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 عـوان البحث

التوجيههالالغي ههقللءاههااقاتلالاالميههتلالاتههواتاةلالا تهها ل
 اعتااضاتلالزاخشايلأماوذًجالعءيها

 مصطفى جناح عبدالعزيز عيسى اسم الباحث
 moustafaissa.19@azhar.edu.eg اإليؿقل

 الؽؾامت املػتاحقة

 – الكشاؼ تفسير - المتكاترة القراءات - الببلغي التكجيو
 االعتراضات – لزمخشري ا

 التوصقف الوظقػي

 ،ا لياشرف   ؛بيا اكيسر   ييا،عم اتخفيف  القراءاُت القرآنّية مف رحمِة هللا باألمَّة؛ 
جابة   كخصكصية   ... كعجيٌب أف يككَف اعتراٌض عمى ىذه  يالقصد نبيِّ  لفضميا، كا 

 القراءاِت! كأف يقَع مف كبار األيمَّة في المُّغة كالّتفسير!
كاف الزمخشرّي مف بيف مف اعترضكا عمى قراءاٍت متكاترة، كىك المُّغكيُّ  

! الذي حكى كشاُفو آللئَ  ؛ فأردت أف أقف مع ىذه معانيال أبكارَ ك األفكار،  الببلغيُّ
 القراءات بالتحميل كالتكجيو الببلغي.

كجاءت الدراسة في مقدمة، كتمييد،  ..التحميميّ  الكصفيَّ  فييا المنيجَ  انتيجتُ 
كمبحثيف، المبحث األكؿ: )التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة في الكممة(، 

غيُّ لمقراءات القرآنيِة المتكاترِة في الكممة؛ كفيو أربعة مطالب: األكؿ: التكجيُو الببل
حيُث تغايُر صيغِتيا، الثاني: التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة في الكممة؛ 
حيث تغاير حرؼ المضارعة، الثالث: التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة في 

ثباتا، الرابع: ا لتكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية الكممة؛ حيث تغاير الحرؼ حذفا كا 
المتكاترة في الكممة؛ حيث تغايُر حركِتيا، المبحث اآلخر: )التكجيو الببلغي لمقراءات 

 القرآنية المتكاترة عمى المكقع اإلعرابي لمكممة(.
 ثـ تأتي الخاتمُة، كَثَبُت المصادر كالمراجع، كِفيرُس المكضكعات.

 مصطفى جناح عبدالعزيز عيسىد.                                 
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Quranic Readings are of the mercy of Allah in the 

Muslim nation, and make it easier for them, they are honor 

for it, and a special merit, and an answer to the intention of 

its Prophet (PBUH). I was surprised that there is an 

objection to these readings, and that it is from the great 

imams in language and interpretation! 
One of those who objected to frequent readings was Al-

Zamakhshari, the rhetorical linguist, whose Al Kashaf contained 

pearls of ideas and the earliest meanings. I wanted to address these 

readings with analysis and rhetorical guidance. 

I adopted the descriptive and analytical approach .. The study 

came in an introduction, and a preliminary, two topics…the first 

topic: (rhetorical guidance for frequent  Quranic readings in the 

word), and it has four sections: the first: rhetorical guidance for 

frequent  Quranic readings in the word, where it changes its form, the 

second: (rhetorical guidance for the frequent  Quranic in the word, 

where the letter of the mudar’a is changed), the third: (rhetorical 

guidance for the frequent  Quranic in the word, where the letter is 

changed, either deleted or remained,  and the fourth: ) rhetorical 

guidance for the frequent  Quranic in the word, where its movement 

varies). The other topic: rhetorical guidance for the frequent  Quranic 

on the word position.  

Then conclusion comes, the sources and references 

confirmed, and the topic index 

key words 

Rhetorical Guidance  - Frequent Readings - Al Kashaf 

Interpretation  amakhshary -  Objections   
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هللا، كعمػػػى آلػػػو كصػػػحبو،  الحمػػػُد ، كالّصػػػبلُة كالسػػػبلـ عمػػػى سػػػيِّدنا رسػػػكؿِ 

 كَمف كااله... كبعد:
ػا عمييػا،  كيسػر ا بيػا؛ شػرف ا فإفَّ القراءاِت القرآنّيَة مف رحمػِة هللا باألمَّػة؛ تخفيف 

جابة  لقصد نبيِّيا  ، فقػاؿ ؛ حيُث أتاه جبريػُل ليا، كخصكصية  لفضميا، كا 
لػػػو: إفَّ هللَا يػػػأمُرؾ أف َتقػػػَرَأ أّمتػػػَؾ القػػػرآَف عمػػػى حػػػرٍؼ، فقػػػاؿ: أسػػػأُؿ هللَا معافاتَػػػو 
ُد المسألَة...؛ حتى جاَءه، فقاَؿ: ّف أمتي ال ُتطيق ذلؾ، كلـ يزْؿ ُيردِّ  كمعكَنتو، كا 
إّف هللَا يأمُرؾ أْف تقرَأ أمَّتؾ القػرآَف عمػى سػبعة أحػرؼ، فأيُّمػا حػرؼ قػرءكا عميػو، 

 (ٔ)فقد أصابكا.
ثـ عجيٌب أف يككَف اعتراٌض عمى ىذه القػراءاِت! كأف يقػَع مػف كبػار األيمَّػة 
فػي المُّغػػة كالّتفسػػير...!! كػػاف أّكَؿ مػػف لفػػت انتبػػاىي إلػػى ذلػػؾ األسػػتاُذ الػػدكتكر/ 

كذلػػػؾ فػػػي ِسػػػفره الفػػػّذ: )دراسػػػات  -نّضػػػر هللُا كجَيػػػو -الق عضػػػيمة دمحم عبػػػدالخ
َث فػػي مقدمتػػو عػػف تمحػػيف الُقػػرَّاء، كنصػػيِب ألسػػمكب القػػرآف الكػػريـ( ؛ حيػػث تحػػدَّ

  (ٕ)كلٍّ مف الُقّراء السبعة في تمحيف قراءتو، كالطكائِف التي لحنت القراءات!
! ألفيُت الزمخشريَّ مف بيف مف لّحنػكا قػراءاٍت متػكاترة   ، كىػك المُّغػكيُّ الببلغػيُّ

ػػنيِع  الػػذي حػػكى كشػػاُفو آللػػَئ األفكػػار، كأبكػػاَر المعػػاني... فمػػا تفسػػيُر ىػػذا الصَّ

                                                           

، كتػاب: )فضػائل القػرآف، كمػا الحسػف النيسػابكري  يبف الحجاج أبػصحيح مسمـ؛ لمسمـ ( ٔ)
(، ٕٔٛيتعمق بو(، باب: )بياف أف القرآف أنزؿ عمى سػبعة أحػرؼ، كبيػاف معناىػا(؛ رْقػـ:)

النشػػػر فػػػي ، كانظػػػر: ـٕٓٓٓ ىػػػػٕٔٗٔ،ط: دار السػػػبلـ، الريػػػاض، ط: الثانيػػػة ،ٖٖٓص
، ط: المطبعػػػة التجاريػػػة ٕٕ/ٔ القػػػراءات العشػػػر البػػػف الجػػػزري؛ تػػػح: عمػػػي دمحم الضػػػباع

  الكبرى.
، كما بعدىا، ط: ٕٔ/ٔ، القسـ األكؿ، الجزء األكؿدراسات ألسمكب القرآف الكريـ( ينظر: ٕ)

 ـ.ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔدار الحديث، القاىرة 
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ثػـ  (ٔ)منو؟ كمػا الػذي ألجػَأه إلػى ذلػؾ؟! كىػل لػو أصػالة ، أـ ىػك مسػبكٌؽ إليػو..؟
لػى أي  كيف نستيدي إلى ظلٍّ مف ظػبلؿ اإلعجػاز الكارفػة عمػى ىػذه القػراءة؟ كا 

ى تآزرَ  ياؽ، كمتطمبات المقاـ؟مد   لْت مع غيِرىا مف قراءاٍت؛ كفاء  بحاجة السِّ
؛ مثػػل:  أبصػرُت دراسػاٍت قامػػْت عمػى تكجيػػو القػراءات فػي تفسػػير الزمخشػريِّ

ك)القػػراءات القرآنيػػة  ،(ٕ))القػػراءات المتػػكاترة فػػي تفسػػير الزمخشػػري دراسػػة نقديػػة(
، ك)مكقػػػػف (ٖ)دراسػػػػة صػػػػكتية صػػػػرفية نحكيػػػػة( فػػػػي كتػػػػاب الكشػػػػاؼ لمزمخشػػػػري 

الزمخشري مف القراءات السبعية في الكشاؼ: دراسة في السػبع المثػاني كالسػكر 
   (ٗ)الطكاؿ(.

كدراسػػػػاٍت قامػػػػْت عمػػػػى تكجيػػػػو القػػػػراءاِت المتػػػػكاترة الُمعتػػػػَرض عمييػػػػا؛ مثػػػػل: 
، )االعتراضات عمػى (٘))مطاعف المفسريف في القراءات المتكاترة جمعا كدراسة(

  (ٙ)ترة عرض كنقد(.القراءات القرآنية المتكا
لرْصػػد  -فيمػػا أحسػػب  -صػػرَفت عنايَتيػػا  -عمػػى تنّكعيػػا -كىػػذه الدراسػػاُت 

يا، ثـ اكتفْت أف تقكـَ بدكر المػدافِع عػف القػراءة، ثػـ  الظاىرة، كتكثيِقيا مف مظانِّ
 اّتخذْت أحَد مساريف: -في دفاعيا -إّنيا 

                                                           

لئهاأملأملعاهاوالأذالأ اده لغهتملالات هءت( في المغنػي: "ٔ) "، مغنػي المبيػب عػف كتػب هه لزده ق
، ط: دمحم عمػػي صػػبيح ٜٖٗ/ٕالبػػف ىشػػاـ؛ تػػح: دمحم محيػػي الػػديف عبدالحميػػد  األعاريػػب

 كأكالده، د.ت.
األردف، كميػػة الشػػريعة  –( رسػالة دكتػػكراه؛ لمباحػػث: دمحم محمػػكد الػػدكمي، جامعػػة اليرمػػكؾ ٕ)

 كالدراسات اإلسبلمية، قسـ التفسير كعمـك القرآف.
 جامعة مؤتة، قسـ المغة العربية كآدابيا. ( رسالة دكتكراه؛ لمباحث: نضاؿ محمكد الفراية،ٖ)
( بحػػث د. عبػػدهللا حسػػف أحمػػد، د. أحمػػد إبػػراىيـ خضػػر، فػػي مجمػػة كميػػة اآلداب، جامعػػة ٗ)

 (. ٙٙالمكصل، العدد:)
( رسػالة دكتػكراه؛ لمباحثػة: غػدير بنػت دمحم الشػريف، المممكػة العربيػة السػعكدية، جامعػػة أـ ٘)

 ىػ.ٖ٘ٗٔ-ٖٗٗٔسـ القراءات،القرى، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، ق
جامعػػػػػة العمػػػػػـك  األردف، ( رسػػػػالة دكتػػػػػكراه؛ لمباحثػػػػة: ابتيػػػػػاج راضػػػػي أحمػػػػػد عبػػػػدالرحمف،ٙ)

 ـ.ٕٕٔٓاإلسبلمية العالمية، قسـ أصكؿ الديف، تخصص التفسير كعمـك القرآف
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عاَكى األول ، كالدَّ ة القراءة، كثبػكِت : االكتفاء بالجانب النظريِّ الُمرسمة لصحَّ
 سندىا، كثقِة القراء كعدالتيـ؛ فالقراءُة سّنٌة متبعة ال تمحف، كال تضعف.

تصػػػطبص بصػػػبغة  : الدراسػػػة التطبيقيػػػة ليػػػذه القػػػراءات، كىػػػي دراسػػػةٌ اآلخههها
ة القػػػراءة كصػػػكابيا، كاالكتفػػػاء  المُّغػػػكييف كالنَّحػػػكييف، كتعتمػػػُد أقػػػاكيَميـ فػػػي صػػػحَّ

ـٍ بسػػياؽ اآليػػة نفِسػػيا، كاالحتكػػاـ إليػػو، كالبحػػِث عػػف بػػذلؾ؛ دكف لجػػ كء كاعتصػػا
 آفاؽ القراءة، كا عجازىا مف خبلؿ سياقيا!

كنػػُت عمػػى غيػػر مقَنػػٍع مػػف ىػػذا الصػػنيِع؛ إذ أبصػػرُتو غيػػَر كػػاٍؼ تجػػاَه قػػراءٍة 
كأنا منو عمى َصريمٍة حذَّاء  -متكاترة؛ ُجعمت مِحلَّ اعتراٍض كاتِّياـ! فما أعتقُده 

ثّمَة دكر ا كميمة لرجاالت البياف تعمػك ىػذا الصػنيَع، كتربػك عميػو كترتقيػو؛ أّف  -
إذ تيتػػػدي إلػػػى كجػػػو إعجػػػاز القػػػراءة كببلغتيػػػا، كمػػػدى تعانقيػػػا كتعاُضػػػِدىا مػػػع 
ي بػو فػي الكشػف عػف كجػو  ػر السػياؽ، كالتََّيػدِّ غيرىا مف قراءات مف خبلؿ تبصُّ

عمػػى أفَّ تعػػدَد القػػراءات بمنزلػػة  اإليجػػاز كاإلعجػػاز، كالبرىنػػة التطبيقيػػة البيانّيػػة
د اآليات!  (ٔ)تعدُّ

ليػػػذه األسػػػباب... كانػػػت الدراسػػػُة، ككانػػػت بػػػداءُتيا مػػػف حيػػػث انتيػػػى كػػػبلـُ 
بثػػكب الُبمغػػاء؛ ال َتبغػػي  -قػػدَر مػػا تسػػتطيُع  -المُّغػػكييف كالّنحػػكييف؛ فاصػػطبغْت 

 بو بدال، كال تركـُ عنو حكال! كجاءت بُعنكاف:
 للقراءاث القرآنٍت املخىاحرة املعرتض علٍهاالخىجٍه البالغً 

ا
ً
 اعرتاضاث الزخمشري أمنىذج

آثػػػػػرُت لفظػػػػػَة )االعتػػػػػراض(، دكف غيِرىػػػػػا؛ كاإلنكػػػػػار، أك الطعػػػػػف...؛ إذ ِإفَّ 
، كتتَّسػُع لمػا اسػتعممو مػف ألفػاٍ   داللَتيا المحكريََّة تَتساكُؽ مع صػنيع الزمخشػريِّ

...؛ فيي تعني مطمق الحيمكلػة دكف ِتجاه ىذه القراءات؛ مف تضعيٍف أك ترجيح

                                                           

." غامزلتلاآليهاتلالاااقات للع لالاغالغتلفقلأعجازهلبإيجازه؛لأذلتمو لالسػيكطي: " يقكؿ اإلماـ (ٔ)
: الييئػة المصػرية العامػة ، طٜٕٚ/ٔ : دمحم أبك الفضل إبراىيـتح اإلتقاف في عمـك القرآف

 .ـٜٗٚٔىػ ٜٖٗٔ: ، طلمكتاب



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٚٓ﴾  
  

بمػػػكغ الشػػػيء؛ يقػػػاؿ: سػػػمكُت طريػػػَق كػػػذا، فعػػػرَض لػػػي فػػػي الطريػػػق عػػػارٌض... 
 (ٔ)كالعارُض ما سدَّ األفق.

ككانػػػػت طريقػػػػُة المعالجػػػػة أف أبػػػػدَأ  ...التحميمػػػػيّ  الكصػػػػفيَّ  المػػػػنيجَ  انتيجػػػػتُ 
بػنّصِ اعتراضػو، ، ُأتِبع ذلػؾ ر ما اعترَض عميو الزمخشريُّ مف قراءةٍ بتكثيق تكاتُ 

ه عنػػػػده؟ ه، أـ أفَّ رأَس االعتػػػػراض كمنشػػػػأَ غيػػػػرَ  كىػػػػل ىػػػػك مسػػػػبكٌؽ فيػػػػو؛ متػػػػابعٌ 
 عمى سبب تضعيفو أك ترجيحو، ثـ يككف المقصػدُ  -قدَر المستطاع -الكقكؼ ك  

إبػػػػراز إعجػػػػاز ىػػػػذه القػػػػراءات، كاستبصػػػػار فقػػػػو عطائيػػػػا  ؛األسػػػػنى مػػػػف الدراسػػػػة
 .  البيانيّ 

؛ نػػكٍع يكػػكف فػػي الكممػػة، (ٕ)فيُتيػػا عمػػى نػػكعيفكبتتبُّػػع مكاضػػع اعتراضػػاتو أل
كآخَر يككُف عمى المكقِع اإلعرابيِّ لمكممة؛ فجاءت الدراسػُة فػي مقدمػة، كتمييػد، 

 كمبحثيف:
 (ٖ)(يف الكلمة التوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة: )
ل وفيالأاب ت لاطالَب:

القرآنيػػِة المتػػكاترِة فػػي الكممػػة؛ حيػػُث : التكجيػػُو الببلغػػيُّ لمقػػراءات 
 تغايُر صيغِتيا.

: التكجيػو الببلغػػّي لمقػػراءات القرآنيػة المتػػكاترة فػي الكممػػة؛ حيػػث 
 تغايُر حرؼ المضارعة. 

: التكجيػو الببلغػّي لمقػراءات القرآنيػِة المتػكاترة فػي الكممػة؛ حيػث 

                                                           

 –، ط: دار صػػػػػادر ، كمػػػػػا بعػػػػػدىاٗٚٔ/ ٚ( ينظػػػػػر: لسػػػػػاف العػػػػػرب؛ مػػػػػادة: )ع ر ض( ٔ)
 ىػ.ٗٔٗٔبيركت، ط: الثالثة، 

لزمخشػػػري تمثػػػل ظػػػكاىر متعمقػػػة بميجػػػات العػػػرب ( ثمػػػة قػػػراءات متػػػكاترة اعتػػػرض عمييػػػا إ)
دغاـ، كترقيق بعػض الحػركؼ أك تفخيميػا، كتسػييل اليمػزة  كلغاتيا؛ مف إمالة، كتسييل كا 

  .  كتحقيقيا... لـ يتعرض ليا البحث؛ ألفَّ تكجيَييا ليس مف صميـ الدرِس الببلغيِّ
لمتػػكاترة( ىػػي لمعيػػد الػػذكري؛ أي: ( مػػف البػػدىيِّ أّف )أؿ( فػػي الَعْنَكنػػة: )القػػراءات القرآنيػػة اٖ)

.  التي أصابيا اعتراُض الزمخشريِّ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٚٔ﴾  
  

ثباتا.  تغايُر الحرؼ حذف ا كا 
الببلغػػّي لمقػػراءات القرآنيػػِة المتػػكاترة فػػي الكممػػة؛ حيػػث : التكجيػػو 

 تغايُر حركِتيا.
التوجيه البالغي للقزاءات القزآنيةة املتةواتزة علةى املو ة      : )

 (.اإلعزابي للكلمة
، كفييا أبرُز النَّتائِج التي تكّصَمت إلييا الدراسُة، ثػـ َثَبػُت ثـ تأتي 

 ِفيرُس المكضكعات.المصادر كالمراجع، ك 
ـُ بمػػا ذكػػره أبكحيػػاف فػػي مقدمػػة بحػػِره عػػف تفسػػير الكّشػػاؼ بأّنػػو   الغايػػةُ كأخػػِت

منزلػػة ، فيػػك مػػف الّتفاسػػير بؾسػػمَ يُ  ر الػػذي ال يكػػادُ الػػكعْ  ؾ، كالمسػػمؾُ درَ التػػي ال تُػػ
 ُمغَتَفػرٌ ف " ...!الميػالي مف القدر كليمةِ  !الآللي مف الدر كيتيمةِ  !العيف مف اإلنساف
 (ٔ)ِتْبَياِنو"! َأْكثرِ  في إلصابِتو َبعٍض؛ في َسَقِطو عف كمصفكحٌ  إلحساِنو، إساءُتوُ 

يػاُه أسػأُؿ التكفيػَق لمػا قصػدتو، كاإلعانػَة عمػى مػا  أعكُذ بػا مػف الِخػذالف، كا 
 تكّخيُتو؛ إنَّو خيُر مكفِّق كمعيف، كىك حسُبنا كنعـ الككيل.

 اح عبدالعزٌز عٍسىـجن ىد. مصطف

 

                                                           

: ، كانظػػر الصػػفحة قبميػػا، طٕٓ/ٔ: صػػدقي دمحم جميػػل( البحػػر المحػػيي ألبػػي حيػػاف؛ تػػحٔ)
 .ىػٕٓٗٔ:، طبيركت –دار الفكر



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٚٚ﴾  
  

 متهٍد
 بالزخمشري والقراءاث

ٌ
 ()حعرٌف

(ٔ) 

ىػ( بزمخشر، ٚٙٗكلد ) محمكد بف عمر بف دمحم بف عمر الخكارزمي،
، كنيُتو )أبك القاسـ(، كلقُبو )جارهللا(؛   و جاكرَ ألنّ كىي قريٌة مف أعماؿ خكاَرـز

 كاف إماـَ ك في التفسير كالحديث كالنحك كالمغة كعمـ البياف؛  ا، إماـٌ زمان   ةَ بمكّ 
 حاؿ في فنكنو. إليو الرِّ  شدُّ عصره مف غير ما دفع، تُ 

صػػػد و كػػػاف إذا قَ قػػػل عنػػػو أّنػػػا بػػػو، حتػػػى نُ متظػػػاىر   ،االعتقػػػاد ككػػػاف معتزلػػػيَّ 
و أبػػػك عميػػو فػػي الػػػدخكؿ يقػػكؿ لمػػػف يأخػػذ لػػو اإلذف: قػػػل لػػ ا لػػو كاسػػػتأذفَ صػػاحب  

 !القاسـ المعتزلي بالباب

كأبػػي الحسػػف  ،عػػف أبػػي مضػػر محمػػكد بػػف جريػػر الضػػبي األصػػبياني أخػػذ
عمػػػي بػػػف المظفػػػر النيسػػػابكري، كسػػػمع مػػػف شػػػي  اإلسػػػبلـ أبػػػي منصػػػكر نصػػػر 

 ... كغيرىـ. انيقّ الحارثي، كمف أبي سعد الش

لػػػػو مػػػػف التصػػػػانيف: الكشػػػػاؼ فػػػػي التفسػػػػير، الفػػػػائق فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث، 
المفصػػل فػػي النحػػك، المقامػػات، المستقصػػى فػػي األمثػػاؿ، ربيػػع األبػػرار، أطػػكاؽ 

 كغير ذلؾ. ...الذىب، شرح أبيات الكتاب، األنمكذج في النحك

ىػ(.ٖٛ٘) يكـ عرفة -هللا  رحمو –ُتكفِّي 

                                                           

، كمػػا ٕٚٛٙ/ٙ: إحسػػاف عبػػاس، تػػحيػػاقكت الحمػػكي لمعجػػـ األدبػػاء  ( ينظػػر فػػي ترجمتػػو:ٔ)
 كفيات األعياف. ـٖٜٜٔىػ ٗٔٗٔ: األكلى، طبيركت -الغرب اإلسبلمي: دار بعدىا، ط

سػػير . بيػػركت –: دار صػػادر، كمػػا بعػػدىا، طٛٙٔ/٘: إحسػػاف عبػػاس، تػػحبػػف خمكػػافال
 : مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ الشػػػي  شػػػعيب األرنػػػاؤكط، تػػػحمػػػذىبيل أعػػػبلـ النػػػببلء

 .ـٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ: الثالثة ، ط: مؤسسة الرسالة، كما بعدىا، طٔ٘ٔ/ٕٓ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٚٚ﴾  
  

 القراءاث: -

الَجْمػػُع، ككػػلُّ  فػػي ىػػذه المَّفظػػةِ  كاألصػػلُ القػػراءات جمػػع )قػػراءة(، مػػف )قػػرأ(، 
 ،كاألمػػر كالنيػػي ،ع الِقَصػػصَمػػألنػػو جَ  ؛شػػيٍء جمعتَػػو فقػػد قرأتَػػو. كُسػػّمي القػػرآف

 (ٔ).كالسكَر بعضيا إلى بعض ،كاآلياتِ  ،كالكْعد كالكعيدَ 

َفيػػػػػا ابػػػػػُف الجػػػػػزري بقكلػػػػػو:  القػػػػػراءات عمػػػػػـ بكيفيػػػػػة أداء كممػػػػػات القػػػػػرآف كعرَّ
 (ٕ)كاختبلفيا بعزك الناقمة.

:أ وللئبوللالاااقةل- (ٖ)
 كضع العمماُء أصكال ثبلثة  لقبكؿ القراءة:

 : أف تككَف مطابقة  لخي المصحف العثماني.األول
 تى زمف القارئ.: أف تككف صحيحَة السند؛ حمميا ركاٌة مكثقكف حالثامق
 : أف تككف مكافقة  لمعربية، كلك بكجو. الثالث

تطػػػابق ىػػػذه األصػػػكَؿ كالقكاعػػػد ُقبمػػػت، كمتػػػى اختػػػّل أيُّ  قراءتُػػػوفمػػػف كانػػػت 
 أصل منيا أك قاعدة ُرفضت، كلـ يقبْميا القراء كالعمماء.

 ل:الاااقاتلالاتواتاةل-
كقػػػػد انطبقػػػػت ىػػػػذه الشػػػػركُط عمػػػػى القػػػػراءات العشػػػػر؛ كمػػػػف ثػػػػـ كانػػػػت ىػػػػي 

في زماننػا ىػذه األركػاف  عَ كالذي جمَ المتكاترة، دكف غيرىا؛ يقكؿ ابف الجزري: " 
أخػذىا  ...عمػى تمقييػا بػالقبكؿ األئمة العشرة التي أجمػع النػاُس  ىك قراءةُ  الثبلثةَ 
أحدىـ كقػراءة البػاقيف فػي  إلى زماننا، فقراءةُ  ى أف كصمْت عف السمف إل الخمفُ 

                                                           

 .ٜٕٔ/ٔ( لساف العرب؛ مادة: )ؽ ر أ( ٔ)
: ، ط: دار الكتػػػب العمميػػػةط ، ٜبػػػف الجػػػزري، صالمنجػػػد المقػػػرئيف كمرشػػػد الطػػػالبيف ( ٕ)

 .ـٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔاألكلى
، ٚٔ)المقدمػة(، ص : شػكقي ضػيفتػح ( ينظر: كتاب السبعة في القراءات البف مجاىد،ٖ)

 .ىػٓٓٗٔط: الثانية ، مصر ،: دار المعارؼط



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٚٗ﴾  
  

ليا، إف أراد في  ال حدّ  المتكاترةَ  ف قاؿ: إف القراءاتِ مَ  كقكؿُ ، ا بياككنيا مقطكع  
ف أراد فػي  صحيح؛ زماننا فغيرُ  ألنو ال يكجد اليكـ قراءة متػكاترة كراء العشػر، كا 

 (ٔ)"الصدر األكؿ فيحتمل إف شاء هللا.

(ٕ)أ حابلالاااقاتلالاتواتاة - : 
الاااقاتلالسغع :

 ىػ(.ٛٔٔ - ٓٛعبدهللا بف عامر؛ إماـ أىل الشاـ ) -
 ىػ(.ٕٓٔ - ٘ٗعبدهللا بف كثير؛ إماـ أىل مكة ) -
 ىػ(.ٕٚٔالككفة ) عاصـ بف أبي النجكد؛ إماـ أىل -
 ىػ(.ٗ٘ٔ - ٛٙأبك عمرك بف العبلء؛ إماـ أىل البصرة ) -
 ىػ(.ٙ٘ٔ - ٓٛحمزة بف حبيب؛ إماـ أىل الككفة ) -
 ىػ(.ٜٙٔنافع بف عبدالرحمف؛ إماـ أىل المدينة ) -
 ىػ(.ٜٛٔ - ٕٓٔعمي بف حمزة الكسائي؛ إماـ أىل الككفة ) -

الاااقاتلالثيثلغ  لالسغع :
 ىػ(.ٖٓٔأبك جعفر يزيد بف القعقاع المدني ) -
 ىػ(.ٕ٘ٓيعقكب بف إسحاؽ البصري ) -
 ىػ(.ٕٙٛخمف بف ىشاـ الككفي ) -

 :الأولالتاجيحلبيمهااالعتاا لعءىلالاااقاتلالاتواتاة -
اآلثمػػة اسػػتفتح بابيػػا، كحمػػل لكاءىػػا  ممػػةُ حىػػذه اليقػػكؿ الػػدكتكر/ عضػػيمة: "

غػكييف، كالمفسػريف، كمصػنفي ىـ مػف المُّ البصرة المتقػدمكف، ثػـ تػابعيـ غيػرُ  نحاةُ 

                                                           

 .ٛٔص بتصرؼ كحذؼ، منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف( ٔ)
، كما بعدىا، الغايػة فػي القػراءات ٖ٘( ينظر: كتاب السبعة في القراءات البف مجاىد صٕ)

، كمػا بعػدىا، ٖ٘العشر البف ميراف األصبياني؛ دراسػة كتحقيػق: دمحم غيػاث الجنبػاز ص
 ـ.ٜٜٓٔىػ ٔٔٗٔالرياض، ط: الثانية -ط: دار الشكاؼ 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٚ٘﴾  
  

ُة أسباٍب؛ منيا: احتكاُميـ  ،(ٔ)"القراءات إلى مػا كضػعكه كيقف كراء صنيعيـ عدَّ
فيسػارع  يـ؛عمى بعضػ القراءة يخفى تكجيوُ  ، أك أفقكانيف مف قكاعد، كسنكه مف

، ل عػػف غيػػرهإلػػى الشػػائع مػػف المغػػات، كيغُفػػ أحػػُدىـكأحيان ػػا ينظػػر ، إلػػى تمحينيػػا
ىا تخمػك مػف العربيػة، فكجػدَ  يـ أنو أحصى أكزافَ كفي بعض األحياف يزعـ بعُض 

 (ٕ)!ف ما جاء عمييا مف قراءاتحِّ مَ بعض األكزاف، فيُ 

 ؛القػػراءةَ  تتبػػعُ  بػػل العربيػػةُ  ،ةَ العربّيػػ بػػعُ تْ تَ مػػردكد؛ فػػػ" القػػراءُة ال  كىػػذا الصػػنيعُ 
كمػف  ،كمػف أصػحابو،  كىػك نبينػا ،مػف أفصػح العػرب بإجمػاع ألنيا مسمكعةٌ 

 (ٖ)."بعدىـ

ُح قراءٌة متكاترة عمى مثِميا في التّػكاتر الػذي يػذكره  التػرجيحُ ، فػػ" كذلؾ ال ُترجَّ
 ةٌ كمركّيػ ،يػا صػحيحةٌ كمَّ  ىػذه القػراءاتِ  ألفّ  ؛ال ينبغػي ...المفسػركف كالنحكيػكف 

ف فػػي العربيػػة، فػػبل يمكػػف حَسػػ ظػػاىرٌ  وٌ ْجػػمنيػػا كَ  ، كلكػػلٍّ عػػف رسػػكؿ هللا  ثابتػػةٌ 
 (ٗ)"عمى قراءة. قراءةٍ  فييا ترجيحُ 

يف إذا صػػّحت مػػف ىػػذا عنػػد أىػػل الػػدِّ  بلمةُ كالّسػػ: "أبػػك جعفػػر النحػػاسيقػػكؿ 
يمػػا جميعػػا ألنّ  ؛مػػف األخػػرى  قػػاؿ إحػػداىما أجػػكدُ القراءتػػاف عػػف الجماعػػة أف ال يُ 

 (٘)"فيأثـ مف قاؿ ذلؾ.، عف النبي 

ل

                                                           

 .ٕٔ/ٔدراسات ألسمكب القرآف الكريـ، القسـ األكؿ، الجزء األكؿ( ٔ)
 ( ينظر: السابق نفسو، كالصفحة نفسيا، كما بعدىا.ٕ)
، : أحمػد محمػكد عبػد السػميعتحالحسف الصفاقسي  يبألغيث النفع في القراءات السبع ( ٖ)

 .ـٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔ: األكلى ، طبيركت –: دار الكتب العممية ، طٗٓٔص
 .ٛٛ٘/ٕحر المحييالب( ٗ)
ىػػػ ٘ٓٗٔط: عػػالـ الكتػػب، ط: الثانيػػة،  ،ٕٙ/٘؛ تػػح: زىيػػري غػػازي زاىػػد إعػػراب القػػرآف( ٘)

 ـ.ٜ٘ٛٔ
 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٚٙ﴾  
  

 املبحث األول
 (التوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة)

 )املطلب األول(
 (هاصيغِت للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة؛ حيث تغايُز التوجيه البالغّي)

خمسُة مكاضَع اعترَض فييا الزمخشريُّ عمى قػراءاٍت متػكاترٍة، تعاقبػْت عمػى 
ػػح فييػا قػػراءة  متػكاترة عمػػى مثيمتيػا فػػي التػكاتر؛ بػػل كصػل بػػو  صػيغة الكممػة، رجَّ

ح كقكَّى ما شذَّ مف قراءاٍت عمى ما تكاَتَر منيا!  -عفا هللا عنو-األمُر   أف رجَّ
لذلكلفق :  ليمح ا  يكا  

  (الافاعءتالو يهالالافاعءهتالقراءاِت التي دارْت فييا الكممُة بيف صيغِة ) -
 جاء مف ذلؾ مكضعاف.

اسهههملالفاعههه الوال هههفتل)القػػػراءاِت التػػػي دارْت فييػػػا الكممػػػُة بػػػيف صػػػيغِة  -
 (، جاء مف ذلؾ ثبلثُة مكاضَع.الاشبهت

: 
 مقاتمػة، يقاتػل كقاتػل مفاَعَمػة ؛ يفاِعػل فاَعػلَ  تقكؿ: ،(فاَعلَ )مصدر  المفاعمةُ 

 يكقػػػػع حيػػػػث اثنػػػػيف؛ بػػػػيف التَّشػػػػارؾُ  يقػػػػعَ  أي أفْ  (المشػػػػاركةَ ) تعنػػػػي( فاعمػػػػةُ الم)ك
    (ٔ)الفعل. ىذا بمثل فيقابمو فعبل ؛ باآلخر أحُدىما

فالفعػُل  -يككُف ثمََّة مشاركةٌ  فبل -بابيا قد تأتي عمى غير ثـ إّف )المفاعمَة(
 لممغالبػة أصػميا فػي الزنػة ألف )فاعمػت(؛ زنػة فػي أخػرج أنػو كقَع مف كاحػد " إال

 مػف كحػَده زاكلػو إذا منػو كأحكـَ  أبمصَ  جاء فاعُمو فيو ُغكلب متى كالفعلُ  كالمباراة،
 (ٕ)".إليو الداعي قكة لزيادة ُمباٍر؛ كال ُمغالب غير

                                                           

: ، ط ٕٓٗ/ٔ: د. عبػد المقصػكد دمحم عبػد المقصػكدالحاجب، تح ابف شافية ينظر: شرح  (ٔ)
دار  :، ط ٖٖٚ/ٗالصػػباف ، حاشػػيةـٕٗٓٓىػػػ  ٕ٘ٗٔ: األكلػػي ، طمكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة
 .ـٜٜٚٔىػ ٚٔٗٔاألكلى ، ط:لبناف-الكتب العممية بيركت

محمػكد بػف عمػر الكشاؼ عف حقػائق التنزيػل كعيػكف األقاكيػل فػى كجػكه التأكيػل لتفسير   (ٕ)
= ىػػٕٜٖٔمصر، ط: األخيػرة ط: الحمبى،  ،ٖٚٔ/ٔ، تح: دمحم الصادؽ قمحاكي ي لزمخشر ا
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  ﴿ٗٚٚٚ﴾  
  

كقػػد أتػػى مػػف ذلػػؾ مكضػػعاف، نصػػر فييمػػا الزمخشػػريُّ مػػا جػػاء عمػػى قػػراءة 
 )المفاعمة(؛ لما يسكنيا مف معنى المبالغة. 

