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١٠٥

املنفردة)هـ٩٥ت(جبريبنسعيدلقراءةوالنحوياللغويالتوجيه

املُحتسبكتابهيف) هـ٣٩٢ت(جينابنعند

 

:تمهيد

توجيهـا الحصىالريحوجهِت: وجه،ومنهالعينالمضعفالثالثيلللفعمصدر: اللّغةفيالتوجيه

منوالوجيه...وجهينذوأيموجهوكساء...واحداوجهاصيرتها:المطَرةُاألرضووجهِت...ساقتهإذا

جهـه وأوتوجيهـا األميـر ووجهـه .)١(التوجيهالفعلذلكالنِّتاج،واسمعندمعايداهتخرجالذيالخيل

محـتمال الكالمإيراد:فهواللغويةداللتهعنللتوجيهاإلصطالحيالمعنىوالينفك)٢(وجيهاجعله:إيجاها

فيقولون... العربيةفيوجهلهاالقرآنيةالقراءةأوالبيتروايةأنبيان" بهويراد)٣(مختلفينلوجهين

.)٤("وكذاكذاالقراءةأوالبيتأوالروايةوتوجيه:مثال

واإلثبـات الحـذف فـي تعـالى،واختالفهم اهللالكتابالناقليناتفاقمنهيعلمعلم" القرآنيةوالقراءات

الـسماع حيـث منوغيرهواإلبدالالنطقهيئةمنذلكوالوصل،وغيروالتسكين،والفصلوالتحريك

والتغـاير التنـوع نحـو الصوتية،والتصريفية،والنحوية،علىالنواحيمناألداءوجوهاختالفأي.)٥("

.)٦(والتناقضالتضادنحوالعلى

شَـمخ مـن إالّغـوره وجزالتها،اليـسبر المعـاني جاللـة تُعرفبهجليٌلفنالقراءاتوتوجيه

إيجـاد عليهالسهلمناللغة،فيصبحبمكنوناإلحاطةمنالصنعة،واقترببوادرلديهعلمه،واستحكمت

عليـه،أو فيقيسنظيرافيرويه،أوشاهدالهااللغة،يلتمسإلىأمرهافيفيرجع" العربيةفيسائغوجه

. )٧("وافتنـان تفـصيل أووإجمالقصدفيفيعرضهتوجيهاأوبها،أوتأويالإليهاويؤنسهافيردهالهجة

ـ ٣٧٧ت(الفارسيعليأبوشيخهإليهسبقهالباب؛فقدهذاولجمنأولجنيابنيكنولم بكتابـه ) هـ

القـراءات خـص مـن أولجنيابنأنإالّ. المشهورةللقراءاتخصصهالسبعة،الذيللقراءالحجة

أحـسن منيعدالذي) عنهاوالدفاعالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب(كتابهفيبالتوجيهالشاذة

.)٨(المـشهورة القـراءة توجيـه مـن الصنعةفيأقوىالشاذةالقراءةتوجيهالفن؛ألنهذافيماوضع

الفـصاحة فيمساٍومنهكثيراأوالسبعة،ولعلّهقراءةعنخارجاماكانجنيابنعندبالشاذوالمقصود

.)٩(السندحيثمنوالمشهوركالصحيحعليه،وهوللمجمع

كـان علمية،فقدمكانةمنبهيتمتّعلما) رض(جبيربنسعيدالتابعينسيدبقراءةجنيابنواعتناء

الكوفـة أهـل أتـاه إذاعباسابنعنه،فكانوحدثعباس،ابناألمةحبرعلىلقرآناورعا،قرأفقيها
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١٠٦

جهبـذ لـه يقـال كـان العلميةولمكانته" جبيربنسعيدوفيكمتسألونيالكوفةياأهل:" يقوليستفتونه

ـ كان: " الملكعبدبناسماعيلالقرآنية،قالوالقراءاتالتفسير،علماءمنعالموهو.)١٠(العلماء عيدس

عليـه توفّرتلماونظرا)١١("زيدبقراءةمسعود،وليلةابنبقراءةليلةرمضان،فيقرأفييُؤمناجبيربن

فعـل ،وكـذلك )١٢(المحتسبكتابغيرفيدراساتهفيجنيابنبهااستدّلفقدلغويعمقمنقراءته

المحتـسب كتابفيوجيههاوتجبيربنسعيدلقراءةجنيابنإيرادوجاء.)١٣(والمفسروناللغةعلماء

ولـم بهـا انفردالتيالقراءة:القراء،واآلخرمنعددفيهاشاركهالتيالقراءة:األولقسمين،القسمعلى

تقـسم أنالمختارةالمادةطبيعةاقتضتالدراسة،وقدهذهماتتناولههواألخيروالقسم.أحدفيهايشاركه

ـ تـضمن اللغوي،وقدالتوجيهفي:األولالمبحثمبحثين،كانعلىالدراسةهذه فـي :توجيهـات ةثالث

ثالثـة علـى واحتـوى :النحـوي التوجيـه فـي فكانالثانيالمبحثأما.الصوت،والصرف،والداللة

األخيـر أمـا الحـال، علىالنصبفيالحجازية،والثاني)ما(عملالنافية)إن(إعمالفياألول:توجيهات

خالـصا هذاعملييكونأنفآملوبعد.واالستفهامعجبالتمعنىإرادةفيالنظيرعلىالحملفيفكان

.كبيرةفائدتهتكونأنفيسبحانهباهللالتوسلالكريم،بعدالقرآنلغةخدمةفي

اللغويالتوجيه:األولالمبحث

:الصوتيالتوجيهـ١

:الواومنالهمزةإبدالأـ

ـ اإلبدالبمصطلحالمقصودأناللغةعلماءعندالمعروفمن حـرف مكـان حـرف جعـل :وه

أمصـحيحين منـه المبـدل والحـرف المبـدل الحرفأكانحركته،سواءويحملمقامهغيره،يقوم

مـن والـواو الهمـزة أنعلىالعلماءأجمع،وقد)١٥(والمجانسةالخفةطلبمنهوالغرض. )١٤(معتلّين

.)١٦(اإلبدالحروف

حيـث ] ٧٦:يوسف[}أخيِهِوعاِءِمناستَخْرجهامثُ{:تعالىقولهقراءةفيجبيربنسعيدانفردوقد

ـ الـواو ِوعاء،فأبدلتوأصله:" القراءةهذهأوردأنبعدجنيابنقال.)١٧(بهمزة} َأخيِهِإعاِءِمن{قرأ ـ

فيبقولهملهاستدّلالسماع،حيثعلىاإلبدالمنالنوعهذاوقَصر.)١٨("همزةـمكسورةكانتوإن

وقعـت إذاالمكـسورة الـواو التهمزأنعنده،فالقياس)١٩(الِستروهوإجاح:ِوجاح،وفيإسادة:ِوسادة

علـي أبـا شـيخَه ذلـك فـي جنـي ابـن تابعوقد)٢٠(مطّردغيرأنّهمنهم،إالّذلكسمعأوالً،وإن

أصـل والـواو الهمزةأنعلىاإلبدالهذامنماوردبعضيخرجأنوحاول)٢١()هـ٣٧٧ت(الفارسي

أصـلٌ منهمـا واحـد الـِستر،فكل فيإجاح،وِوجاح:قولهمفأما:" الواو،قالمنبدالفيهالهمزةوليست
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١٠٧

بالفتح،يدلأجاح:أجاح،ووجاح،فقولهم:معناهفيقولهمذلكعلىيدّل.عنديالواومنبدالالهمزةُوليست

.)٢٢(التهمزالمفتوحةمفتوحة،والواومنقلبة؛ألنهاغيرأصٌلالهمزةأنعلى

هـو جنـي ابنومنهماللغةعلماءعندبالهمزةأوالوقعتإذاالمكسورةالواوإبدالمنوالغرض

ُأجـوه،وفي :وجوهفيقولهمنحوأوال؛فيالواقعةالمضمومةالواوهمزعلىحملوهفقد)٢٣(الخفةطلب

وجـرت الواوينأشبهتهاألنضمةفيهاصارتحيثالواوكرهواعندهم،ألنّهممطّردفذلكُأِعد،:وِعد

بمنزلـة عنـدهم الكـسرة وياٍء؛ألنواٍوباجتماعالمكسورةالواوشبهوالهذا.الواومجرىفيهاالضمة

.)٢٤(كذلكفيهاالضمةأنكماالواوفيالكسرةالياء،فاستثقلوا

كمـا المكـسورة اوالـو تُهمزأالّجنيابنعندالقياسكانالياءبمنزلةعندهمالكسرةكانتولما

همزمنأقيسبالضموعاءهمزعدلذا)٢٥(ويٍح،وويٍل،ويوٍم:نحووالياءالواواجتمعتإذاالهمزاليجب

وإذا{:تعـالى قولـه فـي أخيه،كماُأعاِء:يقوىبلعندهجبير،فيحسنبنسعيدقراءةفيالواوالمكسور

فـي اطِّرادهجنيابنعندالمكسورةالواوفيالهمزيطّردلمهنافمن.)٢٦(]١١:المرسالت[}ُأقِّتَتْالرسُل

.)٢٧(المضمومة

جعلـه نظر؛فقـد فيهـا جنـي ابنعندأوالالواقعةالمكسورةالواوفيالهمزاطّرادعدمومسألة

:)٢٨(مقبلابنقولمنأنشدوهوبما.وِإعاءإسادةٌ:بقولهملهشائعا،واستدّلكثيرا) هـ١٨٠ت(سيبويه

)٢٩(والنِّعِمبالبأساءالجبابيرعندركائبنافاستولتاإلفادةَإالّ

ابـن وجعلـه )٣٠(سـيبويه ذكـره بمامستدالّاطّرادهعلى) هـ٢٤٩ت(المازنيعثمانأبوونص

ألنالفاسـد؛ بالسماععلىقَصرهمنقولووصف. السماععلىفضالقياسيا) هـ٦٦٩ت(عصفور

وأخواته" ِوشاحا"قاسمنعلىورد)٣١(أوالًوقعتمكسورةواوكلفيالقياستوجبكثرةًكَثُرقدذلك

فـي همزةالواوقلبيجبلمكماهمزةالمكسورةالواوقلبوجوببعدموأمثالهما" ويس"و" ويح"على

ياءبعدهاجاءتإذاالساكنةالواوتُشبهإنماسورةالمكالواوالكلمة؛بأنأولفياجتمعتاإذاوالياءالواو

الـواو،وهي بعـد النيةفي" ِوشاح"منإذنفالكسرة.الحرفبعدالنيةفيالحركةأنوذلك" طي"نحو

طَـي "نحوإعاللهاساكنة،يجبالياء،وكانتقبلالواوكانتإذاأنهفكما.ساكنةالواوالياء،وتبقىبمنزلة

بأن" طي"فيذلكفُعلكماياءالواوإبدالعدموعلّل)٣٢(".ِوشاح"نحوماأشبههالإعاليجبفكذلك" 

.)٣٣(بالهمزةالواوفأبدلتثقيلةالياءفيالتخفيف،والكسرةاإلبدالمنالغرض

فـي القلـب كـون يؤكـد التخفيـف قياسأن)هـ٦٨٦ت(االستراباديالدينرضيذَكرأنوبعد

ألنأيـضا المكـسورة فيالقلبجاءوإنما: " فقالعاد. وجوهمنُأجوه: مثلفيللثقلفقطالمضمومة

