جشي مع 
مشيا ىحا  -احتجاجو لكل القخاءات الذاذة إال أنو في مػاضع قميمة 

وعمى كل حال لغمط فقال: "قج رفس القخاءة وحكع عمييا با -السػضع 
 .(3)"غمط (الذياشػن ه)فه

وقج تشاوليا كحلظ في مػضع آخخ فأشار إلى أن العخب قج يغمصػن في 
وإن كان  -كالميع بسعشى يخالفػن شخائق كالميع؛ لسا يمحطػنو مغ شبو 

بيغ األلفاظ، وحجتو في ذلظ أنيع يمجأون إلى شبائعيع، فميدت  -بعيجا 

                                                           

 [14]البقخة:   (1)
 (133، 132/ 3خاب القخآن لمشحاس )إع (2)
 (133/ 2السحتدب )  (3)
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وإنسا يجػز مثل ىحا الغمط لييا، يقػل ابغ جشي: "ليع قياسات يمجأون إ
عشجىع لسا يدتيػييع مغ الذبو؛ ألنيع ليدت ليع قياسات يدتعرسػن 
بيا. وإنسا يخمجون إلى شبائعيع، فسغ أجل ذلظ قخأ الحدغ البرخي رحسة 
ي اشػن"؛ ألنو تػىع أنو جسع الترحيح نحػ  هللا عميو: "وما تشدلت بو الذ 

 .(1)"شو"الديجون" وليذ م

والصبخي كحلظ يحكع عمييا بالمحغ، ويدتبعج حسميا عمى التذبيو بجسع 
م ا ت شدل ْت ب و  ﴿وُذكخ عغ الحدغ أنو كان يقخأ ذلظ: السحكخ الدالع فقال: " و 

ي اُشػن   بالػاو، وذلظ لحغ، ويشبغي أن يكػن ذلظ إن كان صحيحا عشو،  ﴾الذ 
 .(2)"شيغ، وذلظ بعيج مغ ىحاأن يكػن تػىع أن ذلظ نطيخ السدمسيغ والسؤم

 -االحتجاج لمقخاءة :
ولكغ ال نعجم مع ىحا الخفس مغ يشترخ لمقارئ مغ العمساء مدتشجا 
عمى دقة روايتو، وأنو ال يشبغي تخصئة قارئ مثمو لو مغ التحخي والجقة ما 

 لو.

فقج ذكخ الثعمبي أن الشزخ بغ شسيل قج أجاز قخاءة الحدغ وابغ 
شا نأخح المغة عغ األعخاب كخؤبة والعجاج، ومغ ىػ الدسيفع محتجا  بأن

دونيسا في الفراحة ، أفال نأخح عسغ تحخى الجقة في الخواية كالحدغ 
الشزخ بغ شسيل: إن جاز أن يحتج قال  وابغ الدسيفع ، يقػل الثعمبي: "

                                                           

 .311السشرف البغ جشي، :   (1)
 (404/ 19جامع البيان ت شاكخ )  (2)
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يقػل العجاج ورؤبة ودونيسا فيال  جاز أن يحتج بقػل الحدغ وصاحبو؟ 
 .(1)"لع يقخءا ذلظ إال  وقج سسعا فيو مع إن ا نعمع أنيسا

كحلظ نخى األخفر يجعل )الذياشػن( لغة لبعس العخب تذبييا  ليا 
بجسع السحكخ الدالع لػجػد الياء والشػن الدائجتيغ في الذياشيغ كسا في 
الجسع، ويذبو ىحا بجخ ىع الشعت وإن كان نعتا  لسخفػ ؛ لسجاورتو لمفٍع 

( مجخوٍر ، كسا في )ىحا ُحُجخُ  بٍ  خخب   ض 

وقج قال ناس مغ العخب "الذياشػن" النيع شب يػا ىحه يقػل األخفر: "
الياء التي كانت في "شياشيغ" اذا كانت بعجىا نػن، وكانت في جسيٍع 

دخمػا أوقبميا كدخة، بياء االعخاب التي في الجسع. فمسا صاروا الى الخفع 
خ ٍب" فافيع الػاو. وىحا يذبو "ىحا  .(2)"ُجحُخ ضبٍ  خ 

وإذا كان األخفر قج قاس )الذياشػن( عمى ما جسع بالػاو والشػن، 
فجن الدمخذخي قج أضاف وجيا آخخ، وىػ قياسيع لو عمى ما زاد في آخخه 
ياء ونػن زائجتيغ مغ غيخ جسع، فقج حسمػه عمى الجسع بالياء والشػن 
وجعل مشو بدتان وبداتيغ وأن العخب قالػا: بداتػن، وحسمػه كحلظ عمى 
نحػ: يبخيغ ويبخون وفمدصيغ وفمدصػن، مسا دل عمى مفخد وآخخه زيادة 

وقخأ شبيية بالجسع الدالع، فيحا كمو قج ورد عغ العخب، يقػل الدمخذخي: "
الحدغ: الذياشػن. ووجيو أنو رأى آخخه كآخخ يبخيغ وفمدصيغ، فتخيخ 

: بيغ أن يجخى اإلعخاب عمى الشػن، وبيغ أن يجخيو عمى ما قبمو، فيقػل

                                                           

 (181/ 7الكذف والبيان عغ تفديخ القخآن )  (1)
 (15/ 1معانى القخآن لألخفر )  (2)
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الذياشيغ والذياشػن، كسا تخيخت العخب بيغ أن يقػلػا. ىحه يبخون 
 .(1)"وفمدصػن وفمدصيغ، ويبخيغ

ومسا يجعع قخاءة الحدغ قػل بعس العخب : لفالن بدتان بعجه 
 .(2)بداتػن 

ة  م غ  ﴿ ومسا ورد في الحجيث : ال  ْع ف ي الر  ت ي  ْغ ق ام  اٌل م  خُّ ر ج  ك ان  ي خ 
ت   ة، ح  اص  اُنػن الخ ر  ان يغ، أْو م ج  ﴾ى يقػل  األعخاُب: م ج 

(3). 

وال خالف بيغ العمساء أن )شياشيغ( جسع كثخة ولكشيع اختمفػا في 
أصمو ىل ىػ مغ )شصغ( بسعشى )ابتعج( فالشػن أصمية ويكػن السفخد عمى 

 فيعال والجسع عمى فياعيل.
مى أم مغ )شاط( بسعشى )احتخق( فيكػن السفخد عمى )فعالن( والجسع ع

 )فعاليغ(.

ْيص اُن الشػن فيو أصمي ة، يقػل الخاغب عغ اشتقاق ىحا المفع : " الذ 
ار، وغخبة  ص ش ت  الج  ُصػٌن، وش  ص غ  أي: تباعج، ومشو: بئخ ش  وىػ مغ: ش 

                                                           

 (173/ 1)وراجع  (339/ 3تفديخ الدمخذخي  )  (1)
 رواه األصسعي (بدتان فالن حػلو بداتػن ( بمفع )1/522السحيط )ورد في البحخ  (2)

وقال يػنذ بغ حبيب: ( "8/196وجاء في البحخ السحيط كحلظ ) األصسعي
" وجاء في عبث الػليج سسعت أعخابيا يقػل: دخمت بداتيغ مغ ورائيا بداتػن 

 سسع أعخابيًّا يقػل: "ىحه بداتػن بشي فالن(: 226لمسعخي )
الة ف  الحجيث بخواية   (3) ( ويخاجع  2368، بخقع )58: 4صحيح في سشغ التخمحي: ز 

 (309/ 1الشياية في غخيب الحجيث واألثخ )
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ُصػٌن، وقيل: بل الشػن فيو زائجة، مغ: يُط: احتخق غزبا،  ش  اط  ي ذ  ش 
ْيص اُن مخمػق مغ الشار  .(1)"ف الذ 

احتجاجو ليحه  (2)أبػ حيان عغ بعس عمساء غخيب القخآن وقج نقل
القخاءة بجمكان حسميا عمى أن الذيصان مذتق مغ )شاط يذيط شػشة(  
وقج صيغ مشو بشاء لمسبالغة عمى زنة ف ع ال أي شي اط وجسعو شي اشػن، 
ي اشػن، بل يخوي كحلظ أن الحدغ قج ورد  ولكغ القارئ خفف الياء فقال ش 

 .(3)لياء أيزاعشو تذيج ا

مسا سبق نخى أن جل العمساء قج ردوا ىحه القخاءة، وحجتيع في ذلظ 
 -ما يمي:
 : أن القخاءة مخالفة لخسع السرحف. أوال  

: أن لفع )الذياشيغ( ليذ جسعا سالسا  فجذا كان مغ )شصغ( فجن  ثانيا  
الشػن أصمية ويكػن الجسع عمى فياعيل ، وإن كان مغ )شاط( فجن الجسع 

 عمى فعاليغ. يكػن 

 -ليا فقج استشج عمى ما يمي: أما مغ انترخ

سػاء الحدغ أم ابغ  -: أنو ال شظ أن مغ قخأ بيحه القخاءة  أوال  
كان مغ السجققيغ الحيغ ال يقخأون إال رواية، وأنيع  -الدسيفع أم غيخىسا 

                                                           

 (454السفخدات في غخيب القخآن )ص:   (1)
( وكتابو غخيب القخآن مفقػد، وىػ مغ 195ت ) أبػ فيج مؤرج الدجوسيىػ   (2)

 . أصحاب الخميل ولو كتاب )األمثال( وكتاب )ححف مغ ندب قخير(
 (196/ 8البحخ السحيط )يشطخ   (3)
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أكثخ دقة وصحة مغ األعخاب كخؤبة والعجاج مسغ ورد عشيع كثيخ مغ 
 لتخاكيب.غخيب المفع وا

: أن العخب كثيخا ما يخالفػن ما اعتادوه مغ سشغ في كالميع  ثانيا  
فخأيشاىع مثال يعاممػن السفخد السختػم بياء ونػن معاممة الجسع فيعخبػنو 
بالحخوف كسا في )يبخيغ وفمدصيغ وقشدخيغ( فقالػا: ىحه يبخون 

 وفمدصػن وقشدخون، فال غخو أن يحسل لفع )الذياشػن( عمى ذلظ.

: أن عمساء المغة قج نقمػا أن معاممة بعس األلفاظ معاممة الجسع الثا  ث
الدالع ىػ لغة لبعس العخب، فمع يخالف القارئ لغة العخب أو يشحخف عغ 
كالميع، غاية ما ىشالظ خالف السذيػر مغ كالميع وسار عمى الشادر 

 مشو.

)لفالن  : أن الدسا  يؤيج ىحه القخاءة فقج ُسسع عغ العخب قػليع رابعا  
اٌل م ْغ ﴿بدتان بعجه بداتػن( ومشو ما جاء في الحجيث :  خُّ ر ج  ك ان  ي خ 

ان يغ، أْو  ت ى يقػل  األعخاُب: م ج  ة، ح  اص  ة  م غ  الخ ر  ال  ْع ف ي الر  ت ي  ق ام 
اُنػن   .﴾م ج 

ال أرى وجيا  قػيا لخد  -ومع مخالفة القخاءة لخسع السرحف  –لحا 
ع ىي مخالفة لمسذيػر مغ كالميع ولكغ لع تخخج القخاءة أو تخصئتيا، نع

 ونقمت عغ قارئ مذيػد لو بجقة الخواية. -وإن كان قميال   -عغ كالميع 
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 هي قىله حعاىل: )بضازي( حبرف الٌىىالقساءة السابعت : قساءة
 ﴾ زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ﴿

جاءت قخاءة مخالفة لخسع السرحف بححف الشػن مغ كمسة )بزاريغ( 
ا﴿تعالى:  في قػلو م  ار  يغ   ُىعْ  و  جٍ  م غْ  ب و   ب ز   .(1)﴾أ ح 

 -وىػ مغ القخاء األربعة عذخ -فقج ذكخت كتب القخاءات أن األعسر 
ا﴿: األعسر قخاءة ذلظ قخأ بححف الشػن قال ابغ جشي: "ومغ م  ار  ي  ُىعْ  و   ب ز 

جٍ  م غْ  ب و    .(2)"﴾أ ح 

ياس كالم وإضافة إلى مخالفتيا لخسع السرحف نججىا خالفت ق
العخب، فقج ارتكب القارئ شيئا  لع تفعمو العخب في ضخورتيا فزال عغ 
اختيارىا، فقج نػى اإلضافة، فححف نػن الجسع، ثع فرل بيغ السزاف 
)ضاري( والسزاف إليو )أحج( بالجار والسجخور الستعمق بالسزاف )بو( 

السزاف  وكحلظ الجار الدائج )مغ( الجاخل عمى السفعػل الحي جعمو القارئ 
 إليو؛ لحلظ رأيشا ابغ جشي يجعميا مغ أبعج الذاذ فقال معقبا عمييا: "ىحا

 يكػن  أن: فيو يقال ما وأمثل ىاىشا، الشػن  ححف: أعشي الذاذ؛ أبعج مغ
ل ثع أحٍج، بزار  ي  ىع وما: أراد  بحخف إليو والسزاف السزاف بيغ فر 

 .الجخ

                                                           

 ( مغ سػرة البقخة. 102جدء مغ آية )   (1)
وتشطخ القخاءة في الكذاف  (103/ 1) القخاءات شػاذ وجػه تبييغ في السحتدب  (2)

( روح السعاني 42: 1( الجر السرػن )188: 1(، والسحخر الػجيد )173: 1)
 ( ولع يحكخىا صاحب اإلتحاف.43: 1)
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ا ىشاك أن وىػ آخخ شيء وفيو  أنو غيخ أحج، مغ في: )م غ(  أيز 
 أحٍج، بو بزاري  ىع وما: قال فكأنو السجخور؛ مغ جدء مجخى  الجار أجخى 
 .(1)ذكخنا" ما وفيو

 -كالم الشحاة : 
تحجث الشحاة عغ ححف نػني السثشى وجسع السحكخ الدالع وتشػيغ 
السفخد مغ غيخ إضافة، وقج اختمفت نطختيع ما بيغ رافس لححف الشػن أو 

اإلضافة ، وما بيغ مجيد لحلظ في بعس  عغ مع قصع االسعالتشػيغ 
 -السػاضع فكانػا فخيقيغ:

: مشع الححف مغ غيخ اإلضافة أو إذا كان السزاف مقتخنا بأل األول
فقج تشاول قػل ليو سيبػيو الجالة عمى السػصػلية، وىػ ما ذىب إ

 -:الذاعخ
 (2)طَفُ. َٜأتُِِٔٝٗ َٔ َٚزا٥ٓا َْ.: .:احلافٔظُٛ عَِٛز٠ََ ايعشري٠ٔ ال .ٚ

فجعل ححف الشػن مغ )الحافطػ( عمى أنيا بسعشى: الحيغ حافطػا، فجن 
الكالم لسا شال باسع الفاعل ومفعػلو السزاف بجوره إلى )العذيخة( سػغ 
ذلظ ليع تخفيفو بححف الشػن، وأن ىحا الححف ليذ جائدا  في الدعة، بل 

                                                           

 (103/ 1) القخاءات شػاذ وجػه تبييغ في حتدبالس  (1)
وىػ جج   لعسخو بغ امخئ القيذالبيت مغ السشدخح لقيذ بغ الخصيع اإلنراري، و   (2)

ويخوى في قافيتو بمفع وكف، والشصف والػكف: العيب ، يشطخ  عبج هللا بغ رواحة
 :1لمديخافي ) شخح أبيات سيبػيو( 324البيت في أدب الكاتب البغ قتيبة )

السعجع السفرل في شػاىج ( 289( شاىج رقع )272: 4( خدانة األدب )142
 (.151: 2) شخح الذػاىج الذعخية في أمات الكتب الشحػية( 48: 5) العخبية
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ال لُيعاق ب  لع ي ححف الشػن لإل ضافة، و ىػ خاص بزخورة الذعخ، فقال: "
، ولكغ ححفػىا كسا ححفػىا مغ  حيث شال  (ال حيغ  )و (ال مح يغ  )االسُع الش ػن 

خ ،الكالم ل ُمشتياه االسع اآلخ  وإذا قمت: ىع الزاربػك ...  وكان االسع األو 
، ألن ظ إذا كففت  الشػن  مغ ىحه األسساء   وىسا الزارباك، فالػجو فيو الجخ 

، إال  فى قػل مغ قال: " الحافطػ عػرة  خ كان الػجُو الجيفي السط خ 
 .(1)"العذيخة

أما في غيخ ذلظ فال يجػز عشجه الححف، لحا رأيشاه يحكخ أن نحػ 
قػليع: ىع ضاربػك، لع يجد في الكاف إال تقجيخ الجخ، وال يرح تقجيخ 

ليذ بسشدلة )الحيغ( أي ليذ مقتخنا  به)أل( يقػل  السزافالشرب؛ ألن 
ف فى مػضع اكػن فى قػليع: ىع ضاربػك، أن تكػن الكوال يسيبػيو: "

ضيار لع يكغ إال  جخًّا، وال يجػز في  الشرب، ألن ظ لػ كففت  الشػن فى اإل 
اإلضيار: ىع ضاربػا زيجا ، ألن يا ليدت فى معشى الحى، " ألنيا " ليدت 

 .(2)"فييا األلُف والالم كسا كانت فى الحى

جيث يجعل ححف التشػيغ مغ غيخ الفخاء، وىػ محىب  والثاني :
عمى نية اإلضافة، إذا وقع التشػيغ قبل الم ساكشة ، فيقػل:  اإلضافة كثيخاٌ 

ث يخ جائد ويشذجون  قػل أبي األسػد:"  -وتخكو ك 
 (3)إال قًًَّٝا اهللَ ٚال ذانٔسِ .:.  فأيفٝتُُ٘ غريَ َُطتَعِتٕٔب 

                                                           

 (186/ 1الكتاب )  (1)
 (187: 1الكتاب )  (2)
( ضخائخ الذعخ 1/66البيت مغ الستقارب وىػ في شخح أبيات سيبػيو لمديخافي )  (3)

روى بشرب ، قال البغجادي: 942( رقع 375: 11وفي خدانة األدب )( 105)
== 
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ج، ولكشي أسقصت فسغ ححف الشػن ونرب ق ال : الشية التشػيغ مع الجح
 .(1)"الشػن لمداكغ ال ح ي لقييا وأعسمت معشاىا. ومغ خفس أضاف

كحلظ نجج ابغ الذجخي يتشاول بيت أبي األسػد الدابق ويدتحدغ أن 
يححف التشػيغ إللتقاء الداكشيغ، ويشرب لفع الجاللة عمى السفعػلية، وال 

السع عغ يحكع باإلضافة؛ ألن ذلظ أحدغ في الرشعة الشحػية، فقصع ا
اإلضافة يبقيو عمى تشكيخه، فيرح عصفو عمى الشكخة الدابقة، وىي 

غ لقائل ىحا البيت ححف )مدتعتٍب( يقػل ابغ الذجخي: " والحى حد 
التشػيغ، اللتقاء الداكشيغ، ونرب اسع هللا تعالى، واختيار ذلظ عمى ححف 

لى التشػيغ لإلضافة، وجخ  اسع هللا: أنو لػ أضافو لتعخ ف بجضافتو إ
السعخفة، ولػ فعل ذلظ لع يػافق السعصػف السعصػف عميو فى التشكيخ، 
فححف التشػيغ اللتقاء الداكشيغ، وأعسل اسع الفاعل، فعصف نكخة عمى نكخة 

                                                                                                                                    

== 

، وقال بعس فزالء العجع فى شخح (غيخ)وجخه، فالشرب لمعصف عمى  (ذاكخ)
وقج تعحر فييا اإلعخاب،  (غيخ)بسعشى  (ال)عمى أن  (ذاكخا)أبيات السفرل: نرب 

الجخ لمعصف و   جاءنى رجل ال عالع وال عاقل ال فأعخب ما بعجىا، كسا فى نحػ:
السعجع  (، ويخاجعغيخ)لتأكيج الشفى السدتفاد مغ « ال»و « مدتعتب»عمى 

ات الكتب يشخح الذػاىج الذعخية في أم( 141: 6) السفرل في شػاىج العخبية
( أن 126) السػشح في مآخح العمساء عمى الذعخاء( وجاء في 79: 2) الشحػية

 ىحا الححف جائد في الذعخ فيػ مغ ضخوراتو.
 ويقرج بالشػن ىشا التشػيغ في )ذاكٍخ( (202/ 2معاني القخآن لمفخاء )  (1)
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. وقج أيجه ابغ ىذام في ذلظ فجعل (1)"إلييا (غيخ)مجخورة، بجضافة 
 .(2)التشػيغ مححوفا لتساثل الستعاشفيغ

وىػ محىب سيبػيو فحكخوا أنو السحىب األول  وقج أيج كثيخ مغ العمساء
عغ  (مكخمي)ال يرح في الفريح أن نقػل: كافأت مكخمي ألبييع، بقصع 

اإلضافة مع ححف الشػن، بل يجب : مكخميغ ألبييع، أو مكخميغ أباىع، 
 بحكخ الشػن ما دمت قج قصعتو عغ اإلضافة ونربت السفعػل.

وإن  حتىمغ غيخ إضافة، مشيع األخفر الحي يحكع بقبح ححف الشػن 
 جاء في الذعخ، ما لع يكغ نػن اسسي السػصػل )المحيغ( و)الحيغ( فيقػل:

 -وزعسػا أن عيدى بغ  عسخ كان يجيد: "
 اهللَ االّ قًٝال ٚال ذانٔسِ.:. فأيفٝتُُ٘ غريَ َُطتَعِتٕٔب 

ال في كل ما إ ،وىػ قبيح ،ضافةإنسا شخح التشػيغ لغيخ معاقبة إكأنو 
فحيشئح يصخح مشو ما شخح مغ ذلظ. ولػ جاز  (الحيغ)و (المحيغ) كان معشاه

 . (3)"وىحا ال يحدغ ،ىحا البيت لقمت: ىع ضاربػ زيجا

فاألخفر يحكخ أن ححف الشػن أو التشػيغ مغ الػصف )ذاكخ( قبيح؛ 
ألنو ليذ متذابيا مع )المحيغ( أو )الحيغ( في أنو ال يقتخن به)ال( التي 

لية، فسعشي الحاكخيغ : الحيغ ذكخوا، فمسا ححفت يفيع مشيا معشى السػصػ 
 )ال( قبح ححف التشػيغ أو الشػن لغيخ إضافة.

                                                           

 (164/ 2أمالي ابغ الذجخي )  (1)
 (844يخاجع مغشي المبيب  )  (2)
 (91/ 1معانى القخآن لألخفر )  (3)
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ويحكخ األخفر بعس القخاءات التي ححفت فييا نػن الجسع لغيخ 
إضافة، ويجعميا أكثخ ضعفا  مغ البيت الدابق؛ ألنو في البيت )ذاكخ  هللا ( 

التشػيغ والم التعخيف ، ححف التشػيغ بحجة التقاء الداكشيغ، أي سكػن 
ألن السزاف مختػم بالشػن  سا يحكخه مغ قخاءات؛وىػ ما لع يتحقق في

 الستحخكة، فانتفى التقاء الداكشيغ.

هد ي َّللا   ﴿قال .وزعسػا أن بعس العخبيقػل: " ْيهُخ ُمْعج  ﴾و اْعم ُسػْا أ ن ُكهْع غ 
(1) 

ههس ال إ ن ُكههْع ل ههح آئ ُقػ ﴿. وقههج قههخىء ىههحا الحههخف وكههان فرههيحا  ( 2)وىههػ أبههػ الد 
﴾اْلع هههح اب  األ ل هههيع 
 سهههقط التشهههػيغ الجتسههها  أوىهههػ فهههي البيهههت أمثهههل النهههو  (3)

 

 .(4)"الداكشيغ

وىحا الحي جعمو األخفر ضعيفا  جعمو ابغ مالظ جائدا  مؤيجا  في ذلظ 
فحكخ أنيا تدقط اختيارا  قبل الم التعخيف  -كسا أشعخ حجيثو  –الفخاء 

ورد مغ قخاءات  ، واستذيج بذعخ العخب وكحلظ بساالداكشة مغ غيخ إضافة
 في ذلظ.

 أنكع واعمسػا﴿ تعالى: كقػلو ساكشة الم قبل اختيارا يقػل: "وسقػشيا
 لحائقػ إنكع﴿ جشي ابغ وحكى: زيج أبػ حكاىا بالشرب، ﴾هللا معجدي  غيخ

                                                           

 2التػبة :   (1)
 (،80: 2ندبيا لو كحلظ ابغ جشي في السحتدب )  (2)
( وذكخىا 81: 2بة لبعس األعخاب في السحتدب ). والقخاءءة مشدػ 38الرافات:   (3)

 ( ولع يشدبيا وحكع بذحوذىا وسيػ قارئيا.1098العكبخي في التبيان )
 (92/ 1معانى القخآن لألخفر )  (4)
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ا، بالشرب ﴾األليع العحاب    ابغ وأنذج العشبخ بشي في بقػليع شبيو وىحا أيز 
 :جشي

 (1) حابٔطُٛ األَِْفُظَ عٔ ض٤ُٛٔ ايطََُّعِ .:. ََٚطاَٝحُ بُٔا ضُٖٔ بٔ٘ٔ
 .(2)األنفذ" سيغ بفتح رواه كحا

فأجاز في الدعة  - وإذا كان ابغ مالظ قج خالف سيبػيو واألخفر
فجنو اتفق معيسا  -يخ إضافة إذا وقعت قبل الم ساكشة ححف الشػن مغ غ

بالذحوذ عمى قخاءة األعسر التي معشا، بل فيسا عجا ذلظ، حتى رأيشاه يحكع 
يجعميا غاية في الذحوذ، فيػ أمخ ال يميق إال بالزخورة ، يقػل ابغ مالظ: 

 في وىحا ﴾أحج مغ بو بزار  ي  ىع وما﴿ األعسر عغ أيزا   جشي ابغ "وحكى
 غالبا، ساكشة الم قبل: قمت فميحا قبمو، الحي بخالف الذحوذ، مغ غاية
ار  يْ ﴿ ومثل جٍ  م غْ  و  ب   ب ز   .(3)باالضصخار" بل باالختيار، يميق ال ﴾أ ح 

فابغ مالظ يجعل قخاءة األعسر في غاية الذحوذ الحي ال يميق 
بالزخورة، فزال  عغ أن يأتي في الدعة، فمع تكغ الشػن مححوفة قبل 

 .﴾ذائقػا العحاب  ﴿ساكغ كسا في 

االختيار  سيبػيو واألخفر وابغ مالظ فال يجيد في يتابعوناضخ الجير 
أو لػقػعيا قبل الم ساكشة، إال أن  ،ححفيا لغيخ إضافة، أو لتقريخ الرمة

                                                           

بحخ الخمل لدػيج بغ أبي كاىل اليذكخي مغ قريجة كميا في الحكع البيت مغ   (1)
السعجع السفرل  (428/ 1ء (. الذعخ والذعخا194)السفزميات  طخيشواألمثال، 

 (.183: 4في شػاىج العخبية )
 (73/ 1) مالظ البغ التدييل شخح  (2)
 (73/ 1) مالظ البغ التدييل شخح  (3)
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وسقػشيا إما لإلضافة وىػ كثيخ؛ تححف ضخورة في غيخ ذلظ، فيقػل: "
 -وإما لمزخورة كقػل الذاعخ:.... 

 (1). مل تعدَٛا ضاعدا َٓٓٞ ٚال عضدا:يٛ نٓتُٛ َٓجدٟ حني اضتعٓتهُٛ .

