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 أبو دقاقةفرج د. رجب                                                   
 كمية اآلداب ــ جامعة المرقب

 مقدمة:
الحمد  الذم أكرمنا بكتابو المنزؿ، كشرفنا بنبيو المرسؿ، أحمده 

عمو، كصمى ا عمى محمد ننو، كخصنا بو مف جزيؿ نً عمى ما أكالنا مف مً 
 : الرحمة  كمبمغ الحكمة، كعمى آلو كصحبو كسمـ، كبعد نبي  

د صمَّى ا قرآف الكريـ ىك كتاب ا المعجز، نزؿ عمى محمفإف ال
، أمينا الذم كاف صادقا عميو السالـ بكاسطة أميف الكحي جبريؿعميو كسمَّـ 

 وي لىقىٍكؿي رىسيكؿو كىًريـو ًإنَّ ﴿: ي قكلوالعزة ف في نقؿ ىذه الميمة كما أكد ذلؾ رب  
األمانة استقبميا ، كىذه (1)﴾ميطىاعو ثىَـّ أىًميفو ٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكيفو ًذم قيكَّةو عً 

، بؿ إنو كاف يبالغ كالمحافظة عمييا، فحرص عمى حفظيا رسكؿ ىذه األمة
سياف، أك لفظ ينزؿ عمى قمبو فكر استقبالو، خكفا مف الن في ذلؾ مرددا كؿ
: ر بالتأن ي في ذلؾ مف خالؿ خطاب السماءمً ، إلى أف أي ضياع شيء منو

ر ٍؾ ًبوً ﴿ ؿى ًبوً  الى تيحى قيٍرآنىوي﴾ ًإفَّ  ًلسىانىؾى ًلتىٍعجى ٍمعىوي كى مىٍينىا جى عى
و كما طمأنو رب   ،(2)

ى ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي﴾سىنيٍقًرئيؾى فىالى تىٍنسى ﴿: عمى ىذه الميمة بقكلو
، فكانت (3)

                                                 
 .21ػػ  19التككير:  (1)
 .16القيامة:  (2)
 .8، 7األعمى:  (3)
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تقاف حفظو كفيمو ، كمف ثـ تبميغو ألصحابو. ميمة الرسكؿ تالكتو، كا 
الرسكؿ لـ يكتؼ كبالرغـ مف قمة الكيتىاب ػ كقتيا ػ في جزيرة العرب فإف 

، كيأمرىـ تَّابا يدكنكف ما ينزؿ مف القرآف، بؿ إنو كمؼ كي بالحفظ في الصدكر
، كلـ يمتحؽ الرسكؿ رنو حسب ترتيبو بيف اآليات كالسك في مكا بكضع كؿ  

، إال كالقرآف كمو محفكظ في الصدكربالرفيؽ األعمى  صمى ا عميو كسمَّـ
األمر  ، كىكأف المكتكب لـ يجمع في مكاف كاحد، غير (1)مدكف في السطكر

يأمر بجمعو في  ػ رضي ا عنو ػيؽ د  الذم جعؿ الخميفة أبابكر الص
كذلؾ بعد  ػ رضي ا عنو ػصحؼ بناء عمى اقتراح مف عمر بف الخطاب 

فييا عدد ، كاستشيد الكذاب (3)الشييرة التي قتؿ فييا مسيممة (2)مكقعة اليمامة
محفكظة عند الخميفة أبي  بقيت ىذه الصحؼك  ،مف حفاظ القرآف الكريـ
حفصة أـ المؤمنيف رضي ا  ، ثـ بعد كفاتو تسممتيابكر، كمف بعده عمر

 .عنيا
ف النص القرآني عف الصحابة الذيف تفرقكا تكاصؿ المسممكف يتناقمك 

بيا  كفؽ األكجو كالقراءات التي أجاز الرسكؿ ألصحابو القراءة ،في األمصار
 ؿى زً نٍ أي  آفى رٍ ا القي ذى ىى  إفَّ ):و صمَّى ا عميو كسمَّـفي الحديث الصحيح الكارد عن

                                                 
 كما بعدىا. 4ينظر: تاريخ المصحؼ الشريؼ، عبد الفتاح القاضي:   (1)
اليمامة معدكدة في نجد ، كقاعدتيا حجر ، ككانت مساكف طسـ كجديس . ينظر : معجـ  ( 2)

 . 447ػ  441:  5البمداف : 
ىػ  ينظر : سيرة 11الكذاب . ادعى النبكة ، كقتؿ سنة:أبك ثمامة مسيممة بف حبيب الحنفي  (3)

 .223ػ  222:  4ابف ىشاـ : 
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(وي نٍ مً  رى سَّ يى ا تى ءكا مى رى اقٍ فى  ؼو ري حٍ أى  ةً عى بٍ ى سى مى عى 
مر األمر عمى ىذا الكضع ، كاست(1)

عند  ،إلى أف حدث اختالؼ حكؿ القرآف بيف جند الشاـ كجند العراؽ
، ككصؿ األمر إلى قكؿ بعضيـ: قراءتي خير (2)اجتماعيـ في فتح إرمينيا

، كجعمو يستنجد (3)أفزع الصحابي حذيفة بف اليماف ، كىك مامف قراءتؾ
درؾ األمة قبؿ أف يختمفكا : أقائال رضي ا عنوبالخميفة عثماف بف عفاف 

، فجمع عثماف الصحابة ػ ختالؼ الييكد كالنصارل حكؿ كتبيـفي القرآف ا
لقرآف في مصاحؼ تكزع كعدتيـ يكمئذ اثنا عشر ألفا ػ كاتفقكا عمى جمع ا

حرؽ ما عداىا مف ، تككف ىي المرجع لممسمميف كيي عمى األمصار
اب الكحي لمرسكؿ تَّ لجنة مف خيرة كي  ، ككمؼ عثمافي المصاحؼ الخاصة
ل الذم أدَّ ػ رضي ا عنو ػ  (4)عمى رأسيـ زيد بف ثابت صمَّى ا عميو كسمَّـ

المعنى الذم أشار  كىك ،وكقاـ بالميمة عمى أكمؿ كجو كأتم  ، ىذه األمانة
 :بقكلو (5)إليو صاحب العقيمة

                                                 
 باب أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ. 4992صحيح البخارم ، حديث رقـ :  (1)
ىػ في خالفة عثماف ،  24بكسر اليمزة كسككف الراء ، تقع فيما كراء النير ، فتحت سنة :  (2)

 معجـ البمداف لياقكت الحمكم.
أبك عبد ا حذيفة بف اليماف العبسي ، كردت عنو الركاية في حركؼ القرآف ، تكفي بعد  (3)

 .  317: 1عثماف بأربعيف يكما ، اإلصابة 
زيد بف ثابت بف الضحاؾ األنصارم الخزرجي ، كاتب الكحي ، جمع القرآف في عيد أبي  (4)

 .551:  1ىػ  ينظر: االستيعاب البف عبد البر  42كعثماف ، تكفي سنة : بكر 
عقيمة أتراب القصائد في أسنى المقاصد لألماـ : أبك القاسـ الشاطبي ، ينظر النظـ كشرحو  (5)

 .59في كتاب الكسيمة لمسخاكم : 
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را                              بالنصح كالجد كالحـز الذم بيػػ     ـ فيو بعكف ا يجمعػػػػػػػوفقا
 باألحرؼ السبعة العميا كما اشتيرا   ف كؿ أكجيو حتى استتػـ لو م

ًتيى بو إلى عثماف فنظر فيو كحيف فرغت المجنة مف كتابة المصحؼ أي 
كمف ىنا  (1))أحسنتـ كأجممتـ، أرل فيو لحنا ستقيمو العرب بألسنتيا(: كقاؿ

 ىؿ حقان  :كالسؤاؿ ىنا ،حؼ الشريؼعف كجكد لحف في المص كرد الحديث
د عثماف؟ كما المقصكد الذم كتب في عي كرد المحف في المصحؼ الشريؼ

ف كاف فيؿ ىذا البالمحف ىنا ف لـ محف كارد في الكتابة أـ في النطؽ؟ كا  ؟ كا 
ا مخالفة قكاعد ظاىرى رد مف ألفاظ في النص القرآنييكف فما تأكيؿ ما ك 

فيد المحف؟ كما تفسير ىذه ص التي تمدل صحة النصك  ؟ ثـ ماالمغة
 .البحث مؽ بيا مكضكع قضيتنا في ىذا؟ ىذه التساؤالت كما يتعالنصكص

 معنى المحف: 
ب في النطؽ يقصد بالمحف في التالكة االنحراؼ كالميؿ عف الصكا

المغة يطمؽ عمى معاف متعددة منيا: المحف ، ، كىك في بألفاظ القرآف الكريـ
و قكال يفيـ عنده كيخفى عمى غيره، كلحف لو: قاؿ ل ،أم: الصكت المكزكف

كفي قكلو  (2)، كلٍحف القكؿ فحكاه كمعناهكلحف إليو: ماؿ، كلًحف بالكسر فطف
لىتىٍعرً ﴿ :تعالى ـٍ ًفي لىٍحًف اٍلقىٍكًؿ﴾كى فىنَّيي

فحكاه كمعناه، أكفي نيتو  أم في (3)
 .كضميره

                                                 
 . 12كفي كتاب المصاحؼ البف أبي داكد :   94أخرجو المصنؼ برقـ :   (1)
 34:قرآف الكريمػ محمكد خميؿ الحصرم( كأحكاـ قراءة ال)لحف1587ط :نظر: القامكس المحيي (2)
 . 31القتاؿ :  (3)



  العدد الثالث                                  مجلة العلوم الشرعية     

 دعكل كركد لحف في المصحؼ الشريؼ "عرض كتحميؿ"  
 

 
-228- 

لمصكغة كيقع المحف في الخط كالمفظ، كالمحف مف األصكات: ا
ع فييا كيطٌرب، كالمحف التعريض كاإليماء كفي  ،المكضكعة، كىي التي ييرىجَّ

قاؿ  ،أم: أشيرا إلٌي كال تفصحا، (نان حٍ ي لى ا لً حنى ألٍ فى ا مى تي فٍ رى صى ا انٍ )إذى : الحديث
المحف ما تمحف إليو بمسانؾ، أم تميؿ إليو بقكلؾ، كالمحف الفيـ  :األزىرم

، فيما مف األلفاظ ى، كلحف زؿكمأ ككنَّ كالفطنة، كتقكؿ العرب: لحف أ
لىتىٍعًرفىنَّييـٍ ًفي لىٍحًف اٍلقىٍكًؿ﴾، أم في  فمف األكؿ قكلو عز كجؿ: المشتركة، ﴿كى

 )ألف أقرأ القرآف كأسقط أحبٌ  ، كمف الثاني قكؿ أبي بكر الصديؽ:إشارتو
 في قكلو: (2)كقد جمعيما الشاعر، (1)مف أف أقرأ كألحف( إليَّ 

 كـ لكي ما تفيمكا       كالمرء تكرمو إذا لـ يمحفكلقد لحنت ل
أف يككف  األول: كعمى ىذا فإف األثر الكارد عف عثماف يحتمؿ كجييف:

بالغة ستستمر ألسنة العرب عمى التمفظ بمقتضاه  أرل فيو لحفى  :معناه
ىذا  ىػ (590 ت : لمعرفة معناه، كقد ضمف الشاطبي ) أبك القاسـ بف فيره 

 : قيمة حيف قاؿالمعنى في الع
كرو  لك  فيو كمحف حديث ينثر الدررا  صح الحتمؿ اإليماء في صي
أف يككف المحف فيو كناية عف صكر الخط المكافؽ لمفظ عمى إعرابو  كمعناه
 .يع الذم يبرز لممعرب معاني بميغةالبد

: أرل فيو صكر خط تخالؼ المفظ لك جرل عمييا أف يككف معناه :الثاني
 يا بأف ػػػػػػم، ًلًعمٍ نىػػػػػػيا عمى مقتضى المعػػػػػػػمضي العرب فيؿ ستف خمػػػػػلكاف لح

                                                 
 . 6كتمخيص الفكائد البف القاصح :  246:  2ينظر : المزىر في المغة لألزىرم  (1)
 . 705:  2البيت لمقتىاؿ الكالبي مف شعراء الدكلة األمكية ، ينظر : الشعر كالشعراء  (2)
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 :أيضا (1)، عمى حد قكؿ الشاطبيالمراد برسميا غير لفظيا
 بظاىر الخط ال تخفى عمى الكبرا    قيؿ معناه في أشياء لك قرئت ك 
ى  :ىذا يظير في مثؿ رسـك  نَّوي﴾اٍ ﴿ألى أبك  : )﴾، قاؿ الدانيًبأىيٍيد﴿ ك ٍذبىحى
ال معرفة لو  "لك تال ىذه األلفاظ تاؿو  :ىػ(444عثماف بف سعيد ت:  عمرك