وسـطها،نحو دونالكلمـة أولفـي ذلكالضمة،فاستُثقلثقلمنأقلكانأيضا،وإنثقلفيهاالكسرة
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١٠٨

المكـسورة الـواو مـن الهمـزة إبدالأنلييبدولهذا.)٣٤("أشنعبالمستثقلاالبتداءوعِويل؛ألنطَِويل

اطّرادالرأيهذامنيعززوما)٣٥(درجاتهتفاوتتوإنالثقلفيالمضمومةالواومعقياسيا؛الشتراكها

.)٣٦(همزةأوالالواقعةالمكسورةالواومنيبدلونفهمهذيللغةفياإلبدالهذا

عـن جالنـات الثقـل منللتخلصنزوعفهواللغةتستسيغهممااإلبدالهذاأنمنشكثمةوليس

فـضال الكلمة،ثقلفازدادوحركاتهاحروفهابينالكلمةفيتجانسوجودعدمبالكسر،معالواوتحرك

)٣٧(سيبويهيقولكمامنهاأجلدحرفًامكانهايضعواأنوتبدل،فأرادواتحذففهيالواوهذهضعفعن

الخاصـة طبيعتهامعةالهمزوجدتالعلة؛ولهذاحروفعلىالحركاتثقلمنهروباالحركاتليتحمل

األلـف بـين الكلمـة فـي تعادليحدثحتىأخرى،ناحيةمنلأللفمشابهتهاناحية،ومعمنالثقيلة

الحروفالثقيلة،وأكثرالهمزةإلىللّجوءتفسيراهذاكانالحركات،وربماتتحملالتيوالهمزةالضعيفة

الحركـة أنعلىدليلأقوىالبتة،فهذاكهاتحرييمكنلمكذلككانتاأللف،ولماواالعتاللالضعففي

.)٣٨(الاألضعفاألقوىالحروفمنفيهاويسوغيحملهاإنما

:واإلسكانالتحريكـب

فـي الحاصلالتغيرعندجبير،وقوفهبنسعيدقراءةفيجنيابنعندالصوتيالتوجيهمظاهرمن

جنـي ابنمانقلهقراءتين،األولىفيذلكاءجأوإسكانه،وقدحرفتحريك،بينلأللفاظالحركيالضبط

ِبـشَررٍ تَرِمـي إنَّهـا {:تعـالى لقولـه جبيرابنقراءةفي) هـ٢٥٥ت(السجستانيحاتمأبيروايةمن

القـراءة علىوالقَصر.)٣٩(الساكنةالصادوفتحالقافبكسر}كَالِْقصِر{قرأحيث] ٣٢:المرسالت[}كَالْقَصِر

ــشائعة ــاال ــيوردتكم ــصف ــشريفحفالم ــع:ال ــصرة،مثلجم ــرةقَ مةجــر تَمر،ومجو

واسـتعان .)٤٠(القصورواحدالعالي،وهوالبناء:وقيل.الغليظالحطبجزلمنالواحدة:والقَصرة.وتَمر،

لغةً؛كحاجـةٍ يكـون قـد ) الِقصر(أنمن:حاتمأبوذكرهبماجبيربنسعيدقراءةتوجيهفيجنيابن

داللـة ثبوتلغةًكونهاومايعزز.)٤١(وِحلَقحلَقَة:الحديدحلْقَِةفيبقولهمأيضاذلكلىعواستدّل.وِحوج

جمـع أيـضا هـو جبيـر بنسعيدقراءةفي)الِقصر(أنإلىذهبمنالقراءتين؛فهناككلتافياللفظة

كونهمـا على)هـ٧١١ت(نظورمابنواستدل)٤٢(وِحلَقوحلْقَةوِقصع،وقَصعةوِبدر،بدرةقَصرة،مثل

:األعرابيابنأنشدهبمالغتين

قَصِرإلىمحورتُهعادتْ

يلحـظ المعنىوهذا.)٤٣(طالخالف:ِقصراالشيء،بالضم،يقْصروقَصر.لغتانِقصِر،وهماإلىمعناه:قال

وكنـا نقطّعهللشتاءندخرهكناخشبهو:معناهبيانعنئلسأنبعدعباسابنأيضاً،قال) القَصر(في

.)٤٤(والضحاكومقاتلجبيربنسعيدقولوهذا. القَصرنسميه
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١٠٩

صـحفًا {:جبيـر بنسعيدقرأحيث] ٥٢:المدثر[}منَشَّرةًصحُفاً{:تعالىقولهففياألخرىالقراءةأما

ذهـب فقدالحاءسكونالحرفين؛أماإلسكانجنيابنتوجيهاينتبوقد.)٤٥(والنونالحاءبسكون}منْشَرة

األوزانبعـض فـي المتحـرك إسكانإلىتميلالتيالعربيةالقبائلمنفتميم)٤٦(تميميةلغةًأنّهإلى

مـن كثيـرة مواضـع فـي ذلكجنيابنبينالتخفيف،وقدفيرغبةًواألفعالاألسماءفيالمستعملة

أما:" )٤٧(الظاءبسكون}ميسرةإلىفَنَظْرةٌ{قراءةتوجيهفيذلك،قالعلىالقراءاتمنكثيراكتبه،ووجه

وهـم تميميـة كَبد،لغة:كَِبدكَلْمة،وفي:كَِلمةفي،كقولهم)نَِظرة(منللتخفيففمسكّنَةالظاءبسكونفَنَظْرة

متحركاألصلفيوهواستخفافاسكّنمايسيبويه،ونسب)٤٨(كُتْب:كُتُبكَرم،وفي:كَرمفييقولونالذين

ثقـال فيهـا يحسونالتياألسماءأبنيةمنجملةتميم،وذكربنيمنكثيروأناسوائلبنبكرلغةإلى

لتتـابع يخفّفونهؤالءأن،وبينــالشاهدمحلاآليةفيصحفعليهجاءالذيـ) فُعل(بناءومنها

والطُّنْـب الرسـل :قـالوا الواو،لـذا مـن الـضمة اوين؛ألنالـو يكرهونكماذلكالضمتين،كرهوا

.)٤٩(والعنُقوالطُّنُبالرسل:والعنْق،يريدون

فيالعرفجاريداللية؛ألنلفتةًفيهأنجنيابنرأىفقدأنْشَرتُمن) منْشَرة(فيالنونإسكانأما

هم،وقـد فنشرواالموتىاُهللاأنشَرقالواأنّهمإالّ.الثوبأنشَرتُ:قالوانعلمهمالثوب،ولمنشَرتُ:االستعمال

:التيميالميتَ،قالاُهللانَشَرعنهمجاء

)٥٠(منْشورنَشِْرهامنفكأنّهحياتّهإليهصنائعهردت

: الغيـر الميـتُ نَـشَر فَوأنـشره ونُـشورا نَـشْرا ينْـشُره الميتَاُهللاونَشَر:" العربلسانفيجاء

الـصحيفة شـبه يكـون الميت،أنإحياءفيلغتينوأنشَرنَشرمجيءمنجنيابنفاستوحى)٥١("أحياه

المطـوي،حتى بالشيءالميتُيشَبهأنجازمنْشَرة،كما:فقيلحييتنُشرتبطيها،فإذاميتةبالميت؛كأنّها

.)٥٢()منشور:(التيميقال

ثالثـة علـى أنـشَرتُ مـن النونوسكونبالتخفيف) منْشَرة(قراءة) هـ٦١٦ت(ريالعكبووجه

مثـل منـشورة بمعنـى :الثاني. فالنعرضألحمتكمثلمنه،ومكّنبنشرهاأمر:األولمعان،المعنى

.)٥٣(بذكرهمافيهاأحياأحياه؛فكأنه:الميت،أياُهللاأنشَرفهو:الثالثالمعنىالرجل،أماأحمدتُ

بـن سـعيد قراءةفيالنونإسكانتوجيهمنجنيابنماذكرهعلى) هـ٦٧١ت(القرطبييزدولم

وشـبهه الثـوب نَـشَرتُ :يقـال التوجيه؛ألنـه هـذا خـالف شـاذا النونإسكانجعلأنّهجبير،إالّ

يـر جببـن سـعيد قراءةفيالنونإسكانأنمنالرازيإليهماذهبيندفعوبذلك.)٥٤(َأنْشَرتُ:واليقال

.)٥٥(ونشرهاالصحفأنشربينساوىللتخفيف؛حين
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١١٠

ـ:الصرفيالتوجيهـ٢

:الكلمةأصلفياالختالف

وقفأصله؛وقدغَمضمماالكلمةتلككانتإذاالعلماء،السيمابيناختالفمحطَّالكلمةأصليكونقد

قـرأ حيـث ]١٤:سبأ[}ِمنْسَأتَهُلتَأكُ{:تعالىلقولهجبيربنسعيدقراءةخاللمليا،منذلكأمامجنيابن

بعـد جنيابنوذهب.)٥٦(عصاهمن: الجر،ومعناهحرفمفصولة}سأََِتِهِمن{:ثابتبنعمرورواهفيما

مـن وبالبـدل بـالهمز )ِمنـساتَه (و)ِمنسَأتَه(ذلكفيعليهالمجِمعالمشهورأنإلىالقراءةهذهأوردأن

علـي أبـو روى.)٥٧(زجرتـه إذاوالبعيرالناقةنسأتُمن) ِمفْعلَة(وزنهاأنوبين.العصاالهمز،وهي

بهـا ينـسأُ التـي العـصا هـي :" قـائال وأصلهامعناهابيانفيعبيدةأبيعن)هـ٣٧٧ت(الفارسي

:لطرفةوأنشدتسوقُها:أيالغنمبهاتَنْسُأنَسْأتَمنالغنم،وأصلها

)٥٨("برجِدظَهركَأنّهالِحٍبعلىسْأتُهانَاِإلراِنكألواِحوعنٍْس

وكان.)٥٩(القياسيالتخفيفهوبينبينإخراجهاقياس،ولكنغيرعلىهمزتهاتخفيفالعلماءوجعل

.)٦٠(اشتقاقالهااليعرفاليهمزها؛ألنّه)هـ١٥٤ت(العالءبنعمروأبو

) سـأة (في) هـ٢٠٧ت(الفراءذكرهبمافاستعانجبيربنسعيدلقراءةوجهايجدأنجنيابنوحاول

رأستـسمي مهموزة،والعربالقوس،وهيِسَئةمنالجر،بأنّهابحرفمخفوضاواحداحرفًاجعلتلو

يـاء يكـون الـالم،وأن هـو )ِسَئة(منالقوس،فالمحذوفأسَأيتُمنأنهاغيرهعنونقل.السيةالقوس

ِسـَئة أصلهاأنإلىالفراءوذهاب.)٦١(القوسِسَئةيهمزأنهرؤبةعننقلو.الالمعلىالياءأجدر،لغلبة