وإما لتقريخ الرمة ػن ضخورة لغيخ إضافة، فسشججي ححفت مشو الش
الة﴿كقخاءة مغ قخأ:  ﴾والسقيسي الر 

وأما سقػشيا في ... . بالشرب 2
  ﴾واعمسػا أن كع غيخ معجدي هللا﴿االختيار قبل الم ساكشة فكخواية أبي زيج: 

إن كع ﴿ بشرب الجاللة السعطسة، وما حكاه ابغ جشي مغ قخاءة مغ قخأ:
 .(3)"بالشرب ﴾يعاألل لحائقػا العحاب  

ويذيخ الجماميشي إلى أن الححف لتقريخ الرمة كسا في  قخاءة : 
الة  ﴿ ال دليل عميو الحتسالو أن يكػن الححف لػقػ  الشػن  ﴾والسقيسي الر 

﴾ والسقيسي الرالة  ال دليل في قخاءة مغ قخأ ﴿قبل الم ساكشة، فيقػل: "
ػنو لسالقاة الالم بالشرب، عمى أن ححف الشػن لتقريخ الرمة، الحتسال ك

 . (4)"الداكشة

                                                           

: 2) السعجع السفرل في شػاىج العخبيةالبيت مغ  البديط مجيػل القائل، يشطخ   (1)
 (.360: 1) شخح الذػاىج الذعخية في أمات الكتب الشحػية( 191

مغ سػرة الحج، وقج وردت القخاءة غيخ مشدػبة في معاني القخآن  35مغ آية   (2)
( ومشدػبة 157: 3( وندبيا الدمخذخي لمحدغ في الكذاف )91: 1لألخفر )

. وفي عغ أبي عسخوورويت بغ أبي إسحاق ال (122/ 4السحخر الػجيد )في 
عسخو في  يبغ أبي إسحاق والحدغ وأبمشدػبة ال  (508/ 7البحخ السحيط )

 .رواية
 (342/ 1)باخترار تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج   (3)
 (223/ 1تعميق الفخائج عمى تدييل الفػائج )  (4)
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قخاءة األعسر مخخجا ليا عمى أنو فرل بيغ  الدمخذخي وقج تشاول 
السزاف والسزاف إليو بالجار والسجخور )بو( الستعمق بالسزاف، أما 

 فجعمو كالجدء مغ السزاف إليو )أحج( الجار الدائج فمع يعتج بو الدمخذخي،
 (أحج)بصخح الشػن واإلضافة إلى  ﴿وما ىع بزار ى﴾وقخأ األعسر: فقال: "

وىػ مجخور  (أحج)ل بيشيسا بالطخف. فجن قمت: كيف يزاف إلى روالف
 .(1)"بسغ؟ قمت: جعل الجار جدءا   مغ السجخور

ولع يقبل أبػ حيان بتخخيج الدمخذخي بأن الجار الدائج جدء مغ 
السزاف إليو فال اعتجاد بو، مدتشجا عمى حجة أن عسل ىحا الحخف الجخ 
فيسا بعجه أخخجو مغ كػنو جدءا  ؛ ألن جدء الذيء ال يعسل فيو، واختار 
بجال مغ ذلظ أن يكػن القارئ قج ححف الشػن لغيخ اإلضافة، بل لمتخفيف، 

الة  ﴿كسا في نحػ قخاءة مغ قخأ  بشرب )الرالة( وإن كان   ﴾والسقيسي الر 
ػن في حكع ىشاك فارق بيغ القخاءتيغ بأن )ضاري( ليدت مقتخنة به)ال( فتك

 )الحيغ(.

 السزاف بيغ الفرل ألن بجيج؛ ليذ التخخيج وىحايقػل أبػ حيان: "
 أن يسكغ وال. الذعخ ضخائخ مغ والسجخور والجار بالطخف إليو والسزاف

 ىػ إليو أضيف أنو ادعاه الحي ألن أيزا ؛ ىحا مغ القخاءة ىحه تكػن 
عل حخف الجخ السؤثخ فيو ال اإلضافة. وأما جفيػ  آخخ، بعامل مذغػل

مغ السجخور فميذ بذيء ألنو مؤثخ فيو، وجدء الذيء ال يؤثخ في  جدءا  

                                                           

ونقمو كحك عشو ابغ عصية وإن لع يدسو يشطخ السحخر  (173/ 1الكذاف )  (1)
 (.188:  1الػجيد )
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وإن لع يكغ اسع  ،جو عمى ححف الشػن مشو تخفيفا  ألحدغ تخخ  االذيء، ف
 .(1)"الفاعل في صمة األلف والالم، ولححفيا نطيخ في نطع العخب ونثخىا

إليو أبػ حيان وقج لخز الدسيغ الحمبي تخخيج القخاءة مؤيجا  ما ذىب 
مغ غيخ   ﴾بزار  ي ﴿ وقخأ األعسُر:عمى ما ذىب إليو الدمخذخي فقال: "

ط  الشػن  تخفيفا   وإْن لع  ،نػٍن، وفي تػجيو  ذلظ قػالن، أضيُخىسا: أنو أ ْسق 
ْع اسُع الفاعل  صمة  ألل  -ومثُمو قػُل الذاعخ: ،ي ق 

 (2)أْٖا إِٕ ُْطايَِِ ُْطائِٚيَطِٓا إذا تَأَبِٕٛ ضًُِّٔا مبُرِعٔين ... يهِ غريَ 
ئ تا" أي: بُسْحعشيغ، ونطيُخه في التثشية:  ي م   ق ط ا ق ط ا ب ْيُزظ ث ْشتا وب ْيز 

ئ تان. والثاني  (3)" أن  :عصية وبو قال الدمخذخي وابغُ  -يخيجون: ث ْشتان وم 
ف ْت لإل ضافة إلى  ل بيغ السزاف  والسزاف  إليو ( أحج)الشػن  ُحح  وُفر 

 .(4)"بو« ر   والسجخور وىػبالجا

والربان يذعخ كالمو بأن ححف الشػن مغ غيخ أن يعقبيا الم ساكشة 
 -قميل، وليذ بذاذ، ويدتذيج بالقخاءة محل الجراسة، وإن كان يشدبيا 

وقج تححف نػن الجسع اختيار ا قبل الم ساكشة إلى الحدغ، فقال: " -خصأ 
إنكع ﴿. وقخاءة بعزيع: (هللا)بشرب  ﴾غيخ معجدي هللا﴿ :كقخاءة بعزيع

                                                           

 .286:  1التحييل والتكسيل   (1)
 يػل القائل وقميل الػرود في كتب الشحػ  والمغة.البيت مغ الصػيل مج  (2)
ب ي ُقػل: ق ال ت قال الميث: " (87/ 4تيحيب المغة )جاء في   (3) وسسعُت بعس اْلع خ 

ل لمقصا:  ال ت الحج  ب ل، مغ خذي ة الخ جل. ف ق  ْل، ت ف خُّ ف ي اْلج  ج  ْل ح  ج  ل: ح  ج  صا لمح  الق 
ي ل: إناث الي عاق يب ق ص اق ص ا، ب ْيُزظ  ث ْشتا، وب ْيز  ج  ائ تا. قمت: الح   .م 

 (41/ 2الجر السرػن في عمػم الكتاب السكشػن )  (4)
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بشرب العحاب وىػ أكثخ مغ ححفيا ال قبل الم ساكشة   ﴾لحائقػا العحاب  
 .(1)﴾جٍ ح  أ   غْ م   و  ب   غ  يْ ار  ز  ب   عْ ا ى  م  و  ﴿كقخاءة الحدغ: 

وححف التشػيغ مع عجم اإلضافة قج يكػن لو مقرج بالغي، كسا جاء 
ق ال ت  اْلي ُيػُد ﴿في قخاءة مغ ححف التشػيغ مغ )عديخ( في قػلو تعالى  و 

ْيٌخ اْبُغ هللا   ( فمػ كانت اإلضافة مقرػدة ومخادة لكان ىشاك مححوف 2)﴾ُعد 
يُخ ابُغ هللا  معبػدنا، ويفيع مشو بالتالي أن القخآن يشكخ  ويكػن التقجيخ ُعد 
عمييع عبػدية عديخ ، وال يشفي عغ عديخ البشػة وىحا باشل، فيجب 

خ اإلضافة حتى مع ححف التشػيغ، بل يكػن االعتجاد بالتشػيغ وعجم تقجي
ححف التشػيغ لمتخفيف مغ التقاء الداكشيغ، كسا جاء كحلظ في قخاءة ححف 

جُ  ﴿التشػيغ مغ )أحج( في قػلو تعالى:  س ج﴾ َّللا ُ  ☻ ُقْل ُىػ  َّللا ُ أ ح  فمع  الر 
يقل أحج بأن أحج مزاف إلى هللا، بل جاء ححف التشػيغ لمتخفيف مغ 

 لداكشيغ.التقاء ا

وإذا أحدشت التجبخ، يقػل في ىحا السعشى الجكتػر دمحم أبػ مػسى: "
ْيٌخ اْبُغ ﴿والقياس عمست وجو الفداد في قػليع في قخاءة:  ق ال ت  اْلي ُيػُد ُعد  و 

عديخ ابغ  :إنو جاء عمى ححف السدشج، والتقجيخ (عديخ)بححف تشػيغ  ﴾َّللا   
عديخ ابغ -بارة إثبات السدشج إليو هللا معبػدنا، وذلظ مغ حيث أفادت الع

عمي  بغُ ا ومثمو أنظ تقػل: ليذ زيجُ  ...وخخوجو مغ حج الشفي  -هللا
 بل تعتخف بحلظ. ،حاضخ ا، فتشفي حزػره فقط، وال تشفي كػنو ابغ عمي

                                                           

 (133/ 1حاشية الربان عمى شخح األشسػنى )  (1)
 . 30التػبة : مغ آية   (2)
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صفة لعديخ، وححف  (ابغ هللا)وكحلظ الحال في اآلية؛ ألن قػلو: 
فاإلنكار  ،قػلظ: زيج بغ عمي في (زيج)كسا يححف مغ  (عديخ)التشػيغ مغ 

وىػ  ،ال يتجو إلى الرفة في اآلية، وإنسا يتجو إلى الخبخ، ىحا ما قالػه
 فاسج، وفيو ما تخى.

ا، وإنسا ححف اللتقاء الداكشيغ  والػجو في اآلية أن يكػن التشػيغ مخاد 
س جُ ﴿كقخاءة:  ٌج، َّللا ُ الر  فأصل  ( ...جأح)، بححف التشػيغ مغ ﴾ُقْل ُىػ  َّللا ُ أ ح 

بالتشػيغ، ثع ححف بجل  (هللا ابغُ  عديخٌ )بجون تشػيغ ىػ  (ابغ هللا عديخُ )
وىكحا في أكثخ كالميع يحخكػن التشػيغ ... الحخكة التي يختمديا المدان، 

يححفػن ىحا  اللتقاء الداكشيغ، وأحيانا   ىحه الحخكة الخافتة ججا تفاديا  
 .(1)التشػيغ كسا أشخنا

 -عػد عمى بجء : 

وإن اختمف رأييع حػل مجيء االسع  -مسا سبق نجج أن الشحاة 
مجخدا مغ التشػيغ أو الشػن مغ غيخ إضافة ، فبعزيع جعمو خاصا  

قج اتفقػا حػل امتشا  ححف  -بالزخورة، وبعزيع أجازه في الدعة 
التشػيغ في اآلية محل الجراسة، فأكثخىع تػسعا  في ححف التشػيغ أو الشػن 

بغ مالظ الحي وافق الفخاء في إجازة ححف  الشػن أو التشػيغ لغيخ إضافة كا
لغيخ إضافة لع يدتدغ ححف الشػن في )بزاريغ( وجعميا في غاية 

 الذحوذ.

ومع ىحا اإلجسا  وججنا العمساء يحكخون ليا غيخ وجو في التخخيج، 
ففي حيغ كان الػجو عشج ابغ جشي والدمخذخي أن اإلضافة مشػية، وأن 

                                                           

 (285خرائز التخاكيب )  (1)
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الفرل بالجار والسجخور )بو( ألنو معسػل لمسزاف، فمع  القارئ تجاىل
يفرل بأجشبي، وجعل الجار الدائج الجاخل عمى )أحج( كأنو ال فرل؛ ألنو 

  -كسا أشار الدمخذخي  –كالجدء مغ )أحج( 

أعشي الفرل بالجار والسجػرور )بو( بيغ الستزايفيغ  –وىحا الفرل 
عغ يػنذ بغ حبيب إجازتو  كثيخ في المغة فقج نقل الشحاة -في القخاءة

يشقل الفرل بالجار والسجخور بيغ الستزايفيغ مغ غيخ قبح، فابغ يعير 
وكان يػنذ يحىب إلى جػاز  الفرل بالطخف، أو ما جخى قػل : "عشو في

ا ال يتع بو  مجخاه مغ جارٍ  ومجخور مغ غيخ  قبح، إذا كان الطخف ناقر 
ْي بيا لظ، ومعشاه:  : ال ي ج  ال شاقة  بيا لظ، فيحا جائد عشجه الكالم، نحػ 

ا)ألن   .(1)"في ىحا السكان ال يتع  بو الكالم، ألن و ليذ خبخ ا (ب ي 

الفرل بالطخف لحا رأيشا ابغ مالظ يرخح بكثخة الفرل بيشيسا فيقػل: "
  .(2)"والجار والسجخور بيغ السزاف والسزاف إليو كثيخ

رل بالطخف والسجخور, ومغ القياس أن الفوكحلظ فعل السخادي: فقال "
 .(3)"مغتفخ بيغ السزاف والسزاف إليو

وكان األمخ سيدتقيع لػ لع يكغ ىشاك جار آخخ زائج داخل عمى 
مغ تجاىل  السزاف إليو وىػ قػلو )مغ أحج( لحا لع يجج الدمخذخي بجا  

 ىحا الجار وجعمو كالجدء مغ )أحج( فيػ كال فرل.

                                                           

 (105/ 2شخح السفرل البغ يعير )  (1)
  (979/ 2شخح الكافية الذافية ) (2)
 (901/ 2تػضيح السقاصج والسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ )  (3)
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 –اء فأبى تخخيج الدمخذخي ولكغ ىحا األمخ لع يخق لكثيخ مغ العمس
فكان أفزل األحػال في تخخيج القخاءة عشج بعس  -كسا سبق عخضو 

أن القارئ ححف الشػن  -ومشيع أبػ حيان والدسيغ الحمبي  -العمساء 
 تخفيفا ، وليذ لشية اإلضافة .

مغ ىشا نخى أن القخاءة وإن كانت مخالفة لفريح الكالم إال أنيا يسكغ 
غ وجػه العخبية وإن كان ضعيفا  ، وىحا ال يخخجيا أن تحسل عمى وجو م

عغ كػنيا قخاءة شاذة؛ ألنيا جسعت بيغ مخالفة الخسع ومخالفة الفريح 
 مغ كالم العخب وقػاعج الشحػ.
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 أمجعىى( بالسفع
ُ
 والٌاض

ُ
 القساءة اخلاهست: )وادلالئكت

  حض جض مص خص حص ﴿جاءت قخاءة لمحدغ في قػلو تعالى: 
حيث قخأ  (1)﴾ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 )السالئكُة( و)الشاُس( و)أجسعػُن( بالخفع.

 -تػثيق القخاءة ومػقف العمساء مشيا: 

، وإن وقع بعس (2)مساء حػل ندبة القخاءة إلى الحدغلع يختمف الع
وال يعتخض عمى القخاءة مغ جية الشحػ، فيي جيجة في  .(3)الخمط في الشقل

                                                           

 . 161البقخة :   (1)
معاني القخآن وإعخابو في لدجاج ا و (96/ 1) القخآن فشدبيا لو الفخاء في معاني  (2)

/ 1السحتدب )وابغ جشي في  (87/ 1إعخاب القخآن )والشحاس في  (236/ 1)
الكامل في لظ إلى ابغ أبي عبمة في وأبػ القاسع اليذكخي الحي نديا كح (116

/ 1الكذاف ) فيالدمخذخي و  (494جة عمييا )ئالقخاءات العذخ واألربعيغ الدا
وأبػ حيان في البحخ  (132/ 1التبيان في إعخاب القخآن )والعكبخي في  (209

  (196إتحاف فزالء البذخ  )( والبشاء في 72: 2السحيط )
اءة الحدغ بالياء في معاني القخآن وإعخابو حيث ضبصت كمسة )أجسعػن( في قخ   (3)

لمدجاج مع رفع )السالئكة والشاس( وأضشيا خصأ مغ السحقق فكالم الدجاج يذيخ 
ئ ك ُة  إلى رفعيا، والشز ىػ: " ْع ل ْعش ُة َّللا   ]و اْلس ال  م ْيي  وقخأ الحدغ: ﴿ُأول ئ ظ  ع 

﴾ السرحف،  -ي أكخىو لسخالفتو وىػ جيج في العخبية إال أن،  و الش اُس[ أ ْجس ع يغ 
ة، إنسا يشبغي أن يمدم فيياْ الدشة، ولدوم الدشة فييا أيزا  أقػى غشج أىل  والقخاء 
ي  ج البالغ ورفع السالئكة  ة إنسا يقع عمى الذيء الج  العخبية، ألن اإلجسا  في القخاء 

ة الحدغ عمى تأويل: ُأول ئ ظ  جداُؤىع أن ل عش ُيع َّللا   وال سالئكُة، فعصف في قخاء 
/ 1معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )"السالئكة عمى مػضع إعخاب  في التأويل

236) 
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ة )أجسعػن(، لحا وججنا غيخ العخبية، لػال مخالفتيا لخسع السرحف في كمس
 ف ي جائد واحج يثشي عمييا، لػال أنيا تخالف الخسع، فالفخاء يقػل: "... وىػ

 .(1)لمكتاب" مخالفا كان وإن العخبية

ويديج عمى الفخاء فيخفزيا مع جػدتيا في  ،والدجاج يكخر األمخ
ا ، العخبية؛ ألنو يشبغي أن يمتدم في القخاءة بالدشة أي: الخواية واإلجس

وىػ جيج  وألن القخاء ال يجسعػن إال عمى الذيء الجيج البالغ، فيقػل: "..
ة، إنسا يشبغي أن  -في العخبية إال أني أكخىو لسخالفتو  السرحف، والقخاء 

شج أىل العخبية، ألن عيمدم فيياْ الدشة، ولدوم الدشة فييا أيزا  أقػى 
ي  ج ة إنسا يقع عمى الذيء الج   .(2)"البالغ اإلجسا  في القخاء 

وأبػ القاسع اليذكخي يذيخ ضسشا إلى ضعفيا لسخالفة السرحف 
ئ ك ة  و الش اس  أ ْجس ع يغ  ﴿فيقػل: "ْ  بالخفع الحدغ وابغ أبي عبمة،  ﴾و اْلس ال 

 .(3)"الباقػن بالجخ، وىػ االختيار لسػافقة السرحف

 -تػجيو القخاءة : 

األلفاظ الثالثة ليا  وجػدة القخاءة مغ ناحية اإلعخاب تأتي أن رفع
وجاىتيا في العخبية، لحا رأيشا الشحاة يحكخون وجػىا كثيخة جيجة يسكغ أن 

 تحسل عمييا القخاءة.

يعصفػن السالئكة عمى مػضع لفع  -ومشيع الفخاء  -فكثيخ مغ الشحاة 
اسع ف ،الجاللة عمى أن السرجر )لعشة( مقجر بالفعل أي : أن يمعشيع هللاُ 
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 (ة والشاسكالسالئ)فاعل مخفػ ، وقج عصف عميو  الجاللة في األصل
 ػن( تػكيج لمشاس مخفػ .و)أجسع

، يمعشيع كقػلظ:( َّللا   لعشة عمييع) قػلظ أن يقػل الفخاء: "... وذلظ  َّللا 
 نفدظ، ضمسظ مغ عجبت: تقػل والعخب والشاس، السالئكة ويمعشيع

 .(1)عميظ" ورد ما ذا عمى فابغ ... رفع الكاف تأويل ألن ؛الشفذ فيشربػن 

لسالئكة( معصػفة عمى )اووافقو في ذلظ الدجاج الحي صخح بأن 
ة الحدغ عمى تأويل: الجاللة فقال: " اسعمػضع  ورفع السالئكة في قخاء 

ُأول ئ ظ  جداُؤىع أن ل عش ُيع َّللا   والسالئكُة، فعصف السالئكة عمى مػضع إعخاب 
ومغ  ،ضخب زيٍج وعسخو عجبت مغ :ويجػز عمى ىحا في التأويل. ()هللا

خب  زيجٌ  :السعشى، قيام ظ  وأُخػك وعسخو ومغ أن قست  أنت   عجبت مغ أْن ض 
 .(2)"وأخػك

ذىب إليو جل العمساء فقج ذكخه  –وكسا قمت سمفا  –وىحا التخخيج 
 .(3)كحلظ الشحاس والدمخذخي والعكبخي 

ىحا مسا جعل أبا حيان يرخح بأن كل العمساء الحيغ سبقػه ذىبػا إلى 
 -ووجو ضعفو عشجه ما يمي:‘ الػجو مع ضعفو عشجه

أن العصف عمى السحل يذتخط فيو أن يػجج الصالب لمسػضع بسعشى: 
لفعل أن لفع الجاللة رفع في السػضع بعامل متغيخ عغ صػرتو وىػ ا

                                                           

 .(96/ 1) لمفخاء القخآن معاني  (1)
 .(236/ 1معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (2)
التبيان في إعخاب القخآن  (209/ 1الكذاف ) (87/ 1إعخاب القخآن لمشحاس )  (3)

(1 /132). 
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: ليذ زيٌج بقائٍع وال قاعجا ، فقاعج ىشا رفع؛ السقجر مغ السرجر بخالف نحػ
( والعامل ىشا )ليذ( ولع تتغيخ صػرتو، ىحا عمى لعصفو عمى محل )قائع

فخض أن السرجر )لعشة( يرح أن يعسل، وىحا فيو خالف حيث ال يجيده 
الجسيػر ألنو ال يخاد بو حجوث فعل؛ لحا كان إضافتو  عمى سبيل 

 .(1)التخريز ال عمى سبيل الحجوث

مغ وخخج ىحه القخاءة جسيع مغ وقفشا عمى كالمو فقال أبػ حيان: "
وىحا الحي ...  السعخبيغ والسفدخيغ عمى أنو معصػف عمى مػضع اسع هللا

جػزوه ليذ بجائد عمى ما تقخر في العصف عمى السػضع، مغ أن شخشو 
ىشا  (لعشة)شالب ومحخز لمسػضع ال يتغيخ، ىحا إذا سمسشا أن  ع  أن يكػن ث  

ىحا مغ السرادر التي تعسل، وأنو يشحل ألن والفعل. والحي يطيخ أن 
السرجر ال يشحل ألن والفعل، ألنو ال يخاد بو العالج. وكان السعشى: أن 
عمييع المعشة السدتقخة مغ هللا عمى الكفار، أضيفت إلى هللا عمى سبيل 

                                                           

العصف عمى السحل نحػ  ذكخ ابغ ىذام شخوشا  ثالثة لمعصف عمى السحل فقال: "  (1)
 .ثة شخوطولو عشج السحققيغ ثال  ،ليذ زيج بقائع وال قاعجا بالشرب

إمكان ضيػره في الفريح أال تخى أنو يجػز في ليذ زيج بقائع وما  :أحجىا      
جاءني مغ امخأة أن تدقط الباء فتشرب ومغ فتخفع وعمى ىحا فال يجػز مخرت 

 بديج وعسخا خالفا البغ جشي ألنو ال يجػز مخرت زيجا
زيجا وأخيو ألن  أن يكػن السػضع بحق األصالة فال يجػز ىحا ضارب :الثاني     

 .الػصف السدتػفي لذخوط العسل األصل إعسالو ال إضافتو اللتحاقو بالفعل
مغشي المبيب عغ كتب يشطخ  وجػد السحخز أي الصالب لحلظ السحل :الثالث     

 .(617 ،616األعاريب )
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ِ َعلَى ﴿التخريز، ال عمى سبيل الحجوث. ونطيخ ذلظ:  أَََل لَْعنَةُ َّللاَّ

﴾الظَّاِلِمينَ 
 .(2)"مى الطالسيغأال أن يمعغ هللا ع :، ليذ السعشى(1)

أنو عمى : األولثع يحكخ أبػ حيان وجػىا  ُتخخ ج عمييا القخاءة ىي، 
 .التقجيخ: وتمعشيع السالئكةُ و إضسار فعل 

عمى ححف مزاف،  ( الػاقع مبتجألعشة هللا): أنو معصػف عمى الثاني
، فمسا ححف السزاف أعخب السزاف إليو السالئكة   ولعشةُ  هللا   لعشةُ  :أي

 .بجعخابو

والسالئكة  :: أن يكػن مبتجأ ححف خبخه لفيع السعشى، أيالثالث
 .(3)والشاس أجسعػن يمعشػنيع

فيحه وجػه ثالثة يسكغ أن تخخج عمييا القخاءة وكميا ليا وجاىتيا، 
أقػى ىحه الػجػه؛ ألن  –وىػ الػجو األول  –وإن كان تقجيخ الفعل الخافع 

السحكػر، بخالف تقجيخ ححف تقجيخ الفعل قج كثخ في العخبية حتى صار ك
الحي ىػ عمى  -في الػجو الثاني  –السزاف وحمػل السزاف إليو محمو

خالف األصل، كحلظ يزعف الػجو الثالث تقجيخ الخبخ وتقجيخ الػاو 
 استئشافية.

ولع يكغ أبػ حيان دقيقا  في قػلو إن أحجا مسغ سبقو لع ي خُخج عغ 
في  ابغ جشي ذلظ ، فقج ذكختخخيج القخاءة عمى الحسل عمى محل اسع هللا

                                                           

ب  ي  جدء مغ آية   (1) م ى ر  ح ُبػا ع  يغ  ك  ء  ال ح  اُد ى ُؤال  ي ُقػُل اأْل ْشي  م ى ﴿و  ْع أ ال  ل ْعش ُة َّللا   ع 
 ﴾  (.18ىػد: )الط ال س يغ 

 (72/ 2البحخ السحيط  )   (2)
 (73/ 2يخاجع البحخ السحيط )  (3)
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، بل نقل شيئا مشو عمى كتابووال شظ أن أبا حيان قج اشمع  – السحتدب
ىحا أنيا تخخج عمى تقجيخ فعل مححوف فقال: " – (1)في غيخ ىحه السدألة

أي:  ﴾ل ْعش ُة َّللا   ﴿عشجنا مخفػ  بفعل مزسخ يجل عميو قػلو سبحانو: 
ألنو إذا قال: عمييع لعشة هللا، فكأنو شيع السالئكة والشاس أجسعػن؛ عوتم

 -قال: يمعشيع هللا، كسا أنو قال:
 (2). أخٛايَٗا فٝٗا ٚأعُاََٗا:ٗا .ترنَّست أزّضا بٗا أًُٖ

فقج دخمػا  ،فقج ُعمع أنيا إذا تحكخت األرض التي فييا أخػاليا وأعساميا
وىػ ... في جسيع ما وقع الحكخ عميو، فقال بعج: تحكخت أخػاليا وأعساميا

 .(3)كثيخ ججا "

                                                           

نقل البحث اعتخاض أبي حيان عمى ابغ جشي في تػجيو األخيخ لقخاءة األعسر   (1)
ع( ألنو وغيخه )يحاسبكع بو هللا يغفُخ لع يذاء( بكػن )يغفخ( بجال مغ )يحاسبك

 تفريل لو.
وىػ ثالث أبيات استذيج بثانييا سيبػيو  عسخو بغ قسيئةل مغ الدخيعالبيت   (2)

 -والشحاة، واألبيات الثالثة ىي: :
ٍٚ عٔ اٍ .  . أزضنيَ إذِ تُٓهس أعالَٗا:قد ضا٤َيَتين بٓتُ عُس

 ََِٔ الََٗا -ايّٝٛ  -. هلل دزٗ :ملا زأتِ ضاتٝدََا اضتعبَسَتِ .
 . أخٛايَٗا فٝٗا ٚأعُاََٗا:زضّا بٗا أًُٖٗا .ترنسَتِ أ

/ 1)لمديخافي شخح أبيات سيبػيو ( 182/ 2يشطخ شخح كتاب سيبػيو لمديخافي )
/ 2( شخح التدييل البغ مالظ )313/ 1شخح السفرل البغ يعير ) (243
( خدانة األدب رقع 165/ 3( السقاصج الذافية )45/ 7( التحييل والتكسيل )157
(. 90/ 3شخح الذػاىج الذعخية في أميات الكتب الشحػية ) (4/407) 317

 (.49/ 7السعجع السفرل في شػاىج العخبية )
 .(117 ،1/116السحتدب في تبييغ وجػه شػاذ القخاءات  )  (3)
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فيحا نز صخيح البغ جشي يجعل فيو الخفع في القخاءة عمى تقجيخ 
ويحكخ شػاىج عمى ذلظ ويذيخ إلى كثخة الححف والتقجيخ في كالم  .فعل

العخب، وليذ عمى العصف عمى محل اسع )هللا( مسا يجحس كالم أبي 
 حيان الدابق.

