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امللخص:

وَلِكنَّ  وَبياٌن،  لِـَمعانِيِه  إِْظهاٌر  الَكريِم  الُقْرآِن  َتْفِسرَي  َأنَّ  وَبياٌن، كام  إِْظهاٌر  اإِلْعراُب 
َة  ِقِه ِعدَّ قُّ َبنْيَ التَّْفسرِي واإِلْعراِب ُعموًما وُخصوًصا؛ فالتَّْفسرُي َأَعمُّ ِمْن ِجهِة اْقتِضاِء حَتَ
آالٍت، واإِلْعراُب واِحٌد ِمنْها، َواإلْعراُب َأَخصُّ ِمْن ِجَهِة اْنِحصاِرِه يف الـُمْفَرداِت، 
والرّتاكيِب َعىل ِوفاٍق ِمْن ُسنَِن الَعَرِب يف َكالِمها، وَقْد الَحَظ ُعَلامُء التَّْفسرِي، وُأصولِِه، 
ُقصوَر اإِلْعراِب َعْن َأْن حُييَط بالتَّْفسرِي، كام َتَفطَّنوا إىِل َأنَّ األَعاِريَب َقْد َتزيُد يف الَعَدِد 
عىل الرّتاِكيب؛ ألَنَّ النََّسَق اللَُّغِويَّ حُييُل عىل َأْكَثَر ِمْن َداللٍة خارَج ااِلْستِْعامل، بام َأنَّ 
ُدُم التَّْفسري، فَعِملوا، ِمْن  األَعاريَب ُفروٌع لِْلَمعاين، وَأنَّ هذا َيْقيض بَأنَّ ِمنْها ما ال خَيْ
َثّم، عىل ِصياَغِة َقواِعَد َتْأِصيِليٍَّة ُترْشُف عىل َضْبِط ِصَلِة اإِلْعراِب بالتَّْفسرِي؛ َفَتْعَمُل 
وَعىل  األُْخرى،  التَّْفسرِي  َمصاِدِر  بُِمراَجَعِة  يِّقِة  الضَّ اإِلْعرابِيَِّة  اللِة  الدَّ َتْوسيِع  َعىل 
دِة بَتْوجيٍه ِمْن َمصاِدِر التَّْفسرِي األُْخرى، َكَذلِك، ُثمَّ  اللِة اإِلْعرابِيَِّة الـُمَتَعدِّ َتْرجيِح الدَّ
ُه –ال حماَلَة- واِقٌع حتَت َتْوجيِه ُأصوِل التَّْفسرِي،  ُه ما داَم اإِلْعراُب إِْجراًء َتْفسرِيّيا فإِنَّ إِنَّ
وَقواِعِده، وحَيُْصُل ِمْن هذا َأنَّ الـُمْعِرَب جيُب َعَلْيِه َمْعرفُة الـَمْعنى َقْبَل اإِلْعراِب َعَماًل 
بَفْرِعيَِّة اإِلْعراِب َعِن الـَمْعنى، وِمْن آَصِل األُصوِل يف َمْعِرَفِة الـَمْعنى َمْعِرفُة َسَبِب 
نَّة، وَلـاّم  بالسُّ َيَقُع  نَّة، والتَّْفسرُي  السُّ ِمَن  النُّزوِل  َسَبَب  َأنَّ  َأْجِل  ِمْن  تِِه،  النُّزوِل، وِقصَّ
ُة الَعطَِرُة َمْرِجًعا َأساًسا لُِظروِف النُّزول، وَأْسبابِِه، وِقَصِصِه، َفَقْد  رَيُة النََّبِويَّ كاَنِت السِّ
ريِة َمْدخٌل واِسٌع لَِتْأصيِل إِْعراِب الُقْرآِن بَِتْوجيِهِه، وَتْصحيِحِه،  ، َأْن َيكوَن للسِّ َتَعنيَّ

َر اإِلْعراَب، َأْو ُتوِقُفُه[. ريِة َأْن ُتـَمرِّ َأْي: ]َأنَّ للسِّ
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 Abstract
 Parsing is a way of clarification and manifestation as the interpretation     
 of the Glorious Quran is a manifestation to its meanings. However,
 between the interpretation and parsing there are the general and
 the particular. The interpretation is more general on the scale that
 it is done by certain devices ,parsing is one of them and is more
 particular on the scale that it is delimited to diction and structure
 according to the Arab axioms .  The scientists of interpretation note
 that parsing is not enough to know everything interpretation and
 the number of cases of parsing is more than that of the structure as
 the linguistic pattern could have more semantic references out of
 use. The parsing cases are mere branches of meanings; some never
 serve the interpretation, that is why they strike derivational rules to
 yoke the parsing altogether. So one who does parsing should know
 the meaning before parsing as the perception of the meaning is
 the origin and the main way to fathom the meaning, and stipulates
 revealing its story and the reasons of revelation, from the tradition.
 Thus, the chronicle of the prophet could be a wide entrance to trace
 the Quranic parsing on the scale of guiding and rectifying it: the
.chronicle is to let the parsing pass or cease
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َمة: ُمَقدِّ

يِن َمْبناُه عىل  ين، والِعْلُم بالدِّ  إِنَّ الَعَمَل، ِعنَْد َأْهِل اإِلْسالِم مَجيًعا َمْبناُه عىل الِعْلِم بالدِّ
نَُّة َعَربِّيان، فَعىل َقْدِر الِعْلِم بالَعَربِيَّة، وُسنَنِها يف  الِعْلِم بَدالَلِة األَْلفاِظ، والُقْرآُن والسُّ

يِن َيِصحُّ الَعَمُل وَيْسَتِقيم. ين، وَعىل َقْدِر الِعْلِم بالدِّ التَّْعبري، َيكوُن الِعْلُم بالدِّ

يَئُه،  جَمِ الذي واَفَق  ماِن  الزَّ ُمَصَطبًِغا بَخصاِئِص  َقْد جاَء  اِرِع  الشَّ َأنَّ ِخطاَب  وَمْعلوٌم 
ِع ال  ْ َفْهَم ُنصوِص الرشَّ َأنَّ  َمْعناُه  ى ِخطاَبُه، وَهذا  َتَلقَّ امُلْجَتَمِع الذي  حَمْفوًفا بِسامِت 
ى  َتَلقَّ الذي  بامُلْجَتَمِع  الِعْلِم  إىِل  َتَتجاَوُزُه  إِنَّام  فَحْسُب،  بالَعَربِيَِّة  امَلْعِرَفِة  َعىل  َتَتَوقَُّف 
ْعِي  ِة والتَّْأييد، َأْو بالسَّ اخِلطاَب وَتفاَعَل َمَعُه بامُلحاَوَرِة وامُلحاَجَجة، وِمْن َثمَّ بالنُّْصَ

ْحِض والتَّْفنِيِد. يف الدَّ

وُهَو  بالَعَربِيَّة،  الِعْلِم  يف  ِع  ْ الرشَّ ِخطاِب  َفْهَم  َنْلَتِمُس  َعُلنا  جَيْ ما  َهذا  إِنَّ 
اخِلطاَب،  َهذا  راَفَقْت  التي  األَْحداِث  ويف  اللَُّغة،  ُعلوُم  َلنا  َتْكُفُلُه  ما 
يف: َبْحٌث  ِهَي  إِْذ  َبْعَد  يَفُة؛  ِ الرشَّ ُة  النََّبِويَّ رَيُة  السِّ َلنا  ُتتِيُحُه  ما   وُهَو 
اًل: يف َحياِة َرُسوِل اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - ُمنُْذ إِْرهاصاِت َمْولِِدِه َحّتى َوفاتِِه.  - َأوَّ
َعَلْيِه. اهلل  عاَهدوا  ما  وَصَدقوا  َمَعُه،  جاَهُدوا  الذيَن  َصحاَبتِِه  َحياِة  يف  ثانًِيا:   - 
َنَزَل هِبا  بَكِلَمِة »اْقَرْأ« يف غاِر ِحراِء  اْبَتَدَأ  يِن الذي  الدِّ اْنتِشاِر هذا  تاِريِخ  ثالًِثا: يف   -
ٍد - صىل اهلل عليه وسلم - إىِل َأْن داَنْت  الُم، َعىل األَِمنِي حُمَمَّ األَِمنُي ِجرْبيُل، َعَلْيِه السَّ

اجلَزيَرُة الَعَربِيَُّة بِِه، وَدَخَل النَّاُس يف ِديِن اهلل َأْفواًجا. وَلِكْن: 

 ما ِصَلُة هذا بِإِْعراِب الُقْرآِن الَكريِم؟

ِة  ِديَّ امُلـَحمَّ ْعَوِة  الدَّ وبتاِريِخ  بَأْحداثِها،  وامُلروُر  ِة،  النََّبِويَّ رَيِة  بالسِّ الِعْلُم  َيْغدو  وَكْيَف 
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َأْصاًل ِمْن ُأصوِل إِْعراِب اآلِي الَكريِم؟

َلِة َنُقوُل: إِنَّ اإِلْعراَب َفْرُع امَلْعنى؛ وَهِذِه واِحَدٌة ِمْن ُأصوِل الَعَمِل  ويف َبَياِن َهِذِه الصِّ
ٍة، وال َيَتَهيَُّأ َأْن َيِصحَّ إِْعراٌب إاِلَّ بَأْن َيْسَتِوَي امَلْعنى  ٍة، والنَّْحِويِّ ِمنُْه خاصَّ اللَُّغِويِّ عامَّ
ُبِل  السُّ ِمَن  إاِلَّ  امَلْعنى  َيْسَتوي  وال  امُلْسَتنْبِط،  الَفِقيِه  َأِو   ، ِ امُلَفرسِّ َأِو  امُلْعِرِب،  َنْفِس  يف 
ِعّي،  ْ الرشَّ اخِلطاِب  بُوروِد  ْت  َحفَّ التي  الظُّروِف  مُجَْلُة   ، ُبدَّ وال  وِهَي،  َعَلْيه،  ِة  الَّ الدَّ
ااِلْعتاِمَد  ِمَن اخلََطأِ  َأنَّ  التَّْفسرِي  ، واللَُّغِويُّ امُلشارُك يف  ُ امُلَفرسِّ َيْعَلَم  َأْن  وِمَن الواِجِب 
ياِق،  ورِة َرْبِط اخِلطاِب بالسِّ َغِة ُمنَْفِرَدًة مَلْعِرَفِة التَّْفِسري)1(، وهو ما َيْلَتقي برَضُ عىل اللُّ
رَيِة. وَعىل َهذا َفإِنَّ  ْمنا ُهنا ِمْن جَماالِت َبْحِث السِّ ِعيِّ ُهَو ما َقدَّ ْ وِسياُق اخِلطاِب الرشَّ
يَفَة َتَضُع الباِحَث اللَُّغِويَّ َأماَم َوساِئِل اْستِنْباِط امَلْعنى َعرْبَ َرْبِط  َة الرشَّ ريَة النََّبِويَّ السِّ
خوِص الذين َصَدَرْت تِْلك َعنُْهم،  اِكيب، والِعباراِت واألَسالِيِب بالشُّ األَْلفاِظ والرتَّ
بتِْلك  َنْت  اْقرَتَ التي  النَّْفِسيَِّة  األَْحواِل  وجُمَْمِل  والَعواطِِف،  واألَْفكاِر،  وباألَْحداِث، 
ة، فَيْفَهَم َمْدلوالهِتا، وُيْدِرَك َمقاِصَدها، فَيْسَتِقيَم اإِلْعراُب ماثاًِل َلُه  َغِويَّ األََدواِت اللُّ

َ الُوُجوِه، ظاِهَر اجِلهاِت، ُمْسَتِقيَم األَْغراِض. َبنيِّ

التَّْحليِل  ، وُأُسِس  الُقْرآيِنِّ اللَُّغِويِّ  الَبْحِث  َمباِدِئ  ِمْن  َمَع ُحْزَمٍة  َنْلَتقي  إِنَّنا، ُهنا،  ُثمَّ 
وَرُة َأْن َيْفَهَم امُلْعِرُب َمْعنى ما ُيْعِرُب َقْبَل  اإِلْعرايِبِّ يف الُقْرآِن الَكريم، وِمْن َأَجلِّها رَضُ
ًة لَتْحصيِل امَلْعنى، وما َداَم اإِلْعراُب  رَيُة َوِسيلًة رَضوِريَّ َأْن ُيْعِرَب)2(. وما َداَمِت السِّ
إِْعراِب  ُأصوِل  ِمْن  ا  ُمْعَترَبً َأْصاًل  نِزاٍع-  –باِل  َغَدْت  َفَقْد  امَلْعنى،  حَتْصيِل  عىل  َمْبنِّيا 

الُقْرآِن الَكريِم)3(.

