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 أ  

  اإلهداء
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زوجتي  ...راحتي وتعبي ،  تي وشقائي سعاد،  إلى من شاركتني فرحي وحزني    
  .العزيزة الغالية الحبيبة

، وكأنّها تقول أكمل ما بدأت يا أبتي      ،  إلى من أجبرتني على السهر بصراخها     
  .ابنتي الحبيبة حفظها اهللا.. .إلى زينة الحياة الدنيا وعتقي من النّار إن شاء اهللا

   .أو باالهتمام، أو بالنصح، وإلى كل من ساعدني بالعمل
  

  أهدي هذا العمل المتواضع 
  
  
  محمد قايد الهواوشة



 ب  

  الشكر والتقدير
  

فلواله لما تسنّى لنا  ،  فكان حقا علينا أن نشكره    ،  الحمد هللا الذي من علينا بنعمه     
فتبارك اسمه عز وجّل    ،  وتجنيبنا العذاب ،  إكمال هذا المشوار طالبين منه زيادة النعم      

  . )7، براهيمسورة إ( ن كَفَرتُم إن عذَابي لَشديدولَئ، نّكُملَئن شكَرتُم لَاَْزِيد: القائل
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وأبـدى نـصائحه    ،  كلمة كلمـة  نعم الشيخ والمعلم فقد تابع معي هذا البحث وقرأه          

وإرشاداته القيمة بروح طيبة وقلب رحب واسع فجزاه اهللا عني وعن العربيـة كـل     
   .خير أوال وآخرا

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي فـي جامعـة مؤتـة فـي مرحلـة                
وإلى كل من علمني حرفـا اسـهم فـي          ) الدكتوراة(و )الماجستير(و )البكالوريوس(

  . المكانةوصولي إلى هذه
كما أخص بالشكر لجنة المناقشة الموقّرة التي أثرت هذا العمـل بالنـصيحة             

  .واإلرشاد جزاهم اهللا عنّي كل خير
وأخـص بالـشكر   .كما اتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمـل     

  .صديقي العزيز الدكتور نواف الهوانية
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  الملخص
  والزيادة في القراءات القرآنيةالحذف 

  
  محمد قايد الهواوشة

  2011جامعة مؤتة، 
  

نظرا ألهمية ظاهرة الحذف والزيادة في القراءات القرآنية، وانتشارها فـي           
مصادر الدراسات القرآنية، رأيت أن أدرس هذه الظاهرة للكـشف عـن جوانبهـا              

في مقدمـة، وأربعـة   ،ومظاهرها، وأثرها في الدرس اللغوي، فجاءت هذه الدراسة         
فصول، وخاتمة، فتناولت في الفصل األول الحذف وشـروطه، ومـسوغاته، وآراء      
العلماء في قضية الحذف، وتناولت فيه تعريف الزيادة ، وفوائدها، وآراء العلماء في             
قضية الزيادة، وجهودهم في تناول القضايا التي تندرج تحت باب الحذف، والزيـادة       

  .في القراءات القرآنية
  وتناولت في الفصل الثاني مظاهر الحذف في القراءات القرآنية إذ تحـدثت   
فيه عن شروط حذف الفعل، مستشهدا بالقراءات القرآنية وتوجيه العلماء لها،و حذف    

  .االسم وتوجيهات العلماء للقراءات التي جاء فيها االسم محذوفا
لقرآنية، فتعرضـت   وتناولت في الفصل الثالث مظاهر الزيادة في القراءات ا        

لزيادة الفعل وزيادة االسم ، وتوجيهات العلماء للقراءات القرآنية التي وجدت فيهـا             
  .هذه الزيادة

وتناولت في الفصل الرابع الحذف والزيادة في القراءات القرآنية وأثرهما في           
المعنى، وجهود العلماء في توجيه هذه القراءات بما ينـسجم مـع المعنى،وأنهيـت              

  .بخاتمة رصدت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصياتدراستي 
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Abstract  
Omission and Increase in holly Qura’n Readings 

 
Mohammad Qaied AlHawawsheh  

Mutah University, 2011 
 

For the great importance concerning the phenomenon of Omission 
and increase in holly Qura’n readings. I decided to study this aspect to 
reveal all its effects on the linguistic section.  

This study consists of introduction, four chapters and conclusion.  
In the first chapter the omission, increase and its right conditions as 

well as scientist's opiniona.Also the increase (its definition and scientist's 
opinions.  

In the second chapter I discussed the omissions aspects in the holly 
Qura’n  readings as well as the conditions for omitting the verb as it was 
mentioned in the holly Qura’n. Also the same was done with the noun.  

In the third chapter the increase aspects in the holly Qura’n reading 
concerning the verb plus noun increase.  

In the fourth chapter I dealt with the impact on meaning       
concerning the increase and omission as well as the scientists efforts to 
guide the correct reading with the correct meaning.  

In the final chapter I wrote all my recommendations that I came up 
to.    
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  : المقدمة
  علينا بأن جعلنا مـن المـشتغلين           ،   العالمين الحمد هللا رب الحمد هللا الّذي من

سيدنا محمد عليـه أفـضل      ،  والصالة والسالم على أشرف المرسلين    ،  بكتابه العزيز 
  .أما بعد . التسليموأتم، الصالة

سواء أكان ذلـك مـن      ،   طائفة من العلماء   يت القراءات القرآنية باهتمام   ظح
، والقـراءات ،  ذين درسوا تاريخ القـرآن    أم كان ذلك من المستشرقين الّ     ،  سلمينالم
  . في ذلك كتبا وأبحاثا كثيرةألّفواو

، والـصرفية ،  وظواهرهـا الـصوتية   ،  وقد تتبع العلماء القراءات القرآنيـة     
  .واألحكام الشرعية، وغيرها من المسائل اللغوية، والداللية، والنحوية

الزيادة في القراءات القرآنية من الظواهر البـارزة فـي          و،  وظاهرة الحذف 
لذا رأيت أن أدرس ،  بشكل بين في مصادر الدراسات القرآنيةعوتشي، الدرس اللغوي

  .وأثرها في الدرس اللغوي، ومظاهرها، للكشف عن جوانبها، هذه الظاهرة
وهـذه  ،أو أكثر ،   أو يزاد فيها لفظ    ،كثيرا ما تطالعنا مواضع يحذف فيها لفظ        

ولم تجد حظها من     ،المواضع تشكل ظاهرة في الدرس اللغوي في القراءات القرآنية        
 على الرغم من أن كثيرا من التوجيهـات التـي ذهـب إليهـا          ،البحث واالستقصاء 

واعتمدت عليها في توجيـه     ،  وعلماء القراءات ركّزت على هذه المسألة     ،  المفسرون
  .وتأويلها، القراءات

 ةمتنـاثر ،  سة في كونها تتناول ظـاهرة كثيـرة الـشيوع         وتكمن أهمية الدرا  
في توجيهها    المسائل اللغوية التي حملت    لونسعى إلى تحلي  ، األبواب ةمتعدد،  المسائل

 فوالوقـو ، في الدرس اللغـوي     في محاولة للكشف عن أبعادها     ،على هذه الظاهرة  
ن مسائل هـذه     ما تناثر م   عوجم، على أثرها في توجيه القراءات القرآنية وتفسيرها      

، الظاهرة في كتب القراءات والتفسير في بحث يسهل على الباحثين الوصول إليهـا            
  .ويضم بين دفتيه آراء العلماء في هذه الظاهرة وربطها بالمعنى

  .ةوخاتم، وأربعة فصول، تأتي هذه الدراسة في مقدمةو
ـ  : والزيادة في الدرس اللغوي   ،  تناولت في الفصل األول الحذف     ه ودرست في

  . العلماء في هذه المسألةءوآرا، ومسوغاته، هوشروط، تعريف الحذف
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وجهـود  ،  وآراء العلماء فيهـا   ،  اوفوائده،  ودرست فيه كذلك تعريف الزيادة    
والزيـادة فـي القـراءات    ، العلماء في تناول القضايا التي تندرج تحت باب الحذف        

  .القرآنية
  : وهي، راءات القرآنيةمظاهر الحذف في الق: وتناولت في الفصل الثاني

مستشهدا على ذلك بالقراءات    ،  ودرست فيه شروط حذف الفعل    : حذف الفعل  .1
  .وتوجيهات العلماء لها، القرآنية

القراءات القرآنية التي جاء    و،  وتناولت فيه شروط حذف االسم    : حذف االسم  .2
 . العلماء لهذه القراءاتتوتوجيها، فيها حذف االسم

مستشهدا علـى  ، ا الباب شروط حذف الحرفوتناولت في هذ: حذف الحرف  .3
  . العلماء لهاتوتوجيها، ذلك بالقراءات القرآنية

  .مظاهر الزيادة في القراءات القرآنية: وتناولت في الفصل الثالث
وتوجيهات ،  واستقصيت القراءات التي حملت على زيادة الفعل      : زيادة الفعل  .1

  .العلماء لهذه القراءات
، باحث القراءات التي حملت على زيـادة االسـم        واستقصى ال : زيادة االسم  .2

 .وتوجيه العلماء لهذه القراءات
ذاكرا ،  ودرست فيه القراءات التي حملت على زيادة الحرف       : زيادة الحرف  .3

 .ما ذهب إليه العلماء في توجيه هذه القراءات
 اوأثرهم،   في القراءات القرآنية   ةوالزياد،  الحذف: وتناولت في الفصل الرابع   

  .بما يخدم المعنى،  العلماء لهذه القراءاتهوتوجي، عنىفي الم
وأنهيت بحثي بخاتمة رصدت فيها ما توصلت إليه من نتائج انتهت إليها هذه             

  .الدراسة
، متابعةفي ال ،  اجتهدتحسبي أنني   لكن  و،  عي لهذا البحث الكمال   فال أد ،  وبعد

وآخر دعوانـا أن     ،وإن أخطأت فمن نفسي    ،فمن اهللا فإن وفقت   ،  تدقيقالو،  بحثالو
العالمينالحمد هللا رب .   
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  الفصل األول
   في الدرس اللغويالحذف والزيادة

  
  :الحذف 1.1

  : الحذف لغة 1.1.1
حـذف الـشيء    و،  أي قطعة من طرفه   : وحذف الشيء يحذفه حذفاً   ،  اإلسقاط

  .)1(رماه بها: بالعصا
  

  : الحذف اصطالحا 2.1.1
هـو إسـقاط    : الحذف .هل العروض فعند أ ،  اختلف العلماء في معنى الحذف    
هـو إسـقاط    : وعند أهل البـديع الحـذف    ،السبب الخفيف من آخر تفعيلة الضرب     

ـ ، تهبخط أو،  رسالته أو،  أو الكاتب بعض حروف المعجم من قصيدته      ،  الشاعر ا وأم
أو حركة من كلمة ونحـو  ، أو أكثر، هو إسقاط حرف: أهل الصرف فالحذف عندهم 

لمسوغ من المسوغات   ،  أو أكثر ،   عن لفظ  ءاة هو االستغنا  والحذف عند النح   ،)2(ذلك
 كـان  وإن الكلم يحذفون امم أنّهم اعلم": يقول سيبويه ،  التي سنأتي على ذكرها الحقا    

                          
لسان العرب، ، )1968(، )هـ711: ت( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم :انظر) 1(

الزركشي، بدر  و؛مادة حذف، 39، ص9، ج، لبناندار صادر للطباعة والنشر، بيروت
، 2 البرهان في علوم القرآن، ط،)1972(، )هـ794: ت( اهللا عبد بن بهادر بن  محمدالدين

 الكفوي، أبو البقاء؛ و3/102 ج،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانتحقيق، محمد أبو الفضل
معجم في (الكليات ، )1975(، )هـ1094: ت( القريمي الحسيني موسى بن أيوب

عدنان درويش ومحمد المصري، وزارة .د: تحقيق، 3ط، )المصطلحات والفروق اللغوية
  .1/212، ، سوريادمشق، الثقافة واإلرشاد القومي

كشاف اصطالحات الفنون، ، )1977(، )هـ1158: ت (محمد علي الفاروقي، وينالتها) 2(
 ؛2/56 ،، القاهرة، مصرلطفي عبد البديع، الهيئة المصرية العامة للكتاب: تحقيق، 1ط

 9/39، لسان العربوابن منظور، ، 3/102 :البرهان في علوم القرآنالزركشي، وانظر 
  .مادة حذف



 4 

 الذي الشيء عن بالشيء ويستغنون ويعوضون ويحذفون،  ذلك غير الكالم في أصلُه
   .)1("ساقطا يصير حتَّى يستعمل أن كالمهم في أصله

فمن ،  والنحاة،  ينالعروضيو،  ينوالبالغي،  رين مباحث المفس  يشيع الحذف في  
  رين قولهم في مثل قوله تعالى     أمثلته عند المفس :  ـايهـا في كُنةَ الَّتيأَلِ الْقَراسو)2( ،  فالتقـدير

وينظر أهل البالغـة    ،  ا بمعجزة عقال تكلم األمكنة إلّ    ه يستحيل ألنّ ؛واسأل أهل القرية  
 لالحترازترك فالمسند إليه مثالً ي، اعية إليهوالحكمة الد،  ي الحذف من جهة الغرض    ف

 أو القصد إلى،  في تركه تطهير اللسان عنه    أن أو إليهام ،  عن العبث بناء من الظاهر    
  . )3(ليكون في األمر سبيل إلى اإلنكار، عدم التصريح

       مل من أسلوب إلى    ل بعض الج  وقد يكون أحياناً ذكر المحذوف سبب في تحو
) يـا محمـد   (: فلو قلت ،  فلو أخذنا على سبيل المثال ال الحصر أسلوب النداء        ،  آخر

وهو الفعل  ،  ولكن لو ذكرنا المحذوف في هذه الجملة      ،  سيلتفت إليك محمد ملبياً النداء    
 الجملة تحولت من     ألن ؛فلن يلتفت إليك محمد   ،  )اأنادي محمد (لتصبح الجملة   ،  أنادي

 الحذف غوي واالصطالحي يشيران إلى أن المعنيين اللّفنالحظ أن،  الخبراإلنشاء إلى 
أو ،  رفهو تغي ،  بل هو نقص في عملية الشيء الموجود      ،  ال يعني إزالة الشيء بكامله    

دون أن يلغي الشيء المـأخوذ منـه       ،  ةتف في شيء موجود إلى نقصان كمي      تصر ،
ـ  إن” :ي بقوله أبن جنّ  لى هذا المعنى أشار   إو . )4(“ذف ضـرب مـن التـصرف      الح
  .)5(“ه لدليلأو كلّ، الكالممن  جزء إسقاطالحذف ” :الزركشي بقولهو

                          
عبد : تحقيق، 2الكتاب، ط، )1983(، )هـ180: ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه) 1(

  .24ص/1، ج، مصرالقاهرة ،مد هارون، مكتبة الخانجيالسالم مح
  .82: يوسف، اآلية سورة) 2(
، )1981(، )هـ626: ت (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عليني، السكاكي: نظرا) 3(

  .90-89، ، بغداد، العراقأكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة: تحقيق، 1مفتاح العلوم، ط
مصطفى : ، تحقيق1، طاإلعرابسر صناعة ، )1954(، )هـ392: ت(لفتح عثمان ابن جني، أبو ا) 4(

 مصطفى، وعبد اهللا أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وإبراهيمالسقا، ومحمد الزفزاف، 
  .2/806، القاهرة، مصروأوالده، 

  .3/102 في علوم القرآن، البرهانالزركشي، ) 5(
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فتحدثوا عن المعنى الذي    ،  ل الحذف ظاهرة اهتم النحاة القدماء بدراستها      يشكّ   
وتحصيل المعنى الكثير في    ،  واالختصار،  وهو طلب اإليجاز  ،  حسن الحذف من أجله   

ما فكلّ،  بسبب استنباط الذهن للمحذوف    وهي زيادة لذة  ،  دتهوذكروا فائ ،  )1(اللفظ القليل 
، )2(وكان ذلـك أحـسن    ،  وأكثر،  كان االلتذاذ به أشد   ،  كان الشعور بالمحذوف أعسر   

ويتبد  الحذف لما له من دور في اسـتخراج قواعـد           حاة بأسلوب  اهتمام النّ  ى لي أن
حاجـة إلـى تقـدير      وتعريف الـدارس بال   ،  وتفسير وجوه القراءات القرآنية   ،  النحو

والقارئ ، وإفهام السامع، إفادة المعنى ة في ليؤدي التركيب وظيفته الكالمي ؛المحذوف
المحذوف  العرب حذفت ونوتإلثبات أن.  

   المعنى بالعبارة المناسـبة     أداءوطبعهم على   ،  ة بيانهم وحذفهم دعاهم إليه قو 
واإليجاز باعث من بواعـث     ،  ر إرادة االختصا  ويذكر سيبويه أن  ،  اًًأو إطناب ،  زاًًإيجا

 الحذف  أن،  ونستطيع أن نقرر فيما سبق عن سيبويه      ،  )3(واالتساع في الكالم  ،  الحذف
، ألن التعليل بكثـرة االسـتعمال      ؛أو مقالي ،  ا عن دليل حالي   عند العرب ال يكون إلّ    

 ذكر المحـذوف غيـر       ألن ؛وعلم المخاطب بالمحذوف يؤدي إلى العلم بالمحذوف      
   . العرب يميلون إلى اإليجاز ألن؛م بهمقبول للعل

 
  : شروط الحذف 3.1.1
 فال يكون هناك حذف في أي جزء من أجزاء    ،  د اللغويون شروطاً للحذف   حد

إتمام المعنى مع عدم وجود العنصر : الشرط األول : ا إذا توافر فيه شرطان    إلّ،  الكالم
 جيء بها للداللـة علـى       األلفاظ إنما ” :يعيش وذلك انطالقاً من قول ابن    ،  المحذوف

 .)4(“فإذا فهم المعنى دون اللفظ جاز ويكون مراداً حكماً وتقديراً، المعنى
                          

المشوق الى  الفوائد، )ت.د(، )هـ751: ت (بداهللا محمدابن قيم شمس الدين ابو ع، الجوزية) 1(
  .109، ص، لبناندار الكتب العلمية، بيروت، 2، طعلوم القرآن وعلم البيان

  .109نفسه، صالمرجع ) 2(
  .1/108، الكتاب، سيبويه) 3(
شرح المفصل، ، )ت.د(، )هـ643: ت (بن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحويا) 4(

  .3/94، ، لبنان بيروت،بعالم الكت، 2ط
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قد تكون قرينـة     وهذه القرينة ،  الة على المحذوف  القرينة الد : والشرط الثاني 
ةلفظي  ،  وفهـم  ،  علـى المحـذوف دليـل   ما يكون إذا دلّ   فالحذف إنّ ،  ةأو قرينة حالي

ر في كتبهم   ويكثُ،  جمع عليه النحاة  وهذا ي ،  اًأم مقالي ،  اًلدليل حالي المقصود سواء أكان ا   
 أن  إالّ،  لم يكن من اإلظهار بد    ،  ةوال حال دالّ  ،  فإن لم يكن ذكر   ” :ديقول المبر ،  ذكره

1(“ر المصدر بدالً من اللفظ بالفعليكون موضع أمر فتضمر وتصي(.  
، ن حذف دون توافـق معـه      ه ال يكو   ألنّ ؛مرجعه إلى المعنى  فالشرط األول   

الدالّة  بتوافر القرائن    إذ ال يصح الحذف إالّ    ،  مرجعه إلى علم النحو   ،  والشرط الثاني 
  .عليه

، والحركـة ،  والحـرف ،  دوالمفر،  الجملةقد حذفت العرب    ” : ابن جنّي  يقول
 كان فيه ضرب من تكليف علم الغيـب      وإالّ،  عليه عن دليل     شيء من ذلك إالّ    سولي

  .)2(“.في معرفته
 على توضيحه جـيال بعـد       عملواو،  مة النحو ئهذا الشرط سار عليه جميع أ      

 هـي التـي     والقرينة اللفظية ،  الحاليةأو  ،  ةالقرينة اللفظي :  ابن يعيش   سماه فقد،  جيل
 يعتمد على عناصر فالسياق اللغوي، اللغوييمكن االستدالل عليها عن طريق السياق 

3(ة في النصلغوي(. 
ل عليها ابـن    ويمثّ،  التنغيمو،  النبر ة فخير شاهد عليها   نة غير اللفظي  أما القري 

صـاحب   مـا حكـاه   وذلك في،  ت الحال عليها  ودلّ،  وقد حذفت الصفة  ” :ي بقوله جنّ
ذفت فيه ما حوكان هذا إنّ،  ليل طويل : وهم يريدون ،  سير عليه ليل  : الكتاب من قولهم  

  القائل لذلك من     من كالم  ك تحس وذلك أن ،  ال على موضعها  ـ من الح  الصفة مما دلّ  

  

                          
تحقيق محمد عبد ، المقتضب، )ت.د(، )هـ286: ت (العباس محمد بن يزيدأبو المبرد، ) 1(

  .3/276: ، لبنانالخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت
عبد الحميد : ، تحقيق1الخصائص، ط، )2001(، )هـ392: ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان ) 2(

  .2/36، لبنانبيروت، هنداوي، دار الكتب العلمية، 
، ، مصر، دار الشروق، القاهرة1النحو والداللة، ط، )2000(عبد اللطيف، محمد حماسة، ) 3(

  .116ص
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  .)1(“أو نحو ذلك، طويل: والتعظيم ما يقوم مقام قوله، والتفخيم، التطويح
ـ مدركاً أل كان أنّه، ي السابقاهر من كالم ابن جنّ    والظّ ة الجـو المحـيط   همي

، ر عن هذه المفـاهيم     على المصطلحات التي تعب    وإن لم ينص  ،  بالحوار لفهم النص  
ة كاشفة عن اختيـار      قرينة صوتي  يعد فالتنغيم،   في علم اللغة الحديث    كما هي الحال  

  .الليم لنوع معين من أنواع التفسير النحوي الدالمتكلّ
  موحال المخاطب بالمتكلّ  ،  الموقف ه النحاة منذ سيبويه إلى أهمية فهم      وقد تنب ،

 العناصر  وحذف،  إلى فهم المخاطب   اإلشارةمن  وقد أكثر سيبوبه    ،  وموضوع الكالم 
ة في الجملة  اللغوي  ، بناء على فهم السياق اللغوي ،  ـ وتأثير الـسياق الخـارجي ذي  الّ

ا  ذلك مم  أن،  فقد ذكر سيبويه في حديثة في بعض مواطن الحذف        ،  يجري فيه الكالم  
  .)2(واإليجاز لعلم المخاطب بالمعنى، جاء على سعة الكالم

، والمعنـى ،  ى القرائن النحوية  يعتمد عل ،  يتضح مما سبق أن تقدير المحذوف     
فـاللفظ المرفـوع    ،  فالعالمة اإلعرابية مثال قد تكون دليال على المحذوف       ،  والسياق

  .على ألّا يخالف المعنى المقصود، يتطلب تقديرا مخالفا للفظ المنصوب
وقولـه   ،))3الْـأَولني  وإِذَا قيـلَ لَهـم مـاذَا أَنْـزلَ ربكُـم قَـالُوا أَسـاطري               : ومثال ذلك قوله تعالى   

، التركيبن متشابهتان من حيث افاآليت ،))4وقيلَ للَّذين اتَّقَوا مـاذَا أَنْـزلَ ربكُـم قَـالُوا خيـرا         :أيضا
، ه مرفوع في اآليـة األولـى    فإنّ،   مختلفة السم بعد القول  ل العالمة اإلعرابية  أن غير

 فق مـع المعنـى    زم لكلٍّ ضرباً من التقدير يتّ     مما يستل ،  ومنصوب في اآلية األخرى   
  .المراد

     لعدم ؛فجاء قولهم استئنافا، ها إلى الكافرينفالسؤال في اآلية األولى كان موج 
أنزل أساطير  (فلو جاءت العالمة نصبا لكان التقدير       ،  اعترافهم بإنزال القرآن من اهللا    

                          
  2/150ابن جني، الخصائص، ) 1(
  .2/212سيبويه، الكتاب، ) 2(
  .24: النحل، اآليةسورة ) 3(
  .30: النحل، اآليةسورة ) 4(
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 ذلك اعتراف مـنهم      ألن ؛)1( مما يجعله في تناف وما عندهم من معنى مراد         )األولين
  .ل من عند اهللانزه مبأنّ

 ؛ للمعنى المراد  قربفتقدير المحذوف فعل هو األ    ،  )خيرا: قالوا(قوله  أما في   
بخالف ، وهم معتقدون بإنزال الخير من عند اهللا، قين السؤال كان موجها إلى المتّ  ألن

ـ  ؛مل ضربا من الشك   ه سيح فإنّ،  ر المحذوف اسما  دوقُ،  ما لو أتت العالمة رفعا     ه  ألنّ
  .سيكون استئنافا كما هو األمر في اآلية المذكورة آنفا

فهي ترد مـا  ، والمعنى، فتقدير المحذوف عند النحاة ضرورة يقتضيها الشكل  
فيقول ،  مخطئةوعدهم فكرة تقدير المحذوف فكرة      ،  أتباع المنهج الوصفي  ذهب إليه   

وقـد  ،  مخطئـة عاها النحاة هي فكرة     تي اد  فكرة الحذف ال    أن والحقّ” :أحد الباحثين 
   أو ،  أو األسـماء  ،  ه محذوف من األفعال   وما زعموا أنّ  ،  قادهم إليها منهجهم الفلسفي

، وتحميل إياها ما ليس فيها مـن الكلمـات  ، الحروف هو افتئات على الجملة العربية  
         ال ،  قـة ة المنطو وكان المنهج السليم يقتضيهم أن يحصروا عملهم في الصورة اللفظي

في األلفاظ المتوه2(..."رة مة أو المتصو(.  
للحـذف   اًفذكر ابن هشام شروط   ،  شروط الحذف في   النحاة   توسع بعض وقد  

  .)3(وهي
ودليل الحذف  ،  فال حذف دون دليل   ،   شروط الحذف   من أهم  وهو:  وجود الدليل  .1 

 )سـوطا (كقولك لمـن رفـع      : أحدهما غير صناعي ويقسم إلى حالي     : نوعان
وقيَل ِللَّذين اتَّقَواْ   ” :كقوله تعالى : والثاني مقالي ،  والتقدير اضرب زيدا  ،  “داًزي”

                          
مديرية دار ، 2طة العربية تأليفها وأقسامها، الجمل، )1988(، فاضل صالح، السامرائي) 1(

  .94 ص ،العراقالكتب للطباعة والنشر، بغداد، 
، 1الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، ط، )1984(عمايرة، خليل أحمد، ) 2(

  .162 ، ص                           عالم المعرفة، جد ة، الس عودي ة
، )1987(، )هـ761: ت (يوسف بن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، بن هشاما) 3(

المكتبة ، محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق،2طمغني اللبيب عن كتب األعاريب، 
  .573-567ص، لبنان، العصرية، بيروت
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قمـت  ” :كقولكوصناعي   .والتقدير أنزل خيراً  ،  )1(“ماذَا َأنزَل ربكُم قَالُواْ خَيرا    
عينه وأصك“  ،  ؛عينـه  والتقدير وأنا أصك واو الحـال ال تـدخل علـى         ألن 

  .لي من قدالمضارع المثبت الخا
وسنبحث ،  وال مشبهه ،  وال نائبه ،  فال يحذف الفاعل  ،   يكون ما يحذف كالجزء    أالّ .2 

  .في الحديث عن حذف الفاعل هذا الشرط
  .داً يكون مؤكّأالّ. 3 
ه ألنّ ؛هفال يحذف اسم الفعل دون معمول    ،  ي حذفه إلى اختصار المختصر     يؤد  أالّ .4 

  .اختصار للفعل
إال فـي   ،  والناصب للفعـل  ،  فال يحذف الجار والجازم   ،  ضعيفا يكون عامالً     أالّ .5 

   .وكثر فيها استعمال تلك العوامل، مواضع قويت فيه الداللة
 انطلقـت   اًا أنت منطلق  أم: في قولك ) ما(فال تحذف   ،  شيء يكون عوضا عن      أالّ .6 

  .وقت انطالقك انطلق :أي
ون ولهذا منـع البـصري    ،  عنهوقطعه  ،  ي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل      يؤد  أالّ .7 

ال يتسلط علـى     لكي   ؛)ضربني وضربته زيد  (: حذف المفعول الثاني في قولك    
   .ثم يقطع عنه برفعه بالفعل األول، )زيد(

مع إمكان إعمال العامل القـوي      ،  ي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف     ا يؤد ألّ .8 
زيـد  ( : فيقال )هإذ زيد ضربت  (: لهذا منع البصريون حذف المفعول في قولك      (

، على العمل في زيد مع قطعـه عنـه        ) ضرب(ألن في حذفه تسليط     ؛)ضربت
  .وإعمال االبتداء مع التمكن من إعمال الفعل

  
  : قواعد الحذف 4.1.1
والحـذف  ،   إليها هذا االستعمال   أو قاعدة يرتد  ،  لكل استعمال في اللغة معيار     

، بالصرفي و ،الصوتي،   جميعا وياتهمستبكما نعلم من القضايا التي عالجها علم اللغة         

                          
  .30: النحل، اآليةسورة ) 1(
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 بل البد ،  ا حسب أهواء المتكلم   ترك قضية الحذف اعتباطي   فلم تُ  ،والداللي،  التركيبيو
  .وقواعد لعملية الحذف، ضوابط من وجود
التي تفترض وجـود    ،  والحذف يدور في معظمه في دائرة النظرية النحوية        

زيادة ، ومكوناتها، توافر عناصر الجملةأو ،  إطار قواعدي للتركيب من حيث اإلسناد     
ويدخل في هذا ،  الحركة من خالل عامل نحويسوغعلى العنصر االفتراضي الّذي ي 

، اإلطار التركيب البنيوي الصرفي الّذي يتعامل مع الحذف على األصل المفتـرض           
   .الذي تحول إلى صورة أخرى بفعل الحذف

      ة يدرس الحذف تبعاً لتنوع العنـصر       ففي كل مستوى من المستويات اللغوي
صوت وأ،  حركةمن  ،   المحذوف اللغوي   ،   ـة أو وحـدة    ،  ةأو وحده صـرفيتركيبي ،

  والصرف فـي   ،  ة يمكن دراستها من خالل جميع أبواب النحو       فالحذف ظاهرة لغوي
 كما أنّ ،  ةاللغة العربي      ـ   ،  ةه ظاهرة تنطبق على جميع اللغات الطبيعي  :يفيقول ابن جنّ

وليس شيء من ذلك إال عن ، والحركة، والحرف، دوالمفر، الجملةت العرب قد حذف ”
  .)1(“ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفتهوإالّ، دليل عليه
سواء أكان الحـذف    ،   عليه دليل يدلّ   له من  البدف ي ابن جنّ  يراهفالحذف كما    

واعد تجعل منه دليالً وهذا الدليل يجب أن يخضع لق ،  أم صوتاً ،   لفظة مفردة  مأ،  جملة
 على لفظ ثابت ال    أن يدلّ  فال بد ،  قعةال أن يكون ضرباً من االحتماالت المتو      ،  مقبوالً

. )2(“ الحذف خالف األصـل    إن ”وتنطلق قواعد الحذف من القاعدة العامة      .س فيه بل
 فـإذا نظرنـا بـين     ،  وأخذ في هذه القاعدة    بين رد  وكان للنحاة القدماء آراء كثيرة    

 األصـل عـدم التقـدير فـذهب         ألن ؛وعدمه كان الحمل على عدمه أولى     ،  فالحذ
 منصوب بالفعل الظاهر   كالهما )نباتاً(و،  )تبتيالً( المصدرين في أن ،  المبردو،  المازني

ن األَرضِ واللَّـه أَنبـتَكُم مـ    : تعـالى وقولـه  ،))3واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتيال :من قوله تعالى  

                          
   .2/401، ي، الخصائصابن جنّ) 1(
  .3/104 في علوم القرآن، البرهانالزركشي، ) 2(
  .8: مزمل، اآلية السورة) 3(
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 األصل عدم التقدير بـال ضـرورة ملجئـة          نإ” :ذكر الرضي في تعليله   و،  ))1نَباتًـا 
 ابن هشام ذلك من الجهات التي يدخل االعتراض على المعـرب مـن          عدو،  )2("إليه

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ الَ      :ي في قوله تعـالى ومن ذلك ما اعترض به على تقدير مكّ      ،  جهتها
 الكاف الداخلـة علـى   من أن)3(. ...بطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن واألذَى كَالَّـذي ينفـق مالَـه رِئَـاء النـاسِ      تُ
 أن  ذكر ابـن هـشام     “ذيإبطاالً كإبطال إنفاق الّ   ” :نعت لمصدر محذوف أي   ) ذيالّ(

ـ (: حاالً من الواو أي ) ذيكالّ(الوجه أن يكون     ـ ال تبطلوا صدقاتكم مت ، “ذيشبهين الّ
  ).فهذا الوجه ال حذف فيه( :)4(فقال في اعتراضه

فكان الحمـل   ،  وكثرته ة الحذف ولم يختلف األمر بالنسبة لنظرة النحاة بين قلّ       
 في شبه الجملـة   يجعل المتعلقابن السراجو،  )5( مخالفة األصل  لتقّل ؛ته أولى على قلّ 

إذا ،  من قبيل المفـردات    بالظرف اإلخبار   نإو،  ال فعالً ،  اسماً) زيد عندك (في مثل   
 أصـل الخبـر أن      ة في ذلك إن   والحج،  )أو كائن ،  مستقر(كان يتعلق بمفرد فالتقدير   

رت فإذا قد، إضمار األصل أولى   وال شك إن  ،  هموقع  الجملة واقعة  وإن،  يكون مفرداً 
  .)6(أولىوالتقدير كان   الحذففكلما قّل، رت اسماً كان مفرداًوإذا قد، فعالً كان جملة

 :كما فـي قـولهم    ،  إذا كان المبتدأ مصدراً   ،  وفي الحال التي تسد مسد الخبر     
بينمـا  ) حاصل إذا كـان   ( ر البصريون عدا األخفش الخبر    يقد،  ) زيداً قائماً  يضرب(

 تقدير األخفـش    فإن،  وبناء على القاعدة المشار إليها    ،  )ضربه قائماً ( يقدره األخفش 
ومـن   .)7(والضمير المتعلق بـه ، ر المصدره قدألنّ ؛أولى من تقدير باقي البصريين 

                          
  .17:  نوح، اآليةسورة) 1(
شرح الكافية في ، )1985(، )هـ686: ت (رضي الدين محمد بن الحسن، ستراباذياأل) 2(

  .1/116، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طالنحو، 
  .264:  البقرة، اآليةسورة) 3(
  .665صابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ) 4(
  .3/104 في علوم القرآن، البرهاني، الزركش) 5(
  .1/90 ،ابن يعيش، شرح المفصل) 6(
  .680 اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، مغني) 7(
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 اختالف النحاة في ضبط القاعدة على أساس متين بعيد عـن            نال يتبين خالل ما سبق  
  .الفوضى

والضوابط التي خلص إليها العلماء في باب الحذف ما         ،  ولعل من أهم القواعد   
   :يلي
أو ترتـب علـى   ، حذوفأو مقالي على الم   ،   منع الحذف إذا لم يوجد دليل حالي       .1

  الحذف ضرر صناعي  ، وفي هذه الحالة يجب ذكر أجزاء التركيب      ،  أو معنوي 
إذا لم يوجد دليل يدلنا     ،  )اشتريت قميصا أبيض  (و،  )شاهدت التلفاز ( مثل جميعها

وكذلك إذا كانت الكلمة    ،  لو حذفناها ) أبيض(الصفة و ،العامل) شاهد(على الفعل   
  .المؤكد و،الفاعل: ة مثليال تقبل الحذف بطبيعتها اللغو

، جواز الحذف في غير ما يمتنع حذفه إذا وجد الدليل كما في المثالين الـسابقين              . 2
: فقلـت )ماذا شـاهدت (:  على حذفهما دليل كما لو سأل سائل آخر فقال       إذا دلّ 

 قميـصاً   شـتريت أ(وفي المثال الثاني    ،  أو معهوداً ،  إذا كان معروفاً  ،  )التلفاز(
ومنـه  ،  )اشتريت قميصاً أبيض  (والتقدير  ،  )أبيض( :فتقول،  )؟أبيض أم أحمر  

أنـزل  (والتقدير  ،  )1()وقيَل ِللَّذين اتَّقَواْ ماذَا َأنزَل ربكُم قَالُواْ خَيرا       ( :قوله تعالى 
  . واألمثلة على ذلك كثيرة، )خيراً

: نـه مثـل    ع باًإذا كان دليل المحذوف نائ    ،  فيكون الحذف واجباً  ،  وجوب الحذف . 3
جواب : ه مثلأو ساداً مسد، الغباب االشت: أو مفسراً له مثل  ،  وعامله،  المصدر

وإذا كان الحـذف فـي   ، ذي يحذف وجوباالّ، ر الخبوالحال السادين مسد  ،  لوال
ونحـو قولـه    ،  )ق على المحتاج بقرش فصاعداً    تصد(: أو كالمثل مثل  ،  المثل
، والحذف الواجب أكثر مما يكون فـي االسـم    ))2...انتَهواْ خيرا لَّكُم ...  : تعالى

  .وهو قليل في الحرف، والفعل
ففي ، والوجوب من خالل آراء النحاة   ،  والجواز،  ويمكن استنباط قواعد المنع    

: ففـي مثـل   ،  والوجوب ينبغي أن يكون المحذوف من لفظ المـذكور        ،  حالة الجواز 

                          
  .30: النحل، اآليةسورة ) 1(
  .171: النساء، اآليةسورة ) 2(
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 المحذوف من لفظ    فنالحظ أن  ،)ضربه(ينبغي أن يكون التقدير      )ضربته زيدا قائما  (
  . )1( البصريونإليهوهذا ما ،  التقدير من اللفظ أولىألن؛المذكور
 ينبغي أن يكون التقدير مـن لفـظ         أنّه،   جميعها نالحظ في األفعال المفسرة    
ع كَالم اللَّه ثُم أَبلغْه مأْمنـه  يسم وإِن أَحد من الْمشرِكني استَجاركَ فَأَجِره حتَّى :ففي قوله تعالى  ،  المذكور

ونلَمعالَّ ي مقَو مبِأَنَّه كذَل)2(  يقدرون)كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دَأح كارتَجاس ِإنو(.  
، )موجود(أو  ،  )ثابت( )ضربي زيدا قائما  (رون في مسألة    فيقد،  أما الكوفيون  

يجوز أن  ،  )موجود(أو  ،  )ثابت(ه كما تقدر    نّإف،  ل في اللفظ عليه   وهذا تقدير ما ال دلي    
، جميعهاولكن ال يجوز هذا التقدير في األحوال        ،  )3()معدوم(أو  ،  )منفي(تقدر أيضا   

وأصبح ،  اختل المعنى ) زيدا اضرب (رت ناصبا    إن قد  )زيدا اضرب أخاه  ( ففي نحو 
يجب أن يقدر له ما فيه معنى       ولهذا  ،  المعنى بالضرب موجها إلى زيد بدال من أخيه       

وفـي  ،  فينسحب األمر إذا دار بين تقدير الشيء في مكانه األصلي         ،  )أهن(الضرب  
ووضـع  ،  الحذف :لكي ال يخالف األصل من وجهين     ؛هو األول  فالقياس،  غير مكانه 

  .)4(الشيء في غير موضعه
 مـن الْمـشرِكني   وإِن أَحـد  :وأكثر ما يكون ذلك في األفعال المفسرة نحو قوله تعالى      

 هكَ فَأَجِرارتَجاس)5(  ، وقوله تعالى:     قَّتاء انـشمإِذَا الـس)6( ، والتقدير)دَأح كارتَجاس ِإنو( ،
ألننـا   ؛)السماء(و،  )َأحد(إذ قدر الفعل المضمر سابقا للفاعل       ،  )ِإذَا انشَقَّتْ السماء  (و

  زيادة على اختـصاص الـشرط      ،   الفعل على فاعله    األصل أن يتقدم   كما نعرف أن
  .بالدخول على الفعل

                          
  .680، ص اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، مغني) 1(
  .6:  التوبة، اآليةسورة) 2(
، دار 1األشباه والنظائر، ط، )1984(، )هـ911: ت(ي، عبد الرحمن جالل الدين السيوط) 3(

  .4/334، ، لبنان بيروت،الكتب العلمية
  .678صعن كتب األعاريب، ابن هشام، مغني اللبيب ) 4(
  .6 : اآلية،التوبةسورة ) 5(
  .1:  االنشقاق، اآليةسورة) 6(
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ر لـذلك قـد   ؛ فعـل )اأم(إذ ال يلي ، ))1وأَما ثَمـود فَهـديناهم     :ونحو قوله تعالى  
ألنـه  ؛يقدر في آخـر الجملة ) في الدار زيد( :وفي نحو قولنا، الناصب من بعد ثمود 

لكن تقديره في هذا المكان يتعارض      ؛ المبتدأ واألصل في الخبر أن يتأخر عن     ،  الخبر
واألصل في العامـل  ، فهو متعلق بها، ه عامل في شبه الجملةوهو إنّ،  مع أصل آخر  

تأخيره في هذا  بجفي، ر العامل في شبه الجملة فعالًا أن يقدإلّ،  معموله ىن يتقدم عل  أ
إن (: وإذا قلت ،  ن مبتدأ وصار زيد فاعالً بعد أن كا     ،  ا كان عامالً في زيداً    وإلّ،  المثال

) إن(بـ المرفوع   ألن؛أو فعالً ،  وجب أن يقدر المتعلق متأخراً اسما كان      ،  )خلفك زيداً 
  .)2(ال يسبق منصوبهاً

وكـان  ،  والعـشوائية ،  ال يتسرب إليه الخلل   ،  يسير الحذف وفق منهج محكم    
قـال  ،  واسـتعمالها ،  مبنيا على استقراء اللغة   ،  وجائز،  وواجب،  إلى ممنوع  تقسيمه
فعل مظهر :  الفعل يجري في األسماء على ثالثةفاعرف فيما ذكرت لك أن   (: سيبويه

أما ، وفعل مضمر متروك إظهاره، وفعل مضمر مستعمل إظهاره، ال يحسن إضماره  
ولم ،  إلى رجل لم يكن في ذكر ضرب       فإنه أن تنتهي  ،  الفعل الذي ال يحسن إضماره    

قد ضربت  : وتقول له ،اضرب زيداً  :من أن تقول  فال بد له    ،  زيداً: فتقول يخطر بباله 
ـ ،  وما أشبه ذلك  ،وقد،  أن :نحو،  ى من الفعل  أو يكون موضعاً بعد أن يعر     .زيداً ا وأم

إلى ، فمن الباب الذي ذكر فيه إياك، الموضع الذي يضمر فيه الفعل المتروك إظهاره    
  .)3()وأهالً، الباب الذي آخره ذكر مرحباً

  : ن مالك فهو يقول في الحذف الجائزوقد ذكر هذا التقسيم اب
  ؟عندكما من بعد زيد تقول    .. .كما جائز يعلم اـم ذفــوح
  عرف إذ عنه استغنى فزيد    .. .دنف قل زيد كيف جواب وفى

                          
  .17:  فصلت، اآليةسورة) 1(
  .678صفي كتب األعاريب، مغني اللبيب  ،انظر ابن هشام) 2(
  .297- 296، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 3(
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 فـي  فـذكر  وجوبا أو جوازا دليل عليه دل إذا والخبر المبتدأ من كل يحذف
 زيـد  فتقـول  عنـدكما  نم يقال أن الخبر حذف فمثال جوازا الحذف البيتين هذين

  . )1(حاضر السبع فإذا :التقدير السبع فإذا خرجت رأي في ومثله عندنا زيد: التقدير
  : وقد قال أيضاً في الحذف الواجب

  )2(استقر ذا يمين نص وفي  .. .الخبر حذف غالبا لوال وبعد
فهذا هـو اإلطـار     ،   على منع الحذف إذا لم يوجد عليه دليل        ه ينص نّإحيث  

تفصيلها حسب أقسامها تبعاً للحذف بأنواعه       وسيأتي،  لقواعد الحذف بإيجاز  النظري  
   .في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة في الفصول الالحقة

  
  : الحذف أقسام 5.1.1
، وقد حذفت العرب الجملـة    (: ي عند حديثه عن ظاهرة الحذف     يقول ابن جنّ   
 كان  وإالّ،   عليه ليل يدلّ  شيء من ذلك إال عن د      سولي،  والحركة،  والحرف،  والمفرد

  .)3()فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته
   :إلى باعتبار المحذوف  الحذفيمكن أن ينقسمو 

  .)4(كحذف جملة الصلة ومن ذلك قول الخنساء: حذف الجملة .1
يبُأص عا بهلْيمٍ فَرما سالهك   زنا فَعلَيع أن صابماو يعز  

  .)5()وعزما أصيبا به( :أي

                          
شرح ابن عقيل على ألفية ابن ، )1979(، )هـ769: ت (بهاء الدين عبد اهللا، بن عقيلا) 1(

، بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر: ، تحقيق16مالك، ط
  .244-243، ص1، جلبنان

  .246ص /1 على ألفية ابن مالك، جعقيل ابن شرحبن عقيل، ا) 2(
  .2/360، الخصائص يابن جنّ) 3(
شرح ، 2ط،  الخنساءديوان، )ت.د(، )هـ24: ت (عمرو بنت تماضرابن الحارث، ) 4(

  .139، إسماعيل اليوسف، منشورات الكتاب العربي، دمشق، سوريا
 شرح، )1974(، )هـ672: ت(الجياني  اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو الدين مالك، جمال ابن) 5(

  .1/230: ، مصرالمصرية، القاهرة االنجلو مكتبة، 2طمالك،  البن التسهيل
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واهللا : أي،  )1()لَأُعذِّبنـه عـذَاباً شـديداً     (: وحذف جملة القسم كما في قولـه تعـالى        
  .ألعذّبنّه
والشواهد على حذف الجمل كثير سنأتي على ذكرها في باب حذف الجملـة              

ويدل ،  محاولين حصر أنواع الجمل التي قد تحذف من النص        ،  في القراءات القرآنية  
  .عليها السياق

وحذف ،  وحذف الفاعل ،  الخبر و ،كحذف المبتدأ ،  منه حذف االسم  : حذف المفرد  .2
أو وجـد  ، عليها دليل وغيرها من األسماء التي قد تحذف إذا دّل، المفعول به

، والشواهد على هذا الحذف من القـراءات القرآنيـة كثيـرة          ،  مسوغا لحذفها 
لها في بابهاسنفص.                            

الذي يـدل عليـه دليـل       ،  لمفرد حذف الفعل العامل في معموله     ومن حذف ا  
نحصر ،  اًوقد أفردنا له باب   ،  لعلة من العلل توجب تقديره في الكالم      أو،  حاليأو،  لفظي

  .فيه ما نستطيع من الشواهد الدالة عليه من القراءات القرآنية
ـ    : حذف الحرف  .3 ، الموقد يكون هذا الحذف من أكثر أنواع الحذف وجودا في الك

، وحسب تغير المعنـى   ،  وضعفه،  إذ يتأثر الحرف بالحذف حسب قوة الحرف      
، فالحرف من أكثـر العناصـر تـأثرا بمـستويات اللغـة           ،  وحسب اإلعراب 

وكل ، والحذف النحوي، والحذف الصرفي، فهنالك الحذف الصوتي  ،  وتغييراتها
  .وتؤثر فيها تأثيرا واضحا، هذه المستويات تطال حذف الحروف

  
   :أنواع الحذف 6.1.1
 للدليل الـذي يـدل      أو تبعاً ،  وذلك تبعا للكم المحذوف   ،  تختلف أنواع الحذف   

  : فمن أنواع الحذف،  مقاليامأ، سواء أكان هذا الدليل حاليا، على المحذوف
، وإبقاء بعضها ،  حذف بعض حروف الكلمة   : واالقتطاع يعني :  أوال االقتطاع 

وذهب بعضهم إلـى أن     ،  في القرآن الكريم  وقد أنكر بعض العلماء وجود هذا النوع        
،  كل حرف منها اسـم مـن أسـماء اهللا سـبحانه     نإ: حيث قالوا ،  منه فواتح السور  

                          
  .21: ، اآليةالنمل سورة) 1(
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منها حـرف    ويبقى،  ه قد تحذف الكلمة كاملة    وذهب بعض المفسرين إلى أنّ    ،  وتعالى
أن الباء  :أي وامـسحوا برؤوسـكم  : كما ذهب بعضهم في تفسير قوله تعالى، دال عليها 

: أي أن التفـسير   ) البـاء (وبقيت  ،  وحذف حرفان ،  "بعض "ةي أول حرف في كلم    ه
ونادوا (: )1(كما في قراءة من قرأ    ،  ومنه أيضا الترخيم  ،  "وامسحوا بعض رؤوسكم    "

  .)2()يا مال
وداللة كل  ،  وتحذف آخر لتالزمهما  ،  وهو أن يكتفي بذكر شيء    : ثانيا االكتفاء 
وجعـلَ لَكُـم سـرابِيلَ       :كقوله تعالى ،  تباط العطفي ويختص غالبا باالر  ،  منهما على اآلخر  

   ـرالْح ـيكُمتَق)3(  ،  ؛فخصص الحر بالذكر والوقاية ،  وبالدهم حارة ،   الخطاب للعرب  ألن
 ألن الوقاية من البرد تقدم ذكره فـي قولـه           ؛وفي تفسير آخر  ،  من الحر عندهم أهم   

: أي )5(بِيـدكَ الْخَيـر   ومـن أمثلتـه أيـضا       ،  ))4أَشـعارِها و ن أَصـوافها وأَوبارِهـا    ومـ : تعالى
6(والشر(.  

ويعده بعـض   ،  وسماه الزركشي في البرهان الحذف المقابلي      :حتباكثالثا اال 
حتباك أن يحذف من األول ما أثبت       ويقصد باال ،  بدعهاأو،  ف األنواع العلماء من ألطّ  

: قوله تعـالى  بومثلوا عليه   ،  ه في األول  ومن الثاني ما أثبت نظير    ،  نظيرة في الثاني  

                          
المحتسب في تبيين وجوه شواذ ، )1986(، )هـ392: ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان : انظر) 1(

: ، دمشق، سورياتاح شلبي، دار سزكينعلي ناصف، وعبد الف: تحقيق، 2ط، القراءات
2/257.  