اىتيا وقػتيا وميسا يكغ مغ أمخ فجن تخخيجات أبي حيان ليا وج
خاصة تقجيخ فعل رافع لمسالئكة وما بعجىا، وىػ الػجو الحي ذكخه ابغ بو 

 جشي دون غيخه في تخخيج القخاءة.

فالقػل بتقجيخ فعل أولى وأقػى مغ الحسل عمى السحل وإن كان األخيخ 
ال يحتاج إلى تقجيخ، وىػ عامل قػة في تخجيح الػجو، إال أن تقجيخ الفعل 

ية لجاللة الكالم الدابق عميو مسا يجعمو وكأنو محكػر. في قج كثخ في العخب
حيغ نجج الحسل عمى السحل يزعفو أن عامل الخفع السقجر في محل اسع 

حيث إن السرجر )لعشة( ال يتفق الشحاة حػل جػاز  ،هللا محل خالف
 .(أن والفعل)انحاللو إلى 
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 ﴾احلي القيام﴿القساءة السادست: قساءة 
يُّػُم﴾ػلو تعالى: جاءت قخاءة في ق يُّ اْلق   (1)﴿َّللا ُ ال إ لو  إ ال  ُىػ  اْلح 

 .(2)باأللف بجل الػاو )القي ام( مشدػبة لألعسر فيسغ ندبت إلييع

أنيا جيجة فريحة لػال ذكخ و  ،وقج أشار الدجاج إلى ىحه القخاءة
ي ػمُ ) مخالفتيا لخسع السرحف فقال: "ف أما  غ  واب ُعس خ   عغ روي  فقج( اْلق 

ا أنُيس ا جسيعا   م ْدعػد ي  عُ ) رويت وقج (القي ام) قخء   ُيقخأ أنْ  يشبغي والحي ،(اْلق 
 في كثيخ   بالغ جيج أيزا   والقي  عُ  بالػاو، القيػم وىػ السرحف، عميو ما

ة   ولكغ العخبية،  .(3)السرحف" في ما بخالف القخاء 

سصػعي، كسا ذكخىا صاحب اإلتحاف مشدػبة إلى األعسر عغ شخيق ال
 .(4)وديار" كجيػر القيام السصػعي فقال: "وعغ

                                                           

 . 2آل عسخان :   (1)
مشدػبة لألعسر وغيخه  (151/ 1) القخاءات شػاذ وجػه تبييغ في السحتدب  (2)

 هللا رضي- عفان بغ وعثسان الخصاب بغ عسخ قخاءة ذلظ فقال ابغ جشي: "مغ
 عمي بغ وزيج هللا عبج وأصحاب واألعسر الشخعي وإبخاىيع مدعػد وابغ -عشيسا
 الحيُّ : "وسمع عميو هللا صمى الشبي عغ وُرويت بخالف، رجاء وأبي دمحم بغ وجعفخ
 (300/ 1) كذاف، وذكخ القخاءة الدمخذخي والعكبخي ولع يشدباىا يشطخ ال"القي ام

 السحيط وذكخىا مشدػبة  أبػ حيان في البحخ (203/ 1) القخآن إعخاب في التبيان
(2 /608). 

 .(373/ 1) لمدجاج وإعخابو القخآن معاني  (3)
 .(207) البذخ فزالء إتحاف  (4)
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 -تػجيو القخاءة : 

يُّػم( عمى زنة )فيعػل( وأصميا )قيػوم( قمبت الػاو األولى إلى  )الق 
الياء وأدغست في الياء قبميا؛ الجتساعيا مع الياء والدابق مشيسا متأصل 

 ذاتا وسكػنا .

فيعػل )قيػوم( ياء ويذيخ األخفر إلى عمة قمب الػاو األولى في 
يُّ ﴿ قػلو فيقػل: "أما يُّػمُ  اْلح  يُّػُم( فان ﴾اْلق  ْيُعػل،:  )اْلق   الياء ولكغ الف 

ْيُػوُم(" وأصمو. ياء الػاو قمبت متحخكة واو قبل كانت إذا الداكشة  .(1))الق 

ويذيخ سيبػيو إلى صيغة )فيعال( و)فيعػل( مغ الرفات فيقػل: 
وقالػا  دياٌر وقياٌم، وإنسا كان الحج قيػاٌم وديػار. ومسا قمبػا الػاو فيو ياء  "

قيػٌم وديػٌر، وإنسا األصل قيػوٌم وديػوٌر، ألنيسا بشيا عمى فيعاٍل 
 .(2)"وفيعػلٍ 

ومغ كالم سيبػيو الدابق نفيع أن )فيعال( شارك )فيعػل( في صياغة 
 الػصف مغ القيام، فكال الػصفيغ مدتعسل عشج العخب.

ل مدتخجميغ في الرفات وحجىا، بل يجخالن وليذ فيعال وفيعػ 
ويكػن عمى فيعاٍل فييسا. فاألسساء كحلظ في األسساء، فيقػل سيبػيو: "

نحػ: الخيتام، والجيساس، والذيصان. والرفة نحػ: البيصار، والغيجاق، 
 .(3)"والقيام

                                                           

 .(208/ 1) لألخفر القخآن معانى  (1)
 (367/ 4الكتاب لديبػيو )  (2)
 (260/ 4الكتاب لديبػيو )  (3)
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ويذيخ الفخاء وىػ يتشاول ىحه القخاءة إلى أن )فيعال( في لغة الحجاز 
ث ش اأكثخ مغ )ف ج  س ج يعػل( في الرفات مغ الثالثي ح   عغ الجيع ْبغ ُمح 

يُّ  الفخاء يُّػمُ  اْلح   م ْدُعػد وابغ الخصاب ْبغ ُعس خ وقخأىا العامة، قخاءة اْلق 
 وأىل. مجح جسيعا وىسا الفيعال، والقيام الفيعػل،: القيػم وصػرة ﴾القيام﴿

: لمرػاغ فيقػلػن  .الثالثة ذوات مغ الفيعال: قػال شيء أكثخ الحجاز
 .(1)الرياغ"

ويؤكج كالم الفخاء ما جاء في القخآن عمى زنة )فيعال( نحػ )دي ار( في 
ي ار ا﴾قػلو تعالى :  م ى األْرض  م غ  اْلك اف خ يغ  د  ب   ال ت ح ْر ع   .(2)﴿ر 

ويؤكج ابغ جشي أن )قي ام( عمى فيعال بديادة الياء وبقمب الػاو ياء 
ألنيا التقت مع الياء وسبقت األولى مشيسا بالدكػن،  وإدغاميا في الياء

وليذ )فع ال( بتزعيف عيغ الكمسة وىػ الػاو، وأنو لغة الحجازييغ فيقػل: 
 نفذ، كل عمى القيع ىػ تعالى هللا ألن يقػم؛ قام مغ ففيعال )القي ام( "أما

 فمسا القْيػ ام،: وأصمو والب ْيصار، الغْيجاق )فيعال( عمى الرفة مغ ومثمو
 فييا وأدغست ياء الػاو قمبت بالدكػن  األولى وسبقت والياء الػاو التقت
 دار مغ )فيعال( وىػ دي ار، بالجار ما: قػليع ومثمو القيام، فرارت الياء
ْيػار، وأصميا يجور ػ اغ يقػلػن  الحجاز وأىل د  ي اغ،: لمر   ىحا فعمى الر 

 ىػ ىحا صػ اغ ا، يكػن  أن يجب كان ألنو )ف ع ال(؛ عمى ال يحسل أن يشبغي
 .(3)الباب"

                                                           

 . (190/ 1) لمفخاء القخآن معاني  (1)
 . 26نػح :   (2)
 (151/ 1) السحتدب  (3)
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وسبب القمب الحي ذكخه الشحاة سمفا كاألخفر وابغ جشي اتزح أكثخ 
 (قيػوم)وأصمو  (قام)مغ  (فيعػل)ىػ  ﴾القيػم﴿عشج مكي  حيث يقػل: "

وأدغست الياء  ،أبجل مغ الػاو ياء ،واألول ساكغ ،فمسا سبقت الياء الػاو
 .(1)"ى الياء أخف مغ رجػ  الياء إلى الػاووكان الخجػ  إل ،في الياء

ويػضح الدسيغ الحمبي الدبب في أن أصل الكمسة )فيعال( بديادة 
الياء، وليدت بتكخار العيغ وىي الػاو، أنيا لػ كانت )فع ال( لكان أصل 
المفع  )قػووم( فيكػن الدائج مغ جشذ العيغ، كسا في )سبُّػح  قجُّوس(، 

 أن   ام )قيُّػم( أو )قي ام( بالياء دون الػاو، عمسشافمسا جاء الػصف مغ القي
 كزخوٍب، السبالغة صيغ مغ فيعػال   بعزيع وعج   فعُّػل، ال فيعػل، أصمو

 .(2)وضخ اب
ويشدب أبػ جعفخ الشحاس لمكػفييغ مخة ولمفخاء أخخى أن )قي  ع( عمى 

غ، وزن )فعيل( وليذ )فيعل( ولعل ىحا مغ باب أن الفخاء يسثل الكػفيي
عشج البرخييغ األصل فيو قيػم ثع  (فيعل)وقي ع فشدبو إلى الفخاء في قػلو: "

أدغع، وزعع الفخاء أن و فعيل. قال ابغ كيدان: لػ كان كسا قال لسا أعل  كسا 
 .(3)"لع يعل  سػيق وما أشبيو

صل القػيع قال ابغ وقال الكػفيػن األوندبو إلى الكػفييغ في قػلو: "
صل لع يجد فيو التغيخ كسا ال يجػز في شػيل في األ ولػ كان كحا :كيدان

 .(4)"وسػيق

                                                           

 (136/ 1مذكل إعخاب القخآن )  (1)
 (540:  2يشطخ الجر السرػن )  (2)
 (143/ 1إعخاب القخآن )  (3)
 (261/ 1معاني القخآن لمشحاس )  (4)
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وكالم الفخاء الدابق يجفع ما نقمو أبػ جعفخ الشحاس عغ ابغ كيدان 
عشو، حيث يديخ الفخاء مدار بقية الشحاة في صياغتة الػصف عمى 
)فيعل(، وربسا يكػن ابغ كيدان قج اشمع عمى رأي الفخاء فيسا لع يرل إليشا 

ات الفخاء، فيكػن ىحا مغ باب )وجػد قػليغ لمعالع الػاحج في مغ مؤلف
 السدألة( فا أعمع.
 -عػد عمى بجء: 

مسا سبق نجج أن ىحه القخاءة )القي ام( ال تخالف قياسا لمعخب ، بل 
كسا وججنا في  –أكثخ مغ ذلظ ىي أكثخ شيخة عشج الحجازييغ مغ )القيُّػم( 

إال كػنيا مخالفة لخسع السرحف، وإال  وال يقمل مغ قػتيا –كالم الفخاء 
 لػججنا مغ القخاء الدبعة مغ كان سيقخأ بيا.

 –مع فراحتيا  –ومخالفتيا لخسع السرجف جعمت العمساء يجفعػنيا 
فيحا الدجاج ال يجيد مخالفة السرحف ويتذكظ في رواية ىحه القخاءة 

ي ػُم( فقج روي عغ ُعس خ  وابغ  م ْدعػ يقػل: " ا ف أما )اْلق  د جسيعا  أنُيس ا قخء 
ي  ُع(، والحي يشبغي أْن ُيقخأ ما عميو السرحف، وىػ  )القي ام( وقج رويت )اْلق 

ة  بخالف  القيػم بالػاو، والقي  ُع أيزا  جيج بالغ كثيخ  في العخبية، ولكغ القخاء 
ما في السرحف ال تجػز، ألن السرحف  مجسع عميو، وال يعارض اإلجسا  

 .(1)"صحُتيا كيفبخواية ال يعمع 

 

                                                           

 (373/ 1معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (1)
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 )يغفس( بغري فاء العطف يف قىله حعاىل:  القساءة السابعت :

 ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ﴿

 1﴾ يقاك ىق يف ىف يث

جاءت قخاءة بححف الفاء مغ الفعل )يغفخ( وجدمو ، ثع جاءت قخاءة 
خ( بححف الفاء وضع الياء وفتح الفاء بالبشاء لمسفعػل، مع  أخخى )ُيغف 

 لقخاءتيغ مخالفة لخسع السرحف .جدمو كحلظ، وكال ا

أما القخاءة األولى فشدبت إلى قخاء مغ غيخ القخاء األربعة عذخ، 
 بغ شمحة عغ وروي  فخويت عغ شمحة بغ مرخ ف يقػل الشحاس: "...

 مغ وأجػد البجل عمى فاء بغيخ ﴾يذاء لسغ يغفخ هللا بو يحاسبكع﴿ مرخ ف
  .(2)الحال" عمػض في يكػن  حتى الخفع فاء بال كان لػ الجدم

مع  –فالشحاس  يحسل الفعل السجدم عمى البجل ويحكخ أن األفرح 
الخفع ويكػن الفعل في جسمة الحال واستذيج بقػل  –ححف الفاء 

 -:الذاعخ
 (3)َٛقد خري عٓدٖا ْاز خري جتد. :. ْازٙ ض٤ٛ إىل تعشٛ تأَتٔ٘ٔ ََت٢َ

                                                           

 .285خة :( البق1)
 (140/ 1) لمشحاس القخآن إعخاب (2)

، وتعذػ : تأتيو ليال  ، أو تشطخ بشطخ 161البيت مغ الصػيل لمحصيئة ديػانو :   (3)
السقاصج الشحػية في شخح شػاىج ، 77: 2ضعيف، يشطخ شخح أبيات سيبػيو 

، خدانة 43: 1، ديػان السعاني 120/ 6( العقج الفخيج 46 /1) شخوح األلفية
 .156/ 7دب األ
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لسدتتخ فه)تعذػ( جاء مخفػعا  في محل نرب حال مغ ضسيخ الفاعل ا
 في )تأتو(.

 ومغورواىا األعسر عغ ابغ مدعػد كسا ذكخ ابغ جشي في قػلو: "
ْبكع: "مدعػد ابغ قخاءة في: قال األعسر رواه ما ذلظ  يغفخْ  هللا بو يحاس 
 .(1)فاء" بغيخ جدمٌ " يذاء مغ ويعحبْ  يذاء لسغ

، بغيخ فاء ﴾يغفخ﴿وقخأ األعسر: والدمخذخي يشدبيا لألعسر فقال: "
 .(2)"﴾يحاسبكع﴿عمى البجل مغ  مجدوما  

–وندب أبػ حيان قخاءة الفعل السبشي لمسفعػل مع ححف الفاء لخالد 
وندبيا كحلظ  –وىػ ثاني راويي حسدة الكػفي ، وإن لع تشدب لحسدة 

وربسا يقرج أبػ حيان أن  –لمجعفي وشمحة بغ مرخ ف وابغ مدعػد 
فقال أبػ  -سجيػل ولكشيا ضبصت في كالمو بال ،القخاءتيغ قخاءة واحجة

اُء، ل س غْ  ُيْغف خُ وقخأ الجعفي، وخالد، وشمحة بغ مرخف: حيان: " ويخوى  ي ذ 
 ..(3)أنيا كحلظ في مرحف عبج هللا

 -: تػجيو القخاءتيغ
تتفق القخاءتان في وجييغ أنيسا بححف فاء العصف ، وأنيسا بدكػن 

 الخاء عمى الجدم.

 لمسفعػل في الثانية.وتختمفان في البشاء لمفاعل في األولى و 

                                                           

 (149/ 1) القخاءات شػاذ وجػه تبييغ في السحتدب  (1)
 (330/ 1تفديخ الدمخذخي )  (2)
 (752/ 2) السحيط البحخ  (3)
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وإذا كانت القخاءتان مخالفتيغ لخسع السرحف فيسا ال تخالفان ما 
 اشتيخ مغ قػاعج الشحػ .

السعخبػن عمى البجلية مغ جػاب الذخط الشحاة فالفعل )يغفخ( خخجو 
 مغ إبجال الجدء مغ الكل، أو بجل اشتسال مغ باب التفديخ.)يحاسبكع( 

 وجو عمى" يحاسبكع" مغ البجل عمى ىحا جدمفيقػل ابغ جشي: "
ل، مغ أوضح التفريل أن محالة وال الحداب، لجسمة التفريل  السفر 

ا رأسو، والبعس  االشتسال، أو البعس بجل مجخى  فجخى  كزخبت زيج 
ا عقمو. وىحا البجل ونحػه واقع في األفعال وقػعو في  واالشسال كُأحب زيج 

م ْغ ي ْفع ْل ﴿ظ قػل هللا سبحانو: األسساء لحاجة القبيميغ إلى البيان، فسغ ذل و 
ان ا ي ْخُمْج ف يو  ُمي  ْف ل ُو اْلع ح اُب ي ْػم  اْلق ي ام ة  و  اع  ْمق  أ ث ام ا، ُيز  ﴾ذ ل ظ  ي 
؛ ألن (1)

 .(2)"مزاعفة العحاب ىػ ُلق يُّ األثام

 الفاء، بححف الذاذ في وىػ ما ذكخه كحلظ العكبخي إجساال  فقال: "وقخئ 
 .(3)يحاسبكع" مغ بجل نوأ عمى والجدم

كحلظ نجج الدمخذخي يحكع بالبجلية ويشقل قػل ابغ جشي نرا  ولع يذخ 
 . 4إليو ولع يحكخ اعتخاضا عميو أو قػال آخخ مسا يفيع مشو تسام مػافقتو

ويدتذيج الدمخذخي بسا جاء في كالم العخب مغ جػاز اإلبجال مغ 
 -الفعل السجدوم ، وذلظ كسا جاء في قػل الذاعخ:

                                                           

 .69،  68اآليتان مغ الفخقان :   (1)
 (149/ 1) القخاءات شػاذ وجػه تبييغ في السحتدب  (2)
 (233/ 1) القخآن إعخاب في التبيان  (3)
 .331/  1الكذاف  يخاجع تفديخ  (4)



 

 (دةىتحلولوةدراالقرآنوةىبونىمخالفةىالردمىووجوهىاإلررابى)اتىالقراء

555 

 (1)ََت٢َ تَأِتَٔٓا تًُُِِِٔ بَٔٓا ف٢ٔ دَٜٔازَِْا ... تَجٔدِ حَطَبّا جَصِّيا ََْٚازّا تَأجٖجَا
ْع( جاء مجدوما  بجال مغ فعل الذخط )تأت شا( لعجم اقتخانو  فالفعل )ُتْمس 

 .(2)بالػاو العاشفة أو الفاء

ويعتخض أبػ حيان عمى تػجيو ابغ جشي، فيحكخ أن )يغفخ( ال يكػن 
 مغ السحاسبة بل ىػ متختب ونتيجة لو، وىػ ما يتشاقس مع معشى بجال

يحاسبكع،  قال ابغ جشي: ىي عمى البجل مغ:البجلية يقػل أبػ حيان: "
انتيى. وليذ بتفديخ، بل ىسا متختبان عمى  .فيي تفديخ لمسحاسبة

م غْ ﴿ السحاسبة، ومثال الجدم عمى البجل مغ الجداء قػلو ْمق   ذل ظ   ي ْفع لْ  و   ي 
فْ  أ ثاما    .(3)"﴾اْلع حابُ  ل وُ  ُيزاع 

كحلظ اعتخض عمى كػن البجلية في الفعل )يغفخ( جاءت تفريال  
لجسمة الحداب في )يحاسبكع بو هللا( ومع اشال  أبي حيان عمى كالم ابغ 
جشي إال أنو عشجما ناقر ىحا األمخ وما بعجه ندبو لمدمخذخي، مع أن 

 ه ولع يزف شيئا .الدمخذخي نقل نز ابغ جشي بححافيخ 

وقال الدمخذخي: ومعشى ىحا البجل التفريل لجسمة فقال أبػ حيان: "
 .(4)"كالمو. وفيو بعس مشاقذة ....الخالحداب، ألن التفريل 

                                                           

عبيج هللا بغ الحخ يخاشب رجال مغ أصحابو يقال لو البيت مغ الصػيل مشدػب ل  (1)
 ،77: 2، يشطخ يشطخ شخح أبيات سيبػيو عصية بغ عسخو وكان حبذ معو

 .1608وىحا ما ذىب إليو جسيػر الشحاة يخاجع شخح الكافية الذافية :   (2)
 . (752/ 2) السحيط البحخ  (3)
 .(752/ 2) السحيط البحخ  (4)
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 -واعتخاض أبي حيان جاء في أمخيغ :

ىحا وليذ  (ومعشى ىحا البجل التفريل لجسمة الحداب)قػلو: أن : أوال  
ذكخ الحدشات والديئان تفريال  وليذ  برػاب حيث إن التفريل يعشي

 األثخ الستختب عمى الحدشات والديئات.

: أن بجل البعس يأتي في األفعال، فقج وافقو أبػ حيان في وقػ  ثانيا  
بجل االشتسال في األفعال كسا يقع في األسساء، أما بجل بعس مغ كل فال 

قػلو أبػ حيان: "و يقع إال في األسساء؛ وعمة ذلظ أن األفعال ال تتجدأ فقال 
واقع في األفعال ىحا البجل )بعج أن ذكخ بجل البعس والكل، وبجل االشتسال: 
. أما بجل االشتسال فيػ (وقػعو في األسساء لحاجة القبيميغ إلى البيان

يسكغ، وقج جاء ألن الفعل بسا ىػ يجل عمى الجشذ يكػن تحتو أنػا  
ت جسيع أنػا  ذلظ الجشذ، يذتسل عمييا، ولحلظ إذا وقع عميو الشفي انتف

وأما بجل البعس مغ الكل فال يسكغ في الفعل، إذ الفعل ال يقبل التجدي، فال 
يقال في الفعل: لو كل وبعس إال بسجاز بعيج، فميذ كاالسع في ذلظ، 
ولحلظ يدتحيل وجػد بجل البعس مغ الكل بالشدبة  تعالى، إذ الباري 

 .(1)"تعالى واحج فال يشقدع وال يتبعس

                                                           

 (116/ 11دراسات ألسمػب القخآن الكخيع )ويخاجع  (753/ 2البحخ السحيط  )  (1)
ولعل صشيع أبي حيان ىحا يسكغ أن نحسمو عمى رغبتو في ضع الدمخذخي إلى 
قائسة مغ يعتخض عمييع لسا بيغ الدمخذخي وابغ جشي مغ ارتباط في محىب 

يغمف كالمو الشحػي  –متكمفا   –؛ لحا نخاه االعتدال الحي يخاصسو أبػ حيان
بذيء مغ االعتقاد فيجعل مغ أسباب مشع البعزية في الفعل أنو مختبط با 

 .وهللا ال يتجدأ، وىػ ما نال استغخاب الدسيغ الحمبي
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 -رأي الشحاة في مجيء بجل البعس في األفعال: 
وقج ذىب إلى امتشا  بجل البعس في األفعال كثيخ مغ الشحاة مشيع 

وإنسا يبجل الديخافي الحي مشعو ومشع معو أيزا بجل االشتسال، فقال: "
الفعل مغ الفعل إذا كان في معشاه وتأويمو، وليذ في بجل الفعل مغ الفعل 

االسع مغ االسع مغ التبعيس واالشتسال ألن الفعل ال  ما يقع في وجػه بجل
يجسع، فيكػن لو بعس فيبجل مغ جسيعو، وال يقع فيو ما يقع في االسع 

 .1"مغ االشتسال

وال يكػن في الفعل مغ البجل إال ووافقو كحلظ ابغ يعير حيث يقػل: "
 .(2)"بجل الكل، وبجل الغمط، وال يكػن فيو بجل بعس، وال اشتسال

ويبجل فعل مغ فعل بغ مالظ فقج اكتفى بسشع بجل البعس فقال:"أما ا
مػافق لو في السعشى مع زيادة بيان، كقػلو تعالى: )ومغ يفعل ذلظ يمق 

 .3أثاما يزاعف لو العحاب يػم القيامة ويخمج فيو ميانا(

في حيغ ذىب بعس شخاح األلفية إلى جػاز البجل مصمقا وندب ذلظ 
 -و فقال السكػدي : " قػلو: البغ مالظ نطخا لعسػم لفط

 ٜعٔ بٓا ٜطتعٔ إيٝٓا ٜصٌ …ٜٚبدٍ ايفعٌ َٔ ايفعٌ نُٔ 

                                                           

 (290/ 3شخح كتاب سيبػيو )  (1)
 (282/ 4شخح السفرل )  (2)
، 1048دي في تػضيح السقاصج :وكحلظ فعل السخا (340/ 3شخح التدييل )  (3)

، وإن كان حجيثيع جاء في األفعال 3412: 7وناضخ الجير في تسييج القػاعج 
 التي تقع بيغ فعل الذخط وفعل الجػاب.



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

555 

وضاىخه أن ذلظ جائد فى  ،أنو يجػز أن يبجل الفعل مغ الفعل :يعشى
 .(1)، والسدسػ  في بجل الكل ... وبجل االشتسال..."جسيع أقدام البجل

بعس يؤكج صحة بجل ال –مغ قبمو  –بل نجج أبا إسحاق الذاشبي 
 فقج يكػن فيو )بجل الكل مغ الكل( ومشو قػلو:ويتسثل لو فيقػل: "

 .:. ......... ايبٝتَت٢ تأتٓا تًُِ بٓا يف دٜازْا  
قال الخميل: ألن  ﴾...﴿ومغ يفعل ذلظ يمق أثام اوكحلظ اآلية الكخيسة: 

 مزاعفة العحاب ىػ لقي األثام.

 .(2)"ظ يخحسْ  تدججْ  وقج يكػن فيو )بجل البعس( كقػلظ: إن ترل  

وإذا عجنا إلى أبي حيان فدشجج أن لو حجتو التي قج تزعف حسل 
)يغفخ( في القخاءة محل الجراسة عمى البجلية، ولكششا ال نجج عشج أبي حيان 

وكسا ذكخ  –وال غيخه وجيا  آخخ غيخ ىحا الحي ضعفو، الميع إال أن نقػل 
بجل البعس، وإن كان إن أبا حيان رجح بجل االشتسال عمى  – (3)األلػسي

 اعتخاضو عمى كػن )يغفخ( تفديخا يشاقس ذلظ.

