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 ما لم يوثق من شواهد القراءات القرآنيةتوثيق 
 ي الدينيبتحقيق محمد مح  في شرح ابن عقيل
 ونحويا وصرفيا لغويا

 

 يـــــــــــــاهلل سويس إبراهيم عبد. د                                                     
 طرابلسجامعة / قسم اللغة العربية 

 مقدمة
 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعلى ن والصالة والسالمالعالمين،رب  هلل الحمد       
 :أما بعد

 مما جعلفي تقعيد القواعد النحوية، كبيرة لها أهمية بمختلف أنواعها الشواهد فإن 
، وابن بالدراسة والبحثأن ينكبوا عليها ن المهتميدفع و  ،بهاأن يعتنوا  نالمتقدمين والمتأخري

عقيل أحد العلماء الذين اهتموا بالشواهد النحوية من حيث االحتجاج بها في ترسيخ القاعدة 
ن ثمانيو  ثالثمائةفي كتابه  الشعرية هشواهدبلغ عدد  النحوية، فجاءت شواهده متنوعة ومتعددة

فضال عن شواهد األحاديث  القرآنية مائتين وثمانية وستين شاهدا هشواهد، وعدد شاهدا
 .واألمثال

في كتاب شرح ابن عقيل  -رحمه اهلل –ي الدينياعتنى المحقق الشيخ محمد مح
، وافية وكافية -مع كثرتها  –دراسته  فكانت بالشواهد الشعرية دون غيرها من الشواهد األخر

 هذا البحث مكمال لمافجاء هد؛ لحاجة في نفسه، غض الطرف عن بقية الشوافي حين أنه 
شواهد يتعلق ب اتحقيقه فيم عن -رحمه اهلل –الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد  عنه سكت

 .القرآنيةالقراءات 
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 ناالهتمام منصيبا من لقراءات القرآنية لشواهد اولتكتمل الفائدة أحببت أن أولي  
، بحث آخرفي -إن شاء اهلل تعالى -بقية الشواهدثم بوالنحوية،دراسة اللغوية والصرفية حيث ال

قد ف ،تكون في بحث واحدبأن ال تتسع لها هذه الدراسة القرآنية القراءات شواهد بما أن و 
إلى  شواهد األولى من الكتاب مقسمةاألول في الإلى بحثين منفصلين،  مقسمةتكون نأ اقتضت
إن  بقية الشواهد األخرىالثاني سيكون لو مرتبة حسب ترتيبها في كتاب شرح ابن عقيل،،مبحثين
 .شاء اهلل

 :لى النحو اآلتيع فقد جاء هذا البحث مقسما لذلكو 
 حيث ،والنون وحذف الالم ،تخفيف النون وتشديدهامبحث شواهد : المبحث األول

) شواهد من القراءات القرآنية، األول منها كان في تخفيف النون من أربعة تضمن هذا المبحث
وكان الثالث في حذف األلف والالم من االسم  ،(اللذين) والثاني في تشديد نون ،(لدن

 .المنجزم( كان)، والرابع في حذف النون من الموصول
بليس، مشبهات األفعال الناقصة والاإلعمال واإلهمال في مبحث : المبحث الثاني

وحذف ( كان)بعد ( حسنة) رفع لفظة في األول منها كان  ،شتمل على أربعة شواهدحيث ا
) رفع لفظة العاملة عمل ليس، والثالث في( إن)بعد ( عباد)نونها، والثاني في نصب لفظة 

 (.عسيتم) لرابع في فتح وكسر السين من ، وا(الت)بعد ( حين
عرابالقرآنية و القراءات  قد قمت في هذا البحث بتوثيقو  إلى ،دون ذكر الخالف هاا 

 .دراسة الكلمات لغويا وصرفيا كلما اقتضى األمرذلكجانب 
م الله ىواهلل نسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصل

 .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينبوسلم على ن
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 والنون وحذف الالم، وتشديد النونمبحث شواهد تخفيف : المبحث األول
َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْذرا  :قوله تعالى: الشاهد األول

(1). 
 :اللغة
أصل واحد وهو  فالباء والالم والغينتهى،وصل وان: بفتح الالم شيءغ البل  :بلغ

ل ْم ت ُكوُنوا بالِغيِه ِإالا بشقِّ األْنُفسِ  :ومنه قوله تعالى، (2)الوصول إلى الشيء
وتبلاغ ، (3)

،إذا وصْلُته، ومنه قوله : ومنذلك قولهم، (4)ادهوصل به إلى مر : بالشيء ب ل ْغت اْلم ْنِزل 
ل ُهنا :تعالى فإذا ب ل ْغن  أ ج 

ْفن  انِقضاء الِعدة: أي(5) فإذا شار 
(6). 

ْبٍل أ و ، ولدن لدونة، شيءن من كل الليِّ ل ُدن بمعنى عند،وهو : اللدن ِمن ُعوٍد أ و ح 
الموضع الذي هو الغاية، : ول ُدنْ  ل دان  عليه، إذا تلكاأ  عليه،ت  : يقال التمكُّث،: والت ل دُّنُ .(7)ُخُلقٍ 

 :نحو ؛ ألنه يدل على ابتداء نهاية، وهو أخص من عند(8)وهو ظرٌف غير متمكِّن بمنزلة ِعْند  

                                 
 . 57: سورة الكهف، اآلية( (1
عبد السالم محمد هارون، دار : معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس، تح: ينظر( (2

 (.بلغ) ، مادة 9/909م، 9151ه، 9911الفكر،
 . 5:سورة النحل، اآلية( (3
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية : والمحيط األعظم، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده، تح المحكم:ينظر( (4
 . 7/795م، 4000ه، 9249، 9بيروت،ط –

 . 494: سورة البقرة، اآلية( (5
موعة من مج: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ، الزابيدي، تح: ينظر( (6

 .44/222ت، .ط، د.المحققين، دار الهداية، د
. إبررراهيم السررامرائي، دار ومكتبررة الهررالل، د. مهرردي المخزومرري،  د. د: العررين، الخليررل بررن أحمررد الفراهيرردي، تررح: ينظررر( (7

مكررم ، ولسران العررب، محمرد برن 6/905، وتاج العرروس مرن جرواهر القراموس، الزبيدي،المصردر السرابق، 8/29ت، .ط، د
 .99/989ت، .، د9بيروت، ط –بن منظور، دار صادر

أحمد عبد الغفور عطار، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: ينظر( (8
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د يوضع وق. أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، فيوضع لدن موضع نهاية الفعل
 .(1)(عند)موضع 

نع ع ذ ر ُه ي ْعِذُرهُ :عذرا م، وُعُذراً ، بالكسر، فيما ص  ْوُم ين،بضمت ، ُعْذرًا، بالضا هو ر 
: وتقولُعْذُر، ذرا، واالسم الع ا أ عِذُرهنعذ ْرُته فأ: ما ُأنكر  عليه بكالم، يقال ح  اإلنسان إصال
،ويقال للمقّصر ُمع ذِّر إذا قّصر في األمر معوال على اُلمُتُه ول م أ ُلْم هذ: أ ي، ع ذ ْرُته من فالن

وعن ابن فارس ،(2)، والجمع أعذارالراجُل، إذا بلغ أقصى الغاية في العذر ذ ر  أ ع: ويقال العذر
العذر جمع، وهذا مما لفظ جمعه : وسمعت من يوثق به عن بعض أهل العلم قال:" قال

 .(4)المصدر :االسُم، واإِلْعذ ارُ  :أ نا الُعْذر   عند الزبيدي يحوالصح، (3)"والواحد سواء
 : اإلعراب

بلغ، فعل : من اإلعراب، بلغت حرف تحقيق مبني على السكون ال محل له: قد
على الفتح  ضمير متصل مبن: المخاطب، والتاء على السكون التصاله بضمير مبن يماض

ظرف : على السكون ال محل له من اإلعراب، لدني حرف جر مبن: من. في محل رفع فاعل
في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان ببلغت أو  الكسرعلى  مبنمكان 

على السكون في محل جر مضاف إليه،  ،وهو مضاف وياء المتكلم ضمير مبنبمحذوف حال
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: عذرا

                                                                                    
 .6/4912م، 9185 -  هر 9205، 2بيروت، ط –دار العلم للماليين 

 .221ت، ص .ط، د. ن بن محمد األصفهاني، دمفردات غريب القرآن، أبو القاسم، الحسي: ينظر( (1
, 729، 720/ 94، وتاج العروس، المصدر السابق،(عذر) ، مادة 2/479مقاييس اللغة، المصدر السابق،: ينظر((2
 (.عذر)مادة
زهير عبد المحسن سلطان : الرازي، دراسة وتحقيق مجمل اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء: ينظر( (3

 (.  عذر)، مادة 9/677م،9186هر، 4،9206بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
 (.عذر)مادة , 729/ 94تاج العروس، المصدر السابق،: ينظر (4)
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 أورده.(1)"ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف:"قول ابن عقيل:فيه الشاهد
 :ابن عقيل في معرض شرحه لقول ابن مالك

 (2)وفي لدّني لُدِني قّل وفي    قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي
افع قراءة نهذا الشاهد على بعلى ما جّوزه  يجوز تخفيف النون من لدن، واستشهد أنه حيث ذكر
 ،األ ْصلكما هو ،(4)لغة أهل الحجازوهي  ،(3)بضم الدال وتخفيف النونجعفر،ي وأبوشعبة 

ف ِإذا أضفتها ِإل ى ن فسك ِزْدت  ،ِبِإْسك ان النُّون (لدن)األصل :" ابن زنجلة بقولهنص على ذلك 
 :ثما تضيف ِإل ى ن فسك ف ت قول ،فتسكن النُّون ،لدن زيد :ت قول ،نونا ليسلم ُسُكون النُّون األولى

وهي نون :" حيث قال وعند أبي حيان قياس على األصل،،(5)"فتدغم النُّون ِفي النُّون ،لدني
لدن اتصلت بياء المتكلم وهو القياس؛ ألن أصل األسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق 

ان ضمة الدال وشمها سكالنون وا  يف خفقرأها أبو بكر بتو ،(6)"غالمي وفرسي: نون الوقاية نحو

                                 
: المصري، تح شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني: ينظر( (1

هر 9200، 40القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه، ط  -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث 
 .9/997م،  9180 -
 .9/12شرح ابن عقيل، المصدر السابق،: ينظر( (2
= إبراهيم عطوة: عيل بن إبراهيم، تحإبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسما: ينظر( (3
تحاف فضالء البشر في القراءات 754/ 4ت، .ط، د. عوض، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د= ، وا 

أنس مهرة، دار الكتب : األربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطّي، شهاب الدين الشهير بالبناء، تح
 .950م ، ص 4006 -هر 9245 ،9لبنان، ط –العلمية 

د حسين بن عبد اهلل : شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ، تح:  ينظر( (4
مطهر بن علي اإلرياني،  ويوسف محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق،  -العمري 

 .1/6099م، 9111هر،  9،9240ط
بيروت،  –سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة : حجة القراءات، أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تح : ينظر ((5
 . 242م، ص 9184 –ه 4،9204ط
 صدقي محمد جميل: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي، تح: ينظر( (6
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األول إسكان الدال مع اإليماء بالشفتين : وجهانفي ذلك ولشعبة س الضمة،الختوشمها مع ا
والثاني اختالس ضمة الدال . فيصير النطق بدال ساكنة مشمة فيكون اإلشمام مقارنا لإلسكان

 .(1)وكال الوجهين مع تخفيف النون
بيدي نقال عن أبي عليإلى وقد عدها  ،لدنوقراءة التخفيف لغةفي  اثنتي عشرة الزا

" :بقولهوعليه تكون النون أصليه، وقد نص على ذلك سيبويه , حد وجهي التخفيف، وهيأ(2)لغة
وتكوُن النون في نفس الحرف بمنزلة نوِن ِمْن وع ْن؛ فقد يشذ الشيء من كالمهم عن نظائره، 

بأنها إذا حذفت  واستدل على ذلك ،(3)"ويستخفون الشيء في موضع وال يستخفونه في غيره
هو القراءة باختالس ضمة الدال  والوجه الثاني، (4)عند اتصالها بضمير ت إلى أصلهارد

ن لم يذكره :" عند عبد الفتاح القاضي حيث قالقوي صحيح ، وهو لشعبة والوجه الثاني وا 
ة ومنهم الداني الشاطبي تبعا للداني في التيسير قوي صحيح نص عليه كثير من أئمة القراء

ْوهِريُّ لغ ْيالِن  ،(6)فهي مْأُخوذ ٌة من لدن بحْذِف النُّونِ .(5)"في المفردات وجامع البيان وأ ْنش د  الج 

                                                                                    
 جميل

 . 5/401هر،  9240 ط،.بيروت، د –، دار الفكر 
اوتوتريزل، دار : والتيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ، تح: ينظر( (1

، والقراءاُت الشاذُة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن 927م، ص 9182هر، 9202، 4بيروت، ط –الكتاب العربي 
 ،917ت، ص .ط، د. لبنان، د –دار الكتاب العربي، بيروت عبد الغني بن محمد القاضي ، 

