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ُممخص الرسالة بالمغة العربية
ػؿَالتفاسػػيرَك ً
أكثرىػػاَشػػيرةنَ،حيػػثَاشػػتمؿَعمػػىَكجػػكهَ
ػيرَاإلمػػاـَالبيضػػاكمَمػػفَأجػ ٍَّ
ييعػػدََتفسػ يَ
اءاتَالقرآنيةَكمستكياتَالمغةَالصكتيةَكالصرفيةَكالنحكيةَكالدالليةَ .
القر ًَ
كتسػػعىَالد ارسػػةَإلػػىَبيػػافَمػػدلَأثػػرَالق ػراءاتَالقرآنيػػةَفػػيَالتكجيػػوَالنحػػكمَكالص ػرفيَفػػيَ
تفسيرَأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَلئلماـَالبيضػاكمَتَ(685ق)َ،كتعرفنػاَعمػىَمنيجػوَالنحػكمَ

كالمغكمَكمدلَمكافقتوَأكَمعارضتوَلجميكرَالنحاةَ ََ.

صػ ٌػدرتَبمقدم ػ وَػةَكتميي ػػدَع ػػفَالبيض ػػاكمَكتفس ػػيرهَ،
كتكزعػػتَالرس ػػالةَعم ػػىَثبلث ػػةَفص ػػكؿ َ،ي

فالفص ػػؿَاألكؿَتن ػػاكؿَالتكجيي ػػاتَالنحكي ػػةَمقس ػػم َةنَإل ػػىَثبلث ػػةَمباح ػػثَ،كى ػػيَاألس ػػماءَكاألفع ػػاؿَ
كاألدكاتَ،بينمػػاَالفصػػؿَالثػػانيَتحػ ٌػدثَعػػفَالتكجييػػاتَالص ػرفيةَ،كيحتػَػكمَعمػػىَثبلثػػةَمباحػػثَ،

أمػاَالفصػؿَالثالػثَفػأ ً
يفردَلمحػديثَعػفَمكقػؼَالبيضػاكمَ
كىيَاألفعاؿَكاألسػماءَكالعمػؿَالصػرفيةٌ َ،

ػاذجَتطبيقيػةَمػفَتفسػيرهَ
ػرضَذلػؾَمػفَخػبلؿَنم ىَ
مفَالنحاةَكالتعػرؼَعمػىَمذىبػوَالنحػكمَ،كت ٌَػـَع يَ

لمتعرؼَعمىَمنيجوَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَ .

المنيجَالكصفيَالتحميميَ،فجاءتَنتائجَالدراسةَعمىَالنحكَاآلتيَ َ:
ىَ
كقدَاتبعتَالباحثةَ
فَالبيضػػاكمََذكَشخصػػيةَنحكيػػةَييمحػػفَمػػاَخػػالؼَالقيػػاسَ،فيػػكَيميػػؿَإلػػىَآراءَالمدرسػػةَ
إ ٌَ

البصػريةَ َ،كيي ٍّ
ػتثفَاآلراءَالككفيػػةَخػػبلؿَعرضػػوَلممسػػائؿَالنحكيػػةَ،
عبػػرَبمصػػطمحاتيـَإالَأنػػوَلػػـَيسػ ًَ
ػارَلمكشػاؼَ،كافَخالفػوَ
فقدَكافقيـَفيَبعضَاألحيافَ،ك ٌأيدتَالدراسةَأفَتفسيرَالبيضاكمَاختص هَ

فيَبعضَالمسائؿَالنحكيةَ .

أخيراَ،أ ٌكدتَالدراسةَعمىَتكصياتَعدةَ،أبرزىاَ َ:
ك ن
 دراسةَالمخالفاتَبيفَتفسيرمَالزمخشرمَكالبيضاكمَفيَالجكانبَالمغكيةَكافٌةَ .
 إفرادَدراسةَخاصةَلمعرفةَتأثيرَالبيضاكمَفيَالبلحقيفَ .

ََ
ث

َ

Abstract
The Tafsir of Imam al-Baidawi is considered one of the most revered
and well-known Tafsir books, as it included the various Quranic
recitations and the phonemic, morphological, grammatical and semantic
levels of language.
The study seeks to demonstrate the extent of the effect of the Quranic
recitations on the grammatical and morphological guidance in the Anwar
al-Tanzil Tafsir and the Secrets of Interpretation by Imam al-Baidawi,
and to introduce us to his grammatical and linguistic approach and the
extent of his agreement and disagreement with the majority of
grammarians.
The thesis was divided into three chapters, together with an introduction
and an introductory chapter on al-Baidawi and his Tafsir. The first
chapter dealt with grammatical directives divided into three sections,
namely nouns, verbs and particles, while the second chapter talked about
morphological directives, and it contained three sections, namely verbs,
nouns and morphological causes. As for the third chapter, it was devoted
to talking about Al-Baidawi's stance towards grammarians and getting to
know his grammatical doctrine. This was presented through applied
models from his Tafsir to identify his approach in presenting
grammatical issues.
The researcher followed the descriptive analytical approach, and the
results of the study came as follows:
Al-Baidawi has a grammatical personality that speaks ungrammatically
of that which contradicts the analogy [qiyas], as he is Basri in school and
terminology, but he did not exclude the Kufic opinions during his
presentation of grammatical issues, as he agreed with them in some
cases. The study confirmed that the Tafsir of al-Baidawi is a synopsis of
al-Kashif, even if he disagrees with him in some grammatical issues.
Finally, the study confirmed several recommendations, most notably are
the following: the need to study the differences between the Tafsirs of
Zamakhshari and al-Baidawi in all linguistic aspects, and the need to
dedicate a special study to find out the effect of al-Baidawi on his
successors.
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اْ ِإلىداْ ُء
حشكدَالحبَالمغركسةَفيَ
فيص ىعدَلمعبلََ،إلىَأميًَ َ،
إلىَرائحةَالجنةَالتيَ ٍينشقياَقمبيَ ٍ

فعتَلوَكؿَراياتيَ .
فؤادمَ،كقانكفَالسبلـَالذمَر يَ
إلىَبيادرَالعزَالتيَألقتَظبللياَعمىَقمبيَ .
أبداَ .
إلىَالشعاعَالذمَأمدنيَبالنكرَ ن
إلىَأبيَكبكابتيَإلىَالجنةَ َ.

إلىَإشراقاتَاألمؿَالمخبكءةَفيَصدرمَ .
إلىَزوجيَكرفيؽَىذاَالدربَالذمَشاطرنيَالمشقةَكالعناءَ َ.
صبلةَكاقامةَ،إلىَطفمتيَكحبيبتيَكصاحبتيَزينةَ،التيَأرلَ
إلىَذخيرتيَككنزَأدعيتيَفيَكؿَ وَ
يؽَتزينوَضحكتيا!َ َ
فيَعينيياَشغفناَكقكةَ،فكاهللَماَخابَطر هَ
إلىََناسيَكَأينسيَ،إلىَخالي الحبيب وحرموَ،كلطالماَتفطٌرَقمبوَشكقناَكحنتَعيناهَالكضاءتافَ
إلىَرؤيتيَحاممةَرسالةَالماجستيرَ،كىاَىيَقدَأينعتَألقدمياَاآلفَبيفَيديوَ،كقدَأرضانيَاهللَ
فيكـ؟َفيؿَرضيتـَعني؟َ َ
األمفَالتيَتساندنيَإذاَمالتَالدنياَبيَكنعـَالسندَ،
إلىَالقمكبَالجميمةَالتيَتيشبينيَ،أكتاؼَ ًَ
أخوتي وأخواتيَكبريؽَعينيََ َ.
الخطاَ،إلىَ ىمفَأكدعَفيَ
إلىَالمكاساةَالرقيقةَفيَ ٍَّ
كؿَ ىنصبَ،كطريؽَالنجاةَاألخيرَإذاَتعثرتَ ي
ركحيَقطع َةنَمنوَفانتص ٍفتيوَكانتصفنيَإلىَتوأميَكصديقيَمؤمفَ َ.

ؿَالمراد.
ؿَالمنىَسي يَ
صبراَ،فماَني يَ
إلىَالطارقيفَأبكابَالعمـَ ن

ََ
ح

َ

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
ػدـَعظػػيـَشػػكرمَ
ػّننيَأقػ يَ
بعػػدَشػػكرمَ ًَ
هللَم ػكالمَكخػػالقيَ،كاعت ارفنػػاَألىػػؿَالفضػػؿَبفضػػميـَ،فػ ٌ

عرفػػتَفيػػوَرحابػ َةىَصػػدرَاآلبػػاءَقبػػؿَأفَأعػػرؼَفيػػوَبشاشػػةَكجػػوَالعممػػاءَ
كجزيػػؿَامتنػػانيَإلػػىَ ىمػػفَ ى

إلػػىَفضػػيمةَاألسػػتاذَالػػدكتكرَمحمــد رمضــان البــعَ،كالػػذمَأكرمنػػيَبقبػػكؿَاإلش ػراؼَعمػػىَبحث ػيَ
المتكاضعَ .
يكماَقـَلممعمـَكفٌوَالتبجيبلَ ...
َأياَشكقيَقدَقمتَ ن
ػبيبلَ،فقػػؿَلػػيَكيػػؼَالَ
كلكننػػيَالَأرلَفػػيَكقفتػػيَلمكفػػاءَسػ نَ
أنػػاَيػػاَشػػاعرمَقػػدَكقفػػتَاليػػكـٌ َ،

ػيئاَ،فكػؿََالمػدي َيبػدكَ
أككفَعاجزةَأكَكيؼَأنطقياَ نا
شكرَ ن
جميبلَ،أناَأخجؿَأفَأقػكؿَفػيَمقامػوَش ن
ضئيبلَ .
أماـَىديوَكنصحوَ نَ

خيرَالجزاءَ،كزادهَفيَالعمـَبسط َةنَ،كمتٌعوَبالصحةَكالعافيةَ .
فجزاهَاهللَعنيَ ىَ
ؿَإلىَاألسػتاذيفَالمناقشػيفَالػدكتكرَأسـامة حمـادَ،كالػدكتكرَمحمـود البيـكَ
كالشكرَمكصك هَ

تكبػػداَالعنػػاءَ
ػدرَرحػ وَ
المػػذيفَتقػػببلَبصػ وَ
ػبَمناقشػػةَىػػذهَالرسػػالةَ،كاثراءىػػاَبغزيػػرَعمميمػػاَ،كالمػػذيفَ ٌ
ػرَ
فيعػػاَ،كأجػ نا
جَمنيػػاَ،حتػػىَتخػػرجَفػػيَأبيػػىَحمػػةَ،فػ َ
لتقػػكيـَمػػاَاعػَػك ٌَ
مقامػػاَر ن
ػاهللىَ_تعػػالى_َأسػػأؿَليمػػاَ ن

الَعمىَماَبذالهَمفَجيدَفيَقراءةَالبحثَكتقكيموَ .
مكصكنَ

كأتقػػدـَبالشػػكرَإلػػىَالجامعػػةَاإلسػػبلميةَبغػزةَراعيػػةَىػػذاَالبرنػػامجَ،كالتػػيَأتاحػػتَلػػيَإكمػػاؿَ
مسيرتيَالتعميميةَ َ.
َ
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ُمقدمة

ػيَاألعظ ػ ًػـَ،ذمَالفض ػ ًػؿَكالمج ػ ًػدَالكبي ػ ًػرَاألك ػ ً
ػيَ
ػرـَ،ثيػػـَالص ػػبلةيَعم ػػىَالنب ػ ٍّ
الحم ػ يػدَهللَالعم ػ ٍّ

ً
و
َمعتًًـَ،كبعدَ َ:
المصطفىَ،ىادمَالبريةَمفَظبلـ ي

لقدَشرؼَاهلليَ-تعالىَ-المغةىَالعربيػةَبػالقر ً
ػيراَ
ٌ
آفَالكػريـَالػذمَنػزؿَعمػىَسػبعةَأحػرؼَتيس ن
عمىَاألمةَكافةَ،فظي ً
ً
اىتمامػاَ
اءاتَالقرآنيػةيَالتػيَتي ىعػدَمػفَأكثػرَمكاضػعَد ارسػةَالمفسػريفَ
ػرتَالقػر ي
ن
ػمعَالمفسػػركفَبعمػػـَالق ػراءاتَ،حيػػثَالَيخفػػىَأثػ يػرَ
لمسػػائؿَالنحػػكَكالصػػرؼَ،فكػػافَالَ يبػػدَأفَيتضػ ى
القراءاتَعمىَاألحكػاـَالنحكيػةَالتػيَاسػتنبطياَالنحكيػكفَمػفَالسػماعَالػذمَكانػتَالقػراءاتَجػزنءاَ

ػوَالنحػكمَكالصػرفيَفػػيَ
منػوَ،فارتأيػػتَأفَتكػػكفَعنػكافَد ارسػػتيَ:أثػػرَالقػراءاتَالقرآنيػػةَفػػيَالتكجيػ
ٍ
تفسػػيرَالبيضػػاكمَتػػ(685ق)َالمكسػػكـَب ػَأنػكارَالتنزيػػؿَكأسػرارَالتأكيػػؿَالنصػػؼَاألكؿَفػػيَالقػرآفَ

الكريـ.

أىمية الدراسة
يـَثـَبعممػيَالقػراءاتَ
تكمفَأىميةَالدراسةَبشرؼَماَتعمقتَبوَكىكَارتباطياَبالقرآفَالكر ٌ

ػيَس ػػطٍّ ىرتَآي ػػاتَالقػ ػرآفَالكػ ػريـَبي ػػا َكقكفن ػػاَعم ػػىَاألحك ػػاـَالنحكي ػػةَ
القرآني ػػةَكالمغ ػػةَالعربي ػػةََالت ػ ي
كالصػرفيةَالتػػيَانتظمػػتَىػػذاَاألسػػمكبَالعظػػيـَ،الػػذمَلػػـَيسػػتطعَأحػ هػدَمجا ارتػػوَكالتػػأليؼَفيػػوَ،مػػعَ
محاكلةَبيافَالتكجيياتَالنحكيةَكالصرفيةَالمتعمقةَبالقراءاتَالقرآنيةَفيَتفسيرَالبيضاكمَ،كذلؾَ

اصرَ
مفَخبلؿَالكقكؼَعمىَآراءَعمماءَالنحكَكالصرؼَكتكجييياتيـَفيَىذهَالقراءاتَ،مثبت َةنَأك ى

العبلق ػػةَب ػػيفَعمم ػػيَالنح ػػكَكالص ػػرؼَكعم ػػـَالقػ ػراءاتَ،كأث ػػرَاخ ػػتبلؼَالمكاق ػػعَاإلعرابي ػػةَكص ػػي َ
اؿَ
ٍَ
الكمماتَلمقراءاتَالقرآنيةَعمىَمعنىَاآليةَالكريمةَ،
عمادَىذهَالدراسةَأقػك ى
حيثَجعمتَالباحثةَ ى

يداَ .
َ،ألتمعفَفيَدررىـَالمنثكر
الَسيماَالبيضاكم
ةَ،فأنظمياَعقداَفر ن
ن
العمماءَالسابقيفَك ٌ
ى

أىداف الدراسة
تسعىَالدراسةَإلىَتحقيؽَجممةَمفَاألىداؼَ،كمنياَ َ:
 .1التعرؼَإلىَاإلماـَالبيضاكمَ،كتفسيرهَالمكسكـَبَ(أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ)َ،كمكانتوَ
بيفَمعاصريوَكمكانةَتفسيره.

 .2بيافَمدلَأثر َالقراءات َالقرآنية َفيَاألحكاـَالنحكيةَكالصرفيةَكفؽَماَقررهَالنحاةَالقدماءَ
كالمحدثكف.
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َ

 .3التعرؼَإلىَمنيجَالبيضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَكتكجيييا.

 .4تكضي َمكقؼَالبيضاكمَمفَأحكاـَالنحاةَكالمغكييفَالسابقيفَ،كمصطمحاتيـ.
 .5إثراءَالمكتبةَالعربيةَبدراسةَنحكيةَ َكصرفيةَتيتـَبتكجيياتَالبيضاكمَلمقراءاتَالقرآنيةَفيَ
تفسيرهََتفيدَطمبةَالعمـَكالباحثيفَ.
َ

منيج الدراسة
ػيَ،كذلػؾَكفػؽَالخطػكاتَاآلتيػة:
ػفيَالتحميم ٌ
تعتمدَالباحثةَفيَد ارسػتياَعمػىَالمػنيجَالكص ٌ

جمعَاآلياتَالتيَتطرؽَالبيضاكمَفيياَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَنحكيةَكصرفيةَمعَإحصػائياَ
مكضعاَ َ،كمفَثىـَتصنيفياَفيَأبػكابَنحكيػةَكصػرفيةَ،
حيثَبم َعددىاَخمسمائةَكأربعةَكأربعيفَ
ن

كمفَالمعمكـَأنوَمفَالصعبَتنػاكؿَجميػعَالمسػائؿَ،لػذاَقامػتَالباحثػةَبد ارسػةَعػددَمػفَالمسػائؿَ
كفػػؽَمنيجيػػةَمعينػػةَكىػػيَانتقػػاءَالقػراءاتَالغنيػػةَبػػاراءَالنحػػاةَكتكجييػػاتيـَ،كبعػػدىاَأكردتَتكجيػػوَ

قرائيػاَ َ،كبعػدَذلػؾَشػرعتَفػيَد ارسػةَالمسػائؿَ
خرجػتَالقػراءاتَالقرآنيػةَبػذكرَ ٌ
البيضاكمَ،كمفَثػـَ ٌ

النحكيػ ػػةَكالص ػ ػرفيةَكتحميميػ ػػاَمػ ػػفَخػ ػػبلؿَالتعػ ػػرضَإلػ ػػىَتكجييػ ػػاتَالنحػ ػػكييفَاآلخ ػ ػريفَ َ،كبيػ ػػافَ
التكجييػػاتَالتػػيَلػػـَيػػذكرىاَالبيضػػاكمَ،مػػعَالتنبيػػوَعمػػىَمػػاَكػػافَمكضػػعَخػػبلؼَبػػيفَالبص ػرييفَ
ػاَرجحػػوَالبيضػػاكمَمػػفَالتكجييػػاتَ،لتتبػػيفَشخصػػيةَالبيضػػاكمَالنحكيػػةََ،ثػػـَ
كالكػػكفييفَ،كبيػػافَمػ ٌ

َإفَترجَ َلياَشيءَفيياَمعَتعميؿَسببَالرجحافَفيَذلؾ.
خمصتَإلىَالتكجيوَالراج
ٌ

أسباب اختيار الموضوع
و
اسةَألسبابَأىمياَ َ:
آثرتَاختيارَىذهَالدر
ى

 .1شغفيَبالدرسَالقرآنيَ،كحبٍّيَلقراءاتوَكالدراساتَالمغكيةَالمتعمقةَبوَلبيافَفصاحتوَككجكهَ
ببلغتو.

 .2رغبتيَفيَالتعرؼَعمىَكجكهَالقراءاتَالقرآنيةَكعبلقتياَبالتكجيياتَالنحكيةَكالصرفيةَ .

 .3تسميط َالضكء َعمى َالبيضاكم َكتفسيره َكابراز َجيكده َالنحكية َكالصرفيةَ ،كمدل َاىتماـَ
الدارسيفَبو.

 .4التعرؼَعمىَمنيجَالبيضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَ،كميموَإلحدلَالمذاىبَالنحكية.

صعوبات الدراسة
ؾَ ،كلكنيا َزائمةه َبفضؿ َاهلل َتعالىَ ،كتكجييات َمشرفي َالفاضؿَ
َدرب َالنجاح َأشكا ه
يتخمؿ ى

األستاذَالدكتكرَمحمدَرمضافَالبعَ_حفظوَاهلل_َ،كمفَالصعكباتَالتيَكاجيتَالباحثةَ :
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 عدـ َالتكاصؿ َالعممي َفي َالمكتباتَ ،كاالستئناس َبالمكتبات َاإللكتركنية َلكجكد َجائحةَ
ككركنا.

 تناثرَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيَفيَتفسيرَالبيضاكمَ،حيثَبذلتَالباحثةَجيدىاَفيَجمعياَ
كتصنيفياَحسبَمكاضعياَفيَالبحث.

دراسات سابقة
لـَأجدَدر و
اساتَتتحدثَعفَأثرَالقراءاتَالقرآنيةَفيَالتكجيوَالنحكمَكالصرفيَفيَتفسيرَ

البيضاكمَ،كماَكجدتوَكاآلتي:

 البيضاكمَكجيكدهَالببلغيةَفيَضكءَتفسيرهَأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،عبلءَأبكَعنزةَ،
الجامعةَاإلسبلميةَ-غزة1436َ،ق2015/ـ.

 دراسةَلغكيةَكنحكيةَعمىَتفسيرَالبيضاكمَلؤلستاذَالدكتكرَعبدالكىابَحسفَحمدَ،العراؽَ،
مؤسسةَدارَالصادؽَلمطباعةَكالنشرَ،ط1432َ،1ق2011َ/ـ.

 القراءات َالشاذة َكتكجيييا َفي َتفسيرَالقاضي َالبيضاكمَ،محمد َغياث َالجنبازَ،دارَطيبةَ
الخضراءَلمنشرَكالتكزيع2011َ،ـ.

البيضاكم َمعَحاشيةَالشيابَالخفاجي َعميوَ
َ
 القضاياَالنحكيةَكالصرفيةَفي َتفسيرَالقاضي َ

َالبيضاكمَ ،مبركؾ َعطية َأبك َزيدَ،
َ
المسماه َ َبعناية َالقاضي َككفاية َالراضي َعمى َتفسير
جامعةَاألزىرَ،د.فَ.لـَأعثرَعمىَىذهَالدراسةَ،فييَمعركضةَلمبيعَاإللكترَكني.

 منيجَاإلماـَالبيضاكمَفيَالقراءاتَ،محمكدَبدرافَ،الجامعةَاألردنية-قسـَالتفسير.2010َ،
َجؿَاىتمامياَكافَبالجكانبَالببلغيةَكالقراءاتَ
بعدَالنظرَإلىَالدر
ٌ
اساتَالسابقةَيتبيفَلناَأف ي

استناَتيتـ َبأثرَالقراءاتَالقرآنيةَفيَالتكجيياتَ
القرآنيةَكالمغكيةَعمىَعمكمياَ،كلذلؾَجاءتَدر
ٌ

النحكيةَكالصرفيةَفيَتفسيرَالبيضاكمَ َ.

خطة الد ارسة
اسةَتقسيمياَإلىَمقدمةَ،كتمييدَ،كثبلثةَفصكؿَ،كخاتمةَ،كىيَعمىَ
ىَ
اقتضتَطبيعةَالدر

النحكَاآلتيَ :

المقدمةَ،كتشتمؿَ:أىميةَالدراسةَ،كأىدافياَ،كالمنيجَالمتبعَفيَالدراسةَ،كأسبابَاختيارَ
اساتَالسابقةَ،كخطةَالدراسةَ َ.
َ
المكضكعَ،كالصعكباتَالتيَكاجيتَالباحثةَ،كالدر
كالتمييدَ َ،كيشتمؿَعمىَمبحثيفَ :
َ3
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المبحث األول /القراءات القرآنية ،ويحتوي عمى ثالثة مطالب ،وىي:
 المغةَالعربيةَلغةَالقرآفَالكريـ.
 شرطَصحةَالقراءة.

 اإلعجازَالمغكمَفيَالقرآفَالكريـ.
المبحث الثاني /البيضاوي وتفسيره ،وينقسم إلى مطمبين ،وىماَ :
شمؿَاسموَكنسبوَ،كمكلدهَكنشأتوَ،كسيرتوَ،كشيكخوَ،
َ
 المطمبَاألكؿَ/ترجمة َالبيضاكمَ،كي
كتبلميذهَ،كمصنفاتوَالعمميةَ،كمنزلتوَالعمميةَ،ككفاتو.

َ المطمب َالثانيَ /تفسير َالبيضاكمَ ،كيشمؿ َتاريخ َتأليفوَ ،كسبب َتأليؼ َالبيضاكم َتفسيرهَ،
كسببَتسميةَالكتابَ،كمصادرهَ،كأبرزَمبلم َمنيجَالبيضاكمَفيَتفسيرهَ،كمكانةَتفسيرهَ

العمميةَ .

أما فصول الدراسة فجاءت عمى النحو اآلتي:
ّ
الفصل األولَ:التكجيياتَالنحكيةَ،كيشتمؿَعمىَثبلثةَمباحثَ :
 المبحث َاألكؿَ /األسماءَ ،كيحتكم َثبلثة َمطالبَ ،كىيَ :المرفكعاتَ ،كالمنصكباتَ،
كالمجركراتَ .

َغالباَ،
 المبحث َالثانيَ /األفعاؿ َكتحتكم َثبلثة َمطالبَ ،كىيَ :الفعؿ َالمضارع َالمعرب
ن
كاألفعاؿَالمبنيةَ،كماَبيفَالمعربَكالمبنيَ .

اتَ،كتـ َعرضياَفيَثمانيةَمطالبَ،كىيَ:إىماؿَلكفَالمخففةَ،كفت َ
 المبحثَالثالثَ/األدك
ٌ
يةَ،كبيفَلماَالحينيةَكماَالمصدريةَ،ك(أف)َ
ككسرَىمزةَإفَ،كبيفَإفَالشرطيةَكأفَالمصدر
ٌ

بيفَالتشديدَكالتخفيؼَ،ك(إف)َبيفَالتشديدَكالتخفيؼَ،كماَبيفَ(إذ)َك(إذا)َ،كاثبات َحرؼَ

الكاكَكحذفوَ .
والفصل الثانيَ:التكجيياتَالصرفيةَ،كيقسـَإلىَثبلثةَمباحثَ :
َكتـ َتقسيمو َإلى َخمسة َمطالبَ ،كىيَ :الفعؿ َباعتبار َداللتوَ
 المبحث َاألكؿَ /األفعاؿٌ ،
الزمنيةَ،كالتجريدَكالزيادةَ،كالبناءَلممعمكـَكالمجيكؿَ،كاسنادهَلمضمائرَمفَعدموَ،كتككيدهَ
بالنكفَمفَعدموَ .

 المبحث َالثانيَ /األسماء َكتـ َتقسيمو َإلى َثبلثة َمطالبَ ،كىيَ :المصادرَ ،كالمشتقاتَ،
كاإلفرادَكالتثنيةَكالجمعَ .
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 المبحث َالثالثَ /العمؿ َالصرفية َكتـ َتقسيميا َإلى َثبلثة َمطالبَ ،كىي َاإلدغاـ َكاإلعبلؿَ
كالحذؼَ .

والفصل الثالثَ:مكقؼَالبيضاكمَمفَالنحاةَ،كيقسـَإلىَثبلثةَمباحثَ :
 المبحثَاألكؿَ/منيجوَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَ .

 المبحثَالثانيَ/ماَكافؽَفيوَالمدرستيفَأكَإحداىماَدكفَاألخرل.
 المبحثَالثالثَ/ماَخالؼَفيوَالمدرستيفَ .
تَ
كصياتَ،ثـ ََثىىَب يَ
اتمةَالتيَعرضتَفيياَأىـَالنتائجَالتيَتـَالتكصؿَإليياَ،كالتَ
ٌ
كثـ َالخ ى

المصادرَكالمراجعَ .

يداَ
كفيَالختاـََ،أىحمدَاهللَتعالىَ،كَأيثنيَعميو َأفَكفقنيَإلتماـَىذهَالدراسةَ،فّفَكافَ ىَ
ج ن

مكفقناَفمنةهَمفَاهللَ-تعالىَ،-كافَكانتَاألخر ٍّ
لَفمنيَكمفَالشيطافَ،كالحمدَهللَربَالعالميفَ .
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الت ْمييد
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المبحث األول :لمحة عن القراءات القرآنية
أوًًل_ المغة العربية لغة القرآن الكريم

عظيـَ،إذَتنزؿَبياَالكتابَالكريـَعمىَسيدناَمحمدَ_صػمىَ
بشرؼَ
وَ
حظيتَالمَغةَالعربيةَ
ٌ

ػاناَ،حيػػثَيقػػكؿَتعػػالىَ:ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
اهللَعميػػوَكسػػمـ_َالػػذمَكػػافَأفص ػ َالبشػػرَلسػ ن
ﲝ ﲞﱠَ[يكسػػؼَ،]َِ:فػزادَمػػفَشػػرؼَالمغػػةَالعربيػػةَأنيػػاَكانػػتَلغتو_صػػمىَاهللَعميػػوَ
ػاَأيمػػاَتمكػػفَ،كفػػيَذلػػؾَقػػاؿَالفػراءَ:نكجػػدناَلمغػػةَالعربيػػةَفضػ نػبلَ
كسػػمـ_َالتػػيَم ٌكنػػوَاهللَتعػػالىَمنيػ ٌ
اختصاصاَمفَاهللَتعالىَ،ككرامةنَأكرميـَبيان(َ .)1
عمىَلغةَجميعَاألمـَ
ن

يـَ:نكذلؾَألفَلغةَالعربَأفص ي َالمغاتَ
كلقدَعمؿَابفَكثيرَاختيارَالعربيةَلغةَلمقرآفَالكر
ٌ

َأشرؼ َالكتب َبأشرؼَ
يَ
نزؿ
أكثرىا َتأدي َةن َلممعاني َالتي َتقكـ َبالنفكسَ ،فميذا ََأي ًَ
أبينيا َك يَ
ك يَ
أكسعياَ ،ك َي

المغاتن(َ .)2

َعما َ يكتًب َفي َمصاحؼَ
أينزؿ َالقرآف َعمى َسبعة َأحرؼَ ،كىي َالمغات َالتي َلـ َتخرج ٌَ

َفمف َق أر َبحرؼ َال َيخالؼ َالمصحؼ َتقديـ َأكَ
المسمميف َالتي َاجتمع َعمييا َالسمؼ َالمتبعكف ،ى
تأخيرَأك َزيادةَأكَنقصافَ،كقدَقرأَبوَأحد َالقراءَالمشيكريفَفيَاألمصارَفقدَقرأَبّحدلَىذهَ

األحرؼ(َ،)3ككراءَتعددَالحركؼَحكم َةه َجميم َةه َكىيَالتيسيرَكالتخفيؼَعمىَالقبائؿَفيَتبلكتوَ،
احد َمف َأكجو َالتغايرَ
كلقد َاختمؼ َالعمماء َبالمقصكد َمنيا َاختبلفنا نا
َكثير ََ ،كلع ٌؿ َالمراد َمنيا َك ه

كاالختبلؼَالسبعةَاآلتيةَ :

اَكتذكيراَكتأنيثناَ .
َكجمع
 .1اختبلؼَاألسماءَإفر ناداَكتثنيةن
ن
ن
يؼَاألفعاؿَمفَماضَكمضارعَكأمرَ .
وَ
 .2اختبلؼَتصر
 .3اختبلؼَكجكهَاإلعرابَ .

 .4االختبلؼَبالنقصَأكَالزيادةَ َ.
 .5االختبلؼَبالتقديـَكالتأخيرَ .
 .6االختبلؼَباإلبداؿَ .

 .7االختبلؼَفىَاليجاءَكالفت َكاإلمالةَكاإلظيارَ،كاإلدغاـَ،كغيرىاَ .
(َ)1صب َاألعشىَعفَصناعةَاإلنشاَ،القمقشندمَ،ج.184َ/1
(َ)2تفسيرَالقرآفَالعظيـَ،ابفَكثيرَ،جَ .365َ/4

(َ)3يينظرَ:شرحَطيبةَالنشرَ،النكيرمَ،جَ .150َ/1
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كالقراءات َالسبعةَىيَإحدلَاألحرؼَالسبعةَالتيَجمعَعثمافَعمييا َالمسمميفَ،كالقراءَ

السبعةَ،ىـ(َ َ:)1

 .1نافعَالمدنيَ،كراكياهَ:كرشَكقالكف.

َ .2ابفَكثيرَالمكيَ،كراكياهَ:قنبؿَكالبزم.

َ .3عاصـَالككفيَ،كراكياهَ:حفصَكشعبة.
َ .4حمزةَالزٌياتَالككفيَ،كراكياهَ:خمؼَكخبلد.
َ .5الكسائيَالككفيَ،كراكيوَأبكَالحارثَالميث.

َ .6أبكَعمركَالبصرمَ،كراكياهَ:الدكرمَكالسكسي.
َ .7ابفَعامرَالشاميَ،كراكياهَ:ىشاـَكابفَذككاف.

فميس َالمراد َباألحرؼ َالسبعة َالقراءات َالسبعة َكما َتظف َالعامةَ َ ،كمنيـ َمف َزادَ ،كقاؿَ:
ف َاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَكتعددَاألكجوَكالميجاتَ
اءةَ،كا ٌَ
عشرَقراءاتَ،كقيؿَ :أربعَعشرةَقر َ
يبرزَكماؿَإعجازَكتابَاهللَالكريـَ،كماَاشتممتَعميوَمفَدالالتَ .

ثانيا_ شرط صحة القراءة
ً
مفَشركطَالقراءةَالصحيحةَأفَتككفَصحيحةَاإلسنادَ،كمكافقةَلمغةَالعربيةَكلكَبكجوَ

َاحتماالَ ،كيقصد َبقكلوَ :نكلك َكجون َسكاء َحكمنا َعميوَ
ضعيؼَ ،كمكافقة َلمرسـ َالعثماني َكلك
ن
()2
َ،أمَأفَتثبتَحجيةَ
بالفصاحةَأكَالضعؼَ،فيذاَالَيضير َإذاَكانتَالقراءةَمماَص َسنده
ي

القراءةَبالتكاترَ .

كلقد َقاؿ َابف َالجزرمَ :نككؿ َقراءة َكافقت َالعربية َكلك َبكجو َككافقت َأحد َالمصاحؼَ
َاحتماال َال َيجكز َردَىا َكال َيحؿ َإنكارىا ََ ...كمتى َاختؿ َركف َمف َىذه َاألركافَ
العثمانية َكلك
ن
َعمف َىك َأكثرَ
الثبلثة َأطمؽ َعمييا َضعيفة َأك َشاذة َأك َباطمة َسكاء َكانت َعف َالسبعة َأـ ٌ

ٍّ
ةَمعَردَالقراءةَالشاذةَكتضعيفياَ .
منيـن(َ،)3فعميناَاختيارَالقراءاتَالمتكاتر

(َ)1يينظػػرَ:التيسػػيرَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،85َ،كمنػػارَاليػػدلَفػػيَبيػػافَالكقػػؼَكاالبتػػداَ،أحمػػدَ
األشمكنيَ،20َ،كالميزافَفيَأحكاـَتجكيدَالقرآفَ،فلايرَالعبدَ،جَ .26َ/1

(َ)2يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ .36َ،
(َ)3النشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،ج.9َ/1
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ثالثًا_ اإلعجاز المغوي في القرآن الكريم
ً
زَالذمَتحدلَبوَاهللَ_تعالى_َأىؿَالفصاحةَكالبيافَمفَ
كتابَاهللَالمعج
إفَالقرآفَالكريـَ
ٌ
ٌ

كفارَقريشَعمىَأفَيأتكاَبمثموَ،فعجزكاَعفَمجاراتوَكمحاكاتوَفيَأزىىَعصكرَالعربَفصاحةَ

عجز َكاض نحاَ ،كاعجاز َالقرآف َالكريـ َبا و
ؽَ ،كىذا َدليؿ َعمى َبقاء َالرسالة َالمحمديةَ َ ،كلقد َأرجعَ
نا
الباقبلنيَاإلعجازَفيَكتابَاهللَالكريـَإلى َثبلثةَأكجوَ ،كىيَ :اإلخبارَبالغيبياتَ ،كالثانيَماَ

األمـَالسالفةَ،أماَالثالثَاإلعجازَالمغكمَكالببلغيَكىكَماَيعنيناَ .
يحتكيوَمفَقصصَاألنبياءَك
ٌ

َنإف َلكبلمو َحبلكةَ ،كا ٌف َعميو َلطبلكةَ ،كا ٌفَ
يتميز َآ
َالقرف َالكريـ َبافتنافَفي َنسيجوَ ،فقالكا َفيوٌ :

أسفمو َلمغدؽَ ،كاَ ٌف َأعبله َلمثمرَ ،كانو َيعمك َكما َيعمى َعميوَ ،كما َىك َبكبلـ َالبشرن(َ ،)1كيكمفَ
إعجاز َالقرآف َفيما َاشتمؿ َعميو َمف َالنظـ َالغريب َالمخالؼ َلنظـ َالعرب َكنثرىـ َفي َمطالعيـَ

()2
َنظـ َإليي َجميؿ َخارج َعف َالمعتاد َفي َكبلميـ َكمبايف َألساليب َخطبيـَ
كفكاصميـ َ ،فيك ه

كشعرىـَ .

قاؿَالقاضيَأبكَبكرَالباقبلنيَ:نكالذمَيشتمؿَعميوَبديعَنظموَالمتضمفَلئلعجازَكجكهَ،

منياَماَيرجعَإلىَالجممة َكذلؾَأفَنظـَالقرآفَعمىَتصرؼَكجكىوَكاختبلؼَمذاىبوَخارجَعفَ
المعيكدَمفَنظاـَجميعَكبلميـَ،كمبايفَلممألكؼَمفَترتيبَخطابيـَ،كلوَأسمكبَيختص َبوَ
ي
()3
َحدد َأبك َبكر َالباقبلني َجماؿ َالنظـَ
كيتميز َفي َتصرفو َعف َأساليب َالكبلـ َالمعتادن  ،فمقد ٌ

القرآنيَفيَعناصرَعدةَ،كمنياَماَيرجعَإلىَالجممةَ،كغ ازرةَالمعانيَكتأثيرَالكممةَفيَالسمعَ

كأسمكبوَالبديعَالمنطكمَعمىَالعمكـَالببلغيةَكافٌة.
َمف َجعؿ َكجو َاإلعجاز َما َتضمنو َالقرآف َمف َبدائع َ يم ٍّ
عبرةَ ،في َفكات َالسكرَ
كمنيـ ى
و
َكالببلغة َفيَ
َنقاط َثبلثَ ،كىيَ :الفصاحة َفي َألفاظوَ ،
َكمقاصدىا ََكخكاتيمياَ ،كصنفكىا َفي

أتـَنظاـَكأحسنو(َ .)4
المعانيَ َ،كصكرةَالنظـَ،فالعمكـَالببلغيةَمسكقةهَفيوَعمىَ ٍَّ
َ
َ

(َ)1مفتاحَالعمكـَ،السكاكيَ،ج.511َ/1
(َ)2يينظرَ:أساليبَببلغيةَ،أحمدَالرفاعيَ،ج.511َ/1

(َ)3يينظرَ:أبكَبكرَالباقبلنيَكمفيكموَلئلعجازَالقرآنيَ،أحمدَالعمرم.18َ،
(َ)4يينظرَ:تاريخَآدابَالعربَ،مصطفىَصادؽَالرافعيَ،ج.98َ/2
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المبحث الثاني :البيضاوي وتفسيره
المطمب األول :ترجمة البيضاوي
أوًًل_ اسمو ونسبو
ىك َاإلماـ َناصر َالديف َعبد َاهلل َبف َعمر َبف َمحمد َبف َعمي َالشيرازم َالشافعيَ

البيضاكم(َ،)1المكنىَبأبيَالخير(ََ،)2ككردَفيَىديةَالعارفيفَكنيتوَبأبيَسعيد َالفارسيَالقاضيَ
()3
َكىي َمدينة َمشيكرةَ
َكع ًرؼ َبالبيضاكم َنسبةن َإلى َالبيضاءَ ،
المفتيَ ،النحكم َاألصكلي  ،ي

لَبياضياَمفَ
َي ىر
بفارسَ،مفَأكبرَمدفَككرةَاصطخرَك
التيَس ٍّميتَبيذاَاالسـ ٌ
ي
َألف َلياَقمعةن ي
ي

بعيدَ،كىيَمدينةهَتامةيَالعمارةَينتفعَأىؿَشيرازَبميرتيا(َ .)4
َ
ثانيا_ مولده ونشأتو
ً

لـَتعثرَالباحثةَعمىَتاريخَكالدتوَكفؽَاطٍّبلعياَفيَكتبَالتراجـَ،كلقدَنشأَأبكَالخيرَفيَ

َعرفت َبالديف َكالعمـ َكالفضؿَ ،ثـ َانتقؿ َمع َكالده َإلى َشيرازَ
البيضاء َمع َكالده َكأسرتو َالتي ي
َكالفقياءَ ،ككاف َلكالد َالبيضاكم َفض هؿَ
عاصمة َببلد َفارسَ ،كالتي َكانت َممجأ َالعمماء َكاألدباء َ

كبير َعميوَ،حيفَجعموَيتكلىَمنصبَقاضيَالقضاةَعمىَشيرازَ،فأقاـَبياَكعاشَفيياَأكثرَ
ه
)
5
(
و
َكسط َعمميَ ،كطمب َالعمكـ َمف َاألدب َكالعربية َكالتفسيرَ
حياتو َ ،كبيذا َشب َالبيضاكم َفي
كالفقوَكالعمكـَالعقميةَمفَالكبلـَكالمنطؽَحتىَأصب َعمـَاألعبلـَ،كأمضىَالجزءَاألخيرَمفَ

تائيَ،ي ٍّ
صنؼَمؤلفاتوَ،كيعطيَالدركسَألربابَالعمـَ
يزَممتقياَبشيخوَمحمدَال ىَك ٍَ
ح
حياتوَفيَتىبر
َ
ي
ن

اَإليوَمفَببلدىـَنيبل َمفَعممو(َ،)6كفيَتبريزَتصعدَركحَاإلماـَالبيضاكمَ_طيبَ
الذيفَقدمك
ن
اهللَثراهَكطابَأثره_َ .

(َ)1يينظرَ:الكافيَبالكفياتَ،صبلحَالديفَالصفدمَ،جَ.206َ/17
(َ)2يينظرَ:طبقاتَالشافعيةَالكبرلَ،السبكيَ،جَ.157َ/8
(َ)3يينظرَ:ىديةَالعارفيفَ،البغدادمَ،جَ .462َ/1

(َ)4يينظرَ:صب َاألعشىَفيَصناعةَاإلنشاَ،القمقشندمَ،جَ َ.348َ/4
(َ)5يينظرَ:طبقػاتَالشػافعيةَالكبػرلَ،السػبكيَ،جَ،158َ/8كمعجػـَالمفسػريفَمػفَصػدرَاإلسػبلـَكحتػىَالعصػرَ
الحاضرَ،جَ .318َ/1

(َ)6يينظرَ:مرآةَالجنافَكعبرةَاليقظافَ،اليافعيَ،جَ .274َ/4
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ثالثًا_ سيرتو
()1
جامعا َبيف َالعمكـَ
َإماما
اىدا ن
متعبدا َز ن
َصالحا َ ن
ن
َمثاال َفي َالزىد َكالكرع َكالصبلح  َ ،ن
كاف ن
العقمية َكالنقميةَ ،فسمـ َالعمماء َلو َفضؿ َالسبؽ(َ ،)2كاتبع َالمذىب َالشافعي(َ ،)3كاف َثابتنا َعمىَ
َقدـ َرضا َاهللَ
َألنو ٌ
َع ًزؿ َعف َالقضاء ٌ
الحؽَ ،لـ َيتٌبع َاليكل َفي َاألحكاـ َالشرعيةَ ،كلذلؾ ي
اَعبلمةَ،عارفناَبالفقوَكالتفسيرَكاألصميفَكالعربيةَ
_تعالى_(َ ،)4
حيثَقاؿَالسيكطيَ:نكافَإمام ٌ
ن
اَشافعيان(َ .)5
اَمتعبد
اَصالح
المنطؽَ،نظار
ك
ن
ن
ن
ن

ابعا_ شيوخو
رً

اَمعيناَ،
َالبيضاكمَلـَيمتزـَشيخ
كيبدكَأف
عفَجماعةَمفَعمماءَعصرهَ،
وَ
أخذَاإلماـَالعمىَـَ
يَ
ن
ن
ٌ
بدليؿَأفَكتبَالتراجـَلـَتطمعناَعمىَأسماءَشيكخوَإالَشذراتَمفَبعضَالكتبَ،كمفَىؤالءَ :
ٌ
 كالدهَ ،حيث َيقكؿ َاليافعي َفي َترجمتو َلمبيضاكمَ :نتفقو َبأبيوَ ،كتفقو َكالده َبالعبلمة َأبيَ
سعيدَالبغدادمن(.)6

حتائيَ ،كألٌؼَ
َأف َالبيضاكم َأخذ َعف َالشيخ َمحمد َال ىَك ٍَ
 كما َذكره َصاحب َكشؼ َالظنكف ٌَ
التفسيرَبّشارةَمنو(َ .)7

خامسا_ تالميذه
ً

لـَيعرضَلناَالمؤرخكفَفيَترجمتيـَلمبيضاكمَتبلميذهَ،كبّمكانناَالعثكرَعمىَأسماءَمفَ

تتممذكاَعمىَيديوَفيَثناياَالكتبَ،كمفَىؤالءَ َ:
()8
ٍَ ً
َإماماَ
 .1فخر َالديف
َالجارَبٍَردم َ َ :كما َجاء َفي َطبقات َابف َالسبكي َعنوَ ،حيث َقاؿَ :نكاف ن
اظباَعمىَالشغؿَفيَالعمـَكافادةَالطمبةَ،حيثَاجتمعَمعَالقاضيَناصرَ
ن
فاضبل ن
اَخيراَمك ن
َدين ن
()9
الديفَالبيضاكمَكأخذَعنون َ .
(َ)1يينظرَ:نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ،السيكطيَ،ج.21َ/1

(َ)2يينظرَ:كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ .186َ/1
(َ)3يينظرَ:نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ،السيكطيَ،جَ .52َ/1
(َ)4يينظرَ:طبقاتَالشافعيةَ،ابفَقاضيَشيبةَ،جَ .19َ/3
(َ)5بغيةَالكعاةَ،السيكطيَ،جَ .51َ/2

(َ)6مرآةَالجنافَكعبرةَاليقظافَ،اليافعيَ،جَ .247َ/4

(َ)7يينظرَ:كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ .186َ/1

(ينظرَ:األعبلـَ،
ٌَ
( )8أحمدَبفَالحسفَبفَيكسؼَ،فخرَالديفَالجاربردمَ:فقيوَ
شافعيَ.اشتيرَكتكفيَفيَتبريز َ.ي
الزركميَ،ج)111َ/1

(َ)9الدررَالكامنةَفيَأعيافَالمائةَالثامنةَ،ابفَحجرَالعسقبلنيَ،جَ .143َ/1
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 .2زيف َالديف َالينكيَ َ :كما َجاءَفي َترجمةَ(عضد َالديفَاإليجي)َ:نأخذ َعفَمشايخَعصرهَ،
كالزـَالشيخَزيفَالديفَالينكيَتمميذَالبيضاكمن(َ .)1

 .3كماؿ َالديف َالمراغيَ َ :كما َجاء َفي َترجمتوَ :نكسمع َعمى َالقاضي َناصر َالديف َالبيضاكمَ
المنياجَكالغايةَالقصكلَكالطكالعن(.)2

سادسا_ مصنفاتو العممية
ً
برعَاإلماـَالبيضاكمَفيَشتىَالعمكـ َكالفنكفَالمختمفةَ،كمفَذلؾَ:عمـَالكبلـَ،كالتفسيرَ،

كالحديث َالشريؼَ ،كعمـ َاألصكؿَ ،كالفقوَ ،كالنحكَ ،كالتاريخَ ،كالمنطؽَ ،كعمكـ َالفمؾ َكالييئةَ،

كغيرىاَ،إذَخطٌَيراعوَمصنفاتَعديدة(َ،)3منياَ :

 أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَالمعركؼَبتفسيرَالبيضاكمَ،كىكَمكضكعَدراستنا.
( منياجَالكصكؿَإلىَعمـَاألصكؿ)َفيَأصكؿَالفقو.
( طكالعَاألنكار)َفيَعمـَالكبلـ.
( المصباح)َفيَأصكؿَالديف.

( شرحَمختصرَابفَالحاجب)َفيَاألصكؿ.
( شرحَالمنتخب)َفيَاألصكؿ.
( شرحَالمطالع)َفيَالمنطؽ.

( اإليضاح)َفيَأصكؿَالديف.

( شرحَكافيةَابفَالحاجب)َفيَالنحك.

( لبَالمبابَفيَعمـَاإلعراب)َفيَالنحك.
( الغايةَالقصكلَفيَدرايةَالفتكل)َفيَفقوَالشافعية.
( شرحَالمصابي )َفيَالحديث.

( تيذيبَاألخبلؽ)َفيَالتصكؼَ .
كتعددَمؤلفاتَالبيضاكمَإشارةَإلىَسعةَثقافتوَ،كمكسكعيتوَالعمميةَ .

(َ)1الدررَالكامنةَفيَأعيافَالمائةَالثامنةَ،ابفَحجرَالعسقبلنيَ،جَ .110َ/3
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .184َ/4
(َ)3يينظػ ػػرَ:األعػ ػػبلـَ،الزركم ػ ػػيَ،جَ،110َ/4كأن ػ ػكارَالتنزي ػ ػػؿَكأس ػ ػرارَالتأكي ػ ػػؿَ،البيضػ ػػاكمَ،ج(َ10َ/1مقدم ػ ػػةَ
المحقؽ)َ،كطبقاتَالمفسريفَ،الداككدمَ،جَ .249َ/1
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سابعا_ منزلتو العممية
ً
لةَالبيضاكمَمفَخبلؿَثناءَالعمماءَعميوَ،حيثَأثنىَعميوَكثير َمفَالعمماءَ،
تظيرَمنز
ه

ش ًَيدكاَلوَبالفضؿَ،كأشادكاَبمؤلفاتوَ،كممَاَجاءَفيَثنائيـَعميوَ :
ك ىَ

ما َقالو َصاحب َطبقات َالشافعيةَ :نتكمـ َكؿ َمف َاألئمة َبالثناء َعمى َمصنفاتون(َ ،)1كفيَ

الكافيَبالكفياتَ:نصاحبَالتصانيؼَالبديعةَالمشيكرةن(َ .)2

وَعمـَزمانوَ،كمتبحر َفيَشتىَالعمكـَ،إضافةَإلىَككنوَ
َعمىَأن
كثناءَالعمماءَعميوَيدؿ
ٌ
ه

عيةَباالحتراـَ
َ
اَعادالَ،حيثَقيؿَعنوَ:نكليَأمرَالقضاءَبشيرازَ،كقابؿَاألحكاـَالشر
اَكقاضي
اىد
ن
ز ن
ن
كاالحترازن(َ َ.)3

ثام ًنا_ وفاتو
()4
َكلكنيـَ
َأف َالبيضاكمَ_رحمو َاهلل_ َ َتكفي َفي َمدينة َتبريز ٌ ،
اتٌفقت َكتب َالتراجـ َعمى ٌ

اَفيَسنةَكفاتوَ،فمنيـَمفَجعمياَتتراكحَبيفَسنةَاثنيفَكتسعيفَكستمائة()5كقيؿَ:سنةَتسعَ
اختمفك
ى
عشرةَكسبعمائة(َ،)6كلقدَغمبَعمىَكتبَالتراجـَنقؿَسنةَ َكفاتوَ685ق(َ .)7

المطمب الثاني :تفسير البيضاوي
أوًًل_ سبب تأليف البيضاوي تفسيره
بعػػدَعرضػػناَترجمػػةَالبيضػػاكمَ،نحكػػـَعميػػوَبأنػػوَإمػػاـَمكسػػكعيَبحػ هػرَمػػفَالعمػػكـَالدينيػػةَ

كالفقوَكالحديثَكأصػكؿَالػديفَ،كالنحػكَالعربػيَ،كالمامػوَفػيَشػتىَالعمػكـَكخمفيتػوَالمعرفيػةَتؤىمػوَ
ألفَينشغؿَفػيَتفسػيرَكتػابَاهللَالكػريـَ،عػبلكةنَعمػىَمكانػةَتفسػيرَالبيضػاكمَكشػرفوَبػيفَالعمػكـَ

(َ)1طبقاتَالشافعيةَ،ابفَقاضيَشيبوَ،جَ .172َ/2
(َ)2الكافيَبالكفياتَ،صبلحَالديفَالصفدمَ،جَ .206َ/17
(َ)3طبقاتَالشافعيةَ،ابفَقاضيَشيبوَ،جَ َ.172َ/2

(َ)4يينظرَ:نكاىدَاألبكارَكشكاىدَاألفكارَ،جَ،22َ/1كالكافيَبالكفياتَ،صبلحَالديفَالصفدمَ،ج.206َ/17
(َ)5يينظرَ:كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ .186َ/1
(َ)6يينظرَ:حاشيةَالشيابَ،جَ .3َ/1

(َ)7يينظػرَ:المنيػؿَالصػافيَكالمسػتكفيَبعػدَالػكافيَ،أبػكَالحسػفَالحنفػيَ،جَ،110َ/7كالػكافيَبالكفيػاتَ،صػبلحَ
الديفَالصفدمَ،ج.206َ/17
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ػداراَ
الدينيػػةَ،كلقػػدَصػ ٌػرحَالبيضػػاكمَبػػذلؾَ،حيػػثَيقػػكؿَفػػيَخطبػػةَالكتػ
ٌ
ػابَ:نإفَأعظػػـَالعمػػكـَمقػ ن
ػاراَعمػػـَالتفسػػيرَالػػذمَىػػكَرئػػيسَالعمػػكـَالدينيػػةَك أرسػػياَ،كمبنػػىَقكاعػػدَالشػػرعَ
كأرفعيػػاَش ػرفناَكمنػ ن
ػوَإالَم ػػفَبػػرعَفػػيَالعم ػػكـَالدينيػػةَكميػػاَ،أص ػػكلياَ
كأساسػػياَ،الَيميػػؽَلتعاطيػػوَالتص ػػدمَلمػػتكمـَفيػ ٌ
ٍّ
أكمؿَيحدثناَعفَاسـَتفسيرهَ
كفركعياَ،كفاؽَفيَالصناعاتَالعربيةَكالفنكفَاألدبيةَبأنكاعيان(َ،)1ك

ػفَكتابػاَيحتػكمَعمػىَصػفكةَمػاَبمغنػيَ
كمحتكياتوَ:نكلطالماَأحػدثَنفسػيَبػأفَأيص ٍّػنؼَفػيَىػذاَالف
ن

مفَعظماءَالصحابةَكعمماءَالتابعيفَ،كمفَدكنيـََ...حتىَسن َليَبعدَاالستخارةَماَصمـَبػوَ
ػدتوَ،ناكيػػاَأفَأسػػميوَبعػػدَأفَأتممػػوَبَ(أن ػكارَ
عزمػػيَعمػػىَالشػػركحَفيمػػاَأردتػػوَكاإلتيػػافَبمػػاَقصػ
ن

()2
اَجامعػػاَ
ػير
ن
التنزيػػؿَكأس ػرارَالتأكيػػؿ)ن َكنمم ػ َمػػفَقكلػػوَرغبتػػوَفػػيَتفسػػيرَمختصػػرَ،ليكػػكفَتفسػ ن

شامبلَ،كىذاَيقكدناَإلىَالحديثَعفَعنكافَالكتابَ .
ن

ثانيا_ عنوان الكتاب
ً
هَأنوَأسمىَتفسيرهَ(أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ)َ،
يتبيفَلناَمفَخطبةَالبيضاكمَفيَتفسير ٌ

بينما َنجد َكتب َالتراجـ َأسمتو َ(مختصر َالكشاؼ)(َ ،)3كىذا َاالسـ َيشير َإلى َنقطتيفَ ،أكليماَ:

منيجوَكالذمَيتسـَباالختصار َكاإليجازَ،كاألخرلَإحدلَالمصادرَالتيَاعتمدَعميياَالبيضاكمَ
اَكمياَ،كلكنوَ
َألف
ن
فيَتفسيرهَ،كىذهَتسميةَغيرَدقيقة ٌ
َالبيضاكمَلـَيعتمدَعمىَالكشاؼَاعتماد ن

استعافَبتفاسير َأخرلَ،كسيأتيَالحديثَ
أخذَمنوَماَيتعمؽَباإلعرابَكالمعانيَكالبيافَفحسبَ،ك
ى
عفَذلؾَ،مثؿَالتفسيرَالكبيرَلمرازمَ،كتفسيرَالراغبَاألصفيانيَ،لقكؿَصاحبَكشؼَالظنكفَ:

َلخص َفيو َمف َالكشاؼ َما َيتعمؽ َباإلعرابَ
نكتفسيره
َكتاب َعظيـ َالشأفَ ،غني َعف َالبيافٌ ،
ه
كالمعانيَكالبيافَ،كمفَالتفسيرَالكبيرَماَيتعمؽَبالحكمةَكالكبلـَ،كمفَتفسيرَالراغبَماَيتعمؽَ

باالشتقاؽَكغكامضَالحقائؽَكلطائؼَاإلشارات(َ .)4

كقدَس ٍّميَ(تفسيرَالبيضاكم)َكىيَتسميةه َتجمعَبيفَالتفسيرَكصاحبوَلمتعريؼَبمؤلفوَ،
ي

كىذهَالتسميةَتيدؼَلبلختصارَ .

يؿَماَنزلوَعمىَرسكؿَ
أماَتسميتوَتفسيرهَ(أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ)َفمقدَقصدَبالتنز
ٌ
ٌ

َألف َالقرآف َيحتكم َعمى َأنكار َتنير َالدركبَ
اهلل َ_صمى َاهلل َعميو َكسمـ_ َككصفيا َباألنكار ٌ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .23َ/
(َ)2المرجعَالسابؽَ .
(َ)3يينظرَ:بغيةَالكعاةَ،السيكطيَ،جَ،51َ/2كطبقاتَالمفسريفَ،الداككدمَ،ج.248َ/1
(َ)4كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ .186َ/1
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البيضاكمَكذلؾَينيرَمعانيَالمفرداتَكيكضحياَ،أماَفيَقكلوَ(أسرار)َفمقدَكشؼَلناَ
لمعالميفَ،ك
ٌ
الدررَالمكنكنةَفي َكتاب َاهللَالكريـ َكالمتمثمةَفي َالمسائؿَالمغكيةَكالناحية َالنحكية َكالصرفيةَ،

كبيذاَيككفَاالسـَاألص َىكَماَسماهَبوَصاحبوَ .

ثالثًا_ مصادر تفسير البيضاوي
اخراَباألحكاـَالفقييةَ،كالمعانيَالتفسيريةَ،
إف َالمتمعفَفيَ
ٌ
تفسيرَالبيضاكمَيجدهَبحراَز ن
ن

كالقراءات َالقرآنية َكالجكانب َالمغكيةَ ،كالنحكيةَ ،كغيرىاَ ،كىذا َداللة َعمى َتعدد َالمصادر َالتيَ

استقىَمنياَتفسيرهَ،حيثَصرحَبذلؾَفيَمقدمةَتفسيرهَ ،حيثَقاؿَ:نكلطالماَأحدثَنفسيَأفَ

أصنؼَفيَىذاَالففَكتاباَيحتكمَعمىَصفكةَماَبمغنيَمفَعظماءَالصحابةَكعمماءَالتابعيفَ،
ن
كمفَدكنيـَمفَالسمؼَالصالحيفَ،كينطكمَعمىَنكتَبارعةَكلطائؼَرائعةَاستنبطتياَأناَكمفَ

قبمي َمف َأفاضؿ َالمتأخريف َكأماثؿ َالمحققيفن(َ ،)1كبذلؾ َاعتمد َفي َتفسيره َالقرآف َالكريـ َعمىَ
السنة َالنبكيةَ ،كأقكاؿ َالصحابةَ ،ككتب َالفقياءَ ،ككتب َاألصكؿَ ،ككتب َالمغة َكالنحكَ ،كسيأتيَ

الحديثَعنياَبّسيابَفيَالفصؿَالثالثَمفَالدراسةَ .

هَ،أكردَبعضَأسماءَاألعبلـَالذيفَاستفادَمنيـَ،كلكنياَالَتتجاكزَأسماءَ
كفيَثناياَتفسير
ٌ

َأشرت َإلى َذلؾَ
القراء َالعشرةَ ،كشيكخ َالمدرستيف َالبصرية َكالككفيةَ ،كقد ٍ
الصحابة َكالتابعيفَ ،ك ٌ
صرح َباسـ و
َأحد َمف َالمفسريف َالذيف َاستقى َمنيـَ
َي ٍّ
أثناء َالحديث َعف َمصادره َالنحكيةَ ،فمـ ي
تفسيرهَ،ككافَيأتيَبأقكاليـَممزكجةنَبارائوَ .
كمفَكتب َالتفسيرَاألساسية َالتيَاعتمدَعمييا َالبيضاكمَ ،كاستقى َمنيا َمادة َتفسيره َماَ

َعظيـَالشأفَ،غنيَعفَالبيافَ،لخصَفيوَ
هَكتاب
جاءَفيَقكؿَصاحبَكشؼَالظنكفَ:نكتفسير
ٌ
ه
مف َالكشاؼ َما َيتعمؽ َباإلعراب َكالمعاني َكالبيافَ ،كمف َالتفسير َالكبير َما َيتعمؽ َبالحكمةَ
كالكبلـَ،كمفَتفسيرَالراغبَماَيتعمؽَباالشتقاؽَكغكامضَالحقائؽَكلطائؼَاإلشارات(َ،)2كاليؾَ

تفصيمياَ :

َأ -الكشاؼَعفَغكامضَالتنزيؿَكعيكفَاألقاكيؿَفيَكجكهَالتأكيؿ
ػتمدَمن ػػوَمعظ ػػـَمادت ػػوَ
إفَالكش ػػاؼَى ػػكَالمص ػػدرَاألساس ػػيَلتفس ػػيرَالبيض ػػاكمَ،فق ػػدَاس ػ ٌَ
ٌَ

المغكيػػةَكالنحكيػػةَ،فنجػػدَ ىمػ ٍػفَتػػرجـَلمبيضػػاكمَذكػػرَتفسػػيرهَ(أن ػكارَالتنزيػػؿَكأس ػرارَالتأكيػػؿ)َضػػمفَ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .23َ/1

(َ)2كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ َ.186َ/1
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مصنفاتوَباسـَ(مختصرَالكشاؼ)َ،حيثَاعتمدَالبيضاكمَعمىَتفسيرَالكشاؼَ،كيؤيدَذلؾَقكؿَ
السػػيكطيَ:نكسػػيدَالمختصػراتَمػػفَتفسػػيرَالكشػػاؼَكتػػابَأنػكارَالتنزيػػؿَكأسػرارَالتأكيػػؿَلمقاضػػيَ
ناصرَالديفَالبيضاكمَلخصوَفأجادَكأتػىَبكػؿَمسػتجادن(َ،)1كلقػدَاختصػرَالبيضػاكمَالكثيػرَمػفَ
ػاَيكاف ػػؽَمذىب ػػوَ،كلك ػ ٌػفَى ػػذاَالَينف ػػيَكج ػػكدَبع ػػضَالمخالف ػػاتَ
آراءَالزمخش ػػرمَ،كغي ػػرَمني ػػاَبم ػ َ
ﳐﳒ
ﳑ
النحكيةَ،كمفَأمثمػةَذلػؾَمػاَجػاءَفػيَقكلػوَتعػالىَ:ﱡﭐ ﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎ ﳏ

ﳥﳧ
ﳦ
ﳡﳣﳤ
ﳢ
ﳜﳞﳟ ﳠ
ﳝ
ﳓﳔ ﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ
ﳨﳩﱠَ[ىكدَ ]َُٖ:

عقٌبَالبيضاكمَبقكلوَ:ن(إالَامرأتؾ)َاستثناءَمفَقكلو(َ:فأسرَبأىمؾ)َكيدؿَعميوَأنوَقرئَ

فأسرَبأىمؾَبقطعَمفَالميؿَإالَامرأتؾَ،كىذاَإنماَيص َعمىَتأكيؿَااللتفاتَبالتخمؼَفّنوَإفَ

فسرَبالنظرَإلىَالكراءَفيَالذىابَناقضَذلؾَقراءةَابفَكثيرَكأبيَعمركَبالرفعَعمىَالبدؿَمفَ

أحدَ...كاألكلىَجعؿَاالستثناءَفي َالقراءتيفَمفَقكلو(َ:كالَيمتفت)َ ...كالَيبعدَأفَيككفَأكثرَ
القراءَعمىَغيرَاألفص ن(َ َ.)2

َمرجكحا َكىي َالنصب َعمى َاالستثناء َمفَ
َعد َالبيضاكم َتخريج َقراءة َأكثر َالقراء
كلقد ٌ
ن

ً
(فأسر َبأىمؾ)َ ،لقكلوَ :نكال َيبعد َأف َيككف َأكثر َالقراء َعمى َغير َاألفص ن َبخبلؼ َالزمخشرمَ

الذمَأجاز َالنصب َعمى َأصؿ َاالستثناء(َ ،)3كفر َمف َتخريجيا َعمى َالمغةَالمرجكحة(َ ،)4كذلؾَ

لكجكد َالتناقض َالذم َتحدثنا َعنوَ ،ككف َالمرأة َلـ ً
َتسر َفي َقراءة َالنصبَ ،كسريت َ َفي َقراءةَ
الرفعَ ،ألف َااللتفات َبعد َاإلسراءَ ،كىي َإحدل َالمخالفات َالنحكية َبيف َاإلماميف َالزمخشرمَ

كالبيضاكمَ .

ػصَ
َ
ػتمدَالبيضػػاكمَمنػػوَتفسػػيرهَ،فمقػ ٌ
ب -مفػػاتي َالغيػػبَلم ػرازمَىػػكَالتفسػػيرَالثػػانيَالػػذمَاسػ ٌ
ػدَلخػ ى
مَم ً
برنزاَرك ىحَالحكمةَالقرآنيةَكنكاحيَالفمسفةَبطريقةَميذبة(َ،)5كمػفَ
البيضاكمَإسياباتَالراز ي

ذلؾَماَجاءَفيَقكلوَتعالى:ﭐﱡﭐﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱠَ[البقرةَ َ]َِ:

(َ)1نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ،السيكطيَ،جَ .13َ/1
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .143/3
(َ)3يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.416َ/2

(َ)4يينظرَ:حاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾَ،ج.216َ/2

(َ)5يينظرَ:كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،ج.186َ/1
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قاؿَالبيضاكمَ:نفيَالمشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَ

النافيةَلمجنسََ...كفيَقراءةَأبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهن(َ .)1

)َنصػػاَمشػػابيناَلمػػاَكردَعنػػدَالبيضػػاكمَ،كمػػفَذلػػؾَقكلػػوَ:نقػرأَأبػػكَ
أكردَالػرازمَت(606ق ن

الشػػعثاءَالَريػػبَفيػػوَبػػالرفعَ،كاعمػػـَأفَالق ػراءةَالمشػػيكرةَتكجػػبَارتفػػاعَالريػػبَبالكميػػةن(َ،)2كىػػذهَ
إشارةَعمىَاستفادةَالبيضاكمَمفَتفسيرَالرازمَ .
ت -تفسيرَالمفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،حيثَاستقىَالبيضاكمَ َمادةَتفسيرهَمفَالينبكعَالتفسيرمَ
َ
الثالثَلمراغبَاألصفيانيَ .

ابعا_ منيج البيضاوي في تفسيره
رً
مفَمبلم َمنيجوَ :

َأفَ
تفسير َ َ
َبأنو َ هَ
َأ -يتميز ٌ
ياحيف َالتفاسيرَ ،فمقد َأجمعت َبعض َكتب َالتراجـ َعمى ٌ
جامعه َر ى
البيضاكمَاستقىَماَيتعمؽَباإلعرابَكالمعانيَكالبيافَفيَتفسيرهَمفَالكشاؼَ،كمفَالتفسيرَ

الكبيرَماَيخصَالحكمةَكالكبلـَ،كماَيتعمؽَباالشتقاؽَمفَتفسيرَالراغبَاألصفياني.

َكمما َساعد َالبيضاكم َعمى َاإللماـَ
مختصر َمف َتفسير َالكشاؼ َلمزمخشرمٌَ ،
هَ
تفسير َ
بٌ -أنو َ هَ
َ
بشتىَالعم َكـَفيَتفسيره َكأفَيككفَغنيًّاَبالمعارؼَالمتنكعةَىك َأسمكبوَالمكسكـَباالختصارَ
كاإليجاز َما َيتطمب َالشرح َكالتكضي َحتى َكثيرت َعميو َالحكاشيَكالشركحَكالتعميقاتَ،لقكؿَ
محقؽَتفسيرهَ:نتفسيرَمتكسطَالحجـن(.)3

َكبير َبالقراءاتَ
َاىتماما نا
ت -ييتـَ َبذكر َالقراءات َالقرآنية َالمتكاترة َكالشاذةَ،فمقد ََأى ٍَكىَلىَالبيضاكم
َ
ن

القرآنيةَفيَتفسيرهَ،حيث َصرحَبذلؾَفيَمقدمةَتفسيرهَبقكلوَ:نكيعربَعفَكجكهَالقراءاتَ
المعزيةَإلىَاألئمةَالثمانيةَالمشيكريفَكالشكاذَالمركيةَمفَالقراءَالمعتبريفن(.)4

ث -ىي ً
عرضَالصناعةَالنحكيةَ،فمقدَحرصَفيَتفسيرهَعمىَإظيارَالناحيةَالنحكيةَلبعضَاآلياتَ
َ
باختصار َدكف َإخبلؿَ ،لمعبلقة َالكثيقة َبيف َالنحك َكالمعنىَ
وَ
التي َتؤدم َإلى َالفيـ َالعاـ َليا َ
كلكنوَلـَيتكسعَفيَذلؾَ،كسنتحدثَبّسيابَعفَمنيجوَالنحكمَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .37_36َ/1
(َ)2مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .266َ/2
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .12َ/1
(َ)4المرجعَالسابؽَ،جَ .23َ/1
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اىتـ َالبيضاكم َبالناحية َالصرفية َمف َخبلؿ َعرضو َالشتقاقات َبعض َالكمماتَ ،كاألبنيةَ
ج-
َ
ٌ
كالتغيراتَالصرفيةَ.
حً -يقرَبمذىبَأىؿَالسنةَ،حيثَاتٌبعَالبيضاكمَفيَتفسيرهَمذىبَأىؿَالسنةَفيَآرائيـَ،كلقكؿَ
َ

صاحب َكشؼ َالظنكفَ :نألنو َمالؾ َزماـ َالعمكـ َالدينية َكالفنكف َاليقينية َعمى َمذىب َأىؿَ

مخالؼ َلما َاتٌبعو َالزمخشرم َفي َكشافوَ ،حيث َيقكؿَ
هَ
َمذىب َ
هَ
السنة َكالجماعةن(َ ،)1كىك

السيكطيَ :نكماز َفيو َأماكف َاالعتزاؿَ ،كطرح َمكضكع َالدسائس َكأزاؿن(َ ،)2كىذا َما َقصدهَ
البيضاكم َفي َقكلوَ :نمع َالتمخيص َالعارم َعف َاإلضبلؿن(َ ،)3كىنا َيبرز َدكر َالبيضاكمَ

السمف ٌيَفيَتمخيصوَالكشاؼَ،كتنقيتوَمفَاالعتزاليات.

ٍّ
اءاتَدكفَردىاَ .
خ -ييكظؼَلفظةَ(قرئ)َإشعاراَمنوَبتضعيؼَالقر
َ

خامسا_ مكانة تفسير البيضاوي العممية
ً
احتكل َتفسير َالبيضاكم َعمى َمكاد َمتنكعة َكالمأثكر َمف َالتفسيرَ ،كعمكـ َأصكؿ َالديفَ،

كالفقوَ،كعمكـَالعربيةَكغيرىاَ،كىذهَكمياَانصيرتَفيَقكالبَتعبيريةَمكجزةَ،حازتَفضؿَالسبؽَ

َالشأفَ،غنيَعفَالبيافن(َ .)4
َعظيـ
عندَالعمماءَ،فقيؿَفيوَ:نكتاب
ه
ي
ه

كجاءَفيَنكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ:نفظيرَكأنوَ_تفسيرَالبيضاكم_َسبيكةَنضارَ،

كاشتيرَاشتيارَالشمسَفيَرائعةَالنيارَ،كعكؼَعميوَالعاكفكفَ،كليجَبذكرَمحاسنوَالكاصفكفَ،
يسا َكمطالعة َكبادركا َإلى َتمقيوَ
كذاؽ َطعـ َدقائقو َالعارفكف َفانكب َعميو َالعمماء َكالفضبلء َتدر ن

بالقبكؿ َرغبةن َفيو َكمسارعةن َكمركا َعمى َذلؾ َطبقةَ ،كدرجكا َعميو َمف َزمف َمصنفو َإلى َزمفَ

()5
َكبيراَ ،حيث َكثرت َعميو َالحكاشيَ
َعمميا
طا
شيكخنان َ ،فمقد َأكلد َتفسير َالبيضاكم َنشا ن
ن
ن
ةَ،كمنيـَمفَعمؽَتعميقةَعمىَسك ورة َمنوَ،كالحكاشيَ
كالتعميقاتَ،فمنياَماَىكَمحشىَتحشيةَتام
ى

جداَ،أكصمياَحاجيَخميفةَإلىَنحكَخمسيفَحاشيةَ،كمفَأمثمتيا(َ :)6
التامةَكثيرَةهَ ن

(َ)1كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،ج.186َ/1
(َ)2نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ،السيكطيَ،ج.13َ/1
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ.14َ/1
(َ)4كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ .186َ/1
(َ)5نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ،السيكطيَ،جَ .13َ/1

(َ)6يينظرَ:كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكفَ،حاجيَخميفةَ،جَ َ.186َ/1
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حاشية َابف َالحنبمي َ(ت714ق)َ ،كحاشية َالكرماني َ(ت786ق)َ َ ،كحاشية َابف َالتمجيدَ

(ت880ق)َ ،كحاشية َزكريا َاألنصارم َ(ت926ق)َ ،كحاشية َجبلؿ َالديف َالسيكطي َالمسماةَ

نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ(ت911ق)َ،كحاشيةَالكازركنيَ(ت945ق)َ،حاشيةَالقكجكم(َ)1

أماَالتعميقاتَكالحكاشيَغيرَالتامةَ،نذكرَمنياَ:حاشيةَسعدمَأفندمَ(ت945ق)َ
(ت951ق)َ،ك ٌ

كىيَمفَأكؿَسكرةَىكدَكحتىَآخرَالقرآفَ،كتعميقةَبستافَأفندمَ(ت977ق)َ،كىيَعمىَسكرةَ

األنعاـَخاصةَكغيرىاَ،ككثرةَالحكاشيَداللةَعمىَأىميةَتفسيرَالبيضاكمَكقيمتوَالعمميةَ .

سادسا_ طبعات التفسير
ً
طبعَتفسيرَالبيضاكمَكح ًقؽَمراتَعديدةَ،معَتفاكتَفيَعددَاألجزاءَ،كمنياَعمىَسبيؿَ
ي

المثاؿَ َ:

َن ًشرت َفي َدار َالرشيد َفي َبيركت َسنة َ1421ق2000َ /ـَ ،تحقيؽَ:
 الطبعة َاألكلى َالتي ي
محمدَصبحيَحبلؽَكَمحمكدَأحمدَاألطرشَ،كيتككفَمفَثبلثةَمجمدات.
الطبعةَاألكلىَالتيَن ًشرتَفيَدارَالبيافَالعربيَفيَاألزىرَسنةَ1421ق2002َ/ـَ،الَ

ي

محقؽَلوَ،كيتككفَمفَمجمديف.
 الطبعة َالتي ً
َنشرت َفي َدار َإحياء َالتراث َالعربي َفي َبيركت َسنة َ1418ق1998َ /ـَ،
تحقيؽَمحمدَعبدَالرحمفَالمرعشميَ،كيتككفَمفَستةَمجمداتَ،كىيَالطبعةَالتيَاعتمدتَ
تـَاالعتمادَفيَىذهَالدراسةَعمىَالمجمداتَالثبلثَاأليكلىَ .
عميياَالباحثةَفيَدراستياَ َ،ك ٌ

(ينظرَ:
(َ)1محمدَ(محييَالديف)َبفَمصطفىَ(مصم َالديف)َالقكجكمَ:مفسرَ،مفَفقياءَالحنفيةَ(ت951ق) َ.ي

األعبلـَ،الزركميَ،ج.)99َ/7
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ا ْلفصل ْاألول

وجييات الن ْحوية
الت
ُ
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الفصل األول
وية
الت
ُ
وجييات الن ْح ّ
لقدَكافَالنحك َالعربي َمنذَنشأتً
وَميتماَبالداللةَ،كيمد َالجممةى َبمعناىاَ،فاإلعرابَكظيفةهَ
ًَّ

عَإلىَداللةَالمفظَ،فنجدَعمماء َالنحكَاألكائؿَزاكجكاَبيفَ
نحكيةه َالَيمكفَاألخذَبياَدكفَالرجك
ى

َيدعٍّـ َذلؾ َنظرنيا َكقكؿ َابف َجنيَ
النحك َكالمعنىَ ،حيث َتناثر َفي َمؤلفات َالمغكييف َما ي

َأنؾ َتجد َفي و
َكثير َمف َالمنثكر َكالمنظكـ َاإلعراب َكالمعنى َمتجاذبيفَ...
ت(392ق)َ :نكذلؾ ٌ
فمتىَاعتكرَكبلماَماَأمسكتَبعركةَالمعنىَ،كارتحتَلتصحي َاإلعرابن(َ .)1
ن

كيشيدَلذلؾَأيضاَقك يؿ َعبدَالقاىرَالجرجانيَت(471ق)َفيَشرحوَلنظريةَالنظـَ:نالَ
َ
ن

()2
َفّف َالجرجاني َراعىَ
يتصكر َأف َتعرؼ َلمفظ
َمكضعا َمف َغير َأف َتعرؼ َمعناهن َ ،كبذلؾ ٌ
ن

التفاعؿَبيفَمكضعَالمفظةَأمَالكظيفةَالنحكيةَلياَكمعناىاَ .

َيسمى َبالداللة َالنحكيةَ ،كىي َالداللة َالتي َتنتج َعف َالعبلقاتَ
أما َفي َالعمـ َالحديث ي
ٌ
ٌّ
ابيةَ،إذَإفَ
اَمعيناَفيَالجممةَحسبَالقكاعدَاإلعر
َمنياَمكقع
النحكيةَبيفَالكمماتَالتيَتتخذَكؿ
ن
ٌ
ن
َكممةَفيَالتركيبَالَبد َأفَيككفَلياَكظيفةَنحكيةَمفَخبلؿَمكقعيا(َ،)3فكـَزلتَاألقداـَ
كؿ
ٌ
بسببَالفصؿَبيفَالصناعةَالنحكيةَكالمعنىَ .

كمماَ يي ٍّ
اَالنماذجَالتيَسنكردىاَمفَخبلؿَتفسيرَ
ابَفيَالمعنىَتطبيقي
زَأثرَتكجيوَاإلعر
ي
ن
عز ى

البيضاكم َلكتاب َاهلل َالكريـَ ،حيث َاعتمد َعمى َالتركيب َالنحكم َالذم َفرض َعميو َاالىتماـَ
ب القراءات َالقرآنية َكاإلعراب َفي َالمفظة َالكاحدةَ ،ككاف َبذلؾ َاعتماده َكتكجييو َلمقراءات َالقرآنيةَ
َكلما َكانت َالدراسة َتيتـ َبالنصؼَ
ن
نحكيا َخدمة َإلى َتفسيره َالذم َييدؼ َإلى َتكضي َالمعنىٌ ،
األكؿَفيَالقرآفَالكريـَ،فقدَجاءَعرضَالبيضاكمَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَنحكيةَفيَمائةَ
و
اءاتَبشكؿ َصري َفيَعشرةَمكاضعَ،
مكضعاَ ،حيثَأبدلَترجيحوَإلحدلَالقر
كخمسةَكثمانيف َ
ن
كالتزـَالحياديةَفيَالمكاضعَاألخرلَ َ ،كمفَالمعمكـَأنوَمفَالصعبَتناكؿَكتتبعَآراءَالنحاةَفيَ
جميعَمكاضعَالقراءاتَالقرآنيةَالتيَأكردىاَفيَتفسيرهَ،لذاَقامتَالباحثةَبانتقاءَالمكاضعَالغنيةَ

بتكجييات َالبيضاكمَ ،ثـ َتناكلت َبالدراسة َستنا َكأربعيف َمسأل َةن َعالج َفييا َالبيضاكم َالكثير َمف

(َ)1الخصائصَ،ابفَجنيَ،جَ .258َ/3
(َ)2دالئؿَاإلعجازَ،عبدَالقاىرَالجرجانيَ،جَ .53َ/1

(َ)3يينظرَ:الداللةَالمغكيةَعندَالعربَ،عبدَالكريـَمجاىدَ .194َ،
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المسائؿ َالنحكية َالتي َتتعمؽ َبالتركيب َالنحكمَ َ ،كنحاكؿ َفيما َيأتي َالتعرؼ َمف َخبلليا َعمىَ

منيجوَالنحكمَ .
َ

احدا َفي َعرضو َلتكجيو َالقراءات َالقرآنيةَ ،كترجيحياَ،كيمكفَ
َيتبع َالبيضاكم
لـ ً
َمنيجا َك ن
ن

تبكيبَذلؾَمفَخبلؿَثبلثةَمذاىبَ،كىيَ :
ي

المذىب األولً َ/
يعرضَالمسألةَالنحكيةَبالسككتَعنياَ،فيكتفيَبذكرَالقػراءةَالكاحػدةَأكَ

اءتيفَدكفَتكجيوَنحكمَلياَأكَترجي و َبينيماَ،كمثاؿَذكرهَلقر و
اءةَكاحدةََماَجػاءَفػيَقكلػوَ
وَ
كبلَالقر
ﲧ ﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱠ [البق ػ ػ ػ ػ ػرةَ،]َُُٕ:
ﲨ
تعػ ػ ػ ػ ػػالىَ:ﱡﭐﲥﲦ
حيثَقاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابػفَعػامرَ(فيكػكف)َبفػت َالنػكفن(َ،)1كذكػرَالقػراءتيفَدكفَتكجي وػوَليمػاَ
ﱯﱱﱲ ﱳ
فيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮ ﱰ

ﱶﱠَ[البقرةَ،]َُْٖ:حيثَعقٌبَاإلماـَبقكلوَ:قرأَنافعَكابفَعامرَبركايةَابفَ
ﱷ
ﱴﱵ
ذككافَبّضافةَالفديةَإلىَالطعػاـَ،كقػرأَابػفَعػامرَبركايػةَىشػاـَكبػاقيَالقػراءَبغيػرَإضػافةَالفديػةَ
إلىَالطعاـ(َ َ.)2

ػةَكيفس ػػرَالكج ػػكهَاإلعرابي ػػةَفيي ػػاَسػ ػكاءَلمقػ ػر ً
اءةَ
المـــذىب الثـــانيَ/يع ػ ًػرضَالمس ػػألةَالنحكي ػ
ٍّ

ػيحاَلممعنػػىَالمػرادَمػفَالسػػياؽَدكفَتػػرجي و َبينيمػػاَ،كمثػػاؿَتكجييػػوَ
الكاحػدةَأكَكػػبلَالقػراءتيفَتكضػ ن
اءةَكاح ػ ػػدةَم ػ ػػاَأكردهَف ػ ػػيَقكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:ﱡﭐﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟ
لقػ ػ ػر وَ
ﱧﱠَ[النسػ ػ ػ ػػاءَ،]َِٗ:حيػ ػ ػ ػػثَقػ ػ ػ ػػاؿَالبيضػ ػ ػ ػػاكمَ:نق ػ ػ ػ ػرأَ
ﱨ
ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ
الككفيكفَ(تجارة)َبالنصبَعمىَكافَالناقصةَ،كاضمارَاالسـَأمَإالَأفَتككفَالتجػارةَأكَالجيػةَ

تجػػارةن(َ،)3فمقػػدَاقتصػػرَالبيضػػاكمَعمػػىَذكػػرَقػراءةَالكػػكفييفَ(النصػػب)َ،كىػػذاَدليػ هؿَعمػػىَاختيػػارهَ

لياَ .

ﱓ
ﱒ
كمثػػاؿَتكجيي ػػوَلق ػراءتيفَم ػػاَج ػػاءَفػػيَقكل ػػوَتع ػػالىَ:ﱡﭐﱍ ﱎﱏﱐﱑ

ﱖﱘﱙﱚﱠَ[البقػ ػرةَ،]7َ:حي ػػثَعقٌ ػػبَالبيض ػػاكمَبقكل ػػوَ:نكغش ػػاكةَ
ﱗ
ﱔﱕ
رفعَباالبتداءَعندَسيبكيوَ،كبالجارَكالمجركرَعندَاألخفشَ،كيؤيدهَالعطؼَعمىَالجممةَالفعميػةَ،

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .103َ/1
(َ)2يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ 124َ/1
(َ)3المرجعَنفسوَ .71/2َ،
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كقػػرئَبالنصػػبَعمػػىَتقػػديرَ:كجعػػؿَعمػػىَأبصػػارىـَغشػػاكةَأكَعمػػىَحػػذؼَالجػػارَكايصػػاؿَالخػػتـَ
()1
ابيػاَدكفَتػرجي و َإلحػداىماَعمػىَ
بنفسوَإليػون َ،فنجػدهَذكػرَقراءتػيَالرفػعَكالنصػبَ،ككجييمػاَإعر ن

األخرلَ .

كلعؿَالتزاـَاإلماـَالبيضاكمَالحياديةَفيياَ،كعدـَترجيحوَإلحدلَالقراءاتَعمػىَاألخػرلَ
دالل َةهَعمىَقبكلوَالقراءاتَالمتكاترةَ .

المــذىب الثالــثَ/بعػػدَعرضػػوَلممسػػألةَالنحكيػػةَيميػػؿَإلحػػدلَالمدرسػػتيفَدكفَاألخػػرلَ،

كي ٍّ
عبػػرَعػػفَميمػػوَبط ػريقتيفَ،أكليمػػاَ:بشػػكؿَص ػري َ،كلقػػدَاقتصػػرَفػػيَذلػػؾَعمػػىَعش ػريفَمسػػألةَ
ي

سػػنتناكلياَفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَ،كمنيػػاَمػػاَجػػاءَفػػيَقكلػػوَتعػػالىَ:ﱡﭐﲃ ﲄﲅﲆ ﲇﲈ ﲉ

ﲌﲎﲏﲐﲑﱠَ[النحػػؿَ،]َّٕ:حيػػثَقػػاؿَالبيضػػاكمَ:نق ػرأَغيػػرَالكػػكفييفَ
ﲍ
ﲊﲋ
()2
َ،كىكَبذلؾَيص ٍّػرحَمكافقتػوَلمػاَذىػبَإليػوَالبصػريكفَ
يدل)َعمىَالبناءَلممفعكؿَكىكَأبم ن
(الَي ى
ي
ي
مفَترجي َقراءةَالبناءَلممجيكؿ.

أمػػاَالطريقػػةَالثانيػػةَبشػ و
مم ػ َمػػفَتخريجػػوَ،كيمكننػػاَالتمثيػػؿَعمييػػاَمػػفَخػػبلؿَقكلػػوَ
ػكؿ ي
ٌ
َي ى
ﱈﱊﱋﱠَ[البقػ ػ ػرةَ،]َِ:حي ػ ػػثَعقٌ ػ ػػبَالبيض ػ ػػاكمَبقكل ػ ػػوَ:نف ػ ػػيَ
ﱆ ﱉ
تع ػ ػػالىَ:ﱡﭐﱃﱄﱅ ﱇ
المشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَالنافيةَلمجنسََ...كفيَقراءةَ

أبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهن(َ َ،)3كييفيىـَمفَقكلوَ(المشيكرة)َترجيحوَلقراءةَ

النصبَعمىَقراءةَالرفعَ ََ.

ئ)َإشعاراَمنوَبتضعيفياَ،كمفَذلػؾَمػاَ
آخرَاستخداموَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ(قر
كمثا هؿَ يَ
ن

ﳅﳇ
جاءَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳆ

ﳈﳉﳊﱠَ[النسػػاءَ،]َََُ:حيػػثَقػػاؿَالبيضػػاكمَ:نقػػرئَ(يدركػػو)َبػػالرفعَعمػػىَأنػػوَخبػػرَ
مبتدأَمحذكؼَأمَثـَىك(يدركػو)َ َ،كبالنصػبَعمػىَإضػمارَأفن(َ،)4كفػيَىػذاَداللػةَعمػىَتضػعيفوَ

َمعطكؼَعمىَفعؿَالشرطَ(يخرج)َ ،
اءةَالجزـَعمىَأنوَفع هؿ
قراءتيَالرفعَكالنصبَ،كترجيحوَقر
ه
ٌ
َ
(َ)1المرجعَنفسوَ،جَ .43َ/1
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .226َ/3
(َ)3المرجعَالسابؽَ،جَ .37_36َ/1
(َ)4المرجعَنفسوَ،جَ .93َ/2
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المبحث األول :األسماء
َأشارَالبيضاكمَمفَناحيةَنحكيةَإلىَاألسماءَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـَ

هَعمىَتكجيياتوَالنحكيةَ،كتـَتقسيموَإلىَ
يفَمكضعاَكىيَالغالبةَفيَتفسير
إلىَمائةَكاثنيفَكعشر
ن
ٌ
ثبلثةَمطالبَ:مرفكعاتَ،كمنصكباتَ،كمجركرات.

المطمب األول :المرفوعات
أوًًل_ ما قرئ بين الرفع والنصب

أش ػػارَالبيض ػػاكمَإل ػػىَاخ ػػتبلؼَالقػ ػراءاتَف ػػيَاألس ػػماءَب ػػيفَالرف ػػعَكالنص ػػبَف ػػيَخمس ػ وػةَ

ﱈﱊﱋﱠَ[البقرةَ ]َِ:
ﱆ ﱉ
فَمكضعا(َ،)1نذكرَمنيا قكلوَتعالىَ:ﱡﭐﱃﱄﱅ ﱇ
كسبعي
ن

ػثبلنَفػػيَ(البقػرةَ:
(َ)1قكلػػوَتعػػالىَ:نالحمػػدنَفػػيَ(البقػرةَ،)2:كقكلػػوَ:نصػػـَبكػػـَعمػػينَفػػيَ(البقػرةَ،)18َ:كقكلػػوَ:نمػ نَ
َ،)26كقكلػػوَ:نحطػػةنَفػػيَ(البق ػرةَ،)58َ:كقكلػػوَ:نمصػ نػرانَفػػيَ(البق ػرةَ،)61َ:كقكلػػوَ:نكتػػابَمصػػدؽنَفػػيَ(البق ػرةَ:
َ،)89كقكلػػوَ:نممػػةنَفػػيَ(البقػرةَ،)135َ:كقكلػػوَ:نلكبيػرةنَفػػيَ(البقػرةَ،)143َ:كقكلػػوَ:نالحػػؽنَفػػيَ(البقػرةَ،)147َ:
كقكلوَ:نفعدةنَفيَ(البقرةَ،)184َ:كقكلوَ:نالعفكنَفػيَ(البقػرةَ،)219َ:كقكلػوَ:نكصػيةَكمتػاعنَفػيَ(البقػرةَ،)240َ:
ػوَ:نذىبػػانَفػػيَ(آؿَعمػرافَ،َ)27َ:كقكلػػوَ:نبػػؿَاهللنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ،)150َ:كقكلػػوَ:نكمػػونَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ:
كقكلػ
ن
َ،)154كقكلػػوَ:نأحيػػاءنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ،)169َ:كقكلػػوَ:نذائقػػةنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ،)185َ:كقكلػػوَ:نفكاحػػدةنَفػػيَ

(النس ػػاءَ،)3َ:كقكل ػػوَ:نم ػػثميـنَف ػػيَ(النس ػػاءَ،)140َ:كقكل ػػوَ:نالمقيم ػػيفنَف ػػيَ(النس ػػاءَ،)162َ:كقكل ػػوَ:نالس ػػارؽَ
كالسارقةنَفيَ(المائدةَ،)39َ:كتـَتناكلياَبالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالػثَمػفَالد ارسػةَ،كقكلػوَ:نأفحكػـنَفػيَ(المائػدةَ:
َ،)50كقكلػػوَ:نيػػكـنَفػػيَ(المائػػدةَ،)102َ:كتػػـَتناكليػػاَبالتفصػػيؿَفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَمػػفَىػػذهَالد ارسػػةَ،كقكلػػوَ:
نأنفسكـنَفيَ(المائدةَ،)105َ:كقكلػوَ:نشػيادةنَفػيَ(المائػدةَ،)106َ:كقكلػوَ:نعػبلـنَفػيَ(المائػدةَ،)109َ:كقكلػوَ:

نفػػاطرنَفػػيَ(األنعػػاـََ،)14َ:كقكلػػوَ:نكالَطػػائرنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)38َ:كقكلػػوَ:نفػػالؽنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)96َ:كقكلػػوَ:
ناثنػافنَفػػيَ(األنعػاـَ،)143َ:كقكلػػوَ:نأحسػفنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)154َ:كقكلػوَ:نلبػػاسنَفػيَ(األعػراؼَ،)26َ:كقكلػػوَ:
نخالصػ ػ ػػةنَفػ ػ ػػيَ(األع ػ ػ ػراؼَ،)32َ:كقكلػ ػ ػػوَ:نالشػ ػ ػػمسَكالقمػ ػ ػػرنَفػ ػ ػػيَ(األع ػ ػ ػراؼَ،)54َ:كقكلػ ػ ػػوَ:نالعاقبػ ػ ػػةنَفػ ػ ػػيَ َ

(األعراؼَ،)128َ:كقكلوَ:نمعذرةنَفػيَ(األعػراؼَ،)164َ:كقكلػوَ:نعبػادنَفػيَ(األعػراؼَ،)194َ:كقكلػوَ:نالحػؽنَ
فػػيَ(األنفػػاؿَ،)32َ:كقكلػػوَ:نكممػػةنَفػػيَ(التكبػػةَ،)40َ:كتػػـَتناكليػػاَبالتفصػػيؿََفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَمػػفَالد ارسػػةَ،
كقكلػػوَ:نأيكػػـنَفػػيَ(التكبػػةَ،)124َ:كقكلػػوَ:نالحمػػدنَفػػيَ(يػػكنسَ،)10َ:كقكلػػوَ:نباطػػؿنَفػػيَ(ىػػكدَ،)16َ:كقكلػػوَ:
)َ،كقكلوَ:نشيخاَكَسبلـنَفيَ(ىكدَ،)69َ:كقكلػوَ:نأطيػرنَفػيَ(ىػكدَ،)78َ:كقكلػوَ:نمثػؿنَ
نكتابنَفيَ(ىكد17َ:
ن

فػػيَ(ىػػكدَ،)89َ:كقكلػػوَ:نحسػػفنَفػػيَ(الرعػػدَ،)29َ:كقكلػػوَ:نالشػػجرةنَفػػيَ(اإلسػ ػراءَ،)60َ:كقكلػػوَ:نكمم ػػةنَفػػيَ

(الكيؼَ،)5َ:كتـَتناكلياَبالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالثَمفَالدراسةَ،كقكلوَ:نأقؿنَفيَ(الكيؼَ .)40َ:
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قاؿَالبيضاكمَ:نفيَالمشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَ

النافيةَلمجنسََ...كفيَقراءةَأبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهن(َ .)1

قرأَالجميكرَبالفت َبدكفَتنكيفَ،كبناءَكممةَ(ريب)َعمىَالفت َيدؿ َعمىَأنياَتعمؿَعمؿَ
و
َكشيء َكاحدَ ،فبنيا َعمىَ
إفَ ،كاسميا َمبني َعمى َالفت َفي َمحؿ َنصب(َ ،)2ك(ال) َكما َبعدىا

الفتحةَكخمسةَعشر(َ،)3كتسمىَ(الَالنافيةَلمجنس)َالتيَتستكجبَاالستغراؽَ،كالنفيَالعاـ(َ .)4

اَم ٍف َرفعَكنكفَفعمىَأنياَتعمؿ َعمؿَليسَ،كىذهَقراءةَضعيفة(َ،)5كقدَعمؿَالرازمَ
َفأم ى
ذلؾَأفَالنفيَلك و
احدَمنوَ،كالَيعنيَنفيَعفَالجميعَ،كىذاَيناقضَالمعنىَالمرادَكىكَنفيَالريبَ

()6
َفّنو َيكافؽ َمذىب َأىؿ َالسنة َكالجماعة َبنفي َتماـ َالريب َعف َكتاب َاهلل َعزَ
أجمع َ ،كبيذا ٌ

َعمىَأنوَاسـَالَالنافيةَلمجنسَ .
َ،كلذاَناسبَأفَيككفَمبنياَعمىَالفت
كج ٌؿ
ٌ
ن

كفيَقكلوَ(المشيكرة)َتممي هََلترجيحػوَقػراءةَالبنػاءَعمػىَالفػت َفػيَمحػؿَرفػعَ،كممػاَيػدعـَ

ﲍﱠَ[البق ػرةَ]َِْٓ:حيػػثَيقػػكؿَ:
ﲎ
ذلػػؾَمػػاَأكردهَعقػػبَقكلػػوَتعػػالىَ:ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
نكقػػدَفتحيػػاَابػػفَكثيػػرَكأبػػكَعمػػركَكيعقػػكبَعمػػىَاألصػػؿن(َ،)7كىػػذهَدالئػػؿَكاضػػحةَعمػػىَتدعيمػػوَ
ككنياَالَالنافيةَلمجنسَ .
ذكرَالبيضاكمَأف َاسـَالَالنافيةَلمجنسَمبنيَكليسَمعرنباَخبلفناَلمككفييف(َ،)8كبذلؾَ
ٌَ

ةَإلىَميكلوَكاعتمادهَأسسَالمدرسةَالبصريةَ َ،كمكطفَالشاىدَ
َ
يؤيدَرأمَالبصرييفَ،كفيَىذاَإشار
فيَاآليةَالقرآنية َمسألةَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييفَ،كقؼَالبيضاكمَفيياَمكافقناَلمبصرييفَ،

كيميؿَلماَذىبَإليوَالزجاجَت(311ق)َفيرلَاالختيارَالنصبَبغيرَتنكيف(َ .)9

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .37_36َ/1
(َ)2يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ َ،62َ/1

(َ)3يينظرَ:درجَالدررَفيَتفسيرَاآلمَكالسكرَ،عبدَالقاىرَالجرجانيَ،ج.94َ/1

(َ)4يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ،35َ/1كالتفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،جَ .40َ/4
(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .62َ/1

(َ)6يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،266َ/2كزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ .164َ/1
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .153/1
(َ)8يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،جَ .302َ/1
(َ)9يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.288َ/3
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َ كالراج َىك َرأم َالجماعةَفي َترجيحيـ َقراءة َالفت َببل َتنكيفَ ،لممعنى َالذم َتحممو َالَ

َكميا َعف َكتاب َاهلل َإضافة َإلى َككنيا َقراءة َمتكاترةَ ،كتفضيمياَ
النافية َلمجنس َكىك َنفي َالريب ن

أكلىَ َ.