ي حيان، وخاصة بمغ ىشا وججنا الدسيغ الحمبي يتعجب مغ صشيع أ
ربصو بيغ بجل البعس وذات هللا تعالى، وال يخى مانعا  مغ الحسل عمى 

 قمت: وال أدري ما السانُع مغ كػن  السغفخة  والعحاب  تفديخا  البجلية، فيقػل: "
أو تفريال  لمحداب، والحداُب نتيجُتو ذلظ، وعبارُة الدمخذخي ىي بسعشى 

                                                           

 (235) شخح السكػدي عمى األلفية  (1)
 (230/ 5السقاصج الذافية )  (2)
 (64/ 2روح السعاني ) يشطخ  (3)
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إن  بجل  البعس  مغ الكل في الفعل  متعحٌر، إذ »عبارة ابغ جشي. وأم ا قػُلو: 
ؤٌ  فميذ بطاىٍخ، ألن  الكمية  والبعزية  صادقتان عمى « ال يتحقق فيو تجدُّ

و، فجن  الجشذ  كلٌّ والشػ   ب عٌس. وأم ا قياُسو عمى الباري الجشذ ونػع 
 .(1)"تعالى فال أدري ما الجامع بيشيسا؟

مغ  ا  لحا يسكغ أن نحسل الفعل عمى البجلية سػاء أكان اشتساال  أم بعز
 (يحاسبكعه)فالسغفخة والتعحيب بعس مغ الحداب السجلػل عميو ب، كلٍ 

ل جسعو ليسا عمى شخيق اشتسا بد  احتُ فان  ،ومصمق الحداب جامع ليسا
بوإن  ،الكل عمى األجداء يكػن بجل البعس مغ الكل عمى شخيق  احُتد 
ويسكغ أن يحسل عمى أنو  ،الذسػل كذسػل الكمي ألفخاده يكػن بجل اشتسال

 -كأحب زيجا عمسو -إن أريج بيحاسبكع معشاه الحقيقي فالبجل بجل اشتسال
 .(2)رأسو كزخبت زيجا   -أريج بو السجازاة فالبجل بجل بعس وإن

 

                                                           

 (689/ 2الجر السرػن )  (1)
 (63/ 2روح السعاني )يشطخ   (2)
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 فربشث( بالفاء يف )قساءة األعوش :  الثاهٌت القساءة
 ﴾ىب نب مب ﴿ :قػلو تعالى

جاءت قخاءة لألعسر )وبخزت( بالفاء مكان الػاو، فقج ذكخ غيخ واحج 
 تي تفيج التعقيب مكان واو العصف.مغ العمساء أنو جعل فاء العصف ال

 بالفاء، جعل تبخيد الجحيع ﴾فبخزت﴿وقخأ األعسر: يقػل أبػ حيان: "
بعج تقخيب الجشة يعقبو، وذلظ ألن الػاو لمجسع، فيسكغ أن يكػن كل واحج 
مشيسا ضيػره قبل اآلخخ، وىػ مغ تقجيع الخحسة عمى العحاب، وىػ حدغ، 

 .(1)"لػال أن رسع السرحف بالػاو

وىحه القخاءة لع يذخ إلييا جل عمساء القخاءات وكحلظ جل عمساء 
 .(2)التفديخ

، فال فخق في اإلعخاب بيغ كػن ػيا  أو صخفيا   تسثل إشكاال  نحوىي ال
، وكحلظ السعشى ال يخخج عغ العصف، إال أن العصف العصف بالػاو أو الفاء

؛ حيث لمخحسة عمى العحاب –سبحانو  –بالفاء يذيخ إلى معشى إيثار الحق 
أكجت القخاءة أن الجحيع بخزت بعج إزالف الجشة، وليذ محتسال أن تكػن 

 إذا كان العصف بالػاو.معيا أو قبميا، 

 

                                                           

 (101/ 10روح السعاني )  (82/ 6السحخر الػجيد ) (169/ 8) السحيط البحخ  (1)
روح السعاني  واأللػسي في (82/ 6السحخر الػجيد )أشار إلييا ابغ عصية في   (2)

(10 /101) 
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الظاهسة الثاًيت: هىافقت أحد القساء األزبعت لسسن ادلصحف 
 للسسن اجلوهىزوخمالفت 

 قساءة احلسي ادلىافقت للوصحف )سأوزيكن(  :وميثلها 
قخأ الجسيػر بجون الػاو،  (1)﴾ رئ ّٰ  ِّ ﴿ قػلو تعالى:

ء، أي: وقخأ الحدغ بالػاو، وقخأ ابغ عباس )سأورثكع( مغ أورثو الذي
 .(2)جعمو لو ميخاثا  وأعصاه لو

ىحه القخاءة مغ القخاءات التي كانت مخالفُة الخسع العثساني فييا مغ 
نريب قخاءة الجسيػر، حيث إن الحدغ قخأ بسا يػافق الخسع مخالفا بحلظ 

 جسيػر القخاء.

فقج ورد أن الحدغ نصق بالػاو بعج اليسدة السزسػمة، ومع أنيا 
أن العمساء أجسعػا عمى شحوذىا ، بل ردىا بعزيع في مػافقة لمخسع إال 

الطاىخ، فابغ جشي يحكخ أن الفعل )سأريكع( مغ الخؤية، وأصمو )سأرئيكع( 

                                                           

 حي جي يه ىه مه جه  ين﴿، وتساميا 145األعخاف مغ آية :   (1)
  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي
 .﴾رئ ّٰ

 (258/ 1السحتدب ) (456/ 1الشذخ في القخاءات العذخ )تشطخ القخاءات في   (2)
/ 5الجر السرػن )( 173، 172/ 5) السحيط البحخ (158/ 2الكذاف )

455). 
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، ومغ ىشا (1)بيسدة قبل الياء، فححفت اليسدة بعج إلقاء حخكتيا عمى الخاء
 فميدت الػاو حخفا مغ الفعل حتى يشصق كسا فعل الحدغ.

 -تػجيو القخاءة : 
 -مساء ذكخوا ليا وجييغ في التخخيج : والع

: اإلشبا ، حيث إن القارئ قخأ كسا قخأ الجسيػر إال أنو الػجو األول 
 أشبع ضسة اليسدة فشتجت عغ ىحا اإلشبا  واو.
حيث  ؛وإن كان ال يقػيو ،وىحا الػجو ىػ ما التسدو ليا ابغ جشي

ا إشبا  يرفو بأنو )وجو ما( ويشط خ لو ببعس الذػاىج التي جاء فيي
ا ما، ىػ أن يكػن أراد: "س  لمحخكة، فقال: " ُأر يكع" ثع أشبع إال أن لو وجي 

ُأور يكع".ضسة اليسدة فأنذأ عشيا واوا    ، فرارت "س 
وقج جاء مغ ىحا اإلشبا  الحي تشذأ عشو الحخوف شيء صالح نثخ ا 

بيغ : ونطس ا، فسغ السشثػر قػليع: بيشا زيج قائع جاء عسخو، إنسا يخاد 
ا. ومثمو قػل أ وقات زيج قائع جاء فالن، فأشبع الفتحة فأنذأ عشيا ألف 

 -عشتخة:
 (2)َِٜٓبَاع َٔ ذٔفِس٣َ غَضٛب جطس٠

 .(3)"أراد: يشبع، فأشبع فتحة الباء فشذأت عشيا ألف

                                                           

 .(258/ 1السحتدب )يشطخ   (1)
م صجر بيت مغ معمقتو تسامو   (2) ش يق الُسْكج  ي افٍة مثل  الف  ػانو مغ الكامل وىػ في دي ز 

( شخح السعمقات الدبع 360( جسيخة أشعار العخب )204تح دمحم سعيج مػلػي )
 (1/122) 12( خدانة األدب رقع 254لمدوزني )

 (258/ 1السحتدب )  (3)



 

 (دةىتحلولوةدراالقرآنوةىبونىمخالفةىالردمىووجوهىاإلررابى)اتىالقراء

557 

، حيث نط خ مالظ، فالػاو عشجه زيجت إشباعا   وذكخ ىحا الػجو أيزا  ابغ
إلشبا ، وقج يفيع مغ حجيثو بيحه الكمسة عمى زيادة حخف العمة ل

استحدانو ليحا الػجو؛ ألنو استجل بو عمى نطيخه فأقامو مقام الذاىج، 
فقال: "ومثل }زيادة األلف إشباعا لمفتحة{ الػاو في قخاءة الحدغ رضي هللا 

ق يغ  ﴿عشو :  اس  ار  اْلف  يُكْع د  ُأور   .(1)بجشبا  ضسة اليسدة" ﴾س 

ف تخخيج القخاءة عمى اإلشبا  ، ولع يكغ ابغ جشي وحجه الحي استزع
فأبػ حيان ال يجيد حسل القخاءة عميو، ألنو ال يقبل إال في ضخورة الذعخ ، 

وىحا التػجيو ضعيف ألن اإلشبا  بابو ضخورة  فيقػل معمقا عميو: "
 .(2)"الذعخ

أنيا لغة ، فقج ُخخ  جت القخاءة عمى أنيا لغة مغ لغات  الػجو الثاني :
ويت الدنج، وىي بسعشى: بيشو لي ، أي : سأبيغ لكع العخب ، فيػ مغ أر 

 وسأوضح .

 ﴾سأوريكع﴿وقخأ الحدغ:  ذىب إلى ىحا القػل الدمخذخي حيث يقػل: "
أن تكػن  :وىي لغة فاشية بالحجاز. يقال: أورنى كحا، وأوريتو. ووجيو

 .(3)"أوريت الدنج، كأن السعشى: بيشو لي وأنخه ألستبيشو: مغ

حيان تأييجه ليحا الػجو، فيػ يؤكج أن ىحه المغة  ويطيخ مغ كالم أبي
انتقمت مع العخب الحيغ استػششػا األنجلذ، وإن كان ال يدتػثق مغ صحة 

                                                           

 (.75شػاىج التػضيح والترحيح لسذكالت الجامع الرحيح )  (1)
السرػن  الجروذكخ ذلظ أيزا الدسيغ الحمبي يشطخ  (172/ 5) السحيط البحخ  (2)

(5 /455). 
 .(158/ 2الكذاف )  (3)
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وىي لغة فاشية  (1)﴾سأريكع﴿ندبة المغة لمحجازييغ، يقػل أبػ حيان: "
كأن  ،بالحجاز يقال: أورني كحا وأوريتو فػجيو أن يكػن مغ أوريت الدنج

 ،في لغة أىل األنجلذ و لي وأثخه ألستبيشو انتيى، وىي أيزا  شْ ي  ب   :السعشى
ويشبغي أن  ،وبقيت في لدانيع إلى اآلن ،كأنيع تمقفػىا مغ لغة الحجاز

 .(2)؟"أىي في لغة الحجاز أم ال، يشطخ في تحقق ىحه المغة 

 ونتداءل لساذا كانت مخالفة الخسع مغ نريب قخاءة الجسيػر؟

ء بالػاو مع أن القخاءات الدبعة الستػاتخة يحكخ العمساء أن الخسع جا
، وذلظ لمجاللة عمى تسام ضيػر داللة باقي العذخ غيخ الحدغ بغيخ الػاوو 

المفع وتفخيع السعشى وتيػيمو، سػاء في ىحا المفع أم في غيخه مغ األلفاظ 
 التي زيجت فييا بعس الحخوف .

عشى الكمسة يجل عمى ضيػر م الػاو الدائج في الخطيقػل السخاكذي: "
أُ ﴿في الػجػد في أعمى شبقة وأعطع رتبة مثل:  قيغر  وْ س   ﴾يُكع دار  الفاس 

ُأوريُكع آياتي﴿ ﴾س 
زيجت الػاو تشبييا عمى ضيػر ذلظ بالفعل لمعيان أكسل  (3)

 .(4)"ما يكػن. ويجل عمى ىحا أن اآليتيغ جاءتا لمتيجيج والػعيج

                                                           

ىكحا جاءت كمسة )سأريكع( في كالم أبي حيان مغ غيخ واو وسياق الكالم   (1)
 يتقزي وجػد الػاو، وربسا ىػ خصأ وترحيف.

 (173/ 5) السحيط البحخ  (2)
ُأْور يُكعْ ، تساميا  37األنبياء مغ اآلية :   (3) ٍل س  ْغ ع ج  اُن م  آي ات ي ف ال   ﴿ُخم ق  اإلْند 

﴾ ُمػن   ت ْدت ْعج 
/ 4اإلتقان في عمػم القخآن )وراجع  (87عشػان الجليل مغ مخسػم خط التشديل )  (4)

174) 
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رالة( التي كتبت ومخالفة الخسع ىشا شبيو العمساء بشحػ كمسة )ال
بالػاو وقخأىا القخاء بجونيا، مغ باب الجاللة عمى أصل األلف فيػ في 

ومثل )الرالة( أصمو الػاو، وكحلظ ىشا، أشار إلى ذلظ الدرقاني في قػلو: "
ق يغ  ﴿كتابة الزسة واوا في قػلو سبحانو:  اس  ار  اْلف  ُأر يُكْع د  إذ كتبت ىكحا  ﴾س 

عمى أصل الحخف نحػ الرالة والدكاة إذ كتبا  ومثل ذلظ الجاللة (سأوريكع)
ليفيع أن األلف فييسا مشقمبة عغ واو. مغ غيخ نقط  ؛ىكحا: الرمػة الدكػة

 .(1)"وال شكل

 -:دة الػاو بعج األلف بعجة وجػه ىيوقج عمل أبػ داوود األنجلدي لديا

 .: أن تكػن الػاو صػرة لحخكة اليسدةأوليا
 .أن تكػن الحخكة نفديا :الثاني

 .: أن تكػن بيانا لميسدةالثالث

 .: أن تكػن عالمة لمتسصيط لحخكتيالخابعا

: أن تكػن صػرة لميسدة ، وتكػن األلف قبميا زائجة بيانا الخامذ
 .وتقػية ليا لميسدة

: أن تكػن أيزا صػرة لميسدة، وتكػن األلف عالمة إلشبا  الدادس
كػن ضبط ىحه فتحة الحخف الحي قبميا ، وعمى حدب ىحا االختالف ي

 .2الكمسة 

                                                           

ْرقاني )ل مشاىل العخفان في عمػم القخآن  (1)  (375/ 1سحسج عبج العطيع الدُّ
 (573، 572/ 3) مخترخ التبييغ ليجاء التشديليخاجع   (2)
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أنيا كتبت عمى قخاءة  ىػ وجيا  سابعا  أبػ داوود األنجلدي يزيف و 
ثكع بتحخيظ الػاو، وتذجيج الخاء، وثاء مشقػشة بعجىا، مع  مغ قخأ: سأور 

 .(1)ضسيا وىى قخاءة شاذة

 -عػد عمى بجء :

، مسا سبق عخضو نفيع أن مخالفة الخسع كانت في قخاءة الجسيػر
سخالفة كان وراءىا غخض داللي وىػ الجاللة عمى تسام وضػح وأن ىحه ال

 حرػليا.الخؤية وتأكج 

جاء غيخ قميل مغ األلفاظ التي يختمف لفطيا مع مشصػقيا في وقج 
السرحف كسا في كمسات مثل )الرالة( و)الدكاة( ونحػىسا مسا كتبت بالػاو 

حا الخسع، ج ىيعمساء السراحف يمتسدػن غيخ وجو لفطي في تخخ رأيشا لحا 
ىػ أن رسع السرحف يبقى مميئا   –ال شظ فيو  -مسا يبقي اعتقادا  

؛ الستشباط بالجالئل واإلشارات الجقيقة التي نحتاج إلى فيسيا ومخاجعتيا
 .وجػه اإلعجاز فييا

                                                           

الكذف والبيان عغ تفديخ ( والقخاءة مشدػبة في 573/  3ق )السرجر الداب  (1)
وكحلظ في السحخر  بغ عباس وقدامة بغ زىيخال (283/ 4)لمثعمبي القخآن 

 (173/ 5( وفي البحخ السحيط )453/ 2الػجيد )
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القساءاث السبعيت الخي خالفج زسن : الظاهسة الثالثت
 ادلصحف

 القساءة األوىل: 
 
 ( يف قىله حعاىل:قساءة فك اإلدغام يف )يسحد

ُ ِبَقْوٍم ﴿ اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَف َيَِْت اَّللَّ
ُهْم َوُيُِبُّونَوُ   (1)﴾ُيُِب ُّ

فقخأ التي في السائجة،  ﴾يختج  ﴿جاءت قخاءتان متػاتختان في قػلو تعالى
ْشُكع{ بجال واحجة خو وحسدة والكداسابغ كثيخ وعاصع وأبػ ع ئى }مغ يْخت ج م 

ْشُكع ع غ ديشو﴾، نربا    .(2)بجاليغ وقخأ نافع وابغ ع سخ ﴿مغ يختجد م 

وال شظ أن إحجى القخاءتيغ ال تتػافق مع رسع السرحف في كتابة 
 الجال، مذجدة أو مكخرة.

                                                           

، في قػلو 217، وجاء ىحا الفعل في آية أخخى في سػرة البقخة:54السائجة:   (1)
ْد ﴿ و ال  ي د الُ تعالى:  م ْغ ي ْخت ج  يش ُكْع إ ن  اْست ص اُعػا و  وُكْع ع ْغ د  ت ى ي ُخدُّ ات ُمػن ُكْع ح  ػن  ُيق 

خ ة ﴾ ْني ا و اآْلخ  اُلُيْع ف ي الجُّ ب ص ْت أ ْعس  اف ٌخ ف ُأول ئ ظ  ح  يش و  ف ي ُسْت و ُىػ  ك  ْشُكْع ع ْغ د  ولع  م 
ألن المفع في آية البقخة  تختمف القخاءة فيو، كسا اختمفت في آية السائجة، وىحا

 جاء برػرة واحجة )يختجد( في جسيع السراحف.
( 1/290( معاني القخآن لمدجاج )245البغ مجاىج ) الدبعة في القخاءاتيشطخ   (2)

/ 1معاني القخاءات لألزىخي ) (132)البغ خالػيو الحجة في القخاءات الدبع 
 (.232/ 3( الحجة لمقخاء الدبعة لمفارسي )333
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والصخيف أنشي لع أجج أحجا  مغ العمساء قج دفع إحجى القخاءتيغ 
عيع أجازوىسا، وتحجثػا عغ تػجيييسا مغ ناحية فظ لمسخالفة، بل جسي

 اإلدغام وعجمو.

وىحا مخجعو أن العمساء أشاروا إلى اختالف بعس السراحف عغ 
بعس في كتابة ىحا المفع، فقج ذكخ أبػ عسخو الجاني أنو ُكتب بجاليغ في 
مراحف أىل السجيشة والذام ومرحف عثسان، في حيغ كتبت بجال واحجة 

﴾ عْ كُ شْ م   ج  ت  خْ ي   غْ وفي مراحف أىل السجيشة والذام ﴿م  ل: "في غيخىا فقا
وفي سائخ السراحف  ،وكحا رأيتيا في اإلمام بجاليغ :قال أبػ عبيج ،بجاليغ

 .(1)"﴿يختج﴾ بجال واحجة
الحي اشتيخ بخد القخاءة كثيخا  إذا خالفت رسع  -لحا لع نخ مغ الدجاج 

اه يحتج لمقخاءتيغ عمى اعتخاضا  عمى أي مشيسا، بل وججن -السرحف 
وقػلو عد  وجل : الدػاء، وأن الخالف جاء مغ اختالف السراحف فيقػل: "

اف ٌخ﴾ يشو فيُسْت وىػك  شُكْع عْغ د  ْد م  م ْغ ي خت ج  جدم بالذخط،  (يختجد) (2)﴿و 
 .والتزعيف يطيخ مع الجدم، لدكػن الحخف الثاني وىػ أكثخ في المغة

ا الحيغ ا  ة  باإلدغام والفتح (3)مشػا مغ ي خت ج ﴾وقخئ : ﴿ي ا أي ي  وىي قخاء 
الشاس  إ ال أىل  السجيشة فج ن في مرحفيع ﴿م غ يختجد﴾ وكالىسا صػاب، 

                                                           

ويشطخ فزائل القخآن ألبي عبيج  (107السقشع في رسع مراحف األمرار )  (1)
وضبصو بيغ التػقيف واالصصالحات ( ورسع السرحف 328القاسع بغ سالم )

 (.30) الحجيثة: شعبان دمحم إسساعيل
 .217ىحه آية البقخة:   (2)
 .54ىحه آية السائجة:  (3)
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ْد﴾ إلشباق أىل األمرار  والحي في سػرة البقخة ال يجػز فيو إال ﴿مغ يخت ج 
الف،  ،إ ضيار التزعيف عمى ة سش ة ال ُتخ  احفيع، والقخاء  وكحلظ ىػ في م ر 

ة بغيخهإ    .(1)"ذا كان في كل السرحف الحخف عمى صػرة لع تجد القخاء 

فالدجاج يفخق بيغ آية السائجة وآية البقخة، فخالف القخاء في السائجة 
مقبػل، الختالف الخسع بيغ السراحف، أما في البقخة فال يجيد إال فظ 

 اإلدغام إلجسا  السراحف عمى ذلظ.

خ أن كل قارئ وافق مرحفو، يؤكج ىحا السعشى أبػ شامة الحي ذك
وأنيسا لغتان واردتان عغ العخب، فقج أدغست تسيع، وأضيخت الحجاز، فقال: 

يش و ﴾وأما: " ْشُكْع ع ْغ د  فخسع بجاليغ في مراحف السجيشة  ﴿م ْغ ي ْخت ج  م 
والذام، وبجال واحجة في السراحف الباقية فكل مغ القخاء وافق مرحفو 

 .(2)"ع واإلضيار ألىل الحجازوىسا لغتان: اإلدغام لتسي

فقج اختمفت كمسة الشحاة حػل التعميل لكمتا  وتػجيو القخاءتيغ:
 الطاىختيغ. 

يحكخ الدجاج أن أبا عبيج عمل لقخاءة اإلدغام بأن العخب كخىػا نصق 
السثميغ الستحخكيغ، وىػ ما غمصو الدجاج بأن ىحا الحي وصفو بالسكخوه 

قال أبػ  يف يقال ذلظ، قال الدجاج: "في كالميع أكثخ مغ أن يحرى، فك
ْخف ْيغ متحخكيغ(3)عبيجٍ  خ ىػا اجتسا   ح  وأحدبو غم ط ، ألن اجتسا   ،: إنيع ك 

                                                           

 (290/ 1معاني القخآن وإعخابو )  (1)
 (431ز السعاني مغ حخز األماني )إبخا  (2)
 لع أعثخ عمى نز ألبي عبيج .  (3)
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ٍر  خ  ى نحػ ش  حخفيغ متحخكيغ مغ جشذ واحج أكثخ في الكالم مغ أْن يحر 
دٍ  ٍد، وخج  ق ج  م جٍد، و   .(1)"و 

و ، وىي: أن اإلضيا ر ىػ األصل لحا ويحكخ الدجاج عمة أخخى يخاىا أوج 
لع يعمل لو، وأصالتو مفيػمة مغ أن الفعل مجدوم وأن أول الحخفيغ 
ك غ  األول  متحخك، وىحا ال يحجث فيو إدغام، أما اإلدغام فدببو أن القارئ س 
ليجغسو في الثاني، ولسا كان الثاني ساكشا لدم تحخيكو بالفتح؛ ألنو ال يجغع 

ْد( فيػ األصل، ألن التزعيف إ ذا وأم ا )م ْغ ي  ساكغ في ساكغ، فقال: " ختج 
ْيغ   ع ف  غ  الثان ي مغ السز  ك  وقج ثبت عغ نافع وأىل ... ض يخ  التزعيف،  س 

، ومػضع ﴿يختج   ْد﴾ بجال ْيغ  يختجد،  -كسا ُقْمش ا  - ﴾ جدم، واألصلالذام ﴿يختج 
وأدغست الجال األولى في الثانية، وحخكت الثانية بالفتح اللتقاء  

اكش  .(2)"يغالد 

أما ابغ خالػيو فيزيف ممسحا  آخخ يربغو بربغة تعبجية، حيهث يعمهل 
أن الحجهههازييغ يهههجغسػن الفعهههل ويطيهههخون االسهههع لمفهههخق بيشيسههها، ويفزهههل 

ههْشُكْع﴾ قػلههو تعههالى: اإلضيههار لديههادة الثههػاب فيقههػل: " ههْغ ي ْخت ههج  م  يقههخأ باإلدغههام ﴿م 
و لغههة أىههل الحجههاز، ألنيههع والفههتح، وباإلضيههار والجههدم. فالحجههة لسههغ أدغههع: أنهه

ا﴾يجغسػن األفعال لثقميا كقػلو تعالى:  هجًّ ُعهجُّ ل ُيهْع ع  ويطيهخون األسهساء  (3)﴿إ ن سا ن 
ههش يغ   لخفتيهها كقػلههو: د  س  ههج  قههػا بههحلظ بههيغ االسههع والفعههل. والحجههة لسههغ (4)﴾﴿ع  ، ليفخ 

                                                           

 (182/ 2معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (1)
 الدابق والرفحة  (2)
 . 84مخيع :  (3)
 .112السؤمشػن مغ آية:   (4)
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ذ فههي الثههػاب إ -مههع مػافقههة المغههة -أضيههخ: أنههو أتههى بههالكالم عمههى األصههل، ورغههب
 .(1)"كان لو بكل حخف عذخ حدشات

وابغ خالػيو يشدب اإلدغام إلى الحجازييغ وىحا غيخ السعخوف عشج الشحاة، 
فسغ القميل السشدل بمغة فالحجازيػن اشتيخ عشجىع اإلضيار، يقػل ابغ مالظ: "

التسيسييغ )ومغ يذاق  هللا( في سػرة الحذخ. و )م غ يختج  مشكع عغ ديشو فدػف 
ػم( في قخاءة غيخ نافع وابغ عامخ، فجن اإلدغام في السجدوم واألمخ يأت هللا بق

 في ُسْت﴾ و  ش  يْ د   غْ ع   عْ كُ شْ م   دْ ج  ت  خْ ي   غْ م  و  لغة تسيع، والفظ لغة الحجاز ولحلظ كثخ نحػ ﴿
﴾ ولُيْسم ل الحيو﴿ ... وىػ  4ربُّكع﴾ و﴿ُيْسجدكع (3)﴿ُيْحب بكع هللا﴾و (2)عميو الحقُّ

 .(5)كثيخ"

ْد( لسا أما الدسي غ فقج عمل لإلضيار واإلدغام معا، فحكخ أن الفعل )يختج 
سكغ آخخه لمجدم امتشع اإلدغام؛ ألنو ال يجغع في ساكغ، وىحا ما نصق بو 

 أىل الحجاز.

خ  ك الداكغ في بعس السػاضع، كسا في  وأما اإلدغام فجن العخب ُتح 
ا األمخ والسزار  السجدوم السترالن بزسيخ ساكغ فيقػلػن: لع  ا ورد  يخد 

وا، فأجاز التسيسيػن ألنفديع تحخيظ السزار  السذجد  وا ، وردُّ ولع يخدُّ
 .(6)الداكغ، وإن لع يترل بزسيٍخ ساكٍغ، فمسا تحخك الداكغ صح اإلدغام

                                                           

 (132) البغ خالػيو الحجة في القخاءات الدبع  (1)
 . 282البقخة مغ آية :   (2)
 . 31مغ آية : آل عسخان   (3)
 . 125آل عسخان مغ آية :   (4)
 .(287/ 2شخح التدييل البغ مالظ )  (5)
 (306/ 4) السرػن  يشطخ الجر  (6)
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 -عػد عمى بجء : 

مسا سبق أرى أن ىاتيغ القخاءتيغ قج انحرختا في آية السائجة، بخالف 
في جدم السزار ، وذلظ ألن رسع السرحف  آية البقخة، مع تػافق اآليتيغ

في آية البقخة لع يختمف مغ مرحف آلخخ، أما في السائجة فقج رسست 
برػرتيغ مختمفتيغ بيغ السراحف، لحا لع تخخج القخاءتان عغ القخاءات 
ُف أي ا  ع   الدبعة الستػاتخة، كحلظ لع نجج مغ العمساء مغ يياجع أو ُيز 

 مشيسا.
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اىِ ﴿قساءة أبي عوسو القساءة الثاًيت: 
َ
ْاحِس

َ
س
َ
يِ ل

ْ
ي
َ
ر
َ
 ه
 
 ﴾ِإى

، وكانت ساحة نقاش واسع (1)ىحه اآلية جاءت فييا قخاءات متشػعة
 بيغ الشحاة والسعخبيغ وعمساء القخاءات.

