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 ملخص البحث

 .حسن بن كرٌدم بن محمد الزبٌدي : اسم الباحث 

 :نقد آراء أبً الفضل الرازي النحوٌة والصرفٌة فً :  عنوان البحث 

 (روح المعانً لآللوسً  والدر المصون للسمٌن الحلبً  والبحر المحٌط ألبً حٌان ) 

– جمع ودراسة  -

 النحو والصرف: التخصص 

 الماجستٌر : درجة البحث 

لقراءات الشاذة تعد رافداً من روافد علوم الشرٌعة واللغة ٌدل على الشك أن ا   

ذلك اعتماد المفسرٌن علٌها فً تفسٌر المعانً وترجٌح اآلراء ، وهً مصدر من 

 ..                                               مصادر االحتجاج عند بعض النحاة

أعالم توجٌه القراءات الشاذة ، وهذه الدراسة تسلط الضوء على آراء علم من    

فقدت المكتبة العربٌة كتابه ، لكن آراءه وتوجٌهاته ظلت مبثوثة فً كتب التفسٌر 

اعتمد علٌها كبار المفسرٌن من بعده ، وقد تم دراسة اعتراضات أبً حٌان 

والسمٌن الحلبً واآللوسً على هذه اآلراء وتم عرضها على آراء النحاة لبٌان 

 .فً هذه التوجٌهات التً ذهب إلٌها وعارضه فٌها المفسرون الرأي الراجح 

وتشتمل هذه الدراسة على مقدمة بٌنت فٌها أهمٌة الموضوع والغرض من    

ا بدراسة آراء أبً الفضل الرازي  ًٌ دراسته ومنهج البحث ؛ ولما كان البحث معن

ي وبنشأته المذكورة فً كتاب اللوامح ، بدأت البحث بالتعرٌف بأبً الفضل الراز

العلمٌة ثم التعرٌف بكتابه اللوامح ثم صنفت المسائل إلى نحوٌة وصرفٌة 

 ووضعت عنواًنا لكل مسألة 

وقمت بدراسة كل مسألة من كتب النحو ثم عرضت خالف المفسرٌن مع أبً 

 .الفضل الرازي على آراء النحاة ، وعملت على الترجٌح قدر االستطاعة 
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 بدم الله الرحمن الرحيم

 :مة مقد
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن 

 :وبعد 

ٌن ألنه ال ٌتوصل لفهم نصوص الكتاب ( النحو)فإن معرفة علم  من الدِّ

 :والسنة إال بمعرفة هذا العلم وضبطه ، قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة 

ا أنزل كتابه باللسان العربً، وجع"  ل رسوله ُمَبلًِّغا عنه الكتاَب إنَّ هللاَ لَمَّ

ابقٌَن إلى هذا الدٌن ُمَتَكلِّمٌَن به، ولم ٌكن  والحكمَة بلسانه الَعَربً، وجعل السَّ

ٌن ومعرفته إالَّ بضبط هذا اللِّسان، صارت معرفته مَن  سبٌل إلى ضبط الدِّ

ٌن   (ٔ)" الدِّ

مبكر وذلك  ولما كان النحو بهذه المنزلة كان تعلقً بدراسة النحو منذ وقت

( البكالورٌوس)من خالل اختٌاري دراسة اللغة العربٌة فً المرحلة الجامعٌة 

، ثم رغبت فً االستزادة والتضلُّع من هذا العلم على وجه الخصوص 

 .فاخترت تخصص النحو والصرف إلكمال الدراسة ونٌل درجة الماجستٌر 

ع ألفٌد منه فً وبعد فراغً من الدراسة المنهجٌة بدأت البحث عن موضو   

تكوٌنً العلمً وأقدمه رسالة للحصول على درجة الماجستٌر ، وكنت أتمنى 

اختٌار موضوع ٌرتبط بكتاب هللا تعالى أشُرُف فٌه بخدمته فأشار علً 

رٌاض بن حسن الخوام بجمع ودراسة آراء صاحب كتاب : أستاذي الدكتور 

 اللوامح الذي ٌتردد ذكره فً كتب التفسٌر 

                                                           

 ٕٛٙاقتضاء الصِّراط ادلستقيم ، البن تيمية ، ص (  ٔ)
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أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المتوفى سنة : وهو   

 .، ألنه اعتنى كثًٌرا بتوجٌه القراءات الشاذة  (ٔ)هـ ٗ٘ٗ

وهو إمام فً القراءات له جهود فً توجٌه القراءات الشاذة ولم ٌلَق عناٌة    

مع ماله من آراٍء معتبرٍة جعلت أبا حٌان  (ٕ)من الدراسات النحوٌة الحدٌثة  

ٌنقل عنه فً تفسٌره البحر المحٌط كثًٌرا من توجٌهاته لهذه القراءات ، ونقل 

 . عنه كذلك السمٌن الحلبً واآللوسً 

وبعد أن عرضت األمر على مشرفً شجعنً على تناول االعتراضات    

فقط ، ومجموعها هو خمسة وعشرون اعتراضاً تقرًٌبا ، وكانت كل نقوالتهم 

راءات وهو كتاب مفقود سأفرد الحدٌث عنه فً عن كتابه اللوامح فً الق

 .مبحث خاص به 

ولما كان كتاب اللوامح مفقوًدا جمعت هذه اآلراء التً عورض فٌها أبو  

أبو حٌان ، : الفضل الرازي من كتب بعض المفسرٌن الذٌن نقلوا عنه وهم 

واآللوسً ، ألجل دراسة هذه المسائل التً تمت  والسمٌن الحلبً ،

 .والوقوف على آراء النحاة فٌها  معارضتها 

ثم اعتمدت على كتب النحو فً المسائل النحوٌة والصرفٌة التً اعترض    

فٌها المفسرون على أبً الفضل الرازي ، واعتمدت على كتب إعراب 

القرآن وكتب توجٌه القراءات الشاذة وكتب معانً القرآن فً حال اعتراض 

                                                           

 ٕٖٛ/ٔغاية النهاية ، البن اجلزري ،(  ٔ)

ستاذي الدكتور زلمد بن علي الدغريري نبهين إىل وجود دراسة مل أقف على أي دراسة عن أيب الفضل الرازي ولكن أ( ٕ)
، وذكر أهنا دراسة ضعيفة جًدا ( أبو الفضل الرازي وجهوده يف اللغة والنحو ، لعباس زلمود عباس : ) عنواهنا 

 . وليس ذلا قيمة علمية 
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زي لقراءة من القراءات واعتمدت المفسرٌن على توجٌه أبً الفضل الرا

أٌضاً على كتب أهل اللغة والمعاجم عند االعتراض على أصل كلمة أو 

 .الخالف فً الحكم علٌها بالتعدي واللزوم 

وقد هدفت من هذا البحث إلى معرفة الرأي الصائب من اآلراء النحوٌة     

وِرضْت فً والصرفٌة المبثوثة فً كتاب اللوامح ألبً الفضل الرازي ، وعُ 

كتب المفسرٌن ، بعد دراسة هذه اآلراء من كتب النحاة ومحاولة الترجٌح فً 

 .هذا الخالف 

وسعٌُت من خالل مسائل هذا البحث إلى اإلجابة عن السؤال الذي ٌطرحه 

كلُّ ُمَطالٍِع العتراضات المفسرٌن على اختٌارات أبً الفضل الرازي  

 :وتوجٌهاته ، وهو 

اء النحوٌة والصرفٌة التً اختارها أبو الفضل الرازي ما رجاحة هذه اآلر

 فً كتاب اللوامح وعارضه فٌها المفسرون ؟

إجابة عن هذا السؤال وسٌطلع على  –بإذن هللا  -والمطالع لهذا البحث سٌجد 

مدى توفٌق أبً الفضل الرازي فً هذه االختٌارات التً اختارها واعترض 

اقشتً آلرائه وعرضها على آراء النحاة علٌها غٌره من العلماء من خالل من

 . والترجٌح 
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 : وقد اقتضت خطة البحث أن تكون على النحو اآلتً 

 .بٌنت فٌها أهمٌة الموضوع وأسباب اختٌاره : مقدمة 

 :،وٌشتمل على مبحثٌن(اللوامح ) أبو الفضل الرازي وكتابه : الفصل األول 

 –أساتذته  –نشأته  –مولده )  التعرٌف بأبً الفضل الرازي: المبحث األول 

 (وفاته  –مكانته العلمٌة  –مؤلفاته 

 .التعرٌف بكتاب اللوامح فً القراءات وأهمٌته : المبحث الثانً 

 .نقد آراء أبً الفضل الرازي النحوٌة والصرفٌة : الفصل الثانً  

 :المسائل النحوٌة : المبحث األول

 مسائل التراكٌب-أ

 مسائل العامل-ب

 الذكر والحذف مسائل-ج

 د مسائل التقدٌر 

 :المسائل الصرفٌة :المبحث الثانً  

 مسائل التعدي واللزوم - أ

 اإلعالل واإلبدال مسألتان فً -ب

 مسألة فً النسب -ج

 .القٌاس فً عٌن المضارع من َفَعل ، بفتح العٌن  -د 
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 الفرق بٌن سقى وأسقى  -هـ 

 .ٌها من خالل هذا البحث ذكرت فٌها أهم النتائج التً توصلت إل: الخاتمة 

 –األعالم  –الشواهد الشعرٌة  –األحادٌث  –اآلٌات )الفهارس العامة 

 (المصادر والمراجع  -الموضوعات  -القبائل  –األماكن 

 : طرٌقة تناول البحث 

 : سرت فً هذا البحث وفق الخطوات اإلجرائٌة اآلتٌة 

اسة مبتدئاً بأسبقها جمع المسائل من الكتب الثالثة التً هً مٌدان الدر -ٔ

تألٌفاً ، واكتفٌت عند تكرار أي مسألة أو اعتراض عند اثنٌن من 

المفسرٌن أو عند ثالثتهم بمناقشتها عند السابق منهم ؛ حتى ال أقع فً 

 .   تكرار مسألة من مسائل هذه الدراسة 

 .تصنٌف المسائل ووضع عنوان لكل مسألة  -ٕ

ٌن أبً الفضل الرازي تخرٌج القراءات التً هً محل الخالف ب -ٖ

والمعترضٌن علٌه ، وأعرضت عن تخرٌج القراءات التً وردت فً 

 .بعض النصوص ولٌس فٌها توجٌه ألبً الفضل أو اعتراض علٌه 

 .دراسة كل مسألة دراسة وصفٌة من كتب التفسٌر والنحو واللغة   -ٗ

 .محاولة الترجٌح فً كل مسألة بعد دراستها  -٘

قد وفقت فً خدمة كتاب هللا تعالى من خالل هذا  وأسأل هللا تعالى أن أكون 

البحث الذي احتَضَنْتُه جامعُة أِم القرى التً تمٌزت بجهودها فً خدمة كتاب 

َصْت كلٌَة اللغة العربٌة للعناٌة بما شأنه أن ٌؤصل  هللا ولغته الخالدة ، وَخصَّ
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بوافر  لثقافة لغوٌة وٌعنى بتراث لغوي ، وإننً بعد شكر هللا تعالى أتقدم

الشكر وخالص الدعاء لعمٌد كلٌة اللغة العربٌة األستاذ الدكتور صالح بن 

 .سعٌد الزهرانً عمٌد كلٌة اللغة العربٌة

. كما أشكر رئٌس قسم الدراسات العلٌا الدكتور محمد بن علً الدغرٌري 

كما أتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من أعاننً على إنجاز بحثً وأخص بالشكر 

فضال المشرف على الرسالة  الدكتور رٌاض حسن الخوام الذي أستاذي الم

فتح لً قلبه قبل أن ٌفتح لً بٌته ومكتبه وهاتفه مرشداً وموجهاً ومصوباً ، 

وكان متابعاً لً منذ توجٌهً للبحث فً هذا الموضوع ومساعدتً فً 

 .اختٌاره وظل موجًها لً فً كل خطوة خطوتها فً هذا البحث 

بحرصه وجدٌته ومتابعته أكبر دافع لً إلنجاز  –ظه هللا حف –وقد كان     

وقد  -هذا البحث فً وقت قصٌر ، وكنت وأنا فً قوة شبابً أستمد منه 

النشاَط والقوَة ، أسأل هللا تعالى أن ٌبارك فً  -شاب فً َتعلُِّم العلِم وتعلٌمه 

 . علمه وعمله وأن ٌحقق له فً الخٌر آماله وأن ٌجزٌه عنً خٌر الجزاء

ولؤلستاذٌن الكرٌمٌن اللذٌن سٌشاركان فً مناقشة وتقوٌم هذه الرسالة الشكر 

 .والتقدٌر ، وأعدهما أن تكون ملحوظاتهما محل عناٌتً ، ومحّط اهتمامً 

 .وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبٌل 

 حسن بن كرٌدم الزبٌدي: الباحث     
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 :وٌشتمل على مبحثٌن ( اللوامح ) تابهأبو الفضل الرازي وك: الفصل األول 

 :التعرٌف بأبً الفضل الرازي : المبحث األول 

 (وفاته  –مكانته العلمٌة  –مؤلفاته  –أساتذته  –نشأته  –مولده ) 

 التعرٌف بكتاب اللوامح فً القراءات وأهمٌته: المبحث الثانً 
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 :التعرٌف بأبً الفضل الرازي : المبحث األول 

 (وفاته  –مكانته العلمٌة  –مؤلفاته  –أساتذته  –نشأته  –مولده  )
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 :التعرٌف بأبً الفضل الرازي 

 :اسمه ونسبه ومولده : أوالً 

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن ُبْندار بن إبراهٌم بن جبرٌل بن : هو 

. اهدمحمد بن علً بن سلٌمان العجلً أبو الفضل الرازي المقرئ النحوي الز

 (ٔ). كان فاضالً ، كثٌر التصنٌف ، عارًفا بالنحو والقراءات واألدب 

 (ٕ). ولد بمكة سنة إحدى وسبعٌن وثالث مئة 

 :نشأته وطلبه للعلم ، وثناء العلماء علٌه : ثانٌاً 

ذكر المترجمون له أنه بدأ بطلب العلم فً مكة ، وسمع من شٌوخها ثم 

 (ٖ). ة ارتحل فً طلب العلم إلى بالد كثٌر

ال فً طلب الحدٌث فً :قال عنه صاحب كتاب المنتخب من السٌاق  الجوَّ

اآلفاق ثقٌة فاضل إماٌم فً القراءات أوحد فً طرٌقته ، دخل نٌسابور قدًٌما 

ث بنٌسابور  ل الفوائد وكان الشٌوخ ٌكرمونه وٌعظمونه ، حدَّ وسمع وحصَّ

 (ٗ). قبل العشرٌن 

 

                                                           

بقات اللغويٌن والنحاة ، للسيوطي ، وانظر بغية الوعاة يف ط ٘ٛ-ٗٛ/ٕانظر التقييد ، البن نقطة ، البغدادي ، (  ٔ)
ٕ/ٚ٘ 

 ٜٔٔ/ٖ٘انظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٕ)

 انظر ادلرجع السابق(  ٖ)

 ٖٖٚ/ٔادلنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ، للصًنفيين(  ٗ)
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النبالء عن بعض رحالته فً طلب العلم وتحدث الذهبً فً سٌر أعالم    

روانً الزاهد، : "فقال  ٌْ وسمع بمكة من أحمد بن فراس ، وعلً بن جعفر الس

ووالده أبً العباس بن بندار ، وبالري من جعفر بن فناكً وببغداد من أبً 

الحسن الرفاء، وعدة، وبدمشق من عبد الوهاب الكالبً، وبأصبهان من أبً 

بالبصرة، والكوفة، وحران، وتستر، والرها، وفسا، عبد هللا بن مندة، و

وحمص، ومصر، والرملة، ونٌسابور، ونسا، وجرجان، وجال فً اآلفاق 

 (ٔ)" . عامة عمره، وكان من أفراد الدهر علًما وعماًل 

أول سفري فً الطلب كنت ابن ثالث عشرة سنة فكان َطَوافُُه : وكان ٌقول 

 (ٕ). تعالى ورضً عنهفً البالد إحدى وسبعٌن سنة رحمه هللا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ٜٔٔ/ٖ٘سًن أعالم النبالء ، للذىيب(  ٔ)

 ٓٙٔ/ٔغاية النهاية ،البن اجلزري (  ٕ)
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 : شٌوخه : ثالثاً 

طلب أبو الفضل الرازي العلم على عدد كبٌر من الشٌوخ ؛ كٌف ال وقد أفنى 

عمره فً الترحال فً طلب العلم كما تقدم معنا فً نشأته ، وسأورد اآلن 

 :بعض أسماء شٌوخه الذٌن ذَكَرْتُهم الكتُب التً ترجمت له فمنهم 

 : مكة شٌوخه ب -أ 

:    أحمد بن محمد بن زكرٌا أبو العباس النسوي ، قال ابن الجزري  -ٔ

قرأ علٌه اإلمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بمكة توفً " 

 (ٔ)". هـ 9ٖ٘سنة 

علً بن جعفر السٌروانً الزاهد حدث عن إبراهٌم الخواص وأبً  -ٕ

 (ٕ). هـ 9ٖٙبكر الشبلً ، توفً بمكة فً شهر محرم سنة 

أحمد بن إبراهٌم بن فراس العبقسً المكً ، قال عنه أبو نصر  -ٖ

جزي  كان من كبار أهل زمانه ، وإلٌه الرحلة فً أوانه ، توفً : السَّ

 (ٖ)هـ  ٗٓٗسنة 

والده أحمد بن الحسن بن بندار أبو العباس الرازي المكً ، كان إماًما   -ٗ

 (ٗ).هـ  9ٓٗشٌخاً للحرم توفً سنة 

 

 

                                                           

 ٜٗ/ٔطبقات القراء ، البن اجلزري غاية النهاية يف (  ٔ)

 ٙٗ/ٔ، وانظر وفيات ادلصريٌن ، للحبّال ٕٔٗ/٘انظر توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء الرواة ، للقيسي (  ٕ)

 ٗٚٔ/ٖٖانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٖ)

 ٜٕٛ/ٖٖانظر ادلرجع السابق (  ٗ)



 

 

13 

 :ات شٌوخه فً القراء -ب

أبو عبد هللا الحسٌن بن عثمان المجاهدي ، تلمٌذ ابن مجاهد ، توفً  -ٔ

 (ٔ). هـ ٓٓٗسنة 

 (ٕ).أبو الحسن علً بن داود الدارانً ، مقرئ دمشق   -ٕ

أبو الحسن علً بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامً مقرئ العراق ،  -ٖ

  (ٖ).هـ  4ٔٗتوفً سنة 

 :القرآن ومن شٌوخه الذٌن روى عنهم فً كتابه فضائل  -ج

جعفر بن عبد هللا بن ٌعقوب بن فناكً موصوف بالعدالة وحسن  -ٔ

هـ ، سمع 8ٖٖالدٌانة ، وهو آخر من حدث عن الروٌانً توفً سنة 

 (ٗ). منه أبو الفضل بالري 

القاضً المحدث، أبو الحسن، علً بن الحسٌن بن بندار بن عبد هللا  -ٕ

 (٘). هـ 8ٖ٘بن خٌر األذنً توفً سنة 

ق بن محمد بن ٌحٌى بن مندة أبو عبد هللا العبدي محمد بن إسحا -ٖ

ال صاحب : "  األصبهانً قال عنه ابن الجزري  الحافظ الكبٌر الجوَّ

التصانٌف إمام كبٌر، جال األقطار وانتهى إلٌه علم الحدٌث 

باألمصار، ال نعلم أحداً رحل كرحلته وال كتب ككتابته ؛ فإنه بقً فً 

                                                           

 . ٘ٓ٘/ٔ، وغاية النهاية  ٕٓٔ/ٗٔانظر تاريخ دمشق (  ٔ)

 ٘ٓ٘/ٔ، وغاية النهاية  ٙٚٔ/ ٖتذكرة احلفاظ ، للذىيب (  ٕ)

 ٜٖٛ/ٖٖ، وانظر سًن أعالم النبالء للذىيب  ٕٖٕ/ٖٔتاريخ بغداد (  ٖ)

 ٕٔ/ٕٖ، وانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب  ٕٓٚ/ٔالتقييد ، البن نقطة (  ٗ)

 ٓ٘/ٕٖانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٘)
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ه فٌها عدَة أحمال ثم عاد إلى وطنه الرحلة أربعٌن سنة وكتب بخطِّ 

هـ وسمع 9ٖ٘توفً سنة ... شٌخاً وقد كتب عن ألف وسبعمائة شٌخ 

 (ٔ)" . منه أبو الفضل بأصبهان 

أحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنً المالكً نزٌل همذان ، وصاحب  -ٗ

 (ٕ). هـ 9ٖ٘توفً سنة ( المجمل : ) كتاب

ابن سعٌد بن راشد بن عبد الوهاب بن الحسن بن الولٌد بن موسى  -٘

ٌزٌد بن قندس بن عبد هللا أبو الحسٌن الكالبً وسمع منه أبو الفضل 

 (ٖ).هـ 9ٖٙبدمشق توفً سنة 

محمد بن أحمد بن علً بن الحسٌن أبو مسلم الكاتب ، اإلمام العالم  -ٙ

 (ٗ).هـ 99ٖالمقرئ ، توفً سنة 

فاء -4  .أبو الحسن، علً بن أحمد بن محمد بن ٌوسف السامري الرَّ

ث عن إبراهٌم بن عبد الصمد الهاشمً، وحمزة بن القاسم، وغٌرهما ،  حدَّ

 (٘).هـ  ٕٓٗتوفً سنة 

أحمد بن عثمان بن جعفر أبو الحسٌن المؤدب، روى القراءة عرضاً  -8

عن الشذائً وعبد الجلٌل بن محمد، قرأ علٌه عبد الرحمن بن أحمد 

 (ٙ). الرازي 

                                                           

  ٕٖٔ/ٔبقات القراء ،البن اجلزري غاية النهاية يف ط(  ٔ)

 ٖٜ/ٖٖانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٕ)

 ٖٗٔ/ٖٚانظر تاريخ دمشق ، البن عساكر (  ٖ)

 ٜٖٙ/ٜٖ، وانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب  ٛٙٔ/ ٕانظر تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي (  ٗ)
 ٙٚ/ٖٖانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٘)

 ٛٔ/ٔة النهاية يف طبقات القراء ، البن اجلزري غاي(  ٙ)
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حسٌن التمٌمً الكوفً ، محمد بن جعفر بن محمد بن هارون أبو ال -9

صنَّف مختصراً فً النحو ، وصنَّف كتاب  اإلمام المقرئ المسند ،

الملح والنوادر ، وكتاب تارٌخ الكوفة ، وغٌر ذلك ، توفً سنة 

 (ٔ). هـ ٕٓٗ

ٌادي النٌسابوري ، اإلمام الفقٌه  -ٓٔ محمد بن محمد أبو طاهر الزِّ

لحدٌث والفقه الشافعً ، العالمة ، وكان بصًٌرا بالعربٌة ، وإماًما فً ا

 (ٕ). هـ ٓٔٗتوفً سنة 

أبو بكر، أحمد بن أبً علً الحسن بن الحافظ أبً عمرو أحمد  -ٔٔ

بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم بن ٌزٌد، الحرشً  الحٌري 

النٌسابوري الشافعً ، اإلمام الحافظ ، مسند خراسان ، توفً فً شهر 

 (ٖ).  هـ ، وله ست وتسعون سنة ٕٔٗرمضان سنة 

منصور بن نصر بن عبد الرحٌم أبو الفضل السمرقندي ،  -ٕٔ

 (ٗ). هـ ٖٕٗاإلمام الثقة ، عاش نحًوا من مئة عام ، وتوفً سنة 

حمزة بن ٌوسف بن إبراهٌم أبو القاسم السهمً ، األمام الحافظ  -ٖٔ

، ( تارٌخ جرجان ) وهو صاحب كتاب  ،المتقن محدث جرجان 

 (٘). هـ 8ٕٗتوفً سنة 

 
                                                           

 ٜٙ/ٔ، وانظر بغية الوعاة ، للسيوطي  ٖٗ٘/ٕانظر تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي (  ٔ)

 ٕٚٙ/ٖٖانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٕ)

 ٖٙ٘/ٚٔادلرجع السابق (  ٖ)

 ٖٛٙ/ٚٔادلرجع السابق (  ٗ)

 ٖٔٔ/ٔانظر التقييد ، البن نقطة (  ٘)
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 :الجزري من شٌوخه أًٌضا غٌر ما سبق  وقد ذكر ابن

 .أحمد بن ٌحٌى  -ٔ
 .أبو نصر أحمد بن علً السنانً  -ٕ
 .أبو عبد هللا الاللكً  -ٖ
 .أبو بكر الجامدي  -ٗ
 .أبو القاسم الجناباذي  -٘
 .القاضً أبو الحسٌن علً بن الحسٌن البصري  -ٙ
 .محمد بن أحمد الدٌنوري  -4
 .أبو الفرج النهروانً  -8

 .بكر بن شاذان  -ٓٔ

 بو أحمد الفرضً  أ -ٔٔ

 (.هـ 99ٖت "التذكرة فً القراءات"هو صاحب كتابو)طاهر بن غلبون  -ٕٔ

 .عٌسى بن سعٌد بن آدام -ٖٔ

 .أبو بكر أحمد بن محمد الشامً -ٗٔ

 .الحسن بن محمد الفحام -٘ٔ

    (ٔ). أبو الحسٌن محمد بن أحمد بن المعتمد  -ٙٔ

 

  

 

 

 

                                                           

 ٙٓ٘-٘ٓ٘/ ٔ( علي زلمد عمر / حتقيق د ) انظر غاية النهاية البن اجلزري (  ٔ)
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 : تالمٌذه : رابعاً 

الفضل الرازي عدٌد من األئمة ، نذكر منهم من عددهم ابن  أخذ العلم عن أبً

 :وأشهرهم ( ٔ)الجزري واإلمام الذهبً عند ترجمتهم ألبً الفضل الرازي 

محمد بن إبراهٌم بن محمد بن ٌحٌى بن سختوٌه بن عبد هللا المزكً  -ٔ

أبو عبد هللا بن اسحاق المحدث ابن المحدث بٌته بٌت الحدٌث والتزكٌة 

 (ٕ). هـ 4ٕٗتوفً سنة  والعدالة ،

أحمد بن علً بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطٌب،  -ٕ

صاحب كتاب تارٌخ بغداد ، أحد الحفاظ المؤرخٌن المقدمٌن، توفً 

 (ٖ). هـ ٖٙٗسنة 

ٌوسف بن علً بن جبارة بن محمد بن عقٌل بن سوادة أبو القاسم  -ٖ

والعلم الشهٌر الجوال ،  ، األستاذ الكبٌر الرحال ،(ٗ)الهذلً الِبْسَكري 

 (٘).  هـ ٘ٙٗصاحب الكامل ، وقرأ علٌه القراءات ، توفً سنة 

أحمد بن عبد الملك بن علً أبو صالح المؤذن النٌسابوري الحافظ ،  -ٗ

 (ٙ). هـ 4ٓٗتوفً سنة 

 

                                                           

 ٜٔٔ/ٖ٘، وانظر سًن أعالم النبالء للذىيب  ٓٙٔ/ٔانظر غاية النهاية البن اجلزري (  ٔ)

 ٖٔ/ٔادلنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ، للصًنفيين (  ٕ)

 ٜٙٔ/ٔانظر التقييد ، البن نقطة (  ٖ)

ورد يف بعض النسخ اليشكري ، وىو تصحيف نبهين عليو أستاذي الدكتور علي بن زلمد النوري وقال إنو نسبة إىل  ( ٗ)
 .بسكرة مدينة يف اجلزائر 

 ٗ٘ٗ/ٔانظر غاية النهاية يف طبقات القراء ، البن اجلزري (  ٘)

 ٜ٘ٔ/ٔانظر التقييد ، البن نقطة (  ٙ)
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عبد الكرٌم بن عبد الصمد بن محمد بن علً بن محمد أبو معشر  -٘

وألف كتاب التلخٌص فً الطبري القطان الشافعً شٌخ أهل مكة ، 

القراءات ، وكتاب سوق العروس ، وكتاب طبقات القراء ، وكتاب 

 (ٔ).هـ 48ٗالعدد ، توفً بمكة سنة 

الحداد الشٌخ االمام، المقرئ المجود، المحدث المعمر، مسند العصر،  -ٙ

أبو علً الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علً بن مهرة 

فً القراءات والحدٌث جمًٌعا ، توفً  االصبهانً الحداد، شٌخ أصبهان

 (ٕ). هـ ٘ٔ٘سنة 

ال، أبو عبد هللا محمد بن عبد  -4 حَّ قاق الحافظ األوحد، المفٌد الرَّ الدَّ

 (ٖ). هـ ٙٔ٘الواحد بن محمد األصبهانً الدقاق، توفً سنة 

ابن اإلخشٌذ الشٌخ األمٌن، المسند الكبٌر، أبو سعد إسماعٌل بن  -8

ن علً بن اإلخشٌذ األصبهانً التاجر، الفضل بن أحمد بن محمد ب

 (ٗ). هـ ٕٗ٘وٌعرف بالسراج، توفً سنة 

محمد بن سالبة بن علً بن حموٌه أبو عبد هللا الشٌرازي ، قرأ على  -9

 (٘).اإلمام أبً الفضل الرازي 

 

                                                           

 ، وانظر ٚٚٔ/ٔي انظر غاية النهاية ، البن اجلزر (  ٔ)

 ٖٕٛ/ٖٚانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٕ)

 ٕٗٗ/ٖٚانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب ( ٖ)

 ٚٔ/ٖٛانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٗ)

 ٜٖٖ/ٔغاية النهاية ، البن اجلزري (  ٘)
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منصور بن محمد بن الحسن بن محمد بن سلٌم ، شٌخ أبً العالء،  -ٓٔ

رحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، روى القراءات عن أبً الفضل عبد ال

 (ٔ).روى القراءات عنه الحافظ أبو العالء الحسن بن أحمد الهمذانً

ث  -ٔٔ محمد بن إبراهٌم بن محمد بن سعدوٌه أبو سهل األصفهانً ، حدَّ

ببغداد وبأصفهان ببعض مسند أبً بكر محمد بن هارون الروٌانً ، وهو 

بن أحمد الرازي ، توفً سنة  القدر المسموع من أبً الفضل عبد الرحمن

 (ٕ).هـ ٖٓ٘

الخالل الشٌخ اإلمام الصدوق، مسند أصبهان أبو عبد هللا الحسٌن بن  -ٕٔ

عبد الملك بن الحسٌن بن محمد بن علً األصبهانً الخالل، األثري األدٌب، 

ولد فً صفر سنة ثالث وأربعٌن وأربع مئة وسمع أحمد بن محمود الثقفً، 

سبط بحروٌه، وعبد الرزاق بن شمة، وأبا الفضل وإبراهٌم بن منصور 

 (ٖ). هـ ٕٖ٘عبدالرحمن بن أحمد الرازي وتوفً سنة 

فاطمة بنت البغدادي الشٌخة العالمة الواعظة الصالحة المعمرة، مسندة  -ٖٔ

أصبهان، أم البهاء، فاطمة بنت محمد بن أبً سعد أحمد بن الحسن بن علً 

: بعد األربعٌن وأربع مئة ، وسمعت منبن البغدادي األصبهانً ، مولدها 

أحمد بن محمود الثقفً، وإبراهٌم بن منصور، وأبً الفضل عبدالرحمن بن 

 (ٗ). هـ 9ٖ٘أحمد الرازي المقرئ، وسعٌد بن أبً سعٌد العٌار، توفٌت سنة 

                                                           

 ٗٔٗ/ٔانظر غاية النهاية ، البن اجلزري (  ٔ)

 ٙ/ٔ انظر التقييد ، البن نقطة(  ٕ)

 ٛٚ/ٖٛانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٖ)

 ٔٗٔ/ٜٖادلرجع السابق (  ٗ)
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ولم ٌذكر ابن الجزري من تالمٌذه غٌر المزكً والهذلً اكتفاء بشهرتهما 

 .   عن سواهما 

 : مؤلفاته :خامساً 

كان كثٌر : " ألبً الفضل الرازي مؤلفات كثٌرة ، قال السمعانً عنه 

 :ومنها  (ٔ)"التصانٌف 

 :الكتب المطبوعة : أ 

فضائل القرآن وتالواته ، طبع بتحقٌق الدكتور عامر حسن صبري ،  -ٔ

 .هـ ٘ٔٗٔ: بدار البشائر اإلسالمٌة ،سنة الطبع 

حقٌق الدكتور ناصر بن عبد أحادٌث فً ذم الكالم وأهله ، طبع بت -ٕ

 .هـ 4ٔٗٔ: الرحمن الجدٌع ، الطبعة األولى ، سنة الطبع 

معانً األحرف السبعة ، طبع بتحقٌق الدكتور ضٌاء الدٌن عتر ، بدار  -ٖ

 .صفحة  4ٓٙالنوادر ، ٌقع فً مجلد صفحاته 

 :الكتب المخطوطة : ب 

لصحابة ، حروف عبد هللا بن عامر الٌحصبً الشامً واالختالف بٌن ا-ٔ

 . 8ٕ٘، والفاتٌكان رقم  ٖٔٙمخطوطة برلٌن رقم 

شرح حدٌث أنزل القرآن على سبعة أحرف ، المكتبة األحمدٌة بحلب ، -ٕ

 . 88ٗرقم 

 

                                                           

 ٕٔٔ/ٖ٘ادلرجع السابق (  ٔ)
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 :الكتب المفقودة : ج 

 .اللوامح أو اللوائح ، نقل عنه أبو حٌان والسمٌن الحلبً واآللوسً -ٔ

له مصنًفا غٌره ، وإن  ولم ٌذكر. جامع الوقوف ، ذكره ابن الجزري -ٕ

" مؤلف كتاب : " ... أشار إلى سواه ، وجعله مْعلًما فً ترجمته له فقال عنه 

 (ٔ)" وغٌره " جامع الوقوف 

 :مكانته العلمٌة وثناء العلماء علٌه :سادساً 

أثنى كثٌٌر ممن ترجموا ألبً الفضل الرازي علٌه ؛ لسعة علمه واستقامة 

باإلمام القدوة شٌخ اإلسالم ، وفً حدٌثه عن : قبه نهجه فهذا اإلمام الذهبً ٌل

جال فً اآلفاق عامة : " علمه وترحاله فً طلب العلم ٌقول فً موضع آخر 

وقد وصفه كثٌر ممن  (ٕ)".عمره، وكان من أفراد الدهر علًما وعماًل 

اإلمام :" ترجموا له بأوصاف تدل على إمامته فوصفه ابن الجزري بقوله 

، وكان زاهًدا لم ٌطلب العلم  (ٖ)" سالم الثقة الورع الكامل المقرئ شٌخ اإل

: من أجل الدنٌا بل طلبه تعبًدا فكان منشغالً به طوال حٌاته قال عنه السمعانً

كان مقرًئا فاضاًل، كثٌر التصانٌف، حسن السٌرة، زاهًدا، متعبًدا، خشن 

قانًعا : " فً الغاٌة و (ٗ). العٌش، منفرًدا، قانًعا، ٌقرئ وٌسمع فً أكثر أوقاته 

 (٘)" بالٌسٌر ، ٌقرئ أكثر أوقاته ، وٌروي الحدٌث 

                                                           

 ٖٔٙ/ٔانظر غاية النهاية ، البن اجلزري ( ٔ)

 ٕٔٔ/ٖ٘سًن أعالم النبالء للذىيب (  ٕ)

 ٖٔٙ/ٔغاية النهاية ، البن اجلزري (  ٖ)

 ٕٔٔ/ٖ٘انظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٗ)

 ٖٔٙ/ٔغاية النهاية ، البن اجلزري ( ٘)
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ولم ٌكن عالًما بالقراءات فحسب بل ألَمَّ بكثٌر من العلوم وبرع فٌها قال    

ثقة ورع متدٌن عارف بالقراءات والرواٌات ، عالم : عنه ٌحٌى بن مندة 

لً ، وهو أشهر من باألدب والنحو ، وهو مع هذا أكبر من أن ٌدل علٌه مث

الشمس وأضوأ من القمر ، ذو فنون من العلم رحمه هللا ، وكان شٌخا مهًٌبا 

  (ٔ). منظوًرا فصٌح اللسان حسن الطرٌقة كبٌر الوزن 

ومع سعة علمه وتقدٌر العلماء له إال أنه كان ٌتخفى عن الناس ، فلم    

إلى غٌره ، ٌقول ٌطلب العلم للشهرة ؛ بل كان إذا اشتهر فً مكان رحل منه 

كان ثقة، جوااًل، إماًما فً : " عنه عبد الغافر بن إسماعٌل الفارسً 

القراءات، أوحد فً طرٌقته، كان الشٌوخ ٌعظمونه، وكان ال ٌسكن الخوانق، 

بل ٌأوي إلى مسجد خراب، فإذا عرف مكانه نزح، وكان ال ٌأخذ من أحد 

 (ٕ)" . شًٌئا، فإذا فتح علٌه بشًء آثر به 

 : شعره : ًعا ساب

عند دراستنا لسٌرة أبً الفضل الرازي نجد أن بعضهم ذكر أن له شعًرا فقال 

: " وله شعر رائق فً الزهد ، وقال أبو عبد هللا الخالل : " ابن الجزري 

خرج اإلمام أبو الفضل الرازي من أصبهان متوجًها إلى ِكرمان فخرج 

 :  الناس ٌشٌعونه ، فصرفهم وقد الطرٌق وحده وقال

 (ٖ)" كفى لمطاٌانا بذكراك حادٌا   إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا 

                                                           

 ٗٛ/ٕانظر التقييد ، البن نقطة ( ٔ)

 ٕٔٔ/ٖ٘سًن أعالم النبالء ، للذىيب (  ٕ)

 ٚٓ٘ - ٙٓ٘/ ٔغاية النهاية ، البن اجلزري (  ٖ)
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 :وفاته :ثامًنا 

توفً أبو الفضل الرازي رحمه هللا فً بلد أوشٌر من بالد نٌسابور فً شهر 

هـ ، وله من العمر أربع وثمانون سنة رحمه هللا  ٗ٘ٗجمادى األولى سنة 

 (ٔ). تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ر غاية ، وانظٕٔٔ/ٖ٘، وانظر سًن أعالم النبالء ، للذىيب  ٖٖٚ/ٔانظر ادلنتخب من السياق لتاريخ نيسابور (  ٔ)
 ٓٙٔ/ٔالنهاية البن اجلزري 
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 :التعرٌف بكتاب اللوامح فً القراءات الشاذة وأهمٌته 

 :تمهٌد 

ٌُعد كتاب اللوامح من أهم الكتب المؤلفة فً القراءات الشاذة ، وذلك ألنه من 

،  أقدم المصنفات فً هذا العلم ، وقد اعتمد علٌه غٌُر واحٍد ممن جاؤوا بعده

، ونقل عنه أبو حٌان فً البحر المحٌط  (ٔ)فنقل عنه ابن حجر فً فتح الباري

، ونقل عنه السمٌن الحلبً فً الدر المصون ، ونقل عنه جالل الدٌن 

 .(ٕ)السٌوطً فً اإلتقان 

وٌبدو أن هذا الكتاب قد فُِقد فً وقت مبكر ، فال أعرف من نقل عن هذا      

سً فً روح المعانً ، ومعلوم أن اآللوسً اعتمد الكتاب بعد هؤالء إال اآللو

على كتب التفسٌر قبله ،وكان من أشهر الكتب التً اعتمد علٌها اآللوسً فً 

تفسٌره البحُر المحٌط ألبً حٌان ، وكذلك ال نكاد نجد لآللوسً نقوالً عن 

أبً الفضل الرازي غٌر التً ذكرها أبو حٌان فً تفسٌره مما ٌقوي قولنا 

 .ٌنقل عن كتاب اللوامح مباشرة بأنه لم 

وكذلك نجد صاحب كتاب اللباب من علوم الكتاب نقل عن صاحب    

اللوامح فً مواطن كثٌرة ، والمعلوم أن مؤلفه ابن عادل الحنبلً قد سبك 

كتاب الدر المصون للسمٌن الحلبً بأكمله فً تفسٌره فمعنى هذا أنه لم ٌنقل 

 .عن كتاب اللوامح مباشرة 

                                                           

 ٕٖ/ٜنقل عنو ابن حجر يف احلديث عن االختالف يف نزول القرآن على سبعة أحرف ، انظر فتح الباري (  ٔ)

نقل عنو السيوطي عند حديثو عن اختالف األقوال يف نزول القرآن على سبعة أحرف ، ونقل عنو عند حديثو عن (  ٕ)
 . ٚ٘٘/ٔوانظر  ٖٖٔ/ٔتقان ادلراقبة يف الوقف انظر اإل
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 :لكتاب عنوان ا

اْخُتلِف فً عنوان هذا الكتاب فورد عند بعض المؤلفٌن باسم اللوائح وورد 

 .عند بعضهم باسم اللوامح 

،  (ٔ)أما تسمٌته باللوائح فقد ورد عند ابن حجر فً الفتح فً موضع واحد

، وورد عند اآللوسً  (ٕ)وورد عن السمٌن الحلبً فً موضع واحد أًٌضا 

 (ٖ). مرة واحدة 

 :ٌته باللوامح فقد وردت عند أما تسم

أبً حٌان فً البحر المحٌط ، وعند السمٌن الحلبً فً كل موضع ذكر 

الكتاب عدا الموضع السابق ، وعند اآللوسً فً كل موضع ذكر الكتاب عدا 

 . الموضع السابق 

وذكره أصحاب كتب التراجم باسم اللوامح أٌضاً كما عند حاجً خلٌفة فً    

 (٘) .والبغدادي فً هدٌة العارفٌن  (ٗ). كشف الظنون 

ونقل ابن هشام فً مغنً اللبٌب والسٌوطً فً اإلتقان بعض آراء أبً 

 (ٙ). الفضل الرازي ونسبوها إلى صاحب اللوامح 

                                                           

 ٕٖ/ٜانظر فتح الباري ، البن حجر العسقالٍل (  ٔ)

 ٖٕٚ/٘انظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب (  ٕ)

 ٕٕٗ/ٙروح ادلعاٍل ، لآللوسي (  ٖ)

 ٚٙ٘ٔ/ٕكشف الظنون ، حلاجي خليفة (  ٗ)

 ٚٔ٘/ٔىدية العارفٌن ، للبغدادي (  ٘)

 ٖٔٔ/ٔ، وانظر اإلتقان يف علوم القرآن ، للسيوطي  ٙٙٙ/ٕمغين اللبيب ، ابن ىشام (  ٙ)
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اللوامح واللوائح فً القراءات الشاذة لجمع : ولو قال قائل بأن اسم الكتاب    

 .كن قوله ٌحتاج إلى دلٌل بٌن القولٌن وأنهى الخالف فً هذه القضٌة ، ل

والذي أمٌل إلٌه أن عنوان الكتاب هو اللوامح فً القراءات الشاذة ؛ لقلة 

المواضع التً ذكر فٌها باسم اللوائح ، فلعل ذلك من قبٌل األخطاء الطباعٌة 

أو خطأ النساخ ، إضافة إلى أنَّ أبا حٌان لم ٌذكره إال باسم اللوامح  ، وأبو 

قل عن هذا الكتاب مما ٌجعلنا نعتقد بأن الكتاب كان بٌن حٌان هو أكثر من ن

 . ٌدٌه فهو أدرى به من غٌره 

 :أهمٌة الكتاب 

لٌس الكتاب بٌن أٌدٌنا لنتمكن من الحكم على أهمٌته ، غٌر أن أهمٌة هذا 

 :المصنف تظهر مما ٌأتً 

ٌعد هذا الكتاب من أقدم الكتب التً ألفت فً القراءات الشواذ  -ٔ

 .هـ ٗ٘ٗ -هـ 4ٖٔ:  فمؤلفه عاش ما بٌن وتوجٌهها ، 

اعتمد علٌه كبار العلماء من بعده كأبً حٌان والسمٌن الحلبً  -ٕ

 . والسٌوطً 

تضمن قراءات وتوجٌهات نافعة ، اكتفى أبو حٌان أحٌاًنا بالتوجٌه  -ٖ

 (ٔ. )الذي ذكره صاحب اللوامح فً قراءة من القراءات الشاذة 

                                                           

 ٙٗ/٘انظر البحر احمليط ، أليب حيان (  ٔ)
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لكتاب فً قٌمته العلمٌة مفقوداً ، وذكر حازم ومن المؤسف أن ٌكون مثل هذا ا    

" حٌدر أحد المهتمٌن بعلم القراءات أن المخطوطة التً بحلب والمتضمنة حدٌث 

ولعل األٌام ( ٔ)هً قطعة من كتاب اللوامح " أنزل القرآن على سبعة أحرف 

تكشف لنا عن وجود مخطوطة من هذا الكتاب ؛ الذي إن ظهر فسٌكون مرجعاً 

 ً توجٌه القراءات الشاذة ، وهللا أعلم رئٌساً ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٜٖ٘انظر علوم القرآن بٌن الربىان واإلتقان ، حازم حيدر (  ٔ)
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 .نقد آراء أبً الفضل الرازي النحوٌة والصرفٌة : الفصل الثانً 

 المسائل النحوٌة : المبحث األول

 مسائل التراكٌب - أ
 مسائل العامل - ب

 مسائل الذكر والحذف -ج   

 مسائل التقدٌر -د 

 مسائل األدوات -هـ 

 

 :الصرفٌة المسائل :المبحث الثانً 

 مسائل التعدي واللزوم - أ

 مسألة فً اإلعالل واإلبدال  - ب

 مسألة فً النسب -ج

 القٌاس فً عٌن المضارع من فعل  -د

 أصل أفئدة ومفردها  -د 

 الفرق بٌن سقى وأسقى -هـ 
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 المسائل النحوٌة: المبحث األول

 مسائل التراكٌب-أ

 مسائل العامل-ب

 مسائل الذكر والحذف -ج

 التقدٌر مسائل -د

 مسائل األدوات -هـ 
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 مسائل التراكٌب - أ

 

 .على المذكر " فتأتٌهم بغتة : " تخرٌج عودة الضمٌر فً قراءة : المسألة األولى 

حكُم إلحاِق عالمة التأنٌث للفعل إذا فُِصل عن فاعله المؤنث : المسألة الثانٌة 

 . تأنٌثاً مجازٌاً بحرف جر زائد
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 على المذكر" فتأتٌهم بغتة : " الضمٌر فً قراءة تخرٌج عودة 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ):قااااااال هللا تعااااااالى 

 [ ٕٕٓ-ٕٔٓالشعراء](   ېئ ېئ

 :رأي صاحب اللوامح 

 .، بياء ، أي العذاب( فيأتيهم : ) وقرأ الجمهور : قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

ى معنى العذاب ألنو العقوبة ، أي ، أنََّث عل(ٔ)بتاء التأنيث : وقرأ الحسن ، وعيسى 

أو ليس بصحيفة؟ : أتتو كتابي ، فلما ُسئل قاؿ : فتأتيهم العقوبُة يوـَ القيامة ، كما قاؿ 

 .فتأتيهم بالتاء ، يعني الساعة: قاؿ الزمخشري 

أنَّث العذاب الشتمالو على الساعة ، فاكتسى منها التأنيَث ، : وقاؿ أبو الفضل الرازي 

 .كانوا يسألوف عذاَب القيامة تكذيباً بها ، فلذلك أنَّثوذلك ألنهم  

اجتمعت أىُل اليمامة  : وال يكتسى المذكُر من المؤنث تأنيثًا إال إف كاف مضافًا إليو نحو 

 (ٕ).وُقِطَعت بعُض أصابعو ، وَشرقت صدُر القناِة ، وليس كذلك

 

                                                           

 عيسى:  ٖٗٗ/ٛإىل احلسن ، وزاد يف البحر احمليط  ٕٖٙ/ٖ، والكشاف  ٖٖٔ/ٕالقراءة نسبت يف احملتسب ( ٔ)

بدل فيأتيهم ، فالقراءة من حيث تذكًن " أن يأهتم " ، نسبها للحسن وعيسى ، ولكنها بـ  ٜٓٔخالويو ،ويف سلتصر ابن 
 " .العذاب " الفعل كقراءة اجلمهور ، بالياء عوًدا على

 ٔٗ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان (  ٕ)
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 :الدراسة 

 :على ثبلثة أقواؿ " فتأتيهم بغتة: "اْخُتِلف في عودة الضمير في قراءة قولو تعالى

:" الضمير يعود على الساعة ،وىو قوؿ ابن جني وعلَّل اإلضمار بقولو : القوؿ األوؿ 

بغتًة ،فأضمرىا لداللة العذاب الواقع " الساعُة "الفاعُل المضمر الساعُة ، أي فتأتيهم 

بعو في ىذا القوؿ وت (ٔ)" فيها عليها ، ولكثرة ما تردد في القرآف من ِذكِر إتيانها 

وكأنو يشير  (ٕ)الزمخشري ، ووافقهما العكبري محتًجا بذكرىا صريحًة في مواضَع أخرى 

 : إلى 

چ چ چ  ڃ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) :قولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالى  

  [ٚٓٔ:يوسف](   ڇ ڇ

ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )  :وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 [٘٘:احلج](   ی ی ی ی

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ ڳک گ گ ) :وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 [ٙٙ:الزُّخُرف]
                                                           

 ٖٖٔ/ٕانظر احملتسب ، البن جين (  ٔ)

 ٕٕٚ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي  ، وانظر ٕٖٙ/ٖانظر الكشاف ، للزسلشري (  ٕ)



 

 

34 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  ىئ ىئ ی یېئ ىئ ) :وقولو 

 [ٛٔ:زلمد](مب ىب

فاعبًل الساعة  وقعتحيث  ؛الساعة  اإلتياف ىو بأف فاعلَ فقد صرح في كل ىذه اآليات 

 . في اآليتين األخريين  ضميًرا يعود على الساعةِ  الفاعلُ  ، ووردظاىًرا في اآليتين األوليين 

العقوبة وىو قوؿ أبي حياف ، ، ألنو في تأويل  ر يعود على العذابالضمي: القوؿ الثاني 

 فلما ، كتابي أتتو:  قاؿ كمافي كبلـ العرب   واردٌ  واحتج أبو حياف لقولو بأف ىذا التركيبَ 

 َحَكى: والقصة أوردىا ابن جني في الخصائص قاؿ  (ٔ)بصحيفة ؟  ليس أو:  قاؿ ئلسُ 

 كتابي جاءتو َلُغوبٌ  فبلف:"  يقوؿ اليمن من رجبلً  سمعت قاؿ عمرو أبي عن األصمعيّ 

 (ٕ) ؟ بصحيفة أليس نعم قاؿ !؟ كتابي جاءتو أتقوؿ : لو فقلت " فاحتقرىا

و الشتمالو على الساعة فاكتسب منها ثَ وأنػَّ  ، الضمير يعود على العذاب: الثالث القوؿ 

