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إلى من نعيش هذه األيام ذكرى شهادته األليمة ...
إليك يا أمير املؤمنين أهدي هذه الكلمات القليلة ...
ً
راجيا منك القبول.

الحمد هلل رب العاملين صلىى  هلل عىى محمد صلل محمد األئمة صاملهديين
ً
ً
صسلم تسليما كثيرا.
كنت قد تناصلت في أطرصحة الدكتوراه املقدمة إلى معهد الدراسات العليا
الدينية صاللغوية في النجف األشرف املوسومة بـ (إبطال االحتجاج بالنحو عىى
العصمة) بعض اآليات التي خالفت قواعد النحو صكان حديثي عنها باإلجمال
صهذا الكتاب إنما هو تفصيل لذلك اإلجمال فقمت فيه بعرض التوجيهات
املختلفة للنحويين صاملفسرين ملوارد املخالفة من تلك اآليات صتبيان مواطن
الضعف فيها صالكشف عن صقوع املخالفات بما ال يقبل الشك صأن ما قاموا به من
تخريجات لتلك املواضع ما هي إال ترقيعات للتغطية عىى مواطن الخلل في تلك
القواعد فخاضوا كل السبل لتبريرها إال سبيل االعتراف بخطأ القواعد أص
قصورها.
صتحسن اإلشارة إلى أني لم أتناصل كل اآليات املخالفة للقواعد النحوية صإنما
اقتصرت فيه عىى بعض اآليات؛ ألن إثبات هذا البعض يكفي لتحقيق الغرض
املطلوب من البحث صهو إثبات صقوع املخالفة.
ً
صأسأل  هلل أن يجعله خالصا لوجهه صأن يغفر لي صلوالدي صللمؤمنين
صاملؤمنات يوم يقوم الحساب إنه جواد كريم.

الحديث عن عالقة القرلن بالنحو يتمتع بحساسية شديدة لدى شريحة كبيرة
ً
من العلماء صاملثقفين فضال عن العوام صكل من يقتحم هذه املسألة الخطيرة فإنه
ال شك ُيتهم بالزندقة صاإللحاد صما شابهها من ألفاظ التسقيط صالتنفير؛ صيعود ذلك
ً
الى النظرة القدسية التي تتمتع بها قواعد النحو عندهم فضال عن القرلن الذي له
قدسيته صعظمته في نفوس املسلمين بال خالف.
صمن أهم أسباب القداسة التي تتمتع بها قواعد النحو شيوع الفكرة القائلة
بأن عىي بن أبي طالب (عليه السالم) هو من أسس لها صصضع ألولها صقد ناقشت
ذلك بالتفصيل في رسالة (إبطال االحتجاج بالنحو عىى العصمة).
صال يعدص حديث من يخوض في هذه املسألة أحد هذين الغرضين:
 -1اإلقرار بصحة كل قواعد النحو صاعتمادها صسيلة للطعن في كل من
ً
يخالفها صيخرج عنها فتكون بذلك ميزانا ملعرفة لاحب الحق كما فعل النصارى
في اتخاذهم منها أداة للطعن في القرلن الكريم.
 -2الكشف عن الخلل املنهجي الذي اعتمده العلماء األصائل ممن صضعوا
قواعد النحو فنتج عنه قواعد ال تمثل كل أساليب العرب في كالمها صأخر خاطئة
صبالتالي تعارضت بعض النصوص الدينية الفصيحة معها كاآليات القرلنية التي
ً
عرضنا لها في الكتاب صعندها ال تصلح هذه القواعد لجعلها معيارا ملحاكمة
ً
النصوص الدينية صميزانا ملعرفة لاحب الحق فيتم قبوله صالتسليم له متى صافق
كالمه تلك القواعد صيكون مصيره اإلنكار صالجحود حين ال يتوافق كالمه معها.
صقد سعيت في هذا البحث إلى تحقيق الغرض الثاني صهو يستدعي تصحيح
املنهج صمراجعة القواعد صتدقيقها صإزالة النظرة القدسية لها؛ لكونها تحتمل
الصواب صالخطأ صما هذا شأنه ينبغي أن يكون موضع شك صريبة ال موضع تعظيم
صتقديس.
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صإذا كان القرلن قد خالف قواعد اللغة العربية عىى املستوى اإلمالئي
ً
صالصرفي صالبالغي فليس غريبا أن يقع مثل هذه املخالفة في الجانب النحوي
ً
صإليك نموذجا من املخالفات لكل فرع من هذه الفرصع:
 -1اإلمالء:

صاملخالفات اإلمالئية كثيرة في القرلن نكتفي بذكر صاحدة منها:
تقول القاعدة اإلمالئية إن التاء تكتب مربوطة إذا صقعت في لخر االسم املفرد
َ
(شجرة) .صالقرلن الكريم خالف هذه القاعدة فاستعمل
صما قبلها مفتوح ( )1مثل
َّ َ َ َ َ َّ ُّ
وم) ( )2صكان ينبغي أن تكون
الكلمة بتاء مفتوحة في قوله تعالىِ ( :إن شجرت الزق ِ
بحسب قواعد اإلمالء( :إن شجرة الزقوم).
 -2الصرف:

صمما شذ عن قياس النحويين كلمة (استحوذ) في قوله تعالى( :استحوذ عليهم
الشيطان) ( )3فقد كتبت بالواص صالقياس فيها أن يقال( :استحاذ) بقلب الواص
ً
ألفا فتصحيح الواص حينئذ مخالف للقياس (.)4
 -3البالغة:

يشترط البالغيون لفصاحة الكلمة سالمتها من تنافر الحرصف قال القزصيني
في اإليضاح( :أما فصاحة املفرد فهي خلوله من تنافر الحرصف صالغرابة صمخالفة
القياس اللغوي .فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل عىى
ًّ
أعرابيا سئل عن ناقته فقال :تركتها ترعى
اللسان صعسر النطق بها كما رصي أن
الهعخع) (.)5

 -1ينظر  :اإلمالء الواضح.47 :
 -2الدخان.43 :
 -3املجادلة.19 :
 -4ينظر  :شرح كتاب سيبويه ،366/5 :علوم البالغة ،للمراغي.20 :
 -5اإليضاح في علوم البالغة.22-21/1 :
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صإذا كان الثقل في النطق خالف الفصاحة بحسب ما ذكره البالغيون فإن
ُ
القران قد استعمل كلمات ثقيلة في اللسان ككلمة "اثاقلتم" ( )1في قوله تعالى(َ :يا
َّ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َأ ُّي َها َّالذ َ
يل َل ُك ُم ْانف ُرصا في َ
ين َلم ُنوا َما َل ُك ْم إ َذا ِق َ
األ ْ
ض) (.)2
ى
ل
إ
م
ت
ل
اق
اث
ه
الل
يل
ب
س
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
صلم تخف عىى العلماء مواضع املخالفات تلك إال أن أغلبهم قد لجأصا إلى
تبريرها بحملها عىى صجه من الوجوه صلو كانت ضعيفة أص شاذة صفريق لخر قد أقر
ً
ً
بوجودها مؤكدا أنها تمثل طعنا في القواعد اللغوية صال تمس قداسة القران بش يء
صهذه كلمات بعضهم:
قال السيد الخوئي في تفسيره (البيان):
(إن القرلن نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين صال أثر صإنما
اخذت هذه القواعد  -بعد ذلك  -من استقراء كلمات العرب البلغاء صتتبع تراكيبها.
ً
ً
صالقرلن لو لم يكن صحيا إلهيا  -كما يزعم الخصم  -فال ريب في أنه كالم عربي بليغ
فيكون أحد املصادر للقواعد العربية صال يكون القرلن أقل مرتبة من كالم البلغاء
اآلخرين املعالرين لنبي اإلسالم .صمعنى هذا :أن القاعدة العربية املستحدثة إذا
ً
ً
خالفت القرلن كان هذا نقضا عىى تلك القاعدة ال نقدا عىى ما استعمله
القرلن)(.)3
صيقول السيد محمد محمد لادق الصدر في مقدمة تفسيره (منة املنان):
(هذا صقد عبر بعض فضالء طالبي عني بأني قد اخذت خالل هذه املباحث
بأسلوب (الالتفريط) في القران الكريم صهذا صاضح من بعض املباحث اآلتية.
صلعل أصل تطبيق لهذا األسلوب هو ما ذكرته في كتابي (ما صراء الفقه) في
الفصل الخاص بالقران الكريم من كتاب الصالة حيث ذكرت في محصله :أن
 -1أقر بعض الباحثين بثقل الكلمة إال أنه بررها بمناسبتها للمقام ،لكنه في النهاية ال ينسجم مع ما اشترطه البالغيون من
الخفة وعدم الثقل .ينظر على سبيل املثال :خصائص التراكيب دارسة تحليلية ملسائل علم املعاني ،للدكتور محمد محمد
أبو موس ى.64 -63 :
 -2التوبة.38 :
 -3البيان في تفسير القران. 82 :
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ً
ْ
القران يمكن أن يكون محتويا عىى اللحن بالقواعد العربية صمخالفتها صعصيانها
كما هو املنساق من بعض لياته صذلك ألن مقتض ى قوله تعالى" :ما فرطنا في
ً
ً
الكتاب من ش يء" هو احتواء القرلن الكريم عىى كل علوم الكون ظاهرا صباطنا.
صمن املعلوم أن هذا الكون الذي نعرفه يحتوي عىى النقص كما يحتوي عىى
الكمال صفيه الخير صالشر صفيه القليل صالكثير.
إذن فيمكن التمسك بإطالق تلك اآلية الكريمة الحتواء القران عىى كل ما في
الكون بما فيه ما نحسبه من النقائص صالحدصد.
ً
صال ضير في ذلك ما دامت هذه الصفة تعد كماال له من حيث االستيعاب
صالشمول صالالتفريط.
فكما يحتوي القران الكريم عىى الفصاحة صالبالغة  -صهذه هي الصفة
االساسية فيه  -فقد يحتوي ايضا بل من الضرصري أن يحتوي عىى ضدها؛ ألنه "ما
فرطنا في الكتاب من ش يء".
صكما يحتوي عىى اللغة العربية  -صهي سمته العامة  -ينبغي أن يحتوي عىى
لغات أخرى كما يحتوي عىى الظاهر العرفي ينبغي ان يحتوي عىى الباطن الدقي
صهكذا.
صبهذا يتبرهن أسلوب الالتفريط املأخوذ لفظه من اآلية املشار إليها .صهو باب
صاسع يمكن عىى أساسه لياغة كثير من األطرصحات لكثير من املشاكل قد تثار في
ً
عدد من املواضع أص املواضيع صينسد االعتراض عليها بأن فيها اعترافا بنقص
القران العظيم) (.)1
صفي (تلخيص التمهيد) للشيخ محمد هادي معرفة:
(اتفاق كلمة األمة في جميع أدصار التاريخ عىى ان النظم املوجود صاألسلوب
القائم في جمل صتراكيب اآليات الكريمة هو من لنع الوحي السماصي ال غيره االمر
 -1مقدمة منة املنان في الدفاع عن القران.40 -39/1 :
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الذي التزم به جميع الطوائف اإلسالمية عىى مختلف نزعاتهم صلرائهم في سائر
املواضيع .صمن َّثم لم يتردد أحد من علماء االدب صالبيان في لية قرلنية جاءت
مخالفة لقواعد رسموها في اخذ اآلية حجة قاطعة عىى تلك القاعدة صتأصيلها عىى
ً
َّ
يتسرب
ما يلتئم صتركيب اآلية .صذلك علما منهم بأن النظم املوجود في اآلية صحي ال
إليه خطأ البتة صإنما الخطأ في فهمهم هم صفيما استنبطوه من قواعد مرسومة.
مثال ذلك :قوله تعالى" :صما ارسلناك إال كافة للناس" فزعموا أن الحال ال
تتقدم عىى لاحبها املجرصر بحرف صاآلية جاءت مخالفة لهذه القاعدة .صمن َّثم صقع
بينهم جدل عريض صدار بينهم كالم في صحة تلك القاعدة صسقمها .صلجأ ابن مالك
ً
أخيرا إلى نبذ القاعدة بحجة أنها مخالفة لآلية قال:
صسبق حال ما بحرف جر قد

أبوا صال أمنعه فقد صرد) (.)1

صيقول عبد الكريم الخطيب:
ْ
َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
(صفي عطف قوله تعالى" :صاملؤتون
الزكاة َصاملؤ ِمنون ِبالل ِه َصال َي ْو ِم اآل ِخ ِر" عىى
َّ َ
َ ُْ
َ
الصالة" مع االختالف في الصورة اإلعرابية بين العطوف
يمين
قوله سبحانه " :صامل ِق ِ
صاملعطوف عليه  -في هذا ما يدعو إلى التوقف صالنظر .فلم لم يكن املتعاطفون
ً
ً
ً
نسقا صاحدا عىى أية لورة .بالرفع مثال هكذا" :صاملقيمون الصالة صاملؤتون الزكاة
صاملؤمنون باهلل صاليوم اآلخر"؟
ً
صقد كثرت في هذا لراء املفسرين صالنحاة .صلم نر فيما قاله هؤالء صهؤالء صجها
نستريح له صنرض ى به صنطمئن إليه ..إذ كلها محاصالت لتسوية هذا التخالف الذي
يبدص صكأنه تناقض صخرصج عىى أساليب العرب صمألوف كالمهم .صكأنهم  -أي
املفسرصن صالنحاة  -يلتمسون املعاذير للقرلن لهذا الخلل الذي ظهر فيه هنا !
ً
ً
ً
صللقرلن الكريم أن يكون متفقا مع قواعد النحاة أص مخالفا لها جاريا ما
ً
عرف من أساليب العرب أص خارجا عنها .صعىى النحاة أن يصححوا نحوهم عليه
 -1تلخيص التمهيد.133/1 :
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صعىى األساليب العربية أن تستقيم عىى ما طلع عليه بها القرلن من أساليب
جديدة صأن تجعلها من مذخورها الذي تحرص عليه صتثرى باقتنائه صتعتز به.
ً
فلنتحرر إذن من قواعد النحو صأساليب العرب حينما نستقبل جديدا من
أساليب القرلن صإعجازه صلنلقه بقلوبنا لقاءنا ملعجزة قاهرة متحدية.
صنعم فإننا بين يدى كل لية من ليات الكتاب الكريم في مواجهة معجزة
متحدية ال تكشف لنا عن صجهها إال بعد توقف صنظر .صلكنا حين نكون بين يدى
لية تطلع علينا بأسلوب غير مألوف من أساليب العربية صغير جار عىى مقررات
النحاة صقواعد النحو  -فإننا نكون حينئذ في مواجهة لية تكشف لنا عن صجه من
ً
صجوه إعجازها صتدعونا إليها صتحملنا حمال عىى النظر في صجهها ...
أما نحن فإنا ال نورد هذا السؤال صال نتصدى لإلجابة عليه صإنما نتقبل
ً
األسلوب القرلني دصن أن نجد فيه علة تدعو إلى كشف أص غموضا يحتاج إلى
بيان!! صغاية ما يمكن أن نقوله هو :أن هذا هو أسلوب القرلن .صعىى النحو أن
يصحح قواعده عليه صعىى البالغة أن تضبط موازينها به!) (.)1
إن الحديث عن صقوع هذه املخالفات صفق الغاية التي عرضناها يصب في
خانة الدفاع عن القران فهو يقودنا إلى نتيجة جلية مفادها أن التقصير صالخلل
صاقعان في قواعد النحويين ال في القران أما دفاعهم املستميت عن قواعدهم
ً
اللفظية صاتهام من يقول بوجود املخالفات باإللحاد صالزندقة فكان سببا في أن
يتجرأ أعداء الدين عىى الطعن في كتاب  هلل صإنكاره كما فعل النصارى؛ فال يمكن
الجمع بأي حال بين القول بصحة القواعد النحوية صضرصرة االلتزام بها صبين
ً
ً
القول بعصمة القران صكونه كتابا سماصيا مع صجود تلك املخالفات فال سبيل
أمام النحويين صاملفسرين صالعلماء للدفاع عن القران الكريم صالحفاظ عىى
قداسته إال باإلقرار بهذه الحقيقة املرة التي طاملا تهربوا منها صطعنوا في نية قائلها.

 -1التفسير القرآني للقران .1009 - 1007 :

هذه اآلية من اآليات املشكلة عىى النحويين صاملفسرين صقد تعددت أقوالهم
فيها صسنعرض أقوالهم صتوجيهاتهم لها من خالل القراءات الواردة في اآلية صهي:


القراءتان األولى والثانية:

ْ
(هذان)
هذان لساحر ِان) بتخفيف النونين صإثبات األلف في
األصلى( :إن
ِ
ِ
ن ْ
ْ
(إن) صتشديد نون
صاأللف.
(هذان)
هذان لساحران) بتخفيف نو
صالثانية( :إن
ِ
ِ
ِ
صالقراءة األصلى قراءة حفص عن عالم صهي القراءة املشهورة املوافقة
للمصحف أما الثانية فهي قراءة ابن كثير صتختلف عن قراءة حفص في تشديد
النون في (هذان) (.)2
صجد النحويون صاملفسرصن أن هاتين القراءتين تخالفان قواعد النحو املطردة
ً
التي تقوم عىى ألل القياس عىى الكثير صفقا ملنهج البصريين ( )3صتقول القاعدة
بأن (إن) املخففة تعمل النصب في االسم صاحتجوا عىى صحتها بما صرد من
ْ
إعمالها في القرلن الكريم صكالم العرب ( )4فـ (إن) عندهم مخففة من الثقيلة
صالالم الفارقة للتمييز بينها صبين (ما) النافية (.)5
فجاء تخريج النحويين صاملفسرين لهاتين القراءتين عىى مذهب الكوفيين
ْ
الذين يقيسون عىى املثال الواحد املسموع ( )6صال تعمل (إن) املخففة من الثقيلة
عندهم بل هي نافية صالالم بمعنى إال فيكون املعنى بحسب رأي الكوفيين( :ما
هذان إال ساحران) (.)7

 -1طه.63 :
 -2ينظر :السبعة في القراءات ،419 :النشر  ،321/2 :الدر املصون.63/8 :
 -3ينظر :البحث اللغوي عند العرب ،141 :الخالف بين النحويين.135 :
 -4ينظر :اإلنصاف.159/1 :
 -5ينظر :الجنى الداني.133 :
 -6ينظر :البحث اللغوي عند العرب.138 :
 -7ينظر :الجنى الداني.133 :
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ً
فتوجيه القراءتين طبقا لرأي الكوفيين يتسم بالشذصذ صمخالفة املشهور من
ً
القواعد؛ ألن الشاذ هو ما خالف القواعد التي صضعها البصريون استنادا ملبدأ
الكثرة إضافة إلى ما فيه من تكلف صلجوء إلى التأصيل صهو بحد ذاته دليل عىى
مخالفة قواعد النحو املشهورة؛ صلذا عدت اآلية من اآليات املشكلة عىى العلماء
صالتي صقع فيها خالف كبير بينهم في تفسيرها كما قال الزجاج (.)1


القراءة الثالثة:

َّ
هذين لساحر ِان) بتشديد نون (إن) صبالياء في (هذين).
(إن
ِ
صهي قراءة أبي عمرص بتشديد نون (إن) صالنصب في (هذين) ( )2صقال عن
ْ
هذان صالقرلن أفصح اللغات) ( )3صهي
قراءة األلف( :إني ألستحي أن أقرأِ :إن
ِ
()4
مستقيمة عىى ظاهر العربية؛ ألن النصب صالجر بالياء لغة لفصحاء العرب
َ
صعدها لاحب الدر املصون من أصضح القراءات إعرابا صمعنى أما اإلعراب فلكون
(هذين) اسم (إن) منصوب صعالمة نصبه الياء ص(ساحران) خبرها صدخلت عليها
الالم للتوكيد صأما من جهة املعنى فلكونهم أثبتوا لهما السحر من خالل مؤكدين
هما (إن) ص(الالم) (.)5
صعىى الرغم من موافقة القراءة للعربية صلغات العرب الفصيحة فقد أشكل
عليها بأنها جاءت مخالفة للمصحف صإلجماع الحجة من القراء عىى كون (هذان)
باأللف ( )6صينقل عن أبي عبيد أنه قرأها في مصحف عثمان (هذن) بدصن ألف
صكتابتها بالياء زيادة عىى املصحف ()7؛ صلذا قال الزجاج ال أجيزها لكونها خالف
املصحف (.)8
 -1ينظر :معاني القران وإعرابه.361/3 :
 -2ينظر :السبعة.419 :
 -3ايجاز البيان.549/2 :
 -4ينظر :حجة القراءات.454 :
 -5الدر املصون.64/8 :
ي
 -6ينظر :الحجة في القراءات السبع ،242 :تفسير الطبر  ،101/16 :معاني القران للزجاج.364/3 :
 -7ينظر :الدر املصون.64/8 :
 -8ينظر :معاني القران.364/3 :
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صكل قراءة مخالفة للمصحف عند علماء القراءات تعد شاذة صضعيفة
يقول ابن الجزري( :كل قراءة صافقت العربية صلو بوجه صصافقت أحد املصاحف
ً
العثمانية صلو احتماال صصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها صال
يحل إنكارها بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرلن صصجب عىى الناس
قبولها سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن أم عن العشرة أم عن غيرهم من
األئمة املقبولين صمتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أص
شاذة أص باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح
عند أئمة التحقيق من السلف صالخلف) ( .)1صبهذا تكون هذه القراءة شاذة
ً
صضعيفة صفاقا للشرصط الثالثة التي صضعها العلماء في حجية القراءة صال تصلح
حينها لتبرير مخالفة اآلية التي نحن بصدد البحث فيها لقواعد النحو املطردة.


القراءة الرابعة:

(إن هذان لساحران) بتشديد َّ
َّ
(إن) صباأللف في (هذان).
صقرأ بها نافع صابن عامر صحمزة صالكسائي بتشديد (إن) صألف خفيفة النون
في (هذان) ( )2صيعرب "هذان" اسم َّ
(إن) ص " َلساحران" ُ
خبرها.
صهذه القراءة من القراءات املشكلة عىى العلماء ملخالفتها اإلعراب عىى الرغم
من موافقتها للمصحف حتى قيل إنها لحن صخطأ ()3؛ إذ ينبغي أن يكون (هذين)
بالياء لكونه اسم َّ
(إن) منصوب عىى املشهور من قواعد النحو ( )4صاختلف
النحويون صاملفسرصن في توجيهها فذكرصا فيها الوجوه اآلتية:

 -1النشر.9/1 :
 -2ينظر :السبعة.419 :
 -3ينظر :أمالي ابن الحاجب ،84/1 :تفسير القرطبي ،216/11 :روح املعاني. 533/8 :
 -4ينظر :الدر املصون.67/8 :
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 -1لغة بلحارث بن كعب:

يرى معظم النحويين صاملفسرين أن أصح صجه تحمل عليه هذه القراءة هو
كونها جاءت عىى لغة بلحارث بن كعب صالقبائل األخرى املجاصرة لها مثل كنانة
صخثعم صزبيد صغيرها من قبائل اليمن الذين يجعلون رفع املثنى صنصبه صجره
باأللف فيقولون( :أتاني الزيدان) ص (رأيت الزيدان) ص (مررت بالزيدان) (.)1
صاستشهدصا لها بأبيات منها قول الشاعر:
َ َ
َ
إن أ َب َاها صأ َبا أ َب َاها

َ َ َ
َ
َ َ
ق ْد َبلغا في امل ْج ِد غ َايت َاها

()2

صاختار هذا الوجه أبو حيان صابن مالك صاألخفش صأبو عىي الفارس ي
صالنحاس صغيرهم ( )3صهو أحسن ما خرج عليه هذه القراءة عند ابن أم قاسم
املرادي ( )4صعدها الزجاج اجود ما قيل في توجيه القراءة بعد الوجه القائل بأنها
جاءت بمعنى (نعم) (.)5
صاملالحظ أنهم حملوا مخالفة هذه القراءة لقواعدهم املطردة عىى لغة غير
فصيحة كانوا قد هجرصها في رحلتهم االستقرائية صهي قبيلة بلحارث بن كعب
صالقبائل املجاصرة لها صهي من قبائل اليمن كما مر صقبائل اليمن لغاتهم غير
فصيحة صال يحتج بها الختالطهم بالفرس صاألحباش ( )6صيقول املاصردي عن مثل
هذا التخريج( :ال يجوز أن يحمل القرلن عىى ما اعتل من اللغات صيعدل به عن
أفصحها صأصحها) ( )7صذكر السمعاني بعد عرضه هذا الوجه أن القران ال يحمل
عىى اللغة البعيدة (.)8

 -1ينظر :معاني القران وإعرابه ،362/3 :إعراب القران للنحاس ،46/3 :التفسير الوسيط.211/3 :
 -2االنصاف في مسائل الخالف.18/1 :
 -3ينظر :إعراب القران للنحاس ،46/3 :روح املعاني.535/8 :
 -4ينظر :توضيح املقاصد.330/1 :
 -5ينظر :معاني القران وإعرابه.364/3 :
 -6ينظر :في أصول اللغة والنحو.80 :
 -7تفسير املاوردي.411/3 :
 -8ينظر :تفسير السمعاني.338/3 :
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فاستدالهم بهذه اللغة من لغات اليمن ينقض منهجهم في االعتماد عىى لغات
القبائل الفصيحة صترك غير الفصيحة منها بحجة فساد لغاتهم بمخالطتهم لألقوام
األخرى ال سيما صأن القرلن لم ينزل بهذه اللغة بل نزل بلغة قريش صأصص ى عثمان
نساخ املصاحف صهم زيد بن ثابت صعبد  هلل بن الزبير صسعيد بن العاص صعبد
الرحمن بن الحارث بن هشام بالرجوع إلى لغة قريش عند االختالف (صقال عثمان
للرهط القرشين الثالثة :إذا اختلفتم أنتم صزيد بن ثابت في ش يء من القرلن فاكتبوه
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك) (.)1
 -2بمعنى (نعم):