، قخاءتان يعشى بيسا مػضػ  ىحا البحثوقج جاء في قخاءاتيا الستشػعة 
ا إشكال مغ ناحية فيي والثانيةفييا إشكال مغ ناحية اإلعخاب،  إحجاىسا

 الخسع العثساني.

( بتذجيج الشػن و)ىحان( باأللف : وىي تتفق أما األولى فقخاءة )إن 
ورسع السرحف، ولكشيا تسثل إشكاال  نحػيا ؛ حيث جاءت )ىحان( باأللف 

 وقياسيا أن تكػن بالياء، فيي في مػضع نرب.

 -دسو ولع ي –وقج تحجث الشحاة عشيا فشقل الفخاء أن بعس العمساء 
قال بأنو لحغ، محتجا بسا ورد عغ عائذة رضي هللا عشيا، بػقػ  لحغ مغ 

                                                           

نافع وابغ عامخ وأبػ بكخ وحسدة والكدائي وأبػ جعفخ ويعقػب وخمف قخأىا   (1)
 .وتخفيف الشػن وافقيع الذشبػذي والحدغ ،باأللف (ىحان)و (إن  )بتذجيج 

تذجيج و باأللف  (ىحان)و (إنْ )بتخفيف  ابغ محيرغ والدىخي وقخأ ابغ كثيخ و       
 .الشػن 

 .وافقو ابغ محيرغ ،(ىحان)وقخأ حفز كحلظ إال أنو خفف نػن       
 .بالياء مع تخفيف الشػن  (ىحيغ)بتذجيج الشػن و (إن  )وقخأ أبػ عسخو       
 .إن ذان لداحخان : وقخأت فخقة      
معاني  (419الدبعة في القخاءات )ص:  (454)البغ زنجمة القخاءات  حجةيشطخ       

البحخ  (160/ 2الشذخ في القخاءات العذخ ) (149/ 2القخاءات لألزىخي )
 .(384)إتحاف فزالء البذخ  (349/ 7السحيط )
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إن في السرحف لحشا وستقيسو الكتاب، وبسا ورد عغ عثسان قػلو: "
 .(1)"العخب

والفخاء ىشا يمسح في قػلو )بعهس العمسهاء( إلهى عيدهى بهغ عسهخ وأبهي 
ىهحيغ( وىهػ مها عسخو بغ العالء القارئان البرهخيان المهحان قهخآ باليهاء فهي )

 فاحتجاج أبي عسخو في مخالفتو السرحف فيصخح بو الدجاج بعُج فقال: "
ههُتق يُسو العههخبُ  م صهها  س  مههط  الكاتههب، وأن فههي الكتههاب غ   ىههحا أنههُو ُرو ي  أنههو مههغ غ 

هههْغ عائذهههة  هههان  و ع  هههان  بهههغ  عف  هههْغ ُعْثس  هههش ت يا، يهههخوى ذلهههظ ع   رحسيسههها  -بأْلد 
 .(2)"–َّللا  

ع مغ كالم األوفُ  ذكخ أنيا ال تكاد  خفر أنو يشكخ ىحه القخاءة؛ فقجي 
، وإن كان بعس المغػييغ احتج ليا بأنيا جاءت عمى لغة بمحارث بغ تعخف

خ ان  ﴿كعب، حيث يمدمػن السثشى األلف، يقػل األخفر: " اح   ﴾إ ْن ى ح ان  ل د 
يدعسػن أن  إال أنيع، وىحا ال يكاد يعخف ﴾إن  ىحان  ﴿وقج شجدىا قػم فقالػا 

 ،بمحارث بغ كعب يجعمػن الياء في أشباه ىحا ألفا فيقػلػن: رأيت أخػاك
أنو عمى ىحه المغة فدعسػا  ،وذىبت إالهُ ، وأوضعتو عاله ،ورأيت الخجالن

                                                           

لع تخد ىحه اآلثار في كتب الحجيث ولكغ وردت في التفاسيخ وكتب عمػم القخآن،   (1)
( 120ادىا بالزعف فجاءت في السراحف البغ أبي داوود )وحكع عمى إسش

)تفديخ  لباب التأويل في معاني التشديل (211/ 3التفديخ الػسيط لمػاحجي )
 (190/ 3( روح السعاني )447/ 1الخازن( )

كحلظ جاء ذكخ عيدى بغ عسخ في كالم  (362/ 3معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (2)
 (320الشكت في القخآن الكخيع )تابو أبي الحدغ القيخواني في ك
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مغ بمحارث يقػل:  وزعع أبػ زيج أنو سسع أعخابيا  فريحا   ،بالتثقيل تقخأ
ْبُت ي جاهُ  خ  م يو   ،ووضعتو عاله ،ض  ْيو و ع   . "(1)يخيج: يج 

ة عغفيسا نقمو  –وندب الدجاج ىحه المغة   –أبي الخصاب  أُبػ ُعب ْيج 
 -:وأنذج مغ لغتيع قػل الذاعخكش ان ة، ى لإ

 (2). ََطاغّا ئٓابَاٙ ايشٗجاعُ يَصَُُٖا:فأَطِسَمَ إطِسامَ ايشٗجاعِ ٚيٛ زَأ٣َ. .
بُتويؤالء يقػلػن: ف خ   .(3)بيغ أُذناه، ومغ يذتخي مشي الُخف ان   ض 

خثعع، وزبيخا، وقبائل مغ إلى  -بجانب ما سبق  -وندبو بعزيع 
 .(4)اليسغ

وقج أيج ىحا التخخيج جسع مغ الشحاة مشيع السخادي وأبػ حيان فقال 
 .(5)السخادي: "ىػ أحدغ ما خخجت عميو القخاءة"

التي خخ ج العمساء  وتخخيج ىحه القخاءة عمى كػنيا لغة ىػ أحج الػجػه
 عمييا القخاءة.

                                                           

 (121/ 1معانى القخآن لألخفر )  (1)
، والذجا  ىشا: الحية الحكخ، والسداغ : 34البيت مغ الصػيل لمستمسذ ديػانو :   (2)

، يخاجع الذعخ والذعخاء ) / 2( شخح السفرل )178السجخل ، صسع : عس 
 (453/ 7( خدانة األدب )63/ 1( شخح التدييل )355

 ،( وما بعجىا245/ 1( والتحييل والتكسيل )362/ 3يشطخ معاني القخآن وإعخابو )  (3)
 (318/ 1) تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج

 (211/ 3التفديخ الػسيط لمػاحجي )( ويخاجع 145/  1يشطخ ىسع اليػامع )  (4)
/ 1)( ويشطخ قػل أبي حيان في التحييل والتكسيل 330/ 1تػضيح السقاصج )  (5)

 (.350/ 7( والبحخ السحيط )248
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إنو عمى فقالػا:  (1)وىػ مشدػب لقجماء الشحػييغ والػجو الثاني :
الجسمة مغ  (إن  )إنو ىحان لداحخان، وخبخ  :ححف ضسيخ الذأن والتقجيخ

 .داخمة عمى خبخ السبتجأ (لداحخان)والالم في  ،ىحان لداحخان :قػلو

ليسا ساحخان  :وقال الدجاج: الالم لع تجخل عمى الخبخ بل التقجيخ
عمى السبتجأ السححوف، واستحدغ ىحا القػل شيخو أبػ العباس فجخمت 

 السبخد والقاضي إسساعيل بغ إسحاق بغ حساد بغ زيج. 

ضسيخ القرة وليذ مححوفا، وكان يشاسب  (ىا)وقيل:  والػجو الثالث:
فكانت بجن و)ذان( عمى ىحا مبتجأ ، عمى ىحا أن تكػن مترمة في الخط 

مخالفتو خط  عف ذلظ مغ جيةوض ،ذان لداحخانا كتابتيا إني
 .(2)السرحف

وقج استجل ابغ ىذام بيحا التخخيج عمى إحجى الجيات التي يعتخض 
ْيء فييا عمى السعخب يحسل بيا عمى السعخب وىي الجية الثامشة التي  ش 

ف ي فعقب عمى ذلظ  كثخ ضعفا  أ، وجعمو ابغ ىذام ي ْجف عوُ  م ا اْلسػضع ذ ل ظ و 
" وأشار إلى أن االعتخاض قػي مغ جية قبمو ال ح ي غم أصعب و ى ح ابقػلو: "

ا (إ ن) إن ُيس ا ﴾لداحخان ى ح ان   إ ن﴿رسع السرحف، فقال: "  إ ن :أ ي و اْسسي 
ة م ة (إ ن) رسع ي ْجف عوُ  و ى ح ا،  ُمْبت جأ (ذان)و اْلق ر  م ة (ى ح ان  )و ُمْشف ر   .(3)"ُمت ر 

                                                           

 (362/ 3ندبو ليع الدجاج في معاني القخآن وإعخابو )  (1)
 (349/ 7)يشطخ البحخ السحيط   (2)
 (777: ص) األعاريب كتب عغ المبيب مغشي  (3)
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 -:  الخابعوالػجو 

ساحخان، والالم يسا والسعشى: نعع ىحان ل (نعع)ى ىشا بسعش (إن  أن )
مديجة لمتأكيج، وكان محميا أن تكػن في االسع إال أنيع أخخوىا إلى الخبخ 

. وإذا كانػا قج أخخوا الم التأكيج (نعع)كانت بسعشى  ، وإن(إن)لػجػد لفع 
 -مغ االسع إلى الخبخ نحػ قػلو:

 (1)١عظِ ايسقبتسض٢ َٔ ايًخِ ب .:.أّ احلًٝظ يعجٛش شٗسب٘ 

وىحا القػل ندبو الدجاج لشفدو وأنو عخضو عمى السبخد فاستحدشو 
ْيش ا  -وَّللا  أعمع  -والحي عشجي يقػل الدجاج: "  -وكشت عخضتو عمى عال س 

وعمى إسساعيل بغ إسحاق بغ حساد بغ زيج القاضي فقباله  دمحم بغ يديج
( ) أن سسعاه في ىحا، وىػ وذكخا أن و أجػد ما ، (نعع  )قج وقعت مػقع أن 

ا، وأن السعشى خ ان   :وأن الالم وقعت م ْػق ع ي   .(2)"ىحان ل يسا ساح 

                                                           

إلى عشتخة بغ مشدػب  مغ الخجدوالبيت  (357/ 2شخح السفرل البغ يعير )  (1)
، إلى رؤبة بغ العجاج، واألول أكثخ وأشيخ  دبعخوس مػلى بشي ثقيف، ونُ 

الحميذ: ترغيخ حمذ، وىػ كداء رقيق يػضع تحت البخذعة. وأم الحميذ: 
ا ليا باألتان. شيخبو:  كشية األتان في األصل. وأشمقيا الخاجد عمى امخأة تذبيي 

)حمذ( )شيخب( جسيخة المغة وتاج الصاعشة في الدغ. القامػس السحيط 
( 489/ 1( شخح الكافية الذافية )59ويشطخ ضخائخ الذعخ) .العخوس )شيخب(

 (.855( خدانة األدب شاىج رقع )304مغشي المبيب )
 .(363/ 3معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (2)
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، حيغ الخاد   وندب السخادي ىحا القػل إلى السبخد واستذيج عميو بقػل 
ناقة حسمتشي إليظ، فقال: إن وراكبيا، أي: نعع ولعغ  قال القائل: لعغ هللا

 .(1)راكبيا

وأبػ حيان والديػشي لو ولألخفر في حيغ ندبو ابغ يعير  
 .(2)الرغيخ

ر  ص أ ابغ جشي ىحا القػل بأنو جسع بيغ الححف والتػكيج، فقج قج  وقج خ 
مبتجأ مححوفا ، وجعل الالم لمتػكيج، وىػ جسع بيغ متشاقزيغ، يقػل ابغ 

السححوفة التي قجرىا مخفػعة باالبتجاء لع تححف إال بعج  (ىسا)أن " جشي:
سعخفة بسػضعيا، وكحلظ كل مححوف ال يححف إال مع العمع بو، العمع بيا وال

ولػال ذلظ لكان في ححفو مع الجيل بسكانو ضخب مغ تكميف عمع الغيب 
لمسخاشب، وإذا كان معخوف ا؛ فقج استغشى بسعخفتو عغ تأكيجه بالالم؛ أال 

 .(3)"تخى أنو يقبح أن تأتي بالسؤكج وتتخك السؤكج فال تأتي بو

كان ض ندبو الذاشبي إلى الفارسي، حيث يقػل: "و وىحا االعتخا
 . (4)"الفارسي قج رد عميو بأن الححف والتأكيج يتشافيان

                                                           

( والقػل مشدػب لعبج هللا بغ الدبيخ يشطخ تاريخ دمذق 398يشطخ الجشى الجاني ) (1)
 (.3/383( سيخ أعالم الشبالء ط الخسالة )28/260)
/ 1( ىسع اليػامع )350/ 7( البحخ السحيط )2/358يشطخ شخح السفرل )  (2)

510. ) 
 .(58/ 2سخ صشاعة اإلعخاب )  (3)
 .(158/ 3السقاصج الذافية )   (4)
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ال يستشع تأكيج السححوف، ": لمدجاج بأنو ابغ خخوفويعقب بانترار 
 .(1)"ألن ححفو لمعمع بو، وتأكيجه لخفع السجاز في الحجيث عشو

إلى ابغ كيدان وذكخه  ذكخ الشحاة تػجييا آخخ ندب:  الخامذالػجو 
ألنو مغ أسساء  ؛وأضيخىا أن يقال: إن )ىحا( مبشي ابغ الحاجب فقال: "

اإلشارة، فجاء في الخفع والشرب والجخ عمى حال واحجة، وىي لغة 
واضحة، ومسا يقػييا أن اختالف الريغ في المغة األخخى ليدت إعخابا  في 

لعمة في بشاء ىحا التحقيق لػجػد عمة البشاء مغ غيخ معارض، ألن ا
 .(2)"وىؤالء كػنيا اسع إشارة، وىحا كحلظ

ىحا القػل بأن ححف ىحا الزسيخ ال يجيء إال في  واعتخض عمى
 الذعخ وبأن دخػل الالم في الخبخ شاذ.

، وىػ:  الحديغ بغ الصخاوة يأب ندبو أبػ حيان إلى : الدادسالػجو 
) وال غيخه، وعمى ذلظ فال تعسل ال في ضسيخ "، أنو عمى إلغاء عسل )إن 

﴾ عمى قخاءة مغ قخأ باأللف، وأن قػليع: إنو زيج  خ ان  اح  جاء ﴿إ ْن ى ح ان  ل د 
. (إنسا)قائع، ليدت الياء ضسيخ أمخ وشأن، بل ىػ كاف عغ العسل بسشدلة 

". ومشع جػاز األمخ والذأن  . (3)"وكحلظ في "ربو رجال 

لزسائخ الػاقعة بعج أي ا - ألن ىحه أسساء؛ "فاسجواعتخض عميو بأنو 
 .(4)"فكيف تكف؟ بل ىي معسػلة لو، فتحتاج إلى خبخ  -)إن( 

                                                           

 (158/ 3السقاصج الذافية )   (1)
 (157/ 1أمالي ابغ الحاجب )  (2)
 كالم ابغ الصخاوة مغ كتبو.ولع أتسكغ مغ تػثيق  (282/ 2التحييل والتكسيل )  (3)
 الدابق والرحفة.  (4)
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التي دار حػليا إشكال فيي قخاءة أبي عسخو مغ  أما القخاءة الثانية
الدبعة والحدغ مغ األربعة عذخ، وندبت كحلظ إلى عيدى بغ عسخ وإلى 

( بالياء، عثسان وعائذة ، وقج خالفػا فييا رسع السرحف حيث قخأوا )ىحيغ
 حتى تتػافق مع فريح كالم العخب.

وقج استشجوا عمى ما ورد عغ عائذة وعثسان رضي هللا عشيسا بأن في 
 .(1)القخآن لحغ مغ فعل الُكت اب، وأن العخب ستقيسو بمدانيع

في حيغ نجج العمساء قج نقمػا عغ أبي عبيج أنو وجج في مرحف 
وقال اء، فقج قال أبػ حيان: "عثسان ما قج يحتسل قخاءة األلف وقخاءة الي

ليذ فييا ألف، وىكحا  (ىحن)رأيتيا في اإلمام مرحف عثسان  أبػ عبيج:
رأيت رفع االثشيغ في ذلظ السرحف بجسقاط األلف، وإذا كتبػا الشرب 

 .(2)"والخفس كتبػه بالياء وال يدقصػنيا

 ولعل ىحا قج ُيخخ ج قخاءة الياء مغ مخالفة الخسع العثساني، فالكمسة
تحتسل أن تشصق باأللف أو بالياء، وإن كان الححف يشدحب في الغالب 
ج ححف األلف في  عمى مػضع الخفع ال عمى مػضع الشرب، فقج ُعي 

فقج نقل عمساء السراحف أن  –ال شظ في كػنيا ألف  –مػاضع كثيخة 
في األلف تححف في كمسات كثيخة في القخآن ، فقال أبػ عسخو الجاني: "

 " خصيكع " بحخف واحج والتي في األعخاف " خصيئتكع " بحخفيغسػرة البقخة 

                                                           

سبقت اإلشارة إلى أن كتب الحجيث لع تخو ىحيغ األثخيغ ولكغ روتيسا كتب عمػم   (1)
 .(362/ 3معاني القخآن وإعخابو )القخآن والتفاسيخ ونقمو الدجاج في 

كان قج ( ولع أجج نرا لمقاسع بغ سالم )أبػ عبيج( وإن 350/ 7البحخ السحيط   (2)
 ( وأنيا مغ لحغ الكاتب.287أشار إلييا في كتابو فزائل القخآن )
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" وميكيلفي جسيع السراحف بحخفيغ "قال أبػ عسخو وكحلظ التي في نػح 
حر " وفي الخعج "وسيعمع الكفخ" وفي شو "إن وفي يػسف " بغيخ ألف

 .(1)ىحن"

يزعفو أن  -أي احتسال )ىحن( لأللف والياء  –ولكغ ىحا الدعع 
معيػد في األلف وليذ في الياء، بل أكثخ مغ ذلظ ذكخ الجاني أنو الححف 

وكحلظ رأيت التثشية السخفػعة كثيخا  ما يححف ألف التثشية حال الخفع فقال: "
 .2"كميا فيو بغيخ ألف

وقج نقل العمساء عغ أبي عسخو البرخي أنو يدتحيي أن يقخأ بسا 
قخأ أبػ عسخو  الحاجب: "فقال ابغ  –كأنو يعجه لحشا  -يخالف كالم العخب 

. وىي قخاءة واضحة. وكحلظ روي عشو أنو قال: إني ﴾ان  خ  اح  د  ل   غ  يْ ح  ى   ن  ﴿إ  
 .(3)تػاتخه"، ولعمو لع يثبت عشجه ﴾ان  خ  اح  د  ل   ن  اح  ى   ن  ﴿إ  أن أقخأ:  ألستحيي

وضاىخ كالم الفخاء أنو يجفع ىحه القخاءة فقج أبى أن ُيخالف القارئ 
 .(4)"ولدت أشتيي عمى أن أخالف الكتاب: "رسع السرحف، فقال

فأم ا قخاءة  عيدى وكحلظ لع يجدىا الدجاج لسخالفتيا السرحف فقال: "
ألنيا خالف السرحف، وكل ما  ؛خو بغ العالء فال أجيدىاسبغ عسخ وأبي ع

ت و، ألن اتباعو سشة الف  ْد مخ   .(5)"وججتو إلى مػافقة السرحف أقخب لع أج 

                                                           

 (24السقشع في رسع مراحف األمرار )  (1)
 (24السقشع في رسع مراحف األمرار )  (2)

 .(156/ 1أمالي ابغ الحاجب )  (3)
 (183/ 2)معاني القخآن   (4)
 (364/ 3معاني القخآن وإعخابو )  (5)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

556 

تػاتخة جخأة غيخ مقبػلة؛ لحلظ رأيشا بعس العمساء يشترخ وردُّ القخاءة الس
وكع جاء في الخسع أشياء ليحه القخاءة، فيحا الدسيغ الحمبي يقػل: "

خارجة عغ القياس، وقج نرػا ىع أنو ال يجػز القخاءة بيا فميكغ ىحا 
 .(1)"مشيا، أعشي مسا خخج عغ القياس

 

 

 

                                                           

 (64/ 8الجر السرػن )  (1)
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 الثالثت: قساءة )جني( بٌىى واحدة قساءةال
َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمِننَي﴾قػلو تعالى:  َنا َلُو َوََنَّي ْ  (1)﴿فَاْسَتَجب ْ

فجنو كان  بخواية شعبة،بشػنيغ إال عاصع  (نشجي)قخأىا القخ اء جسيعا 
 . (2)قج كتبت في السرحف بشػن واحجةيقخؤىا بشػن واحجة، و 

 -تػجيو القخاءة ومػقف العمساء مشيا:

سع السرحف ىشا يكف بجانب عاصع في قخاءتو، فقج كتبت )نجي( ر 
بشػن واحجة، ومع ذلظ ىاجع كثيخ مغ العمساء عاصسا ، حتى وصل األمخ 

 ببعزيع إلى تمحيشو وتخصئتو.

فالفخاء ال يدتديغ ىحه القخاءة؛ ألن صاحبيا احتسل المحغ؛ فقج خالف 
يخ الفاعل وخال باسع ما تعارف عميو كالم العخب مغ أن الفعل إذا بشي لغ

ي( بشػن واحجة  -فيسا أعمع -وقج قخأ عاصع فجنو يخفعو، يقػل الفخاء: " )ُنج  
ا جية إال ت ْمظ   ألن ما ل ْع  ؛ونرب )السؤمشيغ( كأنو احتسل المحغ وال نعمع ل ي 

 .(3)"يدع فاعمو إذا خال باسع رفعو

يا أن وإن كان الفخاء يتخفف قميال  في نقجه بالتساسو وجيا  لرحت
الفعل )ُنج ي( رفع ضسيخ السرجر نائبا  عغ الفاعل، فالتقجيخ: ُنج ي  الشجاُء 

                                                           

 . 88األنبياء :  (1)
/ 3معاني القخآن وإعخابو لمدجاج ) (430)البغ مجاىج الدبعة في القخاءات يشطخ  (2)

/ 7البحخ السحيط )وفي  (170/ 2معاني القخاءات لألزىخي )ومشدػبة في  (403
 (250)ص:  البغ خالػيو الحجة في القخاءات الدبعلو والبغ عامخ،  (462

 .(210/ 2مفخاء )معاني القخآن ل  (3)
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إال أن يكػن أضسخ السرجر  السؤمشيغ، يقػل الفخاء مػاصال  حجيثو: "...
ونرب )السؤمشيغ( فيكػن كقػلظ: ُضخب  ،فشػى ب و  الخفع (ُنج ي)ف ي 

ا، ُثع  ُتكشى ع غ الزخب فتقػل: ُضخ ب   ي  الشجاُء  الزخُب زيج  ا. وكحلظ ُنج   زيج 
  .(1)"السؤمشيغ

فالفخاء مع تزعيفو القخاءة يمتسذ ليا وجيا في العخبية، وقج وافقو أبػ 
قال أبػ مشرػر: وأما قخاءة عاصع مشرػر األزىخي الحي تعمل بعمتو فقال: "

ال   وابغ عامخ بشػن واحجة فال يعخف ليا وجية؛ ألن ما لع يدع فاعمو إذا خ 
 .(2)"رفعو باسسو

وقج اشتجت ليجة الخفس كثيخا  عشج غيخ الفخاء، فيا ىػ الدجاج مع 
إقخاره بسػافقة عاصع لمخسع إال أنو يحكع بتمحيشو، بل يدعع إجسا  الشحػييغ 
بأنو ال يػجج وجو مغ العخبية يسكغ حسل ىحه القخاءة عميو ويحكع بخصأ 

واحجة، كتبت، ألن لحي في السرحف بشػن تخخيج الفخاء الدابق فيقػل: "ا
الجيع، فأما ما روي عغ عاصع بشػن واحجة فمحغ  الشػن الثانية تخفى مع

 يدسى فاعمو ال يكػن بغيخ فاعل. ال وجو لو، ألن ما ال

وىحا خصأ بججسا  الشحػييغ  وقج قال بعزيع: نجي الشجاء السؤمشيغ.
 :إذا قمتألنظ ،  زيجا   الزخبُ  ب  خ  ، تخيج ُض  زيجا   ب  خ  ُض  :كميع، ال يجػز

فقج عمع أنو الحي ضخبو ضخب، فال فائجة في إضساره وإقامتو  ،زيجٌ  ب  خ  ُض 
 .(3)"مع الفاعل

                                                           

 الدابق والرفحة.  (1)
 (170/ 2معاني القخاءات لألزىخي )  (2)
 (403/ 3معاني القخآن وإعخابو لمدجاج )  (3)
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وال أعمع معشى لقػلو )وىحا خصأ بججسا  الشحػييغ كميع( إال أنو يقرج 
كل نحاة البرخة، وكأنو ُيع خ  ض بالفخاء الحي سبق أن أجاز ىحا الػجو، وإن 

 كان عمى ضعف.