تهذيب اللغة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري : ، وينظر96/908تاج العروس، المصدر السابق، : ينظر( (2
 .88، 92/85م، 4009، 9بيروت، ط –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : الهروي، تح

عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، : بشر ، عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه، تحالكتاب، أبو : ينظر( (3
 . 9/490م  9188 -هر  9208، 9القاهرة، ط

 .486/ 9المصدر نفسه، ( (4
 .917البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، المصدر السابق، ص : ينظر( (5
خليل إبراهم : المخصص، أبو الحسن، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده، تح: ينظر( (6

 . 96/905، وتاج العروس، المصدر السابق، 2/492م،9116ه،ر 9،9295بيروت، ط –جفال دار إحياء التراث العربي 
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 :بِن الحاِرثِ 
 من َلُد َلْحَيْيه ِإَلى ُمْنُخورِه َيْسَتْوِعُب النَّْوعيِن من َخِريرِه

بيدي، نقال عن أبيوقال   نظير ل ُدْن ول د ى ول ُد، في استعمال الالم تارةنونا  :"علي   الزا
وعند سيبويه هي محذوفة، كما حذفوا ،(1)"ة، د د ْن ود د ىود دُ وتارة حرف علاة، وتارة محذوف

 .لد في لدن: قولهم كوني، فهي محذوفة النون، ف(2)يكن
د ة، كما ألناها ز ائِ  ؛ف حذف واحدة و ِهي الثاانية ،كراهية اْجِتم اع النونين :ووجه التخفيف
تأمروني:حذف من ق ْوله تعالى

 :، وكما حذفت من قدني وقدي، قال الشااعر(3)
 ليس اإلمام بالشحيح الملحد...قدني من ذكر الخبيبين قدي 
نما  لم ينص على ذلك إال أن ابن جرير الطبري إلى كالم  أرجع ذلكصراحة، وا 

وأما الذين خفافوها، فإنهم وجدوا مكّنى المخبر عن نفسه في حال الخفض :"قالالعرب قياسا، ف
ياء وحدها ال نون معها، فأجروا ذلك من لدن على حسب ما جرى به كالمهم في ذلك مع 

لى فهو لم يشر  ،(4)"سائر األشياء غيرها نما رّد ذلك إلا  لعرب ى لغة اكراهية اجتماع النونين، وا 
إذ كان :" واعتبرها لغة شاذة، فقال -أيضا -في كالمهم دون تعليل، وهو ما أشار إليه سيبويه

نما األصل لدن ومنذ وقد . مذ، ولد، وقد علم: وذلك نحو. من كالمهم حذف النون والحركات وا 
 .(5)"وهذا من الشواذ، وليس مما يقاس عليه ويطرد. علم

                                 
 .96/908تاج العروس، المصدر السابق، : ينظر( (1
 .9/486كتاب، المصدر السابق، ال: ينظر( (2
 . 69:سورة الزمر، اآلية( (3
أحمد محمد شاكر، مؤسسة : جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد، الطبري، تح: ينظر( (4

 . 98/56م،  4000 -هر  9240، 9الرسالة، ط
 . 207/ 2الكتاب، المصدر السابق،: ينظر( (5
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 :لاحيث ق هو رأي ابن مالك كذلكو 
 (1)ي قّل وفي    قدني وقطني الحذف أيضا قد يفينِ وفي لدّني لدُ 

 :يقول اإلمام القاسم الشاطبيفي ذلك و 
 َوُنوَن َلُدنِّي َخفَّ َصاِحُبُه ِإَلى... ا ـــــــة  َسمَ ــــاَء زَاِكيَ ــــــفِّْف يَ ـــَوُمدَّ َوخَ 

 (2)َوَسكِّْن َوَأْشِمْم َضمََّة الدَّاِل َصاِدقا  
، و يحتمل أن أن تكون النوُن فيها أصليةً  على هذه القراءةيحتملوبناء على ما سبق 

فالتقى ساكنان فُكِسر ْت ( لدن)الساكنة الدال، لغًة في ( ل دْ )تكون  للوقاية على أنها دخل ْت على 
 .(3)نوُن الوقاية على أصلها
أضالنا من الجن واإلنس ذينلربنا أرنا الّ :قوله تعالى: الشاهد الثاني

(4). 
 :اللغة
الرؤية النظر بالعين والقلب، وهي من رأى، مزيد بالهمزة في أوله على وزن :أرى

فإذا جئت إلى :" قال الكسائي حذفت عينه تخفيفا لكثرة االستعمال: أيأرْ : ، واألصل فيه(أفعل)
إال تي م ....األفعال المست ْقب لِة اجتمعت العرب الذين يهمزون والذين ال يهمزون على ترك الهمز

أْرِء على األصل، :، واألمر منه(5)"فإنهم يهمزون مع حروف المضارعة وهو األصل ،الربابِ 
 .أِر بعد النقل والحذف حمال على المضارع: ثم صار

                                 
 . 9/12شرح ابن عقيل، المصدر السابق،: ينظر( (1
دار الكتاب النفيس، : حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، القاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي، تح: ينظر( (2

 .992ه، ص9205ط، .بيروت، د
تحاف فضالء البشر في القراءات األ597/ 5البحر المحيط، المصدر السابق، : ينظر( (3 ربعة عشر، المصدر ، وا 

 .950السابق، ص 
 .أضالنا من الجن واإلنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من األسفلين ... ، وتمامها48:سورة فصلت، اآلية( (4
 . 90/920المحكم والمحيط، المصدر السابق، : ينظر( (5
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 :اإلعراب
والضمير مبني على السكون في  مضاف محذوف منه حرف النداء، منادى: ربنا

والفاعل ضمير مستتر العلة،فعل أمر مبني على حذف حرف :وأرنا محل جر مضاف إليه،
مفعول به أول، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب :ونا، أنتوجوبا تقديره 

اثنين بالهمزة، وجملة  مفعول به ثان؛ ألن الرؤية بصرية وقد عديت الى: واللذين
 .اآلتي صلة الموصول المحل لها من اإلعراب(أضاّلنا)

، حيث ذكره ابن عقيل "بتشديد النون ذينّ اللّ ربنا أرنا :وقد قرئ: " قوله :فيه الشاهد
 :جواز تشديد النون مع الياء عند شرحه قول ابن مالكفي 

 (1)أيضا وتعويض بذاك قصدا... والنون من ذين وتين شددا 
وهو مذهب الكوفيين، وبقوله  -محل الشاهد –واستدل على ذلك بهذه القراءة 

واّلذان يأتيانها منكم:تعالى
ابن  وقد قرأ بذلكعلى جواز التشديد مع األلف عوضا عن الياء، 2

إن هذان لساحران :اللذيّن واللتيّن،ومثله قوله تعالى: فتقول،(3)كثير
هذان  و (4)

خصمان
إحدى ابنتي هاتين و(5)

فذاّنك برهانانو(6)
بتشديد النون مع اسم ،(7)

                                 
 . 9/998شرح ابن عقيل، المصدر السابق : ينظر( (1
شرح : ، وينظرفآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهلل كان توابًا رحيماً :وتمامها ،96:سورة النساء، اآلية( (2

 .  9/929ابن عقيل، المصدر السابق 
 .696، 919حجة القراءات، المصدر السابق، ص : ينظر( (3
 . 69:سورة طه، اآلية( (4
 : سورة الحج، اآلية( (5
  45:سورة القصص، اآلية( (6
  94:سورة القصص، اآلية( (7
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فذانك برهانان:في تشديد النون من قوله تعالى، وأبو عمرو ،ووافقه رويس،اإلشارة
، وفي (1)

 :ذلك كله يقول ابن الجزري
 (2)فد( ح)اع ( د)نا ( غ)مّك فذانك ... ذين تين شد للذان ذان و 

إال في  وعند النحويينال يجوز ،(3)تميم وقيس وأسد التشديد إلىهذا سب وقد نُ 
والجر يرى أن ذلك ال يختصُّ بحالة الرفع،بل في حالة النصب ابن هشام ،غير أن (4)الرفع
و هو ما ذهب إليه األزهري ، (6)وهو الصحيح على رأي األشموني،(5)لقراءة ابن كثير بهاكذلك 

وقد  ،وفاقا لهذه القراءة،(7)"األخرى تحكمفتجويز إحداهما ومنع :" حيث قال -أيضا –األزهري 
واّلذاّن : أللِف كقوله تعالىيرى أنا تشديد  النوِن ال يجوُز إال مع احيث، ابن عصفورخالف ذلك

مع الياء في الجر والنصب، عنده وال يجوز  والقراءات السابقة مع اسم اإلشارة، ،يأتيانها منكم
الان اأ ِرن ا :وقراءُة ابن كثير في  .(8)حجٌة عليهوفي غيرها اللذْينِّ أ ض 

                                 
 . اآلية السابقة( (1
شرح طيبة النشر في القراءات، أبو الخير، شمس الدين بن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، ضبطه وعلق : ينظر( (2
 . 9/492م، 4000هر، 4،9240بيروت، ط –الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية : عليه
خالد . د: أبو محمد، عبد اهلل بن عبد المؤمن الواسطّي، تاج الدين ، تح الكنز في القراءات العشر ،: ينظر( (3

 المشهداني،
 .68/ 9م، 4002هر،  9،9247القاهرة، ط –مكتبة الثقافة الدينية 

شرح األشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن، علي بن محمد بن عيسى، اأُلْشُموني، دار الكتب : ينظر( (4
 .9/948م، 9118هر، 9،9291ن، طلبنا -بيروت==العلمية

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف، جمال : نظري( (5
 .927/ 9ت، .ط، د. يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د: الدين، ابن هشام، تح

 ر .9/948، المصدر السابق ، شرح األشموني: ينظر( (6
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن : ينظر( (7

 . 9/979م،4000هر، 9،9249لبنان، ط-محمد  األزهري، دار الكتب العلمية بيروت
، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس:  ينظر( (8
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 بخلف هشام وأبوقرأ بذلك ابن كثير، ابن عامر واألحسن مع التشديد تسكين الراء، 
كما قالوا في ف ِخٍذ ف ْخذ، واألجود الكسر ،لثقل الكسر ،(1)عمرو، وأبو بكر عن عاصم ويعقوب

وهما .(2)، فحذفت الهمزة وبقيتالكسرُة دلياًل عليها(أ ْرِئن ا)وهي قراءة الجمهور مراعاة لألصل وهو 
: ، وعلى لغة السكون بمعنىبّصرنيه:على لغة الكسر بمعنى: لغتان بمعنى واحد وعن الخليل

لم  أرني يا فالن ثوبك ألراه، فإذا استعطيته شيئا ليعطيكه: تقول"  ،(3)أعِطنيهِ : ، أياستعطاء
إال أرنا بسكون الراء، يجعلونه سواء في الجمع والواحد والذكر واالنثى كأنها عندهم : يقولوا

ْؤية قرأها بكسر الّراء،.....كلمة وضعت للمعاطاة خاصة فالمعنى على  ،(4)"ومن أراد معنى الرُّ
على ( حم) إنما جزم ابن عامر في :" ، قال األخفش(5)ائذن لنا بإهانتهما وخزيهما:هذه القراءة

 :أعطنا، والدليل على ذلك قول الشاعر: معنى
 .(6) "أرنا إداوة عبد اهلل نمألها

؛للتعويض عن الياء المحذوفة منه، إذ إن األصل في المفرد لالسم النون تشديدووجه
، وعند تثنيته تسقط الياء ويؤتى مكانها باأللف في حالة الرفع، وبالياء (الذي)الموصول هو 
وبعد ( الّلذيين)أو ( الّلذيان)النصب والجر، فهو قبل حذف الياء ستكون تثنيته في حالتي 

                                                                                    
 .649/  99ت،.ط، د. الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د: المعروف بالسمين الحلبي، تح

 تونس -التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر : ينظر( (1
 ر .42/489ه، 9182ط، .،د
عرابه، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، تح: ينظر( (2  عبد الجليل عبده شلبي،: معاني القرآن وا 

 . 2/987م، 9188هر، 9،9208بيروت، ط –عالم الكتب 
، وفتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني، دار 1/747الدر المصون ، المصدر السابق، : ينظر( (3
 ،  2/710هر،9،9292دمشق، بيروت،ط -كثير، دار الكلم الطيب ابن 
 . 8/990ينظر العين، المصدر السابق، ( (4
 . 42/489التحرير والتنوير، المصدر السابق، : ينظر( (5
 . 9/986شرح طيبة النشر، المصدر السابق،: ينظر((6
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، ثم جيء بنون في حالتي النصب والجر (الّلذين)في حالة الرفع، أو (الّلذان)حذفها سيكون 
، وحذفت لسكون ألف (1)الذي التي كانت فيثانية مع النون األولى كعوض عن الياء المحذوفة 

إماا ألنا هذه تثنيٌة على غيِر القياِس، :"غير أن السمين الحلبي يرى أن حذفهاالتثنية بعدها، 
ألنا المبهماِت ال تُث ناى حقيقًة، إذ ال يثنى إال ما ُين كار، والمبهمات ال تنكر، فجعلوا الحذف  

