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امللخص:

األدواِت  باب   - نحوّيًا  القرآينِّ  النَّصِّ  حتليِل  عىَل  القرآنيَِّة  بالقراءِة  االستدالُل 
أنموذجًا

ٍة أثبتْت حضوَرها يِف ثناَيا الكتِب واملؤلفاِت  هيدُف َهذا البحُث إىَل رصِد ظاهرٍة مهمَّ
القرآنيَِّة تقوُم عىَل عالقٍة جدليٍَّة بنَي ثنائيٍَّة قرآنيٍَّة ، الطرُف األوُل هلَا ُهو النَّصُّ القرآينُّ 
الثايِن ُهو قراءاُت ذلَك  الِذي كاَن َفهُمه وتفسرُيُه مطلبًا يشغُل األذهاَن ، وطرُفها 
النَّصِّ التِي اسُتعِمَلْت دلياًل وطريقًا لتأييِد فهِم ذلَك النَّصِّ عىَل املسَتوى النحويِّ 

الرتكيبيِّ . 

هذِه  كانْت   - وقراءاتِِه  القرآِن   - االثننِي  بنَي  وثيقًة  االتِّصاِل  وشائُج  كانْت  وملَّا 
الظاهرُة جديرًة بالدراسِة ؛ لكوِن القراَءات ِهي الوجوُه اللغويُة للقرآِن الكريِم ، 

فِهي األقرُب إىل بياِن معانيِه وتراكيبِِه .

ِة ، وتأثرِي ذلَك عىَل  وَقد اقتَص البحُث عىَل دراسِة باِب األدواِت ومعانيَها النحويَّ
حتليِل  كيفيُة  خالهِلا  ِمن  تبيَّنَْت  التِي  النامذِج  بعَض  فاختاَر   ، النُّصوِص  تراكيِب 
اآلياِت القرآنيَِّة بداللِة القراءاِت التِي ُقِرَئْت هَبا تلَك اآلياُت ، وكيفيُة توظيِف تلَك 
املعنَى  إىل  للوصوِل  هَبا  وا  وَن واستدلُّ املفرسِّ هَبا  استعاَن  ٍة  القراءاِت كشواهٍد نحويَّ

القرآينِّ .
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Abstract:

The purpose of this research is to monitor an important phenome-
non proving its presence in the books and Quranic works based on 
a dialectical relationship between the Quranic supplication, whose 
first part is the Quranic text perceived and interpreted as a demand 
engaging the minds, and the reading of that text on the structural 
grammatical scale.
Since the close contact between the two, the Quran and its read-
ings, is quite evident, such a phenomenon worth being studied. 
Here all the readings could be the syntactic manifestation of the Qu-
ran Koran and are the closest to reveal its meanings and structures.
The study focuses on the devices isle and its grammatical meanings 
and effect on the textual structures. Some models are chosen to 
show how to analyze the Quranic verses in terms of these explica-
tions and how to use those readings as grammatical references the 
interpreters employ to take hold of the Quranic meaning.
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املقدمة :

بسِم اهللِ الرمحِن الرحيِم

احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي ، والصالُة وأتمُّ التسليِم عىَل رسولِِه امُلصطَفى ، الِذي اختاَرُه 
ا بعُد : دوَن العاملنَي ، وعىَل آلِه الطيبنَي الطاهريَن . أمَّ

وا  فَقد شغَلْت معايِن القرآِن الكريِم أذهاَن املسلمنَي منُذ ُنُزوِل آياتِِه األُوىَل ، واهتمُّ
ام اهتامٍم ، فراُحوا يطِلُبوَن تفسرَيُه والوقوَف عىَل معانِيِه ومراِدِه ، فكاَن  بمقاِصدِه أيَّ
ِمن بنِي املظاهِر التِي برَزْت عنَدُهم يِف تفسرِي القرآِن ِهي طلُب دالالتِِه يِف ضوِء كالِم 
إىل  ُتشرُي   - امُلتتبِِّع  عىَل  خَتَفى  اَل  التِي   - األحداِث  وشواهُد   ، ونثِرِه  شعِرِه  العرِب 
توجيِه بعِض الصحابِة للناِس أْن يطلُبوا َما أشكَل عَليِهم ِمن القرآن يِف كالِم العرِب؛ 

ُه نزَل بلغتِِهم .  فإنَّ

تراكيِب  فهِم  عىَل  تقوُم  باالهتامِم  جديرٌة  ظاهرٌة  ُتلَحَظ  أْن  للنظِر  امُللفَت  أنَّ  غرَي 
النَّصِّ القرآينِّ ودالالتِِه وفقًا مَلا ُقِرَئ بِه ِمن القراءاِت القرآنيَِّة ، وتوجيِه آياتِِه توجيهًا 
َد  نحوّيًا استنادًا إىل تلَك القراءاِت ، َأو أْن ُيسَتدلَّ عىَل ذلَك الفهِم وُيسَتْشَهَد لُه وُيَؤيَّ

بالقراءِة.

َتلَحُظ  دراسٍة  يِف  عليَها  الضوِء  تسليَط  فحاولنَا  لَدينا  االنتباَه  أثاَرت  الظاهرُة  تلَك 
وملْ   . البحُث  َهذا  فجاَء   ، وقراءاتِِه  القرآينِّ  النَّصِّ  بنَي  القائمَة  اجلدليََّة  الُثنائيََّة  هذِه 
َا ؛ ألنَّ ذلَك حيتاُج إىل جمموعِة  يُكْن هدُف الدراسِة استقصاَء الظاهرِة يِف مجيِع مظاهنِّ
ٍة ، وإنَّام كاَن اهلدُف الِذي نصُبو إليِه ُهو وضُع اليِد عَليَها ، وإبراُزها  دراساٍت مستقلَّ

للقاِرئ الكريِم . 
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ُمهام متهيٌد وترُدُفهام  اثننِي يتقدَّ وَقد اقتضْت طبيعُة البحِث أْن يكوَن ضمَن مبحثنِي 
ومفهوِم   ، االستدالِل  كمفهوِم  أساسيٍَّة  ملفاهيَم  َض  تعرَّ فَقد  التمهيُد  ا  فأمَّ  ، خامِتٌة 
َضا ملصاديِق ظاهرِة االستدالِل ، وَقد اخرتَنا  ا املبحثاِن فَقد تعرَّ القراءِة القرآنيَِّة . وأمَّ
باَب األدواِت مضامرًا نلتمُس فيِه تلَك املصاديَق ، فجاَء املبحُث األوُل حتَت عنواِن 
) احلكُم باملوصوليَِّة عىَل األداِة )َما( ( ، يِف ِحني جاَء املبحُث الثايِن موسومًا بعنواِن 
التِي  النتائِج  أهمَّ  عَرَضْت  بخامِتٍة  البحُث  ُختَِم  ُثمَّ   . ِة(  واألَمِريَّ التَّعليِل  بنَي  )الالُم 

َل إليَها ، وأعقَبَها فهرٌس ملصادِر البحِث ومراجعِه التِي اعتمَد عَليها .  توصَّ

إنَُّه سميٌع جميُب  العزيِز  كتابِه  ُوفَِّق خلدمِة  ممَّْن  يكُتَبنا  أْن  اهللَ  نسأُل  وذاَك  َهذا  وبعَد 
الدعاِء ، واحلمُد لُه أوالً وآخرًا .
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 التمهيُد :

أوالً : مفهوُم االستدالِل :

جاَء األصُل اللغويُّ لالستدالِل ليعطِي معنَى إبانِة اليشِء بأمارٍة ، فالدليُل   
ُه َداّل  ِء َيُدلُّ ْ ه َعىَل اليشَّ هو األمارُة يف اليشِء ، أو هو َما ُيْسَتَدلُّ بِِه ، أو هو امُلرشُد ، وَدلَّ
دُه إِليِه ، واستدلَّ عليِه : طلَب أْن ُيدلَّ عليِه ، واستدلَّ باليشِء عىل  وَداللًة فاْنَدلَّ : سدَّ

ذُه دلياًل عليِه)1( .  اليشِء : اختَّ

وملْ يبتعْد املعنَى االصطالحيُّ كثريًا َعن املعنَى اللغويِّ فـ)) االستدالل طلب الدليل 
كام أن االستفهام طلب الفهم واالستعالم طلب العلم ... والدليل عبارة عن معلوم 
 ،  )2()) اضطرارًا  العادة  مستقر  يف  يعلم  ال  ما  علم  إىل  فيه  النظر  بصحيح  يتوصل 
واالستدالُل )) يطلق يف العرف عىل إقامة الدليل مطلقًا من نص أو إمجاع أو غريمها 
... وقيل : هو يف عرف أهل العلم تقرير الدليل إلثبات املدلول (()3( . واالستدالُل 
املنطقي  االستدالل  مثال  فهناك   ، العلم  من  خمتلفة  فروع  يف  يستعمل  مصطلح   ((
نتاجًا  املنطقي  االستدالل  كان  وإذا   . النحوي  واالستدالل  الفقهي  واالستدالل 

للفكر اليوناين فإن االستدالل يف الفقه والنحو نتاج إسالمي خالص (()4( . 

 ، والقياُس   ، النقُل  أو  السامُع   : وهي   ، عَليها  يقوُم  التي  أصوُلُه  ِهي  النحِو  ُة  وأدلَّ
عنَد  االستدالِل  أصوِل  أوُل  فُهو  السامُع  ا  فأمَّ  . واإلمجاُع)5(   ، احلاِل  واستصحاُب 
َثَبَت يف  ما   (( : ُه  بأنَّ َف  ُعرِّ ، وَقد  العريبِّ  النحِو  ُبنَيْت معظُم قواعِد  ، وعليِه  النحاِة 
نبيِّه صىل  القرآُن ، وكالم  فَشَمَل كالَم اهلل تعاىل ، وهو  ؛  ُيوَثُق بفصاحته  َمْن  كالم 
أن  إىل   ، وبعَده   ، زمنه  ويف   ، بعثته  قبل   ، العرب  وكالَم   ، وسلم  ]وآلِه[  عليه  اهلل 
فمصادُر   ، )6()) كافٍر  أو  مسلم  عن   ، ونثرًا  َنْظاًم   ، ِدين  املولَّ بكثرة  األلسنُة  َفَسَدْت 
السامِع ثالثٌة : القرآُن وقراءاُتُه ، احلديُث الرشيُف ، وكالُم العرِب شعرًا ونثرًا . وإذا 
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كاَن االستدالُل بالشعِر يعنِي )) اختاذُه دلياًل عىل تأكيد لغة ، أو صحة قاعدة ، أو 
القرآنيَِّة  بالقراءاِت  : إنَّ االستدالَل  القوُل  للباحِث  توضيح تركيب (()7( ، فُيمكُن 
ٍة ، أو حالٍة إعرابيٍة ، أو بياِن  ُهو جعُلها دلياًل يستنُد إليه النحويُّ يف تأييِد قاعدٍة نحويَّ

معنًى نحويٍّ . 

ِة السامعيَِّة القراءَة القرآنيََّة – بنوَعيها  َم ، فاْسَتَلَلنَا ِمن األدلَّ صنَا العموَم املتقدِّ وإذا خصَّ
َها النّحويُّ أو يأيِت  ًة ، يسَتحرِضُ الصحيِح والشاذِّ – لتكوَن دلِياًل ، أو شاِهدًا ، أو حجَّ
يف  بارزًا  إشكاالً  ُه  ُيوجِّ أو   ، الكريِم  القرآِن  ِمن  آيٍة  تركيَب  حُيلُِّل  وُهو   ،  ُ املفرسِّ هِبا 
بِط َما يقِصُدُه  ُ معنًى نحوّيًا للفظٍة ِمن ألفاظِه ، كاَن ذلَك بالضَّ بعِض ِعباراتِِه ، أو يبنيِّ

البحُث ، ويقوُم عليِه ، وهيِدُف إليِه ، وَيسعى لَرصِدِه .

ثانيًا : مفهوُم القراءِة القرآنيَِّة :

القراءُة مفرُد القراءاِت وهي يف اللغِة مصدُر الفعِل ) َقَرَأ – َيْقَرُأ ( من الباِب الثالِث ، 
وقد ورَد األصُل اللغويُّ هلذِه املادِة يف معجامِت اللغِة دااّل عىل معنى اجلمِع ، وَضمِّ 
الناقُة جنينًا ، أي : مل  َقَرَأْت هذِه  أجزاِء اليشِء بعِضها إىل بعٍض ، ومنُه قوهُلم : ما 
الُقْرآُن ...  َي  ُسمِّ ، ومنُه  ِقراَءًة وُقْرآنًا  الكتاَب  َرمِحها عىل ولد)8( ، )) وَقرأُت  تضّم 
َي القرآَن ألَنه مَجََع  واألَصل يف هذِه اللَّفَظِة اجلَْمُع ، وكلُّ يشٍء مَجَْعَته فقد َقَرْأَته . وُسمِّ
الِقَصَص واألَمَر والنهَي والَوْعَد والَوِعيَد واآلياِت والسوَر بعَضها إىل بعٍض ، َوُهَو 
َمْصَدٌر كالُغْفراِن والُكْفراِن (()9( ، )) وقرأ الكتاب قراءًة ، وُقرآنًا ، تتبع كلامته نظرًا 
َم يكوُن كلٌّ من القراءِة  ونطق هبا ، وتتبع كلامته ومل ينطق هبا (()10( . وبناًء عىل ما تقدَّ

والقرآِن مصدرًا للفعِل الثالثيِّ )َقَرَأ( . 