اإلتقان في علوم ، )1987(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين  :انظر) 2(
، 2/162، ، لبنانمحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت :تحقيق، 2طالقرآن، 

  .3/117 في علوم القرآن، البرهانالزركشي، : وانظر
  .81: لنحل، اآليةاسورة ) 3(
  .80: النحل، اآليةسورة ) 4(
  .26: آل عمران، اآليةسورة ) 5(
: في علوم القرآنالبرهان الزركشي، ، و2/163،  في علوم القرآناإلتقانالسيوطي، : انظر) 6(

3/118.  
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       ـضَاءيب جتَخْـر بِكيي جكَ فدلْ يخأَدو)1(  ،وأخرجها تخرج بيضاء، أدخلها غير بيضاء  : أي ،
  .)2(ومن الثاني وأخرجها، فحذف من األول غير بيضاء

فيحذف مـن كـل     ،  هو أن يجتمع في الكالم متقابالن     ( :وقال عنه الزركشي   
أَم يقُولُـون افْتَـراه قُـلْ إِنِ افْتَريتُـه فَعلَـي       : كقولـه تعـالى   ،  لداللة اآلخر عليه   ؛ مقابله واحد منهما 

    ونمرا تُجمم رِيءأَنَاْ بي وامرإِج)3(  ،نتم بـراء منـه  أو، فعلي إجرامي، التقدير إن افتريتهو ،
  .)4()نا بريء مما تجرمونأو، وعليكم إجرامكم

وله أقسام ذكرناها   ،  واالختزال هو الحذف باعتبار المحذوف     :الختزالرابعاً ا 
سنفـصل   و،أو أكثر، أو جملة، أو اسم، أو فعل،  أو حرف ،  فمنه حذف حركة  ،  سابقاً

  .في هذا الحذف عند حديثنا عن القراءات القرآنية
  
  :  في القراءات القرآنيةمسوغات الحذف 7.1.1

ولقد اشـتركت   ،  كغيرها من اللغات  ،  حذفلقد حظيت اللغة العربية بظاهرة ال     
ولعلل السبب في انتشار هذه الظاهرة يعود إلـى         ،   في ظاهرة الحذف    جميعها اللغات

، وتنفـر مـن اإلطنـاب     ،  سهيلوالتّ،  خفيفطبيعة النفس البشرية التي تميل إلى التّ      
لي وكان بالتا، وكما نعرف فإن العرب عاشوا حياة بسيطة خالية من التعقيد    ،  واإلطالة

، وأرى أن ثبات هذه الظاهرة فـي العربيـة        ،  البد من أن تتمتع لغتهم بما تميزوا به       
ذلك لما تميزت به العربية مـن ميـل إلـى    و، ووضوحها قد فاق غيرها من اللغات     

  .)5(اإليجاز

                          
  .12:  النمل، اآليةسورة) 1(
 في علوم القرآن، نالبرهاالزركشي، ، و2/164 في علوم القرآن، اإلتقانالسيوطي، انظر) 2(

3/129.  
  .35:  هود، اآليةسورة) 3(
  .3/129 في علوم القرآن، البرهانالزركشي، ) 4(
الدار الجامعية ، 1طظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ، )1989(، حمودة، طاهر سليمان) 5(

  .9، صللطباعة والنشر
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مع مـا   -ن العرب   أ واعلم": ي في الخصائص فقال   وهذا ما أشار إليه ابن جنّ     
، هـا فـي حالـة إطالتهـا       نّأال ترى   أ،  اإلكثار أبعد وعن  ،  ل إلى اإليجاز أمي   -ذكرنا

  .)1("وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وماللها
هو ميـل   ،   سبب انتشار هذه الظاهرة في اللغة العربية       أن،  فنالحظ مما تقدم   

بل على العكس ، وال يعني ذلك عيباً في اللغة، والتسهيل، النفس البشرية إلى التخفيف  
، والبيـان ،  يرى في الحذف معنى الفصاحة     فالجرجاني،  الفصاحة و ،فهو غاية الدقة  

وقـد  ،  وأبلـغ ،  واالختصار قد يكون به الكالم أرفع     ،  فالحذف مع ما فيه من اإليجاز     
وذكر المحذوف  ،  وهو حيث جاء كان أبلغ    ،  يؤدي من المعاني ما ال يؤدي إليه الذكر       

، ألن المعنـى يفهـم دونـه       ؛طناب يخالف الذوق السليم   إأو  ،  عنه البليغ  عبث يتنزه 
  .)2( على المحذوفأو األسلوب يدّل، والمقام

مـع مقتـضي     يتعاضـد ،   التعبيـري  األداءفيالحظ أن سياق الحذف فـي        
ذلـك  ،  األداءوذلك قصداً لما يعرف بالتعمد في       ،  والمقام،  وسياق الحال ،  األغراض

  .شرط لوجود أي إبداع حقيقي في سياق اللغة ألن هذه القصدية
ولعـل أول  ،  وجوده في الدرس اللغوي    تسوغو،  ف مسوغات تدعو إليه   للحذ 

فمتى أغنى سياق ،  وحيث أن المراد هو الوصول إلى المعنى      ،  الطولهذه المسوغات   
فعندما يكون الكالم بحكم الكلمة الواحـدة مـن         ،  استغني عن اللفظ  ،  الحال عن اللفظ  

طال الفصل بين أجزائـه     إذا  ،  جاز فيه الحذف  ،  حيث حاجة كل جزء فيه إلى اآلخر      
  .األساسية
أو ،  فإن ظهر هذا المعنى بقرينة حالية     ،  المراد من اللفظ الداللة على المعنى     و

وإن لـم  ، وكان كالتأكيد للمعنى، ن أتى به جازإف، لم يحتج إلى اللفظ المطابق  ،  لفظية
  .)3(يؤت به فلالستغناء عنه

                          
  .83ص/1ي، الخصائص، جابن جنّ) 1(
دالئل اإلعجاز ، )1981(، )هـ471: ت ( القاهر بن عبد الرحمنأبو بكر عبد، الجرجاني: انظر) 2(

  . 112، صعلق عليه السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، في علم المعاني
  .1/125، شرح المفصلابن يعيش، ) 3(



 20 

     يه أشـياء ليـست لهـا       يجيء ف ،   الكالم إذا طال   وذهب بعض النحاة إلى أن
غ ألن الطـول ممـا يـسو       ؛)2( الكالم إذا طال كان الحذف منه أجمل       وإن،  )1(أجوبة

وهذا يعني أن االختصار مظهر بالغي يلجأ إليه العربي فـي           ،  )3(الحذف ويستدعيه 
   .التعبير عن معانيه في أقّل الجمل

روا ويـصدون عـن سـبِيلِ اللَّـه          إِن الَّـذين كَفـَ     :ومن أمثلة اجتناب التطويل قولـه تعـالى       
،  خبر المبتدأ هنا محذوفنإ": )5(يقول الفارسي، ))4...والْمسجِد الْحرامِ الَّـذي جعلْنـاه للنـاسِ      

ويذكر " مما يليق بهذا المبتدأ   ،  ونحو ذلك ،  أو يعذبون ،  إذ ينتقم منهم  ،  وأنه يمكن تقدير  
  ".م بالمبتدأ وصلتهلطول الكال" أن الحذف هنا حسن

 وعبـد ، عامر ابن وقرأ، ))6وكُلّاً وعد اللَّه الْحـسنى    :قوله تعالى ومن أمثلته في     
واالستطالة هي علـة ذلـك      ،  وعده :أي،  )7(بالرفع )وكٌل( المادر طريق من الوارث

    .فهما كالكلمة الواحدة، الحاصلة من ارتباط الخبر بمبتدئه
يحـسن  ،  إذا فشا هذا المحذوف من تراكيب متـشابهة        :لثانياً كثرة االستعما  

فال حاجـة   ،  لتراكيب كثيرة مشابهه له    من خالل تلقيه  ،  حذفه لعلم المتلقي بالمحذوف   
                          

، 2ط، معاني القرآن، )م1981(، )هـ215: ت (سعيد بن مسعدة أبو الحسن، األخفش) 1(
، سكتو فودي بن عثمان جامعة، مكتبة مركز الدراسات اإلسالمية، فارسفائز : تحقيق

  .1/136، نيجيريا
  .2/337، المقتضبالمبرد، ) 2(
  .3/187 في علوم القرآن، البرهانالزركشي، ) 3(
  .25:  الحج، اآليةسورة) 4(
، 2الحجة في علل القراءات السبع، ط ، )1965(، )هـ377: ت(الفارسي، الحسن بن أحمد ) 5(

، الفتاح شلبي، الهيئة المصرية للكتاب عبد. ودالحليم النجار،  عبد. دعلي النجدي، : تحقيق
  .4/241، القاهرة، مصر

  .10:  الحديد، اآليةسورة) 6(
، )هـ745: ت(أثير الدين أبو عبد اهللا محمد بن يوسف بن علي ، أبو حيان األندلسي) 7(

: ، بيروت، لبناناعة والنشر والتوزيع، دار الفكر للطب2البحر المحيط، ط، )1978(
  .1/309: وانظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن. 8/166
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فمن حـذف  ، )1()وما حذف عند العرب لكثرة استعماله كثير ( .لذكره إليصال المعنى  
. رة استعمال العرب لهـا  ويا ابن عم لكث   ،  نحو يا ابن أم   ،  ياء المتكلم في النداء تخفيفاً    

يوسـف أَعـرِض   : حيث يحذف حرف النداء كما في قوله تعالى ،ويكثر الحذف في النداء   
، ك أوسع لـك   ءورا: ما جرى مجرى المثل في قولهم     ،  ومن ذلك أيضاً  ،  ))2عـن هــذَا   

وأكفف عن هذا   ،  ت مكانا أوسع لك   ائو،  خلِّ هذا المكان   :ه قال كأنّ،  وحسبك خيراً لك  
فقد ذهـب  ، )4(انتـهوا خـرياً لكـم   : ومن ذلك أيضاً قوله تعالى،  )3(وائت خيراَ لك  ،  مراأل

 إلى أن خيـراً منـصوب بفعـل         )8(وابن يعيش ،  )7(والمبرد،  )6(واألخفش،  )5(سيبويه
المتصلة  ومن أمثلته أيضاً حذف األلف في ما االستفهامية       ،  )ائتوا(و: محذوف تقديره 

  .الم تدعو؟إو  تبحث؟وعم لم جئت؟ :حو قولنابحرف الجر لكثرة استعمالها ن
ومن أمثلته حذف نون الوقاية من ،  التركيبفيقد يكون المحذوف زائداً   : ثالثاً
ونـافع  ،  قرأها ابـن كثيـر  ))9قَالَ أَبشرتُموني علَى أَن مـسني الْكبـر فَـبِم تُبـشرون         :قوله تعالى 

وابن ، وعاصم، وقرأها أبو عمر،  وخففها نافع ،   النون غير إن ابن كثير شدد    ،  بالكسر
  .)10(بفتح النون )فيم تبشرون(ي ئوالكسا، وحمزة، عامر

                          
  .3/19، شرح المفصلابن يعيش، ) 1(
    .29:  يوسف، اآليةسورة) 2(
  .2/28، شرح المفصل ابن يعيش، انظر) 3(
  .171:  النساء، اآليةسورة) 4(
  .283-1/282، الكتابسيبويه، ) 5(
  .1/249معاني القرآن األخفش، ) 6(
  .3/283 :المقتضبالمبرد، ) 7(
  .2/28شرح المفصل ابن يعيش، ) 8(
   .54: الحجر، اآليةسورة ) 9(
ابن الجزري، شمس الدين  و،5/45: في علل القراءات السبعالحجة الفارسي، : انظر) 10(

ي عل: تحقيق، 1، طالنشر في القراءات العشر، )1998(، )هـ835: ت(محمد بن محمد 
أبو بكر أحمد بن موسى ، بن مجاهدا و،2/302 :، لبنانالضباع، دار الكتب العلمية، بيروت
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، )فيم تبـشرونِ  (وأما قراءة نافع    ":  قراءة الكسر بقوله   يفارسال  أبوعلي يوجه
فأثبت ،  المعنى عليهألن؛وتعدية الفعل إلى المضمر المنصوب   ،  )تبشرونني(فإنه أراد   

 ألن؛ وحذف النون الثانيـة    ،به غيره من الكسرة التي تدل على الياء المفعولة        ما أخذ   
وقد حذفوا هذه النون في     ،  ولم يحذف األولى التي هي عالمة الرفع      ،التكرير بها وقع  

  .)1("وألن عالمة الضمير الياء دونها، ها زائدةألنّ؛كالمهم
حذف من األصـول  وال، إذا كان زائداً: وقد كثر حذف الحرف في بنية الكلمة    

ليـست لهـا حرمـة      (:  هذا الحذف بقوله   )2(يويعلل ابن جنّ  ،  أقل من حذف الزوائد   
  .)األصول
ذلك بالتبعيـة  ، وقد أجاز بعض النحاة حذف األصول في الضرورة الشعرية         

والياء األصليتين في القافية تبعاً     ،  ك قد تحذف الواو   نّأ )3(فذكر سيبويه ،  لمناسبة القافية 
 : ففي قول زهير بن أبي سلمى، والياء الزائدتين، لحذف الواو

خَلَقْتَ ما تَفْرِي وأراك عوب     خْلُقُ القوم ضفْرِ ال ثم يي  
 الشاعر حـذف فـي     أن إالّ )يفري(واألصل  ،  )يفر(حذفت الياء األصلية في     

  : ه حذف الياء الزائدة في البيت السابق وهوألنّ ؛القافية
معولَن شْوعِ حرتْ     إذا أنتَ الديعنَزاِل د رِ في ولُجالذُّع.  
  . )4(بياء زائدة )الذعري(واألصل 

   

                                                                           
: تحقيق، 2السبعة في القراءات، ط، )1980(، )هـ324: ت (بن العباس التميمي البغدادي
  .367، مصر ، القاهرة،شوقي ضيف، دار المعارف

  .46، 5/45: في علل القراءات السبعالحجة الفارسي، ) 1(
  .1/271 :الخصائصابن جنّي، ) 2(
  .4/185سيبويه، الكتاب، ) 3(
: انظر، و4/26 :شرح المفصلابن يعيش، : ، وانظر3/370 :المقتضبالمبرد، : انظر) 4(

 شرح شافية ابن ،)1982(، )هـ686: ت (رضي الدين محمد بن الحسن، ستراباذياأل
د محيي الدين عبد الحميد، محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحم: تحقيق، 1طالحاجب، 

   .2/304، لبنانبيروت، ، دار الكتب العلمية
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  : الزيادة 2.1
 الشيء زاد النقصان خالف الزيادة،  الزوادةُ وكذلك،  النُّمو الزيادة: الزيادة لغة 

داً يزيديزيداً زياداً زيادة زِيداً ززاداً ميادة يمنّ طلب :فاستزادني أنا وزِدته، م1(الز(.  
أو أكثر إلى الحروف األصلية     ،  الزيادة هي إضافة حرف    :الزيادة اصطالحا 

وهذا يكون أكثر أنواع ،  وقد تكون الزيادة حرف   ،  )2()إلحاق الكلمة ما ليس منها    (: أي
  .ومنه ما يكون فعالً كزيادة كان، وقد يكون اسما كزيادة ضمير الفصل، الزيادة

 أسـماء  كالمها في تزيد! العرب إن: العلم أهل بعض الق": يقول ابن فارس  
 إنمـا  اهللا بسم: قولنا في فاالسم: قالوا. والمثل،  والوجه،  فاالسم :األسماء اأم.وأفعاال
، إليـك  وجهي: القائل فقول الوجه أما. االسم فيه زيد القسم أشبه لما لكنه،  باهللا أردنا
فَـأْتُواْ  : ثناؤه جل قوله ففي،  المثل وأما،  ))3 ربـك  ويبقَـى وجـه   : ثناؤه جل اهللا كتاب وفي

هثْلن مم ةوربِس)4( ،الشاعر قول في كاد فقولهم - األفعال وأما :  
  )5(فارتَفعا الجرفَينِ إلى يسمو وكاد  .. .ديارهم في كَلْباً تناول حتّى
 :القائل قول األفعال من أيضا يزاد وما. فارتفع: قال أنه ترى أال ،وسما أراد

 في يعلم ال بما تنبئونه أم": ثناؤه جل اهللا كتاب وفي، اختالفا ذلك في أعلم ال

                          
، 1ط، المخصص، )1996(، اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو، سيده ابن) 1(

: وانظر. 4/44، ، لبنانبيروت، العربي التراث إحياء دار، 1، طجفال ميبراهإ خليل: تحقيق
  . زيد، مادة3/198ابن منظور، لسان العرب، 

  .7/154 :شرح المفصلابن يعيش، ) 2(
  .27: سورة الرحمن، اآلية) 3(
   .23: البقرة، اآلية سورة) 4(
نسبة هذا البيت في معجم مقاييس اللغة لألعشى ولم أجده في مصدر آخر ولكنّه موجود في ) 5(

  : ديوان األعشى بصورة مختلفة وهي
  واطلعا الجرفينِ إلى يسمو كان قد   له عرضتَ إن هيت مجاور وما
  مطّلعا الجرفَينِ ربى وـيعل كَادـي   محتَفالً عب إذْ وفانُهـطُ شُـيجِي
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 حروف من حروف تزاد  وقد.األرض في ليس بما: أعلم واهللا أراد" األرض
  .)1("ذلك وغير، ومن، ال كزيادة، المعاني
حـروف  ويقصدون بها   ،  وأكثرها حروف ،  فالزائد عند النحويين هو كلمات     
أمـا  ،  واألفعـال ،  حق الزيادة أن تكون فـي الحـروف        :ويقول الزركشي ،المعاني
 إذ وقـع فـي      ، ذلك مع أن عدداً منهم يرد    ،  ها ال تزاد  نّأ كثيرون على    فنص،األسماء

  .)2(كالم كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع بالزيادة
لة بالزيادة في هيكل اآليـة      باعتماد اإلطا ،  واالختالف في القراءات القرآنية    

، عليها قراءة شاذة وقسنا، فإذا اعتمدنا قراءةً صحيحة، القرآنية من اختالف القراءات  
فهذه الزيادة تلحق في القـراءات فـي   ، نجده زائدا في الثانية، فالمحذوف في األولى  

أو ،  أو ضـمير العمـاد    ،  أو حرف العطف  ،  نسقها التعبيري في سياق تكرار العامل     
  نجد مثل ذلك في قراءة كلمتي      إنناحيث  ،  أو غير ذلك من الزيادات األدائية     ،  لالفص

فَـإِن كَـذَّبوكَ فَقَـد كُـذِّب رسـلٌ مـن قَبلـك جـآؤوا بِالْبينـات والزبـرِ               : في قوله تعـالى   ) الزبر والكتاب (
    ِ ريـنتَـابِ الْمالْكو)3(  ، وكذا هـي فـي    ،  وبالزبر: مروقرأ ابن عا  . والزبر :قرأ الجمهور

، والكتاب :وقرأ الجمهور . )4(وقرأ هشام بخالف عنه وبالكتاب    ،  مصاحف أهل الشام  
وكي نتعـرف علـى معنـى    ، وإعادة حرف الجر في العطف هو على سبيل التأكيد        

ومعنى الزائد مـن    ،  البد لنا من التفريق بين معنى الزائد من حيث اإلعراب         ،  الزائد
، ق بين الزائد في التركيب من حيث الجمـل المختلفـة          ن نفر يجب أ و،  حيث المعنى 

  .أو اختالف القراءة القرآنية، والزائد في الجملة الواحدة الناتج عن اختالف الرواية
 ها ال حاجة  نّأعندما رأوا   ،  أطلق النحاة على بعض الحروف مصطلح الزيادة      

حـذفها  ،في خبـر ليس    كالباء   ،فإذا أسقطت بقي الكالم تاماً     ،لها من حيث اإلعراب   

                          
                 ّ    الص احبي في فقه ال لغة ، )1908(، )هـ395: ت (بن فارسالقزويني، أحمد بن زكريا ) 1(

  .1/52، ، مصر                        المكتبة الس لفي ة، القاهرة وسنن العرب في كالمها،
  .1/73شي، البرهان في علوم القرآن الزرك) 2(
   .184:  آل عمران، اآليةسورة) 3(
  .3/495 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
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إنما أتي بها ، )أليس اهللا قادراً(: ويمكن القول) أليس اهللا بقادر (: ا سواء تقول  هووجود
فدخولها ،  ها ال تزيد المعنى شيئاً    في حين ذهب آخرون إلى أنّ     ،  لتأكيد الكالم وتقويمه  

، وجمال إيقاعه ،  يتعلق بجرس الكالم  ،  إنما جيء بها لغرض لفظي    ” وخروجها سواء 
  .)1(“ة نغمهوحالو

ويرى الفر2( الذي يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى:  الزائداء أن ( ،
وال يختل الكـالم  ،  الزائد ما يجوز طرحهالذي يرى أن ،   ابن يعيش  إلى ذلك يذهب  و

جاز أن تقول في الكالم ،  زائدة )ما( ا كانت لم) فبما رمحة من ا   ( :ففي قوله تعالى  ،  بذلك
غيـر أن   ،  )عن قليـل  (يجوز في الكالم     )عما قليل ( وكذلك،  )برحمةف(ال في القرآن  

ثـم  ،  )3(بمعنى إننا ال نستطيع حذفها من الكالم       ،هناك بعض الحروف الزائدة الزمة    
بل يزاد لضرب   ،  ةليس المراد بالزائد إنه قد دخل لغير معنى البتّ        ( :يقول ابن يعيش  

  .)4()والتأكيد معنى الصحيح، من التأكيد
يعنـون  ،  والالم الزوائـد  ،  والكاف،  ا قول النحويين الباء   فإم" :ي جنّ يقول ابن 

ا  لم هنوذلك إنّ ،   زوائد لما أذكره لك    هنفإنما قالوا فيهن إنّ   ،  ولزيد، وكزيد،بزيد: نحو
،  لقلـتهن خشي عليهن، واختلطن بما بعدهن  ،ة غاية القلّ  وقللن،  كن على حرف واحد   

وامتزاجهن  عليه  بما يدخلن   ،  أ أن يظن بهنهئأو أحد أجزا  ،   بعضه نهن،  فوسـموهن 
    بالزيادة لذلك تعلموا من حالهن وال من الزوائـد    ،   لسن من أنفس ما وصلن به       إنهن

 ،والمـيم ،  )كـوثر (نحو الواو فـي     ،   منهن بعض أجزائهن  التي تبنى في الكالم بناء    
 ؛ئدة في خبـر لـيس   الباء زاإن، )ليس زيد بقائم(فهم يقولون ، والسين في مستخرج  

 ؛لم يقولوا في هذه الباء الزائدة      )مررت بزيد (وإذ قالوا   ،  )ليس زيد قائماً  (ألن معناه   
ـ  )مررت زيداً(: ألنه ليس من عاداتهم أن يقولوا    نهـا زائـدة فـي    أا نعلـم  وإن كنّ

                          
لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن، ، )1989(عباس، فضل حسن، ) 1(

  . لبنان،، دار النور للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1ط
  .3/128رح المفصل شابن يعيش، ) 2(
  .3/40المرجع نفسه، ) 3(
  .3/129المرجع نفسه، ) 4(
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وهـذا  ،  هم ال يريدون بالزيادة حقيقية التصريف     فقد علمت هنا إنّ   ،  الموضعين جميعاً 
فهـو  ،  لغي عملها أإال إذا   ،   السيوطي وجود زيادة في الكالم     عدوال ي  .)1("أمر واضح 

فالزائـد  ،  وعاملة معـاً  ،  ها ال يمكن أن تكون زائدة     ألنّ ؛ينكر زيادة حرف الجر مثالً    
  .)2(وعدمه سواء، عنده يعني وجوده

ال من جهـة    ،  ين بالزائد من جهة اإلعراب    يحو مراد الن  إن :ويقول الزركشي 
، ما لنت لهم إال رحمـة  :معناه، ))3لَهـم  لنـت  اللَّـه  مـن  رحمـة  فَبِما:  قوله تعالىفإن،  المعنى

وجمع فيـه بـين لفظـي       ،  ثم اختصر على هذه اإلرادة    ،  وإثباتاً،  وهذا قد جمع نفياً   
، وحشواً،  حق الزيادة أن تكون آخراً ويرى أن ،  )4()ما(وأداة النفي التي هي     ،  اإلثبات

  .الكالمفي صدر ال 
ومن هنا ضعف قـول  ، والتصدير يعني االهتمام  ،   اطراحه يمكنيعني  فالزائد  
 رد لكالم تقـدم فـي    فهي،  )5(الْقيامـة  بِيـومِ  أُقْـسم  لَا :في قوله تعالى  ) ال(بعضهم بزيادة   

وعليـه  ،  “ القيامـةَ   بيومِ مقسأ” ثم قال بعده  ،  أي ليس األمر كما تقولون    ،  إنكار البعث 
فهم ينظرون إليها من حيث     ،  ا الزيادة عند أهل البالغة    أم .)6()ال(لوقف على   يجوز ا 

  .والجمال، والقبح، والضعف، ةوتأثيرها في المعنى من حيث القو، األسلوب
    حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها        يرى عبد القاهر الجرجاني أن  ،

والزيادة سـبب   ،  وثبوتها سواء ،  ويكون سقوطها ،  وال فائدة لها سوى الصلة    ،  وتذكر
  .)7(إلى معنى ليس بأصل، لنقل الكلمة عن معنى هو أصل فيها

                          
  .122- 1/120، سر صناعة اإلعراب، يابن جنّ) 1(
  .58،  وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآنلطائف المنانعباس، ) 2(
  .159:  آل عمران، اآليةسورة) 3(
  .3/72، البرهان في علوم القرآنالزركشي، ) 4(
  .1: القيامة، اآلية رةسو) 5(
  .74-3/73، البرهان في علوم القرانالزركشي، ) 6(
 أسرار البالغة، )1999(، )هـ471: ت (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، الجرجاني) 7(

  .365-373ص ، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة: تحقيق، 1ط، في علم البيان
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، وليس له دور في الـصياغة     ،   ويرى ابن األثير أن اللفظ أو الحرف يجيء       
فـإذا أوردت لفظـة مـن       ،  فائدة وضع األلفاظ أن تكون أدلة على المعاني       "  :فيقول

فاألولى أن تحمل تلك اللفظة علـى       ،  البالغةو،  األلفاظ في كالم مشهود له بالفصاحة     
دة قيل هذه زائ، ليوالبحث الطو، والتنقير، بعد التنقيب،  فإن لم يوجد لها معنى    ،  معنى

  .)1("دخولها في الكالم كخروجها منه
 يمكـن االسـتغناء    فبعضهم يرى أن الزيادة     ،  ا رأي المفسرين في الزيادة    أم

  .لغو دخولها كخروجهاال  منبل هي ،كلمات زائدة ال معنى لهافهي ، عنها
ولهذا ، فالزائد يمكن االستغناء عنه   ،  وهم بهذا يتناولون الكلمة بداللتها اللغوية      

شـيء ال   منزه أن يكون فيه      كتاب اهللا    يرون أن فهم  ،  رفضوا رأي القائلين بالزيادة   
يـر  ابـن جر  :،ورافـضاً للزيـادة  ، وقفاً حازماًممن هؤالء الذين وقفوا  و،  معنى له 
بينما قبل بعض المفسرين وقوع الزائد في بعـض         ،  وابن بحر األصفهاني  ،  الطبري

ولكنهم عند قبولهم بوجود الزائد في      ،  بعضها لتجنب القول بالزيادة    لواوأو،  المواضع
  . وأصل التركيب، وا مفهوم النحاة للزيادة فيما يتعلق بأصل المعنىتبنّ، الكتاب العزيز

والقاضـي  ،  وأبو حيان األندلسي  ،  الزيادة الزمخشري فمن هؤالء الذين قبلوا     
  .وسنأتي على رأيهم في فصل الزيادة في القراءات القرآنية .البيضاوي
هم نّإحيث   ،واحدة من أوجه االختالفات السبعة    والزيادة عند علماء القراءات      
ان والنقص، أحدها هو الزيادة،  الخالف بين القراءات يكون في سبعة أوجه   نإيقولون  

فيقول ابن  ،  )ما خلق ( :بنقص لفظ ،  )والذكر واألنثى () وما خلق الذكر واألنثى   (: مثل
فإذا يرجع  ،  ومنكرها،  وضعيفها،  وشاذها،  قد تتبعت صحيح القراءات    ": )2(ريزالج

ـ      وذلك إم ،  ال يخرج عنها  ،  اختالفها إلى سبعة أوجه    ر فـي   ا في الحركات بـال تغي
ر في المعنـى    أو بتغي ،  ويحسب بوجهين ،  ة أوجه والصورة نحو البخل بأربع   ،  المعنى

                          
، المثل السائر، )1995(، الموصلي محمد بن نصراهللا الدين ضياء الفتح أبيابن األثير، ) 1(

  .231ص/1لبنان،ج، بيروت، العصرية المكتبة، عبدالحميد الدين محيي محمد: تحقيق
مناهل العرفان في علوم القرآن، ، )1996(، )هـ1367: ت (محمد عبد العظيم، الزرقاني) 2(

  .112 ص 1ج، ، لبنانبيروت، الفكر دار، 1ط
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، وبـالعكس ، ونصب لفظ كلمات،  برفع لفظ آدم  ،  ))1كَلمـات  ربـه  مـن  آدم فَتَلَقَّـى  :فقط نحو 
وإم   وعكـس ذلـك نحـو    ، وتتلو، ال الصورة نحو تبلو، ر المعنىا في الحروف بتغي

، فاسـعوا ،  فامـضوا ،  حويرهما ن أو بتغّ ،  والسراط،  ونحو الصراط ،  وبسطه،  بصطة
والتأخير نحو فيقتلون بفتح ياء المضارعة مع بناء الفعل للفاعل في           ،  ا في التقديم  وإم

، أو في الزيادة  ،  وبضمهما مع بناء الفعل للمفعول في الكلمة األخرى       ،  إحدى الكلمتين 
  . فهذه سبعة ال يخرج االختالف عنها، ووصى، والنقصان أوصى

  
  :ومسوغاتها في القراءات القرآنيةفوائد الزيادة  1.2.1
 تُولُّـوا  أَن الْبِـر  لَـيس  :الزيادة في القراءات القرآنية قد تكون بيانية مثل قوله تعالى          
كُموهجو)2(  ،  وابن مسعود،  بن كعب  فقد قرأ أبي)3( سلَي ب الْبِرلُّوا أَنتُو كُموهجو ،  ويـرى
  .)4(“كفى اهللا”  أي“كفى باِهللا ”لهمي أن الباء زائدة كقوابن جنّ

 أضاف )6(ا أبيروي أن ،وما أَصابك من سـيئَة فَمـن نَّفْـسك         :)5(وفي قول اهللا تعالى    
 مـا   معناها أن  ، ويؤيد هذا التأويل أحاديث عن الرسول       ،  )ها عليك وأنا قدرتُ (إليها  

  .قوبة لذنوبهما هي من عند اهللا عفإنّ، يصيب اإلنسان من مصائب

                          
  .37: البقرة، اآليةسورة ) 1(
  .177: لبقرة، اآليةسورة ) 2(
السمين الحلبي، أحمد ، 177، ص1، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(

: تحقيق ،1، طالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، )1991(، )هـ756: ت(بن يوسف 
 أبو زكريا يحيى بن زياد، ء     الفر ا، 244، ص2، ج، سوريادمشق، دار القلم، أحمد الخراط

  .104، ص1ج، ، لبنانعالم الكتب، بيروت، 2طمعاني القرآن، ، )1983(، )هـ207: ت(
  .37، ص 1ج، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(
  .79: ، اآليةءاالنس سورة) 5(
  .301، ص3ج : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(



 29 

وإِن : )1(مثل قوله تعـالى   ،   تكون الزيادة لتوضيح بعض األحكام الفقهية      قدو 
كَان رجلٌ يورث كَاللَةً أَو امرأَة ولَه أَخٌ أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهما السدس فَإِن كَـانُواْ أَكْثَـر مـن ذَلـك فَهـم شـركَاء فـي           

هذه  في )2(جمع العلماءأ ث من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضَآرٍّ وصيةً من اللّه واللّه عليم حليم  الثُّلُ

 فَهـم  ذَلـك  مـن  أَكْثَـر  كَـانُوا  فَـإِن  : لقوله تعالى؛اآلية على إن األخوة فيها عني بهم األخوة لألم        
 كَاءـرـي  شا ف لثُّلُـث  ، 3(ويسوق الزمخشري(      دليال على ذلك من قراءة أبي  :)  ٌأو  ولـه أخ 
  مناألخوة  المراد باألخوة هنا هو    ن أن ها تبي إنّ” :ويقول ابن الجزري   ،“ من األم  أختٌ
وتـدل  ، أو األخت،  تضع شرطا على األخ القراءةوهذه، وهذا أمر مجمع عليه،  األم

  .)4(“على المراد بهما
، أو نقص، بزيادة،  لمعرفة اختالف األلفاظ هفردأفصال   )5(لزركشيوقد عقد ا   

 دلّ، أو إثبات لفظ بدل آخر  ،  ر حركة أو تغيثـم  حـاد أو أ،  ذلك متواترل فيه على أن 
ولهذا بنى الفقهـاء نقـض   ، إن اختالف القراءات يظهر االختالف في األحكام  (: قال

وكـذلك   )6()المـستم ( و)ستملم( على اختالف القراءات في   وعدمه وضوء الملموس 
والَ تَقْربـوهن     في هموعدمه إلى الغسل على اختالف    ،   الحائض عند االنقطاع   ئجواز وط 
نرطْهي تَّىح)7(.  

                          
  .12: اآلية ،النساء سورة) 1(
الجامع ألحكام ، 1ط، )1988(، )هـ671: ت (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، القرطبي) 2(

  .71، ص 5ج، لبنان، القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت
الكشاف عن حقائق ، )1995(، )هـ538: ت (جار اهللا محمود بن عمر، الزمخشري: انظر) 3(

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .1/486، لبنان

  .28، ص1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج) 4(
  .336 ص 1الزركشي، البرهان في علوم القران، ج) 5(
  .43: النساء، اآلية سورة) 6(
  .222: البقرة، اآلية سورة) 7(
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وإِن كَان رجلٌ يورث كَاللَـةً أَوِ امـرأَة ولَـه    : كقوله سبحانه، بيان حكم من األحكام وتكون ل  
  فَل تأُخ أَخٌ أَو   سدـا الـسمهنم ـداحكُلِّ و)1( ، قرأ سعد بن أبي وقاصٌُأخْت َأخٌ َأو لَهو  مـن 

دون ، خوة لألمخوة في هذا الحكم األ المراد باأل  فتبين بها أن  ،  )من أم (بزيادة لفظ   ،  أم
  .)2(وهذا أمر مجمع عليه، ومن كانوا ألب، اءاألشقّ

فَاعتَزِلُوا النساء فـي  : ءتين كقوله تعالىالجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القرا     و
       نـرطْهتَّـى يح نـوهبال تَقْريضِ وحالْم  ،والتشديد في حرف الطاء مـن كلمـة   ، قرئ بالتخفيف

وال ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهـر النـساء مـن               ،  يطهرن
أما قراءة التخفيف فال تفيد هـذه       .  زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى      ألن؛الحيض
 الحائض ال يقربهـا زوجهـا       أحدهما أن ،  ومجموع القراءتين يحكم بأمرين   ،  المبالغة

ها ال يقربهـا زوجهـا   وثانيهما أنّ،  وذلك بانقطاع الحيض  ،  حتى يحصل أصل الطهر   
 من الطهرين كليهمـا فـي       فال بد ،  وذلك باالغتسال ،  ن بالغت في الطهر   أ أيضا إالّ 

  .)3(وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا،  النساءطءوجواز 
  

  : أنواع الزيادة في القراءات القرآنية 2.2.1
أو ،  ومخالفتـه ،  قة الرسـم  فللزيادة في القراءات القرآنية أنواع يحددها موا       

أو ،  ها قـراءة  وصفب أو،  وفي األحكام الفقهية  ،   الزيادة في المعنى   االفائدة التي تؤديه  
نحو ،  ما يوافق الرسم في بعض المصاحف     ف،  سبقاواألمثلة على م  ،  بوصفها تفسيرا 

تَجرِي مـن  (وقرئ ، ))4وأَعد لَهم جنات تَجرِي تَحتَها الْأَنْهار: قوله سبحانه في سورة التوبة 
وقد وافقـت كلتاهمـا رسـم       ،  وهما قراءتان متواترتان  ،  )5()من( بزيادة لفظ    )تَحتها

                          
  .12:  النساء، اآليةسورة) 1(
  .1/147: في علوم القرآنمناهل العرفان الزرقاني، ) 2(
  .1/431: المرجع نفسه) 3(
  .100:  التوبة، اآليةسورة) 4(
  .2/280، و1/11، العشر القراءات في النشرابن الجزري، : انظر) 5(
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 ثابتـة  )مـن ( لفظ  ألن،   أن ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكي       بيد،  المصحف
فـي  : أي،  حيث لم تثبت فيه   ،  أما حذفها فإنه يوافق رسم غير المصحف المكي       . فيه

، ما ال يوافق رسم المصحف بحال من األحوال        أمثلة   من و .)1(غير المصحف المكي  
قـرأ ابـن   حيث ، ))2 يأْخذُ كُلَّ سفينة غَـصباً وكَان وراءهم ملك: قوله سبحانهقراءة من قرأ    

فإن هذه الكلمة   ،  )3(بزيادة كلمة صالحة  ،  )يأخذ كل سفينة صالحة غصبا    (عباس هكذا   
وذلـك  ،  فهي مخالفة لخط المصحف   ،  لم تثبت في مصحف من المصاحف العثمانية      

ن مـن   أي عرض القـرآ   ،  وما شاكلها منسوخة بالعرضة األخيرة    ،  ألن هذه القراءة  
ة على ما   ويدل على هذا النسخ إجماع األم     ،   على جبريل آخر حياته الشريفة     النبي  

  .)4(في المصاحف
وهو ما زيد في القراءات علـى وجـه         : ما يشبه المدرج من أنواع الحديث     

". مـن أم  "بزيادة لفظ   " وله أخ أو أخت من أم     "كقراءة سعد ابن أبي وقاص      ،  التفسير
بزيـادة لفـظ   " ح أن تبتغوا فضال من ربكم في مواسم الحجليس عليكم جنا ": وقراءة

ولتكن منكم أمة يدعون إلـى الخيـر ويـأمرون          ": وقراءة الزبير " في مواسم الحج  "
بزيـادة لفـظ    ،  "بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون باهللا على مـا أصـابهم          

  .)5(ويستعينون باهللا على ما أصابهم
فمـا  : قال عمـر  . ألنه وقع خالف فيه   ؛ولم يكن مدرجا  ،  ما كان شبيها  وإنّ

وأخرجه ابن  ،  أخرجه سعيد بن منصور   ،  رأم فس ،  أدري أكانت قراءاته يعني الزبير    
: الـورود ،  "وإن منكم إال واردهـا    ": وكان الحسن يقرأ  ،  ه تفسير وجزم بأنّ ،  األنباري

                          
النشر في القراءات ، ، ابن الجزري1/170 :مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، ) 1(

  .2/315: العشر
  .79:  الكهف، اآليةسورة) 2(
  1/14 العشر القراءات في النّشرابن الجزري، : انظر) 3(
  .1/147: في علوم القرآنمناهل العرفان الزرقاني، ) 4(
  .1/147: المرجع نفسه) 5(
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، ودتفسير من الحسن لمعنى الـور ،  الدخول: قوله الورود : الدخول قال ابن األنباري   
  .)1(فأدخله في القرآن، وغلط فيه بعض الرواة

                          
  .1/431: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن) 1(
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  الفصل الثاني
  مظاهر الحذف في القراءات القرآنية

  
   :حذف الفعل 1.2

واإلغـراء  ،  والـذم ،  والمـدح ،  كثيرا ما يحذف الفعل فـي االختـصاص        
، أو معهما، أو منصوب ،  أو مع مضمر مرفوع   ،  وقد يحذف الفعل وحده   ،  )1(والتحذير

ثـم  ،  أن ترى رجال قد سدد سهما نحو الغـرض         ”ومثال ذلك ،  لويكون الحذف لدلي  
اآلن ) أصاب(و. أصاب القرطاس  :أي،  القرطاس واهللا : فتقول،  فتسمع صوتا ،  أرسله

وقد يحذف الفعل إذا وقع اسم بعد أداة تختص بالدخول         ،  )2( “ةفي حكم الملفوظ به البتّ    
يفسره الفعـل   ،   يلي األداة  رون فعال محذوفا وجوبا   فجمهور النحاة يقد  ،  على األفعال 

وإِن أَحـد مـن الْمـشرِكني اسـتَجاركَ           : نحو قوله تعالى   )3(والكوفيين،  خالفا لألخفش ،  المذكور
هفَأَجِر)4(  ،ويحذف الفعل فـي   ،  حد من المشركين استجارك   أ استجاركإن  و: والتقدير

ن اتَّقَـواْ مـاذَا أَنـزلَ ربكُـم قَـالُواْ خيـرا لِّلَّـذين        وقيـلَ للَّـذي   :تعـالى  كما فـي قولـه   ،  جواب االستفهام 
وإِذْ  :ومن ذلك قوله تعـالى ،  كما يحذف فعل القول.أي أنزل ربنا خيراً  ،  ))5أَحسنواْ

  أَنت ا إِنَّكنلْ ما تَقَبنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعري  ـيملالْع يعمالـس )6( ، كما يحذف الفعل إذا

، ))7والَ تَقُولُواْ ثَالثَةٌ انتَهـواْ خيـرا لَّكُـم    :ومثاله قوله تعالى، عنه حمل على أمر يخالف المنهي 

مـن   واإلِميان َالدار تَبوؤوا َالَّذين :ومن ذلك قوله تعالى، كما يحذف الفعل إذا دل عليه المعنى     
                          

  .301-2/297،  على ألفية ابن مالكابن عقيل، شرح ابن عقيل) 1(
  .1/284 :صائصي، الخابن جنّ) 2(
  .2/61: على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل ابن يعيش، ) 3(
  .6: التوبة، اآلية سورة) 4(
  .3: النحل، اآلية سورة) 5(
  .127: البقرة، اآلية سورة) 6(
  .171: النساء، اآلية سورة) 7(
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 هِملقَـب)1(  ،  وذلك أل ،  أي واعتقدوا اإليماناإليمان ليس مكاناً فيتبوأ    ن )يتبين لنا   فإذاً .)2 
 :فتقـول ، “مـن ضـربت؟  ” :نحو أن يقال ،   عليه دليل  ه يجوز حذف الفعل إذا دلّ     أنّ
ويحـذف   ،)3(لداللة ما قبله عليه    ؛“ضربت ”فحذف،  “ضربت زيداً ” والتقدير،  ”زيداً”

ـ   االستعمال كما في األمثال   الفعل لكثرة    وناصـب  ، )4(ى مجـرى المثـل  رومـا ج
   .)7(وناصب الحال، )6(وناصب المصدر، )5(المنادى

وقد اتخذ العلمـاء مـن هـذا    ، غنية بمظاهر حذف الفعل   والقراءات القرآنية   
  : ومن ذلك، الحذف مدخال لتوجيه كثير من القراءات

 :قرأ الجمهـور ، ))8من الْمشرِكني قَتْلَ أَوالَدهم شـركَآؤهم  وكَذَلك زَين لكَثري     :قوله تعالى  
)ني( مضافا إلى    )قَتَْل(ونصب  ،   مبنيا للفاعل  )زمهالد(ورفع  ،  )َأومكاُؤهفـاعال   )شُر 
برفع ) لكثير من المشركين قتلُ   ( الزاي   بضم) وكذلك زين (قرأ ابن عامر    و،  )زين(ل

  .)9(بياء) شركايهم( بنصب الدال)أوالدهم(، الالم
وأبو عبد الملـك قاضـي الجنـد        ،  والحسن،   منهم السلمي  مجموعةوقرأت   

، )َأوالدهـم ( مرفوعا مضافا إلـى      )قَتُْل(و،   مبنيا للمفعول  )زين(صاحب ابن عامر    
أو ،  جه سيبويه زينه شركاؤهم هكذا خر    : مرفوعا على إضمار فعل أي     )شُركاُؤهم(و

، حبب لي ركوب الفرس زيد     :كما تقول ،  قَتَْل َأوالدهم شُركاُؤهم  : المصدر أي فاعال ب 
                          

  .9: الحشر، اآلية سورة) 1(
  .8/245:  األندلسي، تفسير البحر المحيط)2(
  .2/425: على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل ، ابن عقيل) 3(
  .28، 2/27: شرح المفصلابن يعيش، : انظر) 4(
  .1/127 :شرح المفصلابن يعيش، ) 5(
  .29- 2/27: المرجع نفسه) 6(
  .69- 2/68: المرجع نفسه) 7(
  .137: األنعام، اآلية سورة) 8(
، وابن 4/657: البحر المحيطاألندلسي، تفسير ، 270ة في القراءات، صالسبعابن مجاهد، ) 9(

معجم ، )1988(، عبد العال سالم، مكرمو، 2/263: في القراءات العشرالنشر ، الجزري
  .2/138: ، الكويتمطبوعات جامعة الكويت، 2، طالقراءات القرآنية
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 كما في القراءة   ،  فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون ال قاتلون      ،  جه قطرب هكذا خر
  .)1(وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون، األولى

ن لكثير من   وكذلك زي (وهي  ،   في هذه اآلية قراءة أخرى     )2(قد ذكر سيبويه  و 
مـضمر غيـر    وحمل الشركاء منها على فعل ،)3()المشركين قتُل أوالدهم شركاُؤهم  

نـه  زي: نه؟ فقال من زي : ن لكثير من المشركين قيل    وكذلك زي : قيل كأنه لما ،  الظاهر
   .شركاؤهم
، وأبـو حيـوة  ، قرأ ابن أبـي عبلـة  ، ))4نَزاعةً لِّلـشوى  : قوله تعالىمن ذلك و

وأبـو  ،  وقرا الباقون ،  نصبا) نزاعةً( :واليزيدي،  وحفص،  وابن مقسم ،  يوالزعفران
  .)5(رفعا) نزاعةٌ(بكر عن عاصم 

 اعةٌونَز  أو خبر مبتدأ  ،   خبر إن  ،  أو بدل من   ،  هي نزاعة ،  أي ولَظى خبر إن
ه الفارسـي  وجو .)6(ةٌعنزا وذلك على قراءة الجمهور برفع، أو خبر بعد خبر   ،  لَظى

أعنيها نزاعةً للـشوى لـم      :  بفعل مضمرا أي   )نزاعةً(ناه إن علقّ  بأنّ،  صبقراءة النّ 
  .)7 (“يمتنع

قرأ ، ))8ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا فَال فَوت وأُخذُوا مـن مكَـانٍ قَرِيـبٍ     : قوله تعالى  ومن ذلك أيضا  
فـه علـى    والظاهر عط ،  فعال ماضيا  :وُأخذُوا،   على الفتح  اًمبني،  فَال فَوتَ  :الجمهور

                          
  .4/657: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
   .1/290الكتاب سيبويه، : انظر) 2(
إتحاف فضالء البشر بالقراءات ، )1987(، )هـ1117: ت (مد بن محمدأحء، البنا: انظر) 3(

، 217، ص، لبنانبيروت، شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب: تحقيق، 1، طاألربعة عشر
  .2/137: معجم القراءاتمكرم، و، 2/263 : في القراءات العشرالنشرابن الجزري، و

  .16: المعارج، اآلية سورة) 4(
، 10/274 :األندلسي، تفسير البحر المحيط، 651 في القراءات، صسبعةالابن مجاهد، ) 5(

  .5/198 :معجم القراءاتومكرم، ، 2/390: في القراءات العشرالنشر ، ابن الجزريو
  .10/274 :األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
   .6/32: في علل القراءات السبعالحجة الفارسي، ) 7(
   .51: سبأ، اآلية سورة) 8(
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 عبـد  وقـرأ  وأخـذوا . ألن معناه فال يفوتوا وأخذوا    ،  على فَال فَوتَ   :وقيل،  فَزِعوا
فال فوت   :وقرأ أبي ،  منونين مرفوعين )وَأخْذٌ فَوتٌ فَالَ( وطلحةُ هاشم مولى الرحمن

    .)1(وأخذ مصدرا منونا، مبنيا
 عليـه  يـدل  مضمر بفعل رفعته شئت إن" :وجه ابن جنّي قراءة الرفع بقوله     

 أحجـى  ألنه،  القرب وذكر. قريب مكان من أخذٌ بهم وأحاط :أي،  فَوتَ فَال :قوله
 وهنـاك  :أي،  محـذوف  وخبره،  باالبتداء رفعته شئت وإن.بهم وإحاطته،  بتحصيلهم

  .)2("األول القول في الفعل على دل ما الخبر هذا على ودل. بهم وإحاطة، لهم أخذ
 علـى  معطـوف  وهو،  وأخذ :وقرئ(: ولهووجه الزمخشري هذه القراءة بق    

وهذا ما ذهب إليه أبو حيان      ،  )3()أخذ وهناك،  هناك فوت فال :ومعناه .فوت ال محل
 فخبـر  )وأخذ( رفع ومن،  منوناً مصدراً )أخذ(و،  مبنياً )فوت فال( :أبي وقرأ" :بقوله
  .)4(.".أخذ وهناك :أي، مبتدأ أو، أخذ وحالهما :أي، مبتدأ

أو ،  والمعنى يستقيم بتقدير الفعل   ،  أو اسم ،  بية تجيز تقدير فعل   فالعالمة اإلعرا 
  .يوافق الدليل المعنوي ن الدليل النحوي في كال التقديرينإذ إ، االسم

فَقَالُوا أَبشرا منا واحدا نَّتَّبِعه إِنَّا إِذًا لَّفي ضَاللٍ :  قوله تعالىمما حمل على حذف الفعل  و
  .))5من بيننا بلْ هو كَذَّاب أَشر قي الذِّكْر علَيهأَؤلْ، وسعرٍ

وقرأ أبو الـسمال  ) واحد(و) بشر(برفع  :والداني، وأبو عمر، قرأ أبو السمال  
  . )6()واحد( ونصب )بشر(برفع 

                          
، األندلسي، تفسير البحر 2/196: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتي، ابن جنّ نظرا )1(

   .8/565: المحيط
  .2/196: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .3/593: عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، الكشّاف ) 3(
  .7/255: سير البحر المحيطاألندلسي، تف) 4(
   .25 - 24: القمر، اآليةسورة ) 5(
: البحر المحيط، واألنلسي، 2/298: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(

10/42.  
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 ي فعال محذوفاً في قراءة أبي السمال      ر ابن جنّ  وقد قد )بالرفع يقول ابن   ) أبشر
ـ ،  أؤلقي عليه الذكر من بيننـا     :  عليه قوله  ندي مرفوع بفعل يدلّ   بشر ع ” :يجنّ ه كأنّ
   .)1(“أينبأ أو يبعث بشر منا :قال

أينبـأ   :التقدير،  ا على إضمار فعل مبني للمفعول     ورفعه إم  :وقال ابن عطية   
   .)2(ا على االبتداءوإم، بشر؟

ن غيـر أ   ،والمعنى يجيز ذلـك   ،  أو اسما ،  فالرفع يجيز تقدير المحذوف فعال    
أخذ العلماء الحـذف    ،  وفي جميع األحوال  ،  تقدير الفعل أقوى لموافقته معنى اإلنكار     

  .مدخال لتوجيه هذه القراءات
قـرأ  ،  ))3خافـضَةٌ رافعـةٌ   ،  لَـيس لوقْعتهـا كَاذبـةٌ     ،  إِذَا وقَعـت الْواقعـةُ     : قولـه تعـالى    منهو
، والحـسن ،  زيد بن علي  قرأ  و،  )هي(على تقدير    ،خافضةٌ رافعةٌ برفعهما   :الجمهور
واليزيدي في اختياره ، والزعفراني، وابن مقسم، وابن أبي عبلة  ،  وأبو حيوة ،  وعيسى

إذا وقعت الواقعة وقعـت خافـضة       : والتقدير .)4(بالنصب) خافضةًً رافعةً (بنصبهما  
أجازوا أن يحذف ين ذالّ، )7(والزجاج، )6(والفراء، هذا ما ذهب إليه الكسائي  ،  )5(رافعةٌ
لو أنك قلت إذا جئتك زائراً تريد إذا        ” :يقول النحاس ،  ويبقى الحال دليالً عليه   ،  الفعل
وقد يتوهم الـسامع    ،  ألنه ال يعرف معناه    ؛لم يجز هذا اإلضمار   ،  جئتك زائراً ،  جئتك

  .)8(“ه قد بقي من الكالم شيءأن
                          

  .2/298: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(
  .10/43 :األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .3- 1: واقعة، اآليةال سورة) 3(
مختصر شواذ القراءات من ، )1934(، )هـ370: ت(اهللا الحسين بن أحمد  عبدأبوبن خالويه، ا) 4(

األندسي، ، 150، ، مصرستراسر، دار الهجرة، القاهرةجبر .ج :عني بنشره، 1طكتاب البديع، 
  .10/77: البحر المحيط

   .150.صيع،  شواذ القراءات من كتاب البدمختصرابن خالويه، ) 5(
  .3/126: القرآنمعاني الفراء، ) 6(
، 2طإعراب القرآن، ، )1977(، )هـ338: ت (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، النحاس) 7(

  .3/319: ، العراقزهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد .د: تحقيق
  .3/319: القرآنإعراب النحاس، ) 8(



 38 

يِـا أَيهـا     : لقوله تعالى  جكما في قراءة األعر   ،  الفعل يحذف إذا دل عليه المقام     و
     ةـيصالْو ـنيح توالْم كُمدأَح ضَرإِذَا ح كُمنيب ةادهواْ شنآم ينالَّذ    ـنكُملٍ مـدا عـانِ ذَواثْن)1( ،  قرأ الجمهـور

) كُمنيةُ ببالرفع )شَهاد   ،   كُمنيةُ إلى بعـرج  واأل،  والحسن،  وقرأ الشعبي ،  وإضافة شَهاد
،  بالنصب )شَهادةً(والحسن أيضا   ،  وقرأ السلمي ،  وتنوينه،   برفع شهادة  ) بينكُم شَهادةٌ(

  .)2(وأبي حيوة، وروي هذا عن األعرج، والتنوين
ونصبها على فعل مـضمر     ( :ي إلى تقدير فعل محذوف فيقول     ذهب ابن جنّ  و

  .)3()ليقم شهادة بينكم اثنان :أي
،  بالنـصب  )شَـهادةً ( قراءة السلمي والحـسن      وأما تخريج ” :يقول أبو حيان  

 )شَـهادةً (فجعـل  ، ليقم شهادة اثنـان   : فقدره الزمخشري ،  )مكُبينَ(ونصب  ،  والتنوين
وهذا الذي قدره   ،   على الفاعلية  )ليقم(بـ مرتفع   )اثْنانِ(و،  مفعوال بإضمار هذا األمر   

  .)4(“ي عينهالزمخشري هو تقدير ابن جنّ
وهذا الذي ذكره    :بقوله،  والزمخشري،  يب إليه ابن جنّ   ذه  أبو حيان ما   ويرد

إن  إال،  وإبقاء فاعله ،  قالوا ال يجوز حذف الفعل    ،  ي مخالف لما قاله أصحابنا    ابن جنّ 
على قراءة من فـتح  ، ))5يسبح لَه فيها بِالْغُـدو والْآصـالِ   :أشعر بالفعل ما قبله كقوله تعالى     

، ما قام أحـد عنـدك      :كأن يقال لك  ،  أو أجيب به نفي   ،  ...فقرأه مبنيا للمفعول  ،  الباء
: جواباً لمن قال  ) نعم خالد (نحو  ،  أو أجيب به استفهام   ،  قام زيد  :بلى زيد أي   :فتقول

وتبعـه  ،  يوليس حذف الفعل الذي قدره ابن جنّ      ،  التقدير أتى خالد   و )هل أتاك أحد؟  (
  .)6(واحدا من هذه األقسام الثالثة ،،الزمخشري

                          
  .106: ، اآليةالمائدة سورة) 1(
  .4/390: األندلسي، تفسير البحر المحيط، 1/220المحتسبابن جنّي، ) 2(
  .1/220المحتسبابن جنّي، ) 3(
  .4/390: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .36: النور، اآلية سورة) 5(
   .4/391البحرالمحيط األندلسي، : انظر) 6(
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بسكون النون مدغمة    :قرأ الجمهور ،  ))1والْقُـرآنِ الْحكـيمِ   ،  يـس  :ه تعالى وفي قول 
مظهرة عند باقي    :وابن عامر ،  وورش،  وأبو بكر ،  الكسائي :ومن السبعة ،  في الواو 

   .)2(بفتح النون :وعيسى، وقرأ ابن أبي إسحاق. السبعة
ء فـي  يجـي  واعلم إنـه ال   ” فقد ذهب سيبويه إلى تقدير فعل محذوف فيقول       

 :قـال  ثـم ،  فمن قال هذا فكأنه جعله اسماً أعجميا       ،وياسين،  كالمهم على بناء حاميم   
   . )3("اذكر ياسين

وقـال  . اللّه ألفعلن كذا   :كما تقول ،  فقياس هذا القول فتح النون     :قال أبو حاتم  
  .)4(وهذا على مذهب سيبويه أنه اسم للسورة، اتل يس :كأنه قال، النصب :الزجاج

 ؛الحـاء  بسكون :الجمهور وقرأ،  ))5فَـسحقًا لِّأَصـحابِ الـسعري      :عالىوفي قوله ت  
  .)6(بضمها :عنه رثاالح أبي عن بخالف، والكسائي، جعفر وأبو، وعلي

 :)8(ويقول الفارسـي  ،  أي اسحقهم سحقا ما إن باعدهم بعداً       :)7(يقول الزجاج 
  يجوز ) داً ضرب رأسه  زي(فجاء المصدر على الحذف فهي من باب        ،  القياس إسحاقاً 

  

                          
     .2- 1: يس، اآلية سورة) 1(
، األندلسي، تفسير البحر 2/202،  تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسب فيابن جنّي، : انظر) 2(

   .9/48: المحيط
   .3/258 :الكتابسيبويه، ) 3(
  .9/48: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
   .11: الملك، اآلية سورة) 5(
: ت(مكي بن أبي طالب ، القيسي، و4/54: الحجة في علل القراءات السبعالفارسي، ) 6(

: ، تحقيق2الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ط ، )1981(، )هـ437
، واألندلسي، تفسير البحر 2/328 :، لبنانمحي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت.د

   .10/9، ومكرم، معجم القراءات 8/294: المحيط
رآن معاني الق، )1988(، )هـ311: ت (الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل) 7(

   .5/199، ، لبنان بيروت،عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب: تحقيق، 1وإعرابه، ط
   ) .سحق(، مادة 10/152: ابن منظور، لسان العرب) 8(
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  .)1(والنصب أقوى في العربية، والنصب، فيه الرفع
وهـو  ،  وجاز ذلك فيه  ،  نصبا على جهة الدعاء عليهم     :فَسحقاً :قال ابن عطية  

ووجوده لم يقـع إال فـي       ،  من حيث هذا القول فيهم مستقر أوال      ،  من قبل اللّه تعالى   
، سحقا لزيـد وبعـدا   :كما تقول، ى بهفكأنّه لذلك في حيز المتوقع الذي يدع ،  اآلخرة

كمـا قـال    ،  جه فيه الرفع  فالو،  وثبت،  وإن وقع ،  والنصب في هذا كله بإضمار فعل     
  .)4(وغير هذا من األمثلة، )3(سالم علَيكُمو، ))2ويلٌ للْمطَفِّفني :تعالى

 سمح بهمـا بـدليل    وي،  فالنمطان سائدان في لهجة العرب    ،  فمن ناحية تركيبيه  
  .القراءات

وإن ، هي األصل في االستعمال )فسحقاً(يمكننا القول أن ،  ومن ناحية تفسيرية  
كونها تحتوي على ثالثة مقـاطع صـوتيه        ،  متطورة عنها لسهولتها صوتيا   ) فسحقاً(

ن العامـل فيـه     غيـر أ  ،  فالنصب على إضمار الفعل   ،  أما من ناحية اإلعراب   ،  فقط
وال حاجة ألن نذكر    ،  سم المتقدم مشغوال عنه منصوبا    ويمكن أن نعرب اال   ،  االشتغال
التي ال موجب لهـا عنـد       ،   ألن تقدير الناصب مبني على نظرية العامل       ؛له ناصباً 

  .)5(الكثير من اللغويين
بـأن يرفـع االسـم      ،  وقد تأخذ العالقة الفعلية في بعض األمثلة شكل الرفع        

بحيث لو زالت هـذه     ،   كما هو  ومعه يبقى المعنى األساسي   ،   شكلية معينة  لمسوغات

                          
المحرر الوجيز في ، )1982(، )هـ542: ت ( محمد عبد الحق، ابن عطية أبواالندلسي )1(

العال السيد  اهيم األنصاري والسيد عبدتحقيق عبداهللا ابن إبر، 2طتفسير كتاب اهللا العزيز، 
  .6/340، إبراهيم، مؤسسة دار العلوم، قطر

  .1: سورة المطففين، اآلية) 2(
  .46: األعراف، اآلية سورة) 3(
   .10/225البحرالمحيط األندلسي، ) 4(
،  الموصل،مطبعة التعليم العالي، 1طمعاني النحو، ، )1984(، فاضل صالح، السامرائي) 5(

   .127-2/126: العراق
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فالمعنى يبقـى علـى     ،  لبرزت العالقة الفعلية في ثوب النصب     ،   الشكلية المسوغات
  .لكن النسبة بين العناصر تبقى كما هي،  ألن الشكل قد يتغير؛المفعولية

قرأ الجمهور ، ))1نيوالْخَامسةَ أَن غَضَب اللَّه علَيها إِن كَان من الـصادق      : وفي قوله تعالى  
  .)2()الخامسةَ( والزعفراني بالنصب، وقرأ حفص، بالرفع) والْخامسةُ(

حمال علـى آيـة     ،  وقراءة النصب هي من باب حذف العامل في المفعول به         
دّل عليـه   ،  مكـي فعـال مـضمر      ويقدر،  )3()أن تشهد أربع شهادات   (وهي  ،  سابقة

  .)4()شهد الخامسةَتو( :والتقدير، المذكور
، )الخامـسةَ (و،  )الخامـسةُ ( فمن ناحية تركيبيه يجوز في اللغـة النمطـان          

  . والفضلة، والفتحة مؤشرات على اإلسناد، فالضمه
، )الخامسةُ(فإن األصل قراءة الجمهور برفع      ،  أما من ناحية وصفية تفسيرية    

 ،حيث تحولت من جمله اسمية    ،  فجاءت جملة تحويلية  ،  )الخامسةَ(أما قراءة النصب    
  .حذف منها الفعل ،إلى جملة فعلية

التَّائبون الْعابِدون الْحامدون السائحون الراكعون الساجِدون اآلمرون بِالْمعروف : وفي قوله تعالى
           نينمـؤرِ الْمـشبو اللَّـه ودـدحل ظُونافالْحنكَرِ ونِ الْمع وناهالنو)5( ،وأبي بـن كعـب  ،  األعمشقرأ ،

والتقـدير فعـل محـذوف      ،  )6()التائبين العابدين (وأبو عبد اهللا     ، بن مسعود  وعبد هللا 
  .)7(حيث قطعت إلفادة المدح، )أعني(تقديره 

                          
  .9: النور، اآلية سورة) 1(
: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط193-3/192: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 2(

  .233-6/232، ومكرم، معجم القراءات 6/399
  .8: النور، اآلية سورة) 3(
  .2/135، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالقيسي، ) 4(
  .112: التوبة، اآلية سورة) 5(
  .5/107 :األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
، إعراب القراءات الشواذ، )1997(، )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين ) 7(

  .1/663، ، بيروت، لبنانمحمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب: تحقيق، 1ط
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أي الذين بايعوا اللّه هم ، التائبون خبر مبتدأ محذوف تقديره هم التائبون   :وقيل
 :واألعمـش ،  وعبد اللّـه  ،  قراءة أبي ويؤيده  ،  فيكون صفة مقطوعة للمدح   ،  التائبون

  .)1(والحافظين نصبا على المدح، التايبين بالياء إلى
، قـرأ األعمـش  ، ))2قَالَ موعدكُم يوم الزينة وأَن يحشر النـاس ضُـحى    : وفي قوله تعالى  

 )3()يـوم (والمطـوعي   ،  والجحدري،  وابن أبي عبلة  ،  وأبو حيوة ،  ومجاهد،  والحسن
، فالزمخشري يعده مـصدرا   ،  )موعدكم(ويمكن توجيه القراءة بالنظر في      ،  النصبب

ويحتاج إلى فعل لتفسير النصب قدره النحاس       ،  )4(إنجاز وعدكم يوم الزينة    :والمعنى
  .)5(نصبت على الظرفية) يوم(فتكون، )يقع(بالفعل 

. بسكون الـدال  ،  ص :قرأ الجمهور ،  ))6ص والْقُـرآنِ ذي الـذِّكْرِ     : وفي قوله تعالى  
 ونـصر بـن    ،  وابن أبي عبلة  ،  وأبو السمال ،  وابن أبي إسحاق  ،  والحسن،  وقرأ أبي

، صـاد  :وفرقة،  ومحبوب عن أبي عمرو   ،  وقرأ عيسى ،  بكسر الدال ،  صاد :عاصم
  .)7(بفتح الدال

: قال) ص والقران ذي الذكر   (: )8(ذهب أبو جعفر النحاس في قراءة النصب      
وذهب أيضا أبو جعفر النحاس فـي       ،  )9()ن والقلم (:  تعالى في قوله  و ،اتل صاد : أي

                          
  .5/107: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .59: طه، اآلية سورة) 2(
  .11/213، 6القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مج) 3(
 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .6/129: ، والسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون2/542
معاني القرآن، ، )1989(، )هـ338: ت (ماعيلأبو جعفر أحمد بن محمد بن إس، النحاس )5(

الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث اإلسالمي، : تحقيق، 2ط
  .2/203: ، السعوديةمكة المكرمة

  .1: ص، اآلية سورة) 6(
  .9/135 :األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
  .3/479 و2/779: إعراب القرآنالنحاس، ) 8(
  .1: القلم، اآلية  سورة)9(
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، )1(اذكر نون وتابعه في هـذا مكـي       : أي :وقال،  )نون والقلم (قراءة عيسى الثقفي    
حـذف  ، انتصب على أنه مقسم به :وقيل، الفتح اللتقاء الساكنين طلبا للتخفيف    :وقيل

امتنـع مـن الـصرف    و، وهو اسم للسورة، اللّه ألفعلن :منه حرف القسم نحو قوله   
، والتنوين على تأويل الكتـاب    ،  بالجر) صاد( وقد صرفها من قرأ   ،  للعلمية والتأنيث 

  .)2(وهو ابن أبي إسحاق في رواية، والتنزيل
وحـور  ( :قرأ الجمهـور ، ))3وحـور عـني  ، ولَحمِ طَيرٍ مما يـشتَهون   :وفي قوله تعالى  

ينفقـراءة  .)4(بنصبهما) وحورا عينا( :بن مسعود   اللّه وعبد،  وقرأ أبي ،  برفعهما) ع 
فحذف الفعل لداللة   ،  وينالون حورا عينا  : والتقدير،  النصب على تقدير فعل محذوف    

،  على التوحيـد اسـم جـنس   )وحوراء عيناء( :وقرأ عكرمة ،  )5(الكالم السابق عليه  
واحتمل ،  ابقفاحتمل أن يكون مجرورا عطفا على المجرور الس       ،  وبفتح الهمزة فيهما  

  .)6(وحورا عينا :أن يكون منصوبا كقراءة أبي وعبد اللّه
خـتَم اللَّـه علَـى قُلُـوبِهم وعلَـى سـمعهِم وعلَـى أَبـصارِهم غـشاوة ولَهـم عـذَاب                         : وفي قوله تعالى  

 ـيمظع)7(  ، قرأ الجمهور: )ٌةشَاوزيد بـن   و،  وقرأ الحسن ،  بكسر الغين ورفع التاء   ) غ
وسكون ، والنصب،  وأصحاب عبد اللّه بالفتح   ،  بضم الغين ورفع التاء   ) غُشاوةٌ( :علي

، بالكـسر ) غـشوةٌ (وقرأ بعضهم   . إال أنه رفع التاء   ،  وعبيد بن عمير كذلك   ،  الشين
، والرفـع ، واألعمش قرأ بـالفتح ، وهي قراءة أبي حيوة ،  )غَشوةٌ(وبعضهم  ،  والرفع

، والياء،  بفتح الغين ) غشية(صحاب عبد اللّه يقرأونها     كان أ  :وقال الثوري . والنصب

                          
دراسة ، 2، طمشكل اعراب القرآن، )1975(، )هـ437: ت(مكي بن أبي طالب ، القيسي) 1(

  .2/246، ، العراقحاتم صالح الضامن، مطبعة سلمان األعظمي، بغداد: وتحقيق
  .9/135: األندلسي، تفسير البحر المحيطانظر ) 2(
  .22- 21: الواقعة، اآلية سورة) 3(
  .10/82: لسي، تفسير البحر المحيطاألند) 4(
  .1/95الكتاب سيبويه، ) 5(
  .10/82: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .7: البقرة، اآلية سورة) 7(
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: والتقـدير ،  بالنـصب ) غشاوةً(قرأ عاصم   و. )1()غشاوة(ونصب المفضل   ،  والرفع
، )3(وأبو علـي الفارسـي    ،  )2(وجعل على أبصارهم غشاوة هذا ما ذهب إليه الفراء        

  .فعوالقيسي فضال وجه الر، غير أن الفارسي. )5(الطبريو، )4(ومكي القيسي
 النصب إما أن يحمله علـى        ألن ؛وقراءة الرفع أولى   :قال أبو علي الفارسي   

وهـذا  ،  والمعطوف به ،  فيعرض في ذلك أنّك حلت بين حرف العطف       ،  ختم الظاهر 
وجعـل   :وإما أن تحمله على فعل يدل عليه ختم تقديره        ،  عندنا إنما يجوز في الشعر    

علفتهـا   :وقول اآلخر ،  ورمحا،  سيفامتقلدا   :فيجيء الكالم من باب   ،  على أبصارهم 
فقراءة الرفـع   ،  وال تكاد تجد هذا االستعمال في حال سعة واختيار        ،  وماء باردا ،  تبنا

  .)6(وتكون الواو عاطفة جملة على جملة، أحسن
وجعَل على   :يحتاج إلى إضمار ما أظهر في قوله      ،  )غشاوةً(ونصب المفضل   

أو إلى عطف أبصارهم على مـا     ،  ارهم غشاوة وجعل على أبص   :أي،  بصرِه غشاوةً 
  .)7(وهو ضعيف، أي بغشاوة، ونصبها على حذف حرف الجر، قبله

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ إِن تُطيعـواْ الَّـذين كَفَـرواْ يـردوكُم علَـى أَعقَـابِكُم فَتَنقَلبـواْ                          :وفي قوله تعـالى   
رِيناسالَ، خوم لِ اللَّهبرِيناصالن ريخ وهو كُم)8( ،قرأ الحسن)وا ـيعـأط :صب أيـ بالن)9()اَهللا  

                          
  .1/49: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .1/13: معاني القرآنالفراء، ) 2(
  .1/49: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .1/20عراب القرآن مشكل إالقيسي، ) 4(
، جامع البيان عن تأويل آي )1997(، )هـ310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ) 5(

: ، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، مصر3ط، )تفسير الطبري(القرآن 
1/262.  