في  ، كلزادرتو في الخط لصيَّر اإليجاب نفيابحقيقة الرسـ عمى حاؿ صك 
، فأتى مف المحف بما الخفاء بو عمى مف المفظ ماليس فيو كال مف أصمو

 .(2)"ككف رسـ ذلؾ كذلؾ جائزا مستعمال سمعو مع
"في  :ىػ(189عمي بف حمزة النحكم ت: الكسائي ) كرد قكؿكعمى ىذا    

 . (3)"رؤكس اآلم عجائب، كفي خط المصحؼ غرائب
 :أسس إقامة الدعكل

مف الثكابت المتعارؼ عمييا أف إقامة الدعكل ينبغي أف تتكافر عمى 
، كمقدمك يا مف النصكص العقمية أك النقميةحيثيات كقكاعد تستند عمي

ـ استندكا إلى جممة مف اآلثار المركية عف الصحابة الدعكل في ىذا المقا
قرآنية الكاردة في ، كعززكا ىذه اآلثار ببعض النصكص العمييـرضكاف ا 

، مف ىذه اآلثار ما كالتي يخالؼ ظاىرىا قكاعد المغة ،المصحؼ الشريؼ

                                                 
: شاطبي ، ينظر البيتاف كشرحيما في: عقيمة أتراب القصائد في الرسـ القرآني لممةمنظك  (1)

 .135جميمة أرباب المراصد لمجعبرم : 
 . 116المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار ألبي عمرك الداني :  (2)
 . 143اإليضاح في القراءات السبع :  (3)
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ددة أنو لما رفع مف طرؽ متع -رضي ا عنو -نقؿ عف عثماف بف عفاف
 .)إف فيو لحنا كستقيمو العرب بألسنتيا( :ؿإليو المصحؼ قا
عف بعض  ( بمغوىػ155أف أبا عمرك بف العالء )ت: كيركل 

كستقيمو العرب  )إف في المصحؼ لحنان : أصحاب رسكؿ ا أنو قاؿ
سألت عائشة  :عركة بف الزبير عف أبيو أنو قاؿ ، كعف ىشاـ عف(1)بألسنتيا(

: كرة النساء كالمائدة كالحج، فقالتف في سػ رضي ا عنيا ػ عف لحف القرآ
 .(2))يابف أختي، ىذا عمؿ الكيتىاب أخطأكا في الًكتاب(

ىذه النصكص كانت المنفذ الذم دخؿ منو المستشرقكف لمحديث عف 
الكريـ كالطعف فيو مف حيث الرسـ، كمف حيث المحتكل كذلؾ، يقكؿ  القرآف

اعترؼ " خصصو لمحديث عف تاريخ نص القرآف: ( في جزء)بريتسؿ
المسممكف منذ زمف طكيؿ بأف نص القرآف الذم أصدرتو المجنة التي عينيا 

، كيكجد بيف أيدينا عدد مف اف لـ يكف كامال عمى كجو اإلطالؽعثم
 .(3)"أخذت عمى ىذا النص أخطاء مباشرة الركايات التي

، كخالؿ حيفة الدعكل المرفكعة بيذا الشأفىذا جزء مما كرد في ص
بشيء مف التحميؿ، حيث  تناكؿ العمماء ىذه األخبار -فاعالد -المرافعة

معنى المحف كالخطأ  ، بينما تأكؿ آخركف منيـضٌعؼ بعضيـ ركايتيا كردىىا
                                                 

 . 89، سامح القميني : الجالؿ كالجماؿ في جرس القرآف الكريـ  (1)
 . 88ينظر: المصدر السبؽ :  (2)
. 443ف، نقمو إلى العربية: جكرج تامر:تاريخ القرآف لممستشرؽ : تيكدكر نكلدكو كآخرك  (3)

 ـ. 2008منشكرات الجمؿ ككلكنيا ألمانيا ػ بغداد 
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الذم أكرد في  (ىػ911مف ىؤالء جالؿ الديف السيكطي )ت: ،الكارد فييا
، إذ كيؼ يظف بالصحابة إف ىذه اآلثار مشكمة جدا" :)اإلتقاف( ما نصو

ثـ كيؼ يظف  قرآف كىـ الفصحاء المٌد؟كف في الكالـ فضال عف الأنيـ يمحن
آف الذم تمقكه عف النبي كما أنزؿ، كحفظكه كضبطكه، بيـ ثانيا المحف في القر 

؟ ثـ كيؼ يظف التا اجتماعيـ عمى الخطأ ككتابتو؟ ثـ كيؼ يظف بيـ ثكأتقنكه
 .(1)؟"يـ رابعا عدـ تنبييـ كرجكعيـ عنوب

األعمى بف  نتيا صحيفة الدعكل ما ركاه عبدكمف اآلثار التي تضم
)قد : رغ مف المصحؼ أيتي بو عثماف فقاؿ: لما فعبد ا بف عامر قاؿ

ص كالن ،بألسنتيا( أحسنتـ كأجممتـ، أرل شيئا مف لحف ستقيمو العرب
كمف أشير ما كردنا أف استشيد بو المستشرؽ )تيكدكر نكلدكو( حيف قاؿ: "

اب كجد فييا حركفا تَّ ى النسخ التي أنجزىا الكي عثماف نفسو عندما اطمع عم
كما ركاه  ،(2)"ركىا فإف العرب ستعربيا بألسنتيا: ال تغيمف المحف، كأنو قاؿ

، حيث كبأسانيد أخرل مختمفة عبد األعمى  نقمو ابف أبي داكد بيذا السند
سماه: اختالؼ ألحاف العرب في  (عقد لذلؾ بابا في كتابو )المصاحؼ

إنا " :بف الخطاب ، كقاؿ عمرالمغات :بقكلو: "كاأللحافتيمو ، اسالمصاحؼ
: يعني لغة أبىي    .(3)"لنرغب كثيرا عف لحف أيبىي 

                                                 
 .   270:  2اإلتقاف في عمـك القرآف لمسيكطي  (1)
 .   444ػ  443بؽ : تاريخ القرآف مصدر سا (2)
 . 120كتاب المصاحؼ البف أبي داكد :  (3)
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ال لك بقكلو: "كىذا عندم يعني بمغتيا كعقب أبك داكد عمى ىذا ، كا 
كاف فيو لحف ال يجكز في كالـ العرب جميعا، كلما استجاز أف يبعث بو 

ف تناكليا برىاف الديف الجعبرم عثما عف الركاية كىذه ،(1)إلى قكـ يقرؤكنو"
الذم ركل قكؿ عثماف حيف رأل " :( قائالق632)إبراىيـ بف عمر ت: 

فركايتو غير  أرل فيو شيئا مف لحف ستقيمو ألسف العرب: المصحؼ
، ألف عندنا" ثـ يضيؼ إلى قكلو ىذا معمال: " كالضطراب ألفاظوصحيحة 

كما  ،(2)"كيؼ يمدحيـ عمى اإلساءة ؟مدح، ف )أحسنتـ كأجممتـ( :قكلو
قاؿ: "إف في فىػ( 643 ت :ضعفيا السخاكم أيضا )عمـ الديف أبك الحسف

صح  ، كلك صحت لماسندىا اضطراب كانقطاع،  كالصكاب أنيا مكضكعة
، كيقكؿ الداني في آخر (3)"أف يعد ماىنا مف ذلؾ المحػػف، ألنو فصيػح بميغ

غير صحيح  إنو" :كالعراؽ كالشاـحؼ الحجاز باب ما اختمؼ فيو مصا
  .(4)"الضطراب سنده كانقطاعو

شيئا  المصاحؼ رأل فييلما أًتىى عثماف باكعف عكرمة الطائي قاؿ: "
لك كاف المممي مف ىذيؿ كالكاتب مف ثقيؼ لـ يكجد فيو  :مف لحف فقاؿ

 .(5)ىذا"
                                                 

 المصدر السابؽ . (1)
 كما بعدىا . 135جميمة أرباب المراصد في أسنى المقاصد لمجعبرم :  (2)
 . 35الكسيمة لمسخاكم :  (3)
 . 115المقنع في مرسـك المصاحؼ : ( 4)
القرآف ، ترجمة : جكرج : تاريخ . كينظر   33كتاب المصاحؼ ، تحقيؽ آرثر جفرم :  (5)

 . 444: تامر
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مختمط ، كاإلسناد مضطرب "كىذا كمو ضعيؼقاؿ السخاكم:
 .(1)"منقطع

عؿ لمناس إماما يقتدكف بوع كألف نا كيتركو فكيؼ يرل فيو لح ،ثماف جي
بؿ إنيا ستة أك سبعة  ،لتقيمو العرب بألسنتيا؟ ثـ إنو لـ يكتب مصحفا كاحدا

ذا لـ يقليس فييا اختالؼ  مو عثماف قط إال فيما ىك مف كجكه القراءات، كا 
اة ىذه ؟ كالسؤاؿ ىنا: كيؼ يصنع رك كيؼ يقيمو غيرىـفكمف باشر الجمع 

ميو فتركو لتقيمو العرب ؟ أيقكلكف إنو رأل المحف في جميعيا متفقة عاآلثار
 . بألسنتيا؟ أك رأل ذلؾ في بعضيا؟

، كلـ ض دكف آخر فقد اعترفكا بصحة بعضوفإف قالكا رآه في بع
، حيث لـ تأت الناس أف المحف في مصحؼ دكف مصحؼيذكر أحد مف 

ف جكه القراءات كليس ذلؾ بمحفمف ك  المصاحؼ قط مختمفة إال فيما ىك ، كا 
نصب قالكا رآىا في جميعيا لـ يصح أيضا، لما ذكر مف مناقضة قصده في 

 . إماـ يقتدل بو عمى ىذا الحاؿ؟
فإذا كاف الذيف تكلكا جمعو كيضيؼ السخاكم عمى ىذه التساؤالت: "

     .(2)"ار، فكيؼ يقيمو غيرىـ؟ككتابتو لـ يقيمكا ذلؾ كىـ الخي

ىذا مرم إف عى فمى سي بعد نقمو ىذا النص عف السخاكم: "لك يقكؿ األ 
 أف ىذا النص ال، كبعد تأكيده عمى (3)"مما يستحيؿ عقال كشرعا كعادة
                                                 

 .  50. كابف قتيبة في تأكيؿ مشكؿ القرآف : 36ينظر الكسيمة لمسخاكم :  (1)
 المصدر السابؽ.   (2)
 .   30:  1ركح المعاني لأللكسي  (3)
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كالذم أراه يصح نقمو عف عثماف، كالخبر ضعيؼ مضطرب منقطع يقكؿ: "
كه فحرفكه، فمـز اإلشكاؿ، كحؿَّ الداء أف ركاة ىذا الخبر سمعكا شيئا كلـ يتقن

أحسنتـ كأجممتـ أرل  :.. كلعؿ صكاب الركاية: فنظر فيو فقاؿ.اؿ العض
عرض عميو عقيب الفراغ  ألنو إشكاؿ فيو، شيئا سنقيمو بألسنتنا، كىذا ال

ثـ كٌفى بذلؾ عند ، أل فيو ما كتب عمى غير لساف قريش، فر مف كتابتو
          .(1)"كلـ يترؾ شيئا فيو، كال أحسبؾ في مرية مف ذلؾ ،العرض كالتقكيـ

ف أبك ( عف اإلماـ تقي الديكنقؿ ابف ىشاـ في )شرح شذكر الذىب
قراءة مف قرأ  ﴿ًإفَّ ىىذىاًف﴾  كقد زعـ قكـ أفالعباس أحمد بف تيمية قكلو: "

)إف في المصحؼ لحنا ستقيمو : لحف، كأف عثماف رضي ا عنو قاؿ
لصحابة أف ا: األول: كىذا خبر باطؿ ال يصح مف كجكهالعرب بألسنتيا(، 

، فكيؼ يقركف تسارعكف إلى إنكار أدنى المنكراترضي ا عنيـ كانكا ي
أف العرب كانت : الثاني ؟مع أنيـ ال كمفة عمييـ في إزالتوالمحف في القرآف 

يؼ ال يستقبحكف بقاءه في ، فكاالستقباح في الكالـتستقبح المحف غاية 
 ؛سنتيا غير مستقيـلعرب ستقيمو بألأف االحتجاج بأف ا الثالث: ؟المصحؼ

أنو قد ثبت في الصحيح الرابع:  .ألف المصحؼ يقؼ عميو العربي كالعجمي
أف زيد بف ثابت أراد أف يكتب )التابكت( بالياء عمى لغة األنصار فمنعكه 
مف ذلؾ، كرفعكا األمر إلى عثماف ػ رضي ا عنو ػ فأمرىـ أف يكتبكه بالتاء 

ػ رضي ا عنو ػ أف ابف مسعكد ػ لغة قريش، كلما بمغ عمر بف الخطاب 
                                                 

 .  31: 1المصدر السابؽ   (1)
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)عتى حيف( بالعيف عمى لغة ىذيؿ أنكر ذلؾ عميو  رضي ا عنو قرأ:
أقرئ الناس بمغة قريش، فإف ا تعالى إنما أنزلو بمغتيـ، كلـ ينزلو : "كقاؿ