ا يف االصطالِح فـ)) القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي  أمَّ
هي  والقراءات   ، واإلعجاز  للبيان  وسلم  ]وآلِه[  عليه  اهلل  صىل  حممد  عىل  املنزل 
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وتثقيل  ختفيف  من   , كيفيتها  أو  احلروف  كتبة  يف  املذكور  الوحي  ألفاظ  اختالف 
ا )) الوجوه املختلفة  فْت القراءاُت بالنظِر إىل أصِل نشأهِتا بأهنَّ وغريمها (()11( ، َكام ُعرِّ
التي سمح النبي صىل اهلل عليه ]وآلِه[ وسلم بقراءة نّص املصحف هبا قصدًا للتيسري 
، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربية (()12( ، أو )) هـي النطق بألفاظ 
َم ، أو كام ُنطَِقْت أمامه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  القرآن كام نطقها النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وآلِه َوَسلَّ
وآلِه َوَسلََّم فأقّرها ، سـواًء كان النطق باللفظ املنقول عن النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وآلِه 
ا ))  َوَسلََّم فعاًل أو تقريرًا ، واحدًا أم متعددًا (()13( . وقريٌب من ذلَك تعريُفها بأهنَّ
تيسريًا وختفيفًا عىل  القرآن  قراءة  اهلل هبا  أباح  التي  اللغوية والصوتية  الوجوه  تلك 
أو   ، الصوتية  النواحي  من  األداء  يف  خمتلفة  وجوه   (( أيضًا  وهي   ،  )14()) العباد 

التصيفية ، أو النحوية (()15( . 

ا )) مذهب يذهب إليه إمام  فْت بأهنَّ وبالنظِر إىل َما آَلْت إليِه القراءاُت القرآنيُة فقد ُعرِّ
من أئمة القّراء خمالفًا به غريه يف النطق بالقرآن الكريم ، مع اتفاق الروايات والطرق 
عنه ، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئاهتا (()16( . ولعلَّ يِف 
َهذا التعريِف َما يتوافُق ومتبنََّياِت البحِث ؛ فامَلذَهُب يف املسألِة )) أن القرآن إنام نزل 

عىل حرف واحد ، وأن االختالف قد جاء من قبل الرواة (()17( .
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ُل :  املبحُث األوَّ

احلكُم باملوصوليَِّة عىَل األداِة )َما( :

ِصيَبٍة َفباَِم  ن مُّ َرُة قوَلُه تَعاىل : }َوَما َأَصاَبُكم مِّ احتملْت األداُة )َما( امُلتصدِّ  
َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثرٍِي{}الشورى/30{ الرشطّيَة واملوصولّيَة)18( ، غرَي 
بالقراءِة  ذلَك  يِف  مستداّل  موصولٌة  ا  بأهنَّ عَليها  احلكِم  إىل  ذهَب  امُلعربنَي  بعَض  أنَّ 
القرآنيَِّة فقاَل : )) )ما( ههنا بمعنى )الذي( ... والدليل عىل هذا ، أنَّ أهل املدينة 
ريَن : )) ويدل عىل أّن )ما( موصولٌة  قرءوا )بام( بغري فاء (()19( ، وقاَل بعُض امُلتأخِّ
الَفاِء كلٌّ  بغرِي  َكَسَبْت(  )باِم  قرَأ  فَقد  نافع وابن عامر (()20( .  قراءة  الفاء يف  سقوُط 
ِمن عبِداهللِ بِن عامٍر الشامّي )ت118هـ( ، ونافٍِع بِن عبِدالرمحن املديّن )ت169هـ( 
بَن  يزيَد  أبا جعفٍر  أنَّ  املصادِر  بعُض  ذكرْت  وَقد   ، بعِة)21(  السَّ اِء  الُقرَّ ِمن  ومُها   ،

اِء العرشِة - َقد قرَأها َكذلَك)22( . القعقاِع املديّن )ت128هـ( - وهو أحُد الُقرَّ

القوُل  ُهو  بْل   ، الُعلامِء  ِمن  الكثرِي  َلَدى  امُلعَتَمُد  القوُل  فُهو  بالرشطّيِة  احلُكُم  ا  فأمَّ
ُد َهذا ، فَقد قاَل بعُضُهم يِف معرِض إعرابِِه لآليِة : ))  الراجُح لَدهيم ، وعباراهُتُم تؤكِّ
هي يف مصحف أهل املدينة )باَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم( - بَغرِي َفاء - ، وكذلك يقرأوهنا ... 
وهي يف مصاحف أهل العراق بالفاء ، وكذلك قراءهتم ، وهو يف العربية أجود ألن 
الفاء جمازاة جواب الرشط (()23( ، ويقوُل غرُيُه : )) وإذا كانت )ما( للرشط ... فهو 
أوىل وأقوى املعنى (()24( ، وقاَل ثالٌث : )) وَجْعلها رشطية أْوىل من جعلها بمعنى 
الذي ، ألهنا ... أقوى يف املعنى وأْوىل (()25( ، واستظهرُه رابٌع فقاَل : )) احتمل )ما( 

أن تكون رشطية ، وهو األظهر . وأن تكون موصولة (()26( . 

 ، واملعنَى  الداللِة  جانِب  إىل  بالنظِر  جاَء  إنَّام  بالرشطِّيِة  القوِل  ترجيَح  أنَّ  ويبُدو 
فالرشُط ممَّا يِصُف الّداللَة إىل املستقبِل)27( ، ويصبُح )) املعنى ما ُتِصْبُكْم من ُمِصيَبٍة 



41

 الباحث. أمحد حسن منصور  أ.م.د. خالد عّباس السّياب         

وُربَّام  مصيبٍة)29( ،  كلَّ  َيشمُل  عاّمًا  األمُر  يكوُن  وعليِه   ، )28()) أيديكم  كسبت  فبام 
تدخُل يِف ذلَك احلدوُد التِي جعَلها اهللُ باَم ُيْعَمُل ِمن املعاِص)30( ، وِمن ُهنا فإعراُب 
)) قوله تعاىل : )َوَما َأَصاَبُكْم( )َما( رشطية يف موضع رفع باالبتداء ، )َفباَِم َكَسَبْت( 

جوابه . واملراد بالفعلني االستقبال (()31( .

ا إْن ُجِعَلْت )ما( موصولًة فالداللُة ستكوُن يِف املاِض ، ويصرُي )) املعنى عىل هذا :  َأمَّ
والَّذي كان أصابكم ، بذنوب عملتموها (()32( ، أو يكوُن معناُه : )) الذي أصابكم 
وقع بام كسبت أيديكم (()33( ، وتصبُح الداللُة يِف )) اآلية خمصوصة باملجرمني ((
ا )) إِخباٌر من اهلل تعاىل (()35( ، ومعنَاها )) الذي أصابكم فيام  )34( ، وذلَك َيعني أهنَّ

مىض بام كسبت أيديكم (()36( . 

بِب الِذي دفَع ببعِض امُلعربنَي إىل القوِل  َم حيقُّ للباحِث أْن يسأَل َعن السَّ وبعَد َما تقدَّ
باملوصولّيِة ، واإلتياِن بالقراءِة دلياًل عىَل مذهبِِه . ولعلَّ الوصوَل إىل اإلجابِة يتطلَُّب 

ماٍت ُيعرُف منَها أنَّ : الوقوَف عىَل ُمقدِّ

إعراَب قولِِه َتعاىَل : )َفباَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم( ، ُهو كوُن )الفاء( رابطًة واقعًة يِف جواِب 
الرشِط ، و)باِم( متعلقاِن بمحذوٍف خرٍب ملبتدأ حمذوٍف ، والتقديُر : فذلَك باَم كسبْت 

أيِديُكم ، أو : فُهو باَم كسبْتُه أيِديُكم)37( ، وعليِه فَقد وقعْت بعَد الفاِء مجلٌة اسميٌة . 

جوابًا  وقعْت  إْن  بالفاِء  اقرتاُنُه  جيُب  ممَّا  االسميَة  اجلملَة  َأنَّ  النُّحاِة  مجهوِر  مذهَب 
للرشِط ؛ و)) إنام دخلت الفاء يف جواب الرشط توصاًل إىل املجازاة باجلملة املركبة 
من املبتدأ واخلرب ، أو الكالم الذي جيوز أن ُيبتدأ به (()38( ، فـ)) كل جواب يمتنع 
الربط  به  احلاصل  اجلزم  ، ألن  لرتبطه برشطه  فيه  الفاء جتب  فإن   ... جعله رشطًا 
(()39( . وال جيوُز حذُف  االسمية  اجلملة   ، املمتنع جعله رشطًا  ... و]من[  مفقود 
َهذِه الفاِء إالَّ يِف الرضورِة الشعرّيِة عنَد سيبويه )ت180هـ()40( ، َأو يِف النُّدَرِة عنَد 

غرِيِه)41( . 
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الرشَط  أشَبَه  إذا  وذلَك   ، جائٌز  املوصوِل  االسِم  جواِب  عىَل  الرابطِة  الفاِء  دخوَل 
 : يقوُل  إْذ   ، هَذا   ُ ُتبنيِّ بنَي سيبويه وأستاِذِه  دارْت  التِي  واملحاورُة   ، معناُه  َن  وتضمَّ
الفاء هاهنا والَِّذي  مِلَ جاز دخوُل  )) وسألُته عن قوله : الذي يأتيني فله درمهان ، 
يْأتيني بمنزلة عبد اهلل ، وأنت ال جيوز لك أن تقول عبُد اهلل فله درمهان ؟ فقال : إنَّام 
ل ، وجَعَل األّول به جَيُِب له الدرمهان ،  حَيسن يف الَِّذي ألنه جعل اآلِخر جوابًا لألوَّ
فدخلت الفاُء هاهنا ، كام دخلت يف اجلزاء إذا قال : إن يْأتني فله درمهان . وإْن شاء 
قال : الذي يْأتيني له درمهان ، كام تقول : عبُد اهلل له درمهان ، غري أنَّه إنام أدخل الفاء 
لتكون العطّيُة مع وقوع اإلتيان . فإِذا قال : له درمهان ، فقد يكون َأن ال يوجب له 
ذلك باإلتيان ، فإِذا أدخل الفاء فإِنام جيعل اإلتياِن سبَب ذلك . فهذا جزاٌء وإِْن مل 
جُيَزم ، ألنَّه صلٌة (()42( . وُيفَهُم ِمن النَّصِّ جواُز دخوِل الفاِء ، وجواُز حذفَِها ، إالَّ 

أنَّ املعنَى ال َيبَقى نفُسُه يِف احلالتنِي .

بعِة ، وبالفاِء هَي قراءُة  السَّ اِء  الُقرَّ اثننِي ِمن  الفاِء ِهي قراءٌة واردٌة َعن  القراءَة بغرِي 
ِمن  السبُع مجيُعها  القراءاُت  كاَنت  وملَّا   ، البقّيِة  اِء  الُقرَّ َعن  ورَدْت  وَقد   ، املصحِف 
َواَل  َها  َردُّ جَيُوُز  اَل   (( ممَّا  وِهي   ، العلامِء  ِمن  الكثرِي  عنَد  والثابتِة  املعتربِة  القراءاِت 
َقُبوهُلَا (()43( ، وكلُّ قراءٍة منَها ِهي بمنزلِة آيٍة  النَّاِس  إِنَكاُرَها ... َوَوَجَب َعىَل  حَيِلُّ 
َمعنَى  استَِواُء  اآلَياِت (()45( ، و)) األَصُل  بَِمنِزَلِة  الِقَراَءاِت  ُع  َتنَوُّ مستقّلٍة)44( ، و)) 
اد  َتَعاُرِض اآلَيَتنِي (()47( ، و)) احتِّ بَِمنِزَلِة  الِقَراَءَتنِي  َتَعاُرُض  الِقَراَءَتنِي (()46( ، و)) 
من  آية  تفسري  يف  املفرسون  اختلف  ]فـ[ـإذا   ... اختالفه  من  أوىل  القراءتني  معنى 
]و[   ... اآلية  يف  الواردة  القراءات  اختالف  عىل  بناء   ، أقوال  عىل  تعاىل  اهلل  كتاب 
األقوال  أوىل  فهو   ... واحد  معنى  عىل  اآلية  يف  القراءات  معنى  جيمع  قول  وجد 
بالقرآن ، فالقراءة بمنزلة اآلية (()48( ، فـ))  القرآن  بتفسري اآلية . وهذا من تفسري 
محُل القراءتني عىل معنى واحد أحسن (()49( ؛ إْذ )) األصل توافُق القراءات (()50( ، 
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يَتها يِف الفكِر العريبِّ . ُح مكانَة القراءِة وأمهِّ وكلُّ َهذا يوضِّ

َم ُيفهُم أنَّ القوَل بالرشطّيِة سيخُلُق تباُينًا واختالفًا بنَي النَّصِّ القرآينِّ  وِمن كلِّ َما تقدَّ
مذهِب  حدِّ  عىَل  اآلخِر  وبعِضَها  الصحيحِة  القراءاِت  بعِض  بنَي  أو   - وقراءتِِه 
بالرشطيَِّة  احلُكِم  وفَق  اآليِة  فداللُة   ، والرتكيبيِّ  الداليلِّ  املستوينِي  عىَل   - العلامِء 
ا اجلانُب الرتكيبيُّ  تكوُن للمستقبِل ، ووفَق احلُكِم باملوصوليَِّة تكوُن للامِض . وأمَّ
فاحلُكُم بالرشطّيِة موافٌق للقواعِد النّحوّيِة يِف وجوِب اتِّصاِل الفاِء باجلواِب . وُهو 
– بغرِي الفاِء - حممولًة عىَل الرّضورِة والنُّدَرِة وستفقُد بذلَك  أمٌر جيعُل ِمن القراءِة 

سمَة االعتباِر . 