ماا لطوِل الكالِم بالصلةِ  ْنب ه ًة على هذا، وا  رحيان المتمكنة، اللذيانك: وكان القياس أن يقال ،(2)"م 
وزاد ابن ، (3)وجاء حذف الياء هنا للتخفيفعند أمن اللبس في اللذان وهو رأي أبو علي الفارسي

الفرق في تثنية : األولفي تشديد ابن كثير هذه النونات،  نقال عن الرازي أوجه أخر مقسم
واحد وهو الذال مبنيان على حرف ( الذي وهذا)أن  :الثانياألسماء المتمكنة وغير المتمكنة، و 

، وهناك من قال بأن النون ليست للتثنية فأرادوا فأرادوا تقوية كل واحد منهما بزيادة نون أخرى
 :يقول اإلمام الشاطبي ، وفي هذه القراءة(4)أن يفرقوا بينها وبين التثنية، وقيل إنما زيدت للتأكيد

 :الشاطبي
ر)ْم (دُ )ِلْلم كِّي ف ذ اِنك  و هذ اِن هات ْيِن الالذ اِن الالذ ْيِن ُقْل ُيش داُد   .(5)رال  (ح 

من اآلية السابقة، مسألة أخرى غير ما حكينا، وهي ( واللذان: ) وفي قوله تعالى
وفيما يتلى : معنىمرفوع على ، فهي عند سيبويه رفعا فقد اختلف في إعرابها ،(واللذان) :قوله

                                 
براز المعاني، المصدر السابق، 696، 912حجة القراءات، المصدر السابق، ص: ينظر( (1 ، والكنز في 4/74،  وا 

  9/68القراءات العشر، المصدر السابق، 
 . 649/ 99الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (2
عبد السالم عبد : بن عطية ، تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد، عبد الحق بن غالب : ينظر( (3

 ر .4/49ه، 9،9244بيروت، ط –الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
 –، أبو عبد اهلل، محمد بن عمر الرازي الملقب،  دار إحياء التراث العربي (التفسير الكبير) مفاتيح الغيب : ينظر( (4

 ر  .1/799ه، 9،9240بيروت، ط
 .292/ 9مة، المصدر السابق، إبراز المعاني ، أبو شا: ينظر( (5
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لذان حكم الو : خبر مبتدأه محذوف تقديره وأ، (منكم) الفاحشة : عليكم اللذان يأتيانها، أي
الخبر جملة فآذوهما، والفاء دخلت مرفوع باالبتداء، و  للذانأن ا (1)واألخفشيأتين، وعند المبرد 

ومثل ذلك كثير منه قوله ، معنى الشرط -وهو الموصول -في الخبر لتضمن المبتدأ 
ِئي ي ِئْسن  ِمن  اْلم ِحيِض ِمْن :تعالى ث ُة أ ْشُهرٍ و الالا ِنس اِئُكْم ِإِن اْرت ْبُتْم ف ِعداُتُهنا ث ال 

، دخلت الفاء (2)
قال  .(3)؛ لما تقدم، فالموصول إذا أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط(فعدتهن) من قوله
 .(4)"وهذا القول هو المختاُر، وهو مذهب بعض البصريينوالكوفيين:" الزجاج 

موصول مستوٍف شروط الموصول  المبتدأ،: ، أيأِلنه -اأيض –جائزعند سيبويهوهذا 
لى أن ع كان في الكالم ما يدلا ه لش ب هه باسم الشرطوهذا إذر جوز دخول الفاء في خبي يالذ

فكان دخول الفاء على الخبر ، (5)أو الفرائض،أو الحكم،في معرض القصص المبتدأ ذكر
 .عند سيبويه لرفعموجب ل

صراط الذين أنعمت عليهم  :تعالىقوله :الشاهد الثالث
(6). 

 :اللغة
اداٌط،صر  :فيقالاٌد ويبدل من السِّين ص(السِّر اطُ )فيه بالسين األصل:صراط لغة  والصا

وأن :قال تعالى، (7)الطاِريقُ وهو ، المضارع ة أعلى لمكان والصادعند قريش األولين في السراط 

                                 
، 9الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط: معانى القرآن، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة،تح: ينظر( (1

 .6/910التحرير والتنوير، المصدر السابق، : ، وينظر9/82،85م، 9110هر،  9299
 . 9:سورة الطالق، اآلية( (2
 . 6/910التحرير والتنوير، المصدر السابق، : ينظر( (3
عرابه، المصدر السابق، : ينظر( (4  . 4/954معاني القرآن وا 
 .  9/929الكتاب، المصدر السابق،: ينظر( (5
 . 6:سورة الفاتحة، اآلية( (6
ريب الشرح الكبير، أبو ، والمصباح المنير في غ8/299المحكم والمحيط األعظم،ابن سيدة، المصدر السابق،: ينظر( (7
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(1وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه:تعالى


حكايةعن منظورنقال عن الفراءقد ذكرابن و ، (
نفرا :" أن  ، وذكر أيضا(2)من األصمعي خطأٌ قد يبدلونهازايا،وعلله بأنه بعض العرباألصمعيأن 

من ب ْلع ْنبر يصيِّرون السين ِإذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أ و قاف أ و غين أ و خاء 
به الصوت فقلبت السين صادًا وذلك أ ن الطاء حرف تضع فيه لسانك في حنكك فينطبق 

 .3"صادًا صورتها صورة الطاء واستخّفوها ليكون المخرج واحدًا كما استخفوا اإِلْدغام
 :اإلعراب
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر :بدل من الصراط، الذين: صراط

أنعم، فعل ماضي مبني على السكون التصاله بتاء المخاطب، والتاء : باإلضافة، أنعمت
مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول ال محل لها من ضمير 

 .جار ومجرور متعلق بأنعم: اإلعراب، عليهم
صراط لذين أنعمت  :وأما حذفها في قراءة من قرأ:"قول ابن عقيل: الشاهد فيه

 حذف األلف والالم من الموصوللبيان أن  ، حيث أورده ابن عقيل"(4)عليهم
نما حذفت شذوذا، وهي لغة قرأ بها بعض ( الذين)  على هذه القراءة ال يدل على زيادتها وا 

ذكر ولم ت، (5)"صراط لذين: ، فقرأسمعت أعرابيا يقرأ بتخفيف الالم: عمروقال أبو :"  األعراب

                                                                                    
، ولسان العرب، محمد 9/452ت،.ط، د. بيروت، د –العباس، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية 

 (. سرط) ، مادة 5/999ت، .، د9بيروت، ط –بن مكرم بن منظور، دار صادر 
 . 972:سورة األنعام، اآلية( (1
 . المصدر نفسه: ينظر( (2
 . نفسه( (3
 . 9/980شرح ابن عقيل، المصدر السابق، : ينظر( (4
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد، بدر الدين حسن بن قاسم المرادي، شرح وتحقيق : ينظر( (5
 .9/267م،4008هر، 9،9248عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط: 
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كتب القراءات أو كتب النحوصاحب هذه القراءة حسب ما اطلعت عليه سوى ما أوردناه آنفا، 
 .القراءة بالسين الخالصة لقنبل ورويس، وباإلشمام بين الصاد والزاي لحمزةوجاءت 

ن والالتي لغة حكاها ابن ي واللذان واللذيحذف أل من الذي والتو :"قال السيوطي 
:" وقال الشاطبي ،اذوذ بحيث ال يقاس عليهي من الشاعا وهوجوز الباقي قياسا ال سم،(1)"الكم

ن سقطت فذلك من النوادر غير المعتد بهال تسقط ألبتة -الالم –وهذه  ، والدليل على 2"، وا 
ذا :" ابن يعيشأنها ليست زائدة مجيئها صفة قال  دان هنا ثبت أن األلف والالم ال يفيوا 

وأخواته مما فيه الالم إنما ( الذي)وذلك أن . رب من إصالح اللفظالتعريف؛ كان زيادتهما لض
أجمعوا على :" هم، وذكر أبو القاسم األندلسي أن(3)"دخل توصال إلى وصف المعارف بالجمل

تثنية، حيث ما وقع كما فعلوا في أو  ،جمعا، أو مفردابالم واحدة، سواء كان  (الذين)كتب 
 .(4)"كراهة اجتماع صورتين متفقتين (ردّ )و  (مدّ )

لم يكن الذين كفروا:قوله تعالى: لرابعالشاهد ا
(5). 

 :اإلعراب
فعل مضارع : أداة جزم ونفي مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب، يكن: لم

                                 
عبد الحميد هنداوي، المكتبة : الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، تح همع الهوامع في شرح الجوامع، عبد( (1

 .9/946ت، .ط، د. التوفيقية، مصر، د
محمد إبراهيم البنا، : المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تح: ينظر( (2

حياء التراث اإلسالم ، 9ي، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى مكة المكرمة، طمعهد البحوث العلمية وا 
 .9/769م،4005==ه،9248

 . 4/957ت .ط، د. شرح المفصل، أبو البقاء، موفق الدين بن علي، بن يعيش،  دار االستقامة، القاهرة، د: ينظر( (3
 -مختصر التبيين لهجاء التنزيل، أبو داود، سليمان بن نجاح بن أبي القاسم األندلسي ، مجمع الملك فهد : ينظر( (4

 . 4/76م،  4004هر،  9249المدينة المنورة، 
 . ، وهذه القراءة لم تذكرها كتب القراءات، وال كتب النحو9:سورة البينة، اآلية( (5
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( يكن)اسم وصول مبني على الفتح في محل رفع ماسم : مجزوم وعالمة جزمه السكون، الذين
مبني على الضم التصاله بواو الجماعة، واو الجماعة،  كفر، فعل ماض: الناقصة، كفروا

ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة  ال محل لها من اإلعراب صلة 
 .الموصول

حيث استدل به ابن عقيل على ،"(1)الذين يكلم  :وقد قرئ شاذا:" قوله :فيه الشاهد
 :عند قول ابن مالك جواز حذف النون عند مالقاة ساكن على رأي يونس

 .(2)تحذف نون وهو حذف ما التزم... ومن مضارع لكان منجزم 
عند مالقاة ساكن وهو  جوز حذفها،يرى األخفش أن القياس ال ي النونوفي حذف 

. ألن ما كان من موضع المه معتال لم يعّلوا عينه:" ذلك بقولهاألخفش لوعلل  مذهب سيبويه،
ِيْيتُ ": أال ترى أنهم قالوا ِوْيتُ "و " ح  فيُعلُّون  العين " ِبْعتُ "و " ُقْلتُ : "ويقولون. لا العينفلم ُتع" ج 

نما حذفوا لكثرة استعمالهم هذه الكلمة كما قالوا  ال "و " ل ْم ي ُكنْ "و " ل ْم ي كُ "لما لم تعتّل الالم، وا 
ليه ذهب ،(3)".ال أ ْدِري"و " أ ْدرِ  ون شاذ في ه النوحذف هذ :"فقالموضحا علة حذفها، انأبو حيوا 

نما لم  ون بحروفمن نفس الكلمة لكن سوغه كثرة االستعمال وشبه الن األنه ؛القياس العلة وا 
يفت إليه ا رد نون لد ِإذا أضيجز عند مالقاة الضمير ألن الضمير يرد الشيء إلى أ صله كم

ويقول ابن ، (4)"الّشب ه فيضعف وال يجوز لده وال عند الساكن ألنها تحرك حينئذ دنهفقيل ل
والموضع الذي حذفت فيه النون مع الواو، فألن النون يضارع حرف المد :" خالويه

                                 
 .   411/ 9لسابق، شرح ابن عقيل، المصدر ا: ينظر( (1
 . 418/ 9المصدر السابق،( (2
 هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة: معاني القرآن، أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة األخفش تح: ينظر( (3
 .71/ 9م، 9110هر، 9299، 9ط
 .227/ 9همع الهوامع في شرح الجوامع، المصدر السابق،: ينظر( (4
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ها بل وزاد صاحب الموضح نقال عن األزهري سببا آخر لثبوت النون، وهو تحرك.(1)"واللين
 -النون -إال أنها:" ، ويضيف السمين الحلبي قائال(2)عن الحذفبالكسر مما زادها قوة فاعتاصت

 .(3) "كالملفوظ بها
بسبب كثرة االستعمال قد أحدث تغييرا صوتيا في  -هنا-إن الحذف : ويمكن القول

فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله أ تبعوا أحد الصوتين اآلخر، :" يقول ابن جنيالكلمة
نما ، غير أن الكثرة ال تكون سببا رئيسيا(4)"وشبهوهما بالجزء الواحد لتقوي سببا آخر  للحذف، وا 

 .ضعيفا
 :، مستداًل بقول الشاعرفي مثل هذا وقد أجاز يونس حذف النون

سامًة  ْيغ مِ ... فإْن لم ت ُك الِمْرآُة أ ْبد ْت و  ْبه ة  ض   فقد أ ْبد ِت المرآُة ج 
أن يكون  –وقد اعترض كثير من النحاة على هذا الشرط،(5)وهذا عند سيبويه ضرورةٌ 