 .(1)بمغة ىذيؿ" انتيى كالمو ممخصا كما نقمو القاسمي
كم عف أـ المؤمنيف بقي أف نشير في ىذه المرافعة إلى أف ما ر 

خيف عف ىشاـ عف عركة عف أبيو عائشة  بسند صحيح عمى شرط الشي
 )سألت عائشة ػ رضي ا عنيا ػ عف لحف القرآف، كعف قكلو تعالى:: قاؿ

﴿ًإفَّ ىىذىاًف لىسىاًحرىًف﴾
مكىةى كىاٍلميٍؤتيكفى  كقكلو عز كجؿ: ﴿كىاٍلميًقيًميفى  (2) الصَّ

نيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا  ﴿ًإفَّ  :كقكلو (3)الزَّكىكةى﴾ ﴾الًَّذيفى ءىامى ابيكفى كىالصَّ
يا )  :فقالت (4)

 .(5)(عمؿ الكيتَّاب أخطأكا في الًكتاب: ىذا بف أخي
لف يككف متعمقا  كبما أف الخبر صحيح ال طعف فيو فإف الدفع ىنا

في ىذا الخصكص: أف  ، كمما كردبالسند أك المتف، بؿ بالمعنى الكارد فيو
، أم: في اختيار األىٍكلى مف األحرؼ السبعة لجمع ا )أخطأكا(معنى قكلي

ف النا س عميو، ال أف الذم كتبكه مف ذلؾ خطأ، فإف ما ال يجكز مردكد، كا 
شة كىذا الذم رأتو عائ" طالت مدة كقكعو، كعظـ قدر مكقعو، قاؿ األلكسي:

                                                 
 .   74: 22رازم كالتفسير الكبير لم 632ػ  631:  5ينظر : محاسف التأكيؿ  (1)
 .  62طو :   (2)
 . 161النساء :  (3)
 .  71المائدة :  (4)
 . 2885صحيح مسمـ تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاىرة  ، حديث رقـ :  (5)
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المغة، معنى المحف بأنو القراءة ك  ، كتأكؿ(1)"رضي ا عنيا ككـ ليا مف رأم
نا لندع بعض لحنو، أم قراءتو  ) أيبىيه  :كقكؿ عمر رضي ا عنو أقرأنا، كا 

 .(2)كلغتو(
، كذلؾ أف عركة شأف حديث عائشة: "تأكيمو ظاىر كيقكؿ الداني في

ى كتنقص منيا لـ يسأؿ عائشة فيو عف حركؼ الرسـ التي تزاد فييا لمعن
نما سأليا آلخر تأكيدا لمبياف، كطمبا لمخفة ركؼ مف القراءة فيو عف ح، كا 

، المحتممة الكجكه عمى اختالؼ أذف ا عز كجؿ لنبيو ػ المختمفة األلفاظ
نيا، تيسيرا ، كالمزكـ عمى ما شاءت مالسالـ ػ كألمتو في القراءة بيا عميو

لؿ كالكىـ ، كتمؾ حالو فعف المحف كالز ليا، كتكسعة عمييا، كما ىذا سبيمو
 ثـ يضيؼ معمال  ،(3)كضكحو في قياس العربية"، ك ه في المغةلفشك   بمعزؿ،

ذا كاف األمر في ذلؾ كذلؾ فميس ما لما ذكر: " قصدتو فيو بداخؿ في كا 
، كال ىك مف سببو في شيء نما سمى عركة ذلؾ معنى المرسـك لحنا عمى ، كا 

جية االتساع في اإلخبار، كطريؽ المجاز في العبارة، إذ كاف ذلؾ مخالفا 
ثـ ...  عندىما، ككاف األكجو كاألكلى ف اختيارىمالمذىبيما، كخارجا ع

، عمى كيتأكؿ فيو دكف أف يقطع بو الخبر ىذا الذم يحمؿ عميو ىذاأضاؼ: 
يف رضي ا عنيا ػ مع عظـ محميا، كجميؿ قدرىا، كاتساع أف أـ المؤمن

، كمكضعيـ فتيا بمغة قكميا ػػ لحنت الصحابة كخطأت الكتبة، كمعر عمميا
                                                 

 . 31:  1ركح المعاني لأللكسي ( 1)
 .118المقنع في مرسـك مصاحؼ األمصار  (2)
 .  118المقنع:  (3)
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، كال ينكر ىذا ماال يسكغ كال  يجيؿلعمـ بالمغة الذم المف الفصاحة كا
 .(1)يجكز"

 -ي المرافعة األكلى في ىذه القضيةبؿ ى -بعد ىذا الحكار التحميمي
ينبغي أف نستعرض النصكص القرآنية الكاردة في المصحؼ الشريؼ عمى 

: أصحاب الدعكل أف بيا لحناكالتي يرل  ،خالؼ الظاىر مف قكاعد المغة
ف خطأ الكاتب ػ كما في األثر المركم عف السيدة عائشة ػ أك أنو ترؾ لعمو م

 .كما في خبر عثماف ػ رضي ا عنوػ  لتقيمو العرب بألسنتيا
 :لقرآنية كرأم العمماء في تأكيمياالنصكص ا

إلى غيره عف عائشة ػ رضي ا عنيا يشير األثر الذم يركيو عركة ك 
لمصحؼ خالفا لظاىر قكاعد المغة قد كقعت أف األلفاظ القرآنية الكاردة في ا

، كسنكردىا حسب ترتيبيا في المصحؼ، في ثالثة مكاضع مف القرآف الكريـ
 .في ىذه النصكص بالدراسة كالتحميؿمتناكليف جكانب االختالؼ 

ـٍ كىاٍلميٍؤًمنيكفى ﴿:قكلو تعالى :الموضع األول لىًكًف الرَّاًسخيكفى ًفي اٍلًعٍمـً ًمٍنيي
ةى كىاٍلميٍؤتيكفى الزَّكىاةى ييٍؤًمنيك  مىا أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى كىاٍلميًقيًميفى الصَّالى فى ًبمىا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى

ـٍ أىجٍ  رنا عىًظيمنا﴾كىاٍلميٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر أيكلىًئؾى سىنيٍؤًتيًي
(2). 

 ﴾ًقيًميفى كىاٍلمي ﴿: ذكر أصحاب الدعكل أف ىذه اآلية قد كرد بيا لفظ
التي كقعت مرفكعة حسب منصكبا خالفا لما قبمو كما بعده مف األسماء 

كفى : :، فما قبموسياؽ اآلية ﴿كىاٍلميٍؤتيكفى  ، كما بعده:﴾كىاٍلميٍؤًمنيكفى  ...﴿الرَّاًسخي
                                                 

 .  119، 118: السابؽ (1)
 . 161النساء :  (2)
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... ﴾  األمر الذم جعمػػػيـ يتكىمكف أف في القرآف خطأ نحكيان  ،كىاٍلميٍؤًمنيكفى
يرفع  ، كذكركا أنو يجب أفمى المرفكعتمثؿ في عطؼ المنصكب ع
كيبدك أف ىذا ىك ، "كىاٍلمقيمكف الصالة"المعطكؼ عمى المرفكع فيقاؿ: 

 .مبمغيـ مف الجيؿ، كحظيـ مف العناد
، كدفع الشبية مف النص القرآني يمكف القكؿ بأف كلتفنيد ىذا القكؿ

، تنصؼ مف استحؽ ة كردت في سياؽ الحديث عف الييكدىذه اآلي
مف عاند  اؼ منيـ كذلؾ بعد أف ذـ ا تعالى ػ في اآليات السابقة ػاإلنص

عمى  منصكبا بالياء ﴾كىاٍلميًقيًميفى ﴿ ، كمجػػػػيءمنيـ كحاد عف طريؽ الحؽ
لفت أنظار المغكييف كالنحاة، ، ىذا األمر خالؼ نسؽ ما قبمو كما بعده

، صحتو ؿ في تكجييو مع إجماعيـ عمى، فأكثركا القك كالقراء كالمفسريف
عمى دعاكل  ، ردان ىذه اآلراء ػ عمى ما قؿ كدؿ منياكنحف نقتصر ػ مف 
( مبتدأ كؿ ما قيؿ تكخيا لإليجاز ػ فنقكؿالمحف ػ  كلف نذكر  كفى : ) الرَّاًسخي

(، كاختار ب (حالية، أك معطكفة ال خبره ) ييٍؤًمنيكفى عضيـ أف جممة )ييٍؤًمنيكفى
كالمعنى: لكف العمماء، أك أىؿ  ﴾ٍؤًتيًيـٍ أيكلىًئؾى سىني ﴿، كأف الخبر جممة خبرية

 . راسخكف ألخذىـ بالدليؿ دكف تقميد، كىـ الالعمـ اآلخذكف بالدليؿ
كىأىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى ﴿: ىذا النص استدراؾ مف قكلو تعالى :قاؿ األلكسي

ـٍ عى  ذىابنا أىًليمنا﴾ًمٍنيي
عضيـ عمى خالؼ حاليـ عاجال كآجال، كبياف لككف ب (1)

﴾ في مكضع الحاؿ أمك : لكف الثابتكف المتيقنكف منيـ في العمـ غير ﴿ًمٍنييـٍ
                                                 

 . 160النساء   (1)
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، حيث كصفكا باإليماف بعدما منيـ كذلؾ ﴾الميؤًمنيكفى ﴿كى التابعيف لمظف 
ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ﴿ لو:ا بما يكجبو كىك الرسكخ في العمـ، كقك كصفك  مىا  ييٍؤًمنيكفى ًبمى كى

كقيؿ: ، مبٌينة لكيفية إيمانيـ ﴾الميؤًمنيكفى كى ﴿حاؿ مف  ﴾أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى 
 .اعتراض مؤكد لما قبمو

مىكةى  كىاٍلميًقيًميفى ﴿: كأما قكلو ًقيًميفى ﴿، فيي جممة مستقمة ﴾الصَّ  ﴾كىاٍلمي
مدح عمى ما قالو النحاة البصريكف: ، أك المنصكبة عمى االختصاص

ـ، الذيف عني أك أخص المقيميف الصالة مني، كالتقدير: أسيبكيو كغيره
، فإنيـ أجدر المؤمنيف بالرسكخ في اإليماف، يؤدكنيا عمى كجو الكماؿ

ؿ البالغة ػ كالنصب عمى المدح يأتي في الكالـ البميغ لنكتة ػ كما يقكؿ أى
، عمى أف تغيير كىي ىنا مزية الصالة، كككف إقامتيا آية كماؿ اإليماف

كييدم الفكر إلى  ،ؿ فييااليا ينبو الدىف إلى التأماإلعراب في كممة بيف أمث
النطؽ أف يغير المتكمـ  ، كنظيره فياستخراج مزيتيا، كىك مف أركاف البالغة

ة التي يريد تنبيو المخاطب إلييا، كرفع ، ككيفية أدائو لمكممجرس صكتو
: المعنى أكد عميو الزمخشرم بقكلو ، كىذا(1)، أك مده بياالصكت، أك خفضو

، كىك باب كاسع عمى لمدح لبياف فضؿ الصالةنصب عمى ا ﴾كىاٍلميًقيًميفى ﴿"
، كال بكيو كغيره، كالتقدير: أعني، أك أخص المقيميف الصالةما قالو سي

التفت إليو ، كربما عمكا مف كقكعو لحنا في خط المصحؼيمتفت إلى ما ز 
النصب  ، كما ليـ فيمف لـ ينظر في الكتاب، كلـ يعرؼ مذاىب العرب

                                                 
 . 65ػ  6:63كتفسير المنار لمحمد رشيد رضا ،  15، 14: 6ينظر : ركح المعاني لأللكسي (1)
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أف السابقيف األكليف الذيف مثميـ  ميوي عبكغ ،عمى االختصاص مف االفتناف
ب ذأبعد ىمة في الغيرة عمى اإلسالـ، ك  اإلنجيؿ كانكامثميـ في في التكراة ك 

كتاب ا ثممة ليسدىا مف بعدىـ، كخرقا  المطاعف عنو مف أف يترككا في
 . (1)"يرفكه مف يمحؽ بيـ

مف صفة  ﴾مىكةى الصَّ  كىاٍلميًقيًميفى ﴿ الككفة كالبصرة أف اةكيرل بعض نح
كفى ًفي اٍلًعٍمـً ﴿الٍ  كلكف الكالـ لما تطاكؿ، كاعترض بيف الراسخيف  ﴾رَّاًسخي

كالمقيميف الصالة باعتراض مف الكالـ فطاؿ، نصب المقيميف عمى كجو 
، كنعتو إذا تطاكؿ ذلؾ في صفة الشيء الكاحد: كالعرب تفعؿ المدح، قالكا