  .1/50: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .1/49: المرجع نفسه) 7(
  .150-149: آل عمران، اآلية سورة) 8(
  .2/76: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 9(
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ألن الـشرط   ،  بل أطيعوا اللّـه    :على معنى  )2(وهذا ما ذهب إليه ابن خالويه     ،  )1(اهللا
  .)3(بل أطيعوا اللّه موالكم، أي ال تطيعوا الكفار فتكفروا، السابق يتضمن معنى النهي

أَفَمـن كَـان علَـى بينـة مـن ربـه ويتْلُـوه شـاهد منـه ومـن قَبلـه كتَـاب موسـى إَمامـا                 :وفي قوله تعالى  
  بِـه وننمؤي كلَئةً أُومحرو)4( ،قرأ محمد بن السائب الكلبي)يتلـو  :  بالنـصب أي )5()الكتاب

  .)6(كتاب موسى
علـى  ) من(وفتح ميم   ،  نصبا،  )تاب موسى ك( :وقرأ الكلبي " :وقال أبو حيان  

  .)7("وآتينا الذي قبله كتاب موسى :وتقديره، أنها موصولة
واعبـدواْ اللَّـه والَ تُـشرِكُواْ بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ إِحـسانًا وبِـذي الْقُربـى والْيتَـامى             :وفي قوله تعالى  

:  نصبا أي)9()الجار ذا القربى(قرأ أبو حيوة ، ))8قُربـى والْجـارِ الْجنـبِ   والْمساكني والْجارِ ذي الْ 
  .)10(أكرموا الجار ذا القربى
حافظُوا علَى الـصلَوات    (نصبا على االختصاص كما قرئ       :قال الزمخشري 

  .)12( تنبيها على عظم حقه إلدالئه بحقي الجوار والقربى)11()والصالة الْوسطى

                          
  .1/237: الفراء، معاني القرآن) 1(
  .22: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 2(
  .2/76: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .81: هود، اآلية سورة) 4(
  .5/211: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .2/206: الفراء، معاني القرآن) 6(
  .5/211: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
  .36: النساء، اآلية سورة) 8(
  .26: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 9(
  .1/415: ، والنحاس، إعراب القرآن1/267: الفراء، معاني القرآن) 10(
    .238: البقرة، اآلية سورة) 11(
  .3/632: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 12(
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قـراءة  ،  ))1كُلُـوا مـن رزْق ربكُـم واشـكُروا لَـه بلْـدة طَيبـةٌ ورب غَفُـور                   :له تعـالى  وفي قو 
  والتقدير اسكنوا بلدة ،نصبا) بلدةً طيبةً وربا غفورا(يعقوب

اسـكنوا   :قال أحمد بن يحيى   . بنصب األربعة  :وقرأ رويس ،  )2(واعبدوا رباً 
  .)3(منصوب على المدح :وقال الزمخشري. بلدة طيبة واعبدوا ربا غفورا

مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سـبِيلِ اللَّـه كَمثَـلِ حبـة أَنبتَـت سـبع سـنابِلَ فـي كُـلِّ               :وفي قوله تعالى  
       يملع عاسو اللَّهاء وشن يمل فضَاعي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةنبس)4( ، قرأ يعقوب)َانبتـت  : نصبا أي) مائة

  .)5(مئة حبة
، بالنـصب ،  مائة حبة  :وقرئ شاذا " :يقول أبو حيان في توجيه قراءة النصب      

وجـوز أن   ،  والضمير عائد على الحبـة    ،  وقدره ابن عطية بأنبتت   ،  وقدر بأخرجت 
 فإن قـدرت فـي    .. .ألنّه ال يصح  ،  وفيه نظر ،  سبع سنابِلَ  :ينتصب على البدل من   

ماَئةُ حبة بدل بعض من      :جاز أن يكون  ،  أنبتت حب سبع سنابل    :الكالم محذوفا وهو  
  .)6("وإقامة سبع مقامه، حب :كل على حذف

وللَّـذين كَفَـروا بِـربهِم عـذَاب جهـنم وبِـئْس             ،  وأَعتَـدنَا لَهـم عـذَاب الـسعري       : وفي قولـه تعـالى    
 ريـصالْم)7(  ،أ الجمهور وقر: ) نَّمهج ذابواألعـرج ،  وقرأ الـضحاك  ،  برفع الباء ) ع ،

                          
  .15: سبأ، اآلية سورة) 1(
  .121، صمختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 2(
   .8/534: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .261: البقرة، اآلية سورة) 4(
: القراءات من كتاب البديع، وابن خالويه، مختصر شواذ 1/286: إعراب القرآنالنحاس، ) 5(

16.  
  .2/657: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .6-5: الملك، اآليةسورة ) 7(
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 بالنصب عطفا على )عذاب( :والحسن في رواية هارون عنه، وأسيد بن أسيد المزني
    .)1(وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم :أي، عذاب السعيرِ

رائيلَ أَنَّه مـن قَتَـلَ نَفْـسا بِغَيـرِ نَفْـسٍ أَو فَـساد فـي        من أَجلِ ذَلك كَتَبنا علَى بني إِس : وفي قوله تعالى  
) فـسادا (قـرأ الحـسن    ،))2األَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا الناس جميعـا     

 أو ؛تقديره كالمال أول عليه يدل فعل حذف تقدير على. )3(وعمل فسادا : أي بالنصب
  .)4(الفساد أعظم من ألنه نَفْسٍ بِغَيرِ نَفْساً قَتََل من :قوله عليه والدليل ؛فسادا أحدث

قَالَ ابـن أُم إِن الْقَـوم استَـضْعفُوني وكَـادواْ يقْتُلُـونَني فَـال تُـشمت بِـي األعـداء والَ               : وفي قوله تعالى  
وخرج أبو الفتح ، ومجاهد الَْأعداء بالنصب، قرأ ابن محيصن، ))5لْقَومِ الظَّالمنيتَجعلْني مع ا  

كما ،  وجاز هذا ،  والمعنى فال تشمت أنت يا رب     ،  قراءة مجاهد على أن تكون الزمة     
ثم عاد إلى المراد فأضمر فعال نصب به األعداء         ،  ونحو ذلك ،  قال اللّه يستهزئ بهم   

  .)6(كقراءة الجماعة
، لغة) شمت(وقد روي تعدي ، وتكلّف في اإلعراب  ،  هذا خروج عن الظاهر   و

 إنما ذلـك    ))7اللَّـه يـستَهزِئ بِهِـم      :وأيضا قوله ،  فال يتكلّف أنها الزمة مع نصب األعداء      
  :هوكقول، اللَّه يستَهزُِئ بِهِم :فقال، )8(ِإنَّما نَحن مستَهزُِؤن :على سبيل المقابلة لقولهم

                          
، واألندلسي، تفسير البحر 159: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 1(

  .10/232: المحيط
  .32: المائدة، اآلية سورة) 2(
: وابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات. 1/494: إعراب القرآنالنحاس، ) 3(

1/210.  
  .6/146، القرآن ألحكام الجامع، القرطبي) 4(
  .150: األعراف، اآلية سورة) 5(
األندلسي، تفسير البحر  و،1/259: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(

  .5/183: المحيط
  .15: سورة البقرة، اآلية) 7(
  .14: ورة البقرة، اآليةس) 8(
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اللَّه كُرميو ونكُرميو)1( ،وال يجوز ذلك ابتداء من غير مقابلة)2( .  

وتَحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُـود ونُقَلِّـبهم ذَات الْـيمني وذَات الـشمالِ وكَلْـبهم باسـطٌ       : وفي قوله تعالى  
   ـيدصبِالْو ـهياعرذ)3(  ، قرأ الحسن)ُّهمتقلهذا منصوب بفعـل دل     ” نصبا يقول ابن جني   ) ب

وترى أو  : كأنه قال  )4()كَهفهِم عن تَزاور طَلَعت إِذَا الشمس وتَرى(: عليه ما قبله من قوله تعالى     
  .)5()تشاهد تقلبهم

، مخففا) عبس(: قرأ الجمهور، ))6الْـأَعمى  جـاءه  أَن، وتَـولَّى  عبس :وفي قوله تعالى  
، وأبو عمـران الجـوني    ،  والحسن،  بتشديد الباء  :وزيد بن علي  ،  وَأن بهمزة واحدة  

والهمـزة فـي    ،  بهمزتين محققتين  :ومدة بعدها وبعض القراء   ،  أآن بهمزة  :وعيسى
  .)7(أألن جاءه كاد كذا :والمعنى. وفيهما يقف على تولّى، هاتين القراءتين لالستفهام

معلقه بفعل محذوف دّل عليه     ) آن(: ول ابن جنّي  يق) آن(  وفي قراءة الحسن  
  .)8(آن جاءه األعمى أعرض عنه :تقديره) عبس وتولى( :قوله تعالى

، ))9يرزَقُـون  ربهِـم  عنـد  أَحيـاء  بـلْ  أَمواتًـا  اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تَحسبن ولَا: وفي قوله تعالى  
. بل هم أحياء   :على أنّه خبر مبتدأ محذوف تقديره     ،   بالرفع )َأحياء بْل(: قرأ الجمهور 

  .)10(بالنصب) أحياء( :وقرأ ابن أبي عبلة
                          

  .30: سورة األنفال، اآلية) 1(
  .5/183: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .18: الكهف، اآلية سورة) 3(
  .17: سورة الكهف، اآلية) 4(
األندلسي، تفسير البحر : ، وانظر2/26: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(

  .7/153: المحيط
  .2-1: عبس، اآلية سورة) 6(
  .10/406: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
  .2/352: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 8(
  .169: آل عمران، اآلية سورة) 9(
  .3/101: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 10(
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وتبع في إضمار هذا الفعـل      ،  على معنى بل أحسبهم أحياء     :قال الزمخشري 
ورده عليه أبو   ،  بل أحسبهم أحياء   :ويجوز النصب على معنى    :قال الزجاج ،  الزجاج

فال يجوز أن يؤمر    ،  ألن األمر يقين  ،  ال يجوز ذلك   :وقال،   اإلغفال علي الفارسي في  
، فوجه قراءة ابن أبي عبلـة     . وال يصح أن يضمر له إال فعل المحسبة       ،  فيه بمحسبة 

  .)1(أو أجعلهم، أن يضمر فعال غير المحسبة أعتقدهم
ال  :وقوله، إذ ال داللة في الكالم على ما يضمر كالم أبي علي ،  وذلك ضعيف 

أن المتـيقن ال   :معنـاه ، فال يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة     ،   ذلك ألن األمر يقين    يجوز
  .)2(ألنّها ال تكون لليقين، يعبر عنه بالمحسبة

لكنه في  ،  )ظن(لليقين كما تقع    ) حسب(وقد يقع   ،  وهذا الذي ذكره هو األكثر    
ر وال يصح أن يضمر له إال فعل المحسبة غي         :وقوله،  وفي حسب قليل  ،  كثير) ظن(

ال ،  ألنّه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره أضمر غيره لداللة المعنى عليـه            ،  مسلم
أو ،  سواء كانت اجعلهم بمعنى أخلقهـم     ،  هذا ال يصح البتة   ،  أو اجعلهم  :وقوله. اللفظ

إذ ال داللـة     :وقوله،  وذلك ضعيف أي النصب    :وقوله. أو القهم ،  أو سمهم ،  صيرهم
وإن عنى مـن حيـث      ،   من حيث اللفظ فصحيح    إن عني ،  في الكالم على ما يضمر    

وهـذا علـى    ،  بل المعنى يسوغ النصب على معنى اعتقدهم      ،  المعنى فغير مسلم له   
   .)3(تسليم إن حسب ال يذهب بها مذهب العلم

ذْ تَأْمرونَنا أَن نَّكْفُر وقَالَ الَّذين استُضْعفُوا للَّذين استَكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِ : وفي قوله تعالى  
       ـذَابا الْعأَوـا رـةَ لَمامدوا النـرأَسا وادأَند لَ لَهعنَجو بِاللَّه)4( ،وراشـد ، وطلحـة ، قرأ ابن جبير)5(: 

                          
  .3/102: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .3/102:  المرجع نفسه)2(
  .3/103:  المرجع نفسه)3(
  .33: سبأ، اآلية سورة) 4(
وراشد هذا من التابعين ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج انظر ابن جنّي، المحتسب في ) 5(

  .8/552: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط2/194: تبيين وجوه شواذ القراءات
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)أي صددتمونا مكر الليـل     ،  وناصبه فعل مضمر  ،   نصبوا الراء على الظرف    )مكر
  .)1(ائماومعناه د، أي في مكرهما، والنهار

 عـنِ  صـددنَاكُم  أَنَحـن  :رفع بفعل مضمر دّل عليه قوله تعـالى       ” :يقول ابن جنّي  
 :بـل صـدنا مكـر الليـل والنهـار أي           :فقالوا في الجواب  ،  ))2جـاءكُم  إِذْ بعـد  الْهـدى 

  . )3(“كرروهما
.. يجوز أن ينتصب بإذ تأمروننا مكر الليـل والنهـار       :وقال صاحب اللوامح  

بل يكون اإلغـراء     :وقال الزمخشري . ألن ما بعد إذ ال يعمل فيما قبلها       ،  ا وهم وهذ
  ..)4(مكرا دائما ال يفترون عنه

إِذْ عرِض علَيه بِالْعـشي الـصافنات   ، ووهبنا لداوود سلَيمان نعم الْعبد إِنَّه أَواب    :وفي قوله تعالى  
ادـابِ    فَقَالَ،  الْجِيجبِالْح تارتَّى تَـوي حبكْرِ رن ذرِ عالْخَي بح تببإِنِّي أَح )5( ،    قـراءة ابـن مـسعود

إنّي أحببت حب الخير عن ذكـر       : قال: وحذف فعل القول أي   ،  )الجياد إني أحببت  (
فـسياق  ،  فالمعنى يدّل على انتقال الكالم من ضمير المخاطب إلى المـتكلم          ،  )6(ربي

  . البد له من تقدير فعل حتى يستقيم المعنىالكالم
إِن الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استَقاموا تَتَنـزلُ علَـيهِم الْمالئكَـةُ أَالَّ تَخـافُوا وال تَحزنُـوا           :وفي قوله تعالى  

     ونـدتُوع ـتُمـي كُنالَّت ـةنوا بِالْجرشأَبو)7( ،عودقراءة ابن مس )تقول : أي) أن(بحذف ) ال تخافوا
  . وقدر فعل القول)8(ال تخافوا :المالئكة

                          
  .8/552، وأبو حيان البحر المحيط 2/194: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(
  .32: سبأ، اآلية سورة) 2(
  .2/194: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(
  .8/552: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .32-30: ص، اآلية سورة) 5(
  .3/180: الفراء، معاني القرآن) 6(
  .30: فصلت، اآلية سورة) 7(
  .9/304: ، وانظر األندلسي، تفسير البحر المحيط3/180: عاني القرآنالفراء، م) 8(
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بينما تبين قراءة الحذف قول     ،  فقراءة الجمهور تبين لهم السبب المانع لخوفهم      
  .ولذلك كان البد من تقدير فعل يستقيم به المعنى، المالئكة

، أن هـؤالء  :قرأ الجمهـور ،  ))1 مجرِمون فَدعا ربه أَن هؤالء قَوم    : وفي قوله تعالى  
  .أي بأن هؤالء، بفتح الهمزة

 :وزيـد بـن علـي     ،  والحسن فـي روايـة    ،  وعيسى،  وقرأ ابن أبي إسحاق   
والسياق يبين لنا إن الدعاء كـان       ،  )3(إن هؤالء قوم مجرمون   : قال: أي .)2(بكسرها

  .ذفه لما دّل عليه المعنىفانتقم منهم فجاز ح: أي) إن هؤالء قوم مجرمون(قوله 
قرأ ، ))4ونَادى نُوح ابنه وكَان في معزِلٍ يا بني اركَبمعنا والَ تَكُن مـع الْكَـافرِين     : وفي قوله تعالى  

وهو ” :وذهب ابن جنّي إلى تقدير فعل القول في هذه القراءة حيث قال           ) ابناه(السدي  
  .)5(“على النداء بناهعلى الحكاية قال له يا ا

أَهؤالء الَّذين أَقْسمتُم الَ ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُواْ الْجنةَ الَ خوف علَـيكُم   :وأيضا في قوله تعالى   
  نُونزتَح الَ أَنتُمو)6(  ،   قرأ عكرمة)وابن وثـاب ، وقرأ طلحة، إخبارا بفعل ماض  ) دخلوا ،
 وعلى هاتين القراءتين يكون قوله ال خَوفٌ علَـيكُم          )الخاء(بكسر  ) لواُأدخ(والنخعي  

  .)7(فيقال لهم ادخلوا الجنة: أيعلى تقدير مقوال لهم ال خوف عليكم 

                          
  .22: الدخان، اآلية سورة) 1(
  .9/401: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
: ، وابن خالويه، مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع3/40: الفراء، معاني القرآن) 3(

  .2/289: والقيسي، مشكل إعراب القرآن. 137
  .42: هود، اآلية سورة) 4(
عبد تقديم  تفسير القرآن العظيم،، )1998(، )هـ774: ت (إسماعيل بن عمرو كثير، ابن )5(

- 1/222:  المملكة العربية السعوديةالرياض، مكتبة دار السالم،، 2 ط األرناؤوط،رالقاد
223.  

  .49: األعراف، اآلية سورة) 6(
، واألندلسي، تفسير البحر 1/250: اذ القراءاتالمحتسب في تبيين وجوه شوابن جنّي، ) 7(

  .5/60: المحيط
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قرأ ابن أبـي عبلـة   ، ))1النـارِ ذَات الْوقُـود  ،  قُتلَ أَصحاب األُخـدود    :قوله تعالى  وفي
)النار (اء إلى تقدير فعل محذوف وهو ويذهب الف.بالرفعقتلتهم النار: ر)2(.  

، وهذا مـا يوافـق اإلعـراب      ،  فعلى قراءة الخفض تكون النار هي األخدود      
ويكون ،  وعلى قراءة الرفع يؤثّر اإلعراب في تقدير المحذوف العامل فيه         ،  والمعنى

غير أن  ،  بأن يحرقوا بهذه النار التي أشعلوها لحرق المؤمنين        :المعنى الدعاء عليهم  
  . المعنى في القراءتين لم يتعارض

إِن الَّـذين كَفَـروا ومـاتُوا وهـم كُفَّـار أُولَئـك علَـيهِم لَعنـةُ اللَّـه والْمآلئكَـة والنـاسِ                          : وفي قوله تعالى  
 ـنيعمأَج)3(  ، قرأ الجمهور:   ينعمالنَّاسِ َأجو الِئكَةالْمى اسـم اللّـه  بالجر عطفا عل  ،  و .

  .بالرفع، والمالئكة والناس أجمعون :وقرأ الحسن
وخرج هذه القراءة جميع من وقفنـا علـى كالمـه مـن             (:  يقول أبو حيان  

ألنّـه عنـدهم فـي      ،  والمفسرين على أنّه معطوف على موضع اسم اللّه       ،  المعربين
  .)4()أن يلعنهم اللّه :أو، أن لعنهم اللّه :وقدروه، موضع رفع على المصدر

وهذا الذي جوزوه ليس بجائز علـى  " :ولم يجز أبو حيان هذا التوجيه فيقول      
ومحـرز  ،  من أن شرطه أن يكون ثـم طالـب        ،  ما تقرر في العطف على الموضع     

وأنّـه ينحـل   ، هذا إذا سلّمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل    ،  للموضع ال يتغير  
ألنه ال يـراد بـه      ،  ينحل ألن والفعل  والذي يظهر أن هذا المصدر ال       . ألن والفعل 

أضيفت إلـى   ،  أن عليهم اللعنة المستقرة من اللّه على الكفار        :وكان المعنى . العالج
  .".)5("ال على سبيل الحدوث، اللّه على سبيل التخصيص

                          
  .5- 4: البروج، اآلية سورة) 1(
  .3/253: الفراء، معاني القرآن) 2(
  .161: البقرة، اآلية سورة) 3(
  .2/72: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .2/73:  المرجع نفسه)5(
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وتلعـنهم المالئكـة والنـاس      : ويذهب ابن جنّي إلى تقدير فعل محذوف أي       
  .)1(أجمعون

  .ج هذه القراءة إلىويذهب أبو حيان في تخري
، وتلعنهم المالئكـة   :التقدير،  أنه على إضمار فعل لما لم يمكن العطف        :أوال

ويـضرب   :أنّه على إضمار فعـل     :هذا ضارب زيد وعمرا    :كما خرج سيبويه في   
  . عمرا

أي لعنة اللّه ولعنـة     ،  أنه معطوف على لعنة اللّه على حذف مضاف        :الثاني
  . )2()وسَئِل الْقَريةَ( :نحو، عرب المضاف إليه بإعرابهفلما حذف المضاف أ، المالئكة

والمالئكـة والنـاس     :أي،  أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنـى        :الثالث
فأبوحيان لم يجز العطف على موضع لفـظ الجاللـة ال لعلـة       . )3(أجمعون يلعنونهم 

، أو العكـس   ،إذ البد من توافق المعنى مع اإلعـراب       ،  ولكن لعلة اإلعراب  ،  المعنى
  .وإال رد أحدهم اآلخر ووجب تقدير ما يوافقهما

  
   :حذف االسم 2.2

  : حذف المبتدأ 1.2.2
 وهذا الحذف يجيزه االسـتعمال      وجوازاً،  يحذف المبتدأ من التركيب وجوباً     

هـو  : كيف زيد؟ فتقول صـحيح أي      : كقولك )4(اللغوي إذا دّل على المحذوف دليل     
فصار آية لك على معرفة     ،   أنك رأيت صورة شخص    وذلك” :)5(قال سيبويه ،  صحيح

                          
  .1/116: راءاتالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القابن جنّي، ) 1(
  .82: يوسف، اآلية سورة) 2(
  .2/73: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
، )هـ761: ت (يوسف بن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، بن هشاماانظر ) 4(

محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة : شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق، )1963(
، وابن يعيش، شرح 4/129، والمبرد، المقتضب 125 صمصر،السعادة، القاهرة، 

  .1/191: على ألفية ابن مالك، وابن عقيل، شرح ابن عقيل 1/94: المفصل
   .1/130: سيبويه، الكتاب) 5(
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أو سمعت  ،  أو هذا عبد اهللا    ،ذاك عبد اهللا   :كأنك قلت ،  عبد اهللا وربي   :فقلت،  الشخص
أو ،  زيد وربي : فقلت،  فصار آية لك على معرفته    ،  فعرفت صاحب الصوت  ،  صوتاً

: فقلـت ،  أو ذقـت طعامـاً    ،  أو المسك ،  زيد: فقلت،  أو شممت ريحاً  ،  مسست جسداً 
  .“العسل

 أي هـل    )وكذا(نحو هل لك في كذا      ،   قد حذف المبتدأ تارة    ": يقول ابن جنّي  
كأنَّهم يوم يرون ما يوعدون لـم  ( :-جل وعز- وكذلك قوله .ربإأو ،  لك فيه حاجة  

  .)1("وهو كثير،  أي ذلك أو هذا بالغ)يلبثُوا إال ساعة من نهار بالغُُ
، تقدير مبتدأ محـذوف    ت القرآنية على  وجه علماء القراءات كثير من القراءا     

  : فمن هذه القراءات القرآنية
قُـلْ أَغَيـر اللَّـه أَتَّخـذُ وليـا فَـاطرِ الـسماوات                 : في قولـه تعـالى     )2(قراءة ابن أبي عبلة   

فقد ذكر الزجاج أن الرفع جائز على        :بالرفع) فاطر( :قرأ ابن أبي عبلة   ،  ))3واألَرضِ
ويكون المعنى هـو    ،  )هو(فمن رفعه فعلى إضمار     ،  وعز الثناء عليه  ،  جلالمدح هللا   

  .)4(وذهب مذهبه النحاس والرازي ،فاطر السماوات واألرض
وتحول اإلعراب ظاهرة بـارزة فـي النحـو         ،  إن هذا القطع  ،  ويمكن القول 

 فلـو  ،  ألنه تحول من دون سبب ظاهر فيه   ؛وتستدعي اهتمامها ،  ه األذهان العربي تنب
 ألن الجملـة بهمـا سـتكون تامـة      ؛االسم المبتدأ ما بقي من تلك المزية شيء       ذكر  

بخالف قطع النعت عن منعوته إلى الرفع     ،  وليس فيهما ما يدعو إلى التنبيه     ،  الطرفين

                          
  .2/362: الخصائص، ابن جنّي) 1(
  .39 ص 4ج : معجم القراءاتمكرم، ) 2(
  .14: األنعام، اآلية سورة) 3(
، 508 ص2، والنحاس، إعراب القرآن، ج188 ص2وإعرابه، جالزجاج، معاني القرآن ) 4(

: ت (البكري التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن  محمدفخر الدينالرازي، : وانظر
دار الفكر للطباعة والنشر ، 1، ط المسمى مفاتيح الغيب، التفسير الكبير)1978(، )هـ606

  .178 ص2 ج،، لبنانوالتوزيع، بيروت
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فإنه يستلزم االهتمام به والتنبيه عليه مع بقاء فائدته وداللته          ،  من دون ذكر مبتدأ معه    
   .السابقة أيضا

والشمس والْقَمر والنجـوم مـسخَّرات بِـأَمرِه أَالَ لَـه الْخَلْـق واألَمـر تَبـاركَ اللَّـه رب              :وفي قوله تعالى  
  ٌ نيـالَمالْع)1(  ،    قرأ ابن عامر) ٌمسخرات والنجوم والقمر وقرأ الباقون ، بالرفع) والشمس

مثل قراءة ابن عـامر     وروى حفص عن عاصم     ،  بالنصب وقرأ أبو بكر عن عاصم     
  .)2(ونصب الباقي، وحدها )مسخرات(في 

ووجه ما  ( :ونصب الباقي بقوله  ،  )مسخرات(يوجه الفارسي قراءة الرفع في      
وجعلها ،  انه لم يجعلها حاال مؤكدة    ،  روي عن عاصم من الرفع في مسخرات وحدها       

والقمـر  سخر لكم الليـَل والنهـار والـشمس         (: كأنه لما قال  ،  خبر ابتداء محذوف  
لداللة الخبر عليه   وأضمره،  فحذف المبتدأ ،  قال بعد ذلك هي مسخراتٌ    ،  )3()والنجوم ،

   .)4(“فقد علم ذلك بما تقدم، وهو إذا جعله خبر ابتداء محذوف
 إلضافة معنى خاص    ؛ولعل هذا يدخل في باب المغايرة في الحركة اإلعرابية        

   .يقتضيه المقام
هـدى ورحمـةً     :في قوله تعـالى    اءة حمزة وحمل على حذف المبتدأ أيضا قر      
 نينـسحلِّلْم)5(  ،    حيث قرأ حمزة)ٌوحجة من  ،  )6(وقرأ الباقون بالنصب  ،  بالرفع) ورحمة

                          
  .12: يةالنحل، اآل سورة) 1(
، 370، وابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص5/55: الحجة في علل القراءات السبعالفارسي، ) 2(

التيسير في القراءات السبع، ، )1996(، )هـ444: ت (أبو عمرو عثمان بن سعيد، الداني: وانظر
إعراب العكبري، ، و104، ص، لبنان دار الكتب العلمية، بيروت،عنى بتصحيحه أوتوبرتزل، 1ط

  .2/181: إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، والبناء، 2/758: القراءات الشواذ
  .12: النحل، اآلية سورة) 3(
  .5/57: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 4(
  .3: لقمان، اآلية سورة) 5(
، 3/272اءات السبع ، والفارسي، الحجة في علل القر512ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص) 6(

الكشف عن وجوه القراءات السبع والقيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 
  .2/187: وعللها وحججها
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 هـدى  هو أي .)1()رحمة(وعطف عليه   ،  خبره) هدى(وجعل  ،  أنّه اضمر مبتدأ  ،  رفع
  .)2(المصدر بنفس أو صفة بمحذوف متعلقان وللمحسنين ورحمة

وإِذَ قَالَت أُمةٌ منهم لم تَعظُون قَوما اللَّـه مهلكُهـم أَو معـذِّبهم عـذَابا         :ك أيضا قوله تعالى   ومن ذل 
        تَّقُـوني ـملَّهلَعو كُـمبإِلَـى ر ةرـذعا قَالُواْ ميددش)3( ،وابـن  ، وأبو عمر، ونافع، حيث قرأ ابن كثير

 موعظتنا معذرةٌ إلـى اهللا     :الرفع على تقدير مبتدأ محذوف والتقدير     ب) معذرةٌ( :عامر
ولكنهم ،  لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنف من أمر ندموا عليه         ( :ويقول سيبويه 

  .)4(موعظتنا معذرةٌ إلى ربكم: ؟ قالوا)لم تعظون قوما( :قيل لهم
ـ ،  بالرفع قرأه لمن فالحجة":  وقال ابن خالويه   ـ  أراد هأنّ  مـن  وجهـين  دأح

، محذوف ابتداء خبر فتكون،  معذرة إياهم موعظتنا قالوا :أراد يكون أن إما،  العربية
  .)5("سورة هذه :يريد أنزلناها سورة :كقوله، يرفعه ما ذلك قبل يضمر أو

، ))6 لَـشيء عجِيـب  قَالَت يا ويلَتَى أَأَلد وأَنَاْ عجوزٌ وهذَا بعلي شيخًا إِن هـذَا  :وفي قوله تعالى 
على أن شـيخاً خبـر   . )7(بالرفع) شيخٌ(: وأبي بن كعب  ،  واألعمش،  قرأ ابن مسعود  
، )هذا(أو بعلي بدل من المبتدأ الذي هو ، هذا بعلي هو شيخٌ   :والتقدير،  مبتدأ محذوف 

                          
، والقيسي، الكشف عن وجوه القراءات 3/272: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 1(

  .2/187: ا وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهالسبع وعللها وحججها 
  .7/527: اسوري، دمشق، اإلرشاد دار: وبيانه القرآن إعراب، )ت.د(، الدين الدرويش، محي)2(
  .164: األعراف، اآلية سورة) 3(
، ابن مجاهد، السبعة في 4/412: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/384سيبويه، الكتاب ) 4(

  .296: القراءات
  .166لقراءات، ابن خالويه، الحجة في ا) 5(
  .72: هود، اآلية سورة) 6(
، واألندلسي، تفسير البحر 1/234: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 7(

الفريد ، )1991(، )هـ643: ت (الهمذاني، المنتخب حسين بن أبي العز و،5/244: المحيط
دار الثقافة، الدوحة، فهمي النمر، وفؤاد علي، : ، تحقيق1 المجيد، طآنفي إعراب القر

  .650-2/649: قطر
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أو يكونـان معـا     ،  هذا شيخ : كأنّه قيل ،  بدل من بعلي  ) شيخ(أو   ،هو الخبر ) شيخ(و
  .)1(والحموضة، قد جمع الحالوة :أي، هذا حلو حامض : هذا كما تقولخبرين عن

ثُم آتَينا موسى الْكتَاب تَمامـا علَـى الَّـذي أَحـسن وتَفْـصيال لِّكُـلِّ شـيء وهـدى            :وفي قوله تعالى  
  وننمؤي هِمبقَاء رم بِللَّهةً لَّعمحرو)2( ،والحـسن ، وابـن أبـي إسـحاق   ، رقرأ يحيى بن يعم ،

علـى انـه خبـر لمبتـدأ        ) أحسن( برفع،  )على الذي أحسن  ( :والسلمي،  واألعمش
وقد وجه ابن جني    . )3(هو أحسن  :وانتقاله من الفعلية إلى االسمية والتقدير     ،  محذوف

 إلن  ؛ لحذفك المبتدأ العائد علـى الـذي       ؛وهذا مستضعف عندنا  ( :هذه القراءة بقوله  
  . )4()من هنا ضعف، )هو(وحذف ، ماما على الذي هو أحسنت :تقديره

ما أنا بالذي قائل لك      :ونقل سيبويه عن الخليل انه سمع من العرب من يقول         
ما أنا بالذي هـو   :أي، على تقدير مبتدأ محذوف،  وما أنا بالذي قائٌل لك قبحا     ،  سوءاً
وجوز ذلك  ،  الصلة الشتراطهم طول    ؛وعدها البصريون من القراءات الشواذ    ،  قائل

، وال يقتصر عندهم على الضرورة الـشعرية      ،  ذلك إذ إنّهم ال يشترطون   ،  الكوفيون
 :ورؤبة في قوله تعـالى ، والضحاك، وابن أبي عبلة ،  يؤيد ذلك قراءة مالك بن دينار     

      ـاقَهـا فَووضَـةً فَمعـا بم ـثَالم ضْرِبيِي أَن يتَحسالَ ي اللَّه إِن)5( ،برفع )ٌمثال الذي  :والتقدير، )بعوضة
   .)6(هو بعوضة

                          
  .2/376: الهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد) 1(
  .154: األنعام، اآلية سورة) 2(
: ، والهمذاني، الفريد في إعراب القرآن المجيد14/255: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

2/252.  
  .1/234: ءاتابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا) 4(
  .26: البقرة، اآلية سورة) 5(
، السمين الحلبي، الدر المصون 1/234: ي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّ) 6(

  .5/228: في علوم الكتاب المكنون
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 )نزاعـةٌ (األعمـش   و،  )2(قرأ الجمهـور  ،  ))1نَزاعـةً لِّلـشوى    :وفي قوله تعالى  
وهي أقـوى مـن     ،  على أنّها خبر مبتدأ محذوف    ،  )هي نزاعةٌ ( :والتقدير. )3(بالرفع

  . )4(وتمكّنه في اإلعراب، النصب وعليه الجمهور
 خبـر  أو،  ألن خبر بعد خبر ونَزاعةً": قراءة الرفع بقوله  ويوجه الزمخشري   

 فـي  ألنه والتأنيث،  اللهب أردت إن له صفة أو،  القصة ضمير الهاء كانت إن للظى
  .)5("نزاعة هي :أى، التهويل على رفع أو. النار معنى

وإمـا علـى    ،  إما على البدل من لظى    ،  ويرى ابن خالويه أن وجه الرفع هو      
  .)6(يرفعهاإضمار ما 

فقد قرأهـا نـافع   ، ))7ويعلَم الَّذين يجادلُون في آياتنا ما لَهم من محيصٍ :وفي قوله تعالى 
أنـه خبـر مبتـدأ      ” وقد وجه مكي قراءة الرفع على     . )8(بالرفع) ويعلم(وابن عامر   

  .)9(“وهو يعلم الذين: محذوف والتقدير
 فمـا  :قلت فإن " : بقوله )يعلم(ـاءات الثالث ل  ويوجه الزمخشري وجوه القر   

 الرفـع  وأما،  العطف ظاهر فعلى الجزم أما :قلت ويعلَم؟ في الثالث القراءات وجوه

                          
  .16: ، اآليةجالمعا ر سورة) 1(
  .8/252 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
، الرازي، تفسير الكبير المسمى مفاتيح 18/287/ 9لقرآن مالقرطبي، الجامع ألحكام ا) 3(

  .30/127: الغيب
  .2/336: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 4(
: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 5(

4/610.  
  .1/352الفارسي، الحجة في القراءات السبع، ) 6(
  .35: الشورى، اآلية سورة) 7(
، ابن الجزري، النشر 2/646: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 8(

  .2/367: في القراءات العشر
  .2/251: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 9(
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 ويعلم منهم لينتقم :تقديره محذوف تعليل على فللعطف النصب وأما ،االستئناف فعلى
  .)1("يجادلون الذين

، وشـيبة ،  جعفر وأبو،  األعرج رأوق: وذكر أبو حيان وجه قراءة الرفع بقوله      
  .)2(القطع على بالرفع ويعلَم :علي بن وزيد، عامر وابن، ونافع

فقـد جـاء فـي    ، ))3وما أُنزِلَ علَى الْملَكَـينِ بِبابِـلَ هـاروت ومـاروت           :وفي قوله تعالى  
همـا هـاروت    (وقرئ بالرفع علـى تقـدير       (وإعراب القراءات الشواذ    ،  الكشاف

ولعل االختالف بين قراءة النـصب بتقـدير         .)4( على تقدير حذف المبتدأ    )وماروت
وتحـول  ،  والرفع بتقدير االسم المحذوف يطرأ عنه تغيير في التركيب        ،  الفعل أعني 

والذي يحدد التركيب كونـه     ،  أو العكس ،  الجملة من مركب فعلي إلى مركب اسمي      
  .وتقدير المحذوف الذي يدل عليه السياق، أو اسميا هو التوجيه النحوي للقراءة، فعليا

إِبـراهيم حنيفًـا ومـا كَـان مـن       وقَـالُواْ كُونُـواْ هـودا أَو نَـصارى تَهتَـدواْ قُـلْ بـلْ ملَّـةَ                    :وفي قوله تعالى  
 نيرِكـشالْم)5(  ،عبلة أبي وابن، األعرجو،  هرمز ابن وقرأ)خبـر  وهو، بالرفع) ملةُ( )6 

 أو،  ملتـه  أهـل  أي،  ملته نحن أو،  ملته أمرنا أو،  ملة الهدى بل أي،  حذوفم مبتدأ
  .)7(ملتنا حنيفاً إبراهيم ملة بل أي، الخبر محذوف مبتدأ

                          
: ويل في وجوه التأويلالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقا) 1(

4/227.  
  .7/506 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .102: البقرة، اآلية سورة) 3(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض 193-1/192إعراب القراءات الشواذ العكبري، ) 4(

  .1/301: التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .135: البقرة، اآلية سورة) 5(
  .1/397:  األندلسي، تفسير البحر المحيط)6(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 1/83: معاني القرآنالفراء، ) 7(

  . 1/397 : ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/194: األقاويل في وجوه التأويل
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فقد ، ))1بلَى قَادرِين علَى أَن نُّسوي بنانَـه ، أَيحسب اإلِنسان أَلَّن نَجمع عظَامه    :وفي قوله تعالى  
بالرفع على انه خبر مبتـدأ محـذوف      ) قادرون( )2(السميفع وابن ،  بلةقرأ ابن أبي ع   

  .)3()نحن قادرون(: والتقدير
إال أن النحـو يتطلـب      ،  مع أن المعنى مفهوم لدى المتلقي في كلتا القراءتين        

فلذلك يتغير التركيب في قـراءة النـصب     ،   الحركة اإلعرابية  يسوغ،  تقدير محذوف 
من مركب فعلي إلى   ،   حال من الضمير المتصل بالفعل     )قادرين(وجعل  ،  وتقدير فعل 

والـذي أحـوج إلـى ذلـك        ،  وتقدير مبتدأ محذوف  ،  مركب اسمي في قراءة الرفع    
  .اإلعراب ال المعنى

مٍ وسخَّر لَكُم ما في السماوات وما في األَرضِ جميعا منه إِن في ذَلك آليـات لَّقَـو     :وفي قوله تعالى  
 ونتَفَكَّـري)4(  ،    فقد قرأ مسلمه)وهـذا  ،  )ذلك منُُّه (: والتقدير،  بالرفع على انه اسم   ) منُّه

حذف المبتدأ لداللة ما قبله عليه ووافقه النحـاس وابـن   ، تقدير أبي حاتم السجستاني 
  .)5(جنّي

م هذَا ذكْر مـن معـي وذكْـر مـن قَبلـي بـلْ       أَمِ اتَّخَذُوا من دونه آلهةً قُلْ هاتُوا برهانَكُ  : وفي قوله تعالى  
      رِضُـونعم مفَه قالْح ونلَمعال ي مهأَكْثَر)6(  ،   قرأ الحسن)ُّومكي ، وذهب ابن جني، بالرفع) الحق

  .)7()هو الحقُ(: والنحاس إلى تقدير مبتدأ محذوف والتقدير، القيسي

                          
  .4- 3: القيامة، اآلية سورة) 1(
  .8/381 : سي، تفسير البحر المحيط، األندل3/208: معاني القرآنالفراء ) 2(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 3/208: معاني القرآنالفراء، ) 3(

  .8/381 : ، األندلسي، تفسير البحر المحيط660/ 4: األقاويل في وجوه التأويل
  .13: الجاثية، اآلية سورة) 4(
: ، والنحاس، إعراب القرآن2/262: راءاتالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القابن جنّي، ) 5(

3/127.  
  .24: األنبياء، اآلية سورة) 6(
، والقيسي، مشكل إعراب 2/61: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 7(

  .2/270: ، وإعراب القرآن2/83: القرآن
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إِالَّ تَـذْكرة لِّمـن      مـا أَنزلْنـا علَيـك الْقُـرآن لتَـشقَى           طـه  :الىوفي قراءة ابن أبي عبلة لقوله تع      
على تقـدير  ،  بالرفع)2()تنزيُل(فقد قرأها ،  ))1تَنزِيال ممن خلَق األَرض والسماوات الْعلَـى       يخْشى

  . )3(القراءةوهذا ما ذهب إليه الفراء في توجيه هذه ، هو تنزيُل :مبتدأ محذوف أي
 لَهـم فيهـا فَاكهـةٌ ولَهـم مـا يـدعون       :وفي قراءة محمد بن كعب القرطبي في قوله تعالى        

وذهب ابن جنـي إلـى تقـدير مبتـدأ     ، بالرفع) سلم( قرأها،  ))4سالم قَوالً من ربٍّ رحـيمٍ     
  .ذاك سلم :والتقدير، محذوف

: ه لقراءة أبي معاذ في قولـه تعـالى   وذهب إلى ذلك أيضا القيسي في توجيه      
   ونلَمعمٍ يةً لِّقَوآلي كي ذَلف وا إِنا ظَلَمةً بِماوِيخ موتُهيب لْكفَت)5( ، قرأها)ٌوالتقـدير ، بـالرفع ) خاوية :
  . )6()هي خاويةٌ(
  

  : حذف الخبر 2.2.2
أو ،  )ال زيد لو(:  نحو )لوال(يحذف وجوبا بعد  ف،  وجوازا،  يحذف الخبر وجوبا  

أو أن يكـون المبتـدأ      ،  )لعمرك ألفعلـن  (: أن يكون المبتدأ صريحا في القسم نحو      
أو أن يكـون    ،  )كل رجل وضيعته  (معطوفا عليه اسم بواو هي نص في المعية نحو        

 عامال في اسم مفسر لضمير ذي حال ال يصح كونها خبر عن المبتدأ             المبتدأ مصدراً 
: أي) خرجت فإذا األسـد   (: ويحذف جواز نحو  ،  )ضربي زيدا قائما  ( :المذكور نحو 

فإذا األسد حاضر ،7(أو موجود(.  

                          
  .4-1: طه، اآلية سورة) 1(
  .6/225: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .2/174: معاني القرآن الفراء، )3(
  .58-57: يس، اآلية سورة) 4(
  .52: النمل، اآلية سورة) 5(
، والقيسي، مشكل إعراب 215-2/214: انظر ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 6(

  .2/154: القرآن
  .231، 220 ص1ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج) 7(
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أي ،  زيد : وقد حذف الخبر نحو قولهم في جواب من عندك         ": يقول ابن جنّي  
وقول ، طاعة : إن شئت كان على  ))1معـروف  وقَـولٌ  طَاعةٌ : وكذا قوله تعالى   .عنديزيد  

 وعليه  .أمرنا طاعة وقول معروف    :ان على وإن شئت ك  ،  معروف أمثل من غيرهما   
   :قوله

  )2()وإن كنتُ قد كُلِّفْتُ ما لم ُأعود  .. .على اسم اهللا أمرك طاعةٌ :فقالت(
فاألولى ، فإن لم يأت ذكره بمعنى إضافي، ويكثر حذف الخبر في كالم العرب 

  .وبالغية  ألغراض جمالية)3(واالختصار، ويحذف في التعبير كاإليجاز، حذفه
   :ومما حمل على حذف الخبر في القراءات القرآنية

 فقـد  ،))4وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناكَ إِالَّ فتْنةً لِّلناسِ والشجرة الْملْعونَـةَ فـي القُـرآنِ     : قوله تعالى 
 بمحـذوف   بالرفع على االبتداء وقدر الخبر    ) والشجرةُ الملعونةُ ( :قرأها زيد بن علي   

 :وقال العكبري في توجيه هـذه القـراءة       . )5(والشجرة الملعونة في القران فتنةٌ    : أي
  .)6()والخبر محذوف أي فتنة ويجوز إن يكون الخبر في القرآن، وقرئ شاذا بالرفع(

واْ وجـوهكُم   يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ إِذَا قُمـتُم إِلَـى الـصالة فاغْـسلُ                  :  ومن ذلك أيضا قوله تعالى    
        نيـبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو)7(  ،   فقد قرأها الجمهـور بنـصب

                          
  .21: محمد، اآليةسورة ) 1(
  .2/362: الخصائصابن جنّي، ) 2(
 :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، وانظر ابن عقيل، 1/94شرح المفصل ابن يعيش، ) 3(

1/193.  
  .  60: اإلسراء، اآلية سورة) 4(
عن حقائق غوامض التنزيل ، والزمخشري، الكشاف 6/56: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(

  .2/431: ، والنحاس، إعراب القرآن2/238: ويل في وجوه التأويلوعيون األقا
  .2/826التبيان في إعراب القرآن العكبري، ) 6(
  .6: المائدة، اآلية سورة) 7(
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ووصفت هذه القراءة بالشذوذ على نية حـذف        ،  )1(وقراها األعمش بالرفع  ) أرجلكم(
وإن حـذف   ،  ب من يوجب الغـسل    اغسلوا إلى الكعبين على مذه    : والتقدير،  الخبر

هو الذي يحدد المحذوف عند     ،  فتغير الحركة اإلعرابية   .)2(الخبر لداللة ما قبله عليه    
وهذا ما أدى إلـى الخـالف بـين    ، وتقدير المحذوف هو الذي يوجه المعنى     ،  النحاة

  .وذلك تبعا الختالف القراءات، المفسرين والفقهاء في تحديد المعنى المراد
فقد قرأهـا  ، ))3أَمن خلَق السماوات واألَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء مـاء        :ه تعالى وفي قول 

 )مـن (فقد جعل همزة االستفهام تدخل علـى        ،   مخففا من التشديد   )4()أمن(األعمش  
 وقـد   )5()يكفر بنعمه ويشرك به   (: والتقدير،  فأصبحت مبتدأ حذف خبره   ،  الموصولة

  .)6(وحذف لداللة ما قبله عليه) خبر(ن جني قدره اب
قرأهـا  ، ))7وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى الْمسيح ابـن اللَّـه        : وفي قوله تعالى  

وقـرأ  ، بال تنوين )عزير ابن اهللا  (وحمزة  ،  وابن عامر ،  ونافع وأبو عمرو  ،  ابن كثير 
فهـو عنـده اسـم عربـي     ) عزيـر (ومن نون ،  )8(منوناً) يرعز(عاصم والكسائي   

وهذا ، ومن لم ينون فهو عنده أعجمي فلم يصرفه      ،  وابن خبره ،  وهو مبتدأ ،  متصرف
، عربـي : ومن التوجيهات األخرى أنّه قد قيـل      ،  )9(وأبي حيان ،  توجيه الزمخشري 

                          
، 6/91: 3المجلد: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: ، وانظر2/9: إعراب القرآنالنحاس، ) 1(

   .31: لبديعوابن خالويه، مختصر شواذ القراءات من كتاب ا
  .31: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 2(
  .60: النمل، اآليةسورة ) 3(
، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ 3/452: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(

  .1/208: القراءات
  .3/452: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .2/142: تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في ابن جنّي، ) 6(
  .30: التوبة، اآلية سورة) 7(
  .313: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ) 8(
: عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف الزمخشري، ) 9(

  .5/32: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط2/185
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، معبودنا :يوالخبر محذوف أ، فحذف التنوين لوقوع ابن بين علمين، وإنّما ابن صفة  
  . )1(المعبود أو النبي :أو أن يكون الخبر هو المبتدأ أي، أو نبينا

وابـن  ، قرأ نافع، ))2والْقَمر قَدرنَاه منازِلَ حتَّى عاد كَـالْعرجونِ الْقَـديمِ   : وفي قوله تعالى  
، أ مبتـد  والرفع على إن القمر   . )3(الباقون بالرفع ونصب ) والقمر(وابن عمرو ،  كثير

 :أو ما قبله على اختالف في ذلك الحتمال المعنـى كـال مـنهم أي   ، وخبره ما بعده 
  .)4(عطف جملة على جملة

وقدرنا القمر (ويكون التحول من الشكل األصلي في حالة النصب من الجملة     
فيكـون  ،  )والقمر قـدرناه  (وبعد حذف الفعل تصبح الجملة الجديدة       ،  )قدرناه منازل 

  .حذوفالنصب بفعل م
والقمـر  (إلى  ) وآيةٌ لهم القمر قدرناه   (أما في حالة الرفع فتتحول الجملة من         

  . وآيةٌ لهم :تقديرهو، خبره محذوف وفيكون القمر مبتدأ مرفوع) قدرناه
قـرأ ابـن   ، ))5ومن النخْلِ مـن طَلْعهـا قنـوان دانيـةٌ وجنـات مـن أَعنـابٍ            :وفي قوله تعالى  

رفعا على أنهـا    ) وجناتٌ( :وأبو ليلى ،  واألعمش،  وأبو عبد الرحمن السلمي   ،  عودمس
  .)6(لهم جناتٌ :تقديره، مبتدأ خبره محذوف

                          
  .13-8/116القرطبي، الجامع ألحكام القران ) 1(
  .39: يس، اآلية سورة) 2(
: ، والفارسي، الحجة في علل القراءات السبع540: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ) 3(

  .2/216: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، والقيسي، 3/307
من بن أبو زرعة عبد الرح، بن زنجلةا، 3/307: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 4(

سعيد األفغاني، مؤسسة : تحقيق، 4طحجة القراءات، ، )1984(، )هـ403: ت (محمد
، القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 599، ص ، لبنانبيروت، الرسالة

   .2/216: وحججها
  .99: األنعام، اآلية سورة) 5(
شواذ القراءات من كتاب ، وابن خالويه، مختصر 4/190: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(

  .1/569: ، النحاس، إعراب القرآن39: البديع
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أحدهما أن   :وخبره محذوف وفيه وجهان   ( :ويوجه الهمذاني هذه القراءة بقوله    
 أن يراد من الكرم جنات     :والثاني،  مع النخل أولهم   :أي،  يراد وثم جنات من أعناب    

ألن العنـب ال يخـرج مـن        ) قنـوان (وال يجوز أن يكون عطفا على       ،  من أعناب 
  .)1()النخل

وقيلـه يـارب إِن هـؤالء قَـوم الَّ     ، ولَئن سأَلْتَهم من خلَقَهـم لَيقُـولُن اللَّـه فَـأَنَّى يؤفَكُـون         :وفي قوله تعالى  
 ـوننمؤي)2(  ، قرأ األعرج: )ومكي القيسي خبـر    ،  بالرفع وقدر أبو جعفر النحاس    ) قيلُه

  .)3()وقيله قيُل يا رب( محذوف تقديره
قرأ عبد ، ))4واتَّقُواْ اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه واألَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا :وفي قوله تعالى

 :قـدره ابـن جنّـي     ،  خبره محـذوف  ،  أرفعا على أنّها مبتد   ) األرحام(اهللا بن يزيد    
  .)5(واألرحام مما يجب أن تتقوه

، والرحم اللَّه بذكر يتساءلون وكانوا ،خالقاً لهم بأن ونيقر كانوا أنهم والمعنى
  .)6(األرحام واتقوا به تتناشدون الذي واتقوا، خلقكم الذي اللَّه اتقوا :لهم فقيل

 ابـن  قـدره  محذوف والخبر مبتدأ أنه على هفوج الرفع أما" :يقول أبو حيان  
 ممـا  أو،   يتقي مما واألرحام :الزمخشري وقدره. توصل أن أهل واألرحام :عطية

، الـسابق  اللفظ عليه يدل ما رقد إذا،  عطية ابن تقدير من أحسن وتقديره،  به يتساءل
  .)7("المعنى من رقد عطية وابن

                          
  .2/202الهمذاني، الفريد في إعراب القراءات المجيد ) 1(
  88-87: الزخرف، اآلية سورة) 2(
  .2/285: ، والقيسي، مشكل إعراب القرآن3/104: إعراب القرآنالنحاس، ) 3(
  .1: النساء، اآلية سورة) 4(
، والزمخشري، الكشاف عن 1/208: لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتاابن جنّي، ) 5(

  . 1/462: حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
/ 1: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 6(

462.  
  .3/150 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
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 شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعده سـبعةُ أَبحـرٍ مـا نَفـدت      ولَو أَنَّما في األَرضِ من     :وفي قوله تعالى  
         ـيمكح زِيـزع اللَّـه إِن اللَّـه اتمكَل)1( ، قرأ ابن مسعود)ه ابن جنّـي هـذه   ) وبحربالرفع ووج

ألن ،  )أقـالم (وال يجوز أن يكون معطوفا على       ،  أي وهناك بحر يمده    :القراءة بقوله 
  . )2(وما فيه من الماء ليس من حديث الشجر واألقالم، البحر

 كـان ،  الحال واو )الواو( كان وإن :ووجه أبو حيان قراءة ابن مسعود بقوله      
 الحال واو تكون أن بالنكرة االبتداء مسوغات في وذكروا،  مبتدأ،  نكرة وهو،  )بحر(

   :قوله نحو، )3(تقدمته
   )4(شَارِق كُلَّ ضْؤوه َأخْفَى محياك   بدا فَمذْ ضاءَأ قَد ونَجم سرينَا

 :ويذهب ابن جنّي في توجيه قراءة طلحة بن مصرف في قراءته لقوله تعالى            
             ٍكَـانٍ قَرِيـبـن مـذُوا مأُخو توا فَال فَوى إِذْ فَزِعتَر لَوو)5( ،قرأها )ٌوتقدير ابن جني، بالرفع) وأخذ 

أي وهنـاك أخـذ لهـم وإحاطـةٌ     ،  شئت رفعته باالبتداء وخبره محذوف وإن(: قال
  .)7(أخذ وهناك، هناك فوت فال :ومعناه، فوت ال محل على معطوف وهو .)6()بهم

وتـضمنت الثانيـة    ،  وإن تضمنت األولـى النفـي     ،  وهذا من عطف الجمل   
 أي،  مبتـدأ  فخبـر  وأخـذ  رفع ومن :ووجه أبو حيان قراءة الرفع بقوله      .اإليجاب
  .)8(أخذ وهناك أي، مبتدأ أو، أخذ وحالهما

                          
  .26: لقمان، اآلية رةسو) 1(
  .2/169: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 2(
  .7/182 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
هذا البيت من الشواهد التي ال يعرف قائلها، انظر ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن ) 4(

  .1/222مالك، 
  .51: سورة سبأ، اآلية) 5(
  .2/196: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتنّي، ابن ج) 6(
: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 7(

3/593.  
  .7/255 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 8(
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قـرأ  ، ))1أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن مـن اللَّـه حكْمـا لِّقَـومٍ يوقنـون          :وفي قوله تعالى  