ولِساِئٍل َأْن َيْسَأَل: َأَلْيَس هذا مِمّا َتْكُفُلُه للُمْعِرِب َأْسباُب النُّزوِل؟
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 ، ِه، َعزَّ وَجلَّ يِن َعْن َربِّ ساَلِة والدِّ ُغ الرِّ فنَقوُل: إِنَّ النَّبِيَّ صىل اهلل عليه وسلم ُهَو ُمّبلِّ
ْم  ُه، َصَلواُت اهلل وَسالُمُه َعَلْيِه، مَلْ ُيَقدِّ ُل وَأْعَظُم َمْن َفِهَم الُقْرآَن الَكريَم، كام َأنَّ وُهَو َأوَّ
َم  َقدَّ وَلِكنَُّه  فَحْسُب،   - ٌة  َنَبِويَّ َأحاِديُث   - َمنْطوَقٍة  َأْقواٍل  الَكريِم يف  لْلُقْرآِن  َتْفسرَيُه 
َتْرمَجًَة فِْعِليًَّة للُقْرآِن  َهذا التَّْفِسرَي ِمْن ِخالِل َحياتِِه الَعَمِليَّة، فكاَنْت َمواِقُفُه، وَحياُتُه 
ُرُه ِمْن  ين، باِم ُتَوفِّ ِة َأْرًضا ِخْصَبًة للُمَفرسِّ رَيِة النََّبِويَّ الَكريم، وِمْن َثمَّ ُتَعدُّ َأْحداُث السِّ
َتْطبيِق  وَكْيِفيَِّة  فِيها،  َنَزَلْت  التي  الُقْرآنِيَِّة، وامَلواِقِف  اآلياِت  ُنزوِل  َأْسباِب  َمْعِرفِة 
الَكريِم يف  الُقْرآِن  َمعاين  لَِبْعِض  حيُح  الصَّ الَفْهُم  َيْسَتْعيص  َيكاُد  َحتَّى  هَلا،  حاَبِة  الصَّ
يَِّة البالَِغِة ملَِْعِرَفِة َسَبِب  َد الُعَلامُء عىل األمََهِّ َرة. وَلَقْد َأكَّ ِة امُلَطهَّ ريِة النََّبِويَّ َمْعِزٍل َعِن السِّ
رَيُة  ُنزوِل اآلياِت الُقْرآنِيَِّة، فَذلِك َطريٌق َقِويٌّ يف َفْهِم َمعاين الُقْرآِن الَكريم)4(، والسِّ
يَّ  امَلكِّ ُفنا  وُتَعرِّ َور،  والسُّ اآلياِت  ِمَن  للَكثرِِي  النُّزوِل  َأْسباَب  َلنا  َتْسَتْعِرُض  ُة  النََّبِويَّ
وامَلَديِنَّ ِمنُْه، وال َشكَّ َأنَّ َمْعِرَفَة َأْسباِب النُّزوِل للَكثرِِي ِمَن اآلياِت الُقْرآنِيَِّة رَضوِريٌّ 
َبِب  السَّ َبنْيَ  ااِلْرتِباِط  ِمَن  َمْعلوٌم  ُهَو  ملِا   ، وَجلَّ َعزَّ  اهلل،  َكالِم  لَتْفسرِي  ى  َيَتَصدَّ ملَِْن 
إِْثَر  َأْو  الَغَزواِت واحلُروب،  َنَزَلْت يف  الُقْرآنِيَِّة  اآلياِت  ِمَن  الَكثرُي  وامُلَسبَِّب، وُهناَك 
َهْت إىِل النَّبّي صىل اهلل عليه وسلم، فجاَءْت َهِذِه اآلياُت  َحواِدَث َوَقَعْت، َأْو َأْسِئلٍة ُوجِّ
ُم َعِن  ُ احلُْكَم، والغاَيَة، واهلََدف، كتِْلك اآلياِت التي َتَتَكلَّ ِمُل اإِلجاَبُة َعنْها، َأْو ُتَبنيِّ حَتْ
َسْعٍد، يف  َرَبَط اْبُن  ِعْمراَن، والتَّْوبِة، واألَْحزاِب، و...، وَقْد  آِل  الَغَزواِت يف ُسورِة 
، َصىّل اهلل َعَلْيِه وَسلََّم، الَكبرَيِة وما  ِكتابِِه »الطََّبقات« َبنْيَ كلِّ َغْزَوٍة ِمْن َغَزواِت النَّبيِّ
َنَزَل فيها ِمْن آياٍت َبّيناٍت؛ فِمْن َذلِك َقْوُلُه: »َغْزوُة َبْدٍر الُكرْبى: ُأوىل َمعاِرِك اإِلْسالِم 
َبني  َغْزوُة  ِعْمران  آِل  ُسورِة  يف  ُذِكَرْت  كام  األَْنفال،  ُسورُة  َشْأهِنا  يف  َنَزَل  الفاِصَلة، 
ُل َمْن َنَكَث َعْهَدُه ِمْن َقباِئِل الَيهود، َنَزَل يف َشْأهِنِم آَيتاِن ِمْن ُسورِة آِل  َقْينُقاٍع؛ وُهْم َأوَّ
وَن إىَِل َجَهنََّم َوبِْئَس امْلَِهاُد * َقْد َكاَن َلُكْم  رَشُ ِذيَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوحُتْ ِعْمراِن:﴿ ُقْل لِلَّ
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آَيٌة يِف فَِئَتنْيِ اْلَتَقَتا فَِئٌة ُتَقاتُِل يِف َسبِيِل اهللَِّ َوُأْخَرى َكافَِرٌة َيَرْوهَنُْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعنْيِ َواهللَُّ 
“ال   : اأْلَْبَصار ﴾ِ)5(. وقاَل الواِحِديُّ أِلُويِل  ًة  َلِعرْبَ َذلَِك  يِف  إِنَّ  َيَشاُء  َمْن  ِه  بِنَْصِ ُد  ُيَؤيِّ
تِها، وَبياِن ُنزوهِلا«)6(، وقاَل اْبُن َدقيِق الِعيد:  ُيْمِكُن َتْفسرُي اآلَيِة ُدوَن الُوقوِف عىل ِقصَّ
َتْيِميََّة: »َمْعرَفُة  َفْهِم َمعاين الُقْرآن«)7(، وقاَل اْبُن  “َبياُن َسَبِب النُّزوِل َطريٌق َقِويٌّ يف 
بامُلَسبَّب”)8( الِعْلَم  ُيوِرُث  َبِب  بالسَّ الِعْلَم  فإِنَّ  اآلَيِة؛  َفْهِم  عىل  ُيعنُي  النُّزوِل   َسَبِب 
ِة ُتساِعُد الُعَلامَء عىل َفْهِم اآلياِت الُقْرآنِيَّة، وااِلْستِنْباِط  ريِة النََّبِويَّ وِمْن َثمَّ فِدراَسُة السِّ
َتْقِييِد  ِعيَّة، وَيْسَتعينون هِبا يف  ْ َأْحداثِها، فَيْسَتْخِرجوَن َأْحكاَمها الرشَّ ِمنْها، وُمعاَيَشِة 
ها، وَيْعِرفون ِمنْها النّاِسَخ وامَلنْسوخ،  َبْعِض ُمْطَلِق اآلياِت الُقْرآنِيَّة، َأْو خَتْصيِص عامِّ
ُ ِمْن ِخاللِِه َمدى  ِعيَّة، وَيَتَبنيَّ ْ تَُّب َعَلْيِه َكثرٌي ِمَن األَْحكاِم الرشَّ وهذا َأْمٌر مهم ِجّدا َيرَتَ

ريِة النََّبويَّة. اْرتِباِط الُقْرآِن الَكريِم بالسِّ

ُل:  امَلْبَحُث األَوَّ

قاَل اهلل َتعاىل:﴿ُهَو الذي َأْنَزَل َعَلْيك الِكتاَب ِمنُْه آياٌت حُمَْكامٌت ُهنَّ ُأمُّ الِكتاِب وُأَخٌر 
ا الِذينَ يف ُقلوهِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبِعوَن ما َتشاَبَه ِمنُْه اْبتِغاَء الِفْتنَِة واْبتِغاَء َتْأويِلِه وما  ُمَتشاهِباٌت َفَأمَّ
ُر إاِلَّ  كَّ نا وما َيذَّ َيْعَلُم َتْأويَلُه إاِلَّ اهلل والّراِسخوَن يف الِعْلِم َيقولون آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ
ُأوُلوا األَْلباِب ﴾ )9( ، فِمَن النّاِس َمْن َوَقَف ِعنَْد َلْفِظ اجلَالَلِة ِمْن مُجَْلِة: »وما َيْعَلُم َتْأويَلُه 
إاِّل اهلل« وِمنُْهْم َمْن َوَقَف ِعنَْد »والّراِسخوَن يف الِعْلِم«؛ وامَلْعنى ِعنَْد الَوْقِف األَّوِل َأنَّ 
َخْلِقِه،  دوَن  بِِه  اْسَتْأَثَر  ممّا  ُه  وَأنَّ الَعزيز،  ِكتابِِه  بُمَتشابِِه  العامِلُ  َوْحَدُه  وَتعاىل،  َتباَرك  اهلل، 
وامَلْعنى ِعنَْد الَوْقِف َعىل »الّراِسخنَي يف الِعْلِم«  جَيَْعُل هَلُْم َحّظا ِمَن الِعْلِم بُمَتشابِِه الُقْرآِن 
َتِلُف ِجَهتاُه باْعتِباِر امَلْعنََينْي)10(، وَلَقْد َأْغَرَق  الَكريم. وَغرْيُ خاٍف َأنَّ اإِلْعراَب َلَسْوَف خَتْ
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الُعَلامُء َكثرًيا يف َبياِن َأيِّ َوْجَهِي امَلْعنى َأْنسُب لَِتْفسرِي اآلَية. واحلَقُّ َأنَّنا ال ُنريُد َأْن َنْعِرَض 
َأْقواهَلم، ُهنا؛ لَكْثَرهِتا، ِمْن ِجَهٍة، والْختِصاِرها، مَجيًعا يف الَوْجَهنْيِ امَلْذكوَرْيِن آنًِفا)11(. 

: ِة عىل ُسَؤاَلنْيِ ليِلنا امُلْعَتَمِد فِيِه عىل امُلْسَتفاِد ِمَن الّسرَيِة النََّبِويَّ ُس لَِبْدِء حَتْ وَلِكنّا ُنَؤسِّ

مِلَ اْخُتِلَف يف الَوْقِف، ُهنا، وُهناك؟

ُد َمْوِضَع الَوْقِف  رَيِة َمْدَخٌل يف َبياِن َمْعنى اآليِة الذي حُيَدِّ ُق َأْن َيكوَن للسِّ وَكْيَف َيَتَحقَّ
الذي ُيْبنى َعَلْيِه َتْوجيُه اإِلْعراِب؟

اًل: الَوْقُف َبنْيَ النَّْقِل وااِلْجتِهاد:  َأوَّ

الُقّراء،  َعَلْيها  َنصَّ  التي  وامَلواِضُع  ِعنَْدُه،  القاِرُئ  َيْسُكُت  الذي  »الَقْطُع  ُهَو:  الَوْقُف 
ُيْعَرُف  الَوْقِف ما  ِعنَْدُه«)12(؛ وِمَن  القارُئ  َيِقِف  مَلْ  َوْقًفا وإِْن  ُيَسّمى  ِمنْها  َمْوِضٍع  َفُكلُّ 
بامَلنْقول، وُهو امَلْأثوُر َعْن َرسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وُصوَرُتُه الُبلوُغ بالتِّالَوِة إىِل 
ِل بام َيِليه؛ ملِا ُنِقَل َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َرِضَ اهلل َعنْها،  ُرؤوِس اآلي، ُثمَّ َقْطُعُه، ُثمَّ ااِلْبتِداُء بَأوَّ
َأنَّ النَّبِيَّ صىل اهلل عليه وسلم، كاَن ُيَقطُِّع ِقراَءَتُه آَيًة آَيًة؛ ﴿احلَْمُد هلل َربِّ العامَلنِي﴾ ُثمَّ 

ِحيِم﴾ ُثمَّ َيِقف)13(. مْحِن الرَّ َيِقُف، ﴿الرَّ

وَرِة ِمَن الَوْقِف َأْن َلْو َقَرَأ النَّبِيُّ صىل اهلل عليه وسلم، ُمراِعًيا  وَلَعلَّ احِلْكَمَة يف َهِذِه الصُّ
امَلْعنى والتَّْفسرَي الْنَحَصَ التَّْفسرُي ِضْمَن ما َدلَّ َعَلْيِه َوْقُفُه، صىل اهلل عليه وسلم، فإِنَّ 
عىل  الَوْقُف  فكاَن  ِه،  َربِّ َعْن  ُغ  امُلَبلِّ ُه  ألَنَّ جُماَوَزتِه؛  وَعَدُم  ِعنَْدُه،  التََّوقُُّف  َتْفِسرِيِه  َحقَّ 
ُيالِئُم  بام  التَّْفسرِي  ااِلْجتِهاِد يف  َجواِز  الَعظيِم عىل  ِع  ْ الرشَّ ِمْن هذا  َتنْبيًها  اآلِي  ُرؤوِس 
ُ للتَّْفسرِي ِمْن ُأصوٍل، وَقواِعَد، وَضوابَِط. وَعىل هذا؛  َ األَْزمان، إِذا ُروِعَي ما َيَتَعنيَّ َتَغريُّ
ُه ِمْن ُصْلِب اآلَية.  فالَوْقُف الذي ِجْئنا َننُْظُر فِيِه يف َهِذِه الَوَرَقِة ُهَو ِمْن َقبيِل ااِلْجتِهاد؛ فإِنَّ
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رَية: ُة اآلَيِة ِمَن السِّ ثانًِيا: ِقصَّ

ريِة: »َقِدَم َوْفُد َنْجراَن، وكانوا ِستِّنَي راِكًبا، َعىل َرسوِل اهلل، َصىّل اهلل َعَلْيِه  جاَء يف السِّ
إَِلْيهم  َنَفٍر  َثالَثُة  َعرَشَ  األَْرَبَعَة  ويف  َأرْشافِهم،  ِمْن  َرُجاًل  َعرَشَ  َأْرَبَعَة  وفِيِهم  وَسلَّم، 
َيُؤوُل َأْمُرهم؛ العاِقُب: َأِمرُي الَقْوِم وصاِحُب َمشوَرهِتم، الذي ال َيْصُدروَن إاِّل َعْن 
وَأبو  األهَْيَُم،  واْسُمُه  َرْحِلهم،  ُثامهُلم وصاِحُب  يُِّد:  والسَّ امَلِسيح،  َعْبُد  واْسُمُه  َرْأِيِه، 
َف  هم، وإِماُمهم وصاِحُب ِمْدراِسهم، وكاَن َقْد رَشُ حاِرَثَة ْبُن َعْلَقَمَة، َأْسُقُفهم وَحرْبُ
فوُه،  َقْد رَشَّ وِم  الرُّ ِدينِهم، وكاَنْت ُملوُك  ِعْلُمُه يف  ُكُتَبهم، َحَتى َحُسَن  فِيهم وَدَرَس 
َفَقِدموا عىل َرسوِل اهلل صىل اهلل عليه  َلُه الَكناِئَس لِِعْلِمِه واْجتِهاِدِه،  لوُه، وَبنَْوا  وَموَّ
، َعَلْيِهم ثِياُب احلُرُباِت؛ ِجباٌب وَأْرِدَية، يف  وسلم، وَدَخلوا َمْسِجَدُه ِحنَي َصىلَّ الَعْصَ
مَجاِل ِرجاِل احلاِرِث ْبِن َكْعٍب، َيقوُل َبْعُض َمْن َرآُهم ِمْن َأْصحاِب َرسوِل اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: ما َرَأْينا َوْفًدا ِمْثَلهم، وَقْد حاَنْت َصالهُتم، فقاُموا َفَصلُّوا يف َمْسِجِد 
َدُعوُهم.  َعَلْيِه وَسلَّم، فقاَل َرسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  َرسوِل اهلل، َصىّل اهلل 
فقاَل  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  َرسوَل  والعاِقُب  يُِّد  السَّ َم  فَكلَّ ِق،  امَلرْشِ إىِل  ْوا  َفَصلَّ
َكَذْبُتام؛  قاَل:  َقْبَلك،  َأْسَلْمنا  َقْد  َفقاال:  َأْسِلام،  هَلاُم َرسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 
اخِلنْزيَر. قاال:  وَأْكُلُكام  ليَب،  الصَّ َوَلًدا. وِعباَدُتكام  ُدعاُؤُكام هلل  اإِلْسالِم  ِمَن  َمنََعُكام 
النَّبِيُّ  هَلاُم  َفقاَل  مَجيًعا يف ِعيسى،  َأبوُه؟ وخاَصُموُه  َفَمْن  َولًدا هلل،  َيُكْن ِعيسى  مَلْ  إِْن 
َبىل،  قالوا:  َأباُه؟  ُيْشبُِه  وُهَو  إاِّل  َيكوُن  ُه ال  َأنَّ َتْعَلموَن  َأَلْسُتْم  عليه وسلم:  اهلل  صىل 
نا َحيٌّ ال َيموت، وَأنَّ ِعيسى َيْأيت َعَلْيِه الَفناُء؟ قالوا: َبىل،  قاَل: َأَلْسُتم َتْعَلموَن َأنَّ َربَّ
َفُظُه وَيْرُزُقُه؟ قالوا: َبىل. قاَل: فَهْل  ٍء حَيْ نا َقيٌِّم عىل ُكلِّ يَشْ قاَل: َأَلْسُتْم َتْعَلمون َأنَّ َربَّ
ِحِم َكْيَف  َر ِعيسى يف الرَّ نا َصوَّ َيْمِلُك ِعيسى ِمْن َذلِك َشْيًئا؟ قالوا: ال، قاَل: َفإِنَّ َربَّ
َأنَّ  َتْعَلموَن  َأَلْسُتم  قاَل:  َبىل،  قالوا:  حُيِْدُث،  ُب، وال  َيرْشَ َيْأُكُل، وال  نا ال  وَربُّ شاء، 
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َي كام  ُغذِّ ُثمَّ  َوَلَدها،  امَلْرَأُة  َتَضُع  َوَضَعْتُه كام  ُثمَّ  امَلْرأة؟،  ِمُل  حَتْ ُه كام  ُأمُّ مَحََلْتُه  ِعيسى 
ُب، وحُيِْدث؟ قالوا: َبىل، قاَل: فَكْيَف َيكوُن هذا  ، ُثمَّ كاَن َيْطَعُم، وَيرْشَ بِيُّ ى الصَّ ُيَغذَّ
، فِيِهم َصْدَر ُسوَرِة آِل ِعْمراَن إىِل بِْضٍع  فَأْنَزَل اهلل، َعزَّ وَجلَّ َزَعْمُتم؟ فَسَكتوا،  كام 