صاعتبر بعضهم (إن) في اآلية بمعنى (نعم) صاملعنى (نعم هذان لساحران)
صيعرب (هذان لساحران) عىى أنهما مبتدأ صخبر ( )2صإلى هذا الرأي ذهب جماعة
منهم سيبويه صاألخفش صاملبرد ( )3صذكر الزجاج أنه عرض هذا القول عىى محمد بن
َّ
يزيد صعىى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاض ي فقباله صذكرا أنه أجود ما
سمعاه في هذا ( )4صاستشهدصا عىى ذلك ببعض الشواهد منها قول عبد  هلل بن
قيس الرقيات (:)5
ْ َ
َ ْ ََ َ
ُ
صألوم ُهنه
َيل َح ْينني
واذلي
بك َرت عى َّي ع ِ
َ
ُ
َصي ُق ْل َن َش ْي ٌب ْ
قد َعال َك صقد ك ِب َرت فقلت إن ْه
َ
ُ َّ ْ
للسك ِت.
أي :فقلت :ن َع ْم .صالهاء
صمن شواهدها قول عبد  هلل بن الزبير لرجل قال له( :لعن  هلل ناقة حملتني
إليكَّ :
(إن صراكبها) أي نعم صلعن راكبها (.)6

 -1صحيح البخاري :كتاب املناقب ،باب نزول القران بلسان قريش.
 -2ينظر :أمالي ابن الحاجب ،157/1 :تفسير البيضاوي.31/4 :
 -3ينظر :الجنى الداني ،398 :روح املعاني.533/8 :
 -4ينظر :معاني القرآن وإعرابه.363/3 :
 -5ديوان عبد هللا بن قيس الرقيات.66 :
 -6ينظر :شرح التسهيل.33/2 :
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ٌ
فيما رأى لخرصن أن هذا الوجه ضعيف لم يثبت صعىى فرض ثبوته فهو نادر
أص شاذ ( )1صأنكر أبو عبيدة أن تكون (إن) بمعنى نعم ( )2صاستضعف الفارس ي ذلك
لكون دخول الالم في خبر املبتدأ ال يجوز إال في ضرصرة الشعر (.)3
صحاصل الزجاج التخلص من هذا الضعف بتقدير مبتدأ محذصف صهو الضمير
يرتض بعض النحويين كابن
(هما) فيكون املعنى (إن هذان لهما ساحران) ( )4صلم
ِ
جني هذا التوجيه؛ ألن الحذف من باب االيجاز صالتوكيد من باب اإلطناب صال يجوز
ْ َ
الجمع بينهما ( )5صاستدلوا عىى دخول الالم في الخبر بقول الشاعر( :أم ال ُحل ْيس
لعجوز شهربه) صهو من باب الضرصرة؛ صلذا ذهب البغدادي إلى القول بأن ما ذهب
ً
إليه الزجاج لو كان (جائزا ملا عدل عنه النحويون صال حملوا الكالم عىى االضطرار
ً ً
ً
إذا صجدصا له صجها ظاهرا قويا) (.)6
أما الشواهد التي استشهدصا بها ملجيء (إن) بمعنى (نعم) فهي مؤصلة يذكر
ً
ُ
لها بعض النحويين صجوها أخر فيرى ابن حيان أن قول الشاعر (فقلت إن ْه) من
باب حذف خبر (إن) صهو جائز لفهم املعنى صعن قول ابن الزبير (إن صلاحبها) فقد
ٌ
حذف فيه االسم صالخبر صهذا ال يجوز إال في باب (إن) صالتقديرَّ :
(صإنها َملعونة
َ
صلاحبها) (.)7
 -3ضمير الشأن:

صذهب النحويون القدماء إلى كون اسم (إن) ضمير شأن محذصف صالتقدير:
(إنه) أي :األمر صالشأن ص(هذان) مبتدأ ص(لساحران) خبره صالجملة من املبتدأ
صالخبر في محل رفع خبر (إن) (.)8

 -1ينظر :أمالي ابن الحاجب ،157/1 :الدر املصون ،65/8 :روح املعاني.533/8 :
 -2الجنى الداني.398 :
 -3ينظر :البرهان ،للزركش ي.229/4 :
 -4ينظر :معاني القران وإعرابه.363/3 :
 -5ينظر :الخصائص.288/1 :
 -6خزانة األدب.325/10 :
 -7ينظر :التذييل والتكميل.130/5 :
 -8ينظر :البحر املحيط ،349/7 :الدر املصون.67/8 :
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ً
صهذا الوجه أيضا ضعيف حسب قواعد النحو؛ ألن هذا الضمير صضع
ْ
لتقوية الكالم صال يناسبه الحذف صاملسموع من حذفه شاذ إال في باب (أن)
ْ
املفتوحة املخففة ص(كأن) املخففة استسهلوه معهما ألن الكالم فيهما مبني عىى
َ َّ َ
ً
التخفيف بحذف النون فحذف الضمير تبعا له ( )1صيضيف ابن هشامَ ( :ص ِألن ُه لو
َ
َْْ َ َ ُ ُ َ َ
ْ
َّ ْ
ُ
ولها أال ترى أن من َيقول لد َصلم
ذكر َلو َج َب التش ِديد ِإذ الضمائر ترد األشياء ِإلى أل
ََْ َ
َّ ُ َ ْ
َيك َص َصالله َيقول ل ُدنك َصلم يكنه َص ِبك ألف َعل َّن) (.)2
صالسبب األخر في ضعف هذا الوجه هو دخول الالم في الخبر صهو لضرصرة
َ
ً
الشعر صعد مكي بن أبي طالب في (مشكل إعراب القران) هذا الوجه حسنا لوال أن
َّ
ْ َ
ُ
ُدخول الالم ِفي الخ َبر يبعده ( )3صسبق أن نقلنا توجيه الزجاج له صبينا ضعف هذا
التوجيه.
( -4ها) ضمير القصة:

صيرى بعض النحويين أن (ها) في (هذان) ضمير القصة فيكون التقدير( :إنها
َ ٌ
َ
ذان لساحران) أي :إن القصة ذان لساحران صالضمير اسم (إن) َص(ذ ِان) ُم ْبت َدأ
ْ َُ َ
َ
َ َ
اح َر ِان) خ َب ُر ُه َصال ُج ْملة خ َب ُر ِ(إ َّن) (.)4
ص(لس ِ
َ
ضمير القصة لكان ينبغي أن
صهو مردصد ملخالفته لخط املصحف فلو كان
َ
َ
َ
َّ
ْ
تكتب (إنها) متصلة بفصل (ها) من (ذان) ( )5كقوله تعالى( :ف ِإن َها ال تع َمى األبصار)
( )6فكتابتها بهذه الصورة يمنع كونها للقصة.
صذهب ابن الجزري إلى جواز هذا الوجه لوال رسم املصحف
ً
ضعفه من جهة دخول الالم في الخبر كما أصضحنا سابقا.
 -1ينظر :حاشية الصبان ،119/1 :مغني اللبيب.57 :
 -2مغني اللبيب.58 -57 :
 -3ينظر.467/2 :
 -4ينظر :مغني اللبيب ،777 :االتقان.317/2 :
 -5ينظر :البحر املحيط ،350-349/7 :مغني اللبيب.777 :
 -6الحج.46 :
 -7ينظر :النشر.160/2 :

()7

لكنه أغفل
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 -5ألف الدعامة:

َ
َُ
ُ
صالوجه اآلخر أن تقو ُل :صجدت األلف من َهذا ِدعامة صليست
يقول الفراء( :
ً َُّ
ََ
ََ
ُ
حالها ال تزصل عىى
بالم فعل فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت األلف ثابتة عىى ِ
ُ
َّ
ً
ونا تدل َع َىى الجماع فقالواَّ :الذ َ
ين ِفي
كل حال كما قالت العرب (ال ِذي) ث َّم زادصا ن
ِ
رفعهم صنصبهم صخفضهم كما تركوا (هذان) ِفي رفعه صنصبه صخفضه) (.)1
صهذا الرأي انفرد به الفراء صنقله عنه بعض العلماء دصن أن يرجحه أحد
ً
حسب تتبعي مع أن اسم اإلشارة (هذان) صرد عن العرب معربا ( )2صاملالحظ أن
ً
الفراء نفسه لم يلتزم بهذا الرأي في كتابه؛ إذ استعمل (هذان) باأللف رفعا صبالياء
ً
ً
نصبا صجرا كقوله في الرفع( :ففيه هذان الوجهان) ( )3صفي النصب( :ألن هذين ال
ُّ
(صأحب إلي من هذين الوجهين ِفي العربية) (.)5
يكونان مفسرين) ( )4صفي الجر:
ً
ً
صهكذا ال يعدص ما ذكره الفراء تخريجا لآلية تجنبا لالعتراف بمخالفتها
ً
ً
للمشهور من قواعد النحو في إعراب (هذين) فالتمس له تعليال مخالفا بذلك ما
صرد عن العرب من إعراب اللفظة مع أنه نفسه لم يلتزم به في كتابه في إشارة
صاضحة إلى عدم ثبوته صعىى ثبوته فهو شاذ.
 -6خطأ الكتاب:

صثمة رصايات عن بعض الصحابة تؤكد صقوع التصحيف في بعض اآليات صمنها
اآلية التي نحن بصدد البحث فيها صالرصاية اآلتية عن عائشة لريحة في صقوع
َ
َ
اللحن في اآلية فقد رصى أبو عبيد في كتاب (فضائل القران) َع ْن ِهش ِام ْب ِن ُع ْر َصة
َ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
ْ َ َ َ َ
َ ْ َْ
اح َر ِان)
َع ْن أ ِب ِيه ق
ال :سألت عا ِئشة عن لح ِن الق ْر ِلن :عن قو ِل ِه ِ(إن هذ ِان لس ِ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ َ
َ ُْ
َّ َّ َ ُ
َ َ ْ َْ
يم َين الصالة صاملؤتون
ين َلمنوا
الزكاة) (َ )6ص َع ْن ق ْو ِل ِه ِ(إن ال ِذ
صعن قو ِل ِه (صامل ِق ِ
 -1معاني القران.184/2 :
 -2ينظر :النحو الوافي.128/1 :
 -3معاني القران.159/1 :
 -4نفسه.57/1 :
 -5نفسه.277/2 :
 -6النساء.162 :
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َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ
الص ِابئون)
صال ِذين هادصا ص
ْ َ
اب) (.)2
ال ِكت ِ

()1

ََ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ
اب أخطئوا ِفي
فقالت( :يا ابن أخ ِتي هذا عمل الكت ِ

َ َ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ
َّ َ
يح َعىى ش ْر ِط الش ْيخ ْي ِن) ( )3إال
صصححها السيوطي فقال( :هذا ِإسناد ص ِح
ً
ً
أن العلماء صقفوا موقفا معارضا من الرصاية فسلكوا كل السبل ألجل ردها فذهب
بعضهم إلى عدم صحة الرصاية بحجة أن مثل هذا اإلهمال ال يصدر عنها مع حرلها
عىى سالمة كتاب  هلل (.)4
صذهب جماعة منهم إلى تأصيل الرصاية بعد العجز عن الطعن في سندها فذكر
اآللوس ي (أن معنى قولها أخطؤصا أي في اختيار األصلى من األحرف السبعة لجمع
الناس عليه ال أن الذي كتبوه من ذلك خطأ ال يجوز فإن ما ال يجوز مردصد صإن
طالت مدة صقوعه) (.)5
ً
صأقر بعض القراء بكونه لحنا صينبغي املض ي عليه لئال يخالفوا الكتاب
صقال أبو عمرص صعيس ى صيونس(( :إن هذين لساحران) في اللفظ صكتب (هذان) كما
يزيدصن صينقصون في الكتاب صاللفظ لواب) ( )7صخالف أبو عمرص املصحف فقرأ
ً
(إن هذين) بالياء محتجا ِفي ذلك بما رصي أنه غلط من الكاتب (.)8
()6

صكان عالم الجحدري ( )9يكتب اآليات الثالث عىى صفق مصحف عثمان
َّ َّ َ ُ
َّ
ين َلمنوا
ص(إن ال ِذ
صعندما يقرأها يقرأ (إن هذين لساحران) ص(املقيمون الصالة) ِ

 -1املائدة.69 :
 -2ص.287
 -3اإلتقان. 320/2 :
 -4ينظر  :تفسير السمرقندي ،381/1 :املوسوعة القرآنية ،لألبياري.360/1 :
 -5روح املعاني.32/1 :
 -6ينظر  :معاني القران ،للفراء.183/2 :
 -7مجاز القرآن ،ألبي عبيدة.21/2 :
 -8ينظر :التفسير الوسيط.211/3 :
 -9عاصم بن العجاج الجحدري البصري ،كان من عباد أهل البصرة وقرائهم ،ذكره ابن حبان في الثقات .ينظر :لسان
امليزان.373-372/4 :

 24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ُ َ َّ َ
َص َّالذ َ
الص ِاب ِئين) لعلمه بعدم مطابقة اآليات بحسب خط املصحف
ين هادصا ص
ِ
()1
لقواعد النحو مع اعتقاده بضرصرة عدم جواز مخالفة الخط .
صجدير بالذكر أن رصاية عائشة ليست الوحيدة في هذا الجانب فهناك
ً
العديد من الرصايات عن الصحابة صالتابعين فيها إقرار بخطأ الكتاب نذكر بعضا
منها:
َْ َ
َّ
ُْ
َ
(ع ْن َع ْب ِد األ ْعىى ْب ِن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ِامر الق َر ِش
ْ َ ََ َ
ََ َ َ َ ُْ َ ُْ
ال« :ق ْد أ ْح َسنت ْم َصأ ْج َملت ْم
ِب ِه ُعث َمان فنظ َر ِف ِيه فق
ْ
َْ َ
ال َع َر ُب ِبأل ِسن ِت َها») (.)2

َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
ف أ ِت َي
ِي قال :ملا ف ِرغ ِمن املصح ِ
يمهُ
َأ َرى فيه َش ْي ًئا م ْن َل ْحن َس ُتق ُ
ِ
ِ ِ
ِ

َ َ
َ
َّ
صأخرج الحاكمَ :
(ع ْن ُم َج ِاهد َع ِن ْاب ِن َع َّباس َر ِض َي الل ُه َع ْن ُه َما ِفي ق ْو ِل ِه ت َعالى:
َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ً َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ (َ ْ َ َ ْ َ َ َ )3
َ َْ ُ
ال« :أخطأ الكا ِت ُب َح َّتى ت ْستأ ِذنوا»
"ال تدخلوا بيوتا غير بيو ِتكم حتى تستأ ِنسوا" ق
َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
َّ َ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ ()4
يح َعىى ش ْر ِط الش ْيخ ْي ِن صلم يخ ِرجاه) .
هذا ح ِديث ص ِح
َّ
الط َبر ُّي م ْن ُط ُرق َع ْن ُم َجاهد َص َق َت َاد َة َص َغ َ
صقال ابن حجر(َ :ص َر َصى
يرهما أفلم
ِ
ِ ِ
َّ
ُ
الط َبر ُّي َص َع ْب ُد ْب ُن ُح َم ْيد بإ ْس َناد َ
ييأس َأ ْي َأ َف َل ْم َي ْع َل ْم َص َر َ
ى
ص ِحيح ك ِل ِه ْم ِم ْن ِر َج ِال
ص
ِِ
ِ
ْ َ
َ َّ ُ َ َ
كتبها ْال َكاتب َص ُهوَ
ان َي ْق َر ُؤ َها َأ َف َل ْم َي َت َب َّي ْن َص َي ُقو ُل َ
ال ُبخ ِار ِي َعن بن َع َّباس أنه ك
ِ
ناعس)(.)5
صرصايات أخرى كثيرة لم اصردها خشية اإلطالة صكلها ترمي إلى الغرض نفسه
ً
صليس بعيدا لدصر مثل هذه األخطاء عن كتاب املصاحف مع جواز الخطأ صالسهو
صاالشتباه عليهم فهناك الكثير من اآليات القرلنية املخالفة لقواعد اإلمالء كحذف
ألف التثنية في (رجلن) صالصواب بحسب قواعد اإلمالء (رجالن) صكتابة (الصالة

 -1ينظر  :تأويل مشكل القرآن.37 :
 -2املصاحف.120 :
 -3النور.27 :
 -4املستدرك على الصحيحين.430/2 :
 -5فتح الباري.373/8 :
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صالزكوة صالحيوة) بالواص صالصواب (الصالة صالزكاة صالحياة) صكتابة (الربو) بالواص
صالصواب (الربا) صغيرها من الكلمات (.)1
ً
صإذا كان الخطأ صاقعا منهم في الجانب اإلمالئي في أثناء كتابة املصحف فما
املانع من صقوع مثل هذه األخطاء في الجانب النحوي ! صاذا كانوا قد أسقطوا حرف
األلف من (للوة) فما املانع من إسقاطهم لحرف االلف من (هذين) !.

العطف هو أحد أقسام التوابع صفيها املعطوف يتبع املعطوف عليه في
ً
ً
ً
اإلعراب رفعا صنصبا صجرا بال خالف.
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
يقول املبرد في املقتضب( :ف َه ِذ ِه ال ُح ُرصف ُ -ح ُرصف ال َعطف  -ت ْد ِخل الثا ِني من
َ
َ
ْاإل ْع َراب ف َ
يما دخل ف َما ِف ِيه األصل) (.)3
ِ
ِ
صقال ابن السراج( :الخامس من التوابع :صهو العطف بحرف :حرصف العطف
َ
يتبعن ما بعدهن ما قبلهن من األسماء صاألفعال في إعرابها) (.)4
عشرة أحرف
َ
(معرفة َما يتبع اال ْسم في إعرابه َص ُه َو َخ ْم َسة ْ
أضرب
صقال ابن جني في اللمع:
ِ
ِ
صلف صتوكيد َصبدل َصعطف َب َيان َصعطف) (.)5
ُ
ً
صفاقا لهذه القاعدة فاآلية من اآليات التي أشكل إعرابها عىى النحويين
ً
صاملفسرين صموضع اإلشكال فيها مجيء لفظ (الصابئون) مرفوعا بالواص صهو قراءة
 -1ينظر :تأويل مشكل القرآن.42 :
 -2املائدة.69 :
 -3املقتضب.12/1 :
 -4األصول في النحو.55/2 :
 -5اللمع.81 :
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ً
الجمهور صالقياس نصبه (الصابئين) لكونه معطوفا عىى املنصوب صهو اسم (إن)
في اآلية صبها قرأ أبي بن كعب صابن مسعود صابن كثير من السبعة (.)1
ً
صقراءة النصب موافقة لظاهر اإلعراب صال تحتاج توجيها صبها صردت بعض
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ى َ َّ َ
الص ِاب ِئين َم ْن
اآليات ففي سورة البقرة(ِ :إن ال ِذين لمنوا صال ِذين هادصا صالنصار ص
َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ
َ
لال ًحا َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ع ْن َد َربه ْم َصَال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َصَال ُهمْ
لمن ِبالل ِه صاليو ِم اآل ِخ ِر صع ِم َل ِ
ِ
ِ ِِ
ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ
الن َ
ص َارى
َي ْح َزنون) ( )2صفي سورة الحج(ِ :إن ال ِذين لمنوا صال ِذين هادصا صالص ِاب ِئين ص
ْ
َّ َ ُ َ
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ
َّ ْ
ين أش َركوا ِإ َّن الل َه َيف ِص ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِإ َّن الل َه َعىى ك ِل ش ْيء
صاملجوس صال ِذ
َشه ٌ
يد) (.)3
ِ
أما قراءة الرفع فهي مخالفة لإلعراب صتكلف العلماء في توجيهها صذكرصا فيها
لراء كثيرة صهي ال تعدص كونها تأصيالت ال يلجؤصن إليها إال عندما يخالف النص
ً
قواعدهم الظاهرة فجاءت محاصالتهم هذه تبريرا لتلك املخالفات؛ ليحافظوا عىى
قدسية تلك القواعد بعد أن نقض القرلن بعضها صلم يلتزم بها كما في اآلية التي
ً
نحن بصدد البحث فيها صهذا االمر دفع البعض إلى اختيار قراءة النصب دفعا
لإلشكال صالتعقيد في توجيهه يقول جعفر شرف الدين( :أقول :ما كان أغنانا عن
هذه التوجيهات صاألقوال النحوية التي ال تخلو من التعسف صالتكلف لو أخذنا
بقراءة أبي صابن كثير عىى نصب «الصابئين» صهل من حاجة إلى هذه التأصيالت
لنجري هذه القراءة املشهورة التي ثبتت في املصحف صلم يكتب للقراءة األخرى هذه
الشهرة؟) (.)4
صسنذكر هنا توجيهاتهم لتلك املخالفة في اآلية صمواطن الضعف فيها:
أوالً :إنه معطوف عىى محل اسم (إن) املرفوع في األلل عىى االبتداء قبل
ً
تأت بـ (إن) لكان االسم مرفوعا باالبتداء فجاء املعطوف
دخول (إن) عليه فلو لم ِ
ً
ً
ً
ً
مرفوعا عطفا عىى ذلك االسم املرفوع صفاقا لهذا الرأي يتساصى قولنا( :إن زيدا
 -1ينظر :املحرر الوجيز ،256/2 :تفسير الخازن ،75/2 :تفسير الثعالبي ،406/2 :املوسوعة القرانية ،لألبياري.208/5 :
 -2البقرة.62 :
 -3الحج.17 :
 -4املوسوعة القرانية ،لجعفر شرف الدين.245/2 :
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َ َّ ُ َن َ َّ
منطلق) ص ٌ
ٌ
ٌ
الن َ
ص َارى)
منطلق) في املعنى ( )1قال األخفش( :صقال( :صالص ِابئو ص
(زيد
َ
صقال في موضع لخر (صالص ِاب ِئين) صالنصب القياس عىى العطف عىى ما بعد ( ِإن)
َّ َّ َ ُ ْ
ين َلمنوا) في موضع رفع في املعنى
فأما هذه فرفعها عىى صجهين كأن قوله ( ِإن ال ِذ
َْ ٌ ُ ْ َ
ً ْ َ
ألنه كالم مبتدأ َأل َّن َق ْو َل ُهَّ ( :
ٌ
إن َزْيدا ُمنط ِل ٌق) ص(زيد منط ِلق) من غير أن يكون فيه
(إن) في املعنى سواء فان شئت اذا عطفت عليه شيئا جعلته عىى املعنى .كما قلت:
َّ ً ْ َ
ٌ
صعمرص) .صلكنه اذا جعل بعد الخبر فهو أحسن صأكثر) (.)2
إن زيدا ُمنط ِل ٌق
(
فمعنى االبتداء ٌ
قائم حتى بعد دخول (إن) صيزصل هذا املعنى مع أخواتها
(كأن) ص ( لعل) ص (لكن) لتفيد التشبيه صغيرها؛ لذا ال تدخل عليها الالم فهي ال
تدخل إال عىى املبتدأ أص ما في معناه (.)3
صهذا التوجيه يمكن مناقشته من صجوه عديدة منها:
 -1إن ما ذكره الفراء حول ضعف عمل (إن) غلطه الزجاج قال( :صكيف
ً
يكون نصب ِ(إ َّن) ضعيفا صهي تتخطى الظرصف فتنصب ما بعدها) ( )4فاالبتداء
يزصل بدخول الناسخ (إن) عليه فال يبقى عىى حاله قبل دخوله عليه.
كما أن القول بتساصي الجملتين السابقتين فاسد من جهة املعنى؛ ألنه يلزم
منه تساصي صجود (إن) صعدمه صهو إبطال لـلمعاني التي يؤديها (إن) في حين أن
الفرق بين املعنيين صاضح صيبدص هذا الوضوح في حديث الفيلسوف الكندي مع أبي
ْ ً
العباس حينما قال له :إني َألج ُد في كالم َ
العرب َحشوا! فقال له أبو العباس :في أي
ِ
َ ِ
إن عبدَ
قائم) ثم يقولون ( َّ
العرب يقولونُ ( :
صج ْد َت ذلك؟ فقال :أ ُ
صضع َ
َ
عبد  هلل ٌ
جد
ُ
ٌ
إن َ
قائم) ثم يقولو َنَّ ( :
ٌ
عبد َ
ٌ
 هلل ٌ
صاحد .فقال
لقائم) فاأللفاظ متكررة صاملعنى
 هلل
ُ
ٌ
فقولهمُ ( :
عبد  هلل ٌ
قائم) إخبار
األلفاظ
الختالف
أبو العباس :بل املعاني مختلفة
ِ
ِ
إن َ
عن قيامه صقولهم( :إن َ
جواب عن سؤال سائل صقولهَّ ( :
ٌ
عبد  هلل ٌ
عبد
قائم)
ِ
ُ
جواب عن إنكار ُم ْنكر َ
ٌ
ٌ
قيام ُه فقد َت َ
ُّ
لتكر ِر املعاني .قال
كر َّرت األلفاظ
لقائم)
 هلل
ِ ِ
ِ
 -1ينظر :البحر املحيد ،325/4 :اللباب في علل البناء واإلعراب.215/1 :
 -2ينظر :معاني القران ،لألخفش. 285/1 :
 -3ينظر :شرح املفصل.534/4 :
 -4معاني القران وإعرابه.193/2 :
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ً
ُّ َ
ُ
َ َ َ
الكندي يذ ْه ُب
(صإذا كان
فما أحار امل ِ
تفلسف جوابا) صيعقب عليه الجرجاني بقوله ِ
ُّ
وب مستفهم أص ْ
بالعامة َ
هذا عليه حتى َي ْر َك َب فيه ُرك َ
َّ
صم ْن هو في
مع ِترض فما ظن َك
ِ
ِ
َّ ْ َ ْ ُُ
ُ
()1
ْ
َّ
العامة ممن ال يخطر شبه هذا بباله؟) .
داد
ِع ِ
ثم يشرع الجرجاني في الحديث عن (إن) صخصائصها في الكالم فيقول:
دقائق لو َّ
صاعلم َّ
َ
ْ
َّ
الكندي
أن
أن ههنا
(دخول (إن) في الكالم صخصائصها:
ْ َ
ُّ َ َ َ َْ
َ
َّ
صتصف َح َصت َت َّبع مواق َع ( َّ
النظر َ
َ
استقرى
صأكثر التدبر لع ِلم ِعلم ضرصرة
إن) ثم ألطف
ِ
َْ
َّ ُ
ْ
أن ليس سواء دخولها صأن ال تدخلُ َّ .
ْ َُ
بيت
فأصل ذلك صأعجبه ما قدمت لك ذكره في ِ
بشار:
َّ َ َ
جير
ِبكرا لاحبي قبل اله ِ