زح كثيخا  في كالم الدمخذخي، الحي وصف إجازة ىحا وىحا التعخيس ات
ي ونشجي. ونجى. الػجو بالتسحُّل ومغ أجازه بالستعدف البارد فقال: " ُنْشج 

نجى  :وقال ل  ع  والشػن ال تجغع في الجيع، ومغ تسحل لرحتو فجعمو فُ 
 (السؤمشيغ)السؤمشيغ، فأرسل الياء وأسشجه إلى مرجره ونرب  الشجاءُ 

 .(1)"دف بارد التعدففستع -بالشجاء

وىحه القخاءة لع تعجم كحلظ مغ يشترخ ليا، بل مغ يفزميا، فقج نقل 
العمساء عغ أبي عبيج القاسع بغ سالم أنو كان يفزميا لسػافقتيا رسع 

﴾ كتبت في السرحف، يقػل ابغ قتيبة: " ش يغ  ي اْلُسْؤم  حل ظ  ُنْشج  ك  قػلو: ﴿و 
بشػنيغ إال عاصع بغ  (نشجي)سيعا السراحف بشػن واحجة، وقخأىا القخ اء ج

أبي الش جػد فجنو كان يقخؤىا بشػن واحجة، ويخالف القخ اء جسيعا، ويخسل 
واعتل  بعس الشحػييغ لعاصع فقالػا: .. ( .ل  ع  الياء فييا عمى مثال )فُ 

ي الشجاء السؤمشيغ، كسا تقػل: ضخب الزخب  أضسخ السرجر، كأنو قال: نج 
خب، فتق وكان أبػ عبيج يختار في ىحا ، زيجا ب  خ  ػل: ُض زيجا، ثع تزسخ الز 

 .(2)"الحخف محىب عاصع كخاىية أن يخالف الكتاب

ويحتج كحلظ ابغ خالػيو لعاصع فيجعل لو وجيا مغ الشحػ فالفعل 
ماض بشي لغيخ الفاعل والسرجر  -بزع السيع وتذجيج الجيع  -)نجي( 

                                                           

 (132/ 3كذاف عغ حقائق غػامس التشديل )ال  (1)
 (40تأويل مذكل القخآن )  (2)
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نثخا  وشعخا   ناب عشو، وقج استجل ابغ خالػيو عمى ىحا بكالم العخب
، يخيجون: كان الكحب. فمسا دل  ( مغ كحب كان شخا لوفاستذيج بقػليع: )

ر  السرجر نائبا، ، وححفعمى مرجره جاز )كحب( الفعل   فكأنوكحلظ ىشا ُقج  
مغ الذعخ ىػ قال: وكحلظ نج ي الش جاء السؤمشيغ. وأنذج شاىجا  عاصع

 - :قػل جخيخ
 (1)بريو اجلسٚ ايهالبا بٓٚيٛ ٚيدت قفري٠ جسٚ نًب ... يطُ

فيشا أناب الذاعخ ضسيخ السرجر وأبقى السفعػل بو )الكالبا( عمى 
 .(2)نربو

وقج جاءت شػاىج كثيخة ناب فييا غيخ السفعػل مع وجػده مشيا قػل 
 -الذاعخ:

 (3)اسَِٝطٔتَطَُِ سَايشٖ تُِٝقُٔٚ ٘ٔبٔ .:. ٜسّارٔا َْدَٔ ايعٔٞ َٔئ حَِٝتٔأُ
                                                           

 ج الدبا ،والجخو: مثمث الجيع: ول ،قفيخة: اسع أم الفخزدقالبيت مغ الػافخ: و   (1)
)بحلظ( هوالذاىج في ىحا البيت: نيابة غيخ السفعػل بو مع وجػده ف والكالب مشيا

فقج حسمو  . (الكالب) السفعػل جار ومجخور وناب عغ فاعل )سب( مع وجػد
بعزيع عمى الذحوذ مغ إقامة السرجر مقام الفاعل مع وجػد السفعػل بو، وىػ 

كالب" مشرػب ا به"ولجت"، ونرب "جخو "الكالب"، وقج تأولو بعُزيع بأن جعل "ال
كمب" عمى الشجاء. وحيشئح يخمػ الفعل مغ مفعػل بو، فحدغ إقامة السرجر مقام 

 يخُة الكالب، يا جخو  كمٍب، ل ُدب الدب بحلظ.فالفاعل، ويكػن التقجيخ: فمػ ولجت ق
شخح  (314/ 4شخح السفرل البغ يعير )( 2/518أمالي ابغ الذجخي )انطخ: 

 (367: 1)الخدانة  (244/ 6) التحييل والتكسيل (128/ 2البغ مالظ )التدييل 
رر المػامع:   (362: 1والج 

 (250)ص:  البغ خالػيو الحجة في القخاءات الدبعيشطخ   (2)
( التحييل 128 /2يشطخ شخح التدييل ) ليديج بغ القعقا مغ الخجد البيت   (3)

 (1629/ 2( تسييج القػاعج )244 /4والتكسيل )
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 وقػل اآلخخ:
  ُ٘بٖزَ بُِٝٓٔاملُ ِٞضٔسِا َُُْٜٖإَِٚ

 (1)ُ٘بًَِقَ ٍسنِرٔبٔ ّاٖٝٓٔعََِ اَّا دَََ
 -وقػل اآلخخ:

 (2)إال ضٝدا ... ٚال شجا ذا ايػٞ إال ذٚ اهلد٣ بايعًٝا٤ٔ َٔعِمل ُٜٚ

ففي كل ما سبق مغ شػاىج جاء غيخ السفعػل مع وجػده نائبا عغ 
 صع.الفاعل، مسا يؤنذ بحرػل ذلظ في قخاءة عا

وال يقال: إن ىحا األمخ محرػر بالذعخ، فقج ورد ذلظ في الدعة، فمع 
يكغ عاصع مشفخدا  في إقامة غيخ السفعػل مقام الفاعل بعج ححفو وفي 
وجػد السفعػل، فقج جاءت بعس القخاءات الستػاتخة بيحه الطاىخة فيحا أبػ 

ُشػا ي ْغف ُخواجعفخ يقخأ قػلو تعالى:  يغ  آم  يغ  ال  ي ْخُجػن  أ ي ام  َّللا    ﴿ ُقْل ل م ح  ل م ح 

                                                           

مغ الخجد السذصػر مجيػل القائل والذاىج فيو أن الجار والسجخور )بحكخ( جاء   (1)
مخفػعا  السع السفعػل )معشيا( ونائبا عغ فاعمو مع وجػد السفعػل )قمبو( الحي 

( 128 /2( أوضح السدالظ )610 /2بقي مشرػبا ، يشطخ شخح الكافية الذافية )
( تسييج 244 /4ييل والتكسيل )( التح971 /2شخح الذػاىج الكبخى لمعيشي )

 (1629/ 2القػاعج )
 /4والذاىج كسا سبق، يشطخ التحييل والتكسيل )الخجد لخؤبة بغ العجاج مغ   (2)

 (1629/ 2( تسييج القػاعج )244
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﴾ ُبػن  اُنػا ي ْكد  فقج قخأ الفعل )لُيْجد ى( بالبشاء لمسفعػل  1ل ي ْجد ي  ق ْػم ا ب س ا ك 
 ولع يقع السفعػل )قػما( مقام الفاعل.

مع وجػد السفعػل ذىب إليو كثيخ مغ  وقيام غيخ السفعػل مقام الفاعل
 األخفر وأجازابغ مالظ، حيث يقػل األخيخ: "الشحاة كاألخفر والكػفيػن و 

والكػفيػن نيابة غيخ السفعػل بو مع وجػده، وبقػليع أقػل، إذ ال مانع مغ 
ذلظ مع أنو وارد عغ العخب، ومشو قخاءة أبي جعفخ: )لُيجد ى قػم ا بسا كانػا 
يكدبػن( فأقام الجار والسجخور مقام الفاعل وتخك قػما مشرػبا وىػ 

 .(2)مفعػل بو

بل وججنا الدمخذخي الحي ىاجع قخاءة عاصع ووسع مغ التسذ ليا 
نججه عشج الحجيث عغ قخاءة أبي جعفخ لع تطيخ مشو  –تخخيجا  بالستعدف 

ىحه الحجة، فقج أشار إلى القخاءة وأشعخ كالمو بعجم رفزيا؛ فمع يمحشيا أو 
يخدىا، بل اكتفى بأن خخ جيا بتخخيج الفخاء الدابق أي نيابة ضسيخ 

﴾، أى: هللا عد وقخئ: ﴿ليجدي قػما  السرجر مع وجػد السفعػل فقال: "
 الجداءُ  ى جد  قػما، عمى معشى: وليُ  ى د  جْ وجل. و﴿ليجدي قػم﴾ و﴿ليُ 

 .(3)"قػما  

                                                           

. والقخاءة مشدػبة لو ولعاصع كحلظ وشيبة في البحخ السحيط 14الجاثية:   (1)
( 403ألبي بكخ الشيدابػري ) عذخالسبدػط في القخاءات الويشطخ (، 9/417)

 (.3/224واليادي شخح شيبة الشذخ )
 (128/ 2شخح التدييل البغ مالظ )  (2)
 (289/ 4الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل )  (3)
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وقخاءة عاصع فييا اختالف عغ قخاءة أبي جعفخ، حيث ألغى السفعػل 
مع عجم وجػد نائب محكػر أما في قخاءة أبي جعفخ فقج أناب الجار 

 والسجخور السحكػر )بسا كانػا (.

لحا وججنا محققي الشحاة يمتسدػن وجيا  آخخ لقخاءة عاصع، فيع ال 
يدمسػن بأن الفعل مبشي لغيخ الفاعل بل ىػ مزار  بشي لمفاعل وأن 

وأنو لػ كان مبشيا  لمسفعػل ولكشيا أخفيت لسجاورة الجيع، الشػن لع تححف، 
مفتػحة، فمسا لع تفتح الياء دل عمى لمدم أن يكػن ماضيا ، وكانت الياء 

 كػنو مزارعا  مبشيا  لمسعمػم.

ويعتخض عمى ىحا القػل بأن امتشا  ضيػر الفتحة قج يكػن لػجػد 
 الياء التي تقجر عمييا الحخكات أحيانا .

ووجو آخخ خخجػىا عميو ىػ أن الفعل مبشي لغيخ الفاعل والشائب 
و، بل ىػ مفعػل لفعل آخخ ضسيخ السرجر، لكغ السشرػب السػجػد ليذ ل

 –خاصة ضسيخ السرجر –مقجر؛ حتى ال يقعػا تحت إعسال غيخ السفعػل 
مع وجػد السفعػل، أما مع كػن ىحا السفعػل في جسمة آخخى فال يبقى 
شيء محكػر يسكغ أن يشػب عغ الفاعل، فشاب عشو ضسيخ السرجر، 

ي الشجاُء ، نشجي السؤمشيغ  .(1)فالتقجيخ: ُنج  

                                                           

/ 4شخح السفرل البغ يعير )( 1/161) المباب في عمل البشاء واإلعخابيخاجع   (1)
تػضيح  (244/ 6يل والتكسيل )التحي( 132البغ الخباز ) تػجيو المسع (314

 (1631/ 4تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج )( و 1647/ 3السقاصج )
 (.2/762)الترخيح بسزسػن التػضيح 
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 -بجء: عػد عمى 

تحاممػا  -مشيع الدجاج والدمخذخي  –مسا سبق نفيع أن بعس العمساء 
عمى عاصع وقخاءتو الستػاتخة، بجعػى مخالفتيا لكالم العخب وإلجسا  
الشحاة، وىػ األمخ الحي لع يثبت فقج أجازىا كثيخ مغ العمساء، بل وججنا أبا 

 عبيج يفزميا عمى قخاءة الجسيػر؛ لتػافقيا ورسع السرحف.

والعجب مغ الدجاج أنشا رأيشاه كثيخا  في كالمو يشترخ لخسع السرحف، 
وكان كثيخا ما يخدد )وال ترح ىحه القخاءة لسخالفتيا الكتاب(، بل رأيشاه 

وىػ يتحجث عغ قخاءة:  –صخاحة يجفع قخاءة سبعية لسخالفتيا الخسع فقال 
العالء فال  خو بغسفأم ا قخاءة  عيدى بغ عسخ وأبي ع)إن ىحيغ لداحخان( "

ألنيا خالف السرحف، وكل ما وججتو إلى مػافقة السرحف أقخب  ؛أجيدىا
ت و، ألن اتباعو سشة الف  ْد مخ  ، (2)ونحػ ىحا جاء كثيخا  في كالمو .(1)"لع أج 

فكان ججيخا  بو ىشا أن يشترخ لعاصع الحي وافق رسع السرحف فقخأ بشػن 
 واحجة.

ن أن القخاءة بالخواية، ومع كحلظ رأيشاه وغيخه في غيخ مػضع يحكخو
 ذلظ يخدون قخاءة عاصع الستػاتخة.

ولعل ىحا الرشيع يذعخنا بأن مفيػم )مػافقة رسع السرحف( لع يكغ 
 السقياس األوحج في قبػل القخاءة.

                                                           

 (364/ 3معاني القخآن وإعخابو )  (1)
/ 1كحلظ جاء قػلو في ) (94/ 1) وإعخابو القخآن يشطخ عمى سبيل السثال معاني  (2)

 "السرحف –ة إال أني أكخىو لسخالفتو وىػ جيج في العخبي(: "236
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كسا يذيخ كحلظ إلى أن التػاتخ لع يكغ لع يكغ حاسسا  في بعس 
 القخاءات .

القبػل والخفس في الطاىخة  كسا نجج الدمخذخي كحلظ يتخدد كالمو بيغ
غ عاصسا  لسخالفتو مذيػر كالم الشحاة وال يمحغ أبا  الػاحجة، فشخاه ىشا ُيم ح  
جعفخ مع أنو خالف ىػ اآلخخ مذيػر كالم الشحاة، بل نجج الدمخذخي 

وكان اتبا  خط السرحف سشة ال يرخح بػجػب اتبا  السرحف فيقػل: "
 .(1)"تخالف

ط كانت قخاءة عاصع أفرح مغ قخاءة فجذا كان الخسع ىػ الزاب
 الجسيػر؛ لتػافقيا مع الخسع.

وإذا كان الزابط ىػ التػاتخ فال تشقز قخاءة عاصع تػاتخا  عغ قخاءة 
 غيخه مغ الجسيػر، وكانت أقػى سشجا  مغ قخاءة أبي جعفخ التي أجازوىا.

وإذا كان الزابط ىػ الرػاب المغػي فجن ما ذكخه العمساء سمفا مغ 
تؤيج نيابة غيخ السفعػل مع وجػده ال يخخج قخاءة عاصع عغ ىحا  شػاىج

 الرػاب.
كل مغ أ ب ى ىحه القخاءة  -وبغيخ حق  -مغ ىشا أقػل: لقج أبعج وتجخأ 

أو قال بتمحيشيا كالفخاء والدجاج والدمخذخي وأبي مشرػر األزىخي، 
 فالقخاءة صحيحة ومتػاتخة ومػافقة رسع السرحف.

إلى تخجيح أبي عبيج ليا عمى قخاءة الجسيػر، كل  ولكغ أيزا  ال أميل
 ما ىشالظ أنيا فرحية مقبػلة ال تقل درجة عغ قخاءة الجسيػر.

                                                           

قػلو:  (2/466)كحلظ جاء في  (27/ 1الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل )( 1)
 ".والقخاءة ىي األولى، لسػافقتيا السرحف"



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

566 

 ﴾أال يا اسجدوا هلل﴿قساءة  القساءة السابعت:
﴿أ ال  ي ْدُجُجوا ّلِل    جاءت قخاءة مخالفة لخسع السرحف في قػلو تعالى: 

ْبء  ف ي ي ُيْخخ ُج اْلخ  س   ال ح   ﴾ْسُجُجوا ّلِل    ا ا ي  أ ال   ﴿فقج ُقخ ئ  (1)او ات  و اأْل ْرض﴾الد 
بتخفيف الالم مغ )أال( وزيادة ألف بعج الياء وتحػيل الفعل إلى صيغة 

 األمخ، وىي بحلظ تخالف رسع السرحف بديادة ألفيغ بيغ الياء والديغ.

وىحه القخاءة مغ القخاءات الدبع، فقج قخأ بيا الكدائي مغ الدبعة، 
وقخأ بيا أيزا أبػ جعفخ ويعقػب بصخيق رويذ، وىسا مغ القخاء العذخة، 

 .(2)وكحلظ ندبت البغ عباس وغيخ واحج مغ القخاء

 -تػجيو القخاءة ومػقف العمساء مشيا:
 لع تخالف وجيا  مغ وجػه العخبية،فشخى أنيا  أما تػجيو ىحه القخاءة

ى غيخ االسع( فقج وقج كانت محل حجيث الشحاة في )دخػل حخف الشجاء عم
تشاولػىا في دخػل حخف الشجاء في الطاىخ عمى غيخ االسع، مختمفيغ 
حػلو، ىل سيبقى عمى معشى الشجاء ويقجر مشادى مححوف؟ أم سيفقج )يا( 

 معشى الشجاء ويحسل معشى آخخ؟.

                                                           

  .25الشسل :   (1)
التيديخ في القخاءات  (383/ 5تشطخ القخاءة في الحجة لمقخاء الدبعة لمفارسي )  (2)

( 277الػجيد في شخح قخاءات القخأة الثسانية )ص:  (492) البغ الجدري العذخ 
وغيخ مشدػبة في الحجة القخاءات الدبع البغ  (526)البغ زنجمة حجة القخاءات 

( وكحلظ إعخاب 311( مفاتيح األغاني في القخاءات والسعاني )270خالػيو )
 (141/ 3القخآن ألبي جعفخ الشحاس )
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فحكخ جسيػر الشحاة له)يا( معشييغ في ىحه اآلية مخجحيغ أحجىسا عمى 
 -لع يذخ إليو جل الشحاة ، وبيانيا ما يمي:اآلخخ، وىشاك وجو ثالث 

: أنيا لمتشبيو وليدت لمشجاء لجخػليا عمى غيخ االسع الػجو األول
فتشبيو. أال تخاىا  (يا)وأما السشادى، وىحا ما أشار إليو سيبػيو في قػلو: "

 -في الشجاء وفي األمخ كأنظ تشبو السأمػر. قال الذاعخ، وىػ الذساخ:
 (1)"ٚقَبٌَِ ََٓاٜا قد حَضَسَِٕ ٚآجاٍِ .:.بٌَ غاز٠ٔ ضَِٓجاٍ أال ٜا اضِكٔٝاْٞ ق

أبػ حيان ىحا القػل، بل يديج  أبػ حيانو  (2)أبػ سعيج الديخافيويؤيج 
فال يخضى بغيخ ىحا الػجو، حيث إن دعػى الشجاء ضعيفة عشجه ؛ ألن فييا 
ححف لمسشادى، وىػ غيخ جائد عشجه، وكحلظ فيو إجحاف بححف جسمة 

؛ ألن الفعل قج ححف سمفا مع الفاعل، وال يػجج حخف يشػب عغ الشجاء 
والحي أذىب إليو جسمة في العخبية غيخ حخوف الجػاب، يقػل أبػ حيان: "

فيو لمشجاء وححف  (يا)أن مثل ىحا التخكيب الػارد عغ العخب ليدت 
ألنو قج ححف الفعل العامل  ؛ألن السشادى عشجي ال يجػز ححفو ؛السشادى

، وانححف فاعمو لححفو. ولػ ححفشا السشادى، لكان في ذلظ ححف في الشجاء
. وإذا كبيخا   جسمة الشجاء، وححف متعمقو وىػ السشادى، فكان ذلظ إخالال  

عمى العامل فيو جسمة الشجاء.  أبقيشا السشادى ولع نححفو، كان ذلظ دليال  
                                                           

وسشجال: مػضع بشاحية  بيت مغ الصػيل وال (224/ 4الكتاب لديبػيو )  (1)
وىػ في شخح كتاب سيبػيو  ذربيجانأاذربيجان، أو اسع رجل كان أصيب ب

( السقاصج الشحػية في شخح شػاىج 232/ 4( السخرز )100/ 5لمديخافي )
السعجع السفرل في  (796/ 2شخح شػاىج السغشي )( 1474/ 3شخوح األلفية )
 (381/ 6شػاىج العخبية )

 (.100/ 5شطخ شخح كتاب سيبػيو لمديخافي )ي  (2)
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فيجػز ححف  ،وليذ حخف الشجاء حخف جػاب، كشعع، وال، وبمى، وأجل
 لجاللة ما سبق مغ الدؤال عمى الجسل السححوفة. ؛سل بعجىغالج

التي لمتشبيو، وجاز  (أال)فيا عشجي في تمظ التخاكيب حخف تشبيو أكج بو 
 .(1)..."ذلظ الختالف الحخفيغ، ولقرج السبالغة في التػكيج

: أنيا لمشجاء، وقج رجحو ابغ مالظ مذتخشا  لحلظ  والػجو الثاني
عشى أنيا إذا وقعت قبل حخف التسشي )ليت( مثال وقػعيا قبل األمخ، بس

فميدت لمشجاء، مدتشجا في ذلظ عمى كثخة السدسػ  في مجيء األمخ بعج 
السشادى به)يا( حيث سسع ذكخ السشادى كثيخا  قبل األمخ، وقج ساق ىػ 

 يي ىي ني: ﴿والشحاة السؤيجون لحلظ شػاىج كثيخة مشيا قػلو تعالى:
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿وقوله تعالى:  (2)﴾حئ جئ

وقوله  (4)﴾مم خم حم جم يل ىل ملوقوله تعالى: ﴿ (3)﴾مئ

 مل خلوقوله تعالى: ﴿ (5)﴾حب جب هئ مئ خئ حئ جئتعالى: ﴿
 .(6)﴾يل ىل

                                                           

 .(230/ 8البحخ السحيط )  (1)
 . 19األعخاف :   (2) 

 . 40البقخة :   (3)
 . 31األعخاف :   (4)
 . 42ىػد :   (5)
 . 12مخيع :   (6)
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ففي ىحه اآليات وغيخىا جاء فعل األمخ بعج السشادى السحكػر، فيقاس 
عمييا ما لع يحكخ فيو السشادى، ومغ شػاىج الذعخ ما ذكخه سيبػيو سمفا  

 -:ومشيا كحلظ قػل الذاعخ
 (1)ٚال شاٍ ًَُِّٓٗا جبسعا٥و ايكَطِسُ .:.أال ٜا اضًُٞ ٜا دازَ َٞٓ ع٢ً ايب٢ًٔ 

 .(2)وأجاز الػجييغ كثيخ مغ الشحاة مشيع ابغ ىذام

: فقج نقمو ابغ مالظ عغ بعس الشحاة ولع يدسو،  وأما الػجو الثالث
الفعل وىػ : أن أصل القخاءة )أ ال  ل ي ْدُجُجوا( ، ثع ححف الم األمخ، وبقي 

 مجدوما .

وىحا القػل ندبو القخشبي لمجخجاني، وقج استشج فيو إلى رسع 
السرحف في تخخيجو؛ حيث إن دعػى تقجيخ الم األمخ يجعل القخاءة 
متػافقة ورسع السرحف، خاصة وأن ححف الم األمخ قج أقخه فخيق مغ 

يغ  في )يغفخوا( مغ قػلو تعالى:  (3)الشحاة وىع الكػفيػن  آم ُشػا  ﴿ُقْل ل م ح 
                                                           

 (389/ 3شخح التدييل البغ مالظ )  (1)
 ( .488يشطخ مغشي المبيب )  (2)
يغ  ﴿وقػلو: : "(77/ 2)و معاني القخآن لأجازه الفخاء حيث يقػل في   (3) باد ي  ال ح  ُقْل ل ع 

الة   ُشػا ُيق يُسػا الر  وهللا  -ومعشاهُ  [ ُجد م ْت )ُيق يُسػا( بتأويل الجداء.31إبخاىيع: ] ﴾آم 
فُجد م  ب شي ة ، معشى أمخ كقػلظ: قل لعبج هللا يحىب عشا، تخيج: اذىب عشا  -أعمع

م ى م ْحس الجػاب لمجدم، وتأويمو األ دُمو ع  ان  ج  م ى الحكاية. ولػ ك  مخ، ولع يجدم ع 
از  أن ت ُقػل : قمت لظ  تحىْب يا ى ح ا  وإ ن سا جدم  كسا ُجد م  قػلو: دعو ، الحكاية ل ج 

: ذ روى ا ف ْمت ْأُكل. ومثمو  -وهللا أعمع -والتأويل{ 73}األعخاف:  ﴾ف ح ُروىا ت ْأُكلْ ﴿ي ش ْع، 
يغ  ﴿ يغ  ال ي ْخُجػن  ُقْل ل م ح  ُشػا ي ْغف ُخوا ل م ح  وقل لعبادي يقػلػا التي ىي ﴿ومثمو :  ﴾آم 

 {". 33}اإلسراء :  ﴾أحدغ

== 
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يغ  ال  ي ْخُجػن  أ ي ام  هللا   وقال فالتقجيخ )ليغفخوا( فقال: " (1)﴾ي ْغف ُخوا ل م ح 
أال : الجخجاني: ىػ كالم معتخض مغ اليجىج أو سميسان أو مغ هللا. أي 

يغ  ال  ي ْخُجػن  أ ي ام  هللا   ليدججوا، كقػلو تعالى: ُشػا ي ْغف ُخوا ل م ح  يغ  آم   ﴾﴿ُقْل ل م ح 
ليذ  :ليغفخوا. وتشتطع عمى ىحا كتابة السرحف، أي :أي ،قيل: إنو أمخ

 .(2)"ىا ىشا نجاء

                                                                                                                                    

== 

ورفزو البرخيػن حيث ضعفو األخفر في الشثخ واستقبحو في الذعخ فقال في         
وقػلو }قل لمحيغ آمشػا يغفخوا لمحيغ ال يخجػن أيام : "(82/ 1)لو معانى القخآن 

فأجخاه عمى المفع حتى صار جػابا  ﴾وقل لعبادي يقػلػا التي ىي أحدغ﴿{ و هللا
وىحا  (قل لعبادي فميقػلػا)و (فميغفخوا)نسا ىػ عمى إن ىحا أمخ. وقج زعع قػم لأل

ال يزسخ كمو يعشي الفاء والالم. ولػ جاز ىحا لجاز قػل الخجل: يقع زيج، وىػ 
مغ }قال الذاعخ:  ،ج جاءت مزسخةن الالم قأوقج زعسػا  ... ليقع زيج: يخيج 
 {الػافخ

 إذا َا خفت َٔ ش٤ٞ تباال .:.حمُد تفد ْفطو نٌ ْفظ 

 وىحا قبيح. ،يخيج: "لتفج"
وال فقال: " (60/ 4شخح التدييل )وقج ندبو ابغ مالظ لمكدائي وعارضو في        

يجػز في غيخ الذعخ ححف الم األمخ، خالفا لمكدائي، قال ثعمب: قال الكدائي 
في قػلو تعالى: )قل لمحيغ آمشػا يغفخوا( ىػ: ليغفخوا، فأسقط الالم، وتخك يغفخوا 

قمت: والػجو أن يكػن مجدوما بجػاب األمخ عمى معشى: إن تقل ليع:  مجدوما.
 ."اغفخوا يغفخوا

 . 14الجاثية :   (1)
ولع يتدغ  لي التأكج مغ ىحه الشدبة في مؤلفات  (187/ 13تفديخ القخشبي )  (2)

 لجخجاني.ا
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فالجخجاني يقجر الم األمخ مححوفة مغ )يدججوا( وقاس ذلظ عمى 
ححفيا مع الفعل السزار  الػاقع جػانا لمصمب واستذيج بالفعل )يغفخوا( 

ج السجيدون بذػاىج الػاقع جػابا لألمخ )قل( في اآلية الدابقة ، واستذي
أخخى كثيخة سبق ذكخىا، ومع خالف الشحاة حػل إجازة ححف الم األمخ في 
جػاب الصمب إال أن الجخجاني قج حسل عميو السزار  وإن لع يقع في جػاب 

 الصمب، فيػ قياس مع الفارق.

وضعفو كحلظ ابغ مالظ محتجا  بأمخ آخخ يتعمق بػقف القارئ، فجن 
ائي إذا اضصخ أن يكف عمى حخف الشجاء وقف عمى العمساء ذكخوا أن الكد

 .(1)األلف، ثع بجأ بالفعل )اسججوا( مسا يؤكج أنو أمخ بعج )ياء( الشجاء

فقج كان مػقف العمساء مغ ىحه القخاءة  وأما مػقف العمساء مغ القخاءة:
متشػعا  ما بيغ مزعف ليا ؛ لسخالفتيا الخسع، وكحلظ لزعف السعشى، وما 

 لكػنيا قخاءة متػاتخة. بيغ محتج ليا؛

فأبػ جعفخ الشحاس يفزل قخاءة الجسيػر عمى قخاءة الكدائي؛ 
 لزعف قخاءتو مغ ناحية السعشى واإلعخاب، ومغ ناحية المفع  كحلظ.

أما السعشى واإلعخاب فالنقصاعو عسا قبمو، فيػ كالم معتخض بخالف 
( فه)أْن( السرجرية والفعل  السزار  السشفي القخاءة األولى فجن قػلو )أال 

به)ال( في تأويل مرجر وقع بجال  مشرػبا  مغ )أعساليع( أو بجال  مجخوا  مغ 
 )الدبيل(.

                                                           

 (25/ 3شخح التدييل البغ مالظ )يشطخ   (1)
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وكحلظ مغ ناحية المفع، فجن في قخاءة الكدائي ححفا  لحخفيغ وىسا 
 ألف )يا( وألف األمخ )اسججوا( وىحا غيخ معيػد في كالميع.