، (6)"مالقاة ساكن وفاقا ليونس -الحذف-وال يمنع من ذلك:" قال ابن مالك، -ما بعدها متحركا 
، وبقول (1)محل الشاهد  القراءة الشاذةمستدال ب -أيضا -وقد أجازه ابن عقيل، (6)"ليونس

                                 
عبد الرحمن العثيمين، مكتبة : إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبداهلل، الحسين بن أحمد بن خالويه تح:ينظر( (1

 .969/ 9م،  9114، 9الخانجي، القاهرة، ط 
 .460/ 9شرح التصريح على التوضيح، المصدر السابق، :  ينظر( (2
 .9/689الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (3
المجلس -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،  أبو الفتح عثمان بن جني، وزارة األوقاف: ينظر( (4

 .95/ 9م 9111هر، 9240ط، . األعلى للشئون اإلسالمية، د
أم  عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة: شرح الكافية الشافية، أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك، تح: ينظر( (5

حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة،ط -244/ 9ت،.، د9القرى مركز البحث العلمي وا 
يوسف حسن عمر، : ، وشرح الرضي، على الكافية، رضي الدين، محمد بن الحسن األستراباذي، تصحيح وتعليق249

 .226-9/227وامع في شرح الجوامع، المصدر السابق،، وهمع اله2/490م ،9158ه، 9918ط، .جامعة قاريونس، د
محمد كامل بركات، : المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين، عبداهلل بن عبد الرحمن بن عقيل الهمداني، تح: ينظر( (6
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 :الشاعر
 ، (2)إذا لم تك الحاجات من همة الفتى     فليس بمغن عنه عقد التمائم

بعد حذف النون؛ ألجل إنما حذفت  أما عن حذف الواو فكان ينبغي أن تعودو 
ُسُكوِن النُّونِ :" يقول الرازيللتخلص من التقاء الساكنين  س ق ط ِت اْلو اُو ِلُسُكوِنه ا و  ،ويوضح (3)"و 

وكان القياس عود الواو المحذوفة اللتقاء الساكنين بعد حذف النون إال :" األلوسي ذلك بقوله
:" وقال ابن خالويه، (4)"لى التخفيف فيما كثر دورهأنهم خالفوا القياس في ذلك أيضا حرصا ع

، (وال تكون: )و ال ت ُك؟ فالجواب في ذلك أن األصل: لم سقطت النون في قوله: فإن قيل
الواو والنون، فحذفوا الواو : فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلوها إلى الكاف فالتقى ساكنان

ذف ت النون مع الواو، فألن النون يضارع (ال تكن)اللتقاء الساكنين، فصار ، والموضع الذي ح 
لم يكونا، : ، فحذفوها لذلك؛ أال ترى أنك تقول(كان، يكون)ف المد واللين، وكثر استعمال حر 

؛ (لم يكونا)في حذف النون بر( لم يك)لم يكونان، فأسقطوا النون للجزم، فشبهوا : واألصل
 .(5) "فاعرف ذلك
 

مبحث شواهد اإلعمال واإلهمال في األفعال الناقصة والمشبهات : المبحث الثاني

                                                                                    
، 4بركات، مركز إحياء التراث اإلسالمي، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط

 . 9/45م،4009ه،9244
 . 9/498شرح ابن عقيل، المصدر السابق، : ينظر( (1
 .9/45المساعد على تسهيل الفوائد، المصدر نفسه،: ينظر( (2
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، أبو عبد اهلل محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دار إحياء : ينظر( (3

 . 84/ 90هر،  9240، 9التراث العربي، بيروت،ط
 .9/94روح المعاني، المصدر السابق، : ينظر( (4
 .، وينظر المحتسب، المصدر نفسه9/969إعراب القراءات السبع وعللها، المصدر السابق: ينظر( (5
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 يسبل
ن َتُك َحَسَنة  :قوله تعالى:ألولالشاهد ا  .(1)َهاُيَضاِعفْ  ِإن اهلل ََل يظلم ِمْثَقال ذرة َواِ 

 :اللغة
م ثاِقيِل الذاه ِب، وهوعشرون ِقيراطاً  واحد، زن بهو ما يِمْفع اٌل ِمن  الثِّق ِل، وهو :مثقالال

(2) ،
 فريقت: الذارُّ و .افذةما ُيرى في شعاع الشمس الداخل في الن الذاراة ليس لها وْزٌن، ويراد بها :ذرة
 ، وذ راهنثره على الشيء عه ثمأخذه بأطراف أ صاب: ذ رًّا ديُدها، ذ را الشيء  ي ُذرُّهب والِملح وتبلحا

و  ونأصغر ما تك: وقيل ،النملة الصغيرة:،وقيل(3).ُبدِّد  : وُذرا . ِإذا ب داد هي ُذرُّه،   .لٌ إذا مر عليها ح 
 :اإلعراب

اسم إن : تح المحل له من اإلعراب، اهللفحرف توكيد ونصب مبني على ال: إن
حرف نفي مبني على السكون المحل : منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ال

عل والفا فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،: له من اإلعراب، يظلم
فيه وجهان، : خبر إن، مثقال في محل رفع ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة الفعلية

ال ي ْظلم أحدًا ظلمًا وزن  ذرة، فحذف : أنه منصوب على أنه نعٌت لمصدر محذوف أي: أحدهما
ن قيل إأنه منصوب على أنه مفعول ثان لي ْظلم، و : المفعول والمصدر وأقام نعت ه ُمقامه،والثاني

إنا اهلل ال : األول محذوف، على تضمينيظلم معنى يغضب وينقص، ف ع داوه الثنين، واألصل
وهو مضاف وذرة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  .يظلم أحدًا مثقال ذرة
أداة شرط جازمة مبنية على السكون ال  :المحل له من اإلعراب، إنعطف آخره، والواو حرف 

                                 
 .20: سورة النساء، اآلية( (1
 (. ثقل) ، مادة975/ 48تاج العروس من جواهر القاموس، المصدر السابق، : ينظر( (2
 . 966/ 99المصدر نفسه، ( (3
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فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون على النون : من اإلعراب، تكمحل لها 
وأ نث الفعل  لعوده على مضاف إلى مؤنث، أو على ، وهو فعل الشرط، المحذوفة للتخفيف

ن تك زنة ذرة: ى، ألن مثقال معناه زنة أيمراعاة المعن خبر : حسنة، واسمها ضمير مستتر، وا 
فعل مضارع يضاعف : الظاهرة على آخره، يضاعفها ةمنصوب وعالمة نصبه الفتح تكون

والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره،  ،(إن)رمجزوم ب
جواب  والجملة واقعة في، نصب مفعول بهضمير مبني على السكون في محل : والهاء،هو

 .الشرط
ن تك :وقد قرئ":قوله :فيه الشاهد وحذف  ،(حسنة)،برفع يضاعفها حسنةوا 

 :حيث ذكره ابن عقيل عند شرح قول ابن مالك ،(1)"وهذه هي التامة،النون
 (2)تحذف نون وهو حذف ما التزم... ومن مضارع لكان منجزم 

واستدل على ،بين كان الناقصة والتامة حذف النونأنه ال فرق عند ابن مالك في ب 
س ن ة أ و تقع : تامة بمعنىعلى أن كان ،(حسنة)برفع  ،(3)نافع وابن كثيرذلك بقراءة ن تحدث ح  و اِ 

اِعفه ا س ن ة ُيض  ن ك ان  ُذو عسرة: تعالى ك م ا ق ال   ،ح  قال ابن و ُذو عسرة،  جدو  :أ ي، و اِ 
 ":الجزري

 ..........حسنة حرم .......... ... 
من قوله  (حسنة)نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: ، وهم(حرم)قرأ المرموز لهم بر: المعنى

                                 
 . 9/900شرح ابن عقيل، المصدر السابق، : ينظر( (1
 . 418/ 9شرح ابن عقيل، المصدر السابق : ينظر( (2
براز المعاني من حرز األماني، أبو شامة، ص 409حجة القراءات، ابن زنجلة، المصدر السابق، ص: ينظر( (3 ، وا 

 .51المصدر السابق، ص ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، 718
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ْن : تعالى س ن ًة ُيضاِعْفهاو اِ  ، غير (1)"تامة تكتفي بمرفوعها (تكون)برفع التاء، على أنّ ت ُك ح 
قاله  ،، والناقصة كثير لكثرة تصرفها في الكالمكهذه القراءة أن حذف النون من التامة أقل

حّسنه وقوع  ومماما لم تتصل بضمير أو بساكن، (3)وأبو حيان في تذييله(2)في همعهالسيوطي 
 .(4)حركة بعدها بعد أن تهيأت بالسكون

مجزومة بشرِط أالا يلي ها ضميٌر متصل ( يكون)تعمال فيما إذا كانتوالحذف لكثرة االس
راك النون اللتقاء الساكنين، خالفا ليونس فقد أجازه مستدال ببعض (ل م ي ُكْنه: )نحو ، وأالا ُتح 

 .سيبويه ضرورة، وهو عند (5)أقوال شعراء العرب
إنما حذفت تشبيها لها بالواو، من  (يكون)في أن النون  سيبويه عندحذف النون ووجه

؛ (لم ي ُهنْ )و(لم ي ِضنا :)وهذا بخالف سائر األفعال نحوحيث كونها ساكنة، وكونها حرف غنة، 
، للجزم( تكن)الم وقد تحذف:"الرضي بقوله -أيضا–نص على ذلك وقد ، (كان)لكثرة استعمال 

، (6")تشبيها لنونها بالواو، فحذفت مع أنها حذفت قبل حركتها للجزم، وذلك لكثرة استعمالها

                                 
ْيري،  تقديم : ينظر( (1 شرح طيبة النشر في القراءات العشر، أبو القاسم، محمد بن محمد بن محمد، محب الدين النُّو 

، 450/ 4م،  4009 -هر  9242، 9بيروت، ط –، دار الكتب العلمية الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم: وتحقيق
/ 4م،  9115هر،  9295، 9بيروت، ط –والهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، محمد  سالم محيسن، دار الجيل 

974. 
2) )9/227 . 
 . 2/495م، 4000ه، 9249، 9حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،ط: التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تح: ينظر( (3
 .90/459التحرير والتنوير، المصدر السابق، : ينظر( (4
عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم : شرح الكافية الشافية، أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك، تح: ينظر (5)

حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإل -244/ 9ت،.، د9سالمية مكة المكرمة،طالقرى مركز البحث العلمي وا 
، وهمع الهوامع في شرح الجوامع، المصدر 2/490، وشرحالرضيعلى الكافية، رضي الدين، المصدر السابق،249

 .226-9/227السابق،
 . 401/ 2شرح الرضي، المصدر السابق،: ينظر( (6
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وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس :" ويوضح األلوسي ما ذهب إليه سيبويه بقوله
، وحروف اللين (1)"تشبيها لها بحروف العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائد

. دري وجاء القرآن بالحذف واإلثبات ألم أدر، أي ال: كقولك، ت طرفا سقطت للجزمإذا وقع
ووجه الشبه من حيث سكونها وامتداد الصوت بها، فتحذف كما يحذفن بجامع أنها تكون إعراًبا 

ن حذفت للتخفيف و أ ن الن منالك ابن م هوما ذهب إلي،(2)مثلهن، وتحذف للجازم كما يحذفن
أولى، وهو رأي أبي علي  قل بثبوتها قبل السااِكن أ شد فيكون الحذف حينئذظ، والثوثقل اللف
إن الحذف أولى ألنه أخف في اللفظ، والداللة على المعنى :" حيث قال -أيضا –الفارسي 

 إنما العلة كثرة االستعمال معة التخفيف ليس هو العل من جهة أ ن انأبو حي هقد رد، (3)"قائمة
تزول بزوال  ة المركبةقدم فزال أحد جزأيها والعلا تقد ضعف الشبه كمالعلة و شبهها بحروف 
ت أولى من الحذف اثبما ذهب إليه يونس جائز غير أن اإل إال أنه يرى أن .(4)ابعض أجزائه

لم يعتمد إال على كثرة  -ابن مالك–وكان المؤلف :" بقوله، وهو ما أكده الشاطبي (5)عنده
 (6)"عليه التعليل باالستثقال ولم يراع الشبه بحرف اللين االستعمال، بنى

في العلة بين النحويين اأن هناك خالف الناظر إلى ما أوردناه من نصوص يتضح لهو 

                                 
علي عبد : ب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شها: ينظر( (1

 .94/ 9ه،ر 9297، 9الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
 . 460/ 9شرح التصريح على التوضيح ، المصدر السابق، :  ينظر( (2
بشير  -قهوجي  بدر الدين: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي، تح: ينظر( (3