: 
  قكُلػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

 النحل[ٖ٘ :٘٘ ] 

  عمػػى   إجمػػاُع القػػراءة فػػي قكلػػو سػػبحانو:

ػػَة قػػراءٌة شػػاذٌَّة لقتػػادَة كالزىػػريِّ  قػػاؿ الزمخشػػري:  (ٔ). بصػػيغة الفعػػل، كثمَّ
 ألفَّ  كشػف؛ مػف أقػكى  كىػك فعػل، بمعنػى عمػى فاعػل : قتػادة "كقرأ
 (ٕ)".المبالغة عمى يدؿُّ  المغالبة بناءَ 

: 
  :قكُلػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػبحانو 

  :الحج[ٖٛ] 
، كنافع، كابػف عػامر، كأبػكجعفر كقػرأ ،  قرأ عاصـٌ، كحمزة، كالكسائيُّ

                                                                                                                                       

: ؛ تػحلكسػيآلللسػبع المثػاني ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كا، كانظر: ـٕٜٚٔ=
، ىػػ٘ٔٗٔ: األكلػى، طبيػركت –: دار الكتػب العمميػة ، طٗ٘٘/ٔعمي عبد الباري عطيػة

، ط: مكتبػػة اآلداب، ط:  ٛٚٗالتكجيػػو الببلغػػي لمقػػراءات القرآنيػػة د. أحمػػد سػػعد دمحم ص
 ـ.ٜٕٓٓىػ ٖٓٗٔالرابعة

، ط: مكتبػػػة ٚٚو صينظػػػر: مختصػػػر فػػػي شػػػكاذ القػػػرآف مػػػف كتػػػاب البػػػديع البػػػف خالَكْيػػػ  (ٔ)
بػػف ال عنيػا كاإليضػػاح القػراءات شػػكاذ كجػكه تبيػػيف فػي المتنبػي، القػاىرة، د.ت، كالمحتسػػب

ىػػػػػػ ٕٓٗٔ: ، طالمجمػػػػػس األعمػػػػػى لمشػػػػػئكف اإلسػػػػػبلمية، : كزارة األكقػػػػػاؼ، ط ٓٔ/ٕجنػػػػػي
 .ـٜٜٜٔ

 . ٖٔٗ/ٕ( الكشاؼٕ)
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  ﴿ٗٚٚٛ﴾  
  

،   قػرأ قػاؿ الزمخشػري: "كمػف (ٔ).أبكعمرك، كابف كثير، كيعقػكب 
 المغالػػػب فعػػػل ألف فيػػػو؛ يغالػػػب مػػػف يبػػػالص كمػػػا عػػػنيـ، الػػػدفع فػػػي يبػػػالص فمعنػػػاه
،   عمػػى الُقػػّراء ، كىػػك اختيػػار الفػػراء؛ يقػػكؿ:" كأكثػػر(ٕ)كأبمػػص" أقػػكى  يجػيء
  (ٖ)أقرُأ." كبو

  : 
ػي؛ جػاء فػي المحتسػب:  -فيمػا أحسػب -تكجيُو جار هللا يرجػع  إلػى ابػف جنِّ

 طاَرْقػتُ  نحػك: (،َفَ ه َل) بػو ُيػرادُ  الكاحد مف (فاَع َل) عنيـ جاء قد: الفتح أبك "قاؿ
، كعاَقْبػػتُ  طرْقُتيػػا،: أي النعػػل،  خمطتػػو،: أي المػػكَف، كقاَنْيػػتُ  هللُا، كعافػػاه المػػصَّ
 (ٗ)".كشف: أي  يككف  فكذلؾ ىذه، غير أحرؼ في

 في قكلو سػبحانو:  (٘)كفي تكجيو قراءة حّر النحكي 

   :يقػػػػػكؿ: "معنػػػػػى [ٙٚٔ]آؿ عمػػػػػراف   فػػػػػي 
 كأمػػػا بيػػػـ، خفكف ػػػا كأظيػػػر ليػػػـ أسػػػرع فيػػػك غيػػػرىـ، يسػػػابقكف  أي: العامػػػة قػػػراءة
 مػػف السػػرعة فػػي معنػػى فأضػػعف  غيػػَره سػػابقَ  َمػػف ألف ؛ 

                                                           

العشػر  القػراءات فػي ، كالنشػرٖٚٗص ،بػف مجاىػدالقػراءات ال في السبعة ( ينظر: كتابٔ)
 .ٕٖٙ/ٕبف الجزري ال

 .٘ٔ/ٖ ( الكشاؼٕ)

عبػد الفتػاح إسػماعيل  ،دمحم عمػي النجػار ،: أحمد يكسف نجػاتيتح ٕٕٚ/ٕالقرآف ( معانيٖ)
 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ، ط: الثالثةمصر – الكتب كالكثائق القكمية: دار ، طشمبي

 . ٓٔ/ٕعنيا كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في ( المحتسبٗ)
 أربعػيف القػرآف  إعػراب طمػب كعنػو الػدؤلي، األسػكد أبا سمع القاري، الرحمف عبد بف ( ُحرُّ ٘)

النحػػِكّي )دكف أؿ(. ينظػػر ترجمتػػو فػػي:  حػػر لػػو: كيقػػاؿ كاقػػد بػػف الُحَسػػيف عنػػو ركى  سػػنة،
الفكػػػػػػػر، ط:  دار ، ط:ٜٖٕ/ٙأحمػػػػػػػد الػػػػػػػديف شػػػػػػػرؼ السػػػػػػػيد: حبػػػػػػػاف تػػػػػػػح البػػػػػػػف الثقػػػػػػػات
 دمحم: لمسػػيكطي تػػح كالنحػػاة  المغػػكييف طبقػػات فػػي الكعػػاة بغيػػة ـ،ٜ٘ٚٔ ىػػػٜٖ٘ٔاألكلػػى
 لبناف، د.ت. العصرية، المكتبة: ط  ٖٜٗ/ٔإبراىيـ الفضل أبك
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  ﴿ٜٗٚٚ﴾  
  

ـِ  عمى أحرُص   (ٔ)كحده." الخفكؼ آثرَ  ممف التَّقدُّ
: 

: 
؛ دكف مغالبػػػة فيػػػو أك مبالغػػػة،  تػػػكاترت فيػػػو القػػػراءاُت عمػػػى الفعػػػل  

ُل عمػػييـ القػػرآُف  ػػر سػػياؽ اآليػػات نػػراه فػػي مخاطبػػة فئػػاـ مػػف النػػاس، ُيسػػجِّ كبتبصُّ
طبيعَتيـ الخائرَة؛ فيرُسـ ليـ صكرة  سافرة  في تمقػييـ الشػرِّ كالخيػر؛ ففػي الضػراء 

ّراء ينقمبكف كينتكسكف!!   يصرخكف كيجأركف، كفي السَّ
يـ في الحاليف إذا تمكنت منيـ الضراُء، كاسػتحكذت عمػييـ لكف! ىل صنيعُ 

 السراء؟ 
)   لىذا ما كشف عنػو بيػاُف القػرآف فػي اصػطفاء مػادة: )المػّسِ

ثمة التقاٌء تقػابمّي ثانية؛ ففي ال  في األكلى، كصيغِة الفعل )كشف( 
يغة! ُره َداللُة المادة، كاصطفاُء الصِّ  في المكقفيف؛ ُتصكِّ

يا ليػـ، كىػك مسػتعاٌر لمحصػكؿ  ّراء بمجرد مسِّ فكما أباَف عف حاليـ مع الضَّ
  شػػػدة؛ فمػػػيس ثمػػػة (ٕ)الخفيػػػف؛ إشػػػارة  إلػػػى ضػػػيق صػػػدكرىـ ألدنػػػى شػػػيء

السراء مع حاليـ عف ! كذلؾ أباف   حصكؿ الكشف  بمجرد
 !   :ككقكعو، كرؤيتيـ لو يككف حاليـ

ُر ىشاشػػَة قمػػكبيـ، كرخػػاكَة َعبلقػػتيـ بػػربيـ، كأنيػػـ منيػػا عمػػى فاآليػػاُت  ُتصػػكِّ
الياكية! فانقبلُب أحكاليـ بمجرد كقكع الحدث؛ ليس ثّمة مغالبٌة فيو، أك مبالغة؛ 
عـُ؟! كقػد صػرَّح القػرآُف بمػا  فكيف لك تغمغمت فييـ المصائُب، كأُغِدَقت عمييـ الػنِّ

  لو سبحانو:نطقت بو المادة، كىمست بو الصيغة في قك 

                                                           

كانظػر: الببلغػة فػي   ،ٚٚٔ/ٔعنيػا كاإليضػاح القػراءات شػكاذ كجػكه تبيػيف في ( المحتسبٔ)
عػػػة ، مطبٖٔالقػػػراءات الشػػػاذة عنػػػد ابػػػف جنػػػي د. عبػػػدالمنعـ سػػػيد عبدالسػػػبلـ األشػػػقر ص

 ـ.ٜٜٓٔىػٓٔٗٔاألمانة، ط: األكلى

 .ـٜٜٚٔ، ط: دار سحنكف، تكنس ٛٚٔ/ٗٔلمطاىر بف عاشكر كالتنكير ( التحريرٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٛٓ﴾  
  

  [الحج :ٔٔ]. 
: 

، كما يسكُنيا مف مبالغٍة،   القراءاُت تكاترت فيو عمى صيغِة المغالبة
ذا كػػػاف جػػػاُر هللا  كصػػػيغِة الفعػػػل ػػػا لمفػػػراء -، بَداللتػػػو المجػػػردِة، كا   - تبع 

نَصر ِقراءَة الُمغالبة، فإفَّ َمكيِّػا نصػر قػراءَة الفعػل! يقػكؿ:" كلمػا كػاف فػي إثبػات 
األلف احتماُؿ أف يككَف الفعُل مف اثنيف، كهللا كحده ىك الدافُع كػاف تػْرُؾ إثبػات 

  (ٔ)األلف أكلى؛ لزكاؿ االحتماؿ، كىك االختيار."
 قػػاؿ الشػػياُب:" التَّفاعػػلُ  كمػػا اعتقػػده مكػػيّّ مػػف معن ػػى فػػي القػػراءة غيػػُر مػػراد؛

 المقػػػدكر بػػػذؿ فيقتضػػػي اآلخػػػر؛ غمبػػػة فػػػي منيمػػػا كػػػل يجيػػػد اثنػػػيف بػػػيف يكػػػكف 
، كذلؾ ما ارتضػاه (ٕ)مفاعمة" قصد دكف  لممبالغة؛ الزمو في فاستعمل كالتناىي،

لممعنػى  نظػرٌ  فيػو كالمبالغػة، المغالبة معنى عمى االقتصار في كالزمخشري  الفراء
 مف زاكيٍة كاحدة!

كالقكُؿ ما ثَبت مف قراءات؛ دكف تضعيف أك ترجيح، كبػالنظر فػي أعطػاؼ 
؛ فيػػػل تكػػػكف المغالبػػػُة .القػػػراءتيف نجػػػدىما أحاطتػػػا بػػػالمعنى مػػػف جميػػػع جياتػػػو..

عػػف الػػذيف  كالمبالغػػة فػػي الػػدفع إال فػػي األمػػكر الجسػػاـ العظػػاـ؟! كدفػػاُع هللا 
آمنكا ليس قاصػر ا عمػى مػا عظػـ أمػره أك خطػره..؛ إنمػا دفػاُع هللا عػنيـ فػي كػل 
أمكرىـ، كفي جميع أحكاليـ.. ما عظـ منيا كحقر، ما كبر أك صغر.. كىذا ما 
نطقت بو القراءتاف كصػكرتو؛ إحاطػة رعايػة هللا كعنايتػو بالػذيف آمنػكا، كشػمكليا 

 ليـ في جميع حكادثيـ كأحكاليـ.
ضػػُد تمػػؾ الداللػػَة، كيجيػػُر بيػػا مجػػيُء صػػيغة المضػػارع، كمػػا تحممػػو مػػف يعا

                                                           

( كتاب الكشف عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا لمكي ابػف أبػي طالػب القيسػي؛ ٔ)
ىػػ ٗٓٗٔبيركت، ط: الثالثة -، ط: مؤسسة الرسالةٕٓٔ/ٕتح: د. محيي الديف رمضاف 

 ـ.ٜٗٛٔ

: دار صػادر ، طٕٛٙ/ٙشػياب الػديف الخفػاجيالشياب عمى تفسير البيضػاكي ل ( حاشيوٕ)
 .بيركت –



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٛٔ﴾  
  

معنى التجدد كاالستمرارية، كذلؾ حْذُؼ متعمق الفعل لمعمكـ كاالتِّساع؛ قاؿ أبػك 
، ليككفَ  عنيـ؛ يدفُعو ما  َيذكْر  كلـ حياف:" ، أفخـَ     (ٔ)كأعَـّ." كأعظـَ

ِة عمى بناٍء يقتصر عمى إفادة معنى المبالغة يفكت  كمف ثـ؛ فإفَّ كركَد المادَّ
معػػػو الجمػػػُع بػػػيف األمػػػريف، كشػػػمكؿ الحػػػاليف؛ فمػػػيس فيػػػو كفػػػاٌء بحاجػػػة المقػػػاـ، 

 ىك!  إال كتابو بأسرار يحييُ  ال َمف كمراعاة األحكاؿ، كسبحاف
ل:

ػػَة ثبلثػػُة مكاضػػع اعتػػرض فييػػا الزمخشػػريُّ عمػػى مػػا تػػكاَتَر مػػف قػػراءة عمػػى  ثمَّ
الكممػػػة؛ حيػػػث تعاقبػػػْت فييػػػا صػػػيغُة )اسػػػـ الفاعػػػل، كالصػػػفة المشػػػبية( ضػػػّعَف 

بالصػػفة  -سػػكاء  أكػػاف شػػاذِّا أـ متػػكاتر ا  -ئ القػػراءَة باسػػـ الفاعػػل، كَقػػكَّى مػػا ُقػػرِ 
 المشبية؛ كذلؾ لما يسكُنيا مف معنى المبالغة كالمزكـ في الكصف. 

لػػى  -فيمػػا أحسػػب  -كذلػػؾ الصػػنيُع منػػو  بػػالنَّظر إلػػى الصػػيغة فػػي ذاِتيػػا، كا 
ي منػو  إلػى  -رحمػو هللا -ما ُتنتجو مػف داللػة؛ بمْعػزٍؿ عػف سػياقيا، كدكف التَّيػدِّ

ػػا، أك تكػػكف فقػػو حركػػ ِة المعنػػى، كمػػا يتطمُبػػو مػػف داللػػة تسػػتكجُب الصػػيغتيف مع 
قاصػػرة  فػػي إفػػادة الداللػػة؛ كمػػا يتضػػُح فيمػػا يػػأتي مػػف  -كحػػَدىا -داللػػُة المػػزكـ 

 معالجٍة ليذه المكاضِع.  
 :ل

 قكلو تعالى: 

 [ٕٔالنبأ :ٕٛ]   

قػػػاؿ  (ٕ).بػػػألف  البػػػاقكف  ألػػػف، كقػػػرأ بغيػػػر  كحػػػده مػػػزةح قػػػرأ
 كجػػد مػػف (اليبههث) ألفّ  أقػػكى؛ (الءَّب ههثك) ،و  : الزمخشػػري: "قػػرئ 

 يكػاد ال بالمكػاف يجػثـ كالػذي المبػث؛ شػأنو لمػف إال (َلب ث) يقاؿ: كال المبث، منو
                                                           

 .٘ٔ٘/ٚالمحيي  ( البحرٔ)
 .ٜٖٚ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٛٙٙالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٚٛ﴾  
  

 (ٔ)منو." ينفؾ
َفيا الفراُء، كلـ ُيِحمَّيػا ُيَقكي الكشاُؼ قراءَة حمزَة  ، في الكقت ذاِتو ضعَّ

! قاؿ: "كلـ أحل قراءة مف قرأ      (ٕ)". الطبريُّ
، كىػػػي عمَّػػػُة صػػػػناعٍة؛  صػػػرََّح الفػػػراء كالطبػػػريُّ بعمػػػة اختيػػػار قػػػراءة 

 فتنصب تقع، مكضع في كانت ( قميٌل، فػ" إذاَف   فإعماُؿ ما جاء عمى صيغة )
لزمخشػػػرّي فتعميُمػػػو يتكػػػُئ عمػػػى المنحػػػى الػػػداللّي؛ إذ ِإفَّ ، أمػػػا ا(ٖ)بػػػاأللف" كانػػػت
بصيغة الصفة المشبو تدؿُّ عمى لػزكـ كصػف المكػث ألىػل النػار،  قراءَة 

 باسـ الفاعل فبل تنيض ألداء ىذا المعنى.  أما قراءة 
 

ػػػػػا  -القراءتػػػػػاف متكاترتػػػػػاف، كبيمػػػػػا  ػػػػػَق إعجػػػػػاُز  -مع  اكتمػػػػػل المعنػػػػػى، كتحقَّ
ممػػػٌة كاحػػػدة، كنطقػػػت بمػػػا يكػػػكُف عميػػػو حػػػاُؿ اإليجػػػاز؛ فمػػػف خبلليمػػػا صػػػّكرت ك

 الكفار في النار!  
، كلػيس (ٗ)أحقابػا ىػـ الكػافركف  بالمُّْبػث َبَداءة  المفسركف عمى أّف المكصكفيف

 -، لػيس عصاة المؤمنيف؛ كمف ثـ ال َأُشُـّ رائحَة اعتزاؿ في ُنصرة قػراءة 
سكى النظرة لمعنػى لػزكـ كصػف المكػث، كىػك مػا حققتػو الصػفُة  -فيما أحسب 
 المشبية.

ي ذلػػؾ: ُمْكػػُث الكػػافريف فػػي النػػار الزـٌ غيػػُر متنػػاٍه زماُنػػو، كىػػذا مػػا كالقػػكُؿ فػػ
، لكػػف قػػد يػػكرُث طػػكُؿ المكػػِث كالمقػػاـ  دلَّػػْت عميػػو قػػراءُة الصػػفة المشػػبية
اإلحسػػاِس الكامػػِل بػػو! كىػػذا مػػا نفتػػو صػػيغُة اسػػـ  االعتيػػاَد عمػػى العػػذاب، كعػػدـَ 

                                                           

 .ٕٛٓ/ٗ( الكشاؼٔ)

: أحمػد دمحم ؛ تػحف جريػر الطبػري دمحم بػ(، لػجامع البياف فػي تأكيػل القػرآف) ( تفسير الطبري ٕ)
، كانظػػػػر: معػػػػاني ـٕٓٓٓىػػػػػ ٕٓٗٔ: األكلػػػػى، ط: مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، طٜ٘ٔ/ٕٗشػػػػاكر
 .ٕٕٛ/ٖالقرآف

 . ٕٕٛ/ٖلمفراء القرآف ( معانيٖ)

 . ٖٚ/ٖٓكالتنكير ، التحرير ٖٚٛ/ٓٔالمحيي ( ينظر: البحرٗ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٚٛ﴾  
  

ـَ كعػػػػذاَبيا، مػػػػا صػػػػاركا  الفاعػػػػل  ، كأثبتػػػػْت أنَّيػػػػـ مػػػػا اعتػػػػادكا رجػػػػَز جيػػػػن
ىـ يألفكنػػو؛ لطػػكؿ مقػػاميـ فمػػا أصػػبح العػػذاُب مركبػػا فػػي أجسػػادىـ؛ إنمػػا شػػعكرُ 

حساُسيـ بو دائـٌ غيُر خامد أك منقطػع، كقػد دّؿ كثيػٌر  بالعذاب شعكٌر متجدد، كا 
 مػػػف آي الػػػذكر الحكػػػيـ عمػػػى ذلػػػؾ؛ قػػػاؿ سػػػبحانو: 

  [النساء:٘ٙ] ، 

 ... [فاطر:ٖٙ]  

نظػر إلػى المعنػى مػف  -عفػا هللا عنػو  -كمف ثـ يمكف القػكؿ: إفَّ جػاَر هللا 
َـّ قػػّكى مػػا يتناسػػُب معػػو مػػف قػػراءة! كالػػذي ينبغػػي الكقػػكؼ  جانػػب كاحػػد؛ كمػػف ثػػ

إليػو ىػك النَّظػُر إلػى المعنػى مػف جميػع اتجاىاِتػو كجكانِبػو؛ فميسػْت  عميو، كالتنبو
 قكُة الداللة في األداء كافية  كحَدىا لتصكير المعنى!

كمف ناحيٍة أخرى أرى أفَّ القػراءتيف تجػكداف بمعن ػى آخػَر؛ كذلػؾ مػف خػبلؿ 
ر المكقع اإلعرابي لقكلػو سػبحانو:   تبصُّ

  [:ٕٗالنبأ، ٕ٘] فعمػى جْعِمػو حػاال مػف الضػمير فػي ، البثػيف: ؛ أي 
     كػػػكنيـ حػػػاؿ فػػػي أحقابػػػا فييػػػا

بكا األحقػػابُ  تمػػؾ انقضػػػت فػػإذا ،[ٕ٘ ،ٕٗالنبػػأ:]  العػػػذاب أنػػكاع مػػػف أخػػر بػػأنكاع ُعػػػذِّ
 بػػػأنكاع يعػػػذبكف  بػػػأنيـ - تعػػالى - تصػػػريحو ليػػػذا كيػػدؿ كالغسػػػاؽ، الحمػػػيـ غيػػر
 : قكلػػػو فػػػي كالغسػػػاؽ الحمػػػيـ غيػػػر العػػػذاب أنػػػكاع مػػػف أخػػػر

 [  :ٚ٘ص، ٘ٛ] (ٔ)كىػػػػذا المعنػػػػى تحققػػػػو قػػػػراءة ،    

   .باسـ الفاعل؛ بما فيو مف عدـ المزـك الدائـ عمى الشيء 
، فيذا يتعاضُد  أما عمى جعل القكؿ الكريـ مستأنفا، كليس متعمقا بػ 

، بمػػا فييػػا مػػف داللػػة المػػزكـ؛ إذ الكػػبلـ عمػػى إطبلقػػو؛ دكف أف ة مػػع قػػراء
                                                           

دمحم األمػيف لػ الكتػاب آيػات عػف االضػطراب إييػاـ ، كدفػعٖٙٔ/ٕٗ( ينظر: تفسير الطبري ٔ)
 .ـٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔ: األكلىطالقاىرة،  -: مكتبة ابف تيمية ، ط ٕٓ٘صالشنقيطي 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٚٛٗ﴾  
  

 يككف مقيدا بشيء، أك مراعى في الكصف ارتباطو بأمر آخر.
اللػػة عمػػى أرأيػػَت كيػػف تحقَّػػق فػػي القػػراءتيف إيجػػاُز اإلعجػػاز؛ ك  ذلػػؾ فػػي الدَّ

خمػػكد أىػػل النػػار، كتصػػكير إحساسػػيـ كنفسػػياتيـ فػػي إذاقػػة العػػذاب، ثػػـ الداللػػة 
 عمى تمّكف عذابيـ كتنكعو؟!    

 : 
  قكُلػو تعػالى:

  :التحريـ[٘]  
، قػاؿ الزمخشػري: "  ، كثمَّة قػراءٌة شػاذَّة قراءُة الجميكر 

  كقرئ . صائمات :، أبمُص." كىي(ٔ)   
ما نصره الزمخشػريُّ مػف قػراءة، كقضػى بأّنيػا أبمػُص قػراءٌة شػاذٌة ُتنَسػب لُعَمػر 

ا مػػف المفسػػريف (ٕ)بػػف فاِئػػد ذَكػػَر القػػراءَة، أك  -فيمػػا كقْعػػُت عميػػو -، كلػػـ أَر أحػػد 
نمػػػا  ، كػػػذلؾ لػػـ أعثػػْر عمييػػػا فػػي ُكتػػػب القػػراءات؛ كا  َنػػصَّ عمييػػا قبػػػل الزمخشػػريِّ
؛ كالرازي، كأبي حياف، كالّسميف، كأبي السػعكد،  ذكرىا َمف جاؤكا بعد الزمخشريِّ

  (ٖ)كاآللكسي.
ذا  -(ٗ)الػرازي  ذلػؾ عمػى كتاَبعػو - أبمػصُ  بأنَّيا القراءةَ  ىذه نَعتَ  هللا جارُ  كاف كا 

                                                           

 .ٕٛٔ/ٗ( الكشاؼٔ)
 حػركؼ في الركاية عنو الحديث، كردت منكر بصري، األسكاري  عمي َأُبك فائد ْبف ( ُعَمرٕ)

تيميػة  ابػف مكتبة: ط  ،ٕٓٙ/ٔالجزري  البف القراء طبقات في النياية غاية القرآف. ينظر:
المكجػكد،  عبػد أحمػد عػادؿ: الجرجػاني، تػح عػدي الرجاؿ البػف ضعفاء في د.ت. الكامل
      ـ.ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔاألكلى: لبناف، ط-بيركت - العممية الكتب: كآخركف، ط

 –: دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ط ،ٔٚ٘/ٖٓفخػػر الػػديف الػػرازي ( ينظػػر: التفسػػير الكبيػػر لٖ)
لمسػػميف الحمبػػي؛ ، الػػدر المصػػكف ٕٕٔ/ٓٔ، البحػػر المحػػييىػػػٕٓٗٔالثالثػػة: ، طبيػػركت

، ٕٛٙ/ٛ، كتفسػير أبػي السػعكد: دار القمػـ، دمشػقط ،ٜٖٙ/ٓٔتح: د. أحمد دمحم الخػراط
 .ٖٓ٘/ٗٔ، كركح المعانيبيركت –دار إحياء التراث العربي  ط:

 .ٔٚ٘/ٖٓ( ينظر: التفسير الكبيرٗ)
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كذلػؾ لمجيئيػا عمػى الصػفة المشػبية، كمػػا فييػا مػف معنػى المػزـك فػي الكصػػف؛ 
ػػر سػػائَر مػػا جػػاء مػػف أكصػػاؼ تمػػؾ الزكجػػات؟! أال نبصػػُر كركَدىػػا  ـْ يَتَبصَّ ـَ َلػػ فِمػػ

أي إّف مختػاَر ذكػر صػفاتيف      عمى صػيغة اسػـ الفاعػل
ـِ الفاعل، ال الصفة المشبية!   ىك صيغُة اس
: 

ػفِة المشػبيِة  -كهللا أعمـ  -ما أحسُبو  أنَّو لك جاءت تمؾ الصفاُت عمى الصِّ
بأّنيفَّ لْسَف عمى قدٍر عاٍؿ في االتِّصاؼ  لكاف في ذلؾ تعريٌض بنساء النبيِّ 

بيػػذه الصػػفاِت، كلسػػف عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف اإليمػػاف كالطاعػػة، فيػػفَّ مفرطػػاٌت 
مقصػػراٌت؛ غيػػُر مبلزمػػاٍت لمطاعػػة! كأّف ىنػػاؾ مػػف الّنسػػاء َمػػْف ىػػّف أعمػػى مػػنيّف 

 في االتِّصاؼ بيذه الصفات، كأكمل منيف إيمان ا كطاعة ! 
النبي أفضُل نساء المؤمنات؛ فيفَّ أمياُت المػؤمنيف، ثػـ كمعمكـٌ أّف زكجاِت 

إّنػػو لّمػػا اختػػاَر هللُا لنبيِّػػو بقػػاَء نسػػائو، كعػػدـَ تطمػػيقِيفَّ دؿَّ ذلػػؾ عمػػى أّنيػػفَّ خيػػُر 
َـّ فمػيس القصػُد مػف ذلػؾ سػكى عتػابيف لمػا حػدث مػنيّف  ؛ كمف ث النساء كأكمُميفَّ

  لضرائر.مع رسكؿ هللا جراء الغيرة التي ُجِبمت عمييا ا
: 

ى آخَر في التكجيػو؛ كىػك أفَّ الصػفاِت التعبديػَة التػي كردْت أربعػٌة؛  َثمَّة منح 
ككاحػدٌة إخبػاٌر  ،  ... ثنتاف كصػٌف لطبيعػة طػاعتيف؛ مػف كػكنيفَّ 

(، كرابعػٌة عػف حػاليفَّ مػع  هاأاات) فالمراُد:     عف نكعيَِّة طاعٍة ليفَّ 
 .  الذَّنب؛ ككنيفَّ 

ـُ الفاعػػػِل ىػػػك األنسػػػُب كاألَدؽُّ فػػػي الحػػػديث عػػػف ىػػػذا كمِّػػػو عػػػف الصػػػفة  كاسػػػ
بكِت كالػّدكاـ، لكنيػا ال ترقػى المشبية؛ بياُف ذلؾ: أّف اسـَ الفاعل يجكُد بداللِة الثُّ 

فِة المشبية؛ فداللُة الثبكت في كممة )قػائـ( ليسػت  لداللة الثبكت كالدكاـ في الصِّ
كػػػداللتيا فػػػي كممػػػة )طكيػػػل(، أك )دمػػػيـ( فإنػػػو يمكػػػف االنفكػػػاُؾ عػػػف القيػػػاـ إلػػػى 
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  ( ٔ)الجمكس أك غيره، لكنو ال ُيمِكُف االنفكاُؾ عف الطكؿ أك الدمامة.
فُة المشػبيُة ال َتَتماَشػى مػع إيػراِد األكصػاِؼ؛ ففػي مقػاـ أداء الطاعػة كمف ثـّ فالصِّ 

ػػا مػػف االعتػػداؿ كالكسػػطية فػػي  ػػراَط المسػػتقيـ؛ إذ إّنػػو لزام  ُتَعاِنػػُد المػػنيَج الصػػحيَح، كالصِّ
ػػَة إفػػراٌط كال تفػػريٌي! عػػف أنػػس  أداء العبػػادات، كفػػي أداء حػػقِّ العبػػاد؛ حيػػث ال يكػػكُف َثمَّ

 النَِّبػيِّ  ِعَبػاَدةِ  َعػفْ  َيْسَأُلكفَ   النَِّبيِّ  َأْزَكاجِ  ُبُيكتِ  ِإَلى َرْىيٍ  َثبَلَثةُ  قاؿ: َجاءَ   بف مالؾ
ا ـَ  َمػا َلػوُ  ُغِفػرَ  َقدْ   النَِّبيِّ  ِمفْ  َنْحفُ  َكَأْيفَ  َفَقاُلكا: َتَقالُّكَىا، َكَأنَُّيـْ  ُأْخِبُركا ، َفَممَّ  ِمػفْ  َتَقػدَّ
: َقػػاؿَ  َر،َتػػَأخَّ  َكَمػػا َذْنِبػػوِ  ـْ ػػا َأَحػػُدُى ا، المَّْيػػلَ  ُأَصػػمِّي َفػػِإنِّي َأَنػػا َأمَّ  َأُصػػكـُ  َأَنػػا آَخػػُر: َكَقػػاؿَ  َأَبػػد 
ْىرَ  َساءَ  أَْعَتِزؿُ  َأَنا آَخُر: َكَقاؿَ  ُأْفِطُر، َكالَ  الدَّ ا. َأَتَزكَّجُ  َفبَل  النِّ  َأَبد 

ينَللَأْمت مْل» َفَقػاَؿ: ِإَلْيِيـْ   ّللاَِّ  َرُسكؿُ  َفَجاءَ  ُ مْللأ م  قلَوّللاَّ للَأَاالَوَكَذالَكَذالئ ْءت مْللالَّذ  لأَلَْخَشها
ُ مْلللِل َّ ل هقلَلا الَوَأْتَاا ُ م   هوم للَل الَأ   ها  الَوأ َ هء  قلَوأ ْفط  َسهاَقالَوَأَتهَزوَّج للَوَأْائ ه   هبَللَفَاهنْللالم   لَعهنْللَا  

مَّت ق م  قلَفَءْيَسللس     (ٕ)«.ا 
الذنب كالتكبة منو؛ صيغُة المبالغة فػي التكبػة كذلؾ الكصُف في مقاـ الرجكع عف 

ُتعطػػػي كُتشػػػِعر بمعنػػػى كْثػػػرة اقتػػػػراِؼ المعاصػػػي، كارتكػػػاِب الػػػذنكب؛ فتصػػػبُح داللُتيػػػػا 
 عكسيَّة !

يقػػكُؿ فػػي تكجيػػو قكِلػػو  -طيَّػػب هللا ثػػراه -التقْطػػُت ىػػذا المعنػػى مػػف البقػػاعّي 
ػاعيف أي:" [ٕٕٕ]البقػرة:    سػبحانو:   عمػا الرَّجَّ

ذا اإلنسػانية نقص ليـ أكجب ذنب كل عميو، كمف عزمكا كانكا  َمػف أحػبَّ  ... كا 
 تكبتػو بعػد منػو يقع لـ الذي التائب في فيك المعاصي، بتكرار التكبةُ  منو َتتكررُ 
، يكجد ذلؾ كاف إف زلةٌ  أرحـُ." كبو أرغُب، كفيو أحبُّ

(ٖ) 

                                                           

، ط: دار عمػػار، األردف، ٔٗبيػة د. فاضػػل صػالح السػامرائي ص( ينظػر: معػاني األبنيػػة فػي العر ٔ)
 ـ.ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔط: الثانية،

الترغيػػب فػػي : بػػاب النكػػاح،: كتػػاب البخػػاري،  إسػػماعيل بػػف دمحم عبػػدهللا ألبػػي البخػػاري  ( صػػحيحٕ)
 ىػػػػػػػٜٔٗٔالثانيػػػػػػة  :ط الريػػػػػػاض،  السػػػػػػبلـ، دار مكتبػػػػػػة: ، طٜٙٓص ،(ٖٙٓ٘: )رْقػػػػػػـ  النكػػػػػػاح،
   .ـ ٜٜٜٔ

، ط: دار الكتػػػاب ٕٚٚ/ٖنظػػػـ الػػػدرر فػػػي تناسػػػب اآليػػػات كالسػػػكر لمبقػػػاعي بتصػػػرؼ كحػػػذؼ ( ٖ)
 اإلسبلمي، القاىرة.
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: كلعلَّ ذلؾ ىك السرُّ في إيراِد أكصاِؼ َمف اشترى هللُا منيـ أنفَسيـ ئءت ل
ـِ الفاعل؛ قاؿ سبحانو: كأمكاَليـ بأفَّ ليـ الجنََّة بصيغِة اس   

 :التكبة[ٕٔٔ.] 
لػػػو لفتػػػٌة عظيمػػػة تػػػدكُر فػػػي اإلطػػػاِر نفِسػػػو، كالداللػػػِة  -رحمػػػو هللا  -كالزمخشػػػريُّ 

يقػػكُؿ فػػي تكجيػػو  -مػػع تبػػايف المقػػاـ، كاخػػتبلِؼ الَمَسػػاؽ -ذاِتيػػا، كمػػآِؿ المعنػػى معيػػا 
: قمػتَ  "فػإفْ [ ٕٔ]ىػكد:  ... قكِلو سبحانو: 

 ثابػٍت؛ غيػرُ  َعػارٌض  ضػيقٌ  أنَّػو عمػى ليػدؿَّ : قمػتُ  (؟َضهاأ   ل) إلػى (َضهي    ل) عف َعَدؿَ  ِلـَ 
 (ٔ)".صدر ا الّناسِ  أفسحَ  كاف  ّللاّ  رسكؿَ  ألفّ 

: 
 .[ٗ]سكرة الفاتحة:   قاؿ تعالى:

ا، كقػػرأ البػػاقكف     كالكسػػائي كيعقػػكب كخمػػف عاصػػـٌ  قػػرأ  بػػاأللف مػػدِّ
 قاؿ الزمخشػري: ك (ٕ).قصر ا ألف بغير قػراءةُ  ألنػو االختيػاُر؛ ىػك 

  : كلقكلػػػػػػو ،[ٙٔ:غػػػػػػافر]   :لقكلػػػػػػوك  الحػػػػػػرميف، أىػػػػػػلِ 

 (ٖ)".يخّص  ِممؾكال يعـّ  الُممؾ كألفّ  ،[ٕ:الناس]
، بػػل ىػػي  بالقصػػر، الزمخشػػريُّ فػػي اختيػػاِره قػػراءَة  مسػػبكٌؽ بػػالطبريِّ

 (٘)باأللف.    ؛ في حيف اختار أبكحاتـ قراءةَ (ٗ)عنده "أصحُّ القراءتيف"
)الِمْمػػػؾ(، كاختيػػػاُر  مػػػف مػػػأخكذ (:اال هههكك) الُمْمػػػؾ(،) مػػػف مػػػأخكذ (:َاء هههكك)

                                                           

 .ٕٔٙ/ٕ( الكشاؼٔ)
 .ٕٔٚ/ٔ، النشر في القراءات العشرٗٓٔ( ينظر: كتاب السبعة في القراءات صٕ)
 .ٚ٘/ٔ( الكشاؼٖ)
 .ٜٗٔ/ٔ( تفسير الطبري ٗ)
مكػػػة  -، ط: جامعػػػة أـ القػػػرى  ٔٙ/ٔعمػػػي الصػػػابكني ( ينظػػػر: معػػػاني القػػػرآف لمنحػػػاس تػػػح: دمحم٘)

 .ٜٓٗٔرمة، ط: األكلىكالم
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ناظٌر إلى كل صيغة في حدِّ ذاِتيا، كمػف زاكيػٍة معينػة ليػا  -فيما يبدك -األيمة 
يتحّقػػُق فيػػو العمػػكـُ؛ دكف النظػػر إلػػى مجمػػكع الداللػػة فػػي الصػػيغتيف؛ فجػػاُر هللا 

ـّ، ذكػػػػر أّف )الُممػػػػؾ (، كىػػػػي تفرقػػػػٌة صػػػػحيحة، لكػػػػف كالِممػػػػؾ يعػػػػ يعترييػػػػا  يخػػػػصُّ
تمػػػػاـ؛ تػػػػراه فيمػػػػا ذكػػػػره أبكحػػػػاتـ  فيمػػػػا نقػػػػل عنػػػػو  -نقصػػػػاف، كيعكزىػػػػا إكمػػػػاؿ كا 

ـّ، فػػي أّف )الِممػػؾ -النحػػاس ( كػػذلؾ، لكػػف مػػف ناحيػػة أخػػرى؛  كالُممػػؾ يعػػ يخػػصُّ
د الجية في النظر لكل منيما.   فالعمكـُ كالخصكص في الصيغتيف بتعدُّ

 : 
كنفػكذ التصػرُّؼ؛  األمر مضاءُ  حيث مف -هللا جار كما نّص  - يعُـّ  (الا ءك)

 لػيس إذ ممكػو؛ فػي األمػر النافذ (الَاء ك ل) :(ٔ)المعاني أصحاب قاؿ الزجاج: "قاؿ
 -تعػالى- كهللا المالػؾ، مف أعُـّ  فالِممؾ يمِمُكو؛ فيما كتصرُفو أمُره ينُفذُ  مالؾٍ  كلُّ 

 جيتػػػو مػػػف أمبلكيػػػـ فػػػي التَّصػػػرُّؼَ  اسػػػتفادكا إنمػػػا كالُمػػػبلؾ كمِّيػػػـ المػػػالكيف مالػػػؾُ 
 (ٕ)تعالى."