ق)َنصػػاَمشػػابيناَلمػػاَكردَعنػػدَالبيضػػاكمَ،كمػػفَذلػػؾَقكلػػوَ:نقػرأَأبػػكَ
أكردَالػرازمَت(606
ن

الشػػعثاءَالَريػػبَفيػػوَبػػالرفعَ،كاعمػػـَأفَالق ػراءةَالمشػػيكرةَتكجػػبَارتفػػاعَالريػػبَبالكميػػةن(َ،)1كىػػذهَ
إشارةَعمىَاستفادةَالبيضاكمَمفَتفسيرَالرازمَ .
كمماَيشابوَىذهَالمسألةَفيَالحكـَالنحكمَ،كقػدَأشػارَإلييػاَالبيضػاكمَمكض نػحاَاخػتبلؼَ
ٌ

القػ ػراءاتَفيي ػػاَقكل ػػوَتع ػػالىَ:ﱡﭐ ﱓﱔﱠ[البقػ ػرةَ،]َِٔ:كقكل ػػوَ:ﱡﭐﱘﱙ ﱠَ[البقػ ػرةَ،]َُٕ:كقكل ػػو َ:ﭐ
ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋﱌﱠ[البق ػ ػرةَ،]َُٕٗ:كقكلػ ػػوَ:ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﱠَ[البق ػ ػرةَ،َ]َِْٓ:كقكلػ ػػو َ:ﭐ
ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ[إبراىيـَ .]َُّ:
ﱖﱘﱙ
ﱗ
ﱒﱔ ﱕ
ﱓ
َوقولــــــــو تعــــــــالىَ:ﱡﭐﱍ ﱎﱏﱐﱑ
ﱚﱠَ[البقرةَ ]َٕ:

قػػاؿَالبيضػػاكمَ:نكغشػػاكةَرفػػعَباالبتػػداءَعنػػدَسػػيبكيوَ،كبالجػػارَكالمجػػركرَعنػػدَاألخفػػشَ،

كيؤيدهَالعطؼَعمىَالجممةَالفعميةَ،كقرئَبالنصبَعمىَتقديرَ:كجعػؿَعمػىَأبصػارىـَغشػاكةَأكَ

عمىَحذؼَالجارَكايصاؿَالختـَبنفسوَإليوَ،كالمعنىَ:كختـَعمىَأبصارىـَبغشاكةَ،كقرئَبالضـَ
كالرفعَ،كبالفت َكالنصبَ،كىماَلغتافَفييان(َ .)2

اتفػػؽَالق ػراءَالسػػبعةَعمػػىَق ػراءةَالرفػػعَ،أمػػاَق ػراءةَالنصػػبَفيػػيَشػػاذةَلممفضػػؿَ،كعقػػبَ

األزىػػرمَبقكلػػوَزعػػـَالمفضػػؿَأنػػوَركاىػػاَعػػفَعاصػػـ(َ،)3ككصػػفوَالق ػراءةَبكممػػةَ(زعػػـ)َدليػػؿَعمػػىَ

ضعؼَالقراءةَ .

كتخريجَقراءةَالرفعَعمىَكجيػيفَ،أكليمػاَمرفكعػةَعمػىَاالبتػداءَ،كخبػرهَالجػارَكالمجػركرَ

ػيبكيوَ،أمػاَالكجػوَالثػانيَىػكَالرفػعَعمػىَالفاعميػةَ،كىػكَ
(كعمىَأبصارىـ)(َ،)4كىكَماَذىبَإليػوَس
ٌ
ماَن ًسػبَإلػىَاألخفػشَ،كدليػؿَذلػؾَقػكؿَالعكبػرمَ:نكعمػىَقػكؿَاألخفػشَمرفػكعَبالجػارَكالمجػركرَ
ي
(َ)1مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.266َ/2
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .43َ/1
(َ)3يينظرَ:مدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،جَ،46َ/1كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.131َ/1
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .28َ/1
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()1
ػىَأفَالجػػارَكالمجػػركرَيعمػػؿَعمػػؿَالفعػػؿَ
أمَ(كعمػػىَأبصػػارىـ)َ،كارتفػػاعَالفاعػػؿَبالفعػػؿن َ،فعمػ ٌ

عندَاألخفشَ،كىكَماَالَيجػكزَعنػدَسػيبكيو( ،)2يستحسػفَالبيضػاكمَالتخػريجَالثػانيَلقػراءةَالرفػعَ
كَرًفعػػتَعمػػىَاالبتػػداءَلعطفنػػاَجممػػةَاسػػميةَعمػػىَ
لقكلػػوَ:كيؤيػػدهَعطػػؼَعمػػىَالجممػػةَالفعميػػةَ،فم ػ ي
فعميةَ .
كيبدكَأف َالبيضاكمَنقؿَىذا َالرأمَعفَالعكبرمَتَ(616ق)َدكفَأفَيمفتَانتباىناَإلىَ

أمَ،ألفَالقياسَالَيقبؿَعمؿَالجارَكالمجركرَ
قائموَ،كلعموَمأخ هذَعميوَ،كالَتكافؽَالباحثةَىذاَالر
ٌ
عمؿَالفعؿَ،كسمعَعمموَعمىَسبيؿَالندرةَ .
ي

كأما َقراءة َالنصب َفعمى َثبلثة َأكجو َأكليما َإضمار َفعؿ َتقديرهَ :كجعؿ َعمى َأبصارىـَ

غشاكةَ ،كال َيجكز َأف َينتصب َب َ(ختـ) َألنو َال َيتعدل َبنفسوَ ،كالثاني َالنصب َعمى َنزعَ
الخافضَ،كاألخيرَأفَيككفَاسماَك ً
ضعَمكضعَالمصدر(َ .)3
ن ي
نبلحظ َترجي َالبيضاكم َقراءة َالرفع َلتقديميا َعمى َالقراءة َاألخرلَ ،كتكظيفو َصيغةَ

الماضيَلممجيكؿَ(قرئ)َداللةَعمىَتضعيفوَلقراءةَالنصبَ،كقدَسبقوَإلىَىذاَالترجي َالفراءَ

ت(207ق)َقراءةَالرفع(َ،)4كالذمَيقكؿََ:نكلكَنصبتياَبّضمارَ(جعؿ)َلكافَصك نابان(َ،)5كيكافقوَ
الطبرم َت(310ق) َالتفاؽ َالقراء َعمييا(َ ،)6كأبك َمنصكر َاألزىرم َت َ(370ق)(َ ،)7كأبك َعميَ

الفارسيَت(377ق)َ(َ .)8

كقدَأشارَالبيضاكمَإلىَالناحيةَالمغكيػةَفػيَالكممػةَنفسػياَ،حيػثَيجػكزَفييػاَضػـَالغػيفَ

كفتحياَ،كأبكَجعفرَيرج َكسرىا(َ،)9كفيياَثبلثَلغاتَأخرلَكىػيَ:غشػكةَبػدكفَألػؼَمػعَفتحيػاَ

كضمياَككسرىا(َ .)10

(َ)1التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمََ،جَ .23َ/1
(َ)2يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،ج.462َ/4

(َ)3يينظػػرَ:تفسػػيرَالق ػرآفَالعظػػيـَ،ابػػفَكثيػػرَ،جَ،176َ/1كَالػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،السػػميفَ
الحمبيَ،ج.111َ/1

(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.384َ/1
(َ)5يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ .13َ/1

(َ)6يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.262َ/1
(َ)7يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.131َ/1

(َ)8يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.111َ/1
(َ)9يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .28َ/1

(َ)10يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .23َ/1
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ﳓﳕﳖﳗﳘﱠَ[البقرة]َّٕ:
وقولو تعالىَ:ﱡﭐﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳔ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَبنصبَآدـَكرفعَالكمماتَعمىَأنياَاستقبمتوَكبمغتون(َ َ.)1
انفرد َابف َكثير َبنصب َآدـَ ،كرفع َالكمماتَ ،كق أر َالباقكف َبالعكس(َ ،)2حيث َإف َقراءةَ
ً
اءةَابفَكثيرَجعمتَالكمماتَمتمقيات(َ َ.)3
األغمبيةَعمىَأفَآدـَالمتمقيَ،أماَقر
ٌ
()4
جتيـَأف َاهللَ_تعالى_َعندماَعمـَ
َ،كح
رج َالبيضاكمَقراءةَالجماعةَإلجماعيـَعمييا
ٌ
ي

َآدـ َبالقبكؿ(َ ،)5كتخريج َمف َنصب َ(آدـ) َعمى َما َيسميوَ
آدـ َالكممات َك ى
أمره َبيفَ ،تمقاىف ي

ىَشيئاَفقدَتمقٌاهَاآلخر(َ .)6
النحكيكفَالمشاركةَفيَالفعؿَأمَم ٍفَتمق
ن
ى

كبيػػذاَيمكننػػاَالػربطَبػػيفَاسػػـَالفاعػػؿَص ػرفيًّاَكالفاعػػؿَمػػفَحيػػثَاإلعػَػرابَكىػػكَمػػفَيقػػكـَ

بالحدثَأكَالفعؿَ،فعمىَقراءةَرفعَآدـَعمػىَالفاعميػةَ،كالمعنػىَ:آدـَىػكَالم ً
تمقػيَ،أمػاَعمػىَقػراءةَ
ي

رفعَالكمماتَعمىَالفاعميةَ،فالمعنىَ:الكمماتَىيَالم ً
ياتَ،كيشارؾَآدـَالكمماتَفيتمقاىاَ .
تمق
ي
ي

ٍّ
ػيَلممفاضػمةَبػػيفَقػراءتيفَمتػكاترتيفَ،كممػاَيشػػابوَىػػذهَالمسػػألةَ
كج ه
ػديرَبالػػذكرَأنػػوَالَداعػ ى

فيَالحكـَالنحكمَ،كقدَأكردىاَالبيضاكمَمشيراَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيياَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐﲦ ﲧ
ن

ﲨﲩﱠَ[البق ػ ػرةَ،]َُِْ:فيػ ػػرلَالزجػ ػػاجَأفَالمعنػ ػػىَكاحػ ػػدَعمػ ػػىَقراءتػ ػػيَرفػ ػػعَكنصػ ػػبَ
(الظالميف) َألفَالفعؿَ(يناؿ)َيقعَعمىَالعيدَ،كالظالميفَ،معَترجيحوَقراءةَالنصب(َ .)7
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 73َ/1
(َ)2يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ،278َ/1كحجةَالقػراءاتَ،ابػفَزنجمػةَ،جَ،94َ/1

كالحجػػةَلمق ػراءَالسػػبعةَ،أبػػكَعمػػيَالفارسػػيَ،جَ،23َ/2كجػػامعَالبيػػافَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ ،

جَ،853َ/2كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،جَ،154َ/1كشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،النػػكيرمَ،جَ،153َ/2
كغيػػثَالنفػػعَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَالحسػػفَالصفقاسػػيََ،جَ،70َ/1كالمبسػػكطَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَبكػػرَ
النيسابكرمَ،جَ،129َ/1كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ،147َ/1كالمكررَفيَماَتكاترَمفَالقراءاتَالسػبعَ،أبػكَ
حفصَاألنصارمَ،ج.40َ/1

(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .74َ/1

(َ)4يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .542َ/1
(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ .75َ/1

(َ)6يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسػبعَ،ابػفَخالكيػوَ،جَ،75َ/1كشػرحَالتصػري َعمػىَالتكضػي َ،خالػدَاألزىػرمَ،

جَ .395َ/1

(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَإعرابوَ،الزجاجَ،جَ .207َ/1
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وقولــــــو تعــــــالىَ:ﱡﭐﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱦﱧﱠَ[النساءَ ]َِٗ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَالككفيكفَ(تجارة)َبالنصبَعمىَكافَالناقصةَ،كاضمارَاالسـَأمَإالَ

أفَتككفَالتجارةَأكَالجيةَتجارةن(َ َ.)1

قراَحمزة َكالكسائيَكعاصـَبالنصبَ،كقرأَابفَكثيرَكنافع َكأبك َعمرك َكابفَعامرَكأبكَ

جعفرَكيعقكبَبالضـ(َ .)2

كالمعنىَالمرادَمف َقراءة َالنصبَ:إالَأف َتككف َاألمكاؿ َتجارةَ،كمعنى َقراءةَالرفعَ :تقعَ

َكتسمى َكاف َالتامة َألنيا َتمت َبفاعميا َ(تجارةه)َ ،كقراءة َالنصب َعمى َتقديرَ :تككفَ
تجارة(،)3
ٌ
ةَأكَاألمكاؿَكغيرىا(َ .)4
َ
التجارةَتجارةَ،فاسمياَمستترَتقديرهَ:التجار

َأف َالبيضاكم َاقتصر َعمى َذكر َقراءة َالنصب َكتكجيييا َدكف َذكر َقراءة َالرفعَ،
نبلحظ ٌ

اَعمىَماَذىبَإليوَم ٍفَسبقوَ
اءةَالككفييفَ،كىيَالنصبَسير
كىذهَداللةَكاضحةَعمىَترجيحوَقر
ن
ى
كالطبرم َت َ(310ق) َقراءة َالنصب(َ ،)5عمى َالرغـ َمف َكجكد و
َعدد َمف َالنحاة َيرٌجحكف َقراءةَ
الرفعَ،كمفَذلؾَسيبكيوَت(180ق)(َ،)6كعمىَنحكهَالنحاسَت(338ق)(َ،)7كالقراءتافَسبعيتافَ
متكاترتافَصحيحتافَ .

كمم ػاَيشػػابوَىػػذهَالمسػػألةَفػػيَالحكػػـَالنحػػكمَسػػتةَمكاضػػع(َ،)8كمػػفَذلػػؾَقكلػػوَتعػػالى َ:ﭐ

ىفَ
َ:نع ىجبػ ػَانَخب ػػرَك ػػافَكاس ػػموَ:أ ٍَ
ﱡﭐﱈﱉﱊ ﱠَ[ي ػػكنسَ،]َِ:كق ػػاؿَالبيضػ ػاكمَف ػػيَتكجييي ػػا ى

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ .71/2َ،

(َ)2يينظػرَ:حجػةَالقػراءاتَ،ابػفَزنجمػةَ،199َ،كالسػػبعةَفػيَالقػراءاتَ،أبػػكَبكػرَالبغػدادمَ،جَ،232َ/1كاليػػادمَ
شرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ،149َ/2كالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَفػيَالقػراءاتَ

السبعَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ،جَ .229َ/1
(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج44َ/2

(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محيَالديفَدركيشَ،جَ،13َ/2كالجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،ج.151َ/5
(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.220َ/8
(َ)6الكتابَ،سيبكيوَ،ج.349َ/2

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .210َ/1

(َ)8قكلػػوَتعػػالىَ:نَتكػػفَفتنػػتيـنَ(البق ػرةَ،)23َ:كقكلػػوَ:نكػػافَذكَعس ػرةنَ(البق ػرةَ،)280َ:كقكلػػوَ:نتجػػارةَحاض ػرةنَ
(البقرةَ،)282َ:كقكلوَ:نكانتَكاحدةنَ(النساءَ،)11َ:كقكلوَ:نيكفَميتةنَ(األنعاـَ .)139َ:
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ىفَأ ٍىك ىح ٍين ػػاَب ػػدؿَم ػػفَ
َأى ٍك ىح ٍين ػػاَ،كق ػػرئَب ػػالرفعَعم ػػىَأفَاألم ػػرَب ػػالعكسَأكَعم ػػىَ«أفَك ػػاف»َتام ػػةَكأ ٍَ
اَتبعػاَلمفعػؿَ(كػاف)َالمسػبكقةَبػوَ،فػّذاَاعتبرنػاهَناس نػخاَ
ىع ىجبانن(َ،)1حيثَقرئ
ن
فعػاَكنص نػب ن
ػتَ(عجبػا)َر ن
اَن ً
نسػبَلعبػدَاهللَبػفَ
ص
ٌ
ناقص ي
ػاهَتامػاَرًفعػتَعمػىَالفاعميػةَ َ،كتي ى
ن
بتَعمىَأنياَخبرَكافَ،كاذاَاعتبرن ن

مسػػعكد(َ،)2كىػػيَق ػراءةَشػػاذة(َ،)3ففػػيَقػػكؿَالبيضػػاكمَ(كقػػرئ)َتضػػعيؼَليػػذهَالق ػراءةَ،كالتػػيَثبػػتَ
شذكذىاَ .
وقولـــــو تعـــــالى :ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ
ﲭﱠَ[المائدةَ ]َْٓ:
ﲮ
ﲨﲩﲪﲫﲬ

قاؿَالبيضاكمَ:نرفعياَالكسائيَعمىَأنياَجمؿَمعطكفةَعمىَأفَكماَفيَحيزىػاَباعتبػارَ
المعنى َ،ككأنوَقيؿَ:ككتبناَعمييـَالنفسَبالنفسَ،كالعيفَبالعيفَ،فّفَالكتابةَكالقػراءةَتقعػافَعمػىَ
الجمػػؿَكػػالقكؿَأكَمسػػتأنفةَ،كمعناىػػاَ:ككػػذلؾَالعػػيفَمفقػػكءةَبػػالعيفََ...أكَعمػػىَأفَالمرفػػكعَمنيػػاَ
معطػػكؼَعمػػىَالمسػػتكفَفػػيَقكلػػوَبػػالنفسَ،كانمػػاَسػػاغَألنػػوَفػػيَاألصػػؿَمفصػػكؿَعنػػوَبػػالظرؼَ،
ػائيَأيضػػاَبػػالرفعَ،ككافقػػوَابػػفَ
َكالجػػارَكالمجػػركرَحػػاؿَمبينػػةَلممعنػػىَ،كالجػػركحَقصػػاصَقػرأهَالكسػ
ن
كثيرَكأبكَعمركَكابفَعامرَعمىَأنوَإجماؿَلمحكـَبعدَالتفصيؿن(َ َ.)4

يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَاختبلؼَقراءةَ(العيفَ،كاألنػؼَ،كاألذفَ،كالسػفَ،كالجػركح)َبػيفَ
الرفعَكالنصبَ،حيثَقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكابفَعامرَبالنصبَفيَ(العيفَ،كاألنؼَ،كاألذفَ،
ػبياَجميعػاَ،أمػاَالكسػائيَقػرأَالكممػاتَ
كالسف)َ،كيرفعكفَ(الجرك يح)َ،كقرأَنػافعَكعاصػـَكحمػزةَبنص
ن

()5
ػرَكمػػفَ
أجمػػعَبػػالرفع َ،كلقػػدَاقتصػػرَالبيضػػاكمَعمػػىَذكػػرَق ػراءتيفَمتػكاترتيفَإحػػداىماَالبػػفَكثيػ ى

اءةَنافعَكمفَكافقوَ،كرٌبماَىذاَداللةَعمىَاختيارهَالقراءتيفَ
كافقوَ،كاألخرلَلمكسائيَ،دكفَذكرَقر
ى

المذككرتيفَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .104َ/3
(َ)2يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.139َ/2

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .637َ/1
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .128َ/2

(َ)5يينظ ػػرَ:التيس ػػيرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،جَ،334َ/1كالحج ػػةَلمقػ ػراءَالس ػػبعةَ،أب ػػكَعم ػػيَ
الفارسيَ،جَ .223َ/3
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َرفى ىعَالجميػعَأكليمػاَالعطػؼَعمػىَمحػؿَ
اءةَم ٍف ى
ذكرَأبكَعميَالفارسيَثبلثةَتكجيياتَلقر ى

أفَالػػنفسَمػػفَخػػبلؿَحمػػؿَالكػػبلـَعمػػىَالمعنػػىَالَالمفػػظََأمَ:ككتبنػػاَعمػػييـَالعػػيفَبػػالعيفَ،كىػػكَ
مفَعطػؼَالجممػةَاالسػميةَعمػىَالفعميػةَ،كالتكجيػوَالثػانيَرفػعَعمػىَاالسػتئناؼَ،كاألخيػرَعطػؼَ
العػػيفَعمػػىَالمضػػمرَفػػيَالػػنفس َألفَالمضػػمرَفػػيَمحػػؿَرفػػعَ،كىػػكَمػػفَعطػػؼَالمفػػردَعمػػىَ
المفردَ،كالكاكَىناَلمعطؼَالَلبلشتراؾَفيَالعامؿ(َ،)1كذلؾَالختبلؼَالعبلمةَاإلعرابيةَبيفَكممةَ
َ،ك(العيف)َالمرفكعةَ .
(النفس)َالمنصكبةَلك َكنياَاسـَأف
ي
ى
كافؽَالزمخشرمَتكجيياتَالفارسيَالذمَسبقوَبيا(َ،)2فنقمياَعنوَالبيضػاكمَ،كىػذهَداللػةهَ
الفارسيَكالزمخشرمَدكفَاإلشارةَإلىَذلؾَ .
َ
كاضحةهَعمىَاستفادةَالبيضاكمَمفَ
اؾَ،كمػ ٍػفَرفػػعَ
كتخ ػريجَق ػراءةَالنصػػبَعمػػىَعطػػؼَ(العػػيف)َعمػػىَاسػػـَأفَ،فػػالكاكَلئلش ػر
ى

(الجركح)َبقطعياَعماَقبمياَعمىَاالستئناؼَ،كيجكزَفيياَالكجكهَالثبلثػةَالتػيَذكرىػاَالفارسػي(َ،)3
َعمةَم ٍفَقرأَ(الجركح)َبالرفع ََالختبلفياَعفَسابقتياَفيَالجنسَ،كىيَمجمكعةَاألعضاءَ
كلع ٌؿ
ى

(العػػيفَ،كاألنػػؼَ،كاألذفَ،كالسػػف)َالتػػيَقيرئػػتَنصػ نػباَ،كلقػػدَكقػػؼَالبيضػػاكمَمحايػ نَػداَدكفَتػػرجي َ

إحدلَالقراءاتَعمىَاألخرلَ .

ػيراَ
كممػاَيشػػابوَىػػذهَالمسػػألةَفػػيَالحكػػـَالنحػػكمَكىػػكَالعطػػؼَ،كقػػدَأكردىػػاَالبيضػػاكمَمشػ ن

ﱿﱠَ[يػ ػػكنسَ:
ﲀ
إل ػػىَاخػ ػػتبلؼَالقػ ػراءاتَفييػ ػػاَقكل ػػوَتعػ ػػالىَ:ﱡﭐﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾ
ﲎ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠَ
ﲏ
ِٖ]َ،كقكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوَ:ﱡﭐﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ
[النحؿَ .]َُِ:
ﳐ ﳒﳓﳔ ﳕﳖﳗ
ﳑ
وفي قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳜﱠَ[ىكدَ ]َُٖ:
ﳝ
ﳘ ﳙﳚ ﳛ

قاؿَالبيضاكمَ:ن(إالَامرأتؾ)َاستثناءَمفَقكلو(َ:فأسرَبأىمؾ)َكيدؿَعميوَأنوَقرئَفأسػرَ
بأىمؾَبقطعَمفَالميػؿَإالَام أرتػؾَ،كىػذاَإنمػاَيصػ َعمػىَتأكيػؿَااللتفػاتَبػالتخمؼَ،فّنػوَإفَفسػرَ
(َ)1يينظ ػػرَ:البح ػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفس ػػيرَ،أب ػػكَحيػػػافَاألندلس ػػيَ،جَ،271َ/4كزادَالمس ػػيرَف ػػيَعم ػػـَالتفسػػػيرَ َ،
ابفَالجكزمَ،جَ،553َ/1كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.179َ/2

(َ)2يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .638َ/1

(َ)3يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،ج.223َ/3
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بػػالنظرَإلػػىَالػػكراءَفػػيَالػػذىابَنػػاقضَذلػػؾَق ػراءةَابػػفَكثيػػرَكأبػػيَعمػػركَبػػالرفعَعمػػىَالبػػدؿَمػػفَ
أحػػدَ،كالَيجػػكزَحمػػؿَالقػراءتيفَعمػػىَالػػركايتيفَفػػيَأنػػوَخمفيػػاَمػػعَقكميػػاَأكَأخرجيػػاَفممػػاَسػػمعتَ
صكتَالعذابَالتفتتَكقالػتَ:يػاَقكمػاهَفأدركيػاَحجػرَفقتميػا َألفَالقكاطػعَالَيصػ َحمميػاَعمػىَ
المعػػانيَالمتناقضػػةَ،كاألكلػػىَجعػػؿَاالسػػتثناءَفػػيَالقػَػراءتيفَمػػفَقكلػػو(َ:كالَيمتفػػت)َمثمػػوَفػػيَقكلػػوَ
ﱐﱠَ[النس ػ ػػاءَ،]َٔٔ:كالَيبعػ ػػدَأفَيك ػ ػػكفَأكث ػ ػػرَالق ػ ػراءَعم ػ ػػىَغي ػ ػػرَ
ﱑ
تعػ ػػالىَ:ﱡﭐﱌﱍﱎﱏ
ػبلحاَ،كلػذلؾَعمػؿَعمػىَطريقػةَ
األفص َ،كالَيمكـَذلؾَأمرىاَبااللتفػاتَبػؿَعػدـَنيييػاَعنػوَاستص ن
ثناءَمنقطع ػػاَعم ػػىَقػ ػراءةَ
االس ػػتئناؼَبقكل ػػوَ:نإن ػػوَمص ػػيبياَم ػػاَأص ػػابيـنَكالَيحس ػػفَجع ػػؿَاالس ػػت
ن

الرفعن(َ َ.)1

ق أر َنافع َكعاصـ َكابف َعامر َكحمزة َكالكسائي َبالنصبَ ،كق أر َابف َكثير َكأبك َعمركَ

بالرفع(َ .)2

فمفَقرأَبالنصبَفحممػوَعمػىَ(فأسػرَبأىمػؾ)َ،فػاهللَ_تعػالى_َأمػرَلكطنػاَأفَيسػرمَبأىمػوَ

ػفَمباحػاَليػاَ،كمػفَقػرأَبػالرفعَحممػوَعمػىَ(كالَيمتفػتَ
إالَامرأتوَيخمفياَمعَقكمياَ،فااللتفاتَلـَيك
ن
)َ،ن ًييَلكطهَكمفَأسرلَمعوَأفَيمتفتَإالَزكجتوَ،التفتتَفيمكت(َ .)3
ه
منكـَأحد ي

كقراءةَالنصبَىيَقراءةَالجميكرَ،كاذاَكافَمستثنىَمفَ(فأسرَبأىمؾ)َفيكَاستثناءَتاـَ

مكجبَ ،كالنصب َفيو َكاجب(َ ،)4كىك َاختيار َالرازم َت(606ق)(َ ،)5كالقرطبي َت(671ق)(َ،)6
اءةَالجميكرَبالنصبَألنوَاستثناءَتاـَمكجبَىكَأصؿَبابَاالستثناءَ .
كلعؿَعمةَقر
ٌ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .143/3
(َ)2يينظرَ:البدكرَالزاىرةَفيَالقراءاتَالعشرَالمتكاترةَ،عبدَالفتاحَالقاضػيَ،جَ،157َ/1كالتيسػيرَفػيَالقػراءاتَ
السبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ،125َ/1كالحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعمػيَالفارسػي،جَ،169َ/3كَجػامعَالبيػافَفػيَ

القراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ،1207َ/3كزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ .392َ/2
(َ)3يينظػػرَ:جػػامعَالبيػػافَفػػيَتأكيػػؿَالق ػرآفَ،الطبػػرمَ،جَ،424َ/15كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،

جَ،338َ/1كمعػػانيَالق ػراءاتَ،األزىػػرمَ،جَ،46َ/2كمعػػانيَالق ػرآفَكاع اربػػوَ،الزجػػاجَ،جَ،70َ/3كاليدايػػةَإلػػىَ
بمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .3445َ/5

(َ)4يينظػػرَ:تفسػػيرَالجبللػػيفَ،جَ،297َ/1كالعػػذبَالنميػػرَمػػفَمجػػالسَالشػػنقيطيَفػػيَالتفسػػيرَ،محم ػػدَاألمػػيفَ

الشػػنقيطيَ،جَ،565َ/3كش ػػرحَالمفص ػػؿَ،ابػػفَيع ػػيشَ،جَ،58َ/2كالمفص ػػؿَف ػػيَص ػػنعةَاإلعػ ػرابَ،الزمخش ػػرمَ َ،

ج.98َ/1
(َ)5يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.381َ/18
(َ)6يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،ج80َ/9
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مَ،كلكف َىذاَالَ
ناَأف َالبيضاكمَاستعافَفيَتفسيرهَعمى َمفاتي َالغيبَلمراز
ٌ
سبؽَأفَذكر ٌ

ائوَ،فنجدَالبيضاكمَرج َقراءةَالرفعَ،بينماَاختارَالرازمَقراءةَالنصبَ .
يعنيَمكافقتوَلوَفيَآر
ٌ

أمَا َتخريج َقراءة َالرفع َفعمى َأف َ(امرأتؾ) َاستثناء َمف َ(أحد) َالكاقع َفي َسياؽ َالنيي(َ،)1

فالنصبَجائزَفيَ(امرأتؾ)َإضافةَإلىَرفعياَعمىَالبدؿ(َ .)2
ه

َابف َاألنبارم َقراءة َالرفع َعمى َاالستثناء َالمنقطعَ ،كمعناهَ :لكف َامرأتؾ َفّنياَ
َخرج ي
َكلقد ٌ

تمتفتَفيصيبياَماَأصابيـَ،فيككفَالتفاتياَمعصيةَألمرَاهللَ،ألنوَنيىَعفَااللتفات(َ،)3كىذاَ

الَيحسفَجعؿَاالستثناءَمنقطعاَعمىَقراءةَالرفعنَ .
أمَلـَيستحسنوَالبيضاكمَ،لقكلوَ:نك
ره
ن

كلقدَأنكر َجماعةه َمفَالنحاةَقراءةَالرفعَ،كمنيـَ:أبكَعبيدَالقاسـَبفَسبلـ َالذمَيرلَ
َ
ى
َ()4

َألفَقراءةَالنصبَتدؿ َعمىَأنوَلـَ

أنياَالَتص َإالَبرفعَ(يمتفت)َ،كاعرابَ(امرأتؾ)َنعتنا
ً
َ،كىذاَيشكؿَتعارضاَ .
يسرَبياَ،كقراءةَالرفعَتدؿَعمىَأنوَسرلَبياَكلـَيمتفتَأحدَإالَىي(َ)5
ن

أيوَالنحاسَالذمَيرلَأفَالرفعَعمىَالبدؿَلوَمعنىَصحي َ،عمىَ
َكسبؽَالبيضاكمَإلىَر
ي

تأكيؿَااللتفاتَبمعنىَالتخمؼَكليسَالنظرَإلىَالخمؼَ،أمَإالَامرأتؾَفّنياَتتخمؼ(َ .)6

نبلحظ َأف َالبيضاكم َاختار َالقراءتيفَ :الرفعَ ،كالنصب َعمى َاالستثناء َمف َ(ال َيمتفت)َ،

ً
َ(فأسر)َ،
احدا َعمى َاالستثناء َمف
اءةى َالجميكر
لقكلوَ :نكاأل ٍىكلىىنَ ،كخالؼ َقر َ
َ(النصب) َكجينا َك ن
ى
لقكلوَ :نكال َيبعد َأف َيككف َأكثر َالقراء َعمى َغير َاألفص نَ ،حيث َعد َقراءة َاألكثر َمرجكحةَ،

ألنياَاستثناءَتاـَغيرَمكجبَ،بخبلؼَالزمخشرمَالذمَفرَمفَتخريجياَعمىَ
كرج َقراءةَالرفع َ ٌ
ٌ
المغةَالمرجكحة(َ)7كذلؾَلكجكدَالتناقضَالذمَتحدثناَعنوَ،ككفَالمرأةَلـَ ً
تسرَفيَقراءةَالنصبَ،
كسريتَفيَقراءةَالرفع َألفَااللتفاتَبعدَاإلسراءَ،كىيَإحدلَالخبلفاتَالنحكيةَبيفَاإلماميفَ

الزمخشرمَكالبيضاكمَ .

(َ)1يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،ج.133َ/12
(َ)2يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،األصفيانيَ،جَ .160َ/1

(َ)3يينظرَ:زادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ .392َ/2

(َ)4يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ،196َ/3كالجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،

جَ،80َ/9كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.371َ/1

(َ)5يينظرَ:العذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسيرَ،محمدَاألميفَالشنقيطيَ،ج.566َ/3
(َ)6يينظرَ:فت َالبيافَفيَمقاصدَالقرآفَ،أبكَالطيبَالقنكجيَ،ج.222َ/6
(َ)7يينظرَ:حاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾَ،ج.216َ/2
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َمشيراَ
كممَاَيشابوَىذه َالمسألة َفي َالحكـ َالنحكم َكىك َاالستثناءَ ،كقد َأكردىا َالبيضاكم
ن
ﱞ ﱠ َ[البقرةَ،]َِْٗ:كقكلوَ
ﱟ
إلىَاختبلؼَالقراءاتَفيياَ،قكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱐﱠَ[النساءَ .]َٔٔ:
ﱑ
تعالىَ:ﱡﭐﱌﱍﱎﱏ

ثانيا_ ما قرئ بين الرفع والجر
ً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َالرفع َكالجر َفي َستةَمكاضع(َ،)1

نذكرَمنياَ قولو تعالىَ :نكلكؿَ َكجي َةه َىكَمكليياَفاستبقكاَالخيراتَايفَماَتككنكاَيأتَبكـَاهللَ

جميعان(َ َ.)2

قاؿ َالبيضاكمَ :نكقرئ َ(كلكؿ َكجي وَة) َباإلضافةَ ،كالمعنى َككؿ َكجية َاهلل َمكلييا َأىمياَ،

يدةَلمتأكيدَ،جبراَلضعؼَالعامؿن(َ َ.)3
كالبلـَمز
ن

قرأَجميكرَالقراءَبتنكيفَ(كؿ)َتنكيفَعكضَعفَالمضاؼَإليوَالمحذكؼَ،كتقديرهَ:كلكؿَ

طائفةَمفَأىؿَاألديافَكجية(َ،)4كاعرابَ(كجية)َمبتدأَمؤخرَ،كخبرهَالمقدـَالجارَكالمجركر(َ .)5
كقرئَشذكنذاَ(كؿ)َبكسرَدكفَتنكيفَ،كماَأضيؼَإليياَ(كجية)َ،كبذلؾَتككفَالبلـَزائدةَ

لتقدـَالمفعكؿ(َ،)6كالمعنىَ:ككؿَكجيةَاهللَمكلييا(َ،)7كىكَتأكيؿَنقموَالبيضاكمَعفَالزمخشرمَ .

كلقدَنقؿَأبكَالسعكدَنص َالبيضاكمَحر نفياَنالبلـَمزيدةَلمتأكيدَكجبرَضعؼَالعامؿن(َ،)8

كفيَىذاَداللةَعمىَاستفادةَالبلحقيفَبالبيضاكمَمنوَ،فمقدَكافَمرجعاَإلييـَ .
ن

(َ)1قكلوَتعالىَ:نأشدنَفيَ(البقرةَ،)74َ:كقكلوَ:نالمبلئكةَكالناسَأجمعيفنَفػيَ(البقػرةَ،)161َ:كقكلػوََ:نجنػاتنَ
فيَ(آؿَعمرافَ،)15َ:كقكلوَ:نغيرهنَفيَ(ىكدَ )50َ:

(َ)2البقرةَ 148َ:
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .113َ/1
(َ)4يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ ،36َ/2

(َ)5يينظػػرَ:الػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،السػػميفَالحمبػػيَ،جَ،172َ/2كالكتػػابَالفريػػدَفػػيَإع ػرابَ
القرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،جَ .410َ/1

(َ)6يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،36َ/2كالتبيػػافَفػػيَإع ػرابَالق ػرآفَ،العكبػػرمَ َ،

جَ،127َ/1كمعانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.162َ/1
(َ)7يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .205َ/1

(َ)8يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَفيَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ .177َ/1
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كيتبيفَلناَمفَتكظيؼَالبيضاكمَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَنكقرئنَتضعيفيوَلمقراءةَالبلحقةَ

ٍّ
بوَكىيَ(كؿ)َباإلضافةَ،كماَذىبَإليوَصك ناباَ،فيجبَترجي َقراءةَمتكاترةَعمىَقراءةَشاذةَ َ.

كلع ٌؿ َالراج ى َعند َالبيضاكم َقراءة َالتنكيف َ(كؿ) َكىك َتنكيف َعكض َعف َمحذكؼَ
و
َطائفة َكجيةهَ ،فالتنكيف َعبلمة َمعركفة َعف َشيء َمحذكؼَ،
(المضاؼ َإليو)َ ،كتقديرهَ :كلكؿ
كبالتاليَيتـَتقديرهَكىكَشائعه َفيَالتركيبَالنحكمَأكثرَمفَقراءةَاإلضافةَ ،معَتأكيبلتَكثيرةَ

كتقديـَالمفعكؿَبوَفيَالمعنىَ،كعامؿَضعيؼَ،كزيادةَحرؼَ(البلـ)َلجبرهَ،كالمعنىَالمرادَمفَ
اآليةَالكريمةَكفؽَىذهَالقراءةَ:يكلٍّيَاهلليَ_تعالى_ََك ٌؿَكجيةَ .
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﱠَ[الرعدَ ]َْ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَكحفصَ(كزرعَكنخيؿ)َبالرفعَعطفناَ
عمىَ(كجنات)(َ .)1
قرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكحفصَكيعقكبَ(زرع)َك(نخيؿ)َك(صنكاف)َاألكلىَالكاقعةَنعتناَ،
ك(غير)َبالرفعَ،كقرأَنافعَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكأبكَبكرَعفَعاصـَبالجرَعطفناَعمىَ

(األعناب)(َ .)2

كتخريجَقراءةَالرفعَعطفناَعمىَ(جنات)َ،كمفَخفضَعطفوَعمىَ(أعناب)(َ،)3كذىبَأبكَ

عمركَبفَالعبلءَإلىَعطفياَعمىَ(قطع) َألفَالجناتَالَتككفَمفَزرع(َ .)4

اكتفىَالبيضاكمَبذكرَقراءةَالرفعَدكفَالجرَ،كىذه َإشارةَعمىَترجيحوَالقراءةَالمذككرة،
احدَفاألرضَغنيةَ
كالقراءتافَسبعيتافَمتكاترتافَ،فبلَأرجحيةَإلحداىماَعمىَاألخرلَ،كالمقصدَك
ٌ
بجناتَمفَأعنابَكزرعَكخيرَكفيرَبغضَالنظرَعفَالمعطكؼَعميو.
َ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .181َ/3
(َ)2يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،جَ،269َ/5كتفسػيرَالجبللػيفَ،جَ،321َ/1كزادَالمسػيرَ
فيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ ..481َ/2

(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ،58َ/2كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .138َ/3
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،219َ/2كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .369َ،
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ثالثًا_ ما قرئ بين تنوين الرفع وعدمو
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َتنكيف َالرفع َكعدمو َفي َستةَ

مكاضع(َ،)1نذكرَمنياَقولو تعالىَ:ﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱰ
ﱯ
ﱶﱠَ[البقرةَ ]َُْٖ:
ﱷ
ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ

قاؿَالبيضاكمَ:قرأَنافعَكابفَعامرَبركايةَابفَذككافَبّضافةَالفديةَإلىَالطعاـَ،كقرأَابفَ

عامرَبركايةَىشاـَكباقيَالقراءَبغيرَإضافةَالفديةَإلىَالطعاـ(َ َ.)2

قرأَابفَكثير َكأبكَعمركَكعاصـ َكحمزة َكالكسائي َكىشاـ َعفَابف َعامر َبالتنكيفَ ،كقرأَ

نافعَكابفَذككافَعفَابفَعامرَباإلضافة(َ .)3

قرأَأكثرَالقراءَبالتنكيفَ،كىيَقراءةَالجميكرَ،كرفعَ(طعاـ)َعمىَالبدليةَمفَ(فدية)(َ،)4أكَ

عطؼَبياف(َ،)5كىيَاختيارَاألخفشَفالطعاـَتفسيرَلمفدية(َ،)6كالشيءَالَيضاؼَإلىَنفسو(َ،)7
ألف َالطعاـَىكَالفدية(َ ،)8كاختارىاَأبكَالقاسـَاليذلي َلمكافقةَأكثرَالقراءَ
كذىبَإليياَأبكَعبيد َ ٌ

كالمعنىَ:فعميوَفديةَ(َ .)9

َأف َالفدية َاسـ َلمفعؿَ ،كىي َغيرَ
َكيرٍّج َأبك َجعفر َالنحاس َقراءةى َاإلضافةَ ،كتعميميو ٌ
()11
()10
ألف َالعرب َتضيؼَ
الطعاـ َ ،كىي َإضافة َالمبيف َإلى َبيانو َ ،كالى َىذا َيميؿ َاألزىرم َ ٌ
(َ)1قكلػوَتعػػالىََ:نعشػػرَأمثاليػػانَفػيَ(األنعػػاـَ،)160َ:كقكلػػوَ:نكفػػارةَطعػاـنَفػػيَ(المائػػدةَ،)95َ:كقكلػػوَ:نفجػزاءَ
مثػػؿنَفػػيَ(المائػػدةَ،)95َ:كتػػـَتناكليػػاَبالتفصػػيؿَفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَمػػفَىػػذهَالد ارسػػةَ،كقكلػػوَ:نعزيػػرَابػػفنَفػػيَ
(التكبةَ،)30َ:كتـَتناكليياَبالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالثَمفَىذهَالدراسةَ،كقكلوَ:نباخعَنفسؾنَ(الكيؼَ .)6َ:

(َ)2يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 124َ/1

(َ)3يينظرَ:اإلقناعَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَباذشَ،جَ،303َ/1كالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،

جَ،79َ/1كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ،124َ/1كَالحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسي،جَ،273َ/2كجامعَالبيػافَ
فيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ،901َ/2كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ ،176َ/1
(َ)4يينظرَ:البحرَالمحيطَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ،191َ/2كالنكتَكالعيكفَ،الماكردمَ،ج.238َ/1
(َ)5يينظرَ:إبرازَالمعانيَمفَحرزَاألمانيَ،أبكَشامةَالدمشقيَ،ج1ـََ .434
(َ)6يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .169َ/1

(َ)7يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ 124َ/1
(َ)8يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.95َ/1

(َ)9يينظرََ:الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعميياَ،أبكَالقاسـَاليذليَ،جَ .498َ/1

(َ)10يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ،439َ/3كاعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج..95َ/1
(َ)11يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .167َ/2
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()1
ذلؾَبأف َالطعاـَتفسيرَلمفديةَ،كليسَالفديةَمضافةَ
فياَاألخفشَمعمبل َ
َ،كضع
الشيءَإلىَنعتو
ن
ٌ
ٌ
إلىَالطعاـ(.)2

كلقدَذكرَالبيضاكمَالقراءتيفَالمتكاترتيفَالسبعيتيفَبنسبتيماَإلىَأصحابياَمعَتكجيييماَ،
َألنيما َال َيؤدياف َإلى و
َخمؿ َفيَ
كىذه َدالل َةه َعمى َقبكلو َالقراءتيفَ ،فبل َداعي َلممفاضمة َبينيما ٌ
المعنىَ .

المطمب الثاني :المنصوبات
أوًُل_ بين النصب والجر
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َالنصب َكالجر َفي َأحد َعشرَ

ﲴﲶ
ﲵ
مكضعا(َ،)3كنذكرَمنياَقولو تعالىَ:ﱡﭐﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳ
ن
ﲻﲽﲾﲿﱠَ[األنفاؿَ ]َٕٔ:
ﲼ
ﲷﲸ ﲹﲺ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَبجرَاآلخرةَعمىَإضمارَالمضاؼن(َ .)4
اختمفتَقراءةَ(اآلخرة) َبيفَالنصبَكالجرَ،حيثَقرأَالجميكرَبالنصب(َ،َ )5كتخريجياَ:
عمىَحذؼَالمضاؼَ،كاقامةَالمضاؼَإليوَمقامو(َ .)6
اءةه َشاذة(َ ،)7كتأكيميا َعمى َحذؼ َالمضاؼ َكابقاء َالمضاؼ َإليو َعمىَ
كقراءة َاٍَلجر َقر َ
()10
()9
حالو(َ،)8كالتقديرَ:يريدَلكـَزينةَأكَحياةَأكَعرضَاآلخرة َ،كقدَنعتوَالنحاةَبالضعؼ َ،كقدَ
د ٌؿَعمىَالمحذكؼَماَقبموَنتريدكفَعرضَالدنيانَ .
(َ)1يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .192َ/1
(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .169َ/1
(َ)3قكلوَتعالىَ:نالصمكاتَكالصبلةَالكسطىنَفي(البقرةَ،)238َ:كقكلوَ:نكالجارَذمَالقربىنَفيَ(النساءَ،)36َ:
كقكلوَ:نأعزةنَفيَ(المائدةَ،)54َ:كقكلوَ:نالكفػارنَفػيَ(المائػدةَ،)57َ:كقكلػوَ:نمػكالىـَالحػؽنَفػيَ(األنعػاـَ،)62َ:
كقكلوَ:نكاهللَيريدَاآلخرةنَفيَ(األنفاؿَ،)67َ:كقكلػوَ:نالحػؽنَفػيَ(يػكنسَ،)30َ:كقكلػوَ:نبػدـَكػذبنَفػيَ(يكسػؼَ:
َ،)18كقكلوََ:نمفَعندهنَفيَ(الرعدَ َ.)43َ:
(َ)4يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .67َ/3
(َ)5يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.638َ/5
(َ)6يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابػفَعطيػةَ،جَ،552َ/2كالمحتسػبَفػيَتبيػيفَكجػكهَشػكاذَ
القراءاتَ،ابفَجنيَ،ج.282َ/1
(َ)7يينظرَ:العدةَفيَإعرابَالعمدةَ،ابفَفرحكفَالمدنيَ،جَ .45َ/3
(َ)8يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ،237َ/2كشرحَالتسييؿَ،ابفَمالؾَ،جَ .395َ/2
(َ)9يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ،59َ/14كتأكيبلتَأىؿَالسنةَ،الماتريدمَ،ج260َ/5

(َ)10يينظرَ:الدرَالمصكفَفػيَعمػكـَالكتػابَالمكنػكفَ،السػميفَالحمبػيَ،جَ،248َ/1كالمبػابَفػيَعمػكـَالكتػابَ َ،
أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ .494َ/1
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َأف َالبيضاكم َيستخدـ َكممة َ(قرئ) َكىذا َدلي هؿ َعمى َتضعيؼ َالقراءة َالتي َبعدىاَ
يبلحظ ٌ

كىيَقراءةَالجرَ،كالتيَتقتضيَحذؼَالمضاؼَ،كيمكفَتعميؿَماَلمحناهَمفَاختيارَالبيضاكمَ

َأف َعدـ َاإلضمار َفي َكضكح َالمعنى َأفضؿ َمف َاإلضمار َكالتأكيؿَ ،كالى َىذاَ
لقراءة ٌ
َالنصب ٌ

تميؿ َالباحثةَ ،فترجي َقراءة َمتكاترة َأ ٍىكلى َمف َترجي َقراءات َأخرل َمكسكمة َبالشذكذَ ،ككذلؾَ
ناسبَىذاَالمعنىَ،فاآلخرةَالَيناسبياَكممةَالعرضَأكَالزينةَ،كىيَمفَمتعمقاتَالدنياَ .

ﲑ ﲓﲔﲕ
ﲒ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲟﲡﲢﲣ ﱠَ[النساءَ ]َُِ:
ﲛ ﲝﲞ ﲠ
ﲜ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ

كصية)َباإلضافةَأمَالَيضارَكصيةَمفَاهللن(َ َ.)1
وَ
ئَ(غيرَمضارَ
ًَ
قاؿَالبيضاكمَ:نَقر

يتجمىَمكطف َالشاىدَفيَكممةَ(كصية)َكالتي َقرئت َبيف َالنصبَكالجرَ،كما َسبقيا َ(مضار)َ

َ(غير َمضا ور َكصي َةن)َ،
بيف َتنكيف َالكسر َكعدموَ ،حيث َق أر َالجميكر َبالتنكيفَ ،كنصب َكصية
ى
اءةهَشاذةَمنسكبةَإلىَالحسفَبفَأبيَالحسف(َ .)2
كقراءةَحذؼَالتنكيفَكالكسرَقر َ
)َعمىَأنو َمفعكؿ َمطمؽ َلفعؿ َمحذكؼ َأمَ:كصىَاهللَ
كتخريجَقراءةَالجميكرَ(النصب
ٌ

()3
َ،ككجوَآخرَعمىَأنوَمفعكؿَبوَمنصكبَ(َ .)4
بذلؾَ
ٌ

كالمعنىَ :يكصي َبيا َغير َمضارَ ،فمنع َاهلل َ_تعالى_ َمف َالضرار َفي َالكصيةَ،

كالمقصكدَ:غيرَمضارَفيَكرثتو(َ .)5

()6
َلحنا َألفَ
أما َقراءة َالجر َالشاذة َعمى َحذؼ َالتنكيف َلئلضافة َ ،حيث ٌ
َعدىا َالجميكر ن
ٌ
()7
اسـَالفاعؿَال َيضاؼَإلىَالمصدر َ ،كتخريجَمعناىاَعمىَكجييفَ ،أحدىماَ :إضافةَالصفةَ

إلىَالزمافَ،كالتقديرَ:غير َمضار َفيَكقت َالكصيةَ،كاآلخرَ:حذؼَالمضاؼَ،كالتقديرَ:غيرَ
ابَ(كصية)َمضاؼَإليوَإلىَمضاؼَيعربَمضاَفناَإليوَمحذكَفناَ .
مضارَأىؿَكصية(َ،)8فّعر
ي

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .64َ/2
(َ)2يينظ ػػرَ:إعػ ػرابَالقػ ػراءاتَالشػ ػكاذَ،العكب ػَػرمَ،جَ،375َ/1كمف ػػاتي َالغي ػػبَ،الػ ػرازمَ،جَ،525َ/5كالكش ػػاؼَ،
الزمخشرمَ،جَ .486َ/1

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الدعاسَ،جَ،187َ/1كالجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَ،محمكدَصافيَ،جَ .454َ/4
(َ)4يينظرَ:المفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،الراغبَاألصفيانيَ،ج.1136َ/3
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجََ،جَ .27َ/2

(َ)6يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .549َ/3

(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،37َ/2كاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.1248َ/2
(َ)8يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .335َ/1
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َكتسيرَالباحثةَعمىَمذىبَالجميكرَككفَقراءةَالتنكيفَمتكاترةَمفَجيةَ،كمخالفةَقراءةَ
الجر َقكاعد َالعربية َكرأم َالجميكر َمف و
َجية َأخرلَ ،فالتنكيف َيؤدم َإلى َجعؿ َكممة َ(كصية)َ
ٍَّ
منصكبةَعمىَالمفعكليةَلجممةَجديدةَ .

ثانيا_ ما قرئ بين تنوين النصب وعدمو
ً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َتنكيف َالنصب َكعدمو َفي َأربعةَ
ﱒ ﱔﱕﱖ
ﱓ
مكاضع(َ )1نذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَالككفيكفَكيعقكبَبالتنكيفن(َ .)2
َ
ﱗﱙﱚﱛﱜﱠَاألنعاـَ،]َّٖ:
ﱘ
ق أر َابف َكثير َكنافع َكأبك َعمرك َكابف َعامر َباإلضافةَ ،كق أر َعاصـ َكحمزة َكالكسائيَ

كيعقكب َبالتنكيف(َ ،)3كق أر َيعقكب َباإلضافة َفي َمكضع َسكرة َيكسؼَ ،في َحيف َالتزـ َالككفيكفَ

عاصـَكحمزةَكالكسائيَبالتنكيفَفيَالمكضعَاآلخر(َ،)4كبالتاليَيختمؼَالمكقعَاإلعرابيَلبلسـَ
اءَإلىَ(م ٍف)َفقدَتأتيَفيَمكضعَنصبَأكَخفضَدكفَترجي و َ
المكصكؿَ(م ٍف)َ،فمقدَأشارَالفر
ى
ى
بينيما(َ .)5

َمنصكباَ،
نَ
ال َبو
َ(مف) َإلى َ(درجات)َ ،فيككف َإعراب َ(درجات) َمفعكنَ
ق أر َالجميكر َبّضافة ى

كعبلمة َنصبو َالكسرة َألنو َجمع َمؤنث َسالـَ ،ألف َالفعؿ َكقع َعميياَ ،كىي َمضاؼَ ،كاعرابَ
(مف)َفيَمحؿَجرَمضاؼَإليوَ،كالتقديرَ:مفَر ً
تَدرجاتوَفقدَرًفع(َ .)6
فع
ىٍ
ي
ي
أما َقراءة َالتنكيف َفعمى َنية َالتقديـ َكالتأخيرَ ،كالتقديرَ :نرفع َمف َنشاء َدرجاتَ ،فيككفَ
كٌ

(درجات)َفقدَيككفَحاالَ
ابَ(مف)َفيَمحؿَنصبَمفعكؿَبوَ،كتعددَالمكقعَاإلعرابيَلكممةَ
ن
إعر ى

قكلوَتعالى:نثمكدانَفيَ(األعراؼَ،)73َ:كقكلوَ:نمتخذَالمضميفنَفيَ(الكيؼَ .)51َ:
(َ)1
ن
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .170َ/2

(َ)3يينظ ػػرَ:حج ػػةَالقػ ػراءاتَ،اب ػػفَزنجم ػػةَ،جَ،258َ/1كالحج ػػةَلمقػ ػراءَالس ػػبعةَ،أب ػػكَعم ػػيَالفارس ػػي،جَ،336َ/3
كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ،261َ/1كالعذبَالنميرَمػفَمجػالسَالشػنقيطيَفػيَالتفسػيرَ،محمػدَ

األميفَالشنقيطيَ،جَ،440َ/1كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمََ،ج.198َ/1
(َ)4يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .368َ/1
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .52َ/2

(َ)6يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محييَالديفَالدركيشَ،جَ .404َ/2
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َأكَتمييز(َ )1أكَعمىَالظرؼَأكَحذؼَحرؼَالجرَ(إلى)َ،كتقديرهَ:نشاءَإلىَدرجات(َ،)2
نا
كَبدال
أ ن

)َأكَ(نعطي)َكبالتاليَمتعدياَ
فع)َمتضمناَلمعنىَالفعؿَ(نبم
بوَثانياَفيككفَالفعؿَ(نر
ال َ
أكَمفعكنَ
ن
ن
ن
إلىَمفعكليف(َ،)3كىيَقراءةَأىؿَالككفة(َ .)4
ناَ،أفَالبيضاكمَفيَأحدَمذاىبوَكافَيعرضَالمسألةَالنحكيةَبالسككتَعنياَ
سبؽَ ٍ
أفَذكر ٌ

في َبعض َاألحيافَ ،كىنا َاكتفى َبّيراد َالقراءتيف َدكف َتكجيييماَ ،كلعؿ َعدـ َترجي َالبيضاكمَ
إحدلَالقراءتيفَالمتكاترتيفَعمىَاألخرلَيدؿَعمىَقبكليماَلتماـَالمعنىَبيماَ .
ﱾ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠَ َ
ﱿ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
[الكيؼَ ]َٖٖ:

اَمنصكباَعمىَالحاؿَ
منكن
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَكالكسائيَكيعقكبَكحفصَ(جزاء)َ ن
ن

المصدرَلفعموَالمقدرَحاالَ ،أمَيجزمَبياَجزاءَأكَ
نَ
أمَفموَالمثكبةَالحسنىَمجزنياَبياَ ،أكَعمى َ
فكعاَعمىَ
التمييزَ،كقر
ئَمنصكباَغيرَمنكفَعمىَأفَتنكينوَحذؼَاللتقاءَالساكنيف َ ،ن
كمنكناَمر ن
ن

أنوَالمبتدأ(َ .)5

َكمنكنة َكغيرَ
يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َكممة َ(جزاء) َحيث َقرئت َمرفكعة َكمنصكبة،
ٌ

منكنةَ،كبذلؾَيظيرَلناَأربعةَأكجوَمفَالقراءاتَ .
ٌ

نبلحظَاستخداـَالبيضاكمَلكممةَ(قرئ)َتضعيؼَلمقراءاتَالتيَيكردىاَبعدىاَ،كمفَذلؾَ
قراءةَالنصبَمفَغيرَتنكيفَ،كقراءةَالرفعَمعَالتنكيفَ،كلقدَعدىماَأبكَالقاسـَالكرمانيَقراءتيفَ

شاذتيف(َ ،)6كقراءة َالنصب َمف َغير َتنكيف َالبف َعباس َكمسركؽَ ،كتقديرىاَ :فمو َالجزاء َجزاءَ

(َ)1يينظػرَ:الحجػػةَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَخالكيػػوَ،جَ،144َ/1كمفػػاتي َاألغػػانيَفػػيَالقػراءاتَكالمعػػانيَ،أبػػكَ
العبلءَالكرمانيَ،جَ .163َ/1

(َ)2يينظرَ:إبرازَالمعانيَمفَحػرزَاألمػانيَ،أبػكَشػامةَالمقدسػيَ،جَ،449َ/1كمشػكؿَإعػرابَالقػرآفَ،مكػيَبػفَ
أبيَطالبَ،ج.259َ/1

(َ)3يينظػػرَ:التضػػميفَالنحػػكمَفػػيَالق ػرآفَالك ػريـَ،محمػػدَنػػديـَفاضػػؿَ،جَ،193َ/1كالمجتبػػيَمػػفَمشػػكؿَإع ػرابَ
القرآفَ،أحمدَالخراطَ،جَ،279َ/1كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.368َ/1

(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .19َ/2

(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .292َ/3

(َ)6يَينظرَ:غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىافَالديفَالكرمانيَ،جَ .679َ/1
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الحسنىَ،كحًذؼَالمبتدأَلداللةَالمعنىَعميو(َ،)1أماَالقراءةَالشاذةَاألخرلَفييَلعبد َاهللَبفَأبيَ
ي
إسحاؽَ،ك(جزاء)َمرفكعَعمىَاالبتداءَ،ك(الحسنى)َفيَمحؿَرفعَبدؿ(َ .)2

كقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَكأبكَبكرَعفَعاصـَبرفعَالمضاؼَ(جزاء)َ

أم َبدكف َتنكيفَ ،كق أر َاألخكاف َحمزة َكالكسائيَ ،كحفص َكخمؼ َكيعقكب َبالنصب َكالتنكيف(َ،)3

ككبلىماَقراءةَمتكاترةَ .

كلتخريج َقراءة َالنصب َمع َالتنكيف َثبلثة َكجكهَ ،كلقد َاستكفى َالبيضاكم َذكرىاَ ،أكلياَ:

()4
اء َأك َفموَ
(جزاء) َمصدر َفي َمكضع َالحاؿَ ،كىك َرأم َلمزجاج َ ،كالتقديرَ :فمو َالحسنى َجز ن

الكجوَالثانيَمنصكبَبفعؿَمضمرَمقدرَمفَلفظوَأمَيجزمَ
المثكبةَالحسنىَمجزنياَبيا(َ،)5ك
ى

َمنصكب َعمى َالتمييز َكفؽ َقكؿ َالفراء(َ ،)7ككسمو َبعض َالنحكييفَ
جزاء(َ ،)6كالكجو َالثالث
ه
()9
َ،كحًذؼَ
بالضعؼ َألف َالتمييزَيقب َتقديمو(َ،)8ك(الحسنى)َمبتدأَمؤخرَ،كخبرهَالمقدـَ(لو)
ي
المبتدأ َالمكصكؼ َ(المثكبة) َكحمت َ(الحسنى) َالصفة َمكانو(َ ،)10كيرٍّج َالطبرم َقراءة َالنصبَ
معَالتنكيف(َ .)11

ضاكمَذكراَكالَتكجييناَ،كلقدَأكردَالنحاسَ
فعَبدكفَتنكيفَلـَي ًشرَإليياَالبي
أماَقراءة َالر
ي
ٌ
ن
()12
تخريجيفَليذهَالقراءة َ،أحدىماَ:أفَيككفَإعرابَ(جزاء)َمبتدأَ،كالخبرَالجارَكالمجركرَ(لو)َ،
(َ)1يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسػيرَ،أبػكَحيػافَاألندلسػيَ،جَ،223َ/7كالمبػابَفػيَعمػكـَالكتػابَ،أبػكَحفػصَ
الدمشقيَ،جَ .559َ/12

(َ)2يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .53َ/11

(َ)3يينظػػرَ:تحبيػػرَالتيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،جَ،448َ/1كحجػػةَالق ػراءاتَ،ابػػفَزنجمػػةَ َ،

جَ،430َ/1كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،جَ،399_398َ/1كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَ
بكرَالنيسابكرمَ،جَ،282َ/1كالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ .315َ/2

(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.309َ/3

(َ)5يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،497َ/21كالسراجَالمنيرَ،شمسَالديفَالشربينيَ،ج.403َ/2
(َ)6يينظرَ:الدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،542َ/7كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .121َ/2
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.159َ/2

(َ)8يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ،230َ/1كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .593َ/7
(َ)9يينظرَ:مشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .447َ/1

(َ)10يينظرَ:اإلعرابَالمفصؿَلكتابَاهللَالمرتؿَ،بيجتَصال َ،جَ .435َ/6
(َ)11يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.99َ/18
(َ)12يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.306َ/2
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ك(الحسنى) َفي َمحؿ َجر َمضاؼ َإليوَ ،كحذؼ َالتنكيف َإلضافة َجزاء َإلى َالحسنى(َ ،)1أماَ
ؼَالتنكيفَمنعاَاللتقاءَالساكنيف(َ،)2
اء)َ،كحًَذ
التخريجَاآلخرَأفَتككفَ(الحسنى)َبدؿَمفَ(جز
ي
ن
فحذؼ َالمكصكؼ َكاكتفى َبالصفة(َ ،)3كالتقديرَ :فمو َجزاء َالفعمة َالحسنى َأك َفمو َجزاء َالمثكبةَ

الحسنى(َ .)4

ؽَالقراءتيفَالشاذتيفَ(الرفعَمعَالتنكيفَ،كالنصبَبدكفَتنكيف)َبالفعؿَ
َس ٍب ى
كيمكفَالقكؿَإ ٌف ى

المبنيَلممجيكؿَ(قرئ)َيدؿَعمىَتضعيؼَالبيضاكمَلمقراءتيفَ،كترجيحوَالقراءتيفَالمتكاترتيفَ .

المطمب الثالث :المجرورات
أوًًل_ ما قرئ بين الجر والرفع
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَاألسماءَبيفَالرفعَكالجرَفيَأربعةَمكاضع(َ،)5
ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ
كنذكرَمنيا قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲱ
ﲷﲸﲹﱠَ[التكبةَ ]َُٔ:

و
)َعمىَأفَ(خير)َصفةَلوَأكَخبرَثافن(َ .)6
ئَ(أذفَ هَ
خير
يَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقر
َكجر َمنكنةَ ،حيث َق أر َالقراءَ
فعا َمنكنة نا
يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َكممة َ(خير)َ ،فقرئت َر ن

ىاَمنكنةَعمىَإضافةَ(أذف)َإلىَ(خير)َإالَعاصـَفقدَقرأىاَبخمؼ(َ .)7
ٍّ
كافةَبجر ٌ

اختارَالجميكرَقراءةَ(خير)َبالجرَ،كاإلعرابَكاآلتي(َ:أذف)َخبرَلمبتدأَمحذكؼَأمَىكَ

أذفَ ،ك(خير) َمجركرة َباإلضافةَ ،أما َتخريج َقراءة َالرفع َفعمى َكجييفَ ،أكليما َنعت َؿ(أذف)َ،
اآلخرَخبرَثاف(َ .)8
وَ
كالتقديرَ:أذفَذكَخيرَ،ك

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .309َ/3

(َ)2يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .4458َ_4457َ/5
(َ)3يينظرَ:إيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآفَ،أبكَالقاسـَالنيسابكرمَ،جَ .530َ/2
نظرَ:السراجَالمنيرَ،شمسَالديفَالشربينيَ،جَ .403َ/2
َ
(َ)4يي

(َ)5قكلػػوَتعػػالىَ:نزيػػفَأكالدىػػـَشػػركاؤىـنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)137َ:كتػػـَتنػػاكؿَىػػذهَالمسػػألةَبالتفصػػيؿَفػػيَالفصػػؿَ
الثالثَمفَىذهَالدراسةَ،كقكلوَالعظيـَفيَ(التكبةَ .)129َ:
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .86َ/3
(َ)7يينظػرَ:جػػامعَالبيػافَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،أبػكَعمػػركَالػدانيَ،جَ،1153َ/3كالسػػبعةَفػيَالقػراءاتَ،أبػكَبكػػرَ
البغدادمَ،جَ،315َ/1كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ،جَ .227َ/1

(َ)8يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،648َ/2كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .73َ/6
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َ،كأبكَجعفرَالنحاس(َ،)2
كيرٍّج َالنحاةَقراءةَاإلضافةَإلىَ(خير)َ،كمفَذلؾَ:األخفش(َ )1

أماَالبيضاكمَفيبدكَأنوَيكافقيـَالرأمَ،لتكظيفوَكممةَ(قرئ)َالتيَتشعرناَبتضعيفوَلمقراءةَالتيَ
بعدىاَ،كالىَىذهَالقراءةَتميؿَالباحثةَالتفاؽَالقراءَأجمعَعميياَ .

وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱠَ[التكبةَ ]َََُ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَبالرفعَعطفناَعمىَ(كالسابقكف)ن(َ َ.)3
اَكجراَ،حيثَانفردَيعقكبَبقراءةَ
فع ًّ
يكمفَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ(األنصار)َالتيَقرئتَر ن

الرفعَ،كقرأَالباقكفَبالخفض(َ .)4

كتخريجَقراءةَالرفعَعمىَكجييفَ،إماَمبتدأ(َ )5أكَمعطكؼَعمىَ(كالسابقكف)(َ،)6كالمعنىَ

المرادَمفَقراءةَالرفعَأنوَلـَيجعؿَاألنصارَمفَالسابقيف(َ .)7

َأما َقراءة َالخفض َعطؼ َعمى َ(المياجريف)(َ )8كاختار َالنحاة َقراءة َالجرَ ،كقد َعمؿَ

األخفش َذلؾ َبأف َالسابقيف َاألكليف َكانكا َمف َالمياجريف َكاألنصار(َ ،)9كالى َىذا َيميؿَ

األزىرم(َ .)10

َأف َالبيضاكم َمف َأنصار َقراءة َالجرَ ،فقد َجرت َعادتو َأف َيكظؼ َكممة َ(قرئ)َ
نبلحظ ٌ

الفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ،لتضعيؼَالقراءةَالبلحقةَبوَ،ككنياَتنفيَاألنصارَمفَالسابقيفَ،كتؤيدَ
(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.361َ/1

(َ)2يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .326َ/14
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .95َ/3

(َ)4يينظ ػػرَ:المبس ػػكطَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،أبػػػكَبك ػػرَالنيس ػػابكرمَ،جَ،228َ/1كمعػػػانيَالقػ ػراءاتَ،األزىػػػرمَ َ،

جَ،462َ/1كاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسػفَ،جَ،284َ/2كالػكجيزَفػيَشػرحَ
قراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ،جَ .198َ/1
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ،201َ/1كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.657َ/2
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.132َ/2
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،ج.247َ/3

(َ)8يينظػ ػػرَ:إع ػ ػرابَالق ػ ػرآفَ،النحػ ػػاسَ،جَ،132َ/2كالمحتسػ ػػبَفػ ػػيَتبيػ ػػيفَكجػ ػػكهَش ػ ػكاذَالق ػ ػراءاتَ،ابػ ػػفَجنػ ػػيَ َ،

جَ .300َ/1

(َ)9يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج364َ/1

(َ)10يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.462َ/1
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الباحثة َجماعة َالنحاة َفي َاختيارىـ َقراءة َالجر َالسبعيةَ ،كىي َقراءة َأكثر َالقراءَ ،كيظير َلناَ

اىتماـَالبيضاكمَبالقراءَالسبعةَكتضعيفوَقراءاتَباقيَالعشرةَ .

ثانيا_ بين الجر والرفع والنصب
ً
أشار َالبيضاكمَإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َالجر َكالرفعَكالنصب َفي َثبلثةَ
عشرَمكضعا(َ،)1كنذكرَمنيا قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ
ن
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱠَ[النساءَ ]َٗٓ:
ﱏ
ﱊ ﱋﱌ ﱍ

قاؿ َالبيضاكم َعف َكممة َ(غير)َ :نبالرفع َصفة َلػ(لقاعدكف) َألنو َلـ َيقصد َبو َقكـَ

بأعيانيـَأكَبدؿَمنوَ،كقرأَنافعَكابفَعامرَكالكسائيَبالنصبَعمىَالحاؿَأكَاالستثناءَ،كقرئَ
بالجرَعمىَأنوَصفةَلممؤمنيفَأكَبدؿَمنون(َ .)2

اختمؼَالقراءَبقراءةَكممةَ(غير)َكالتيَقرئتَبتثميثَالحركاتَ،حيثَقرأَابفَكثيرَكأبكَ

الكسائيَبالنصبَ(غير)(ََ،)3أماَ
فعَ(غير)َ،كقرأَابفَعامر َك
عمركَكعاصـَكحمزةَكيعقكبَبالر
ى
ي

اءةَالكسرَفييَشاذةَكمنسكبةَألبيَحيكة(َ .)4
ىَ
قر

َعدىا َأبك َجعفر َاألندلسي َأفص َالقراءات َالجتماع َالقراء َالسبعةَ
أما َقراءة َالرفع َفمقد ٌ
ٌ

عميياَسكلَابفَعامرَ،كتخريجياَعمىَكجييفَ،أكليماَ:أنياَصفةَؿ(القاعدكف)َ،كالمعنىَ:الَ
َأف َ(القاعديف) َغيرَ
يستكم َالقاعد َكف َاألصحاء َكالمجاىدكفَ ،كىذا َمذىب َسيبكيوَ ،فيك َيرل ٌ
َاألخفشَعمةَنعتَالقاعدكفَب(غير)َ،أنوَلـَيقصدَقكماَبأعيانيـ(َ .)6
يمعينيف(َ،)5كيعمٍّ يؿ
ن
(َ)1قكلػ ػ ػػوَتعػ ػ ػػالىَ:نمالػ ػ ػػؾنَف ػ ػ ػيَ(الفاتحػ ػ ػػةَ،)4َ:كقكلػ ػ ػػوَ:نبػ ػ ػػديعنَفػ ػ ػػيَ(البق ػ ػ ػرةَ،)117َ:كقكلػ ػ ػػوَ:نالنبػ ػ ػػينَفػ ػ ػػيََ َ
(آؿَعمرافَ،)68َ:كقكلوَ:نكالشمسَكالقمػرنَ(األنعػاـَ)96َ:كقكلػوَ:نالجػفنَفػيَ(األنعػاـَ،)100َ:كقكلػوَ:نخمقيػـنَ
فيَ(األنعاـَ،)100َ:كقكلوَ:نغيرهنَفيَ(األعراؼَ،)59َ:كقكلوَ:نرحمةنََفيََ(التكبةَ،)61َ:كق َكلػوَ:نالحػؽنَفػيَ
(الكيؼَ،َ،)44َ:كقكلوَ:نالتائبكفنَفيَ(التكبةَ .)112َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .91َ/2

(َ)3يينظرَ:اليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .158َ/2

(َ)4يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،جَ .87َ/1

(َ)5يينظ ػػرَ:تحف ػػةَاألقػ ػرافَفيم ػػاَق ػػرئَبالتثمي ػػثَم ػػفَح ػػركؼَالقػ ػرآفَ،أب ػػكَجعف ػػرَاألندلس ػػيَ،جَ،87َ/1كالكت ػػابَ،
سيبكيوَ،جَ .332َ/2

(َ)6يينظرَ:السراجَالمنيرَفيَاإلعانةَعمىَمعرفةَكبلـَربناَالحكيـَالخبيرَ،شػمسَالػديفَالشػربينيَ،جَ،470َ/1
كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .580َ/1
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َ

أماَالكجوَاآلخرَالرفعَعمىَالبدليةَمفَ(القاعديف)َ،فيكَأ ٍىكلىىَمفَالنعتَلكجكدَالنفي(َ )1
ٌَ
َالمبرد َقكلوَ :نىك َبدؿ َألنو َنكرة َكاألكؿ َمعرفةن(َ )2ألفَ
كقد َنقؿ َمكي َبف َأبي َطالب َعف
ٍّ
ألفَ
االستثناءَتاـَغيرَمكجبَفيجكزَفيوَالكجيافَ:الرفعَعمىَالبدليةَ،كالنصبَعمىَاالستثناء َك ٌ

النعت َالمفرد َيشترط َفيو َالمطابقة َمف َحيث َالتعريؼ َكالتنكيرَ ،ك(القاعدكف) َمعرفةَ ،ك(غير)َ

ميماَعٍّرفتَتبقىَمكغمةَفيَاإلبياـَ .
ي

َالنصَالذمَأكردهَالبيضاكمَ(لـَيقصدَبوَقكماَبأعيانيـ)َمشابوه َلمتعميؿَالذمَ
بلحظَأف
يي
ٌ
ن

ذكرناه َعند َاألخفشَ ،كىذا َداللة َعمى َاستفادة َالبيضاكم َمف َاألخفشَ ،كميمو َلرأيو َفي َىذهَ

المسألةَ .

َكاالستثناء َمف َاأليكلىَ
كتخريج َقراءة َالنصب َاالستثناء َمف َ(القاعدكف) َأك َ(المؤمنيف)َ ،

َألف َسياؽَاآليةَالكريمةَيتحدثَعنيـَ،كبيذاَيستكمَأكلكَالضررَمعَالمجاىديفَأكَحاؿَ
أىكلى ٌ
مف َ(القاعديف)َ ،كالمعنىَ :ال َيستكم َالقاعدكف َفي َحاؿ َصحتيـ(َ )3أك َمنصكب َعمى َنزعَ

الخافض(َ .)4

جياَعمىَأنياَصفةَلكممةَ
َأماَالمرتبةَالثالثةَقراءةَالجرَكفقناَلرأمَأبيَجعفر(َ،)5كتخري
ٌ

(المؤمنيف)ََ،كىيَقراءةَخارجةَعفَالسبعة(َ .)6

نبلحظ َأف َالبيضاكم َلـ َيمفت َانتباىنا َإلى َتصنيؼ َالقراءات َمف َحيث َالتكاتر َكالشذكذَ

حتىَطيبًعتَعميوَىذهَالسمةَفيَأغمبَتفسيرهَ،كيكتفيَبقكلوَ(قرئ)َعبلمةهَعمىَتضعيؼَقراءةَ

الكسرَ،أماَقراءةَالرفعَكالنصبَفيماَقراءتافَسبعيتافَ،الَمفاضمةَبينيماَ .
ٌ

وقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋ
ﱑﱠَ[المائدةَ ]َٔ:
ﱒ
ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

(َ)1يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،جَ .87َ/1
(َ)2اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .1436َ/2

(َ)3يينظ ػػرَ:تحف ػػةَاألقػ ػرافَفيم ػػاَق ػػرئَبالتثمي ػػثَم ػػفَح ػػركؼَالقػ ػرآفَ،أب ػػكَجعف ػػرَاألندلس ػػيَ،جَ،87َ/1كَحج ػػةَ
القراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ،211َ/1كاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبََ،جَ .1435َ/2

(َ)4يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .580َ/1
(َ)5يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،ج.87َ/1
(َ)6يينظرَ:اإلتقافَفيَعمكـَالقرآفَ،السيكطيَ،ج.246َ/2
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َ

ابفَعامرَكحفصَكالكسائيَكيعقكبَعطفناَعمىَكجكىكـَ...
َ
قاؿَالبيضاكم:نَنصبوَنافعَك

كجرهَالباقكفَعمىَالجكارَ...كقرئَبالرفعَعمىَ(كأرجمكـ)َمغسكلةن(َ .)1
ٌ

كقر َابف َكثير َكأبك َعمرك َكحمزة َكأبك َبكر َعف َعاصـ َبالجرَ ،كق أر َنافع َكابف َعامرَ
َأ

كحفصَكالكسائيَكيعقكبَبالنصب(َ .)2

كقراءةَالجميكرَىيَالنصبَ،كتخريجيا(َ:أرجمكـ)َمعطكفةَعمىَ(كجكىكـَكأيديكـ)َ،كىكَ

تأخيرَعمىَنيةَالتقديـ(َ،)3كالتقديرَ:فاغسمكاَكجكىكـَكأيديكـَإلىَالمرافؽَكأرجمكـَإلىَالكعبيفَ،

كيحتمؿ َأف َيككف َمعطكفنا َعمى َمحؿ َالجار َكالمجركر َ(برءكسكـ)(َ ،)4كالتخريج َاألكؿ َأفضؿ َ

ألف َالعطؼ َعمى َالمفظ َأقكل َمف َالعطؼ َعمى َالمحؿ(َ )5أك َمنصكب َعمى َفعؿ َمحذكؼَ،
ٌ

كالتقديرَ:اغسمكاَأرجمكـ(َ،)6كيرج َاألخفشَقراءةَالنصب(َ)7كاليياَيميؿَابفَىشاـَاألنصارم(َ .)8
كأماَقراءةَ(أرجمًكػـ)َبػالجرَعطفنػاَعمػىَ(رؤكسػكـ)َ،كيحتمػؿَخفػضَعمػىَالجػكار(َ،)9كيػرلَ

الزج ػػاجَأفَالخف ػػضَعم ػػىَالجػ ػكارَالَيك ػػكفَف ػػيَكمم ػػاتَاهلل(َ،)10كى ػػذهَإش ػػارةَإل ػػىَميم ػػوَلقػ ػراءةَ
ألفَالجػكارَالَيكػكفَإالَفػيَالنعػتَالَالعطػؼ(َ،)11كافَتػـَ
النصبَ،كيمكنناَرفضَىذاَالتخريج َ ٌ

ابَ،كلكنوَمخالؼَلمعنىَالغسؿَ .
مجركرَعمىَ(رءكسكـ)َفيكَصحي َاإلعر
نَا
اعتبارهَمعطكَفناَ
َ
ٌ

(َ)1يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .117َ/2
(َ)2يينظػػرَ:معػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالق ػرآفَ،البغػػكمَ،جَ،23َ/2كزادَالمسػػيرَفػػيَعمػػـَالتفسػػيرَ،ابػػفَالجػػكزمَ َ،
جَ،521َ/1كشرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ،219َ،كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .320َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،259َ/1كجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .52َ/10
(َ)4يينظرَ:غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىافَالديفَالكرمانيَ،جَ .321َ/1
(َ)5يينظرَ:تمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائدَ،ناظرَالجيشَ،ج.3322َ/7
(َ)6يينظرَ:زىرةَالتفاسيرَ،أبكَزىرةَ،جَ .2048َ/4
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.227َ/1
(َ)8يينظرَ:شرحَشذكرَالذىبَ،ابفَىشاـَ .429َ،
(َ)9يينظػػرَ:إعػػرابَالق ػرآفَ،النحػػاسَ،جَ،259َ/1كغ ارئػػبَالتفسػػيرَكعجائػػبَالتأكيػػؿَ،برى ػػافَال ػػديفَالكرمػػانيَ َ،
ج.321َ/1
(َ)10يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.152َ/2

نظرَ:تحفةَاألقرافَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،جَ .152َ/1
َ
(َ)11يي
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َ

َاختمؼ َالعمماء َفي َغسؿ َالرجميف َكمسحيماَ ،فمقد َذىب َجميكر َالعمماء َإلى َقراءةَ

النصبَالتيَتحمؿَمعنىَكجكبَغسؿَالرجميفَ،أماَقراءةَالجرَتدؿَعمىَجكازَاالقتصارَعمىَ
مس َالرجميف(َ،)1كالمس َمخالؼَبّجماعَالعمماء(َ .)2

كتخريجَقراءةَالرفعَالشاذة(َ)3عمىَاالبتداءَكالخبرَمحذكؼَ،كالتقديرَ:أرجمكـَمغسكلةَإلىَ
()4
ً
َ،كنستدؿ َمفَخبلؿَاستخداـَالبيضاكمَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ(قرئ)َعمىَتضعيفوَ
الكعبيف
دعـ َالمعنى َالفقيي َكىكَ
قراءة َالرفعَ ،كلعؿ َالراج َقراءة َالنصب َلككنيا َقراءة َالجميكرَ ،كتي ٍَّ

الغسؿَ .

ثالثًا_ ما قرئ بين تنوين الجر وتركو
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألسماء َبيف َتنكيف َالجر َكعدمو َفي َثبلثةَ
مكاضع(َ ،)5نذكر َمنيا َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠَ َ
[الكيؼَ ]َِٓ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَكالكسائيَثبلثمائةَسنيفَباإلضافةَعمىَكضعَالجمعَمكضعَ

الكاحدََ ،كعبلمةَالجمعَفيوَجبرَلماَحذؼَمفَالكاحدَ،كأفَاألصؿَفيَالعددَإضافتوَإلىَالجمعَ
كمفَلـَيضؼَأبدؿَالسنيفَمفَثمثمائةن(َ َ.)6

قرأَحمزةَكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبدكفَتنكيفَ،كقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكعاصـَ

كابفَعامرَبالتنكيف(َ .)7

(َ)1يينظػػرَ:تحفػػةَاألقػرافَ،أبػػكَجعفػػرَاألندلسػػيَ،جَ،152َ/1كفػػت َالقػػديرَ،الشػػككانيَ،جَ،22َ/2كمقػػدماتَفػػيَ
عمـَالقراءاتَ،محمدَمنصكرَ .29َ،

(َ)2يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،ج.493َ/2
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.430َ/1

(َ)4يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،ج.155َ/1
(َ)5قكلوَتعالىَ:نباسطَكفيونَفيَ(الرعدَ،)14َ:كقكلوَ:نكؿنَفيَ(إبراىيـَ .)34َ:
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .278َ/3

(َ)7يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،143َ،كجامعَالبيػافَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَعمػركَ

ال ػػدانيَ،جَ،1305َ/3كالس ػػبعةَف ػػيَالقػ ػراءاتَ،أب ػػكَبك ػػرَالبغ ػػدادمَ،جَ،389َ/1كش ػػرحَطيب ػػةَالنش ػػرَ،الن ػػكيرمَ َ،

جَ،429َ/2كالعنكافَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَطػاىرَالسرقسػطيَ،جَ،122َ/1كغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،
أبكَالحسفَالصفقاسيَ،370َ،كالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجػزرمَ،جَ،310َ/2كالػكجيزَفػيَشػرحَقػراءاتَ
القرأةَالثمانيةَ،أبػكَعمػيَاألىػكازمَ،235َ،كاليػادمَشػرحَطيبػةَالنشػرَ،محمػدَسػالـَمحيسػفََ،جَ،10َ/3كالػكافيَ

فيَشرحَالشاطبيةَفيَالقراءاتَالسبعَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ،جَ َ312َ/1
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َ

كتخريجَقراءةَالجميكرَبالتنكيفَكنصبَ(سنيف)(َ)1عمىَأنياَبدؿَمنصكبَمفَ(ثبلث)َأكَ
بدؿَمجركرَمفَ(مائة)َ ،أكَعطؼَبيافَمفَ(ثبلث)َكماَقاؿَالزجاجَ ،أكَتمييز()2حيثَك ً
ضعَ
ي
()3
ابياَتمييز َألف َتمييزَالمائةَمجركرَ
نا
َ،كنجدَكثيراَمفَالنحاةَمنعكاَإعر
الجمعي َمكضعَالمفرد
ن
باإلضافةَ ،كالتنكيفَمانعَلذلؾ(َ،)4كالَيص َإعرابَ(سنيف)َمضاَفنا َإليو َألفَالعددَيضاؼَإلىَ
كاحدَيبيفَجنسو(َ .)5

أماَقراءةَحذؼَالتنكيفَفميستَمختارة(َ،)6كىيَعمىَإضافةَ(مائة)َإلىَالجمعَ(سنيف)َ،

كماَيضاؼَإلىَالكاحد(َ،)7فتـَكضعَ(سنيف)َمكضعَ(سنة)(َ،)8إلجماعَالنحكييفَعمىَأفَالكاحدَ
ي
المفسر َمف َالعدد َمعناه َالجمع(َ ،)9فأصؿ َالكبلـَ :ثبلثمائة َسنة َفسنةَ ،فحمؿ َالكبلـ َعمىَ

المعنى(َ .)10

َمحايدا َاتجاه َالقراءات َالقرآنية َالمتكاترة َدكفَترجي و َبينيماَ ،كىذهَداللةهَ
َكيقؼ َالبيضاكم
ن

عمىَقبكليماَ،القراءتافَمتكاترتافَ،كالمختارَعندَجميكرَالنحاةَإضافةَالعدد َمائةَإلىَالمعدكدَ

المفردَ،كىناَأضيؼَإلىَالجمعَكالمعنىَسنةَتمكَسنةَ .
َ
َ
َ
َ
َ
(َ)1يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .330َ/3

(َ)2يينظرَ:إيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآفَ،أبكَالقاسـَالنيسابكرمَ،جَ،517َ/2كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبػفَ
أبيَطالبَ،جَ،440َ/1كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.108َ/2

(َ)3يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،ج.330َ/3
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محييَالديفَالدركيشَ،جَ .463َ/4
(َ)5يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .266َ/4

(َ)6يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمة.414َ،
(َ)7يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .266َ/4

(َ)8يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .138َ/2

(َ)9يَينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .223َ،

(َ)10يينظرَ:مشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.440َ/1
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المبحث الثاني :األفعال
أشارَالبيضاكم َمفَناحيةَنحكيةَإلىَاألفعاؿَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـَ

عَالمعربَغالباَ،كاألفعاؿَ
مكضعاَ،يمكنناَتقسيموَإلىَثبلثةَمطالبَ:الفعؿَالمضار
إلىَثبلثيف َ
ن
ن
المبنيةَ،كماَبيفَالمعربَكالمبني.