وَثامننَي آَيًة ِمنْها«)14(

ِة َنقوُل: ويف َوْصِل اآلَيِة بالِقصَّ

َة َتْربُِط َبنْيَ اآلَيِة وَبنْيَ َمْوِقٍف ِحجاِجيٍّ َبنْيَ النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم، وَبنْيَ  إِنَّ الِقصَّ
الُم. َنَفٍر ِمْن ُعَلامِء النَّصاَرى يف إاِلِهيَِّة امَلسيِح، َعَلْيِه السَّ

: ِة، َنَعَتْت َهُؤالِء النََّفَر بَشْيَئنْيِ إِنَّ اآلَيَة، بالنََّظِر مَلْفهوِم الِقصَّ

ُم يف ُقلوهِبِم َزْيٌغ. أ/ َأهنَّ

م راِسخوَن يف الِعْلِم.  بـ/ َأهنَّ

إِنَّ اآلَيَة َجَعَلْت حَمَلَّ امُلحاَجَجِة يف امَلسيِح اآلياِت امُلَتشاهِباِت، واآلياِت امُلْحَكامِت، 
َكام َأنَّ الَكالَم يف اآلَيِة َمْبنِيٌّ عىل حُماَجَجتِهم باِم ُيْبطُِل اْعتِقاَدهم.

َم َنْسَأُل: وَلِكنّا، َمَع ما َتَقدَّ

َفقوا عىل َأنَّ امُلَتشابَِه ُهَو ما  ِة امُلحاَجَجِة َهِذِه؟ وَقِد اتَّ ما امُلَتشابُِه، وما امُلْحَكم، يف ِقصَّ
اْحَتَمَل ُوجوًها ِمَن التَّْفسري، وَأنَّ امُلْحَكَم ُهَو ما اْحَتَمَل َوْجًها واِحًدا؟

َبْحٌث  هَبذا  وُهَو  األَْلفاظ؛  بَدالَلِة  ُمْرَتبٌِط  َمْعنًى  التَّشاُبَه  إِنَّ  َنقوُل:  اجلَواِب  ويف 
اجلَْمِع  َضامِئِر  ِمْن  الُقْرآِن  يف  جاَء  باِم  النَّصارى  َتْعريُض  وُهَو  خالٌِص)15(،  ُلَغِويٌّ 
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َتَعاىل:  َقْوُلُه  وَذلِك  التَّْثليِث؛  عىل  َتُدلُّ  ا  بَأهنَّ َتْعظياًم  َنْفَسُه  هِبا  َتعاىل  اهلل  َيِصُف  التي 
اهلل  عِن   ُ ُيَعربِّ )نا(  مرَي  الضَّ َأنَّ  –بَزْعِمهم-  وامَلْعنى   ،»... آَتْينا،  َقَضْينا،  ْلنا،  »َنزَّ
التَّْمويِه  إىِل  ِبِه  َقَصدوا  الذي  التَّشاُبِه  حَمَلُّ  هاُهنا  الُم-.  السَّ –َعَلْيهام  ِه  وُأمِّ وامَلسيِح 
عاشوٍر:   ْبُن  الّطاِهُر  ْيُخ  الشَّ قاَل  اللة؛  الدَّ ِمَن  َوْجٍه  لَِغرْيِ  مرِي  الضَّ اْحتاِمِل   باْعتاِمِد 
»وُيْقَصُد ِمْن َقْولِِه َتعاىل : َفَأّما الذيَن يف ُقلوهِبِم َزْيٌغ فَيتَّبِعوَن ما َتشاَبَه ِمنُْه التَّْعريُض 
َيَقُع  باِم  َثالَثٍة  ثالَِث  لَِكْوِن اهلل  َيْشَهُد  الُقْرآَن  بَِأنَّ  امُلْسِلمني  َأْلَزموا  بنَصارى َنْجراَن إِْذ 
~نا«،  ُه ِمْن َنْحِو: »َخَلْقنا« و«َأَمْرنا« و«َقيَضْ يف الُقْرآِن ِمْن َضمرِي امُلَتَكلِِّم، وَمَعُه َغرْيُ
مرَي َلُه وِعيسى وَمْرَيَم، وال َشكَّ َأنَّ َهذا - إِْن َصحَّ َعنُْهم - ُهَو  وَزَعموا َأنَّ َذلِك الضَّ
مرِي َطريَقَتنْيِ َمْشهوَرَتنْيِ إِّما إِراَدَة التَّرْشيِك،  مَتْويٌه; إِْذ ِمَن امَلْعروِف َأنَّ يف َذلِك الضَّ
النّاِس«)16( ِة  التَّْمويَه عىل عامَّ إاِّل  اْستِْدالهِلم هذا  ِمِن  َأرادوا  فام   . التَّْعظيم  إِراَدَة   َأْو 
امِئِر عىل  وَعىل َهذا؛ فالَغَرُض امَلْعقوُد عىل حُماَجَجِة َهُؤالِء ُهَو إِْبطاُل َدالَلِة تِْلك الضَّ
امُلْفِهَمِة لَتْوحيِد اهلل َتعاىل كَقْولِِه َتعاىل: ﴿ لوُه بَِردِّ َتْفسرِيها إىِل َتْفسرِي اآلياِت  َتَأوَّ ما 
ها َكثرٌِي،  َمُد*مَلْ َيِلْد ومَلْ ُيوَلْد*ومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًؤا َأَحٌد﴾، وَغرْيُ ُقْل ُهَو اهلل َأَحٌد*اهلل الصَّ
ون َعنُْه بَردِّ امُلَتشابِِه إىِل امُلْحَكم؛ ألَنَّ الُقْرآَن إِنَّام جاَء ِمْن ِمْشكاٍة واِحَدٍة  وُهَو ما ُيَعربِّ

ُه، وال َيسوُغ َأْن َيْدُعَو للتَّْوحيِد والتَّْثليِث يف آٍن. َتِمَل امَلْعنى وِضدَّ َفال َيْسَتِقيُم َأْن حَيْ

سوِخ يف الِعْلِم َلكاَن الَكالُم ِحينَِئٍذ  ُه َتعاىل َقَصَد إىِل إرِْشاِكهم يف الرُّ وبِناًء َعَلْيه؛ فَلْو َأنَّ
وما   « وَمْعنى  َعَلْيِهم،  إِْنكاِرِه  ِجنِْس  ِمْن  ال  َعَلْيه،  ُهْم  ما  عىل  إِْقراِرهم  ِجنِْس  ِمْن 
 ُ ُيَفرسِّ الُقْرآَن  ِمْن َكالِم اهلل؛ فإِنَّ  ُيْطَلُب  إِّنام  َتْفسرَي َكالِم اهلل  َأنَّ  إاِّل اهلل«  َتْأويَلُه  َيْعَلُم 
َبنْي التَّْوحيِد والتَّْثليِث َتداُفٌع  َتِمُل التَّداُفَع والتَّناُقَض، واجلَْمُع  حَيْ َبْعًضا بام ال  َبْعُضُه 
ٌة يف َمْعنى الطََّلب؛ فِهَي ِمْن  يَّ وَتناُقٌض، وَأّما مُجَْلُة: »والّراِسخون ...« فِهَي مُجَْلٌة َخرَبِ
ا الّراِسخوَن يف الِعْلِم ُقولوا آَمنّا  بَّْصَن«، فالتَّْفسرُي هَبذا ُهو: َأهيُّ باِب: » وامُلَطلَّقاُت َيرَتَ
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التَّْثليِث  َبنْيَ  اجلَْمِع  واْعتِقاُد  الِعْلم.  يف  بالّراِسخني  الاّلِئُق  فُهَو  نا  َربِّ ِعنِْد  ِمْن  ُكلٌّ  بِِه 
 ُ والتَّْوحيِد يف َكالٍم واِحٍد آٍت ِمْن َمْصَدٍر واِحٍد ال َيليُق بُأويل األَْلباب، وُهَو ما ُيَفرسِّ
ُر ُأولوا األَْلباِب« وباُب َمْعناُه َقْوُلُه َتعاىل: إِنَّام خَيْشى اهلل  كَّ َخْتَم اآلَيِة بَقْولِِه: » إِنَّام َيذَّ

ِمْن ِعباِدِه الُعَلامُء« واهلل َتعاىل َأْعَلم.

امَلْبَحُث الثَّاين:

كاُؤُهم  رُشَ َأْوالِدِهْم  َقْتَل  كني  الـُمرْشِ ِمَن  لَِكثرٍي  َن  َزيَّ ﴿وَكَذلِك  َتَعاىل:  اهلل  قاَل   
َيْفرَتُون﴾)17( ،  فَذْرُهم وما  َفَعلوُه  َشاَء اهلل ما  ِدينَُهْم وَلْو  َعَلْيِهْم  دوُهْم ولَِيْلبِسوا  لرُِيْ

َوُوُجوُه الِقراءِة يف اآليِة ِهي:

به،  َمْفعوٌل  وَقْتَل:  لِْلفاِعل،  َمْبنِيٌّ  َن:  َزيَّ َكاُؤُهم(؛  رُشَ أْوالِدِهم  َقْتَل   ... َن  )َزيَّ
فاِعٌل  ورُشكاُؤُهم:  لِْلَمْفعول،  الـَمْصدِر  إِضافِة  ِمْن  وُهو  إليه،  ُمضاٌف  وَأْوالِدِهم، 
هبا  بًا  َتَقرُّ َأْوالَدُهم  َيْقُتلوا  أْن  لِْلُمرْشكني  َكاُء  الرشُّ َن  َزيَّ وَكذلك  والـَمْعنى:  ر؛  ُمَؤخَّ
ها)18(.  يُّ َغرْيَ آلهلتِِهم التي ُيرْشكون هبا ِعبادَة اهلل، وِهي ِقراءُة اجلُْمهور، وال جُييُز الطَّرَبِ

وَهِذِه القراءُة ِهَي ِمْثُل قولِه َتعاىل: »ُيَسبُِّح َلُه فِيها بالُغُدوِّ واآلصاِل ِرجاٌل«)19(

الَوُقود()20(؛  النَّاُر ذاِت  َعْبَلة: )َقَتَل َأْصحاَب األُْخدوِد  ْبِن أيب  إْبراهيَم  وِمْثُل قراءِة 
بِبِناِء َقَتَل لِْلَمْعُلوِم، وَنْصِب األَْصحاِب، وَرْفِع النّار)21(. 

نِيابِة  َعىل  َمْرفوٌع  َقْتُل:  لِْلَمْفعول،  َمْبنِيٌّ  ُزيِّن:  رُشكاُؤُهم(،  أْوالِدهم  َقْتُل   ... َن  ُزيِّ
َفَعَلُه  تقديُره:  ٍر  ُمَقدَّ لِِفعٍل  فاعٌل  ورُشكاُؤُهم:  كاء،  لِلرشُّ ُمضاٌف  وُهَو  الَفاِعل، 
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، واحلَسِن،  َلِميِّ مْحِن السُّ ٌة أليب َعْبِد الرَّ رُشكاُؤُهم، وُهو ختريُج ِسيَبَوْيه، والِقراءُة َمْعُزوَّ
ء. وَعيِلِّ ْبِن أيب طالِب)22(.َهذاِن َوْجهاِن َلـْم ُيْسَتْشَكْل فِيِهام يَشْ

وُيالَحُظ فِيهام َشْيئان:

كني. إِْسناُد الَقْتِل فِيِهام لِْلُمرْشِ

ْفِظ بِـُموِجِب َذلِك. اْعتاِمُد احلْمِل َعىل الـَمْعنى، وإِْصالُح اللَّ

أْوالَدُهْم رُشكاِئِهم()23(؛  َقْتُل  الـُمرْشكنَي  ِمَن  لَِكثرٍي  َن  ُزيِّ )وَكَذلَِك  َعاِمٍر:  اْبُن  وَقَرَأ 
كاء،  َ َن(، َمْبنِيٌّ لِـام َلـْمُيَسمَّ فاِعُله، والَقْتُل نائُب الفاِعل، وُهَو ُمضاٌف لِلرشُّ فالِفْعُل )ُزيِّ
كاِء َمع  ُم َمْفعولوَن لِْلَمْصَدر، واْسَتْشَكلوا إِضافَة الَقْتِل للرشُّ واألَْوالُد َنْصٌب َعىل َأهنَّ

الَفْصِل بمعموِل الـُمَضاِف.

بإَضافِة  أْي  كاِئِهم(؛  رُشَ َأْوالِدِهم  َقْتُل   ... َن  )ُزيِّ َقَرأ:  ُه  َأنَّ أيضًا  عاِمٍر  اْبِن  َعِن  َوُنِقَل 
كاُء  ُه َوْصٌف لأِْلْوالد؛ َفُهْم رُشَ َأنَّ كاِء ِمَن األَْوالد؛ َعىل  الَقْتِل لأِْلواَلِد، وإِْبداِل الرشُّ

آلباِئِهْم يف الـاَمِل والـِمرياث)24(. 