مِة ؛ ألنَّ دخوَل  ا احلُكُم عىَل األداِة )َما( باملوصولّيِة ففيِه جتنٌُّب لإلشكاالِت املتقدِّ أمَّ
اِء  للُقرَّ )احلُّجُة  كتاِب  يِف  جاَء   ، جائزاِن  أمراِن  املوصوِل  جواِب  يِف  وعدَمُه  الفاِء 
بعِة( : )) قوله : )ما أصاَب ِمْن ُمصيبٍة( حيتمل أمرين : جيوز أن يكون صلة )ما(  السَّ
، جيوز أن يكون رشطًا يف موضع جزٍم ، فمن قّدره رشطًا مل جُيِْز حذَف الفاء فيه عىل 
ا  قول سيبويه ... وإذا كان صلًة فاإلثبات واحلذف جائزان عىل معنيني خمتلفني ، أمَّ
ل ، وذلك نحُو قوله  إذا أثبت الفاء ففي إثباهتا دليل عىل أنَّ األمَر الثاين وجب باألوَّ
َفَلُهْم   {  : قال  ثمَّ   ]274 ]البقرة/  َوالنََّهاِر{  ْيِل  بِاللَّ َأْمَواهَلُم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  الَّ  {  :
ِْم{ ]البقرة/ 274[ فثبات الفاء يدلُّ عىل أنَّ وجوب األجر إنَّام هو  َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِّ
ل ، وجاز أن  من أجل اإلنفاق ... فإذا مل يذكر الفاء جاز أن يكون الثاين وجَب لألوَّ

يكون لغريه ، واألوىل إذا كان جزاًء غري جازم أن تثبت الفاء (()51( . 

وهِبَذا حيصُل تقارٌب بنَي النَّصِّ القرآينِّ والنَّصِّ القراِئيِّ ، فكلٌّ منُهام لُه وجٌه حسٌن 
يِف العربيَِّة ، و)) اختالُف القراءتني دلَّ عىل أن )ما( موصولة ، فجيء تارًة بالفاء يف 
خربها وُأخرى مل ُيْؤَت هبا (()52( ، فـ)) )ما( يف قراءة نافع وابن عامر موصولة ... 
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املوصول  خرب  يف  الفاء  ودخول  أيضًا،  موصولة  فـ)ما(   ، اجلمهور  قراءة  عىل  وأما 
جائز كام أن عدمه جائز ، فكلتا القراءتني جارية عىل أمر جائز (()53( .

وتبَقى داللُة الّتسبُِّب والتالزِم املفقودِة يِف حاِل حذِف الفاِء ، وأمُرها ليَس بعسرٍي ، 
َببِيَِّة ، َأي َسَبُب َما َأَصاَبُكم ِمن  َل هبا السياُق فُيبيِّنها ، فـ)) الَباُء لِلسَّ إْذ ُيمكُن أْن يتكفَّ
م  ُ َمعنَى ُعُموِم التََّسبُِّب أِلَفَعاهِلِ ُمِصيَبٍة ُهَو َأعاَمُلُكم (()54( ، و)) ِقَراَءُة اجلُمُهوِر ُتَعنيِّ
َعىَل  َدالٌّ  ُط  َوالرشَّ رَشطِيٌَّة  ا  إِمَّ الِقَراَءِة  َهِذِه  يِف  )َما(  أِلَنَّ  امَلَصاِئِب  ِمَن  ُيِصيُبُهم  فِياَم 
 ، اخلرََبِ  ِة  ِعلَّ إىَِل  اإِلياَمَء  ُتِفيُد  َفامَلْوُصولِيَُّة   ، طِيَِّة  بِالرشَّ ُمَشبََّهٌة  َموُصوَلٌة  ا  َوإِمَّ التََّسبُِّب 
ُزُه  وِّ ُ التََّسبَُّب َبل جُتَ طِيَِّة ُيِفيُد التََّسبَُّب . َوِقَراَءُة َنافٍِع َوابُن َعاِمٍر اَل ُتَعنيِّ َوَتشبِيُهَها بِالرشَّ
َلِة ، َفُتَحَمُل َعىَل الُعُموِم بِالَقِرينَِة  ٌ بِالَوصِف بِالصِّ أِلَنَّ امَلوُصوَل َقد ُيَراُد بِِه َواِحٌد ُمَعنيَّ
امَلَعايِن  اُد  َ احتِّ ِحيَحِة  الصَّ الِقَراَءاِت  اختاَِلِف  يِف  أِلَنَّ األَصَل  الِقَراَءِة األُخَرى  َوبَِتْأِييِد 
حُمَتِمَلًة  َداَلَلُتَها  َكاَنْت  َكاَنْت ... َموُصوَلًة  إِْن  يبُعُد ذلَك ؛ ألنَّ )َما( ))  (()55( . وال 
وعليِه   ،  )56()) لِلِجنِس  َوَيُكوُن  لِلَعهِد  َيُكوُن  امَلوُصوَل  أِلَنَّ  َولِلُخُصوِص  لِلُعُموِم 
َوَأْن  ُمَعيَّنًا  َفِريقًا  بِاخِلَطاِب  امَلقُصوُد  َيُكوَن  َأْن  احتاَِمِل  يِف  َسَواٌء  الِقَراَءَتنِي  ِكلَتا  فـ)) 
َيُكوَن امَلقُصوُد بِِه مَجِيَع النَّاِس ، َوَكَذلَِك يِف َأْن َيُكوَن امُلَراُد َمَصاِئَب ُمَعيَّنًَة َحَصَلْت 
تِي حَتُصُل . َوَمعنَى اآلَيِة َعىَل  تِي َحَصَلْت َوالَّ يِف امَلاِض ، َوَأْن ُيَراَد مَجِيُع امَلَصاِئِب الَّ
ُهَو َجَزاٌء هَلُم َعىَل  َما  نَيا  ِمْن َمَصاِئِب الدُّ النَّاَس  ُيِصيُب  مِمَّا  َأنَّ  ُيِفيُد :  التَّقِديَريِن  ِكاَل 
تِي َأَصاَبِت امُلرِشِكنَي  تِي اَل َيرَضاَها اهللُ َتَعاىَل َكَمَثِل امُلِصيَبِة َأِو امَلَصاِئِب الَّ ُم الَّ َأعاَمهِلِ
أِلَجِل َتكِذيبِِهم وأذاهم للرسول َصىلَّ اهللُ َعَليِه ]َوآلِِه[ َوَسلَّم (()57( ، فحذُف الفاِء 

يِه الباُء)58( .  يِف القراءِة إنَّام جاَء اكتفاًء بمعنَى السببيَِّة التِي ُتؤدِّ

إنَّ وقفًة للباحِث مَع َهذا االستدالِل يتَِّضُح لُه ِمن خالهِلا أمراِن اثناِن : 

هُلام : ضعُف دليِل القراءِة َهذا ؛ ولذلَك كانْت عباراُت بعِضِهم يِف نسبِة القراءِة إىل  أوَّ
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أهِل املدينِة ُمشعرًة - فياَم يراُه الباحُث - بتقِويتِِه ِمن اجلانِب االجتامعيِّ ، فاملدينُة ِهي 
موطُن الرسوِل - َصىلَّ اهللُ َعَليِه َوآلِِه َوَسلََّم - والصحابِة ، وأهُل املدينِة ُهم األقرُب 

َة أدَرى بِشعاهِبا . إىل النَّصِّ القرآينِّ وفهِمِه ، وكاَم قيَل : أهُل مكَّ

بنَي  نحويٍّ  توافٍق  لتحقيِق  القراءِة  نحَو  القرآينِّ  بالنَّصِّ  وامليُل  االنعطاُف   : ثانيُهام 
الفصيِح  النَّصِّ  إىل  األفصِح  النَّصِّ  داللِة  تقريُب  فهو  ُأخرى  وبعبارٍة   ، االثننِي 
العباراِت  يِف  الفهُم  َهذا  ويتجىلَّ   ، بالقرآِن  للقراءِة  استدالالً  ُه  نعدَّ أْن  لنَا  وُيمكُن   .

مِة التِي أيَّدْت معنَى العموِم يِف االسِم املوصوِل بداللِة الرّشِط يِف اآليِة . املتقدِّ

وَقد كاَن األجدُر توجيَه داللِة القراءِة وفقًا مَلا يقتِضيِه النَّصُّ القرآينُّ ، وهَو منهٌج ال 
نكاُد نعدمُه عنَد بعِض املعربنَي ، إْذ يقول : )) )َوما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفباِم َكَسَبْت 
َأْيِديُكْم( هذه قراءة الكوفيني والبصيني ، وكذا يف مصاحفهم ، وقرأ املدنيون )بام( 
بغري فاء ، وكذا يف مصاحفهم فالقراءة بالفاء َبّينٌة ألنه رشط وجوابه . والقراءة بغري 
فاء فيها للنحويني ثالثة أقوال : أحدها أن يكون )ما( بمعنى )الذي( فال حتتاج إىل 
جواب بالفاء ... والقول الثاين أن يكون )ما( للرشط وتكون الفاء حمذوفة كام قال : 

والرّشُّ بالرّشِّ ِعنَد اهللِ ِمْثالِن)59( َمن َيْفَعِل احلََسنَاِت اهللُ َيشُكُرها  

والقول الثالث أن )ما( ههنا للرشط إاّل أنه جاز حذف الفاء ألهنا ال تعمل يف اللفِظ 
شيئًا وإنام وقعت عىل املاض ، وهذا أوىل األقوال بالصواب . فأما أن يكون )ما( 
الذي  بالبيت  هذا  ُيشّبَه  أن  وأما   ، للامض  خمصوصًا  يقع  ألّنه  فبعيد  الذي  بمعنى 
ذكرناه فبعيد أيضًا ألن حذف الفاء مع الفعل املستقبل ال جيوز عند سيبويه إاّل يف 
رضورة الشعر ، وال حُيَمُل كتاب اهلل عّز وجّل إاّل عىل األغلب األشهر (()60( . وَقد 
زعَم بعُض النّحاِة َأنَّ حذَف الفاِء من جواِب الرّشِط جائٌز حسٌن ؛ جلَالِل َمْن َقرَأ 
بغرِي الفاِء)61( . وليَس ِمن جماِل البحِث مناقشُة َهذا الزعِم ، إالَّ أنَّه ممَّا حيفُظ للنَّصِّ 
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ِة وفقًا ملَِا أفادْتُه القراءُة  لّيَتُه ، وُيمِكُن بعَد ذلَك بناُء قاعدٍة نحويَّ القرآينِّ أصالَتُه وأوَّ
َأو شاركْت يِف إفادتِِه ِمن معنًى أو داللٍة – ِكام هَو الشأُن يِف ذلَك)62( - . َأو ُيمِكُن َأْن 
ٍ وال حرَج يِف ذلَك ؛ إْذ )) ليس من الرشط أن  حُيَكَم بداللِة كلِّ قراءٍة عىَل معنًى معنيَّ

تكون إحدى القراءتني بمعنى األخرى (()63( .
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املبحُث الثايِن :

ِة :  الالُم بنَي التَّعليِل واألَمِريَّ

ِم املتَّصلِة  ي القرآِن الكريِم بالقراءِة القرآنيَِّة عىَل جواِز كوِن الالَّ ِ استشهَد بعُض مفرسِّ
ًة عىَل األمِر ، َوَرَد ذلَك يِف تفسرِيِه َقوله َتعاىل : }َفإَِذا َرِكُبوا يِف  بالفعِل )َيْكُفُروا( دالَّ
ُكوَن * لَِيْكُفُروا باَِم  اُهْم إىَِل اْلرَبِّ إَِذا ُهْم ُيرْشِ يَن َفَلامَّ َنجَّ اْلُفْلِك َدَعُوا اهللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
آَتْينَاُهْم َولَِيَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َيْعَلُموَن{}العنكبوت/65-66{ ، فقاَل : )) والالم 
يف )لَِيْكُفُروا( حمتملة أن تكون الم كي ، وكذلك يف )َولَِيَتَمتَُّعوا( ... وأن تكون الم 

األمر وقراءة من قرأ )وْليتمتعوا()64( بالسكون تشهد له (()65( . 