َّ َ َّ
الن َ
التبكير
جاح في
إن ذاك
ِ

ُ
أنشدته معه من قو ِل
بعض العرب:
صما
ِ
َ َ ْ َ
الف ُ
داء
فغ ِنها صهي لك ِ

َّ
غناء اإلبل ُ
إن َ
الح ُ
داء
ِِ ِ

َ
ُ
ْ
ْ
َ ُ
ً
سواء دخولها صأن ال
الفائدة صأدل عىى أن ليس
صذلك أنه َه ْل ش ٌيء أ ْبين في
ِ
َْ
َ َ ْ َ ُ
َ
ُ
َ
صتأتلف معه َصت َّت ُ
حد به حتى
قبلها
رتبط بما
تدخل أنك ترى ُالجملة إذا هي دخلت ت َ ِ
ً
ً
َ
صاحدا صكأن َ
َّ
َْ
أحد ُهما قد ُس ِب َك في اآلخ ِر؟
فرغا إفراغا
كأن الكالمي ِن قد أ ِ
ُ
َ
َ
َ
جئت إلى ( َّ
َ
فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد ن َبا
إن)
هذه هي الصورة حتى إذا
ُ
ْ
صرأي َته ال َّيت ُ
صل به صال يكون منه بسبيل حتى
عن األص ِل صتجافى معناه عن معناه
َ
ُ
َ
لاحبي َ
َّ
غنها
قبل
بالفاء) فتقو ُلِ ( :بكرا
تجيء ( ِ
الهجير فذاك النجاح في التبكير) ص ( ِ
ِ
صهي َ
فغناء اإلبل ُ
الح ُ
ُ
ُ
َ
داء) ثم ال َترى (الفاء) تعيد الجملتين إلى ما كانتا
الفداء
لك
ِ ِ
عليه م َن األلفة صال ُّ
ترد عليك الذي كنت تجد (بإن) من املعنى .)...
ِ
ً
بعضا من مزايا الجمل بعد دخول (إن) عليها إلى أن يقول( :فلو َّ
أن
ثم يذكر
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
املواضع ملا ظ َّن الذي َّ
َ
ُ
األحمر
ظن هذا ِصإذا كان خلف
الفيلسوف قد كان تت َّبع هذه
َ َ ُ
ُ
ُ َ ْ ُ ُ
ؤخذ عنه َ
في ْن َحله الفحو َل
صمن ُهو بحيث َيقول الشعر
صهو القدصة صمن ي
 -1دالئل اإلعجاز.315/1 :
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ُ َْ ْ
َ
َ
َ
الجاهليين فيخفى ذلك له صيجوز أن َيشتبه ما نحن فيه عليه حتى يق َع له أن
ُّ ُ
َ َ ُ
َّ
َْ
غرص أن ت ْدخ َل الشبهة في ذلك عىى الكندي) (.)1
َينت ِقد عىى بشار فال
 -2أن العطف عىى محل (إن) صاسمها بالرفع يجوز بعد مجيء الخبر ال قبله
ً
ً
()2
فال تقول( :إن زيدا صعمرص منطلقان) صإنما يجوز (إن زيدا منطلق صعمرص)
صذهب الكوفيون إلى جوازه صأصردصا له شاهدان أحدهما اآلية موضع اإلشكال ِ(إ َّن
َن َ
ين َلم ُنوا َص َّالذ َ
َّالذ َ
صالن َ
ين َه ُادصا َص َّ
ص َارى) فاالستدالل بنفس اآلية التي
الص ِاب ِئو
ِ
ِ
اختلفوا فيها صذكرصا في توجيهها ما يقارب العشرة أصجه ال يقوم عىى أساس علمي
ً
صمنطقي ( )3كان عليهم أن يذكرصا شاهدا أصضح منه ال يختلف فيه النحويون صهو
مفقود في املقام.
ً
شاهدا لخر من كالم العرب صهو قول بعضهم( :إنك ُ
صزيد ذاهبان)
صذكرصا له
ً
إال أن سيبويه غلط قائله فقال( :صاعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون:
إنهم أجمعون ذاهبون صإنك صزيد ذاهبان؛ صذاك أن معناه معنى االبتداء ُفيرى أنه
َ
ً
ُ
()4
قال :هم كما قال :صال سابق شيئا إذا كان جائيا عىى ما ذكرت لك)
صناقش ابن األنباري استدالالت الكوفيين صفندها في املسألة ( )23من
إنصافه انقلها بالتمام للفائدة:
(مسألة[ :القول في العطف عىى اسم َّ
"إن" بالرفع قبل مجيء الخبر]
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف عىى موضع (إن) قبل تمام الخبر
صاختلفوا بعد ذلك؛ فذهب أبو الحسن عىي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذلك
عىى كل حال سواء كان يظهر فيه عمل (إن) أص لم يظهر صذلك نحو قولك( :إن
ً
زيدا صعمرص قائمان صإنك ٌ
صبكر منطلقان) .صذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى
أنه ال يجوز ذلك إال فيما لم يظهر فيه عمل إن .صذهب البصريون إلى أنه ال يجوز
العطف عىى املوضع قبل تمام الخبر عىى كل حال.
 -1املصدر نفسه.319 -315/1 :
ي
 -2ينظر :التبيان في إعراب القران ،451/1 :تفسير البيضاو  ،137/2 :تفسير النسفي.463 -462/1 :
 -3ينظر :فتح البيان.22/4 :
 -4الكتاب.155/2 :
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أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :الدليل عىى جواز ذلك النقل صالقياس:
َ
ين َلم ُنوا َص َّالذ َ
أما النقل فقد قال  هلل تعالى( :إ َّن َّالذ َ
ين َه ُادصا َص َّ
الص ِاب ِئون
ِ
ِ
ِ
َ
َ
صالن َ
َّ
ص َارى) [املائدة ]69 :صجه الدليل أنه عطف (الص ِاب ِئون) عىى موضع (إن) قبل
َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ْ
يو ِم اآل ِخ ِر) [البقرة :من اآلية - ]62صقد جاء عن
تمام الخبر  -صهو قوله( :من لمن ِبالل ِه صال
َّ
بعض العرب فيما رصاه الثقات (إنك صزيد ذاهبان) صقد ذكره سيبويه في كتابه؛
فهذان دليالن من كتاب  هلل تعالى صلغة العرب.
صأما من جهة القياس فقالوا :أجمعنا عىى أنه يجوز العطف عىى املوضع قبل
ٌ
أفضل منك) فكذلك مع ( َّ
تمام الخبر مع ال نحو (ال َ
ُ
إن) ألنها بمنزلتها
رجل صامرأة
صإن كانت إن لإلثبات صال للنفي؛ ألنهم يحملون الش يء عىى ضده كما يحملونه عىى
َّ
نظيره يدل عليه أنا أجمعنا عىى أنه يجوز العطف عىى االسم بعد تمام الخبر
فكذلك قبل تمام الخبر؛ ألنه ال فرق بينهما عندنا صأنه قد عرف من مذهبنا أن
( َّ
إن) ال تعمل في الخبر لضعفها صإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها فإذا كان
الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها؛ فال إحالة إذن؛ ألنه إنما كانت املسألة
ً
َْ
ْ
تف ُس ُد أن لو قلنا إن (إن) هي العاملة في الخبر فيجتمع عامالن فيكون محاال صنحن
َّ
فصح ما ذهبنا إليه.
ال نذهب إلى ذلك؛
صأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا :الدليل عىى أن ذلك ال يجوز أنك إذا قلت
ً
(إنك ٌ
ً
مرفوعا باالبتداء صصجب أن يكون عامال
صزيد قائمان) صجب أن يكون (زيد)
في خبر (زيد) صتكون (إن) عاملة في خبر الكاف صقد اجتمعا في لفظ صاحد؛ فلو قلنا
(إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر) َّ
ألدى ذلك إلى أن يعمل في اسم صاحد
عامالن صذلك محال.
صأما الجواب عن كلمات الكوفيين :أما احتجاجهم بقوله تعالى( :إ َّن َّالذ َ
ين
ِ
ِ
َ
َلم ُنوا َص َّالذ َ
ين َه ُادصا َص َّ
الص ِاب ِئون) [املائدة ]69 :فال حجة لهم فيه من ثالثة أصجه:
ِ
أحدها :أنا نقول :في هذه اآلية تقديم صتأخير صالتقدير فيها :إن الذين لمنوا
صالذين هادصا من لمن باهلل صاليوم اآلخر فال خوف عليهم صال هم يحزنون صالصابئون
صالنصارى كذلك كما قال الشاعر:
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َ َ َ َّ
َ ٌَ
أحلت البن َأ ْ
ل َر َم ط ْعنة
غداة

ُ َْ َ َ
َ
َّ َ
ف صالخ ْم ُر
حصين ع ِبيط ِ
ات السدا ِئ ِ

َ
ُ
صالخمر كذلك .صقال اآلخر:
فرفع (الخ ْم ُر) عىى االستئناف فكأنه قال:
ُّ
صعض َز َمان يا ابن مرصان لم َي َد ْع

َّ ُ
ً
من املال إال ُم ْس َحتا أص ُم َجلف

فرفع (مجلف) عىى االستئناف فكأنه قال :أص مجلف كذلك صهذا كثير في
كالمهم.
َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ْ
يو ِم اآل ِخ ِر)
صالوجه الثاني :أن تجعل قوله تعالى( :من لمن ِبالل ِه صال
ً
اآلية ]62خبر للصابئين صالنصارى صتضمر للذين لمنوا صالذين هادصا خبرا مثل الذي
أظهرت للصابئين صالنصارى؛ أال ترى أنك تقولٌ ( :
ٌ
صعمرص قائم) فتجعل ً
قائما
زيد
خبرا لخر مثل الذي أظهرت لعمرص صإن شئت ً
خبرا لعمرص صتضمر لزيد ً
ً
أيضا جعلته
خبرا لزيد صأضمرت لعمرص ً
ً
خبرا لخر.
[البقرة :من

صقال الشاعر صهو بشر بن أبي خازم:
َّ
صأال فاعلموا أنا صأنتم

ٌ
َ
بغاة ما بقينا في ِشق ِاق

خبرا للثاني صأضمرت لألصل ً
فإن شئت جعلت قوله( :بغاة) ً
خبرا صيكون
التقدير :صإال فاعلموا أنا بغاة صأنتم بغاة صإن شئت جعلته ً
خبرا لألصل صأضمرت
َّ
للثاني ً
خبرا عىى ما َّبينا.
ً
صالوجه الثالث :أن يكون عطفا عىى املضمر املرفوع في (هادصا) صهادصا بمعنى
تابوا .صهذا الوجه عندي ضعيف؛ ألن العطف عىى املضمر املرفوع قبيح صإن كان
ً
الزما للكوفيين؛ ألن العطف عىى املضمر املرفوع عندهم ليس بقبيح صسنذكر فساد
ما ذهبوا إليه في موضعه إن شاء  هلل تعالى.
صأما ما حكوه عن بعض العرب (أنك صزيد ذاهبان) فقد ذكر سيبويه أنه
غلط من بعض العرب صهذا ألن العربي يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط
ً
فيعدل عن قياس كالمه كما قالوا( :ما أغفله عنك شيئا) صكما قال زهير صيقال
ُ
ِل ْر َمة األنصاري:
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ً
شيئا إذا كان َج َ
ائيا
صال سابق

َ
بدا لي أني لست ُم ْد ِر َك ما َمض ى

ً
فقال (سابق) عىى الجر؛ صكان الوجه (سابقا) بالنصب.
صقال اآلخر:
َأج َّد َك لست َّ
الد ْه َر َرا ِئي َر َامة
ِ
ُ
َ َْ
ْ
ْ
ُ
صال مص ِعد في املص ِع ِدين ِملن ِعج

صال عاقل إال صأنت َج ُ
نيب
ْ ُ َ ْ َ َ
َ
يب
صال ه ِابط ما ِعشت هضب ش ِط ِ

َ
األ ْح َو ُ
ياح ُّي:
ص
صقال
الر ِ
ِ
َ ُ َ
ً
ائيم ل ْي ُسوا مصلحين َع ِش َيرة
مش

ُ
صال ناعب إال ببين غ َر ُابها

ُُ
فقال (ناعب) بالجر صكان الوجه أن يقول ( ً
ناعبا) بالنصب صقد تؤ ِصل ذلك
بما ال يلتفت إليه صال يقاس عليه؛ فإذا كان كذلك فال يجوز االحتجاج بما َر َص ْص ُه مع
قلته في االستعمال ُصب ْع ِد ِه عن القياس عىى ما صقع فيه الخالف.
صأما قولهم( :أجمعنا عىى أنه يجوز العطف عىى املوضع قبل تمام الخبر مع
ال؛ فكذلك مع إن) صقلنا الجواب عىى هذا من صجهين:
أحدهما :إنما جاز ذلك مع (ال) ألن (ال) ال تعمل في الخبر بخالف (إن) فلم
يجتمع فيه عامالن فجاز معها العطف عىى املوضع قبل تمام الخبر دصن (إن) عىى
َّ
ما َّبينا.
صالوجه الثاني :أنا نسلم أن (ال) تعمل في الخبر كـ (إن) صلكن إنما جاز ذلك
ً
ً
صاحدا؛
مع (ال) دصن (إن) صذلك ألن (ال) ركبت مع االسم النكرة بعدها فصارا شيئا
فكأنه لم يجتمع في الخبر عامالن صأما (إن) فإنها ال تركب مع االسم بعدها؛
فيجتمع في الخبر عامالن صذلك ال يجوز فبان الفرق بينهما.
َ
َّ
إن َّ
صأما قولهمَّ ( :
إن ال تعمل في الخبر) فقد َّبينا فساد ذلك ُم ْست ْو ًفى في املسألة
التي قبل هذه املسألة؛ فال يفتقر إلى اإلعادة ص هلل أعلم) (.)1
 -1اإلنصاف في مسائل الخالف.158 -151/1 :

إثبات مخالفة القرآن لقواعد النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33

ً
صذكر ابن مالك في قول بعض العرب( :إنك ٌ
صزيد ذاهبان) صجها لخر قال:
(إنك أنت صزيد ذاهبان فأنت مبتدأ صزيد معطوف صذاهبان خبر املبتدأ صالجملة
خبر إن .صحذف املتبوع صإبقاء التابع عند فهم املعنى جائز بإجماع فالقول به
ً
راجح)( )1صهو أيضا ال يتوافق مع ما ذهب اليه الكوفيون من جواز العطف عىى
محل (إن) صاسمها بالرفع قبل مجيء الخبر.
صطعن الزمخشري في توجيه النحويين لآلية فقال( :فإن قلت :هال زعمت ان
ارتفاعه للعطف عىى محل ان صاسمها قلت :ال يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ال
ً
تقول إن زيدا صعمرص منطلقان.
فإن قلت :لم ال يصح صالنية به التأخير فكأنك قلت إن زيدا منطلق صعمرص
ً
قلت :ألني إذا رفعته رفعته عطفا عىى محل إن صاسمها صالعامل في محلهما هو
االبتداء فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ألن االبتداء ينتظم الجزأين في عمله
كما تنتظمها (إن) في عملها فلو رفعت الصابئون املنوي به التأخير باالبتداء صقد
رفعت الخبر بأن ألعملت فيها رافعين مختلفين) (.)2
يريد الزمخشري بكالمه أنه لو عطف عىى محل (إن) صاسمها قبل ذكر الخبر
ً
ً
ً
لكان الخبر املذكور خبرا للمبتدأ صخبرا لـ (إن) معا صهذا يعني توجه عاملين إلى
معمول صاحد.
صرد الرازي في تفسيره هذا االستدالل بثالثة صجوه؛ اثنان منها عقلية بعيدة
عن رصح اللغة صفي الوجه الثالث اعتمد الرازي عىى رأي الكوفيين في رد كالم
ً
الزمخشري الذي اعتبر الخبر مرفوعا بـ (إن) صذهب الكوفيون إلى أنها ال ترفع
الخبر(.)3

 -1شرح التسهيل.51/2 :
 -2الكشاف.694/1 :
 -3مفاتيح الغيب.403 -402 /12 :
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صهذه املسألة من املسائل الخالفية بين مدرستي البصرة صالكوفة صقد ذكرها
ابن األنباري في إنصافه مع ذكر استدالل كل مدرسة صرجح في النهاية رأي البصريين
بعد أن ناقش استدالل الكوفيين قال:
ْ
(صأما الجواب عن كلمات الكوفيين :أما قولهم( :إن هذه األحرف إنما نصبت
لشبه الفعل؛ فينبغي أن ال تعمل في الخبر؛ ألنه يؤدي إلى التسوية بين األلل
صالفرع) قلنا :هذا يبطل باسم الفاعل؛ فإنه إنما َع ِم َل لشبه الفعل صمع هذا فإنه
يعمل َع َم َله صيكون له مرفوع صمنصوب كالفعل تقولٌ :
زيد ضارب أبوه ً
عمرا كما
تقول :يضرب أبوه ً
عمرا.
صالذي يدل عىى فساد ما َّادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في االسم إذا
َ َ َْ َ ً
فصلت بينها صبينه بظرف أص حرف جر نحو قوله تعالىِ ( :إ َّن ل َد ْينا أنكاال) ( )1ص( ِإ َّن ِفي
َذل َك َآل َي ًة) ( )2صما أشبه ذلك عىى أنا قد عملنا بمتقض ى كونها ً
فرعا فإنا ألزمناها
ِ
ُ
َ
طريقة صاحدة صأصجبنا فيها تقديم املنصوب عىى املرفوع صلم نج ِوز فيها لوجهين
كما جوزنا مع الفعل؛ لئال يجري مجرى الفعل ُ
في َس َّوى بين األلل صالفرع صكان
تقديم املنصوب أصلى ليفرق بينها صبين الفعل؛ ألن األلل أن يذكر الفاعل عقيب
الفعل قبل ذكر املفعول فلما قدم ههنا املنصوب صأخر املرفوع حصلت مخالفة
هذه األحرف للفعل صانحطاطها عن رتبته.
صقولهم( :إن الخبر يكون ً
باقيا عىى رفعه قبل دخولها) فاسد صذلك ألن الخبر
عىى قولهم مرفوع باملبتدأ كما أن املبتدأ مرفوع به؛ فهما يترافعان صال خالف
الترافع قد زال بدخول هذه األحرف عىى املبتدأ صنصبها إياه؛ فلو قلنا( :إنه مرفوع
بما كان يرتفع به قبل دخولها مع زصاله) لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير
عامل صذلك محال.
صأما قولهم( :الدليل عىى ضعف عملها أنه يدخل عىى الخبر ما يدخل عىى
الفعل أص ابتدئ به كقول الشاعر :إني إذن أهلك أص أطيرا

 -1املزمل.112 :
 -2البقرة.148 :
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قلنا :الجواب عن هذا من ثالثة أصجه؛ أحدها :أن هذا شاذ؛ فال يكون فيه
غريبا ً
حجة صالثاني :أن الخبر ههنا محذصف كأنه قال :ال تتركني فيهم ً
بعيدا إني
ُّ
أذل إذن أهلك أص أطيرا صحذف الفعل الذي هو الخبر؛ ألن في الثاني داللة عىى
األصل املحذصف فإذن ما دخلت عىى الخبر صالثالث :أن يكون جعل (إذن أهلك أص
أطيرا) في موضوع الخبر كقولك (إني لن أذهب) َّ
فشبه إذن بلن صإن كانت لن ال
ِ
يلغى في حال بخالف إذن.
صأما قولهم( :إن بك يكفل زيد) ص (إن بك زيد مأخوذ) فالتقدير فيه :إنه بك
يكفل زيد صإنه بك زيد مأخوذ كما قال الراعي:
ٌ
فلو أن ُح َّق اليوم منكم إقامة

ََ
َّ
صإن كان َس ْر ٌح قد مض ى فت َس َّر َعا

ً
أراد فلو أنه ُح َّق صلو لم يرد الهاء لكان الكالم محاال صقال األعش ى:
ْ
َّ
إن من الم في بني ِبن ِت َحسا

ُ ُ
ن َأ ُملْ ُه َصأ ْ
وب
ط
الخ
في
ه
ص
ع
ِ
ِ
ِ

صقال اآلخر:
ً
َ
ََْ َ
َّ
عني ساعة
فليت دفعت الهم ِ

َ َّ َ ْ َ
َ َْ
اع ِمي َب ِال
ف ِبتنا عىى ما خيلت ن ِ

صقال اآلخر:
ً
ُ ُّ
َ
فليت كفافا كان خ ْي ُر َك كل ُه

َ
صش ُّر َك عني ما ْارَت َوى املاء ُم ْرَت ِوي

ً
ً
مقدما عليها صالتقدير فيه :ليته كان
أراد (ليته) إن جعلت (كفافا) خبر كان
ً
خيرك صشرك كفافا عني أص مكفوفين عني؛ ألن الكفاف مصدر فيقع عىى الواحد
ضا صرجالن َع ْدل صر ً
صاالثنين صالجميع كقولهم :رجل َع ْد ٌل صر ً
ضا صقوم عدل
ِ
ِ
ً
ً
ً
صرضا صما أشبه ذلك صإن جعلت (كفافا) منصوبا بليت لم يكن من هذا الباب
صاألصل أجود.
صالذي يدل عىى فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كالم العرب عامل يعمل في
األسماء النصب إال صيعمل الرفع؛ فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك القياس صمخالفة
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األلول لغير فائدة صذلك ال يجوز فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في
َّ
االسم النصب عىى ما َّبينا ص هلل أعلم) (.)1
صذهب الكسائي إلى جواز رفع املعطوف بعد (إن) قبل مجيء الخبر مطلقا دصن
شرط أما الفراء فيرى أن ذلك مشرصط بأن يكون االسم األصل املنصوب بـ (إن) مما
ال يظهر فيه اإلعراب مثل( :إن هذا صزيد قائمان) صتفصيل كالم الفراء بعد قليل.
ً
صضعف ابن مالك هذين الرأيين معلال ذلك بقوله( :ألن إن صأخواتها فكما
امتنع بكان أن يكون للجزأين إعراب في املحل يخالف إعراب اللفظ يمتنع بإن صلو
جاز أن يكون اسم إن مرفوع املحل باعتبار عرصض العامل لجاز أن يكون خبر كان
مرفوع املحل بذلك صال اعتبار لتساصيهما في ألالة الرفع صعرصض النصب) (.)2
صقال في ألفيته (:)3
صجائز رفعك معطوفا عىى

منصوب إن بعد أن تستكمال

َ
َّ َ َ َ َّ
(الص ِاب ِئين) َعىى أن ُه عطف َعىى (الذين) ص (الذين)
أما الفراء فيرى أن (رفع
َ
ً ََ َ
َ َ
حرف َعىى جهة صاحدة ِفي رفعه صنصبه صخفضه فلما كان إعرابه صاحدا صكان نصب
َ
َ
ً
َ َّ
(إن) نصبا ضعيفا  -صضعفه أن ُه يقع َعىى (االسم صال يقع َعىى) خبره  -جاز رفع
الصابئين) ( )4صهذا الوجه ارتضاه الرازي في تفسيره صفضله عىى رأي البصريين؛
ً
لكونه يقتض ي أن كالم  هلل بهذا الترتيب  -أي بحسب رأي البصريين  -ليس صحيحا
ً
صإنما يكون صحيحا عند تفكيك نظمه صتغيير ترتيبه (.)5
ً
فالفراء إذا جوز رفع املعطوف عىى ما بعد (إن) ألمور:
 -1لضعف عمل (إن)؛ ألنها تؤثر في االسم دصن الخبر.