هوا  ْعر، وَنزَّ يُّون، وَأْنَكروه، واْسَتْقَبحوُه يف الشِّ والَفْصُل َبنْيَ الـُمَتضاِيَفنْي َأَباُه الَبْصِ
الـظَّْرف؛  يف  َيِرُد،  ما  َأْكَثَر  َيِرُد،  وَأّنه  رَضورة،  ْعِر  الشِّ يف  أنَّه  وَرَأْوا  َعنْه،  الُقْرآَن 

واْسَتْشَهدوا َله بَِقْوِل َعْمِرو ْبِن َقِميئة:

-الَيْوَم-َمْن الَمها)25( َلـاّم َرَأْت ساتِيَدما اْسَتْعرَبْت***هللِ َدرُّ

ُهَو  َقَرَأ  فِيام  عاِمٍر  اْبِن  عىل  النَّكرُي  َعنْه  ُعِرَف  َمْن  َأْقَدَم  أنَّ  اليْوَم،  َأْيدينا،  يف  والذي 
اء، قاَل يف »َمعاين الُقْرآن«:«َلـْم َنـِجْد ِمْثَلُه يف الَعَربِيَّة«)26( الَفرَّ
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بام  عاِمٍر،  اْبِن  ويف  الِقراءِة،  يف  قاَل  َفَقْد  الطَّرَبي،  ِعنَْد  َرَأْيناه  إّنام  النَّكري  َأَشدَّ  ولكنَّ 
ٌة ُمنَْكرٌة َجَعَلِت الُعلامَء ُينَبِّهوَن َعَليها لَِئالَّ َيتَِّخَذ الناُس ِمنْها ُسنًَّة  ل، َزلَّ ُهو، ِعنَْد التََّأمُّ
 ، اء، وكيَف؟ والطَّربيُّ يف ُعلامِء الـُمْسلمنَي إماٌم ُمتََّبع؟؛ قال الطَّرَبيُّ للطَّْعِن يف الُقرَّ
قوا َبنْيَ اخلافِِض والـَمْخفوِض باِم ُعِمَل  ام)27(« َفرَّ اِء الشَّ َبْعَد ِذْكِر الِقراءِة وَعْزِوها لُِقرَّ

فيه ِمَن ااِلْسم، وَذلَك يف كالِم الَعرِب َقبيٌح، َغرْيُ َفِصيح«)28(

ّي يف هذا ُأُموٌر ِهي: والـَمْأخوُذ َعىل الطَّرَبِ

ِة اإلقراِء الـُمْعَتَمدين، َوَوْصُفها بالُقْبِح وَعَدِم  َأِئمَّ ٌة إلماٍم ِمْن  الطَّْعُن يف ِقراءٍة َمْعُزوَّ
الَفصاحة، َبْل وبِالَفَساِد يف َمكاٍن آَخر؛ َغرْيِ الذي َنَقْلنا ُهنا، وَسَيْأيت.

ام، إّنام كاَن َيْقرُأ ِمْن ِعنِْد  اَء الشَّ الَقْوُل يف الِقراءِة باِم يكوُن َمْفهوُمُه أنَّ اْبَن َعاِمر، وُقرَّ
ِحيح. َنْفِسه، ال بِالنَّْقِل الصَّ

َعَدُم التََّفطُِّن إىل أنَّ الطَّْعَن يف الـَمْوِضِع ِمَن الِقراءِة كالطَّْعِن يف ُكلِّ َمْوِضٍع ِمَن الِقراءة.

َمُه ِمْن َغرْيِ ُمراجَعٍة، وال َنَظٍر يف الـُمْعَتَمِد  َتْسليُمُه يف اْستِْشكاِل الِقراءِة لِْرأِي َمْن َتَقدَّ
يف َتنْزيِل الِقراءِة ِضْمَن الباِب النَّْحِويِّ الذي ُجِعَلْت فِيه.

والَغريُب أنَّ الطَّرَبيَّ اْعَتَمَد يف َردِّ الِقراءِة عىل التَّْفِسري؛ أْي َعىل الـَمْعنى الـُمْسَتفاِد 
َن لَِكثرٍي  ها: )وَكَذلَِك َزيَّ ِمَن اآليِة، والـَمْوضوع، قاَل: »والِقراءُة التي اَل َأْسَتِجيُز َغرْيَ
َن«،  كاُؤُهم(، )=ِقراَءُة اجلُْمهور(، بَِفْتِح الّزاي ِمْن َزيَّ كنَي َقْتَل َأْوالِدِهْم رُشَ ِمَن الـُمرْشِ
وَرْفِع  إَِلْيِهم،  الَقْتِل  بِإِضافِة  أوالِدِهم  وَخْفِض  َعَلْيه،  َن«  بُِوقوِع«َزيَّ الَقْتِل  وَنْصِب 
َذَكْرُت  َما  َعىل  أوالِدِهم،  َقْتَل  كنَي  لِْلُمرْشِ نوا  َزيَّ الِذين  ُهُم  ُم  ألهَنَّ بِِفْعِلِهم؛  كاِء  َ الرشُّ
َعَلْيه،  ِمنَالَقَرَأِة  ِة  احلُجَّ إِلمْجاِع  ها؛  بَِغرْيِ الِقراءَة  َأْسَتِجيُز  اَل  ُقْلُت:  وإّنام  التَّْأويل،  ِمن 
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وأنَّ تْأويَل َأْهِل التَّْأويِل بِذلك َوَرد، َففي َذلِك َأْوَضُح َبَياٍن َعىل َفَساِد ما َخاَلَفها ِمَن 
الِقراَءة« )29(ُثمَّ َأْوَرَد جتويَزه لَِوْجِه الِقراءِة بَِضمِّ الّزاي، وَرْفِع الَقْتِل، وَجرِّ األْوالِد، 
كاِء عىل الَبَدلِيَّة، قاَل: »وَلْوال أّن َتْأويَل مَجِيَع َأْهِل التَّْأويِل بِذلَك َوَرد، ُثمَّ َقَرَأ  والرشُّ
الّزاِي  بَِضمِّ  كاِئِهم(،  رُشَ َأْوالِدهم  َقْتُل  كنَي  الـُمرْشِ ِمَن  لَِكثرٍي  َن  ُزيِّ )وَكَذلِك  قاِرٌئ: 
خَمُْفوضوَن  كاَء  الرشُّ أّن  َعىل  كاء،  َ والرشُّ األْوالِد  وَخْفِض  الَقْتل،  وَرْفِع  َن«،  ِمْن«َزيَّ
دِّ )=الَبَدلِيَّة(، َعىل األَْوالِد؛ بأنَّ األْوالَد رُشكاُء آباِئِهْم يف النََّسِب والـِمرياِث كاَن  بِالرَّ

َجاِئزًا«)30(

ل، واْلتِفاٌف عىل َمنَْهِجِه ِمِن اْعتاِمِد التَّْفِسرِي  وُهَو ُمْسَتْغَرٌب ِجّدًا؛ ألَّنه كالنَّْقِض لأِْلَوَّ
ِل الكالِم يف الـَموضوِع ُهْم َغرْيُ األَْوالد، َفَكْيَف  كاُء ِمْن َأوَّ َمْرِجعًا يف اإِلْعراب؛ فالرشُّ
كاِء  والرشُّ األْوالِد  يف  اجلرِّ  َوْجِه  ختريِج  ِد  َأملَُِجرَّ بالَبَدلِيَّة،  لأِْلوالِد  نْعتًا  َجْعُلُهم  َساَغ 

معًا؟!!

ُه َحَصَ اجلواَز يف الَعَربِيَِّة ُدوَن الُقْرآن؛ ألنَّ الَعَربِيََّة َتَبٌع لِْلُقْرآن، وَقْد  وال ُيْعَتَذُر له بِأنَّ
ُه أْن َيْعَمَل بام َييِل: َثَبَت أهّنا ُقْرآن، بالَعْزِو للنّاِقِل الـُمْعَتَمِد، فَحقُّ

أْن جَيَْعَل الُقْرآنيََّة َمْبدًأ لِلنََّظِر والتَّْخريج.

َأْسباِب  وِمْن  رَية،  السِّ ِمَن  امُلْسَتفاِد  عىل  التَّْفسرِي  يف  َيْعَتِمَد  وَأْن  التَّْفِسري،  َيْعَتِمَد  أْن 
ل، يف النََّظِر والتَّْخِريج. النُّزول، وُهو الذي َعِمَل به يف الَوْجِه األَوَّ

الَغَلِط يف ذلِك،  الـُمَتَضاِيَفنْي؛ جلواِز  َبنْيَ  َتنْزيِل الِقراءِة ِضْمَن الَفْصِل  َيْعَتِمَد يف  أالَّ 
اًل. َهذا َعِن الطَّرَبّي. وَسَيْأيت ُمَفصَّ

أْوالَدهم  )َقْتُل  َعاِمٍر  اْبِن  ِقراءُة  »وأّما  قاَل:  ؛  خَمرَْشيُّ الزَّ الِقراءِة  الّطاِعننَي عىل  وِمَن 
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إىل  الَقْتِل  إِضافِة  َعىل  كاِء  الرشُّ وَجرِّ  األَْوالد،  وَنْصِب  الَقْتل،  بَِرْفِع  كاِئِهم(؛  رُشَ
وُهو  وراِت،  الرضَّ َمكاِن  يف  كاَن  َلْو  ٌء  َفيَشْ الظَّْرف،  بَِغرْيِ  َبْينَُهام  والَفْصِل  كاِء،  الرشُّ

: ْعُر، َلكاَن َسِمجًا َمْردودًا، كاَم َسِمَج وُردَّ الشِّ

........................*** َزجَّ الَقلوَص َأيب َمَزاَدة

فَكْيَف بِِه يف الَكالِم الـَمنْثور؟ فكيَف بِِه يف الُقْرآِن الـُمْعِجز؟ بُِحْسِن َنْظِمِه، وَجزاَلتِه، 
كاِئِهْم«  والذي مَحََلُه–َيْقِصُد اْبَن عاِمٍر- َعىل ذلك أْن َرَأى يف َبْعِض الـَمصاِحِف«رُشَ
م،  َأْمواهِلِ كاء؛ ألنَّ األْوالَد رُشكاُؤُهْم يف  َقَرَأ بجرِّ األَْوالِد والرشُّ بالَياء،ولْو  َمْكتوبًا 

َلَوَجَد يف َذلك َمنْدوحًة َعْن َهذا ااِلْرتِكاب!!!«)31(

ٍة ِمنُْهم  وَأْكرَبُ الظَّنِّ ِعنْدي أنَّ َجاللَة َقْدِر الطَّرَبيِّ َأْمَسكْت َعنْه َأْلِسنَة الُعَلامء، وبخاصَّ
ا مَلْ َنَرُهْم َزادوا َعىل التَّنْبِيِه عىل َغَلطِِه يف َهذا؛ فَهذا اْبُن اجلََزِريِّ َينرَْبي  َأْهَل اإِلْقراء؛ َفإنَّ

لِْلَمْسألِة باِم فِيه ُأُموٌر ِهي:

ِد ُرْؤيِة  خَمرَْشيِّ باْمتِناِع أْن َيْقرَأ اْبُن عاِمٍر بقراءٍة ِمْن ِعنِْد َنْفِسه، أْو بُِمَجرَّ دُّ َعىل الزَّ الرَّ
ِحيح. الـَمْكتوب، إّنام الِقراءُة ُسنٌَّة ُمتََّبعٌة بالنَّْقِل الصَّ

بِنَْفِسه، وُهو الـُمْصحُف اإلماُم  إّياها  بُِرْؤَيتِِه  َتْأكيُد ُوجوِدها يف الـُمْصحِف الُعْثامينِّ 
الـُمتََّبع.

بالُقْرآِن  الِعْلِم  ِمَن  َمكانِِه  وَبَياِن  ه،  وِمْصِ ِه،  َعْصِ يف  وفْضِلِه  عامٍر،  اْبِن  َقْدِر  َبياُن 
الَكريم.

َقْبَل  ألهَّنا  ًة؛  وُحجَّ َعَلْيه  دلياًل  َنْفِسها  الِقراءِة  اِذ  باختِّ الـُمَتضاِيَفنْي  َبنْيَ  الَفْصِل  ويُز  جَتْ
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َبْعَد الّثالثامئة، وبَِمجيِء َذلك الَفْصِل يف كثرٍي  اللَّْحن، وألَنَّ الكالَم فيها إّنام ُعِرَف 
ة؛ ِمْن ِشْعٍر وَنْثر، وَحديٍث وُقْرآٍن، َغرْيِ َهِذه اآلية. ِمَن الكالِم احلُجَّ

خاويِّ َعِن  َعدُّ َمْذهِب الطَّربيِّ فيها َسْقطًة ُمنَْكرًة، وَنْقُل َتنْبيِه الُعَلامِء َعَلْيها بَِقْوِل السَّ
اَك وَطْعَن اْبِن َجريٍر َعىل اْبِن َعاِمٍر«)32(.  :«إِيَّ الّشاطِبِيِّ

ٍء إاّل ُمراَجَعَة َتنْزيِل القراءِة ِضْمَن َمْسألِة الَفْصِل  وَنقوُل يف َهذا الَكالِم بأنَّ فِيه ُكلَّ يَشْ
ة. ريِة النََّبويَّ َبنْيَ الـُمَتضاِيَفنْيِ باْعتاِمِد التَّْفِسرِي الـُمْستفاِد ِمَن السِّ

، َفَأبو َحيَّاٍن النَّْحِوّي؛ قاَل:«وَأْعَجُب  خَمرَْشيِّ دِّ َعىل الزَّ ِة، يف الرَّ والِذي َجنََح إىل احِلدَّ
لَِعَجِميٍّ َضعيٍف يف النَّْحِو َيُردُّ َعىل َعَريِبٍّ رَصيٍح حَمَْض ِقراءٍة ُمَتواترة، وَأْعَجُب لُِسوِء 
قًا وَغْربًا،  ُة لِنَْقِل كتاِب اهلل، رَشْ هْتُْم َهِذِه األُمَّ َ ِة الذين خَتَريَّ اِء األِئمَّ ُجِل بالُقرَّ َظنِّ َهذا الرَّ

وَقْد اْعَتَمَد الـُمْسِلموَن َعىل َنْقِلِهم؛ لَِضْبطِِهْم، وَمْعِرَفتِِهْم، وِدياَنتِِهْم«)33(

ِمْن  هلا  َيْشَهُد  ما  اْلتاِمِس  القراءِة، ويف  اْستِْشكاِل  لبعِضِهم يف  َتَبعًا  الُعلامُء  َظلَّ  وَلَقْد 
كالِم الَعَرب، ِمْن َيْوِم ِقيل فِيها ما ِقيل إىل َيْوِم النّاِس هذا، فِيام َنْحَسب)34(. 

