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 وسبب، الكريم القرآن تفسيرِ ظلِّ في نشَأ واألدوات الحروف في البحثَ أن فيه الريب مما
 البحثُ هذا فنما،األدوات من أداة أو، الحروف من حرف لكلِّ المختلفة المعاني إلى يعود ذلك

رين واللغويين النّحويين عند وكبرأولَـوه  إذ، البـابِ  هذا في مستقالً علماً غدا حتى، والمفس 
 الحـروف  أحـوال  عـن  تحدثَتْ التي الكثيرةَ والرسائَل المؤلّفات فيه فصنّفوا كبيراً اهتماماً

ها وأبوابِها واألدواتوالمذاهبِ وشواهد وثمةَ.فيها المختلفة كتاب ألَّفـه ، الباب هذا في جامع 
إذ أمر والي إفريقيـة   ،)هـ٣٦١(سنة  ،يرواني المعروف بالقزازمحمد بن جعفر التميمي الق

يؤلّفَ القزاز كتاباً يجمع فيه الحروفَ واألدوات  عسلوج بن الحسن الدنهاجي أن المعز عاملَه
وجمع شَتاتها من الكتـب  ، وعمد إلى شرحها، فسارع إلى ما ُأمر به.التي ذكرها النحويون 

فلما بلغ كتابـه ألـفَ ورقـة رفـع     .ووضعها على حروف المعجم، هاوأوضح سبيل، النفيسة
وقال له، صوراًمنه إلى المعز هه ورضيالصـور  : فأعجب من الكلمات المشاكلة اذكر مايجيء

في األمر والنهي والصفة والجحد واالستفهام التي يدّل على المراد بها إعرابها على ما تقدمها 
   )١(.وتالها من القول

                                                           
  .كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية/ في جامعة البعث اذأست  (*)

 . ٨٧-٣/٨٦إنباه الرواة    )١(

  

  نفیًا وتحقیقًا في القرآن الكریم »كّال«
  دالالتھا واستعماالتھا

  وتحقیق مقالتین فیھا 
  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د
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  :الحصر وصنّفَتْ في هذا الباب كتب كثيرةٌ من أهمها على سبيل الذكر ال

 . )١(ذكره السيوطي، )هـ  ١٨٩ (الحروف للكسائي المتوفّى سنة  -١
طبع ، رمضان عبدالتواب/ حققه د، )هـ ٢٤٤(المتوفّى سنة  الحروف البن السكّيت -٢

 .م١٩٨٢في مكتبة الخانجي 
 )٢(.ذكره البغدادي، )هـ ٢٥٠(نة معاني الحروف للغزنوي المتوفّى س -٣
، علـي توفيـق الحمـد   / تـح د ، )هـ٣٣٧(حروف المعاني للزجاجي المتوفّى سنة  -٤

 .مازن المبارك/ تح د، والالمات
 )٣(.ذكره القفطي، )هـ٣٧٠(الحروف في اللغة لآلمدي المتوفّى سنة  -٥
 .عبد الفتاح شلبي/ تح د، )هـ٣٨٤(معاني الحروف للرماني المتوفّى سنة  -٦
 .تح عبد المعين ملّوحي، )هـ٤١٥( زهية في علم الحروف للهروي المتوفّى سنة األ -٧
ذكره ، )هـ٤٧٩( لـ علي بن فضال المجاشعي المتوفّى سنة ، شرح معاني الحروف -٨

 )٤(.ياقوت
ـ ٦٤٢( لـ أحمد بن محمد الرازي المتوفى سـنة  ، معاني الحروف  -٩ / تـح د ، )هـ

 . رمضان عبد التواب
تح أحمد حسن ، )هـ٧٠٢( روف المعاني للمالقي المتوفّى سنة رصف المباني في ح -١٠

 .خراط
وفيه النـوع السـابع   ، )هـ٧٤٩( البرهان في علوم القرآن للزركشي المتوفّى سنة  -١١

 .واألربعون عن األدوات في زهاء مائتين وخمسين صفحة
فخر الدين / تح د،)هـ٧٤٩(الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي المتوفّى سنة  -١٢

 .ومحمد نديم فاضل، قباوة
ذكـره  ،)هــ  ٧٥١( معاني األدوات والحروف البن القيم الجوزية المتوفّى سـنة   -١٣

 )٥(. البغدادي
 مـازن / د تح، )هـ٧٦١( سنة المتوفّى هشام البن األعاريب كتب عنمغني اللبيب  -١٤

 . منه األول القسم في األدوات على فيه تكلّم، اهللا حمد علي/ وأ المبارك

                                                           
 .٢/١٦٤بغية الوعاة    )١(

 .١/٥٠٠هدية العارفين    )٢(

 .١/٢٨٧إنباه الرواة    )٣(

 .١٤/٩٢معجم األدباء    )٤(

 .٢/١٠٨هدية العارفين    )٥(
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مصطفى / تقديم وتعليق د،)هـ٩١١( ن في علوم القرآن للسيوطي المتوفّى سنة اإلتقا -١٥
 .وفيه فصل عن معاني األدوات التي يحتاج إليها المفسر، البغا

مـع تحقيـق   ، نفياً وتحقيقاً»كالّ«التي هي مدار بحثنا المتضمن »كالّ«ومن هذه الحروف 
  )١(.في القرآن الكريم مقالتين فيها

  :»كّال«لنحو واللغة والتفسیر بـ عنایة أصحاب ا
إذ تعـددت  ، ففصلوا فيها القوَل، »كالّ«عني النحويون واللغويون والمفسرون من قبُل بـ

  :نحو، وأفردوا لها كتباً ورسائَل خاصةً بها، آراؤهم ومذاهبهم فيها
المتـوفى سـنة   ، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم النحوي الطبـري »كالّ«مقالة في  -١

 .)٢(وهي الرسالة التي قمنا بتحقيقها، )هــ٣٠٤(
في كتابه إيضاح الوقف واالبتداء في ) هـ ٣٢٨(األنباري المتوفى سنة بن ذكر أبو بكر  -٢

يتعلّق بها من جواز الوقف عليها واالبتداء بها في القرآن  وما »كالّ«كتاب اهللا عز وجّل 
  )٣(.الكريم

وهي الرسالة ، )٤()هـ٣٩٥(المتوفّى سنة ، ارسألبي الحسين أحمد بن ف»كالّ«مقالة في  -٣
 .)٥(التي قمنا بتحقيقها أيضاً

                                                           
ألبي جعفر أحمد بن محمد بن ، في القرآن الكريم»كالّ«: والمقالة الثانية، فارس في القرآن الكريم البن»كالّ«: المقالة األولى   )١(

 .رستم الطبري بتحقيقنا 

وصاحب معجم حروف المعاني فـي  ، ٧ص، لمكّي القيسي»كالّ وبلى ونعم «ذكرها أحمد حسن فرحات محقّق كتاب شرح   )٢(
 .٢البن المحلّي ص»تحفة المالّ في مواضع كالّ «والدكتور طه محسن محقّق كتاب ، القرآن محمد حسن الشريف ص ت

مطبوعات مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق     ، تح محيي الدين عبد الرحمن رمضان ٤٣٢-١/٤٢١إيضاح الوقف واالبتداء   )٣(
 .م١٩٧١

مـا ذكرنـاه   وكالّ كلمة موضوعة ل»:بعد قول ثعلب في تركيب كالَّ والرد عليه بقوله«ذكرها ابن فارس في كتابه الصاحبي   )٤(
وذُكرتْ في ديوان ابـن الدمينـة   ، ٢٥٠الصاحبي ص. »وقد ذكرنا وجوه كالّ في كتاب أفرد ناه، على صورتها في التثقيل

وذكرهـا صـالح   . البن فارس»كالّ«البيتان في مقالة: إذ قال األستاذ أحمد راتب النفّاخ رحمه اهللا محقّق الديوان، ١٩٩ص
، وجعلها مع رسالة أبي جعفر الطبـري رسـالة واحـدة   ، ٢/٢٩٥ية قسم علوم القرآن الدين الخيمي في مخطوطات الظاهر

وصـاحب معجـم   ، البن فارس مع مؤلّفاتـه  ١/٣٦وذكرها عبد السالم هارون محقّق مقاييس اللغة ، ونسبهما البن فارس
تابه ابن فارس اللغوي ص والدكتور أمين محمد فاخر في ك، ٢/٢٦٧وبروكلمان في تاريخ األدب العربي ، ١/٢٢٣المؤلّفين 

١٣٤ . 

ضـمن ثـالث رسـائل سـنة     ، وقد اعتنى بنسخها وتصحيحها والتعليق عليها عبد العزيز الميمني الراجكوتي رحمـه اهللا   )٥(
رسـالة الشـيخ ابـن    : وثالثها، كتاب ماتلحن فيه العوام للكسائي: وثانيها، البن فارس»كالّ«مقالة في : أولها) هــ١٣٤٣(

 .وهي موجودة في مكتبة األسد الوطنية، نشرها قصي محب الدين الخطيب، ام الفخر الرازيعربي إلى اإلم
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  )١()هـ٤٣٧(لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفّى سنة ، »كالّ وبلى ونعم«شرح  -٤
في كتابه المكتفى في الوقف واالبتدا في ) هــ٤٤٤(ذكر أبو عمرو الداني المتوفّى سنة  -٥

وقـد  «: بقولـه ، »كالّ وبلـى «شرح فيه الوقف على  أنه ألّف كتاباً، كتاب اهللا عز وجّل
فـأغنى عـن إعادتـه    ، شرحنا ذلك كافياً في الكتاب الذي أفردناه للوقف على كالّ وبلى

 )٢(»هنا
في كتابه جمال القراء ) هـ٦٤٣(ذكر اإلمام أبو الحسن علم الدين السخاوي المتوفى سنة  -٦

 )٣(.»كالّ«فصالً يتضمن القول في ، وكمال اإلقراء
ـ ٦٤٦(لـ علي بن يوسف القفطي المتوفّى سـنة  ، المجلَّى في استيعاب وجوه كالّ -٧ ، )هـ

 )٤(.ذكره ياقوت الحموي عندما ترجم له
تحفة المالّ في مواضع كالّ ألمين الدين محمد بن علي بـن موسـى بـن عبـدالرحمن      -٨

 )٥()هـ٦٧٣( المحلّي، المتوفّى سنة األنصاري المشهور بابن 
إذ قال في الجنى الداني عند ، )هــ٧٤٩(للمرادي المتوفّى سنة ، »بلىكالّ و«كراسة في  -٩

  )٦(.»ذكرتُ ذلك في كُراسة أفردتُها لـ كالّ وبلى«: »كالّ«حديثه عن 
 .قسماً للدراسة وقسماً للتحقيق، وجعلت البحث قسمين

  دالالتھا واستعماالتھا
  :دالالتھا: أوًَّال

 ال«فإذا جاءت ، وتحقيقاً حرفاً في الكالم تأتي نفياً»كالّ«إن«للنفي حسب ، تنفي »كالّ«فإن
تنفي »كالّ«و، تنفي حسب»ال«: قال الكسائي: ((قال األزهري. تارةً وتوجب غيره تارةً أخرى

هغير لرجٍل قاَل لك، شيئاً وتُوجِب ال: أكلتَ شيئاً فقلتَ أنتَ:من ذلك قولُك ،  ويقـوُل اآلخـر :
 :وقـال ابن فـارس. )٧())أردتَ أنَّك أكلتَ عســالً ال تمراً، »كالّ«:قوُل أنتَفت، أكلتُ تمراً

                                                           
 .م ١٩٨٣وطبع في دار المأمون للتراث بدمشق ، حقّق الكتاب أحمد حسن فرحات   )١(

، ١ط، مؤسسـة الرسـالة بيـروت   ، يوسف عبد الرحمن المرعشـلي / تح د، ٣٧٧و ١٧١لمكتفى في الوقف واالبتدا ص ا   )٢(
 .م١٩٨٤

دار المأمون ، تح مروان العطية ومحسن خرابة، لإلمام أبي الحسن السخاوي، ٧٣٠ -٧٢٠/ ٢، جمال القراء وكمال اإلقراء   )٣(
 . م١٩٩٧، ١دمشق ط، للتراث

 .١٥/١٨٧انظر معجم األدباء    )٤(

 .١٥٨ص ١٧طه محسن ونشرها في مجلة المورد العراقية العدد الثاني المجلد / حققها د   )٥(

بيـروت لبنـان   ، دار الكتب العلمية، فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل/ تح د، ٥٨٧الجنى الداني في حروف المعاني ص    )٦(
 .م١٩٩٢، ١ط

 .بتصرف يسير ، ١٠/٣٦٣تهذيب اللغة   )٧(
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من خالل ماقالـه  . )١( ))كالَّ:قلتَ، لقيتُ زيداً: تأتي نفياً لدعوى مدعٍ إذا قال»كالّ«(( :فـارس
تنفي دعوى كاذبٍ وتحقِّـقُ  : أي، يبدو أنَّها تقع نفياً وتحقيقاً: »كالّ«األزهري وابن فارس في 

  .اً آخرشيئ
هـي بسـيطة عنـد    : (( هل هي بسيطةٌ أو مركّبةٌ؟ قال المالقي»كالَّ«واختلف القوم في 

ألن ، فاسـد : وهذا كـالم خَلْـفٌ أي  »كَْل وال« إال ابن العريف جعلها مركّبةً من، النحويين
 :وقـال المـرادي  ، )٢( ))فال سبيل إلى ادعاء التركيب ، لم يأت لها معنى في الحروف»كَْل«
وذهب ثعلب إلى . هل هي بسيطةٌ أومركّبةٌ؟ ومذهب الجمهور أنّها بسيطةٌ»كالّ«واختلف في((

فشددت لتخرج عن ، »الم«وزيدت بعد الكاف ، التي للرد»ال«التشبيه و»كاف«أنّها مركبةٌ من
  .)٣( ))معناها التشبيهي

فيقولون ، »ال«يكررون إال أنّهم كانوا ، التخفيف»كالّ«وزعم أن أصل :(( وقال ابن فارس
  :ومنه قول الشاعر، ثم حذفوا إحداهما وشددوا الباقيةَ طلباً للتخفيف قال»كال وال«: هذا الشيء

ــوقَهم  ــم ُأالق مشُ ــي ل ــي وأهل   قَبيل
  

  )٤(لوشْك النـوى إالّ فُواقـاً كَـال وال     

   ]الوافر[  : كقول ذي الرمة، ولم يثقلوا ذلك، وربما تركوه على خفّته: قالوا  
ــيالً   ــدا كَل ــةً فب خَصاص ــاب   أص

  
  كَــالَ وانْغَــلَّ ســاِئره انْغــالال     

  ]الطويل[                :ومنه قول جرير  
  يكون وقُوفُ الركـبِ فيهـا كـال وال   

  
  غشاشاً وال يدنون رحالًإلـى رحلـي    

لـم  أنّه غير محفوظ عن القدماء من أهل الع: إحداهما: وهذا كالم مدخول من جهتين: قلنا  
  .أنّه مما اليتأيد بدليل: والثانية. بالعربية

                                                           
 ).كالّ( واللسان ، ٣/٦٨وانظر مغني اللبيب ، ٢٥٠الصاحبي ص    )١(

 .بتصرف يسير  ٢١٢رصف المباني ص    )٢(

 .٥٧٩-٥٧٨الجنى الداني    )٣(

أخفُّ : فيقال، المثل»ال«ويضرب بـ، وهي كناية عن قلّة اللبث وسرعة األمر، أي كاللفظ بها، »الوال«كـ : (قال الشريشي  )٤(
وقال أميةُ بن أبي الصـلت فـي ديوانـه ص    ، ٤/٣٠٥شرح مقامات الحريري ) وأقلُّ من ال في اللفظ، من ال على اللسان

٣٩٥:  
  يلــــةً لــــم تَــــبِن مــــن القصــــرِيال

  
ــذَرِ     ــى حـ ـــلةٌ علـ ـــأنَّها قبـــ   كــــ

ــتْ     ــال وال ومضــ ــك إالّ كــ ــم تــ   لــ
  

ــحرِ       ــد السـ ــدرِها يـ ــي صـ ــدفع فـ   تـ
   



١٣٢  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     

Α 

u 
هذا شيء «: وذلك أن قول القائل، مخفّفةً متباين جداً»كال«مشددةً وبين »كالّ«واألمر بين 

وذلـك أن  ، »ال«بــ   -في حقارته وقلّته وأنّه المحصول له -إنّما هو تشبيه الشيء، »كال
  .كلمةُ نفيٍ»ال«

ماقلناه أنّك لو حملتَ قولَـه   واعتبار. »ال«دةٌ بعيدةٌ عن التشبيه بـ فكلمةٌ مشد»كالّ«وأما 
لكنتَ عند أهِل العربية »ال وال والقمر«على معنى أنّه كـ ]٣٢/ المدثر[﴿ كَلَّا والْقَمرِ ﴾ :تعالى

  .والقمر: ليس بموافق لقوله»ال«و»كال«ألن ، كلِّهم مخطئاً
كلمةٌ موضوعةٌ للمعـاني التـي قـد    »كالّ«إن : افما األصل فيها؟ قلن: فإن قال قائل    

وكلُّ واحد من هذه مبني بناء يـدل  . »إن ولعّل وكيف«: وهي مثل، ذكرناها مبنية هذا البناء
  .على معنى

  . )١( ))كلمةٌ مبنيةٌ بناء يدّل على المعاني التي نذكرها»كالّ«فكذا 
بسـيطةً غيـر   »كالَّ«مرادي نرى أن و من خالل ما تقدم من قول ابن فارس والمالقي وال

ولعّل وكيف«وهي مثل ، مركّبة إن«تدّل على معنى.  
  :دالالتھا في القرآن

١ _واالستئناف»كالّ«إن تدلُّ على الرد ،فـي  »كالَّ« جاءت:قال أبو حاتم: ((قال األزهري
  وهو رد لألوِل ، »ال«فهي في موضعٍ بمعنى:القرآن على وجهين

  )٢(: العجاج كماقال
ــاكموا  ــيبان أن تُص ــتْ ش طلَب ــد   ق

  
  مقْ مـــآتـــطَفـــا تصكـــالَّ ولم  

، ]٥/هود[أال إنَّهم يثنون صدورهم ﴾  ﴿: التي للتنبيه كقوله»أال«بمعنى»كالَّ« وتجيء: قال  
  )٣(:وقال األعشى. لو لم تأت كان الكالم تاماً مفهوماً، وهي زائدةٌ

  النُقــاتلُكُم كــالّ زعمــتُم بأنّــا  
  

ــُل    ــا قُتُ ــاِلكُم ياقَومن ــا ألمث   .)٤( ))إنّ
                                                             

 .وفرغ من تخريج األبيات في التحقيق ثمة، ١٤-١٣البن فارس ص »كالّ«انظر مقالة في    )١(

وروايـة البيـت األول    ٣٦٤/  ١٠وفي تهذيب اللغة ، ١/٤٢٣قف واالبتداء و هما في إيضاح الو ٢/٣٢٥البيتان في ديوانه    )٢(
: وتصـطفق . أي النكفّ عنهم قبل أن نُثْخن فـيهم ، »ال«في البيت الثاني بمعنى »كالّ«جاءت . »يصاكموا«في تهذيب اللغة 

كمتْه وصكَكْتُه ودكَكْتُه ولَكَكْتُـه  صكَمتُه ول:قال األصمعي. وهو الضرب الذي يسمع له صوت، وقد تكون من الصفق، تجتمع
تَهالدهر: والعرب تقول. كلّه إذا دفَع مواكص تْهكَمصكم(اللسان . ما يصيب من نوائبه: وصواكم الدهر، ص .( 

، ي القاتلةجمع قَتُول وه: وقُتُُل، ٣٦٥/ ١٠وفي تهذيب اللغة ، ٤٢٤/ ١والبيت في إيضاح الوقف واالبتداء ، ٩٧ديوانه ص    )٣(
 ).قتل(انظر اللسان 

والجنـى  ، ٩/١٦وشرح المفصل البن يعيش ، ٤٢٣-١/٤٢٢وانظر إيضاح الوقف واالبتداء ، ٣٦٥-١٠/٣٦٤تهذيب اللّغة    )٤(
 .١/٥٣٨واإلتقان ، ٥٧٧الداني ص 
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ليس كما ظنّوا : اليكون ذلك أي: في البيت الثاني من بيتي العجاج بمعنى»كالّ«إذ جاءت 
و هـي كقولـه   .زعمتم»أال«في بيت األعشى فبمعنى »كالّ«أما .حتّى تصطفقَ المآتم قبل ذلك

﴿ إن »أال«بمعنـى  ] ٧-٦/العلـق [ أن رآه اسـتغنى ﴾  *يطْغى كَالّ إن اإلنسان لَ ﴿: تعالى
وتكون بمعنى ، رد للكالم األول»كالّ«: قال أبو حاتم: (( وقال ابن عقيل. )١(اإلنسان ليطغى﴾

بمنزلة »كالّ«تكون : وقال علي بن أبي األحوص، قال ذلك الزجاج وغيره، االستفتاحية»أال«
﴿ أم اتّخـذ عنـد   : نحو قوله تعـالى ، ويوقف عليها، دأ بما بعدهاويبت، رداً لما قبلها، »ال«