فـي الفـراء ماأثبتـه وهوالفراءعندجبيرابنقراءةثبوتبعدم:القولإلىجنيابندعاالسينبكسر

مـن ) قَحـة (و)ِقحة(بـلهاتشبيهاسينهاوفتحكسرالفراءإجازةجنيابننقلمنالرغمعلى.معانيه

علـى العصابهاوالسفلى،وسميتالعليايدهاهيمعاوسيتهاالقوسوسأة.)٦٢()ضعة(و)ِضعة(الوقاحة،و

.)٦٣(كالقوسصارتحتىاعوجتقدخضراءشجرةمنقطعتسليمانعصاأننُقلاالستعارة،فقد

اشـتقاق أصلبين،ثم)ن،س،ء(منالقوس،وهيِسَئةالالعصاعلىالتفسيرأنإلىجنيابنوخلُص

علَـة،والفاء فهـي نَـسأت مـن ) النَّـسَأةُ (كانـت الثالثي،فـإن األصلمنالمحذوفببيانمنهماكل

واوفاؤهمماوالِقحِةوالضعِةوالزنَِةالِعدِة:نحوالمصادرمنالبابهذافيمطّردالحذفمحذوفة،وهذا

االشـتقاق أنلـي ويبدو.)٦٤(فاءوهيالنونتحذفم،وقلّماالالمحذوفةِفعةفهي:القوسِسَئِةأما.النون

سـبيل علـى إمـا )القـوس سأة(بـالعصاالمعنى،فتسميةعنفضالجبيربنسعيدقراءةمناليمنع

مـاانعطف )سـأة (فياألصلألنعليها؛باالتّكاءفاعوجتخضراءكانتألنهااالصطالحيةاالستعارة

أفـاد فقدمنفصلة)من(مجيءأما)٦٥(المطلقفيالمقيدباستعمالاللغويةاالستعارةأو.القوسطرفيمن
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١١١

) القـوس سـأة (بـسميتعصاهطرفمن:أي) سأِتِهِمن(و) " هـ٥٣٨ت(الزمخشريالتبعيض،يقول

.)٦٦(وقَحةِقحةوسَئة،مثلِسَئةلغتاناالستعارة،وفيهاعلى

ـ:الدالليالتوجيهـ٣

ـ:المعنىاقاتفمعالقراءةتنوعأـ

جبيـر بنسعيدلقراءةجنيابنتوجيهجاءمتفق،وقدالمعنىولكنقراءتانالواحدةللكلمةيكونقد

بفـتح }َأخفيهاَأكاد{قرأحيث]١٥:طه[}ُأخفيهاَأكادآتيةٌالساعةَإن{:تعالىقولهفيالمفهومهذاوفقعلى

) َأخفيهـا (الـشائعة،و القراءةعلى) ُأخفيها(الكلمتينداللةبينموازنةجنيابنيعقدأنوقبل.)٦٧(األلف

جميعـا،ومعنى وأظهرتُهكتَمتُه:الشيءَأخفيتُمعنىأنفيهابينمقدمةمنجبير،انطلقابنقراءةعلى

المعنـى فـي )ُأخفيهـا (الجمهـور قراءةمنالماضيالفعلإلىبذلكأشاروقد)٦٨(البتّةأظهرته:خَفَيتُه

أبـو قـال .الثـاني المعنـى فـي ) َأخفيهـا (جبيـر بـن سعيدقراءةمنالماضيلالفعاألول،وإلى

إظهـار وموضـع كتمـان موضعموضعانله) :" ُأخفيهاأكاد(الجمهورقراءةفي) هـ٢١٠ت(عبيدة

والهمـزة سـتَر، بمعنـى ) أخفى(مضارعالهمزة،مضموم) ُأخفيها(فـ)٦٩(..."األضدادحروفكسائر

عنهأزلتُالكتابأعجمتُ:كقولكللِسترصارالظهورأزلتالظهور،وإذاوهوءالخفاأزلت:أيلإلزالة

حيـث ) ُأظهرهـا (بمعنىالجمهورقراءةعلى)ُأخفيها(مجيءفيذلكإلىجنيابناستندوقد)٧٠(العجمة

مـن :ونحوهـا القربةفيهماتُلَفّخفاءها،وهوعنهاُأزيلفيهالغرضأنمنالفارسيعليأبيعننقل

ظهـر سـاتره عنـه زالِخفـاءه،وإذا عنهسلبتُ:أيالسلبألفاظمنمجراه،فأخفيتُهومايجريكساء

.بإيقاعهاأظهرهاأكاد: أي.)٧١(مايشكوهعنهأزلتَإذا:الرجلأشكيتالمحالة،ومثله

وهـو الظـاهر معناهـا علىهيالجمهورقراءةفي) ُأخفيها(أنإلىذهبمنالعلماءمنأنإالّ

سـوق فـي جنيابنيسترسلولم. )٧٢(النقليةواألدلةالقرائنببعضذلكعلىمستدالوالسترخفاءاإل

قـراءة مـع ذلـك فعلكما) ُأظهرها(بمعنىجبيربنسعيدقراءةفي)َأخفيها(أنعلىواألدلةالحجج

:القيسامريءبقولمستدالالتأكيدسبيلعلىذلكأقرالجمهور،بل

نمنخفاهكأنّماأنفاِقهننمنودقٌخفاهلَِّبخَِفيج٧٣(م(

تكـاد كونهـا، وتـيقن وقوعهـا صـحة منإنها:أي.)٧٤(ُأظهرهاأكادإذًاهذاأنبينأظهرهن،ثم:أي

:الشاعرأظهرته،قال:الشيء،أيخفيتالعربالمعلوم،وتقولاألجلإلىتأخرتتظهر،ولكن

)٧٥(النقعِدالحربتوقدواوإنالنُخِفِهالداءتَدفنوافإن
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١١٢

قـراءة أنالزجـاج ورأى.آنفاجنيابنذلكذكركماالغير،أظهرهبمعنىخفاهألن.)٧٦(النظهرهأي

مـن وهنـاك .   )٧٧(أخفاهاقدأنّهيفيدُأظهرهاأكادمعنىالجمهور؛ألنقراءةمنأبينجبيربنسعيد

) أظهرهـا (معنىمنجنيابنبعدهومنالفارسيعليأبومااستظهرهعلىدليالفيهارأىمنءالعلما

.)٧٨(المشهورفيالغيرأظهره: بمعنىخفاهالجمهور؛ألنقراءةفي

بعـد فيهاقيلبمااإلحاطةسبيلعلىساقهجبيربنسعيدقراءةفيأخرمعانمنجنيابنومانقله

.)٨٠(المعانيهذهمنلكثيرالحجةأنإلىالعلماءأشاروقد.)٧٩()ظهرهاأ(بـمعناهاحددأن

وبـين )ُأظهرهـا (بمعنـى كانتإذا)ُأخفيها(بينفيهمازالجمهورقراءةفيضابطاجنيابنووضع

مـصاديق مـن آنفا،وجعلذلكبيناكمااألضدادحروفمنوالستر،ألنهااإلخفاءمنكانتإذامعناها

فـالالم ُأظهرهـا بمعنـى بالـضم )ُأخفيها(أوبالفتح)َأخفيها(كانجبير؛فإذابنسعيدراءةقالضابطهذا

وعلـى .)٨١(نفـسٍ كلُِّلتُجزىُأظهرها:دونها،أيالوقوفواليحسن)َأخفيها(بنفسمعلّقةعنده)ِلتُجزى(في

بـنفس متعلّقـة عنـده موالستر،فالالاإلخفاءمنُأخفيهاكانإذاأما. القراءتينمعنىيتّحدالتوجيههذا

وقفـة ُأخفيهـا بعـد تقفأنفالوجه.ُأخفيهاتسعى،أكادبمانفسكلُّلتُجزىآتيةالساعةإن:،أي)آتية(

إذاالمعنى،ألنهـا ضدُأخفيها،وهذابنفسمعلّقةالّالمأنيظَنِلَئالالوقفةهذهجنيابنوعلّل)٨٢(قصيرة

متعلقـة الـالم بـأن الوقفـة ِقـصر وعلّـل .ظهورهـا معالجزاءجزاء،إنماهناكيكنلمتظهرلم

" الوجـه هـذا علـى والمعنى.)٨٣(فيهبالمعمولالعاملالتصالدونهاالوقفاتمامفاليحسن)آتية(بنفس

لـم كمافالأجملإخفائهافيأبالغأكادوحاصله...آتيةإنّهاأقولبأنوالأظهرهاالساعةأخفيأنأقرب

إظهـاره وعدمالمعينوقتهاإخفاءأريد،أو)٨٥(حيانأبوعليهنصكمامجازهناوالمقاربة)٨٤("أفصل

جبيـر بنسعيدقراءةعنالجمهورقراءةتفترقالمعنىهذاوعلى.)٨٦(العلماءمنعددذهبذلكوإلى

.الداللتانفتتنوع

ـ:الذمعلىالمنقولةاألعالمفيالتعريف)أل(داللةـب

تها،سواء)أل(هيالعربيةعلماءأغلبعنديفالتعرأداةإنأمأصـلية فيهـا الهمـزة أكانتبرم

مـنهم عهـد وقد.)٨٨(لسكونهادخلتهاالهمزةوأنللتعريفوحدهاالالمأنفيرىجنيابن،أما)٨٧(زائدة

للمـدح والعبـاس والحـسن الحـارث أمثـال مـن الـصفات مـن المنقولةاألعالمعلى) أل(دخول

حـارث :قـال عليه،ومنغلبلهوصفكأنّهبعينهالشيءهوالرجليجعلواأنبذلك،أرادواوالتعظيم

فيهاتوسعبلالمدحعلىهذه)أل(داللةجنيابنيقصرولم. )٨٩(زيدمجرىيجريهفهووعباسوحسن

حيـثُ مـن َأفيضواثُم{:تعالىلقولهجبيربنسعيدقراءةتوجيههخاللمنذلكأيضا،جاءالذملتشمل

أفاضحيثُمن{:قرأحيث]١٩٩:البقرة[}الناسعليـه آدميعنـي :" جنـي ابـن قال)٩٠(}الناِسيأفاض
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١١٣

فـساد علىداللةالقراءةهذهفيأنورأى.)٩١("]١١٥:طه[}عزمالهنجدولمفَنَِسي{تعالىالسالم؛لقوله

أنذلـك منالداللةوجهأنفقط،وبينوالتعظيمللمدحاألعالمتدخلإنّماالتعريفالمإن:قالمنقول

،فقـد للـذم والصِعق،والصِعقُكالنابغةغالبةصفةالسالم،فصارتعليهآدمبهيعنىإنّما)الناسي(قوله

ومنـه .مـدحا يكونأنمنأولىذماذلكيكونبلوى،وأنناله،فهيداءذلكالصِعق؛ألنبنفالنقالوا

ابنوبنى)٩٢(عليهالثناءفيهعيبوالخُبث،وذلكالِخبمعنىمنفيهلماعلَم،وهوالثعلببنفالن:قولهم

والحـسين والحـسن والعباسالحارثقبيلمنالصفاتمنالمنقولةاألسماءأنعلىهذاتوجيههجني

الـذي :يآنفا،أذلكذكرناكمابعينهالشيءجِعلَتالصفات؛لذلكهذهمجرىجرتفقدأعالماكانتوإن

معـاني فيهـا كانوإذاالصفات،تُعرفكماالمعرفةالملحقتهااألفعال؛لذلكمعانيوعبس،ففيهاحرثَ