ه إلى ، ثـ رجعكا بآخر طو أحياناكا بيف إعراب أكلو كأكسبمدح أك ذـ خالف
ًقيًميفى ﴿: ىكذا ىك في مصاحؼ األئمة إعراب أكلو، قاؿ ابف كثير  كىاٍلمي

مىكةى   .(2)ككذا ىك في مصحؼ أبٌي بف كعب، ﴾الصَّ
المدح ف النصب عمى إئي في تكجيو قراءة النصب قائال كطعف الكسا

، كأجيب بأنو يأت، كىذا ليس كذلؾ ألف الخبر سيإنما يككف بعد تماـ الكالـ
يجكز االعتراض بيف المبتدأ كخبره، كنقؿ األلكسي عف ال دليؿ عمى أنو ال 

ا أينًزؿى إلىٍيؾى ﴿ىك مجركر بالعطؼ عمى الكسائي قكلو: " ؤمنكف أم ي، ﴾ًبمى
، كعمى ىذا التأكيؿ بالكتاب كبالمقيميف الصالة، عمى أف المراد ىـ األنبياء

ارىا كتشريعيا، لتككف كصفا بؿ إظي، راد بإقامة الصالة أداؤىاليس الم
﴿ييسىب حيكفى : الصالة ىي المالئكة لقكلو تعالى ، كقيؿ المراد بالمقيميفخاصا

                                                 
 .   582:  1الكشاؼ لمزمخشرم   (1)
 .584:  1ينظر : تفسير القرآف العظيـ البف كثير   (2)
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﴾ ٍيؿى كىالنَّيىارى الَّ  كفى الى يىٍفتيري
: كىذا ال يجيزه البصريكف لما فيو مف العطؼ قاؿ (1)
 .(2)"ف إعادة الجارعمى الضمير المجركر دك 

ينتصب عمى التعظيـ،  بو فيي: "ىذا باب ماأما عبارة سيبكيو في كتا
ًقيًميفى كمف ذلؾ: ﴿ مىكةى  كىاٍلمي  :كأنشد ،﴾الصَّ
 يياك ميرا أطاعت أمر غاإال ني     ىـمرشدأطاعكا أمر  قكـو  ككؿ  
 (3)يياخم  ني  كالقائمػػػكف لمف داره      نكا أحداعً ظا يي اعنيف كلمَّ ظال

كالـ أكلو، أما نصبيا اعنكف( عمى أف يتبع آخر الظكربما رفعكىا )ال
: كىذا سائغ في كالـ العرب كما ىػ(310فعمى المدح، قاؿ ابف جرير ) ت: 

 :(4)في قكؿ الشاعر
ـ       ـي قكمي الذيف ىي  فٍ دى عى بٍ ال يى  زي داة كآفػة الالعي  سى  رً جي
 كالطيبػػكف معػاقد األزرً     ػرؾ  ػػػػػػػػػػعتػى ؿ مٍ ػػف بكػػػػػػػالنازلي

ا في مصحؼ ابف : إنيي ىذا السياؽ قائالاؼ ابف جرير فكأض
، كمع ذلؾ فإنو يرجح قراءة الجماعة كيستبعد مسعكد )كالمقيمكف( بالكاك

: أم، قراءة الجميع كالصحيح": شبية غمط الكاتب حيث يقكؿ ما نصو
اف األندلسي في لفظ د عميو أبك حيكىك التكجيو الذم يؤك (5)"النصب

                                                 
 .    20األنبياء :  (1)
 .    15ػ  14:  6اني ركح المع (2)
 .    379:  2ينظر : إعراب القرآف كبيانو  (3)
،  301:  2البيتاف لمخرنؽ ترثي زكجيا كمف قتؿ معو ، ينظر : خزانة األدب لمبغدادم ( 4)

 . 105:   1كمعاني القرآف لمفراء 
 كما بعدىا .  25:  6جامع البياف لمطبرم  (5)
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كال يصح قاؿ: "فعف عائشة كأباف بف عثماف  بربعدما ذكر الخ ﴾كىاٍلميًقيًميفى ﴿
يمتفت إلى مف زعـ  كبالجممة فإنو ال، (1)"ألنيما عربياف فصيحافذلؾ عنيما 

بالكاك كما في مصحؼ  (كأف الصكاب )المقيمكف، أف ىذا مف لحف القرآف
، كعيسى الثقفي ػ كما مسعكد، كىي قراءة مالؾ بف دينار، كالجحدرم ابف

كالـ في نقؿ النظـ تكاترا فال يجكز المحف فيو  ذ اليقكؿ األلكسي ػ إ
 . (2)أصال

منصكب عمى  ﴾كىاٍلميًقيًميفى ﴿ كالذم أرجحو في تكجيو اآلية أف
، ألف الميؤد يف لمقاـالمراد مف المدح في ىذا المكضع بداللة ا االختصاص
كف ، جدير امؿ ما يجب ليا مف طيارة كمبادرة، كخشكع، كتمكيفلمصالة بك

، كقد دحكا مف ا كمف الناس، كىك الذم اقتصر عميو الزمخشرمبأف يم
، كىذا ي ىذا التكجيو شيخ النحاة سيبكيو، كأبك البقاء العكبرمسبقو ف

ا ا عمى الناس ، كالتي جعميةاالختصاص أك القطع بياف لفضؿ الصال
ا في كثير مف آيات ، كأمر عباده بإقامتيا كالمحافظة عمييكتابا مكقكتا

كمثميا رسكؿ ا ػ كما في صحيح البخارم كمسمـ ػ بالنير  ،اب الحكيـالكت
، فيزيؿ كؿ ما عمؽ بجسده حـ فيو المكمؼ في اليكـ خمس مراتالذم يست

، ككذلؾ الصمكات الخمس فإنيا تمحك الخطايا كتزيؿ كاألكساخمف األدراف 
 . (3)المعاصي كما يزيؿ الماء أدراف األجساـ

                                                 
 .    304:  3البحر المحيط ألبي حياف  (1)
 .   15،  14:  6ينظر: ركح المعاني لأللكسي  (2)
 . 108ينظر : الجالؿ كالجماؿ في رسـ الكممة  : (3)



  العدد الثالث                                  مجلة العلوم الشرعية     

 دعكل كركد لحف في المصحؼ الشريؼ "عرض كتحميؿ"  
 

 
-243- 

ف لـ يذكركعمى نسؽ ىذه اآلية ك  ضمف خبر  رد في القرآف الكريـ ػػ كا 
ـٍ ًقبىؿى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًرًب ﴿ :ا تعالى عائشة ػػ قكؿ ل كا كيجيكىىكي لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى

ًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّبي يفى كىآتى  لىًكفَّ اٍلًبرَّ مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىاٍلمىالى ى اٍلمىاؿى كى
قىاًب  ًفي الر  ب ًو ذىًكم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى السًَّبيًؿ كىالسَّاًئًميفى كى مىى حي عى
اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسىاًء  ـٍ ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّ ةى كىآتىى الزَّكىاةى كىاٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى ـى الصَّالى كىأىقىا

رَّاًء   ﴾مىفٍ ﴿ افي اآلية يعرب فيي ﴾مىٍف ءامىفى ﴿ فجممة (1)ًحيفى اٍلبىٍأًس﴾كى كىالضَّ
أم الفراء ػػ حتى تنتيي إلى ػػ عمى ر  في مكضع رفع، كما بعدىا صمة ليا

كأنو قاؿ: مف آمف،  ﴾مىفٍ ﴿فترد المرفكع عمى  ﴾كىالميكفيكفى ًبعىٍيًدًىـٍ ﴿ :قكلو
اًبًريفى كمف فعؿ كذا، كمف أكفي، كنصبت ﴿كىال ـ كاحد، ف صفة اسم ﴾صَّ

لكاحد إذا تطاكلت ، كالعرب تعترض مف صفات افكأنو ذىب بو إلى المدح
، بالمدح أك الذـ، فيرفعكف إذا كاف االسـ رفعا، كينصبكف بعض المدح

، كيرل (2)فكأنيـ ينككف إخراج المنصكب بمدح مجدد غير متبع ألكؿ الكالـ
بو كلؾ أف تعر ، ﴾مىفى مىٍف ءا﴿معطكؼ عمى  ﴾ميكفيكفى ﴿كىالٍ آخركف أف لفظ 

اًبًريفى ﴿كىال ،خبران لمبتدأ محذكؼ ًلبيٍعًده، أم ىـ المكفكف ا جاء منصكب ﴾صَّ
مى المدح ، كنصب عمخالفا لنسؽ ما تقدمو في الرفع، فقطع عف العطؼ
، كتنبييا لمزيتو عمى بفعؿ محذكؼ تقديره أمدح، إشعارا بفضيمة الصبر

العطؼ  ، كمجيء القطع فيؿجنس األك  سائر األعماؿ حتى كأنو ليس مف
، كجعمكه أبمغ مما أثبتو األئمة األعالـ، ككقع في الكتاب، كاستحسنو األجمَّة

                                                 
 .   179البقرة :  (1)
 .   105:  1ينظر: معاني القرآف لمفراء  (2)
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: كمف البالغة أنو إذا ذكرت صفات المدح أك ، يقكؿ أىؿ المغة(1)مف اإلتباع
، كاآلية ىنا مثاؿ كلؼ في اإلعراب تفننان في الكالـ، كاجتالبا لالنتباهالذـ خ
 .المتبكع في حالة المدحلتابع عف لقطع ا
طىبً ﴿كىا ذَّـ:كمثالو في حالة ال  مَّالىةي اٍلحى عمى قراءة النصب  (2)﴾ٍمرىأىتيوي حى

 .  (3)في حمالة عمى الذـ أك عمى الحاؿ
إذا ذكرت صفات لممدح أك كجاء في )محاسف التأكيؿ( لمقاسمي: "

، ألف عاب فقد خكلؼ لالفتناف، كيسمى ذلؾ قطلمذـ فخكلؼ بينيا في اإلعرا
ى زيادة ترغيب في استماع المذككر، كمزيد اىتماـ تغيير المألكؼ يدؿ عم
، كمف كجوو كاف الصبر مف كجوو مبدأن لمفضائؿلما بشأنو، قاؿ الراغب: "

جامعان لمفضائؿ ػػ إذ ال فضيمة إال كلمصبر فييا أثر بميغ ػػ غير إعرابو تنبييا 
 .(4)"عمى ىذا المقصد

ة إيذانا لمغايرتو لما سبؽ الذم ىك التعبير كجاء التعبير باالسمي
كىك انتقاؿ مف ...  إشارة إلى كجكب ﴾كىءاتىى اٍلمىاؿى ﴿ككذا  ﴾ءامىفى ﴿بالفعؿ 

، فذكر منيا ما ر في األخالؽ كاآلداب االجتماعيةالبر في األعماؿ إلى الب
كالصبر بضركبو المبينة في اآلية: في  ،ىك الكفاءىك مف أىـ أصكؿ البر ك 

                                                 
 .     47:  2ينظر: ركح المعانػػػػػػػػي   (1)
 .   4المسد :  (2)
نز المعاني شرح شعمة ، ألبي عبد ا المكصمي ، تحقيؽ : كىي قراءة  عاصـ ، ينظر :  ك (3)

عراب القرآف كبيانو لمح 731:  2محمد المشيداني ،   .  252:  1ي الديف دركيش يكا 
 .   53: 3محاسف التأكيؿ لمقاسمي  (4)
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، كاألخالؽ ء، كالضراء، كحيف البأس، كقد ذكرت األعماؿ بصيغة الفعؿالسرا
، كفيو تنبيو عمى أف بصيغة الكصؼ، ألف األعماؿ أفعاؿ، كاألخالؽ صفات

  .(1)حتى يككف الكفاء كالصبر مف أخالقو يككف باران  مف أكفى كصبر تكمفا ال
المغايرة إف : أوال :مكف أف نخمص إلى النتائج التاليةبعد الذم تقدـ ي

 .                 زايا التعبير البالغي كليست لحنافي اإلعراب مف فنكف المغة كم
إال لنكتة كىي  يأتي في الكالـ البميغ النصب عمى المدح أك الذـ ال: ثانيا
ما يميز المفظ عف غيره : تنبيو الذىف إلى التأمؿ كالتفكير في استخراج ىنا

 .            غةفي الجممة، كىذا مف أركاف البال
رضي  -عائشة ػػ في خبر ﴾لىٍيسى اٍلًبر  ﴿لـ يرد مكضع سكرة البقرة ػػ : ثالثا

، كىذا يدعك إلى يختمؼ كثيرا عف مكضع سكرة النساء مع أنو ال -ا عنيا
ذلؾ مف باب المحف أك  دَّ التساؤؿ عف عدـ اإلشارة إليو في الخبر إذا عي 

تغاير ىك مزية في كيجعمنا نؤكد أف ىذا ال الخطأ مف الكيتٌاب ػ كما ذكر ػ بؿ
حاب دعكل المحف في المصحؼ ، كىذا أبمغ رد عمى أصالنص كليس عيبا