هر 9299، 4بيروت، ط -دمشق  -عبد العزيز رباح و أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث : جويجابي، راجعه ودققه
 .9/290م، 9119، 
 .9/226، وهمع الهوامع في شرح الجوامع، المصدر السابق،2/495التذييل والتكميل، المصدر السابق، : ينظر( (4
 . كميل، المصدر نفسهالتذييل والت: ينظر( (5
 .4/499المقاصد الشافية ، المصدر السابق،: ينظر( (6
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عند  لتخفيفاكثرة االستعمال، و  بيناألسباب وتعددت  فقد اختلفتالتي من أجلها حذفت النون، 
وأنها من حروف الزوائد مجتمعة أو منفردة غير أن السبب  لعلة،ا حروفتشبه بأنها و ، البعض

وليس التخفيف :" كان لكثرة االستعمال وللتخفيف أكثر من غيرهماولمزيد بيان يقول أبو حيان
نما حذفت لكثرة االستعمال ولشبه هذه النون (لم يكن)علة لحذف النون، وأي ثقل في لفظ  ؟ وا 

وهذا يدل على ،(1)"هو العلة في الحذف ال التخفيف ألجل سكونها بحروف العلة، فمجموع هذا
هما ظاهرة لغوية لها مسببات قد تكون ن كليأو أن التخفيف شيء وكثرة االستعمال شيء آخر، 

إلى األخفش وأبي حيان مثل فقد ذهب سيبويه ومن تبعه صرفية أو نحوية أو صوتية أو داللية،
هذا فيما إذا القت متحركا غير ،كثرة االستعمال إنما سوغهحذف النون في مثل هذا الحرف  أن

تخلص من التقاء فألجل أن يُ  ،وأما إذا القت حرفا ساكنا فإن األمر يختلفالضمير المتصل 
ون في نقد اتفقت القاعدة مع األولى، فحذف ال يكونبهذاحرك النون وال تحذف، و الساكنين تُ 

، وهو ي الموضعين واحدة وهي كثرة االستعمالاألولى قابله تحريك الساكن في الثانية، والعلة ف
إن الشيء إذا كثر في :" حيث يقول سبق النحاة إليهأ إذ كانوأقره سيبويهمبرر اعترف به 

لم أُك وال تقول لم أُق، إذا : أال ترى أنك تقول. يس لغيره مما هو مثُلهلكالمهم كان له نحٌو 
ْم تريد لم ُأرامِ هذا : ال أدِر كما تقول: وتقول. أردت أُقلْ  . قاٍض، وتقول لم ُأب ل وال تقول لم أر 

هذه الكثرة يكفي من أجلها ، و (2)"فالعرب مما يغيرون األكثر في كالمهم عن حال نظائره
حذف النون، (3)ألولفي الموضع اوال يستلزم األمر تحريك الساكن للتخلص من التقاء الساكنين 

حتىفي مثل الموضع  نون، بل جّوز حذف النونيكتف بتحريك اللم  بن حبيب بينما يونس

                                 
 .2/498التذييل والتكميل، المصدر السابق، : ينظر( (1
 .4/916الكتاب، المصدر السابق ، :  ينظر( (2
 . وهو اآلية السابقة من سورة البينة( (3
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 .ألن العلة عنده هي التخفيف ؛(1)األول
، (2)مثل ابن يعيش والسيوطي أن كثرة االستعمال تجوز التخفيفيرى  همبعضغير أن 

 .(يكون)الواو من  فحذعلة بيان  األول قد مّر بنا في الموضعو 
 عباد  أمثالكمدون اهللإن الذين تدعون من : تعالى ولهق:الثانيالشاهد 

(3) . 
 :اإلعراب

اسم إن : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، الذين: إن
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه : ، تدعونفي محل نصب مبني على الفتح

والجملة ال من األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، 
: ال محل له من اإلعراب، دونجر مبني على السكون  فحر : من محل لها صلة الموصول،

، وهو مضاف ولفظ الجاللة من الذين متعلقان بمحذوف حالاسم مجرور، والجار والمجرور 
خبر إن مرفوع وعالمة : مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، عبادٌ 

نعت للعباد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على : ظاهرة على آخره، أمثالكمرفعه الضمة ال
وهو مضاف والكاف ضمير مبني على السكون في ويجوز أن تكون بدال من العباد، آخره، 

 . محل جر مضاف إليه
 -وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير:" ابن عقيل قول: الشاهد فيه

حيث  ،(4") ، بنصب العبادالذين تدعون من دون اهلل عبادا أمثالكم إن:قرأ -رضي اهلل عنه

                                 
 . سبقت اإلشارة إليه في الهامش السابق( (1
، واألشباه والنظائر، أبوبكر، جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي، 2/904شرح المفصل، المصدر السابق ،: ينظر( (2

 .   9/452ه، 9971، 4دائرة المعارف العثمانية، ط
 .912: سورة األعراف، اآلية( (3
 . 9/991شرح ابن عقيل، المصدر السابق، : ينظر(  (4
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 :ي معرض شرحه قول ابن مالكفذكره ابن عقيل 
ن ذا العمال... في النكرات أعملت كليس َل   (1)وقد تلي َلت وا 

تعمل عمل ليس خالفا ألكثر البصريين والفراء، واستشهد على ذلك ( أن)فبين أن 
اختلف في تخريجها، فذهب قد ، و (2)ةاذالعرب، وبهذه القراءة الش ت عنبأدلة سماعية ورد

والفارسي، والكسائي، وأكثر الكوفيين غير  ،وابن السراجوالمبرد، جماعة منهم ابن جني، 
إلى أنها وهم أكثر البصريين الحجازية، وذهب آخرون ( ما)الفراء،إلى أنها نافية حمال على 

على المذهب األول يكون فتقدير المعنى لهذه القراءة، هو المخففة من الثقيلة، وسبب الخالف 
ونفي مماثلهم للبشر، وعلى الثاني فإنها تدل على إثبات كون تحقير شأن األصنام : المعنى

جوز ما ال يو والتناقض بين المعنيين وه اإلشكالاألصنام عبادا أمثال عابديها، وبهذا حصل 
غير صحيح أن هذا التخريج ، وفي نظر أبي حيان (3)في كالم اهلل تعالى، بل هو مستحيل

هي ( إن)لعدم مطابقة أحد الخبرين اآلخر، وخروجا من هذا اإلشكال والتناقض فهو يرى أن 
وهذا جائز وثابت في لغات العرب نثرا ما أعملت عمل المشددة، نالمخففة من الثقيلة، وا  

ن كال لما ليوفينهم ربك أعمالهم : من ذلك القراءة المتواترة،و (4)ونظما وا 
نقل سيبويه ، و (5)

تخريجها على هذا المعنى يقتضي التوافق بين و إْن زيدا لمنطلق،: قولهم(6)"عن العرب
وهي لغة  على لغة ثابتة في كالم العرب،نصب الخبر في هذه القراءة فقد جاء أما .(7)القراءتين

                                 
 . 9/999ر السابق، شرح ابن عقيل، المصد: ينظر( (1
 .  9/450المحتسب، المصدر السابق،: ينظر( (2
 .  2/451التذييل والتكميل، المصدر السابق،: ينظر( (3
 . 7/791الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (4
 . 999: سورة هود، اآلية( (5
 . 7/470البحر المحيط، المصدر السابق، : ينظر( (6
 . 2/451التذييل والتكميل، المصدر السابق، : ينظر( (7
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 :قول الشاعرعلى حد ذلك و  (1)لغة رؤبة وقومه
 (2)اد  سْ ا أُ ن  راس  حُ  ا إنا فافً خطاك خِ  *إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن 

ه نام  : "وفي الحديثِ  ريفاً لإنا ق ْعر  ج  المخففة تنصب الجزأين ( أن)على أّن ،(3)"س ْبعين  خ 
اللغة، أو تتأول وهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه :" يقول أبوحيانالجزأين المبتدأ والخبر،

: على تأويل المخالفين ألهل هذا المذهب، وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل تقديره
إن الذين تدعون من دون اهلل تدعون عبادا أمثالكم، وقد توافقتا على معنى واحد، وهو اإلخبار 

، غير أن األلوسي (4)"أنهم عباد، وال يكون تفاوت بينهما وتخالف ال يجوز في حق اهلل تعالى
:" ، وعلله ابن جني بالقول(6)، وكذلك الصبان(5)يرى إعمالها على هذا التقدير ضعيف لقلته

في العمل، ويكون ( ليس)به فتجري مجرى ( ما)لم تحتص بنفي الحاضر اختصاص  هذه( إن)
ف ، وخرج على حذ(7)"إْن هؤالء الذين تدعون من دون اهلل إنما هي حجارة أو خشب: المعنى

 .تلقاهم أسداً : الخبر، ونصب أسدًا على الحالية، أي

                                 
: الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد، بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علّي المرادي، تح: ينظر( (1

 .912م،ص 9114هر ،  9299، 9لبنان، ط –فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 
: القاموس المحيط، أبو طاهر، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى،تح:  يت من الطويل، وهو بال نسبة فيالب( (2

محمد نعيم العرقُسوسي، ومؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف
، وتاج (أنن)، مادة (خفافا)مكان ( خفاقا)، وفيه (نأن)، مادة 9955م، ص 4007هر،  9246، 8لبنان، ط –بيروت 

في الجنى الداني، المصدر السابق،  -ولم أجده في ديوانه-، وهو لعمر بن ربيعة 92/918العروس، المصدر السابق،
 .9/798، وشرح الكافية الشافية، المصدر السابق،9/412، وشرح األشموني، المصدر السابق، 912ص
ى الصحيحين، أبو عبد اهلل، الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد النيسابوري المعروف بابن البيع، المستدرك عل: ينظر( (3
 . 2/699م،9110ه ، 9،9299بيروت،ط –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : تح
 . ، وبتصرف يسير7/479المصدر نفسه، ( (4
 . 7/997روح المعاني، المصدر السابق، : ينظر( (5
 . 9/957حاشية الصبان، المصدر السابق، : ظرين( (6
 . 9/450المحتسب، المصدر السابق، : ينظر( (7
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ومما يتخرج :" يقول ابن هشاملكثرته، أولى من اإلعمال  اإلهمال همبعضولهذا يرى 
، وقد (1)...."إن أنا قائم: إن قائٌم، وأصله: الذي هو لغة األكثرين قول بعضهم على اإلهمال

نما هي بمنزلة بمعنى ( أن)أومأ سيبويه بالمنع على أن تكون  ،ومما يقوي (2)(ما)ليس، وا 
 :إعمالها قول الشاعر

 (3)إال على أضعف المجانين* إن هو مستوليا على أحد
ن ذلك نافعك  إن أحدٌ : قولهم ن أهل العاليةوما سمع م  خيرًا من أحد إال بالعافية، وا 
 .وال ضارك

السابقين تماما،  ، بل إلى وجهة رأي مغايرة للرأيينوذهب النحاس إلى أبعد من ذلك
أن : أنها مخالفة للسواد، والثاني: الينبغي أن يقرأ بها ألوجه ثالث، األول ةأن هذه القراء وهو

أن الكسائي رأى أنها : ، والثالث(ما)بمعنى  تإذا كان المختار عند سيبوبه الرفع في خبر إنّ 
ما أبو حيان  وقد ضعف، (4)إال أن يكون بعدها إيجاب( ما)في كالم العرب ال تكون بمعنى 

تقدير المعنى صحة يظل الرأي متوقفا على  وعلى كل   .(5)من أوجه عدةذهب إليه النحاس 
، وطالما أن هذه القراءة الشاذة لها وجه مع سياق اآلية فهو الفيصل في صحة الرأي األنسب

                                 
مازن المبارك :  مغني اللبيب عن كتب األعاريب، أبو محمد، عبد اهلل بن يوسف ، جمال الدين، ابن هشام، تح: ينظر( (1

 . 9/97م، 9187، 6دمشق، ط –ومحمد علي حمد اهلل، دار الفكر 
 . 2/449الكتاب، المصدر السابق، : ينظر( (2
، والجنى الداني، المصدر السابق، 9/419أوضح المسالك، المصدر السابق، : البيت من المنسرح، وهو بال نسبة في( (3
، وهمع الهوامع، 9/900،995، وشرح ابن عقيل، المصدر السابق،9/959، وشرح التصريح، المصدر السابق،  401ص

 .279، 9/470المصدر السابق،
زهير غازي زاهد، عالم الكتب بيروت، : إعراب القرآن، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تح: ينظر( (4

 .4/968م،9188هر، 9201
 .7/470البحر المحيط، المصدر السابق،: ينظر( (5
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ة التي في العربية مقبول على كال التأويلين، فبأي منهما أخذ واعتبر فهو صحيح؛ لألدل
ن كان في بعضها تحفظ  .  عند النحويين تعضده وتقويه، وا 

مناصن حيوَلت  كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا:تعالى قوله:ثالثال الشاهد
(1). 