كانتالصفة،مدحامعنىالعلَمفيتحققذما،فهيماتكونمدحا،فكذلكتكونكمااألفعالوكانتاألفعال

.)٩٣(ذماأوالصفة

منفيهلماذلكفإنّماالتعريفالموفيهاألعالممنماجاءأنلديهصحقدأنهإلىجنيابنوخلُص

أكثـره كانالمدح؛أنعلىقصرهإلىدعاهمله؛والذيذماأوذلككانعليهوالوصفية،ثناءالفعلمعنى

.)٩٤(الذمدونالمدحعلىمقصورهذاأنالكذلك

ذُكرفقدالشاهدمحلاآليةمنالمصحفسمرعليهاوردالتيالشائعةالقراءةعلى) الناس(معنىأما

المـراد :وحـديثا،وقيل قديماكلّهمالناسأفاضحيثمن:الجنس،أيالمرادأنوجوه؛منهاعدةمعناهفي

آدموحـده،وقيل ابـراهيم والمؤمنين،وقيـل أبنائهمنمعهأفاضومنالسالمعليهابراهيمالناسمن

مخاطبـة أتبـاع لـه الـذي العظيمالرجلتخاطباعه،والعربوأتبأوالدهوهمالناسأبووحده؛ألنه

:قولهومنهكثيرةصفاتلهمنالجمع،وكذلك

)٩٥(جميٍلوصٍفمنالناسحواهقدالذيفيكإذالناسفأنت

ـ الشتقاقهذلكعلىدليال} الناسيأفاضحيثمن{جبيربنسعيدقراءةجعلالمعنىهذاذكرومن نم

مـن اإلفاضـة أنعلـى تنبيهافيها،ورأى]١١٥:طه[}فَنَسيقَبُلمنآدمإلىعِهدناولَقد{:تعالىقوله

.)٩٦()آدم(بـالناسيتأويلمعينسجمالينسى،وهذاوأناهللابعهدتذكيرقديم،وفيهاشرععرفات

ـ معناهجبيربنسعيدقراءةفي) الناسي(يكونأنحيانأبوواحتمل بمزدلفـة للوقـوف :ارك،أيالت

أنُأمـروا أنهـم " أعلمواهللالمعنىللشيء،فكأنالتاركبهيرادالناسيالجنس،إذبهيرادأوال،ويكون

الناسـي عرفات،فيكونمنوأفاضالمزدلفةمناإلفاضةتركمنمنهايفيضالتيالجهةمنيفيضوا

لقـراءة المعنـى حيثمنلموافقتهالصواب؛ىإلأقربالتوجيههذاأنليويبدو)٩٧("الجنسبهيراد

بمزدلفـة،والجاعلون للوقوفالتاركونهمأفاضواحيثمنباإلفاضةُأمرناالذينالناسالجمهور؛ألن
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١١٤

جعلـوا فهـم قـريش الـسالم،بخالف عليهإبراهيمالحج،وهوسنمنسنَنعلىعرفاتمناإلفاضة

تابعـه ومنجنيابنإليهماذهبأما.)٩٨(منهافيفيضواعرفاتبليقفوايكونواالمزدلفة،ولممناإلفاضة

موارده؛فهـو من) الناسي(ليسللذم) أل(االستدالل،فدخولفيوتكلفالتأويلفيبعدتوجيه،ففيهمن

فـي الـذم علـى ) أل(داللـة أنعـن فضالوالفعل،الوصفيةمعنىمنمافيهمععلماكونهيشعلم

.بالذماألنبياءنعتفياالسالميةللثوابتخرقآدم؛وفيههامنالمقصود) الناسي(لفظة

ـ:النحويالتوجيه:الثانيالمبحث

ـ :الحجازية )  ما(عملالنافية)  إن (إعمالأـ

،قـال )ما(بمعنىنافيةتكونأنالخفيفةالمكسورة) إن(لـالعربيةعلماءذكرهاالتيالمواضعمن

مـا : أي،]٢٠:الملـك [}غُـرورٍ فيإالّالْكاِفرونإِن{:وجّلعزاهللالقا.مامعنىفيوتكون:" سيبويه

النافية،فهو) إن(إعمالبعدمتصريحأنّههذاسيبويهكالممنالعلماءوفَِهم)٩٩("غُرورفيإالّالكافرون

فالتغيـره هاماالستفألفتدخلوخبره،كماابتداٍءعلىدخلنفيحرفالخبر؛ألنّهارفعإالّفيهااليرى

أكثـر إعمالهـا ومنـع )١٠٠(منطلـقٌ مازيد:منطلقٌ،أيزيدإن:تقول) ما(فيتميمبنيكمذهبوذلك.

حـرفين العمل؛لكونهماعدمفيالتميمية) ما(مثلعندهمفهي)١٠٢(الكوفيينمنوالفراء)١٠١(البصريين

منالعلماءمنوهناك. )١٠٣(يعملأالّفحقّهاليختصواألفعال،ومااألسماءعلىمختصين،يدخالنغير

فـي ) لـيس (بـلشبههاالحجازية) ما(بـذلكفعلكما) ليس(بـالتشبيهعلىبهاالخبرنصبيجيز

ـ العلماءمنعددألحقهالهذا)١٠٤(قائمامازيد:تقولقائما،كمازيدإن:االطالق،فيقولعندالحالنفي بـ

وممن)١٠٥(النحويينبينالخالفمواضعمنذلكعدحيانأباأنحتىالعملحيثمنالحجازية) ما(

وابـن )١٠٧()هـ٢٨٥ت(المبردالبصريينومن)١٠٦(الكوفيينوأكثر) هـ١٨٩ت(الكسائيبهاالعملأجاز

ـ ٩١١ت(الـسيوطي وذكـر )١٠٩(الفارسـي علـي وأبو)١٠٨()هـ٣١٦ت(السراج شـرطين لهـا ) هـ

ـ النافيـة ) إن(اقترانأنويبدو)١١٠()إالّ(بـنفيهاينتقضالوخبرها،وأناسمهافيللعمل،الترتيب بـ

المعنـى في) ما(وبينبينهاالفصلألنّهوالمفسرينالعلماءبعضعندالعملحيثمنالحجازية) ما(
اهللادونمـن تدعونالَّذينإن{:تعالىقولهفيجبيربنسعيدقراءةذلكعلىجنيابنخرجفقد. )١١١(

الَّذينإِن{قرأحيث] ١٩٤:األعراف[}أمثالُكُمعبادااهللادونِمنتَدعونمكسورةخفيفةبنون}أمثالَكُمعباد

. )١١٢(لـه نعـت أنّهعلى)أمثالَكم(ونصبلهاخبرأنّهعلى)عبادا(ونصب،)ما(بمعنىالساكنين،اللتقاء

الـذين ما:قال،فكأنّه)ما(بمنزلةهذهإنتكونأنأعلمواهللاينبغي" القراءةهذهتوجيهفيجنيابنقال

علىجنيابنعندفالمعنى.              )١١٣() "ما(إعمالإنأمثالَكم،فأعملعبادااهللادونمنتدعون

أوخشبحجارةٌهماهللادونمنتعبدونالذينهؤالءوالمدعو،بأنالداعيبينالمماثلةنفي:القراءةهذه

)١١٤(.دونكـم ماهوتعبدونومخاطبون،فكيفعقالءأنتممنكم؛ألنكمأقلـ،فهماألصنامبذلكأرادـ
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١١٥

) إن(أنعلىالقراءةهذهتخريجعلىاتفاقهمحيانأبونقلالتوجيه،فقدهذاعلىالمفسرونيختلفولم

له،نعتٌ) أمثالَكُم(خبر،وأنّهعلى) عبادا(ونصبتاالسمفرفعتالحجازية) ما(عملُأعملتالنافيةهي

هـي وأحقر،إذأقلهمللبشر،بلمماثلتهماألصنام،ونفيشأنالقراءة،تحقيربهذهالمعنىأنعلىواتفقوا

. )١١٥(والتعقلالتفهمجمادات

كيفيـة عـن بـسؤالٍ نفـسه علىجنيابناعترضالقراءة،فقدهذهأفادتهالذيالمعنىعلىوبناء

أمثـال عبـادا األصـنام كونعلىتدلالمصحف،والتيرسمعليهاالتيالجمهورقراءةبينالمطابقة

أنهـم :تقـدير علـى أنه:جوابهفكانذلك؟نفيعلىيدلالذيجبيربنسعيدقراءةمعنىعابديها،وبين

والـنَجم {:قالبالناس،كماخلقهمفيتشبيههمعلىعبادامخلوقون،فسماهمالعبادأيهاأنتمكمامخلوقون

ردانوالشَججس{:قالوكما]٦:الرحمن[}يإالّشيٍءمنوإنحمِدِهيسبالـصنعة تقوم:،أي]٤٤:اإلسراء[}ِبح

.)١١٦(تسبيحهمقامفيه

وهـو :األولالوجه:وجهينمنوذلكالقراءتينبينالمعنىفيالمطابقةيحقّقبماحيانأبوووجهها

أن)إن (دة،وقدالعملوأعملهاالثقيلةمنالمخفّفةهيالعـرب عـن سيبويهنقلهبماثبتمشدأن)إن (

)١١٧(]١١١:هـود [}لماكالَّوإن{المتواترةالمضمر،بالقراءةغيرفيالمشددةعمَلإعمالُهايجوزالمخفّفة

:)١١٨(قولهفيالمخزوميربيعةأبيبنعمرنصبكماخبرهاالقراءةهذهفينصبلكنّه

ُأسداحراسناإنِخفافاًخُطاكولْتَكُنفَلْنأِتاللَّيلحجناسودإذا

محذوففعلمفعولمنحالَأنّهُأسدا،أويشبهون:تقديرهمحذوفلنعتبهمفعولُأسداأنعلىوخُرج

رفـع محـل فـي فعليـة جملـة فاعله،يكونمعالمقدرفالفعلالتقديرينكالُأسدا،وعلىتلقاهم:تقديره

تـأولوا أنّهـم وهـو األولالوجهفيوردلماالمخالفينتأويلعلىتُوجهأن:اآلخرالوجه) . إن(خبر

:قولهفيقالوافعل،كماإضمارعلىالمنصوب

)١١٩(رواِجعاالصباأيامياليت

تـدعون اهللادونمنتدعونالَّذينإِن:" يرجببنسعيدقراءةعلىاآليةتقديررواجعا،فيكونأقبلت:أي

اإلخبارواحد،وهومعنىعلىتوافقتابلالمعنىحيثمنالقراءتينبينتفاوتفاليكون" أمثالَكمعبادا

.)١٢٠(عبادأنّهم

فـي وجـه جليل،ولهـا تـابعي عنمرويةقراءةألنهاجبيربنسعيدقراءةعنحيانأبوودافع

اساعتراضاتالعربية،فرداليقدحأنّهعليها،وذكر) هـ٣٣٨ت(النحالقـراءة هـذه فـي منهاشيء .