وأهـل  ، وهذا قول األكثرين من أهل األدب والعربية، ]٧٨/ مريم[كالَّ ﴾  *الرحمن عهداً 
  .)٢( ))المعاني والتفسير 

  .)٣( ))فردع وزجر: »كالَّ«وأما : (( قال سيبويه، على الردع والزجر»كالّ«وتدّل  -٢
، وهو مذهب الخليل: قلتُ. الردع والزجر: »كالّ«معنى : قال األخفش: (( هريوقال األز

  . )٤())وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن
، الكفِّ عـن الشـيء  : عند أصحابِ النحو واللغة والتفسير تدل على الردع أي»كالّ«إذن 

  .اقوذلك حسب مجيئها في السي، المنعِ والنّهي واالنتهار: وعلى الزجر أي
وتكـون  »حقّاً«تكون: على وجهين»كالّ«: (( قال الخليل، على معنى حقّاً»كالّ«وتدلُّ  -٣ 
وقولـه  . حقّـاً : أي]. ١٥/ العلق[ وقوله عز وجلَّ﴿كالّ لَِئن لم ينْتَه لنَسفَعاً بالناصية﴾. »نفياً«

، ] ٣٩-٣٨/رجالمعـا [ ﴾كـالَّ ٠٠٠﴿أيطمع كلُّ امريء منهم أن يدخََل جنّـةَ نعـيم  : سبحانه
هونفي(( )٥( ،وقال األزهري )):عن ثعلبٍ عـن  . بمعنى حقّاً»كالّ«وتأتي : قال رمرواه أبو ع

  . )٦())سلمةَ
                                                           

والبرهـان فـي علـوم    ، ١٠/٣٦٥وتهذيب اللغة ، ١/٤٢٥انظر إيضاح الوقف واالبتداء : هذا ما قاله أبو حاتم السجستاني   )١(
 .٤/٣١٦القرآن للزركشي 

 .٢٣٣/ ٣المساعد على تسهيل الفوائد    )٢(

والمساعد على تسـهيل الفوائـد   ، ٢٤٥والتسهيل البن مالك ص ، ٩/١٦وانظر شرح المفصل البن يعيش ، ٤/٢٣٥الكتاب   )٣(
 . ٣/٦٠والمغني ، ٣/٢٣٢

ومعـاني  ، ١١وحروف المعـاني ص  ، نقالً عن األخفش ٤٢٢/  ١ء وانظر إيضاح الوقف واالبتدا، ١٠/٣٦٤تهذيب اللغة    )٤(
/ ٣والمساعد علـى تسـيل الفوائـد    ، ٢٤٥والتسهيل ص، ٣٢٥والمفصل ص ، ٢٥٠والصاحبي ص ، ١٢٢الحروف ص 

 ). كالّ ( والصحاح واللسان ، ٥٧٧والجنى الداني ص ، ٢١٢ورصف المباني ص ، ٢٣٢

و جمال القـراء وكمـال اإلقـراء    ، ١٢٢ومعاني الحروف ص ، ٤٢٢/ ١بتداء وانظرإيضاح الوقف واال، ٤٠٧/ ٥العين   )٥(
 ).كالّ ( والصحاح واللسا ن ، ٣/٢٣٣والمساعد على تسهيل الفوائد ،٥٧٧والجنى الداني ص ،٢٤٥والتسهيل ص، ٢/٧٢٣

اء وكمال اإلقراء وجمال القر، ١٢٢ومعاني الحروف ص ، ٤٢٢/ ١وانظرإيضاح الوقف واالبتداء ،٤٦٣/ ١٠تهذيب اللغة   )٦(
 ).كالّ ( والصحاح واللسا ن ، ٣/٢٣٣والمساعد على تسهيل الفوائد ، ٥٧٧والجنى الداني ص ،٢٤٥والتسهيل ص، ٢/٧٢٣
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]: ٢٦/القيامـة [ كالّ إذا بلغت التراقـي﴾  ﴿:األنباري في قولـه تعـالى بن وقال أبو بكر

  :وقال ابن المحلّي ،)١( )) إذا بلغت التراقي»حقّاً«على معنى»كالّ«االبتداء بـ((
  وتــارة تــأتي بمعنــى حقّــاً   ((
  

  ))فابــدأ بلفظهــا تكــن محقّــاً     
] ١٨/ المطفّفين[ ﴾كالّ إن كتاب األبرار لفي علّيين﴿:نحو، حقّاً: »كالّ«والمعنى الثاني لـ   

كالّ تكون بمعنـى  : قال الكسائي ومتابعوه : ((وقال ابن هشام.)٢())حقّاً إن كتاب األبرار: أي
 .)٣())حقّاً

األنباري وابـنِ المحلِّـي وابـنِ هشـام      بن ومن خالل قول الخليِل واألزهري وأبي بكر
 ن أنفيه:تدّل على معنى حقّاً أي»كالّ«وغيرِهم تبي شَكُأثبِتَ وصار حقّاً الي.  

كمـا أنَّها تحقيقٌ وإثبــاتٌ لمـا   ، على الرد واإلبطال لما قبلها من الخبر»كالّ«وتدلُّ -٤
كـلُّ شـيء فـي    : روى ابن شميل عن الخليل أنّه قال: (( قال األزهـري، عدها من الخبرب

قـال  : (( األنبـاري بـن   وقال أبـو بكـر  ، )٤( ))يرد شيئاً ويثْبِتُ آخر  رد: »كالّ«القرآن 
ال يكـون  «: فهي في مواضـع بمعنـى  : في القرآن على وجهين»كال«جاءت : السجستاني

  )٥(: ول كما قال العجاجوهو رد لأل»ذلك
ــاكموا  ــيبان أن تص ــت ش ــد طلب   ق

  
  ـــا تصـــطفقْ مـــآتمكـــالّ ولم  

قال أصحاب موسى إنّـا  ﴿:(( )٧(وهوكقوله تعالى.)٦())كما ظنّوا»اليكون ذلك ،ال«: المعنى  
كُونردلما قبله، ]٦٢-٦١/الشعراء[ قـال كَالّ ﴾*لَم فهو نفْي ،ه٨())وإثباتٌ لما بعد( .  
  .حرفاً البد أن نقف على استعماالتها»كالّ«دالالت  ن وقفنا علىبعد أ

  :استعماالتھا: ثانیًا

                                                           
 .١/٤٢٩ايضاح الوقف واالبتداء   )١(

 . ٣تحفة المال في مواضع كالّ ص   )٢(

 .بتصرف يسير  ٦٤/ ٣مغني اللبيب   )٣(

 .٣٦٥/ ١٠تهذيب اللغة   )٤(

 .٢٠رِغ من تخريج البيتين ص فُ  )٥(

وشرح المفصل البـن يعـيش    ١٦٣/ ٤و التخمير ، ٣٦٤/ ١٠وانظر تهذيب اللغة ، ٤٢٣-١/٤٢٢يضاح الوقف واالبتداء إ  )٦(
 .٥٧٧والجنى الداني ، ٩/١٦

 .١٥في القرآن الكريم البن فارس ص»كالّ«انظر مقالة في   )٧(

و تمام اآلية ﴿ قال كَالّ إن معي ربي سيهد ينِ ﴾ الشـعراء  .١٦-١٥فارس ص في القرآن الكريم البن»كالّ«انظر مقالة في   )٨(
/٦٢ . 
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نحـو  ، ألن المعنى قد تم عند الرد، وعندئذ يجوز الوقف عليها،للرد»كالّ«تستعمل ـ ١
خبرٍ قد مبني على »كالّ«: فقولك. أنَّي لم آكلْه: أي، »كالّ«: ؟ فتقول»أكلْتَ تمراً«: قول القائل

أطَّلَـع   *﴿وقال ُألتَين ماالً وولداً:(( قال ابن فارس في قوله تعالى، ذَكَره غيرك ونفيتَه أنتَ
ولم يتّخذ ، أنّه لم يطّلع الغيب: أي]. ٧٩-٧٧مريم [ كَالَّ ﴾*الغيب أمِ اتَّخَذَ عند الرحمن عهداً

وذلك أن الكافر ادعى أمـراً  . ين جميعاًرد للمعني»كَالّ«إن : وأصوب ما يقال في ذلك، العهد
وأما قولـه  . يكون ذا وال ذاك ال :أي»كَالّ«.أتراه اتّخذ عهداً أم اطّلع الغيب:ثم قيل،فَكُذِّب فيه

فذا رد لمـا  ، ]٨٢-٨١/مريم[ كَالّ﴾ *واتّخذوا من دون اهللا آلهةً ليكونوا لهم عزاً ﴿ :تعالى
﴿مـا نَعبـدهم إال   :وذلك لقـولهم ،موا أن اآللهةَ تكون لهم عزاقبله وإثبات لما بعده ألنّهم زع

ثـم جـيء   ،ليس األمر كما تقولون: أي»كَالّ«: فقيل لهم]. ٣/الزمر[ ليقَربونا إلى اهللا زلْفى ﴾
  .)١( ]))٨٢/مريم[ سيكْفرون بعبادتهم ﴾ ﴿:وهو قوله»كَالّ«بعده بخبر وُأكِّد بـ
[ ،كَـالّ﴾  *﴿ إذا تُتْلى عليه آياتنا قال أسـاطير األولـين   : ومنه: (( ثم قال ابن فارس

يحسب أن  ﴿:ومن الرد قوله، أنّها ليست بأساطير األولين: أي، فهو رد] ١٤-١٣/المطففين 
 هأخلَد ة [كَالّ ﴾  *مالَهزمأي]٤-٣/اله :هدخْلماله لن ي فإن ٢())ليس كما يظن( .  

  .اللذين يتم المعنى بهما،»كَالّ«ي القرآن من النفي والرد بـ فهذا مما جاء ف
    : ((كقول القائل،وهو كثير، للرد في أشعار العرب أيضاً»كالَّ«واستعملت 
  ]الوافر[                      

ــالّ   ــتُ كَ ــتَ فقل كَيــد ب ــالوا ق   فق
  

  يــدلبِ الجالطَّــر ــنــي مكبوهــْل ي  
  . قد بكَيتَ: فنفى بذلك قولهم له  

  ]الطويل[                  :وقال ابن الدمينة
ـــةً  ــا ثالثـ ــا تجمعين   أردت ِلكَيم

  
    ـالِلكلَّةً مـن ضي ضعم أخي وابن  

  أردت بأن نََرضـى ويتَّفـقَ الهـوى     
  

      كَـالّ التَظُنّـي كـذِلك كعلى الشـر  
  .التخالي ذلك: قائالً، فنفى بذلك طلبها إليه  

  ] الطويل[                   :وقال آخر
ــا  ــرةٌ إن نظَرتُه ــيالً نظ ــيس قل   أل

  
ــلُ     يقَل ــك ــيس من ــالّ ل ــك وكَ إلي  

  .)٣( ))ثم تدارك فنفى أن تكون نظرتُه إليها قليلةً، وصف النظرة بالقلّة  
                                                           

 . ١٥في القرآن الكريم البن فارس ص»كالّ«مقالة في   )١(

 .١٨ -١٧في القرآن الكريم البن فارس ص»كالّ«مقالة في   )٢(

 .بتصرف يسير،١٨ -١٧في القرآن الكريم البن فارس ص»كالّ«مقالة في   )٣(



١٣٦  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     

Α 

u 
كـالّ ُألعطينَّـك درهمـاً    «: كقولـك ، تحقيقاً للكالم الذي يأتي بعدها»كالَّ«تستعمل  -٢

ومنه فـي  :((قال ابن فارس. د تحقيقاً وتوكيداً لما جاء بعدها من الكالمتفي»كالّ«فـ، »وديناراً
  .زيادةُ تأكيد»كَالّ«و، تكون تأكيداً»إن«فـ ، ]١١/عبس [كَالّ إنّها تذكرةٌ ﴾ ﴿:كتاب اهللا
  ]. ٥-٤/النبأ [ ﴿ كَالّ سيعلَمون ثُم كَالّ سيعلمون﴾:ومثله

وذلـك  ، إالّ أنّه لم يذكر ظـاهراً ، يء قد تقدمهو رد لش)١(:وكان بعض أهل التأويل يقول
  :قوله
، ﴾مختلفـون ﴿: ﴿كَالّ ﴾ فهو رد على قوله: ثم قال].  ٣/النبأ [ الذي هم فيه مختلفون﴾ ﴿

  .ومعناها الاختالف فيه
أنّه لم يقضِ ما أمـر  : أي] .٢٣/ عبس [ )٢(كَالّ لَما يقْضِ ما أمره﴾ ﴿: ومن التحقيق قوله

﴿ كَالّ : ومنه، ]١١/عبس [ ﴿ كَالّ إنّها تَذْكرةٌ﴾: ومثله ،»لما«: ان بعضهم يقول معناهاوك، به
[ ﴿ كَالّ إن كتاب الفجـارِ ﴾ :ومنه، وهو تحقيقٌ لما بعده، ]٩/االنفطار [ بْل تُكَذِّبون بالدين ﴾

[ ﴾نسان لَيطْغـى ﴿كَالّ إن اإل:و، ]١٨/المطففين [ كَالّ إن كتاب األبرار ﴾﴿: و، ]٧/المطّففين 
  .)٤( ])) ١٥ /العلق [ ﴾ )٣(﴿ كَالّ لَِئن لم ينْتَه: و،]٦/العلق 

تستعمل تحقيقاً »كالَّ«تبين بأن، ومن خالل ما ذكره ابن فارس في اآليات التي استشهد بها
  .للكالم الذي يأتي بعدها

[ ﴾)٥(كَـالّ  ..التكاثر ألْهاكم ﴿:((قال ابن فارس في قوله تعالى، للردعِ»كالّ« وتستعمل -٣
﴿كَالّ لو :ثم أعاد ثالثة فقال، ﴿ كَالّ﴾: ثم أعاد أخرى فقال، ردعهم عن التكاثر]. ٥-١/التكاثر

  ].٦/التكاثر[ ﴿ لَتَرون الجحيم ﴾:ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله]. ٥/التكاثر [ تعلمون﴾

                                                           
وكرر عليهم الزجـر  ، ووعيد لهم في المستقبل، رد على الكفار في تكذيبهم: ﴿ كالّ سيعلمون ﴾: قال الثعالبي في قوله تعالى  )١(

و ﴿ سـيعلمون ﴾  . ردع للمتسائلين هـزؤاً : ﴿ كال ﴾: وقال الزمخْشري في قوله. ٤/٣٨٠جواهر الحسان . والوعيد تأكيداً
وتكرير الردع مـع الوعيـد   . ألنّه واقع الريب فيه، أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حقٌّوعيد لهم بأنّهم سوف يعلمون 

وانظر الجـامع أل  ، ٦٨٤/ ٤تفسير الكشّاف . ومعنى ﴿ثُم ﴾ اإلشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من األول وأشد. تشديد في ذلك
 . ١٥٧٤وفتح القدير للشوكاني ص ، ١٧١-١٧٠/ ١٩حكام القرآن 

)٢(  قال القرطبي ):ا يقضِ اهللا لهذا الكافر ما أمره به من اإليمان: أي:قال اإلمام ابن فوركبل أمره بم لم يقـضِ لـه   ، كالّ لم (
 . ٤٢٠/ ٨: وتفسير البحر المحيط، ٢٢٠/ ١٩: انظر الجامع ألحكام القرآن

 .﴿ لَنَسفَعاً بالنّاصية ﴾ :تمام اآلية  )٣(

 .  ١٩رآن البن فارس ص في الق»كالّ«مقالة في   )٤(

: كالّ لو تعلون علم اليقـين ﴾ التكـاثر   *ثم كالّ سوف تعلمون  *كالّ سوف تعلمون  *﴿ حتى زرتم المقابر :تمام اآلية  )٥(
)٥-١(. 



١٣٧ 

  نفیا وتحقیقا في القرآن الكریم» كال«

Α  

U  
 

ثم أكَّد ،ثرتم ظانِّين أن هذا ينفع شيئاًأنّكم افتخرتم وتكا: أي،رد لهذا المعنى»كَالّ«: وقال قوم
  .كَالّ ﴾ ثُم ﴿ كَالّ ﴾ إبالغاً في الموعظة ﴿ :ذلك بقوله

  .التفعل: أي]١١-١٠/عبس [ ﴾)١(كَالّ  *﴿ فأنْتَ عنه تلهى : ومنه قوله
 )٢( ]))٢١/العلق [ كَالّ التُطعه﴾ ﴿ومنه . التفعل ذلك:أي ﴾﴿فأنت عنه تلهى كالّ:ومنه قوله

  .ال تفعل:أي
  .أي الكفّ عن الشيء، في اآليات السابقة جاءت بمعنى الردع»كالّ«إذن 
وإن جعلتها صـلةً لمـا   : (( األنباري بن قال أبو بكر، صلةً لليمين»كالّ«وتستعمل  -٤

إي «: ألنّها بمنزلة قولـك »كالّ«التقف على »كالّ ورب الكعبة«: كقولك، بعدها لم تقف عليها
ألنّها  قبيح»كالّ«فالوقف على ] ٣٢المدثر[ ﴿ كالّ والقمــر﴾: قال تعــالى، »ورب الكعبة
وتكـون  ، هي عند الفراء تكون صلةً اليوقف عليهـا : (( وقال األزهري، )٣( ))صلةٌ لليمين

 بمنزلة كقولك، فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها، في االكتفاء»ال«و»نعم«حرفَ رد :
»إي واهللا«ألنّها بمنزلة »كالّ«التقفُ على، »الكعبة كالّ ورب« ،كـالّ  : قال اهللا جلَّ وعـز ﴿

فـي  :وقال القرطبي، )٤( ))ألنّها صلةٌ لليمين، قبيح»كالّ«الوقف على] ٣٢المدثر[ والقمــر﴾
إي «: التقدير، صلةٌ للقسم»كالّ«: قال الفراء، ]٣٢المدثر[ كالّ والقمــر﴾ ﴿((قوله تعـالى 

  . )٥())»كالّ«فال يوقف على هذين التقديرين على ، »حقّاً والقمر« :وقيل. »والقمر
تسـتعمل صـلةً   »كـالَّ «األنباري واألزهري والقرطبي إنبن ومن خالل ما قاله أبو بكر 

وما خَلَصـتُ إليـه هـو قـول ابـن      . لليمين اليجوز الوقف عليها عند جلِّ علماء التفسير
: هي في كتاب اهللا على أربعة أوجه يجمعها وجهـان : فقل»كالّ«ائل عن فإن سأل س:((فارس

  .وتحقيقٌ وصلةُ يمين وهما متقاربان، رد وردع وهما متقاربان
. وهو الذي يوقـف عليـه  ، )٦(]٨٢-٨١/مريم[ كَالّ ﴾ *﴿ ليكونوا لهم عزا : فالرد مثل

﴿ كَالّ إن كتاب األبرارِ لفـي  :حقيق مثلوالت]. ٤/النبأ [ ﴿ كَالّ سيعلمون ﴾: والردع مثل قوله
﴾ ينلِّيثر [﴿ كَالّ والقمرِ ﴾ :وصلة اليمين مثل قوله]. ١٨/المطفِّفين [ عواعلم أنّـه  ].٣٢/المد

                                                           
 .١١/ ﴿ إنّها تذكرة ﴾ عبس :تمام اآلية  )١(

 .١٩في القرآن البن فارس ص »كالّ«مقالة في  )٢(

 .١/٥٣٨وانظر اإلتقان في علوم القرآن ، ٤٢٢-١/٤٢١إيضاح الوقف واالبتداء   )٣(

 . ١/٥٣٨وانظر اإلتقان في علوم القرآن ، ١٠/٣٦٤تهذيب اللغة   )٤(

 .١٥٥٤وفتح القدير للشوكاني ص، ٨/٣٨٩وانظر تفسير البحر المحيط ، ١٩/٨٤الجامع ألحكام القرآن   )٥(

 .٨٢/ ﴾ مريم  ﴿ كالّ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ا:تمام اآلية  )٦(



١٣٨  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     

Α 

u 
وما كان منه في النصف اآلخر فهو الذي »كَال« ليس في النصف األول من كتاب اهللا عزوجل

  .)١( ))أوضحنا معناه حسب ماالح واتّجه
أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن   : (( في القرآن فهو»كالّ«ما مؤلّف المقالة األولى في وأ

: المتـوفّى سـنة  ، زكريا بن محمد بن حبيـب القزوينـي المعـروف بـالرازي اللغـوي     
وقد اعتنى بنسخها وتصحيحها والتعليق عليهـا عبـد العزيـز الميمنـي     . )٢())»هـ٣٩٥«

البـن  »كالّ«مقالة في : أولها) هــ١٣٤٣(ئل سنة ضمن ثالث رسا، الراجكوتي رحمه اهللا
والذي دعاني إلى تحقيقها ثانية كثرة السـقط   .وهي موجودة في مكتبة األسد الوطنية، فارس

وبعضِ أقواِل النحـويين  ، وعدم تخريج بعضِ األبيات الشعرية، والتصحيف والتحريف فيها
 .»م«:وسميتُها ، واللغويين والمفسرين من مظانها
بن محمد بن يزديار بن رستم  أحمد: (( في القرآن فهو»كالّ«وأما مؤلّف المقالة الثانية في 

سـكن  «ثقةٌ حاذقٌ بـالنحو ، )هـ٣٠٤: (المتوفّى سنة، أبو جعفر النحوي الطبري، بن يزديار
وهاشم بن عبد العزيز صاحبي علـي بـن حمـزة    ، وحدث بها عن نُصير بن يوسف، بغداد

