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: الملخص

 وايضا كان هناك بعض اللبس على,تتبعت في هذه الدراسة اآليات القرآنية في سورة النور التي أشكلت على كثير من النحاة

. فمن خالل هذا البحث حاولت ان اتتبع األيات التي اشكلت من ناحية اإلعراب ومن ناحية القراءات, عامة الناس
 وأن القرآن هو اصل اللغة العربية وهو االساس,فلقد كان هدف البحث هو التأكيد على التقصي في إعراب وقراءات القرآن الكريم
وضبطت واشتغل العلماء فيها بأسلوب علمي مستنيرين بما في القرآن من اسس لقواعد اللغة
ُ  وان أوجه قواعد اللغة العربية ُد ّونت,
 أما القراءات القرآنية التي وصلت الينا بالتواتر تحديدا فعندما يختلف,العربية؛ألن قواعد اللغة والنحو نشأت في بيئة القرآن الكريم
.  وعليه اليجوز ترجيح قراءة على أخرى, قارئ عن آخر فهو ماتلقى من شيخه تلك القراءة وليس من عنده
: وكانت حصيلة البحث مجموعة من النتائج أهمها
, ولكن السبب الرئيسي هو تباين مقدار العلم والمعرفة بين الناس,اليوجد ُمشكل في إعراب اي آية قرآنية في كتاب اهلل عز وجل
. وعلينا تأمل كل القراءات الواردة على السنة أئمة القراءة, واختالف افهامهم لكتاب اهلل عز وجل,مابين مكثر ومقل

The Problem of Syntax and Qur’anic Recitations in Surat Al-Nur
Dr. Muna Jabr Ali
Al-Mustansiriya University /College of Education / Sciences of the Holy Quran
summary:
In this study, I traced the Qur’anic verses in Surat Al-Nur, which were problematic for many
grammarians, and there was also some confusion among the general public. Through this research, I
tried to follow the verses that were formed in terms of syntax and in terms of readings.
The aim of the research was to emphasize the investigation in the parsing and readings of the Noble
Qur’an, and that the Qur’an is the origin of the Arabic language and it is the foundation, and that
aspects of the Arabic grammar were codified and controlled, and scientists worked in it in a
scientific manner, enlightened by the Qur’an’s foundations for the rules of the Arabic language;
Because the rules of language and grammar originated in the environment of the Noble Qur’an, as
for the Qur’anic readings that have reached us by mutawatir in particular, when one reader differs
from another, it is what he received from his sheikh that recitation and not from him, and
accordingly it is not permissible to give preference to one reading over another.
The result of the research was a set of results, the most important of which are There is no problem
in the transliteration of any Qur’anic verse in the Book of God Almighty, but the main reason is the
discrepancy in the amount of knowledge and knowledge among people, between more and less, and
their different understandings of the Book of God Almighty.
: المقدمة

ِ ِ
َّ َن موَاله اْل َك ِر
ِِ ِ
ِِ
ِِ
َسأَلُ ُه
ْ ان َف
ْ الحمد هلل أ
َ يم َعل َمهُ َما َل ْم َي ُك ْن َي ْعَل ُم َو َك
ْ يما َوأ
ُ ْ َ َّ َح َم ُدهُ َعَلى َقديم إِ ْح َسانه َوتََواتُِر ن َعمه َح ْم َد َم ْن َي ْعَل ُم أ
ً ضلُهُ َعَل ْيه َعظ
َ
ٍِ
ُّ  و, ضلِ ِه
َّ الش ْك َر َعَلى َما تََف
صلَّى اللَّهُ َعَلى ُم َح َّم ٍد المصطفى األمين َعَلى َو ْحيِ ِه
َ اْل َم ِز
ْ  إَِّنهُ ُذو َف,ض َل بِ ِه ِم ْن نِ َع ِم ِه
ْ يد ِم ْن َف
َ  َو, ض ٍل َعظيم
َ
ِ َّ
ِ ْ  و َعَلى آلِ ِه أ, ٌ وَلَنا بِها م ْغ ِفرة, ضا
ِِ
. ير طَيًِّبا
يما َكثِ ًا
َ َج َمع
ُ ص َالةً تَ ُك
َ , َو ِعَباده
ً ين َو َسل َم تَ ْسل
َ َ َ َ
َ ً ون َلهُ ِر