 -1اإلنصاف في مسائل الخالف.150-144/1 :
 -2شرح التسهيل.51/2 :
 -3ألفية ابن مالك.22/1 :
 -4معاني القران.310 :
 -5ينظر :مفاتيح الغيب.402/12 :
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( -2الذين) هنا ال يظهر فيه اإلعراب فلم يؤثر فيه دخول (إن) صلم ينصبه
فكأنه بقي عىى حاله قبل دخوله فجاز العطف عليه بالرفع لضعفه.
صقد سبق الحديث عن الوجه األصل صنقلنا كالم ابن األنباري صتفنيده رأي
الكوفيين القائلين بهذا الوجه.
ً
صخطأ الزجاج أيضا هذا القول صاعتبر (إن) من اقوى النوالب فكل
النوالب في العربية لها مرفوع؛ ألن كل منصوب يشبه املفعول صال يكون مفعول
ً
بغير فاعل إال في املبني للمجهول صكيف يكون نصب (إن) ضعيفا صهو يتخطى
ً
الظرصف فينصب ما بعدها كقوله تعالى( :إن فيها قوما جبارين) (.)1
صما ذكره عن ضعف عمل (الذين) لعدم ظهور اإلعراب فيه فقد رده
ً
ً
ً
الزجاج أيضا صاعتبر هذا التفسير إقداما عظيما عىى كتاب  هلل ( )2صأنكره النحاس
ً
أيضا؛ ألن سبيل ما ال يتبين فيه اإلعراب صما يتبين فيه صاحد ( )3صضعفه املنتجب
صقال( :صهذا ليس بش يء لعدم اإلطراد فيه) (.)4
صألجل تفادي مخالفة قاعدة (عدم جواز العطف عىى محل (إن) صاسمها
بالرفع قبل اكتمال الخبر) لجأ بعض النحويين إلى تقدير خبر (إن) قبل الصابئين
دل عليه الخبر الثاني املذكور (من لمن) صجملة املبتدأ صخبره معطوفة عىى جملة
إن صاسمها صخبرها صبذلك يسلم هذا التوجيه من مخالفة القاعدة النحوية بحسب
ظنهم.
َ
َ ُْ
ْ َ
َْ
َ
وضع أن َص َما
يقول القيس ي( :قوله (صالصابئون) مرفوع عىى العطف عىى م ِ
َ
ْ
َ ْ
َ َ
ْ َ
عملت ِف ِيه َصخبر أن منوي قبل الصابئين فلذ ِلك َجاز ال َعطف عىى املوضع َصالخ َبر ُه َو
َ
َ
َّ ْ
ْ
ُ َ َّ
ن َ َّ
الن َ
ص َارى أن يقعا بعد َي ْح َزنون َص ِإن َما
من لمن َين ِوي ِب ِه التق ِديم فحق صالصابئو ص

 -1ينظر :معاني القرآن وإعرابه.193/2 :
 -2ينظر :املصدر نفسه.192/2 :
 -3ينظر :إعراب القران.32/2 :
 -4الكتاب الفريد.472/2 :
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َ
ْ
ََْ
َ
َ ْ
َّ
َ
ْ َ َ َ َّ ْ
يج ِإلى َهذا التق ِدير ِألن ال َعطف ِفي أن عىى املوضع ال يجوز ِإال بعد تمام الكالم
اح ِت
َ
ْ ُ َْ
()1
ْ
َ
وضع الجملة) .
صانقضاء اسم أن صخبرها فيعطف عىى م ِ
لكن التحقيق أن حذف األصل لداللة الثاني عليه من القليل الشاذ عند
النحويين صالكثير أن يحذف الثاني لداللة األصل عليه يقول ابن هشام( :خبر ِإن
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ْ
ْ َ
َ
َم ْحذصف أي مأجورصن أص لمنون أص ف ِر ُحون صالصابئون ُم ْبتدأ َص َما بعده الخ َبر َصيشهد
َ َ
ل ُه ق ْوله:
َ
خليىي َهل طب ف ِإ ِني صأنتما

َص ِإن لم تبوحا بالهوى دنفان

َ
َّ ْ
ً
َ َ َّ
ْ ْ
صيضعفه أنه حذف من االصل لداللة الثا ِني َص ِإن َما الكثير ال َعكس) ( )2صأيضا
يلزم من جعلها معطوفة عىى جملة إن صاسمها صخبرها تقديم املعطوف عىى بعض
املعطوف عليه ؛ ألن خبر إن متأخر في اللفظ عن جملة املبتدأ صالخبر صخبر إن جزء
من الجملة املعطوف عليها (.)3
ً
صيفسر الدكتور فاضل السامرائي قول النحويين بكون (الصابئون) معطوفا
بالرفع عىى محل (إن) بمنحى لخر فهو يرى أن العطف بالنصب عىى إرادة
التوكيد صالعطف بالرفع دصن إرادة التوكيد فعىى هذا يكون املعطوف في قولك:
ً
ً
ً
(إن محمدا مسافر صخالدا) مؤكدا بخالف ما لو قلت( :إن محمدا مسافر صخالد)
فإن املعطوف غير مؤكد .صملا كانت فرقة (الصابئون) أبعد ضالال من اآلخرين
ً
جاءت أقل توكيدا من أخواتها.
ثم يذكر له بعض الشواهد مثل قوله تعالى( :صأذان من  هلل صرسوله إلى
الناس يوم الحج األكبر أن  هلل بريء من املشركين صرسوله) برفع (رسوله) عطفا
عىى لفظ الجاللة املنصوب؛ صالسر في ذلك أن براءة  هلل صبراءة الرسول ليستا
ً
بمنزلة صاحدة فبراءة الرسول تابعة لبراءة  هلل فهي أقل توكيدا منها صفسر لية
(الصابئون) بمثل ذلك فقال( :صنحوه ما جاء في قوله تعالى( :إن الذين أمنوا صالذين
 -1مشكل إعراب القران.232/1 :
 -2ينظر :مغني اللبيب ،617/1 :حاشية الصبان على شرح االشموني.284/3 :
 -3ينظر :هامش شرح ابن عقيل.376/1 :
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هادصا صالنصارى صالصابئين) ذلك أن الصابئين ملا كانوا أبعد املذكورين ضالال كما
ً
توكيدا) (.)1
ذكر املفسرصن خولف في توكيدهم فكانوا اقل
صالتوجيه الذي ذكره الدكتور السامرائي حول لية البراءة ال يمكن حمله عىى
لية (الصابئون) موضع البحث من جهة اللفظ صاملعنى.
أما اللفظ فلكون كلمة (صرسوله) في لية البراءة عطفت بالرفع عىى املنصوب
بعد استكمال الخبر فلم تخالف بذلك القاعدة السابقة .في حين أن العطف بالرفع
عىى املنصوب في لية (صالصابئون) جاء قبل استكمال الخبر صهو غير جائز لدى
النحويين كما سبق أن بيناه.
صالفرق بين اآليتين من جهة املعنى بين صاضح؛ فإذا كانت علة عدم توكيد
براءة الرسول كونها تابعة لبراءة  هلل صالحاجة إلى توكيده أقل فإن األمر مختلف
ً
ً
تماما في لية (صالصابئون)؛ لكون الصابئين أشد الفرق املذكورة ضالال صقد سموا
بالصابئين ألنهم لبئوا عن األديان كلها كما يقول املفسرصن قال الزمخشري:
ً
ً
(صذلك أن الصابئين أبين هؤالء املعدصدين ضالال صأشدهم غيا صما سموا لابئين
إال ألنهم لبؤصا عن األديان كلها أي خرجوا) ( )2صهذا االنغماس في الضالل قد
ً
يولد شكا لدى البعض في دخولهم في زمرة الفرق الذين تقبل توبتهم إذا لمنوا
ً
ً
صعملوا لالحا فتكون الحاجة إلى توكيده أشد من توكيد تلك الفرق؛ دفعا لهذا
َ
(فإ َّن َّ
الصاب ِئ َين َي َك ُادص َن َي ْي َأ ُسو َن م ْن َه َذا ْال ُح ْكم َأ ْص َي ْي َأ ُ
س
التوهم يقول ابن عاشور:
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ ٌ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُْ
ود  .فنبه الكل عىى أن عفو الل ِه ع ِظيم ال
ِمنهم من يسمع الحكم عىى املس ِل ِمين صاليه ِ
ُ
َيض ُ
يق َع ْن ش ُم ِول ِه ْم) (.)3
ِ
صما ينقض كالمه مجيء كلمة (الصابئين) في سورة البقرة بالنصب صهو
بمثابة هدم لكالمه حول قلة الحاجة إلى توكيد (الصابئون) في اآلية صقد تنبه
السامرائي لذلك صحاصل أن يجيب عنه بما يرفع التناقض عن كالمه لكنه لم يوفق
 -1ينظر :معاني النحو.342 -339/1 :
ْ
ن
 -2الكشاف ،694/1 :وينظر :تفسير الخاز  ،75/2 :وقال الزجاج( :ومعنى الصابئ الخارج عن جملة األديان ألنهم ال
يدينون ُ
اب البعير  ،وصبأ س ُّن َّ
بالكتب .والعرب تقول قد صبأ َن ُ
الص ِب ِي ِإذا خرج) معاني القران إعرابه.194/2 :
ِ
 -3التحرير والتنوير ،271/6 :وينظر :تفسير البيضاوي.137/2 :
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في ذلك بعد ان برر ذلك النصب بقوله( :صسر ذلك أنه في لية املائدة رفعهم ألنهم
ً
أبعد املذكورين ضالال فكان توكيدهم أقل من غيرهم) ( )1صهو ما بينا ضعفه قبل
قليل.
ثانياً :قال الخليل صسيبويه صنحاة البصرة إن قوله (صالصابئون) مرفوع
باالبتداء صبنية التأخير صاملعنى :إن الذين لمنوا صالذين هادصا صالنصارى حكمهم
َ
َ
كذا صالصابئون كذلك َ(صن ِظ ُير ُهِ :إ َّن َزْي ًدا صعمرص قائم التقديرِ :إ َّن َزْي ًدا قا ِئ ٌم
َّ ْ
َ َْ َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ ُ َ ََ َْ
الن َّية ِبق ْو ِل ِه َ :ص َع ْم ٌرص التأ ِخ ُير.
صعم ٌرص قا ِئ ٌم فح ِذف خب ُر عمرص ِلدالل ِة خب ِر ِإن علي ِه ص ِ
َ
ُ ً َ ْ َ
َ
َ
ُ ُ
َ
َ َُْ
َص َيكون َع ْم ٌرص قا ِئ ٌم ِبخ َب ِر ِه َهذا املق َّد ِر َم ْعطوفا َعىى ال ُج ْمل ِة ِم ْن ِإ َّن َزْي ًدا قا ِئ ٌم َص ِكال ُه َما
َال َم ْوض َع َل ُه م َن ْ ْ َ
اب) ( )2صهذا الوجه استحسنه بعضهم صرجحه عىى غيره (.)3
ِ
ِ ِ
اإلعر ِ
صما ذكره سيبويه صاآلخرصن هنا فيه تكلف؛ لكونه يقوم عىى تقدير محذصف
صهو أسلوب من أساليب التأصيل النحوي للنصوص املخالفة لقواعد التصرف
اإلعرابي؛ لكونه بخالف األلل فلو دار األمر بين الحذف صعدمه تعين عدم الحذف؛
لكونه األلل (.)4
صمن املآخذ عىى التوجيه أنه يقوم عىى اإلخالل بترتيب الكلمات في اآلية؛ صهذا
َ ََ
َّ
ً
َْ
ما دفع الرازي إلى ترجيح رأي الفراء عليه معلال ذلك بقوله(َ :يقت ِض ي أ َّن كال َم الله
َ
َّ
َ َّ
َّ ُ ْ َ َ ْ
ََ َ ََْ َْ َ َ
َ َّ َ َ ْ ُ ُ
يك َهذا
َعىى الت ْرِت
الصحة ِعند تف ِك ِ
يب ال ِذي صرد علي ِه ليس ِبص ِحيح ص ِإنما تحصل ِ
ِ
َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
اجة ِإل ْي ِه فكان ذ ِل َك أ ْصلى) (.)5
النظ ِم صأما عىى قو ِل الفر ِاء فال ح
ً
صالتأصيل الذي ذكرصه مرتبط بالصناعة اللفظية ال يغير من املعنى شيئا فهو
ً
لفظي محض جاء تبريرا للمخالفة النحوية في اآلية فقولهم :إن التقدير
(صالصابئون كذلك) يعني أن حكم الصابئين تابع لحكم الذين لمنوا صالذين هادصا
صالنصارى صهو املعنى نفسه لو قلنا إنه معطوف عىى املنصوب بدصن نية التأخير
كما ال يخفى.
 -1معاني النحو.342/1 :
 -2البحر املحيط ،325/4 :وينظر :التفسير الوسيط للواحدي.210/2 :
 -3ينظر :تفسير القران العزيز  ،البن أبي زمنين ،38/2 :درة التنزيل ،للخطيب اإلسكافي.158/1 :
 -4ينظر :أصول التفكير النحوي.249 :
 -5مفاتيح الغيب.402/12 :
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ثالثاً :إن الواص في قوله (صالصابئون) اعتراضية ص(الصابئون) مبتدأ صخبره
محذصف تقديره (كذلك) يدل عليه خبر (إن) املتأخر عنه فتصبح الجملة االسمية
()1
(صالصابئون كذلك) جملة معترضة بين اسم (إن) صخبرها صهو رأي الرض ي
صاستحسنه بعض املتأخرين (.)2
صيضعفه أن الحذف فيه من األصل لداللة الثاني عليه صهو شاذ صالكثير
العكس كما أن أسلفنا صمجيئه بالنصب في مورد لخر من القران كما في سورة
َّ ْ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ى َ َّ َ
الص ِاب ِئين َم ْن َلم َن ِبالل ِه َصال َي ْو ِم
البقرة(ِ :إن ال ِذين لمنوا صال ِذين هادصا صالنصار ص
ََ َ
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ()3
ْاآلخر َص َعم َل َ
ل ِال ًحا فل ُه ْم أ ْج ُر ُه ْم ِعند رِب ِهم صال خوف علي ِهم صال هم يحزنون) .
ِ ِ ِ
رابعاً :أنه مرفوع؛ ألنه معطوف عىى الضمير املرفوع في (هادصا) صكأنه قال:
ً
(هادصا هم صالصابئون) صهذا قول الكسائي صاألخفش ( )4صيحكى ذلك أيضا عن
الفراء (.)5
صينقل النحاس عن الزجاج أنه خطأ هذا التخريج من صجهين (:)6
 -1إن العطف عىى الضمير املرفوع من غير توكيد قبيح ال يجوز إال في ضرصرة
الشعر .
يلزم الكسائي َّ
َ
مذهبه ُ
قال لاحب الدر املصون( :هذا ال ُ
عدم اشتراط
ألن
َ
ْ
االشتراط نعم يلزم الكسائي من حيث إنه قال بقول ُّ
ُ
ترده
الصحيح
ذلك صإن كان
ُ
الدالئل الصحيحة ص هلل أعلم) (.)7
 -1ينظر :شرح الرض ي على الكافية.355/4 :
 -2قال محمد محي الدين عبد الحميد( :وذهب املحقق الرض ي إلى أن جملة املبتدأ والخبر حينئذ ال محل لها معترضة بين
اسم إن وخبرها ،وهو حسن ،ملا يلزم على جعلها معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها من تقديم املعطوف على بعض
املعطوف عليه ،الن خبر إن متأخر في اللفظ أو في التقدير عن جملة املبتدأ والخبر ،وخبر إن جزء من الجملة املعطوف
عليها) .هامش شرح ابن عقيل.376/1 :
 -3البقرة.62 :
 -4ينظر :إعراب القران للنحاس ،2/2 :البحر املحيط ،325/4 :فتح القدير.71/2 :
 -5ينظر :مشكل إعراب القران ،232/1 :املوسوعة القرآني ،لألبياري.122/4 :
 -6ينظر :إعراب القران للنحاس ،32/2 :التبيان في اعراب القران للعكبري.451/1 :
 -7الدر املصون.357/4 :
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ً
 -2أن العطف عىى الضمير في (هادصا) يقتض ي أن يكون الصابئون يهودا؛ ألن
املعطوف شريك املعطوف عليه صليس األمر كذلك.
ً
َّ
صأما حملهم كلمة (هادصا) عىى معنى (تابوا) استنادا لقوله تعالى(ِ :إنا هدنا
َ
ُ
التفسير قد جاء بغير ذلك قال الفراء( :صجاء التفسير بغير ذ ِل َك
إليك) فقد ُرد بأن
َُّ
ألنه صلف َّالذ َ
ين لمنوا بأفواههم صلم تؤمن قلوبهم ثم ذكر اليهود صالنصارى فقال :
ِ
1
من لمن منهم فله كذا فجعلهم يهودا صنصارى) ( ).
ُ
ََ َ َْ ْ َ َ َ
ُ
َّ
َّ
ينهما مقام
الض ِمير ِفي (لمنوا) صقام الفصل ب
خامساً :أنه َم ْعطوف عىى
التوكيد ( )2صهذا التوجيه منقوض بورصد (الصابئون) في ليات أخر بالنصب كما
أسلفنا.
َّ ُ َ
(الص ِابئون) منصوب بالفتحة صذلك كما ُجوز بالفتحة مع الياء
سادساً :أن
()3
في بنين صسنين ُجوز بالواص .
ً
صهو رأي شاذ لم َ
يلق استحسانا من النحويين صاملفسرين قال القونوي:
(صأنت خبير بأن هذا قول غير قوي صأحق بالتمريض) (.)4
ً
صذهب شهاب الدين الخفاجي أيضا إلى فساده؛ ألن قائله قاس الجمع هنا
ً
عىى املثنى في لغة بلحارث صغيرهم الذين جعلوا املثنى دائما باأللف صأعربوه بحركات
مقدرة صالقياس ال يجري هنا الختصاص ذلك باملثنى صال ينبغي تخريج القران عىى
مثله (.)5

 -1ينظر :معاني القران ،للفراء ،312 :الدر املصون.356/4 :
 -2ينظر  :اللباب في علل البناء واإلعراب.212/1 :
 -3ينظر  :تفسير البيضاوي.137/2 :
 -4حاشية القونوي على تفسير البيضاوي.522/7 :
 -5ينظر :حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي.266/3 :
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َ َ
َ ْ َُ َ
ف عىى كل
سابعاً :إن ذلك جاء عىى لغة بلحارث الذين يجعلون التثنية باأل ِل ِ
ُ
َ
صالج ْم َع بالواص عىى ك ِل حال ذكر ذلك العكبري صقال إنه بعيد ( )1صضعفه
حال
املنتجب لقلته صقلة املستعملين له (.)2
إضافة إلى ما أشرنا إليه في النقطة السابقة فإن بلحارث من أشهر قبائل
اليمن ( )3صاليمنيون ال يحتج بلغتهم الختالطهم بالفرس صاألحباش ( )4يقول
املاصردي( :ال يجوز أن يحمل القرلن عىى ما اعتل من اللغات صيعدل به عن
()5
أفصحها صأصحها)
ثامناً :أن تكون (إن) بمعنى (نعم) صما بعده مرفوع باالبتداء فيكون
(الصابئون) معطوفا عىى املرفوع (.)6
صقد سبق الرد عىى من قال بمجيء (إن) بمعنى (نعم) في البحث في لية (إن
هذان لساحران) فراجعه صممن قالوا بضعفه ابن حيان؛ لكونه موضع خالف بين
ً
النحويين صعىى فرض ثبوته فهو ال يقع في اصل الكالم بل يكون جوابا لكالم سابق
يتقدمه (.)7
تاسعاً :إن خبر (إن) محذصف تقديره :فال خوف عليهم صال هم يحزنون دل
عليه املذكور صالذين هادصا مبتدأ صالصابئون معطوف عىى املبتدأ صخبره قوله :فال
خوف عليهم صرجحه الدكتور محمد سيد طنطاصي (.)8
صهذا التوجيه يضعفه أنه يتضمن حذف األصل لداللة الثاني عليه كما بيناه
ً
سابقا صمجيء (الصابئون) بالياء في ليات أخر.

 -1ينظر :التبيان في إعراب القران.452/1 :
 -2ينظر :الكتاب الفريد.472/2 :
 -3انظر :هامش إحياء النحو.59 :
 -4انظر :في أصول اللغة والنحو.80:
 -5تفسير املاوردي.411 /3 :
 -6ينظر :التبيان في إعراب القران.451/1 :
 -7ينظر :البحر املحيط. 325/4 :
ي
 -8ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو .229/4 :
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عاشراً :إن النون هو حرف اإلعراب صليس الواص ( )1صرده املنتجب قال:
ً
(صهذا أيضا ليس بش يء؛ الن ذلك أتى مع الياء ال مع الواص صسبب امتناعه مع الواص
من حيث إن الواص حرف يختص بنوع من اإلعراب صالياء تكون للنصب مرة صللجر
أخرى فإذا جمع بين الواص صاإلعراب في النون كان أذهب في الجمع بين عالمتي
إعراب فلذلك لم ْ
يقل :مسلمون كما قيل :مسلمين) (.)2
حادي عشر :إنه غلط من الكاتب صهي أحدى املواضع الثالثة التي قال عنها
بعض الصحابة إنه من خطأ الكاتب صقد بحثنا ذلك في اآلية السابقة من هذا
البحث فراجعه.

صما ذكرنا من أحكام العطف عند النحويين في اآلية السابقة يجري هنا صقد
ً
قرأ جماعة كثيرة بالرفع (صاملقيمون) عطفا عىى ما قبله منهم ْاب ُن ُج َب ْير َص َع ْم ُرص ْب ُن
ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ش صأبو
عبيد صالجحد ِري ص ِعيس ى بن عمر صم ِالك بن ِدينار ص ِعصمة ع ِن األعم ِ
ُ
ُ َ
يون َ
صهارصن عنه صسعيد بن جبير صهي كذا في مصحف
س
َع ْمرص بن العالء في رصاية
ابن مسعود عن الفراء صأبي بن كعب عىى قول (.)4

 -1ينظر :التبيان في إعراب القران.452/1 :
 -2الكتاب الفريد.473/2 :
 -3النساء.162 :
 -4ينظر :البحر املحيط ،134/4 :اللباب في علوم الكتاب ،122/7 :زاد املسير في علم التفسير ،498 -497/1 :التفسير
الحديث.282/8 :
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صقرأ الجمهور بالياء (صاملقيمين) صهي كذا في مصحف أبي عىى املشهور

()1

صقراءة الرفع موافقة لقواعد النحو صاإلشكال في قراءة النصب فقد تعددت فيها
توجيهات النحويين صاملفسرين صاضطربت أقوالهم عىى أقوال هي:
ُ
(أمدح املقيمين الصالة) أص (اذكرصا
أوالً :أنه منصوب عىى املدح تقديره:
املقيمين الصالة) أص (أعني املقيمين الصالة) أص (أخص املقيمين الصالة) صهو
تخريج سيبويه صذكر له أمثلة صشواهد قال:
(باب ما ينتصب عىى التعظيم صاملدح صإن شئت جعلته لفة فجرى عىى
َ
َ
األصل صإن شئت قطعته فابتدأته .صذلك قولك :الحمد هلل الحميد هو صالحمد هلل
َ ُ
ُ
َ
َ
أهل امللك .صلو ابتدأته فرفعته كان حسنا كما قال األخطل:
أهل الحمد صامللك هلل
َ
ٌ َ
النواجذ ٌ
ُ
باسل ذك ُر
يوم
ْأب َدى
أمير املؤمنين إذا
نفس ي فداء ِ
ُ
ُ
َ
خليفة  هلل ُيستسقى به امل ُ
الغمر صامليمو ُن ُ
طر
طائره
الخائض
ً
كثيرا من العرب يجعلونه لفة ُ
فيتبعونه األص َل فيقولون:
صأما الصفة فإن
أهله :إن شئت جررت صإن شئت
أهل الحمد صالحميد هو صكذلك الحمد هلل ِ
ِ
ُ
هلهل:
نصبت .صإن شئت ابتدأت كما قال م ِ
ُ
َ
صلقد خبطن بيوت يشك َر خبطة

أخوالنا ُ
األعمام
صهم بنو
ِ

صسمعنا بعض العرب يقول( :الحمد هلل َّ
رب العاملين) فسألت عنها يونس
فزعم أنها عربية.
صمثل ذلك قول  هلل عز صجلِ ( :لك ِن الراسخون في العلم منهم صاملؤمنون
ُ
ُ
َ
َ
َ
قبلك صاملقيمين الصالة صاملؤتون الزكاة) .فلو
يؤمنون بما أنزل إليك صما أنزل من
ً
ً
كان كله رفعا كان جيدا .فأما املؤمنون فمحمو ٌل عىى االبتداء) (.)2

 -1ينظر :التبيان في إعراب القران ،407/1 :تفسير القرطبي ،13/6 :محاسن التأويل.446/3 :
 -2الكتاب.63-62/2 :
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صاختار هذا القول صرجحه كثير من النحويين صاملفسرين

()1

صقال النحاس:

(صهذا أصح ما قيل في املقيمين) (.)2
فالعرب تلجأ إلى هذا األسلوب في لفة الش يء الواحد فيجعلون أصله عىى
()3

إعراب صيخالفونه في الوسط ثم يرجعون لخره إلى أصله فيتبعونه في اإلعراب
ً
ً
صذلك يجري في مقام املدح أص الذم فاملعاني عند االتحاد تكون نوعا صاحدا صعند
َ َْ
َّ َ َ ُ
َ ْ ُ ُّ ُ
وت ِفي َمق ِام امل ْد ِح َصالذ ِم أ ْبلغ ِم ْن ِإ ْج َر ِائ َها
االختالف تتنوع قال السيوطي( :قطع النع ِ
ْ َ َ َّ َ ْ َ
َْ َ َ َ
َ َ َْ
َ ْ
ُّ َ ُ َ
ض امل ْد ِح أ ِص الذ ِم فاأل ْح َس ُن أن ُيخالف ِفي
قال الف ِار ِس ي ِإذا ذ ِكر ِت لفات ِفي مع ِر ِ
َ
ْ َْ َ َ َ ُ َ
ْ ْ َ َ َ َْْ ُ ُ َ ْ
ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ
ود أك َم َل ِأل َّن
اب كان املقص
اإلطناب ف ِإذا خ ِولف ِفي ِ
ِإعر ِابها ِألن املقام يقت ِض ي ِ
اإلعر ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ
َْ َ
َ َُ ُ َْ ً َ
اح ًدا) (.)4
املعا ِن َي ِعند ِاالخ ِتال ِف تتنوع صتتفنن ص ِعند ِاال ِتح ِاد تكون نوعا ص ِ
ً
إذن هناك إقرار بوجود مخالفة نحوية في اآلية صلم يجد العلماء بدا من
حملها عىى معنى من املعاني ألجل تبرير املخالفة فذكرصا أنها جاءت لبيان فضل
الصالة بالنظر إلى أهميتها من بين العبادات فقد صرد ذكرها بعد اإليمان في اكثر
املوارد في القران (.)5
صهذا الكالم فيه داللة صاضحة عىى عجز األسلوب العربي عن أداء هذا املعنى
بالتراكيب اللغوية السليمة فيلجأ إلى تحقيقه باملخالفة النحوية فتفقد القواعد
بذلك قيمتها صهذا االمر يفتح الباب لكل أحد ليخالف القاعدة النحوية بحجة
التعبير عن معنى أص التأكيد عىى أهمية فكرة ما.