 يسألوفَ  كانوا نهمأل وذلك : ل ذلك بقولووعلَّ ، التأنيث، وىو قوؿ أبي الفضل الرازي 

 .ثأنَّ  فلذلك ، بها تكذيباً  القيامة عذابَ 

 واعترض أبو حياف على أبي الفضل الرازي بأف المذكر ال يكتسب من المؤنث تأنيثاً إال 

                                                           

 ٔٗ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٓ٘/ٔاخلصائص ، البن جين   (ٕ)
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أبي الفضل بأنو في  رأيَ  اآللوسيووصف  (ٔ)متحقق ىنا  وىذا غيرُ ، إذا كاف مضافًا إليو 

التي دفعت أبا الفضل إلى ىذا القوؿ  األسبابَ  سَ لمَ أف يت اآللوسيغاية الغرابة  ، وحاوؿ 

 حتى بزعمو المراد أف على بناءً ،  معنىً  الساعة إلى العذابِ  إضافةَ  اعتبرَ  وكأنو:" فقاؿ 

 ألف إليها إضافتو بسبب منها التأنيث باكتسائو:  وقاؿ ، األليمَ  الساعة عذابَ  يروا

  : قولو في كما تأنيثال المذكر المضاؼ تكسي قد المؤنث إلى اإلضافة

 (ٕ)...  ـِ الدَّ  من القناةِ  صدرُ  تْ قَ رِ شَ  كما

 (ٖ) "ذلك  إلى سبقو أحداً  أر ولم

وتذكير : " ضّعفوا تأنيث المذكر يقوؿ ابن جني وحين نعود إلى كتب النحاة نجد أنهم    

لكن تأنيث المذكر أذىب في التناكر  ؛ث واسع جدا ألنو رد فرع إلى أصل المؤن

المذكر بأنو من قبيح  تأنيثووصف ابن جني في سر صناعة اإلعراب  (ٗ)"  ابواإلغر 

ؤنث التأنيث إال في باب اإلضافة أف المذكر يكتسب من الم لم يذكر النحاةو  (٘)الضرورة 

، ذكر سيبويو في واشترطوا في ذلك أف يستغني الكبلـ عن المضاؼ بالمضاؼ إليو ، 

وإنما أنث : " بت بعض أصابعو وعلل ذلك بقولو ذى: الكتاب أنو ورد في بعض الكبلـ 

                                                           

 ٖٗٗ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٜ٘/ ٕ، انظر ديوان األعشى  ونشرَق بالقوِل الذي قْد أذعتوُ : عجز بيت لؤلعشى ، وصدره   (ٕ)

 ٕٚٔ/ٓٔسي روح ادلعاٍل ، لآللو   (ٖ)

 ٘ٔٗ/ٕاخلصائص ، البن جين   (ٗ)

 ٕٔ/ٔانظر سر صناعة اإلعراب ، البن جين   (٘)
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ذىبت عبد : البعض ألنو أضافو إلى مؤنث ىو منو، ولو لم يكن منو لم يؤنثو، ألنو لو قاؿ

وأكد الرضي ىذا   (ٔ)( تلتقطو بعض السيارة ) وخرَّج على ذلك قراءة "  أمك لم يحسن

 في االستغناءُ  نسُ حَ  إف إليو، المضاؼ من التأنيث المضاؼ يكتسي وقد":الوجو بقولو 

: يقاؿ أف يصح إذ أصابعو، بعضُ  تْ طَ سقَ : يقاؿ ، إليو بالمضاؼ عنو فيو ىو الذي الكبلـ

 (ٕ). "بمعناه  و،أصابعُ  سقطت

 .وليست ىذه اآلية التي بين أيدينا من قبيل اإلضافة حتى تندرج تحت ىذا الحكم 

 : الترجيح 

حو وترجّْ ، خذ بقوؿ ابن جني ومن تبعو ىو األرجح يبدو من األقواؿ السابقة أفَّ األ      

برأي أبي حياف مصرحًا بها في مواضع أخرى ، ثم إف القوؿ  الساعةَ  تِ رَ كَ التي ذَ  اآلياتُ 

مشهور من وجوه العربية قاؿ عنو ابن ىشاـ  فيو موافقة وجوٍ وذلك ألف ؛ أيًضا قوي  قوؿٌ 

 وىذا البابُ :"  معناه في أشبهو ما يعطى حكم الشيء أفوىو يتحدث عن ، في المغني 

عليو  دُ رِ ضعيف يَ  ،  أما قوؿ أبي الفضل الرازي فهو قوؿٌ  (ٖ).كثيرة  وأورد عليو أمثلةً "  واسعٌ 

 . بأف المذكر ال يكتسب من المؤنث تأنيثاً إال في باب اإلضافة ، واهلل أعلم 

 

                                                           

 ٔٔ/ٔالكتاب ، لسيبويو   (ٔ)

 ٕ٘ٔ/ٕشرح الرضي على الكافية ، لؤلسرتاباذي   (ٕ)

 ٖٛٚ/ٕانظر مغين اللبيب ، البن ىشام   (ٖ)
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ٌثاً مجازٌاً ل عن فاعله المؤنث تأنصِ لفعل إذا فُ عالمة التأنٌث با إلحاقِ  حكمُ 

 بحرف جر زائد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ): قال تعالى 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 [ٚ:اجملادلة](   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 :رأي صاحب اللوامح 

 وأبو جعفر وأبو ؛ بالياء يكوف ما:  الجمهور وقرأ: قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

 . النجوى لتأنيث(ٔ) بالتاء:  وشيبة وةحي

 أف إال ، امرأة من جاءتني ما:  بمنزلة فهي ، بالجار لتْ غِ شُ  وإف:  اللوامح صاحب قاؿ
 مسندٌ  ألنو:  قاؿ ، العامة القراءة يعني ، العامة في ما على التذكيرُ  الباب ىذا في األكثر

 ىذا في األكثر وليس.  انتهى.  مذكر وذلك ، الجنس يقتضي وىو (نَّْجَوى ِمن) : إلى
 (ٕ). القياس وىو ، التأنيث مؤنث،فاألكثر إلى مسند فالفعل،زائدة من ألف ، التذكير الباب

 : الدراسة 

وقرأ " يكوف " بالياء " ما يكوف من نجوى ثبلثة إال ىو رابعهم " قرأ الجمهور قولو تعالى 
 .في أي القراءتين أجود  واختُِلفَ " تكوف " أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة بالتاء 

                                                           

واحملتسب  ٗ٘ٔ، وزاد يف سلتصر ابن خالويو أبو جعفر  ٕ٘ٛ/ٕ، النشر  ٖٕٚ/ٖٕالقراءة يف تفسًن الطربي   (ٔ)
 . أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة  ٖٖٕ/ٛأبا حيوة ، ويف البحر احمليط  ٖ٘ٔ/ٕ

 ٖٖٕ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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فػػي جػػواز إثبػػات التػػاء أو حػػذفها مػػن الفعػػل المسػػند إلػػى فاعػػل  خػػبلؼٌ  ثمػػةولػػيس       
معنػػى  االسػػم ال ولػػو كػػاف مؤنػػثُ " مؤنػػث تأنيثػػاً مجازيػػاً ،قػػاؿ المبػػرد مؤكػػداً ىػػذا الحكػػم 

يػث تػذكير تحتػو كالػدار والنػار ، ومػا كػاف غيػر ذلػك ممػا ليسػت لػو حقيقػة التأنلتأنيث وال 
نسػاؤؾ ألف ىػذا إنمػا ىػو تأنيػث  ؾ وجػاءَ نػارُ  ئَ فِ طْ أُ : إف شئت فتقوؿ  ر الفعلَ لجاز أف تذكّْ 

ڤ ): وقػاؿ [ٖٓ:يوسـف](   ىئ ىئ ی ی مت): الجمع كما قاؿ جل ثنػاؤه 

(   ڱ ڱ ں ں ۀ): وقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ [ٕ٘ٚ:البقــــــــــــــــرة](   ڦ ڦ ڦ ڦ ڍ

 (ٔ)"  [ٚٙ:ىود]

لى ؟ فذىب ابن جني في كتاب وإنما وقع  الخبلؼ بين النحاة في أي الوجهين أو    

بتغير الجملة ؛ فاإللحاؽ أولى  اللمع إلى التفصيل في ىذه المسألة فالحكم عنده متغيرٌ 

 :"يقوؿ أولى إذا حصل بينهما فصل، لحاؽِ اإل وترؾُ والفاعل ،ل بين الفعل فصَ إذا لم يُ 

 ؾدارُ  تنسُ حَ  تقوؿ امخيرً  وتركها التاء إلحاؽ في كنت حقيقي غير التأنيث كاف فإف

 فإف ، حذفها من أحسن إلحاقها أف إال رـَ طَ واضْ  نسُ حَ  شئت وإف ؾنارُ  واضطرمت

 واضطرـَ  ؾدارُ  اليوـَ  نَ سُ حَ  : تقوؿ حسنا العبلمة ترؾ ازداد والفاعل الفعل بين لتَ فصَ 

 (ٕ)". ؾ  نارُ  الليلةَ 

                                                           

 ٕٕ٘/ٔادلقتضب ، للمربد   (ٔ)

 ٕٖ/ٔاللمع يف العربية ، البن جين   (ٕ)
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وعلى مذىب ابن جني سار الرضي في شرح الكافية وعلل ذلك بإظهار فضل     

 ، متصبلً  كاف فاف التأنيث، حقيقي غيرَ  الظاىرُ  كاف وإف ":قيقي على غيره فقاؿ الح

 كاف وإف ،فصيحٌ  والكلُ  تركها، من أحسنُ  العبلمة لحاؽفإ ،الشمسُ  طلعت:  نحو

 (ٔ)" غيره  على الحقيقي لفضل اظهارً إ أحسن، العبلمة فترؾ منفصبلً 

لتأنيث بالفعل إذا كاف الفاعل غير حقيقي عبلمة ا قاؿ بأف ترؾَ  نْ واعترض الدماميني مَ     

والذي " : من إلحاقها ، فقاؿ بعد أف نقل ىذا القوؿ  التأنيث وكاف الفاعل منفصبًل أجودُ 

بالعبلمة عند اإلسناد إلى  اإلتياففإف الكتاب العزيز قد كثر فيو ، يظهر لي خبلؼ ذلك 

نيف على مائتي موضع ووقع ما يمن ذلك فقد وقع فيو ،  فاشيةً  ظاىر غير حقيقي كثرةً 

وأكثرية أحد رة المذكورة نحو خمسين موضعًا ،فيو العبلمة في الصو  تْ ركَ فيو مما تُ 

  (ٕ)" أحسن  العبلمةِ  االستعمالين دليل أرجحيتو فينبغي أف إثباتَ 

 حيث عدَّ  في دراساتو عضيمةُ  -التي ذكرىا الدماميني  -أكد ىذه الكثرة الفاشية وقد 

وعشرين موضًعا لتأنيث الفعل مع الفاعل المجازي التأنيث المفصوؿ عن أكثر من مائة 

 (ٖ). فعلو 

                                                           

 ٖٔٗ/ٖشرح الرضي على الكافية ، لؤلسرتاباذي   (ٔ)

 ٗٚ/ٕحاشية الصبان على شرح األمشوٍل   (ٕ)

 ٙٙٗ-ٕٙٗ/ ٔدراسات ألسلوب القرآن الكرَل ، حملمد عبد اخلالق عضيمة القسم الثالث ج   (ٖ)
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عند الفصل ىو  أجودُ  الذي يبدو أف القوؿ بأف التذكيرَ ف، ومع ما احتج بو الدماميني    

ألف كثرة اإلثبات  أرجحيتو ؛ االستعمالين دليلُ  أحدِ  وال حجة لو في أف أكثريةَ ، األولى 

ىذا الصباف في  نقل، كما  م يحتمل أف تكوف القتضاء المقاـ إياىافي القرآف الكري

 (ٔ) . عن بعضهم حاشيتو

العبلمػة مػع الفاعػل  بػأف تػرؾَ :  فومن الواضح أف أبػا حيػاف وأبػا الفضػل الػرازي ممػن يقػوال
أبو حيػاف عنػد حديثػو عػن  بذلكح صرَّ  ، فقدمن إلحاقها  حقيقي أجودُ  المؤنث تأنيثاً غيرَ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):  قولػػػو تعػػػالى

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

وإف  ( كػػاف )  لػػم تلحػػق التػػاء : "  قػػاؿحيػػث [ٖٔ:آل عمــران](   ڱ ڱ ں ں
ناً وإذا كاف الفصػل محسّْػ، مجازي وازداد حسناً بالفصل  د إلى مؤنث ألنو مؤنثٌ نِ كاف أسُ 

 (ٕ) " في المؤنث الحقيقي فهو أولى في المؤنث المجازي

فأبو التي نتحدث عنها ، في تطبيق ىذا الرأي على ىذه اآلية  وقد حصل خبلؼ بينهما

األكثر في ىذا اسم جنس مذكر وىذا يرجح أف التذكير ىو ( نجوى ) الفضل يرى أف 

 .الباب وىو القياس 

                                                           

 ٗٚ/ٕانظر حاشية الصبان على شرح األمشوٍل ، حملمد بن علي الصبان   (ٔ)

 ٓٔٗ/ٕالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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 ، مفصوؿ عن فعلو بفاصل تأنيثًا مجازيًا وغيرُ  مؤنثٌ  أما أبو حياف فيرى أف الفاعلَ     

 (ٔ) . من زائدة وعلى ىذا يرى أف التأنيث أكثر وىو القياس رُ عتبِ ويَ 

التذكير : " رأي ابن جني الذي ذكره في المحتسب حيث يقوؿ  وما ذىب إليو الرازي ىو

  (ٕ) " . الذي عليو العامة ىو الوجو ، لما ىناؾ من الشياع وعمـو الجنسية

وقوع " : أف العلة ىي ر ىو الوجو كوف التذكي  في تعليلفي اللباب  ابن عادؿ وذكر   

،  " وألف تأنيث النجوى غير حقيقي" من " الفاصل بين الفعل والفاعل ، وىو كلمة 

 ووافقهما النيسابوري في الكشف ولكنو جعل العلةَ  .(ٖ) ونسب ىذا التعليل البن جني

ف قراءة ما يكو : " الفاصل بين الفعل وفاعلو المؤنث تأنيثًا غير حقيقي ، فقاؿ  وجودَ 

العامة بالياء ألجل الحائل ، وقرأ أبو جعفر القارئ بالتاء لتأنيث النجوى واألوؿ أفصح 

 (ٗ)"وأصح 

 

 

                                                           

 ٖٖٕ/ٛ انظر ادلرجع السابق (ٔ)

 ٖ٘ٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٕ)

 ٕٖ/ٔ، وانظر اللمع ، البن جين  ٖٖ٘/ٛٔاللباب يف علوم الكتاب ، ابن عادل الدمشقي   (ٖ)

 ٕٙ٘/ٜالكشف والبيان ، ألمحد بن زلمد الثعليب النيسابوري   (ٗ)
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 :الترجيح 

للسببين  أف ما ذىب إليو أبو الفضل الرازي من أف التذكير ىو الوجو ، ىو األجودُ  يبدو

  : اآلتيين

اصل وال حجة ألبي حياف في أف الفاعل مؤنث تأنيثًا مجازيًا وقد فصل عن فعلو بف -ٔ

أف الفاصل حرؼ زائد فإف وجوده وإف كاف زائدًا ليس مانعًا لو من أف يكوف حائبًل بين 

 .الفعل وفاعلو 

اسم جنس مذكر ، وعلى ىذا فإف التذكير سيكوف أولى ( النجوى ) أف لفظة   -ٕ

 .دوف خبلؼ 
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 مسائل العامل-ب

 

 ال ٌعمل ما بعدها فٌما قبلها ألفاظ الصدارةمن  " إذ: " المسألة األولى 

 الجر على الجوار فً خبر المبتدأ :المسألة الثانٌة 

 علة صرف ٌغوث وٌعوق: المسألة الثالثة 

 الخالف فً هٌهات: المسألة الرابعة 

 "وال َتْسأَل عن ذنوبهم المجرمون "فً قراءة (المجرمون)رفع توجٌه :الخامسةالمسألة 

 إعراب كلمة مدًدا فً سورة الكهف:  المسألة السادسة
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 ال ٌعمل ما بعدها فٌما قبلها من ألفاظ الصدارة " إذ" 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ): قاؿ تعالى 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 [ٖٖ:سبأ](   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 : رأي صاحب اللوامح 

ٌر بالتنوين ، الليل بل مكْ : ويحيى بن يعمر قرأ قتادة ، : قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

وقرأ سعيد بن جبير بن محمد ، وأبو رزين ، وابن يعمر أيضاً . والنهار نصٌب على الظرؼ 

كَدْوِر الليل والنهار واختبلفهما ، : بفتح الكاؼ وشدّْ الراء مرفوعًة مضافًة ، ومعناه : 

. باهلل  الكفر ىؤالء الرؤساءِ  األياـ مع أمرِ ب على طوؿ األمل ، واالغترارُ  اإلحالةُ : ومعناىا 

وقرأ ابن جبير أيضًا ، وطلحة ، وراشد ىذا من التابعين ممن صحح المصاحف بأمر 

، أي  مضمرٌ  و فعلٌ ، وناصبُ  (ٔ)على الظرؼ وا الراءَ كذلك ، إال أنهم نصبُ : الحجاج 

: وقاؿ صاحب اللوامح . ًا ىما ، ومعناه دائموالنهار ، أي في مكرّْ  الليلِ  رَّ صددتمونا مكَ 

وىذا وىم ، ألف ما بعد إذ . انتهى . والنهار  الليلِ  تأمروننا مكرَ  ( إذ) ػػيجوز أف ينتصب ب

 (ٕ).فيما قبلها ال يعملُ 

                                                           

ظر يف ادلصاحف للحجاج ، يف سلتصر ابن خالويو ، وتفسًن القرطيب ، وإعراب القرآن ، منسوبة إىل راشد الذي ن  (ٔ)
، ويف  ٜٖٕ/ٖ، إعراب القرآن للنحاس  ٖٖٓ/ٗٔ، وانظر تفسًن القرطيب  ٖٕٔانظر سلتصر ابن خالويو ص 

 . ٚٙ٘/ٖ،  وغًن منسوبة يف الكشاف  ٕٔٚ/ٚالبحر احمليط بزيادة ابن جبًن وطلحة 

 ٕٔٚ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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 : الدراسة 

بتشديد الراء وبنصبها ثبلثة  (بل مكرَّ الليل والنهار  )في قراءة ( مكرَّ ) في نصب 

 :تخريجات 

الليل  رَّ مكَ  بل)  راشد وقرأ":  قاؿ، المصدر وىو قوؿ النحاس النصب على : األوؿ 

 قلت ولو ؼُ عرَ يُ  فيما ىذا يجوز وإنما،  الحاج مقدـَ  رأيتو يقاؿ كما بالنصب(  والنهار

أي تكرُّوف : " وتبعو على ذلك الزمخشري  في كشافو فقاؿ  (ٔ)" زْ جُ يَ  لم زيدٍ  مقدـَ  رأيتو

   والنصب على بل تكروف اإلغواء مكرَّ الليل ... روف عنو كرًَّا دائبًا ال تفتم اإلغواءَ 

، ورجح السمين الحلبي ىذا التخريج  (ٖ)وبهذا القوؿ قاؿ القرطبي في تفسيره  (ٕ)"والنهار 

وإلى  (ٗ)" أظهرىا ما قالو الزمخشري : " فقاؿ بعد أف ذكر التخريجات في ىذه القراءة 

 (٘). ه ىذا القوؿ أيضاً ذىب الشوكاني في تفسير 

ر الليل والنهار كَّ صددتمونا مَ :الظرؼ بإضمار فعل محذوؼ تقديره النصب على  :الثاني

وأما "   :في المحتسب  قاؿ، وىو قوؿ ابن جني حيث قاسو على زرتك خفوَؽ النجِم 

                                                           

 ٜٖٕ/ٖإعراب القرآن ، للنحاس   (ٔ)

 ٚٙ٘/ٖالكشاف ، للزسلشري   (ٕ)

 ٖٖٓ/ٗٔانظر اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب   (ٖ)

 ٜٔٔ/ٜالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٗ)

 ٜٕٖ/ٗانظر فتح القدير ، للشوكاٍل   (٘)
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الدجاج ، وىو معلَّق  زرتك خفوَؽ النجم ، وصياحَ : مكرَّ بالنصب فعلى الظرؼ ، كقولك 

وتبعو في ذلك "  (ٔ)صددتمونا في ىذه األوقات على ىذه األحواؿ بفعل محذوؼ ، أي

أبو حياف  امووافقه (ٕ)" أو الهوى مدَّة مكّر الليل  صدَّنا الشيطافُ " العكبري وقدَّره بقولو 

 (ٖ)"ومعناه دائماً أي في مكرّْىما ، صددتمونا مكرَّ الليل والنهار ، ":وقدر المحذوؼ بقولو

والتقدير تأمروننا مكرَّ الليل والنهار ، وىو " نا ونَ رُ تأمُ " ل المذكور النصب بالفع: الثالث  

ألف ما بعد إذ ال  وىذا وىمٌ :" قاؿ ه أبو حياف ف، وردَّ د بو أبو الفضل الرازي رأي تفرَّ 

ووصف السمين الحلبي ىذا الرأي بالغلط فقاؿ بعد أف ذكر ىذا  (ٗ)" يعمل فيما قبلها 

ا بعد المضاؼ ال يعمل فيما قبلو إال في مسألة واحدة ، وىي وىو غلٌط ألف م: " الرأي 

 (٘)" ال " غير إذا كانت بمعنى 

وقد نقل أبو حياف عن ابن جني نحوًا من ىذا القوؿ عند حديثو عن إذ الفجائية       

وإذا كانت ... وإذا كانت للمفاجأة فالذي نختاره أنَّها باقية على ظرفيتها الزمانية : "فقاؿ 

 إذ جاء عمرو ، فما الناصب لهذا الظرؼ ؟  قائمٌ  بينما زيدٌ : للمفاجأة نحو  ظرفاً 

                                                           

 ٜٗٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

 ٖٖ٘/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٕ)

 ٕٔٚ/ٚن البحر احمليط ، أليب حيا  (ٖ)

 ادلرجع السابق  (ٗ)

 ٜٔٔ/ٜالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (٘)
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    الذي بعدىا ، وليست مضافًا إليها فجاء بنصب الناصب لها ىو الفعلُ : قاؿ ابن جني 

ويكوف ما بعد إذ يفسّْر ذلك ( إذ ) ، والناصب لبينا ، وبينما فعل يقدَّر مما بعد  ( إذ) 

 ( أقبل) ( بينما ) بينما زيد قاعد ، إذ أقبل عمرو ، فالعامل في العامل ، فإذا قلت 

أقبل عمرو ، ونص على ذلك ابن جني ، وابن الباذش وغيره  محذوفة ، ويفسرىا قولو إذ

  (ٔ)" من أصحابنا 

 إذ: " على رأي ابن جني فقاؿ  لكن ابن ىشاـ في المغني نقل اعتراض الشلوبين   

 في يعمل ال إليو المضاؼ ألف وبينما بينا في وال الفعلُ  فيها ليعم فبل الجملة إلى مضافةٌ 

 (ٕ). منهما  بدؿ وإذ الكبلـ عليو يدؿ محذوؼٌ  همالُ عامِ  وإنما قبلو فيما وال المضاؼ

من ىذا التركيب لئبل يقع إعماؿ ( إذ )  ونقل ابن يعيش عن األصمعي أنو يرى طرحَ     

من ( إذ ) وكاف األصمعي ال يرى إال طرح  :"ما بعدىا فيما قبلها ، قاؿ ابن يعيش 

 (بين ) ىي ( بينا ) تياف بها ، وذلك من ِقَبل أفَّ ويستضعف اإل (بينما ) و( بينا )جواب 

، وأضفتها  ( إذ) لقة بالجواب ، فإذا أتيت بػ متع واأللف إشباع عن فتحة النوف ، وىي

                                                           

  ٘ٓٗٔ/ٖارتشاف الضرب ، أليب حيان   (ٔ)

 ٜٛ/ٔمغين اللبيب ، البن ىشام   (ٕ)
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 ذي أجازه ألجل أنو ظرٌؼ ،و فيما تقدـ عليو ، والن إعمالُ سُ حْ إلى الجواب ، لم يَ 

   (ٔ)" والظروؼ يُتسع فيها 

وما ذىب إليو الشلوبين وأبو حياف والسمين الحلبي من اعتراض على ابن جني وأبي     

الفضل اعتراض وجيو فقد ذكر النحاة بأف المضاؼ إليو ال يعمل في المضاؼ وال فيما 

 :و قاؿ ابن مالك مؤكداً ذلك قبلَ 

 ال تعمل بصلتو ، والصلة الموصوؿِ  تكميلَ  إليو أضيف بما لكمَّ مُ  الشيء إلى المضاؼ"

قبلو ،  فيما وال المضاؼ في يعمل ال إليو المضاؼ ،وىكذا قبلو فيما وال الموصوؿ، في

  (ٕ) . " (مثل)  على ( زيد)  ـقدَّ يُ  أف ( ازيدً  ضارب مثلُ  أنا) : نحو في يجوز فبل

اؼ إليو من تمامو ، فبل يتقدـ على المضاؼ ،  معموؿ المض:" وأكد أبو حياف ذلك بقولو

جاءني أخو ضارٍب زيًدا ، لم : يتقدـ المضاؼ إليو على المضاؼ ، فإذا قلت  كما ال

  (ٖ) " . جاءني زيًدا أخو: يجز 

: ما أضيفت إليو وىي  ـ عليها معموؿُ يجوز فيها أف يتقدَّ  واحدةً  مالك كلمةً  واستثنى ابنُ 

  جاز النفي بها وقصد(  غير)  المضاؼ كاف فإف: "  قاؿ (ال )  إذا كانت بمعنى( غير ) 

                                                           

 ٕٙٔ/ٖشرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٔ)

 ٕٕٚ/ ٘شرح الكافية الشافية ، البن مالك   (ٕ)

 ٔٔٛٔ/ٖارتشاف الضرب ، أليب حيان   (ٖ)
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 ازيدً  أنا) : فأجازوا،  ( ال)  بػ المنفي يتقدـ كما إليو أضيفت ما معموؿ عليها يتقدـ أف

 .( أضرب ال ازيدً  أنا) : يقاؿ كما(  ضارب غير

 ائي َلِعْنِدي غيُر َمْكُفورِ على التَّن ِإّف امرًأ َخّصني َعْمداً َمَودََّتو  :(ٔ)الشاعر قوؿ ومنو

 نفػػي، علػػى دالػػة ألنهػػا إليػػو ( غيػػر)  إضػػافة مػػع ( مكفػػور)  معمػػوؿ وىػػو ( عنػػدي)  ـفقػػدَّ 

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): تعػػػػػػػالى قولػػػػػػػو ومنػػػػػػػو .يكفػػػػػػػر ال لعنػػػػػػػدي: قػػػػػػػاؿ فكأنػػػػػػػو

 . أضيف إليو ما معموؿُ  عليو يتقدـ لم نفيٌ  ( غير)  بػ دصَ قْ يػُ  لم ففإ[ٓٔ:ادلدَّثر]

 قصد لعدـ ( ضارب غير ازيدً  قاموا)  ( ازيدً  ضارب غير قاموا) : قولك في يجوز فبل

 (ٕ)" .أعلم واهلل. (غير)  بػ النفي

 :موقف النحاة من ىذه المسألة  فقاؿ : وبيََّن أبو حياف في ارتشاؼ الضرب 

 :مراًدا بو نفي ، فثبلثة مذاىب ( غيًرا ) فإف كاف المضاؼ "

مطلقًا فتقوؿ في جاءني زيد ( غير )المضاؼ إليو على  أنَّو يجوز تقديم معموؿ: أحدىا 

 .جاءني زيٌد عمًرا غيُر ضارٍب ، وىو مذىب السيرافي : غير ضارٍب عمًرا 

 
                                                           

 ٛٚمطبعة ادلعارف ص  –البيت أليب زبيد الطائي ، شعر أيب زبيد الطائي   (ٔ)

 ٜٜٙ/ ٕشرح الكافية الشافية ، البن مالك   (ٕ)
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 .المنع مطلًقا ، وىو الصحيح ، وىو مذىب ابن السراج : الثاني 

 .التفصيل بين أف يكوف المعموؿ ظرفاً أو مجروراً فيجوز ، أو غيرىما فيمنع : الثالث 

كرـُ القوـَ غيَر شاتم زيًدا لم َيُجز التقديم باتفاؽ ، ومعناه إالَّ أُ : د بو نفي نحو فإف لم يُػرَ  

 (ٔ)" شاتًما زيًدا 

ما أضيفت  يجوز أف يتقدـ عليها معموؿُ  وأن النحاةُ  أخرى ذكرَ  وذكر أبو حياف كلماتٍ 

و يجوز أف يتقدَّـ وزعم بعض النحاة أن: " إليو ؛ ثم بين أف الصحيح ىو المنع يقوؿ 

ىو بضرب الطَُّلى " "ىو حقّّ عليم بضرب الطَُّلى " ما أضيف إليو حقّّ فتقوؿ في معموؿُ 

: أنت أوَُّؿ ضارٍب أخانا أف تقوؿ : والصحيح المنع ، وأجاز الكسائي في " حّق عليم 

أفعل ، وال في ( أوَّؿ ) ، والصحيح المنع ، فبل يجوز ذلك في " أنت أخانا أوَُّؿ ضارب 

 (ٕ). "التفضيل 

 

 

 

                                                           

 ٕٔٛٔ/ٖارتشاف الضرب ، أليب حيان   (ٔ)

 ادلرجع السابق   (ٕ)
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 : لترجيح ا

 برأي النحاس ومن تبعو بتخريج النصب على المصدر وجوٌ  يبدو مما سبق أف القوؿَ     

وكذلك القوؿ ، تقدير وفيو سبلمة من القوؿ بال، لو ما يعضده من األمثلة الفصيحة  راجح

عامل يرىم مقبوؿ في تخريج النصب ، وتقد برأي ابن جني والعكبري وأبي حياف قوؿٌ 

أنحن صددناكم عن الهدى ؟  :مع ما سبق من قولو  متفقٌ ( صددتمونا ) بػ  النصب

 .فيكوف الجواب بل صددتمونا مكرَّ الليل والنهار  

فوجو تفرد بو ( مكرَّ ) الرازي في تخريج قراءة النصب في أما ما ذىب إليو أبو الفضل    

يو النحاة من عدـ جواز عمل ما بعد ولم يسبقو إليو غيره ؛ بل خالف بو ما اتفق عل

 . عليو بالضعف ، واهلل تعالى أعلم الحكم يرجحالمضاؼ فيما قبلو مما 
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 الجر على الجوار فً خبر المبتدأ

 [ٖ:القمر](   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): قاؿ تعالى 

 :رأي صاحب اللوامح 

بكسر القاؼ  رٍ ستقِ مُ : وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي " : قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

لكل ، فهو مرفوع في  على أنو خبرٌ  اللوامحِ  جو صاحبُ وخرَّ ... معًا صفة ألمر  (ٔ)والراء

 على الجوار في غايةِ  للمجاورة ، وىذا ليس بجيد ، ألف الخفضَ  رَّ األصل ، لكنو جُ 

في  النحاةِ  في الصفة على اختبلؼِ  دَ هِ د في خبر المبتدأ ، إنما عُ هَ عْ ذوذ ، وألنو لم يػُ الشُّ 

 (ٕ) " . هدِ وجوْ 

 :الدراسة 

قرئت ىذه اآلية بعدد حيث " ر قِ تَ سْ مُ  أمرٍ  وكلُّ : " هلل عز وجل تباينت القراءات لقوؿ ا

وقرئت بفتح  ، (ٖ)بكسر القاؼ وضم الراء مبتدأ وخبر (  ستقرٌ مُ ): من الوجوه ، فقرئت 

بكسر الراء   (ستقرٍ مُ  )وقرئت ، (ٗ)القاؼ وضم الراء وىو مصدر كاالستقرار أي ذو استقرار

 (٘) .وىو موضوع دراستنا في ىذه المسألة وىي قراءة أبي جعفر وزيد بن علي

                                                           

،  ٕٓٗ/ٗالكشاف ، ويف  ٜٕٚ/ٕ، ويف احملتسب  ٛٗٔالقراءة منسوبة أليب جعفر ادلدٍل يف سلتصر ابن خالويو   (ٔ)
  ٕٔٔ/ ٘فتح القدير  ، ويف ٕٚٔ/ٛ، ومنسوبة أليب جعفر وزيد بن علي يف البحر احمليط  ٖٓٛ/ٕويف النشر 

 ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط أليب حيان   (ٕ)

 ادلرجع السابق  (ٖ)

 ٕٙ٘/ٕانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٗ)

 ٕٙ٘/ٕوانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي ، ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط أليب حيان   (٘)
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بكسر الراء في مستقر على " أمٍر مستقٍر  وكلُّ " وقد اختلف النحاة في تخريج قراءة 

 :أربعة أقواؿ  

آلية معطوفة على في ىذه ا(كل )جني والزمخشري والعكبري أفَّ  رأى ابنُ : القوؿ األوؿ 

 [ٔ:القمر](   ھ ھ ے ے ۓ)قولو تعالى لسورة في اأوؿ الساعة في 

على الساعة ، أي اقتربت الساعة وكلُّ أمٍر ، أي قد  رفعو عندي عطفٌ : " قاؿ ابن جني 

أىل  وحصوؿِ أىل الجنة في الجنة ، ، من حصوؿِ  اقترب استقرار األمور في يـو القيامة

:" مؤيًدا ىذا القوؿ قاؿ الزمخشري في الكشاؼ و   (ٔ)"وعِ رفْ  وُ جْ ، ىذا وَ ي النارالنار ف

  (ٕ)"حالو  ويتبين يستقر مستقر أمر كلُّ  واقترب الساعةُ  اقتربت:أي ، الساعة على عطفاً 

) عن ه القراءة تُػْعَرُب نعًتا فقاؿ على ىذ( مستقر ) وبيَّن أفَّ العكبري وتبعهم في ذلك 

 (ٖ)" لى نعت األمر فعلى ىذا يعطف كل على الساعة يقرأ بكسر الراِء ع" : (مستقر

اعترض أبو حياف ىذا القوؿ ووصف قوؿ من قاؿ بأف كل معطوفة على الساعة بأنو بعيد و 

يوجد مثل  أف أنو بعيدٌ  وأضاؼلطوؿ الفصل بين المعطوؼ والمعطوؼ عليو بجمل ثبلث 

                                                           

 ٜٕٚ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

 ٕٓٗ/ٗالكشاف ، للزسلشري   (ٕ)

 ٕٙ٘/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٖ)
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،  أكرمو زيد ، وإف يجئزًا ، وضربت زيدًا أكلت خب: ىذا التركيب في كبلـ العرب نحو 

 (ٔ)( . خبزاً ) عطفاً على ؛ ولحماً ، ورحل إلى بني فبلف 

مانًعا من  وبيَّن أف كثرة الفواصل ال تُػَعدُّ  وتعقب السمين الحلبي اعتراض أبي حياف   

وأين فصاحة القرآف من على المعنى فبل نبالي بالفواصل ،  وإذا دؿ دليلٌ "  العطف فقاؿ

 . (ٕ)!عليو في المنع ؟ وحتى يقيسىو و بَ ركَّ  ىذا التركيب الذي

أف  أنكر اآللوسيبل إف ، لى أبي حياف ولم يكن السمين الحلبي وحده الذي اعترض ع  

ألنو إذا دؿ الدليل ؛ وقاؿ إنو ليس بشيء  ، يكوف الفصل بثبلث جمل مانًعا من العطف

اف بأف بين اآلية والمثاؿ على العطف ال يعد ذلك مانعاً منو ، واعترض على تمثيل أبي حي

 (ٖ) . ال يخفى االذي ذكره فرقً 

فقاؿ عند ، وردَّ ابُن ىشاـ في المغني رأَي الزمخشري في عطف كل على الساعة    

 : جهتها من المعرب على االعتراض يدخل التي حديثو عن الجهات

                                                           

 ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٔٔ/ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٛٚ/ٗٔي روح ادلعاٍل ، لآللوس انظر (ٖ)
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 القريب الوجو ويترؾ الضعيفة واألوجو البعيدة األمور على خرَّجيُ  أف:  الرابعة الجهة" 

 فيمن(  مستقرٍ  أمرٍ  وكلُّ ) : قولو تعالى  والقوي ، وذكر من أمثلتها قوؿ الزمخشري في

 (ٔ) " ( الساعة)  على عطف (كل ) إف مستقر جر

 اآللوسيقوؿ صاحب اللوامح الذي نقلو أبو حياف والسمين الحلبي و : القوؿ الثاني 

 (ٕ) . على الجوار ضَ فِ لكل إال أنو خُ خبر (  ومستقر) مبتدأ  ( كل) أف حيث ذىب إلى 

: وىو رأي انفرد بو أبو الفضل الرازي ولم يوافقو عليو أحد بل تعقبو أبو حياف بقولو 

وىذا ليس بجيد ألف الخفض على الجوار في غاية الشذوذ وألنو لم يعهد في خبر "

 (ٖ). " المبتدأ وإنما عهد في الصفة على اختبلؼ النحاة في وجوده

وىذا ال يجوز ؛ ألف الجوار إنما جاء " رأي أبي الفضل بقولو كذلك لسمين الحلبي  وردَّ ا

، ىذا ما ال فكيف يقاؿ في خبر المبتدأ ... و في النعت والعطف على خبلؼ في إثبات

 (ٗ)! يجوز؟

                                                           

  ٕٙٙ/ٕمغين اللبيب ، البن ىشام (ٔ)

، وانظر روح ادلعاٍل لآللوسي ٕٕٔ/ٓٔ، وانظر الدر ادلصون للسمٌن احلليب  ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط أليب حيان   (ٕ)
ٔٗ/ٚٛ 

 ٕٚٔ/ٛالبحر احمليط أليب حيان   (ٖ)

 ٕٕٔ/ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٗ)
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   :وبين أف الخفض على الجوار ال يكوف في الخبر فقاؿ ىذا القوؿ ابن ىشاـ أيًضا  وردَّ  

 (ٔ) "الخبر في يثبت لم ما على لٌ مْ حَ  الجوار على ضَ فِ وخُ ( مستقر) الخبر مبعضه وقوؿ" 

 :وإذا رجعنا إلى مسألة الجر على الجوار عند النحاة نجد أنهم انقسموا إلى فريقين 

وال ": أنكر وجوده أصبًل ، منهم النحاس  حيث يقوؿ في إعراب القرآف : الفريق األوؿ 

وال في شيء من الكبلـ وإنما ، ر في كتاب اهلل عز وجل من الجوا شيءٌ  عربَ يجوز أف يُ 

أنكر السيرافي وابن جني الخفض على  ":قاؿ ابن ىشاـ في المغني و  (ٕ) ." الجوار غلط

 (ٖ)"الجوار 

ما يجري على ) : على الجوار بل إنو قاؿ تحت باب  الجرولم أجد إنكار السيرافي     

، وتحرص عليها ،  األلفاظلعرب تختار مطابقة وا: "( الموقع ال على االسم الذي قبلو 

" خربًا " فجروا " جحُر ضبٍّ خرٍب : " وتختار حمل الشيء على ما يجاوره ، حتى قالوا 

 (ٗ)" الضب " لمجاورة " للجحر " وىو نعت 

ما  فيوفي الخصائص موقفو من الخفض على الجوار وأنو يخالف فقد ذكر ابن جني  أما

 :   فقاؿما ورد منو تحت باب حذؼ المضاؼ  كلَّ   عدُّ وأنو يَ لو أجمع عليو العلماء قب

                                                           

 ٕٛٙ/ٕم مغين اللبيب ، البن ىشا  (ٔ)

 ٜٓٔ/ٔإعراب القرآن ، للنحاس   (ٕ)

 ٜٛٚ/ٕمغين اللبيب البن ىشام  (ٖ)

 ٖ٘ٗ/ٔشرح كتاب سيبويو ، للسًنايف ( ٗ)
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 أنا رأيتو ما الوقت ىذا آخر وإلى العلم ىذا بُِدئ منذ فيو الواِقع اإلجماع خبلؼُ  جاز فمّما" 

 َغَلط أنو على ماض عن وتاؿٍ  أّوؿٍ  عن آِخرٌ  يتناولو فهذا(  َخربٍ  َضبٍّ  ُجْحر ىذا: ) قولهم في

 ردّ  يجوز وال عليو ُيحمل ال الذي الشاذّ  من وانو عنو يتوّقفوف وال فيو فوفيختل ال العرب من

 انو وذلك موِضع أْلفِ  على نيّْفاً  الموضع ىذا ِمْثل القرآف في أفّ  فعندي أنا واّما ، إليو غيره

 والشعر القرآف من الكبلـ َحْشو ىو الذي ىذا على حملتو فإذا غير ال المضاؼِ  حذؼِ  على

  (ٔ) وقُِبل وشاع وَسِلس ساغ

  : الكفويقاؿ ، بالنعت والتوكيد والعطف اً جعل الخفض على الجوار مختص:الفريق الثاني 

  (ٕ) " الجوار يختص بالنعت والتأكيد وفي العطف ضعيف"

 نَ مِ وربما تبع في الجر غير ما ىو لو دوف رابط إف أُ ": وقاؿ ابن مالك في شرح التسهيل    

وىذا : " وعدد أبو حياف مواضع الجر على الجوار فقاؿ  (ٖ) " لتوكيدفعل ذلك بااللبس وقد يُ 

 الخفض على الجوار إنما سمعناه في النعت ، وجاء في التوكيد في بيت غريب

 :(ٗ)أبو الجراح   أنشده 

 ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب فْ أ صاح بَػلّْغ ذوي الزوجات كلّْهم يا 

                                                           

 ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٔاخلصائص ، البن جين   (ٔ)

 ٛ٘ٙٔ/ٔالكليات ، للكفوي   (ٕ)

 ٖٛٓ/ٖشرح التسهيل البن مالك   (ٖ)

  
  ٜٔ/٘و أعرايب لو شعر قليل أدرك اخلالفة اذلامشية ، انظر خزانة األدب البيت نسبو البغدادي إىل أيب الغريب وذكر أن  (ٗ)



 

 

58 

ڀ ):فػػػي قػػػراءة  عليػػػو  لَ َمػػػ، وحَ أنػػػو جػػػاء فػػػي العطػػػف  وزعػػػم بعػػػض النحػػػويين

، وأمػػػا فػػػي البػػػدؿ فػػػبل  (كػػػم و أرجلِ )مػػػن جػػػرَّ [ٙ:ادلائـــدة](   ٺ ٺ ک
 (ٔ)"رَّج عليو أحٌد ممن علمناه يحفظ ذلك من كبلمهم ، وال خَ 

( مسػػتقر ) مبتػػدأ و ( كػػل) أف : رأى أبػػو حيػػاف والعكبػػري فػػي رأي آخػػر : القػػوؿ الثالػػث 

ۆ ) بػدليل أف قبلػو، ير وكل أمر مسػتقٍر بػالغوه والتقد، صفة ألمر والخبر مقدَّر 

 (ٕ) .وقيل التقدير معموؿ بو أو أتى  [ٖ:القمر](   ۅ ... ۈ ۈ ٴۇ 

 (كل)أف: النحاة خرَّج ىذه القراءة على ذكر أبو حياف في البحر أف بعض : القوؿ الرابع 

أمٍر مستقٍر  وكلُ : ) فيكوف التقدير ( حكمة بالغة  ) صفة ألمر والخبر ( مستقر) مبتدأ و

جملة اعتراض بين  (جاءىم من األنباء ما فيو مزدجر  ولقد)  : ويكوف قولو (حكمٌة بالغٌة 

ونقلو ابن ىشاـ في ، المبتدأ والخبر ، وذكر السمين الحلبي ىذا التخريج في تفسيره 

 (ٖ) .إلى أحدالمغني ولم ينسباه 

 

 

                                                           

 ٜ٘ٔٔ- ٜٗٔٔ/٘ارتشاف الضرب ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٜٔٔ/ٕ، وانظر التبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي  ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط أليب حيان   (ٕ)

 ٕٛٙ/ٕ،وانظر مغين اللبيب ، البن ىشام  ٕٕٔ/ٓٔن للسمٌن احلليب ، وانظر الدر ادلصو  ٕٚٔ/ٛانظر البحر احمليط أليب حيان (  ٖ)
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 : الترجيح 

إنما وقع في أمثلة شاذة وفي أبواب  مما سبق يتضح أف الخفض على الجوار     

محصورة عند من يرى وجوده في العربية ليس منها  خبر المبتدأ ؛ لذا فإف تخريج اآلية 

على أنها من باب الجر على الجوار بعيد جدًا ، وَيرُِد على قوؿ ابن جني والزمخشري 

ومستقر نعت طوؿ الفصل بين المعطوؼ والمعطوؼ عليو ؛ لذا فلعل قولنا إف كل مبتدأ 

من جهة أو واقع أو معموؿ بو أولى ة بالغة أو محذوؼ تقديره بالغوه ألمر والخبر حكم

 . للمعنى ، واهلل أعلموأحسن  الصنعة النحوية
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 علة صرف ٌغوث وٌعوق

(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲):قال تعالى

 [ٖٕ:نوح]

 :رأي صاحب اللوامح 

 فإف ، تنوين بغير ( َويَػُعوؽَ  يَػُغوثَ  َوالَ  ): الجمهور وقرأ:يط قاؿ أبو حياف في البحر المح

 والعلميةِ  جمةِ عُ لْ فلِ  ، نيْ يػَ مِ جَ عَ  كانا وإف ، الفعل ووزفِ  للعلمية الصرؼِ  عُ نْ فمَ  ، عربيين كانا

 ، فعوالً  جعلهما:  اللوامح صاحب قاؿ. (ٔ) بتنوينهما اويعوقً  ايغوثً  وال : األشهبُ  وقرأ

 وىما ، منهما بفعلٍ  ؽِ وْ والعَ  ثِ وْ الغَ  من صفتاف فإنهما العامة في فأما.  صرفهما فلذلك

 الفعل ومشابهة تعريف ىما اللذين الفعلين الجتماع الصرؼ منع فلذلك ، افتَ فػَ رِ معْ 

 (ٕ).تخبيط انتهى، وىذا. المستقبل

 

 : الدراسة 

                                                           

البن مسعود :  ٔٗ/٘البن مسعود ، ونسبها النحاس يف إعراب القرآن  ٜٛٔ/ٖنسبها الفراء يف معاٍل القرآن   (ٔ)
لؤلعمش ، ونسبت يف البحر احمليط  ٚٓٙ/ٗ، ويف الكشاف  ٕٙٔواألعمش ، ونسبت يف سلتصر ابن خالويو 

 .لؤلشهب  ٖٖٙ/ٛ

 ٖٖٙ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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إف كانا عربيين فإنما  على أنهما بغير تنوين واتفق النحاةُ (  وال يغوثَ ) قرأ الجمهور     

وإف كاف عجميين فإنما منعا من الصرؼ للعلمية  عا من الصرؼ للعلمية ووزف الفعل ،من

 (ٔ) . والعجمة

يغوث ) إال أبو الفضل الرازي الذي يرى بأف  -فيما أعلم  -ولم يخالف ىذا االتفاؽ   

وىما معرفتاف ،  منعا من الصرؼ ألنهما صفتاف من الغوث والعوؽ بفعل منهما ،( ويعوؽ 

وليس في ، اسمًا وال صفة  ُعل لم يجئفْ والسمين الحلبي بأف يػَ  واعترض عليو أبو حياف

  ٕ). األسماء وال في الصفات يفُعل 

"  سليماف بن مهراف األعمش األشهب العقيلي و و  -رضي اهلل عنو  –ابن مسعود  وقرأ

،  على عدة أقواؿيج ىذه القراءة النحاة في تخر  واختلفبالتنوين ، " وال يغوثًا ويعوقًا 

 (ٖ)وصف الزمخشري ىذه القراءة بأنها قراءة مشكلة و 

 

                                                           

 ٖٖٙ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

، وقد نبهين الدكتور زلمد بن علي  ٘ٚٗ /ٓٔ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٖٖٙ/ٛانظر ادلرجع السابق   (ٕ)
يْشُكر ويْغُفر ، انظر أبنية : حنو ( يْفُعل ) م على جييئ االس: الدغريري إىل أنو اليسلَّم ذلما هبذا القول فقد ورد

 ٖ٘ٔأمحد زلمد عبد الداَل ص : األمساء واألفعال وادلصادر ، البن القطاع الصقلي حتقيق 
 (شكر : مادة  ٜٙ/ٙيشكر قبيلة من ربيعة ، وبنو يشكر قبيلة يف بكر بن وائل ، انظر لسان العرب ، البن منظور ) 

 
   ٚٓٙ/ٗللزسلشري  انظر الكشاف ،  (ٖ)
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 : ويمكننا أف نلخص موقف النحاة من ىذه القراءة على النحو اآلتي  

الصرؼ في ىذين االسمين من قبيل اللحن  لَ عَ ىذه القراءة وجَ  أنكرَ : األوؿ  القوؿ

لف للسواد األعظم نقل ىذا القوؿ النحاس وىو مخا ووالخطأ وىو رأي الخليل وسيبوي

 (ٕ). وىمإذ وصف قراءة الصرؼ بالوتبعهم في ىذا القوؿ ابن عطية  (ٔ)في إعراب القرآف 

وإلى نحو من ىذا أشار صاحب إعراب مشكل القرآف الذي وصف الصرؼ في ىذه  

 (ٖ).اآلية بأنو بعيد

راءة أو زعم بأنها وىم بأف من أنكر الق اآللوسيواعترض أبو حياف والسمين الحلبي و 

القراءة واردة ولم يتفرد بها األعمش وإنما قرأ بها األعمش واألشهب العقيلي فهي قراءة 

 (ٗ)ثابتة 

وىو قوؿ للفراء نقلو ، كونهما نكرتين ( يغوث ويعوؽ ) جعل علة صرؼ : الثاني  القوؿ

" وأما يغوث ويعوؽ " :  فقاؿالقوؿ العكبري  ذكر ىذا (٘)عنو النحاس في إعراب القرآف 

                                                           

 ، ومل يتعرض سيبويو ذلذه ادلسألة يف الكتاب  ٜٕ/٘انظر إعراب القرآن الكرَل ، للنحاس   (ٔ)

 ٖٚٗ/٘انظر احملرر الوجيز ، البن عطية   (ٕ)

 ٔٙٚ/ٕانظر مشكل إعراب القرآن، دلكي   (ٖ)