ءههههكمػػػػف كجػػػػو آخػػػػر نبصػػػػُر ) ُـّ مػػػػف حيػػػػث عمػػػػكـُ اإلضػػػػافة، كَسػػػػعُة الا  ( يعػػػػ
 تقػكؿ: كَمْف ال تتأّتى منو؛ "ألّنؾاإلطبلؽ؛ فُيطَمُق عمى َمف تتأتَّى منو الطاعة، 

 األشػياء، مػف شػئ كػل الػريح، كمالػؾ كمالػؾ الطير، كمالؾُ  الّناِس، مالؾُ  هللاَ  إفَّ 
نمػػا ذلػػؾ كنحػػك الػػريح، كال َمِمػػؾُ  الطيػػر، َمِمػػؾُ  هللا يقػػاؿ: األنػػكاع، كال مػػف كنػػكعٍ   كا 
   (ٖ)كحدىـ." الّناس )َمِمُؾ( يحُسف
باَف مف ذلؾ أفَّ كلَّ صيغٍة ليا نكُع خصكصيٍَّة ال ُيكجد في األخػرى؛ فكػلُّ  

مالؾ مِمؾ، كليس كل مِمػؾ مالك ػا؛ كذلػؾ مػف حيػُث شػيكُع الممػِؾ كاتسػاُعو. ككػل 
                                                           

 الكتػب مصػنفك فمػرادىـ( الا هامقلأ هحابلئهال: )المفسركف  قاؿ كحيث: "قاؿ الزركشي  (ٔ)
 دار: ، طٙٗٔ/ٕإبػراىيـ الفضػل أبػك دمحم: تح القرآف عمـك في البرىاف القرآف." معاني  في
 ت..د الثانية ط: لبناف، - بيركت المعرفة، 

المػأمكف لمتػراث،  دار: ، طٖٓالػدقاؽ ص يكسػف أحمػد: تػح الحسػنى، هللا أسماء ( تفسيرٕ)
 ـ.ٜٙٛٔقٙٓٗٔبيركت، ط: الخامسة -دمشق

 ؛ نقبل عف أبي حاتـ. ٔٙ/ٔلمنحاس القرآف ( معانيٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٛ﴾  
  

مِمؾ مالؾ، كليس كل مالػؾ مِمك ػا؛ مػف حيػث نفػكُذ األمػر، كسػطكتو عمػى ممكػو؛ 
 فبل يتصرؼ إال عف تدبير الممؾ. 

فتعاُقػػػُب القػػػراءة عمػػػى الصػػػيغتيف معػػػا إلفػػػادة َسػػػعة الداللػػػة كعمكميػػػا )سػػػعة 
الممػػػؾ، كسػػػعة نفػػػكذ األمػػػر(؛ فميسػػػت إحػػػداُىما راجحػػػة  عمػػػى األخػػػرى، أك مغنيػػػة  

  سػبيلُ     ك ، عنيا؛ فسػبيلُ    
ك كتربيػة، ممك ا الدنيا في الّتاـ بالتَّصرُّؼ إذفٌ   أفَّ  كذلؾ

  َّكتكسػػيي كقيػػر ا، تسػػمط ا العقبػػى فػػي ذلػػؾ عمػػى دؿ     
 (ٔ).اآلخرة كرحيـ الدنيا، رحماف  كأنو الرحمة، جانب بترجيح ُمنادٍ  بينيما

 املطلب
ُ
 :فاصلت
لفهقلل- لعءىلاالتواَتَالاهنلئهااقات  خاست لاواضَعلاعتاَ لفيهالالزاخشاي 

 ههيغت لالُءاههت الوكامههتلاعتااضههات الكء هههالتاجيًحهها؛لاللتضهه يًفاالوا ْتلغتلفهها ل
َحلاتهواتاًةلعءهىلاثيءت ههالفهقلالتَّهوات الفهقلثيثهت لل-االختياالل-)أئوىل أبءغ(الاجَّ

َحلشاذًَّةلعءىلاتواتاة لفقلاوض ين.اواضَعال لواجَّ
لال يغت لاألئهوىل اللهًت؛لل- العءىلالاااقة لذات  لفقلتاجيح  لالزاخشاي   ا اَتُز 

َحلاالجاقلعءىل يغتلالاغالغهتلعءهىل ياههاال لانلَعَ اا!لفاجَّ للتواتا   ونلمظا 
َفتلالاشبهتلعءىل يغتلاسملالفاع ؛لوانلَثهمَّل َحلاالجاقلعءىل يغت لال    لواج 

لوا تطءغهههات للالااهههاماللحاجهههت للمظههها لل ونللواحههه ة؛لزاويهههتلاهههنللءا مهههىلمظات هههالكامهههت

ياق!ل لالس  
هههقالاسهههبوًئالغهههالفااقلوالطبهههايلفهههقلل- كهههانلاتهههتثًاالفهههقل هههمي الغهههابنلجم  

! لوأح   لأش   لاوئَفلالطباي   لاوض ين؛لَبْيَ لأنَّ
لل- لالزاخشاي   ًهالألىلالاااقة؛لأل-فقلأ ءغال-تاجيح  ماهالكهانللمليكنلاوجَّ

                                                           

 ( لئلمػاـفتػكح الغيػب فػي الكشػف عػف قنػاع الريػبالكشػاؼ ) عمى الطيبي ( ينظر: حاشيةٔ)
: ، اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة، ط: جػػػائزة دبػػػي الدكليػػػة لمقػػػرآف الكػػػريـ، ط ٖ٘ٚ  /ٔالطيبػػػي
 .ـٖٕٔٓىػ ٖٗٗٔاألكلى



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٓ﴾  
  

لفيالعءَّت ا.ل لا  َاجق ؛لفهولاعتاا ق ًهالألىلاالجاقْتلعءيالانلبماق  لا وجَّ
لئااقًةلعءىلأخاىالم غ اهالعم ل ياهلض يفًتلأولل- لالزاخشاي  ح  بيماالياج  

لكهيلالاهوئفينل لفهقلأن  ااجوحت!لك ٌّلحَسبلذوئ اللءا مهىلاهعلالاهااقةالواللشهكَّ
ههم تقل لالا ههامقالوت سههتمَغ  لأغ هه لالم ج ههَت!لفههالاااقة لس  اتغ ههتالوعءههىلههه يهالَتتول هه  

لال الالتالوهقلالتقلمحتُملأليها؛لاللأنليكونلحكامالعءيها!

ل
ل

  



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٔ﴾  
  

(املطلب الثانً)
(املضارعة حزِف التوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة؛ حيث تغايُز)

خمسُة مكاضػَع اعتػرَض فييػا الزمخشػريُّ عمػى قػراءاٍت متػكاترٍة تعاقَبػْت عمػى 
حػػػػرؼ المضػػػػارعة )التػػػػاء، كاليػػػػاء(؛ كىػػػػذا التَّعاقػػػػُب نػػػػَتَج عنػػػػو َتنػػػػكٌُّع فػػػػي جيػػػػة 

 الخطاب، في مكضع كاحد، كتكلٌُّد لفف االلتفات، في أربعِة مكاضع:
: 

 [.ٜ٘]األنفاؿ:   قاؿ تعالى: 
باليػػاء، كقػػرأ ابػػف    جعفػػر كأبػػك كحمػػزة، كحفػػص، عػػامر، ابػػف قػػرأ

  (ٔ)بالتاء. كثير، كنافع، كأبك عمرك، كالكسائي 
  كفػركا لمذيف الفعل أف عمى بالياء  : حمزة قاؿ الزمخشري: "كقرأ

     كقكلػػو: أف، فحػػذفت (،سههغاوالأن) أصػػمو: فيػػو كقيػػل

:  الفعػل كقػع: كقيػل ،: مسػعكد  ابػف بقراءة عميو كاستدؿّ  ،[ٕٗ]الرـك
 الحػػػاؿ؛ محػػػل فػػػي  ك صػػػمة، «ال» أف عمػػػى ،() عمػػػى
 كفػػركا الػػذيف يحسػػبنيـ )كال: معنػػاه كقيػػل ىػػاربيف، مفمتػػيف سػػابقيف؛ أي: بمعنػػى

 الػذيف المؤمنيف قبيل يحسبف )كال: كقيل. مفيكما لككنو الضمير فحذؼ بقكا(،س
َمػػٌة، كمُّيػػا األقاكيػػلُ  كىػػذه سػػبقكا(. كفػػركا  بيػػا تفػػرَّدَ  التػػي القػػراءةُ  ىػػذه كليسػػت ُمتَمحَّ
    (ٕ)".بنيَِّرةٍ  حمزةُ 

اعتقػػَد الزمخشػػريُّ تفػػرَُّد حمػػزَة بقػػراءة اليػػاء! ثػػـ راَح يبحػػُث عػػف مفعػػكٍؿ لمفعػػل 
لمفاعميػػة، فجمػػع مػػف أجػػل ذلػػؾ تػػأكيبلٍت   )حسػػب(، عمػػى صػػرؼ 

قامة  لؤلسمكب! كلـ يُؾ بمقنٍع منيا؛  ا لممعنى، كا  كأقاكيَل جاءت جميُعيا تصحيح 
 فكاف ذلؾ سبب ا أف قضى عمى القراءة بأنَّيا غيُر نيِّرة!

                                                           

 .ٕٚٚ/ٕالعشر القراءات في النشر ،ٖٚٓالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٔ)
 .٘ٙٔ/ٕ( الكشاؼٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٕٗٚ﴾  
  

كالزمخشػػريُّ فػػي صػػنيعو كحكمػػو متػػابٌع َمػػف سػػبقو؛ أعنػػي: الفػػراء، كالطبػػري، 
 .(ٔ)جاجكالز 

ػػا  كأقػػكؿ: إفَّ الكصػػف )غيػػر نيػػرة( مكطنػػو األقاكيػػل كالتخريجػػات لمقػػراءة! أمَّ
  (ٕ)القراءُة نفُسيا فيي أنكُر مف الشمس في رابعة النيار!

: 
كقػراءة   مفعكال لػػ  األعمى في سماء البياف القرآنيِّ بقاُء 

التػاء سػكاء  بسػػكاء؛ فػالمفعكؿ فييمػا كاحػػٌد، كيكػكف مكمػُف اإلعجػػاز كالتكجيػُو فػػي 
 !  تغاير كتنّكع الفاعل المسند إليو الحسباف

فاآليػػػُة جػػػاءْت فػػػي سػػػياؽ الحػػػديث عػػػف غػػػزكة بػػػدر، كفييػػػا إعػػػبلـٌ عػػػف أفَّ 
 المشركيف تحت قير قدرة هللا، كتحت مشيئتو؛ فبل يعِجزكف! كالقراءُة بالتاء

  في الخطاب بذلؾ لرسػكؿ هللا خصكصيةكالقػراءُة باليػاء ،   

     عمكمية في الخطاب؛ أي ال يحسبف حاسٌب، أك أّي أحد.
: 

عنػػو، كتطمين ػػا لقمبػػو، كتثبيت ػػا لػػو ؛ تسػػمية لػػو، كتسػػرية خصكصػػيُة خطابػػو 
لما أبصر يكـ بػدر عصػبة المػؤمنيف قمػة، كعصػبة الكػافريف  مف ربو؛ إذ إنو 

 بػػدر يػػكـ كػػاف لمػػا: قػػاؿ الخطػػاب  بػػف كثػػرة، أخػػذ يناشػػد ربػػو؛ كرَد أفَّ عمػػر
 عشػر كتسػعة مائة ثبلث كأصحابو ألف، كىـ المشركيف إلى  هللا رسكؿ نظر
همَّل: »بربو ييتف فجعل يديو، مد ثـ القبمة،  هللا نبي فاستقبل رجبل، هزْللالءه  لَأْمج 
ه للت ْهء كْللأ نْللالءه مَّللَوَعْ َتم قالَااللت للالءه مَّللَوَعْ َتم قالَاالل ق َ هاَغتَللَههذ  هنْللاْل   لَأْهه  للا 

ْسههَيم   القبمػػة، مسػػتقبل يديػػو مػػادا بربػػو، ييتػػف زاؿ فمػػا «اأْلَْا  للف ههقلت ْ َبهه ْللاَلللاْلْ 

                                                           

 كا عرابػػػػو ، معػػػػاني القػػػػرآفٕٛ/ٗٔ، تفسػػػػير الطبػػػػري ٘ٔٗ/ٔالقػػػػرآف لمفػػػػراء ( ينظػػػػر: معػػػػانئ)
: األكلػػى ، طبيػػركت –: عػػالـ الكتػػب ، طٕٔٗ/ٕ: عبػػد الجميػػل عبػػده شػػمبيلمزجػػاج؛ تػػح

 .ـٜٛٛٔ ىػٛٓٗٔ
 .ٜٕٔ/٘( العبارة لئلماـ اآللكسي، ينظر: ركح المعانيٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٖٗٚ﴾  
  

 منكبيو، عمى فألقاه رداءه، فأخذ  بكر أبك فأتاه منكبيو، عف رداؤه سقي حتى
 ما لؾ سينجز فإنو ربؾ، مناشدتؾ كفاؾ هللا، نبي يا: كقاؿ كرائو، مف التزمو ثـ

  (ٔ)كعدؾ.
 : 

كعمكميُة الخطاب فييا تشييٌر بعجز المشركيف، كخكرىـ؛ فيصيركف حديث 
ا فعميِّا عمى قالة أبي جيل؛ إذ  الركباف في اليزيمة كالعجز! ككأّف في العمكـ ردِّ

َير أّف أبا سفياف  إنكػـ :قػريش إلى أرسل عيره، أحرز قد لما رأى أنو كرد في السِّ
 أبػك فقػاؿ فػارجعكا، هللا، نجاىػا فقد كأمكالكـ، كرجالكـ عيركـ لتمنعكا خرجتـ إنما
ا بػػدرٌ  ككػػاف -بػػدرا  نػػرد حتػػى نرجػػع ال كهللا: ىشػػاـ بػػف جيػػل  مكاسػػـ مػػف مكسػػم 

 كنطعػـالجػزر،  فننحػر ثبلثػا، عميو فنقيـ -عاـ كل سكؽ  بو ليـ يجتمع العرب،
 كبمسػػػيرنا العػػػرب بنػػػا كتسػػػمع القيػػػاف، عمينػػػا كتعػػػزؼ الخمػػػر، كنسػػػقي الطعػػػاـ،
 (ٕ).فامضكا بعدىا، أبدا ييابكننا يزالكف  فبل كجمعنا،

َـّ فػػإّف تكجيػػو القػػراءتيف بتنػػكُّع الفاعػػل المسػػند لمحسػػباف اسػػتمداٌد مػػف  كمػػف ثػػ
ف، طبيعػػػػة المكقػػػػف، كمػػػػا كانػػػػت عميػػػػو األحػػػػداث فػػػػي بػػػػدر؛ فالقراءتػػػػاف تتكػػػػامبل
لقاء الركع في نفكس المشركيف!  كتمتقياف حكؿ تثبيت جماعة المؤمنيف، كا 

: 
: 

  قكلو تعالى: 

                                                           

باحػػة الغنػػائـ؛  صػحيح  (ٔ) مسػػمـ، كتػػاب: الجيػػاد، بػاب: اإلمػػداد بالمبلئكػػة فػػي غػزكة بػػدر، كا 
 .ٔٛٚ(، صٖٙٚٔرقـ:)

بػػػػراىيـ األبيػػػػاري  ،مصػػػػطفى السػػػػقا ؛ تػػػػح:السػػػػيرة النبكيػػػػة البػػػػف ىشػػػػاـ( ٕ) كعبػػػػد الحفػػػػي   ،كا 
: ، طمصػر -: مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبػي كأكالده ، ط ٜٔٙ، ٛٔٙ/ٔالشمبي
 .ـٜ٘٘ٔ ىػٖ٘ٚٔالثانية، 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٗ﴾  
  

   :آؿ عمراف[ٔٛٓ]  
باليػاء، كقػرأ نػافع، كابػف عػامر،  قرأ ابف كثير، كأبكعمرك، كيعقػكب 

  . قػػاؿ الزمخشػػري: " كقػػرئ (ٔ)بالتػػاء  كعاصػػـ، كحمػػزة، كالكسػػائي 

   الكعيػد، فػي أبمػص كىػي االلتفػات، طريقػة عمى فالتاء كالياء؛ بالتاء 
 (ٕ)".الظاىر عمى كالياء

، (ٖ)جعل الزمخشريُّ قراءَة الّتاء أبمَص فػي الكعيػد، كتابعػو فػي ذلػؾ البيضػاكيّ 
ا قبػػل الزمخشػػري  ذكػػَر ىػػذا الكصػػَف، أك  -فيمػػا كقعػػُت عميػػو -كلػػـ أبصػػر أحػػد 

 قاؿ بو. 
بالتاء كىك جرياُنيػا عمػى  -عمى حّد زعمو-كالزمخشريُّ أباَف كجَو األبمغية  
 أحسػػفَ  ذلػػؾ كػػاف أسػػمكب، إلػػى أسػػمكب مػػف ُنقػػل إذا عة االلتفػػات؛ فػػػ" الكػػبلـُ صػػن
يقاظ ا السامع، لنشاط تطرية   ، (ٗ)كاحػد" أسػمكب عمػى إجرائػو مػف إليو لئلصغاء كا 

ثـ ما تحّقق بو مػف معنػى التَّيديػد كالتَّقريػع الّناشػئ مػف المكاجيػة ليػـ الخطػاب؛ 
 كيػػت قصػػتو مػػف فبلن ػػا إفّ : لكمػػا ثالػػث عػػف حاكي ػػا لصػػاحبؾ قمػػتَ  إذا أّنػػؾ "كمػػا

 الطريقػػػػةَ  تمػػػػزـَ  أف حقِّػػػػؾ مػػػػف فػػػػبلف يػػػػا: فقمػػػػتَ  الثالػػػػث، إلػػػػى عػػػػدْلتَ  ثػػػػـ ككيػػػػت،
 اسػػتمررت إذا يجػػُده ال مػػا طبعػػو مػػف ىػػازِّا إيَّػػاه، بمكاجيتػػو فيػػو أكجػػدت الحميػػدَة،

 (٘)".الغيبة عمى
: 

القراءتاف متكاترتاف ال يرجح إحداىما، كال تقل إحداىما ببلغػة  عػف األخػرى؛ 
ككمتا القراءتيف ليا دكٌر بارز في المقاـ، كلكلٍّ طريُقػو إليػو كمنزعػو؛ كفػي سػياؽ 

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٕٕٓالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتاب1)
 .ٗٛٗ/ٔ( الكشاؼٕ)
: دمحم عبػػػػد الػػػػرحمف تػػػػح ؛مبيضػػػػاكي التأكيػػػػل( ل كأسػػػػرار التنزيػػػػل ( تفسػػػػير البيضػػػػاكي )أنػػػػكارٖ)

 .ىػٛٔٗٔ: األكلى، طبيركت –: دار إحياء التراث العربي ط، ٔ٘/ٕالمرعشمي
 .ٗٙ/ٔ( الكشاؼٗ)
 .ٖ٘ٙ  /ٗالكشاؼ عمى الطيبي ( حاشية٘)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚ٘﴾  
  

 ء الداللة في كلِّ قراءة!القكِؿ ما يدؿُّ عمى إيحا
حػػداَث  ذا جيػػرْت قػػراءُة التػػاء بمعنػػى التيديػػد كالتقريػػع، فػػإفَّ قػػراءَة اليػػاء، كا  كا 

بازدرائيـ كتيكيف  المغايبة تجيُر بمعنى الطرح كالتجاىل، كالمقت كالنفكر منيـ؛
 فجعمػػتيـ ليسػػكا أىػبل لمحضػػكر كالخطػاب، مػف صػػكرة فػي شػأنيـ؛ كذلػؾ بػػإبرازىـ

فييػػػػا معنػػػػى اإلقبػػػػاؿ،  بػػػػالكبلـ كالمكاجيػػػػة فالمخاطبػػػػة غػػػػائبكف!ىمػػػػبل؛ ككػػػػأنيـ 
 كتأنيس المخاطب.

إنيػػػػـ لمػػػػا أعرضػػػػكا عػػػػف أكامػػػػر هللا بمنػػػػع فضػػػػكؿ أمػػػػكاليـ اسػػػػتكجبكا الزَّجػػػػر 
ػػػا ) (؛ إذ يحمػػػُل كػػػلّّ منيمػػػا مػػػف الداللػػػة عمػػػى الغيغهههتالوالخطهههاببػػػالطريقيف مع 

التحقير كالتبكيت ما ال يكػكف فػي صػنكه؛ كمػف ثػـ فميسػت إحػدى القػراءتيف أبمػص 
 مف األخرى، أك مغنية عنيا.  

: 
  قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:

 [القصص:ٙٓ]  
 ، كالبػػاقكف كاليػػاء اءتػػبال  ك ،  قػػرأ أبػػك عمػػرك

 كقػػػػرئ " :الزمخشػػػػري  قػػػػاؿ. (ٔ)بالتػػػػاء    باليػػػػاء، كىػػػػك أبمػػػػص فػػػػي
  (ٕ)."المكعظة

 لعػػػدـ بػػػأنيـ أبػػػاَف الشػػػياُب كجػػػو األبمغيػػػة عنػػػد جػػػار هللا فػػػي قكلػػػو: "إلشػػػعاره
 نكتػػة كىػػذه ليػػـ، زجػػر ا االلتفػػات؛ فااللتفػػات لعػػدـ لمخطػػاب، يصػػمحكف  ال عقميػػـ

 (ٖ)المقاـ." بيذا خاصة لبللتفات

كعجيٌب صػنيع الزمخشػري!  (،االلتفاتلفااللتفاتلل  م) عاليٌة عبارة الشياب
فػػي  فالنكتػػة المتكلػػدة عػػف االلتفػػات ىنػػا ىػػي نفُسػػيا نكتػػُة القػػراءة باليػػاء

                                                           

 .ٕٖٗ/ٕالعشر القراءات في النشر ،ٜ٘ٗالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٔ)
 .ٚٛٔ/ٖ( الكشاؼٕ)
 .ٓٛ/ٚ( حاشية الشيابٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٙ﴾  
  

 !  المكضع السابق، لكف دكف التفات! كقد نصر عمييا قراءة التاء 

فما ىك مقنُع جار هللا؟! اعتمػاُد صػنعة االلتفػات كحػَدىا! فأينمػا دارت دارت 
؛ سػكاء أكانػت متكشػحة  معيا ببلغُة القػكؿ، أـ مػا ينشػأ عػف القػراءاِت مػف معػافٍ 

 ثكب االلتفات، أـ كاف الكبلـ فييا يسير عمى َسنف كاحد؟! 
كالمتتبػػػػع َسػػػػَنف القػػػػرآف كطريقتػػػػو فػػػػي الخطػػػػاب يبصػػػػر طريقػػػػي )الخطػػػػاب، 

 أف عمػى يػأتي كالغيبة( طبيعػة كعػادة، كقػد أبػاف عػف ذلػؾ الفػراء بقكلػو: "كالقػرآف
  (ٔ)يَّب."كالغُ  ُيجعمكف  كحينا أحيان ا، عمييـ المنزؿ يخاطب

كالكػػبلـ فييػػا جػػاٍر عمػػى  -   كعػػكد لمقػػراءة؛ أليسػػت قػػراءة التػػاء
يسػػػػكنيا معنػػػػى التػػػػكبي  كالتقريػػػػع؛ الناشػػػػيء مػػػػف مكاجيػػػػة الخطػػػػاب،  -ظػػػػاىره 

ا بالفػػاء؛ زيػػادة فػػي يتعاضػػد معيػػا مجػػيء األمػػر فػػي صػػكرة االسػػتفياـ؛ مشػػفكع
 التبكيت ليـ، كاإلنكار عمييـ؟ 

إف كمتػػػا القػػػراءتيف جػػػاد بداللػػػة، كالػػػداللتاف كمتاىمػػػا معتبرتػػػاف فػػػي السػػػياؽ، 
 سكاء جاء أحدىما بااللتفات، أك دكف التفات.    

: 
  [ٕٕ ،ٕٓ:القيامة]     قكلو تعالى:

 ، فييمػػا باليػػاء كيعقػػكب عمػػرك، كأبػػك عػػامر، كابػػف كثيػػر، ابػػف قػػرأ
قػػاؿ الزمخشػػري: "  (ٕ).بالتػػاء   ك ،  البػػاقكف  كقػػرأ. ك

نكػار العجمػة، عػػادة عػف  هللا لرسػكؿ ردع َكػبلَّ   األنػػاة عمػى كحػث عميػػو، ليػا كا 
 أنتـ بل: قاؿ كأنو ؛ قكلو:  بإتباعو ذلؾ في بالص كقد كالتؤدة،

 كمػف شػيء؛ كػل فػي تعجمػكف  عميػو كطبعػتـ عجػل، مػف خمقػتـ ألنكـ آدـ بنى يا
َـّ    (ٖ)".أبمص كىك بالياء كقرئ  ،   ث

                                                           

 . ٕٔٔ/ٖالقرآف معاني  (ٔ)
 .ٖٜٖ/ٕالعشر القراءات في النشر ،ٔٙٙالقراءات ص في السبعة ينظر: كتاب  (ٕ)
 .ٕٜٔ/ٗالكشاؼ  (ٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٚ﴾  
  

!  يحمػػل خطػػاب الػػردع كالزجػػر عمػػى رسػػكؿ هللا -يرحمػػو هللا  -جػػاُر هللا 
كىذا ما جػرَّه ليجعػل قػراءة )اليػاء( أبمػص؛ لمػا فييػا مػف عػدـ صػريح المخاطبػة لػو 

!؛ بخبلؼ قراءة التاء؛ ففييا معنى المكافحة كالمكاجية 
خراجػػػا التفاتػػػا، فييػػػا إف حيػػػث مػػػف أبمػػػص قػػػاؿ اآللكسػػػي: "كىػػػي  مػػػف  لػػػو كا 

 الرمػػز سػػبيل عمػػى التػػكبي  مػػف طرفػػا مضػػمنا العاجمػػة؛ بحػػب الخطػػاب صػػريح
 تغميػػػػػب ففييػػػػا بالتػػػػػاء القػػػػراءة كأمػػػػا.  شػػػػػأنو فػػػػي -شػػػػأنو تعػػػػػالى- منػػػػو لطفػػػػا

 هللا جػػػار إليػػػو رمػػػز مػػػا خبلصػػػة ىػػػذا األكؿ، عكػػػس كىػػػك كااللتفػػػات المخاطػػػب،
      (ٔ)".أفيد ما عمى

أقػػػكُؿ: إّف جميػػػرة المفسػػػريف عمػػػػى أف الزجػػػر كالخطػػػاب لممشػػػركيف منكػػػػري 
ػػػا؛ معنػػػاه: )كػػػبل( :المفسػػػريف سػػػائر ؛ قػػػاؿ الػػػرازي:" كقػػػاؿ(ٕ)البعػػػث ػػػا أي: حقِّ  حقِّ
 ليػػا، كيعممػػكف  الػػدنيا، يحبػػكف  أنيػػـ كالمعنػػى: اآلخػػرة، كتػػذركف  العاجمػػة، تحبػػكف 
 (ٖ)".عنيا كيعرضكف  اآلخرة، كيترككف 

كتحريػػُر حركػػة سػػير المعنػػى فػػي السػػكرة، كسػػياؽ اآليػػات فييػػا ىػػاٍد إلػػى مػػا 
 كالبعػػػػث، القيامػػػة حػػػاؿ منكػػػػر ذكػػػر ذىػػػب إليػػػو الجميػػػػكُر؛ فالبيػػػاف القرآنػػػيُّ لمػػػػا

 الفجػكر؛ عمػى شػيكاتو قصػر كأنػو كمعجزاتػو، -تعػالى- هللا آيػات عػف كا عراضو
 تعمػػـ عمػػى فػػي مثابرتػػو  حػػاؿ رسػػكؿ هللا ذكػػر منػػو، يصػػدر بمػػا مكتػػرث غيػػر

                                                           

 . ٛ٘ٔ/٘ٔالمعاني ركح ( ٔ)
بػف عطيػة ، الالكتػاب العزيػزفػي تفسػير  ، كالمحرر الكجيزٓٚ/ٕٗينظر: تفسير الطبري  ( ٕ)

، بيػػركت –: دار الكتػػب العمميػػة ، ط٘ٓٗ/٘: عبػػد السػػبلـ عبػػد الشػػافي دمحم؛ تػػحاألندلسػػي
بػػي بكػػر شػػمس الػػديف (، ألالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف) ، تفسػػير القرطبػػيىػػػٕٕٗٔ: األكلػػىط

بػػػراىيـ أطفػػػيش ،تػػػح: أحمػػػد البردكنػػػي؛ القرطبػػػي  –: دار الكتػػػب المصػػػرية ، طٚٓٔ/ٜٔكا 
 ، التحريػػػػػػػر كالتنػػػػػػػكيرٖٓ٘/ٓٔ، البحػػػػػػػر المحػػػػػػػييـٜٗٙٔىػػػػػػػػٖٗٛٔ: الثانيػػػػػػػة، طالقػػػػػػػاىرة

ٕٜ/ٖ٘ٔ. 
 .ٜٕٚ/ٖٓالكبير التفسير  (ٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٚٛ﴾  
  

  فييا، كذلؾ في قكلو سػبحانو: كالنظر كتمقفيا، كحفظيا، هللا، آيات

  هللا، آيػات تحصػيل فػي يرغب مف تبايف بذلؾ ، فظير[ٜٔ: ٙٔ]القيامػة 
 عنيا! يرغب كمف
رجػع إلػى مييػع الكػبلـ الػذي بنيػت عميػو السػكرة؛   خطابػو مػف فرغ لما ثـ

 الػدنيا حطػاـ تحصػيل فػي ىػك إنمػا ىمػو بػأف لمبعػث؛ المنكػر اإلنساف فبيف حاؿ
  اآلخػػرة البػػاقي؛ ثػػكاب تحصػػيل فػػي ال الفػػاني،

  [القيامة:ٕٓ، ٕٕ](ٔ)  

بػػاَف مػػف حركػػة سػػياؽ المعنػػى جيػػة الخطػػاب فػػي اآليػػات؛ كعميػػو فالقراءتػػاف 
المتكاترتاف بػ)التاء، كاليػاء( فػي خطػاب منكػري البعػث، بمػا يحققػو الخطػاب مػف 
بعػػاد، كالمعنيػػاف متػػكاتراف  تقريػػع كتعنيػػف، كمػػا تشػػعر بػػو المغايبػػة مػػف إقصػػاء كا 

، كذلػػػؾ فػػػي سػػػياؽ الحػػػديث عػػػف أىػػػل الكفػػػر عمػػػى الحػػػرفيف فػػػي البيػػػاف القرآنػػػي
 كالضبلؿ؛ فبل كجو لترجيح قراءة عمى أخرى.

: 
  قكلػػػػو تعػػػػالى:

  األعمى[ٔٗ :ٔٙ] 
 كقػػرأ .باليػػاء  الكسػػائي عػػف كقتيبػػة كيعقػػكب، عمػػرك، أبػػك قػػرأ
 :قػػاؿ الزمخشػػري: "كقػػرئ  (ٕ).بالتػػاء   يعقػػكب عػػف كركيػػس البػػاقكف،

 دُ  الغيبة، عمى   .(ٖ)": مسعكد ابف قراءةُ  األكلى كيعضِّ
                                                           

، كمػػػا ٖٙٙٚ/ٙ، الظػػػبلؿٖٔ٘/ٜٕ، التحريػػػر كالتنػػػكيرٖٓ٘/ٓٔينظػػػر: البحػػػر المحػػػيي  (ٔ)
  بعدىا.   

 .ٓٓٗ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٓٛٙالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٗالكشاؼ ( ٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٜٗٚ﴾  
  

؛ بيد أّف مكقػَف (ٔ)الزمخشري في صنيعو مسبكٌؽ بالفراء، كالطبري، كالزجاج
 قػػراءة فػػي عميػػو أكثػػر ال أشػػدَّ كأحػػّد؛ يقػػكؿ: "كالػػذيالطبػػري مػػف قػػراءة اليػػاء كػػاف 

: ُأَبػيّ  قػراءة فػي ذلػؾ أف كُذكػر . عميػو القػّراء مػف الحجة إلجماع التاء، ذلؾ
، ا- فذلؾ  (ٕ)"! بالتاء القراءة لصحة شاىد -أيض 

ػػػػَح قػػػػراءَة التَّػػػػاء لمػػػػا تحققػػػػو مػػػػف معنػػػػى االلتفػػػػات؛  -كعادتػػػػو-الكشػػػػاُؼ ك  رجَّ
لخطػاب، كالمتحػدث فالسياُؽ قبميا عمى َسَنف الغيبة، ثـ عػدؿ عنػو كالتفػت إلػى ا

   [ٔٔ]األعمى:    عنو ىك األشقى في قكلو:
-كالقراءتػػاف متكاترتػػاف؛ ال تغنػػي إحػػػداىما، كال تػػرجح عمػػى األخػػرى؛ فيمػػػا 

إلبراز عدة معاٍف تتناغى كسياؽ اآليات؛ قراءة )الياء( الضػمير يتكامبلف  -مع ا
مػردكد عمػػى األشػقى، مشػػى الكػبلـ فييػػا عمػػى سػنف كاحػػد، كالمغايبػة فييػػا معنػػى 

 الطرح كاإلبعاد؛ فيـ ال  يستحقكف الحضكر في ساحة الخطاب.
به ليهرثالمػف اإلفػراد إلػى الجمػع؛ فمػا قيػل: ) -كػذلؾ-ثـ إفَّ العدكَؿ كػائٌف  
(، كفي الجمع داللة عمى كثرة ىذا الصنف؛ في مقابػل صػنف َمػف اةلال مياالحي

 تزكى.
كقػػراءة  -أمػػا قػػراءُة التّػػاء فالخطػػاُب فييػػا يتحّمػػل معنيػػيف؛ أف يكػػكف لؤلشػػقى

كفي المكاجية معنى التقريع كالتأنيب، أك أّنو خطاٌب عاّـّ لكػل بنػي آدـ؛  -الياء
 فميس ثمة التفات النفكاؾ جية الخطاب.