 -1ينظر على سبيل املثال :فتح القدير ،619/1 :زاد املسير ،498 :اللباب في علوم الكتاب ،122/7 :فتح البيان في مقاصد
القران.297/3 :
 -2إعراب القران.505/1 :
 -3ينظر :تفسير الخازن ،622/1 :تفسير الثعلبي.414/3 :
 -4اإلتقان للسيوطي.236/3 :
 -5ينظر :لطائف اإلشارات ،389/1 :البحر املحيط.134/4 :
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صتنتفي أمثال هذا التبرير بوجود صسائل أخر للتعبير عن املعنى املراد نظير
استخدامه تعالى ألسلوب الترتيب بين األعمال الصالحة في السياق الواحد للداللة
عىى شرفها صعلو مكانتها كتقديمه للصالة عىى بقية العبادات في الكثير من اآليات
القرلنية يقول الطباطبائي( :قوله تعالى( :إال املصلين) استثناء من اإلنسان
املولوف بالهلع صفي تقديم الصالة عىى سائر األعمال الصالحة املعدصدة في اآليات
التالية داللة عىى شرفها صأنها خير األعمال) (.)1
صفي تقديم الصالة عىى الزكاة إشارة إلى بيان فضلها لكونها األلل صالزكاة فرع
ً
لها فقد جمع  هلل سبحانه صتعالى بين الصالة صالزكاة في سبعة صعشرين موضعا من
القران الكريم صرد فيها كلها تقديم الصالة عىى الزكاة إشارة إلى أن الصالة هي
التي تخلق في اإلنسان العواطف صاملشاعر التي تدعو إلى الرحمة صالعطف
صاإلحسان فالزكاة ثمرة من ثمرات الصالة صفرع منها (.)2
صحكى ابن عطية عن بعضهم منع النصب عىى القطع بحرف العطف
فالقطع يحصل مع النعت ال العطف ( )3صقد تناصله النحويون في باب النعت
ً
صمثلوا له بأمثلة صشواهد صال نجد له ذكرا في باب العطف .أما ما استدل به
سيبويه عىى صقوعه فيمكن القول بوقوعه في باب النعت صليس العطف صهذا ما
ً
يدفعنا إلى مناقشة األمثلة صالشواهد التي عرضها شاهدا عىى املطلب فيمكن
تقسيمها عىى األقسام اآلتية (:)4
 -1مجموعة األمثلة صالشواهد التي ترتبط بالقطع عىى املدح في باب النعت
صهي:
 (الحمد هلل الحميد هو). -1امليزان في تفسير القران.15/20 :
 -2ينظر :التفسير القرآني للقران.1178 :
 -3ينظر :اللباب في علوم الكتاب.122/7 :
 -4ينظر :الكتاب 62/2 :وما بعدها.
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 (الحمد هلل َأهل الحمد).
َ ُ
ُ
أهل امللك).
 (امللك هللصالحميد هو).
أهل الحمد
ِ
( ِأهله).
 (الحمد هللِ ِ (الحمد هلل َّرب العاملين).
 قول األخطل:َ
ٌ َُ
ْأب َدى النواجذ ٌ
ُ
يوم باسل ذكر
أمير املؤمنين إذا
نفس ي فداء ِ
ُ
ُ
َ
ُ
الغمر صامليمو ُن ُ
املطر
طائره خليفة  هلل ُيستسقى به
الخائض
الشاهد فيه قطع (الخائض) صما بعده من قوله :أمير املؤمنين فرفعه صيجوز
جره عىى النعت (.)1
الخرِنق:
 قول ُِ
ْ
َ
الجزرْ
صلفة ُ
َ
ُ
ال يبعدن قومي الذي ُ
ُّ
سم العداة
هم
َِ
َّ
َ
النازلين بكل ُم َ
صالط ِيبون
معاقد األ ْز ِر
عترك
الشاهد فيه أنه نصب (النازلين) عىى املدح ألن االسم املولوف الذي قبله
فاعل مرفوع للفعل (يبعدن) (.)2
 -2الشواهد التي ترتبط بالقطع عىى املدح في باب البدل صهي:
 قول ذي الرمة:َّ
َ
ْ
قيس بن َعيالن َ
حملت ُ
صالحرب
وائب
حربها
لقد
ِ
عىى مستقل للن ِ
َ
ً
َ
ْ
لعب
كل حال من ذلول صمن
أخاها إذا كانت ِعضاضا سما لها عىى ِ
ِ
بنصب (أخاها) عىى املدح صلوال ذلك لجره عىى البدل من (مستقل) (.)3

 -1ينظر :شرح أبيات سيبويه.328-327/1 :
 -2ينظر :شرح أبيات سيبويه.32/2 :
 -3ينظر :كنز الكتاب ومنتخب اآلداب.464/1 :
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ً
ً
 -3بعض الشواهد التي اختلف النحويون صاملفسرصن فيها اختالفا شديدا
ً
فذهبوا في توجيهها مذاهب متفرقة صال يزال الخالف فيها قائما لم يحسم صهي:
(لك ِن الراسخون في العلم منهم صاملؤمنون يؤمنون بما
 قول  هلل عز صجلِ :َ
َ
ُأنزل إليك صما ُأنزل من َ
()1
قبلك صاملقيمين الصالة صاملؤتون الزكاة) .
َ ْ
َ َ
َّ َ
البر َمن َلم َن باهللِ َص ْال َي ْ
 قوله تعالى(َ :ص َل ِك َّن َّتاب َصالن ِب ِيين
ك
ال
ص
كة
ئ
ال
امل
ص
ر
اآلخ
م
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ََ ُ َ
َ ََْ
ُ
َ َّ َ
َ َْ َ َ
َ
َ
َّ
يل صالسا ِئ ِلين ص ِفى
صلتى املال َ عىى حبه ذ ِصى القربى صاليتامى صاملس ِاكين صابن الس ِب ِ
َ َْ ْ َ َ
َ
َ
َ
َّ َ َ
الصابر َ
عا َه ُدصا َص َّ
ين ِفى
الصالة َصلتى الزكاة صاملوفون ِبعه ِد ِهم إذا
اب َصأقا َم
الرق ِ
ِِ
ِ
َّ َ َ
()2
َ
البأس) .
البأساء صالضر ِاء ص ِحين
ِ
ِ
 -4شواهد ال تصلح لالستدالل عىى املسألة صهي:
الخرِنق :
 قول ُِ
ْ
َ
الجزرْ
صلفة ُ
َ
ُ
ال يبعدن قومي الذي ُ
ُّ
سم العداة
هم
َِ
َّ
َ
النازلين بكل ُم َ
صالط ِيبون
معاقد األ ْز ِر
عترك
صذكر القائلون بعدم جواز القطع مع العطف حول االستشهاد بقول الخرنق
َ ْ َ
َّ َ
ْ
َّ َ
َّ
ازلين) فنصبته ص(الط ِي ُبون) فرفعته عن
(أن البيت ال عطف فيه؛ ألنها قطعت (الن ِ ِ
َ
قولها (ق ْو ِمي) ) (.)3
ِ
 -5شواهد تعددت فيها الرصايات صال يصلح بعضها لالستشهاد صهي:
 قول ابن خياط ُالعكىي:
َ
َُ ً َ
صكل قوم أطاعوا َ
ُّ
غاصيها
أمر ُمرشدهم
إال نميرا أمر ِ
ِ
َ ً
َن ْ ٌ ُ
َ
دار نخليها
الظاعنين ص ِملا ُيظعنوا أ َحدا صالقائلو ملن

 -1النساء.162 :
 -2البقرة.177 :
 -3اللباب في علوم الكتاب.123/7 :
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صالبيت فيه رصاية اخرى نقلها سيبويه عن يونس صهي (الظاعنون)
ص(القائلين) صال شاهد فيه عىى جواز القطع مع العطف (.)1
َ
 قول أمية بن أبى عائذ:ْ
َصيأ ِصى إلى ِنسوة ُعطل

ُ ً
َ
مراضيع م ْثل َّ
السعا ِلى
صشعثا
ِ ِ

ً
صالبيت رصاه السيرافي صغيره بجر كلمة (شعث) عطفا عىى (عطل) صعندها ال
يبقى صجه لالحتجاج به عىى املسألة (.)2
هذه الشواهد التي استشهد بها سيبويه عىى صقوع القطع عىى املدح ال نجد
فيها ما يدل عىى جواز صقوع القطع عىى املدح مع العطف لتعلق أغلبها بالنعت
صبعضها بالبدل صشواهد اختلف النحويون صاملفسرصن في توجيهها صأخر تعددت
فيها الرصايات صال شاهد فيها بالنظر إلى بعض الرصايات.
صطعن الكسائي في هذا الرأي صقال إن النصب عىى املدح في كالم العرب إنما
َ ُ ُ
ً
َ ً
َ َ َ ُ َّ ُ َ
ُْ
اسخون" ُه َو ق ْول ُه" :أصل ِئ َك َسنؤ ِت ِيه ْم أ ْجرا َع ِظيما"
يأتي بعد تمام الخبر صخبر "الر ِ
قال الرازي في حل اإلشكالية إن خبره هو قوله (يؤمنون) أص بكونها اعتراضية بين
املبتدأ صالخبر ( )3صهكذا تتوالى التوجيهات لآلية بهذه الصور ألجل الهرصب من
الواقع املؤلم صهو اإلقرار باملخالفة النحوية صهي تخريجات بعيدة صظاهرة التكلف
ألجأتهم إليها الصناعة اللفظية دصن أن يكون لذلك عالقة باملعنى فال مكان لهذه
التوجيهات صالتبريرات في قراءة الرفع صإنما تتولد اإلشكالية في قراءة النصب صهي
التي عبر عنها عائشة صغيرها بأنها من خطأ الكتاب.
صمن صجوه ترجيح هذا املذهب لدى بعض النحويين مكانة سيبويه في النحو
صاللغة كونه لاحب الكتاب قال املنتجب( :صاملختار الوجه األصل  ...صلكونه قول
لاحب الكتاب صالقول ما قالت به حذام) ( )4صهو ترجيح مبني عىى اساس غير
علمي؛ فالنحويون  -صمنهم سيبويه  -بشر يصيبون صيخطئون صلم تسلم قواعدهم
 -1ينظر :الكتاب.65/2 :
 -2ينظر :شرح أبيات سيبويه ،101/1 :املخصص ،89/5 :شرح الشواهد الشعرية.311/2 :
 -3ينظر :مفاتيح الغيب.265 -264/11 :
 -4الكتاب الفريد.378/2 :
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من األخطاء صاملآخذ يقول األستاذ عىي النجدي نالف( :صلم يسلم سيبويه من
املآخذ في بعض ما درس صبعض ما نقل صهيهات أن يسلم منها سالم صال سيما في
عمل ضخم كهذا كثير الشعب متعدد األعمال صاألسباب فالعصمة هلل صحده
صمن يأمن الخطأ صالجهل فربما ال يأمن الغفلة صالنسيان) (.)1
َ
ََ
َ
صكان أبو حيان يعظم ْابن ت ْي ِمية َّثم َصقع َبينه َص َبينه َم ْسألة نقل ِف َيها أ ُبو َح َّيان
َ َ
َ َ َ
َ
َّ
َش ْي ًئا َعن ِس َيب َو ْيه َف َق َ
ال ْابن ت ْي ِمية( :صسيبويه كان ن ِبي الن ْحو! لقد أخطأ ِس َيب َو ْيه ِفي
ً
َّ ُ
َْ
ََ َ
موضعا من ك َتابه َف َأ ْعرض َع ُ
النهر ِبكل سوء) (.)2
نه صرماه ِفي تف ِسيره
ثال ِثين
ِ
صقال صلي  هلل دهلوي( :صقد صقع خلل عجيب صتدافع في نحو القرلن الكريم
صهو أن طائفة من املفسرين اختارصا مذهب سيبويه فيؤصلون كل ما خالف مذهبه
ً
مهما كان التأصيل بعيدا غير مستساغ صهذا ال يصح عندي بل يجب األخذ باألصلى
صاألصفق بالسياق سواء صافق مذهب سيبويه أص مذهب الفراء) (.)3
ثانياً :هو مجرصر بالعطف عىى ما قبله صاختلفوا فيه عىى أربعة أقوال:
 -1أنه عطف عىى (ما) في قوله تعالى( :بما أنزل إليك) فيكون املعنى:
(يؤمنون بما أنزل إليك صما انزل من قبلك صاملقيمين الصالة) صهو رأي الخليل
صالكسائي ( )4صاختار هذا الوجه الطبري صالقفال صاملبرد صالزجاج صاختلفوا في
املعني باملقيمين الصالة فقيل( :املالئكة) صقيل( :االنبياء) صقيل( :املسلمون) (.)5
صنقل النحاس عن األخفش قوله( :صهذا بعيد ألن املعنى يكون صيؤمنون
باملقيمين) ( )6صجوز السيرافي هذا الوجه عىى معنى (بمذاهبهم صبدينهم) صرد عليه
الدكتور شوقي ضيف بأنه تخريج بعيد (.)7
 -1سيبويه إمام النحاة.166 :
 -2بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.282/1 :
 -3الفوز الكبير في أصول التفسير. 189 :
 -4ينظر :فتح القدير ،619 :فتح البيان ،296/3 :تفسير القرطبي.14/6 :
 -5ينظر :تفسير الطبري ،680/7 :البحر املحيط.135/4 :
 -6إعراب القران.505/1 :
 -7ينظر :املدارس النحوية ،لشويي ضيف .149 :
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َ
ََ ْ َ
َ َّ ُ
اف ِفي (ق ْب ِل َك).
 -2أنه مجرصر بالعطف عىى الك ِ
َ
ََ ْ َ
َ َّ ُ
اف ِفي ِ(إل ْي َك).
 -3أنه مجرصر بالعطف عىى الك ِ
ََ ْ َ ْ
َ َّ ُ
(م ْن ُه ْم).
 -4أنه مجرصر بالعطف عىى ال َه ِاء ص ِ
امل ِيم ِفي ِ
َْ
َّ َ َ ُ ْ َ
قال العكبري بعد ذكره لهذه األصجه الثالثة(َ :ص َه ِذ ِه األ ْص ُج ُه الثالثة ِعن َدنا
ْ
َ
َ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ َّ
الظاهر َع َىى ْاملُ ْ
ض َم ِر ِم ْن غ ْي ِر ِإ َع َاد ِة ال َج ِار) ( )1صاعتبرها الطبري
خطأ؛ ِألن ِفيها عطف
ِِ
()2
غير فصيحة؛ لقبح رد الظاهر عىى املكني في الجر  .صينقل عن الزجاج أن عطف
الظاهر املجرصر عىى املضمر املجرصر مختص بالشعر صهو رديء عند النحويين (.)3
َ َّ ُ َ ْ ُ ٌ
وف َع َىى َق ْبل َت ْقد ُير ُهَ :صم ْن َق ْبل ْاملُقيم َين َف ُحذ َف ( َق ْبل) َص ُأق َ
يم
ثالثاً :أنه معط
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ()4
املضاف ِإلي ِه مقامه صهو توجيه بعيد ظاهر التكلف يقوم عىى الحذف صالتقدير
كما ال يخفى.
رابعاً :أنه من خطأ الكتاب صهو املرصي عن عائشة صأبان بن عثمان صقد
سبق بيانه.
صيضاف إلى ما سبق من املآخذ عىى اآلراء القائلة بجر (املقيمين) فأنه ال
يتوافق مع ما ذهب إليه أكثر النحويين صاملفسرين من كونها منصوبة صليست
مجرصرة صصرصدها مرفوعة (املقيمون) في مصحف ابن مسعود صتعبير عائشة صغيرها
بأنها من خطأ الكاتب.
صالنتيجة التي يخلص إليها بعض من تجرد عن العصبية صالنظرة القدسية
املزيفة لقواعد النحو هي عدم االطمئنان إلى ش يء من تلك التوجيهات التي أصردها
العلماء صأن اآلية من املوارد التي خالف فيها القران قواعد النحو صلم يلتزم بها
صأنقل إليكم بهذا الخصوص كالم الدكتور عبد الكريم الخطيب املار ذكره في مدخل
 -1التبيان للعكبري.408/1 :
 -2ينظر :تفسير الطبري.680/7 :
 -3ينظر :زاد املسير.498 :
 -4التبيان للعكبري.408/1 :
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الكتاب؛ ففيه إقرار بمخالفة القران صمنها لية (صاملقيمين) لقواعد النحو صعىى
النحاة أن يصححوا قواعدهم عىى القران يقول:
ْ
َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ْ
(صفي عطف قوله تعالى( :صاملؤتون
الزكاة َصاملؤ ِمنون ِبالل ِه َصال َي ْو ِم اآل ِخ ِر) عىى
َّ َ
َ ُْ
َ
الصالة) مع االختالف في الصورة اإلعرابية بين املعطوف
يمين
قوله سبحانه( :صامل ِق ِ
ً
صاملعطوف عليه في هذا ما يدعو إلى التوقف صالنظر .فلم لم يكن املتعاطفون نسقا
ً
ً
صاحدا عىى أية لورة بالرفع مثال هكذا( :صاملقيمون الصالة صاملؤتون الزكاة
صاملؤمنون باهلل صاليوم اآلخر؟
ً
صقد كثرت في هذا لراء املفسرين صالنحاة صلم َنر فيما قاله هؤالء صهؤالء صجها
نستريح له صنرض ى به صنطمئن إليه .إذ كلها محاصالت لتسوية هذا التخالف الذي
يبدص صكأنه تناقض صخرصج عىى أساليب العرب صمألوف كالمهم .صكأنهم  -أي
املفسرصن صالنحاة  -يلتمسون املعاذير للقرلن لهذا الخلل الذي ظهر فيه هنا !!
ً
ً
ً
صللقرلن الكريم أن يكون متفقا مع قواعد النحاة أص مخالفا لها جاريا ما
ً
عرف من أساليب العرب أص خارجا عنها .صعىى النحاة أن يصححوا نحوهم عليه
صعىى األساليب العربية أن تستقيم عىى ما طلع عليه بها القرلن من أساليب
جديدة صأن تجعلها من مذخورها الذي تحرص عليه صتثرى باقتنائه صتعتز به.
ً
فلنتحرر إذن من قواعد النحو صأساليب العرب حينما نستقبل جديدا من
أساليب القرلن صإعجازه صلنلقه بقلوبنا لقاءنا ملعجزة قاهرة متحدية.
صنعم فإننا بين يدى كل لية من ليات الكتاب الكريم في مواجهة معجزة
متحدية ال تكشف لنا عن صجهها إال بعد توقف صنظر .صلكنا حين نكون بين يدي
لية تطلع علينا بأسلوب غير مألوف من أساليب العربية صغير جار عىى مقررات
النحاة صقواعد النحو -فإننا نكون حينئذ في مواجهة لية تكشف لنا عن صجه من
ً
صجوه إعجازها صتدعونا إليها صتحملنا حمال عىى النظر في صجهها.
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فهنا في هذه اآلية دعوة لريحة صإشارة مضيئة إلى كل من يلتقي بهذه اآلية
الكريمة أن يقف عندها صأن يدبر النظر فيها صأن يسأل نفسه كل تلك األسئلة
َ َّ َ
َ ُْ
الصالة):
يمين
التي سألها املفسرصن صالنحاة عندما التقوا أص يلتقون بكلمة( :صامل ِق ِ
ملاذا خالفت نسق ما قبلها؟
صملاذا تخالف نسق ما بعدها؟
ً
ً
صلعلنا ال نقف طويال عند اإلجابة عن السؤال األصل .إذ نجد الجواب حاضرا
ً
قريبا صهو أنه ليس بين هذه الكلمة صما قبلها للة عطف صأن (الواص) التي تسبقها
ليست صاص عطف صإنما هي لالستئناف .إذ قد تم الكالم قبلها صاستؤنف بها كالم
جديد لتقرير حكم جديد.
صيبقى بعد ذلك الجواب عن السؤال الثاني .صهو الذي يحتاج إلى طول نظر
صكثير تأمل ! صأقل ما تخرج من بعد هذا النظر الطويل صهذا التأمل الكثير هو:
َ َّ َ
َ ُْ
ً
الصالة) عما قبلها .إذ كان
يمين
(أصال) :قطع ما بعد الواص في قوله تعالى( :صامل ِق ِ
ملا قبلها شأن صملا بعدها شأن لخر.
ً
َّ َ
َ ُْ
َ
الصالة) صالدصران حولها صالبحث عن الوجه
يمين
(صثانيا) :ترديد كلمة (صامل ِق ِ
الذي تنتظم فيه بما قبلها أص بعدها .صفي هذا الترديد لتلك الكلمة صالتحديق
الطويل فيها  -ما يربط الشعور بها صيشد العقل إليها صيشغل التفكير بها .صذلك
من شأنه أن يقيم الصالة مقاما مكينا في كيان املؤمنين األمر الذي يجب أن يكون
للصالة إذ هي عمود الدين صركنه الركين .من أقامها فقد أقام الدين صمن ضيعها
فقد ضيع الدين.
صالسؤال هنا :ما الوجه النحوي الذي يستقيم عليه الرأي في هذه الكلمة ؟
صهل هي منصوبة عىى االختصاص أص معطوفة عىى معمول الباء في قوله تعالى:
ُْ َ
ً
ْ ُ َ
( ُيؤ ِمنون ِبما أن ِز َل ِإل ْي َك) أي صيؤمنون باملقيمين الصالة رفعا لشأن الذين يقيمونها
صأنهم معلم من معالم اإليمان؟
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أما نحن فإنا ال نورد هذا السؤال صال نتصدى لإلجابة عليه صإنما نتقبل
ً
األسلوب القرلني دصن أن نجد فيه علة تدعو إلى كشف أص غموضا يحتاج إلى
بيان!! صغاية ما يمكن أن نقوله هو :إن هذا هو أسلوب القرلن .صعىى النحو أن
يصحح قواعده عليه صعىى البالغة أن تضبط موازينها به!) (.)1

ً
صهذه اآلية داخلة في أحكام العطف صالقراء جميعا عىى نصب (صالصابرين)
صقرأ الحسن صاالعمش صيعقوب صعالم الجحدري بالرفع ( )3فقراءة الرفع ال خالف
فيها؛ لكونها معطوفة عىى (املوفون) صاإلشكال يرد في قراءة النصب كسابقاتها من
اآليات التي أصردناها فذكرصا في تخريجها الوجوه اآلتية:
أوالً :إنه منصوب عىى املدح بفعل مقدر تقديره (أمدح الصابرين) أص (أعني
الصابرين) أص (أخص الصابرين) صيبررصن هذا القطع بالتأكيد عىى أهمية الصبر
صبيان فضله ( )4صقد سبق الحديث بالتفصيل عن هذا التوجيه صأدلته في بحثنا لية
(صاملقيمين الصالة) فال حاجة للتكرار.

 -1التفسير القرآني للقران.1009 -1007 :
 -2البقرة.177 :
 -3ينظر :البحر املحيط ،140/2 :فتح القدير.199/1 :
 -4ينظر :تفسير الراغب األصفهاني ،378/1 :روح املعاني.444/1 :
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ثانياً :إن (املوفون) معطوف عىى َ(من) ص(الصابرين) معطوف عىى (ذصي
الصابر َ
ال َع َىى ُحبه َذصي ْال ُق ْرَبى َص َّ
القربى) كأنه قال(َ :ص َلتى ْاملَ َ
ين) صهو قول
ِِ ِ
ِِ
الكسائي(.)1
ً
صأنكر النحاس قوله صاعتبره غلطا؛ ألن الصلة مع املولول كاالسم الواحد صال
يجوز الفصل بينهما صالتوجيه الذي اعتمده الكسائي يقوم عىى عطف (املوفون)
عىى االسم املولول َ(من) قبل تمام الصلة صاكتمالها يقول( :صهذا القول خطأ
صغلط بين ألنك إذا نصبت صالصابرين صنسقته عىى ذصي القربى دخل في للة (من)
فقد نسقت عىى (من) من قبل أن تتم الصلة صفرقت بين الصلة صاملولول
باملعطوف) (.)2
ً
ْ
(لكن)
ثالثاً :يحتمل أن يكون نصبا عىى العطف عىى اسم
ضعف هذا القول؛ ألنه مبني عىى االحتمال صالقواعد ال تثبت باالحتماالت.
()3

صال يخفى

ً
صهذه اآلية أيضا لها للة بأحكام العطف صفيها قراءتان صحيحتان:
ً
َ
َ
القراءة األصلى( :صأكون) بإثبات الواص صالنصب عطفا عىى (فألدق)؛ ألن
ٌ
منصوب صبها قرأ أبو عمرص من السبعة صالحسن صابن
املعطوف عىى املنصوب
جبير صأبي رجاء صابن أبي إسحاق صمالك بن دينار صاألعمش صابن محيصن
صعبد  هلل بن الحسن العنبري صمجاهد صهي كذا في مصحف عبد  هلل صأبي لكنها
َ َ
َ
َ
ُْ
خالف مصحف عثمان ( )5قيل ِال ْب ِن عمرَ :صكيف خالفت املصحف ِفي ق ْوله:
 -1ينظر :مفاتيح الغيب.219/5 :
 -2إعراب القران.281/1 :
 -3غرائب التفسير.195/1 :
 -4املنافقون.10 :
ي
 -5ينظر :فتح القدير ،279/5 :اللباب في علوم الكتاب ،119/19 :املوسوعة القرانية ،لألبيار .326/6 :
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َ
(صأكون من َّ
الص ِالحين)؟ َف َق َ
الُ :ه َو مثل ق ْولهم ِفي هجاء أبجد كلمن َص ُه َو كلمون
َ
فحتى لو خالفت القراءة املصحف فهي في النتيجة قراءة صحيحة صمجزية قال
َ َ
َ
َ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
الطبري(َ :ص َّ
الص َو ُ
اب ِم َن ال َق ْو ِل ِفي ذ ِل َك :أ َّن ُه َما ِق َر َاءت ِان َم ْع ُرصف َت ِان ف ِبأ َّي ِت ِه َما ق َرأ ال َق ِار ُئ
َف ُمص ٌ
يب) (.)2
ِ
()1

ً
ْ
(صأكن) جزما بحذف الواص صهي قراءة ابن كثير صنافع صابن
القراءة الثانية:
()3
صقال أبو عبيد( :رأيت في مصحف عثمان
عامر صعالم صحمزة صالكسائي
ْ
(صأمن) بغير صاص) ( .)4صالقراءة هذه فيها إشكال من جهة اإلعراب؛ المتناع عطف
َ
ْ
(أكن) عىى املنصوب (فألدق) صمن هنا بدأ النحويون صاملفسرصن
املجرصم
يبحثون عن تخريج لها لتتوافق مع قواعدهم فكانت توجيهاتهم لآلية كاآلتي:
َ
أوالً :أنه معطوف عىى محل (ألدق)؛ ألنه في معنى جواب الشرط صالتقدير:
ً
ً
َ
ْ
إن أخرتني ألد َق ْ
صأكن فالفعل (ألدق) منصوب لفظا لكنه مجزصم محال (.)5
صهذا القول ضعيف صيضعفه أن الشرط هنا غير ظاهر حتى يعتبر العطف
عىى املحل فالعطف عىى املوضع يكون عندما يظهر الشرط كقوله تعالىْ :
(من
َ
هادي له ُ
صيذر ُهم في طغيانهم يعمهون) فالشرط في اآلية ظاهر صلذا
يضلل  هلل فال
ِ
َ
ْ
يجوز عطف (يذرهم) بالجزم عىى محل (فال هادي له)؛ ألنه لو صقع موقعه فعل
النجزم (.)6
ثانياً :ذهب اكثر النحويين إلى أنه من باب العطف عىى التوهم أي أنه ُجزم
عىى توهم الشرط الذي يدل عليه التمني حكى ذلك سيبويه عن الخليل قال:
َّ
صأكن َ
فألد َق ْ
من الصالحين" فقال :هذا كقول
(سألت الخليل عن قوله عز صجل" :
زهير:

 -1ينظر :تفسير السمعاني.447/5 :
 -2تفسير الطبري.673/22 :
 -3السبعة في القراءات.637 :
 -4فتح القدير ،279/5 :اللباب في علوم الكتاب.120/19 :
 -5ينظر :الكشاف.546/4 :
 -6ينظر :اللباب في علوم الكتاب.120/19 :
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ُ
َ
مدرك ما مض ى
بدا لي أني لست