رفعا ويحمله ابن جني على     ) أفحكم( )3(واألعرج،  رجاء وأبو،  وثاب وابن،  )2(السلمي
  .)4(“أفحكم الجاهلية حكم ويبغونه؟ :فكأنه قال”: لفيقو، حذف الخبر

 الحكم برفع،  يبغون الجاهلية أفحكم :السلمى وقرأ" :ووجهه الزمخشري بقوله  
 َأهذَا( :في الصلة عن كإسقاطه عنه الراجع وإسقاط خبراً يبغون وإيقاع، االبتداء على
. أكرمت ورجل ،أهنت رجل :نرجال الناس :في الصفة وعن) رسولًا اللَّه بعثَ الَّذي
  .)5("»زيد يضرب بهند مررت« في الحال وعن

 :قوله هو الخبر أن والظاهر": وفصل أبو حيان في توجيه قراءة الرفع بقوله       
 ابـن  وقال،  فاصلة الجملة كون،  القراءة هذه في قليالً الضمير حذف وحسن،  يبغون
 فـي  جاء وقد،  منه أقوى غيره وجد،  كذلك وليس :جني ابن قال،  خطأ هذا :مجاهد
 في الضمير هذا حذف يجيز وبعضهم،  النحويين بين خالف المسألة هذه وفي،  الشعر
 مـذكورة  ودالئلها المذاهب وهذه. يفصل وبعضهم،  بالشعر هيخص وبعضهم،  الكالم

 فيـه  اإلسـقاط  جعل كان فإن :وعلّق على كالم الزمخشري بقوله   .)6("النحو علم في
 الصلة من حذفه بل، البصريين عند ذكر كما فليس، والحسن جوازال في اإلسقاط مثل

 مخـصوص  الخبـر  مـن  وحذفـه ،  قليل الصفة من وحذفه،  فصيح الحذف بشروط
 ابن وقال،  صحيح فهو،  اإلسقاط مطلق حيث من به ههشب كان وإن. نادر أو،  بالشعر
 فـال ،  بغـون ت حكم الجاهلية أفحكم :التقدير يكون أن على القراء تتجه وإنما :عطية
 قـوم  تقـديره  يحرِّفُون :ونظيره،  محذوف خبر صفة تجعل بل خبراً تبغون تجعل

  .)7(يحرفون
                          

  .50: المائدة، اآليةسورة ) 1(
  .1/212: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .3/503 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .  1/212: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(
  .1/640: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 5(
  .504-3/503 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .3/504 : لبحر المحيطاألندلسي، تفسير ا) 7(
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، ال إلـى المعنـى    ،  مرده إلى صناعة النحو   ،  واالختالف في تقدير المحذوف   
انـسجاما مـع    ،  إلّا إن النحاة لم يجوزوا ذلك     ،  ومع أن االستعمال جوز حذف العائد     

 ابن قول :ويدل على ذلك رد ابن جنّي على ابن مجاهد بقوله        ،  االقواعد التي وضعوه  
 أبو قال،  الشعر في جائز وهو،  منه أقوى غيره وجه هلكنّ ؛سرف فيه خطأ إنه مجاهد
   :النجم

  )1(أصنع لم كلُّه ذنبا علي     تدعي الخيار َأم أصبحتْ قد
 فهـذا ،  الوزن سرينك لم" كلَّه" :فقال نصب ولو،  الهاء فحذف،  أصنعه لم :أي

  .)2(القياس من وجها له ألن بل ؛مطلقة للضرورة ليس بأنه يؤنسك
  
  : حذف الفاعل 3.2.2
ويزيد ذلك قوة شدة التالزم بينه وبين    ،  الفاعل عمدة رئيسة في الجملة الفعلية      

ين حتى أصبحا بمثابـة الجـزأ     ،  )3(فالفعل حدث والفاعل صاحب ذلك الحدث     ،  الفعل
  .)4(أحدهما عن اآلخر يلتي ال يستغنللكلمة الواحدة ا

 )5(وإذا ما انعدم لفظه ظاهرا فهو من قبيل االستتار        ،   منع الجمهور حذفه   قدو
بل ينوب عنـه  ، فالفاعل ال يقدر حينها، هو بناء الفعل للمفعول،  في موضع واحد  إال

                          
 ، النوادر)1981(، )هـ215: ت( سعيد بن أوس األنصاري، أبو زيد، و318/ 1 الكتاب: سيبويه) 1(

المبرد، ، و19: مصرمحمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، القاهرة، : ، تحقيق1في اللغة، ط
  .210/ 2: راءات المحتسب في تبيين وجوه شواذ القالمحتسبابن جنّي، ، و252/ 4: المقتضب

  .210/ 2:  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسبابن جنّي، ) 2(
  .1/19: المقتضبالمبرد، : ينظر) 3(
، )1957(، )هـ577: ت (األنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمدابن : ينظر) 4(

والسيوطي، ، 81: ، سوريادمشق مطبعة الترقي، محمد بهجت البيطار،: قيقتح أسرار العربية،
  .2/64: األشباه والنظائر

السيوطي، عبد الرحمن جالل ، 1/19: المقتضبوالمبرد، ، 20، 1/14: الكتابسيبويه، : ينظر) 5(
العال   عبد:تحقيق، 2، طهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )1975(، )هـ911: ت(الدين 

  .2/255: بنان، بيروت، لدار البحوث العلمية سالم مكرم،
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 إذ قال في حد الفعل    ،   سيبويه  إليه  ذهب ماوهذا  ،  فيأخذ حكمه من رفع وإسناد    ،  غيره
  .)1(”وال يجوز في غيره، هو ما حذف فاعله” :المبني للمفعول
 نحو )2( جواز حذف الفاعل مطلقا إن وجد الدليل عليه    إلى بعض النحاة    وذهب

 أي ) 4( حتَّى تَوارت بِالْحجابِ :وقوله كذلك،  أي الروح))3كَلَّا إِذَا بلَغَت التَّراقي :قوله تعالى
ه لم يتقدم   ألنّ” وإذا رفض بعضهم هذا اإلضمار    ،  )5(حذوففهو مضمر ال م   ،  الشمس

اشتراط مرجع سابق للضمير يعود       وذاك لعدم  ؛فليس هو بدليل  ،  )6("له ظاهر يفسره  
وإن منها مـا    ،  فإن من الضمائر ما ترد وليس لها من التفسير إال داللة الحال           ،  عليه

  .ثم يأتي بعدها التفسير، فتقع هي أوال، يختلف األصل فيها
ولقد ذكر النحـاة لـذلك   ،  في موضع بناء الفعل للمفعول     لفاعل إالّ احذف  يال  

، أو التفخيم والتعظيم، أو الجهل به، العلم الواضح بالمحذوف، ومنها، فوائد وأغراضا
، أو المحافظة على الفواصل   ،  أو صيانته عن الذكر تشريفا له وتنـزيها      ،  أو التحقير 

  .)7(أو القوافي واألسجاع

                          
  .20، 1/14: الكتابسيبويه، ) 1(
، الرد )1998(، )هـ572: ت (محمد بن الرحمن عبد بن  أحمدالقرطبي، ابن مضاء: ينظر) 2(

السهيلي، أبي ، و108: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر: ، تحقيق1على النحاة، ط
: المحقق، 1، طج الفكر في النحونتائ، )1992(، )هـ581: ت(القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا 

  .164 ص: ، بيروت، لبناندار الكتب العلمية، علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود
  .26: ، اآلية القيامةسورة) 3(
  .32 :اآلية، صسورة ) 4(
  تأويل مشكل إعراب القرآن،،)1981(، )هـ276: ت ( بن مسلم عبد اهللا،ةقتيبابن : ينظر) 5(

الزركشي، ، 226:  السعوديةالمدينة المنورة، المكتبة العلمية، ،)3ط(،  صقرالسيد: قيقتح
  .3/144: البرهان في علوم القرآن

، 1، الطراز، ط)2002(، )هـ745: ت(اليمنى، يحيي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي ) 6(
  .2/103: عبد الحميد هنداوى، المكتبة العصرية، ببيروت، لبنان: المحقق

للباب في علل البناء ا، )1976(، )هـ616: ت(، اهللا بن الحسين أبو البقاء عبد العكبري،: رينظ) 7(
وابن ، 2/107: ، القاهرة، مصرمكتبة جامعة القاهرة خليل بنيا الحسون،: تحقيق ،واإلعراب

   .100 ، 94: ظاهرة الحذف في الدرس اللغويحمودة، ، 7/69: شرح المفصليعيش، 
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  : لته في القراءات القرآنيةومن أمث
قرأهـا األعمـش   ، ))1فَأَتْبعهم فرعـون بِجنـوده فَغَـشيهم مـن الْـيم مـا غَـشيهم           :قوله تعالى 

، وربطه ببعضه البعض، فسياق النص ،  وهنا تكثر الوجوه في تحديد الفاعل     ) غشاهم(
ورطّ جنوده فرعون وقـد     : نّهإذ يحمل المعنى على أ    ،  يوحي أن الفاعل هو فرعون    

  . )2(تسبب في هالكهم
فيكون اهللا أهلكهم نتيجـة لمعـصية فرعـون       ،  وقد يقدر الفاعل بلفظ الجاللة    

  . )3(وجنوده
خـتَم اللَّـه علَـى قُلُـوبِهم وعلَـى سـمعهِم وعلَـى أَبـصارِهم غـشاوة ولَهـم عـذَاب                          :وفي قوله تعالى  

يمظع)4(  ،ل بنصب    قرأ المفض)ًوجعل على أبصارهم غشاوةً (: ووالتقدير ه ) غشاوة (
  .)5(وقد فضل الفارسي والقيسي قراءة الرفع

 عطف إلى أو،  غشاوة أبصارهم على وجعل أي :ووجه ذلك أبو حيان بقوله    
. ضـعيف  وهو،  بغشاوة أي،  الجر حرف حذف على ونصبها قبله ما على أبصارهم
 خـتم  معنى ألن،  ختم معنى من مصدر موضع وضع ماًاس تكون أن عندي ويحتمل

 وأبـصارهم  وسمعهم قلوبهم وتكون،  التأكيد سبيل على تغشيه قيل كأنه،  وستر غشي
  .)6(مغشاة عليها مختوماً

ذَلـك  فَيمسك الَّتي قَضَى علَيها الْموت ويرسلُ األُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِن فـي   :  وفي قوله تعالى  
     ونتَفَكَّـرمٍ يلِّقَـو ـاتآلي)7( ،والكسائي ، وحمزة، قرأ األعمش)والحذف هنا يـستدل  ، )قُضي

                          
  .78 :طه، اآلية سورة) 1(
   .2/547: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(
  .6/245: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .7: البقرة، اآلية سورة) 4(
، واألندلسي، تفسير البحر 1/262، والطبري، جامع البيان 1/13: انظر الفراء، معاني القرآن) 5(

  .1/20: ، والقيسي، مشكل إعراب القرآن1/49: المحيط
  .1/49: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .42: الزمر، اآلية سورة) 7(
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 ويقـول   .)1()الَْأنْفُس يتَوفَّى اللَّه(: ففي بداية اآلية يقول تعالى    ،  عليه من سياق النص   
نهم أجمعوا  أل،  غير أن األولى أبين لنسق الكالم     ،  وال فرق بين القراءتين    :ابن زنجلة 

  . )2(ولم يبنوا للمجهول) ويرسل(على 
في توجيه قراءة ابن أبي سارة في قوله  ،  )3(وأبو جعفر النحاس  ،  وذهب الفراء 

) والـصالةَ ( )5(فقد قرأهـا ، ))4حافظُواْ علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى وقُومواْ للّـه قَـانتني         :تعالى
  ).صلوا الصالةَ الوسطى(: والتقدير، وفاعلبالنصب على تقدير فعل 

أَفَمـن كَـان علَـى بينـة مـن ربـه ويتْلُـوه شـاهد منـه ومـن قَبلـه كتَـاب موسـى إَمامـا                 :وفي قوله تعالى  
وذهب الفراء إلى تقدير    ،  نصبا) كتاب ()7(قرأها محمد بن السائب الكلبي    ،  ))6ورحمـةً 
  .يتلو كتاب موسى: وفاعل أيفعل 

 : أيضا في توجيه قراءة ابن أبي عبلة فـي قولـه تعـالى             )8(وذهب النحاس 
   ِنيظِّ األُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُمالَدي أَوف اللَّه يكُموصي)9( ، فقد قرأ ابن أبي عبلة)بالنصب على ) مثَل

  .أعطوهم مثَل :تقدير فعل وفاعل أي
  قـرأ  ،  ))10وكَـذَلك نُـصرف اآليـات وليقُولُـواْ درسـت ولنبينـه لقَـومٍ يعلَمـون                :وفي قوله تعالى  

  

                          
 وابن زنجلة، حجة 7/412: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط2/58: معاني القرآنالفراء، ) 1(

  .624القراءات 
  .624حجة القراءات ، ابن زنجلة) 2(
  .1/272: ، والنحاس، إعراب القرآن1/156: قرآنمعاني الالفراء، ) 3(
  .238: البقرة، اآلية سورة) 4(
  .15: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 5(
  .17: هود، اآلية سورة) 6(
  .5/211: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
   .2/181: المحيط، واألندلسي، تفسير البحر 1/398: النحاس، إعراب القرآن: انظر) 8(
  .11: النساء، اآلية سورة) 9(
  .105: األنعام، اآلية سورة) 10(
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دارس  :وقد وجه الزمخـشري دارس بقولـه      ،  نصبا) درس(و،  )1()دارس(األعمش  
وفي قراءة درس يحتمـل أن      ،  وحذف المفعول به  ،  بإضمار الفاعل . )2(اليهود محمدا 
درس محمد  : بتقدير حذف الفاعل والمفعول به أي     ،  درس هو الكتاب   :يكون التقدير 

  . الكتاب
  

  : حذف المفعول به 4.2.2
قد حـذفت   " :هذا ما اشترطه ابن جنّي في قوله      ،  الحذف يجب أن يكون بدليل    

وإال كان ، وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليه       ،  والحركة،  والمفرد،  العرب الجملة 
وإن من النحاة من لـم يـشترط         .)3("لغيب على معرفته  فيه ضرب من تكليف علم ا     
  .)4(الدليل على حذف المفعول به

 قسم يكون الحذف فيه اختـصارا      : قسمين إلى  المفعول  حذف  النحاة موقد قس ،
  .)5(وقسم يكون الحذف فيه اقتصارا

 )6(”لكنه مراد معنى وتقديرا   ،  أن يحذف من الكالم لفظا    ” فهو،  فأما االختصار 
  .أو المعنى،  ذلك إال إذا استوجبه الحال بدليل من الصنعةوال يكون

                          
، )م1964(، )هـ597: ت (أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن محمدابن الجوزي،  )1(

 ص ، القاهرة، مص،المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 1ط، زاد المسير في علم التفسير
156.  

:  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشافالزمخشري، ) 2(
2/42.  

  .2/360ابن جنّي، الخصائص ) 3(
 مكتبة، 2، ط قضايا المفعول به عند النحاة العرب،)2002(حمد، أخضير، محمد : انظر) 4(

  .340-339، ص ، مصرالمصرية، القاهرة نجلواأل
: ت( محمد بن علي ، أبو العرفانالصبان و،612- 2/611: مغني اللبيبابن هشام، : ينظر) 5(

دار ، 1ط،  أللفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح األشموني، )1997(، )هـ1206
  .199 ، 1/198: لبنانبيروت، الكتب العلمية، 

  .2/514: معاني النحوالسامرائي، ) 6(
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إذا كان غرض المتكلم أن يثبـت       ،  فيكون في حذف المفعول   ،  وأما االقتصار 
، فيكون الفعل المتعدي كالالزم   ،  من دون أن ينوي ذكر المفعول     ،  معنى الفعل للفاعل  

1(أو معنى، ر المفعول به لفظاوال يقد(.  
قـرأ  ،  ))2 يـا بنـي إِنِّـي أَرى فـي الْمنـامِ أَنِّـي أَذْبحـك فَـانظُر مـاذَا تَـرى                      قَـالَ : ففي قوله تعـالى   

على تقدير حذف المفعول به ، )3(وكسر الراء ،  بضم التاء ) تُري(والضحاك  ،  األعمش
 وعند انتقال الفعل من المجرد إلى المزيد بـدليل          .)4(ترينه وما تبديه ألنظر فيه     :أي

) رأى(ألن  ؛ما يقع في خاطرك    : أي )5()أريته(فأصبح  ،  )الرأي(و من   وه،  ضم التاء 
  .)6(ليست من الرؤية البصرية بل من المشورة

قـرأ  ، ))7ولَكن كُونُواْ ربانيني بِما كُنتُم تُعلِّمون الْكتَـاب وبِمـا كُنـتُم تَدرسـون           :وفي قوله تعالى  
، وكسر الـالم مـشددة    ،  بضم التاء ) تُعلِّمون( مروالكسائي وابن عا  ،  وحمزة،  عاصم

  .)8(وتسكين العين من غير تشديد والالم، بفتح التاء) تَعلَمون( نوقرأ الباقو
 :أولهما محذوف وتقـديره   ،  فإن الفعل يتعدى إلى مفعولين    ،  دفمن قرأ بالتشدي  

  .تعلمون الناس الكتاب

                          
  .612 ، 2/611: مغني اللبيبابن هشام، : ينظر) 1(
  .102: ات، اآليةالصافسورة الصافات، ) 2(
، الفراء، معاني 609، ابن زنجلة، حجة القراءات 7/355: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

  .389/ 2القرآن، 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، القيسي، 7/355: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(

  .227/ 2: وحججها
  .2/227 :ع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبالقيسي، ) 5(
  .7/355: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .79: آل عمران، اآلية سورة) 7(
، القيسي، الكشف عن وجوه القراءات 30/ 3: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 8(

: المحرر الوجيز في تفسير كتاب اهللا العزيز، ابن عطية، 1/351: السبع وعللها وحججها
1/ 463.  



 74 

، وكـون التعلـيم   . )1(ومن خفف أي بمعنى يعرفون تعدى إلى مفعول مذكور        
  .فالحذف جاء لالختصار، والتفهيم واقع على كل الناس

، ))2والَ تَحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بـلْ أَحيـاء عنـد ربهِـم يرزَقُـون           :وفي قوله تعالى  
وقرأ ،  بالياء)  يحسبِن ال(وهشام  ،  وقرأ حميد بن قيس   ،  )وال تحسبن (قراءة الجمهور   

  . )3()قُتلوا( وقرأ الباقون بغير تشديد، مشدده) قُتّلوا(ابن عامر 
وال يحسبن  (والتقدير  ،  فاعال) الذين قتلوا (وهو أن يكون     :)4(يقول الزمخشري 
 ألنّه في األصـل مبتـدأ       ؛وجاز حذف المفعول به األول    ،  )الذين قتلوا أنفسهم أمواتا   

 . لداللة الكالم عليهما؛هم أحياء :أي) بل أحياء(دأ في كما يحذف المبت، محذوف

 اختـصارا لداللـة المقـام       ؛)ظن(وأجاز الجمهور حذف المفعول الثاني ل       
  .)5(عليه

فحذف المفعـول   ،  )وال يحسبن الذين قَتلوا أنفسهم أمواتا     (فيكون أصل الجملة    
  . ودّل على الحذف المقام،  اختصارا ألغراض داللية؛به

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه منكُم متَعمـدا فَجـزاء مثْـلُ          :ه تعالى وفي قول 
ورفـع  ، منون) جزاء) (فجزاء مثُل(وحمزة ، والكسائي، قرأ عاصم، ))6ما قَتَلَ من النعمِ   

  .)1()مثل(وخفض ، بدون تنوين) جزاء) ( مثِل ما قتَلفجزاء(وقرأ الباقون ، )مثُل(

                          
  .1/529، ومكرم، معجم القراءات 2/530: انظراألندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .169: آل عمران، اآلية سورة) 2(
، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب 2/530: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

  .529/ 1، ومكرم، معجم القراءات 148/ 2: المكنون
/ 1: شاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكالزمخشري، ) 4(

440.  
   .186/ 3: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل، ) 5(
  .95: المائدة، اآلية سورة) 6(
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وجـزاء  ،  بـه ) من النعم ( جاز تعلق    )مثل(إلى  ) الجزاء(فقراءة من أضاف    
فيكون ،  جزيت الصيد مثله   :كذا تقول ،  فكما تقول قضيت فالن حقه    ،  )قضى(بمنزلة  
ما فـي   ثم حذف المفعول به األول ل     ،  فعليه أن يجزي المقتول مثله من النعم      (التقدير  

فحجة من أضاف أن ، ثم أضيف الجزاء إلى المثل تخفيفا  ،  قوة الكالم من الداللة عليه    
. )2()أنـا أكرمـك   : أنا أكرم مثلك أي    :العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون      

وتحولـت بحـذف    ،  )فعلية أن يجزي المقتول مثله من الـنعم       (فيكون أصل الجملة    
   .الكالم في الداللة عليهوقوة ، المفعول األول لالختصار

وهي قـراءة ابـن   ، ))3يمحو اللَّه مـا يـشاء ويثْبِـت وعنـده أُم الْكتَـابِ      :وفي قوله تعالى 
والكـسائي  ،  وحمـزة ،  ونـافع ،  وقرا ابن عامر  ،  )يثْبِتُ(وعاصم  ،  وأبو عمر ،  كثير

 :إن المعنى( :يه هذه القراءةيقول الفارسي في توج . )4(بتشديد الباء وفتح الثاء   ) يثَبتُ(
  .)5()يمحو اهللا ما يشاء ويثبته فاستغنى بتعدية األول من الفعلين عن تعدية الثاني

قرأ أبو عمـرو  ، ))6قَالَتَا ال نَسقي حتَّى يصدر الرعاء وأَبونَا شيخ كَـبِري   :وفي قوله تعالى  
  .)7(أ الباقون بضم الباء وكسر الدالوقر، بفتح الباء وضم الدال) يصدر( وابن عامر

                                                                           
، وابن جني، المحتسب في تبيين وجوه 135، 133/ 2: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 1(

، 418/ 1: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، والقيسي، 1/327: شواذ القراءات
  .238- 237/ 2: المحرر الوجيز في تفسير كتاب اهللا العزيزاألندلسي، 

، السمين 23-22/ 4: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط6/309القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ) 2(
-339، مكرم، معجم القراءات 609-2/606: نونالحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المك

341.  
  .39: الرعد، اآليةسورة ) 3(
، القيسي، 359: ، ابن مجاهد، السبعة في القراءات5/19: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 4(

  .11/470: ، ومكرم، معجم القراءات2/23: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
  .5/20:  الحجة في علل القراءات السبعالفارسي،) 5(
  .23: القصص، اآليةسورة ) 6(
  .171/ 2: ، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر492: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ) 7(
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فهو من  ،  أنّه فعل رباعي متعد إلى مفعول محذوف      ) يصدر(حمل مكي قراءة    
فهو االختيـار   ،  )السقي(حتى يصدر الرعاء مواشيهم من    : وتقديره) أصدرت اإلبل (

  .)1(ألن األكثر عليه
بعـد مـا فُتنـواْ ثُـم جاهـدواْ وصـبرواْ إِن ربـك مـن         ثُم إِن ربك للَّذين هـاجرواْ مـن       : وفي قوله تعالى  

     ـيمحر ا لَغَفُـورهـدعب)2(  ،  قرأ ابن عامر )هت هذه القـراءة    ،  والتاء،  بفتح الفاء ) فَتَنواووج
 إلى ورده. )3(عذبوا غيرهم ليرتدوا عن اإلسالم: على أن من بعد ما فتنوا غيرهم أي    

، للفاعل البناء على والتاء الفاء بفتح} فَتَنوا{ .)4(المسلمين فتنوا شركينالم من أسلم من
  .)5(الفتنة في وقع بمعنى، افتتن في لغة وهي

 يكتب وكان،  سرح أبي بن اهللا عبد في اآلية هذه نزلت :وعكرمة الحسن قال
، مكـة  فـتح  يـوم  يقتل أن  النبي فأمر،  بالكفار فلحق،  الشيطان فاستزلّه  للنبي

، إسـالمه  وحـسن  أسلم ثم  اهللا رسول فأجاره ألمه أخاه وكان عثمان له استجارف
  .)6(اآلية هذه فيه تعالى اهللا فأنزل

                          
  .2/72: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالقيسي، ) 1(
  .110: النحل، اآلية سورة) 2(
، القرطبي، الجامع ألحكام 2/41: ن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهالكشف عالقيسي، ) 3(

  .192/ 10: القرآن
، 2طمعالم التنزيل، ، )م1987(، )هـ510: ت (أبو محمد الحسين بن مسعود، البغوي )4(

  .5/48: لبنانخالد العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، : تحقيق
، بيروت، 1التحرير والتنوير، ط، )2000(، )هـ1393: ت (محمد الطاهر، بن عاشورا) 5(

  .13/242، لبنان
النيسابورى، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم ، 10/192القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ) 6(

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، )2002(، )هـ427: ت (الثعلبى
  .6/47: ، لبنان بيروت،عربيدار إحياء التراث ال، والبيان عن تفسير القرآن
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 إلـى  رده،  والتاء الفاء بفتح) فَتَنُوا( :عامر بن اهللا عبد فقرأ) فُتنُوا (قوله وأما
 فـأخبر  برواوص جاهدوا بقوله واعتبر المسلمين فتنوا الذين المشركين من أسلم من

  .)1(عنهم بالفعل
وضرورة تقدير المفعول   ،  والبناء للمفعول ،  اختالف القراءة بين البناء للفاعل    

فالموافقة ،  كان سببا في خالف المفسرين    ،  بما يوافق المعنى  ،  به في قراءة ابن عامر    
فعدم وجود ما يدل على     ،  يرتبط مع الحال الدالة على المعنى     ،  بين التركيب والمعنى  

وإن ،  وعدم الوضوح في المعنـى    ،  هو ما يوجد الخالف بين المفسرين     ،  لمفعول به ا
  . فال يمكن االستغناء عنه للداللة على المعنى، استغنينا عن الدليل الدال على التركيب

يذهب النحاس إلى أن المفعول ، ))2قَالَ هـلْ يـسمعونَكُم إِذْ تَـدعون     : وفي قوله تعالى  
بضم الياء وكسر الميم والتقـدير      ) يسمعونكم( قراءة قتادة حيث قرأ   به محذوف وفي    

 .وذهب ابن جني إلى تقدير مفعول به محذوف أيـضا         ،  هل يسمعونكم أصواتهم  : أي
، ورأي ابن جني أن حذف المفعول به للفعل والمشتق من أعذب أسـاليب العربيـة              

  . )3(وأبلغها
وإِن منها لَما يشقَّق فَيخْـرج منـه الْمـاء      :عالىويوجه ابن جنّي قراءة األعمش في قوله ت       

       اللَّـه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنم إِنو)4( ، حيث قرأ)طوقد ذهب ( :بضم الباء يقول ابن جني) يهب
ومعناه لما يهبط غيره من طاعـة اهللا         :هبط هنا متعد قالوا   ” في هذا الموضع إلى أن    

ولداللـة  ، إالّ أنّه حذف هنا تخفيفا، إذا رآه اإلنسان خشع لطاعة خالقه   : أي عز وجل 
 يخْـضعه  :أي ؛إليه الناظر يهبط ما منها :أي، ونسب الفعل إلى الحجر ،  المكان عليه 

  .)5(“ترى كما متعديا هبطته جاء وقد، ويخْشعه

                          
  .6/47النيسابوري، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ) 1(
  .72: الشعراء، اآلية سورة) 2(
/ 2: ، والنحاس، إعراب القرآن2/129: انظر ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 3(

491.  
  .74: البقرة، اآلية سورة) 4(
  .1/92: بيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في تابن جنّي، ) 5(
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، ن الزما يكو،  مضموم العين ) يفعل(إن ما جاء على وزن       :ومذهب ابن جنّي  
وأنّهمـا   :واسـتدرك بقولـه   ،  مكسور العين يكون متعدياً   ) يفعل(وماجاء على وزن    

   .)1(يجلس، يقتُل وجلس، وهذا في هذا كقتل، يتداخالن فيجيء هذا في هذا
بعةَ أَشهرٍ وعشرا فَـإِذَا  والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجا يتَربصن بِأَنفُسهِن أَر      : وفي قوله تعالى  

   وفرعبِـالْم هِني أَنفُسف لْنا فَعيمف كُملَيع احنج فَال نلَهأَج لَغْنب)2( ، م اهللا –قرأ علي بن أبي طالبكر
 بفتح ياء المضارعة وتقدير مفعول بـه        )يتَوفّون( )3(عاصم عن،  والمفضل،  –وجهه

 :وقدّره أبو حيان علـى معنـى      . )4(وفون أيامهم أو أعمارهم   والذين يت  :محذوف أي 
  .)5(آجالهم يستوفون

قـرأ أبـو رجـاء     ،  ))6لَحـافظُون  لَه وإِنَّا ويلْعب يرتَع غَدا معنا أَرسلْه: وفي قوله تعالى  
)عتربضم ياء المضارعة وكسر التاء على تقدير مفعول به محذوف تقـديره أي            ) ي :
مطيته ي عتبـه  فمـا  المفعـول  حذف ذكر وعلى، فتعدى الفعل الى مفعول به     .رأعر 

 :أي ))7تَـذُودانِ  امـرأَتَينِ  دونهِـم  مـن  ووجـد  :تعـالى  قوله إلى ترى أال! الكالم في وأعذَبه
  .)8(علوه في وال حذفه عذوبة في كان لما بالمفعول نطق ولو، إبلهما تذودان

قـرأ ابـن   ، ))9أَينما يوجهه الَ يأْت بِخَيرٍ هلْ يستَوِي هو ومن يـأْمر بِالْعـدلِ  : لىوفي قوله تعا 
أينمـا يوجـه   : مبنيا للمفعول على تقدير مفعول به محذوف تقـديره  ) يوجه(مسعود  

  . )1(وجهه

                          
  .1/92: المرجع نفسه) 1(
  .234: البقرة، اآلية سورة) 2(
  .2/220 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .1/125: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(
  .220/ 2 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .12: يوسف، اآليةسورة ) 6(
  .23: سورة القصص، اآلية) 7(
  .1/333: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 8(
  .76: النحل، اآلية سورة) 9(
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) ينزفون(" :أ ابن أبي إسحاققر، ))2ال يـصدعون عنهـا وال ينزِفُـون    : وفي قوله تعالى  
  .)3(ال ينزفون عقولهم: بفتح ياء المضارعة على تقدير مفعول به محذوف أي

  
  : حذف المضاف 5.2.2

وإن كان أبو الحسن    ،  حذف المضاف وذلك كثير واسع    يوقد  " :يقول ابن جني  
وإن ، اتقىمن  بر : أيولكـن البِـر مـن اتقـى     :نحو قول اهللا سبحانه، ال يرى القياس عليه   

ألن حذف المضاف ضرب     ؛دو واألول أج  .ولكن ذا البر من اتقى     :شئت كان تقديره  
ألن االتـساع باألعجـاز أولـى منـه          ؛والخبر أولى بذلك من المبتدأ     ؛من االتساع 

  .)4(" أي أهلهاواسأَلِ الْقَرية :-عز اسمه-ومنه قوله ، بالصدور

 ألن ؛ المعنى ولـيس اإلعـراب  ))5الْقَريةواسأَلِ  :دليل الحذف في قوله تعالى ف
ولوال هـذا  ، سأل أهلهاسأل بل يالقرية ال تُلكن ،  مفعول به من حيث اإلعراب القرية

ونحن – )زيدا ضربت( :ولذلك فإن قولنا  ،  دليل على حذف المضاف   ال وجدالمعنى ما   
ـ    ؛ ال يجوز  –نقصد أخاه أو أباه    شـيء  وليس فيه   ،   ممكن )زيد( ألن وقوع الضرب ب

وألن هذا الحذف يؤدي إلى لبس في الكالم لعدم العلم بالمعنى الحقيقـي          ،  من المجاز 
  .)6(فيه

                                                                           
، وانظرالزمخشري، الكشاف عن 2/11: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(

  .2/623: حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .19: الواقعة، اآلية ةسور) 2(
  .308/ 2: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(
  .2/362الخصائص ابن جنّي، ) 4(
  .82 :اآلية،  يوسفسورة) 5(
 في شرح همع الهوامعالسيوطي، : ينظر، و453- 2/452: الخصائصابن جنّي، : ينظر) 6(

  .2/51: جمع الجوامع
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 وقد ذكر ،  صار اهتمام النحاة بمواضع هذا الحذف اهتماما بالمعنى       ،  ومن هنا 
 إن واسـأَلِ الْقَريـة   : قولـه تعـالى  فيوقال ، معنى هذا الحذف أن التوسع هو  ،  سيبويه

وقد نصب ،  مفعول به لفظا   )القرية(أي أن   ،  المعنى في اللفظ ال في   الفعل قد استعمل    
  .)1()أهل(ولكن المفعول به الحقيقي هو المضاف المحذوف ، )اسأل(بالفعل 

الحال التي يفضي فيهـا   إذ فسر،  هذا الحذف ومعانيه  في  ي   ابن جنّ  قد توسع و
لتشبيه والتوكيـد   هي االتساع وا  ،  وذلك من خالل تبيان ثالثة معان فيه      ،  إلى المجاز 

 ففيه من السعة إخبارك عما      )بنو فالن يطؤهم الطريقُ   ( :أال ترى أنك إذا قلت    ” :فقال
أخذنا على الطريق الواطئ لبنـي       (:ال يصح وطؤه بما يصح وطؤه فتقول على هذا        

ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق بمـا       ...  )ومررنا بقوم موطوئين بالطريق   ،  فالن
 ؛ وأمـا التوكيـد  .فكأنه هم، إذ كان هو المؤدي لهم، شبهته بهمتخبر به عن سالكيه ف   

وذلك أن الطريق   ،  فألنك إذا أخبرت عنه بوطئه إياهم كان أبلغ من وطء سالكيه لهم           
 ألنهـم قـد     ؛وليس كذلك أهل الطريق   ،  وثابتة بثباته ،  فأفعاله مقيمة معه  ،  مقيم مالزم 

  .)2(”يحضرون فيه ويغيبون عنه 
 يكـون  وقـد ،  قياسيا يكون قد مقامه إليه المضاف ةوإقام،  المضاف حذفو
  .)3(سماعيا

 إليه ينسب ألن صالحا الباقي إليه المضاف يكون أن فضابطه السماعي فأما 
  : )4(ربيعة أبي بن عمر قول في كما، الحذف قبل المحذوف للمضاف منسوبا كان ما

  يكفان قد ما، عتيقُ يا، بي إن     بي الذي حسبي، عتيقُ تلمني ال

                          
  .1/212: الكتابسيبويه، : ينظر) 1(
  .2/446: الخصائصابن جنّي، ) 2(
 في شرح جمع الهوامع همعالسيوطي، ، 25 ، 3/24: المفصل شرحابن يعيش، : ينظر) 3(

  .2/428: الجوامع
  .25-3/24: ابن يعيش، شرح المفصل) 4(
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 يمكنه لم الشعر وزن أن غير،  عتيق أبي بن يا تلمني ال: يقول أن عمر فأراد
 وينهى،  ينادى ألن صالح الحذف قبل إليه مضافا كان الذي وعتيق، ذلك يقول أن من
  .اللوم ترك عن

 فـي  صـالح  غير الباقي إليه المضاف يكون أن العام فضابطه،  القياسي وأما
 وهـذا ،  المـضاف  إلـى  الحذف قبل منسوبا كان لذيا العامل إليه ينسب ألن ؛نفسه

  : منها اإلعراب مواقع من كثير في يقع الجنس
، ))1ربـك  وجـاء : تعـالى  قولـه  فـي  كما فاعال الحذف قبل المضاف يكون أن  . أ

  .ربك أمر وجاء: والتقدير
 قولـه  فـي  كمـا ،  األصل في أو،  الحال في مبتدأ حذفه قبل المضاف يكون أن .ب

  .آمن من البر أهل ولكن: والتقدير، ))2آمن من الْبِر ولَكن: تعالى
  : )3(الشاعر كقول، مبتدأ خبر حذفه قبل المضاف يكون أن .ج

تٌ المنايا وشرطَ ميأهله وس   لْكقد الفتى كه أسلم ه الحيحاضر  
  .أهله وسط ميت منية المنايا وشر: والتقدير

، ))4الْعجلَ قُلُوبِهِم في وأُشرِبوا: تعالى كقوله،  الحذف قبل به مفعوال المضاف يكون أن .د
  .العجل حب قلوبهم في وأشربوا: والتقدير

   :)5(األعشى كقول، مطلقا مفعوال حذفه قبل المضاف يكون أن .هـ
ألم ضتغْتَم دا ليلةَ عيناكمباتَ كما وبِتَّ     ...أر دا السليمسهم  

  .أرمدا ليلة اغتماض عيناك تغتمض لمأ: والتقدير

                          
  .22: الفجر، اآلية سورة) 1(
  .177: سورة البقرة، اآلية) 2(
  .1/215: سيبويه، الكتاب) 3(
  .93: لبقرة، اآليةسورة ا) 4(
السيوطي، و، 813:  عن كتب األعرايباللبيب مغنيابن هشام، ، و3/322: الخصائصوابن جنّي، ) 5(

  .2/77:  في شرح جمع الجوامعالهوامع همع



 82 

: والتقدير" الشمس طلوع جاءنا": كقولهم، فيه مفعوال حذفه قبل المضاف يكون أن .و
  .الشمس طلوع وقت جاءنا

: والتقدير" والشمس زيد جاء": كقولك،  معه مفعوال حذفه قبل المضاف يكون أن .ز
  .الشمس وطلوع زيد جاء

: والتقـدير " سبأ أيدي تفرقوا": المثل في كما،  حاال حذفه قبل المضاف يكون أن .ح
  .سبأ أيدي مثل تفرقوا

 أَعيـنهم  تَـدور : تعـالى  كقوله،   جر بحرف مجرورا حذفه قبل المضاف يكون أن .ط
 يغـشى  مـن  عين كدوران أعينهم تدور: والتقدير،  ))1الْمـوت  مـن  علَيـه  يغْشى كَالَّذي
  .عليه

 وال: النابغـة  كقول،  إليه شيء بإضافة مجرورا الحذف قبل المضاف يكون أن .ي
  .غد دون اليوم عطاء يحول

: والمراد" فضله الشيخ زرنا": كقولك،  ألجله مفعوال حذفه قبل المضاف يكون أن .ك
  .فضله ابتغاء الشيخ زرنا

وإذا قـام   ،  إذا دل عليه قرينـة    ،  ويكثر حذف المضاف في القراءات القرآنية     
  .وحل محله في اإلعراب، ام المضافالمضاف إليه مق

واعبـدواْ اللَّـه والَ تُـشرِكُواْ بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ إِحـسانًا وبِـذي الْقُربـى                : ومن ذلك قوله تعـالى    
  .))2والْيتَامى والْمساكني والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ

وسكون النـون علـى تقـدير       ،  بفتح الجيم  ،)الجنْب(وعاصم  ،   قرأ األعمش 
  . )3()ذا الجنب(: محذوف أي مضاف

                          
  .19: سورة األحزاب، اآلية) 1(
  .36: النساء، اآلية سورة) 2(
األندلسي، تفسير البحر ، و26: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 3(

، العكبري، إعراب القراءات 5/183، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 245/ 3: المحيط
  .386/ 1الشواذ 
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 واجلـار اجلُنـب   : قوله تعالى ” :)1(يقول أبو علي الفارسي في توجيه هذه القراءة       
فحـذف  ، ذي الجنب : فإذا أراد هذا المعنى   ، أن يريد الناحية   :احدهما، يحتمل معنيين 

ذي : إياها والمعنـى   رى أن الناحية ال يكون الجار     المضاف الن المعنى مفهوم أال ت     
 ضرب :أن يكون وصفا مثل: واآلخر، هو غريب عنها :أي، ناحية ليس هو اآلن بها    

  .ندب فهذا وصف يجري على الموصوف وفسلو
، ))2ه عمـا يـشرِكُون  فَلَما آتَاهما صالحاً جعال لَه شركَاء فيما آتَاهما فَتَعالَى اللَّ: وفي قوله تعالى 

جمع ،  )جعالَ لَه شُركَاء  ( :والكسائي،  وحمزة،  وأبو عمرو ،  وابن عامر ،  قرأ ابن كثير  
  .شريك بضم الشين والمد

 ونـافع  ثعلب بن وإبان ومجاهد وعكرمة وشيبة جعفر وأبو عباس ابن وقرأ
لفارسي هـذه    وحمل ا  .)3(مكسورة الشين على المصدر   ) شركاً( عاصم عن بكر وأبو

  .)4(أو ذوي شرك، جعال له ذا شرك :كأنه أراد ،القراءة على أنّه حذف المضاف
 أن ويمكن،  شرك ذا أي،  مضافال حذف على هذه القراءة    )5(وحمل أبو حيان  

 هللا أحـدثا  أو :الزمخشري قال،  عدل زيد :كقوله،  الشريك على الشرك أطلق يكون
  .الولد في إشراكاً

ا كَان لنبِيٍّ أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخن في األَرضِ تُرِيدون عرض الدنْيا واللَّه م: وفي لقوله تعالى
    ـيمكح زِيـزع اللَّهو ةراآلخ رِيدي)6( ،جمـار  بن سليمان وقرأ، بالنصب اآلخرة الجمهور وقرأ 

                          
  .158/ 3: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 1(
  .190: األعراف، اآلية سورة) 2(
، ابن الجزري، النشر 1/485: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالقيسي، ) 3(

الحجة ، والفارسي، 1/400: ، األخفش، الفراء، معاني القرآن2/273: في القراءات العشر
، ومكرم، معجم 4/437 : ، األندلسي، تفسير البحر المحيط4/111 في علل القراءات السبع

  .245/ 2القراءات 
  .111/ 4: الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع) 4(
  .4/437 : ي، تفسير البحر المحيطاألندلس) 5(
  .67: األنفال، اآلية سورة) 6(
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المدني 1(بالجر( )وجه ذلك ” :في توجيه هذه القراءة مخفوضة يقول ابن جني     ) اآلخرة
على عزته وقلة نظيره إنه لما قال تريدون عرض الدنيا فجرى ذكر العرض صـار     

 ونالحظ في هذه القراءة انه حذف المضاف        )2(“ فقال عرض اآلخرة   ،كأنه أعاده ثانيا  
  . وأبقى على حركة المضاف إليه

 بعـضهم  رأوق : هذه القراءة على حذف المضاف يقول      )3(وحمل الزمخشري 
، حاله على إليه المضاف وإبقاء المضاف حذف على اآلخرة بجر،  اآلخرة يريد واللّه

  .اآلخرة عرض يريد واللّه :ومعناه
 قدره من فمنهم المحذوف المضاف تقدير في واختلفوا :)4(وقال أبو حيان

 حذف وقد :بعضهم قال، عليه الدنيا عرض لداللة وحذف :قال، اآلخرة عرض
 وممن، فنصب، اإلعراب في مقامه إليه المضاف وأقيم الجمهور قراءة في العرض

 أطلق لما أنه ونعني ،ثوابها :يعني التقابل على: قال الزمخشري اآلخرة عرض قدره
 أن ال، التقابل سبيل على عرضاً اآلخرة ثواب على أطلق الدنيا عرض الفداء على
 لوال كان وإن، التقابل سبيل ىعل عرضاً فسمي، الدنيا كعرض زائل اآلخرة ثواب
 في الثواب إلى المؤدي :أي، اآلخرة عمل :بعضهم وقدره، عرضاً يسمّ لم التقابل
، فقط المضاف حذف في ويعنون، ناراً بالليل توقد ونار :كقوله جعله هموكلّ، اآلخرة
 لم إذا وذلك، فصيح جائز )نار(و )مثل( جر ألن ؛جره على إليه المضاف وإبقاء
 أخيه وال زيد مثل ما :نحو )ال(ـب فصل أو، العطف وحرف المجرور بين يفصل
 كهذه ال بغير بينهما فصل إذا وأما، ومعنى لفظاً مثله المحذوف وتقدم، ذلك يقوالن
  .قليل شاذّ فهو القراءة

                          
، األندلسي، تفسير البحر 281/ 1: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(

  .4/518: المحيط
  .281/ 1: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .237/ 2: يل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنز) 3(
  .518/ 4 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
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وذَلَّلْناهـا لَهـم   ، عامـا فَهـم لَهـا مـالكُون    أَولَم يروا أَنَّا خلَقْنا لَهم ممـا عملَـت أَيـدينا أَنْ     : وفي قوله تعالى  
    ـأْكُلُونا يهنمو مهكُوبا رهنفَم)1(  ،واألعمش،  الحسن قرأ )كوبهمه ابن جنّي  ) ربضم الراء يوج

والكالم محمول على حـذف المـضاف    ،  فمصدر،  )الركوب(أما   :هذه القراءة بقوله  
  . )2(أو من أغراضها ركوبهم، فمن منافعها : التقدير فان شئت كان،أو مؤخرا، مقدما

 ؛مـصدر  ألنـه  الـراء  بضم ركوبهم فمنها يجوز ال أنه :حاتم أبو وزعم 
 فمنهـا  تقـول  كما،  الراء بضم ركوبهم فمنها الفراء وأجاز. يركب ما والركوب

  .)3(شربهم ومنها أكلهم
ــالى ــه تع ــي قول ــار الَّتــي وقُ :وف ــاتَّقُواْ الن ــافرِين فَ ــدت للْكَ أُع ةــارجالْحو ــاس ــا الن هود)4( ،

، وطلحـة ،  ومجاهـد ،  باختالف الحسن وقرأ. الواو فتح على )وقودها(: الجمهورقرأ
 عميـر  بـن  عبيد وقرأ. بضم الواو ) وقُودها( الهمداني عمر بن وعيسى،  ةوحي وأبو

م على تقدير حذف المضاف     ووجه ابن جنّي قراءة الض     .)5(فعيل وزن على )وقيدها(
ذلك أن الوقود بالضم هـو      ) ذو وقودها ( :هذا عندنا على حذف المضاف أي     ( :وقال

  .)6()والمصدر ليس بالناس، المصدر
 هو الضم قراءة وعلى،  الحطب هو عمير ابن وقراءة،  الجمهور قراءة فعلى

، وقودال هما ليسا والحجارة الناس ألن ؛وقودها ذو أي ،مضاف حذف على المصدر
 ممتازة النار وهذه،  بلده فخر فالن :يقول كما،  مبالغة الوقود نفس جعلوا أن على أو

  .)7(يحرق ما نفس وهما، والحجارة بالناس تتقد بأنها غيرها عن

                          
  .72-71: يس، اآلية سورة) 1(
  .217-2/216: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .15/56تفسر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ) 3(
  .24: البقرة، اآلية سورة) 4(
 : ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/63: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتن جنّي، اب) 5(

  .1/236، القرآن ألحكام الجامع، القرطبي، 1/102
  .1/63: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(
  .1/102 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
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اثْنـانِ ذَوا   صـية يِا أَيها الَّذين آمنواْ شهادة بينكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت حني الْو    :وفي قوله تعالى  
   ـنكُملٍ مـدع)1(  ،  واألشهب،  والحسن،  والشعبي،  األعرجقرأ: ) بالتنوين ل   )شهادةٌ بينَكم 

ووجه هذه القراءة عند ابن جنّي على تقدير مضاف محذوف          ) بين(ونصب  ) شهادة(
  . )2(شهادة بينكم شهادة اثنين ذوي عدل منكم :أي

 قرأو،  الهمزة بكسر ِإدّا الجمهور قرأ،  ))3م شيئًا إِدا  لَقَد جِئْتُ  :وفي قوله تعالى  
ا ()4( السلمي الرحمن عبد وأبو،  طالب أبي بن عليووجـه هـذه    ،  بفتح الهمـزة  ) أد

واألد القوة فهو على حـذف      ( :القراءة عند ابن جنّي على تقدير حذف المضاف قال        
   .)5()وةلقد جئتم شيئا ذا أد أي ذا ق : فكأنه قال،المضاف

  .)6(مقامه المصدر وأقيم المضاف حذف أداً شيئاً أي: وقال أبو حيان
 :واألد اإلد :خالويـه  ابـن  قال. والفتح بالكسر ِإدا قرئ :ويقول الزمخشري 

 وعظـم  أثقلنـى  :وآدنى األمر وأدنى. الشدة :واإلدة. المنكر العظيم :وقيل. العجب
7(على(.  

لتُؤمنـوا بِاللَّـه ورسـوله وتُعـزروه وتُـوقِّروه      ، سـلْناكَ شـاهدا ومبـشرا ونَـذيرا     إِنَّـا أَر   :وفي قوله تعالى  
  يالأَصو ةكْرب وهحبتُسو)8( ، قرأ عاصم الجحدري)زِروهوبغير تـضعيف ،  بفتح التاء)تَع ،

                          
  .106: المائدة، اآلية سورة) 1(
  .1/22: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .89: مريم، اآلية سورة) 3(
: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط2/45: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(

6/192.  
  .46-2/45: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(
  .6/192: ر البحر المحيطاألندلسي، تفسي) 6(
: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 7(

3/44.  
  .9-8: الفتح، اآليةسورة ) 8(
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أو تمنعوا دينـه    ،  نعوهتم :أي،  ووجه هذه القراءة عند ابن جنّي على حذف المضاف        
  . )1(وشريعته

قرأ عبد اهللا بن الزبير ، ))2إِرم ذَات الْعماد، أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعاد :وفي قوله تعالى
)أهـل أرم هـذه     :بفتح الهمزة وكسر الراء على تقدير حـذف المـضاف أي          ) أرِم

  . )3(المدينة
 وقد حذف المـضاف  ":  يقول ابن جنّيوقد يحذف أكثر من مضاف وفي هذا      

 أي من تراب أثر حـافر فـرس   فقبضْت قبضَةً مـن أثـر الرسـول       :مكررا نحو قوله تعالى   
 وكـذلك  .منى فرسخان أي ذو مسافة فرسـخين     أنت : ومثله مسئلة الكتاب   .الرسول

ان عـين   أي كدوروتينظُرون إليك تَدور أعينهم كالذي يغْـشى عليـه مـن املـ           :-جل اسمه -قوله  
  .)4("الذي يغشى عليه من الموت

مـا  (قرأ سعيد بن جبيـر   .))5يا أَيها اإلِنسان مـا غَـركَ بِربـك الْكَـرِيمِ     :ففي قوله تعالى 

فَمـآ   هذا كقول اهللا سبحانه وتعـالى     ( : يقول ابن جنّي في توجيه هذه القراءة       )أغرك
ففيه حـذف مـضافين شـيئا علـى     ،  أي على أفعال أهل النار     .))6أَصبرهم علَـى النـارِ    

  . )7()شيء
  

  : حذف المضاف إليه 6.2.2

                          
  .2/275: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(
  .7- 6: الفجر، اآلية سورة) 2(
  .2/360: واذ القراءاتالمحتسب في تبيين وجوه شابن جنّي، ) 3(
  .363- 2/362الخصائص ابن جنّي، ) 4(
  .6: االنفطار، اآلية سورة) 5(
  .175: البقرة، اآلية سورة) 6(
  .354-2/353: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 7(
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هللا األمر من قبل    ( :وقد حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى      " :يقول ابن جنّي   
 وإن .ابدأ بهذا أوُل أي أول ما تفعـل  : وقولهم. أي من قبل ذلك ومن بعده      )ومن بعد 

لمعاقبة  ؛من غيره ثم شبه الجار والمجرور هنا بالمضاف إليه     أول   :شئت كان تقديره  
   :جئت من عُل أي من أعلى كذا وقوله : وكذلك قولهم.المضاف إليه إياهما

  .)1("كغرقِئ بيضٍ كنَّه القَيض من عُل   .. .فملَّك بالليط الذي تحت قشرها
  : ومن أمثلته في القراءات القرآنية

قـرأ أبـو   ، ))2ب احكُم بِالْحق وربنا الرحمن الْمستَعان علَى مـا تَـصفُون     قَالَ ر  :قوله تعالى 
قراءة أبي جعفر إلـى أن       وابن خالويه في توجيه   ،  وذهب المبرد ،   رفعا )رب(جعفر  

)ب3(محمولة على حذف ياء المتكلم) ر(  .  
 يـا  فـي  الجائزة اللغات من هذا بل،  عليها المقبل النكرة نداء من هذا وليس

، اإلضـافة  عـن  قطعته الم،  اإلضافة تنوي وأنت الضم على تبنيه أن وهي،  غالمي
  .)4(ربي يا ربِّ فمعنى، تهبني تريدها وأنت

 عليـه  الغالـب  االسـم  في وذلك،  المحذوفة الياء قبل ما النداء في يضم وقد
  .)5(منه بالمراد للعلم، الياء إلى االضافة

قـرأ الجمهـور   ، ))6للَّه األَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنـون       :تعالىو في قوله    
من قبٍل ومـن    (وعون العقيلي   ،   والجحدري ،وقرأ أبو السمال   .)7()بعد( و )قبل(بضم  

1( بالجر منونا)بعد(. 