كسا ... ىؤالء اسججوا،  أال يا :والقخاءة الثانية بسعشىيقػل الشحاس: "
  -قال:

 (1)ٚايصٓاحلني ع٢ً مسعإ َٔ جاز .:.ٜا يع١ٓ اهلل ٚاألقٛاّ نًِّٗ 

وىحا مػجػد في كالم العخب إال  أنو غيخ ... والسعشى: يا ىؤالء لعشة هللا
. ألن الكالم يكػن معتخضا   ؛معتاد أن يقال: يا قجم زيج، والقخاءة بو بعيجة

كالم بيا مت دقا، وأيزا الدػاد عمى غيخ ىحه والقخاءة األولى يكػن ال
وإنسا يخترخ مثل ىحا بححف ألف واحجة  ،القخاءة ألنو قج ححف مشيا ألفان

ى اْبغ  م ْخي ع  ﴿ :نحػ يد    .(2)"﴾يا ع 

وقج التسذ أبػ حيان مخخجا  ليحه القخاءة ليخخجيا عغ مخالفة رسع 
حكخ أن ألف )يا( ف –وىػ  ما ضعفو أبػ جعفخ الشحاس سمفا   -السرحف، 

وألف الفعل لسا سكشتا، ولع يطيخا في الشصق، تبعو عجم ضيػرىسا في 
وأما قخاءة ابغ عباس ومغ وافقو، فخخجت عمى أن تكػن الخط، يقػل : "

                                                           

( 45/ 2البيت مغ البديط مجيػل القائل ، يشطخ شخح أبيات سيبػيو لمديخافي )  (1)
السعجع ( 11/197( خدانة األدب )2/796) 601رقع  شخح شػاىج السغشي

شخح الذػاىج الذعخية في أمات الكتب ( 3/400) السفرل في شػاىج العخبية
 (.1/472) يةالشحػ 

 ُّٱ( نريا: 110) ]السائجة:واآلية مغ  (142، 141/ 3إعخاب القخآن لمشحاس )  (2)

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 .َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
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فعل  (اسججوا)حخف نجاء، والسشادى مححوف، و (يا)حخف استفتاح، و (أال)
، إذ رسع (ججوااس)التي لمشجاء، وألف الػصل في  (يا)أمخ، وسقصت ألف 

 .1"بغيخ ألفيغ لسا سقصا لفطا سقصا خصا (يدججوا)السرحف 

ويبجو أن أبا حيان اضصخ لسثل ىحا التخخيج حتى ُيخخ ج القخاءة 
الدبعية الستػاتخة عغ مخالفة الخسع؛ حيث اصصمح العمساء عمى تعخيف 

ولع  القخاءة الستػاتخة بأنيا مترمة الدشج والسػافقة لػجو مغ وجػه العخبية،
 تخالف الخسع العثساني.

 –أبا حيان في مػضع آخخ رفس ىحه الصخيقة نفديا  أقػل ىحا ألن
لس ا لجأ إلييا  –أعشي ادعاء ححف حخف في الخط الختفائو في الشصق 

( في قػلو تعالى  ى الدمخذخي وىػ يخخ ج )أال يتقػن  بُّظ  ُمػس  ى ر  ﴿و إ ْذ ن اد 
ْػم  الط ال س يغ   ﴾ ☻ أ ن  اْئت  اْلق  حيث يقػل  .(2)ق ْػم  ف ْخع ْػن  أ ال  ي ت ُقػن 

بالياء وكدخ الشػن وجو آخخ، وىػ أن يكػن  ﴾أ ال ي ت ُقػن  ﴿وفي الدمخذخي: "
"﴾ال  ي ْدُجُجواأ  ﴿السعشى: أال يا ناس اتقػن، كقػلو أ

(3)
. 

أال ﴿وقال الدمخذخي: في فقج عمق أبػ حيان بأنو تخخيج بعيج، فقال: "
. انتيى. يعشي: وححف ..أن يكػن السعشى: أال يا ناس اتقػن  ... ﴾يتقػن 
 .(4)"خصا ونصقا اللتقاء الداكشيغ، وىحا تخخيج بعيج (يا)ألف 

                                                           

 (229/ 8) السحيط البحخ  (1)
 11،  10الذعخاء اآليتان :   (2)
 (302/ 3الكذاف )  (3)
 (143/ 8البحخ السحيط )  (4)
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 -تعقيب : 

متػاتخة ومترمة الدشج وُقخئ بيا في  –ال شظ  –وبعج ، فجن القخاءة 
الدبعة، وال يدع أحج إال أن يمتسذ ليا تخخيجا ؛ لتتػافق ورسع السرحف، 

كان التخخيج ضعيفا ، مغ ىشا نجج أبا حيان يمجأ إلى دعػى ححف  وإن
 حخف ال يعيج ححفو.

كحلظ نجج مغ يمجأ إلى أن األصل )أال ليدججوا( ثع ححف الم األمخ 
 كسا وججنا فيسا ندب لمجخجاني. –وبقي الفعل السزار  مجدوما  

مغ ىشا نخى أن القخاءة صحيحة إال أنيا مغ ناحية الخسع ضعيفة، 
مغ ناحية اإلعخاب صحيحة عمى وجو مغ وجػه العخبية، وإن كانت القخاءة و 

 أقػى مشيا وأصح قياسا . –قخاءة الجسيػر  –األخخى 
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 بإثباث الىاو  ﴾وأكىى﴿قساءة : ت هسااخل القساءة
يغ  ... ﴿ في قػلو تعالى: ال ح  ق  و أ ُكْغ م غ  الر  ج   (1)﴾ف أ ص 

بححف الػاو وسكػن الشػن،  ولىاأل جاءت قخاءتان في كمسة )وأكغ( 
بجثبات الػاو وفتح الشػن، وقج قخأ بيا  والثانيةوقج قخأ بيا جسيػر القخاء 

، (2)ذخمغ غيخ العوغيخىسا  والحدغ واألعسر الدبعأبػ عسخو مغ 
 .(3)فالقخاءتان متػاتختان

مػافقة لخسع السرحف ومخالفة لمسذيػر  وجاءت القخاءة األولى
مخالفة لخسع  القخاءة الثانيةعخب، في حيغ جاءت الطاىخ مغ كالم ال

السرحف بػجػد واو في )وأكػن( ومتػافقة مع السذيػر الطاىخ مغ كالم 
 العخب.

                                                           

 مت خت حت جت هب ﴿غ سػرة السشافقػن، تساميا: ( م10جدء مغ آية )  (1)
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 .﴾ جض مص خص حص

الحدغ وابغ جبيخ وأبػ رجاء فقخاءة الجدم قخأ بيا أغمب القخاء، والشرب قخأ بيا   (2)
وابغ أبي إسحاق ومالظ بغ ديشار واألعسر وابغ محيرغ وعبج هللا بغ الحدغ 

 (347، 346لحجة في القخاءات الدبع )ا وابغ مدعػد يشطخ العشبخي وأبػ عسخو
البحخ السحيط و  (315/ 5السحخر الػجيد )( و 172/ 3) معاني القخاءات لألزىخي و 
 شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ( 344/ 10والجر السرػن ) (185/ 10)

 (.588/ 2لمشػيخي )
 عسيخعبيج بغ إلى  (544/ 4الكذاف )جاءت قخاءة شاذة ندبيا الدمخذخي في   (3)

/ 10البحخ السحيط )، ويشطخ عجة مشو بالرالح، عمى: وأنا أكػنُ  (وأكػنُ بخفع )
185). 
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شحاة ومعخبي وكانت ىحه اآلية مجال حجيث واسع عشج العمساء مغ ال
 .القخآن

خ ج الشحاة القخاءة األولى: )وأكغ( وىي قخاءة الجسيػر  حيث خ 
السرحف، والسخالفة لمسذيػر الطاىخ مغ كالم العخب،  والسػافقة لخسع

( والحي  السجدوم عمى أن الفعل )أكْغ( ق  ج  عصف عمى السشرػب )فأص 
 وجو جائد في العخبية.باب العصف عمى السحل وىػ فخخجػىا عمى 

خ ببيت مغ  فديبػيو يدأل عشيا أستاذه الخميل فيجيدىا األستاذ، وُيش ط  
ج  وسألت الخميل عغ قػلو عد وجل: ﴿يو: "شعخ العخب، يقػل سيبػ   ق  فأص 

 -فقال: ىحا كقػل زىيخ: ﴾يغ  ح  ال  غ الر  م   غْ كُ وأ  
 (1)اَٝا٥ٔجَ إذا نإَ ش٦ّٝا ٍلٚال ضابٔ :.بَدا يَٞ أْٓٞ يطتُ َُدِزِىَ َا َض٢ .

فجن سا جخوا ىحا، ألن  األول قج يجخمو الباء، فجاءوا بالثاني وكأن يع قج 
األول الباء، فكحلظ ىحا لسا كان الفعل الحي قبمو قج يكػن جدما  أثبتػا في 

وال فاء فيو تكمسػا بالثاني، وكأنيع قج جدمػا قبمو، فعمى ىحا تػىسػا 
 .(2)"ىحا

 ) فديبػيو ىشا يجيد أن يعصف )أكغ( السجدوم عمى محل )فأصجق 
كأن فمػال الفاء لجدم الفعل عمى تػىع وجػد الذخط فتػىسا ، فسحمو الجدم 

 التقجيخ: إن أخختشي أصجْق.
                                                           

(، 1/306( وندب في الكتاب أيزا لرخمة األنراري )140مغ الصػيل ديػانو )  (1)
( شخح شػاىج 105/ 9ويشدب كحلظ البغ رواحة يشطخ خدانة األدب لمبغجادي )

 مذيػر في كتب الشحػ. ( وىحا البيت282/ 1السغشي لمديػشي )
 (100/ 3الكتاب لديبػيو )  (2)
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كأنو فوإن كان لع يذخ إلى تػىع الذخط  -والسبخد يؤكج ىحا السعشى 
تقػلحيث قال: " -جعمو محققا   ثع   :و حق  هللا  ثع  وحقظ أل  ْفع م غ  ولػ قمت :و 

قظ تحسمو عمى ال  -: سػضع كان جائدا كسا قالح 
 (1)اٜدَاحلَدٔ فًََطِٓا باجلٔباٍِ َٚيَا........... .:. 

ال ح  م   غْ كُ وأ   ق  ج  ﴿ف أ ص   :ا قخئ وعمى ىح ن و حسمو عمى أل  ﴾يغ  غ الر 
 .(2)الفاء مػضع

قج اتفقػا عمى أن الجدم في )أكغ( بالعصف عمى محل  الشحاة إذا كانو 
فيحا أبػ عمي الفارسي  ،)فأصجق( فقج اختمفػا حػل تعميل ىحا التخخيج

﴾ يقخأ بجثبقػلو تعايحتج لسغ جدم فيقػل: " يغ  ال ح  ات لى: ﴿و أ ُكْغ م غ  الر 
د بو )أبػ  ،الػاو والشرب، وبححفيا والجدم واإلجسا  عمى الجدم إال ما تفخ 

 خو( مغ الشرب.عس

ه عمى مػضع الفاء وما اترل بيا قبل  فالحجة لسغ جدم: أنو رد 
ق وأكغ :دخػليا عمى الفعل، ألن األصل كان كسا قال  ،لػال أخختشي أترج 

 -لذاعخ:ا

                                                           

حْ عجد بيت مغ الػافخ صجره:   (1) ، وىػ مشدػب لعقيبة  معاوي  إنشا بذٌخ فأ ْسج 
( أمالي 112/ 4( السقتزب )67/ 1األسجي، يشطخ العيغ مادة )بذخ( والكتاب )

مػ (، وىػ مذيػر ال يكاد يخ313/ 2( شخح التدييل )160/ 1ابغ الحاجب )
 مشو كتاب مغ كتب الشحػ.

 (338/ 2)السقتزب   (2)
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 (1)ٜٓاَِْٛ جِزِدِتَضِٚأَ ِِهُخِائصَ. أُ:ٝٓتهِ يعًّٞ .ًٔٞ بًَُْٛٔبِأَفَ

قبل دخػل )لعل( « كعأصالحْ »عصفا عمى مػضع  (جْ ستجر  )أفجدم و
 .(2)"عميو، ومعشاه: فأبمػني بمي تكع أصالحكع

فالسبخد والفارسي يقجران شخشا  لُيعصف عمى محل جػابو، في حيغ نجج 
لدابق يذيخ إلى أن الذخط متػىع وليذ بستحقق، وىحا ما كالم سيبػيو ا

وقخأ فقال: " -ووافقو عميو أبػ حيان والدسيغ الحمبي -وضحو ابغ عصية 
﴾ بالجدم عصفا عمى السػضع، ألن التقجيخ: غْ كُ أ  جسيػر الدبعة والشاس: ﴿و  

، ىحا محىب أبي عمي، فأما ما حكاه سيبػيو عغ ، وأكغْ إن تؤخخني أصجقْ 

                                                           

( 183البيت مغ الػافخ ألبي داود األيادي، ديػانو ط األولى )دار العرساء( )  (1)
، والش ػى مغ الكمع السؤن ثة، ألن معشاىا الش ية التى يشػييا السفارق ونػيا : نػاي، 

/ 2الخرائز )ي وقج عمل ابغ جشي الجدم في )أصالْحكع( عمى وجييغ فقال ف
ا واضصخار ا: " (343 ا أن  ،فقج يسكغ أن يكػن أسكغ السزسػم تخفيف  ويسكغ أيز 

؛ ألنو مجدوم جػاب األمخ، كقػلظ: زرني فمغ (لعل)يكػن معصػف ا عمى مػضع 
اأضيعظ حقظ وأعص   ظ ألف  ا؛ أي: زرني أعخف حقظ وأعص   "ظ ألف 

/ 1أمالي ابغ الذجخي )يقػل في ويػضح ابغ الذجخي أصل )نػيا( وسبب القمب ف      
ياء لس ا أضافيا إلى ياء الستكم ع، وإنسا « الش ػى »قمب ألف « نػي ا»وقػلو: : "(429

ألن إضافة االسع إلى ياء الستكمع تػجب كدخ ما قبل  ؛فعل ذلظ بعس العخب
 الياء، ولس ا لع يرح  تحخيظ األلف جعمػا قمبيا إلى الياء عػضا مغ الكدخة التى

قال ىى »و « فسغ تبع ىجى  »ا ياء الستكمع، وعمى ىحا قخأ بعس القخاء: تقتزيي
 (86ويشطخ السدائل العدكخيات لمفارسي ) «عرى  

 (347، 346الحجة في القخاءات الدبع )  (2)
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عمى تػىع الذخط الحي يجل عميو  (أكغ)وىػ جدم  ،فيػ غيخ ىحا الخميل
 .(1)"التسشي، وال مػضع ىشا، ألن الذخط ليذ بطاىخ

ويؤكج ابغ عصية كالمو بأن العصف عمى السحل يكػن بػجػد شخط 
عمى الػضع حيث يطيخ الذخط كقػلو  صخيح فيقػل: "وإنسا يكػن العصف

ي  ل وُ تعالى: ﴿م ْغ ُيْزم ل  َّللا ُ ف ال  ، فسغ قخأ بالجدم عصف (2)ونحرىع﴾ ىاد 
ي  ل ُو﴾  .(3)"ألنو وقع ىشالظ فعل كان مجدوما ؛عمى مػضع ﴿ف ال ىاد 

ويشترخ الدسيغ الحمبي لتػجيو السبخد والفارسي ويفزمو عمى تػجيو 
سيبػيو، وعمتو في ذلظ كخاىة ذكخ لفع التػىع في تخخيج القخآن، فقال: 

بُّ ىحا ا" لمفع  مدتعسال  في القخآن، فال ُيقال: ُجدم عمى التػىُّع، ولكشي ال ُأح 
 .(4)"لُقْبحو لفطا  

ومع اختالف العمساء حػل سبب الجدم إال أنيع اتفقػا عمى قبػل ىحه 
وإن كانت مخالفة  –القخاءة، بل نجج كبار الشحاة يشترخ ليحه القخاءة 

الف ما ؛ ألنيا تتػافق ورسع السرحف، وال تخ-لمسذيػر مغ قػاعجىع 
صح مغ كالم العخب، وإن كان غيخه أقػى، فيحا أبػ الحدغ األخفر يقػل: 

﴾﴿و  " ق  ج  ألن  جػاب االستفيام اذا لع يكغ فيو ؛ أ ُكغ﴾ عمى مػضع ﴿ف أ ص 

                                                           

( والجر السرػن 184/ 10ويشطخ البحخ السحيط ) (315/ 5السحخر الػجيد )  (1)
(10 /344.) 

 (.186)األعخاف:    (2)
 .(316/ 5السحخر الػجيد )  (3)
 .(345/ 10الجر السرػن )  (4)
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﴾ عصفيا عمى ما بعج الفاءد  جُ  فاءٌ  ق  و أ ُكػن  ج   ،م. وقج قخأ بعزيع ﴿ف أ ص 
 .(1)"وذلظ خالف الكتاب

" يفيع وذلظ خالف الكتابمى القخاءة الثانية بقػلو "فتدييمو كالمو ع
 مشو أنو ال يفزميا.

وىحا السعشى اتزح أكثخ عشج الفخاء الحي صخح بأنو ال يدتحب مخالفة 
 ولدت (2)وقج كان أبػ عسخو يقخأ ﴿إ ن  ىحيغ  لداحخان﴾الكتاب فقال: "

 الكتاب. ولدت  في ﴾ فداد واوا  ن  ػْ كُ أ  و   ق  ج  ص  أ  وقخأ ﴿ف   ،أجتخئ عمى ذلظ
 

 .(3)"أستحب ذلظ

السشدػبة ألبي عسخو فسع مػافقتيا مذيػر كالم  وأما القخاءة الثانية
العخب، إال أن الجسيػر لع يقخأوا بيا؛ ألنيا تخالف الخسع بديادة الػاو في 
)وأكػن(، وقج سبق أن األخفر والفخاء لع يدتحدشا القخاءة بيا، وإن كانت 

ىسا كحلظ، ولعل ىحا يذيخ إلى أن العمساء إذا مقبػلة عشجىسا وعشج غيخ 
وججوا وجيا مقبػال  مغ العخبية لمقخاءة، وإن كان مخجػحا ، فجنيع يفزمػنو 

 لػ وافق رسع السرحف، وال يدتحدشػن غيخه إذا كان مخالفا لمخسع.

ويحتج ابغ قتيبة ألبي عسخو ومغ معو بأنو يفتخض أن الكاتب أسقط 
بالشرب،  ﴾ن  ػْ كُ أ  و   ق  ج  ص  أ  ﴿ف  سخو بغ العالء يقخأ: وكان أبػ عالػاو فقال: "

 .(4)"ويحىب إلى أن الكاتب أسقط الػاو، كسا تدقط حخوف السج والميغ
                                                           

 (69/ 1معانى القخآن لألخفر )  (1)
 تشاول البحث ىحه اآلية وفرل القػل فييا  (2)
 (293/ 2معاني القخآن لمفخاء )  (3)
 (41)ص: البغ قتيبة تأويل مذكل القخآن   (4)
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ولع أجج مغ العمساء مغ ىاجع ىحه القخاءة أو دفعيا، ولعل ذلظ راجع 
 -:إلى سببيغ

 فق السذيػر الفريح مغ كالم العخب.أنيا تػا : أوليسا

لسخالفة جاءت في ذكخ أو ححف حخف مغ حخوف أن ا : ثانييسا
كمسات كثيخة مغ القخآن نجج حخوف العمة تكتب وال تشصق أو  وىشاكالعمة، 

، فقج كسا في الرالة فجنيا تكتب)الرمػة( وغيخىا كثيخ تشصق وال تكتب
 .يغتفخ في حخوف العمة ماال يغتفخ في غيخىا

 -عػد عمى بجء : 

كثيخا  لسعارضة مغ خالف رسع  ون يثػر مغ ىشا نجج أن العمساء ال 
حف، فسع تفزيميع قخاءة الجسيػر نخاىع قج قبمػا قخاءة أبي عسخو السر

ذكخىا وححفيا  مألػفٍ  ؛ ألن السخالفة جاءت في حخوفٍ مع مخالفتيا لمخسع
 ف العمة.و ، وىي حخ في كتابة السرحف

ْندانُ  وي ْج ُ ﴿وليذ أدل عمى ذلظ مغ قػلو تعالى:  خ    اإلْ   .(1)﴾ب الذ 

ألنو مخفػ  وليذ  ؛فقج أجسع القخاء عمى قخاءة الفعل )يجُ ( بالػاو
بسجدوم، وىحا قياس الشحػ والعخبية، ولكشو جاء في رسع السرحف مغ 
غيخ واو، ولع يقجح أحج مغ العمساء في كتابة ىحا الفعل عمى صػرة 

 مخالفة لشصقو.

 

 
                                                           

 .11: اإلسخاء  (1)
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اء وهوصة بغري ي ﴾إيالفهن﴿إيالف( و﴿القساءة السادست: قساءة 
 واحدة

جاءت بعس القخاءات الستػاتخة التي خالفت رسع السرحف في قػلو 
فقج قخأىا  (1)﴾ خم حم جم يل ىل مل خل﴿تعالى: 

 بال ياء. (2)﴾قخير إلالف﴿ابغ عامخ 

فخوي عشو أنو كان  وخالف أبػ جعفخ السجني مغ العذخ في الثاني
ْع﴾  . (3)يقخأه: ﴿إْلف ي 

وقخأ أبػ ق شعبة  قال ابغ عصية: "لعاصع عغ شخي قخاءة ثالثةوجاءت 
 .(4)"يسدتيغ فييسا الثانية ساكشةببكخ عغ عاصع: 

الفارسي عمى ىحه القخاءة بالبعج لعجم تحقيق العخب  أبػ عمي وقج حكع
لميسدتيغ في مثل ذلظ، وُيش ط خ عمى ذلظ بأنو لػ جاز ذلظ لجاز )إإمان( 

 (إئالف)ليسدتيغ في أما ما كان يقخؤه عاصع مغ تحقيق ا": و)أأدم( فقال
فمع يكغ لو وجو، أال تخى أن ا لع نعمع أحجا حق ق اليسدة في نحػ ىحا، ولػ 

                                                           

 الياء والثانية بجونيا.وقج كتبت األولى ب 2، 1قخير :   (1)
/ 10( ويشطخ البحخ السحيط )623/ 3ندبيا لو الدسخقشجي في بحخ العمػم )  (2)

 (201/ 20( تفديخ القخشبي )548
( وزاد 548/ 10( والبحخ السحيط )619/ 24ندبيا لو الصبخي في تفديخه )  (3)

كخ ( في حيغ ذ201/ 20القخشبي ندبتيا إلى األعخج يشطخ تفديخ القخشبي )
وقخأ أبػ جعفخ: : "(801/ 4الكذاف ) الدمخذخي أنو خالف في األولى، فقال في

 ".إللف قخير
 (525/ 5السحخر الػجيد )يشطخ   (4)
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جاز ىحا لجاز في اإليسان، واإليسار: اإلئسان واإلئسار، إذا أردت مرجر 
 .(1)"آمغ وآمخ، ولجاز أأدم وأأدر

وقج أشار غيخ عالع إلى رجػ  عاصع عغ ىحه القخاءة فقال الفارسي: 
بيسدتيغ الثانية  ﴾إلئالف قخير إئالفيع﴿صع في رواية أبي بكخ: قخأ عا"

 .(2)"ساكشة، ثع رجع عشو، فقخأ مثل حسدة بيسدة بعجىا ياء

بل نجج الجسيػر وىع يقخأون بالياء في السػضعيغ يخالفػن رسع 
السرحف فقج ُكتبت بالياء في السػضع األول وبغيخىا في الثاني، ويعمل 

 .(3)الياء ححفت مغ الثاني لجاللة األول عميو الدسيغ الحمبي ذلظ بأن

فسخالفة الخسع لع تكغ مغ قخاءة دون قخاءة، بل كان لكل مشيا نريب 
مغ السخالفة، وقج جعل بعس العمساء ىحا السدمظ دليال عمى أن القخاء إنسا 

وم ْغ غخيب  ما " يقخءون بالخواية وإن خالفت الخسع يقػل الدسيغ الحمبي:
ْيغ الحخف ْيغ  أن  القخ اء  اختمفػا في سقػط  الياء  وثبػت يا في ات ف ق في ىح  

ص ا ، واتفقػا عمى إثبات  الياء  في  ، مع اتفاق  السراحف  عمى إثبات يا خ  األول 

                                                           

 (446/ 6الحجة لمقخاء الدبعة )  (1)
وأشار إلى ذلظ أيزا أبػ مشرػر األزىخي  (444/ 6الحجة لمقخاء الدبعة )  (2)

وروى األعذى عغ أبي بكخ : "(165/ 3) معاني القخاءاته فقال في 370ت
ْع﴾ بيسدتيغ، األولىإ ئْ عغ عاصع ﴿ كحا ُقخ ئ  عمى  مكدػر ة والثانية ساكشة. ال ف ي 

ع  عشوُ  ج  (: 548/ 10وكحا أبػ حيان فقال في البحخ السحيط ) ،"أبي بكخ، ثع ر 
 " .والرحيح رجػ  عاصع عغ اليسدة الثانية، وأنو قخأ كالجساعة"
 .(473/ 15)( ، ويخاجع روح السعاني 112/ 11لسرػن )يشطخ الجر ا  (3)
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لُّ دليٍل عمى أن   ص ا ، فيػ أ د  يا فيو خ  الثاني مع اتفاق  السراحف  عمى سقػش 
.الُقخ اء  ُمت ب عػن األث خ والخ  د  الخط    .(1) واية  ال مجخ 

والتي رجح العمساء أنو رجع  -وإذا استثشيشا قخاءة شعبة عغ عاصع 
ال نجج قخاءة تتعارض مع فريح كالم العخب؛ فقج ورد عغ العخب  -عشيا 

 (2)الريغتان )إيالف( بالياء و)إالف( مغ غيخ ياء، كسا ورد كحلظ )إلف(
 قال الذاعخ:

 (3).  هلِ إيِْف ٚيٝظ يهُِِ إالفُ:.  هُِِ قُسَِْٜششَعَُِتُِِ إٖٔ إخَِٛتَ

 الثالثي. (فل  أ  )بيغ مرجري الذاعخ جسع فقج 

                                                           

 . (112/ 11الجر السرػن )  (1)
 (801/ 4)ذكخ العمساء أن أبا جعفخ السجني قخأ بيا في األولى يشطخ الكذاف   (2)

( في حيغ نجج أبا حيان يشدب إليو وإلى 296/ 32ومفاتيح الغيب لمفخخ الخازي )
/ 10فقال في البحخ ) ﴾إلفيع﴿ي الثانية ابغ كثيخ وعكخمة أنيع قخأوا بيا ف

، وبحلظ قخأ (فعل)وعغ أبي جعفخ وابغ كثيخ: ﴿إلفيع﴾ عمى وزن  (: "548
 ".عكخمة

 أحج بيتيغ مغ الػافخ ثانييسا :     (3)
 . ٚقد جاعت بٓٛ أضد ٚخافٛا:أٚي٦و أَٚٓٛا جٛعا ٚخٛفا .

 ،ليع إلف :لسداور بغ ىشج بغ قيذ يخاشب بشى أسج. وقخير خبخ. وقػليع    
الف: مرجر ألفو، إذا أحبو واعتاده ولع يشفخ لف واإلاستئشاف لبيان كحبيع. واإل 

شخح ديػان الحساسة  (181/ 3شخح حساسة أبي تسام لمفارسي )، يشطخ مشو
 .(116/ 5( التحكخة الحسجونية لبياء الجيغ البغجادي )186/ 2لمتبخيدي )
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وذكخ الفارسي السرجريغ وجعميسا بجرجة واحجة في األصل فقال: 
اإللف واإلالف في األصل واحج، وىػ الجسع بيغ الذيئيغ، واإلالف: مرجر "

 .(1)"مغ السؤالفة

قج ذكخ أبػ مشرػر الثعالبي بيتيغ جاء كسا ورد )إيالف( كحلظ، ف
قج ع ع مصخود الخداعى بشى عبج مش اف ب حكخ فييسا ىحا المفع فقال: " و 

ال   ؛اإليالف س يعيع قج فعل ذ ل ظ ف ق   -:أل  ن ج 
 . ٖال حًًت بآٍ عبد ََٓاف:َٜا أََٜٗا ايسجٌ احملٍٛ زَحًِ٘ .
 (2)اإلٜالف. ٚايساحًني بسح١ً :اآلخرٜٔ ايِعَِٗد فٔٞ إٜالفِٗ .