ثػـ نػتج عػف القػراءتيف الحػديث عػف األشػقى بصػكرتيف مختمفتػيف؛ لكػل  كمف
منيا أداؤه كِميَسُمو، أك انصراؼ الحديث عنػو لمخاطبػة بنػي آدـ؛ أي إف تغػاير 

بهه ليههرثالاألشههاىالالغ يهه لعههنلاحاتمههالالحػػرفيف أدى إلػػى أف يكػػكف المعنػػى: )
والءههوملالحيههاةلبهه لتههرثالأمههتلأيهههالاألشههاىلالااههينلغههالتاادعل(، ك)الحيههاةلالهه ميا

                                                           

 ، معػػاني القػػرآف لمزجػػاج ٖٙٚ/ ٕٗ ، تفسػػير الطبػػري ٕٚ٘/ٖينظػػر: معػػاني القػػرآف لمفػػراء   (ٔ)
٘/ٖٔٙ. 

 . ٖٙٚ/ٕٗالطبري  تفسير ( ٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٓ﴾  
  

 (.ب لترثاونلأيهالالماسلالحياةلال ميا(، ك)ال ميا
أرأيػػػَت كيػػػف أغنػػػى عػػػف ىػػػذه الجمػػػِل الػػػثبلث تنػػػكٌع فػػػي حرَفػػػي المضػػػارعة؟  

منيمػػا فػػي أداء  ى بكاحػػدٍ َفػػكتَ ألػػيس ىػػذا مػػف إيجػػاز اإلعجػػاز؟! كىػػل يمكػػف أف يُ 
 عمى األخرى؟! ى القراءتيفىذه المعاني؟! فكيف نردُّ أك ننصُر إحد

 املطلب
ُ
 :فاصلت

لل- لعءههىلاههالتههواَتَالاههنلئههااقات  خاسههت لاواضههَعلاعتههاَ لفيهههالالزاخشههاي 
َحلفيهالأاب َتلاواضَع؛لثيثًتل ل)الياقالوالتاق(الاجَّ لالاضااَعت  َتَ ائبْتلعءىلحاف 
ل ههَتلاوضههعقلَئَضههىلفيههالغههتنَّ ههَ هلغاههااقة لشههاذَّةالوثاَّ بءفهه)ل)أبءههغ(الواوضههً العض 

لمي  اة ل !الاااقَةل يا  لاماالوأح   لأش   (لعغاااتق ل؛لفقلحينلكانللغيا هل)الطباي  
لفهههقلاعتااضهههالغهههالفااقالوالطبهههايالوالزجهههاجلفهههقلل- لاسهههبوقق الزاخشهههاي 

لعءيها-اوض ينالوالثيثت لاألخاىللملأ غ هالأحهً ال ذَكهَالاهالئالهالل-فياهالوئْفهت 
.للل لالزاخشاي 

لفهههقلالحههه يثلعهههنلالُهههافادنلأولالاكهههذبين؛لأنْلل- ي جهههاب َههملللءاهههالنلَسهههَمنق
لانلالطاداينلمكتتقلو ايتقل وي كاف َحهملغالخطابالأولأْنليتجاهَءهملغالغيغتالولُ   

لَيَتُاا  لبهالالا مى.ل
؛لفُهاَنلل- لَوَعغهااات  َاه   َتَمو ع لَحَافقلالاضااعتل)الياقالوالتاق(لأ مهىلعهنلج 

لاْليجاز.ل لأعجاز 
ههزًالعءههىلتءههَكلالَّت ههقلاههنلخيلهههالل-  ُ ْاَت لفههقلم ْ ههَاة لالاههااقة لكههانلا  الزاخشههاي 

ههيفلااتضههىلظههاهال لعءههىلخ  لَ ههْمَ ت لااللتفههاتالَوَدجههايلفيهههالاألسههءوب  َتَتَولَّهه  
لالمَّظم .ل

ل:ل
للمالئضهيًتلاكمومهًتل ا  االأولتاجيحالت فج   لوااقلاعتااض  وهذهلال ءَّت لالتقلتاف 

ْءَتَفهه لأليهههال يههَالامظههواالأولا  ؛لهههق:لل-فياههالأحسههبل-ت  فههقلالهه َّاسلالغي ههق  
لعءىلغي تلاجققلالُيملعءىلأ ءا؛لليسلفيالثاَّتلع ول!ل لالوئوف 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٔ﴾  
  

لالبيههانلطالاههالشهمَّفوالاألسههااَعالوسههَكاوالاأللغهاَبلغَ ههْذبلحهه يث همال واجهاالت 
ل لال   ول  للَاَحات هملعنلغي ت  الأملسواًقلأُانلفهقلالضهااأا لل-عاوًاالل-وَطَاافت 
الأملفقلالاجاز...لولم َيغ  مْللفقلال    لامهمللطاأا للَيح  لءغحثلل-فيااليب ولل-فُا 

لالُهههيم لعءهههىلحايات ههها؛لسهههواًقلأُامهههتلحاياهههًتلوضههه يًَّتلأمل عهههنلغي هههت لاجهههقق 
لال هههابال لكهههيلالطهههاداينلوَاَ لفهههقلالاهههالنالوالسهههمَّت الوشههه ا  أسهههءوبيًَّتالاهههعلأن 

لومثا هم!ل
لال  وَلل لل-الكهانلموعهالأي هل-فُاالأنَّ لهالوظيفت هالواهاتها؛لفُهذلكلاجهقق 

الُيملعءهىلأ هءاللهال وا هلوأ هالت ا؛لفهيلي هء حلفهقلههذالاهال هَءحلفهقلذاكال
لالحال!لواف َللاالالاول للوخيا للوال كسالوكاالئي :للُ لاااملااالا

 
 

  



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٓ﴾  
  

(املطلب الثالث)
(اا وإثباًتاحلزف حذًف التوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة؛ حيث تغايُز)

ثمانيػػػُة مكاضػػػع اعتػػػرَض فييػػػا الزمخشػػػريُّ عمػػػى مػػػا تَػػػكاَتر مػػػف قػػػراءاٍت فػػػي 
ثباِتو أخرى. الكممة تعاَقبْت عمى حذؼ  الحرؼ تارة، كا 

ثبلثػػػُة مكاضػػػع منيػػػا كػػػاف اعتراُضػػػو عمػػػى الحػػػرؼ فػػػي بنيػػػة الكممػػػة )حػػػرؼ 
مبنػػى(، كخمسػػة مكاضػػع كػػاف اعتراضػػو عمػػى حػػرؼ لحػػق الكممػػة إلفػػادة معن ػػى؛ 

 )حرؼ معنى(.
  : 

:  
 [ٗٙ]الكيف:   قكلو سبحانو:  

في حػاَلي الكصػل كالكقػف، كقػرأ لقرأ ابُف كثير، كيعقكب بإثبات الياء 
نػػافٌع، كأبػػك عمػػرك، كالكسػػائيُّ بإثبػػاِت اليػػاء فػػي الكصػػل دكف الكقػػف، كقػػرأ ابػػُف 

  (ٔ)بغير ياٍء في الحاليف.  عامر، كعاصـ، كحمزة 
ثباُتيػػػػا الكصػػػػل، فػػػػي يػػػػاء بغيػػػػر   ُقػػػػرئ  قػػػػاؿ الزمخشػػػػري:"     أحسػػػػُف، كا 

ػػػػا اليػػػػاء؛ طػػػػْرحُ  فيػػػػو فػػػػاألكثرُ  قػػػػفُ الك  كأّمػػػػا عمػػػػرك، أبػػػػى قػػػػراءةُ  كىػػػػي  لخػػػػيِّ  إتباع 
  (ٕ)المصحف."

ػػَح الزمخشػػريُّ قػػراءَة إثبػػاِت اليػػاء فػػي الكصػػل، كجعميػػا أحسػػف، كىػػك فػػي  رجَّ
، كالعجيػػػُب أف يستحسػػػف أبػػػك حيػػػاف قػػػراءَة (ٖ)صػػػنيعو مسػػػبكٌؽ بػػػالفراء، كالزجػػػاج

ثباتيا الكصل، في ياء بغير   "كقرئ  الكصل؛ في الياء إثباتِ  ، (ٗ) أحسػف" كا 
 كطالما عنَّف الزمخشريَّ عمى ذلؾ فػي أكثػر مػف مكضػع، ثػـ إّنػو َمػف قػاؿ: "كال

                                                           

 .ٖٙٔ/ٕالعشر القراءات في النشر ،ٜٖٔالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٔ)
 .ٕٜٗ/ٕ( الكشاؼٕ)
 .ٖٓٓ/ٖالقرآف لمزجاج ، معانيٕٚ/ٕ( ينظر: معاني القرآف لمفراء ٖ)
 .ٖٕٓ/ٚ( البحر المحييٗ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٓ﴾  
  

 فػػي فيمػػا متػػكاتر، منيمػػا كػػبل ألفّ  األخػػرى؛ عمػػى القػػراءتيف إحػػدى لتػػرجيح كجػػوَ 
 !!(ٔ)سكاء" حد عمى الصحة

  : 
نممُس في حْذؼ حرٍؼ مف بنية الكممة تصػكيرا لمػا اعتمػل فػي نفػس مكسػى 

 كأحس بػو مػف شػعكر عنػدما ظفػر بمبتغػاه، كأدرؾ مرامػو؛ كقػد قطػع لػذلؾ ،
جعػػػل لػػػو فقػػػداف الحػػػكت أمػػػارة عمػػػى كجػػػداف  -الىتعػػػ -القفػػػار كالبحػػػار! فػػػا 

ل )الخضػػػػر(؛ فمػػػػا إف سػػػػمع مػػػػف فتػػػػاه مقكلتػػػػو:

   :لػػـ يكػػْد ُيْنِيػػي الكمَمػػَة تشػػكق ا كليفػػة فػػي الكصػػكؿ إليػػو،  [ٖٙ]الكيػػف
ػػا، سػػ-فػػاألثُر النفسػػيُّ  لػػو انعكػػاٌس عمػػى نطػػق المػػتكمـ،  -عادة كحزن ػػافرحػػا كغمِّ

 كىذا أمٌر مألكؼ، مشاىد معمكـ! -إتمام ا كنقصان ا -كطريقة إخراج كبلمو 
كْلَنتَملَّ طريقَة األداء عند مكسى كفتػاه؛ ففييػا ىػاٍد إلػى مػا أشػار إليػو حػْذُؼ 
الحرؼ؛ حديُث الفتى استحكَذ عميو تفصيُل جكانِب الحدث مف إخبػار، كا عػذار، 

نكار..!   كتعجب، كا 

  :أمػػػػػا مكسػػػػػى [ٖٙ]الكيػػػػػف ،  فتػػػػػراه
 ، كانَسَدر كَأْسرَع في َعػْدِكه  اكَتنَز كأجَمَل في َقْكِلو 

  أال ترى تكاؤم ا بيف ما يشي بو حذؼ الحرؼ، كصنيع مكسى !
   !قكال كفعبل؟ 

:(ٕ  ) 

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔالمحيي ( البحرٔ)
نمػػػا إدغػػػاـ حػػػرؼ فػػػي ٕ) ( ىػػػذا المكضػػػع، كالػػػذي يميػػػو لػػػيس فييمػػػا حػػػذؼ لمحػػػرؼ حقيقػػػة، كا 

دغػاـ الحػرؼ فيػو شػػبو بحذفػو؛ فيػك يعنػي: إيصػػاؿ  متحػػرؾ؛ بػآخر سػاكف حػرؼ حػرؼ، كا 
ا حرف ا يصيراف بحيث ا، كاحد   بػالحرؼ النطق عند كاحدة، ارتفاعة   مسافال  عنو يرتفع مشدد 
، ط: المكتبػػػة ٚينظػػػر: البرىػػػاف فػػػي تجكيػػػد القػػػرآف، أ. دمحم الصػػػادؽ قمحػػػاكي ص  .الثػػػاني

 لبناف.  -الثقافية، بيركت



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٗ﴾  
  

  تعالى: قكلو 

 :البقرة[ٕٛٗ] 

بإدغػػاـ الػػراء  -بخػػبلؼ عنػػو -قػػراءة أبػػي عمػػرك بركايػػة السكسػػي، كالػػدكري 
   (ٔ)، كالباقكف باإلظيار. الساكنة في البلـ في قكلو: 
ػػا مجػػزكميف ، : قػػاؿ الزمخشػػري:" كقػػرئ   جػػكاب عمػػى عطف 

 .(وي ذبليغفاالفهو): عمى كمرفكعيف الشرط،
؟ يقػػرأ كيػػف :قمػػتَ  فػػإف  الػػراء كمػػدغـ البػػاء، كيػػدغـ الػػراء يظيػػر: قمػػتُ  الجػػاـز

 مػػّرتيف؛ مخطػػئٌ  عمػػرك أبػػى عػػف كَراِكيػػو فاحشػػا، خطػػأ مخطػػئ الحػػف الػػبلـ فػػي
 في كالسبب عظيـ، بجيل يؤذف ما بالعربية الناس أعمـ إلى كينسب يمحف، ألنو
 كال الدرايػػة، قمػػة الضػػبي قمػػة فػػي كالسػػببُ  الػػركاة، ضػػبي قّمػػةُ  الركايػػات ىػػذه نحػػك

 (ٕ)".النحك أىل إال ىذا نحك يضبي
ػػػا عمػػػى  ىا اعتراض  قػػػراءة متػػػكاترة! فقػػػد مػػػف أصػػػعب مكاضػػػع الكشػػػاؼ، كأشػػػدِّ

القػػكَؿ فػػي القػػراءة كراكييػػا! ممػػا دفػػع المفسػػريف لمػػردِّ عمػػى  -عفػػا هللا عنػػو-أغمػػ  
      (ٖ)عباراتو، كرميو بأّف ذلؾ عادٌة لو في الطعف عمى القّراء!

، كعاقبتُػو ممػف جػاؤكا بعػده أثػارني لمبحػث ىػل  كىذا الصػنيُع مػف الزمخشػريِّ
 مسبكؽ إليو؟ مكقف جار هللا لو أصالة ، أـ ىك 

بالبحث ألفيُت أّف ىذا المكقَف ليس لو أصالة ؛ إّنما ىك مسػبكٌؽ إليػو تنظيػر ا 
كتطبيق ا! عبارُة الزمخشرّي مأخكذٌة مف َقػكؿ الّزجػاج، فجػاُر هللا تػابٌع لػو! بػل إنػو 

 مػع الػراء بإظيػار ناقٌل كثير ا مف ألفاظو كعباراتو؛ كدكنؾ عبارَة الزجاج: "القػراءةُ 
فيجػكز  مع البلـ، تدغـ الراء أف: النحكييف بعض عـكز  البلـ،

 (ٗ)، 
                                                           

 .ٖٕٚ/ٕ( ينظر: النشر في القراءات العشرٔ)

 .ٚٓٗ/ٔ( الكشاؼٕ)

 .ٗٙ/ٕ، ركح المعانيٖ٘ٚ/ٕ( ينظر: البحر المحييٖ)

ُُنِِ  اللَّو    ُتِحبُّونن   ُكن ُتم   ِإن   ُقل  ( ىذا النص عند كقكفو مع قكلو تعالى: ٗ) ُُمُ  ف وتتَِّب بِوب  وم   و يو غ ِفو    اللَّو ُ  ُيح  ُُ  ل 
ُُم    [.ٖٔ]آؿ عمراف:  ر ِحيم   غ ُفنر   و اللَّ ُ  ُذُِنب 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓ٘﴾  
  

ا أعمػػـ كال فػػاحش، خطػػأ كىػػذا  كأحسػػب العػػبلء، بػػف عمػػرك أبػػي غيػػر بػػو قػػرأ أحػػد 
 فػػػي خطػػػأ كىػػػك .الػػػبلـ غػػػالطيف فػػػي الػػػراء إدغػػػاـ عمػػػرك أبػػػي عػػػف ككار  الػػػذيف

 لػي )مػر: إذا قمػت الػبلـ فػي الراء تدغـ الراء... كال في تدغـ البلـ ألف العربية؛
 ذىػػػب التكريػػػر، كىػػػذا الػػػبلـ فػػػي أدغمػػػت فمػػػك مكػػػرر، حػػػرؼ الػػػراء ألف بشػػػيء(؛
    (ٔ)".بعمميـ المكثكؽ  النحكييف إجماع

األلفػػػاِ ، كتشػػػارب العبػػػارات؟ ثػػػـ إّف رأس األمػػػر عنػػػد الخميػػػل أرأيػػػَت تقػػػاُرَب 
(، كقد صّرح بذلؾ فػي الاوثوقلغ ءاهم، كىـ الذيف عناىـ الزجاج بػ)(ٕ)كسيبكيو

  تعرضػػػو لمظػػػػاىرة نفِسػػػػيا فػػػػي قكِلػػػػو تعػػػػالى:

.. :يقػػػػػػكؿ: " [ٔٔ]الفػػػػػتح ،   بإظيػػػػػػار 
ـِ، عند الراء  فػي ككػذلؾ اـ،باإلدغػ  َعْمػرٍك: أِبػي َعػفْ  كقػد ُرِكيػت البَل
 يحكػكف  الػبلـ، كال فػي الػراء إدغػاـ كالخميػل سػيبكيو ُيجيػزُ  كال . قكلػو:
 (ٖ)العرب..." مف أحدٍ  عف المغة ىذه

ػا- بعػده كجػاء الكشاؼ؟ عمى اليجكـُ كمُّو يككف  -بعد ىذا كمِّو- كيف  -أيض 
 ..، كلـ ُيتعَرْض ليما بالذكر!(ٗ)القراءة؛ كالرازي، كأبي السعكدمف رّد 

 
الطيبػػي، كأبكحيػػاف، كالسػػميف، كاآللكسػػي مػػا ينصػػر القػػراءَة لغكيِّػػا، كأنػػو نقػػل 

 -فػػي الكقػػت ذاتػػو -... كىػػذا صػػنيٌع محمػػكٌد، لكنػػو (٘)ثابػػت كركده عػػف العػػرب
غيُر كاٍؼ تجاه لغة اإلعجاز! كال ينيُض بذلؾ سكى سرٍّ بيانيٍّ يسػتجمُع ِرحػاؽ 

                                                           

 .ٜٖٛ/ٔكا عرابو القرآف معاني  (ٔ)

 ط: الخػػػانجي، القػػػاىرة، ط: الثالثػػػة، ٛٗٗ/ٗتػػػح: عبػػػد السػػػبلـ ىػػػاركف ( الكتػػػاب لسػػػيبكيو؛ ٕ)
 .ٚٗ/ٔكانظر: دراسات ألسمكب القرآف ،ـٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔ

 .ٕٕ/٘كا عرابو القرآف معاني  (ٖ)

 .ٖٕٚ/ٔ، تفسير أبي السعكد٘ٓٔ/ٚ( ينظر: التفسير الكبيرٗ)

 ، الػػدر المصػػكف ٖ٘ٚ/ٕ، البحػػر المحػػييٓٚ٘/ٖ( ينظػػر: حاشػػية الطيبػػي عمػػى الكشػػاؼ٘)
 .ٗٙ/ٕالمعاني، ركح ٜٓٙ/ٕ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٙ﴾  
  

 ظيار أخرى!داللتو مف سياؽ القكؿ، كاف كراء اإلدغاـ تارة، كاإل
كر الحكػػيـ ألفيػػَت فيػػو حػػديث ا عمػػا ُيبديػػو المػػرُء كيظيػػُره  ذا تأممػػَت سػػياَؽ الػػذِّ كا 

 ، كعمػػا ُيضػػمره منيػػا كُيخفيػػو ، مػػف ذنكبػػو 
اإلبداء كاإلخفاء،  حاليأي:  ...كفي كبل الحاليف 

ضمار ا!   كىذا ما أشارت إلييما القراءتاف؛ إظيار ا كا 
فرتػو فػي مغ قػراءُة اإلظيػار فييػا تناُسػٌب مػع حػاؿ المػكلى مف كجٍو آخَر 

ذنكب عباده؛ فالكصُف )المغفرة( اسـٌ مف أسمائو، كصػفٌة مػف صػفاتو أخبػر بػو 
عبػػاده كأعمميػػـ بػػو؛ حتػػى يثكبػػكا إليػػو كيرجعػػكا، كال يسػػتيكييـ الشػػيطاُف بإغكائػػو؛ 

 معمكمٌة لجميع خمقو كعباده!  فيي صفٌة لو 
شػػارة لمعنػػى الخفػػاء كالسػػتر فػػي العفػػك  كالغفػػراف! كقػراءُة اإلدغػػاـ فييػػا رمػػٌز كا 

كىك معن ى يتناسُب مع حاؿ مف تقُع عميو المغفػرُة )العبػد( مػف السػتر كالصػكف، 
 فقد سترتو، شيء كىك معن ى يتناغى كداللة الكممة؛ فيي تعني: )الستر(، "ككل

 (ٔ)سترىا." أي ذنكبو هللا غفر: غفرتو.. كمنو
: 
    قكلػػو تعػػالى:

 ...  :سبأ[ٜ]  
. (ٕ)بإدغاـ الفاء فػي البػاء، كقػرأ البػاقكف باإلظيػار قرأ الكسائّي 

  (ٖ)".بقكية كليست باإلدغاـ، : الكسائي قاؿ الزمخشري: "كقرأ
فػي تضػعيفو القػراءة مسػبكٌؽ بػأبي عمػي الفارسػّي،  -رحمػو هللا -الزمخشريُّ 

ف ، كالسػميف، كاآللكسػي، كقد تعقبيمػا أبكحيػاف (ٗ)تعميل التضعيف! أبكعمي زاد كا 

                                                           

 العرب؛ مادة: )غفر(. ( لسافٔ)

 .ٕٚ٘( ينظر: كتاب السبعة في القراءات صٕ)
 .ٕٔٛ/ٖ( الكشاؼٖ)

 .ٛ/ٙ( ينظر: الحجة لمقراء السبعةٗ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٚ﴾  
  

 (ٔ)كالطاىر بأف القراءة سنة متبعة، كأف ىذا ردّّ لمركاية، كىك غصب.
: 

طيب  -ءتيف سكى عند البقاعي لـ ُأْبصْر قكال عمميِّا فيو ُقنعاٌف لتكجيو القرا
قد يفعل ذلػؾ فػي أسػرع مػف الممػح؛  "كأدغـ الكسائي إلى أنو يقكؿ:  -هللا ثراه

بحيث يدرؾ ألكثر الناس. كقد يفعمو عمى كجو الكضكح، كىك أكثر مما أشارت 
 (ٕ)إليو قراءة اإلظيار لمجميكر."

كالقراءتػاف  الممػات، بعػد البعث الجاحديف بالمعاد، لممكذبيف ككعيد زجرٌ  اآليةُ 
أسػرَع مػف  تتكامبلف في إبراز مقصػكِد القػكؿ؛ كعيػِد ىػؤالء كتيديػِدىـ باستئصػاؿٍ 

  ، أْمػُره[ٓ٘]القمػر:    البصػر،  كَلْمػح البػرؽ، َلْمػع

   كالنكف:بيف الكاؼ 

، كقػػراءة اإلظيػػار تشػػي بمعنػػى الظيػػكر كالجػػبلء فيمػػا يصػػيبيـ؛ حتػػى [ٛٙ]غػػافر: 
 سائرة!  كأحدكثة   ظاىرة، يككنكا لغيرىـ عبرة  

ل:
. 

  قكلػػػػػو تعػػػػػالى: 

  [األحػػػػػػػزاب:ٔٓ] سػػػػػػػبحانو، كقكلػػػػػػػو:  

[ٙٙاألحزاب: ٙٚ].  
 ككػػذلؾ ألػػف، بغيػػر  كيعقػػكب كحمػػزة، عمػػرك، أبػػك قػػرأ

 ، أبػػك كقػػرأ. كالكقػػف الكصػػل فػػي ألػػف بغيػػر 
 ك ،  ك ،   بكػػػػر كأبػػػػك عػػػػامر، كابػػػػف كنػػػػافع، جعفػػػػر،

                                                           

، التحرير ٕٚٛ/ٔٔ، ركح المعانيٛ٘ٔ/ٜ، الدر المصكف ٖٕ٘/ٛ( ينظر: البحر المحيي ٔ)
 .   ٖ٘ٔ/ٕٕكالتنكير

 .ٚ٘ٔ، ٙ٘ٔ/ٙ( نظـ الدررٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٓٛ﴾  
  

 عاصػػـ، عػػف كحفػػص كالكسػػائي، كثيػػر، ابػػف كقػػرأ. كالكقػػف الكصػػل فػػي بػػاأللف
 كقفػػكا فػػإذا الكصػػل، فػػي ألػػف بغيػػر ك ،  ك ،   كخمػف
  (ٔ).األلف فييا أثبتكا

 كىػػػك كالكقػػػف، الكصػػػل فػػػي ألػػػف بغيػػػر  : قػػػاؿ الزمخشػػػري: "كقػػػرئ 
 مػف القافيػة فػي زادىػا كمػا الفاصػمة؛ فػي زادكىػا الكقػف في ألف كبزيادة القياس،

لَللالءَّْومَللَأئ ء  ق): قاؿ َتاَغالَعاذ   بزيادتيػا كقػرئ  ،ك ، (، ككػذلؾوال  
 فػػي كميػػفّ  كىػػفّ : عبيػػد أبػػك قػػاؿ الكقػػف، مجػػرى  لػػو إجػػراء -أيضػػا- الكصػػل فػػي

  (ٕ)".بألف اإلماـ
  القراءُة دكف ألف في المكاطف الثبلث ىي القياُس، كالمعتمُد عند الزمخشػري 

ػػػا، فقػػػد )زادكىػػػا!!( فاصػػػمة   ككػػػأّف لمقػػػارئ حػػػّق االختيػػػار  -أمػػػا كجػػػكُد األلػػػف كقف 
كمػػا تُػػزاُد قافيػػة ، ككُجكدىػػا كصػػبل إجػػراء لػػو مجػػرى الكقػػف!!  -زيػػادة  كنقصػػانا 

متأثٌر في قكلو بأبي عبيد، كلـ أقف عميو، كىػك قػكؿ  -فيما يبدك -يُّ كالزمخشر 
ف كانت عبارة األخيريف أشدَّ كأحّد!  (ٖ)الفراء، كالطبري، كالنحاس، كا 

 :  . 
ال ينبغي أف يككف الكقػكُؼ أمػاـ القػراءِة باالكتفػاء بػالقكؿ: إنَّيػا سػنٌة متبعػة، 

، أك أف ينقص... فيذه مسمماٌت ال مريَة فييا كال مراء! ثـ كليس لمقارئ أف يزيدَ 
لـ تتفجْر  إذ بحقِّيا؛ تفي ؛ فبل(ٗ)تصحيح لمقراءة مجرد أحسبيا تكجييات ثمة إنو

                                                           

 .ٖٛٗ،ٖٚٗ/ٕالنشر في القراءات العشر ،ٜٔ٘ينظر: كتاب السبعة في القراءات ص( ٔ)
 .ٕٗ٘،ٖٕ٘/ٖ( الكشاؼٕ)
القػػػػػػػػرآف  ، إعػػػػػػػػرابٕٕٕ، ٕٕٔ/ٕٓ، تفسػػػػػػػػر الطبػػػػػػػػري ٖٓ٘/ٕ( ينظػػػػػػػػر: معػػػػػػػػاني القػػػػػػػػرآف لمفػػػػػػػػراءٖ)

 .ٜٕٓ/ٖلمنحاس
دار  ،ٜٕٛص تػػح: د.عبػػد العػػاؿ سػػالـ مكػػـر خالكيػػو؛  السػػبع البػػف القػػراءات فػػي ( ينظػػر: الحجػػةٗ)

 ،ٛٙٗ/٘السػبعة ألبػي عمػي الفارسػي  لمقػراء ىػػ، كالحجػةٔٓٗٔالطبعة الرابعػة، بيركت –الشركؽ 
أحمػػػد يكسػػػف  -راجعػػػو كدققػػػو: عبػػػد العزيػػػز ربػػػاح ، بشػػػير جكيجػػػابي -: بػػػدر الػػػديف قيػػػكجي تػػػح

 ، كحجػػػػةـٖٜٜٔىػػػػػ ٖٔٗٔ: الثانيػػػػة، ، طبيػػػػركت –دمشػػػػق  ،: دار المػػػػأمكف لمتػػػػراث، طالػػػػدقاؽ
 . : دار الرسالة، طٖٚ٘ص سعيد األفغاني نجمة؛ تح:ز  القراءات البف



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٛٓ﴾  
  

 كر الحكيـ!يا مف رحـ سياؽ الذِّ كتدفق ينابيعُ 
ػػر السػػياؽ، كمراعػػاة  كمفصػػُل اإلعجػػاز عنػػد رجػػاالت البيػػاف كػػامٌف فػػي تبصُّ

لػػت فيػػو اآليػػة؛ ك درُّ البقػػاعي! فقػػد أتػػى بمػػا دار فػػي َخَمػػدي، الحػػاؿ الػػذي  تنزَّ
 الحػػاليف... فػػي أثبتيػػا مػػف قػػراءة فػػي األلػػف كُأشػػِرب فػػي نفسػػي؛ يقػػكؿ: "كزيػػادة

 فػػػي أثبتيػػػا مػػػف كعنػػػد الخػػػكاطر، تمػػػؾ كتشػػػعب األفكػػػار، ىػػػذه اتسػػػاع إلػػػى إشػػػارة
  (ٔ)".بالضعف كتارة بالقكة، تارة الحاؿ اختبلؼ إلى إشارة الكصل... دكف  الكقف

غػػزكُة األحػػزاب عظػػـ فييػػا الػػببلء، كاشػػتّد الخػػكؼ، كأتػػاىـ العػػدكُّ مػػف فػػكقيـ 
كمػػف أسػػفل مػػنيـ، كظػػفَّ المؤمنػػكف الظنػػكف، كنجػػـ النفػػاُؽ مػػف بعػػض المنػػافقيف؛ 
حتػػى قػػاؿ بعضػػيـ: كػػاف محمػػٌد يعػػدنا أف نأكػػَل كنػػكَز كسػػرى كقيصػػر، كأحػػػدنا 

 (ٕ)الغائي! اليكـ ال يأمف عمى نفسو أف يذىب إلى
اتسعْت الظنكف، كتشعبت في المشػاعر كالخػكالج، كتنكعػت قػكة كضػعف ا فػي 

ا لحاؿ أصحابيا مف إيماف كنفاؽ، عمكِّ كدنكِّا..  لمػا الذىاب بيا كل مذىب؛ تبع 
 الشديدة!  كالشدائد المستحكمة، األسباب مف رأكا

 كمِّػو، الػديف عمػى سػيظيره كأنػو حػق، كرسػكلو هللا كعػد ما أفّ  المؤمنكف  أيقفَ 
 عمػػػى الػػدائرة أف  هللا رسػػػكؿ مػػع كػػػاف مػػف بعػػػض المشػػػرككف.. ظػػفَّ  كػػره كلػػك

 (ٖ)يستأصمكف.. كأصحابو دمحما أف المنافقكف  المؤمنيف.. ظف
المضػػارع،  أرأيػػَت كيػػف كػػاف اتِّسػػاُع الظنػػكف كتنكعيػػا؟ فنػػادْت عمػػى صػػيغة 

 مػدة طػكؿ عػف ككنايػة   دكاعييا، تجددىا بتجدد عمى داللة      كأحضَرتيا
ا  الببلء، ثـ ُأتي بالمصدر ىذا (، وتظمونلغاهلللالظنفمـ يقػل: ) ،  جمع 

ـُ جػػػنس، كيقػػػع بمفظػػػو عمػػػى القميػػػل كالكثيػػػر،  كاألصػػػل فيػػػو أال ُيجمػػػع؛ "ألنػػػو اسػػػ

                                                           

 .  ٖٖٓ/٘ٔالدرر ( نظـٔ)
 .ٕٕٕ/ٕ( ينظر: سيرة ابف ىشاـ تح: السقإ)
 .ٖٛٛ/ٙكثير ابف ( ينظر: تفسيرٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٓ﴾  
  

 لكف يعدؿ عف ىػذا األصػل لنكتػة؛ ،(ٔ)"فجرى لذلؾ مجرى الماء كالزيت كالتراب
ا،  ا ضػػربتيف، إذا كػػاف أحػػدىما شػػديد  كػػأف " تختمػػف أنكاعػػو، كقكلػػؾ ضػػربت زيػػد 

ػػا" ، منزلػػة كنػػزؿ الفعػػل )الظػػف(، مفعػػكال ، ثػػـ حػػذؼ(ٕ)كاآلخػػر خفيف   لتػػذىب الػػبلـز
    (ٖ)مذىب. كل فيو النفس

ا مػػع خصػػائص ىػػذه المعػػان ثباتػػا؛ تعاضػػد  ي، ألسػػَت تػػرى فػػي األلػػف حػػذف ا كا 
 كتناغم ا مع جكَّ اآلية كسياقيا؟! 

 : 
. 