ة؛ وَذلَِك  ريِة النََّبِويَّ ُثمَّ إّن َلنا يف الـَمْسَأَلِة ما َنُقوُلُه َمْوصوالً باِم َينَْبِغي َأْن ُيَراَعى ِمَن السِّ
ُزُه ُهنَا: َما ُنرْبِ

بَِعَدِم  الِقراءِة  اْستِْشكاُل  َعنْه  َنَجَم  َمنَْهِجّيًا  َخلاًل  ُهناَك  أّن  اْعتِقاُدنا  َعَلْيِه  الِذي  إنَّ 
َعِن  مُمَْتنِعًا  خترجَيها  َجَعَل  ما  وُهَو  والنَّْحو،  اللُّغِة  َمَسائِل  ِضْمَن  َتنِْزيِلها  يف  التَّْوفيِق 
ٍة ِمْن ُعَلامِء األُّمة، وَذلَِك أنَّ َما اْرُتِكَب يف الـَمْوضوِع  األَْفهام، وإْن كانْت أفهاَم ِجلَّ

َيَتَعلَُّق َرْأسًا بَِعَدِم ُمراعاِة املفهوم من السرية النبوية الرشيفة؛ وَذلَِك ما َييل:
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َفْصُل اآليِة َعْن ِسياِقها، وَمْوُضوِعها، وَعْزُل الرّتكيِب فِيها َعامَّ ِسيَق إَِلْيِه ِمْن َغَرٍض، 
وَغاية.

ها، ُهنا، َقاِعَدُة َتْفِسرِي الُقْرآِن بالُقْرآن، ومَحِْل الِقراءِة عىل  إِْهداُر َقواِعِد التَّْفسري، وَأمَهُّ
ريِة  الِقراَءة، وبحِث اآليِة ِضْمَن الـَمْوضوِع الذي ِسيَقْت َله مِمّا َيتِمُّ الِعْلُم به ِمَن السِّ

النََّبِوّية.

َعَدُم حتصيِل َمْعنى اآليِة ِمْن َمْأتاُه الـَمْدلوِل َعَلْيه بَقواِعِد التَّْفِسري، ُثمَّ النََّظُر يف إِْصالِح 
َغِة، وَأْحكاُم اللَِّسان. راُت اللُّ ْفِظ له َعىل َما َتْأَذُن بِِه ُمَقرَّ اللَّ

ؤاَل الذي َنْطَرُحُه ُهنا ُهو: َمْن ذا َقىَض بأنَّ يف ِقراءِة اْبِن عاِمٍر َفْصاًل َبنْيَ  َهذا، وإنَّ السُّ
َن  الـُمضاِف والـُمضاِف إَِلْيه؟ وَلْو ُردَّ التَّضاُيُف إىل الِقياِس لكاَن امَلْعنى: وَكَذلِك ُزيِّ
كاء،  للرشُّ الَقْتَل  َأضاَف  ذا  فَمْن  كني،  امُلرْشِ َأْوالَد  كاِء  الرشَّ َقْتُل  امُلرْشكني  ِمَن  لَِكثرٍي 
وكلُّ ما يف ِسياِق اآلياِت ُيِضيُفُه لِْلُمرْشكني؟ َبْل إنَّ ُكلَّ َقْتٍل لأِلْوالِد يف الُقْرآِن، ويف 

ِكني: رَيِة ُهَو ِمْن فِْعِل الـُمرْشِ َأْخباِر السِّ

َة اآليِة ِهَي َهِذه: ﴿َوَجَعلوا هلل مِمَّا َذَرَأ ِمَن احلَْرِث َواألَْنعاِم َنِصيبًا َفَقاُلوا َهَذا  إنَّ ِقصَّ
َكاِئِهْم َفاَل َيِصُل إىِل اهلل َوَما َكاَن هلل َفُهَو َيِصُل  كاِئنا َفاَم َكاَن لرُِشَ هلل بَِزْعِمِهْم وَهذا لرُِشَ
َأْوالِدِهْم  َقْتَل  ِكنَي  الـُمرْشِ ِمَن  لَِكثرٍِي  َن  َزيَّ حَيُْكُمون*وَكَذلَِك  َما  َساَء  َكاِئِهْم  رُشَ إىِل 
َوَما  َفَذْرُهْم  َفَعُلوُه  َما  اهلل  َشاَء  َوَلْو  ِدينَُهْم  َعَلْيِهْم  َولَِيْلبُِسوا  ُدوُهْم  لرُِيْ كاُؤُهْم  رُشَ
َوَأْنعاٌم  بَِزْعِمِهْم  َنَشاُء  َمْن  إاِّل  َيْطَعُمها  َأْنعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل  َهِذِه  َوَقاُلوا  ون*  َيْفرَتُ
َكاُنوا  باِم  َسَيْجِزهيِْم  َعَلْيِه  اْفرِتاًء  َعَلْيها  اهلل  اْسَم  َيْذُكروَن  اَل  َوَأْنعاٌم  ُظُهوُرها  َمْت  ُحرِّ
َوإِْن  َأْزواِجنا  ٌم َعىل  َوحُمَرَّ لُِذُكوِرنا  َهِذِه األَْنعاِم َخالَِصٌة  ُبُطوِن  َما يف  ون*وَقاُلوا  َيْفرَتُ
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ُه َحِكيٌم َعِليم*َقْد َخرِسَ الِذين َقَتُلوا  كاُء َسَيْجِزهيِْم َوْصَفُهْم إِنَّ َيُكْن َمْيَتًة َفُهْم فِيه رُشَ
َقْد َضلُّوا َوَما َكاُنوا  اْفرِتاًء َعىَل اهللِ  َرَزَقُهْم اهلل  َما  ُموا  بَِغرْيِ ِعْلٍم َوَحرَّ َأْوالَدُهْم َسَفهًا 

ُمْهَتِديـــن ﴾)35(

ُهَو  فِيها  َلْفٍظ  وُكلُّ  َتنَْتهي،  وُهنَا  كاِئِهم،  رُشَ َمَع  كني  الـُمرْشِ َهُؤالِء  ُة  ِقصَّ َتْبدُأ  ُهناَك 
ِوْحَدٌة ُصْغرى ِمْن َمْوضوٍع َأْكرَب، وَلْيَس َيَتَأتَّى َلُه َمْعنى إاِّل َعرْبَ ُحُضوِرها اإِلمْجايّل. 
ٌه إَِلْيِهم، واحِلكايُة َمُسوقٌة  والـُمرْشكوَن ُهْم ُبْؤرُة الكالِم يف اآلياِت، واخِلطاُب ُمَوجَّ
ُث َعْن َجْعِلِهم  كني، والُقْرآُن حُيَدِّ ِمرُي يف َقْولِه: )وَجَعُلوا( لِْلُمرْشِ هَلُْم، وَعنُْهم، والضَّ
َن  ْيُن ما َزيَّ ما َأرْشكوا يف َخْلِق اهلل َخرْيًا ِمَن اهلل َتعاىل، فالقبيُح ما َقبََّح رُشكاُؤُهْم، والزَّ
بون هِبا إَِلْيِهم، وَهذا ُهَو التَّْلبِيُس الذي  ُْم َيْقُتلون َأْوالَدُهم، وَيَتَقرَّ رُشكاُؤُهم، وَلْو َأهنَّ

، َفَجَعَلُهم: َأْعامُهْم َعِن احلقِّ

َيْقُتُلوَن َأْوالَدُهْم.

َيُقولوَن يف األَْنعاِم واحلَْرِث ما َيُقوُلون.

ُموَن، وحُيِلُّوَن ما حُيِلُّون)36(. ُموَن ما حُيَرِّ حُيَرِّ

وُهَو ما َحَكَم الُقْرآُن عىل جمموِعِه باخلرُْساِن الـُمبنِي يف َقْولِه: ﴿َقْد َخرِسَ الذين َقَتُلوا 
َقْد َضلُّوا َوما َكانوا  اْفرِتاًء َعىل اهلل  َرَزَقُهم اهللُ  ُموا ما  بَِغرْيِ ِعْلٍم وَحرَّ َأْوالَدُهْم َسَفهًا 

ُمْهَتِدين ﴾ )37(

والَعِجيُب حّقًا أنَّ اآليَة األِخريَة ِهَي يف نِْسبة الَقْتِل لِْلُمرْشكني، َكنِْسَبِة حتريِمِهم ما 
َأَحلَّ اهلل هَلُْم، واألَْعَجُب ِمنْه أنَّ ُكلَّ قتٍل لأَلْوالِد يف الُقْرآِن ُهَو ِمْن َعَمِل الـُمرْشِكني.
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َعَمِل  ِمْن  ُهَو  الُقْرآِن  يف  لأَلْوالِد  قتٍل  ُكلَّ  َأنَّ  يَفِة  الرشَّ ريِة  السِّ ِمن  َنْعَلُم  َأّنا  كام 
َلُه ِعْمياُنس، بَأْرِض  ُيقاُل  وكاَن خِلَْوالَن َصنٌَم  ِهشاٍم:«  اْبُن  قاَل  َأْيًضا.  الـُمرْشِكني، 
َخْوالَن، َيْقِسموَن َلُه ِمْن َأْنعاِمِهم، وُحروثِهم َقْساًم َبْينَُه وَبنْيَ اهلل بَزْعِمهم ، فام َدَخَل 
َدَخَل يف َحقِّ اهلل  َلُه، وما  َتَركوُه  َلُه  ْوُه  َسمَّ الذي  َتعاىل  يف َحقِّ ِعْمياُنَس ِمْن َحقِّ اهلل 
وُه َعَلْيِه. وُهْم َبْطٌن ِمْن َخْوالَن ، ُيقاُل هَلُُم األَديم، وفِيِهم  َتعاىل ِمْن َحقِّ ِعْمياُنَس َردُّ
َأْنَزَل اهلل َتباَرك وَتعاىل فيام َيْذُكرون:  ﴿َوَجَعلوا هلل مِمَّا َذَرَأ ِمَن احلَْرِث َواألَْنعاِم َنِصيبًا 
َكاِئِهْم َفاَل َيِصُل إىِل اهلل َوَما َكاَن هلل  كاِئنا َفاَم َكاَن لرُِشَ َفَقاُلوا َهَذا هلل بَِزْعِمِهْم وَهذا لرُِشَ

َكاِئِهْم َساَء َما حَيُْكُمون )38(” َفُهَو َيِصُل إىِل رُشَ

كنَي إِنَّام َيْفَعلون بُِكلِّ الواِرِد ِذْكُرُه يف اآلياِت إِْرضاًء  وُيَوطُِّئ هذا ألَْن َنْفَهَم َأنَّ امُلرْشِ
ُم َيْقُتلوَن َأْوالَدهم. كاِئهم يف ِعباَدِة اهلل، وَأنَّ ِمْن َذلِك َأهنَّ لرُشَ

ِسياِقها  يف  ُينْظر  أْن  الِقراءِة  َهِذِه  ختريِج  رَضورِة  ِمْن  أنَّ  م  َتَقدَّ ما  ُكلِّ  ِمْن  وَقْصُدنا 
الـَمْوضوعّي،  التفسرِي  َمقوالِت  َمَع  َيْلَتقي  ما  وُهو  األَْكرب،  وَمْوضوِعها  العاّم، 
ُس عىل َوْحَدِة  ها ِمَن الـَمفاِهيِم التي َتَتَأسَّ والَوْحدة الـَمْوضوِعيَّة، والتَّناُسب، و َغرْيِ
ناتِه، وَهِذِه اآليُة، ِمْن ُسورِة األَْنعام، َتنْتمي إىل َوْحدٍة  ، واْنِسجاِم ُمَكوِّ النَّصِّ الُقْرآينِّ
َمْوضوِعيٍَّة َتْبَدُأ ِمَن اآليِة 136 وَتنَْتهي ِعنْد اآليِة 140؛ وِهَي َبَياٌن جلْهِل الـُمرْشكنَي 
ِمَن الَعَرب، وَمزاِعِمِهْم فيام َينِْسبوَن لرُِشكاِئِهْم ِمْن آهِلَتِِهْم الـَمْزعومة؛ َأْوَرَد الُقْرُطبِيُّ 
ُه َقاَل: »َمْن َأراَد َأْن َيْعَلَم َجْهَل  يف جاِمِعه أنَّ َسعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ َروى َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ
الَعَرِب َفْلَيْقَرْأ ما َفْوَق الثَّالثنَي واملائِة ِمْن ُسورِة األَْنعاِم إىل َقْولِه: ﴿َقْد َخرِسَ الذين 
َقْد َضلُّوا َوما  اْفرِتاًء َعىل اهلل  َرَزَقُهم اهللُ  ُموا ما  ِعْلٍم وَحرَّ بَِغرْيِ  َأْوالَدُهْم َسَفهًا  َقَتُلوا 

َكانوا ُمْهَتِدين ﴾ »)39(
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كاء،  َ َن« َتْرِجُع بالتَّْزينِي للرشُّ ُثمَّ إنَّ الِقراءَة األُوىل؛ وِهي ِقراءُة البِناِء لِْلَمْعلوِم يف »َزيَّ
البِناِء  ِقراءِة  يف  وكذلَك  كني،  لِْلُمرْشِ وبالَقْتِل  والتَّْأِخري،  الَفاِعِليَِّة  َعىل  رافُِعُهم  وُهو 
َن  كاء؛ َفقالوا: َكَأنَّه إْذ ِقيل: )وَكَذلَِك ُزيِّ َ ْفِع يف القْتِل والرشُّ َن«، والرَّ للَمْجهول يف »ُزيِّ
كاُؤُهم)40(، َفَعالَم َعَدلوا يف ِقراءِة  نَُه رُشَ ..( َفِقيل: َمْن ذا َفَعَله؟ َفِقيَل يف اجلواِب: َزيَّ
فوا َعْن ِمْثِل أْن َيُقولوا: إّنه َلـاَم قال:  اْبِن عامٍر َعْن هذا التَّْخِريِج َنْفِسه؟ وَعالَم اْنَصَ

كاِئِهم؟ َن ...(، َفِقيل: َتْزِينُي َمْن؟ َفِقيل: َتْزِينُي رُشَ )وَكَذلَِك ُزيِّ

اللِيََّة الَعميَقَة َهِذِه ُصوَرهُتا: َأْي َأنَّ بِنَْيَة الِقراَءِة الدَّ

كاِئهم[ كنَي َقْتُلـــ)ـــُهْم( َأْوالَدُهم )َتْزينُي( رُشَ َن لَِكثرٍي ِمَن امُلرْشِ ]وَكَذلَِك ُزيِّ