 . الشريؼ
ابي ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا ﴿ قكلو تعالى: :الموضع الثاني كفى كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالصَّ

ارىل مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىعىمً  ـٍ كىالى كىالنَّصى مىٍيًي ٍكؼه عى ا فىالى خى اًلحن ـٍ  ؿى صى ىي
﴾ نيكفى  .(2)يىٍحزى

                                                 
 .   119:  2ينظر : تفسير المنار ( 1)
 . 71المائدة :  (2)
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كقع بينيا تبايف مف ، كىذا النص كرد في ثالث سكر مف القرآف الكريـ
 .(1)حيث التقديـ كالتأخير كالرفع كالنصب
ابي لفظ  -حسب االدعاء -كمكضع المحف في ىذه اآلية ﴾ كفى ﴿كىالصَّ

اف ينبغي ػ حسب الدعكل ػ أف يككف ، ككالذم تكسط األسماء المنصكبة
كىالًَّذيفى ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا ﴿: كارد في سكرة الحج في قكلو منصكبا كذلؾ كما ىك

ابً  ارىل كىاٍلمىجيكسى كى ىىاديكا كىالصَّ الًَّذيفى أىٍشرىكيكا﴾يفى كىالنَّصى
كىك ىنا قد تقدـ في  ،(2)

ارىل﴾اآلية عمى لفظ  حيث  ،البقرة ارد في سكرةخالفا لمنسؽ الك  ﴿كىالنَّصى
ارىلكىالًَّذيفى ىىاديكا ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا ﴿ :النص في البقرة اًبيفى  كىالنَّصى  (3)﴾كىالصَّ

مً ألمر الذم يعد لحنا في لغة العربا ؿ عميو خبر عائشة ، كىك الذم حي
في ىذا ػ رضي ا عنو ػ  رضي ا عنيا، كما كرد عف عثماف

 الذم يطرحو أصحاب الدعكل كذلؾ ىك: لماذا رفع كالتساؤؿ .(4)الخصكص
ابي    .؟آيتي البقرة كالحجىنا فقط ككاف حقو أف ينصب مثؿ  ﴾كفى ﴿كىالصَّ

يمكننا تناكؿ ىذه الدعاكل كالتساؤالت كالرد عمييا مف خالؿ ما أكرده 
معززا باألدلة العقمية  ،كالتفسير القدامى منيـ كالمحدثكفعمماء المغة 
 : ضيح الصكرة نقكؿكالنقمية، كلتك 
 :: ما أكرده أىؿ المغة كالمفسركفأكال

                                                 
 .   17كالحج :    71كالمائدة :   61: كالمكاضع كردت في :  البقرة  (1)
 .   17الحج :   (2)
 .   61البقرة :  (3)
   الخبراف تقدـ تخريجيما .  (4)
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ستأنؼ مسكؽ لبياف كالـ م ﴿ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا﴾: قكؿ ا تعالى
﴾، كالمؤمنيف با، كالعامميف عمال صالحا ﴿آمىنيكا﴾ كجممة  ،كاسميا ﴿ًإفَّ

ابيكفى كى ﴿ ،﴿الًَّذيفى آمىنيكا﴾ عطؼ عمى ﴾ىىاديكا الًَّذيفى كى ﴿ صمة المكصكؿ،  ﴾الصَّ
ابيكفى ﴿، كالكاك استئنافية ، كالنية بو االبتداء، كخبره محذكؼرفع عمى  ﴾كىالصَّ

﴾ مف اسميا كخبرىا، كأنو قيؿ التأخير عما في ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا ﴿ :﴿ًإفَّ
ارىل﴾ ابي حكميـ كذا  كىالًَّذيفى ىىاديكا كىالنَّصى ا ، ىذا م﴾ حكميـ كذلؾكفى ﴿كىالصَّ

  :في مخالفة اإلعراب، كأنشد شاىدا لورجحو سيبكيو 
ال فاعممكا أنَّ    (1)عمى شقاؽ ابغاة ما بقين    ا كأنتـ كا 

ا بغاة كأنتـ كذلؾ، كيككف العطؼ مف باب عطؼ كالمعنى: فاعممكا أنَّ 
: إف فائدة التأخير ىنا التنبيو عمى أف الصابيف يتاب الجمؿ، قاؿ الزمخشرم

، كذلؾ أف الصالح، فما الظف بغيرىـ عمييـ إف صح منيـ اإليماف كالعمؿ
: لك ، كالسؤاؿ أف يقاؿ(2)الصابيف أبيف ىؤالء المعدكديف ضالال كأشدىـ غيان 

ابي عطؼ  أيضا دخكلو في كنصبو ػ كفؽ شبية المدعيف ػػ ألفاد  ﴾كفى ﴿كىالصَّ
، كلفيًيـ مف تقديـ ذكرىـ عمى النصارل ما يفيـ مف جممة المتكب عمييـ
ي الكفر ػػ يتاب عمييـ، فما الصابئيف ػػ كىـ أكغؿ الناس فالرفع مف أف ىؤالء 

، الكالـ جممة كاحدة بميغا مختصرا، كالعطؼ إفرادم ؟ كلكافالظف بالنصارل
  .؟عدؿ عف ىذا إلى الرفع، كجعؿ الكالـ جممتيف؟ كىؿ يمتاز بفائدة ـى فمً 

                                                 
البيت أكرده الفراء كنسبو لبشر بف حاـز األسدم كقبمو: إذا جزت نكاصي آؿ بدر  فأدكىا  (1)

 . 311: 1كأسرل في الكثاؽ  ينظر:  معاني القرآف 
عراب القرآف كبيانو    631:  1الكشاؼ ينظر : ( 2)  .    526:  2كا 
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يكف فيو إفياـ خصكصية كالجكاب عف ذلؾ أنو لك نصبو كعطفو لـ 
طكؼ بعضيا عمى بعض عطؼ ، ألف األصناؼ كميا معنؼليذا الص

الرفع فينقطع عف  ، كأماالمفردات، كىذا مف جممتيا، كالخبر عنيا كاحد
، فيجيء العطؼ اإلفرادم، كيككف خبره بمعزؿ تقديره مثال: كالصابكف كذلؾ

مقيس عمى بقية األصناؼ كممحؽ بيا، كىك بيذه المثابة، يقكؿ كأنو 
المحذكؼ  لخبر أف يككف تكسط ىذا المبتدألتقديـ عمى اكفائدة االقاسمي: "

ف ذكره بعد انقضاء الكالـ بيف الجزأيف أدؿ عمى الخبر المحذكؼ م الخبر
 .(1)"كتمامو

ابي  كمذىب الكسائي كالفراء أف  ﴾إفَّ ﴿معطكؼ عمى اسـ  ﴾كفى ﴿كىالصَّ
 معنىب ﴾إفَّ ﴿ ، ككرد كذلؾ أف(2)كاف في مكضع رفع ﴾إفَّ ﴿ألنو قبؿ دخكؿ 

، بعدىا مرفكع المحؿ عمى االبتداء ، كمانعـ الجكابية، كال عمؿ ليا حينئذ
، كقد ضعؼ ىذا الرأم أبك حياف مشيرا إلى أف (3)كالمرفكع معطكؼ عميو

اج ، كعمى تقدير ثبكتو فيحتبمعنى نعـ فيو خالؼ بيف النحكييف ﴾إفَّ ﴿ثبكت 
 . (4)جيء أكؿ الكالـتيككف تصديقا لو، كال  تقدمياإلى شيء ي
ػ الخميؿ كسيبكيو  مجمؿ القكؿ الذم ذكره جميكر نحاة البصرةك 

ابي : أف في ىذه القضيةكأتباعيما  بره مرفكع عمى أنو مبتدأ كخ ﴾كفى ﴿كىالصَّ

                                                 
 .  306:  4محاسف التأكيؿ ،  (1)
عراب القرآف كبيانو  311:  1ينظر : معاني القرآف  (2)  .   526:  2. كا 
 .   202:  6ينظر : ركح المعاني لأللكسي  (3)
            . 325: 4ينظر : البحر المحيط ألبي حياف:  (4)



  العدد الثالث                                  مجلة العلوم الشرعية     

 دعكل كركد لحف في المصحؼ الشريؼ "عرض كتحميؿ"  
 

 
-249- 

: كالنية فيو التأخير قالكا ﴿ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا﴾ محذكؼ يدؿ عميو خبر ما قبمو
ابي أم تأخير  ابي كما تقدـ ػ أم إلى ما بعد النصارل ػ  ﴾كفى ﴿كىالصَّ ﴾ كفى ﴿كىالصَّ

، كىك الكجو الذم طأ في اآلية كما زعـ خصكـ القرآف، كعميو ال خكذلؾ
  .(1)اختاره الزمخشرم في تفسيره

ابي : كقاؿ الشككاني ﴾ مرتفع عمى االبتداء كخبره محذكؼ، كفى ﴿كىالصَّ
ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر كىعىًمؿى مىٍف آمىفى ﴿ ﴾ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاديكا﴿: كالتقدير

ـٍ كىالى  مىٍيًي ٍكؼه عى ا فىالى خى اًلحن ﴾ صى ـٍ يىٍحزىنيكفى ابي ﴿ ىي ارىلكىالصَّ  ،كذلؾ ﴾كفى كىالنَّصى
ابكف كىنا ضـ النصارل   .(2)في حكـ كاحدكالصَّ

 : ثانيا: ما أكرده عمماء البالغة
إضافة إلى ما ذكره النحاة كالمفسركف في ىذه اآلية مف حيث 

جممة مف المعاني نكجزىا في اإلعراب كالمعنى يضيؼ عمماء البالغة 
 : اآلتي

ػ إف المطمعيف عمى سيرة اإلسالـ كما كاف يتميز بو فرساف البياف  1
كفطاحؿ المغة مف حرص عمى سالمة النص القرآني يدرككف أنو الكجكد 

دل الجاحديف ، كبخاصة كىك يتحم أك غيره في القرآف الكريـأ نحك لخط
ٍبًدنىا فى ﴿: كيقرع أسماعيـ قائال مىى عى ٍلنىا عى ٍيبو ًممَّا نىزَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى ٍأتيكا ًبسيكرىةو كىاً 

 .(3)ًمٍف ًمٍثًمًو﴾
                                                 

 .   631:  1: الكشاؼ ينظر  (1)
 .   62:  2ينظر: فتح القدير لمشككاني  (2)
 .   22البقرة :  (3)
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ابي ﴿ػ كعف العمة في تقديـ  2 ارىل﴿عمى  ﴾كفى كىالصَّ يقكؿ   ﴾كىالنَّصى
د ىك الترتيب الزمني لإليماف فيك: الذيف ىادكا ذا كاف المرا: إعمماء البالغة

ـ إنيـ خرجكا مف عباءة ، ثـ الصابكف الذيف قيؿ فييأكال، ثـ النصارل
، كالترتيب بيذه الصكرة يراعى فيو تشريؼ الكتب التي نزلت ػ حتى النصرانية

ف انحرؼ بيا أصحابيا ػ كىك الترتيب الذم تحقؽ في سكرة البقرة التي  كا 
كالتي بدأت مف آدـ في ، يا عف الخالفة كاإلمامة في األرضكاف الحديث في

اًعؿه ًفي ا﴿: قكلو تعالى ًئكىًة ًإن ي جى ب ؾى ًلٍممىالى ٍذ قىاؿى رى ًميفىةن﴾كىاً  ، ثػػػػػـ (1)أٍلىٍرًض خى
اًعميؾى لً ﴿ :قكلو إلبراىيـ أبك األنبياء ، ثـ تحدث بعد (2)منَّاًس ًإمىامنا﴾ًإن ي جى

ني في طريؽ ، كىك ترتيب زمني كديعف اإلمامة الدينية لبني إسرائيؿذلؾ 
، فكاف ىذا التقديـ في مكقعو الطبيعي ػ النصارل عمى رحمة الخالفة الدينية

كالحكـ في  ،الصابيف ػ أما في سكرة المائدة فالحديث عف حكميـ في اآلخرة
ػ بؿ إف اآلخرة ال يككف التقديـ فيو عمى المسميات ػ ييكد أك نصارل 

، يسبؽ الفئة المحر فة مف النصارلالصابي الذم نظف فيو فقداف األمؿ قد 
،          لذلؾ كاف مف اإلعجاز أف يقدـ النص ال بالمسمى كالعبرة بالعمؿ

ابي ﴿القرآني  ارىل﴿عمى  ﴾كفى كىالصَّ لىٍفتان ليذا المعنى التصكيرم  ﴾كىالنَّصى
صابئة صبحت أسكأ مف األمة الكالتكبيخي في آف كاحد ليذه األمة التي أ