الوقـف فـي ربيعةلغةعلىكتبقدالمنصوبلعّلللسواد؟مخالفةأنهامناألولإشكالهعنفأجاب

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٦

إذا) إن(خبـر فـي الرفعسيبويهاختيارمنالثانيإشكالهعنوأجاب.ألفبغيرالمنصوبالمنونعلى

) إن(فـي سيبويهماحكاهبَأنمنها؟أضعففهيبمعناها) إن(وضعيف) ما(عمل؛ألن)ما(بمعنىانتك

بعـدها يكونأنإالّ) ما(بمعنىالتكونأنهارأىالكسائيأنمناألخيرإشكالهأما.فَهِمهفياختُلفقد

.)١٢١(إيجاببعدهاوليسإعمالَهاحكىأنّهالكسائيعننُقلبمامردودفهوإيجاب؟

عمـل النافيـة ) إن(إعمالعلىجبيربنسعيدقراءةوجهأنبعدجنيابنأنإلىاإلشارةوتجدر

الحاضربنفيتختصلمهذه) إن(ضعفًا؛ألنذلكفيأنالخبر،رأىونصباالسمبرفعالحجازية) ما(

النفي،وكونهافيلهالمشاركتها) ما(عملإعمالهاصححمنالعلماءمنأن؛إالّ)١٢٢(به) ما(اختصاص

النكـرة علـى تـدخل بـل بالنكراتالتختصكونهافي) ما(أشبهت،وأنّها) ١٢٣(الحال،وللسماعلنفي

.  )١٢٤(والمعرفة

أحدإن" و" ضاركوالنافعكذلكإن: "قولهمالنثرونظًما،فمننثًرا،لثبوتهإعمالهاجوازوالصحيح

) إن(أنّهـا عليـه،وظن قائماً،فأنكرهـا إنّا:يقولأعرابياالكسائيوسِمع)١٢٥("بالعافيةإالّأحٍدمنخيرا

هـو لَِّكنَّاْ{:حدعلىالهمزة،وأدغمفترك.قائماأناإنيريدهوفاستَثْبتّه،فإذا:قال.قائمعلىالمشددة،وقعت

:الشاعرقولمنكسائيالماأنشدهالنظمومن. )١٢٦(]٣٨:الكهف[}ربياُهللا

إنواهالِعيِنحزبِهعلىإالّأحٍدعلىمستولي١٢٧(الم(

:اآلخروقول

)١٢٨(فَيخذالعليهيبغىبأنولكنبانقضاِءحياتِهميتاًالمرءإِن

بالـضرورة،وزاد إعمالهاخصمنولقبطالنالشواهدهذهفيالدانيالجنىكتابصاحبورأى

.)١٢٩("العاليةأهللغةإعمالهاإنالنحويينبعضوحكى: "قائالذلكعلى

ـ:الحالعلىالنصبـب

هـذهِ بطـونِ فيماوقالوا{:تعالىقولهفيجبيربنسعيدالجليلالتابعيقراءةأمامجنيابنوقف

وقفـة أمامهاوقف)١٣٠(تاءبغيربالنصب}ِلِذكوِرناخاِلصا{قرأإذ] ١٣٩:األنعام[}ِلِذكوِرناخاِلصةٌاألنعاِم

الفاعـل اسمإرادةمنإليهذهبلماتأييدافيهارأىفقد:األولالوجهأما:وجهينمنإليهاالمتأمل،فنظر

خاِلـصةٌ األنعـامِ هـذهِ بطونمافي" عندهللمبالغة،فتقديرهبهاجيءوالتاء) خاِلصةٌ(العامةقراءةفي

فـي المباِلغ:صِفيي،وثقَِتي،أي:خاِلصتي،وكقولكزيد:الخلوص،كقولكفيللمبالغةلنا،فأنّثخالص:لنا،أي

فيـه يخـصني،والتاء الذيخاصي:الجماعة،أيبينمنخاصِتيفالن:قولهمومنه.عنديوالثقةالصفاء

. )١٣١("وأوكـد أعمالجنسية،فهيإلىوالمصدروالعافية،العاقبةنحوالمصدربلفظأيضاللمبالغة،وليكون
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١١٧

أمـا )١٣٢(ونـسابة وعالّمـة راويةمثلفهو) هـ١٨٩ت(الكسائيبهقال) خاِلصةً(للمبالغةفيوالتأنيث

أخلَـصناهم إنّـا {:تعـالى قولـه مثلالفراء،وجعلهاحتملهفقدفاعلةوزنعلىمصدراخالصةمجيء

فأنّـث مثلهـا بطونهـا فيمااألنعام؛ألنلتأنيثتأنيثهأنذكرأنعدب] ٤٦:ص[}الدارِذكرىِبخاِلصٍة

خلوص،أوذو:مضاف،أيحذفعلىذلككانمصدرإنها:قيلوإذا)١٣٣()ما(فلتذكيرذكّرهلتأنيثها،ومن

:الشاعرقولومنهالفاعل؛كنظائرهاسمموقعالمصدروقوععلىالمبالغة،أوعلى

)١٣٤(بمؤتَمِنامريٍءكلُّوليسخالصِتيوكنتيأمنيتوكنت

.)١٣٥(" وموِعظَةوعظواحد،مثلوخاِلصةخاِلص:" الكسائيقال

ذلـك وجه،حيث)خالصا(نصبفيفهوحولهيتركزالكالمأنجنيابنرأىالذياآلخرالوجهأما

فعال،وهذاليسوهوعاملهاعلىتقدمتقدالحالأنالتوجيههذافيويالحظ.)١٣٦(الحالعلىبالنصب

إلـى نظـرتهم والتـأخير التقديمحيثمنالحالإلىنظرواالبصريين؛ألنّهمالنحاةجمهرةعندممتنع

علـى تتقدملممعناهفيشيءولكنفعلغيرفيهاالعاملكانمثله،فإنعندهممفعولةبه؛ألنهاالمفعول

هذاالعامل؛ألنفياليعملعندهمشيءتقولأنعندهمالمفعول،فاليصح:ازيدألنـه .)١٣٧(الدارفيقائم

كأسـماء :حروفـه دونالفعـل معنـى ماتـضمن المعنوي؛وهـو عاملهـا علىالحالتقديماليجوز

تقـدمت قدالقراءةهذهعلىوالحال. )١٣٨(والمجروروالجاروالظرفالتمني،والتشبيهاإلشارة،وحروف

فـي توجيهـه فبنـى ذلـك جنـي ابـن أدركوقد،)ِلِذكورِنا(والمجرورالجارعنويالمعاملهاعلى

) مـا (علـى صـلة الجاريالظرففيالضميرمنحااليكونأن:األول:جوابينعلى) خالصا(نصب

ذلـك وإجازة.)١٤٠(حياخروجه:أيالبطونمنخلوصهحالفي:،أي)١٣٩(زيدقائماالدارفيالذي:كقولنا

فيـه الحـال كانتإذافيماالمعنويعاملهاعلىالحالتقديمجوازمنالكوفيونإليهذهبماعلىمبنية

يكـون أن:فهوالحالعلى) خالصا(نصبفياآلخرالجوابأما. )١٤١(ذلكخالفومنْعهالضمير،من

إذافيهاالعاملعلىالحالتقديمإجازتهفي) هـ٢١٥ت(األخفشالحسنأبيمذهبعلى) ما(منحاال

الـذي ) ما(ضميرمن:أي. )١٤٢(الدارفيقائمازيد:كقولناعليهاالحالصاحبيتقدمأنمعنًى،بعدكان

وجعلـت القطـع علىالخالصنصبتلوأنّكإلىالفراءوذهب.)١٤٣(لذكورنا:قولهوهوخبرهاتضمنه

قـال خالـصا،كما لذكوِرناعاِماألنهذهبطونمافي:قلتِلِذكوِرنا،كأنّك:قولهفيالتيالالمفي) ما(خبر

اهللاعبـد : يقولـون اليكادونقليال؛ألنهمالنصبعدالفراءأنإالّ].٥٢:النحل[}واصباالدينوله{:تعالى

عاملهـا علىالحالتقديمأجازقدمسعدةبنسعيداألوسطاألخفشوكان. )١٤٤(قياسفيها،ولكنهقائما

فـي مـستقراً عندك،وسعيدقائمازيد:نحوالحالصاحبتقدمشرطبومجروراجاراأوظرفاكانإذا

ذلـك بـورود لمذهبهاألخفشاحتجاجمننقلهبماالجوابهذافيتوجيههجنيابنوعزز. )١٤٥(هجر
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١١٨

عـن نيابةبالكسرة) ١٤٦(}مطِْوياٍت{قُِرئتإذ] ٦٧:الزمر[}بيمينِهمطوياتٌُوالسماء{تعالىقولهفيسماعاً

.ِبيميِنِه:قولهوهووالمجرورالجارفيهالسموات،والعاملمنالحالعلىبالنصبفتحةال

العاملعلىالحال؛لتقدم)لذكورنا:(قولهفي) نا(الضميرمنحاال) خالصا(يكونأنجنيابنونفى

نفـسه رنـا ذكومنأوبعدهفيماالضميرمنحاالجعلهواحدغيرومنع)١٤٧(صاحبهاوعلىالمعنوي

واألخفـش الفـراء إلـى مانُـسب عداالنحويينجمهورعندممتنعةاألخيرةوالصورة)١٤٨(ذاتهللسبب

الحالكونبقيدكذلك) هـ٤٥٦ت(العكبريبرهانابنوإلىالحالتقدمفيالجوازإطالقمناألوسط

.)١٤٩(ًظرفا

ـ:النظيرعلىالحملـت

الذكرآيمننظائرمنلهايجدبمامعينمعنىإرادةعلىماقراءةتوجيهفيجنيابنيستعينقد

وجـوه فيهـا جـاز قـد عليهاالمحمولاآليةوجه؛ألنمنأكثرعندهعينهاالقراءةتحتملالحكيم،وقد

ِبربـك مـاغَرك االنـسان ياأيهـا {:تعـالى قولـه فـي جبيربنسعيدقراءةتوجيهفيفعلعدة،كما

فـي الوجهأنجنيابنبينأنفبعد. )١٥٠(التعجبعلىبهمزة}ماأغَرك{:قرأحيث] ٦:االنفطار[}الكريِم

علـى :أي] ١٧٥:البقـرة [}النارعلىَأصبرهمفَما{:سبحانهاهللاكقولهذا:" قالالتعجبهوالقراءةهذه

ـ الجمهورقولتعجبية،وهو) ما(كونمناألظهرالرأيعلى)١٥١(.. "النارأهلأفعال المفـسرين نم
إليـه المـضاف وإقامـة المـضاف حذفتقديرإلىُأحتيجلذاالمجازحقيقةٌالصبرأنباعتبار.)١٥٢(

قـــولوهـــو))النـــاِرأهـــِلعمـــِلعلـــىماَأصـــبرهم((التقـــديرمقامـــه،فكان

. )١٥٣()هـ٢٠٦ت(وقطرب)هـ١٨٩ت(الكسائي

. )١٥٤(العلماءمنواحدغيرالتعجبمعنىةإرادعلىجبيربنسعيدقراءةتوجيهفيجنيابنوتابع

مـن . غفـل إذاغارفهوالرجُلغَر:قولكمن:" الزمخشري،قال)١٥٥(الغرةفيأدخلك:بمعنى:وَأغَرك