، وانظر روح ادلعاٍل ،  ٘ٚٗ/ٓٔاحلليب  ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن ٖٖٙ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)
 ٕٖ٘/ٕٔلآللوسي 

 ٜٕ/٘انظر إعراب القرآن الكرَل ، للنحاس   (٘)
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معنى ألف يكوف  ال:" قاؿ النحاس  (ٔ)" فبل ينصرفاف وقد صرفهما قـو على أنهما نكرتاف 

واعترض مكي في إعراب مشكل القرآف من قاؿ  (ٕ) " نكرة ما كاف مخصوصًا مثل ىذا

معنى لو إذ ليس كل صنم اسمو يغوث ويعوؽ إنما ىما  وىذا ال: " بمثل ىذا القوؿ بقولو 

 (ٖ).  " ماف لصنمين مخصوصين معلومين فبل وجو لتنكيرىمااس

رأى أصحاب ىذا القوؿ بأف صرؼ ماال ينصرؼ لغة من لغات العرب ، : الثالث  القوؿ

 [ٛٔ:اإلنسان](   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): ذكر ذلك الفراء عند قولو تعالى  

 وعذوبتو، توسلسبل للماء صفة أنو وذكر للعين، اسم السلسبيل أف ذكروا: "  قاؿحيث  

 ترؾ القراء من اأحدً  نَر ولم أكثر، فيو اإلجراء ترؾ لكاف للعين ااسمً  كاف لو أنو ونرى

 وال ُسَواعاً  وال َودِّا َتَذُرفّ  َوالَ ) : اهلل عبد قراءة في كاف كما العربية، في جائز وىو إجراءىا

 يجرى، ال ما فأجروا لف،باأل" اقواريرً "و ،( سبلسبًل ) : قاؿ وكما. باأللف(  ويَػُعوقاً  يَػُغوثاً 

 في أدخلوه ما خطأ كاف فلو الشعر، في يجرى ال ما تجرى العرب ألف بخطأ، وليس

العرب تصرؼ  : " وىي لغة حكاىا الكسائي قاؿ النحاس نقبلً عن الكسائي  (ٗ)" أشعارىم

                                                           

 ٕٕٗٔ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (ٔ)

 ٜٕ/٘إعراب القرآن الكرَل ، للنحاس   (ٕ)

 ٔٙٚ/ٕمشكل إعراب القرآن، دلكي   (ٖ)

 ٛٔٔ/ٖمعاٍل القرآن ، للفراء   (ٗ)
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بأنو َيرُِد على من قالوا بأف صرؼ  اآللوسيوذكر  (ٔ)" كل ماال ينصرؼ إال أفعل منك 

 (ٕ).  ينصرؼ لغة ، أنها لغة غير فصيحة فبل ينبغي التخريج عليها ماال

، أف صرؼ يغوث ويعوؽ جاء ألجل التناسب  رأى أصحاب ىذا القوؿ: الرابع  القوؿ

، وبهذا (ٖ)" ولعلو قصد االزدواج فصرفهما : " قالو الزمخشري وسماه االزدواج فقاؿ 

فلعلو صرفهما :" خر الرازي في تفسيرهوقاؿ الف،  (ٗ)تفسيره  القوؿ قاؿ البيضاوي في

 (٘)"(  عاً ونسراً اوداً وسو ) إخوانهما منصرفة  دَ جَ ألجل أنو وَ 

وتعقبو لفراء لالنحاس  نسبوجاز الصرؼ في ىذين االسمين لكثرتو ، : القوؿ الخامس 

 الشيء صرؼ فيو ماال ينصرؼ على أنو ال رَ ثػُ وىذا ماال يحصل ألنو ليس إذا كَ : " بقولو 

 (ٙ)" ى لقولو لكثرتو في اسم صنم معن

قاؿ إنو صرؼ : قوؿ أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح الذي تفرد بو  :القوؿ السادس 

وقوبل ىذا القوؿ باعتراض شديد من أبي حياف بل وصفو ، االسمين ألنو جعلهما فعوال 

                                                           

 ٜٕ/٘راب القرآن الكرَل ، للنحاس إع  (ٔ)

 ٚٛ/٘ٔانظر روح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٕ)

 ٚٓٙ/ٗالكشاف ، للزسلشري ( ٖ)

 ٜٖ٘/٘انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي   (ٗ)

 ٖٙ/ٙٔمفاتيح الغيب ، للرازي   (٘)

 ٜٕ/٘إعراب القرآن الكرَل ، للنحاس   (ٙ)
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،  (ٔ)ق وقاؿ ال يمكن أف يكونا فعوال ، ألف مادة يغث مفقودة وكذلك يع، بأنو تخبيط 

واتفق مع أبي حياف ، ووصف السمين الحلبي رأي أبي الفضل الرازي بأنو كبلـ ُمْشِكل 

  (ٕ).بأف مادة يغث ويعق مفقودة

 : الترجيح 

 بعد النظر في ىذه األقواؿ نرى أف النحاة متفقوف على تخريج قراءة الجمهور بمنع   

 عربيينة ووزف الفعل إف كانا صرؼ للعلميوأنهما منعا من ال( يغوث ويعوؽ ) الصرؼ في 

وىو الرأي الذي يحتملو اللفظاف ولم يعترض على ، والعلمية والعجمة إف كاف عجميين ، 

 .أحد   -فيما أعلم   -ذلك 

قوؿ أبي الفضل بأنهما منعا من الصرؼ ألنهما صفتاف من الغوث والعوؽ بفعل منهما و 

ليس في األسماء وال في الصفات حياف بأف  وقوؿ أبي مقبوؿوىما معرفتاف ، فهو قوؿ 

 (ٖ)مردود بما ذكرتو سابًقا ْفُعل يػَ 

بالصػػػرؼ أنهػػػا جػػػاءت  (يغوثػػػاً ويعوقػػػاً ) والػػػذي تطمػػػئن إليػػػو الػػػنفس فػػػي تخػػػريج قػػػراءة    

مػػن اآليػػات التػػي جػػاءت مشػػابهة لهػػذه  اللتناسػػب وىػػو قػػوؿ نسػػتطيع أف نخػػرج عليػػو كثيػػرً 

                                                           

 ٖٖٙ/ٛيان البحر احمليط ، أليب ح انظر (ٔ)

 ٘ٚٗ/ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٔٙص (  ٕ) انظر ىامش  (ٖ)
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(   ىئ ی ی ی ی جئ حئ) :اآليػػػػة كمػػػػا فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالى 

ہ ہ ہ ھ ھ ): وكمػػػػا فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالى  ،(ٔ)بصػػػػرؼ سبلسػػػػل "  [ٗ:اإلنســــان]

 "  بصرؼ قوارير      [ٙٔ:اإلنسان](   ھ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ): وقولػػػػػػػػػػػػػػو 

ولػو قلنػا بػأف ، كما أنو نػوع مػن المشػاكلة ومعػدود مػن المحسػنات (ٕ) [ٕٕ:النمل](   حئ

فالكسائي شافو العرب وحكػى عػنهم ، اب صرؼ ماال ينصرؼ لغة لم نكن مجانبين للصو 

 ألف من سمع حجة علػى مػن لػم يسػمع  بأنو لغة غير فصيحة اآللوسيوال اعتبار العتراض 

ثم إف ورود القراءة بذلك وثبوتها ، في أفصح كػبلـ يقػوي ىػذه اللغػة وإف كانػت ضػعيفة ، 

 .أو قليلة االستعماؿ 

جعلهما فعوالً فبعيد كل البعد عػن  بأف أما قوؿ صاحب اللوامح في تخريج ىذه القراءة   

 . واهلل أعلم ، الصواب ، لما يرد عليو من فقد مادة يغث ويعق 

 

                                                           

قراءة سبعية ، قرأ هبا نافع والكسائي ، ورواىا أبو بكر عن عاصم ، انظر معاٍل ( سالسل وقوارير ) القراءة بصرف  (ٔ)
 . ٛٔ٘القراءات لؤلزىري ص 

اخلمسة ، ماعدا ابن كثًن ، وأبا عمرو اللذين قرآىا دبنع الصرف ، انظر قراءة سبعية ، قرأ هبا ( سبأ ) القراءة بصرف  (ٕ)
 . ٖٗ٘معاٍل القراءات ، لؤلزىري ص 
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 ىيهات الخبلؼ في

 [ٖٙ:ادلؤمنون](   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) : قال تعالى 

 : رأي صاحب اللوامح 

اسٌم معرٌب إنو : "(ٔ) قاؿ ابُن عطية فيَمْن َضمَّ ونَػوَّف: قاؿ السمين الحلبي في الدر المصوف 

". النُّجح لَسْعيك: البعُد لوعدكم كما تقوؿ: أي" ِلما تُػْوَعدوف"مستقٌل مرفوٌع باالبتداِء، وخبُره 

فأمَّا َمْن َرفع ونَػوََّف احتمل َأْف يكونا اسمين متمكنين مرفوعين ": "اللوامح"وقاؿ الرازي في 

ويجوز َأْف . والتكراُر للتأكيد. وفالبُػْعُد ِلما ُتوعد:باالبتداء، خبُرىما من حروؼ الجر بمعنى

وكاف : قلت". َحْوُب في زَْجِر اإِلبل، لكنو نَػوَّنو نكرةً : والضمُّ للبناء مثل. يكونا اسمًا للفعل

ينبغي البِن عطيَة وألبي الفضل أف َيْجعبله اسمًا أيضًا في حالِة النصِب مع التنوين، على أنو 

وىي . من غير الـِ جرٍّ " َىْيهات َىْيهات ما تُػْوعدوف"ي عبلَة قرأ ابُن أب. مصدٌر واقٌع موقَع الفعلِ 

 (ٕ). واضحٌة مؤيَّْدٌة لمدَّعي زيادتِها في قراءِة العامَّة

 : الدراسة 

  تبلعبت العرب بكلمة : قاؿ عنها أبو حياف التي شائكة المسألة السيكوف الحديث عن 

 (ٖ).وغيره وفيها أكثر من أربعين لغة تبلعباً كبيراً بالحذؼ واإلبداؿ والتنوين  "ىيهات" 

                                                           

 ٜٓ/ٕ، ويف احملتسب  ٗٓٗ/ٙأليب حيوة واألمحر ، وكذلك يف البحر احمليط  ٜٚنسبها ابن خالويو يف سلتصره ص   (ٔ)
 أليب حيوة الشامي :  ٕٕٔ/ٕٔوتفسًن القرطيب 

 ٖٔٗ/ٛادلصون ، للسمٌن احلليب الدر   (ٕ)

 ٖٗٚ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)
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بفتح التاء لغة أىل الحجاز ، وبكسرىا لغة أسد  ىيهاتَ : قاؿ الزمخشري في المفصل   

 (ٔ). وتميم ، ومن العرب من يضمها وقرئ بهن جميًعا ، وقد تنوف على اللغات الثبلث

حلبي على لذا فسيكوف حديثنا عن ىذه الكلمة في ضوء ما ورد من اعتراض السمين ال

 .رأي أبي الفضل الرازي فيها 

 :يكوف الحديث عن ىيهات في حاؿ التنوين بالضم والنصب فقط وسوؼ 

 :ىيهاٌت في حاؿ التنوين بالضم : أوالً 

 :على ىذه اللغة على األقواؿ اآلتية " ىيهاٌت "اختلف المعربوف في إعراب  

الخبر ( لما توعدوف ) اء ، وتعرب على أنها اسم متمكن مرفوع باالبتد: القوؿ األوؿ 

 الخلفُ : كما يقوؿ القائل ،  لوعدكم  البعدُ : والمعنى على ىذا  :وىو رأي البن جني قاؿ 

 (ٕ) . النتجاعك  إلرشادؾ ، والخيبةُ  لموعدؾ ، والضبلؿُ 

لوعدكم كما تقوؿ  البعدُ  ":وأجاز ىذا الوجو ابن عطية وذكر بأف المعنى على ىذا يكوف 

وبهذا القوؿ قاؿ أبو الفضل الرازي ، وتبعهم على ذلك العكبري  (ٖ)" يكم النُّجُح لسع: 

لما توعدوف ،  عدُ البُ : ونسب الزمخشري للزجاج أنو قاؿ  (ٗ)في إعراب القراءات الشواذ 

                                                           

 ٕٔٓ/ٔادلفصل ، للزسلشري   (ٔ)

 ٜٔ/ٕانظر احملتسب ، البن جين   (ٕ)

 ٗٚٔ/ٗاحملرر الوجيز ، البن عطية   (ٖ)

وانظر الدر  ، ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٙ، انظر البحر احمليط ، أليب حيان  ٚ٘ٔ/ٕانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٗ)
 ٖٔٗ/ٛادلصون ، للسمٌن احلليب 
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ووصف أبو علي الفارسي رأي  (ٔ)أو بعٌد لما توعدوف فيمن نوف فنزَّلو منزلة المصدر  

 البُػْعد ُمْجَرى إيَّاه جراءهوإ رَْفع موِضَعو إفَّ  َىْيهات في قوَلو:" الزجاج ىذا بأنو خطأ فقاؿ 

 اسمٌ  َىْيهاتَ  أفَّ  وذلك،  َخطَأٌ  لزيد البُػْعدُ  قولك من رَْفعٌ  البُػْعدَ  أف كما رَْفع موِضَعو أف في

 رَْفع موِضُعو ( َىيهاتَ )  كاف ولو كذلك َشتَّافَ  أف كما دَ لبَػعُ  اسم فهو الِفْعل بو سمّْي

 التَّْشِتيت من مأخوذٌ  ألنو َىْيهاتَ  من بذلك أْوَلى وكاف َمْرُفوعاً  أيضاً  َشتَّافَ  يكوف أف بلوج

،  اإلعراب في لو َحظَّ  ال وما وَموْ  َصوْ  نحو باألصواتِ  أشَبوُ  وَىْيهاتَ  وبُػْعد تَػْفرِيق والشَّتُّ 

 ُيْحَكم أف يُجوز ال وكما،  أعلمتك الم أبْػَعدَ  َىْيهاتَ  ارتَِفاع كاف ُمْرَتِفعاً  َشتَّافَ  يُكنْ  لم فإذا

ـَ  موِضعَ  ال كما اإلعراب من بموِضع لَشتَّافَ  ـَ  قولنا من ِلقا  ال؛  كذلك أشبهو وما زيدٌ  قا

 على لداللتو رَْفعاً  موضُعو يكوف أف جاز ولو رَْفع موضَعو بأفَّ  لَهْيهاتَ  يحكم أف َيُجوز

 الِفْعل بو ُيَسمَّى الذي لبلْسمِ  فليس ذلك على توِلدالل ُمْرتِفعاً  أيضاً  َشتَّافَ  لكاف البُػْعد

 غير في أوَّالً  لُوُقوعو موضع لو اسماً  ُجِعل الذي للِفْعل يُكنْ  لم كما اإلعراب من موضعٌ 

  (ٕ)" لَشتَّاَف  يُكن لم كما أعلمتك لما لهيهاتَ  مرُفوعٌ  موضع فبل الُمْفَرد موضع

 يكوف أف ينبغي: " ف نقل قوؿ الزجاج واعترض أبو حياف ما نسب للزجاج فقاؿ بعد أ

وتعقب أبو حياف  "ىيهات  مصدرية تثبت لم ألنو إعراب تفسير ال معنى تفسير

                                                           

، وانظر البحر احمليط ، أليب حيان ٔٛٔ/ٖ، وانظر الكشاف ، للزسلشري  ٖ٘/ٔانظر إعراب القرآن للزجاج   (ٔ)
ٙ/ٖٚٗ 

 ٔٛ-ٓٛ/٘ادلخصص ، البن سيده   (ٕ)
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 نَػّونو فمن)  الزمخشري وقوؿ: "الزمخشرَي الذي نقل توجيو الزجاج لهذه القراءة  فقاؿ 

 إذا إنها:  وؿنق وال األفعاؿ أسماء نَػّونُوا قد ألنهم ، بواضح ليس(  المصدر منزلة نّزلو

 (ٔ)." المصادر منزلة تنزلت نُػّونت

: ورد السمين الحلبي ىذا االعتراض وبيَّن أف أبا حياف لم يفهم مراد الزمخشري فقاؿ    

 ألنهم ، بواضحٍ  ليس ، المصدرِ  منزلةَ  نَػزَّلو نَػوَّنَو َفَمنْ :  الزمخشري وقوؿُ :  الشيخ قاؿ"

:  قلت. المصادر منزلةَ  تَػنَػزََّلتْ  نُػوَّْنتْ  إذا إنها : نقوؿ وال األفعاؿ أسماءَ  نَػوَّنوا قد

 دٌ بُػعْ  أو:  قولو ألجل المصدر منزلة نزلو نَػوَّف فيمن:  إنما قاؿ ، كذا يقل لم   الزمخشريُّ 

 نُػّوف ما األفعاؿ أسماء فإفّ  ، المصدر منزلة منزالً  لكونو ال نكرة إياه لتقديره علة فالتنوين

 بسكوتٍ  والثاني ، بالسكوت األوؿ يقدر وَصوٍ  َصوْ :  نحو معرفة فيُنوّ  لم وما ، نكرة منها

 (ٕ)."ما

و للتنكير وىو رأي آخر البن جني اسم فعل مبني والضم للبناء ولكنو نون: القوؿ الثاني 

عليو في "حْوُب " عليو ، وكما بنيت " نحُن " تكوف مبنية على الضم ، كما بنيت : " قاؿ 

 (ٖ)"  و التنوينُ فلحقَ  و التنكيرُ في دَ قِ تُ الزجر ، ثم اعْ 

 ويجوز أف :" وقاؿ بو العكبري وعلل التنوين بقولو  (ٔ). وبهذا القوؿ قاؿ أبو الفضل أيضاً  

                                                           

 ٖٗٚ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٔٗ/ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٜٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٖ)
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  : التنوين ، كما زادوه في قولو  يكوف زادَ 

 (ٕ) السبلـُ  رُ طَ وليس عليك يا مَ   اهلل يا مطٌر عليها  سبلـُ  

 اآللوسيالفاعلية أي وقع بُػْعٌد ، ذكر ىذا القوؿ  على مرفوع متمكن اسم: القوؿ الثالث 

 (ٖ) . ولم ينسبو إلى أحد

 :ىيهات في حاؿ النصب والتنوين : ثانًيا 

جوَّزه أبو إسحاؽ الزجاج والنحاس على جهة اللغة ، : بالنصب والتنوين : ىيهاتًا ىيهاتًا 

 (ٗ) .ونصَّ األوؿ على أنو ال يعلم أحًدا قرأ بو فبل يقرأفَّ بو 

، ونسبها بن عطية إلى قرأ بذلك ىاروف عن أبي عمرو ، وقرأ بو األعرج : وقد قرئ بو   

 (ٙ). ، وذكرىا الزمخشري والعكبري من غير إسناد (٘)خالد بن إلياس 

 :بالنصب والتنوين على األقواؿ اآلتية  (ىيهاتًا) اختلف المعربوف في إعراب 

حكاه ابن سيده عن أبي علي الفارسي ثم النصب على التشبيو بالمصدر : القوؿ األوؿ 

 (ٚ) . قاؿ ، وال أظن ىذا لفظ أبي علي

                                                                                                                                                                          

 ٖٔٗ/ٛ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٖٗٚ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٛ٘ٔ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٕ)

 ٖٖٕ/ٜانظر روح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٖ)

 ٖٔٔ/ٖ، وإعراب النحاس  ٕٔ/ٗانظر معاٍل الزجاج   (ٗ)

 ٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٙ، والبحر ٖٖٗ: واذ القراءة للكرماٍل انظر ش  (٘)

  ٜ٘٘ – ٜٗ٘/ٕ، والتبيان  ٕٖ/ٖانظر الكشاف   (ٙ)

 ٓٛ/٘انظر ادلخصص ، البن سيده   (ٚ)
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ومن : "  قاؿاسم متمكن منصوب على المصدرية ، وىو رأي للعكبري : القوؿ الثاني 

 (ٔ). "ًدا فأوقعو موقع المصدر عْ بػُ  دَ عُ جعلو منصوبًا نصب بفعل مضمر ، أي بػَ 

ين تنكير ، وىو معروؼ في باب أسماء األفعاؿ ، اسم فعل ، والتنوين تنو : القوؿ الثالث 

 (ٕ). ولم ينسبو إلى أحد  اآللوسيذكر ىذا القوؿ 

 :الترجيح في قراءة ىيهات بالرفع والنصب مع التنوين 

( ىيهات  )ىو جعل  القوؿ الراجحيبدو مما سبق من عرض األقواؿ ومناقشتها أف    

 .إبقاء للكلمة في بابها المتعارؼ عليو  وفي ذلك، على الضم أو الفتح  ااسم فعل مبنيً 

 تضاربًا في أقواؿ ابن عطية و أبي الفضل الرازي إذ جعبلالحلبي رأى السمين  ىذا وقد  

م يجعبله كذلك في حاؿ النصب حاؿ الرفع مع التنوين اسمًا صريحًا ول( ىيهات ) 

ضًا في حالِة النصِب مع وكاف ينبغي البِن عطيَة وألبي الفضل أف َيْجعبله اسمًا أي" : فقاؿ

 (ٖ)." التنوين، على أنو مصدٌر واقٌع موقَع الفعلِ 

                                                           

 ٛ٘ٔ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٔ)

 ٖٖٕ/ٜانظر روح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٕ)

 ٖٔٗ/ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٖ)
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نهما جعبله في حاؿ النصب والتنوين اسم فعل مبنيًا كما يظهر ذلك في والذي يظهر أ

 على والوقف والتنوين بالنصب(  ىيهاتاً  ىيهاتاً )  : إلياس بن خالد وقرأ: " قوؿ ابن عطية 

 (ٔ)" بالهاء  ةمبني ىي حيث من « ىيهات »

فكأف السمين الحلبي رأى تناقضًا في أقوالهما إذ كيف يجعبلنو تارة اسمًا صريحاً    

 .وىو اعتراض وجيو فيما يبدو لي ! خرى اسم فعل ؟وتارة أ

 : الترجيح 

بالرفع مع التنوين على ( ىيهات ) فضل الرازي قراءة الإذا صح توجيو ابن عطية وأبي 

رفع مبتدأ ، فليس ىناؾ ما يمنع أف تكوف في حاؿ النصب  أنها اسم صريح في محل

والتنوين اسمًا صريحًا في محل نصب على المصدر ، ألنهما أخرجاه من دائرة البناء إلى 

الذي  حسب موقعو في الجملة  ؛ غير أف دائرة اإلعراب ، فيعرب على أنو اسم صريح

 .والتنوين للتنكير  ، واهلل أعلم  في ىذه المسألة ىو القوؿ بأنها اسم فعل مبني ترجح لي

 

 

 

 

                                                           

 ٗٚٔ/ٗالوجيز ، البن عطية  احملرر  (ٔ)
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 "وال َتْسَأؿ عن ذنوبهم المجرموف " في قراءة  (المجرموف ) رفع توجيو 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ): قاؿ تعالى 

 [ٛٚ:القصص](   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 :رأي صاحب اللوامح 

ىػػذه قػػراءُة العامَّػػِة علػػى البنػػاء  ( ُيْسػػَأؿُ  َوالَ ) : "قػػاؿ السػػمين الحلبػػي فػػي الػػدر المصػػوف 

بالتػػػاء ِمػػػْن فػػػوُؽ " وال ُتْسػػػَأؿْ "وقػػػرأ أبػػػو جعفػػػر . للمفعػػػوؿ، وباليػػػاِء ِمػػػْن تحػػػُت ورَْفػػػِع الفعػػػلِ 

قػاؿ ابػن . وىػو المخاطَػبُ (ٔ)وابُن سيرين وأبو العالية كػذلك، إالَّ أنػو مبنػيّّ للفاعػل . والجـز

ىػػذا ىػػو : "قػػاؿ صػػاحب اللػػوامح". المجػػرمين ال يجػػوُز ذلػػك حتػػى تنصػػبَ : "أبػػي إسػػحاؽ

ُلْغنػػي فيػػو شػػيء َأْف : فػػإْف تَػرَكػػاه مرفوعػػاً فيحتمػػل وجهػػين، أحػػدىما. الظػػاىُر؛ إالَّ أنػػو لَػػْم يَػبػْ

َأْف يكػوَف بػداًل ِمػْن : والثػاني. ىػم المجرمػوف: خبَر مبتدأ محػذوٍؼ، أي" المجرموف"يكوَف ِ 

يعنػػي أفَّ ذنوبػػاً مصػػدٌر مضػػاٌؼ " مرفوعػػا المحػػلّْ ، ألنهمػػا "ُذنػػوبهم"أصػػِل الهػػاِء والمػػيم فػػي 

ڇ ڇ ): فمحػػػل المجرمػػػوف علػػػى األصػػػِل، كمػػػا تقػػػدَّـ لنػػػا فػػػي قػػػراءِة : "قػػػاؿ. لفاعِلػػػو

بَضػػْرب َمثَػػِل : وكػاف قػػد َخرَّجهػا علػػى أف األصػلَ . بجػرّْ بعوضػػة [ٕٙ:البقـرة](   ڍ ۀ

 (ٕ) "وىذا تعسٌُّف كثيرٌ " بعوضةٍ 

                                                           

 .، ومل ترد يف سلتصر ابن خالويو واحملتسب و الكشاف  ٜٕٔ/ٚيف البحر احمليط منسوبة البن سًنين وأيب العالية   (ٔ)

 ٜ٘ٙ/ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)
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 :الدراسة 

 قراءتهما لػػ اءرَّ القُ ولم ينقل والبناء للمعلـو بالجـز (  ؿْ أَ سْ ال تَ ) العالية  قرأ ابن سيرين وأبو

 ( المجرمين) 

 :فوقف النحاة من الرفع ثبلثة مواقف أـ بالنصب ؟ قرآىا بالرفع  أ

وكاف ابن أبي  ":ىذه القراءة منهم ابن أبي إسحاؽ قاؿ أبو حياف في البحر  ردَّ : األوؿ 

، وأكَّد ذلك السمين الحلبي (ٔ) " إال أف يكوف المجرمين بالياء ال يجوّْز ذلك إسحاؽ

 (ٕ). وبين أف القراءة ال يمكن أف تكوف إال بالنصب ، وإنما تُِرؾ نقلها لظهوره 

أجاز الرفع وخرجو على أنو خبر لمبتدأ محذوؼ والتقدير ىم المجرموف ، وىو : الثاني 

يقرأ بالتاء والجـز ، " وال ُيسأُؿ : " ري بقولو ، وأكَّده العكب (ٖ) فضل الرازيالرأي ألبي 

 (ٗ) "ىم المجرموف : على تقدير ( المجرمين ) أي ال تسأْؿ عن ذنوبهم ، ورفع 

بداًل من أصل الهاء والميم في ذنوبهم ، ألنها وإف كانت ( المجرموف ) يعرب : الثالث 

ة إليها بمنزلة إضافة في محل الجر باإلضافة إليها ، فإف أصلها الرفع ، ألف اإلضاف

                                                           

 ٜٕٔ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٜ٘ٙ/ٛانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٜٕٔ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ٕٚٙ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٗ)
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 وىو قوؿ. محموؿ على األصل  ( المجرموف) المصدر إلى اسم الفاعل ؛ فعلى ذلك 

 :  بقولو لهذا التخريج واحتجَّ ، ألبي الفضل الرازي أيضاً  آخر

  [ٕٙ:البقرة](   ڇ ڇ ڍ ۀ)وىذا محموؿ على ما تقدـ لنا من أف بعضهم قرأ "

  (ٔ)."بضرب مثِل بعوضٍة : صل بجر بعوضة وكاف قد خرجها على أف األ

 ، ذنوبهم بدؿ من:  قولو فأما: واعترض أبو حياف قوؿ أبي الفضل الرازي إنها بدؿ فقاؿ 

 لنا تقدـ ما على قولو خبلؼ ، وأما إعمالو ففي ، مصدر جمع كاف فإف ، جمع فذنوب

 أف فينبغي ، أثراً  فيها عرؼن وال ، ذلك سمع أنو البقرة في ذكر فقد ، قرأ بعضهم أف من

 (ٕ) .قراءة يجعلها ال

بالجر وأنو ال يعرؼ فيها أثًرا ، فقد ذكر ( بعوضٍة ) قراءة  وما ذكره أبو حياف عن    

 :العكبري القراءة ولم ينسبها ألحد ، ووجهها بتوجيهين 

 .بين بعوضة  الجر على تقدير ما: األوؿ 

ال يستحي من ضرب مثل : حمل الجر على ما يكوف في نظائره فكأنو قاؿ : الثاني 

 .بعوضة فهو بدؿ مما يجوز في المبدؿ 

 (ٖ).والتأويل الثاني يتفق مع ما ذىب إليو صاحب اللوامح 

                                                           

 ٜٕٔ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٜٕٔ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٔٗٔ/ ٔانظر إعراب القراءات الشواذ، للعكربي   (ٖ)
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فقد ، مسألة خبلفية بين النحاة فعمل المصدر المجموع وأما ما ذكره أبو حياف عن  

ه الحسن بن سيد ياف في ارتشاؼ الضرب أنو مذىب أبيمنعو بعض النحاة وذكر أبو ح

 (ٔ)" وأنو يختار ىذا المذىب و أف كل ما ورد من إعماؿ المصدر مجموعاً فإنو يؤوؿ 

من النحاة يجيز إعماؿ المصدر المجموع فلعل أبا الفضل الرازي  اغير أف ىناؾ فريقً 

 .ممن يرى جواز إعمالو 

أف ابن ىشاـ اللخمي وابن عصفور وابن مالك يجيزوف إعماؿ : وقد ذكر أبو حياف 

 (ٕ). إذا كاف جمع تكسير  المصدر

 :جمع المصدر يجري مجراه في اإلعماؿ نحو قولو " : قاؿ ابن عصفور 

 (ٖ)مواعيد عرقوب أخاه بيثرِب   وقد وعَدْتَك موعًدا لو وَفت بو 

 (ٗ)" ديفاألخ منصوب بمواع

 عامبلً  اأما ابن مالك فإنو ال يجيز ذلك مطلًقا وإنما يرى أف المصدر إذا ورد مجموعً     

 إذا لفظو ألف يعمل؛ أال حقو المجموع وكذا ":قيس عليو يقوؿ يجيزه ولكن ال ي فإنو

                                                           

 ٕٕٛ٘/ٖارتشاف الضرب ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٕٚ٘/ ٖر ارتشاف الضرب ، أليب حيان انظ  (ٕ)

 ٓٔبدل مواعيد ، ديوان علقمة الفحل ص ( كموعود ) البيت لعلقمة بن عبدة الفحل ، ويف الديوان   (ٖ)

 ٖٔٔ/ٔادلقرب ، البن عصفور   (ٗ)
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 بإعمالو رفِ ظُ  فإف،  منو مشتق والفعل الفعل، أصل ىو الذي المصدر للفظ رايِ غَ مُ  جمع

  (ٔ) " . عليو سقَ يػُ  ولم لبِ قُ  مجموعا

 وتركتُ : "العرب بلـك ومن: "على إعمالو مجموعًا فقاؿ  أمثلةً  مالكٍ  وأورد ابنُ     

   ومثلو لحس: بمعنى ملحس جمع وىو" مبلحس" فأعمل" ىاأوالدَ  البقرِ  بمبلحسِ 

 :(ٕ) الشاعر قوؿ    

 (ٖ)ا عَ نػَ والفَ  المجد إال قدامة أبا   همتجاربُ  زادت فما بوهجرَّ  قد

ووصف السمين الحلبي تخريجات أبي الفضل الرازي بالتعسف فقاؿ بعد أف أورد      

ابُن سيرين وأبو  وال ينبغي َأْف يَػْقرأ. وىذا تعسٌُّف كثيرٌ " ت أبي الفضل الرازي  تخريجا

 (ٗ).بالياِء فقط، وإنما ُتِرؾ نَػْقُلها لظهورِه (المجرمين )العالية إالَّ 

ترجح جواز إعماؿ المصدر المجموع وارد في نصوص فصيحة متعددة أف  يتضحوبهذا 

تأويل ىذه النصوص  سيدفعنا إلىصدر المجموع عمل المجواز القوؿ بعدـ و ، إعمالو 

 . وىو خبلؼ األولى 

 
                                                           

 ٘ٔٓٔ/ٕشرح الكافية الشافية ، البن مالك   (ٔ)

، وقد علق الدكتور علي بن ٜٓٔديوان األعشى ص ( ربوه قد ج) بدل ( وجربوه ) البيت لؤلعشى ، ويف الديوان   (ٕ)
مفعوالً " أبا قدامة " قد حيمل ىذا البيت على غًن ما استشهد لو إذ يكون : " زلمد النوري على ىذا البيت بقولو 

 " .لزادت ، وليس يف البيت حينئٍذ إعمال لتجارب ادلصدر اجملموع 

 انظر ادلرجع السابق   (ٖ)

 ٜٙٙ/ٛن ، للسمٌن احلليب الدر ادلصو   (ٗ)
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 :الترجيح 

أنو إذا ثبتت ىذه القراءة فبل مجاؿ لردىا ، وال عبرة  يبدواألقواؿ السابقة  بعد عرض

واعتراض أبي حياف على تخريج أبي الفضل الرازي  ،باعتراض ابن أبي إسحاؽ ومن وافقو 

من  تقدـالميم ، ال يمنع منو كوف المصدر مجموًعا لما على أنها بدؿ من أصل الهاء و 

 .ر المجموع ووروده في نصوص فصيحة جواز إعماؿ المصد

ف تخريج أبي الفضل اآلخر بأف الهاء والميم في ذنوبهم ترجع إلى القروف  إف ولهذا   
لئك المجرموف ىو األولى والمجرموف خبر لمبتدأ محذوؼ والتقدير ىم المجرموف أو أو 

 : ولو نظائر تقويو ، ذكر منها أبو الفضل قولو تعالى  األظهر، و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 . واهلل تعالى أعلم       [ٕٔٔ:التوبة](   ٺ ٿ
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 إعراب كلمة مدًدا فً سورة الكهف

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ): قػػػػاؿ تعػػػػالى 

 [ٜٓٔ:الكهف](   مئ ىئ

 : امح رأي صاحب اللو 
 :على التمييز كما في قولو  (َمَدداً  )ونصب : " في روح المعاني  اآللوسيقاؿ 

 (ٔ)...فإف الهوى يكفيكو مثلو صبرا 

ز أبو الفضل الرازي نصبو على المصدر على معنى ولو أمددنا بمثلو إمدادًا وناب وجوَّ  

  ( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ): المدد عن اإلمداد على حد ما قيل في قولو تعالى 

  (ٕ)".وفيو تكلف   [ٚٔ:نوح]

 :الدراسة 

 :بثبلثة توجيهات ( مدداً ) وجو المفسروف ومعربو القرآف النصَب في كلمة 

 ملءُ  لي: تقوؿ التمييز، على منصوب( َمَدًدا):" النصب على التمييز قاؿ الزجاج :األوؿ 

الزمخشري في  وبهذا القوؿ قاؿ (ٖ)"الذىب من مثلو أي ىذا ذىباً، وِمْثلُ  عسبًل، ىذا

  (ٗ)الكشاؼ 

                                                           

، انظر احملكم ، البن ... فإن خفت يوًما أن يلجَّ بك اذلوى : البيت أنشده ابن األعرايب ومل يعزه لقائل ، وصدره   (ٔ)
 ٖٓ/ٙ، وانظر لسان العرب ، البن منظور  ٖٔ/ٓٔسيده 

 ٕٖٚ/ٛروح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٕ)

 ٖٙٔ/ٖمعاٍل القرآن وإعرابو ، للزجاج   (ٖ)

 ٕٔٚ/ٕانظر الكشاف ، للزسلشري   (ٗ)
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 (ٕ). والمعربين المفسرين أكثروىو التوجيو المتفق عليو عند ،  (ٔ) ووافقو العكبري في التبياف

وأما مدًدا فمنصوب : " النصب على الحاؿ ، أجاز ىذا الوجو ابن جني فقاؿ :الثاني 

 في تفسيره القرطبي وخرَّج (ٖ)" على الحاؿ كقولك جئتك بزيٍد عونًا لك ويًدا معك 

 (ٗ) ."اْلَحاؿِ  َأوِ  التَّْمِييزِ  َعَلى ( َمَدداً  ) َوانْػَتَصبَ  ":فقاؿ على الحاؿ في أحد قوليو  النصب

المصدر وإف شئت نصبتو على : " النصب على المصدر ، قاؿ ابن جني : القوؿ الثالث 

    ًا، ثم وضعولو أمددناه بو إمداد: كأنو قاؿ   (جئنا بمثلو ) بفعل مضمر يدؿ عليو قولو 

 (٘)" موضع إمداد ، ولهذا نظائر كثيرة ( مدداً ) 

رأي أبي الفضل واعترض عليو  اآللوسيونقل  ، (ٙ)ىذا الوجو في أبو الفضل الرازي  وتبعو

 . (ٚ)واصفاً لو بالتكلف 

 

 

 
                                                           

 ٗٙٛ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (ٔ)

وانظر البحر احمليط ، أليب حيان  ٖٙٗ/ٗانظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، للحسن بن زلمد النيسابوري   (ٕ)
ٙ/ٔٙٓ 

 ٖ٘/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٖ)

 ٛٙ/ٔٔاجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب   (ٗ)

 ٖ٘/ٕاحملتسب البن جين   (٘)

 ٛ٘٘ /ٚ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٓٙٔ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٙ)

 ٕٖٚ/ٛروح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٚ)
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 :الترجيح 

علػػى ( مػػدداً ) ممػػا سػػبق يتضػػح أف مػػا ذىػػب إليػػو أبػػو الفضػػل الػػرازي مػػن جػػواز نصػػب 

چ چ ڇ ): وجػو تحتملػو الكلمػة وخصوصػاً أف لػو نظػائر مثػل قولػو تعػالى  المصدر

ـــــــوح](   ڇ ڇ ڇ ـــــــأ](   ائ ائ ەئ ەئ): وقولػػػػػػػو [ٚٔ:ن وقولػػػػػػػو [ٕٛ:النب

وضع  فيو اسم المصدر وغير ذلك مما [ٛ:ادلزَّمل](   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)
 .مكاف المصدر

يصح أف يوصف  فبل لرازي بل سبقو إليو ابن جنيوىو قوؿ لم يتفرد بو أبو الفضل ا   

بالتكلف ، بل ىو وجو يحتملو المعنى ولو نظائر ، وإف كاف األشهر ىو النصب على 

 . التمييز 
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 مسائل الذكر والحذؼ -ج

 . حذؼ الفاعل للعلم بو: المسألة األولى 

 " قاؿ ربُّ احكم بالحق " توجيو الرفع في قراءة : المسألة الثانية 
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 علم بهحذف الفاعل لل

 [ٜ٘:طو](   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ): قاؿ تعالى 

 : رأي صاحب اللوامح 

 النحويوقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمراف : "قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

أي يا فرعوف وروي عنهم بالياء (ٔ)بتاء الخطاب  وأبو نهيك وعمرو بن فايد وأف َتْحِشر

 َأف َيْحِشرَ وَ  :قاؿ صاحب اللوامح . القراءتين ا ، والناس نصب في كلت(ٕ)على الغيبة 

 . فحذؼ الفاعل للعلم بو انتهى ،  النَّاَس ُضحىً ( الحاشر )

( القـو ) َوَأف ُيْحَشَر :  وقاؿ غيره . وحذؼ الفاعل في مثل ىذا ال يجوز عند البصريين 

ة التي تخاطب ويجوز أف يكوف فيو ضمير فرعوف ذكره بلفظ الغيبة ، إما على العاد: قاؿ 

لفرعوف ويجوز أف يكوف ) ُيْحَشُر ( وجعل ) بها الملوؾ أو خاطب القـو لقولو  َمْوِعدُُكْم 

وأف يكوف في موضع جر عطفاً ) يَػْوـُ الّزيَنِة ( في موضع رفع عطفًا على ) َوَأف ُيْحَشَر ( 

 (ٖ)الّزيَنِة ( على 

 

                                                           

ابن مسعود وأبا عمران  ٖٕٚ/ٙنسبها أليب هنيك واجلحدري ، وزاد يف البحر احمليط  ٛٛيف سلتصر ابن خالويو   (ٔ)
 ٜٙ/ٖي وعمرو ابن فايد ، ومل ينسبها يف الكشاف النحو 

ابن مسعود وأبا  ٗ٘/ٕنسبها أليب عمران اجلوٍل وأيب هنيك اجلحدري ، وزاد يف احملتسب  ٛٛيف سلتصر ابن خالويو   (ٕ)
 ٖٕٚ/ٙبكرة وعمرو بن فائد وىي كذلك يف البحر احمليط 

 ٖٕٚ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)
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 : الدراسة 

الفضل يحسن بنا أف نشير إلى مسألة  قبل الحديث عن اعتراض أبي حياف على أبي

على أبي الفضل ، فيو حياف  الذي اعترض أبوموضوع الحذؼ الفاعل عند النحاة وىي 

 :قد اختلف النحاة في مسألة حذؼ الفاعل على قولين ف

ذىب أصحاب ىذا القوؿ إلى عدـ جواز حذؼ الفاعل إال مع عاملو أو المصدر : األوؿ 

 . (ٔ)مذىب البصريينالمؤكد بالنوف وىو  جماعةأو فاعل فعل المؤنث أو ال

وأكد ذلك أبو  (ٕ)" بفاعل إال يكوف ال الفعل الفاعل ؛ ألف حذؼ يجز ولم :" المبردقاؿ 

 (ٖ) " وحذؼ الفاعل ال يجوز عندنا:"علي الفارسي بقولو 

    : ذىػػػػب أصػػػػحاب ىػػػػذا القػػػػوؿ إلػػػػى جػػػػواز حػػػػذؼ الفاعػػػػل لػػػػدليل كقولػػػػو تعػػػػالى: الثػػػػاني 

وىػو ( نػزؿ )فحذؼ فاعل [ٚٚٔ:الصافات](   وئ وئ ۇئ ائ ائ ەئ ەئ)

وىػػو (بلغػػت)فحػػذؼ فاعػػل[ٕٙ:القيامــة](   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) : العػػذاب وقولػػو تعػػالى

ا ال لػػبس فيػػو والقػػوؿ بحػػذؼ الفاعػػل ىػػو قػػوؿ الػػروح، والحػػذؼ ىنػػا لظهػػور الفاعػػل ظهػػورً 

                                                           

 ٛٚ/ ٕ، وانظر حاشية الصبان  ٙٚ٘/ٔوامع ، للسيوطي انظر مهع اذل  (ٔ)

 ٚ٘ٔ/ٔادلقتضب ، للمربد   (ٕ)

 ٕ٘٘/ٔادلسائل البصريات ، أليب علي الفارسي   (ٖ)
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 ؼحػػذ -وحػػده- الكسػػائي أجػػاز:" وذكػػر ابػػن مالػػك أنػػو قػػوؿ الكسػػائي قػػاؿ  (ٔ)الكسػػائي 

 (ٕ)"  ذلك غيره ومنع دليل عليو دؿ إذا الفاعل

       :قاؿ وىشاـ بن معاوية والسهيلي  ونسب ابن ىشاـ في المغني ىذا القوؿ للكسائي

وقاؿ الكسائي وىشاـ والسهيلي في نحو ضربني وضربت زيًدا أف الفاعل محذوؼ ال " 

:" أيًضا  ، فقاؿ  ونسبو السيوطي في الهمع  إلى السهيلي وابن مضاء  (ٖ)" مضمر 

 وابن السهيلي ورجحو،والخبر كالمبتدأ لدليل الفاعل حذؼ جواز إلى الكسائي وذىب

بل وجدت لو ما .ولم أجد ذلك عند السهيلي في نتائج الفكر وال في األمالي  (ٗ)" مضاء 

ولو وىو الفاعل ، فمعتمده عليو د أخذ معمق (ضربت  زيًدا:) الفعل في قولك :" نصو 

غ ، وأما المفعوؿ فلم يبالوا بو ، ِإذ ليس اعتماد الفعل عليو كاعتماده على يْ و صِ ومن أجل

فظاىر كبلـ السهيلي أنو ال يقوؿ  (٘)"الفاعل ، أال ترى أنو يحذؼ والفاعل ال يحذؼ 

                                                                             .                                   .                                        بحذؼ الفاعل واهلل أعلم 

قاـ وقعد  ":ذلك في باب التنازع فقاؿرجح جواز حذؼ الفاعل ذكر أما ابن مضاء فقد 

                                                           

 ٕٙٓ/ٔ، وانظر شرح ادلفصل ، البن يعيش  ٕٚ٘/ٔانظر ادلرجع السابق   (ٔ)

 ٓٓٙ/ٕشرح الكافية الشافية ، البن مالك   (ٕ)

 ٜٚٙ/ٕاألعاريب ، البن ىشام  مغين اللبيب عن كتب  (ٖ)

 ٚٚ٘/ٔمهع اذلوامع ، للسيوطي   (ٗ)

 ٚ٘/ٔنتائج الفكر ، للسهيلي   (٘)
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الفراء ال يجيزه  ،زيد فإف علقت زيًدا بالفعل الثاني فبين النحويين في ذلك اختبلؼ 

                                      (ٔ)" وأما أي الرأيين أحق ، فرأي الكسائي ... لفاعلوالكسائي يجيزه على حذؼ ا

 فيو يعِ ادُّ  موضع بأف كل وذكر ابن مالك أف رأي الكسائي ومن ذىب مذىبو مردود 

المواضع التي  بعضَ ر كَ ، وذَ  الحذؼ إلى ضرورة فبل ممكن، فيو فاإلضمار الحذؼ

 : قولو تعالى جها على اإلضمار ومنهاوخرَّ  فيها الحذؼُ وىم تَ يػُ 

 [ٖ٘:يوسف](   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳) 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) : تعػػػػػػػػالىوقولػػػػػػػػو 

 [٘ٗ:إبراىيم](   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 (ٕ):وقوؿ الشاعر
 ال إخالك راضيا يّ رِ طَ إلى قَ    نيردَّ رضيك حتى تَ فإف كاف ال يُ 

فإف  : وتقدير الثالث،  وتبين لكم العلم: لثانيوتقدير ا،  ثم بدا لهم البداء: فتقدير األوؿ

 ،                             (ٖ) فهذا كلو من إضمار ما دؿ عليو مقاؿ أو حاؿ. مني كاف ال يرضيك ما تشاىد

                                                           

 ( كلمة علقت عند ابن مضاء تعين أعملت ، كما وضحها ابن مضاء )  ٜ٘-ٜٗالرد على النحاة ، البن مضاء   (ٔ)

،  ٚٚ/ ٕ، الكامل للمربد ٕٚٓ/ ٔية سوار بن ادلضرب السعدي من أبيات وردت يف احلماسة الشجر البيت ل  (ٕ)
 ٔ٘/ ٚ وخزانة األدب

 ٓٓٙ/ٕشرح الكافية الشافية ، البن مالك   (ٖ)
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وإنما  إذا وقع تقدير لهذا المحذوؼوالذي يبدو لي أنو ال فرؽ بين الحذؼ واإلضمار    

  وىذا األمر يؤكده كبلـ النحاة ؛ فسيبويو مثبلً  لتقدير ،يكوف الفرؽ بينهما إذا لم يقع ا

 من االبتداء ُيضَمر فيو: )فقد عقد في الكتاب بابًا عنوانو ال يفرؽ بين الحذؼ واإلضمار 

لوال عبد اهلل : وذلك كقولك "  :وذكر تحتو حذؼ خبر لوال فقاؿ(  ما يُبنى على االبتداء

ولكن ىذا ُحذؼ حين  ...  بذلك المكاف بد اهلل كافلوال ع: فكأنو قاؿ... لكاف كذا وكذا

 (ٔ)"  كُثر استعماُلهم إياه في الكبلـ

فهو يجعل عنواف الباب تحت مسمى اإلضمار ثم يقوؿ وىذا حذؼ ، مما يدؿ على انو 

والحذؼ فيقوؿ عند حديثو عن  اإلضمارأما ابن جني فبل يرى فرقًا بين ال يفرؽ بينهما ، 

. هلل ال فعلت وتاهلل لقد فعلت وا: الجملة فنحو قولهم في القسم  فأما: " حذؼ الجملة 

 - من الجار والجواب –اقسم باهلل ، فحذؼ الفعل والفاعل ، وبقيت الحاؿ : صلو أو 

الفعل  أفوعبرة ىذا " : آخر  موضع يقوؿ فيثم ، (ٕ) "دليبل على الجملة المحذوفة

فهو يعبر عن عدـ ذكر  (ٖ) " امضمرً المضمر إذا كاف بعده اسم منصوب بو ففيو فاعلو 

 . مما يدؿ على عدـ تفريقو بينهما  الفعل تارة بالحذؼ وتارة باإلضمار

                                                           

 ٜٕٔ/ٕانظر الكتاب ، لسيبويو   (ٔ)

  ٕٖٙ/ٕ، البن جين اخلصائص ( ٕ)

 ٕٖٛ/ٕادلرجع السابق   (ٖ)
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، عل بياء الغيبة ، والناس بالنصب الف( الناَس ضحى  رَ شُ حْ وأف يَ )  وإذا نظرنا إلى قراءة 

 :ن  مذىبيقراءة ىذه الألىل اللغة في تخريج وجدنا أف 

الفاعل ىنا مضمر ، أي يحشر : " قاؿ حيث وىو قوؿ ابن جني  إضمار الفاعل: األوؿ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )اهلل الناس ، فهذا كقولو سبحانو 

" ره بقولو وبهذا القوؿ قاؿ العكبري وقدَّ   (ٔ) [ٕٕ:األنعام](   ۀ ہ ہ ہ
 (ٕ)" يحشر الناس حاشُر فرعوف أو الحاشُر 

كوف الفاعل ضمير اليـو وذلك مجاز لما  وذكر السمين الحلبي أف بعضهم جوَّز أف ي    

 (ٖ).  كاف الحشر واقعاً فيو نسب إليو نحو ، نهاره صائم وليلو قائم 

 (ٗ) بو ، وىو قوؿ أبي الفضل الرازي ، نقلو عنو أبو حياف الفاعل محذوؼ للعلم: الثاني 

ء مضا يتفق مع رأي الكسائي ومن ذىب مذىبو كالسهيلي وابن إف صح فإنو وىذا القوؿ

الذين يجيزوف حذؼ الفاعل ؛ غير أف الذي يظهر لي أف أبا الفضل الرازي لم يقصد 

النَّاَس " الحاشر"َوَأف َيْحُشَر ) : " الحذؼ الذي ذىب إليو الكسائي ، بدليل تقديره بقولو 

:      ي الفضل الرازي في تخريج قراءة رأي أب ،ولكن أبا حياف حينما تناوؿ (ُضحًى 

                                                           

 ٗ٘/ٕانظر احملتسب ، البن جين   (ٔ)