ُض لذكِر داللِة األمِر  ِم ِمن كتِب معايِن القرآِن وإعرابِِه جيُدَها ال تتعرَّ وامُلتتبُِّع للُمتقدِّ
)ليتمتَُّعوا(  الفعِل  يِف  ِم  الالَّ حتليِل  عىَل  اقتصاَرَها  َيرى  بْل   ، )ليكُفروا(  الِم  يِف  هذِه 
اِء )ت207ه ( : )) وقوله :  وبياِن معانِيها وفَق اختالِف قراءهِتا ، جاَء يِف معاين الفرَّ
)َولَِيَتَمتَُّعوا( قرأها عاصم)66( واألعمش عىل جهة األمر والتوبيخ بجزم الالم وقرأها 
اُج )ت311هـ(  جَّ أهل احلجاز )َولَِيَتَمتَّعوا( مكُسورة عىل جهة كي (()67(، وذكَر الزَّ
أنَّ )) قوله عز وجل : )َولَِيَتَمتَُّعوا( قرئ بَِكرْس الالم وتسكينها ، والكرس َأْجَوُد عىل 
َم يف ))  اُس )ت338هـ( أنَّ الالَّ َ النَّحَّ معنى لكي يكفروا وكي يتمتَُّعوا (()68(، وبنيَّ
).. َولَِيَتَمتَُّعوا ..( الم كي ، وجيوز أن تكون الم أمر ، ألن أصل الم األمر الكرس 
إاّل أنه أمر فيه معنى التهديد . وَمن قرأ )وْلَيَتَمّتُعوا( بإسكان الالم مل جيعلها الم كي 
، ألن الم كي ال جيوز إسكاهنا (()69(، وكذلَك قاَل : )) )َولَِيَتَمتَُّعوا( عىل التهديد ، 
وكرِس الالم (()70(، َوَوَرَد يف )مشكل إعراب القرآن( أنَّ )) قوله : )َولَِيَتَمتَُّعوا( من 
كرس الالم جعلها الم كي ، وجيوز أن تكون الم أمر ، ومن أسكنها فهي الم َأمر ال 
غري ، وال جيوز أن تكون مع اإلسكان الم كي ، ألن الم كي حذفت بعدها أن ، فال 
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جيوز حركتها أيضا لضعف عوامل األفعال (()71(.

يِه  ِم يِف الفعِل )ليتمتَُّعوا( ، وَما تؤدِّ ويظهُر جلّيًا ممَّا سبَق تركيُز االهتامِم عىَل حركِة الالَّ
كذلَك  القراءاِت  كتُب  َض  تتعرَّ أْن  الطبيعيِّ  وِمن   . قراءَتيها  باختالِف  داللٍة  ِمن 
َ أنَّ )) قوله : )وليَتمتَّعوا( قرأه ورش وابن عامر وأبو عمرو  فُتبنيَّ للمسألِة نفِسها 
الباقون باإلسكان ، عىل أهنا الم  وعاصم بكرس الالم ، عىل أهنا الم )كي( ، وقرأ 
األمر ، ففي الكالم معنى التهدد والوعيد ، وال حيسن أن تكون الالم يف قراءة من 

أسكن الم كي ، ألن الم كي ال تسكن (()72(. 

ِم بنَي قراءَتيها ، ودالالهِتا ، قْد شغلْت املعربنَي  ويبُدو للباحِث أنَّ االهتامَم هبذِه الالَّ
ِعن الوقوِف عىَل معنِى التهديِد والوعيِد ، أعنِي َعن ابتداِء معنَى التهديِد والوعيِد يِف 
الكالِم )اآليِة( ، ِمن أيَن يكوُن ؟ ، أهَو ِمن الِم الفعِل )يتمتَُّعوا( ، أْم ممَّا قبَلها وهَو 

الُم الفعِل )يكُفروا( ، أْم ممَّا بعَدها وهَو قوُله )فسوَف يعلمون( ؟ . 

القراءاِت  بعُضهم  استعَرَض  فَقد   ، امُلفرسيَن  َنظِر  َعن  بغائٍب  َيُكْن  مَلْ  األمُر  وَهذا 
اِء  ُقرَّ ُة  َعامَّ َفَقَرَأْتُه   ، َذلَِك  ِقَراَءِة  يِف  اُء  الُقرَّ اخَتَلَفِت  )َولَِيَتَمتَُّعوا(   ((  : فقاَل  الواردَة 
َذلَِك  آَتينَاُهم  َيَتَمتَُّعوا  َوَكي   : بَِمعنَى   ، ِم  الالَّ بَِكرِس  )َولَِيَتَمتَُّعوا(   : َوالَبَصِة  امَلِدينَِة 
الَوِعيِد  َوجِه  َعىَل  ِم  الالَّ بُِسُكوِن  )َوْلَيَتَمتَُّعوا(   : الُكوفِيِّنَي  اِء  ُقرَّ ُة  َعامَّ َذلَِك  َوَقَرَأ   .
 ، َواِب  بِالصَّ َذلَِك  يِف  ِعنِدي  الِقَراَءَتنِي  َوَأوىَل   (( : حًا  ُمَرجِّ قاَل  ثمَّ  َوالتَّوبِيخ (()73(، 
ِذيَن َقَرُءوُه  ِم ، َعىَل َوجِه التَّهِديِد َوالَوِعيِد ، َوَذلَِك َأنَّ الَّ ِقَراَءُة َمن َقَرَأُه بُِسُكوِن الالَّ
 : َقولِِه  يِف  تِي  الَّ ِم  الالَّ َعىَل  هِبَا  َعطفًا  َكرَسَها  اخَتاُروا  اَم  إِنَّ ُْم  َأهنَّ َزَعُموا   ، ِم  الالَّ بَِكرِس 
َواب يِف َقولِِه  )لَِيْكُفُروا( ، َوَأنَّ َقوَلُه : )لَِيْكُفُروا( مَلَّا َكاَن َمعنَاُه : َكي َيكُفُروا ، َكاَن الصَّ
: )َولَِيَتَمتَُّعوا( َأْن َيُكوَن : َوَكي َيَتَمتَُّعوا ، إِْذ َكاَن َعطفًا َعىَل َقولِِه : )لَِيْكُفُروا( ِعنَدُهم ، 
ِذي َذَهُبوا ِمن َذلَِك بَِمذَهٍب ؛ َوَذلَِك أِلَنَّ اَلَم َقولِِه : )لَِيْكُفُروا( َصُلَحْت َأْن  َوَليَس الَّ
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َا رَشٌط لَِقولِِه : إَِذا ُهْم ُيرِشُكوَن بِاهللِ َكي َيْكُفُروا باَِم آَتْينَاُهْم ِمَن  َتُكوَن بَِمعنَى َكي ؛ أِلهَنَّ
النَِّعِم ، َوَليَس َذلَِك َكَذلَِك يِف َقولِِه : )َولَِيَتَمتَُّعوا( ألَنَّ إرَِشاَكُهم بِاهللِ َكاَن ُكفرًا بِنِعَمتِِه 
ُل هَلُم َسبِيَل التََّمتُِّع هِبَا  نَيا ، َوإِْن َكاَن اإِلرَشاُك بِِه ُيَسهِّ ، َوَليَس إرَِشاُكُهم بِِه مَتَتُّعًا بِالدُّ
, َفإِْذ َكاَن َذلَِك َكَذلَِك َفَتوِجيُهُه إىَِل َمعنَى الَوِعيِد َأوىَل َوَأَحقُّ ِمْن َتوِجيِهِه إىَِل َمعنَى : 
ِة  َوَكي َيَتَمتَُّعوا ، َوَبعُد َفَقد ُذِكَر َأنَّ َذلَِك يِف ِقَراَءِة ُأيَبٍّ : )َومَتَتَُّعوا( َوَذلَِك َدلِيٌل َعىَل ِصحَّ

ِم بَِمعنَى الَوِعيِد (()74(.  َمْن َقَرَأُه بُِسُكوِن الالَّ

دِّ عليِه  وليَس ِمن شأِن البحِث املناقشُة يِف َهذا الرتجيِح واالختياِر بنَي القراءاِت والرَّ
َلْت بعُض الدراساِت بذلَك)75(، إالَّ أنَّ َما ُيْفَهُم ِمن َهذا الكالِم ُهَو كوُن  ؛ فَقد تكفَّ
التهديِد والوعيِد يبَتِدُئ ِمن قولِِه : )ليتمتَّعوا( ، وبعبارٍة ُأخَرى َأنَّ الَم )يتمتَّعوا( ِهي 
ِة امُلفيدِة للتهديِد ، وأنَّ الَم )يكُفروا( باقيٌة عىَل داللِة )كي(  ُة عىَل معنَى األمريَّ الدالَّ

ُدُه .  وليَس فيَها احتامُل األمِر . وهلَذا التوجيِه قراءٌة قرآنيٌَّة تدلُّ عليِه وتؤيِّ

غرَي أنَّ بعَض املفرسيَن كانْت لُه وجهُة َنظٍر ُأخرى يِف املسألِة ، فاألمُر عنَدُه حيتمُل 
م األوىل ، فـ)) الالم يف )لَِيْكُفُروْا( حمتملة أن تكون الم كي ، وكذلك  أْن يبدَأ ِمن الالَّ
يف )َولَِيَتَمتَُّعوا( فيمن قرأها بالكرس . واملعنى : أهنم يعودون إىل رشكهم - ليكونوا 
بالعود إىل رشكهم - كافرين بنعمة النجاة ، قاصدين التمتع هبا والتلذذ ال غري ، عىل 
خالف ما هو عادة املؤمنني املخلصني عىل احلقيقة : إذا أنجاهم اهلل أن يشكروا نعمة 
اهلل يف إنجائهم ، وجيعلوا نعمة النجاة ذريعة إىل ازدياد الطاعة ، ال إىل التمتع والتلذذ 
، وأن تكون الم األمر وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد له . ونحوه قوله 
ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي{}فصلت/40{ (()76(. وُتلَحُظ  تعاىل : }اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم إِنَّ
وجهُة النظِر نفُسها عنَد بعِضهم اآلخِر ، فرَيى أنَّ )) )لَِيْكُفُروْا ... َولَِيَتَمتَُّعوا( ُقرئ 
ِكِهم ليكوُنوا  ُم يعوُدوَن إىل رِشْ مني ، َفيحَتمُل َأن يكوَن الم كي ، بمعنى : َأهنَّ بكرِس الالَّ
َذ ال َغري ، وَأن يكوَن اَلم األمر  بالَعْوِد كافريَن بنعمِة اهللِ َقاصديَن الَتمتَُّع هبا والَتلذُّ
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 ، َلُه  َتْشَهُد  كوِن  بالسُّ )َوْلَيَتَمتَُّعوا(   : َقَرَأ  من  وقراَءُة   ، والَتوعيِد  الَتهديِد  معنى  عىل 
ماِن  وَنحُوُه َقوُلُه سبحانه : }اْعَمُلوْا َما ِشْئُتْم{]فصلت/40[ (()77(. وهَكذا فالالَّ
اللِة عنَد بعِض املفرسيَن ، فـ)) قوله تعاىل : )لَِيْكُفُروا باِم  جيتمعاِن ويتوافقاِن يِف الدَّ
آَتْيناُهْم َولَِيَتَمتَُّعوا( قيل : مها الم كي ، أي : لكي يكفروا ولكي يتمتَّعوا ... وقيل 
: مها الم أمٍر معناه التهديد والوعيد . أي : اكفروا بام أعطيناكم من النعمة والنجاة 
ي هذا قراءة األعمش  من البحر ومتتَّعوا . ودليل هذا قراءة ُأيَبٍّ : )ومَتَتَُّعوا( ... ويقوِّ

ونافع ومحزة : )َوْلَيَتَمتَُّعوا( بجزم الالم (()78(. 

لُه  يشهُد  دليٍل  إىل  حيتاُج  االحتامُل  وَهذا   ، حُمَتَمَلٌة  داللٌة  )يكفروا(  الِم  يِف  فاألمُر 
َح الّداللُة فيِه ، فـ)) أما )لَِيْكُفُروا باِم آَتْيناُهْم  يِه - عىَل حدِّ تعبرِيهم - حتَّى ترتجَّ ويقوِّ
والتهديَد   ، منصوبًا  بعدمها  ما  فيكون   ، التعليَل  منه  الالمان  فيحتمل  َولَِيَتَمتَُّعوا( 
 ، َمْن سكنها  الثانية يف قراءة  الالم  التهديد[ يف  الثاين ]أي  ، ويتعنيَّ  َفيكون جمزومًا 
فيرتجح بذلك َأن تكون الالم األوىل كذلك ويؤيده أن بعدمها )َفَسْوَف َيْعَلُموَن( ((

ليُل الِذي ُيْسَتنَُد إليِه يِف ذلَك .  )79(، وَقد كاَنت القراءُة القرآنيَُّة ِهَي الدَّ

ويغلُب عىَل الظنِّ أنَّ منَع داللِة األمِر يِف الِم )يكفروا( يتجنَُّب بِه قائلوُه َما يرتتَُّب 
ُم لألمِر –  هِن - إذا كاَنت الالَّ ُل َما يتبادُر إىل الذِّ عليِه ِمن إشكاالٍت يِف العقيدِة ، فأوَّ

سؤاٌل مفاُدُه : هْل ُيمكُن أْن يأمَر اهللُ تبارَك وتعاىَل بالكفِر ؟! . 