علـى ) غر(الفعلمنالتعجبأريدوإذا. )١٥٦("غاراجعلهغيرهغارون،وأغرهوهمالعدوبينهم:قولك

قولـه مـن ) مـا (قَـصر أنبعد) هـ٦١٦ت(العكبريذلكعلىنصأغره،ما:قيل) ماأفعلَه(صيغة

وهـذا . )١٥٧(مـاأغَرك :لقالتعجباكانلوأنهذكراالستفهام،إذعلىالجمهورقراءةفي} ماغَرك{:تعالى

هـذا علىجبيربنسعيدقراءةتخريجفيالعلماءمنتابعهومنجنيابنإليهذهبلماتعضيدالقول

.لوجها

اهللابحـق مـستحيل السبب،فهذاحصولوخفاءالشيءاستعظامهوالتعجبمنالمقصودكانوإذا

منـه يتعجـب أنالبعثوأنكرأشركبمنذلك،فحريمنهيقالأنيصحلمنراجعذلكسبحانه،وإنما

.  الكريمبربكماأغَرك:لهفيقال
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١١٩

بنسعيدقراءةفيالتوجيه،احتملهذادعمفياألدلةمنجعبتهفيماكلجنيابناستنفدأنوبعد

أن}النـار علـى َأصبرهمفَما{:تعالىقولهفيجازاستفهامية،فكما) ما(تكونأنوهوآخروجهاجبير

ِبربكماَأغَرك{فيجازالنار؟موجباتعلىالصبرعلىدعاهمالذيما:المعنىويكونلالستفهامتكون

وإجـازة . )١٥٩(العلمـاء منعددأيضاالتوجيههذاواحتمل.)١٥٨(به؟االغترارإلىدعاكالذيما}الكريم

ـ ٢٠٩ت(عبيـدة أبـي مـذهب هو}فَماَأصبرهم{تعالىقولهفياستفهامية) ما(كون بعـده ومـن ) هـ

تركـوا حتـى النارعلىصبرهمشيءأي:أيبهمالتوبيخمعنىعلىاستفهاموهو) هـ٢٨٥ت(المبرد

فهـو التـوبيخ لغرضخرجقدعليهاالمحمولاآليةفياالستفهامكان،وإذا)١٦٠(الباطلواتّبعوالحقا

اإلشـراك مـن والتعجيـب اإلنكـار فـي مجـاز }مـاأغَرك {:قولـه أنجبير؛إذابنقراءةفيكذلك

كنايةهوفالغرورفيفأدخلكأغركشيءعنذلكيكونأنالبعث،إالّوإنكارللشركالموجب:باهللا،أي

.غيرهبهأغرهإذاإالّعاقلببالاليخطرالشرككونعن

التـوجيهين كـال بـين الجمععلى) ماأغَرك(جبيربنسعيدقراءةتُخَرجأنيمكنأنّهليويبدو

رفـع موضـع فـي التعجب،فهيمعنىصحبهاقداستفهامية) ما(تكونبأنجني،ابنذكرهمااللذين

وابـن الفـراء إلـى المنسوبةالتوجيهاتأحدوهو. الخبرموضعفيبعدهاالفعليةالجملةوباالبتداء،

) أغـرك مـا (فمجيء،لذا)١٦١(}الناِرعلىأصبرهمفَما{:تعالىقولهمن) ما(في) هـ٣٤٧ت(درستويه

هـذا رجحـان مـن اليمنعمعنىمنالصيغةهذهتؤديهعمافضالواحدةصيغةعلى) ماأصبرهم(و

.    التوجيه

ـ:البحثونتائجالخاتمة

الـذي المحتَسب،كتابفيقراءةمنجبيربنسعيدالجليلالتابعيبهانفردلماهذهالتوجيهرحلةبعد

: أهمهانتائججملةإلىالبحثتوصلجنيبنعثمانالفتحأبوربانهاكان

سـماعا،وذلك قياسيا؛الطّرادهيعدأوالقعتوإذاالمكسورةالواومنالهمزةإبدالأنالبحثأثبتـ١

النـاتج الثقـل منللتخلصالقراءةفيجبيربنسعيدالجليلالتابعيمنهجسماتمنالخفة،وهولطلب

لتعرضـها الـواو هـذه ضعفعلىوحركاتها،فضالالكلمةحروفبينالتجانسوعدمكسرالواومن

.واإلبدالللحذف

فيـه لماذلكفإنّماالتعريفالموفيهاألعالممنماجاءأنجبيربندسعيقراءةمنجنيابنأثبتـ٢

كـان المـدح؛أن علىقَصِرِهإلىدعاهمله؛والذيذماأوذلككانعليهوالوصفية،ثناءالفعلمعنىمن

.الذمدونالمدحعلىمقصورهذاالأنكذلكأكثره
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١٢٠

ذلكثبتبمالغةٌالحجازية) ما(عملالنافية) إن(إعمالعلىجبيربنسعيدقراءةأنالبحثأثبتـ٣

) لـيس (بـالمشبهاتمنكونهمامنالرغمعلىالعملحيثمن) ما(بـإلحاقهاوالنظم،وأنالنثرفي

لعـدم ) مـا (عمـل النافيـة ) إن(إعمالجنيابنتضعيفالبحثورد.المعنىفيبينهماالفصللعدم

النفـي في) ما(لـلمشاركتهاعملهاصححمنالعلماءبه؛فمن) ما(اختصاصالحالبنفياختصاصها

.   الحاللنفيوكونها

األخفـش مـذهب علـى الحـال علىبالنصب) خالصا(جبيربنسعيدقراءةتوجيهيعدأنيمكنـ٤

الحـال صاحبتقدمبشرطومجروراجاراأوظرفاكانإذاعاملهاعلىالحالتقديمجوازفياألوسط

عـده قـد الفراءأنعنفضالبهالسماعولورودمعنويةداللةمنيحققهالعربية،لمافيسائغاامذهب

.بهالناطقينقلّةمنالرغمعلىقياسا

آيمـن نظـائر مـن لهايجدبمامعينمعنىإرادةعلىماقراءةتوجيهفيجنيابنيستعينقدـ٥

وجـوه فيهاجازعليهاالمحمولالقراءةوجه؛ألنمنثرأكعندهعينهاالقراءةتحتملالحكيم،وقدالذكر

علىأصبرهمفَما{تعالىقولهعلىحملهاحين} ماأغَرك{جبيربنسعيدقراءةتوجيهفيفعلعدة،كما

.أخرىتارةواالستفهامتارةالتعجبمعنىإرادةفي} النار 
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢١

ـ:الهوامش

).وجه(١٥/٢٧٧:العربلسانينظر)١(

).وجه(١٠٠٨:البالغةأساسينظر)٢(

.٤٣:التعريفاتينظر)٣(

.٢٥١ـ٢٥٠:والقافيةوالعروضوالصرفالنحومصطلحاتمعجم)٤(

.٥:عشراألربعالقراءاتفيالبشرفضالءإتحاف)٥(

.٢٧:القراءاتعلومفيينظر)٦(

.١٢:المحتسبمقدمةينظر)٧(

.١/٤١٧:البرهانينظر)٨(

.١/٣٣:المحتسبينظر)٩(

.١/١٨١:المفسرينطبقاتينظر)١٠(

.١/١٨٢:ن.م)١١(

.١/٢٢٩:والمنصف١/١١٨:اإلعرابصناعةسرينظر)١٢(

.٥/٣٢٨:المحيطوالبحر١/٣٣٣:التصريففيالممتع:المثالسبيلعلىينظر)١٣(

.٣/١٩٧:الشافيةعلىالرضيشرحينظر)١٤(

.١٩٤:العربيالنحوفيالتخفيفوظاهرة١١٧:القراءاتوجوهفيوالموضح٤/٢٣١:الكتابينظر)١٥(

.٣/١٩٩:الشافيةعلىالرضيوشرح١/٦١:والمقتضب٤/٢٣٧:الكتابينظر)١٦(

.٥/٣٢٨:المحيطوالبحر١/٣٤٨:المحتسبينظر)١٧(

.١/٣٤٨:المحتسب)١٨(

.١/٣٤٨:ن.ينظرم) ١٩(

.١/٢٢٩:المنصف: ينظر)٢٠(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٢

.١/٢٢٩:ن.م:ينظر) ٢١(

.١/٢٣١:ن.م:ينظر) ٢٢(

ــر)٢٣( ــاينظ ــصف٤/٣٣١:بالكت ــع١/٢٢٩:والمن ــيوالممت ــصريفف ــرح١/٣٣٣:الت ــيوش ــىالرض عل

.٣/٧٩الشافية

.١/٣٣٣:التصريففيوالممتع١/٢٢٩:والمنصف٤/٣٣١:الكتابينظر)٢٤(

.١/٢٢٩:المنصفينظر)٢٥(

.١/٣٤٨:المحتسبينظر)٢٦(

.١/٢٢٩:المنصفينظر)٢٧(

.٣٩٨:ديوانه)٢٨(

.٤/٣٢٩:الكتابينظر)٢٩(

.٢٢٩ـ١/٢٢٨:المنصفينظر)٣٠(

.١/٣٣٥:التصريففيالممتعينظر)٣١(

.١/٣٣٤:ن.ينظرم) ٣٢(

.١/٣٣٤:ن.ينظرم) ٣٣(

.٣/٧٩:الشافيةعلىالرضيشرح)٣٤(

.١٣٥:العربيالنحوفيالتخفيفظاهرةينظر)٣٥(

.٥/٣٢٨:المحيطالبحرينظر)٣٦(

.٤/٣٣١:الكتابينظر)٣٧(

.١٩٢:العربيالنحوفيالتخفيفظاهرةينظر)٣٨(

.٣٠/٢٤٣:الكبيروالتفسير٢٩/١١٧٠:والكشاف٢/٣٤٦:المحتسبينظر)٣٩(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٣

ــر)٤٠( ــانيينظ ــرآنمع ــهالق ــسب٤/٣٠٤:وإعراب ــشاف٢/٣٤٦:والمحت ــامع٢٩/١١٧٠:والك ــاموالج ألحك

.١٩/٦٢:القرآن

.٢/٣٤٦:المحتسبينظر)٤١(

.١٩/١١٠:القرآنألحكامالجامعينظر)٤٢(

.١١/١٨٢:العربلسانينظر)٤٣(

.٣٠/٢٤٣:الكبيرالتفسيرينظر)٤٤(

.٢/٣٤٠:المحتسبينظر)٤٥(

.٢/٣٤٠:ن.ينظرم) ٤٦(

وحـول ١/١٤٣المحتـسب ومجاهـد،ينظر رجـاء وأبـي الحـسن قـراءة البقرة،وهـي سورةمن٢٨٠اآلية)٤٧(