وقج ذكخ الدجاج ىحه الػجػه الثالثة وأجازىا جسيعا ، وإن كان لع يػرد 
ْيٍر﴾قػلو عد  وجل : مغ القخاءات إال وجييغ فقال: " ف  ُقخ  يال  فيو ثالثة  ﴿إل  

ْلف   ْيٍر﴾، ووجو ثالث ﴿إل   ف  ُقخ  يال  ْيٍر﴾، و﴿إل   الف  ُقخ  ْير﴾ أوجو: ﴿إل   ُقخ 
 .(3)غ"يوقج قخئ بالػجييغ األول

                                                           

 .(181/ 3شخح حساسة أبي تسام لمفارسي )  (1)
والبيتان مغ الكامل، ويشطخ  (116ثسار القمػب في السزاف والسشدػب )ص:   (2)

( مشدػبا كحلظ البغ الدبعخي. اإلبانة في المغة 155/ 1الحساسة البرخية )
 (.4/176العخبية )

 .(365/ 5معاني القخآن وإعخابو لمدجاج ) (3)
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السخجػ  عشيا فػجو شحوذىا مغ ناحية الرػاب  أما قخاءة عاصع
المغػي أن العخب لع تحقق اليسدتيغ في كمسة واحجة، وكانت األولى متحخكة 

 .(1)والثانية ساكشة

فقج كخىػا اجتسا  اليسدتيغ في كمسة، سػاء أكانتا متحخكتيغ أم تحخكت 
م (  األولى وسكشت الثانية، لحا رأيشاىع يححفػن  الثانية في السزار  مغ )أ كخ 

 .(2)فقالػا )ُأكخ م(

وكان محىب سيبػيو وجسيػر الشحػييغ وجػب تخفيف التقاء اليسدتيغ 
أما إذا بجبجال الثانية يقػل الديخافي: " -خاصة إذا كانت الثانية ساكشة -

اجتسعت ىسدتان في كمسة فمع يحظ سيبػيو غيخ تخفيف إحجاىسا ولع يجد 
ولع  (آمخ)و (آدم)مسا يحتج لو في ذلظ أنو ال خالف في قػلو: و ، غيخ ذلظ

 .(3)"يقل )أأدم( وال )أأمخ( وإن كان أصل ذلظ بيسدتيغ

إذا اجتسعت اليسدتان في كمسة ويؤكج ىحا السعشى الخضي فيقػل: "
مغ  واحجة، فجن كانت اليسدة الثانية ساكشة وجب قمب اليسدة الثانية حخفا  

, وُأْأُتسغ؛ شمب ا ادم، ما قبميا كآ ةجشذ حخك يت, ُأوُتسغ، في: أ ْأدم، واْئت 
 .(4)"لمتخفيف

                                                           

ان بدبب مخالفة أحج لع يذخ العمساء إلى سب واضح لخجػ  عاصع فمع نتأكج ىل ك (1)
 وجػه العخبية ، أو كان عجم التػاتخ.

  (4/290( يشطخ في ذلظ شخح السفرل البغ يعير)2)
  (285/ 4شخح كتاب سيبػيو )( 3)
 (704/ 2شخح شافية ابغ الحاجب ) (4)
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ولكغ إذا كان ىحا األمخ فيو شبو إجسا  عشج الشحػييغ فجنو لع تتفق 
كمسة القخاء حػل تخفيف اليسدة الثانية إذا تحخكت؛ حيث وججنا كثيخا مشيع 

 .(1)يحققيا في كمسة )أئس ة(

 -عػد عمى بجء: 

أن ما جاء مغ قخاءات مػثػقة في ىحه اآلية ال يختمف  شججفوإجساال  
وفريح الكالم، وكحلظ نججه يؤكج حقيقة أن القخاءة بالخواية أوال ، سػاء 
تػافقت ورسع السرحف أم اختمفت، وأن مخالفة الخسع قج تكػن غيخ مؤثخة 
في قبػل القخاءة إذا وجج العمساء عمة مقبػلة ووجيا  صحيحا  لمسخالفة، 

بححف الياء في لفع  -ل القخاءات خالفت ضاىخيا ، وذلظ ألن الخسع فيشا ك
 يذيخ إلى احتسال قخاءتو بالػجييغ معا . -وذكخه في لفع آخخ

                                                           

وحققيا الباقػن  ،قخأ نافع وابغ كثيخ وأبػ عسخو بتدييل اليسدة الثانية السكدػرة (1)
وروى أيزا عغ نافع وابغ كثيخ وأبي  ة بيغ اليسدتيغ بخالف عشو.وقخأ ىذام بسج

السكخر في ما تػاتخ مغ القخاءات الدبع وتحخر ، يشطخ عسخو إبجاليا ياء خالرة
 (302 /1مشار اليجى في الػقف واالبتجا ) (148)ص: 
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 ًخائج البحث
وبعج ىحه الجػلة في القخاءات القخآنية األربعة عذخ التي خالفت رسع 

 -السرحف نخمز إلى بعس الشتائج أىسيا ما يأتي:
خاءة السخالفة لخسع السرحف مػافقة لمفريح في كالم : قج تأتي القأوال  

العخب كسا في قخاءة )اىجنا صخاشا  مدتقيسا ( وقخاءة )أو كمسا عػىجوا( 
 أجسعػن(وقخاءة )

أنو قج تكػن القخاءة األشيخ مخالفة لألكثخ استعساال  عشج العخب : ثانيا  
ال( عغ والقخاءة الذاذة مػافقة لألفرح في االستعسال، فقج كثخ )فيع

 )فيعػل( في حيغ لع يقخأ بو إال شحوذا  )القي ام( في )الحيُّ القيُّػم(

رسع السرحف وصػاب كالم العخب، وإن  جاء مغ القخاءات ما خالف: ثالثا  
وقخاءة  كان قج جاء عمى لغة شاذة في كالميع، قخاءة )الذياشػن(

 )بزاري( بححف الشػن.

ويحدب نفدو سابقا  في حيغ نخاه  أن أبا حيان يشدب لشفدو قػال   : رابعا  
لو: إن أحجا مسغ سبقو لع مع يكغ دقيقا  في قػ مدبػقا  مغ سمفو، ف

خ  ج  ، فقج ذكخ ابغ جشي في تقجيخ فعل رافععمى )أجسعػن( قخاءة ُيخ 
أنيا تخخج عمى تقجيخ فعل مححوف فقال: "ىحا عشجنا  :السحتدب

ُة َّللا  " أي: وتمعشيع مخفػ  بفعل مزسخ يجل عميو قػلو سبحانو: "ل ْعش  
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ة هللا، فكأنو قال: السالئكة والشاس أجسعػن؛ ألنو إذا قال: عمييع لعش
 .(1) يمعشيع هللا

: قج يأتي المفع برػرتيغ مختمفتيغ لإلشارة إلى جػاز قخاءتيا عمى خامدا  
صػرتيغ فتتشاوب القخاءات بيغ مػافقة أحج المفطيغ ومخالفة اآلخخ، 

 ﴾يل ىل مل خل ٱ﴿قخاءة 

: أن بعس الشحاة تجخأ عمى رد بعس القخاءات لسخافتيا رسع سادسا  
السرحف مع تػاتخىا ومػافقتيا الفريح مغ كالم العخب كسا فعل 
الفخاء والدجاج في رد قخاءة أبي عسخو )إن  ىحيغ لداحخان(، في حيغ 
نجج الدجاج نفدو يخد بعس القخاءات التي وافقت رسع السرحف، 

لسؤمشيغ( بشػن واحجة في الفعل ويقبل بقخاءة )قخاءة عاصع )نجي ا
 الجسيػر وقج خالفت رسع السرحف.

 

 

                                                           

، بل نقل شيئا مشو في غيخ ىحه ابغ جشي شظ أن أبا حيان قج اشمع عمى كالموال  1) )
نقل البحث اعتخاض أبي حيان عمى ابغ جشي في تػجيو األخيخ فقج  دألةالس

لقخاءة األعسر وغيخه )يحاسبكع بو هللا يغفُخ لع يذاء( بكػن )يغفخ( بجال مغ 
 )يحاسبكع( ألنو تفريل لو.
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 هساجع البحث
: تأبػ القاسع السعخوف بأبي شامة ) إبخاز السعاني مغ حخز األماني .1

 دار الكتب العمسية  ىه(665
شياب الجيغ الذييخ  إتحاف فزالء البذخ في القخاءات األربعة عذخ .2

 ط لبشان –دار الكتب العمسية   أنذ ميخة ت   ىه(1117: تبالبشاء )
 ىه1427 -م 2006الثالثة، 

 دمحم: تح  (ىه911: ت) الديػشي الجيغ جالل القخآن، عمػم في اإلتقان .3
/ ىه1394 ط: لمكتاب العامة السرخية الييئة  إبخاىيع الفزل أبػ

 م 1974

دار الكتب  ىه(543: تمقاضي أبػ بكخ بغ العخبي )لأحكام القخآن  .4
 م 2003 -ىه  1424الثالثة،  ط لبشان –عمسية، بيخوت ال

  ىه(276: تأدب الكاتب أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػري ) .5
 مؤسدة الخسالة دمحم الجالي ت 

عمق عميو: عبج السشعع  ىه(338: تجعفخ الش ح اس )ألبي  إعخاب القخآن .6
 ب العمسية، بيخوتمشذػرات دمحم عمي بيزػن، دار الكت خميل إبخاىيع

 ىه 1421األولى،  ط

: د. فخخ صالح تح ىه(646: تعثسان بغ عسخ ) أمالي ابغ الحاجب .7
عام الشذخ:  بيخوت –األردن، دار الجيل  -دار عسار   سميسان قجارة

 م 1989 -ىه  1409
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: تح  ىه(542: تضياء الجيغ أبػ الدعادات ) أمالي ابغ الذجخي  .8
 الجكتػر محسػد دمحم الصشاحي

 م 1991 -ىه  1413األولى،  ط: كتبة الخانجي، القاىخةم .9

أبػ الميث نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع الدسخقشجي  حخ العمػمب .10
 ىه(373: ت)

 ت  ىه(745: تأبػ حيان األنجلدي ) البحخ السحيط في التفديخ .11
 ىه 1420 ط دار الفكخ بيخوت صجقي دمحم جسيل

شبعة الفتح ط:  ىه(1400 )تط دمحم شاىخالخصا : تاريخ القخآن الكخيع .12
 م1946ه  1365بججة 

عمي دمحم  ىه(616أبػ البقاء العكبخي )ت: التبيان في إعخاب القخآن .13
 : عيدى البابي الحمبيط البجاوي 

: تح  ىه(833: ت) ابغ الجدري : تحبيخ التيديخ في القخاءات العذخ .14
ولى، األ  ط: األردن / عسان -دار الفخقان   د. أحسج دمحم مفمح القزاة

 م2000 -ىه 1421

  ىه(562: تالبغجادي ) بغ حسجون دمحم بغ الحدغ  التحكخة الحسجونية .15
 ىه 1417األولى،  ط: دار صادر، بيخوت

: د. تح  أبػ حيان األنجلدي: التحييل والتكسيل في شخح كتاب التدييل .16
(، وباقي األجداء: دار 5إلى  1دمذق )مغ  -دار القمع  حدغ ىشجاوي 
 .األولى ط: كشػز إشبيميا



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

655 

دار الدمان، السجيشة  التزسيغ الشحػي في القخآن الكخيع لشجيع فاضل .17
 -ىه  1426: األولى، )ط السسمكة العخبية الدعػدية -السشػرة 

  م( 2005

 827 - 763بجر الجيغ الجماميشي ) عميق الفخائج عمى تدييل الفػائجت .18
ىه  1403 األولى، ط: : الجكتػر دمحم بغ عبج الخحسغ السفجى( تحىه 
 م 1983 -

 ىه( 778: تناضخ الجير ):  سييج القػاعج بذخح تدييل الفػائجت .19
وآخخون دار الدالم لمصباعة  دراسة وتحقيق: أ. د. عمي دمحم فاخخ

 ىه 1428األولى،  ط: -والشذخ القاىخة 
: تح  ىه(370: تدمحم بغ أحسج بغ األزىخي اليخوي، ) تيحيب المغة .20

األولى،  ط: بيخوت –التخاث العخبي دمحم عػض مخعب دار إحياء 
 م2001

: بجر الجيغ حدغ  ػضيح السقاصج والسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظت .21
: عبج الخحسغ عمي سميسان: دار تح ىه(749:  تبغ قاسع السخادي )

 م2008 -ىه 1428ط : األولى  الفكخ العخبي

: تأبػ مشرػر الثعالبي ): ثسار القمػب في السزاف والسشدػب .22
 القاىخة –دار السعارف   (ىه429

: تأبػ عبج هللا شسذ الجيغ القخشبي )تفديخ الجامع ألحكام القخآن  .23
دار الكتب السرخية   تحقيق: أحسج البخدوني وإبخاىيع أشفير ىه(671

 م 1964 -ىه 1384الثانية،  ط: القاىخة –
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 دمحم عمي: حت (ىه170: ت) القخشي زيج أبػ العخب أشعار جسيخة .24
 والتػزيع والشذخ لمصباعة مرخ نيزة البجادي

بجر الجيغ حدغ بغ قاسع السخادي : الجشى الجاني في حخوف السعاني .25
األستاذ دمحم نجيع فاضل دار -: د فخخ الجيغ قباوة تح  ىه(749: ت)

 .م1992 -ىه  1413ط: األولى،  لبشان –الكتب العمسية، بيخوت 

غ عمي الربان حاشية الربان عمى شخح األشسػنى أبػ العخفان دمحم ب .26
 1417األولى  ط: لبشان-دار الكتب العمسية بيخوت  ىه(1206: ت)

 .م1997-ىه 

ح: سعيج ت ىه(403: حػالي تأبػ زرعة ابغ زنجمة ): حجة القخاءات .27
 .دار الخسالة ط: األفغاني

تح : بجر الجيغ  ىه(377: تالفارسي  ): أبػ عمي الحجة لمقخاء الدبعة .28
ىه  1413الثانية،  ط: دمذق / بيخوت -دار السأمػن لمتخاث قيػجي 

 م1993 -

عبج القادر بغ عسخ البغجادي : خدانة األدب ولب لباب لدان العخب .29
تحقيق وشخح: عبج الدالم دمحم ىارون مكتبة  ىه(1093: ت)

 م 1997 -ىه  1418الخابعة،  ط: الخانجي، القاىخة

 أبػ دمحم دمحم خرائز التخاكيب دارسة تحميمية لسدائل عمع السعاني .30
 الدابعة ط: مكتبة وىبة مػسى

عخوف الس الجر السرػن في عمػم الكتاب السكشػن شياب الجيغ .31
دار   الجكتػر أحسج دمحم الخخاط ت   ىه(756: تبالدسيغ الحمبي )

 القمع، دمذق
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 1404 ت) عزيسة الخالق عبج دمحم الكخيع القخآن ألسمػب دراسات .32
 القاىخة الحجيث، دار (ىه

شعبان : و بيغ التػقيف واالصصالحات الحجيثةرسع السرحف وضبص .33
 الثانية ط: دار الدالم لمصباعة والشذخ  دمحم إسساعيل

: شياب الجيغ السثاني والدبع العطيع القخآن تفديخ في السعاني روح .34
 الكتب دار عصية الباري  عبج عمي: تح  (ىه1270: ت) األلػسي
 ىه 1415 األولى، ط: بيخوت – العمسية

: تح  ىه(324: تبكخ بغ مجاىج البغجادي ) أبػ قخاءاتالدبعة في ال .35
 ىه1400الثانية،  ط: مرخ –شػقي ضيف دار السعارف 

: الجكتػر تح  ىه(385: تسعيج الديخافي ) ػأب شخح أبيات سيبػيو .36
مكتبة الكميات األزىخية، دار الفكخ لمصباعة  دمحم عمي الخيح ىاشع

 م 1974 -ىه  1394مرخ:  –والشذخ والتػزيع، القاىخة 

 –دار القمع   ىه(502: تالتبخيدي، أبػ زكخيا ) :شخح ديػان الحساسة .37
 بيخوت

دمحم بغ دمحم حدغ  :شخح الذػاىج الذعخية في أمات الكتب الشحػية .38
 -ىه 1427األولى،  ط: لبشان –مؤسدة الخسالة، بيخوت  ُشخ اب

 م 2007

 :تالخضي اإلستخاباذي، نجع الجيغ ): شخح شافية ابغ الحاجب .39
 –دار الكتب العمسية بيخوت  وآخخانحسج نػر الحدغ تح  ىه(686
 .م1975 -ىه 1395 لبشان
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لجشة  ىه( 911: تجالل الجيغ الديػشي ): شخح شػاىج السغشي .40
 م 1966 -ىه  1386بجون،  ط: التخاث العخبي

ْيخي ): شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ .41 : تمحب الجيغ الشُّػ 
تح: الجكتػر مججي دمحم سخور  بيخوت –سية دار الكتب العم  ىه(857

 م 2003 -ىه  1424األولى،  ط: سعج باسمػم

: عبج تح  ىه(672: تجسال الجيغ ابغ مالظ ): شخح الكافية الذافية .42
جامعة أم القخى مخكد البحث العمسي وإحياء   السشعع أحسج ىخيجي

 .األولى ط: التخاث اإلسالمي مكة السكخمة

ْوز ني،: ل الدبع السعمقات شخح .43  دار( ىه486: ت) هللا عبج أبػ مد 
  م 2002 - ىه1423 األولى ط: العخبي التخاث احياء

قجم لو: الجكتػر إميل بجيع  ىه(643: تابغ يعير ): شخح السفرل  .44
 -ىه  1422األولى،  ط: لبشان –دار الكتب العمسية، بيخوت   يعقػب

 م 2001

: تح  (ىه 807: ت) ديالسكػ  زيج أبػ:  األلفية عمى السكػدي شخح .45
: ط لبشان – بيخوت العرخية، السكتبة  ىشجاوي  الحسيج عبج الجكتػر
 ه2005 - ىه1425

ػ اى ج .46 حيح الجامع لسذكالت و الت رحيح الت ػضيح ش  الجيغ  جسال: الر 
غ ش و الجكتػر: تح  (ىه672: ت) مالظ ابغ  ط: تيسية ابغ مكتبة ُمحد 

 .ىه 1405 األولى،

د. أبػ شاىخ عبج القيػم عبج الغفػر : القخاءات صفحات في عمػم .47
 .ىه1415 -: األولىط: الدشجي: السكتبة األمجادية
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ْعخ .48 دار  : الديج إبخاىيع دمحمتح  ىه(669: تابغ عرفػر ) ضخائخ الذ  
 م 1980األولى،  ط: األنجلذ لمصباعة والشذخ والتػزيع

 بابغ فالسعخو  العباس أبػ: التشديل خط مخسػم مغ الجليل عشػان .49
 اإلسالمي، الغخب دار شمبي ىشج تح: (ىه721: ت) السخاكذي البشاء

 م 1990 األولى، ط: لبشان – بيخوت

: ت)أبػ ُعبيج القاسع بغ سال م : فزائل القخآن لمقاسع بغ سالم .50
 بيخوت( -دار ابغ كثيخ )دمذق آخخان تح: مخوان العصية، و  ىه(224

 .م1995-ىه 1415 ط األولى

 الُيح لي القاسع أبػ: عمييا الدائجة واألربعيغالعذخ  اءاتالقخ  في الكامل .51
 لمتػزيع سسا مؤسدة الذايب الديج بغ جسال: تح (ىه465: ت)

 م 2007 - ىه 1428 األولى، ط: والشذخ

عبج  ح:ت ىه(180: تالسمقب سيبػيو ) عسخو بغ عثسان: الكتاب  .52
 -ىه 1408ط الثالثة،  الدالم دمحم ىارون مكتبة الخانجي، القاىخة

 .م1988

 ىه(427: تالثعمبي، أبػ إسحاق ): الكذف والبيان عغ تفديخ القخآن .53
 –دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت  تح: اإلمام أبي دمحم بغ عاشػر

 .م2002 -ىه 1422ط األولى  لبشان

أبػ القاسع الدمخذخي جار هللا : الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل .54
 ىه 1407 -الثالثة  ط بيخوت –دار الكتاب العخبي  ىه(538: ت)
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عمي بغ دمحم أبػ الحدغ، السعخوف : لباب التأويل في معاني التشديل .55
دار الكتب العمسية  ترحيح: دمحم عمي شاىيغ ىه(741: تبالخازن )

 .ه1415ط: األولى،  بيخوت –

ط:  دار العمع لمسالييغ: صبحي الرالح: مباحث في عمػم القخآن .56
 م.2000لثاني/ يشايخ الخابعة والعذخون كانػن ا

أبػ الفتح  : السحتدب في تبييغ وجػه شػاذ القخاءات واإليزاح عشيا .57
السجمذ األعمى لمذئػن -وزارة األوقاف ىه(392: تعثسان بغ جشي )

 م1999 -ىه1420 ط اإلسالمية

  حت ىه(542: ت)بغ عصية : االسحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد .58
 -ط األولى  بيخوت –دار الكتب العمسية  عبج الدالم عبج الذافي دمحم

 ىه1422

  (ىه496: ت) األنجلدي داود أبػ:  التشديل ليجاء التبييغ مخترخ .59
 م 2002 - ىه 1423 السشػرة السجيشة - فيج السمظ مجسع

د. حاتع   حت ىه(437: تمكي بغ أبي شالب ): مذكل إعخاب القخآن .60
 1405الثانية،  ط يخوتب–مؤسدة الخسالة  صالح الزامغ

، دمحم بغ عبجه ح:ت ىه(316: تاألزدي ) بغ أبي داود: االسراحف .61
 م2002 -ىه 1423األولى،  ط مرخ / القاىخة -الفاروق الحجيثة 

 ىه(215: تأبػ الحدغ األخفر األوسط ) معانى القخآن لألخفر .62
 ط مكتبة الخانجي، القاىخة تحقيق: الجكتػرة ىجى محسػد قخاعة

 م 1990 -ىه  1411األولى، 
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أحسج يػسف   حت ىه(207: تأبػ زكخيا الفخاء ): معاني القخآن .63
 األولى ط مرخ –دار السرخية لمتأليف والتخجسة وآخخان الشجاتي 

دمحم   حت ىه(338: تأبػ جعفخ الشحاس أحسج بغ دمحم ): معاني القخآن .64
 1409األولى،  ط مكة السخمة -جامعة أم القخى  عمي الرابػني

عبج   حت ىه(311: تأبػ إسحاق الدجاج ) :معاني القخآن وإعخابو .65
 -ىه  1408األولى  ط بيخوت –عالع الكتب  الجميل عبجه شمبي

 م 1988

: تدمحم بغ أحسج بغ األزىخي اليخوي، ): معاني القخاءات لألزىخي  .66
السسمكة  جامعة السمظ سعػد -مخكد البحػث في كمية اآلداب ىه(370

 .م1991 -ىه  1412ط: األولى،  العخبية الدعػدية

ط: : دمذق –دار القمع : إبخاىيع دمحم الجخمي: معجع عمػم القخآن .67
 م 2001 -ىه  1422األولى، 

دار الكتب   د. إميل بجيع يعقػب السعجع السفرل في شػاىج العخبية .68
 م1996 -ىه 1417األولى،  ط: العمسية

. د: تح  (ىه761: ت) ىذام ابغ: األعاريب كتب عغ المبيب مغشي .69
 هللا حسج عمي دمحم/  كالسبار  مازن 

 1985 الدادسة، : ط:دمذق – الفكخ دار .70

: بعج تأبػ العالء الحشفي ) مفاتيح األغاني في القخاءات والسعاني .71
دار ابغ حدم  رصفى مجلجم دراسة وتحقيق: عبج الكخيع ىه(563

 -ىه  1422األولى،  ط: لبشان –لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت 
 م 2001
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تح: أحسج دمحم شاكخ  ىه(168: نحػ تزل الزبي )السف: السفزميات .72
 الدادسة ط: القاىخة –دار السعارف   و عبج الدالم دمحم ىارون 

أبػ عبج هللا السمقب بفخخ الجيغ الخازي  فاتيح الغيب = التفديخ الكبيخم .73
 ط: بيخوت –دار إحياء التخاث العخبي   ىه(606: تخصيب الخي )

 ىه 1420 -الثالثة 

 بغ إبخاىيع إسحق أبػ الكافية الخالصة شخح في فيةالذا السقاصج .74
 البحػث معيج  محققيغ مجسػعة: تح  (ىه 790 ت) الذاشبي مػسى
 ط: السكخمة مكة - القخى  أم بجامعة اإلسالمي التخاث وإحياء العمسية
 م 2007 - ىه 1428 األولى،

 شخح» به السذيػر األلفية شخوح شػاىج شخح في الشحػية السقاصج .75
 دمحم عمي. د. أ: تح (ىه 855 ت) العيشي الجيغ بجر «الكبخى  جالذػاى

 القاىخة والتخجسة، والتػزيع والشذخ لمصباعة الدالم داروآخخان  فاخخ
 م 2010 - ىه 1431 األولى، ط: العخبية مرخ جسيػرية -

 ىه(285: تدمحم بغ يديج أبػ العباس، السعخوف بالسبخد ): السقتزب .76
 بيخوت –عالع الكتب.   يسة.: دمحم عبج الخالق عطتح 

 ىه( 444: تأبػ عسخو الجاني ) :السقشع في رسع مراحف األمرار .77
 مكتبة الكميات األزىخية، القاىخة : دمحم الرادق قسحاوي تح 

ار  .78 السكخر في ما تػاتخ مغ القخاءات الدبع وتحخر سخاج الجيغ الشذ 
دار  : أحسج محسػد عبج الدسيع الذافعي الحفيانتح  ىه(938: ت)

 م 2001 -ىه  1422األولى،  ط: بيخوت –الكتب العمسية 



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالذعبىالمناظرةىلكامجلة

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى
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مشار اليجى في بيان الػقف واالبتجا : أحسج بغ عبج الكخيع األشسػني  .79
دار الكتب العمسية   : شخيف أبػ العال العجوي تح  ىه(1100: نحػ ت)
 م 2002 -ىه  1422 األولى، ط: بيخوت –

ْرقانيسحسج عبج ال مشاىل العخفان في عمػم القخآن .80 : ت)لعطيع الدُّ
 لبشان ط: – بيخوت اإلسالمي، الغخب دار شمبي  تح ىشج ىه(1367
 .مصبعة عيدى البابي الحمبي الصبعة الثالثةوط  .م 1990 األولى،

يمين .81 ي  دار الكتب  :ىه(581)الستػفى:  تائج الفكخ في الش حػ لمدُّ
 م 1992 - 1412األولى:  :ط بيخوت –العمسية 

ال القيخواني، ) :ن الكخيعالشكت في القخآ .82 : تأبػ الحدغ عمي بغ ف ز 
دار الشذخ:  دراسة وتحقيق: د. عبج هللا عبج القادر الصػيل ىه(479

 م 2007 -ىه  1428األولى،  ط: بيخوت –دار الكتب العمسية 

: تجالل الجيغ الديػشي ) ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع .83
 مرخ –بة التػفيقية السكت  : عبج الحسيج ىشجاوي تح  ىه(911

أبػ : الػجيد في شخح قخاءات القخأة الثسانية أئسة األمرار الخسدة .84
  دريج حدغ أحسج ح:ت  ىه(446: تعمي الحدغ بغ عمي األ ْىػ ازي )

 م 2002األولى،  ط بيخوت –دار الغخب اإلسالمى 

 ىه(468)ت: الػاحجيأبػ الحدغ  :الػسيط في تفديخ القخآن السجيج .85
ط:  لبشان –: دار الكتب العمسية، بيخوت غ السحققيغ مجسػعة مح: ت

 م 1994 -ىه  1415األولى، 



 

 (دةىتحلولوةدراالقرآنوةىبونىمخالفةىالردمىووجوهىاإلررابى)اتىالقراء
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