عمى أّف )األلف( زيدت في الفاصػمة؛ كمػا زادكىػا فػي  -كغيره -الزمخشريُّ 
ـْ تكػف  ـَ لػ القافية؛ فيككف الكبلـ عمى سنف كاحػد! لكػف.. مػا داـ األمػر كػذلؾ؛ فِمػ

    السكرة نفِسيا: مف -تعالى- زيادتيا في قكلو

،  ، كالفاصمة قبميا كبعدىا عمى األلف؟ فقبميػا: [ٗ:األحزاب]
  ، كالكممة نفسيا جاءت؛ دكف كجكد ألف!! كبعدىا:

كالقػػكُؿ فػػي ذلػػؾ: إّف ثبػػكَت القػػراءة بػػاأللف فػػي ىػػذا المكضػػع؛ ألف السػػياؽ 
 فجػاء بالبكػاء؛ أصػكاتيـ كيمػدكف  فييػا، يصػطرخكف  حديث عػف أىػل النػار، كىػـ

كقكع الكممة في بػداءة  بخبلؼ كرفعو، بالبكاء الصكتِ  لمدِّ  المناسب كىك بالمّد،
طالة صكت!   السكرة؛ فمـ يستدِع السياؽ فييا كجكد مد، كا 

 الػػػذي ؛ أي:  فػػػي قكلػػػو:  مػػػف ناحيػػػٍة أخػػػرى القػػػراءة بػػػاأللف
 بػػػذكره، يتمػػػذذكف  بػػػأنيـ إيػػػذانيـ إلػػػى إشػػػارة العػػػذاب ىػػػذا مػػػف نعػػػاذ حتػػػى بمغنػػػا؛

                                                           

 –: دار الكتػػػػب الثقافيػػػػة ، طٜٗص : فػػػػائز فػػػػارسالممػػػػع فػػػػي العربيػػػػة البػػػػف جنػػػػي؛ تػػػػح (ٔ)
 . الككيت

، مكتبػػػػة الرشػػػػد، ٕ٘ٚمحمػػػػكد جاسػػػػـ دمحم الػػػػدركيش ص( عمػػػػل النحػػػػك البػػػػف الػػػػكّراؽ تػػػػح: ٕ)
 ـ.ٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔالرياض، السعكدية، ط: األكلى 

 .ٕٔٛ/ٕٔكالتنكير ( ينظر: التحريرٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٔ﴾  
  

 ىإل مشيرة األلف  تنحصر. كذلؾ في قكليـ: ال عظمتو أف كيعتقدكف 
ا كاسع سبيل أنو   (ٔ)تفخيمو. بذكره، كيجب يتمذذ مما كأنو كاضح، جدِّ

: 
  تعالى: قكلو 

 الصافات[ٔ٘ٔ :ٔ٘ٗ] 

بيمػػػزة االسػػػتفياـ، كىمػػػزة الكصػػػل المحذكفػػػة، كقػػػرأ    قػػػرأ الجميػػػكر 
 (ٕ)بيمزة كصل. أبكجعفر، كبعض الركاة عف نافع 

 عمػػػى اسػػػتفياـ اليمػػػزة بفػػػتح   : قمػػػتَ  قػػػاؿ الزمخشػػػري:" فػػػإفْ 
 عمػػى اليمػػزة بكسػػر جعفػػر أبػػى قػػراءة صػػحت فكيػػف كاالسػػتبعاد، اإلنكػػار طريػػق

 بيػػا قػػرأ كقػػد ،  قػػكليـ عػػف بػػدال الكفػػرة كػػبلـ مػػف جعمػػو: قمػػت اإلثبػػات؟
  . كاألعمش حمزة

ف - القػػراءة كىػػذه  أفّ  أضػػػعفيا كالػػذي ضػػعيفة، فيػػػي -محمميػػا ىػػذا كػػػاف كا 
   ،  قكلػو: كذلػؾ جانَبييػا، مػف الجممػة ىػذه اكتنػف قػد اإلنكارَ 

 نسيبيف بيف دخيمة أكقعيا فقد لئلثبات، جعميا فمف ؟."(ٖ)  
 -قراءة حمزة بيمزة االستفياـ، ال الكصػل كمػا يػذكر عنػو جػار هللا، ثػـ إنػو 

ما جػّره لتضػعيف القػراءة سػكى ضػعف محمػل تخريجيػا؛  -أنعـ هللا عميو بالعفك
دخيمػة بػيف نسػيبيف!  -عمى حَسب قكلو -إثباتا بيف إنكاريف؛ فكانت إذ صارت 

 كزعػػـ : "-فيمػػا نقػػل عنػػو النحػػاس -(ٗ)كأحسػػبو متػػأثرا فػػي ذلػػؾ بقػػكؿ بػػأبي حػػاتـ
                                                           

 ،   ، التعبيػػػػر القرآنػػػػي د. فاضػػػػل صػػػػالح السػػػػامرائئٜٗ، ٛٔٗ/٘ٔ( ينظػػػػر: نظػػػػـ الػػػػدررٔ)
 ـ.ٕٙٓٓىػ ٕٚٗٔ، ط: دار عمار، ط: الرابعة ٗٓٔ ص

 .ٖٓٙ/ٕالنشر في القراءات العشر ،ٜٗ٘لسبعة في القراءات ص(  ينظر: كتاب إ)

 .ٖٗ٘/ٖ( الكشاؼٖ)

 قػاؿ كعالميػا، البصرة نزيل. المقرئ  المغكّي، النحكّي، الّسجستانىّ  حاتـ أبك دمحم بف ( سيلٗ)
 =عػف الّركايػة كثيػر ككػاف. مػرتيف األخفش عمى سيبكيو  كتاب قرأت: يقكؿ سمعتو: المبّرد



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٔ﴾  
  

 بعػػػده  ألف لػػػو؛ كجػػػو ال -يعنػػػي قػػػراءة أبػػػي جعفػػػر-أنػػػو  حػػػاتـ أبػػػك

 كلػػػـ يجزىػػػا الفػػػراء، ككسػػػميا النحػػػاس  (ٔ)" .التػػػكبي  عمػػػى جػػػار فػػالكبلـ ؛
 (ٕ)بالشذكذ، كاختار الطبري، كالزجاج قراءة الجميكر.

: 
 -سػػبحانو- إليػػو قػػراءُة الجميػػكر باالسػػتفياـ اإلنكػػاري التكػػذيبي فػػي نسػػبتيـ

فػالمعنى  االسػتفياـ؛ حػرؼ كحػذؼ اليمػزة، كصل قراءةُ  أما عندىـ! األدنى اختيار
 فييا يأخذ اتجاىيف:

قػكليـ؛  شػنيع : أنو حكاية عنيـ؛ فيػك مػف كػبلـ الكفػار، يحكػي القػرآف
؛ حتػػػػػى جعمػػػػكا ذلػػػػػؾ الكلػػػػػد بنػػػػػات هللا، كأف هللا  فمػػػػا كفػػػػػاىـ أف قػػػػػالكا: 

ربيـ،  كفي ذلؾ تصعيد لممعنى في ادعائيـ كافترائيـ عمى عمى البنيف، اختارىـ
اعتراٌض بيف القكليف لمتشديد كالتأكيد في ككف مقػالتيـ  ، كقكلو:

 تمؾ ىي مف إفكيـ كتمفيقيـ. 

ية مػف يحمػل معنػى الػتيكـ بيػـ، كالسػخر  -تعػالى-: أنو خبػر مػف هللا 
  :كقكلو تعالى (؛زعاهملفقلالبماتلا طفى) أقكاليـ عمى معنى:

  [الدخاف :ٜٗ] كاعتقاده. زعمو  في 
ـّ فاآليػػة ليسػػت دخيمػػة  بػػيف نسػػيبيف كمػػا كصػػف جػػار هللا! إنمػػا ىػػي  كمػػف ثػػ
نسػػػيبة بػػػيف نسػػػيبيف؛ فالحػػػديُث مػػػا زاؿ يحكػػػي إفكيػػػـ، أك ىػػػك خبػػػر مػػػف هللا فيػػػو 

                                                                                                                                       

 أكثػر فػي دريػد ابػف  اعتمػد كعميػو كالشعر، بالمغة عالما كاألصمعّى، عبيدة كأبى زيد أبى=
. القػراءات كتػاب العامػة، فيػو تمحػف مػا كتػاب القػرآف، إعػراب كتاب: الكتب مف كلو. المغة
 . ٕٙ: ٛ٘/ٕ النحاة أنباه عمى الركاة إنباه: ينظر  .(ىػٕ٘٘) تكفي:

 .ٜٜٕ/ٖالقرآف ( إعرابٔ)
 الطبػػػري  ، تفسػػػيرٜٜٕ/ٖلمنحػػػاس القػػػرآف ، إعػػػرابٖٗ٘/ٕلمفػػػراء القػػػرآف ( ينظػػػر: معػػػانيٕ)

 .ٖٗٔ/ٗلمزجاج كا عرابو القرآف ، معاني ٜٔٔ/ٕٔ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٔ﴾  
  

  (ٔ)معنى التيكـ كاإلنكار.
فيذه ثبلثُة معػاٍف ترّتبػت عمػى القػراءتيف، كيمكػف أف ُترتّػب ترتيب ػا تصػاعديِّا؛ 

عمػػػى قػػػراءة كصػػػل اليمػػػزة،  -فيػػػي تبػػػدُأ بحكػػػي أقاكيػػػل المشػػػركيف، كافتػػػراءاتيـ 
ػا، ثػـ مجػابيتيـ لثـ إخبػار مػف هللا  -كالكبلـ لمكفار عنيػا اسػتيزاء بيػـ كتيكم 

ي: أرجفػتـ ككػذبتـ؛ فمػـ يػؾ شػيء مػف بتكجيو استفياـ اإلنكار كالتكذيب إلييـ، أ
 ذلؾ.

 الِجيػػػد، ِقػػبلَدةُ  ىػػك حػػذؼٍ  كىػػذا المعػػاني تػػذكرنا بمقكلػػة شػػػي  الصػػنعة: "ُربّ 
؛ إذ إنَّيػػا ترتبػػت عمػػى تغػػايٍر فػػي حػػذؼ حػػرؼ؛ كىػػي معػػاٍف (ٕ)" التَّجكيػػد كقاعػػدةُ 

متكاممػػٌة، أبػػرزت الحػػدث كصػػكرتو مػػف جيػػات كزكايػػا متعػػددة، كمػػف كجػػو آخػػر 
 جاز ا كا عجاز ا، كأف تعدد القراءات بمنزلة تعدد اآليات!نممس فييا إي

  قاؿ تعالى:

  الحاقة[ٜٔ :ٕٜ].  

بإثبات    ،   ،   ،   سبحانو: قكلو قرأ الجميكرُ 
ا. ثباتيا كقف   (ٖ)الياء في الكقف كالكصل، كقرأ يعقكب بحذفيا كصبل، كا 

     و ،   فػػػي ، ككػػػذلؾ   فػػػي كتلمسػػػ قػػػاؿ الزمخشػػػري: "كاليػػػاء

  ، و  فػػي كتسػػقي الكقػػكؼ، فػػي أف تثبػػت اليػػاءات ىػػذه ، كحػػق 
 بػأس ال: المصػحف، كقيػل فػي لثباتيػا إيثػارا الكقػف ثػارإي اسػتحب كقػد الكصل،

                                                           

 .ٕٛٛ/ٚالشياب ، حاشيوٕٙٔ/ٜ، البحر المحيي ٖٓٙ/ٕٙالكبير ( ينظر: التفسير1)

 .ٔ٘ٔ( دالئل اإلعجاز ص2)

 .ٕٗٔ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٜٛٔالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٗ﴾  
  

 (ٔ)كاإلسقاط." بالكصل
ثبػكُت ىػاء السػكت كصػػبل محػلُّ إشػكاؿ عنػد الزمخشػػري، فػراَح يػؤثر الكقػػف 
ىرب ػػا منيػػا، ثػػـ صػػرَّح بجػػكاز إسػػقاِطيا كصػػبل؛ مػػع تػػكاتر القػػراءة بيػػا! كىػػك فػػي 

عباراتػػػو! كأصػػػعب مػػػف ، كعباراتُػػو قريبػػػة الشػػػبو مػػف (ٕ)صػػنيعو مسػػػبكٌؽ بالزجػػػاج
ثباتيػػا صػػنيعيما كأعجػػب قػػكؿ النحػػاس:"  أحػػد عنػػد يجػػكز ال لحػػف الكصػػل فػػي كا 

 !!(ٖ)عممتو" العربية أىل مف

ـُ المغة الحػديث -صكُت الياء  كما أثبت عم
حيػث يخػرُج مػف الحنجػرة؛  -(ٗ)

ػػػا كب يػػػر ا أمػػػاـ اليػػػكاء المنػػػدفع مػػػف الرئػػػة تخػػػرج بانفجػػػار األكتػػػار الصػػػكتية انفراج 
 ألدائيا.

فمحلُّ ىػذا الصػكت )الحنجػرة( فػي حيِّػٍز ىػك منتيػى الصػعكد، يصػعد القمػب 
"ُذِكر  [ٓٔ]األحزاب:   إليو عند الخكؼ كالفزع؛ قاؿ تعالى: 

، (٘)أف الرجػػل مػػنيـ كانػػت تنػػتف  رئتػػو؛ حتػػى ترفػػع قمبػػو إلػػى حنجرتػػو مػػف الفػػزع"
، [ٖٛ]الكاقعة:   كتحشرج فييا الركح عند المكت؛ قاؿ تعالى: 

 (ٙ)كالحمقكـ: )الحنجكر(، كىك مخرج النفس ال يجري فيو طعاـ كال شراب.
كفي ىذا المكقِف العصِيب الذي تتطايُر فيو الصحُف، كيرى كلُّ إنسػاف مػا 
عمل مف خير أك شر، تبمص فيو النفُس منتيى صػعكدىا عنػد الحنجػرة مػف ىػكؿ 

                                                           

 .ٖ٘ٔ،ٕ٘ٔ/ٗ( الكشاؼٔ)

 . ٕٚٔ/٘كا عرابو القرآف ( ينظر: معانيٕ)

 . ٚٔ/٘القرآف ( إعرابٖ)

، ط: مكتبػػػة األنجمػػػك المصػػػرية، ط: ٜٛ( ينظػػػر: األصػػػكات المغكيػػػة د. إبػػػراىيـ أنػػػيس صٗ)
 ـ.ٜٜٓٔالرابعة

 .ٖٖٙ/ٕ( معاني القرآف لمفراء٘)
: مػادة: )حمقػـ(، ط : دمحم عػكض مرعػبتػح؛ منصكر األزىػري  بي( ينظر: تيذيب المغة ألٙ)

 .ـٕٔٓٓ: األكلى، طبيركت –دار إحياء التراث العربي 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔ٘﴾  
  

شػػرْت كفرحػػت، فتحػػرؾ مػػا تػػرى، فػػإذا رأت فػػي كتابيػػا مػػا عممػػت مػػف خيػػر استب
ػػا بالبشػػر  الػنََّفُس الػػذي كػػاف منعقػػدا كمحتبسػػا فػػي الحنجػػرة مػػف الفػػزع، كخػػرج عاجِّ

 كالسركر!
ذا رأت فػػػي كتابيػػػا مػػػا عممػػػت مػػػف شػػػر يقكدىػػػا إلػػػى أسػػػكأ مصػػػير فزعػػػت  كا 
ـُ بػػالخكؼ كالرعػػب، كجػػرى حػػامبل تمػػؾ الزفػػراِت  كتحسػػرت، كتحػػرَّؾ الػػنََّفُس الُمفَعػػ

ا!كاألنات إلى العالـ ال ا يائس   خارجي بائس 
أضػػػػف إلػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػا ترُسػػػػُمو تمػػػػؾ اليػػػػاُء الحنجريػػػػُة العميقػػػػة مػػػػف مظػػػػاىِر 
ِر  االندىاش كاالستغراب كالمفاجأة عمى كبل الكجييف؛ الفِرِح المستبِشر، كالمَتَحسِّ

 الباِئِس!
أيف تذىب تمؾ األحاسيُس، كأيػف تكػكف االنفعػاالت كالمشػاعر التػي رسػمتيا 

 صبل..؟! الياء حاؿ حذفيا ك 
 بمػا القائػل ذلػؾ بمغػة المحكي الكبلـ عف إفَّ ىذه )الياءاِت( جاءت "لمتعبير

  (ٔ)العربي." االستعماؿ في يرادفو
 
ُ
 :املطلبفاصلت
لفهقللت لثااميل- لعءىلاالَتواَتالاهنلئهااقات  اواضعلاعتاَ لفيهالالزاخشاي 

ثغات الأخاىلفلالحافلتااةًلءىلحذْلالُءاتلت اَئبْتلع الغهالتاجيحلالوا  ؛لكانلاعتااض 
لواحهه لبءفهه)ل)أحسههن(الوغالتاويههتلوالتضهه يفلفههقلسههغ تلاواضههع؛ل فههقلاوضههع 

ل–وههههولالايهههاسلل–ليسهههتلغاويهههتلل-غ غهههااات:ل)الحهههنلاخطهههشلخطهههتلفاحًشههها
لض يفت(.ل

لالثااميههت لكء  هههالاتههاغعقلفههقلاعتااضههاالولههيسلل- لفههقلالاواضههع  الزاخشههاي 
لغهتبقلعبيه الوالفهااقالوالمحهاسالوأبهقلحهاتمالامشأًل الليعتاا ؛لفهولاسهبوقق

ت هالعم لالطبايلوأبقلعءقلالفااسق. لوكامتلَئساوة لالءفظتلفقلاالعتاا لوش َّ
لفهقلاعتااضهالأولتاجيحهالئهااقةلعءهىلل- طالاالعمََّفلأبوحيهانلالزاخشهايَّ

                                                           

 . ٖٔٔ/ٜٕكالتنكير ( التحريرٔ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٙ﴾  
  

لالياق لئااقَةلأثغات  لعءىلحذف ها!لأخاىالثملهولفقلاوطنل)الُهف(ليستحسن 
لعءىلحهذفلحهافلل- لال تقلت ائبْتلفيهالالاااقات  للءاواضع  التوجيا لالبيامق 

ثغاتههالأخههاىلياجههعلفههقلا ظاههالألههىلالاتاغ ههتلال ئياههتللخءجههاتلالههمفسال تههااةلوا 
واستاواحلأحاسيسهالوش واهاالواب لذلكلغالاوئفلوالسياقالوليسلالتوجيها ل

م تلي حتَل لعءيها.فيهالابمي العءىلئواَع لفقلال   لَُم لأليهاالأولي ستم  
لوت هحيح!لل- للءاهااقة...لألفيت هالتوجيهَالت هودب  االأغ ات الانلتوجيههات 

وليسلغحًثالعنللفاقلأعجازهاالوت اض هالوتُااءههالاهعل ياهها؛لسهوىلاْلاهامل
ل .لل-احاالهللا-الغااعق   شااات  لوا  لعم هللاحات  للمست 

ل
للل

  



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٚ﴾  
  

(املطلب الرابع)
(حزكتها التوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة؛ حيث تغايُز)

اعتػػرض فييمػػا جػػاُر هللا عمػػى قػػراءة متػػكاترة تعاقبػػت عمػػى حركػػة مكضػػعاف 
 بنية الكممة:

: 
قكلو تعالى:   

  :قػػػػػرأ نػػػػػافع، [ٜٔ]األنفػػػػاؿ 
   (ٔ) بكسرىا. كالباقكف  اليمزة، بفتح    كحفص، كأبكجعفر عامر، كابف

 كػػاف المػػؤمنيف معػػيفُ  هللاَ  )كألفّ : عمػى بػػالفتح ُقػػِرئَ    قػاؿ جػػاُر هللا: "
  :مسػػعكد ابػػفِ  قػػراءةُ  كيعضػػُدىا َأْكَجػػو، كىػػذه بالكسػػر، َكُقػػرئَ  ذلػػؾ(،

."(ٕ) 
 مػػف إلػػيّ  أحػػبّّ  ألفيػػا الزمخشػػريُّ فػػي مكقفػػو مسػػبكٌؽ بػػالفراء فػػي قكلػػو:" كسػػر

 كسػػر مػػف قػػراءة بالصػػكاب، القػػراءتيف ، كالطبػػري فػػي عبارتػػو:" كأكلػػى(ٖ)فتحيػػا"
 (ٗ).")ِإّف(

)إّف( معناىا التككيد، كالتككيُد قد يككف إفادة  مستقمة في الحرؼ، كقد يكػكف 
 الحػػػرُؼ ُمشػػػَرب ا معػػػو معنػػػى آخػػػر أضػػػفاه عميػػػو السػػػياؽ؛ كمعنػػػى التَّعميػػػل؛ يقػػػكؿ

ا معانييا: "كالثاني  كمثمػكه البيػاف، كأىػلُ  جنِّي ابفُ  أثبتو التعميل،: السيكطّي معدد 
  (٘)".التأكيد مف نكعٌ  ...، كىك[ٕٓ]المزمل:    :بنحك

                                                           

 .ٕٚٚ/ٕالعشر القراءات في النشر ،ٖ٘ٓالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕ( الكشاؼٕ)
 .ٚٓٗ/ٔالقرآف ( معانيٖ)

 . ٚ٘ٗ/ٖٔالطبري  تفسير  (ٗ)

 .ٕٙٓ/ ٕالقرآف عمـك في اإلتقاف( ٘)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٔٛ﴾  
  

  : 
ثمَّة فارٌؽ دالليّّ في التعميل بمجيء ىمػزة )إّف( مفتكحػة أك مكسػكرة؛ َمْكَمُنػو 

 االستئناؼ.في أفَّ التَّعميَل بالفتح عمى إرادة البلـ، كالتَّعميَل بالكسر عمى معنى 
َـّ لّمػػا كػػاف التعميػػُل بػػالفتح عمػػى إرادة الػػبلـ كػػاف ا كمػػف ثػػ بعاممػػو، ممتفت ػػا  مقيَّػػد 

 ىػػػذا حصػػػل إنمػػػا أي عميػػػو، كمحصػػػكرا فيػػػو؛ غيػػػر منفػػػؾ عنػػػو؛ مقصػػػكر ا إليػػػو،
كلما كاف التعميُل بالكسر إلرادة االسػتئناؼ كػاف المعنػى أكسػع، كالداللػة  ليذا..،

بي أك مقيػػد بمػػا قبمػػو؛ يقػػكؿ النػػككيُّ فػػي بيػػاف الفػػتح فيػػو أرحػػب؛ إذ إنَّػػو غيػػُر مػػرت
» كالكسر في صيغة التمبية:

 كالنعمػػة الحمػد )إف معنػاه: جعػل كسػرَ  "َمػفْ  (ٔ)«
  (ٕ)السبب(." ليذا معناه:)لبيؾ قاؿ فتح كَمف حاؿ(، كل عمى لؾ

 : 
َعكٌد لمقراءتيف نجد أّف قراءَة الفتح التعميُل فيو نػاظٌر إلػى مػا قبمػو مػف َحػَدث 

مكػػة؛  ألىػػل الخطػػابُ    ...كحػػديث! كالحػػديُث قبمػػو عػػف خبػػر بػػدر،
 كتستنصػركه الفئتػيف، كأظمػـ لمػرحـ، الحزبيف أقطع عمى هللا تستحكمكا إف: يعني
المبطل؛  عمى كالمحق الظالـ، عمى المظمكـ كنصُره هللا، حكـ جاءكـ فقد عميو،

  (ٖ).كالمعكنة بالنصر ذاؾ ألّف هللا مع عباده المؤمنيف
 معػػيفُ  هللاَ  المتكلِّػػد عػػف الفػػتح جػػاء فػػي عبػػارة جػػار هللا: )كألفّ كىػػذا المعنػػى 

ذلؾ( أي: كاف ذلؾ النصر في بدر؛ فيك تعميٌل متعمق بما جػرى  كاف المؤمنيف
                                                           

ػػا، ينظػػر: صػػحيح  -رضػػي هللا عنيمػػا-( متفػػق عميػػو مػػف حػػديث عبػػدهللا بػػف عمػػر ٔ) مرفكع 
 ، صػػػػحيح مسػػػػمـ كتػػػػاب:ٕٓ٘( صٜٗ٘ٔالتمبيػػػػة؛ رقػػػػـ:) الحػػػػج، بػػػػاب: البخػػػػاري كتػػػػاب:

 .ٜٛٗ( صٗٛٔٔككقتيا؛ رقـ:) كصفتيا التمبية الحج، باب:

 الثانيػػة،: بيػركت، ط - العربػػي التػراث إحيػػاء دار: ، طٛٛ/ ٛ مسػمـ عمػػى النػككي  ( شػرحٕ)
 –: دار الفكػػر ، طٜٕٔ/ٔد. فاضػػل صػػالح السػػامرائي ىػػػ، كانظػػر: معػػاني النحػػكٕٜٖٔ
 .ـٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔ: األكلى، طاألردف

 . ٓ٘ٗ/ٖٔ( ينظر: تفسير الطبري ٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٛٔ﴾  
  

 مػػع هللا كألف: تقػػديره العمػػة الـ ...عمػػى قبمػػو مػػف حػػديث، قػػاؿ السػػميف: "فػػالفتح
 (ٔ)".ككيت كيت كاف المؤمنيف

لقػاُء خصكصػية لكاقعػة بػدر )يػكـ الفرقػاف( كفي ذلؾ مزيػُد عنايػة  كاىتمػاـ، كا 
لما ليا مف عظيـ األثر في حياة الدعكة؛ ثـ إّف الحديث قائـ عمى ذكر أحػداثيا 

 (ٕ)ككقائعيا. أحداثيا تعرض الغزكِة، ىذه في نزلت السكرةَ  أفَّ  عنؾ ككقائعيا؛ دع
فػي التعميػل إلػػى أمػا قػراءُة الكسػر باالسػتئناؼ، فغيػُر ممتفتػة، أك غيػُر نػاظرة 

معمنػٌة  ىػي منكطػة بيػا؛ ميمة ككظيفة أخرى  فميا الحديث! أك الحدث خصكصية
عف سرِّ نصرة المؤمنيف ما دامكا حقَّقكا كصػَف اإليمػاف، كصػانكه كقػامكا عميػو، 
فػػإذا مػػا نقػػص ىػػذا الكصػػف عنػػدىـ أك ضػػعف انعػػدـ مػػا ترتػػب عميػػو مػػف نصػػرة 

 أك مقصكٍر فيو.هللا ليـ؛ فالكبلـ غير مرتبٍي بما قبمو، 
تعميػػُل النصػػرة لمكصػػف عػػاـ كعمػػى إطبلقػػو فػػي عمػػكـ األحػػداث كاألحػػكاؿ؛ 
فكما أف هللا نصر عباده المؤمنيف فػي بػدر؛ فػإف هللا مػع المػؤمنيف ناصػرىـ فػي 
نػػػػذار  كػػػػل أمػػػػكرىـ كشػػػػؤكنيـ، كفػػػػي ذلػػػػؾ تطمػػػػيٌف كتسػػػػمية لممػػػػؤمنيف، ككعيػػػػد كا 

في جميع األزمنة كاألحكاؿ، كلػيس لممشركيف؛ فتأييد هللا كنصرتو لممؤمنيف قائـٌ 
 قاصرا عمى كاقعة بعينيا، أك زمف بعينو.

كانػت نظرتُػو ممتفتػة  إلػى ىػذه الداللػة كحػَدىا؛ لمػا  -فيما يبػدك-كالزمخشري 
فييا مػف رحابػة كاتسػاع؛ فكانػت قػراءُة الكسػر عنػده أكَجػَو مػف قػراءة الفػتح، لكنػو 

يث، كالػػذي تبػػرزه كتنيػػره بػػذلؾ أغفػػل خصكصػػية السػػياؽ، كمػػا عميػػو مػػدار الحػػد
 قراءُة الفتح. 

كػػاف فيػػو  -كلػػيس تغػػاير حػػرؼ -: أّف تغػػايَر حركػػة حػػرؼ وخي ههت لالاههول
مػف  -كمػا تػرى -مراقبة دقيقة لخصكص سياؽ القكؿ، كعمػـك الحػاؿ كمػو، كىػك 

 تتناىى أسرار كبلمو!   ال َمف كريـ العطاء القرآني في قراءاتو؛ كسبحاف

                                                           

 .ٗٔ/ٗالسعكد ، كأباٗ٘/ٖالبيضاكي  ، كانظر: تفسيرٛٛ٘/٘المصكف، بتصرؼ ( الدرٔ)
 . القاىرة -: دار الشركؽ ، طٖٔٗٔ/ٖسيد قطبل ظبلؿ القرآف يفنظر: ( يٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٓ﴾  
  

: 
، [8]الصػػػافات:   :قػػاؿ تعػػالى

دة، كقػرأ   عاصػـ عػف كحفػص كالكسػائي حمػزة قػرأ  البػاقكف  مشػدَّ
 .خفيفة(ٔ) 

 ىمعنػػ فػػي ألنَّػػو شػػيطاٍف؛ لكػػلِّ   فػػي "الضػػميرُ قػػاؿ الزمخشػػرّي: 
 تَطمُّػػػب: كالتََّسػػػمُّعُ  )َيَتَسػػػمَُّعكف(،: كأصػػػمو كالتشػػػديد، بػػػالتخفيف الشػػػياطيف، كُقػػػِرئ 

ػػػػػماع،  )ىػػػػػـ: لعبػػػػػاسٍ  ابػػػػػفِ  يسػػػػػمْع، كعػػػػػف فمػػػػػـ أك فسػػػػػِمَع، تسػػػػػمَّعَ : ُيقػػػػػاؿُ  السَّ
 ؛ قاؿ الطيبي:"(ٕ)التشديد" عمى الّتخفيفُ  ُينَصرُ  كبيذا َيْسَمعكف(، كال َيَتَسمَُّعكف،

 (ٖ)"معن ى. التشديد قراءة في لمنَّفي َيْبقى فبل التََّسمَُّع، أثبتَ  أنَّو كذلؾ
نصػػػر الزمخشػػػريُّ قػػػراءَة الّتخفيػػػف عمػػػى قػػػراءة التَّشػػػديد، كىػػػك فػػػي صػػػنيعو 

؛ يقػػكؿ الطبػػري: "كأكلػػى  عنػػدي ذلػػؾ فػػي القػػراءتيف كتعميمػػو متػػابٌع الفػػراء كالطبػػريَّ
 كعػف  هللا رسػكؿ عػف الػكاردة األخبار ألفّ  بالتَّخفيف؛ قرأه مف قراءة بالصكاب
، (ٗ)تسػمع" لػئبل بالشػيب ترمػى كلكنيػا الػكحي، تتسػمع قد الشياطيف أف أصحابو

 ال العػػرب أفّ  ذلػػؾ فػػي كاحػػتجّ  فػػي الكقػػت ذاتػػو نصػػر أبكعبيػػد قػػراءة التشػػديد، "
 (٘)إليو." تسمَّعت كلكف إليو، سمعت: تقكؿ تكاد
 

                                                           

 .ٖٙ٘/ٕالعشر القراءات في النشر  ،ٚٗ٘ص القراءات في ( ينظر: السبعةٔ)

 .ٖٖ٘/ٖ( الكشاؼٕ)
 . ٕٓٔ/ٖٔ الكشاؼ عمى الطيبي حاشية  (ٖ)
 .ٕٖٛ/ٕلمفراء القرآف ، كانظر: معانئٕ/ٕٔ الطبري  ( تفسيرٗ)
 أكؿ ،(ىػػٕٕٗت:)األنصػار  سبّلـ بف القاسـ: عبيد ، كأبكٕٛٚ/ٖلمنحاسالقرآف  ( إعراب٘)

 مػػف لػػو. كغيػػرىـ كالفػػّراء كالكسػػائي األعرابػػي ابػػف عػػف أخػػذ كتػػاب، فػػي القػػراءات جمػػع مػػف
 كغيرىػػا. ينظػػر: ،...القػػراءات القػػرآف، معػاني الحػػديث، غريػػب القػػرآف، غريػػب: التصػانيف

، ٕٕ٘/ٕ إبػراىيـ الفضػل أبػك دمحم: لمسػيكطي تػحكالنحػاة  المغػكييف طبقػات في الكعاة بغية
 لبناف، د.ت. - العصرية المكتبة: ط



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٔ﴾  
  

: 
الختبلؼ قكُؿ ابف عباس ال يتصادـُ مع قراءة الّتشديد بنفي التَّسمع؛ كذلؾ 

  بعثتو تسمُّعيـ قبل الشياطيف في حاؿُ  األحكاؿ فييا؛ األكقات، كتبايف

كاف ُمتاحا ليـ التَّسمُّع، ككاف ليـ مقاعد،  ؛ قبل البعثةيختمف عنو بعد بعثتو 
لكف بعد البعثة تغيَّر الحاُؿ كتبدَّؿ، كحيل بينيـ كبيف استراؽ السمع؛ فُأرسمت 

 الشياطيف، كارتاعت لو! قاؿ سبحانو: عمييـ الشيب؛ كىذا ما أنكرتو

 :تعالى يقكؿ ابف كثير: "يخبر [،ٜ،  8]الجف 
ا رسكَلو هللاُ  َبَعثَ  حيف الجفِّ  عف  ِحْفِظو مف ككاف القرآَف، عميو كأنزؿَ  ، محمد 
 كُطِرَدت أرجائيا، سائر مف كُحِفَظْت  شديدا، حرسا ُمِمئت الّسماءَ  أفّ  لو

 مف شيئا يسترقكا لئبل ذلؾ؛ قبل فييا تقعد كانت التي مقاعدىا عف الشياطيف
 مف يدرى  كال كيختمي، األمر فيمتبس الكينة، ألسنة عمى فُيْمُقكه القرآف،
   (ٔ)".الصادؽ

 : 
ْمعباَف مف ذلؾ كجُو كبلـ ابف عباس   -، كعميو فقراءُة التخفيف بنفي السَّ

ثباُت التََّسمُّع ضمن ا ناظرٌة إلػى مػا كػانكا عميػو قبػل البعثػة، أمػا قػراءُة التشػديد  -كاِ 
ع؛ بعػػػدـ تمكػػػنيـ مػػػف تطمػػػب السػػػمع كتكمفػػػو، كمػػػف بػػػاب أكلػػػى نفػػػي بنفػػػي التََّسػػػمُّ 

 إلػػػى ُيشػػػير )إلػػػى( السػػػماع فنػػػاظرٌة إلػػػى مػػػا آؿ إليػػػو حػػػاُليـ بعػػػد البعثػػػة، "كحػػػرؼُ 
 الرمػػػيُ  يتػػػركيـ ال ي:أ فيسػػػمعكف(؛ معنػػػى: )ينتيػػػكف، تضػػػميف فعػػػل

ُيب  تػدحُرىـ بػل المطمكَب، المكافَ  الطالب انتياءَ  األعمى المؤل إلى منتييف بالشُّ
 مخطكفة   األشياء األعمى المؤل في يجري  ما عمـ مف يتمقفكف  فبل كصكليـ، قبل
  (ٕ)".يسمعكف  فبل ينتيكف  ال ألنيـ يسمعكا؛ أف مف ليـ أبعدُ  كذلؾ ُمتبيََّنة، غيرَ 

                                                           

 .ٕٓٗ/ٛكثير ابف ( تفسيرٔ)
 . ٕٜ/ٖٕكالتنكير ( التحريرٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٕٗٛ﴾  
  

كيمكػػف القػػكُؿ مػػف كجػػٍو آخػػَر، كذلػػؾ عمػػى أّف السػػياَؽ معقػػكٌد لمحػػديث عػػف 
 ..حاليـ بعد البعثة؛ مجيُء الفعل عمى ىاتيف الصػكرتيف 

كراءه داللػػة كمغػػػزى ال تكػػكف لػػػك اُكتفػػػي بإحػػداىما؛ إذ مػػػف خبلليمػػا ُنِفػػػي عػػػنيـ 
تطمػػب السػػماع، أك محاكلػػة الػػتمكف منػػو، كنفػػي عػػنيـ السػػماع صػػراحة ؛ فتكػػكف 

 .الَعبلقُة بيف القراءتيف عبلقة  تصاعدية في بياف مآؿ حاليـ مع بعثتو 
فػػي  -دقػػة داللػػة التَّعديػػة بػػالحرؼ عمػػى قػػراءة التَّخفيػػف، فقػػد يقػػاؿ ثػػـ تأمػػل 
: )ال َيْسَمُعكَف اْلَمؤَل اأَلْعَمى( بالتعدية المباشػرة، كالمػادُة كردْت عػف -غير القرآف

العػػرب متعديػػة  بنفسػػيا كبحػػرؼ الجػػر، كليسػػت مقصػػكرة  عمػػى التَّعديػػة المباشػػرة؛ 
  (ٔ)َلُو." كَسِمْعتُ  ِإليو، كَسِمْعتُ  ِإليو، َتَسمَّعت "ُيَقاؿُ  المساف: أبكعبيد؛ في قاؿ كما

مع(  كما جاء عميو النظـُ القرآنيُّ مف التعدية غير المباشرة فيو تضميُف )السَّ
معنى: )اإلصغاء(، كذلؾ إلفادة معنػى: )الميػل(؛ يقػاؿ: صػغيت إلػى كػذا؛ أي: 

ػػمع بػػيف ممػػت إليػػو، ك"الفػػرؽُ   المسػػمكع...، راؾإد ىػػك السػػمعَ  أفَّ : كاإلصػػغاء السَّ
 إذا يصػغك صػغا يقػاؿ: إليػو، بإمالػة السػمع المسػمكع إدراؾ طمػب ىك كاإلصغاءَ 

 مالػػػػت، أي: [ٗ]التحػػػػريـ:  القػػػػرآف  كفػػػػي غيػػػػره، كأصػػػػغى مػػػػاؿ
 (ٕ)".ميمؾ أي: فبلف مع كصغكؾ

أي إّف الّتعديػػَة غيػػَر المباشػػرة تكلَّػػد عنيػػا لػػيس نْفػػي السػػماع عػػنيـ فحسػػب، 
نما نفي إمكانية الكصكؿ لمحمو؛ "مبالغػة    (ٖ)عنػو." يمػنعيـ لمػا كتيػكيبل   لنفيػو، كا 

 كفػػي ذلػػؾ تأكيػػد لممعنػػى عمػػى قػػراءة التشػػديد، كلقكلػػو سػػبحانو: 

  :الشعراء[ٕٕٔ.] 
                                                           