. ٢/٦٥:والمحتسب١/٢٦الخصائصينظرنفسهالموضوع

.١/١٤٣:المحتسب)٤٨(

.٤/١١٤الكتابينظر)٤٩(

.٢/٣٤٠:المحتسبينظر)٥٠(

).نشر(١٤/١٤٠)٥١(

.٢/٣٤٠المحتسبينظر)٥٢(

.٥٢١:الرحمنبهمامنإمالءينظر)٥٣(

.١٩/٦٢:القرآنألحكامالجامعينظر)٥٤(

.٣٠/١٧٠:الكبيرالتفسيرينظر)٥٥(

.٢/١٨٦المحتسبينظر)٥٦(

.٢/١٨٦:ن.ينظرم) ٥٧(

.وعنٍسبدلَأموٍنوفيه١٣:ديوانهشرحفيلطرفةوالبيت٦/١١السبعةللقراءالحجةينظر)٥٨(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٤

.٧/٢٥٦:المحيطوالبحر٢٢/٨٧٠والكشاف٦/١٢السبعةللقراءالحجةينظر)٥٩(

.٧/٢٥٦:المحيطوالبحر٢/٣٥٧للفراءالقرآنمعانيينظر)٦٠(

.٢/٣٥٧القرآنمعانيفيالفراءورأي٢/١٨٧المحتسبينظر)٦١(

.٢/٣٧٥القرآنمعانيفيالفراءورأي.٢/١٨٧المحتسبينظر)٦٢(

.٧/٢٥٧:المحيطالبحرينظر)٦٣(

.٢/١٨٧المحتسبينظر)٦٤(

.٢٢/١٢٢المعانيروحينظر)٦٥(

.٢٢/٨٧٠:الكشافينظر)٦٦(

.٢/١٧٦القرآنمعاني:متصلبسندجبيربنلسعيدالقراءةهذهالفراءوأسند٢/٤٧المحتسبينظر)٦٧(

.٢/٤٧المحتسبينظر)٦٨(

.٢/١٦القرآنمجاز)٦٩(

.٦/٢١٨طالمحيالبحرينظر)٧٠(

.٢/٢٤٧المحتسبينظر)٧١(

.١٦/١٧٢المعانيوروح٦/٢١٨المحيطوالبحر٢٢ـ٢٢/٢١الكبيرالتفسيرينظر)٧٢(

٥١:ديوانه)٧٣(

.٢/٤٨المحتسبينظر)٧٤(

.٨٥ديوانه:القيسالمرىء)٧٥(

.٦/٢١٨المحيطالبحرينظر)٧٦(

.٢٢/٢٢الكبيرالتفسيرينظر)٧٧(

.١٦/١٧٢المعانيروحينظر)٧٨(

.٢/٤٨المحتسبظرين)٧٩(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٥

.١٦/١٧٣المعانيوروح٦/٢١٩المحيطوالبحر٢٢/٢٢الكبيرالتفسيرينظر)٨٠(

.٢/٤٨المحتسبينظر)٨١(

.٢/٤٨:ن.ينظرم) ٨٢(

.٢/٤٨ن.ينظرم) ٨٣(

.١٦/١٧٢المعانيروحينظر)٨٤(

.٦/٢١٨المحيطالبحرينظر)٨٥(

.١٦/١٧٢المعانيروحينظر)٨٦(

.٢١٦:الدانيوالجنى١/٧:األوسطلألخفشرآنالقومعاني٤/٢٢٦:الكتابينظر)٨٧(

.١/٦٩المنصفينظر)٨٨(

.٢/٤١:اإلعرابسرصناعةينظر)٨٩(

.٢/١٠٩:المحيطوالبحر١/١١٩المحتسبينظر)٩٠(

.١/١١٩:المحتسب) ٩١(

.١/١١٩:ن.ينظرم) ٩٢(

.١/١١٩:ن.ينظرم) ٩٣(

.١/١٢٠:ن.ينظرم) ٩٤(

.٢/١٠٩:المحيطالبحرفينسبةبالالبيت)٩٥(

.٢/٨٩:المعانيوروح١٠٩ـ٢/١٠٨:المحيطالبحرينظر)٩٦(

.٢/١٠٩:المحيطالبحرينظر)٩٧(

.٢/١٠٩:ن.ينظرم) ٩٨(

.٣٢:الحروفعلمفيواُألزهية٢/٣٦٢:المقتضبوينظر٣/١٩٢:الكتاب) ٩٩(

.٣٢:الحروفعلمفيواُألزهية٢/٣٦٢:المقتضبينظر) ١٠٠(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
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١٢٦

.٢٢٩:لدانياوالجنى٤/٤٤٠:المحيطالبحرينظر) ١٠١(

.٤/٤٤٠:المحيطوالبحر٣٣:الحروفعلمفياُألزهيةينظر) ١٠٢(

.١/٣٩٤:الهوامعوهمع١/٣٠٣:عقيلابنوشرح١٠٧:المبانيرصفينظر) ١٠٣(

.١/٣٠٣:عقيلابنوشرح٣٢:الحروفعلمفيواُألزهية٢/٣٦٢:المقتضبينظر) ١٠٤(

.١/٢٨١:الفوائدتسهيلعلىوالمساعد٤/٤٤٠:المحيطالبحرينظر) ١٠٥(

.١/٣٩٤:الهوامعوهمع٢٢٩:الدانيالجنىينظر) ١٠٦(

.٢/٣٦٢المقتضبينظر) ١٠٧(

.١/٢٣٥:النحوفياألصولينظر) ١٠٨(

.١/٢٨١:الفوائدتسهيلعلىوالمساعد٢٢٩:الدانيوالجنى٤/٤٤٠:المحيطالبحرينظر)١٠٩(

. ١/٣٩٤:الهوامعهمعينظر) ١١٠(

.٣٣:الحروفعلمفيواُألزهية٢/٣٦٢:المقتضبينظر) ١١١(

.٤/٤٤٠:المحيطوالبحر٩/٤٠٠:والكشاف١/٢٧٠:المحتسبينظر) ١١٢(

.٤/٤٤٠:المحيطوالبحر٩/٤٠٠:الكشافوينظر١/٢٧٠:المحتسب) ١١٣(

.١/٢٧٠:المحتسبينظر) ١١٤(

.٤/٤٤٠:المحيطالبحرينظر)١١٥(

.١/٢٧٠:المحتسبينظر)١١٦(

.٤/٤٤٠المحيطوالبحر١٠٨:السبعالقراءاتفيالحجةينظر)١١٧(

.٤/٤٤٠:المحيطوالبحر٣٨٠:الدانيالجنىشواهدمنديوانه،وهوفيالبيتعلىأقفلم) ١١٨(

.٢/٣٠٦:ديوانهملحقفيالرجز،وهوللعجاجمنبيتعجز)١١٩(

.٤/٤٤٠:المحيطالبحرينظر)١٢٠(

.٤/٤٤٠:ن.م:ينظر) ١٢١(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
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١٢٧

.١/٢٧٠:المحتسبينظر)١٢٢(

.٣٩٥ـ١/٣٩٤:الهوامعمعهينظر)١٢٣(

.١/٣١٧:عقيلابنشرحينظر)١٢٤(

.١/٣٩٤:الهوامعوهمع١/٥٧:اللبيبومغني٢٣٠:الدانيالجنىينظر)١٢٥(

.١/٣٩٤:الهوامعهمعينظر) ١٢٦(

علـى إالّفيـه وعجـزه ١٠٨:المبـاني ورصـف ٣٣:الحـروف علـم فياُألزهيةينظرمجهولقائلهالبيت) ١٢٧(

.المجانينحزبهعلىإالّفيهوعجزه٢٣٠:الداني،والجنىالمجانيِنأضعِف

.١/٣١٨:عقيلابنوشرح٢٣٠:الدانيالجنى:ينظر.مجهولقائلهالبيت)١٢٨(

.١/٣٩٤:الهوامعوهمع١/٥٧:اللبيبمغنيوينظر٢٣٠:الدانيالجنى)١٢٩(

.٤/٢٣٤:المحيطوالبحر١/٢٣٢:المحتسبينظر)١٣٠(

.١/٢٣٢:المحتسب)١٣١(

.٨/٤٦٢:الكتابعلومفياللبابينظر)١٣٢(

.١/٣٩٥:القرآنمعانيينظر)١٣٣(

.٨/٤٦٢واللباب٨/٣٥المعانيروحينظر)١٣٤(

.٨:٤٦٢:الكتابعلومفياللبابينظر)١٣٥(

.١/٢٣٣:المحتسبينظر)١٣٦(

.٣/٦٥األشمونيوشرح٢/٢٤٠الهوامعوهمع٢/٥٧:المفصلوشرح١٧٠ـ٤/١٦٨المقتضبينظر)١٣٧(

.١/٦٤٨:عقيلابنحشرينظر)١٣٨(

.١/٢٣٣:المحتسبينظر)١٣٩(

.٨/٣٦:المعانيروحينظر)١٤٠(

.٢/٢٤٠:الهوامعهمعينظر)١٤١(
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٨

.١/٢٣٣:المحتسبينظر)١٤٢(

.٤/٢٣٤:المحيطالبحرينظر)١٤٣(

.١/٣٥٨:القرآنمعانيينظر)١٤٤(

.١/٦٤٩:عقيلابنشرحينظر) ١٤٥(

.١/٢٣٣:المحتسبينظر)١٤٦(

.١/٢٣٣:ن.م:ينظر)١٤٧(

.٨/٣٦:المعانيروحينظر)١٤٨(

.٧١و٣/٦٦:األشمونيشرحينظر)١٤٩(

.٢/٣٥٣:المحتسبينظر) ١٥٠(

.٣٥٤ـ٢/٣٥٣:ن.م) ١٥١(

.١/٦٦٨:المحيطالبحرينظر) ١٥٢(

.١/٦٦٩:ن.م:ينظر) ١٥٣(

.٣٠/٦٤:المعانيوروح٨/٤٢٨:المحيطوالبحر٣٠/١٨٥:الكشافينظر) ١٥٤(

.٨/٤٢٨:المحيطالبحرينظر) ١٥٥(

.٣٠/١٨٥:الكشاف) ١٥٦(

.٥٣٢:الرحمنبهمامنإمالءينظر) ١٥٧(

.٢/٣٥٤:المحتسبينظر)١٥٨(

.٣٠/٦٤:المعانيوروح٨/٤٢٨:المحيطوالبحر٣٠/١٨٥:الكشافينظر) ١٥٩(

.١/٦٦٩:المحيطالبحرينظر) ١٦٠(

.١/٦٦٨:ن.مينظر) ١٦١(

ـ:والمراجعالمصادرثبت
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عشرالثاينالعددواسط/ التربيةكليةجملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٩

ـ فـي البـشر فـضالء إتحـاف ـ١ الـشهير -الـدمياطي محمـد بـن احمـد للـشيخ عـشر، األربـع راءاتالق

).دت(لبنان،-بيروتالندوة،دارالضباع،محمدعليالشيختصحيح،)هـ١١١٧ت(بالبناء

ـ ٤١٥ت(الهـروي النحـوي محمـد بـن علـي تـأليف :الحروفعلمفياُألزهيةـ٢ المعـين عبـد تـح ) هـ

.م١٩٧١ـهـ١٣٩١،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمطبوعاتالملّوحي،

ـ ٥٣٨ت(الزمخـشري عمربنمحمودالقاسمألبي:البالغةأساسـ٣ محمـود،دار الـرحيم عبـد األسـتاذ :تـح )هـ