الكسائي .عمراً إلقراء النحو). هـ٣٠٤: (منه ببغداد في سنة وسوله من الكتب، وكان متصد :
، والتصريف ،وصورة الهمز، والمذكر والمؤنّث، والمقصور والممدود، غريب القرآن»كتاب

قال فوصـلْنا إليـه بالْحيـِل    ، وكان أبو جعفر مؤدباً في دار الوزير ابن الفرات. )٣())والنحو
أخبرنا علي بن محمد : (( وقال الخطيب البغدادي)٤(.صيراً بالنحو والعربيةوكان ب، والشفعاء

أخبرنا أبو جعفرأحمد بن ، حدثنا أحمدبن جعفر بن محمد الختلي، بن عبد اهللا المقريء الحذاءا
حدثنا عبد الرحمن بـن  ، حدثنا أبو المنذر نُصير بن يوسف، محمد بن رستم الطبري النحوي

، إنِّي قد سمعت القـراء فوجـدتهم متقـاربين   : ال عبد اهللا بن مسعودق، مغراء عن األعمش
  .)٥( ))هلم وتعاَل: فإنما هو كقول أحدكم، فاقرؤوا كما علمتم

  المخطوطة التي اعتمدتھا في التحقیق

                                                           
 .٢٠-١٩في القرآن الكريم البن فارس ص »كالّ«مقالة في   )١(

طبع فـي جامعـة اإلمـام    ، تأليف الدكتور أمين محمد فاخر، »منهجه وأثره في الدراسات اللغوية«انظر ابن فارس اللغوي   )٢(
 .املة كاملة إذ درس المؤلّف ابن فارسٍ اللغوي دراسة ش. م١٩٩١الرياض ، محمد بن سعود اإلسالمية

وبغيـة الوعـاة   ، ٦٠والفهرست البن النديم ص ، ٤/١٩٣ومعجم األدباء ، ٥/١٢٥وتاريخ بغداد ، ١/١٢٨انظر إنباه الرواة   )٣(
١/٣٨٧، 

 .٤/١٩٤و معجم األدباء ، ١/١١٤انظر غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري   )٤(

 .٤/١٩٤ وانظر و معجم األدباء، ١٢٦-٥/١٢٥تاريخ بغداد   )٥(



١٣٩ 

  نفیا وتحقیقا في القرآن الكریم» كال«

Α  

U  
 

ولم أتمكّن من ، »األصل«وسميتها ، عام) ١٠٤٧٨(تحتفظ بها مكتبة األسد الوطنية برقم 
وفي كل ، حد وعشرون سطراًوافي كلِّ صفحة ، ع في سبع ورقاتتقو، الحصول على غيرها

وأما ، وقد خلت من تاريخ الفراغ من نسخها ومن ذكر اسم ناسخها، سطرٍ إحدى عشرة كلمة
وجاءت مقالة ابن فـارس المتـوفّى   ، وهي قليلة التصحيف والتحريف، خطُّها فنسخي واضح

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد قال «: إذ قال في أولها، أوالً) هـ٣٩٥(سنة 
ومعنى ما جاء مـن هـذا   ، هذه أكرمك اهللا وأيدك ووفّقك مقالة في كالّ: ابن حبيب رحمه اهللا
  .؟»ومتى يقع تحقيقاً، وأين يقع نفياً، واختالف أهل العلم في موضوعه، الحرف في كتاب اهللا

قـال  «: إذقال في بـدايتها ، ثانياً) ـه٣٠٤(ثم جاءت مقالة الطبري النحوي المتوفّى سنة 
اعلم أن كالّ : الشيخ اإلمام العالم العالّمة أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم النحوي الطبري

  .»واختلف النحويون في معناها، كلمة جاءت لمعنى ليس باسم والفعل
  البن فارس »كال «المقالة األولى في 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .)١(والصالة على محمد وآله أجمعين، تعينالحمد هللا وبه نس

 -هذه: )٢(]تعالى [ قال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب رحمه اهللا
، ومعنى ما جاء من هذا الحرف في كتاب اهللا، »كالّ« )٣(مقالةٌ في -أكرمك اهللا وأيدك ووفقك

  . تحققاً؟ )٥(تى يقعنفياً وم )٤(وأين يقع،واختالف أهل العلم في موضوعه
ودللنا على األصح من ذلك بشواهد مـن غيـر   ، )٧(قد فسرنا من ذلك ما الح واتجه)٦(]و[

  .وباهللا التوفيق، )٨(إطالة
تجـيء  : وقال قـوم ، )١(واالستئناف، للرد: تجيء لمعنيين»كالّ«إن : قال بعض أهل العلم

تكـون  « كـالّ :: وقال آخرون، )٣(رردع وزج»كالّ«: وقال آخرون، )٢(بمعنى التكذيب»كالّ«

                                                           
 .من م) وآله أجمعين ......الحمد هللا( سقطت   )١(

 .زيادة عن م  )٢(

 .من م) في ( سقطت   )٣(

 ).تقع (في م   )٤(

 ).تقع ( في م   )٥(

 .زيادة عن م  )٦(

 ) .ما الح من ذلك واتجه( في م   )٧(

 . تحريف ) إحالة ( في م   )٨(



١٤٠  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     
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u 
كما أن كذلك تحقيق وإثبات ، )٥(رد وإبطال لما قبله من الخبر»كالّ«: وقال قوم،)٤(»بمعنى حقّاً

  )٦( .لما قبله من الخبر
: وقـال بعضـهم  ، )٨(نَفْي وتبرئـةٌ : »ال«و، )٧(كاف التشبه»كالّ«في قوله»الكاف«و: قال

  .»كالّ«فهذا ما قيل في . )٩(هوتوجب غير، تَنْفي شيئاً»كالّ«
كالّ« وأقرب ما يقال في ذلك أن«تقع في تصريف الكالم على أربعة أوجه:  

  ،)١٠(الرد: أولها
ـ   )١(صلة اليمين: والثالث، )١١(الردع: والثاني  والوجـه  ، )٢(»أال«وافتتاح الكالم بهـا كـ

  .)٤(لمابعده من اإلخبار)٣(التحقيق: الرابع
                                                                                                                                                                     

التي »أال«وعلى معنى ، »ال«حعلى معنى الرد لألول بمعنى : لى ضربينكالّ في القرآ ن ع: قال أبو حاتم:( قال ابن يعيش  )١(
و تهـذيب  ، ٤٢٣-٤٢٢/ ١وانظر إ يضاح الوقـف واالبتـداء   ، ٩/١٦شرح المفصل البن يعيش ) للتّنبيه يستفتح بها الكالم

 . ٥٣٨/ ١واإل تقان ، ٥٧٧والجنى الداني ص ، ٣٦٤/ ١٠اللغة 

أكلتَ شـيئاً  : من ذلك قولك لرجل قال لك، تَنْفي شيئاً وتُوجِب غيره»كالّ «و، تنفي حسب»ال«: قال الكسائي:( قال األزهري  )٢(
وقـال  ، ٣٦٣/ ١٠تهذيب اللغة ) أردتَ أنّك أكلتَ عسالً ال تمراً ، كالّ:فتقول أنتَ، أكلتُ تمراً: ويقول اآلخر، ال: فقلتَ أنتَ
/ ٣مغني اللبيـب  وانظر، ٢٥٠الصاحبي ص ). »كالّ«قلتَ »لقيتُ زيداّ «: كالّ تكون نفياً لدعوى مدعٍ إذا قال: ( ابن فارس

 . تحمل في معانيها التكذيب»كالّ«و من خالل ماقاله األزهري وابن فارس نرى أن ). كالّ ( واللسان ، ٦٨

اجي في حـروف  والزج، نقالً عن األخفش ٤٢٢/  ١وأبو بكر األنباري في إيضاح الوقف ، ٤/٢٣٥قاله سيبويه في الكتاب   )٣(
وابـن فـارس فـي    ، ٣٦٤/ ١٠واألزهري في تهذيب اللغـة  ، ١٢٢والرماني في معاني الحروف ص ، ١١المعاني ص 

و رصـف  ، ٢٣٢/ ٣والمساعد على تسهيل الفوائـد  ، ٢٤٥والتسهيل ص، ٣٢٥وانظر المفصل ص ، ٢٥٠الصاحبي ص 
 . )كالّ ( والصحاح واللسان ، ٥٧٧والجنى الداني ص ، ٢١٢المباني ص 

والرما ني في معاني الحـروف ص  ، ٤٢٢/ ١وأبو بكر األنباري في إيضاح الوقف ، ٤٠٧/ ٥قاله الخليل في كتابه العين   )٤(
وانظـر التسـهيل   ، ٢/٧٢٣والسخاوي في جمال القراء وكمـال اإلقـراء   ، ٤٦٤/ ١٠واألزهري في تهذيب اللغة ، ١٢٢
 ). الّ ك( والصحاح واللسا ن ، ٥٧٧والجنى الداني ص  ،٢٤٥ص

 ١٦٣/ ٤وانظر التخمير ، ٤٢٣-١/٤٢٢و أبو بكر في إيضاح الوقف واالبتداء ، ٣٦٤/ ١٠قاله األزهري في تهذيب اللغة   )٥(
  ٥٧٧والجنى الداني ص ، ٩/١٦وشرح المفصل البن يعيش 

 .يفيد تحقيق وإثبات ما تقدمها من الخبر»كالّ«أي أن مجيء   )٦(

 ) .كاف تشبيه ( في م   )٧(

 . ٢١٢وانظر رصف المباني ص، ٥٧٩-٥٧٨قاله المرادي في الجنى الداني   )٨(

 . ٣٦٣/ ١٠انظر تهذيب اللغة  - )٩(

 .من هذه الصفحة ، ١٣انظر حاشية   )١٠(

  :قال ابن المحلّي   )١١(
ــبلها   (  ــديت ســ ــأتي هــ ــرة تــ   فمــ

  
  لـــــرد مـــــذكور يكـــــون قبلهـــــا  
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حكايتي  )٥(بعد، كتاب اهللا عز وجّل على ترتيب هذه الوجوه الثالثة وسأذكر ماجاءمنها في
الكاف للتشبيه، منحوتةٌ من كلمتين»كالّ«لمقالة من زعم أن وأن ،على قائل ذلـك إن   )٦(والرد

  .)٧(]تعالى[ شاء اهللا
 وإبطال لما قبله من الخبر»كالّ«زعم بعض المتأخرين أن كـذلك تحقيـق    ، رد كمـا أن

وزعـم أن أصـل   ، )٩(كـاف تشـبيه  »كالّ« )٨(والكاف في قولنا، ت لما قبله من الخبروإثبا
ثـم  »وال )١١(]كـال [«: فيقولون هذا الشيء، »ال«إال أنّهم كانوا يكررون ، )١٠(التخفيف»كالّ«

  :)١٣(ومنه قول الشاعر، قال] ب/١[ طلباً للتخفيف )١٢(حذفوا إحداهما وشددوا الباقيةَ
ــم ُأ ــي ل ــي وأهل ــوقَهمقَبيل   الق مشُ

  
  شْككَـال وال  )١(النوى إالّ فُواقاً )١٤(لو  

  
                                                                                                                                                                     

  فقــــفْ عليهــــا منكّــــراً هنالــــك   
  

  ورادعـــــاً لمـــــن يقـــــول ذلـــــك  
الهمـزة  «»كال٠َّيحسب أن ماله أخلده «: نحو، فالواجب الوقف عليها، ا هو المعنى األول وهومعنى الرد واالنكار والردعهذ  

و إيضـاح  ، ٦٤-٦٣/ ٣وانظر مغني اللبيـب  ، ٣تحفة المالّ في مواضع كالّ ص ). هنا حسن »كالّ«فالوقف على ، »٤-٣
 . ٥٣٨/ ١تقان في علوم القرآن واإل ،١٦٣/ ٤والتخمير ، ١/٤٢٢الوقف واالبتداء 

 .٤٢٢-١/٤٢١قاله أبو بكر األنباري في إيضاح الوقف واالبتداء   )١(

 .٤٢٥، ١/٤٢٣قاله أبو بكر األنباري في إيضاح الوقف واالبتداء   )٢(

 .٣قاله ابن المحلّي في تحفة المال في مواضع كالّ ص   )٣(

 .تصحيف) األخبار ( في م   )٤(

 .ريفتح) كذا ( في م   )٥(

 .أثبت صوابه عن م، تصحيف) ورد (ف األصل   )٦(

 .زيادة عن م   )٧(

 .من م ) قولنا ( سقطت   )٨(

 .٢١٢و رصف المباني ص، ٥٧٩-٥٧٨الجنى الداني  انظر  )٩(

 . ٢٥١-٢٥٠قاله ابن فارس في كتابه الصاحبي ص   )١٠(

 .زيادة عن م  )١١(

 .تحريف) الباقي( في م   )١٢(

موافقـاً  »قبيلـي وأهلـي  «: وجاء في بعض نسخ الـديوان ، »قبيٌل وأهٌل «: وروايته فيه، يت في ديوانهوالب، قائله أبو تمام  )١٣(
: مثل أن يقـول لـه  »ال«والمعنى أن اإلنسان إذا نهى غيره يكرر ، وشيكاَ عجِالً:أي»كال وال«كان ذلك : ويقال. للمخطوطة

. فجعلوه مثالً فـي السـرعة  ، رفان متّصلين ال تفاوت بينهمافيجيء الح»ال ال«اذهب إلى موضع كذا فيقول إلرادة المبالغة 
الكفيـل  :والقبيـل . ٣٠٥-٤/٣٠٣وشرح مقامات الحريـري  ، ٣٩٥وانظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص، ٣/١٠٤الديوان 

ترك سـويعةً  ما بين الحلبتين من الوقت ألنّها تُحلب ثم تُ:والفُواق. شوقهم:أي»مشوقهم«و.. سيدهم :وعريف القوم ،والعريف
 ).َقبل، فوق، عرف، شوق( اللسان .ما أقام عنده إالّ فُواقاً: ويقال. يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب

 . أثبت صوابه عن الديوان وم، تحريف) يوشك (في األصل   )١٤(
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  ،)٣(ولم يثقلوا ذلك، وربما تركوه على خفّته )٢(قالوا

  ] الوافر[                 :)٤(كقول ذي الرمة
ــيالً   ــدا كَل ــةً فب خَصاص ــاب   أص

  
  كَــالَ وانْغَــلَّ ســاِئره انْغــالل     

  : )٥(ومنه قول جرير  
  ]الطويل[                      

  يكون وقُوفُ الركـبِ فيهـا كَـال وال   
  

  إلى رحلـي  )٦(غشاشاً وال يدنون رحالً  
  :من جهتين )٨(كالم مدخول )٧(وهذا: قلنا  

  .أهل العلم بالعربية أنّه غير محفوظ عن القدماء من: إحداهما -
  .أنّه مما اليتأيد بدليل: والثانية -

: وذلك أن قـول القائـل  ، جداً )١(متباين مخفّفة»كال« )١٠(مشددة وبين»كالّ«)٩(واألمر بين 
، »ال«بـ  -حقارته وقلّته وأنّه المحصول له )٢(في -إنّما هو تشبيه الشيء، »هذا شيء كال«

 كلمةُ نفيٍ»ال«وذلك أن.  
                                                                                                                                                                     

 .أثبت صوابه عن الديوان وم، تصحيف، )فراقاَ (في األصل   )١(

 .تحريف) قال ( في م   )٢(

 .تحريف) وذلك ، يثقلوه(في م   )٣(

/ ٣وفـي ديـوان أبـي تمـام     ١٥٣/ ٢وفي مقاييس اللغة ، ٢٥٠والبيت في الصاحبي البن فارس ص ، ١٥١٨/ ٣:ديوانه  )٤(
  .الضعيف:والكليل، اإلمالق والثلمة في الحال:والخصاصة، )ال( وفي اللسان،١٠٥

وقال أبو ، الحبل: والرمة، هـ١١٧وتوفّي سنة ، هـ٧٧ولد سنة ، ويروى بالشين، هو غيالن بن عقبة بن بهيس:وذو الرمة
/ ١والشعر والشـعراء  ، ٢/٥٣٤انظر طبقات فحول الشعراء . افتتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة:عمرو بن العالء

 .٥/١٣٤واألعالم ، ٥٢٤

مقامـات الحريـري    وفـي شـرح  ، ٣/١٠٤والبيت في ديوان أبي تمـام  ، »يكون نزول الركب«: وروايته، ٤٦١:ديوانه  )٥(
لقيتُه غَشَشاَ وغشَاشاً وعلـى غَشـاشٍ   : قال األزهري. العجلة: والغشاش. مع خالف في الرواية ) ال( وفي اللسان ،٤/٣٠٥

  ).غشش( اللسان . إذا لقيتَه على عجلَة، وغشاشٍ
كثيرة مـع الفـرزدق والراعـي    وله نقائض ، من فحول الشعراء في عصر بني أمية، هو جرير بن عطية التميمي:وجرير
 . ٤٦٤والشعر والشعراء ص ، ١/٣٧٤انظر طبقات فحول الشعراء . هـ ١١٠توفّي سنة ، النميري

 .تصحيف ) رجالَ (في م   )٦(

 .من م) الواو ( سقطت   )٧(

وأراد ).  دخـل :( اللسان.أي مهزوٌل أصابه الهزال: مدخول. أثبت صوابه عن اللسان وم، تصحيف) مدحول ( في األصل   )٨(
 . هذا كالم ضعيفٌ: ابن فارس

 .تحريف)واألمرين كذا( في م   )٩(

 .من م) بين ( سقطت   )١٠(
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ماقلناه أنّك لو حملتَ قولَه  واعتبار. »ال«التشبيه بـ  )٣(فكلمة مشددةٌ بعيدة عن»كالّ«وأما 
عند  )٥(لكنت»)٤(ال وال والقمر«على معنى أنّه كـ ]٢٢اآلية : / المدثر[ ﴾والْقَمرِ ﴿ كَلَّا :تعالى

  .والقمر: ليس بموافق لقوله»ال«و»كال«ألن ، أهل العربية كلِّهم مخطئاً
كلمةٌ موضوعةٌ للمعاني التي قد ذكرناهـا  »كالّ«إن : فما األصل فيها؟ قلنا: فإن قال قائل
وكلُّ واحد من هذه مبني بناء يدل علـى  . »إن ولعّل وكيف«: هي مثلو، )٦(مبنية هذا البناء

  .معنى
وهذا قول قريـب ال اسـتكراه   . كلمة مبنية بناء يدّل على المعاني التي نذكرها»كالّ«فكذا 

  .)٧(وباهللا التوفيق.فيه
  وھو باب الرّد )٨(]»كّال«من [باب الوجھ األّول 

ألن المعنى قـد تـم عنـد    ، جاز لك الوقف عليها»كالّ«اعلم أنّك إذا أردتّ رد الكالم بـ 
دأي، »كالّ«: ؟ فتقول»أكلتَ تمراً«: )١٠(وذلك أن يقول لك القائل. )٩(الر:فقولك. أنّي لم آكلْه :
﴿ُألتَين : قال اهللا عز وجّل في قصة من قال. مبني على خبرٍ قد ذكره غيرك ونفيتُه أنتَ»كالّ«

أنّه لـم  : أي]. ٧٩-٧٧مريم [ ﴾)١١(كَالَّ*لَع الغيب أمِ اتَّخَذَ عند الرحمن عهداًأطَّ. ماالً وولداً
رد للمعنيـين  »كَـالّ «أن : في ذلـك ] أ/٢[وأصوب ما يقال ، ولم يتّخذ العهد، )١٢(يطّلع الغيب

                                                                                                                                                                     
 .تحريف) مبين ( في م   )١(

 .من م) في (سقطت   )٢(

 .من م ) عن ( سقطت   )٣(

 .من م ) الواو من والقمر(سقطت   )٤(

 .أتبت صوابه عن م، تحريف) كنت ( في األصل   )٥(

وضـعت للمعـاني   ، التي للرد»ال«ليست مركّبة من كاف التشبيه و: أي، كلمةٌ بسيطة»كالّ«لنحويين إلى أن ذهب جمهور ا  )٦(
 .٢١٢: ورصف المباني، ٥٧٨: انظر الجنى الداني. »فاسد ساقطٌ«ومن قال خالف هذا فكالمه خَلْفٌ أي ، التي ذُكرت

 .من م ) وباهللا التوفيق ( سقطت   )٧(

 .زيادة عن م   )٨(

وأبـو عمـرو   ،٤٢٦/ ٢وأبو بكر األنباري في إيضاح الوقف واالبتـداء  ، ٣٦٥-١٠/٣٦٤ذكره األزهري في تهذيب اللغة   )٩(
 ،٣٧٦الداني في المكتفى ص 

 .تحريف ) أن تقول كذا لقائل ( في م  )١٠(

. وهو قول أبـي حـاتم  ، »أال«نىعلى مع»كالّ«ويجوز االبتداء بـ، »ال ليس األمر كذا«:جائز ألن المعنى»كالّ«الوقف على   )١١(
 .٣٧٧-٣٧٦والمكتفى ، ١/٤٢٦إيضاح الوقف واالبتداء : انظر

 .من م ) الغيب ( سقطت   )١٢(
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. ع الغيـب اطّل )٢(أتراه اتّخذ عهداً أم: ثم قيل، أمراً فَكُذِّب فيه )١(وذلك أن الكافر ادعى. جميعاً

واتّخذوا من دون اهللا آلهةً ليكونوا لهـم   ﴿:وأما قوله تعالى. وال ذاك )٣(اليكون ذا: أي»كَالّ«
أن  )٦(]زعمـوا [رد لما قبله وإثبات لما بعده ألنّهـم   )٥(فذا، ]٨٢-٨١/مريم[ ﴾)٤(كَالّ *عزاً

فقيـل  ]. ٣/الزمر[ ﴾بونا إلى اهللا زلْفى ما نَعبدهم إال ليقَر﴿:وذلك لقولهم،اآللهةَ تكون لهم عزا
﴿ : وهو قولـه »كَالّ«بخبر وُأكِّد بـ  )٧(ثم جيء بعده، ليس األمر كما تقولون: أي»كَالّ«: لهم

  ].٨٢/مريم[ )٨(سيكْفرون بعبادتهم ﴾
 ﴿ لعلِّـي أعمـل صـالحاً فيمـا تركْـتُ كَـالّ ﴾      : )٩(»المؤمنون«وأما قوله في سورة 

  :مواضع ثالثةٌ )١٠(لهاف] ١٠٠/المؤمنون[
: أي، »كَـالّ «: فقيل لـه ، )١٣(]٩٩/المؤمنون [ رب ارجِعونِ﴾ ﴿: )١٢(رد لقوله: )١١(أحدها

التُرد.  
، »كَالّ«:فقيل له، ]١٠٠/المؤمنون [أعمُل صالحاً ﴾  )١٥(﴿ لعلِّي: )١٤(]تعالى[والثاني قوله 

األنعـام  [ نُهوا عنـه﴾ ، ا لعادوا ِلما﴿ ولَو ردو: )١٦(وهو كقوله، لستَ ممن يعمل صالحاً: أي
/١(]٢٨(.  