                          
  .2/363الخصائص ابن جنّي، ) 1(
   .112: األنبياء، اآلية سورة) 2(
  .136، وانظر ابن خالويه، مختصر في شواذ القران، 262/ 4المقتضب المبرد، ) 3(
  .6/317 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .1/390 في النحو، الكافية شرحاألستراباذي، ) 5(
  .4: الروم، اآلية سورة) 6(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2/558مشكل إعراب القران القيسي، ) 7(

: ت(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين ، 214/ 2: يل في وجوه التأويلوعيون األقاو
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، م ينو لفظه  ول،   حذف منهما المضاف إليه    )قبل وبعد (وتوجيه القراءة هو أن     
 .)2(وجاءا منونين لزوال ما يعارض التنوين لفظا وتقديرا     ،  وال معناه فأصبحا معربين   

   :فهو نظير قول الشاعر
  )3(الْفُرات بالماء َأغَص أكاد   قَبالً وكُنْتُ، الشَّراب ِلي فَساغَ

 :الفراء  سمع عن العرب يقول)قبل وبعد(وحذف المضاف إليه وعدم نيته في  
ولو أطلقتها بالعربية فنونت وفيهما معنى اإلضافة فخفضت في الخفض ونونت في            ”

  . )4(“النصب والرفع كان صوابا قد سمع ذلك من العرب وجاء في أشعارها
 من  دقُ  قَميصه كَان وإِن * الْكَاذبِني من وهو فَصدقَت قُبلٍ من قُد قَميصه كَان إِن :وفي قوله تعالى

 بـضم " قبل من "إسحاق أبي وابن،  يعمر بن يحيى قرأ،  ))5الـصادقني  مـن  وهـو  فَكَـذَبت  دبـرٍ 
 :قال هكأنّ ؛وبعد كقبل غايتين يجعلهما :الزجاج قال" دبر "وكذا،  والالم،  والباء،  القاف

 غايـة  المـضاف  صار -مراد وهو- إليه المضاف حذف فلما،  دبره ومن،  قبله من
  .)6(له غاية إليه المضاف كان أن بعد، سهنف
  

   :حذف البدل 7.2.2

                                                                           
محمد علي البجاوي، دار : تحقيق، 4طالتبيان في إعراب القرآن، ، )1976(، )هـ616

، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم 1036/ 2 :بيروت، لبنانإحياء الكتب العربية، 
  .321/ 2: عاني القرآن، الفراء، م31/ 9: الكتاب المكنون

  .162/ 7: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: انظر) 2(

: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1036/ 2: ، العكبري، التبيان في إعراب القرآن214/ 2
  .311/ 9: مصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، الدر ال162/ 7

، والسيوطي، همع الهوامع في شرح 320/ 2: معاني القرآن: الفراء: ورد ذكر البيت في) 3(
  . وهو لعبد اهللا بن يعرب192/ 3: جمع الجوامع

  .320/ 2: معاني القرانالفراء، ) 4(
  .27-26: سورة يوسف، اآلية) 5(
  .9/174، نالقرآ ألحكام الجامعالقرطبي، ) 6(
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جـد  (قرأ عكرمـة  ، ))1وأَنَّه تَعالَى جد ربنا ما اتَّخَذَ صاحبةً وال ولَـدا        :في قوله تعالى  
وإقامة المضاف إليه مكانـه     ،  بضم الباء على حذف البدل    ) ربنا(منوناً و ) جد ()ربنا

ثـم  ،  أراد وإنه تعالى جد جد ربنا على البـدل        ( :نّي هذه القراءة بقوله   ووجه ابن ج  
ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة     ( :وهذا على قوله  ،  وأقام المضاف إليه مقامه    حذف الثاني 

، إن الكواكب قد تسمى زينـة      :فإن قلت ،  فالكواكب إذا بدل من الزينة    ،  )2()الْكَواكبِ
، لكنّها ذات الزينة، الكواكب في الحقيقة ليست زينة :قيل، لى ال يسمى جداوالرب تعا 

كما ،  تعالى ربنا  :وأنت أيضا تقول  ،  ؟)بزينة الكواكب (أال ترى إلى القراءة باإلضافة      
،  كما يقال يسرني زيـد قيامـه  ،فالتعالي مستعمل معهما جميعا ،  تقول تعالى جد ربنا   

  .)3()مهيسرني قيا، يسرني زيد :وأنت تقول
لم اجده عند أحد غيره     ،  وهذا الذي ذهب إليه ابن جنّي في توجيه هذه القراءة         

 والجد،  بدل فربنا،  ربنا هو عظيم :قال كأنه: غير قول ألبي حيان وهو    ،  من العلماء 
  .)4(العظيم اللغة في

  
   :حذف الموصوف 8.2.2

  .قد يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه ويجوز حذفه إن علم
ولهـم  ،  )5(موصوف من المسائل التي أفاض النحاة في الحديث عنها        حذف ال و

كالـشيء  ” فهمـا ،  وذاك لما في الصفة والموصوف من تـالزم ؛ شروط وحدود هفي

                          
  .3: الجن، اآلية سورة) 1(
  .60: الصافات، اآلية سورة) 2(
  .333-2/332: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(
  .8/344 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
وابن جنّي، ، 137 ، 2/135: المقتضبوالمبرد، ، 117 ، 1/116:  الكتابسيبويه،: ينظر) 5(

ابن مالك، ، 210 ، 208: نتائج الفكر في النحوالسهيلي، ، 372 ، 2/368: صالخصائ
  .71 ، 3/70:  على شرح األشموني حاشية الصبان الصبان،،550 ، 546: التسهيلشرح 
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 ومـن هنـا   ،  )1(”ما يحصل من مجموعهما   واإليضاح إنّ ،  الواحد من حيث كان البيان    
تراجـع   ألن حذف أحدهما نقض للغـرض و       ؛ال يحذف واحد منهما    كان القياس أن  ”

ما وقـع بحذفـه     ه رب  وألنّ ؛القياس يأبى حذفه لما ذكرناه    ،  فالموصوف،  عما التزموه 
 المرور به    لم يعلم من ظاهر اللفظ أن      )مررت بطويل ( :أال ترى أنك إذا قلت    ،  لبس

 ي أن ويرى ابن جنّ  .)2(”ونحو ذلك مما قد يوصف بالطول     ،  أو ثوب ،  أو رمح ،  إنسان
وقد حذف الموصـوف وأقيمـت      " : فيقول  الشعر حذف الموصوف أكثر ما يقع في     

ما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان         وإنّ،  وأكثر ذلك في الشعر   ،  الصفة مقامه 
ـ  : الصفة في الكالم علـى ضـربين       وذلك أن ،  القياس يكاد يحظره   للتخلـيص  (ا  إم

 الن واإلطنـاب   ،   وكالهما من مقامات اإلسهاب    .)للمدح والثناء ( وإما   )والتخصيص
وال تخفيف اللفظ   ،   وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به       .واالختصار،  من مظان اإليجاز  

ـ إأال ترى ،  هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من اإللباس وضد البيان  .منه  :ك إذا قلـت نّ
        أو ، دون رمـح  ،   الممرور به إنسان   مررت بطويل لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن

ما هو متى قـام الـدليل   ن حذف الموصوف إنّوإذا كان كذلك كا  ،  أو نحو ذلك  ،  ثوب
، وكلما استبهم الموصوفُ كان حذفه غير الئق بالحـديث        ،  أو شهدت الحال به   ،  عليه

وإقامة الصفة مقامـه أنـك تجـد مـن     ، ومما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف    
مـررت   :نحـو ،  وذلك أن تكون الصفة جملة    ،  الصفات ما ال يمكن حذف موصوفه     

أو ،  مررت بقام أخوه   :أال تراك لو قلت   ،  يت غالما وجهه حسن   ولق،  برجل قام أخوه  
  .)3(لقيت وجهه حسن لم يحسن

قـرأ  ،  ))4بـلْ هـو قُـرآن مجِيـد        :ومن أمثلة ذلك من القراءات القرآنية قوله تعالى       
 هذه ي فخفض مجيد على اإلضافة ووجه أبو بكر األنبار     )بل هو قرآن مجيد   (اليماني  

  .)1(بل هو قرآن رب مجيد :حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أيالقراءة على 

                          
  .3/59: شرح المفصلابن يعش، ) 1(
  .3/59: المرجع نفسه) 2(
  .2/366الخصائص ابن جنّي، ) 3(
  .21: البروج، اآليةسورة ) 4(
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 ، ))2مثَلُ الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرمـاد اشـتَدت بِـه الـريح فـي يـومٍ عاصـف        :وفي قوله تعالى 
ـ     )يوم( )3(الحسن عن بكر أبي بن وإبراهيم،  إسحاق أبي ابن وقرأ ، وين من غيـر تن

وإقامة الصفة مقامه يقول ابـن  ، ويوجه ابن جنّي هذه القراءة على حذف الموصوف      
أنّه قـد ألـف   ، وحسن حذف الموصوف هنا شيئا، في يوم ريح عاصف  : أي( :جنّي

  .)4()حذفه في قراءة الجماعة في يوم عاصف
قرأ علي بن أبي طالب ، ))5وبال يمسنا فيها نَصب وال يمسنا فيها لُغُ     :وفي قوله تعالى  

وحملها ،  يقول ابن جنّي في توجيه هذه القراءة      ،  بفتح الالم ) لَغوب (-كرم اهللا وجهه  –
وإن شئت حملته على أنه صفة لمصدر ( :على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 

  .)6()ال يمسنا فيها لُغُوب لَغُوب :محذوف أي
، ))7ذين آمنواْ الَ تَقْربواْ الـصالة وأَنـتُم سـكَارى حتَّـى تَعلَمـواْ مـا تَقُولُـون       يا أَيها الَّ   :وفي قوله تعالى  

 :أي،  ه صفة لجماعـة   وتخريجه أنّ ،  بضم السين كحبلى  ) نتم سكرى وأ(قرأ األعمش   
  .)8(نتم جماعة سكرىوأ

                                                                           
  .171: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع ابن خالويه، )1(
  .18: إبراهيم، اآلية سورة) 2(
، األندلسي، تفسير البحر 1/360: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(

  .5/413 : المحيط
حر ، األندلسي، تفسير الب1/360: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(

  .5/413 : المحيط
  .35: فاطر، اآلية سورة) 5(
  .201- 200/ 2: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(
  .430: النساء، اآلية سورة) 7(
: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن1/188: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 8(

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة ، البناء، 255/ 3: محيط األندلسي، تفسير البحر ال5/202
  .199: عشر
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ها ومن جاء بِالسيئَة فَال يجزى إِالَّ مثْلَهـا وهـم الَ   من جاء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَال    :وفي قوله تعالى  
ونظْلَمي)1(  ، واألعمش  ،  وابن جبير ،  قرأ الحسن)على تقدير ،  )2(بالتنوين والرفع ) عشر

   .)3(فله حسنات عشر :حذف المنعوت أي
ر ثـم اسـتق   ،   فرد القول فيها   )سكرى(وسألت أبا علي عن     ( :يقول ابن جنّي  

  . )4()والمعنى بمنزلة حبلى مفردة، األمر فيها بيننا على أنها صفة من هذا اللفظ
  

   :حذف العائد على المنعوت 9.2.2
  .تشتمل الجملة الواقعة نعتا على ضمير يربطها بالمنعوت ملفوظ به أو مقدر

  قرأ عكرمة واألعمش  ،))5فَسبحان اللَّه حني تُمسون وحني تُصبِحون :وفي قوله تعالى

   :ومن ذلك قول جرير. )6(مرتين) فيه( على تقدير )حينا تمسون وحينا تصبحون(
   )7(بمستباحِ حميتَ شيء ماو      نجد بعد تهامةَ حمى أبحتَ

                          
  .160: األنعام، اآليةسورة ) 1(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 1/301: مشكل إعراب القرآنالقيسي، ) 2(

الجزري، النشر ، ابن 261/ 4: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/50: األقاويل في وجوه التأويل
  .266/ 2: في القراءات العشري

  .4/261: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط301/ 1: مشكل إعراب القرآنالقيسي، ) 3(
  .189/ 1: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(
  .17: الروم، اآلية سورة) 5(
، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه 116: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 6(

، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في 163/ 2: شواذ القراءات
األندلسي، تفسير البحر ، 14/15: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن216/ 3: وجوه التأويل

  .557-556 /2: ، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب7/166: المحيط
 جريراليربوعي، ، 556/ 2: ، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب1/87الكتاب سيبويه، ) 7(

، دار صادر، ، ديوان جرير)م1960(، )هـ110: ت (الكلبي بدر بن الخطفي حذيفة بن عطية بن
  .99، صلبنانبيروت، 
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حكم عائـد   ،  وحكم عائد المنعوت بها   ” :يقول ابن مالك   .وما شيء حميته   :أي
ومن الـصلة   ،  ومن الصفة كثير   ،قليللكن الحذف من الخبر     ،  أو خبر ،  الواقعة صلة 

  .)1(”أكثر
 ال" ميلَّالس قرأ،  ))2ينـسى  ولَا ربي يضلُّ لَا كتَابٍ في ربي عند علْمها قَالَ :وفي قوله تعالى  

 عنـه  وإخبار استئناف الجملتين أن والظاهر،  للمفعول مبنيتين "ينْسى وال ربِي يضلُّ
 كتَـابِ فى لقوله وصف موضع في هما :وقيل. عنه الصفتين اتينه بانتفاء تعالى

  .)3(ينساه وال ربي يضله ال أي محذوف الموصوف على العائد والضمير
  

   :حذف ضمير الفصل 10.2.2
هـم بـلْ هـو شـر لَّهـم      والَ يحسبن الَّذين يبخَلُـون بِمـا آتَـاهم اللَّـه مـن فَـضْله هـو خيـرا لَّ            ( :في قوله تعالى  

  مير ـقاط ضـقرأ األعمش بإس، )4()سيطَوقُون ما بخلُواْ بِه يوم الْقيامة وللّه مرياث السماوات واألَرضِ
  .)5()هو(الفصل 

لَّه والْيوم الْآخر ومن يتَولَّ فَـإِن اللَّـه   لَقَد كان لَكُم فيهِم أُسوة حسنةٌ لمن كان يرجوا ال       :وفي قوله تعلى  
     يـدمالْح ـيالْغَن ـوه)6(  ، قرأ الجمهور:   وه اللَّه بإسقاط   :وقرأ نافع وابن عامر   ،  فَِإن)هو( ،

  .)1(وكلتا القراءتين متواترة، والشام، وكذا في مصاحف المدينة

                          
: ت( بن عبد اهللا الكلبي محمد بن أحمد بن محمد، بن جزيا، 87، 86/ 1الكتاب سيبويه، ) 1(

، 167/ 1: لبنانبيروت، ، دار الكتاب العربي، 2التسهيل لعلوم التنزيل، ط، )1973(، )هـ741
تحقيق أحمد عبد الستار ، 2، ط    َ  الم ق ر ب، )1986(، )هـ696: ت (علي بن مؤمن، بن عصفورا

  219/ 1: ، العراقبغداد مطبعة العاني، الجواري وعبد اهللا الجبوري،
  .52: طه، اآلية سورة) 2(
  .6/243 : األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .180: آل عمران، اآلية سورة) 4(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 5(

  .3/128: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط1/233
  .6: الممتحنة، اآليةسورة ) 6(
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وال يحـسن أن يكـون       :قال،  اليحسن أن يكون فص    :قال أبو علي الفارسي   
ولـو  ، يعني أنّه في القراءة األخرى حـذف . )2(ألن حذف االبتداء غير سائغ    ،  ابتداء

لـم  ، فأعربت هو مبتدأ،  إن زيدا هو الفاضل    :ألنّك إذا قلت  ،  كان مبتدأ لم يجز حذفه    
ـ          ،  يجز حذفه  فال يبقـى   ،  )أن(ألن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن يكون خبرا ل

، ال يجوز حذف هـم    ،  )3()الَّذين هم يراُؤن  ( :ونظيره. الرابط) هو(ل على حذف    دلي
  .فال يبقى دليل على المحذوف، ألن ما بعده يصلح أن يكون صلة

، ألنه بنى ذلك على توافـق القـراءتين       ،  وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء      
راءتان فـي لفـظ    أال ترى أنه يكون ق    . وليس كذلك ،  وتركيب إحداهما على األخرى   

 بضم ))4بِما وضَعت واللَّه أَعلَم :كقراءة من قرأ، ولكل منهما توجيه يخالف اآلخر، واحد
فضم التاء يقتضي أن الجملـة      ،  بتاء التأنيث ) بِما وضعتْ ( :والقراءة األخرى ،  التاء

كثيـر فـي   وهـذا  ، وتاء التأنيث تقتضي أنّها من كالم اللّه تعالى  ،  من كالم أم مريم   
وإن ، فكذلك هذا يجوز أن يكون هو مبتدأ في قراءة مـن أثبتـه  . القراءات المتواترة 

  .)5(ولكل من التركيبين في اإلعراب حكم يخصه، كان لم يرد في القراءة األخرى
   :حذف جواب الشرط 11.2.2

   .يجوز حذف جواب الشرط إذا تقدم ما يدل عليه
قـرأ أبـو    ،  ))6مـسرِفُون  قَـوم  أَنْتُم بلْ ذُكِّرتُم أَئن معكُم ركُمطَائ قَالُوا :ومن ذلك قوله تعالى   

والنـون  ،  بهمزة بعدها ياء سـاكنه    ) أين ذكرتم (واألعمش  ،  وقتادة،  والحسن،  جعفر
ووجدتم ،  وكنتم،  )أين حللتم ( : مضمومة الذال خفيفة الكاف ومعناه     )ذكرتم(و،  مفتوحة
هنـا  ) أين(و،  ذي هو الذكر عن السبب الذي هو الوجود       فاكتفى بالمسبب ال  ،  فذكرتم

                                                                           
  .10/112:  تفسير البحر المحيطاألندلسي،) 1(
  .10/113المرجع نفسه ) 2(
  .6: الماعون، اآلية سورة) 3(
  .36: آل عمران، اآلية سورة) 4(
  .10/113: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .19: يس، اآلية سورة) 6(
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أين ذكرتم أو أيـن      :فكأنه قال ،   عليه )طائركم معكم (وجوابه محذوف لداللة    ،  شرط
   .)1(سيفك معك أين حللت :وهذا كقولك، وجدتم وجد شؤمكم معكم
وأبو ، وشيبة، قرأ األعرج، ))2أَئذَا متْنا وكُنـا تُرابـا ذَلـك رجـع بعيـد      : وفي قوله تعالى  

إذا متنا وكنا  : على تقدير حذف جواب الشرط أي)إذا(واألعمش ، وابن وثاب، جعفر
علـى تقـدير    ،  )رجع بعيد (أن يكون الجواب    ،  وأجاز صاحب اللوامح   ،ترابا رجعنا 
، إذا كـان جملـة اسـمية      ،  وهذا يجيزه بعض النحاة في جواب الشرط      ،  حذف الفاء 

  . )3(لشعر في الضرورةوقصره البصريون على ا
  

   :حذف جواب القسم 12.2.2
  بالنصب )  وقيله(قرأ الجمهور ، ))4وقيله يارب إِن هؤالء قَوم الَّ يؤمنون        :في قوله تعالى

  .)5()ونَجواهم سرهم نَسمع لَا أَنَّا يحسبون أَم( : في قوله تعالى)سرهم ونجواهم(عطفا على 
بـالخفض  ) وقيلـهِ (وحمـزة   ،  واألعمش،  وعاصم،  وابن وثاب ،  قرأ السلمي 

وعنده علْـم الـساعة    :في قوله تعالى) الساعة(ووجهت هذه القراءة على انه عطف على  
ونعجتُر هإِلَيو)6(.  

                          
ذ ، ابن خالويه، مختصر شوا2/205: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(

: ، النحاس، إعراب القرآن374/ 2: ، الفراء، معاني القرآن125: القراءات من كتاب البديع
  .327/ 7: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط714/ 2

  .3: ق، اآلية سورة) 2(
، 4/4: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 3(

إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة ، ابن الجزري، 8/120األندلسي، البحرالمحيط 
  .398 :عشر

  .88: الزخرف، اآلية سورة) 4(
  .80: الزخرف، اآلية سورة) 5(
  .85: الزخرف، اآلية سورة) 6(
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لينصرن أو ألفعلن بهـم مـا    :والجواب محذوف أي  ،  أو على إنها واو القسم    
  . )1(أشاء

متجاهلين ،  اختالف التوجيه كما نالحظ مرده إلى اختالف الحركة اإلعرابية        و
وعلى ذلك يعلّق السيوطي في بـاب معرفـة         ،  في كثير من األحيان المعنى القريب     

 الكاشـف  تعالى اهللا كتاب في الناظر على :إعراب القرآن على هذه التوجيهات بقوله 
، الـشاذة  واللغـات ،  الـضعيفة  وجهواأل،  البعيدة األمور يتجنب  أن ....أسراره عن

عذر فله، البعيد الوجه إال فيه يظهر لم فإن والفصيح، والقوي، القريب على جويخر ،
، المحتمـل  لبيـان  أو،  شـديد  فـصعب ،  والتكثير،  اإلغراب لقصد الجميع ذكر وإن

 إالّ جيخر أن يجوز فال،  التنزيل اأم،  القرآن ألفاظ غير في فحسن،  الطالب وتدريب
 مـن ،  المحتملة األوجه فليذكر،  شيء يغلب لم فإن،  إرادته الظن على يغلب ما ىعل

 علـى  عطف هإنّ النصب أو،  بالجر )وقيله( في قال من خطئي ثم ومن،  فتعس غير
 قـال  مـصدر  أو،  قسم هأنّ والصواب،  التباعد من بينهما لما هامحلّ أو،  الساعة لفظ

  .)2(مقدرا
   :حذف الجار والمجرور 13.2.2
قرأ أبي بن كعـب  ، ))3وإِذْ أَخذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائيلَ الَ تَعبدون إِالَّ اللَّـه  : قوله تعالى في

بـأن ال   ” :والتقـدير ،  والمجـرور ،  ذهب الكسائي إلى تقدير حذف الجار     ،  )تعبدوا(
  .)4(“تعبدوا

                          
، والزمخشري، 262/ 2: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالقيسي، ) 1(

، 498/ 3: ون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعي
، 30/ 8: ، واألندلسي، تفسير البحر المحيط123/ 16: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن

 ابن الجزري، النشر في 387: البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر
  .2/370: القراءات العشر

  .1/530السيوطي، االتقان في علوم القرآن، ) 2(
  .83: البقرة، اآلية سورة) 3(
  .452: مغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، ) 4(
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ع قـرأ ابـن الـسميف     ،  ))1تَظـرون من إِنَّهـم  وانْتَظـر  عـنهم  فَـأَعرِض  :وفي قوله تعالى   
وذهب الفراء إلى إضمار الجار     ،  على وزن اسم المفعول   ،  )الظاء(  بفتح )منتظرون(

   .)2()إنهم منتظرون بهم :فجاز، ال يصح هذا إال بإضمار(: وقال، )بهم(والمجرور 
دوس الـسالم الْمـؤمن الْمهـيمن الْعزِيـز الْجبـار      هو اللَّه الَّذي ال إِلَه إِالَّ هو الْملـك الْقـُ     :وفي قوله تعالى  

     رِكُونـشـا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم)3( ، قرأ أبو جعفر)وذهب أبو حـاتم  ،  بفتح الميم)المؤمن
  .)4()لو كان كذلك لكان المؤمن به( :حيث قال، )به(السجستاني إلى تقدير 
قرأ عبد الرحمن بن أبي  ،  ))5يـشعرون  لَـا  بـلْ  الْخَيـرات  في لَهم نُسارِع :وفي قوله تعالى  

علـى  ، )8(وابن جني، )7(بالياء ووجه هذه القراءة أبو جعفر النحاس،  )6()يسارع(بكر  
  .يسارع لهم به في الخيرات :والتقدير هو، تقدير حذف الجار والمجرور

  
ـ ـق، ))9ات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللَّهلَه معقِّب :وفي قوله تعالى    نـرأ اب

وذهب أبو علي الفارسـي إلـى تقـدير حـذف الجـار             ،  بالباء،  )بأمر اهللا (عباس  
  . )10(يحفظونه مما يحاذر بأمر اهللا :والتقدير، والمجرور

                          
  .30: السجدة، اآلية سورة) 1(
  .112/ 14: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 2(
  .23/ 59: الحشر، اآلية سورة) 3(
  .251/ 8: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .56: المؤمنون، اآلية سورة) 5(
  .2/94: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتبن جنّي، ا) 6(
  .2/422: النحاس، إعراب القرآن) 7(
  .2/95: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 8(
  .11: الرعد، اآلية سورة) 9(
  .355/ 1: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 10(
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يـسأَلُونَك كَأَنَّـك حفـي عنهـا قُـلْ إِنَّمـا        ....  أَيان مرساها  يسأَلُونَك عنِ الساعة   :وفي قوله تعالى  
      ـونلَمعـاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَكو اللَّه ندا عهلْمع)1( ، قرأ ابن عباس)وذهب ابن جنّي إلى ، )حفي بها

بو الحسن في   ذهب أ ( :يقول ابن جنّي  ،  في هذه القراءة   تقدير حذف الجار والمجرور   
يسألونك عنها كأنّك حفي بها      : إلى أن تقديره   )يسألونك كأنك حفي عنها   ( :قوله تعالى 

 للداللة عليهما فهذا الذي قدره أبو الحسن قد         ؛وحذف الجار والمجرور  ،  )عن(فأخّر  
  .)2() لداللة الحال عليها)عنها(أظهره ابن عباس وحذف 

 )حينـاً (قرأ عكرمة ، ))3حـني تُمـسون وحـني تُـصبِحون    فَسبحان اللَّه   :وفي قوله تعالى  
حيث وجه هذه القراءة . )4( تخفيفا)فيه(أراد حيناً تمسون فيه محذوف  :يقول ابن جني 

   .على حذف الجار والمجرور
قـرأ  ،  ))5شـهِيد  هـو و الـسمع  أَلْقَـى  أَو قَلْـب  لَـه  كَـان  لمن لَذكْرى ذَلك في إِن :وفي قوله تعالى  

 بالياء ووجه ابن جنّي هذه القراءة على تقدير حذف الجار والمجـرور  )ألقي(السدي  
 .)6(لقي منهأي أ : قالحيث) منه(

  
   :حذف الحروف 3.2

  : حذف الهمزة 1.3.2
 ا وجعـلَ لَكُـم الْـسمع واألَبـصار     واللَّه أَخرجكُم من بطُـونِ أُمهـاتكُم الَ تَعلَمـون شـيئً     :في قوله تعالى 

ونكُرتَش لَّكُملَع ةداألَفْئو)7( ،وكسر الميم ، قرأ األعمش بحذف الهمزة)وقرا ابن ، )امهِاتكم

                          
  .187: األعراف، اآلية سورة) 1(
  .269/ 1: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(
  .17: الروم، اآلية سورة) 3(
  .163/ 2: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 4(
  .37: ق، اآلية سورة) 5(
  .285/ 2: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(
  .78: النحل، اآلية سورة) 7(
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ولكن قراءة  ،  حذف الهمزة رديء   :قال أبو حاتم  . أبي ليلى بحذف الهمزة وفتح الميم     
ن كسر الميم إنّما هو إلتباعهـا حركـة   أل؛وإنّما كانت أصوب  ،  ابن أبي ليلى أصوب   

  .)1(فإذا كانت الهمزة محذوفة زال اإلتباع، الهمزة
 )أئـذا (قـرأ الجمهـور   ، ))2أَئـذَا متْنـا وكُنـا تُرابـا ذَلـك رجـع بعيـد        :وفي قوله تعالى 

 بهمـزة   )إذا(واألعمش  ،  وابن وثاب ،  وأبو جعفر ،  وشيبة،  وقرا األعرج ،  باالستفهام
وجـاز أن   ،  فجاز أن يكون استفهاما حذفت منه الهمـزة       ،  واحدة على صورة الخبر   

   .)3( أي إذا متنا وكنا ترابا رجعنا)إذا(يكونوا عدلوا إلى الخبر وأضمر جواب 
الْبنـات علَـى    أَصـطَفَى   ،  ولَـد اللَّـه وإِنَّهـم لَكَـاذبون        ،  أَال إِنَّهـم مـن إِفْكهِـم لَيقُولُـون          :وفي قوله تعالى  

نينالْب)4(  ، قرأ الجمهور: )وحمـزة ، وقرا نافع في رواية   ،   بهمزة االستفهام  )أصطفى ،
أنّهم ما كفـاهم    ،  وهو من كالم الكفار   ،  )5( بوصل األلف  )اصطفى(وشيبة  ،  واألعمش

، وهذه القراءة وإن كان هذا محملها، حتى جعلوا ذلك الولد بنات اهللا، أن قالوا ولد اهللا
وذلك قوله ، والذي أضعفها إن اإلنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها   ،  ي ضعيفة فه

  .)6()ما لكم كيف تحكمون( و)وإنّهم لكاذبون( :تعالى

                          
  .5/522: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .3: ق، اآلية سورة) 2(
الزمخشري، الكشاف عن ، 2/281: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(

، األندلسي، تفسير البحر 4/4: حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .398: لبشر بالقراءات األربعة عشرإتحاف فضالء ا، البناء، 8/120: المحيط

  .153 -151: الصافات، اآلية سورة) 4(
، القرطبي، 1/549: ، ابن مجاهد، السبعة في القراءات2/774: النحاس، إعراب القرآن) 5(

، الرازي، 7/377: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط15/134: الجامع ألحكام القرآن
، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات 26/168ب التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغي

  .371: األربعة عشر
  .154: الصافات، اآلية سورة) 6(
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هن فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتَدت لَهن متَّكَأً وآتَت كُلَّ واحـدة مـن   :وفي قوله تعالى  
 ساكنة التـاء    )متكا(وأبان بن تغلب    ،  وقتادة،  والجحدري،  قرأ ابن عباس  ،  ))1سـكِّينا 

طعـام   :ويقال معناه، األترج وهو ثمر شجر من جنس الليمون  :غير مهموزة ومعناه  
   .)2(من اللحم والبيض

  
   :حذف األلف 2.3.2

 كَـالم اللَّـه ثُـم يحرفُونَـه مـن بعـد مـا عقَلُـوه وهـم                    وقَـد كَـان فَرِيـق مـنهم يـسمعون           :في قوله تعـالى   
 ـونلَمعي)3(  ،   قرأ الجمهور) وقـد يـراد    ،   جمع كلمة  )كلم اهللا ( وقرأ األعمش    )كالم اهللا

   .)4(فتكون القراءتان بمعنى واحد، بالكلمة الكالم
  ، قرأ النخعـي ، ))5ساء مثْنى وثُالث ورباعفَانكحواْ ما طَاب لَكُم من الن     :وفي قوله تعالى  

  
  

   .)6( ساقطة األلف)وربع(واألعمش ، وابن وثاب

                          
  .31: يوسف، اآلية سورة) 1(
الزمخشري، الكشاف -340، 1/339: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ابن جنّي،) 2(

، القرطبي، الجامع 2/316: عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .5/302: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط9/178: ألحكام القرآن

  .75: البقرة، اآلية سورة) 3(
الزمخشري، الكشاف عن حقائق -1/93: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ابن جنّي) 4(

 ألحكام  القرطبي، الجامع- 1/77: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .1/272:  األندلسي، تفسير البحر المحيط2/1: القرآن

  .3: النساء، اآلية سورة) 5(
 األندلسي، المحرر الوجيز —1/181: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 6(

 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛4/16: في تفسير كتاب اهللا العزيز
  .3/163: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/245:  وجوه التأويلوعيون األقاويل في
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 على،  وربع  وثلث .)1(تخفيفًا" رباع "من محذوفًا يكون أن ينبغي :الفتح أبو قال
  .)2(ورباع ثالث من القصر

قـرأ الجمهـور   ، ))3ن هذَا إِالَّ ملَك كَرِيموقُلْن حاش للّه ما هذَا بشرا إِ     :وفي قوله تعالى  
: كعـب  بن وأبي مسعود  ابن وقرأ .بالم الجر  )هللا( و  بغير ألف بعد الشين    )حاش هللا (
  .)4(على وزن رمى) حشى( وقرأ األعمش .اِإللَه حاش :الحسن  وقرأ)اِهللا حاشَا(

ـ  حرف وهي،  اللفظة أصل فعلى " اهللا حاشا "أما :الفتح أبو  قال  ر وأمـا  ج
  .)5(المعبود وحاشا الرب حاشا :كقولك وهو، تخفيفًا حاشا من فمحذوف" اإلله حاش"

 ما يكون أن يجوز فال السمأل أبي قراءة غير في الجر بالم هللا القرءات فأما 
 يدخل ال الجر حرف ألن،  جر حرف حاش أو،  حشى أو،  حاش أو،  حاشى من قبلها
  .)6(الجر حرف على

، قرأ حمزة، ))7وقَالُوا ربنا إِنَّا أَطَعنا سـادتَنا وكُبراءنَـا فَأَضَـلُّونَا الـسبِيال         : وفي قوله تعالى  
والكـسائي  ،  وحفص،  وقرأ ابن كثير  ،   بحذف األلف في الحالين    )السبيل(وأبو عمر   

، والكـسائي ، وأبو بكر، وقرأ نافع باإلثبات وقفا،    )السبيال( بالحذف وصال و   )السبيل(
  .)8(باإلثبات في الحالين )السبيال(عامر وابن 

                          
  .1/180: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 1(
: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 2(

1/468.  
  .31: يوسف، اآلية سورة) 3(
: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق الزمخشري، ) 4(

  .5/303: األندلسي، تفسير البحر المحيط-2/317
  .1/340: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 5(
  .5/299: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .67: األحزاب، اآلية سورة) 7(
  .144: الداني، التيسير في القراءات السبع، 591: انظرابن مجاهد، السبعة في القراءات) 8(
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قرأ قنبل وحمـزة  ، ))1إِنَّا أَعتَدنَا للْكَـافرِين سالسـال وأَغْـالالً وسـعريا         :وفي قوله تعالى  
  . )2( بإثبات األلف)سالسال( بحذف األلف وقرأ الباقون )سالسل(وحفص 

 أفعـل  إال صرفين ال ما كل يصرف من لغة من األخفش حكاه ما على وهذا
 الجمـع  هذا بأن ذلك لوعلّ،  كالمهم في جرى حتى كثر ثم،  الشعراء لغة وهي،  من

 فيـه  فجرى المفرد أشبه،  األبصار ونواكسي يوسف صواحبات :فقالوا،  أشبه المفرد 
   :الرجاز بعض وقال، الصرف

  التخييرا به قوم ادعى حتى   كثيرا أتى الجمع في والصرف
 وفـي ،  والبـصرة ،  والكوفـة ،  ومكة،  لمدينةا مصاحف في ثابت والصرف

 عمراً رأيت :يقول من العرب من أن  وروي .قوارير وكذا،  اهللا وعبد،  أبي مصحف
  .)3(الوقف في باأللف

قـرأ حمـزة   ، ))4ويطَاف علَيهِم بِآنية مـن فـضَّة وأَكْـوابٍ كَانَـت قَـوارِيرا            :وفي قوله تعالى  
  .)5( بإثبات األلف)قواريرا(قرأ الباقون و،  بحذف األلف)قوارير(

قرأ ابن كثير وأبـو عمـروا    ،  ))6قَوارِير من فضَّة قَدروها تَقْـديرا      :وفي قوله تعالى  
  .)7( بألف)قواريرا( بال ألف وقرأ الباقون )قوارير(وحمزة وابن ذكوان وحفص 

 بِلسانِ قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ اللَّـه مـن يـشاء ويهـدي مـن      وما أَرسلْنا من رسولٍ إِالَّ    : وفي قوله تعالى  
       ـيمكالْح زِيـزالْع ـوهاء وـشي)8(  ،  واألعمش ، قرأ أبو السمال)وحـذف  ،  بإسكان السين)بلسن

                          
  .4: اإلنسان، اآلية سورة) 1(
  .177: الداني، التيسير في القراءات السبع، 663: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ) 2(
  .8/391: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .15: اإلنسان، اآلية سورة) 4(
  .177: الداني، التيسير في القراءات السبع، 664، 663: اءاتانظرابن مجاهد، السبعة في القر) 5(
  .16: اإلنسان، اآلية سورة) 6(
: الداني، التيسير في القراءات السبع، 664، 663: انظرابن مجاهد، السبعة في القراءات) 7(

177.  
  .4: إبراهيم، اآلية سورة) 8(
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واللسان قد يقـع علـى      ،  اللسن خاص باللغة  : )1(والرياش،  هو كالريش  :األلف وقيل 
  .)2(الكالمالعضو وعلى 

قرأ يحيى بـن وثـاب   ، ))3قَالُواْ بشرنَاكَ بِالْحق فَال تَكُن من الْقَـانطني   :وفي قوله تعالى  
  .)4(”من القنطين” واألعمش وطلحه بن مصرف ورويت عن أبي عمرو

إالّ ،  كقراءة الجماعـة  ) القانطين(ينبغي أن يكون في األصل      ” يقول ابن جنّي  
غير ) القنطين(وقد يجوز في    ،  في نحو هذا تخفيفا   ،  )فاعل(حذف ألف   أن العرب قد ت   

من قنط يقنط   ) القنطين( فقد يكون    – من باب علم     –قنط يقنط    :وذلك أنهم قالوا  ،  هذا
  .)5(”من قنط) القانطون(ويكون ، هذا

في األَرضِ إِالَّ من شاء اللَّه وكُلٌّ ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن  :وفي قوله تعالى
رِيناخد هأَتَو)6( ، قرأ الحسن واألعمش)رـدخـوال رـوالداخ )7(فـ بغير أل)دخرين:   

  .)8(الصاغر

                          
:  األندلسي، تفسير البحر المحيط- 68:/مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 1(

روح المعاني ، )1978(، )هـ1342: ت (أبو الثناء السيد محمود بن عبد اهللا، اآللوسي؛ 5/405
  .13/185: لبنانبيروت، ، ، دار الفكر1طفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 

  .5/405: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .55: الحجر، اآلية سورة) 3(
؛ ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه 71: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 4(

، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه 2/4: شواذ القراءات
القراءات ، البناء، إتحاف فضالء البشر ب10/36: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/393: التأويل

  .275: األربعة عشر
  .2/4: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(
  .57: النمل، اآلية سورة) 6(
، األندلسي، 3/161: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 7(

  .340: بالقراءات األربعة عشر، البناء، إتحاف فضالء البشر 7/100: تفسير البحر المحيط
  .3/387: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 8(
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قرأ الجمهـور  ، ))1وختَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَـى بـصرِه غـشاوة     :وفي قوله تعالى  
   .)2( بكسر الغين وسكون الشين)غشوة(طلحة بن مصرف واألعمش  وقرا )غشاوة(

 بفتح الغين وسكون الشين )غشوة(وقرأ األعمش وأبو حنيفة وحمزة والكسائي  
  .)3(وكلها بمعنى الغطاء

قرأ ابـن  ، ))4ائْتُوني بِكتَابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارة من علْمٍ إِن كُنتُم صادقني    :وفي قوله تعالى  
بغير ألف وهي واحدة جمعها أثـر  ) أو أثرة(عباس وعلي وعكرمة وقتادة واألعمش  

  .)5(البقية وما يؤثر :واألثر واألثارة كقترة وقتر
قرأ الجمهور بإثبات األلف ، ))6لَّكنا هو اللَّه ربي وال أُشرِكُ بِربي أَحدا :في قوله تعالى  

  .حذف األلف وصال  ب)لكن(وقفا وقرءوا 
  . )7(وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيبي بإثبات األلف وصال

  : حذف التاء 3.3.2

                          
  .23: الجاثية، اآلية سورة) 1(
، 3/512: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(

: ، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر8/49: األندلسي، تفسير البحر المحيط
390.  

، 3/48: ، الزجاج، معاني القرآن1/138: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 3(
، الزمخشري، الكشاف عن 2/269القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 

 القرطبي، الجامع ألحكام ، 3/512:  في وجوه التأويلحقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات 8/49: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط16/169: القرآن

  .2/372: ، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر390: األربعة عشر
    .4: األحقاف، اآلية سورة) 4(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق 2/264: ين وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في تبيابن جنّي، ) 5(

: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن3/515: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .8/55: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط16/182

  .38: الكهف، اآلية سورة) 6(
  .391: انظر ابن مجاهد، السبعة في القراءات) 7(
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قـرأ األعمـش   ، ))1فَكَيف إِذَا تَوفَّتْهم الْمالئكَةُ يـضْرِبون وجـوههم وأَدبـارهم      :قوله تعالى 
  .)2(ضارعا حذفت منه التاءوم، فاحتمل أن يكون ماضيا،  بألف بدل التاء)توفاهم(

، وشـيبة ، قرأ أبو جعفـر ، ))3ولَا تَحاضُّـون علَـى طَعـامِ الْمـسكني        :وفي قوله تعالى  
 علـى وزن    )تتحاضون(واصله  ،   بفتح التاء وألف قبل الضاد     )تحاضون(واألعمش  

فحذفت إحـدى التـاءين   ، يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين :  أي )تتفاعلون(
  . )4(وأدغمت الضاد في الضادتخفيفا 

، ))5يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائـلَ لتَعـارفُوا    :وفي قوله تعالى  
 مضارع تعارف فحـذفوا     )لتعارفوا(الجمهور    بتاءين وقرا  )لتتعارفوا(قرأ األعمش   

أنكم  :مضارع عرف والمعنى  ،  لتعرفوا :وأبان عن عاصم  ،  باسوقرأ ابن ع   .)6(التاء
  .)7(جعلكم اللّه تعالى ما ذكر

                          
  .27: محمد، اآلية سورة) 1(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(

روح المعاني في تفسير القرآن ، اآللوسي، 8/84: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/537
: عشر، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة 26/76: العظيم والسبع المثاني

394.  
  .18: الفجر، اآلية سورة) 3(
الحجة في القراءات ، )1977(، )هـ370: ت(اهللا الحسين بن أحمد  عبدأبوبن خالويه، ا)4(

عبد العال سالم مكرم، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، : ، تحقيق وشرح2السبع، ط
، 2/372لها وحججها ، القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعل343، ، لبنانبيروت

  .8/471: األندلسي، تفسير البحر المحيط
  .13: الحجرات، اآلية سورة) 5(
، الزمخشري، الكشاف عن 144: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 6(

، األندلسي، تفسير البحر 3/569: حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .8/116: المحيط

  .9/522: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
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، ))1وقَالُواْ ما فـي بطُـونِ هـذه األَنْعـامِ خالـصةٌ لِّـذُكُورِنَا ومحـرم علَـى أَزْواجِنـا                :وفي قوله تعالى  
 بغير تـاء رده علـى   )خالص(واألعمش ، وابن جبير، وابن مسعود،  قرأ ابن عباس  

، أو هـو ابتـداء ثـان      ،  متعلـق بـه   ) لذكورنا( و )ما(ورفعه وهو خبر    ،  )ما(لفظ  
 بالتاء وهي للمبالغـة  )خالصة(وقرأ الجمهور ، )ما(والجملة خبر ،   الخبر )لذكورنا(و

  .)2(زيد خالصتي :في الخلوص كقولك
 بغير )سكرهم(قرأ األعمش ، ))3مهـون لَعمـركَ إِنَّهـم لَفـي سـكْرتهِم يع     :وفي قوله تعالى  

  .)4(تاء
فما (قرأ الجمهور ، ))5نَقْبـا  لَـه  اسـتَطَاعوا  ومـا  يظْهروه أَن اسطَاعوا فَما :وفي قوله تعالى  

 بالتاء  )فما استطاعوا (وقرأ األعمش   ،   بحذف التاء تخفيفا لقربها من الطاء      )اسطاعوا
  .)6(من غير حذف

  
   :نونحذف ال 4.3.2

وما هم بِضَآرين بِه من أَحد إِالَّ بِإِذْنِ اللَّه ويتَعلَّمون ما يضُرهم والَ ينفَعهم ولَقَد علمواْ  :في قوله تعالى
        قـالخ نم ةري اآلخف ا لَهم اهتَرنِ اشلَم)7(  ، قرأ األعمش)على ،  من غير نون)وما هم بضاري

                          
  .139: األنعام، اآلية سورة) 1(
القيسي، مشكل إعراب ، 1/232: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 2(

، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في 1/293: القرآن
األندلسي، تفسير البحر ، 7/96: ع ألحكام القرآن، القرطبي، الجام2/43: وجوه التأويل

  .4/231: المحيط
  .72: الحجر، اآلية سورة) 3(
 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .5/462: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/396
  .97: الكهف سورة) 5(
  .6/165: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/435: حجة القراءاتابن زنجلة، ) 6(
  .102: البقرة، اآلية سورة) 7(
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أو أن تكون النون قـد      ،  وهو الظاهر ،  وهي منوية ،  أن تكون النون قد سقطت تخفيفا     
 )مـن ( وفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور على أن        )احد(حذفت لإلضافة إلى    

والمجرور بين  ،  أو الجار ،  ألن الفصل بالظرف  ،  ورد أبو حيان هذا التأويل     .)1(زائدة
   .)2( ما يمكن أن يضاف إليه مشغول بعامل آخر وألن؛المتضايفين من ضرائر الشعر

قـرأ ابـن   ، ))3وال آمني الْبيت الْحـرام يبتَغُـون فَـضْال مـن ربهِـم ورِضْـوانًا             :وفي قوله تعالى  
وإضـافة  ،   باإلضافة من غير نون    )وال آمي البيت  (واألعمش  ،  والمطوعي،  مسعود

  .)4(اسم الفاعل إلى ما بعده جائزة
وال (قرأ األعمش ، ))5والَ يحسبن الَّذين كَفَـرواْ سـبقُواْ إِنَّهـم الَ يعجِـزون        :وفي قوله تعالى  

 بفتح السين والياء وحذف النون وينبغي أن يخرج على حذف النون الخفيفة             )يحسب
   .)6(لمالقاة الساكن

، ))7ئن آتَانَا مـن فَـضْله لَنـصدقَن ولَنكُـونَن مـن الـصالحني      ومنهم من عاهد اللَّه لَ     :وفي قوله تعالى  
  .)8(وحذف النون األخرى،  بالنون الخفيفة فيهما)لنكونن ولنصدقن(قرأها األعمش 

                          
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض 1/103: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 1(

  .1/332: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/86: التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .1/332: سي، تفسير البحر المحيطاألندل) 2(
  .2: المائدة، اآلية سورة) 3(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق 30: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 4(

: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن1/321: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .3/430: حيط، األندلسي، تفسير البحر الم6/42

  .59: األنفال، اآلية سورة) 5(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق 64: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 6(

: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/231: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .266:  عشر، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة5/323

  .75: التوبة، اآلية سورة) 7(
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق 54: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 8(

: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/203: غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
5/74.  
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قرأ الجمهـور  ، ))1وإِذْ قَالَ إِبراهيم ألَبِيه وقَومه إِنَّنـي بـراء ممـا تَعبـدون       :وفي قوله تعالى  
  . )2( بنون مشددة دون نون الوقاية)إنّي(وقرأ األعمش ،  بنونين األولى مشددة)إنني(

، جائز في سعة الكـالم ) كأن(و، )لكن(و) أن(و، )إن(وحذف نون الوقاية بعد     
  .أو لإلثبات، فال شذوذ وال علّة للحذف

  
   :حذف الم التعليل 5.3.2

واْ في ابتغَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَإِنَّهم يأْلَمون كَما تَأْلَمون وتَرجـون مـن اللَّـه    والَ تَهِن :في قوله تعالى 
    ـونجرـا الَ يم)3(  ،    قرأ أبي عبد الرحمن األعرج: ) يقول ابن   )إن(بفتح همزة   ) أن تكونوا 

  .)4()مرادةوهي على مذهب الخليل مجرورة الموضع بالالم ال” :جني
 طَـائركُم  قَـالُوا  : في قوله تعـالى    )5( وذهب ابن جني أيضا في قراءة الماجشون      

كُمعم نأَئ تُملْ ذُكِّرب أَنْتُم مقَو  رِفُونـسم)6(  ،  قرأها)بحذف الهمزة الثانية وفتح األولى علـى     )أن 
 .)7(حذف الم التعليل تقدير

 )8( لسقوط الخافض في قراءة بعـضهم ؛)أن(وذهب الفراء إلى نصب موضع  
لَّكفَلَع عاخب كلَى نَفْسع مآثَارِه إِن وا لَمنمؤذَا يبِه يثدفًا الْحأَس)9(.  

                          
  .26: الزخرف سورة) 1(
، البناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة 8/11:  المحيطاألندلسي، تفسير البحر) 2(

  .385: عشر
  .104: النساء، اآلية سورة) 3(
  .1/197: ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 4(
 الماجشون، واسمه سلمة أبي بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن الملك عبد مروان أبو هو) 5(

  . ذلك غير ، وقيل213 سنة مات.  مالك اإلمام على هتفقّدينار، : ميمون، وقيل
  .19: يس، اآلية سورة) 6(
  .2/206: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 7(
  .78: ، ابن خالويه، مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع1/58: معاني القرآناألخفش، ) 8(
  .6: الكهف، اآلية سورة) 9(
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. يؤمنوا لم إن :قرأ فيمن لالستقبال وهو بفتح الهمزة    )أن(حيث قرأها بعضهم    
  .)1(الْحديث هذَابِ يؤمنوا لم ألن :بمعنى، يؤمنوا لم أن :قرأ فيمن وللمضى

إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِـسمِ اللَّـه الـرحمنِ    ، قَالَت يا أَيها املَأل إِنِّي أُلْقي إِلَي كتَاب كَرِيم     :وفي قوله تعالى  
ت فـي   وإن شئت كان  ” :يقول الفراء ،  بكسر الهمزة  )وإنّه(قرأها عكرمة   ،  ))2الـرحيمِ 

  .)3(”لسقوط الخافض منهاموضع نصب 
وامـرأَة مؤمنـةً إِن   .. .يا أَيها النبِي إِنَّا أَحلَلْنا لَك أَزْواجك الالتي آتَيت أُجورهن :وفي قوله تعالى 

  بِيلنا لهنَفْس تبهو)4(  ،    قرأ عيسى الثقفي) على تقـدير حـذف   ،  بفتح الهمزة)أن وهبت
، وابن جنّـي  ،  وأبو جعفر النحاس  ،  وتابعه الزجاج ،  وهذا ما ذهب إليه المبرد    ،  الالم

  . )5(ومكي القيسي
فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضَّاللَةُ إِنَّهم اتَّخَذُوا الشياطني أَولياء من دونِ اللَّه     :وفي قوله تعالى  

    تَـدهـم مأَنَّه ونبسحيوون)6(  ،    قرأ عيسى الثقفي)وذهـب أبـو جعفـر    ،  بفتح الهمزة )إنّهم
 وإلى ذلك ذهب أيضا في قراءة أبي جعفر في قوله .)7(محذوفة تقدير الم النحاس إلى

 بفـتح  )أنّـه (حيث قرأها ، ))8إِلَيه مرجِعكُم جميعا وعد اللَّه حقا إِنَّه يبدأُ الْخَلْـق ثُـم يعيـده        :تعالى
  .)9( محذوفة)الم(الهمزة على تقدير 

  

                          
  .2/704: ي، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشر) 1(
  .30 ، 29: النمل، اآلية سورة) 2(
  .2/291: معاني القرآنالفراء، ) 3(
  .50: األحزاب، اآلية سورة) 4(
، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه 2/642: ، النحاس، إعراب القرآن2/302المقتضب المبرد، ) 5(

  .2/199، القيسي، مشكل إعراب القرآن 2/182: واذ القراءاتش
  .30: األعراف، اآلية سورة) 6(
  .1/608: إعراب القرآنالنحاس، ) 7(
  .4: يونس، اآلية سورة) 8(
  .1/307: ، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات2/49: إعراب القرآنالنحاس، ) 9(
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قَالَ  :وذهب ابن جنّي إلى حذف الالم ونصب موضع المصدر في قوله تعالى
، ))1ر الـراحمني إِنَّه كَان فَرِيق من عبادي يقُولُون ربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنـت خيـ    ،  اخسؤوا فيها وال تُكَلِّمونِ   
  . بفتح الهمزة)أنّه(قرأ أبي بن كعب 

))2أَن جـاءه األَعمـى    ،  عبس وتَـولَّى   :وفي قوله تعالى  
،  بفتح الهمزة)أن(قرأ الحسن ،  

ألعمى كان كـذلك    أألن جاءه ا   :وكأنّه قال ” :وعلّق على هذه القراءة ابن جنّي بقوله      
  .)3(”؟في

 يـدع مـع اللَّـه إِلَهـا آخـر ال برهـان لَـه بِـه فَإِنَّمـا حـسابه عنـد ربـه إِنَّـه ال يفْلـح                                  ومـن  :وفي قوله تعالى  
 ونرالْكَـاف)4(  ،   قرأ الحسن)لماذا حسابه عنـد   : أي)5( على تقدير حذف الم التعليل)أنه

  .ألنه ال يفلح الكافرون؛ربه
  
   :حذف الياء 6.3.2

قرأ ، ))6ربنا اغْفر لي ولوالدي وللْمـؤمنني يـوم يقُـوم الْحـساب    ،  ربنا وتَقَبلْ دعاء  : في قوله تعالى  
وأثبتها بعـضهم فـي     ،  بياء ساكنه في الوصل   ) دعائي ربنا (وأبو عمرو   ،  ابن كثير 

  .)7( بغير ياء وصال)دعاء ربنا(واألعمش ، وقرا طلحة، الوقف

                          
  .109 ، 108: المؤمنين، اآلية سورة) 1(
  .2 ، 1: عبس، اآلية سورة) 2(
  .2/352: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 3(
  .113: المؤمنين، اآلية سورة) 4(
  2/98: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(
  .40،41: إبراهيم، اآلية سورة) 6(
بناء، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة ، ال5/434: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(

  .2/301: ، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر273: عشر
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قـرأ  ، ))1واذْكُر عبادنَا إبراهيم وإِسحق ويعقُـوب أُولـي األَيـدي واألَبـصار           :ه تعالى وفي قول 
 لمـا كانـت   )أل(أن  : قيل. بغير ياء)أولي األيد(واألعمش ، وعيسى الثقفي ،  الحسن

 ولم يرتض أبو حيان هذا    ،  )2(حذفت الياء معها كما حذفت مع التنوين      ،  تعاقب التنوين 
 :ويقـول الزمخـشري   ،  )3(موطنـه الـضرورة   ) أل( ألن حذف الياء مع      ؛التخريج

وفـوات  ،  وعلّل باّن فيه فوات المقابلـة     ،  وتفسيره باأليد من التأييد قلق غير متمكن      ”
  .)4(”النكتة البيانية 

عِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ لـي  وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوة الدا    :في قوله تعالى  
       ونـدشري ـملَّهـواْ بِـي لَعنمؤلْيو)5( ،وأبو عمرو، قرأ ورش )بإثبات الياء وصـالً )إذا دعاني  ،

  .)6(وقرأ الباقون بحذفها وصالً ووقفاً
عنِ وقُل لِّلَّذين أُوتُواْ الْكتَاب واألُميني فَإن حآجوكَ فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه ومنِ اتَّب :وفي قوله تعالى

 تُمـلَمأَأَس...)7(  ،    قرأ أبو عمرو)وقرأ الباقون بحذفها   ،  في الوصل   بإثبات الياء  )اتبعني
  .)8(في الحالين

                          
  .45: ص، اآلية سورة) 1(
:  األخفش، معاني القرآن130: مختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 2(

، الزمخشري، 2/233: ، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات2/406
األندلسي، ، 3/378: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

  .7/402: تفسير البحر المحيط
  .4/402: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .3/378 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(
  .186: ة، اآليةالبقر سورة) 5(
:  وابن الجزري، النشر في القراءات العشر50: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: انظر) 6(

2/180.  
  .20: آل عمران، اآلية سورة) 7(
:  وابن الجزري، النشر في القراءات العشر50: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: انظر) 8(

2/180.  
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قـرأ  ، ))1هم عذَاب أَلـيم  إِنِّي كَفَرت بِمآ أَشركْتُمونِ من قَبلُ إِن الظَّالمني لَ    ... :وفي قوله تعالى  
  .)2(وقرأ الباقون بحذفها في الحالين، بإثباتها في الوصل )أشركتموني(أبو عمرو 

 بإثبات )ترني(قرأ ابن كثير ، ))3إِن تُرنِ أَنَا أَقَلَّ منك مـاالً وولَـدا   ... :في قوله تعالى 
وقـرأ  ،  اتها فـي الوصـل     بإثب )ترني(وأبو عمرو   ،  وقرأ قالون ،  الياء وصال ووقفا  

  .)4(ووصال،  بحذفها وقفا)ترن(الباقون 
قرأ أبو ، ))5وإِنَّه لَعلْم لِّلساعة فَال تَمتَرن بِها واتَّبِعـونِ هـذَا صـراطٌ مـستَقيم         :وفي قوله تعالى  

  .)6(وحذفها الباقون في الحالين،  بإثبات الياء وصالً)واتبعوني(عمرو 
  
   :حذف أحد الحرفين المتماثلين 7.3.2

، ))7وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا لَّنحرقَنه ثُم لَننـسفَنه فـي الْـيم نَـسفًا        :في قوله تعالى  
 بكسر الظاء بحـذف عـين       )ظلت(واألعمش بخالف عنه    ،  وقتادة،  قرأ ابن مسعود  

وذكـر  ( :يقول أبو حيـان    .ى الظاء بعد نزع حركتها تقديرا     ونقل حركتها إل  ،  الكلمة
بعض من عاصرناه أن ذلك منقاس في كل فعل مضاعف العين والالم في لغة بنـي              

  .)8()سليم
  .)9( بالمين على األصل)ظللت(وأبي .كما قرأ األعمش

                          
  .22: إبراهيم، اآلية سورة) 1(
  .2/180: ، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر50: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن: انظر) 2(
  .39: الكهف، اآلية سورة) 3(
  2/180:  وابن الجزري، النشر في القراءات العشر50: انظرالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 4(
  .61: الزخرف، اآليةسورة ) 5(
  .2/180:  وابن الجزري، النشر في القراءات العشر50: ام القرآنانظر القرطبي، الجامع ألحك) 6(
  .97: طه، اآلية سورة) 7(
، القرطبي، الجامع ألحكام 1/190: ، النحاس، معاني القرآن2/358: النحاس، إعراب القرآن) 8(

  .6/276: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط11/242: القرآن
:  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن89:  من كتاب البديعمختصر شواذ القراءاتابن خالويه، ) 9(

  .6/276: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط11/242
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 )فظلـتم (قرأ الجمهور ،  ))1تَفَكَّهـون  فَظَلْـتُم  حطَامـا  لَجعلْنـاه  نَشاء لَو :وفي قوله تعالى  
  .)2(وابن مسعود واألعمش بكسرها، وقرأ أبو حيوة، بفتح الظاء والم واحدة

  
   :حذف حرف الجر 8.3.2

وحذفها ،  ها مختصرة وذلك ألنّ ،   حذف الحروف ليس بقياس    ي أن يرى ابن جنّ  
حـذف  ”  ألن وذلـك . )3(ختصار المختصر إجحاف بـه    او،  اختصار لالختصار  هو

   .)4(” واإلجحافاالنتهاكلما فيه من ، غه القياسيسوالحروف ال 
قـال  ،  ويكثر عند األخفش حذف حروف الجر وتقديرها قبل المصدر المؤول         

حتى تكـون   ،  ويعمل ما قبلها فيها   ،   كثيراً )أن(حروف الجر تحذف مع     ” :في معانيه 
  . )5(”في موضع نصب

قـديرها قبـل    وبهذا يكون األخفش قد وضع لنا قاعدة حذف حروف الجر وت          
  .وتابعه في ذلك الزمخشري في كشافه، المصدر المؤول

   :ومن أمثلة ذلك
، قرأ عبد اهللا بن مسعود، ))6حقيق علَى أَن الَّ أَقُولَ علَى اللَّـه إِالَّ الْحـق       :في قوله تعالى  

، )على(فاحتمل أن يكون على إضمار      ،  )على( بإسقاط   )حقيق أن ال أقول   (واألعمش  
 )بأن ال أقول  (كقراءة أبي   ،  واحتمل أن يكون على إضمار الباء     ،  ءة من قرأ بها   كقرا

  .)7(وعلى االحتمالين يكون التعلق بحقيق

                          
  .65: الواقعة، اآلية سورة) 1(
  .8/211: األندلسي، تفسير البحر المحيط-17/219: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 2(
  .2/273الخصائص ابن جنّي، : ينظر) 3(
  .2/279المصدر نفسه ) 4(
  .1/144معاني القرآن الفراء، ) 5(
  .105:  األعراف، اآليةسورة) 6(
 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 7(

  .4/356: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/79
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وعادا وثَمودوقَد تَّبين لَكُم من مساكنهِم وزَيـن لَهـم الـشيطَان أَعمـالَهم فَـصدهم          :وفي قوله تعالى  
فيكـون  ، )من(بالرفع من غير  )مساكنهم(قرأ األعمش ، ))1يلِ وكَـانُوا مستَبـصرِين  عـنِ الـسبِ   

  .)2(فاعال لتبين
 قـراءة  ويؤيـده ،  الواجـب  في زائدة )من( أن على مساكنهم )تبين( وفاعل

 اسـم  هـا أنّ علـى  الفاعل هي )من( وكون،  من غير من بالرفع )مساكنهم( األعمش
  .)3(حاله ىيخف ال امم بعض بمعنى

قرأ بالل بـن أبـي   ، ))4وأَقيموا الْوزْن بِالْقسط وال تُخْـسروا الْميـزان  :  تعالى وفي قوله 
أخـسرت   :يقال،  والسين وهما لغتان  ،   بفتح التاء  تَخْسرواوأبان عن عثمان    ،  بردة

محمول على  بفتح التاء والسين تَخْسروا :وقيل. الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته   
  .)5(والمعنى وال تخسروا في الميزان، تقدير حذف حرف الجر

حتَّى إِذَا أَدركَـه الْغَـرقُ قَـالَ آمنـت أَنَّـه ال إِلـه إِالَّ الَّـذي آمنـت بِـه بنـو إِسـرائيلَ وأَنَـاْ مـن                   :وقوله تعالى 
 نيملـسالْم)6(  ،  ـ «وابن عامر   ،   عمرو وأبو،  وعاصم،  ونافع،  قرأ ابن كثير بفـتح  » هأنّ
» أن«وصـل الفعـُل ِإلـى       ،  ا حذف حرف الجـر    فلم،  آمنت بأنه  :والمعنى،  األلف

  .)7(فنُصب

                          
  .38:  العنكبوت، اآليةسورة) 1(
  .7/152: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .10/362اآللوسي، روح المعاني، ) 3(
  .9: الرحمن، اآلية سورة) 4(
  .17/155: ألحكام القرآن ، الجامعالقرطبي )5(
  .90: يونس، اآليةسورة ) 6(
السراج المنير في االعانة على معرفة ، )ت.د(، )هـ977: ت(الشربيني، محمد بن أحمد  )7(

: لبنان،  المعرفة للطباعة والنشر، بيروتدار، 2طبعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، 
2/468.  
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، قـرأ ابـن عـامر   ، ))1وإِن اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستَقيم :قوله تعالى 
بتقدير حـذف   ،  بفتحها) أن(والباقون  ،  ف بكسر الهمزة على االستئنا    )إن(والكوفيون

اهللا ربي وربكم فاعبدوه: والتقدير، متعلق بما بعده، حرف الجر 2(وألن(.  
أو اضـمارها كثيـر فـي       ،  أو حذف حروف الجر   ،  ومواطن نزع الخافض  

  .ولكن نكتفي بالشواهد التي ذكرناها رغبة في االختصار، القراءات القرآنية
  
   :حذف آخر المنادى 9.3.2
 آخر لداعٍ أو، غالبا للتخفيف ؛مخصوصة بطريقة النداء في الكلمة آخر حذفت
 للـضرورة  وترخيمـه ،  للنـداء  اللفظ ترخيم: أنواع ثالثة وهو.واالستهزاء كالتمليح

  .)3(للتصغير وترخيمه ؛يةعرالش
ومـن أمثلـة    ،  وله شروط ذكرها النحاة في مصنفاتهم ال نريد الخوض فيها         

   : القرآنيةالترخيم في القراءات
قرأ علي بـن أبـي   ، ))4ونَادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربـك قَـالَ إِنَّكُـم مـاكثُون     :قوله تعالى 

  .)5( بالترخيم على لغة من ينتظر)يا مال(طالب وابن مسعود واألعمش 
هذا المذهب المألوف في الترخيم إال أن فيه في هذا الموضع       ” :يقول ابن جني  

را جديدا وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كالمهم              س

                          
  .36: مريم، اآلية سورة) 1(
: في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبيرالسراج المنير الشربيني، ) 2(

3/109.  
  .287/ 3 شرح ابن عقيل: عقيل ابن) 3(
  .77: الزخرف، اآلية سورة) 4(
، ابن جنّي، المحتسب في تبيين 136: راءات من كتاب البديعمختصر شواذ القابن خالويه، ) 5(

، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 2/257: وجوه شواذ القراءات
، األندلسي، 16/116: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن3/496: األقاويل في وجوه التأويل

  .8/28: تفسير البحر المحيط
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فكان هذا من مواضع االختصار ضرورة عليه ووقوفا دون تجاوزه إلى ما يستعمله             
  .)1(”قوله القادر على التصرف في منطقهالمالك ل

 أهـل  أشـغل  ما :فقال،  مال يا ونادوا :قرأ مسعود ابن إن :عباس البن وقيل
  .)2(الترخيم عن ارالن

  
   :بفتح الهمزة وتشديد النون) أن(حذف  10.3.2

قـرأ  ، ))3وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَـاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعـواْ الـسبلَ فَتَفَـرقَ بِكُـم            :في قوله تعالى  
 .)4( وكذا في مصحف ابن مسعود)أن(بإسقاط ) وهذا صراطي(األعمش

  
   :بفتح الهمزة وسكون النون) أن ( حذف11.3.2

قـرأ  ،  ))5لَـوال أَن مـن اللَّـه علَينـا لَخَـسف بِنـا ويكَأَنَّـه ال يفْلـح الْكَـافرون                     :وفي قوله تعـالى   
 )لـوال (وفي هذه القراءة دخلـت       ،)6(وهي مرادة ،  )أن( بحذف   )لوال من (األعمش  

وربما جاء بعدها مكان المبتـدأ      ” :ابن الشجري وهو قليل قال    ،  االمتناعية على الفعل  
وقام زيد  ،  أزيد قام  :أال ترى أن قولك   ،  والفاعل الستواء الجملتين في المعنى    ،  الفعل

  .)7()معناهما واحد

                          
  .2/257:  في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسبابن جنّي، ) 1(
  .4/264: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) 2(
  .153: األنعام، اآلية سورة) 3(
، 2/48: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .4/254األندلسي، الحر المحيط 
  .82: القصص، اآلية سورة) 5(
، 3/193: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 6(

  .7/135: األندلسي، تفسير البحر المحيط
 الحسني محمد بن علي بن اهللا  هبةبن الشجري، أبو السعادات ا،8/146المفصل  ابن يعيش، شرح) 7(

  .2/211 .، لبنانبيروت، دارالمعرفة، 1طاألمالي الشجرية، ، )ت.د(، )هـ542: ت(
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  .)1( إلى لفظ الجاللة)من( بحذف أن وإضافة ) اِهللامن لَوال(وكما قرأ األعمش 
  
   :حذف حرف النداء 12.3.2

قـرأ أبـو   ، ))2ملـك يـومِ الـدينِ   ، الـرحمنِ الـرحيمِ  ، الْحمد للَّـه رب الْعـالَمني  : ىفي قوله تعال  
 بالنصب وحمل أبو عبيدة معمر ابن المثنى هذه القراءة على حـذف             )مالك َ (هريرة  

مجازه يا مالك يوم الدين وتابعه في ذلك األخفـش والطبـري             : وقال )يا(أداة النداء   
  .)3(عفر النحاس وابن خالويه ومكي القيسيوأبو ج

 بالنـصب  )رب(قرأ زيد بن علـي   ،  ))4الْحمد للَّه رب الْعالَمني    :وفي قوله تعالى  
 ورد هذا التوجيه ابن كيسان      )يا(وحمل الزجاج هذه القراءة على حذف حرف النداء         

  .)5(اج مكي القيسي وقد وافق الزج”ألنه يصير كالمين” :في هذا الموضع حيث قال
وإِذْ قَـالَ إِبـراهيم ألَبِيـه آزَر أَتَتَّخـذُ أَصـناما آلهـةً إِنِّـي أَراكَ         :وفي قراءة يعقوب لقوله تعـالى  

   ـبِنيلٍ مي ضَالف كمقَوو)6( ، حيث قرأ)بالضم على الراء وحمله الفراء على حـذف  ) آزر
  .)7(وابن جني خفش والطبري ووافقه في ذلك األ)يا(حرف النداء 

  

                          
  .7/135: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط13/319: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 1(
  .4 ، 1: الفاتحة، اآلية سورة) 2(
، فؤاد سزكين.د: ، تحقيق2مجاز القرآن، ط، )1981(، )هـ209: ت (أبو عبيدة معمر، بن المثنىا) 3(

، الطبري، جامع البيان 15: ، األخفش، معاني القرآن23 ، 1/22: ، مصرالقاهرة، مؤسسة الرسالة
، القيسي، مشكل إعراب 122 ، 1/121: ، النحاس، إعراب القرآن1/52: عن تأويل آي القرآن

  .1/69: القرآن
  .2 ، 1: الفاتحة، اآلية) 4(
: ، القيسي، مشكل إعراب القرآن1/19ر لمحيط ، األندلسي، البح1/121: إعراب القرآنالنحاس، ) 5(

1/9.  
  .74: األنعام، اآلية سورة) 6(
، 1/223: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، 1/43: معاني القرآنالفراء، ) 7(

  .11/468: ، الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن278: األخفش، معاني القرآن
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قرأ أبو ، ))1قَالَ رب احكُم بِالْحق وربنا الرحمن الْمستَعان علَى ما تَصفُون :وفي قوله تعالى
 )2()يـا (مضمومة وحملها الطبري على نداء المفرد وحذف أداة النداء          ) رب(جعفر  

عندهم رجل أقبل وأكد ابـن        ال يجوز  وذكر النحاس أن هذا لحن عند النحويين ألنه       
هذا عند أصحابنا ضعيف أعني حذف حرف النداء        ” :جنّي أن ذلك ضعيف حيث قال     

  .)3(“مع االسم الذي يجوز أن يكون وصفا ألي
، ))4فرِينمعنـا والَ تَكُـن مـع الْكَـا     ونَادى نُوح ابنه وكَان في معـزِلٍ يـا بنـي اركَـب          :وفي قوله تعالى  

 )يـا (وحمل ابن جني هذه القراءة على حذف حرف النداء  )ابناه( حيث قرأها السدي 
يا ابناه على النـداء ولـو أراد         :قال له  :وهو على الحكاية أي   ” :حيث قال ابن جني   

  .)5(”)وا ابناه أو يا ابناه(حقيقة الندبة لم يكن بد من احد الحرفين 
، قـرأ حمـزة  ، ))6ن لَّم يرحمنا ربنا ويغْفر لَنا لَنكُونَن من الْخَاسرِين   قَالُواْ لَئ  :في قوله تعالى  

واألعمـش بالتـاء فـي الفعلـين     ، وابن مصرف، والجحدري،  والشعبي،  والكسائي
، والتـضرع ،  وفيه معنى االستغاثة  ،   على الخطاب هللا جّل ذكره     )ترحمنا وتغفر لنا  (

، وهو ابلغ في الـدعاء    ،   على النداء  )ربنا(وبنصب  ،  لدعاءوا،  واالبتهال في السؤال  
 علـى  )ربنـا (يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء فيهما ورفـع      (وقرأ الباقون   ،  والخضوع

  .)7(الفاعلية

                          
  .112: آليةاألنبياء، ا سورة) 1(
  .17/108: جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ) 2(
  .2/69: ، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات2/387: إعراب القرآنالنحاس، ) 3(
  .42: هود، اآلية سورة) 4(
  .223 ، 1/222: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(
  .149: اآليةاألعراف،  سورة) 6(
، الزمخشري، الكشاف عن 1/477الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها القيسي، ) 7(

ألحكام  ، الجامعالقرطبي، 2/94 :حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
قراءات ، البناء، إتحاف فضالء البشر بال4/394: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط7/286: القرآن

  .3/272: في القراءات العشرالنشر ، ابن الجزري، 230: األربعة عشر
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  الفصل الثالث
  مظاهر الزيادة في القراءات القرآنية

  
   :زيادة الفعل 1.3

قَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنـا تَقَبـلْ منـا إِنَّـك أَنـت الـسميع       وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْ   :ففي قوله تعالى  
 ـيملالْع)1(  ،   قرأ الجمهور)  ويقوالن ربنا تقبل منـا (وقرأ ابن مسعود   ،  )ربنا تقبل منا( ،

وقراءة ابن مـسعود    ،  )2(أظهره ابن مسعود في قراءته    ،  فبينما اضمر الجمهور الفعل   
  . وموضحة لقراءة الجمهور، ولهذا تعد هذه القراءة مفسرة، ة للرسممخالف

قـرأ  ،  ))3كَـان النـاس أُمـةً واحـدة فَبعـث اللَّـه النبِـيني مبـشرِين ومنـذرِين                     :وفي قوله تعالى  
أمة واحـدة   كان الناس   (وقرأ عبد اهللا بن مسعود      ،  )كَان النَّاس ُأمةً واحدةً   (الجمهور  

كـونهم أمـة    وقد رجح( : يقول أبو حيان)اختلفوا(بزيادة الفعل ، )فاختلفوا فبعث اهللا  
ويؤكد قراءة عبـد  ، وإنّما بعث حين االختالف  ،  واحدة في اإليمان في قوله فبعث اهللا      

ويقـول  ،  )وذلك عندنا على سـبيل التفـسير ال القـرآن         ،  )امة واحدة فاختلفوا  (اهللا  
  . )4(عليه )ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه( حذف لداللة قوله وإنّما( :الزمخشري

وزُلْزِلُـواْ حتَّـى يقُـولَ الرسـولُ والَّـذين آمنـواْ معـه متَـى نَـصر اللَّـه أَال إِن نَـصر اللَّـه              :وفي قوله تعـالى   
قَرِيب)5(  ،   قرأ الجمهور)بينما قرأ ابن مسعود  ،أزعجوا إزعاجاً شديداً :أي، )وزلزلوا

                          
  .127: البقرة، اآلية سورة) 1(
، 1/108: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، 1/62: معاني القرانالفراء، ) 2(

: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
1/187.  

  .213: البقرة، اآلية سورة) 3(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .2/134: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط256، 1/255
  .214: البقرة، اآلية سورة) 5(



 121 

توكيد الفعل مـرة    : بزيادة الفعل زلزلوا أي   ،  )وزلزلوا ثم وزلزلوا ويقول الرسول    (
  .)1(ثانية داللة على عظمة الزلزلة وهولها

ه وكُتُبِـه   آمـن الرسـولُ بِمـا أُنـزِلَ إِلَيـه مـن ربـه والْمؤمنـون كُـلٌّ آمـن بِاللَّـه ومآلئكَتـ                            :وفي قوله تعالى  
 هـلسرو)2(  ،  قرأ الجمهور)يقول أبو حيـان ، )الرسول( على العطف من )والمؤمنون: 

والظاهر أن يكـون    ،  يحق له أن يؤمن    : لما نزلت عليه قال    وروي أن رسول اهللا     
 )وآمـن المؤمنـون   ( :قرأ ابن مسعود  ،   معطوفا على قول الرسول    نوالمؤمني: قوله

  .وعلى هذا يكون لشمول الرسول والمؤمنين، )3(رهأو إظها، بزيادة الفعل
قرأ الجمهـور  ، ))4فَالصالحات قَانتَات حافظَات لِّلْغَيبِ بِما حفـظَ اللَّـه   :وفي قوله تعالى 

 بزيـادة فأصـلحوا   )بما حفظ اهللا فأصلحوا ألـيهن (وقرأ ابن مسعود ،  )ما حفظ اهللا  (
، ألنّها مخالفة للمـصحف   ،  لقراءات على التفسير  وعلماء ا ،  نوحملها المفسرو ،  إليهن

    .)5(وفيها زيادة
فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُم أَذَّن مؤذِّن أَيتُها الْعري إِنَّكُم  :وفي قوله تعالى 

 ارِقُونلَـس)6(  ،   قرأ ابن مسعود)أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم أذّن جعل السقاية في رحل 
، )7(وهذه الزيادة مخالفة لسواد المصحف    ،  وذلك بزيادة أمهلهم حتى انطلقوا    ،  )مؤذن

  .واعتبرها المفسرون تفسيرا وليست قراءة

                          
  .2/140: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/97: معاني القرآنالفراء، ) 1(
  .285: البقرة، اآلية سورة) 2(
  .2/364: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .34: النساء، اآلية سورة) 4(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 5(

  .3/240: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/506
  .70: يوسف، اآلية سورة) 6(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلشري، الزمخ) 7(

  .5/329:  ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/490
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دون فـي   يحـسبون األَحـزاب لَـم يـذْهبوا وإِن يـأْت األَحـزاب يـودوا لَـو أَنَّهـم بـا                     : وفي قوله تعـالى   
يحسبون األحزاب قد ذهبوا فان وجدوهم لم يذهبوا ودوا (قرأ ابن مسعود ، ))1األَعرابِ

منها زيادة الفعل   ،  وفي هذه القراءة زيادة ألفاظ كثيرة      )2()لو أنهم بادون في األعراب    
والمفسرون علـى أنّهـا     ،  ووجهها العلماء ،  وهذه القراءة مخالفة للمصحف   ،  )وجد(

  .ة الجمهور وليست قراءةتفسير لقراء
قرأ الجمهور ، ))3إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ولي نَعجـةٌ واحـدة         :وفي قوله تعالى  

، )كان له تسع وتـسعون نعجـة أنثـى        (وقرأ ابن مسعود    ،  )له تسع وتسعون نعجة   (
وربمـا أدخلـت   ، )كان لـه (وفي قراءة عبد اهللا  ( :يقول الفراء ،  )كان(بزيادة الفعل   

 موضـع  غيـر  فـى  اللّه قول ومنه،  ينقطع على الخبر الدائم الذي ال       )كان(العرب  
)كانو كبيراً ر4()قَد() كانو يماً غَفُوراً اللَّهحن والمعنى. دائم فهذا )5()رتدخل أن البي 
 :هذا فمعنى ،موسرا كنت قد :للرجل تقول كما انقطع ثم كان قد خبر كل على) كان(

  .)6(معدم اآلن فأنت
 ابـن  فى قراءة عبد اللّه  ))7والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً وصيةً      : تعالى وقوله

  .)8(»كتب عليهم الوصية ألزواجهم« :مسعود
كتـب   :مرفوع بفعل محذوف تقـديره    ،  وصية :وحكي عن بعض النحاة أن    

وينبغي أن يحمل ذلك ،  ذلك هي في قراءة عبد اللّه ابن مسعود       وك :قيل،  عليهم وصية 

                          
  .20: األحزاب، اآلية سورة) 1(
  .2/230: معاني القرآنالفراء، ) 2(
  .23: ص، اآلية سورة) 3(
  .54: الفرقان، اآلية سورة) 4(
  .96: النساء سورة) 5(
  .2/403: ء، معاني القرآنالفرا) 6(
  .240: سورة البقرة، اآلية) 7(
  .2/553: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/156: معاني القرآنالفراء، ) 8(
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إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها        ،  ال تفسير إعراب  ،  على أنّه تفسير معنى   
  .)1(الفعل

وضرب مثال (أبي قرأ ، ))2...ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَـة اجتُثَّـت     : تعالى وقوله
) مثـل (والنصب فـي    ،  ويجيز الفراء الرفع  ،  )ضرب( بزيادة الفعل    )3()كلمة خبيثة 

وضـرب   :تريد،  )المثل(ولو نصبت   ،   بالكاف التي فى شجرة    )المثل(رفعت  ": يقول
كشجرة خبيثـة  ) وضرب مثال كلمة خبيثة ( قراءة أبي    فيوهى  ،  اللّه مثل كلمة خبيثة   

  .)4("وكل صواب
هذه  :وهى فى قراءة عبد اللّه، ))5كَذِّب بِها الْمجرِمـون هذه جهنم الَّتي ي  : تعالى وقوله

  .)6(تصليانها ال تموتان فيها وال تحييان تطوفان، التي كنتما بها تكذبان جهنم
قـرأ الجمهـور   ، ))7إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هـو الْغَفُـور الـرحيم        :وفي قوله تعالى  

 بزيادة من والفعل    )الذنوب جميعا لمن يشاء   ( وقرأ ابن مسعود     )لذنوب جميعا يغفر ا (
من تاب ألن مشيئة اهللا تابعة لحكمته وعدلـه ال لملكـه            ( : يقول الزمخشري  )يشاء(

وجبروته وأضاف الفراء أن أبا إسحاق التميمي حدثه عن أبي روق عن إبراهيم عن              
  .)8( وذلك بزيادة لمن يشاءابن عباس أنه قرأها كما هي في مصحف عبد اهللا

                          
  .2/553: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .26: إبراهيم، اآلية سورة) 2(
  .6/433: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/76: الفراء، معاني القرآن) 3(
  .6/433: وانظراألندلسي، تفسير البحر المحيط ،2/76معاني القرآن الفراء، ) 4(
  .43: الرحمن، اآلية سورة) 5(
  .3/117: معاني القرآنالفراء، ) 6(
  .53: الزمر، اآلية سورة) 7(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 8(

4/135.  
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، قـرأ أبـي)1( ،  إِن الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى     :  تعالى ولهقوفي  
  .)2(َأكاد ُأخْفيها من نفسي :وعبد اهللا

، "أكاد أخفيهـا مـن نفـسي   ": ه كان يقرؤها أنّ: عن ابن عباس  ،  قال الضحاك 
مـن  : عن ابن عبـاس   ،  وقال سعيد بن جبير    . ال تخفى من نفس اهللا أبدا      هاألنّ: يقول
ليس أحد من أهل : قال السدي .ويحيى بن رافع ،  وأبو صالح ،  وكذا قال مجاهد  . نفسه

: وهي في قراءة ابن مـسعود     ،  واألرض إال قد أخفى اهللا عنه علم الساعة       ،  السموات
حتى لو استطعت أن أكتمها     ،  الئقكتمتها عن الخ  : يقول،  "إني أكاد أخفيها من نفسي    "

  .)3(من نفسي لفعلت
وال دليل في الكالم على     ،  معناه َأكاد ُأخْفيها من نفسي     :وقيل" :يقول أبو حيان  

والّذي غرهم منه أن في مـصحف       ،  ومحذوف ال دليل عليه مطرح    ،  هذا المحذوف 
يها من نفسي   : أبيُأخْف ي : وفي بعض المصاحف  ،  َأكادُأخْف فكيـف  ، ها من نفـسي َأكاد

وفي . ذكر ذلك ابن خالويه   ،  ورويت هذه الزيادة أيضا عن أبي     . أظهركم عليها انتهى  
 :وفي بعض القراءات،  مخلوق َأكاد ُأخْفيها من نفسي فكيف يعلمها     : مصحف عبد اللّه  

من أن أحـدهم إذا  ، وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب،  وكيف أظهرها لكم  
واللّه تعالى ال يخفى عليه شـيء       ،  كدت أخفيه من نفسي    :الشيء قال بالغ في كتمان    

  .)4(قال معناه قطرب وغيره
  

   :زيادة االسم 2.3
، قرأها ابن مـسعود ، ))5لَيس علَيكُم جنـاح أَن تَبتَغُـواْ فَـضْال مـن ربكُـم      :في قوله تعالى  

   وهذه )مواسم الحج(بزيادة  ،)فضال من ربكم في مواسم الحج(والزبير ، وابن عباس

                          
  .15: طه، اآلية رةسو) 1(
  .277 /5: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم)  2(
  .7/320: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .7/320: المرجع نفسه) 4(
  .198: البقرة، اآلية سورة) 5(
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  .)1(والتفسير، زيادة أفادت التوضيح
فَمن تَعجلَ في يومينِ فَال إِثْم علَيه ومن تَـأَخر فَـال إِثْـم علَيـه لمـنِ اتَّقَـى واتَّقُـواْ اللَّـه          :وفي قوله تعالى  

   ونرشتُح هإِلَي وا أَنَّكُملَماعو)2(  ، لجمهور  قرأ ا) على حذف المفعـول بـه لفـظ     )لمن اتقى 
 على إظهار  )لمن اتقى اهللا  (وقرأ عبد اهللا ابن مسعود      ،  من اتقى اهللا   : أي )اهللا(الجاللة  

، فإنها أتـت موضـحة  ، وهذه القراءة وإن خالفت المصحف العثماني   ،  )3(المفعول به 
  . ومفسرة للمعنى

فانظر إلى (قرأ الجمهور ، ))4شـرابِك لَـم يتَـسنه   فَانظُر إِلَى طَعامك و :وفي قوله تعالى  
، والرفـع ،  وقرأ ابن مسعود بالقطع   ،  والعطف على الطعام  ،   بالجر )طعامك وشرابك 

  .)5()هذا(حيث زاد اسم اإلشارة ، )طعامك وهذا شرابك(والزيادة 
، ))6ما من الْمس يقُوم الَّـذي يتَخَبطُـه الـشيطَان   الَّذين يأْكُلُون الربا الَ يقُومون إِالَّ كَ :وفي قوله تعالى 

بمعنى ال يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إال          ،  )ال يقومون ( :قرأ الجمهور 
 )ال يقومون يوم القيامـة    ( :وقرأ ابن مسعود  ،  قال ابن عباس  ،   عقوبة لهم  ؛كالمجانين

  .)7(اءة للتأويل والتفسيرواعتبرت هذه القر، بزيادة يوم القيامة
 :قـرأ الجمهـور  ، ))8فَمن لَّم يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارة أَيمـانكُم  :وفي قوله تعالى 

وهـي  ،  وهي ثالثة أيام متتابعات عند أبي حنيفة كما يقول الزمخشري         ،  )ثالثة أيام (

                          
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 1(

  .2/94: البحر المحيط األندلسي، تفسير ، 1/245
  .203: البقرة، اآلية سورة) 2(
  .2/113: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .259: البقرة، اآلية سورة) 4(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 5(

  .2/292: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/307
  .275: اآليةالبقرة،  سورة) 6(
  .2/333: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
  .89: المائدة، اآلية سورة) 8(



 126 

فصيام ثالثة  ( :ن كعب رضي اهللا عنهما    وأبي ب ،   ابن مسعود  كذلك في قراءة عبد اهللا    
  .حيث أفادت هذه القراءة التفسير والتوضيح، )متتابعات(بزيادة ، )1()أيام متتابعات

 علَـى  الزاني لَا ينكح إِلَّا زَانيةً أَو مشرِكَةً والزانيةُ لَا ينكحها إِلَّا زَانٍ أَو مـشرِكٌ وحـرم ذَلـك      :قوله تعالى 
 نينمـؤالْم)2(  ،   بن كعب وأبو الجوزاء ،  وأبو المتوكل ،  وقرأ ُأبي:     ذلـك اللّـه مروح 

 وحرم ذلك وقرأ زيد بن علي     ،  }حرم  { بزيادة اسم اهللا عز وجل مع فتح حروف         
  . ثم فيه قوالن.وضم الراء مخففة، بفتح الحاء

  .قاله مقاتل، أنه نكاح الزواني :أحدهما
  .)3(قاله الفراء :الزنا :الثانيو

ومـن قَتَلَـه مـنكُم متَعمـدا فَجـزاء مثْـلُ مـا قَتَـلَ مـن الـنعمِ يحكُـم بِـه ذَوا عـدلٍ                          :وفي قوله تعـالى   
 ـنكُمم)4(  ،   قرأ الجمهور)وارتفـاع  ،  والتنوين على قراءة الكـوفيين    ،   بالرفع )فجزاء

 :وقرأ ابن مسعود  ،  ”فعليه جزاء ” :تدأ محذوف الخبر تقديره   الجزاء على أنّه خبر لمب    
وفي هذه القراءة   ،  )5(أو على الصيد  ،  والضمير عائد على قاتل الصيد    ،  )فجزاؤه مثل (

  .وتفصيل لقراءة الجمهور، زيادة الضمير بمثابة شرح
 ،))6 ومـن وراء إِسـحق يعقُـوب   وامرأَتُه قَآئمـةٌ فَـضَحكَت فَبـشرنَاها بِإِسـحق      :وفي قوله تعالى  

كانت قائمة على    :وقيل،  كانت قائمة وراء الستر    : قيل )وامرأته قائمة ( :قرأ الجمهور 

                          
، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 1/217: معاني القرآنالفراء، ) 1(

  .4/12: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/673: األقاويل في وجوه التأويل
  .3: النور، اآلية سورة) 2(
ابن ، 4/431: زاد المسير في علم التفسير، الجوزي، 1/319: معاني القرآنالفراء، ) 3(

روائع البيان في تفسير ، )1972(، )هـ680: ت( محمود بن علي بن محمدالصابوني، 
  .1/295: ، لبنانالكريم، بيروت القرآن دار، 2، طآيات األحكام

  .95: المائدة، اآلية سورة) 4(
: شاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكالزمخشري، ) 5(

  .5/242: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/679
  .71: هود، اآلية سورة) 6(
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وهـو  (بزيـادة   ،  )1()وامرأته قائمة وهو قاعد   ( : وقرأ ابن مسعود   .رؤوسهم تخدمهم 
قرأ ،   أخرى وأورد أبو حيان قراءة   ،   مبينا الحال التي كان عليها سيدنا إبراهيم       )قاعد

   .)2()وفي قراءة ابن مسعود وهي قائمة وهو جالس( :بها ابن مسعود يقول
كـل  ( :قرأ الجمهور، ))3وكَان وراءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَـصبا        :وفي قوله تعالى  

 )4()كل سفينة صـالحة غـصبا     ( : بينما قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب       )سفينة غصبا 
ومفسرا القراءة مع أن سياق اآليات يدل على أن         ،  موضحا،  )صالحة(ة  بزيادة الصف 

، )صالحة(وإن لم تلفظ كلمة    ،  بدليل أنّه أراد أن يعيبها    ،  الملك يأخذ كل سفينة صالحة    
  .فمن لم يذكرها اعتبر حذفا، فهي مقدرة للسفينة

 قـرأ ، ))5ذْتُها وكَذَلك سولَت لـي نَفْـسي  فَقَبضْت قَبضَةً من أَثَرِ الرسولِ فَنب   : وفي قوله تعالى  
بزيادة ،  )من أثر فرس الرسول   ( :بينما قرأ ابن مسعود   ،  )من أثر الرسول  ( :الجمهور

قد ،  على أن من لم يذكرها    ،  وهذه القراءة هي تقدير المفسرين للمعنى     ،  )فرس(لفظة  
  .)6(فهذه القراءة جاءت موضحة ومفسرة، حذف المضاف

النبِي أَولَى بِالْمؤمنني من أَنفُسهِم وأَزْواجـه أُمهـاتُهم وأُولُـو األَرحـامِ بعـضُهم أَولَـى              : تعالى وفي قوله 
 :وقرأ ابن مسعود وأبـي ، )من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  ( :قراءة الجمهور ،  ))7بِـبعضٍ 

 )وهـو أب لهـم  (ة الجملة االسمية  بزياد)من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم (

                          
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 1(

  .5/242: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/410
  .5/242: دلسي، تفسير البحر المحيطاألن) 2(
  .79: الكهف، اآلية سورة) 3(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .6/154: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/741
  96: طه، اآلية) 5(
:  في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويلالزمخشري، ) 6(

  274/ 6: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/84
  6: األحزاب، اآليةسورة ) 7(
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ولذلك صـار   ،  كل نبي فهو أب أمته    ( :وقال مجاهد ،  على إن كل نبي هو أب ألمته      
  .)1()ألن النبي أبوهم في الدين؛المؤمنون إخوة

، ))2 الْعـذَابِالْمهِني فَلَما خر تَبينت الْجِن أَن لَّو كَـانُوا يعلَمـون الْغَيـب مـا لَبِثُـوا فـي           :وفي قوله تعالى  
تبينت اإلنس أن الجن لو ( :وقرأ ابن مسعود،  )تبينت الجن أن لو كانوا    ( الجمهورقرأ  

وهذه الزيادة في القراءة غيـرت فـي        ،  )اإلنس أن الجن  (بزيادة  ،  )3()كانوا يعلمون 
 : للجن فـي قولـه  )والضمير في وكانوا( :يقول الزمخشري، وفي اإلعراب،  المعنى

علمت اإلنس ان لو كان الجن يـصدقون فيمـا    : أي)لجنة من يعمل بين يديه   ومن ا (
  .)4()يوهمونهم من علم الغيب
 :قرأ الجمهور، ))5إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ولي نَعجةٌ واحدة  :وفي قوله تعالى  

 بزيادة  )عون نعجة أنثى  كان له تسع وتس   (وقرأ ابن مسعود    ،  )له تسع وتسعون نعجة   (
   .)6()أنثى(

 ابـن  قراءة وفي،  والشاة،  بالنعجة المرأة عن يتكنّ والعرب :ويقول النحاس 
 هـو  :فقيـل  أنثى :قوله فاما،  أنثى نعجة وتسعون تسع له كان أخي هذا إن :مسعود

 الـذكور  مـن  فيها كان وإن نعجة مائة هذه يقال كان الم: وقيل،  التوكيد جهة على
  .)7(فيها الذكر انه ليعلم أنثى يقال أن جاز، ريسي شيء

                          
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 1(

  7/212: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/523
  14: سبأ، اآلية) 2(
، الزمخشري، الكشاف عن 2/188: وجوه شواذ القراءاتابن جني، المحتسب في تبيين ) 3(

  3/574: حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

3/574.  
  .23: ص، اآلية سورة) 5(
  .2/285: معاني القرآنالفراء، ) 6(
  .6/98: معاني القرآنالنحاس، ) 7(
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 :قـرأ الجمهـور  ، ))1إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الـرحيم  :وفي قوله تعالى 
،  بزيادة الجـار   )الذنوب جميعا لمن يشاء   ( :وقرأ ابن مسعود  ،  )يغفر الذنوب جميعا  (

إن أبا إسحاق التميمي حدثه عن أبي روق عـن           : الفراء ويقول،  والفعل،  والمجرور
وذلـك بزيـادة لمـن      ،  أنّه قرأها كما في مصحف عبد اهللا      ،  إبراهيم عن ابن عباس   

 لمـن  اهللا يغفـر  أي،  التفسير على القراءتان وهاتان :النحاس جعفر أبو قال .)2(يشاء
 إال ملكه في يجري ال ألنه وذلك،  المقيد على المطلق حملوفي هذه القراءة     .)3(يشاء

 كانـت  سواء :أي ؛مطلقاً الذنوب غفران في التوبة يشترطوا لم السنة أهلو.يشاء ما
  .)4(الشرك سوى، كبائر أو، صغائر

 شـهداء علَـى النـاسِ ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم               لِّتَكُونُـواْ وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا            :قوله تعالى 
 بزيادة يوم   )6()لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة     (وهي في قراءة أبي      ،))5يداشـهِ 

 بن كعب في اآلية قال      عن أبي ،  من طريق أبي العالية   ،  أخرج ابن أبي حاتم   ،  القيامة
   لتكونوا شهداء على الناس  وعلـى قـوم   ،  كانوا شهداء على قوم نوح    ،   يوم القيامة

هم كـذبوا   وأنّ،   رسلهم بلغتهم  وعندهم أن ،  م شعيب وعلى قو ،  وعلى قوم صالح  ،  هود
  .)7(رسلهم

                          
  .53: الزمر، اآلية سورة) 1(
  .4/135: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(
  .269/ 15: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 3(
  .8/95، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياآللوسي، ) 4(
  .143: قرة، اآليةالبسورة ) 5(
الدر المنثور في تفسير ، )1988(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين  )6(

 عبد محمد أبو، الرازي ،2/24: ، لبناندار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2طالمأثور، 
 أسعد: ، تحقيق1طتفسير ابن أبى حاتم، ، )ت.د(، )هـ327: ت (حاتم أبي بن الرحمن

جامع البيان عن تأويل آي ،  الطبري،1/250: ، لبنانصيدا، العصرية المكتبة، يبالط محمد
  .4/285): تفسير الطبري(القرآن 

  .2/24: الدر المنثور في تفسير المأثورالسيوطي، ) 7(
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ومريم ابنةَ عمران الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخْنا فيه من روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها     :  تعالى قوله
  نيتالْقَان نم كَانَتو كُتُبِهو)1( ،قرأ أبي: )بزيـادة المـضاف   )2() جيبها من روحنافنفخنا في 

منعته من  ،  الفرج هنا جيب قميصها    :وقيل( :يقول أبو حيان  ،  )جيبها(والمضاف إليه   
والظاهر أن قوله فَنَفَخْنا فيها من روحنا   ،   لينفخ حيث لم يعرف    ؛جبريل لما قرب منها   

ـ  ،  وال نفخ هناك حقيقة   ،  كناية عن إيجاد عيسى حيا في بطنها       روح إليـه   وأضاف ال
 نفخ في جيب    هناك نفخ حقيقة وهو أن جبريل        :وقيل،  تعالى على جهة التشريف   

  .)3()درعها
وإِذَا أَردنَـا أَن نُّهلـك قَريـةً أَمرنَـا متْرفيهـا فَفَـسقُواْ فيهـا فَحـق علَيهـا الْقَـولُ فَـدمرنَاها                          : قوله تعـالى  

وهذه القراءة مخالفة للمـصحف     ،  )5(بعثنا أكابر مجرميها   :بيفي قراءة أ  ،  ))4تَـدمريا 
  .فهي على سبيل التفسير والتوضيح

وجعـلَ مـنهم الْقـردة والْخَنـازِير وعبـد الطَّـاغُوت أُولَئـك شـر مكَانـاً وأَضَـلُّ عـن سـواء                : قوله تعالى 
وقرأ ابن عبـاس  ، )7(على الجمع) وعبدوا(للّه وهى فى قراءة أبى وعبد ا   ،  ))6الـسبِيلِ 

  .)8(وعابد :وقرأ عون العقيلي. وعابدوا :في رواية
                          

  .12: التحريم، اآلية سورة) 1(
 في اللباب، )1998(، )هـ880: ت( أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي ،الحنبلي)2(

دار ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: تحقيق، 1، طعلوم الكتاب
  .19/214: لبنان، الكتب العلمية، بيروت

  .7/463: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .16: اإلسراء، اآلية سورة) 4(
تفسير ، )ت.د(، )هـ450: ت (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي )5(

 الكتب الرحيم، دار عبد بن المقصود عبد بن السيد: تحقيق، 2طالنكت والعيون، ي، الماورد
  .3/235: لبنان، بيروت، العلمية

  .60: المائدة، اآلية سورة) 6(
  .1/314: معاني القرآنالفراء، ) 7(
  .4/308: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 8(
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وعبـدوا   :وقرأ أبي . وعبد الطاغوت  :وقرأ جمهور السبعة  " :يقول أبو حيان  
وخرجـه ابـن    ،  وعبد الطاغوت بإسكان البـاء     :وقرأ الحسن في رواية   ،  الطاغوت

رون وال يـذْكُ  ( :ّ فحذف التنوين كما حذف في قوله      على أنّه أراد وعبدا منونا     :عطية
إذ ليس ، ألن عبدا ال يمكن أن ينصب الطاغوت      ،  وال وجه لهذا التخريج   ) اللَّه ِإلَّا قَليلًا  

  .)1("بمصدر وال اسم فاعل
 :عبد اللّهقرأ ، ))2 يؤمنـون قُلْ إِنَّما اآليات عند اللَّه وما يشعركُم أَنَّها إِذَا جـاءت الَ  :قوله تعالى 

علهـا إذا جـاءتهم ال      ل: وهى فى قراءةأبى  ،  وما يشعركم إذا جاءتهم أنهم ال يؤمنون      
ومـا أدراكـم لعلهـا إذا     :وذكر في البحر المحيط أنّها في مصحف أبي    ،  )3(يؤمنون

 .)4(جاءت ال يؤمنون
 :أبـى قـرأ  ، ))5فَرِيقـاً حـق علَـيهِم الـضَّاللَةُ       فَرِيقـاً هـدى و    ،  كَمـا بـدأَكُم تَعـودون...       :وقوله

  ).فريقين( بزيادة .)6(تعودون فريقين فريقا هدى وفريقا حقّ عليهم الضاللة
، وأبـو العاليـة   ،  وجابر بن عبد اللّه   ،  وقال ابن عباس أيضا   " :يقول أبو حيان  

معناه عـن   وروي  ،  والفراء،  ومجاهد أيضا ،  والسدي،  وابن جبير ،  ومحمد بن كعب  
هم أهل  ،  والكفر في الدنيا  ،  الرسول أنه إعالم بأن من كتب عليه أنّه من أهل الشقاوة          

واإليمان في الدنيا هم أهل ذلـك فـي         ،  وكذلك من كتب له السعادة    ،  ذلك في اآلخرة  
 :ويؤيد هذا المعنـى قـراءة أبـي       ،  ال يتبدل شيء مما أحكمه ودبره تعالى      ،  اآلخرة

  .)7("ن فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حقَّ علَيهِم الضاللَةُتَعودون فريقي

                          
  .4/307: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .109: األنعام، اآلية سورة) 2(
  .1/350: معاني القرآنالفراء، ) 3(
  .4/615: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .30-29:  سورة األعراف، اآلية)5(
  .5/39: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/376: معاني القرآنالفراء، ) 6(
  .5/38: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(
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 بـن   عبد اللّهأهاقرفقد ، ))1سنب الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنَّهم ال يعجِزونحيوال   : تعالى وقوله
 أن( بزيـادة  )2()وال يحسبن الذين كفروا أنهم سـبقوا إنهـم ال يعجـزون           (: مسعود

 :وحفص وال يحسبن باليـاء أي     ،  وحمزة،  وقرأ ابن عامر  ،  بقواقبل س ) الضمير هم و
، أو فيه ضمير يعود على مـن خلفهـم   ،  أو المؤمن ،  أو حاسب ،  وال يحسبن الرسول  

، خطابا للرسول ،  فيكون مفعوال يحسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا لقراءة باقي السبعة بالتاء         
          زوا أن يكون في قراءة الياء فاعل ال يحسبنأو للسامع وجو  ،     ينوال يحسبن هو الَّـذ

أنفـسهم   :وخرج ذلك على حذف المفعول األول لداللة المعنى عليه تقـديره          ،  كَفَروا
فـسدت مـسد مفعـولي    ، فحذفت وهي مرادة،  أن قبل سبقوا   :وعلى إضمار ،  سبقوا

نبسحده قراءة عبد ، ي3(اللّه أنهم سبقواويؤي(.  
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَـةً فَخَلَقْنـا الْعلَقَـةَ مـضْغَةً فَخَلَقْنـا الْمـضْغَةَ عظَامـا فَكَـسونَا الْعظَـام                 :قوله تعالى 

           نيقالْخَـال نـسأَح كَ اللَّـهـارفَتَب رلْقًا آخخ أْنَاهأَنش ا ثُمملَح)4( ، قراءة عبد اللّه وهى فى)  ثـم جعلنـا 
عظما وقد قرأها بعـضهم   :فهذه حجة لمن قال،  )النطفة عظما وعصبا فكسوناه لحما    

  .)5()مااعظ(
وهى فـى  ، فلما جاء الرسول سليمان :يريد، ))6فَلَمـا جـاء سـلَيمان     : قوله تعالى 
وصـلح  ،  )جـاءوا  (صلح) الْمرسلُون(ا قال   لم) فلما جاءوا سليمان  (قراءة عبد اللّه    

والمراد بالرسـول  ، أي الرسول سليمان، فلما جاء  .)7( المرسل كان واحدا   ألن؛)جاء(
، والرسول يقـع علـى الجمـع      ،  وكذلك الضمير في ارجع   ،  الجنس ال حقيقة المفرد   

                          
  .59: األنفال، اآلية سورة) 1(
  .5/342: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/414: معاني القرآنالفراء، ) 2(
  .5/342: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .14: المؤمنين، اآلية سورة) 4(
  .2/232: معاني القرآنالفراء، ) 5(
  .36: سورة النمل، اآلية) 6(
  .2/293: معاني القرآنالفراء، ) 7(
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جعله عائدا  ،  ارجعوا :وقرأ،  فلما جاءوا  :وقرأ عبد اللّه  . والمؤنث،  والمذكر،  والمفرد
  .)1(سلُونالْمر :على قوله

 فـي  هي، ))2َلَما جاء سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آتَاني اللَّه خيـر ممـا آتَـاكُم    : تعالى وقوله
وأبـى  ،  وأبى عمرو ،  وهى قراءة نافع  ،  )أتمدونني (اء مثبتة يبنونين و  قراءة عبد اللّه  

 النـون  فـي فأدغم النون ، راءة عبد اللّهيريد ق)  بمال يأتمدونّ( وقرأها حمزة ،  جعفر
وقـرأ  ،  )3(بنونين بغيـر يـاء    ) َأتُمدونَنِ بِمالٍ (وقرأ عاصم بن أبى النّجود      ،  فشددها

بإدغـام نـون     :وقرأ حمزة ،  وأثبت بعض الياء  ،  بنونين،  أتمدونني :جمهور السبعة 
بنـون واحـدة     :عن نافع ،  وقرأ المسيبي ،  وإثبات ياء المتكلم  ،  الرفع في نون الوقاية   

  .)4(خفيفة
فمن كان ممن يستجيز الزيـادة      . ألنها محذوفة الياء من الكتاب    ": يقول الفراء 

فيثبـت  ، ))5ويـدع الْإِنْـسان بِالـشر   والواو الالتي يحذفن مثل قولـه      ،   القرآن من الياء   في
 فـي  جـاز لـه أن يقـول         )6(أو يقول المنادى للمناد   ،   المصحف فيوليست  ،  الواو

ال  ومـا ِلـي  (وجاز له أن يحركها إلى النصب كمـا قيـل          ،  بإثبات الياء ) تُمدونَنَِأ(
دب(فكذلك يجوز   ،  )7()َأع  اللَّه ياتّبـاع  و،  وال آخذ بـه   ،  ولست أشتهى ذلك  ،  )فَما آتان

المصحف إذا وجدت له وجها من كالم العرب وقـراءة القـراء أحـب إلـى مـن         
  ".)8("خالفه

                          
  .8/237: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .36: النمل، اآلية سورة) 2(
  .2/293: معاني القرآنالفراء، ) 3(
  .8/237: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .11: ، اآليةاالسراءسورة ) 5(
  .41: ، اآليةق سورة) 6(
  .22: ، اآليةيس سورة) 7(
  .293: ، ص2معاني القرآن ج الفراء، ) 8(
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بزيادة حرف ) أرأيتك(قرأ ابن مسعود  ،  ))1أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالـدينِ    : قوله تعالى 
  .)3(.)2(َأرَأيتَك هذَا الَّذي كَرمتَ علَي :الخطاب كقوله

 قراءته من قـول اللّـه       فيوعامة ما   ،  أريتكم :قراءة عبد اللّه  ": يقول الفراء 
 الـذي أريتـك   « : قراءته فيحتى إن   ،  ف قراءة عبد اللّه بالكا    في فهيوأريتم   أريت

  .)5(.)4("يكذّب بالدين
 :وقدره الزمخشري، أليس مستحقا عذاب اللّه :فقدره الحوفي( :يقول أبو حيان 

ألن ، قراءة عبد اللّه أرأيتك بكاف الخطـاب . ويدل على أنّها بمعنى أخبرني ،  من هو 
، ن رؤية البـصر   ويجوز أن تكون م    :قال الحوفي ،  كاف الخطاب ال تلحق البصرية    

والتفهـيم ليتـذكر   ،  وهمزة االستفهام تدل على التقريـر     ،  فال يكون في الكالم حذف    
  .)6(السامع من يعرفه بهذه الصفة

 :وأبـي ، قرأ عبد اللّه، ))7ال يسخَر قَوم من قَومٍ عـسى أَن يكُونُـوا خيـراً مـنهم          : قوله تعالى 
، عسى فيهمـا تامـة     :والجمهور،  فعسى ناقصة ،  وعسين أن يكن  ،  عسوا أن يكونوا  

  .)8(وتركه لغة الحجاز، اإلضمار لغة تميم :وهي لغتان
 ،عسوا أن يكونوا خيرا منهم :وهى فى قراءة عبد اللّه فيما أعلم": يقول الفراء 

  .)9("وال نساء من نساء عسين أن يكن خيرا منهن
  

                          
  .1: الماعون، اآلية سورة) 1(
  .62:  اإلسراء، اآليةسورة) 2(
الكشاف عن حقائق ، الزمخشري، 301، ص 32، ج  المسمى مفاتيح الغيبالتفسير الكبيرالرازي، ) 3(

  .7/61 ، تفسير أبي السعود، 804/ 4 :غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
  .4: الماعون، اآلية سورة) 4(
  .50، 3/49: معاني القرآنالفراء، ) 5(
  .10/552: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .11: الحجرات، اآلية سورة) 7(
  .9/517: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 8(
  .3/72: معاني القرآنالفراء، ) 9(
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 وقبائـل لتعــارفوا إن  نـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنْثــى وجعلْنـاكُم شـعوباً     يـا أَيهـا النــاس إِنَّـا خلَقْ   : قولــه تعــالى
وأحسب أن هـذه    ،  )بينكم( بزيادة   )2(لتعارفوا بينكم  :عبد اللّه  وهى قراءة ،  ))1أكـرمكم 

ألنّها لم تظف   ،  فال نستطيع أن نعتبرها على سبيل التفسير      ،  ومعنا،  اللفظة زائدة لفظا  
  .للمعنى شيء

بْل تُـْؤثرون بتـاء      :قرأ الجمهور ،  ))3بـلْ تُـؤثرون الْحيـاة الـدنْيا        :وقوله عز وجل  
والفـاجر  ،  والفاجر يؤثرها البر القتناء الثواب    ،  خطاب للبر  :وقيل. الخطاب للكفار 

وابن أبي ، وأبو حيوة، والجحدري، والحسن، وأبو رجاء ،  وقرأ عبد اللّه  ،  لرغبته فيها 
  .)4(بياء الغيبة :وابن مقسم، فرانيوالزع، وأبو عمرو، عبلة

تحقيقا » بل أنتم تؤثرون الحياة« :وهى فى قراءة أبى،  اجتمع القراء على التاء   
 والذي دّل على أن الكالم موجـه        )أنتم(بزيادة الضمير المنفصل    . )5(لمن قرأ بالتاء  

  .للمخاطب ال للغائب
  

   :زيادة الحروف 3.3
 إِبراهيم الْقَواعد من الْبيـت وإِسـماعيلُ ربنـا تَقَبـلْ منـا إِنَّـك أَنـت الـسميع            وإِذْ يرفَع  :في قوله تعالى  

 ـيملالْع)6(  ، قرأ الجمهور: )  وفـي قـراءة ابـن    ،  يقوالن ربنا  : والتقدير )ربنا تقبل منا
اءة الحال التـي   مبينا في هذه القر    )يقوالن(و،  )الواو( بزيادة   )ويقوالن ربنا ( :مسعود

  .)7(لوإسماعي، كان عليها إبراهيم

                          
  .13: الحجرات، اآلية سورة) 1(
  .3/72: معاني القرآنالفراء، ) 2(
  .16: ، اآليةاألعلى سورة) 3(
  .10/458: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .) 3/257: (الفراء، معاني القرآن) 5(
  .127: البقرة، اآلية سورة) 6(
، 1/108: ، ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات1/62: الفراء، معاني القرآن) 7(

  .1/187: اويل في وجوه التأويلالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األق



 136 

فَمن حج الْبيتَ َأوِ اعتَمر فَـالَ جنَـاح علَيـه َأن يطَّـوفَ        :وفي قوله تعالى  
 )أن ال يطـوف بهمـا    ( : وقرأ ابن مسعود   )أن يطوف بهما  ( :قرأ الجمهور ،  ))1بِهِما

 صلة على معنى اإللغاء كما في       )إن(مع   )ال(ومعنى ذلك إما أن تجعل      ،  )ال(بزيادة  
وإما أن تجعل الطواف بينما يرخص      ،  )2()ما منعك أال تسجد إذ أمرتك     (: قوله تعالى 
فال ” :وأما قراءة من قرأ (: توجيه قراءة ابن مسعود    ويقول ابن جني في   ،  )3(في تركه 

ـ    ،  فظاهره أنه مسموح له في ترك ذلك       ”جناح عليه أال يطوف بهما       سح كما قـد يف
وتـرك  ،  تخفيف كالقصر بالـسفر   ،  لإلنسان في بعض المنصوص عليه المأمور به      

 على هـذه    )ال( وقد يمكن أن تكون   ،  ونحو ذلك من الرخص المسموح فيها     ،  الصوم
فال جناح  ” :حتى كأنه قال  ،  وتأويل قراءة الكافة واحدا   ،  فيصير تأويله ،  القراءة زائدة 

لـئَال يعلَـم أَهـلُ الْكتَـابِ أَالَّ      :في قولـه تعـالى     كما زيدت    )ال( وزاد   )عليه أن يطوف بهما   
ن فَضْلِ اللَّهم ءيلَى شع ونرقْدي)4( ،5()ليعلم :أي(.  

قـرأ  ،  ))6كَـان النـاس أُمـةً واحـدة فَبعـث اللَّـه النبِـيني مبـشرِين ومنـذرِين                     :وفي قوله تعالى  
، فـاختلفوا ،  بمعنى متفقين على دين اإلسالم     : أي )ناس امة واحدة  كان ال ( :الجمهور

ليحكم بين الناس فيما    (وإنّما حذف لداللة قوله     ( :ويقول الزمخشري ،  فبعث اهللا النيين  
كان الناس امة واحـدة فـاختلفوا فبعـث اهللا      ( :وفي قراءة ابن مسعود   ،  )اختلفوا فيه 

كان النـاس   ( :على اختالفهم قوله عز وجل    والدليل  ،  والفعل ،)الفاء(بزيادة  ،  )النبيين
  .)7()امة واحدة فاختلفوا

                          
  .158: البقرة، اآلية سورة) 1(
  .7: األعراف، اآلية سورة) 2(
  .1/456: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/71: الفراء، معاني القرآن) 3(
  .29: الحديد، اآلية سورة) 4(
  .1/116: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 5(
  .213: ، اآليةسورة البقرة) 6(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 7(

1/255 ، 256.  
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 :قرأ الجمهور، ))1فَالصالحات قَانتَات حافظَات لِّلْغَيـبِ بِمـا حفـظَ اللَّـه          :وفي قوله تعالى  
، )الفـاء ( بزيـادة    )بما حفظ اهللا فأصلحوا إلـيهن     ( : وقرأ ابن مسعود   )ما حفظ اهللا  (
  .)2()هن(والضمير ، )إلى( الجر وحرف، )الفعل(و

، ))3وامرأَتُه قَآئمـةٌ فَـضَحكَت فَبـشرنَاها بِإِسـحق ومـن وراء إِسـحق يعقُـوب         :وفي قوله تعالى  
 )4()وهـو قاعـد   ،  وامرأته قائمة (وقرأ ابن مسعود    ،  )وامرأته قائمة ( :قرأ الجمهور 

وهـي  : وفي قراءة ابن مسعود   ( :ول أبو حيان  ويق،  والجملة االسمية ،  )الواو(بزيادة  
  . )5()قائمة وهو جالس

النبِي أَولَى بِالْمؤمنني من أَنفُسهِم وأَزْواجـه أُمهـاتُهم وأُولُـو األَرحـامِ بعـضُهم أَولَـى              :وفي قوله تعالى  
 :وأبـي ،  وقرأ ابن مسعود  ،  )من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم   ( :قرأ الجمهور ،  ))6بِـبعضٍ 

، والجملـة االسـمية   ،  )الـواو (بزيادة  ،  )من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم      (
   .)7()هم(والمجرور الضمير ، )ل(وحرف الجر 

يحـسبون األَحـزاب لَـم يـذْهبوا وإِن يـأْت األَحـزاب يـودوا لَـو أَنَّهـم بـادون فـي                         :وفي قوله تعـالى   
يحسبون األحزاب قد ذهبوا فان وجدوهم لـم يـذهبوا    ( :قرأ ابن مسعود  ،  ))8ألَعرابِا

                          
  .34: النساء، اآلية سورة) 1(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(

  .3/240: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط1/506
  .71: هود، اآلية ورةس) 3(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 4(

  .5/242: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/410
  .5/242: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .6: األحزاب، اآلية سورة) 6(
: ون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيالزمخشري، ) 7(

  .7/212: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/523
  .20: األحزاب، اآلية سورة) 8(
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 )إن(و،  )الفاء(و،  )الجملة الفعلية (و،  )قد( بزيادة   )1()ودوا لو أنهم بادون في األعراب     
وفيهـا  ،  فهي مخالفة للمصحف  ،  والتفسير للقرآن ،  وتعد هذه القراءة بمثابة التوضيح    

  .فوالحذ، كثير من الزيادة
 :قـرأ الجمهـور  ، ))2إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الـرحيم  :وفي قوله تعالى 

 بزيـادة حـرف     )الذنوب جميعا لمن يشاء   ( : وقرأ ابن مسعود   )يغفر الذنوب جميعا  (
  .)3()من يشاء( وزيادة )ل(الجر 

وقرأعبد ، سافلين منكرا :وقرأ الجمهور ،  ))4سـافلني ثُـم رددنـاه أَسـفَلَ        :قوله تعالى 
، )6(»أسفل السافلين « قراءة عبد اللّه     فيوهى  ،  )5(السافلين معرفا باأللف والالم    :اللّه

 :فقيـل ،  واحد،  ألن لفظ اإلنسان   ؛صوابا أسفل سافل لكان   :ولو كانت ": يقول الفراء 
»ينل؛على الجمع » سافوال ،  هذا أفضل قائم   :وأنت تقول ،   اإلنسان فى معنى جمع    ألن

رجع ،  فإذا كان الواحد غير مقصود له     ،  ك تضمر لواحد  ألنّ ؛هذا أفضل قائمين   :تقول
وقال فى ، ))7و الَّذي جاء بِالصدق وصدقَ بِه أُولئك هم الْمتَّقُـون    وبالجمع كقوله   ،  اسمه بالتوحيد 

  .)9("فرد اإلنسان على جمع، ))8بِما قَدمت أَيديهِم فَإِن الْإِنْسان كَفُورو إِن تُصبهم سيئَةٌ  :عسق

                          
  .2/230: الفراء، معاني القرآن) 1(
  .53: الزمر، اآلية سورة) 2(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 3(

4/135.  
  .5: تين، اآليةال سورة) 4(
  . 10/504: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .) 490/ 8 (: األندلسي، تفسير البحر المحيطانظر، و) 3/277: (الفراء، معاني القرآن) 6(
  .33:  اآلية، الزمرسورة) 7(
  .48:  اآلية، الشورىسورة) 8(
  .3/277: الفراء، معاني القرآن) 9(



 139 

  وجمع بين ( :وهي في قراءة عبداهللا، ))1وجمع الشمس والْقَمرِ :عالىـوله تـق
  .)2()الشَّمسِ والْقَمرِ

يب التـذكير علـى     أو لتغل ،  ألن تأنيث الشمس مجاز   ،  لم تلحق عالمة التأنيث   
، أو الـضياءان  ،  جمع النوران  :والتقدير،  حمل على المعنى   :وقال الكسائي ،  التأنيث

وعنه يجمعـان   ،  يجمعان فيلقيان في النار    :قال عطاء بن يسار   ،  ومعنى الجمع بينهما  
يجمع بينهما فـي     :وقيل. فيكونان نار اللّه الكبرى   ،  ثم يقذفان في البحر   ،  يوم القيامة 

يجعالن في   :وقال علي وابن عباس   . فيطلعان أسودين مكورين  ،  لمغربالطلوع من ا  
ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لـشدة       ،  يجتمعان وال يتفرقان   :وقيل،  نور الحجب 

فال يكـون  ، يجمع بينهما في ذهاب الضوء :وقيل. يجمع حرهما :فكأن المعنى ،  الحر
  .)3(ثم تعاقب ليل وال نهار

 بزيادة  )5()وذلك الدين القيمة  ( :وقرأ عبد اللّه  ،  ))4يـن الْقَيمـة   وذَلـك د  : قوله تعالى 
 ذلك الـدين القيمـة    « :وفى قراءة عبد اللّه   ": يقول الفراء ،  وتعريف لفظة الدين  ) ال(

على ".)6("وهو مما يضاف إلى نفسه الختالف لفظيه      » ذِلك دين الْقَيمة  و«وفى قراءتنا   

                          
  .9: القيامة، اآلية سورة) 1(
، النيسابوري، 23/481 ):تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري) 2(

  .10/84 :والبيان عن تفسير القرآنالكشف 
جامع البيان عن تأويل آي ، الطبري، وانظر 10/346: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

: ن تفسير القرآن، النيسابوري، الكشف والبيان ع23/481 ):تفسير الطبري(القرآن 
10/84.  