، كمع ىذا أشار النص إلى أف مقاـ الصابيف التي لـ يأتيا كحي مف ا
                                                 

 .   29البقرة : ( 1)
 .   123البقرة   (2)
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أشار إليو اإلماـ ، كىك الممفت الذم لذلؾ غير إعرابو ،خير في الرتبةالتأ
 .الزمخشرم كغيره

ػ إف تقدـ الصابيف عمى النصارل في سكرة الحج دكف تغيير في  3
يـ في الزماف ألنيـ كانكا قبميـ، كقد ذكر القميني ماإلعراب يشير إلى تقد

، حيث قاؿ مجمال أراه مفيدا في ىذا المقاـ قكال كرمانينقال عف اإلماـ ال
يات الثالث مف حيث الرفع معمال ليذا التغاير في اإلعراب الكارد في اآل

، كىذا التبايف في المعنى مف حيث التقديـ كالنصب، كالعطؼ أك االستئناؼ
مكف إف النصارل مقد :أكال :رتبة كالتأخر في الزماف أك العكس، قاؿفي ال

عمى الصابئة في الرتبة، ألنيـ أىؿ كتاب، فقدمكا في آية البقرة.                
، فقدمكا كف مقدمكف عمى النصارل في الزماف، ألنيـ كانكا قبميـ: كالصابثانيا

، فقدـ الصابئة ف المعنييفبي: كفي سكرة المائدة راعى ثالثا  .في سكرة الحج
 . ر، ألف تقديره: كالصابكف كذلؾفي المفظ كأخرىـ في التقدي

عت بيف معاني ثـ أضاؼ إلى ىذه التعميالت المنطقية التي جم   
: كىذا الذم ذكر في شأف ترتيب المعاني في ىذه اآليات الثالث فقاؿ

ي كتعٌكد قرآنعرؼ حالكة النص ال المكاضع يعد مممحا جميال يتذكقو مف
، كقد يتضح لممتأمؿ كانسجاـ آياتو ،كركعتو كتناسقو ،عميو، كعاش جمالو

ابي ﴿ىنا معنى آخر مف خالؿ تقديـ  ، كىك أف ىذه في المائدة ﴾كفى كىالصَّ
 ، كلذلؾ جمعت بيف المعنييف في السكرة الكسطى بيف البقرة كالحج السكرة ىي
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 . (1)تناسؽ جميؿ
أف آية المائدة تخمك  -خالؿ ما ذكرمف  -التأكيد عميو كالذم ينبغي

 مف أم خطأ نحكم أك غيره ، بؿ ىي في غاية الصحة كاإلعجاز . كقد
، كذكرنا المعاني البيانية التي ألمح إلييا أكضحنا كجكه صحتيا إعرابا كمعنى

ابي ﴿رفع  صحاب الدعكل لمف تذكر منيـ كفي ىذا رد عمى أ ﴾كفى كىالصَّ
ٍيًر المًَّو أىفى ﴿: كتدبر، كصدؽ ا العظيـ لىٍك كىافى ًمٍف ًعٍنًد غى كفى اٍلقيٍرآفى كى الى يىتىدىبَّري

ديكا ًفيًو اخٍ  فنا كىًثيرنا﴾لىكىجى ًتالى
(2). 

ـٍ  ﴿قىاليكا ًإفَّ  قكلو تعالى: :الموضع الثالث اكي ىىذىاًف لىسىاًحرىاًف ييًريدىاًف أىٍف ييٍخًرجى
ـٍ ًبًسٍحًرًىمىا﴾ًمٍف أى  ٍرًضكي

(3). 
ىىذىاًف  فَّ إً ﴿لقرآني اختمؼ المغكيكف في إعراب كفي ىذا النص ا

، كذلؾ مف حيث تشديد النكف كما اختمؼ أىؿ األداء في قراءتو ،لىسىاًحرىاًف﴾
التشديد  مع ىذاف، ككذلؾ النطؽ بألؼ بعد الذاؿ في كتخفيفيا إفَّ في 

 ما فييا مف، كجممة الباقكف بياء بعد الذاؿ، كقرأىا كالتخفيؼ في النكف بعده
 : المتكاتر أربع قراءات

، مشددة النكف إفَّ قرأ نافع كالشامي كاألخكاف كشعبة  :القراءة األولى
نو أتى بيا عمى أ إفَّ ، كحجة تشديد (4)بألؼ بعدىا نكف مخففة ىىذىافً ك

                                                 
 .102ػ  100ينظر : الجالؿ كالجماؿ في رسـ الكممة كجرسيا في القرآف :  (1)
 .    81النساء :  (2)
    62طو :  (3)
 .  150ءات السبع لمداني : ينظر : التيسير في القرا (4)
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فاحتج لمقراءة باأللؼ باتباع  ىىذىافً ، كتأكؿ في رفع أصميا فكافؽ الخط
ٍريان عمى لغ ة بني الحارث بف كعب حيث يجعمكف االثنيف خط المصحؼ كجى

 : (2)، كأنشد رجؿ مف األسد عنيـ(1)في الرفع كالنصب كالخفض باأللؼ
 مساغا لناباه الشجاع لصمما    فأطرؽ إطراؽ الشجاع كلك يرل 

كى ىذا الرجؿ: ىذا ، كحقاؿ الفراء: "كما رأيت أفصح مف ىذا األسدم
ف كاف قميالخط يدا أخي بعينو  أقيس .... كقد اجتمعت العرب ، كذلؾ كا 

، كىما اثناف الرفع كالنصب كالخفضلرجميف في عمى إثبات األلؼ في كال ا
، كىي كمي الرجميف، كمررت بكمي الرجميفإال بني كنانة فإنيـ يقكلكف: رأيت 

 .       (3)"بيحة قميمة مضكا فييا عمى القياسق
رضي عباس  كيؤيد ما ذىب إليو الفراء ىنا خبر الضحاؾ عف ابف

، لقرآف بمغة كؿ حي مف أحياء العربإف ا تعالى أنزؿ ىذا ا: "ا عنو
 ألنيـ يجعمكف التثنية (4)"فظة بمغة بني الحارث بف كعب خاصةكىذه الم

 :(5)، كمف ذلؾ قكؿ الشاعرؿ كجو ال يقمبكنيا لنصب كال لخفضبألؼ في ك
                                                 

 .   242ينظر :الحجة في القراءات السبع البف خالكيو ، تحقيؽ سالـ مكـر :   (1)
 البيت لممتممس كما في ) المساف ( كالشجاع الذكر مف الحيات ، كصمـ عض في العظـ .     (2)
 .   182:  2معاني القرآف لمفراء   (3)
ي الحارث مف النحكييف الكسائي ، كنسبيا أيضا إلى خثعـ قاؿ ابف جماعة : نسبيا إلى بن  (4)

 . 277:  1كزبيد كغيرىـ ، ينظر : حاشية ابف جماعة عمى شرح شافية ابف الحاجب:  
ينسب البيت إلى أبي النجـ : الفضؿ بف قدامة العجمي ، أك إلى رؤبة بف العجاج ، كالمراد   (5)

كشرح  242لنسب ، ينظر : الحجة البف خالكيو : بالغايتيف : المبدأ كالنياية ، أك الحسب كا
 .  38: 1ابف عقيؿ: 
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 قد بمغا بالمجد غايتاىا    إف أباىا كأبا أباىا  
ه المفظة باأللؼ كافقت فمما ثبتت ىذىػ(: "370)ت: قاؿ ابف خالكيو

 .(1)"بيا كلـ يغيركا ما ثبت في المصحؼ، فقرأكا ىذه المغة
: كجدت األلؼ مف الكجو اآلخر في إثبات األلؼ في )ىىذىاًف(أف تقكؿك 

، ثـ تركت األلؼ ـ الفعؿ، فمما ثبتت زيدت عمييا نكفىذا دعامة كليست بال
زادكا نكنا حاليا رفعا كنصبا كجرا كما قالت العرب ) الذم ( ثـ  ثابتة عمى

تدؿ عمى الجمع فقالكا: )الذيف( في جميع األحكاؿ، كما ترككا )ىىذىاًف( كذلؾ، 
 .(2)(ككنانة يقكلكف: )الذكف

ميالت ألثبات في تفسيره جممة مف التع (ىػ460كذكر الطكسي )ت: 
 :األلؼ ىنا مف بينيا

ا تعمؿ كليست فعال لشبييا بالفعؿ، كليست ( ألني)ًإفَّ  ػ أنو ضعَّؼ عمؿ 1
 .  كما أنيا حيف خففت لـ تعمؿ أصال ،بأصؿ في العمؿ

فمـ تزؿ  ،ىذا صارت ألؼ التثنية عكضا منيا ػ أنو لما حذفت األلؼ مف 2
      .ارث بف كعب، كىي لغة بني الحعمى حاليا

 .(3)ياء( بمعنى إنو إال أنيا حذفت منيا الػ أف )ًإفَّ  3
( المشددة 285كنقؿ عف المبرد )ت:  ىػ( قكلو: أحسف ما قيؿ في )ًإفَّ

، ككف ابتداء كخبرا، فيكيككف تقديره: نعـ ىذاف لساحراف، أنيا بمعنى نعـ
                                                 

 .  242الحجة في القراءات السبع البف خالكيو:  (1)
 .  183:  2ينظر : معاني القرآف  (2)
 . 182:  7التبياف في تفسير القرآف ألبي جعفر الطكسي  (3)
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لعف ا ناقة حممتني ابف الزبير لألعرابي حيف قاؿ لو: " كىذا عمى حد قكؿ
 : (2)، كأنشدبياأراد: نعـ كراك (1)"فقاؿ لو: ًإفَّ كراكبيا ،إليؾ

 يمحينني كألكمينَّو    ر العكاذؿ بالضحى كب
 كقد كبرت فقمت إنَّو  كيقمف شيب قد عالؾ   

 : إف الالـ ال تدخؿ عمىـ، فكصميا بياء السكت، فقيؿأراد فقمت نع
: إنما دخمت الالـ عمى المفظ ال عمى خبرىا إذا كانت بمعنى نعـ  فقاؿ

 .              (3)المعنى
( مشددة فأنت في ىػ392بف جني )ت: أما ا ( فيرل أنو إذا كانت )ًإفَّ

، أما في غير ذلؾ فمف ضركرات الشعر دخاؿ الالـ في الخبر كتركيا مخيرإ
 :(4)ال يقاس عمييا كمف ذلؾ قكليـ

 ترضى مف الشاة بعظـ الرقبة      أـ الحميس لعجكز شيربة
 : (5)، كقاؿ آخرالكجو أف يقاؿ: ألـ الحميس عجكز شيربة
 ينؿ العالء كيكـر األخكاال     خالي ألنت كمف جرير خالو

 ف: أحدىما أف يككف ػ يحتمؿ أمرية ػػما في سر الصناعػػػػػكىذا البيت ػ ك
                                                 

 .  243راءات السبع : ، كالحجة في الق 216:  1الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  (1)
: عبد ا بف قيس الرقيات، كينظر، كقد نسبا إلى 485:  4البيتاف في خزانة األدب لمبغدادم  (2)

 .  36:  1المغني البف ىشاـ 
 .  182:  7، كالتبياف لمطكسي  38ػ  36:  2ينظر : إعراب القرآف البف خالكيو   (3)
: 1كامع ، كبال نسبة في ىمع الي 345:  10ة البيت لرؤبة بف العجاج كما في الخزان  (4)

 ، كالشيربة : العجكز الكبيرة . 508
 .  2352:  4البيت كرد بال نسبة في لساف العرب  ( 5)
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 .أراد: لخالي أنت، فأخر الالـ إلى الخبر ضركرة
ف كانت ، فقدـ الخبر عمى اكاآلخر أف يككف أراد: ألنت خالي لمبتدأ كا 

( بمعن، كافيو الالـ ضركرة ى نعـ نقمو ابف جني عف أبي لقكؿ بأف )إفَّ
عرضتو ، ككنت قد ندم فيو كا أعمـىذا الذم عإسحاؽ، كحكى عنو قكلو: "

عمى عالمنا محمد بف يزيد، كعمى إسماعيؿ بف إسحاؽ فقباله، كذكرا أنو 
 .(1)"أجكد ما سمعاه

ير كابف جني يرل أف ماركاه أبك إسحاؽ في المسألة مدخكؿ غ
" كأف الالـ في )لساحراف( في التقدير الذم تأكلو "نعـ ىذاف لساحرافصحيح 
( المحذكفة في مكضعيا عمى غير ضركرة، ككجو الخطأ فيو أف )ىما داخمة

، بتداء لـ تحذؼ إال بعد العمـ بيا، كالمعرفة بمكضعياالتي قدرىا مرفكعة باال
ي حذفو مع ، كلكال ذلؾ لكاف فكؿ محذكؼ اليحذؼ إال مع العمـ بوككذلؾ 

ذا كاف معركفا فمقد ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب لممخاطب الجيؿ بمكانو ، كا 
ؤك د كتترؾ ، أال ترل أنو يقبح أف تأتي بالماستغنى بمعرفتو عف تأكيده بالالـ