ً
ً
صال سابق شيئا إذا كان جائيا

فإنما ُّ
جرصا هذا؛ ألن األصل قد يدخله الباء فجاؤصا بالثاني صكأنهم قد أثبتوا
ً
في األصل الباء فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما صال فاء فيه
تكلموا بالثاني صكأنهم قد جزموا قبله فعىى هذا توهموا هذا) (.)1
البيت الذي استشهد به الخليل عىى صقوع العطف عىى التوهم ال يتوافق مع
ً
اآلية بل هو عىى العكس منه تماما؛ فأما البيت فهو عىى توهم صجود حرف الجر
الباء في خبر ليس الذي يكثر دخوله فيه صأما اآلية فهي عىى توهم حذف الحرف
(الفاء) صليس صجوده صالفرق بين التوهمين صاضح.
صبعض النحويين ال يسوغون القياس عىى العطف عىى التوهم مع كثرة
ً
صرصده بل يجعلونه مخصولا بالشعر صال ينبغي التوسع في التخريج عليه مع
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ َ
اس فال ُي ْح َم ُل
صجود مخرج لخر يقول أبو حيان( :صل ِكن العطف عىى التوه ِم ال ينق
ََْ ُْ ْ ُ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ٌ ْ
صحة َعن ُه) ( )2صقال االسترابادي( :صالحمل عىى التوهم -
علي ِه القرلن ما ص ِجدت مند
ٌ
()3
ما ُص ِج َد َم ْح ِم ٌل صحيح  -بعيد من الحكمة) .
صإلى مثل ذلك ذهب بعض املحدثين فيرى الدكتور عباس حسن ضرصرة
تجنب هذا األسلوب قدر املستطاع صاالقتصار عىى ما ُسمع منه يقول( :يتردد في
مواطن مختلفة من كتب النحو ما يسمى (العطف عىى التوهم) صهو نوع يجب
الفرار من محاكاته قدر االستطاعة  ...صمن العجب أن يتوهم صيتخيل ما ال صجود
ً
له صيبنى عليه لثارا .صهذا أمر يجب الفرار منه  -كما قلنا -؛ ملا فيه من البعد
صالعدصل عن الطريقة املستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية ال خير فيها .فإن قهرتنا
بعض األساليب القديمة عىى االلتجاء إليه صجب أن نقتصر عليه في الوارد صنحصر
أمره في املسموع من تلك األساليب دصن أن نتوسع فيها باملحاكاة صالقياس إذ ال
ضرصرة تلجئنا إلى محاكاته) (.)4
 -1الكتاب.101-100/3 :
 -2البحر املحيط.348/5 :
 -3شرح شافية ابن الحاجب.30 :
 -4النحو الوافي.610 -609/1 :
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كان األصلى بهم أن يقرصا بمخالفة اآلية للقاعدة النحوية املرتبطة بالعطف
ً
صأن يعيدصا النظر في قواعدهم بدال من الخوض في كل هذه األصهام (كما يدل عليه
مصطلح :العطف عىى التوهم) صقد كان بعضهم يكره استعمال اللفظ (التوهم) في
ً
ً
القرلن؛ لكونه قبيح لفظا .قال شهاب الدين( :صلكني ال أحب هذا اللفظ مستعمال
ً
في القرلن الكريم فال يقال :جزم عىى التوهم لقبحه لفظا) ( )1صأما من جهة املعنى
فالحمل عليه مع صجود غيره بعيد حكمة كما سبق ذكره.
ثالثاً :أنه املورد الرابع من املوارد التي أخطأ فيها الكتاب كما في حديث عائشة
َّ َ
َّ
(حدثنا َع ْب ُد الل ِه
صغيرها صهو املرصي عن سعيد بن جبير ففي كتاب املصاحف:
ال َح َّد َث َنا ْال َف ْ
ض ُل ْب ُن َح َّماد ْال َخ ْير ُّي َح َّد َث َنا َخ َّال ٌد َي ْعني ْاب َن َخالد َح َّد َث َنا َزْي ُد ْبنُ
َق َ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
َ
ُْ
ْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
يد ْبن ُج َب ْير َق َ
ال"ِ :في الق ْر ِلن أ ْرَب َعة أ ْح ُرف ل ْح ٌن:
الحباب عن أشعث عن س ِع ِ
ِ
َّ ُ َ َ ْ ُ
َ
َ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ
َّ
يمين) [النساء( ]162 :فألدق صأكن ِمن الص ِال ِحين) [املنافقون]10 :
(الص ِابئون) (صامل ِق ِ
َ ْ َ َ َ َ
اح َر ِان) [طه.)2( ) ]63 :
ص ( ِإن هذ ِان لس ِ
صيرصي أبو قتيبة أن أبا عمرص بن العالء كان يقرأ :فألدق صأكون بالنصب
صيذهب إلى أن الكاتب أسقط الواص كما تسقط حرصف املد صاللين في (كلمون)
صأشباه ذلك (.)3

يقرر النحويون أن تمييز العدد (مائة) صما فوقها مفرد مجرصر صأن ما جاء
ً
ً
من ذلك منصوبا أص جمعا فهو قليل شاذ صهذه أقوالهم في املسألة:
قال ابن مالك في ألفيته (:)5
 -1اللباب في علوم الكتاب.120/19 :
 -2املصاحف.128 :
 -3ينظر :تأويل مشكل القران.41 :
 -4الكهف.25 :
 -5ص.61
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ً
أضف صمائة بالجمع نزرا قد ُردف
صمائة صاأللف للفرد ِ
صيقول ابن عقيل في شرحه لبيت ابن مالك( :قد سبق أن ثالثة صما بعدها إلى
ً
عشرة ال تضاف إال إلى جمع صذكر هنا أن مائة صألفا من األعداد املضافة صأنهما ال
يضافان إال إلى مفرد نحو عندي مائة رجل صألف درهم صصرد إضافة مائة إلى جمع
َ ُ
َ
ً
َ َ َ
َ
قليال صمنه قراءة حمزة صالكسائيَ ( :صل ِبثوا ِفي ك ْه ِف ِه ْم ثالث ِمائة ِس ِنين) بإضافة مائة
إلى سنين.
صالحالل أن العدد املضاف عىى قسمين:
أحدهما :ما ال يضاف إال إلى جمع صهو ثالثة إلى عشرة.
صالثاني :ما ال يضاف إال إلى مفرد صهو مائة صألف صتثنيتهما نحو مائتا درهم
صألفا درهم صأما إضافة مائة إلى جمع فقليل) (.)1
ََ ْ
َ ُّ
(مائة َجل َدة)
صقال ابن هشام( :املائة صاأللف صحقهما أن يضافا إلى مفرد نحو ِ
ُ
َ َ َ َ
ْ َ َ
َ
ُ َ
ص (ألف َسنة) صقد تضاف املائة إلى جمع كقراءة األخوين (ثالث ِمائ ِة ِس ِنين) صقد ت َم َي َّز
ً
َ َ َ َْ َ ََ
اش الفتى ِمائت ْي ِن َعاما .)2( )...
بمفرد منصوب كقوله( :إذا ع
صقال الجوجري في شرح شذصر الذهب( :ص :صتمييز املائة صما فوقها مفرد
مخفوض .صالعشرة مفردة صما دصنها مجموع مخفوض إال املائة فمفردة.
ش :ملا فرغ من ذكر التأنيث صالتذكير في لفظ العدد أخذ في ذكر تمييز العدد
صما يعتبر فيه صذكر في هذا املقالة نوعين منه األصل تمييز املائة صما فوقها من
ً
املائتين صالثالثمائة إلى األلف صما فوقه كألفين صثالثة لالف .صذكر أنه يكون مفردا
ً
مخفوضا .فتقول :مائة رجل صمائتا رجل صمائة امرأة صمائتا امرأة صألف رجل صألف
امرأة صألفا رجل صألفا امرأة صثالثة لالف رجل صثالثة لالف امرأة صهكذا) (.)3

 -1شرح ابن عقيل.69 -68/4 :
 -2أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك.255/4 :
 -3شرح شذور الذهب.853/2 :

إثبات مخالفة القرآن لقواعد النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61

ً
ً
صيوضح األزهري علة مجيء تمييز (املائة) مفردا مجرصرا فيقول(( :النوع الثاني)
ً
َ ْ ُ ُ َ
احد
من النوعين :املائة صاأللف صحقهما أن يضافا إلى مفرد نحو( :فاج ِلدصا ك َّل ص ِ
ََ ْ
ََ َ
َْ َ َ
ِم ْن ُه َما ِمئة َجل َدة) [النور ]2 :ص نحو( :فل ِبث ِف ِيه ْم ألف َسنة) [العنكبوت ]14 :صإنما كان
حقهما ذلك؛ ألن املائة اجتمع فيها ما افترق في عشرة صعشرين من اإلضافة
صاإلفراد ألنها مشتملة عليهما فأخذت من العشرة الخفض صمن العشرين
اإلفراد)(.)1
صاآلية فيها قراءتان سبعيتان مشهورتان:
َ
(ثالثمائة سنين) بإضافة (مائة) إلى (سنين) دصن تنوين
القراءة األولى:
ِ
صهي قراءة حمزة صالكسائي من السبعة صيحيى صطلحة صاالعمش صالحسن صابن أبي
ليىى صخلف صابن سعدان صابن عيس ى األلبهاني صابن جبير األنطاكي (.)2
ََْ
َ
صخطأ املبرد هذه القراءة في املقتضب قال(َ :ص َهذا خطأ ِفي الكالم غير َجا ِئز
َصإ َّن َما يجوز مثله في الش ْعر َّ
للض ُرص َرة) ( )3كما خطأها أبو حاتم قال أبو حيان:
ِ
َِ َ ْ َ َ
ََ
َ
ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ()4
َ
ُ
(صأنحى أبو حا ِتم عىى ه ِذ ِه ال ِقراء ِة صال يجوز له ذ ِلك) صذهب الرض ي إلى أن قراءة
الجماعة أقيس من قراءة حمزة صالكسائي عند النحويين (.)5
أما اآللوس ي فذكر أنه لم يعثر عىى شاهد من كالم العرب إلضافة العدد
(مائة) إلى الجمع ثم عاد فقال( :صأكثر النحويين يوردصن اآلية عىى قراءة حمزة
ً
ً
صالكسائي شاهدا لذلك صكفى بكالم  هلل تعالى شاهدا) (.)6
صاملفهوم من كالم النحويين أن سبب رفضهم لهذه القراءة هو كونها ضعيفة
في االستعمال؛ ألن العدد (مائة) يضاف إلى املفرد صليس إلى الجمع ( )7صهذه
 -1شرح التصريح.456/2 :
 -2ينظر :الحجة للقراء السبعة ،136/5 :روح املعاني ،241/8 :املحرر الوجيز.510/3 :
 -3املقتضب.171/2 :
 -4البحر املحيط.164/7 :
 -5ينظر :شرح الرض ي على الكافية.306/3 :
 -6تفسير اآللوس ي.254 /15 :
 -7ينظر :التبيان في إعراب القران.844/2 :
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ً
مخالفة لريحة لقواعدهم صملا صجدصا أن في القراءة األخرى أبوابا صاسعة للتأصيل
صإمكان حملها عىى صجه من صجوه اللغة رجحوها ً
بناء عىى ذلك صكان ينبغي أن ال
تخضع القراءة لقواعدهم النحوية ألنها سنة متبعة أما قواعد النحو فهي مبنية
ً
عىى اجتهادات شخصية فولدت هذه املخالفات لراعا بين القراء صالنحويين كانت
الغلبة في النهاية للنحويين يقول الدكتور إبراهيم أنيس:
(ثم اتسعت الشقة بين النحاة صالقراء صبدأنا نسمع بما يسمى بالقراءات
الشاذة التي رغم صحة سندها صرصايتها عن بعض األئمة القراءات من القدماء
استطاع النحاة بنفوذهم صسلطانهم أن يصرفوا الناس عنها مثل قراءة (الحمد هلل
رب العاملين) بنصب الدال عند بعض القراء صخفضها عند لخرين منهم؛ صكتلك
القراءات التي ذكرها ابن جني في كتابه (املحتسب) صقد عدها القراء املتأخرصن بعد
أن خضعوا لسلطان النحاة من القراءات الشاذة.
صاغلب الظن أن تلك القراءات الكثيرة التي لم تصلنا صالتي يشير إليها ابن
الجزري بقوله[ :فإن القراءات املشهورة اليوم عن السبعة صالعشرة صالثالثة عشر
ً
بالنسبة إلى ما كان مشهورا في األعصار األصل قل من كثر صنزر من بحر] صقد
اشتملت عىى كثير من املخالفات إلعراب النحاة صما استقر عليه رأيهم في قواعده.
صتمكن النحاة في العصور املتأخرة من السيطرة عىى الدارسين للقراءات
صرأينا ممن ألفوا في القراءات فيما بعد من يشترطون لصحة القراءة موافقتها
لقواعد النحاة كابن الجزري في القرن الثامن الهجري صغيره) ( .)1صسيتبين لنا بعد
مناقشة القراءة الثانية ضعف توجيهاتهم لها.
َ
القراءة الثانية( :ثالثمائة سنين) بتنوين (مائة) صهي قراءة ابن كثير صنافع
صأبو عمرص صعالم صابن عامر صهذه القراءة أرجح عندهم من األصلى صلهم في
توجيهها الوجوه اآلتية:

 -1من أسرار اللغة.209 -208 :
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أوالً :إنه عىى التقديم صالتأخير صالتقدير( :لبثوا سنين ثالثمائة) صهو قول
الفراء صأبو عبيدة صالكسائي صالزجاج ( )1صمثل هذا التوجيه بينا ضعفه؛ لكونه
يطعن بالقرلن في نظمه صترتيب كلماته صهو ما رد الرازي عىى أساسه بعض
التخريجات فهو ينقض بالغة القران من جهة التقديم صالتأخير صال يخفى عىى
املتتبع لكتب النحو صالبالغة صالتفسير مدى عناية العلماء بهذا الباب صحملهم للكثير
من ليات القران عليه صدصره في أداء الكثير املعاني عىى ضوئه.
َ َّ َ َّ
ثانياً :إنه بدل أص عطف بيان ل ـ(ثالثمائة) صيعلل الرازي ذلك بقوله(ِ :ألن ُه ملا
َ َ َ ُ
َْ ْ َ َ
ام َأ ْم ُش ُه ٌ
الث م َائة" َل ْم ُي ْع َر ْف َأ َّن َها َأ َّي ٌ
ور َأ ْم ُس ُنو َن َف َل َّما َق َ
ال
الَ " :صل ِبثوا ِفي كه ِف ِهم ث
ق
ِ
َ َ َ َ َ ََ ً َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ ()2
َ
َ
صينسب
ِس ِنين لار هذا بيانا ِلقو ِل ِه :ثالث ِمائة فكان هذا عطف بيان له)
ً
ً
الثعلبي في تفسيره إلى الضحاك صمقاتل أن (سنين) نزلت الحقا جوابا لسؤال من
َ ُ
َ
سأل عن مدة اللبث قال الثعلبي( :صقال الضحاك صمقاتل :نزلتَ :صل ِبثوا ِفي ك ْه ِف ِه ْم
َ َ َ
َ
َ
ثالث ِمائة فقالوا :أياما أص سنين؟ فنزلت ِس ِنين فلذلك قالِ :س ِنين صلم يقل :سنة)(.)3
ً
ال يمكن الوثوق بكون ما رصاه الضحاك صمقاتل سببا لنزصل اآلية لعدم
إسنادهما القول إلى أحد من الصحابة ممن شهدصا نزصل اآلية فأسباب النزصل
تثبت عند الباحثين في مجال علوم القران بالرصاية صالسماع ممن شاهدصا التنزيل
َّ
ْ َ
صصقفوا عىى األسباب قال الواحدي(َ :صَال َيح ُّل ْال َق ْو ُل في َأ ْس َب ُ ُ
اب ِإال
ِ
ِ
اب نز ِ
صل ال ِكت ِ
ِ
ََ َْ
األ ْس َباب َص َب َح ُثوا َع ْن ِع ْلمهاَ
الر َص َاي ِة َصال َّس َم ِاع ِم َّم ْن شاهدصا التنزيل صصقفوا عىى
ِ
ِ
ِب ِ
َ
ْ ْ
ْ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ
ْ
َّ
ُّ
()4
َ
َ َ
َ
يد ِللج ِاه ِل ِذي ال ِعث ِار ِفي ال ِعل ِم ِبالن ِار) .
الطال ِب صقد صرد الشرع ِبالو ِع ِ
صجدصا ِفي ِ
صرجح بعضهم البدلية عىى عطف البيان؛ ألن (ثالثمائة) هنا نكرة صعطف
البيان ال يجوز مجيئه من النكرة عند البصريين صاستحسن الرض ي ذلك فقال:
(صنعم ما قال فيمن قرأ قوله تعالى( :ثالثمائة سنين) بالتنوين صهي من غير حمزة
صالكسائي أنه عىى البدل) (.)5
 -1ينظر :زاد املسير ،78/3 :مفاتيح الغيب ،453/21 :تفسير الثعلبي.165/6 :
 -2تفسير الرازي.112 /21 :
 -3تفسير الثعلبي.165 /6 :
 -4أسباب نزول القران.8 :
 -5شرح الرض ي على الكافية ،رض ي الدين االستراباذي.305 /3 :

 64ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ً
ً
صالقول بالبدلية مشكل أيضا فهو منقوض بما ذكرناه سابقا في أن املبدل
ً
منه في نية الطرح غالبا صلو طرحنا املبدل منه (ثالثمائة) صبقي البدل (سنين)
لفاتت كمية العدد صال ينبغي تخريج القران عىى غير الغالب.
ً
ثالثاً :أعرب بعضهم (سنين) تمييزا صهو من باب صضع الجمع موضع املفرد
قال الفراء( :صمن العرب من يضع السنين ِفي موضع سنة) ( )1صرد املبرد قوله بأنه
خطأ صإنما يجوز ذلك في الشعر ألجل الضرصرة (.)2
ً
صاعترض الزجاج عىى كالم الفراء بأن كونه تمييزا يلزم منه أن يكونوا لبثوا
تسعمائة سنة قال( :لو انتصب سنين عىى التمييز لوجب أن يكونوا لبثوا
تسعمائة سنة صصجهه :أنه فهم أن مميز املائة صاحد من مائة كقولك :مائة رجل
ً
ً
فرجل :صاحد من املائة فلو كان (سنين) تمييزا لكان صاحدا من ثالثمائة صأقل
السنين :ثالثة فكأنه قال :ثالثمائة ثالث سنين فتكون تسعمائة) (.)3
ً
صأنكر الرض ي ذلك صاعتبره مخصولا بالتمييز املفرد ال الجمع قال( :صما
ذكره الزجاج غير الزم صذلك ألن الذي ذكره مخصوص بأن يكون التمييز مفردا أما
إذا كان جمعا فالقصد فيه كالقصد في صقوع التمييز جمعا في نحو ثالثة أثواب مع
أن األلل في الجميع :الجمع صإنما عدل إلى املفرد لعلة كما تقدم فإذا استعمل
ً
املميز جمعا استعمل عىى األلل صما قاله الزجاج إنما كان يلزم أن لو كان ما
استعمل جمعا :استعمل كما استعمل املفرد أما إذا استعمل الجمع عىى ألله
فيما صضع العدد له فال) (.)4
ً
مهما حاصل النحويون توجيه اآلية صتأصيلها بالوجوه املختلفة تجنبا لحملها
ً
عىى التمييز لئال يلزم منه الشذصذ ( )5فإن (سنين) تبقى تمييزا في املعنى صال يعدص ما
يذكرصنه مجرد ألفاظ صاختالف في التسميات صيؤيد ذلك صرصد اآلية في مصحف أبي
 -1معاني القران.138/2 :
 -2ينظر :املقتضب.171/2 :
 -3شرح الرض ي على الكافية.305/ 3 :
 -4شرح الرض ي على الكافية.306/3 :
 -5ينظر :شرح الرض ي على الكافية.305/3 :

إثبات مخالفة القرآن لقواعد النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65

ً
صعبد  هلل بن مسعود (ثالثمائة سنة) ( )1صهي قرينة قطعية عىى كون (سنة) تمييزا
صأن توجيهات النحويين ما هي إال ألجل تبرير املخالفة صمحاصلة التوفيق بين النص
صبين قواعدهم الناقصة.

ً
في اآلية عالقة العدد (اثنتي عشرة) مع التمييز (أسباطا) موضع إشكال لدى
النحويين من جهتين:
ً
ً
ً
األصلى :مجيء التمييز (أسباطا) جمعا صكان ينبغي أن يرد مفردا؛ ألن تمييز
العدد املركب من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) مفرد منصوب صال يجوز جمعه عند
جمهور النحاة.
ً
الثانية :تأنيث العدد (اثنتي عشرة) مع التمييز (أسباطا) صمفرده (سبط)
صكان ينبغي أن يأتي بصيغة املذكر (اثني عشر)؛ فالعدد (اثنا عشر) يطابق معدصده
في التذكير صالتأنيث.
فتمييز العدد (اثني عشر) مفرد منصوب بحسب القواعد النحوية صهذه
بعض كلماتهم حول املسألة:
قال ابن مالك في ألفيته (:)3
صميزصا مركبا بمثل ما

ميز عشرصن فسوينهما

صيشرحه ابن عقيل فيقول( :أي تمييز العدد املركب كتمييز عشرين صأخواته
ً
ً
ً
فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجال صإحدى عشرة امرأة) (.)4

 -1ينظر :روح املعاني.241/8 :
 -2األعراف.160 :
 -3ألفية ابن مالك.61 :
 -4شرح ابن عقيل.74/4 :
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َ
َ َ
ْ
صقال ابن جني( :فاألعداد من أحد عشر ِإلى ِت ْس َعة َص ِت ْسعين كق ْو ِلك ِعن ِدي
ً
َ
َُ ً ََ ُ َ
َ
ً
أحد عشر رجال َصاثنا عشر غالما َصثالثون َج ِارَية َصخ ْم ُسون درهما) (.)1
َ َ َ
ان أحد عشر إ َلى ت ْس َعة َصت ْسعين ميز بمفرد َم ْن ُ
صوب
صقال السيوطي( :ص ِإن ك
ِ
ِ ِ
()2
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ ََ
َن ْحوَ ( :أ َح َد َع َش َر َك ْو َك ًبا) ُ[ي ُ
وسف( ]4 :اثنتا عشرة عينا) [البقرة. )]60 :
ً
صملا كانت اآلية مشكلة بدأت رحلة العلماء بحثا عن توجيه يدفع اإلشكاالت
عنها صتمثلت توجيهاتهم فيما يأتي:
ً
ً
ً
ً
أوالً :إنهم يقدرصن تمييزا مفردا مؤنثا محذصفا تقديره (فرقة) أص (قبيلة)
ً
ً
فيكون املعنى (قطعناهم اثنتي عشرة فرقة) صيعربون (أسباطا) بدال من (اثنتي
ً
ً
ً
ً
عشرة) ص(أمما) نعتا لـ (أسباطا) أص بدال بعد بدل ( )3يقول ابن عادل الحنبىي:
ْ ً
ٌ
ْ َ
ََْ
ََْ
اس َباطا)
(صتمييز :اثنت ْي َعش َرة محذصف لفهم املعنى تقديره :اثنت ْي عشرة فرقة ص (
ْ ً
ٌ
ُ
َّ
َّ َ
ُ
ٌ
أس َباطا هو امل َم ِيز
بدل من ذلك التمييز صإنما قلت إن التمييز محذصف صلم أجعل
َّ ْ ً
َ َ َّ
لوجهين أحدهماَّ :
ُ
أس َباطا جمع « ِس ْبط» فكان يكون
التركيب:
املعدصد ُمذكر؛ ألن
أن
اثني عشر.
َ
َّ
الثانيَّ :
ٌ
مفرد
أن تمييز العدد املرك ِب صهو من (أحد عشر) إلى ( ِت ْس َعة َعش َر)
ٌ
منصوب صهذا  -كما رأيت  -جمع) (.)4
ً
ُ
ُ
صالتقدير :اثنتي عشرة فرقة
الحذف
وف ُّي( :يجوز أن يكون عىى
ِ
صقال الح ِ
ُ
ً
ْ َ ً
َ ً
ُ
الصفة
أسباطا صيكون (أسباطا) نعتا لـ (فرقة) ثم حذف املولوف صأقيمت ِ
َ ً
َّ
َّ
ما) ٌ
صأن َث العدد صهو ٌ
األسباط صهو مذك ٌر صهو
صاقع عىى
نعت ألسباط
مقامه ص(أم
ِ
()5
بمعنى فرقة أص أمة) .

 -1اللمع في العربية.64 :
 -2همع الهوامع.347/2 :
 -3ينظر :إعراب القران ،للنحاس ،156/2 :البحر املحيط.199/5 :
 -4اللباب في علوم الكتاب.349/9 :
 -5الدر املصون.485/5 :

إثبات مخالفة القرآن لقواعد النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67

يرتض بعضهم هذا التأصيل؛ ألن العدد ال يخرج عىى غير التالي فهو
صلم
ِ
يرتبط بما بعده ارتباط العدد باملعدصد صال يتجاصزه إلى غيره فيكون التقدير
ً
ً
(قطعناهم فرقا اثنتي عشرة أسباطا) بتقديم (الفرق) عىى (االثنتي عشرة) فيصح
بذلك تأنيثه ثم ُيترجم عن (الفرق) باألسباط (.)1
ً
صهكذا ال يعدص كل ما ذكرصه عدصال عن الظاهر إلى التأصيل ألجل تبرير املخالفة
من الجهتين اللتين ذكرناهما صاألدهى من كل هذا أن بعضهم يستدل عىى صحة
ً
ً
هذا التوجيه بعكس الترتيب في اآلية فيجعل التقدير( :صقطعناهم أسباطا أمما
اثنتي عشرة) ( )2صالفرق بين التركيبين صاضح بالرغم من اتفاقهما في املعنى
فالتركيب الذي اخترعه بتغيير الترتيب ال مخالفة فيه للقاعدة النحوية أما التركيب
الذي استعمله القران فاملخالفة فيها صاضحة صكثرة التوجيهات لها خير برهان عىى
ذلك صما هذا التكلف صالجرأة عىى القول بتغيير التركيب إال ألجل تفادي االعتراف
باملخالفة صضرصرة إعادة النظر في القواعد النحوية التي أثبتت عجزها عن مجاراة
كل األساليب صالتراكيب العربية.
ً
إضافة إلى ما سبق فالقول بالبدلية من (اثنتي عشرة) مشكل أيضا؛ الن
ً
املبدل منه في نية الطرح غالبا صلو طرحنا املبدل منه في اآلية (اثنتي عشرة) صأبقينا
ً
ً
البدل (أسباطا) أص (أمما) لفاتت بذلك كمية العدد صال يحسن حمل القران عىى
غير الغالب صتخريجه عليه (.)3
ً
ً
ثانياً :إن (أسباطا) مقدر في التقدير أي (صقطعناهم أسباطا اثنتي عشرة) (.)4
صهذا التأصيل لفظي محض ليس له أثر في املعنى صإنما صضع ألجل الحفاظ
ً
عىى الصناعة اللفظية صتبرير املخالفة صاضح أنه ال يغير من املعنى شيئا فيما لو لم
يقدر.