  ٗٚ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي  (ٕ)

 ٓٙ/ٛانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٖ)

 ٖٕٚ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)
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خرَّج ىذه القراءة على حذؼ الفاعل للعلم بو ونصب  وذكر أن( لناَس ضحىوأف َيحُشَر ا)

  (ٔ)وبيَّن أبو حياف أف ىذا التخريج ال يجوز عند البصريين ، ، الناس على المفعولية 

 : الترجيح 

تبقى مسألة حذؼ الفاعل من المسائل التي اختلف فيها النحاة ، ولكل فريق منهم ما    

من  السيوطيلما ذكره  ميل إليو ىو القوؿ بعدـ جواز حذؼ الفاعل ؛، والذي أ يؤيد قولو

 (ٕ) . أف الفاعل يستتر أحياناً فلو قلنا بحذفو اللتبس الحذؼ باالستتار

الذي ذىب إليو الكسائي ومن ذىب أف أبا الفضل يقوؿ بحذؼ الفاعل  أرىوال    

لذا فإف الذي يترجح لي ،  مع من قالوا باإلضمارمذىبو ، بدليل التقدير الذي يتفق فيو 

َيْحُشُر " ىو القوؿ بإضمار الفاعل ويكوف القوؿ بأف الفاعل في ىذه اآلية مضمر وتقديره

كما قدره أبو الفضل يحشر الحاشر ىو الراجح   أو "َيْحُشُر حاشر فرعوف " أو " اهلُل 

 . واألولى 

 

 

 

 
                                                           

 ٖٕٚ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٙٚ٘/ٔانظر مهع اذلوامع ، للسيوطي   (ٕ)
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 "قاؿ ربُّ احكم بالحق " توجيو الرفع في قراءة 

(   ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ): قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 

 [ٕٔٔ:األنبياء]

 :رأي صاحب اللوامح 

.  الباء بكسر أمروا( ربّْ  ُقل: )  الجمهور وقرأ: " أبو حياف في البحر المحيط : قاؿ 

 منادى أنو على:  اللوامح صاحب قاؿ. (ٔ) بالضم (َربُّ  قاؿ)  جعفر وأبو حفص وقرأ

وليس  . "انتهى الشعر بابو بعيدٌ  ألي وصفاً  كوفي أف جاز فيما النداء حرؼ وحذؼ مفرد

، وىي أف تبنيو  بل من اللغات الجائزة في يا غبلمي، ىذا من نداء النكرة المقبل عليها 

    و ، فمعنى تَ يْ بنػَ  ىاقطعتو عن اإلضافة وأنت تريد ، لمَّاعلى الضم وأنت تنوي اإلضافة 

 (ٕ).ياربّْ   ( ربّْ ) 

 :الدراسة 

 :بالرفع على ثبلثة أقواؿ ( ربُّ ) ة في توجيو قراءة اختلف النحا

: " وعن أبي جعفر أنو قرأ : " إنها لحن ، قاؿ النحاس في إعراب القرآف : القوؿ األوؿ 

 ْل ، حتى تقوؿ يا بِ قْ حويين لحن ، ال يجوز عندىم رجُل أوىذا عند الن" ربُّ احكم بالحق 
                                                           

يزيد بن  )منسوبة أليب جعفر ادلدٍل  ٜٖٔ/ٙ، والبحر احمليط  ٜٙ/ٕ، واحملتسب  ٘٘/ٛٔيف تفسًن الطربي   (ٔ)
، وفتح القدير  ٖٔ٘/ٔٔورواية عن ابن كثًن ويف تفسًن القرطيب :  ٖٜ، وزاد يف سلتصر ابن خالويو (  القعقاع 

 .أبو جعفر بن القعقاع وابن زليصن :  ٖٔٗ/ٖ

 ٜٖٔ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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 (ٔ)"رجل أو ما أشبهو 

وضعَّفو النحاة جًدا ونسبوه إلى "  : ه بعد أف حكى قراءة أبي جعفرقاؿ البغوي في تفسير 

 (ٕ)" الغلط فيو 

   ومن ذلك قراءة : " إنها منادى مفرد ، وىذا ىو قوؿ ابن جني ، يقوؿ : القوؿ الثاني 

 (ٖ)" ساقطة على أنو نداٌء مفرد  بضم الباء ، والياء( قل ربُّ ) 

وإلى ىذا ذىب ابن عطية في  (ٗ).ي، كما رأينا في ىذا القوؿ أبو الفضل الراز  وتبعو

  (٘) " بالرفع على المنادى المفرد( ربُّ ) قرأ أبو جعفر بن القعقاع : " اؿ تفسيره حيث ق

"  :جو ضعيف ، فقاؿ قاؿ العكبري عند ىذه اآلية وعقب عليو بأنو و أيًضا وبهذا التوجيو 

ألف النكرة ال تحذؼ معها   وىو ضعيف  يا رجل: ، كما تقوؿ  يقرأ بضم الباء ، أي يا ربُّ 

 (ٙ). " ، وقد أجازه الكوفيوف ( يا ) 

ني على إنها منادى مضاؼ إلى ياء المتكلم ، وقد حذؼ المضاؼ إليو وبُ : القوؿ الثالث 

وىذا التخريج ألبي حياف وقد ذكره في أكثر من موطن وذكر أف ىذه (ٚ)الضم كقبل وبعد 

                                                           

 ٜ٘/ٖإعراب القرآن ، للنحاس   (ٔ)

 ٗٓٔ/ٔمعامل التنزيل ، للبغوي   (ٕ)

 ٜٙ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٖ)

 ٜٖٔ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)

 ٕٙٔ/ٗاحملرر الوجيز ، البن عطية   (٘)

 ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٙ)

 ٗٔٗ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٚ)
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وذكر ىذه اللغة صاحب  (ٔ)إلى ياء المتكلم حاؿ ندائو  لغة حكاىا سيبويو في المضاؼ 

﮶ ): الدر المصوف عند قولو تعالى  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮽  ﮾ ﮿  يا ) محيصن ابن وقرأ: " فقاؿ  [ٓ٘:ىود](   ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 : تعالى كقولو الضم على للياء المضاؼَ  يَػْبنوفَ  للعرب لغةٌ  وىي ، الميم بضم ( قوـُ 

 الباء بضمّْ  [ٕٔٔ:األنبياء](   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ې ې ې ى ى ائ ائ)

وىما يشيراف إلى أف ىذه المسألة تدخل  (ٕ)وال يجوز أف يكوف غير مضاؼ للياء ، 

اإلضافة في باب النداء حيث قاؿ في  ما ذكره سيبويو في الكتاب عن حذؼ ياء ضمن

 ألف المفرد في التنوين يثبت لم كما النداء مع تثبت ال اإلضافة ياء أف اعلم: "الكتاب 

 حتى كبلماً  يكوف ال وألنو التنوين، من بدؿ ألنها التنوين، بمنزلة االسم في اإلضافة ياء

 آخرُ  وُترؾ فُحذؼ كبلماً، يكوف ال فيو يكن لم إذا التنوين أف كما االسم، في يكوف

 كبلمهم، في النداء لكثرة ىنا حذفها وصار وغيرىا، اإلضافة بين لُيفَصل جراً  االسم

 لُبسٌ  يكن ولم النداء في إال حذفها ليثبتوا يكونوا ولم. الياء عن بالكسرة استغنوا ثحي

 أقل ىو ما حذفوا إذ لك، ذكرتُ  لما بذلك حقيقةً  الياء وكانت لحذفها كبلمهم في

                                                           

 ٕٗٗ/ٙ،  ٔٓٗ/ٗسو ، وانظر ادلرجع نف ٕٕٚ،ٔ،ٕٙٓ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٔٗ/ٙالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب    (ٕ)
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 عبادِ  يا: " ثناؤه جلّ  اهلل وقاؿ عليكم، بأسَ  ال قوـِ  يا: قولك وذلك النداء، في اعتبلالً 

      (ٔ)" تفعلوا  ال قوـُ  و يا لي، اغِفرْ  َربُّ  يا: يقوؿ العرب عض، وب"  فاتّقوفِ 

ومسألة حذؼ حرؼ النداء من اسم الجنس من المسائل التي وقع فيها الخبلؼ بين    

 ىذا،: تقوؿ أف نسُ حْ يَ  وال: " النحاة فقد منعها البصريوف كما صرَّح بذلك سيبويو فقاؿ 

 ينبَّو الذي الحرؼ ألف المبهم؛ في ذلك يجوز وال رجلُ  ويا ىذا، يا: تريد وأنت رجُل، وال

         وال الرجل أيها يا تقل فلم حذفتو، حين ( أيُّ )  من بدالً  صار كأنو المبهم لـز بو

 (ٕ)"  أيهذا يا

عند من قرأ "قاؿ ربُّ احكم بالحق " وصرح ابن جني بذلك أيًضا عند تخريجو قراءة   

أصحابنا ضعيف ، أعني حذؼ حرؼ النداء مع االسم  ىذا عند: " ربُّ بالضم فقاؿ 

رجل أقبل ألنو يمكنك أف تجعل : الذي يجوز أف يكوف وصًفًا ألي ، أال تراؾ ال تقوؿ 

مما يجوز أف يكوف وصًفا ألي " وربُّ ... "يا أيها الرجل ؟  : الرجل وصًفا ألي ، فتقوؿ 

يكونوا ليجمعوا عليو حذؼ موصوفو  فلم: ، أال تراؾ تجيز يا أيها الربُّ ؟ قاؿ أصحابنا 

 (ٖ)" وحذؼ حرؼ النداء جميًعا ( أي ) وىو 

 
                                                           

 ٜٕٓ/ٕالكتاب ، لسيبويو   (ٔ)

 ٖٕٓ/ٔادلرجع السابق   (ٕ)

 ٜٙ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٖ)
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 : المفصل شرح وأجاز الكوفيوف ذلك قاؿ ابن يعيش في 

ٺ ٿ ): على إرادة النداء ، وتعلقوا  بقولو تعالى " ىذا أقِبْل : " وقد أجاز قـو من الكوفيين "

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڃ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

  [٘ٛ:البقرة](   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 :  (ٔ) قالوا والمراد يا ىؤالء ، وقد عمل بو المتنبي في قولو 

 (ٕ)" نسيسا  فيتِ وما شَ  تِ يْ ا          ثم انثنػَ سَ يْ رسِ  لنا فهجتِ  تِ رزْ ىذي بَ 

ـُ  َلْوَعةٌ  ىَذا ِبِمْثِلكَ ) : احتجوا بقولو : "  (ٖ)وقاؿ ابن ىشاـ ( َمْخُنوؽُ  افْػَتدِ ) و(  َكَرا أْطِرؽْ ) وقولهم(  (ٗ) َوَغَرا
 (٘) (لَْيُل  أْصِبحْ )  و

 :ضرورة وشاذة بابها الشعر  وخرجوىا على أنهاالبصريوف ىذه الشواىد  وقد ردَّ 
                                                           

الرس بداية الشيء ، : ، والرسيس   ٛ٘البيت مطلع قصيدة للمتنيب ميدح هبا زلمد بن زريق الطرسوسي الديوان ص   (ٔ)
 عهده لَتقاُدم َنِسَيو الشيءَ  ورسّ  الَفِطنُ  العاقل الَرِسيسُ  عمرو أَبو وقاليء الثابت الذي لزم مكانو ،والرسيس الش

 نسس: مادة  ٖٕٓ/ٙبقية الروح ، انظر لسان العرب : رسس والنسيس : ، مادة  ٜٚ/ٙانظر لسان العرب 

 ٖٖٙ/ٔشرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٕ)

 ٙٔ-ٗٔ/ٗأوضح ادلسالك ، البن ىشام   (ٖ)

( فتنة )، ويف الديوان  ٕٕ٘، ديوان ذي الرمة ص  صاحيب قال ذلا عيين مهلت إذا: عجز بيت لذي الرمة ، وصدره   (ٗ)
 ( .لوعة ) بدل 

اي تطأطأ واخفض عنقك للصيد فإن أكرب منك وأطول أعناقا  كرا ترخيم كروان: إنَّ النـََّعاَم يِف اْلُقرى ار ك قر طا  (٘)
يف  ادلستقصى،  ويضرب دلن يتكرب وقد تواضع من ىو أشرف من ...وىي النعام قد اصطيدت ومحلت من الدو إىل القرى

 ٕٕٕ/ٔأمثال العرب ، للزسلشري 
 ٕ٘ٙ/ٔ، للزسلشري  ادلستقصى،  احلث على ختليص الرجل نفسو من األذى والشدة يفيضرب  :نوق سل دتاف

يأىب القيام فاستعطفت ا فربمت بو فما زالت تقول أصبحت يا فىت فقالتو امرأة يأتيها امرؤ القيس وكان مفركً : ليل  أصبح
 ٕٓٓ/ٔيف أمثال العرب ، للزسلشري  ادلستقصى، استحكام الغرض من الشيء  يفضجرىا يضرب  الليل لفرط
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: العّجاج وقاؿ الشعر، في النكرة من يا حذؼُ  يجوز وقد: " قاؿ سيبويو في الكتاب 

 (ٔ) َعذيري تستنِكري ال جاريَ 

 بكثير ىذا وليس. َكرا وأطِرؽْ  ، ليلُ  وأصِبحْ  مخنوُؽ، افَتدِ : َمَثل في وقاؿ. جاريةُ  يا يريد

 (ٕ)"بقوّي  وال

األمثاؿ عندنا وإف  : " وقاؿ ابن جني بعد أف ذكر األمثاؿ التي احتج بها الكوفيوف     

 (ٖ)" نظـو في ذلك كانت منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة مجرى الم

  وىو ما ذىب إليو أبو الفضل الرازي في اللوامح حيث علَّق على قراءة أبي جعفر   

 (ٗ)" عر و الشّْ ابُ بعيد بَ  حرؼ النداء فيما جاز أف يكوف وصفاً أليّ  وحذؼُ : " فقاؿ 

في جواز حذؼ حرؼ النداء  الكوفّيين رأي الّشافية الكافية شرح في مالكٍ  ابن ورجح

 (٘)".أصحّ  ىذا في وقولهم" فقاؿ بعد أف ذكر رأيهم وبعض شواىدىم  الجنس، ماس من

وأرى أف الصواب في ىذه المسألة ىو ما ذىب إليو الكوفيوف لكثرة األمثلة      

الفصيحة الواردة بحذؼ حرؼ النداء من اسم الجنس ، والتي لم ينكرىا البصريوف أو 

                                                           

 ٕٖٖ/ٔ، ديوان العجاج  سًني وإشفاقي على بعًني: صدر بيت للعجاج وعجزه   (ٔ)

 ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕالكتاب ، لسيبويو   (ٕ)

 ٜٙ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٖ)

 ٜٖٔ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)

 ٜٕٔٔ/ٖشرح الكافية الشافية ، البن مالك   (٘)
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لضعف وىذه الشواىد لم تقتصر على الشعر وىا وإنما حكموا عليها بالضرورة وايردُّ 

بي صلى اهلل نكقوؿ ال  ،واألمثاؿ بل وردت في الحديث النبوي كما ذكر ذلك ابن مالك 

 :وكقولو عليو الصبلة والسبلـ  (ٔ) " رُ جَ ثوبي حَ :" عليو وسلم مترجماً عن موسى 

 نثًرا واىدالش من غيرىما عن غنى ىذين وفي:" ثم قاؿ  (ٕ) "تنفرجي  اشتدي أزمةُ " 

 (ٖ)"ونظًما

 :الترجيح 

ليس من شك أف أبا الفضل وأبا حياف على مذىب البصريين القائلين بمنع حذؼ أداة 

النداء من اسم الجنس ، وإنما الخبلؼ بينهما في المنادى في ىذه اآلية ىل ىو اسم 

جو تعقب من قرأ بالرفع بأف ىذا الو  جنس أـ مضاؼ فأبو الفضل يرى أنو اسم جنس ولذا

منو  ؼَ ذِ و الشعر ،أما أبو حياف فيرى أنها من باب المنادى المضاؼ الذي حُ بابُ  شاذّّ 

 .على الضم وىي لغة في المضاؼ إلى الياء  يَ نِ المضاؼ إليو وبُ 

 أضعف وىي ؛"  السادسة اللغة: " ىذه اللغة بانها ضعيفة فقاؿ عباس حسن  ووصف

 يجب ولهذا إعرابها؛ في اضطراب ومن ا،نوعه تبين في لبس من تخلو تكاد وال نظائرىا،

                                                           

 .اخللق بدء كتاب يف البخاري أخرجوعليو السالم و  موسى فضائل باب الفضائل كتاب يف مسلم أخرجو(ٔ)

 .ٖٛص الصغًن امعاجل يف أخرجو كمارضي اهلل عنو   طالب أيب بن علي عن الفردوس مسند يف الديلمي أخرجو(ٕ)

  ٜٕٔٔ-ٜٕٓٔ/ٖشرح الكافية الشافية ، البن مالك  (ٖ)
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 .الجائزة اللغات بين يذكرىا فلم القدامى، النحاة من أىملها من لرأي تبعا إىمالها، اليـو

  (ٔ)" الضم  على المنادى وبناء -النية في مبلحظتها مع-" الياء" حذؼ في وتتلخص

 :أف لهذه القراءة توجيهين محتملين : وخبلصة القوؿ 

 .منادى المفرد ال: أحدىما 

 . المنادى المبني على الضم ، إذا أضيف إلى ياء المتكلم المحذوفة : اآلخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ٔٙ/ٗالنحو الوايف ، لعباس حسن   (ٔ)



 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل التقدير -د

 "الحمد هلل فطر السماوات واألرض " :إعراب الجملة الفعلية في قراءة : المسألة األولى 

 "مئاب  طوبى لهم وحسنَ : " تعالى في قولو  نصب ُحْسنَ تخريج قراءة : المسألة الثانية 

 

 

 

 

 "الحمد هلل فطر السماوات واألرض : " إعراب الجملة الفعلية في قراءة 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): قػػاؿ تعػػالى 

 [ٔ:فاطر](   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
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 :رأي صاحب اللوامح 

 ماضياً  فعبلً  جعلو ، (ٔ) َفَطرَ :  والزىري الضحاؾ وقرأ: قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

 .بعده ما ونصبَ 

 قد بتقدير وأما ، وجل عز هلل نعتاً  فيكوف الذي إضمار على فأما:  الرازي الفضل أبو قاؿ

 عند يجوز ال االسمي الموصوؿِ  وحذؼُ . الحاؿ ، انتهى  بمعنى فيكوف قبلو فيما

 مبتدأ خبرَ  يكوف أف يعند واألحسنُ  ، محكية حاالً  فيكوف الحاؿُ  وأما ، البصريين

 (ٕ) فطر ىو أي ، محذوؼ

 :الدراسة 

 :على ثبلثة أقواؿ ( فطر ) اختلف النحاة في توجيو الجملة في قراءة الضحاؾ والزىري 

إنها صلة لموصوؿ محذوؼ ، أي الذي فطر، قاؿ بذلك أبو الفضل : القوؿ األوؿ 

وجيهات التي أوردىا حوؿ ىذه وذكر أبو البقاء العكبري ىذا التوجيو ضمن الت (ٖ)الرازي 

ومراده بالخطأ أف حذؼ الموصوؿ االسمي ال يجوز  (ٗ)القراءة ، ثم قاؿ وىو خطأ عندنا 

                                                           

، وزاد يف  ٜٖٔ/ٗٔ، والقرطيب  ٜٛٔ/ٕيف احملتسب  ، وكذلك ٖٕٔمنسوبة إىل الضحاك يف سلتصر ابن خالويو  (ٔ)
  .الزىري  ٖٖٚ/ٗويف فتح القدير  ٕٗٛ/ٚالبحر احمليط 

 ٕٗٛ/ٚلبحر احمليط ، أليب حيان ا  (ٕ)

 ٕٗٛ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ٖٔٗ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٗ)
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وذكر السمين الحلبي أف  (ٔ). على مذىب البصريين كما وضح ذلك أبو حياف 

الزمخشري ذكر في كشافو قراءة تؤيد ما ذىب إليو أبو الفضل الرازي فقاؿ في الكشاؼ 

 (ٖ)" الذي فطر السماوات واألرض وجعل المبلئكة :  (ٕ) ئوقر : "

أف  ذكر السيوطيو  المسائل الخبلفية بين النحاة  ومسألة حذؼ الموصوؿ االسمي من

 : في ىذه المسألة ثبلثة مذاىب

 الكوفيوف وعليو، (  أفْ )  غير الحرفي دوف، (أؿ)غير االسمي في الجواز :األوؿ 

 :           قاؿ بالسماع واحتجوا (ٗ) الكم وابن واألخفش والبغداديوف

 (٘)  َسواءُ  ويَػْنُصره ويمدُحوُ     منكمْ  اهلل رسوؿَ  يَػْهُجو فمن
  (ٙ) ُمتَػَقاربِ  وال َوْفق بمعتدؿ   ِمنُكمُ  نِيلَ  وما نِْلُتم ما فواهلل      : وقاؿ

                                                           

( أل ) وحذف ادلوصل االمسي غًن:"   ٙٙٗ/ٔ، قال أبو حيان يف البحر  ٕٗٛ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)
جائٌز سائغ يف كالم العرب ، وإن كان البصريون ال يقيسونو ، فقد قاسو عند من يذىب إىل امسيتها ، لفهم ادلعىن 

 ... "غًنىم 
 –أن نزعتو بصرية " إذن أبو حيان جييز بشرط فهم ادلعىن بناء على القول ؛ ومع ىذا فإنو ذكر يف مواضع أخرى ما يؤيد 

 ٜٜٔ/ٕالنحو وكتب التفسًن ، إبراىيم رفيدة ... " فيما يتصل حبذف ادلوصول 

 ٖٕٚ/ٜ، وذكرىا أبو حيان نقاًل عن الزسلشري ، البحر  ٜٖٚ/٘ذكرىا الزسلشري يف الكشاف دون نسبة   (ٕ)
 ٖٖٛ/٘وذكرىا أبو السعود يف تفسًنه دون نسبة 

 ٜٕٓ/ٜ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٚٚ٘/ٖالكشاف للزسلشري   (ٖ)

 ٘ٗٓٔ/ٖانظر ارتشاف الضرب أليب حيان   (ٗ)

  ٔ/ٔيت حلسان بن ثابت رضي اهلل عنو من قصيدة لو ىي أول قصائد الديوان ، انظر ديوان حسان بن ثابت الب(  ٘)
 عفت ذات األصابع فاجلواء     إىل عذراء منزذلا خالء :                   ومطلعها 

ده يف ديوان ابن رواحة ، انظر خزانة البيت نسبو  البغدادي صاحب خزانة األدب لعبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنو ، ومل أج(  ٙ)
 ٖٓٔ/ٓٔاألدب ، للبغدادي 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  تعالى ، وقاؿ نلتم الذي وما يمدحو ومن أي

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ليس إلينا المنزؿ ألف إليكم أنزؿ والذي أي [ٙٗ:العنكبوت](   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 . إليهم المنزؿ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ):  وقاؿ

 [ٕٗ:الروم](   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

) وكاف أبو علي يحملها مرة على حذؼ : " قاؿ الباقولي في ىذا الموضع ؛  يرَيكم أف أي  
، وأراد أف يأخذ (ٔ)... "أحضر الوغى : " ... ومن آياتو أف يريكم ، كقولو : على تقدير  (أف 

،  فنقل كبلمو ، ثم تذكر ىذا الموضع فبيَّضو (ٕ)"أعبد " على أبي إسحاؽ حذؼ أف في قولو 
 ."فهو اآلف كذلك 

، (ٗ)اني الزجاجعلى ماىي عليو في مع(ٖ)فإف أبا علي نقل المسألة في اإلغفاؿ  ، وصدؽ الباقولي
، ولم يعلق عليها بشيء وقد أشار المحقق في الحاشية إلى ذلك ، ولو أنو اطلع على (ٗ)الزجاج

 .ىذا الموضع من كبلـ الباقولي ألدرؾ سبب إىماؿ أبي علي التعليق عليها 

 إذا المضاؼ على ، وبالقياس تسمع أف أي (تراه  أف من خيرٌ  يّ يدِ عَ ػمُ بال تسمعَ : )  وقالوا
 .علم 

 . الضرورة على األبيات وحملوا(ٔ) اآليات وأولوا البصريوف وعليو مطلقا المنع:  والثاني

                                                           

 أال أيذا الزاجري أحضر الوغى     وأن أشهد اللذات ىل أنت سللدي: البيت لطرفة ودتامو  (  ٔ)

 ٗٙ: الزمر " قل أفغًن اهلل تأمروٍل أعبد أيها اجلاىلون " (  ٕ)

  ٖٖ٘/ٕانظر اإلغفال ، أليب علي الفارسي (  ٖ)

 ،وما ذكره الباقويل عن أيب علي بنصو من شيخي الدكتور علي بن زلمد النورئٖٙ/ٗمعاٍل القرآن ، للزجاج   (ٗ)
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 كالبيت عليو يعطف لم إف والمنع األوؿ والبيت كاآلية مثلو على عطف إف الجواز:والثالث

 (ٕ)"الثاني

 حذفو الكوفيوف أجاز ااسمً  الموصوؿ كاف وإذا: " ورجح ابن مالك رأي الكوفيين بقولو     

 ثابتٌ  ذلك ألف األخفش إال البصريين قوؿ خبلؼ كاف وإف أقوؿ، ذلك في وبقولهم لم،ع إذا

 داللة أف مع بإجماع جائز بصلتها مكتفىً  حذفها فإف ( أفْ )  على والسماع ؛ فالقياس بالقياس

 على مشتملةٌ  االسم صلة ألف عليو؛ األسماء من الموصوؿ صلة داللة من أضعف عليها صلتها

  :عنو اهلل رضي حساف قوؿ فمنو السماع و ، وأماعلي يعود عائد

 (ٖ) بمعتدؿ َوْفق وال ُمتَػَقاربِ       منكم يلنِ  وما نلتم ما فواهلل 

 .منكم نيل وما نلتم الذي ما: أراد

 يستوياف وىواه أطاعَ    وحزـٌ  أبُو احتياطٌ ما الذي د:  ومنو قوؿ بعض الطائيين 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): ولػػو تعػػالى أراد والػػذي ىػػواه أطػػاع ، وأقػػوى الحجػػج ق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

  [ٙٗ:العنكبوت](   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
                                                                                                                                                                          

دىم والتقـدير عنــ [ٗٙٔ:الصــافات](   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک):مـن أمثلـة ذلــك ، احتجـاج الكــوفيٌن علـى احلــذف بقولـو تعــاىل   (ٔ)

 ٕٔٗ/ٔانظر األصول يف النحـو ، البـن السـراج . وما منا أحد إال لو مقام معلوم : ىد وأولوه بقوذلم وما منا إال من لو مقام معلوم ، ورد البصريون ىذا الشا
 ٙٗٓٔ/ٖوانظر ارتشاف الضرب 

 
 ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٔانظر مهع اذلوامع ، للسيوطي (ٕ)

بد اهلل بن نسبو ابن مالك ، حلسان بن ثابت ومل أقف عليو يف ديوان حسان ، وتقدم معنا أن البغدادي نسبو إىل ع  (ٖ)
 .من ىذا البحث  ٜٙرواحة ، انظر ص 
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): ليكػػػػػػػػػػػػػػوف مثػػػػػػػػػػػػػػل  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

  (ٔ) [ٖٙٔ:النساء](   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 الحاؿُ  ا حاؿ على إضمار قد ، والعامل فيإنه: القوؿ الثاني في تخريج القراءة 

 (ٖ). ونقلو العكبري أيضاً  (ٕ)االستقرار في الجر ، وىو قوؿ قاؿ بو أبو الفضل الرازي 

 قػاؿ": ألف الفعل الماضي ال يكوف حاالً إال بقػد ، قػاؿ األزىػري  ( قد) وإنما أضمروا    
 اهلل قػوؿ مثل وذلك مضمرًا، أو مظهراً (  بقد )إال حاالً  يكوف ال الماضي الفعل: النحويوف

 [ٜٓ:النساء](   ہ ہ ہ ھ ې):  وعزَّ  جل

 (ٗ) ." قد بإضمار إال حاالً  حصرتْ  تكوف وال

يجوز أف تكوف " : إنها خبر مبتدأ مضمر أي ىو فطر ، فقاؿ العكبري : القوؿ الثالث 

: " وقاؿ أبو حياف بعد أف ذكر قوؿ أبي الفضل الرازي واعترض عليو  (٘) " مستأنفة

 (ٙ) فطر ىو أي ، محذوؼ مبتدأ خبر يكوف أف عندي واألحسن

 
                                                           

 ٖٕ٘/ٔشرح التسهيل ، البن مالك   (ٔ)

 ٕٗٛ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٖٔٗ/ٕانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٖ)

 ٖٔٔ: ، وانظر كتاب معاٍل القراءات ، لؤلزىري  ٜٕٔ/ٛهتذيب اللغة ، لؤلزىري   (ٗ)

 ٖٔٗ/ٕالقراءات الشواذ ، للعكربي إعراب   (٘)

 ٕٗٛ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٙ)
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 :الترجيح 

يبدو مما سبق أف القوؿ برأي الكوفيين وابن مالك في جواز حذؼ الموصوؿ االسمي 

فصيحة ؛ وعلى ىذا فقوؿ أبي الفضل الرازي إف  ىو الراجح لما استشهدوا بو من أمثلةٍ 

راءة يقويو المعنى ، وتقويو الق الجملة الفعلية ىي صلة للموصوؿ المحذوؼ رأي قويٌ 

 .كما مر معنا التي أوردىا الزمخشري  
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 "مئاب  طوبى لهم وحسنَ : " في قولو تعالى  نصب ُحْسنَ تخريج قراءة 

 [ٜٕ:الرعد](   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) : قاؿ تعالى 

 :رأي صاحب اللوامح  

النصب ، وخرج ب (َوُحْسَن َمَئاٍب  )قرأ عيسى الثقفي  ":في تفسيره روح المعاني  اآللوسيقاؿ 
ذلك ثعلب على أنو معطوؼ على طوبى وأنها في موضع نصب ، وىي عنده مصدر معموؿ 

،  (طوبى َلُهْم  )     ( جعل) ا لو ، ومنهم من قدر لمقدر أي طاب والبلـ للبياف كما في سقيً 
 ىإف التقدير يا طوبى لهم ويا حسن مآب فحسن معطوؼ على المناد: وقاؿ صاحب اللوامح 

 (ٔ). " ال يخفى ما فيو من التكلف و ....

 :الدراسة 

والنصب في ىذا ( حسن ) بنصب ( طوبى لهم وحسَن مئاب )قراءة  توجيواختلف النحاة في 

 (ٕ). الموضع وجو جوَّزه الفراء والزجاج والنحاس ومكي والقرطبي 

راىيم بن عيسى بن عمر الثقفي البصري ، وعيسى الهمذاني الكوفي وإب: وىي قراءة قرأ بها  

 (ٖ).  أبي عبلة ، وابن محيصن

 (ٗ). وذكرىا الزمخشري وابن عطية والعكبري والشوكاني من غير إسناد 

                                                           

 ٖٗٔ/ٚروح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٔ)

، ومشكل  ٖٚ٘/ٕ،وإعراب القرآن ، للنحاس ٛٗٔ/ٖ، ومعاٍل القرآن للزجاج  ٖٙ/ٕانظر معاٍل القرآن للفراء   (ٕ)
 . ٖٙٔ -ٖ٘ٔ/ٜ، وتفسًن القرطيب  ٖٖٗ/ٔاإلعراب ، دلكي 

 ٔ٘ٔ/ٖٔ، وروح ادلعاٍل  ٜٖٓ/٘: ، والبحر احمليط  ٕٛ٘:، وشواذ الكرماٍل ٙ: انظر سلتصر القراءات الشواذ  (ٖ)

 . ٔٛ/ٖ، وفتح القدير  ٛ٘ٚ/ٕ، والتبيان  ٚٙٔ/ٛ، واحملرر الوجيز  ٜٖ٘/ٕانظر الكشاف   (ٗ)
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 : ووجهت قراءة النصب على ثبلثة أقواؿ 

 ولو: " المصدر وىو قوؿ الفراء في معاني القرآف ، قاؿ النصب على :  القوؿ األوؿ 

 وإف وطوبى. هلل والحمدَ  هلل الحمدُ : الَعرب تقوؿ ماك َصَواباً  كاف والُحْسن طُوَبى نصب

وقاؿ  (ٔ)" . لو  والترابَ  لو الترابُ : بّْ السَّ  في يقاؿ كما يأخذىا؛ فالنصب اسماً  كانت

 ( طوبى)ػػف بالنصب( سنَ وحُ  ) ئر وق":عطية حيث ذكر ىذه القراءة فقاؿبهذا القوؿ ابن 

 (ٕ).لك  سقياً :  قالوا كما مصدر ىذا على

مآب ، فحسن  طوبى منصوبة على النداء والتقدير يا طوبى لهم ويا حسنَ : ي القوؿ الثان

 . معطوؼ على المنادى وىو مضاؼ للضمير والبلـ مقحمة 

 مآب وحسن لهم طوبى قرأ من" : قاؿ  الزجاج في معاني القرآف وبهذا القوؿ قاؿ 

 (٘)الباقولي مهووافق (ٗ)زي ،اأبو الفضل الر وتبعو  (ٖ)" فحذؼ مآب، حسن يا بالنصب،أي

  (ٙ)د ىذا القوؿ العكبري في إعراب القراءات الشواذ وأكَّ  

 

                                                           

 ٖٙ/ٕمعاٍل القرآن ، للفراء   (ٔ)

 ٖٙٔ/ٖاحملرر الوجيز ، البن عطية   (ٕ)

 ٛٗٔ/ٖمعاٍل القرآن ، للزجاج   (ٖ)

 ٖٓٛ/٘البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)

  ٜٕٕ/ٔإعراب القرآن ، للباقويل (٘)

 ٕٚٚ/ٔانظر إعراب القراءات الشواذ   (ٙ)
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أبي الفضل الرازي في تخريج ىذه القراءة واعترض عليو ووصفو  رأيَ  اآللوسيونقل  

  (ٔ) . بالتكلف

ىذا التخريج ماداـ وليس ىناؾ ما يدعو إلى وصف رأي أبي الفضل الرازي بالتكلف 

وقواعدىا ، وقد سبقو إليو غيره في ىذا القوؿ ، ووافقو عليو غيره  يسير على سنن العربية 

و فقاؿ بل شرحو ووضحو واحتج لو بما يشبه ونقل ىذا القوؿ أبو حياف ولم يعترض عليو

 حسن ويا ، لهم طوبى يا بتقدير: قاؿ النداء على اللوامح صاحب وخرجو: " في البحر 

:  بقولو ويعني...  القراءة ىذه في المضاؼ المنادى على معطوؼ فحسن،  مآب

 كما مقحمة والبلـ ، للضمير مضاؼ طوبى أفّ  ، المضاؼ المنادى على معطوؼ

   : قولو في أقحمت

 (ٕ) ألقواـ اراً رَّ ضَ  للجهلِ  ؤسَ بُ  يا  

   (ٖ) التي ربِ حَ ػػػلل ؤسَ يا بُ     :  اآلخر وقوؿ

 همأطيبَ  ما:  أي مآب وحسنَ  طوباىم يا:  قيل وكأنو بؤس من التنوين سقط ولذلك  

 (ٔ) .ليلة  هاأطيبَ  ما:  أي ليلة طيبها يا:  تقوؿ كما ، مآبهم وأحسنَ 

                                                           

 ٖٗٔ/ٚروح ادلعاٍل ، لآللوسي  انظر (ٔ)

 ٗٓٔالنابغة ص ، انظر ديوان ...  قَاَلْت بـَُنو عامٍر َخالو بين أسد :عجز بيت للنابغة ، وصدره   (ٕ)

، من قصيدة لو يعّرض فيها باحلارث بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن العبدصدر بيت ل (ٖ)
 ٖٚٔ/ٔوضعت أراىط فاسرتاحوا ، انظر ديوان احلماسة : عباد العتزالو حرب البسوس وعجزه 
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 ، (ٕ)وىو رأي للنحاس حيث قدَّر جعل اهلل لهم طوبى   بمقدر نصبو يجوز:  الثالثالقوؿ 

نسب (   مآب حسنَ  همقَ زَ رَ )  ػبومنهم من قدره  (ٖ) وقاؿ بهذا القوؿ مكي بن أبي طالب

   (ٗ)"  بعيد وىو: " ق عليو بقولو وعلَّ  الخفاجي ىذا القوؿ للسفاقسيّ الشهاب 

 : الترجيح 

على طوبى المنصوبة في قراءة النصب ، معطوفة ( ُحْسَن ) يبدو مما سبق أف القوؿ بأف 

أو أنها منصوبة على المفعولية بفعل مقدَّر أقواؿ  المنصوبة على المصدريةعلى النداء أو 

وجو وال ، المعنى  ايحتمله وجميع ىذه األقواؿنا في الدراسة ، كما مر معمعتبرة  

وأيده غيره ولو  في وصفو لرأي أبي الفضل بالتكلف ألنو ُسِبق إلى ىذا القوؿ آللوسيل

 .شواىد تعضد قولو 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 ٖٓٛ/٘البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٚ٘/ٕحاس إعراب القرآن ، للن  (ٕ)

 ٖٗٗ/ٔمشكل إعراب القرآن ، دلكي بن أيب طالب   (ٖ)

 .، ومل أجده عند السفاقسي  ٖٕٚ/٘حاشية الشهاب اخلفاجي على البيضاوي   (ٗ)
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 مسائل األدوات -ىػ 

 .وقوع الـ التعليل صلة للموصوؿ : المسألة األولى 

 جيئ حاَش حرؼ جرم: المسألة الثانية 

 "أَمن زين لو سوء عملو " الغرض من االستفهاـ في قراءة : المسألة الثالثة 
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 صلة للموصول التعلٌلوقوع الم 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ):قػػػػػاؿ تعػػػػػالى

 [ٔٔ:األنفال](ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 : صاحب اللوامح  رأي

وينّزؿ بالتشديد ، وقرأ الجمهور ماء وقرأ طلحة : " قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

صاحب اللوامح في شواذ حكاه ابن جّني ، و ،(ٔ)لمد ، وقرأ الشعبي ما بغير ىمز با

وصلتو حرؼ الجر : وخّرجاه على أّف ما بمعنى الذي ، قاؿ صاحب اللوامح القراءات 

اىر ىذا وظ ، كم بو انتهىومعناه الذي ىو ليطهرَ ، كم والعائد عليو ىو الذي ىو ليطهرَ 

 (ٕ)" التخريج فاسد ألّف الـ كي ال تكوف صلة 

 :الدراسة 

" ؿ عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزّْ : " للنحاة في تخريج قراءة الشعبي لقولو تعالى 

 :بقصر األلف في ماء رأياف 

وصلتها حرؼ  ، موصولة بمعنى الذي( ما ) يرى أصحاب ىذا الرأي أفَّ : الرأي األوؿ 

ىاىنا ( ما : " ) حيث قاؿ في المحتسب، وىو رأي ابن جني ، دخل عليو الجر وما 
                                                           

 . ٕٙٗ/ٗوالبحر احمليط  ٜٚٔ/ٕ، وكذلك الكشاف  ٕٗٚ/ٔنسبت إىل الشعيب يف احملتسب   (ٔ)

 ٕٙٗ/ٗالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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ما للطهور ، كقولك كسوتو الثوب : موصولة وصلتها حرؼ الجر بما جره ، وكأنو قاؿ 

الذي لدفع البرد ، ودفعت إليو الماؿ الذي للجهاد واشتريت الغبلـ الذي للقتاؿ ، أال 

الماء الذي ألف يطهركم بو ، أي الماء الذي  ترى أف تقديره وينزّْؿ عليكم من السماء

الذي ) وبهذا القوؿ قاؿ أبو الفضل الرازي وقدره بقولو  (ٔ)" كم أو لتطهيركم بو لطهارتِ 

ونقل الزمخشري في كشافو رأي ابن جني في تخريج القراءة ولم ،  (ٕ) (بو   ىو ليطهركم

جني لهذه القراءة ،ووصفو بأنو  ونقل ابن عطية توجيو ابن ،(ٖ)عليو ولم يذكر غيره يعلق 

، واعترض العكبري في التبياف ىذا التوجيو (ٗ)ضعيف ولم يوجو القراءة توجيًها آخر

في إعراب القراءات الشاذة  وأكد العكبري موقفو من ىذا التوجيو،  (٘)ووصفو بالشذوذ 

بقصر ( مما ليطهرك)وقد قرئ: " ووصفو بأف فيو بُػْعدًا ، وعلل ذلك بوجود البلـ فقاؿ 

 (ٙ). األلف ، وىو بمعنى الذي وفيو بعد ألجل البلـ 

ولم يقبل أبو حياف برأي ابن جني وأبي الفضل الرازي بل وصفو بأنو تخريج فاسد وعلل 
  (ٚ) .ذلك بأف الـ كي ال تكوف صلة 

                                                           

 ٕٗٚ/ٔسب ، البن جين احملت  (ٔ)

 ٕٙٗ/ٗانظر البحر احمليط أليب حيان   (ٕ)

 ٜٚٔ/ٕانظر الكشاف ، للزسلشري   (ٖ)

 ٔٛ٘-ٓٛ٘/ٖانظر احملرر الوجيز ، البن عطية   (ٗ)

 ٜٔٙ/ٕانظر التبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (٘)

 ٛٛ٘/ٔإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٙ)

 ٕٙٗ/ٗأليب حيان  انظر البحر احمليط ،  (ٚ)
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 .  ل اعتراضو بوجود البلـ كما مرَّ معنا وىو بذلك يتفق مع العكبري الذي علَّ 

" اسقني ما : " خرَّج على ما ُسمع من قوؿ العرب إف ىذه القراءة تُ : الرأي الثاني 

وأرى أف ": لهذا التخريج حتى قاؿ  اآللوسيوقد تعصب  (ٔ).بالقصر وىو رأي أبي حياف 

 (ٕ) " العدوؿ عن ذلك إف جاز كالتيمم مع وجود الماء

: ؼ واحد ، فقاؿيجعل االسم على حر  السمين الحلبي ىذا التخريج وعلل ذلك بأنو دَّ ورَ 
 حرؼٍ  على يبقى حتَّى بالحذؼِ  معربٌ  اسمٌ  يُنتهك أف يُجوزُ  ال إذ ، لو نظير ال وىذا" 

 (ٖ).  "واحٍد 

 : مناقشة األقواؿ 

 : رأي النحاة في صلة الموصوؿ : أواًل  

الناظر في كتب النحاة عند حديثهم عن صلة الموصوؿ يجد أنهم ال يمنعوف وقوع الجار 

السراج ، إذا حصل بالوصل بهما فائدة ولم يستثنوا الـ كي ؛ بل صّرح ابن  والمجرور صلة

بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر : فالذي توصل بأربعة أشياء " قاؿ بجواز وقوع الظرؼ صلة 

 (ٗ) " وجوابو والظرؼ

                                                           

 ٕٙٗ/ٗانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٘ٙٔ/٘روح ادلعاٍل لآللوسي   (ٕ)

، وىو سهو من السمٌن ؛ بل ىو على حرفٌن كما سيأٌب معنا عندما ننقل  ٙٚ٘/٘الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٖ)
 ٚٔٔرأي  سيبويو يف ىذه اللغة ص 

 ٖٕٕ/ٕأصول النحو ، البن السراج   (ٗ)
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الفعل : بأربعة أشياء  وجملة األمر أف الصلة: "ابن يعيش في شرح المفصل  وقاؿ

 (ٔ) "لمبتدأ والخبر والشرط وجوابو ، والظرؼ واوالفاعل 

في  - أبو حياف بل ذكر ؛فهو يصرح بجواز أف تكوف شبو الجملة صلة للموصوؿ  

 (ٕ) .صلة مثاالً لما يصح أف يكوف تامين الالظرؼ والمجرور  - للتسهيلشرحو 

 : رأي النحاة في لغة القصر : ثانياً 

هم في أوزاف ىا بعضُ رَ رب ولكنها قليلة وحصَ واردة وثابتة عن الع قصر الممدود لغةٌ 

 (ٗ) . الشعر ضرورة وأجمع النحاة على جواز قصر الممدود في،  (ٖ)قياسية

 قد ما يجيء وقد: " بأنها قليلة فقاؿ في باب المقصور والممدود ابن سيده ووصفها   

 وَقلَّ  المد فيو شافف رصَ قْ ويػُ  يمدُّ  مما كاف فإف، فَتَأمَّْلو  الشعر في مقصوراً  ممدود أنو ُعِقل

 الناظرين رَْأيِ  من ألف،  الضرورة على تَوجّْْهو وال،  قصر من لغة على فاْحِملو القصرُ  فيو

 الضرورة على الَحمل من َأْوَجوُ  عليو القوؿ وتوجيوَ  القليلةِ  اللغةِ  احتماؿ أف اللغة أىل من

                                                           

 ٜٖٛ/ٕشرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٔ)

 ٙ/ٖالتذييل والتكميل ، البن حيان  انظر (ٕ)

 ٕٙٗ/ٗادلخصص ، البن سيده  انظر (ٖ)

 ٘ٓٙانظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، لؤلنباري   (ٗ)
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فهو يشير إلى أف لغة  (ٔ)" رُِفَضت َمْعِدؿٌ  عنها ُوِجد فُكلَّما،  التوجيو نهاية الضرورة إذ

 .عليها أولى من الحمل على الضرورةالقصر لغة قليلة ولكن الحمل 

 يجوز ما)لذا خصو كثير من النحاة بالضرورة في الشعر قاؿ ابن السراج تحت باب 

  إال يجوز ال الفراء وقاؿ مطلقا الممدود قصر للشاعر ويجوز( : " الضرورة  عند للشاعر

 (ٕ) . "األبنية  في نظير القصر بعد لو كاف إذا

 الممدودِ  َقْصرُ  ...يحذَفُو  َأفْ  اضطر ِإَذا للشاعرِ  يستحسنُ  ِمّما: " وقاؿ في موضع آخر 

  (ٖ) " أصلو إلى الكبلـَ  رُدَّ  فَػَقدْ  رَ صَ فقَ  الشاعرُ  اضطر فإذا زيادةٌ  المدَّ  أَلفَّ 

 النحويوف أجمع وقد: "شعر فقاؿ النحويين على جوازه في ال إجماعوحكى ابن سيده    

 األصوات في الُفَعاؿ كنحو سماعياً  أو قياسياً  كاف الشعر في الممدود قصر جواز على

 قصر يجيز وال والغالب السماعي الممدود قصر الشعر في يجيز إنما فإنو الفراء إال

 (ٗ)". المطرد

أف يكوف في بابو وقد ذكر األنباري ما ذىب إليو الفراء من شرطو في قصر الممدود 

ووصف شرطو بالباطل ، وأورد أمثلة لقصر أسماء ليست في بابها مقصورة ، مقصورًا 
                                                           

 ٕٙٗ/ٗادلخصص ، البن سيده   (ٔ)

 ٜٚ/ٕاألصول البن السراج   (ٕ)

 ٚٗٗ/ٖادلخصص ، البن سيده   (ٖ)

 ٕٙٗ/ٗادلرجع السابق   (ٗ)
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 أما ما ذىب إليو الفراء من اشتراطو في قصر الممدود أف يجئ في بابو مقصور: " قاؿ

 : قاؿ الشاعر افباطل ألنو قد جاء القصر فيما لم يجئ في بابو مقصورً 

 (ٔ) هاقذالَ  الطويلِ  يدُ  ما إف تناؿُ   ةِ رَّ مِ طَ  ا وكلَّ دّ العَ  والقارحَ 

وال يجئ ، اؿ اب وقتَّ الفعل نحو ضرَّ اؿ لتكثير وفعَّ ، اؿ من العدو اء وىو فعَّ دَّ فقصر العَ 

 (ٕ)"  بابو مقصوري ف

 بػأف قصػر الممػدودج القػراءة علػى لغػة القصػر حكػم والعجيب أنا أبػا حيػاف الػذي خػرَّ     

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قػػاؿ عنػػد قولػػو تعػػالى ف، لغػػة شػػاذة فػػي غيػػر الشػػعر 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [ٜٕ:الفتح](   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 في يكوف إنما الممدود قصر ألف ، شاذة وىي ، بالقصر ، أشدا:  يعمر بن يحيى وقرأ

  :(ٖ) قولو نحو الشعر،

                                                           

  غضىب عليَك، فما تقوُل بدا ذلا     مُسَّيةُ ، ُغدَوةً ، أمجاذَلا َرَحَلتْ :   البيت لؤلعشى من قصيدة لو مطلعها   (ٔ)
 . الوثابة، وىي ادلشرفة والعالية: الطمرة. الفرس الذي اكتمل سنو: القارح،   ٜٕانظر ديوان األعشى ص    

 ٜٓٙاخلالف ، لؤلنباري اإلنصاف يف مسائل   (ٕ)

ومل أقف  ٘ٛٙٗ/ٚصدر بيت من الشعر وعجزه وإن حتىن ظهر عود وانعقر ، كما عند احلمًني يف مشس العلوم  (ٖ)
على قائل ىذا البيت ، وقد استشهد النحاة واللغويون بصدر ىذا البيت على جواز قصر ادلمدود يف الشعر ، انظر 

 ٕٚٚ/ٖ، وانظر مهع اذلوامع ،للسيوطيٕٚٗ/ٗدلخصص ، البن سيده ، وانظر اٙٔٔضرائر الشعر،البن عصفورص
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 (ٔ) ...السفر طاؿ وإف صنعا من دَّ بُ  ال 

ثػم وصػف لغػة القصػر بأنهػػا  وذكػر السػمين الحلبػي أف قصػر الممػدود ال يجػوز إال ضػرورةً 

 : تعالى لغة ضعيفة فقاؿ عند قولو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 [ٕٚ:النحل](   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 بخبلؼٍ  البزي وقرأ.. . ممدوداً  ( يشركائ ) على والعامَّة.  وخبر مبتدأٌ  ( أين شركائي )

 ، بها مأخوذٍ  غيرُ  أنَّها وزعموا ، القراءةَ  ىذه جماعةٌ  أنكر وقد.  الياء مفتوحَ  بقصره عنو

   (ٕ) " ضعيفٌ  الممدودِ  فَػَقْصرُ  وبالجملة.. . ضرورةً  إالَّ  يجوز ال الممدودِ  قصرَ  ألفَّ 

للغة القليلة والنادرة ، إال أنو فما ورد عن العرب من كلمات مقصورة فهو من ىذه ا   

 (ٖ)بالقصر " اسقني ما " ورد عن العرب قولهم 

  اسم الدنيا في ليس: " وأنكر سيبويو أف يوجد اسم على حرفين أحدىما التنوين فقاؿ  

 (ٗ)" التنوين  أحدىما حرفين على يكوف

                                                           