غالبا
المطمب األول :الفعل المضارع المعرب ً
أوًًل_ ما قرئ بين الرفع والنصب
أشار َالبيضاكمَإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿَالمعربة َبيف َالرفع َكالنصب َفي َأربعةَ
ﲧ ﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲨ
مكضعا(َ ،)1نذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲥ ﲦ
عشر َ
ن

ﲯﲰﱠَ[البقرةَ ]َُُٕ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَعامرَ(فيككف)َبفت َالنكفن(َ .)2
َكمنصكباَ ،حيث َانفرد َابفَ
فكعا،
ن
يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َالفعؿ َ(يككف) َالذم َقرئ َمر ن

عامرَالشاميَبقراءةَالنصبَ،كاتٌفؽَالباقكفَعمىَقراءةَالرفع(َ .)3

كق أر َالجميكر َبالرفع َعمى َأحد َالكجييفَ ،أكليماَ :القطع(َ )4أم َمرفكع َعمى َاالبتداءَ،

كالتقديرَ:فيكَيككفَ،أكَفّذاَىكَكائفَ،كالكجوَالثانيَ:مرفكعَعطفناَعمىَ(يقكؿ)َكالتقديرَ/يقكؿَ:

كفَفيككف(َ .)5

(َ)1قكل ػػوَتعػ ػػالىَ:نيق ػػكؿنَفػ ػػيَ(البقػ ػرةَ،)214َ:كقكلػ ػػوَ:نيضػ ػػعفونَفػ ػػيَ(البق ػ ػرةَ،)245َ:كقكل ػػوَ:نينصػ ػػركفنَفػ ػػيَ َ
(آؿَعمرافَ،)111َ:كقكلوَ:نيعمـنَفيَ(آؿَعمرافَ،)142َ:كقكلوَ:نفأفكزنَفيَ(النساءَ،)73َ:كقكلوَ:نيقكؿنَفػيَ

(المائ ػػدةَ،)53َ:كقكل ػػوَ:نتك ػػكفنَف ػػيَ(المائ ػػدةَ،)71َ:كقكل ػػوَ:نن ػػردنَف ػػيَ(األعػ ػراؼََ،)53َ:كقكل ػػوَ:نفنعم ػػؿنَف ػػيَ
(األعراؼَ،)53َ:كقكلوَ:نكالَأشرؾنَفيَ(الرعدَ،)36َ:كقكلوَ:نلتزكؿنَفيَ(إبراىيـَ .)46َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .103َ/1

(َ)3يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،جَ،206َ/2كجامعَالبيافَفػيَالقػراءاتَالسػبعةَ،أبػكَعمػركَ

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدانيَ،جَ،1274َ/3كالسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعةَفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءاتَ،أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكَبكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرَالبغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدادمَ َ،

جَ،373َ/1كغيػػثَالنفػػعَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَالحسػػفَالنػػكرمَ،جَ،89َ/1كالكنػػزَفػػيَالقػ ارءاتَالعشػػرَ،ابػػفَ
المبارؾَ،جَ،415َ/2كالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،ج.220َ/2
(َ)4يينظرَ:زادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ،105َ/1كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .441َ/4

(َ)5يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ،111َ/1كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.418َ/1
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كأما َقراءة َالنصب َفعمى َتقدير َ(أف)(َ )1أك َعمى َلفظ َاألمر َ(كف)(َ )2أم َجكاب َاألمرَ،

وَخبرَكليسَأمر(َ،)4كالتقديرَ/
نَا
ابَؿَ(كف)َألن
كقيؿَ:ىكَبعيد(َ،)3كالَيجكزَالنصبَعمىَأنوَجك
ٍ
()5

ادَشيئاَقاؿَلوَ :كفَفكاف
إذاَأر ن

َكألف َاألمرَالحقيقيَينتظـَمنوَفعميفَلمشرطَكالجزاء

()6

َكألفَ

الفاءَالَتنصبَإالَإذاَجاءتَبعدَفعؿَمستقبؿ(َ،)7كالىَىذاَيميؿَالزجاجَالذمَينفيَالنصبَ،

ككافقو َالسميف َالحمبيَ ،حيث َيرل َأف َالفاء َىي َعطؼ َال َجكاب َأمر(َ ،)8فنعت َبعض َالنحاةَ

قراءة َابف َعامر َبالمحفَ ،كىذا َال َيص َألنيا َقراءة َمتكاترة(َ ،)9فنجد َالمبرد َيصؼ َابف َعامرَ
بمخالفةَالقياس(َ،)10فيركف َأفَالرفعَأجكد َمفَالنصب(َ ،)11كمف َذلؾَأبكَعميَالفارسي َالذمَ

مَ،كسكغَقراءةَالنصبَ
خرجَقراءةَالرفعَعمىَأنياَخبرَمبتدأ َمحذكؼَ،كلفظَأمرَكالمعنىَخبر
ٌ
ٌ
عمىَصيغةَاألمر(َ .)12

َمحايداَ
لقد َذكر َالبيضاكم َالكجو َاآلخر َمف َالقراءة َ(النصب)َ ،ككقؼ َالبيضاكم َمكقفنا
ن

دكفَترجي َألم َمنيماَ،كىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَ،كتميؿَالباحثةَإلىَقراءةَالرفعَلككفَ

و
َفكراَ،كىذاَالذمَدفعَأكثرَالقراءَيقرءكفَ
َالككني
َاألمر
ىكَأف
المقصدَمنياَخبرني َ
اَك ٌ
َلؤلشياءَسار ن
ى
ٌ
الفارسيَكالرازمَكالسميفَالحمبيَ،كغيرىـَ .
َ
بياَ،كسيراَعمىَنيجَالمفسريفَكالنحاةَكالزجاجَك
ن

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ
ﳲﱠَ[األنعاـَ ]َِٕ:

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ،221َ_152َ/1كالمقتضبَ،المبردَ،ج.18َ/2

(َ)2يينظرَ:تفسيرَالجبلليفَ،جَ،72َ/1كمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،،ج.124َ/1
(َ)3يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .25َ/4
(َ)4يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .3994َ/6
(َ)5يينظرَ:الجمؿَفيَالنحكَ،الفراىيدمَ،جَ .219َ/1

(َ)6يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.586َ/1
(َ)7يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ .88َ/1

(َ)8يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.89َ/2
(َ)9يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ 586َ/1
(َ)10يينظرَ:المقتضبَ،المبردَ،جَ .200َ/1

(َ)11يينظرَ:النكتَفيَالقرآفَالكريـَ،أبكَالحسفَالقيركانيَ،ج.413َ/1
(َ)12يينظرَ:البرىافَفيَعمكـَالقرآفَ،الزركشيَ،ج.290َ/2
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قاؿَالبيضاكمَ:ننصبيماَحمزةَكيعقكبَكحفصَعمىَالجكابَبّضمارَأفَبعدَالكاكَإجراءَ

لياَمجرلَالفاءَ،كقرأَابفَعامرَبرفعَاألكؿَعمىَالعطؼَكنصبَالثانيَعمىَالجكابن(َ .)1

اختمؼَالقراءَفيَمكضعيفَ،كىماَ(كالَنكذب)َك(نككف)َبيفَقراءتيَالرفعَكالنصبَ،حيثَ

قرأَحمزةَكحفصَعفَعاصـَكيعقكبَبالنصبَ،كقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكالكسائيَبالرفعَ

فييماَ،كقرأَابفَعامرَ(نكذب)َبالرفعَ،ك(نككف)َبالنصب(َ .)2

كتخريج َقراءة َالرفع َعمى َكجييفَ ،أكليماَ :عطفنا َعمى َ(نرد)َ ،كالمعنىَ :تمنكا َالرد َكأالَ

الككفَداخبل َفيَالتمنيَ،كالىَىذاَذىبَ
يكذبكاَكأفَيككنكاَمعَالمؤمنيفَ،فيككفَعدـَالكذبَك
ن

عيسىَبف َعمرَكاآلخرَعمىَقطعَ(الَنكذب)َعماَسبقياَأمَاالستئناؼَ،كالىَىذاَذىبَأبكَ
عمركَبفَالعبلءَ،كالمعنىَ:ياَليتناَنردَ،كنحفَالَنكذبَباياتَربناَ،كنككفَمفَالمؤمنيفَسكاءَ

رددناَأـَلـَنرد(َ،)3فيكَخبرََمبتدأَمحذكؼ(َ،)4فيككفَعدـَالكذبَغيرَداخؿَفيَالتمنيَكىكَ

اختيارَسيبكيو(َ،)5كفضؿَالفراءَقراءةَالرفعَعمىَالنصب(َ،)6فيكَيختارَالرفعَفيَالكاكَكالفاءَ،
كالمعنىَ:ياَليتناَنردَكاستأنؼَبَ(لسناَنكذب)(َ )7كأبكَجعفرَالطبرمَيكافؽَالفراءَفيَترجيحوَ

قراءةَالرفع(َ .)8

َأف َمضمرة َبعد َالكاك َفي َجكاب َالتمني(َ،)9
أما َكجو َقراءة َنصب َالفعميفَ ،فعمى َتقدير ٍ
عَمنصكبَبأفَمضمرةَبعدَ
فالكاكَتنصبَماَبعدىاَفيَالمنفي(َ،)10فّعرابَ(نكذب)َ:فعؿَمضار
ٍ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .158َ/2
(َ)2يينظػػرَ:تفسػػيرَالق ػرآفَ،السػػمعانيَ،جَ،97َ/2كالمبسػػكطَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،أب ػػكَبكػػرَالنيس ػػابكرمَ،جَ/1
َ،192كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .349َ/1

(َ)3يينظ ػػرَ:التفس ػػيرَالبس ػػيطَ،أب ػػكَالحس ػػفَالنيس ػػابكرمَ،جَ،74َ/8كحج ػػةَالقػ ػراءاتَ،اب ػػفَزنجم ػػةَ،جَ،245َ/1
كالحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،ج3ـََ،294كشرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ .238َ/4

(َ)4يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .489َ/1
(َ)5يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .408َ/6
(َ)6يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.276َ/1

(َ)7يينظرَ:األصكؿَفيَالنحكَ،ابفَالسراجَالبغدادمَ،ج.184َ/2
(َ)8يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ.320َ/1

(َ)9يينظػػرَ:التسػػييؿَلعمػػكـَالتنزيػػؿَ،ابػػفَجػػزمَ،جَ،258َ/1كمػػدارؾَالتنزيػػؿَكحق ػػائؽَالتأكيػػؿَ،النسػػفيَ،،جَ/1
َ .498

(َ)10يينظرَ:شرحَابفَالناظـَعمىَألفيةَابفَمالؾَ،جَ .485َ/1
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َ

المصدرَالمؤكؿَمفَأف َكماَبعدىاَمعطكؼَعمىَمصدرَمتكىـَ،كالتقديرَ:ياَليتناَ
كاكَالمعيةَ،ك
ٍ
يككفَلناَردَ،كانتفاءَتكذيبَكالككفَمعَالمؤمنيف(َ،)1ك(نككف)َمعطكؼَعميوَ .
َككافقيما َابفَعامر َفي َقراءة َنصبَ(نككف)َفييَجكاب َلمتمنيَ ،كالتقديرَ:ياَليتنا َنردَ
فنككف َمف َالمؤمنيف(َ ،)2أما َ(نكذب) َفرفعو َعمى َالقطع َأك َالعطؼ َكما َذكرنا(َ ،)3كيذىب َابفَ
جنيَإلىَكجكبَقراءةَالنصب َألنوَجكابَلمتمنيَ،كاألفعاؿَالمرفكعةَمعطكفةَلفظناَ،كالمرادَبياَ
الجكاب(َ ،)4عمى َخبلؼ َأبي َحياف َاألندلسي َالذم َيرل َأف َمسكغ َالنصب َليس َعمى َجيةَ
الجكابَ،فالكاكَالَتقعَفيَجكابَالشرطَ،كانماَىيَكاكَالجمع(َ،)5كىكَرأمَمكافؽَلماَذىبَإليوَ
ابفَيعيشَ ،كالتقديرَ:ياَليتناَيجمعَلناَالردَكترؾَالتكذيبَكالككفَمفَالمؤمنيفَ،فدخمتَجميعَ
األفعاؿَفيَالتمني(َ .)6
لقد َا قتصر َالبيضاكم َعمى َذكر َكجييف َمف َالقراءة َمع َتكجيييما َدكف َذكر َالثالث َأكَ
َداعي َلممفاضمة َبيف َقراءات َمتكاترةَ
َألم َمنيماَ ،كىذا َداللة َعمى َقبكلو َالقراءتيفَ ،فبل
ترجي
ٍّ
ى
سبعيةَ ََ.
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱕ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ َ[التكبةَ-َ َُْ:
ﱖ
ﱏﱑﱒﱓﱔ
ﱐ
ﱊﱋﱌﱍ ﱎ

ُٓ] َ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَكيتكبَبالنصبَعمىَإضمارَأفَعمىَأنوَمفَجممةَماَأجيبَبوَ
االمرَ،فّفَالقتاؿَكماَتسببَلتعذيبَقكـَتسببَلتكبةَقكـَآخريفن(َ َ.)7
اَكنصباَ،حيثَقرأَالجميكرَبالرفعَ،
فع
ن
يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَالفعؿَ(يتكب)َالذمَقرئَر ن
كقرئَبالنصبَشذكنذاَ(َ،)8كيجكزَفيَاألفعاؿَالمعطكفةَعمىَالشرطَكالجزاءَثبلثَلغاتَ:الجزـَ،
كالرفعَ،كالنصب(َ،)9كلـَنعثرَعمىَقراءةَالجزـَفيوَ .
(َ)1يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محييَالديفَالدركيشيَ،ج.348َ/2
(َ)2يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ .245َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .7َ/2

(َ)4يينظرَ:المحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنياَ،ابفَجنيَ،جَ .252َ/1
(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .474َ/4
(َ)6يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،ج.238َ/4

(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .74َ/3
(َ)8يينظ ػػرَ:إعػ ػرابَالقػ ػراءاتَالشػ ػكاذَ،العكب ػػرمَ،جَ،609َ/1كمع ػػالـَالتنزي ػػؿَف ػػيَتفس ػػيرَالقػ ػرآفَ،البغ ػػكمَ،جَ/4
َ،150كالمبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ،40َ/10كَالمكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .283َ/5

(َ)9يينظرَ:العذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسيرَ،محمدَاألميفَالشنقيطيَ،جَ .317َ/5
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()1
َ،كذلؾَألنوَغيرَمشاكؿَمعنىَ
قطعَالفعؿَ(يتكب)َعماَقبمو
كتخريجَقراءةَالرفعَعمى َ
ٌ
ٌ

عمىَمفَيشاءَليستَمسببةَعفَ
ىَ
الفعؿَقبموَفيتـَاستئنافوَكرفعوَالَجزمو(َ،)2فتكبتو_ َسبحانو_ َ
قتاليـ َليـ َكليست َجزاء َعمى َقتاؿ َالكفار َألف َاهلل َتعالى َيتكب َعمى َمف َيريد َقاتؿ َأك َلـَ

يقاتؿ(َ،)3كالىَىذهَالقراءةَيميؿَجميكرَالنحاةَ،كمفَذلؾَالزجاجَالذمَيرلَأفَالتكبةَليستَمفَ
جنسَجكابَالقتاؿَ،فييَمرفكعةَعمىَاالستئناؼ(َ،)4كالفراءَيذكرَأف َالتكبةَليستَمف َشركطَ

الجزاء(َ .)5

اكَالمعية(َ،)6
(يتكب)َالشاذةَعمىَأفَالفعؿَمنصكبَبأفَمضمرة َبعدَك
أماَقراءةَالنصب َ
ٌ
ى
كٌ

فالتكبةَداخمةَفيَجكابَاألمرَمفَجيةَالمعنىَ،كالمعنىَالمرادَ:إفَتقاتمكىـَيجمعَاهللَ_تعالى_َ

بيف َتعذيبيـ َكخزييـ َكشفاء َصدكر َالمؤمنيف َكاذىاب َغيظ َقمكب َالمؤمنيفَ ،كالتكبة َعمى َمفَ

()7
َ،كلقدَضعفياَالبيضاكمَبتقديموَلياَبكممةَ(قرئ)َ،ىذاَكداللةَعمىَعدـَقبكلوَلياَ،كتؤيدَ
يريد
ٌ

الباحثةَماَذىبَإليوَاإلماـَمفَترجي َقراءةَالرفعَ،فعميناَتفضيؿَالمتكاترَعمىَالشاذَ،كلككنياَ

أقربَلمتركيبَالنحكمَبالرفعَعمىَالقطعَ .

ثانيا_ ما قرئ بين الرفع والجزم
ً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿ َالمعربة َبيف َالرفع َكالجزـ َفي َتسعةَ
ﲫ ﲭﲮﲯﲰ
ﲬ
مكاضع(َ ،)8نذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲿ ﱠَ[البقرةَ ]َِّّ:
ﲺ ﲼﲽ ﲾ ﳀ
ﲻ
ﲱ ﲳﲴ ﲵﲶ ﲷﲸ ﲹ
ﲲ

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .226َ/3

(َ)2يينظرَ:شرحَأبياتَمغنيَالمبيبَ،عبدَالقادرَالبغدادمَ،ج.57َ/4

(َ)3يينظػػرَ:د ارسػػاتَألسػػمكبَالق ػرآفَالك ػريـَ،جَ،502َ/3كالكتػػابَالفريػػدَف ػػيَإع ػرابَالق ػرآفَالمجيػػدَ،المنتخػػبَ
اليمذانيَ،جَ،245َ/3كالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنياَ،ابفَجنيَ،جَ .285َ/1

(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.437َ/2
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.426َ/1

(َ)6يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ،609َ/1كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .638َ/2
(َ)7يينظرَ:الكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،ج.245َ/3

(َ)8قكلػ ػػوَتعػ ػػالىَ:ننقات ػ ػػؿنَفػ ػػيَ(البق ػ ػرةَ،)246ََ:كقكل ػ ػػوَ:نيػ ػػدرككـنَفػ ػػيَ(النس ػ ػػاءَ،)78َ:كقكل ػ ػػوَ:نتكمػ ػػؼنَف ػ ػػيَ َ
(النسػاءَ،)84َ:كقكلػػوَ:نيضػػركـنَفػػيَ(المائػػدةَ،)105َ:كقكلػػوَ:ليحزنػؾَ(األنعػػاـَ،)33َ:كقكلػػوَ:نعػػذبَكنعػػؼَفػػيَ
(التكبةَ،)66َ:كقكلوَ:تطيرىـَفيَ(التكبةَ .)103َ:
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َ

دال َمفَقكلوَ(الَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَ(الَتضار)َبالرفعَب ن

تكمؼ)َكأصموَعمىَالقراءتيفَتضاررَبالكسرَعمىَالبناءَلمفاعؿَأكَالفت َعمىَالبناءَلممفعكؿَ،
كعمىَالكجوَاألكؿَيجكزَأفَيككفَبمعنىَتضرَ،كالباءَمفَصمتوَأمَالَيضرَالكالدافَبالكلدَ

فيفرطَفيَتعيدهَ ََ...كقرئَ(الَتضار)َبالسككفَمعَالتشديدَعمىَنيةَالكقؼَ،كبوَمعَالتخفيؼَ
عمىَأنوَمفَضارهَيضيرهن(َ َ.)1

قرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَبالرفعَ(تضار)َ،كقرأَنافعَكابفَعامرَكعاصـَكحمزةَ

كالكسائيَكخمؼَبالفت َ(تضار)(َ،)2حيثَإف َفت َالراءَداللةَالجزـَببلَالناىيةَ،كضـَالراءَىكَ

عبلمةَالرفعَعمىَالخبرَ،كمسبكؽَببلَالنافيةَ .

قرأَالجميكرَبالجزـَ،كفت َالراءَمشددةَ(تضار)َ،كاألصؿَ:الَتضاررَمجزكـَببلَالناىيةَ،
َ

َفحٍّرؾ َبأخؼ َالحركات َكىيَ
فأدغمت َالراء َاألكلى َفي َالثانية،
َيحرؾ ،ي
َكمنعا َاللتقاء َالساكنيف ي
ن

تباعاَلحركةَعيفَالفعؿ(َ )3أمَلتكافؽَاأللؼَ،كىيَاختيارَأبيَعبيدَعمىَ
الفتحةَ،لتضعيفوَ،كاَ ن
صري َالنيي(َ،)4كاليياَيميؿَاألزىرم(َ .)5

اَ(تضار)َجزـَ،كحرؾَبالكسر َألنناَفيَاألصؿَنتخمصَمفَالتقاءَالساكنيفَبالكسرَ،
أم
ٍّ
كىذهَالقراءةَعندَالطبرمَأفص َمفَقراءةَالفت َ،عمىَالرغـَمفَإجماعَالقراءَعمىَقراءةَالفت َ

دكفَالكسرَالتيَلـَيقرأَبياَأحد(َ،)6كأجازَالف ارءَكالنحاسَالكسر(َ .)7

يؽَبينيماَأف َقراءةَالفت َعمىَنيةَبناءَالفعؿَلممجيكؿَ،كقراءةَالكسرَعمىَ
كيمكفَالتفر
ٌ

نيةَبنائوَلمفاعؿَالمعمكـ(َ .)8

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .144َ/1
(َ)2يينظ ػػرَ:اإلقن ػػاعَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،اب ػػفَالب ػػاذشَ،304َ،كزادَالمس ػػيرَف ػػيَعم ػػـَالتفس ػػيرَ،اب ػػفَالج ػػكزمَ َ،

جَ،207َ/1كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،جَ،183َ/1كالعن ػكافَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَطػػاىرَ
السرقس ػػطيَ،74َ،كالكن ػػزَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَالمب ػػارؾَ،جَ،425َ/2كالنش ػػرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَ

الجزرمَ،جَ،227َ/2كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ .139ََ،
(َ)3يينظ ػػرَ:ج ػػامعَالبي ػػافَف ػػيَتأكي ػػؿَالقػ ػرآفَ،الطب ػػرمَ،جَ،46َ/5كالتفس ػػيرَالكس ػػيطَ،النيس ػػابكرمَ،جَ،342َ/1

كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .313َ/1

(َ)4يينظ ػػرَ:التحري ػػرَكالتن ػػكيرَ،اب ػػفَعاش ػػكرَ،جَ،434َ/2كالكش ػػؼَكالبي ػػافَع ػػفَتفس ػػيرَالقػ ػرآفَ،الثعمب ػػيَ،جَ/2
.182

(َ)5يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.205َ/1

(َ)6يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .52َ/5

(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ،150_149َ/1كاعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .116َ/1
(َ)8يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .434َ/2
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َ

كأماَقراءةَالرفعَفمفظَالفعؿَفيياَخبرمَمفَاهللَ_تعالى_َ،كالمرادَبوَالنيي(َ،)1فيكَمرفكعَ

كمعناهَالنييَكاإللزاـ(َ،)2كمعطكؼَعمىَ(الَتكمؼ)َالشتراؾَالفعميفَفيَالرفع(َ،)3حيثَعطؼَ

ظاَكمعنى(َ،)4كأجازَالكسائيَكالفراءَالعطؼ(َ .)5
ظ
اَمنييةَمعنىَعمىَخبريةَلف ن
جممةَخبريةَلف ن
ن

كالمتتبعَلماَأكردهَالمفسركفَ،يجدَاقتباسَالنصَالحرفيَعندَأبيَالسعكدَمفَالبيضاكمَ

اعتمادهَمرجعاَإلييـ(َ .)6
دكفَاإلشارةَإلىَذلؾَ،كىذاَداللةَعمىَتأثرَالبلحقيفَبوَ،ك
ن

ً
ضار) َبسككف َالراء َمع َتخفيفيا َكتشديدىاَ
َ(تضارر)
قر
كتي ىأ
َك(تضارر) َبفؾ َاإلدغاـَ ،ك(تي ٍ
ى

()7
عَالمضعؼَ
إجر ن
اء َلمكصؿَمجرلَالكقؼَ،كىيَقراءاتَشاذة َ،حيثَيجكزَفيَالفعؿَالمضار ي

َصدر َالبيضاكم َالقراءة َالشاذة َاألخيرة َبمفظة َ(قرئ) َكىذا َداللةَ
المجزكـ َاإلدغاـ َكفكوَ ،كلقد ٌ

عمىَتضعيفياَ،كلعؿَتضعيفوَلياَالختبلؼَالمفظيفَفيَجذرىماَالمغكمَ،فالمفظةَاألكلىَ(ضر)َ

مفَالضرَضدَالنفعَ،أماَ(ضار)َمفَالَيضيرَأىمياَأمَالَيؤذييـ(َ،)8كيجمبَليـَالضررَ،
كعمىَالرغـَمفَذلؾَتقارباَفيَالمعنىَ،كنممسَتماشيَالبيضاكمَفيَرأيوَمعَالقراءاتَالمتكاترةَ

مفَخبلؿَترجيحوَلؤلكجوَالنحكيةَالتيَتدكرَحكؿَالجذرَالمغكمَ(ضر)َ .

ثالثًا_ ما قرئ بين النصب والجزم
مكضعَ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَاألفعاؿَالمعربةَبيفَالنصبَكالجزـَفيَ
و

ك و
ﱋ
ﱊ
ﱉ
ﱈ
احدَ،كىك َقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱌﱍﱎﱏﱠَ[األنفاؿَ ]َْٔ:

(َ)1يينظػػرَ:المفػػرداتَفػيَغريػػبَالقػرآفَ،ال ارغػػبَاألصػػفيانيَ،جَ،246َ/1كاليدايػػةَإلػػىَبمػػكغَالنيايػػةَ،مكػػيَبػػفَ
أبيَطالبَ،جَ .779َ/1

(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآَ،النحاسَ،ج.217َ/1

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.502َ/2

(َ)4يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .467َ/2
(َ)5يينظرَ:ارتشاؼَالضربَمفَلسافَالعربَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .1998َ/4
(َ)6يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ .230َ/1
(َ)7يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.252َ/1

(َ)8يينظرَ:المحكـَكالمحيطَاألعظـَ،ابفَسيدهَ،ج.227َ_148َ/8
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ئَ:نكتذىبَريحكـنَ
ٍَ
قاؿَالبيضاكمَ:ن(فتفشمكا)َجكابَالنييَ،كقيؿَ:عطؼَعميوَ،كلذلؾَقر

بالجزـن(َ .)1

اَكجزماَعطفناَعمىَ(تفشمكا)َكالتيَ
ئَنصب
يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَقكلوَ(تذىب)َحيثَقر
ن
ن

َتبعا َلنكع َالفاء َالتي َتسبقياَ ،كلكنيا َلـ َتكف َمكطف َالشاىد َألفَ
قرئت َبيف َالنصب َكالجزـ ن
اَكجزماَكاحدةَكىيَحذؼَالنكفَألنياَمفَاألفعاؿَالخمسةَ،حيثَيجكزَ
ابيةَنصب
حركتياَاإلعر
ن
ن
فيَ(تفشمكا)َالنصبَعمىَجكابَالنييَ،كالعطؼَعمىَالنيي(َ .)2

َ(تذىب)َ
ق أر َالجميكر َبالنصبَ ،كق أر َعيسى َبف َعمر َبالجزـ(َ ،)3كتخريج َقراءة َالنصب
ى
()4

ا)َالمنصكبَبأفَالمضمرةَبعدَفاءَالسببيةَ
عطفناَبالكاكَعمىَ(تفشمك
ٍ

ابَلمنيي(َ .)5
َألنوَجك ه

َ(تذىب) َعطفنا َبالكاك َعمى َ(تفشمكا) َالمعطكؼ َبالفاء َعمى َ(تنازعكا)َ
أما َقراءة َالجزـ
ٍ

المجزكـَببلَالناىية(َ،)6كىذاَداللةهَعمىَأفَ(تفشمكا)َداخ هؿَفيَحكـَالنيي(َ .)7

َمنصكباَ ،كمف َذلؾَ :النحاس(َ ،)8كمحيي َالديفَ
قد َغمب َعمى َكتب َالنحاة َإعراب َالفعؿ
ن

دركيش(َ،)9كيكافقيـَالبيضاكمَفيَميموَلقراءةَالنصبَمفَخبلؿَتقديموَقراءةَالجزـَبمفظَ(قرئ)َ
يجياَبكممةَ(قيؿ)َإشعاراَمنوَبتضعيفياَببنائوَالفعميفَلممجيكؿَ،كلقدَأحسفَالشيخَ
كتصديرَتخر
ن

اختيارهَ،فعميناَترجي َالمتكاترَعمىَماَسكاهَمفَالشاذَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .62َ/3
(َ)2يينظرَ:دراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـَ،محمدَعبدَالخالؽَعضيمةَ،جَ .250َ/2
(َ)3يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .536َ/2

(َ)4يينظػػرَ:إع ػرابَالق ػرآفَالك ػريـَ،الػػدعاسَ،جَ،432َ/1كَالعػػذبَالنميػػرَمػػفَمجػػالسَالشػػنقيطيَفػػيَالتفسػػيرَ،
محمدَاألميفَالشنقيطيَ،ج.86َ/5

(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.332َ/5

(َ)6يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،ج.25َ/4
(َ)7يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .564َ/9

(َ)8يَينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .100َ/2

(َ)9يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محيَالديفَدركيشَ،ج.148َ/3
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ابعا_ ما قرئ بين الرفع والنصب والجزم
رً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿ َالمعربة َبيف َالرفع َكالنصب َكالجزـ َفيَ
ﱭﱯﱰﱱﱲ
ﱮ
أربعةَمكاضع(َ ،)1كنذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱿ ﱠَ[البقرةَ ]َِْٖ:
ﱸ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﲀ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱹ

قاؿَالبيضاكمَعفَالفعميفَ(يغفرَكيعذب)َ:نكقدَرفعيماَابػفَعػامرَكعاصػـَكيعقػكبَعمػىَ

ػدالَمنػػوَ
االسػتئناؼَ،كجزميمػاَالبػاقكفَعطفنػػاَعمػىَجػكابَالشػػرطَ،كمػفَجػزـَبغيػرَفػػاءَ،جعميمػاَب ن
بدؿَالبعضَمفَالكؿَاكَاالشتماؿ(َ .)2

اَكجزمػاَ،حيػثَ
فعػاَ َكنص نػب
يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَالفعميفَ(يغفػر)َك(يعػذب)َالمػذيفَقرئػاَر ن
ن

أجازَسيبكيوَفييماَالكجكهَاإلعرابيةَالثبلث(َ .)3

قػ ػرأَعاص ػػـَكاب ػػفَع ػػامرَكيعق ػػكبَبض ػػـَالػ ػراءَ،كقػ ػرأَاب ػػفَكثي ػػرَكن ػػافعَكأب ػػكَعم ػػركَكحمػ ػزةَ

()5
()4
ػـَيقػ ىػرأَبالنصػػبَإالَفػػيَ
كالكسػػائيَبػػالجزـ َ،كقػرأَابػػفَعبػػاسَكاألعػػرجَكأبػػكَحيػػكةَبالنصػػب َ،كلػ ي

الشاذَ،أماَالرفعَكالجزـَفيماَكجيافَفصيحاف(َ .)6

كقػ ػراءةَالجميػػػكرَىػ ػػيَالجػ ػػزـ(َ)7فالفػ ػػاءَعاطفػػػةَمػػػاَبع ػػدىاَعمػػػىَج ػ ػكابَالشػ ػػرطَالمجػ ػػزكـَ

(يحاسبكـ)(َ،)8كنقؿَاألزىرمَاختيارَالمبردَلقراءةَالجزـ(َ .)9

و
يجَىذهَالمسألةَبشيءَمفَالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالث،
(َ)1قكلوَتعالىَ:نالَتعبدكانََفيَ(البقرةَ)83َ:كتـَتخر
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .165َ/1
(َ)3يَينظرَ:الكتابَ،سيبكيوَ،ج.90َ/3

(َ)4يينظ ػػرَ:حج ػػةَالقػ ػراءاتَ،اب ػػفَزنجم ػػةَ،152َ،كالحج ػػةَلمقػ ػراءَالس ػػبعةَ،أب ػػكَعم ػػيَالفارس ػػيَ،جَ،463َ/2كزادَ
المسػػيرَفػػيَعمػػـَالتفسػػيرَ،ابػػفَالجػػكزمَ،جَ،254َ/1كالسػػبعةَفػػيَالقػ ػراءاتَ،أب ػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،جَ،195َ/1

كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .156ََ،

(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .752َ/2
(َ)6يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .131َ/3
(َ)7يينظرَ:المرجعَالسابؽََ،ج.131َ/3

(َ)8يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،ج.351َ/1
(َ)9يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.237َ/1
َ57

َ

كق ػراءةَالرفػػعَعمػػىَالقطػػعَعمػػاَسػػبؽ(َ)1أمَعمػػىَمعنػػىَاالبتػػداءَأمَفيػػكَيغفػػرَ،فالجممػػةَ

الفعميةَفيَمحؿَرفعَخبرَمبتدأَمحذكؼَ،أكَأنياَجممػةَفعميػةَمػفَفعػؿَكفاعػؿَمعطكفػةَعمػىَمػاَ

قبميا(َ .)2

كتخريجَقراءةَالنصبَعمىَإضمارَأفَ،فتككفَىيَمػعَمػاَبعػدىاَمصػدرَمرفػكعَمعطػكؼَ

عمػػىَمصػػدرَمتػػكىـَ،كالتقػػديرَ:تكػػفَمحاسػػبةَ،فغف ػرافَكعػػذاب(َ)3أكَمنصػػكبَعمػػىَالصػػرؼ(َ،)4
نكالنصبَبعدهَضعيؼن(َ،)5كيعمٍّؿَالسيرافيَذلؾَبأفََجكابَالشرطَخبرَمكجب(َ .)6
ػركفَبالفػػاءَأكَ
كىػػذاَمػػاَيػػدعٍّـَقػػكؿَالنحػػاةَإذاَكقػػعَبعػػدَفعػػؿَجػكابَالشػػرطَفعػ هؿَمضػػارعهَمقػ ه

الػكاكَجػػازَفيػػوَثبلثػػةَأكجػػوَ:الجػػزـَعطفنػػاَعمػػىَالجػكابَ،كالرفػػعَعمػػىَاالسػػتئناؼَ،كالنصػػبَعمػػىَ

إضمارَأف(َ .)7
ٍَ

كلقػػدَاقتص ػػرَالبيض ػػاكمَعمػػىَذك ػػرَالقػ ػراءتيفَالمتػ ػكاترتيفَالرفػػعَكالج ػػزـَدكفَذك ػػرَالقػػراءةَ

الش ػػاذةَالنص ػػبَ،كى ػػذاَدالل ػػةَعم ػػىَقبكل ػػوَالقػ ػراءتيفَ،كرفض ػػوَلمقػػراءةَالش ػػاذة(َ،)8كى ػػذهَترجيح ػػاتَ

َكيضعٍّؼَالشػاذ َلقمػةَ
تيحسبَلئلماـَككنوَيختارَالمتكاتر َلصحةَالمعنىَك
التركيبَالنحكمَ،كيرد ي
ى

القراءةَبوَككثرةَالتأكيؿَفيوَ .

ﳅﳇ
وقولو تعالىَ:ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀ ﳁﳂﳃﳄ ﳆ
ﳈﳉﳊﳋﱠَ[النساءَ ]َََُ:

(َ)1يَينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .752َ/2

(َ)2يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسػيرَ،أبػكَحيػافَاألندلسػيَ،جَ،752َ/2كالمبػابَفػيَعمػكـَالكتػابَ،أبػكَحفػصَ
الدمشقيَ،جَ .519َ/4

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسػيرَ،أبػكَحيػافَاألندلسػيَ،جَ،752َ/2كالمبػابَفػيَعمػكـَالكتػابَ،أبػكَحفػصَ
الدمشقيَ،جَ .519َ/4

(َ)4يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.303َ/2

(َ)5تمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائدَ،ناظرَالجيشَ،جَ .4241َ/8
(َ)6يينظرَ:شرحَكتابَسيبكيوَ،أبكَسعيدَالسيرافيَ،جَ .293َ/3

(َ)7يينظرَ:شرحَابفَعقيؿَعمىَألفيةَابفَمالؾَ،جَ،34َ/4كشرحَابفَالناظـَعمىَألفيةَابفَمالؾَ،جَ،500َ/1
كشرحَالكافيةَالشافيةَ،ابفَمالؾَ،ج.1603َ/3

(َ)8يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.296/1
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قػػاؿَالبيضػػاكمَ:نقػػرئَ(يدركػػو)َبػػالرفعَعمػػىَأنػػوَخبػػرَمبتػػدأَمحػػذكؼَأمَثػػـَىػػكَ(يدركػػو)َ،

()1
ػابؽَلمػ ػػاَأكردهَ
َكبالنصػػػبَعمػ ػػىَإضػ ػػمارَأفن َ،كمػ ػػاَأكردهَالبيضػ ػػاكمَع ٍقػ ػػبَاآليػ ػػةَالكريمػ ػػةَمطػ ػ ه

الزمخشرمَفيَتفسيرهَالكشاؼ(َ،)2كىذاَداللةَعمىَتأثرَالبيضاكمَبوَ .

اَكجزمػػاَ،حيػػثَق ػرأَالجميػػكرَ
فعػػاَكنصػ نػب
يتجمػػىَمػػكطفَالشػػاىدَفػػيَ(يدركػػو)َالػػذمَقػػرئَر ن
ن

بالجزـَ(يدرٍكو)َ،كقرأَالحسفَالبصرمَبالنصب(َ .)3

كتخريجَقراءةَالجميكرَ(الجزـ)َعطفناَعمىَفعؿَالشرطَقبموَ(يخرج)َ،كقراءةَالرفعَعمىَ

كجييفَ،أكليماَ:االستئناؼَفيكَخبرَلمبتدأَمحذكؼَ،كالتقديرَ:ثـَىكَيدركوَ،فعطؼَالجممةَمفَ
المبتدأ َكالخبر َعمى َالفعؿ َالمجزكـ َ َمعَفاعموَ،كىك َعطؼَجممة َعمىَجممة(َ ،)4كاآلخر َنقؿَ

حركةَالياءَإلىَالكاؼَ،كأجرلَالكصؿَمجرلَالكقؼ(َ .)5

اءةَالنصبَفعمىَإضمارَأف(َ،)6كىذهَمسألةَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييفَ َ،كقؼَ
ٍَ
أماَقر

البيضاكمَمكافقناَلرأمَالبصرييفَكمخالفناَلرأمَالككفييف َألنيـَأجركاَثـَمجرلَالفاءَكالكاكَفيَ
اإلماـَالبيضاكمَضعؼَ
بأف َالمضمرة َبعدَفعؿَالشرط(َ،)7ك
جكازَنصبَالمضارعَالمقركفَبيا َ ٍ
ٌ

القراءتيفَالشاذتيفَالرفعَكالنصبَمفَخبلؿَتقديميماَبمفظةَ(قرئ)َ،كعدـَتكاترىماَكاف َماَذىبَ

إليوَالشيخَفيكَحسفَ،فيجبَاختيارَالقراءةَالمتكاترةَكتضعيؼَالشكاذَ .

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﱠَ[األعراؼَ ]َُِٕ:
ﲎ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .93َ/2
(َ)2يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.557َ/1

(َ)3يينظػػرَ:الػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،السػػميفَالحمبػػيََ،جَ،80َ/4كالمبػػابَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَ َ،
أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ .598َ/6

(َ)4يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،44َ/4كالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَ
العزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .18َ/2

اذَ،العكبرمَ،جَ .405َ/1
َ
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشك

(َ)6يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .583َ/1
(َ)7يينظ ػػرَ:البح ػػرَالمح ػػيطَف ػػيَالتفس ػػيرَ،أب ػػكَحي ػػافَاألندلس ػػيَ،جَ،45َ/4كش ػػرحَش ػػذكرَال ػػذىبَ،الج ػػكجرمَ َ،

ج.627َ/2
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قاؿ َالبيضاكم:ن َكقرئ َبالرفع َعمى َأنو َعطؼ َعمى َأتذر َأك َاستئناؼ َأك َحاؿَ ،كقرئَ

بالسككفَكأنوَقيؿَ:يفسدكاَكيذرؾَكقكلوَتعالىَ:نفأصدؽَكأكفن(َ َََ.)1

اَكجزماَلمخفة(َ،)2حيثَقرأَالجميكرَ
اَكنصب
فع
ن
اختمفتَالقراءاتَفيَ(يذرؾ)َحيثَقرئَر ن
ن

بالنصب(َ،)3كقرأَالحسفَكاألشيبَالعقيميَبالرفع(َ َ.)4

اختمؼ َالنحكيكف َفي َتكجيو َقراءة َالنصب َعمى َكجييفَ ،أحدىما َمنصكب َعمى َجكابَ

َ(أف)َ
االستفياـ َبالكاك َكالمعنىَ :أيككف َمنؾ َأف َتذر َمكسى َكأف َيذرؾ(َ )5فيككف
َمنصكبا َب ٍ
ن

المضمرةَبعدَكاكَالمعية(َ،)6كالكجوَاآلخرَبالعطؼَعمىَ(ليفسدكا)َ،كىيَقراءةَجميكرَالنحاةَ،
كاختارىاَأبكَالقاسـَاليذلي(َ .)7

كأما َقراءة َالرفع َفميا َثبلثة َتكجيياتَ :أكليما َأف َيككف َمعطكفنا َعمى َ(أتذر)َ ،كالمعنىَ:

أتذرَمكسىَكأيذرؾَمكسىَ ،كىكَاألجكد َعندَالزجاج َكالسميفَالحمبي(َ ،)8كالرفع َعمىَالعطؼَ
عندَالفراءَعمىَاإلتباعَآلخرَالكبلـَأكلو(َ،)9كالتكجيوَالثانيَأفَيككفَمستأنفناَ،كالمعنىَ:أتذرَ

مكسىَكىكَيذرؾَكآليتؾَ،كالتكجيوَاألخيرَحاؿَمعَإضمارَمبتدأَكىكَيذرؾ(َ َ.)10
ي

َ،أكليماَتخفيؼَ(يذرؾ)َبالسككفَلثقؿَالضمةَ،كالثانيَعطؼَ
كقراءةَالجزـَلياَتخريجاف
ي

َحمبل َعمى َالمعنىَ ،كالمعنىَ :إف َتذره َكقكمو َيفسدكا َكيذرؾ(َ )11أك َعمى َتكىـَ
عمى َ(ليفسدكا) ن

الجازـَكأنوَتكىـَجزـَيفسدكا(َ .)12
ٌ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .29/3
(َ)2يينظرَ:اإلتقافَفيَعمكـَالقرآفَ،السيكطيَ،ج.331َ/2

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيََ،جَ،143َ/5كالمكسكعةَالقرآنيةَ،ج.256َ/5
(َ)4يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.271َ/4
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.367َ/2

(َ)6يينظرَ:التسييؿَلعمكـَالتنزيؿَ،ابفَجزمَ،ج.298َ/1

(َ)7يينظرَ:الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعميياَ،أبكَالقاسـَاليذليَ .555َ،

(َ)8يينظػػرَ:الػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،السػػميفَالحمبػػيَ،جَ،423َ/5كمعػػانيَالق ػرآفَكاع اربػػوَ،
الزجاجَ،جَ .367َ/2

(َ)9يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.391َ/1

(َ)10يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ .270َ/9

(َ)11يينظرَ:الكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،جَ 108َ/3

(َ)12يينظػػرَ:تفسػػيرَحػػدائؽَالػػركحَكالريحػػافَفػػيَركابػػيَعمػػكـَالق ػرآفَ،محمػػدَاألمػػيفَالعمػػكمَ،جَ،84َ/10كالػػدرَ
المصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جََ،423َ/5كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .268َ/2
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اَ،حيثَقدـَالقراءتيفَالشاذتيفَ(الرفعَكالجزـ)(َ )1بمفظةَ
اضح
ٌ
كلقدَكافَمكقؼَالبيضاكمَك ن

ئ)َإشعاراَمنوَبتضعيفيماَ،كتؤيدَالباحثةَماَذىبَإليوَاإلماـَ،فعميناَتفضيؿَالقراءةَالمتكاترةَ
(قر
ن
هَلمشاذَتأكيدَعمىَضعفوَ،كعدـَذكرهَلممتكاترَإقرهارَبوَ َ.
عمىَالقراءاتَالشاذةَ،كلع ٌؿَذكر
ه

المطمب الثاني :األفعال المبنية
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿ َالمبنية َفي َمكضع َكاحدَ ،كىك َقولو
تعالىَ :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱰﱠَ[النساءَ ]َُٔ:

طا َثـ َضـَ
قاؿ َالبيضاكمَ :ن َكقرئ َ(تعاَليكا) َبضـ َالبلـ َعمى َأنو َحذؼ َالـ َالفعؿ َاعتبا ن

البلـَلكاكَالضميرن(َ َ.)2

(تعاؿ) َفعؿ َأمر َغير َمتصرؼ َالتٌصاؿ َضمير َالرفع َفيوَ ،كليس َاسـ َفعؿ َكما َغمطَ

بعضَالنحكييف(َ،)3كعندَاتصالوَبضميرَكاكَالجماعةَتيضـَالموَ،كتيفت َ .

()4
فتَالـ َالفعؿَتخفيفنا(َ،)5كالتصالوَ
اَ،كحًذ
قرأَالجميكرَبفت َالبلـ َ ،فأصؿَالفعؿَ:تعالىييك ي
ي

بكاك َالجماعةَ ،كالفتحة َمناسبة َلمحرؼ َالمحذكؼ َكىك َاأللؼ َكيمثؿ َالـ َالكممة(َ ،)6كتيعربَ
فعؿَأمرَمبنيَعمىَالضـَالمقدرَعمىَالياءَالمحذكفةَ َ،
(تعالىكا)َ:
ٌ
َكق أر َالحسف َبضـ َالبلـ َ(تعاليكا)(َ ،)7كىي َقراءة َشاذة(َ ،)8كصفيا َالعكبرم َبالضعؼَ،

كتخريجياَنقؿَضمةَالياءَإلىَالبلـَ(فأصؿَالـَالكممةَأمَاأللؼَىكَياء)َ،ثـَحذؼَالياء(َ،)9

كالضمةَمناسبةَلكاكَالجماعةَنطقناَ .

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .405َ/1
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .81َ/2
(َ)3يينظرَ:شرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾَ،ج.101َ/3

(َ)4يينظرَ:الكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيََ،جَ .289َ/2

(َ)5يينظرَ:المحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنياَ،ابفَجنيَ،جَ .378َ/1
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.520َ/1
(َ)7يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،ج.177َ/5

(َ)8يينظرَ:اإلعرابَالمفصؿَلكتابَاهللَالمرتؿَ،بيجتَصال َ،ج.356َ/3
(َ)9يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .323َ/1
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اكَالجماعةَبعدىاَ،كيقاؿَلممرأةَ:تعالًي(َ،)1
َعيف َالفعؿَكىيَالبلـ َلكقكعَك
ي
أماَمفَ ى
ضـ ى
ك ى
َضعؼ َالبيضاكم َقراءة َضـ َالبلـ َبتكظيفو َكممةَ
فتيكسر َالبلـ َلمجاكرتيا َياء َالمخاطبةَ ،كلقد ٌ
َالقراءَ ،كنختار َقراءة َفت َالبلـ َلمكافقتيا َأصكؿَ
(قرئ) َقبؿ َذكرىا َجرنيا َعمى َقراءة َجميكر ٌ

العرٌَبيةَ،كعميياَكبلـَالعربَفيَنظميـَ .

المطمب الثالث :األفعال ما بين المعرب والمبني
َمبنيا َفي َحالتيفَ
َغالباَ ،كيأتي ن
نقصد َبيذا َالمطمب َالفعؿ َالمضارع َكالذم َيأتي َمعرنبا ن

أكليما َاتصالوَبنكفَالنسكةَحيثَيبنىَعمىَالسككفَكما َفيَقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲞ ﱠ َ[البقرةََ ،]َِّّ:كاألخرلَبناؤهَعمىَالفت َفيَحاؿَاتٌصالوَبنكفَالتككيدَ
ﲟ
ﲜﲝ

ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ َ[اليمزةَ،]َْ:كلقدَأشارَ
َمباشراَكماَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱢ
صاال
الثقيمةَاتٌ ن
ن
مكضع َك و
احد َكىكَقولو
البيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿ َبيف َالمعرب َكالمبني َفي َ
و
تعالىَ:ﱡﭐﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳ
ﲴﱠَ[النساءَ ]َّٕ-ََِٕ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَبضـَالبلـَإعادةَلمضميرَإلىَمعنىَ(مف)ن(َ َ.)2
قرأَالجميكرَبفت َالبلـَ(ليقكلىف)َ،كقرأَالحسفَبضـَالبلـَ(ليقكليف)(َ،)3كىيَقراءةَشاذة(َ،)4
َكبضـ َالبلـ َمعرب َ
َمباشرا،
صاال
ٍّ
كبفت َالبلـ َمبني َعمى َالفت َ ،التٌصاؿ َنكف َالتككيد َبو َاتٌ ن
ن
صاالَغيرَمباشرَ .
التٌصاؿَنكفَالتككيدَبوَاتٌ ن
َ(مف)(َ ،)5أما َفت َ
كتخريج َقراءة َضـ َالبلـ َعمى َإضمار َضمير َالجمع َفيو َعمى َمعنى ى
اعترضَالنحاسَحمؿَالضـَعمىَ(مف)َ،فالمعنىَقدَأنعـَاهللَ
َعمىَلفظَ(مف)(َ،َ )6ك
البلـَحمبل
ن
ى
ى
()7
َإذَلـَأكفَمعيـَشييداَعمىَاإلفراد َ .
عمي
ن
(َ)1يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،689َ/3كالكت ػػابَالفريػػدَف ػػيَإعػػرابَالقػػرآفَ
المجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،جَ .289َ/2

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .81َ/2
(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .705َ/3
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .395َ/1

(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.705َ/3
(َ)6يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَالكريـَ،العكبرمَ،ج.372َ/1
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،ج.132َ/2
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الكجو َاإلعرابي َلقراءة َالضـ َ(يقكليف) َفعؿ َمضارع َمرفكع َكعبلمة َرفعو َثبكت َالنكفَ

اليَاألمثاؿَ،التصاؿَالفعؿَبنكفَالتككيدَالثقيمةَاتصاالَغيرَمباشرَ،كمفَثىـَحذفتَ
المحذكفةَلتك
ن
َمنعا َاللتقاء َالساكنيفَ ،فأصؿ َالفعؿ َ(يقكلكنف) َمرفكع َبثبكت َالنكفَ ،كلحقتو َنكفَ
كاك َالجماعة ن

التككيدَالثقيمةَ .

أماَالكجوَاإلعرابيَلقراءةَفت َالبلـَ(يقكلىف)َفعؿَمضارعَمبنيَعمىَالفت َالتصالوَبنكفَ
كٌ

التككيد َالثقيمة َفي َمحؿ َجزـ َجكاب َالشرطَ ،كالجممة َجممة َجكاب َالقسـ َال َمحؿ َليا َمفَ

اإلعراب(َ،)1كذلؾَلتقدـَأداةَالقسـَ(البلـ)َعمىَأداةَالشرطَ(إف)َ َ.

َقدـ َلياَ
كلقد َرٌج َالبيضاكم َقراءة َفت َالبلـ َمف َخبلؿ َتضعيفو َقراءة َضـ َالبلـ َكالتي ٌ
بالفعؿ َالمبني َلممجيكؿ َ(قرئ)َ ،كالى َىذا َتميؿ َالباحثة َلككنيا َقراءة َمتكاترة َبؿ َقراءة َالقراءَ
كافٌةَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محيَالديفَدركيشَ،ج.59َ/2
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المبحث الثالث
األدوات
أشارَالبيضاكم َمفَناحيةَنحكيةَإلىَاألدكاتَأسماءَكحركؼَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَ

كثبلثيفَمكضعاَ،كبيانياَعمىَالنحكَاآلتيَ :
فيَالقرآفَالكريـَإلىَثبلثةَ
ن

المطمب األول :إىمال لكن المخففة
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَإىماؿَلكفَالمخففةَفيَثبلثةَمكاضعَ(َ،)1نذكرَ
ﱇ ﱉﱊ ﱋﱌﱍ
ﱈ
منياَقولو تعالىَ :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅﱆ
ﱎﱏﱐﱑﱠَ[البقرةَ ]ََُِ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَ(لكف)َبالتخفيؼَ،كرفعَ(الشياطيف)ن(َ .)2
قرأَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبتخفيؼَالنكفَمعَكسرىاَكرفعَالشياطيفَ

ً
َالشياطيف)(َ .)3
َالشياطيف)َ،كقرأَابفَكثيرَ َكنافعَكأبكَعمركَكعاصـَبالتشديدَكالنصبَ(لكف
(لكف
ى
ي
ً
ىاَتخمصاَمفَالتقاءَ
)َفالحرؼَ(لكف)َبتخفيؼَالنكفَكاسكانياَثـ َكسر
َالشياطيف
اءةَ(لكف
أماَقر
ٍ
ي
ن
ٌ

الساكنيف(َ ،)4كاختمؼ َالنحاة َفي َتخريج َىذه َالقراءة َعمى َكجييف َمتناقضيفَ ،الكجو َاألكؿ َماَ
ستعمؿ َمخففنا َأ ً
ذىب َإليوَجميكر َالنحاة َأف َىذا َالحرؼ َإذا َاي ً
يىمؿَكبطيؿ َعمميوَ،كيككف َحرؼَ

َ(الشياطيف)َمبتدأَمرفكعَكعبلمةَرفعوَالضمة(َ،)5
ب
ب َاالسـَالذمَبعدهَ،كتي ٍع ىر ي
نص ي
ي
ي
ابتداءَ،فبلَي ى
فكعاَبالكاكَ،كىيَقراءةَشاذة
كقرئَ(الشياطكف)َمر ن

()6

تكسيرَتيعربَبالحركاتَ .

َلجمعيا َجمع َمذكرَسالـَ،كأصمياَجمعَ

(َ)1قكلوَتعالىَ:نلكفَالبرنَفيَ(البقرةَ،)177َ:كقكلوَ:نكلكفَاهللنَفيَ(األنفاؿَ .)17َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .97َ/1
(َ)3يينظػػرَ:الكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَتفسػػيرَالق ػرآفَ،الثعمبػػيَ،جَ،245َ/1كالجػػامعَألحكػػاـَالق ػرآفَ،القرطبػػيَ،جَ/2
َ،43كزادَالمسيرَفيَعمػـَالتفسػيرَ،جمػاؿَالػديفَالجػكزمَ،جَ،93َ/1كالسػبعةَفػيَالقػراءاتَ،أبػكَبكػرَالبغػدادمَ،

جَ،168_167_1كفت َالقديرَ،الشػككانيَ،جَ،139َ/1كالكنػزَفػيَالقػراءاتَالعشػرَ،ابػفَالمبػارؾَ،جَ،414َ/2
كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .183َ/1
(َ)4يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .161َ/2

(َ)5يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،98َ/1كالتفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،جَ 183َ/1
(َ)6يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،إبراىيـَاإلبيارمَ،جَ .75َ/5
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أما َالكجو َالثاني َىك َاختيار َيكنس َبف َحبيب َكاألخفش َاألكسطَ ،حيث َذىبا َإلى َجكازَ
ٌ

إعماؿَلكفَإذاَخففت(َ .)1

َلكف َالمخففةَ ،كعدـ َإعمالياَ،
كلقد َكافؽ َالبيضاكم َمذىب َالجميكر َمف َكجكب َإىماؿ ٍ

هَعمىَذكرَتكجيوَإىماؿَ(لكف)َإذاَخففتَدكفَ
كيمكنناَاالستدالؿ َعمىَذلؾَمفَخبلؿَاقتصار
ٍ

إعمالياَ .

أماَالقراءةَالثانيةَ(لكفَالشياطيف)َكتخريجياَعمىَالنحكَاآلتيَ:إذاَاي ً
ستعمؿَالحرؼَ(لكف)َ
اَناسخا(َ )2مشبيناَبالفعؿَلبلستدراؾَ،فيجبَ
ن
َع ًَمؿَفيَاالسـَالذمَبعدهَالنصبَ،كيكفَحرفن
ن
مثقبل ى
()3
َ،ؼَ(الشياطيف)َاسـَلكفَمنصكبَكعبلمةَنصبوَالفتحةَ .
إعماؿَ(لكف)َإذاَكانتَمشددة
ٌ
َحد َسكاء َدكف َأرجحية َإلحداىما َعمىَ
كترل َالباحثة َأف َالقراءتيف َينبغي َقبكليما َعمى ٌ

األخرلَ،فكمتاىماَسبعيةَمتكاترةَ .

المطمب الثاني :فتح وكسر ىمزة إن
َمكضعا(َ،)4
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َفت َككسر َىمزة َإف َفي َعشريف
ن

ﲿ ﳁ ﳂﳃﳄ
نذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﳀ
ﳅﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠَ[األنعاـَ ]ََُٗ:
ﳆ
َ
=

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكأبكَبكرَعفَعاصـَكيعقكبَإنياَبالكسرن(َ .)5
قرأَابفَكثيرَكالبصريافَأبكَعمركَكيعقكبََكخمؼَكشعبةَعفَعاصـَبالكسرَ،كقرأَنافعَ

كحفصَعفَعاصـَكحمزةَكالكسائيَكابفَعامرَكأبكَجعفرَبالفت (َ .)6

(َ)1يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .161َ/2
(َ)2يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،ج.183َ/1
(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .523َ/1
(َ)4فػػيَ(البق ػرةَ،)165َ:ك(آؿَعم ػرافَ،)19َ:ك(آؿَعم ػرافَ،)39َ:ك(آؿَعم ػرافَ،)49َ:ك(آؿَعم ػرافَ،)171َ:
ك(آؿَعمػ ػ ػ ػ ػ ػرافَ،)178َ:ك(آؿَعمػ ػ ػ ػ ػ ػرافَ،)195َ:ك(األنع ػ ػ ػ ػ ػػاـَ،)153َ:ك(األعػ ػ ػ ػ ػ ػراؼَ،)81َ:ك(األنفػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿَ َ،)9َ:
ك(األنفاؿَ،)14َ:ك(األنفاؿَ،)41َ:ك(التكبةَ،)3َ:ك(التكبةَ،)63َ:ك(يكنسَ،)65َ:ك(يكنسَ،)91َ:ك(ىكدَ،)7َ:
ك(الحجرَ .)66َ:
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .177َ/2
(َ)6يينظ ػػرَ:تحبي ػػرَالتيس ػػيرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَالج ػػزرمَ،جَ،261َ/2كالتيس ػػيرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ َ،
أبػ ػػكَعم ػ ػػركَال ػ ػػدانيَ،346َ،كالحج ػ ػػةَلمقػ ػ ػراءَالس ػ ػػبعةَ،أبػ ػػكَعم ػ ػػيَالفارس ػ ػػيَ،جَ،375َ/3كش ػ ػػرحَطيب ػ ػػةَالنش ػ ػػرَ َ،
ابػػفَالجػػزرمَ،227َ،كالكنػػزَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ،جَ،472َ/2كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ ،
أبكَبكرَالنيسابكرمَ،200َ،كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،الحسفَاألىكازم.176َ،
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ةَنكناَ،كأنيـَ
جةَم ٍف َفت َجعؿَ(أىف)َبمنزلةَلعؿَ َبّبداؿَالعيفَىمزةَكابداؿَالبلـَاألخير ن
ي
كح ى
()1
قدَيحذفكفَالبلـَاألكلىَتخفيفناَكماَيحذفكنياَفيَقكليـَ:عمٌؾَأفَتفعؿ َ،كالمعنىَكماَيشعركـَ

لع ٌؿ َاآليات َإذا َجاءت َال َيؤمنكفَ ،كمنيـ َ ىمف َيرل َأنيا َخبر َمبتدأ َمنقطع َعف َاألكؿ(َ ،)2كقدَ
تككفَ(أنيا)َفيَمكضعَنصبَ(يشعركـ)(َ،)3كاإلشعارَبمعنىَاإلعبلـَ،كالفعؿَيقتضيَمتعمقناَبوَ
بعدَمفعكلوَ،كيتعيفَأف َقكلوَ:أنياَإذاَجاءتَالَيؤمنكفَىكَالمتعمؽَبوَ،كيككفَعمىَتقديرَباءَ
ٌ

ؤمنكفَ،كحذؼَالجارَمعَ(أف)َالمفتكحةَحذؼَمطردَ(َ .)4
التقديرَ:بأنياَإذاَجاءتَالَي
الجرَ،ك
ٌ
ٌ

كحجة َمف َكسر َعمى َاالبتداء َكاالستئناؼَ ،كتماـ َالكبلـ َعمى َ(كما َيشعركـ)(َ ،)5كقراءةَ
ي

الكسرَىيَاختيارَأكثرَالنحكييف(َ،)6كمفَذلؾَأبكَالحسفَالنيسابكرمَتَ(468ق) ََ،كالرازمَ

()7
ً
َالكسر َأبك َالقاسـ َالزجاجي َتَ
ت(606ق) َلقكليماَ :نكىي َالقراءة َالجيدةن َ ،كيختار َقراءةى

(377ق)(َ،)8كالزمخشرمَت(538ق)(َ .)9

نبلحظ َأف َالبيضاكم َسكت َعف َالقراءتيف َالمتكاترتيف َدكف َترجي و َ ،داللة َعمى َقبكليماَ،
فمكؿ َقر و
ٍّ
اءة َمسكغهَيجعمياَصحيحةَفيَالتركيبَالنحكمَ،كقدَيككفَاقتصرَعمىَذكرَقراءةَكسرَ

ةَدكفَذكرَالقراءةَاألخرلَ،كرٌبماَيدؿََعمىَترجيحوَالقراءةَالتيَاستحسنياَأكثرَالنحاةَدكفَ
َ
اليمز

ٍّ
َإلىَأنوَمتأثر َفيَأغمبَآرائوَبالزمخشرم َكالذمَيرٌج َقراءةَكسرَ
رد َالقراءةَاألخرلَ،إضافةن
ه
اليمزةَ .
َ
َ
َ
(َ)1يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،103َ/5كَمعانيَالقػراءاتَ،األزىػرمَ،
جَ،379َ/1كاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،ج.208َ/2
(َ)2يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.40َ/12
(َ)3يينظرَ:البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،جَ .335َ/1
)َ(4يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،ج.440َ/7

(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ،147َ/1كالمبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،
ج.369َ/8
(َ)6يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.2144َ/3
(َ)7مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،112َ/13كالتفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،ج.352َ/8
(َ)8يينظرَ:البلماتَ،أبكَالقاسـَالزجاجيَ .137َ،
(َ)9يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .208َ/2
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ﱪ ﱬﱭﱮ
ﱫ
ﱤ ﱦﱧﱨﱩ
ﱥ
وقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠَ[األنفاؿَ ]َُٗ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نكق أر َنافع َكابف َعامر َكحفص َ(كأف) َبالفت َعمى َتقدير َكألف َاهلل َمعَ

المؤمنيفَكافَذلؾن(َ .)1

ىف)َ،كقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَ
قرأَنافعَكابفَعامرَكعاصـَفيَركايةَحفصَبفت َىمزةَ(أ ٌ

كحمزةَكشعبةَعفَعاصـَبالكسر(َ .)2

ككرد َتخريج َقراءة َالكسر َفي َمؤلفاتَالنحكييف َعمى َمعنى َاالستئناؼَكابتداء َالكبلـ(َ،)3

كيقكمَىذهَالقراءةىَقراءةيَعبدَاهللَبفَمسعكدَ(كاهللَمعَالمؤمنيف)(َ،)4فانقطعَعماَقبمو(َ .)5
ي

أما َقراءة َالفت َفعمى َتقدير َالبلـ َلمتعميؿ َكاَضمار َحرؼ َالجرَ ،كالمعنى َالمراد َ(لكثرتياَ

ألف َاهللَمعَالمؤمنيف)(َ،)6بالعطؼَعمىَ(كلكَكثرت)(َ،َ )7كيجكزَأفَتككفَمنصكبةَعمىَنزعَ
ك ٌ

()8
أف َاهللَمكىفَكيدَالكافريف)(َ،)9فحذفتَ
الخافض
َ،كمنيـَمفَير ٌ
لَأنياَعطؼَعمىَمكضعَ(ك ٌ
ى

البلـَكعمىَإتباعَالكبلـَبعضوَبعضا(َ .)10
ن

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .54َ/3
(َ)2يينظ ػػرَ:زادَالمس ػػيرَف ػػيَعم ػػـَالتفس ػػيرَ،جم ػػاؿَال ػػديفَالج ػػكزمَ،198َ/2َ،كالس ػػبعةَف ػػيَالقػ ػراءاتَ،أب ػػكَبك ػػرَ
البغػػدادمَ،جَ،305َ/1كالسػراجَالمنيػػرَفػػيَاإلعانػػةَعمػػىَمعرفػػةَبعػػضَمعػػانيَكػػبلـَربنػػاَالحكػػيـَالخبيػػرَ،شػػمسَ
الديفَالشػربينيَ،جَ،563َ/1كالمبسػكطَفػيَالقػراءاتَالعشػرَ،أبػكَبكػرَالنيسػابكرمَ،جَ،221َ/1كالمكػررَفػيَمػاَ
تكاترَمفَالقراءاتَالسبعَ،أبكَحفصَاألنصارمَ،جَ .143َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .94َ/2

(َ)4يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،ج.170َ/1

(َ)5يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،جَ ،128َ/4

(َ)6يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،620َ/2كشرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ،242َ/1كفت َ
القديرَ،الشككانيَ،ج.339َ/2

(َ)7يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.456َ/13

(َ)8يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ َ،94َ/2كمعانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .407َ/1

(َ)9يينظػػرَ:معػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالقػرآفَ،البغػػكمَ،جَ،281َ/2كالكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَتفسػػيرَالقػرآفَ،الثعمبػػيَ،

جَ،341َ/4كاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.2777َ/4
(َ)10يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ .310َ/1
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()1
اءَأفَكسرَ
ذكرَاأللكسيَأفَالكسرَعمىَاالستئناؼَقر َ
اءةيَاألكثرَعندَالنحاة َ،كأكردَالفر ٌ

اليمزةَأحبَإليوَمفَفتحيا(َ،)2كنجدَالطبر ٍّ
مَيرج ََقراءةَالكسرَلبلبتداء(َ .)3

الذمَأكردهَالبيضاكمَقدَسبقوَإليوَكثير َمفَالنحاةَكالمفسريفَ،كمفَ
يج َ
نبلحظَأف َالتخر ىَ
ه

ذلؾَ :الفراءَ ،كالنحاسَ ،كأبك َعمي َالفارسيَ ،كالزمخشرمَ ،كالعكبرمَ ،كىذه َإشارة َإلى َتأثرهَ

بالسابقيفَكاالستفادةَمنيـَ .

ؿَ
فقراءة َالفت َعمى َمعنى َالمصدرية َكىي َالقراءة َالتي َاكتفى َبذكرىا َالبيضاكمَ ،كلع ٌَ

معناىاَكمعيةَاهللَلممؤمنيفَ،كطالماَالقراءتافَمتكاترتافَ،فبلَمفاضمةَبينيماَ،كسككتَاإلماـَعفَ
أكجوَالقراءاتَدكفَترجي و َإشارةَعمىَقبكليماَ .

المطمب الثالث :بين إن الشرطية وأن المصدرية
أشػ ػػارَالبيض ػ ػػاكمَإل ػ ػػىَاخ ػ ػػتبلؼَالقػػ ػراءاتَب ػ ػػيفَإفَالش ػ ػػرطيةَكأفَالمص ػ ػػدريةَف ػ ػػيَأربع ػ ػػةَ
ﱼﱾﱿﲀﲁ
ﱽ
مكاضػػع(َ َ،َ)4كنػػذكرَمنيػػاَقولــو تعــالىَ:ﱡﭐ ﱹﱺ ﱻ
ﲍﱠَ[البق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرةَ:
ﲎ
ﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ
ِِٖ] َ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَ(إفَتضؿ)َعمىَالشرطَ،فتذكرَبالرفعن(َ .)5
اختمؼَالقراءَفيَكسر َىمزةَ(إف)َكفتحياَ،كماَيترتبَعميياَمفَضـ َالراءَكنصبياَفيَ

َفتذكر)َ،
الفعؿ َ(تذكر)َ ،حيث َانفرد َحمزة َبكسر َاليمزة َعمى َالشرط َكرفع َالراء َ(إف َتضؿ َ...
ي
ََ...فتذكر)(َ َ.)6
اَسائرَالقراءَفقرءكاَبفت َاليمزةَكنصبَالراءَ(أفَتضؿ
كأم
ٌ
ى

(َ)1يينظرَ:ركحَالمعانيَ،األلكسيَ،ج.175َ/5
(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.407َ/1

(َ)3يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.457َ/13
(َ)4فيَ(النساءَ،)104َ:ك(المائدةَ،)2َ:ك(الكيؼَ .)6َ:

(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .164َ/1
(َ)6يينظػػػرَ:تحبي ػػرَالتيس ػػيرَفػ ػػيَالقػ ػراءاتَالعشػػػرَ،اب ػػفَالجػ ػػزرمَ،315َ،كمفػػػاتي َالغيػػػبَ،ال ػ ػرازمَ،جَ،95َ/7
كالكشػػاؼَ،الزمخشػػرمَ،جَ،326َ/1كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،193َ،كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَ
العشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ،155َ،كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .234َ/1
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كتخريجَقراءةَالجميكر َكىيَفت َىمزةَ(أف)َالمصدريةَالناصبةَ(َ )1عمىَكجييفَ،أكليماَ:

ألف َتضؿَ ،فحذؼ َمنو َحرؼ َالجر َ(الـ َالتعميؿ)َ ،كالكجو َالثاني َمفعكؿ َلوَ ،كالفعؿ َ(تذكر)َ

منصكبَمعطكؼَعمىَ(تضؿ)َالمنصكبَبأف(َ .)2
ٍَ

فعَ(تذكر)َعمىَ
كتخريجَقراءةَكسرَ(إف)َعمىَلفظَالجزاءَكاالبتداءَكالقطعَعماَقبمياَ،كر
ي

َألف َماَبعدَفاءَالجزاءَمبتدأ(َ،)3حيثَاستأنؼَالفعؿَبعدَالجكاب(َ،)4
ٌأنوَخبرَمبتدأَمحذكؼ ٌ
َمنعاَاللتقاءَالساكنيف(َ .)5
ك(تضؿ)َفيَمكضعَجزـَفعؿَالشرطَ،كحٍّرؾَبالفت
ي
ن

َمحايدا َبذكر َإحدل َالقراءتيف َالمتكاترتيف َدكف َترجي َبينيماَ ،كىيَ
لقد َكقؼ َالبيضاكم
ن

مكاقؼَتيحسبَلوَ،فعميناَقبكؿَالقراءاتَالمتكاترةَكالتسميـَبياَ .

المطمب الرابع :بين لما الحينية وما المصدرية
احدَ
َمكضع َك وَ
وَ
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َلما َالحينية َكما َالمصدرية َفي

كىكَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚ ﱠَ[آؿَعمرافَ ]َُٖ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نكق أر َحمزة َ(لما) َبالكسر َعمى َأف َما َمصدريةَ ،أم َألجؿ َإيتائي َإياكـَ

بعض َالكتابَ ،ثـ َمجيء َرسكؿ َمصدؽ َلو َأخذ َالميثاؽ َلتؤمنف َبو َكلتنصرنوَ ،أك َمكصكلةَ
كالمعنىَأخذهَلمذمَآتيتكمكهَكجاءكـَرسكؿَمصدؽَلوَ،كقرئَ(لما)َبمعنىَ(حيف)َأتيتكـَأكَلمفَ

أجؿَماَآتيتكـَعمىَأفَأصموَلمفَماَباإلدغاـن(َ َ.)6

قرأَحمزةَكالكسائيَ(لًما)َبكسرَالبلـَكتخفيؼَالميـَ،كأماَالباقكفَ(لى ىما)َبفت َالبلـَكتخفيؼَ
َ
الميـ(َ،)7كقرأَسعيدَبفَجبيرَمشددةَ(لى ٌما)(َ .)8
(َ)1يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .346َ/1
(َ)2يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .229َ/1
(َ)3يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ،195َ/1كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.363َ/1
(َ)4يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .104َ،
(َ)5يينظرَ:التفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،جَ .60َ/15
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .25َ/2
(َ)7يينظػػرَ:البػػدكرَال ازىػرةَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَالمتػكاترةَ،عبػػدَالفتػػاحَالقاضػػيَ،جَ،67َ/1كالكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَ
تفسػػيرَالق ػرآفَ،الثعمبػػيَ،جَ،103َ/3كس ػراجَالقػػارئَالمبتػػدئَكتػػذكارَالمقػػرئَالمنتيػػيَ،ابػػفَالقاص ػ َالبغػػدادمَ،
َ،182كالكنػػزَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ،جَ،441َ/2كاليػػادمَشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،
محمدَسالـَمحيسفَ،ج.115َ/2
(َ)8يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .275َ/8
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كتخريج َقراءة َالجميكر َ(لىما)(َ )1عمى َكجييفَ ،أكليما َما َذىب َإليو َاألخفشَ ،حيث َعدَ

البلـَفيَ(لىما)َالـَابتداء(َ،)2ك(ما)َمكصكلةَبمعنىَالذمَمبتدأَ،ك(آتيتكـ)َصمةَعائدىاَمحذكؼَ
أمَآتيتكمكه(َ،)3كالكجوَالثانيَىكَالبلـَمكطئةَلمقسـَأكَالـَالتحقيؽَ،ك(ما)َشرطيةَفيَمحؿَ
()4
َ،ك(لتؤمنف)َسدَ
نصبَمفعكؿَبوَأكؿَمقدـَؿَ(آتيت)َ،كالمفعكؿَالثانيَىكَضميرَالمخاطب
ٌ

مسد َجكاب َالقسـ َكالشرط(َ ،)5كالكجو َاألخير َىك َاختيار َسيبكيو َكالمازني َكالزجاج(َ ،)6كنجدَ

النحاةَيرجحكفَقراءةَفت َالبلـَ،كمفَذلؾَالطبرم(َ .)7
الكثيرَمفَالمفسريفَك
ٌ

ً
َجارة َلمتعميؿَ ،ك(ما) َمصدريةَ ،كالتقديرَ :ألجؿَ
أما َتخريج َقراءة َ(لما) َفعمى َأف َالبلـ ٌ

إيتائكـَالكتابَكالحكمة(َ .)8

ف)َفصارتَلمفَماَ،كقمبتَالنكفَميماَ
يدتَ(م
كقرئتَ(لىما)َمشددةَ،كأصمياَالتخفيؼَفز
ن
ى

لئلدغاـَفاجتمعتَثبلثَميماتَ،فحذفتَاألكلىَاستخفافناَ،كالمعنىَ:أخذَاهللَميثاؽَالنبييفَحيفَ
()9
ىَلماَالزمانيةَ،كالمعنىَ:أخذناَميثاؽَالنبييفَكقتَإتيانيـ(َ .)10
آتيتكـَالكتابَكالحكمة َ،كتيسم ٌ

نبلحظَأفَالبيضاكمَذكرَالقراءاتَالقرآنيةَكاممةَفيَ(لما)َفتأتيَمكسكرةَالبلـَأكَمفتكحةَ
ٌ

َتماشيا َمع َالمعنىَ ،فمقد َسكتَ
مع َتخفيؼ َالميـَ ،كىما َقراءتاف َمتكاترتافَ ،داللة َعمى َقبكليما
ن

البيضاكمَدكفَترجي و َ،كقدَتأتيَ(لما)َمشددةَظرفيةَبمعنىَ(حيف)َكىيَقراءةَشاذةَ،ضعفياَ

البيضاكمَباستخداموَالفعؿَ(قرئ)َالمبنيَلممجيكؿَ .

أن بين التشديد والتخفيف
المطمب الخامسّ :

احد َكىكَ
َمكضع َك وَ
وَ
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َأف َالمشددة َكالمخففة َفي

قولو تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠَ[األعراؼَ ]44:
(َ)1يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،ج.275َ/8

(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.225َ/1

(َ)3يينظرَ:حاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾَ،جَ .235َ/1
(َ)4يينظرَ:مغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريبَ،ابفَىشاـَ .533َ،

(َ)5يينظرَ:مدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،،جَ .269َ/1
(َ)6يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .275َ/8
(َ)7يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج552َ/6
(َ)8يينظرَ:شرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ .208َ،
(َ)9يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،276َ/8كالجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .126َ/4
(َ)10يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .333َ/1
َ70

َ

(أفَلعنةَاهلل)َ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَفيَركايةَلمبزمَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَ ٌ

بالتشديدَكالنصبَ،كقرئَإفَبالكسرَعمىَإرادةَالقكؿَأكَإجراءَأذفَمجرلَالقكؿن(َ .)1

ق أر َابف َعامر َكاألخكاف َحمزة َكالكسائي َكالبزم َعف َابف َكثير َبالتشديد َ(أف) َكنصبَ

أبكَعمركَكعاصـَكقنبؿَعفَابفَكثيرَبالتخفيؼَ(أف)َكرفعَ(لعنةي)(َ .)2
(لعنةى)َ،كقرأَنافعَك
ٍ

َكقرأَاألعمشَ(إف)َبالكسرَكالتشديدَعمىَإرادةَالقكؿَعندَالبصرييفََأكَعمىَإجراءَالنداءَ

()3
َض ٍّمف َ(أذف) َمعنى َ(قاؿ)(َ ،)4كىك َقك هؿ َنقمو َالبيضاكم َعفَ
(فأذف) َمجرل َالقكؿ َ ،حيث ي

الزمخشرمَكالرازمَ،كىذاَداللةهَكاضحةهَعمىَتأثرهَبالسابقيفَ .

اءةَ(أف)َالمخففةَعمىَأحد َالتكجيييفَ،أكليماَمخففةَمفَالثقيمةَ،كأضمرَفيياَ
َتخريجَقر
ٍ

َأنو َلعنة َاهللَعمى َالظالميفَ،كاعراب َ(لعنة)َ
اسميا َكىك َالقصة َأك َاألمر َأك َالشأفَ،كالتقديرٌ :
()5
َأفَ
مبتدأَ ،ك(عمى َالظالميف) َمتعمؽ َبمحذكؼ َخبر َالمبتدأ َ ،كالجممة َاالسمية َبعدىا َخبر ٍ

()6
َ،ك(أف)َالمخففةَمعَمدخكلياَفيَمحؿَنصبَعمىَنزعَالخافض(َ .)7
المخففةَمفَالثقيمة
ٍ

فّذاَخففتَ(أف ً
)َبقيتَعمىَعممياَ،كاسمياَضميرَالشأفَمحذكؼَ،كخبرىاَجممةَاسميةَ
ٍ

أكَفعميةَعمىَخبلؼَ(إف)َإذاَخففتَفاألكثرَإىماليا(َ .)8
ي

كرج َسيبكيوَ(أف)َالثقيمةَ،كاذاَكانتَمخففةَفييَمفَالشديدة(َ،)9ككافقوَاألخفشَالقراءةَ
ٌ
()10
قصدَبياَالتثقيؿَ،كالَيضمرَ،كعدـَاإلضمارَأكلى َ،كالىَىذهَ
ألف
بتشديدَالنكف َ ٌ
ي
َالخفيفةَي ى

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .14َ/3
(َ)2يينظػػرَ:التيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،جَ،110َ/1كحجػػةَالق ػراءاتَ،ابػػفَزنجمػػةَ،283ََ،
كالحجػةَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،ابػفَخالكيػػوَ،155َ،كالحجػةَلمقػراءَالسػبعةَ،أبػػكَعمػيَالفارسػػيَ،جَ،21َ/4كالسػػبعةَ
ف ػػيَالقػ ػراءاتَ،أب ػػكَبك ػػرَالبغ ػػدادمَ،281َ،كالمبس ػػكطَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،أب ػػكَبك ػػرَالنيس ػػابكرمَ،جَ،221َ/1
كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ،407َ/1كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازم.183َ،
(َ)3يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،247َ/14كالكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .106َ/2
(َ)4يينظرَ:التضميفَالنحكمَفيَالقرآفَالكريـَ،محمدَنديـَفاضؿَ،جَ .198َ/1

(َ)5يَينظرَ:إتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشرَ،شيابَالديفَالدمياطي.283َ،
(َ)6يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،ج.123َ/9

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرفَكبيانوَ،محيَالديفَالدركيشيََ،جَ .358َ/3
(َ)8يينظرَ:الكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ .76َ/1
(َ)9يينظرَ:الكتابَ،سيبكيوَ،ج.163َ/3

(َ)10يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،جَ،370َ/2كمعانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.326َ/1
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()1
َ،كأجازَالزجاجَ
يجاَآخر(َ )2
القراءةَيميؿَجميكرَالنحاة َ،كمفَذلؾَابفَجنيَالذمَلـَيذكرَتخر ن

فَتككفَ(أف)َ
أفَتككفَمخففةَمفَالشديدةَأكَأفَتككفَتفسيرَلماَأ ٌذنكاَفيو(َ،)3كالتكجيوَالثانيَأ
نَا
ٍ
مفسرةَبمعنىَأمَ،لسبقياَبجممةَتضمنتَمعنىَالقكؿَدكفَالمفظَكجممةَماَبعدَأفَتفسيريةَالَ

محؿَلياَمفَاإلعراب(َ .)4

َ َكقراءة َالتشديد َ(أف َلعنةى) َتككف َجممة َ(أذف) َمفعكنال َلتضمنو َمعنى َالقكؿ(َ ،)5كيجكزَ

النصبَعمىَتقديرَحرؼَالجرَأمَبأفَ(َ .)6

آنيةَكاممةَفيَ(أف)َفتأتيَمفتكحةَاليمزةَمشددةَ
نبلحظَأفَالبيضاكمَاستكفىَالقراءاتَالقر
ٍ
ٌ

النكفَكمخففةَ،كىما َقراءتاف َمتكاترتاف َينبغي َقبكليماَ ،كقد َتأتي َ(إف)َبكسر َاليمزة َمع َتشديدَ
َن ًسبت َلؤلعمشَ ،ضعفيا َالبيضاكم َباستخدامو َالفعؿ َ(قرئ) َالمبنيَ
النكفَ ،كىي َقراءة َشاذة ي

لممجيكؿَ .

المطمب السادس( :إن) بين التشديد والتخفيف
المخففةَفيَمكضعيفَ،كىماَ :
َ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَإفَالمشددةَك
ﲑﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲒ
قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐ
ﲡﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱠَ[البقرةَ ]َْٕ:
ﲢ
ﲙﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲚ
ﲘ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(إف)َعمىَأنياَالمخففةَمفَالثقيمةَكتمزمياَالبلـَالفارقةَبينياَكبيفَ

إفَالنافيةن(َ .)7
ٍ

َمثقمة َكىي َالقراءة َالمتفؽ َعميياَ ،أما َ(إف)َ
يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َ(إف) َكالتي َتي ىأ
قر ي
اءةَشاذةَ،كمماَيدلٍّؿَعمىَتضعيفياَككنياَمسبكقةَبكممةَ(قرئ)َ .
المخففةَفييَقر
ٌ

(َ)1يينظرَ:أيسرَالتفاسيرَ،الجزائرمَ،جَ .550َ/3

(َ)2يينظرَ:المحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنياَ،ابفَجنيَ،ج.102َ/2
(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.341َ/2

(َ)4يينظػػرَ:إع ػرابَالق ػرآفَالعظػػيـَ،زكريػػاَاألنصػػارمَ،280َ،كتفسػػيرَحػػدائؽَالػػركحَكالريحػػافَفػػيَركابػػيَعمػػكـَ
القرآفَ،محمدَاألميفَالعمكمَ،جَ .360َ/9

(َ)5يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،ج.138َ/8
(َ)6يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .167َ/4

(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .88َ/1
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نست ًيؿ َتخريجنا َبقراءة َالعامة َكىي َ(إف) َالمشددةَ ،فيي َحرؼ َمشبو َبالفعؿَ ،كالبلـ َفيَ

(لما)َمزحمقةَلمتككيدَتمتحؽَباالسـَإذاَكافَبيفَ(إف)َكاسمياَحشك(َ،)1ك(ما)َاسـَمكصكؿَفيَ
ٌ
محؿَنصبَاسمياَالمؤخر(َ،)2كالجارَكالمجركرَ(منيا)َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَ(إف)َالمقدـ(َ .)3

لَفييَ(إف)َالمخففةَمفَالثقيمةَ،نتحتمؿَأفَتككفَ(ما)َفيَمحؿَرفعَ
َكأماَالقراءةَاألخر
ٍ

()4
َ،عمىَأفَ
َ(إف)َالمخففةَيجكزَفيياَاإلعماؿَكاإلىماؿن
كىكَالمشيكرَ،كفيَمحؿَنصب َألف ٍ
ٌ

(ما)َاسـَمكصكؿَفيَمحؿَرفعَمبتدأَ،كالجارَكالمجركرَ(منيا)َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَالمبتدأَ،

فعَخبرَ(إف)َالمخففةَ،كاسمياَضميرَالشأفَ .
كالجممةَاالسميةَفيَمحؿَر
ٍ

هَقكلناَ:إف َعدـَالتأكيؿَأفضؿَ
فسر
كلعؿ َماَلمحناهَمفَترجي َالبيضاكمَلقر
اءةَالعامةَي ٍّ
ٌ
ي

)َالمخففةَتستكجبَإضمارَاسمياَ،أماَالمثقمةَفاسمياَظاىرَكىكَ(ما)َ .
مفَالتأكيؿَ،ك(إف
ٍ
ٌ
ﱲﱴﱵﱶ ﱷﱠَ[ىكد]َُُُ:
ﱳ
قولو تعالىَ:ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱ

أبكَبكرَبالتخفيؼَمعَاإلعماؿَاعتباراَلؤلصؿَ(لماَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَكنافعَك
ن
ليكفينيـ)َالبلـَاألكلىَمكطئةَلمقسـَكالثانيةَلمتأكيدَأكَبالعكسَكماَمزيدةَبينيماَلمفصؿَ،كقرأَ

ا)َبالتشديدَعمىَأفَأصموَ(لمفَما)َفقمبتَالنكفَميماَلئلدغاـَ،
ةَ(لم
ابفَعامرَكعاصـَكحمز ٌ
ن

فاجتمعتَثبلثَميماتَفحذفتَأكالىفَ،كالمعنىَلمفَالذيفَيكفينيـَربؾَجزاءَأعماليـَ ،كقرئَ
ف)َنافيةَك(لىما)َبمعنىَإالَكقدَقرئَ
ؿَلىماَعمىَ(إً ٍَ
فَ يك ٌَّ
بلَلى ًّما َ،ىكًا ٍَ
لماَبالتنكيفَأمَجميعَانَكقكلوَ:أى ٍك نَ
بون(َ .)5
ًّ
َك(كبل) َبيف َتشديدىما َكتخفيفيماَ،
يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َاختبلؼ َالقراءات َفي َ(إف)

حيثَقرأَنافعَكابفَكثيرَبتخفيؼَ(إف)َك(لما)َ،كقرأَأبكَعمركَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَبتشديدَ

أَشعبةَعفَعاصـَبتخفيؼَ(إف)َكتشديدَ(لما)َ،أماَأبكَجعفرَكحمزةَ
(إف)َ،كتخفيؼَ(لما)َ،كقر
ٌ
كابفَعامرَكحفصَشددكىما(َ .)6

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.116َ/1

(َ)2يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محيَالديفَالدركيشَ،جَ .125َ/1

(َ)3يينظرَ:الجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَالكريـَ،محمكدَصافيَ،جَ .164َ/1

(َ)4الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،438َ/1كالمبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَ
الدمشقيَ،جَ .187َ/2
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .150َ/3
(َ)6يينظرَ:السبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،339َ،كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبػكَبكػرَالنيسػابكرمَ،
َ .242
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ق أر َنافع َكابف َكثير ٍ ًّ
َلما) َمخففة َمف َالثقيمة َمع َإعماليا(َ )1في َاسمياَ ،فّعرابَ
َ(إف َكبل ى

(كبل) َاسـ َإف َالمخففة َمنصكب َكعبلمة َنصبو َالفتحة(َ ،)2كالبصريكف َيجيزكف َتخفيؼ َإفَ
ًَّ

المشددة َمع َإعمالياَ ،كىذا َما َذكره َالخميؿ َكسيبكيو(َ ،)3كقد َذكر َالسميف َالحمبي َأف َالمشيكرَ
()4
اءَأف ًّ
فَليكفينيـَكبل(َ،)5كىكَ
ًَّ
َ(كؿ)َمنصكبةَبالفعؿَ(ليكفينيـ)َ،كالتقديرَ:كا
إىماليا َ،كزعـَالفر ٌ
()6
َ،كلقدَلحفَابفَعاشكرَماَذىبَإليوَنحاةَالبصرةَ،كالخميؿَ
عندَصاحبَاإلنصاؼَالَيجكز
ٌ

كسيبكيوَمفَإعماؿَ(إف)َالمخففةَإذاَجاءَبعدىاَجممةَاسميةَ،ككجوَالقراءةَعندهَ(إف)َمشددةَ
ٍ
()7
ً
يؽَبينياَكبيفَ(إف)َالنافيةَ،كالَ
متَ(إف)َالمخففةَلزمتياَالـَالفارقةَلمتفر
َ،فّذاَأىم
عمىَاألصؿ
ٍ
ٍ
)َالمخففةَعندَالككفييفَبأم و
َحاؿَمفَاألحكاؿَ(َ .)8
يجكزَإعماؿَ(إف
ٍّ
ٍ
اَتخفيؼَ(لما)َفعمىَأفَ(البلـ)َالـَالتأكيدَكتسمىَالمزحمقةَدخمتَعمىَ(ما)َكىيَخبرَ
أم
ٌ

إفَ ،ك(ما) َمكصكلة َأك َنكرة َمكصكفةَ ،كالبلـ َفي َ(ليكفينيـ) َكاقعة َفي َجكاب َقسـ َمحذكؼَ،

ك(ما)َصفةَلمناس(َ،)9كىيَلمفصؿَبيفَالبلميف(َ،)10فمكالىاَلقيؿَ:لميكفينيـ(َ .)11

أماَقراءةَأبيَعمركَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَ(إف)َمشددةَكعاممةَعمىَأصمياَ،فّعرابَ
ٌ

ًّ
َك(لما) َمخففة ََ ،كالبلـ َمزحمقة َدخمت َعمى َخبر َ(إف)َ ،كالـ َليكفينيـَ
َإف َمنصكب،
(كبل) َاسـ ٌ
ى
ىاَالبيضاكمَكلـَي ًشرَإليياَ .
كاقعةَفيَجكابَقسـَمحذكؼ(َ،)12كىيَقراءةَلـَي ٍذكر
ي
(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.390َ/1

(َ)2يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .173َ/12

(َ)3يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .104َ/9

(َ)4يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .438َ/1
(َ)5يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،ج.559َ/2

(َ)6يينظ ػػرَ:اإلنص ػػاؼَف ػػيَمس ػػائؿَالخ ػػبلؼَب ػػيفَالنح ػػكييفَالبصػ ػرييفَكالك ػػكفييفَ،أب ػػكَالبرك ػػاتَب ػػفَاألنب ػػارمَ َ،

جَ .159َ/1

(َ)7يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .173َ/12

(َ)8يينظرَ:الكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ .76َ/1

(َ)9يينظػرَ:إعػرابَالقػرآفَ،األصػػبيانيَ،165َ،كالحجػةَفػػيَالقػراءاتَالسػبعَ،ابػػفَخالكيػو،190َ،كمشػػكؿَإعػرابَ

الق ػ ػرآفَ،مكػ ػػيَبػ ػػفَأبػ ػػيَطالػ ػػبَ،جَ،374َ/1كمعػ ػػانيَالق ػ ػرآفَ،الف ػ ػراءَ،جَ،28َ/2كالنكػ ػػتَفػ ػػيَالق ػ ػرآفَالك ػ ػريـَ َ،

أبكَالحسفَالقيركانيَ .261َ،
(َ)10يينظرَ:مفاتي َاألغانيَفيَالقراءاتَكالمعانيَ،أبكَالعبلءَالحنفيَ .217َ،
(َ)11يينظرَ:أماليَابفَالحاجبَ،جَ .164َ/1

(َ)12يَينظػػرَ:أمػػاليَابػػفَالحاجػػبَ،جَ،164َ/1كالق ػراءاتَكأثرىػػاَفػػيَعمػػكـَالعربيػػةَ،محمػػدَسػػالـَمحيسػػفَ،جَ/2
َ .155
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كقراءة َالتنكيف َقراءة َشاذةَ ،كتحمؿ َمعنى َالجمعَ ،كال َيص َنصب ًّ
َ(كبل) َبالفعؿ َالذمَ

َيفسره َالفعؿ َبعدهَ
بعده َألف َجكاب َالقسـ َال َيعمؿ َفيما َقبموَ ،كالعامؿ َبالنصب َفع هؿ َمحذكؼ ٍّ
كالمعنىَ :ليكفينيـ َجميعا(َ ،)1كالتنكيف َفي ًّ
َ(كبل) َتنكيف َعكض َعف َالمضاؼ َإليو َالمحذكؼَ،
ن
()2
َ،كلقدَضعؼَالبيضاكمَقراءةَالتنكيفَمفَخبلؿَاستخداموَ
كالتقديرَ:كميـَأمَجميعَالمختمفيف
ٌ

الفعؿَ(قرئ)َ .

()3
َ(إف) َعمى َمعنىَ
َ(إف) َمخففةَ ،ك(لما) َمشددةَ ،كتخفيؼ ٍ
أما َقراءة َشعبة َالشاذة َفعمى ٍ

()4
َميماَ ،كحذفت َإحدلَ
النفيَ ،كتشديد ٌ
َ(لما) َعمى َمعنى َإال َ ،كأصميا َ(لمف َما) َفقمبت َالنكف ن

اليَاألمثاؿَ،فأدغمتَالنكفَفيَالميـَفصارتَميماَمشددة(َ،)5ك(مف)َالجارةَ
الميماتَكراىيةَتك
ن
ٌّ
اَأفَتككف(إف)َممغاةَ،
فعَفّم
ذاَكانتَ(كؿ)َبالر
دخمتَعمىَ(ما)َالمكصكلةَأكَالمكصكفة(َ،)6كا
ٍ
ٌ
()7
ٌّ
َ،كلقدَضعؼَ
ابَ(كؿ)َمبتدأَمرفكعَ،كا ٌماَعاممةَكاسمياَمحذكؼَ،ك(كؿ)َخبرَإفَمرفكع
َكاعر
ٌ
البيضاكمَىذهَالقراءةَلسبقياَبكممةَ(قرئ)َالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ .

َ(لما) َعمى َمعنى َالجمعَ ،كىك َنعت َؿ َ(كؿ)َ ،كالمعنىَ :ليكفينيـَ
كقراءة َشاذة َبالتنكيف ن

جميعا(َ .)8
ن

ً
نستدؿَعمىَتضعيؼَالبيضاكمَلمقراءتيفَالشاذتيفَمفَخبلؿَاستخداموَكممةَ(قرئ)َ،كلقدَ
َكبل َلما) َك(إف ًّ
َ(إف ًّ
َكبل َلما)َ ،دكف َذكر َالقراءةَ
اقتصر َعمى َذكر َقراءتيف َمتكاترتيفَ ،كىماٍ :
ى
المتكاترةَالثالثةَ(إف ًّ
َكبلَلى ىما)َ .

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.674َ/1

(َ)2يينظرَ:مدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،،ج.87َ/2
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .672َ/1

(َ)4يينظػػرَ:تفسػػيرَالقػ ػرآفَالعظػػيـَ،اب ػػفَكثيػػرَ،575َ،كاليداي ػػةَإل ػػىَبم ػػكغَالنياي ػػةَ،مكػػيَب ػػفَأبػػيَطال ػػبَ،جَ/5
َ .3477

(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.190َ،

(َ)6يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،ج.155َ/2
(َ)7يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .673َ/1
(َ)8يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ .674َ/1
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المطمب السابع :ما بين (إذ) و(إذا)
احدَ ،كىك َقولو
َالقراءات َبيف َ(إذ) َك(إذا) َفي َمكض وَع َك وَ
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َ
ﲄﲆﲇﲈﲉﱠَ[ىكدَ ]ََُِ:
ﲅ
تعالىَ:ﱡﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(إذ)َألفَالمعنىَعمىَالمضين(َ َ.)1
قراءةَالعامةَ(إذا)َعمىَأنياَمصدرَ،كتستعمؿَلممستقبؿَ،كالمعنىَ:متىَأخذَالقرلَ،كتدؿَ
عمىَاستمرارَالكعيدَكبقائوَفيَالزمافَ،حيثَك ً
ضعَالمستقبؿَمكضعَالماضي(َ .)2
ي
ستعمؿَلمماضيَ،كالمعنىَ:حيفَأخذَربؾَالقرل َ(َ،)3كىيَ
كأماَ(إذ)َفييَقراءةه َشاذةهَ،كتي ى

()4
ىخ ىذَ
إخبار َمف َاهلل َ_تعالى_ َعف َإىبلؾ َمف ٌ
َتقدـ َمف َاألمـ َ ،كىي َتيناسب َقكلو َتعالىَ :نأ ى

()5
َ،كضعفياَالطبرمَلقكلوَ:نقراءةَالَأستجيزَالقراءةَبياَلخبلفياَمصاحؼَالمسمميفن(َ .)6
ربؾن
ٌ

نبلحظَأف َالبيضاكمَأكردَقراءةَ(إذ)َمسبكقةَبكممةَ(قرئ)َكىذهَإشارةَإلىَتضعيفوَقراءةَ
ٌ

ناَكمستقبمناَبأفَحكـَ
المضيَ،كلع ٌؿَاألرج َقراءةَ(إذا)َفتككفَعبرةَكمكعظةَلمعالميفَفيَحاضر
ٌ

و
اهللَكعقابوَلمظالميفَسار َكماَسارَبيفَاألمـَالظالمةَسمفناَ،فغايةَاآليةَالكريمةَليسَالحديثَ
سك يؿَلوَنفسوَالظمـَ .
عفَعقابَالظالميفَالسابقيفَفحسبَ،بؿَعقابَم ٍفَستي ٍّ
ى

المطمب الثامن :الواو بين الحذف والذكر
احدَ،كىكَقكلوَ
فيَمكضعَك وَ
وَ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَحذؼَالكاكَكذكرىاَ
تعالىَ :ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱠَ[آؿَعمرافَ ]َُّّ-ََُِّ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَكابفَعامرَ(سارعكا)َببلَكاكن(َ َ.)7
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .148َ/3
(َ)2يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ،206َ/3كالجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،

جَ .96َ/9

(َ)3يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.301َ/3

(َ)4يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .208َ/6
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .671َ/1

(َ)6جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .476َ/15
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .38َ/2
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اختمؼَالقراءَفيَذكرَالكاكَكحذفياَفيَ(كسارعكا)َحيثَقرأَنافعَكابفَعامرَكأبكَجعفرَ

بغيرَكاكَ،كقرأَالباقكفَبالكاك(َ،)1كىيَقراءةَأىؿَمكةَكالككفةَكالبصرةَ،أماَالقراءة َبغيرَالكاكَ

فييَألىؿَالمدينةَكالشاـ(َ .)2

اكَعمىَأنياَعطفتَجممةَأمريةَ(سارعكا)َعمىَمثمياَ(كأطيعكا)َ،كتعميؿَ
كتخريجَقراءةَالك
ٌ

قراءةَالكاكَأفَاهللَأمرَعبادهَبطاعتوَثـَأمرىـَباإلسراعَإلىَالمغفرةَكالجنة(َ .)3

اكَفعمىَالقطعََكاالستئناؼَ،كبمنزلةَالبيافَأكَبدؿَاالشتماؿ(َ .)4
َ
كم ٍفَقرأَبغيرَك
ى

أجازَاألزىرمَت(370ق)َالقراءتيفَ،إالَأفَقراءةَالكاكَأحبََإليوَمفَإسقاطيا(َ .)5
ف َأثبت َالكاكَ
فم ٍَ
كذكر َأبك َعمي َالفارسي َت(377ق) َأفَ َكبل َاألمريف َشائع َمستقيـ َ ،ىَ

ؼ َجممة َأمرية َعمى َمثمياَ ،كمف َترؾ َالكاك َفؤلف َالجممة َالثانية َممتبسة َباألكلى َمستغنيةَ
ط ىَ
ع ىَ
ىَ
بالتباسياَبياَعفَعطفياَبالكاك(َ .)6

ػرَأفَالسػػميفَالحمبػػيَت(756ق)َضػ ٌػعؼَقػراءةَإسػػقاطَالػكاكَ َ،كتخػريجََإسػػقاطياَعنػػدهَ
غيػ ٌ
ادةَالعطػؼَكلكنػوَ
ػاَكضػحناَ،أمػاَالكجػوَالثػانيَعنػدهَعمػىَإر ًَ
عمىَكجيػيفَ،أكليمػاَ:االسػتئناؼَكم
ٌ

العاطؼَلمداللةَكق َكلوَتعالىَ:ﱡﭐﱦ ﱧﱨﱠَ[الكيؼَ َ.)7(َ]22َ:
ىَ
ؼَ
ىح ىذ ىَ

يرَذلؾَأفَ
نبلحظَأف َاألزىرمَ،كالسميفَالحمبيَاختاراَقراءةَالكاكَدكفَحذفياَ،كيمكفَتبر
ٌ
ٌ
ابَ،إال َأف َلوَفائدةَدالليةَ،فمكؿ َز و
يادة َفيَالمبنىَزيادةَ
الحرؼَكا ٍف َكافَالَمحؿ َلوَمفَاإلعر
ٌ ٌ
شكاَ،فالكاكَحرؼَعطؼَالستكماؿَسمسمةَأكامرَإلييةَ
فيَالمعنىَ،فبلَيمكفَاعتبارَأمَزيادةَح ن
َأما َالبيضاكم َفمقدَ
بدأت َبتقكل َاهللَ ،كاتٌقاء َالنارَ ،كطاعة َاهللَ ،كاإلسراع َإلى َمغفرتو َكرحمتوٌ ،

اكتفىَباإلشارةَإلىَالقراءتيفَدكفَتكجيوَأكَترجي َ،كلعؿ َذلؾَإشارةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَ،فيماَ
سبعيتافَصحيحتافَ،كينبغيَقبكليماَ .

الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،جَ .105َ/2
َ
(َ)1يينظرَ:

(َ)2يينظرَ:إتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشرَ،أحمدَالدمياطيَ .235َ،

(َ)3إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،180َ/1كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .292َ/1
(َ)4يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،الطنطاكمَ،ج.261َ/2
(َ)5يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .273َ/1

(َ)6يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابػفَعطيػةَ،جَ،507َ/1كالحجػةَلمقػراءَالسػبعةَ،أبػكَعمػيَ
الفارسيَ،ج.78َ/3

(َ)7يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.394َ/3
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َ

نخمصَإلىَتبايفَطرؽَالبيضاكمَفيَعرضوَالقراءاتَكتكجييياَبيفَذكرَبعضياَدكفَ

اآلخرَكىكَاألغمبيةَفيَتفسيرهَ،كذكرَجميعياَفيَبعضَالمكاضعَكىكَاألقؿَ،كأغمبَاختبلؼَ
القراءات َالقرآنيةَفيَالجانب َالنحكم َبيف َقراءتيفَمتكاترتيفَ ،كيغمب َعميوَالتزاـ َالحيادية َفيياَ،

محفَ
ٍّؼَبعضياَكي ٍَّ
هَ،فكافَيضع
كتظيرَشخصيتوَمفَخبلؿَطرحوَآلرائوَكتعقيباتوَعمىَآراءَغير
ي
ي

ماَخالؼَالقياسَ .
َ
َ
َ
َ
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َ
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ا ْلفص ُل الثاني
فية
الت
ُ
وجييات الص ْر ّ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ79

َ

ا ْلفص ُل الثاني
رفية
الت
ُ
وجييات الص ّ
و
و
ً
َدقيقةَتحم يؿَ
يـَمفَخبلؿَانتقائوَأللفاظ
َاإللييَفيَنظ ًموَلكتابوَالكر
َاألسمكب
تتجمىَبراعةي
ٍّ
و
معانيَمقصكدةَ،فماَك ً
َفيَآيةَمفَآياتَالذكرَالحكيـَإالَكقدَجاءتَلداللةَمعينةَ،
ضعتَلفظةه
ي
ى
و
و
َأكَصيغة َبأخرلَ،كىذاَكجوه َمفَكجكهَإعجازَالكتابَالمبيفَ،فممبنىَ
َلفظة
فبلَيمكفَاستبدا يؿ
ً
اىاَ،فمقدَعنً ىيَالمغكيكفَالقدامىَبكمييماَ،كمفَذلؾَماَذكرهَابفَجنيَ
الكممةَأىميةهَفيَتحديدَمعن
ى
َنفّنيا َلما َكانت َعنكاف َمعانيياَ ،كطريقنا َإلى َإظيار َأغراضياَ
في َخصائصو َعف َاأللفاظٌ :
كمراميياَ ،أصمحكىا َكرتبكىا َكبالغكا َفي َتحبيرىا َكتحسينيا َليككف َذلؾ َأكقع َليا َفي َالسمع ََ،

كأذىبَبياَفيَالداللةَعمىَالقصدن(َ .)1

كلقد َسماه َالمحدثكف َبالداللة َالصرفية َكىي َنالمعاني َالمستمدة َعف َطريؽ َالصي َ

فيةَالمختمفةَتتكلد و
َمعافَجديدةهَ .
كأبنيتيان(َ،)2فمفَالصي َالصر
ي

اَالنماذج َالتيَسنكردىاَمفَخبلؿَتفسيرَ
المبنىَفيَالمعنىَتطبيقي
أثر َ
اَيدلٍّؿَعمى َ ًَ
ي
ن
َكمم ي
كض َاألساس َالمغكم َ(كؿ َز و
يادة َفي َالمبنى َزيادةه َفيَ
البيضاكم َلكتاب َاهلل َالكريـَ ،كالتي َتي ٍّ ي
ى
المعنى)َ ،حيث َاعتمد َالبيضاكم َعمى َتنكع َالصي َالصرفية َالتي َفرضت َعميو َاالىتماـَ
بالقراءات َالقرآنية َكما َيترتب َعمييا َمف َتغير َدالليَ ،ككاف َبذلؾ َاعتماده َكتكجييو َلمقراءاتَ

َكلما َكانت َالدراسة َتيتـَ
القرآنية َصرًَّ
فيا َخدمة َإلى َتفسيره َالذم َييدؼ َإلى َتكضي َالمعنىٌ ،

يـَ،فقدَجاءَعرضَالبيضاكمَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَصرفيةَ
َ
بالنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكر
و
َبشكؿ َصري َفيَ
مكضعاَ ،حيث َأبدل َترجيحو َإلحدل َالقراءات
في َثبلثمائة َكتسعةَكخمسيف َ
ن
ماَيمم َمفَخبلؿَعرضوَلمقراءاتَ
عشرةَمكاضعَ،كالتزـَالحياديةَفيَالمكاضعَاألخر َ
لَسكل َ ي

التيَقدمياَبمفظةَ(قرئ)َ َ،كمفَالمعمكـَأنوَمفَالصعبَتناكؿَكتتبعَآراءَالمغكييف َفيَ
الشاذة َك
ٌ
جميعَمكاضعَالقراءاتَالقرآنيةَالتيَأكردىاَفيَتفسيرهَ،لذاَقامتَالباحثةَبانتقاءَالمكاضعَالغنيةَ
تسعا َكستيفَمسأل َةن َعالج َفييا َالبيضاكم َالكثيرَمفَ
بتكجييات َالبيضاكمَ ،ثـ َتناكلت َبالدراسة َ ن
المسائؿَالصرفيةَالتيَتتعمؽَبأبنيةَاأللفاظَكصيغياَ،كنحاكؿَفيماَيميَالتعرؼَمفَخبللياَعمىَ

تـَتقسيـَىذاَالفصؿَإلىَثبلثةَمباحثَكفقناَلتصنيؼَ
منيجوَال يمتٌبعَفيَتكجيياتوَالصرفيةَ،حيثَ ٌ
الدرسَالصرفيَ،كىيَ:األفعاؿَكالتيَغمبتَعمىَتكجيياتوَالصرفيةَ،كاألسماءَ،كالعمؿَالصرفيةَ .
(َ)1الخصائصَ،ابفَجنيَ،ج.216َ/1
(َ)2داللةَاأللفاظَ،إبراىيـَأنيسَ .47َ،
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المبحث األول :األفعال
أشار َالبيضاكم َمف َناحية َصرفية َإلى َاألفعاؿ َفي َتفسيره َلمنصؼ َاألكؿ َفي َالقرآفَ

مكضعاَ ،كيتـ َعرضيا َفي َخمسة َمطالبَ :الفعؿَ
الكريـَ ،كالتي َبم َعددىا َمائتيف َكخمسيف َ
ن

باعتبارَداللتوَالزمنيةَ،كتجريدهَكزيادتوَ،كبنائوَلممعمكـَكالمجيكؿَ،كاسنادهَلمضمائرَمفَعدموَ،
كتككيدهَبالنكفَمفَعدموَ .

المطمب األول :الفعل باعتبار الدًللة الزمنية
أوًًل :الفعل بين الماضي والمضارع
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َزمف َالفعؿ َبيف َالماضي َكالمضارع َفيَ
مكضعيف(َ،)1نذكرَمنياَقولو تعالى :ﱡﭐ ﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﱠَ[التكبةَ ]َُُٕ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَكحفصَ(يزي )َبالياء َألفَتأنيثَالقمكبَغيرَحقيقيَ،كقرئَ

(مفَبعدَماَزاغت)َقمكبَفري و
ؽن(َ .)2

يتجمىَمكطفَالشاىدَالصرفيَفيَكممةَ(تزي )َمفَناحيتيفَ،أ َكليماَ:ماَقرئَبيفَالماضيَ

أَجميكرَالقراءَ(تزي )َبالمضارعَ،كقرأَ
كالمضارعَ،كالناحيةَاألخرلَتذكيرَكتأنيثَالفعؿَ،حيثَقر
ٌ
()4
َ،كلقدَكفٍّؽَالبيضاكمَبتقديموَ
عبداهللَبفَمسعكدَ(مفَبعدَماَزاغت)(َ )3بالمضيَ،كاسقاطَكاد
ي

قراءةَالمضيَبالفعؿَ(قرئ) َداللةن َعمىَتضعيفياَ،فعميناَاختيارَقراءةَالمضارعةَالمتكاترةَعمىَ
ألفَالفعؿَالمضارعَيفيدَاستم ارريةَالحاؿَكىكَماَيناسبَفاعمياَ(القمكب)َمتقمبةَالحاؿَ،
الشاذةَ،ك ٌ

َإلىَأفَقراءةَالمضيَتؤدمَإلىَحذؼَفيَالنصَالقرآنيَ .
إضافةن
ٌ

(َ)1قكلوَتعالىَ:نتكدنَفي(آؿَعمرافَ،)30َ:كتـَتخريجَمكطفَالشاىدَفيَالفصؿَالثالثَ .
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .100َ/3
(َ)3يينظػرَ:الكشػػاؼَ،الزمخشػػرمَ،جَ،318َ/2كالمحػػررَالػػكجيزَفػيَتفسػػيرَكتػػابَاهللَالعزيػػزَ،ابػػفَعطيػػةَ،جَ/3
.93

(َ)4يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.519َ/5
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كق أر َحمزة َكحفص َعف َعاصـ َ(يزي ) َبالياء َلتقدـ َالفعؿَ ،كق أر َالباقكف َ(تزي ) َبالتاء َ

لتأنيثَالقمكب(َ،)1فالقمكبَمؤنثَتأنيثَمجازمَيجكزَفيَفعمياَالتذكيرَكالتأنيثَ َ،كقراءتاَالياءَ
كالتاءَمتكاترتافَ،الَمفاضمةَإلحداىماَعمىَاألخرلَ .

ثانيا :الفعل بين الماضي واألمر
ً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َزمف َالفعؿ َبيف َالماضي َكاألمر َفي َخمسةَ
ﲶ
ﲵ
مكاضع(َ ،)2نذكرَمنياَقولو تعالى :ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠَ[البقرةَ ]َُِٓ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَكابفَعامرَ(كاتخذكا) َبمفظَالماضيَعطفناَعمىَ(جعمنا)َأمَ:
كاتخذكاَالناسَمقاموَالمكسكـَبوَ،يعنيَالكعبةَقبمةَيصمكفَإلييان(َ .)3
َ(اتخذكا) َبصيغة َالماضي َعمى َكجو َالخبرَ ،كالمعنىَ :جعمنا َالبيتَ
ق أر َنافع َكابف َعامر ى
ً
َ(اتخذكا) َبكسر َالخاء َعمى َكجو َاألمر َباتخاذهَ
مثابة َلمناس َفاتخذكه َمصمىَ ،كق أر َالباقكف

مصمى(َ،)4كتدؿَعمىَالغرض(َ .)5

لقدَأنزؿَاهللَتعالىَاآليةَالكريمةَعمىَنبيوَمحمدَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_ َ َيأمرهَباتخاذَ
مقاـ َإبراىيـ َمصمىَ َ،كقاؿَنحكيكَالبصرة َاتخذكا َمف َمقاـ َإبراىيـ َمصمىنَمعطكؼ َعمى َقكلوَ
تعالىَ :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ َ[البقرةَ ]َُِِ :فكاف َاألمر َلمييكد َمف َبني َإسرائيؿ َالذيفَ
كانكاَعمىَعيدَرسكؿَاهللَصمىَاهللَعميوَكسمـ(َ .)6

َأثر َعمى َالمعنىَ،
إف َلبلختبلؼ َبيف َالقراءتيف َالمتمثؿ َفي َصيغتي َالماضي َكاألمر نا

فصيغة َاألمر َتدؿ َعمى َطمب َالفعؿ َعمى َكجو َاالستعبلء َكاإللزاـ َسكاء َأكاف َالمأمكر َإبراىيـَ
أمتوَ ،كذلؾ َلبقاء َىذا َالمقاـَ
_عميو َالسبلـ_ َكقكمو َأكَسيدنا َمحمد َ_صمٌى َاهللَعميو َكسمـ_َك ٌ
(َ)1يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .163َ/16
(َ)2قكلػػوَتعػػالىَ:نادخم ػكانَفػػيَ(األع ػراؼَ،)49َ:كقكلػػوَ:نكاسػػتفتحكانَفػػيَ(إب ػراىيـَ،)15َ:كقكلػػوَ:نادخمكىػػانَفػػيَ
(الحجرَ،)46َ:كقكلوَ:نقؿَسبحافنَفيَ(اإلسراءَ .)93َ:
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .105َ/1
(َ)4يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .30َ/2
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.155َ/1

(َ)6يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .31َ/2
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يمصمىَإلىَيكمناَىذاَ،كليسَلمماضيَفقطَ،بينماَصيغةَالماضيَتيخبرناَعفَحكايةَمضتَأمَ
عف َاتخاذ َبني َإسرائيؿ َمف َمقاـ َإبراىيـ َمصمىَ ،كعمى َنيجيـ َأمة َمحمد َ_صمى َاهلل َعميوَ

اَعفَمكقؼَالبيضاكمَفقدَكافَمحايداَدكفَترجي َ،كنحسبوَمكفقنا َلككفَالقراءتيفَ
كسمـ_َ،أم
ن
ٌ
متكاترتيفَ .

المطمب الثاني :الفعل باعتبار التجريد والزيادة
أوًًل_ الفعل الثالثي المزيد بحرف
 عمى وزن (أفعل) َ

أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرؼَاليمزةَعمىَكزفَ
ﱤ
ﱣ
(أفعؿ)َفيَثمانيةَعشرَمكضعا(َ ،)1نذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ن
ﱩﱠَ[آؿَعمرافَ ]َُٕٔ:
ﱥﱦ ﱧﱨ ﱪ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَ(يحزنؾ)َبضـَالياءَككسرَالزامَحيثَماَكقعَخبلَقكلوَفيَ

األنبياء َال َيحزنيـ َالفزع َاألكبرَ ،فّنو َفت َالياء َكضـَالزام َفيوَ ،كالباقكف َكذلؾ َفي َالكؿن(َ،)2

كفيَمكطفَآخرَيقكؿَ:نكقرأَنافعَ(يحزنؾ)َمفَأحزنون(َ .)3

امَ(ي ً
امَ(يح يزنؾ)(َ،)4
حزنؾ)َ،كالباقكفَبفت َالياءَكضـَالز ى
قرأَنافعَبضـَالياءَككسرَالز ي
ً
ف)َ،أماَاألخرلَفماضيياَ(أحزف)َالثبلثي(َ)5المزيدَباليمزةَ .
َ،كماضيياَ(حز
كقراءةَالجميكرَالفت
ٌ
(َ)1قكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:نل ػ ػػذىبنَف ػ ػػيَ(البقػ ػ ػرةَ،)20َ:كقكل ػ ػػوَ:نأنظرن ػ ػػانَف ػ ػػيَ(البقػ ػ ػرةَ،)104َ:كقكل ػ ػػوَ:نتنكحػ ػ ػكانَف ػ ػػيَ َ
(البق ػرةَ،)221َ:كقكلػػوَ:نفػػأذنكانَف ػػيَ(البق ػرةَ،)279َ:كقكلػػوَ:نتقسػػطكانَف ػػيَ(النسػػاءَ،)3َ:كقكلػػوَ:نتقصػػركانَفػػيَ
(النسػػاءَ،)101َ:كقكلػػوَ:ننصػػمونَفػػيَ(النسػػاءَ،)115َ:كقكلػػوَ:نيضػػؿنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)117َ:كقكلػػوَ:نسػػكتنَفػػيَ
(األعراؼَ،)154َ:كقكلوَ:نيممزكفنَفػيَ(التكبػةَ،)79َ:كقكلػوَ:نفػأجمعكانَفػيَ(يػكنسَ،)71َ:كقكلػوَ:نتركنػكانَفػيَ
(ىػػكدَ،)113َ:كقكلػػوَ:نيعصػػركفنَفػػيَ(يكسػػؼَ،)49َ:كقكلػػوَ:نفػػأتبعنَفػػيَ(الكيػػؼَ،َ،)85َ:كقكلػػوَ:نأتػػكنينَفػػيَ
(الكيؼَ)96َ:كقكلوَ:نتسممكفنَفيَ(النحؿَ،)81َ:كقكلوَ:نيصدكفنَفيَ(إبراىيـَ .)1َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .50َ/2
(َ)3المرجعَالسابؽَ،جَ .112َ/3
(َ)4يينظػػرَ:البػػدكرَال ازىػرةَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَالمتػكاترةَ،عبػػدَالفتػػاحَالقاضػػيَ،جَ،93َ/1كالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَ
تفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ،285َ/2كمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ،427َ/2كالسراجَ
المنيػرَ،شػمسَالػػديفَالشػربينيَ،جَ،374َ/1كفريػدةَالػػدىرَفػيَتأصػيؿَكجمػػعَالقػراءاتَ،محمػدَسػػالـَ،جَ،36َ/3
كالكنػػزَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ،جَ،444َ/2كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَبكػػرَالنيسػػابكرمَ،
َ .171
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ،356َ/1كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،312َ/1
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كمػػفَقػرأَبفػػت َاليػػاءَفعمػ ٌ ً
ػزفَح ٍزننػػاَ،كالَنقػػكؿَإحزنانػػا(َ،)1كلقػػدَكصػػفياَاألزىػػرمَ
ػىَأنيػػاَمػػفَحػ ي
ى
()2
ييفَ(يحزنؾ) َجرنياَعمىَقكؿَ
بالمغةَالجيدة َألنياَأفشىَكأكثرَالقراءَعمييا َ،كاختارَأكثرَالنح َك
ى
حزف(َ،)3كىػيَعمػىَكزفَمفعػكؿَالػذمَيشػتؽَمػفَالفعػؿَالثبلثػيَ
العربَ:ىذاَأمرَمحزكفَكليسَم ى
ي
ً
ٍّ
ؿَعمىَأنياَالقراءةَالراجحةَ .
ةَ،كىذاَيدل
ؿ)َ،كليسَ(محزف)َالمزيدَباليمز
(فع
ٌ
ي
ي

()4
َ،كيحزنؾَبالضـَمنقكؿَمفَحزفَالبلزـ(َ،)5أمَ
اَمفَقرأَبضـَالياءَفييَلغةهَفصيحة
ي
كٌ
أم ى
أفَغرضَالزيادةَىكَالتعديةَ .
ٌ

لق ػػدَاختمػػػؼَالفع ػػبلفَمػػػفَناحي ػػةَص ػ ػرفيةَأح ػػدىماَمجػ ػػردَثبلث ػػيَ،كاآلخػ ػػرَمزي ػػدَبػػػاليمزةَ،

كاخػػتبلؼَمبناىمػػاَيػػؤثرَعمػػىَالناحيػػةَالدالليػػةَفييمػػاَ،فق ػراءةَفػػت َاليػػاءَ،كماضػػيياَحػػزفَالمجػػردَ

ػفَردةَالمسػػمميفَإلػػىَالكفػػرَ،
الػػبلزـَمعناىػػاَأفَالرسػػكؿَ_صػػمىَاهللَعميػػوَكسػػمـ_َأصػػابوَالحػزفَمػ ٌ

اءةَضـَالياءَمعناىاَأفَالمرتديفَعفَاإلسػبلـَجعمػكاَالرسػكؿَحز نينػاَبمػاَفعمػكهَ،كالَأرجحيػةَ
أماَقر
ٌ
ٌ
إلحدلَالقراءاتَعمىَاألخرل َلككنيمػاَمتػكاترتيفَ،كىػذاَمػاَسػارَعميػوَاإلمػاـَالبيضػاكمَ،فػّيرادهَ

القراءتيفَمعَالسككتَعمييماَداللةَعمىَقبكليماَ .
(فعل)
 عمى وزن ّ

أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتََبيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرؼَالتضعيؼَعمػىَ
ؿ)َفيَاثنيفَكثبلثيفَمكضعا(َ،)6نذكرَمنيا قولو تعالى :نلقالكاَانماَسػكرتَأبصػارناَبػؿَ
كزفَ(فع
ن
نحفَقكـَمسحكركفن(َ .)7

(َ)1يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .116َ،
(َ)2يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.282َ/1
(َ)3يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمة.181َ،
(َ)4يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .282َ/1
(َ)5يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،ج.179َ/7
(َ)6قكلوَتعالىَ:نيكذبكفنَفيَ(البقرةَ،)10َ:كقكلوَ:نيذبحكفنَفيَ(البقرةَ،)49َ:كقكلوَ:نفرقنانَفيَ(البقرةَ،)49َ:
كقكلوَ:نتقتمكفنَفيَ(البقرةَ،)85َ:كقكلوَ:نلتكممكانَفيَ(البقرةَ،)185َ:كقكلوَ:نتحمؿنَفيَ(البقرةَ،)386َ:كقكلػوَ:
نكفميػانَفػػيَ(آؿَعمػرافَ،)37َ:كقكلػػو:نَيبشػػرؾنَفػػيَ(آؿَعمػرافَ،)37َ:كقكلػػوَ:نتعممػػكفنَفػػيَ(آؿَعمػرافَ،)79َ:
كقكلوَ:نتدرسػكفنَفػيَ(آؿَعمػرافَ،)79َ:كقكلػوَ:نقتمػكانَفػيَ(آؿَعمػرافَ،)168َ:كقكلػوَ:نيميػزنَفػيَ(آؿَعمػرافَ:
َ،)179كقكل ػ ػػوَ:نيك ػ ػػذبكنؾنَف ػ ػػيَ(األنع ػ ػػاـَ،)33َ:كقكل ػ ػػوَ:نفرطن ػ ػػانَفػػ ػػيَ(األنع ػ ػػاـَ،)38َ:كقكلػػ ػػوَ:نفتحن ػ ػػانَفػػ ػػيَ َ
(األنع ػػاـَ،)44َ:كقكل ػػوَ:نعق ػػدتـنَف ػػيَ(المائ ػػدةَ،)89َ:كقكل ػػوَ:نقتمػ ػكانَف ػػيَ(األنع ػػاـَ،)140َ:كقكل ػػوَ:نتمق ػػؼنَف ػػيَ
(األعػ ػراؼَ،)117َ:كقكل ػػوَ:نس ػػنقتؿنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ،)127َ:كقكل ػػوَ:نتع ػػزركهنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ،)157َ:كقكل ػػوَ:
نيمس ػػككفنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ،)170َ:كقكل ػػوَ:نليثبت ػػكؾنَف ػػيَ(األنف ػػاؿَ،)30َ:كقكل ػػوَ:نيك ػػذبكفنَف ػػيَ(التكب ػػةَ،)77َ:
ػوَ:نيثبػػتنَفػػيَ(الرعػػدَ،َ،)39َ:كقكلػػوَ:ننبش ػػرؾنَف ػػيَ(الحجػػرَ،)53َ:كقكلػػوَ:نفجرنػػانَف ػػيَ(الكي ػػؼَ،)33َ:
كقكلػ
ٌ
كقكلوَ:نصرفنانَفيَ(اإلسراءَ،)41َ:كقكلػوَ:نليػذكركانَفػيَ(اإلسػراءَ،)41َ:كقكلػوَ:نفرقنػاهنَفػيَ(اإلسػراءَ،)106َ:
كقكلوَ:نلممئتنَفيَ(الكيؼَ،)18َ:كقكلوَ:نيبشرنَفيَ(اإلسراءَ .)9َ:
(َ)7الحجر.15َ:
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ػفَالسػػكرَ،كيػػدؿَعميػػوَق ػراءةَابػػفَكثيػػرَ
قػػاؿَالبيضػػاكمَ:نسػػدتَعػػفَاألبصػػارَبالسػػحرَمػ
ٍّ
أَس ًك ىرتن(َ .)1
بالتخفيؼَ،أكَحيرتَمفَالسكرَكيدؿَعميوَقراءةَمفَقر ى

()2
ػيَ
ػرَ(سػ ًػكرت)َبتخفيػػؼَالكػػاؼَ،كالبػ
ػاقكفَ(سػ ٍّػكرت)َبتشػػديدىا َ،ككبلىمػػاَمبنػ ٌّ
ي
ق ػرأَابػػفَكثيػ ي
اءةَشاذةَ،كشبيوَبّسكارَالخمر(َ .)4
مَس ًكرت(َ)3بالبناءَلمفاعؿَ،كىيَقر
ٌ
لممجيكؿَ،كقرأَالزىر ى

ػتَكسػػدتَ،كأمػاَمعنػىَقػراءةَالتخفيػؼَىػكَحبسػػتَ
كمعنػىَقػراءةَالتشػديدَىػكَغشػيتَكغطي
ي

كسػ ًػحرت(َ،)5كالتشػػديدَيعنػػيَكقػػكعَاألمػػرَم ػرةَبعػػدَم ػرةَ،كيحمػػؿَمعنػػىَالزيػػادةَكالتكثيػػرَأمَغطٌػػىَ
ي
عمىَعقموَ(َ .)6

الَيسػػتجيزَالطبػػرمَسػػكلَق ػراءةَالبنػػاءَلممفعػػكؿَمػػعَالتشػػديد َلكػػكفَأكثػػرَالق ػراءَعمييػػا(َ،)7

فَرج َقراءةَالتخفيؼَكالشككاني(َ .)8
كمنيـَم ٌ
ى

اؿَثى ٍعمىػػبٌَ َ:إنيمػػاَيحمػػبلفَمعنيػػيفَمتقػػاربيف(َ)9كلقػػدَنقػػؿَلنػػاَالنحػػاسَمكافقتػػوَلمػػاَقالػػوَ َ
ىكق ػ ىَ

()10
ػذاَيشػابوَمػاَ
أبكَعمركَبفَالعػبلءَأفَالمقصػكدَفػيَقراءتػيَالتشػديدَكالتخفيػؼَىػكَالسػحر َ،كى ي

أكردهَالبيضاكمَفيَنصوَ،حيثَنظٌـَالمسألةَعمػىَمفػردتيفَ،أكليمػاَالسٍّػكرَبكسػرَالسػيفَكفعميػاَ
اَلممجيكؿَمشدداَكمخففناَ،كبناؤهَلممجيكؿَيعنيَأنػوَمتعػدَ،عمػىَخػبلؼَالمفػردةَالثانيػةَ
يأتيَمبني
ن
ن

اَلممعمكـَ،كىذاَيعنيَأنوَفع هؿَالزـَ .
كرَبضـَالسيفَكيأتيَفعمياَمبني
الس
ٌ
ن

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،ج.208َ/3
(َ)2يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمػركَالػدانيَ،403َ،كغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَالحسػفَ
الصفقاس ػػيَ،346َ،كالكن ػػزَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَالمب ػػارؾَجَ،528َ/2كالنش ػػرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَ

الجزرمَ،ج.301َ/2

(َ)3يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .353َ/3
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .745َ/1

(َ)5يينظػػرَ:اإلتقػػافَفػػيَعمػػكـَالق ػرآفَ،السػػيكطيَ،جَ،222َ/4كاليدايػػةَإلػػىَبمػػكغَالنيايػػةَ،مكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػبَ َ،

ج.3869َ/6

(َ)6يينظػرَ:إعػرابَالقػرآفَ،النحػػاسَ،جَ،238َ/2كمفػاتي َالغيػػبَ،الػرازمَ،جَ،128َ/19كَزادَالمسػػيرَفػيَعمػػـَ
التفسيرَ،ابفَالجكزمَ،ج.526َ/2

(َ)7يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.76َ/17
(َ)8يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،ج.148َ/3
(َ)9يينظرَ:تيذيبَالمغةَ،األزىرمَ،جَ .34َ/10

(َ)10يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .14َ/4
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()1
رت)َك(س ٍّكرت)َ
اَ(س ًك
كرَىكَحبًستَعف َ
كمعنىَ(س ًكرت)َمفَالس
ي
ي
ي
أم ي
ى
النظرَكحيٍّرت َ،ك ٌ

مفَالسحرَ،فنممسَتغييراَفيَالمعنىَبيفَقراءةَالبناءَلمفاعؿَكالبناءَلممفعكؿَمفَحيثَأصؿَ
ن

الكممةَالثبلثيَ .

أماَاختبلؼَالصيغتيفَبيفَالفعؿَالثبلثيَالمجردَكالمزيدَبالتضعيؼَلـَيؤثرَفيَالمعنىَ،
ٌ

إالَأفَالزيادةَخرجتَإلىَمعنىَالتكثيرَكالمبالغةَ،ككبلىماَقراءةَمتكاترةَ،كعميناَقبكليماَ،كىذاَ
آنيةَ،كيقؼَمحايداَ
ماَسارَعميوَالبيضاكمَكغمبَعميوَفيَتفسيرهَأفَيكتفيَذكرَالقراءاتَالقر
ن

منياَ .

 عمى وزن (فاعل) َ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرؼَاأللؼَعمىَكزفَ
(فاعؿ)َفي َسبعةَمكاضع(َ ،)2نذكرَمنياَقولو تعالى :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱠَالنساءَ َّْ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نكق أر َحمزة َكالكسائي ََ ...لمستـ َكاستعمالو َكناية َعف َالجماع َأقؿ َمفَ

المبلمسةن(َ َ،)3

َأف َاستعماؿ َ(لمس) َلممجامعة َأقؿ َمف َاستعماؿ َ(المس)َ ،كىذاَ
ذىب َالبيضاكم َإلى ٌ

يتناسبَمعَالداللةَالصرفيةَلصيغتيَ(فعؿ)َك(فاعؿ)َ،كاألخيرةَتفيدَالمشاركةَ،كىيَأقربَإلىَ
معنىَالجماعَمفَ(فعؿ)َ .
ق أر َنافع َكابف َكثير َكأبك َعمرك َكعاصـ َكابف َعامر َ(المستـ)َ ،كق أر َحمزة َكالكسائيَ

(لمستـ)(َ .)4

اَمفَقرأَ(لمستـ)َفعمىَ
ي
كحجةَمفَقرأَ(المستـ)َداللةَعمىَأفَالفعؿَمفَالرجؿَكالمرأةَ،ك ٌ
أم ى

أف َالفعؿ َمف َالرجؿ َال َالمرأة(َ ،)5كمصدرىما َمختمؼَ ،فممستـ َالثبلثي َالمجرد َمف َالممسَ،
ٌ
(َ)1يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .573َ/2
(َ)2قكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:نكع ػ ػػدنانَف ػ ػػيَ(البقػ ػ ػرةَ،)51َ:كقكل ػ ػػوَ:نتف ػ ػػادكىـنَف ػ ػػيَ(البقػ ػ ػرةَ،)85َ:كقكل ػ ػػوَ:نتق ػ ػػاتمكىـنَف ػ ػػيَ َ
(البقرةَ،)191َ:كقكلوَ:نتمسكىفنَفيَ(البقرةَ،)236َ:كقكلػوَ:نكيقتمػكفنَفػيَ(آؿَعمػرافَ،)21َ:كقكلػوَ:نيمػدكنيـنَ
فيَ(األعراؼَ .)202َ:
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .76َ/2
(َ)4يينظرَ:معالـَالتنزيػؿَفػيَتفسػيرَالقػرآفَ،البغػكمَ،جَ،631َ/1كالحجػةَلمقػراءَالسػبعةَ،الفارسػيَ،جَ،163َ/3
كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،234َ،كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .542َ/1
(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.124َ،
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كالمستـَالثبلثيَالمزيدَباأللؼَمفَالمبلمسة(َ،)1كزيادةَاأللؼَفيَ(المستـ)َتدؿَعمىَالمشاركةَ

فيَالفعؿ(َ .)2

َألفَالمستـَيقتضيَكجكبَالكضكءَعمىَ
َكير
لَالماكردمَأفَ(المستـ)َأبم َمفَ(لمستـ) ٌ
ٌ
()3
البلمس َكالمممكسَ ،كلمستـ َعمى َالبلمس َدكف َالمممكس َ ،كطالما َالقراءتاف َمتكاترتافَ ،فبلَ
مفاضمةَبينيماَ،لقكؿَالطبرمَ:نفبأمَالقراءتيفَقرأَالقارئَفمصيبَ،التفاؽَمعنيييمان(َ،)4كنمم َ
مفَقكؿَالبيضاكمَ(لمستـَاستعمالوَأقؿَمفَالمبلمسة)َداللةَعمىَترجيحوَلقراءةَالمستـَمفَ
المفاعمة َدكف ٍّ
َبأف َ(المستـ) َأكثر َفي َاالستعماؿَ ،كعمييا َأكثرَ
َرد َالقراءة َاألخرلَ ،كعمٌؿ َذلؾ ٌ
القراءَالسبعةَ،كألنياَتعمؿَمعنىَالعمكـَأكثرَمفَالممسَ،فييَتشمؿَالرجؿَكالمرأةَ َ.

ثانيا_ الفعل الثالثي المزيد بحرفين
ً

أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَاألفعاؿَبيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرفيفَفيَ
مكضعَك و
ﲒﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲓ
احدَكىكَقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲐ ﲑ
و

ﲦﱠَ[البقرةَ ]َِِِ:
ﲞ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲧ
ﲟ
ﲜﲝ

قاؿَالبيضاكمَ:نَكقرأَحمزةَكالكسائيَكعاصـَفيَركايةَابفَعباسَ(يطيرف)َأمَيتطيرفَ
بمعنىَيغتسمفن(َ َََ.)5
طييرف)َ
ق أر َحمزة َكالكسائي َكشعبة َعف َعاصـ َ(يطٌيٌرف) َبتشديد َالطاءَ ،كق أر َالباقكف َ(ي ٍ
()6
َأما َالفعؿَ
َإف َالفعؿ َ(ي ٍ
بسككف َالطاءَ ،كىي َقراءة َالجميكر َ ،حيث ٌ
طيرف) َمجرد َثبلثيٌ ،
يدَبحرفيفَالتاءَكالتضعيؼَ،كأصموَ:يتطيرفَ .
(يطٌيٌرف)َمز ه

()7
َ،نممسَأفَ
أماَقراءةَالتشديدَىكَالغسؿَبالماء
ٌ
كمعنىَقراءةَالتخفيؼَىكَانقطاعَالدـَ،ك ٌ
َتبعا َالختبلؼ َالقراءات َالمتمثمة َفي َمبنى َالكممةَ ،كبالتالي َتعددتَ
المذاىب َالفقيية َتعددت ن
المعانيَ .

(َ)1يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.89َ/10
(َ)2يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.310َ/1

(َ)3يينظرَ:النكتَكالعيكفَ،الماكردمَ،جَ .491َ/1

(َ)4يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .406َ/8
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .139َ/1

(َ)6اإلقنػاعَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،ابػفَبػاذشَ،304َ،كالعنػكافَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَطػاىرَالسرقسػطيَ،74َ،
كالنش ػػرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَالج ػػزرمَ،جَ،29َ/1كال ػػكجيزَف ػػيَش ػػرحَقػ ػراءاتَالقػ ػرأةَالثماني ػػةَ،أب ػػكَعم ػػيَ
األىكازم.139َ،

(َ)7يينظػػرَ:التحريػػرَكالتنػػكيرَ،ابػػفَعاشػػكرَ،جَ،369َ/2كتػػأكيبلتَأىػػؿَالسػػنةَ،الماتريػػدمَ،جَ،134َ/2كالنكػػتَ
كالعيكفَ،الماكردمَ،جَ،283َ/1كغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىػافَالػديفَالكرمػانيَ،جَ،213َ/1كمعػانيَ
القراءاتَ،األزىرمَ،ج.202َ/1
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َ

رف)َ،كمفَخفٌؼَاستد ٌؿَبقكؿَ
طٌ َيٌرفَفّذاَت َ
ةَمفَشددَالمطابقةَبيفَالمفظيفَ(حتىَي َ
ي
طٌ َيٌ
ى
كح ٌج ى

العربَ:طىَ َييرتَالمرأةَمفَالحيضَفييَطاىر(َ .)1

َألفَمعنػاهَالغسػؿ(َ،)2كمػنيـَ
كلقدَتباينتَآراءَالنحاةَكالمفسر
يفَ،فمنيـَمفَيختارَالتشديد ٌ
ى
فَي ٍّ
رج َالتخفيػؼَكالفارسػي(َ،)3كيصػفياَأبػكَعمػركَالػدانيَباألشػير(َ،)4كىػذهَإشػارةَعمػىَقبػكؿَ
ىم ي

قوَ،فيبػػدمَمكافقتػوَلمقػراءتيفَ،
ػىَدأبَمػػفَسػب
القػراءتيفَ،فكبلىمػػاَمتػكاترةَ،كلقػػدَسػارَالبيضػػاكمَعم
ي
ى
و
فيَدكفَتكجيوَ،كعمىَالرغـَمفَاختبلؼَالمعنىَ
كغمبَعميوَأفَيذكرَالقراءاتَفيَالجانبَالصر
َأنيماَييدفافَإلىَمقصكدَك و
و
احدَكىكَالطيارةَ .
اَلمبنىَالكممةَ،إال
ٌ
كفقن

ثالثًا_ الفعل بين زيادة وأخرى
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َاألفعاؿ َبيف َزيادة َكأخرلَ ،كما َكجدناه َفيَ

تفسيرهَيمكنناَتصنيفوَعمىَالنحكَاآلتيَ :

فيَثبلثةَعشرَمكضعا(.)5
بيفَفعؿَكأفعؿَ

ٌ
ن
بيفَفعؿَكفاعؿَفيَثبلثةَمكاضع(.)6

ٌ
ؿَكتفعؿَفيَمكضعَكاحد(.)7
بيفَفع

ٌ
ٌ

 بيفَفاعؿَكتفاعؿَفيَثبلثةَمكاضع(.)8
(َ)1يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،ج.96َ/1

(َ)2يينظرَ:الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعميياَ،أبكَالقاسـَاليذلي.504َ،
(َ)3يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،ج.322َ/2

(َ)4يَينظرَ:جامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،ج.913َ/2

(َ)5قكلػػوَتعػػالىَ:نتيقػ ٍّػدمكانَفػػيَ(البق ػرةَ،)110َ:كقكلػػوَ:نكصػػىنَفػػيَ(البق ػرةَ،)132َ:كتػ ٌػـَتخريجيػػاَفػػيَالفصػػؿَ

ػوَ:نينسػػينؾنَفػػيَ(األنعػػاـَ:
الثالػثَ،كقكلػ ي
ػوَ:ننصػػميونَفػيَ(النسػػاءَ،)30َ:كقكلػػوَ:نينجػيكـنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)64َ:كقكل ي
َ،)68كقكلػػوَ:نأبمٍّغكػػـنَفػػيَ(األعػراؼَ،)62َ:كقكلػػوَ:نتيرًىبػػكفنَفػػيَ(األنفػػاؿَ،)60َ:كقكلػػوَ:نيػ ً
ػثخفنَفػػيَ(األنفػػاؿَ:
ي
ٍ
َ،)67كقكلػػوَ:نننجػػينَفػػيَ(يػػكنسَ،)103َ:كقكلػػوَ:ني ً
ػوَ:ننىنػ ٍّػزؿنَفػػيَ(النحػػؿَ،)101َ:
ػ
ل
)َ،كقك
2
ػدَ:
ػ
ع
ػيَ(الر
ػ
ف
ػينَ
ػ
غش
ي
ي
كقكلوَ:ني ًبدليمانَفيَ(الكيؼَ .)81َ:
كقكلوَ:نيىنٍّزؿنَفيَ(اإلسراءَ،)82َ:
ي
ي
(َ)6قكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:نكم ػ ػػـنَف ػ ػػيَ(النس ػ ػػاءَ،)164َ:كقكل ػ ػػوَ:نفطكع ػ ػػتنَف ػ ػػيَ(المائ ػ ػػدةَ،)30َ:كقكل ػ ػػوَ:نفرقػ ػ ػكانَف ػ ػػيَ َ
(األنعاـَ .)159َ:
(َ)7قكلوَتعالىَ:نيتبدؿنَفيَ(البقرةَ .)108َ:
(َ)8قكلػػوَتعػػالىَ:نتظػػاىركفنَف ػػيَ(البق ػرةَ،)85َ:كقكلػػوَ:نتشػػابيتنَفػػيَ(البق ػرةَ،)118َ:كقكلػػوَ:نتسػػاءلكفنَفػػيَ
(النساءَ .)1َ:
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بيفَتفعؿَكتفاعؿَفيَمكضعيف(َ .)1

ٌ
كنذكرَمفَىذهَالمكاضعَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ َ[األنعاـَ:
ََّٔ ]َْٔ-

أَيعقكبَ(ينجيكـ)َبالتخفيؼَ،كشددهَالككفيكفَكىشاـَكخففوَالباقكف(َ .)2
قاؿَالبيضاكمَ:قر
ٌ
أَيعقكبَ(مفَينجيكـ)َبالتخفيؼَ،كالباقكفَبالتشديدَ،فبلَخبلؼَبيفَالسبعةَفيَتثقيمياَ
قر
ى

بالمكضعَاألكؿَ،كقرأَأبكَجعفرَكحمزةَكالكسائيَكعاصـَكىشاـَعفَابفَعامرَكخمؼَالعاشرَ

(كاهللَينجيكـ)َبالتشديدَ،كالباقكفَبالتخفيؼَفيَالمكضعَالثاني(َ .)3

هَالمشدد(َ،)4كعمىَمعنىَنجاةَبعدَنجاة(َ،)5كمفَ
بعاَلماَقبموَفأتبعوَبنظير
ٌ
ةَم ٌ
ي
فَشددَتى ن
كح ٌج ى

َجمعَبيفَالصيغتيفَ،كىذاَمفَبابَالتفنف َلتجنبَاإلعادة(َ .)6
ؼ ىَ
خفٌ ى
ً
ػيَأفَكمييمػػاَص ػكاب(َ،)7كالتخفيػػؼَمػػفَ
اءَمػػفَق أرىػػاَمشػػددةَكمخففػػةَ،كىػػذاَيعنػ ٌ
َفمػػفَالق ػر ى
ػفَ(نجػى)َالمزيػدَبالتضػعيؼَ،كاليمػزةَكالتشػديدَ،فكبلىمػاَيقػكـَ
(أنجى)َالمزيدَباليمزةَ،كالتشػديدَم
ٌ
ػرَأفَالتشػػديدَيػػد ٌؿَعمػػىَالكثػرةَ،أمَنجػػاةَبعػػدَ
بعمػػؿَصػر ٍّ
فيَكاحػػدَكىػػكَالتعديػػةَإلػػىَالمفعػػكؿَ،غيػ ٌ

فيـَبذلؾَأفَقراءةَالتخفيؼَتدؿَعمػىَالنجػاةَمػرةَكاحػدةَ،كلقػدَغمػبَعمػىَالبيضػاكمَفػيَ
نجاةَ،كي
ٌ
ي
الجانػػبَالص ػرفيَمػػفَتفسػػيرهَأفَيػػذكرَالق ػراءاتَالمت ػكاترةَدكفَتكجيػ وػوَليػػاَ،كذك ػرهَلمق ػراءاتَدكفَ
ترجي َداللةَعمىَقبكليماَ،كىيَالسمةَالغالبةَعميوَفيَمنيجوَ .

ناَأفَىشػػاـَل ػػيسَم ػػفَ
ػؾَيش ػػعر ٌ
نبلحػػظَعط ػػؼَالبيضػػاكمَىش ػػاـَعمػػىَالك ػػكفييفَ،كلعػ ػ ٌؿَذلػ ي

الككفييفَ،كيبدكَأفَالبيضاكمَسياَعفَذلؾَ .
ٌ

قكلوَتعالىَ:نيص ٌعدنَفيَ(األنعاـَ،)125َ:كقكلوَ:نيتفرقانَفيَ(النساءَ .)130َ:
(َ)1
ٌ
(َ)2يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .166َ/2

(َ)3يينظرَ:جامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسػبعَ،أبػكَعمػركَالػدانيَ،جَ،1044َ/3كالحجػةَلمقػراءَالسػبعةَ،الفارسػيَ،

جَ،321َ/3كغيػثَالنفػػعَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَالحسػفَالصفقاسػػيَ،211َ،كالمبسػػكطَفػيَالقػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَ
النيسابكرم.196َ،
(َ)4يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمة.255َ،

(َ)5يينظرَ:الكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .436َ/1
(َ)6يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .282َ/7

(َ)7يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.141َ،
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ابعا_ أبنية األفعال
رً

أكردَالبيض ػػاكمَاخ ػػتبلؼَالقػ ػراءاتَالقرآني ػػةَف ػػيَأبني ػػةَاألفع ػػاؿَف ػػيَأربع ػػةَعش ػػرَمكض ػ نػعاَ،

كيمكفَتقسيمياَإلىَالنحكَاآلتيَ :

َ .1اختبلؼَعيفَالفعؿَالماضيَ،فمنياَ َ:
أَ-ماَقرئَبيفَالكسرَكالفت َفيَثبلثةَمكاضع(َ .)1
بَ-ماَقرئَبيفَالكسرَكالضـَفيَمكضع(َ .)2
مكضعَكاحد(َ .)3
وَ
جَ-ماَقرئَبيفَالفت َكالضـَفيَ
َ.2اختبلؼَعيفَالفعؿَالمضارعَ،فمنياَ :
مكضعَكاحد(َ .)4
وَ
أَ-ماَقرئَبيفَالكسرَكالفت َكالضـَفيَ
بَ-ماَقرئَبيفَالكسرَكالفت َفيَخمسةَمكاضع(َ .)5
جَ-ماَقرئَبيفَالكسرَكالضـَفيَثبلثةَمكاضع(َ َ.)6
َ،كذلؾَألفَاختبلؼَحركةَعيفَالفعؿَ
البيضاكمَيعقبَعميياَبقكلوَكىيَلغات
يَ
كلقدَكافَ
ٌ

الَي ً
ثَتغييراَفيَمعناهَ .
حد
ي
ن

(َ)1قكلػػوَتعػػالىَ:نحضػػرنَفػػيَ(البق ػرةَ،)180َ:كقكلػػوَ:نكجمػػتنَفػػيَ(األنفػػاؿَ،)2َ:كقكلػػوَ:نضػػحكتنَفػػيَ(ىػػكدَ:
.)71
(َ)2قكلوَتعالىَ:نبعدتنَفيَ(ىكد.)95َ:

(َ)3قكلوَتعالىَ:ندرستنَفيَ(األنعاـ.)105َ:
(َ)4قكلوَتعالىَ:نيرشدكفنَفيَ(البقرة.)186َ:
(َ)5قكل ػػوَتع ػػالىَ:نيخط ػػؼنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ،)20َ:كقكل ػػوَ:نتمبس ػػكفنَف ػػيَ(آؿَعمػ ػراف،َ)71َ:كقكل ػػوَ:نتنقم ػػكفنَف ػػيَ
(المائدة،َ)59َ:كقكلوَ:نتنحتكفنَفيَ(األعراؼَ،)74َ:كقكلوَ:نيمحدكفنَفيَ(األعراؼ.)180ََ:
(َ)6قكلػػوَتعػػالىَ:نيعرشػكفنَفػػيَ(األع ػراؼ،َ)137َ:كقكلػػوَ:نيعكفػػكفنَفػػيَ(األعػراؼَ،َ)138َ:كقكلػػوَ:نتكنػػزكفنَ
فيَ(التكبة.)35َ:
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المطمب الثالث :الفعل باعتبار البناء لممعموم والمجيول
أوًًل_ الفعل الماضي بين المعموم والمجيول
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَالفعؿَالماضيَبيفَالبناءَلممعمكـَكالمجيكؿَفيَ
يفَمكضعا(َ ،)1كنذكرَمنيا َقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ثبلثةَكعشر
ن

ﱥ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱠَ[البقرةَ ]212:
ﱦ
ﱟ ﱡ ﱢﱣﱤ
ﱠ
ﱞ

و
يفَفيَالحقيقةَىكَاهللَتعالىَ،إذَماَمفَشيءَإالَكىكَفاعموَ،كيدؿَ
المز
قاؿَالبيضاكمَ:نك َ
عميوَقراءةَ(زيف)َعمىَالبناءَلمفاعؿَ،كؿ َمف َالشيطاف َكالقكة َالحيكانية َكما َخمقو َاهلل َفييا َمفَ

األمكرَالبييةَكاألشياءَالشييةَمزيفَبالعرضن(َ ََ.)2

()3
َ(زيف)َ
َ(زيف) َبالبناء َلممفعكؿ َ ،كق أر َأبك َحيكة َكمجاىد َكحميد َبف َقيس ى
ق أر َالجميكر ي

ابَ(الحياة)َنصباَمفعكؿَبوَلممبنيَلممعمكـَ،كاعرابياَ
بالبناءَلمفاعؿ(َ،)4كماَيترتبَعميوَمفَإعر
ن

اَنائبَفاعؿَلمفعؿَالذمَلـَيسـَفاعموَ َ.
فع
ي
رن

كالبناءَلمفاعؿَقراءةَشاذةَ،فاعمياَاهللَتعالىَكيجكزَأفَيككفَالشيطاف(َ،)5فالمزيفَحقيقةَ

ىك َاهلل َكالمقصكد َىك َخالؽ َالكفر َكمخترعوَ ،كالمزيف َىك َالشيطاف َعمى َسبيؿ َاإلغكاءَ

كالشيكة(َ َ.)6

(َ)1قكل ػػوَتع ػػالىَ:نبش ػػرنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ،)25َ:كقكل ػػوَ:نتقطع ػػتنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ،)166َ:كقكل ػػوَ:نكت ػػبنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ:
َ،)178كقكلػػوَ:نآتيػػتـنَفػػيَ(البقػرةَ،)233َ:كقكلػػوَ:نفبيػػتنَفػػيَ(البقػرةَ،)258َ:كقكلػػوَ:نكضػػعنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ:
َ،)96كقكلوَ:نأحؿنَفيَ(النسػاءَ،)24َ:كقكلػوَ:نأحصػفنَفػيَ(النسػاءَ،)25َ:كقكلػوَ:ننػزؿنَكنأنػزؿنَفػيَ(النسػاءَ:
َ،)60كقكلوَ:نظمـنَفيَ(النساءَ،)110َ:كقكلوَ:نكقفكانَفيَ(األنعاـَ،)27َ:كقكلوَ:نفصؿنَفػيَ(األنعػاـَ،)119َ:
كقكلػػوَ:نسػػقطنَفػػيَ(األع ػراؼَ،)149َ:كقكلػػوَ:نفصػػمتنَفػػيَ(يكسػػؼَ،)94َ:كقكلػػوَ:نحصػػحصنَفػػيَ(يكسػػؼَ:
َ،)51كقكل ػػوَ:نس ػػرؽنَف ػػيَ(يكس ػػؼَ،)77َ:كقكل ػػوَ:نفتنػ ػكانَف ػػيَ(النح ػػؿَ،)110َ:كقكل ػػوَ:نأثقم ػػتنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ:
َ،)189كقكلػػوَ:نسػػعدكانَف ػػيَ(ىػػكدَ،)108َ:كقكلػػوَ:نك ػػذبكانَفػػيَ(يكس ػػؼَ،)110َ:كقكلػػوَ:ننجػػينَف ػػيَ(يكسػػؼَ:
.)110

أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .135َ/1
(َ َ)2
(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .394َ/6

(َ)4يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .284َ/1
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.245َ/1

(َ)6يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.284َ/1
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َمشير َلمعناىا َكدكف َاإلشارة َإلى َشذكذىاَ ،كىي َببل َشؾَ
نا
أكرد َالبيضاكم َالقراءة َالشاذة

ألف َالفاعؿَ
ضعيفةَ ،كعمينا َترجي َقراءة َالجميكر َ(البناء َلممفعكؿ) َإلجماع َالقراء َعميياَ ،ك ٌ

محذكؼَلمعمـَبوَ،فيكَفاعؿَفيَالمعنىَكفيَالتركيبَالنحكمَ َ.
هَ

ثانيا_ الفعل المضارع بين المعموم والمجيول
ً
أشار َالبيضاكمَإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َالفعؿَالمضارعَبيفَالبناءَلممعمكـَكالمجيكؿَ
يفَمكضعا(َ،)1كنذكرَمنياَقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
فيَخمسةَكعشر
ن
ﱾﲀﲁﱠَ[النساءَ ]ََُ:
ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱿ

قاؿ َالبيضاكم َعف َالفعؿ َ(سيصمكف)َ :نق أر َابف َعامر َكابف َعياش َبف َعاصـ َبضـَ

الياءن(َ .)2

قرأَابفَعامرَكشعبةَعفَعاصـَبضـَالياءَ،كقرأَالباقكفَبفتحيا(َ،)3كقراءةَفت َالياءَعمىَ

أما َقراءة َضـ َالياء َفعمى َ ٌأنياَ
ٌأنيا َفع هؿ َمضارعه
َمبني َلمفاعؿ َمف َالفعؿ َالثبلثي َ(صمى)َ ،ك ٌ
ه

مضارعهَمبنيَلممفعكؿَمفَ(أصمى)َالثبلثيَالمزيدَباليمزةَ .

َأف َفت َ
َكقراءة ٍّ
َ(سيصمكف) َمف َأصميتو َالنار َأم َألقيتو َفيياَ ،كيرل َالنكيرم ٌ
َضـ َالياء ي
()4
َ،كمنيـَمفَحكـَعمىَالقراءتيفَ
الياءَأ ٍىكلىىَمفَضمياَجرنياَعمىَاألصؿَكألنوَأبم َفيَالتيديد
ى
َفالقراءتاف َمتكاترتاف َينبغي َقبكليماَ َ ،كلقد َكقؼَ
َمكفؽ َبذلؾَ ،
بالصكاب َكاألخفش(َ ،)5كىك
ه

(َ)1قكلػػوَ:نتسػػأؿنَفػػيَ(البق ػرةَ،)119َ:كقكلػػوَ:نيػػركفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)165َ:كقكلػػوَ:نترجػػعنَفػػيَ(البق ػرةَ،)210َ:
كقكلػػوَ:نيتكفػػكفنَفػػيَ(البق ػرةََ،)234َ:كقكلػػوَ:نترجعػػكفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)245َ:كقكلػػوَ:نيسػػفؾنَفػػيَ(البق ػرةَ،)30َ:
كقكلػوَ:نلػػيحكـنَفػػيَ(البقػرةَ،)213َ:كقكلػوَ:نيغػػؿنَفػػيَ(آؿَعمػرافَ،)161َ:كقكلػوَ:نيكصػػينَفػػيَ(النسػػاءَ،)12َ:
كقكلػػوَ:نيػػكرثنَفػػيَ(النسػػاءَ،)12َ:كقكلػػوَ:نيػػدخمكفنَفػػيَ(النسػػاءَ،)124َ:كقكلػػوَ:نيخػػافكفنَفػػيَ(المائػػدةَ،)23َ:
كقكلػػوَ:نيطع ػػـنَفػػيَ(األنع ػػاـَ،)14َ:كقكلػػوَ:نيص ػػرؼنَف ػػيَ(األنع ػػاـَ،)16َ:كقكل ػػوَ:نييمػػؾنَف ػػيَ(األنع ػػاـَ،)47َ:
كقكل ػ ػ ػػوَ:نيض ػ ػ ػػمكفنَفػ ػ ػ ػػيَ(األنع ػ ػ ػػاـَ،)119َ:كقكلػ ػ ػ ػػوَ:نيكجي ػ ػ ػػونَفػ ػ ػ ػػيَ(النح ػ ػ ػػؿَ،)76َ:كقكلػ ػ ػ ػػوَ:نيس ػ ػ ػػبتكفنَفػ ػ ػ ػػيَ َ
(األعراؼَ،)163َ:كقكلػوَ:نيضػؿنَفػيَ(التكبػةَ،َ)37َ:كقكلػوَ:نلينػذركانَفػيَ(التكبػةَ،)122َ:كقكلػوَ:نييػدمنَفػيَ

(يكنسَ)35ََ:تـَتناكليػاَفػيَالفصػؿَالثالػثَمػفَىػذهَالد ارسػةَ،كقكلػوَ:نتػرلنَفػيَ(الكيػؼَ،)47َ:كقكلػوَ:نتيػكمنَ
فيَ(إبراىيـَ .)37َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .62َ/2
(َ)3يينظرَ:النشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ .247َ/2
(َ)4يينظرَ:شرحَطيبةَالنشرَ،النكيرمَ،جَ .262َ/2
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.247َ/1
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َألف َالكفارَىـَالذيفَيدخمكفَ
البيضاكمَمكقفن
ن
اَمحايداَبالسككتَعنيماَ،كنرٌج َقراءةَفت َالياء ٌ
السعيرَبسببَفعميـَككفرىـَ َ.
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠَ َ
[الكيؼ]َْٕ:

قاؿ َالبيضاكمَ :ن َكق أر َابف َكثير َكأبك َعمرك َكابف َعامر َتسير َبالتاءَ ،كالبناء َلممفعكؿَ،

كقرئَ(تسير)َمفَسارتن(َ َ.)1

ق أر َأبك َعمرك َكابف َكثير َكابف َعامر َبتاء َمرفكعة َكياء َمفتكحة َ(تيسير)َ ،كق أر َالككفيكفَ

كنافعَبنكفَمضمكمةَككسرَالياءَ(نسيٍّر)(َ،)2كالقراءةَاألكلىَعمىَالبناءَلممفعكؿَ،كاألخيرةَعمىَ
ي

اَبالسككتَعنيماَ،أماَ
اَمحايد
البناءَلمفاعؿَ،كىماَقراءتافَمتكاترتافَ،كقؼَالبيضاكمَمنيماَمكقفن
ن
ٌ
ئ)َإشعاراَمنوَبتضعيفياَ َ.
قدمةَبكممةَ(قر
سير)َم ٌ
القراءةَالثالثةَفمقدَأكردىاَالبيضاكمَ(تى
ن
ي

قرأَالجميكرَبنكفَالعظمة(َ،)3قراءةَالنكفَجرنياَعمىَنسؽَماَبعدهَفيَقكلوَ:ن ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ن(َ ،)4كىي َقراءة َالبناء َلمفاعؿ َتيمثٌؿ َإخبار َمف َاهلل َتعالىَ ،فالفاعؿ َضميرَ

مستترَكجكباَ،تقديرهَ(نحف)َ،كالجباؿَمنصكبةَلتعدمَالفعؿَإليياَ .
ن

أماَقراءةَ(تيسير)َفالفعؿَمبنيَلممجيكؿَ،كالتاءَلتأنيثَالجباؿَ،جمعَلغيرَاآلدمييف(َ،)5
كٌ

يضاكمَمحايداَمفَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و َبينيماَ،
كالجباؿَنائبَفاعؿَ،كلقدَكقؼَالب
ن

كىذاَداللةَعمىَقبكليماَ .

كتميؿ َالباحثة َإلى َقراءة َنكف َالعظمة َلمتفخيـَ ،فيي َإخبار َمف َاهلل َتعالى َعف َنفسو َماَ

يتبلءـ َمع َصنعة َاهلل َفي َالجباؿ َكالتي َىي َمف َعجائب َخمقوَ ،كأشار َالييا َفي َقكلو َتعالى َ:ﭐ
ﱡﭐ ﲱﲲ ﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﱠَ[الغاشيةََُٕ:

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .283َ/3
(َ)2يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،419ََ،كَالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،392َ،كالمبسكطَفػيَ
القراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .278َ،

(َ)3يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .335َ/15

(َ)4يَينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،ج.151َ/5
(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .225َ،
َ93

َ

َُٗ]َ،كقرئَشذكنذاَ(تىسير)َبفت َالتاءَمضارعَسارتَ،كلـَأعثرَفيَكتبَالقراءاتَعميياَ،كلقدَصدرىاَالبيضاكمَبمفظةَ(قرئ)َداللةَعمىَتضعيفياَ .
ٌ

المطمب الرابع :الفعل باعتبار إسناده لمضمائر من عدمو
أوًًل_ بين المخاطب والغائب
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َالفعؿَبيفَإسنادهَلمضميرَالمخاطبَكالغائبَ

َمكضعا(َ ،)1كلعؿ َكثرة َااللتفات َكاالختبلؼ َبيف َقراءة َالياء َكالتاء َيعكد َإلىَ
في َستة َكأربعيف
ن
أما َاألمر َالثانيَ
أمريفَ ،أكليما ٌ
َأف َالقرآف َالكريـ َنزؿ َغير َمنقكطَ ،فاجتيد ٌ
َالقراء َفي َالقراءةَ ،ك ٌ

َنساخ َالقرآف َقبؿ َاعتماد َالمصحؼ َالعثمانيَ ،ككبل َالقراءتيف َال َتؤدم َإلى َفسادَ
يرجع َإلى ي
المعنىَ،كنذكرَمفَذلؾ قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬ
ﲰﱠَ[البقرةَ ]ََُْ-ََُّٗ:
ﲱ
ﲭﲮﲯ
(َ)1قكلػػوَتعػػالىَ:نتعممػػكفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)74َ:كقكلػػوَ:نيػػردكفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)85َ:كقكلػػوَ:نيعممػػكفنَفػػيَ(البق ػرةَ:
َ،)85كقكلػػوَ:نيقكلػػكفنَ،نتعممػػكفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)140َ:كقكلػػوَ:نيعممػػكفنَفػػيَ(البق ػرةَ،)149َ:كقكلػػوَ:نيػػرلنَفػػيَ َ
(البقػرةَ،)165َ:كقكلػػوَ:نيخافػػانَفػػيَ(البق ػرةَ،)229َ:كقكلػػوَ:نسػػتغمبكفنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ،)12َ:كقكلػػوَ:نلتحسػػبكهنَ

فػ ػ ػ ػػيَ(آؿَعمػ ػ ػ ػ ػرافَ،)78َ:كقكل ػ ػ ػ ػػوَ:نيبغ ػ ػ ػ ػػكفنَكنترجع ػ ػ ػ ػػكفنَف ػ ػ ػ ػػيَ(آؿَعمػ ػ ػ ػ ػرافَ،)83َ:كقكل ػ ػ ػ ػػوَ:نيكف ػ ػ ػ ػػركهنَف ػ ػ ػ ػػيَ َ

(آؿَعمػ ػرافَ،)115َ:كق َكل ػػوَ:نيجمعػ ػػكفنَفػػػيَ(آؿَعمػ ػرافَ،)157َ:كقكلػ ػػوَ:نتعممػػػكفنَفػ ػػيَ(آؿَعم ػ ػرافَ َ،)157َ:
كقكلػ ػػوَ:نتحسػ ػػبفنَفػ ػػيَ(آؿَعم ػ ػرافَ،)169َ:كقكلػ ػػوَ:نتحسػ ػػبفنَفػ ػػيَ(آؿَعم ػ ػرافَ،)169َ:كقكلػ ػػوَ:نيحسػ ػػبفنَفػ ػػيَ َ
(آؿَعمرافَ،)178َ:كقكلوَ:نتعممكفنَفيَ(آؿَعمرافَ،)180َ:كقكلػوَ:نتكتمكنػونَفػيَ(ؿَعمػرافَ،)187َ:كقكلػوَ:

نيحسػػبفنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ،)187َ:كقكلػػوَ:نيعقمػػكفنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)32َ:كقكلػػوَ:نيجعمكنػػونَفػػيَ(األنعػػاـَ،)91َ:
كقكلػػوَ:نيظممػػكفنَفػػيَ(النسػػاءَ،)77َ:كقكلػػوَ:نيبتغػػكفنَفػػيَ(النسػػاءَ،)139َ:كقكلػػوَ:نيبغػػكفنَفػػيَ(المائػػدةَ،)50َ:
كقكل ػػوَ:نت ػػذكركفنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ،)3َ:كقكل ػػوَ:نتعمم ػػكفنَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ،)38َ:كقكل ػػوَ:نيقكلػ ػكانَف ػػيَ(األعػ ػراؼَ:
َ،)172كقكلوَ:نينتيكانَ،كنيعممكفنَفيَ(األنفػاؿَ،)38َ:كقكلػوَ:نيحسػبفنَفػيَ(األنفػاؿَ،)59َ:كقكلػوَ:نتعممػكانَفػيَ
(التكبػػةَ،)63َ:كقكلػػوَ:نيػػركفنَفػػيَ(التكبػػةَ،)126َ:كقكلػػوَ:نفميفرح ػكانَفػػيَ(يػػكنسَ،)58َ:كقكلػػوَ:نيجمعػػكفنَفػػيَ

(يػػكنسَ،)58َ:كقكلػػوَ:نيػػدعكفنَفػػيَ(يػػكنسَ،)66َ:كقكلػػوَ:نتعممػػكفنَفػػيَ(ىػػكدَ،)123َ:كقكلػػوَ:نليسػػجننونَفػػيَ
(يكسؼَ،)35َ:كقكلوَ:نيعقمكفنَفيَ(يكسؼَ،)109َ:كقكلػوَ:نيػدعكفنَفػيَ(الرعػدَ،)14َ:كقكلػوَ:نتسػتعجمكهنَفػيَ
(النحػؿَ،)1َ:كقكلػػوَ:نتػػدعكفنَفػيَ(النحػػؿَ،)20َ:كقكلػػوَ:نأيمسػكوَكيدسػػونَفػػيَ(النحػؿَ،)59َ:كقكلػػوَ:نيجحػػدكفنَ
فػػيَ(النحػػؿَ،)71َ:كقكلػػوَ:نيػػركانَفػػيَ(النحػػؿَ،)79َ:كقكلػػوَ:نيسػػرؼنَفػػيَ(اإلسػراءَ،)33َ:كقكلػػوَ:نفيغػرقكـنَفػػيَ

(اإلسراءَ،)69َ:كقكلوَ:نتقكلكفنَفيَ(اإلسراءَ .)40َ:
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قاؿَالبيضاكمَ:نكعمىَقراءةَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكحفصَبالتاءَيحتمؿَأفَتككفَ

معادلةَلميمزةَفيَ(أتحاجكننا)َبمعنىَأمَاألمريفَتأتكفَالمحاجةن(َ .)1

يتجمٌىَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ(تقكلكف)َحيثَقرأىاَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكحفصَ

بتاءَالمخاطبةَ،كقرأَالباقكفَبياءَالغيبة(َ .)2

كقراءةَياءَالغيبةَإخبارَعفَالييكدَكالنصارلَكالمعنىَ:أـَيقػكؿَالييػكدَكالنصػارلَ،كقػراءةَ

التػػاءَجرنيػػاَعمػػىَنسػػؽَمػػاَقبمػػوَقكلػػوَتعػػالى(َ:أتحاجكننػػا)َ،كمػػاَبعػػدهَقكلػػو(َ:قػػؿَأأنػػتـَأعمػػـ)(َ،)3
ؼ(أـ)َمتصػػمةَكىػػيَعطػػؼَالمفػػظَالمخاطػػبَعمػػىَالمخاطػػبَ،كعمػػىَق ػراءةَاليػػاءَ(أـ)َمنقطعػػةَ
كبمعنػػىَاإلض ػراب(َ،)4لكجػػكدَااللتفػػاتَمػػفَالخطػػابَإلػػىَالغيبػػةَ،كعمػػىَق ػراءةَالتػػاءَيسػػيرَنسػػؽَ

الكبلـَعمىَالمخاطبةَ .

كلقدَتكلٌدَمعنيافَمختمفافَفيَالصيغتيفَبّسنادَالفعؿَإلىَضميريفَمختمفيفَ،فمعنىَقراءةَ

ػبيبلَأـَ
المخاطب ػػةَ:أمَاألمػ ػريفَتفعم ػػكف؟َأتجادلكنن ػػاَف ػػيَدي ػػفَاهلل؟َفتزعم ػ
ػكفَأفَدي ػػنكـَأى ػػدلَس ػ ن
ٌ
ػكداَأكَنصػػارلَعمػػىَممػػتكـَ،كق ػراءةَ
تزعمػػكفَأفَإب ػراىيـَكاسػػماعيؿَكمػػفَسػ ٌػمىَاهللَمعػػوَك ػانكاَىػ ن
الغيبػػةَىػػيَإخبػػارَمػػفَالرسػػكؿَ_صػػمىَاهللَعميػػوَكسػػمـ_َعػػفَقػػكؿَالييػػكدَكالنصػػارل(َ،)5كمػػاَكردَ
عندَالمفسريفَأنوَتكبيخَلمييكدَكالنصارل(َ .)6

القراءتافَمتكاترتافَ،كعميناَقبكليماَ،كيمكنناَترجي َقراءةَالتاءَالتيَتستكجبَالعطؼَعمىَ
(أتحاجكننػػا)َكبالتػػاليَتكتمػػؿَسمسػػمةَاالسػػتفياـَكىػػكَأقػػربَفػػيَالمعنػػىَالمػرادَكىػػكَالتػػكبيخَلمييػػكدَ
كالنصػارلَكاإلنكػارَعمػػييـَمػفَقػراءةَاليػػاءَكالتػيَتقتضػػيَالجممػةَالخبريػةَالنتفػػاءَالعطػؼَ،ككػػكفَ

(أـ)َمنقطعػػةَتفيػػدَاإلض ػرابَ،كلقػػدَاقتصػػرَالبيضػػاكمَعمػػىَذكػػرَق ػراءةَالتػػاءَ،كرٌبمػػاَىػػذاَيعنػػيَ
ترجيحوَلياَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .110َ/1
(َ)2يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ،174َ/1كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .747َ/1
(َ)3يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،جَ،223َ/1كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .116َ،

(َ)4يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ،146َ/2كالحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .89َ،
(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.123َ/3
(َ)6يينظرَ:ركحَالمعانيَ،األلكسيَ،ج.397َ/1
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ثانيا_ بين المتكمم والغائب
ً
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَالفعػؿَبػيفَإسػنادهَلمضػميرَالمػتكمـَكالغائػبَفػيَ
خمػػسَكعش ػريفَمسػػألة(َ،)1نػػذكرَمنيػػاَقولــو تعــالىَ:ﱡﭐﳍﳎﳏﳐ ﳑﳒﳓ
ﳔ ﳕﳖﳗﱠَ[يكسؼَ .]63َ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمػزةَكالكسػائيَباليػاءَعمػىَإسػنادهَإلػىَاألخَأمَيكتػؿَلنفسػوَفينضػـَ

اكتيالوَإلىَاكتيالنان(َ َ.)2

قرأَحمزةَكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبالياءَ،كالباقكفَبالنكف(َ .)3
اَالَيبيعكفَلكؿَرجؿَإالَكقراَكاح نػداَ،كقػراءةَالنػكف َكذلػؾَألفَ
كمعنىَقراءةَالياءَأنيـَكانك
ن

ىـَأنوَالَكيؿَليـَفيَالمستقبؿَ،فمكَأرسموَمعيـَيكتالكفَمفَالطعاـ(َ .)4
الممؾَأخبر ٌ

فمػ ػػفَق ػ ػرأَبيػ ػػاءَالغيبػ ػػةَأسػ ػػندَالفاعػ ػػؿَإلػ ػػىَأخػ ػػييـَبنيػ ػػاميفَ،كاسػ ػػتد ٌؿَبكممػ ػػةَ(أخانػ ػػا)َفػ ػػيَ َ

ػاَمػػفَقػرأَبػػالنكفَجعػػؿَالفاعػػؿَأخػػكةَيكسػػؼَ،كاسػػتد ٌؿَبكممػػةَ(معنػػا)َفػػيَ
(فأرسػػؿَمعنػػاَأخانػػا)َ،ك ٌ
أمػ ى
()5
أماَ ىمفَقػرأَبػالنكفَ
(فأرسؿَمعناَأخانا)
ي
َ،كحجةَمفَقرأَبالياءَاختصاصَكؿَكاحدَمنيـَبكيموَ،ك ٌ

فحجتيـَأنوَأخبرَعفَجماعتيـَكأدخؿَأخاىـَفيَالكيؿَمعيـ(َ .)6
ي

(َ)1قكلوَتعالىَ:ننغفرنَفيَ(البقرةَ،)58َ:كقكلوَ:نلنعمـنَفػيَ(البقػرةَ،)143َ:كقكلػوَ:ننفػرؽنَفػيَ(البقػرةَ،)285َ:
كقكلوَ:نينزؿنَفيَ(البقرةَ،)90َ:كقكلوَ:نكيعممونَفيَ(آؿَعمرافَ،)49َ:كقكلػوَ:نفيػكفييـنَفػيَ(آؿَعمػرافَ،)57َ:

كقكلػػوَ:ننحشػػرىـنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)22َ:كقكلػػوَ:نيؤتيػػونَفػػيَ(النسػػاءَ،)114َ:كقكلػػوَ:نيدخمػػونَفػػيَ(النسػػاءَ،31َ:
كقكلوَ:نتكمػؼنَفػيَ(النسػاءَ،)84َ:كقكلػوَ:نيػؤتييـنَفػيَ(النسػاءَ،)152َ:كقكلػوَ:نسػنؤتييـنَفػيَ(النسػاءَ،)162َ:
كقكلػػوَ:نكنقم ػػبنَكنن ػػذرىـنَف ػػيَ(األنع ػػاـَ،110َ:كقكلػ ػوَ:نيحشػػرىـنَف ػػيَ(األنع ػػاـَ،)128َ:كقكل ػػوَ:نأنجين ػػاكـنَف ػػيَ

(االعراؼَ،)131َ:كقكلوَ:ننذرىـنَفيَ(األعراؼَ،)186َ:كقكلوَ:نكيجعػؿنَفػيَ(يػكنسَ،)100َ:كقكلػوَ:نلػنيمكفنَ
فيَ(إبراىيـَ،)13َ:كقكلوَ:نلنسكننكـنَفيَ(إبراىيـَ،)13َ:كقكلوَ:نيؤخرىـنَفيَ(إبراىيـَ،)42َ:كقكلوَ:نقمبيـنَفيَ
(الكي ػػؼَ،)18َ:كقكل ػػوَ:نن ػػدعكنَف ػػيَ(اإلسػ ػراءَ،)71َ:كقكل ػػوَ:ننغ ػػادرنَف ػػيَ(الكي ػػؼَ،)47َ:كقكل ػػوَ:نيق ػػكؿنَف ػػيَ
(الكيؼَ .)52َ:

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .169َ/3
(َ)3يينظرَ:تحبيرَالتيسيرَفيَالقػراءاتَالعشػرَ،ابػفَالجػزرمَ،415َ،كالكنػزَفػيَالقػراءاتَالعشػرَ،ابػفَالمبػارؾَ،

جَ،514َ/2كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ .215َ،
(َ)4يينظرَ:بحرَالعمكـَ،السمرقندمَ،جَ .200َ/2

(َ)5يينظرَ:سراجَالقارمَالمبتدمَ،ابفَالقاص َالبغدادمَ،259َ،كشرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ .255َ،
(َ)6يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.196َ،
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كاخت ػػارَأكث ػػرَالنح ػػاةَكالمفسػ ػريفَقػ ػراءةَالن ػػكفَ،كم ػػفَىػ ػؤالءَ:الماتري ػػدم(َ،)1كالقرطب ػػي(َ،)2

كالقراءتػػافَمتكاترتػػافَ،كعػػرضَالبيضػػاكمَأكجػػوَالق ػراءاتَبالسػػككتَعنيػػاَ،داللػػةَعمػػىَقبكليمػػاَ،
كلعػ ٌؿَاألرجػ َقػراءةَالنػػكف َألنيػػاَقػراءةَالجميػػكرَ،كألنيػػاَتتماشػػىَمػػعَسػػياؽَالحػػدثَفػػيَمجيػػئيـَ

لمكيؿَقبؿَأخييـَكمعوَ .

ثالثًا_ بين المتكمم المفرد والمتكمم الجمع
أشػ ػ ػػارَالبيضػ ػ ػػاكمَإلػ ػ ػػىَاخػ ػ ػػتبلؼَالق ػ ػ ػراءاتَفػ ػ ػػيَالفعػ ػ ػػؿَبػ ػ ػػيفَإسػ ػ ػػنادهَلممػ ػ ػػتكمـَالمفػ ػ ػػردَ َ،
كالم ػػتكمـَالجم ػػعَف ػػيَثبلث ػػةَمكاض ػػع(َ،)3كن ػػذكرَمني ػػاَقولـــو تعـــالىَ:ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠَ َ
[آؿَعمرافَ ]َُٖ:

األلؼَجميعان(َ َ.)4
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَ(آتيناكـ)َبالنكفَك
ن
قرأَنافعَكأبكَجعفرَبنكفَالجمعَالمفتكحةَمعَاأللؼَ،كقرأَالبػاقكفَبتػاءَالمػتكمـَالمضػمكمةَ

عمىَالتكحيدَدكفَاأللؼ(َ .)5

()6
مَأفَقػراءةَالنػكفَأليػؽَفػيَ
كقراءةَالجمعَ(النكف)َتدؿَعمىَالعظمةَكالتفخيـ َ،كيرلَالػراز ٌ

ىذاَالمكضعَ،كأكثرَىيبةَفيَقمبَالسامع(َ .)7

كح ٌجةَالجميكرَالذمَقرأَبتاءَالمتكمـَعمىَاإلفرادَقكلوَتعػالىَ:ﱡﭐﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ
ي

ﲷ ﱠَ
ﲨﱠَ[الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدَ،]9َ:كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوَ:ﱡﭐﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲸ
()8
احدَالَإلوَغيرهَ .
[الكيؼَ، ]ُ:كيكافؽَماَبعدهَقكلوَتعالى(َ:إصرم)َبالتكحيدَ،فاهللَ_تعالى_َك ه

(َ)1يينظرَ:تأكيبلتَأىؿَالسنةَ،الماتريدمَ،ج.260َ/6

(َ)2يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .224َ/9

(َ)3قكلوَتعالىَ:ننجيناكـنَفيَ(البقرةَ،)49َ:كقكلوَ:نفأمتعونَفيَ(البقرةَ .)126َ:
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .26َ/2

(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَعمػركَالػدانيَ،جَ،986َ/3كشػرحَطيبػةَالنشػرَ،ابػفَالجػزرمَ،
َ،208كالكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ .441َ/2

(َ)6يينظػػرَ:الكشػػؼَعػػفَكجػػكهَالق ػراءاتَ،مكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػبَ،جَ،452َ/1كالػػكجيزَفػػيَشػػرحَق ػراءاتَالق ػرأةَ
الثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ .150َ،

(َ)7يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .276َ/8
(َ)8يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .69َ/3
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و
اءاتَدكفَتكجيوَلياَ،كيظيرَ
لقدَجرتَعادةَالبيضاكمَفيَالجانبَالصرفيَأفَيذكرَالقر

َأف َالقراءتيف َليما َالمعنى َنفسوَ ،كلـ َيؤثر َاالختبلؼ َبيف َاإلفراد َكالجمع َفي َالمعنىَ ،فاهللَ
لنا ٌ
سبحانوَكتعالىَيخبرناَعفَنفسوَ،فأتتَقراءةَاإلفرادَمراعاةَلنسؽَالكبلـَ،فيجرمَماَقبموَعمىَماَ

بعدهَ،كقراءةَالجمعَلتعظيـَكتفخيـَممؾَالممكؾَ-عزَكجؿَ،-كلع ٌؿَسككتَالبيضاكمَعفَقراءةَ

الجميكرَداللةَعمىَقبكلوَلياَ،كذكرهَلقراءةَنافعَرغـَقمةَالقراءَعميياَتعنيَمكافقتوَلياَ .

ابعا_ بين الغائب المذكر والغائب المؤنث
رً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َالفعؿ َبيف َإسناده َلمغائب َالمذكرَ ،كالغائبَ
بعَكعشريفَمسألة(َ،)1كنذكرَمنياَقولو تعالى :ﱡﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
المؤنثَفيَأر و
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲳﲴﱠَ[النساءَ ]73َ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَكثيرَكحفصَعفَعاصـَ َكيعقكبَ(تكف)َبالتاءَلتأنيثَلفظَالمكدةن(َ .)2
َ
()3
َ،كمػػفَق ػرأَبتػػاءَ
ق ػرأَحفػػصَعػػفَعاصػػـَكابػػفَكثيػػرَكيعقػػكبَبالتػػاءَ،كق ػرأَالبػػاقكفَباليػػاء
ى

التأنيثَبالفعؿَحمموَعمىَتأنيثَالمفظَ(المكدة)(َ .)4

()5
أفَ
أماَقراءةَالياءَبالتذكيرَفقدَيككفَأرادَمعنىَالفاعؿَعمىَالتذكيرَكىكَال ٌَ
ػكد َأكَعمػىَ ٌ
كٌ

الفاعؿَمؤنثَتأنيثَمجازمَ،كفيصؿَبينوَكبيفَفعموَ،فجازَالتذكيرَكحسفَذلؾَمعَالفصؿ(َ .)6

(َ)1قكلػػوَتعػػالىَ:نيقبػػؿنَفػػيَ(البق ػرةَ،)48َ:كقكلػػوَ:نيطػػكعنَفػػيَ(البق ػرةَ،)158َ:كقكلػػوَ:نيكػػفنَفػػيَ(آؿَعم ػرافَ:

َ،)13كقكل ػػوَ:نفنادت ػػونَف ػػيَ(ؿَعمػ ػرافَ،)39َ:كقكل ػػوَ:نيغش ػػىنَف ػػيَ(آؿَعمػ ػرافَ،)154َ:كقكل ػػوَ:نتكف ػػاىـنَف ػػيَ َ

(النساءَ،)97َ:كقكلوَ:نيستطيعنَفيَ(المائدةَ،)112َ:كقكلوَ:نتكفَفتنػتيـنَفػيَ(األنعػاـَ،)23َ:كقكلػوَ:نليسػتبيفنَ
فػػيَ(األنعػػاـَ،)55َ:كقكلػػوَ:ناسػػتيكتونَفػػيَ(األنعػػاـَ،)71َ:كقكلػػوَ:نلينػػذرنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)92َ:كقكلػػوَ:نيكػػفنَفػػيَ
(األنعاـَ،)101َ:كقكلوَ:نيؤمنكفنَفيَ(األنعاـَ،)109َ:كقكلوَ:نيعممكفنَفيَ(األنعاـَ،)132َ:كقكلوَ:نتككفنَفيَ
(األنعػػاـَ،)135َ:كقكلػػوَ:نيكػػفنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)139َ:كقكلػػوَ:نيػػأتييـنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)158َ:كقكلػػوَ:نينفػػعنَفػػيَ
(األنع ػػاـَ،)158َ:كقكل ػػوَ:نيك ػػكفنَف ػػيَ(األنف ػػاؿَ،)67َ:كقكل ػػوَ:نيك ػػفنَف ػػيَ(األنف ػػاؿَ َ،)65َ:كقكل ػػوَ:نتزيػ ػ نَف ػػيَ َ
(التكبةَ،)117َ:كقكلوَ:نكترىقيـنَفيَ(يكنسَ،)27َ:كقكلوَ:نتستكمنَفيَ(الرعدَ .)16َ:
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .84َ/2

(َ)3يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،208ََ،كالسػبعةَفػيَالقػراءاتَ،أبػكَبكػرَالبغػدادمَ،235َ،كالمبسػكطَفػيَ
القراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .180َ،

(َ)4يينظرَ:الكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.392َ/1
(َ)5يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،ج.276َ/5

(َ)6يينظػػرَ:الكشػػؼَعػػفَكجػػكهَالقػراءاتَ،مكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػبَ،جَ،392َ/1كاليػػادمَشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،محمػػدَ
سالـَمحيسفَ،جَ .155َ/2
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و
َتكجيو َليماَ ،فمقد َغمبت َعميو َسمة َعدـ َالتكجيو َألكجوَ
يذكر َالبيضاكم َالقراءتيف َدكف
اءتيفَ،كنحسبوَ
القراءاتَفيَالجانبَالصرفيَ،كدكفَترجي و َبينيماَ،كىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقر
ى
احداَكىكَالكدَكالمحبةَ َ.
مكفقناَبذلؾ َلتكاتر
َ
ىماَ،كلككنيماَيحمبلفَمقصكداَك ن
ن

خامسا_ بين الغائب المفرد والجمع
ً
احدةهَفيَالنصؼَاألكؿَفيَالقرآف َالكريـَ،كىيَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
كردتَمسأل َةهَك َ

ﱏ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠَ
ﱐ
ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎ

[المائدةَ،]َُٕ:كيكمفَمكطفَالشاىدَفيَ(عمكا)َ،كتـََتخريجياَنحكيًّاَكصر نفياَفيَالفصؿَالثالثَ
مفَىذهَالدراسة(َ .)1

المطمب الخامس :الفعل باعتبار توكيده بالنون من عدمو
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َفي َالفعؿ َبيف َتككيده َبالنكف َمف َعدمو َفيَ

مسألتيفَ ،كىما َقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋﱠَ[يكنسَ ]َٖٗ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكعفَابفَعامرَبركايةَابفَذككافَ(كالَتتبعاف)َبالنكفَالخفيفةَ،ككسرىاَ
اللتقاءَالساكنيفن(َ َ.)2
قرأَالجميكرَبنكفَمكسكرةَمشددةَ(تتبً ٍّ
عاف)َ،كقرأَابفَذككافَعفَابفَعامرَبنكفَمكسكرةَ
ً
مخففةَ(تتبعاف)(َ،)3كقراءةَالجميكرَعمىَنكنيفَ،كىماَ:نكفَالمثنىَكاألخرلَنكفَالتككيدَ،كقراءةَ
ابفَذككافَبنكفَكاحدةَكىيَنكفَالمثنىَالَالتككيد(َ .)4
ٍّ
اءةَ(تتبعاف)َفعؿَمضارعَمجزكـَببلَالناىيةَكعبلمةَجزموَحذؼَالنكف(َ،)5كاألصؿَ:
كقر
كال َتتبعاَ ،كاتٌصمت َنكف َالتككيد َالشديدة َبالفعؿ َالمجزكـَ ،كأصميا َالفت َ ،كلكنيا َ يك ًسرت َألنياَ
َكمنعاَاللتقاءَالساكنيف(َ،)6كأصؿَالكممةَ:تتبعانفَ .
تشبوَنكفَالتثنيةَبعدَاأللؼ
ن
(َ )1لبلطٌبلعَعمىَتكجيوَالمسألةَراجعَص.182

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .122َ/3

(َ)3يينظػػرَ:اإلقنػػاعَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَبػػاذشَ،329َ،كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،329َ،
كالعنكافَفيَالقراءاتَ،السرقسطيَ،كَ،105كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .235َ،

(َ)4يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .273َ/11

(َ)5يينظرَ:الجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَ،محمكدَصافيَ،جَ .186َ/11

(َ)6يينظػ ػػرَ:إع ػ ػرابَالق ػ ػرآفَ،النحػ ػػاسَ،جَ،157َ/2كمفػ ػػاتي َالغيػ ػػبَ،ال ػ ػرازمَ،جَ،295َ/17كحجػ ػػةَالق ػ ػراءاتَ َ،
ابفَزنجمةَ .336َ،
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أمػػاَق ػراءةَالتخفيػػؼَ(تتبعػ ً
ػاف)َعمػػىَالنفػػيَالَالنيػػي(َ،)1كالػػىَىػػذاَال ػرأمَيػػذىبَابػػفَيعػػيشَ
كٌ

فالفعؿَمرفكعَبثبكتَالنكفَ،كليسَبنييَ،كىػذهَالنػكفَليسػتَلمتأكيػدَ،كيعمػؿَذلػؾَأفَنػكفَالتككيػدَ
()3
()2
يجػاَ
الخفيفةَالَتدخؿَفعؿَاالثنيف َ،كقدَكافقوَالػرأمَابػفَاألثيػرَالجػزرم َ،كيػذكرَالفارسػيَتخر ن

آخرَأنوَقدَيككفَخفٌؼَالنكفَالثقيمةَلمتضعيؼ(ََ،)4فأكثرَالنحكييفَعمػىَأنيػاَليسػتَنػكفَتككيػدَ
ابَ،كيبدكَأفَالبيضاكمَيكافؽَالفارسيَفػيَتخريجػوَ
كالَحرؼَنييَ،كانماَحرؼَنفيَكعبلمةَإعر
ٌ

ػذلؾَيخػالؼَمػاَذىػبَإليػوَ
ػرتَمنعػاَاللتقػاءَالسػاكنيفَ،كىػكَب
بأفَالنكفَمخففةَمفَالمشػددةَ،ك يكس
ٌ
ي
ن
ػاةَ،أمػػاَمكقفػػوَمػػفَالق ػراءتيفَالمتػكاترتيفَفمقػػدَالتػػزـَالحياديػػةَدكفَتػػرجي َداللػػةَعمػػىَ
جميػػكرَالنحػ ٌ

ػارَرجحنػػاَق ػراءةَنػػكفَالتككيػػدَالثقيمػػةَ،كالتػػيَدخمػػتَعمػػىَالفعػػؿَلتأكيػػدَ
قبكليمػػاَ،كافَأردنػػاَاالختيػ
ٌ
النييَ،كعميياَأكثرَالقراءَ َ.

ﱓﱕ
ﱋ ﱍﱎ ﱏﱐﱑ ﱒ ﱔ
ﱌ
ﱆﱈﱉﱊ
ﱇ
وقولـــو تعـــالىَ:ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄﱅ
ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚﱠَ[ىكدَ ]َْٔ:

قػػاؿَالبيضػػاكمَ:نكقػرأَابػػفَكثيػػرَبفػػت َالػػبلـَكالنػػكفَالشػػديدةَككػػذلؾَنػػافعَكابػػفَعػػامرَغيػػرَ

أنيماَكسراَالنكفَعمىَأفَأصموَتسألننيَفحذفتَنػكفَالكقايػةَالجتمػاعَالنكنػاتَككسػرتَالشػديدةَ

لمياءَ،ثـَحذفتَاكتفاءَبالكسرةَ،كعفَنافعَبركايةَركيسَإثباتياَفيَالكصؿن(َ،)5كفيَمكطفَآخرَ

ٍّ
ابفَعامرَ(فبلَتسألني)َبالنكفَالثقيمةن(َ َ.)6
يقكؿَ:نكقرأَنافعَك

قرأَابفَذكػكافَعػفَابػفَعػامرَ(تسػألى ٍّف)َبفػت َالػبلـَكبنػكفَمشػددةَلمتككيػدَكبػدكفَيػاءَ،كقػرأَ
نػػافعَكىشػػاـَعػػفَابػػفَعػػامرَ(تسػػألىٍّني)َبيػػاءَ،كقػرأَعاصػػـَكحمػزةَكالكسػػائيَكأبػػكَعمػػركَ(تسػػأٍلنًي)َ
بسككفَالبلـ(َ،)7كقرأَابفَكثيرَ(تسألىف)َبنكفَمشددةَمفتكحة(َ،)8كالَيمكفَأفَتيقػرأَباليػاءَمػعَفػت َ

(َ)1يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .3318َ/5
(َ)2يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ .30َ/2

(َ)3يينظرَ:البديعَفيَعمـَالعربيةَ،ابفَاألثيرَالجزرمَ،جَ .666َ/1
(َ)4يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،جَ .293َ/4
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .137َ/3
(َ)6المرجعَالسابؽَ،جَ .288َ/3
(َ)7يينظرَ:اإلقناعَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَباذشَ،343َ،كالحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ،157َ/5كالسبعةَ
فيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ .394َ،

(َ)8يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .86َ/12
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النكف َفبلَيص ٌ َاجتماعَفتحةَكياءَ،كالياءَتمحؽَبالكسرةَ،فنجدَالقراءاتَعمىَضربيفَ،منيػاَمػاَ

اتٌصؿَبنكفَالتككيدَالثقيمةَكىيَثبلثَقراءاتَ،كمنياَماَلـَيتٌصؿَ .

كتخريج َقراءة َ(تسألى ٍّف) َك(تسألىٍّني) َالفعؿ َمضارع َمبني َعمى َالفت َالتصالو َبنكفَ

التككيد(َ، )1كقدَتككفَنكفَالتككيدَالخفيفةَدخمتَعمىَنكفَالكقايةَفأدغمتاَأكَنكفَالتككيدَالثقيمةَ

كنكفَالكقايةَمحذكفة(َ،)2كاألصؿَتسألننيَكحذفتَنكفَالكقايةَلتكاليَاألمثاؿَف يكسرتَالياء(َ،)3
كحذفياَلعددَداللتياَ،كالذمَيحمؿَالداللةَأقكلَبالبقاءَ .