                                                           
 .تحريف ) أدى ( في م   )١(

 .أثبت صوابه عن م ، تحريف) ثم ( في األصل   )٢(

 .أثبت صوابه عن م ، تحريف) ذو( في األصل   )٣(

ومنار الهـدى  ، ٣٧٧انظر المكتفى ص ). »أال«بمعنى »كالّ«ويجوز االبتداء بـ. ون ذلكال يك:أي: ( قال أبو عمرو الداني  )٤(
١٧٦ . 

 . تحريف) فكالّ ( في م   )٥(

 .زيادة عن م   )٦(

 .تحريف) بعد ( في م   )٧(

 .»٨٢مريم «) ويكونون عليهم ضداً : ( تمام اآلية  )٨(

 .آن أثبت صوابه عن القر، تحريف) المؤمنين ( في األصل وم   )٩(

 .أثبت صوابه عن م ، تحريف) فلهذا ( في األصل   )١٠(

 ) .أولها ( في م   )١١(

 . ١٩٣و منار الهدى ص ٤٠٤انظر المكتفى ألبي عمرو الداني ص . اليرجع إلى الدنيا: أي  )١٢(

إنّها كلمـةٌ هـو قائلُهـا ﴾     لعلّي أعمُل صالحاً فيما تركتُ كَالّ. ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموتُ قال رب ارجعونِ: تمام اآلية  )١٣(
 . ١٠٠-٩٩/سورة المؤمنون 

 .زيادة عن م   )١٤(

 .من م ) لعلي ( سقطت   )١٥(

 .تحريف ) لقوله ( في م   )١٦(
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  ].١٠٠/المؤمنون [ ﴿ إنّها كلمةٌ هو قائلُها﴾:تحقيق لقوله: والموضع الثالث
قـال كَـالّ ﴾    *)٢(﴿ ولهـم علـي ذنـب فأخـافُ أن يقتلـونِ     : وأما قوله في الشعراء

أخافُ  ﴿: ان الردع فقولهمك )٣( فأما. وردع في أخرى، فهو رد في حالة، ]١٥-١٤الشعراء[
  .التخفْ فذا ردع: أي، ﴿ كَالّ ﴾:فقيل له، ﴾ )٤(]أن يقتلونِ[

واعلم أنّهم اليصلون ، فنفى أن يقتلوه، اليقتلونك: فقيل له، ﴿ أن يقتلونِ ﴾: وأما الرد فقوله
  .إلى ذلك

-٦١/الشعراء[  ﴾قال كَالّ*قال أصحاب موسى إنّا لَمدركُون﴿:وأما قوله في هذه السورة
  )٥(.وإثباتٌ لما بعده، فهو نفْي لما قبله، ]٦٢

/ سـورة سـبأ  [ أروني الذين ألحقْتُم به شُركاء كَـالّ ﴾  )٦(﴿ قُْل: وأما قوله في سورة سبأ
  :)٨(فلها مواضع ثالثةٌ)٧(]٢٧

وكيـف  ، لـك ذ )١٠(أنّهـم اليـرون  : أي، ﴿ أروني ﴾: رداً على قوله )٩(أن تكون: أحدها
  .؟)١٢(شيئاً اليكون )١١(يرون

  .الشريك له )١٣(أنّه:أي، فهو رد له، ﴿ ألْحقْتُم به شركاء ﴾: قوله: والموضع الثاني
وقـال  ]. ٢٧/ سورة سـبأ [هو اُهللا العزيز الحكيم ﴾)١٤(] بل[﴿ : أنّها تحقيقٌ لقوله: والثالث

: دون أن يكون رداً على قوله. ﴾به شركاء ﴿ ألْحقْتُم: إنّما رد على قوله: بعض أهل التأويل
﴿ يونصلّى اهللا عليه ، ﴾أر النبي ربأن يقول لهم] ب/٢[وذلك أنا ُأموسلّم لم :﴾ يونأر ﴿ ،

                                                                                                                                                                     
 . ٢٨/تمام اآلية﴿ وإنّهم لكاذبون ﴾ سورة األنعام   )١(

 .أثبت صوابه عن القرآن ، تصحيف) يقلتون ( في األصل   )٢(

 .أثبت صوابه عن م ،تحريف) فامكان ( في األصل   )٣(

 .زيادة عن م   )٤(

 . ٦٢/تمام اآلية ﴿ قال كَالّ إن معي ربي سيهد ينِ ﴾ الشعراء   )٥(

 .أثبت صوابه عن القرآ ن، تحريف)قال ( في األصل   )٦(

)٧(   ﴾ الحكيم ٢٧/سبأ «تمام اآلية ﴿ بْل هو اهللا العزيز«. 

 ) .فلها ثالثة مواضع ( في م   )٨(

 .أثبت صوابه عن م ، تصحيف) يكون ( ل في األص  )٩(

 .أثبت صوابه عن م،تحريف) يورون ( في األصل   )١٠(

 .أثبت صوابه عن م، تحريف) يورون ( في األصل  )١١(

)١٢(  قال الزمخشري ):َأراد بذلك أن يريهم الخطأ العظـيم فـي   : وكان يراهم ويعرفهم ؟ قلت»أروني«:ما معنى قوله: فإن قلت
ردع »كـالّ «و. وأن يقايس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه واإلشراك به، هللاإلحاق الشركاء با

 . ٣٠٠/ ١٤وانظر الجامع ألحكام القرآن ، ٣/٥٨٢تفسير الكشاف ). لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة 

 .من م) أنّه ( سقطت   )١٣(

 .زيادة عن القرآن وم   )١٤(



١٤٦  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     

Α 

u 
األصنام التي تضرنا وتنفعنا فأروه إياها فرد عليهم ذلك  )١(هذه هي: فكأنّهم قالوا. قال لهم ذلك

. الذي يضركم وينفعكم ويرزقُكُم ويمـنعكُم هـو اهللا   أن: أي، ﴾)٢( ﴿ بل هو اُهللا: ذلك بقوله
  .)٣(أعلموني: َأروني ﴾ ههنا ﴿:ومعنى قوله

﴿ : اآليـة ،]١١/المعارج[ من عذاب يومئذ ﴾ )٤(﴿ لويفتدي:وأما قوله في سورة سأل سائل
﴿ لـو  : أو رد لقولـه ، ]١٤/المعارج [ ﴿ ثم ينْجِيه ﴾: فرد لقوله، )٥(]١٥/المعارج [ كَالّ ﴾

  ].١١/المعارج [ يفْتَدي ﴾
[ كَالّ إنّا خلقنـاهم  *﴿ أيطْمع كلُّ امرىء منْهم أن يدخََل جنَّةَ نعيمٍ : وقال في هذه السورة

من حكمنا يا بني )٧(]و[،من نطفة كما خلقنا بني آدم كلَّهم]. ٣٩-٣٨المعارج [ ﴾)٦(]مما يعلمون
فلم يطمع كلُّّ امـرىء  ، إالّ باإليمان والعمل الصالح )٩(]الجنّة[د منهم أح )٨(بني آدم أالّ يدخَل

  .واليدخلها إالّ مؤمن صالح العمل، امرىء منهم ليس بمؤمن وال صالحٍ أن يدخَل الجنّة
فهو رد ، )١٠(]١٦-١٥/المدثر[ كَالّ ﴾ *﴿ ثم يطْمع أن أزيد : وأما قوله في سورة المدثر

زادال ي أن الوليد وذلك، رد ١١(أن( إالّ من خير: كان يقول تُهيطيتُ ما ُأعطما ُأع ] عـز[)١٢( ،
، فما ُأعطاه في اآلخرة أفضـلُ ، فإن كان ما يقوله محمد حقّاً. وال حرِمه غيري إالّ من هوان

فأما  ﴿: وكذلك قوله. أي اليكون ذلك]١٦ -١٥المدثر [كَالّ ﴾ *ثم يطْمع أن أزيد  ﴿:فقيل له

                                                           
 . أثبت صوابه عن م، تحريف) هي هذه ( األصل في   )١(

 .من م ) اهللا ( سقطت   )٢(

. وشركاء الثالـث ، والذين الثاني، الضمير للمتكلم هو األول. أعلم فيتعدى إلى ثالثة مفاعيل: أرى هنا بمعنى: قال أبو حيان  )٣(
 .تصرف يسير ب ٧/٢٦٨انظر البحر المحيط . أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة: أي

 .وسورة سأل سائل هي سورة المعارج ، أثبت صوابه عن القرآن وم، تحريف) يفتدي به ( في األصل   )٤(

كَـالّ  ٠ومن في األرض جميعاَ ثم ينْجيه٠وفصيلته التي تؤيه٠وصاحبته وأخيه٠تمام اآليات﴿ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه  )٥(
 .١٥ -١١إنّها لظى﴾ المعـارج 

 .يادة عن م ز  )٦(

 .زيادة عن م   )٧(

 . تصحيف ) أن اليدخل ( في م   )٨(

 .زيادة عن م  )٩(

 . ١٦/﴿ كَالّ إنّه كان آلياتنا عنيداً ﴾ المدثر : تمام اآلية  )١٠(

، زعيم من زعمـاء قـريش  : والوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم هو.١٩/٧٢انظر الجامع ألحكام القرآن   )١١(
تـوفي  ، وأدرك اإلسالم وهو شيخ هرم، وضرب ابنه هشاماً على شربها، إذ حرم الخمرة، قاضياً للعرب في جاهليتهاوكان 

 .٨/١٢٢واألعالم ، ٢/٢٦انظر الكامل في التاريخ . »هـ١«سنة

 .زيادة عن م   )١٢(
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همونع همفأكْر هرب ي أكرمنِ[ اإلنسان إذا ماابتالهكَالّ ﴾ *﴿ أهانَنِ : إلى قوله ﴾)١(]فيقول رب 
  )٢(].١٧-١٥/الفجر[ ﴾

قوله دكلُّ امرىء﴿:ومن الرريدم [ بّل ينَشَّـرةً     )٣(] مـنْهفاً مـحـوتَى صي كَـالّ﴾  *أن 
  .داليكون مايري: أي، )٤(]٥٣-٥٢/المدثر[

﴿ أيـن  :فهو رد لما قبله ألنّه قال، ]١١/القيامة [ ﴾كَالّ الوزر ﴿:وقوله في سورة القيامة
﴾ فَر٥(كَالّ ﴾ ﴿: فقيل، ]١٠/القيامة [ الم( ،أي :المفر ،ثم)ذلـك بقولـه    )٦ أكّـد :رزالو﴿﴾ ،

  .كَالّ ﴾﴿: )٨(الوزر ﴾ تأكيد لقوله ﴿:)٧(فقوله
فهو ] [١٤-١٣/المطففين [ ،)٩(كَالّ﴾  *عليه آياتنا قال أساطير األولين  ﴿ إذا تُتْلى: ومنه

]لين: أي، فهو رد١٠(]أنّها ليست بأساطير األو(.  
لـيس كمـا   : أي ،)١١(]٤-٣/الهمزة [كَالّ ﴾  *يحسب أن مالَه أخلَده  ﴿: ومن الرد قوله

فإن ١٢(ماله[ يظن( [هدخْللن ي.  
وهـو  ،كان في أشعار العرب منه )١٣(ومما. »كَالّ«من النفي والرد بـ فـذا ما في القرآن 

  ]الوافر[ :)١٥(القائل )١٤(كقول،كثير
                                                           

 .زيادة عن م   )١(

كَالّ بل التُكْرِمون اليتـيم﴾   *قَدر عليه رِزقَه فيقوُل ربي أها نَنِ وأما إذا ما ابتاله فَ *﴿ فبقول ربي أكرمنِ : تمام اآليات  )٢(
 . ١٧-١٥الفجر 

 .زيادة عن القرآن وم   )٣(

 . ٥٣/ تمام اآلية ﴿ كَالّ بل اليخافون اآلخرةَ ﴾ المدثر  )٤(

 .من م ) كالّ : فقيل..أي اليكون( سقطت   )٥(

 .من م ) ثم ( سقطت   )٦(

 .من م ) زر الو:فقوله( سقطت   )٧(

 .أثبت صوابه عن م ، تحريف) كقوله . ( في األصل  )٨(

 . ١٤/تمام اآلية ﴿ كَالّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ سورة المطففين   )٩(

 .زيادة عن م  )١٠(

 .٤/ تمام اآلية ﴿ كَالّ لَينْبذَن في الحطمة ﴾ سورة الهمزة   )١١(

 .زيادة عن م   )١٢(

 .تحريف ) ما ( في م   )١٣(

 .تحريف) قول القائل ( في م    )١٤(

ورويناه عن أبي نصر عـن أبـي علـي    ، ويروى لعروة بن أذينة الفقيه، هذا البيت يروى لبشار بن برد:( قال البطليوسي  )١٥(
، عكلمة معناههـا الزجـر والـرد   : »كالّ«و. »فقالوا«ورواه أبو علي في النوادر، »فقلن«والصواب ، بالياء»يقلن«:البغدادي

، ١٧/ ٣االقتضاب في شرح أدب الكتّاب ) وهو يبكي، لتعلقها بالظاهر، من اإلعراب»من«والموضع لـ، معناها النفي:وقيل
و ، دون نسـبة . ٤٥٤/ ٣و مقـاييس اللغـة   ، ٦٥و أدب الكتّاب للصولي ص ، ٢٣والبيت في أدب الكاتب البن قتيبة ص 



١٤٨  

  عبد الكافي توفیق المرعب. د     

Α 

u 
ــالّ   ــتُ كَ ــتَ فقل كَيــد ب ــالوا ق   فق

  
  يــدلبِ الجالطَّــر ــنــي مكبوهــْل ي  

  ]الطويل[       :)٣(وقال ابن الدمينة ]أ/٣. [قد بكيتَ: )٢(بذلك قولهم له )١(فنفى  
ـــةً أردت ِلكَ ــا ثالثـ ــا تجمعين   يم

  
    لَّةً مـن ضـالِلكي ضعم أخي وابن  

  أردت بأن نََرضـى ويتَّفـقَ الهـوى     
  

     كَـالّ التَظُنّـي كـذِلك ك٤(على الشر(  

  ]الطويل[                  :)٥(وقال آخر  
ــيالً ــيس قل ــا )٦(أل   نظــرةٌ إن نظَرتُه

  
ــلُ     ــك قَلي ــيس من ــالّ ل ــك وكَ إلي  

  .ثم تدارك فنفى أن تكون نظرتُه إليها قليلةً، القلّةوصف النظرة ب  
  باب َكّال إذا كانت تحقیقًا لما بعدھا

فـ ، ]١١/عبس [ ﴿ كَالّ إنّها تذكرةٌ ﴾: ومنه في كتاب اهللا، ألضرِبنَّك )٧(]كَالّ: [وذلك قولك
»كَالّ«و، تكون تأكيداً )٨(»إن«زيادة تأكيد.  

وكـان بعـض أهـل التأويـل     ]. ٥-٤/النبـأ  [ ثُم كَالّ سيعلمون﴾ ﴿ كَالّ سيعلَمون:ومثله
الـذي هـم فيـه     ﴿: وذلك قولـه ، إالّ أنّه لم يذكر ظاهراً، قد تقدم )١(هو رد لشيء:)٩(يقول

                                                                                                                                                                     
القـوي الصـبور   : والجليـد . أو غيـره ، ةٌ تُصيب الرجل من شدة سرورخفّ: والطرب. وقالوا قد طربتُ فقلتُ كَالّ: صدره
 ). جلد ( انظر اللسان . فهو جلْد وجليد، جلُد الرجُل: ومنه، الشديد

 .أثبت صوابه عن م، تحريف) نفى ( في األصل   )١(

 .من م ) له ( سقطت   )٢(

البيتان ليسـا فـي   : وقال الراجكوتي. البن فارس) مقالة كَالّ ( في البيتان : و قال محقّق الديوان رحمه اهللا،١٩٩ديوانه ص   )٣(
  .١٢انظر المطبوع ص . ديوانه

إذ كثر ، شاعر بدوي أكثر الشعراء رقّةً، والدمينة أمه، أبو السري، هو عبد اهللا بن عبد اهللا بن أحمد بن عامر: وابن الدمينة
 .٤/٢١٢واألعالم ، ٢/٧٣١الشعر والشعراء  انظر. هـ تقريباً ١٣٠توفّي سنة ، الغزل في شعره

 .أثبت صوابه عن الديوان وم ، تصحيف) ترضي ( في األصل   )٤(

 . ١/٤٠٢وفي اإلنصاف في مسائل الخالف ، ٩٧وهو في ديوانه ص ، البيت البن الطثرية  )٥(

 .أثبت صوابه عن الديوان وم، تحريف) قليل ( في األصل   )٦(

 . زيادة عن م  )٧(

 .تصحيف ) أن (  في م  )٨(

وكرر عليم الزجـر  ، ووعيد لهم في المستقبل، رد على الكفار في تكذيبهم: ﴿ كالّ سيعلمون ﴾: قال الثعالبي في قوله تعالى  )٩(
و ﴿ سـيعلمون ﴾  . ردع للمتسـائلين هـزؤاً  : ﴿ كال ﴾: وقال الزمخْشري في قوله. ٤/٣٨٠: انظر تفسيره. والوعيد تأكيداً

وتكرير الردع مـع الوعيـد   . ألنّه واقع الريب فيه، أنّهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حقٌّوعيد لهم ب
وانظر الجـامع أل  ، ٦٨٤/ ٤تفسير الكشّاف . ومعنى ﴿ثُم ﴾ اإلشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من األول وأشد. تشديد في ذلك
 . ١٥٧٤وكاني ص وفتح القدير للش، ١٧١-١٧٠/ ١٩حكام القرآن 
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ومعناهـا ال  ، ﴾)٢(مختلفـون ﴿: ﴿كَالّ ﴾ فهو رد على قولـه : ثم قال].  ٣/النبأ [ مختلفون﴾
  .اختالف فيه

أنّه لم يقضِ ما أمـر  : أي] .٢٣/ عبس [ )٣(كَالّ لَما يقْضِ ما أمره﴾ ﴿ :ومن التحقيق قوله
 ﴿:ومنه، ]١١/عبس [ ﴾)٥(كَالّ إنّها تَذْكرةٌ ﴿:ومثله ،»)٤(لما«: وكان بعضهم يقول معناها، به

 لفجارِ ﴾﴿ كَالّ إن كتاب ا:ومنه، وهو تحقيقٌ لما بعده، ]٩/االنفطار [ كَالّ بْل تُكَذِّبون بالدين ﴾
﴿كَـالّ إن اإلنسـان   :و، ]١٨/المطففـين  [ ﴾كَـالّ إن كتـاب األبـرار   ﴿: و، ]٧/المطّففين [
  ].١٥/ العلق [ ﴾ )٧(كَالّ لَِئن لم ينْتَه ﴿:و،]٦/العلق [ ﴾)٦(]لَيطْغى[

  باب الردع
ردعهـم عـن   ]. ٥-١/التكـاثر  [ ﴾)٨(كَالّ ... ألْهاكم التكاثر ﴿: ما كان ردعاً فقوله وأما

]. ٥/التكاثر [ ﴾كَالّ لو تعلمون﴿: ثالثة فقال )٩(ثم أعاد، ﴿ كَالّ﴾: ثم أعاد أخرى فقال، تكاثرال
  ].٦/التكاثر[ لَتَرون الجحيم﴾﴿: ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله

، أن هذا ينفع شيئاً )١٠(أنّكم افتخرتم وتكاثرتم ظانِّين: أي، رد لهذا المعنى»كَالّ«: وقال قوم
﴿ فأنْتَ عنه تلهى : ومنه قوله. ﴿ كَالّ ﴾ ثُم ﴿ كَالّ ﴾ إبالغاً في الموعظة: د ذلك بقولهثم أكَّ
التفعل : أي ﴾فأنت عنه تلهى كالّ ﴿: ومنه قوله. التفعل: أي]١١-١٠/عبس [ ﴾)١١(كَالّ  *
  ].٢١/العلق [كَالّ التُطعه﴾﴿ومنه . ذلك

                                                                                                                                                                     
 .تصحيف ) رد شيء ( في م   )١(

 .أثبت صوابه عن القرآن الكريم ، تحريف) مختلفو ( في األصل   )٢(

)٣(  قال القرطبي ) :ا يقضِ اهللا لهذا الكافر ما أمره به من اإليمان: أي: قال اإلمام ابن فوركبل أمره بم لم يقضِ لـه  ، كالّ لم (
 . ٤٢٠/ ٨: و انظر تفسير البحر المحيط، ٢٢٠/ ١٩:الجامع ألحكام القرآن

 .تحريف ) إن( في م  )٤(

 .»٥٤/ المدثر«في م ﴿ كالّ إنّه تذكرةٌ ﴾   )٥(

 .زيادة عن القرآن وم   )٦(

 .تمام اآلية ﴿ لَنَسفَعاً بالنّاصية ﴾   )٧(

:/  لو تعلون علم اليقـين ﴾ التكـاثر  كالّ *ثم كالّ سوف تعلمون  *كالّ سوف تعلمون  *تمام اآلية ﴿ حتى زرتم المقابر   )٨(
٥-١. 