 ٓٓٔ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

موه : ، وانظر تاج العروس ، للزبيدي ، مادة  ٖٕ٘ٔميو ، ص : انظر القاموس احمليط ، للفًنوز آبادي ، مادة  (ٖ)
ٖٙ/٘ٓٚ 

 ٕٖٗ/ٖاب ، لسيبويو الكت  (ٗ)
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 أخبرنا فيما كسائيال عن الفراء عن سلمة رواه ما فأما: " وردىا أبو الفتح ابن جني فقاؿ 

 بقصر(  ما شربت) بعضهم قوؿ من يحيى بن أحمد عن الحسن بن محمد بكر أبو بو

 (ٔ) " . عليها غيرىا قياس يسوغ وال لها نظير ال شاذة فحكاية ماء

  (ٕ)أيًضا  في المحكم وردىا ابن سيده

 : الترجيح 

بن جني وأبي الفضل األخذ برأي ايترجح لي  راء النحاة في لغة القصربعد أف عرضنا آ

كالسمين الحلبي بأف ما موصولة بمعنى الذي والـ الجر وما دخلت   االرازي ومن وافقهم

لما في القوؿ بلغة القصر في غير الشعر من الشذوذ الذي  ،عليو ىي صلة الموصوؿ 

ولما ذكره سيبويو في كتابو من عدـ ورود اسم  ؛قاؿ بو أبو حياف نفسو كما ورد معنا 

اسقني )  :ولحكمهم بالشذوذ على ما ورد من قولهم،حرفين أحدىما التنوين  ىيكوف عل

  .وعدـ صحة القياس عليو ، كما ذكرنا عند ابن جني وابن سيده  (ما 

 

 

 

 
                                                           

 ٛٓٗ/ٕسر صناعة اإلعراب ، البن جين   (ٔ)

 ٖٛٔ/٘انظر احملكم واحمليط األعظم ، البن سيده   (ٕ)
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 "وقلن حاَش اهلِل " مجيء حاَش حرؼ جر في قراءة الحسن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى 

ڤ ڦ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [ٖٔ:يوسف](   ڦ ڦ ڦ ڄ

 :رأي صاحب اللوامح 

 وصبلً  الشين بسكوف" حاشْ " الحسن وقرأ: "قاؿ السمين الحلبي في الدر المصوف 

 حاش): قرأ أنو الحسن عن عطية ابن ونقل. (ٔ)الوقف ُمْجَرى الوصلَ  أجرى كأنو ووقفاً 

 ما ذلك على ويدؿُّ  خيرة،األ األلف بحذؼ قرأ أنو يعني حاشى ِمنْ  محذوفاً : قاؿ (ٕ)(اإِللو

 حرؼُ  أنو على يدؿُّ  وىذا:  قاؿ ثم األلف بحذؼ: قاؿ فإنو اللوامح صاحب بو صرَّح

، عن كَّوفَ  فإنو ( اإِللو)  فأما بعده، ما َيُجرُّ  جرٍ   المفعوؿ، ُمقاـ أقيم مصدرٌ  وىو اإِلدغاـِ

 قالو الذي ىذاو : الشيخ قاؿ ، للتخفيف (حاش )  من األلف وُحِذفت المعبود، ومعناه

 األلف محذوفةُ  الحسن قراءة في (حاشا ) في األلف أفَّ  من اللوامح وصاحبُ  عطية ابن

َقلْ  لم فإف الشين، بسكوف القراءةِ  ىذه في يقف أنو عنو نَػَقل إفْ  إال يتعيَُّن، ال  في عنو يُػنػْ

" اإِللو احاش: "األصلُ  إذا الساكنين؛ اللتقاء ُحِذفت األلفُ  تكوفَ  أف فاحتمل شيءٌ  ذلك

                                                           

 ٔٛٔ/ٜوتفسًن القرطيب  ٖٔٗ/ٔإىل القطعي عن نافع ، ونسبت يف احملتسب  ٖٙنسبها يف سلتصر ابن خالويو   (ٔ)
 .إىل احلسن  ٕٕ/ٖوفتح القدير  ٖٖٓ/٘والبحر احمليط 

   ٕٔ/ٚويف البحر احمليط  ٔٛٔ/ٜ، وكذلك يف تفسًن القرطيب  ٖٓٗ/ٔنسبت للحسن يف احملتسب   (ٕ)
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 كما عارض، ألنو التحريك بهذا يَػْعَتدَّ  ولم بحركتها، البلـ وَحرَّؾ الهمزة فحذؼ نَػَقل ثم

 .األلف ُتْحذؼ لم بالحركة اعتدَّ  ولو ،( اإِللو َيْخشى)  في تنحذؼ

 سكَّن بأنو لو وُيْستأنس الشين، بسكوف القراءة ىذه في يقف الحسنَ  أف الظاىر: قلت 

 ُصرّْح ما على ُيْحَملَ  أف ينبغي ُيْحَتَملُ  بشيءٍ  ِجيءَ  فلمَّا عنو، األخرى الرواية في الشين

 ِلما يصحُّ  ال" بعده ما بو ُيَجرُّ  جر حرؼ أنو على يدؿُّ  وىذا: اللوامح صاحب وقوؿ. بو

ـْ  ولم بو مستثنى لكاف جر حرؼ كاف لو أنو ِمنْ  تقدـ  (ٔ) ." بمجروره منو يستثنى ما يتقدَّ

 :الدراسة 

 :عند النحاة  " حاشا " خبلصة القوؿ في :  أوالً 

ومنهم من جعلها ، فمنهم من جعلها فعبًل ، ( حاشا ) وقع خبلؼ بين النحاة في لفظة 

فكاف لهم في ذلك ثبلثة ، وفعبًل تارة أخرى ومنهم من أجاز أف تكوف حرفًا تارة ، حرفًا 

 :مذاىب 

االستثناء وىذا ىو مذىب سيبويو  ىإنها حرؼ يجر ما بعده ، وفيو معن: المذىب األوؿ 

                                                                        (ٕ) وعليو أكثر البصريين

                                                           

 ٚٛٗ/ٙالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

، وانظر شرح الرضي على الكافية  ٓٔ٘/ٗ، وانظر شرح ادلفصل ، البن يعيش  ٜٖٗ/ٕانظر الكتاب لسيبويو   (ٕ)
 ٕٓٛ/ ٕ، وانظر مهع اذلوامع  ٕٕٔ/ٕ
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حرفًا جارًا ىو " حاشا " وكوف :" وخالفهم في ذلك كثير من النحاة فقد قاؿ ابن مالك 

، إال أفَّ ذلك ثابت بالنقل  المشهور ، ولذلك لم يتعرض سيبويو لفعليتها والنصب بها

اللهم اغفر لي ولمن سمعني ، : " الصحيح عمَّن يوثق بعربيتو ، فمن ذلك قوؿ بعضهم 

                                                                (ٔ)"حاشا الشيطاف وأبا األصبغ 

ها ال تكوف إال حرفًا ونما ذىب إليو سيبويو من ك: " السيوطي ىذا المذىب بقولو  وردَّ 

                                                                     :(ٕ)الفرزدؽ  مردود بقوؿ 

على البرية باإلسبلـ والدين                   حاشا قريًشا فإف اهلل فضلهم    

  (ٖ)"بو ما بعده  فعبلً فنصب( حاشا)فقد استعمل " حاشا قريشاً : " والشاىد فيو أنو قاؿ 

، واستدلوا على  (ٗ)إنها فعل أبًدا ، وىو قوؿ للفراء وبعض الكوفيين : المذىب الثاني 

 : فعليتها بثبلثة أدلة 

واستدلوا على ذلك بقوؿ  حاشيت أحاشي ، :ؿ إنها تتصرؼ تصرؼ األفعاؿ فتقوؿاألو 

ـِ  من أحاشي وما...  ويشبهُ  الناس في فاعبلً  أرى وال :(٘)النابغة   أحدِ  من األقوا

 .بهاالخفض  الـتعلقها : والثاني  
                                                           

 ٖٙٓ/ٕشرح التسهيل ، البن مالك   (ٔ)

 :، ويف الديوان بلفظ وقافية سلتلفة ولفظو  ٕٛٚ/ٕ، ويف مهع اذلوامع ٖٚٓ/ٕالبيت يف شرح التسهيل البن مالك   (ٕ)
 ٜٔٔمع النبوة باإلسالم واخلًن ، انظر ديوان الفرزدق  إال قريًشا ، فإن اهلل فضلها 

 ٕٙٚة ، للسيوطي البهجة ادلرضية يف شرح األلفي  (ٖ)

 ٕٓٛ/ٕ، وانظر مهع اذلوامع ، للسيوطي  ٓٔ٘/ٗشرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٗ)

 وال أحاشي من األقوام من أحد: ، وورد الشطر الثاٍل يف الديوان بلفظ  ٖٗانظر ديوان النابغة ص   (٘)
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والحذؼ من خصائص األفعاؿ وال " حاش : " ىا بغير ألف في قولهم ورودُ : والثالث  

  (ٔ). يدخل في الحروؼ 

 قولو:" استداللهم على فعليتها بالتصرؼ بقولو  أدلة الكوفيين فردَّ  األنباريُ  وقد ردَّ 

  وحمدؿ وىلل بسمل يقاؿ كما منو متصرفا يسول حاشى لفظ من مأخوذ أحاشى

 إف قولهم وأما:" استداللهم على فعليتها بتعلق الـ الخفض بها بقولو  وردَّ ،  (ٕ)وسبحل 

،   بشيء تتعلق ال زائدة هلل حاشى قولهم في البلـ فإف منسلّْ  ال قلنا بو تتعلق الجر الـ

 ال زائدة والبلـ ربهم يرىبوف فيو رالتقدي ألف(  يرىبوف لربهم ىم للذين)  : تعالى كقولو

استداللهم على فعليتها بالحذؼ الذي ال يكوف في الحروؼ  وردَّ  (ٖ)... " بشيء  تتعلق

 ىذا عن الجواب قلنا الحرؼ في يكوف ال والحذؼ الحذؼ يدخلو قولهم وأما: " بقولو 

 : وجهين من

 بغير حاش حاشى في ضهمبع عند األصل فإف الحذؼ دخلو قد أنو منسلّْ  ال أنا أحدىما 

 أنا الثاني والوجو...   احتجاجهم عن الجواب ىو وىذا،  األلف فيو زيدت وإنما ألف

 الحرؼ إف وقولهم،  االستعماؿ لكثرة حذفت وإنما باأللف حاشى فيو األصل أف منسلَّ 

 بَّ رُ  في قالوا أنهم ترى أال الحذؼ يدخلو الحرؼ بل منسلّْ  ال قلنا الحذؼ يدخلو ال

                                                           

 ٓٔ٘/ٗ،  ٖٙ/ٕانظر شرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٔ)

 ٖٕٗ، األنباري اإلنصاف يف مسائل اخلالف   (ٕ)

 ٕٗٗادلرجع السابق   (ٖ)
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ):  تعالى اهلل قاؿ بو قرىء وقد بالتخفيف بَ رُ 

 (ٔ) [ٕ:احِلجر](   ٺ ٺ

وزعم : " ىذا المذىب ووصفو بالفساد فقاؿ مع األنباري في رد ابن يعيش  واتفق   

حاشا " : "حاشا زيٍد " فعٌل ، وال فاعل لو ، وأفَّ األصل في قولك " حاشا " الفراء أف 

رة االستعماؿ ، وخفضوا بها ،وىذا فاسد ، ألف الفعل ال يخلو فُحذفت البلـ لكث" لزيد 

عد وأف صاحبو ارتكب محذورين وأنكر الرضي ىذا القوؿ ووصفو بالب ،(ٕ). من فاعل 

 لكثرة محذوفة بو متعلقة الـ بعده بتقدير والجر لو، فاعل ال فعل أنو الفراء وزعم: " فقاؿ

 وجر موجود، غير وىو فاعل ببل فعل باتإث: محذورين الرتكاب بعيد، وىو االستعماؿ،

 (ٖ)" نادر  وىو مقدر جر بحرؼ

: قلت فإذا. لو فاعل وال فعل، حاشى: الفراء قاؿ: " ف المرادي ىذا القوؿ بقولو وضعَّ 

 بحذؼ اهلل، حاشى: قلت وإذا. بها والخفض الفعل، بمعنى موصولة فالبلـ هلل، حاشى

 (ٗ).الضعف ظاىر قوؿ وىذا. بها والخفض مرادة، فالبلـ البلـ،

                                                           

 ٕٗٛ/ٔادلرجع السابق   (ٔ)

 ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٗادلفصل ، البن يعيش   (ٕ)

 ٖٕٔ/ٕشرح الرضي على الكافية ، للرضي   (ٖ)

  ٓٙ٘اجلىن الداٍل يف حروف ادلعاٍل ، للمرادي ، ص  (ٗ)
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، وفعبًل مرة أخرى ، أف تقع حرؼ جر مرة  ، يجوز عندىم الوجهاف: المذىب الثالث 

الشيباني  عمرو وأبي زيد األخفش والمازني والمبرد والجرمي والزجاج وأبي: وىو مذىب 

 (ٔ)وابن جني 

 فعلين نافويكو ، فيجراف حرفين فيكوناف وخبل حاشا وأما: " اؿ ابن جني في اللمع ق   

 (ٕ)  . "ا رً مْ عَ  وحاشا وٍ عمر  وحاشا ازيدً  وخبل زيدٍ  خبل القـو قاـ : تقوؿ ، فينصباف

فذىب أبو العباس المبرد وىو : "  بقولو ابن يعيش في المفصل ىذا المذىبووضح    

فض كما ذكر سيبويو ، نحو قوؿ أبي عمرو الجرمي واألخفش إلى أنها تكوف حرؼ خ

وقد تكوف فعبًل من  (سوى زيٍد ) ألف المعنى ( ـو حاشا زيٍد أتاني الق: ) قولك 

،  (أتاني القـو  ):؛ ألنك إذا قلت (عدا )، و (خبل  )فتنصب ما بعدىا بمنزلة  (حاشيت)

حاشا  ): وقع في نفس السامع أفَّ زيدًا فيهم ، فأردت أف تخرج ذلك من نفسو ، فقلت 

 (ٖ). "أي جاوز من أتاني زيًدا  (زيًدا 

وىو "  -بعد أف عدد المذاىب في حاشا  -: و ورجح المرادي ىذا القوؿ فقاؿ عن   

 (ٗ)" الصحيح 

                                                           

، وانظر مغين  ٜٙ/ٔادلعاٍل ، للمرادي ، وانظر اجلىن الداٍل يف حروف  ٔٔ٘/ٗانظر شرح ادلفصل البن يعيش   (ٔ)
 ٔٗٔ/ٔاللبيب ، البن ىشام 

 ٜٙ/ٔاللمع يف العربية ، البن جين   (ٕ)

 ٔٔ٘/ٗوانظر شرح ادلفصل ، البن يعيش   ٜٖٔ/ٗانظر ادلقتضب ، للمربد   (ٖ)

 ٕٙ٘اجلىن الداٍل يف حروف ادلعاٍل ، للمرادي ص   (ٗ)



 

 

125 

وأدلة كل منهم ، فإف  االستثنائية (حاشا ) أقواؿ النحاة في  ىذا التطواؼ بينبعد و     

وىو  الثانيبأنها تكوف تارة حرفًا وتارًة فعبًل ىو الصواب ، وذلك ألف المذىب القوؿ 

كما رأينا عند األنباري وابن   ، النظرأىل عند أكثر  ء وبعض الكوفيين مردودٌ قوؿ الفرا

حرفيتها أما ورودىا فعبًل فهو ثابت  والمذىباف المتبقياف يتفقاف على ، يعيش والمرادي 

 . ابن جني وابن مالك فبل مجاؿ لرده بما حكاه 

وقلن حاْش : )الحسن ءةفي قرا(حاشا  )تخريج  وإذا ذىبنا إلى تطبيق ىذه األقواؿ في

 :على قولين  في تخريجها وااختلفنجد النحاة  ( اإللوِ 

إنها حرؼ جر وىذا يتفق مع ما ذىب إليو  سيبويو من حرفية حاشا في  : القوؿ األوؿ 

ولكنو حرؼ يجر ما ، فليس باسم ( حاشا )وأما " : كل موضع حيث قاؿ في الكتاب 

أورد ابن جني قراءة الحسن  و  (ٔ)"  عنى االستثناءوفيو م، ما بعدىا  ( حتى) بعده كما تجر 

صل اللفظة وىي فعلى أ (أما حاشا اهلِل : ) على أنها حرؼ جر فقاؿ( حاش ) وخرَّج 

وبهذا القوؿ قاؿ  (ٕ)".تخفيفًا   فمحذوؼ من حاشا (  حاَش اإللوِ ) وأما  ...حرؼ جر 

 (ٖ). وما بعدىا مجرور بها حرؼ جر(حاش ) حيث ذكر في اللوامح أفَّ الرازي أبو الفضل 

                                                           

 ٜٖٗ/ٕالكتاب ، لسيبويو   (ٔ)

 ٖٔٗ/ٔسب ، البن جين احملت  (ٕ)

 ٚٛٗ/ٙالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٖ)
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وقاؿ الزمخشري نحًوا من ذلك فقاؿ في كشافو (ٔ)وتبعو على ذلك ابن عطية في تفسيره 

.  زيدٍ  حاشا القـو أساء:  تقوؿ.  االستثناء باب في التنزيو معنى تفيد كلمة ( حاشا : ")

 (ٕ)الشَّْتمِ وَ  الَمْلَحاةِ  َعنِ  َضنِّا   بِو إفَّ  ثَػْوبَافَ  أَِبي َحاَشا    : قاؿ

 براءة (اهلل حاشا) فمعنى ، والبراءة التنزيو موضع فوضعت ، الجر حروؼ من حرؼ وىي

 (ٖ) " اهلل وتنزيو اهلل

، بمعنى االستثناء ( حاش ) وما ذىب إليو ابن جني وأبي الفضل الرازي يقتضي أف تكوف 

 حتج بهذه القراءة علىفقد قاؿ األنباري وىو يرد على من ا؛ وىو ما ردَُّه كثير من النحاة 

 : التي بمعنى االستثناء من أنو يقع فيها الحذؼ  ( حاشا ) فعلية 

 باستثناء ليس ىاىنا حاشا فإف حجة فيو لهم فليس(  هلل حاش وقلن)  تعالى قولو وأما" 

 نحو أو يموت أو يقتل فبلف لك قيل إذا كقولك ىو وإنما استثناء موضع ىو ليس إذ

   (ٗ)"   ىاىنا فكذلك منو ابعيدً  قولك بمنزلة ىو وإنما باستثناء ليس وىذا حاشاه ذلك

                                                           

 ٕٓ٘/ٖانظر احملرر الوجيز ، البن عطية   (ٔ)

ىكذا أنشده ادلربد، : " وقد أورده كثًن من النحاة على ىذا النحو وىو خطأ ، قال ادلرادي  األسدي للجميحالبيت   (ٕ)
والصواب ما أنشده . غًنه وذلك أهنم ركبوا صدره على عجز. ة الروايةوفيو ختليط من جه. والسًنايف، وكثًن من النحويٌن

 ثوبان ليس ببكمة، فدم... ثوبان، إن أبا  حاشا أيب  :ادلفضل
 " ضناً، عن ادللحاة، والشتم... عمرو بن عبد اهلل، إن بو 

 ٖٙٛ/ٔادلفصل للزسلشري  ، وانظر ٓٚ، وانظر اللمع يف العربية البن جين ص  ٖٙ٘اجلىن الداٍل يف حروف ادلعاٍل ص 
  ٚٗٗ/ٕالكشاف ، للزسلشري  (ٖ) 

 ٕ٘ٗاإلنصاف يف مسائل اخلالف ، لؤلنباري   (ٗ)
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لو كانت حرؼ جر ىنا " حاش " واعترض السمين الحلبي على أبي الفضل الرازي بأف 

 جرٍّ  حرؼَ  ( حاشا) َجْعِلوِ  وفي: لكاف معناه االستثناء وليس في الجملة مستثنى منو فقاؿ 

 بخبلؼِ  المعظَّم االسمُ  منو يستثنى شيءٌ  الكبلـ في تقدَّـي لم إذ ، نظرٌ  االستثناءُ  بو ُمراداً 

 (ٔ). ( زيد حاشا القوـُ  قاـ)

في اآلية ليست ( حاش ) واتفق ابن ىشاـ في مغني اللبيب مع السمين الحلبي في أف 

 حاش)عنو اهلل رضي مسعود ابن فقراءة"  : تثناء فقاؿ معترضًا على ابن عطيةبمعنى االس

 االستثناء في تجر إنما ألنها عطية ابن وىم كما اومجرورً  اجارً  ليس اهلل كمعاذ( اهلل

 على يدخل ال والجار السبعة قراءة في البلـ على ولدخولها األخرى القراءة في ولتنوينها

 (ٕ)"الجار 

إنها فعل وىو قوؿ يتفق مع ما ذىب إليو الفراء وبعض الكوفيين من : القوؿ الثاني 

 معنا في دراسةِ  دَ رَ ما يقع فيها من حذؼ على فعليتها كما وَ فعليتها ، وىم يستدلوف ب

وىو قوؿ أبي علي الفارسي في المسائل الحلبيات حيث (ٖ)( حاشا ) موقف النحاة من 

ال يخلو من أف يكوف فعبًل أو حرفًا ، فبل يجوز أف يكوف ( حاشا : " ) اآلية وقاؿ  أوردَ 

. لو في كبلـ مأخوذ بو ، فثبت أنو فعل حرفًا ألنو جار ، وحرؼ الجر ال يدخل على مث

                                                           

 ٛٛٗ/ٙالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٔٗٔ/ٔمغين اللبيب ، البن ىشام   (ٕ)

 من ىذا البحث  ٕٓٔص   (ٖ)
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يوسف ، ألف ذكره  (حاشا ) ل ، والمسند إليو فإذا كاف فعبًل فبل بد من إسناده إلى فاع

 (ٔ) ".بَػُعَد من ىذا األمر ، فصار في ناحية ، ولم يقترفو : فكأف المعنى ... قد جرى 

 ، ِفْعلٌ  ُىَنا أَنَّوُ  َعَلى ، َواْلُجْمُهورُ  اأْلَْصلُ  َوُىوَ  بِأَِلَفْينِ  يُػْقَرأُ ( : لِلَّوِ  َحاَشا) " :وقاؿ العكبري 

ـِ  ُدُخوؿُ  َذِلكَ  َوأَيَّدَ  ، ُأَحاِشي ِمْنوُ  قَاُلوا َوَقدْ   َجرٍّ  َحْرؼَ  َكافَ  َوَلوْ  ، تَػَعاَلى اللَّوِ  اْسمِ  َعَلى البلَّ

 اْلَمْعِصَيةِ  ِمنَ  بَػُعدَ  َأيْ ؛  يُوُسفُ  َحاَشا:  تَػْقِديُرهُ  ، ُمْضَمرٌ  َوفَاِعُلوُ .  َجرٍّ  َحْرؼِ  َعَلى َدَخلَ  َلَما

 (ٕ) ". اللَّوِ  ِلَخْوؼِ 

 : الترجيح 

يظهر لنا من استعراض ىذه األقواؿ والردود أف الراجح في ىذه المسألة ىو ما ذىب إليو 

( حاشػا )  في ىذه اآلية ، وذلػك لمػا ذكرنػاه مػن أف الػراجح فػي (  احاش)القائلوف بفعلية 

حرفاً تارة وتكوف بمعنى االستثناء وتجر ما بعدىا ، وتقػع فعػبلً وتنصػب مػا بعػدىا أنها تقع 

بمعنػى  [ٖٔ:يوسـف](   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): قولػو تعػالى تارة أخرى ، وليست في 

 .االستثناء لعدـ وجود ما يستثنى منو فتعينت فعليتها ، واهلل أعلم 

 

 

                                                           

 ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔادلسائل احللبيات ، أليب علي الفارسي   (ٔ)

 ٖٔٚ/ٕيان يف إعراب القرآن ، للعكربي التب  (ٕ)
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 "و أَمن زين لو سوء عمل" الغرض من االستفهاـ في قراءة 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

 [ٛ:فاطر](   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 :رأي صاحب اللوامح   

:  اللوامح صاحب قاؿ(ٔ) فاء بغير ( َمن ) طلحة قرأ:" في روح المعاني  اآللوسيقاؿ 

 تفكر أي ألجلو نودي ما وحذؼ، للنداء تكوف أف ويجوز ، والتقرير لبلستخبار فالهمزة

 (ٕ)" . الجمهور قراءة في كما لئلنكار أنها والظاىر ، الخ ...اهلل فإف اهلل إلى عوارج

 :الدراسة 

من االستفهاـ في  حين نطالع كتب التفسير يمكننا أف نحدد األقواؿ المختلفة في الغرض

 :بغير فاء على النحو اآلتي   (أمن زين لو سوء عملو ) قراءة من قرأ  

لفضل الرازي صاحب اللوامح إلى أف الهمزة لبلستخبار ذىب أبو ا: القوؿ األوؿ 

عند تفسيره  ، وتفسير الزمخشري لآلية يدؿ على أنو يقوؿ بهذا القوؿ فقد قاؿ(ٖ)والتقرير 

 اهلل صلى-لنبيو  قاؿ ، آمنوا والذين كفروا الذين الفريقين ذكر لما: "ىذه اآلية ما نصو 

                                                           

 لطلحة   ٕٖٕ/ٜنسبها يف البحر  (ٔ)

 ٖٗٗ/ٔٔروح ادلعاٍل ، لآللوسي  انظر (ٕ)

 ٖٗٗ/ٔٔانظر ادلرجع السابق ،  (ٖ)
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 عملو سوء لو زين أفمن:  يعني ( َحَسناً  هُ آفَػرَ  َعَمِلوِ  ُسوء َلوُ  زُّينَ  َأَفَمن ):  - وسلم عليو

 ال ،:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فكأف ، لو يزين لم كمن ، الفريقين ىذين من

 (ٔ) ( حسرات َعَلْيِهمْ  نَػْفُسكَ  َتْذَىبْ  َفبلَ  َيَشاء َمن َويَػْهِدى َيشاء َمن ُيِضلُّ  اهلل فَِإفَّ  ): فقاؿ

 .يكوف الغرض من االستفهاـ التقرير يستلـز أف  الزمخشري الذي ذكرهوىذا المعنى 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وبهذا القوؿ قاؿ أبو حياف أيًضا ، فقد ذكر عند قولو تعالى     

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮾  ﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮳  ﮴ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 ذكر الدنيا الحياة يريد من حاؿلما ذكر [ٚٔ:ىود](   ﮿ ﯀ ﯁  

 عليو دخلت الذي المعادؿ وحذؼ ، الصالحة بأعمالو تعالى اهلل وجو يريد من حاؿ

 أفمن":  كقولو القرآف في حذؼ ما الدنيا ، وكثيراً  الحياة يريد كمن:  والتقدير الهمزة

 معناه استفهاـ وىذا " الليل آناء قانت ىو أّمن ":  وقولو " حسناً  فرآه عملو سوء لو زين

 عليو دخلت الذي المعادؿِ  وَحْذؼُ : "...وتبعهم السمين الحلبي في ذلك بقولو   (ٕ).التقرير

 [ٛ:فاطر](   ڑ ک ک ک ک ہ):  نحو كثير الهمزةُ 

                                                           

 ٕٛ٘/ٖالكشاف ، للزسلشري   (ٔ)

 ٕٔٔ/٘البحر احمليط ، أليب حيان  (ٕ)
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )

 وىػذا.  ذلػك غيػر إلى [ٜ:الزَُّمر](   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
  (ٕ).ا  وىو قوؿ الشوكاني أيضً  (ٔ). التقرير بمعنى االستفهاـ

       : فقد قاؿ عند ىذه اآلية  النحاسالهمزة لئلنكار ، وىو ظاىر كبلـ : القوؿ الثاني 

ويكوف يدؿ على ىذا ، المعنى أفمن زين لو سوء علمو كمن ىداه اهلل جل وعز  "

   (ٖ)."المحذوؼ فإف اهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء

أفمن زين لو سوء عملو : " تعالى في سورة فاطريضاً في قولو وقالوا أ: " قاؿ الدماميني   

مبتدأ ( من ) وإنما صاروا إلى التقدير ألف ( كمن ىداه اهلل : ) التقدير " حسًنا  فرآه

وىي إما موصولة أو شرطية ، ومدخوؿ الفاء من قولو فرآه حسًنا معطوؼ على زين لو 

تقدير خبر أو جزاء  سوء عملو ، داخل في حكم الصلة أو الشرط ، فيلـز المصير إلى

فإف : " يدؿ عليو الكبلـ ويقتضيو المقاـ ، فيجوز أف يكوف التقدير كمن ىداه اهلل بدليل 

، والمحذوؼ والهمزة على ىذا إلنكار التساوي " اهلل يضل من يشاء ويهدي من يشاء 

 (ٗ)" خبر قطًعا ومن موصولة 

                                                           

 ٜٜٕ/ٙالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٜٖٖ/ٗالقدير ، للشوكاٍل انظر فتح   (ٕ)

 ٖٛٗ/٘معاٍل القرآن ، للنحاس   (ٖ)

  ٓ٘/ٔشرح الدماميين على مغين اللبيب   (ٗ)
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 الفضل الرازي في أف الهمزة  إلى ىذا القوؿ في تفسيره فقد نقل رأي أبي اآللوسيوذىب 

وقد تبعهم في  (ٔ)" نكار والظاىر أنها لئل: " عليو بقولو  لبلستخبار والتقرير ، ثم عقب

 (ٕ).ىذا التخريج ابن عاشور في التحرير والتنوير

ويجوز أف تكوف " الهمزة للنداء ، وىو قوؿ آخر ألبي الفضل الرازي قاؿ : القوؿ الثالث 

ووضح أبو حياف ىذا الرأي ،  (ٖ)كما حذؼ من المشهور الجواب   للنداء فحذؼ التماـ

ما نودي ألجلو ، أي تفكر وارجع : خبر المبتدأ ، وبالتماـ : ويعني بالجواب : " بقولو 

قوؿ بعيد ، وذلك ألنو لم يرد في القرآف نداء بغير  والقوؿ بأف الهمزة للنداء (ٗ)" إلى اهلل 

 الهمزة كوف"  –..." أمن ىو قانت آناء الليل :" تعالى عند قولو  –الياء قاؿ ابن ىشاـ 

، ونقل السيوطي  (٘) " يا بغير نداء التنزيل في ليس أنو ويبعده،  الفراء قوؿ ىو للنداء فيو

القرآف المجيد مع كثرة النداء فيو لم يأت فيو نداء ": عن ابن إياز في شرح الفصوؿ قولو

 وعلى... نداء حرؼ (يا :" ) في حديثو عن ياء النداء ، وقاؿ أبو حياف  (ٙ)"( يا )   بغير 

                                                           

  ٖٗٗ/ٔٔانظر روح ادلعاٍل ، لآللوسي  (ٔ)

  ٕٔٔ/ٕٕالتحرير والتنوير ، البن عاشور  (ٕ)

 ٕٖٕ/ٜالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ادلرجع السابق  (ٗ)

 ٜٔ/ٔن ىشام مغين اللبيب ، الب  (٘)

 ٔٓٔ/ٕانظر األشباه والنظائر ، للسيوطي   (ٙ)
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وذكر عضيمة في دراساتو بأنو لم  . (ٔ) " بها إال نداءٌ  يَػَقعْ  لمَ  القرآف في النداءِ  وقوع كثرة

 (ٕ)( يا ) يقع نداء في القرآف بغير 

 :الترجيح 

و لم يقع في القوؿ بأف الهمزة للنداء قوؿ بعيد ، ويبعده كما قاؿ ابن ىشاـ وغيره أن   

 . استقامة المعنى باعتبارىا نداء القرآف نداء بغير الياء ، ويبعده كذلك عدـ

ويبقى القوؿ بأف الهمزة لبلستفهاـ والغرض منها التقرير أو اإلنكار رأياف قوياف لكل رأي 

ِذْكر ىذه عند  وردما يؤيده ويتضح ىذا من خبلؿ المعنى التفسيري لهذه اآلية ، كما 

 :غير أنني أميل إلى القوؿ بأف الغرض من الهمزة التقرير وذلك لسببين  ، األقواؿ

اطراد ىذا الغرض في كثير من اآليات التي تشبو ىذه اآلية وحكم المفسرين : األوؿ 

 .على أف الغرض منها التقرير وقد سبق معنا عرض بعض ىذه اآليات 

بخبلؼ ؛ م ومقامو عند ربو مناسبة التقرير لخطاب النبي صلى اهلل عليو وسل: الثاني 

 . واهلل تعالى أعلم ، يمتزج بالتوبيخ  اإلنكار الذي غالًبا ما

 

 

                                                           

 ٖٕٔ/ٔالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٜٜ٘انظر دراسات ألسلوب القرآن الكرَل ، حملمد عبد اخلالق عضيمة القسم األول اجلزء الثالث   (ٕ)
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 :المسائل الصرفية :المبحث الثاني 

 مسائل التعدي واللزـو - أ

 اإلعبلؿ واإلبداؿ مسألة في-ب

 مسألة في النسب -ج

 القياس في عين المضارع من فعل -د

 أصل أفئدة ومفردىا -ىػ 

 ن سقى وأسقىالفرؽ بي -و

 

 

 



 

 

135 

 

 

 

 مسائل التعدي واللزـو - أ

 .بين التعدي واللزـو ( َحِلَي ) الفعل : المسألة األولى 

 .بين التعدي واللزـو ( عدَّى ) الفعل : المسألة الثانية 

 .بين التعدي واللزـو ( أْطِلع ) الفعل : المسألة الثالثة 

 .ـ بين التعدي واللزو ( نُِزؿ ) الفعل  :المسألة الرابعة 

 .بين التعدي واللزـو ( َحلَّ ) الفعل : المسألة الخامسة 
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 بٌن التعدي واللزوم ًلِ الفعل حَ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ائ ەئ ەئ وئ )

 [ٖٕ:احلج](   ی جئ حئ مئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 :رأي صاحب اللوامح 

 فوسكو  والبلـ الياء بفتح ( َيْحَلوف ) عباس ابن وقرأ: " قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

 حلي ذات والمرأة يٍّ لِ حُ  ذات صارت إذا المرأة تِ يَ لِ وحَ  الرجل يَ لِ حَ :  قولهم من (ٔ) الحاء

 .حاؿٍ  والمرأة

 قاؿ ، استحسنتو إذا ىلَ يحْ  عينيب َحلي من يكوف أف يجوز:  الرازي الفضل أبو وقاؿ

 اانتهى ، وىذ الملبوسة األساورة فيها يستحسنوف المعنى فيكوف زائدة ( من)  فتكوف

  (ٕ)"  بجيد ليس

 :الدراسة 

آراء  توبناء على ىذه المعاني تعدد،  يلِ ذكرت كتب اللغة والمعاجم عدة معاٍف للفعل حَ 

ؿ يقو بفتح الياء والبلـ وسكوف الحاء،  (َيْحَلوف  : )فسرين في تخريج قراءة ابن عباسالم

  وحبل ريصد وفي عيني وفي وبصدري بعيني َحِليَ : "ابن السكيت في إصبلح المنطق

   (ٔ)" جميعا  فيهما حبلوة عيني وفي بعيني

                                                           

 .قراءة البن عباس نسبت ىذه ال ٖٖ٘/ٙوالبحر احمليط  ٚٚ/ٕواحملتسب  ٜٗيف سلتصر ابن خالويو   (ٔ)

 ٖٖ٘/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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 إال َيْحلى، بعيني وَحِليَ  يحلو، فمي في الشيءُ  حبل: "وقاؿ ابن دريد في الجمهرة     

 في َحبل ِمن َحِليَ  ليس: اللغة أىل من قـو وقاؿ. المعنيين كبل في ُحْلوٌ  ىو: يقولوف أنهم

 عينك في َحَسنٌ  ألنو الملبوس الَحْلي من مشتّقة كأنها ِحَدِتها على لغة ىذه شيء،

ونقل الجوىري في الصحاح عن األصمعي الفرؽ بين حلي وحبل  (ٕ) ".الَحْلي  كُحْسن

 (ٖ)." بالفتح فمي في وَحبل بالكسر، عيني في حِليَ : األصمعيّ  قاؿ: فقاؿ 

 صارت أي: المرأةُ  َحِلَيتِ : أيضاً  ويقاؿ : "ثم نقل الجوىري بقية معاني الفعل بقولو   

، ذاتَ   وصفت أي أيضا، ةً يَ لِ حْ تَ  الرجل تُ يْ لَ حَ ... َحواٍؿ  ونسوةٌ  وحالَِيةٌ  َحِليَّةٌ  فهي ُحليٍّ

ـَ  يتوحلَّ . صاحبو عين في الشيءَ  تُ يْ لَّ وحَ . وتَ يَ لْ حِ   تُ ؤلْ حَ  قالوا وربما. احلوً  جعلتو: الطعا

. الجودة من استجاده ؿيقا كما الحبلوة، من واستحبله. بمهموز ليس ما ىمزوا السويق،

 (ٗ).فائدة كبير منو يستفد لم بطائل،أي منو لَ حْ يَ  لم:وقولهم. بو تزين أي ،بالَحِليّْ  ىوتحلَّ 

 :  وحالَِيةٌ  حاؿٍ  فهي َحْلياً  َكَرِضيَ  المرأةُ  وَحِلَيتِ : وقاؿ صاحب القاموس المحيط 

 أو َحْلياً  أْلَبَسها:  َتْحِلَيةً  وحبلََّىا.  َحْليٍ  ذاتَ  صاَرتْ  أو كَتَحلَّتْ  لَِبَسْتوُ  أو َحْلياً  اْستَػَفاَدتْ 

 (٘). الَحْليِ  من:  قيل َعْيِني في وَحِليَ .  ونَػَعَتها َوَصَفَها أو لها اتََّخَذهُ 

                                                                                                                                                                          

 ٖٕٔ/ٔإصالح ادلنطق ، البن السكيت   (ٔ)

 ٜٕٚ/ٔحلو : مجهرة اللغة ، البن دريد ، مادة   (ٕ)

 ٙٗٔ/ٔحال : الصحاح ، للجوىري ، مادة   (ٖ)

 ادلرجع السابق  (ٗ)

 ٕٙٚٔ/ٔالقاموس احمليط ، للفًنوز آبادي   (٘)
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 : ابن عباس على ثبلثة أقواؿ  ةوبناء على ىذه المعاني اختلف المفسروف في تخريج قراء

وكذلك َحِلَي الرجُل فهو حاٍؿ ، إذا .  يةفهي حالمن َحِلَيْت المرأُة َتْحَلى أنها : األوؿ 

َحِلَي : " قاؿ  ذكره في إعراب القرآف لنحاسلوىو قوؿ  لَِبسا الُحِليَّ أو صارا دوَف ُحِلّي 

حكم عليو ابن جني في المحتسب بأنو أقوى األقواؿ ، فقد و  (ٔ)" َيْحَلى إذا صار ذا حلي 

قولهم امرأة حالية أي : " تار ىذا الرأي فقاؿ أورد القراءة وبين ما فيها من أقواؿ واخ

على ىذه القراءة فهما من الياء " يْحَلوف : " ذات حلي من الياء ، فحالية إذًا من قولو 

 (ٕ) . "بطائل  ومن تُ يْ لِ ما حَ : فكأنو أقوى عندي من قولهم 

وىو من  ء والتخفيفياويقرأ بفتح ال: " فقاؿ  في أحد قوليووذىب العكبري إلى ىذا     

أبو حياف في و  (ٗ)ووافقهم القرطبي في تفسيره  (ٖ)"  يت المرأة تحلى إذا لبست الحليلِ حَ 

 (٘)البحر  

ذكر ابن جني ىذا القوؿ في المحتسب  ى ،يْحلَ الشيء بعيني أنو من َحِلَي  :الثاني 

وليست "  :قاؿ في المحتسب فوبيَّن أف تصريف الكلمة يأبى ىذا التخريج  وأنكره

وحِلي بعيني . ألف الحلية من الَحْلي ، فهي من الياء  ية من لفظ َحِلَي الشيُء بعيني؛ لالح

                                                           

 ٕٜ/ ٖ لنحاسقرآن ، لإعراب ال  (ٔ)

 ٚٚ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٕ)

 ٖٜٛ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (ٖ)

 ٜٖٙ/ٓٔانظر اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب   (ٗ)

 ٖٖ٘/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   انظر (٘)
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ي بعيني يْحَلى حبلوًة ، فهي كشقي يشقى شقاوًة ، وغبي يغبى لِ حَ : من الواو ، لقولهم 

  (ٔ)" .غباوًة 

 (ِمْن  )و ْنتو كذا َيْحَلى إذا اْسَتْحسَ من َحِلَي بعيني   يْحَلوف: "  وقاؿ أبو الفضل الرازي  

 (ٕ) "ْحِسنوف فيها األساور الملبوسة َيْستَ : فيكوُف المعنى  (ِمْن َأَساِوَر  ): مزيدٌة في قوِلو 

:" وأجازه  أبو البقاء العكبري في التبياف وأجاز أف يكوف المفعوؿ محذوفًا وذلك بقولو 

المفعوؿ  ويجوز أف يكوف من حلي بعيني كذا إذا حسن ، وتكوف من زائدة أو يكوف

  (ٖ)" محذوفًا ومن أساور نعت لو 

للسببية ( ِمْن ) ورأى أف ، ( ِمْن ) أبو حياف قوؿ أبي الفضل في زيادة  وخالف    

فقاؿ بعد أف نقل رأي أبي الفضل ، وليست زائدة ألنها ال تزاد في الجملة المثبتة 

 في (من) بزيادة محك ولذلك متعدياً  فعبلً  َحِليَ  جعل ألنو بجيد ليس وىذا" :الرازي

 يحفظ ال ألنو يجوز ال أف التقدير ىذا على وينبغي ، البصريين مذىب وليس الواجب

 أساور بلباس أي للسبب ( من ) كانت المعنى بهذا كاف فإف الزماً  إالَّ  المعنى بهذا

   (ٗ). "بعض  بعينِ  همبعضُ  يحلى أي يراىم من بعين فَ وْ لَ حْ يَ  الذىب

                                                           

   ٚٚ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

  ٖٖ٘/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان  انظر (ٕ)

 ٖٜٛ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن للعكربي    (ٖ)

  ٖٖ٘/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان  (ٗ)
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َحِلي بعيني كذا :)ى أبي الفضل في جعلو الفعل حلي بمعنىواعتراض أبي حياف عل  

       (ٔ) .تؤيده كتب المعاجم فلم يحفظ بهذا المعنى إال الزًما  متعديًا ، اعتراض وجيو( يْحلى 

ذىب ابن مالك إلى جواز أما زيادة من في الموجب فهي مسألة خبلفية بين النحاة ف 

 (ٕ) . في الموجب( من )  وغيرىا على زيادةالزيادة في الموجب واحتج بهذه اآلية  

    وىذه المسألة من المسائل الخبلفية بين النحاة فقد ذىب سيبويو وأكثر البصريين إلى أف 

واشترط ابن جني لزيادتها تنكير مجرورىا فقط  (ٖ)ال تزاد إال في غير الموجب ( من ) 

 (ٗ)" قد كاف من مطر "  : فأجاز زيادتها في نحو

: ووافقهم ابن مالك فقاؿ  (٘)خفش والكسائي وىشاـ إلى أنها تزاد دوف شرط وذىب األ

وأجاز أبو الحسن األخفش وقوعها في اإليجاب وبجرىا المعرفة ، وبقولو أقوؿ لثبوت " 

                                                           

 حلى: مادة  ٖٓ٘/ٗحال ، وتاج العروس : ، مادة  ٜٔٔ/ٕانظر لسان العرب ، البن منظور  (ٔ)

 ٖٛٔ/ٖانظر شرح التسهيل البن مالك  (ٕ)

 ٓٙٗ/ٗيعيش ، وانظر شرح ادلفصل البن  ٕٕ٘/ٗانظر الكتاب ، لسيبويو   (ٖ)

 ٙٓٔ/ ٖانظر اخلصائص ، البن جين   (ٗ)

(   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)  : قــــــال ذلــــــك عقــــــب ا يــــــة  ٜٕٛ/ٔانظــــــر معــــــاٍل القــــــرآن ، لؤلخفــــــش   (٘)

 ٓٗٙ/ٔ، وانظر شرح التصريح على التوضيح  ٖٛٔ/ٖ ، البن مالك وانظر شرح التسهيل [ٖٗ:األنعام]
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وقد رد ابن يعيش أدلة األخفش ورأى أف الراجح ىو عدـ (ٔ)" السماع بذلك نظًما ونثًرا 

 (ٕ)جواز الجر في الوجوب 

( ِمْن ) تكوف ف. َيْحَلْوف بأساورَ : ُف التقديُر أنَّو ِمْن َحِلَي بكذا إذا ظَِفَر بو ، فيكو : لث الثا

ىذا : " ـ غيره عليو فقاؿ في المحتسب وىو رأي قاؿ بو ابن جني لكنو قدَّ  .بمعنى الباء 

ؾ أمًرا منو بطائل ، أي لم أظفر منو بطائل ، فجعل ما ُيحلُّوف بو ىنا لَ لم أحْ : من قولهم 

وذلك أف النفس تعتدىا مظفورًا بو ، ظفروا بو ، وأوصلوا إليو ، والحلية راجعة المعنى إليو 

أف يحلوف من حليت المرأة أي : "لكنو حينما ذكر الرأي األوؿ وىو  (ٖ)" ُموصبًل إليو 

بطائل ألف  وفكأنو أقوى عندي من قولهم ما حليت من: "عّقب بقولو "صارت ذات حلي 

،  (ٗ). " حليت منو وال حليت بكذا : يستعمل إال في غير الواجب ، ال يقولوف ذلك ال 

 ، بو ظفرت إذا بو حليت ( من ) تكوف أف ويجوز: " وأجازه أبو الفضل الرازي بقولو 

 ذلك من والحلية ، الباء من بدالً  ( من ) فتكوف بأساور ( فيها يحلوف ) المعنى فيكوف

  فإنو بعيني حلي من أخذتو وإف الياء من وىو ، الحلية إنوف بو حليت من أخذتو إذا فإما

                                                           

 ٖٛٔ/ٖشرح التسهيل ، البن مالك   (ٔ)

 ٔٙٗ/ٗر شرح ادلفصل ، البن يعيش انظ  (ٕ)

   ٚٚ/ٕاحملتسب ، البن جين  (ٖ)

 ٛٚ-ٚٚ/ٕادلرجع السابق   (ٗ)
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والعكبري في التبياف  (ٔ)ونقل ىذا القوؿ ابن عطية في تفسيره  . الواو من الحبلوة من

 ٕ) . وفي إعراب القراءات الشواذ

 : الترجيح 

نجد ( ي لِ حَ ) األقواؿ السابقة وما نصت عليو معاجم اللغة في معاني الفعل  بعد عرض

وإف كنت أميل إلى ضعف الرأي القائل بأنها مأخوذة من ، ف اآلية تحتمل كل المعاني أ

ود ىذا المعنى لم أحل منو بطائل أي لم أظفر ؛ لما ذكره ابن جني من عدـ ور : قولهم 

ويكوف الفعل الزًما سواء  .أما المعنياف اآلخراف فتحتملهما القراءة في الكبلـ الموجب ، 

َلى أي صار ذا حلي أو ، َحِلي الشيُء بعيني َيْحلى إذا استحسنتو ،  كاف بمعنى َحِلي يحْ 

 .كما نصت على ذلك كتب المعاجم 

ىل ىو حرؼ زائد على مذىب األخفش ومن تبعو ( من ) ويبقى الخبلؼ في حرؼ الجر 

أـ أنو بمعنى السببية على رأي ،  المثبتةفي الجملة ( من) في جواز زيادة حرؼ الجر 

الراجح ىو جواز  ويظهر لي أفر البصريين بأنها ال تزاد في الجملة المثبتة ، سيبويو وأكث

أف تكوف زائدة في الجملة المثبتة لما ذكره ابن مالك من نصوص نثرية وشعرية تثبت 

 . ال يمكن ردىا إال بتأويل وتكلف (ٖ)صحة الزيادة حاؿ اإلثبات 

                                                           

 ٜٖٔ/ٗاحملرر الوجيز ، البن عطية  انظر (ٔ)

 ٕٖٔ/ٕ، وانظر إعراب القراءات الشواذ ، العكربي  ٖٜٛ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (ٕ)

 ٖٛٔ/ٖشرح التسهيل ، البن مالك   (ٖ)
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 ى بين التعدي واللزـوالفعل عدَّ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 [ٕٛ:الكهف](   ڦ ڦ ڦ

 :رأي صاحب اللوامح 

 أيضاً  وعنو ، أعدى من(ٔ) (تُػْعدِ  َوالَ  ):  الحسن قرأ: "أبو حياف في البحر المحيط : قاؿ 

 ومنو ،الحشو وتثقيل بالهمزة نقبلً :  الزمخشري قاؿ. (ٕ)( تُػَعدّْ  َوالَ  ) واألعمش عيسى وعن

 (ٖ) ...لو  ارتجاع ال إذ ترى عما فعدّْ :  قولو

 مما وىذا:  قاؿ.  اللوامح صاحب قاؿ وكذا.  انتهى ترى عما كىمَّ  فعد معناه ألف

  (ٗ)"  بجيد ليس إليو ذىبا وما ، بالهمز األولى في كاف كما بالتضعيف ويتَ عدَّ 

 : الدراسة 

( وال تُػَعدّْ )قرأ ىو وعيسى واألعمش رباعيًا و  من أعدى (وال تُػْعِد عينيك : ) قرأ الحسن 

ىاتين القراءتين على ثبلثة واختلف أىل اللغة في تخريج بالتشديد من عدَّى يُػَعدّْي ،

 :أقواؿ
                                                           

  .نسبت للحسن  ٗٔٔ/ٙ، ويف البحر احمليط   ٕٛيف سلتصر ابن خالويو  (ٔ)

 األعمش ٗٔٔ/ٙنسبت لعيسى واحلسن ، وزاد يف البحر احمليط  ٕٛيف سلتصر ابن خالويو   (ٕ)

 ٛٔ: ، ديوان النابغة  دِ جُ أُ  عًنانةٍ  على القتودَ  اًلِ  و:  شطر بيت للنابغة الذبياٍل من معلقتو ، ودتامو   (ٖ)

 ٗٔٔ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)
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د من أعدى وىذا مما تعدى بالكسر من غير تشدي( وال تُػْعِد ) قراءة : القوؿ األوؿ 

ا تعدى بالتضعيف ، وىذا ىو بالتشديد من عدَّى وىذا مم( وال تعدّْ ) أما قراءة  بالهمز