 

 :اللغة
بحيث تتداخل بينهم األجيال، فترى الجدا واألب . هم الجماعة المتعايشون زماناً : قرن 

كما ُيطل ق القرن على الجماعة الذين يجتمعون . قداروا القرن بمائة عامواالبن والحفيد معًا، وقد 
مثلك في : القرن بالفتحعلى ُملك واحد، أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثاًل و 

وهو مقدار ،(3)ثمانون سنة، ويقال ثالثون سنة: نوالقرْ ،(2)مثلك في الشجاعة: السن، وبالكسر
 ،عمارهم، وفي قوم موسىار أعلى مقد: لقرن ِفي قوم نوحوا ان،أهل الزمعمار ي أالتاوسُّط ف

 يالجعد النابغة القرن أربعون سنة، بدليل قول:وقيلعلى قدر أعمارهم، :ودوثم ،وعاد ،ىوعيس
 :[المتقارب]

ث ة أهلين أفنيتهم  ل ه ُهو  المستآسا... ث ال  ك ان  اإْلِ و 
(4) 

 .على موضع ميقات أهل نجدكذلك ويطلق القرن ،(5)ُقُرون: جمعهو 
زيدت عليها التاء للتأنيث، إاّل أّنها ال تقع إاّل  (ال)هو حرف ينفى به كما ينفى بر: الت

                                 
 . 4:سورة ص، اآلية( (1
محمد باسل عيون السود، دار : لزمخشري، جار اهلل، تحأساس البالغة ، أبو القاسم، محمود بن عمرو  ا: ينظر( (2

 (.قرن)، مادة4/59م،  9118هر ،  9291، 9لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 
 (. قرن)وما بعدها، مادة 6/4980الصحاح، المصدر السابق،: ينظر( (3
هر، 9249ط، . الحديث، القاهرة، د الشعر والشعراء، أبو محمد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار: ينظر( (4
 .7/90ت،. ، د4بيروت، ط -سمير جابر، دار الفكر: ، واألغاني، أبو الفرج األصفهاني، تح9/487

 .6/969المحكم والمحيط األعظم،، أبو الحسن، المصدر السابق، :  ينظر( (5
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ولوال أّن الت كتب في القرآن بالتّاء :" على األزمان، كما في هذه اآلية الكريمة، قال الخليل
ُرّبْت وُثمْت، واألصل فيها ، فزيدت فيها التاء كما زيدت في (1)"لكان الوقوف عليها بالهاء

ل ى :" ق ال  الفراء، (2)(ال) في القياس، وقال (3)"بالتاء، و اْلِكس ائي يقف بالهاء( الت  )أقف ع 
ل س ْت، :" النحاس وحقيقة الوقف عليها بالتاء، وهذه التاء نظيرُة التاء في الفعلفي قولك  ذ ه ب ْت وج 

ي الموضعين ع مرًا، ف ت اُء الحروف بمنزلة تاء األفعال؛ ألن التاء ف رأيُت زيدًا ثمت: وفي قولك
 (4)"دخلت على ما ال يعرب

ليست الساعة أو المدة : وزيد فيها تاء التأنيث تنبيها على الساعة أو المدة كأنه قيل
ثما اختلف هؤالء على :" قال ابن هشام ،يإلى أنها فعل ماض همبعضوذهب .(5)حين مناص
، ال  يلتكم من أ عمالُكم ش ْيئانقص من قوله تعالى : أّنها في األصل بمعنى: قولين أحدهما

( ق لّ )ت، وقد قرئ بهما، ثما استعملت للنفي كما أن ل  أْ ت ي  ألِ : الت يليت، كما يقال: فإنه يقال
بكسر الياء فقلبت الياء ألفا لتحركها ( ل ْيس  )أ ن أْصلها : قاله أبو ذر اْلُخش ِني، والثاني ،كذلك

كراهية أن تلتبس بحرف التمني، وهو قول ابن أبي  .(6)"وانفتاح ما قبلها وأبدلت السِّين تاء
، وال يكون (ليس: )في أّنه ال يكون ِإالا مضمر ا فيه( الت  )ونظير :"، ويقويه قول سيبويه(7)الربيع

                                 
 . 8/961العين، المصدر السابق، : ينظر( (1
 (. ال)، مادة 20/268لسابق، تاج العروس، المصدر ا: ينظر( (2
ط، .بيروت، د –محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب : المقتضب، أبو العباس المبرد ، محمد بن يزيد، تح: ينظر( (3
 .4/918ت، .د

عرابه، أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد، تح:  ينظر( (4  -محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى : معاني القرآن وا 
 .2/940ه،9201، 9المكرمة، طمكة 
 . 277مفردات غريب القرآن، األصفهاني، المصدر السابق، ص: ينظر( (5
 .997مغني اللبيب، المصدر السابق،ص: ينظر( (6
 . 9/994توضيح المقاصد، المرادي، المصدر السابق، : ينظر( (7
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 . (1)"يكون في االستثار
 رِ دْ القِ  ي الرماد عظيمُ بِ اك   :بن مرة ل خويلدحينئذ، ومنه قو : يقال. الوقت: الحين:حين

 (2)فقِ ل اللّ ه  نْ حين الشتاء كحوض المُ * ه تُ فن  ج  
 :[الكامل]  ديعْ ة السا ز  جْ قال أبو و  . وربما أدخلوا عليه التاء

مان  * العاِطُفوُن ت ِحين  ما ِمْن عاِطٍف   (3)أْين  الُمْطِعُم؟والُمْطُعِمون  ز 
نسان حين من هل أتى على اإل:ومنه قوله تعالى ،المدة من الدهر: والحين أيضا

الدهر
قيل: وقيل،(4) ت أ و قصرت، الوقت من الدهر مبهم، لجميع األ زمان كلها ط: الداْهر، و 

أ وستاة يكون سنة وأكثر من ذلك، وخص بعضهم به أربِعين سنة، أ و سبع سنين، أ و سنتين، 
وقال  ،(6)بمعنى الهالككذلك ويكون ، (5)أيضا ويطلق على يوم القيامة،نأشهر، أ و شهري

ُص بالُمضاِف ِإل ْيهِ : الراغب : ويرى الزبيدي أن من قال بالمعاني السابقة أي.هو مبهم، وي ت خ صا
: عن المناوي،ونقل أيضا فإنما فسار ذلك بحسب ما وجد وعلق بهكونها للزمن أو للسنة وغيرها 

 .(7)أن الحين في لسان العرب يطلق على لحظة فما فوق إلى ما ال يتناهى
أُ ميمي من مصدر م فع ل، : مناص ْلج  كما في  والنجاء والفوت ناص ينوص، وهو الم 

                                 
 .9/75الكتاب، المصدر السابق، : ينظر( (1
، ولسان العرب، (حين)، مادة 7/4906، والصحاح، المصدر السابق، 90/496السابق، األغاني، المصدر : ينظر( (2

 (.حين)، مادة 99/999، (لقف)،مادة1/940المصدر السابق، 
محمد نبيل طريفي، وأميل بديع : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح: ينظر( (3

 . 2/969م، 9118ط، . بيروت، داليعقوب، دار الكتب العلمية، 
  9:سورة اإلنسان، اآلية( (4
) ، وما بعدها، مادة 9/226، والمحكم المحيط، المصدر السابق، 4906/ 7الصحاح، المصدر السابق،: ينظر( (5
ي ن  (. ح 
ي ن) ، مادة 9/902العين، المصدر السابق،: ينظر( (6  (.ح 
 (.  حين) ، مادة 259/ 92تاج العروس، المصدر السابق، : ينظر( (7
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، التباعد عن الشيء: والناوُص ناصه ينوصه إذا فاته، : هذه اآلية الكريمة، وهو متعد يقال
: ،ويقال ناص عن ِقْرِنه أي(1)الوحشي إذا رفع رأسه كأنه نافر أو جامحويطلق على الحمار 

 .،فيكون من األضداد(2)تقدم: باص يبوص أي: ، ويقالتأخر عنه ُجْبنا
 :اإلعراب

دم وجوبا، مق( أهلك) خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل : كم
تصاله بنا الدالة على الفاعل، وهي ضمير على السكون ال مبن أهلك، فعل ماض: أهلكنا

على السكون ال محل له من  حرف جر مبن: في محل رفع فاعل، منمبني على السكون 
قبل، اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف والضمير : اإلعراب، قبلهم

: من قرن، (اأهلكن)روالجار والمجرور متعلق بمبني على السكون في محل جر مضاف إليه، 
 فعل ماض: ناديعاطفة،  الفاء استئنافية أو:فنادوا، أو بدل منه (أهلكنا)رمتعلق ب جار ومجرور

على  ، والواو ضمير متصل مبنالضم المقدر على الياء المحذوفة لاللتقاء الساكنينعلى  مبن
على  مبنشبيه بليس حرف نفي : ، التلالستدراكالواو : السكون في محل رفع فاعل، والت

خبر الت منصوب وعالمة نصبه الفتحة : حينو الحين، : سكون، واسمها محذوف تقديرهال
الظاهرة على آخره، وهو مضاف ومناص مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة 

 .على آخره
 (الحين)برفع ، والت حين مناص :وقد قرئ شذوذا:" قول ابن عقيل :الشاهد فيه

، ذكره ابن عقيل (3)"لهم مناصٍ  والت حينُ  :والتقدير ،والخبر محذوف ،(الت)على أنه اسم 

                                 
 . 5/971العين، المصدر السابق، : ينظر( (1
عرابه، المصدر السابق، : ينظر( (2  .8/58معاني القرآن وا 
 . 9/991شرح ابن عقيل، المصدر السابق،: ينظر( (3
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 :استشهادا به على جواز رفع االسم بعدها عند قول ابن مالك
 عمل   وحذف ذي الرفع فشا والعكس قلّ ( حين)وما لرالت في سوى 

اسما ( الحين) ، برفع (2)السمال ، وأبو(1)عيسى بن عمر الثقفي من الشواذ قرأهاوهي 
 :[الخفيف] ابن ِحلِّزة الي ْشُكري ، قال الشاعر(ليس) حمال على ( الت)لر

 (3)بقاءُُ  فأجبنا أن ليس حين* طلبوا صلحا والت أوان 
لخبر يكون االسم بعدها مرفوعا بها وا( الت) حيث يرى أن  (4)وهو مذهب سيبويه

، والرفع قليل عندهمن حيث اإلضمار،  تشبيها لها بليس( حاصال)أو( كائنا) محذوف تقديره 
 ]سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة كقول الشاعر (5)ومع قلته فهو جيد عند الزجاج

 :[لمجزوء الكام
 (6)فأنا ابن قيس ال براحُ * عن نيرانها  صد من

اسمها والخبر محذوف ( براح)و،(7)(الت)بمنزلة(ال)،و(ليس) بمنزلة(ال)حيث جعل

                                 
، واألصول في النحو، أبو بكر، محمد بن السري بن سهل، ابن 1/977الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (1

، وشرح التصريح، المصدر 9/16ت، .ط، د. بيروت، د –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان :  السراج، تح
وج ري ، تح 9/461السابق،  ، وشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الج 

أصل )اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة : 
 .9/955م،4002هر،9249، 9، ط(رسالة ماجستير للمحقق: الكتاب

 . 9/955، وشرح شذور الذهب، المصدر السبق، 1/996البحر المحيط، المصدر السابق، : ينظر( (2
، 9بيروت، ط –ن عبد ربه، دار الكتب العلمية العقد الفريد، أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد ب: ينظر( (3

 . 2/981، وهو ألبي زبيٍد الّطائّي الّنصرانّي، في خزانة األدب، المصدر السابق،4/961هر، 9202
 . 78، 9/75الكتاب، المصدر السابق، : ينظر( (4
عرابه، الزجاج، المصدر السابق، : ينظر( (5  . 2/940معاني القرآن وا 
ت، ص . ط، د. ن الحماسة، أبو زكرياء، يحيى بن علي الشيبانّي التبريزي، دار القلم بيروت، دشرح ديوا: ينظر( (6

919 . 
 . 9/78الكتاب، المصدر السابق، : ينظر( (7
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 تقديره
، وهذا من القياس (1)("ليس)المشبهة بر( ال)حرف نفي بمعنى( الت)و:" عاشورقال ابن ( لي) 

وكان القياس أن يكون هذا هو الغالب، بل كان ينبغي؛ :" الذي ينبغي أن يكون، قال األزهري
ألن حذف المرفوع ال يجوز ألبتة؛ ألن مرفوعها محمول على مرفوع ليس، ومرفوع ليس ال 

واز ما ، وقد بّين ابن أبي الربيع ج(2)"ما لم يتصرفوا في أصلهيحذف، فهذا فرع تصرفوا فيه 
( الت)ويظهر لي أن األصل في :" بقوله( ليس)على ( الت)ذهب إليه سيبويه في حمل 

، ثم قلبت الياء ألفا ألنه [أصله سدس( ] ست)من السين التاء كما فعل ذلك في ، فأبدل (ليس)
، فيصير لفظها لفظ (ليت) وكأنهم كرهوا أن يقولوا  ،(ف ِعل) ؛ ألنها(الس)ليس كان األصل في 

 .(3)"التمني، لم ُيفعل هذا إال مع الحين
رفع الحين على التقديم  -نقال عن الحلبي –وقد خّرج أبو الفضل الرازي في لوامحه