، تككيد مف مكاضع اإلطناب كاإلسياب، مع العمـ بأف الالمؤكىد فال تأتي بو
ما ضداف ال يجكز أف يشتمؿ كالحذؼ مف مكاضع االكتفاء كاالختصار في

 .(2)عمييما عقد الكالـ
 ع ػػ، مباأللؼ كتشديد النكف بعده ًإٍف ىىذىاف  قراءة ابف كثير لقراءة الثانية : ا

                                                 
 .  350:  1سر صناعة اإلعراب البف جني  (1)
 .  352:  1المصدر السابؽ  (2)
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كحجة تخفيؼ النكف ىنا أنو لما رأل أف القراءة كخط  ،(1)تخفيؼ نكف )ًإٍف(
 (باأللؼ أراد أف يحتاط في اإلعراب فخفؼ )إفٍ  ىىذافٌ المصحؼ في 

، ألف )إٍف( إذا خففت حسف رفع ما بعدىا ليحسف الرفع بعدىا عمى االبتداء
، كألنيا لـ تقك قكة الفعؿ ػ كما يقكؿ مى االبتداء لنقصيا عف شبو الفعؿع

فؼ )ًإٍف( تعمؿ ناقصة كما يعمؿ الفعؿ ناقصامكي القيسي ػ ف ، فالذم خى
ذافٌ ىى ، كصحة اإلعراب في و في قراءتو: مكافقة الخطاجتمع ل

(2). 
: قراءة ابف كثير ألنيا أكضح ىػ(756كقد اختار السميف الحمبي )ت: 

، )إٌف( المخففة مف الثقيمة فأىممتالقراءات معنى كلفظان كخطان، حيث جعؿ 
، فجيء كحيف أىممت ػ كما ىك األفصح مف كجيييا ػ خيؼ التباسيا بالنافية

، ككافقت خط المصحؼ هبالالـ فارقة في الخبر، فيذاف مبتدأ كلساحراف خبر 
 ، كأما تشديد النكف في﴾ في المصحؼ بدكف ألؼ كال ياءىىذىافً ﴿ألف رسـ 

لتي كاف فألنو جعؿ إحدل النكنيف عكضا مف الياء المحذكفة ا ﴾ىىذىاف  ﴿
ثبت ياؤه في التثنية، فكاف ( مثؿ القاضي تينبغي أف تبقى كذلؾ أف )الذم

 :      يـ حذفكىااإلثبات كذلؾ كلكن (حؽ ياء )الذم كالتي
إما ألف ىذه تثنية عمى غير قياس، ألف المبيمات ال تثنى حقيقة،  ػ 1

 .                           إذ ال يثنى إال ما ينكر، كالمبيمات ال تنكر، فجعمكا الحذؼ منبية عمى ىذا
ما لطكؿ الكالـ بالصمة 2  . (3)ػ كا 

                                                 
 . 150ينظر : التيسير في القراءات السبع :  (1)
 . 99:  2شؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا ينظر : الك  (2)
 ،  229، كالسبعة البف مجاىد :  63:  8،  621:  3ينظر : الدر المصكف لمسميف الحمي  (3)
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يؼ )إف( بعد كجيا آخر في تخفكقد أضاؼ ابف خالكيو في الحجة 
ر أف تككف )إف( ىاىنا كالكجو اآلخقكلو: "إف تخفيفيا أزاؿ عمميا" قاؿ: "

مىٍييىا ًإٍف كيؿ  نىٍفسو لىمَّ ﴿ :كالالـ بمعنى )إال( كقكلو تعالى ،بمعنى )ما( ا عى
اًفظه﴾   .(2)"عناه: ما كؿ نفس إال عمييا حافظكم (1)حى

فيكف فيزعمكف أف كأما الكك ؤيد ىذا الكجو ما كرد في اإلنصاؼ: "كي
ره كافؽ )إف( نافية بمعنى )ما( كالالـ بمعنى )إال( كىك خالؼه مشيك 

  .(3)"تخريجيـ ىنا قراءة بعضيـ: "ماىذاف إال ساحراف
( مشددة النكفقرا: القراءة الثالثة ذىٍيًف( بالياء كنكف ، ك)ىى ءة أبي عمرك )ًإفَّ
اإلعراب فػ  ، أماىي كاضحة مف حيث اإلعراب كالمعنى، ك خفيفة بعدىا

( كعال مة نصبو الياء، كلساحراف خبرىا، كدخمت الالـ )ىىذىٍيًف( اسـ )إفَّ
ريؽ تأكيدم مف : فإنيـ أثبتكا ليما الس ٍحرى بطتككيدا، كأما مف حيث المعنى

، كلكنيـ استشكمكا ىذه القراءة مف حيث خط المصحؼ كذلؾ أف رسـ طرفيو
اتو بالياء زيادة عمى خط ب، فإثذاف( في المصحؼ بدكف ألؼ كال ياء)ى

 . المصحؼ
، كالذم القراءة بسبب مخالفتيا خط المصؼ كاعترض عمى ىذه   

، مف ي صحة تكاترىا، كركف أساس فر مكافقة رسمو شرط لقبكؿ القراءةيعتب

                                                                                                              

 .  108كرصؼ المباني : =    
 .  4الطارؽ :  (1)
 . 2472الحجة في القراءات السبع :  (2)
 .   640:  2اإلنصاؼ : ( 3)
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: "ال أجيز ىذه ه الفراء نقال عف أبي إسحاؽ كنصوىذه االعتراضات ما أكرد
كقاؿ أبك  ،(1)"نيا خالؼ خط المصحؼأبي عمركػ أل القراءة ػ يعني قراءة

، كىكذا رأيت مصحؼ عثماف )ىذ ف( ليس فييا ألؼ رأيتيا في اإلماـعبيد: "
ذا كتبكا النصب قاط األلؼرفع االثنيف في ذلؾ المصحؼ بإس كالخفض ، كا 

 .(2)"كتبكه بالياء ال يسقطكنيا
ا يؤكد صحة ىذه القراءة إال أف ىذه االعتراضات قد رد عمييا بم

ال كىذا ما جاء في ىذه الردكد قكؿ صاحب )الدر المصكف(: "، كماترىاكتك 
، ككـ جاء في الرسـ أشياء خارجة عف ينبغي أف يرد بو عمى أبي عمرك

نصكا ىـ أنو ال يجكز القراءة بيا، فميكف ىذا منيا، مما خرج القياس كقد 
بيف شترؾ اإللزاـ نقؿ عف أبي عبيد م ما عف القياس ... كأضاؼ: "فإف قمت

الياء يعترض عمييـ بزيادة  ، فإنيـ كما اعترضكا عميو بزيادةأبي عمرك كغيره
، فالجكاب ما مف خط المصحؼ ، فإف األلؼ ثابتة في قراءتيـ ساقطةاأللؼ

كتبكا ، فإذا مف رفع االثنيف كرد في قكؿ أبي عبيد أنو رآىـ يسقطكف األلؼ
 .  (3)"النصب كالخفض كتبكه بالياء

( أف قراءة )ىذيف( بالياء ىي لغة ىػ370و: )ت: كيرل ابف خالكي
 . (4)فصحاء العرب الذيف يجعمكف تثنية المنصكب كالمخفكض بالياء

                                                 
 . 182:  2 معاني القرآف لمفراء (1)
 .  255:  3البحر المحيط ألبي حياف  (2)
 .  63:  8الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  لمسميف الحمبي  (3)
 .   38ػ 36:  2ينظر : إعراب القراءات السبع البف خالكيو  (4)
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بتخفيؼ  ًإٍف ىىذىافً قراءة حفص في ركايتو عف عاصـ : القراءة الرابعة
، كقد تقدـ تكجيو قراءة (1)نكف )ًإٍف( كنكف )ىىذىاًف( مع األلؼ بعد الذاؿ

                 .       التخفيؼ
:                   في ىذا النص القرآني كجياف شاذافبقي أف نشير إلى أنو قد كرد 

.                   (2)( كىذه القراءة تنسب إلى أبٌي بف كعب)ًإٍف ذىاًف ًإالَّ سىاًحرىافً  :األول
كا النٍَّجكىل أىٍف ىىذىافً ) :الثاني لىسىاًحرىاًف(لفظ ) سىاًحرىاًف( بغير الـ في كىأىسىري

(3) . 
كيظير كاضحا بعد الذم تقدـ أف أكجو القراءات جميعيا ػ الكاردة في 

، كما يا قكاعد المغة تحقيقا أك تقديراالنص القرآني المشار إليو ػ قد استكعبت
، األمر الذم يؤكد سالمة النص افقت مع المعنى الكارد في السياؽأنيا تك 

، الذم يدعي المستشرقكف كأعكانيـ المحف قرآني مف التحريؼ كبعده عفال
كىك ما  ،عكل مخالفتو لظاىر قكاعد اإلعرابإلصاقو بالنص القرآني بد

ؿ فييا عقدنا ىذا البحث مف أجمو ، كدلمنا عمى صحة النصكص المتقكَّ
، مدلميف عمى ذلؾ ديف عمى استيعاب قكاعد المغة لياكسالمتيا، مؤك

، كىؿ تكجد حجة أقكل عمماء المغة أك مقتبسة مما أكردهبنصكص منقكلة 
 .  ف شيادة أىؿ االختصاص عمى أنفسيـ، كتفنيد ما يخالؼ ذلؾم

 الخــــــــاتمة :
 لـ  -صمَّى ا عميو كسمَّـ -ـ عمى محمدػػة نزكؿ القرآف الكريػػػػػػػمنذ بداي

                                                 
 .  150ينظر : التيسير في القراءات السبع :  (1)
 .  216:  11، كتفسير القرطبي   182:  7س ينظر :إعراب القرآف ألبي جعفر النحا (2)
 .    184:  2. كمعاني القرآف  255:  6ينظر :البحر المحيط  (3)
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ف التقك ؿ في ىذا الكتاب العزيز، ككصفو بنعكت يتكقؼ أعداء اإلسالـ ع
لمتشكيش عمى قيرَّائو مف الصحابة، فقالكا عف تجنيد أعكانيـ مف ثـ ك  ،مختمفة
﴾ًإٍف ىىذىا ًإالَّ  ﴿:القرآف  ًسٍحره ميًبيفه

ًليفى اٍكتىتىبىيىا ﴿: كقالكا (1) قىاليكا أىسىاًطيري اأٍلىكَّ كى
مىٍيًو بي  ﴾فىًييى تيٍممىى عى ٍكرىةن كىأىًصيالن

الستماع إليو خشية كمنعكا أنصارىـ مف ا ،(2)
كا الى تىٍسمىعيكا ًليىذىا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍكا ًفيًو لىعى  ﴿:تأثر بآياتوال قىاؿى الًَّذيفى كىفىري ـٍ كى مَّكي

﴾ ، فقد جاءت  تعالى قد تكلى الدفاع عف كتابو، كبالرغـ مف أف ا(3)تىٍغًمبيكفى
، إال أف كؿ ذلؾ لـ يثنيـ عف كاياىـ الخبيثة، كأفكارىـ المعاديةآياتو تفضح ن

يات ، ككضع الشبصمة الطعف في النصكص القرآنية، كالتشكيؾ فييامكا
حكليا عبر األجياؿ المتعاقبة، كقد طالت ىذه الشبيات كال مف: النص 

و ، باإلضافة إلى إعرابالمفظي لمقرآف الكريـ، رسـ كمماتو كضبط حركفو
 . كتفسير معناه

ىذه  تناكلت جانبا مف التحميمي التي عرضت في ىذا البحث والدعوى
دـ ػ الكصكؿ ، كيمكننا ػ بعد الذم تقالنص القرآني حكؿالشبيات التي تثار 
 :إلى النتائج التالية

 رضي ا عنو عدـ صحة النص المنسكب إلى عثماف التأكيد عمىػػ 
ده كانقطاعو كما يقكؿ المتعمؽ بكقكع لحف في المصحؼ كذلؾ الضطراب سن

 .الداني، كالسخاكم، كالسيكطي كغيرىـ
                                                 

 .  112المائدة :  (1)
 .   5الفرقاف :  (2)
 .   25فصمت :  (3)
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)ىذا خطأ تأكيؿ األثر الكارد عف أـ المؤمنيف عائشة ػ رضي ا عنيا ػ ػػ 
بعة لجمع الناس مف الكيتَّاب( بأنو خطأ في اختيار األكلى مف األحرؼ الس

 .عميو
، ألف ياؽكمعنى المحف الكارد في ىذا األثر ينبغي أف يكضع في الس

، فظ بمقتضاهستستمر العرب عمى التمالمقصكد بالمحف قد يككف لحف بالغة 
ضي أك أنو صكرة خط تخالؼ المفظ لك جرل عمييا لكاف لحف خمؿ ستم