َاختصاراَكتخفيفناَ،فالكسرةَتدؿَعمىَالياءَ
فَأثبتَالياءَفعمىَاألصؿَ،كبعضيـَح ىذفىيا
كم
ى
ن
ى
()4
التيَفيَمكضعَنصبَمفعكؿَبو َ .
)َفالفعؿَمبني َعمىَالفت َالتٌصالوَبنكفَالتككيدَالثقيمةَالمفتكحةَكالتيَ
أماَقراءةَ(تسألىف
ك ٌَ
ٌّ

لـَتيمحؽَبالياءَلذلؾَحافظتَعمىَفتحتياَ .

ياَأكثرَاستعماال َفيَكبلـَالعرب(َ،)5كالتشديدَ
َألن
ن
أماَقراءةَ(تسأٍلنًي)َ،يرجحياَالطبرم ٌ
كٌ

لمتأكيدَ،كترؾَالتشديدَلمتخفيؼَ،كمعنىَالقراءتيفَكاحد(َ .)6

فَشددَقصدَالتأكيدَ،فك ٌؿَ
فم
القراءاتَكمٌياَمتكاترةَ،كعميناَقبكلياَ ،كتحم يؿ
ٌ
َمعنى َك ن
احدا َ ،ى
ن
يادة َفي َالمبنى َزيادةه َفي َالمعنىَ ،كمف َخفٌؼ َفممتخفيؼ ً
ز و
َنفسو َنطقنا َكالتيسير َفي َاالستعماؿَ،
ى
كلقدَأكردَالبيضاكمَأكجوَالقراءاتَبالسككتَعنياَدكفَترجي َ،دالل َةنَعمىَقبكليماَ .
َ
َ
َ
َ
َ
(َ)1يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .157َ/5
(َ)2يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرم.856َ،

(َ)3يينظرَ:إتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشرَ،شيابَالديفَالدمياطي.369َ،

(َ)4يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،701َ/2كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .344َ،
(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .352َ/15
(َ)6يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .485َ/21
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المبحث الثاني :األسماء
أشارَالبيضاكمَمفَناحيةَصرفيةَإلىَاألسماءَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـَ

إل ػػىَتس ػػعةَكس ػػبعيفَمكض ػ نػعاَ،كسنعرض ػػياَف ػػيَثبلث ػػةَمطال ػػبَ:المص ػػادرَ،كالمش ػػتقاتَ،كاإلفػ ػرادَ
كالتثنيةَكالجمعَ .

المطمب األول :المصادر
أشارَالبيضاكمَإلى َاختبلؼَالقراءاتَفيَالمصادر َفيَتسعةَمكاضعَ،كيمكنناَتقسيمياَ

إلى َثبلثة َأقساـَ :ما َقرئ َبيف َالمصدر َكاالسـَ ،كما َبيف َالمصدر َالثبلثي َكالرباعيَ ،كقصرَ

الممدكدَ َ.

أوًًل_ بين المصدر واًلسم
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمصدر َكاالسـ َفي َستة َمكاضع(َ ،)1كنذكرَ
منياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠَ َ
[البقرةَ ]َّٖ:

ئَ(حسنا)َبضمتيفَكىكَلغةَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَكالكسائيَكيعقكبَبفتحتيفَ،كقر
ن

أىؿَالحجازَ،كح ٍسنىَعمىَالمصدرَكبشرلن(َ َ.)2
ي

ابفَعامرَ(ح ٍسننا)َ
ابفَكثيرَكعاصـَكأبكَعمركَك
َ
الكسائيَ(ح ىسننا)َ،كقرأَنافعَك
قرأَحمزةَك
ي
ى

بالتنكيفَفييما(َ .)3

َفرؽ َبيف َالقراءتيف َالمتكاترتيفَ
كلقد َكاف َلمكجيي َالقراءات َرأيافَ ،أكليماَ :ليس َىناؾ ه

()4
َفرؽَ
الب ٍخؿ َك ى
َك(ح ٍسننا) َفيما َلغتافَ ،كعمى َشاكمةَ :الر ٍشد َكالر ىشدَ ،ك ي
(ح ىسننا) ي
ى
َمف ٌ
الب ىخؿ َ ،كمنيـ ى

(َ)1قكل ػػوَتعػ ػػالىَ:ناإلبكػ ػػارنَفػ ػػيَ(آؿَعم ػ ػرافَ،)41َ:كقكلػ ػػوَ:نإج ارم ػػينَفػ ػػيَ(ىػ ػػكدَ،)35َ:كقكلػ ػػوَ:نالقيػ ػػكـنَفػ ػػيَ َ

)َ،كقكلوَ:نعدكانَفيَ(األنعاـَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.)108َ:
(البقرة255َ:
ن

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .91َ/1

(َ)3يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمػركَالػدانيَ،281َ،كغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَالحسػفَ
الصفقاسيَ،80َ،كالمكررَفيماَتكاترَمفَالقراءاتَالسبعَ،أبكَحفصَاألنصارمَ،45َ،كالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَ
فيَالقراءاتَالسبعَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ .205َ،
(َ)4يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبػكَعمػيَالفارسػيَ،جَ،127َ/2كالكشػؼَعػفَكجػكهَالقػراءاتَالسػبعَ،مكػيَبػفَ
أبيَطالبَ،جَ .250َ/1
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درَالفعؿَ(حسف)َ،كعمىَحذؼَالمضاؼَكاقامةَالمضاؼَإليوَمقاموَ،
بينيماَ،فكممةَ(ح ٍسننا)َمص
ي
ي
()1
ككممةَ(ح ىسننا)َصفةَلمصدرَمحذكؼَ،فأقاـَالصفةَمقاـَ
كالتقديرَ:كقكلكاَلمناسَقكنال َذاَحسف ،
ى

سنا) َلككف َالصفة َتفتقر َإلىَ
ال َ نَ
المكصكؼَ ،كالتقديرَ :قكنَ
َ(ح ن
حسناَ ،كلقد ٌ
َرج َابف َخالكيو َقراءة ي
المكصكؼَكافتقارَالفعؿَإلىَاالسـ(َ َ.)2
اءةَ(ح ٍسنى)َبغيرَتنكيفَ،كاأللؼَلمتأنيثَفييَقراءةَضعيفةَ،ألفَصيغةَ(فيعمى)َاألفضؿَ
أماَقر
ي
كٌ

أفَتقترفَباأللؼَكالبلـَ،كقكلوَتعالىَ:ﱡﭐﲱﲲﲳ ﲴﱠ[َاألعراؼ.)3(]َُّٕ:

تبػػرزَلنػػاَأكجػػوَاخػػتبلؼَالق ػراءاتَالقرآنيػػةَتكامميػػةَعممػػيَالصػػرؼَكالنحػػكَ،حيػػثَانعكػػسَ

اخ ػ ػ ػ ػتبلؼَمبنػ ػ ػ ػػىَالكممػ ػ ػ ػػةَعمػ ػ ػ ػػىَتغػ ػ ػ ػػايرَمكقعيػ ػ ػ ػػاَاإلع اربػ ػ ػ ػػيَ،كلقػ ػ ػ ػػدَأكردَالبيضػ ػ ػ ػػاكمَق ػ ػ ػ ػراءتيفَ
()4
ا)َك(ح ٍس ػػنى)َ،كنمم ػػسَتض ػػعيفوَليم ػػاَم ػػفَخ ػػبلؿَتق ػػديميماَبمفظ ػػةَ(ق ػػرئ)َالفع ػػؿَ
(ح يس ػ نػن
ي
ش ػػاذتيف ي

َ،بينماَكقؼَمحايداَمفَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و َداللةَعمىَقبكليماَ .
المبنيَلممجيكؿ
ن

ﱞﱠﱡ ﱢ
ﱟ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱣﱠَ[األنعاـ]َٗٔ:
قاؿ َالبيضاكمَ:نكاإلصباحَفيَاألصؿَمصدرَأصب َإذا َدخؿَفي َالصباحَ ،كسمي َبوَ

الصب َ،كقرئَبفت َاليمزةَعمىَالجمعن(َ َ.)5

قرأَعيسىَبفَعمرَبفت َاليمزةَ(األصباح)َ،كقرأَالباقكفَبكسرىاَ(اإلصباح)(َ َ.)6
ػىَأنيػاَمصػدرَالفعػؿَالربػاعيَالمزيػدَبػاليمزةَ
كقراءةَالجميكرَ(اإلصػباح)َبكسػرَاليمػزةَعم ٌ
ةَفييَجمعَص ٍب َكقي ٍفؿَأقفاؿ(َ،)7كقراءةَالجمعَشاذة(َ،)8
أماَقراءةَ(األصباح)َبفت َاليمز
ي
أصب َ،ك ٌ
ػاكمَأف ي ً
ئ)َمضػػعٍّفناَليػاَكمػاَذكرنػػاَ،
كلقػدَجػرتَمنيجيػةَالبيضػ
ٌ
َيعبػرَعػفَالقػراءةَالشػاذةَبمفظػةَ(قػر ي
كفؽَبذلؾ َالتٌفاؽَالقراءَعمىَقراءةَ(اإلصباح)َ .
كىكَم ه

(َ)1يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،ج.127َ/2

(َ)2يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،ج.84َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.182َ/1
(َ)4يينظرَ:المرجعَالسابؽ.

(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .174َ/2
(َ)6يينظرَ:الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعميياَ،أبكَالقاسـَاليذليَ .381َ،

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،23َ/2كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.523َ/1
(َ)8يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .496َ/1
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َكلقػػدَأشػػارَالبيضػػاكمَإلػػىَاخػػتبلؼَالقػراءاتَفػػيَأبنيػػةَاألسػػماءَفػػيَثبلثػػةَمكاضػػعَ،كىػػيَ

قكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوَتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالىَ:ﱡﱐﱠَكالتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَقرئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتَبفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت َال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاكَكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمياَفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَ َ
[آؿَعمرافَ،]10َ:كقكلػوَ:ﱡﱕﭐﱠَكالتػيَقرئػتَبفػت َالشػيفَكسػككنياَفػيَ[األعػراؼَ،]160َ:
كقكلوَ:ﱡ ﱔﭐﱠَفيَ[التكبةَ]28َ:كالتيَقرئتَبفت َالنكفَكالجيـَ،ككسرَالنكفَكسككفَالجيـَ .

ثانيا_ المصدر الثالثي والرباعي
ً

أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيفَالمصدرَالثبلثيَكالرباعيَفيَمكض وع َك و
احدَ،

كىكَقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﲭﱠَ[البقرةَ ]251َ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَىناَكفيَالحجَ(دفاعَاهلل)ن(َ َ.)1
ً
أَنافعَ(دفاع)َباأللؼ(َ .)2
أَالسبعةَعداَنافعَ(دفع)َبغيرَألؼَ،كقر
قر
ى

ً
يدَباأللؼَ(دافع)َدفاع(َ،)3كالتيَتقتضيَداللةَالمشاركةَمثؿَ
كمصدرَالفعؿَالرباعيَالمز

قاتؿَالتيَتحتاجَإلىَطرفيفَاثنيفَ،كلربماَقراءةَأكثرَالقراءَعمىَ(دفع)َمصدرَالمجردَالثبلثي َ
و
َطرؼ َآخرَ ،كلككنوَ
ألف َاهلل َ_تعالى_ َفاع يؿ َالدفعَ ،كىك َيقكـ َبالفعؿ َكحده َدكف َمشاركة َمف
ٌ
األصؿَبدكفَزيادةَ .
َألف َالمادة َالمعجميةَ
اختمفت َالبنية َالصرفية َلمكممتيف َمع َالحفاظ َعمى َداللة َكاحدة
ٌ

أماَالبيضاكمَفمقدَ
كاحدةَ،كىيَ(دفع)َ،كالقراءتافَعمىَدرجةَك
ي
احدةَمفَالحجيةَلثبكتَتكاترىماَ،ك ٌ
غمبَعميوَأفَيعرضَالقراءاتَدكفَترجي َأكَتكجيوَليماَفيَالجانبَالصرفيَ .

ثالثًا_ جواز قصر الممدود
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيفَالممدكدَكقصرهَفيَمكضعيف(َ،)4كنذكرَمنياَ
ﱌﱎﱏﱐ ﱑﱠَ[الكيؼَ ]98َ:
ﱅ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱍ
قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ ﱆ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .152َ/1
(َ)2يينظ ػػرَ:غيػ ػػثَالنفػ ػػعَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَالسػ ػػبعَ،أبػ ػػكَالحسػ ػػفَالصفقاسػ ػػيَ،117َ،كمعػ ػػانيَالق ػ ػراءاتَ،األزىػ ػػرمَ َ،
جَ،215َ/1كالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ،221َ،كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَ
عميَاألىكازمَ .141َ،
(َ)3يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،ج.279َ/5
(َ)4قكلوَتعالىَ:نمكاءنَفيَ(األنفاؿَ )35َ:
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قاؿ َالبيضاكمَ :نمصدر َبمعنى َمفعكؿ ،ىج ىعمى َوي َ ىد ًّكا َمدكككَان َمبسكطَان َمسكل َباألرض ََ...

يكفَدكاءَبالمدَأمَأرضاَمستكيةن(َ ََ.)1
كقرأَالككف
ن

َمنكنا َغيرَ
ق أر َعاصـ َكحمزة َكالكسائي َكخمؼ َبالمد َكاليمز َ(دكاء)َ ،كق أر َالباقكف ى
َ(د ًّكا) ن

ممدكدَكالَميمكز(َ .)2

هَ:جعموَأرضاَدكاءَأمَمستكيةَ،كأيقيمتَ
كقراءةَ(د ٌكاء)َصفةه َلمكصكؼَمحذكؼَ،تقدير
ن
الصفةي َمقاـ َالمكصكؼَ ،كميزانيا َالصرفي َ(فعبلء)َ ،كأما َقراءة ًّ
َ(دكا) َمصدر َمف َدككتَ
ٌ
()4
َ،كمماَيدلٍّؿَعمىَصحةَىذهَالقراءةَ
الشيء(َ،)3كقصرَالممدكدَشائعهَعندَالبصرييفَكالككفييف
ٌ
َمكضع َآخر َفي َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ َ[األعراؼَ:
كركدىا َفي
و

ُّْ]َ ،كلقد َاختمفت َالصي َالصرفية َبيف َالكممتيف َأحدىما َمصدرَ ،كاألخرل َاسـَ ،كلكنيماَ
احداَ،لككفَاألصؿَالمغكمَليماَكاحدَ َ.
تحمبلفَمعنىَك ن
ن

ذكرَالبيضاكمَالقراءتيفَالمتكاترتيف َدكفَمفاضمةَبينيماَ،كىذاَداللةَعمىَقبكليماَ َ،كلـَ
اءةَالشاذةَ(د ًّكا)َضـَالداؿَكتشديدَالكاؼَكتنكيفَالنصبَ،جمعَد ٌكاءَ،مثؿَزرقاءَ
يي ًشرَإلىَالقر
ي

يزٍرؽ(َ .)5

المطمب الثاني :المشتقات

ضعاَ،كيمكنناَ
أشارَالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيفَالمشتقاتَفيَأحدَكعشريفَم َك ن

تصنيفياَإلىَماَيأتي:

أوًًل_ بين اسم الفاعل واسم المفعول

أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َاسـ َالفاعؿ َكاسـ َالمفعكؿ َفي َاثنى َعشرَ

ﱟ ﱡ ﱢﱣﱤ
ﱠ
ﱜﱞ
ﱝ
مكضعا(َ،)6كنذكرَمنياَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ
ن

ﱧ ﱠَ[البقرةَ ]َُْٖ:
ﱨ
ﱥﱦ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأس اررَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .294َ/3
(َ)2يينظػػرَ:التيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،135َ،كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَبكػػرَ
النيسابكرمَ،214َ،كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ .187َ،
(َ)3يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،295َ،كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .422َ/1
(َ)4يينظرَ:أسسَالدرسَالصرفيَ،كرـَزرندح.121َ،
(َ)5يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.560َ/1
ػوَ:نمؤمن ػػانَف ػػيَ َ
(َ)6قكل ػػوَتع ػػالىَ:نالمحص ػػناتنَف ػػيَ(النس ػػاءَ،)24َ:كقكل ػػوَ:نمش ػػيدةنَف ػػيَ(النس ػػاءَ،)78َ:كقكل ػ
ن
ػوَ:نمييمنػػانَفػػيَ
(النسػػاءَ،)94َ:كقكلػػوَ:نمبينػػةنَفػػيَ(النسػػاءَ،)19َ:كقكلػػوَ:نمذبػػذبيفنَفػػيَ(النسػػاءَ،)143َ:كقكلػ
ن
(المائدةَ،)48َ:كقكلوَ:نمستقرنَفػيَ(األنعػاـَ،)98َ:كقكلػوَ:نمػردفيفنَفػيَ(األنفػاؿَ،)9َ:كقكلػوَ:نالمخمصػيفنَفػيَ
(يكسؼَ،)24َ:كقكلوَ:نمفرطكفنَفيَ(النحؿَ .)62َ:
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قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَعامر(َ:مكالىا)َأمَىكَمكلىَتمؾَالجيةَأمَقدَكلييان(َ .)1
َالقراء َعدا َابف َعامر َ(مكلٍّييا) َبكسر َالبلـَ ،كق أر َابف َعامر َ(مكالىا) َبفت َ
كق أر َجماعة َ

البلـ(َ .)2

ككبلىما َمف َالفعؿ َالثبلثي َالمزيد َبالتضعيؼ َ(كلٌى)َ ،كتأتي َبمعنى َاإلقباؿ(َ ،)3كقراءةَ

(مكلييا) َاسـ َفاعؿَ ،كالفاعؿ َيعكد َعمى َلفظ َالجبللةَ ،كالتقديرَ :لكؿ َفريؽ َكجية َاهلل َمكليياَ

إياه(َ،)4فاهلل َ_تعالى_َىكَشارعَالكجيةَ،كمكليَعبادهَلياَأكَعمىَأنياَفاعؿَفيَالمعنىَفيكَ
مكليَكجيوَإليياَأمَمستقبميا(َ .)5

َمكليياَ ،قمبت َالياء َألفنا َلتناسب َالفتحةَ
ٌ
َ(مكالىا) َفيي َاسـ َمفعكؿَ ،كاألصؿ :ي
أما َقراءة ي
()6
المعنىَ:ج ًعؿَالمكلىَأمَقي ٍّدرَلوَأفَيتكالىاَ،فيكَمفعكؿَبوَفيَالمعنى َ،فيككفَكنايةَ
قبمياَ،ك
ي
عفَاالسـَالذمَأضيفتَإليوَكؿَكىكَالفاعؿ(َ .)7

و
َتغيير َفيَ
َبشكؿ َكاض
َأف َقراءة َاسـ َالفاعؿ َأفص (َ ،)8كلقد َبرز َلنا
كيرل َاألزىرم ٌ
ه

المعنىَباختبلؼَصي َالكمماتَفيَالقراءاتَ،كالقرءاتافَمتكاترتافَ،يجبَقبكليماَ،كتميؿَالباحثةَ
ألفَالمقصكدَمفَالمعنىَىكَأفَيتكلىَاإلنسافَ
إلىَقراءةَاسـَالفاعؿ َلككفَأكثرَالقراءَعميياَ،ك ٌ
القبمةَ،ؼ(كؿ)َأضيفتَإلىَمضاؼَإليوَمحذكؼَىكَاإلنسافَ،كىكَالمرادَمفَكاكَالجماعةَفيَ

(فاستبقكاَالخيرات)َ .
َ
َ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .113َ/1

(َ)2اإلقناعَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَباذشَ،302َ،كالتحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرََ،جَ،43َ/2كالسراجَالمنيػرَ،
شمسَالديفَالشربينيَ،جَ،103َ/1كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .137َ،
(َ)3يينظرَ:الصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربيةَ،الجكىرمَ،ج.2529َ/6

(َ)4يَبنظرَ:الكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَالسبعَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.267َ/1

(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ،36َ/2كالحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،
.90

(َ)6يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،117َ،كالػدرَالمصػكفَ،السػميفَالحمبػيَ،جَ،173َ/2كمعػانيَالقػراءاتَ،
األزىرمَ،جَ .181َ/1

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.216َ/1
(َ)8يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .182َ/1
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وقولو تعالىَ:ﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠَ[النساءَ ]َِْ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَالكسائيَبكسرَالصادََ...ألنيفَأحصفَفركجيفن(َ .)1
()2
َأف َالنساء َمحصناتَ
ق أر َالعامة َبالفت َ ،كق أر َالكسائي َبالكسر َ ،فقراءة َالفت َأم ٌ

اجيفَأحصنكىفَ،أماَقراءةَالكسرَالنساءَأحصفَأنفسيفَبالزكاج(َ .)3
بأزكاجيفَ،فأزك
ٌ

ً
صنتَالنساءَ
اختمفتَصي
َالكممتيفَ،أكليماَ(المحصنات)َكىيَاسـَفاعؿَ،كالمعنىَأ ٍ
ىح ى

َ(المحصنات)َ
اجَ،أماََقراءةَالفت
اجَ،فالنساءَمفَقامتَبحدثَالتحصيفَكىكَالزك
أنفسيفَبالزك
ى
ٌ
ى
فييَاسـَمفعكؿَ،فالنساءَأيحصفَباألزكاجَ،كقدَكقعَعمييفَحدثَالزكاجَ،كالقراءتافَمتكاترتافَ،

اةَىيَمفَكقعَ
اءَعميياَ،كلككفَالمتعارؼَعميوَأف َالفت
كيمكنناَترجي َاألخيرة َلككفَأكثرَالقر
ٌ
ى

عميياَحدثَالزكاجَمفَخبلؿَاختيارَالرجؿَلياَ .

ثانيا_ بين اسم الفاعل والصفة المشبية
ً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َاسـ َالفاعؿ َكالصفة َالمشبية َفي َخمسةَ
مكاضع(َ،)4كنذكرَمنياَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲔﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﱠَ[التكبةَ ]َّٖ:
ﲕ
ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَمعَالخمفيفَعمىَقصرَ(الخالفيف)ن(َ .)5
اتٌفؽَجماعةَالقراءَعمىَالقراءةَباأللؼَ(الخالفيف)َ،كبعضـَقرأَعمىَالقصرَأمَبحذؼَ

األلؼ(َ،)6كىكَيريدَاأللؼَكخيـَخياـَ،كىيَقراءةَشاذة(َ،)7كبذلؾَيظيرَلناَمكافقةَالبيضاكمَلماَ

ذىب َإليوَالجميكر َمفَاختيار َقراءةَاسـَالفاعؿ َ(الخالفيف) َمف َخبلؿ َتضعيفوَلقراءةَالصفةَ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .68َ/2
(َ)2يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.1286َ/2

(َ)3يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ،187َ/8كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.35َ/2

(َ)4قكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:نقاس ػ ػػيةنَف ػ ػػيَ(المائ ػ ػػدةَ،)13َ:كقكل ػ ػػوَ:نعم ػ ػػيفنَف ػ ػػيَ(األعػ ػ ػراؼَ،)64َ:كقكل ػ ػػوَ:نزكي ػ ػػةنَف ػ ػػيَ َ
(الكيؼَ،)74َ:تـَتخريجَآخرَمكضعيفَفيَالفصؿَالثالثَ .
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .92َ/3
(َ)6يينظرَ:المحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَ،ابفَجنيَ،جَ .300َ/1
(َ)7يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .627َ/1
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المشبية َ( ى ً
َيطابؽَ
الخمفيف) َالمسبكقة َبمفظة َ(قرئ)َ ،فالخالفيف َالذيف َتخمٌفكا َعف َالجيادَ ،كىذا ي
مفيكـَاسـَالفاعؿَمفَيقكـَبالفعؿَكىكَأقكلَفيَالمعنىَمفَنعتيـَككصفيـَبالتخمؼَ .
ى

َكنممس َاالختبلؼ َفي َالجانب َالصرفي َبيف َقر و
َكأغمبَ
اءة َشاذة َكمتكاترة َفي َالغالبَ ،

االختبلؼَفيَالجانبَالنحكمَبيفَقراءتيفَمتكاترتيفَ،كيمكفَتعميؿَذلؾَبأفَتأثيرَصي َالكمماتَ
ألف َتعدد َصي َالكممات َينتجَعف َاختبلؼَالمادةَالمعجميةَ
أقكلَمف َتعدد َالمكاقعَاإلعرابية َ ٌ

لؤللفاظَ،فيؤدمَإلىَتغييرَكميَفيَالمعنىَ .

ﱛ ﱠَ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱜ
[الكيؼَ ]َٖٔ:

َكأبك َبكر َ(حامية) َأم َحارةَ ،كال َتنافي َبينيماَ
قاؿ َالبيضاكمَ :نق أر َابف َعامر َكالكسائي َ

لجكازَأفَتككفَالعيفَجامعةَلمكصفيفن(َ .)1

قرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكحفصَعفَعاصـ َ(حمئة)َبيمزةَبعدَالميـَدكفَاأللؼَ،

كقرأَشعبةَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكأبكَجعفرَكخمؼَ(حامية)َبألؼَمفَغيرَىمز(َ ََ.)2

()3
أما َقراءة َ(حمئة) َفييَ
كقراءة َ(حامية) َبّبداؿ َاليمزة َمفتكحة َعمى ٌ
َأنيا َاسـ َفاعؿ َ ،ك ٌ

صفة َمشبية َمشتقة َمف َالحمأَ ،كىك َالطيف َاألسكد(َ ،)4كالقراءتاف َمتكاترتاف َصحيحتاف َثبتتَ

َتغيير َفي َالمعنىَ ،فكممة َ(حمئة) َصفةَ
نا
َأف َاختبلؼ َصي َالمشتقيف َأحدث
يحجيتيماَ،كنبلحظ ٌ
ة)َكتعنيَالطيفَاألسكدَ،أماَقراءةَ(حامية)َاسـَفاعؿَمفَحمىَ
مشبيةَمفَالحمأَعمىَكزفَ(فى ًعمى
ٌ
َكخففتَ ،كلقد َألفت َانتباىناَ
يحمي َعمى َكزف َ(فاعمة) َكتعني َالح اررةَ ،كقد َتككف َميمكزة ،ي
البيضاكم َإلى َتعدد َالمعاني َالمترتب َعف َتغيير َفي َالمبنى َبقكلوَ :قد َتككف َالعيف َجامعةَ
لمكصفيفَ،كلقدَعرضَالبيضاكمَالقراءتيفَبالسككتَعنيماَ،كفيَذلؾَداللةَعمىَقبكليماَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ .291َ/3ََ،

(َ)2يينظػػرَ:الكنػػزَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ،جَ،548َ/2كالمكػػررَفيمػػاَت ػكاترَمػػفَالق ػراءَالسػػبعَ،أبػػكَ
حفصَاألنصارمَ .235َ،

(َ)3يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .51َ/1

(َ)4يينظرَ:اليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،ج.22َ/3
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ثالثًا_ بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َاسـ َالفاعؿ َكصيغةَالمبالغةَفي َمكضعيف(َ،)1
كنذكرَمنياَقولو تعالىَ:ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠَ[يكنسَ ]َٕٗ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَحمزةَكالكسائيَبكؿَ(سحار)ن(َ .)2
الكسائيَكخمؼَالعاشر(سحار)َ،كقرأَالباقكفَ(ساحر)(َ .)3
قرأَحمزةَكشعبةَعفَعاصـَك
ٌ
اءةَ(سحار)َصيغةَمبالغةَ،كمماَيقكمَىذهَالقراءةَكصفياَبَ(عميـ)َ،كداللتوَالتناىيَ
كقر
ٌ

فيَعمـَالسحر(َ،)4كىيَأشدَمبالغةَفيَالسحرَمفَساحر(َ .)5

()6
َ،كىكَمفَيقكـَبحدثَالسحرَ،كالقراءتافَمتكاترتافَ،
أماَ(ساحر)َاسـَفاعؿَمفَسحر
كٌ
ى

كعمينا َقبكليماَ ،كاختبلؼ َصي َالكممات َمف َالناحية َاالشتقاقية َلـ ً
َيؤد َإلى َاختبلؼ َفي َجذرَ

الكممةَ ،كانما َاختبلؼ َفي َالناحية َالداللية َلممشتقيفَ ،كلقد َغمب َعمى َالبيضاكم َفي َالجانبَ
و
نيةَدكفَتكجيو َلياَ،حيثَاقتصرَعمىَقراءةَ
اءاتَالقر
َآ
الصرفيَمفَتفسيرهَأفَيذكرَأكجوَالقر
متكاترةَكاحدةَ،كربماَيحمؿَإشارةَعمىَترجيحوَلياَ .

ابعا_ بين اسم التفضيل (المفرد المذكر والمؤنث)
رً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َاسـ َالتفضيؿَلممفردَالمؤنثَ،كالمفردَالمذكرَ

فيَمكضعَك و
احدَكىكَقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ
و
ﱒﱔﱕ ﱖﱗﱠَ[المائدةَ ]َُُْ:
ﱓ
ﱎﱏﱐﱑ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(ألكالناَكأخرانا)َبمعنىَاألمةَأكَالطائفةن(َ .)7
َ

(َ)1تـَتخريجَقكلوَتعالىَ:نمالؾنَفيَ(الفاتحةَ)4َ:فيَالفصؿَالثالثَ .
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .121َ/3

(َ)3يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ،63َ/4كشرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ .235َ،

(َ)4يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ،529َ/2كاليادمَشرحَطيبةَالنشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .243َ/2
(َ)5يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،291َ،كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .416َ/1
(َ)6يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج14ـَ.333
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .150َ/2
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ق أر َالجحدرم َكزيد َبف َثابتَ(ألكالناَكأخرانا)(َ ،)1كالتأنيث َلؤلمةَأك َالطائفة َأك َالفرقةَأكَ

()3
َ،كلقدَضعفياَالبيضاكمَبجعمياَمسبكقةَبمفظةَ(قرئ)َ،فيبدكَ
الجماعة(َ،)2كقراءةَالتأنيثَشاذة
ٌ

بلحظَأف َأغمبَاالختبلؼَ
َ،كي
أف َ
ٌَ
ٌ
البيضاكمَيعبٍّر َبمفظةَ(قرئ) َعفَالقراءاتَالشاذةَكالضعيفة ي
ي
ب َاالختبلؼَفيوَ
الصرفيَبيفَقراءةَمتكاترة َكقر
ى
اءةَشاذةَعمىَخبلؼَالجانبَالنحكمَحيثَغمى ى
بيفَقراءتيفَمتكاترتيفَ .

سا_ بين المصدر الميمي واسم المكان
خام ً
اسـَالمكافَفيَمكضعَك و
احدَ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَالمصدرَالميميَك
و
كىكَقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍﱠَ[النساءَ ]َُّ:

ؿَكم ٍخ ىرج)َبالفت َعمىَمعنىَأدخمنيَفأدخؿَدخكنالَ،كأخرجنيَ
ئَ(م ٍد ىخ ى
قاؿَالبيضاكمَ:نكقر ى
جَخركجان(َ .)4
فأخر
ن
َك(مخرج)َ ،كق أر َالحسف َكنصر َبف َعاصـ َبفت َالميـَ
َ(مدخؿ) ي
ق أر َالجميكر َبضـ َالميـ ي

()5
َكضعؼ َالقراءة َاألخرل َمف َخبلؿَ
َالعامة،
َرج َالبيضاكم َقراءة
َك(مخرج) َ ،كلقد ٌ
ٌ
ٌ
(مدخؿ) ى
ى
الح ٌجةَلمفَضـ َعمىَأنياَمضارعَ(أدخؿ)َ،
تقديمياَبمفظةَ(قرئ)َ،كىكَبذلؾَمك ه
افؽ َلمجميكرَ،ك ي

َمف َفت َعمى َأنيا َمضارع َ(دخؿ)(َ ،)6كترٌج َالباحثة َقراءة َالجميكر َبضـ َالميـ َلككنوَ
ي
كح ٌجة ى
مسبكقناَبالفعؿَالرباعيَ(أدخؿ)َالمزيدَباليمزةَ،كالذمَيستكجبَضـَالميـَعندَاإليتاءَبمصدرهَ

أكَاسـَالمكافَ .

(َ)1يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ،413َ/4كاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَ

طالبَ،جَ .1932َ/3

(َ)2يينظرَ:التبيػافَفػيَإعػرابَالقػرآفَ،العكبػرمَ،جَ،474َ/1كارشػادَالعقػؿَالسػميـَإلػىَم ازيػاَالكتػابَالكػريـَ،أبػكَ
السعكدَ،جَ،98َ/3كالكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ،693َ/1كغ ارئػبَالقػرآفَكرغائػبَالفرقػافَ،النيسػابكرمَ،جَ،38َ/3
كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.505َ/4
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .465َ/1
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 264َ/3

(َ)5يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .299َ/3
(َ)6يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .123َ،
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َمف َيرلَ
اختمؼ َالمفسركف َكالنحكيكف َفي َ(مدخؿ َكمخرج)
ٍّ
َبضـ َالميـ َكفتحياَ ،فمنيـ ى

()1
لَأفَ
جكازَالكجييفَفييماَبأفَتككناَمصدريفَميمييفَأكَاسميَمكافَكالفارسي
َ،كمنيـَمفَير ٌ
ى

َمرضياَ،كالمرادَمفَالفت َمكضعَالدخكؿَ،كمفَذلؾَ
الضـَمصدرَبمعنىَأدخمنيَالقبرَإدخاال
ن
ن

()2
َبأف َالضـ َاالختيار َعمى َالمصدر َدكف َالمكضع(َ،)3
الزمخشرم َكالرازم َ ،ككافقيـ َالدمياطي ٌ

َأما َاإلخراج َىك َالحياة َبعدَ
َكبيف َ ٌَ
كذىب َإلى َذلؾ َالطبرم ٌ
أف َالمقصكد َباإلدخاؿ َىك َالمكتٌ ،

المكت(َ .)4

المطمب الثالث :اإلفراد والتثنية والجمع
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمفرد َكالمثنى َكالجمع َفي َستة َكأربعيفَ
مكضعاَ،كيمكنناَتصنيفياَعمىَالنحكَاآلتيَ :
ن

أوًًل :ما قرئ بين المفرد المذكر وجمع التكسير
أكردَالبيضاكم َاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَفيَاألسماءَفيما َقرئ َبيفَالمفردَالمذكرَكجمعَ
ﱣﱥﱦ
ﱤ
َمكضعا(َ ،)5كمف َذلؾ َقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱢ
التكسير َفي َثمانية َعشر
ن

ﱶﱸﱹ
ﱷ
ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱰ
ﱽﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱠَ[البقرةَ ]َُْٖ:
ﱺ ﱻﱼ ﱾ

قاؿَالبيضاكمََ:قرأَنافعَكابفَعامرَبالجمعَ(مساكيف)َ،كالباقكفَبالتكحيدَ(مسكيف)(َ َ.)6
(َ)1يينظ ػػرَ:البح ػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفس ػػيرَ،أب ػػكَحيػػػافَاألندلس ػػيَ،جَ،103َ/7ك ازدَالمس ػػيرَف ػػيَعم ػػـَالتفسػػػيرَ َ،
ابفَالجكزمَ،جَ .398َ/1

(َ)2يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ،688َ/2كَمفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .64َ/10

(َ)3يينظرَ:إتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشرَ،شيابَالديفَالدمياطي.240َ،
(َ)4يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .534َ/17

(َ)5قكلػػوَتع ػػالىَ:نبسػػمعيـنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ،)20َ:كقكلػػوَ:نعب ػػدنانَف ػػيَ(البقػ ػرةَ،)23َ:كقكل ػػوَ:نآبائػػؾنَف ػػيَ(البقػ ػرةَ:
َ،)133كقكلػوَ:نريػ نَفػيَ(البقػرةَ،)164َ:كقكلػوَ:نرىػػافنَفػيَ(البقػرةَ،)283َ:كقكلػوَ:نكتبػونَفػيَ(البقػرةَ،)285َ:
كقكلوَ:نكبائرنَفيَ(النساءَ،)31َ:كقكلوَ:نكتابنَفيَ(النساءَ،)24َ:كقكلػوَ:نإنػاثنَفػيَ(النسػاءَ،)117َ:كقكلػوَ:
نأىميكـنَفيَ(المائدةَ،)89َ:كقكلوَ:نأكػابرنَفػيَ(األنعػاـَ،)123َ:كقكلػوَ:نآليتػؾنَفػيَ(األعػراؼَ،)127َ:كقكلػوَ:
نإصػػرىـنَفػػيَ(األع ػراؼَ،)157َ:كقكلػػوَ:نبػػألؼنَفػػيَ(األنفػػاؿَ،)5َ:كقكلػػوَ:نمسػػاجدنَفػػيَ(التكبػػةَ،)17َ:كقكلػػوَ:
نببدنؾنَفيَ(يكنسَ،)92َ:كقكلوَ:نالكفارنَفيَ(الرعدَ .)42َ:

(َ)6يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .124َ/1
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قرأَأبكَعمركَكابفَكثيرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَ(مسكيف)َباإلفرادَ،كقرأَنافعَكابفَعامرَ

كأبكَجعفرَ(مساكيف)َبالجمع(َ .)1

َألف ٍّ
َلكؿ و
ً
اءةَالجميكر َاإلفر يادَ
َمسكيناَ،كقر
َيكـ
ن
كالمرادَمفَقراءةَالجمعَأمَجماعةَالشير ٌ

ٍّ
احدَ،فمكؿ َيكـَطعاـَمسكيف(َ،)2كاختبلؼَبنيةَالكممةَمفَحيثَالعددَيؤثرَ
عمىَأفَالمرادَيكـَك

احداَ ،كعمى َقراءة َالجمع َأرادَ
َيكما َك ن
عمى َالفترة َالزمنية َفي َالمعنىَ ،فعمى َقراءة َاإلفراد َأراد ن

الشيرَ .

ٍّ
َفمعناهَلكؿَيكـَإطعاـَمسكيفَكاحدَ،فالكاحدَمترجـَعفَ
كلقدَرٌج َأبكَعبيدَقراءةَاإلفراد
َجمعا َعمى َجمع(َ ،)3كلقدَأكرد َالبيضاكم َالقراءتيفَ
َليرد
الجميعَ ،كاختار َالنحاس َقراءة َالجمع
ٌ
ن
المتكاترتيفَدكفَترجي و َبينيماَ،كىذاَداللةَعمىَقبكليماَ َ.

ثانيا :المفرد المذكر واسم الجمع
ً
َمسألة َك و
و
احدةَ
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمفرد َالمذكر َكاسـ َالجمع َفي
ﱻﱽ
ﱼ
كىي قولو تعالى :ﱡﭐﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﲀﱠَ[المائدةَ ]ََُُ:
ﲁ
ﱾﱿ

ائدةَ(طائرا)َباأللؼَكاليمزةن(َ .)4
قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَىناَكفيَالم
ن

أَالباقكفَ(طيرا)َبغيرَألؼ(َ،)5
أبكَجعفرَبفَالقعقاعَ(طائرا)َباأللؼَ،كقر
قرأَنافعَكيعقكبَك
ن
ن

اءةَاألكثرَ(طيرا)َاسـَجمعَكليسَمفَأبنيةَالجمعَ،كجمعَطائرَ
اءةَ(طائرا)َعمىَاإلفرادَ،كقر
كقر
ن
ن
()6
ا)َأف َاهللَكافَ
َ،كحجةَ(طير ٌَ
َ،فييَكتاجرَتجرَ،كراكبَركب(َ )7
َ
أطيارَ،كجمعَالجمعَطيكر
ن
(َ)1يينظػػرَ:زادَالمسػػيرَفػػيَعمػػـَالتفسػػيرَ،ابػػفَالجػػكزمَ،جَ،142َ/1كالسػػبعةَفػػيَالقػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،
َ،176كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.192َ/1

(َ)2يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيػافَاألندلسػيَ،جَ،191َ/2كَمفػاتي َالغيػبَ،الػرازمَ،جَ،249َ/5
كغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافَ،النيسابكرمَ،جَ،498َ/1كمعانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .169َ/1

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.95َ/1

(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .18َ/2
(َ)5يينظػػرَ:التيسػػيرَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،311َ،كالكنػػزَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ َ،

جَ،440َ/2كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ .149َ،
(َ)6يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.439َ/1
(َ)7يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،ج.258َ/2
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()1
َأف َالبيضاكم َعرض َالقراءتيف َبالسككت َعنيماَ
احدا َثـ َك نَ
َطير َكثيرةَ ،ك نَ
يخمؽ نا
احدا َ ،كنبلحظ ٌ

دكفَترجي َ،كىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَ .

ثالثًا :المفرد المؤنث وجمع المؤنث
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمفردَالمؤنثَكجمعَالمؤنثَفيَخمسةَعشرَ
مكضعا(َ،)2كمفَذلؾَقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ
ن
ﲣ ﲥﲦﲧﲨﱠَ[ىكدَ ]َٖٕ:
ﲤ
ﲟ ﲠﲡ ﲢ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَحمزةَكالكسائيَكحفصَعمىَاإلفرادن(َ .)3
ق أر َحفص َعف َعاصـ َكحمزة َكالكسائي َكخمؼ َالعاشر َ(أصبلتؾ) َباإلفرادَ ،كق أر َالباقكفَ

(أصمكاتؾ)َبالجمع(َ .)4

ادَ(أصبلتؾ)َعمىَأف َالمرادَالجنسَكيشمؿَالقميؿَكالكثيرَ،كالمعنىَ:أقراءتؾَ
كقراءةَاإلفر
ٌ

أكَأدعاؤؾَ،كحجتيـَإجماعَالجميعَعمىَالتكحيدَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ

َ()5
َأما َقراءة َالجمع َتعني َأكثرة َصمكاتؾَ ،فالدعاءَ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ َ[األنعاـٌ ، َ ]َُِٔ :

اعوَفج ًَمع(َ .)6
تختمؼَأنك
ي

َأثر َعمى َتغيير َمعناىماَ،
إف َتعدد َالقراءتيف َالمتمثمة َفي َصيغتي َاإلفراد َكالجمع َيعكس نا
ٌ

َأما َقراءة َاإلفراد َمعناىا َالصبلة َأحد َاألركافَ
فقراءة َالجمع َبمعنى َاألدعية َكقراءة َالقرآفٌ ،
(َ)1يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمة.164َ،

(َ)2قكلػػوَتعػػالىَ:نالثم ػراتنَف ػػيَ(البق ػرةَ،)22َ:كقكلػػوَ:نمطيػػرةنَفػػيَ(البق ػرةَ،)25َ:كقكلػػوَ:نمثابػػةنَفػػيَ(البقػػرةَ:
َ،)125كقكلوَ:نآيػاتنَفػيَ(يكسػؼَ،)7َ:كقكلػوَ:نرسػالتونَفػيَ(المائػدةَ،)67َ:ك(األنعػاـَ)124َ:كق َكلػوَ:نكمماتػونَ
فػػيَ(األنعػػاـَ،)115َ:كقكلػػوَ:نمكػػانتكـنَفػػيَ(األنعػػاـَ،)135َ:كقكلػػوَ:نكممػػةنَفػػيَ(األع ػراؼَ،)137َ:ك(يػػكنسَ:
َ،)33كقكلػػوَ:نذريػػتيـنَفػػيَ(األعػراؼَ،)172َ:كقكلػػوَ:نبكمماتػػونَفػػيَ(األنفػػاؿَ،)7َ:كقكلػػوَ:نأصػػبلتؾنَفػػيَ(ىػػكدَ:
َ،)87كقكلوَ:نغياباتنَفيَ(يكسؼَ .)10َ:

(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،ج.145َ/3
(َ)4يينظػػرَ:إتحػػاؼَفضػػبلءَالبشػػرَ،شػػيابَالػػديفَالػػدمياطيَ،325َ،كالػػكجيزَفػػيَشػػرحَق ػراءاتَالق ػرأةَالثمانيػػةَ،
األىكازم.210َ،

(َ)5يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ َ.348َ،

(َ)6يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،ج.290َ/1
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الخمسةَ،كيغمبَعمىَالبيضاكمَأفَيذكرَأكجوَالقراءاتَمفَناحيةَصرفيةَدكفَتكج و
َأكَترجي َ
َ
يو
بينيماَ،كىذهَعبلمةهَعمىَقبكلوَالقراءتيفَالمتكاترتيفَ ََ.

ابعا :التعدد في أبنية الجمع
رً
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َأبنيةَالجمكعَفيَتسعةَمكاضع(َ،)1نذكرَمنياَ
ﳁ ﳃ ﳄﳅ
ﳂ
قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀ
ﳆﱠَ[البقرةَ ]َُٖٔ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَكأبكَعمركَكالبزمَكأبكَبكرَحيثَكقعَبتسكيفَالطاءَكىماَلغتافَ
فيَجمعَخطكةََ...كقرئَبضمتيفَكىمزةَ،كجعمتَضمةَالطاءَكأنياَعميياَ،كبفتحتيفَعمىَأنوَ

جمعَخطكةَكىيَالمرةَمفَالخطكن(َ َ.)2

ات)َلـَيقرأَبيا(َ،)3قرأَ
طك
فيياَثبلثَلغاتَبسككفَالطاءَكفتحياَكضمياَ،ك
المغةَالثالثةَ(خ ى
ي
ي

الجميكرَ(خطيكات)َ،كقرأَنافعَكشعبةَعفَعاصـَكاألعمشَكحمزةَكأبكَعمركَكالبزمَعفَابفَ
ي

طكات)(َ،)4كقرأَقتادةَكاألعمشَ(خطؤات)َبيمزَالكاكَلمجاكرتياَالضمةَ،
كثيرَكخمؼَالعاشرَ(خ ٍ
()5
َ(خطىكات) َبفت َالخاء َكالطاء(َ ،)6كالتثقيؿَ
كىي َجمع َالخطأة َال َالخطكة َ ،كركل َأبك َالسماؿ ى

االختيار(َ .)7

َمف َأسكف َعمىَ
َض ٌـ َعمى َاإلتباع َأم َتحريؾ َالعيف َبحركة َالفاء ،ي
الح ٌجة َلمف ى
ك ي
َكح ٌجة ى

التخفيؼَالجتماعَضمتيفَمتكاليتيفَككاك(َ،)8كيبلحظَتعددَصكرَاختبلؼَالبنيةَ،كاتٌحادَداللتياَ،
(َ)1قكل ػ ػػوَتع ػ ػػالىَ:نأس ػ ػػارلنَف ػ ػػيَ(البقػ ػ ػرةَ،)85َ:كقكل ػ ػػوَ:نص ػ ػػدقاتيفنَف ػ ػػيَ(النس ػ ػػاءَ،)4َ:كقكل ػ ػػوَ:نمف ػ ػػات نَف ػ ػػيَ َ
(األنعػػاـَ،)59َ:كقكلػػوَ:نكسػػالىنَفػػيَ(النسػػاءَ،)142َ:كقكلػػوَ:نالمػػثبلتنَفػػيَ(الرعػػدَ،)6َ:كقكلػػوَ:نمعقبػػاتنَفػػيَ
(الرعدَ،)11َ:كقكلوَ:نلفتيانونَفيَ(يكسؼَ،)62َ:كقكلوَ:نبيكتنَفيَ(البقرةَ َ.)189َ:

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .118َ/1
(َ)3يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .188َ/1

(َ)4يينظػػرَ:اإلقنػػاعَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَبػػاذشَ،302َ،كالتيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،
َ،78كالعنكافَفيَالقراءاتَالسبعَ،السرقسطيَ .72َ،

(َ)5يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.237َ/1
(َ)6يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .139َ/1

(َ)7يينظرَ:الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعميياَ،أبكَالقاسـَاليذلي.495َ،

(َ)8يينظػػرَ:حجػػةَالق ػراءاتَ،ابػػفَزنجمػػةَ،120َ،كالحجػػةَلمق ػراءَالسػػبعةَ،الفارسػػيَ،جَ،269َ/2كغيػػثَالنفػػعَفػػيَ
القراءاتَالسبعَ،أبكَالحسفَالصفقاسي.421َ،
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ؼَاألبنيةَفّنياَ
عَاهللَ_تعالى_َ،أماَاختبل
كالمعنىَ:النييَعفَاتٌباعَخطىَالشيطافَبااللتزاـَبشر
ٌ
ٌ

تدكرَحكؿَطمبَالخفٌةَ،فضمةَالعيفَعمىَاألصؿَ،كتسكيفَالعيفَعمىَالخفةَ،كالتحريؾَبالفت َ

َلغكياَ ،فقراءة َالضمتيفَ َ ،كقراءة َالضمة َفالسككف َمتكاترتافَ،
ٌ
ألنو َأخؼ َالحركاتَ ،كىي َجائزة ن
َيق أر َبوَ ،كتبقى َقراءتاف َشاذتافَ
كيجب َقبكليماَ ،كال َمفاضمة َبينيماَ ،كالكجو َالمغكم َالثالث َلـ ي

ئ)َإشعاراَمنوَبضعفيماَكىماَقراءةَاليمزَكالفتحتيفَ .
أسبقيماَالبيضاكمَبمفظةَ(قر
ن

خامسا :اسم الجنس الجمعي واسم الجمع
ً
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَالجمعَكاسـَالجمعَفيَمكضعَكاحدَ،كىكَقولو
تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠَ َ
[البقرةَ ]ََٕ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(الباقر)َكىكَاسـَلجماعةَالبقرن(َ َ.)1

َكالباقرَ :اسـ َلمجنسَ ،كيستعمؿَ
ق أر َالجميكر َ(البقر) َبغير َألؼَ ،كقرئ َشا نذا َ(الباقر) َبألؼ(َ ،)2
()4
َ،أماَ
لبقرةَكاحدةَ،كلجماعةَالبقر(َ،)3كصفياَالعكبرمَبالشذكذَ،كجعموَاسـَجمعَكمثموَالجامؿ
ٌ

ةَ،يفرؽَبينوَكبيفَكاحدهَبالتاءَ .
قراءةَ(البقر)َفييَاسـَجنسَجمعيَ،مفردَبقر ي

جرتَعادةَالبيضاكمَبالتعبيرَعفَالقراءةَالشاذةَبمفظةَ(قرئ) َعبلمةَعمىَضعفياَ،كىكَ

بذلؾَيكافؽَعامةَالقراءَ،كماَذىبَإليوَجميكرَالمغكييفَ .

سادسا :المفرد والمثنى
ً
َمكضع َك و
احد َكىك َقولو
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمفرد َكالمثنى َفي
و
ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ
ﲡ
تعالىَ:ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ
ﲾﱠَ[المائدةَ ]َٗٓ:
ﲿ
ﲽ
َ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .87َ/1
(َ)2يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.75َ/1

(َ)3يينظرَ:تفسيرَالراغبَاألصفيانيَ،جَ،222َ/1كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.154َ/1
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .173َ/1
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قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(ذك)َعمىَإرادةَالجنسن(َ َ.)1
و
َمنكـ)َ،أرادَأفَيحكـَبوَمفَ
َ
أَمحمدَبفَجعفرَ(ذكَعدؿ
ق أر َالجميكرَعمىَالتثنيةَ،كقر
يعدؿَمنكـ(َ)2أمَبمعنىَالمكصكلةَ .
اَجنسَمثؿَمفَ،كيجكزَ
ادَ،كىيَعمىَإحدلَالكجييفَ،إم
كالقراءةَالشاذةَ(ذك)َعمىَاإلفر
ٌ
ى
أفَيعكدَالضميرَإليياَعمىَلفظياَتارةَ،كعمىَمعناىاَأخرلَ،كالكجوَاآلخرَيجكزَأفَيككفَكقعَ
الكاحدَمكقعَاالثنيفَلفيـَالمعنى(َ .)3
اءةَالشاذةَ،إشعاراَمنوَبتضعيفياَ،
عبرَالبيضاكمَبالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ(قرئ)َسبؽَالقر
ٌ
ن
َألفَالشرعَاإللييَيقتضيَأفَيحكـَبذلؾَعدالفَ،كقراءةَاإلفرادَتخالؼَالمعنىَ
ه
كىكَمكفؽَبذلؾ ٌ
المرادَ .

سابعا :المثنى والجمع
ً

َمكضع َك و
احد َكىك َقولو
وَ
أشار َالبيضاكم َإلى َاختبلؼ َالقراءات َبيف َالمثنى َكالجمع َفي

ﱝ ﱟ ﱠﱡ
تعالى َ :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱞ
ﱢﱠَ[البقرةَ ]َُِٖ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(مسمميف)َعمىَأفَالمرادَأنفسيماَكىاجرَ،أكَأفَالتثنيةَمفَمراتبَ
الجمعن(َ .)4
ق أر َعكؼ َاألعرابي َبالجمع(َ ،)5كالمراد َمف َقراءة َالجميكر َ(التثنية) َإبراىيـ َكاسماعيؿَ
ييماَالسبلـ_َ،أماَقراءةَالجمعَفقدَيككفَأنفسيماَكاألمةَالمسممةَمفَذريتيما(َ،)6كاستجابَ
_عم
ٌ
اهللَلوَفجعمياَأمةَمحمدَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_(َ َ.)7
كلقدَنقؿَأبكَالسعكدَقكؿَالبيضاكمَحر نفيا(َ،)8كىذاَداللةَعمىَتأثيرَالبيضاكمَبالبلحقيفَ،
كاستفادتيـَمنوَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 144َ/2

(َ)2يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.679َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.457َ/1
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .106َ/1
(َ)5يينظرَ:النكتَكالعيكفَ،الماكردمَ،ج.191َ/1
(َ)6يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.80َ/3
(َ)7يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .540َ/7
(َ)8يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ .161َ/1
َ116

َ

كالقراءةَالشاذةَبالجمعَأمَاجعمناَكأتباعناَمسمميف(َ َ،)1كنممسَتضعيؼَالبيضاكمَلياَمفَ
الجمعَيعكسَتغييراَفي َالمقصكدَ
خبلؿَتقديمياَبمفظةَ(قرئ)َ،كاختبلؼَالصيغتيفَبيفَالمثنىَك
ن
بالمعنىَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.206َ/1
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المبحث الثالث :العمل الصرفية
َمكضعاَ،
أشار َالبيضاكم َإلى َالعمؿ َالصرفية َبيف َالقراءات َالقرآنية َالمختمفة َفي َثبلثيف
ن

كيمكنناَتصنيفياَإلىَثبلثةَأقساـَ :

المطمب األول :اإلدغام
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَفيَاإلدغاـَفيَخمسةَمكاضعَ،كىيَقولو
تعالىَ :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠَ
[البقرةَ ]َْ:

األصؿَ(اذتكركا)ن(َ َ.)1
َ
قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(اٌَذكركا)َك
قراءة َالعامة َعمى َالتخفيؼ َ(اذك َركا) َمف َذكر َي ٍذ يكرَ ،كق أر َالحسف َالبصرم َكاألعمشَ

بتشديدَالذاؿَالمعجمةَ(ا ٌذكركا)(َ،)2كىيَقراءةَشاذة(َ .)3

يادةَالتاءَ،فيستدعيَاألمرَإبداالَ
كقراءةَ(ا ٌذكركا)َأصمياَ:اذتكركاَ،عمىَكزفَ(افتعمكا) َبز
ن
يبد ً
فّدغاما َفأ ً
َحرؼ َميمكس َكلك َأدغماَ
َالذاؿ َحرؼ َمجيكرَ ،كالتاء
َداالَ ،كذلؾ َألف
َالتاء نَ
لت
ى
ه
ي
ن
اَمجيكراَكىكَالداؿَ،كمفَثىـَأدغـَالداؿَفيَالذاؿ َلرخاكةَالذاؿَ
لذىبَالجيرَ،فأبدلتَالتاءَحرفن
ن
()4
َ،كمنيـَمفَيكجيياَعمىَإبداؿَالتاءَذاال َكمفَثـَ
كلينياَ،كسببَاإلدغاـَىكَتقاربَالمخرج
ن

إدغاميا(َ،)5فتصب َ(ا ٌذكركا)َبالداؿَالمعجمةَالمشددةَ .

أماَتخريجَقراءةَالداؿَالميممةَالمشددةَعمىَإبداؿَالحرؼَاألكؿَ(الذاؿ)َمفَجنسَالثانيَ
كٌ

()6
أماَقراءةَ(ا ٍذكركا)َبالتخفيؼَفبلَتاءَ
ٌ
(الداؿ)َأكَعمىَإدغاـَالذاؿَفيَالداؿَفصارتَ(ادكركا) َ،ك ٌ

مزيدةَفيياَ،كبالتاليَالَإدغاـَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .75َ/1

(َ)2يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .511َ/5
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ َ.154َ/1

(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحػاسَ،جَ،204َ/2كمعػانيَالقػرآفَ،األخفػشَ،جَ،398َ/1كمعػانيَالقػرفَكاع اربػوَ،
الزجاجَ،ج.113َ/3

(َ)5يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .734َ/2
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .204َ/2
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َضعؼ َالبيضاكم َقراءة َالتشديد َمف َخبلؿ َتقديميا َبمفظة َ(قرئ)َ ،كاختار َقراءةَ
كلقد
ٌ

التخفيؼ َبأفَتأتيَالكممةَعمىَأصمياَبدكفَزيادةَعمىَكزفَ(افعمكا) َلككنياَأيسرَفيَالنطؽَ،
َ،أماَمفَالناحيةَالدالليةَ،فمكؿَزيادةَفيَالمبنىَزيادةَفيَالمعنىَ،كزيادةَ
كالتٌفاؽَالقراءَعمييا ٌ

اَنعمةَاهللَعميكـَذكراَ،فالزيادةَتستكجبَاإلدغاـَ،كبدكفَ
حرؼَالتاءَتدؿَعمىَاالتخاذَ،أمَاتٌخذك
ن

الزيادةَتيخفٌؼَ .

ﱷ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱸ
وقولو تعالىَ:ﱡﭐﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ
ﲁﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱠَ[البقرةَ ]ََٖ:
ﲂ
ﱿﲀ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَابفَكثيرَكحفصَبّظيارَالداؿن(َ َ.)1
قرأَابفَكثيرَكحفصَعفَعاصـَبّظيارَالذاؿَ،كقرأَباقيَالسبعةَباإلدغاـ(َ .)2
كق ػراءةَالجميػػكرَاإلدغػػاـ(َ،)3فتػػدغـَالػػذاؿَفػػيَالتػػاءَ،كتصػػب َ(اتخػػتـ)(َ،)4كعم ػةيَاإلدغػػاـَ

ػيَأنيػػاَمػػفَطػػرؼَالمسػػافَكأصػػكؿَالثنايػػا(َ،)5كىػػيَأحػػبَإلػػىَ
ػاربَىػػذهَالحػػركؼَ،فتشػػابيتَفػ ٌ
تقػ ي

الفراءَمفَقراءةَالتبييف َألنياَمتصمةَبحرؼَالَيكقؼَعمىَماَدكنو(َ .)6
ٌ

كعمةَمفَيظ ًيرَألفَالذاؿَليستَمفَمخرجَالتاءَ،فمك ٍّػؿَح و
ػرؼَمخػرهجَمختمػؼَ،كألفَالػذاؿَ
ى ي
)
7
(
مجيػػكرةَ،كالتػػاءَميمكسػػة َ،كايتػػاءَالكممػػةَعمػػىَأصػػمياَأفضػػؿَكبغيػػةَنيػػؿَالثػكابَفػػيَكػ ٍّػؿَحػ و
ػرؼَ

منيا

()8

(َ)9
فحسفَاإلظيارَ َ،كتبقىَالقراءتافَمتكاترتيفَ،كلقػدَغمػبَ
َكنألفَالثانيَبمنزلةَالمنفصؿن
ي

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .90َ/1
(َ)2يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتػابَاهللَالعزيػزَ،ابػفَعطيػةَ،جَ،143َ/1كالتيسػيرَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،
أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،جَ،661َ/2كج ػػامعَالبي ػػافَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،جَ،661َ/2كالسػ ػراجَ
المنيرَ،شمسَالديفَالشربينيَ،جَ .59َ/1
(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .323َ/1
(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .161َ/1

(َ)5يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ،76َ/2كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،355َ/1كغيثَالنفعَ
فيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَالحسفَالصفقاسيَ .77َ،

(َ)6يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .354َ/2

(َ)7يَينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .53َ/1

(َ)8يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .33َ،
(َ)9إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.53َ/1
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عم ػػىَالبيض ػػاكمَف ػػيَمنيج ػػوَالصػ ػرفيَأفَيع ػػرضَالقػ ػراءاتَدكفَتكجي ػػوَمن ػػوَأكَت ػػرجي َ،كع ػػدـَ

ترجيحوَداللةَعمىَمكافقتوَالقراءتيفَ،كنميؿَلقراءةَاإلدغاـَلككفَأكثرَالقراءَعميياَ .

ﱚﱜ
ﱛ
وقولـــــــو تعـــــــالىَ:ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ
ﱟﱠَ[النساءَ ]َُٖ:
ﱠ
ﱝﱞ

قاؿَالبيضاكم:نَقرأَأبكَعمركَكحمزةَ(بيتَطائفة)َباإلدغاـَلقربيماَمفَالمخرجن(َ َ.)1
قرأَحمزةَكأبكَعمركَكيعقكبَكخمؼَبّدغاـَالتاءَالساكنةَفيَالطاءَ،كقرأَنافعَكابفَكثيرَ

ابفَعامرَبتاءَمحركةَبالفتحةَمعَاإلظيار(َ،)2كاألصؿَاإلظيار(َ .)3
كعاصـَكالكسائيَك
ي

كعمةَاإلدغاـَقربَمخرجَالتاءَمفَالطاءَ،كاستقب َالكسائيَذلؾَفيَالفعؿ(َ،)4فالطاءَتزيدَ

()5
اءَأف َالتاءَجزمتَلتكاليَ
عمىَالتاءَباإلطباؽَ،فيحسفَإدغاـَاألنقصَفيَاألزيد َ،كيذكرَالفر ٌ

حركاتَالفت َ،فسكنتَالتاءَ،كأدغمتَفيَالطاء(َ .)6

َمف َأظير َألنيما َمف َكممتيفَ ،كالنفصاؿ َالحرفيفَ ،كاإلظيار َأشيع(َ ،)7كيعرضَ
كعمة ى
و
َمفاضمة َبينياَ ،كىذه َعبلمة َعمى َقبكلياَ ،كتميؿ َالباحثة َإلىَ
البيضاكم َالقراءات َالمتكاترة َدكف
ألنوَفيَحالةَاإلدغاـَيتكالىَحرفافَمشددافَكىماَالياءَ
قراءةَاإلظيار َلككفَأكثرَالقراءَعميياَ،ك ٌ
حدثَثقبلَفيَالمفظَ .
الطاءَالمشددةَ،كىذاَي
المشددةَك
ن
ي
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﲄﲆﲇﲈ ﲉﱠ[األنفاؿَ ]َِْ:
ﲅ
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

قاؿ َالبيضاكمَ :نق أر َابف َكثير َكنافع َكأبك َبكر َكيعقكب َمف َ(حيي) َبفؾ َاإلدغاـ َلمحمؿَ

عمىَالمستقبؿن(َ .)8

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمََ،جَ .86َ/2

(َ)2يينظػػرَ:اإلقنػػاعَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَبػػاذشَ،315َ،كالتيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،
َ،329كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،235َ،كالػػكجيزَفػػيَشػػرحَق ػراءاتَالق ػرأةَالثمانيػػةَ،األى ػكازمَ،
َ .161

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .398َ/1
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .227َ/1

(َ)5يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .173َ/3
(َ)6يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .279َ/1

(َ)7يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .313َ/1

(َ)8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .61َ/3
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َ

قرأَنافعَكشعبةَعفَعاصـَكالبزمَعفَابفَكثيرَكيعقكبَ(حيي)َبّظيارَالياءيفَ،األكلىَ

مكسكرة َ،كالثانيةَمفتكحةَ،كقرأَأبكَعمركَكالقكاسَعفَابفَكثيرَكابفَعامرَكحفصَعفَعاصـَ
كالكسائيَ(حي)َبياءَمشددةَمدغمة(َ .)1

َكينقؿ َاألزىرم َرأم َالخميؿ َكسيبكيو َفي َجكاز َاإلدغاـ َكاإلظيار َفي َالياءيف َإذا َكانتَ

حركةَالثانيَالزمة(َ .)2

كعمة َاإلدغاـ َاجتماع َمثميف َفي َكممة َكاحدةَ ،كحركة َالثاني َالزمة(َ ،)3كاف َكانت َحركةَ

الثانيَعارضةَكماَفيَيحيىَكجبَاإلظيار(َ .)4

كعمة َاإلظيار َجرنيا َعمى َمضارعو َ(يحيى) َالذم َامتنع َفيو َاإلدغاـ(َ ،)5كىذا َما َقصدهَ

البيضاكم َفي َقكلوَ :لمحمؿ َعمى َالمستقبؿَ ،كاإلظيار َأفص َكأشيع(َ ،)6كتبقى َالقراءتافَ
يماَ،حيثَإفَاإلظيارَكاإلدغاـَيترددافَفيَالفعؿَالماضيَ،مثؿَعيَ
متكاترتيفَ،كالَمفاضمةَبين
ٌ

()7
َ،كيقؼَالبيضاكمَمحايداَاتجاهَالقراءتيفَالمتكاترتيفَبالسككتَعنيماَدكفَترجي و َبينيماَ .
عيي
ن

وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲦﱠَ[المائدةَ ]َْٓ:
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲧ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأهَعمىَاألصؿَنافعَكابفَعامرَ،كالباقكفَباإلدغاـن(َ َ.)8
قرأَأبكَعمركَكابفَكثيرَكحمزةَكالكسائيَكعاصـَبداؿَمدغمةَمشددةَمفتكحةَ(يرتد)َ،كقرأَ
أبك َجعفر َكنافع َكابف َعامر َ(ير ًتد ٍد) َبّظيار َالتضعيؼ َكبداؿ َمكسكرة َمخففة َكداؿ َساكنة(َ،)9

(َ)1يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ،487َ/15كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادم.306َ،
(َ)2يينظرَ:معانيَالق ارءاتَ،األزىرمَ،جَ .440َ/1
(َ)3يينظرَ:شرحَالتصري َعمىَالتكضي َ،زيفَالديفَالمصرمَ،جَ .760َ/2
(َ)4يينظرَ:ىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامعَ،السيكطيَ،جَ .485َ/3

(َ)5يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.487َ/15
(َ)6يينظػػرَ:إرشػػادَالسػػالؾَإلػػىَحػػؿَألفيػػةَابػػفَمالػػؾَ،ابػػفَالقػػيـَالجكزيػػةََ،جَ،1061َ/2كشػػرحَالتص ػري َعمػػىَ
التكضػػي َ،زيػػفَالػػديفَالمصػػرمَ،جَ،760َ/2كمعػػانيَالق ػراءاتَ،األزىػػرمَ،جَ،440َ/1كالمسػػاعدَعمػػىَتسػػييؿَ

الفكائدَ،ابفَعقيؿَ،جَ .260َ/4

(َ)7يينظرَ:التطبيؽَالصرفيَ،عبدهَالراجحيَ .168َ،

(َ)8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 131َ/2

(َ)9يينظػرَ:السػػبعةَفػيَالقػراءاتَ،البغػػدادمَ،245َ،كفػت َالقػػديرَ،الشػػككانيَ،جَ،59َ/2كالمبسػكطَفػػيَالقػراءاتَ
العشرَ،النيسابكرمَ،186َ،كالمكررَفيماَتكاترَمفَالقراءاتَالسبعَ،أبكَحفصَاألنصارم.105َ،
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َ

()1
كيجكزَبكسرَالداؿَ(ير ٍّ
أماَالفؾَ
تد)َم ن
نعاَاللتقاءَالساكنيفَ،كالفت َأجكد َ،كاإلدغاـَلغةَتميـَ،ك ٌ

فيكَلغةَأىؿَالحجاز(َ،)2كقراءةَأىؿَالمدينةَكالشاـ(َ َ.)3

كقراءة َالجزـ َكالفؾ َعمى َاألصؿ(َ ،)4كىي َاألكثر َفي َالمغة َألف َالحرؼ َالثاني َساكفَ،
حيثَإفَالفعؿَفيَمكضعَالجزـ(َ .)5
ٌ
كأماَكجو َاإلدغاـ َفعمى َتحريؾ َالساكفَ،كعدكىا َحركةَعارضة(َ ،)6كادغاـ َالداؿ َاألكلىَ

َمنعا َاللتقاء َالساكنيف(َ ،)7فالمضاعؼ َالمدغـ َفي َمكضع َالجزـَ
بالثانية َمع َتحريكيا َبالفت
ن

ييعطىىَأخؼَالحركات(َ،)8كيدغمكفَاألفعاؿَلثقميا(َ َ،)9كلقدَعرضَالبيضاكمَالقراءاتَبالسككتَ
عنياَدكفَترجي و َبينياَ،كىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَالمتكاترتيفَ،فاإلدغاـَكفكوَالَيؤثرَفيَ

َجازـ َعمى َالفعؿ َالمضارع َالمضعؼَ
المعنىَ ،كبذلؾ َيكافؽ َالقكاعد َالصرفية َكىي َإذا َدخؿ
ه

الثبلثيَجازَفيوَاإلدغاـَكالفؾ(َ َ.)10

المطمب الثاني :اإلعالل
بعَكعشريفَمسألةَ،كىيَ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَفيَاإلعبلؿَفيَأر و
قولوَتعالىَ:ﱡﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ[َالبقرةَ ]َْ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(يكقنكف)َبقمبَالكاكَىمزةَلضـَماَقبمياَإجراءَلياَمجرلَالمضمكمةَ

فيَكجكهَككقتتن(َ ََ.)11

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .290َ/1

(َ)2يينظػػرَ:المحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَكتػػابَاهللَالعزيػػزَ،ابػػفَعطيػػةَ،جَ،208َ/2كالمبػػابَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَ َ،
أبكَحفصَالنعمانيَ،ج.388َ/7

(َ)3يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .311َ/4
(َ)4يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.445َ/1
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .290َ/1

(َ)6يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ .388َ/7

(َ)7يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،445َ/1كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .230َ،
(َ)8يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .334_333َ/1

(َ)9يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .132َ،
(َ)10يينظرَ:التطبيؽَالصرفيَ،عبدهَالراجحيَ .168َ،

(َ)11أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 40َ/1
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َ

قرأَالجميكرَ(يكقنكف)َبكاكَساكنةَبعدَالياءَ،كقرأَأبكَحيةَالنمرمَ(يؤقنكف)َبيمزةَساكنةَ

َأصؿَالفعؿَ(ي ٍيقف)َفتقمبَالياءَك ناكاَ
اكَالساكنةَعمىَأف
بدؿَالكاك(َ،)1كتكجيوَقراءةَالجميكرَبالك
ٌ
ي

(يكقف)َإذاَكقعتَساكنةَبعدَضمة(َ .)2
ي

أما َتكجيو َقراءة َاليمزة َفعمى َإبداؿ َالكاك َالمضمكمة َىمزةَ ،مثؿَ :كجكه َأجَكه(َ ،)3فبعضَ
ٌ

العربَيقمبَالكاكَالساكنةَالمضمكـَماَقبمياَىمزة(َ،)4كذلؾَعمىَإجراءَالكاكَالساكنةَالمسبكقةَ
()5
َ،كلقدَضعؼَالبيضاكمَقراءةَاليمزةَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ
بالضـَمجرلَالمضمكمةَنفسيا
ٌ

ألف َقراءةَ
(قرئ)َ ،كتحسبو َالباحثة َمكفقنا َبذلؾَ ،فيجب َتقديـ َالمتكاتر َعمى َالشاذ َمف َناحيةَ ،ك ٌ

اكَ،أماَقراءةَ(يؤقنكف)َباليمزةَيصيبياَ
احد َكىكَقمبَالياءَك
الجميكرَ(يكقنكف)َيصيبياَإعبل هؿ َ
َك ه
ٌ

إعبلالفَ،أكليماَقمبَالياءَكاكَ،كالثانيَقمبَالكاكَىمزةَ،ككثرةَاإلعبلالتَتيضعؼَالكممةَمفَ
ناحيةَأخرلَ َ.
ﲁﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲂ
وقولو تعالىَ:ﱡﭐﱾﱿﲀ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱠَ[البقرةَ ]َّّ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَبقمبَاليمزةَياءَكحذفياَبكسرَالياءَفييان(َ .)6
قرأَالجميكرَ(أنبً ٍئييـ)َبتحقيؽَاليمزةَكضـَالياءَعمىَاألصؿ(َ .)7

يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َكممة َ(أنبئيـ) َالتي َقرئت َبيف َالياء َكاليمزةَ ،فقرئت َممينة َأمَ

بالتسييؿَكالتخفيؼَ،كمحققةَ،كمحذكفةَ،أضافةَإلىَكسرَالياءَأكَضمياَ .

َكركلَابفَعباسَ(أنبً ٍئ ًيـ)َباليمزَككسرَالياءَ،كذلؾَعمىَإتباعَحركةَالياءَلحركةَالباءَ

َنحاجزَ
دكف َاالعتداد َبسككف َاليمزة َالفاصمة َبيف َالمتحركيف(َ ،)8فيي َكما َكصفيا َأبك َحياف:
ه
(َ)1يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .70َ/1
(َ)2يينظرَ:التطبيؽَالصرفيَ،عبدهَالراجحي.141َ،

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .70َ/1
(َ)4يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .241َ/2

(َ)5يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .101َ/1
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمََ،جَ .70َ/1

(َ)7يينظػ ػػرَ:الحجػ ػػةَلمق ػ ػراءَالسػ ػػبعةَ،الفارسػ ػػيَ،جَ،10َ/2كالسػ ػػبعةَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَ،البغػ ػػدادمَ،154َ،كمعػ ػػانيَ
القراءاتَ،األزىرمَ،جَ .147َ/1

(َ)8يينظ ػػرَ:المح ػػررَال ػػكجيزَف ػػيَتفس ػػيرَكت ػػابَاهللَالعزي ػػزَ،اب ػػفَعطي ػػةَ،جَ،122َ/1كالحج ػػةَلمقػ ػراءَالس ػػبعةَ،
الفارسيَ،جَ .11َ/2
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َ

()1
َعد َالنحاة َىذه َالقراءة َخطأن َفي َالعربيةَ ،فبل َيجكز َكسر َالياء َمعَ
غير َحصيفن َ ،كلقد ٌ
ي

اليمز(َ،)2كىذهَقراءةَالَإعبلؿَفيياَسكلَتغييرَفيَحركةَالياءَ .

َلككفَماَقبمياَمكسكر(َ،)4
َنا
َكقرأَالحسفَكاألعرجَ(()3أنبي ًيـ)َعمىَتمييفَاليمزةَالساكنةَياء

كقدَعدىاَالعكبرمَقراءةَشاذةَ
اَقياسيا(َ،)5معَكسرَالياءَلمجاكرتياَالياءَقبميا(َ ،)6
كلـَيقمبياَقمب
ٌ
ن
ن

إضافةَإلىَ(نبيـ)(َ .)7

الثانيَأف َالياءَليستَالزمةَ،فييَ
كمنيـَمفَيضـَالياءَلعمتيفَ،أكليماَ:عمىَاألصؿَ،ك
ٌ

()8
َ،كىذاَجائزَفيَالعربية(َ .)9
هَ
مخففةَقياسياَمفَاليمزةَ،كليستَمبدلةَكماَنعتكهَباإلبداؿَالمستكره
ن

كالقراءة َالشاذة َالكحيدة َالتيَأكردىا َالبيضاكم َىي َماَركاه َاألخفشَعفَىشاـَعفَابفَ

َقياسياَ،كمفَ
ةَياءَإبداال
عامر َ(أنب ًيـ)(َ )10كاإلعبلالتَالتيَلحقتَبالكممةَكاآلتيَ:إبداؿَاليمز
ن
ن

ـَحذفتَاليمزة(َ،)11كليسَ_كماَذىبَبعضيـ_ََأصمياَأنبىَينبىَغيرَميمكزَ،فيكَلحف(َ،)12
ثٌ ي

فاألصؿ َمف َ(النبأ) َبمعنى َالخبر(َ ،)13كالياء َمكسكرة َلسبقيا َبحرؼ َمكسكر(َ ،)14كىذه َالقراءةَ

ضعيفة َألنيا َبدؿ َال َتخفيؼَ ،كالبدؿ َفي َضركرة َالشعر(َ ،)15كيكافؽ َالبيضاكم َالعكبرم َفيَ

تضعيفو َليذه َالقراءة َمف َخبلؿ َتقديميا َبمفظة َ(قرئ)َ ،كىذا َيعني َاختياره َلقراءة َالجميكرَ

(َ)1يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.240َ/1

(َ)2يينظػ ػػرَ:السػ ػػبعةَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَ،البغػ ػػدادمَ،154َ،كالمحتسػ ػػبَ،ابػ ػػفَجنػ ػػيَ،جَ،66َ/1كمعػ ػػانيَالق ػ ػراءاتَ،
األزىرمَ،جَ .147َ/1

(َ)3يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.122َ/1
(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .47َ/1

(َ)5يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .50َ/1

(َ)6يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ،62َ/4كالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَفيَالقراءاتَالسبعَ،عبدَالفتاحَ
القاضيَ .118َ،

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .146َ/1

(َ)8يينظرَ:اإلقناعَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَباذشَ،206َ،كالمحتسبَ،ابفَجنيَ،ج.66َ/1
(َ)9يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .147َ/1

(َ)10يينظرَ:الكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،األىكازمَ .127َ،
(َ)11يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .50َ/1
(َ)12يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.75َ،
(َ)13يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .7َ/2
(َ)14يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .126َ/1
(َ)15يينظرَ:المحتسبَ،ابفَجنيَ،جَ .70َ/1

َ124

َ

ئييـ)َ ،كلع ٌؿ َذلؾ َلمحفاظ َعمى َاليمزة َالتي َتمثؿ َالـ َالكممةَ ،كجرنيا َعمى َاألصؿ َكىك َنبأَ،
(أنَبً َ
كبدكفَقمبيا َإلىَحرؼَعمةَلتغيرَالمادةَالمعجميةَفتصب َنبكَ،كماَيترتبَعميياَمفَتغييرَفيَ
المعنىَ،كىذاَسرَعرضَالبيضاكمَاالختبلؼَبيفَمتكاترَكشاذَ،كىيَالسمةَالغالبةَفيَمنيجوَ

َغالباَ ،فالنبأ َيحمؿ َمعنىَ
الصرفي َلمقراءات
ٌ
َألف َالشاذ َيترتب َعميو َتغيير َكمي َفي َالمعنى ن

الخبرَ،أماَالنبكَبمعنىَالعمكَكاالرتفاعَ،كلقدَأشارَالبيضاكمَإلىَقراءةَحذؼَاليمزةَفقطَ،كىذاَ
ٌ
اءةَشاذةَ،كلـَيشرَإلىَالقراءةَالشاذةَاألخرلَكىيَتسييؿَاليمزةَ،كىذاَ
إعبلؿَبالحذؼَ،كىيَقر
ي
يعنيَاختيارهَالقراءةَالمتكاترةَكىيَتحقيؽَاليمزةَ .

وقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ
ﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠَ[البقرةَ ]َِٔ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَكحدهَالصابئيفَبالياءَإماَألنوَخفؼَاليمزةَكأبدلياَياءَ،أكَألنوَ

مفَصبأَإذاَماؿ َ ألنيـَمالكاَعفَسائرَاألديافَإلىَدينيـَأكَمفَالحؽَإلىَالباطؿن(َ،)1كفيَ

مكطفَآخرَ:نقرئَ(الصابكف)َبحذفياَمفَ(صبأ)َبّبداؿَاليمزةَألفناَأكَمفَصبكت َألنيـَصبكاَ
إلىَاتباعَالشيكاتن(َ .)2
نصباَ
قرأَالعامةَباليمزةَ(الصابئكف)َك(الصابئيف)َ،كقرأَنافعَبياءيفَخالصتيفَ(الصابييف)َ ن

ػابكف)َببػ ػػاءَمضػ ػػمكمةَ
كجػ ػ نا
فعػ ػػاَ،كق ػ ػرأَشػ ػػيبةَكالزىػ ػػرمَمػ ػػفَغيػ ػػرَىمػ ػػزَ(الصػ ػ ي
ػرَ،ك(الصػ ػػابيكف)َر ن
ك(الصابيف)َبباءَمكسكرة(َ َ.)3

كتخ ػريجَق ػراءةَتػػرؾَاليم ػزةَمػػعَحػػذفياَعمػػىَكجيػػيفَ،أكليمػػاَ:األصػػؿَ(صػػبا)َمػػفَيصػػبكَ،

كالمعنػػىَ:مػػاؿَإلػػىَديػ وػفَآخػػرَ،كاآلخػػرَأبػػدلتَاليمػزةَيػػاءَكسػػكنتَلثقػػؿَالضػػمةَكلمتخفيػػؼ(َ،)4ثػ ٌػـَ

اَاللتقائيماَ،كضمتَالباءَإتباعاَلمػكاكَ،
اكَالجمعَبعدىاَ،فحذفتَالياءَمنع
التقىَساكنافَثانييماَك
ن
ن
كمفَلـَيحذفياَاكتفىَبّبدالياَياءَ .
ى

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 85َ/1
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .137َ/2
(َ)3يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمػركَالػدانيَ،74َ،كالػدرَالمصػكفَ،السػميفَالحمبػيَ،جَ،439/10
كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .72َ/2

(َ)4يَينظرَ:حاشيةَالشيابَالخفاجيَعمىَتفسيرَالبيضاكمَ،جَ .171َ/2
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أماَقراءةَاليمزةَاختارىاَالرازمَبقكلوَ:نكاالختيارَاليمزن(َ،)1ككصفياَاألزىرمَ:ناليمزَفيياَ
ٌ

()2
أفَاليمزَأفص (َ،)3معناىاَ:صبأَخرجَمفَدينوَالذمَ
ىيَالمغةَالجيدةن َ،كيرلَالسميفَالحمبيَ ٌ
شػػرعَلػػوَإلػػىَديػػفَآخػػر(َ،)4كلع ػ ٌؿَذلػػؾ َألنيػػاَقػراءةَأكثػػرَالق ػراءَ،كأقػػربَإلػػىَمعنػػىَالتفسػػيرَكىػػكَ

و
جَكليسَالميؿَإلىَديفَآخرَ،كلقدَأشارَالبيضاكمَإلىَالقراءةَالمتكاترةَاألخرلَدكفَترجي و َ
الخرك
بينيماَداللةَعمىَقبكليماَ،كفيَمكطفَآخػرَذكػرَالقػراءةَالشػاذةَمصػدرةَبمفظػةَ(قػرئ)َإشػارةَمنػوَ

بتضعيفياَ .
ََ َ
ﲞ
ﲝ
ﲙﲛﲜ
ﲚ
وقولو تعالىََ:ﱡﭐﲐ ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠَ[البقرةَ ]َٕٔ:

ػزكا)َبالس ػػككفَ،كحفػػصَع ػػفَعاص ػػـَ
قػػاؿَالبيض ػػاكمَ:نق ػرأَحمػ ػزةَكاسػػماعيؿَع ػػفَن ػػافعَ(ىػ ن

بالضـَكقمبَاليمزةَك ناكان(َ َ.)5

ػزكا)َبضػػـَ
ق ػرأَالجميػ
ي
ػكرَ(ىػ يػزىؤا)َبضػػـَال ػزامَكتحقيػػؽَاليم ػزةَكصػ نػبلَككقفنػػاَ،كق ػرأَحفػػصَ(ىػ ن

الزامَكابداؿَاليمزةَك ناكاَمفتكحةَ،لض ٍّػـَمػاَقبميػاَ،كقػرأَحمػزةَ(ىػزنءا)َبسػككفَالػزامَكتحقيػؽَاليمػزةَ
ػبل(َ،)6كلمكق ػػؼَعن ػػدَحمػ ػزةَعمييػػاَكجي ػػافَ:األكؿَالنق ػػؿَعم ػػىَالقيػػاسَالمط ػػردَكى ػػكَاألحس ػػفَ
كصػ نَ

ًّ
(ىزنكا)(َ .)7
فتصب
َ(ىزا)َ،كاآلخرَإبداؿَاليمزةَك ناكاَمعَسككفَالزامَ ٍ

اَ(ىزا)َبنقؿَحركةَاليمزةَإلىَماَقبميػاَالػزامَالسػاكنةَ،
لقدَأجازَالزجاجَاألكجوَالسابقةَ،أم ن

ػبلَيجيػ يػزَالق ػراءةَبيػػا(َ،)8حيػػثَق ػرأَحم ػزةَبػػالتخفيؼَأمَإسػػكافَال ػزامَ،كالبػػاقكفَ
كمػػفَثػػـَحػػذفياَ،فػ ي

(َ)1مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.535َ/3
(َ)2يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .155َ/1

(َ)3يينظرَ:الدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .407َ/1
(َ)4يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .94َ/2

(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأس اررَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ ََ86َ/1
(َ)6يينظػػرَ:اإلقنػػاعَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَبػػاذشَ،298َ،كالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ َ،

جَ،491َ/2كالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .74َ/1

(َ)7يينظػ ػػرَ:غيػ ػػثَالنفػ ػػعَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَالسػ ػػبعَ،أبػ ػػكَالحسػ ػػفَالصفقاسػ ػػيَ،78َ،كالنشػ ػػرَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَالعشػ ػػرَ َ،
ابفَالجزرمَ،جَ،482َ/1كشرحَطيبةَالشرَ،ابفَالجزرم.175َ،

(َ)8يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.186َ/2
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بالتثقيػػؿ(َ،)1كقػرأَحفػػصَكحمػزةَكقفنػػاَبػػالكاكَكالبػػاقكفَبػػاليمز( ،)2كاإلسػػكافَلمتخفيػػؼَ،كالضػػـَعمػػىَ

األصؿ(َ،)3كاإلعبلؿَالذمَأصابَلفظةَ(ىزؤا)َىكَقمبَاليمزةَكاكَ،كقػراءةَاليمػزَعمػىَاألصػؿَ،
كلقدَعرضَالبيضاكمَأكجوَالقراءاتَبالسككتَعنياَ،كىذاَيػدؿَعمػىَمكافقتػوَليػاَ،كعػدـَذكػرهَؿَ

اَعمىَنيجَالزجاجَكمفَتبعوَ .
ا)َداللةَعمىَعدـَقبكلوَلياَسير
(ىز
ن
ن
ى

ﲕ ﲗﲘ
ﲖ
وقولـــو تعـــالىَ:ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲙﱠَ[البقرةَ ]َُٖ:

قػػاؿَالبيضػػاكمَ:نَق ػرأَنػػافعَ(خطيئاتػػو)َ،كقػػرئَ(خطيتػػو)َك(خطياتػػو)َعمػػىَالقمػػبَكاإلدغػػاـَ

فييمان(َ .)4

يتجمػػىَمػػكطفَالشػػاىدَفػػيَنػػاحيتيفَ،أكليمػػاَاإلفػرادَكالجمػػعَ،كالناحيػػةَاألخػػرلَإعػػبلؿَكىػػكَ

قمبَاليمزةَياءَمعَإدغامياَبالياءَالسابقةَ .

()5
ػعَأفَالػػذنكبَكثي ػرةَ
ق ػرأَنػػافعَبجمػػعَالسػػبلمةَ،كالبػػاقكفَبػػاإلفراد َ،كالم ػرادَمػػفَق ػراءةَالجمػ ٌ

()6
أمػػاَ
كمتعػػددة
ي
َ،كحجػػةَمػػفَجمػػعَأفَاإلحاطػػةَالَتكػػكفَلمشػػيءَالمفػػردَ،كانمػػاَلمجمكعػػةَأشػػياءَ،ك ٌ

قراءةَالمفردَعمىَأنوَاسـَجنسَيشمؿَالقميؿَكالكثير(َ .)7

ػو)َك(خطياتػػو)َبقمػػبَاليمػزةَيػػاءَ،كادغاميػػاَفػػيَاليػػاءَالسػػابقة(َ،)8كىمػػاَ
مَ(خطيتػ
قػرأَاألىػكاز
ٌ
ٌ

قراءتػافَضػعيفتافَعنػدَالبيضػاكمَلتقػديميماَبمفظػػةَ(قػرئ)َ،كلعػ ٌؿَتضػعيفوَليمػاَلكثػرةَاإلعػػبلالتَ
التيَأصابتياَكىيَالقمبَكاإلدغاـَبخػبلؼَقػراءةَخطيئاتػوَكأصػمياَ(خطػأ)َدكفَإع و
َيضػعفياَ،
ػبلؿ ي
كبيذاَرج َقراءةَاليمز َألنياَاألصؿَ،كلككفَجماعةَالقراءَعميياَ .
ٌ

(َ)1يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ .25َ/1

(َ)2يينظرَ:غيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَالحسفَالصفقاسي.78َ،

(َ)3يينظرَ:اليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفََ،جَ .30َ/2
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .90َ/1

(َ)5يينظ ػػرَ:البح ػػرَالمح ػػيطَف ػػيَالتفس ػػيرَ،أب ػػكَحي ػػافَاالندلس ػػيَ،جَ،450َ/1كالحج ػػةَلمقػ ػراءَالس ػػبعةَ،الفارس ػػيَ َ،

ج2ـََ،14كغيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَالحسفَالصفقاسي.80َ،
(َ)6يينظرَ:شرحَطيبةَالنشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ .178َ/1

(َ)7يينظرَ:اليادمَفيَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .40َ/2
(َ)8يينظرَ:الكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ .411َ/2
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كلق ػػدَنق ػػؿَأب ػػكَالس ػػعكدَن ػػصَالبيض ػػاكمَحر ًّ
فيػ ػاَ،كى ػػذاَدالل ػػةَعم ػػىَت ػػأثرَالبلحق ػػيفَب ػػوَف ػػيَ

تفاسيرىـ(َ .)1

وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ
ﲎ ﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﱠ َ
ﲏ
ﲉﲊﲋﲌ ﲍ
َ[البقرةَ ]َُٗ:

بئاء)َميمكزاَفيَجميعَالقرآفن(َ َ.)2
قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَكحدهَ(أن
ن
ق ػرأَنػػافعَبػػاليمزَ،كالبػػاقكفَبتركػػو(َ،)3ك(نبػػي)َبغيػػرَىمػػزَ،عمػػىَكجيػػيفَ:أفَيكػػكفَأصػػموَ
اليمز(نبأ)َبمعنىَالخبرَكخ ًففتَاليمزةَ،كقدَيككفَ(نبا)َبمعنىَعبلَعفَاألرض(َ .)4
ي
كلقدَرج َالسميفَالحمبيَكاألصبيانيَترؾَاليمزَ،ككصفكهَباألفص (َ،)5كأكثرَالعربَالَ
ٌ
تيمز(َ ،)6كلقد َأكرد َالبيضاكم َاالختبلؼ َفي َالقراءات َبيف َاليمز َكعدمو َبالسككت َعنيماَ،
اَكبيراَفيَالمعنىَ،فمفظةَنبأَتحمؿَمعنىَالخبرَ،كلفظةَنباَ
كاختبلؼَصي َالكمماتَأحدثَتغي نير ن
تحمؿَمعنىَالعمكَكاالرتفاعَالختبلؼَالجذرَالمغكمَ .
ﱣ ﱥﱦﱧ ﱨ ﱩﱪﱫ ﱬﱭﱮ
ﱤ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱢ
ﱽ ﱿ ﲀ ﲁﲂﲃ
ﱶ ﱸﱹﱺﱻﱼ ﱾ
ﱷ
ﱯ ﱱﱲ ﱳﱴﱵ
ﱰ
ﲄﲅﱠَ[البقرةَ ]َُْٖ:

ً
دكنوَمفَالطكؽَبمعنىَالطاقةَأكَالقبلدةَ،
فكنوَكي ىقم
أمَيكم
ئَ(ي َ
قاؿَالبيضاكمَ:نقر يَ
ي
طى َكقكنو)َ ي

طىيَقكنو) َك(يطَيَقكنو) َعمىَ
َك(ي َ
ك(يتطكقكنو) َبمعنى َيتكمفكنو َأك َيتقمدكنوَ ،ك(ىَيطَ َكقكنو) َباإلدغاـ ،ىَ
ٌ

طيَيكقكنوَكيتطيكقكنوَمفَفيعؿَكتفيعؿَبمعنىَيطكقكنوَكيتطكقكنون(َ َََ.)7
أفَأصميماَي ٍَ
ىَ

(َ)1يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ .122َ/1
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .94َ/1
(َ)3يينظرَ:شرحَألفيةَابفَمالؾَ،الشاطبيَ،ج.83َ/9
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،األصفيانيَ .449َ،

(َ)5يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،األصبيانيَ،449َ،كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .407َ/1
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.169َ/1

(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .124َ/1
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َإف َعيفَ
(يطيقُونو)َ ،حيث ٌ
نذكر َإعبلؿ َالقراءة َالمجمع َعمييا َبكسر َالطاء َكسككف َالياء ُ

أصؿَالفعؿَ(يطكقكنو)ََفنقمتَحركةَالكاكَ(الكسرة)َإلىَالطاءَ،كقمبتَالكاكَياءَ
الطاقةَكاكَ،ك
ي
النكسارَماَقبميا(َ .)1

أصؿَالفعؿَ(طكؽ)َ،
(يطَوقونو) َمبنيَلممفعكؿَ،ك
القراءةَالثانيةَالبفَعباسَكابفَمسعكدَ ُ
ٌ

()4
()3
()2
َ(يفىعمكنو)َ ،كتبقىَ
بكاك َمشددة َمفتكحة بمعنى َيكمفكنو َ ،كىي َقراءة َشاذة َ ،فيي َعمى َكزف ي

الكاكَكماَىيَصحيحةَدكفَقمبَلياءَ،لعدـَسبقياَبكسرَ .