قبَل  املسألِة  عىَل  وأجاُبوا   ، ذاَك  ِمن  األُوىل  ِم  الالَّ يِف  باألمِر  القائلوَن  َز  حترَّ فَقد  لِذا 
َطرِحَها ، فإنََّك )) إن قلَت : كيف جاز أن يأمر اهلل تعاىل بالكفر وبأن يعمل العصاة 
ما شاءوا ، وهو ناٍه عن ذلك ومتوعد عليه ؟ قلُت : هو جماز عن اخلذالن والتخلية ، 
وأن ذلك األمر متسخط إىل غاية . ومثاله أن ترى الرجل قد عزم عىل أمر ، وعندك 
أّن ذلك األمر خطأ ، وأنه يؤدي إىل رضر عظيم ، فتبالغ يف نصحه واستنزاله عن رأيه 
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، فإذا مل تَر منه إال اإلباء والتصميم ، َحَرْدَت عليه)80(وقلَت : أنت وشأنك وافعل 
ما شئت ، فال تريد هبذا حقيقة األمر . وكيف واآلمر باليشء مريد له ، وأنت شديد 
فأنت   ، النصيحة  قبول  أبيت  قد  فإذا   : له  تقول  كأنك  ولكنك   ، متحرس  الكراهة 
أهل ليقال لك : افعل ما شئت وتبعث عليه ، ليتبني لك - إذا فعلت - صحة رأي 
الناصح وفساد رأيك (()81(، وِمن املنطلِق نفِسِه يعلُِّل بعُض املفرسيَن األمَر بالكفِر 
والتمتُِّع فيقوُل : )) الالم يف )لَِيْكُفُروا( و)َولَِيَتَمتَُّعوا( الم األمر ، وأمر اآلمر بام ال 
يرتضيه هتديد وإنذار كقولك ملن هتدده : )افعل ما شئت( ، قال تعاىل : }اْعَمُلوا َما 
ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي{ ]فصلت/40[ . واحتمل كون الالم للغاية ، واملعنى :  ِشْئُتْم إِنَّ
أهنم يأتون هبذه األعامل لتنتهي هبم إىل كفران النعمة التي آتيناهم وإىل التمتع ، وأول 
الوجهني أوفق لقوله يف ذيل اآلية : )َفَسْوَف َيْعَلُموَن( ويؤيده قوله يف موضع آخر : 
}لَِيْكُفُروا باَِم آَتْينَاُهْم َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َتْعَلُموَن{ ]الروم/34[ ، ولذا قرأه من قرأ 

)وليتمتعوا( بسكون الالم إذ ال يسكن غري الم األمر (()82(. 
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ويلَحُظ الباحُث بعضًا ِمن األموِر التِي البدَّ ِمن تسجيِلها وِهي :

ضمَن  النحويِّ  التحليِل  يِف  امُلعَتمِد  القرائيِّ  الشاهِد  مَع  التَّعاُمِل  اختالُف   : أّوالً 
للداللِة   ) )ُأيَبٍّ قراءَة  وظَّف  َقد  املفرسيَن  فبعُض   ، نفِسِه  بالقراءِة  االستدالِل  منهِج 
عىَل األمريِة يِف الِم )يتمتَّعوا( ، يِف ِحني عمَد غرُيه إىل توظيِفها للداللِة عىَل األمريِة 
فبعٌض جعَلها   ، )يتمتَّعوا(  قراءِة إسكاِن الِم  يِف  احلاُل  . وكذلَك  يِف الِم )يكفروا( 
ِم عنَدُه ، وبعٌض  حُة ملعنَى الالَّ ِم ، فِهي املوضِّ شاهدًا يستدلُّ بِه ملعنَى األمريِة يِف الالَّ
ُغ لقراءِة اإلسكاِن ، وُيفَهُم ِمن عمِل  جعَل معنَى األمريِة املفهوِم ِمن اآليِة ُهو املسوِّ
جاَء  باَم  عمِلِه  يِف  تأييدُه  أمكَن  وُرباّم   . عنَدُه  وأوليَُّتُه  القرآينِّ  النَّصِّ  حاكميَُّة  األخرِي 
َم يف )) )..  فالالَّ  ، امُلصَحِف(  )يتمتَّعوا( )قراءِة  قراءِة كرِس الِم  يِف  التَّوجيهاِت  ِمن 
َولَِيَتَمتَُّعوا ..( الم كي ، وجيوز أن تكون الم أمر ، ألن أصل الم األمر الكرس إاّل 
التهديد (()83(، و)) قوله تعاىل : )َولَِيَتَمتَُّعوا( يقرأ بإسكان الالم  أنه أمر فيه معنى 
وكرسها . فاحلجة ... ملن كرس وجهان : أحدمها : أن تكون الم الوعيد أجراها عىل 
َم بقراءَتيَها  أصلها ، فكرسها مع الواو (()84(، وأرصُح ِمن ذلَك أْن جَتَِد َمْن محَل الالَّ
عىَل األمِر ال َغري ، فـ)) قوله تعاىل : )َولَِيَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َيْعَلُموَن( قرئ بكرس الالم 
وسكوهنا ، وهي الم األمر ومعناه التهديد ، فمن قرأ بالكرس فعىل األصل ، ومن 
سّكن فعىل التخفيف ، كام قالوا يف )كتِف كْتف( ، وهذا التخفيف إنام جيوز يف الم 
األمر ، وال جيوز يف الم )كي()85(، وإنام كان ذلك ألّن الم )كي( حذف بعدها )أن( 
بخالف الم األمر ، فال جيوز أن حتذف حركتها ملكان احلذف ، فبان الفرق بينهام ((
)86(، وليَس َهذا باألمِر البعيِد ، فـ)) الم األمر ... مبنية عىل الكرس إذا ابتدأت هبا ، 

فإذا كان قبلها )واو( أو )فاء( جاز كرس الالم عىل األصل وإسكاهنا ختفيفًا ... فإن 
شئَت أسكنَت الالم وإن شئَت كرسهَتا بعد الفاء والواو ألن الفاء والواو يتصالن 

بالكلمة كأهنام منها وال يمكن الوقوف عىل واحد منهام (()87(. 
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يِف  وبكثافٍة  ماثلًة  كانْت  التِي   ، والبعيِد  منُه  القريِب  القرآينِّ  ياِق  السَّ فاعليُة   : ثانيًا 
ٌ ال ريَب)88(،  التَّحليِل النحويِّ ، فالقريُب قوُلُه : )َفَسْوَف َيْعَلُموَن( وُهو هتديٌد َبنيِّ
َما  غرَي أنَّ هلَذا التهديِد امتدادًا حُيَتَمُل أْن يكوَن ِمن الِم )يتمتَّعوا( ، وذلَك بلحاِظ 
وِر  جاَءْت بِه قراءُة اإلسكاِن ، وبلحاِظ السياِق البعيِد وَما جاءْت بِه اآلياُت يف السُّ
األُخَرى ، فـ)) َمن قرأ : )وْلَيَتَمتَُّعوا( أراد األمر عىل معنى التهديد والوعيد ... ويدلُّ 
َفَسْوَف  َفَتَمتَُّعوا  آَتْينَاُهْم  باَِم  }لَِيْكُفُروا  عىل جواز األمر هاهنا ، قوله يف األخرى : 
َتْعَلُموَن{}النحل/ 55{ ، }الروم/ 34{ (()89(، وحُيَتَمُل أيضًا أْن يكوَن ِمن 
الِم )يكُفروا( ، فإذا ثبَت أْن )) كانت الثانيُة لذلك الَم األمر فاألُوىل مثُلها ليتَّضح 
العطُف ، وختاُلُفهام حُمِْوٌج إىل التكلُّف بأن يكون املراد ... عطَف كالٍم عىل كالٍم ، ال 

َعْطَف فعٍل عىل فعٍل (()90(.

ِة يِف قراءهِتا  ثالثًا : قوُة تأثرِي قراءِة إسكاِن الِم )يتمتَّعوا( يِف بياِن الّداللِة عىَل األمريَّ
َمعنًى  عىَل  حيحُة  الصَّ القراءاُت  جتتمَع  أْن  اخلصوِص  َهذا  يِف  فامُلعَتَمُد   - بالكرِس 
بعَض  جعَلْت   ، )يكُفروا(  الِم  يِف  )كي(  معنَى  عىَل  اإلبقاِء  وحماولُة   ، واحٍد)91(- 
َح حينئٍذ  ة تذهُب إىل التقديِر ؛ ختلُّصًا ِمن القوِل بالعطِف فيرتجَّ املحاوالِت التَّفسرييَّ
معنَى األمِر يِف الِم )يكُفروا( ، فـقوُلُه )) )َولَِيَتَمتَُّعوا( ... عند من سكن الالم ... 
يكون معطوفًا هتديدًا عىل مقدر هو )فليكفروا( ، أو عىل )ليكفروا( السابق ، عىل 
؛  األبعِد  عىَل  العطِف  توجيِه  إىَل  اآلخُر  بعُضها  ذهَب  وُربَّام   .)92()) لألمر  المه  أن 
ُم يِف َقولِِه )َولَِيَتَمتَُّعوا( ... َقَرَأُه ... بُِسُكوهِنَا َفِهَي اَلُم اأْلَمِر ،  بِب نفسِه ، فـ)) الالَّ للسَّ
ُن َوُتكرَسُ ، َوَعَليِه َفاألَمُر ُمسَتعَمٌل يِف التَّهِديِد ... َوُهَو  َوِهَي َبعَد َحرِف الَعطِف ُتَسكَّ

( إَِلخ ... (()93(.  اُهْم إىَِل اْلرَبِّ َعطُف مُجَلِة التَّهِديِد َعىَل مُجَلِة )َفَلامَّ َنجَّ
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اخلامتُة :

وبعَد الِذي انساَق آنفًا يمكُن إمجاُل النتائِج التِي خلَص إليَها البحُث باآليِت :

ٍة ،  االستدالُل بالقراءِة القرآنيَِّة بمعنَاُه العامِّ ُهو اختاُذها دلياًل يستنُد إليِه النحويُّ يِف تأييِد قاعدٍة نحويَّ

ا االستدالُل بمعنَاُه اخلاصِّ - الِذي تقوُم عليِه فكرُة البحِث  أو حالٍة إعرابيٍة ، أو بياِن معنًى نحويٍّ . أمَّ

ِة لذلَك النَّصِّ . ُل بِه إىل فهِم تراكيِب النَّصِّ القرآيِنِّ ، أو بياِن املعايِن النَّحويَّ - فُهو اختاُذها دلياًل ُيَتوصَّ

عىَل املسَتوى اللُّغويِّ كلٌّ ِمن القراءِة والقرآِن مصَدر للفعِل )َقَرَأ( الِذي يدلُّ عىَل اجلمِع ، لكنَُّهام 

حقيقتاِن متغايرتاِن عىَل املسَتوى االصطِالحيِّ .

َل الشاهُد القراِئيُّ حضورًا قوّيًا وفاعاًل كدليٍل نحويٍّ يِف حتليِل بعِض النُّصوِص القرآنيَِّة ، فَقد  سجَّ

وظَّفوا أكثَر ِمن قراءٍة واحدٍة يِف حتليِل نصٍّ واحٍد ، دوَن النظِر إىل الصحيِح أو الشاذِّ منَها .

املسَتوينِي  يِف  بينُهام  واالختالِف  التباُيِن  َعن  واالبتعاِد   ، وقراءتِِه  القرآينِّ  النَّصِّ  بنَي  التَّقارِب  ُبغيَة 

الرتكيبيِّ والداليلِّ حَكَم بعُض املعربنَي عىَل األداِة )َما( يِف النَّصِّ القرآينِّ باملوصوليَِّة ، وذلَك يعنِي 

بالنَّصِّ األفصِح نحو الفصيِح ؛ لتحقيِق تواُفٍق نحويٍّ بنَي االثننِي ، وُهو أمٌر ملْ  االنعطاَف وامليَل 

يرَتِضِه بعُضهم اآلخُر .

احتاَج الدليُل القرائيُّ امُلسَتَدلُّ بِه يِف التوجيِه النَّحويِّ إىَل التَّقويِة ِمن اجلانِب االجتامعيِّ )جانِب َمْن 

َقَرَأ بِه( ، يِف الوقِت الِذي ُيفرَتُض أْن تكوَن القراءُة ِهي الدليُل عىَل حتليِل النَّصِّ القرآينِّ ، وذلَك 

ُيوِمُئ إىَل ضعِف َهذا الدليِل أحيانًا .

اختلَف التَّعاُمُل مَع الشاهِد القرائيِّ امُلعَتمِد يِف التحليِل النحويِّ ضمَن منهِج االستدالِل بالقراءِة 

ُفُه لالستدالِل عىَل فهِمِه للنَّصِّ القرآينِّ .  نفِسِه ، فكلٌّ يوظِّ

غًا  يَن جعَلِت املعنَى املفهوَم ِمن النَّصِّ ُمسوِّ ليَتُه عنَد بعِض املفرسِّ كاَم أنَّ حاكميََّة النَّصِّ القرآينِّ وأوَّ

للقراءِة التِي ُقِرَئْت هَبا اآليُة .
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اهلوامش : 

 ،  248/11  : )دلل(   ، العرب  ولسان   ،  259/2  : )دل(   ، اللغة  مقاييس  معجم   : ينظر   ))1
واملعجم الوسيط ، )دلل( : 294 .