  .5: البينة، اآلية سورة) 4(
: )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري، 3/40: الفراء، معاني القرآن) 5(

  .8/499: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط30/145
 معاني الفراء،، 30/145): تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري) 6(

  .3/40: القرآن
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مـا هـذه     :الملة كقوله  :أو على أن المراد بالدين    ،  للمبالغةأن الهاء فى هذه القراءة      
  . )1(الصوت؟ يريد ما هذه الصيحة

  .)2(»وذلك الدين القيم«ورواية القرطبي وفى حرف عبد اللّه 
: وهي في قراءة عبد اهللا، ))3ليأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَتْه أَيديهِم أَفَال يشكُرون :قوله تعالى

) لَتْهما عمم(التي في قوله  " ما"و،   بزيادة حرف الجر من    )4()و  يهِمدَأي لَتْهما عمفـي   )و 
ويجوز أن تكون مـا     ،  )5(ومن الذي عملت  : بمعنى،  موضع خفض عطفًا على الثمر    

وقرأ . وال يقدرون على خلقه   ،  ولم تعمله أيدي الناس   ،  على أن الثمر خلق اللّه    ،  نافية
وإن ، فإن كانت ما موصولة فالضمير عائـد عليهـا    ،  ما عملَتْه بالضمير  و :الجمهور

، والكـسائي ،  وحمـزة ،  وعيسى،  وقرأ طلحة . كانت نافية فالضمير عائد على الثمر     
وجوز في هذه القراءة    ،  بغير ضمير مفعول عملت على التقديرين محذوفة       :وأبو بكر 

فيعود إلـى   ،  يد به المعمول  وهو مصدر أر  ،  أي وعمل أيديهم  ،  أن تكون ما مصدرية   
  .)6(معنى الموصول

اختلفـت  ، ))7خشعا أَبصارهم يخْرجون من الْأَجداث كَـأَنَّهم جـراد منتَـشر       : في قوله تعالى  
وبعـض  ،  فقرأ ذلك عامة قـراء المدينـة  )خَاشعا َأبصارهم(: القراء في قراءة قوله   

وقـرأه عامـة    ؛ بمعنى خاشع ،   بضم الخاء وتشديد الشين    )شَّعاخُ( الكوفيينوالمكيين  
اعتبـارا  ،   باأللف على التوحيـد    )خَاشعا َأبصارهم ( وبعض البصريين ،  قراء الكوفة 

                          
  .3/282: الفراء، معاني القرآن) 1(
  .20/144: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 2(
  .35: يس، اآلية سورة) 3(
  .20/515): تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري) 4(
  .20/515: المرجع نفسه) 5(
  .9/65: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 6(
  .7: القمر، اآلية  سورة)7(
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إذا تقدم الفعل قبل ، )1()خَاشعةً َأبصارهم( في قراءة عبد اهللاه وذلك أنّ، بقراءة عبد اهللا
 -واألعمار ومـا أشـبهها      ،  األبصار : جمع مؤنث مثل   أو قبل ،  وهو له ،  اسم مؤنث 

فقرأه ابن عبـاس    ،  وقد أتى بذلك فى هذا الحرف     ،  جاز تأنيث الفعل وتذكيره وجمعه    
  .بزيادة األلف على اإلفراد ).خاشعا(

وجعل (: قرأ عبداهللا، ))2فَلَما جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحـلِ أَخيـه     :قوله تعالى 
جعَل الـسقَايةَ فـي رحـِل       (: فالجواب هنا هو قوله تعالى    ،  )واو( بزيادة   )3()السقاية

يهوهذا ال يختلف عليه اثنان، )َأخ.  
 ؛وهي جواب على حالها   ،  وربما أدخلت العرب في مثلها الواو     ": يقول الفراء 

 َأن يجعلُوه في غَيابة الْجب وَأوحينَـا  فَلَما ذَهبواْ بِه وَأجمعواْ   (: كقوله في أول السورة   
هم    (: وهي في قراءة عبـد اهللا     .. أوحينا إليه : والمعنى واهللا أعلم  ،  )ِإلَيهـزهـا جفَلَم

     يهِل َأخحي رةَ فقَايَل السعوج مازِههومثله في الكـالم   . وفي قراءتنا بغير واو   ،  )بِج :
وربما أدخلت العرب في    . وثبت عليه ،  لما أتاني : وكأنه قال .. يهوأثب عل ،  لما أتاني 

 فكأنه استأنف الكـالم     ؛لكن أثب عليه  ،  لما شتمني : فيقول الرجل ،  )لكن( )لما(جواب
  .)4( ما قبله فيه جوابهوتوهم أن، استئنافًا

ـ     “وجعل السقاية ” وقرأ ابن مسعود  ":  قال الزمخشري  ا على حذف جواب لم ،
ا جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ثم            فلم: ه قيل كأنّ

  .)5("أذن مؤذن

                          
انظر قراءة عبد . 48/ 27 ):تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري) 1(

  .72:  المصاحف للسجستانى صفيخاشعة أبصارهم، : اللّه
  .70: ، اآلية يوسفسورة) 2(
  .6/302: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/50: الفراء، معاني القرآن) 3(
  .50/ 2: فراء، معاني القرآنال) 4(
  .6/302: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/50: المرجع نفسه) 5(



 142 

وفي نقل ابن عطية وجعل السقاية بزيادة واو في جعل دون           " :وقال أبو حيان  
فاحتمل أن تكـون الـواو      ،  في رحل أخيه   :الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله     

  .)1("زائدة على مذهب الكوفيين
  راءة ـوق، ))2فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها :ىـقوله تعال

وقرأ الحسن  ،   بزيادة النون  )صوافن(وقرأ عبد اهللا    ،  »صواف فإذا وجبت  « :الجمهور
  .)3(بزيادة الياء) صوافي(

هـي فـي قـراءة ابـن     و، معقلة قياما :فاذكروا اسم اهللا عليها صواف يعني   
والنصب فيها على   ،  من قرأ صواف مشددة فالمعنى صفت قوائمها      ،  صوافن: مسعود
فالصافن الـذي يقـوم علـى    ، ومن قرأ صوافن، ها ال تنصرفوال تنون ألنّ ،  الحال
والبعير إذا ، فقام على طرف الحافر، إذا رفع إحدى رجليه، يقال صفن الفرس، ثالث

وقرئـت صـوافي    ،  والجميع صوافن ،  فهو الصافن ،  هتعقل إحدى يدي  ،  أرادوا نحره 
  .)4(وتفسيره خوالص أي خالصة هللا، والفتح بغير تنوين، بالياء

وقـرأ  ،  وهـى القائمـات   ،  )صوافن(وهى فى قراءة عبد اللّه      (: يقول الفراء 
  .)5()خوالص للّه :يقول) صوافى(الحسن 

صـفت  : معناهـا  والقراءة المتـواترة  ،وقراءة الحسن شاذتان  ،  قراءة عبداهللا 
، صافنة : وأما قراءة عبد اهللا فواحدها     ،ألن اإلبل تنحر قياما معقولة     ؛قوائمها معقولة 

                          
  .6/302: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .36: الحج، اآلية سورة) 2(
: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط124/ 2: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 3(

،        ز م ن ينوأب، 2/221: الفراء، معاني القرآن، 12/42: ي، الجامع ألحكام القرآن، القرطب7/509
تفسير القرآن ، )2002(، )هـ399: ت (أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عيسى بن محمد المري

الفاروق مكتبة  ،محمد بن مصطفى الكنز، وأبو عبد اهللا حسين بن عكاشة: ، المحقق1طالعزيز، 
  .1/444: اهرة، مصر، القالحديثة

  .2/221: تفسير القرآن العزيز، أبو الزمنين، 7/509: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .7/509: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط2/221: الفراء، معاني القرآن) 5(
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واستعمل ،  واألصل في هذا الوصف للخيل،وهي التي تقوم على ثالث وتثني الرابعة     
  .)1( وأما قراءة الحسن فواضحة،إذ تعقل إحدى يديها بالعقل لئال تضطرب، هنا لإلبل

ومن الناسِ من يعجِبـك قَولُـه فـي الْحيـاة الـدنْيا ويـشهِد اللَّـه علَـى مـا فـي قَلْبِـه وهـو أَلَـد                 :قوله تعالى 
 :ونصب الجاللة مـن   ). يشهد(قرأ الجمهور بضم الياء وكسر الهاء في        ،  ))2الْخـصامِ 
وقرأ ، من شهد،  الجاللة وابن محيصن بفتح الياء والهاء ورفع     ،  وقرأ أبو حيوة  ،  أشهد
3(ويستشهد اللّه :وابن مسعود، أبي(.          

أنه يحلف باللّه ويشهده أنّـه       ،وتفسير الجمهور  ،الجمهور قراءة على المعنى
وقد جاءت الشهادة في معنـى      ،  وأنه محب في الرسول واإلسالم    ،  صادق وقائل حقا  

سم اللّـه انتـصب بـسقوط    ويكون ا :قيل، القسم في قصة المالعنة في سورة النور    
  .)4(ويقسم باللّه على ما في قلبه :والتقدير، حرف الجر

وال يعلم به أحدا لشدة تكتمه وإخفائه       ،  والظاهر أنّه يطلع اللّه على ما في قلبه       
ألن الذي في قلبه هو خالف مـا أظهـر          ،  على ما في قَلْبِه    :وهو ظاهر قوله  ،  الكفر
ويحلـف   :أي،  يحتاج إلى حذف ما يصح به المعنى      وعلى تفسير الجمهور     .)5(بقوله

إنّما ،  وهو ال يحلف عليه   ،  ألن الذي في قلبه هو الكفر     ،  باللّه على خالف ما في قلبه     
وابـن  ،  ويقوي هذا التأويل قراءة أبي حيوة     . وهو الذي يعجب به   ،  يحلف على ضده  

 .)6(خالف قوله ويطلع اللّه على ما في قلبه من الكفر الذي هو            :إذ معناها ،  محيصن
، نحو أيقن واستيقن   :أفعل :بمعنى،  استفعل :بجواز أن تكون فيها   ،  ويستشهد :وقراءة

                          
آن ، القرطبي، الجامع ألحكام القر124/ 2: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 1(

  .7/509:  األندلسي، تفسير البحر المحيط12/42
  .204: البقرة، اآلية سورة) 2(
: النكت والعيون، تفسير الماوردى، الماوردي، 2/326: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

1/265.  
  .326/ 2: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .327/ 2: المرجع نفسه) 5(
  .2/327:  المرجع نفسه)6(
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بمعنـى  ،  اسـتفعل : ويجوز أن تكـون فيهـا     ،  وهو الظاهر ،  فيوافق قراءة الجمهور  
ويظهر إذ ذاك أن لفظ الجاللة منصوب علـى         ،  فيكون استشهد بمعنى شهد   ،  المجرد

وال بد من الحـذف     ،  ويشهد باللّه  :كما تقول ،  باللّهأي ويستشهد   ،  إسقاط حرف الجر  
 :والظاهر أن قولـه   ،  ويستشهد باللّه على خالف ما في قلبه       :أي،  حتى يصح المعنى  

وجوز أن تكون الواو    . أو صفة ،  فهو صلة ،  يعجبك :معطوف على قوله  ،  ويشهد اللّه 
 :أو، يعجبـك  :فتكون الجملة حاال من الفاعل المستكن في، واو الحال ال واو العطف    

فيكـون ذلـك قيـدا فـي        ،  وهو يشهد اللّه   :التقدير. من الضمير المجرور في قوله    
ولما يلزم في الحال مـن      ،  وأنّه صلة ،  والظاهر عدم التقييد  ،  أو في القول  ،  اإلعجاب

فـأحتيج إلـى    ،  يقع حاال بنفسه  ،  ومعه الواو ،  اإلضمار للمبتدأ ألن المضارع المثبت    
واإلضـمار  ،  أي وأنا أصك  ،  قمت وأصك عينه   :يه في قولهم  إضمار كما احتاجوا إل   

  .)1(على خالف األصل
وال تمنن أن ( :وعبد اهللا،  وهي في قراءة أبي   ،  ))2وال تَمنن تَـستَكْثر    :قوله تعالى 

  .)أن(  بأظهار)3()تستكثر
وهى فى قراءة   ،  ال تعط فى الدنيا شيئا لتصيب أكثر منه        :يقول": يقول الفراء 

ولو جزمـه   » تَستَكْثر«فهذا شاهد على الرفع فى      ،  »وال تمنن أن تستكثر   « :اللّهعبد  
  .)4("والرفع وجه القراءة والعمل ،جازم على هذا المعنى كان صوابا

أي ، والجملـة حاليـة   ،  تستكثر برفع الراء   :وقرأ الجمهور " :ويقول أبو حيان  
 :كما روي ،  يبطل عملها ويجوز في الرفع أن تحذف أن و       :قال الزمخشري . مستكثرا

ألنّه ال يجوز ذلـك إالّ      ،  وهذا ال يجوز أن يحمل القرآن عليه       .أحضر الوغى بالرفع  
وقرأ الحسن وابن أبـي  . أي مستكثرا،  ولنا مندوحة عنه مع صحة الحال     ،  في الشعر 

                          
  .2/327األندلسي، البحرالمحيط ) 1(
  .6: سورة المدثر، اآلية) 2(
، أبو الزمنين، 10/327: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط3/201: الفراء، معاني القرآن) 3(

  .2/282: تفسير القرآن العزيز
  .) 3/201: (الفراء، معاني القرآن) 4(
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أي لـن   ،  تستكثر بنصب الراء   :واألعمش،  وقرأ الحسن أيضا  ... بجزم الراء  :عبلة
  .)1("بإظهار أن، أن تستكثر : مسعودوقرأ ابن. تحقرها

من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من  يا أَيها الَّذين آمنوا ال تَتَّخذُوا الَّذين اتَّخَذُوا دينكُم هزواً ولَعباً       : قوله تعالى 
     يـاءلأَو الْكُفَّـارو كُملقَـب)2(  ،  هـا  ، »ياءومن الكفّار أول« : وأبي عبد اللّه قرأومن نصبها رد

ومـن الكفـار     :وقرأ أبي . والكفار خفضا  :وقرأ النحويان ،  .)3()الذين اتخذوا (على  
  .بزيادة من

وإعـراب  ،  نصبا وهي رواية الحسين الجعفي عن أبي عمرو        :وقرأ الباقون 
  .)4(الجر والنصب واضح

، ابن عبـاس و، عبد اللّهقرأ، ))5...يسئَلُونَك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيـه       : تعالى وقوله
بالكسر ، قتال فيه :وقرأ الجمهور،  عن :بإظهار،  »عن قتال فيه  « :واألعمش،  والربيع

   .)6(بدل اشتمال، وهو بدل من الشهر
 :ألنّه قال ،  وهو معنى قول الفراء   ،  هو مخفوض على التكرير    :وقال الكسائي 

ـ  إلن قـول   ،  يجعلـه بعـضهم   وال يجعل هذا خالفا كما      ،  مضمرة) عن(مخفوض ب
   .)7(والفراء، البصريين إن البدل على نية تكرار العامل هو قول الكسائي

 .)8(هذا خطـأ  :قال ابن عطية،  خفض على الجوار  ،  قتال فيه  :وقال أبو عبيدة  
فهو كما قال ، فإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه النحاة         

أو نصب من حيـث   ،  ه هو أن يكون تابعا لما قبله في رفع        وجه الخطأ في   :ابن عطية 

                          
   .10/327: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .57: رة المائدة، اآليةسو) 2(
  .) 1/313(و) 1/70: (الفراء، معاني القرآن) 3(
  .4/302: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .217: البقرة، اآلية سورة) 5(
  .2/383: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1/141: (الفراء، معاني القرآن) 6(
  .2/383: تفسير البحر المحيط، األندلسي، ) 1/141: (الفراء، معاني القرآن) 7(
  .383/ 2: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 8(
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فيعدل به عن ذلك اإلعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض          ،  اللفظ والمعنى 
 :فيكـون ،  وال منصوب ،  وهنا لم يتقدم ال مرفوع    ،  ال يكون له تابعا من حيث المعنى      

 كان أبو عبيـدة     وإن،  فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار       ،  تابعا له ،  قتال
 :فخفضه بكونه جاور مخفوضـا أي     ،  عنى الخفض على الجوار أنّه تابع لمخفوض      

وكان موافقـا   ،  جاز ذلك ولم يكن خطأ    ،  وال نعني به المصطلح عليه    ،  صار تابعا له  
  .)1(وألبس في المصطلح، إلّا أنّه أغمض في العبارة، لقول الجمهور

بغير ألف  ،  قتل فيه قل قتل فيه     :ةوقرأ عكرم ،  بالرفع،  قتال فيه  :وقرىء شاذا 
  .)2(فيهما

فخفضته علـى نيـة     »  قتال فيه  عن«وهى فى قراءة عبد اللّه      ": يقول الفراء 
  .)3("مضمرة )عن(

وعاصم فـي روايـة   ، والكسائي، قرأ حمزة، ))4...حتَّى يطْهرن : تعالى وقوله
، يتطهـرن  :وأصله،  تحبتشديد الطاء والهاء والف   ) يطّهرن( :والمفضل عنه ،  أبي بكر 

 مضارع، )يطهرن( :وقرأ الباقون من السبعة. وعبد اللّه، وكذا هي في مصحف أبي: 
. وال تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن :وفي مصحف أنس  .طهر

  .)5(ال على أنه قرآن لكثرة مخالفته السواد، وينبغي أن يحمل هذا على التفسير
والقراء بعـد يقـرءون     ": يقول الفراء .بالتاء» يتطهرن«فى قراءة عبد اللّه     و

. يغتـسلن بالمـاء    :ويتطهرن،  ينقطع عنهن الدم   :يطهرن» ويطّهرن،  حتى يطهرن «
  .)6("يطّهرن :وهو أحب الوجهين إلينا

                          
  .2/383: المرجع نفسه) 1(
  .2/383: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
  .) 1/141: (الفراء، معاني القرآن) 3(
  .222: البقرة، اآلية سوارة) 4(
  .) 1/143: (اني القرآنالفراء، مع وانظر 2/424: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .) 1/143: (الفراء، معاني القرآن) 6(
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وعلـى   :قرأ عبد اللّه،  ))1...حافظُوا علَـى الـصلَوات والـصالة الْوسـطى         : تعالى وقوله
الةطى الصسوالـصالة  :وقـرأت عائـشة  ،  باعادة الجار على سبيل التوكيـد     ،   الْو ،

ويحتمـل أن   ،  ووجه الزمخشري على أنّه نصب على المدح واالختصاص       ،  بالنصب
  .)2(مررت بزيد وعمرا :ألنه نصب كما تقول، على الصالة :يراعى موضع

، الخفضفلذلك آثرت القراء    ،  »وعلى الصالة الوسطى  «فى قراءة عبد اللّه     و
 :وهو كقولك فى الكالم   . ولو نصب على الحثّ عليها بفعل مضمر لكان وجها حسنا         

عليك بقرابتك واألم ،ها بالبر3(فخص(. 
 مـا  يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ يحـلُّ لَكُـم أَن تَرِثُـواْ النـساء كَرهـا والَ تَعـضُلُوهن لتَـذْهبواْ بِـبعضِ            :قوله تعالى 

نوهتُمآتَي)4(  ، قرأ عبداهللا: )تعضلوهن(": الفراء يقول، )أن( بزيادة )وال أن تعضلوهن (
ولو كانت جزما   ) وال أن تعضلوهن  (وهى فى قراءة عبد اللّه      . فى موضع نصب بأن   
  .)5("على النهى كان صوابا
فهذه القـراءة تقـوي     ،  وال أن تعضلوهن   :وقرأ ابن مسعود  " :ويقول أبوحيان 

  .)6("وإن العضل مما ال يحّل بالنص، احتمال النصب
، لما حذفت النـون   ) الصالة(خفضت  ،  ))7...والْمقيمي الـصالة...   : تعالى وقوله

، )الصالة(ولو نصبت   ،  )النون( بزيادة   )والمقيمين الصالة ( قراءة عبد اللّه     فيوهى  
مقيمي الصالة بـالخفض علـى   وقرأ الجمهور والْ .)8(صوابا وقد حذفت النون كان

والحسن وأبو عمـرو فـي      ،  وقرأ ابن أبي إسحاق   . ألجلهاوحذفت النون   ،  اإلضافة

                          
  .238: البقرة، اآلية سورة) 1(
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واألعمـش  ،  وقـرأ ابـن مـسعود     . وحذفت النون ألجلها  ،  رواية الصالة بالنصب  
  .)1(والمقيم الصالة :الضحاكوقرأ . ن بالنون الصالة بالنصبوالمقيمي

ـ و، ))2... من الْحجـارة لَمـا يتَفَجـر منـه الْأَنْهـار         وإِن... : تعالى وقوله   قـراءة أبـى  يف
 في منه علـى     فبزيادة األل .»وإن من الحجارة لما يتفجر منها األنهار      « :والضحاك

تذكير منْه " : التأنيث حيث يعود الضمير على الحجارة وفي وجه التذكير يقول الفراء 
وإن شئت جعلت   ،  وذلك مذكر ،  به إلى أن البعض حجر    على وجهين إن شئت ذهبت      

، ضربنى بعضكن  :كما تقول للنسوة  ،  البعض جمعا فى المعنى فذكّرته بتذكير بعض      
 )3(»و من يقْنُتْ منْكُن ِللَّـه     « :وإن شئت أنثته هاهنا بتأنيث المعنى كما قرأت القراء        

وإن من الحجارة لما    « :اءة أبى وهى فى قر  ،  على المعنى ،  بالياء والتاء » ومن تقنت «
  .)4(»يتفجر منها األنهار

، وقرأ الجمهـور منـه    . منها األنهار  :وقرأ أبي والضحاك  " : يقول أبو حيان  
ألن ما لها هنا لفظ     ،  وقراءة الجمهور على اللفظ   ،  فالقراءة األولى حمل على المعنى    

فيكـون لفظـه    ،  دا لمعنى وال يمكن أن يراد به مفر     ،  ألن المراد به الحجارة   ،  ومعنى
إنّمـا  ،  إذ ليس المعنى وِإن من الْحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء          ،  ومعناه واحدا 

  .)5("المعنى لألحجار التي يتفجر منها األنهار
قـرأ  ، ))6تَباركَ الَّذي جعلَ في السماء بروجاً وجعلَ فيهـا سـراجاً وقَمـراً مـنرياً     : تعالى وقوله

وقرأ عبـد اللّـه وعلقمـة واألعمـش         . الجمهور سراجاً على اإلفراد وهو الشمس     
فيكون خـص القمـر     ،  بالجمع مضموم الراء وهو يجمع األنوار     ) سرجا(واألخوان  

                          
  .7/508: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .74: البقرة، اآلية سورة) 2(
  .31: ، اآليةاألحزاب سورة) 3(
  .) 1/49: (الفراء، معاني القرآن) 4(
  .428- 1/427: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .61: الفرقان، اآلية  سورة)6(



 149 

 .)1(وقرأ األعمش أيضا والنخعي وابن وثاب كذلك بـسكون الـراء          . بالذكر تشريفا 
، وكذلك قراءة أصحاب عبد اللّه ).سرجا (عن إبراهيم أنه قرأ":  يقول الفراء)سراجا(

الـشَّمس   وجعـلَ (ه قد قال    ذهب إلى الشمس وهو وجه حسن ألنّ      ) سراجا(فمن قرأ   
جعلهـا  ،   بهـا  يهتـدي إذ كانـت    ،  ذهب إلى المصابيح  ) سرجا(ومن قال   ،  )سراجاً

الْمـصباح فـي    ( كالم العرب وقـد قـال اللّـه          في والمصباح كالسراج ،  كالسرج
جاجز3(")2()ة(.  

 :وقرأها عاصم بالفتح  ،  قرأها الناس بالضم)4(  ،  فَمكَـث غَيـر بعيـد      : تعالى وقوله
بـضم الكـاف    ،  فمكث :قرأ الجمهور ،  )5()فتمكّث(وهى فى قراءة عبد اللّه      . فمكث

 :وفي قراءة أبـي   . بضمها :وروح،  وسهل،  وأبو عمرو في رواية الجعفي    ،  وعاصم
وكالهما في الحقيقة تفـسير ال       :فقال،  فيمكث :راءة عبد اللّه  وفي ق  :ثم قال ،  فيمكث
 .)6(وما روي عنهما بالنقل الثابت، لمخالفة ذلك سواد المصحف، قراءة

 قراءة عبد اللّه فيوهى ، ))7إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الـرحيمِ        : تعالى وقوله
هـا  ألنّ ؛)8(فهذا يدّل علـى الكـسر     ) بسم اللّه الرحمن الرحيم   ه  وإنه من سليمان وإنّ   (

  .)9()ي إلي كتاب كريم ألقإنّي( :معطوفة على
وإنّه  :وقرأ عبد اللّه  . وإنّه بكسر الهمزة فيهما   ،  إنّه من سليمان   :وقرأ الجمهور 

، ابفتحهم :وابن أبي عبلة، وقرأ عكرمة. بزيادة واو عطفا على ِإنِّي ُألْقي ،  من سليمان 
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كأنهـا  ، أو على أن يكون التقدير ألنّه، أي ألقي إلي أنّه، وخرج على البدل من كتاب 
أن من سـليمان   :وقرأ أبي. عللت كرم الكتاب لكونه من سليمان وتصديره ببسم اللّه        

ألنّـه قـد   ، فخرج على أن أن هي المفسرة،  بفتح الهمزة ونون ساكنة   ،  وأن بسم اللّه  
  .)1(وحذفت الهاء، وعلى أنّها أن المخففة من الثقيلة، ولتقدمت جملة فيها معنى الق

 قـراءة عبـد اللّـه    فيوهى ، ))2إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززْنـا بِثالـث     : تعالى وقوله
 اآلية السابقة   في قوله تعالى    فيأي  ،  )3( المرسلين فيه قد ذكر    ألنّ،  )فعززنا بالثالث (
  ).أل(بزيادة  .»إذ جاءها المرسلون«

. قاله ابن عبـاس ، والثالث شمعون الصفا،  بألف والم ،  بالثالث :وقرأ عبد اللّه  
  .)4(يونس :شلوم وقيل :ووهب، وقال كعب

أم أنـزل عليـه   (وهى فى قراءة عبد اللّـه   ،  ))5أَأُنْزِلَ علَيه الذِّكْر   : تعالى وقوله
أن االستفهام إذا توسط     :ابوهذا مما وصفت لك فى صدر الكت      ":  يقول الفراء  )الذكر

  .)6("أو بهل، وإذا لم يسبقه كالم لم يكن إلّا باأللف. الكالم ابتدئ باأللف وبأم
وهم فيـه أي فـي    :قرأ الجمهور، ))7ال يفَتَّر عنهم وهم فيه مبلسون: تعالىوقوله   
  .جهنم: أي ،األلفبزيادة  )8()وهم فيها مبلسون( :وفى قراءة عبد اللّه ..العذاب

من  اآلكلون :وهى فى قراءة عبد اللّه، ))9مـن زقّـوم    ٍ مـن شـجر    لَآكلُون : تعالى وقوله
  .)1(شجرة من زقوم
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، أخذت من الـشاء    :ك إذا قلت  ألنّ،  فمعنى شجر وشجرة واحد   ": يقول الفراء 
  .)2("أو أكثر من ذلك فهو جائز، فإن نويت واحدة

إن كان مـن  ، أو للتبعيض والثانية،  البتداء الغاية  من األولى " :يقول أبو حيان  
أي من شجر   ،  فهي لبيان الجنس  ،  وإن لم تكن بدال   ،  فمن تحتمل الوجهين  ،  زقوم بدال 

 :فَمـاِلُؤن منْهـا   . من شـجرة   :من شجر وعبد اللّه    :وقرأ الجمهور . الذي هو زقوم  
ى قراءة عبد وعل، ويذكر إذ هو اسم جنس يؤنث، الضمير في منها عائد على شجر

  .)3("فهو واضح، اللّه
ماهن بأمهاتكم بزيـادة  : قرأ عبداهللا بن مسعود، ))4ما هـن أُمهـاتهِم    : تعالى وقوله

كما قال فى سـورة     ،  األمهات فى موضع نصب لما ألقيت منها الباء نصبت         )الباء(
ر فلما ألقيت   ما هذا ببش   :ما كانت فى كالم أهل الحجاز      إنّ )5(»بشَراً ما هذا « :يوسف

وأهـل   ،»ما هن بأمهاتهم  «وهى فى قراءة عبد اللّه      ،  الباء ترك فيها أثر سقوط الباء     
لرفع لغـة   وا .)6(»ما هن أمهاتهم  «،  »بشر ما هذا «فقالوا  ،  نجد إذا ألقوا الباء رفعوا    

  .)7(وقرأ به عاصم فى رواية المفضل عنه، تميم
وأهل ، وحفص، والحرميان،  قرأ النحويان ،  ))8أَن كـان ذا مـالٍ وبـنني        :تعالى وقوله

 :وأبو جعفر، والحسن ن وابن أبي إسحاق ،  َأن كان على الخبر وباقي السبعة      :المدينة
فقال ،  فأما على الخبر  . )9(وسهل الثانية باقيهم  ،  على االستفهام وحقق الهمزتين حمزة    
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،  قول كـوفي وهذا، يجوز أن يعمل فيها عتل وأن كان قد وصف       :أبو علي الفارسي  
لقبيح زنيمٍ ال سيما على قول مـن فـسره بـا           :وقيل. وال يجوز ذلك عند البصريين    

، يعنى وال تطعه مع هذه المثالب     ،  وال تُطع  :متعلق بقوله  :وقال الزمخشري . األفعال
ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنـى        ،  أي ليساره وحظه من الدنيا     :َأن كان ذا مالٍ   
، قال الذي هو جـواب إذا     ،  كذب آياتنا وال يعمل فيه    ،  ستظهرا بالبنين لكونه متموال م  

. ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب       ،  ألن ما بعد الشرط ال يعمل فيما قبله       
أي أيكون طواعيـة    ،  فيحتمل أن يفسر عامل يدّل عليه ما قبله       ،  وأما على االستفهام  

أي أكذب ،  أو عامل يدل عليه ما قبلهأتطيعه ألن كان؟ :ألن كان؟ وقدره الزمخشري   
  .)1(إن كان بكسر الهمزة :أو جحد ألن كان؟ وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه

  

                          
  .  10/239: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
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  الفصل الرابع
  أثر الحذف والزيادة في المعنى والخاتمة 

  
  : أثر الحذف والزيادة في المعنى 1.4

 في ألمةا الحرج عن التيسير ورفع هو واختالفها، القراءات تعدد من فوائد
 القراءات في ظاهرة التنوع أعطت، الفائدة هذه جانب وإلى، وجل اهللا عز كتاب قراءة
، النثرية البشرية النصوص وعن، األخرى الكتب السماوية عن تميزه القرآني للنص

  .باإلعجاز القرآن هذا يتصف أن فاستحق، والشعرية
 زادت معنى قراءة كل إذ، القراءات بتعدد المعاني تعدد الفوائد هذه بين منو

 إذ، القراءات بتعدد المعاني اتسعت ولذا، األخرى القراءة توضحه أو، تبينه لم جديداً
  .القرآنية اآليات تعدد مقام يقوم القراءات تعدد

 تكرار ظاهرة حد كبير إلى يشبه، القرآنية القراءات في والتنوع واالختالف
 الواقعة أو، اآلية تبينه لم جديداً معنى تبين واقعة أو، آية فكل، القصص القرآني

 كل حيث إن، المقصد هذا عن يختلف ال القرآنية القراءات في واالختالف، السابقة
 وتتعدد المعاني تتسع وبذلك، السابقة القراءة تبينه لم جديداً معنى توضح وتبين قراءة

 مانع ال أنه لىع” :عاشور ابن يقول ذلك وفي، آية بمقام قراءة كل إذ، بتعدد القراءات
 ليقرأ، هللا تعالى الوجوه مراداً تلك يحتمل ما على القرآن ألفاظ مجيء يكون أن من

 في مختلف فأكثر الوجهين وجود فيكون، المعاني ذلك من فتكثر بوجوه القراء
 ونظير، العرب استعمال في التضمين نظير وهذا، فاكثر آيتين عن مجزءاً القراءات
  .)1()لبديعا في والتوجيه التورية

 المعاني تكثير القرآنية القراءات االختالف في مقاصد من يكون ولذا
وكون ظاهرة الحذف والزيادة ، المعاني في تباين أو تناقض غير من ولكن، واتساعها

وأكثرها ، من أكثر الظواهر التي أسهمت في اختالف القراءات في القراءات القرآنية
التي كانت  القراءات هذه بعض من سنعرضه ماب األمر هذا على ندلل فسوف ظهورا

                          
  .١/54 والتنوير ابن عاشور، التحرير) 1(
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 القراءات لذكر ال يتسع المقام هذا ألن، فيها ظاهرة الحذف والزيادة سببا في اختالفها
 ونبين، والزيادة، ما برزت فيها ظاهرة الحذف القراءات وسنختار من، جميعها
 رسللدا وتكون في توضيح الموضوع تسهم سوف والتي، تضمنتها التي المعاني
 القرآنية القراءات في في توجيه االختالف، خاللها من ينطلق أن يمكن ثابتة ركيزة

  .تضاد أو، تناقض غير من
 قرأ، ))1في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانُوا يكْذبون: تعالى ففي قوله

 نافع وقرأ، الذال وتخفيف الكاف وتسكين الياء بفتح )نيكْذبو( والكسائي وحمزة عاصم
   .)2(الذال وتشديد الكاف وفتح الياء بضم )يكَذِّبون( عامر وابن عمرو وأبو كثير وابن

 إظهار في كَذبهم بسبب األليم العذاب استحقوا أنهم معناها بالتخفيف فالقراءة
 وباليوم باهللا آمنا :(قولهم في كاذبون فهم، كافرون باطنهم في وهم اإلسالم واإليمان

 .النبي تكذيبهم بسبب األليم العذاب استحقوا أنهم معناها بالتشديد والقراءة( اآلخر
 كَذبهم فإن، بالتخفيف )يكْذبون( قرأ فمن، ) يكَذِّبون (ويقرأ: "الزجاج يقول

 فمعناه ثقيلبالت يكَذِّبون وأما، بمؤمنين هم وما: وجل عز قال، مؤمنون أنهم قولهم
  .”النبي بتكذيبهم

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاقَ النبِيني لَما آتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ  : تعالىفي قوله
ى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنَا قَالَ فَاشهدوا وأَنَا معكُم من لما معكُم لَتُؤمنن بِه ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخذْتُم علَ

ينداهالش)3( ،عن سعيد بن جبير ، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وقد أخرج ابن جرير
وِإذْ َأخَذَ اهللا ميثاق الذين ُأوتُواْ ( :إن أصحاب عبد اهللا يقرأون :قلت البن عباس :قال

                          
  .10: ، اآليةالبقرة سورة) 1(
أبو الحسن طاهر بن عبد ، بن غلبونا و،143ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: ينظر) 2(

عبد الفتح بحيري : ، تحقيق2 القراءات، طالتذكرة في، )1991(، )هـ399: ت (المنعم
والداني، التيسير في القراءات  ،2/310 : ، مصرإبراهيم، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة

  .2/207: ، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر72السبع، ص
  .81: آل عمران، اآلية سورة) 3(
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 :فقال ابن عباس، )ميثاق النبيين( ونحن نقرأ )ما ءاتَيتُكُم من كتاب وحكْمةالكتاب لَ
  .إنما أخذ اهللا ميثاق النبيين على قومهم

هي : قال هعن مجاهد أنّ، وابن المنذر، وابن جرير، وأخرج عبد بن حميد
وإذ أخذَ اهللا ميثاق الذين أوتوا ": وهي في قراءة ابن مسعود، خطأ من الكاتب

  .)1("الكتاب
هذه اآلية خطأ من الكتَّاب واحتج الربيع بقوله  :والربيع بن أنس، قال مجاهد

، إنما أخذ الميثاق على النبيين : وقال بعض أهل العلم.)ثم جاءكم رسول( :تعالى
ألن في أخذ الميثاق على المتبوع داللة ، فاكتفى بذكر األنبياء عن ذكر األمم، وأممهم

  .)2(والزجاج، وهذا معنى قول ابن عباس، ععلى أخذه على التاب
وهذا لفظ مردود بإجماع الصحابة على مـصحف عثمـان          ": قال ابن عطية  

")3(.  
، وتكذيبهم كذبهم بسبب األليم العذاب سيعذبون المنافقين أن القراءتين فحاصل
، أخبـارهم  في كاذبون أنهم القراءتين إحدى بينت إذ، المعاني في تنوع ففي القراءتين
 ال هذا ومع، تعالى اهللا عند من به جاء وما النبي يكَذِّبون بأنهم األخرى وبينت القراءة

 مكـي  يقول، المنافقون هم بهما المراد ألن، المعنى في التضاد االختالف يقتضي هذا
 كـذب  من ألن، واحد معنى إلى ترجع متداخلتان والقراءتان" :القيسي أبي طالب ابن

 فهـو  تنزيلـه  وجحد اهللا كذب ومن، اهللا على كاذب فهو بوةالن وحجة رسالة الرسل
جميعاً  والمعنى اللفظ اختالف باب في الداني ذهب هذا ونحو .)4("اهللا أنزل بما مكذب

إذ ، فيـه  اجتماعهمـا  تضاد عدم جلأ من واحد شيء في القراءتين اجتماع جواز مع
 بهاتين القراءتين المراد ألن ،وبتشديدها الذال بتخفيف( يكذبون كانوا بما )وكذا :“يقول

                          
محمد بن ، الشوكاني، 6/553: )ير الطبريتفس(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري )1(

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم ، )1930(، )هـ1250: ت (علي
  .1/489: ، القاهرة، مصرمطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1التفسير، ط

  .1/415: زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، ) 2(
  .1/464،  سير كتاب اهللا العزيزالمحرر الوجيز في تفاألندلسي، ) 3(
  .1/229: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 4(
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 به جاء النبي فيما ويكذِّبون، أخبارهم في يكذبون كانوا أنهم وذلك، المنافقون هم جميعاً
 وأعلمنا بذلك عنهم تعالى اهللا فأخبر، لهم مجتمعان جميعاً فاألمران، تعالى اهللا عند من
 قراءتان )يكذبون( في” :تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول ذلك وفي، ” )1("بهما معذبهم أنّه

 الباطن في الرسول وكذبوا) اآلخر وباليوم باهللا آمنا( قولهم في كذبوا فإنهم، مشهورتان
 يكَـذِّبون " وقرىء يكذبون كانوا بما” :كثير ابن ويقول ” )2("الظاهر في صدقوه وإن

 اهـذ  بين يجمعون بالغيب ويكذبون كذبة كانوا فإنهم، وهذا بهذا متصفين كانوا وقد(
 عـدم  مع األخرى القراءة تبينه لم جديداً معنى زادت قراءة كل فإن ولهذا .)3()وهذا

  .بينهما التناقض والتضاد
وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتَّى إِذَا جاء أَحدكُم الْموت تَوفَّتْه : تعالى قوله وفي

 األعرج وقرأ، الراء بتشديد )يفَرطُون ال وهم( العشرة عامة  قرأ،))4 يفَرطُونرسلُنا وهم الَ
   .)5(الفاء وسكون الراء بتخفيف) يفْرِطُون ال وهم(

 مـن  تـوفي  من به يؤمرون فيما يقصرون ال المالئكة أن العامة قراءة فمعنى
 مـن  فهـو  )فْرِطُوني ال( األعرج قراءة أما، يتوانون وال يغفلون المنية وال تحضره
 الحد يتجاوزن ال بتوفيه أمروا من إالَّ يتوفون وال يزيدون ال فهم، الزيادة أي اإلفراط

 فكما، قصر إذا فيه وفرط، فيه زاد إذا األمر في أفرط يقال :“ ابن جني قال، ذلك في
تحـضر   مـن  تـوفِّي  من به يؤمرون فيما يقصرون ال) يفَرطُون ال (العامة قراءة أن

 عـز  قوله ونظيره، بتوفِّيه ُأمروا من إالَّ يتوفَّون وال، يزيدون ال أيضاً فكذلك، همنيت
  .“)7)(6()وكُلُّ شَيء عنده بِمقْدارٍ(: جلو

                          
  .50/ 1: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
عبد : تحقيق، 1مجموعة الفتاوى، ط، )1978(، )هـ728: ت(أحمد بن عبد الحليم  تيمية، ابن) 2(

  .7/182: دمشق، سوريامطبعة الرسالة، الرحمن بن محمد بن قاسم، 
  .1/88: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 3(
  .61: ، اآليةسورة، األنعام) 4(
  .223/ 1: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: انظر) 5(
  .8: الرعد، اآلية سورة) 6(
  .1/223: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جنّي، ) 7(
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 نقـصان  أو زيادة دون به يؤمرون ما يفعلون المالئكة أن على بالقراءتين فدل
 من وهو، تناقض أو تضاد دون وجل عز اهللا مراد من هو معنى قراءة وضحت فكل
 يقـول  هـذا  وفـي ، )1(القـراءات  معاني في تباين غير من المعاني التوسع في باب

، الحـد  والتأخير عن التواني فالتفريط، والتخفيف بالتشديد )يفرطون(و” :الزمخشري
  .“ )2("فيه يزيدون وال به أمروا مما ينقصون ال أي، دلحدوا مجاوزة واإلفراط

 أَن علَيـه  جنـاح  فَلَـا  اعتَمـر  أَوِ الْبيـت  حـج  فَمـن  اللَّـه  شـعائرِ  من والْمروة صفَاال إِن : تعالى قوله وفي
فطَّوا يبِهِم نمو عا تَطَوريخ فَإِن اللَّه راكش  ـيملع)3(،   فال جناح عليـه  ” هكذا فى القراءة المتواترة

أن ال  ” وابن عبـاس  ،  وأنس بن مالك  ،  وابن مسعود ،   وقرأ على    “أن يطوف بهما  
بضم " أن ال يطوف  "وكذلك أيضاً   " أن ال يتطوف  "وقرئ شاذاً كذلك    ،  )4(“يطّوف بهما 

  . الطاء وسكون الواو
 تصوير الخالف بين العلماء بناء على اختالف القراءات         في )5(قال ابن عطية  

 أن والشافعيفمذهب مالك ، والمروة بين الصفا السعي فيواختلف العلماء  : قال. فيها
ومـذهب  ، ال يجزى تاركه أو ناسيه إال العـودة ، ذلك فرض وركن من أركان الحج   

... فهو عندهم ندب ، وإن عاد فحسن،  أن الدم يجزئ تاركهالرأي وأصحاب  الثوري
واحتج عطاء بمـا  ،  وال غيره   ال دم  يءليس على تاركه ش   : وقال عطاء  :الإلى أن ق  

  ".أن ال يطوف بهما" مسعود  مصحف ابنفي
إلى هنا انتهى تصوير الخالف واحتجاج عطاء بالقراءة الشاذة علـى مـا ال              

  .تفيده القراءة المتواترة

                          
  .484 -483/ 1: العكبري، إعراب القراءات الشواذ: انظر) 1(
 :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري، ) 2(

2/32.  
  .158: سورة البقرة، اآلية) 3(
  .111، صمختصر شواذ القراءات من كتاب البديعابن خالويه، ) 4(
  .1/229 :سير كتاب اهللا العزيزالمحرر الوجيز في تفاألندلسي، ) 5(
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وقد أنكرتها عائـشة  ، وهى قراءة خالفت مصاحف اإلسالم: ثم قال ابن عطية 
ـ   ” :أرأيت قول اهللا  :  قولها لعروة حين قال لها     في - اهللا عنها  رضي- ه فال جناح علي

 ف بهما أن يطو“        يا عروة كال لـو     : قالت. ف بهما  ؟ فما نرى على أحد شيئاً أال يطو
  . )1(فال جناح عليه أال يطوف بهما: لقال، كان ذلك

     فتكـون  ،  يجعلها فيه موافقة للمتواترة   ،  هها توجيهاً ثم حاول ابن عطية أن يوج
د يرجـع إلـى      مصحف ابن مسعو   فيوأيضاً فإن ما    : فقال،  ال معارضة ،  شاهدة لها 

 أَلَّـا  منعـك  مـا  : الكـالم كقولـه تعـالى   فـي زائدة صلة " ال"وتكون  ،  معنى أن يطوف  
دجتَس)2( ،وكقول الشاعر :  

ما كان يرضى رسوُل اهللا فعلَهم    3(والطيبان أبو بكر وال عمر(  
 نقل هذا   الذي العربيومن بينهم ابن    ،  وهذا ما لم يرتضه كثير من المفسرين      

  : وهذا ضعيف من وجهين: ق عليه بقولهثم علّ، اءن الفرالقول ع
  .زائدة" ال"ه يبعد أن تكون  مواضع أنّفيا ا قد بينّأنّ: أحدهما
وقد قررتها  ،  - اهللا عنها    رضي- وال فقيه يعادل عائشة      يه ال لغو  أنّ: ثانيهما

  .)4(اء وال لغيرهفال رأى للفر، وقد بينت معناها، غير زائدة
 لآلية حين أشكل معناها على ابـن        - اهللا عنها    رضي-عائشة  ومراده تفسير   
  .أختها عروة بن الزبير

 

                          
، 3طصحيح البخاري، ، )1986(، )هـ256: ت (سماعيلإأبو عبد اهللا محمد بن ، البخاري )1(

 وله فيه “……إن الصفا والمروة ”كتاب التفسير، باب قوله : دار الفكر، بيروت، لبنان
  .تتمة

  .12: سورة األعراف، اآلية) 2(
ابن جني، : ، وانظر1/230: ير كتاب اهللا العزيزالمحرر الوجيز في تفساألندلسي، ) 3(

  .1/253: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
، 2، طأحكام القرآن، )1988(، )هـ453: ت ( بكر محمد بن عبد اهللا، أبوابن العربي) 4(

  .1/71: بيروت، لبنان دار الجيل، تحقيق علي محمد البجاوي،
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 الموازنة بين القراءات    فيومن العلماء الذين اعتمدوا على هذه القاعدة أيضاً         
أضـواء  " كتابه   في ينحن بصددها الشيخ األمين الشنقيط     التي هذه اآلية    فيالواردة  

فال جناح عليـه أن ال      ”  بعض قراءات الصحابة   فيجاء  : فإن قيل : حيث قال " البيان
وابـن  ،   بن كعب   وابن المنذر وغيرهما عن أبى     الطبري كما ذكر ذلك     “يطوف بهما 

  :  فالجواب من وجهين-رضى اهللا عنهم -وابن عباس ، مسعود
إلجماع الصحابة على عدم كتبها فـى       ،  أن هذه القراءة لم تثبت قرآناً     : األول

ذهب كثير من أهـل     ،  ولم يثبت قرآناً  ،  ه قرآن  على أنّ  ا ذكر وم،  احف العثمانية المص
وقد ثبت بطـالن  ، والشافعيوهو مذهب مالك ، يءه ال يستدل به على ش   العلم إلى أنّ  

  .يء يحتج به على شفإنه يترتب عليه أالّ، ذلك
إذا بطل كونه قرآناً لم يمنع ذلك من االحتجـاج بـه            : وقال بعض أهل العلم   

  . ليست بقرآنيالت، كأخبار اآلحاد
 فيجاب بأن القـراءة المـذكورة       الثانيوعلى  ،  فال إشكال : فعلى القول األول  

وما خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن        ،  تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة    
  .ألنهما نقيضان،  واإلثبات ال يمكن الجمع بينهماوالنفي، فهو باطل، الجمع بينهما

 من أن قراءة أالّ   ،  الطبري الفتح عن    فيا ذكره ابن حجر     هو م : الثانيالوجه  
وال يخلو من : يقال الشنقيط .محمولة على القراءة المشهورة وال زائدة     ،  يطوف بهما 

  . )1(تكلف كما ترى
 عنـده  ومـن  موبيـنكُ  بينـي  شـهِيدا  بِاللَّـه  كَفَـى  قُلْ مرسلًا لَست كَفَروا الَّذين ويقُولُ : تعالى ولهقفي  و

لْمتَابِ عالْك)2(  ، فإن أهلهمـا  ، كالتوراة واإلنجيل،  علم جنس الكتاب  أي: يقال الشوكان
 وقد أخبر بذلك من أسلم منهم كعبد يعلمون صحة رسالة رسول اهللا      ،  العالمين بهما 

  .اهللا بن سالم وغيره

                          
أضواء البيان فى إيضاح ، )1983(، )هـ1393: ت( محمد بن االمين محمد، يالشنقيط) 1(

  .5/168: ، لبناندار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالقرآن بالقرآن
  .43: سورة الرعد، اآلية) 2(
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يهم فأرشدهم  وقد كان المشركون من العرب يسألون أهل الكتاب ويرجعون إل         
المـراد بالكتـاب    : وقيل.  أهل الكتاب يعلمون ذلك     هذه اآلية إلى أن    فياهللا سبحانه   

، المراد من عنده علم اللوح المحفوظ: ومن عنده علم منه هم المسلمون وقيل   ،  القرآن
  .)1(وهو اهللا سبحانه وتعالى

ـ    ،  رة المذكورة هذا التفسير مبنى على القراءة المتوات       -ع  فسميلكن قرأ ابن ال
، وما بعدها مجـروراً بـه     ،  حرف جر " من" بجعل   “ومن عنده علم الكتاب   ” -شاذاً  

  .نائب فاعل" الكتاب" وفعالً مبنياً للمجهول" علم"وجعل 
 فـي الهـاء  :  تفسير اآلية بناء على هذه القراءة قال       فيولهذا قال ابن مجاهد     

وقـال ابـن   ، عبد اهللا بن سـالم    ل هي: وقيل  للنبي هيوقيل  ،  تعود إلى اهللا  " عنده"
  . ))2 - لعلى -الهاء-: وقيل: خالويه

،  عليهما يوذكر التفسير المنبن  ،  القراءتين تفسيره هاتين    في الطبريوقد ذكر   
 األمصار من أهل الحجاز     هفإذا كان قرأ  : ذه القاعدة ثم قال معقباً ومقرراً مضمون ه     

كان التأويـل  ، “ عنده علْم الكتابومن” وهى،  على القراءة األخرى  ،  والشام والعراق 
إذ كانـت   ،  أولى بالصواب مما خالفه   ،  ة األمصار اء عليه قر  الذي على المعنى    الذي

  . )3(القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب
 قولـه   ففـي ،  ))4يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساء فَاعتَزِلُوا : تعالى ولهقوفي  

  .)5(يطهرن قراءتان متواترتان

                          
  .3/112: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرالشوكاني، ) 1(
المحتسب ، وأنظر ابن جنّي، 67، صبديعمختصر شواذ القراءات من كتاب الابن خالويه، ) 2(

  .2/31: في تبيين وجوه شواذ القراءات
ي، الحرب: ، وانظر16/507): تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، ) 3(

 للنشر والتوزيع، عمان، دار القاسم، 1طقواعد الترجيح عند المفسرين، ، )2008(، حسين
  .1/105: األردن

  .222: لبقرة، اآليةا سورة) 4(
  .1/293: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: انظر) 5(
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واألخرى بتـشديد   ) يطْهرن(إحداهما بسكون الطاء المخففة وضم الهاء هكذا        
واألولى قراءة نافع وأبى عمرو وابن كثيـر    ،  )يطَّهرن(الطاء والهاء مفتوحتين هكذا     

  . رواية حفصفيوابن عامر وعاصم 
 أبى بكر ولذلك اختلـف       رواية في وعاصم   يواألخرى قراءة حمزة والكسائ   

  . على ذلك الخالفي تفسيرها وفى الحكم المنبنفيالعلماء 
 في قال   الذي يلخالف وفى تقرير القاعدة للشوكان     عرض ا  فيوأترك الكالم   

فـذهب الجمهـور إلـى أن    ، وبسبب اختالف القراء اختلف أهل العلـم  : فتح القدير 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسـف    ... الحائض ال يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء       

وإن كان ، إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل         : ومحمد
وقد رجح ابن . انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصالة           

إن اهللا سـبحانه  : واألولى أن يقـال : يثم قال الشوكان ،  ءة التشديد  قرا الطبريجرير  
، إحداهما انقطاع الدم واألخرى التطهر منه، ل غايتين كما تقتضيه القراءتان  جعل للح 

وقد دل  ،  فيجب المصير إليها  ،  والغاية األخرى مشتملة على زيادة على الغاية األولى       
 فإن ذلك يفيد    “فإذا تطهرن ”  المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك     هيعلى أن الغاية األخرى     

  .الدمأن المعتبر االغتسال ال انقطاع 
فكما أنه يجب الجمـع بـين اآليتـين         ،  وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة اآليتين     

كـذلك يجـب الجمـع بـين        ،  المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلـك الزيـادة        
  . )1(القراءتين

 الْمرافـقِ  إِلَـى  وأَيـديكُم  كُموجوه فَاغْسلُوا الصلَاة إِلَى قُمتُم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا : تعالى وفي قوله 
حيث قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو وحمـزة         ،  ))2الْكَعبـينِ  إِلَـى  وأَرجلَكُـم  بِرءوسـكُم  وامسحوا

وهم نـافع   ،  صبوقرأ الباقون بالن  . بكسر الالم ) وأرجلكم( رواية حفص    فيوعاصم  
  . )3( رواية شعبةفي وعاصم يوابن عامر والكسائ

                          
  .1/286: الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرالشوكاني، ) 1(
  .6: سورة المائدة، اآلية) 2(
  .1/406: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 3(
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أرجلكم ( واغسلوا   أيعليه  ) اغسلوا(ما من قرأ بالنصب فلوقوع الفعل وهو        فأ
) وأرجلكـم (ومن قـرأ بـالخفض      ) وجوهكم(فهو إذن معطوف على     ) إلى الكعبين 

. والرءوس الغرض فيها المسح وليس الغـسل      ) رءوسكم( قراءته على    فيفالعطف  
  . قررته السنةالذيولذا أخذ العلماء من هذه اآلية مشروعية المسح على الخفين 

 إحداهما أثبتـت مـشروعية غـسل        )1(فصارت القراءتان هنا بمنزلة اآليتين    
 أثبتـت مـشروعية     -وهى قراءة الخفض  -واألخرى  ،  الرجلين وهى قراءة النصب   

  .المسح على الخفين
 ضـب     وقد وج ه بعض العلماء قراءة الخفض بأنه للمجاورة كما قالوا جحـر

  . )2( هنا بمعنى الغسلإن المسح: وقال بعضهم، خربٍ
 فَكَفَّارتُـه  الْأَيمـان  عقَّـدتُم  بِمـا  يؤاخـذُكُم  ولَكـن  أَيمانكُم في بِاللَّغْوِ اللَّه يؤاخذُكُم لَا : تعالى وفي قوله 

امإِطْع ةرشع نياكسم نم طسا أَوم ونمتُطْع يكُملأَه أَو متُهوسأَ كو رِيرتَح  ـةقَبر  ـنفَم  لَـم  جِـدي  اميفَـص  ـامٍ  ثَلَاثَـةأَي  ـكذَل 
ةكَفَّار كُمانمأَي)3(. القراءة المتواترةهي هذه .  