  .ٕٙٔ/ ٛالعرب؛ مادة: )سمع(  لساف  (ٔ)

القػػاىرة، كانظػػر:  -كالثقافػػة العمػػـ دار: ، طٜٛص سػػميـ إبػػراىيـ دمحم: تػػح المغكيػػة ( الفػػركؽ ٕ)
    .ٔٙٗ/ٗٔالعرب؛ مادة: )صغا(  لساف

 .ٙ/٘البيضاكي  ( تفسيرٖ)
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 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٖٗٛ﴾  
  

 
ُ
ل:املطلبفاصلت
لعءهىلحاكهت لب ميهت لل- لهللالعءىلاالت اَئهَبلاهنلئهااقات  لجاا  َاوض  الاعتاا  

لما ًاا. هاالااجًحاالوفقلاآلخا  لالُءات لكانلفقلأح  
لغالفااقلوالطبايالوا لل- لتاغ عقللهاا.هولفقلالاوض ينلاسبوقق
لفيالالزاخشايالأول ياهلئااقًةلتهاىلفهقلالااابه لل- ح  فقلالوئتلالذيلي اج  

ل يَاها! ف هاالودم ا  لَانلي ض   
لَكا نلفيالا ااعاة لل- َ لالاااقات  لت    لاعلالاوض ينلغاَنلأنَّ غالوئوفلالبيامق  

ها. م لاألحوالالوت      الوعاو  ياق  و يت لالس   لَخ  

ل
ل
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 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٗ﴾  
  

 (بحث الثانًامل)
 (للكلمة ية املتواتزة على املو   اإلعزابيالتوجيه البالغي للقزاءات القزآن)

سػػبعُة مكاضػػَع اعتػػرَض فييػػا الزمخشػػريُّ بالّتضػػعيِف كالتَّػػرجيِح عمػػى قػػراءاٍت 
متػػػػكاترٍة، َتعاَقبػػػػْت عمػػػػى المكقػػػػِع اإلعرابػػػػيِّ لمكممػػػػة، يتناكُليػػػػا البحػػػػُث بالمعالجػػػػِة 

ا  ػػػػح  ِسػػػػرَّ اعتػػػػراِض جػػػػاِر هللا؛ ُمبػػػػِرز ا َكْجػػػػَو  -قػػػػْدَر الُمسػػػػتطاع -كالتَّحميػػػػِل؛ ُمكضِّ
كر الحكيـ. َببلغِتيا مف خبلؿ َتَبصُّ   ِر سياِؽ القكؿ، كمقصكِد آي الذِّ

) 
قاؿ تعالى:   

  :النساء[ٔ ] 
يقػػػكؿ  (ٔ)بنصػػػب المػػػيـ،  كقػػراءُة حمػػػزة بجرِّىػػػا.للقػػراءُة الجميػػػكر 
 كقػدبسػديد...،  كلػيس المضػمر، عمػى الظػاىر عطػف عمػى الزمخشري: "كالجػرّ 

ػػل ة ُتمحِّ لغ ههكَللَفَاهها»كنظيُرىػػا:  الجػػار، تكريػػر تقػػدير عمػػى بأنَّيػػا القػػراءة ىػػذه لصػػحَّ
 (ٕ)."«َعَجب للا نْللَواأَليَّام 

ل: "كقراءةُ   (ٖ).القكيَِّة" بتمؾ ليست  حمزةَ  كقاؿ في الُمَفصَّ
اعتراُض الزمخشريِّ عمى القراءة َمنَبُتو اتِّبػاُع رأي البصػرييف فػي عػدـ جػكاز 
؛ خبلف ػػػػا لمكػػػػكفييف؛ فقػػػػد  العطػػػػف عمػػػػى الضػػػػمير المجػػػػركر؛ دكف إعػػػػادِة الجػػػػارِّ

                                                           

 .ٕٚٗ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٕٕٙالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٔ)

 .ٖٜٗ/ٔبتصرؼ كحذؼ ( الكشاؼٕ)
 - اليػػبلؿ مكتبػػة: ، طٕٙٔممحػػـ ص بػػك عمػػي. د اإلعػػراب؛ تػػح: صػػنعة فػػي ( المفصػػلٖ)

 .ٖٜٜٔاألكلى: بيركت، ط
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  ﴿ٕٗٛ٘﴾  
  

، كقػد سػبق الزمخشػريَّ فػي اعتراضػو الفػراُء، كالطبػرّي، كالزجػاج، كقػاؿ (ٔ)زكهأجا
 حتػى المبػرد؛ العبػاس أبػك القػراءةِ  ىػذه فػي حمػزةَ  عمػى شػنَّع مػف كأكؿ اآللكسي:"

 (ٕ)."بيا القراءة تحل ال: قاؿ
المتكاترة، ثػـ أتػكا مػف  باألسانيد عف قراءة حمزة؛ بأنيا ثابتة (ٖ)دافعكا كاأليمة

ػػده نحػػاة  الشػػكاىد بمػػا يكافقيػػا، كيعضػػد كجيػػة الكػػكفييف؛ كأّف المغػػة أكسػػُع ممػػا قعَّ
 القراءَة.  تتبعُ  التي ىي العربيَّةَ  ِإفّ  بل العربيََّة، َتتَبع ال البصرة، ثـ إفَّ القراءةَ 

كقبػػل الكقػػكؼ بيانيِّػػا ُأشػػيُر إلػػى أنػػو الَح فػػي ىػػذا المكضػػع سػػرُّ ىجػػكـ أبػػي 
؛ كأف ذلػؾ العتزالػو، كذلػؾ فػي مكقفػو مػف  ِتو الدائمػة عمػى الزمخشػريِّ حياف كحدَّ

 ىػذه عنػدي َكَيػُردُّ : عطية ابف قكؿُ  كأمَّااعتراض ابف عطية عمى القراءة؛ يقكؿ: "
 بطيػػػػارة كال بحالػػػػو تميػػػػق ال منػػػػو قبيحػػػػةٌ  فجسػػػػارةٌ  كجيػػػػاف، المعنػػػػى مػػػػف القػػػػراَءةَ 
 يطعػف مػا كثيػرا فإنػو كالزمخشػري، بالمعتزلػة إال تميق ال ىذه كجسارُتو لسانو...

 (ٗ)كقراءتيـ." القراء نقل في
ل:

كردت فييػػا قراءتػػاف متكاترتػػاف )النصػػب، كالجػػر(، تكػػاثرت ( األاحههامكممػػة )
ف كانػت تصػحُّ نحكيِّػا، كليػا  مف خبلليما أكجُو اإلعراب كتعػددت، كىػي أكجػٌو كا 

، لكنػػو ػػر فقػػو سػػياؽ الػػنص الحكػػيـ،  -فيمػػا أحسػػب -محَمػػٌل إعرابػػيّّ يأباىػػا تبصُّ
                                                           

 ، شػرحٜٖٚ/ٕكالكػكفييف النحػكييف البصػرييف بػيف الخػبلؼ مسػائل فػي ينظر: اإلنصاؼ( ٔ)
 ط، األكلػػػى: لبنػػػاف، ط - بيػػػركت العمميػػػة، الكتػػػب دار: ط ٕٚٚ/ٕالمفصػػػل البػػػف يعػػػيش

 ـ. ٕٔٓٓ ىػٕٕٗٔ

 د. دمحم أحمد الػدالي: كاألدب لممبرد، تح المغة في ، كانظر: الكاملٜٖ٘/ٕالمعاني ( ركحٕ)
لاللتحه كلػيس فيػو عبػارة:) ـ.ٜٜٚٔىػػ ٛٔٗٔ، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، ط: ٖٜٔ/ٕ

  (.وهذالااالالليجوزلعم ماكما أبصرُتو:)(، بهالالاااقة
 المػنعـ عبػد: تػح مالػؾ، البػف الشػافية الكافيػة شػرح كخاصة ابف مالػؾ كأبكحيػاف، ينظػر: (ٖ)

حيػػػاء العممػػي  البحػػػث مركػػز القػػػرى  أـ جامعػػة: ط ،ٜٕٗٔ/ٖىريػػػدي أحمػػد : ط التػػػراث، كا 
 ، كما بعدىا.ٜٚٗ/ٖاألكلى، البحر المحيي

 .٘/ٕ، كانظر: المحرر الكجيزٓٓ٘/ٖبتصرؼ كحذؼ المحيي ( البحرٗ)
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  ﴿ٕٗٛٙ﴾  
  

 الػػػػذي اإلعرابػػػػيِّ  النحػػػكي  االحتمػػػػاؿ بمجػػػػرد  هللا كػػػبلـُ  ُيحَمػػػػلَ  أفْ  يجػػػكز ك"ال
نمػا ينبغػي تػدبُّر مػا (ٔ)مػا" معنػى لػو بػو الكػبلـ كيكػكف  الكبلـ، تركيب يحتممو ، كا 

 يتناغى منيا مع سياؽ القكؿ، كمقصكده. 
َـّ فػػاألزىُر مػػف ىػػذه األعاريػػب، كالُمختػػاُر منيػػا قػػكالف؛ إذ ُتبِصػػُر مػػف  كمػػف ثػػ
ا بيانيِّا، تتعانق داللُتو مع سياؽ اآلية، كمقصكِد السكرة الكريمة.    خبلليما مممح 

عطفػػا عمػػى االسػػـ     قػػراءُة النَّصػػب 
ـَ أف تقطعكىػػا؛ ُيتََّقػػى، أك  أف يجػػب ممػػا قطيعَتيػػا فػػإفّ  الكػػريـ؛ أي: كاتقػػكا األرحػػا

ػا عمػى الضػمير المجػركر فػي اتقكا إضاَعَة حقَِّيػا. كقػراءُة الجػرِّ    عطف 
   :تعظػػػيـٌ  بيػػا سػػػؤاَليـ ألفَّ  كاألرحػػاـ؛ تعظمكنػػػو كاتقػػػكا هللا الػػذي ؛ كالتقػػدير 

ليػػا، كىػػي داللػػٌة مكافقػػة لمػػا كػػاف عميػػو حػػاُليـ مػػف المناشػػدة بػػا كالػػرحـ؛ فكػػانكا 
 (ٕ).كبالرَِّحـ با يقكلكف: أسأُلؾ

مػػػف خػػػبلؿ مػػػا َنػػػتَج عػػػف ىػػػذيف الػػػكجييف مػػػف معنػػػى َتسػػػتبيُف منزلػػػُة الػػػرحـ، 
كأنيػػا عنػػده بمكػػاف؛ إذ جعػػل األمػػر بتقكاىػػا مقركنػػا بتقػػكاه  كفضػػميا عنػػد هللا 

 ة كاحدة ) جاء، كلـ يأِت ذلؾ بتكرار األمر؛ إنما (؛ فمػف رحميػا اتاهوامف مادَّ
:  جاء كبل األمريف! كالتعبير مشاكٌل لمػا كرد عنػو  لَأَمها»فػي الحػديِث القدسػيِّ

الَوَأَمالّللاَّ ا ْحَان  مَللَخَءْات للالاَّ ح  لَوَ هْءت ا الَوَ هَءَهالَفَاهنْللاْسا قالا نْللَلَهالَوَشَاْات للالاَّ
 (ٖ)«.َبَتت ا للَئَطَ َهالَوَانْل
 قػراءة- ثـ إنو لـ يكتف باألمر بتقكاىا؛ إنما جاء تذكيُرىـ بتعظيميـ لشأنيا 
كاف ىذا  بعضا، فإذا بعضيـ بيا كأنو بمص مف حرمتيا عندىـ أف يسأؿ -حمزة 

                                                           

كاإلسػػبلمية،  العربيػػة كالبحػكث الدراسػػات مكتػب: ، تػػح ٕٚٚص القػػيـ البػف القػػيـ ( التفسػيرٔ)
 ىػ.ٓٔٗٔاألكلى: بيركت، ط - اليبلؿ كمكتبة دار: ط

 .ٕٛٔ/ٗالتحرير كالتنكير ، ٗ٘٘/ٖالمصكف  ، الدرٜٖٔ/ٕالسعكد أبي تفسير( ينظر: ٕ)

 قطيعػة فػي جاء ما كالصمة، باب: البر أبكاب: معركؼ، عكاد بشار: تح الترمذي، ( سنفٖ)
 الغػػػرب دار: ، ط ٜٖٚ/ٖ( ٜٚٓٔعػػػكؼ مرفكعػػػا، رقػػػـ:) بػػػف الػػػرحمف الػػػرحـ، عػػػف عبػػػد

 ـ.ٜٜٛٔ: بيركت، ط - اإلسبلمي



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٚ﴾  
  

عمػى األيتػاـ مػف إخػكتكـ، كأبنػاء  تعتػدكاحالكـ فبل تيممكا حقيا، كال تقطعكه، كال 
 (ٔ)أعمامكـ؛ حتى ال تناقض أقكالكـ أفعالكـ!

ػكرِة، ثػػـ إحاطُتيػا بنسػػيج قػكيٍّ فػػي   ػياُؽ لؤلرحػػاـ فػي َصػػْدِر السُّ كاسػتدعاُء السِّ
تػػػكاُؤـٌ كتعاضػػػد مػػػع مػػػا جػػػاء عميػػػو مقصػػػُدىا؛ قػػػاؿ البقػػػاعّي:  -األمػػػر بتقكاىػػػا 

 ككػػػاف مػػػف التَّكحيػػػد، قبميػػػا السػػػكرتاف إليػػػو دَعػػػْت  مػػػا عمػػػى االجتمػػػاع "مقصػػػكُدىا
 باالتقػػاء األرحػػاـ ... كألف - عػػادة - كالتكاصػػل االجتمػػاع فػػي األعظػػـُ  السػػببُ 
 اشػتممت ، كقػاؿ الّطػاىُر: "كقػد(ٕ)".التكحيػد لبابو الذي كالعدؿ العّفةُ  تتحقَّقُ  فييف
 فكانػػت كحقػػكقيـ، األقربػػاء معػػامبلت تشػػريعُ  أكثُرىػػا كثيػػرةٍ  كأحكػػاـ أغػػراض عمػػى

 ربَّيـ يشكركا بأف محقكقكف  كأنيـ هللا، خمق بنعمة بالتذكير لذلؾ مناسبة   فاتحُتيا
 القريبػة أرحػاميـ يصػمكا بػأف منو، خمقكا الذي النَّكع حقكؽَ  يراعكا كأف ذلؾ، عمى

 (ٖ)كالبعيدة".
ػ ...لكػلِّ سػكرة مػف سػكر القػرآف الكػريـ كمعمػكـٌ أّف "  مػف اآلي يكػكف  امفتتح 

ا مشػػػير ا إلػػػى جػػػكىر المعنػػػى الكمػػػيِّ الػػػذي يقػػػكـ فػػػي السػػػكرة ، (ٗ)"اسػػػتيبلال بػػػديع 
 كفقػػػػا كالتػػػػدبر بالتأمػػػػل يكػػػػكف  إنَّمػػػػا المقصػػػػكد عمػػػػى المطمػػػػع داللػػػػة ك"استبصػػػػارُ 

 (٘)كالبياف". المعاني الببلغة عمكـ ألصكؿ
: 
 تكريػر تقػدير عمػى بأنيػا القػراءة ىذه لصحة تمحل كقدعكٌد لقكؿ جار هللا: "

الجار"، كليس الزمخشريُّ كحَده َمف قاؿ بو؛ إنمػا ىػك تقػديُر كثيػر مػف النحػكييف 

                                                           

 .ٕٛٔ/ٗكالتنكير ، التحريرٜٖٔ/ٕالسعكد أبي ( ينظر: تفسيرٔ)

 . ٛٛ/ٕالسكر بتصرؼ كحذؼ مقاصد عمى لئلشراؼ النظر ( مصاعدٕ)

 . ٖٕٔ/ٗكالتنكير ( التحريرٖ)

، ٕٔٔد. محمػكد تكفيػق دمحم سػػعد ص اإلمػاـ البقػاعي كمنياجػو فػي تأكيػػل ببلغػة القػرآف (ٗ)
  .ىػٕٗٗٔط: األكلى

، مطبعػػة ٜٚ( صٖتكفيػػق دمحم سػػعد حاشػػية رْقػػـ:) د. محمػػكدالعػػزؼ عمػػى أنػػكار الػػذكر  (٘)
 .ىػٕٗٗٔدار الكتب الجامعية، ط: األكلى



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛٛ﴾  
  

 كالمعربيف مف قبل كمف بعد!! 
ـْ يأِت عمى ذلػؾ البيػاُف العػالي؛ فيقػاؿ لنط فػي غيػر  -رح ىذا التساؤؿ: ِلـ ل
، كيكػػػكف بػػػذلؾ ماشػػػي ا عمػػػى (: )كاتقػػػكا هللا الػػػذي تسػػػاءلكف بػػػو كباألرحػػاـ-القػػرآف

ل مشػػػيكر القاعػػػدة؟! كقػػػد كرَدْت عمػػػى ذلػػػؾ آيػػػاٌت؛ كقكلػػػو تعػػػالى: 

:كقكلو[44]الزخرف ،:    :القصص[ٛٔ.] 
: أنػػو لػػك جػػاء الكػػبلـ بإعػػادة الجػػار لفػػات كجػػُو العطػػف عمػػى لفػػ  والجههواب ل

الجبللػػػة، كمػػػا ترتػػػب عميػػػو مػػػف معن ػػػى؛ فتعطََّمػػػت فائػػػدُة العطػػػف، كقصػػػر حبػػػُل 
 ِقػبلَدةُ  ىػك َحػْذؼٍ  "ُربَّ المعنى عند داللة كاحػدة! ك درُّ شػي  الصػنعة؛ إذ قػاؿ: 

 (ٔ)التَّجكيد"! كقاعدةُ  الِجيد،
) 

  قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى:

 

 [ٖٚٔ]األنعاـ:
 ،ل، كرفػػع لبفػػتح الػػزاي، كنصػػب لللقػػرأ الجميػػكر 

 بػػػالرفع،لك بضػػػـ الػػػزاي، : عػػػامر ابػػػفُ  كقػػػرأالكخفػػػض
  (ٕ)بالخفض.  بالنصب، كلك

 (،الات ) برفع ل:عامر ابف قراءةُ  قاؿ الزمخشري: "كأما
 (،الشههههاكاق) إلػػػػى (الاتهههه ) إضػػػػافة عمػػػػى (الشههههاكاق) كجػػػػرّ  (،األوال ) كنصػػػػب
 الشػعر، كىك الضركرات مكاف في كاف لك فشيء الظرؼ، بغير بينيما كالفصل
ا لكػػاف ا؛ سػػمج  لالَاء ههوَ لَأبههقلَاههزاَ ةكرّد ) سػػمج كمػػا مػػردكد   فػػي بػػو (، فكيػػفَزجَّ
 حممو كالذي كجزالتو؟ نظمو بحسف المعجز القرآف في بو فكيف المنثكر؟ الكبلـ
 بجػر قرأ كلك. بالياء مكتكب ا (شاكاأهم) المصاحف بعض في رأى أف ذلؾ عمى

                                                           

 .ٔ٘ٔص اإلعجاز دالئل( ٔ)
 .ٕٓٚالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٜٗٛ﴾  
  

 مندكحة ذلؾ في لكجد - أمكاليـ في شركاؤىـ األكالد ألف - (والشاكاقلاألوال )
  (ٔ)االرتكاب." ىذا عف

جميػػػكر البصػػػرييف فػػػي عػػػدـ جػػػكاز اعتػػػراُض الزمخشػػػريِّ مبنػػػاه اتِّبػػػاُع رأي 
ـَ (ٕ)كالمجركر كالجار الفصل بيف المتضايفيف سكى بالظرؼ ، كعجيػٌب أْف تػتحكَّ

فمسػػػفٌة بصػػػريٌَّة فػػػي تمػػػؾ العقميَّػػػِة الزمخشػػػريَِّة! فُتغِمػػػَق عميػػػو منافػػػَذ اإلبػػػداع التػػػي 
ـِ القارِئ!!   اعتادىا كشاُفو! ثـ َتذىَب بو لمطَّعف في القراءة، كاتِّيا

كالقضػػػيُة لػػػف أتعػػػرَض ليػػػا نحكيِّػػػا؛ فقػػػد َأشػػػبَعْت ُكتػػػُب النَّحػػػِك كا عػػػراِب القػػػرآف 
  (ٖ)القكَؿ فييا، كانبرى الكثيُر ِدفاع ا عف القراءة كالقارئ!

 -لكنو قبل الكقكؼ البياني مع القراءة يتعجب البحث مف صنيع أبي حياف 
لنَّحػػك!! كمػػف ُيطػػالع فقػػد رمػػى جػػاَر هللا بأنَّػػو أعجمػػيّّ ضػػعيٌف فػػي ا -رحمػػو هللا 

مقدمػػة البحػػر يبصػػر ثنػػاءه عميػػو؛ بأّنػػو أجػػلُّ َمػػف صػػنََّف فػػي عمػػـ التفسػػير، كأنػػو 
فيو الغايُة التػي ال تُػدَرؾ؛ مػتمكٌِّف مػف عمَمػي المعػاني كاإلعػراب! إلػى أف كَصػَل 

 إلصػابِتو َبعػٍض؛ فػي َسػَقِطو عػف كمصفكحٌ  إلحساِنو، إساءُتوُ  بو القكُؿ:" فُمغَتَفرٌ 
 !!(ٗ)ِتْبَياِنو" ثرِ َأكْ  في

ثـ إف الزمخشري لػـ يكػف أكؿ مػف اعتػرض عمػى القػراءة أك أنكرىػا؛ فاإلمػاـ 
 أنَكػػرَ  نعمُمػو َمػػف كأكؿُ " الطبػريُّ ُيعػدُّ أكؿ مػػف اعتػرض عمييػا؛ قػػاؿ ابػُف الجػزري: 

 جريػػػر ابػػػفُ  المحػػػذكر ىػػػذا كركػػػب الصػػػحيحة، القػػػراءة مػػػف كغيَرىػػػا القػػػراءَة، ىػػػذه

                                                           

 .ٗ٘/ٕ( الكشاؼٔ)
 البركػات كالكػكفييف ألبػي البصػرييف النحػكييف بػيف الخػبلؼ مسػائل فػي ( ينظر: اإلنصاؼٕ)

 ـ.ٖٕٓٓ ىػٕٗٗٔاألكلى : العصرية، ط المكتبة: ، طٜٖٗ/ٕاألنباري 

، ٜٜٚ/ٕىريػدي أحمػد المػنعـ عبػد: تػح الطػائي مالػؾ الشػافية البػف الكافيػة ( ينظر: شػرحٖ)
حيػػػػاء العممػػػػي البحػػػػث مركػػػػز القػػػػرى  أـ جامعػػػػة: ط  اإلسػػػػبلمي، الػػػػدر المصػػػػكف  التػػػػراث كا 
 .ٖٓٔ، ٕٓٔ/ٛكما بعدىا، التحرير كالتنكير ٕٙٔ/٘

 ، كانظر الصفحة قبميا. ٕٓ/ٔ( البحر المحييٗ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٓ﴾  
  

ال يسػػػػػػتجيز غيػػػػػػر قػػػػػػراءة الجميػػػػػػكر، ككصػػػػػػف مػػػػػػا خالفيػػػػػػا ؛ فيػػػػػػك (ٔ) "الطبػػػػػػريِّ  
، كنقػػل أبػػك حيػػاف كصػػف ابػػف عطيػػة القػػراءة (ٖ)، كػػذلؾ أنكرىػػا الفػػراء(ٕ)بالفسػػاد!

بأنيا ضعيفة في استعماؿ العرب، كنعت أبي عمي الفارسي بأنو قبػيح قميػل فػي 
! (ٗ)االستعماؿ، بل زاد أبػك عمػي بقكلػو: "كلػك عػدؿ عنيػا إلػى غيرىػا كػاف أكلػى"

ـْ ينعْتيما بمػا ك  يكتفي أبك حياف في الرد عمييما بأنو )ال التفات إلى قكليما(، كل
 نعت بو الزمخشري!!

 
 كشػد تكاتر القراءة، عمى كاألدلة الشكاىد مف ساقكا اإلسبلـ إذا كاف " عمماءُ 

، فإف ذلػؾ الصػنيع غيػر كػاؼ تجػاه نػص (٘)كمنظكميـ" العرب منثكر مف أزرىا
بحاجػػػػة إلػػػػى اإلعجػػػاز؛ إذ إنػػػػو لػػػػيس بحاجػػػػة إلػػػػى تخػػػريج أك تأكيػػػػل؛ بػػػػل نحػػػػف 

استبصػػػار أنػػػكار دالالت قراءاتػػػو، كمػػػا يسػػػكنيا مػػػف معػػػاٍف تتنػػػاغى كسػػػياقاتيا، 
ا إلبراز مقصكد البياف المعجز!  كتتعاضد جميع 

كلمكقػػكؼ عمػػى تبلقػػي المعنػػى، كتكاممػػو فػػي القػػراءتيف ال بػػد مػػف استبصػػاِر  
 َحَركػػػِة المعنػػػى معيمػػػا، كاإلعػػػراُب خيػػػُر معػػػيٍف عمػػػى ذلػػػؾ؛ فيػػػك دليػػػُل المعػػػاني

ـ  لكـ، كبالبنػػاء لممعمػػ للكىادييػػا! قػػراءُة الجميػػكِر  مفعػػكؿ بػػو مقػػدَّ
 ل بإضػافة مجػركر ك فاعػل مػؤخر،للمنصػكب، ك

هههَاكاق لمفعكلػػػو؛ فػػػالمعنى: ) إلػػػى إضػػػافة المصػػػدر مػػػف إليػػػو هههنل َزدَّهههَنلالش  لا  ثيههها  َُ ل 
  (.الا ْشا كينلأْنلَيْاتء والَأْوالَ ه م

  ل:عػامر ابػفِ  أمَّا قراءةُ 
                                                           

 .ٕٗٙ/ ٕالعشر القراءات في ( النشرٔ)

 .ٖٛٔ/ٕٔ( ينظر: تفسير الطبري ٕ)

 .ٖٚ٘/ٔ( ينظر: معاني القرآف لمفراءٖ)

، ٚ٘ٙ/ٗ، كالبحػر المحػييٖٓ٘/ٕ، كانظر: المحرر الكجيزٔٔٗ/ٖالسبعة لمقراء ( الحجةٗ)
ٙ٘ٛ. 

 .ٔٔٔبتصرؼ كحذؼ ص المتكاترة العشر القراءات في الزاىرة ( البدكر٘)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٔ﴾  
  

 كنصػب فاعل، نائبُ  أّنو عمىل كرفع لما لـ ُيسَـّ فاعمو،ل الفعل ببناء
كجرِّ  لػ)قتل(، مفعكؿ بو أنو عمىل  إليػو (ئته ) إضػافة عمػى 
لالا ْشهاك ينلاهنلل ُثيها للَزدَّنلد  ًماا زَللَأنَّل): فاِعِمو، كالَمعنى إلى المصدرِ  إضافةِ  مف
َاكار ه ملَيْات  َللأنْل   (ٔ)(.َأَوالَ ه ملش 

ػػِر َحرَكػػة المعنػػى فػػي مجمػػكِع القػػراءتيف َيتبػػيَُّف أفَّ ثبلثػػَة عناصػػَر ليػػا  كبَتَبصُّ
 - الشهاكاق ل: )-حَسػب قكِتيػا كفاعميِتيػا -فاعميٌَّة فػي بػركز الحػدث، كىػي عمػى 

 (. األوال  ل - الا شاكونل
اكاق ل) - ياهاعل( ُأسِند إلييـ حدثاف، أك فعػبلف؛ ىمػا: )الش  التهزدينلغالاته الوا 
(، كاألكؿ إسػناد حقيقػّي، كالثػاني مجػاز عقمػي بَعبلقػة السػببية؛ داللػة عمػى الات 

 تمكنيـ مف اإلغكاء كالتزييف لممشركيف!
(، ككقػػع عمػػييـ حػػدث أك الاتهه ( أسػػند إلػػييـ حػػدث أك فعػػل )الاشههاكونل)-

 التزييف(.فعل، كىك: )
 (.الات ( كقع عمييـ حدث كاحد، أك فعل كاحد؛ )األوال ) -

ػركاِء ) ( عمػى الشهياطينأي إفَّ ِنتاَج معنى القراءتيف ُمرِشٌد إلػى اسػتحكاِذ الشُّ
(، التهزدينللءاشهاكينالمكقف، كَأّف ىيَمَنَتيـ طاغيٌة جمية؛ إذ ِإنَّيا ىيمنػُة قػكٍؿ؛ )

(، كػػذلؾ ُتنػػتج القراءتػػاف خػػكر كسػػفو عقػػكِؿ غتبمههاأهم الاتهه  أياههاعكىيمنػُة فعػػٍل؛ )
المشػػػػركيف، فمػػػػـ يكػػػػف ليػػػػـ سػػػػمطاٌف عمػػػػى نفكسػػػػيـ أك عقػػػػكليـ؛ فيػػػػـ لشػػػػركائيـ 
منقػػادكف، كألكامػػرىـ مستسػػممكف كمػػذعنكف! كقػػد كقعػػْت فمػػذاُت أكبػػادىـ ضػػحيَة 

 تبعيِتيـ كجيِميـ؛ فكيف بيـ في سائر شؤكنيـ، كأحكاِليـ؟! 
ىػػذا المعنػػى المترتػػب عمػػى القػػراءتيف مػػف أغػػراِض كال تعجػػب مػػف أف يكػػكف 

ػػكرِة، كمػػف مقاِصػػِدىا الجميَّػػِة التػػي دارت حكلػػو آياُتيػػا؛ قػػاؿ اإلمػػاـ الطػػاىُر:"  السُّ

ىا الجاىميَّة. في العربِ  ألحكاؿ القرآفِ  ُسكر أجمعُ  كىي  ليـ، ِجداؿٍ  ُمقارَعةَ  كأشدُّ
للقكلو: مف أحكاِليـ َسفاىةِ  عمى كاحتجاجٍ 

                                                           

 .ٕٓٔ/ٛ، التحرير كالتنكيرٚ٘ٙ/ٗ( ينظر: البحر المحيئ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٕٗٛ﴾  
  

  [األنعاـ :ٖٔٙ]، هللا رزقيـ مما أنفسيـ عمى حرَّمكه كفيما."(ٔ) 

، كجيػػػل  ـُ البخػػػاريُّ أكرد فػػػي كتػػػاب: )المناقػػػب(، بػػػاب: )قصػػػة زمػػػـز كاإلمػػػا
كَللأ َذا»:  عّبػػاسٍ  العػػرب( َقػػْكَؿ ابػػفِ  الَجْههه َللَتْ َءههمَللَأنْللَسههاَّ لَفههْوقَللَاههالَفههاْئَاأْللاْلَ ههَاب 

اَأت للالثََّيث ينَل وَاة للف قلَوا  إلى ل اأْلَْمَ ام لس 
 ( ٕ).« [ٓٗٔ]األنعاـ:  قكلو:

كتفي بالداللة عمى أآيات السكرة؛ مف كقد الحت ىذه الظاىرُة في كثير 
بعٍض منيا، قاؿ سبحانو: 

 :ل،[ٕٕ]األنعاـ

 :األنعاـ[ٜٗ]،  

:األنعاـ[ٔٓٓ]، 



 :األنعاـ[ٕٔٔ] 

كمػػف ثػػـ يمكننػػا التسػػاؤؿ: أكانػػت قػػراءُة الجميػػكر كحػػَدىا كافيػػة  فػػي تصػػكيِر 
براِز ىذا المعنػى الػذي شػاع فػي جنبػات السػكرة؟ ثػـ يكػكف االكتفػاُء فػي تكجيػو  كا 

 ءة ابف عامر بأْف َنُشدَّ مف أزِرىا؛ بتصِكيبيا كتصِحيحيا؟!قرا
) 

  قاؿ تعالى:

  :التكبة[ٗٓ] 

                                                           

 . ٕ٘ٔ/ٚكالتنكير ( التحريرٔ)
 .ٖٜ٘، ص( ٕٖٗ٘ ( صحيح البخاري؛ رقـ:)ٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٖٗٛ﴾  
  

قرأ الجميكر     في الكشاؼ: (ٔ)بالرفع، كقرأىا يعقكب بالنصب ،
 عمػػى يػػدؿُّ  ؛ قػػاؿ الطيبػػي: "ألنػػو(ٕ)أكَجػػو" كالرفػػعُ  بالنصػػب،  "كُقػػِرئ 
 عاليػػٌة، نفسػػيا فػػي كأنيػػا هللا، كممػػة عمػػى يتطػػرؽ  لػػـ الجعػػلَ  كأفَّ  كالػػدكاـ، الثبػػكت
 (ٖ).هللا" كمماتِ  ِقَدـ إلى إشارةٌ  كفيو

ػػح جػػاُر هللا قػػراءَة الرفػػع لمػػآؿ المعنػػى معيػػا، كالطيبػػيُّ أبػػاَف كجػػَو كبلِمػػو،  رجَّ
 (ٗ)ذلػػؾ" أسػػتحبُّ  كلسػػت ككجَيػػَة مقصػػِده، كقػػد سػػبق الفػػراُء الزمخشػػريَّ بقكلػػو: "

لكُمشِكُل القراءِة أنَّيػا تعطػف (٘)يعني النصب، كصرَّح العكبريُّ بضعفو.
 عمػػى   ُسػػْفمى، كانػػت هللا كممػػة يعنػػي أفَّ ، كىػػذا 
 عميا! فصارت

: 
مػف محمػػل  -رحميػـ هللا  -القػراءُة متػكاترة ثابتػٌة، أمػا مػا نػػصَّ عميػو األيمػُة 

ػى آخػر  المعنى، كمآلو معيػا، فػبل ُأبصػر فيػو ثمَّػة ثبكت ػا أك تػكاتر ا! فممعطػف منح 
 في الداللة كالتكجيو. 

لذلههك ( لػػو الَجْ هه َل: أّف مػػا ذكػػركه لػػيس مقصػػَد العطػػف كمػػراَده؛ إذ إفَّ )بيههان 
(؛ كمػف ثػـ تتغػاير داللػُة العطػف، الت يياالوالحكملوالتا ياعّدُة معاٍف؛ منيا: )

كفػػػركا كمػػػآُؿ المعنػػػى فػػػي اعتبػػػار المقصػػػكد مػػػف الجعػػػل؛ ىػػػك مػػػع كممػػػة الػػػذيف 
و هههي الكعميػػػو يكػػػكف مػػػآؿ المعنػػػى: ) (ٙ)تصػػػييٌر.. كمػػػع كممػػػة هللا حكػػػـ كتقريػػػر!

(؛ كىػػذا كءاههتلالههذينلكفههاوالسههفءىالوحكههملوئهه اللُءاتههالأنلتُههونلهههقلال ءيهها
                                                           

 .ٜٕٚ/ٕالعشر القراءات في ( ينظر: النشرٔ)

 .ٜٔٔ/ٕ( الكشاؼٕ)

 .ٕٖٚ/ٗالشياب ، كانظر: حاشيؤٕ٘/ٚالكشاؼ عمى الطيبي ( حاشيةٖ)

 .ٖٛٗ/ٔالقرآف ( معانيٗ)

 . ٘ٗٙ/ٕالقرآف إعراب في التبياف ( ينظر:٘)

شػػذرات الػػذىب دراسػػة عربيػػة فػػي بيػػاف القػػرآف الكػػريـ د. محمػػكد تكفيػػق دمحم سػػعد  ( ينظػػر:ٙ)
 ىػ.ٕٕٗٔ، ط: األكلى ٛٔٔص



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٗ﴾  
  

استثماٌر لداللة المعاني المستكنة في الكممة، كىك ضرب مف إعجػاز القػرآف فػي 
 إيجازه!     