2(( اإلغراب يف جدل اإلعراب : 45 .

3(( الُكلِّيات - معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية - : 114 .

4(( األصول – دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : 65 .

5(( ينظر : اإلغراب يف جدل اإلعراب : 45 ، واالقرتاح يف علم أصول النحو : 14 ، والشاهد 
تندرُج حتَت األصِل األوِل  القرآنيِة  القراءاِت  النحو يف كتاب سيبويه : 124 . ولكوِن  وأصول 

ِض لُه . وهو السامُع ؛ سيقتُص البحُث عىل التعرُّ

6(( االقرتاح يف علم أصول النحو : 74 .

– دراسة لغوية نحوية : مساهر عيل  7(( االستدالل بالشعر يف توجيه القراءات القرآنية الشاذة 
خلف اجلبوري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة تكريت ، 1427ه- 2006م : 6 . 

8(( ينظر : معجم مقاييس اللغة ، )قرى( : 79/5 ، والصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية ، 
)قرأ( : 65/1 ، ولسان العرب ، )قرأ( : 128/1 .

9(( لسان العرب ، )قرأ( : 129/1 .

10(( املعجم الوسيط ، )قرأ( : 722 .

11(( الربهان يف علوم القرآن : 318/1 .

الً  12(( ارتشاف الرّضب ، مقدمة املحقق : 47/1 . ويف هذا يقوُل السيوطيُّ : )) ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َأوَّ
تِي َجَرْت  بِِلَساِن ُقَرْيٍش َوَمْن َجاَوَرُهْم ِمَن اْلَعَرِب اْلُفَصَحاِء ُثمَّ ُأبِيَح لِْلَعَرِب َأْن يقرؤوه بُِلَغاهِتُِم الَّ
ْعَراِب َومَلْ يكلف أحد ِمنُْهْم ااِلْنتَِقاُل َعْن ُلَغتِِه إىَِل  َعاَدهُتُْم بِاْستِْعاَمهِلَا عىل اْختاَِلفِِهْم يِف اأْلَْلَفاِظ َواإْلِ
َ ُكلُّ َأَحٍد اْلَكِلَمَة بُِمَراِدفَِها يِف  ي بَِأْن ُيَغريِّ َباَحة امْلَْذُكوَرة مَلْ َتَقْع بِالتََّشهِّ ِة ... [و]اإْلِ ُلَغٍة ُأْخَرى لِْلَمَشقَّ
اَمُع ِمَن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ]وآلِه[ َوَسلََّم (( . اإلتقان يف علوم القران :  ُلَغتِِه َبِل امْلَْرِعيُّ يِف َذلَِك السَّ
170/1 ، غرَي أنَّ هذه اإلباحَة أو الرخصَة ملْ تُكْن تعني آنذاك أنَّ هذه الوجوَه املقروءَة هي القرآُن 
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االستدالُل بالقراءةِ القرآنيَّةِ عَلى حتليِل  النَّصِّ القرآنيِّ حنويًّا -باب األدواتِ أمنوذجًا -

املنزُل ، وإنَّام كاَن )) ترخيص الرسول [َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وآلِه َوَسلََّم ] قراءة القرآن بام يستغرق هذه 
الشاذة  القراءات   .  )) بينهم  املشرتكة  القرآن  تؤاخي هلجة  ريثام  بلهجته  يقرأ كلٌّ  اللهجات لكي 

وتوجيهها النحوي : 21 .

13(( القراءات القرآنية تاريخ وتعريف : 68 . 

14(( أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب : 93 . 

15(( يف علوم القراءات : 27 .

16(( مناهل العرفان يف علوم القرآن : 336/1 .

17(( البيان يف تفسري القرآن : 193 .

18(( ينظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه : املجلد السابع : 38/25 .

اس : 316/6 . 19(( معاين القرآن الكريم : النّحَّ

20(( مهع اهلوامع : 348/1 .

21(( ينظر : كتاب الكشف عن ُوجوه الِقراءات السبع وِعَللها وحَجِجها : 251/2 ، والتَّيسري 
يف القراءات السبع : 450 .

22(( ينظر : إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش : 450/2 .

اج : 399/4 . 23(( معاين القرآن وإعرابه : الّزجَّ

24(( مشكل إعراب القرآن : 192/2 .

25(( البيان يف غريب إعراب القرآن : 349/2 .

26(( البحر املحيط : 496/7 .

27(( ينظر : معاين النحو : 282-281/3 .

اج : 399/4 . 28(( معاين القرآن وإعرابه : الّزجَّ
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29(( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 192/2 ، والبيان يف غريب إعراب القرآن : 349/2.

اس : 316/6 ، واملحّرر الوجيز : 37/5 . 30(( ينظر : معاين القرآن الكريم : النّحَّ

31(( إمالء ما مّن به الرمحن : 225/2 .

اس : 316/6 . 32(( معاين القرآن الكريم : النّحَّ

33(( التفسري البسيط : 522/19 ، وينظر : التبيان يف تفسري القرآن : املجلد التاسع : 161/25. 

34(( الكشاف : 411/5 ، وينظر : تفسري جوامع اجلامع : 287/3 ، وتفسري الصايف : 377/4 

35(( املحّرر الوجيز : 37/5 .

36(( اجلامع ألحكام القرآن : 478/18 .

37(( ينظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه : املجلد السابع : 38/25 ، واإلعراب املفّصل لكتاب 
اهلل املرّتل : 10/ 400 . 

38(( رسُّ صناعة اإلعراب : 252/1-253 ، وينظر : رشح الرض عىل الكافية : 110/4 .

39(( رشح التصيح عىل التوضيح : 405/2 .

40(( ينظر : الكتاب : 64/3-65 ، واإلبانُة يف تفصيِل ماءاِت القرآِن وخترجِيها عىل الوجوِه التي 
ذكَرها أرباُب الصناعِة : 440 .

41(( ينظر : مغني اللبيب : 187/1 ، ورشح التصيح عىل التوضيح : 406/2 .

42(( الكتاب : 102/3 .

43(( النرش يف القراءات العرش : 9/1 ، وينظر : شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلامء 
اللغة القدامى - دراسة صوتية فنولوجية : د. حييى القاسم ، جملة )مؤتة للبحوث والدراسات( ، 

املجلد الثامن ، العدد السادس ، 1993م : 156 .

44 (( ينظر : الربهان يف علوم القرآن : 327/1 ، وأضواء البيان : 11/2 ، وقواعد الرتجيح 
عند املفرسين : 89/1 .
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45 (( اإلتقان يف علوم القرآن : 279/1 .

46(( املصدر نفسه : 68/3 .

47(( املصدر نفسه : 99/3 .

48(( قواعد الرتجيح عند املفرسين : 100/1 .

49(( كتاب الكشف عن ُوجوه الِقراءات السبع : 227/1 .

50(( الّدرُّ امَلصون : 555/3 .

 : التاسع  املجلد   : القرآن  تفسري  يف  التبيان   : وينظر   ،  129/6  : بعِة  السَّ اِء  للُقرَّ احلُّجُة   ))51
163/25 ، وجممع البيان : 40-39/9 .

52(( روح املعاين : 40/13 .

53(( أضواء البيان : 182/7 .

54(( التحرير والتنوير : 99/25 .

55(( املصدر نفسه : 100-99/25 .

56(( املصدر نفسه : 100/25 .

57(( املصدر نفسه ، واملوضع نفسه . 

58 (( ينظر : اجلوهر الثمني : 306/5 ، وعقود املرجان يف تفسري القرآن : 405/4 .

يِف  الرشِط  جواِب  ِمن  الفاِء  حذِف  عىَل  بِه  استشهَد   ، كتابِِه  يِف  سيبويه  شواهِد  ِمن  البيُت   ))59
ان بِن ثابٍت وملْ يِرْد يِف ديوانِِه . ينظر : الكتاب : 65-64/3 .  االضطراِر ، وَقد نسَبُه إىل حسَّ

اس : 83/4 . وَتبُدو جلّيًا ِمن الفقرِة األخريِة يِف النَّصِّ مكانُة القراءِة  60(( إعراب القرآن : النَّحَّ
ا ِمن )كتاِب اهلل( تبارَك وتَعاىَل . ْت أهنَّ والقداسُة التِي حَتَظى هِبا حتَّى ُعدَّ
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61(( ينظر : املصدر نفسه ، واملوضع نفسه .

62 (( ينظر : أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب : 347-369 ، وأثر القراءات القرآنية يف 
الدراسات النحوية : 95- 100 . وجديٌر باإلشارِة أنَّ بعَض الباحثنَي َيرى جميَء جواِب الرشِط 
َيربو عىَل  هِبا فيام  اقرتاَنُه  النحاُة فيها  التِي أوجَب  املواضِع  يِف  بالفاِء  الكريِم غرَي مقرتٍن  القرآِن  يف 
س قاعدًة ، بْل َبِقي يِف عداِد الرضورِة ، أو الشذوِذ . ينظر  مخسَة عرَش موضعًا ، غرَي أنَّ ذلَك ملْ ُيؤسِّ

: النحويون والقرآن : 135 ، 147-146 ، 239-235.

63 (( اإلنصاف يف مسائل اخلالف : املسألة 35 : 272/1 .

الّسبعِة ،  اِء  القرَّ ابن كثرٍي ومحزة والكسائّي من  ِم يف )وليتمتَّعوا( كلٌّ من  الالَّ 64 (( قرَأ بسكوِن 
بعة . ينظر : كتاب السبعة يف القراءات : 502 . وُرِوَيْت قراءُة اجلزِم عن بعِض رواِة بقيَِّة السَّ

65 (( الكشاف : 561-560/4 .

ا القراءُة  66 (( جاءْت قراءُة عاصٍم بالسكوِن يف روايِة أيب بكِر بِن عّياش أحِد راوَيي عاصٍم ، أمَّ
بالكرِس فهي روايُة حفٍص عنُه . ينظر : معجم القراءات : 130/7 .

67 (( معاين القرآن : الفّراء : 319/2 .

اج : 174-173/4 . جَّ 68 (( معاين القرآن وإعرابه : الزَّ

اس : 260/3 . 69 (( إعراب القرآن : النَّحَّ

اس : 237/5 . 70 (( معاين القرآن الكريم : النَّحَّ

71 (( مشكل إعراب القرآن : 109/2 .

72 (( كتاب الكشف عن ُوجوه الِقراءات السبع : 181/2 .

73(( جامع البيان : 61/20 .

74(( املصدر نفسه ، واملوضع نفسه ، وينظر : الكشف والبيان : 289/7 . وَقد استظهَر بعُض 
ري املفرسيَن كوَن الِم )يكُفروا( هي الُم )كي( ، واستعرَض قراءيَت الِم )يتمتَّعوا( وهو ُيوِمُئ  متأخِّ



60

االستدالُل بالقراءةِ القرآنيَّةِ عَلى حتليِل  النَّصِّ القرآنيِّ حنويًّا -باب األدواتِ أمنوذجًا -

ِة يف املسألِة ، فذكَر َأنَّ : )) قوله : )لَِيْكُفُروْا( : جيوُز َأْن تكوَن الَم كي ، وهو الظاهُر  للجنَبِة الَعَقديَّ
، وأن تكون الَم أمٍر . ]و[ قوله : )ولَِيَتَمتَّعوا( قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكرسها 
وهي حمتملٌة لألمرين املتقدمني . والباقون بسكوهنا . وهي ظاهرٌة يف األمر . فإْن كان ُيعتقد أن 
الالَم األوىل لألمر فقد عطَف أمرًا عىل مثله ، وإن كان ُيعتقد أهنا للعلِة ، فيكون قد عطف كالمًا 

رُّ املصون : 27/9 . عىل كالم (( . الدُّ

75 (( لالستزادِة يِف ذلَك ُيمكُن مراجعُة الدراساِت اآلتيِة : القراءات املتواترة التي أنكرها ابن 
اإلسالمية  اجلامعة   ، اهلرري  موسى  عثامن  عارف  حممد   : عليه  د  والرَّ تفسريه  يف  الطربي  جرير 
رة ، الّسعودية ، ط1 ، 1406هـ - 1986م ، والقراءات عند ابن جرير الطربي كام  باملدينة املنوَّ
وردت يف كتابه )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( يف ضوء اللغة والنحو : أمحد خالد بابكر ، 

أطروحة دكتوراه ، كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، 1403هـ - 1983م .

76 (( الكشاف : 560/4-561 ، وينظر : أنوار التنزيل : 199/4 ، والبحر املحيط : 115/7 
، والبحر املديد يف تفسري القرآن املجيد : 319/4 ، وروح املعاين : 14/11 .

77 (( تفسري جوامع اجلامع : 778/2 ، وينظر : عقود املرجان : 659/3 .

78 (( اجلامع ألحكام القرآن : 389-388/16 .

79(( مغني اللبيب : 249/1 .

80 (( َأي : َغضبَت عليِه .

81 (( الكشاف : 561/4 ، وينظر : عقود املرجان : 660-659/3 .

82 (( امليزان يف تفسري القرآن : 155/16 .