يتطوقونو)َ،كالقراءةَالرابعةَكالثالثةَ
أماَالقراءةَالثالثةَكسابقتياَ،كلكفَزيدتَعميياَالتاءَ( ّ

َكأيجريت َعمييا َبعض َاإلعبلالت َاآلتيةَ :إبداؿ َالتاء َطاءَ ،ثـ َإدغاـ َالطاءَ
كلكنيا َبفت َالياءَ ،
ٌ

(يطّ ّوقونو) بفت َالياءَ،كىيَقراءةَعائشةَكعمركَبفَدينار ،كقراءةَ
األكلىَفيَالثانيةَ،فتصب َ َ
(يتطكقكنو)َأكثرَكأظيرَمفَقراءةَ(يطٌ ٌكقكنو)(َ .)5
طيقكنو)َك(يطيقكنو)َالَتجكزافَعندَالنحاس َألفَ
(ي ى
أماَالقراءتافَاألخريافَبالياءَالمشددة َ ى
ٌ

ىماَكىيَأف َأصميماَمفَ(فيعؿ)َ
اكَالَتقمبَياءَإال َلعمة(َ،)6كلكفَالبيضاكمَذكرَعمةَلجكاز
الك
ٌ
ٌ
ك(تفيعؿ) ،يً
ً
َأفَ
َياءَ ،لسبقيا َبالياءَ ،فأدغمت َالياءافَ ،كبيذا َنصؿ َإلى ٌ
َفقمبت ي
َعيف َالفعؿ َالك ياك ن
اءاتَالشاذةَ،كقدمياَبمفظةَ(قرئ)َعبلمةَمنوَعمىَتضعيفياَ .
البيضاكمَاستكفىَذكرَالقر
ٌ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠَ
[آؿَعمرافَ ]َٕٖ:

قاؿ َالبيضاكمَ :قرئ َ(يمكف) َعمى َقمب َالكاك َالمضمكمة َىمزة َثـ َتخفيفيا َبحذفيا َكالقاءَ

حركتياَعمىَالساكفَقبميان(َ َ.)7

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ،95َ/1كالمحتسبَ،ابفَجنيَ،جَ .118َ/1

(َ)2يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،150َ/1كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،ج.272َ/2

(َ)3يينظػػرَ:تػػأكيبلتَأىػػؿَالسػػنةَ،الماتريػػدمَ،جَ،43َ/2كفػػت َالقػػديرَ،الشػػككانيَ،جَ،208َ/1كمعػػانيَالق ػرآفَ،
األخفشَ،ج.196َ/1

(َ)4يينظرَ:غرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافََ،النيسابكرمَ،ج.498َ/1

(َ)5يينظرَ:الدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،272َ/2كالمحتسبَ،ج.118َ/1
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.95َ/1

(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .24َ/2
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اءةَالمعركفةَ(يٍمككف)َبفت َالياءَكسككفَالبلـَ،كبعدىاَكاكافَأكليماَمضمكمةَ،كالثانيةَ
القر
ى
أَأبكَجعفرَبفَالقعقاعَكشيبةَبفَنصاحَ(يمى ٌككف)َبضـَ
ساكنةَ،كىيَمضارعَ(لكل)َالثبلثيَ،كقر
ي
عَ(لكل)َالمضعؼَ،كغرضَالتضعيؼَلممبالغةَكالتكثيرَ،
الياءَ،كالـَمفتكحةَمشددةَ،كىيَمضار ٌ

كىي َقراءة َشاذة(َ ،)1كق أر َحميد َ(يميكف) َبكاك َكاحدةَ ،كضـ َالبلـَ ،عمى َكزف َ(يفيكف)َ ،كاألصؿَ

(يمكيكف)َفاستثقمتَالضمةَعمىَالياءَفحذفتَ،فالتقىَساكنافَكىماَالياءَككاكَالضميرَ،فحذفتَ

الياءَمنعاَاللتقاءَالساكنيفَ،ثـَحذفتَعيفَالكممةَ(الكاك)َباإلعبلؿَاآلتيَ:أبدلتَالكاكَىمزة َ
ن
()2
َمف َيرلَ
ألنيا َمضمكمة َثـ َنقمت َحركتيا َإلى َالساكف َقبمو َتخفيفنا َثـ َحذفت َاليمزة َ ،كمنيـ ى

حذفياَحذفياَتخفيفناَالجتماعَكاكيفَ،ىيَقراءةَشاذة(َ،)3كمنيـَمفَقرأَشذكنذاَ(يمؤكف)َ،كىكَيؤيدَ
إبداؿَالكاكَىمزة(َ،)4كقرأَاألعمشَ(تمككف)َبضـَالتاءَمفَألكل(َ،)5كالقراءتافَاألخيرتافَشاذتافَ

حسبَأف َالبيضاكمَكافؽَ
اَمنوَبتضعيفياَ،كن
ئ)َإشعار
ذكرَالبيضاكمَأحدىماَكقدمياَبمفظةَ(قر
ٌ
ى
ٌ
ن
الجميكرَفيَاختيارهَقراءةَ(يمككف)َبكاكيفَ،كذلؾَألفَقراءةَ(يمكف)َأصابياَثبلثةَإعبلالتَكىيَ

َ،ثـَنقؿَالحركةَ،ثـَحذؼَ،أماَقراءةَيمككفَأصابياَإعبل هؿَكاحدَ،كىكَقمبَالياءَ
قمبَالياءَكاكَ
ٌ
كاكَ،ككثرةَاإلعبلالتَتي ً
ضعؼَالكممةَ .
ﳈﳊﳋﳌ
ﳉ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﱠَ[األنعاـَ ]َِٓ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَابفَعامرَ(بالغدكة)َىناَكفيَالكيؼن(َ .)6
قرأَالجميكرَباأللؼَ(الغداة)َ،كقرأَابفَعامرَبالكاكَ(الغدكة)(َ،)7فاأللؼَأيعمتَكيقمًبتَإلىَ

أصمياَالكاك َلتحركياَكانفتاحَماَقبميا(َ)8مفَغداَيغدكَ .

(َ)1يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،ج.293َ/3

(َ)2يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ،51َ/2كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكػيَبػفَ
أبيَطالبَ،ج/1كََ .164

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .329َ/1
(َ)4يينظرَ:ركحَالمعانيَ،األلكسيَ،جَ .197َ/2

(َ)5يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .526َ/1
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .163َ/2

(َ)7يينظرَ:زادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجَكزمََ،جَ .33َ/2
(َ)8يينظرَ:الجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَ،محمكدَصافيَ،ج.158َ/7
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سن(َ،)1
عَالش ٍم ًَ
ص ىبلًَةَالص ٍب ًََ ىكطيميكًَ
يَ ىماَ ىب ٍي ىَ
احداَن ىكًى ىَ
الغدكةَلغتافَ،تحمبلفَمعنىَك نَ
نَ
الغداةَك
فَ ى

البيضاكمَمحايداَاتجاهَالقراءاتَالمتكاترةَإشارةَمنوَإلىَقبكليماَ،كتميؿَالباحثةَإلىَ
كلقدَكقؼَ
ن

قراءةَاأللؼَ،لككنياَأسيؿَنطقناَ،كأكثرَفيَاالستعماؿَ .

ﲛﲝﲞﲟ
ﲜ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲠﲡﱠَ[األنعاـَ ]َُُٔ:

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَابفَعامرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَ(قيما)َعمىَأنوَمصدرَنعتَبوَ

ككافَقياسوَقكماَكعكضَفاعؿَإلعبلؿَفعموَكالقياـ(َ .)2

ً
ٍّما)َ
يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ(ق ىي نما)َكالتيَقرئتَعمىَأنياَمصدرَ،كقرأىاَآخركفَ(قىي ن

عمىَأنياَصفةَمشبيةَ،كسكاءَمصدرَأـَمشتؽَفقدَكقعَفيياَاإلعبلؿَ .
ٌ

ق أر َابف َعامر َكعاصـ َكحمزة َكالكسائي َكخمؼ َالعاشر َ ً
(ق ىي نما) َكىي َقراءة َأىؿ َالككفةَ

()3
ٍّ
َالقاؼَ،ككسرَالياءَمعَشدىا(َ،)4كمفَ
ٍّما)َبفت
كالشاـ َ،كقرأَنافعَكابفَكثيرَكأبكَعمركَ(قىي ى
ظَأفَالبيضاكمَييتـَبالقراءَالسبعةَكيكتفيَبّيرادىـَدكفَذكرَأحدَالقراءَالعشرةَ .
المبلح ٌ

َ ً
(الق ىيـ) َفيك َمصدر َكالصغر َكالكبر َمقصكر َمف َالقياـ(َ ،)5كأصمو َ(القكـ) َيجرم َعمىَ
()6

َبّعبلؿَالفعؿَ،كليسَجمعا
فعموَفيَإعبللوَ،فالمصدرَي ىعؿ
ي
ن

َألنوَنالَكجوَلجمعَالقيمةَفيَ
ٌ

(َ)1المصباحَالمنيرَفيَغريبَالشرحَالكبيرَ،الفيكميَ،ج.443َ/2
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 191َ/2
(َ)3يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ .178َ/2

(َ)4يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ،369َ/2كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكػرَ
البغ ػػدادمَ،274َ،كالكن ػػزَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،اب ػػفَالمب ػػارؾَ،جَ،477َ/2كمع ػػانيَالقػ ػراءاتَ،األزى ػػرمَ،جَ/1

.397
(َ)5يينظرَ:الممتعَالكبيرَفيَالتصريؼَ،ابفَعصفكرَاإلشبيميَ .53َ،

(َ)6يينظرَ:البديعَفيَعمكـَالعربيةَ،ابفَاألثيػرَالجػزرمَ،جَ،591َ/2كالتفسػيرَالكسػيطَ،النيسػابكرمَ،جَ،12َ/2
كشػػرحَاألش ػػمكنيَأللفي ػػةَاب ػػفَمال ػػؾَ،جَ،44َ/4كَشػػرحَالمفص ػػؿَ،اب ػػفَيع ػػيشَ،جَ،457َ/5كمع ػػانيَالقػ ػراءاتَ،

األزىرمَ،جَ،398َ/1كالمفصؿَفيَصنعةَاإلعرابَ،الزمخشرم.529ََ،
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()1
َ،فيكَديفَالممةَالقيمةَ،كىكَكصؼَلمديف(َ،)2كبذلؾَجزمناَعمىَمصدريتوَ،.
كصؼَالديفَبون
ٌ

كقمبَالكاكَياء َلكسرَماَقبميا(َ .)3

قػػاؿَأبػػكَعم ػػيَ:نككػػافَالقي ػػاسَأفَيصػػح َفي ػػوَال ػكاكَك ػػالعكضَكالحػػكؿَ،كلكن ػػوَشػػذَع ػػفَ

األصؿَأالَيعتؿَكماَلـَتعتؿَالعػكضَكالحػكرَ،كالقيػاسَالػكاك(َ،)4كأبػدلتَيػاءَ
القياسَنحكَثيرةنَ،ك
ٌ

حمبلَعمىَالقياـ َ

ٍّمػػا)َأصػػمياَقيػػكـَ،عمػػىَكزفَفيعػػؿَ،فيػػيَصػػفةَمشػػبيةَ،كالَإشػػكاؿَفػػيَالكصػػؼَ
كقػراءةَ(قىي ن

بيػػاَ،ثػػـَأبػػدؿَمػػفَال ػكاكَيػػاءَ،كأدغمػػتَاليػػاءَفػػيَاليػػاءَ،كلقػػدَعػػرضَالبيضػػاكمَأكجػػوَالق ػراءاتَ
المتكاترةَبالسككتَعنياَدكفَترجي و َبينياَ،كىذاَداللةَعمىَقبكلياَ .
ﲦ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠَ
ﲧ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
[األعراؼَ ]ََُ:

ق ػ ػػاؿَالبيض ػ ػػاكمَ:نجم ػ ػػعَمعيش ػ ػػةَ،كع ػ ػػفَن ػ ػػافعَأن ػ ػػوَىمػ ػ ػزةَتش ػ ػػبييناَبم ػ ػػاَالي ػ ػػاءَفي ػ ػػوَ ازئ ػ ػػدةَ

َآخرَقاؿَ:نَقرئَ(معائش)َباليمزةَعمىَالتشبيوَبشمائؿن(َ .)6
كصحائؼن(َ،)5
و
كفيَمكضع ى

ركلَخارجػػةَعػػفَنػػافعَكاألعػػرجَكاألعمػػشَبػػاليمزَ(معػػائش)َعمػػىَكزفَ(فعائػػؿ)َ،كق ػراءةَ

العامةَبالياءَاألصميةَ(معايش)َعمىَكزفَ(مفاعػؿ)(َ،)7أبػدلَالزجػاجَاعت ارضػوَعمػىَىػذهَالقػراءةَ

()8
َ،كلقدَأيدَالمفسرَكفَكالمغكيكفَقراءةَالياءَ،كمفَ
بقكلوَ:نككيؼَكىكَمماَالَأصؿَلوَفيَاليمزن
ٌ

ىػؤالءَ:ابػػفَعطيػػةَحيػػثَيقػػكؿَ:نكىػػكَاألصػػكبن(َ،)9كأبػػكَحيػػافَلقكلػػوَ:نكالكجػػوَتػػرؾَاليمػزةن(َ،)10

(َ)1التفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،جَ .326_324َ/6

(َ)2يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،ج.440َ/3

(َ)3يينظرَ:الشافيةَفيَعمميَالتصريؼَكالخطَ،ابفَالحاجبَ .91َ،

(َ)4يينظػػرَ:الحجػػةَلمق ػراءَالسػػبعةَ،الفارسػػيَ،جَ،440َ/3كمشػػكؿَإع ػرابَالقػ ػرآفَ،مكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػبَ،جَ/1
َ .279

(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 6َ/3
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 208َ/3
(َ)7يينظرَ:بحرَالعمكـَ،السمرقندمَ،جَ .504َ/1

(َ)8يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.321َ/2

(َ)9يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.377َ/2
(َ)10يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.473َ/6
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كع ػ ٌػدكاَقػ ػراءةَاليمػ ػزةَش ػػاذة(َ،)1كنعتي ػػاَالمب ػػردَب ػػالغمط(َ،)2ككس ػػمياَاب ػػفَيع ػػيشَبالض ػػعؼ(َ،)3كلق ػػدَ
كصفياَالشككانيَبالمحف(َ،)4كذلؾَلككنوَمخالفناَإلحدلَقكاعدَالعربيةَ،كلككفَالركاةَثقاتَ،عػدكاَ
ػررَمػفَركلَ
معائشَمفَالشذكذَ،كماَجمعكاَمصيبةَعمىَمصائب(َ،)5كالقياسَمعايشَ،كلعػ ٌَ
ؿَمب ى

تشبيوهَبصكرةَ(صحائؼ)َكنظائرىا(َ .)6
عفَنافعَباليمزَ َ

ضعؼَالبيضاكمَقراءةَاليمزَباستخداموَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ(قرئ)َ،لمخالفتوَإحدلَ
يي ٌ

َألف َالياءَأصميةَمفَعاشَعيشَ،كيشترطَأفَتككفَحرفناَ
قكاعدَالعربيةَ،فبلَتقمبَالياءَىمزة ٌ
ً
ياءَ،لمعمةَذاتياَ،كلككفَأكثرَالقراءَعميياَ .
ائدا(َ،)7كالىَىذاَتميؿَالباحثةَمفَترجي َقراءةَال
زن
ﲊﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﱠ َ
ﲋ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
[األعراؼَ ]َُٖ:

ئَ(مذكما)َكمسكؿَفيَمسؤكؿَأكَكمك َكؿَفيَمكيؿَ،مفَذاموَيذيموَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكقر
ن

ذيمان(َ .)8
ن

أَاألعمشَ(مذكما)َبغيرَىمزَمفَ(الذـ)(َ،)9
أتَالعامةَ(مذءكما)َباليمزَمفَ(الذأـ)َ،كقر
قر
ن
ن

كالذأـَأبم َمفَالذـَفيَالعيب(َ .)10

اءةَ(مذكما)َعمىَكجييفَ،أكليماَ:أفَيككفَأصؿَالفعؿَ(ذأـ)َنقؿَحركةَاليمزةَإلىَ
نَ
كقر

الذاؿَالساكنةَمعَحذفياَ،كبذلؾَتككفَمخففةَمفَالميمكزَ،فيصب َكزفَالكممةَ(مفكؿ)َ،كاآلخرَ

أفَيككفَأصؿَالفعؿَ(ذاـ)َ،كاسـَالمفعكؿَمنوَ(مذيـ)َفأبدلتَالياءَك ناكا(َ .)11

(َ)1يينظرَ:الدرَالمصكفَ،جَ .251َ/1

(َ)2يينظرَ:المقتضبَ،المبردَ،جَ .123َ/1

(َ)3يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ .474َ/5

(َ)4يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .34َ/8
(َ)5يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .15َ/5
(َ)6يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،ج.205َ/14
(َ)7يينظرَ:التطبيؽَالصرفيَ،عبدهَالراجحي.132َ،

(َ)8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 8َ/3
(َ)9يينظرَ:النكتَكالعيكفَ،الماكردمَ،جَ،208َ/2كمعانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.322َ/1
(َ)10يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.2309َ/4

(َ)11يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ،559َ/1كالمحتسبَ،ابفَجنيَ،ج.243َ/1
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ػذكما)َبتصػػديرىاَبالفعػػؿَالمبنػػيَ
ييػ ٌ
ػرج َالبيضػػاكمَقػراءةَاليمػػزَمػػفَخػػبلؿَتضػػعيفوَقػراءةَ(مػ ن
ئ)َ،فعدـَاإلعبلؿَلمكممةَأفضؿَمفَإعبلؿَي ً
ضعفياَ،كلقدَغمبَعمىَالبيضػاكمَأفَ
لممجيكؿَ(قر
و ي
يذكرَالخبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءةَمتكاترةَكشاذةَ .

وقولـــو تعـــالىَ:ﱡﭐ ﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱﲲ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽ ﱠَ[األعراؼَ ]ََِ:

ئَ(سكاتيما)َبحذؼَاليمزةَكالقاءَحركتياَعمىَالكاكَك(س ٌَػكاتيما)َبقمبيػاَ
ىَ
قاؿَالبيضاكمَ:كقر

ك ناكاَ،كادغاـَالكاكَالساكنةَفييان(َ َ.)1

قػرأَالجميػػكرَمػػفَغيػػرَنقػػؿَكالَإدغػػاـَ،كقػرأَمجاىػػدَكالحسػػفَكأبػػكَجعفػػرَكشػػيبةَبػػفَنصػػاحَ
بّبػ ػػداؿَاليم ػ ػزةَك ناكاَ،كادغػ ػػاـَال ػ ػكاكَفييػ ػػاَ(سػ ػ ٌػكاتيما)َ،كق ػ ػرأَبنقػ ػػؿَحركػ ػػةَاليم ػ ػزةَإلػ ػػىَال ػ ػكاكَمػ ػػعَ

حذفيا(سكاتيما)(َ،)2كالقراءتافَاألخيرتافَشاذتاف(َ .)3
ى

ػأفَ
كيظيػ ػػرَلنػ ػػاَتضػ ػػعيؼَالبيضػ ػػاكمَلمق ػ ػراءتيفَالشػ ػػاذتيفَبتصػ ػػديرىماَبكممػ ػػةَ(قػ ػػرئ)َ،ككػ ػ ٌ

َألفَ
اذَ،كىكَمكفؽَبذلؾَ،فيجبَاختيارَقراءةَعامةَالقراء ٌَ
البيضاكمَيعبٍّرَبمفظةَ(قرئ)َعفَالشك
ه
ي

أص ػػمياَ(سػ ػكأ)َبّظي ػػارَاليمػ ػزةَ،كدكفَأمَإع ػ و
ػبلؿَيعت ػػرمَالكمم ػػةَفيغي ػػرَبنيتي ػػاَ،كيك ػػكفَأكضػ ػ َ

لممعنىَ .
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﱠَ
ﳈ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅﳆ
[التكبةَ ]ََُٔ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَكحمزةَكالكسائيَكحفصَ(مرجكف)َبالكاكَكىماَلغتافن(َ .)4
قرأَنافعَكحفصَكحمزةَكالكسائيَكأبكَجعفرَكخمؼَبدكفَىمزَبيفَالجػيـَكالػكاكَ،كالبػاقكفَ
بيمزةَمضمكمةَبينيما(َ .)5
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .8/3
(َ)2يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالنعمانيَ،جَ،55َ/9كالمحتسبَ،ابفَجنيَ،جَ .243َ/1
(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .531َ/1
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .97َ/3

(َ)5يينظػػرَ:الس ػراجَالمنيػػرَ،شػػمسَالػػديفَالش ػربينيَ،جَ،648َ/1كَكالكنػػزَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالمبػػارؾَ،

جَ،499َ/2كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ .229َ،
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َ
ػاَ(مرج ػ ػػكف)َمػ ػػفَأرجي ػ ػػت(َ،)1كمعناىمػ ػػاَكاح ػ ػػدَكى ػ ػػكَ
رجئ ػ ػػكف)َمػ ػػفَأرج ػ ػ
اءةَ(م ى
ٌ
ػأتَ،أمػ ػ ي
كق ػ ػر ي

التػػأخير(َ،)2ككبلىمػػاَاسػػـَمفعػػكؿ(َ،)3كيػػرلَصػػاحبَالمحكػػـَ(اليمػػزَأجػػكد)َكترجػػىَمخففنػػاَمػػفَ
ترجئ(َ .)4

أصؿَ(مرجكف)َمرجييكفَ،قمبتَالياءَألؼ َلتحركياَكفت َماَقبمياَ،فقمبتَألفناَ،كحذفتَ
ك
ى
اَاإلماـَالبيضاكمَكقؼَمحايداَدكفَ
أم
ن
االلؼَ،كبقيتَفتحةَالجيـَتدؿَعمىَاأللؼَالمحذكفةَ،ك ٌ

َإلىَأف َالجذرَالمغكمَ(أرجى)َالذمَيجكزَفيوَ
ترجي و َبينيما َلككنيماَقراءتيفَمتكاترتيفَ،إضافةن
ٌ

احداَ .
اليمزَكتخفيفوَيحمؿَمدلكنالَك ن

وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲹﲻﲼ ﲽﲾﱠَ[يكنسَ ]َٓ:
ﲺ
ﲲ ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸ
ﲳ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَابفَكثيرَبركايةَقنبؿَبيمزتيفَعمىَالقمبَبتقديـَالبلـَعمىَالعيفن(َ .)5
ق أر َالجميكر َبالياء َالصريحة َ(ضياء)َ ،كق أر َقنبؿ َعف َابف َكثير َباليمزة َ(ضئاء)(َ،)6

كتخريجَقراءةَ(ضياء)َ،عمىَأفَأصمياَ(ضكاء)َفقمبتَياء َلكسرَماَقبميا(َ .)7

(ضئايا)(َ،)8كيمكفَ
أماَقراءةَ(ضئاء)َبيمزتيفَفعمىَقمبَالياءَىمزة َلكقكعياَبيفَألفيف َ
ن
ٌ

تخريجيا َعمى َكجو َآخرَ ،كىك َتقديـ َالبلـ َعمى َالعيفَ ،فمما َكقعت َالياء َطرفنا َبعد َألؼ َزائدةَ

انقمبتَىمزةَكماَفيَ(سقٌاء)(َ .)9

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.365َ/1

(َ)2يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،ج.101َ/4

(َ)3يينظػرَ:إعػرابَالقػرآفَكبيانػػوَ،محيػيَالػػديفَالدركيشػيَ،جَ،171َ/4كالتحريػػرَكالتنػكيرَ،ابػػفَعاشػػكرَ،جَ/11
َ .28

(َ)4يينظرَ:إبرازَالمعانيَمفَحرزَاألمانيَ،أبكَشامةَالمقدسي.500َ،
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 105َ/3

(َ)6يينظرَ:التيسيرَفيَالقػراءاتَالسػبعَ،أبػكَعمػركَالػدانيَ،357َ،كالحجػةَلمقػراءَالسػبعةَ،الفارسػيَ،جَ،258/4
كالسبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ ،323َ،

(َ)7يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .329َ/2

(َ)8يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .106/3

(َ)9يينظرَ:تفسيرَالدرَالمصكفََ،السميفَالحمبيَ،جَ،152َ/6كمفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ .208َ/17
َ135

َ

فكممةَ(ضئاء)َالتيَيصيبياَالقمبَالمكانيَحيثَقدمتَالبلـَعمىَالعيفَ(ضئايا)َ،لياَ
ن

تخريجافَ،أكليماَكقكعياَبيفَألفيفَفقمبتَىمزةَ،كالثانيَكقكعياَطرفناَفقمبتَىمزةَ .

كقدَكسـَالنحاةَقراءةَاليمزَبالغمطَ،كمفَذلؾَأبكَعميَالفارسي(َ،)1كعمٌمكاَذلؾَبأفَالياءَ

منقمبةَعفَكاكَ،كالَأصؿَلميمزةَفييا(َ ،)2حيثَيقكؿَأبكَشامةَ:نكىذهَقراءةَضعيفةَ،فّفَقياسَ
المغة َالفرار َمف َاجتماع َىمزتيف َإلى َتخفيؼ َإحداىماَ ،فكيؼ َيتخيؿ َتقديـ َكتأخير َيؤدم َإلىَ

اجتماع َىمزتيف َلـ َيككنا َفي َاألصؿن(َ ،)3كالقراءتاف َمتكاترتاف َصحيحتافَ ،كتميؿ َالباحثة َإلىَ

قراءةَ(ضياء) َفعميياَأكثرَالقراءَكلككنياَتتعامؿَمعَاألصؿَ،كالقراءةَبدكفَإعبلؿَأفضؿَمفَ
حدثَثقبلَفيَالكممةَ .
تيفَي
ن
إعبلؿَيضعفياَ،كقراءةَ(ضئاء)َباجتماعَىمز ي
ي
ﱵﱷﱸ ﱹ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
ﱼﱾﱿﲀﱠَ[يكنسَ ]َُٔ:
ﱽ
ﱺﱻ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(كالَأدرأكـ)َك(الَأدرأتكـ)َباليمزَفيياَعمىَلغةَمفَيقمبَاأللؼَ

المبدلةَمفَالياءَىمزةَأكَعمىَأنوَمفَالدرءَبمعنىَالدفعن(َ .)4

ق أر َالجميكر َ(أدراكـ) َباأللؼَ ،كق أر َابف َعباس َكالحسف َكابف َسيريف َ(كال َأدرأتكـ) َبيمزةَ

ساكنةَبعدَالراء(َ .)5

قراءة َاليمز َعمى َكجييفَ ،أكليماَ :قمب َاأللؼ َىمزةَ ،كاأللؼ َمنقمبة َعف َياء َ(درم) َ

اآلخرَأف َاليمزةَأصؿَفيياَمفَدرأَبمعنىَدفع(َ،)6كأجازَ
النفتاحَماَقبمياَ،كىيَلغةَعقيؿَ ،ك
ٌ

َألفَقراءةَالحسفَباليمزَ،كالَأصؿَلميمزَفيَ
النحاسَالكجوَالثانيَ،كنعتَالكجوَاألكؿَبالغمط ٌ

()7
َ،أماَقراءةَ(أدراكـ)َأصمياَدرمَ،كعمىَإبداؿَالياءَألفناَلفت َماَقبمياَ .
الكجوَاألكؿ
ٌ

(َ)1يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .106/3
(َ)2يينظرَ:مفاتي َالغيبَ،الرازمَ،جَ 208/17
(َ)3تفسيرَالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .152َ/6

(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .108َ/3
(َ)5يينظرَ:منارَاليدلَ،أحمدَاألشمكنيَ،جَ .326َ/1

(َ)6يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطََ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،25َ/6كالكشػػاؼَ،الزمخشػػرمَ،جَ،335َ/2كشػػرحَشػػافيةَ
ابفَالحاجبَ،الرضىَاالستراباذمَ،جَ،371َ/2كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .490َ/2

(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .143َ/2
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()1
َ،كعمىَدأبيـَسارَالبيضاكمَالذمَقدـَقراءةَاليمزةَ
كلقدَخطٌأَالنحكيكفَقراءةَالحسف
ٌ

َإشعار َمنو َبتضعيفياَ ،كنؤيده َفي َذلؾَ ،فيجب َترجي َالمتكاتر َعمى َالشاذ َمفَ
نا
بالفعؿ َ(قرئ)

ألفَاإلعبلؿَفيَصيغةَالكممةَأحدثَتغييراَفيَمعنىَالكممةَ،فمعنى َقراءةَاليمزَالدفعَ،
جيةَ،ك
ن

كمعنىَقراءةَاأللؼَالعمـَ،كسياؽَاآليةَالكريمةَيناسبوَمعنىَالعمـَ .
َ

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠَ
[يكسؼَ ]َُّ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نكقد َىمزىا َعمى َاألصؿ َابف َكثير َكنافع َفي َركاية َقالكفَ ،كفي َركايةَ
اليزيدمَكأبكَعمركَكقفناَكعاصـَكابفَعامرَكحمزةَكاشتقاقوَمفَتذاءبتَالري َإذاَىبتَمفَكؿَ

جيةن(َ .)2

قرأَالكسائيَكأبكَعمركَككرشَعفَنافعَ(الذيب)َبغيرَىمزَتخفيفناَ،كقرأَالباقكفَ(الذئب)َ

باليمزَعمىَاألصؿ(َ .)3

كتخريجَقراءةَالذيبَبغيرَىمزَعمىَأفَاليمزةَساكنةَكماَقبمياَمكسكرَ،فخففتَكقمبتَ

مجانساَلحركةَماَقبميا(َ .)5
ياء(َ،)4فتبدؿَحرفناَ
نَ
ن

كأماَقراءةَاليمزَفعميياَكبلـَالعربَالجيدَ،كأصؿَالفعؿَ(ذأب)َأمَيأتيوَمفَكؿَجية(َ،)6

كتقكؿ َالعربَ :تذاءبت َالري َأم َأتت َمف ٍّ
َشبو َالذئب َبالري َبجامع َالسرعةَ
َكؿ َناحيةَ ،فمقد ٌ

كيقؼَالبيضاكمَمحايداَاتجاهَالقراءاتَالمتكاترةَعبلمةَمنوَعمىَقبكليماَ،كىماَلغتافَ
كالخفة(َ،)7
ن
لمدلكؿَك و
و
احدَ .

(َ)1يينظ ػػرَ:الج ػػامعَألحك ػػاـَالقػ ػرآفَ،القرطب ػػيَ،جَ،320َ/8كاليداي ػػةَإل ػػىَبم ػػكغَالنياي ػػةَ،مك ػػيَب ػػفَأب ػػيَطال ػػبَ َ،

ج،3236َ/5

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .157َ/3

(َ)3يينظرَ:التيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،391َ،كالحجةَلمقراءَالسبعةَ،الفارسيَ،جَ .407/4

(َ)4يينظػػرَ:إع ػرابَالق ػرآفَ،النحػػاسَ،جَ،195/2كالجػػامعَألحكػػاـَالق ػرآفَ،القرطبػػيَ،جَ،141/9كالحجػػةَلمق ػراءَ
السبعةَ،الفارسيَ،جَ .408/4

(َ)5يينظرَ:المبابَفيَعمؿَالبناءَكاإلعرابَ،العكبرمَ،ج.443َ/2
(َ)6يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .46/2

(َ)7يينظرَ:إيضاحَالكقؼَكاالبتداءَ،أبكَبكرَاألنبارمَ،جَ،164َ/1كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .357َ،
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وقولو تعالىَ:ﱡﭐ ﱔ ﱕﱖﱗﱘﱠَ[يكسؼَ ]َُٔ:

ى)َبالضـَكالقصرَجمعَأعشىَ
ش نَ
ا)َكىكَتصغيرَعشىَ،ك(ع ىَ
يَ
شًَّي
ئَ(ع ًَ
قاؿَالبيضاكمَ:نقر يَ
أمَعشكاَعفَالبكاءن(َ .)1
ً
شًَّيا)َ،كبجمعَأعشىَ( يع ىش نى)(َ،)2كىماَ
(ع ًَ
شاء)َ،كقرأَالحسفَبالتصغير يَ
َكقرأَعامةَالقراءَ(ع ن
و
َمقصكرَ ،قد َيككف َأصميا َما َكرد َعندَ
َبضـ َالعيف
(ع ىش نى)
ٍّ
قراءتاف َشاذتافَ ،كتخريج َقراءة َ ي
()3
و
و
َ،مثؿَ:قاض َقيضاةَ،كحذفتَالياء َ،كقدَيككفَكماَأكردهَ
شاة)َجمعَعاش
أصمياَ(ع
العكبرمَك
ي
َأصمياَ(ع ٍش نكا)َ،نقمتَحركةَالكاكَ
حياَالشيابَفيَحاشيتوَأف
ياَجمعَأعشىَ،ككض
البيضاكمَأن
ٌ
ٌ
ٌ
ي
َصحيحاَ ،ثـ َقمب َالكاك َألفناَ ،كثـ َحذفيا َاللتقاءَ
(الفتحة) َإلى َالساكف َقبميا َلككف َحرفنا
ن
()5
أماَقراءةَ
الساكنيف(َ،)4كذكرىاَأبكَحيافَاألندلسيَ،ك
ٌ
السميفَالحمبيَعمىَأنياَجمعَأعشى َ،ك ٌ
شي)َفييَتصغيرَؿ(عشى)(َ .)6
ي
(ع ٌ
اَمنوَبتضعيفيماَ،كبيذاَفّفَ
ئ)َ،إشعار
ىعٌبرَالبيضاكمَعفَالقراءتيفَالشاذتيفَبمفظةَ(قر
ٌ
ن

اءَ،كيرٌج َالقراءةَالمتكاترةَعمىَالشكاذَ .
البيضاكمَيكافؽَالجميكرَكعامةَالقر ي

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠَ
ﱑ
ﱍﱎﱏ
[يكسؼَ ]َُّ:

ك(متٍ نكا)َكىكَ
ئَ(متٌكا)َبحذؼَاليمزة َك(متكاء)َبّشباعَالفتحة َكمنتزاحَ َ
قاؿَالبيضاكمَ:نقر َ

األترجَك(متكأ)ن(َ .)7

تعددت َالقراءات َالقرآنية َفي َكممة َ(متكأ) َبيف َتخفيؼ َالتاء َكتشديدىاَ ،كبيف َمد َاليمزةَ

ىاَ،فمفَقرأَبتشديدَالتاءَعمىَأفَاألصؿَمكتكأَعمىَكزفَ(مفتعؿ)َمفَككأَ،كأبدلتَالكاكَ
كقصر ى
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .158َ/3

(َ)2يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلس ػػيَ،جَ،249َ/6كال ػػدرَالمصػػكفَ،السػػميفَالحمب ػػيَ َ،

جَ .455َ/6

(َ)3يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .689َ/1

(َ)4يينظرَ:حاشيةَالشيابَعمىَتفسيرَالبيضاكمَ،جَ .161َ/5

(َ)5يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،249َ/6كال ػػدرَالمصػػكفَ،السػػميفَالحمب ػػيَ َ،

جَ .455َ/6

(َ)6يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،ج.259َ/4
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .162َ/3
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اَ،كمف َق أر َباليمزة َفعمى َاألصؿَ،
َكمف َق أر َبالتخفيؼ
ى
َحذؼ َإحدل َالتاءيف َتخفيفن ى
تاءَ ،فأدغمتا ،ى
ىاَأبدؿَاليمزةَألفناَ َ.
ىاَفمقدَأشبعياَ،كمفَقىصر
َمد
ى
كم ٍف ٌ
ى
ى

َ(متكأ) َبالتشديد َكاليمز َكالقصرَ ،كق أر َالحسف َكابف َىرمز َ(متٌكاء)َ
حيث َق أر َالجميكر ي
الزىرمَكشيبةَبفَنصاحَبتشديدَالتاءَدكفَ
بالتشديدَكاليمزَكالمدَ،كقرأَأبكَجعفرَبفَالقعقاعَك َ

اليمزَ(متٌكا)َ،كقرأَمجاىدَكسعيدَبفَجبيرَ(متٍكا)َبالتخفيؼَدكفَاليمز(َ .)1

اءةَالعامةَ(متٌكأ)َعمىَكزفَمفتعؿَ،يصؼَالزجاجَقراءةَاليمزَبالمغةَالجيدة(َ،)2
كتخريجَقر
ٌ

أماَ(متٌكاء)َكقراءةَالجميكرَمعَإشباعَالفتحةَ،فتكلدَعنياَألفنا(َ،)3بالتثقيؿَ،كمعناىاَ:المجمسَأكَ
ٌ

الطعاـ(َ،)4كىيَلغةهَغيرَفصيحة(َ .)5

كقراءة َ(متٌ نكا) َبغير َىمز َكال َمدَ ،كفييا َكجيافَ ،أكليماَ :إبداؿ َاليمزة َألفنا َثـ َحذفياَ

لمتنكيف َتخفيفناَكماَفيَتكضأتَتكضيتَ،كالكجوَاآلخرَماَذكرهَابفَجنيَأفَتككفَمفَأككيتَ

اءَ،فتككفَاأللؼَبدالَمفَالياءَ،ككزنوَمفتعؿ(َ .)6
نَ
السقٌ

كقراءةَ(متٍكا)َبالتخفيؼَ،كمعناىاَ:األترجَ،كأغمبَالمغكييفَعمىَترجي َقراءةَ(متٌكأ)َألفَ
االتكاءَأبم َفيَالنعيـَمفَالمتكئ(َ .)7
()8
عمـ َتعبيرَ
َن ٍّ
َصنؼ َالعكبرم َجميع َالقراءات َالتي ٌ
لقد ٌ
َقدميا َالبيضاكم َبالشكاذ َ ،كبيذا ي

اءةَالعامة َلككفَأكثرَالقراءةَعميياَ،
البيضاكمَلفظةَ(قرئ)َلمقراءاتَالشاذةَ،كنممسَترجيحوَلقر
ٌ
كلمحافظةَالكممةَعمىَأصمياَكىيَاليمزةَالـَالكممةَ،كالتاءَالمنقمبةَعفَالكاكَفاءَالكممةَمفَ

(َ)1يينظ ػػرَ:المح ػػررَال ػػكجيزَفػػػيَتفس ػػيرَكتػػػابَاهللَالعزي ػػزَ،اب ػػفَعطي ػػةَ،جَ،239َ/3كالكشػ ػػاؼَ،الزمخشػػػرمَ َ،

جَ َ،464َ/2كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .26َ/3

(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.106َ/3

(َ)3يينظرَ:تفسيرَالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،478َ/6كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .106َ/3
(َ)4يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،ج.70َ/16

(َ)5يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،جَ .217َ/5

(َ)6يينظ ػػرَ:إتحػػػاؼَفضػػػبلءَالبشػػػرَ،ش ػػيابَال ػػديفَالػػػدمياطيَ،331َ،كالتبيػػػافَفػ ػػيَإعػ ػرابَالقػ ػرآفَ،العكبػػػرمَ َ،

جَ .730َ/2

(َ)7يينظرَ:غرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافَ،النيسابكرمَ،جَ،82َ/4كالكامؿَفيَالقػراءاتَالعشػرَكاألربعػيفَال ازئػدةَ
عميياَ،أبكَالقاسـَاليذليَ،576َ،كالمحتسبَ،ابفَجني.340َ/1َ،

(َ)8يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.697َ/1
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َجديداَ،
َمعنى
َيكلٍّد
ن
(ككأ)َ ،فالتشديد َكاليمزة َالصكابَ ،إضافةن َإلى ٌ
َأف َتغيير َفي َمبنى َالكممة ي
ن
مَمعناىاَإذاَخ ًففتَاألترجَ .
كالمرادَ:الطعاـَأكَمجمسَالطعاـَ،حيثَذكرَالطبر
ي
ﱟﱡ
ﱠ
ﱚ ﱜﱝ ﱞ
ﱛ
وقولو تعالى :ﱡﭐ ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ
ﱬﱮﱯﱰﱠَ[يكسؼَ ]َٔٓ:
ﱭ
ﱤ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ
ﱥ
ﱢﱣ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(ردت)َبنقؿَكسرةَالداؿَالمدغمةَإلىَالراءَنقمياَفيَبيعَكقيؿن(َ َ.)1
ً
أَاألعمشَكعمقمةَبفَقيسَكيحيىَبفَكثابَ(ردت)َ
اءَ(ردت)َبضـَالراءَ،كقر
قرأَعامةَالقر ي

بكسرَالراء(َ .)2

يجكز َفي َفاء َالفعؿ َالثبلثي َالمضعؼ َالمبني َلممفعكؿ َثبلثة َأكجوَ :الكسرَ ،كالضـَ،

َالضـَ،لدرجةَأف َبعضيـَقالكاَالَ
كاإلشماـَ،كماَفيَالفعؿَالثبلثيَالمعتؿَالعيف(َ،)3كاألفص
ٌ

َ،أماَالكسرَبّخبلصَلغةَبعضَبنيَتميـَكبعضَبنيَضبة(َ،)5كاإلعبلؿَالذمَ
يجكزَغيره(ٌَ )4

َحمبل َلو َعمىَ
أصابيا َىك َنقؿ َكسرة َعيف َالكممة َ(الداؿ َالمدغمة) َإلى َفاء َالكممة َ(الراء)
ن

المعتؿ(َ .)6

ئ)َ،كىكَمكفؽَ
نممسَتضعيؼَالبيضاكمَلقراءةَكسرَالراءَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ(قر
ه

َ،كلكفَىذاَالَينفيَجكازىاَليغكيًّاَ .
بذلؾَ،التٌفاؽَالقراءَعمييا
ٌ

وقولو تعالى:ن َﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠَ
[إبراىيـَ ]َّٕ:

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .169َ/3
(َ)2يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،ج.260َ/3

(َ)3يينظرَ:تفسيرَالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ،58َ/7كشرحَالكافيةَالشافيةَ،ابفَمالؾَ،ج.606َ/2

(َ)4يينظرَ:تكضي َالمقاصدَكالمسالؾَبشرحَألفيةَابفَمالؾَ،المرادمَ،ج.603َ/2
(َ)5يينظرَ:إرشادَالسالؾَإلىَحؿَألفيةَابفَمالؾَ،ابفَالقيـَالجكزيةَ،جَ،321َ/1كالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائدَ،
ابفَعقيؿَ،ج.404َ/1

(َ)6يَينظ ػػرَ:إرش ػػادَالعق ػػؿَالس ػػميـَإل ػػىَم ازي ػػاَالكت ػػابَالكػ ػريـَ،أب ػػكَالس ػػعكدَ،جَ،290َ/4كش ػػرحَالتصػ ػري َعم ػػىَ
التكضي َ،الجرجاكمَ،جَ .440َ/1
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قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَىشاـَ(أفئيدة)َبخمؼَعنوَبياءَبعدَاليمزةَ،كقرئَ(آفدة)َكىكَيحتمؿَ

أفَيككفَمقمكبَ(أفئدة)َكادرَفيَأدؤرَكأفَيككفَاسـَفاعؿَمفَأفدتَالرحمةَإذاَعجمتَأمَ

جماعةَآفدةن(َ .)1

قرأتَالعامةَ(أفئدة)َ،كقرأَىشاـَبخمؼَ(أفئيدة)َبياءَساكنةَمديةَبعدَاليمزةَ،كالياءَإشباعهَ
لمكسرة(َ .)2
كقراءةَ(آفدة)َبيمزةَممدكدةَ،ايختمؼَفيَمعناىاَالصرفيَ،فقدَتككفَاسـَفاعؿَمفَ(أفد)َ

بمعنىَ:دناَكقربَكعجؿَ،كالمعنىَجماعةَآفدةَ،كقدَتككفَقمبَمكانيَمفَ(أفئدة)َ،حيثَنقمتَ
حركة َاليمزةَإلى َالساكف َقبمياَ ،كتقدمت َاليمزة َعمى َالفاءَ ،فاجتمعت َىمزتافَثانيتيما َساكنةَ،

فقمبتَألفناَمديةَ،ككزنياَأعفمةَ،مثؿَآدرَكأدؤرَكالتيَقمبتَفيياَالكاكَالمضمكمةَىمزة(َ،)3كىيَ

َضعفيا َالبيضاكم َبالفعؿ َالمبني َلممجيكؿ َ(قرئ)َ ،كاختار َقراءة َ(أفئدة) َالمتكاترة َالتٌفاؽَ
قراءة ٌ
و
اءَعميياَ،كلككنياَاألصؿَدكفَإعبلؿ َفيياَعمىَخبلؼَ(آفدة)َالتيَأصابياَالقمبَالمكانيَ،
القر
َتـ َتخريجيا َعمى َأنيا َاسـ َفاعؿ َيترتب َعميو َتغيير َفيَ
كاإلعبلؿ َيغير َفي َبنية َالكممةَ ،كاذا ٌ

المعنىَالختبلؼَالجذرَالغكمَلمكممةَ،كىذاَيفسرَسرَأغمبَاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَ

شاذَكمتكاترَ .

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠَ[الحجرَ ]َّٓ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(الَتأجؿ)َمفَأكجموَ،ك(الَتكاجؿ)َمفَكاجموَبمعنىَأكجمون(َ.)4
كجؿ)َبضـَالتاء(َ )5عمىَالبناءَلممفعكؿَ
قرأَالجميكرَ(تى ٍك ىجؿ)َبفت َالتاءَ،كقرأَالحسفَ(تي ى
مفَأكجؿَ،كليسَكجؿ َألنوَالَيتعدل(َ،)6فيكَمبنيَلممفعكؿَمفَاإليجاؿَ،ك(تاجؿ)َأبدلتَمفَ

()7
َألف َالكاك َالساكنة َال َتقمب َألفناَ ،كىذاَ
الكاك َألفنا َألنيا َأخؼ َ ،كىك ه
َقمب َعمى َغير َالقياس ٌ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .201َ/3
(َ)2يينظرَ:الكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ،524َ/2كمعانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .115َ/5

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيػافَاألندلسػيَ،جَ،447َ/6كارشػادَالعقػؿَالسػميـَإلػىَم ازيػاَالكتػابَ
الكريـَ،أبكَالسعكدَ،جَ .52َ/5

(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .213َ/3
(َ)5يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ،35َ/10كالدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،ج164َ/7
(َ)6يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .365َ/3
(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .241َ/2

َ141

َ

شاذ(َ،)1ك(تكاجؿ)َبألؼَمزيدةَعمىَكزفَتفاعؿ(َ،)2مفَكاجؿَ،كاأللؼَتحمؿَمعنىَالمفاعمة(َ)3
اكَياءَ،استثقاالَلجمعَالكاكَكالياء(َ .)4
كقراءةَ(تىٍي ىجؿ)َقمبتَالك
ن

كجؿ)َبالمغةَالجيدة(َ،)5كىيَأجكدىا َألفَالكاكَلـَتقعَبيفَياءَ
كصؼَالعكبرمَقراءةَ(تى ى

ً
مفَالفعؿَ(كجؿ)َ،كبذلؾَنحسبَالبيضاكمَمكافقناَلقراءةَالجميكرَ(تى ٍك ىجؿ)َمفَخبلؿَ
ككسرة(َ )6
تضعيفوَالقراءاتَالمذككرةَبمفظةَ(قرئ)َ،كيمكفَتعميؿَذلؾَبالمحافظةَعمىَأصؿَالكممةَالثبلثيَ

(كجؿ)َدكفَإعبلؿَأكَقمبَأللؼَأكَياءَ .
ﳄ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
وقولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳅ
ﳎﱠَ[اإلسراءَ ]َّٔ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(الفؤاد)َبقمبَاليمزةَك ناكاَبعدَالضمةَثـَإبدالياَبالفت ن(َ َ.)7

ةَفّنوَقرأىاَكقفناَبغيرَىمز(َ،)8كقراءةَالكاك َعمىَقمبَ
قرأَجماعةَالقراءَباليمزَعداَحمز ٌ

افؽَ
اليمزةَك
اكَ،كلقدَضعؼَالبيضاكم َقراءةَالكاكَمفَخبلؿَتقديمياَبكممةَ(قرئ)َ،كىكَبذلؾَمك ي
ٌ
لماَذىبَإليوَالجميكرَ،فاليمزةَأص هؿَفيياَبدليؿَجمعياَعمىَأفئدةَ .

وقولو تعالى :ﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳞﳠﳡﳢﳣﳤﳥﱠَ[الكيؼَ ]َْٓ:
ﳟ
ﳛ ﳜﳝ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(تذريو)َمفَأذرلن(َ َ.)9

(َ)1يينظرَ:شرحَالتصريؼَ،الثمانينيَ،198َ،كالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائدَ،ابفَعقيؿَ،جَ .363َ/3
(َ)2يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .749َ/1

(َ)3يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .485َ/6

(َ)4يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ،429َ/5كالكتابَ،سيبكيوَ،جَ .112َ/4
(َ)5يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.615َ/2
(َ)6يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،ج.429َ/5

أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .255َ/3
(َ َ)7
(َ)8يينظرَ:جامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ .1611َ/4
(َ)9أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .283َ/3
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قرأَالجميكرَ(تىذركه)َ،كقرأَعبدَاهللَبفَمسعكدَ(تىذريو)َمفَال ٌذرمَ،كقرأَأيبيَبفَكعبَكابفَ

عباس َ(تيذريو) َمف َأذرل(َ ،)1كالمعنىَ :أذريت َالرجؿ َعف َالبعير َأم َقمبتو(َ ،)2كلقد َذكرىماَ

قرأَبيما(َ .)3
أضاؼَبأن
الزجاجَ،ك
ٌ
ي
وَالَي ى

أما َتخريج َقراءة َ(تذركه) َبالكاك َفعمى َاألصؿ َمف َذ ار َيذركَ ،ك(تذريو) َعمى َقمب َالكاكَ
ٌ

()4
اَذركاَكذرنياَ،كأذرتوَإذراء(َ .)5
ياء َ،كذر ن

َكلقد َاقتصر َالبيضاكم َعمى َذكر َقراءة َالتاء َالمضمكمة َكالياء َ(تيذريو) َمضارع َأذرلَ،

ٍّـَماَكصمناَإليوَأف َأغمبَ
ئ)َ،كىذاَيدع
اءةَشاذةَ،ضعفياَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ(قر
ٌَ
كىيَقر
ٌ
ي
االختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءةَشاذةَكمتكاترةَ .

المطمب الثالث :الحذف
اإلثباتَفيَمكضعَك و
احدَكىكَ
أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَبيفَالحذؼَك
و
ﲜﲞ
ﲝ
ﲗﲙ ﲚﲛ
ﲘ
قكلوَتعالىََ:ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲦﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﱠَ[النساءَ ]َِّ:
ﲧ
ﲡ ﲣﲤ ﲥ
ﲢ
ﲟﲠ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَابفَكثيرَكالكسائيَ(كسمكاَاهللَمفَفضمو)َكسميـَفسؿَالذيفَكشبيوَ

َأمر َمكاجينا َبوَ ،كقبؿ َالسيف َكاك َأك َفاء َبغير َىمز َكحمزة َفي َالكقؼ َعمى َأصموَ،
إذا َكاف نا
كالباقكفَباليمزن(َ َ.)6

ق أر َابف َكثير َكخمؼ َكالكسائي َ(كسمكا) َبغير َىمزَ ،كق أر َالباقكف َباليمز(َ ،)7كلقد َأكردَ
َي ًشر َإلى َخمؼَ ،كىذا َداللة َعمى َاىتمامو َبالقراء َالسبعةَ،
البيضاكم َابف َكثير َكالكسائيَ ،كلـ ي
إضافةَإلىَإيرادهَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و َبينيماَ .

(َ)1يينظرَ:زادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،ابفَالجكزمَ،جَ .87َ/3
(َ)2يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،ج.297َ/2

(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،ج.291َ/3

(َ)4يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،ج.218َ/1

(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .30َ/18
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .72َ/2

(َ)7يينظػػرَ:غيػػثَالنفػػعَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَالحسػػفَالصفقاسػػيَ،169َ،كالمكػػررَفيمػػاَت ػكاترَمػػفَالق ػراءاتَ
السبعَ،أبكَحفصَاألنصارمَ،437َ،كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،األىكازمَ .92َ،
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()1
أما َقراءة َ(كسمكا) َالمسبكقة َبالكاك َأك َالفاءَ
كقراءة َاليمز ٍ
َ(كسىئمكا) َ َفعمى َاألصؿ َ ،ك ٌ

()3
َ،كحجتيـَإجماعَجميعَالقراءَ
بحذؼَاليمزةَفعمىَالتخفيؼ(َ،)2كنقؿَحركةَاليمزةَإلىَالسيف
ي

عمىَحذؼَاليمزةَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﭐﭐﭐﭐﭐﱠ َ[البقرةَ،)4(َ]َُُِ:كتميؿَالباحثةَإلىَ

ترجي َقراءةَاليمزَكحفاظَالكممةَعمىَحركؼَجذرىاَالمغكمَ .

اَسبؽَ،أف َأغمبَاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءة َشاذةَكمتكاترةَ،
كتبيفَلناَمم
ٌ
ٌ

فيَالجانبَالنحكمَ،كيمكفَتعميؿَذلؾَبأف َتأثيرَصي َالكمماتَ
غالبا َ
ٌ
َكبيفَقراءتيفَمتكاترتيف َ ن
َألف َتعدد َصي َالكممات َينتجَعفَاختبلؼَالمادةَالمعجميةَ
أقكل َمف َتعدد َالمكاقع َاإلعرابية ٌ
لؤللفاظَ،فيؤدمَإلىَتغييرَكميَفيَالمعنىَ،كلقدَغمبَعمىَاإلماـَأفَيذكرَالقراءاتَدكفَتكجيوَ

فيَالجانبَالصرفيَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ)1يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيو.123َ،

(َ)2يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ،165َ/5كالكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،ج.245َ/1

(َ)3يينظرَ:إتحاؼَفضػبلءَالبشػرَ،شػيابَالػديفَالػدمياطيَ،23َ،كاعػرابَالقػرآفَ،النحػاسَ،جَ،211َ/1كالبحػرَ
المحيطَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ،618َ/3كالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.300َ/3

(َ)4يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمة.200َ،
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

ا ْلفص ُل الثّالث
من النحاة
قف ا ْل
ِّ
َم ْو ُ
بيضاوي َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ا ْلفصل الثالث
من النحاة
موقف ا ْل
ِّ
ُ
بيضاوي َ
َصكتيا َكصر نفياَ
لقد َاتسعت َدائرةي َاىتماـ َالبيضاكم َالعممية َإلى َمستكيات َالمغة َكافٌة،
ن

اَكداللياَ ،كيمكننا َالتمثي يؿ َعمى َاىتماموَبالمستكل َالصكتي َفي َتعقيبوَعمى َقكلو َتعالىََ:
كنحكي
ن
ن

ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ َ[الفاتحةَ ]َِ :كالتي َأشار َفييا َالبيضاكم َإلى َظاىرة َاإلتباعَ
()1
ً
ً
َالسيف َصاد َفي َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﱗ ﱘ
َكقمب
ؽ َإلى َاإلشماـ،
ٌَ
ا
لصكتي َ ،كتطر ى

ﱙﱠ َ[الفاتحةَ ،]َٔ :كمثاؿ َذكره َلممستكل َالمعجمي َفي َتفسيره َقكلو َتعالى َ:ﭐ

َكسر َحرؼ َالمضارعةَكىي َلغةَبني َتميـ(َ،)2
ﱡﱔ ﱕ ﱠ َ[الفاتحةَ ،]َٓ :حيث َذ ىك ىر ى
ﳜ ﱠَ[ىكدَ،]َُٖ:
ﳝ
كنممسَعندهَالمستكلَالدالليَفي قكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ
حيثَذكرَمعنىَااللتفاتَبالتخمؼَعفَالمكعدَ،كليسَالنظرَإلىَالكراء َ(َ،)3كأماَالدراسةَفقدَ
الصرفيَ َ ،كبيذا َيمكننا َأف َنحكـ َلمبيضاكمَ
انصبت َعمى َاالىتماـ َ َبالمستكييف َالنحكم َك َ

بمكسكعيتوَالمغكيةَ،إضافةنَإلىَأنوَلـَيقتصرَفيَتكجيوَالقراءاتَعمىَطريقةَكاحدةَ،بؿَتعددتَ

أساليبو َفي َالتكجيو َحسب َتنكع َالقراءات َكاختبلفياَ ،فتارةن َيسمؾ َالتكجيو َالمغكمَ ،كتارةن َيسمؾَ
فياَ .
ٍّفَالمعنىَالمرادَمفَالقراءةَ،كمرةنَيكجيياَصر ن
التكجيوَالنحكمَ،كمرةن ي
َيبي ي

َبالغاَ ،كنسعى َفيَ
ماما ن
كيعد َالبيضاكم َمف َالمفسريف َالذيف َاىتمكا َبالقراءات َالقرآنية َاىت ن

ىذاَالفصؿَلمتعرؼَعمىَمدلَعنايتوَبتكجييياَكأنكاعياَ،كمكقفوَمفَالنحاةَمفَخبلؿَتكضي َ

تأثرهَبالسابقيفَمفَالمفسريفَكالنحاةَ،كتأثيرهَفيَالبلحقيفَ،كبيافَالمصادرَالنحكيةَالتيَاعتمدَ

عميياَ،كابرازَميموَألحد َالمذاىبَالنحكيةَالبصريةَكالككفيةَ،فت ٌـ َتقسيـَىذاَالفصؿَإلىَثبلثةَ

أقساـَ،كىيَ:منيجَالبيضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَ،كماَكافؽَفيوَالمدرستيفَ،كماَخالؼَ

فيوَالمدرستيفَ .
َ
َ
َ

(َ)1يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .27َ/1
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .30َ/1
(َ)3المرجعَنفسوَ،جَ .143/3
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المبحث األول :منيج البيضاوي في عرض المسائل النحوية
يجاَ
لقد َسمؾ َالبيضاكم َفي َعرضو َلممسائؿ َالنحكية َالكاردة َفي َتفسيره َلمقرآف َالكريـ َمن ن

يـَفجاءَمنيجوَ،مبيناَ
يكافؽَمنيجَالقراءَفيَترتيبيـَلمقراءةَالقرآنيةَكفؽَترتيبَسكرَالقرآفَالكر
ن

المكاضعَالتيَاختمؼَالعمماءَفيَقراءتياَكفقناَلمكقعياَالنحكمَأكَلممعنىَالذمَيدؿَعميوَالسياؽَ

اَنحكياَكفؽَ
عرض
ن
مفَخبلؿَالتركيبَالنحكمَ،كيمكفَبيافَمنيجوَفيَعرضَالقراءاتَالقرآنيةَ ن

المحاكرَاآلتيةَ :

أوًًل_ منيج البيضاوي في توجيو القراءات القرآنية

ً
احداَفيَعرضَالقراءاتَالقرآنيةَفيَتفسيرهَ،فمقدَتباينتَأشكاؿَ
لـَيتخذ
َالبيضاكمَمنيجاَك ن
ن

عف َبعمـَالقراءاتَفيَتفسيرهَ،
ي
منيجوَفيَالتكجيوَ،كنعزكَىذاَاالختبلؼَإلىَأفَالبيضاكمَلـَي ى

َمعنى َيقصدهَ،فقدَكافَيكتفيَبتخريجَماَيخدـَالمعنىَ،
ٍّـ
كاَنماَكافَيذكرىاَليثر ى
م َتفسيرهَأكَيدع ى
ن
كيكض َرنأياَلغكيًّاَأكَنحكيًّاَأكَصرفيًّاَيتبناهَ،كبيذاَسمؾَأربعَطرائؽَ :

الطريقة األولى :عدم توجيو القراءات القرآنية
كاف َالبيضاكم َيقؼ َعند َبعض َالكممات َالتي َاختمؼ َالقراء َفي َقراءتيا َكفقنا َالختبلؼَ
و
اَنحكياَأكَ
ن
عبلمتياَاإلعرابيةَأكَمكقعياَالنحكمَ،ككافَيذكرَتمؾَالقراءاتَدكفَتكجيوَمنوَتكجيين
تعميبلَدالليًّاَبؿَكافَيكتفيَبذكرَالقراءاتَكماَقمناَكلع ٌؿَعدـَترجيحوَلقر و
اءةَعمىَأخرلَأكَعدـَ
ن
ترجيحوَل أرمَنحكمَدكفَاآلخرَيدؿَعمىَقبكلوَليا َكمفَأمثمةَذلؾَقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﳂ
ﳄﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠَ[البقرةَ ]َُِٗ:
ﳅ
ﳃ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَأبكَعمركَبرفعَ(العفك)ن(َ،)1حيثَقرأَأبكَعمركَالبصرمَبالرفعَعمىَ

()2
َي ىك ٍّجو َالبيضاكم َأيًّا َمفَ
ٌأنو َخبر َلمبتدأ َمحذكؼَ ،كق أر َالباقكف َبالنصب َلفعؿ َمقدر َ ،لـ ي

القراءتيف َالرف ع َأك َالنصبَ ،كلقد َاكتفى َبذكرىماَ ،كفي َىذا َداللة َعمى َقبكؿ َالقراءتيفَ ،كعدـَ
ترجي َأحدىماَ .

ﱒﱔﱕﱖ
ﱓ
كفيَمكضعَآخر قاؿَتعالىَ :ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ َ[األنعاـَ،]َّٖ:حيث ذكرَالبيضاكمَفيَتفسيرَاآليةَالسابقةَ:
ﱘ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .138َ/1

(َ)2يينظرَ:اليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،ج.78َ/2
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نقرأَالككفيكفَكيعقكبَبالتنكيفن(َ،)1حيثَقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَبدكفَتنكيفَ
()2
و
َآخرَ
عمىَاإلضافةَإلىَ(م ٍف)َ،كقرأَعاصـَكحمزةَكالكسائيَبالتنكيف َ،كبذلؾَأشارَإلىَكجو ى
ى
فص ٍؿَفيَتكجييياَ،كىذاَيدؿَعمىَقبكلوَالقراءتيف.
مفَالقر
اءةَكىكَالتنكيفَ،كلكنوََلـَي ٍّ
ي

و
َتكجيو َنحكم َمنوَ،كىذا َيدؿَ
َثانيا َلمقراءة َكىك َقراءة َالكسر َدكف
كحكى َالبيضاكمَكجينا ن

ﱅ ﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱆ
عمىَقبكلوَالقراءتيفَفيَقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ً
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ َ[الرعدَ]َّْ:حيثَيقكؿَ:نكيؤيدهَقراءةَمفَقر ً
فَعنده)َ
أَ(م
فَعنده)َقراءةَالعامة(َ .)4
لعشرَ،ك(م
بالكسرن(َ،)3كىيَقراءةَشاذةَفكؽَا
ى
ى
َ

الطريقة الثانية :اإلحالة في توجيو القراءات إلى موضع آخر
نجدَالبيضاكمَيقؼَعندَبعضَاآلياتَفيَتكجييوَلمقراءاتَالكاردةَفيياَ،فيحيؿَبعضياَ
ﳡ ﱠَ
ﳢ
ﳜﳞﳟ ﳠ
ﳝ
إلىَماَسبؽَفيَمثؿَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
[ىكدَ ]َُٖ:

قاؿَالبيضاكمَ:نجعؿَاالستثناءَفيَالقراءتيفَمفَقكلوَ:نكالَيمتفتنَمثموَفيَقكلوَتعالىَ:
ﱐﱠَ[النساءَ،)5(َ]َٔٔ:كىناَأحاؿَالبيضاكمَتكجيوَقراءةَالرفعَ(إالَامرأتيؾ)َ
ﱑ
ﱡﭐ ﱌﱍ ﱎﱏ
فيَسكرةَىكدَإلىَمكضعَسابؽَكىكَ(إالَقمي هؿ)َفيَسكرةَالنساءَ .

ياَاآلخرَإلىَمكضعَالحؽَ،كمفَذلؾَقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﱎ ﱏ
كيحيؿَالبيضاكمَبعض
َ
و
ى

ﱐ ﱠ َ[الفاتحةَ َ،]َْ:حيثَعقبَالبيضاكم َبقكلوَ:ن(مالؾ)َقراءةَعاصـَكالكسائيَكيعقكبَ
ﲽﲿ
ﲾ
َ َ...كقرأَالباقكفَ(ممؾ)َكىكَالمختار َألنوَقراءةَأىؿَالحرميفَ،كلقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﲻ ﲼ

ﳈ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ َ[غافرَ،)6(َ]َُٔ:فنجدهَأحاؿَتكجيوَ
ﳉ
ﳄﳆﳇ
ﳀ ﳁﳂﳃ ﳅ
اءةَصيغةَالمبالغةَ(ممؾ)َإلىَمكضعَالحؽَفيَسكرةَغافرَ .
قر
و
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .170َ/2
(َ)2يينظرَ:العذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسيرَ،محمدَاألميفَالشنقيطيَ،ج.440َ/1
(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .191َ/3

(َ)4يينظرَ:منارَاليدلَفكؽَبيافَالكقؼَكاالبتداَ،أحمدَاألشمكني.384َ،
(َ)5أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .143َ/3
(ََ)6المرجعَالسابؽَ،جَ .28َ/1
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كفيَمثاؿَآخرَأحاؿَالبيضاكمَتكجيوَ(الَتعبدكف)َفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﲧ ﲨﲩﲪ

َمكضع َالح و
ؽ َفي َالسكرة َنفسياَ ،حيثَ َ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ َ[البقرةَ ]َّٖ :إلى
و
ﲾ ﱠﭐ
ﲿ
قاؿ َالبيضاكمَ :نإخبار َفي َمعنى َالنييَ ،كقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
[البقرةَ َ.)1(]282:

الطريقة الثالثة :توجيو بعض القراءات دون غيرىا
نعرضَىذهَالطريقةَمفَخبلؿَآياتَقرآنيةَتبيفَتكجييوَلبعضَالقراءاتَكتركوَبعضياَ
اآلخرَدكفَتكجيوَ،كمفَذلؾَقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱑﱓﱔﱕ
ﱒ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐ
ﱖ ﱠَ[المائدةَ ]َٔ:
ﱗ

عمؽ َالبيضاكم َبقكلوَ :ن َ(كأرجمكـ) َنصبو َنافع َكابف َعامر َكحفص َكالكسائي َكيعق َكبَ

عطفناَعمىَكجكىكـََ...كجرهَالباقكفَعمىَالجكارَكقكليـَ:جحرَضبَخربََ...كقرئَبالرفعَ

عمى َ(كأرجميكـ) َمغسكلةن(َ ،)2كبذلؾ َاقتصر َالبيضاكم َعمى َتكجيو َقراءة َالنصب َعطفنا َعمىَ

بأنياَمعطكفةَ،كانماَاكتفىَ
(كجكىكـ)َكالجرَعمىَالمجاكرةَؿَ(ر
ءكسكـ)َ،كلـَيكجوَقراءةَالرفع َ ٌ
ٌ
فيـَضمنا.
رَالمعطكؼَعميوَلي
بذك
ن
ي

الطريقة الرابعة :توجيو القراءات كميا في الموضع الواحد
كيتض َذلؾ َمف َخبلؿ َمجمكعة َمف َاألمثمة َالتي َكردت َفي َتفسيرهَ ،مثؿ َقكلو َتعالىَ َ:
ﱨ
ﱧ
ﱢ ﱤ ﱥﱦ
ﱡﭐ ﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱣ

ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱠ َ[البقرةَ ،]َُٕ:حيثَقرئتَكممةَ(ذلكؿ)َبيفَق ارءتيَالرفعَكالبناءَ
عمىَالفت َ،عقبَالبيضاكمَبالنصَاآلتيَ:ن(الَذلكؿ)َصفةَلبقرةَبمعنىَغيرَذلكؿَ،كالَالثانيةَ

مزيدة َلتأكيد َاألكلى َكالفعبلف َصفتا َذلكؿ َكأنو َقيؿَ :ال َذلكؿ َمثيرة َكساقيةَ ،كقرئ َ(ال َذلك ىؿ)َ
بالفت َأمَحيثَىيَ،كقكلؾَمررتَبرجؿَالَبخيؿَكالَجبافَ،أمَحيثَىكن(َ،)3كيفيـَمفَعدـَ

تعميقوَعمىَإحدلَالقراءتيفَدكفَاألخرلَأنوَيقبؿَالحكـَاإلعرابيَليماَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .91َ/1
(ََ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .117َ/2
(َ)3المرجعَنفسوَ،جَ .87َ/1
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كخرجَالبيضاكمَجميعَالقراءاتَالمذككرةََمفَنصبَكرفعَكجرَفيَ(المقيميف)َفيَقكلوَ
ﳌﳎ
ﳍ
تعالىَ :ﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳏﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﱠَ[النساءَ،]َُِٔ:عقبَ
ﳐ
البيضاكم َبقكلوَ :ن(كالمقيميف َالصبلة) َنصب َعمى َالمدح َإف َجعؿ َيؤمنكف َالخبر َألكلئؾَ ،أكَ
عطؼَعمىَماَأنزؿَإليؾَكالمرادَبيـَاألنبياءََ...كقرئَبالرفعَعطفناَعمىَ(الراسخكف)َأكَعمىَ
الضميرَفيَ(يؤمنكف)َأكَعمىَأنوَمبتدأن(َ،)1كيستنبطَمفَعدـَترجيحوَقراءةَعمىَأخرلَقبكؿَ

القراءاتَجميعياَ .
كفيَمكضعَآخرَقاؿَتعالىَ:ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥ
ﱱ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠَ
ﱲ
ﱮﱰ
ﱯ
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭ
ﱨ
ﱦ

[األنعاـَ،]َُّٗ:حيثَقاؿَالبيضاكمَ:نقرئَبالنصبَعمىَأنوَمصدرَمؤكدَكالخبرَ(لذككرنا)َأكَ

حاؿَمفَالضميرَالذمَفيَالظرؼَالَمفَالذمَفيَلذككرناَكالَمفَالذككر َألنياَالَتتقدـَعمىَ

العامؿَالمعنكمَكالَعمىَصاحبياَالمجركرَ،كقرئَبالرفعَكاإلضافةَإلىَالضميرَعمىَأنوَبدؿَ

ادَبوَماَكافَحيان(.)2
مفَماَأكَمبتدأَثافَكالمر
ن

كبيذا َنجد َأف َالبيضاكم َقد َكجو َالقراءات َالتي َذكرىا َفي َطرائقو َاألربعة َالمذككرة َسابقناَ
اَنحكياَلخدمةَالمعنىَتارةَ،كلخدمةَالتركيبَتارةَأخرلَ .
ن
تكجيين

ثانيا_ مصادر اًلحتجاج عند البيضاوي لمقراءات القرآنية
ً
بمصادر َاالحتجاجَالمتمثمةَبأقكاؿَالعربَ
ًَ
اعتمد َالبيضاكمَفيَتكجييوَلممسائؿَالنحكية َ

اَكنثراَ،كبالقرآفَالكريـَكقراءاتوَ،كبالحديثَالنبكمَالشريؼَ،كقدَسارَعمىَىذاَالمنيجَفيَ
نظم ن
ن

احتجاجوَلمقراءاتَالقرآنيةََ،كنحاكؿَفيماَيأتي َبيافَىذهَالمصادرَالتيَاعتمدَعميياَالبيضاكمَ
فيَتكجيوَالقراءةَالقرآنيةَمفَخبلؿَعرضوَلبعضَالمسائؿَالنحكيةَالتيَاختمؼَفيياَالقراءَعمىَ

النحكَاآلتيَ َ:

ونثر
نظما ًا
أ -اًلحتجاج بأقوال العرب ً
احتجَ َالبيضاكم َلمقراءات َالقرآنية َبالشعر َالعربيَ ،كالمأثكرات َالعربية َفي َتسعة َشكاىدَ

َكثير َفي َتفسيره َمقارنةن َبالمصادرَ
شعريةَ ،كقكؿ َعربي َمنثكرَ ،كلقد َكاف َاحتجاجو َبالشعر نا
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .109َ/2
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ َ.185َ/2
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األخرلَجرنياَعمىَرأمَاألغمبيةَعندَالمغكييفَالذيفَلـَيأخذكاَباالحتجاجَبالقرآفَالكريـَكالحديثَ
النبكمَ،فكافَاالحتجاجَالشعرمَىكَالعنصرَالغالبَفيَدراساتَالنحاةَالمتقدميفَكالمتأخريفَ،
ألنوَيتناكؿَمكضكعاتَخاصةَتفرضَ
كذلؾَلماَيشتمؿَعميوَمفَإيقاعَمكسيقيَككزفَكقافية َك ٌ

عمىَالشاعرَإحساساَغيرَعادم(َ .)1
ن

و
بي َمنثكر َما َحكاه َالبيضاكم َفي َقكلو َتعالىَ:
كنسكؽ َأمثمة َعمى َاحتجاجو
َبقكؿ َعر ًّ

قائبلَ :ننصبو َنافع َكابف َعامر َكحفص َكالكسائيَ
ﱒ
ﱡﱏ ﱐ
ﱑ ﱠ َ[المائدة َ ] َٔ :ن
كيعقكبَعطفانَعمىَكجكىكـََ...كجرهَالباقكفَعمىَالجكارَكنظيرهَكثيرَفيَالقرآفَكالشعرَكقكلوَ

تعالىَ :نﲠ ﲡ ﲢن َ ىَكنﲘ ﲙن َبالجر َفي َقراءة َحمزة َكالكسائيَ ،كقكليـ َجحر َضبَ

خرب()2ن.

كجدناَالبيضاكم َيحتجَعمىَصحةَقراءةَجرَ(أرجمكـ)َبق َكؿَالعربَ(جحرَضبَخرب)َ

ٍّ
آنيةَالتيَترج َذلؾَ .
أمَعمىَالمجاكرةَ،كاستأنسَببعضَالقراءاتَالقر

كأماَاستشيادهَبالشعرَمفَخبلؿَترجيحوَلمقراءةَالقرآنيةَفيَقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﱠ َ[البقرةَ ،]َُِ:حيثَيقكؿَالبيضاكمَ:
انيَبيفَاألكؿَكصمتوَتأكيداَكماَأقحـَجريرَفيَقكلوَ :
نقرئَ(مفَقبمكـ)َعمىَإقحاـَالمكصكؿَالث
ن
ياَتىٍيـَتىٍيـ ً
َالَأباَلكمك()3ن(َ .)4
َعدم ن
ي ى ى
و
َآخرَاحتجَالبيضاكمَبقكؿَالشاعرَأبيَتماـَ ََ:
كفيَمثاؿ ى

ىجمىياََََََظبلم ٍييماَعف ً
ب(َ )5
َأشي ًَ
يى ىماَأى ٍ
ظمىماَحالىيَثيم ى
َأمرىد ى
تَأ ٍ ى
َك ٍجو ى
ى ي ىٍ ى

عمىَقراءةَالبناءَلممفعكؿَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠَ
[البقرةَ ]ََِ:

(َ)1يينظرَ:االستشيادَكاالحتجاجَبالمغةَ،محمدَعيدَ،صَ .114
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .117َ/2

( َ)3البيػػتَمػػفَالبحػػرَالبسػػيطَ،لمشػػاعرَجريػػرَبػػفَعطيػػةَييجػػكَفيػػوَعمػػرَبػػفَلجػػأَالتيمػػيَ،كالشػػطرَاآلخػػرَمػػفَ
و
َ،ينظرَ:ديكافَجريرَ،جَ .212َ/1
البيتَ:الَي ٍمًقىين
َع ىم ير ي
كـَفيَس ٍك ىءة ي
ي
ى
(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 55َ/1
البيتَمفَالبحرَالطكيؿَ،لمشاعرَأبيَتماـَ،ينظرَ:شرحَديكافَأبيَتماـَ،صَ .89
(َ)5
ي
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كلقدَعقبَالبيضاكمَعمىَبيتَأبيَتماـَ:نفّنوَكافَكافَمفَالمحدثيفَلكنوَمفَعمماءَ

العربيةَ،فبلَيبعدَأفَيجعؿَماَيقكلوَبمنزلةَماَيركيون(َ .)1

ً
َالبيضاكمَلـَيكتؼ َباالستشيادَفيَالشعرَالذمَيقعَفيَعصرَاالحتجاجَ،
كنبلحظَأف
ٌ

فمقدَتكسعَفيَذلؾَ،كاحتجَبأشعارَأخرلَلمفَجاءَبعدَعصرَاالحتجاجَكأبيَتماـَ .
َ

ب -اًلحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات األخرى.
لقدَاحتج َالبيضاكم َبالقرآفَالكريـَكقراءاتو َفيَأكثرَمفَمكضعَفيَتفسيرهَ،كمفَأمثمةَ
ذلؾَاحتجاجوَعمىَقراءةَالفعؿَ(يذرؾ)َبالسككف فيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅﲆ

ﲍ ﱠَ[األعراؼَ]َُِٕ:بمكضعَالحؽَكىكَماَكردَفيَ
ﲎ
ﲇﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ
سكرةَالمنافقكفَ،حيثَيقكؿ َالبيضاكم:ن َكقرئَبالسككفَكأنوَقيؿَ:يفسدكاَكيذرؾَكقكلوَتعالىَ:
ﱡﭐﲱﲲﱠَ[المنافقكفَ،)2(َ]ََُ:كتخريجَقراءةَالجزـَعطفناَعمىَالتكىـ(َ .)3

إضافةن َإلى َالمكاضع َالتي َأسمفنا َذكرىا َفي َالطريقة َالثانية َمف َطرؽ َتكجيو َالبيضاكمَ

لمقراءاتَالقرآنيةَ،كىيَمكاطفَقميمةَكتأتيَفيَالدرجةَالثانيةَبعدَاحتجاجوَبالشعرَالعربيَ،كىذاَ

ؼَالنحاةَأنفسيـَاالحتجاجَبوَرغبةنَ
كليذاَصىَر ىَ
ىَ
عمىَنيجَالسابقيفَ،كعمةَذلؾَىكَالتحرزَالدينيَ،

فيَالتصرؼَالحرَبالنصَالمدركس(َ َ.)4
ت -اًلحتجاج بالحديث النبوي

َالبيضاكمَبحديث َنبكم َك و
و
َذلؾَيرجعَإلىَس ٍي ًرهَعمىَنيجَالسابقيفَالذيفَ
احدَ،كلعؿ
احتج
ى

َكنثراَ ،كلـ َيعتمدكا َاالحتجاج َبالحديث َلكثرةَ
ب َعمى َاحتجاجيـ َبالسماع َعف َالعرب نا
ىغمى ى
َشعر ن

التحريؼَفيوَ،كلركايتوَبالمعنىَ،كالحتكاءَالركاةَعمىَعددَمفَاألعاجـ(َ .)5

دعـ َالبيضاكم َقراءةَ
ى
استشيد َالبيضاكم َبالحديث َالنبكم َفي َالجانب َالصرفيَ ،حيث َ ٌ

ﱱﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱲ
الجمع َفي َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .52َ/1
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .29/3
(َ)3يينظرَ:التذييؿَكالتكميؿَفيَشرحَكتابَالتسييؿَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.198َ/5
(َ)4يينظرَ:االستشيادَكاالحتجاجَبالمغةَ،محمدَعيدَ،ص.107
(َ)5يينظرَ:منيجَفقوَالمغةَ،عبداهللَبفَحمدَالعكيشؽَ،صَ .8
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ﱽ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ َ[المائدةَ،]َٕٔ:بحديث َنبكمَ
ﱾ
ﱸﱺﱻ ﱼ
ﱹ
شريؼَ،كمماَأكردهَفيَتفسيرهَ:نقرأَنافعَكابفَعامرَكأبكَبكرَ(رساالتو)َبالجمعَ،ككسرَالتاءَ،

كعفَالنبيَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_َ:نبعثنيَاهللَبرساالتوَفضقتَبياَذرنعاَ،فأكحىَاهللَإلي َإفَ

لـ َتبم َرسالتي َعذبتؾ َكضمف َلي َالعصمة َفقكيت()1ن(َ ،)2كىنا َاحتجَ َالبيضاكم َلقراءة َالجمعَ

بحديثَرسكؿَاهللَ(صمىَاهللَعميوَكسمـ)َ .

كمما َسبؽ َيتض َلنا َأف َالبيضاكم َاعتمد َعمى َالشعر َبالدرجة َاألكلىَ ،كمف َثـ َاحتجَ
ٌ
ً
َيعتمد َالحديثَ
اضع َال َتصؿ َإلى َالمكاضع َالتي َاحتج َفييا َبالشعرَ ،ككذلؾ َلـ
بالقرآف َفي َمك ى
َعمىَأفَالبيضاكمَسارَعمىَ
النبكمَكماَبيناَفيَاحتجاجوَعمىَصحةَالقراءةَالقرآنيةَ،كىذاَيدؿ
ٌ
ٌ

منيجَغيرهَمفَالعمماءَالذيفَاحتجكاَبالشعرَأكثرَ .

ثالثًا_ أنواع القراءات القرآنية عند البيضاوي
تنكعتَطرؽَالبيضاكمَفيَعرضوَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَحيثَبيافَقراءةَالجميكرَكالمتكاترَ

كالشاذَ،كمفَالمبلحظَأفَاصطبلحَالمتكاترَكالشاذَيكادَينعدـَفيَتعبيراتَالبيضاكمَ،كلعؿَىذاَ
يؤيدَالغايةَمفَتفسيرهَكىيَتكضي َالمعنىَ،كيمكنناَتعميؿَعدـَنسبةَتفسيرَالبيضاكمَالقراءاتَ

إلى َأصحابيا َيرجع َإلى َإغفاؿ َنساخ َالكتاب َذكر َىذه َاألسماءَ ،كقد َيككف َالبيضاكم َذكرَ
َفغالبا َكاف َتفسيرَ
أصحاب َىذه َالقراءاتَ ،كقد َيككف َالبيضاكم َنفسو َلـ َيذكرىا َأثناء َتفسيره،
ن
البيضاكمَيذكرَالقراءةَعمىَإطبلقياَدكفَتصنيفياَ،كمفَأمثمةَالقراءاتَالتيَأكردىاَدكفَبيافَ

صفتياَ :

ﱍﱏﱐﱑﱒﱠَ[الكيؼَ ]َٓ:
ﱎ
قكلوَتعالىَ:ﱡﭐﱉﱊﱋﱌ
()3
َ،حيثَلـَي ًشرَ
قاؿَالبيضاكمَ:نكممةَنصبَعمىَالتمييزَ،كقرئَبالرفعَعمىَالفاعميةن
ي

اءةَالجميكرَ،كىذاَغيضَمفَفيضَ .
البيضاكمَإلىَأفَقراءةَالنصبَىيَقر
ه

ةََ(ينظرَ:الفت َالسماكمَبتخريجَأحاديثَ
(َ)1الحديثَ:أخرجوَإسحاؽَبفَراىكيوَفيَمسندهَمفَحديثَأبيَىرير ي
تفسيرَالقاضيَالبيضػاكمَ،زيػفَالػديفَالمنػاكمَ،صَ،)574المسػندَلئلمػاـَإسػحاؽَبػفَراىكيػوَ،مسػندَأبػيَىريػرةَ،
صَ .391
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .136َ/2
(َ)3المرجعَالسابؽَ،جَ .273َ/3
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كمفَجانب َآخرَ،لـَيكت ً
و
ؼ َالبيضاكمَبالقراءاتَالمتكاترةَ،بؿَكافَيمجأَلمقراءاتَالشاذةَ
ى

لتكضي َالحكـَالنحكمَ،كمفَذلؾَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ
ﱘﱚﱛﱜﱠَ[المائدةَ ]َّٖ:
ﱕﱖ ﱗ ﱙ

رج َالبيضاكم َىنا َقراءة َالنصبَ ،كىي َقراءة َشاذة(َ )1عمى َقراءة َالجميكر َكىي َقراءةَ
ٌ
الرفعَالمتكاترةَ،لقكلوَ:نقرئَبالنصبَكىكَالمختارَفيَأمثالون(َ،)2حيثَاكتفىَالبيضاكمَبذكرىاَ

وَيعبٍّرَعفَالقراءةَ
كترجيحياَدكفَكصفياَبالشذكذَعمىَالر
ٌ
غـَمفَقكؿَالعمماءَبذلؾَ،كيبدكَأن ي

بتضعيفياَ،كىذاَشاىد َعمىَترجي َالبيضاكمَ
َإشعاراَمنو َ
الشاذةَبالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ(قرئ)
ه
ن

ةَ،كىكَمماَيؤخذَعمىَالبيضاكمَ،كيمكنناَنعتوَبأنوَمكقؼ َغيرَسديدَ،
قراءةَشاذةَعمىَمتكاتر
ه
فالقراءةَالمتكاترةَينبغيَترجيحياَعمىَالشكاذَ .

كمفَالمكاضعَالقميمةَالتيَكض َفيياَصفةَالقراءةَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱔﱠَ[آؿَعمرافَ ]ََّ:
ﱕ
ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

لقدَعقبَالبيضاكمَبقكلوَ:نكقرئَ(كدت)َكعمىَىذاَيص َأفَتككفَشرطيةَ،كلكفَالحمؿَ

()3
قصدَبالمشيكرةَالمتكاترةيَ،كىيَ
عمىَالخبرَأكقع َألنوَحكايةَكائفَكأكفؽَلمقراءةَالمشيكرةن
ي
َ،كي ى
قراءةَ(تكد)َ،كمفَالمبلحظَأفَالبيضاكمَأكثرَمفَترجي َالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَالتيَكافقتَ

قراءةَالجميكرَ .

ابعا_ إغفال البيضاوي نسبة القراءات إلى أصحابيا
ر ً

لـ َيمتفت َتفسير َالبيضاكم َأثناء َإيراده َلعديد َمف َالقراءات َالقرآنية َإلى َذكر َأصحابيا َفيَ

ؿَعندَتصنيفياَإلىَقراءةَمتكاترةَأكَشاذةَ،كتبريرناَإلىَذلؾَأنوَ
األغمبَ،كقدَنتجَعفَذلؾَإشكا هَ
كافَيأتيَبياَفيَسياؽَتكضي َالمعنىَدكفَاالكتراثَإلىَنسبتياَ .

لذاَجعمتَالباحثةَأحد َاألىداؼَالتيَتسعىَإلىَتحقيقياَعزكَالقراءاتَالكاردةَفيَتفسيرهَ

إلىَمظانياَ،كتصنيفياَإلىَمتكاترَكشاذَفيَالمسائؿَالتيَتناكلتياَبالدراسةَ .

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ .438َ،

(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ 126َ/2
(َ)3المرجعَالسابؽََ،جَ .13-12َ/2
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َمستخدما َالصي َاآلتيةَ:
َفمقد َغمب َعمى َتفسير َالبيضاكم َأال َينسب َالقراءات َألصحابيا
ن
قرئَ ،كقراءة َمف َقرأَ ،كمف َقرأَ ،كيشيد َلو َقراءة(َ ،)1كيؤيده َقراءةَ ،كينصره َقراءةَ )2(،كيعضدهَ

قراءة(َ،)3فنجدَلفظَ(قرئ)َقدَتكررَفيَتفسيرهَنحكَألؼَمكضعَ،كلكفَىذاَالَينفيَنسبةَتفسيرَ
َعبر َعف َالقراءة َالشاذة َبمفظة َ(قرئ)َ
البيضاكم َالقراءات َإلى َأصحابيا َعمى َكجو َالقمةَ ،كلقد ٌ
إشعاراَمنوَبتضعيفياَ .
ن

َستكردَالباحثةَآيةَكريمةَأشارَفيياَالبيضاكمَإلىَالقراءاتَالقرآنيةَفيَمكطنيفَ،أكليماَ
نسبوَإلىَقارئيوَ،أماَالمكطفَاآلخرَفقدَاكتفىَبقكلوَ(كقرئ)َفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱋ ﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ َ[الحجرَ ،]َّٓ:كعمؽَالبيضاكمَبقكلوَ:نقرئَ(الَتأجؿ)َمفَأكجموَ،ك(الَ
تكاجؿ)َمفَكاجموَبمعنىَأكجموَ،كقرأَحمزةَ(نبشرؾ)َبفت َالنكفَكالتخفيؼَمفَالبشرن(َ .)4
كنجده َييتـ َبأصحاب َالقراءات َالسبعة َفي َتفسيره َدكف َذكر َأسماء َباقي َالقراء َالعشرةَ،
و
َمسألةَأكردناىاَتشيدَعمىَذلؾَ .
ككؿ

خامسا_ المصادر النحوية عند البيضاوي
ً
لقد َتأثر َالبيضاكم َبزمنو َالنحكم َفي َالقرنيف َالسابع َكالثامف َاليجرمَ ،حيث َناؿ َعمـَ
العربية َعناية َكاضحة َفي َالعصريف َاأليكبي َكالمممككيَ ،كمما َيدلؿ َعمى َىذا َاالىتماـ َكثرةَ
حَكالحكاشيَعميياَ،يقكؿَبرككممافَ:نكلكفَالمادةَ
التأليؼَفيياَ،كدراسةَكتبَغيرىـَككتابةَالشرك َ
التيَجمعياَسيبكيوَ،كمفَجاءَبعدهَقدَتعاكرىاَالعمماءَفيَىذهَالفترةَ_َماَبعدَالقرفَالخامس_َ

بالتبكيب َكالعرض َفي َأشكاؿ َمختمفةَ ،فألفت َالشركح َكشركح َالشركح َكالمختصراتن(َ ،)5كمفَ

أشير َعمماء َىذيف َالعصريفَ :العكبرم َ(ت616ق)َ ،كابف َالحاجب َ(ت)646قَ ،كابف َمالؾَ
(ت672ق)َ ،كالرضى َاالستراباذم َ(ت686ق)َ ،كأبك َحياف َ(ت745ق)َ ،كابف َىشاـَ
أنتجَعدداَمفَ
(ت761ق)َ،كغيرىـ(َ،)6كبيذاَنجدَأفَالنحكَالعربيَقدَازدىرَفيَىذاَالعصرَ،ك
ن
المصنفاتَالنحكيةَالميمةَ .

(َ)1يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .111َ/1
(َ)2يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ .146َ/2
(َ)3يينظرَ:المرجعَنفسوَ،جَ .184َ/3
(َ)4المرجعَنفسوَ،جَ .213َ/3

(َ)5تاريخَاألدبَالعربيَ،برككممافَ،جَ .163َ/5

(َ)6يينظرَ:المدارسَالنحكيةَ،شكقيَضيؼَ،جَ .298َ/1
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َكلـ َيكف َالبيضاكم َبمنأل َعف َىذه َالفترة َالزاىرة َفي َالنحك َالعربيَ ،فمقد َاعتمد َفيَ

تكجييوَلمنحكَعمىَماَقالوَالنحاةَ،فمقدَتعددتَالمصادرَالنحكيةَالتيَاستفادَمنياَالبيضاكمَفيَ
تفسيرهَ،كسمؾَمسمؾَالعمماءَقبموَفنجدهَيستعيضَعفَذكرَأسماءَمؤلفاتياَبأسماءَمصنفيياَ،
كىكَماَيمكنناَالتعبيرَعنوَبتأثرهَكحبوَلمنحاةَالسابقيفََ ،كعمةي َاعتمادهَعمىَأسماءَالعمماءَدكفَ

استغناء َبذكرَ
اكتفاء َك
َتأسيا َبمف َقبمو،
ذكر َأسماء َالمصنفات ن
ن
َكدفعا َلمتشابو َبيف َالمصنفات َك ن
ن
َشيئا َمف َآرائيـ َالنحكيةَ ،كقد َنسبيا َإلى َقائميياَ
العمماء َبعممو َأك َرأيوَ ،كمف َالنحاة َالذيف َنقؿ ن

مصرنحاَبذلؾَ،كقدَكردَاستشيادهَفيَأكثرَمفَمكضعَآل ارئيـ:
ٍّ

 .1الخميؿ َبف َأحمد َالفراىيدم َ(ت170ق)َ ،كمف َذلؾ َقكؿ َالبيضاكمَ :نكقاؿ َالخميؿَ :إياَ
مضاؼَإلىَماَيمحقوَمفَالياءَكالكاؼَكالياءَ،كاحتجَبماَحكاهَعفَالعربََ...كىكَشاذَالَ

يعتمدَعميون(.)1

 .2سيبكيوَ(تَ180ق)َ،كعمىَسبيؿَالمثاؿَقكؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(تقصركا)َمفَأقصرَبمعنىَ
أمَ:شيئاَمفَالصبلةَعندَسيبكيون(.)2
قصرَ،كمفَالصبلةَصفةَمحذكؼَ
ن

اءَالَفأبدلتَألفياَنكنان(َ.)3
 .3الفراءَ(ت207ق)َكمفَذلؾَقكؿَالبيضاكمَ:نلفََ...عندَالفر
ن

 .4األخفشَاألكسطَ(ت215ق)َكعمىَسبيؿَالمثاؿَقكؿَالبيضاكمَ:نقرئَ(تقصركا)َمفَأقصرَ
َشيئا َمف َالصبلة َعند َسيبكيوَ ،كمفعكؿَ
بمعنى َقصرَ ،كمف َالصبلة َصفة َمحذكؼ َأم :ن
تقصركاَبزيادةَعندَاألخفشن(.)4

حيثَأكردَالبيضاكمَقكلوَنصاَ:نقكلؾَ:عبد َاهللَقائـَ،إخبارَعفَقياموَ،
 .5المبردَ(ت285ق) َ
ن
كافَعبدَاهللَقائـَ،جكابَسائؿَعفَقياموَ،كافَعبداهللَلقائـَجكابَمنكرَلقيامون(َ.)5

 .6ثعمب َ(ت291ق) َكمما َذكره َالبيضاكمَ :نقاؿ َالمبرد َكثعمب َسفو َبالكسر َمتعدَ ،كبالضـَ
الزـن(.)6

 .7أبكَالحسفَاألشعرمَ(ت324ق)َيقكؿَالبيضاكمَعفَاالسـَ:نإفَأريدَبوَالصفةَكماَىكَ
رأمَأبيَالحسفَاألشعرمَانقسـَانقساـَالصفةَعندهَ:إلىَماَىكَنفسَالمسمىَ،كالىَماَىكَ
غيرهَ،كالىَماَليسَىكَكالَغيرهن(.)7

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .29َ/1
(ََ)2المرجعَالسابؽَ،جَ 93َ/2
(ََ)3المرجعَنفسوَ،جَ .58َ/1
(ََ)4المرجعَنفسوَ،جَ 93َ/2
(َ)5المرجعَنفسوَ،جَ .41َ/1
(َ)6المرجعَنفسوََ،جَ .106َ/1
(َ)7المرجعَنفسوَ،جَ َ.26َ/1
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 .8أبك َعمي َالفارسي َ(ت377ق) َيذكر َالبيضاكم َفي َسياؽ َالحديث َعف َالحركؼ َالمقطعةَ:

نأسماءَمسمياتياَالحركؼَالتيَركبتَمنياَالكمـَلدخكلياَفيَحدَاالسـَ،كبوَصرحَالخميؿَ
ٌ
كأبكَعميَالفارسين(.)1

 .9الزمخشرمَ(ت538ق)َ،كلقدَظيرَذلؾَبشكؿَجميَ،حتىَكصؿَإليناَأفَتفسيرَالبيضاكمَ
اختصارَلتفسيرَالزمخشرمَرغـَعدـَتصري َالبيضاكمَبذلؾَ.

حيثَنجدَالبيضاكمَيكافؽَالزمخشرمَفيَتكجييوَالنحكمَلمقراءاتَبحدَ َيصؿَإلىَالحرفيةَ

كالذمَيبيفَذلؾَنقموَعنوَكىكَمأخ هذ َعميوَ،فعميوَأفَيطبعَتفسيرهَبرأيوَالخاصَ،كلكفَىذاَالَ
ينفيَظيكرَشخصيةَالبيضاكمَفيَبعضَالمسائؿَالتيَخالؼَفيياَالزمخشرمَ َ.