يقاؿ : " وإلى ىذا القوؿ ذىب الزمخشري في الكشاؼ فقاؿ  (ٔ)قوؿ أبي الفضل الرازي 

ي بعن دّْ ا طوره ، وجاءني القـو عدا زيًدا ، وإنما عُ دَ اه إذا جاوزه ومنو قولهم عَ عدَ 

 وُ تْ مَ حَ تَ إذا اقػْ  :عنو عيني  تْ لَ عنو عيني وعَ  تْ بَ معنى نبا وعبل ، في قولك نػَ  لتضمين عدَّى

من أعداه نقبلً  (تُػَعدّْ عينيك : ) وال ( وال تُػْعِد عينيك ) : وقرئ ...  "بو  ولم تتعلقْ 

 (ٕ)"  بالهمزة وتثقيل الحشو 

الزمخشري واعترض عليهما ووصف ما ذىبا ونقل أبو حياف في البحر قوؿ أبي الفضل و 

ذه الكلمة ليسا للتعدية وعلل ذلك ثير في ىالهمزة والتك ، ورأى أف جيد غيرأنو إليو ب

متعٍد بنفسو قبل دخوؿ الهمزة والتضعيف ، وذكر أبو حياف أف  ( عدا) أف الفعل ب

ثم بيَّن أبو حياف أف  ،(عداه إذا جاوزه : يقاؿ : ) مخشري أقر بتعدية الفعل حين قاؿ الز 

ىو في ىذه الفعل لو عدّْي بالهمز والتضعيف وىو متعٍد أصبًل لتعدى إلى مفعولين و 

 (ٖ). القراءة ناصب مفعوالً واحداً ، فدؿ على أنو ليس معدى بهما 

                                                           

 ٗٔٔ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان  انظر (ٔ)

 ٜٓٙ/ٕالكشاف ، للزسلشري   (ٕ)

 ٗٔٔ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)
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 أنو زعم ومن": من زعم أف  الفعل تُػْعِد متعٍد بنفسو فقاؿ على واعترض ابن الشجري    

 ألف؛  فباطل بنفسو متعد تعد ألف بالنصب"  عنهم عينيك تعد ال"  الكبلـ حق كاف

 كانت ولو فبلف عن عينو فبلف جاوز: تقوؿ ال وأنت. واحد بمعنى وجاوزت عدوت

،  عنهم عينك تصرؼ ال على أيضا محموال يتضمنها اللفظ لكاف العينِ  بنصبِ  التبلوة

 إذ ،فيها النصب معنى إلى يؤوؿ العين رفع من التبلوة بو وردت فالذي كاف كذلك وإذا

 مسند فالفعل همعن عينك تصرؼ ال ومعناهتنصرؼ  ال:  بمنزلة عيناؾ ، تعد ال:  كاف

 تُػْعِجْبكَ  َوال ): قاؿ كما َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي إلى موجو الحقيقة في وىو العين إلى

 (ٔ)." بأموالهم تعجب ال والمعنى األمواؿ إلى اإلعجاب سندأ (َأْمَواُلُهْم 

 تعػػػد ال: الكػػبلـ حػػػق أف بعضػػهم وزعػػم: " فقػػػاؿ  أورد القرطبػػي ىػػذا االعتػػػراض بنصػػوو   

 العينػين رفػع مػن التبلوة بو وردت والذي: لو قيل. بنفسو متعد ( دعْ تػُ )  ألف عنهم؛ عينيك

 عنهم، عيناؾ تنصرؼ ال بمنزلة عنهم عيناؾ تعد ال كاف إذا فيها، النصب معنى إلى يؤوؿ

 في وىو العينين إلى مسند فالفعل عنهم؛ عينيك تصرؼ ال عنهم عيناؾ تنصرؼ ال ومعنى

ٱ ٻ ٻ ٻ ):تعالى قاؿ كما وسلم؛ عليو اهلل صلى النبي إلى وجوم الحقيقة

(   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 [٘٘:التوبة]
                                                           

 . ٕٕ٘/ٔأمايل ابن الشجري ،  (ٔ)
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 وضوحا ويزيدؾ. أموالهم محمد يا تعجبك ال: والمعنى األمواؿ، إلى اإلعجاب فأسند

 (ٔ). "(والزينة الهيئات ذوي من غيرىم إلى عنهم بصرؾ تصرؼ ال المعنى إف):الزجاج قوؿ

وقد استحسن السمين الحلبي اعتراض أبي حياف على أبي الفضل والزمخشري فقاؿ    

. كذا قاؿ الزمخشري وأبو الفضِل  " :بعد أف ذكر القراءة ورأي أبي الفضل والزمخشري 

يو في ىاتين القراءتين بالهمزِة أو التضعيِف لَتَػَعدَّى : وَردَّ عليهما الشيخ  بأنو لو كاف تعدّْ

 (ٕ)" . وىو اعتراٌض حسنٌ ... نو قبل ذلك متعدٍّ لواحٍد بنفسو الثنين ، أل

بالكسر من غير تشديد ، منقوؿ من عَدت عيناؾ أي ( وال تُػْعِد ) قراءة : القوؿ الثاني 

من قولهم جاء القـو عدا زيدًا ، أي جاوز بعضهم زيدًا ، ثم نقل إلى أعديت . جاوزتا 

 (ٖ). قوؿ ابن جني صرفتها عنو ، وىو : عيني عن كذا ، أي 

الهمزة والتضعيف في أعدى وعدَّى ليستا للتعدية وإنما ذلك لموافقة : القوؿ الثالث 

 (ٗ) . د ، وىذا ىو قوؿ أبي حيافأفعل وفعَّل للفعل المجرَّ 

والناظر في كتب أىل اللغة والمعاجم يرى أف اعتراض أبي حياف وجيو ، فقد ورد في     

  (٘).  عداه يعدوه: الصحاح 

                                                           

  ٜٖٔ/ٓٔاجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب  (ٔ)

 ٗٚٗ /ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٕٚ/ٕانظر احملتسب ، البن جين   (ٖ)

 ٗٔٔ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)

   ٕٕٔٗ/ٙالصحاح ، للجوىري   (٘)
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عدا " : وفي القاموس (ٔ)"تجاوزه : عدا األمر يعدوه وتعداه كبلىما : "وفي لساف العرب 

فالفعل معدى بنفسو كما ترى ، وليس ألحد أف  (ٕ)"األمر وعدا عنو جاوزه ، وتركو كتعداه 

بأنو متعد بحرؼ الجر ؛ فقد أجاب ( وال تعد عيناؾ عنهم : )يحتج بقولو تعالى 

نبت : في قولكعتراض بأنها عديت بعن لتضمنها معنى عبل ونبا الزمخشري على ىذا اال

 (ٖ) إذا اقتحمتو ولم تعلق بو: عنو عينو وعلت عنو عينو 

ا  أما قوؿ ابن جني إنها منقولة من عدت عيناؾ إذا جاوزتا ، فقد ورد بهذا المعنى متعديً    

 .كما سبق في كتب المعاجم فهو متعٍد قبل النقل إلى أعديت 

 :ح الترجي

      مما سبق عرضو من األقواؿ والردود عليها ، ومما نقلتو المعاجم في تصاريف -يبدو  

أف األقرب للقبوؿ ىو ما ذىب إليو أبو حياف من أف أفعل وفّعل مما وافقا  -( عدا ) 

وبهذا نسلم من القوؿ بالتعدية ، المجرد ، لثبوت تعدي الفعل قبل الهمزة والتضعيف 

لم يثبت في نص من  ف الذي يستلـز تعدية الفعل إلى مفعولين وىذا مابالهمزة والتضعي

 . النصوص الفصيحة

 

                                                           

 ٖٖٔ/ٙلسان العرب ، البن منظور ، مادة عدا   (ٔ)

 ٜٖٓٔ/ٔالقاموس احمليط ، للفًنوز آبادي ، مادة عدا   (ٕ)

 ٜٛٙ/ٕانظر الكشاف ، للزسلشري   (ٖ)
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 ع بٌن التعدي واللزومل  ط  الفعل أ  

 [٘٘، ٗ٘:الصافات](ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):تعالىقال 

 : رأي صاحب اللوامح 

 الذي القائل هفضمير  ،(ٔ) للمفعوؿ مبنياً  عَ لِ طْ فاُ :  قرأ قاؿ أبو حياف في البحر المحيط من

. غيره وأطلعو زيد طلع:يقوؿ إذ ، بالهمزة متعدٍ  وىو ، فاعلو يسمَ  لم الذي المفعوؿ ىو

َبلَ :  اللوامح صاحب وقاؿ  ،وجاء  طََلَع واطَّلع إذا بدا وَظَهر ، وَأْطَلع إطبلعًا إذا َأقػْ

 ديرهبتق الفاعل مقاـ فيو المصدر أقيم وإف.  فأقبل ؟ مقبلوف أنتم ىل:  ذلك ومعنى

 أف كما ، الـزَأْطَلَع  ألف ، بو طلعأف أي ، المحذوؼ الجر حرؼ أو ، فُأْطِلَع اإِلطبلعُ 

 أو:  قولو وأما ، البلـز علَ طَ  من بالهمزة يَ دّْ عُ  عأطلَ  أف ذكرنا وقد.  انتهى.  كذلك أقبل

 (ٕ) يجوز ال فهذا بو طلعفأ أي ، المحذوؼ الجر حرؼ

 :الدراسة 

فقد اختلفوا في ، مبنيًا للمفعوؿ خبلؼ في توجيهها بين النحاة (  فُأْطِلعَ ) في قراءة 

؛ ولنبدأ  أىو الـز أـ متعدٍ َأْطَلَع في الفعل  نائب الفاعل على ىذه القراءة واختلفوا كذلك

 :تحديده على ثبلثة أقواؿ   في نائب الفاعل ، حيث اختلفوا فيالحديث عن آرائهم 
                                                           

القراءة منسوبة إىل اجلعفي عن أيب عمرو وابن عباس وابن زليصن  ، ويف احملتسب ٕٛٔابن خالويو  يف سلتصر  (ٔ)
 –خبالف  –وأيب عمرو  –ويقال عمار بن أيب عمار  –البن عباس وأيب سراج وابن عمَّار عبد الرمحن  ٜٕٔ/ٕ

 .كذلك إال أنو مل يذكر أبا عمٍر   ٖٙٗ/ٚوابن زليصن  ويف البحر احمليط 

 ٖٚٗ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)
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، وىو رأي ابن  بلعُ اإلطْ  عَ لِ طْ ر الفعل والتقدير فأُ نائب الفاعل ىو مصد: القوؿ األوؿ 

أقبل ، فهو على ىذا ىل أنتم مقبلوف :  َأْطَلعَ إذا بدا ، و : يقاؿ طلع : " جني إذ قاؿ 

، كقولك  اإلطبلعُ  عَ لِ طْ مسند إلى مصدره ، أي فأُ ( ُأْطِلَع ) فأُقِبل ؟ فالفعل إذًا الذي ىو 

 (ٔ)" ، أي قُِعَد القعوُد   قد قيَم ، أي القياـ ، وقد قُِعدَ : 

،  (ٕ)وىذا القوؿ الذي ذىب إليو ابن جني ىو قوؿ ألبي الفضل الرازي في توجيو اآلية 

وألبي الفضل الرازي قوؿ آخر في توجيو ىذه القراءة وىو القوؿ الذي سأذكره بعد ىذا 

اف القوؿ وقد أفردتو لما حصل من اعتراض عليو يستوجب توضيح الخبلؼ بين أبي حي

 .وأبي الفضل الرازي ومحاولة الترجيح في ىذا الخبلؼ  

المقدر ، والتقدير فأطلع بو ، وىو قوؿ والمجرور نائب الفاعل ىو الجار : القوؿ الثاني 

وقد رد أبو حياف ىذا القوؿ  وبين أف (ٖ).آخر ألبي الفضل الرازي في تخريج ىذه القراءة 

 ، حذفو يجوز ال فاعلو يسم لم ما مفعوؿ فأل" : ىذا القوؿ ال يجوز وعلل ذلك بقولو 

 لو.  ىذا فكذلك ، عاملو دوف حذفو يجوز ال الفاعل أف فكما.  الفاعل عن نائب ألنو

 (ٗ) ." يجز لم ، عليو أو بو تريد ، مغضوب أو ممدود زيد:  قلت

                                                           

 ٕٕٓ- ٜٕٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

 ٖٚٗ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ادلرجع السابق   (ٖ)

  ادلرجع السابق (ٗ)
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يو أبو حياف من وبيَّن أف ما ذىب إل، أبي حياف ىذا  نقدولم يقبل السمين الحلبي    

أبو الفضل ال :"  ما كاف يقصده أبو الفضل فقاؿ ل مخالفالفضل فسير لكبلـ أبي ت

بتقدير حرؼ الجر المحذوؼ ، : يدَّعي أف النائب عن الفاعل محذوؼ ، وإنما قاؿ 

فاستتر في الفعل   ، ومعنى ذلك أنو لما حذؼ حرؼ الجر اتساعًا انقلب الضمير مرفوعاً 

وؿ المجرور عند عدـ شروط الحذؼ ويسمى كما يدَّعى ذلك في حذؼ عائد الموص

 (ٔ) . "الحذؼ على التدريج

قاؿ ىػل أنػتم : " نائب الفاعل ىو ضمير القائل ألصحابو ما قالو في قولو : القوؿ الثالث 

 فُِعػػل جهػػة َعلػػى يكػػوف فإنػػو (فػػُأْطِلعَ ) قولػػو فأّمػػا": وىػػو رأي الفػػراء حيػػث قػػاؿ " لعػػوف مطَّ 

وىػو  (ٕ). " أنػا  فػَأطَِّلعَ  ُمْطِلعػوفِ  أنتم َىل: ويكوف. ىذا يَا جيبفأ دَعا: تقوؿ َكَما بو، ذلكَ 

      الماضػػي لفػػظ علػػى بػػالتخفيف فػػأطلع "ظػػاىر رأي الزمخشػػري حيػػث قػػاؿ فػػي الكشػػاؼ 

 ىػل:  والمعنى ، واحد بمعنى وأطلع واطلع ، فبلف علينا طلع يقاؿ والمنصوب والمضارع

 (ٗ)البحػػر  وبهػػذا القػػوؿ قػػاؿ أبػػو حيػػاف فػػي (ٖ) " أيضػػاً  أنػػا فػػأطلع القػػرين إلػػى مطلعػػوف أنػػتم

                                                           

 ٖٖٔ /ٜالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٖٚٛ/ٕمعاٍل القرآن ، للفراء   (ٕ)

 ٖٗ/ٗالكشاف ، للزسلشري   (ٖ)

 ٖٚٗ/ٚر البحر احمليط ، أليب حيان انظ  (ٗ)
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ورجػػح السػػمين الحلبػػي ىػػذا القػػوؿ فبعػػد أف عػػدد األقػػواؿ فػػي نائػػب الفاعػػل علػػى ىػػذه 

 (ٔ) . "وىو الصحيح : " القراءة ذكر رأي أبي حياف وقاؿ عنو 

 ىم والفاعل القائل ضمير علِ طْ أُ  فاعل ونائب: " بقولو  اآللوسيووافقهم على ىذا الرأي 

 ابً أدَ  بو يستبدَّ  ال أف وأحب اإلطبلع أراد لما كأنو التسبب باعتبار إياه وإطبلعهم المخاطبوف

 الذين ىم فكأنهم،  إطبلعو إلى وسيلة ذلك فكاف لعواواطَّ  فرغبوا لعوايطَّ  أف عليهم عرض

 (ٕ). "  أطلعوه

أبو الفضل أف الفعل  ذكرحيث ( َأْطَلعَ ) موقف أبي الفضل الرازي من الفعل وانتقد أبو حياف   

أنو عدي بالهمزة ى أبو حياف أف ىذا الفعل متعٍد و أر بينما  ، (ٖ)الـز وقاسو على أقبل  (َأْطَلعَ )

 (ٗ). من طلع البلـز 

يستخدـ تارة متعديًا وتارة ( أْطَلَع ) المعاجم نجد أف الفعل التفسير و  لنظر في كتبوبعد ا   

طلعت الشمس طلوًعا ومْطلًعا :"  في أساس الببلغة ريالزمخشزًما باعتبار المعنى قاؿ الال 

 على فيفخبالت عَ لِ طْ فأُ : " وقاؿ في الكشاؼ  متعديًا ىنا ، هوردأف (٘)" تعالى  ، وأطلعها اهلل...

 (ٙ)"  واحد بمعنى علَ طْ وأَ  علَ واطَّ  ، فبلف علينا عَ لَ طَ  يقاؿ والمنصوب والمضارع الماضي لفظ

                                                           

 ٖٖٔ /ٜالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٜٓ/ٕٔ روح ادلعاٍل ، لآللوسي (ٕ)

 ٖٚٗ/ٚانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ادلرجع السابق  (ٗ)

 ٕٕٛ: أساس البالغة   (٘)

 ٗٙٗ/٘الكشاف ، للزسلشري   (ٙ)
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طََلَع الرجل على القـو وَأْطَلَع عليهم إذا أشرؼ ، وطََلَع  : "لجواليقي وقاؿ ا ىنا ، فجعلو الزًما

 .فهي الزمة إف كانت بمعنى أشَرَؼ وَظَهَر  (ٔ)" النخل وأْطلَع إذا ظهر 

 قاصراً  يكوفَ  َأفْ  يحتمل القراءةِ  ىذه على" ُمْطِلُعْوفَ "و" : وقاؿ السمين الحلبي عند ىذه اآلية 

: أي محذوؼٌ  ومفعولُو متعدياً، يكوفَ  وَأفْ  َأقْػَبَل،: أي فبلفٌ  علينا َأْطَلعَ : كقولِ  ِمنْ  ُمْقِبلوف: أي

 (ٕ)"  أصحاَبكم
يقاؿ طََلْعُت ليس غير ذلك ، وال يقاؿ أْطَلْعُت، : " ونقل ابن سيدة عن األصمعي قولو    

 (ٖ)" النخل وأْطَلَع إذا ظهر طلعو  وطََلعَ 

 :الترجيح 

اض أبي حياف على أبي الفضل الرازي في حذؼ نائب الفاعل مما سبق يتضح لنا أف اعتر 

الفاعل كما بينا ذلك في شرح نائب فلم يقل أبو الفضل بحذؼ ، في غير موضعو 

فعل الـز فقد ( َأْطَلعَ )السمين الحلبي لرأي أبي الفضل  ، أما قوؿ أبي الفضل  إف الفعل 

 . متعديًاأنو يقع الزًما و جم ااتضح لنا من خبلؿ النظر في المع

 

 

                                                           

 ٖٕ: واحد ، للجواليقي ماجاء على فـََعْلْت وأَفَعْلت دبعىن  (ٔ)

 ٖٖٔ/ٜالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٜٖٗ/ٗادلخصص ، البن سيدة   (ٖ)
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 بين التعدي واللزـو( نُِزؿ ) الفعل 

 [ٕ٘:الفرقان](   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ): قاؿ تعالى 

 :رأي صاحب اللوامح 

( ونُِزؿَ ) عنو الَخفَّاؼ طريقةِ  في عمٍرو أبو وقرأ: "قاؿ السمين الحلبي في الدر المصوف 

 َصحَّتِ  فإفْ :  اللوامح صاحب قاؿ ،(ٔ) للمفعوؿ مبنياً  خفيفةَ  الزايِ  وكسرِ  النوف بضمّْ 

 نزوؿُ  ونُِزؿ:  تقديره ، ُمقاَمو إليو المضاؼُ  وأُقيم المضاؼُ  منها ُحِذؼَ  فإنَّو القراءةُ 

 ألفَّ  المبلئكِة؛ نازؿُ  نُِزؿ:  بمعنى.  المبلئكة إلى إعرابُو ونُِقل ، النزوؿُ  فُحِذؼَ  ، المبلئكةِ 

 البلزـِ  بناءِ  ترتيب في سيبويوِ  مذىب لىع يجيءُ  ممَّا وىذا.  االسمِ  بمعنى يجيءُ  المصدرَ 

 ضرورةُ  إليو َدَعتْ  كثيرٌ  َتَمحُّلٌ  وىذا:  قلت ، مصدره على َيُدؿُّ  الفعلَ  ألفَّ  بو؛ للمفعوؿِ 

 (ٕ)"  الصناعةِ 

 : الدراسة 

بضم النوف وكسر الزاي " المبلئكةُ  ؿَ زِ نُ " اختلف أىل التفسير واللغة في تخريج قراءة 

ووصف ابن جني ىذا الوجو في القراءة بأنو غير  بالرفعؿ والمبلئكة خفيفة مبنية للمفعو 

                                                           

اخلفاف عن أيب  ٜٖٙ/ٛنسبت لعبد الوىاب عن أيب عمرو ، ويف البحر احمليط  ٕٔٔ/ٕيف احملتسب البن جين   (ٔ)
جناح : الئكُة بالتخفيف ورفع ادلالئكة ونَزل ادل: " ، ويف سلتصر الشواذ  ٕٛٙ/ٖعمرو ، وبدون نسبة يف الكشاف 
 ٙٓٔ: بن حبيش واخلفاف عن أيب عمرو 

 ٛٚٗ/ ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)
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ال يتعدى إلى ( نَػَزؿ ) ىذا غير معروؼ ألف "  :ل ذلك بلزـو الفعل فقاؿ معروؼ وعلَّ 

على نزلُت المبلئكَة ونزلت غير متعٍد   ألف ىذا إنما يجيء مفعوؿ بو فيبنى ىنا للمبلئكة ؛

  (ٔ) ." كما ترى 

 أنزلتهم أي: القـو ونزلت: " ري في التهذيب أورد ىذا الفعل متعديًا فقاؿ غير أف األزى  

 (ٕ)"  المنازؿ لها َقدَّر أي: غيره فبلف ونزؿَّ  المنازؿ،

فإف "  :بقولو ( نَّ جُ زُِكم و ) على باب ثم بين ابن جني أنو ال يمكن قياس ىذا الفعل   

زكمو اهلل ، وُجنَّ : زُِكَم ، وال يقاؿ  ل مما ال يتعدى فَػَعل منو ، نحوفقد جاء فُعِ : قلت 

فإف ىذا شاذ ومحفوظ والقياس عليو  –وال يقاؿ جنَّو اهلل وإنما يقاؿ أزكمو اهلل وأجنو اهلل 

قياس ىذا الفعل على زُكم وُجنَّ ، كما نرى فهو يصرح بعدـ جواز  (ٖ)" مردود مرذوؿ 

ابن جني تخريج  حصرقد و ، البن جني ىذا القياس فتنبو لذلك وسيأتي معنا من ينسب 

 : أمرينىذه القراءة في أحد 

 . لم تصل إلينا  قةً ارِ طَ  أف يكوف ذلك لغةً : األوؿ 

                                                           

 ٕٔٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

 ٕٓٔ/ٖٔهتذيب اللغة ، لؤلزىري   (ٕ)

 ادلرجع السابق  انظر (ٖ)
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حذؼ المضاؼ وأقيم ثم زؿ نزوؿ المبلئكة نُ  يريدحذؼ المضاؼ  علىأف يكوف : الثاني 

 (ٔ) . فأقاـ المبلئكة مقاـ المصدر الذي كاف مضافاً إليهاالمضاؼ إليو مقامو 

 :شهد لو بقوؿ األعشى في العربية واستَ  واردٌ  ابن جني أفَّ ىذا األسلوبَ  ثم بين

 (ٕ)ا دَ مَ أرْ  اؾ ليلةَ عينَ  ضْ مِ تَ غْ تػَ  ألمْ 

إذًا إنما ىو على المصدر ال على  ( ليلةَ ) بُ صْ نَ فػَ ، إنما يريد اغتماض ليلة أرمد : " فقاؿ 

ألم تغتمض عيناؾ : نما أراد ألم تغتمض عيناؾ في ليلة أرمد ، وإ: د الظرؼ ؛ ألنو لم يُرِ 

واستشهد على ورود ىذا  (ٖ)"من الشوؽ واألسف اغتماضًا مثل اغتماض ليلة رَِمد العين

 :األسلوب بقوؿ العجاج من أرجوزة في مدح الحجاج 

 (ٗ)...ارا دَ فُّوا لو جِ ى إذا صَ حتَّ 

، كقولك ا اآلف منصوب نصب المصدر ، وليس منصوباً على أنو مفعوؿ بو جدارً : "فقاؿ 

) صففَت قدمك ، إنما يريد اصطفوا لو اصطفاؼ جدار فحذؼ االصطفاؼ ، وأقاـ 

 (٘)  . "مقامو ، فنصبو على المصدر ، كما ينصب االصطفاؼ لو ظهر ( الجدار

                                                           

 انظر ادلرجع السابق  (ٔ)

 :وعجزه ٖ٘ٔة ميدح هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم ، انظر ديوان األعشى صصدر بيت لؤلعشى ، ومطلع قصيد  (ٕ)
 وعادك ماعاد السليم ادلسهدا 

 ٕٔٔ/ٕانظر احملتسب ، البن جين   (ٖ)

 ٘ٔٔ/ٕوكان ما بينهم َطَوارا ، انظر ديوان العجاج : ... صدر بيت من أرجوزة للعجاج يف مدح احلجاج ، وعجزه   (ٗ)

 ادلرجع السابق  (٘)
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واستشهد بغير ذلك لكن نكتفي بما سبق بعد أف اتضح بو رأي ابن جني ثم عاد مرة 

 (ونُِزؿ المبلئكة  )وكذلك :"ىذه القراءة بقولو الرأي علىأخرى ليبين كيفية  تطبيق ىذا 

 المبلئكةَ  نزؿ النازؿُ : لقيل ى الفاعل على ىذا التقدير أي نُِزؿ نُزوؿ المبلئكة ، ولو سمَّ 

فنصب المبلئكة انتصاب المصدر ، كما نصب الجدار انتصاب المصدر ؛ ألف كل 

رابو ، ال زيادة عليو وال نقص مضاؼ إليو يحذؼ من قبلو ما كاف مضافاً إليو فإنو يعرب إع

حتى يصح لك تقديره مثبتًا ثم تحذفو ؟ نزؿ نزوؿ المبلئكة فإف قيل ؛ فما معنى  .منو 

فاعرؼ ذلك فإنو أمثل ما يحتج بو مصعود  عودٌ ؿ وصُ وْ زُ نػْ مَ  زوؿٌ ىذا نُ : على قولك فإنو 

  (ٔ). لقراءة من قرأ ونُزَؿ المبلئكة بتخفيف الزاي فاعرفو 

، ولم أجد أحدًا من  (ٕ). القوؿ ذىب أبو الفضل الرازي في تخريج ىذه القراءة وإلى ىذا 

ض لتوجيو ىذه القراءة إال ذكر توجيو ابن جني واكتفى المفسرين أو من أىل اللغة تعرَّ 

وىو :" نقل توجيو ابن جني ىذا ثم عقب عليو بقولو  اآللوسيىم بو ، والعجيب أف أكثرُ 

، مع أف ىذا التوجيو ىو توجيو صاحب اللوامح  (ٖ)" ح أحسن من كبلـ صاحب اللوام

 . أيضاً 

                                                           

 ٕٔٔ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٔ)

 ٛٚٗ /ٛ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٖ٘ٗ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٔٔ/ٓٔروح ادلعاٍل ، لآللوسي   (ٖ)



 

 

157 

:  عقََّب بقولوىذا الوجو في القراءة غير معروؼ ثم  إفَّ ونقل ابن عطية قوؿ ابن جني     

 باب وىذا وأجنو اهلل أزكمو إال يقاؿ ال وفإنَّ  نوجُ  الرجل كمُز  مثل يكوف أف ووجهو" 

وال يصح نسبة ىذا  (ٕ)مين الحلبي في الدر المصوف وكذلك فعل الس (ٔ)" قياس  ال سماع

على ىذا القياس وإنكاره لو وأنو  واعتراضنص ابن جني و القوؿ البن جني فقد سبق معنا 

وذكر الشهاب الخفاجي القراءات  (ٖ).ومرذوؿ ألنو قياس على شاذ بابو السماع  ودٌ مردُ 

يعني القراءة ) الرابعة  إال ظاىرة وكلها ":ب على ىذه القراءة بقولو في ىذه اآلية وعقَّ 

 نادرة لغة يكوف أف فإّما جني ابن قاؿ. تعديو يسمع لم الثبلثي نزؿ فإف( التي بين أيدينا 

    (ٗ) ." فتأّملو المضاؼ فحذؼ المبلئكة نزوؿ نزؿ أصلو يكوف أو

ورأى السمين الحلبي أنو يمكن حمل ىذه القراءة تحت باب تعدية الفعل القاصر     

 في الكهفِ  سورة في تقدَّـ ما القراءة ىذه ونظيرُ : " تي وردت في القرآف الكريم فقاؿال

 بنصب ،  ٘ٓٔ:  سورة الكهف اآلية ( َوْزناً  القيامة يَػْوـَ  لو يقـو َفبلَ  : ) قرأ َمنْ  قراءةِ 

 (٘) ."  فيها ما وتَػَقدَّـ القاصرِ  تَػْعِديَةُ  حيث من ( َوْزناً )

                                                           

 ٕٕ٘/ٗاحملرر الوجيز ، البن عطية   (ٔ)

 ٖ٘ٛٙ/ٔانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

  ٕٔٔ/ٕ انظر احملتسب ، البن جين  (ٖ)

 ٛٔٗ/ٙحاشية الشهاب اخلفاجي   (ٗ)

 ٛٚٗ /ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (٘)
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ۀ ہ ): قولػػو تعػػالىتفصػػيل ىػػذا القػػوؿ عنػػد تفسػػيره لوقػػد ذكػػر السػػمين الحلبػػي  

 [٘ٓٔ:الكهف](   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

ق على بالنصِب وعلَّ  ( وزناً لو يـو القيامة  يقوـُ  فبل)  : ب لعبيد بن عمير أنو قرأسِ حيث نُ 

 أفْ  اىذ ِمنْ  واألحسنُ .  الشيخ قاؿ كذا.  متعدٍّ  ( قاـ ) أفَّ  تَػَوىَّم كأنو : "ذلك بقولو 

 ، َسْعيُهم أو صنيُعهم ( يقوـُ  ) فاعلُ  ُيْجَعلَ  َأفْ  البقاء أبو قالو ما على القراءةُ  ىذه تُػْعَربَ 

 (ٔ)"  التمييز على وإمَّا ، الحاؿ على إمَّا:  وجهين أحد على ( َوْزناً  ) حينئذٍ  وينتِصبُ 

 : الترجيح 

القوؿ بقياس نُزؿ ي التهذيب ، و يستخدـ متعديًا لم ينقلو إال األزىري ف(  نزؿ) القوؿ بأف 

ن قياس بعيد ، وذلك أف الكلمات التي وردت عن العرب مبنية للمفعوؿ كلمات على جُ 

  -مسموعة شاذة والقياس عليها مردود ، لذا فاألخذ بقوؿ ابن جني وأبي الفضل الرازي

فحذؼ المضاؼ وأقيم " نُِزَؿ نزوؿ المبلئكة : " أنها على حذؼ مضاؼ والتقدير 

ىو الذي يحتملو المعنى وىو أولى من أف نقوؿ إنها لغة نادرة أو  -لمضاؼ إليو مقامو ا

توىم أنو من  نقوؿ بأنها من باب تعدية القاصر لعدـ ثبوت ىذه اللغة ولصحة تخريج ما

تعدية القاصر على التمييز أو الحالية  ، وعلى ىذا فوصف السمين الحلبي لتخريج أبي 

 . ل كثير ال يصح ، إذ ىو التوجيو الراجح لهذه القراءة ، واهلل أعلم الفضل الرازي أنو َتمحُّ 

                                                           

 ٗ٘٘ /ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)
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 الفعل حلَّ بين التعدي واللزـو

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): قااال تعااالى 

 [ٔٛ:طو](   ک ک گ گ گ

 : رأي صاحب اللوامح 

     من لبلـوا ، الحاء بكسر ( فيِحلُّ  ) العامةُ  قرأ: " قاؿ السمين الحلبي في الدر المصوف 

 ، الحاء في العامَّةَ  وافق عتيبة وابن ،(ٔ) بضمّْهما آخرين في والكسائيُّ ( . َيْحِللْ  )

 َيِحلُّ  الدَّْينُ  َحلَّ  ِمنْ  ، َوَجبَ :  أي كذا عليو َحلَّ  ِمنْ  العامَّةِ  فقراءةُ . (ٕ) البلـ في والكسائيَّ 

 : أيضاً  ومنو[ٜٙٔ:لبقرةا](   ۅ ۉ ۉ ې ې حض ) : قولُو ومنو.  قضاُؤه َوَجبَ :  أي

 ، نَػَزؿ:  أي َيُحلُّ  َحلَّ  ِمنْ  الكسائي وقراءةُ [ٓٗ:الزَُّمر](   ی ی ی ی جئ  )

 [ٖٔ:الرعد](   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ے) ومنو

 إنو: " اللوامح صاحب وقاؿ". غضبي" ىو القراءتين في ( َيحلُّ )  فاعلَ  أفَّ  والمشهورُ 

 عليو وَدؿَّ  غضبي، طُْغياُنكم عليكم ِحلُّ فيُ : التقديرو  لُشْهَرتو، تُِرؾ الفاعلَ  وإفَّ  بو، مفعوؿٌ 

                                                           

، وفتح القدير  ٖٕٓ/ٔٔللكسائي ، وزاد يف تفسًن القرطيب  ٕٖٔ/ٕ، ويف النشر  ٛٛٔ/ٕيف معاٍل القرآن للفراء   (ٔ)
 .  ابن وثاب وزاد قتادة وطلحة وأبا حيوة   ٕٙٗ/ٙل يف البحراألعمش وابن وثاب ، وأمه:  ٜٖٚ/ٖ

 .عامة قراء احلجاز وادلدينة والبصرة والكوفة :  ٖٙٗ/ٛٔيف تفسًن الطربي   (ٕ)
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: قاؿ ثم. بفعلو رفعٍ  موضعِ  في فيصيرَ  ( غضبي)  إلى ُيْسند أف يجوز وال ( َتْطَغوا وال) 

 متعدٍّ  َحلَّ  أفَّ  فعنده: قلت. ونحوه ( العذابَ )  وىو ، عليو للدليلِ  المفعوؿُ  ُيْحَذؼُ  وقد

 وذلك لواحٍد، تعدَّى اإِلْحبلؿ من كاف وإذا. بو ىو رَّحصَ  كما اإِلحبلؿ من ألنو بنفِسو

 وإمَّا َقدَّره، كما الطغياِف، على عائدٌ  ضميرٌ  الفاعلَ  أفَّ  على ،( غضبي)  إمَّا: إليو المتعدَّى

 (ٔ).قَػَلقٌ  عبارتو وفي(  غضبي)  والفاعل محذوٌؼ،

 : الدراسة 

 :قراءات  في ىذه اآلية ثبلثُ 

 (ٕ). ويلحقُ  بفتح الياء وكسر الحاء بمعنى فيجبُ " فَيِحلَّ :"  قراءة العامة:األولى 

  (ٖ).الحاء بمعنى فينزؿ  بفتح الياء وضمّْ " فَيُحلَّ : " قراءة الكسائي : الثانية 

بضم " فُيِحلُّ : " قراءة قتادة وعبد اهلل بن مسلم بن يسار وابن وثاب واألعمش : الثالثة 

 (ٗ). الياء وكسر الحاء من اإلحبلؿ 

 ف األولى والثانية ما القراءتاأ ، وسيكوف حديثنا عن القراءة الثالثة التي تحتاج إلى توجيو

 (ٔ) . ىو الفاعل فيهما( غضبي ) فالمشهور أف 

                                                           

 ٙٛ/ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

وانظر معاٍل القرآن ، ،  ٕٕٗ/٘، وانظر احلجة ، للفارسي  ٕ٘ٗ/ٔانظر احلجة يف القراءات السبع ، البن خالويو   (ٕ)
 ٗٗٗ/ٕ، وانظر معاٍل القرآن ، لؤلخفش  ٓٗٔ/ٖللفراء 

 انظر ادلراجع السابقة   (ٖ)

 ٕٙٗ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)
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 : توجيهين ىذه القراءة أبو الفضل الرازي  وقد وجو 

 سو والفاعلبنف الفعل حلَّ ُيِحلُّ بضم الياء وكسر الحاء من اإلحبلؿ  فهو متعدٍ : األوؿ 

   ذلك على ودؿ،  عليكم ( غضبي ) طغيانكم بو لحِ فيُ  وتقديره لشهرتو ترؾ مقدر فيو

 (ٕ).بو مفعوالً  نصب موضع في ( غضبي ) فيصير ( تطغوا وال)

ۈ ۈ ٴۇ ): ؤيده القراءة التي وردت عند قولو تعالى وما ذىب إليو قوؿ قوي ت   

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 [ٙٛ:طو](   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ل خبلفكم ، أو حِ بالنصب ، أي يُ ( غضبًا ) يقرأ بضم الياء وكسر الحاء :" قاؿ العكبري 

 (ٖ). "ُيِحل اهلل 

 (ٗ) . الفاعل ىو غضبي والمفعوؿ بو محذوؼ والتقدير العذاب: التوجيو الثاني 

ولم يعقبا على ،  نالسابقي عن أبي الفضل الرازي التوجيهين اآللوسيونقل أبو حياف و    

قل التوجيو األوؿ أما السمين الحلبي فن ،أبي الفضل ولم يذكرا توجيهًا آخر لهذه القراءة 

وال يجوز أف يسند الفعل يحل إلى " :نسبها إلى أبي الفضل وىي قولو وأتبعو بعبارة 
                                                                                                                                                                          

  ٙٛ/ٛانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٙٛ/ٛيب ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلل ٕٙٗ/ٙانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٘ٛ-ٗٛ/ٕإعراب القراءات الشواذ   (ٖ)

 ٙٛ/ٛ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٕٙٗ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٗ)
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ع ذلك بالتوجيو الثاني بَ تػْ ثم أ" رفع بفعلو ،بل ىو مفعوؿ بو غضبي فيصير في موضع 

 (ٔ). " وفي عبارتو قلق : " واعترض على أبي الفضل بقولو 

وحاصل ىذا القلق الذي يشير إليو السمين أف أبا الفضل ناقض نفسو فبعد أف ذكر     

وال يجوز أف يسند الفعل يحل إلى غضبي فيصير في موضع رفع : " التوجيو األوؿ قاؿ 

قد يحذؼ : الثاني مناقضًا قولو ثم قاؿ بعد ذلك في التوجيو" بفعلو ،بل ىو مفعوؿ بو 

 تعين أف يكوف       ؛ رأي أبي الفضل ىذا  المفعوؿ للدليل عليو ، فإذا حذفنا المفعوؿ على

م ذكر توجيهًا يحتّْ  ىو الفاعل فنفى أواًل جواز أف يكوف غضبي ىو الفاعل ثم( غضبي  )

 . فاعبلً علينا أف نجعلو 

الزمخشري وال العكبري ىذه القراءة ، ولم أقف  ولم يذكر ابن جني وال ابن عطية وال   

على توجيو آخر لهذه القراءة غير توجيو أبي الفضل الرازي الذي حكاه عنو أبو حياف 

 .  اآللوسيوالسمين و 

 

 

 

 

                                                           

 ٙٛ/ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)
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 : الترجيح 

ىو الفاعل يتفق مع كل القراءات الواردة في ىذه اآلية ، ( غضبي ) القوؿ بأف      

بأفَّ الفاعل محذوؼ وغضبي مفعوؿ بو لما في ذلك من القوؿ  والقوؿ بو أولى من القوؿ

بحذؼ الفاعل الذي ىو محل خبلؼ بين النحاة سبق لنا التفصيل فيو عند مسألة حذؼ 

؛ فإف ثبت  أبي الفضل الرازي بأف فيها قلًقا ، أما وصف السمين الحلبي لعبارة  (ٔ)الفاعل 

من تناقض أوضحتو في دراسة ىذه ورودىا عند أبي الفضل فهو وصف صحيح لما فيو 

 . المسألة  ، واهلل أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . من ىذا البحث ٖٛانظر ص   (ٔ)
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 في اإلعبلؿ واإلبداؿ مسألتاف - ب

 أصل أفئدة وإعبللها: المسألة األولى 
 بتشديد المصدر وأصل ىذا المصدر" إنا إلينا إيَّابهم " توجيو قراءة : المسألة الثانية 
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 أصل أفئدة وإعبللها
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڍ ڌ): قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 [ٖٚ:إبراىيم](   ڱ ڱ

 : رأي صاحب اللوامح 

ُـّ  قرأت: "قاؿ السمين الحلبي في الدر المصوف   ، (ٔ) مكسورة بواوٍ  ( َأْفِوَدة)  الهيثم أ

 المفتوحةَ  الهمزةَ  أفَّ  وذلك: الُمَسهِّل" فُػَواد" جمع يكوفَ  أف: أحُدىما وجهاف، وفيها

 في فأُِقرَّت ذلك، المفرد" ُفؤاد" في فُفِعل ُجَوف،: نحو واواً  قلبها َيطَِّرد قبلها ما المضموـَ 

 ينبغي فكاف: قلت". َوْفد جمعُ  ىي": "اللوامح" صاحب قاؿ: والثاني. حالها على الجمع

 قَلبو ثم" ْوِفَدةأَ " على" َوْفداً " َجَمعَ  إنو: يُقاؿ أف إال الواو، بتقديم" َأْوِفدة" اللفظ يكوفَ  أف

 َنْجد: نحو أْفِعلة على فَػْعل جمعُ  يَِقلُّ  أنو إال وباِبو، أْرآـ في آراـ: كقولهم َأْعفَلة، فوزنو

ُـّ . وَأْوِىَية َوَوْىي وأَْنجدة،   (ٕ)."اللغة  من شيءٌ  عنها نُِقلَ  امرأةٌ  الهيثمِ  وأ

 : الدراسة 

 :على قولين ( أفودة  فاجعل) قراءة أـ الهيثم  توجيو اختلف المفسروف في

                                                           

 احلليب وا لوسي ألم اذليثم ، انظر البحر مل أقف على ىذه القراءة يف كتب القراءات ، ونسبها أبو حيان والسمٌن  (ٔ)
 ٜٖٕ/ٖٔ، وروح ادلعاٍل  ٖٔٔ/ٚ، والدر ادلصون  ٛٚٔ/ٚ

 ٖٔٔ/ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)
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أوفده ، وىو  األصل إذ ثم وقع فيها القلبىي جمع وفد ، ( أفودة ) أف : القوؿ األوؿ 

 (ٔ).قوؿ أبي الفضل الرازي 

( أوفدة ) واعترض عليو السمين الحلبي بأنها لو كانت جمع وفد لكانت القراءة     

الذي ذىب إليو السمين فقد غير أف كتب المعاجم لم تذكر ىذا الجمع  (ٕ)بتقديم الواو 

وذكر صاحب القاموس جموع الوفد  (ٖ) .ودووفُ  ادفَ ذكر الجوىري أف وفدًا يجمع على أوْ 

ـَ :  وإفاَدةً  وِوفاَدةً  وُوفوداً  َوْفداً  يَِفدُ  وعليو إليو َوَفدَ :" ولم يذكر من بينها أوفدة فقاؿ   َقِد

ومع أف السمين قد رد  .(ٗ)"  وُوفَّدٌ  وأوفادٌ  وَوْفدٌ  ُوفودٌ  وُىمْ  وإليو عليو وأْوَفَده.  وَوَردَ 

السمين حاوؿ أف  جمًعا لوفد لكاف على أوفدة إال أفَّ كاف  تخريج أبي الفضل ىذا بأنو لو

 قَلبو ثم" َأْوِفَدة" على" َوْفداً " َجَمعَ  إال أف يقاؿ إنو: " يجد توجيهاً لقوؿ أبي الفضل فقاؿ 

ذكرناه سابقًا بأف   ويمنع من القوؿ بهذا ما (٘)" وباِبو  آـأرْ  في آراـ: كقولهم َأْعفَلة، فوزنو

كتب المعاجم لم تذكر أف وفًدا يجمع على أوفدة ، وىذا ما كاف السمين الحلبي يراه 

                                                           

 ٕٔٗ/٘انظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٔٔ/ٚانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 ٖ٘٘/ٕانظر الصحاح ، للجوىري ، مادة وفد   (ٖ)

 ٕٖٙ/ٔالقاموس احمليط ، للفًنوز آبادي ، مادة وفد   (ٗ)

 ٖٔٔ/ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (٘)
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نجدة ف َجَمَع فَػْعل على أفعلة نحو نجد وأإال أ:" فقد استدرؾ على تخريجو ىذا بقولو 

 (ٔ) " .وَوْىي وأوىية قليل 

 ل ، وذلك أف كل ىمزة مفتوحة مضمـو ماسهَّ اد المُ وَ جمع فػُ ( أفودة ) أف  :القوؿ الثاني 

ي الجمع على حالها ، ت فرَّ قِ رد قلبها واوًا ، ففعل في فؤاد المفرد ذلك ، فأُ قبلها يطَّ 

  (ٕ).حياف  وىذا قوؿ أبي

نرجع إلى كتب النحاة لمناقشة ىذا القوؿ نجد أنهم متفقوف على جواز قلب  وحين   

 كانت وإف: "على ذلك سيبويو بقولو  نصَّ ، زة المفتوحة المضمـو ما قبلها واوًا الهم

 ياء مكانها أبدلت كما واواً  مكانها أبدلت تخفف أف وأردت ضّمة وقبلها مفتوحة الهمزة

: وتقوؿ وف،جُ  ؤفالجُ  وفي دة،وَ تػُ  ؤدةالتُّ  في: قولك وذلك ا،مكسورً  قبلها ما كاف حيث

 (ٖ) .بيكأَ  بلـُ غ أردت إذا وبيك غبلـ

 امضمومً  قبلها ما كاف وإف" : قد ذكر المبرد مثل ذلك بقولو وتبعو في ذلك النحاة ف    

 مهموز ، فإف جؤف: جؤنة جمع في قولك وذلك... خالصة  واواً  تلَ عِ جُ  مفتوحة وىي

ي لم وال أعلم خبلفًا في ذلك ، غير أن (ٗ) ".وفجُ : فقلت ،اواوً  أخلصتها الهمزة خففت

                                                           

 ٖٔٔ/ٚالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٕٔٗ/٘البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

     ٖٗ٘/ٖالكتاب ، لسيبويو (ٖ)

 ٜٕٗ/ٔادلقتضب ، للمربد   (ٗ)
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د في معاجم اللغة جمع رِ ىذه الواو على حالها حاؿ الجمع  ، ولم يَ  بإبقاءِ  من يقوؿأجد 

 .فؤاد على أفودة 

أف ىذه القراءة غير معروفة لدى أكثر المفسرين فلم يذكرىا ابن جني في  ويبدو   

وكذلك  ، (ٔ)هذه اآلية ولم يورد ىذه القراءة لقراءات ، وأورد ابن عطية عدة المحتسب 

من  وجوًىاالعكبري في إعراب القراءات الشواذ  وعدَّ ،  (ٕزمخشري في كشافة ال صنع

مما يجعلنا ال نخرج في ،  (ٖ)ولم يذكر من بينها ىذه القراءة ، القراءات في ىذه اآلية 

 .اءة دراستها عن آراء أبي حياف والسمين الذين نقلوا ىذه القر 

 :الترجيح 

جمع فواد ( أفودة ) اؿ الجمع ، فإف القوؿ بأف إذا صح إقرار الهمزة المبدلة واًوا ح

المسهل يجعل قراءة الجمهور وقراءة أـ الهيثم بمعنى واحد وىو األقرب ، وقوؿ أبي 

 .الفضل الرازي يبعده أف كتب المعاجم لم تذكر من جموع وفد أوفدة 

 

 

 

                                                           

 ٕٖٗ/ٖبن عطية انظر احملرر الوجيز ، ال  (ٔ)

 ٖٚ٘/ٕانظر الكشاف ، للزسلشري   (ٕ)

 ٖٚٚ/ٔانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٖ)
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 بتشديد المصدر وأصل ىذا المصدر" إنا إلينا إيَّابهم " توجيو قراءة 

 [ٕ٘:الغاشية](   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ): الى قاؿ تع

 : رأي صاحب اللوامح 

؛ بتخفيف الياء مصدر آب( ابَػُهْم ِإيَ :) وقرأ الجمهور : "اؿ أبو حياف في البحر المحيط ق

ل  عَ وْ فَ ليعاؿ ، أو مصدرًا من آب على وزف ف ِلفْعَيلَ مصدرًا (ٔ)بشّدىا : وأبو جعفر وشيبة 

اؿ  وَ عْ ر على وزف فِ وَ هْ كجَ اؿ ، أو مصدرًا لَفْعَوَؿ  قَ ياؿ أيضًا كحِ يعَ ل على وزف فِ قَ وْ كحَ 

واب فقلبت الواو األولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ واجتمع في وْ ار فأصلو إوَ هْ كجِ 

ىذا البناء والبناءين قبلو واو وياء ، وسبقت إحداىما بالسكوف فقلبت الواو ياء ، وأدغم 

ل عَ يػْ الياء ليستا عينين من الفعل ، بل الياء في فػَ ولم يمنع اإلدغاـ من القلب ألف الواو و 

اباً يكوف أصلو إوَّ : وقاؿ صاحب اللوامح ، وتبعو الزمخشري . والواو في فعوؿ زائدتاف 

. اباً فقلبت الواو األولى ياء النكسار ما قبلها اباً ، ثم قيل إيَّ ذَّ ب كِ ذَّ مصدر أّوب ، نحو كَ 

د ، يعني أنو اجتمع ياء وواو عل بو ما فعل بسيّْ ، ثم فُ  افوَّ يواف في دِ كدِ : قاؿ الزمخشري 

، فأما كونو مصدر  الياءوأدغمت الياء في  لبت الواو ياءً فقُ ، وسبقت إحداىما بالسكوف 

ب فإنو ال يجوز ، ألنهم نصوا على أف الواو األولى إذا كانت موضوعة على اإلدغاـ أوَّ 

                                                           

 ٖٚ٘/ٕ، واحملتسب  ٕٚٔ، وابن خالويو يف سلتصره  ٕ٘ٔ/٘قراءة أيب جعفر عند النحاس يف إعراب القرآن   (ٔ)
 . شيبة :  ٖٔٗ/٘، وفتح القدير  ٓٙٗ/ٛ، وزاد يف البحر احمليط  ٖٛ/ٕٓوتفسًن القرطيب  ٕٖٚ/ٗوالكشاف 
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اط مصدر خروَّ لى ياء ألجل الكسرة ، ومثلوا باو وجاء ما قبلها مكسورًا فبل تقلب الواو األ

ابًا ، فهذه وضعت على اإلدغاـ ، ب نحو أّوب إوَّ ط ، ومثلوا أيضًا بمصدر أوَّ وَّ رَ خْ اِ 

 (ٔ)" فحصنها من اإلبداؿ ولم تتأثر للكسر 

 :الدراسة 

صرفيوف النحاة وال فاختلف بالتشديد،( إف إلينا إيَّابهم : ) الى قرأ أبو جعفر وشيبة قولو تع