( مناص  ) ووالتأخير إجراء لها مجرى قبل وبعد في البناء على الضم عند قطعه عن اإلضافة، 
( حين)كذا، ثم حذف المضاف إليه  حينُ  والت مناص  : واألصلعلى الفتح،  م الت مبناس

، وعّقب الحلبي (4)غير معروف عندهواسمها، لمعنى ( الت)م فاصال بين وبني على الضم وق دّ 
 .(5)"والعمل هنا بحق األصالة ال الفرعية: "بالقولعليه الحلبي 

يصح؛  ، وهو ال(الت)خبر( كائنا)ظاهرة جعل :" ذهب إليه سيبويه قال الصبان فيماو 
والت حين مناص حينًا : ن من شروط عملها كون معموليها اسمي زمان فيجب أن يقدرأل

                                 
 . 49/405المصدر السابق، : ينظر التحرير والتنوير( (1
 . 9/461شرح التصريح، المصدر السابق، : ينظر( (2
 . 2/488التذييل والتكميل، المصدر السابق، : نقال عن أبي حيان األندلسي، ينظر(  (3
 . 1/977الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (4
 . المصدر نفسه: ينظر( (5
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 .(1)"صفة للخبر ال خبرا( كائنا)كائنا لهم، فيكون 
نده أن ، إذ الصحيح ع(كائنا)فالصبان من وجهة نظره معترض على تقدير الخبر 

ينبغي أن يكون اسم زمان، أو ما تضمن ( الت)يكون حينا، وفاقا لمن يرى أن ما يأتي بعد 
 .معنى الزمان من إشارة ونحوها

، لما يلزم من ذلك أن يكون -(الحين)رفع  -وقد علل ابن مالك وجه شذوذ هذه القراءة
وليس  ا،الحين حاضر وليس الحين حين مناص؛ ألن المراد نفي كون : المحذوف معرفة تقديره

: نفي جنس حين المناص، وهذا التقدير يجعلنا في دائرة التكلف ليستقيم به المعنى كأن يقال
معناه ليس حين مناص موجودا لهم حين تناديهم ونزول ما نزل بهم، إذ قد كان لهم قبل ذلك 

لزوم حذف والضم جبرا لوهنها ب:" ، وأضاف الزبيدي نقال عن الدماميني قائال(2)حين مناص
 .(3)"أحد معموليها

 :مرفوع باالبتداء خبره محذوف تقديره( حين)وذهب األخفش في تخريج الرفع إلى أن
حينها غير عاملة، وقد ضّعفه الرضي وعلل ذلك ( الت)، وتكون (4)حيُن مناص كائٌن لهم وال

( الت)إن الرفع على االبتداء يستلزم إهمال  ، بل(5)بأن وجوب حذف الخبر له مواضع متعينة
همالها مع دخولها على الزمان ال يصح؛ ألن المهملة تدخل على غير الزمان ، ويجوز أن (6)وا 

                                 
أللفية ابن مالك، أبو العرفان، محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية  حاشية الصبان على شرح األشموني: ينظر( (1

 . 9/958م، 9115هر ، 9295، 9لبنان،ط-بيروت
 . ، بتصرف يسير9/224شرح الكافية الشافية، المصدر السابق، : ينظر( (2
 . 88985/ 7تاج العروس، المصدر السابق، : ينظر( (3
 . 997، ومغني اللبيب، المصدر السابق، ص 4/915المصدر السابق،  شرح الرضي على الكافية، : ينظر( (4
 .4/915شرح الرضي على الكافية،  المصدر نفسه، : ينظر( (5
 . 7/86تاج العروس، المصدر السابق، : ينظر( (6
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 .(1)، وهو قول آخر لألخفش والكوفيين(إن)إن كانت عاملة عمل ( الت)يكون المرفوع خبرا لر
عيسى بن عمر الثقفي قد ون شكك السمين الحلبي في أن يكومن جانب آخر، فقد  

، ووصمها بأنها مشكلة جدا ال تبتعد عن (2)، واحتج على ذلك بمكانته العلميةقرأ بهذه القراءة
 . (3)الغلط ِمن راويها

ُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوُتَقطُِّعوا َفَهْل َعسي:قوله تعالى:رابعالشاهد ال
َأْرَحاَمُكمْ 

(4). 
 :اإلعراب   

عسى فعل : على السكون، عسيتم أداة استفهام مبنية: ، وهللالستئنافالفاء : فهل
في محل  الضمعلى  ، والتاء ضمير مبنعلى السكون التصاله بتاء الفاعل ناقص مبن ماض

تولى، : اإلعراب، توليتم أداة شرط مبنية على السكون ال محل لها من: رفع اسم عسى، إن
على السكون في محل جزم وهو فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف لداللة  فعل ماض مبن

حرف مصدري ونصب : على السكون في محل رفع فاعل، أن ضمير مبن: عليه، والتاء معناه
تفسد، فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، تفسدوا

على السكون في محل رفع  ضمير مبن: ألفعال الخمسة، والواونصبه حذف النون ألنه من ا
: جار ومجرور متعلق بتفسدوا، وتقطعوا: في األرضمحل نصب خبر عسى، فاعل والجملة في

                                 
 . 7/88المصدر نفسه( (1
محمد : في طبقات اللغويين والنحاة، أبو بكر، عبد الرحمن جالل الدين السيوطي، تح بغية الوعاة: ينظر ترجمته في( (2

،  واألعالم، خير الدين بن محمود ، الزركلي، 4/495ت، . ط، د.صيدا، د –أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية لبنان 
 . 7/906م، 4004، 97دار العلم للماليين، ط

 . 1/977لسابق، الدر المصون، المصدر ا: ينظر( (3
 . 49:سورة محمد، اآلية( (4
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أرحام، مفعول به منصوب : الواو حرف عطف، وتقطعوا معطوف على تفسدوا، أرحامكم
 .مضاف إليه في محل جر وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والضمير

 
 : اللغة
ع س ْيُت : تقولوالطمع واإلشفاق،  هو فعل من أفعال المقاربة يدل على الرجاء: عسى
عسى زيٌد أْن : ناقص خبره مضارع منصوب بأن نحوقاربت، وهو فعل: وع ِسيتُ  ،أ ن أفعل ك ذ ا

لعل زيًدا أْن  :وقيل معناه ،فالخبر مفعول أو في معنى المفعول ام ،قاربزيٌد القي: والمعنى وم ،يق
ع س ْيت وع س ْينا : منه الفعل الماضي، فيقال ويستعملام  ع أْن يفعل  زيٌد القيمأط :أ ي ،يقوم

ال يقال يفعل وال فاعل وال . وُأِميت  ما سواه من وجوه الفعل -لغة -وع س ْوا وع س يا وعس ْين  
ذا ذ(1)مفعول اهلُل أْن  ف ع س ى:هواجب كقول فهو يقينو جّل ثناؤهآن من اهلل سى في القر كر ع، وا 

ن يقوم  ى أعس: نْحو تامًة والتاّمة وتكون .ظنبمعنى العباد ومن ال،وقد أتى اهلل به ي بالف ْتحيأت
لاى األمر والعمل:توّلى .زيٌد وهذا فاعٌل وهو ُجملة في الّلفظ ِبه ،  تقلدهذا إ: ت و  وهو مطاِوع، و 

 .(2)الناس ت وّليتم أمور :أ ي هذه اآلية تر ُفس
 

، :فسد ق د ، وك ُرم  ر، وع  فس د الشيء ي فِسُد، وي ْفُسد ف س اًدا وفسودًا، وأفسدته أ نا إفسادًا كن ص 
وهي  يعِقدعقد ف س د  الشاْيُء ُفُسوًدا ِمْن ب اِب : اأُلول ى ِهي  المشهورُة المعروف ُة، وعن ابن دريدو 

ُمضفهو فاسِ ،(3)لغة ضعيفة م ض اللبُن وح  ْلك ى، لتقاربهما في كهالك وه  ىوالجمع ف ْسد ،دٌ وح 

                                 
 ، مادة 4/440، والمحكم والمحيط، المصدر السابق، (عسى)، مادة409، 4/400العين، المصدر السابق، : ينظر( (1
 (. عسى) 
 . 97/207العين،  ولسان العرب، المصدر السابق،: ينظر( (2
 –رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين : د األزدي، تحجمهرة اللغة، أبو بكر، محمد بن الحسن بن دري: ينظر( (3
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ال فالقياس الاو اْنف س د ِفي مطم عنه عولم ُيسم:" وقال الزبيدي. (1)عن ىالم  .(2)" يْأباهع ف س د، وا 
لى النبات  ،تاالفساد  للحيوان أسرع منه إلى النب ويكونوالفساد ضد الصالح،  الفساد: واالسم وا 

  ؛أسرع منه إلى الجماد
بيعة عارٌض لطوقد ي عِرض ل ،وبة في الحيوان أكثرمن الرُّطوبة في النباتالرُّط ألن

ة الداافعة لعوارض الُعفونة فتكون الُعفونة يعيا فتعجز الحرارة بسببه عن جريانها في المجاري الطب
  (3)يفويتعدى بالهمزة والتضع اُد،بات فُيسِرع إليه الفسالنا أشدا تشبُّثا منها بن ابالحيو 

ل د وِوعاؤه في الب طبْيُت واألصل، م حِ ر  : جمع:األرحام م حِ والرا . ن، وهى مؤنثةم نِبت الو 
اهلل خيرا والراِحُم  اكجز  :واوقال(4)والرِّحم بالكسر مثله. النسب وهي من أسماء القرابة في: أيضا

ْفع و الّنصب، وجزاك اهلل شرا والقطيعة ، ِبالّنصب ال  غير والراِحم ، ِبالرا
(5). 

 
 الشاهد فيه

حيث أورده لجواز  ".، بكسر السين، والباقون بفتحهافهل عسيتم:وقرأ نافع:" قول ابن عقيل:
 :فتح سين عسى وكسرها عند قول ابن مالك

 
 (6)وانتقا الفتح زكن" عسيت"  :نحو* في السين من والفتح والكسر أجز 

                                                                                    
  4/626م، 9185، 9بيروت،ط

 .670، 621، 9/628الكتاب، المصدر السابق، : ينظر( (1
 (.  فسد) ، مادة 8/216تاج العروس، المصدر السابق،: ينظر( (2
 (.فسد) ، مادة 4/254بق،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس، المصدر السا:  ينظر( (3
 (.  رحم) ، مادة 7/9141،  والصحاح، المصدر السابق،9/442العين، المصدر السابق، : ينظر( (4
 (. رحم) ، مادة 9/998المحكم والمحيط، المصدر السابق،: ينظر( (5
 . 922، 9/929شرح ابن عقيل، المصدر السابق، : ينظر( (6



يوثق من شواهد القراءات القرآنيةتوثيق ما لم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

12 

 

 
 الحسن وطلحة بن مصرف وميمونة عن ، و وبالكسر قراءة نافع كما أشار ابن عقيل

 
أبي  كما ورد عن، ووجه الكسر في هذا الموضع وفي البقرة،(1)أبي جعفر والهمداني

إلى ظاهر ( عسى)أسند مطلقا سواء ، حٍر وشجٍ : ع ٍس بكذا مثل: العرب قول علي الفارسي هو
: رِضي زيد، وذلك بالقياس على المضمر إذا قلت: عِسي زيد، مثل: ، فتقول(2)إلى مضمرو أ

، وقد (3)ناالفاعل ونون النسوةتا الفاعل مطلقا، و  الحجازيين خاصة مع لغةعند وهعس يُت، و 
مير ال يسندونه إلى الضتميم أما ، و (4)لتواتر الفتح وشهرته الفارسيُّ قّلل الحلبيُّ ما ذهب إليه 

عند أكثر على غير قياس وكسر السين على قراءة نافع جائز  عسى أن تفعلوا: ألبتة يقولون
لو كان :" ، ومنعه أبو عبيدة حيث قال(5)"الياء لمناسبة:" ،وعلل األزهري ذلك بقولهالنحويين

لسي واعتبر أن ما ، واعترض عليه أبو حيان األند(6)"عِسي  ربكم: عس يتم بكسر السين، لقرئ
المحفوظ والمسموع عند العرب أن السين ال تكسر إال مع  ، إذ(7)قاله إنما ينم عن جهله باللغة
، ومع نون النسوة نحو: تاء المتكلم والمخاطب نحو ،وهو على سبيل عسين: عِسيُت وعِسيت 

                                 
، و الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها، أبو 991المصدر السابق، صحجة القراءات، أبو زرعة، : ينظر( (1

جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة : القاسم، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل الُهذ لي المغربي، تح
تحاف فضالء البشر، شهاب الدين ، ا705م، ص 4005هر ،  9،9248سما للتوزيع والنشر، ط لمصدر السابق، ، وا 