ِل اآليِة َعائدًة إىل الـَمْصدِر الـَمْفهوِم ِمْن قولِه:   وَلَقْد َرَأْينا َأبا َحيَّاٍن جْيَعُل اإلشارَة يف َأوَّ
كني)41(،  َن لَِكثرٍي ِمَن الـُمرْشِ )وَجَعلوا هلل(، بَِتْقدير: وِمْثُل َذلَك اجلعِل يف التَّْزينِي ُزيِّ
روا أّن َمْعنى الـَمْصدِر هو َمْعنى فِْعِله، وأّن الـَمْصدَر يدلُّ عىل ما َيُدلُّ َعَلْيه  َأَلْيسوا َقْد َقرَّ
ِكني؟َأَلْيس  كاِء للُمرْشِ فِْعُله؟ َأَلْيس ما َقْبَل َقْولِِه:«رُشكاِئِهم« ُهو كالٌم َعْن َتْزينِي الرشُّ
َدَخَل  إّنام  اإلْعراَب  أنَّ  ُأُصوهِلْم  ِمْن  َجَعلوا  َأَلْيُسوا  ُكلِِّه؟  الـَمْوضوِع  َمْعنى  هو  َهذا 
الكالَم يف األَْصِل لِـَمْعنى؟ )42(َأَلْيَس الواِجَب يف َتْفسرِي الِقراءِة مَحُْلها عىل َنظِريَتْيها؟

والِذي كاَن خليقًا بِنََظِر الُعلامِء ُهو َتْسويُغ َحْذِف الـُمضاِف َمَع َبقاِء َأَثِره، وهو اجلرُّ 
كاء؛ إِْذ إنَّ يف َذلِك تقريًرا لِلتَّْفسرِي بَِقواِعِدِه، وَضوابِطِِه، واْجتِهاًدا يف  َ الذي يف الرشُّ
َر أنَّ اللُّغَة ِهَي َبْعُض  َر أنَّ األَْلفاَظ َخَدٌم لِْلمعاين، وباِم َتَقرَّ ْفِظ له، باِم َتَقرَّ إِْصالِح اللَّ
باٍب  ِضْمَن  َبَحَثُه  بَِأْن  لِْلَمْوضوِع  َعَرَض  وِسيَبَوْيِه  التَّْفِسرَي،  ِهَي  وَلْيَسْت  التَّْفسرِي، 
ُه: »َباُب ما حُيَْذُف ِمنُْه الِفْعُل لَِكْثَرتِِه يف َكالِمِهْم حتى َصاَر بِـَمنِْزَلِة الـَمَثِل« قاَل  َسامَّ
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َذلَِك قوُل  َزَعامتِك، وِمْن  ُم  َأَتَوهَّ أْي: وال  َزَعامتِك؛  َهذا، وال  َقْوُلك:  فيه: »وَذلَِك 
اِعر: الشَّ

ِدياَر َميََّة إِْذ َميٌّ ُمساِعَفٌة *** وال َيرى ِمْثَلها ُعْجٌم وال َعَرُب

ْم  ُه قاَل: اْذُكْر ِدياَر َميَّة، ولِكنَُّه ال َيْذُكُر«اْذُكْر«؛ لَِكْثرِة َذلِك يف َكالِمِهم، واْستِْعامهِلِ َكَأنَّ
ياِر َقْبَل َذلِك«)43( اه، ولِـاَم كاَن فِيِه ِمْن ِذْكِر الدِّ إِيَّ

َكْثرَة  أنَّ  م  ُأُصوهِلِ وِمْن  ااِلْستِْعامل،  َكْثرُة  مُها  بَِأْمَرْين  هذا  جميَء  َغ  َسوَّ َأنَّه  وُنالِحُظ 
ْكر، وجَيُْمُل القوُل بأنَّ ِسيَبَوْيِه جيعُل  ُم الذِّ ااِلْستِْعامِل جُتِيُز احلذَف)44(، والّثاين ُهَو َتَقدُّ
ِمُلُه  الـَمْوضوَع ِمْن باِب احلْمِل َعىل الـَمْعنى، َبْل َلَقْد جاَء فِيه بَِقْوِل اخلليِل: »َكَأنََّك حَتْ

عىل َذلَك الـَمْعنى«)45(

بَِقْوِل  َفجاَء  الـَمْرفوِع؛  يف  جلواِزِه  َمثََّل  الـَمنْصوِب  يف  َهذا  جلواِز  ِسيَبَوْيِه  َمثََّل  وَكام 
اِعر: الشَّ

لُِيْبَك َيزيٌد، َضارٌع خِلُُصومٍة *** وخُمَْتبٌِط مِمَّا ُتطِيُح الطَّواِئُح)46(

لَِيْبِكِه  َقال:  ُه  ...َكَأنَّ َيِزيد،  لَِيْبِك  َمْعنى  فِيه  كاَن  َيِزيٌد«،  َقاَل:«لُِيْبك  »َلـاّم  َقال:  ُثمَّ 
َضاِرٌع«)47(

وَلِكنَّ الـُمالحَظ ِمْن كالِم ِسيَبَوْيِه َأْمران:

م. ْكِر الـُمَتَقدِّ ويُزُه احلذَف باْعتاِمِد الذِّ جَتْ

ِض لِِقراءِة اْبِن عاِمٍر. َعَدُم التََّعرُّ
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الـَمْفهوِم  باْعتاِمِد  يكوُن  إّنام  النَّْحويِّ  القانوِن  اْستِنْباَط  أنَّ  فالـَمْعروُف  ُل؛  األوَّ فأّما 
ُموِجبِه،  عىل  ِصيَغ  الذي  القانوِن  لِـَمْعِرفِة  أساٌس  وَفْهُمُه  النَّصِّ  َفَتْفسرُي  الَكالم،  ِمَن 
اٌن:  ْكتوُر خالُد إْسامعيُل َحسَّ فاإلْعراُب حَمْموٌل َعىل الـَمْعنى؛ وُهَو َفْرٌع َعنْه، يقوُل الدُّ
ْرِس اللَُّغويِّ الَعَريب، قدياًم  ٌة يف الدَّ »إنَّ ِدراسَة َدْوِر الـَمْعنى يف النَّْحِو الَعَريبِّ غايٌة ُمِهمَّ
ة،  النَّْحِويَّ القاِعدِة  َتْوجيِه  يف  الّداليلِّ  الـَمْعنى  َأَثُر  الّداِرسنَي  َعىل  خَيَْفى  وال  وَحديًثا، 
ُر َعَلْيها، واحلمُل َعىَل الـَمْعنى يف النَّْحِو الَعَريبِّ َيْكِشُف َلنا َعِن  ُفها بَحَسِب ما ُيَؤثِّ َفَيْصِ
النَّصِّ  الـُمتََّبَعِة يف ِدراسِة  اإِلْجرائّية  النَّْحوّية، والَوساِئِل  اكيِب  الـُمنَظَِّمِة للرتَّ الَقواِعِد 
جَيَْعُل الـَمْعنى حاِكاًم  َأْيضًا: »ال َشكَّ أنَّ مَحَْل الكالِم َعىل الـَمْعنى  الَعَريّب«)48(، وقاَل 
ُح الـَمقاِصَد، والَغاياِت ِمَن الَكالم، ويف َذلَك إِعادُة  َفُيَوضِّ رًا فِيه،  َعىل الكالِم، وُمَؤثِّ
ِة ِمْن ِخاللِ ُكُتِب الَتْفسرِي، وإْعراِب  ِة العامَّ ِة، واألُصوِل النَّْحويَّ َنَظٍر يف القواِعِد النَّْحِويَّ
َة،  ُكُم القاعدَة النَّْحِويَّ ؛ إِْذ إِنَّ الّداللَة حَتْ الُقْرآِن وَمعانيه، ...، إّن النَّْحَو العَريبَّ َنْحٌو َداليلٌّ
َنْسُلَكُه -َنْحُن  أْن  ُيْمكُن  َأْفَضَل طريٍق  أنَّ  أَلَرى  وإيِّن  َتْقعيِدها،  ُر يف  وُتَؤثِّ ُهها،  وُتَوجِّ
ُكُتِب  ِخالِل  ِمْن  َة  النَّْحِويَّ القاِعدَة  َنْمَتِحَن  أْن  احلِديث-  الَعْصِ  يف  العرَب  الّدارِسنَي 

ة، ال الَعْكُس«)49( ٌة عىل الَقاِعَدِة النَّْحويَّ تفسرِي الُقْرآِن، وإِْعرابِِه، فالنَّصُّ الُقْرآينُّ ُحجَّ

ِمْن  ِعنَْدُه  خَتْرُج  ا  َأهنَّ َرْأِينا،  يف  َفتفسرُيُه،  عاِمٍر؛  اْبِن  لِِقراءِة  ِسيَبَوْيِه  ِض  َتَعرُّ َعَدُم  وأّما 
باِب الَفْصِل َبنْيَ الـُمَتضاِيَفنْي، إىل باِب حذِف الـُمضاِف، وَبقاِء أثِره، وَأّنه َرأى اْنبِناَء 
ُرُه ِمَن  ريِة، وما ُتَوفِّ ة؛ ِهَي َثَقاَفُة اإِلمْلاِم بِالسِّ َغِويَّ خترجِيها َعىل ثقافٍة زائدٍة عىل الّثقافِة اللُّ
ُجُل  الرَّ َأْمَسك  وَقْد  َفَأْمَسك.   ، ُلَغِويُّ ُجُل  اآلَية، والرَّ إِْعراِب  َتْوجيِه  امُلعنِي عىل  اخلرََبِ 
َبْعُض  ُه  وبَِأنَّ التَّْفِسري،  َقْبَل  واقٌع  َفنَُّه  بأنَّ  العارِف  ِصه،  خَتَصُّ بُحدوِد  العارِف  إِْمساَك 
التَّْفسري، وَلِكنَُّه َلْيَس التَّْفسري، وإهِّنا إِلْحدى احلََسناِت التي َنْحَسُب َأّنه ُأويت هِبا َمقاَم 

اإلمامِة يف النَّْحِو التي َلـْم ُينِْكْرها َعَلْيِه َأَحد.
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َفَهذا  ها؛  َغرْيِ ويف  الِقراءة،  َهِذه  يف  َمْزعومًا  َطْعنًا  ِسيَبَوْيِه  عىل  َنَقَم  مِمَّْن  َعِجْبنا  وَلَقْد 
ِه ِمن النُّحاِة بالـُمْسَترْشقني،  ي َبنْيَ ِسيَبَوْيِه، وَغرْيِ ي األَْنصاريُّ ُيَسوِّ ْكتوُر َأمْحَُد َمكِّ الدُّ
إِْدريُس  ْكتوُر  الدُّ له  َتَصّدى  قد  ظاهٌر  ُغُلوٌّ  وُهَو  الُقْرآنّية،  الِقراءاِت  يف  الطَّْعِن  يف 
َمْقبول، بام فِيه ِكفاَية، وكاَن مِمَّا َأَخَذ األَْنصاريُّ عىل ِسيبَوْيِه َطْعنُُه يف ِقراءِة اْبِن عاِمٍر 
ة، قاَل  ْض هلا بالـَمرَّ ْكتور َمْقبوٌل أنَّ ِسيَبَوْيِه َلـْم َيَتَعرَّ ، كاَم َذَكَر الدُّ هِذِه بالّذات، واحلقُّ
يَن َعىل اخلَطأ،  ْكتوُر إِْدريُس:«والباحُث الفاِضُل )َيْقِصُد األَْنصارّي(، ِمَن الـُمِصِّ الدُّ
وِء؛ َففي ِحنِي ال َنِجُد ِعنَْد ِسيَبَوْيِه  وِمَن الذين ال جَيُِدوَن َحَرجًا يف إِْعراهِبِم َعْن نِيَِّة السُّ
َيُقوُل: »َرَأْيُت  َنِجُدُه  الـُمَتضاِيَفنْي، يف ُسورِة األَْنعام،  َبنْي  اْبِن َعامٍر، بالَفْصِل  ِقراءَة 
ُأمَحَِّلها  أْن  َوَأَرْدُت   ،... ذلك!!!،  عيّل  َفَعزَّ  الـُمعاَرَضِة،  َمْوقَف  ِمنْها  يقُف  اَء  الَفرَّ
ِسيبَوْيِه،  ِكتاِب  إىل  وَذَهْبُت   ،... الِقراءات،  يف  الطَّْعِن  َعىل  َدَأبوا  الذين  لِْلَبْصيني، 
إماِم النُّحاِة، َفَلْم َأْعُثْر هلذِه الِقراءِة َعىل َأَثٍر، ...، وإِْمعانًا يف البحِث َتَتبَّْعُت ِسيبَوْيه يف 
ُض فيه هلِذه الِقراءة،  ْهُت إىل َمْوطٍِن آَخر، وَظنَنُْت أّنه َسَيَتَعرَّ َ الَقِضيَِّة نفِسها، ...، فاجتَّ
َفَرَأْيُتُه  ُرُسِلِه(،  َوْعَدُه  خُمِْلَف  َسَبنَّ اهللَ  حَتْ )َفاَل  إْبراهيم،  آيِة  َعْن  َمْوطُن احلديِث  وُهَو 
ْض لقراءِة الفْصِل بنَي الـُمَتضاِيَفنْي، َفَأْيَقنُْت، أْو  َجاَء بالِقراءِة الـَمْشهورِة، وَلـْم َيَتَعرَّ

ْض للطَّْعِن َعىل ِقراءِة اْبِن عاِمٍر«)50( ْحُت، أنَّ ِسيَبَوْيِه بالّذاِت َلـْم َيَتَعرَّ َرجَّ

َفامذا َعْن َحْذِف الـُمضاِف، وَبقاِء الـُمضاِف إَِلْيه؟

الً، َعىل َجواِزِه، َقاَل اْبُن مالٍِك: إنَّ لِلنُّحاِة، يف َهذا، َكالمًا َعِجيبًا، وُهْم، َأوَّ

ما وا الِذي َأْبَقْوا َكـــاَم*** َقْد كاَن َقْبِل َحْذِف ما َتَقدَّ َوُربَّام َجرُّ

ِط أْن َيكوَن َما ُحِذْف***مُماثاًِل لِـاَم َعَلْيِه َقد ُعطِـــْف)51( َلِكْن برَِشْ
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َكام  جمرورًا،  إَِلْيِه  الـُمضاُف  وَيْبقى  الـُمضاُف،  حُيَْذُف  »َقْد  َعِقيٍل:  اْبُن  َهذا  وقاَل يف 
ِط أْن يكوَن الـَمْحذوُف ُمـامثاًِل لِـام َعَلْيِه َقْد ُعطِْف،  َكاَن َقْبَل ِذْكِر الـُمضاِف َلِكْن برَِشْ

اِعر: َكَقْوِل الشَّ

ْيِل َنارا)52( َسبنَي اْمَرًأ *** وَناٍر ُتوَقُد باللَّ َأُكلَّ اْمِرٍئ حَتْ

« وَبِقي الـُمضاُف إَِلْيه جَمْرورًا كاَم كاَن ِعنَْد ِذْكِرها،  والتَّْقديُر )وُكلَّ ناٍر(، َفُحِذَف« ُكلَّ
« يف َقْولِه )َأُكلَّ  ُط َمْوُجوٌد، وُهو الَعْطُف عىل الـُمامثِِل الـَمْحذوِف وُهو »ُكلَّ ْ والرشَّ

اْمِرٍئ(.