 -1ينظر :تفسير الطبري ،502/10 :اللباب في علوم الكتاب.351/9 :
 -2ينظر :عصمة القران الكريم وجهاالت املبشرين.29 :
 -3ينظر :شرح التصريح على التوضيح.462/2 :
 -4ينظر :غرائب التفسير.425/1 :
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ً
ً
ثالثاً :إن في اآلية تقديم صتأخير تقديرها ( :صقطعناهم أسباطا أمما اثنتي
عشرة) (.)1
ً
صهذا الوجه فيه داللة أن كالم  هلل بهذا الترتيب غير صحيح صيكون صحيحا
بتغيير ترتيبه صتفكيك نظمه (.)2
ً
رابعاً :إن (أسباطا) تمييز (اثنتي عشرة) صاختلفوا في توجيهه عىى أقوال هي:
ً
 -1أن (أسباطا) استعمل بمعنى املفرد صهو بمعنى (قبيلة) فجاز مجيء
ْ
التمييز منه قال الزمخشري( :فإن قلت :مميز ما عدا العشرة مفرد فما صجه
ً
ً
ً
َّ
مجيئه مجموعا؟ صهال قيل :اثني عشر سبطا؟ قلت :لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا؛
ألن املراد صقطعناهم اثنتي عشر قبيلة صكل قبيلة أسباط ال سبط فوضع أسباط
ُ
َ َ
َ
موضع قبيلة صنظيره  :بين ِر َم ِاح ْي َم ِالك َصن ْهش ِل; ص (أ َم ًما) بدل من اثنتي عشرة بمعنى:
ً
صقطعناهم أمما ألن كل أسباط كانت أمة عظيمة صجماعة كثيفة العدد صكل
صاحدة كانت تؤم خالف ما تؤمه األخرى ال تكاد تأتلف) ( .)3صاختاره الرازي بقوله:
ً
(املراد :صقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة صكل قبيلة أسباط فوضع أسباطا موضع
قبيلة) (.)4
قال ابن مالك( :صمقتض ى ما ذهب إليه أن يقال( :رأيت أحد عشرة أنعاما)
إذا أريد أحد عشرة جماعة كل جماعة أنعام صال بأس برأيه هذا لو ساعده
استعماله صلكن قوله :إن كل قبيلة أسباط ال سبط مخالف ملا يقوله أهل اللغة:
إن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب فعىى هذا معنى قطعناهم اثنتي
عشرة أسباطا قطعناهم اثنتي عشرة قبائل فأسباط صاقع موقع قبائل ال موقع
قبيلة) (.)5

 -1ينظر :تفسير البغوي ،292/3 :تفسير السمعاني.224/2 :
 -2ينظر :مفاتيح الغيب.402/12 :
 -3الكشاف.159/2 :
 -4مفاتيح الغيب.388/15 :
 -5شرح التسهيل.393/2 :

إثبات مخالفة القرآن لقواعد النحو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69

ً
صذكر ُأبو حيان أن حمله (أسباطا) عىى (قبيلة) خالف ما عليه الناس
فاألسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب (.)1
ُ
ً
صمما ينقض به استعماله لـ (اسباطا) بمعنى القبيلة قوله تعالىَ ( :ص َمآ أ ْن ِز َل
َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اق َص َي ْع ُق َ
ََْ ََ ُ َ
وب صاألسباط) ( )2إذ ال يمكن
اعيل ص ِإسح
ِإلينا صمآ أ ِنزل إلى ِإبر ِاهيم ص ِإسم ِ
ُ
أن يكون معناه (صالقبيلة) بحسب رأي الزمخشري (.)3
صهذا الوجه تشبث به بعض املحدثين في رد الشبهات املرتبطة باملخالفة
النحوية لآلية فقال( :صلكن املبشر الذي يجهل اللغة العربية تمام الجهل ظن أن
َ
ً
ً
التمييز هو قوله تعالى( :أ ْس َباطا) فقال :إن الصواب أن يكون التمييز مفردا
ً
ً
فيقول :سبطا صأن يكون اسم العدد مذكرا فيقول :اثنا عشر .عىى أن هذا
َ َّ َ
التركيب في الذرصة العليا من البالغة؛ ألن حذف التمييز لداللة قوله(َ :صقط ْعن ُاه ُم)
َّ
عليه داللة بديهية ال تخفى إال عىى األغبياء .ثم ذكر الولف املالزم لفرق بني
إسرائيل صهم األسباط بدال من التمييز.
صذلك ألن أبناء يعقوب اثنا عشر صكل صلد منهم جاء بأبناء؛ فهؤالء األبناء هم
ً
أسباط يعقوب فكانوا اثني عشر سبطا بعدد أبنائه.
ً
ً
ً
صلو جعل األسباط تمييزا فذكره مفردا صقال :صقطعناهم اثني عشر سبطا؛
ً
ْ
لكان الكالم ناقصا ال يليق أن يصدر عن البليغ صذلك ألن السبط يصدق عىى
ً
الواحد فيكون معنى الكالم عىى هذا أن أسباط يعقوب اثنا عشر رجال فقط
صذلك غير الواقع ال) (.)4
ً
صلو صح ما ذهب إليه فإن معنى التعددية صالجماعة يتحقق بكلمة (أمما)
ً
دصن حاجة إلى تأصيل (أسباطا) بمعنى (القبيلة) أص غيرها من الكلمات التي تدل عىى
هذا املعنى.

 -1ينظر :البحر املحيط.199/5 :
 -2البقرة.136 :
 -3ينظر :اللباب في علوم الكتاب.350/9 :
 -4رد البهتان عن اعراب آيات من القران الكريم.85 -84 :
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ً
ً
 -2إن التمييز (أسباطا) مذكر صملا ُصلف باملؤنث (أمما) اكتسب منه التأنيث
فعومل معاملته صهو قول الفراء (.)1
صصحة هذا التوجيه مشرصط بالقول بجواز جمع تمييز العدد املركب صهو
مخالف ملا عليه أغلب النحويين صعىى فرض أن التوجيه يحل املخالفة املرتبطة
ً
بالتذكير صالتأنيث فإن اإلشكال يبقى قائما حول صرصده بصيغة الجمع (أمما) دصن
املفرد.
ً
َ
خامساً :قرئت (اثنتي عشرة) أيضا بفتح الشين صحملها ابن جني عىى صجه
بعيد صهو أن (اثنتي) يختص باملؤنث ص(عشرة) بفتح الشين تختص باملذكر
فيتنازع الجزلن صيتدافعان صبذلك يسوغ استعمالها بصيغة صاحدة مع املذكر
صاملؤنث كما أن ألفاظ العقود فيها التذكير صالتأنيث فالتذكير لوجود الواص صالنون
صالتأنيث قولك (ثالث) من (ثالثون)؛ لذلك للحت هذه األلفاظ للمذكر صاملؤنث
َ
ً
فتقول (ثالثون رجال) ص ( ثالثون امرأة) فكذلك الحال في (اثنتي عشرة) (.)2
صأغنانا عن بيان ضعف الوجه الذي ذهب إليه كون القراءة التي عرضها
شاذة صالقراءة الثابتة هي (اثنتي عشرة) صهي كذلك في املصحف صهي لم تتناصل
ً
سوى مشكلة التذكير صالتأنيث صبقيت مشكلة مجيء التمييز جمعا لم تتطرق إليه
القراءة هذه.
ً
ً
كما أن القول بكون (أسباطا) تمييزا يلزم منه أن يكونوا ستة صثالثين صهو
قول الزجاج صقد سبق الجواب عنه في اآلية السابقة.

التثنية صالجمع مفهومان نحويان متغايران يدالن عىى عددين مختلفين
صعليهما بنيت بعض القواعد النحوية كاختصاص بعض األدصات بالجمع دصن
 -1ينظر :معاني القران.397 :
 -2ينظر :املحتسب.263/1 :
 -3التحريم.4 :
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املثنى مثل (كل  -جميع  -عامة) صاختصاص أخر باملثنى صحده مثل (كال كلتا)
ً
ً
صجواز مجيء اللفظ مفردا أص جمعا في موارد صال مكان للتثنية فيها كما في تمييز (كم)
َ
َ
الخبرية فيجوز فيه( :كم طالب أكرمت) ص (كم طالب اكرمت) صأحكام أخر كثيرة
يظهر منها الفرق بينهما.
صجاء عدد من اآليات القرلنية بخالف ما قرره النحويون فقد استعملت في
مواضع عديدة ليغة الجمع صاملخاطب فيها اثنان كقوله تعالى( :إن تتوبا إلى  هلل
فقد لغت قلوبكما) صجهها النحويون بتوجيهات متعددة كاآلتي:
أوالً :إنه من باب اطالق الجمع عىى التثنية فيمن يرى أن أقل الجمع اثنان
كما قال تعالى(َ :ص ُك َّنا ل ُح ْكمه ْم َشاهد َ
ين) ( )1صاملقصود داصد صسليمان (عليهما
ِ ِ
ِ ِِ
السالم) (.)2
صهذه من املسائل الخالفية بين اهل اللغة صالنحو فيرى اللغويون أن أقل
الجمع اثنان صلهم فيها أمثلة صشواهد متنوعة ال يسعنا استقصاؤها فيما يرى
جمهور النحويين أن الصحيح كون أقل الجمع ثالثة صهذا هو املشهور عندهم
ً
صذهب القليل منهم إلى أنه اثنان صيعتبر هذا الرأي شاذا في قبال رأي األغلب
صاألكثر صهذه كلمات العلماء بهذا الخصوص:
قال السيوطي في الكوكب الساطع (:)3
ْ
َصفي َأ َقل َ
الج ْم ِع َمذ َه َب ِان
ِ
ِ

َْ
َ ََ ٌ َ ْ َ
أق َو ُاه َما ثالثة ال اثن ِان

صقال الفيرصزلبادي( :بصيرة في االثنين صهو اسم للعدد الكائن بين الواحد
َ
َ
َ َّ َ
َ َْ ً
الواحد ثنيا .صقال بعضهم :هو أقل الجمع .صقال الجمهور :أقل
صالثالث كأنه ثنى
الجمع ثالث) (.)4

 -1األنبياء.78 :
ي
 -2ينظر النكت في القران الكريم ،501 :إعراب القران لألصبهاني ،449 :تفسير البغو .225/1 :
 -3ص.169
ي
 -4بصائر ذو التمييز.94/2 :
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صقال الدكتور عباس حسن( :ذلك ألن أقل الجمع النحوي  -ال اللغوي -
ثالثة) (.)1
ً
صقال ابن عثيمين( :قوله تعالى( :قلنا اهبطوا منها جميعا) :الواص ضمير جمع
صعبر به عن اثنين ألن لدم صحواء هما َأب َوا بني لدم؛ فوجه الخطاب إليهما بصيغة
الجمع باعتبارهما مع الذرية؛ هذا هو الظاهر؛ صأما حمله عىى أن أقل الجمع اثنين
صأن ضمير الجمع هنا بمعنى ضمير التثنية فبعيد؛ ألن كون أقل الجمع اثنين شاذ في
اللغة العربية) (.)2
صال يهمنا في هذا املقام صحة رأي الجمهور أص عدمها بقدر ما يهمنا مدى
املطابقة بين ما قعدصه من قواعد من جهة صبين اآليات القرلنية من جهة أخرى.
فإذا كان أقل الجمع ثالثة في الصحيح صاملشهور عندهم فإن القرلن نقض
قاعدتهم هذه صأثبت في اكثر من مورد ان ذلك جائز صيكون حمل تلك املوارد عىى
لغة من يقول بجواز اطالق الجمع عىى التثنية من قبيل الشاذ صغير الصحيح
بحسب قواعدهم الوضعية.
ً
ثانياً :ما كان من أعضاء اإلنسان فردا إذا نسب إلى إنسانين جاز فيه اطالق
()3
الجمع للمثنى فتقول (رؤصسهما) ص(ظهورهما) ص(بطونهما) صكذا في بقية األعضاء
صله شواهد من أشعار العرب منها قول الفرزدق (:)4
َّ
ُ َ َ
َ
صالهوى
الشو ِق
ؤادينا ِمن
ِب َما في ف

َ
منه ُ
جبر َ
َف ُي ُ
ف
اض
الفؤاد املشغ ِ
ِ

صقول اآلخر (:)5
َْ
ُُ ُ ُ
ْ َ
ً
وبك َما َيغش ُاه َما األ ْم ُن َع َادة
قل

ُّ
َ ْ ُ َ ْ َْ َ ُ ْ َ
ال َيغش ُاه ُم الذ ْع ُر
ِإذا ِمنكما األبط

 -1هامش النحو الوافي.149/1 :
 -2تفسير الفاتحة والبقرة.137/1 :
 -3ينظر  :التبيان في اعراب القران ،1229/2 :اعراب القران ،للباقولي.787/3 :
 -4إعراب القران ،لألصبهاني.450/1 :
 -5التذييل والتكميل.77/2 :
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صذهب الفراء إلى أن ذلك غير مختص باألعضاء بل يتعداها إلى غيرها صمثل
ُ
َّ
له بقوله( :خل ْيتما نساءكما صأنت تريد امرأتين صخرقتما ق ُمصكما) (.)1
صهذا القول في الحقيقة يعود إلى النقطة األصلى صهي أن أقل الجمع اثنان؛
ألنه عبارة عن اجتماع عضو من كل صاحد منهما صاحد من هذا صصاحد من ذاك
فيصبحان عضوين صيتم التعبير عن هذين العضوين بصيغة الجمع من باب اطالق
الجمع عىى املثنى فاملسألة في أللها تعود إلى الخالف في أقل الجمع صهو ما أشرنا
إليه في النقطة السابقة.
ثالثاً :أن املضاف إليه مثنى فكرهوا أن يجمعوا بين تثنيتين فجعلوا األصل
ً
منهما جمعا (.)2
صمن العرب من يجمع بين تثنيتين فيقول (قلباهما) كقول الشاعر (:)3
ََ َ
َ ْ
َ
صم ْه َم َه ْي ِن قذف ْي ِن َم ْرت ْين

ُّ ْ
ظهر ُاهما م ُ
ظهور الت ْر َس ْين
ثل
ِ
ِ

صقال الفرزدق (:)4
َّ
ُ َ َ
َ
صالهوى
الشو ِق
ؤادينا ِمن
ِب َما فى ف

َ
منه ُ
جبر َ
َف ُي ُ
ف
اض
الفؤاد املشغ ِ
ِ

صقال الشاعر (:)5
َ
ََ
هما نفثا في ِف َّي ِم ْن ف َم َو ْي ِهما

َّ
جام
عىى
النابح العاصي أشد ِر ِ
ِ

صلرح السمين الحلبي أن ذلك محمول عىى الضرصرة ()6؛ صذكر غيره جوازه
َ
ً
مطلقا دصن أن يقيده بالضرصرة صغيرها فيجوز لك أن تجعل التثنية بلفظ الجمع
فتقول (قلوبكما) صيجوز أن تجعله بلفظ املثنى فتقول (قلبيكما) قال العكبري:
 -1معاني القران.307 :
 -2ينظر :إعراب القران ،لألصبهاني ،450 :النكت في القران الكريم.502 :
 -3ينظر :إعراب القران ،لألصبهاني ،450 :خزانة األدب.460/4 :
 -4إعراب القران ،لألصبهاني.450 :
 -5الدر املصون.263/4 :
 -6ينظر :الدر املصون.263/4 :
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َ ُْ ُ َ َ َ ُ
(ق ُل ُ
وب ُك َما) :إ َّن َما َج َم َع َص ُه َما ْاث َنان؛ ِ َأل َّن ِل ُكل إ ْن َسان َق ْل ًبا َص َما َل ْي َ
س ِفي
(قوله تعالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َْ
ْ ُ َّ َ ٌ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ َ
احد جاز أن يجعل ِاالثن ِان ِف ِيه ِبلف ِظ الجم ِع صجاز أن يجعل ِبلف ِظ
اإلنس ِان ِمنه ِإال ص ِ
ِ
َّ ْ
()1
َ
التث ِني ِة) .
َ َّ َ َ
ْ َُ
((إن تتوبا ِإلى الل ِه فق ْد
بل إن التثنية هي األلل كما ذكر القرطبي قالِ :
وب ُكما) [التحريم ]4 :صلهذا قالَ ( :ف ْاق َط ُعوا َأ ْيد َي ُهما) َص َل ْم َي ُق ْل َي َد ْيه َماَ .ص ْاملُ َرادُ
َ
ل َغ ْت ُق ُل ُ
ِ
ِ
ُّ َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ
َ
ُ
ً
ً
فاقط ُعوا َي ِمينا ِم ْن َهذا َص َي ِمينا ِم ْن َهذاَ .ص َي ُجوز ِفي اللغ ِة فاقط ُعوا َي َد ْي ِه َما َص ُه َو
ْ َ ْ ُ ()2
األلل)
صقد ذكر بعضهم أن الغالب مجيئه بالتثنية صعدم العدصل عنه بشرط أن ال
ً
يكون املضاف جزءا من املضاف إليه أص كالجزء منه قال ابن مالك( :صإن لم يكن
ً
غالبا نحو:
املضاف جزأي املضاف إليه صال كجزأيه لم يعدل عن لفظ التثنية
قضيت درهميكما ألن العدصل في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع موقع
في اللبس ً
غالبا) (.)3
صهذا الحكم يجمع بين تثنيتين في كلمة صاحدة كما ال يخفى صفي القرلن ما
ُ َ
ْ
يدل عىى صقوع تثنيتين في كلمة ككلمة (كالهما) في قوله تعالى(ِ :إ َّما َي ْبلغ َّن ِعن َد َك
ْ َ
َ َ
ال ِك َب َر أ َح ُد ُه َما أ ْص ِكال ُه َما) ( )4صالقرلن نزل بأفصح اللغات بال خالف فإذا ما صردت
لغة في القرلن فهي أفصح مما في غير القرلن (.)5
ُ ََْ
ََْ
رابعاًِ :ق َ
يلِ :إ َّن ُه َّن ك َّن أكث َر ِم َن اثنت ْي ِن ( )6صهذا الرأي نقله الرازي صلم ينسبه
إلى أحد صهو رأي غير مشهور صلعل قائله أدرك حجم مخالفة اآلية صاآليات أخر
للنحويين بخصوص القاعدة فأراد ان يحلها بطريقة أخرى صهي ما ذكرها.

 -1التبيان في إعراب القران.1229/2 :
 -2تفسير القرطبي.174/6 :
 -3شرح التسهيل.107/1 :
 -4اإلسراء.23 :
 -5ينظر :املزهر.168/1 :
 -6مفاتيح الغيب.379/18 :
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صال يخفى ضعف الوجه الذي ذهب إليه؛ فال يؤيده السياق صال النصوص
الرصائية الكثيرة في كتب الحديث.
ً
فالسياق يأباه لكون الخطاب فيه موجها إلى املثنى (تتوبا) ص (قلوبكما) ص
(تظاهرا) صأما األحاديث فقد ملئت بكتب الرصايات صالتفاسير صغيرها صأكتفي
برصاية البخاري إلثبات املطلوب:
(حدثني الحسن بن محمد بن لباح حدثنا حجاج عن أبي جريج قال زعم
عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول :سمعت عائشة رض ي  هلل عنها أن النبي لىى
 هلل عليه ص سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش صيشرب عندها عسال فتواليت
أنا صحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي لىى  هلل عليه ص سلم فلتقل إني أجد فيك ريح
مغافير أكلت مغافير فدخل عىى إحداهما فقل له ذلك فقال (بل شربت عسال عند
زينب بنت جحش صل أعود له) فنزلت (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل  هلل لك  -إلى -
إن تتوبا إلى  هلل) لعائشة صحفصة إذ أسر النبي إلى بعض أزصاجه  .لقوله (بل شربت
ً
عسال)) (.)1
صما أصردناه في بحثنا لآلية ينطبق عىى بقية اآليات املماثلة لها كقوله تعالى:
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ
ََ ً
الس ِارقة فاقط ُعوا أ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء ِب َما ك َس َبا نكاال ِم َن الل ِه َصالل ُه
 (صالس ِارق صَعز ٌيز َح ِك ٌ
يم) (.)2
ِ
 ص(صداصد صسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم صكنالحكمهم شاهدين) (.)3
ْ
اخ َت َ
 ص( َه َذان َخ ْص ُموا ِفي َرِب ِه ْم) (.)4
ص َم ِان
ِ
 ص (صإن طائفتان من املؤمنين اقتتال) (.)5 -1صحيح البخاري.44/7 :
 -2املائدة.38 :
 -3األنبياء.78 :
 -4الحج.19 :
 -5الحجرات.9 :
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صغيرها فال حاجة لتكرارها مع اآليات األخر فيكفي إثباتنا صقوع املخالفة
النحوية في مورد صاحد ليجري الحكم عىى البقية.

يمكن إيجاز أهم النتائج التي تمخض عنها البحث فيما يأتي:
 -1ال يخلو القرلن من املخالفات اإلمالئية صالصرفية صالبالغية صهذا يقودنا
في النتيجة إلى ضرصرة االعتقاد بوجود املخالفات النحوية فيه صقد أقر بها بعض
العلماء صسعى لخرصن إلى تبرير تلك املخالفات.
 -2الحديث عن عالقة القران بالنحو صتشخيص الخلل في قواعد النحاة
صمنهجهم هو أحد أساليب الدفاع عن القرلن صدفع الشبهات عنه ضد من يتخذ منها
أداة لتسقيط القرلن صالطعن فيه صال يلزم منه اتهام قائله بالزندقة صاإللحاد
صغيرهما من االتهامات.
 -3االهتمام الشديد للنحويين بالحركات اإلعرابية صاعتمادهم عليها بشكل
أساس في تحديد املعنى صضعهم في مأزق تجاه بعض النصوص التي تهمل الحركات
ً
بالرغم من صضوح املعنى فسلكوا كل السبل في سبيل تأصيلها حفاظا منهم عىى
الصناعة اللفظية صكان قد أغناهم عن هذا التكلف الرجوع إلى القرائن اللفظية
صاملعنوية األخر.
 -4تنوعت توجيهات النحويين لآليات التي خالفت قواعدهم بحملهم
املخالفة عىى:
أ -القراءات الشاذة املخالفة لرسم املصحف كما في قراءة أبي عمرص
(إن هذين لساحران).
ب -اللغات غير فصيحة التي هجرصها في رحلتهم االستقرائية كما في لغة
(بلحارث بن كعب).
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ج -صجوه نحوية تتعارض مع قواعد أخر كما في (صاملقيمين الصالة)
ً
عىى القول بكونه مجرصرا بالعطف عىى الكاف في (قبلك) فهو
يتعارض مع قاعدة أخرى هي عدم جواز عطف الظاهر عىى املضمر
من غير إعادة الجار.
ً
د -توجيهات لفظية ال تغير من املعنى شيئا؛ ألجل التوفيق بين النص
صبين قواعدهم كما في تقديرهم( :صالصابئون كذلك).
ه -الوجوه القليلة صالشاذة كما في مسألة التعبير عن االثنين بلفظ
الجمع في قوله تعالى( :فقد لغت قلوبكما).
ص -تغيير ترتيب كلمات اآلية صاإلخالل بنظمها كما في تقديرهم( :لبثوا
سنين ثالثمائة) صغيرها من الوجوه التي ال تتوافق مع قواعدهم
املطردة صالفصيحة.
 -5إن مجرد لجوء النحويين إلى التوجيه صالتأصيل دليل قائم عىى صجود
املخالفة النحوية فاآليات التي تتوافق مع القواعد النحوية في غنى عن مثل هذه
التوجيهات صقد تبين لنا من خالل ما سبق مدى اختالفهم في تخريج اآليات صمثله
ً
في ترجيح الوجه األقوى صال نكاد نجد اتفاقا بينهم عىى صجه صاحد.
 -6إن توجيه تلك املخالفات باللغات الضعيفة صالوجوه الشاذة صغيرها مما
ذكرناها أعاله ُيفقد القواعد النحوية قيمتها صيسوغ لكل أحد أن يخالف تلك
القواعد ثم يحملها عىى أحد تلك الوجوه ليبرر مخالفته صهو بمثابة نقض ملا
قررصه في أن القران نزل بأفصح اللغات.
 -7عىى العلماء اإلقرار باألخطاء التي اتسمت بها قواعد النحو صأن صيزيلوا
النظرة القدسية لها؛ لكونها قواعد صضعية صال أدل عىى ذلك من مخالفة القرلن
لقواعدهم صهو أفصح نص عربي بال خالف.

* القرلن الكريم.
-1

اإلتقان في علوم القرلن جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم الناشر :الهيئة املصرية العامة للكتاب 1394هـ1974 /م.

-2

إحياء النحو إبراهيم مصطفى ,مطبعة لجنة التأليف صالترجمة صالنشر -القاهرة
1959م.

-3

أسباب نزصل القرلن أبو الحسن عىي بن أحمد بن محمد بن عىي الواحدي (ت:
468هـ) تحقيق :عصام بن عبد املحسن الحميدان دار اإللالح  -الدمام ط 2
 1412هـ  1992 -م.

-4

األلول  -دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  -تمام حسان عالم
الكتب  1420هـ  2000 -م.

-5

ألول التفكير النحوي عىي ابو املكارم دار غريب للطباعة صالنشر صالتوزيع
.2006

-6

األلول في النحو أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي املعرصف بابن السراج
(ت316 :هـ) تحقيق :عبد الحسين الفتىي مؤسسة الرسالة لبنان  -بيرصت (د-
ط) (د  -ت).

-7

إعراب القرلن أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت )338 :تحقيق:
زهير غازي زاهد الناشر عالم الكتب بيرصت 1409هـ1988 -م.

-8

إعراب القرلن لأللبهاني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عىي القرش ي الطليحي
التيمي األلبهاني امللقب بقوام السنة (ت535 :هـ) قدمت له صصثقت نصوله:
الدكتورة فائزة بنت عمر املؤيد الناشر :غير معرصف (فهرسة مكتبة امللك فهد
الوطنية  -الرياض) ط  1415 1هـ  1995 -م.