 .405ص
 . 4/796الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (2
 . 2/975التذييل والتكميل، المصدر السابق، : ينظر( (3
 . 4/796الدر المصون، المصدر السابق، : ينظر( (4
 . 9/414المصدر السابق،: شرح التصريح: ينظر( (5
 . 2/975التذييل والتكميل، المصدر السابق، : ينظر( (6
 . 9/942أوضح المسالك، المصدر السابق، : ، وينظر2/975التذييل، المصدر السابق، : ينظر( (7
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نِسيُت، : أن أقوم، مثل وعِسيتُ عن يُت،: عس يُت أن أقوم، مثل: ل، فتقو (1)الجواز ال الوجوب
إلى ضمير يسكن معه آخر ( عسى)هو أن تسند :"كما قال الشاطبيوالضابط في ذلك 

المختار عند ، و (3)أقوى؛لما عليه أكثر القراء وهو األصلوفيما عدا هذا فالفتح ،(2)"الفعل
 .(4)وكونه ال ينصرف ،بخالف الكسر ،على القياس النحويين لجريانه

 ذه اللغة رده ومع جواز الكسر عند النحويين غير أن ابن درستويه والفراء وغيرهما يرون أن
 .(5)وشاذة

 
 
 
 

 خاتمة
 :التي توصلت إليها الدراسة وفيها أهم النتائج

 .القراءة الشاذة حجة في إثبات القاعدة النحويةرررررر9
 فقد جاء بعضها عن الصحابة ،غير مقبولةءة الشاذة ال تعني بالضرورة أنهاالقرا-4
 .كقراءة سعيد بن جبير والتابعين

أن التخفيف ال يعني بالضرورة أن يكون لكثرة االستعمال، فقد يكون كل واحد -9
                                 

 . 4/904التذييل، المصدر نفسه، والمقاصد الشافية، المصدر السابق، : ينظر( (1
 . 4/909المقاصد الشافية، المصدر السابق، : ينظر( (2
تحاف فضالء البشر، المصدر السابق، ص991حجة القراءات، ابن زنجلة، المصدر السابق، ص( (3  . 405، وا 
 .  705، والكامل في القراءات، المصدر السابق، ص4/902المقاصد، المصدر السابق، : ينظر( (4
أحمد : بن عبد اهلل، الفراء، تح المقاصد، المصدر نفسه، و معاني القرآن، أبو زكرياء، يحيى بن زياد: ينظر: ينظر( (5

 .9/64ت، .ط، د. مصر، د –يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، و عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 
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قد تكون صرفية أو نحوية أو صوتية أو  بباتٌ مس هما ظاهرة لغوية لهاالكو سببا لذاته،  منهما
 .داللية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر والمراجع

 .م97،4004دار العلم للماليين، طم، خير الدين بن محمود،الزركلي،األعال -9
 .ت. د،4بيروت،ط-سمير جابر،دار الفكر:الفرج األصفهاني،تحأبو األغاني، -4
محمد : أساس البالغة، أبو القاسم، محمود بن عمروالزمخشري، جار اهلل، تح -9

 .م9118هر، 9،9291لبنان، ط –باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 
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األشباه والنظائر، أبوبكر، جالل الدين بن عبد الرحمن السيوطي، دائرة  -2
 .ه9971، 4المعارف العثمانية، ط

:  األصول في النحو، أبو بكر، محمد بن السري بن سهل، ابن السراج، تح -7
 .ت.ط، د. بيروت، د –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 

ة ابن مالك، أبو محمد، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد أوضح المسالك إلى ألفي -6
يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر : بن عبد اهلل ابن يوسف، جمال الدين، ابن هشام، تح

 .ت.ط، د. للطباعة والنشر والتوزيع، د
إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، عبد الرحمن بن  -5

هيم عطوة عوض، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، إبرا: إسماعيل بن إبراهيم، تح
 .ت.ط، د. د

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد  -8
 –أنس مهرة، دار الكتب العلمية : بن عبد الغني الدمياطّي، شهاب الدين الشهير بالبناء، تح

 .م4006هر، 9245، 9لبنان، ط
زهير : عفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحإعراب القرآن، أبو ج -1

 .م9188هر، 9201غازي زاهد، عالم الكتب بيروت، 
عبد : إعراب القراءات السبع وعللها، أبو عبداهلل، الحسين بن أحمد بن خالويه تح-90

 .م9114، 9الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف -99
 .هر 9240ط، .بيروت، د –دار الفكر : صدقي محمد جميل الناشر: األندلسي، تح
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، أبو بكر، عبد الرحمن جالل الدين -94
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 .ت. ط، د.صيدا، د –العصرية لبنان محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : السيوطي، تح
تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق -99
بيدي، تح  .ت.ط، د.مجموعة من المحققين، دار الهداية، د: ، الزا
التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار -92

 .م9182ط، .ونس،دت –التونسية للنشر 
، 9حسن هنداوي، دار القلم، دمشق،ط: التذييل والتكميل في شرح التسهيل،تح-97

 .م4000ه، 9249
محمد : تهذيب اللغة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، تح-96

 .م4009، 9بيروت، ط –عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
 فية ابن مالك، أبو محمد، بدر الدين حسنتوضيح المقاصد والمسالك بشرح أل-95

 عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر: بن قاسم المرادي، شرح وتحقيق 
 .م4008هر، 9248، 9العربي، ط 

 التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان-98
 .م9182هر، 9202، 4اوتوتريزل، دار الكتاب العربيبيروت، ط: بن عمر ، تح 

: جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد، الطبري، تح-91
 .م4000هر، 9240، 9أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد، بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد -40
مد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت فخر الدين قباوة، و مح: اهلل بن علّي المرادي، تح

 .م 9114هر، 9299، 9لبنان، ط –
رمزي منير : جمهرة اللغة، أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد األزدي، تح-49



يوثق من شواهد القراءات القرآنيةتوثيق ما لم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

11 

 

 .م9185، 9بيروت،ط –بعلبكي، دار العلم للماليين 
حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، أبو العرفان، محمد بن -44

 .م9115هر،9295، 9لبنان، ط-ي الصبان،  دار الكتب العلمية بيروتعل
سعيد : حجة القراءات، أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تح-49

 .م9184ه، 4،9204بيروت، ط –األفغاني، مؤسسة الرسالة 
: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي، تح-42

أحمد يوسف الدقاق،  -عبد العزيز رباح : بشير جويجابي، راجعه ودققه -ين قهوجي بدر الد
 .م9119هر، 9299، 4بيروت، ط -دمشق  -دار المأمون للتراث 

حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، القاسم بن فيرة بن خلف -47
 .ه9205ط، .دار الكتاب النفيس، بيروت، د: الشاطبي، تح
محمد : األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح خزانة-46

 .م9118ط، . نبيل طريفي، وأميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، د
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن -45

مد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، أح: يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، تح
 .ت.ط، د. د

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن -48
 .ه 9297، 9علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: عبد اهلل األلوسي تح

د بن عيسى، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، أبو الحسن، علي بن محم-41
 .م9118هر، 9،9291لبنان، ط -اأُلْشُموني، دار الكتب العلمية بيروت

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرحمن -90
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القاهرة، دار  -محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث : العقيلي الهمداني المصري، تح
 .م 9180هر، 9200، 40ر وشركاه، ط مصر للطباعة ، سعيد جودة السحا

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد -99
هر، 9،9249لبنان، ط-بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد  األزهري، دار الكتب العلمية بيروت

 .م4000
دار القلم شرح ديوان الحماسة، أبو زكرياء، يحيى بن علي الشيبانّي التبريزي، -94
 .ت. ط، د. بيروت، د

شرح الرضي، على الكافية، رضي الدين، محمد بن الحسن األستراباذي، -99
 م9158ه، 9918ط، .يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، د: تصحيح وتعليق
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن -92

ري، تح وج  نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، :  محمد الج 
، 9، ط(رسالة ماجستير للمحقق: أصل الكتاب)المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 

 .م4002هر،9249
شرح طيبة النشر في القراءات، أبو الخير، شمس الدين بن الجزري، محمد بن -97

، 4بيروت، ط –الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية : ليهمحمد بن يوسف، ضبطه وعلق ع
 .م 4000هر، 9240

شرح طيبة النشر في القراءات العشر، أبو القاسم، محمد بن محمد بن محمد، -96
ْيري،  تقديم وتحقيق الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم، دار الكتب : محب الدين النُّو 

 .م 4009هر ،  9242، 9بيروت، ط –العلمية 
عبد : شرح الكافية الشافية، أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل، ابن مالك، تح-95
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حياء التراث اإلسالمي كلية  المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وا 
 .ت.، د9الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة،ط

يعيش،  دار االستقامة،  شرح المفصل، أبو البقاء، موفق الدين بن علي، بن-98
 .ت.ط، د. القاهرة، د

الشعر والشعراء، أبو محمد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار الحديث، -91
 .هر9249ط، . القاهرة، د

: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري اليمني،تح-20
ي اإلرياني، ويوسف محمد عبد اهلل، دار الفكر حسين بن عبد اهلل العمري، و مطهر بن عل

 .م 9111هر، 9240، 9المعاصر، بيروت،ودارالفكر، دمشق، ط
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر، إسماعيل بن حماد الجوهري، -29

 .م9185هر، 2،9205بيروت، ط –أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين : تح
عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه، دار الكتب  العقد الفريد، أبو-24

 .هر9202، 9بيروت، ط –العلمية 
براهيم السامرائي، دار :العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،تح-29 مهدي المخزومي،وا 

 .ت.ط، د. ومكتبة الهالل، د
 فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني، دار ابن كثير، دار-22
 .هر9،9292دمشق، بيروت،ط -الكلم الطيب 
: القاموس المحيط، أبو طاهر، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى تح-27

محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف
 .م 4007هر،  9246، 8لبنان، ط –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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اءاُت الشاذُة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القر -26
 .ت.ط، د. لبنان، د –القاضي ، دار الكتاب العربي، بيروت 

الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها، أبو القاسم، يوسف بن علي بن -25
ن رفاعي الشايب، مؤسسة جمال بن السيد ب: جبارة بن محمد بن عقيل الُهذ لي المغربي، تح

 .م4005هر، 9248، 9سما للتوزيع والنشر، ط
عبد السالم محمد : الكتاب، أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه، تح-28

 .م 9188هر ،  9208، 9هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، تاج الكنز في القراءات العشر ، أبو محمد، عبد اهلل بن عبد المؤمن الواسطيّ -21
 .م 4002هر، 9247، 9القاهرة، ط –خالد المشهداني،مكتبة الثقافة الدينية :الدين، تح

 .ت.، د9بيروت، ط –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر -70
: مجمل اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي، دراسة وتحقيق-79

 .م9186هر، 9206، 4بيروت، ط – زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،  أبو الفتح، عثمان ابن -74

 .م9111هر، 9240ط، . المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، د-جني، وزارة األوقاف
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن -79
 .ه9244، 9بيروت، ط –عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية : عطية، تح

عبد : المحكم والمحيط األعظم،، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده، تح-72
 .م 4000ه، 9249، 9بيروت،ط –الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 

ن أبي القاسم مختصر التبيين لهجاء التنزيل، أبو داود، سليمان بن نجاح ب-77
 .م 4004هر ، 9249المدينة المنورة،  -األندلسي ، مجمع الملك فهد 
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المخصص،أبو الحسن، علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف -76
ه، 9،9295بيروت، ط –خليل إبراهم جفال دار إحياء التراث العربي : بابن سيده، تح

 .م9116
اء الدين، عبداهلل بن عبد الرحمن بن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد، به-75
محمد كامل بركات، مركز إحياء التراث اإلسالمي، المملكة العربية السعودية، : الهمداني، تح

 .م4009ه،9244، 4جامعة أم القرى مكة المكرمة، ط
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اهلل، الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد -78

 –مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : عروف بابن البيع، تحالنيسابوري الم
 .م9110ه ، 9،9299بيروت،ط

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي -71
 .ت.ط، د. بيروت، د –المقري الفيومي، المكتبة العلمية 

هدى محمود قراعة، : خفش، تحمعاني القرآن، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة األ-60
 .م9110هر، 9299، 9مكتبة الخانجي، القاهرة ط

أحمد يوسف : معاني القرآن، أبو زكرياء، يحيى بن زياد بن عبد اهلل، الفراء، تح-69
 –النجاتي، ومحمد علي النجار،وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 

 .ت.ط، د. مصر، د
عرابه، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، تح-64 : معاني القرآن وا 

 .م9188هر، 9،9208بيروت، ط –عبد الجليل عبده شلبي،عالم الكتب 
عرابه، أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد، تح-69 محمد علي : معاني القرآن وا 

 .ه9201، 9مكة المكرمة، ط -الصابوني، جامعة أم القرى 
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عبد : عجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس، تحم-62
 .م9151ه، 9911السالم محمد هارون، دار الفكر،

 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، أبو محمد، عبد اهلل بن يوسف، جمال-67
 دمشق، –مازن المبارك ومحمد علي حمد اهلل، دار الفكر : الدين، ابن هشام، تح

 .م9187، 6ط 
 ، أبو عبد اهلل، محمد بن عمر الرازي، دار(التفسير الكبير) مفاتيح الغيب -66
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