مُماثاًِل  َلْيس  واملحذوُف  ِه،  َجرِّ َعىل  إَِلْيه  الـُمضاُف  وَيْبقى  الـُمضاُف،  حُيَْذُف  وَقْد 
ْنيا واهللُ ُيريُد اآلِخرَة، يف  لِْلَمْلفوظ، َبْل ُمقابٌِل َله، َكَقْولِه َتَعاىل: )ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
ُره: واهللُ ُيريُد  ِقراءِة َمْن َجرَّ اآلِخرَة، والتَّْقِديُر: واهللُ ُيريُد َباقَي اآلِخرِة، وِمنُْهْم َمْن ُيَقدِّ

َعَرَض اآلِخرة، َفَيُكوُن املحذوُف، عىل هذا، مماثاًل لِْلَمْلفوِظ بِه«)53(

ٍء واِحٍد جاِمٍع لُِكلِّ شاِهٍد يف َهِذِه الـَمْسَألة؛ ُهَو  وَنرى أنَّ هذا التَّْجويَز ُمْسَتفاٌد ِمْن يَشْ
ِمه، وال قائَل باْنِحصاِر ُوجوِه  ُم ما ُينْبُِئ بِاملحُذوف، َعىل أيِّ ُصورٍة ِمْن ُصَوِر َتَقدُّ َتَقدُّ
ْفِظ، َقْبَل  َم َيْقِصُد إىل ُمشاَكَلِة اللَّ ِر أنَّ الـُمَتَكلِّ التَّْجويِز فِيام ُذِكَر ُهنا؛ اِلْستِحالِة َتَصوُّ
ِع يف َكالِمِهم)54(.  َبَياِن الـَمْعنى، وَحْذُف الـُمضاِف َمَع بقاِء اجلرِّ ُهَو ِمْن ُوُجوِه التََّوسُّ

ومَحُْل اإلْعراِب َعىل ُمراعاِة الـَمْعنى ُهَو ما َيْدَفُعنا إىل ُحْزَمٍة ِمن األَْسِئلِة، ِمْن ِمْثِل:

َحْذِف  جتويُز  ِمنْها  اْسُتفيَد  التي  واِهِد  الشَّ هلِذِه  ما  عامٍر  اْبِن  لِِقراءِة  يكوُن  ال  لِـَم 
الـُمضاف؟
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َأَلْيَس هذا ُهَو الـَمنَْهَج يف َمْعِرَفِة األَْحكاِم التي بُِموِجبِها ُبنَِي الَكالم؟

وَعىل َهذا َقْد َيِصرُي بُِوْسِعنا أْن َنقوَل إِّنه جيوُز حْذُف الـُمضاِف، وترُك الـُمضاِف إليه، 
: َمَع َبقاِء اجلرِّ يف حاالٍت ثالٍث؛ ُهنَّ

َم مُمَاثُِله، ُثمَّ َنُسوُق َلُه َبْيَت أيب ُدواٍد اإِلياديُّ الذي فِيه ُكلُّ اْمِرٍئ، وُكلُّ ناٍر. إِذا َتَقدَّ

ْنيا واهللُ  َم ُمقابُِله، ُثمَّ َنُسوُق ِقراءَة َمْن َجرَّ اآلِخرَة يف آَيِة: )ُتريدوَن َعَرَض الدُّ إِذا َتَقدَّ
ُيريُد اآلِخرِة(.

الُّ َعَلْيِه الـُمْشَتقُّ ِمْن َلْفظِه، الـُمْفِهُم َمْعناُه، ُثمَّ َنُسوُق َلُه ِقراَءَة اْبِن عاِمٍر. َم الدَّ إِذا َتَقدَّ

وَمَع َذلَك َيْبَقى يف الـَمْسألِة َشْيئان:

اْشرِتاُطُهْم الَعْطَف يف َحْذِف الـُمضاِف، َفَلنا، َأْخذًا ِمْن َسبِيِلِهم يف التَّْقعيد، أْن َنُقول: 
ٌر َقْبَل خَتْرجِيها َعىل النَّْحِو الذي َوَصْفنا  ٌط ُمَقرَّ إنَّ ِقراءَة اْبِن عاِمٍر َتْكِشُف َعْن أّنه رَشْ
الً، وَتْقريرًا  يف هذا الَبْحث، وَنْحُن، أِلَْجِله، َنْدعو إىل َعَدِم اْعتِباِرِه بُِموِجِب ذلك َأوَّ
ِة  ، ال الَعْكس، ثانِيًا، وَنْسَتِدلُّ لِِصحَّ لِـَمْبَدأ َجْعِل القاِعدِة تابعًا لِْلُمْستفاِد ِمَن النَّصِّ
بالُقْرآِن  إِْثباهِتا  َفَجواُز  بِِشْعٍر جمهوٍل،  َغَة  اللُّ َأْثَبْتنا  الّرازي:«إِذا  الَفْخِر  بِِمْثِل قْوِل  َهذا 
َفإِذا  الُقْرآن،  الواردِة يف  األْلفاِظ  َتْقريِر  يَن يف  ُمَتَحريِّ نَي  النَّْحِويِّ َنرى  ما  َأْوىل، وكثريًا 
ُْم إذا  ِب ِمنُْهم، فإهِنَّ اْسَتْشَهدوا يف َتْقريِرِه بَِبْيٍت جمهوٍل َفِرُحوا بَِذلِك، وأنا َشديُد التََّعجُّ
َفأَلَْن جَيَْعلوا ُوروَد  تِه،  َجَعُلوا ُوروَد َذلَك البيِت املجهوِل َعىل َوْفِقِه دلياًل عىل ِصحَّ
إْن  مِمَّْن  َأْعَجُب  َعَجَب  قال:«اَل  َمْن  َقْوِل  َأْوىل«)55( وبِِمْثِل  تِِه  ِصحَّ دلياًل عىل  الُقْرآِن 
اح، أو ...، أْو ِمْن  ، أْو جِلَريٍر، أْو احلَُطْيئة، أْو الطِِّرمَّ َوَجَد اِلْمِرِئ الَقْيِس، أْو لُِزَهرْيٍ
ْض فِيه،  َغِة، وَقَطَع بِِه، وَلـْم َيْعرَتِ سائِر َأْبناِء الَعَرب، لفظًا يف ِشْعٍر، أْو َنْثٍر َجَعَلُه يف اللُّ
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ًة،  ُثمَّ إِذا َوَجَد هلل َتعاىل َخالِِق اللُّغاِت، وَأْهِلها، كالمًا َلـْم َيْلَتِفْت إَِلْيه، وال َجَعَلُه ُحجَّ
اهللُ  َأْوَقَعُه  عاّم  إِحاَلتِِه  يف  وَيَتَحيَُّل  َمْوِضِعه،  َعْن  ُفُه  وحُيَرِّ َوْجِهه،  َعْن  ُفُه  َيْصِ وَجَعَل 
ُيقاَس  أْن  َينْبغي  النَّْحِو  ِمَن  ُأْسلوبًا  الكريِم  لِْلُقْرآِن  إِنَّ  َقاَل:«  َمْن  وبَِقْوِل  َعَلْيه«)56(، 
َأَحِد  َرْسَم  َوواَفَقْت  الِقراءة،  َسنَُد  إذا َصحَّ  وَذلك  ه،  َغرْيِ َعىل  ُهَو  ُيقاُس  َعَلْيه، وال 
ِح النُّحاُة َقواِعَدُهم، وْلَيصوُغوها كاَم َصاَغها الُقْرآُن  َفْلُيَصحِّ الـَمصاِحِف الُعْثامنِيَّة، 

تِه، الـُمَتَواتُِر يف ِروايتِه«)57( ُه النَّصُّ الوحيُد الـَمْقطوُع بِِصحَّ الَكريم، َفإِنَّ

َحْذُف التنويِن ِمَن الَقْتِل َمَع إِْعاملِِه يف األَْوالد، َفُهَو ِعنْدنا ِمْن باِب حْذِف الـُمضاِف، 
والتَّْقِدير: َقْتُلُهْم )أْوالَدُهم(، وَيْشَهُد َلُه َقْوُل الّشاِعر:

وِمْن َقْبِل َنادى ُكلُّ َمْوىل َقراَبٍة***َفام َعَطَفْت َمْوىل َعَلْيِه الَعواطُِف)58(

َم ِمْن َقْول. أْي: وِمْن َقْبِل َذلك، واْسُم اإلشارِة عاِئٌد َعىل َما َتَقدَّ

َفال  أْي:  َخْوف؛  يف  تنويٍن  بَِغرْي  َعَلْيِهم()59(،  َخْوُف  )َفال  حُمَْيِصٍن:  اْبِن  ِقراءُة  وِمْثُلُه 
ُء  ْ اليشَّ حُيَْذُف  َقْد  ُه  وأنَّ بَِدليل،  إاّل  َحْذَف  ال  أّنه  م  ُأُصوهِلِ وِمْن  َعَلْيهم.  ٍء  يَشْ َخْوُف 
َتْقديَر  جَيَْعُل  حُمَْيِصٍن  اْبِن  ِقراءِة  وَتْقديُرُهم ملحذوٍف ظاهٍر يف  تقديرًا.  وَيْثُبُت  َلْفظًا، 
مرِي َأْوىل باجلواز؛ ألنَّ الـُمْضَمَر َفْرٌع َعِن الّظاهر، وِمْن َقواِعِدِهم أنَّ األَْصُل ُهَو  الضَّ

الـُمْظَهُر، والـُمْضَمُر َفْرُعه وأنَّ الَفْرَع، دائاًم، َأْضَعُف ِمَن األَْصِل.
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َخامِتٌَة

ِة  النََّبِويَّ ريِة  ِقيَمًة ُكرْبى للِعْلِم بالسِّ َز  ُنرْبِ َأْن  إاِّل  الَوَرَقِة  َهِذِه  ِمْن َوراِء   ما كاَن َقْصُدنا 
واألَْخباِر،  األَْحداِث،  َمْعِرَفَة  ُتتِيُح  ا  ألهَنَّ َذلِك  َتعاىل؛  اهلل  ِكتاِب  َفْهِم  يف  يَفِة  الرشَّ
َثمَّ  الَكريم، وِمْن  الُقْرآِن  َأْلفاِظ  ِمْن  امُلراِد   ِ َتَبنيُّ ُيِعنُي عىل  مِمّا  إَِلْيها  خوِص، وما  والشُّ
َتْيسرُي الُوقوِف َعىل ُوجوِهها ِمْن َكالِم الَعَرب؛ فإِنَّ اإِلْعراَب َفْرٌع َعِن امَلْعنى، وَلَقِد 
ليٍل آلَيَتنْيِ ِمْن َأْكَثِر اآلياِت الُقْرآنِيَِّة التي اْحَتَمَل َفْهُمها  اْجَتَهْدنا يف َبياِن َذلِك َعرْبَ حَتْ
َقْدًرا َكبرًيا ِجّدا ِمَن اخِلالِف َبنْيَ الُعَلامء؛ آَيِة امُلَتشابِِه يف آِل ِعْمران، وِقراَءِة اْبِن عاِمٍر 
يف آَيِة َتْزينِي َقْتِل األَْوالِد يف األَْنعام. وما كاَن الَغَرُض ِعنَْدنا ِسوى َأْن ُنْثبَِت َأَثًرا َطيًِّبا 
ُبِل  ْوِق إىِل التَّْفسرِي ِمْن َأْيرَسِ السُّ ِة يف خَتْليِص الَفْهِم ِمَن اخِلالف، والسَّ رَيِة النََّبِويَّ للسِّ
إَِلْيِه، ما جَيَْعُل ِمَن اإِلْعراِب َبْعَد َذلِك َمْبنِّيا عىل امَلْعنى امُلوافِِق ملُِراِد النَّصِّ وَغَرِضِه. 
رَيِة يف َأْكَثِر اآلياِت اْحتاِماًل اِلْختاِلِف النََّظِر،  َز َأَثَر الِعْلِم بالسِّ نا امَلْسَأَلَتنْيِ لِنرُْبِ وَقِد اْخرَتْ
ِمْن ِخالِف  التَّْقليل  َكبرًيا يف  َفْضاًل  رَيِة  للسِّ جَيَْعُل  ما  فذاَك  واألَْقواِل،  اآلراِء  ِد  وَتَعدُّ
راِت  َغِة وُمَقرَّ امُلْكَتفي باللُّ َفْهِمِه وَتْفسرِيه،  الُعَلامِء القاِئِم عىل َعْزِل النَّصِّ َعْن آالِت 
َغِة َلْيَس إاِّل آلًة واِحَدًة  ريُة ُهنا ُتْظِهُر َكْيَف َأنَّ اإِلْعراَب وُعلوَم اللُّ ، والسِّ اللِّساِن الَعَريِبّ
ُأصوِل  ِمْن  وَأنَّ  ِالَعظيم،  الُقْرآن  َفْهِم  عىل  هِبا  ُيْسَتعاُن  التي  اآلالِت  ِمَن  ُزْمرٍة  ِمْن 
َيْعَتِمَد امَلْعنى امَلْدلوَل َعَلْيِه باحلََدِث واخلرََبِ  اإِلْعراِب، والتَّْحليِل اللَُّغويِّ الُقْرآيِنِّ َأْن 

يَفة. ُة الرشَّ رَيُة النََّبِويَّ نا َعَلْيِه السِّ الذي َتُدلُّ
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الَوْقُف  امَلطِريي،  َراجي  َعيل  اهلل  َعْبُد  يف:  َهذا  َتْفصيُل  وُينَْظُر   .183/5 ِمذي،  ْ الرتِّ ُسنَُن   ))13
ْعوِة  الدَّ يَُّة  ُكلِّ نَّة،  الِكتاِب والسُّ ِقْسُم  ماِجْستري،  ِرساَلُة   ، التَّْفِسرِي واألَْحكام،  وَأَثُرمُها يف  وااِلْبتِداُء 

ة، 1420ه، ص:92. عوِديَّ ين، جاِمَعُة ُأمِّ الُقرى، امَلْمَلَكُة الَعَربِيَُّة السُّ وُأصوِل الدِّ

14(( الَواِحِدّي، َأْسباُب النُّزوِل، ص:99.
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هاُن يف ُعلوِم الُقْرآِن، 75/2. ، الرُبْ ْرَكيِشّ 15(( الزَّ

16(( التَّْحريُر والتَّنْويُر، 43/4.