 ،ميا بأف المراد برسميا غير لفظيا، لعمالعرب عمييا عمى مقتضى المعنى
رضي ا عنيا ػ عف حركؼ  ػ أـ المؤمنيفلـ يسأؿ  رضي ا عنو كعركة

، ياف، كطمبا لمخفةتزاد فييا لمعنى كتنقص فييا آلخر، تأكيدا لمبالرسـ التي 
نما سأليا عف حر  ، المحتممة الكجكه عمى المختمفة األلفاظ كؼ مف القراءة:كا 

ألمتو ك ػ صمَّى ا عميو كسمَّـ ػ لنبيو  عز كجؿَّ اختالؼ المغات التي أذف ا 
لو، فعف ، كتمؾ حاعمييا، كما ىذا سبيمو، كتكسعة في القراءة بيا تيسيرا ليا

 . بمعزؿ، ًلفيشيك ًه في المغة، ككضكحو في قياس العربيةالمحف كالزلؿ كالكىـ 
غة النصكص القرآنية التي كردت بيا ألفاظ ظاىرىا مخالؼ لقكاعد المػػ 

ة بما يحقؽ الغرض األسمى ، كتأكليا أىؿ المغتناكليا أىؿ الفصاحة بالدراسة
 :، كقالكا بأف لفظكاعد المغة، كال يتعارض مع ما تحتممو قمف النص

اًبًريفى ﴿كىال: في النساء نصب عمى المدح، كمثمو لفظ ﴾ميًقيًميفى كىالٍ ﴿  ﴾صَّ
 :لقطع في مثؿ ىذا أبمغ مف اإلتباع، كعممكا لذلؾ بأنو، كىـ يركف أف ابالبقرة

ننا مف البالغة أنو إذا ذكرت صفات المدح أك الذـ خكلؼ في اإلعراب تفني "
ى زيادة ترغيب لكؼ يدؿ عملالنتباه ... ألف تغيير المأ جتالبان في الكالـ، كا
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مغايرة في ، كىك ما يؤكد أف الفي استماع المذككر، كمزيد االىتماـ بشأنو
 .زايا التعبير البالغي كليست لحنا"، كمزية مف ماإلعراب مف فنكف المغة

ابيكفى ﴿كىال: كعف العمة في تقديـ لفظػػ  : ﴾ في المائدة عمى لفظصَّ
ارىل﴿كىال رد في سكرة البقرة، كفي ذلؾ يقكؿ عمماء لمترتيب الكا خالفا ﴾نَّصى

، ىنا الترتيب الزمني لإليماف فيك: الذيف ىادكا أكال : إذا كاف المرادالبالغة
، ـ إنيـ خرجكا مف عباءة النصرانيةثـ النصارل، ثـ الصابكف الذيف قيؿ فيي

ف  كالترتيب بيذه الصكرة يراعى فيو تشريؼ الكتب التي نزلت ػ حتى كا 
، أما إعراب لترتيب الذم تحقؽ في سكرة البقرةحابيا ػ كىك اانحرؼ بيا أص

ابيكفى ﴿كىال :لفظ محذكؼ يدؿ عميو خبر فيك مرفكع عمى أنو مبتدأ كخبره  ﴾صَّ
ابيكفى ﴿كىال :، كالنية فيو التأخير، كالتقديرما قبمو ىذا ما يراه ، ﴾ كذلؾصَّ

لذم اختاره الخميؿ، كسيبكيو كأتباعيما، كىك الكجو ا: جميكر نحاة البصرة
 ره.الزمخشرم في تفسي

سكرة طو تعددت القراءات ب ﴾إفَّ ىىذىاًف لىسىاًحرىافً ﴿: كفي قكؿ ا تعالى ػػ
، ط، كأخرل كافقت المفظ فقعض القراءات كافقت المفظ كالمعنى، فبالقرآنية

ؿ ذلؾ احتممتو أكجو المغة إعرابا، ، ككثالثة تأكلت المعنى كخالفت المفظك 
، النص القرآني مف المحف كالتحريؼ ، األمر الذم يؤكد سالمةراكبيانا، كتفسي

ًإنَّا ﴿: العزة بحفظو في قكلو عز كجؿ كثبات نصو الكريـ الذم تعيد رب  
ٍلنىا الذ ٍكرى كىا ً  ﴾نىٍحفي نىزَّ اًفظيكفى   .(1)نَّا لىوي لىحى

                                                 
 . 9الحجر :  (1)
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ف المطمعيف عمى التاريخ اإلسالمي، كما كاف يتميز أإلى نشير أخيرا ك 
، كفطاحؿ المغة مف حرص عمى سالمة النص القرآني ساف البيافبو فر 

نحكم أك غيره في القرآف الكريـ كبخاصة كىك  يدرككف أنو الكجكد لخطأ
مىى ﴿: ئاليتحدل الجاحديف كيقرع أسماعيـ قا ٍلنىا عى ٍيبو ًممَّا نىزَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى كىاً 

ٍبًدنىا فىٍأتيكا ًبسيك  رىةو ًمٍف ًمٍثًمًو﴾عى
(1). 

 بإنشاء مراكز بحثية يكصي -بعد استعراض ىذه القضية -احثالبك 
تتبع ما يكتب في الجامعات المتخصصة باألقطار العربية كاإلسالمية تعنى ب

، كما ينشر في كسائؿ اإلعالـ المختمفة مف شبيات عف القرآف الكريـ
، مع التنبيو إلى ما عمييا كتفنيدىا باألدلة العممية ، كتيتـ بالردكمطاعف

مف تشكيو  -األخيرةخالؿ العقكد الثالثة  -تعرض لو المصحؼ الشريؼي
نص المصحؼ أك  ، كذلؾ بإضافة كممات أك أحرؼ إلىكتحريؼ متعمد

ما يصدر مف  ، كمتابعةحذفيا منو، كىك عمؿ خطير ينبغي التنبو لو
ىذا المجاؿ لمقياـ بيذه  ، كتكميؼ مختصيف فيطبعات لممصحؼ الشريؼ

  .الميمة
مميف مف أجؿ نصرة ديف ا تعالى، كاالىتماـ ا خطا العاسدد    

 .بحفظ كتابو كالمحافظة عميو
 

 
 

                                                 
 . 22البقرة :  (1)
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 البحث ومراجعه  صادرم

 .( جمعية الدعكة اإلسالمية13بعة )، طالقرآف الكريـ: مصحؼ قالكف -
، دار القرآف جالؿ الديف السيكطي تحقيؽ: أحمد بف عمياإلتقاف في عمـك  ػػ 

     ة.الحديث القاىر 
، دار إحياء التراث مييز الصحابة البف حجر العسقالنياإلصابة في ت ػػ 

 العربي بيركت. 
القرآف ألبي جعفر النحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد، عالـ إعراب  ػػ 

 . الكتب، بيركت
قراءات السبع كعمميا البف خالكيو، تحقيؽ: عبد الرحمف العثيميف، إعراب ال ػػ 

 .1997 /رة، الطبعة األكلىمكتبة الخانجي، القاى
 ، الطبعةي الديف دركيش مؤسسة اإليماف حمص، محإعراب القرآف كبيانو ػػ 

 ـ  1983 /الثانية
ار ، دلككفييف كالبصرييف البف األنبارملخالؼ بيف اااإلنصاؼ في مسائؿ  ػػ 

 .إحياء التراث العربي بيركت
 . البر ألصحاب أبك عمر يكسؼ بف عبداالستيعاب في معرفة ا ػػ 
 .القراءات السبع ألبي عمرك الدانياإليضاح في  ػػ 
 .  التراث العربي بيركتدار إحياء ، لبحر المحيط ألبي حياف األندلسيا ػػ 
لدينكرم، شرحو كنشره: أحمد صقر، دار تأكيؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ا ػػ 

  .ـ1973 /التراث القاىرة، الطبعة الثانية
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نقمو إلى العربية: جكرج تامر، منشكرات  كر نكلدكو،تيكد ،تاريخ القرآف ػ 
 .ـ1938/عة، إعادة الطبعة الرابالجمؿ ككلكنيا ألمانيا

ي تفسير القرآف ألبي جعفر الطكسي، تحقيؽ: أحمد حبيب التبياف ف ػػ 
 . العاممي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف

، بد الفتاح القاضيلفكائد البف القاصح، راجعو الشيخ: عتمخيص ا ػػ 
 . ـ1949 /لحمبي كأكالده بمصر، الطبعة األكلىمصطفى البابي ا

،  كبير المسمى مفاتح الغيب لمرازم، دار الكتب العممية بيركتالتفسير ال ػ 
 . ـ2000: األكلىالطبعة 

ظيـ ألبي الفداء إسماعيؿ بف كثير، دار األندلس بيركت، تفسير القرآف الع ػ 
 ـ.1984: الخامسة

 . فسير الكشاؼ لجار ا الزمخشرم، دار الفكر بيركتت ػ 
 .ـ1988ع البياف لإلماـ ابف جرير الطبرم، دار الفكر بيركت: جام ػ 
 .   الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغربػػ 
ني، الكممة كجرسيا في القرآف الكريـ، سامح القمي الجالؿ كالجماؿ في رسـػػ 

  .ـ2010األكلى: ، الطبعة مكتبة كىبة، القاىرة
جميمة أرباب المراصد، إبراىيـ الجعبرم، تحقيؽ: محمد خضر الزكبعي  ػػ

دار الغكثاني لمدراسات القرآنية، دمشؽ، الطبعة األكلى:  ،كغانـ قدكرم
 .ـ2010

 ، سامح القمينيالكممة كجرسيا في القرآف الكريـ الجالؿ كالجماؿ في رسـ  ػػ
 . ـ2010ة األكلى: الطبع ،القاىرة ،مكتبة كىبة
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، دار قراءات السبع البف خالكيو، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـرالحجة في ال ػػ
 . ـ1971بيركت:  ،الشركؽ

ة ابف الحاجب ضمف مجمكعة الشافية، حاشية ابف جماعة عمى شرح شافي ػػ
 . كت لبنافتحقيؽ: محمد عبد السالـ شاىيف، دار الكتب العممية، بير 

دب كلب لباب لساف العرب لمبغدادم، قدـ لو ككضع ىكامشو: خزانة األ ػػ
 .ـ1998محمد نبيؿ طريفي، دار الكتب العممية بيركت، الطبعة األكلى: 

 . ير الكتاب المكنكف لمسميف الحمبير المصكف في تفسدلا ػػ
تحقيؽ: محمد الخراط،  رصؼ المباني بشرح حركؼ المعاني لممالقي ػػ

 . مجمع المغة العربية
 ،دار الفكر، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لأللكسي ػػ

 ـ.1983 ،بيركت
تحقيؽ: عالء أبك شنب، المكتبة  .سر صناعة اإلعراب عثماف بف جني ػػ

 .التكفيقية، القاىرة
مؽ راجعو كع ) إنساف العيكف في سيرة األميف المأمكف ( سيرة ابف ىشاـ ػػ

 . عميو: محمد خميؿ ىراس، مكتبة الجميكرية القاىرة
. مكتبة التراث تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، رح ابف عقيؿػ ش

 .العربي
بيركت الطبعة  ،، دار صادرصحيح البخارم، ضبط النص: محمكد نصارػػ 

 .ـ1994الثالثة: 
  : زكرياء( تحقيؽعاني لممكصمي ) شرح شعمة ػػعاني شرح حرز المػػػػػكنز الم ػػ
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 . ـ2001بيركت، الطبعة األكلى:  ،، دار الكتب العمميةعميرات  
 ،، الطبعة الثالثةمجاىد، تحقيؽ: شكقي ضيؼ كتاب السبعة ألبي بكر بف ػػ

 .مصر ،دار المعارؼ
، تحقيؽ محمد بف عبده، كتاب المصاحؼ البف أبي داكد السجستاني ػػ

 ـ. 2002 الفاركؽ لمطباعة:
 .ـ1994لعرب البف منظكر، دار صادر بيركت الطبعة الثالثة: لساف ا ػػ
، دار خرجو محمد فؤاد عبد الباقي ،القاسمي ػ محاسف التأكيؿ جماؿ الديفػ

 . ـ1978 ،بيركت ،الفكر
ة لمسيكطي، تحقيؽ الشربيني شريدة، دار الحديث، المزىر في عمكـ المغ ػػ

 . ـ2010: القاىرة
 . بيركت لبناف ،دار الفكر ،كممعجـ البمداف لياقكت الحم ػػ
بيركت،  العممية، ، عالـ الكتبي القرآف ألبي زكرياء يحي الفراءمعان ػػ

 .ـ1983: الطبعة الثالثة
ي الديف عبد الحميد، مكتبة الشاـ يتحقيؽ: محمد مح، المغني البف ىشاـ ػػ

 . لمتراث، دمشؽ
مد أحمد تحقيؽ: مح، مرسكـ المصاحؼ ألبي عمرك الدانيالمقنع في  ػػ

  .، مكتبة النجاحدحماف
 

     