 .من م ) كالّ رد لهذا المعنى .... ثم أعاد ثالثة فقال ( سقطت   )٩(

 .كالهما سواء) وظننْتم ( في م   )١٠(

 . ١١/ تمام اآلية﴿ إنّها تذكرة ﴾ عبس   )١١(
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  باب صلة األیمان

  ]. ٣٢/ المدثر[ ﴿ كَالّ والقمرِ﴾:فقوله»اليمين )١(أال«:وأما ماكان من صلة
. »)٤(إي والقمر، أال والقمر«: معناها )٣(]إن[ويقال ، ]ب /٣[صلة اليمين وتأكيد لها  )٢(فهي
  .هذا مافي القرآن. )٦(يقوله] )٥(الفراء[ كذا كان أبو زكريا. »)٤(والقمر

رد : جمعهـا وجهـان  هي في كتاب اهللا على أربعة أوجه ي: فقل»كالّ«فإن سأل سائل عن 
  .وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان، وردع وهما متقاربان

 مثل[فالرد[)ا : )٧زكَالّ ﴾ *﴿ ليكونوا لهم ع ]وهو الذي يوقف عليه، )٨(]٨٢-٨١/مريم. 
 .عليه

كَالّ إن كتاب األبرارِ  ﴿: والتحقيق مثل]. ٤/النبأ [ ﴾﴿ كَالّ سيعلمون : مثل قوله )٩(والردع
المـدثر  [كَـالّ والقمـرِ ﴾    ﴿: وصلة اليمين مثل قوله]. ١٨/المطفِّفين [ ﴾ييناألبرارِ لفي علِّ

وما كان منـه فـي   ، »كَالّ«واعلم أنّه ليس في النصف األول من كتاب اهللا عز وجّل ].٣٢/

                                                           
 .من م ) أال ( سقطت   )١(

 ).فهو ( في م   )٢(

 .زيادة عن م  )٣(

/ ١والسيوطي في اإلتقان ، ٣٦٤/ ١٠واألزهري في تهذيب اللغة ، ٤٢٢-١/٤٢١في إيضاح الوقف واالبتداء  قاله أبو بكر  )٤(
٥٣٨ . 

  .زيادة عن م   )٥(
عارفـاً  ، عالماً بأيـام العـرب  ، أميراً بالنحو واألدب، كان إماماً ألهل الكوفة، أبو زكريا، هويحيى بن زياد الفراء: والفراء

واألعـالم  ، ٩٨ونزهة األلبـاء ص ،٤/٧إنباه الرواة :انظر. معاني القرآن: ومن أشهر مؤلّفاته، متكلّماّ فقيهاّ، بالنجوم والطب
١٤٥/ ٨. 

فـال  ، »حقّـاً والقمـر  «المعنى:وقيل. إي والقمر: التقدير، صلة للقسم»كالّ «:»كالّ والقمر «: ( قاله القرطبي في قوله تعالى  )٦(
وانظـر تفسـير   ، ٨٤/ ١٩الجامع ألحكام القـرآن  ). وأجاز الطبري الوقف عليها ، »كالّ«يوقف على هذين التقديرن على 

 . ١٥٥٤والفتح القدير للشوكاني ، ٣٦٩/ ٨البحر المحيط 

 .زيادة عن م   )٧(

 .٨٢/ ﴿ كالّ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ا﴾ مريم :تمام اآلية  )٨(

 .أثبت صوابه عن م، تحريف) والرد ( في األصل   )٩(
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تمت بحمد )٢(.واهللا ولي التوفيق. معناه حسب ماالح واتّجه )١(النصف اآلخر فهو الذي أوضحنا
  .وسلَّم )٣(وصلّى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سن توفيقهبحمد اهللا وعونه وح

                                                           
 . أثبت صوابه عن م، تحريف) أضحنا ( في األصل   )١(

 ).تم الكتاب والحمد هللا وحده ( في م   )٢(

 .من م ) وصحبه ( سقطت   )٣(
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  على المصنِّف رحمُة اهللا، مما في كتاب اهللا عّز وجّل»كّال«ھذه مقالة في 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
: أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم النحـوي الطبـري   )١(قال الشيخ اإلمام العالم العالّمة

 ليست باسم والفعل، كلمة جاءت لمعنى»كالّ«اعلم أن.  
، )٣(معناها ردع وزجـر  : واألخفش )٢(واختلف النحوييون في معناها؛ فقال منهم سيبويه

  . )٤(معناها حقٌّ: وقال غيرهما
وقال ، )٥(هي كلمةٌ غير مركّبة موضوعةٌ للزجر والردع : فقال قوم، ثم تكلّموا في اشتقاقها

ال « تالف معنَييها اليخـرج مـن معنيـين؛ يكـون المعنـى     هي مركّبةٌ الخ: وقال آخرون
  ]الرجز[     )٧(:كما قــال العجاج )٦(لمعنى الزجر والردع، على النفي»اليكون

                                                           
 .أثبت صوابه من السياق ، تحريف) العامة ( في األصل   )١(

النحو عن الخليل بـن أحمـد   أخذ . وسيبويه لقب له، وكان مولى بنى الحارث بن كعب، هو أبوبشر عثمان بن قنبر: سيبويه  )٢(
انظـر نزهـة   ، وصنّف كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله، وبرع بالنحو. وعيسى بن عمر وغيرهم، وعن يونس بن حبيب

 . ٥/٨١واألعالم ، ٣٧وأخبار النحويين البصريين ص ، ٢/٣٤٦وإنباه الرواة ، ٦٠األلباء ص 

والزجاجي في حـروف  ، نقالً عن األخفش ٤٢٢/  ١ري في إيضاح الوقف وأبو بكر األنبا، ٤/٢٣٥قاله سيبويه في الكتاب   )٣(
وابـن فـارس فـي    ، ٣٦٤/ ١٠واألزهري في تهذيب اللغـة  ، ١٢٢والرماني في معاني الحروف ص ، ١١المعاني ص 

و رصـف  ، ٢٣٢/ ٣والمساعد على تسـيل الفوائـد   ، ٢٤٥والتسهيل ص، ٣٢٥وانظر المفصل ص ، ٢٥٠الصاحبي ص 
  ). كالّ ( والصحاح واللسان ، ٥٧٧والجنى الداني ص ، ٢١٢المباني ص 
وهو من كبـار أئمـة النحـويين    ، كان مولى لبني مجاشع بن دارم، أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش فهو:وأما األخفش

، ٢/٣٦ة وإنباه الروا، ١٣٣انظر نزهة األلباء ص . وأخذ عمن أخذ عنه سيبويه، وكان أعلم من أخذ عن سيبويه، البصريين
 . ٣٩وأخبار النحويين البصريين 

والرما ني في معاني الحـروف ص  ، ٤٢٢/ ١وأبو بكر األنباري في إيضاح الوقف ، ٤٠٧/ ٥قاله الخليل في كتابه العين   )٤(
( و الصحاح اللسـا ن  ، ٥٧٧و الجنى الداني ص ،٢٤٥وانظر التسهيل ص، ٤٦٤/ ١٠واألزهري في تهذيب اللغة ، ١٢٢
 ).كالّ 

 .٢١٢و رصف المباني ص، ٥٧٩-٥٧٨انظر الجنى الداني   )٥(

لتخـرج عـن معناهـا    ، فشـددت ، التي للرد ِّ وزيد ت بعد الكـاف الم »ال«ذهب ثعلب إلى أنّها مركّبة من كاف التشبيه و  )٦(
 .٥٧٨انظر الجنى الداني ص . التشبيهي

فـي البيـت   »كالّ«جاءت . ٣٦٤/  ١٠وفي تهذيب اللغة ، ١/٤٢٣وفي إيضاح الوقف واالبتداء ، ٢/٣٢٥البيتان في ديوانه   )٧(
وهو الضرب الذي يسمع ، وقد تكون من الصفق، تجتمع: وتصطفق. أي النكفّ عنهم قبل أن نُثْخن فيهم، »ال«الثاني بمعنى 

، صكَمتْه صواكم الـدهر : والعرب تقول. صكَمتُه ولكمتْه وصكَكْتُه ودكَكْتُه ولَكَكْتُه كلّه إذا دفَعتَه: قال األصمعي. له صوت
  ). صكم(اللسان . ما يصيب من نوائبه:وصواكم الدهر
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  )٢(شَـيبان أن تُصـاكموا   )١(قد طلَبـتْ 
  

  كَـــالّ ولمـــا تَصـــطَفقْ مـــآتم  
النسـاء  : والمـآتم  .ل ذلـك ظنّوا حتى تصفقَ المآتم قب ليس كما: يكون ذلك أي المعنى ال  

والمأتم يكون : قيل، ويكون نوح، ويصفقْن خدودهن بأيديهن، المجتمعات على من يقْتَل منهن
  .)٣(في خير أيضاً

قـال رجـٌل   : يقول )٦(سمعت األصمعي: قال )٥(عثمان وحدثنا أبو: قال )٤(حدثنا أبوجعفر
ألعرابي:  

ووكاؤهـا  ، )٧(دباغها قَرظٌ، كالّ إنّها يمانيةٌ: فقال األعرابي ،لَتَضرطَن] ب/٤[ لئن عزمتُك
ريكون ذلك ال ال: يقول )٨(.شَع.  

كما قال  )٢(،التي يستفتح بها الكالم للتنبيه»أال«بمعنى »كالّ« )١(أن يكون )٩(:والمعنى اآلخر
   :)٣(قال األعشى

                                                                                                                                                                     
ولقي أبا ، وكان يكنّى أبا الشعثاء والشعثاء ابته. من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، هو عبد اهللا بن رؤبة: والعجاج

وتوفي في خالفة الوليد بـن  ، ولد في الجاهلية، حق الرجز بالقصيدإذ أل، وكان من أشهر الرجاز. هريرة وسمع منه أحاديث
 . ٤/٨٦واألعالم ، ٢٢٨والعجاج حياته ورجزه ص،٥٩١/ ٢انظر الشعر والشعراء . عبد الملك

 .أثبت صوابه عن الديوان ، تصحيف). قد تطلت ( في األصل   )١(

 .أثبت صوابه عن الديوان ، تصحيف) لصاكموا ( في األصل   )٢(

 ).أتم ( الصحاح واللسان والتاج : انظر.النساء يجتمعن في الخير والشر: المآتم عند العرب  )٣(

 .إذ ترجم له بالدراسة ، هو صاحب الرسالة  )٤(

من بني مازن بن ، بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي: وقيل، هو بكر بن محمد بن بقية: أبو عثمان المازني  )٥(
، والفضـل بـن محمـد اليزيـدي    ، وأخذ عنه أبو العباس المبرد، أخذ عن أبي عبيدة واألصمعي، لبصرةمن أهل ا، شيبان

، وكتاب العـروض ، وكتاب األلف والالم، وكتاب ما تلحن فيه العامة، كتاب التصريف: منها، وله تصانيف كثيرة. وغيرهم
 .١/٢٤٦وإنباه الرواة ، ١٨٢انظر نزهة األلباء ص . وكتاب القوافي

وكان صاحب النحو واللغة . بن عبد اهللا بن أصمع -واسم قريب عاصم ويكنّى أبا بكر، هو عبد الملك بن قريب: األصمعي  )٦(
أيهما كان أعلـم ؟ فقـال   : فقلت، ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من األصمعي وخلف: وقال األخفش. والغريب واألخبار والملح

اً، األصمعي١٩٣وإشارة التعيين ص ،١١٢انظر نزهة األلباء ص. »هـ  ٢١٠« توفي، ألنّه كان نحوي . 

وهو أجود مـا يـدبغ بـه    ، ورق السلم: والقرظ، )قرظ ( والتاج ، أثبتُّ صوابه عن اللسان، تصحيف). فرط ( في األصل   )٧(
 ) .أي مدة غيابهما ، ال ألقاك القارظين( ومنه المثل ، األهب في أرض العرب

أمـا واهللا لـئن دنـوتَ    : وقال األشعث لعمرو بن معـد يكـرب  . االست: وأم العزم وأم عزمةَ وعزمةَ(  :قال ابن منظور  )٨(
يريـد أنّهـا ذات عـزم    ، أراد بالعزوم استه أي صبور مجدةٌ صحيحة العقد، واهللا إنّها لّعزوم مفزِعةٌ، كالّ: ُألضرِطَنَّكٌ  قال

 ). عزم( اللسان ). أراد فعلَه : وعزم األمر. وإنّما أراد نفسه، طوليست واهية فتضر، وصرامة وحزم وقوة

و شرح المفصل البـن  ،٣٦٤/ ١٠وانظر تهذيب اللغة ، ٤٢٣-٤٢٢/ ١قاله أبو بكر األنباري في إ يضاح الوقف واالبتداء   )٩(
 . ٥٣٨/ ١واإل تقان ، ٥٧٧والجنى الداني ص ،٩/١٦يعيش 
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  ]البسيط[                      

   لُكُمــات ــا ال نُق ــتُم بأنَّ معــالّ ز   ك
  

ــلُ     ــا قُتُ ــاِلكُم ياقومن ــا ألمث   إنّ
أال «و، »أال ال« )٤(:والعرب تقول فـي الجـواب  ، جمع قَتُول: وقُتُل، أال زعمتم: المعنى  

  .»نعم«وبـ ، وحدها»ال«وتجيب أيضاً بـ ، »نعم
فقد أدى الحرف عن معنيين كما وصفْنا ، بمعنى التنبيه، الفتتاح الكالم، افتتاح: »أال«فـ 

  .في جميع كالم العرب غير ما ذكرنا»كالّ«وجه لـ األ
، ما حدثنا أبـو جعفـر  ، التي هي لالفتتاح»أال«يكون بمعنى »كالّ«والدليل على أن : قالوا

   )٨(ومحمد بن عبد اهللا، )٧(عن معمر بن راشد )٦(حدثنا الواقدي ،)٥(حدثنا أحمد بن المعذَّل
١(عن الزهري( ، ادد بن عببن جعفرعن محم)ل ما : سمعت بعض علمائنا يقول: قال )٢أو

خلـقَ   *﴿اقرْأ باسم ربك الذي خلـق   )٣(:نزل على النبي صلّى اهللا عليه وسلّم من القرآن

                                                                                                                                                                     
 .مكررةً ) أن يكون ( في األصل   )١(

اتظـر إيضـاح   ). ليس األمر على مـايقولون  ، »ال«في البيت »كال«معنى . وهذا غلط منه: قلت: ( قال أبو بكر األنباري  )٢(
 . ٤٢٤/ ١: الوقف واالبتداء

  . ٣٦٥/ ١٠وفي تهذيب اللغة ، ٤٢٤/ ١والبيت في إيضاح الوقف واالبتداء ، ٩٧ديوانه ص   )٣(
وكان ، ألنه مات جوعاً»قتيَل الجوع«وكان أبوه قيس يدعى ، يكنّى أبا بصيرو كان أعمى و، هو ميمون بن قيس: واألعشى

واألغـاني  ، ١/٢٥٧انظر الشـعر والشـعراء   . مات بقرية باليمامة. وأدرك اإلسالم في آخر عمره ولم يسلم، جاهلياً قديماً
٨/٧٤ . 

وقال ). ال: ( اللسان). نفياً »ال «تنبيهاً و »أال«عل ج، »أال ال «: هل كان كذا وكذا ؟ فبقال: ويقال للرجل:( قال ابن منظور  )٤(
هـل جـاء   : نعم لمن قال«: نحو، أو إعالم مستخبر، »قام زيد : نعم لمن قال«: تأتي لتصديق مخبرٍ نحو: ونعم: ( المرادي
. النفي كـالنفي  والسؤال عن، والنفي كالموجب. »نعم اضربه:أي، اضرب زيداً: نعم لمن قال«:نحو، أو وعد طالب، »زيد ؟

 . ٥٠٦الجنى الداني ص ) وفي النفي والسؤال عنه تصديق النفي. ففي الموجب والسؤال عنه تصديق الثبوت

انظـر  . صاحب تصانيف وفصاحة وبيان، شيخ المالكية، أبو العباس العبدي البصري، أحمد بن المعذَّ ل بن غيالن بن حكم  )٥(
 .١١/٥١٩سير أعالم النبالء 

تـوفّي  . أحد أوعية العلم على ضعفه المتّفق عليـه ، هو محمد بن عمر بن واقد األسلمي أبو عبد اهللا العالّمة اإلمام:اقديالو  )٦(
 .٣٨٥/ ٦والكامل في التاريخ ، ٤٥٤/ ٩انظر سير أعالم النبالء . هـ٢٠٧سنة 

حدث عـن  »هـ  ٩٦«ولد سنة ، ل اليمننزي، اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم، معمر بن راشد بن أبي عمرو األزدي أبو عروة  )٧(
 .٥/٥٩٤والكامل في التاريخ ، ٧/٥انظر سير أعالم النبالء . وآخرين كثيرين، والزهري، قتادة

حـدث عـن   ، ابن أخي الزهري. محمد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري المدني أبو عبد اهللا  )٨(
 . ٢/٢٥٩وشذرات الذهب ، ١٩٧/ ٧انظر سير أعالم النبالء . »هـ١٥٧«توفّي سنة ، يهوعن أب، عمه كثيراً
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٢-١/العلق[ ﴾اإلنسان من علق[اإلنسان ما لم يعلم﴾:)٤(إلى قوله علّم ﴿ ] أنزل ، ]٥/العلق ثم
﴿ كَالّ إن اإلنسـان  :جبريل عليه السالم بقوله عز وجّل ثم أتاه، آخرها بعد ذلك بما شاء اهللا

وهذا بـين  . ﴿ إن اإلنسان ليطغى﴾»أال«بمعنى ] ٧-٦/العلق[ أن رآه استغنى ﴾ *لَيطْغى 
  .)٥(»أال«جداً أنّها تكون بمعنى 

دخلَـتْ  إذ ُأ، التي للجواب»أال ال«علمنا أنّها مركّبةٌ من ، إلى معنيين»كالّ«فلما أدتْ : قالوا
، »ال«مـن ، )٦(وحذفَت األلف من اُألولى، فصارتْ كالعوض من الهمزة، عليها الكاف الزائدة

كان من جنسٍ واحداألولى وهي الالم،فالتقى حرفان متحر نَتكتْ فـي الثانيـة  ، فأسمغوُأد ،
الكالم كما يـتم  وعندها تم ، )٨(في الردع والزجر )٧(»أال ال«بغير تنوين بمعنى »كالّ«: فقيل

  .»أال ال«و، »ال«الجواب بـ

                                                                                                                                                                     
، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زهرة بن كلب بن مرة بن كعب بـن غالـب    )١(

، وعـن جـابر بـن عبـد اهللا    ، وى عن ابن عمرر، أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام، حافظ زمانه، اإلمام العلم
 .٥/١٣٦وتاريخ اإلسالم ، ٣٢٦/ ٥انظر سير أعالم النبالء . »هـ١٢٤«توفّي سنة . وآخرين

)٢(  اد بن جعفر القرشي المخزومي المكيه عبد اهللا بن السائب المخزومي، محمد بن عبه ألموعن أبي هريـرة  ، روى عن جد
/ ٤وتاريخ اإلسـالم  ، ٥/١٠٦انظر سير أعالم النبالء .وهو من العلماء األثبات ، وآخرين، وجابر بن عبد اهللا، وابن عباس

١٩٩. 