اس : 260/3 . 83 (( إعراب القرآن : النَّحَّ

84 (( احلجة يف القراءات السبع : 282 .

َد أبو البقاِء العكربيُّ فأجاَز إسكاَن الِم )كي( فقاَل يِف الِم )يتمتَُّعوا( : )) َمْن كرَس  85 (( وَقد تفرَّ
نها جاز َأْن يكون كذلك ، وَأْن يكوَن َأْمرًا (( . التبيان يف إعراب  الالم جعلها بمعنى كي ، وَمْن َسكَّ
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ُه يبَقى من الشذوِذ اللُّغويِّ ، وَقد  القرآن : 1035/2 . وُهو عىَل َما َلُه ِمن القوِة يف القياِس ، إالَّ أنَّ
املسبوقِة  بإسكاِن الِم )كي(  التِي جاءْت  القراءاِت  ابُن جنِّي يف معرِض توجيِه إحَدى  َ ذلَك  بنيَّ
َأن  إاِل   ... ، وهي معطوفة  َأعني الم كي   ، اجلارة  الالم هي  : هذه  الفتح  َأبو  قال   ((  ، بالعطِف 
إِسكان هذه الالم شاذ يف االستعامل عىل قوته يف القياس ، وذلك ألَن هذا اإِلسكان إِنام كثر عنهم 
يف الم األَمر ... وإِنام ُأسكنت ]الُم األمِر[ ختفيفًا لثقل الكرسة فيها ، وفرقوا بينها وبني الم كي بَأن 
مل يسكنوها ، فكَأهنم إِنام اختاروا السكون لالم األَمر ، والتحريك لالم كي من حيث كانت الم 

كي نائبة يف َأكثر األَمر عن )َأْن( (( . املحتسب : 228-227/1 .

86(( البيان يف غريب إعراب القرآن : 247/2 .

مات - دراسة نحوية  مات : 120 ، وينظر : كتاب حروف املعاين : 46 ، والالَّ 87 (( كتاب الالَّ
شاملة يف ضوء القراءات القرآنية : 69-68 .

88 (( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : املجلد الثامن : 225/21 ، واجلوهر الثمني : 58/5 ، 
وتفسري الصايف : 123/4 ، وتفسري النور : 147/7.

بعِة : 441/5 . اِء السَّ 89 (( احلُّجُة للُقرَّ

90 (( روح املعاين : 14/11 .

91 (( ينظر : كتاب الكشف عن ُوجوه الِقراءات السبع : 227/1 ، واإلتقان يف علوم القرآن : 
68/3 ، وقواعد الرتجيح عند املفرسين : 100/1 . 

رر يف تناسب اآليات والسور : 478-477/14 . 92 (( نظم الدُّ

93 (( التحرير والتنوير : 33/21 .
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قائمة املصادر و املراجع:

القرآن الكريم .

أوالً : الكتب املطبوعة :

وخترجِيها  القرآن  ماءاِت  تفصيل  يف  اإلبانُة 
أبو   ، التي ذكرها أرباُب الصناعة  عىل الوجوه 
الباقويّل  األصبهاين  احلسني  بن  عيل  احلسن 
 ، الدايل  أمحد  حممد  د.   : حّققه   ، )ت542هـ( 
قطاع   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 
 ، الكويت   ، اإلسالمية  والبحوث  اإلفتاء 

1430هـ - 2009م .

عرش  األربعة  بالقراءات  البرش  فضالء  إحتاف 
علوم  يف  واملرّسات  األماين  منتهى  املسّمى   -
القراءات ، أمحد بن حممد البنَّا )ت1117هـ( ، 
حّققه وقّدم له : د. شعبان حممد إسامعيل ، عامل 
 ، األزهرية  الكليات  مكتبة   ، بريوت   ، الكتب 

القاهرة ، ط1 ، 1407هـ - 1987م .

الدين  جالل   ، القرآن  علوم  يف  اإلتقان 
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت911هـ( 
اهليئة   ، إبراهيم  الفضل  أبو  حممد   : حتقيق   ،
املصية العامة للكتاب ، 1394هـ - 1974م .

د.   ، العريب  النحو  يف  والقراءات  القرآن  أثر 
حممد سمري نجيب اللبدي , دار الكتب الثقافية 
, الكويت ، حويل , ط1 ، 1398هـ - 1978م .

 ، النَّحوية  راسات  الدِّ القرآنية يف  القراءات  أثر 

جّراح  عيل  مؤسسة   ، مكرم  سامل  عبدالعال  د. 
الكويت ، 1398هـ -   ، الصباح نرش وتوزيع 

1978م .

ارتشاف الرضب من لسان العرب ، أبو حيان 
األندليس )ت745هـ( ، حتقيق ورشح ودراسة 
: د. رجب عثامن حممد ، مراجعة : د. رمضان 
عبدالتواب ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، ط1 ، 

1418هـ - 1998م .

للفكر  إبستيمولوجية  دراسة   – األصول 
عامل   ، حسان  متام  د.   : العرب  عند  اللغوي 

الكتب ، القاهرة ، 1429هـ - 2000م . 

 ، بالقرآن  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 
عبدالقادر  بن  املختار  حممد  بن  األمني  حممد 
الفكر للطباعة  ، دار  الشنقيطي )ت1393هـ( 
، 1415هـ  لبنان   ، ، بريوت  والتوزيع  والنرش 

- 1995م . 

بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو   ، القرآن  إعراب 
د.   : حتقيق   ، )ت338هـ(  النحاس  إسامعيل 
زهري غازي زاهد ، عامل الكتب ، مكتبة النهضة 

العربية ، ط2 ، 1405هـ - 1985م .

الدين  حميي   ، وبيانه  الكريم  القرآن  إعراب 
 ، والتوزيع  والنرش  للطباعة  الياممة   ، درويش 
دمشق – بريوت ، دار ابن كثري للطباعة والنرش 
والتوزيع ، دمشق – بريوت ، ط7 ، 1420هـ 

- 1999م .
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هبجت   ، املرّتل  اهلل  لكتاب  املفّصل  اإلعراب 
عبدالواحد صالح ، دار الفكر للنرش والتوزيع 
، عامن ، األردن ، ط1 ، 1413هـ - 1993م . 

يف  ة  األدلَّ ومَلُع  اإلعراب  جدل  يف  اإلغراب 
كامل  عبدالرمحن  الربكات  أبو   ، النحو  أصول 
الدين بن حممد األنباري )ت577هـ( ، تقديم 
اجلامعة  مطبعة   ، األفغاين  سعيد   : وحتقيق 

السورية ، 1377هـ - 1957م . 

جالل   ، النحو  أصول  علم  يف  االقرتاح 
د.   : تعليق   ، )ت911هـ(  السيوطي  الدين 
 ، اجلامعية  املعرفة  دار   ، ياقوت  سليامن  حممود 

1426ه-2006م . 

اإلعراب  وجوه  من  الرمحن  به  َمنَّ  ما  إمالء 
البقاء عبداهلل  أبو   ، القرآن  والقراءات يف مجيع 
بن احلسني بن عبد اهلل العكربي )ت616هـ( ، 
دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، 1389هـ 

- 1970م .

النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 
البصيني والكوفيني ، كامل الدين أبو الربكات 
األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  عبدالرمحن 
حميي  حممد   : حتقيق   ، )ت577هـ(  النحوي 
 ، ط4   ، السعادة  مطبعة   ، عبداحلميد  الدين 

1380هـ - 1961م .

املعروف  التأويل  وأرسار  التنزيل  أنوار 
اخلري  أبو  الدين  نارص   ، البيضاوي(  بـ)تفسري 

الشافعي  الشريازي  حممد  بن  عمر  بن  عبداهلل 
البيضاوي )ت691هـ( ، إعداد وتقديم : حممد 
عبدالرمحن املرعشيل ، دار إحياء الرتاث العريب 
، مؤسسة التأريخ العريب ، بريوت ، لبنان ، ط1 

، 1418هـ - 1998م .

يوسف  بن  حممد  حيان  أبو   ، املحيط  البحر 
أمحد  عادل   : حتقيق   ، )ت745هـ(  األندليس 
 ، العلمية  الكتب  دار   ، وآخرون  املوجود  عبد 

بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1413هـ - 1993م . 

أبو   ، املجيد  القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 
العباس أمحد بن حممد بن عجيبة )ت1224هـ( 
، حتقيق وتعليق : أمحد عبداهلل القريش رسالن 
 ، القاهرة   ، زكي  عباس  حسن  د.   : النارش   ،

1419هـ - 1999م .

الربهان يف علوم القرآن ، أبو عبداهلل بدر الدين 
حممد بن عبداهلل الزركيش )ت794هـ( ، حتقيق 
: حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب 
 ، ط1   ، ورشكائه  احللبي  البايب  عيسى  العربية 

1376هـ - 1957م .

املوسوي  القاسم  أبو   ، القرآن  تفسري  البيان يف 
 ، ط8   ، اهلدى  أنوار  منشورات   ، اخلوئي 

1401هـ - 1981م .

الربكات  أبو   ، القرآن  إعراب  البيان يف غريب 
عبدالرمحن بن حممد بن األنباري )ت577هـ( 
 : مراجعة   ، طه  عبداحلميد  طه  د.   : حتقيق   ،
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مصطفى السقا ، اهليئة املصية العامة للكتاب 
، 1400هـ - 1980م .

التبيان يف إعراب القرآن ، أبو البقاء عبداهلل بن 
: عيل  ، حتقـيق  الُعكربي )ت616هـ(  احلسني 
احللبي  البايب  عيسى  مطبعة   ، البجاوي  حممد 

ورشكاه ، )د.ت( . 

بن  حممد  جعفر  أبو   ، القرآن  تفسري  يف  التبيان 
احلسن الطويس )ت460هـ( ، حتقيق وتصحيح 
: أمحد حبيب قصري العاميل ، دار إحياء الرتاث 

العريب ، بريوت ، لبنان ، )د.ت( .

التحرير والتنوير - حترير املعنى السديد وتنوير 
العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد ، حممد 
 ، )ت1393هـ(  التونيس  عاشور  بن  الطاهر 

الدار التونسية للنرش ، تونس ، 1984م. 

بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو   ، البسيط  التفسري 
د.   : حتقيق   ، )ت468هـ(  الواحدي  حممد 
حممد بن صالح بن عبداهلل الفوزان وآخرون ، 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، عامدة 

البحث العلمي ، ط1 ، 1430هـ .

بن  الفضل  عيل  أبو   ، اجلامع  جوامع  تفسري 
احلسن الطربيس )ت548هـ( ، حتقيق : مؤسسة 
بُقم  املدّرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش 

املرّشفة ، ط2 ، 1423هـ . 

بالفيض  امللقب  حمسن  املوىل   ، الصايف  تفسري 
له  وّقدم  صّححه   ، )ت1091هـ(  الكاشاين 

منشورات   ، األعلمي  حسني   : عليه  وعّلق 
 ، ط3   ، طهران   ، إيران   ، الصدر  مكتبة 

1415هـ. 

عيل   : ترمجة   ، قراءيت  حمسن   ، النور  تفسري 
حسن  حممد   : الرتمجة  مراجعة   ، املوسوي 
 ، لبنان   ، ، بريوت  العريب  املؤّرخ  دار   ، َزراقط 

ط1 ، 1435هـ - 2014م .

عثامن  عمرو  أبو   ، السبع  القراءات  يف  التيسري 
بن سعيد الّداين )ت444ه ( ، حتقيق : د. حاتم 
صالح الّضامن ، مكتبة الصحابة ، اإلمارات ، 
الشارقة ، مكتبة التابعني ، القاهرة ، عني شمس 

، ط1 ، 1429هـ - 2008م .

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر 
حممد بن جرير الطربي )ت310هـ( ، حتقيق : 
حممود حممد شاكر ، مراجعة : أمحد حممد شاكر 
، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1420هـ - 2000م 

.

من  تضّمنه  ملا  واملبنّي  القرآن  ألحكام  اجلامع 
السنة وآي الفرقان ، أبو عبداهلل حممد بن أمحد 
 : حتقيق   ، )ت671هـ(  القرطبّي  بكر  أيب  بن 
وآخرون  الرتكي  عبداملحسن  بن  عبداهلل  د. 
 ، ط1   ، لبنان   ، بريوت   ، الرسالة  مؤسسة   ،

1427هـ - 2006م .

اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب امُلبني ، عبداهلل 
أسامة   : اللغوي  والتعليق  التحقيق   ، شربَّ 
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الساعدي ، ذوي القربى ، ُقم ، ط1 ، 1431هـ 
.

احلّجة يف القراءات السبع ، أبو عبداهلل احلسني 
حتقيق   ، )ت370هـ(  خالويه  بن  أمحد  بن 
ورشح : د. عبدالعال سامل مكرم ، دار الرشوق 
، بريوت ، القاهرة ، ط3 ، 1399هـ - 1979م 

 .

بن  احلسن  عيل  أبو   ، السبعة  للقّراء  احلّجة 
 : حّققه   ، )ت377هـ(  الفاريّس  عبدالغفار 
الدين قهوجي ، وبشري جوجيايت ، راجعُه  بدر 
يوسف  وأمحد   ، رباح  العزيز  عبد   : ودققُه 
الدقاق ، دار املأمون للرتاث ، دمشق ، بريوت 

، ط1 ، 1404هـ - 1984م . 

رُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون ، أمحد بن  الدُّ
يوسف املعروف بالسمني احللبي )ت756هـ( 
 ، القلم  دار   ، اط  اخلرَّ حممد  أمحد  د.   : حتقيق   ،

دمشق ، )د.ت( .

والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
اهلل  عبد  بن  حممود  الدين  شهاب   ، املثاين 
احلسيني األلويس )ت1270هـ( ، حتقيق : عيل 
عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

، لبنان ، ط1 ، 1415هـ .

بن  عثامن  الفتح  أبو   ، اإلعراب  صناعة  رسُّ 
جنِّّي )ت392هـ( ، دراسة وحتقيق : د. حسن 
هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط2 ، 1413هـ 

- 1993م .

د.   ، سيبويه  كتاب  يف  النحو  وأصول  الشاهد 
خدجية احلديثي ، مطبوعات جامعة الكويت ، 

1394هـ - 1974م . 

التصيح  )أو  التوضيح  عىل  التصيح  رشح 
بن  خالد   ، النحو(  يف  التوضيح  بمضمون 
عبداهلل األزهري )ت905هـ( ، حتقيق : حممد 
 ، العلمية  الكتب  دار   ، السود  عيون  باسل 

بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1421هـ - 2000م .

الدين حممد  ، رض  الكافية  الرض عىل  رشح 
بن احلسن االسرتابادي )ت686هـ( ، تصحيح 
منشورات   ، عمر  حسن  يوسف   : وتعليق 

جامعة قار يونس ، بنغازي ، ط2 ، 1996م . 

 ، العربية  وصحاح  اللغة  تاج   - الصحاح 
 ، )ت393هـ(  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل 
العلم  دار   ، عطار  عبدالغفور  أمحد   : حتقيق 

للماليني ، بريوت ، ط4 ، 1990م .

اهلل  نعمة   ، القرآن  تفسري  يف  املرجان  عقود 
مؤسسة   : حتقيق   ، )ت1112هـ(  اجلزائري 
شمس الضحى الثقافية ، مؤسسة إحياء الكتب 

اإلسالمية ، إيران ، ُقم املقدسة ، )د.ت( . 

يف علوم القراءات - مدخل ودراسة وحتقيق ، 
د. السيد رزق الطويل ، املكتبة الفيصلية ، مكة 

املكرمة ، ط1 ، 1405هـ - 1985م .
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د.   ، النحوي  وتوجيهها  الشاذة  القراءات 
 ، املعارص  الفكر  دار   ، الصغري  أمحد  حممود 
سورية   ، دمشق   ، الفكر  دار   ، لبنان   ، بريوت 

، ط1 ، 1419هـ - 1999م .

د.   ، وتعريف  تاريخ  القرآنية  القراءات 
للدراسات  الغدير  مركز   , الفضيل  عبداهلادي 
 ، ط4   , لبنان   ، بريوت   , والتوزيع  والنرش 

1430هـ - 2009م .

جرير  ابن  أنكرها  التي  املتواترة  القراءات 
عارف  حممد   ، عليه  د  والرَّ تفسريه  يف  الطربي 
اإلسالمية  اجلامعة   ، اهلرري  موسى  عثامن 
رة ، الّسعودية ، ط1 ، 1406هـ -  باملدينة املنوَّ

1986م . 

قواعد الرتجيح عند املفرسين - دراسة نظرية 
احلريب  حسني  بن  عيل  بن  حسني  د.   ، تطبيقية 
 - 1417هـ   ، ط1   ، الرياض   ، القاسم  دار   ،

1996م .

بن  بن عثامن  أبو برش عمرو  ، سيبويه  الكتاب 
قنرب )ت180هـ( ، حتقيق ورشح : عبدالسالم 
حممد هارون ، مكتبة اخلانجي ، مطبعة املدين ، 

القاهرة ، ط3 ، 1408هـ - 1988م . 

القاسم عبدالرمحن  أبو   ، املعاين  كتاب حروف 
حّققه   ، )ت340هـ(  الزجاجّي  إسحاق  بن 
مؤسسة   ، احلمد  توفيق  عيل  د.   : له  وقّدم 
الرسالة ، بريوت ، دار األمل ، إربد ، األردن ، 

ط2 ، 1406هـ - 1986م .

بن  أمحد  بكر  أبو   ، القراءات  يف  السبعة  كتاب 
 ، )ت324هـ(  البغدادّي  جماهد  بن  موسى 
حتقيق : د. شوقي ضيف ، دار املعارف ، مص 

، 1972م . 

السبع  القراءات  ُوجوه  عن  الكشف  كتاب 
أيب  بن  مكي  حممد  أبو   ، وحجِجها  وعلِلها 
القييّس )ت437هـ( ، حتقيق : د. حميي  طالب 
الدين رمضان ، مطبوعات جممع اللغة العربية 

بدمشق ، 1394هـ - 1974م .

حممد  بن  عيل  احلسن  أبو   ، مات  الالَّ كتاب 
النحوي )ت415هـ( ، حتقيق وتعليق  اهلروي 
اجلامعة  سامهت   ، البلداوي  علوان  حييى   :
املستنصية يف نرشه ، مكتبة الفالح ، الكويت ، 

ط1 ، 1400هـ - 1980م .

وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
األقاويل يف وجوه التأويل ، جار اهلل أبو القاسم 
حممود بن عمر الزخمرشي )ت538هـ( ، حتقيق 
 ، عبداملوجود  أمحد  عادل   : ودراسة  وتعليق 
عبدالرمحن  فتحي  ود.   ، معوض  حممد  وعيل 
 ، الرياض   ، العبيكان  مكتبة   ، حجازي  أمحد 

ط1 ، 1418هـ - 1998م .

الثعلبي(  بـ)تفسري  املعروف  والبيان  الكشف 
الثعلبي  باإلمام  املعروف  أمحد  إسحاق  أبو   ،
بن  حممد  أيب   : وحتقيق  دراسة   ، )ت427هـ( 
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 ، الساعدي  نظري   : وتدقيق  مراجعة   ، عاشور 
دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، ط1 

، 1422هـ - 2002م .

والفروق  املصطلحات  يف  معجم   - الكلِّيات 
احلسيني  بن موسى  أيوب  البقاء  أبو   ، اللغوية 
نسخة  عىل  قابلُه   ، )ت1094هـ(  الكفوي 
خّطية وأعّده للطبع ووضع فهارسه : د. عدنان 
درويش ، وحممد املصي ، مؤسسة الرسالة ، 

بريوت ، لبنان ، ط2 ، 1419هـ - 1998م.

ضوء  يف  شاملة  نحوية  دراسة   - مات  الالَّ
القراءات القرآنية ، د. عبداهلادي الفضيل ، دار 

القلم ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1980م . 

حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو   ، العرب  لسان 
مكرم بن منظور األفريقي املصي )ت711هـ( 

، دار صادر ، بريوت ، ط1 ، )د.ت( .

جممع البيان يف تفسري القرآن ، أبو عيل الفضل 
بن احلسن الطربيّس )ت548هـ( ، دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت ، 

لبنان ، ط1 ، 1426هـ - 2005م .

القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتَسب 
جنّي  بن  عثامن  الفتح  أبو   ، عنها  واإليضاح 
ناصف  النجدي  عيل   : حتقيق   ، )ت392ه ( 
الفتاح  عبد  ود.   ، النجار  احلليم  عبد  ود.   ،
للشئون  األعىل  املجلس   ، شلبي  إسامعيل 
اإلسالمي  الرتاث  إحياء  جلنة   ، اإلسالمية 

 - 1415هـ   ، القاهرة   ، األهرام  مطابع   ،
1994م.

أبو   ، العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  امُلحّرر 
األندليس  عطية  بن  غالب  بن  عبداحلق  حممد 
عبدالشايف  عبدالسالم   : حتقيق   ، )ت546هـ( 
 ، لبنان   ، ، بريوت  العلمية  الكتب  دار   ، حممد 

ط1 ، 1422هـ - 2001م .

مشكل إعراب القرآن ، أبو حممد مكي بن أيب 
طالب القييس )ت437هـ( ، حتقيق : د. حاتم 
والنرش  للطباعة  البشائر  دار   ، الضامن  صالح 
، 1424هـ  ، ط1  ، سورية  ، دمشق  والتوزيع 

- 2003م .

اء  الفرَّ زياد  بن  حييى  زكريا  أبو   ، القرآن  معاين 
نجايت  يوسف  أمحد   : حتقيق   ، )ت207ه ( 
 ، ط3   ، بريوت   ، الكتب  عامل   ، وآخرون 

1403هـ - 1983م .

اس  النّحَّ جعفر  أبو   ، الكريم  القرآن  معاين 
الصابوين  عيل  حممد   : حتقيق   ، )ت338هـ( 
العلمية  البحوث  معهد   ، القرى  أم  جامعة   ،
وإحياء الرتاث اإلسالمي ، مركز إحياء الرتاث 
املكرمة ، ط1 ، 1408هـ -  ، مكة  اإلسالمي 

1988م .

معاين القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق إبراهيم بن 
وحتقيق  رشح   ، )ت311هـ(  الزجاج  ي  ِ الرسَّ
 ، الكتب  عامل   ، شلبي  عبده  عبداجلليل  د.   :
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بريوت ، ط1 ، 1408هـ - 1988م .

السامرائي  صالح  فاضل  د.   ، النحو  معاين 
 ، والتوزيع  والنرش  للطباعة  العاتك  رشكة   ،

القاهرة ، ط2 ، 1423هـ - 2003م .

اخلطيب  عبداللطيف  د.   ، القراءات  معجم 
 ، والتوزيع  والنرش  للطباعة  الدين  سعد  دار   ،

دمشق ، ط1 ، 1422هـ - 2002م .

بن  أمحد  احلسني  أبو   ، اللغة  مقاييس  معجم 
، حتقيق وضبط  زكريا )ت395هـ(  بن  فارس 
: عبدالسالم حممد هارون ، دار الفكر للطباعة 

والنرش والتوزيع ، 1399هـ - 1979م . 

املعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، 
مكتبة الرشوق الدولية ، مص ، ط4 ، 1425هـ 

- 2004م . 

أبـو   ، األعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني 
بن  يوسف  بن  الـدين  جـامل  عبداهلل  حممــد 
املصي  األنصاري  هشام  بن  عبداهلل  بن  أمحد 
الدين  حميي  حممد   : حتقيق   ، )ت761هـ( 
عبداحلميد ، املكتبة العصية ، صيدا ، بريوت ، 

1411هـ - 1991م .

حممد   ، القرآن  علوم  يف  العرفان  مناهل 
 ، العريب  الكتاب  دار   ، الزرقاين  عبدالعظيم 

بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1415هـ - 1995م .

حسني  حممد   ، القرآن  تفسري  يف  امليزان 

طباعته  عىل  وأرشف  حه  صحَّ  ، الطباطبائي 
األعلمي  مؤسسة   ، األعلمي  حسني   :
للمطبوعات ، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1417هـ 

- 1997م .

النحويون والقرآن ، د. خليل بنيان احلسون ، 
مكتبة الرسالة احلديثة ، عاّمن ، األردن ، ط1 ، 

1423هـ - 2002م .

حممد  اخلري  أبو   ، العرش  القراءات  يف  النرش 
اجلزري  بابن  الشهري  الدمشقي  حممد  بن 
: عيل حممد  ، تصحيح ومراجعة  )ت833هـ( 
لبنان   ، العلمية ، بريوت  الكتب  ، دار  الضباع 

، )د.ت( .

رر يف تناسب اآليات والسور ، برهان  نظم الدُّ
البقاعي  عمر  بن  إبراهيم  احلسن  أبو  الدين 
)ت885هـ( ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة 

، 1404هـ - 1984م .

مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ، جالل الدين 
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت911هـ( ، 
حتقيق : أمحد شمس الدين ، دار الكتب العلمية 
، بريوت ، لبنان ، ط1 ، 1418هـ - 1998م .

ثانيًا : الرسائل واألطاريح اجلامعّية :

االستدالل بالشعر يف توجيه القراءات القرآنية 
عيل  مساهر   ، نحوية  لغوية  دراسة   – الشاذة 
كلية   ، دكتوراه  أطروحة   ، اجلبوري  خلف 
الرتبية ، جامعة تكريت ، 1427هـ - 2006م 
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وردت  كام  الطربي  جرير  ابن  عند  القراءات 
القرآن(  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع  كتابه  يف 
 ، بابكر  خالد  أمحد   ، والنحو  اللغة  ضوء  يف 
أطروحة دكتوراه ، كلية اللغة العربية ، جامعة 
أم القرى ، مكة املكرمة ، 1403هـ - 1983م. 

ثالثًا : البحوث املنشورة :

شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلامء 
فنولوجية  صوتية  دراسة   - القدامى  اللغة 
للبحوث  )مؤتة  جملة   ، القاسم  حييى  د.   ،
والدراسات( ، املجلد الثامن ، العدد السادس 

، 1993م. 





"يف التسليم ملدينة العلم و أبواهبا "