 تتحمميػػػا التػػي المعػػػاني أف )فػػي تاسػػػعةال يقػػكؿ اإلمػػػاـ الطػػاىُر فػػػي المقدمػػة
 فػػي المشػػترؾُ  ُيحَمػػلَ  أف اعتمػػاُده يجػػب بيػػا(: "كالػػذي مػػرادة تعتبػػر القػػرآف ُجمػػل
 الجمػع طريػق يكػكف  القػانكف  ىػذا المعػاني...، كعمػى مػف يحتممػو ما عمى القرآف
 بعض. عمى بعضيا ترجيح أك المفسركف، يذكرىا التي المعاني بيف

 الػػػذي كػػػاف فمػػػذلؾ األصػػػل، ىػػػذا تأصػػػيل عػػػف غػػػافميف المفسػػػركف  كػػػاف كقػػػد
 ذلػػؾ غيػػر يجعػػل القػػرآف، مػػف آيػػة لفػػ  يحتمميػػا التػػي المعػػاني مػػف معنػػى يػػرجح

 التػػػي المتعػػػددةَ  المعػػػانيَ  نػػػرى  بػػػل ذلػػػؾ عمػػػى نتػػػابعيـ ال كنحػػػف. المعنػػػى ممغػػػى
 تفسػير فػي معػانيَ  -البميػص  العربػي الكػبلـ مييػع عػف خػركج دكف  المف  يحتمميا
  (ٔ)اآلية".

 كىذا المنَزُع في التكجيو َأَحبُّ ِإليَّ مف القكؿ بػأّف الكػبلـ عمػى تكػرار الفعػل،
؛ إذ إنو فضبل عف اإليجاز الػذي جػاء عميػو بيػاف (ٕ)(كءاتلهللالوج  ) كالتقدير:

القرآف، أستركُح فارق ا دالليِّا بيف القػكؿ بتكػرار المفػ ، كبػيف أف ُيحَمػَل المفػُ  ذاتُػو 
ا كانػػت عمػى أكثػػَر مػف داللػػة ؛ فمػػا جػاء عميػػو نظػػـ القػرآف ُتبصػػر فيػػو لفظ ػا كاحػػد 

بيا كممُة الذيف كفػركا سػفمى ككممػُة هللا عميػا، كمػا كػاف ذلػؾ مػف خػبلؿ كممتػيف؛ 
ـُ  فالشيُء الكاحد يكمف فيو خير كنجاة لممؤمنيف، كشرّّ كىبلؾ لمكافريف، كما يعم

 جنكَد ربِّؾ إال ىك!
ر سياؽ تنزُّؿ آي  كثمة منح ى آخر في تأكيل العطف، َأْسَتيِدي فيو بتَبصُّ

ل الذكر الحكيـ؛ فقبل اآلية قكُلو تعالى: 

                                                           

 . ٓٓٔ، ٜٜ/ٔكالتنكير بتصرؼ كحذؼ  ( التحريرٔ)

 . ٖٙ/ٖالكجيز ( ينظر: المحررٕ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛ٘﴾  
  

.. 

[ٓٗ: ٖٛ]التكبة 

كىػػذه اآليػػاُت نزلػػت فػػي غػػزكة تبػػكؾ، كُسػػميت بغػػزكة )العسػػرة(؛ لمػػا أصػػاب 
 حػيف الّصػيف، فػي بالنفير إلييا المسمميف فييا مف ضيق اليد بالنفقة؛ أمرىـ 

ػػػػبلَؿ، َكاْشػػػػتَيكا الثِّمػػػػاُر، بػػػػتكَطا النَّخػػػػُل، اْخُتِرَفػػػػت ؛ (ٔ)الَمْخػػػػَرجُ  عمػػػػييـ كشػػػػقَّ  الظِّ
فاسػػػتحثَّ هللُا المػػػؤمنيف كاسػػػتنفَر ىمَميػػػـ كاستنيَضػػػيا، كعاتَػػػب َمػػػف حصػػػل منػػػو 

 سػػكاء كممتػػو، كا عػػبلء نبيػػو، بنصػػرة متكفػػلٌ ل تثاُقػػل، كعػػدـ خػػركج لمجيػػاد؛ فيػػك
 خالفتمكىا! أك ألكامره، امتثمتـ
فمػػف ىػػذا السػػياؽ ُتسػػتَمدُّ داللػػٌة أخػػرى مػػف القػػراءتيف؛ قػػراءُة الرفػػع بػػداللتيا  

عمػػى معنػػى الثبػػكت نػػاظرٌة إلػػى كممػػة هللا باعتبػػار ذاِتيػػا؛ فيػػي عاليػػٌة فػػي ذاتيػػا 
كشػػػأنيا؛ ال يشػػػكبيا نقػػػص، كال يعترييػػػا كىػػػف، كقػػػراءُة النصػػػب، كداللتيػػػا عمػػػى 

يو مف حيث أتباُعيا كالمػدافعكف عنيػا، التغيُّر ناظرٌة إلى معنى العمك المصيرة إل
كالرافعكف رايَتيػا! كفػي ذلػؾ إشػارٌة إلػى اسػتنياض اليمػـ، كشػحذ العػزائـ؛ لمجيػاد 

 في سبيمو، كهللا أعمـ.
) 

  قاؿ تعالى:

  :كقاؿ سبحانو[ ٖٛ]المائدة ،: ل

 :النكر[ٕ ]

كثمَّػة قػراءٌة شػاّذٌة ل،ل، ك  قػراءُة العامػة برفػع
  (ٕ)عيسى بِف عمر، كابِف أبي عبْمَة بنصِبيَما.ل

                                                           

 .ٖٕ٘/ٗٔ( ينظر: تفسير الطبري ٔ)

المحتسػػب ، ٕٓٔص مختصػػر فػػي شػػكاذ القػػرآف مػػف كتػػاب البػػديع البػػف خالَكْيػػو( ينظػػر: ٕ)
 .ٓٓٔ/ٕالبف جني 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛٙ﴾  
  

"قاؿ الزمخشري:    محذكؼٌ  كالخبرُ  االبتداء، عمى رْفُعيمال 
 حكميمػا، أي: كالسػارقُة(؛ الّسػارؽُ  عمػيكـ فػرَض  )كفيمػا: قيػلَ  كأنَّػو سيبكيو؛ عند
 الفػاءِ  كدخػكؿُ ل،  :كالخبرُ  باالبتداء، يرتفعا أف كىك آخُر؛ ككْجوٌ 

 فػػػػاقطعكا سػػػػرقت كالتػػػػي سػػػػرؽ  )كالػػػػذي: المعنػػػػى ألفّ  الّشػػػػرط؛ معنػػػػى لتضػػػمنيما
 .الشرط معنى يضمف المكصكؿ كاالسـ أيدييما(،
 ألجػػل العاّمػػةِ  قػػراءة عمػػى سػػيبكيو كفضػػمَّيا بالنصػػب، عمػػر بػػفُ  عيسػػى كقػػرأ
 (ٔ)( ".فاضابالزد قل) مف أحسف (فاضابالزدً ا) ألفّ  األمر؛

 الخميل عند محذكؼ كالخبر االبتداء، عمى كقاؿ في مكضع النكر: "رفُعيما
 كيجػكز جمدىما، أي: ل عميكـ  فرض فيما: معنى عمى كسيبكيو،

نمػػا َفاْجِمػػُدكا،: الخبػػر يكػػكف  أف  الػػذي بمعنػػى كالػػبلـ األلػػف لكػػكف  الفػػاء دخمػػت كا 
: تقػكؿ كمػا زنػى فاجمػدكىما، كالػذي زنػت، التػي: تقػديره الشػرط، معنػى كتضمينو

للككقكلػػػػػػو: فاجمػػػػػػدكه، زنػػػػػػى َمػػػػػػفْ 
. 
ػػُره فعػػػلٍ  إضػػمار عمػػػى بالنصػػب كُقػػِرئ   سػػػكرة مػػف أحسػػػفُ  كىػػك الظػػػاىر، ُيفسِّ
 (ٕ).األمر" ألجل أنزلناىا

شػػاذَّة عمػػى قػػراءة متػػكاترٍة؛ ثػػـ ال ينُقػل الزمخشػػريُّ عػػف سػػيبكيو تفضػػيَل قػػراءٍة 
نمػػا أكرَد تعميػػَل الّتفضػػيل! فبػػاَف بػػذلؾ أنػػو يسػػير  يكػػكُف منػػو تعميػػق أك تعقيػػٌب؛ كا 
عمى الدَّرِب نفِسو، كيسػمُؾ الِكْجيػَة نفَسػيا فػي تفضػيِل قػراءِة النَّصػب عمػى قػراءة 

 الرفع، ثـ ُتبصر تصريَحو بُحْسف النصب في مكضع النكر.
فػػػػػع إال بالتثبُّػػػػػت أكال مػػػػػف مكقػػػػػف  كال سػػػػػبيَل لمكقػػػػػكؼ البيػػػػػانيِّ مػػػػػع قػػػػػراءة الرَّ

 النصب عنده أحسُف مف الرفع؟ -كما أكرد الزمخشرّي -سيبكيو؛ ىل 

                                                           

 .ٕٔٙ، ٔٔٙ/ٔ( الكشاؼٔ)

 .ٚٗ،ٙٗ/ٖ( السابقٕ)
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ل:ل
  ل:  قكلو "كأّما سيبكيو: يقكؿ

 الفعػل، عمػى ُيػْبفَ  لػـ فػِإف ىػذا ،  :تعػالى كلوكق
 قاؿ ثـّ  ،[٘ٔ]دمحم:  ل: تعالى قكلو مثل عمى جاء كلكنو
 الػذي لمحػديث الَمثَػلُ  ُكِضػعَ  فإنمػا. ككذا كذا فييا [٘ٔ]دمحم:  ل :بعدُ 

 ممػػا أك الجّنػػة، َمثَػػلُ  الَقَصػػص كمػػف: قػػاؿ فكَأنػػو كأحاديػػَث؛ أخبػػار ا فػػذكر بعػػده،
 .أعمـ تعالى كهللا كنحِكه، اإلضمار ىذا عمى محمكؿ فيك الجّنة، َمَثلُ  عميكـ يقص

   : ثنػاُؤه جػلّ  قػاؿ لّمػا كأنػو ؛ل ككذلؾ

 ثػـ ،"الفػرائض يفػ يكالزاِنػ الزانيةُ "أك  "،يكالزَّانِ  الزَّاِنَيةُ  الفرِائض "في: قاؿ [ٔ]النكر:
 :قاؿ كما الرفُع، فييما َمَضى أف بعد بالفعل فجاءَ  ،ل: قاؿ

ا:لوئاأءت ل لفتاَتهملفاْمك حْللَخْوالن 
 كأنػو ؛  :ككػذلؾ. المضػَمرُ  فيػو َعمل أفْ  بعد بالفعل فجاء

ػػارؽ "أك  كالسػػارقُة"، السػػارؽُ  عمػػيكـ فػػرض فيمػػا"ك : قػاؿ  فػػرض فيمػػا كالسػػارقة السَّ
 مػف نحكٍ  عمى كيحمل. كأحاديثَ  قَصص بعد األسماءُ  ىذه دخمت فِإنَّما ،"عميكـ
  ...ل ل ىذا

 العربّيػة فػي كىػك ،لكلال: أنػاس قرأ كقد
 (ٔ).بالرفع" القراءةَ  إالّ  العامَّةُ  َأَبتِ  كلكف. القكَّة مف لؾ ذكرتُ  ما عمى

ػػر الػػّنّصِ يسػػتبيُف المحمػػل السػػميـ لكجيػػة سػػيبكيو، كجمػػيّّ أّف مػػا أكرده  بتبصُّ
 جاُر هللا عنو ىك آخُر ما تحّدث بو، كليس كلَّ ما تحدث بو!

فػػي عمػػكـ كػػبلـ شػػي  النحػػاة يتبػػيف أّف محػػزَّ كبلِمػػو، كلبػػاَب قكِلػػو كبػػالنظر 
 في التفرقة بيف أمريف: -كما أباَف السيرافي، كابف المنير -َمكمُنُو 

ـُ األول ػػى، كاالسػػ ـُ عمػػى الفعػػل، كالفعػػُل فػػي ىػػذه الحػػاؿ مراع  ـَ االسػػ : إذا تقػػدَّ

                                                           

 .ٗٗٔ :ٕٗٔ/ٔ( الكتاب بتصرؼ كحذؼٔ)
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ـُ مبنيّّ عميو، فاالختياُر النصب، كيككف الكبلـُ   جممة  كاحدة ال جممتيف. المتقدِّ
ـُ عمػػى الفعػػػل، ككػػاف الفعػػػُل غيػػػَر مراعػػى، إنمػػػا جػػػاء اآلخهها ـَ االسػػػ : إذا تقػػػدَّ

ـُ إليػػو؛ ففػػي الكػػبلـ إضػػماٌر، فالكجػػُو حينئػػٍذ  طارئ ػػا عمػػى االسػػـ، كلػػـ َينظػػر االسػػ
 الرفُع، كعميو فالكبلـُ جممتاف، ال جممة كاحدة.

و جػاءت اآليتػاف بػالرفع عمػى فمكلٍّ مف الرفع كالنصػب اعتبػار ككجيػة، كعميػ
الكجية الثانية، التي لـ يعتمد فييا االسـ المتقدـ عمى الفعل؛ كَأْمِعػف النظػَر فػي 

 فيػػو الكػػبلـ فكجػػوُ    :قكلػػو عبػػارة الفػػراء: "كأّمػػا
( أي: غيػر مبنػي عمػى الفعػل،  يهالاوئهت، كقكلػو: )(ٔ)مكقت" غير ألنو الرفع؛

 كغير محمكؿ عميو؛ كمف ثـ ليست اآلية مف قبيل بػاب االشػتغاؿ؛ إذ لػك كانػت
 منو لكاف الكجو النصب.
 فػػػي كىػػػك بالنصػػػب ل نػػػاس )قػػػرأ كعميػػو فقػػػكؿ سػػػيبكيو:

 أفَّ  الرفػػع(، يعنػػي: إال العامػػة أبػػت كلكػػف القػػكة، مػػف لػػؾ ذكػػرت مػػا عمػػى العربيػػة
 فكػاف متقػدـ، عمػى معتمػد غير الفعل، عمى مبنيا فييا االسـ جاء النَّصب قراءةَ 

 متقػػدـ، عمػى ال الفعػل عمػػى االسػـ ُيبنػى حيػػث الرفػع، إلػى بالنسػػبة قكيػا النصػب
 المحػػذكؼ عمػػى االسػػـ يعتمػػد حيػػث الرفػػع؛ إلػػى بالنسػػبة قػػكي  أنػػو يعنػػي كلػػيس
 .مختمف القراءتيف مع فالباب النصب، فيو يختار الذي الباب مف فخرج المتقدـ،
 كػاف كلػك كأخبػار، قصػص بعػد كاقػع الكبلـ بأف المقدر ىذا سيبكيو حّقق ثـ
 االبتػداء، عمػى يرفعػو كػاف بػل تقػدير، إلى سيبكيو يحتج لـ الزمخشري  ظنو كما

 (ٕ)الزمخشري. أعربو كما خبره األمر كيجعل
مف الزمخشػريِّ كحػَده؛ إنمػا أبصػرُتو  ثـ إفَّ ىذا المحمَل لكبلـ سيبكيو لـ يؾُ 

                                                           

 .ٕٕٗ/ٔالقرآف ( معانئ)

 ٜٛٗ/ٔعمػي سػيد عمػي ميػدلي، حسػف أحمػد: سػيبكيو لمسػيرافي، تػح كتػاب ( ينظر: شػرحٕ)
المنيػػر  البػػف الكشػػاؼ تضػػمنو فيمػػا لبنػػاف، االنتصػػاؼ -بيػػركت العمميػػة، الكتػػب دار: ط

    ، كما بعدىا.ٜٕ٘/ٗالمصكف  الدر  ،ٕٚٗ/ٗ )مطبكع ضمف الكشاؼ(، البحر المحيي
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 (ٔ)عند غيره؛ كالنحاس، كمكي، كالرازي، كالقرطبي.
 

 كالسارقة(، )فػي السارؽ  عميكـ فرض الكبلـُ فييا خبُر مبتدأ محذكؼ؛ )فيما
الزانيػة كالزانػػي(، كىػذا اإلعػراُب يػػدلُّنا عمػى كجيػة مقصػػكد القػكؿ، فمػػف  الفػرائض
جممة تاـٌ ركناىا؛ للللال   سبحانو: قكلو كاف خبللو

لصنفيف )السارؽ، كالزاني(، كمف ثـ فإفَّ الكبلـ مسكٌؽ لمحديث عف حاؿ ىذيف ا
كمػػػا يتعمػػػق بيمػػػا مػػػف أحكػػػاـ؛ فيمػػػا المقصػػػكد الػػػرئيس فػػػي الحػػػديث، كُمػػػَف فييػػػا 

ا ... كتفصيل؛ بياف بعدىا جاء كما كاإللياب، اإلجماؿ ل 

....

    منيما، فقكلو: سياؽ كلٍّ  في بالنظر القكؿ كجية يستبيفُ 

؛ فيك [ٖٖ:المائدة] ...ل جممة عمى معطكفة جممة
 قطػع أكجػب الكبرى؛ فمّمػا أحكاـ بياف بعد الصغرى  السرقة حكـ بياف في شركع
 أخذ أف اآلية ىذه في بيف المحاربة، سبيل عمى الماؿ أخذ عند كاألرجل األيدي
 (ٕ)أيضا. كاألرجل األيدي قطع يكجب السرقة سبيل عمى الماؿ

كاألحكػاـ الحػدكد تقػع فػي صػدر سػكرة النػكر، كبيػاف  ...ل كآيػة
ض الرئيسػة لمسػكرة، كقػد جػاءت اإلشػارة إلػى ذلػؾ فػي أكؿ آيػة منيػا؛ مف األغرا

الحػدكد..،  مػف قػدرنا، ما فييا قدرنا: ؛ أي[ٔ]النػكر:ل  في قكلو سبحانو: 
(ٖ)ككاف أكؿ ما جاء الحديث عنو ىك بياف الحكـ في الزانية كالزاني.

بػػػراز معقػػػكده بيػػػذه الجممػػػة جػػػاء األمػػػر بقطػػػع  كبعػػػد بيػػػاف كجيػػػة الكػػػبلـ، كا 

                                                           

 فسػػير، كالتٜٗٙٔ/ٖالنيايػػة  بمػػكغ الػػى ، كاليدايػػةٕٚٙ/ٔلمنحػػاس القػػرآف ( ينظػػر: إعػػرابٔ)
 . ٙٙٔ/ٙالقرطبي  ، كتفسير ٕٖ٘/ٔٔالكبير

 .ٜٛٔ/ٙكالتنكير ، التحريرٖٔٓ/ٖالمعاني ، ركحٖٔ٘/ٔٔالكبير ( ينظر: التفسيرٕ)

 .ٕ٘ٚ/ٜالمعاني ( ينظر: ركحٖ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٗٓ﴾  
  

أك الجمد.. كىك جزء مف مما يترتب عمى الصنيعيف مف أحكاـ؛ فميس األيدي.. 
 يكجػب التعزيػر، كمنيػا مػا يكجػب أنػكاع؛ منيػا مػا كل سػارؽ تقطػع يػده؛ فالسػرقة

 الحّد... كذلؾ ليس كل زاف يجمد.. 
كمػػف ثػػـ فالداللػػة فييػػا أرحػػب كأكسػػع، أمػػا الداللػػة عمػػى قػػراءة النصػػب فيػػي 

عينيا، عندما يستكجب جـر السرقة القطع، كجـر داللة جزئية؛ ناظرة إلى حالة ب
 الزنا الجمد؛ ألف الكبلـ معقكد فييا أصالة عمى األمر؛ أي: اقطعكا.. كاجمدكا.

 ،كػأّنيـ إنَّمػا يقػّدمكف الػذي بيانػو أىػـ ليػـك درُّ سيبكيو في قكلتػو السػائرة: "
ف كانا جميع  عكىـ ببيانو أ   (ٔ)"ا ُيِيّماِنيـ كَيْعِنيانيـ.نى، كا 

) 
  قاؿ تعالى:

  :النكر[ٙ ] 
 البػاقكف  العػيف، كقػرأ برفػع   كخمف كحفص كالكسائي قرأ حمزة

 حكػـ فػي ألنػو ُينَتصب؛ أف   َقرأ َمف . قاؿ الزمخشري: "َككْجوُ (ٕ)بالنصب
 محذكؼ مبتدأ كىي ،  ىك الذي المصدرُ  فيو كالعاملُ  المصدر،
  (ٖ)".با شياداتٍ  َأربعَ  أحِدىـ َشيادةُ  فكاجبٌ : تقديُره الخبر،

بالصػكاب  القػراءتيف أكلػى كىػك المصػدر، بنصب القراءة الزمخشري  عند الكجوُ 
  (ٗ)الطبري، كال كجَو لمّرفع عند أبي حاتـ!عند 

: 
 ابتػدأتَ  كأّنػؾ رفعػَت؛ إذا أّنؾ كالنَّصب الرَّفع بيف كالفرؽُ "يقكؿ ابف يعيش:   
ذا كاسػػػتقّر؛ عنػػدؾ ثَبػػػتَ  قػػد شػػيئ ا  فػػػي حػػديِثؾ حػػػاؿِ  فػػي  تعمػػػلُ  كأّنػػؾ نصػػبَت؛ كا 

                                                           

 .ٖٗ/ ٔالكتاب( ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕالعشر القراءات في ، النشرٖ٘ٗالقراءات ص في السبعة ( ينظر: كتابٕ)

 .ٕ٘/ٖ( الكشاؼٖ)

 .ٙٙٔ/ٗالكجيز ، المحررٜٓٔ/ٜٔتفسير الطبري  ( ينظر:ٗ)
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  ﴿ٗٛٗٔ﴾  
  

  (ٔ)."إثباِتيا
  مف ىذا النّصِ يمكػف التَّيػدي إلػى عطػاء القػراءتيف؛ فقكُلػو سػبحانو:

...:النكر[ٙ ]

ا جاء ل تعالى: قكِلو في الكاردِ  الّتعميـ بعد لمحكـ تخصيص 

  :النكر[ٗ] 
ة؛ ألزكاِجيـ الرَّاميف لحكـ بيافٌ  فاآليةُ  ؛ (ٕ)لغيػرىفَّ  الراميف حكـ بيافِ  بعد خاصَّ

ـٍ مغػايٍر مػا سػبق؛ فكانػت الداللػُة  نشػاء  لحكػ أي إّف فييا استحداث ا ألمر جديد، كا 
عمػػى قػػراءة نصػػب المصػػدر معمنػػة  عػػف ىػػذا التغػػاير، كاشػػفة  عػػف ىػػذا اإلحػػداث 

 َعػػفْ  البخػاري  كقػت النػزكؿ، كسػببو؛ كمػا عنػد -كػذلؾ-الحكػـ؛ ُمراع ػى فييػا فػي 
 َسػْحَماءَ   ْبػفِ  ِبَشػِريؾِ   النَِّبػيِّ  ِعْنػدَ  اْمَرَأتَػوُ  َقػَذؼَ  ُأَميَّةَ  ْبفَ  ِىبَلؿَ  َأفَّ  َعبَّاسٍ  اْبفِ 
َنػػةَ   النَِّبػػيُّ  َفَقػػاؿَ   َعَمػػى َأَحػػُدَنا َرَأى ِإَذا ّللاَِّ  َرُسػػكؿَ  َيػػا َفَقػػاؿَ  َظْيػػِرؾَ  ِفػػي  َحػػدّّ  َأكْ  اْلَبيِّ
الَّ  اْلَبيَِّنةَ  َيُقكؿُ   النَِّبيُّ  َفَجَعلَ   اْلَبيَِّنةَ  َيْمَتِمُس  َيْنَطِمقُ  َرُجبل    اْمَرَأِتوِ   َظْيِرؾَ  ِفي َحدّّ  َكاِ 
ػػي ِبػػاْلَحقِّ   َبَعثَػػؾَ   َكالَّػػِذي ِىػػبَلؿٌ  َفَقػػاؿَ   ِمػػفْ  َظْيػػِري  ُيَبػػرِّئُ  َمػػا ّللاَُّ  َفَمُيْنػػِزَلفَّ  َلَصػػاِدؽٌ  ِإنِّ
 َبَمَص  َحتَّى  ، َفَقَرأَ [ ٙ]النكر:...ل  َعَمْيوِ   َكَأْنَزؿَ  ِجْبِريلُ  َفَنَزؿَ  اْلَحدِّ 
... ..."(ٖ) 

ثػػـ تػػأتي قػػراءُة الرفػػع لتتصػػاعد معيػػا الداللػػة، كتنتقػػُل مػػف إحػػداث حكػػـ فػػي 
 حادثػػػة بعينيػػػا إلػػػى تثبيتػػػو كترسػػػيخو لكػػػل مػػػا شػػػابييا أك شػػػاكميا؛ فالَعبلقػػػة بػػػيف
القػػراءتيف عبلقػػة يتكامػػل بيػػا المعنػػى كيتنػػامى، مراعػػى فييػػا خصكصػػية الحػػدث 

ل كعمكمو لكل زماف كمكاف؛ كتأمل قكؿ جار هللا فػي تكجيػو قكلػو سػبحانو:

                                                           

 .ٙٛٔ/ٔ، كانظر: معاني النحك ٕٕٚ/ٔيعيش البف المفصل ( شرحٔ)

 .ٛ٘ٔ/ٙالسعكد أبي ( ينظر: تفسيرٕ)
(، ٚٗٚٗ، رْقػػـ:)[ٛ]النػػكر: لَوَيددَرَأ عََنَهَاددَََْذَاددَ ََ لالتفسػػير، بػػاب:  ( صػػحيح البخػػاري كتػػاب:ٖ)

 .ٕٛٛص
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  ﴿ٕٗٛٗ﴾  
  

 قكلو: في مبتدأ النكرة كقع كيف: قمتَ  "فإف [٘ٔ]المرسبلت: ل ل
 كلكنػو فعمػو، مسػدّ  سػادّ  منصػكب مصػدر أصمو في ىك: قمت ؟ 

    (ٔ)".عميو لممدعك كدكامو اليبلؾ ثبات معنى عمى لمداللة الرفع إلى بو عدؿ
() 

:قاؿ تعالى   

 يس[ٕٛ :ٕٜ] 
 بالنصػب، كقػرَأ أبػك جعفػر كحػَدهل  قػرأ الجميػكر

 (ٕ).بػالرفعل
 مػػػا: أي التاّمػػػة؛ كػػػاف عمػػػى بػػػالرفع المػػػدنيّ  جعفػػػر أبػػػك كقػػػرأ قػػػاؿ الزمخشػػػرّي: "

 كقع ما: المعنى ألفّ  الفعل؛ تذكير عمى كاالستعماؿ كالقياس صيحة، إال كقعت
 فاعػػل حكػػـ فػػي الصػػيحة كأف المفػػ  ظػػاىر إلػػى نظػػر كلكنػػو صػػيحة، إال شػػيء
 (ٖ)الفعل."

؛ فصػػكاُب القػػراءة عنػػده الّنصػػُب،  الزمخشػػريُّ فػػي اعتراضػػو مسػػبكٌؽ بػػالطبريِّ
نيِع منيـ راجٌع إلى  (ٗ)كعند أبي حاتـ النصُب ال يجكز! ثـ إفَّ جرثكمَة ىذا الصَّ

مػػف الفعػػل إذا ُفِصػػل بينػػو كبػػيف فاعمػػو التأنيػػث  تػػاءِ  : إسػػقاطُ (٘)قػػكِؿ أكثػػر النُّحػػاة
 ال يكػكف  بػ)إال( كاجٌب ال ُيعَدؿ عنو إال في ضركرة الشعر؛ ألّف الفاعلَ  المؤّنثِ 
منػػو، تقػػديره  المسػػتثنى كىػػك محػػذكؼ، مػػذكرٌ  اسػػـٌ  كلكنَّػػو إال، بعػػد الكاِقػػعَ  المؤنػػثَ 

                                                           

 .ٚٛٔ/ٔمعاني النحك، كانظر: ٖٕٓ/ٗ( الكشاؼٔ)
 .ٖٖ٘/ٕالعشر القراءات في ( ينظر: النشرٕ)

 .ٕٖٓ/ٖ( الكشاؼٖ)

 . ٕٗٙ/ٖلمنحاس القرآف ، إعرابٔٔ٘/ٕٓالطبري  ( ينظر: تفسيرٗ)

 المختػػػػكف  بػػػدكي  دمحم.د السػػػيد، الػػػػرحمف عبػػػد.د: ( ينظػػػر: شػػػرح التسػػػييل البػػػػف مالػػػؾ تػػػح٘)
 الشػػػػكاىد ـ، تخمػػػػيصٜٜٓٔىػػػػػٓٔٗٔاألكلػػػػى :لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، ط ىجػػػػر: ، طٗٔٔ/ٕ

 الكتػاب دار: ط ٔٛٗمصطفى الصػالحي ص عباس.د: ىشاـ؛ تح بفال الفكائد كتمخيص
 ابػػف أللفيػػة األشػػمكني شػػرح عمػػى الصػػباف حاشػػية ـ،ٜٙٛٔ ىػػػٙٓٗٔاألكلػػى: العربػػي، ط

 ـ.ٜٜٚٔ ىػٚٔٗٔ األكلى: لبناف، ط -بيركت العممية الكتب دار: ، ط٘ٚ/ٕمالؾ
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كاالسػتعماؿ الػذي (؛ كمػف ثػـ فػإف القيػاس َ هْيَحتقللأ الَّللَشهْقققللَكهانَللأ نْلفي اآلية: )
(، كقريػػٌب مػػف أنلكههاَنلأالل ههيحتقلواحهه ةيقصػػده الزمخشػػريُّ أف تكػػكف القػػراءُة: )

 (ٔ)عبارة الزمخشري ما ذكره السكاكي كالخطيب!
كالقػػكُؿ فػػي ذلػػؾ: القػػراءُة ثابتػػة متػػكاترٌة، كمػػا جػػاءت عميػػو ثابػػٌت كركُده عػػف 

ر المحػذكُؼ فػي  العرب، لكنو قميٌل بالنظر إلى ما يقابمو مػف تػذكير الفعػل، كُيقػدَّ
لكامهتلواحه ةالأو:لأنْلل هيحتلأال لل هيحتلعءهيهملكامتلأناآلية بمف  الّتأنيػِث: )

نػػػا لِكقفػػػِة تسػػػاؤٍؿ: ِلػػػـ تػػػرَؾ القػػػرآُف مػػػا اشػػػُتِير  ،(ٕ)( هههيحتلأاللالوائ  هههت ل كىػػػذا يجرُّ
عنػػدىـ كتػػكاَتر، كعػػَزؼ عنػػو إلػػى مػػا َقػػّل اسػػتعماُلو ككركده ؛ فػػالتزـَ الّتأنيػػَث مػػع 

 اءتيف؟! القر 
كىذا صنيٌع حتـ الزـٌ عمى رجاالت البياف؛ الكقكُؼ مع مثل ىذه األساليب، 
بػػراُز مػػا اسػػتكفَّ كراء ذلػػؾ مػػف  كتبصػػرُّىا كتػػدبُّر مخالفتيػػا معيػػكَد نظػػِر النُّحػػاِة، كا 

يحاءات؛ دالالت  كاستعماالِتيـ! قكاعِدىـ مشيكرِ  عمى الكبلـُ  جاءَ  لك ال تككفُ  كا 
: 

شأكىـ؛ فالحػديث  كتصغير المكذبيف، شأف تيكيف بداللة ناطقٌ  اآليات سياؽُ 
بلكيػـ إلػى إرسػاؿ ُيحػَتج فػي إى عف ىػبلؾ أصػحاب القريػة لّمػا كػذبكا ُرسػَميـ، لػـ

؛ إنما   ...السماء مف جنكد
 كاف ىبلُكيـ بصيحٍة صاَح بيا جبريُل، فماتكا عف آخرىـ! 

ثػػـ تػػراىـ فػػي َمراَغػػة الػػذُّؿ بػػإىبلكيـ بصػػيحة كاحػػدة؛ فمػػيس ىبلكيػػـ بجػػنس 
يػػػا، كمػػػع ذلػػػؾ الصػػػيحة؛ إنمػػػا ىػػػي كاحػػػدة! كالَكْحػػػَدُة تراىػػػا ُمفػػػادة  مػػػف المفظػػػة ذاتِ 

 الجنُس  المرادَ  أفّ  َتكّىـَ يُ  لئبل إبراز ا ليا كتأكيدا؛للُأْتِبعت بالكصف 
 األجناس! بيف مف المفردُ 

   في إىبلكيػـ اإلسراع ببياف تحقيرىـ، كتضاؤِؿ شأنيـ األمُر في كيزدادُ 

                                                           

 .ٖٗ، ٕٗ/ٖ/ٔ، اإليضاح ٜٕٛص( ينظر: مفتاح العمـك ٔ)

 .ٜٕٙ/ٕٙ، التفسير الكبيرٕٗٙ/ٖ( ينظر: إعراب القرآف لمنحاسٕ)
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صكَت  ال أجكافيـ، في قمكُبيـ تقطعت الخمكد، قد ليـ ثابت ؛ أي
 (ٔ)كاالستكبار! العتكِّ  ذلؾ بعد حركة كال ليـ

كُتبِصػُر َداللػَة الّتأِنيػِث ُمتعانقػة  مػع ىػذه الُمعطيػات فػي احتقػار أمػرىـ؛ فيػي 
ُيشار بيا إلى معنى الضعف كالضػعة، كىػك مممػٌح طالمػا أشػاَر إليػو  -دائما  -

 يقػػكؿ فػػي تكجيػػو قكِلػػو تعػػالى:  -طّيػػب هللُا ثػػراه  -البقػػاعيُّ 

  :مػػنيـ، أضػػعفَ  كػػانكا ألنيػػـ ثمػػكَد؛ صػػيحةِ  دكف  كانػػت "ككأنَّيػػا[ ٜٗ]ىػػكد 
كفػػػي إسػػػقاِطيا مػػػف قكلػػػو  ،(ٕ)تمػػػؾ" دكف  ىػػػذه  فػػػي الّتأنيػػػثِ  عبلمػػػةَ  أبػػػرز فمػػػذلؾ
 [ٚٙ]ىػػكد:  ل:لسػػبحانو
ػا فقػاؿ ألكليائػو، إنجائو بعد بأعدائو إيقاَعو بّيف ثـ يقكؿ: "  بتػذكير لؤلخػذ معظم 
 الصيحِة بإسقاط ىذه عظمة إلى كأشار ،لل: الفعل
  (ٖ)التأنيث." عبلمة

جميّّ أداُء التأنيث في المعنى، كتعاضُده مع خصائص النظـ في بياف كَىف 
 المكذبيف كتصاغرىـ كاستكانتيـ!