وانظـر  . لكنّه لم يرو عن هذا الطريق الذي رواه أبو جعفر الطبري صـاحب الرسـالة  ، ١/٤الحديث في صحيح البخاري   )٣(
 .٦٢٤المكتفى ص 

 .٤-٣/ بالقلم ﴾ العلق الذي علّم  *﴿ اقرأ وربك األكرم :تمام اآليات  )٤(

والبرهـان فـي علـوم    ، ١٠/٣٦٥وتهذيب اللغة ، ١/٤٢٥انظر إيضاح الوقف واالبتداء : هذا ما قاله أبو حاتم السجستاني  )٥(
 .٤/٣١٦القرآن للزركشي 

 ).أال( فبقي المٌ  واحدة من ، )أ ال( حذفت الهمزة واأل لف من :أي  )٦(

 .وابه عن مظان كالَّأثبت ص،تحريف) أال أال ( في األصل   )٧(

فزادوا فيها معنى ثالثـاً  ، ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمراَ فيها: ( قال ابن هشام  )٨(
تكـون  قالوا ، للكسائي ومتابعيه: أحدها: ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثالثة أقوال، ويبتدأ بها، يصح أن يوقف دونها

للنّضر بـن شُـميل   : والثالث. االستفتاحية»أال«تكون بمعنى : قالوا، ألبي حاتم السجستاني ومتابعيه: والثاني. »حقّاً «بمعنى 
: فقـالوا »كـالّ والقمـر   «وحملـوا عليـه   ، »نعـم «و، »إي«تكون حرف جـواب بمنزلـة   : قالوا، والفراء ومن وافقهما

واإلتقـان فـي   ،١٦٣/ ٤والتخمير ،١/٤٢٢وانظر إيضاح الوقف واالبتداء .٦٤-٦٣ /٣مغني اللبيب ) »والقمر«»إي«:معناه
 . ٥٣٨/ ١علوم القرآن 
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كالّ إن ﴿: كما قال، التي للتنبيه يستفتح بها الكالم بعدما يتم الكالم الذي قبلها»أال«وبمعنى 

  ].ب/٤[ )١(وهذا قول أصحاب الخليل، ]٦/العلق[ اإلنسان لَيطْغى﴾
ألنّهم أرادوا نفـي  ، للنفي»ال«على »األلف والالم«َأدخَلت العرب : وقال قوم من أصحابنا

فـإذا أرادوا  ، فسقطت ألـف الوصـل  ، ثم ُأدخلَت الكاف الزائدة عليها، »أال«: فقيل، معقول
  .عوضوا الكاف من الهمزة )٢(االبتداء
ألنّها حـرف  ، ألنّها ليست مما يقام مقام المصدر،»حقّاً«وال يجوز أن تكون بمعنى: قالوا

  .م في تركيبهافهذا قول من تكلّ. جاء لمعنى
﴿أال إنّهم يثْنُون صدرهم ِليسـتَخْفُوا  : كقوله عز وجّل، التي هي للتّنبيه تكون مبتدأة»أال«و

لكان »إنّهم يثنون صدورهم« :ولو قيل في الكالم. )٣(]٥/هود[ ﴾منه أال حين يستَغْشُون ثيابهم
  ].٥٤/فُصلت [ال إنّه بكل شيء محيطٌ﴾ ﴿ أال إنّهم في مرية من لقاء ربهِم أ:ومنه. مفهوماً

  ]الوافر[ )٤(:ومنه قول عمرو بن كلثوم
ــا   ــد علينـ ــن أحـ   أال ال يجهلَـ

  
ــا   ــِل الجاهلين ــوق جه ــَل ف   فَنَجه

  ]الطويل[                :)٥(ومنه قول امرئ القيس  
  أال انْعم صباحاً أيهـا الطلـُل البـالي   

  
  نمعرِ )٦(وهْل يصالخـالي  من كان في الع  

  
                                                           

والغاية في تصـحيح القيـاس   ، سيد أهل األدب قاطبة في علمه وزهده، الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن األزدي  )١(
وأخذ عنـه  ، وهو أول من استخرج علم العروض، ن العالءوكان من تالميذ أبي عمرو ب. واستخراج مسائل النحو وتعليله

ين البصـريين  وأخبـار النحـوي  ، ١/٣٤١وإنباه الرواة ،٤٥انظر نزهة األلباء ص. »هـ ١٧٤«سيبويه وآخرون توفي سنة 
٣٠. 

 .تحريف) االبتد( في األصل   )٢(

 .» ٥/هود«﴿يعلم ما يسرون وما يعلنون إنّه عليم بذات الصدور ﴾: تمام اآلية  )٣(

وفـي  ، ١٧٩وفي شرح المعلّقات السـبع للزوزنـي ص   ، ٢/١٢٥والبيت في شرح القصائد المشهورات ، ١٠١ص :ديوانه  )٤(
  . ١١٣المعلقات العشر للشنقيطي ص 

انظر الشعر . وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة. شاعر جاهلي قديم، من بني عتّاب، هو من بني تغلب: وعمرو بن كلثوم
 . ١٧٥/ ٩واألغاني ، ١/٢٣٤والشعراء 

والبيت في الشعر والشـعراء  ، نعم ينْعم:من وعم يعم وهي في معنى: وهل يعمن. أال عم : ورواية الديوان، ٢٧ص :ديوانه  )٥(
١٠٧/ ١ .  

كلُّهـا  والديار التي وصفها في شـعره  ، ومن الطبقة األولى، وهو من أهل نجد، ابن حجر بن عمر الكندي:وامرؤ القيس هو
وطبقـات  ، ١/١٠٥انظر الشعر والشعراء . يعني امرأ القيس، أشعر الناس ذوالقروح: قال لبيد بن ربيعة. هي ديار بني أسد

 .٥١/ ١فحول الشعراء 

 .أثبت صوابه عن الديوان ، تصحيف) ينعمن ( في األصل   )٦(
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كمـا قـال النابغـة    ،للتنبيـه »هذا وهـذه «من »ها«كما أن، هذه لالفتتاح والتنبيه»أال«فـ
  )١(:الذبياني

  ها إن تا عذْرةٌ إن لـم تكـن نَفَعـتْ   
  

       فـي البلـد صـاحبها قـد تـاه فإن  
  .للتنبيه: وها، »ذا زيد« :كأن قلْتَ، »هذا زيد«:ومنه قولك، )٢(»هذه«بمعنى »تا«و  

ُأدخلَتْ عليهـا  »ال«فهذه]. ٢٢/النور[ ﴾﴿ أال تُحبون أن يغفر اهللا لكم: أما قوله عز وجّلو
﴿ أاليعلَم : ومنه. )٣(؟ فتدخل األلف على حرف النفي»ألم أقل لك«: كما تقول، ألف االستفهام

ـ  )٤(]علـى [أليس اهللا ذلـك بقـادرٍ    ﴿ :وكذلك، ]١٤/الملك[من خَلَقَ﴾  يحي المـوتى﴾  أن ى
  ].٤٠/القيامة[

﴿ أوال ، ]٤٤/البقرة[ ﴿ أفال تعقلون ﴾: كقوله عز وجلَّ )٥(وتدخل األلف على الفاء والواو
واليكونان ، »كالّ«وكذلك في ، )٦(وال يدخالن في التي هي مفتاح كالم].٧٧/البقرة [ يعلمون﴾

 ،»ادخِل المنزَل«: ؟ المعنى»أال تدخل المنزَل«: كقولك للرجل، معنى األمر: والمعنى .عوضاً
وال يتكون .فانتهوا: على معنى] ٩١/المائدة[ ﴿ فَهْل أنتم منتهون ﴾: كما أن قول اهللا عز وجلَّ

  .التركيب

                                                           
  صاحبها مشارك النكد  ها إن ذي عذرة إالّ تكن نفعتْ فإن: ورواية الديوان. ٢٨: ديوانه - )١(

والبيت في شرح المعلّقات العشر للتبريـزي ص  . وتبرٌؤ مما وشيت به عندك، أهذه معذرة إليك، )ها إن ذي عذرة ( :وقوله
  ).تا ( واللسان ، ١٧٦/ ٢وفي شرح القصائد المشهورات البن النحاس ، ٣٣٩

انظـر  . وأهل الحجاز يفضلون النابغـة وزهيـراً  . أبا ثمامة: ويقال ،ويكنّى أبا أمامة، زياد بن معاوية: والنابغة الذبياني هو
 . ١/٥١وطبقات فحول الشعراء ، ١/١٥٧الشعر والشعراء 

انظـر  »في موضـع هـذه   ، وفي لغة تا فالنة، في موضع هذه، هاتا فالنة: تقول، تا وذي لغتان في موضع ذه«: قال الليث  )٢(
 ). تا ( اللسان 

كان األصل فيها ، في هذا الموضع افتتاح للكالم] ١٢/البقرة[ )أال إنّهم هم المفسدون : ( اري في قوله تعالىقال أبو بكر األنب  )٣(
] ٤٠/القيامـة [﴿ أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيـي المـوتى﴾   :فصارت تقريرًأ كما قال»ال«فاُدخلتْ ألف االستفهام عل »ال«

 . ٤/٢٣٥والبرهان ، ١٥/٣٢٢للغة وانظر تهذيب ا،٤٢٥-٤٢٤/ ١إيضاح الوقف واالبتداء 

 .زيادة عن القرآن الكريم   )٤(

)٥(  قال الهروي ) :وتدخل ألف االستفهام على ثالثة أحرف من حروف العطف ، ة فـي  ). وهي الواو والفاء و ثمانظر األزهي
 . ٣١ص : دا نىوالجنى ال، ٣٩٢-٣٩١/  ٤: وشرح الرضي على الكافية، ١٤١ -١٤٠/ ٤: والتخمير، ١١٨علم الحروف 

وعندما دخلت ألـف االسـتفهام   ، أن الواو والفاء ال يدخالن على مفتاح كال مٍ إالّ إذا كان المفتاح مبنياً على كالم متقدمٍ:أي  )٦(
انظـر  . وكان األصل تقديم الواو والفاء على الهمزة ألنّهما من الجملـة المعطوفـة  ، عليهما ألصالتها في استحقاق التصدير

 . ٣١والجنى الداني ، ٤/٣٩٢ي على الكافية شرح الرض
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لكثرته »أن«وألف ، »ال«فحذفوا ألف، ]أ/٥[ ال أن: لن أصلها: ()١(فإن الخليل بن أحمد قال

  ،في الكالم
  ،)٢(»ويلُمه«: كما قالوا

، فجعلت بمنزلة حرف واحـد . »وي ألمه«و، »يوم وإذ«وإنّما هو، »يومئذ«: وكما قالوا 
فصـار فيـه معنـى    ، )٤(»هـل وال «وإنّمـا هـي  ، بمنزلة حرف واحد )٣(»هالّ«كما جعلوا 
ألنّه ، »لوال زيداً«: وكذلك، على إضمار الفعل )٦(»هالّ زيداً«:وجاز أن تقول، )٥(التحضيض

  .)٧(»هالّ«: أي] ٦٣/ المائدة[ ﴿لوال ينهاهم الربانيون﴾: ومنه قوله عز وجّل ،»هالّ«بمعنى 
، )٩(مركّباً أنّه وجد حرف نفيٍ لمودوع معناه إيـاس »لن«إلى أن جعل  )٨(وإنّما دعا الخليل

وزيـداً لـن   ، )١٠(أما زيداً فلـن أضـرب  «: قد تقول: فقيل له، »أن«تنصب الفعل كنصب 
تْ عـن حـال    »لن«: فقال، ماجاز لك تقديم المفعول»أن«ولو كانت ، »أضربـرأن«غي« ،

كلمة ليست »لن«: )١١(وقال غير الخليل.»لن«كما جاز في ، رتّب األسماء فجاز فيها ذلك:فقال

                                                           
وتهذيب اللغة ، ١٠٠ومعني الحروف للرماني ص ، ٢/٨والمقتضب ، ٣/٥والكتاب ، ٣٥٠/ ٨: في كتاب العين: انظر قوله  )١(

، ٨٩/ ٤والتخميـر  ، ٧٩٠/ ٢ومجمل اللغة البن فـارس  ، ٢١٣/ ١واإلنصاف في مسائل الخالف ، ٣٣٢/ ١٥لألزهري 
ورصف المبـاني ص  ، ٤/٢٨٧والبرهان ، ٣٩ -٣٨/ ٤وشرح الرضي على الكافية ، ١١٢/ ٨بن يعيش وشرح المفصل ال

 .٢١وتقدمت ترجمة الخليل ص ،٢٧١-٢٧٠والجنى الداني ص ، ٢٧٦-٢٨٥

 . ٥/ ٣أثبت صوابه عن الكتاب ، تحريف) وليمه: ( في األصل  )٢(

 . ٣/٥أثبت صوابه عن الكتاب ، تحريف) هذه ( في األصل   )٣(

 ).هلل ( واللسان ، ٥/ ٣الكتاب   )٤(

-٤٠٧ص : ورصـف المبـاني  ، ١٣٢ص :ومعا ني الحروف، ٥ص :وحروف المعاني للزجاجي، ٢٢٢/ ٤انظر الكتاب   )٥(
 . ٢٥٦١/ ٦) هال: ( والصحاح، ٦١٤والجنى الداني، ٤٠٨

. فهالّ ولوال وأالّ، ستقيم أن يبتدَأ بعده األسماءوال ي، مقدماً ومؤخّراً، وأما ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراً:( قال سيبويه  )٦(
) وإنّما جاز ذلك ألن فيه معنى التحضيض واألمـر  . جاز»وأال زيداً قتلتً ، ولوال زيداً ضربتَ، هالّّ زيداً ضربت«:لو قلتَ
 . ٤٠٨، ٢٩٢ص : ورصف المنباني، ١٣٢، ١٢٣ص : وانظر معاني الحروف، ١/٩٨الكتاب 

 . ٣٤٢/ ٤والدر المصون ، ٦٠٦-٦٠٥ص : والجنى الداني، ١٢٣ص : عانيانظر حروف الم  )٧(

 .٢٢تقدمت ترجمته ص   )٨(

فإنّما نعني نفي المتروك مع تيئيس المخاطب من ، لن أسافر: فإذا قلنا، واإلياس هو اليأس، المودوع هو المتروك: لعلّه أراد  )٩(
 .نقيض ذلك 

 . ٥/ ٣: انظر الكتاب  )١٠(

واإلنصاف ، ٣٣٢/ ١٥وتهذيب اللغة لألزهري ، ١٠٠ومعاني الحروف للرماني ص ، ٢/٨والمقتضب ، ٣/٥ب انظر الكتا  )١١(
، ١١٢/ ٨وشرح المفصل البن يعيش ، ٨٩/ ٤والتخمير ، ٧٩٠/ ٢ومجمل اللغة البن فارس ، ٢١٣/ ١في مسائل الخالف 
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نصبتم بها؟ قالوا كما جزمتم بـ : فقال أصحاب الخليل. بمركّبة نحن جزمنا : فقالوا ،»لم«ِلم
  .»لن«فأنتم نصبتم بـ، ألن المعنى غير المضارع، ارعومعناها حركة المض»لم«بـ

  .)٢(والمركب كثير، والقول في ذلك قول الخليل: )١(قال أبو عثمان
، وقد ذكرنا معناها في الكالم، في الكالم والقرآن»كالّ«وقصدنا في هذا الكتاب بيان معنى 

النصف الثـاني ففيـه نيـفٌ    وأما في ، )٣(»كالّ«فأما في القرآن فليس في النصف األول منه 
  .وثالثون موضعاً على ما ذكرنامن المعنَيين

: ؟ قلـت )٤(]الثـاني [ ووقع في النصـف ، »كالّ«ِلم خال النصف األول من: فإن قال قائل
فـردعهم وزجـرهم   ، وأهل مكّةَ كانوا عتاةً، وبين مكّة والمدينة، نزلت بمكّة والمدينة»كالّ«

وجميع ما نزل بالمدينة ثمان ، »كالّ«وليس فيما نزل من القرآن بالمدينة ، »كالّ«ونَبههم بقوله
  .وعشرون سورةً

حدثنا إسـحاق  : قال )٦(حدثنا الواقدي )٥(حدثنا عبد الصمد بن المعذَّل: حدثنا أبو جعفر قال
   )٨(عن حميد بن قيس )٧(أبي مسلم]ب/٥[بن إبراهيم بن 
  »لت بالمدينة ثمان وعشروننز« :)١(قال )٩(عن مجاهد

                                                                                                                                                                     
والجنـى الـداني ص   ، ٢٧٦-٢٨٥ورصف المبـاني ص  ، ٤/٢٨٧والبرهان ، ٣٩ -٣٨/ ٤وشرح الرضي على الكافية 

 .٢٠و تقدمت ترجمة الخليل ص ٢٧١ -٢٧٠

 . ٢٠تقدمت ترجمة المازني ص   )١(

 .أثبت صوابه عن السياق ، تصحيف) كير ( في األصل   )٢(

  وما نزلَتْ كَالّ بيثرب فاعلَمن ولم تأت في القرآن في نصفه األعلى: قال الديربي في تفسير المنظوم  )٣(
و فـتح القريـب   ، ٦٥/ ٣ومغني اللبيـب  ، ٧٢٠/ ٢وجمال القراء وكمال اإلقراء ،١٤٧/ ١١امع ألحكام القرآن الج: انظر

 . .  ٢١٤/ ٢المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب 

 .واستدركتها من السياق ، من األصل) الثاني ( سقطت   )٤(

وكان شاعراً فصـيحاً  ، ولد ونشأ في البصرة، ن عبد القيسم، أبو القاسم، عبد الصمد بن المعذَّل بن غيالن بن الحكم العبدي  )٥(
وطبقـات  ، ٢/٣٣٠انظر فوات الوفيات . »هـ٢٤٠سنة «توفّي، وهو أخ الفقيه أحمد بن المعذّل، من شعراء الدولة العباسية

 .٣٣٨ابن المعتز 

 .٢١تقدّ مت ترجمته في ص  )٦(

 .لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المظان  )٧(

تـوفّي  ، وهو ثقة كما قال يحيى بن معـين ، وروى عنه الثوري، روى عن مجاهد، يد بن قيس أبو جعفر األعرج المكّيحم  )٨(
 .٣/٤٢وتهذيب التهذيب ، ٧/٣٨٤انظر تهذيب الكمال »هـ ١٣٠«سنة 

روى عـن ابـن   . فسرينشيخ القراء والم، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، أبو الحجاج المكّي:مجاهد بن جبر هو  )٩(
مـنهم ابـن   : وتال عليه مجاهد جماعة. وعن أبي هريرة وغيره، والفقه، والتفسير، وعنه أخذ القرآن، فأكثر وأطاب، عباس
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 ،زلزلـت ا إذ﴿ثم،﴾النساء﴿ثم،﴾الممتحنة﴿ثم،﴾األحزاب﴿ثم،﴾األنفال﴿ثم﴾البقرة﴿:)٢(سورةً

الحديد﴿ثم﴾،  الذين كفروا﴿ثم﴾ ،الرعد﴿ثم﴾، هل أتى على اإلنسان﴿ثم﴾،الطالق﴿ثم﴾،لم ﴿ثم
، ﴾المجادلة﴿ثم، ﴾المنافقون﴿ثم،﴾الحج﴿ ثم،﴾النور﴿ثم ،﴾إذا جاء نصر اهللا والفتح﴿ثم ،﴾يكن
 الحجرات﴿ثم﴾ ، ثم﴿    مـا أحـّل اهللا لـك مـرتُح ِلم ها النبييا أي﴾،  الجمعـة ﴿ثـم﴾ ،  ثـم
وغير هذه السور مـن  ، ﴾التوبة﴿ثم، )المائدة( ثم ، ﴾الفتح﴿ثم ،﴾الحوارييون﴿ثم،﴾التغابن﴿

  .القرآن نزل بمكّة
فأول ، »كالّ«وقد بينّا ألي شيء جاء.)٤(إنّا فتحنا﴾﴿و، ﴾الرحمن﴿:)٣(باسوفي كتاب ابن ع

أطَّلَع الغيب أم اتَّخذَ عند الـرحمن  *أفرأيتَ الذي كفر بآياتنا وقال ُألوتين ماالً وولداً ﴿:ذلك
. هـداً لم يطّلع الغيب ولم يتّخذ ع»كالّ«: أي، )٥(هذا التمام، ]٧٩-٧٧/ مريم [ كَالَّ ﴾ *عهداً 

واتَّخذوا من دون اهللا آلهةً ليكونوا لهم  ﴿: وقال.)٦(]٧٩/ مريم[ ﴾﴿ سنكتُب ما يقوُل: ثم ابتدأ
﴿ : ثـم ابتـدأ  ، وال يكون ذلـك ، اليكون لهم عزاً: أي، تام] ٨٢-٨١/مريم[كالَّ ﴾  *عزاً 

لعلِّي أعمـُل   *)٨(قال رب ارجعونِ ﴿:وقال عز وجّل. )٧(]٨٢/ مريم[ ﴾سيكفرون بعبادتهم 
وال ، كالّ اليرجع إلـى الـدنيا  : أي، تام )٩(]١٠٠ -٩٩/ المؤمنون[ صالحاً فيما تركتُ كالَّ﴾

                                                                                                                                                                     
 ١٠٤«تـوفّي سـنة   . وحدث عنه عكرمة وطاووس وآخرون كثيرون، وابن محيص، وأبو عمرو بن العالء، كثير الداري