فمنهم من أنكرىا دت أقوالهم في تخريجها ، وتعدَّ وأىل اللغة في تخريج ىذه القراءة 

اءىم فيما ومنهم من جعلها لغة ومنهم من جعل لها أصبًل ويمكننا أف نوجز آر ىا،وردَّ 

 :يأتي

من قاؿ بهذا القوؿ أبو  وأشهرُ ، التشديد  ىذا الرأي قراءةَ  أصحابُ  ردَّ : الرأي األوؿ 

أنكر أبو حاتم ىذه  ":والفراء والنحاس ، قاؿ أبو الفتح ابن جني السجستاني حاتم 

، ووصف  ال يجوز على جهة من الجهات : راء عن إيّابهم فقاؿئل الفسُ و (ٕ)". القراءة

 (ٗ). وذكر النحاس في إعراب القرآف أف التشديد لحن  (ٖ).التشديد بأف فيو خطبلً 

                                                           

 ٓٙٗ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٚ٘/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٕ)

، وانظر تاج العروس ،  ٖٙٗ/٘ٔ، وانظر هتذيب اللغة ، لؤلزىري  ٜٕ٘/ٖانظر معاٍل القرآن ، للفراء   (ٖ)
 ٖٖ/ٕللزبيدي

 ٖٗٔ/٘انظر إعراب القرآن للنحاس   (ٗ)
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 بَ آ مصدر ألنو وفيو بعد: " وعلل ذلك بقولو ،  وذىب مكي إلى أف في التشديد بُػْعداً 

 أف دشدَّ  من يلـز وكاف،  قبلها ما النكسار ياء انقلبت ولكن واو الياء وأصل،  اباإيَ  يؤوبُ 

 قالوا كما،   ياء دالمشدَّ  األوؿ من فيبدؿ إيوابهم يقوؿ أو،  الواو من ألنو ابهمإوَّ  يقوؿ

 (ٔ)" اف وَّ دِ  وأصلو ديواف

ؿ من اإيَّاب ِفعَّ  " :ابهم مصدر ألّوب بزنة فعَّل واألصل إوَّاب ، قاؿ أبو الفتح إيّ : الثاني 

وقاؿ  (ٖ)وىو رأي أبي الفضل الرازي  (ٕ) ".استحساناً  ياءً  الواوَ  بَ لَ ب ، لكن قػَ أوَّ 

عل بو ما فعل ّواف ثم فُ كديواف في دِ :"الزمخشري بمثل قولهما وشبهها بديواف فقاؿ 

 (ٗ)" ت د وميّْ بأصل سيّْ 

واعترض أبو حياف ىذا القوؿ معلبًل ذلك بأف ىذا الموضع ال يجوز فيو قلب الواو ياء ، 

 فأما كونو مصدر أوَّب فإنو:"أي أبي الفضل الرازي والزمخشريفقاؿ بعد أف ذكر ر 

على اإلدغاـ وجاء ما قبلها  وا على أف الواو األولى إذا كانت موضوعةً صُّ يجوز ، ألنهم نَ ال

،  اخرّوط مصدر اطباخروَّ  ومثلوا ،  تقلب الواو األولى ياء ألجل الكسرةمكسورًا فبل

                                                           

 ٘ٔٛ/ٕب القرآن، مكي بن أيب طالب مشكل إعرا  (ٔ)

 ٙٔٗ/ٕاحملتسب ، البن جين   (ٕ)

 ٓٙٗ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان  انظر (ٖ)

 ٕٖٚ/ٗالكشاف ، للزسلشري   (ٗ)
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 من هانَ صَّ فحَ  ، اإلدغاـ على وضعت فهذه ، إواباً  أّوب نحو بأوَّ  بمصدر أيضاً  ومثلوا

 (ٔ)."  للكسر تتأثر ولم اإلبداؿ

 ريالزمخش تشبيو وأما" :شبيو الزمخشري لها بديواف فقاؿ واعترض أبو حياف كذلك ت   

 ولوال دّواف يقولوا فلم ، مدغمة الوضع في بها ينطقوا لم ألنهم بجيد فليس يوافبدِ 

 فبل ديواف شذوذ على فنصوا وأيضاً  ، واو الياء ىذه أصل أف معلَ يُ  لم دواوين على الجمع

 (ٕ).  " غيره عليو يقاس

نطق العرب وتعقَّب السميُن الحلبي أبا حياف ورد انتقاده على الزمخشري وبين أف عدـ  

 منو يَػْلَزـُ  فبل بِدوَّاف يَػْنِطقوا لم كونُهم أمَّا: " بدّواف ليس حجة لرد قوؿ الزمخشري فقاؿ 

 ِقرَّاط:  ( قيراط ) و ، ِدوَّاف ( ِدْيواف ) أصلَ  أفَّ  على النحاةُ  وَنصَّ  ، الزمخشريُّ  قالو ما َردُّ 

 بل عليو َمقيًسا َيْذُكْره لم ألنو يَػْقَدُح؛ ال شاذاً  وكونُو ، وَقرارِيط َدواوين على الَجْمعِ  بدليلِ 

 (ٖ)  . " بو َمَنظًّْرا

َعل وىو توجيو آخر للزمخشري حيث قاؿ : الثالث  :" إيابهم مصدر أليَّب على وزف فَػيػْ

وىو توجيو للعكبري في  (ٗ). "اإلياب  من فيعل (بأيَّ ) مصدر (فيعاال) يكوف أف ووجهو

                                                           

 ٓٙٗ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٓٙٗ/ٛالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٗٚٚ /ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٖ)

 ٕٖٚ/ٗ، للزسلشري الكشاف   (ٗ)
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إنها مصدر  قيل: " مين الحلبي ىذا الرأي ومثَّل لو بقولو  وقد وضح الس (ٔ)ىذه القراءة ، 

 إْيواباً  ِيَؤْيِوبُ  أيْػَوبَ  واألصلُ  ، إيَّاباً  يُػَؤيّْبُ  أيَّبَ :  منو كبيطر ، يُقاؿُ أليَّب على وزف فيعل  

 ، بالسكوفِ  إحداىما وَسبَػَقتْ  ، ذلك جميع في والواوُ  الياءُ  فاجَتَمَعتْ  ، يُػبَػْيطرُ  كبَػْيَطرَ 

  (ٕ)" ِفْيعاؿ  ىذا على فإيَّاب ، فيها المزيدةُ  الياءُ  وُأدِغمت ، ياءً  الواوُ  ِلَبتْ فقُ 

 يردىا اإلدغاـ في البلـز وكاف ، الهمزة سهلت ، إيواباً  فيجيء ، أأوب من يكوف: الرابع  

  البن ىذا القوؿ أبو حياف  نسب قياس ، غير على الياء فيو استحسنت لكن ، إواباً 

 ليس إواباً  يردىا اإلدغاـ في البلـز وكاف:  فقولو :"أبو حياف بقولو  وعترضوا، (ٖ)عطية 

 المبدلة وىي ياء اجتمعت قد ألنو ، إياباً  يكوف أف اإلدغاـ اعتبر إذا البلـز بل ، بصحيح

 وتدغم ياء الواو فتقلب ، ساكنة وإحداىما الكلمة عين وىي بالتسهيل وواو الهمزة من

 وردهونسب السمين الحلبي ىذا القوؿ البن عطية أيضًا  (ٗ) ." إياباً  فيصير الياء فيها

 تقدَّـ ما يُػْفَعلَ  أف فالقياسُ  ياءً  الهمزةُ  قُِلَبتِ  َلمَّا أنَّو َعَرْفتَ  ِلما بجيدٍ  ليس وىذا: " بقولو

 (٘) . "عكٍس  دوفِ  ِمنْ  الياءِ  إلى الواوِ  قَػْلبِ  ِمنْ 

                                                           

 ٘ٓٚ -ٗٓٚ/ٕانظر إعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٔ)

 ٘ٚٚ /ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٕ)

 . ، ومل أجده يف احملرر الوجيز البن عطية  ٓٙٗ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ادلرجع السابق   (ٗ)

 ٘ٚٚ /ٓٔالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  (٘)
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اؿ عَ وْ ىو فػَ : " ل ىذا الرأي العكبري فقاؿ اؿ نقعَ وْ إيابهم مصدر على وزف فػَ : الخامس 

 كينونة في أحد : م كما قالوا غِ دْ ثم الثانية وأُ ، ياءً  الساكنةُ  وب ، فأبدلت الواوُ من آب يئُ 

 (ٔ)" وا الهمزة إتباعاً رُ سَ القولين ، وكذا قالوا في سيباف وريحاف ، ثم كَ 

واألصل إوواب على ِفعواؿ كجهوار إيَّابهم مصدر ألوَّب على فَػْعَوَؿ كجْهَور ، : السادس 

بواوين األولى عين الكلمة والثانية زائدة  فسكنت األولى بعد كسرة فقلبت ياًء فصار 

إيوابًا ، فاجتمعت ياء وواو ، وسبقت إحداىما بالسكوف فقلبت الواو ياء وأدغمت في 

 (ٕ) .الياء بعدىا 

إوواب بواوين األولى زائدة إيابهم مصدر ألوَّب على َفوعل كحوقل واألصل : السابع 

 (ٖ).والثانية عين الكلمة فوزنو فيعاؿ 

إيابهم مصدر ألوَّب بزنة أكـر من األوب واألصل إواب كإكراـ فأبدلت الهمزة : الثامن 

    الثانية ياء لسكونها بعد ىمزة مكسورة فصار اللفظ إيوابًا اجتمعت الواو والياء على 

 (ٗ).  تقدـ فقلب وأدغم ووزنو إفعاؿ ما

                                                           

 ٗٓٚ/ٕإعراب القراءات الشواذ ، للعكربي   (ٔ)

 ٘ٚٚ /ٓٔ، وانظر الدر ادلصون ، للسمٌن احلليب  ٔٙٗ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 ٖٗٓ/ٕٓ، وانظر اللباب يف علوم الكتاب ، البن عادل  ٔٙٗ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ٘ٚٚ /ٓٔالدر ادلصون ، للسكٌن احلليب   (ٗ)
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وبعد الرجوع إلى أىل النحو والتصريف ؛ للنظر في اعتراض أبي حياف على أبي الفضل 

أف أصل الكلمة إوابًا مصدر أّوب ، نحو كّذب كذابًا ، ثم قيل إواباً :"الرازي في قولو 

وأف ىذا من المواضع التي ال يجوز فيها " فقلبت الواو األولى ياء النكسار ما قبلها  

بأف ، فقد صرح العكبري أف رأي أبي حياف يتفق مع ما ذىبوا إليو د نا نجالقلب ؛ فإن

 مجاورة تكن ولم بعدىما فيما والياء الواو أدغمت إذا: " اإلدغاـ مانع من القلب فقاؿ 

 من فبلف وكذلك،  اجلواذا ذوَّ لَ واجْ  اخرواطًا طوَّ اخرَ  نحو القلب من تحصنت للطرؼ

؛  تغير ولم اديَّ صَ  : لقلت االً فعَّ  يصيد صاد من تَ يْ نػَ بػَ  ولو ، خيارىم من أي قومو ةِ ابَ يَّ صُ 

 بعض في أبدؿ وقد، التغيير عن ممتنع متحرؾ حرؼ حمى في لدخولها تحصنت ألنها

وىكذا لم يغب عنهم أنها قد أبدلت في بعض المواضع كما  (ٔ)" .اف وَ يػْ دِ  نحو المواضع

قاىر الجرجاني أف اإلدغاـ مانع من ويؤكد عبد ال.ورد في ديواف لكن ىذا ليس قياًسا 

في نحو اعشيشاب واشهيباب واستيبلء ، ولم تقلب  وتقلب الواو ياءً : " القلب بقولو 

  (ٕ)" في اخروَّاط واجلوَّاذ واعلوَّاط لئلدغاـ 

أكد ىذه القاعدة ، ومثل بكلمة ( موقن )وعندما تحدث ابن مالك عن اإلبداؿ في كلمة 

 ىي التي الياء من بدؿ فيو الواو فإفَّ "  أيقن"  من فاعل اسم"  وِقنمُ " : بقولو (إوَّاب ) 

                                                           

 ٕٔٗ/ٕاللباب علل البناء واإلعراب ، للعكربي   (ٔ)

 ٘ٙ: ادلفتاح يف الصرف ، لعبد القاىر اجلرجاٍل   (ٕ)
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 التصحيح وجب مثلها في مدغمة بل مفردة الياء وال الواو تكن لم الكلمة ، فلو فاء

 (ٔ) " أوَّب"  مصدر" إوَّاب: "نحو

 :الترجيح 

الفضل ن جني وأبو ببعض آراء النحاة أف ما ذىب إليو ااتضح لنا من خبلؿ عرض 

 من كوف الكلمة مصدرًا إلوَّاب ثم قلبت الواو ياء النكسار ماومن قاؿ بقولهما لرازي ا

قبلها مخالف لما نص عليو الصرفيوف من عدـ جواز القلب في الواو المدغمة ، وبهذا 

يحتملها توجيو القراءة ، ومن العسير الجـز بأف فإف قولهم غير مقبوؿ وتبقى بقية اآلراء 

 . واهلل أعلم  أحدىا ىو الراجح ،

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٗٔٔإجياز التعريف يف علم التصريف ، البن مالك   (ٔ)
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 الياء في أعجمي ال تفيد النسب
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) :قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 [ٗٗ:ُفصَِّلت](   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

  : رأي صاحب اللوامح 

ي المنسوب إلى مِ جَ والعَ : وقاؿ صاحب اللوامح : " لمحيط قاؿ أبو حياف في البحر ا

،  حُ صِ فْ العجم ، والياء للنسب على الحقيقة ؛ وأما إذا سكنت العين فهو الذي ال يػُ 

انتهى ، . ختي ، واهلل أعلم رسي وبُ والياء فيو بلفظ النسب دوف معناه ، فهو بمنزلة ياء كُ 

  (ٔ)" عليها  الكلمةُ  بنَ ياء أعجمي لم تُ ت الكلمة عليها ، و يَ نِ وليست كياء كرسي بُ 

 :الدراسة 

  -بسكوف العين  -الفضل الرازي في قولو بأف الياء في العجمي  أبااعترض أبو حياف    

رسي من أصل ختي ، ووجو اعتراضو أف الياء في كُ ي وبُ سِ رْ بلفظ النسب دوف معناه كياء كُ 

أعجمي لم تبن عليها الكلمة فهي للنسبة  ت عليها الكلمة ، والياء فييَ نِ الكلمة ، وقد بُ 

 (ٕ). ار وّ اري مبالغة في أحمر ودَ ودوّ  حمريّ أ: فة نحو الدالة على المبالغة في الص

                                                           

  ٓٛٗ/ٚالبحر احمليط ، أليب حيان  (ٔ)

 انظر ادلرجع السابق   (ٕ)
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أف قصد والحق أنو ال خبلؼ بين أبي الفضل وأبي حياف ىنا ، ألف أبا الفضل لم يكن ي

كما أف الياء ياء أعجمي كياء كرسي ، بل قصد أف الياء في أعجمي ىنا ليست للنسب  

في كرسي ليست للنسب ، وىذا التشبيو الذي ذىب إليو أبو الفضل من تشبيو ياء 

ده في ذكر ابن سيفقد ، قبلو في كتبهم  وأىل اللغة أعجمي بياء كرسي ، ذكره النحاة

في أف الياء  كرسي كلمة أعجمي بكلمةو أف المقصود تشبيو  المخصص نًصا يتأكد لنا من

 فيهما عندي فالمعنى وأعجمي أعجم فأما قولهم " : قاؿ، لنسب في كل منهما ليست ل

 وأعجمي فأعجم العرب من أو كاف العجم من يفصح ال للذي وصف واحد وكبلىما

 بكرسي تريد كما النسب تريد وال صفة ىو الذي األحمر تريد وأنت وأحمري كأحمر

  (ٔ). "  اللغة رواة من مأخوذ وىذا شيء إلى اإلضافة

فالحقيقي : " ن يعيش موضحًا النسب غير الحقيقي وذكر منو كلمة كرسي قاؿ  وقاؿ اب  

كاألب والبلدة كاف مؤثّْرًا ، أي دااًل على نسبة إلى جهة من الجهات المذكورة   ما

وغير الحقيقي ماال يدؿ ،  (ُملَحمّي ) و،  (بصري ) ، و( ىاشمي : ) والصناعة ، نحو 

في آخره كوف اللفظ كلفظ المنسوب بأف يكوف على نسبة إلى شيء مما ذكر ، بل ي

أال ترى أف  (ُبْختي ) و (قمري )، و (بَردّي ) و( ُكرسي : ) زيادة النسب ، كقولنا 

نسب إليو ، وإنما ىو شيء ، وال بلدة ، وال شيء مما يُ  ليس بأبٍ  (كرسي ) من ( ُكرسا)

                                                           

 ٕٕٔ/ٕادلخصص ، البن سيده   (ٔ)



 

 

181 

اف كما ترى ولو كانا اسم" برديًا " و" كرسيًا "تعلق باللفظ ، ويؤيد ذلك عندؾ أف 

 مما يؤكد لنا استخداـ النحاة لهذهفهذا  (ٔ)" ز الصفة منسوبين حقيقة لخرجا إلى حيّْ 

 .الكلمة في التمثيل على الياء التي ليست للنسب 

وقد جمع السيوطي تحت باب الشواذ في النسب كلمات اتفقت في أنها ختمت    

 :  بياء ليست للنسب فذكر أعجمي وكرسي فقاؿ

 للفرؽ أو وأحمري وأشعري أعجمي رجل كقولهم للمبالغة عبلمة الياء لحاؽ ومنها "

 أو ورومي ورـو ويهودي ويهود ومجوسي ومجوس وزنجي كزنج وجنسو الواحد بين

 زائدة ىي بل للنسب ليست الياء فهذه زبني وكلب وحواري ككرسي الزمة إما زائدة

 (ٖ)" ...   يُّ ارِ وَّ دَ  باإلنسافِ  والّدىرُ  :(ٕ) كقولو الزمة غير أو عليها الكلمة فبنيت

 

 

 

 

 
                                                           

 ٓٗٗ/ٖ البن يعيش شرح ادلفصل ،  (ٔ)

 ٓٛٗ/ٔ، ديوان العجاج ... عجز بيت للعجاج ، وصدره ، أطرباً وأنت ِقنِّْسرِيُّ   (ٕ)

 ٚٓٗ/ٖمهع اذلوامع ، للسيوطي   (ٖ)
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 :الترجيح 

ال يظهر لي خبلؼ بين أبي الفضل وأبي حياف في ىذه المسألة ، ألف أبا الفضل قصد أف 

والحاصل الياء في أعجمي ىنا ليست للنسب كما أف الياء في كرسي ليست للنسب ، 

 .أف الخبلؼ بينهما مبني على قصد التمثيل 

فالياء في كرسي ليست كالياء في أعجمي ، األولة  : األصالة والزيادة فمن حيث 

 .كاألصلية والثانية زائدة 

أما من حيث إف كبًل من اليائين ال تدؿ على النسب فكبلـ أبي الفضل مقبوؿ غير أف 

 . تمثيلو ليس بدقيق ، وىذا مراد أبي حياف 
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 ٌفعل بضم العٌن أم بكسرها ( ل  ع  ف  ) مضارع القٌاس فً  -د
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 ٌفعل بضم العٌن أم بكسرها ( ل  ع  ف  ) مضارع القٌاس فً 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )قااااااااال تعااااااااالى 

 [ٚٔ:الفرقان](   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

  :رأي صاحب اللوامح 

 قاؿ. (ٔ) الشين بكسر ( َيْحِشُرُىمْ  ) األعرج وقرأ: "قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

 لفعُ يَ  ألف الثبلثية المتعدية األفعاؿ في القياس وىو القرآف كل في :للوامح ا صاحب

:  عطية ابن وقاؿ.  الماضي في بضمها فعل ىو الذي البلـز من يكوف قد العين بضم

 من أقيس المتعدي العين بكسر لفعِ يَ  ألف القياس في قوية االستعماؿ في قليلة وىي

  (ٕ) . "ذكرا  كما ليس وىذا.  انتهى العين بضم ليفعُ 

 :الدراسة 

 ىو يفِعل بالكسر أـ يفُعل بالضم اختلف النحاة في القياس من فَػَعل في األفعاؿ المتعدية أ

 :على قولين 

القياس في فَعل الصحيح من األفعاؿ المتعدية ىو يفِعل بالكسر إذا لم : القوؿ األوؿ 

 المطرز عمرو أَبو قاؿ: "  قاؿيكن حلقي العين والبلـ ،نسب الزبيدي ىذا القوؿ للفراء 

                                                           

  ٕٔٙ/ٖاألعرج وبدون نسبة يف الكشاف :  ٚٙ/ٗوفتح القدير  ٙٗٗ/ٙ، والبحر احمليط  ٜٔٔ/ٕيف احملتسب   (ٔ)

  ٚٗٗ/ٙ البحر احمليط ، أليب حيان (ٕ)
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 (ٔ)"عندىم  الباب فإنو بالكسر يفِعل على فَِثبْ  يفِعل أو يفُعل أشكل إذا الفراء عن حاكياً 

  : وىذا ىو مذىب ابن جني الذي ذكره وعلل لو بقولو في المحتسب عند ىذه القراءة 

يَػْفِعل في المتعدي  ىذا وإف كاف قليبًل في االستعماؿ فإنو قويّّ في القياس ، وذلك أفَّ " 

أقيس من يَػْفُعل ، فضرب يضِرب إذًا أقيس من قتل يقُتل ؛ وذلك أفَّ يَفُعل إنما بابها 

األقيس أف تأتي في مضارع فَػُعل ، كظرؼ يظُرؼ ، وكُرـ يكُرـ ، ثم نقلت إلى مضارع 

  ي المضارع حركتها في الماضي ؛ إذفَعل ، نحو يقتل ويدُخل ؛ لتخالف حركة العين ف

 كاف مبنى األفعاؿ على اختبلؼ ُمثُِلها ، من حيث كاف ذلك دليبًل على اختبلؼ أزمنتها ،

خالف الماضي المضارع كاف أقيس وباب فَػَعَل إنما ىو يفُعل ، كما أف باب َفِعل  فكلما

 (ٕ)" إنما ىو يَفَعل ، فكما انقاد َعِلم يعَلم فكذلك يجب أف ينقاد باب ضرب يضِرب 

 (ٗ).ابن عطية في ىذا وتبعهم ، (ٖ)ذىب أبو الفضل الرازي  وإلى ىذا القوؿ

 (٘)ونقل أبو حياف قوؿ أبي الفضل الرازي وابن عطية كما سبق معنا في أوؿ المسألة 

 حروفو جميع الصحيح المتعدي لعَ فػَ  ذكرا بل كما ليس وىذا" واعترض عليهما بقولو 

 شهر فإف ، كثيراً  لويفعُ  ليفعِ  على اءج فإنو،  الـ وال عين حلقي وال للمبالغة يكن لم إذا

                                                           

 . مل أجده يف معاٍل القرآن للفراء ، و ٘ٛ/ٔتاج العروس ، للزبيدي   (ٔ)

  ٜٔٔ/ٕاحملتسب ، البن جين (ٕ)

 ٚٗٗ/ٙانظر البحر احمليط أليب حيان   (ٖ)

 ٕٚٗ/ٗانظر احملرر الوجيز ، البن عطية   (ٗ)

 الصفحة السابقة من ىذا البحث  (٘)
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      لم أو للكلمة سمعا فيهما خير أصحابنا بعض فإ حتى فالخيار وإالّ  اتبع االستعمالين أحد

 (ٔ) ." يسمعا

يأتي فَعل المتعدي إذا لم يكن للمبالغة وال حلقي العين والبلـ على يفِعل : القوؿ الثاني   

تعمالين اتبع وإال فالخيار ، وإلى ىذا القوؿ ذىب ابن ويفُعل كثيرًا ، فإف شهر أحد االس

كاف ماضيو من األفعاؿ الثبلثية على فعلت ، بفتح  اعلموا أفَّ كل ما: " درستويو فقاؿ 

العين ولم يكن ثانيو وال ثالثو من حروؼ اللين ، وال حروؼ الحلق ؛ فإنو يجوز في 

ر ، ضرب يضِرب ، وشكر يشكُ :  مستقبلو يفُعل بضم العين ، ويفِعل بكسرىا ، كقولنا

. عرب إال االستحساف واالستخفاؼ وليس أحدىما أولى بو من اآلخر ، وال فيو عند ال

ينِفر وينُفر ، ويشِتم ويشُتم ، فهذا يدلكم : ل فيو الوجهاف قولهم عمِ ما جاء وقد استُ فم

ل ، كما على جواز الوجهين فيو ، وأنهما شيء واحد؛ ألف الضمة أخت الكسرة في الثق

أفَّ الواو نظيرة الياء في الثقل واالعتبلؿ ، ثم ألفَّ ىذا الحرؼ ال يتغير لفظو وال خطُّو 

وبين أف الوجهين جائزاف عو على ذلك ابن عصفور في الممتع ، وتب (ٕ)." بتغيّْر حركتو 

  (ٖ) . لم يسمعا أوسمعا للكلمة 

                                                           

 ٚٗٗ/ٙالبحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٖٖتصحيح الفصيح ، البن درستويو   (ٕ)

 ٕٔٔانظر ادلمتع يف التصريف ، البن عصفور   (ٖ)
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 ابنُ  ىو ذلك في َخيػَّرَ  الذي :"واعترض عليو  السمين فقاؿ بعد أف نقل قوؿ أبي حياف

 مع الراءِ  ( بضمّْ  ) ( َيْضُرب ) و ، العينِ  بكسرِ  ( يَػْفِعل زيد ):  تقوؿَ  َأفْ  فُيجيزُ  عصفور

 النحاةَ  أفَّ  إالَّ  ، درستويوِ  ابنُ  ذلك إلى وسبَػَقو.  الثاني في والكسرِ  األوؿ في الضمّْ  سماعِ 

     (ٔ)"  خبلِفو على

 واحذكرىا كثير من النحاة ولم يرجّْ ، فقد ة من المسائل الخبلفية والمسألة في كتب النحا

 فَػَعلَ  فأما: "وقد حكى الخبلؼ فيها ابن سيده بقولو ، أحد القولين على اآلخر 

 ليس إنو النحويين بعضُ  قاؿ حتى فيو وَيْكُثراف ويَػْفُعل يَػْفِعل على يجيءُ  فمستقِبُلو

 يُطََّرح حتى الناسِ  ألفاظِ  عادة في أحُدىما يكثُر اربَّم وإنو اآلخرِ  من بو أْولى أحُدىما

 ولم فَػَعلَ  على الماضيَ  أف ُعِلم إذا:  النحويين بعض وقاؿ...  استعمالُو ويَػْقُبح اآلخرُ 

 أف من قدَّمت لما أيضاً  وىذا يْفِعل ُيجَعل أف فالوجو ىو بناءٍ  أيّْ  على المستقبلُ  يُعَلم

 يزيدَ  بن محمد عن وحكي يُعَرؼ ال فيما ُيستعَمبلفِ  ىما وقيل الضَّمَّةِ  من أخفُّ  الكسرة

 من قوـٌ  وزعم الباب جميع في فَػَعلَ  مستقَبل في الوجهافِ  يجوزُ  أنو يحيى بنِ  وأحمدَ 

 ذلك غير على اسُتعِمل ما فيو يُجزْ  لم وُشِهر يْفِعل على استعمالو َكثُر ما أف النحويين

     (ٕ).  " الوجهاف فيو جاز المشهور من يكن لم وما يَػْقُتل وقَػَتلَ  َيْضِرب َضَربَ  نحو

                                                           

 ٗٙٗ /ٛالدر ادلصون ، للسمٌن احلليب   (ٔ)

 ٕٙٚ/ٗادلخصص ، البن سيده   (ٕ)
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 (ٔ).وحكى ابن يعيش الخبلؼ في ىذه المسألة ولم يختر أي قوؿ من أقوؿ النحاة 

حصى من ت كتب المعاجم ماال يُ دوعدَّ  (ٕ) في شرح الشافية ستراباذياأل صنعوكذلك 

 (ٖ) ( يفِعل ويفُعل) األفعاؿ التي وردت باللغتين 

 : الترجيح 

على أف فَعل  التصريفلمتتبع لكتب النحو والمعاجم في ىذا الباب يرى أف أكثر أىل ا  

يفِعل ويفُعل بالكسر والضم وليس القياس  يأتي علىحلقي العين والبلـ إذا لم يكن 

، وكل ىذا يرجح أف يكوف ما ذىب إليو أبو حياف ىو الصحيح ، ألحدىما دوف اآلخر 

 .واهلل أعلم 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ٕ٘ٗ/ٗانظر شرح ادلفصل ، البن يعيش   (ٔ)

  ٛٔٔ - ٚٔٔ/ٔانظر شرح الشافية ، لؤلسرتاباذي  (ٕ)

 ٗٛ/ٔ، وانظر تاج العروس ، للزبيدي  ٕٚٚ/ٗالبن سيده انظر ادلخصص ،   (ٖ)
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 الفرؽ بين سقى وأسقى

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): قػػػاؿ تعػػػالى 

 [ٔٗ:يوسف](   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 : رأي صاحب اللوامح 

: ى ، وفرقة قَ ي ربو من سَ قِ سْ فيَ : قرأ الجمهور : " قاؿ أبو حياف في البحر المحيط 

سقيكم سقيكم ونُ نَ : وقرىء في السبعة . نى واحد ، وىما لغتاف بمع(ٔ)ي من أسقى قِ سْ فيُ 

سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة ، والمعروؼ أف سقاه : وقاؿ صاحب اللوامح . (ٕ)

 . (ٖ)" ناولو ليشرب ، وأسقاه جعل لو سقياً 

 

                                                           

، وبدون نسبة يف احملرر  ٜٜٗ/ٙبضم حرف ادلضارعة من أسقى ( فيسقي ) يف الدر ادلصون ، قرأ عكرمة يف رواية   (ٔ)
 ٜٖٓ/٘وانظر البحر احمليط  ٙ/ٗالوجيز والبحر احمليط ، انظر احملرر الوجيز 

، وبدون نسبة يف احملرر الوجيز والبحر احمليط ، انظـر احملـرر  ٜٜٗ/ٙبضم حرف ادلضارعة من أسقى ( فيسقي ) ة يف رواية يف الدر ادلصون ، قرأ عكرم  (ٕ)

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): يف قولـو تعـاىل  و ٜٖٓ/٘وانظر البحر احملـيط  ٙ/ٗالوجيز 

  [ٙٙ:النحل](   ڄ ڄ ڄ ڄ

عامر ورواىا أبو بكر عن عاصم وكذا قرأ هبا يعقوب ، وىؤالء قرؤوا كذلك يف قولو قراءة نافع وابن : َنْسقيكم بفتح النون 
،  [ٕٔ:ادلؤمنون](   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): تعاىل 

 ٕٛٗ: والباقون ضموا النوان يف السورتٌن ، وذلك على أهنما لغتان ، انظر معاٍل القراءات لؤلزىري 

  
 ٖٓٔ/٘حيان البحر احمليط ، أليب   (ٖ)
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 :دراسة انتقاد أبي حياف للرازي 

نهما لغتاف بمعنى إ: على قولين ، فقاؿ قـو ( سقى وأسقى )اختلف علماء اللغة في معنى 

:  فقاؿ( ما جاء على فعْلُت وأفعلُت بمعنى واحد ) الجواليقي في كتابو  ، ذكر ذلكواحد 

 (ٔ)سقيت الرجل وأسقيتو 

، إذا ا أو ماءً من قولك أسقيت فبلنا نهرً  اإلسقاءُ : قاؿ الليث: "  فقاؿاألزىري  ووافقو

وُنْسِقيو من : من سقى وقرى( نعاماً وَنْسِقيو مما َخْلقنا أ: )جعلتو لو سقيا، وفي القرآف

 (ٕ)" أْسَقى، وىما لغتاف بمعنى واحد 

: أبو حياف بقولو، واعترضو  (ٖ)و ما ذىب إليو أبو الفضل الرازي في اللوامح ذا القوؿ ىوى

وأبو حياف ىنا يرى أف  (ٗ)" والمعروؼ أف سقاه ناولو ليشرب ، وأسقاه جعل لو سقًيا " 

قى ، وما ذىب إليو أبو حياف ىو القوؿ اآلخر في حكم النحاة بين سقى وأس اىناؾ فرقً 

في الكتاب حيث سيبويو وأىل اللغة على ىاتين الكلمتين وىو قوؿ يتفق مع ذىب إليو 

 ...و يتُ وقالوا أسقيتو في معنى سقَ : " ( افتراؽ فعلت وأفعلت في الفعل  ) في بابقاؿ 

                                                           

 ٙٗما جاء على فعلت وأفعلت دبعىن واحد ، للجواليقي ، باب السٌن   (ٔ)

 ٔٛٔ/ٜسقى : هتذيب اللغة ، لؤلزىري ، مادة   (ٕ)

 ٖٓٔ/٘انظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٖ)

 ادلرجع السابق  (ٗ)
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، وأسقيتو  و مثل كسوتوفسقيت. وسقيا أي جعلت لو ماءً :  سقيتو فشرب، وأسقيتو: تقوؿ

 (ٔ)." وىبت لو شفاءً : ، وأشفيتو أبرأتو: شفيتو وأشفيتو، فشفيتو: ومثلو،مثل ألبستو

 كاف َما لكلّ  تقوؿ العرب ":الفراء في التفريق بين الكلمتين حيث قاؿ قالو  وىذا ما   

 لَشَفتك ماء الرَّجل سَقاؾ افإذ. أْسَقيت: لقـو يجرى نهر أو السَّماء ومنَ  األنعاـ بطوف من

ېئ ېئ ىئ ىئ ) وّجل َعزّ  اهلل قاؿ كما أْسَقاه؛: يقولوا ولم. سَقاه: قالوا

  [ٜٚ:الشعراء](   ائ ەئ ەئ وئ وئ) : وقاؿ[ٕٔ:اإلنسان](   ىئ

 :(ٕ) لَِبيد قاؿ كما وأْسقى، َسقى الّسماء ولماء األنعاـ بطوف في لما قالوا وربما

 بلؿِ ىِ  من والقبائلَ  نَُميَرا*  وأسقى َمْجدٍ  بنى يومِ قَ  َسَقى

  (ٖ)" اِؿ ػػػػػَوبَ  وال ُسَمىَّ  َوبَأٍ  ببل*  وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَتصّيف عاً ػُمربِ  رََعوه

ڦ ڦ ڄ ڄ ): ؽ بين قولو تعالى وإلى ىذا القوؿ ذىب األخفش وفرَّ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ):وقولو  [ٕٚ:ادلرسالت](   ڄ ڄ ڃ ڃ

 [ٕٔ:اإلنسان]  ( ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

                                                           

 ٜ٘/ٗالكتاب ، لسيبويو   (ٔ)

 :  قصيدة يعاتب فيها قومو ، ومطلعها يف ٔٚالبيتان يف ديوان لبيد بن أيب ربيعة ص   (ٕ)
َمِن اخلَوايل  ذاِنِب فالُقفالِ ... أمَلْ تـُْلِمْم على الدِّ

َ
 لَسْلَمى بادل

 ٛٓٔ/ٕمعاٍل القرآن ، للفراء   (ٖ)
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أف  ونقل ابن خالويو (ٔ)" للشفة ، وما كاف للشفة فهو بغير ألف : " فقاؿ عن اآلية الثانية 

كاف مرًة واحدًة فهو بغير األلف وما كاف دائماً  أف ما: بعض أىل اللغة ذكر في التفريق بينهما 

 (ٕ) . فهو باأللف

 بهػػػا يظػػػن التػػػي األلفػػػاظ فػػػي قاعػػػدة): نػػػو بابػػػاً عنوا اإلتقػػػافوعقػػػد السػػػيوطي رحمػػػو اهلل فػػػي     
ومن ذلػك : وفرؽ بينهما تفريقاً لطيفاً فقاؿ (سقى وأسقى ) : وذكر منها( منو  وليست الترادؼ

ەئ وئ وئ ):سقى وأسقى، فاألوؿ لما ال كلفة فيو، ولهػذا ذكػر فػي شػراب الجنػة، نحػو

 [ٕٔ:اإلنسان] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )" ذا ذكر في مػاء الػدنيا نحػوفة، ولهوالثاني لما فيو كل

 (ٖ) [ٙٔ:اجلن](   ٹ ڤ

ڈ ڈ ژ ): ونقل العكبري الخبلؼ في ىاتين الكلمتين فقاؿ عند قولو تعالى 

 [ٕٕ:احِلجر](   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ومنهم من يفرؽ فيقوؿ سقاه لشفتو إذا أعطاه ما يشربو ، فأسقيناكموه يقاؿ سقاه وأسقاه لغتاف 

ويقاؿ أسقاه إذا دعا لو  ، وأسقاه إذا جعل لو ما يشربو زمانا، ؿ أو صبو في حلقو في الحا

 (ٗ) . بالسقيا

                                                           

 ٕٙ٘/ٕمعاٍل القرآن ، لؤلخفش   (ٔ)

 ٕٕٔ/ٔاحلجة يف القراءات السبع ، البن خالويو   (ٕ)

 ٚ٘/ٔلسيوطي اإلتقان يف علوم القرآن ، ل  (ٖ)

 ٓٛٚ/ٕالتبيان يف إعراب القرآن ، للعكربي   (ٗ)
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وتقوؿ : ابن دريد أما كتب المعاجم فنقلت القولين ولم ترجح أحدىما على اآلخر ، قاؿ 

 المعنى واحد: وأسقيُتو، فقاؿ قـوسقيُتو : العرب

 (ٔ) دللتو على الماء: سقيتوبل سقيتو من َسْقي الشفة، وأ: وقاؿ آخروف 

. سقيا لو قلت أي وأسقيتو، فبلنا وسقيت: " وكذلك حكى الجوىري الخبلؼ فيها بقولو      

 : قولو في لبيد جمعهما وقد. بالضم السقيا واالسم وأسقاه، الغيث اهلل وسقاه

 ِىبلؿِ  من والقبائلَ  نَُميَرا*  وأسقى َمْجدٍ  بنى َقوِمي َسَقى

 وكذلك. اهلل سقاؾ لو قلت إذا أيضا، وسقيتو... وأرضو  لماشيتو وأسقيتو شفتو،ل سقيتو: ويقاؿ

 (ٕ)"أسقيتو 

 :الترجيح 

إف  :الجمع بين القولين بأف نقوؿ  ألنو يمكننا؛ ال يبدو لي أفَّ ىناؾ خبلفًا في ىذه المسألة 
أصحاب ىذا  ثلة التي أوردىاوىذا القوؿ تؤيده األم، اف بمعنيين مختلفين دَ سقى وأسقى يرِ 

كما ورد في الشواىد ،  يرداف أحيانًا بمعنى واحد  نهماإولكن ال مانع من القوؿ  القوؿ ؛
قالو األخفش الذي فرؽ بين الفعلين كما  الفصيحة التي مّرت معنا ، ويؤيد ما ذىبنا إليو ىنا ما

 (ٖ). "أسقيتو :ي لغة قليلة قد يقوؿ للشفة أيًضاوف:" سبق، لكنو عقب على ذلك بقولو

 

                                                           

 ٖ٘/ٖمجهرة اللغة ، البن دريد ، مادة سقى  (ٔ)

  ٖٕٓٛ/ٙسقى : الصحاح ، للجوىري ، مادة   (ٕ)

 ٕٙ٘/ٕمعاٍل القرآن ، لؤلخفش   (ٖ)
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  خاتمة البحث وأىم النتائج
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 :الخاتمة ونتائج البحث 

في خبلفهم مع أبي الفضل الرازي  اآللوسيبعد الوقوؼ مع أبي حياف والسمين الحلبي و 

 : واعتراضاتهم عليو ، وبعد مناقشة مسائل الخبلؼ بينهم توصلت إلى النتائج اآلتية 

فتارة ينقل قوؿ أبي ألبي الفضل ة قسوة في عبارات أبي حياف النقديىناؾ  -ٔ

وىذا وىم، وىذا تخريج فاسد ، : قوؿ وىذا تخبيط ، وتارة ي: الفضل فيقوؿ 

وما ذىب إليو : وىذا ليس كما ذكر ،ويقوؿ أيًضا : ويقوؿ في موضع آخر

  (ٔ).ليس بجيد 

 : من ذلك الفضل الرازي بآراء لم يسبقو إليها أحد  انفرد أبو -ٕ

 ، (ٕ)وار في خبر المبتدأ بالخفض على الج قولو - أ

باكتساب كلمة للتأنيث من كلمة أخرى في غير باب اإلضافة وعلق عليو  قولو - ب

 .(ٖ). وىو قوؿ لم يسبق إليو أحد :بقولو  اآللوسي

من مذاىب النحاة بل تارة يخالف  امعينً  مذىًباالفضل الرازي  يتبع أبولم  -ٖ

بأقواؿ لم يسبق إليها كما مر  البصريين وتارة يقوؿ بقولهم بل إنو ينفرد أحياناً 

 (ٔ). معنا آنفاً 
                                                           

 ٗٔٔ/ٙ،  ٕٚٔ/ٛ،  ٕٔٚ/ٚ،  ٕٙٗ/ٗ،  ٖٖٙ/ٛانظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٔ)

 ٕٚٔ/ٛدلرجع السابق ا  (ٕ)

 ٖٓٙ/ٗٔروح ادلعاٍل ، لآللوسي  انظر (ٖ)
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أنو أفاد من  مما يؤكد لنا اتفقت آراء أبي الفضل الرازي مع آراء ابن جني  -ٗ

 .يؤكد ىذا األمر ونقلو الصريح لبعض عبارات ابن جني ابن جني ،  كتب

في توجيو بعض  اكتفى أبو حياف في بعض المواضع برأي أبي الفضل الرازي -٘

 (ٕ) .اذة مما يدؿ على قوة ىذه اآلراء القراءات الش

اتفقت أكثر آراء أبي الفضل الرازي التي عارضو المفسروف فيها مع أقواؿ  -ٙ

مما يدؿ على أف أبا الفضل كاف ينقل عن غيره ، وإف كنا ال نستطيع  ، سابقة

 .الجـز بمصادره التي كاف ينقل عنها 

لطبلب علم القراءات  تميز أبو الفضل الرازي في القراءات حتى صار مورداً  -ٚ

ذي صنع كتاب الكامل في القراءات الذين تأثروا بو وكاف أشهرىم الهذلي ال

  .الخمسين 

 نقلو: ومن ذلك أبو الفضل الرازي بعض القواعد التي لم يسبق إليها  نقل -ٛ

 .(ٖ). إلى علم القراءات  -التي ىي في علم العروض  - المراقبة في الوقف

                                                                                                                                                                          

 
 ٕٔٗ/٘انظر البحر احمليط ، أليب حيان   (ٕ)

 
 ٖٕٛ/ٔانظر النشر يف القراءات العشر ، البن اجلزري   (ٖ)
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قواعد العربية  توجيو القراءات الشاذة ، لتكوف وفق حاوؿ أبو الفضل الرازي -ٜ

 اآلراءلذا وجدنا لديو بعض قوؿ يستقيم معو توجيو القراءة فكاف يقوؿ بأي 

 . الضعيفة

غلب على آرائو القوة مما يدؿ على تمكنو من علم القراءات وتوجيهها   -ٓٔ

 . و ويظهر ذلك من قلة اعتراضات المفسرين عليو مقارنة بكثرة نقوالتهم عن

في بابها ،  المهمةكتاب اللوامح في توجيو القراءات الشاذة من الكتب  -ٔٔ

 . وظهوره سيضيف لعلـو العربية والقرآف ثراًء معرفًيا واسًعا 

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات
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 :العامة  الفهارس

 فهرس اآليات  -ٔ

 .فهرس األحاديث النبوية الشريفة  -ٕ

 ربفهرس األمثاؿ وكبلـ الع -ٖ

 فهرس الشعر  -ٗ

 فهرس األعبلـ -٘

 ونحوىا والمذاىب والفرؽفهرس القبائل  -ٙ

 فهرس األماكن -ٚ

 قائمة المراجع -ٛ

 موضوعات البحث -ٜ
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 فهرس اآليات
 رقم الصفحة رقم اآلٌة اآلٌة السورة

 البقرة

 76-74 66 (   ڇ ڇ ڍ ۀ)

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

 ...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ
55 95 

 659 696  (   ۅ ۉ ۉ ې ې حض )

 35 675 (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڍ)

 آل عمران
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 ...ژ ژ ڑ ڑ
63 44 

 النساء

 644 94 (   ہ ہ ہ ھ ې)

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

 ... ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

636 644 

 المائدة

 
 55 6 (ڀ ٺ ٺ ک) 

 األنعام

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )

 (   ہ ہ ہ
66 59 

 644 34 (   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)
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 رقم الصفحة رقم اآلٌة اآلٌة السورة

 األنفال
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

 ...چ چ چ 

66 666 

 التوبة

  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
55 645 

ٱٻٻٻ )

 ... ٻپپپ
666 79 

 

 

 

 هود

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

 ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

67 634 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )

 ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
54 93 

 35 67 (   ڱ ڱ ں ں ۀ)

 ٌوسف

 35 34 (   ىئ ىئ ی ی مت)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 ... ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

36 669-665 

﮲ ﮳)  (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
35 

57 
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 رقم الصفحة رقم اآلٌة اآلٌة السورة

 ٌوسف

 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

    (ے ۓ ۓ

46 659 

چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

 (چ چ چ ڇ ڇ
647 33 

 الرعد

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 (پ پ
69 646 

 659 36  (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ے)

 إبراهٌم

 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

ک ک ک ک گ گ گ گ 

    (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

37 665 

ڃ ڃ چ چ چ چ )

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 (   ڌ ڎ

45 57 

 الحجر

 

 663 6 (   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

 (   ک ک گ گ گ
66 696 
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 رقم الصفحة رقم اآلٌة اآلٌة السورة

 النحل

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

67 665 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

 (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

66 659 

 الكهف

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 ...پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

65 643 

ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 (   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳
645 657 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )

 (   ی ی جئ حئ مئ ىئ
649 54 

 طه

 

 54 59 (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

 (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
56 659 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

 ...ې ې ې ى

56 666 
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رقم  اآلٌة السورة

 اآلٌة

رقم 

 الصفحة

 93-96 666  (   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئې ې ې ) األنبٌاء

 الحج

 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

 (  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

63 636 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) 

 (   ی ی ی

55 33 

 

 المؤمنون

 

 67 36 (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

 659 66 (   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 

 

 الفرقان

ک گ گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ

67 653 

 653 65 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 

 الشعراء

 696 79  [ٜٚ:الشعراء](   ائ ەئ ەئ وئ وئ)

-646 (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

646 

36 

 66 66 (   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ) النمل
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رقم  اآلٌة السورة

 اآلٌة

رقم 

 الصفحة

 القصص
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 (     ...    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
75 74 

 46 ... ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) العنكبوت
646-

643 

 الروم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )

 (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
64 646 

 سبأ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

 (    ... ڤ ڦ ڦ 
33 44 

 فاطر

 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )

 (   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 

6 644 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

 (   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 

5 669-634 
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رقم  اآلٌة السورة

 اآلٌة

رقم 

 الصفحة

 الصافات

  

 ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
54 645 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
55 645 

 643 664 (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)

 (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)
677 55 

 الزمر

 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې ې)

    (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

9 636 

  (   ی ی ی ی جئ  )
44 657 

 فصلت
 ... ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

44 675 

 33 66 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) الزخرف

 محمد

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب )

 (مب ىب

65 33 
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رقم  اآلٌة السورة

 اآلٌة

رقم 

 الصفحة

 666 69 ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) لفتحا

 الحجرات

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

6 666 

 القمر

 

 53 6 (   ھ ھ ے ے ۓ)

 56 3 (   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

 المجادلة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )

 ...ٿ ٿ

7 37 

 نوح

 

 54 67   [4ٔ:نوح](   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 64 63 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲):

 696 66 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) الجن

 المزمل
 (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)

5 56 
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رقم  اآلٌة السورة

 اآلٌة

رقم 

 الصفحة

 49 64 (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) المدثر

 55 66 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) القٌامة

 اإلنسان

 

 66 4 (   ىئ ی ی ی ی جئ حئ)

 66 66 (   ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 63 65  (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 696 66 [ٕٔ:اإلنسان](   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)

 المرسالت
 (  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

67 696 

 56 65 (   ائ ائ ەئ ەئ) النبأ

 669 65 (   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) الغاشٌة
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 :فهرس األحاديث النبوية الشريفة 

    الصفحة احلديث

  ٜٚ "شتدي أزمة تنفرجي " -ٔ 

 ٕٛ " نزل القرآن على سبعة أحرفأ"  -ٕ

 ٜٚ "ثويب حجر  " -ٖ
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 فهرس األمثال وأقوال العرب

 الصفحة ادلثل أو القول العريب م

 ٘ٔٔ-ٔٔٔ اسقين ما  .ٔ

 9ٙ-9٘ لَْيلُ  أْصِبحْ   .ٕ

 9ٙ-9٘ َكرَا أْطرِقْ   .ٖ

 9ٙ-9٘ سَلُْنوقُ  افـَْتدِ   .ٗ

 ٕٓٔ تراه أن من خًن بادلعيدي تسمع  .٘

 ٙٗ زرتك خفوَق النجم ، وصياح الدجاج  .ٙ

 4٘-ٙ٘ َخربٍ  َضب   رُجحْ  ىذا  .4

 9ٗ يل اغِفرْ  َربُّ  يا  .8

 9ٗ تفعلوا ال قومُ  يا  .9
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 فهرس الشعر 

 الصفحة البٌــــــــــــــــت

ا صاح َبلِّغ ذوي الزوجات كلِّهم      
 4٘ .إن لٌس وصل إذا انحلت عرى الذنب   ٌ.

وقد وعَدْتَك موعًدا لو وَفت به        
           مواعٌد عرقوب أخاه بٌثربِ   .

. 44 

ِمنُكُم              ِنٌلَ  وما ِنْلُتم ما فوهللا
ُمَتَقارِب               وال َوْفق بمعتدل  .

. ٔٓٔ 

           ألم تغتمض عٌناك لٌلة أرمدا
          وعادك ماعاد السلٌم المسهدا  .

. ٔ٘٘ 

فإن خفت ٌوًما أن ٌلجَّ بك الهوى      
مثله صبرا         فإن الهوى ٌكفٌكه   .

. 8ٓ 

 ٖٗٔ دِ ــــــــــَوِانِم القُتوَد َعلى َعٌراَنٍة أُجُ   هـــــــل ارتجاع ال إذ ترى عما فعدِّ 

  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  ىــــأال أٌهذا الالئمً أحضر الوغ

السفر          طال وإن صنعا من بد ال
وإن تحنى ظهر عود وانعقر          .