.هـ١٣٩٩ـم١٩٧٩لبنان،ـالمعرفة،بيروت

.ت.الرسالة،دالفتلي،مؤسسةالحسينعبدتح) هـ٣١٦ت(النحويالسراجالبن:النحوفياألصولـ٤

الحـسين بـن اهللاعبـد البقـاء ألبـي :القـرآن جميـع فيوالقراءاتاإلعرابوجوهمننالرحمبهمامنإمالءـ٥

 ئ.م٢٠٠٧بيروت،صيداالعصريةـالماجدي،المكتبةنجيبعليهوعلّقالعكبري،راجعه

ــ٦ ــانــ ــيالبرهـ ــومفـ ــرآنعلـ ــدر: القـ ــدينبـ ــدالـ ــنمحمـ ــدبـ ــشياهللاعبـ الزركـ

،عطــاالقــادرعبــدمــصطفى: عليــهوعلّــقلــهوقــدمحديثــهخــرج،) هـــ٧٩٤ت(

.م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨،لبنانـبيروت،العلميةالكتبدار،١ط

)هـــ٨١٦ت( الجرجــانيالــشريفبالــسيدالمعــروفعلــيبــنمحمــدبــنعلــي،التعريفــاتـــ٧

) .تـد( بغدادـالعامةالثقافيةالشؤوندارـ

داروآخـرين الموجـود عبـد أحمـد عـادل الـشيخ تـح ) هـ٧٤٥ت(ياألندلسحيانألبي:المحيطالبحرتفسيرـ٨

.م١،١٩٩٣لبنان،طـالعلمية،بيروتالكتب

ـ ٦٠٤ت(الـرازي محمـد لإلمـام :الغيـب ومفاتيحالكبيربالتفسيرالمشتهر:الرازيالفخرتفسيرـ٩ الفكـر دار)هـ

.م١٩٨١ـهـ١،١٤٠١والتوزيع،طوالنشرللطباعة

ـ ٥٣٨ت(الزمخـشري اهللاجـار القاسـم يأبتأليف:الكشافتفسيرـ١٠ ـ المعرفـة،بيروت دار)هـ ،١لبنـان،ط ـ

.هـ١٤٢٣ـم٢٠٠٢

ـ ٦٧١ت(القرطبـي األنـصاري أحمدبنمحمداهللاعبدألبي:القرآنألحكامالجامعـ١١ وصـححه بـه اعتنـى )هـ

.م٢٠٠٢ــهـ١،١٤٢٢لبنان،طــالعربي،بيروتالتراثإحياءسمير،دارهشام

ـ ٧٤٩ت(المـرادي قاسـم بـن حسنتأليف:المعانيحروففيالدانيالجنىـ١٢ دارمحسن،مؤسـسة تح،طـه )هـ

هـ١٣٩٦ـم١٩٧٦الموصل،والنشر،جامعةللطباعةالكتب

ـ ٣٧٧ت(الفارسـي علـي ألبي:السبعةللقراءالحجةـ١٣ جويجـاتي،دار وبـشير قهـوجي الـدين بـدر تـح )هـ

.م١،١٩٩٣للتراث،طالمأمون

ـ ٣٩٢ت(جنـي بـن مـان عثالفـتح ألبـي :الخصائصـ١٤ للطباعـة الهـدى النجـار،دار علـي تح،محمـد )هـ

.لبنانـوالنشر،بيروت

وزارةفـي القـديم التـراث إحيـاء مديريـة مطبوعـات .حـسن عزةتحقيق).مقبلبنتميم:(مقبلابنديوانـ١٥

.م١٩٦٢القومي،دمشق،واإلرشادالثقافة
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١٣٠

ـ الملـك عبدرواية)رؤبةبناهللاعبد(العجاجديوانـ١٦ توزيـع .الـسطلي الحفـيظ وشـرحه،تح،عبد قريـب نب

.أطلس،دمشق،الط،التمكتبة

.م١،١٩٥٨بمصر،طالمعارفابراهيم،دارالفضلأبوتح،محمد:القيسامريءديوانـ١٧

اآللوسـي محمـود الـسيد الـدين شـهاب :المثـاني والـسبع الكـريم القـرآن تفـسير فـي المعـاني روحـ١٨

.لبنانـالعربي،بيروتراثالتإحياءدار)هـ١٢٧٠(البغدادي

ـ ٣٩٢ت(جنـي بـن عثمـان الفتحأبيتأليف:اإلعرابصناعةسرـ١٩ وأحمـد اسـماعيل حـسن تح،محمـد )هـ

.م٢٠٠٠ـهـ١٤٢١لبنان،ـ،بيروت١العلمية،طالكتببيضون،دارعليمحمدشحاته،منشوراترشدي

علـي (االشـموني ) : مالـك ابـن الفيـة إلـى الـسالك منهج(المسمىومالكابنالفيةعلىاألشمونيشرح-٢٠

مكتبـة شـركة ) ٢(ط،الحميـد عبـد الـدين محـي محمـد شواهدهوشرححققه) هـ٩٠٠سنةنحوتمحمدبن

.م١٩٤٦=هـ١٣٦٥بمصروأوالدهالحلبيالبابيمصطفىومطبعة

ـ ٧٦٩ت(عقيـل البن:مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرحـ٢١ مطبعـة الحميد،عبـد الـدين محيـي تح،محمـد )هـ

.هـ١٣٨٤بمصر،السعادة

داروأحمدعصام،منـشورات الكاتـب الـدين سـيف حواشـيه وعلّـق لـه قـدم :العبدبنطرفةديوانشرحـ٢٢

.لبنان،د،تـالحياة،بيروتمكتبة

ـ ٦٨٦ت(االسـترابادي الـدين رضـي تـأليف :الحاجـب ابـن شـافية شـرح ـ٢٣ الحـسن نـور تح،محمـد )هـ

.ت.بالقاهرة،دحجازيوآخرين،مطبعة

ـ ٦٤٣-٥٣٣الحلبـي يعـيش بـن علـي بنيعيشالدينموفق(يعيشابنتأليف:المفصلشرحـ٢٤ عـشرة ) هـ

.      ت.دبيروت،الكتبعالمبمجلدينأجزاء

ـ ٩٤٥ت(الـداودي أحمـد بـن علـي بنمحمدالدينشمسللحافظ:المفسرينطبقاتـ٢٥ محمـد علـي :،تـح )هـ

.م١٩٧٢ــه١٣٩٢ـ١طالكبرى،االستقاللعمر،مطبعة

القاهرة،الناشـر العلوم،جامعـة داركليـة مـن عفيفـي أحمـد للـدكتور :العربـي النحـو فيالتخفيفظاهرةـ٢٦

.م١٩٩٦ـهـ١،١٤١٧اللبنانية،طالمصريةالدار:

مكـة الفيـصلية، المكتبـة ،١/طالطويـل، رزقالـسيد الـدكتور وتحقيقودراسةمدخلالقراءاتعلومفيـ٢٧

.م١٩٨٥المكرمة

ـ ١٨٠ت(قنبـر بـن عثمـان بـشر أبـي لـسيبويه :الكتابـ٢٨ هارون،مكتبـة الـسالم عبـد وشـرح تـح )هـ

.م١٩٨٢ـهـ٢،١٤٠٢الخانجي،القاهرة،ط
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١٣١

الحنبلـي الدمـشقي عـادل بـن علـي بـن عمـر حفـص أبيالمفسراإلمامتأليف:الكتابعلومفياللبابـ٢٩

،١بيـضون،ط علـي محمـد وآخرين،منـشورات جـود الموعبـد أحمدعادلالشيخ،تحهـ٨٨٠سنةبعدالمتوفى

.لبنانـالعلمية،بيروتالكتب،دارم١٩٩٨ـهـ١٤١٩

ـ ٧١١ت(منظـور ابـن العالمةلإلمام:العربلسانـ٣٠ ـ العربـي التـراث إحيـاء ،دار)هـ التـاريخ مؤسـسة ـ

.ت.،د٣لبنان،طـالعربي،بيروت

ـ ٢١٠ت(التيمـي مثنىبنمعمرعبيدةأبيصنعة:القرآنمجازـ٣١ محمـد عليـه وعلـق بإصـوله عارضـه )هـ

.ت.بالقاهرة،دالخانجيسزكين،مكتبةفؤاد

األولجني،الجـزء بـن عثمـان الفـتح ألبـي :عنهـا واإليـضاح القـراءات شواذوجوهتبيينفيالمحتسبـ٣٢

ــيمعبــدناصــف،والدكتورالنجــديعلــي:تــح شــلبي،القاهرةاســماعيلالفتــاحعبــدالنجار،والــدكتورالحل

اســماعيلالفتــاحعبــدوالــدكتورناصــفالنجــديعلــي:الثــاني،تحوالجــزءم١٩٩٤ـــهـــ١٤١٤سـنة 

.م١٩٩٤ـهـ١٤١٤شلبي،القاهرة،

ـ ٣١١ت(الزجـاج الـسري بـن محمـد بنابراهيماسحاقألبي:وإعرابهالقرآنمعانيـ٣٣ عليهأحمـد علّـق )هـ

م٢٠٠٧ـه١،١٤٢٨لبنان،طـالعلمية،بيروتالكتبالرحمن،دارعبدفتحي

.م١٩٨١الكويت٢فارس،طتح،فائز)هـ٢١٥تمسعدةبنسعيد(األوسطلألخفش:القرآنمعانيـ٣٤

ـ ٢٠٧ت(الفـراء زيـاد بـن يحيـى زكرياأبيتأليف:القرآنمعانيـ٣٥ ـ ٣،١٤٠٣الكتـب،ط عـالم )هـ ـ هـ ـ

.م١٩٨٣

عبـادة، ابـراهيم محمـد الـدكتور االسـتاذ أعـده والقافيـة، والعـروض والصرفالنحومصطلحاتمعجمـ٣٦

.م٢٠٠١الثانية،الطبعةاالداب،مكتبة

ـ ٦٦٩ت(االشـبيلي عـصفور ابـن تـأليف :التصريففيالممتعـ٣٧ القلـم ،دار٢قبـاوة،ط الـدين تح،فخـر )هـ

.بحلبالعربي

ـ ٣٩٢ت(جنـي بنعثمانالفتحأبيشرح:المنصفـ٣٨ مـصطفى تح،ابـراهيم .للمـازني التـصريف لكتـاب )هـ

.بمصروأوالدهالحلبيالبابيفىمصط.م١،١٩٥٤أمين،طاهللاوعبد

مـريم أبـي بـابن المعـروف الـشيرازي علـي بـن نـصر ،وعللهـا القـراءات وجـوه فـي الموضـح ـ٣٩

ــق ــر. د: تحقيـ ــدانعمـ ــسيحمـ ــةالكبيـ ــى،الطبعـ ــةاألولـ ــةمكـ ـــ١٤١٤المكرمـ هـ

.م١٩٩٣

ـ ٩١١ت(الـسيوطي الـدين جـالل لالمـام : الجوامـع جمعشرحفيالهوامعهمعـ٤٠ أحمـد تـح ١ج) . هـ

.لبنانـ،بيروتالعلميةالكتب،دارم١٩٩٨ـهـ١١٤١٨الدين،طشمس
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