 .١٩/ ٢وشذرات الذهب ، ٤٤٩/ ٤ء انظر سير أعالم النبال. »هـ

، )سـورةً   ٢٤وذكر  –الحديث  -نزلت بالمدينة :( قال، أخرج الحديث أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي في فضائل القرآن  )١(
 .١٨ص : وفضائل القرآن البن كثير، ٣٦٥ص :انظر فضائل القرآن ألبي عبيد. سورةً  ٢٧وزادها ابن كثير إلى 

، )٤٧( ،)٥٧(، )٩٩(، )٤(، )٦٠(، )٣٣( ،)٨( ،)٢: (هذه السور في القرآن كما وردت فـي المـتن متتابعـة   وإليك أرقام   )٢(
)٩(،)٥(،)٤٨(،)٦١(، )٦٤( ،)٦٢(، )٦٦( ،)٤٩( ،) ٥٨( ، )٦٣(  ،)٢٢( ، )٢٤(، )١١٠(، )٩٨( ،)٦٥(،)٧٦(، )١٣ .( 

، حبـر األمـة  ، )ص (ابن عم رسوال اهللا ، قرشي الهاشميال، عبد اله ابن عباس بن عبد المطّلب أبو العباس:ابن عباس هو  )٣(
انظر اإلصـابة فـي تمييـز    . »هـ ٦٨«توفّي سنة . بالحكمة مرتين) ص(ودعا له الرسول . وإمام التفسير، وفقيه العصر

 . ٣/٩٣٣واالستيعاب في معرفة األصحاب ، ٤/٩الصحابة 

 .المتن  حسب تسلسلهما في)  ٤٨( ، )٥٥:( رقمهما في القرآن  )٤(

، »عهـداً  «: ويجوز أن تقف على قولـه . »ال ليس األمر كذا«:ألن المعنى، الوقف على كال جائز: ( قال أبو بكر األنباري  )٥(
 .٣٧٦و انظر المكتفى في الوقف واالبتدا ص ، ٤٢٦/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). حقّاً سنكتب :أي»كال سنكتب«:وتبتدئ

 . ٧٩/ من العذاب مداً ﴾ مريمتمام اآلية ﴿ ونمد له   )٦(

 .٨٢/ تمام اآلية﴿ ويكونون عليهم ضداً ﴾ مريم   )٧(

 . وما أثبتّه كتابة قرآنية، )ارجعوني ( في األصل   )٨(

 . ١٠٠/ ﴿ إ نّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون ﴾ مريم:تمام اآلية  )٩(
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كالّ﴾ أنّها على معنـى   ﴿ثم ابتدأ ، )١(﴿تركتُ﴾ تام: و قال قوم. هذا هو الوجه، يعمل صالحاّ
ومـن  ]. ١٣/البقـرة [ ﴾السـفَهاء  ﴿ أال إنَّهـم هـم  : وكما قال عز وجّل. إنّها كلمةٌ ﴾ ﴿ أال

ــام ــونِ:التم ــاف أن يقتل ــب فأخ ــي ذن ــم عل ــالَّ ﴾ *﴿وله ــال ك ــعراء[ ق -١٤/ الش
الشعراء [ قال كالّ ﴾* إنّا لَمدركُون ﴿: ومنه قول أصحابِ موسى.)٣(أالاليقتلونك:أي)٢(].١٥

  .)٥(اليدركونكم: أي، تام )٤(]٦٢-٦١/الشعراء [
بـل هـو    ﴿:ثـم ابتـدأ  ، )٦(تام] ٢٧/ سبأ[به شركاء كالّ ﴾  أروني الذين ألْحقْتُم ﴿: ومنه

 *ثم ينْجِـه  »بكذا وكذا«يود المجرم لو يفْتَدي من عذابِ يومئذ  ﴿: ومنه. )٧(]٢٧/سبأ [اهللا﴾
  .اليكون ما يوده:أي،)٩(تام] ١٥-١١/المعارج [)٨(كالَّ﴾

كالّ إنّهـا   ﴿:ثم ابتدأ،﴾﴿ثُم ينجيه] أ/٦[ ويمكن أن يكون الوقفُ:)١٠(قال أبو عثمان المازني
أيطمع كلُّ امرىء منهم أن يدخََل جنّةَ نعيمٍ  ﴿: ومنه. أال إنّها لظى: أي] ١٥/المعارج[ لظى﴾
ويجوز أن يكـون فـي   : )١(قال ابن المعذَّل. )١١(اليدخلها:أي، ]٣٩-٣٨/المعارج[ كالّ ﴾ *

  ].٣٩/المعارج [ ﴾إنّا خلقناهم مما يعلمون )٢(كالَّ ﴿: أثم ابتد، ﴾نَعيمٍ﴿والوقف، »أال«معنى 
                                                           

وانظـر المكتفـى   . ٤٢٧/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). »تركت «وعلى »كالّ «لى يجوز أن نقف ع:( قال أبو بكر األنباري  )١(
 .٤٠٤ص : في الوقف واالبتدا

 . ١٥/تمام اآلية ﴿ فاذهبا بآياتنا إنّا معكم مستمعون ﴾ الشعراء   )٢(

). في هذا الموضع معنىوليس للحق ، ال ليس األمر كما ظنوا فا ذهبا: ألن المعنى»كال«الوقف على :(قال أبو بكر األنباري  )٣(
 . ٤٢٢و انظر المكتفى ص، ٤٢٧/ ١إيضاح الوقف و االبتد اء 

 . ٦٢/ تمام اآلية﴿ إن معي ربي سيهدينِ ﴾ الشعراء   )٤(

واالبتـداء  »قـال «واليجوز الوقـف علـى   ، ال اليدركونكم: ألن المعنى، حسن»كالّ«الوقف على ( :قال أبو بكر األنباري  )٥(
 .  ٤٢٣وانظر المكتفى في الوقف واالبتدا ، ٤٢٧/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). ن ما بعد القول حكاية للمختار أل»كالّ«بـ

 . ٤٦٥المكتفى في الوقف واالبتدا ص ). الشريك له وال يرون ذلك وال يقدرون عليه : أي، تام:( قال أبو عمرو الداني  )٦(

 .٢٧/ ﴿ العزيز الحكيم ﴾ سبأ :تمام اآلية  )٧(

/ كالّ إنّها لظى ﴾ المعارج  *ومن في األرض جميعاً ثم ينجيه  *وفَصيلَته التي تُؤيه  *﴿ وصاحبته وأخيه :م اآلياتتما  )٨(
١٥-١٢ . 

واالبتداء بــ  ، »ينجيه «ويجوز الوقف على، ال اليكون ما يود:حسن ألن المعنى»كالّ«الوقف على :( قال أبو بكر األنباري  )٩(
الوقـف علـى   :( وقال أبو عمـرو الـداني  ، ٤٢٨-٤٢٧/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). حقّاً إنّها لظى : معنىعلى »كالّ «
لـم  ، »حقّـاً  «: أو قُدرت بمعنى قولـك ، »أال «فإن قُد رت تنبيها بمعنى ، تام في جميع القرآن إذا قُدرت رداً أو نفياً»كالّ«

 .٥٨٦ص :فى في الوقف واالبتداالمكت). ووقف دونها وابتدئ بها ، يوقف عليها

 .٢٠و تقدمت ترجمة المازني ص، ٢٨٧/  ١٨والجامع ألحكام القرآن ، ٥٨٦ص :انظر المكتفى في الوقف واالبتدا  )١٠(

علـى  ، »كالّ إنّـا خلقنـاهم   «:ويجوز أن تبتدئ. ال اليدخلها:ألن معناها، »كالّ«الوقف الجيد على :( قال أبو بكر األنباري  )١١(
 . ٥٨٧ص  :و انظر المكتفى في الوقف واالبتدا، ١/٤٢٨إيضاح الوقف واآلبتداء ). اً إنّا خلقناهم حقّ: معنى
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] ٥٣-٥٢/المـدثر [ كـالَّ﴾  *بل يريد كلُّ امرىء منهم أن يْؤتى صحفاً منَشَّرة  ﴿: ومنه

٣(تام( ،ابتدَأ فقال ةٌ ﴿ :ثمرتَذْ ك إنّه﴾)٤( ]ثرقال أبو عثمـان ].٥٤/ المد)ويجـوز أن يكـون   :)٥
: فيهـا بمعنـى  »كـالّ «ثم تكون ، ]٥٣-٥٢/المدثر[ ﴾ و﴿يخافون اآلخرة ﴾الوقف ﴿ منَشَّرة

 *﴿يقول اإلنسان يومئذ أين المفر : ومن التمام. أال ﴿إنّه تذكرةٌ﴾، أال﴿بل اليخافون اآلخرة﴾
ويمكـن أن  : )٦(وقال الرياشـي . وال موضع يفر إليه، الفرار: أي] ١١-١٠/القيامة [ كالَّ ﴾
  .»أال الوزر«علي ].١١/القيامة[ )٧(﴾﴿كالّ الوزر: ﴾ تاماً ثم يبتدىءالمفر ﴿يكون
  تامٌّ )٨(والكالم قبلھا»أال«بمعنى »كّال«باب 

﴿ كـالَّ بـل   : ثم ابتـدأ فقـال  ، ]١٩/القيامة[ ﴾﴿إن علينا بيانه: قوله عز وجلَّ ومن ذلك
﴾ونب٢٠/القيامـة [ حبـون العاجلـة﴾  بـل ت ﴿)١٠(»أال«: )٩(]معنى[ على، ]٢٠/القيامة[ تُح .[

 ﴿ كالّ إذا بلغت التراقي﴾: ثم ابتدأ، تام]٢٥/القيامة[ )١٢(أن يفعَل بها فاقرةٌ﴾ )١١(تَظُن ﴿:وكذلك

                                                                                                                                                                     
 .٢٣و ٢٠وأخيه عبد الصمد بن المعذَّل ص، تقدمت ترجمة أحمد بن المعذّل  )١(

 .أثبت صوابه عن القرآن ، تحريف) أال( في األصل   )٢(

 . ٥٩٦ص :و انظر المكتفى، ١/٤٢٨إيضاح الوقف واالبتداء ). ى ما قبلها وعل، تقف على كالّ:( قال أبو بكر األنباري  )٣(

 . ٥٣/﴿ كالّ بل اليخافون اآلخرة ﴾ المدثر :تمام اآليات  )٤(

 .٢٠تقدمت ترجمة المازني ص  )٥(

: جل يقـال لـه  وكان أبوه عبداً لر، كان مولى محمد بن سليمان الهاشمي، عباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل:الرياشي هو  )٦(
، وكان يحفـظ كتبـه  ، أخذ عن األصمعي، كثير الرواية للشعر، وكان الرياشي من كبار أهل اللغة. فقيل له الرياشي، رياش

تـوفّي سـنة   . وأبو بكر بـن دريـد  ، وأخذ عنه المبرد، وقرأ على أبي عثمان المازني كتاب سيبويه، وكتب أبي زيد كلّها
 . ٢/٣٧٦وانظر إنباه الرواة ، ١٩٩نزهة األلباء ص. »هـ٢٥٧«

ويجوز أن تقف على . ال جبل يلجؤون إليه:ألن فيه تقع الفائدة كأنّه قال، »الوزر«الوقف الجيد على :( قال أبو بكر األنباري  )٧(
/ ١إيضاح الوقف واالبتداء )ليس بمحال »كالّ«والوقوف على . »حقّاً الوزر:على معنى«»كالّ الوزر«:وتبتدئ»كالّ«ما قبل 
 .٥٩٧: وانظر المكتفى، ٤٢٨

 .أثبت صوابه عن السياق ، تصحيف) قلبها ( في األصل   )٨(

 . ليستقيم الكالم، ١/٤٢٩عن إيضاح الوقف واالبتداء  زيادة  )٩(

بون بل تح«: ألن الفائدةَ  فيما بعدها وهو قوله، قبيح»كالّ «والوقف على ، الوقف على اآلخرة حسن:( قال أبو بكر األنباري   )١٠(
إيضـاح الوقـف واالبتـداء    ). »حقّاً بل تحبون العاجلـة «:على معنى»كالّ «ويجوز االبتداء بـ ، »العاجلة وتذرون اآلخرة

١/٤٢٩ . 

 .أثبت صوابه عن القرآن، تصحيف) يظن ( في األصل   )١١(

أي حززت ، الداهية من فقرت أنفه: الفاقرة:قال»كالّ  ٠تظن أن يفعل بها فاقرة «:( قال أبو العباس ثعلب في قوله عز وجّل  )١٢(
 .١/٢٦٨مجالس ثعلب ). األمر كما أقول أنا . أي ليس األمر كما يقولون: في القرآن كلّه»كالّ «و. أنفه
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ثـم  ، ]٣/النبأ[ الذي هم فيه مختلفون﴾﴿: ومنه.)١(إذا بلغت التراقي﴾﴿»أال«: أي] ٢٦/القيامة[
كـالّ   ﴿: وكذلك. )٢(﴿سيعلمون﴾ ثم أال ﴿ سيعلمون﴾أال:أي] ٤/النبأ [ ﴿كالّ سيعلمون ﴾: قال

] ٥-٣/التكـاثر [ كالَّ لو تعلمون علم اليقـين﴾  *ثم كالَّ سوف تعلمون  * )٣(سوف تعلمون
فأنت عنـه  *يخشى  )٥(وهو *﴿ وأما من جاءك يسعى: ومنه. )٤(»أال ال، أال ال«: المعاني
أال﴿إنّهـا  :أي، ]١١/عـبس [ ﴾ها تَـذْكرةٌ ﴿ كالّ إنّ:ثم قال عز وجّل، ]١٠-٨/عبس [ تلهى﴾
: أي، ]٢٣/عـبس [﴿كـالّ﴾ :ثم قال، )٧(تام] ٢٢/عبس[ ثم إذا شاء أنشره﴾ ﴿:ومنه. )٦(تذكرةٌ﴾

] ٨/االنفطـار  [في أي صورة ما شاء ركَّبك﴾ ﴿: ومنه]. ٢٣/عبس[ أال﴿ لما يقضِ ما أمره﴾
، ]٩/االنفطـار [ ﴾)٨(أال﴿بل تكذّبون بالـدين : أي، ]٩/االنفطار[ ﴾﴿كالَّ :ثم ابتدأ فقال. الوقف
﴿ كـالّ إن كتـاب   :ثم قـال . الوقف]٦/المطفّفين[ ﴾)٩(﴿يوم يقوم الناس لرب العالمين:وكذلك

أسـاطير  ﴿: وكذلك.إن كتاب الفجار﴾﴿»أال«: على معنى، ]٧/المطفِّفين[ ﴾الفجار لفي سجين
] )١(أبـو [ قال، أال﴿بل ران﴾: أي،]١٤/المطفّفين[﴾ ﴿كالّ:ثم قال، ]١٣/المطفّفين[ ﴾)١٠(األولين

                                                           
وأجاز الطبري ،١/٤٢٩إيضاح الوقف واالبتداء ). على معنى حقّاً إذا بلغت التراقي »كالّ«االبتداء بـ( :قال أبوبكر األنباري  )١(

انظـر  . أحسبه غلطاً إذ ليس في القرآن حرف نفـي :وقال النحاس، يظن أال يعاقب كالّ«: على معنى، »كالّ«الوقوف على 
 .»١٤١/ ٢٩تفسير الطبري 

 . ٥/ النبأ ) ثم كالّ سيعلمون :( تمام اآلية  )٢(

 .أثبت صوابه عن القرآن الكريم، تحريف) سيعلمون ( في األصل   )٣(

، جيـد »ثم كـالّ سـيعلمون   « :ولكن الوقف على قوله، ألن الفائدة فيما بعدها، ف على كالّ قبيحالوق:(قال أبو بكر األنباري  )٤(
:( وقال أبو عمـر الـداني  ، ١/٤٢٩إيضاح الوقف واالبتداء ).حقّاً سيعلمون :على معنى. »كالّ سيعلمون«: ويجوز أن تبتدأ

 .٢٩٦ص : وانظر و منار الهدى، ٦٠٤ص : البتداالمكتفى في الوقف وا) »ثم كالّ سيعلمون«:والوقف الكافي البالغ

 .أثبت صوابه عن القرآن الكريم، تحريف) وهي ( في األصل   )٥(

ال ليس هـو  «: كأنّه قال، أيضاً جائز»كالّ «والوقف على . جيد»التذكرة «وعلى »ذكره«الوقف على:( قال أبو بكر األنباري  )٦(
التعـرض  :أي ، تـام »...كـالّ  «الوقف علـى  :( وقال أبو عمرو الداني. ٤٣٠-٤٢٩/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). »هكذا
٢٩٦ص : و منار الهدى، وانظر، ٦٠٨ص :المكتفى).عنه. 

 ٢٩٦.ص : و منار الهدى، وانظر ،٦٠٩ص : المكتفى). تام : كاف وقيل:»ما أمره «و ، تام: أنشره:( قال أبو عمرو  )٧(

وقال . ٤٣٠/.١إيضاح الوقف واالبتداء ). قبيح »كالّ«والوقف عل ، »ركّبك«وعلى »نالدي«الوقف الجيد عل :( قال أبو بكر  )٨(
 . ٢٣٨/ ١وانظر معاني القرآن للفراء ، ٦١١ص:المكتفى). الوقف تام : ما شاء ركّبك: ( أبوعمرو

، ٦١١انظـر المكتفـى  و، ٤٣٠/ ١إيضاح الوقف واالبتداء). »سجين «وعلى »العالمين «الوقف الجيد على :( قال أبو بكر  )٩(
 . ٣٠٠ص : ومنار الهدى

ال ليس األمـر  «:ألن معناه، أيضاً حسن»كالّ«والوقف على . جيد»يكسبون «وعلى ، »األولين «الوقف على :( قال أبو بكر  )١٠(
 ء بـ ويجوز االبتدا. ليس األمر كما زعم: أي..كالّ :( وقال أبو عمرو، ٤٣٠/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ). »على ما يظن
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﴿بْل :ثم ابتدأ فقال، ليست أساطير األولين: أي، ويمكن في هذا أن يكون الوقف﴿كالّ﴾: عثمان

، ]ب/٦]/ [١٨/العلـق [ ﴾)٢(﴿سنَدع الزبانيـةَ :ومنه الوقف]. ١٤/المطفّفين[ ﴾ران على قلوبهم
 «:وفي سورة ألهـاكم . »ال ال تطعه«: ﴿كالّ﴾ أي: دأ فقالثم ابت، سندعوا ألنّه خبر: واألصل

ثُـم كـالّ سـوف     *﴿كالّ سوف تعلمـون : قال، »أال أال أال«: )٣(والمعاني، »كالّ كالّ كالّ
﴿يحسـب أن مالـه أخلـده﴾    : وفي سورة الهمزة، ]٤-٣/التكاثر[ ﴾كالّ لو تعلون *تعلمون

قـال عبـد   ]. ٤/الهمزة[ ﴾﴿لَينْبذَن في الحطمة»أال«: أي،)٤(ثم ابتدأ ﴿كالّ﴾.الوقف]٣/الهمزة[
أال تـرى أنّـه   ، ألن اآليةَ معناهـا الزجـر  : قال، »ال ال يخلده«: تام معناه»كالّ«:)٥(الصمد

﴿بل ران : ومنه. وهو أوضح من االبتداء، »ال ال يخلده«: أي، ﴾يحسب أن ماله أخلده﴿:قال
 ﴾﴿كَـالَّ إنَّهـم عـن ربهـم    :ثم ابتدأ فقـال ، ]١٤/طفّفينالم[ ﴾على قُلُوبهم ما كانوا يكْسبون

هذا ﴿: وكذلك]. ١٥/المطفّفين[ ﴾إنَّهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴿»أال«: أي،]١٥/المطفّفين[
إن كتـاب  ﴿»أال«:أي، ﴿كـالَّ﴾ :ثـم ابتـدأ  . الوقـف ] ١٧/المطفّفين[الذي كُنْتُم به تُكَذِّبون﴾

ثـم  . الوقـف ] ١٦/الفجـر [ ﴿ربي أهـاننِ﴾ : قوله عز وجّلو]. ١٨/المطفّفين[ ﴾)٦(األبرار

                                                                                                                                                                     
أيضـاً   ويجـوز ، »أال«يجوز االبتداء بها على تأويـل  »كالّ«وكذلك سائر ما في القرآن من ذكر ، »أال «على معنى »كالّ«

 . ٣٠٠وانظر منار الهدىص .٦١٣المكتفى ).ألنّها حرف نفي ورد وردعٍ وزجرٍ »ال«الوقف عليها بتأويل 

  .أثبتّها عن السياق ، من األصل) أبو ( سقطت   )١(
ص تقد ٢٠مت ترجمة المازني. 