. ٔٔ٘ 

َعذٌري             تستنِكري ال جاريَ 
              سٌري وإشفاقً على بعٌري  .

. 9ٗ 

حتى إذا صفُّوا له جدارا                
وكان ما بٌنهم َطَوارا                           .

. ٖٔ٘ 

                         ريـــــــت قنســـــــــا وأنــــــأطرب
                       دّواريُّ  باإلنســــــان والّدهـــــر                                                   .

.                                                 ٔ 4ٗ 

هذي برزت لنا فهجت رسٌسا        
ثم انثنٌت وما شفٌت نسٌسا            .

. 9ٖ 

             أكل الناس أصبحت مانحاً 
            لسانك هذا كً تغر وتخدعا  .

. 9ٖ 

تجاربهم            زادت فما جربوه قد
والفنعا               المجد إال قدامة أبا  .

. 4ٙ 

وأسقى               َمْجد بنى قومى َسَقى
هالل                       من والقبائلَ  ُنَمٌَرا               .

.   ٔ89 

ٌّفــــوه                       رِبــــــــــــــعاً َرَعوه مُ  وَتص
َوَباِل                     وال ُسَمىَّ  َوَبأٍ  بال  .

.                ٔ89 



 

 

211 

 الصفحة البٌــــــــــــــــت

          ونشرَق بالقوِل الذي قْد أذعتهُ  
     الدم من القناة صدر شرقت كما   .

. ٖٖ 

مطٌر علٌها                       سالم هللا ٌا
ولٌس علٌك ٌا مطر السالم                 .

. ٙ9 

صاحبً           قال لها عٌنً هملت إذا
َوَغَراُم                  لَْوَعةٌ  هَذا ِبِمْثلِكَ   .

. 9ٖ 

             َقالَْت َبُنو عامٍر َخالو بنً أسد
       ألقوام     ضراراً  للجهل بؤس ٌا  .

. ٔٓ٘ 

ِبه                     إنَّ  َثْوَبانَ  أَِبً َحاَشا
ْتِم                الَمْلَحاةِ  َعنِ  َضّنًا  . َوالشَّ

. ٕٔٗ 

ما الذي دأُبه احتٌاط وحزم            
وهواه أطاع ٌستوٌان                        .

. ٔٓٔ 

حاشا قرًٌشا فإن هللا فضلهم           
البرٌة باإلسالم والدٌن             على   .

. ٔٔ9 

               والقارح العدا وكل طمرة
           ما إن تنال ٌد الطوٌل قذالها  .

. ٔٔٗ 

                  ٌا بؤس للحرب التً  
وضعت أراهط فاستراحوا                   .

. ٔٓ٘ 

        فإن كان ال ٌرضٌك حتى تردنً
           ال إخالك راضٌا إلى قطري  .

. 8٘ 
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 :فهرس األعالم 

 الصفحات  

 ٕٔ إبراىيم اخلواص

 ٗٔ إبراىيم بن عبد الصمد اذلامشي

 ٜٚ،  ٘ٚ، ٗٚ ابن أيب إسحاق

 ٛٔ أبو سعد إمساعيل  ذابن اإلخشي

 ٚٗ ابن الباذش

 ٕٕ،  ٕٔ،  ٕٓ،  ٚٔ،  ٙٔ،  ٖٔ،  ٕٔ،  ٔٔ،  ٖ،  ٕ ابن اجلزري

 ٙٔٔ،  ٗٔٔ،  ٓ٘ اجابن السر 

 ٕٖٔ،  ٖٚٔ ابن السكيت

 ٖٖٔ ابن إياز

 ٚٗ،  ٙٗ، ٘ٗ،  ٔٗ،  ٜٖ،  ٖٛ،  ٖٙ،  ٖ٘،  ٖٗ،  ٖٖ ابن جين
 ،ٗٛ  ،٘ٔ  ،ٖ٘  ،٘ٙ  ،ٜ٘  ،ٙٛ  ،ٚٓ  ،ٛٔ  ،ٕٛ  ،
ٛٛ  ،ٜٛ  ،ٜٕ  ،ٜٗ  ،ٜٙ  ،ٔٔٔ  ،ٕٔٔ  ،ٔٔٛ  ،ٕٔٗ 
 ،ٕٔ٘  ،ٕٔٙ  ،ٖٔٛ  ،ٔٗٓ  ،ٔٗٔ  ،ٕٔٗ  ،ٔٗٙ  ،

ٔٗٚ  ،ٜٔٗ  ،ٖٔ٘  ،ٔ٘ٗ  ،ٔ٘٘  ،ٔ٘ٙ  ،ٔ٘ٚ  ،
ٔ٘ٛ  ،ٕٔٙ  ،ٔٙٛ  ،ٔٚٓ  ،ٔٚٙ  ،ٔٛٗ  ،ٜٔٙ 

 ٕٙ،  ٕ٘ ابن حجر
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 ٙٛٔ،  ٘ٛٔ ابن درستويو

 ٖٜٔ ابن دريد

 ٙٛٔ،  ٜٚٔ،  ٛٔٔ،  ٘ٔٔ،  ٗٔٔ،  ٔٚ ابن سيده

 ٛٚ،  ٘ٚ،  ٗٚ ابن سًنين

 ٔٗ،  ٕ٘ ابن عادل احلنبلي

 ٖٛٔ،  ٖٙٔ ابن عباس

 ٜ٘ٔ ابن عتيبة 

 ٙٛٔ،  ٘ٛٔ،  ٚٚ ابن عصفور

 ٕٔٔ،  ٚٓٔ،  ٙٓٔ،  ٕٜ،  ٖٚ،  ٕٚ،  ٛٙ،  ٚٙ،  ٕٙ ابن عطية 
 ،ٜٔٔ  ،ٕٔٙ  ،ٕٔٚ  ،ٕٔٗ 

 ٔٓٔ،  ٜٚ،  ٜٙ،  ٚٛ،  ٙٛ،  ٛٚ،  ٚٚ،  ٚ٘،  ٛٗ ابن مالك
ٖٔٓ  ،ٔٓ٘  ،ٕٔٔ  ،ٕٔ٘  ،ٔٗٓ  ،ٕٔٗ  ،ٔٗ٘ 

 ٖٔ ابن رلاىد

 ٙٓٔ،  ٖٜ ابن زليصن

 ٜٛ،  ٙٛ ابن مضاء

،  ٜ٘،  ٙٛ،  ٚٚ،  ٛ٘،  ٙ٘،  ٗ٘،  ٚٗ،  ٖٙ،  ٕٙ بن ىشاما
ٕٔٚ  ،ٖٕٔ  ،ٖٖٔ 

 ٓٙٔ ابن وثاب
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،  ٜٚٔ،  ٔٗٔ،  ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ،  ٖٕٔ،  ٗٔٔ،  ٜ٘،  ٚٗ ابن يعيش
ٔٛٚ 

 ٙٔ أبو أمحد الفرضي  

 ٚ٘ أبو اجلراح

 ٗٔ،  ٔٔ أبو احلسن الرفاء

 ٖٔ أبو احلسن علي بن أمحد احلمامي

 ٗٔ ن أمحد السامري أبو احلسن علي ب

 ٖٔ أبو احلسن علي بن احلسٌن األذٍل

 ٖٔ أبو احلسن علي بن داود الداراٍل

 ٛٚ،  ٘ٚ،  ٗٚ أبو العالية

 ٕٔ أبو العباس بن بندار

 ٜٔ أبو العالء احلسن اذلمذاٍل

 ٙٔ أبو الفرج النهرواٍل

،  ٖٕ،  ٕٕ،  ٘ٔ،  ٗٔ،  ٖٔ،  ٕٔ،  ٓٔ،  ٛ،  ٘،  ٗ، ٖ أبو الفضل الرازي
ٖٕ  ،ٗٓ  ،ٕٗ  ،ٗٙ  ،٘ٔ  ،٘٘  ،ٙٔ  ،ٙٛ  ،ٚٓ  ،ٜٚ 
 ،ٛٓ  ،ٛٔ  ،ٕٛ  ،ٜٓ  ،ٜٕ  ،ٜٙ  ،ٜٚ  ،ٔٓٓ  ،ٔٓٔ 
 ،ٔٓٗ  ،ٔٓٚ  ،ٕٔٔ  ،ٕٔ٘  ،ٕٜٔ  ،ٖٔٙ  ،ٖٜٔ  ،

ٔٗٔ  ،ٔٗٙ  ،ٔ٘ٓ  ،ٔ٘ٔ  ،ٕٔ٘  ،ٔ٘ٙ  ،ٔٙٔ  ،
ٔٚٙ  ،ٜٔٚ  ،ٔٛٗ  ،ٜٔٓ  ،ٜٔ٘ ،ٜٔٙ  ،ٜٔٚ 
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 ٙٔ أبو القاسم اجلناباذي

 ٘ٔ كر أمحد احلافظأبو ب

 ٙٔ أبو بكر أمحد بن زلمد الشامي

 ٙٔ أبو بكر اجلامدي

 ٔٗ أبو جعفر القارئ

 ٔٚٔ أبو حاًب

،  ٗٗ،  ٔٗ،  ٓٗ،  ٖٚ،  ٖٗ،  ٕٖ،  ٕٚ،  ٕ٘،  ٕٔ،  ٖ أبو حيان
ٗٙ  ،ٗٛ  ،ٜٗ  ،٘ٓ  ،ٕ٘  ،ٖ٘  ،٘٘  ،٘ٚ  ،٘ٛ  ،ٙٓ 
 ،ٙٔ  ،ٕٙ  ،ٙٚ  ،ٜٙ  ،ٚ٘  ،ٚٙ  ،ٚٚ  ،ٛٗ  ،ٛ٘  ،
ٜٛ  ،ٜٓ  ،ٜٔ  ،ٜٛ ،ٔٓٓ  ،ٔٓٔ  ،ٔٓ٘  ،ٜٔٓ  ،
ٕٔٔ  ،ٖٔٔ  ،ٔٔ٘  ،ٜٔٔ  ،ٖٔٔ  ،ٖٖٔ  ،ٖٔٚ  ،
ٖٜٔ  ،ٔٗٓ  ،ٔٗٗ  ،ٔٗ٘  ،ٔٗٛ  ،ٜٔٗ  ،ٔ٘ٓ  ،
ٔ٘ٔ  ،ٕٔ٘  ،ٕٔٙ  ،ٖٔٙ  ،ٔٚٓ  ،ٕٔٚ  ،ٖٔٚ  ،
ٔٚٗ  ،ٜٔٚ  ،ٔٛٗ  ،ٔٛ٘  ،ٔٛٛ  ،ٜٔٓ  ،ٜٔٔ  ،
ٜٔٚ 

 ٖٚ أبو حيوة

 ٗٗ أبو رزين

 ٜٔ احلسٌن بن عبد ادللك أبو عبد اهلل

 ٙٔ أبو عبد اهلل الاللكي

 ٖٔ أبو عبد اهلل اجملاىدي
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 ٔٔ أبو عبد اهلل بن مندة

 ٕٓٔ،  ٘ٛ،  ٜٙ أبو علي الفارسي

 ٗٛ أبو عمران اجلوٍل

 ٕ٘ٔ أبو عمرو الشيباٍل

 ٗٔ أبو مسلم الكاتب

 ٕٔ أبو نصر السجزي

 ٗٛ أبو هنيك 

 ٕٔ أمحد بن إبراىيم العبقسي

 ٚٔ أمحد بن عبد ادللك ادلؤذن

 ٗٔ أمحد بن عثمان بن جعفر

 ٙٔ أمحد بن علي السناٍل

 ٚٔ أمحد بن علي بن ثابت

 ٔٔ أمحد بن فراس

 ٕٔ أمحد بن زلمد النسوي

 ٙٔ .أمحد بن حيٍن 

 ٗٔ فارس بن زكريا القزويينبن أمحد

،  ٕٜٔ،  ٖٗٔ،  ٕٗٔ،  ٔٗٔ،  ٕ٘ٔ،  ٖٓٔ،  ٕٓٔ األخفش
ٜٔٗ 



 

 

217 

 ٜٔٔ،  ٜ٘ٔ،  ٘٘ٔ،  ٘ٓٔ ىرياألز 

 ٛٛٔ األسرتاباذي

 ٕٙ،  ٔٙ،  ٓٙ األشهب العقيلي

 ٖ٘ٔ،  ٖٛٔ،  ٚٗ،  ٖٗ األصمعي

 ٗٛٔ،  ٔٚ األعرج

  ٔٙٔ،  ٗٗٔ، ٕٙ،  ٔٙ بن مهرانسليمان األعمش 

،  ٗٙ،  ٕٙ،  ٘٘،  ٗ٘،  ٖ٘،  ٕٙ،  ٕ٘،  ٕٔ،  ٖ،  ٔ ا لوسي
ٙٙ  ،ٚٔ  ،ٕٚ  ،ٛٓ  ،ٛٔ  ،ٔٓٙ  ،ٔٓٛ  ،ٖٔٔ  ،ٕٜٔ 
 ،ٖٕٔ  ،ٔ٘ٔ  ،ٔ٘ٙ  ،ٔٙٔ  ،ٕٔٙ  ،ٜٔ٘  ،ٕٔٙ  ،

ٕٖٕ 

 ٛٙٔ،  ٘ٙٔ أم اذليثم

 ٕٙٔ،  ٕ٘ٔ،  ٖٕٔ،  ٕٕٔ،  ٘ٔٔ األنباري

 ٚٓٔ،  ٕٓٔ الباقويل

  ٙٔ .بكر بن شاذان 

 ٗٙ البيضاوي

 ٙٓٔ ثعلب 

 ٗٛ اجلحدري

 ٕ٘ٔ اجلرمي
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 ٖٔ،  ٔٔ جعفر بن عبد اهلل بن فناكي

 ٖٜٔ،  ٖٔٔ،  ٖٖٔ،  ٕٕٔ،  ٕٓٔ،  ٜٓ،  ٙٛ،  ٕ٘ وطيجالل الدين السي

 ٜٔٔ،  ٖ٘ٔ اجلواليقي

 ٜٗٔ،  ٚٙٔ،  ٖٛٔ اجلوىري

 ٕٙ حاجي خليفة

 ٕٛ حازم حيدر

 ٙ٘ٔ،  ٗٗ احلجاج

 ٗٓٔ،  ٕٓٔ حسان بن ثابت

 ٗٗٔ،  ٔٗٔ،  ٕٙٔ،  ٕٔٔ،  ٕٓٔ،  ٕٖ احلسن البصري

 ٛٔ احلسن بن أمحد بن احلسن احلداد

 ٙٔ .مد الفحام احلسن بن زل

 ٜٔ حفص القارئ

 ٗٔ محزة بن القاسم

 ٘ٔ محزة بن يوسف السهمي

 ٖٚ،  ٔٚ خالد بن إلياس

 ٗ٘ٔ اخلفاف

 ٕٙ اخلليل بن أمحد
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 ٛٔ الدقاق زلمد عبد الواحد 

 ٕٖٔ،  ٓٗ،  ٜٖ الدماميين

 ٕٔ،  ٚٔ،  ٔٔ الذىيب

 ٘ٗ،  ٗٗ راشد القارئ

 ٕٗٔ،  ٜٖ،  ٖٙ الرضي

 ٗٛٔ الزبيدي

،  ٕٗٔ،  ٚٓٔ،  ٙٓٔ،  ٕٓٔ،  ٓٛ،  ٔٚ،  ٓٚ،  ٜٙ الزجاج
ٔٗٙ  

 ٛٙ،  ٗٙ،  ٔٙ،  ٜ٘،  ٘٘،  ٗ٘،  ٖ٘،  ٘ٗ،  ٖٖ،  ٕٖ الزسلشري
 ،ٚٓ  ،ٚٔ  ،ٛٓ  ،ٔٓٔ  ،ٔٓ٘  ،ٔٓٙ  ،ٕٔٔ  ،ٕٔٙ  ،

ٕٜٔ  ،ٖٔٓ  ،ٖٔٗ  ،ٔٗٗ  ،ٔٗٙ  ،ٔٗٚ  ،ٔ٘ٓ  ،
ٔ٘ٔ  ،ٕٔٙٔ  ،ٔٙٛ  ،ٜٔٙ  ،ٔٚٔ  ،ٕٔٚ  

 ٓٓٔ الزىري

 ٕ٘ بن علي القارئ زيد

 ٗٗ سعيد بن جبًن

 ٜٓٔ السفاقسي

 ٛٔٔ سلمة

 ٕٔ،  ٕٓ السمعاٍل
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،  ٗ٘،  ٛٗ،  ٙٗ،  ٘ٗ،  ٕٚ،  ٕٙ،  ٕ٘،  ٕٔ،  ٖ،  ٔ السمٌن احلليب
٘٘  ،٘ٛ  ،ٙٔ  ،ٕٙ  ،ٙ٘  ،ٙٚ  ،ٙٛ  ،ٚٓ  ،ٕٚ  ،ٖٚ 
 ،ٚٗ  ،ٚ٘  ،ٚٛ  ،ٜٛ  ،ٔٓٔ  ،ٖٔٔ  ،ٔٔٚ  ،ٔٔٛ  ،

ٜٔٔ  ،ٕٔٚ  ،ٖٔٓ  ،ٔٗٙ  ،ٔ٘ٓ  ،ٔ٘ٔ  ،ٕٔ٘  ،
ٖٔ٘  ،ٔ٘ٚ  ،ٔ٘ٛ  ،ٜٔ٘  ،ٔٙٔ  ،ٕٔٙ  ،ٖٔٙ  ،
ٔٙ٘  ،ٔٙٙ  ،ٔٙٛ  ،ٕٔٚ  ،ٖٔٚ  ،ٔٛٙ  ،ٜٔ٘ 

 ٜٛ،  ٙٛ السهيلي

 ٕٓٔ،  ٛٔٔ،  ٚٔٔ،  ٜٙ،  ٜٗ،  ٖٜ،  ٛٛ،  ٕٙ،  ٖ٘ سيبويو
 ،ٕٔٔ  ،ٕٔٗ  ،ٕٔ٘  ،ٔٗٓ  ،ٕٔٗ  ،ٖٔ٘  ،ٔٙٚ  ،

ٜٔٓ 

 ٙ٘،  ٜٗ السًنايف

 ٗٔ الشذائي

 ٔٔٔ يبالشع

 ٛٗ،  ٚٗ الشلوبٌن

 ٜٓٔ الشهاب اخلفاجي

 ٖٔٔ،  ٙٓٔ،  ٘ٗ الشوكاٍل

 ٓٚٔ، ٜٙٔ،  ٖٚ شيبة القارئ

 ٓٓٔ الضحاك 

 ٙٔ طاىر بن غلبون
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 ٜٕٔ،  ٔٔٔ،  ٗٗ طلحة القارئ

 ٗٔ عبد اجلليل بن زلمد

 ٕٕ عبد الغفار بن إمساعيل

 ٘ٚٔ عبد القاىر اجلرجاٍل

 ٛٔ لطربيعبد الكرَل بن عبد الصمد ا

 ٕٓ عبد اهلل بن عامر اليحصيب

 ٕٚٔ،  ٗٛ،  ٔٙ عبد اهلل بن مسعود

 ٓٙٔ عبد اهلل بن مسلم بن يسار

 ٔٔ عبد الوىاب الكاليب

 ٗٔ عبد الوىاب بن احلسن

 ٛ٘ٔ عبيد بن عمًن 

 ٖٖٔ،  ٜٖ عضيمة

 ٘ٚ،  ٔٚ،  ٓٚ،  ٛٙ،  ٕٙ،  ٛ٘،  ٖ٘،  ٔ٘،  ٙٗ،  ٖٖ العكربي
 ،ٚٙ  ،ٛٔ  ،ٜٛ ، ٜٕ  ،ٔٓٓ  ،ٔٓٗ  ،ٔٓٙ  ،ٔٓٚ  ،

ٕٔٔ  ،ٖٔٔ  ،ٕٔٛ  ،ٖٔٛ  ،ٖٜٔ  ،ٕٔٗ  ،ٔٙٔ  ،
ٕٔٙ  ،ٔٙٛ  ،ٔٚٗ  ،ٔٚ٘  ،ٜٕٔ 

 ٙٔ،  ٖٔ علي بن احلسٌن البصري

 ٕٔ،  ٔٔ علي بن جعفر السًنواٍل
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  ٗٛ عمرو بن فايد

 ٖٗٔ،  ٙٓٔ،  ٕٖ عيسى القارئ

 ٙٔ عيسى بن سعيد بن آدام

 ٜٔ فاطمة بنت البغدادي

 ٗٙ الفخر الرازي

،  ٖٕٔ،  ٛٔٔ،  ٙٔٔ،  ٘ٔٔ،  ٚٓٔ،  ٙٓٔ،  ٚٛ،  ٖٙ الفراء
ٕٔ٘  ،ٕٔٚ  ،ٖٕٔ  ،ٔ٘ٓ  ،ٔٚٓ  ،ٔٛٗ  ،ٜٔٔ 

 ٓٙٔ،  ٗٗ قتادة

 ٘ٗٔ،  ٖٛٔ،  ٙٓٔ،  ٔٛ،  ٘ٗ القرطيب

،  ٓٗٔ،  ٛٔٔ،  ٜٓ،  ٜٛ،  ٚٛ،  ٙٛ،  ٙٙ، ٖٙ،  ٓ٘ الكسائي
ٜٔ٘  ،ٔٙٓ 

 ٚ٘ يالكفو 

 ٖٜٔ،  ٜٔٔ لبيد بن أيب ربيعة

 ٕٗٔ ادلازٍل

 ٚٙٔ،  ٕٗٔ،  ٘ٛ،  ٖٛ ادلربد

 ٕٓ،  ٚٔ زلمد بن إبراىيم ادلزكي

 ٜٔ زلمد بن إبراىيم بن سعدويو

 ٙٔ زلمد بن أمحد الدينوري
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 ٙٔ .زلمد بن أمحد بن ادلعتمد 

 ٗٔ زلمد بن أمحد بن علي بن احلسٌن

 ٖٔ زلمد بن إسحاق بن مندة

 ٘ٔ زلمد بن جعفر التميمي

 ٛٔ مد بن سالبة زل

 ٘ٔ زلمد بن زلمد الزيادي

 ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ،  ٖٕٔ ادلرادي

  ٔٚٔ،  ٜٓٔ،  ٙٓٔ مكي

 ٜٔ منصور بن زلمد بن سليم

 ٘ٔ منصور بن نصر السمرقندي

 ٕٔٔ النابغة الذبياٍل

،  ٙٓٔ،  ٜٔ،  ٔٚ،  ٗٙ،  ٖٙ،  ٕٙ،  ٙ٘،  ٔ٘،  ٘ٗ النحاس
ٖٔٔ  ،ٔٚٓ 

 ٔٗ النيسابوري

 ٙٛ يةىشام بن معاو 

 ٕٕ حيٍن بن مندة

 ٙٔٔ،  ٗٗ حيٍن بن يعمر

 ٚٔ يوسف بن علي بن جبارة
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 فهرس القبائل وادلذاىب وحنوىا

 البصريون   

 البغداديون 

 بنو أسد

 بين ىالل

 الطائيون

 قريش

 الكوفيون

 

ٜٗ  ،ٜ٘  ،ٜٙ  ،ٔٓٔ  ،ٕٔٓ  ،ٖٔٓ 

ٔٓٔ 

ٙٛ  ،ٔٓٛ 

ٜٔٔ  ،ٜٖٔ  

ٖٔٓ 

ٕٔٔ 

ٜٕ  ،ٜ٘  ،ٜٙ  ،ٔٓٔ  ،ٖٔٓ 
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 األماكنفهرس 

 أصبهان

 أوشًن

 برلٌن

 البصرة

 بغداد

 تسرت

 جرجان

 حران

 حلب

 محص

 خراسان

 دمشق

 الرملة

 الرىا 

 الري

 شًناز

ٔٔ  ،ٔٗ  ،ٔٛ  ،ٜٔ  ،ٕٕ 

ٕٖ 

ٕٓ 

ٔٔ 

ٔٔ  ،ٜٔ 

ٔٔ 

ٔٔ  ،ٔ٘ 

ٔٔ 

ٕٓ  ،ٕٛ 

ٔٔ 

ٔ٘ 

ٔٔ  ،ٖٔ ،ٔٗ 

ٔٔ 

ٔٔ 

ٔٔ ،ٖٔ 

ٔٚ 
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 العراق

 فسا

 الكوفة 

 مصر

 مكة

 نسا

 نيسابور

 اليمامة

ٖٔ  

ٔٔ 

ٔٔ  ،ٔ٘ 

ٔٔ 

ٔٓ ،ٔٔ  ،ٕٔ  ، ٔٛ 

ٔٔ 

ٔٓ  ،ٔٔ  ،ٕٖ 

ٖٕ 
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 :ادلصادر وادلراجع 

للسيوطي ، حتقيق مركز الدراسات اإلسالمية ، رلمع ادللك فهد . اإلتقان يف علوم القرآن  -ٔ

 .لطباعة ادلصحف الشريف 

حيان ، حتقيق رجب عثمان زلمد ، مراجعة  اليب. ان العرب رتشاف الضرب من لسا -ٕ

 .ىـ ٛٔٗٔالدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني بالقاىرة ، الطبعة األوىل ، 

 –للزسلشري ، حتقيق األستاذ عبد الرحيم زلمود ، دار ادلعرفة ، بًنوت . أساس البالغة  -ٖ

 .لبنان 

، دار ادلعارف ( جالل الدين السيوطي ) ن أيب بكر لعبد الرمحن ب.األشباه والنظائر  -ٗ

 .ىـ ٖٓٙٔالدكن ، الطبعة الثانية ،  –العثمانية ، حيدر آباد 

عبد احلسٌن الفتلي .د: أليب بكر زلمد بن سهل بن السراج  ، حتقيق . األصول يف النحو -٘

 .م ٜٛٛٔ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، الطبعة الثالثة ، 

أليب البقاء العكربي ، حتقيق زلمد السيد أمحد عزوز ، عامل . الشواذ إعراب القراءات  -ٙ

 .ىـ ٚٔٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ،  -الكتب ، بًنوت 

 .إمساعيل بن يونس ادلرادي النحوي أليب جعفر النَّحَّاس أمحد بن زلمد بن. إعراب القرآن  -ٚ
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ب العلمية، بًنوت الطبعة األوىل عبد ادلنعم خليل إبراىيم ،دار الكت: وضع حواشيو وعلق عليو

 .ىـ  ٕٔٗٔ، 

، حتقيق ودراسة إبراىيم اإلبياري ، ( الباقويل ) لعلي بن احلسٌن بن علي. إعراب القرآن  -ٛ

 .ىـ  ٕٓٗٔدار الكتاب ادلصري ، القاىرة  ، الطبعة الرابعة ، 

ن تيمية ، حتقيق ألمحد بن عبد احلليم ب. اقتضاء الصراط ادلستقيم سلالفة أصحاب اجلحيم  -ٜ

 .ىـ ٜٖٙٔزلمد حامد الفقي ، مطبعة السنة احملمدية ، القاىرة ، الطبعة الثانية ، : 

أليب الربكات عبد . اإلنصاف يف مسائل اخلالف بٌن النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن  -ٓٔ

ر الرمحن بن زلمد بن أيب سعيد األنباري  ، حتقيق جودة مربوك زلمد مربوك ، مراجعة الدكتو 

 .رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة ، الطبعة األوىل 

 .للبيضاوي ، دار الفكر،  بًنوت . أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -ٔٔ

زلمد زليي الدين عبد : البن ىشام ، حتقيق . أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك  -ٕٔ

 .احلميد ، ادلكتبة العصرية ، بًنوت 

عثمان ، مكتبة ال حسن أمحدحملمد ابن مالك ، حتقيق . ريف يف علم التصريف إجياز التع -ٖٔ

 .م ٜٕٓٓ-ىـ ٖٓٗٔالثقافة الدينية ، القاىرة ، الطبعة األوىل ، 
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لبدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ، حتقيق زلمد . الربىان يف علوم القرآن  -ٗٔ

 .م  ٜٚ٘ٔ -ىـ  ٖٙٚٔاألوىل  : بية ، الطبعة أبو الفضل إبراىيم ، دار إحياء الكتب العر 

جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ، حتقيق . بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن والنحاة  -٘ٔ

 .م ٜٜٚٔ –ه ٜٜٖٔزلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 

، يوطي ـالسعبد الرمحن أليب الفضل جالل الدين أيب . األلفية شرح في ادلرضية بهجة ـال-ٙٔ

، األولى ، الطبعة لبنان  -حتقيق أمحد إبراىيم زلمد علي ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بًنوت 

 .م ٕٓٓٓ-ـىٕٔٗٔ

( اخلطيب البغدادي)أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي .تاريخ بغداد  -ٚٔ

بًنوت ، الطبعة األوىل ،  ، حتقيق الدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ،

 .م ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ

لبنان  –البن عساكر ، دراسة وحتقيق علي شًني  ، دار الفكر ، بًنوت . تاريخ دمشق -ٛٔ

 .م  ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ، الطبعة األوىل ، 

الزَّبيدي )     تاج العروس من جواىر القاموس ، حملّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسيين  -ٜٔ

 .موعة من احملققٌن ، الناشر دار اذلداية حتقيق رل (
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أليب البقاء عبد اهلل بن احلسٌن بن عبد اهلل العكربي ، حتقيق . التبيان يف إعراب القرآن  -ٕٓ

 .علي زلمد البجاوي ، عيسى البايب احلليب وشركاه 

طاىر حملمد الطاىر بن زلمد بن زلمد ال. التحرير والتنوير ادلعروف بتفسًن ابن عاشور  -ٕٔ

 -ىـ ٕٓٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ،  –بن عاشور التونسي ، مؤسسة التاريخ العريب ، بًنوت 

 .م ٕٓٓٓ

زكريا عمًنات ، دار : حملمد بن أمحد بن عثمان الذىىب ،دراسة وحتقيق. تذكرة احلفاظ  -ٕٕ

 مٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ،  -الكتب العلمية بًنوت

أليب حيان ، حتقيق الدكتور حسن ىنداوي . يل يف شرح كتاب التسهيل التذييل والتكم -ٖٕ

 .ىـ ٕٓٗٔ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ، 

البن درستويو ، حتقيق زلمد بدوي ادلختون ، مراجعة الدكتور . تصحيح الفصيح  -ٕٗ

-ىـ ٜٔٗٔالقاىرة ، -رمضان عبد التواب ، طبعة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية دبصر

 .م ٜٜٛٔ

ابن نقطة ) أليب بكر زلمد بن عبد الغين البغدادي . التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيد  -ٕ٘

 –ىـ  ٖٓٗٔحيدر أباد ، الطبعة األوىل ،  –، دائرة ادلعارف العثمانية  ، اذلند ( احلنبلي 

 .م ٖٜٛٔ
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د عوض مرعب ، دار أليب منصور زلمد بن أمحد األزىري ، حتقيق زلم. هتذيب اللغة  -ٕٙ

 . م ٕٔٓٓإحياء الرتاث العريب ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

حملمد بن عبد اهلل بن . توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناىم  -ٕٚ

زلمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت، الطبعة : زلمد القيسي الدمشقي ، حتقيق 

 .م ٖٜٜٔاألوىل 

، حتقيق ( القرطيب ) أليب عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر . اجلامع ألحكام القرآن  -ٕٛ

 .م ٖٕٓٓ -ىـٖٕٗٔىشام مسًن البخاري ، دار عامل الكتب ، الرياض ، 

، حتقيق أمحد زلمد ( الطربي ) حملمد بن جرير بن يزيد . جامع البيان يف تأويل القرآن  -ٜٕ

 .م  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔطبعة األوىل ، شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ال

للحسن بن قاسم ادلرادي ، حتقيق الدكتور فخر الدين . اجلىن الداٍل يف حروف ادلعاٍل -ٖٓ

 .لبنان  –قباوة ، واألستاذ  زلمد ندَل فاضل ، دار الكتب العلمية ، بًنوت 

  ي  ، دار صادر ـ بًنوتلشهاب الدين اخلفاج. َحاِشيُة الشَِّهاِب َعَلى تْفسًِن الَبيَضاِوي  -ٖٔ

أليب العرفان زلمد بن علي . حاشية الصبان على شرح األمشوٌل أللفية ابن مالك  -ٕٖ

 .م ٜٜٚٔ-ىـ  ٚٔٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ،  -الصبان ، دار الكتب العلمية بًنوت 
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 للحسٌن بن أمحد بن خالويو ، حتقيق الدكتور عبد العال. احلجة يف القراءات السبع  -ٖٖ

 .م ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔسامل مكرم ، دار الشروق ، بًنوت ، الطبعة الثالثة ، 

أليب علي الفارسي ، دار ادلأمون للرتاث ، دمشق ، الطبعة األوىل ، . احلجة للقراء السبعة -ٖٗ

 م ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ

 ،(ابن الشجري البغدادي )ذلبة اهلل بن علي بن محزة العلوي احلسين . احلماسة الشجرية  -ٖ٘

  . م ٜٓٚٔوزارة الثقافة ، دمشق ،  ،  عبد ادلعٌن ادللوحي و أمساء احلمصي  حتقيق

لعبد القادر بن عمر البغدادي ، حتقيق زلمد . خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -ٖٙ

 .مٜٜٛٔنبيل طريفي واميل بديع اليعقوب ، دار الكتب العلمية ، بًنوت ، 

 . جين ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ، الطبعة الرابعة  اخلصائص ، أليب الفتح عثمان بن-ٖٚ

 .حملمد عبد اخلالق عضيمة ، دار احلديث ، القاىرة . دراسات ألسلوب القرآن الكرَل  -ٖٛ

للسمٌن احلليب ، حتقيق الدكتور أمحد زلمد . الدر ادلصون يف علوم الكتاب ادلكنون  -ٜٖ

 .اخلرّاط ، دار القلم ، دمشق 

 .ن األعشى ، حتقيق زلمد زلمد حسٌن ديوا-ٓٗ

ديوان حسان بن ثابت ، تصحيح وضبط عبد الرمحن الربقوقي ، ادلطبعة الرمحانية ، مصر  -ٔٗ

 .ىـ  ٖٚٗٔ، 
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 .ديوان العجاج ، حتقيق الدكتور عبد احلفيظ السطلي ، مكتبة أطلس ، دمشق -ٕٗ

مكارم ، دار صادر،  ديوان علقمة بن عبدة الفحل ، شرحو وعلق عليو سعيد نسيب -ٖٗ

 مٜٜٙٔ ، ، الطبعة األوىل لبنان -بًنوت

لبنان ، الطبعة  –ديوان النابغة الذبياٍل ، اعتىن بو محدو طماس ، دار ادلعرفة ، بًنوت -ٗٗ

 .ىـ ٕٙٗٔالثانية ، 

 .ديوان مجيل بن معمر ، دار صادر ، بًنوت  -٘ٗ

 –ار الكتب العلمية ، بًنوت ديوان ذي الرمة ، قّدم لو وشرحو أمحد حسن بسج ، د -ٙٗ

 .م ٜٜ٘ٔ-ىـ ٘ٔٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ، 

،  الطبعة األوىل، دار ادلعرفة،  محدو طّماس: اعتىن بو. ديوان لبيد بن ربيعة العامري-ٚٗ

 . م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔ

البن مضاء القرطيب ، حتقيق شوقي ضيف ، دار ادلعارف ، مصر ، . الرد على النحاة -ٛٗ

 .م ٜٚٗٔألوىل  الطبعة ا

، دار  ا لوسيأليب الفضل زلمود . روح ادلعاٍل يف تفسًن القرآن العظيم والسبع ادلثاٍل -ٜٗ

 .إحياء الرتاث العريب ، بًنوت 
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لبنان  -سر صناعة اإلعراب ، أليب الفتح عثمان بن جين ، دار الكتب العلمية ، بًنوت -ٓ٘

 .م ٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔ،الطبعة األوىل ،  

مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد الَذَىيب ، حتقيق رلموعة .الم النبالء سًن أع-ٔ٘

 . زلققٌن بإشراف شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 

البن مالك ، حتقيق الدكتور عبد الرمحن السيد والدكتور زلمد بدوي . شرح التسهيل  -ٕ٘

 .ىـ ٓٔٗٔادلختون ، ىجر للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل 

خلالد األزىري،حتقيق زلمد باسل عيون السود ، دار . شرح التصريح على التوضيح  -ٖ٘

 .م  ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالطبعة األوىل ، . لبنان  -الكتب العلمية ، بًنوت 

حملمد بن أيب بكر الدماميين ، مؤسسة التاريخ العريب . شرح الدماميين على مغين اللبيب  -ٗ٘

 . م ٕٚٓٓ –ه ٕٛٗٔوىل ، لبنان ، الطبعة األ –، بًنوت 

 ، لرضي الدين زلمد بن احلسن االسرتاباذي.شرح الرضي على الكافية البن احلاجب  -٘٘

حتقيق وتصحيح وتعليق األستاذ الدكتور يوسف حسن عمر ، جامعة قار يونس ، ليبيا ، 

 م ٜ٘ٚٔ -ه ٜٖ٘ٔ

 عبد ادلنعم أمحد ىريدي، حتقيق ( ابن مالك ) حملمد بن عبد اهلل . شرح الكافية الشافية -ٙ٘

 .الرتاث اإلسالمي ،مكة ادلكرمة ،الطبعة األوىلمركز البحث العلمي وإحياء ، جامعة أم القرى،
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أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي ، دار : للسًنايف ، حتقيق . شرح كتاب سيبويو  -ٚ٘

 .ىـ ٜٕٗٔالكتب العلمية ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

يش ، قدم لو ووضع فهارسو إميل بديع يعقوب ، دار الكتب البن يع. شرح ادلفصل -ٛ٘

 .لبنان  –العلمية ، بًنوت 

 حتقيقنشوان بن سعيد احلمًنى اليمين ل.  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -ٜ٘

 لبنان، الطبعة -بًنوت ، دار الفكر ادلعاصر وآخرون ، حسٌن بن عبد اهلل العمري  الدكتور

 م ٜٜٜٔ -ـ ى ٕٓٗٔ،  األوىل

إلمساعيل بن محاد اجلوىري ، حتقيق أمحد عبد . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -ٓٙ

 .م ٜٚٛٔ -  ه ٚٓٗٔالغفور عطار،دار العلم للماليٌن، بًنوت ، الطبعة الرابعة ، 

 السيد إبراىيم زلمد،حتقيق (ابن عصفور)علي بن مؤمن بن زلمدل.ضرائر الشِّْعر -ٔٙ

 م ٜٓٛٔ،  الطبعة األوىل،  باعة والنشر والتوزيعدار األندلس للط

للدكتور حازم سعيد حيدر ، مكتبة دار الزمان ، . علوم القرآن بٌن الربىان واإلتقان -ٕٙ

 .ىـ ٕٓٗٔادلدينة ادلنورة ، 

البن اجلزري ، حتقيق برجسرتاسر ، دار الكتب العلمية ، . غاية النهاية يف طبقات القراء -ٖٙ

 . الطبعة األوىل  لبنان ، -بًنوت 
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لنظام الدين احلسن بن زلمد بن حسٌن القمي . غرائب القرآن ورغائب الفرقان -ٗٙ

لبنان ، الطبعة   -، حتقيق الشيخ زكريا عمًنان ، دار الكتب العلمية ، بًنوت  النيسابوري

 .م  ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔاألوىل ، 

العسقالٍل ، دار ادلعرفة ، ألمحد بن علي بن حجر . فتح الباري شرح صحيح البخاري -٘ٙ

 .ه  ٜٖٚٔبًنوت ،  

حملمد بن علي بن زلمد . فتح القدير اجلامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن -ٙٙ

 .بًنوت  –الشوكاٍل ، دار الفكر 

مكتب : جملد الدين أبو طاىر زلمد بن يعقوب الفًنوزآبادى ، حتقيق. القاموس احمليط  -ٚٙ

مؤسسة الرسالة بإشراف زلمد نعيم العرقُسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة  حتقيق الرتاث يف

 .م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبنان الطبعة الثامنة ، –والنشر ،بًنوت 

حملمد بن يزيد ادلربد ، حتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم ، دار . الكامل يف اللغة واألدب -ٛٙ

 م ٜٜٚٔ -ىـ  ٚٔٗٔالفكر العريب ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، 

،حتقيق عبد السالم زلمد   ( سـيبويو) لعمرو بن عثمان بن قـَْنرب، ادللقب بـ .  الكتاب-ٜٙ

 .م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ، الطبعة الثالثة ،   ىارون ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة
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للزسلشري ، ترتيب وضبط زلمد عبد السالم شاىٌن ، دار الكتب العلمية ، . الكشاف -ٓٚ

 .ىـ ٘ٔٗٔن ، الطبعة األوىل ، لبنا -بًنوت 

بن إبراىيم الثعليب أليب إسحاق أمحد بن زلمد . الكشف والبيان يف تفسًن القرآن -ٔٚ

 .م ٕٕٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔلبنان ،الطبعة األوىل، -بًنوت دار إحياء الرتاث العريب ، النيسابوري ،

شرف الدين  حلاجي خليفة ، حتقيق زلمد. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   -ٕٚ

   .لبنان  –يالتقايا ورفعت بيلكة الكليسي، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنوت 

أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ، حتقيق عدنان درويش وزلمد . الكليات -ٖٚ

 .مٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔادلصري ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، 

علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي ، حتقيق أليب حفص عمر بن . اللباب يف علوم الكتاب -ٗٚ

 -الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود والشيخ علي زلمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بًنوت : 

 .م  ٜٜٛٔ-ىـ  ٜٔٗٔلبنان ، الطبعة األوىل ، 

حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري ، دار احلديث ، القاىرة ، . لسان العرب -٘ٚ

 .م ٖٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔ

أليب الفتح عثمان بن جين ادلوصلي ، حتقيق فائز فارس ، دار الكتب . اللمع يف العربية  -ٙٚ

 الثقافية ، الكويت
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أليب منصور . ما جاء على فعْلُت وأفعلُت دبعىن واحد مؤلف على حروف ادلعجم  -ٚٚ

 .م ٕٜٛٔىـ ٕٓٗٔاجلواليقي ،حتقيق ماجد الذىيب ، دار الفكر ، دمشق ، 

البن جين ، حتقيق على اجلندي ناصف و الدكتور عبد احلليم جنار  والدكتور  .احملتسب  -ٛٚ

 .ىـ ٘ٔٗٔعبد الفتاح إمساعيل شليب ، القاىرة ، 

احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ، أليب زلمد عبد احلق بن غالب بن عطية  -ٜٚ

ية ،لبنان ، الطبعة األوىل عبد السالم عبد الشايف زلمد ، دار الكتب العلم: األندلسي ، حتقيق 

 .م ٖٜٜٔىـ ـ ٖٔٗٔ، 

للصاحب إمساعيل بن عباد ، حتقيق الشيخ زلمد حسن آل ياسٌن ، . احمليط يف اللغة -ٓٛ 

 .م ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔمطبعة ادلعارف ، بغداد ، الطبعة األوىل ، 

بد احلميد ، حتقيق ع( ابن سيده ) أليب احلسن علي بن إمساعيل . احملكم واحمليط األعظم -ٔٛ

 .م  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔىنداوي ، دار الكتب العلمية ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

 .البن خالويو ، مكتبة ادلتنيب  ، القاىرة . سلتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع  -ٕٛ

، ( ابن سيده ) ادلخصص ، أليب احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي  -ٖٛ

ىـ ٚٔٗٔاألوىل ،: براىم جفال ، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنوت ،الطبعة خليل إ: حتقيق 

 .م ٜٜٙٔ
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أليب علي الفارسي ، حتقيق الدكتور زلمد الشاطر أمحد ، مطبعة . ادلسائل البصريات  -ٗٛ

 .م ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٘ٓٗٔادلدٍل ، الطبعة األوىل ، 

الدكتور حسن ىنداوي ، دار أليب علي الفارسي ، تقدَل وحتقيق . ادلسائل احللبيات -٘ٛ

 .م ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔالقلم للطباعة والنشر ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

دلكي بن أيب طالب القيسي ، حتقيق الدكتور حاًب صاحل . مشكل إعراب القرآن  -ٙٛ

 . ه ٘ٓٗٔالضامن ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، الطبعة الثانية ، 

، عامل ( الزَّجَّاج ) اج أليب إسحاق إبراىيم السَّرِي بن َسهل معاٍل القرآن وإعرابو ، للزَّجَّ -ٚٛ

 .م  ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالكتب ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، 

، حتقيق ( الفراء ) أليب زكريا حيٍن بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي . معاٍل القرآن -ٛٛ

يل الشليب ،دار ادلصرية للتأليف أمحد يوسف النجاٌب و زلمد علي النجار و عبد الفتاح إمساع

 .والرتمجة ، مصر ، الطبعة األوىل 

، حتقيق الدكتورة ىدى زلمود ( األخفش األوسط )أليب احلسن . معاٌل القرآن لؤلخفش -ٜٛ

 .م  ٜٜٓٔ -ىـ  ٔٔٗٔقراعة ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة الطبعة األوىل ، 
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احلسٌن بن مسعود بن زلمد بن الفراء أليب زلمد . معامل التنزيل يف تفسًن القرآن -ٜٓ

حتقيق عبد الرزاق ادلهدي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، ( البغوي)

 . ىـ ٕٓٗٔ

زلمد زليي الدين : البن ىشام األنصاري ، حتقيق . مغين اللبيب عن كتب األعاريب -ٜٔ

 .بًنوت  -عبد احلميد ، ادلكتبة العصرية ، صيدا  

حققو ( اجلرجاٍل ) أليب بكر عبد القاىر بن عبد الرمحن بن زلمد. ادلفتاح يف الصرف -ٕٜ

ىـ  ٚٓٗٔالدكتور علي توفيق احَلَمد ، مؤسسة الرسالة ، بًنوت ، الطبعة األوىل ، : وقدم لو 

 .م ٜٚٛٔ -

للمربد ، حتقيق زلمد عبد اخلالق عضيمة ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ، . ادلقتضب -ٖٜ

 .م ٜٜٗٔ -ىـ  ٘ٔٗٔالقاىرة ، الطبعة الثالثة ، 

البن عصفور ، حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري ، الطبعة . ادلقرب -ٜٗ

 .م ٕٜٚٔ-ىـ ٕٜٖٔاألوىل ، 

لتقي الدين أبو إسحاق إبراىيم بن زلمد . ادلنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور -ٜ٘

 .ىـ ٗٔٗٔيدر ، دار الفكر ، بًنوت ، الصريفيين ، حتقيق خالد ح
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أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل السَُّهيلي ، دار الكتب . نتائج الفكر يف النَّحو -ٜٙ

 .م  ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔالعلمية ، بًنوت ، الطبعة األوىل  ، 

 .لعباس حسن  ، دار ادلعارف ، الطبعة اخلامسة عشرة . النحو الوايف -ٜٚ

، حتقيق علي زلمد ( ابن اجلزري ) حملمد بن زلمد بن يوسف . ءات العشر النشر يف القرا-ٜٛ

 .الضباع ، ادلطبعة التجارية الكربى 

إلمساعيل باشا البغدادي ، دار إحياء . ىدية العارفٌن ، أمساء ادلؤلفٌن وآثار ادلصنفٌن -ٜٜ

 . لبنان  –الرتاث العريب ، بًنوت 

،  جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي .مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع -ٓٓٔ
 .حتقيق عبد احلميد ىنداوي ،الناشر ادلكتبة التوفيقية ، مصر 

إلبراىيم بن سعيد . ىـ   ٘ٙٗإىل  ٖ٘ٚوفيات قوم من ادلصريٌن ونفر سواىم من سنة -ٔٓٔ
 .ىـ  ٛٓٗٔبن عبد اهلل احلبال ، حتقيق زلمود بن زلمد احلداد،دار العاصمة ، 

  أمحد زلمد عبد الداَل: أبنية األمساء واألفعال وادلصادر البن القطاع الصقلي حتقيق  - ٕٓٔ

 ٜٜٜٔمطبعة دار الكتب ادلصرية بالقاىرة ، 
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 فهرس الموضوعات

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ٔ ملخص البحث

 ٕ المقدمة 

 أبو الفضل الرازي وكتابه: الفصل األول 

 ً الفضل الرازي التعرٌف بأب: لمبحث األول ا -
8 

التعرٌف بكتاب اللوامح فً : لمبحث الثانً ا -
 القراءات الشاذة

ٕٗ 

نقد آراء أبً الفضل الرازي النحوٌة والصرفٌة : الفصل الثانً 
 المسائل النحوٌة : المبحث األول 

 سائل التراكٌب م -

ٕ9 

ٖٓ 

ٖٔ 

 ٖٗ سائل العاملم -

 8ٖ سائل الذكر والحذفم -

 99 دٌر سائل التقم -

 ٓٔٔ سائل األدوات م -

 :المسائل الصرفٌة :المبحث الثانً 

 سائل التعدي واللزومم -

ٖٖٔ 

ٖٔٗ 

ٖٔ٘ 

 ٗٙٔ فً اإلعالل واإلبدال سألتانم -

 44ٔ سألة فً النسبم -

 8ٕٔ .سألة القٌاس فً عٌن المضارع من َفَعَل م -
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 88ٔ سألة فً الفرق بٌن سقى وأسقىم -

 9ٗٔ البحث لخاتمة ونتائجا -

 99ٔ هرس اآلٌاتف -       

 8ٕٓ هرس األحادٌثف -

 9ٕٓ هرس األمثال وأقوال العربف -

 ٕٓٔ هرس الشعرف -

 ٕٕٔ هرس األعالمف -

 ٕٕٗ رس القبائل والمذاهب ونحوهافه -

 ٕٕ٘ هرس األماكنف -

 4ٕٕ لمصادر والمراجعا -

 ٕٕٗ هرس الموضوعات ف -
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No doubt an anomalous reading is a tributary of Al-Sharia sciences and 

language, which proving that, the relying of interpreters on their 

interpreting to the meanings and weighting views, and also source of 

protest sources for some grammarians. 

This study highlighting on one orientation scholar's views readings 

remained fixed in interpretation books which senior interpreters depend on 

it after words, and the objections of interpreters had been studied on these 

views and had been showed on the views of grammarians to explain the 

weighing views in these orientations which he believed and the interpreters 

objected it.   

This study include introduction based on the significant of the subject, the 

purpose of the study and the research methodology and when the research 

was concerned with studying the views of Abou El Fadl al-Razi which 

mentioned in Al-Lawaomeh book which interpretation books convey from 

it ,I began research by identifying  Abu Elfadl AL-Razi and his scientific 

growing next definition of his book Lawahem finally I  classified issues 

grammatical and Morphological and gave  title for each issue. I studied 

every issue of grammar books then I showed the controversy of interpreters 

with Abou ElFadl Al- Razi on the views of grammarians, and I worked on 

the weighting as much as possible. 
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