17(( األَْنعاُم:  اآلَيُة 138.

18(( ُينْظر: َعْبُد اللَّطِيِف اخلَطِيب، ُمْعَجُم الِقراءات، 552/2.

19(( ُسورة النّور: 37-36

وج: 5-4 20(( ُسورُة الرُبُ

21(( ُينَْظُر: اْلُقْرُطبّي، اجلاِمُع أِلَْحكاِم الُقْرآن،65/17 

22(( ُينَْظُر: َعْبُد اللَّطِيِف اخلَطِيب، ُمْعَجُم الِقراءات، 2/ 552.

اًل يف: َعْبُد اللَّطِيِف اخلَطِيب، ُمْعَجُم الِقراءات، ، 2/ 554 23(( ُينَْظُر ُمَفصَّ

24(( ُينَْظُر: ُمْشِكُل إْعراِب الُقْرآن، ص: 256، والَكْشُف َعْن َمعاين الِقراءات، ص: 453/1.

25(( َعْمرو ْبُن َقِميئة، ِديواُنُه، ص: 182.

26(( َأُبو زَكريا حَيَْي ْبُن ِزياٍد الَفّراء، َمعاين الُقْرآن، 358/1.

الـَمصاِحف، ص:  ِكتاُب  ِجْستايّن،  السِّ َبْكِر  َأُبو  ُينَْظر:  الّشام،  لُِقّراِء  َأْيضًا  ٌة  َمْعُزوَّ والِقراءُة   ))27
.274

28(( َجاِمُع الَبَياِن َعْن تْأويِل الُقْرآن، )=َتْفسرُي الطَّرَبي(، 138/12،

29(( َتْفِسرُي الطَّرَبّي، 138/12.

30(( َتْفسرُي الطَّرَبّي، 12/ 139-138.

31(( جاُر اهلل الّزخَمرَْشّي، الَكّشاف، 401/2.
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32(( ُينَْظُر ُكلُّ َهذا يف: اْبِن اجلََزِرّي، النَّرْشُ يف الِقراءاِت الَعرْش، 265-263/2.

33(( َأُبو َحيَّاٍن األَْنَدُليّس، الَبْحُر الـُمحيط )=َتْفسرُي َأيب َحيَّان(،261/7.

34(( ُينَْظُر َمَثاًل: حممد اخلرِض ُحَسنْي اجلزاِئرّي، الِقياُس يف اللُّغِة الَعَربّية، ص: 37.

35(( األَْنعام: اآلياُت: 140-139-138-137-136.

اًل يف: الُقْرُطبّي، اجلاِمُع ألَْحكاِم الُقْرآن، 63/7. 36(( ُينَْظُر ُمَفصَّ

37(( األَْنعام: 140.

ة، ، 127/1. رَيُة النََّبِويَّ 38(( اْبُن ِهشاٍم، السِّ

39(( اجلاِمُع ألَْحكاِم الُقْرآن، 63/7.

، مْشِكُل إِْعراِب الُقْرآن، ص: 255.    40(( ُينَْظُر َمثاًل: اْلَقْييسُّ

41(( النَّْهُر الـاَمّد، 752/1.

42(( ُينَْظُر: األُُصوُل، ص: 142.

43(( الِكتاُب، 280/1

44(( األُُصوُل، 150.

45(( الِكتاب، 283/1.

46(( ِخزانة األََدب، 147/1.

47(( الِكتاُب، 288/1.

اليل، ص: 97. 48(( َخالُد إْسامعيُل َحّسان، يف الـَمْعنى النَّْحوّي والـَمْعنى الدَّ

اليّل، ص: 99-98. 49(( يف الـَمْعنى النَّْحوّي والـَمْعنى الدَّ
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50(( إِْدريُس َمْقبول، األُُسُس اإلبِْسْتمولوِجية والتَّداُولِّية لِلنََّظِر النَّْحويِّ ِعنَْد ِسيَبَوْيه، ص: 74.

51(( َأْلِفيَُّة اْبِن مالٍك، ص: 78.

ُح اْبِن َعقيٍل َعىل األَْلِفيَّة، 73/1. 52(( رَشْ

ُح اْبِن َعقيٍل َعىل اْبِن َمالٍِك، 74/1. 53(( رَشْ

ُع يف ِكتاِب ِسيَبَوْيه، ص: 80. 54(( ُينَْظُر: عاِدل َهادي مَحَّادي الُعَبْيدي، التََّوسُّ

ين الّرازي، التَّْفسرُي الَكبري، 193/3. 55(( َفْخُر الدِّ

ِحيم، ُلَغُة الُقْرآِن الَكريم، ص: 246. 56(( ُينَْظُر: َعْبُد اجلليِل َعْبُد الرَّ

ِحيم، الّسابُِق،  57(( َعْبُد الَوّهاِب مَحُّودة، الِقراءاُت واللََّهجات، ص: 149، وَعْبُد اجلَليِل َعْبُد الرَّ
ص: 253.

ُح اْبِن َعِقيل َعىل األَْلِفيَّة، 76/1. 58(( رَشْ

ُح اْبِن َعِقيٍل َعىل األَْلِفّية، 76/1. 59(( رَشْ
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قائمة املصادر و املراجع:

واللََّهجات،  الِقراءاُت  مَحُّودة،  الَوّهاِب  َعْبُد 
َمْكَتبة النَّْهضِة الـِمْصية، 1948.

الكريم،  الُقْرآِن  ُلَغة  ِحيم،  الرَّ َعْبُد  َعْبُد اجلليِل   
سالِة، األردن، )د-ت(. َمْكتبُة الرِّ

َمْكَتبُة  الُكرْبى،  الطََّبقاُت  َسْعٍد،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
اخلانِجي، )1421ه(.

إِْبراهيم  ْكتور  الدُّ حتقيُق:  ِديواُنه،   ، الُقطاميُّ
الثَّقافة،  داُر  َمْطلوب،  وأمْحُد  ائيُّ  الّساَمرَّ

وت، 1960. َبرْيُ

اذِّ يف   َنْص الّدين وّهايب، الّتْوجيُه النَّْحويُّ للشَّ
والـَمْدُفوع،  ِمنْه  الـَمْتُبوُع  الَكريم،  الُقْرآِن  ُلغِة 
الَوادي،  والتَّْوزيع،  والنَّرْشِ  للطِّباَعِة  َسامي 

اجلَزاِئر، الطَّْبعُة األُوىل، 2016.

ايبْستُموُلوجّية  ِدراسٌة  األُُصول،  َحّسان،  َّاُم  مَت
داُر  الَعرب،  ِعنْد  اللَُّغِويِّ  الِفْكِر  ألُصوِل 
َطْبعة  الـَمْغرب،  الَبْيضاء،  الّداُر  الّثقافة، 

1411ه-1991. 

ِسيَبَوْيه،  َقنرَْب  ْبِن  ُعْثامَن  ْبُن  َعْمُرو  برِْشٍ  َأُبو 
الّسالِم هاُرون،  َعْبُد  الِكتاب، حتقيُق د/ حممد 
الّثالثة،  الطَّْبعة  القاِهرة،  اخلانجّي،  َمْكتبُة 

1408ه، 1988.

َف  اْبُن اجلََزِرّي، النرّْشُ يف الِقراءاِت الَعرْش، َأرْشَ

حممد  َعيّل  ْيُخ  الشَّ وُمراَجَعتِه  َتْصِحيِحه  َعىل 
للطِّباعِة والنَّرْشِ والتَّْوزيع،  الِفْكِر  داُر  الّضّباع، 

ِمْص، )د-ت(.

حتقيُق  الُقْرآن،  ُعُلوِم  يف  اإِلْتقاُن  يوطّي،  السُّ
مْحن َفْهمي الّزواوي، داُر الَغِد اجلديد،  َعْبِد الرَّ

القاِهرة، الطَّْبعة األُوىل، 2006.

ُع يف ِكتاِب  عاِدل هادي مّحادي الُعَبْيدي، التََّوسُّ
ينِيَّة، القاِهرة، 2004. ِسيَبَوْيه، َمْكَتبُة الثَّقافِة الدِّ

ف،  ْ والصَّ النَّْحِو  يف  األَْلِفيَّة  َمْتُن  مالٍك،  اْبُن 
األُوىل،  الطَّْبعة  ُلْبنان،  َبرْيوت،  َحْزم،  اْبِن  داُر 

.2002

قيُق  حَتْ الـَمَعاين،  ُروُح  اآلُلويس،  ين  الدِّ ِشهاُب 
إبراهيم  وَسيِّد  يِّد  السَّ حُمّمد  يِّد  السَّ وختريُج 
1426ه،  القاِهرة،  احلَديث،  َداُر  ِعْمران، 

.2005

إْعراِب  ُمْشِكُل  الَقْييّس،  طالٍب  أيب  بُن  َمّكي 
حممد  ياسني  َعَلْيه  وعّلق  َقه  حقَّ الُقْرآن، 
والتَّْوزيع،  والنَّرْشِ  لِلّطباعِة  الَياممة  الّسواس، 

َبرْيوت، الطَّْبعة الّثالثة، 1423ه، 2002. 

َأُبو َحّياٍن األَْنَدُليِس، النَّْهُر الـاَمّد، َتْقديم وَضْبط، 
الكتاِب  سُة  ُمَؤسَّ الّضنّاوي،  وَهْديان  ُبوران 
الطَّْبعة  ُلْبنان،  َبرْيوت،  اجِلنان،  داُر  الّثقافية، 

األُوىل، 1987.

تْقديم  الُقْرآن،  ألَْحكاِم  اجلاِمُع  الُقْرُطبي، 
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زكّي  ِعامد  أحاديَثه  وخّرج  َقُه  َحقَّ احلاج،  هاين 
التَّْوفيقّية،  الـَمْكَتبة  َسعيد،  الباُرودي، وَخرْيي 

القاِهرة، ِمْص، الطَّْبعُة العارِشة، 2012.

داُر  الِقراءات،  ُمْعَجُم  اخلَطِيب،  اللَّطِيِف  َعْبُد 
َسْعِد الّدين للطِّباَعِة والنرّْش والتَّْوزيع، ِدَمْشق، 

الطَّْبعُة األُوىل، 1422ه، 2002.

ِحه،  َعْمرو ْبُن َقِميئة، ِديواُنُه، ُعنَِي بَِتْحِقيِقه ورَشْ
جاِمعُة  يف،  رْيَ الصَّ كاِمل  َحَسُن  َعَلْيه،  والتَّْعليِق 
الَعَربِّية،  الـَمْخطوطاِت  َمْعَهُد  الَعَربية،  َوِل  الدُّ

1385ه، 1965.

َق  ِجْستايّن، ِكتاُب الـَمصاِحف، َحقَّ َأُبو َبْكِر السِّ
وآَثاَره،  َأحاِديَثُه  َج  وَخرَّ وَضَبَطها،  ُنُصوَصه، 
اهِلاليّل،  ِعيد  ْبُن  َسِليم  ُأَسامَة  َأُبو  َعَلْيه  َق  وَعلَّ
َبرْيوت،  والتَّْوزيع،  لِلنَّرْش  ِغراس  َسُة  ُمَؤسَّ

الطَّْبعُة األُوىل، 1427ه، 2006.

الُقْرآن،  تْأويِل  َعْن  الَبَياِن  َجاِمُع  الطَّرَبّي، 
اإِلْسالم،  ُتراِث  ِسْلِسلُة  الطَّرَبي(،  )=َتْفسرُي 
شاِكر،  حممد  حمُمود  َأَحاِديَثه  َج  وَخرَّ َقُه،  َحقَّ
اْبِن  َمْكتبُة  شاكر،  حممد  َأمْحد  َأحاِديَثه  راَجَع 

َتْيِميَّة، القاِهرة، )د-ت(.

وتعليُق  حتقيُق  الكّشاف،  الّزخَمرَْشّي،  اهلل  جاُر 
الـَمْوجود،  َعْبِد  َأمْحد  عاِدل  ْيِخ  الشَّ وِدراسُة 
حتقيِقِه  يف  شارَك  ض،  ُمَعوَّ حممد  َعيل  ْيِخ  والشَّ
َأمْحُد  الّرمحن  َعْبُد  َفْتحي  ْكتور  الدُّ األُْستاُذ 
الطَّْبعة  الّرياض،  الْعبِيكان،  َمْكتبة  ِحجازي، 

األوىل، 1998.

الـُمحيط )=َتْفسرُي  الَبْحُر  األَْنَدُليّس،  َحيَّاٍن  َأُبو 
ْيِخ  الشَّ وَتْعليُق  وحتقيُق  ِدراسُة  َحيَّان(،  َأيب 
َعيّل حممد  ْيُخ  الـَمْوجود، والشَّ َعْبد  َأمْحد  عاِدل 
َعْبد  زَكريا  ْكتور  الدُّ قيِقِه  حَتْ يف  شارَك  ض،  ُمَعوَّ
داُر  اجلََمل،  َأمْحد  ْكتور  والدُّ الـُمنُويف،  املجيِد 
الُكُتِب الِعْلِميَّة، َبرْيوت، ُلْبنان، الطَّْبعُة األُوىل، 

1413ه، 1993.

ُد اخلرِض ُحَسنْي اجلزاِئرّي، الِقياُس يف اللُّغِة  حُمَمَّ
اجلزاِئر،  لِْلِكتاب،  الَوَطنيَُّة  َسُة  الـُمَؤسَّ الَعَربّية، 

.1986

النَّْحوّي  الـَمْعنى  يف  َحّسان،  إْسامعيُل  َخالُد   
القاِهرة،  اآلداب،  َمْكَتَبُة  اليل،  الدَّ والـَمْعنى 

الطَّْبعُة األُوىل، 1430ه، 2009.

اإلبِْسْتمولوِجية  األُُسُس  َمْقبول،  إِْدريُس 
َعاَلـُم  ِسيَبَوْيه،  ِعنَْد  النَّْحويِّ  لِلنََّظِر  والتَّداُولِّية 
الَعاَلـِمّي،  لِلكتاِب  جدارا  احلَديث،  الُكُتِب 

األُْرُدّن، الطَّْبعة األُوىل، 2007.

األَْلِفيَّة،  َعىل  َعقيٍل  اْبِن  ُح  رَشْ َعقيٍل،  اْبُن 
الـَمْكَتَبُة الَعْصّية،  ُلْبنان، 1427ه، 

ين الّرازي، التَّْفسرُي الَكبري، داُر الِفْكر،   َفْخُر الدِّ
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