ص :وانظر المكتفـى . ١/٤٣٢إيضاح الوقف واالبتداء ). »كالّ ال تطعه «واالبتداء ، »الزبانية «الوقف على ( :قال أبو بكر  )٢(
 . ٣٠٦ص :ومنار الهدى، ٦٢٥

/ ١يضـاح الوقـف واالبتـداء     إ). »حقّاً «ألن معناهن »كالّ«ألهاكم ثالثة مواضع الوقف فيهن على ما قبل :( قال أبو بكر  )٣(
علـى التهديـد الوعيـد و وقيـل     ، »أال«بمعنـى  »كـال «ثم تبتدأ ، تام: وقيل، كاف:المقابر: ( ... و قال أبو عمرو.٤٣٢

فحذف الجواب »لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر«: والمعنى، »علم اليقين «:ومثله، الينفعكم التكاثر: أي»كال»«التمام«
 . ٣٠٨ص: وانظر منار الهدى. ٦٢٨-٦٢٧ص : المكتفى). المخاطبين به  لمعرفة

ويجـوز الوقـف علـى    . ال لـم يخلـده  : أي»كالّ «الوقف الجيد على »كالّ  ٠يحسب أن ماله أخلده «وقوله :( قال أبو بكر  )٤(
ومنار ، ٦٢٨ص : وانظر المكتفى. ١/٤٣٢إيضاح الوقف واالبتداء ). »حقّاً لينبذن «: أي»كالّ لينبذن «واالبتداء ، »أخلده«

 .٣٠٨ص : الهدى

 .٢٣تقدمت ترجمته ص  )٥(

ال ليس األمر علـى  «أيضاً حسن ألن معناه »كال«والوقف على . جيد»يكسبون «وعلى»األولين «:الوقف على( :قال أبو بكر  )٦(
 ظَنقال هذا الذي كنتم به تكذّبون «:وكذلك .هنا قبيح»كال«والوقف على. حقّاً:أي»لمحجوبون ..كالّ «: وتبتدأ أيضاً»ما يي ثم

) هنـا قبـيح  »كالّ«والوقف على  ٠»حقّاً إن كتاب األبرار«:أي»كال إن كتاب األبرار«:واالبتداء»تكذّبون «الوقف على . »
 . ٦١٤ص : وانظر المكتفى. ٤٣١-١/٤٣٠إيضاح الوقف واالبتداء 
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[ ﴾﴿حبـاً جمـاً  :وقولـه عـز وجـلَّ   ، ]١٧/الفجر[اليتيم﴾  )٢(بل ال تُكْرِمون )١(]كَالَّ[﴿:ابتدأ
 ﴾)٣(﴿إذا دكَّـت األرض دكَّـاً دكَّـاً   »أال«: علـى معنـى  ، ﴿كـالَّ﴾ : ثم ابتـدأ ]. ٢٠/الفجر

  ].٢٦/القيامة [ ا بلغت التراقي﴾إذابتدأ ﴿ كالّ ].٢١/الفجر[
أن أوَل شيء نزل به جبريل ، الذي رويناه في كتابنا هذا )٤(واألصل في هذا الباب الحديث

  .)٥(مكتوبة في نمط»العلق«جبريل عليه السالم من القرآن خمس آيات من سورة 
نبي صلّى اهللا عليه وسلّم وال، النبي صلّى اهللا عليه وسلّم آيةً آيةً )٦(فَلُقِّنَها، هذا رواه بعضهم

ال يكـون أبـين   ، فهذا وقف بـين ، فلما قال ما لم يعلم طوى النَّّمطَ، وسلّم يتكلّم بها كما تلقَّنه
﴿ :)٨(وكذلك في هذه السورة، ]٦/العلق[ ﴾)٧(﴿كالَّ إن اإلنسان لَيطغى:ثم أنزل اهللا بعد ذلك.منه

لَِئن لم ينتـه  ﴿»أال«: مبتدئاً، ﴿كالّ﴾: ثم قال، ]١٤/العلق[ ﴾﴿ ألم يعلم بأن اهللا يرى:)٨(السورة
هـذا  ، »أال«:فالعمل في االبتداء بها بمعنى، ]١٦-١٥/العلق[ ناصية﴾ *بالناصية )٩(لنسفعاً

  .الخبر مع ما ذكرناه من الشعر
وصلّى اهللا على سـيدنا  . والحمد هللا أوالً وآخراً، تم الكتاب بحمد اهللا وعونه وحسن توفيقه

  ]. أ/٧/[وصحبه وسلَّم محمد وعلى آله
  

                                                           
 .زيادة عن القرآن  )١(

 .أثبت صوابه عن القرآن، يفتصح)يكرمون (في األصل   )٢(

، ال ليس األمر كم تظـن ، جيد على معنى»كالّ «والوقف على ، »كالّ .فيقول ربي أهاننِ «:و قوله:( قال أبو بكر األنباري   )٣(
المال وتحبون «: ومثله. »بل ال تكرمون اليتيم «حقّاً :أي»كالّ بل ال تكرمون اليتيم «: ثم تبتدأ. جيد»أهاننِ «والو قف على 

لـيس  :على معنـى »كّآل «ويجوز الوقف على ، حقّاً إذا دكّت:أي»كالّ إذا دكَّت «: واالبتداء، »جماً «الوقف على »حباً جماً 
 . ٣٠٤ص :ومنار الهدى، ٦١٩ص : المكتفى:وانظر، ٤٣١/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ) األمر كما تظنّون في محبته 

و . كما ورد في المتن ٤٢٥/  ١و إيضاح الوقف واالبتداء ، ٣٥٧/ ١٣ح صحيح البخاري جاء الحديث في فتح الباري بشر  )٤(
 . ٦٢٤ص : المكتفى. »الحديث «:عن ابن عباس قال... روى أبو عمرو الداني الحديث بسند متّصل 

النهاية فـي غريـب    و انظر، )نمط ( اللسان . الطريقة: والنمط، ضرب من الثياب المصبغة:وقيل، ظهارة الفراش: النمط  )٥(
 . ١١٩/ ٥الحديث واألثر

 .تحريف . األصل ) فلقيها (  :جاءت  )٦(

واحتج . والفائدة تقع فيما بعدها، في جميع القرآن ألنّها جواب»كالّ«ال يوقف على :سمعت أنا أبا العباس يقول:( قال أبو بكر  )٧(
 اإلنسان «: بقوله»أال«بمعنى »كالّ«السجستاني في أن اإلنسان «:قال»ليطغىكالّ إن إيضـاح الوقـف واالبتـداء    ). »أال إن

١/٤٢٥ . 

 . ٤٣٢/ ١إيضاح الوقف واالبتداء ) رديء »كال«والوقوف على . حسن»يرى «الوقوف على :( قال أبو بكر  )٨(

 أثبت صوابه عن القرآن، تحريف) فلنسفعن (في األصل   )٩(
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  ثبت المصادر والمراجع

طبع فـي  ، تأليف أمين محمد فاخر، منهجه وأثره في الدراسات اللغوية، ابن فارس اللغوي -١
  .م١٩٩ ١، ١ط، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

دار ابـن كثيـر ودار العلـوم    ، مصطفى البغـا / تح د، اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي -٢
  .م،١٩٩٣ ٢ط، ةاإلنساني

  .م١٩٨٢مؤسسة الرسالة بيروت ، محمد الدالي/أدب الكاتب البن قتيبة تح د -٣
، عبد المعـين ملـوحي  ، تح»علي بن محمد النحوي الهروي«األزهية في علم الحروف لـ  -٤

   ٢/١٩٨١مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط
  .لبنان  -وتبير، دار المعرفة، أساس البالغة للزمخشري تح عبد الرحيم محمود -٥
دار ، ٤إصالح المنطق البن السكّيت تح أحمد محمـد شـاكر و عبـد السـالم هـارون ط      -٦

 .القاهرة ، المعارف
  .م١٩٨٠، ٥ط، بيروت، دار العلم للماليين، لخير الدين الزركلي، األعالم -٧
 .بيروت ، دار إحياء التراث، ألبي الفرج األصفهاني، األغاني -٨
الهيئة المصرية العامة ، صطفى السقّا وحامد عبد المجيدتح م، االقتضاب شرح أدب الكتاب -٩

 .م١٩٨٣، للكتاب
دار الكتـب  ، تـح محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم     ،للقفطـي ، إنباه الرواة على أنباه النحاة -١٠

 .م ١٩٥٠المصرية
تـح ودراسـة   ، اإلقليد في شرح المفصل لـ تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجنْـدي  -١١

 .م٢٠٠٢، ١الرياض ط، جامعة اإلمام محمد بن سعوداإلسالمية، الدراويشمحمود أحمد أبو كتّة /د
 .تح محيي الدين عبد الحميد، ألبي البركات األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف -١٢
مكتبة السـعادة  ، تح محيي الدين عبد الحميد، البن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -١٣

  .م١٩٦٧، ٥ط، بمصر
وزارة األوقـاف  ، موسـى بنـاي العليلـي   /المفصل البن الحاجب تح د اإليضاح في شرح -١٤

 .مطبعة العاني بغداد، والشؤون الدينية
ألبي بكر بن األنباري تـح محيـي الـدين    ، إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجّل -١٥

 .م١٩٧١، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الرمضان
المكتبـة العصـرية   ، ي تح محمح أبو الفضـل إبـراهيم  للزركش، البرهان في علوم القرآن -١٦

 .بيروت
مراجعة مصـطفى  ،طه عبد الحميد طه/البيان في إعراب غريب القرآن البن األنباري تح د -١٧

 .م١٩٨٠،الهيئة المصرية العامة للكتاب، السقا
  .الكويت ،تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تح عبد الستار أحمد فراج وآخرين -١٨
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دار المعـارف  ، ترجمة الدكتور عبـد الحلـيم النجـار   ، األدب العربي لـ بروكلمان تاريخ -١٩
  .بمصر
 .دار الكتب العلمية بيروت ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي -٢٠
تـح  ، ألبي بكر محمد بن علي النحوي المعروف بابن المحلّي»كالّ«تحفة المال في مواضع  -٢١

 .١٧/١٥٨مجلد ، انيالعدد الث، مجلّة المورد العراقية، طه محسن/د
دار الكاتـب العربـي   ، تح محمد كامل بركـات ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك -٢٢

 .م ١٩٦٧، للطباعة والنشر
دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمـد عبـد   ، تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي -٢٣

 .م ١٩٩٣ ١ط، لبنان -يروتب، دار الكتب العلمية، وآخرين، والشيخ علي معوض، الموجود
 .م١٩٩٢دار المعرفة بيروت ، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري،تفسير الطبري -٢٤
  .مؤسسة األعلمي بيروت، للثعالبي، تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان -٢٥
دار المعرفة بيـروت  ، اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، تفسير فتح القدير للشوكاني -٢٦

 .م٢٠٠٤، ٢ط،لبنان
 .لبنان -بيروت، دار الكتاب العربي، تفسير الكشّاف للزمخشري -٢٧
دار الكتـب  ، تح مصـطفى عبـد القـادر عطـاء    ، البن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب -٢٨

  م١٩٩٤بيروت ،العلمية
، ٢مؤسسـة الرسـالة بيـروت ط   ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال تح بشارعواد معروف -٢٩

 .هـ ١٤٠٠
 .ومراجعة محمد علي النجار، بدالسالم هارونتح ع، تهذيب اللغة لألزهري -٣٠
  .م١٩٨٥، لبنان-دار إحياء التراث العربي بيروت، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي -٣١
الهيئة العامة لشؤون المطـابع  ، إبراهيم اإلبياري وآخرون/تح ، الجيم ألبي عمرو الشيباني -٣٢

  م١٩٧٥األميرية القاهرة 
دار ، تح مروان العطيـة و محسـن خرابـة   ، السخاويلإلمام ، جمال القراء وكمال اإلقراء -٣٣

 .م١٩٩٧، ١ط، المأمون للتراث
 ١ط، لبنـان -بيروت، دار العلم للماليين، رمزي منير بعلبكي/ تح د،جمهرة اللغة البن دريد -٣٤

  .م١٩٨٧
دار ، ومحمد نديم فاضل، فخر الدين قباوة/تح د، للمرادي، الجنى الداني في حروف المعاني -٣٥

 .م ١٩٩٢ ١ط، لبنان–بيروت ، الكتب العلمية
الهيئة العامـة لشـؤون المطـابع    ، عبد الكريم العزباوي. تح أ، الجيم ألبي عمرو الشيباني -٣٦

 .م١٩٧٥األميرية القاهرة 
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مؤسسـة  ، جامعـة اليرمـوك األردن  ، علي توفيق الحمد/تح د، حروف المعاني للزجاجي -٣٧

 .م١٩٨٤ ١ط، دار األمل، الرسالة
، تح وشرح عبدالسالم هارون، لسان العرب لـ عبدالقادر البغدادي خزانة األدب ولب لباب -٣٨

 .م١٩٨٤/ ٢مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ط
 .لبنان -بيروت، دار الكتاب العربي، تح محمد علي النجار، الخصائص البن جنّي -٣٩
 .القاهرة، ثدار الحدي،محمد عبد الخالق عظيمة: تأليف، دراسات ألسلوب القرآن الكريم -٤٠
دار ، تح أحمد راتب النفّـاخ ، ومحمدبن حبيب، برواية أبي العباس ثعلب، ديوان ابن الدمينة -٤١

 .م١٩٥٩العروبة بمصر 
دار المعـارف بيـروت   ، تح محمد عبه عـزام ، شرح الخطيب التبريزي، ديوان أبي تمام -٤٢

  .م١٩٨٣
، لنشـر والتوزيـع  المكتب الشـرقي ل ، محمد محمد حسين/ شرح وتعليق د، ديوان األعشى -٤٣

 .م ١٩٦٨بيروت لبنان 
 .٥ط، القاهرة، دار المعارف، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوان امرىء القيس -٤٤
 .م١٩٧٧، ٣ط، عبد الحفيظ السطلي/ صنعة د، ديوان أمية بن أبي الصلت -٤٥
  .م١٩٧١مكتبة أطلس ، عبد الحفيظ السطلي/ تح د، برواية األصمعي، ديوان العجاج -٤٦
 .م١٩٩١، ١ط،دار سعد الدين، صنعة الدكتور علي أبوزيد، بن كلثوم ديوان عمرو -٤٧
 .٢دار المعارف القاهرة ط، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوان النابغة الذبياني -٤٨
 .دمشق، دار الوثبة، ناصر الرشيد/صنعة د، ديوان يزيد بن الطثرية -٤٩
مطبوعات مجمع ، اطتح أحمد محمد الخر،رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي -٥٠

 .اللغة العربية بدمشق
مؤسسة الرسـالة  ، شعيب األرنؤوط وآخرين أشرف على تحقيقة، سير أعالم النبالء للذهبي -٥١

 .م ٨ط، بيروت
، ١ط، بيـروت –دمشـق  ، دار ابن كثير، تح محمود األرنؤوط، شذرات الذهب البن العماد -٥٢

 .م١٩٨٨
تح عبد العزيز رباح وأحمـد يوسـف   ، اديصنّفه عبد القادر البغد،شرح أبيات مغني اللبيب -٥٣
 .م١٩٨١، ١ط، دار المأمون للتراث، دقّاق
، ١ط، دار هجر، محمد بدوي المختون/و د، عبدالرحمن السيد/ د، شرح التسهيل البن مالك -٥٤

 .م١٩٩٠
 .مكتبة دار الحياة بيروت، بشرح محمد بن عبد اهللا الصاوي، شرح ديوان جرير -٥٥
الهيئـة العامـة   ، نشره أحمد أمين وعبد السـالم هـارون   ،شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -٥٦

 .م١٩٦٤، ٢المصرية للكتاب طـ
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مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشـق  ،تح عبد القدوس أبو صالح، شرح ديوان ذي الرمة -٥٧
 . م١٩٧٣

كلية اللغـة  ،جامعة قاريونس، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،شرح الرضي على الكافية -٥٨
 .م١٩٧٨، العربي والدراسات اإلسالمية

 -بيـروت ، دار الكتب العلمية، شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلّقات البن النحاس -٥٩
 .لبنان
أمون للتـراث بدمشـق   دار الم،تح أحمد حسن فرحات، لمكي القيسي، شرح كالّ وبلى ونعم -٦٠

  .م١٩٨٣
 .م ١٩٨٢ ،دار الكتاب العربي، شرح المعلقات السبع للزوزني -٦١
عبـد الـرحمن   /تـح د ، شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير للخوارزمي -٦٢

 .م١٩٩٠، ١ط، لبنان -دار الغرب اإلسالمي بيروت، العثيمين
 .متنبي القاهرةمكتبة ال، بيروت، عالم الكتب، شرح المفصل البن يعيش -٦٣
المؤسسة العربية الحديثـة  ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، شرح مقامات الحريري للشريشي -٦٤

 .مطبعة المدني، القاهرة
 .م١٩٥٨دار المعارف بمصر ، تح أحمد محمد شاكر، البن قتيبة، الشعر والشعراء -٦٥
 .القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،تح السيد أحمد صقر، الصاحبي البن فارس -٦٦
دار العلـم  ، تح أحمد عبد الغفور عطّار، للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح  -٦٧

 .بيروت، للماليين
دارابـن  ، نشر وتوزيـع ، مصطفى ديب البغا/د، ضبطه ورقّمه، صحيح البخاري للبخاري -٦٨

  .م٥١٩٩٣ط، دمشق بيروت، وداراليمامة، كثير
دار المـدني القـاهرة   ، تح محمود محمد شاكر، يالبن سالم الجمح، طبقات فحول الشعراء -٦٩

 .م١٩٧٤
، إبراهيم السـامرائي /و د، محمد مهدي المخزومي/ تح د، العين للخليل بن أحمد الفراهيدي -٧٠

  .٢ط، مؤسسة دار الهجرة إيران
 .مكتبة المتنبي القاهرة ، غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري -٧١
 .ار المعرفة بيروتد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٧٢
مكتبـة  ، تأليف الشيخ محمد علي طه الدرة، فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب -٧٣

 ١٩٨٤دمشق ، الرازي
 .م١٩٨٨، جدة وبيروت، محمد إبراهيم البنّا/ تح د، فضائل القرآن البن كثير الدمشقي -٧٤
اللغـة العربيـة   مجمـع  ، صالح الدين الخيمي، علوم القرآن، فهرس مخطوطات الظاهرية -٧٥

 .بدمشق
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دار صادر بيـروت  ، تح الدكتور إحسان عباس، لـ محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات -٧٦

 .م١٩٧٣
 .دار الكتاب العربي بيروت، تح نخبة من العلماء، الكامل في التاريخ البن األثير -٧٧
 .م١٩٧٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تح عبدالسالم هارون، الكتاب لـ سيبويه -٧٨
 .م١٩٩٠، ١بيروت ط، لسان العرب البن منظور المصري -٧٩
، جامعـة القـاهرة  ، كلية دار العلوم، محمدمحمد شرف/ تح د، اللمع في العربية البن جنّي -٨٠

 .م١٩٧٩، ١ط
 .م١٩٨٤مؤسسة الرسالة بيروت ، البن فارس تح زهير عبد المحسن سلطان، مجمل اللغة -٨١
 .مكّة المكرمة، ية جامعة أم القرىالسعود، المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل -٨٢
، دار نهضة مصر للطبع والنشر، عبد الفتاح إسماعيل شلبي/تح د، معاني الحروف للرماني -٨٣

 .القاهرة
 .م١٩٨٨، ١ط، عالم الكتب بيروت، عبدالجليل عبده شلبي/ تح د، معاني القرآن للزجاج -٨٤
الهيئة المصـرية العامـة   ،رومحمد علي النجا، تح أحمد يوسف نجاتي، معاني القرآن للفراء -٨٥

 .م١٩٨٠، ٢ط، للكتاب
مؤسسـة الرسـالة   ، صنّفه محمد حسن الشـريف ، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم -٨٦

 .١٩٦٦، ١بيروت ط
 .م١٩٨٠ ،٣ط، دار الفكر دمشق، معجم األدباء لياقوت الحموي -٨٧
 .م١٩٨٣، دار الكتاب العربي، المعلّقات العشر للشنقيطي -٨٨
، عبد اللطيف الخطيب/ تح وشرح د، تب األعريب البن هشام األنصاريمغني اللبيب عن ك -٨٩

  .م ٢٠٠٠، ١ط، الكويت
  .٢ط، لبنان–بيروت ، دار الجيل، المفصل في علم العربية للزمخشري -٩٠
، دارالمعـارف ، تح أحمد محمد شاكر وعبد السـالم هـارون  ، المفضليات للمفضل الضبي -٩١

 .القاهرة
، مكتب اإلعالم اإلسـالمي فـي طهـران   ، د السالم هارونمقاييس اللغة البن فارس تح عب -٩٢

 .هـ١٤٠٤
لجنـة إحيـاء التـراث    ، وزارة األوقـاف ، تح محمد عبدالخالق عضيمة،المقتضب للمبرد -٩٣

 .م١٩٩٤، القاهرة، اإلسالمي
يوسـف  /د تـح ،ألبي عمرو الداني في كتاب اهللا عـز وجـلّ  ، المكتفى في الوقف واالبتداء -٩٤

 .م١٩٨٤، ١بيروت طمؤسسة الرسالة ، المرعشلي
 .١٩٨٣، دار المصحف دمشق، لألشموني، منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء -٩٥



١٧١ 

  نفیا وتحقیقا في القرآن الكریم» كال«

Α  

U  
 

دار نهضة مصـر  ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،ألبي البركات ابن األنباري، نزهة األلباء -٩٦
 .م١٩٦٧القاهرة، للطبع والنشر

 .المكتبة اإلسالمية ،حيالنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير تح محمود محمد الطنا -٩٧
 .دار إحياء التراث بيروت، هدية العارفين في أسماء المؤلّفين لـ إسماعيل باشا البغدادي -٩٨
تحقيق وشرح عبد السالم محمـد هـارون   ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي -٩٩
  .الكويت، دار البحوث العلمية، عبد العال سالم مكْرم/ود
  

  
/       /   
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