-9

إعراب القرلن املنسوب للزجاج عىي بن الحسين بن عىي أبو الحسن نور الدين
َ
األ ْ
لفهاني الباقولي (ت :نحو 543هـ) تحقيق صدراسة :إبراهيم
جامع العلوم
اإلبياري دار الكتاب املصري  -القاهرة صدار الكتب اللبنانية  -بيرصت  -القاهرة /
بيرصت ط  1420 4هـ.
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 -10االقتراح في علم ألول النحو جالل الدين السيوطي (ت 911 :هـ) قرأه صعلق
عليه :محمود سليمان ياقوت دار املعرفة الجامعية  1426هـ  2006 -م.
 -11ألفية ابن مالك محمد بن عبد  هلل ابن مالك الطائي الجياني (ت672 :هـ) دار
التعاصن (د -ط) (د  -ت).
 -12أمالي ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس (ت646 :هـ) دراسة
صتحقيق :د .فخر لالح سليمان قدارة دار عمار  -األردن دار الجيل – بيرصت
 1409هـ  1989 -م.
 -13االمالء الواضح عبد املجيد النعيمي دحام الكيال مطبعة أسعد – بغداد ط 3
 1387هـ  1967 -م.
 -14اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين صالكوفيين أبو البركات كمال
الدين األنباري (ت577 :هـ) املكتبة العصرية ط 1424 1ه ـ2003 -م.
 -15أصضح املسالك إلى ألفية إبن مالك عبد  هلل بن يوسف بن أحمد بن عبد  هلل ابن
يوسف ابن هشام (ت761 :هـ) دار الجيل  -بيرصت ط .1979 5
 -16إيجاز البيان عن معاني القرلن محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو
القاسم نجم الدين (ت :نحو 550هـ) تحقيق :الدكتور حنيف بن حسن القاسمي
دار الغرب اإلسالمي  -بيرصت ط  1415 1هـ.
 -17اإليضاح في علوم البالغة محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو املعالي جالل الدين
القزصيني الشافعي املعرصف بخطيب دمشق (ت739 :هـ) تحقيق :محمد عبد
املنعم خفاجي دار الجيل  -بيرصت ط ( 3د  -ت).
 -18البحث اللغوي عند العرب أحمد مختار عبد الحميد عمر عالم الكتب ط 8
.2003
 -19البحر املحيط في التفسير أبو حيان محمد بن يوسف بن عىي بن يوسف بن حيان
أثير الدين األندلس ي (ت745 :هـ) تحقيق :لدقي محمد جميل دار الفكر  -بيرصت
 1420هـ .
 -20البرهان في علوم القرلن أبو عبد  هلل بدر الدين محمد بن عبد  هلل بن بهادر
الزركش ي (ت794 :هـ) تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية
عيس ى البابى الحلبي صشركائه ط  1376 1هـ  1957 -م.
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 -21بصائر ذصي التمييز في لطائف الكتاب العزيز مجد الدين أبو طاهر محمد بن
يعقوب الفيرصزلبادى (ت817 :هـ) تحقيق :محمد عىي النجار املجلس األعىى
للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي القاهرة  1416هـ  1996 -م.
 -22بغية الوعاة في طبقات اللغويين صالنحاة عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم املكتبة العصرية لبنان
 ليدا ( د -ت ). -23تأصيل مشكل القرلن أبو محمد عبد  هلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 :هـ)
تحقيق :إبراهيم شمس الدين دار الكتب العلمية بيرصت  -لبنان.
 -24التبيان في إعراب القرلن أبو البقاء عبد  هلل بن الحسين بن عبد  هلل العكبري (ت:
616هـ) تحقيق :عىي محمد البجاصي عيس ى البابي الحلبي صشركاه (د – ط) (د -
ت).
 -25التحرير صالتنوير «تحرير املعنى السديد صتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب
املجيد» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي (ت:
1393هـ) الدار التونسية للنشر  -تونس  1984هـ.
 -26التذييل صالتكميل في شرح كتاب التسهيل أبو حيان األندلس ي تحقيق :د .حسن
هنداصي دار القلم  -دمشق (من  1إلى  )5صباقي األجزاء :دار كنوز إشبيليا ط 1
(د  -ت).
 -27تفسير البيضاصي نالر الدين أبو سعيد عبد  هلل بن عمر بن محمد الشيرازي
البيضاصي (ت685 :هـ) تحقيق :محمد عبد الرحمن املرعشىي دار إحياء التراث
العربي  -بيرصت ط  1418 1هـ.
ُْ
َْ
َْ
 -28تف ِسير الثعالبي املوسوم بجواهر الحسان ِفي تف ِسير الق ْرلن أبو زيد عبد الرحمن بن
محمد بن مخلوف الثعالبي (ت875 :هـ) تحقيق :الشيخ محمد عىي معوض صالشيخ
عادل أحمد عبد املوجود دار إحياء التراث العربي  -بيرصت ط  1418 1هـ.
 -29التفسير الحديث درصزة محمد عزت دار إحياء الكتب العربية القاهرة  1383هـ.
 -30تفسير الخازن املسمى لباب التأصيل في معاني التنزيل عالء الدين عىي بن محمد بن
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن دار الفكر  -بيرصت  -لبنان  1399هـ 1979 -م.
 -31تفسير الراغب األلفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد املعرصف بالراغب
األلفهانى (ت502 :هـ) تحقيق صدراسة :د .محمد عبد العزيز بسيوني كلية اآلداب
 -جامعة طنطا ط  1420 1هـ  1999 -م.
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 -32تفسير السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه
الحنفي تحقيق :د .محمود مطرجي دار النشر  :دار الفكر  -بيرصت.
 -33تفسير الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمىي أبو جعفر الطبري
(ت310 :هـ) تحقيق :الدكتور عبد  هلل بن عبد املحسن التركي بالتعاصن مع مركز
البحوث صالدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة دار هجر
للطباعة صالنشر صالتوزيع صاإلعالن ط  1422 1هـ  2001 -م.
 -34تفسير الفاتحة صالبقرة محمد بن لالح بن محمد العثيمين (ت1421 :هـ) دار ابن
الجوزي اململكة العربية السعودية ط  1423 1ه.
 -35تفسير القرلن أبو املظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املرصزي
السمعاني (ت489 :هـ) تحقيق :ياسر بن إبراهيم صغنيم بن عباس بن غنيم دار
الوطن الرياض  -السعودية ط 1418 1هـ1997 -م .
 -36التفسير القرلني للقرلن عبد الكريم يونس الخطيب (ت :بعد 1390هـ) دار الفكر
العربي  -القاهرة (د-ط) (د  -ت).
 -37تفسير القرلن العزيز أبو عبد  هلل محمد بن عبد  هلل بن عيس ى بن محمد املري
اإللبيري املعرصف بابن أبي َز َم ِنين املالكي (ت399 :هـ) تحقيق :أبو عبد  هلل حسين بن
عكاشة  -محمد بن مصطفى الكنز الفارصق الحديثة  -مصر  -القاهرة ط 1
1423هـ 2002 -م.
 -38تفسير القرطبي أبو عبد  هلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
شمس الدين القرطبي (ت671 :هـ) تحقيق :أحمد البردصني صإبراهيم أطفيش دار
الكتب املصرية  -القاهرة ط 1384 2هـ  1964 -م.
 -39 -39تفسير املاصردي أبو الحسن عىي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري
البغدادي الشهير باملاصردي (ت450 :هـ) تحقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد
الرحيم دار الكتب العلمية  -بيرصت  -لبنان (د -ط) (د  -ت).
 -40تفسير النسفي (مدارك التنزيل صحقائق التأصيل) أبو البركات عبد  هلل بن أحمد بن
محمود حافظ الدين النسفي (ت710 :هـ) حققه صخرج أحاديثه :يوسف عىي
بديوي راجعه صقدم له :محيي الدين ديب دار الكلم الطيب بيرصت ط 1419 1
هـ  1998 -م.
 -41التفسير الوسيط للقرلن الكريم محمد سيد طنطاصي دار نهضة مصر للطباعة
صالنشر صالتوزيع الفجالة  -القاهرة ط 1
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 -42توضيح املقالد صاملسالك بشرح ألفية ابن مالك أبو محمد بدر الدين حسن بن
قاسم بن عبد  هلل بن عىي املرادي املصري املالكي (ت749 :هـ) شرح صتحقيق  :عبد
الرحمن عىي سليمان أستاذ اللغويات في جامعة األزهر دار الفكر العربي ط 1
1428هـ 2008 -م.
 -43الجنى الداني في حرصف املعاني أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد  هلل
بن عىي املرادي املصري املالكي (ت749 :هـ) تحقيق :فخر الدين قباصة  -األستاذ
محمد نديم فاضل دار الكتب العلمية بيرصت  -لبنان ط  1413 1هـ .1992 -
ُ
َ
اشية
 -44حاشية الشهاب عىي تفسير البيضاصي = عناية القاض ي صكفاية الراض ي ح ِ
َ ُ
َ ُ َ
ََ ْ
ََ ْ
َ َ
ْ ُ َ َّ
ِ َ
اية َّ
سير
اض ى ِصكف
الر ِ
اصي املسماةِ :عناية الق ِ
اض ى عىى تف ِ
سير البيض ِ
اب عىى تف ِ
الشه ِ
َ َ
البيضاصي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي املصري الحنفي (ت:
1069هـ) دار لادر  -بيرصت (د-ط) (د  -ت).
 -45حاشية الصبان عىى شرح األشموني أللفية ابن مالك أبو العرفان محمد بن عىي
الصبان الشافعي (ت1206 :هـ) دار الكتب العلمية بيرصت -لبنان ط  1417 1هـ -
1997م.
 -46حاشية القونوي عىى تفسير االمام البيضاصي عصام الدين اسماعيل بن محمد
الحنفي (ت 1195 :هـ) دار الكتب العلمية بيرصت -لبنان (د  -ط) (د  -ت).
 -47حجة القراءات عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة (ت :حوالي 403هـ)
محقق الكتاب صمعلق حواشيه :سعيد األفغاني دار الرسالة (د-ط) (د  -ت).
 -48الحجة في القراءات السبع الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد  هلل (ت370:هـ)
تحقيق :عبد العال سالم مكرم األستاذ املساعد بكلية اآلداب  -جامعة الكويت
دار الشرصق  -بيرصت ط  1401 4ه.
 -49الحجة للقراء السبعة الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس ي األلل أبو عىي
(ت 377 :هـ) تحقيق :بدر الدين قهوجي  -بشير جويجابي راجعه صدققه :عبد العزيز
رباح  -أحمد يوسف الدقاق دار املأمون للتراث  -دمشق  -بيرصت ط  1413 2هـ
1993م.
 -50خزانة األدب صلب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093 :هـ)
تحقيق صشرح :عبد السالم محمد هارصن مكتبة الخانجي القاهرة ط  1418 4هـ
  1997م. -51الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني املولىي (ت392 :هـ) الهيئة املصرية العامة
للكتاب ط ( 4د  -ت).
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 -52خصائص التراكيب دارسة تحليلية ملسائل علم املعاني محمد محمد أبو موس ى
مكتبة صهبة ط ( 7د  -ت).
 -53الخالف بين النحويين السيد رزق طويل املكتبة الفيصلية ط 1405 1هـ -
1985م.
 -54الدر املصون في علوم الكتاب املكنون أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف
بن عبد الدائم املعرصف بالسمين الحلبي (ت756 :هـ) تحقيق :الدكتور أحمد
محمد الخراط دار القلم دمشق.
 -55درة التنزيل صغرة التأصيل أبو عبد  هلل محمد بن عبد  هلل األلبهاني املعرصف
بالخطيب اإلسكافي (ت420 :هـ) دراسة صتحقيق صتعليق :د .محمد مصطفى ليدين
جامعة أم القرى صزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل العلمية املوص ى بها ()30
معهد البحوث العلمية مكة املكرمة ط  1422 1هـ  2001 -م.
 -56دالئل اإلعجاز في علم املعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد
الفارس ي األلل الجرجاني الدار (ت471 :هـ) تحقيق :محمود محمد شاكر أبو
فهر مطبعة املدني بالقاهرة  -دار املدني بجدة ط 1413 3هـ 1992 -م.
 -57ديوان عبد  هلل بن قيس الرقيات تحقيق صشرح  :محمد يوسف نجم دار لادر -
بيرصت (د -ط) (د  -ت).
 -58رد البهتان عن إعراب ليات من القرلن الكريم د يوسف بن خلف بن محل
العيساصي دار ابن الجوزي الدمام  -اململكة العربية السعودية ط 1431 1هـ -
 2010م.
 -59رصح املعاني في تفسير القرلن العظيم صالسبع املثاني شهاب الدين محمود بن عبد
 هلل الحسيني األلوس ي (ت1270 :هـ) تحقيق :عىي عبد الباري عطية دار الكتب
العلمية  -بيرصت ط  1415 1هـ.
 -60زاد املسير في علم التفسير جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عىي بن محمد
الجوزي (ت597 :هـ) تحقيق :عبد الرزاق املهدي دار الكتاب العربي  -بيرصت ط
 1422 1ه.
 -61السبعة في القراءات أحمد بن موس ى بن العباس التميمي أبو بكر بن مجاهد
البغدادي (ت324 :هـ) تحقيق :شوقي ضيف دار املعارف  -مصر ط 1400 2هـ.
 -62سيبويه إمام النحاة عىي النجدي نالف عالم الكتب ط1399 2هـ  1979 -م.
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 -63شرح ابن عقيل عىى ألفية ابن مالك ابن عقيل عبد  هلل بن عبد الرحمن العقيىي
الهمداني املصري (ت769 :هـ) تحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث -
القاهرة دار مصر للطباعة سعيد جودة السحار صشركاه ط 1400 20هـ 1980 -م
 -64شرح أبيات سيبويه يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد  هلل بن املرزبان أبو
محمد السيرافي (ت385 :هـ) تحقيق :الدكتور محمد عىي الريح هاشم راجعه :طه
عبد الرءصف سعد مكتبة الكليات األزهرية دار الفكر للطباعة صالنشر صالتوزيع
القاهرة  -مصر  1394هـ  1974 -م.
 -65شرح تسهيل الفوائد محمد بن عبد  هلل ابن مالك الطائي الجياني أبو عبد  هلل
جمال الدين (ت672 :هـ) تحقيق :د .عبد الرحمن السيد د .محمد بدصي املختون
هجر للطباعة صالنشر صالتوزيع صاإلعالن ط 1410 1هـ 1990 -م.
 -66شرح التصريح عىى التوضيح أص التصريح بمضمون التوضيح في النحو خالد بن
عبد  هلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاصي األزهري زين الدين املصري صكان يعرف
بالوقاد (ت905 :هـ) دار الكتب العلمية بيرصت -لبنان ط 1421 1هـ2000 -م.
 -67شرح الرض ي عىى الكافية رض ي الدين األستراباذي تصحيح صتعليق :يوسف حسن
عمر االستاذ بكلية اللغة العربية صالدراسات االسالمية كلية اللغة العربية
صالدراسات اإلسالمية جامعة قاريونس  1398ه  1978 -م.
 -68شرح شافية ابن الحاجب محمد بن الحسن الرض ي اإلستراباذي نجم الدين (ت:
686هـ) حققهما صضبط غريبهما صشرح مبهمهما األساتذة :محمد نور الحسن
محمد الزفزاف محمد محيى الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بيرصت -
لبنان  1395هـ  1975 -م.
 -69شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية «ألربعة لالف شاهد شعري»
ُ
محمد بن محمد حسن ش َّراب مؤسسة الرسالة بيرصت  -لبنان ط  1427 1هـ-
 2007م.
 -70شرح كتاب سيبويه أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد  هلل بن املرزبان (ت368 :
هـ) تحقيق :أحمد حسن مهدلي عىي سيد عىي دار الكتب العلمية بيرصت  -لبنان
ط  2008 1م.
 -71شرح املفصل يعيش بن عىي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عىي أبو البقاء
موفق الدين األسدي املولىي املعرصف بابن يعيش صبابن الصانع (ت643 :هـ)
قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية بيرصت – لبنان ط 1
 1422هـ  2001 -م.
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 -72صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد هلل البخاري الجعفي تحقيق :محمد
زهير بن نالر النالر دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط 1422 1ه.
ُ
ُ
صجهاالت ْاملُ َبشر َ
صمفكر إسالمي
ين إبراهيم عوض أديب عربي
الكريم
 -73عصمة القر ِلن
ِ
ِ
ِ ِ
مصري مكتبة زهراء الشرق  -القاهرة ط  1426 1هـ  2005 -م.
 -74علوم البالغة احمد مصطفى املراغي دار الكتب العلمية بيرصت  -لبنان ط3
 1414هـ 1993 -م.
 -75غرائب التفسير صعجائب التأصيل محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان
الدين الكرماني صيعرف بتاج القراء (ت :نحو 505هـ) دار النشر :دار القبلة للثقافة
اإلسالمية  -جدة مؤسسة علوم القرلن  -بيرصت (د  -ت).
 -76فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن عىي بن حجر أبو الفضل العسقالني
الشافعي الناشر :دار املعرفة  -بيرصت.
ُ
فتح البيان في مقالد القرلن أبو الطيب محمد لديق خان بن حسن بن عىي ابن
-77
البخاري َّ
بطبعه صقدم له صراجعه:
القنوجي (ت1307 :هـ) عني
لطف  هلل الحسيني
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َعبد  هلل بن إبراهيم األنصاري املكتبة العصرية للطباعة صالنشر ليدا  -بيرصت
 1412هـ  1992 -م.
 -78فتح القدير محمد بن عىي بن محمد بن عبد  هلل الشوكاني اليمني (ت1250 :هـ)
دار ابن كثير دار الكلم الطيب  -دمشق بيرصت ط  1414 1ه.
 -79الفوز الكبير في ألول التفسير اإلمام أحمد بن عبد الرحيم املعرصف بـ «صلي  هلل
َّ
الدهلوي» (ت1176 :هـ) َع َّرَبه من الفارسية :سلمان الحسيني الندصي دار الصحوة
 القاهرة ط  1407 2هـ  1986 -م. -80في ألول اللغة صالنحو فؤاد حنا ترزي دار الكتب  -بيرصت (د  -ت).
 -81الكتاب عمرص بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء أبو بشر امللقب سيبويه (ت:
180هـ) تحقيق :عبد السالم محمد هارصن مكتبة الخانجي القاهرة ط 1408 3
هـ  1988 -م.
 -82الكتاب الفريد في إعراب القران املجيد املنتجب الهمذاني (ت 64 :هـ) حقق
نصوله صخرجه صعلق عليه :محمد نظام الدين الفتيح مكتبة دار الزمان للنشر
صالتوزيع ط 1427 1هـ  2006 -م.
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 -83الكشف صالبيان عن تفسير القرلن أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو
إسحاق (ت427 :هـ) تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور مراجعة صتدقيق:
األستاذ نظير الساعدي دار إحياء التراث العربي بيرصت – لبنان ط  1422 1هـ
  2002م. -84الكشاف عن حقائق التنزيل صعيون األقاصيل في صجوه التأصيل أبو القاسم محمود
بن عمر الزمخشري الخوارزمي تحقيق :عبد الرزاق املهدي دار إحياء التراث
العربي  -بيرصت (د -ت) .
 -85كنز الكتاب صمنتخب اآلداب (السفر األصل من النسخة الكبرى) أبو إسحاق إبراهيم
بن أبي الحسن الفهري املعرصف بالبونس ي (651هـ) تحقيق :حياة قارة املجمع
الثقافي أبو ظبي .2004
 -86الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع صمعه شرحه املسمى الجليس الصالح النافع
بتوضيح معاني الكوكب الساطع الكوكب :السيوطي الجليس :عىي بن لدم
األثيوبي الولوي مكتبة ابن تيمية ط .1998 1
 -87اللباب في علل البناء صاإلعراب أبو البقاء عبد  هلل بن الحسين بن عبد  هلل العكبري
البغدادي محب الدين (ت 616 :هـ) تحقيق :د .عبد اإلله النبهان دار الفكر -
دمشق ط 1416 1هـ 1995م.
 -88اللباب في علوم الكتاب أبو حفص سراج الدين عمر بن عىي بن عادل الحنبىي
الدمشقي النعماني (ت775 :هـ) تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود صالشيخ
عىي محمد معوض دار الكتب العلمية  -بيرصت  -لبنان ط  1419 1هـ 1998-م.
 -89لسان امليزان أحمد بن عىي بن حجر العسقالني (ت 852 :هـ) تحقيق :عبد الفتاح
أبو غدة الناشر  :دار البشائر اإلسالمية ط  2002 1م.
 -90لطائف اإلشارات = تفسير القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشيري
(ت465 :هـ) تحقيق :إبراهيم البسيوني الهيئة املصرية العامة للكتاب  -مصر ط
( 3د  -ت).
 -91اللغات في القرلن أخبر به إسماعيل بن عمرص املقرئ عن عبد  هلل بن الحسين بن
حسنون املقرئ بإسناده إلى ابن عباس حققه صنشره :لالح الدين املنجد مطبعة
الرسالة  -القاهرة ط.1946-1365 1
 -92اللمع في العربية أبو الفتح عثمان بن جني املولىي (ت392 :هـ) تحقيق :فائز
فارس دار الكتب الثقافية  -الكويت (د  -ط) (د  -ت).
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 -93مجاز القرلن أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي البصري (ت209 :هـ) تحقيق :محمد
فواد سزگين مكتبة الخانجي  -القاهرة.
 -94محاسن التأصيل محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي
(ت1332 :هـ) تحقيق :محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية  -بيرصت ط
 1418 1ه.
 -95املحتسب في تبيين صجوه شواذ القراءات صاإليضاح عنها أبو الفتح عثمان بن جني
املولىي (ت392 :هـ) صزارة األصقاف  -املجلس األعىى للشئون اإلسالمية 1420هـ-
1999م.
 -96املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية
األندلس ي تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية  -لبنان ط
1413 1هـ ـ 1993م.
 -97املدارس النحوية أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف (ت:
1426هـ) دار املعارف (د  -ط) (د  -ت).
 -98املزهر في علوم اللغة صأنواعها عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت:
911هـ) تحقيق :فؤاد عىي منصور دار الكتب العلمية  -بيرصت ط1418 1هـ
1998م.
 -99املستدرك عىى الصحيحين أبو عبد  هلل الحاكم محمد بن عبد  هلل بن محمد بن
ُ
حمدصيه بن نعيم بن الحكم النيسابوري (ت405 :هـ) تحقيق :مصطفى عبد القادر
عطا الناشر :دار الكتب العلمية  -بيرصت ط .1990 - 1411 1
 -100مستدرك الوسائل صمستنبط املسائل حسين النوري الطبرس ي (ت 1320 :هـ)
مؤسسة لل البيت عليهم السالم الحياء التراث (د -ت).
 -101مشكل إعراب القرلن أبو محمد مكي بن أبي طالب َحموش بن محمد بن مختار
القيس ي القيرصاني ثم األندلس ي القرطبي املالكي (ت437 :هـ) تحقيق :د .حاتم لالح
الضامن الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيرصت ط .1405 2
 -102املصاحف أبو بكر بن أبي داصد عبد  هلل بن سليمان بن األشعث األزدي
السجستاني (ت316 :هـ) تحقيق :محمد بن عبده الفارصق الحديثة مصر -
القاهرة ط 1423 1هـ 2002 -م.
 -103املقتضب محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي أبو العباس املعرصف باملبرد
(ت285 :هـ) تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة عالم الكتب -بيرصت (د  -ت).
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 -104معالم التنزيل في تفسير القرلن = تفسير البغوي محيي السنة أبو محمد الحسين
بن مسعود البغوي (ت510 :هـ) تحقيق :حققه صخرج أحاديثه محمد عبد  هلل النمر
 عثمان جمعة ضميرية  -سليمان مسلم الحرش دار طيبة للنشر صالتوزيع ط 4 1417هـ  1997 -م.
 -105معاني القرلن أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد  هلل بن منظور الديلمي الفراء (ت:
207هـ) تحقيق :أحمد يوسف النجاتي  /محمد عىي النجار  /عبد الفتاح إسماعيل
الشلبي دار املصرية للتأليف صالترجمة  -مصر ط.1
 -106معانى القرلن لألخفش أبو الحسن املجاشعي بالوالء البلخي ثم البصري املعرصف
باألخفش األصسط (ت215 :هـ) تحقيق :الدكتورة هدى محمود قراعة مكتبة
الخانجي القاهرة ط  1411 1هـ  1990 -م.
 -107معاني القرلن صإعرابه إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت:
311هـ) تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي الناشر :عالم الكتب  -بيرصت ط 1
 1408هـ  1988 -م.
 -108مغني اللبيب عن كتب األعاريب عبد  هلل بن يوسف بن أحمد بن عبد  هلل ابن
يوسف أبو محمد جمال الدين ابن هشام (ت761 :هـ) تحقيق :د .مازن املبارك
 /محمد عىي حمد  هلل دار الفكر  -دمشق ط .1985 6
 -109مفاتيح الغيب أبو عبد  هلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) دار إحياء التراث العربي -
بيرصت ط  1420 3ه.
 -110من أسرار اللغة إبراهيم أنيس مكتبة األنجلو املصرية ط 1978 6م.
 -111املوسوعة القرلنية إبراهيم بن إسماعيل األبياري (ت1414 :هـ) مؤسسة سجل
العرب  1405ه .
 -112املوسوعة القرلنية خصائص السور جعفر شرف الدين تحقيق :عبد العزيز بن
عثمان التويجزي دار التقريب بين املذاهب اإلسالمية  -بيرصت ط  1420 1ه.
 -113امليزان في تفسير القرلن العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي منشورات
جماعة املدرسين في الحوزة العلمية في قم املقدسة (د  -ط) (د  -ت).
 -114النحو الوافي عباس حسن (ت 1398 :هـ) دار املعارف ط ( 15د  -ت).
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 -115النشر في القراءات العشر شمس الدين أبو الخير ابن الجزري محمد بن محمد بن
يوسف (ت 833 :هـ) تحقيق :عىي محمد الضباع (املتوفى  1380هـ) املطبعة
التجارية الكبرى (د  -ت).
 -116النكت في القرلن الكريم (في معاني القرلن الكريم صإعرابه) عىي بن َف َّ
ضال بن عىي
َُ
اش ِعي القيرصاني أبو الحسن (ت479 :هـ) دراسة صتحقيق :د .عبد
بن غالب املج ِ
 هلل عبد القادر الطويل دار الكتب العلمية  -بيرصت ط  1428 1هـ  2007 -م.
 -117همع الهوامع في شرح جمع الجوامع عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) تحقيق :عبد الحميد هنداصي املكتبة التوفيقية  -مصر (د
 ط) (د  -ت). -118الوسيط في تفسير القرلن املجيد أبو الحسن عىي بن أحمد بن محمد بن عىي
الواحدي (ت468 :هـ) قدمه صقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماصي الناشر:
دار الكتب العلمية بيرصت  -لبنان ط  1415 1هـ  1994 -م.