 .10العكبرم َ(ت616ق)َ :يظير َتأثير َالعكبرم َعمى َالبيضاكم َمف َخبلؿ َما َكرد َفي َتفسيرهَ
عقب َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠَ َ

[البقرةَ ،]َٖ :قاؿ َالبيضاكمَ :نكالناس َأصمو َأناسَ ،لقكليـَ :إنساف َكأينس َكأناسيَ ،فحذفتَ
اليمزةَكعكضَعنياَحرؼَالتعريؼَ،كلذلؾَالَيكادَيجمعَبينيمان(َ،)2كقاؿَالعكبرمَ:نأصؿَ

َعكضاَ
نَ
الناس َعند َسيبكيو َأناسَ ،فحذفت َىمزتوَ ،كىي َفاء َالكممة َكجعمت َاأللؼ َكالبلـ

عنياَ َ ،فبل َيكاد َيستعمؿ َالناس َإال َباأللؼ َكالبلـ َكال َيكاد َيستعمؿ َأناس َباأللؼ َكالبلـَ،

فاأللؼَفيَالناسَعمىَىذاَزائدةَكاشتقاقوَمفَاألينسَبضـَاليمزةن(َ .)3

إضافةَلماَسبؽَ،ىناؾَمفَاستفادَالبيضاكمَمفَآرائيـَكلـَينسبياَإلىَقائميياَ،كقدَظيرَ

َبينت َنقؿ َالبيضاكم َعف َابفَ
لنا َذلؾ َمف َخبلؿ َالحكاشي َعمى َتفسيره َكحاشية َالقكنكم َالتي ٌَ

الحاجبَ(ت646ق)(َ )4دكفَأفَيشيرَإلىَذلؾَ،كلعموَمأخ هذ َآخرَعمىَالبيضاكمَ،كبيذاَنممسَ

إغفاؿَالبيضاكمَنسبةَاألقكاؿَإلىَعممائياَ .

يتبيف َمما َسبؽ َأف َالبيضاكم َلـ َيفرؽ َبيف َالمدرستيف َالبصرية َكالككفية َفي َاالستئناسَ
افَمثبلَ .
باراءَعمماءَالمدرستيفَ،كلكنوَلـَيذكرَالبيضاكمَرنأياَلممدرسةَاألندلسيةَكأبيَحي
ن

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .33َ/1
(ََ)2المرجعَالسابؽَ،جَ 44َ/1
(َ)3التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبرمَ،جَ .27َ/1

(َ)4يينظرَ:حاشيةَالقكنكمَعمىَتفسيرَالبيضاكمَ،جَ .116َ/11
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ادسا_ موقف البيضاوي من المذاىب النحوية
س ً
المتمعف َلتفسير َالبيضاكم َيمكنو َالكصكؿَإلى َمكقفو َمف َالمذاىبَمف َخبلؿ َترجيحاتوَ

أيضا.
عمىَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَالتيَأكردىاَفيَتفسيرهَ،كمفَخبلؿَمصطمحاتوَالنحكيةَ ن

َ لقدَاعتمدَالبيضاكم َعمىَأصكؿَالبصرييفَفي َإيرادَآرائوَ ،كفي َبعضَاألحيافَيكافؽَ
الككفييفَ ،كاستشيد َباراء َعمماء َالبصرة َكالخميؿَ ،كسيبكيوَ ،كالمبردَ ،كغيرىـ َ_كما َبينا َذلؾ_َ،
كعبرَبمصطمحاتيـَالنحكيةَ .

و
ييفَفيَكثير َمفَالمكاضعَ،بؿَأثنىَعمييـَبقكلوَأصحابناَ
كلقدَماؿ َالبيضاكمَإلىَالبصر
ى

البصرييفَ ،مما ٍّ
َيرج َككنو َبصرنياَ ،كيمكننا َاالستدالؿ َعمى َذلؾ َمف َخبلؿ َما َجاء َفي َقكلوَ
تعالىَ:ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠَ[الفاتحةَ،]َُ:حيثَقاؿَ:نكاالسـَعندَأصحابناَالبصرييفن(َ .)1
و
اَإلىَمدرسة َدكفَاألخرلَ،كذلؾَ
لـَيتسـَمنيجَالبيضاكمَفيَالنقؿَعفَالنحاةَبميموَميبل َكمي
ن
كاض ه َمفَخبلؿَإيرادهَلآلراءَالمتعددةَ،كيمكفَتمخيصَمكقفوَمفَىذهَالمدارسَبماَيأتيَ :
َأ -ذكرهَآلراءَالمدرستيفَالبصريةَكالككفيةَدكفَترجي َ .
نجدهَإذاَذكرَالبيضاكمَآراءَالمدرستيفَ،فّنوَيؤخرَآراءَالككفييفَ،كيحرصَعمىَتقديـَ

آراءَأىؿَالبصرةَ،كفيَذلؾَإشارةَإلىَميموَلممدرسةَالبصريةَكماَقمناَ،كذلؾَفيَتعقيبوَعمىَ
قكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱷﱸﱹ ﲋﱠَ[البقرةَ،]َُّْ:حيثَيقكؿَ:نإفَىيَالمخففةَمفَالثقيمةَ،
كالبلـ َىي َالفاصمةَ ،كقاؿ َالككفيكفَ :ىي َالنافية َكالبلـ َبمعنى َإالن(َ )2حيث َاستيؿ َالبيضاكمَ

َإفَ
َإف َمخففة َمف َالثقيمة َكالبلـ َلمتفريؽ َبيف ٍ
تخريجو َبرأم َالبصرييف َكماؿ َإليوَ ،كىك َككف ٍ

المخففةَالعاممةَكا ٍف َالنافيةَ،كثـ َألحقوَبرأمَالككفييفَكلعؿَ َعدـَذكرهَالسـَالبصرييفَيرج َماَ

و
قمناهَفيَتبنيوَلمذىبيـَفيَكثيرَمفَالمسائؿَالنحكيةَ .

كمما َيعضد َقكلنا َما َذكره َفي َتفسيره َلقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠَ

[األعراؼَ ،]ََُِ :حكى َالبيضاكمَ :نإف َالمخففة َكالبلـ َالفارقة َكذلؾ َال َيسكغ َإال َفي َالمبتدأَ
(إف)َلمنفيَ،كالبلـَبمعنىَإالن(َ .)3
كالخبرَ،كعندَالككفييفَ ٍ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .25َ/1
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ 111َ/1
(ََ)3المرجعَنفسوَ،جَ .26َ/3
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مثاؿَذلؾَأيضاَماَذكرهَالبيضاكمَفيَبيافَأصؿَكممةَاسـَ،حيثَقاؿَ:نكاشتقاقوَمفَ
َك
ن

السمكَ،كمفَالسمةَعندَالككفييفن(َ .)1

ياَتفسيرهَلماَجاءَفيَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﱠ َ[األنعاـَ،]ََْ:
َنفس
كمماَيدعٍّـَالفكرةى ى
ي

حيثَيقكؿَالبيضاكمَ:نكالكاؼَحرؼَخطابَأكدَبوَالضميرَلمتأكيدَالَمحؿَلوَمفَاإلعراب َ

يداَماَشأنوَ،فمكَجعمتَالكاؼَمفعكنال َكماَقالوَالككفيكفَلعديتَالفعؿَإلىَ
ألنؾَتقكؿَأرأيتؾَز ن

ثبلثةَمفاعيؿن(َ،)2كقكلوَن َفمكَجعمتَالكاؼَمفعكنال َكماَقالوَالككفيكفَلعديتَالفعؿَإلىَثبلثةَ

مفاعيؿنَيدؿَعمىَمخالفتوَلرأمَالككفييفَ َ،كمكافقتوَرأمَالبصرييفَ .

ب -ترجيحوَآلراءَإحدلَالمدرستيف.
َ
ككافَذلؾَفيَعشريف َمسألةَ_كماَسنرل_ َفي َعرضناَلممبحثيفَالثانيَكالثالثَ،م ٍّ
اَيؤكدَ
لنا َاعتمادَالبيضاكمَعمىَأسسَالبصرييفَمعَجنكحوَإلىَالمذىبَالككفيَفيَبعض َاألحيافَ
التيَيظيرَلوَفيياَصحةَرأمَالككفييفَلممعنىَالذمَيريدهَ .
ت -ذكرهَرأمَالمدرسةَالبصريةَدكفَرأمَاألخرلَ .
َ

و
ً
ً
مَبشكؿ َكاض َ،إذَيظيرَمفَ
َالمذىب َالبصر
تباطَالبيضاكمَبأصكؿ
أشرناَسابقناَإلىَار

يجاتوَلممسائؿَالنحكيةَ،كمفَذلؾَمثبلَ
وَكثيراَماَيميؿَآلراءَالبصرييفَفيَتخر
خبلؿَتفسيرهَأن
ن
ن

ﱒ ﱠَ[البقرةَ ،]َٖٓ:عمؽَالبيضاكمَ:نكخطاياَأصموَخطائيَ
ﱓ
قكلوَتعالىَ:ﱡ ﱐ ﱑ
كخضائعَ ،فعند َسيبكيو َأنو َأبدلت َالياء َالزائدة َىمزةَ ،لكقكعيا َبعد َاأللؼ َكاجتمعت َىمزتافَ،

ةَبيفَألفيفَ،فأبدلتَياءَ،كعندَالخميؿَقدمتَاليمزةَ
فأبدلتَالثانيةَياءَثـَقمبتَألفناَ،ككانتَاليمز
ن
ن
عمىَالياءَثـَفعؿَبيماَماَذكرن(َ،)3فقدَذىبَالبيضاكمَمذىبَالبصرييفَألنيـَذىبكاَأفَخطاياَ
عمىَكزفَفعائؿَ،أماَالككفيكفَكالخميؿَفذىبكاَأفَخطاياَعمىَكزفَفعالى(َ .)4

سبؽ َأف َذكرنا َأف َتفسير َالبيضاكم َاختصار َلتفسير َالكشاؼ َلمزمخشرمَ ،كالزمخشرمَ

نتمياَلممدرسةَالبغدادية(َ )5كىذاَماَنممسوَ
ينتخبَمفَآراءَالمدرستيفَ،كقدَعدهَشكقيَضيؼَم ن

(َ)1يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .26َ/1
(َ)2المرجعَالسابؽَ،جَ .161َ/2
(َ)3المرجعَنفسوََ،ج.82َ/1
(َ)4يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،جَ .663َ/2
(َ)5يينظرَ:المدارسَالنحكيةَ،شكقيَضيؼَ .284َ_283َ،
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َتأثر َبالزمخشرمَ ،فمقد َمزج َالبيضاكم َبيف َآراءَ
عند َالبيضاكم َفي َاختياره َآلراء َالمدرستيف نا

المدرستيفَالبصريةَكالككفيةَ،كقدَغمبتَعميوَالنزعةَالبصريةَ .

سابعا_ المصطمح النحوي
ً
ييفَكثيراَفيَالمصطم َ
كأماَماَيخص َالمصطمحاتَالنحكيةَ،فمقدَتأثرَالبيضاكمَبالبصر
ن
أيضاَمفَخبلؿَتعبيرهَبمصطمحاتيـَكالتمييزَ،كالبدؿَ،كالجرَ،كالمتعدمَ،كغيرىاَ،كعمىَسبيؿَ
ن

ﲖ ﱠَ َ
ﲗ
المثاؿ َما َجاء َفي َإعراب َ(مقاـ) َفي َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

[آؿ َعمرافَ ]َٕٗ :أنيا َنمبتدأ َمحذكؼ َخبرهَ ،أك َبدؿ َمف َآياتَ ،كقيؿ َعطؼ َبيافن(َ ،)1فالبدؿَ
اصطبلحَالبصرييفَ،كلقدَعبرَعنوَالككفيكفَبالتبييفَأكَالتكريرَ،كيعبركفَعفَعطؼَالبيافَ
بالترجمة(َ .)2

كفػػيَقكلػػوَتعػػالىَ:ﱡﭐﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗ ﲘ ﱠَ[النسػػاءَ،]ََٗ:

قػ ػػاؿَالبيضػ ػػاكمَ:نعطػ ػػؼَعمػ ػػىَالصػ ػػمةن(َ،)3فمقػ ػػدَاسػ ػػتعمؿَمصػ ػػطم َالبص ػ ػرييفَكىػ ػػكَالعطػ ػػؼَ،
كمصطم َالككفييفَكىكَالنسؽ(َ .)4

كافَمي ػ ػػؿَالبيض ػ ػػاكمَلممص ػ ػػطم َالبص ػ ػػرمَبكثػ ػ ػرةَف ػ ػػيَعرض ػ ػػوَلممس ػ ػػائؿَالنحكي ػ ػػةَكأقػ ػ ػكاؿَ
المدرس ػػتيفَفيي ػػاَ ٍّ
يؤك ػػدَم ػػاَذكرن ػػاهَأن ػػوَبص ػػرمَالنزع ػػةَحي ػػثَتبن ػػىَكثي ػ نػراَم ػػفَآرائي ػػـَكتعم ػػيبلتيـَ
ً
كمصطمحاتيـَالنحكيةَمعَأنوَلـَيستثفَاآلراءَالككفيةَخبلؿَالتكجيوَالنحكمَلمقراءاتَ .
ػدَأفَقامػػتَالباحثػػةَبحصػػرَالمكاضػػعَالتػػيَأشػػارَفييػػاَالبيضػػاكمَلمقػراءاتَالقرآنيػػةَمػػفَ
كبع ٍ

ناحيةَنحكيػةَ َكصػرفيةَكالتػيَبمػ َعػددىاَخمسػمائةَكأربعػةَكأربعػيفَمكض نػعاَ،كبعػدَاسػتقرائياَتبػيفَ

أفَالبيضػػاكمَق ػػدَأدل ػػىَب أري ػػوَكترجيح ػػوَف ػػيَعشػ ػريفَمسػػألةَفق ػػطَ،كى ػػيَالت ػػيَس ػػنعرضَلي ػػاَف ػػيَ
اَأكَمعارضػاَإلحػدلَالمدرسػتيفَ
المبحثيفَالثانيَكالثالثَمفَىذاَالفصؿَ،كسنصػنؼَمكقفػوَمؤي نػد
ن

البصريةَكالككفيةَ،أماَالمسائؿَاألخرلَفمقدَغمبَعميوَأفَيمتزـَالحياديةَفييػاَدكفَإبػداءَ أريػوَأكَ
ترجي َفيياَ،كىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .29َ/2
(َ)2يينظرَ:ىمعَاليكامعَ،السيكطيَ،جَ َ.159َ/3

(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .89َ/2
(َ)4يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ .3َ/5
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كمم ػػاَيج ػػدرَذك ػَيػرهَ،أفَمكق ػػؼَالبيض ػػاكمَالمحاي ػػدَف ػػيَأغم ػػبَالمسػ ػائؿَي ػػدؿَعم ػػىَمكافقت ػػوََ

كاسػػتيعابوَآراءَسػػابقيوَالَيعنػػيَفقػػدافَشخصػػيتوَ،كالَيمكننػػاَكصػػفوَبالجػػامعَالناقػػؿَ،ب ػؿَتظيػػرَ
َ،فكافَيضعٍّؼَ
شخصيتوَالفذةَالمستقمةَمفَخبلؿَطريقةَعرضوَآلرائوَ،كتعقيباتوَعمىَآراءَغيره
ى
بعضياَلمخالفتوَأصكؿَالعربيةَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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المبحث الثاني :ما وافق فيو المدرستين أو إحداىما دون األخرى
كيقصدَبذلؾَمكافقةَرأمًََالبيضاكمَلممدرستيفَالبصريةَكالككفيةَأكَمكافقتوَإلحداىماَدكفَ

األخرلَ،كيمكنناَالعرضَعمىَالنحكَاآلتيَ :

أوًًل :ما وافق فيو المدرستين
الككفيةَفيَاثنتىَعشرةَمسألةَليستَمكضعَ
َ
لقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرستيفَالبصريةَك

خبلؼَبينيماَكسابقيوَمفَالنحاة َألنياَتتصؿَبأصكؿَالعربيةَ،كمفَأمثمةَذلؾَ :
المسألة األولى قولو تعالىَ:ﱡﭐﱎﱏﱐﱠَ[الفاتحة]َْ:

قاؿ َالبيضاكمَ :ن(مالؾ) َقراءة َعاصـ َكالكسائي َكيعقكب ََ َ ...كق أر َالباقكف َ(ممؾ) َكىكَ
المختار َألنو َقراءة َأىؿ َالحرميفَ ،كلق َكلو َتعالى(َ :ﳆ ﳇ ﳈ) َكلما َفيو َمف َالتعظيـَ،
كالمالؾَىكَالمتصرؼَفيَاألعيافَالمممككةَكيؼَيشاءَمفَالممؾَ،كالممؾَىكَالمتصرؼَباألمرَ

كالنييَفيَالمأمكريفَمفَالممؾَ،كقرئَممؾَبالتخفيؼَ،كممؾَبمفظَالفعؿن(َ .)1

قرأَعاصـَكالكسائيَكيعقكبَالحضرميَكخمؼَ(مالؾ)َباأللؼَ،كقرأَابفَكثيرَكنافعَكابفَ
ً
ةَبغيرَاأللؼَمعَكسرَالبلـَ(ممؾ)َ،كأبكَعمركَبسككفَالبلـَ(مٍمؾ)(َ،)2كىكَاسـَ
عامرَكحمز

غيرَمشتؽَمفَالفعؿَلقكلناَ:مٍمؾَممكؾ(َ،)3كفيياَقراءتافَأخريافَ،كىماَمميؾَ،كمبلؾ(َ .)4

َتيصنَؼ َ(مالؾ)َعمى َأنيا َاسـ َفاعؿ َمف َممؾَ ،ك(ممًؾ)َصيغة َمبالغة َعمى َكزف َ ً
حذر(َ،)5

كأصميماَراجعهَإلىَمعنىَكاحدَكىكَالربطَكالشدة(َ َ.)6
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .28َ/1

(َ)2يينظ ػػرَ:اإلبان ػػةَع ػػفَمع ػػانيَالقػ ػراءاتَ،مك ػػيَب ػػفَأب ػػيَطال ػػبَ،جَ،118َ/1كالتيس ػػيرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ َ،
أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،جَ،129َ/1ج ػػامعَالبي ػػافَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،صَ،61كالعنػ ػكافَف ػػيَ

القػ ػراءاتَالسػ ػػبعَ،أب ػػكَطػ ػػاىرَالسرقس ػػطيَ،جَ،67َ/1كالمبسػ ػػكطَف ػػيَالق ػ ػراءاتَالعشػ ػػرَ،أبػ ػػكَبك ػػرَالنيسػ ػػابكرمَ َ،

جَ،129َ/1كالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ .271َ/1
(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .15َ/1

(َ)4يينظرَ:البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،جَ َ.35َ/1
(َ)5يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَمحيسفَ،جَ .503َ/1

(َ)6يينظ ػػرَ:النك ػػتَكالعي ػػكفَ،الم ػػاكردمَ،جَ،55َ/1كالتفس ػػيرَالبس ػػيطَ،النيس ػػابكرمَ،جَ،499َ/1كالمخص ػػصَ َ،
ابفَسيدهَ،جَ .229َ/5
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لقػدَاختمػؼَالعممػاءَفػيَتػػرجي َأمَمنيمػاَ،فمػنيـَمػفَيػػرلَأفَمالػؾَأجمػعَلممعػانيَكأكسػػعَ

فػػيَالعمػػؿَمػػفَممػػؾَ،كىػػذاَاختيػػارَأبػػيَحػػاتـَالسجسػػتانيَ(ت250ق)َ(َ)1كأبػػيَعبيػػدةَمعمػػرَبػػفَ
المثنىَ(ت209ق)َ،كاألصمعيَ(ت216ق)َ،كاألخفشَاأل َكسطَ(ت215ق)َ،كأبيَالييثـَالرازمَ

(ت226ق)(َ،)2كالقاضيَأبيَبكرَبػفَالعربػيَاألندلسػيَ(ت543ق)َ،كالشػككانيَ(ت1250ق)َ،
كحجتيـَفيَإثباتياَأفَالمالؾَأبم َفيَمدحَالخػالؽَ،كالممػؾَأبمػ َفػيَمػدحَالمخمػكؽ َألفَالمالػؾَ

مػػفَالمخمػػكؽَقػػدَيكػػكفَغيػػرَممػػؾَ،كاذاَكػػافَ_تعػػالى_َمم نكػػاَفّنػػوَمالػػؾ(َ َ،)3كبمعنػػىَآخػػرَالممػػؾَ
يػػدخؿَتحػػتَالمالػػؾ

()4

َكألفَقػراءةَ(مالػػؾ)َتجمػػعَبػػيفَاالسػػـَكالفعػػؿ(َ،)5كيقػػكمَذلػػؾَقكلػػوَتعػػالىَ َ:

ﱡﭐﱷﱸﱹﱺﱠَ[آؿَعمػرافَ،]َِٔ:كجماعػةهَأخػػرلَتػػرلَأفَممػػؾَأشػػمؿَمػػفَمالػػؾَ،كىػػكَ

اختيػػ ػ ػػارَالف ػ ػ ػ ػراءَ(ت207ق)(َ،)6كالمبػ ػ ػ ػػردَ(ت285ق)(َ،)7كأبػ ػ ػ ػػكَبكػ ػ ػ ػػرَب ػ ػ ػػفَالس ػ ػ ػ ػراجَالبغػ ػ ػ ػػدادمَ

ت(316ق)(َ،)8الزمخشرمَ(ت538ق)(َ،)9كحجتيـَفيَطرحياَألنوَقػدَيكػكفَمالػؾَكالَممػؾَلػوَ،
ً
ﱄﱠَ[طػػوَ:
ػوَمٍمػػؾ(َ،)10كيعػػززَىػػذهَالق ػراءةَقكلػػوَتعػػالىَ:ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱅ
كالَيكػػكفَممػػؾَكلػ ي

ﳈﱠَ[غػ ػ ػػافرَ،]َُٔ:كرأمَثالػ ػ ػػثَيتبنػ ػ ػػاهَأبػ ػ ػػكَمنصػ ػ ػػكرَاألزىػ ػ ػػرمَ
ﳉ
ُُْ]َ،كقكلػ ػ ػػوَ:ﱡﭐﳆﳇ
حسف(َ .)11
(ت370ق)َحيثَيرلَأفَكبلَالكجييفَ هَ
كبعدَعرضناَآلراءَالنحاةَكالمغكييفَنممسَترجي َبعضَركادَالمدارسَالبصريةَكالككفيةَ

ب َالمسألةَتحتَماَ
كالبغداديةَلقراءةَ(ممؾ)َالتيَرجحياَالبيضاكمَعمىَقر
ي
اءةَ(مالؾ)َكبيذاَن ىب ٍّك ي
كافؽَفيوَالمدرستيفَ،لمتشابوَكالتقاربَفيَالمعنىَبيفَالمدرستيفَ .

(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .61َ/1

(َ)2يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،جَ،114َ/1كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .26َ/1
(َ)3يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ 26َ/1
(َ)4يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ َ.62َ/1

(َ)5يينظرَ:السبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ ،104َ/1
(َ)6يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ َ.109َ/1
(َ)7يينظرَ:تفسيرَالقرآفَ،السمعانيَ،جَ 36َ/1

(َ)8يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .69َ/1
(َ)9يينظرَ:تفسيرَالكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .28َ/1

(َ)10يينظرَ:غرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافَ،النيسابكرمَ،جَ،499َ/1كالحجػةَفػيَالقػراءاتَالسػبعَ،ابػفَخالكيػوََ،

جَ .25َ/1

(َ)11يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .110_109َ/1
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ً
فَالبيضاكمَلـَيستكؼَذكرَجميعَالقراءاتَالقرآنيةَالخاصةَبكممةَ(مالؾ)َ،
مفَالمبلحظَأ

َبيف َالفرؽ َبيف َالمشتقيف َمف َناحية َدالليةَ،
ككاف َيكتفي َبّيراد َما َيخدـ َتكضي َالمعنىَ ،فمقد ٌ
كيكافؽ َالبيضاكم َفي َرأيو َكتعميمو َتكجيوى َالزمخشرم َبحد َيصؿ َإلى َالحرفية َمما َيدلٍّ يؿ َعمىَ

اختصارَتفسيرهَمفَالكشاؼَلمزمخشرمَ،كفيَىذاَإشارةَإلىَتأثرهَبمفَسبقوَ .

كتميؿ َالباحثة َإلى َما َذىب َإليو َاألزىرم َمف َاستحساف َرأم َالمدرستيفَ ،ك ٌأنو َال َداعيَ

لممفاضمةَبينيماَطالماَأفَالقراءتيفَسبعيتافَمتكاترتافَ،فبلَأرجحيةَإلحداىماَعمىَاألخرلَ ََ.
ٌ

المسألة الثانية قولو تعالى :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠَ َ
[البقرةَ ]َّٖ:
ﲾ ﱠَ
ﲿ
قاؿَالبيضاكمَ:نإخبارَفيَمعنىَالنييَ،كقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

[البقرةَ ،]َِِٖ:كىكَأبم َمفَصري َالنييَلماَفيوَمفَإيياـَأفَالمنييَسارعَإلىَاالنتياءَ،فيكَ
يخبرَعنوَ،كيعضدهَقراءة(َ:الَتعبدكا)ن(َ َ.)1

قرأَابفَكثيرَكحمزةَكالكسائيَ(الَيعبدكف)َبالياءَ،كقرأَالباقكفَأبكَعمركَكنافعَكعاصـَ

كابف َعامرَ(ال َتعبدكف) َبالتاء(َ ،)2كقرأَأبي َبفَكعب َكابفَمسعكدَ(ال َتعبدكا) َعمى َالنيي(َ،)3
َقياسا َعمى َما َبعده(َ )4كىك َقكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠَ
فالتاء َلمخطاب ن

[البقرةَ ،]َّٖ:كالياءَلمغيبة(َ ،)5جرنيا َعمى َنسؽ َما َقبمو(َ،)6كقراءتاَالياءَكالتاءَقراءتافَمتكاترتافَ،
أماَمكطفَالشاىدَفيَاآليةَالكريمةَالعبلمةَاإلعرابيةَلمفعؿَالمضارعَالرفعَ(تعبدكف)َأـَالجزـَ

(تعبدكا)َ .

كمفَالمبلحظَىناَأفَالبيضاكمَذكرَقراءةَشاذةَدكفَأفَيمفتَانتباىناَإلىَذلؾَ .

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .91َ/1

(َ)2يينظرَ:السبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ .163َ/1

(َ)3يينظػػرَ:المحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػزَ،ابػػفَعطيػػةَ،جَ،172َ/1كشػػرحَطيبػػةَالنشػػرََ،النػػكيرمَ،

جَ .277َ/1

(َ)4يينظرَ:القراءاتَكأثرىاَفيَعمكـَالعربيةَ،محمدَمحمدَمحيسفَ،جَ 139َ/2
(َ)5يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوََ،جَ .83َ/1

(َ)6يينظرَ:اليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،محمدَسالـَمحيسف،جَ .40َ/2
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()1
ابَلماَ
أماَقراءةَالرفعَبثبكتَالنكفَ(ت
ى
عبدكف)َفقاؿَسيبكيوَ:إنياَمتعمؽَبالقسـ َ،فييَجك ه
ٌ

أ ً
يجرمَمجرلَالقسـَكىكَ(أخذناَميثاؽَبنيَإسرائيؿ)َ،كأجازهَالكسائيَكالفراءَكالمبرد(َ،)2كالتقديرَ
عند َاألخفشَ :أقسمنا َعمييـ َأف َال َتعبدكاَ ،فحذفت َأفَ ،كرفع َالفعؿ َفأصب َالتقديرَ :كاهلل َالَ

ؿَ و
ثاف َكىكَ(أف)َمفسرةَمعَالفعؿَبعدىاَبدؿَمفَ(ميثاؽ)(َ،)4أماَالكجوَ
تعبدكف(َ،)3كىناؾَتأكي هَ
الثالث َفيك َحاؿ َعمى َقراءة َالياء َ(يعبدكف)(َ ،)5كىذا َقكؿ َقطرب َكالمبرد َأمَ :أخذنا َميثاقيـَ
مكحديف َأك َغير َمعانديف(َ ،)6كقكلو(َ :ال َتعبدكف) َلفظه َخبرمَ ،يحم يؿ َمعنى َالنيي َثبتت َمعوَ

النكف(َ،)7كتدعيـَذلؾَق ارءةَالجزـَ(الَتعبدكا)َبحذؼَالنكفَعمىَأفَتككفَ(ال)َناىية(َ،)8كىذاَماَ
َمعَالحذؼَ،أماَالككفيكفَ
عَالنصب
َ(أف)َالَتعمؿَفيَالفعؿَالمضار
ذىبَإليوَالبصر
يكفَأف ٍ
ٌ
ى
ٌ
ازَإعمالياَمعَالحذؼَ،فن ً
صبَالفعؿَ(تعبدكا)َبأفَالمقدرةَ،كقدَخطأَصاحبَاإلنصاؼَ
ىيرٍكفَجك
ي
ماَذىبَإليوَالككفيكف َألفَالمعنىَالمرادَىكَالنييَ،كعدىاَمفَالقراءاتَالشاذة(َ .)9
ا)َ،كبررَذلؾَ
كلع ٌؿَالراج َعندَالبيضاكمَقراءةَالرفعَ(تعبدكف)َعمىَقراءةَالجزـَ(تعبدك
ٌ

مفَناحيةَدالليةَ،كىيَأف َاإلخبارَفيَمعنىَالنييَأفضؿَمفَصري َالنييَ،كتدعيـَذلؾَماَ
()10
افؽ َلماَ
أكردهَالفراءَأفَيككفَاألصؿَالنييَثـَأخرجَمخرجَالخبر
َ،كبيذاَفّف َالبيضاكمَمك ه
ٌ

ذىبَإليوَجميكرَالنحاةَالبصرييفَكالككفييفَ،كالىَىذاَتميؿَالباحثة َألف َترجي َقراءةَمتكاترةَ
أكلىَمفَترجي َقراءةَشاذةَكعميياَالجميكرَ .

أما َالجانب َالنحكم َالذم َاختمؼ َفيو َالبصريكف َكالككفيكفَ ،فيك َخاص َبالقراءة َالشاذةَ،
ٌ

كىكَعمةَحذؼَالنكفَفيَالفعؿَ(تعبدكا)ََ،فمقدَذىبَالككفيكفَأفَالفعؿَمنصكبَبأفَالمضمرةَ،
أما َالبصريكف َفقد َمنعكا َذلؾَ ،كجعمكا َالفعؿ َمجزكـ َب َ(ال) َالناىيةَ ،كتميؿ َالباحثة َإلى َرأمَ
البصرييفَ،فعدـَالتأكيؿَمعَاستقامةَالمعنىَأفضؿَمفَتأكيؿَلممحذكؼَ .

(َ)1يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .172َ/1
(َ)2يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .13َ/2

(َ)3يَينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ،159َ/1كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ 101َ/1
(َ)4يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .159َ/1

(َ)5يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ .963َ/3
(َ)6يينظرَ:فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .126َ/1
(َ)7يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ .963َ/3

(َ)8يينظرَ:إعرابَغريبَالقرآفَكبيانوَ،أبكَالبركاتَابفَاألنبارمَ،جَ .101َ/1
(َ)9يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،كماؿَالديفَاألنبارمَ،جَ 456َ/2
(َ)10يينظرَ:مغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريبَ،ابفَىشاـَ،جَ .528َ/1
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َ

دَكافَتفسيرَالبيضاكمَمرجعاَإلىَالبلحقيفَبوَ،فنبلحظَتأثرىـَبوَ،كمفَذلؾَماَأكردهَ
لق
ن

النسفي َت(710ق)(َ ،)1كشمس َالديف َالكرماني َت(786ق) َ(َ ،)2ككذلؾ َالنيسابكرمَ

ت(850ق)(َ،)3كشمسَالديفَالشربينيَالشافعيَت(977ق)(َ،)4كاأللكسيَتَ(1270ق)()5فيَ
تفاسيرىـَعقبَاآليةَالكريمةَ،فييَآراءَمشابيةَلرأمَالبيضاكمَكتخريجوَ .

المسألة الثالثة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥﱠَ[البقرةَ ]َُِّ:

قاؿَالبيضاكمَ:نقرَنافعَكابفَعامرَ(كأكصى)َكاألكؿَأبم ن(َ .)6
َأ
ق أر َنافع َكأبك َجعفر َكابف َعامر َ(أكصى) َكما َفي َالمصاحؼ َالمدنية َكالشاميةَ ،كقرأَ

الباق َكفَ(كصى)َبحذؼَاليمزةَمعَتشديدَالصادَمعدلَبالتضعيؼَكماَفيَبقيةَالمصاحؼ(َ،)7
كىماَلغتافَلقريش(َ .)8

كالفعؿ َ(أكصى) َمف َاإليصاءَ ،ك(كصى) َمف َالتكصية(َ ،)9كاألخيرَالمشدد َيحمؿَمعنىَ

()10
أمَالبيضاكمَجماعةهَمفَالمفسريفَ،
المبالغةَكالتكثيرَباعتبارَالمفعكؿَالمكصى َ،كلقدَكافؽَر ى

كمنيـ َالقرطبي َت(671ق)َ ،كالسميف َالحمبي َت(756ق)َ ،كأبك َالسعكد َت(982ق)(َ،)11

كغيرىـَ .

كمف َالمحدثيف َمف َفرؽ َبينيما َمفَناحيةَببلغيةَ ،فالفعؿ َ(أكصى)َيستعمؿ َفي َاألمكرَ

الماديةَ،أماَالمشددَيستعمؿَفيماَىكَأىـَ،أمَباألمكرَالمعنكيةَعامةَ،ك ٍّ
الديفَخاصة(َ،)12كىذاَ
(َ)1يينظرَ:مدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،جَ .105َ/1
(َ)2يينظرَ:تحقيؽَالفكائدَالغياثيةَ،شمسَالديفَالكرمانيَ،جَ .612َ/2
(َ)3يينظرَ:غرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافَ،النيسابكرمَ،جَ .322َ/1
(َ)4يينظرَ:السراجَالمنيرََ،شمسَالديفَالشربينيَالشافعيَ،جَ .74َ/1
(َ)5يينظرَ:ركحَالمعانيَ،األلكسيَ،جَ .307َ/1
(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .107َ/1
(َ)7يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،635َ/1كشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،ابػػفَالجػػزرمَ َ،
جَ .186َ/1
(َ)8يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .135َ/2
(َ)9يينظرَ:تفسيرَالقرآفَ،السمعانيَ،جَ .142َ/1
(َ)10يينظرَ:الدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكن َكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .124َ/2
(َ)11يينظرَ:إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـَ،أبكَالسعكدَ،،جَ .163َ/1
(َ)12يينظرَ:ببلغةَالكممةَفيَالتعبيرَالقرآنيَ،فاضؿَالسامرائيََ،صَ .59
َ166

َ

َك(كصى) َكبلىماَ
ألف َ(أكصى)
ما َيتبلءـ َبيف َالمبنى َ
َيفيـ َمف َسياؽ َاآلية َ ٌ
َكالمعنى َالذم ي
ٌ
َ(كصى)َتزيدَعميياَبالمبالغةَمماَيناسبَمقاـَالمعنىَكىكَالديفَ
يحمبلفَمعنىَالتعديةَ،كلكف
ٌ
ٌ

ألىميتوَ َ.

ىذهَالمسألةَليستَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييفَ،كماَمفَشؾَأفَصيغةَ(فعؿ)َتحمؿَ

معنى َالمبالغةَ ،كالتكثير َالنابع َمف َالتضعيؼَ ،كعمينا َترجيحيا َدكف ٍّ
َرد َالقراءة َاألخرل َألفَ
القراءتيفَمتكاترتافَ،كىذاَماَتتفؽَعميوَأصكؿَالعربيةَ .
المسألة الرابعة قولو تعالىَ:ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱘﱚﱛﱜﱠ[آؿَعمرافَ ]ََّ:
ﱙ
ﱔﱖ ﱗ
ﱕ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرئَ(كدت)َكعمىَىذاَيص َأفَتككفَشرطيةَ،كلكفَالحمؿَعمىَالخبرَ

أكقع َألنوَحكايةَكائفَكأكفؽَلمقراءةَالمشيكرةن(َ َ.)1

يتجمى َمكطف َالشاىد َفي َاختبلؼ َالقراءات َالقرآنية َفي َزمف َالفعؿ َبيف َقراءتيف َأكليماَ

ت)َعمىَالمضيَ،كبالتاليَاختبلؼَفيَنكعَ(ما)َمكصكلةَأـَ
(تكد)َمضارعَمرفكعَ،كاألخرلَ(كد
ٌ

شرطيةَ .

َككف َ(ما)َشرطيةَفمكَكانتَ
أَأحد َبالجزـَ(تكد
لـَيقر ه
م ى
ي
)َ،كبذلؾَنفىَابف َزكرياَاألنصار ٌ

شرطيةَلجزـَالفعؿ(َ َ.)2

قرأَجماعةَالقراءَالمتفؽَعمىَقراءتيـَ(تكد)َبالرفعَ،كقرأَعبد َاهللَبفَمسعكدَ(كدت)(َ،)3

كىيَقراءةَشاذة(َ .)4

َتطرؽَابفَىشاـَتَ(761ق)َ،كناظرَالجيشَت(778ق)َلرأمَالزمخشرمَت(538ق)َ،

فكبلىماَيكردَمنعوَأفَتككفَ(ما)َشرطيةَالرتفاعَ(تكد)(َ،)5كقدَرفضتَالجماعةَقبكؿَذلؾ َألفَ
َماضيا َكجكابو َمضارنعا َجاز َرفع َالمضارع َ()6عمى َالرغـ َمف َ َتصري َ
فعؿ َالشرط َإذا َكاف
ن
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .13-12َ/2

(َ)2يينظرَ:منارَاليدلَفيَبيافَالكقؼَكاالبتداَمعوَ،ابفَزكرياَاألنصارمَ،جَ .163َ/1
(َ)3يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ .429َ/1
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،ج.311َ/1

(َ)5يينظػػرَ:تمييػػدَالقكاعػػدَبشػػرحَتسػػييؿَالفكائػػدَ،نػػاظرَالجػػيشَ،جَ َ،4351َ/9كمغنػػيَالمبيػػبَ،ابػػفَىشػػاـَ،جَ/1
َ 718

(َ)6يينظرَ:تمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائدَ،ناظرَالجيشَ،جَ 4351َ/9
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َ

الزمخشرم َفي َالمفصؿ َبجكاز َالكجييف َفي َنحكَ :إف َقاـ َزيد َأقكـ(َ ،)1كلكنو َلما َرأل َالرفعَ

()2
َآخر َكىك َككف َ(ما)َ
ن
مرجكحا َلـ َيستسيؿ َتخريج َالقراءة َالمتفؽ َعمييا َ ،فذىب َإلى َتخري وج ى

مكصكلة َبمعنى َالذم َعممتو َمف َسكء َكىي َفي َمحؿ َرفع َمبتدأَ ،ك(تكد) َالخبر(َ ،)3كيرلَ

الباقبلني َجكاز َاعتبار َ(ما) َشرطية َبمعنى َالجزاء َدكف َالعمؿَ ،عمى َتقديرَ :فيي َتكدَ(َ ،)4كقرأَ

َمسعكدَ(كدت)َكىذاَيؤيدَككفَ(ما)َشرطيةَفيَمحؿَنصبَمفعكؿَ(عممت)َتحمؿَ
اهللَبف
عبد َ
ٌ
ي

معنىَالجزاء(َ .)5

كيرلَالبيضاكمَأف َ(ما)َالمكصكلةَأرج َمفَككنياَشرطيةَالتفاؽَالقراءَعمىَالرفع(َ،)6
عيداَ،كرفعَالفعؿَأقكلَمفَالجزـ َ
المعنىَ:الذمَعممتوَمفَسكءَتكدَلكَأف َبينيا َ
ك
كبينوَأمداَب ن
ن
ٌ

َعمىَاإلمضاءَ،كبالجزـَيبنىَالكبلـَعمىَالشرط(َ،)7كتميؿَالباحثةَإلىَماَماؿَ
ألف َالرفعَيدؿ
ى
ٌ
إليوَالبيضاكمَمفَترجي َالقراءةَالمتكاترةَكالتيَكصفياَبالمشيكرةَ .

كمماَسبؽَيتبيفَلناَمكافقةَالبيضاكمَلرأمَالجميكرَفيَترجي َقراءةَالرفعَكاعتبارَ(ما)َ

مكصكلةَ،فمكَكانتَ(ما)َشرطيةَلجازَجزـَالفعؿَ،كلكجدناَعدداَمفَالقراءَالمتفؽَعمييـَقرأَ
ن

(كدت)َالتيَتقتضيَككفَ(ما)َشرطيةَ .

المسألة الٍخامسة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳞ ﳠ ﳡﳢ
ﳟ
ﳙ ﳛ ﳜﳝ
ﳚ
ﳒﳔ ﳕﳖﳗ ﳘ
ﳍﳏﳐﳑ ﳓ
ﳎ
آؿَعمرافَ ]ََُٖ:
َ
ﳣﱠَ[

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَنافعَكابفَعامرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَبالتاءَعمىَااللتفاتَ،كىكَ

أبم َفيَالكعيدن(َ .)8

(َ)1يينظرَ:المفصؿَفيَعمـَالعربيةَ،أبكَالقاسـَالزمخشرمَ .321َ،
(َ)2يينظرَ:مغنيَالمبيبَ،ابفَىشاـَ،جَ .718َ/1

(َ)3يينظػػرَ:الػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،السػػميفَالحمبػػيَ،جَ،124َ/3كالمبػػابَفػػيَعمػ َكـَالكتػػابَ،
سراجَالديفَالنعمانيَ،جَ .154/5

(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ .780َ/3
(َ)5يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ َ،780َ/3

(َ)6يينظرَ:حاشيةَالقكنكمَعمىَتفسيرَالبيضاكمَ،صَ .102
(َ)7يينظرَ:معانيَالنحكَ،فاضؿَالسامرائيَ،جَ .132َ/1
(َ)8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .51َ/2
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َ

و
)َماَبيفَتاءَالخطابَ،كياءَالغيبةَ،كلكؿَجماعةَ
اختمؼَالقراءَفيَقراءةَالفعؿَ(يحسبف

تخريجياَ،فمقدَقرأَحمزةَكيعقكبَكنافعَكابفَعامرَكعاصـَكالكسائيَبتاءَالخطابَلمنبيَ_صمىَ

اهللَعميوَكسمـ_َ(َ،)1كقرأَالباقكفَبالياء(َ .)2

آثرتَجماعةه َقراءةَالياءَعمىَالتاءَ،كمنيـَأبكَإسحاؽَالزجاجََ،فاالسـَمحذكؼَ،قدَ

َلكف َحذؼ َالبخؿ َمف َالتاء َفيو َقب َ ،كالمعنىَ /ال َتحسبف َبخؿَ
د ٌؿ َ(يبخمكف) َفيو َعمى َالبخؿ ٌ

()3
َجدا(َ،)4
الباخميف نا
َخير َليـَ ،فحذؼ َالمضاؼ َكمنيـ َالنحاس َالذم َيرل َأف َقراءة َالتاء َبعيدة ن

َك(خيرا)َ
كاعراب َقراءة َالياء َ(الذيف) َفاعؿَ ،كالمفعكؿ َاألكؿ َمحذكؼ َدؿ َعميو َلفظ َ(يبخمكف)،
ن
و
المعنىَ/الَيحسبفَالباخمكفَالبخؿَخيراَليـ(َ َ،)5
مفعكؿَبوَثافَ،ك
ن
نخمصَإلىَأفَالمحذكؼَفيَقراءةَالياءَىكَالمفعكؿَاأل َكؿَكتقديرهَ(البخؿ)َد ٌؿ َعميوَ

لفظَالفعؿَ(يبخمكف)َ،كالمحذكؼَفيَقراءةَالتاءَىكَماَأضيؼَإليوَالمفعكؿَاألكؿَ،كيؤيدهَقكؿَ

الزمخشرمَأنوَأقاـَالباخميفَمقاـَبخميـ(َ .)6

كجماعةهَأخرلَآثرتَقراءةَالتاءَعمىَالياءَ،كمنيـَالفارسيَ،كقدَعمٌ ىؿ َذلؾَألنوَلـَيكقعوَ

عمىَشيء(َ،)7كابفَزنجمةَ َكثعمبَأحمدَبفَيحيىَفعمىَقراءةَالتاءَيككفَاسـَكخبرَلممحسبةَ،
ً
اءةَالياءَلـَتأت َلممحسبةَباسـ(َ،)8كاعرابَقراءةَالتاءَ(الذيف)َفيَمحؿَنصبَمفعكؿَ
كعمىَقر

(َ)1يينظػػرَ:جػػامعَالبيػػافَفػػيَتأكيػػؿَالق ػرآفَ،الطبػػرمَ،جَ،428َ/7كالنشػػرَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،ابػػفَالجػػزرمَ َ،

جَ 246_244َ/2

(َ)2يينظػػرَ:شػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،ابػػفَالجػػزرمَ،جَ،211َ/1كالمكػػررَفيمػػاَتػكاترَمػػفَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَحفػػصَ
األنصارمَ،جَ .82َ/1

نظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .493َ/1
َ
(َ)3يي

(َ)4يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .290َ/4

(َ)5يينظػػرَ:التفسػػيرَالبسػػيطَ،النيسػػابكرمَ،جَ،215َ/6كفػػت َالبيػػافَفػػيَمقاصػػدَالق ػرآفَ،أبػػكَالطيػػبَالبخ ػػارمَ َ،

جَ،386َ/2كاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .1188َ/2

(َ)6يينظ ػػرَ:غ ارئ ػػبَالتفس ػػيرَكعجائ ػػبَالتأكي ػػؿَ،برى ػػافَال ػػديفَالكرم ػػانيََ،جَ،275َ/1كالكش ػػاؼَ،الزمخش ػػرمَ َ،

جَ .446َ/1

(َ)7يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،جَ .103َ/3
(َ)8يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ .183َ/1َ،
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َ

بو َأكؿ َعمى َتقدير َحذؼ َالمضاؼَ ،كاقامة َ(الذيف) َمقامو(َ ،)1كالى َىذا َيميؿ َالبيضاكم َالذمَ

جعؿَتاءَالخطابَكمكاجيةَالفردَمباشرةَأبم َفيَالتيديدَكالكعيدَمفَالغيبةَ .

تأثر َالبيضاكم َبمف َسبقو َكالطبرم َت(310ق) َفي َترجيحو َلقراءة َالتاء َلقكؿ َاألخيرَ:

ناخترناَالتاءَ...كافَكانتَالقراءةَبالياءَغيرَخطأَ،كلكنوَليسَاألفص َكالَاألشيرَمفَكبلـَ

العربن(َ .)2

ككماَيبدكَالَفرؽَبيفَالقراءتيف َألنيماَمتكاترتاف َكألفَالمقصكدَمنيماَيؤدمَإلىَمعنىَ

كاحدَ َ.

ﱟ
ﱞ
المسألة السادسة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱠﱡ ﱢﱣﱠَ[األنعاـَ ]َٗٔ:

َحمبل َعمى َمعنى َالمعطكؼَ
قاؿ َالبيضاكمَ :نكيدؿ َعمى َقراءة َالككفييف َ(كجعؿ َالميؿ) ن

عميوَ،فّفَفالؽَبمعنىَفمؽَ،كلذلؾَقرئَبوَ،أكَعمىَأفَالمرادَمنوَجعؿَمستمرَفيَاألزمنةَ

المختمفةَكعمىَىذاَيجكزَأفَيككفَ(كالشمسَكالقمر)َعطفناَعمىَمحؿَالميؿَ،كيشيدَلوَقراءتيماَ

َمقدراَ ،كقرئ َبالرفع َعمى َاالبتداء َكالخبر َمحذكؼ َأمَ
بالجر َكاألحسف َنصبيما َبجعؿ
ن
مجعكالفن(َ .)3
اَكنصباَ
فع
ن
يتجمىَمكطفَالشاىدَبكممتيَ(الشمس)َك(القمر)َالمتيفَقرئتاَبتثميثَالحركاتَر ن

كجراَ،حيثَقرأَالقراءَالسبعةَبالنصبَ،كقرأَأبكَحيكةَبالجرَ،كقراءةَالرفعَشاذةَ،كلـَينسبياَأبكَ
ن

حياف(َ .)4

قرأَحمزةَكالكسائيَكعاصـَ(جعؿ)َعمىَمعنىَالخبرَ،كقرأَالباقكفَ(كجاعؿ)َعمىَمعنىَ

اإلضافة(َ،)5ىذاَليسَمكطفَالشاىدَ،كلكنوَمسكغَساقوَالبيضاكمَلتثميثَالحركاتَ،لقكلوَ:جعؿَ

و
َماضَ،
مستمر َفي َاألزمنة َالمختمفةَ ،كىذا َيفسره َالسيرافي َالذم َيرل َ(جاعؿ) َفي َمعنى َفعؿ

(َ)1يينظرَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ،أبكَعميَالفارسيَ،جَ .332َ/5
(َ)2جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .431َ/7

(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .174َ/2
(َ)4يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَ،أبػػكَحيػػافَ،جَ،594َ/4كتحفػػةَاألق ػرافَفػػيَمػػاَقػػرئَبالتثميػػثَمػػفَحػػركؼَالق ػرآفَ َ،
أبكَجعفرَاألندلسيَ،جَ .104َ/1

(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ.557َ/11
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كيجكز َأف َيككف َفي َمعنى َفعؿ َمستقبؿ(َ ،)1كىك َمذىب َالكسائي َالذم َيرل َأف َاسـ َالفاعؿَ

بمعنىَالمضي(َ،)2كالَيجيزهَالبصريكفَ .

كقعَنظرَالباحثةَعمىَثبلثةَتخريجاتَلقراءةَالجميكرَ(النصب)َأكليماَعمىَتقديرَفعؿَ

القمرَحسباناَ،عمىَقراءةَمفَأضاؼَأم(جاعؿ)َ(َ،)3التيَتتضمفَ
محذكؼَأمَ:كجعؿَالشمسَك
ن
معنى َجعؿ َكما َقاؿ َالزجاج(َ )4فبل َينتصباف َباسـ َالفاعؿ َعند َالبصرييفَ ،في َحيف َأجازَ

الشمسَبَ(سكنا)(َ،)6أماَالتخريجَالثانيَ
الككفيكفَذلؾ(َ)5كمماَيقكمَالنصبَالفصؿَبيفَالميؿَك
ن

عطؼَالشمسَكالقمرَعمىَ(الميؿ)َفيَقراءةَ(كجعؿ)(َ )7أكَعطؼَعمىَمكضعَالميؿَفيَقراءةَ

(كجاعؿَالميؿ)

()8

َألفَمحمياَالنصبَ،كأكدَالزمخشرمَذلؾَبقكلوَ:نعطفناَعمىَمحؿَالميؿن(َ،)9

َ(سكنا) َبنصبَ
كالتخريج َالثالث َما َقالو َأبك َعمرك َكىك َالنصب َعمى َاإلتباعَ ،أتبع َنصب
ن

(الشمس)(َ .)10
ى

أماَقراءةَأبيَحيكةَ(الجر)َتخريجياَ:يجكزَالجرَعمىَمعنىَ(كجاعؿ)()11عطفناَعمىَلفظَ
الميؿ( َ )12يقكؿ َاألخفشَ :نلك َجررت َالشمس َكالقمر َعمى َما َجررت َعميو َاألكؿ َجاز َككافَ
ؽ)َ،كقياساَعمىَذلؾَفّنوَأجازَ
جيدان(َ،)13كيقصدَبذلؾَجرَ(اإلصباح)َلككنياَمسبكقةَبَ(فال
ن
ن

(َ)1يينظرَ:شرحَكتابَسيبكيوَ،أبكَسعيدَالسيرافيَ،جَ .30َ/2
(َ)2يينظرَ:تحفةَاألقرافَ،جَ 104َ/1

(َ)3يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيَ،جَ،594َ/4كغ ارئػػبَالتفسػػيرَكعجائػػبَالتأكيػػؿَ،
برىافَالديفَالكرمانيَ،جَ،375َ/1كالمبابَفيَعمؿَالبناءَكاإلعرابَ،أبكَالبقاءَالعكبرمَ،جَ .438َ/1

(َ)4يينظرَ:معانيَالقرفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .274َ/2

(َ)5يينظرَ:غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىافَالديفَالكرمانيَ،ج.375َ/1

(َ)6يينظرَ:شرحَكتابَسيبكيوَ،أبكَالسعيدَالسيرافيَ،جَ،30َ/2كالكتابَ،سيبكيوَ،جَ .174َ/1

(َ)7يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،ج.104َ/1
(َ)8يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ 373َ/1

ََ

(َ)9الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.50َ/2

(َ)10يينظرَ:حجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،جَ .262َ/1

(َ)11يينظرَ:معانيَالقرفَكاعرابوَ،الزجاجَ .274َ/22َ،

(َ)12يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ 594َ/4
(َ)13معانيَالقرآفَ،األخفشَ،ج.90َ/1
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جرَالشمس َكمعطكفيا َعمىَمعنىَ(كجاعؿ)َ ،كحكىَالسيرافيَإف َكافَ(جاعؿَالميؿ َكالشمسَ

القمر)َبدكفَ(سكنا)َلكافَالجرَأقكلَمفَالنصب(َ .)1
ك
ن

َرفى ىعَفييَقراءةَشاذةَ،مرفكعةَعمىَاالبتداءَ،كخبرىاَمحذكؼَ،كالتقديرَ:كالشمسَ
اَم ٍف ى
كأم ى

حسبانا(َ .)2
كالقمرَمجعكالفَ
ن

نبلحظ َأف َالبيضاكم َكافؽ َالمدرستيف َفي َترجيحو َالنصب َلقكلو(َ :كاألحسف َنصبيما)َ،
كىيَاألرج َككنياَقراءةَمتكاترةَاتفؽَعميياَالقراءَ،بينماَتميؿَالباحثةَإلىَرأمَالبصرييفَفيَ

تخريجَقراءةَالنصبَبنصبياَعمىَإضمارَفعؿَ،كليسَكماَقاؿَالككفيكفَنصبياَباسـَالفاعؿَ
َأكَمستقببلَ .
ألفَشرطَعمموَىكَأفَيككفَحاال
الذمَيحمؿَمعنىَالمضي َ
ن
ن
َ
ﲢ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠَ
ﲣ
المسألة السابعة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ
[األعراؼَ ]َْٔ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نعمي َالقمكب َغير َمستبصريفَ ،كأصمو َعمييف َفخفؼَ ،كقرئ َ(عاميف)َ

كاألكؿَأبم َلداللتوَعمىَالثباتن(َ ََ.)3

قرأَالعشرةَ(عميف)َكىيَقراءةَالجميكرَ،أماَقراءةَ(عاميف)َشاذة(َ .)4
يقصد َب(عميف) َأم َعمكا َعف َالحؽ َكاإليماف(َ ،)5لقكلناَ :عـ َالبصيرةَ ،كأعمى َالبصرَ
()6
ً
َ،جاءتَالصفةَالمشبيةَ(عميف)َعمىَكزفَفعؿَتحمؿَ
أصمياَ(عمييف)َ،فأعمتَبحذؼَالبلـ
معنى َالثبكتَ ،ك(عاميف) َصفة َمشبية َعمى َكزف َفاعؿَ ،كلك َقصد َبالصفة َالمشبية َالتجددَ

كالحدكثَلعبرناَبصيغةَالفاعؿَ،كماَفيَضيؽَكضائؽ(َ .)7

(َ)1يينظرَ:شرحَكتابَسيبكيوَ،أبكَسعيدَالسيرافيَ،جَ .30َ/2
(َ)2يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .48َ/2

(َ)3أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .18َ/3
(َ)4يينظرَ:العذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسيرَ،محمدَاألميفَالجكنيَالشنقيطيََ،جَ َ.370َ/3
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .347َ/2
(َ)6يينظرَ:المرجعَالسابؽَ .

(َ)7يينظرَ:دراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـَ،محمدَعبدَالخالؽَعضيمةَ،جَ .103َ/7
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َالتعبير َبمفظ َ(عميف) َأكفؽ َمف َ(عاميف)َ ،لككف َاألكلى َتحمؿ َمعنىَ
ترل َالباحثة َأف
ى

الثبكت َكاالستم ارريةَ ،كىذا َيناسبَسياؽَالمعنىَالمراد َكىك َعمىَالقمكب َعمى َخبلؼَاألخيرةَ
ىيَكزفَلمصفةَالمشبيةَأريدَبوَالتجددَ،إضافةَلككنياَقراءةَشاذةَالَيعتدَبياَ .
َ

المسألة الثامنة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲘ ﱠَ[التكبةَ ]ََّ:
ﲙ
ﲔ ﲖﲗ
ﲓ ﲕ

قاؿ َالبيضاكمَ :نكق أر َعاصـ َكالكسائي َكيعقكب َ(عز هير) َبالتنكيف َعمى َأنو َعربي َمخبرَ

عنوَبابفَغيرَمكصكؼَبوَ ،كحذفوَفيَالقراءةَاألخرلَإماَلمنعَصرفوَلمعجمةَكالتعريؼَ ،أكَ

اللتقاءَالساكنيفَتشبييناَلمنكفَبحركؼَالميفَ،أكَألفَاالبفَكصؼَكالخبرَمحذكؼَ،مثؿَمعبكدناَ

أكَصاحبناَكىكَمزيؼ َألنوَيؤدمَإلىَتسميـَالنسبَكانكارَالخبرَالمقدرن(َ َ.)1

اختمؼَالقراءَفيَتنكيفَ(عزير)َكتركوَ،حيثَقرأَعاصـَكالكسائيَكيعقكب َبالتنكيفَ،كقرأَ

الباقكفَبغيرَتنكيف(َ .)2

َخبر َؿ َ(عزير) َالمبتدأ َكألفَ
نست ًيؿ َتخريجنا َبعمة َثبكت َالتنكيف َكىي َأف َكممة َ(ابف) ه
َكص ًرؼ َلخفة َلفظو(َ ،)3كالخبر َحكاية َعف َمقاؿَ
(عزير) َاسـ َعربي َأك َأعجمي َمخفؼ ،ي

الييكد(َ .)4

أماَعمةَحذؼَالتنكيفَفعمىَثبلثةَأكجوَ،أكليماَأفَ َكممةَ(ابف)َنعتَؿَ(عزير)ََ،حيثَ
ٌ

جعؿ َالصفة َكالمكصكؼ َبمنزلة َاسـ َكاحد(َ ،)5كالثاني َحذؼ َالتنكيف َاللتقاء َالساكنيفَ ،كالثالثَ
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .78َ/3
(َ)2يينظ ػػرَ:اإلقن ػػاعَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،اب ػػفَب ػػاذشَ،جَ،285َ/1كحج ػػةَالقػ ػراءاتَ،اب ػػفَزنجم ػػةَ،جَ،316َ/1
كالحجػػةَلمق ػراءَالسػػبعةَ،أبػػكَعمػػيَالفارسػػي،جَ،181َ/4كمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالق ػرآفَ،البغػػكمَ،جَ،338َ/2
كالػ ػػدرَالمص ػػكفَف ػػيَعم ػػكـَالكت ػػابَالمكن ػػكفَ،الس ػػميفَالحمبػػػيَ،جَ،195َ/1كالس ػػبعةَف ػػيَالقػ ػراءاتَ،أبػػػكَبك ػػرَ
البغػػدادمَ،جَ،313َ/1كالعن ػكافَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَطػػاىرَالسرقسػػطيََ،جَ،102َ/1كالمبػػابَفػػيَعمػػكـَ
الكت ػػابَ،أب ػػكَحف ػػصَالدمش ػػقي،جَ،68َ/10كالمبس ػػكطَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،أب ػػكَبك ػػرَالنيس ػػابكرم،جَ،226َ/1

كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.450َ/1

ََ

(َ)3يينظػػرَ:الحجػػةَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،ابػػفَخالكيػػوَ،جَ،174َ/1كالػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػكـَالكتػػابَالمكنػػكفَ،
السميفَالحمبيَ،جَ،190َ/1كشرحَكتابَسيبكيوَ،أبكَالسعيدَالسيرافيَ،ج.215َ/1

(َ)4يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،ج.334َ/1

(َ)5يينظرَ:التفسيرَالبسيطَ،أبكَالحسفَالنيسابكرمَ،جَ،370َ/10كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكػيَبػفَأبػيَطالػبَ،

ج.326َ/1
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اَمصغراَ،أمَعمةَالمنعَىيَالعمميةَكالعجمة(َ،)1كبالتاليَ
ير)َاسـَأعجميَكيشبوَاسم
ألف َ(عز
ن
ن
()2
ابياَ
خبرَ(عزير)َمحذكؼَأمَ:عزيرَابفَاهللَإمامناَأكَنبيناَأكَرسكلنا َ،كقدَتحتمؿَكجيناَإعر ن

آخرَكىك(َ:عزير)َخبرَمبتدأَمضمرَأمَ:نبيناَعزيرَ،ك(ابف)َصفةَأكَبدؿَأكَعطؼَبياف(َ .)3

الَخبلؼَبيفَالنحكييفَأف َإثباتَالتنكيفَأفضؿَ،كمفَذلؾَ:الفراءَيرجحوَعمىَتركو(َ،)4
ٌ

كيكافقوَاألخفشَالذمَكصؼَترؾَالتنكيفَبالرداءةَ،كالَيمكننا َحذفوَألفَاالسـَىناَالَيستغنيَ

عفَ(ابف)(َ،)5كاختارَالمفسركفَالتنكيف(َ،)6كقدَكسـَابفَعقيؿَحذؼَالتنكيفَبالضعؼ(َ .)7

َيضعٍّفكف َقراءة َحذؼَ
َمما َسبؽٌ ،
َأف َجماعة َالنحكييف َالبصرييف َكالككفييف ي
كيتبيف َلنا ٌ

التنكيفَ ،كالتيَتؤدمَإلىَمعنىَمخالؼَلممرادَ،كيصؼَالبيضاكمَقراءةَحذؼ َالتنكيفَبالخطأَ
لقكلوَ:نكىكَمزيؼَألنوَيؤدمَإلىَتسميـَالنسبَكانكارَالخبرَالمقدرنَ .

ﲹ ﲻﲼ
ﲺ
المسألة التاسعة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲾﳀﳁﳂﳃ ﱠَ[التكبةَ ]ََْ:
ﲿ
ﲽ

قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَيعقكبَ(ككممةَاهلل)َبالنصبَعطفناَعمىَ(كممةَالذيف)َ ،كالرفعَأبم َ

لماَفيوَمفَاإلشعارَبأفَ(كممةَاهلل)َعاليةَفيَنفسياَ،كافَفاؽَغيرىاَفبلَثباتَلتفكقوَكالَاعتبارَ
كلذلؾَكسطَالفصؿن(َ .)8
ى

اختمؼ َالقراء َفي َقراءة َ(كممة) َالممحكقة َبمفظ َالجبللة َبيف َالنصب َكالرفعَ ،حيث َانفردَ

يعقكبَالحضرميَبالنصبَ،كالباقكفَبالرفع(َ .)9

(َ)1يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ .338َ/2

(َ)2يينظرَ:التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ،العكبػرمَ،جَ،640َ/2كالػدرَالمصػكفَفػيَعمػكـَالكتػابَالمكنػكفَ،السػميفَ
الحمبيَ،جَ .190َ/1

(َ)3يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،أبكَحفصَالدمشقيَ،جَ .68َ/10
(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،ج.431َ/1

(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،االخفشَ،جَ .356َ/1

(َ)6يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.289َ/13

(َ)7يينظرَ:المساعدَعمىَتسييؿَالفكائدَ،بياءَالديفَبفَعقيؿَ،جَ .499َ/2
(َ)8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .82َ/3

(َ)9يينظػػرَ:شػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،ابػػفَالجػػزرمَ،جَ،245َ/1كالمبسػػكطَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَبكػػرَالنيسػػابكرمَ،

جَ،227َ/1كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبػفَأبػيَطالػبَ،جَ،329َ/1كمعػانيَالقػراءاتَ،األزىػرمَ،جَ،453َ/1
كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقراءَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ،جَ .196َ/1
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التأكيؿَ:كجعؿَاهللَكممتوَالعميا(َ،)1كالَيؤيدَالفراءَقراءةَ
َ
ئَبالنصبَحمبل َعمىَجعؿَ،ك
قر
ن

النصب َألنو َإذا َنصبت َفاألجكد َأف َيقاؿَ :ككممتو َىي َالعميا َألف َالفعؿ َ(جعؿ) َفاعمو َاهللَ
_تعالى_(َ ،)2كذىبَأبك َبكرَاألنبارمَإلى َقب َىذه َالقراءةَلمعمة َنفسيا(َ )3كىك َالعطؼ َبالفعؿَ

ألفَالجاعؿَلكممةَالذيفَ
عمىَالجممةَاألكلىَ،كلع ٌؿَمفَقرأَبالنصبَ
ن
اعتماداَعمىَالفعؿَ(جعؿ) َ ٌ
كفركاَكلكممتوَىكَاهللَنفسوَ .
أماَتأكيؿَقراءةَالجميكرَكىيَالرفعَؼ(كممة)َمرفكعةَباالبتداءَ،ك(ىيَالعميا)َسداَمسدَ

َألف َالقراء َعميو(َ ،)4كمكي َبف َأبي َطالبَ
الخبرَ ،ىك َما َذىب َإليو َأبك َمنصكر َت(370ق) ٌ

ت(437ق)(َ .)5

أكردَالمنتخبَاليمذانيَترجي َقراءةَالرفعَلعمتيفَ،إحداىماَ:ماَساقوَالفراءَ،كعبرَعنياَ
كَ

قكلوَ:كضعَالظاىرَمكضعَالمضمرَ،كالعمةَاألخرلَأف َالنصبَيؤدمَإلىَأفَكممةَاهللَكانتَ
َ
ب

سفمىَفجعمتَعميا(_َ)6كالعياذَباهلل_َ،كىيَكممةَكانتَكماَزالتَعاليةَ َ.

ال َتعطؼَكممةَاهللَعمىَكممة َالذيف َكفركا َألنياَالَتتساكل َمعَكممة َالذيف َكفركاَفيَ
تغيرَاألزمنةَ،كمعركؼَأفَالجممةَاالسميةَتدؿ َعمىَالثبكتَكالتأكيدَ،كالَتختمؼَفيياَاألزمنةَ

كالجممةَالفعميةَ .

كعميوَفّفَترجي َالبيضاكمَلقراءةَالرفعَلـَيخرجَعفَآراءَالجميكرَكالنحاةَ،ككافَمطابقناَ
ليـَ،كقدَكافؽَبذلؾَالمدرستيفَالبصريةَكالككفيةَلصحةَالمعنىَكقكةَالعمةَ .
المسألة العاشرة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱑﱓﱔﱕﱖ ﱗﱠَ[ىكدَ ]َٖٗ:
ﱒ
ﱋﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

قاؿَالبيضاكم َعفَكممةَ(مثؿ)َ:نَكابفَكثيرَبالضـَكىكَمنقكؿَمفَالمتعدمَإلىَمفعكؿَ

كاحدَ،كاألكؿَأفص َ،فّفَأجرـَأقؿَدكرناناَعمىَألسنةَالفصحاءن(َ .)7
(َ)1يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .453َ/1
(َ)2يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .438َ/1

(َ)3يينظرَ:إيضاحَالكقؼَكاالبتداءَ،أبكَبكرَاألنبارمَ،جَ َ.693َ/2
(َ)4يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .453َ/1

(َ)5يينظرَ:مشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج329َ/1

(َ)6يينظرَ:الكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،ج.269َ/3
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .146َ/3
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أَابفَكثيرَ(يجرمنكـ)َبضـَالياء(َ،)2كماضيَ
أَالجميكرَ(يجرمنكـ)َبفت َالياء(َ،)1كقر
قر
ي
ى
َ(يجرـ) َبضـ َالياء َىكَ
َجرـ َالمتعدم َبنفسوَ ،بينما َماضي َالفعؿ ي
الفعؿ ى
َ(يجرـ) َبفت َالياء َىك ى

أجرـَالمتعدمَبنفسوَكباليمزةَ .

ابيَمختمؼَ،فمفَأرجعياَ
معنىَكاحدَكىكَكسب(َ،)3كلكفَالعمؿَاإلعر
ىج ىرىَـَكبلىماَب نَ
ىج ىرىَـَكأ ٍ
ى

إلىَ(جرـ)َاكتفىَبالمفعكؿَاألكؿَكىكَضميرَالمخاطبيفَ،كمفَأرجعياَإلىَ(أجرـ)َفّنياَتأخذَ
ى
مفعكليفَ ،المفعكؿ َاألكؿ َىك َضمير َالمخاطبيفَ ،كالمصدر َالمؤكؿ َ(أف َيصيبكـ) َىك َالمفعكؿَ

الثاني(َ .)4

نقؿَالنحاس َقكؿَالكسائيَ :إف َالفت َأكثر(َ،)5كبذلؾَكافؽَالبيضاكم َكبلـَالعربَكقراءةَ
ي

القراءَ .

ﱇ ﱉ ﱊ ﱋﱌ
ﱈ
المسألة الحادية عشرة قولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱍﱏﱐﱑﱒﱠَ[الكيؼَ ]َٓ:
ﱎ

قاؿَالبيضاكمَ:نكممةَنصبَعمىَالتمييزَ،كقرئَبالرفعَعمىَالفاعميةَ،كاألكؿَأبم َكأدؿَ

عمىَالمقصكدن(َ .)6

فَكالقكاسَعفَابفَكثيرَكعبدَاهللَ
حيص وَ
ابفَم ىَ
قرأَالجميكرَبالنصبَ،كقرأَيحيىَبفَيعمرَك يَ

بفَأبيَإسحاؽَبالرفع(َ .)7

(َ)1يينظ ػػرَ:المح ػػررَال ػػكجيزَف ػػيَتفس ػػيرَالكت ػػابَالعزي ػػزَ،اب ػػفَعطي ػػةَ،جَ،202ََ/3كتي ػػذيبَالمغ ػػةَ،األزى ػػرمَ َ،

جَ،96َ/11كخ ازن ػػةَاألدبَكل ػػبَلب ػػابَلس ػػافَالع ػػربَ،البغ ػػدادمَ،جَ،287َ/10كلس ػػافَالع ػػربَ،اب ػػفَمنظ ػػكرَ َ،
جَ َ.92َ/12
(َ)2يينظػػرَ:الكامػػؿَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػرَكاألربعػػيفَال ازئػػدةَعمييػػاَ،أبػػكَالقاسػػـَاليػػذليَ،جَ،532َ/1كالكش ػػاؼَ،
الزمخشرمَ،جَ .602َ/1

(َ)3يينظرَ:الصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربيةَ،الجكىرمَ،جَ،1885َ/5كمجمؿَالمعةَ،ابفَفارسَ .184َ،
(َ)4يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ 602َ/1

(َ)5يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .254َ/12

(َ)6أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .273َ/3
(َ)7يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابػفَعطيػةَ،جَ،496َ/3كالمحتسػبَفػيَتبيػيفَكجػكهَشػكاذَ
القراءاتَ،ابفَجنيَ،جَ .24َ/21
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يرل َالفراء َت َ(207ق) َأف َقراءة َالنصب َعمى َإضمار َفاعؿ َكبرتَ ،كالتقديرَ /كبرتَ

الكممةَكممةَ،كبالتاليَنصبتَعمىَالتمييزَالمنقكؿَعفَالفاعؿَ،كمفَرفعَلـَيضمرَ،كالتقديرَ/

كبرت َكممتؾَ ،ك(كممة) َفي َمحؿ َرفع َفاعؿ(َ ،)1كىذا َمك واز َلما َحكاه َمكي َت َ(437ق)(َ،)2
اء َفي َتأكيؿَ
كتأكيؿ َقراءة َالنصب َذىب َإليو َابف َبرىاف(َ )3كقد َشابو
َالنحاس َت(338ق) َالفر ى
ي

قراءةَالنصبَ،كاليياَيميؿ(َ .)4

كرج َالزمخشرمَت(538ق)َقراءةَالنصبَالتيَتحمؿَمعنىَالتعجبَكالتقديرَ:ماَأكبرىاَ
ٌ
كممة(َ،)5فمقدَنقؿَالبيضاكمَعفَالزمخشرمَترجيحوَلقراءةَالنصبَفيَىذهَالمسألةَكالتيَعممياَ
الزمخشرمَبأنياَتحمؿَمعنىَالتعجبَلمسخريةَ،أمَماَأكبرَكممتيـَالتيَقالكىاَباتخاذَاهللَالكلدَ .
لقدَأكردَالنيسابكرمَت(550ق)َتخريجَالككفييفَقراءةَالنصبَعمىَالقطعَأمَالحاؿَ،أمػاَ

البصػريكفَفيػ ىػركفَالنصػػبَعمػػىَالتمييػػز(َ،)6كذىػػبَأبػػكَحيػػافَت(745ق)َإلػػىَأفَالنصػػبَعمػػىَ
التمييزَأبم َفيَالمعنىَكأقػكلَكفقنػاَلمػذىبَالبصػرييف(َ،)7كيجػكزَعنػدَبعػضَالنحػكييفَأفَتكػكفَ
()8
ػدَأفَالبيضػ ػػاكمَكافػ ػػؽَق ػ ػراءةَالجميػ ػػكرَ
حػ ػ ن
ػاالَمكطئػ ػػةَبالصػ ػػفةَ،كالفاعػ ػػؿَمضػ ػػمر َ،كبػ ػػذلؾَنجػ ػ ٌ

بالنصبَ،لقكلػوَ:نكاألكؿَأبمػ نَإضػافةنَإلػىَتضػعيفوَقػراءةَالرفػعَمػفَخػبلؿَتقػديمياَبمفظػةَ(قػرئ)َ

بالبناءَلممجيكؿَ .

المسألة الثانية عشرة قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲽﲿﳀ
ﲾ
ﲷ ﲹﲺﲻﲼ
ﲸ
ﲲ ﲳﲴﲵﲶ
ﳁﱠَ[األنعاـَ ]َُّٕ:

أَابفَعامرَ(زيٍّف)َعمىَالبناءَلممفعكؿَالذمَىكَالقتؿَكنصبَاألكالدَ
قاؿَالبيضاكمَ:نقر
ي

كجر َالشركاء َبّضافة َالقتؿ َإليو َمفصكنال َبينيماَبمفعكلوَ ،كىك َضعيؼَفيَالعربيةَمعدكدَمفَ
(َ)1يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .153َ/3

(َ)2يينظرَ:مشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .437َ/1
(َ)3يينظرَ:شرحَالتسييؿَ،ابفَمالؾَ،جَ .21َ/3
(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَ،النحاسَ،جَ .213َ/4
(َ)5يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .703َ/2

(َ)6يينظرَ:إيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآفَ،النيسابكرمَ،جَ .513َ/2
(َ)7يينظرَ:البحرَالمحيطَ،أبكَحيافَاألندلسيََ،جَ .138َ/7

(َ)8يينظرَ:التذييؿَكالتكميؿَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .151َ/10
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ضركراتَالشعرََ...كقرئَبالبناءَلممفعكؿَكجرَأكالدىـَكرفعَشركاؤىـَبّضمارَفعؿَدؿَعميوَ

(زيف)ن(َ .)1

كقعَاالختبلؼَفيَقراءةَالفعؿَ(زيف)َ،حيثَانفردَابفَعامرَمفَالقراءَالسبعةَبضـَالزامَ

َ(زيف) َبالبناء َلمفاعؿَ َ
الدىـ َشركائيـ)َ ،كق أر َالباقكف ى
َ(زيٍّف َقت يؿ َأك ى
ككسر َالياءَ ،بالبناء َلممفعكؿ ي
أَأبكَعبدَالرحمفَالسمميَ(زيٍّفَقت يؿَأك ً
فَقتؿَأك ً
الدىـَشركاؤىـ)(َ َ.)3
الدىـَشركاؤىـ)(َ،)2كقر
(زي
ى
ي
ى
فَقتؿَأك ً
الدىـَشركاؤىـ)َبالبناءَ
ةَ(زي
ى
قرأَالجميكرَمفَأىؿَالحرميفَ،كأىؿَالككفةَ،كالبصر ى

لمفاعؿَ ،فالكجو َاإلعرابي َليا َكاآلتي(َ :شركاؤىـ) َفاعؿَ ،ك(قتؿ) َمفعكؿ َبو َأضيؼ َإليوَ

األصؿَفيَالمصدرَأفَيضاؼَإلىَفاعؿ(َ)4فالشركاءَقامكاَبالتزييفَالَالقتؿ(َ .)5
(أكالدىـ)َ،ك
ي

َيسـ َفاعموَ،
أما َالكجو َاإلعرابي َلقراءة َابف
َعامر(زيٍّف َقت يؿ َأك ى
ي
الدىـ َشركائيـ) َفالفعؿ َلـ ي

ص ىؿ َبيفَالمضافيفَبغيرَالظرؼَأمَبمفعكؿَالمصدرَ
ك(قتؿ)َبالرفعَعمىَأنوَنائبَفاعؿَ،كفى ى

(أكالدىـ)َ،كبيذاَتقدـَالمفعكؿَعمىَالفاعؿَالمجركرَباإلضافةَ(شركائيـ)(َ،)6كالتقديرَ/زيفَقتؿَ

شركائيـ َأكالدىـ(َ ،)7كىذا َتخريج َأباه َالبصريكفَ ،كأجازه َالككفيكف َككافقيـ َابف َمالؾ(َ،)8
كاستشيدكاَبوَعمىَجكازَالفصؿَبيفَالمضاؼَكالمضاؼَإليوَبغيرَالظرؼَكحرؼَالخفض(َ .)9

أنكر َالنحاة َكالمفسركف َىذه َالقراءةَ ،كمف َىؤالءَ :أبك َجعفر َكالذم َال َيستجيز َقراءةَ

(زيٍّف)(َ،)10ككصفوَأبكَعميَالفارسيَبأنوَقبي ه َقميؿَاالستعماؿ(َ،)11أماَابفَاألنبارمَفنعتوَبأنوَ
ي
(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .184َ/2

(َ)2يينظرَ:البدكرَالزاىرةَفيَالقراءاتَالعشرَالمتكاترةَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ،جَ،283َ/1كالسػبعةَفػيَالقػراءاتَ،
أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ 270َ/1

(َ)3يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .208َ/4

(َ)4يينظػ ػػرَ:الجػ ػػامعَألحكػ ػػاـَالق ػ ػرآفَ،القرطبػ ػػيَ،جَ،91َ/7كغ ارئػ ػػبَالتفسػ ػػيرَكعجائػ ػػبَالتأكيػ ػػؿَ،برىػ ػػافَالػ ػػديفَ
الكرمانيَ،جَ،388َ/1كفت َالقديرَ،الشككانيَ،ج.188َ/2

(َ)5يينظرَ:المقتضبَ،المبردَ،جَ .281َ/3

ََ

(َ)6يينظػػرَ:اإلنصػػاؼَفػػيَمسػػائؿَالخػػبلؼَ،أبػػكَالبركػػاتَاألنبػػارمَ،جَ،351َ/2كحجػػةَالق ػراءاتَ،ابػػفَزنجمػػةَ َ،

جَ،273َ/1كغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىافَالديفَالكرمانيَ،جَ .388َ/1
نظرَ:البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ،أبكَالبركاتَاألنبارمَ،جَ .343َ/1
َ
(َ)7يي

(َ)8يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاألندلسػػيََ،جَ،657َ/4كالبيػػافَفػػيَغريػػبَإع ػرابَالق ػرآفَ َ،
أبكَالبركاتَاألنبارمَ،جَ .343َ/1

(َ)9يينظرَ:شرحَالشكاىدَالشعريةَبيفَأماتَالكتبَالنحكيةَ،محمدَشرابََ،جَ .302َ/3
(َ)10يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .138َ/12
(َ)11يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،جَ َ.327َ/2
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()2
()1
آفَ،كجائزاَ
ةَقبحاَفيَالقر
كعد
ضعيؼَفيَالقياسَجدا َ،كينفيَاالحتجاجَبو َ ٌ
ن
ن
هَصاحبَالح ٌج ن
ي

فيَضركرةَالشعر(َ،)3كعدهَأبكَالحسفَالقيركانيَضعيفناَفيَالعربية(َ،)4بحجةَأف َالفصؿَبيفَ
المضاؼ َكالمضاؼ َإليو َال َيككف َإال َبالظرؼَ ،كفي َالشعر َخاصة(َ ،)5كضعفيا َابف َعطيةَ،

كمكيَبفَأبيَطالبَ،كابفَجنيَ،كالنحاس(َ )6ككافؽَالزمخشرمَالبصرييفَفيَىذاَ،كرد َقراءةَ
ابفَعامرَلقكؿَالصبافَ:نكالَعبرةَبردهَمعَثبكتياَبالتكاترن(َ،)7كبيذاَنبلحظَردَالنحاةَالمتقدميفَ

اءَالسبعةَسندا َألنوَكافَقبؿَ
ليذهَالقراءةَكضعفكىاَ،كلكنياَتبقىَقراءةَمتكاترةَ،قارئياَأعمىَالقر
ن
أفَيكجدَالمحف(َ .)8
()9
(زيٍّف َقت يؿ َأك ً
الدىـ َشركاؤىـ) َكتخريجيا َكاآلتي(َ :قتؿ)َ
ق أر َأبك َعبد َالرحمف َالسممي َ ي

فك نعاَعمىَ
فكعاَمضافناَإلىَ(أكالدىـ)َ،ك(شركاؤىـ)َلياَتأكيبلفَ:أحدىماَلسيبكيوَأفَيككفَمر َ
مر ن
إضمارَفعؿَأمَزينوَشركاؤىـَ،كاآلخرَلقطربَكىكَفاعؿَلممصدرَ(قتؿ)(َ َ.)10

كالمبلحظَأف َالبيضاكمَاتٌبعَالزمخشرمَفيَتضعيفوَلقراءةَابفَعامرَ،تكافؽَالباحثةَماَ

ذىبَإليوَالبيضاكمَكجميكرَالنحاةَفيَترجي َقراءةَالبناءَلمفاعؿَ َ.

ثانيا :ما وافق فيو المدرسة البصرية
ً
لقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرسةَالبصريةَفيَأربعَمسائؿَ،كىي:
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠَ
ﱙ
المسألة األولى قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
[النساءَ ]َُ:

(َ)1يينظرَ:البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ،أبكَالبركاتَاألنبارمَ،جَ 342َ/1

(َ)2يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،أبكَالبركاتَاألنبارمَ،جَ .355َ/2
(َ)3يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ .151َ،

(َ)4يينظرَ:النكتَفيَالقرآفَ،أبكَالحسفَالقيركانيَ،جَ .224َ/1

(َ)5يينظرَ:غايةَالمريدَفيَعمـَالتجكيدَ،عطيةَقابؿَنصرَ،جَ .18َ/1

(َ)6يينظرَ:غيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَالحسفَالصفقاسيَ،جَ .223َ/1
(َ)7يينظرَ:الكنزَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالمبارؾَ،جَ .80َ/1

(َ)8يينظرَ:إتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشرَ،شيابَالديفَالبناءَ،جَ .274َ/1
(َ)9يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .208َ/4

(َ)10يينظػػرَ:البحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػيرَ،أبػػكَحيػػافَاالندلسػػيَ،جَ،657َ/4كشػػرحَالمفصػػؿَ،ابػػفَيعػػيشَ،جَ/1
َ،215كالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنياَ،ابفَجنيَ،جَ .229َ/1
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قاؿ َالبيضاكمَ :ناألرحاـ َبالنصب َعطؼ َعمى َمحؿ َالجار َكالمجركرَ ...كالمعنىَ :أمَ

اتقكاَاهللَكاتقكاَاألرحاـَكصمكىاَكالَتقطعكىاَ،كقرأَحمزةَبالجرَعطفناَعمىَالضميرَالمجركرَكىكَ
ضعيؼَألنوَكبعضَالكممةَ،كقرئَبالرفعَعمىَأنوَمبتدأَمحذكؼَتقديرهَكاألرحاـَكذلؾن(َ َ.)1
قرئت َكممة َ(األرحاـ) َبتثميث َالحركاتَ ،حيث َق أر َحمزة َبالجرَ ،كق أر َعبد َاهلل َبف َيزيدَ

بالرفعَ،كقرأَالباقكفَبالنصبَ(َ .)2

أما َقراءة َالجميكر َ(النصب) َفعمى َكجييفَ ،أكليما َعمى َتقديرَ :كاتقكا َاهلل َفبل َتعصكهَ،
ٌ

َتعظيما َألمر َاألرحاـ(َ،)4
كاتقكا َاألرحاـ َفبل َتقطعكىا(َ ،)3حيث َعطؼ َاألرحاـ َعمى َلفظ َ(اهلل)
ن
ٍّ
اهللي َ ىعمى ٍي ًَو َ ىك ىسم ىـ_ َ َفي َالحديثَالقدسيَ:
صمى َ َ
كمماَيدلؿ َعمى َتعظيـ َشأف َالرحـ َقكؿ َالنبًيَ َ_ ى
صٍميا َأ ً
ف َاس ًميَ ،فىم َ ً
ً
فَ
ىصٍموي َ ،ىك ىم ٍَ
ت َالرًح ىـ َ ،ىك ىشقى ٍق يَ
ف َ ىخمى ٍق يَ
اهللي َ ىعزَ َ ىك ىجؿََ:أ ىىنا َالر ٍح ىم يَ
اؿ َ َ
نقى ىَ
ىٍ
ت َلىيىا َم ىَ ٍ
ف َ ىي ى
ىي ٍقطى ٍعيىا َأى ٍقطى ٍعويَ ،فىأيىبت َوين(َ )5أكَمعطكؼَعمىَلفظَالجبللةَعمىَتقديرَحذؼَالمضاؼَأمَ:كاتقكاَ
اهلل َكقطع َاألرحاـ(َ ،)6كالكجو َاآلخر َأف َيعطؼ َعمى َمحؿ َالجار َكالمجركر(َ ،)7فنؤكؿ َمعنىَ
َكاألرحاـَ،حيثَإنوَلـَ
التقديرَ:تسألكنوَالعفكَأكَالرحمةَمثبل َ
الجارَكالمجركرَباسـَمنصكبَ،ك
ن

يشركوَفيَاإلتباعَعمىَالمفظَ،فتبعوَعمىَالمحؿ(َ َ.)8

كتخريج َقراءةَالرفع َعمى َاالبتداءَ ،كعمىَنية َتماـ َالكبلـ(َ ،)9كالتقديرَ:كاألرحاـَأىؿَأفَ

تكصؿَأكَاألرحاـَمماَيتقى(َ .)10

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .58َ/2

(َ)2المحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػزَ،ابػػفَعطيػػةَ،جَ،4َ/2كالتيسػػيرَفػػيَالق ػراءاتَالسػػبعَ،أبػػكَعمػػركَ
الػػدانيَ،جَ،93َ/1كجػػامعَالبيػػافَفػػيَالقػراءاتَالسػػبعَ،أبػكَعمػػركَالػػدانيَ،جَ،1003َ/3كالحجػػةَلمقػراءَالسػػبعةَ،
أبػػكَعمػػيَالفارسػػيَ،جَ،121َ/3كالسػػبعةَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَبكػػرَالبغػػدادمَ،جَ،226َ/1كالعن ػكافَفػػيَالق ػراءاتَ
السػ ػػبعَ،أبػ ػػكَط ػ ػػاىرَالسرقسػ ػػطيَ،جَ،83َ/1كالكام ػ ػػؿَفػ ػػيَالق ػ ػراءاتَالعش ػ ػػرَكاألربع ػ ػػيفَ،أب ػ ػػكَالقاسػ ػػـَالي ػ ػػذليَ َ،

جَ،524َ/1كالمبسػػكطَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ،أب ػػكَبك ػػرَالنيس ػػابكرمَ،جَ،175َ/1كالنش ػػرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالعش ػػرَ َ،
ابفَالجزرمَ،جَ،247َ/2كالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَاألىكازمَ،جَ .156َ/1
(َ)3يينظرَ:تأكيبلتَأىؿَالسنةَ،الماتريدمَ،ج.4َ/3

(َ)4يينظرَ:المفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،الراغبَاألصفيانيَ،جَ .1325َ/3
(َ)5مسندَاإلماـَأحمدَبفَحنبؿَ،جَ .198َ/3

(َ)6يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ .498_497َ/3
(َ)7يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .462َ/1

(َ)8يينظرَ:الدرَالمصكفَ،السميفَالحمبيَ،جَ .554َ/3

َ(َ)9يينظرَ:الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،الثعمبيَ،ج.242َ/3

(َ)10يينظرَ:البحرَالمحيطَفيَالتفسيرَ،ابكَحيافَاألندلسيَ،جَ .498_497َ/3
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كأماَقراءةَالجرَ،فمياَتخريجيفَ،أكليماَ:عطؼَ(األرحاـ)َعمىَالضميرَفيَ(بو)َمفَغيرَ

()1
َالنحكيكفَىذه َالقراءةَ،
َيقاؿَ :تساءلكف َبوَكباألرحاـَ ،كلقد َضعؼ ٌ
إعادة َالجار َ ،فاألصؿ َأف ن

الزجاج َ(ت310ق) َالذمَ
لقكؿ َأبي َعمي َالفارسي َ(ت377ق)َ :ىذا َضعيؼ َفي َالقياس(َ ،)2ك َ

جعؿَذلؾَفيَضركرةَالشعرَ،كخطأَعظيـَفيَأمرَالديف(َ،)3كعمٌؿَاألخفشَ(ت215ق)ََذلؾَ
بأنوَالَيجرمَالظاىرَالمجركرَعمىَالمضمرَالمجركر(َ،)4ككصفوَالزمخشرمَ(ت538ق)َبأنوَ

َسديدا(َ ،)5كذلؾ َألف َالضمير َالمخفكض َال َيعطؼ َعميو َإال َبّعادة َالخافض(َ ،)6كجعموَ
ليس
ن

َمخفكضا َعمى َمخفكض(َ ،)7كالمردكد َمصطم َ
َقبحا َألف َالعرب َال َترد
ن
الفراء َ َ(ت207ق) ن
ككفيَيدؿَعمىَالبدؿَ .
اكَالقسـَ،كجر َبياَ(األرحاـ)(َ،)8كلعؿَ
أماَالتخريجَاآلخرَلقراءةَالجرَىكَجعؿَالكاكَك
ٌَ
ى

تخريج َقراءة َالجر َبكاك َالقسـ َكليس َعمى َالعطؼ َيؤيد َعدـ َجكاز َالعطؼ َعمى َالضميرَ
المخفكضَمفَغيرَإعادةَحرؼَالجرَ .
كافَاختيارَالبيضاكمَلقراءةَالنصبَكتضعيفوَلقراءةَالجرَمكافقناَلماَذىبَإليوَجميكرَ
القراءَ،كأقيسَلمتركيبَالنحكمَفيَعدـَجكازَالعطؼَبالجرَعمىَالضميرَالمخفكضَدكفَإعادةَ

حرؼَالجرَعمىَرأمَالبصرييف(َ .)9

المسألة الثانية قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠَ
[النساءَ ]َُْٓ:

طرَكالتحريؾَأكجو َ
قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَالككفيكفَبسككفَالراءَ،كىيَلغةَكالس ٍ
طرَكالس ى

ألنوَيجمعَعمىَأدراؾن(َ .)10

(َ)1يينظرَ:المبابَفيَعمكـَالكتابَ،سراجَالديفَالنعمانيَ،ج.144َ/6
(َ)2يينظرَ:التفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،ج.287َ/6
(َ)3يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .6/2
(َ)4يينظرَ:معانيَالقرآفَ،األخفشَ،جَ .243َ/1
(َ)5يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.462َ/1

(َ)6يينظرَ:التسييؿَلعمكـَالتنزيؿَ،ابفَجزمَ،جَ .176َ/1
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .252َ/1

(َ)8يينظرَ:تحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآفَ،أبكَجعفرَاألندلسيَ،جَ .167َ/1
(َ)9يينظرَ:التحريرَكالتنكيرَ،ابفَعاشكرَ،جَ .246َ/2

(َ)10أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .105َ/2
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َ(الدرؾ)َ ،كق أر َعاصـَ
ق أر َأبك َجعفرَكابف َكثيرَكنافع َكأبك َعمركَكابفَعامر َبفت َالراء
ى
الكسائيَكخمؼَ(الدرؾ)َبسككفَالراءَ(َ .)1
ك
ٍ
()3
()2
اءَ،كعبرَعنياَبالتثقيؿ َ،ككافقوَالرأمَالزجاجَكعمؿَذلؾَلكثرةَاستعمالو َ،
اختارَالفراءَفت َالر
ٌ
كرج َالزمخشرمَالتحريؾ(َ،)4كىذهَقراءةَأىؿَالمدينةَكالبصرة(َ،)5كحجتيـَفيَذلؾَأنياَأيسرَ
ٌ
()6
أشيرَ،كعمىَاألصؿَ،كحجةَمفَأسكفَأفَالتخفيؼَأيسر َ .
ك
ٌ
يتبيفَلناَمماَسبؽَمكافقةَالبيضاكمَلماَذىبَإليوَالبصريكفَمفَترجي َتحريؾَالراءَبخبلؼَماَ
ذىبَإليوَالككفيكفَمفَسككفَالراءَ .
ﳑ ﳓﳔ ﳕ ﳖﳗ
ﳒ
المسألة الثالثة قولو تعالىَ:ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ

ﳛﱠَ[المائدةَ ]َُُٗ:
ﳘﳙﳚ ﳜ

قاؿَالبيضاكمَ:نكقرأَنافعَيكـَبالنصبَعمىَأنوَظرؼَلقاؿَكخبرَىذاَمحذكؼَأكَظرؼَ
مستقرَكقعَخبرَ ،كالمعنىَىذاَالذمَمرَمفَكبلـَعيسىَكاقعَيكـَينفعَ،كقيؿَ :إنوَخبرَ،كلكفَ
نا
(
بنيَعمىَالفت َبّضافتوَإلىَالفعؿَ،كليسَبصحي َألفَالمضاؼَإليوَمعربن َ َ.)7
(يكما)َكىذهَالقراءةَمنعياَ
قرأَنافعَبالنصبَ،كقرأَالباقكفَبالرفع(َ،)8كتقرأَمنصكبةَمنكنة(َ)9
ن
()10
فكعةَمنكنة(َ .)11
(يكـ)َمر
المبرد َ،كتينسبَلؤلعمشَ،كقرأَالحسفَبفَعياشَالشاميَ ه
ٌ

(َ)1يينظػػرَ:األحػػرؼَالسػػبعةَلمقػرآفَ،أبػػكَعمػػركَالػػدانيَ،جَ،41َ/1كالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػزَ،
ابفَعطيةَ،جَ،128َ/2كالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبعَ،أبكَعمركَالدانيَ،جَ،98َ/1كحجةَالقراءاتَ،ابفَزنجمةَ،
جَ،218َ/1كَزادَالمسػيرَفػيَعمػـَالتفسػيرَ،جمػاؿَالػديفَالجػكزمَ،جَ،490َ/1كالسػبعةَفػيَالقػراءاتَ،أبػكَبكػرَ
البغػػدادمَ،جَ،239َ/1كسػراجَالقػػارمَالمبتػػدمَ،ابػػفَالقاصػ َالعػػذرمَ،جَ،196َ/1كالكنػػزَفػػيَالقػراءاتَالعشػػرَ،
ابػػفَالمبػػارؾَ،جَ،58َ/1كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَالعشػػرَ،أبػػكَبكػػرَالنيسػػابكرمَ،جَ،183َ/1كمعػػانيَالق ػراءاتَ،
األزىرمَ،جَ،320َ/1كالنشرَفيَالقراءاتَالعشرَ،ابفَالجزرمَ،جَ .253َ/2
(َ)2يينظرَ:كتابَفيوَلغاتَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .59َ/1
(َ)3يينظرَ:التفسيرَالبسيطَ،النيسابكرمَ،جَ .166َ/7
(َ)4يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .581َ/1
(َ)5يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .338َ/9
(َ)6يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ .127َ/1
(َ)7أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .152َ/2
(َ)8يينظرَ:البحرَالمحيطَ،أبكَحيافَ،جَ،421َ/4كالتحريرَكالتنكيرَ،ابػفَعاشػكرَ،جَ،330َ/26كفػت َالقػديرَ،
الشككانيَ،ج.109َ/2
(َ)9يينظرَ:حجةَالقػراءاتَ،ابػفَزنجمػةَ،جَ،242َ/1كالمبسػكطَفػيَالقػراءاتَالعشػرَ،أبػكَبكػرَالنيسػابكرمَ،جَ/1
َ،189كاليادمَشرحَطيبةَالنشرَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ .182َ/2
(َ)10يينظرَ:اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،ج.1951َ/3
(َ)11يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .216َ/5
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َ

اءةَالنصبَمعَالتنكيفَيعكدَإلىَأف َكممةَ(يكـ)َمضافةَ،كالمضاؼَ
كلع ٌؿ َمنعَالمبردَلقر
ٌ

الَينكفَ،كىذاَماَيمكفَقياسوَعمىَتنكينياَمعَالرفعَ .
ٌ

(يكـ)َكىيَقراءةَأكثرَالقراءَ،إشارةَإلىَاليكـَ،ك(ىذا)َمبتدأَ،ك(يكـ)َ
قرأَالجميكرَبالرفع َ ي

خبرَالمبتدأَ،كىكَمضاؼ(َ،)1كالجممةَفيَمكضعَنصبَالقكؿ(َ،)2كالمعنىَ:قاؿَاهللَ_تعالى_َ:

إفَىذاَاليكـَىكَاليكـَالذمَينفعَالصادقيفَصدقيـ(َ،)3ككصفياَأبكَمنصكرَبالجيدة(َ .)4
ٌ

اءةَ(يكـ)َفعمىَتقديرَ:فيَيكـَ،فحذؼَفيَ،كنصبَيكـ(َ،)5فالنصبَإشارةَإلىَماَ
أماَقر
ٌ
ى

في َاليكـ(َ ،)6كالمعنىَ :ينفع َالصادقيف َفي َالدنيا َصدقيـ َفي َاآلخرة(ََ ،)7كاعراب َقراءة َالنصبَ
أف َ(ىذا)َمفعكؿَ(قاؿ)َ،ك(يكـ)َظرؼ َمنصكب َلمقكؿ(َ َ،)8كالكجوَاآلخرَ
عمىَكجييفَ،أكليماٌَ َ:

يج َلمبصرييفَ،
أف َ(ىذا)َمبتدأَ،ك(يكـ)َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَالمبتدأَتقديرهَ:ىذاَي َكـ(َ )9كىذاَتخر هَ
ٌ
َ،كلقدَضعؼَالبيضاكمَ
َلككنوَمبنياَعمىَالفت
كالَيجكزَإعرابوَخبرَالمبتدأَ(ىذا)َبدكفَتعمؽ
ن
ٌ
ىذاَالكجوَبتصديرهَبمفظةَ(قرئ)َالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ .
َخبر َليذاَ ،كبني َإلضافتو َإلى َالجممة َالفعميةَ ،عمىَ
مبنيا نا
بينما َالككفيكف َاعتبركا َ(يكـ) َ ن

خبلؼَالبصرييفَالذيفَيشترطكفَالبناءَإذاَأضيؼَالظرؼَإلىَجممةَفعميةَمصدرةَبفعؿَمبنيَ،

فعمىَقكؿَالبصرييف(َ:يكـ)َمعرب(َ،)10كىذهَمسألةَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييفَ،كقؼَفيياَ

البيضاكمَمكافقناَلمبصرييفَ .