فصيام ثالثـة أيـام     ” : بن كعب وابن مسعود     أبى - )4(بطريق صحيح -وقرأ  
ـ         “متتابعات ه متـأثراً هـذا    ولذلك وقع خالف بين العلماء حول اشتراط التتابع وعدم

فمن اعتبرهـا قـال بوجـوب    . أو عدم اعتبارها، الخالف بمدى اعتبار هذه القراءة    
 ؛هم ال يشترطون التتابع   فإنّ،  وأما الشافعية والمالكية  ،  )5(التتابع وهم األحناف والحنابلة   

  .- وإن صح سندها -هم ال يعتبرون حجية القراءة الشاذة ألنّ

                          
تفسير القرآن ، )2006(، )هـ375: ت (أحمد بن محمد بن  نصرأبو الليث، رقنديالسم) 1(

علي معوض وعادل عبد الموجود وزكريا : تحقيق، 1، طالعظيم المسمى تأويالت أهل السنة
  .1/419: ، بيروت، لبناندار الكتب العلمية، النوتي

  .1/406: القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 2(
  .89: المائدة، اآلية سورة) 3(
مطبعة محمد علي صبيح وأوالده ، 1، طتفسير آيات األحكام، )1953(، محمد علي، السايس) 4(

  .2/207: رمصالقاهرة،  ،باألزهر
  .2/207: المرجع نفسه) 5(



 163 

-،  وهـو الـصحيح   ،  يجزئ التفريق : شافعيوالقال مالك   : العربيقال ابن    
 ، )1( إذ التتابع صفة ال تجب إال بنص أو قياس على منصوص           -العربيوالكالم البن   

 اشتراط التتابع لكونه ماضياً مع القاعـدة        فيوالحنابلة  ،  والراجح هنا رأى األحناف   
نزلـة  م،  إذ ال اقل من أن تنزل القراءة الـصحيحة الـسند          ،   يقبلها العقل السليم   التي

  .العثمانيأو الرسم ،  وإن خالفت العربية- هو خبر آحادالذي -الحديث الصحيح 
 إذا لم يثبـت كونهـا قرآنـاً         - قراءة ابن مسعود     أي -وهذه  : قال ابن كثير  

 حكـم   فـي أو تفسيراً للـصحابة وهـو       ،  فال أقل من أن تكون خبر واحد      ،  متواتراً
  .)3( كفارة اليمينفيلق الصوم ولهذا اعتبرها العلماء مقيدة لمط. )2(المرفوع

ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُـلْ هـو أَذًى فَـاعتَزِلُواْ النـساء فـي الْمحـيضِ والَ تَقْربـوهن            :في قوله تعالى  
    ـبحي اللَّه إِن اللَّه كُمرأَم ثيح نم نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح   ـرِينتَطَهالْم ـبحيو ابِنيالتَّـو )4( ، قرأ عاصم

 )حتى يطهرن( :وقرأ الباقون . بتشديد الطاء والهاء  )حتى يطّهرن ( :يوحمزة والكسائ 
، يتطهـرن :  واألصل )حتى يطهرن (من قرأ   " :قال أبو منصور األزهري    ،)5(مخففا

                          
  .2/162: ابن العربي، أحكام القرآن) 1(
  .2/91: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) 2(
، الحفناوي و،2/91: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرني، الشوكا) 3(

اإلسالمي،  وأثرهما في الفقه األصوليينوالترجيح عند  التعارض، )1985(، محمد إبراهيم
صبري عبد الرؤوف ، عبد القوي: ، وانظر2/68: ، مصردار الوفاء، المنصورة ، 1ط

أضواء السلف، الرياض، ، 2طات فى الفقه اإلسالمى، أثر القراء، )1997(محمد، 
  .405: 359، صالسعودية

  .222: البقرة، اآلية سورة) 4(
، 1معاني القراءات، ط ، )1992(، )هـ370: ت(األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد )5(

: القاهرة، مصرعيد مصطفى درويش، عوض بن حمد القوزي، دار المعارف، : تحقيق
الكافي ، )1998(، )هـ539: ت( عبد اهللا محمد بن شريح ، أبوالرعيني :، وينظر1/202

، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق إيمان صالح مهدي عباس، 1طفي القراءات السبع، 
الداني، التيسير في القراءات ، و2/333: التذكرة في القراءاتابن غلبون، ، و86: لبنان
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 )حتـى يطهـرن  (ومن قرأ  .الطاء فشددت فأدغمت التاء في، والتطهر يكون بالماء
   .يطهرن من دم المحيض إذا انقطع الدم :فالمعنى

: قوله تعـالى   )1()وجائز أن يكون يطهرن الطهر التام بالماء بعد انقطاع الدم
نرطْهي تَّىح)2( ، في حرف بعضهم)وفي حرف آخرين ،  بضم الهاء وتخفيفها)يطهرن

ومـن قـرأ   ، هو عبارة عن انقطاع الـدم  فمن قرأ بالتخفيف ف.الهاء وفتحها بتشديد
رحمهم اهللا ،  ثم من قول أصحابنا.عبارة عن حل قربانها بعد االغتسال بالتشديد فانه

وإذا ، المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل إن :،تعالى
  .دون العشر لم يحل له أن يقربها إال بعد االغتسال كانت أيامها

  .كانت أيامها دون العشر في اللغتين أن تكون اآلية فيما :ويحتمل
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تَقْربواْ الصالة وأَنتُم سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون والَ جنبـا         :وفي قوله تعالى  

م مرضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَآئط أَو الَمـستُم النـساء فَلَـم    إِالَّ عابِرِي سبِيلٍ حتَّى تَغْتَسلُواْ وإِن كُنتُ    
  .))3تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صعيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم إِن اللَّه كَان عفُوا غَفُورا

الباقون فيهما   وقرأ. في السورتين بغير ألف)أو لمستم( :يقرأ حمزة والكسائ
،  فهـو علـى فـاعلتم   )المـستم  أو(من قرأ (: قال أبو منصور األزهري )4(باأللف

 خـص بالفعـل   )لمـستم  أو(ومن قرأ ، الشتراكهما في الفعل الذي يكون منه الولد
باللمس الجماع  وقد يكنى عن، ألن الفعل في باب الجماع يضاف إلى الرجل، الرجل

                                                                           
تفسير السمرقندي، ، و2/227: قراءات العشرفي ال النشرابن الجزري، ، و68السبع، ص

  .1/635 :القرآن العظيم المسمى تأويالت أهل السنة
  .1/202: معاني القراءاتاألزهري، ) 1(
  .222 :اآلية، سورة البقرة) 2(
  .43 :اآلية، سورة النساء) 3(
 ،السبع الكافي في القراءاتالرعيني، : ، وينظر1/310: معاني القراءاتاألزهري، ) 4(

النشر في القراءات ابن الجزري، ، و62: السبع الحجة في القراءاتابن خالويه، ، و100ص
التيسير في الداني، ، و2/377: التذكرة في القراءاتابن غلبون، ، و2/250: العشر

  .80، صالقراءات السبع
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نفـسها مـن أراد    ال ترد عن :أي، فالنة ال ترد يد المس :والعرب تقول، واللماس
 .أنه جعل الفعل للرجل والمـرأة  :أثبتها فالحجة لمن( :وقال ابن خالويه) 1()غشيانها
 .)المفاعلة( وبـ )فاعلت(العرب إال بـ  أن فعل االثنين لم يأت عن فصحاء :ودليله

   .المرأة ولم يسمع منهم جمعت جامعت :لهموأوضح األدلة على ذلك قو
 :ودليله قوله تعـالى  .أنه جعلها فعال للرجل دون المرأة :والحجة لمن طرحها

اتنمؤالْم تُمإِذَا نَكَح)2(وكل قد ذهب من العربية مذهبا أبان به عـن   .ناكحتم : ولم يقل
  .)3()وفصاحته، فضله

، يء لكن اللمس قد يقال لطلب الشالمس كاللمس( :األصفهاني وقال الراغب
 والمس يقال فيما يكون معه إدراك، وألمسه فال أجده :يوجد كما قال الشاعر وان لم

العسكري  وقال أبو هالل ،)4()فقيل مسها وماسها، بحاسة اللمس وكني به عن النكاح
ليعرف ، باليد خاصة أن اللمس يكون (:وهو يبين الفرق بين اللمس والمس في فروقه

وال ، والحجر وغير ذلك والمس يكون باليد، اللين من الخشونة والحرارة من البرودة
، )6()جامعتموهن( :)النساء المستم(  فعلى هذا يكون معنى.)5()يقتضي أن يكون باليد

  .)7()أتاها :وماسها، جامعها :المرأة مس(: وقال الزمخشري

                          
  .1/310 :معاني القراءاتاألزهري، ) 1(
  .49: اآلية، سورة األحزاب) 2(
  .62: الحجة في القراءات السبعابن خالويه، ) 3(
  .62: الحجة في القراءات السبعابن خالويه، ) 4(
، 2طالفروق اللغوية، ، )1985(، )هـ395: ت (سهل بن اهللا عبد بن  الحسنأبو هالل، العسكري) 5(

  .338، ص، لبنانتحقيق حسام الدين المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت
نزهة القلوب تفسير غريب القرآن ، )1990(، )هـ330: ت ( عزيزمحمد بن بو بكر، أالسجستاني) 6(

  البركات عبداهللا بن أحمد بن محمود، أبوالنسفي، و55: ، لبناندار المعرفة، بيروت، 2، طالعزيز
دار الكتاب العربي، ، 1، ط تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل،)ت.د(، )هـ710: ت(

، )1986(، )هـ680: ت( محمود بن علي بن محمدالصابوني،  ابن، و1/227: بيروت، لبنان
  .1/329: ، لبناندار القلم، بيروت، 3طصفوة التفاسير، 

عبد  :تحقيق، 1، طأساس البالغة، )1982(، )هـ538: ت (جار اهللا محمود بن عمر، الزمخشري) 7(
  .) مس( مادة 900، ص، لبنانالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت
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، ثنا آدم :قال، إبراهيمثنا  :قال، أنبأ عبد الرحمن( :وقال مجاهد في تفسيره
   .)1()الجماع :المالمسة، فضالة عن الحسن قال ثنا المبارك بن

 :اختلف في المراد بالمالمسة في اآلية هنا على ثالثة أقوال( :قال ابن جزئ
، وهو قول مالك، الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها أنها :أحدها

، ذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهبالوضوء باللمس ال فعلى هذا ينتقض
  .ويكون الجنب من أهل التيمم، الماء ويجب معه التيمم إذا عدم

وال ، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس، أنها ما دون الجماع :والقول الثاني
  .ويؤخذ جوازه من الحديث يجوز التيمم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب

يكون ما دون الجماع  على هذا يجوز التيمم للجنب وال الجماع فأنّها :والثالث
 . )2()ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة

، عن سالم بن عبد اهللا بن عمر، عن الزهري، روى مالك(: كثير وقال ابن
امرأته  فمن قبل، الرجل امرأته وجسه بيده من المالمسة قبلة :انه كان يقول، أبيه عن

عن  :وروى الحافظ أبو الحسن الدار قطني في سننه، ءفعليه الوضو، أو جسها بيده
 انه كان يقبل امرأته ثم :ولكن روينا عنه من وجه آخر، عمر بن الخطاب نحو ذلك

، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه، فالرواية عنه مختلفة، يصلي وال يتوضأ
الشافعي هو قول ،  والقول بوجوب الوضوء من المس.واهللا اعلم، االستحباب على

 :قال ناصر هذه المقالة، ومالك والمشهور عن احمد بن حنبل رحمهم اهللا، وأصحابه
، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد، اآلية المستم ولمستم قد قرئ في هذه

وقال رسول اهللا  ،جسوه :أي .))3نَزلْنا علَيك كتَاباً في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم ولَو :قال تعالى
لعلك قبلت أو (: عن اإلقرار  لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع  
  

                          
: المحقق، 1، طتفسير مجاهد، )1989(، )هـ104: ت (أبو الحجاج مجاهد بن جبر ،مجاهد) 1(

  .159، صمصرالقاهرة، دار الفكر اإلسالمي الحديثة، ، الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل
  .1/143 :التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، ) 2(
  .7: اآلية، سورة األنعام) 3(
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  .)2()اللمس واليد زناها( :وفي الحديث الصحيح. )1()لمست
فيقبل ،   يطوف علينا  قل يوم إال ورسول اهللا       :وقالت عائشة رضي اهللا عنها    

، )3()ن بيع المالمـسة   نهى ع ( أن رسول اهللا    ،   ومنه ما ثبت في الصحيح     .ويلمس
ويطلق في اللغة على الجس  :قالوا، التفسيرين على كال، وهو يرجع إلى الجس باليد

  .)4(كما يطلق على الجماع، باليد
ولقد اختلف فقهاء األمصار في ذلك فقال أبو حنيفة وأبـو يوسـف وزفـر                
غير  ال وضوء على من مس امرأة سواء أكان المس بشهوة أم بيواألوزاع والثوري

  .شهوة
، إن مسها بشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذا إن مسته بشهوة تلذذا :مالك وقال

إن قبل بشهوة فعليه الوضوء وان كان بغيـر شـهوة فـال    : صالح وقال الحسن بن
إذا مس جسدها فعليه الوضوء سواء أكان المس لشهوة  :الشافعي وقال .وضوء عليه

س ليس بحدث بما روي عن عائشة من طرق القائلون بأن الم استدل، أم لغير شهوة
ومن ،  كان يقبل نساءه ثم يصلي ويتوضأ وكان يقبلهن وهو صائم         مختلفة أن النبي    
قالت فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ،  ليلةأنها طلبت النبي  ذلك حديث عائشة

فثبت بذلك أن المس ليس  يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك ساجد
   .بحدث

وذلك ، ظاهر مادة المفاعلة فيما يكون فيه الفعل من الجانبين مقصودا ثم إن
ه  كان حقيقة في اللمس باليد إال أنّإن وأيضا فان اللمس و.المس باليد في الجماع دون

بل هذا اللفظ قد اشتهر في هذا المعنى ، القرآن إطالقه كناية عن الجماع قد عهد في
                          

شعيب : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق، )ت.د(بداهللا، أحمد بن حنبل أبو ع، الشيباني) 1(
 القاسم سليمان ، أبوالطبراني، 255و 1/238، األرناؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر

تحقيق طارق بن عوض اهللا بن ، 1، طالمعجم األوسط، )1995(، )هـ360: ت(بن أحمد 
  .3/80: ، مصرقاهرةال، محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين

  .2/349: الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن حنبلصحيح، ) 2(
  . سعيد الخدري، به  عن أبي2/754 :، صحيح البخاريالبخاري: أخرجه) 3(
  .1/483ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 4(
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  .يريدون أنها ليست عفيفة، ال ترد يد المس :يقولون في المرأة البغي تسمعهم
أو اللمس في القراءة األخرى ، فالظاهر أن المراد في هذه اآلية من المالمسة وأيضا
 َأو جاء َأحد منكُم من( :ألجل أن تكون شاملة للحدثين األصغر في قوله الجماع
مثال فانه  يد منه اللمس باليد أما إذا أر)أو المستم( : واألكبر في قوله)1 ()الْغَآِئط

  .يكون قليل الفائدة إذ المجئ من الغائط واللمس حينئذ من واد واحد
ا من يرى أن المالمسة هي لمس البدن فهو يقول إن اللمس حقيقة في المس باليدوأم 

والمالمسة مفاعلة وهو في الجماع مجاز أو كناية وال يعدل عن الحقيقة إلى غيرها 
 لمست :والواقع أن اللمس حقيقة في المس باليد كما في قوله . الحقيقةعند تعذر إال
ف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماع ر ولكنه قد تع.ي كفه أبتغي الغنىبكف

يكون ظاهرا فيه كما أن الوطء حقيقته المشي بالقدم فإذا أضيف إلى النساء لم  ويكاد
  .)2()غير الجماع يفهم منه

 :يقرآن كان ابن عباس وابن عمر(: قال البغوي، ))3قُوهن ِلعدتهِنفَطَلِّ قراءة
  .)4()فطلقوهن في قبل عدتهن(

روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي اهللا عنهم          ما :وقال أبو حيان  
 وعن عبد )في قبل عدتهن( : وعن بعضهم)في قبل عدتهن فطلقوهن(من أنهم قرؤوا 
ال على أنه قرآن لخالفه سواد ، هو على سبيل التفسير )هرهنلقبل ط(اهللا بن مسعود 

قال الشوكاني في تفسير معنى  ،)5()شرقا وغربا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون
أو لقبـل  ، مستقبالت لعدتهن أو في قبـل عـدتهن       : أي فَطَلِّقُوهن لعدتهِن  :قوله تعالى 

 وقـال  .عدتهن أي في :)في(  بمعنى)دتهنلع( أن الالم في :وقال الجرجاني، عدتهن

                          
  .43: ، اآليةسورة النساء) 1(
  .111 ـ 2/110آيات األحكام  السايس، تفسير) 2(
  .1: ، اآليةة الطالقسور) 3(
فص بن عمر بن عبد ح النبي  جزء فيه قراءات: وينظر .4/355معالم التنزيل ، البغوي) 4(

  .162: العزيز بن صهبان
  .8/278تفسير البحر المحيط األندلسي، ) 5(



 169 

لقيتـه   والالم للتوقيت نحو، أي الستقبال عدتهن :هو على حذف مضاف :أبو حيان
 والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن، لليلة بقيت من شهر كذا

  .)1()هكذا فقد طلقوهن لعدتهن، فإذا طلقوهن، حتى تنقضي عدتهن
 ت هذه اآلية في عبد اهللا بن عمر كان قد طلق امرأته فينزل(: وقال البغوي

 أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي أنا زاهر بن أحمد الفقيه .حال الحيض
أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن نـافع                

  فسأل عمر اهللا بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول اهللا عن عبد
ثم ليمسكها حتـى   يا عمر مره فليراجعها: فقال،  عن ذلكبن الخطاب رسول اهللا 

فتلـك  ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس، تطهر ثم تحيض ثم تطهر    
ولذلك سمى الفقهاء الطالق الذي يقع فـي   )2()العدة التي أمر اهللا أن تطلق لها النساء     

وبهـذا يتـضح أن الطـالق    ، والذي يخالفها طالق البدعة هذه الحدود طالق السنة
هو الطالق الذي ( :الطالق السني :أوال :وبدعي باعتبار المشروعية ينقسم على سني

وقد قـال  ، المشروعة التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية يراعي فيه المطلق الطرق
  .))3نساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِنيا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتُم ال :سبحانه وتعالى

 وابن عبـاس أن المـرأة  ، والمعنى المأخوذ من اآلية كما فسرها ابن مسعود
ولهذا وضع جمهور الفقهـاء للطـالق       ،  تطلق في طهر من غير جماع طلقة واحدة       

   :قيود المشروع ثالثة
  .أن يكون الطالق طلقة واحدة :األول
  .يخالط الزوج فيه زوجته أن يكون في طهر لم :ثانيا
  .)4()إليه أن تكون هناك ضرورة تقتضي الطالق أو سبب يدعو :ثالثا

                          
  .2/838: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، الشوكاني) 1(
  .4/355 :عالم التنزيلالبغوي، م) 2(
  .1: سورة الطالق، اآلية) 3(
، دون اإلسالمي أحكام انحالل عقد الزواج في الفقه، )ت.د(أحمد، نظام الدين عبد الحميد، ) 4(

  .52 ـ 51ناشر، ص
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مخالف ما بينـه   هو الطالق الذي يتم إيقاعه على وجه :الطالق البدعي :ثانيا
محظـورا عنـد    فأول ما يقال هو أن الطالق اليكون سنيا بل، الشارع وأرشد إليه

  .)1()عو إليهجمهور الفقهاء إن خال عن سبب يد
على أن هذا الضرب من الطالق دون مسوغ بدعة وحـرام   ولقد اتفق الفقهاء

 يـا أَيهـا النبِـي إِذَا طَلَّقْـتُم النـساء فَطَلِّقُـوهن      قوله تعـالى   إذا كانت الزوجة مدخوال بها لظاهر

هِنتدعل)2( ولقوله تعالى: ِتَانرقُ مالطَّال)3(.  
وهذا يفيـد أن  ، اآلية الكريمة أن الطالق المباح ما كان مرة بعد مرة ىومعن
  .الثالث أو االثنين لم يكن مباحا الطالق بلفظ

وقد ، ) )4الَ يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتُّم األَيمان: وفي قوله تعالى
وعقدتم ، قد قرأه جماعة، عقدتم بالتشديد، ى بما عقدتم على ثالثة أوجه    قرئ قوله تعال  

وعاقدتم فقوله تعالى عقدتم بالتشديد كان أبو الحسن يقول ال يحتمل إال عقـد              ،  خفيفة
ويحتمل ، والقصد إلى القول،  وهو العزيمة ،  وعقدتم بالتخفيف يحتمل عقد القلب    ،  قول

ولـم يحتمـل    ،  واعتقاد القلب ،  اءتين القول عقد اليمين قوال ومتى احتمل إحدى القر      
إال ،  وجب حمل ما يحتمل وجهين على مـاال يحتمـل         ،  األخرى إال عقد اليمين قوال    
التشديد إفادة حكم ليس في غيره        في قراءة  فإن،  وأيضا وجها واحدا فيحصل المعنى   

  .ه ال تلزمه إال كفارة واحدةمين على وجه التكرار أنّيه متى أعاد الوهو أنّ
وال تُباشروهن وأَنْتُم عاكفُون في الْمساجِد تلْك حدود اللَّه فَـال تَقْربوهـا كَـذلك        : وفي قوله تعالى  

   تَّقُـوني ـملَّهاسِ لَعلنل هآيات اللَّه نيبي)5( ،قرأ الجمهور: )واألعمـش ، وقـرأ مجاهـد  ) المساجد: 
أنه ال يختص االعتكاف    ،  في المساجد  :والظاهر من قوله  (: يقول أبو حيان   )المسجد(

                          
  .212، اإلسالمي أحكام انحالل عقد الزواج في الفقهأحمد، ) 1(
  .1: ، اآليةسورة الطالق) 2(
  .229: ية، اآلسورة البقرة) 3(
  .89: المائدة، اآلية سورة) 4(
  .187: البقرة، اآلية سورة) 5(
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، وابـن عيينـة  ، وبه قـال أبـو قالبـة   ، بل كل مسجد هو محل لالعتكاف   ،  بمسجد
أنه  :والقول اآلخر، وهو أحد قولي مالك، وابن المنذر، داود الطبريأبو و،  والشافعي

وابـن  ، بـراهيم وإ، وعائـشة ، وبه قال عبد اللّه، ال اعتكاف إلّا في مسجد يجمع فيه 
  .)1(“وعروة وأبو جعفر، جبير

إنه ال اعتكاف إلّا في أحد المساجد الثالثة وهو مروي عن عبد اللّه  :وقال قوم
وهـو  ،  بوبه قال ابن المـسي    ،  ال اعتكاف إلّا في مسجد نبي      :وقال قوم  .)2(وحذيفة

  .)3(ألنّها مساجد األنبياء عليهم الصالة والسالم، موافق لما قبله
وفي مسجد  ،  أنّه ال اعتكاف إلّا في المسجد الحرام       :الحارث عن علي  وروى  

وقـال  ،  علـى اإلفـراد   ،  في المـسجد   :واألعمش،  وقرأ مجاهد  .) )4رسول اللّه   
ويرجح هذا قراءة من جمع فقرأ      . نه للجنس والظاهر إ ،  هو المسجد الحرام   :األعمش

  .)5(في المساجد
ال العلماء أن حذف األلف في قراءة       فيتبين لنا من خالل آراء المفسرين وأقو      

، حيث إن الحذف غير في داللة المعنى      ،  قد كان سببا في اختالفهم    ،  مجاهد واألعمش 
  .مما اضطرهم إلى التأويل ومحاولة توجيه القراءتين باتجاه معنى مشترك

 بكـاف  )أرأيتـك (قرأ ابـن مـسعود  ، ))6أَرأَيت الَّذي يكَـذِّب بِالـدينِ   :قوله تعالى 
  .)7(الخطاب

                          
  .2/221: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
ابن ، 2/222: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/221: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(

الفروع، ، )1985(، )هـ763: ت (مفرج بن محمد بن مفلح بن  محمدشمس الدين، مفلح
  .3/153: ، بيروت، لبنانراجعه عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، 4ط

  .2/221: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  2/221: المرجع نفسه) 4(
  2/221: المرجع نفسه) 5(
  .1: الماعون، اآلية سورة) 6(
 تفسير كتاب اهللا المحرر الوجيز في، ابن عطية، 10/552: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 7(

  464 /1: العزيز
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، فتتعدى الثنين ،  والظاهر أن َأرَأيتَ هي التي بمعنى أخبرني      ” :يقول أبو حيان  
وقـدره  ،  أليس مستحقا عذاب اللّـه     :فقدره الحوفي ،  واآلخر محذوف ،  أحدهما الذي 
قراءة عبد اللّه أرأيتك بكـاف      . ويدل على أنها بمعنى أخبرني    ،  من هو  :الزمخشري

ويجوز أن تكون مـن      :قال الحوفي . اب ال تلحق البصرية   ألن كاف الخط  ،  الخطاب
، وهمزة االستفهام تـدل علـى التقريـر       ،  فال يكون في الكالم حذف    ،  رؤية البصر 

  .)1("والتفهيم ليتذكر السامع من يعرفه بهذه الصفة
فزيادة كاف الخطاف هي التي تحدد معنى الرؤيا إن هي الرؤية البصرية أم              

  .بمعنى اإلخبار
وال تُقاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتَّى يقاتلُوكُم فيه فَإِن قاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذلك جزاء : لىقوله تعا

 رِينالْكـاف)2(  ، وكذلك حتى يقتلوكم فإن    ،  وال تقتلوهم  :والكسائي واألعمش ،  وقرأ حمزة
 :يقـال ،  فإن قتلوا بعضكم  ،  ا بعضكم  بحذف األلف في األفعال الثالثة يقتلو      )3(قتلوكم

  .)4("يريد قتل بعضنا، قتلنا بنو فالن
 : فـالمعنى )وال تقتلوهم(من قرأ : وفي توجيه معنى القراءتين يقول األزهري     

وإن وقع القتـل بـبعض دون       ،  وجاز وال تقتلوهم  ،  ال تبدؤهم بالقتل حتى يبدؤكم به     
 )وال تقـاتلوهم (ومن قـرأ  ، بعضهموإنما قتلو ،  قتلنا القوم  :ألن العرب تقول  ،  بعض

والقتال بين اثنين والقتل بين     ،  فإنهم نهوا عن قصدهم بالقتال حتى يكون االبتداء منهم        
  .)5(الواحد

                          
  10/552األندلسي، تفسير البحر المحيط ) 1(
  191: سورة البقرة، اآلية) 2(
-179: ، ابن مجاهد، السبعة في القراءات2/227: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر) 3(

: لمحيط، األندلسي، تفسير البحر ا2/217: ، الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع180
2/244.  

  .2/244: األندلسي، تفسير البحرالمحيط) 4(
  .2/230: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) 5(
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وابـن  ، وقرأ ابن مسعود، ))1لَيس علَيكُم جناح أَن تَبتَغُوا فَضْال مـن ربكُـم      :قوله تعالى 
سبب نزولهـا أن العـرب    .)2( في مواسم الحجفضال من ربكم   :وابن الزبير ،  عباس

، وذي المجـاز  ،  كعكـاظ . الجاهليـة  تحرجت لما جاء اإلسالم أن يحضروا أسواق      
وعطـاء وقـال    ،  ومجاهد،  وابن عباس ،  قاله ابن عمر  ،  فأباح اللّه لهم ذلك   ،  ومجنة

، فنزلت في إباحـة ذلـك     ،  كان بعض العرب ال ينحرون مذ يحرمون       :مجاهد أيضا 
  .)3(وأن حجه تام، بن عمر أنها نزلت فيمن يكري في الحجوروي عن ا

 ففي اآلية دليل على جواز التجارة       -يعني األثر -إذا ثبت هذا     :يقول القرطبي 
في الحج للحاج مع أداء العبادة وأن القصد إلى ذلك ال يكون شركا وال يخـرج بـه            

 دون تجـارة    المكلف عن رسم اإلخالص المفترض عليه خالفا للفقراء أما إن الحج          
  .)4(أفضل لعوها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها

واالتجـار إذا أتـى   ، وقد انعقد اإلجماع على جواز التجارة واالكتساب بالكل       
وأنه سأله أعرابي أن أكـري      ،  بالحج على وجهه إلّا ما نقل شاذا عن سعيد بن جبير          

وهذا مخالف لظاهر الكتاب    . »وال كرامة ،  ال« :وأنا أريد الحج أفيجزيني؟ قال    ،  إبلي
  .)5(واإلجماع فال يعول عليه

ال يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولكن يؤاخـذُكُم بِمـا عقَّـدتُم الْأَيمـان فَكَفَّارتُـه إِطْعـام              : قوله تعالى 
 أَو يكُملأَه ونمما تُطْع طسأَو نم نيساكم ةرشعةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك ...)6( ،وابـن  ، وقرأ ابن جبير

  .)7(بكاف الجر على أسوة)كإسوتهم(أو :السميفع

                          
  .198: البقرة، اآلية سورة) 1(
  .4/558: ، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب2/292: البحر المحيط األندلسي، تفسير) 2(
  .2/292: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(
  .2/274:  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن)4(
  .2/293: ، األندلسي، تفسير البحر المحيط5/171: الرازي، التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب) 5(
  .89: المائدة، اآلية سورة) 6(
: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن1/218: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 7(

  4/354: األندلسي، تفسير البحر المحيط، 6/180
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             كسوة هي مصدر وإن والظاهر أن هذا معطوف على قوله ِإطْعام متُهوسك َأو
 وابن عبـد الـرحمن    ،  بوابن المسي ،  وقرأ النخعي  ،لثوب الذي يستر  كان يستعمل ل  

)متُهوسبكاف الجر على  )كإسوتهم( وابن السميفع أو، وقرأ ابن جبير  ،  بضم الكاف ) ك
أو تقتيرا ال   ،  أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان      ،  المعنى :قال الزمخشري ،  أسوة

وإذا فسرت كاسـوتهم فـي   ، تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تساوون بينهم وبينهم 
وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين       ،  ن ذكر الكسوة  الطعام بقيت اآلية عارية م    

وقال بعضهم أو كإسوتهم في ، اإلطعام والكسوة والعتق وهي مخالفة لسواد المصحف
فتفيد القراءة المتواترة أن الكسوة نوع من أنواع الكفارة وبـذلك تكـون             ،  )1(الكسوة

  .أو صيام ثالثة أيام، ةأوتحرير رقب، والكسوة، الكفارة للحنث باليمين هي اإلطعام
   طعام أو تحرير أو صيام ثالثـة        كفارة الحنث ثالث إ    وتفيد القراءة الشاذة أن

ابـن   إسوة بما يكفي مثيلهم من المساكين وبهذا يقـول         على أن يكون اإلطعام   ،  أيام
أو كما يكفي مثلهم فهـو       : قال -واهللا أعلم - كأنّه :من اإلسوة قال   :)كإسوتهم( :جني

ضاف أو ككفاية أسوتهم إن شئت جعلت األسوة هي الكفاية ولم يحتج            على حذف الم  
  .)2()إلى حذف المضاف
أَياماً معدودات فَمن كان مـنكُم مرِيـضاً أَو علـى سـفَرٍ فَعـدة مـن أَيـامٍ أُخـر وعلَـى الَّـذين              :قوله تعالى 

    نفَم نيكسم ةٌ طَعاميدف يقُونَهطي   ـونلَمتَع ـتُمكُن إِن لَكُـم ريوا خومتَص أَنو لَه ريخ وراً فَهيخ عتَطَو )3( ،  ـنةٌ مدفَع
 :أي،  قبـل  :وقدر،  َأيامٍ ُأخَر قراءة الجمهور برفع عدة على أنّه مبتدأ محذوف الخبر          

  .فالحكم عدة :أو، فالواجب :أي، أو خبر مبتدأ محذوف،  أمثل له  :فعليه عدة وبعد أي   
، وعدة هنا بمعنى معدود   ،  فليصم عدة  :أي،  بالنصب على إضمار فعل   ،  فعدة :وقرئ

وبين الشرط  ،  فصوم عدة ما أفطر    :أي،  وهو على حذف مضاف   ،  كالرعي والطحن 
َأنِ  :ونظيـر فـي الحـذف     ،  فافطر فعدة  :التقدير،  وجوابه محذوف به يصح الكالم    

                          
  .355- 4/354: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .1/218: ابن جنّي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) 2(
  .184: البقرة، اآلية سورة) 3(
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فعدة من أيام أخـر     ” :قرأ أبي .)2(فضرب فانفلق  : أي )1(فَلَقَاضرِب بِعصاك الْبحر فَانْ   
فَعدةٌ مـن َأيـامٍ      :وظاهر قوله تعالى  ” :يقول أبو حيان  ،  بزيادة متتابعات ) 3()متتابعات

والتـابعين وفقهـاء    ،  وبه قال جمهور العلماء من الصحابة     ،  ُأخَر أنّه ال يلزم التتابع    
فعدة من   :وفي قراءة أبي  ،  أنّه ال يفرق   :روةوروي عن علي ومجاهد وع    ،  األمصار

بل تستحب المبـادرة إلـى      ،  أنه ال يتعين الزمان    :وظاهر اآلية ،  أيام أخر متتابعات  
وهو ،  فلو لم يصمه ثم مات أثم     ،  ثاني شوال .يجب عليه القضاء   :وقال داود . القضاء

  .)4(“وبما ثبت، محجوج بظاهر اآلية
يطيقونـه   :قـرأ الجمهـور  ،  ))5 يطيقُونَه فديةٌ طَعام مـسكني     وعلَى الَّذين  :قوله تعالى 

وهـو  ،  كقولهم أطول فـي أطـال     ،  وقرأ حميد يطوقونه من أطوق    ،  مضارع أطاق 
والمـسموع  ،  وصحة حرف العلة في هذا النحو شاذة من الواو ومن اليـاء           . األصل

وقد ،  مرأة وأطيب وأغيلت ال ،  وأخيلت،  وأغيمت السماء . وأطول،  وأعول،  أجود :منه
إلّـا  ،  والتصحيح كما ذكرنا شاذ عند النحويين     ،  جاء اإلعالل في جميعها وهو القياس     

أبا زيد األنصاري فانه يرى التصحيح في ذلك مقيسا اعتبارا بهذه اإللفـاظ النـزرة               
وقرأ عبد اللّه بن عباس فـي المـشهور         .المسموع فيها االعتالل والنقل على القياس     

، ومجاهـد ، وقرأت عائـشة .مبنيا للمفعول من طوق على وزن قطع    ،  يطوقونه :عنه
ثم ، وأصله تطوق على وزن تفعل، يطوقونه من أطوق :وعمرو بن دينار، وطاووس

قـال بعـض    . فاجتلبوا في الماضي واألمر همزة الوصـل      ،  أدغموا التاء في الطاء   
 الناس خالف مقالـة     والذي قاله ،  خالفا لمن أثبتها قراءة   ،  هو تفسير ال قراءة    :الناس

  .وأوردها قراءة، هذا القائل

                          
  .63: الشعراء، اآلية سورة) 1(
  .2/184: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
: ، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب2/184: ر البحر المحيطاألندلسي، تفسي) 3(

  .1/95،  السايس، تفسير آيات األحكام 4/233
  .2/184: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .184: البقرة، اآلية سورة) 5(
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، وابن عباس، وهي مروية عن مجاهد، يطيقونه :منهم عكرمة، وقرأت فرقة
ورد بعضهم هذه ،  أيضا هكذا لكن بضم ياء المضارع على البناء للمفعولوقرئ
 وال مدخل للياء، والزمة فيه :قالوا. هي باطلة ألنه مأخوذ من الطوق :وقال، القراءة

وإنّما ضعف . تشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف :وقال ابن عطية .في هذا المثال
فأشكل ذلك ، ألنهم بنوا على أن الفعل على وزن تفعل، أو امتنع عند هؤالء، هذا

تدير  :كقولهم، تفعيل من الطوق :بل هو على وزن، وليس كما ذهبوا إليه، عليهم
 وسبقت إحداهما، اجتمعت ياء وواو ،تطيوقون :فأصله، المكان وما بها ديار

فهذا توجيه هذه ، تطيق يتطيق :فقيل، فأبدلت الواو ياء وأدغمت فيها الياء، بالسكون
ت يرجع معناها إلى االستطاعة فهذه ست قراءا، القراءة وهو توجيه نحوي واضح

، لكيجعل مطيقا لذ :والمبني منها للمفعول معناه، فالمبني منها للفاعل ظاهر، والقدرة
، يتكلفونه أو يكلفونه :أي، ويحتمل قراءة تشديد الواو والياء أن يكون لمعنى التكليف

يجعل في  :أي، مقلدون ذلك :فكأنه قيل، ومجازه أن يكون من الطوق بمعنى القالدة
  . )1(يشق عليهم الصوم :أي، ويكون كناية عن التكليف، أعناقهم

، وابن عباس، وقرأ أبي، ))2منهن فَآتُوهن أُجـورهن فَرِيـضَةً  فَما استَمتَعتُم بِه   :قوله تعالى 
  .)3(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن :وابن جبير

المعنى فإذا استمتعتم    :وغيرهم،  وابن زيد ،  والحسن،  ومجاهد،  قال ابن عباس  
ولفظة ما تدل   ،  المهرفقد وجب إعطاء األجر وهو      ،  ولو مرة ،  بالزوجة ووقع الوطء  

فما استمتعتم بـه مـن    :الزمخشري وقال. على أن يسير الوطء يوجب إيتاء األجر
  . )4(فآتوهن أجورهن عليه، أو عقد عليهن، المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة

                          
  .189- 2/188: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(
  .24: النساء، اآلية سورة) 2(
 القرطبي، الجامع 2/61: ، النحاس، إعراب القرآن3/589: سي، تفسير البحر المحيطاألندل) 3(

  .1/499: ، ابن العربي، أحكام القرآن5/85: ألحكام القرآن
  .3/589: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
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. إذ هو مذهبه  ،  وأدرج في االستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة        
ألن إيتاء األجر كامال ال يترتـب      ،  متاع هنا بالوطء  وقد فسر ابن عباس وغيره االست     

  .)1(وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك، إال عليه
. اآلية في نكـاح المتعـة      :وغيرهم،  يوالسد،  وقال ابن عباس أيضا ومجاهد    

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فـآتوهن          :وابن جبير ،  وابن عباس ،  وقرأ أبي 
وروي عن علـي أنـه      . هكذا أنزلها اللّه   :س ألبي نضرة  وقال ابن عبا  . )2(أجورهن

  .لو ال أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إال شقي :قال
بجوازها عنـد    :وقيل عنه . جواز نكاح المتعة مطلقا    :وروي عن ابن عباس   

واتفق علـى تحريمهـا فقهـاء        .)3(واألصح عنه الرجوع إلى تحريمها    ،  الضرورة
ومات بعد ما أمرنا   ،   بالمتعة أمرنا رسول اللّه     :وقال عمران بن حصين   . األمصار

وعلى هذا جماعة من أهل البيـت        .ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء        ،  بها
  . من حديث علي وغيرهوقد ثبت تحريمها عن رسول اللّه . والتابعين

قرأ ، ))4تَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعـشراً والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً ي  :قوله تعالى 
ولذلك حذف التاء وهي قراءة     ،  معناه وعشر ليال   : قالوا )5()وعشر ليال ( :ابن عباس 

                          
ان أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهر، األصبهاني:  وانظر3/589: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 1(

تحقيق سبيع حمزة حاكمي ، 1، طالمبسوط في القراءات العشر، )1980(، )هـ381: ت(
أبو بكر بن مسعود ، انيشالكا:  وانظر،5/153 :ق، سوريادمش، العربية مطبوعات مجمع اللغة

، علي محمد معوض: ، تحقيق2 ، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )2003(، )هـ587: ت(
  .2/273: ، بيروت، لبناندار الكتب العلمية، ودعادل أحمد عبد الموج

، )هـ460: ت( جعفر محمد بن الحسن أبوالطوسي، ، و3/589: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(
، وانظر 7/375: ، لبنانبيروت، دار صعب، 2، ط في شرح المقنعةاألحكام تهذيب، )1981(

  .1/499: عربي، أحكام القرآن، وانظر ابن ال5/85: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن
: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ، وانظر3/589: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

7/572.  
  .224: البقرة، اآلية سورة) 4(
  .3/123: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/516: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
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وغلـب حكـم     :قيل،  فيدخل اليوم العاشر  ،  والمراد عشر ليال بأيامها    .)1(ابن عباس 
وال ، وعشر أخف فـي اللفـظ  ، ام في ضمنهاواألي، الليالي إذ الليالي أسبق من األيام    

  .)2(هذا قول الجمهور، تنقضي عدتها إلّا بانقضاء اليوم العاشر
. )3(بل تنقضي بتمام عشر ليال    ،  ليس اليوم العاشر من العدة    : وقال األوزاعي 

، سرنا خمـسا   :تقول العرب ،  معناه وعشر مدد كل مدة منها يوم وليلة        :وقال المبرد 
وقيل عشرا ذهابا إلى الليالي واأليام داخلة        :وقال الزمخشري ،  )4(لةبين يوم ولي   :أي

، صمت عـشرا   :تقول،  وال تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى األيام        ،  معها
وال يحتاج إلى تأويل عشر بأنّها ليال ألجل حـذف          ،  ولو ذكرت خرجت من كالمهم    

إذا كان  :بل الذي نقل أصحابنا أنه،  دكما ذهب إليه المبر   ،  وال إلى تأويلها بمدد   ،  التاء
أن يبقى العدد على ما  :وهو األصل، أحدهما.فلك فيه وجهان، المعدود مذكرا وحذفته  

وهو  :قالوا،  خمسة أيام  :تريد. صمت خمسة  :فتقول،  كان عليه لو لم يحذف المعدود     
وحكى الكـسائي عـن أبـي    ، ويجوز أن تحذف منه كله تاء التأنيث       :قالوا،  الفصيح
، ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنّما هي األيـام   . صمنا من الشهر خمسا    :الجراح

  .)5(واليوم مذكر
بضم ) جارس(قرأ حمزة والكسائي وخلف  ،  ))6سـراجا  فيهـا  وجعـلَ  : تعالى وقوله

عن إبراهيم أنه   ":  يقول الفراء  )سراجا(وقرأ الباقون   . السين والراء وافقهم األعمش   
ذهب إلى الـشمس    ) سراجا(وكذلك قراءة أصحاب عبد اللّه فمن قرأ        ). جاسر(قرأ  

                          
  .3/123: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/516: لمحيطاألندلسي، تفسير البحر ا) 1(
، ابن 3/123: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/516: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 2(

  .47-11/46: هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب
، ابن 3/123:  القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/516: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 3(

  .47-11/46: هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب
  .3/123: ، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن2/516: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 4(
  .2/516: األندلسي، تفسير البحر المحيط) 5(
  .61: الفرقان، اآلية سورة) 6(
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ذهـب إلـى    ) سرجا(ومن قال   ) الشَّمس سراجاً  وجعَل(وهو وجه حسن ألنه قد قال       
 كالم العـرب    في جعلها كالسرج والمصباح كالسراج   ،   بها يهتديالمصابيح إذ كانت    

  .)2(")1()الْمصباح في زجاجة(وقد قال اللّه 
وقرأهـا  ،  )يخصمون(يحيى بن وثّاب     قرأها،  ))3وهـم يخـصمون    : تعالى وقوله

 التاء كانت   ألن؛نصب الخاء  ويجوز،  ويكسر الخاء ،  ينصب الياء ) يخصمون(عاصم  
وقرأها أهل الحجـاز    ،  والكسر أكثر وأجود  . فنقل إعرابها إلى الخاء   ،  تكون منصوبة 

وهى فـى قـراءة أبـى بـن كعـب           ،   بين ساكنين  يشددون ويجمعون ) يخصمون(
وأما معنى يحيى بن وثّاب فيكون علـى معنـى     . فهذه حجة لمن يشدد   ،  )يختصمون(

وهـم   :وهم يتكلّمون ويكـون علـى وجـه آخـر          :ه قال يفعلون من الخصومة كأنّ   
وهـو وجـه حـسن أي       .  أنفسهم يخصمون من وعدهم الساعة     فيوهم   :يخصمون

  .)4(إن الساعة آتية :وهم عند أنفسهم يغلبون من قال لهم :معنىتأخذهم الساعة ألن ال

  
  : الخاتمة 2.4

والبحـث فـي    ،  الحمد هللا الذي من علينا بأن يسر لنا االشتغال بكتابه العزيز          
تـسهل  ،   ذلك من فائدة كبيرة    لما في ،  من حذف وزيادة  ،  أوجه االختالف في قراءاته   

، ث طويل تنقلت من خالله بين كتب النحـو   وبعد بح ،  وفهم معناه ،  على األمة قراءته  
وكتب اللغة مستقصيا تلك القراءات التـي بـرزت   ، وكتب التفسير ،  وكتب القراءات 

جالء لتوجيـه   نا األ والجهود العظيمة التي بذلها علماؤ    ،  والزيادة،  فيها ظاهرة الحذف  
لمـدى  والتي تبين لنا ا   ،  توصلت من خاللها إلى مجموعة من النتائج      ،  تلك القراءات 

                          
    .35: سورة النور، اآلية) 1(
  .2/271معاني القرآن ، اءلفرا) 2(
  .49: يس، اآلية سورة) 3(
  .2/379 : معاني القرآن،اءلفرا) 4(



 180 

ويمكن إجمال هذه النتـائج     ،  الذي وصلت إليه الدراسة في تحقيق األهداف المرجوة       
  : في ما يلي

فكان مـن البـديهي ظهـور       ،  أنماط لغوية مستعملة   إن القراءات القرآنية هي    .1
كغيرهـا مـن األنمـاط اللغويـة        ،  والزيادة فيها بشكل واسع   ،  ظاهرة الحذف 

  .المستعملة األخرى
وملفت لالنتبـاه  ، ذف في القراءات القرآنية بشكل واضح  لقد برزت ظاهرة الح    .2

  .حتى بات حصرها يحتاج إلى دراسة مستقلة وموسعة
وتقدير المحذوف بمـا    ،  لقد كان للنظرية النحوية أثر واضح في قضية الحذف         .3

  .ينسجم مع تركيب الجملة ومعناها
ون فـي   والمفـسر ،  والذي اعتمد عليه النحاة   ،  لقد كان المعنى الموجه الرئيس     .4

  .تقدير المحذوف في تلك القراءات
بل كان هنالك مـا     ،  لم يكن الحذف ظاهرة اعتباطية في تلك القراءات القرآنية         .5

  .دونهيفهم حيث إن المعنى ال ، يسوغه من أدلّة تجعل منه بحكم الملفوظ به
إلى اختالف في المعنى في بعض ، لقد أدى اختالف العلماء في تقدير المحذوف .6

  .مما أوجد الخالف بين الفقهاء في توجيه المسائل الفقهية ،األحيان
بمـا  ،  في اختالفهم في تقدير المحـذوف     ،  أسهم االختالف المذهبي بين العلماء     .7

  .يوافق المعنى الذي يخدم مذاهبهم الفكرية
وشـائعة فيهـا ومتعـددة      ،  ظاهرة بـارزة  ،  إن الزيادة في القراءات القرآنية     .8

  .المظاهر
وتحديد ،  دة في القراءات القرآنية في توجيه المعنى التفسيري       لقد ساهمت الزيا   .9

  .المعنى المراد من القراءة
، لقد اختلف العلماء في جواز االحتجاج في كثير من القراءات التي فيها زيادة            .10

  .كونها مخالفة لرسم المصحف العثماني
، اذةفي القراءات الـش   في القراءات القرآنية محصورة   ةلم تكن الزيادة اللفظي    .11

  .بل كان هنالك قراءات صحيحة ورد فيها بعض مظاهر الزيادة
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لقد عد كثير من العلماء القراءات التي فيها زيادة لفظية مخالفـة للمـصحف               .12
  .وليست قراءة، تفسيرا

هـو   :لقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار االختالف بالزيادة بـين القـراءات     .13
  .يرة في تحديد المعنىآلية لما لها من فائدة كببمثابة اآلية من ا

  .لقد أسهمت الزيادة في القراءات القرآنية في االختالف في األحكام الفقهية .14
واعتبروها أغالطـاً مـن     ،  لقد غلّط بعض العلماء بعض القراءات الصحيحة       .15

  . القراءة التي فيها زيادة هي الصحيحةاواعتبرو، الكتّاب
ن الزيـادات التـي يمكـن     ليست الزيادة اللفظية في القراءات القرآنية هي م        .16

  .واطراحها لما لها من أثر كبير في توجيه المعنى، االستغناء عنها
،  محذوفاً فـي القـراءة األخـرى   عدونستطيع القول إن كّل مزيد في قراءة ي     .17

، ففي كثير من األحيان يكون معنى اللفظة متضمناً في النص         ،  والعكس صحيح 
  .ي التوضيحوإن لم يكن ملفوظا به واللفظ به زيادة ف

، أن الحذف قد يكون من مقتضيات القواعد النحوية: ولقد تبين لي في الدراسة   
واستجابة لتوليد عناصر الجملة التركيبية التي يقتضيها اإلسناد ويتطلبهـا األصـل            

وهي مسألة يمكن األخذ بها مدخالً لتفسير كثير مـن          ،  االفتراضي للتركيب النحوي  
ألن الزيادة يجب ألّا    ؛ولعّل الزيادة تدخل في هذا الباب      ،مظاهر الحذف في القراءات   

 .تخرج على مقتضى القاعدة النحوية
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معاني ، )1988(، )هـ311: ت (الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل
 ،عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب: تحقيق، 1، طالقرآن وإعرابه

  .، لبنانتبيرو
مناهل العرفان في علـوم     ،  )1996(،  )هـ1367: ت (محمد عبد العظيم  ،  الزرقاني

   .، لبنانبيروت، الفكر دار، 1ط، القرآن
البرهان  ،)1972(، )هـ794: ت( اهللا عبد بن بهادر بن  محمدالزركشي، بدر الدين 

، دار الكتـب العلميـة،   ، تحقيق، محمد أبو الفـضل 2، طفي علوم القرآن 
  .ت، لبنانبيرو

، أساس البالغـة  ،  )1982(،  )هـ538: ت (جار اهللا محمود بن عمر    ،  الزمخشري
  .، لبنانعبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت :تحقيق، 1ط
ـ 538: ت (جار اهللا محمود بن عمر    ،  الزمخشري الكـشاف عـن    ،  )1995(،  )هـ

دار ،  1ط،  حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه التأويـل         
  .، لبنانبيروت، كتب العلميةال

: ت (أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بـن عيـسى بـن محمـد المـري                ،  زمنينأبو  
أبـو عبـد اهللا     : ، المحقق 1ط تفسير القرآن العزيز،  ،  )2002(،  )هـ399

، الفـاروق الحديثـة   مكتبة   ،محمد بن مصطفى الكنز   ، و حسين بن عكاشة  
  .القاهرة، مصر

ـ 403: ت ( الرحمن بن محمـد    أبو زرعة عبد  ،  زنجلةابن   حجـة  ،  )1984(،  )هـ
  .، لبنانبيروت، سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة: تحقيق، 4ط، القراءات

 ،مطبعـة التعلـيم العـالي   ، 1ط معاني النحو،، )1984(،  فاضل صالح ،  السامرائي
  .، العراقالموصل

مديرية  ،2ط،  الجملة العربية تأليفها وأقسامها   ،  )1988(،  فاضل صالح ،  السامرائي
  .العراقدار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 
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مطبعة محمد علي صبيح ، 1، طتفسير آيات األحكام،  )1953(،  محمد علي ،  السايس
  .رمصالقاهرة،  ،وأوالده باألزهر

ـ 330: ت (محمد بن عزيز   بو بكر ، أ السجستاني نزهـة القلـوب     ،)1990(،  )هـ
  .، لبنان بيروتدار المعرفة،، 2، طتفسير غريب القرآن العزيز

ـ 626: ت (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بـن علـي           ني،  السكاكي ، )هـ
أكرم عثمان يوسـف، مطبعـة دار       : تحقيق،  1، ط مفتاح العلوم ،  )1981(

  .، بغداد، العراقالرسالة
تفـسير  ،  )2006(،  )هـ375: ت (أحمد بن محمد بن  نصر أبو الليث ،  السمرقندي

علـي معـوض   : تحقيق، 1، طت أهل السنة  القرآن العظيم المسمى تأويال   
  .، بيروت، لبناندار الكتب العلمية، وعادل عبد الموجود وزكريا النوتي

الدر المصون في علوم    ،  )1991(،  )هـ756: ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف      
  .، سوريادمشق، دار القلم، أحمد الخراط: تحقيق ،1، طالكتاب المكنون
نتائج الفكر  ،  )1992(،  )هـ581: ت(الرحمن بن عبد اهللا     السهيلي، أبي القاسم عبد     

، علي محمد معوض  ، و عادل أحمد عبد الموجود   : المحقق،  1، ط في النحو 
  .، بيروت، لبناندار الكتب العلمية

، 2، ط الكتاب،  )1983(،  )هـ180: ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر      ،  سيبويه
  .، مصرالقاهرة ،جيعبد السالم محمد هارون، مكتبة الخان: تحقيق

، 1، طالمخصص،  )1996(،  اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو،  سيدهابن  
، بيـروت ،  العربـي  التـراث  إحياء دار،  1، ط جفال ميبراهإ خليل: تحقيق
  .لبنان

همع الهوامـع فـي   ، )1975(، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين   
دار البحـوث   لعال سالم مكـرم، ا  عبد:تحقيق، 2، طشرح جمع الجوامع

  .، بيروت، لبنانالعلمية
، األشباه والنظـائر  ،  )1984(،  )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين      

  .، لبنان بيروت،، دار الكتب العلمية1ط
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اإلتقان فـي علـوم     ،  )1987(،  )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين      
،  إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت    محمد أبو الفضل   :تحقيق،  2ط،  القرآن
  .لبنان

الدر المنثـور فـي     ،  )1988(،  )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن جالل الدين      
  . ، لبناندار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2ط، تفسير المأثور

ـ 542: ت( الحـسني  محمد بن علي بن اهللا  هبة الشجري، أبو السعادات  ابن   ، )هـ
  .، لبنانبيروت، دارالمعرفة، 1ط، يةاألمالي الشجر، )ت.د(

السراج المنير في االعانة على     ،  )ت.د(،  )هـ977: ت(الشربيني، محمد بن أحمد     
دار المعرفة للطباعـة    ،  2ط،  معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير      

  .لبنان، والنشر، بيروت
فـى  أضواء البيـان  ، )1983(، )هـ1393: ت (محمد بن االمين محمدالشنقيطى،  

  .، لبناندار الكتب العلمية، بيروت، 1، طإيضاح القرآن بالقرآن
فتح القدير الجامع بين فنـي  ، )1930(،  )هـ1250: ت (محمد بن علي  ،  الشوكاني

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي    ،  1، ط الرواية والدراية في علم التفسير    
  .القاهرة، مصر

: ، تحقيـق   اإلمام أحمد بن حنبل    مسند، )ت.د(أحمد بن حنبل أبو عبداهللا،      ، الشيباني
  .شعيب األرناؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصر

روائع البيـان   ،  )1972(،  )هـ680: ت( محمود بن علي بن محمدالصابوني،  ابن  
  .، لبنانالكريم، بيروت القرآن دار، 2، طفي تفسير آيات األحكام

ـ 680: ت( محمـود  بـن  علي بن محمدالصابوني،  ابن   ـ ،  )1986(،  )هـ فوة ص
  .، لبناندار القلم، بيروت، 3ط التفاسير،

حاشـية الـصبان   ، )1997(، )هـ1206: ت( محمد بن علي    ، أبو العرفان  الصبان
بيـروت،  دار الكتب العلمية،    ،  1ط،   أللفية ابن مالك   على شرح األشموني  

  .لبنان
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، المعجم األوسـط  ،  )1995(،  )هـ360: ت( القاسم سليمان بن أحمد      ، أبو الطبراني
حقيق طارق بن عوض اهللا بن محمد وعبد المحـسن بـن إبـراهيم        ت،  1ط

  .، مصرالقاهرة، الحسيني، دار الحرمين
جامع البيـان عـن     ،  )1997(،  )هـ310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير       

، شركة مكتبة ومطبعـة البـابي       3 ط ،)تفسير الطبري (تأويل آي القرآن    
  .الحلبي وأوالده، القاهرة، مصر

 في األحكام تهذيب، )1981(، )هـ460: ت( جعفر محمد بن الحسن أبوالطوسي، 
  .، لبنانبيروت، دار صعب، 2، طشرح المقنعة

، 1، ط التحريـر والتنـوير   ،  )2000(،  )هـ1393: ت (محمد الطاهر ،  عاشورابن  
   .بيروت، لبنان
لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في        ،  )1989(عباس، فضل حسن،    

  . لبنان،، دار النور للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1، طالقرآن
أثـر القـراءات فـى الفقـه     ، )1997(صبري عبد الرؤوف محمـد،   ،  عبد القوي 

   .السعوديةأضواء السلف، الرياض، ، 2ط، اإلسالمى
، ، دار الشروق، القاهرة   1، ط النحو والداللة ،  )2000(عبد اللطيف، محمد حماسة،     

  .مصر
، أحكام القـرآن  ،  )1988(،  )هـ453: ت (كر محمد بن عبد اهللا     ب ، أبو العربيابن  

  .بيروت، لبنان دار الجيل، تحقيق علي محمد البجاوي،، 2ط
 الفروق،  )1985(،  )هـ395: ت (سهل بن اهللا عبد بن  الحسن أبو هالل ،  العسكري

، تحقيق حسام الدين المقدسي، دار الكتب العلميـة، بيـروت    ،  2ط،  اللغوية
  .لبنان

تحقيق أحمد  ،  2، ط المقَرب،  )1986(،  )هـ696: ت (علي بن مؤمن  ،  ورعصفابن  
   .، العراقبغداد مطبعة العاني، عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجبوري،

شرح ابن عقيل على ألفية  ،  )1979(،  )هـ769: ت (بهاء الدين عبد اهللا   ،  عقيلابن  
ر الفكـر  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، دا      : ، تحقيق 16طابن مالك،   

  .، بيروت، لبنانللطباعة والنشر
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ـ 616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين         التبيـان فـي     ،)1976(،  )هـ
محمد علي البجـاوي، دار إحيـاء الكتـب         : تحقيق،  4ط،  إعراب القرآن 

  .بيروت، لبنانالعربية، 
لقراءات إعراب ا  ،)1997(،  )هـ616: ت(العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين        

، بيـروت،  محمد السيد أحمد عزوز، عـالم الكتـب     : تحقيق،  1ط،  الشواذ
  .لبنان

للباب في علل   ا،  )1976(،  )هـ616: ت(،  اهللا بن الحسين   أبو البقاء عبد   العكبري،
، مكتبـة جامعـة القـاهرة      خليل بنيا الحـسون،   : تحقيق ،البناء واإلعراب 
  .القاهرة، مصر

، ملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةالج، )1984(عمايرة، خليل أحمد، 
 .، عالم المعرفة، جدة، السعودية1ط

التذكرة في  ،  )1991(،  )هـ399: ت (أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم     ،  غلبونابن  
عبد الفتح بحيري إبـراهيم، الزهـراء لإلعـالم         : ، تحقيق 2، ط القراءات

  .، مصرالعربي، القاهرة
الحجة في علـل القـراءات      ،  )1965(،  )هـ377: ت( أحمد   الفارسي، الحسن بن  

الفتاح  عبد. ودالحليم النجار،  عبد. دعلي النجدي، : تحقيق، 2، ط   الـسبع 
  .، القاهرة، مصرشلبي، الهيئة المصرية للكتاب

، 2ط،  معاني القـرآن  ،  )1983(،  )هـ207: ت (أبو زكريا يحيى بن زياد    ،  الفراء
  .، لبنانعالم الكتب، بيروت

 ،تأويل مشكل إعراب القرآن    ،)1981(،  )هـ276: ت ( بن مسلم   عبد اهللا  ،ةقتيببن  ا
  . السعوديةالمدينة المنورة، المكتبة العلمية، ،3، طالسيد صقر: قيقتح

ـ 572: ت (محمـد  بن الرحمن عبد بن  أحمد القرطبي، ابن مضاء   ، )1998(،  )هـ
ـ      : ، تحقيق 1، ط الرد على النحاة   اهرة، شوقي ضـيف، دارالمعـارف، الق

 .مصر
ـ 671: ت (أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد      ،  القرطبي الجـامع  ،  1ط،  )1988(،  )هـ

  .لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروتألحكام القرآن
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الصاحبي في فقـه    ،  )1908(،  )هـ395: ت (بن فارس القزويني، أحمد بن زكريا     
  .، مصرالمكتبة السلفية، القاهرة ،الّلغة وسنن العرب في كالمها

، 2، ط مشكل اعراب القرآن  ،  )1975(،  )هـ437: ت(مكي بن أبي طالب     ،  لقيسيا
، حاتم صالح الضامن، مطبعة سلمان األعظمـي، بغـداد        : دراسة وتحقيق 

  . العراق
الكشف عن وجوه القراءات    ،  )1981(،  )هـ437: ت(مكي بن أبي طالب     ،  القيسي

سـسة  محي الدين رمـضان، مؤ    .د: ، تحقيق 2، ط   السبع وعللها وحججها  
  .، لبنانالرسالة، بيروت

بدائع الصنائع في ترتيـب   ،  )2003(،  )هـ587: ت(أبو بكر بن مسعود     ،  انيشالكا
دار ، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض  : ، تحقيق 2 ، ط الشرائع

 .، بيروت، لبنانالكتب العلمية
 ،تفسير القـرآن العظـيم    ،  )1998(،  )هـ774: ت (إسماعيل بن عمرو   كثير،ابن  

 المملكـة   الريـاض،  مكتبة دار السالم،  ،  2 ط  األرناؤوط، رعبد القاد تقديم  
  .العربية السعودية

ـ 1094: ت( القريمي الحسيني موسى بن  أيوب الكفوي، أبو البقاء   ، )1975(،  )هـ
عدنان .د: تحقيق،  3ط،  )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    (الكليات  

  .، سوريادمشق ، شاد القوميدرويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة واإلر
ـ 672: ت(الجيـاني   اهللا عبـد  بـن  محمد اهللا عبد أبو الدين مالك، جمالابن  ، )هـ

المـصرية،   االنجلـو  مكتبـة ، 2ط، مالـك  البن التسهيل شرح، )1974(
  .، مصرالقاهرة

ـ 450: ت (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري       ،  الماوردي ، )ت.د(،  )هـ
 بن المقصود عبد بن السيد: تحقيق،  2ط،   والعيون النكتي،  تفسير الماورد 

  .لبنان، بيروت، العلمية الكتب الرحيم، دار عبد
تحقيق محمد  ،  المقتضب،  )ت.د(،  )هـ286: ت (العباس محمد بن يزيد   أبو  المبرد،  

  .، لبنانعبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت
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: ، تحقيق 2، ط  القرآن مجاز،  )1981(،  )هـ209: ت (أبو عبيدة معمر  ،  المثنىابن  
   .، مصرالقاهرة، فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة.د

، 1، ط تفسير مجاهد ،  )1989(،  )هـ104: ت (أبو الحجاج مجاهد بن جبر    ،  مجاهد
دار الفكر اإلسالمي الحديثة،    ،  الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل     : المحقق

  .مصرالقاهرة، 
ـ 324: ت (اس التميمي البغدادي  أبو بكر أحمد بن موسى بن العب      ،  مجاهدابن   ، )هـ

شـوقي ضـيف، دار     .د: تحقيـق ،  2، ط السبعة في القراءات  ،  )م1980(
  .مصر ، القاهرة،المعارف

، )1985(،  )هـ763: ت (مفرج بن محمد بن مفلح بن  محمد شمس الدين ،  مفلحابن  
  .، بيروت، لبنانراجعه عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، 4، طالفروع

مطبوعات جامعة  ،  2، ط معجم القراءات القرآنية  ،  )1988(،  العال سالم عبد  ،  مكرم
  .، الكويتالكويت

، لسان العـرب  ،  )1968(،  )هـ711: ت(منظور، جمال الدين محمد بن مكرم       ابن  
  .، لبناندار صادر للطباعة والنشر، بيروت

 إعـراب ،  )1977(،  )هـ338: ت (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل      ،  النحاس
 .، العراقزهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد .د: تحقيق، 2ط، نالقرآ

معـاني  ،  )1989(،  )هـ338: ت (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل      ،  النحاس
الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى، مركز      : تحقيق،  2ط،  القرآن

 .، السعوديةإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة
ـ 710: ت (كات عبداهللا بن أحمد بن محمود      البر ، أبو النسفي تفـسير   ،)ت.د(،  )هـ

دار الكتـاب العربـي،   ، 1، ط النسفي، مدارك التنزيل وحقـائق التأويـل      
  . بيروت، لبنان

الكشف ،  )2002(،  )هـ427: ت (النيسابورى، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى      
  .، لبنانت بيرو،دار إحياء التراث العربي ،والبيان عن تفسير القرآن
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ـ 761: ت (يوسـف  بـن  اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد،  هشامابن   ، )هـ
محمد محيي الدين عبـد     : ، تحقيق شرح قطر الندى وبل الصدى    ،  )1963(
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