ـَ أّف  السػياَؽ معقػكٌد أصػالة  لمتعػريٌض بالمشػركيف كبعد ىذا البياف لؾ أف تعم
أف يػػػأتَي بػػػا، كمعػػػو    النبػػػي طمبػػػكا مػػػف مكػػػة الػػػذيف  أىػػػل الجاحػػػديف؛ مػػػف

االىتمػاـ! قػاؿ  ىػذا مػف أدكفُ  العاصػيف المبلئكة لنصرتو، أك الثأر لو! إّف شػأفَ 
ػػدٌ  ذلػػؾ كفػػي أبػػك حيػػاف:"  المضػػركبُ  ىػػـ إذ أصػػابيـ؛ مػػا ُيصػػيَبيـ أف لقػػريشٍ  تكعُّ

ا إلىبلكيػػـ عمػػييـ ُينػػِزؿ لػػـ أنػػو -تعػػالى- كأخبػػرَ . المثػػل ليػػـ  السػػماء؛ مػػف جنػػد 
  (ٗ).عميو" أىكف  ككانكا ذلؾ، كغير كالريح كالحجارة

 
                                                           

 . ٙٔٔ/ٙٔالدرر ، نظـٙ /ٖٕ ( ينظر: التحرير كالتنكيرٔ)

 .ٖٚٙ/ٜالدرر ( نظـٕ)

 .ٕٖ٘/ٜالسابق( ٖ)

 .ٙ /ٖٕ ، كانظر: التحرير كالتنكيرٜ٘/ٜ المحيي ( البحرٗ)
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  ﴿ٗٛٗ٘﴾  
  

() 
  قاؿ تعالى:

  ]سكرة المسد[ 

ـٌ كحػػػػػػَده  قػػػػػػاؿ ، (ٔ)بالنصػػػػػػب، كقرأىػػػػػػا البػػػػػػاقكف بػػػػػػالرفع لقػػػػػػرأ عاصػػػػػػ
 ىػػذه أسػػتحبُّ  كأنػػا الشػػتـ؛ عمػػى بالنصػػبل: الزمخشػػري: "كُقػػرئ 

 (ٕ)القراءة."
إذا اسػػتحّب جػػاُر هللا الّنصػػَب، فػػإّف الطبػػريَّ لػػيس عنػػده سػػكى الرفػػع! يقػػكؿ: 

 كإلجمػاع فيػو، الكبلميف أفصحُ  ألّنو الرَّفُع؛ عندنا ذلؾ في القراءة مف "كالّصكابُ 
 (ٖ)عميو." القّراء مف الحجة

كقبل الكقكؼ مع داللة القراءتيف بيانيِّػا أكدُّ اإلشػارَة إلػى سػرِّ اسػتحباِب جػاِر 
هللا لقراءة النَّصب؛ كأف ذلؾ راجٌع ألصٍل في فكِره الببلغيِّ الذي يستيكيو كسػُر 

َكِمػػٌف بمػػا َيطػػرُأ عمػػى األسػػمكِب مػػف َتغػػاُيٍر  -رحمػػو هللا  -مػػألكِؼ الػػنَّص؛ فيػػك 
ثػارةِ  المتمقػي، نَظػرِ  كيب كمألكِفو، ِبَمْفػتُيخاَلُف بو معيكُد الّتر  انتباِىػو! أك كمػا  كا 

 اآلذافَ  َيسػتفِتحُ  صػنٍف، إلػى صػنف مػف فيو كالخركجُ  الحديث في قاؿ:" االفتنافُ 
؛ كىػػػذا فضػػبل عمػػػا تخػػػتص بػػػو مكاقعػػػو (ٗ)لمقبػػػكؿ" األنفػػػَس  كيسػػػتيشُّ   لبلسػػتماع،

 (٘)بمطائف كفكائد!
: 

عجيٌب صنيع جػار هللا، كأعجػُب منػو اإلمػاـ الطبػري! فالقراءتػاف متكاترتػاف، 
كمػػػا جاءتػػػا عميػػػو مػػػف َسػػػَنف العػػػرب كطرائِقيػػػا؛ أْف ُتتِبػػػَع النعػػػَت منعكتَػػػو، أك أف 

                                                           

 .ٗٓٗ/ٕ، النشر في القراءات العشرٓٓٚالقراءات ص( ينظر: كتاب السبعة في ٔ)
 .ٜٕٚ/ٗ( الكشاؼٕ)
 .ٛٚٙ/ٕٗ( تفسير الطبري ٖ)
 . ٕٕٗ/ٔ( الكشاؼٗ)
    ( كقد مرَّ بياف ذلؾ في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ في البحث.٘)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٗٙ﴾  
  

تقَطَعو عنو؛ كلكلٍّ مف اإلتباع كالقطع كظيفٌة ال ينيض بيا اآلخر، كلكلٍّ منيما 
 سياُقو الُمختار فيو.  

 مػا الّنعػتِ  بػذلؾ المنعػكتِ  اتِّصػاؼِ  مف الّسامعُ  يعمـَ  مشركٌط... بأف " القطعُ 
ـُ؛ يعمُمػػػو  ليبيَنػػػػو الّنعػػػػتِ  ذلػػػػؾ إلػػػى محتػػػػاجٌ  فػػػػالمنعكتُ  يعمػػػػـ، لػػػـ إف ألّنػػػػو المػػػػتكم
لالفاسهههه َللهللالعبهههه  للجههههاقمق): قػػػػاؿ فػػػػػ: "إذا، (ٔ)الحاجػػػػِة" مػػػػع قطػػػػعَ  كال كيميػػػػَزه،
 أشَبَيو كما )أعني( فَنَصبو كالخبث، بالفسق عرَفو كقد إال يقكُلو فميس (،الخبيثَل

ّـِ، في أبمصُ  كىذا أذكر، نحك األفعاؿ، مف  ككذلؾ االسـ، مقاـ الصفة يقيـ أف الذ
 (ٕ)".المدح

 شػيء بػو يشتـ الذي كاالسـ بو، يعظـ الذي السيرافي: "االسـُ  سعيد قاؿ أبك
، لممعظَّـ كجب قد  المعظـ فيذكره كالّشتـ، الّتعظيـ قبل بو كعِرفا كُشيرا كالمشتـك
 (ٖ)كالذـ." منو الكضع جية عمى أك كالثناء، منو الرفع جية عمى الشاتـ أك

كالقطػع؛ فكمػا  مف مجمكع ىذه النصكص يتبػيف َمفِصػُل الفػارؽ بػيف اإلتبػاع
أف لمقطػػع داللتَػػو التػػي ال يػػنيض بيػػا اإلتبػػاُع؛ فكػػذلؾ اإلتبػػاع لػػو داللػػٌة ال يقػػكـ 
بيػػا القطػػع؛ كىمػػا داللتػػاف متكاممتػػاف، لػػيس فػػي إحػػداىما غنػػاء عػػف األخػػرى؛ إذ 

 تمثُل إحداُىما بداءَة المعنى، كاألخرى نيايتو كُذركتو!!
يكػػػػكَف مػػػػراُد السػػػػياؽ اإلعػػػػبلـَ ُمتعػػػػيٌَّف حػػػػاَؿ أف  -كىػػػػك األصػػػػل  -اإلتبػػػػاع 

ػػػػػفة كبيانيػػػػػا، كاإلنبػػػػػاَء عنيػػػػػا؛ فيػػػػػي مجيكلػػػػػٌة لممخاطػػػػػب ال يعمميػػػػػا عػػػػػف  بالصِّ
المكصػػكؼ، أك أنيػػا ممػػا يكػػػكف فييػػا الدىشػػة كاالسػػتغراب! ثػػػـ بعػػد ذلػػؾ يكػػػكف 
ػػػا أف اتصػػػاؼ  ببلغ  ثػػػارة لبلنتبػػػاه؛ تشػػػيير ا بالصػػػفة، كا  القطػػػع تحريكػػػا لؤلذىػػػاف، كا 

ػػا عظيمػػا؛ حيػػث أصػػبح أمػػر ا معمكمػػا ال يخفػػى عمػػى المكصػػكؼ بيػػا قػػد بمػػص مبم غ 
 أحد.

                                                           

 .ٜٚٔ/ٖ، كانظر: معاني النحكٕٕٖ/ٕ( شرح الرضي عمى الكافية بتصرؼ كحذؼٔ)
 .ٖٜٓ/ٕلممبرد( الكامل ٕ)
، ط: دار الكتػب  ٕٓٗ/ ٕ( شرح كتاب سيبكيو تح: أحمػد حسػف ميػدلي، عمػي سػيد عمػي ٖ)

 ـ. ٕٛٓٓلبناف، ط: األكلى  -العممية، بيركت 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٗٚ﴾  
  

 بالشػكؾ، تجػيء ؛ ألّنيا كانػتأنَّيا حمالة الحطبكامرأُة أبي ليب ُكِصفت ب 
 كتمشػػي الكػػبلـ، تحطػػب كانػػت ، كقيػػل: ألنيػػاهللا  رسػػكؿِ  طريػػق فػػي فتطرُحػػو
، كىػػػذا كصػػػٌف ُمسػػػتيَجٌف عنػػػد العػػػرب أف يكػػػكف مػػػف جػػػنس الّنسػػػاء (ٔ)بالنميمػػػة
 حرب؟! بف سفياف أبي أخت قريش؛ نساء سادات  ا؛ فكيف بو مفعمكم  
ػا لػو؛ قػاؿ الػرازي:   ػا باتصػافيا بالكصػف، كتحقيق  ـّ كاف اإلتباُع إعبلم  كمف ث

، بيػػت مػػف كانػػت ِإنَّيػػا: قيػػلَ  فػػإفْ "  :قمنػػا الحطػػِب؟ حمَّالػػةُ  إنيػػا: ُيقػػاؿ فكيػػف العػػزِّ
 بنفِسػػػيا تحِمػػػلُ  عػػػداكِتيا لشػػػدةِ  كانػػػت أك خسيسػػػة ، ماِليػػػا كثػػػرة مػػػع كانػػػت لعميػػػا
 (ٕ)".هللا  رسكؿِ  طريق في ُتمقَيو أف ألجل كالحطب، الشكؾ

 غيرىػػػا، زكجػػػاتٌ  مػػػف كجػػػٍو آخػػػَر أبػػػك ليػػػب كػػػاف لػػػو أكثػػػُر مػػػف امػػػرأة؛ فػػػػ" لػػػو
ال :بقكلو يكتف لـْ  ، قاؿ الرازي: "ِلـ(ٖ)كبينيّف" بينيا لمفرؽ  بيذا فُنِعَتت
 هللا فػأراد سػكاىا امرأتاف لو كاف: قيل: الجكابُ  ؟ بأّنيا كصفيا بل

 ىػذه إال المػراد لػيس بػل لػو، امػرأة كانت مف كلَّ  أراد أنو ظافٌ  يظفَّ  ال أف تعالى
 (ٗ)الكاحدة."

ىذه المعاني مستكّنٌة في إتباع الّنعت لمنعكتػو، كىػي فػي الكقػت ذاِتػو معػاٍف 
؛ فػالخبُر كصػٌف فػي خبػر ا لقكلػو: لتتجانُس في إعػراب 

 المعنى.
ثػػـ تنتقػػل داللػػُة الكصػػف، كتأخػػذ ُمْنحن ػػى آخػػر عػػف مجػػرد كصػػفيا بػػػ

ػا،  ؛ إلى شتميا كلعنيا؛ إعبلم ا باشتيار أمرىا، كأنػو أصػبح سػائر ا متعالم 
يعػد أمػر مجيػكال عنيػا، أك اآلفػاؽ؛ فمػـ  فػي ذكػره كطػار األنديػة، فػي بػو تسكمع

 بسػّر! حميمػةَ  يػكـ مسػتتر ا، أك كمػا قػالكا: مػا مستسػرِّا منكرا عمييا! لػـ يعػد كصػفا
كفػػي ذلػػؾ َكَصػػَل الػػذُـّ إلػػى منتيػػاه، كال سػػبيَل لمداللػػة فػػي الكصػػكؿ إلػػى ذلػػؾ إال 

                                                           

 .ٕٔٔ/ٜتفسير أبي السعكد  كما بعدىا، ٛٚٙ/ٕٗ( ينظر: تفسير الطبري ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٖ( التفسير الكبيرٕ)
 .ٖٜٔ/٘( إعراب القرآف لمنحاسٖ)
 .ٖٗ٘/ٕٖفسير الكبير( التٗ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛٗٛ﴾  
  

، فبل يطمػب المنعػكت مػف نعتػو لبإحداث قْطع كشيجة اإلعراب 
ا أك تمييز ا! كفي ىذا متابعة دقيقة بيف حركة اإلعراب كحركة المعنى.  تكضيح 

أي إّف اإلتبػػاَع عمػػى قػػراءِة الرفػػع فيػػو إعػػبلـ كبيػػاٌف عػػف حاليػػا؛ فممػػا تحّقػػق 
ّـِ؛  اإلعػػبلـُ كاإلخبػػار، كصػػار أمػػُر ذلػػؾ معمكمػػا مكشػػكفا لمِعيػػاف= ترّقػػى فػػي الػػذ
فكاف القطُع عمػى قػراءة النصػب الفت ػا لؤلذىػاف؛ تشػيير ا بيػا، كافتضػاحا ألمرىػا؛ 

، َترَتِقػػي فيػػو  فمػػؤدى قػػراءة النصػػب ال يتحقػػق إال بقػػراءة الرفػػع؛ فكأنَّػػو سػػمَّـٌ بيػػانيّّ
 المعاني كَتَتصاعُد مف ِخبلؿ تنكُِّع الِقراءات!

 
ُ
 :املبحثفاصلت
لاتهواتاة الت ائل- لعءهىلئهااقات  َبهْتلسغ ت لاواضَعلاعتهاَ لفيههالالز اخشهاي 

؛لوكهانلفيههالا حَتهذًيال َعلغالتَّضه يف  للءُءات ؛لخاست لاواض  لاْلعاابق   عءىلالاوئع 
لالاهااقة ل َاء  ً اللااَقهمالواوض انلغالتَّاجيح؛لأح هاالي وهملظاها  م حاَةلالغ اةالا 

لفههقلاواوثههالل-فياههالأحسههبل-أشههكااللفههقلالا مههىالوالثههامقلااجههعقل ألههىلأ هه  
لالفكاي.
لفقلال- لواتاغعقلفهقلسهتَّت لامههاالولهيسلالزاخشاي  لاسبوقق لالسغع  لاواضع 

ههًأالليعتههاا ؛لتههاَغَعلفيههها:للااَقلالغ ههادينل الوالفههااَقالوالابهها  َ ال-عاوًاهها-ا ْمش 
لالفااسق... لوأغاحاتمالوالطبايالوالزجاجالوالمحاسالوأغالعءق  

لال تههقلخاَلَفههْتلفيهههالالاههالل- لالاواضههع  ة لعغاات ههالفههقلأحهه   هه   اقة لاأَيلَظَهههاْتلح 
الغ ادين؛ل)لولكانلفقلاكانلالضهاوااتالوههولالشه اللُهانلسهاًجالاها و ا(!ل

ل-الايههاسلواالسههت االل–واهالسههوىلذلههكلكامههتلعغههااة لاعتااضههال)لههيسلغسهه ي ل
أحسههن(الوكههانللغيههاهلاههنلالسههاغاينلعءيههالفههقلل–الوجههالل–أوجههالل-أسههتحب

لامالوأئسى.ل لأش   لاالعتاا لعغاااتق
لالاتههواتاةل- ئههْوَللالغ ههادينللَتتغههع للال ههحيحتالاللغاألسههامي  للثابتههتقللالاههااقات 

ُ م لأليها.لللالتقلوئواعَ هملهقلأئواَلهملأنَّللب لوأئيسَتهما لتتغ  هاالوَتحت
ت ههالعءههىلأبوحيههل- انلاههنلأبههازلالمحههاةل فاًعههالعههنلالاههااقاتالوكامههتلح َّ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٜٗٛٗ﴾  
  

لاهههنلح تهههالعءهههىل يهههاه؛لااهههنل لفهههقلاعتااضهههالعءهههىلالاهههااقةلأشههه َّ الزاخشهههاي  
ضههوالعءههىلالاههااقةلذات ههها؛لفههقلالوئههتلالههذيلكههانليكههَاع لفيههالاههنلحياضههاالاعتال

لودءَتا   لانلكشافالمفاأَسلالا امقلوأغكاَاها!للل
َاا هههالالاسههتُمَّتلبت هه  لاوئ هههالاْلعاابههقلعههنلل- لالُءاههتالو   ل الالت  تُثهها 

لطاد لالاااقاتالوتتُاتفلجاي هالخ اًتللسياقلالاول.
لاهالثملأم الليسلك  لاالي حتَلل ا  لمحوي الي حَا لعءيالالُيم؛لأمااليمغغقلت ب ا 

لالاولالوسياقلالح يث. لَيَتما ىلاعلاا و  

ل
ل

ل  



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘ٓ﴾  
  

 امتتــاخل
ا، اعتػرَض فييػػا  تكقَّػف البحػُث بالتَّكجيػو الببلغػيِّ مػػع سػبعٍة كعشػريف مكضػع 
ل البحػػػُث عقػػػب مطالػػػِب المبحػػػِث األكؿ،  الكشػػػاُؼ عمػػػى قػػػراءاٍت متػػػكاترة، سػػػجَّ

ِة لكلٍّ منيا... ُأجِمُل القكَؿ فييا: كعقب  المبحِث الثاني أبرَز السماِت الخاصَّ
ا مػف اعتراضػاتو، ك)سػبعُة(  - ػا فػي )عشػريف( مكضػع  الزمخشريُّ كػاف ُمتابع 

عمى اعتػراٍض قبمػو؛ أي إنَّػو فػي ُجػّل  -فيما كقْفُت عميو -مكاضَع لـ أعثْر فييا 
ا، ال منشئ ا!  اعتراضاتو كاف متابع 

ه النتيجُة المترتِّبُة عمى متابعِة سابقيو في االعتراض ُتناقُض ما اشُتِيَر كىذ 
؛ (ٔ)"لقػرآفا كنقمػةِ  ،ءاألداِ  عمػى أىػلِ  إسػاءة األدبِ عنو، كُظػفَّ أّنػو عػادٌة لػو  فػي "

 إذ كيف ُيْرَمى بذلؾ، كىك فيو متابٌع صنيَع َمف سبقو؟!
، كىػػذا الُمشػػَتير.. لػػـ يكػػف  ـَ ـُ أفَّ ىػػذا الحكػػ سػػكى العتزالػػو؛ فقػػد كقػػف كأزعػػ

البحػػػُث عمػػػى مػػػكاطَف ينُقػػػل فييػػػا أبكحيػػػاف اعتػػػراَض الزمخشػػػريِّ كغيػػػِره، لكّنػػػو ال 
، كال يحتدُّ سكى عمى الكشاؼ!  يشتدُّ

أغمػُب َمػػف اقتفػػى الزمخشػػريُّ أثػػَرىـ )أبكعبيػػد، كالفػػراء، كالمبػػرد، كالنحػػاس،  -
انػػػػت كاضػػػػحة  عنػػػػد: كأبكحػػػػاتـ، كالطبػػػػري، كالزجػػػػاج(، ثػػػػـ إفَّ أثػػػػَر اعتراضػػػػاتو ك

 الرازي، كالشياب، كالبيضاكي، كاآللكسي.
ا، كضعََّف فػي أربعػَة عشػَر، كلػـ  - َح الزمخشريُّ في ثبلثَة عشَر مكضع  رجَّ

تؾ عبارُتو في تضعيف القراءة قاسية  سكى في مكضعيف؛ في حيف كانت تتَِّسـُ 
ـِ الطبريِّ في كثير مف المكاِضِع بالحّدة عمى الق  راءة!عبارُة اإلما

ل-
ل:

ُحيػا عمػى * عيُنو كانت عمػى القػراء ػيغة األقػكى داللػة ؛ فػراَح ُيرجِّ ة ذاِت الصِّ
  غيرىا.

                                                           

 .ٕٖٔ/ٔفي عمـك القرآف البرىاف ، كانظر:ٜٚ/ٔالبحر المحيي( ٔ)



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘ٔ﴾  
  

ػا بمػػا َيَطػرُأ عمػػى األسػمكِب مػف َتَغػػاُيٍر ُيَخػاَلُف بػػو ُمقتَضػى ظػػاىِر  * كػاف كِمف 
ُح القػػراءَة التػػي يتحّقػػُق بيػػا ذلػػؾ عمػػى القػػراءة التػػي  ـّ ُيَقػػكِّي أك ُيػػرجِّ الػػنَّْظـ؛ كمػػف ثػػ

 د؛ خاّصة  إذا تكلََّد عنيا ففُّ االلتفات.  يسيُر فييا الكبلـُ عمى َسَنف كاح
 *احتذاؤه آراَء نحاة البصرة، كتقميُده آراءىـ...

اعتقػَد  -عفا هللا عنػو -لك أفَّ جاَر هللا  -كَما َعْمري عَميَّ ِبَييٍِّف! -كَلَعْمري 
َة القراءة، ثـ ألَقى ما َحَجبو لمبحث عف كجكه إعجازىا، كخَمع ِرْبَقتَػو ألشػفى  صحَّ

 أركى، كأسَعَد أرباَب البياف، كأتى بما ال مزيَد عميو في أسراِر اإلعجاز!ك 
ُح الزمخشريُّ قػراءة  عمػى أخػرى، ُنبصػرىا عنػد غيػره ضػعيفة  أك  - بينما ُيَرجِّ

مرجكحػػة؛ كػػلّّ حَسػػب ذكقػػو لممعنػػى مػػع القػػراءة، كال شػػؾ فػػي أّف كػػبل المػػكقفيف 
ىػػػػدييا َتَتكّلػػػػُد المعػػػػاني، كُتسػػػػتنَبُي  أبعػػػػد النُّجعػػػػة؛ فػػػػالقراءُة ُسػػػػّنٌة متبعػػػػة، كعمػػػػى

ـُ إلييا؛ ال أف يككَف ُحكُمنا عمييا!  الدالالُت، كىي الَّتي َنْحتِك
 –فػػي أغمبػػو  –مػػا ألفيتُػػو مػػف تكجييػػاٍت لمقػػراءات الُمعتَػػَرض عمييػػا ألفيتُػػو  -

ياِؽ؛ كاشف ا عف إعجاِز  ى إليو مف السِّ ا ُمكح  تكجيَو تصحيٍح كتقكيـ، كليس تكجيي 
 القراءة، كسرِّ تنكعيا. 

ػػكرة؛ فػػذلؾ  - ينبغػػي تػػدبُُّر سػػياِؽ كركِد القػػراءة، كفقػػِو َحركػػِة المعنػػى فػػي السُّ
خيُر ُمعيٍف عمى اسِتبصاِر دالالِت القراءة، كَكجِو بياِنيا، كليست النظرُة القاصرُة 
لما كرَدْت عميو مف صػيغٍة قػد تكػكُف أعمػى داللػة  فػي ذاِتيػا، أك مػا جػاءت عميػو 

اؿ..؛ فػػػػالعبرُة بُمعطيػػػػاِت السػػػػياؽ، كخصكصػػػػيات القػػػػراءُة مػػػػف مشػػػػيكِر االسػػػػتعم
ـِ.   المقا

َـّ َعَمى سيِّدِنا ُمحمٍَّد، كَعَمى آِلو كَصْحِبو كَسمِّـ.  َكَصلِّ المَُّي

ل
ل
ل
ل



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٕٗٛ٘﴾  
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 املصادر واملراجع أهم

 .الاالنلالُادم: أواًلل
ط: عػػػػػالـ الكتػػػػػب، ط:  ،؛ تػػػػػح: زىيػػػػػري غػػػػػازي زاىػػػػػدلمنحػػػػػاس إعػػػػػراب القػػػػػرآف -

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔالثانية
اإلنصػػػػاؼ فػػػػي مسػػػػائل الخػػػػبلؼ بػػػػيف النحػػػػكييف البصػػػػرييف كالكػػػػكفييف ألبػػػػي  -

 ـ. ٖٕٓٓىػ ٕٗٗٔط: المكتبة العصرية، ط: األكلى، البركات األنباري 
د. محمػكد تكفيػق دمحم سػعد،  اإلماـ البقاعي كمنياجو في تأكيل ببلغة القػرآف -

   .ىػٕٗٗٔط: األكلى
، بيركت –: دار الفكر ، ط: صدقي دمحم جميلالمحيي ألبي حياف؛ تح البحر -

 .ىػٕٓٗٔ:ط

المعرفػػػػة،  ط: دار ، البرىػػػػاف فػػػػي عمػػػػـك القػػػػرآف تػػػػح: دمحم أبػػػػك الفضػػػػل إبػػػػراىيـ -
 لبناف، ط: الثانية د.ت. -بيركت 

 الفضػػػل أبػػػك دمحم: كالنحػػػاة لمسػػػيكطي تػػػح المغػػػكييف طبقػػػات فػػػي الكعػػػاة بغيػػػة -
 لبناف، د.ت. العصرية، المكتبة: إبراىيـ، ط

الببلغػػػة فػػػي القػػػراءات الشػػػاذة عنػػػد ابػػػف جنػػػي د. عبػػػدالمنعـ سػػػيد عبدالسػػػبلـ  -
 ـ.ٜٜٓٔىػ ٓٔٗٔاألشقر، مطبعة األمانة، ط: األكلى

 ـ.ٜٜٚٔالتحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر، ط: دار سحنكف، تكنس -
عمػػػػار، ط: الرابعػػػػة التعبيػػػػر القرآنػػػػي د. فاضػػػػل صػػػػالح السػػػػامرائي، ط: دار  -

 ـ.ٕٙٓٓىػ ٕٚٗٔ

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي  تفسير أبي السعكد، ط: -
 دار: الػػػػػدقاؽ، ط يكسػػػػػف أحمػػػػػد: تػػػػػح الحسػػػػػنى لمزجػػػػػاج، هللا أسػػػػػماء تفسػػػػػير -

 ـ.ٜٙٛٔىػ ٙٓٗٔبيركت، ط: الخامسة -المأمكف لمتراث، دمشق
: دمحم عبػػػد تػػح ؛اكي مبيضػػالتأكيػػل( ل كأسػػػرار التنزيػػل تفسػػير البيضػػاكي )أنػػكار -

 : األكلػػػػى، طبيػػػركت –: دار إحيػػػػاء التػػػراث العربػػػػي ، طالػػػرحمف المرعشػػػمي
 .ىػٛٔٗٔ



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٖٗٛ٘﴾  
  

: ؛ تػحدمحم بػف جريػر الطبػري (، لجامع البياف في تأكيل القرآف) تفسير الطبري  -
 .ـٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔ: األكلى، ط: مؤسسة الرسالة، طأحمد دمحم شاكر

تفسػػير القرطبػػي )الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف(، ألبػػي بكػػر شػػمس الػػديف القرطبػػي؛  -
بػػراىيـ أطفػػيش القػػاىرة،  –ط: دار الكتػػب المصػػرية ، تػػح: أحمػػد البردكنػػي، كا 

 .ـٜٗٙٔ ىػٖٗٛٔط: الثانية
، بيػركت –: دار إحياء التراث العربي ، طفخر الديف الرازي التفسير الكبير ل   -

 . ىػٕٓٗٔ: الثالثةط
ير الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل لمحمكد تفس -

بػػػف عمػػػر الزمخشػػػري، تػػػح: دمحم الصػػػادؽ قمحػػػاكي ط: الحمبػػػى، مصػػػر، ط: 
 ـ.ٕٜٚٔىػ ٕٜٖٔاألخيرة 

التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية د. أحمػد سػعد دمحم، ط: مكتبػة اآلداب، ط:  -
  ـ.ٜٕٓٓىػ ٖٓٗٔالرابعة

الفكػػػػػر، ط:  دار أحمػػػػػد، ط: الػػػػػديف شػػػػػرؼ السػػػػػيد: حبػػػػػاف تػػػػػح البػػػػػف الثقػػػػػات -
 ـ.ٜ٘ٚٔ ىػٜٖ٘ٔاألكلى

 األكلػػػػػى ، ط:لبنػػػػػاف - دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة بيػػػػػركت :الصػػػػػباف، ط حاشػػػػػية - 
 .ـٜٜٚٔىػ ٚٔٗٔ

: دار ، طشػػػياب الػػػػديف الخفػػػػاجيالشػػػػياب عمػػػى تفسػػػػير البيضػػػػاكي ل حاشػػػيو -
 .بيركت –صادر 

يػػػب فػػي الكشػػػف عػػف قنػػػاع الريػػػب( حاشػػية الطيبػػػي عمػػى الكشػػػاؼ )فتػػكح الغ -
ط: جػػػػائزة دبػػػػي الدكليػػػػة لمقػػػػرآف الكػػػػريـ، اإلمػػػػارات العربيػػػػة ، لئلمػػػػاـ الطيبػػػػي

 ـ.ٖٕٔٓىػ ٖٗٗٔالمتحدة، ط: األكلى
دار  ،تػح: د. عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر خالكيػو؛ السبع البػف القراءات في الحجة -

 ىػ.ٔٓٗٔالطبعة الرابعة، بيركت –الشركؽ 
 .: دار الرسالة، طسعيد األفغاني زنجمة؛ تح: القراءات البف حجة -
بشػػير  -: بػػدر الػػديف قيػػكجي تػػح السػػبعة ألبػػي عمػػي الفارسػػي، لمقػػراء الحجػػة -



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘ٗ﴾  
  

: دار ، طأحمػد يكسػف الػدقاؽ -راجعو كدققو: عبد العزيػز ربػاح ، جكيجابي
 .ـٖٜٜٔىػ ٖٔٗٔ: الثانية، ، طبيركت –دمشق  ،المأمكف لمتراث

: دار القمػػػـ، ، طالحمبػػػي؛ تػػػح: د. أحمػػػد دمحم الخػػػراطلمسػػػميف الػػػدر المصػػػكف  -
 . دمشق

: مكتبػػة ، ط دمحم األمػػيف الشػػنقيطيلػػ الكتػػاب آيػػات عػػف االضػػطراب إييػػاـ دفػػع -
 .ـٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔ: األكلى طالقاىرة،  -ابف تيمية 

: عمػػي ؛ تػػحلكسػػيآللركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني  -
 . ىػ٘ٔٗٔ: األكلى، طبيركت –دار الكتب العممية  :، طعبد الباري عطية

بػػػراىيـ األبيػػػاري  ،مصػػػطفى السػػػقا ؛ تػػػح:السػػػيرة النبكيػػػة البػػػف ىشػػػاـ - كعبػػػد  ،كا 
 -: مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي كأكالده ، ط الحفػػػػػي  الشػػػػػمبي

 .ـٜ٘٘ٔ ىػٖ٘ٚٔ: الثانية، ، طمصر
: ، طعبػػػد المقصػػػكد: د. عبػػػد المقصػػػكد دمحم الحاجػػػب، تػػػح ابػػػف شػػػافية شػػػرح -

 . ـٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ: األكلي ، طمكتبة الثقافة الدينية
ط: ، شػرح الكافيػػة الشػػافية البػػف مالػػؾ الطػائي تػػح: عبػػد المػػنعـ أحمػػد ىريػػدي -

حياء التراث اإلسبلمي  .جامعة أـ القرى مركز البحث العممي كا 
مكتبػػة صػػحيح البخػػاري لئلمػػاـ أبػػي عبػػدهللا دمحم بػػف إسػػماعيل البخػػاري، ط:  -

 ـ ٜٜٜٔىػ ٜٔٗٔ  ، ٕدار السبلـ، الرياض، ط:
صػػحيح مسػػمـ، لمسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف النيسػػابكري ط: دار السػػبلـ،  -

  ـ.ٕٓٓٓ ىػ ٕٔٗٔالرياض، ط: الثانية 
د. محمػػػكد تكفيػػػق دمحم سػػػعد، مطبعػػػة دار الكتػػػب العػػػزؼ عمػػػى أنػػػكار الػػػذكر  -

   ىػ.ٕٗٗٔالجامعية، ط: األكلى 
 ط: مكتبة ابف تيمية د.ت. ، في طبقات القراء البف الجزري  غاية النياية -
 .القاىرة -: دار الشركؽ ، طسيد قطبل ظبلؿ القرآف يف -
الكامػػػل فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ البػػػف عػػػدي الجرجػػػاني، تػػػح: عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد  -

لبنػػػػػاف، ط: األكلػػػػػى،  -بيػػػػػركت -المكجػػػػػكد، كآخػػػػػركف، ط: الكتػػػػػب العمميػػػػػة 



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘٘﴾  
  

 .ـٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔ
د. دمحم أحمػػػػد الػػػػدالي، ط: مؤسسػػػػة : كاألدب لممبػػػػرد، تػػػػح المغػػػػة فػػػػي الكامػػػػل -

 ـ.ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔالرسالة، ط: الثالثة، 
 الكتاب لسيبكيو، تح: عبد السبلـ ىاركف، ط: الخانجي، القاىرة، ط: الثالثػة  -

 ـ. ٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔ
: دار ، ط: شػػػػػكقي ضػػػػػيفتػػػػػح ،بػػػػػف مجاىػػػػػدالقػػػػػراءات ال فػػػػػي السػػػػػبعة كتػػػػػاب -

 .ىػٓٓٗٔالثانية، ط: ، مصر ،المعارؼ
كتػػػاب الكشػػػف عػػػف كجػػػكه القػػػراءات السػػػبع كعمميػػػا كحججيػػػا لمكػػػي ابػػػف أبػػػي  -

بيركت،  -طالب القيسي؛ تح: د. محيي الديف رمضاف، ط: مؤسسة الرسالة
 ـ.ٜٗٛٔىػ ٗٓٗٔط: الثالثة، 

 -  .ىػػٗٔٗٔلساف العرب البف منظػكر، ط: دار صػادر، بيػركت، ط: الثالثػة -
: ، ط بػػف جنػػيال عنيػػا كاإليضػػاح القػػراءات شػػكاذ كجػػكه تبيػػيف فػػي المحتسػػب

 .ـٜٜٜٔىػ ٕٓٗٔ: ، طالمجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، كزارة األكقاؼ
المحرر الكجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز، البػف عطيػة األندلسػي؛ تػح: عبػد  -

 بيػػػػركت، ط: األكلػػػػى –ط: دار الكتػػػػب العمميػػػػة ، السػػػػبلـ عبػػػػد الشػػػػافي دمحم
 .ىػٕٕٗٔ

مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البػديع البػف خالكيػو، ط: مكتبػة المتنبػي،  -
 القاىرة، د.ت. 

معػػػػاني األبنيػػػػة فػػػػي العربيػػػػة د. فاضػػػػل صػػػػالح السػػػػامرائي، ط: دار عمػػػػار،  -
 ـ.ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔاألردف، ط: الثانية

تػح: أحمػد يكسػف نجػاتي، دمحم عمػي النجػار، عبػد الفتػاح لمفراء  معاني القرآف -
 مصػػػػر، ط: الثالثػػػػػة –يل شػػػػمبي، ط: دار الكتػػػػب كالكثػػػػػائق القكميػػػػة إسػػػػماع
 ـ.ٕٔٓٓىػ ٕٕٗٔ

مكػة  -: جامعػة أـ القػرى ، ط: دمحم عمي الصابكنيلمنحاس تح القرآف معاني -
 ىػ.ٜٓٗٔ: األكلى، طرمةكالم



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘ٙ﴾  
  

: عػالـ الكتػب ، ط: عبد الجميػل عبػده شػمبيلمزجاج؛ تح كا عرابومعاني القرآف  -
 .ـٜٛٛٔ ىػٛٓٗٔ: األكلى ، طبيركت –
: ، طاألردف –: دار الفكػػػػر ، طد. فاضػػػػل صػػػػالح السػػػػامرائي معػػػػاني النحػػػػك -

 .ـٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔاألكلى
: ، ط: عمػػػػي دمحم الضػػػػباع؛ تػػػػحبػػػػف الجػػػػزري العشػػػػر ال القػػػػراءات فػػػػي النشػػػػر -

 .المطبعة التجارية الكبرى 
: دار الكتػاب اإلسػػبلمي، ، طمبقػاعيل فػي تناسػب اآليػات كالسػكرالػدرر  نظػـ -

ل.القاىرة

ل
ل  



 اعرتاضات الزخمرشي أكؿوذًجا( التوجقه البالغي لؾؼراءات الؼرآكقة املتواترة املعرتض عؾقفا)

 املجؾد اخلامس( -حولقة كؾقة الؾغة العربقة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون 

  ﴿ٗٛ٘ٚ﴾  
  

 فهرس املىضىعاث

 ٚٙٚٗ  الاا ات -
 ٕٚٚٗ  : )تعريف بالزمخشري كالقراءات(التاهي  -

 ٙٚٚٗل(املبحث األول)
 ٙٚٚٗللالتوجيه البالغي للقزاءات القزآنية املتواتزة يف الكلمة -

: التكجيُو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة الاطءبلاألول
 في الكممة؛ حيث تغايُر صيغتيا 

ٗٚٚٙ 

: التكجيو الببلغيُّ لمقراءات القرآنية المتكاترة الاطءبلالثامق
 ٜٔٚٗ لفي الكممة؛ حيث تغاير حرؼ المضارعة

: التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة الاطءبلالثالث
ثباتا  في الكممة؛ حيث تغاير  الحرؼ حذفا كا 

ٕٗٛٓ 

: التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية المتكاترة الاطءبلالااغع
 في الكممة؛ حيث تغاير حركتيا . 

ٗٛٔٚ 

 ٕٗٛٗل(املبحث اَخر)ل
التوجيةةه البالغةةي للقةةزاءات القزآنيةةة املتةةواتزة علةةى املو ةة  -

 ٕٗٛٗ اإلعزابي للكلمة  

 ٓ٘ٛٗ  الخاتات -
 ٕ٘ٛٗ  َثَبتلالا ا الوالاااجع -
 ٚ٘ٛٗ  الاوضوعاتلفهاس -
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