َمشير َإلى َاختبلؼَ
نا
كمما َيشابو َىذه َالمسألة َفي َالحكـ َالنحكمَ ،كقد َأكردىا َالبيضاكم

القراءات َفيياَ ،قكلو َتعالىَ :ﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ َ[ىكدَ ،]َٖٗ :حيث َيقكؿ َالبيضاكمَ:
ؿ)َظرؼَمبنيَعمىَالضـَفيَمحؿَنصب َألنوَ
نكقرئَبالفت َإلضافتوَإلىَالمبنين(َ،)11ؼ(مث يَ
(َ)1يينظرَ:تفسيرَالراغبَاألصفيانيَ،جَ،506َ/5كمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿَ،النسفيَ،ج.487َ/1
(َ)2يينظرَ:المكسكعةَالقرآنيةَ،جَ .131َ/4
(َ)3يينظرَ:تفسيرَالقرآفَالحكيـَ،محمدَرشيدَالحسينيَ،جَ .228َ/7
(َ)4يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .344َ/1
(َ)5يينظرَ:تفسيرَالقرآفَ،السمعانيَ،ج.84َ/2
(َ)6يينظرَ:المفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،الراغبَاألصفيانيَ،جَ .506َ/5
(َ)7يينظرَ:مختصرَمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،عبداهللَالزيدَ،جَ .253َ/1
(َ)8يينظرَ:غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،برىافَالديفَالكرمانيَ،ج.349َ/1
(َ)9يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،ج.697َ/1
(َ)10يينظرَ:البحرَالمحيطَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،ج.421َ/4
(َ)11أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .146َ/3
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مضاؼَإلىَمبنيَ،كاذاَأضيؼَإلىَمعربَكماَفيَقكلوَتعالىَ:ىذاَيكـَينفعَ،فّفَكممةَ(يكـ)َ

معربةَ ،فّف َكانت َمنصكبة َفعمى َالظرفيةَ ،كاف َكانت َمرفكعة َفعمى َخبر َالمبتدأ َ(ىذا)َ،
كالتكضي َالسابؽَخاصَبالبصرييفَ،بينماَالككفيكفَيجيزكفَالبناءَعمىَالرغـَمفَإضافتوَإلىَ

معربَ .

ﲌ ﲎ ﲏﲐ
ﲍ
المسألة الرابعة قولو تعالىَ:ﱡﭐﲃﲄﲅﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲑﱠَ[النحؿَ ]َّٕ:

يدل)َعمىَالبناءَلممفعكؿَكىكَأبم ن(َ َ.)1
قاؿَالبيضاكمَ:نقرأَغيرَ
الككفييفَ(الَي ى
ي
اختمؼَالقراءَفيَفت َالياءَكضمياَحيثَقرأَعاصـَكحمزةَكالكسائيَكخمؼَكعبد َاهللَبفَ
مسعكد َ(ي ً
يدم) َبفت َالياء َ......نككسر َالداؿ َعمى َالبناء َلمفاعؿَ ،كق أر َأبك َجعفر َكنافع َكابفَ
ى
()2
يدل) َبضـ َالياء َكفت َالداؿ َعمى َالبناء َلممفعكؿ َ،
كثير َكابف َعامر َكأبك َعمرك َكيعقكب يَ
َ(ي ى
نكفيياَكجوَثالثَفيَالقراءةَ(الَي ً
مَمفَيضؿ)َكىكَأقؿَالثبلثةن(َ .)3
يد
ى
ي
اختار َالككفيكف َ(ي ً
يدم) َفعؿ َمستقبؿ َمسند َإلى َاهلل َتعالى َكتحمؿ َمعنييف َذكرىما َابفَ
ى

األنبارمَ ،أكليماَ :ال َييدم َاهلل َمف َأضموَ ،كاآلخر َبمعنى َييتدم(َ ،)4كتعرب َ(مف) َفي َمحؿَ
نصبَمفعكؿَبو(َ .)5

يدل)َفقرأىاَأىؿَالمدينةَكالشاـَكالبصرة(َ)6كتأكيؿَمعناىاَ:مفَأضموَاهللَفبلَىادمَ
اَ(ي ى
َأم ي

ﲷ ﱠ َ[األعراؼَ ،]َُٖٔ :ك(مف) َفيَ
لو(َ ،)7كىذاَشبيو َبقكلوَتعالىَ :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲸ
(َ)1المرجعَالسابؽََ،جَ .226َ/3
(َ)2يينظرَ:السبعةَفيَالقراءاتَ،أبكَبكرَالبغدادمَ،جَ،372َ/1كسراجَالقارئَالميتدئَكتذكارَالقارمَالمنتيػيَ،
ابػػفَالقاصػ َالعػػذرمَ،جَ،269َ/1كشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،ابػػفَالجػػزرمَ،جَ،261َ/1كالمبسػػكطَفػػيَالق ػراءاتَ،أبػػكَ

بكػرَالنيسػابكرمَ،جَ،263َ/1كاليدايػةَإلػىَبمػكغَالنيايػةَ،مكػيَبػفَأبػيَطالػبََ،جَ،3990َ/6كالػكافيَفػيَشػػرحَ
الشاطبيةَ،عبدَالفتاحَالقاضيَ،جَ،305َ/1كَتفسيرَالسمرقندمَ،جَ ،274َ/2
(َ)3معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجََ،جَ َ.198َ/3

(َ)4يينظ ػػرَ:تفس ػػيرَالقػ ػرآفَ،الس ػػمعانيَ،جَ،172َ/3كف ػػت َالبي ػػافَف ػػيَمقاص ػػدَالقػ ػرآفَ،أب ػػكَالطي ػػبَالحس ػػينيَ َ،

جَ،241َ/7كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .79َ/2

( )5يينظػػرَ:البيػػافَفػػيَغريػػبَإع ػرابَالق ػرآفَ،أبػػكَالبركػػاتَبػػفَاالنبػػارمَ،ج،78َ/1كَفػػت َالقػػديرَ،الشػػككانيَ َ،

جَ .194َ/3

(َ)6يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .202َ/17

(َ)7يينظرَ:زادَالمسيرَفيَعمـَالتفسيرَ،جماؿَالديفَالجكزمَ،جَ 559َ/2
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محؿ َرفع َنائب َفاعؿ(َ ،)1كلقد َرج َالطبرم(َ )2كأبك َعبيدة َمعمر َبف َالمثنى َكأبك َحاتـ َالبناءَ

لممفعكؿ(َ .)3

فالبيضاكمَفيَىذهَالمسألةَيميؿَإلىَرأمَالبصرييفَفيَقراءةَالبناءَلممفعكؿَ،كلعؿَعمةَترجيحوَ
ىيَحذؼَالفاعؿَلشيرتوَكمعرفتوَتعالىَ ،كترلَالباحثةَأنوَالَأرجحية َبيفَقراءتيفَمتكاترتيفَ

ٍّ
اءتافَعمىَحدَسكاءَ َ.
سبعيتيفَ،فالقر

ثالثًا :ما وافق فيو المدرسة الكوفية
لقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرسةَالككفيةَفيَثبلثَمسائؿَ،كىيَ :
المسألة األولى قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱏﱑﱒﱓﱔﱠَ[المائدةَ ]َُٕ:
ﱐ
ﱍﱎ

قاؿَالبيضاكمَ:نثـَعمكاَكصمكاَكرةَأخرلَ،كقرئَبالضـَفيياَعمىَأفَاهللَتعالىَعماىـَ

كأصميـَأمَرماىـَبالعمىَكالصمـَ،كىكَقميؿَ،كالمغةَالفاشيةَأعمىَكأصـََ...ك(كثير)َبدؿَ
مفَالضميرَأكَفاعؿَكالكاكَعبلمةَالجمعَكقكليـَأكمكنيَالبراغيثَأكَخبرَمبتدأَمحذكؼَأمَ

العمى َكالصـ َكثير َمنيـَ ،كقيؿ َمبتدأ َكالجممة َقبمو َخبره َكىك َضعيؼ َألف َتقديـ َالخبر َمثموَ

ممنَكعن(َ َ.)4

ينص َقكؿَالبيضاكمَعمىَمسألتيفَمتعمقتيفَبالفعؿَ(عمكا)َ،بحيثَتتعمؽَأكليماَبجانبَ

القراءاتَالقرآنيةَ،كاألخرلَتتعمؽَبّحدلَلغاتَالعربَالمشيكرةَكىيَلغةَ(أكمكنيَالبراغيث)َ .

ا)َك(صمكا)َبفت َالعيفَكالصادَعمىَ
اءتيفَ(عمك
أماَالمسألةَاألكلىَفييَعمىَإحدلَالقر
ى
ى
ا)َك(صمكا)َبضـَالعيفَكالصادَعمىَالبناءَلممفعكؿَ ،كالمعنىَالمرادَمفَ
البناءَلمفاعؿَ،ك(ع يمك
ي
ي
األصؿَ(عميكا)َ،نقمتَ
البناءَلممفعكؿَأمَعماىـَاهللَ،كصميـ(َ،)5كقراءةَالجميكرَفت َالعيفَك
ي

أماَ
حركةَالياءَإلىَالميـَقبمياَ،فالتقىَساكنافَالياءَكالك
اكَ،كتـ َالتخمصَمنيماَبحذؼَالياءَ،ك ٌ
ٌ
(َ)1يينظرَ:تفسيرَالقرآفَ،السمعانيَ،جَ،172َ/3كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ .194َ/3
(َ)2يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .202َ/17

(َ)3يينظػػرَ:الكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَتفسػػيرَالق ػرآفَ،الثعمبػػيَ،جَ،16َ/6كمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالق ػرآفَ،البغػػكمَ َ،

جَ .79َ/3

(َ)4أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .137َ/2

(َ)5يينظرَ:الكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيدَ،المنتخبَاليمذانيَ،جَ .476َ/2
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قراءةَضـَالعيفَفعمىَكجييفَ،أكليماَ:إتباعَالعيفَالميـَ،كاآلخرَأنوَكماَأسمفناَمبنيَلماَلـَ

ييسـَفاعمو(َ .)1

َأف َالبناء َلمفاعؿ َىك َأفص َمف َالبناء َلممفعكؿ َالذم َكصفو َبالضعؼَ،
يرل َالبيضاكم ٌ

كتعميمناَلذلؾَأنوَجزاءَلعمميـَأكقعَاهللَعمييـَالعمىَكالصمـَ،فالكاكَفاعؿَفيَالمفظَمفعكؿَبوَ
ٌ

فيَالمعنىَ َ

المسألةَالثانيةَأفَيككفَالفعؿَ(أعمى)َمجرداَبدكفَضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالظاىرَأكَ
ك
ن

أفَيككفَمتصبلَبضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالذمَيمحؽَالفعؿَكىيَإحدلَلغاتَالعربَالمشيكرةَ
ن
بَ(لغةَأكمكنيَالبراغيث)َكماَيترتبَعميوَمفَإعرابَاالسـَالظاىرَبعدَالمضمرَ َ .

في َقكلو َتعالى(َ :عمكا َكصمكا َكثير) َاتصؿ َالفعؿ َبضمير َيعكد َعمى َالفاعؿ َالظاىرَ

الذمَتبعَالفعؿَعمىَلغةَأكمكنيَالبراغيثَ،كىيَلغةهَغيرَفصيحةَ،كقدَكسـَابفَاألنبارمَذلؾَ
ً
َكثير)َ ،كأضاؼَأفَ
بالضعؼ(َ،)2كقدَحذاَحذكهَابفَىشاـَالذمَير
ى
لَأفَاألصؿَ(عميَكصـ ه
لَالبيضاكمَأفَالمغةَالمشيكرةَتجريدَ
كثيراَمفَالنحاةَحمموَعمىَغيرَىذهَالمغةَلضعفيا(َ،)3كير
ٌ
ن
التيَعبرَعنياَبقكلوَ:كالمغةَالفاشيةَ .
الفعؿَمفَضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالظاىرَك
ٌ

َبدال َمف َالضميرَ
عرب َكممة َ(كثير) َعمى َثبلثة َأكجوَ ،أكليما َأف َيككف َ(كثير) ن
َكتي ى
(الكاك)(َ،)4كالكجوَالثانيَأفَتككفَ َفى ً
بلمة َجمع(َ،َ )5أماَالكجوَالثالثَأفَ
ع
َ
اك
ك
ل
ا
ك
َ
ا
ك
بأسر
َ
َ
بل
اع
ٍ
ن
ى
ى
ى ى
()6
تككف َ(كثير) َمرفكعة َعمى َإضمار َمبتدأَ ،كما َقبمو َالخبر َ ،كحجتيـ َفي َذلؾ َما َقالوَ
األشمكنيَ:نتقديـَالخبرَأكثرَمفَىذهَالمغةَ،كالحمؿَعمىَاألكثرَراجعن(َ .)7

(َ)1يينظرَ:إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،العكبرمَ،جَ .454َ/1

(َ)2يينظرَ:البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ،أبكَالبركاتَبفَاألنبارمَ،جَ .302َ/1
(َ)3يينظرَ:مغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريبَ،ابفَىشاـَ،جَ .479َ/1

(َ)4يينظػػرَ:إع ػرابَالق ػرآفَ،النحػػاسَ،جَ،277َ/1كالبيػػافَفػػيَغريػػبَإع ػرابَالق ػرآفَ،أبػػكَالبركػػاتَبػػفَاألنبػػارمَ َ،

جَ .302َ/1

(َ)5يينظرَ:مغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريبَ،ابفَىشاـَ،جَ .479َ/1
(َ)6يينظرَ:مشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .234َ/1
(َ)7شرحَاألشمكنيَعمىَألفيةَابفَمالؾَ،جَ .200َ/1
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البيضاكمَالكجوَالثالثَفيَإعرابَ(كثير)َ،كقدَنعتوَبالضعؼ َألفَالخبرَ
َ
َلـَيكافقيـَ

إذاَكافَفعبل َيمتنعَتقديموَ،كقدَمنعَالككفيكفَتقديـَالخبر َألنوَيؤدمَإلىَتقديـَضميرَاالسـَ
ن
وَعائدَعمىَمتقدـَرتبةَأكَعمىَنيةَالتأخير(َ .)1
عمىَظاىرهَ،أماَالبصريكفَأجازكاَذلؾَألن
ه

َفالخبلؼَاإلعرابيَفيَكممةَ(كثير)َيبيفَتكافؽَالبيضاكمَمعَالككفييفَفيَاعتبارَكممةَ
الجممةَالفعميةَقبموَخبرَ،كىذاَلـَيقؿَبوَإالَالككفيكفَ .
(كثير)َمبتدأَ،ك
ي
ﲠ ﲢﲣ
ﲡ
المسألة الثانية قولو تعالىَ :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠَ[المائدةَ ]َٗٓ:

قاؿَالبيضاكمَ:نبرفعَالجزاءَ،كالمثؿَقراءةَالككفييفَكيعقكبَبمعنىَفعميوَأمَفكاجبوَجزاءَ
يماثؿ َما َقتؿ َمف َالنعـَ ،كعميو َال َيتعمؽ َالجار َبجزاء َلمفصؿ َبينيما َبالصفةَ ،فّف َمتعمؽَ

المصدر َكالصمة َلو َفبل َيكصؼ َما َلـ َيتـ َبياَ ،كانما َيككف َصفتوَ ،كق أر َالباقكف َعمى َإضافةَ

المصدرَإلىَالمفعكؿَكاقحاـَمثؿَكماَفيَقكليـَمثميَالَيقكؿَكذاَ،كالمعنىَفعميوَأفَيجزلَمثؿَ
ماَقتؿََ...كالمفظَلؤلكؿَأكفؽن(َ .)2

قرأَأبكَجعفرَكابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَبترؾَالتنكيفَ،كجرَ(مثؿ)َ،كقراَ

الباقكفَ:عاصـَكحمزةَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَبتنكيفَ(جزاء)َ،كرفعَ(مثؿ)(َ،)3كاألخيرةَقراءةَ

الككفييف(َ .)4

ؿ) َأمَ :فعميو َجزاء َمماثؿَ
اء َ ًم ٍث يَ
َأف َمعنى َالقراءتيف َسكاء َفقراءة َ(فى ىج ىز هَ
كيرل َالكاحدم ٌ
اءَ ً
مثؿ)َمعناهَ:فجزاءَماَقتؿَ،
َ،أماَقراءةَ(فجز يَ
لممقتكؿ ن
َ،مثبلَ:فيَالضبعَكبشَ،كفيَالغزاؿَجمؿ ٌ
()5
قكـَذكاَعدؿَالصيدَ
أفَي ٍّ
كيككف َالمثؿ َصمة َكقكلناَ:أنا َأكرـ َمثمؾَ،أمَ:أكرمؾ َ َ،كالمعنى َ :ي

(َ)1يينظرَ:اإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ،أبكَالبركاتَاألنبارمَ،جَ .56َ/1
(َ)2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .144َ/2

(َ)3يينظرَ:شرحَطيبةَالنشرَ،النكيرمَ،جَ،290َ/2كَالمبسكطَفيَالقراءاتَ،أبكَبكػرَالنيسػابكرمَ،جَ،187َ/1
كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ َ،338َ/1

(َ)4يينظػػرَ:شػػمسَالعمػػكـَ،نشػ َػكافَبػػفَسػػعيدَالحميػػرمَ،جَ،1088َ/2كال ػكافيَفػػيَشػػرحَالشػػاطبيةَ،عبػػدَالفتػػاحَ
القاضيََ،جَ .253َ/1

(َ)5يينظرَ:التفسيرَالكسيطَ،النيسابكرمَ،جَ .229َ/2
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الذمَصادهَ،فّفَبمغتَالقيمةَثمفَاليدمَالذمَصادهَ،تخيرَبيفَأفَييدمَثمفَقيمتوَ،كبيفَأفَ
ٌ
اَلممساكيفَ،كبيفَأفَيصكـَيكماَعفَطعاـَكؿَمسكيف(َ .)1
اَبقيمتوَطعام
مَطعام
يشتر
ن
ن
ن

المبلحظَأف َالمعنىَفيَالقراءتيفَكاحدَ،معَاختبلؼَالمكقعَاإلعرابيَ،كتخريجَالقراءتيفَ
ك
ٌ

مَأف َحذؼَالتنكيفَعمىَاإلضافةَ،كمفَقرأَبالتنكيفَجعؿَ(مثؿ)َنعتناَلممنعكتَ
كماَذكرهَاألزىر ٌ
اء َمث يؿ َماَقتؿ(َ،)2كىذاَيقتضيَالمماثمةَفيَالمعنىَبأفَيككفَالمثؿَ
(جزاء)َ،كالتقديرَ:فعميوَجز ه
()3
َ،نبلحظَأف َ(مثؿ)َ
ىكَالجزاءَنفسوَ،أماَعمىَقراءةَالخفضَيمزموَجزاءَالمقتكؿَالَج ازءَمثمو
ٌ

صفةَمضاؼَإلىَاالسـَالمكصكؿَالمعرفةَ،كالمضاؼَإليوَيعطيَقكةنَلمصفةَ،كيزيدَمعناىاَفيَ

اَعدؿَفّماَاليدمَأكَإطعاـَمساكيفَأكَصياـَ .
أفَالجزاءَيحكـَبوَذك
ٌ
ٌ

اء َمث يؿ)َ ،تعرب َ(مثؿ) َصفة َ(الجزاء)َ ،ك(جزاء) َليا َثبلثةَ
كالكجو َاإلعرابي َلقراءة َ(فجز ه

أكجوَ ،أكليماَ :مبتدأ َكالخبر َمحذكؼ َكالتقديرَ :عمى َالقاتؿ َجزاء َمماثؿ َلممقتكؿ َمف َالصيدَ،
َ
كالثانيَخبرَلمبتدأَمحذكؼَ،كالتقديرَ:الكاجبَجزاءَ،كا ىماَفاعؿَلفعؿَمحذكؼَ،كالتقديرَ:يمزموَ

جزاءَ ،كىذا َالكجو َالثالث(َ ،)4كيجكز َأف َترفع َ(جزاء) َعمى َاالبتداءَ ،ك(مثؿ) َخبر َالمبتدأ(َ،)5

()6
َع ىَم ندا َالَ
َأف َإعراب َ(جزاء) َفي َاألكجو َالثبلثة َيككف يَ
َكالتقديرَ :فجزاؤه َمثؿ َما َقتؿ َ ،كنبلحظ ٌ

يمكفَاالستغناءَعنوَ،كالَيتـَالمعنىَإالَبوَ .

كجميعَالتخريجاتَتقتضيَالمماثمةَ،لذلؾَلـَتصمناَقراءةَبالتنكيفَ،كنصبَ(مثؿ)َ،كالتيَ

تحمؿَمعنىَالمغايرةَأمَأفَالمثؿَغيرَالجزاء(َ،)7كالمعنىَالمرادَمفَقراءةَالرفعَىكَفجزاؤهَمثؿَ
ماَقتؿَ،لذاَاختارَالبيضاكمَقراءةَالتنكيفَ،كرفعَ(جزاء)َ،كىكَماَذىبَإليوَالككفيكفَ .

َأف َالمعنى َكاحد َلمقراءتيف َكىك َالمماثمةَ ،بغض َالنظر َعف َطبيعةَ
َمما َسبؽٌ ،
يتبيف َلنا ٌ

المماثمة َفي َقراءتي َالتنكيف َكاإلضافةَ ،ففي َقراءة َالتنكيف َجزاء َمماثؿ َلممقتكؿ َىك َاليدمَ،

(َ)1يينظرَ:أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .144َ/2
ََ

(َ)2يينظرَ:معانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،ج.338َ/1

(َ)3يينظرَ:شرحَالمفصؿَ،ابفَيعيشَ،جَ،98َ/2كالكقؼَالقرآنيَ،عزتَشحاتةَكرارَمحمدَ،جَ .59َ/1

(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ،715َ/2كحجةَالقراءاتَ،ابػفَزنجمػةَ،جَ،235َ/1كالقػراءاتَكأثرىػاَفػيَ
عمكـَالعربيةَ،محمدَسالـَمحيسفَ،جَ،224َ/2كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .236َ/1

(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَكاعرابوَ،الزجاجَ،جَ .207َ/2
(َ)6يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .145َ/1

(َ)7يينظرَ:جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،الطبرمَ،جَ .14َ/10
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َأما َقراءة َإضافة َ(مثؿ) َالمعرؼ َإلى َ(جزاء) َتزيد َالمعنىَ
فّعراب َ(مثؿ) َنعت َؿ(جزاء)ٌ ،
كضكحاَ،فموَجزاءَكىكَأفَيقيٍّـَذكاَعدؿَاليدمَأكَإطعاـَمساكيفَأكَصياـَ .
ن

المسألة الثالثة قولو تعالى :ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡﳢﳣﳤﱠَ[الكيؼَ ]َْٕ:

قاؿ َالبيضاكمَ :نق أر َابف َكثير َكنافع َكأبك َعمرك َكركيس َعف َيعقكب َ(زاكية) َكاألكؿَ

أبم ن(َ َ.)1

َ(زكية)َ ،كق أر َأبك َجعفر َكنافعَ
ق أر َالككفيكف َكابف َعامر َكعاصـ َكحمزة َكالكسائي َكخمؼ ٌ

كابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَ(زاكية)(َ .)2

أَ(زكية)َأنياَأذنبتَثـَتابتَ،كحجةَمفَقرأَ(زاكية)َأنياَلـَتذنبَقط(َ،)3
الحجةََلمفَقر ٌ

كىذا َقكؿ َأبي َعمرك َبف َالعبلءَ ،أما َالكسائي َكالفراء َفيركف َأف َمعناىما َكاحد(َ )4عمى َقياسَ

(قاسيةَ،كقسية)(َ .)5

َقرأَالجميكرَ(زاكية)(َ،)6كىناَخالؼَالبيضاكمَالجميكرَلترجيحوَ(زكية)َبدكفَألؼَمعَ

افؽَالبيضاكمَثعمبا َبالترجي (َ،)7كىناَنجدَاختيارَالبيضاكمَمكافقناَلماَذىبَ
نَ
تشديد َالياءَ،كلقدَك
إليوَالككفيكفَ .
َ
َ
َ

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .288َ/3
(َ)2يينظ ػػرَ:التيس ػػيرَف ػػيَالقػ ػراءاتَالس ػػبعَ،أب ػػكَعم ػػركَال ػػدانيَ،جَ،144َ/1كالس ػػبعةَف ػػيَالقػ ػراءاتَ،أب ػػكَبك ػػرَ

البغدادمَ،جََ،395َ/1فت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ،357َ/3كالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ،أبكَبكرَالنيسابكرمَ َ،

جَ،280َ/1كمعانيَالقراءاتَ،األزىرمَ،جَ .115َ/2

(َ)3يينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعَ،ابفَخالكيوَ،جَ .227َ/1

(َ)4يينظرَ:معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،البغكمَ،جَ .208َ/3
(َ)5يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .155َ/2

(َ)6يينظرَ:الجامعَألحكاـَالقرآفَ،القرطبيَ،جَ .21َ/11
(َ)7يينظرَ:المرجعَالسابؽَ .
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َ

خالف فيو المدرستين
ا ْلمبحث الثالث :ما
َ
أم َالبيضاكم َلممدرستيف َالبصرية َكالككفيةَ ،كقد َظير َذلؾ َمفَ
قصد َبذلؾ َمخالفةي َر ً
ي
كي ى
َفيَمسألةَك و
و
َشاذةَعمىَقر و
اءة و
خبلؿَترجيحوَلقر و
احدةَفقطَ،كتعميؿَذلؾَأنوَيكافؽَأصكؿَ
اءةَمتكاتروة
العربيةَ،كيمكفَبيافَذلؾَمفَخبلؿَقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱘﱚﱛﱜﱠَ[المائدةَ ]َّٖ:
ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱙ

قاؿ َالبيضاكمَ:نكالسارؽَكالسارقةَفاقطعكاَأيدييماَجممتافَعندَسيبكيوَ،إذ َالتقدير َفيماَ

يتمىَعميكـَالسارؽَكالسارقةَأمَحكميماَ،كجممةَعندَالمبردَكالفاءَلمسببيةَدخؿَالخبرَلتضمنياَ

معنىَالشرطَ،إذَالمعنىَ:كالذمَسرؽَكالتيَسرقتَ،كقرئَبالنصبَ،كىكَالمختارَفيَأمثالو َ

ألفَاإلنشاءَالَيقعَخبراَإالَبّضمارَكتأكيؿن(َ َ.)1
ن

اَ،كنصباَ،حيثَأجمعَالقراءَ
فع
ن
يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَكممتيَ(السارؽَكالسارقة)َالمتيفَقرئتاَر ن

أىاَعيسىَبفَعمرَنصباَ،كىيَقراءةَشاذة(َ .)3
السبعةَعمىَالرفعَفيَالمكضعيف(َ،)2كقر
ن

كىذاَمثا هؿَعمىَأفَتفسيرَالبيضاكمَاحتكلَعمىَقراءاتَشاذةَدكفَأفَيمفتَانتباىناَإلىَ

ذلؾَ،كيقصدَالبيضاكمَفيَقكلوَ(فيَأمثالو)َقكلوَتعالىَ:ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ

و
تبطتاَفيَمؤلفاتَالنحاةَتحتَحكـ َنحكمَ
ﱒ ﱠ َ[النكرَ ،]َِ:فنجدَىاتيفَاآليتيفَالكريمتيفَار
ﱓ
اءةَالنصبَكرجحياَدكفَأفَ
كاحدَ،كلقدَذكرَالبيضاكمَقراءةَالرفعَمعَتخريجياَ،بينماَذكرَقر
ٌ

يخرجياَ .
ٍّ

كيمكفَتكضي َذلؾ َبالقكؿَ :قرأَالجميكر َبالرفعَعمى َاالبتداءَ ،كلمخبر َكجيافَأحدىماَ:

محذكؼَ،كتقديرهَ:أمَمماَيتمىَعميكـَحكـَالسارؽَكالسارقة(َ )4كالىَىذاَذىبَسيبكيوَأمَجعؿَ
ه

الخبرَمقدراَفيَقراءةَالرفعَ،كالتقديرَ:فيماَيتمىَعميكـَأكَفيماَفرضَعميكـ(َ،)5كبيذاَنجدَقراءةَ
ن

(َ)1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ،البيضاكمَ،جَ .126َ/2
(َ)2يينظرَ:شرحَقطرَالندلَككبؿَالصدلَ،ابفَىشاـَ،جَ .194َ/1

(َ)3يينظ ػػرَ:إعػ ػرابَالقػ ػرآفَ،النح ػػاسَ،جَ،267َ/1كالتحري ػػرَكالتن ػػكيرَ،اب ػػفَعاش ػػكرَ،جَ،190َ/6كش ػػرحَكت ػػابَ
سيبكيوَ،أبكَالسعيدَالسيرافيَ،جَ َ.499َ/1

(َ)4يينظرَ:حاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَ،جَ .329َ/1

(َ)5يينظرَ:فت َالبيافَفيَمقاصدَالقرآفَ،أبكَالطيبَالحسينيَ،جَ .416َ/3
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الجميكرَتأكلتَعمىَاإلضمارَ،كأف َفيَالكبلـَجممتيف(َ،)1كالجممةَاألكلىَىيَالسارؽَكالسارقةَ
يجَكافقوَالبيضاكمَ .
فيماَفرضَعميكـَ،كالجممةَالثانيةَىيَفاقطعكاَأيدييماَ،كىذاَتخر ه

أما َالكجو َاآلخر َلمخبر َفيك َ(فاقطعكا) َكىك َما َذىب َإليو َالمبرد َكالزجاج(َ )2كالنحاسَ
َك ٌ

كأجازكا َدخكؿ َالفاء َعميو َلتضمف َالمبتدأ َمعنى َالشرطَ ،كالتقديرَ :كالذم َسرؽَ ،كالتي َسرقتَ،

ؼ(أؿ) َاسـ َمكصكؿ َأريد َمنو َالتعميـ َفنزؿ َمنزلة َالشرط(َ ،)3كيكافقيـ َالباقكلي َلتضمف َمعنىَ
()4
يجَأباهَالبيضاكمَ .
الجزاءَفيَالصمة َ،كىذاَتخر ه

كمفَالنحاةَمفَيجمعَبيفَالكجييفَلمخبرَ،كمفَذلؾَاألخفشَ،فمقدَكقعَنظرَالباحثةَعمىَ

رأييفَلوَأحدىماَ:الخبرَمحذكؼ(َ،)5كاآلخرَىكَالجممةَالطمبية(َ .)6

ادَمنوَسارؽ َبعينوَ،كلكَأردتَسارقناَبعينوَلنصبتَ،
فعَبأنوَالَير
ه
كيدعٍّـَالفراءَقراءةَالر ٌ
ٍّ
فكجياَتكجيوَالجزاءَ،كالتقديرَ:مفَسرؽَفاقطعكاَيده(َ،)7فالكجوَعندهَالرفع(َ،)8كقراءةَالرفعَىيَ
اختيارَالككفييفَالذيفَيجيزكفَدخكؿَالفاءَعمىَالخبرَ،كمنعَسيبكيوَكجميكرَالبصرييفَدخكؿَ

الفاءَعمىَالخبرَإالَفيَخبرَمبتدأَمكصكؿَبظرؼَأكَمجركر(َ .)9

َأما َتخريج َقراءة َالنصب َعمى َاالشتغاؿ(َ ،)10كالتقديرَ :اقطعكا َالسارؽ َكالسارقةَ ،كىيَ

اختيارَسيبكيو َألف َاألمرَبالفعؿَأكلىَ،كالفاءَلمعطؼَ،كالَيص َنصبَاسـَبفعؿَفيَجممةَ

()12
()11
ابفَالحاجب(َ .)13
أخرلَ،كاألصؿَ:تقديـَالفعؿ َ،كتبعَسيب َكيوَفيَرأيوَالزمخشرمَ َ،ك ي

(َ)1يينظرَ:ىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامعَ،السيكطيَ،جَ .133َ/3
(َ)2يينظرَ:المحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيزَ،ابفَعطيةَ،جَ .48َ/2
(َ)3يينظ ػ ػػرَ:إعػ ػ ػرابَالقػ ػ ػرآفَ،النح ػ ػػاسَ،جَ،267َ/1كالتحري ػ ػػرَكالتن ػ ػػكيرَ،اب ػ ػػفَعاش ػ ػػكرََ،جَ،190َ/6كتفس ػ ػػيرَ
الجبلليفَ،جَ،143َ/1كفت َالبيافَفيَمقاصدَالقرآفَ،أبكَالطيبَالحسينيَ،جَ 416َ/3
(َ)4يينظرَ:إعرابَالقرآفَ،الباقكليَ،جَ .195َ/1
(َ)5يينظرَ:غرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقافَ،النيسابكرمَ،جَ .586/2
(َ)6يينظرَ:إعرابَالقرآفَكبيانوَ،محمكدَالديفَالدركيشَ،جَ َ.227َ/2
(َ)7يينظرَ:معانيَالقرآفَ،الفراءَ،جَ .306َ/1
(َ)8يينظرَ:المرجعَالسابؽَ،جَ .242َ/1
(َ)9يينظػرَ:البحػرَالمحػػيطَفػيَالتفسػيرَ،أبػػكَحيػافَاألندلسػػيَ،جَ،246َ/4كتمييػدَالقكاعػدَبشػػرحَتسػييؿَالفكائػػدَ،
ناظرَالجيشَ،جَ،1042َ/2كَمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبػيَطالػبَ،جَ،225َ/1كىمػعَاليكامػعَفػيَشػرحَ
جمعَالجكامعَ،السيكطيَ،جََ .403َ/1
(َ)10يينظرَ:البحرَالمحيطَ،أبكَحيافَاألندلسيَ،جَ،246َ/4كفت َالقديرَ،الشككانيَ،جَ َ.46َ/2
(َ)11يينظرَ:الكتابَ،سيبكيوَ،جَ،144َ/1كمشكؿَإعرابَالقرآفَ،مكيَبفَأبيَطالبَ،جَ .225َ/1
(َ)12يينظرَ:الكشاؼَ،الزمخشرمَ،جَ .631َ/1
(َ)13يينظرَ:أماليَابفَالحاجبَ،جَ َ.507َ/2
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َيرج َقراءة َالنصب َلقكلو(َ :كىك َالمختار َفي َأمثالو)َ،
َأف َالبيضاكم ٌ
كمما َسبؽ َنبلحظ ٌ
كىكَترجي َنحكمَلقراءةَشاذةَعمىَقراءةَمتكاترةَ،كيعمٍّؿَالشيابَالخفاجيَترجي َالبيضاكمَأنوَ
احدةَ،كالجممةَأفضؿ(َ .)1
َ
بالرفعَيبنىَعمىَجممتيفَ،كبالنصبَجممةَك

كتعميؿَالشيابَلقكؿَالبيضاكمَإشارةَكاضحةَلتضعيؼَالبيضاكمَالكجوَالثانيَلمخبرَمفَ

قراءةَالرفعَ،كىكَأفَيككفَالخبرَ(فاقطعكا)َ،كالذمَيترتبَعميوَأفَيككفَالكبلـَجممةَكاحدةَ،
افؽ َلما َذىب َإليو َالبصريكف َكجميكر َالنحاة َمف َتأكيؿ َقراءة َالرفع َعمى َحذؼَ
كىك َبيذا َمك ه

و
َيبنى َالكبلـ َعمى َجممتيف َفيَ
َخبر َإال
الخبرَ ،لقكلوَ :ناإلنشاء َال َيقع نا
َبّضمار َكتأكيؿنَ ،كبيذا ي

أفَالخبرَمحذكؼَ .
قراءةَالر
ٌ
فعَكماَبيفَالشيابَ،كالىَىذاَتميؿَالباحثةَإلىَ ٌ

َكنعمٍّؿَترجي َالبيضاكمَلقراءةَالنصبَبسببَتعددَالكجكهَاإلعرابيةَلياَ،كالتيَتستقيـَمعَ

َالقراء َعميياَ،
المعنى َالمرادَ ،كالتي َتكافؽ َقكاعد َالعربيةَ ،كتؤيد َالباحثة َقراءة َالرفع َالتٌفاؽ ٌ
اءةَالنصبَبأنياَقراءةَشاذةَ،كالَيص َترجي َقراءةَشاذةَعمىَمتكاترةَ .
ككصفيـَلقر
ٌ

كلع ٌؿ َالبيضاكم َلـ َيختمؼ َفي و
َكثير َمف َالمسائؿ َالنحكية َلممدرستيف َالبصرية َكالككفيةَ
و
و
و
ٌّ
َكمقبكلةَ،كلـَيخرجَ
َصحيحة
َمعينة
اعد
المتيفَتكافقافَأصكؿَالعر
بيةَ،فكؿ َمنيماَتقكـَعمىَقك ى

َفيَىذهَالمسألةَالتيَرج َفيياَالشاذَعمىَالمتكاترَ،كىذاَيرجعَإلىَ
عفَىاتيفَالمدرستيفَإال
ٌ
َأكؿ َقراءة َالرفع َعمى َجممتيف َكفقناَ
ٌأنو َبصرمَ ،كاعتماده َعمىَأسس َالمدرسة َالبصريةَ ،فنجده ٌ

ٍّرَأيضاَكثرةَعددَالمسائؿَالتيَكافؽَفيياَالمدرستيفَكالتيَبم َ
ييفَ،كىذاَماَيفس
لمذىبَالبصر
ن
ي
عددىاَاثنتيَعشرةَمسألةَبمقابؿَمسألةَكاحدةَخالؼَفيياَالمدرستيفَ .

(َ)1يينظرَ:حاشيةَالشيابَالخفاجيَعمىَتفسيرَالبيضاكمَ،جَ .352َ/6
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الخاتمة
َ
أوًًل_ النتائج
بعد َأف َانتيت َالباحثة َمف َىذه َالدراسة َالتي َحاكلت َفييا َبياف َالتكجييات َالنحكيةَ

كالصرفيةَلمقراءاتَالقرآنيةَالتيَعرضَلياَالبيضاكمَفيَتفسيرهَ،خميصتَالدراسةَإلى:

التفسيرَكالفقوَكاألصكؿَ
َ
عمكماَكثيرةَك
هَ
عالـَ
ناصرَالديفَالبيضاكمَ هَ
إفَ ىَ
ٌ .1
اإلماـَ ى
مكسكعيَجمعَ ن
كالتاريخَكالببلغةَ،كمستكياتَالمغةَكاَفٌةَ .
ٍّ
مفَأجؿ َالتفاسيرَكأكثرىاَشيرةنَ،حيثَاشتمؿَعمىَمستكياتَ
اإلماـ َالبيضاكم َ
تفسير َ ًَ
 .2يَي ىَعدَ َ يَ
المغةَالصكتيةَكالصرفيةَكالنحكيةَكالدالليةَالمبثكثةَفيَثناياَتفسيره.
اختصارَلتفسيرَالكشاؼَالذمَنقٌاهَمفَاالعتزالياتَ،كا ٍفَ
نَا
َالعمماءَتفسيرَاإلماـَالبيضاكمَ
عد
ٌ .3
ي
خالفوَفيَبعضَالمسائؿَالنحكية.

اءاتَالقرآنيةَبالمستكل َالصرفي َأكثر َمف َالمستكل َالنحكمَفيَ
َ
َعدد َمكاضعَاختبلؼَالقر
إف ىَ
ٌ .4

َألف َالصرؼَ
تفسير َالبيضاكمَ ،مع َاىتمامو َبالتكجيو َالنحكم َأكثر َمف َالتكجيو َالصرفي ٌ

َأما َالنحك َفيك َيعالج َالتركيبَ ،كخمصت َالدراسة َاإلحصائية َإلى َاألعدادَ
يعالج َالكمماتٌ ،

اآلتية:

عدد المسائل

األسماء

األفعال

األدوات

العدد الكمي

الجانبَالنحكم َ

َ 122

َ 30

َ 33

َ 185

َ

األفعاؿ َ

األسماء َ

العمؿَالصرفية َ

العددَالكمي َ

الجانبَالصرفي َ

َ 250

َ 79

َ 30

َ 359

 .5أكثرَالصي َاختبلفناَفيَالقراءاتَمفَناحيةَنحكيةَىيَاألسماءَ،كأكثرَالصي َاختبلفناَفيَ
ألفَاألفعاؿَأصؿَبنيةَالكممةَ.
القراءاتَمفَناحيةَصرفيةَىيَاألفعاؿَ،ك ٌ
يضعؼَ
 .6تظير َشخصي َةيَالبيضاكم َمف َخبلؿ َطرحو َآلرائوَ ،كتعقيباتو َعمى َآراء َغيرهَ ،فكاف َ ٍَّ
بعضياَكيمحٍّفَماَخالؼَالقياسَمفَخبلؿَاستخداموَاألفعاؿَالمبنيةَلممجيكؿ.
ي

كالنسفي َت َ(710ق)َ ،كاأللكسيَ
تأثير َكاض ه َ َفي َالمفسريف َبعده َ َ ىَ
 .7لقد َكاف َلمبيضاكم َ ه
ت(1270ق)َ،كغيرىـَ .

مبَاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقر و
اءةَشاذةَكمتكاترةَ َ،كفيَالجانبَالنحكمَبيفَ
إفَأغ ىَ
ٌ .8

غالباَ،كيمكفَتعميؿَذلؾَبأفَتأثيرَصي َالكممات َأقكلَمفَتعددَالمكاقعَ
قراءتيفَمتكاترتيفَ ن
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ألف َتعددَصي َالكمماتَينتجَعف َاختبلؼَالمادةَالمعجميةَلؤللفاظَ،فيؤدمَإلىَ
اإلعرابية َ ٌ
تغييرَكميَفيَالمعنى.
 .9تباينت َطرؽ َالبيضاكم َفي َعرضو َلمقراءات َكتكجيييا َبيف َذكر َبعضيا َدكف َاآلخر َكىكَ
األغمبيةَفيَتفسيرهَ،كذكرَجميعياَفيَبعضَالمكاضعَكىكَاألقؿَ.

 .10قمةَاحتجاجَالبيضاكمَبالحديثَالنبكمَ،كاحتجاجوَفيَكثيرَمفَالمكاضعَبالشعرَالعربيَ،
كأشعارَبعضَالمحدثيفَ،ككذلؾَعدـَاحتجاجوَفيَالقراءاتَالشاذةَكترجيحوَلبعضيا.

ػدداَف ػػيَعرض ػػوَل ػػآلراءَالنحكي ػػةَ،في ػػكَبص ػػرمَالمصػ ػػطم َ
منيج ػػاَمح ػ ن
 .11ل ػػـَيمت ػػزـَالبيض ػػاكمَ ن
يستثفَاآلراءَالككفيةَخبلؿَعرضوَلمتكجيوَالنحػكمَلمقػراءاتَ،فقػدَكافقيػـَ
كالمدرسةَإالَأنوَلـَ ًَ

فيَبعضَاألحياف.

 .12الغال ػػبَف ػػيَمكقػ ػػؼَالبيض ػػاكمَف ػػيَالق ػ ػراءاتَالت ازم ػػوَالحيادي ػػةَ،فػ ػػبلَيفاض ػػؿَب ػػيفَق ػ ػراءتيفَ
متكاترتيف.

ثانيا_ التوصيات
ً

ػبَلمد ارسػاتَالبحثيػةَ،كبيػذاَخرجػتَالباحثػةَ
َخصبةَكميدافَرح هَ
هَ
َتفسيرَالبيضاكمَأرض
إف
ه
ٌ

بتكصيتيفَميمتيفَ،كىما:

 .1دراسة َالمخالفات َبيف َتفسيرم َالزمخشرم َكالبيضاكم َفي َالجكانب َالنحكية َكالصرفيةَ
الببلغيةَ،كغيرىا.
َ
ك

 .2إفرادَدراسةَخاصةَلمعرفةَتأثيرَالبيضاكمَفيَالبلحقيف.
كآخرَدعكاناَأفَالحمدَهللَربَالعالميفَ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 القرآن الكريم

المصادر والمراجع
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عكضَبفَمحمدَالسيميَ،الرياض_َأضكاءَالسمؼَ،طَ1373َ،1ىػََ1954َ-ـ.
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 .13إعراب َالقرآف َالكريـَ،أحمد َعبيد َالدعاسَ،كآخركفَ،دمشؽ_َدارَالفارابيَ،طَ1425َ ،1
ق.
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 .14إعرابَالقراءاتَالشكاذَ،أبكَالبقاءَالعكبرمَت(616ق)َ،تَ:محمدَالسيدَعزكزَ،بيركتَ
_لبنافَ،عالـَالكتبَلمطباعةَكالنشرَ،ط1417َ،1ق1996َ/ـ.

 .15إعراب َالقرآف َكبيانوَ ،محيي َالديف َالدركيشَ ،دمشؽ_ َبيركتَ ،دار َاليمامةَ ،كدار َابفَ
كثيرَ،ط1432َ،11ق2011َ/ـ.

 .16إعراب َالقرآفَ ،الباقكليَ ،أبك َالحسف َنكر َالديف َاألصفياني َت(543ق)َ ،تَ :إبراىيـَ
اإليبارمَ،القاىرةَ،دارَالكتابَالمصرمَ،كبيركت_َدارَالكتبَالمبنانيةَ،ط1420َ،4ق.

 .17اإلعراب َالمفصؿ َلكتاب َاهلل َالمرتؿَ ،بيجت َعبد َالكاحد َصال َ ،عماف_ َدار َالفكرَ
لمطباعةَكالنشرَكالتكزيعَ،ط1418َ،2ق.

 .18األعبلـَ،خيرَالديفَالزركميَ(1396ىػ)َ،دارَالعمـَلممبلييفَ،ط2002َ،15ـ.

 .19اإلقناع َفي َالقراءات َالسبعَ ،أبك َجعفر َابف َباذش َت(450ق)َ ،دار َالصحابة َلمتراثَ،
د.طَ،د.ت.

 .20اإلنصاؼ َفي َمسائؿ َالخبلؼ َبيف َالنحكييفَ :البصرييف َكالككفييفَ ،كماؿ َالديف َأبكَ
البركاتَبفَاألنبارمَت(577ق)َ،المكتبةَالعصريةَ،ط1424َ،1ق2003َ/ـ.

 .21إيجاز َالبياف َعف َمعاني َالقرآفَ ،أبك َالقاسـ َمحمكد َبف َأبي َالحسف َالنيسابكرمََ
ت(550ق)َ ،تَ :ضيؼ َبف َحسف َالقاسميَ ،بيركتَ ،دار َالغرب َاإلسبلميَ ،طَ،1
1415ق.

 .22األحرؼَالسبعةَلمقرآفَ،أبكَعمركَالدانيَتَ(444ق)َ،تَ:عبدَالمييمفَطحافَ،مكةَ
المكرمةَ،مكتبةَالمنارةَ،ط1408َ،1ق.

 .23أساليب َببلغيةَ ،أحمد َمطمكب َأحمد َالناصرمَ ،الككيت_ َككالة َالمطبكعاتَ ،طَ،1
1980ـ.

 .24أماليَابفَالحاجبَ،أبكَعمركَجماؿَالديفَابفَالحاجبَالمالكيَتَ(646ق)َ،تَ:فخرَ
صال َسميمافَقدارةَ،كبيركتَ،دارَالجيؿ1409َ،ق1989َ/ـ.

 .25أنكار َالتنزيؿ َكأسرار َالتأكيؿَ ،ناصر َالديف َأبك َالخير َعبداهلل َبف َعمر َالبيضاكمَ

ت(691ق)َ ،تَ :محمد َعبد َالرحمف َالمرعشميَ ،بيركتَ ،دار َإحياء َالتراثَ
العربي1418،ق1998َ/ـَ.

 .26إيضاح َالكقؼ َكاالبتداءَ ،أبك َبكر َاألنبارمَ ،تَ :محي َالديف َعبد َالرحمف َرمضافَ،
دمشؽ_َمطبكعاتَمجمعَالمغةَالعربية1390َ،ق1971َ/ـ.
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 .27البحر َالمحيط َفي َالتفسيرَ ،أبك َحياف َمحمد َبف َيكسؼ َاألندلسي َت(745ق)َ ،تَ:
صدقيَمحمدَجميؿَ،بيركتَ،دارَالفكرَ،ط1420َ،ق.

 .28البدكرَالزاىرةَفيَالقراءاتَالعشرَالمتكاترةَمفَطريقيَالشاطبيةَكالدرهَ،كالقراءاتَالشاذةَ

كتكجييياَمفَلغةَالعربَ،عبدَالفتاحَبفَعبدَالغنيَالقاضيَت(1403ق)َ،مصرَ،دارَ

السبلـَ،ط1431َ،3ق2010َ/ـ.

 .29البديع َفي َعمـ َالعربيةَ ،ابف َاألثير َالجزرم(َ 606ىػ)َ ،تَ :فتحي َأحمد َعمي َالديفَ،
السعكدية_َجامعةَأـَالقرلَ،ط1420َ،1ق.

 .30البرىافَفيَعمكـَالقرآفَ،بدرَالديفَمحمدَبفَعبدَاهللَبفَبيادرَالزركشيَ(794ىػ)َ،تَ:
محمد َأبك َالفضؿ َإبراىيـَ ،دار َإحياء َالكتب َالعربية َعيسى َالبابي َالحمبيَ ،طَ،1
1376ق1957/ـ.

 .31بغية َالكعاة َفي َطبقات َالمغكييف َكالنحاةَ،جبلؿ َالديف َالسيكطي َ(911ىػ)َ،تَ:محمد َأبكَ
الفضؿَإبراىيـَ،لبناف_َصيداَ،المكتبةَالعصريةَ،د.طَ،د.ت.

 .32ببلغةَالكممةَفيَالتعبيرَالقرآنيَ،فاضؿَصال َالسامرائيَ،القاىرةَ،شركةَالعاتؾَلصناعةَ
الكتابَ،ط1427َ،2ق2006َ/ـ.

 .33البيافَفيَغريبَإعرابَالقرآفَ ،كماؿَالديفَأبكَالبركاتَبفَاألنبارمَت()577قَ،تَ:
طوَعبدالحميدَطوَ،كمصطفىَالسقاَ،القاىرةَ،الييئةَالمصريةَالعامةَلمكتاب1400َ،قَ/

1980ـ.

 .34تاريخَآدابَالعربَ،مصطفىَصادؽَالرافعي(1356ىػ)َ،دارَالكتابَالعربيَ،د.طَ،د.ت.

 .35تأكيبلتَأىؿَالسنةَ ،أبك َمنصكر َالماتريدمَت(333ق)َ ،تَ:مجدم َباسمكـَ ،بيركت َ_َ
لبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1426َ،1ق2005َ/ـ.

 .36التبياف َفي َإعراب َالقرآفَ ،أبك َالبقاء َعبداهلل َبف َالحسيف َالعكبرم َت(616ق)َ ،بيركتَ
_لبنافَ،دارَالفكرَ،د.ط1421َ،ق2001َ/ـَ.

 .37تحبير َالتيسير َفي َالقراءات َالعشرَ ،شمس َالديف َأبك َالخير َابف َالجزرم(833ىػ)َ ،تَ:
أحمدَمحمدَمفم َالقضاةَ،األردف_َعمافَ،دارَالفرقافَ،ط1421َ،1ىػ2000َ/ـ.

 .38التحرير َكالتنكيرَ ،محمد َالطاىر َبف َعاشكر َالتكنسي َت(1393ق)َ ،تكنسَ ،الدارَ
التكنسيةَلمنشرَ،د.ط1984َ،ـ.

 .39تحفة َاألقراف َفي َما َقرئ َبالتثميث َمف َحركؼ َالقرآفَ ،أبك َجعفر َاألندلسي َت(799ق)َ،
السعكديةَ،كنكزَاشبيمياَ،ط1482َ،2ق2007َ/ـ.
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 .40تحقيؽَالفكائدَالغياثيةَ،شمسَالديفَمحمدَبفَيكسؼَالكرمانيَت(786ق)َ،تَ:عميَبفَ
دخيؿَاهللَالعكفيَ،السعكديةَ،مكتبةَالعمكـَكالحكـَ،ط1424َ،1ق.

 .41التذييؿَكالتكميؿَفيَشرحَكتابَالتسييؿَ ،أبكَحيافَاألندلسيَ،تحقيؽَ:دَ.حسفَىنداكمَ،
دمشؽَ،دارَالقمـَ،طَ،1د.ت.

 .42التسييؿَلعمكـَالتنزيؿَ،أبكَالقاسـَابفَجزمَالكمبيَت(741ق)َ،تَ:عبدَاهللَالخالدمَ،
بيركتَ،شركةَدارَاألرقـَبفَأبيَاألرقـَ،ط1416َ،1ق.

 .43التضميف َالنحكم َفي َالقرآف َالكريـَ ،محمد َنديـ َفاضؿَ ،السعكدية_ َدار َالزمافَ ،طَ،1
َ1426ىػَ2005َ/ـ.

 .44التطبيؽ َالصرفيَ ،عبده َالراجحيَ ،الرياضَ ،مكتبة َالمعارؼ َلمنشر َكالتكزيع1420َ ،قَ/
1999ـ.

 .45التفسير َالبسيطَ ،أبك َالحسف َالكاحدم َالنيسابكرم َت َ(468ق)َ ،عمادة َالبحث َالعمميَ،
جامعةَاإلماـَمحمدَبفَسعكدَاإلسبلميةَ،ط1340َ،1ق.

 .46تفسيرَابفَعطيةَ،أبكَمحمدَابفَعطيةَاألندلسيَت(542ق)َ،تَ:محمدَأبكَاألجفافَ،
كمحمدَالزاىيَ،بيركت_َلبنافَ،دارَالغربَاإلسبلميَ،ط1983َ،2ـ.

 .47تفسير َالجبلليفَ ،جبلؿ َالديف َمحمد َبف َأحمد َالمحمي َت(864ق)َ ،كجبلؿ َالديف َعبدَ
الرحمفَبفَأبيَبكرَالسيكطيَت(911ق)َ،القاىرةَ،دارَالحديثَ،ط.1

 .48تفسيرَحدائؽَالركحَكالريحافَفيَركابيَعمكـَالقرآفَ،محمد َاألميفَبفَعبداهلل َالعمكمَ،
بيركت_َلبنافَ،دارَطكؽَالنجاةَ،ط1421َ،1ق2001َ/ـ.

 .49تفسيرَالقرآفَ،أبكَالمظفرَمنصكرَبفَمحمدَالمركزمَالسمعانيَت(489ق)َ،تَ:ياسرَ
بفَإبراىيـَكغنيـَبفَعباسَ،الرياض_َالسعكديةَ،دارَالكطفَ،ط1418َ،1ق1997َ/ـ.

 .50تفسير َالقرآف َالحكيـَ ،محمد َرشيد َالحسينيَ ،الييئة َالمصرية َالعامة َلمكتاب1354َ ،قَ/
1990ـ.

 .51تفسيرَالقرآفَالعظيـَ،أبكَالفداءَإسماعيؿَبفَعمرَبفَكثيرَتَ(774ىػ)َ،تَ:ساميَبفَ
محمدَ،دارَطيبةَلمنشرَكالتكزيعَ،ط1420َ،2ىػََ1999َ/ـ.

 .52تمييد َالقكاعد َبشرح َتسييؿ َالفكائدَ ،محمد َبف َيكسؼ َالمعركؼ َبناظر َالجيشَ

ت(778ق)َ ،تَ :عمي َمحمد َفاخر َكآخركفَ ،القاىرةَ ،جميكرية َمصر َالعربية َكدارَ
السبلـَلمطباعةَكالنشرَكالتكزيعَكالترجمةَ،ط1428َ،1ق.
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 .53تيذيب َالمغةَ ،أبك َمنصكر َمحمد َبف َأحمد َاألزىرم َت(370ق)َ ،تَ :محمد َعكضَ
مرعبَ،بيركتَ،دارَإحياءَالتراثَالعربيَ،ط2001َ،1ـَ.

 .54تكضي َالمقاصدَكالمسالؾَلشرحَألفيةَابفَمالؾَ ،بدر َالديف َحسف َبف َقاسـ َبف َعبد َاهللَ

عمي َالمرادم(749ىػ)َ ،تَ :عبد َالرحمف َعمي َسميمافَ ،دار َالفكر َالعربيَ ،طََ،1
بف َ ٌَ
1428ىػ2008َ/ـ.

 .55التيسير َفي َالقراءات َالسبعَ ،أبك َعمرك َعثماف َبف َسعيد َالداني َت(444ق)َ ،تَ :اكتكَ
تريزؿَ،بيركتَ،دارَالكتابَالعربيَ،ط1404َ،2ق1984َ/ـ.

 .56الجامعَألحكاـَالقرآفَ،شمسَالديفَأبكَعبداهللَمحمدَبفَأحمدَالقرطبيَت(671ق)َ،تَ:
أحمدَالبردكنيَكابراىيـَاطفيشَ،القاىرةَ،دارَالكتبَالمصريةَ،ط1384َ،2ق1964َ/ـ.

 .57جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ،أبكَجعفرَمحمدَبفَجريرَالطبرمَت(310ق)َ،تَ:أحمدَ
محمدَشاكرَ،مؤسسةَالرسالةَ،ط2000َ،1ـ1420َ/ق.

 .58جامع َالبياف َفي َالقراءات َالسبعَ ،أبك َعمرك َعثماف َبف َسعيد َالداني َت َ(444ق)َ،
اإلماراتَ،جامعةَالشارقةَ،ط1428َ،1ق2007َ/ـ.

 .59الجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَالكريـَ،محمكدَبفَعبدَالرحيـَصافيَ(1376ىػ)َ،دمشؽ_َدارَ
الرشيدَ،طَ1418َ،4ىػ.

 .60الجمؿَفيَالنحكَ ،الخميؿَبفَأحمدَالفراىيدمَت(170ق)َ،تَ:فخرَالديفَقباكةَ،د.فَ،
ط1416َ،5ق1995َ/ـ.

 .61حاشيةَالشيابَعمىَتفسيرَالبيضاكم(عنايةَالقاضيَككفايةَالراضي)َ،شيابَالديفَأحمدَ
بفَمحمدَالخفاجيَالمصرمَالحنفيَتَ(1069ق)َ،بيركت_َدارَصادرَ،د.طَ،د.ت.

 .62حاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾَ،أبكَالعرفافَمحمدَبفَعميَالصبافَ
الشافعيَت(1206ق)َ،بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1417َ،1ق1997َ/ـ.

 .63حاشية َالقكنكمَعمىَتفسير َاإلماـ َالبيضاكمَ ،عصاـ َالديف َإسماعيؿ َبف َمحمد َالحنفيَ
ت(1195ق)َ،بيركت_َلبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط2001َ،1ـ1422َ/ق.

 .64الحجة َفي َالقراءات َالسبعَ ،أبك َعبداهلل َالحسف َبف َخالكيو َت(370ق)َ ،تَ :عبدَالعاؿَ
سالـَمكرـَ،بيركتَ،دارَالشركؽَ،ط1401َ،4قَ.

 .65حجة َالقراءاتَ ،أبك َزراعة َابف َزنجمة َت(403ق)َ ،تَ :سعيد َاألفغانيَ ،دار َالرسالةَ،
ط1997َ،5ـ1418َ/ق.
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 .66الحجة َلمقراء َالسبعةَ ،ابك َعمي َالفارسي َت َ(377ق)َ ،تَ :بدر َالديف َقيكجيَ ،كبشيرَ
جكيجابيَ،بيركتَ،دارَالمأمكفَلمتراثَ،ط1413َ،2ق1993َ/ـ.

 .67خزانةَاألدبَكلبَلبابَلسافَالعربَ،عبدَالقادرَبفَعمرَالبغدادمَتَ(1093ق)َ ،تَ:
عبدَالسبلـَمحمدَىاركفَ،القاىرةَ،مكتبةَالخانجيَ،ط1418َ،4ق1997َ/ـ.

 .68الخصائصَ ،أبك َالفت َعثماف َبف َجني َالمكصمي َ(المتكفى392َ :ىػ)َ ،الييئة َالمصريةَ
العامةَلمكتابَ،طَ،4د.ت.

 .69دراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـَ،محمدَعبدَالخالؽَعضيمةَت(1404ق)َ،تحقيؽَ:محمكدَ
محمدَشاكرَ،القاىرةَ،دارَالحديثَ،د.طَ،د.ت.

 .70درج َالدرر َفي َتفسير َاآلم َكالسكرَ ،عبد َالقاىر َالجرجاني َت َ(471ق)َ ،تَ :كليد َبفَ
أحمدَالحسيفَ،بريطانياَ،مجمةَالحكمةَ،ط1429َ،1ق2008َ/ـ.

 .71الدر َالمصكف َفي َعمـ َالكتاب َالمكنكفَ ،أحمد َبف َيكسؼ َالمعركؼ َبالسميف َالحمبيَ
ت(756ق)َ،تَ:أحمدَمحمدَالخراطَ،دمشؽَ،دارَالقمـَ،ط1407َ،1ق1987َ/ـ.

 .72الدرر َالكامنة َفي َأعياف َالمائة َالثامنةَ ،أبك َالفضؿ َابف َحجر َالعسقبلني(852ىػ)َ ،تَ:
محمد َعبد َالمعيد َضافَ ،صيدر َاباد_ َاليندَ ،مجمس َدائرة َالمعارؼ َالعثمانيةَ ،طَ،2
1392ىػ1972َ/ـ.

 .73دالئؿ َاإلعجاز َفي َعمـ َالمعانيَ ،أبك َبكر َعبد َالقاىر َالجرجاني َت َ(471ىػ)َ ،تَ:
محمكدَمحمدَشاكرَأبكَفيرَ،القاىرة_َمطبعةَالمدنيَ،ط1413َ،3ىػ1992/ـ.

 .74داللةَاأللفاظَ،إبراىيـَأنيسَ،القاىرةَ،مكتبةَاألنجمكَالمصريةَ،ط1976َ،3ـ.

 .75الداللةَالمغكيةَعندَالعربَ،عبدَالكريـَمجاىدَ،عمافَ،دارَالضياءَ،د.ط1985َ،ـ.

 .76ديكافَجريرَبشرحَمحمدَبفَحبيبيَ،تَ:نعمافَمحمدَأميفَطوَ،مصر_َالقاىرةَ،دارَ
المعارؼَ،طَ،3ج.212َ/1

 .77ركح َالمعاني َفي َتفسير َالقرآف َالعظيـَكالسبع َالمثانيَ ،شياب َالديف َمحمكد َبف َعبداهللَ

الحسيني َاأللكسي َت(1270ق)َ ،تَ :عمي َعبد َالبارم َعطيةَ ،بيركتَ ،دار َالكتبَ

العمميةَ،ط1415َ،1ق.

 .78زاد َالمسير َفي َعمـ َالتفسيرَ ،جماؿ َالديف َأبك َالفرج َعبد َالرحمف َبف َعمي َالجكزمَ
ت(597ق)َ،تَ:عبدَالرازؽَالميدمَ،بيركتَ،دارَالكتابَالعربيَ،ط1422َ،1ق.

 .79السبعة َفي َالقراءاتَ ،أبك َبكر َبف َمجاىد َالبغدادم َت(324ق)َ ،تَ :شكقي َضيؼَ،
مصرَ،دارَالمعارؼَ،ط1400َ،2ق.
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 .80سراجَالقارئَالمبتدمَكتذكارَالمقرئَالمنتييَ،أبكَالقاسـَابفَالقاص َالعذرمَالبغدادمَتَ
(801ق)َ،مصرَ،مطبعةَمصطفىَالبابيَالحمبيَ،ط1373َ،3ق1954َ/ـ.

 .81السراجَالمنيرَفيَاإلعانةَعمىَمعرفةَبعضَكبلـَربناَالحكيـَالخبيرَ،شمسَالديفَمحمدَ
بف َأحمد َالخطيب َالشربيني َالشافعي َت(977ق)َ ،القاىرةَ ،مطبعة َبكالؽ َ(األميرية)َ،

1285قَ،د.ط.

 .82الشافية َفي َعممي َالتصريؼ َكالخطَ ،أبك َعمرك َجماؿ َالديف َابف َالحاجب َالكردمَ
المالكي(646ق)َ،تَ:الدكتكر َصال َعبد َالعظيـ َالشاعرَ،القاىرة_َمكتبة َاآلدابَ،طَ،1
2010ـ.

 .83شرح َأبيات َمغني َالمبيبَ ،عبد َالقادر َبف َعمر َالبغدادمَ ،تَ :عبد َالعزيز َرباحَ ،كأحدَ
يكسؼَدقاؽَ،بيركت_َدارَالمأمكفَلمتراثَ،ط.1393َ،2

 .84شرحَاألشمكنيَعمىَألفيةَابفَمالؾَ،نكرَالديفَاألشمكنيَت(900ق)َ،لبناف_َبيركتَ،
دارَالكتبَالعمميةَ،ط1419َ،1ق1998َ/ـ.

 .85شرحَالتسييؿَ،جماؿَالديفَبفَمالؾَت(672ق)َ،تَ:دَ.عبدالرحمفَالسيدَ،كدَ.محمدَ
بدكمَالمختكفَ،ىجرَلمطباعةَكالنشرَكالتكزيعَ،ط1410َ،1ق1990/ـَ.

 .86شرح َالتصري َعمى َالتكضي َأك َالتصري َبمضمكف َالتكضي َفي َالنحكَ ،زيف َالديفَ
المصرم(905ىػ)َ ،بيركت_ َلبنافَ ،دار َالكتب َالعمميةَ ،دار َالكتب َالعممية َ-بيركت-
لبنافَ،ط1421َ،1ىػ2000َ/ـ.

 .87شرح َالتصريؼَ ،أبك َالقاسـ َعمر َبف َثابت َالثمانيني َ(442ىػ)َ ،تَ :إبراىيـ َبف َسميمافَ
البعيميَ،مكتبةَالرشدَ،ط1419َ،1ىػ1999/ـ.

 .88شرحَديكافَأبيَتماـَالخطيبَالتبريزمَ،تَ:راجيَاألسمرَ،بيركت_َدارَالكتابَالعربيَ،
ط1414َ،2ق1994َ/ـ.

 .89شرح َشذكر َالذىب َفي َمعرفة َكبلـ َالعربَ،جماؿ َالديفَ ،ابف َىشاـ(761ىػ)َ ،تَ :عبدَ
لمتكزيعَ،د.طَ،د.ت.
الغنيَالدقرَ،سكريا_َالشركةَالمتحدةَ َ

 .90شرحَالشكاىدَالشعريةَفيَأماتَالكتبَالنحكيةَ،محمدَشرابَ،بيركتَ،مؤسسةَالرسالةَ،
ط1427َ،1ق2007َ/ـ.

 .91شرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَ،شمسَالديفَأبكَالخيرَابفَالجزرمَت(833ق)َ،بيركتَ،
دارَالكتبَالعمميةَ،ط1426َ،2ق2006َ/ـ.
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 .92شرح َطيبة َالنشر َفي َالقراءات َالعشر َت(857ق)َ ،أبك َالقاسـ َمحب َالديف َالنكيرمَ،
بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،تَ:مجدمَمحمدَسركرَباسمكـَ،ط1424َ،1ق2003َ/ـ.

 .93شرحَقطرَالندلَككبؿَالصدلَ ،جماؿ َالديف َابف َىشاـ َت(761ق)َ ،تَ:محمد َمحييَ
الديفَعبدَالحميدَ،القاىرةَ،ط1833َ،11ق.

 .94شرح َالكافية َالشافيةَ ،جماؿ َالديف َبف َمالؾ َالطائي َالجيانيَ ،تَ :عبد َالمنعـ َأحمدَ
ىريدمَ،مكةَالمكرمةَ_َجامعةَأـَالقرلَ،طَ1402َ،1ىػَ1982َ/ـ.

 .95شرح َكتاب َسيبكيوَ ،أبك َالسعيد َالحسف َبف َالمرزباني َالسيرافي َت(368ق)َ ،تَ :أحمدَ
حسفَميدليَ،كعميَسيدَعميَ،بيركت_َلبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط2008َ،1ـَ.

 .96شرحَالمفصؿَ،أبكَالبقاءَيعيشَبفَعميَالمكصميَالمعركؼَبابفَيعيشَكابفَالصانعَتَ
(643ق)َ،بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1422َ،1ق2001َ/ـ.

 .97شمسَالعمكـَكدكاءَكبلـَالعربَمفَالكمكـَ،نشكافَبفَسعيدَالحميرمَاليمنيَت(573ق)َ،
تَ:حسيفَبفَعبداهللَالعمرمَ،بيركتَ،دارَالفكرَالمعاصرَ،كدمشؽَ،دارَالفكرَ،طَ،1

1420ق1999َ/ـ.

 .98صب َاألعشى َفي َصناعة َاإلنشاءَ،أحمد َبف َعمي َبف َأحمد َالفزارم َالقمقشندم(821ىػ)َ،
بيركت_َدارَالكتبَالعمميةَ،د.طَ،د.ت.

 .99الصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربيةَ،أبكَنصرَإسماعيؿَبفَحمادَالجكىرمَت(393ق)َ،
تَ:أحمدَعبدَالغفكرَ،بيركت_َدارَالعمـَلممبلييفَ،د.ط1987َ،ـ1407َ/ق.

 .100طبقات َالشافعيةَ ،أبك َبكر َتقي َالديف َابف َقاضي َشيبة َ(851ىػ)َ ،تَ :الحافظ َعبدَ
العميـَخافَ،بيركت_َعالـَالكتبَ،ط1407َ،1ق.

 .101طبقاتَالمفسريفَ،شمسَالديفَالداككدمَالمالكيَ(945ىػ)َ،بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،
د.طَ،د.ت.

 .102العذب َالنمير َمف َمجالس َالشنقيطي َفي َالتفسيرَ ،محمد َاألميف َبف َمحمد َالمختارَ
الشنقيطيَتَ(1393ق)َ،تَ:خالدَبفَعثمافَالسبتَ،مكةَالمكرمةَ،دارَعالـَالفكائدَ

لمنشرَكالتكزيعَ،ط1426َ،2ق.

 .103العيدٌةَفيَإعرابَالعيمدىةَ،بدرَالديفَأبكَمحمدَعبدَاهللَبفَفرحكفَ،تَ:أبكَعبدَالرحمفَ
عادؿَبفَسعدَ،الدكحة_َدارَاإلماـَالبخارمَ،طَ،1د.تَ.

 .104العنكاف َفي َالقراءات َالسبعَ ،أبك َطاىر َإسماعيؿ َبف َخمؼ َاألنصارم َالسرقسطسيَ
ت(455ق)َ،تَ:زىيرَزاىدَ،كخميؿَالعطيةَ،بيركتَ،عالـَالكتبَ،د.ط1405َ،ق.
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 .105غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿَ،أبكَالقاسـَبرىافَالديفَالكرمانيَت(505ق)َ،جدةَ،
دارَالقبمةَلمثقافةَاإلسبلميةَ،د.طَ،د.ت.

 .106غرائب َالقرآف َكرغائب َالفرقافَ ،نظاـ َالديف َالحسف َالقمي َالنيسابكرم َت(َ ،)850تَ:
الشيخَزكرياَعميراتَ،بيركتَ،دارَالكتبَالعممية.

 .107غيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبعَ،عميَبفَمحمدَبفَسالـَ،أبكَالحسفَالنكرمَ،تَ:أحمدَ
محمكدَالشافعيَ،بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1425َ،1ق2004َ/ـ.

 .108فت َالبياف َفي َمقاصد َالقرآفَ ،أبك َالطيب َالحسيني َت َ(1307ق)َ ،بيركتَ ،المكتبةَ
العصريةَلمطباعةَكالنشرَ،د.ط1412َ،ق1992َ/ـَ.

 .109الفت َالسماكم َبتخريج َأحاديث َتفسير َالقاضي َالبيضاكمَ ،زيف َالديف َعبد َالرؤكؼَ
المناكمَت(1031ق)َ،تَ:أحمدَالسمفيَ،السعكديةَ،دارَالعاصمةَ،ط1409َ،1ق.

 .110فت َالقديرَ ،محمدَبفَعميَالشككانيَاليمنيَت(1250ق)َ،دمشؽ_َبيركتَ،دارَابفَ
كثيرَ،دارَالكمـَالطيبَ،ط1414َ،1ق.

 .111فريدةَالدىرَفيَتأصيؿَكجمعَالقراءاتَ،محمدَإبراىيـَمحمدَسالـَ(1430ىػ)َ،القاىرة_َ
دارَالبيافَالعربىَ،طَ1424َ،1ىػَ2003َ/ـ.

 .112القراءات َكأثرىا َفي َعمكـ َالعربيةَ ،محمد َمحمد َمحيسف َت(1422ق)َ ،القاىرةَ ،مكتبةَ
الكمياتَاألزىريةَ،ط1404َ،1ق1984َ/ـ.

 .113الكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَ،أبكَالقاسـَيكسؼَبفَعميَاليشكرمَاليذليَ
ت(465ق)َ،تَ:جماؿَبفَالسيدَبفَرفاعيَالشايبَ،مؤسسةَسماَلمتكزيعَكالنشرَ،طَ،1
1428ق2007َ/ـ.

 .114الكتابَ،عمركَبفَعثمافَبفَقنبرَالحارثيَبالكالءَ،أبكَبشرَسيبكيوَت(180ق)َ،تَ:
عبدَالسبلـَىاركفَ،القاىرةَ،مكتبةَالخانجيَ،ط1408َ،3ق1988َ/ـ.

 .115الكتاب َالفريد َفي َإعراب َالقرآف َالمجيدَ ،المنتخب َاليمذاني َت َ(643ق)َ ،تَ :محمدَ
نظاـَالديفَالفتي َ،السعكديةَ،دارَالزمافَلمنشرَكالتكزيعَ،ط1427َ،1ق2006َ/ـ.

 .116الكشاؼ َعف َحقائؽ َالتنزيؿ َكعيكف َاألقاكيؿ َفي َكجكه َالتأكيؿَ ،أبك َالقاسـ َجار َاهللَ
محمكدَبفَعمركَالزمخشرمَت(538ق)َ،بيركتَ،دارَالكتابَالعربيَ،ط1407َ،3ق.

 .117الكشؼ َعفَكجكه َالقراءات َالسبع َكعممياَكحججياَ ،مكي َبف َأبي َطالب َالقيسيَ ،تَ:
محيَالديفَرمضافَ،بيركتَ،مؤسسةَالرسالةَ،ط1984َ،3ـ.
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 .118كشؼ َالظنكف َعف َأسامي َالكتب َكالفنكفَ ،حاجي َخميفة َ(1067ىػ)َ ،مكتبة َالمثنى َ–َ
بغدادَ،مكتبةَالمثنىَ،د.ط1941َ،ـَ.

 .119الكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،أبكَإسحاؽَأحمدَبفَمحمدَالثعمبيَت(427ق)َ،تَ:
أبي َمحمد َبف َعاشكرَ ،بيركت_ َلبنافَ ،دار َإحياء َالتراث َالعربيَ ،ط1422َ ،1قَ/

2002ـ.

 .120الكنز َفي َالقراءات َالعشر َ ،تاج َالديف َابك َمحمد َعبداهلل َبف َعبد َالمؤمف َبف َالكجيوَ

ت(741ق)َ ،تَ :خالد َالمشيدانيَ ،القاىرةَ ،مكتبة َالثقافة َالدينيةَ ،ط1425َ ،1قَ/
2004ـ.

 .121البلماتَ،أبكَالقاسـَالبغدادمَت(337ق)َ،تَ:مازفَالمبارؾَ،دمشؽَ،دارَالفكرَ،طَ،2
1405ق1985َ/ـ.

 .122المبابَفيَعمؿَالبناءَكاإلعرابَ،أبكَالبقاءَالعكبرمَت(616ق)َ،تَ:عبدَاإللوَنبيافَ،
دمشؽَ،دارَالفكرَ،ط1416َ،1ق1995َ/ـ.

 .123المباب َفي َعمكـ َالكتابَ ،أبك َحفص َسراج َالديف َعمر َبف َعمي َالحنبمي َالدمشقيَ

ت(775ق)َ،تَ:عادؿَأحمدَعبدَالمكجكدَ،كعميَمحمدَمعكضَ،بيركت_َلبنافَ،دارَ
الكتبَالعمميةَ،ط1419َ،1ق1998َ/ـ.

 .124لسافَالعربَ،جماؿَالديفَمحمدَبفَمكرـَالمعركؼَبابفَمنظكرَتَ(711ق)َ،بيركتَ،
ط1414َ،3ق.

 .125المبسكطَفيَالقراءاتَالعشرَ ،أبكَبكرَأحمدَبفَالحسيفَالنيسابكرمَت(381ق)َ،تَ:
سبيعَحمزةَحاكيميَ،دمشؽَ،مجمعَالمغةَالعربيةَ،د.ط1981َ،ـ.

 .126المجتبى َمف َمشكؿ َإعراب َالقرآفَ ،أحمد َبف َمحمد َالخراطَ ،المدينة َالمنكرة_ َمجمعَ
الممؾَفيدَلطباعةَالمصحؼَ،د.طَ1426َ،ىػ.

 .127مجمؿَالمغةَ،أحمدَبفَفارسَالقزكينيَت(395ق)َ،تَ:زىيرَسمطافَ،بيركت_َمؤسسةَ
الرسالةَ،ط1406َ،2ق1986َ/ـ.

 .128المحتسب َفي َتبييف َكجكه َشكاذ َالقراءات َكاإليضاح َعنياَ ،أبك َالفت َعثماف َبف َجنيَ

المكصمي َت(392ق)َ ،ك ازرة َاألكقاؼ َكالمجمس َاألعمى َلمشئكف َاإلسبلميةَ ،د.طَ،
1420ق1999َ/ـ.

 .129المحكـ َكالمحيط َاألعظـَ ،أبك َالحسف َعمي َبف َسيده َالمرسي َت(458ق)َ ،تَ :عبدَ
الحميدَىنداكمَ،بيركت_َدارَالكتبَالعمميةَ،ط1421َ،1ق2000َ/ـ.
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 .130المدارسَالنحكيةَ،شكقيَضيؼَ،القاىرةَ،دارَالمعارؼَ،ط.7

 .131مدارؾ َالتنزيؿ َكحقائؽ َالتأكيؿَ ،أبك َالبركات َحافظ َالديف َالنسفي َت(710ق)َ ،تَ:
يكسؼَعميَبديكمَ،بيركتَ،دارَالكمـَالطيبَ،ط1998َ،1ـ1419َ/ق.

 .132مرآة َالجناف َكعبرة َاليقظافَ،أبك َمحمد َعفيؼ َالديف َاليافعي َ(768ىػ)َ،بيركت_َلبنافَ،
دارَالكتبَالعمميةَ،طَ1417،1ىػََ1997َ-ـَ.

 .133المساعدَعمىَتسييؿَالفكائدَ،بياءَالديفَبفَعقيؿَ،تَ:محمدَكامؿَبركاتَ،جدة_َدارَ
المدنيَ،ط1405َ،1ق.

 .134مسند َاإلماـ َأحمد َبف َحنبؿَ ،أبك َعبد َاهلل َأحمد َبف َمحمد َبف َحنبؿ َالشيباني َتَ
(241ق)َ،تَ:شعيبَاألرنؤكطَ،كآخركفَ،مؤسسةَالرسالةَ،ط1421َ،1ىػَ2001/ـ.

 .135المسندَلئلماـَإسحاؽَبفَراىكيوَ،تَ:مركزَالبحكثَكتقنيةَالمعمكماتَ،دارَالتأصيؿَ،
ط1437َ،1ق2016َ/ـ.

 .136مشكؿَإعرابَالقرآفَ،أبكَمحمدَمكيَبفَأبيَطالبَالقيركانيَت(437ق)َ،تَ:حاتـَ
صال َالضامفَ،بيركتَ،مؤسسةَالرسالةَ،ط1405َ،2ق.

 .137معالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآفَ،أبكَمحمدَالحسيفَبفَمسعكدَالبغكمَتَ(510ق)َ،تَ:
عبدَالرازؽَميدمَ،بيركتَ،دارَإحياءَالتراثَالعربيَ،ط1420َ،1ق.

 .138معانيَالقراءاتَ ،أبكَمنصكرَمحمدَبفَأحمدَاألزىرمَاليركمَ،السعكديةَ،جامعةَالممؾَ
سعكدَ،مركزَالبحكثَفيَكميةَاآلدابَ،ط1991َ،1ـ1412َ/ق.

 .139معاني َالقرآفَ ،أبك َالحسف َالمجاشعي َالمعركؼ َباألخفش َت َ(215ق)َ ،تَ :ىدلَ
محمكدَقراعةَ،القاىرةَ،مكتبةَالخانجيَ،ط1411َ،1ق1990َ/ـ.

 .140معاني َالقرآفَ ،أبك َزكريا َيحيى َبف َزياد َالديممي َالمعركؼ َبالفراء َت َ(207ق)َ ،تَ:
أحمدَيكسؼَالنجاتيَ،كآخريفَ،مصرَ،الدارَالمصريةَلمتأليؼَكالترجمةَ،طَ،1د.ت.

 .141معاني َالقرآفَ ،أبك َجعفر َأحمد َبف َمحمد َالنحاس َت(338ق)َ ،تَ :محمد َعميَ
الصابكنيَ،مكةَالمكرمةَ،جامعةَأـَالقرلَ،ط1409َ،1ق.

 .142معاني َالقرآف َكاعرابوَ ،أبك َإسحاؽ َإبراىيـ َبف َالسرم َالزجاج َت(311ق)َ ،تَ :عبدَ
الجميؿَعبدهَشمبيَ،بيركتَ،عالـَالكتبَ،ط1408َ،1ق1988َ/ـَ.

 .143معاني َالنحكَ ،فاضؿ َصال َالسامرائيَ ،األردفَ ،دار َالفكر َلمطباعة َكالنشر َكالتكزيعَ،
ط1420َ،1ق2000َ/ـ.
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 .144معجـَالمفسريفَ«مفَصدرَاإلسبلـَكحتىَالعصرَالحاضر»َ،عادؿَنكييضَ،بيركت_َ
لبنافَ،مؤسسةَنكييضَالثقافيةَلمتأليؼَكالترجمةَكالنشرَ،طَ1409َ،3ىػَ1988َ/ـ.

 .145مغني َالمبيب َعف َكتب َاألعاريبَ ،جماؿ َالديف َابف َىشاـ َت(761ق)َ ،تَ :مازفَ
المبارؾَ،كمحمدَعميَحمداهللَ،دمشؽَ،دارَالفكرَ،ط1985َ،6ـ.

 .146مفاتي َاألغانيَفيَالقراءاتَكالمعانيَ،أبكَالعبلءَالحنفيَت(563ق)َ،تَ:عبدَالكريـَ
مدلجَ،بيركت_َلبنافَ،دارَابفَحزـَ،ط1422َ،1ق2001َ/ـ.

 .147مفاتي َالغيبَ،أبكَعبدَاهللَالرازمَت(606ق)َ،بيركتَ،دارَإحياءَالتراثَالعربيَ،طَ،3
1420ق.

 .148مفتاح َالعمكـَ ،يكسؼ َبف َأبي َبكر َبف َمحمد َبف َعمي َالسكاكي(626ىػ)َ ،تَ :نعيـَ
زرزكرَ،بيركت_َلبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1407َ،2ىػ1987َ/ـ.

.149

المفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،الراغبَاألصفيانيَت(502ق)َ،تَ:محمدَ

بسيكنيَ،كميةَاآلدابَ،جامعةَطنطاَ،ط1420َ،1ق1999َ/ـ.
 .150المفصؿ َفي َصنعة َاإلعرابَ،أبك َالقاسـ َمحمكد َبف َعمرك َبف َأحمدَ ،الزمخشرم َجارَ
اهللَتَ(538ىػ)َ،تَ:عميَبكَممحـَ،بيركت_َمكتبةَاليبلؿَ،ط1993َ،1ـ.

 .151المقاصد َالشافية َفي َشرح َالخبلصة َالكافية َ(شرح َألفية َابف َمالؾ)َ ،أبك َإسحؽ َإبراىيـَ
بفَمكسىَالشاطبيَ(َ790ىػ)َ،تَ:دَ.محمدَإبراىيـَالبناَ،مكةَ_َمعيدَالبحكثَالعمميةَ
كاحياءَالتراثَاإلسبلميَ،طَ1428َ،1ىػَ2007َ/ـ.

 .152مقدماتَفيَعمـَالقراءاتَ،محمد َأحمد َمفم َالقضاةَ ،أحمد َخالد َشكرلَ ،عماف_َدارَ
عمارَ،طَ1422ََ،1ىػَ2001َ/ـ.

 .153المقتضبَ ،أبك َالعباس َمحمد َبف َيزيد َالمعركؼ َبالمبرد َت(285ق)َ ،تَ :محمدَ
عبدالخالؽَعضيمةَ،بيركتَ،عالـَالكتبَ،د.طَ،د.ت.

 .154المكرر َفيما َتكاتر َمف َالقراءات َالسبعَ ،أبك َحفص َاألنصارمَ ،تَ :أحمد َالحفيافَ،
بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1422َ،1ق2001َ/ـ.

 .155الممتع َالكبير َفي َالتصريؼَ ،الممتع َالكبير َفي َالتصريؼَ ،ابف َعصفكر َاإلشبيمي َتَ
(669ىػ)َ،مكتبةَلبنافَ،ط.1996َ،1

 .156منارَاليدلَفيَبيافَالكقؼَكاالبتداَمعوَالمقصدَلتمخيصَماَفيَالمرشدَ،أحمدَبفَعبدَ

الكريـ َاألشمكني َت َ(1100ق)َ ،تَ :شريؼ َأبك َالعبل َالعدكمَ ،بيركتَ ،دار َالكتبَ

العمميةَ،ط1422َ،1ق2002َ/ـ.
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 .157منيجَفقوَالمغةَ ،عبداهللَبفَحمدَالعكيشؽَ،جامعةَاإلماـَمحمدَبفَسعكدَاإلسبلميةَ_َ
السعكديةَ_الرياضَ،ط1423َ،3ق.

 .158المنيؿ َالصافي َكالمستكفى َبعد َالكافيَ ،يكسؼ َبف َتغرم َبردم(874ىػ)َ ،تَ :دكتكرَ
سعيدَعبدَالفتاحَعاشكرَ،الييئةَالمصريةَالعامةَلمكتابَ،د.طَ،د.ت.

 .159المكسكعةَالقرآنيةَ،إبراىيـَبفَإسماعيؿَاألنبارمَت(1414ق)َ،مؤسسةَسجؿَالعربَ،
1405قَ،د.ط.

 .160المكسكعةَالقرآنيةَالمتخصصةَ،مجمكعةَمف َاالساتذة َكالعمماء َالمتخصصيفَ،مصرَ،
المجمسَاألعمىَلمشئكفَاإلسبلميةَ،د.ط2002َ،ـ1423َ/ق.

 .161الميزافَفيَأحكاـَتجكيدَالقرآفَ،فلايرَزكرياَالعبدَ،القاىرة_َدارَاإليمافَ،د.طَ،د.ت.

 .162النشر َفي َالقراءات َالعشرَ ،شمس َالديف َأبك َالخير َمحمد َبف َمحمد َابف َالجزرمَ
ت(833ق)َ،تؾَعميَمحمدَالضباعَ،بي َركت_لبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،د.طَ،د.ت.

 .163النكت َفي َالقرآف َالكريـ َ(في َمعاني َالقرآف َكاعرابو)َ ،أبك َالحسف َعمي َبف َغالبَ
المجاشعي َالقيركاني َت(479ق)َ ،تَ :عبداهلل َعبد َالقادر َالطكيؿَ ،بيركتَ ،دار َالكتبَ

العمميةَ،ط2007َ،1ـ1428َ/ق.

 .164النكتَكالعيكفَ،أبكَالحسفَالبصرمَالشييرَبالماكردمَت(450ق)َ،تَ:السيدَابفَعبدَ
المقصكدَبفَعبدَالرحيـَ،بيركت_َلبنافَ،دارَالكتبَالعمميةَ،د.طَ،د.ت.

 .165نكاىد َاألبكار َكشكارد َاألفكار َ=َحاشية َالسيكطي َعمى َتفسير َالبيضاكمَ،جبلؿ َالديفَ
السيكطيَ(911ىػ)َ،السعكدية_َجامعةَأـَالقرلَ،د.طَ1424َ،ىػَ2005َ/ـ.

 .166اليادم َشرح َطيبة َالنشر َفي َالقراءات َالعشر ََ ،محمد َسالـ َمحيسف َت(1422ق) ََ،
بيركتَ،دارَالجيؿَ،ط1417َ،1ق1997َ/ـ.

 .167اليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَفيَعمـَمعانيَالقرآفَكتفسيرهَكأحكاموَكجمؿَمفَفنكفَعمكموَ،
أبك َمحمد َمكي َبف َأبي َطالب َت َ(437ق)َ ،تَ :الشاىد َالبكشيخيَ ،مجمكعة َبحكثَ

الكتاب َكالسنةَ ،كمية َالشريعة َكالدراسات َاإلسبلميةَ ،جامعة َالشارقةَ ،ط1429َ ،1قَ/

2008ـ.

 .168ىدية َالعارفيف َأسماء َالمؤلفيف َكآثار َالمصنفيفَ،إسماعيؿ َبف َمحمد َأميف َبف َمير َسميـَ
العربيَ،د.طَ،د.ت.
البابانيَالبغدادمَ(1399ىػ)َ،بيركت_َلبنافَ،دارَإحياءَالتراثَ َ

 .169ىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامعَ ،عبدَالرحمفَبفَأبيَبكرَجبلؿَالديفَالسيكطيَ
ت(911ق)َ،تَ:عبدَالحميدَىنداكمَ،مصرَ،المكتبةَالتكقيفيةَ،د.طَ،د.ت.
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 .170الكافيَبالكفياتَ،صبلحَالديفَخميؿَبفَأيبؾَبفَعبدَاهللَالصفدمَ(764ىػ)َ،تَ:أحمدَ
األرناؤكطَكتركيَمصطفىَ،بيرَكت_ََدارَإحياءَالتراثَ،د.ط1420،ىػ2000َ-ـ.

 .171الكافيَفيَشرحَالشاطبيةَ،عبدَالفتاحَبفَعبدَالغنيَبفَمحمدَالقاضيَت(1403ق)َ،
مكتبةَالسكادمَلمتكزيعَ،ط1412َ،4ق1992َ/ـَ.

 .172الكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانيةَ،أبكَعميَالحسفَبفَعميَاألىكازمَت(446ق)َ،
تَ:دريدَحسفَأحمدَ،بيركتَ،دارَالغربَاإلسبلميَ،ط2002َ،1ـ.

 .173الكسيطَفيَتفسيرَالقرآفَالمجيدَ،أبكَالحسفَالنيسابكرمَت(468ق)َ،تَ:الشيخَعادؿَ
أحمدَعبدَالمكجكدَ،كآخركفَ،بيركتَ،دارَالكتبَالعمميةَ،ط1415َ،1ق1994َ/ـَ .
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ﱓ
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ﱟ
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ﲬ
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ﱽ
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