...َما َب ْع ُد
َّ أ
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الن ِار لِم ِن اتََّبعهُ  ,وُن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
فإن اْلقُر ِ
استََن َار
ص َم بِ ِه َ ,و ُه ًدى لِ َم ِن ْ
ص َمةٌ لِ َم ِن ْ
َّ ْ َ
ور ل َم ِن ْ
اهتَ َدى بِه َ ,و ِغًنى ل َم ِن ْ
آن ع ْ
َ َ ٌ
اعتَ َ
استَ ْغَنى بِه َ ,وح ْرٌز م َن َّ َ
ِ ِ
الص ُد ِ
ين  ,فأهمية الموضوع أنه يزيد الباحث شرفاً وعزة فعندما يكون القرآن الكريم
بِ ِه َ ,و ِش َفاءٌ لِ َما ِفي ُّ
ور َ ,وهُ ًدى َوَر ْح َمةٌ لْل ُم ْؤ ِمن َ
مجال بحثه يزداد علماً ومعرفة بأجل وأشرف كتاب .
المش ِكل فكان ممن يؤلف في ُمش ِكل القرآن يثير الفضول والتساؤالت  ,وفي السير الثبات أنه ال ُمش ِكل
أما سبب اختيار البحث في ُ
في القرآن ألنه كما قال تعالى { :الَ َيأْ ِتي ِه ا ْل َب ِط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوالَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه تَ ِ
نزي ٌل ِّم ْن َح ِك ٍيم َح ِميد}سورة فصلت ,اآلية .42:
وهدف البحث هو التأكيد على التقصي في إعراب وقراءات القرآن الكريم  ,وأن القرآن هو اصل اللغة العربية وهو االساس ,وان

وضبطت واشتغل العلماء فيها بأسلوب علمي مستنيرين بما في القرآن من اسس لقواعد اللغة العربية
أوجه قواعد اللغة العربية ُد ّونت ُ
؛ ألن قواعد اللغة والنحو نشأت في بيئة القرآن الكريم .
أما القراءات القرآنية التي وصلت الينا بالتواتر تحديدا فعندما يختلف قارئ عن آخر فهو ماتلقى من شيخه تلك القراءة وليس من
عنده  ,وعليه اليجوز ترجيح قراءة على أخرى .
اذكر منها :
لهذا الموضوع دراسات سابقة ُ
 )1تأويل مشكل القرآن ,أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :هـ)  ,تحقيق :إبراهيم شمس الدين ( ,دار الكتب
العلمية ,بيروت – لبنان ) .

 )2إعراب القرآن ,أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي( ,ت338 :هـ) ,وضع حواشيه وعلق
عليه :عبد المنعم خليل إب ارهيم  ,ط (1منشورات محمد علي بيضون  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت  1421 ,هـ ) .

 )3إعراب القراءات السبع وعللها ,الحسين بن أحمد بن خالويه ,أبو عبد اهلل ( ,ت370 :هـ) ,تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان
العثيمين ,ط( 1مكتبة الخفاجي ,القاهرة1413 ,ھ 1992 -م) .
 )4المحتسب في تبيي ن وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ,أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي( ,ت392 :هـ)( ,و ازرة
األوقاف-المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 1420 ,هـ1999 -م ) .
 )5مشكل إعراب القرآن ,أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي
المالكي( ,ت437 :هـ) ,تحقيق :حاتم صالح الضامن ,ط ( 2مؤسسة الرسالة ,بيروت1405 ,ه) .
كبري ( ,ت 616:ه)  ,تحقيق :محمد السيد احمد عزوز ,ط ( 1عالم الكتب بيروت –
 )6إعراب القراءات الشواذ ,أبو البقاء ُ
الع َ
لبنان1417 ,ه – 1996م) .
وهناك رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه كثيرة تناولت البحث في م ِ
شكل االعراب والقراءات اطلعت عليها ولكني اخترت ان ارجع
ُ
إلى امات الكتب التي افادتني في الوقوف على االسباب الرئيسية لذلك المشكل والذي خصصت بحثي فيه ماورد في سورة النور
واخترت هذه السورة لوجود ماأشكل من اعراب وقراءات معًا .

والرسالة التي مدت يد العون لي والموسومة :

توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسي ًار واعرابًا  ,اعداد الطالب عبد العزيز بن علي بن علي الحربي ,بإشراف الدكتور
محمد سيدي الحبيب  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى ,كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة ,عام 1417ه.
وهي من الرسائل القيمة  ,فالباحث تطرق باختصار لجميع سور القرآن الكريم  ,وقمت بالتوسع اكثر في ماورد من ُمش ِكل اإلعراب
والقراءات في سورة النور والذي هو عنوان بحثي  ,واقتضت طبيعة منهج بحثي الموسوم ( ُمشكل اإلعراب والقراءات القرآنية في

سورة النور )ان اتبع منهج الدراسة والتحليل  ,حيث عملت على :
 - 1عزو اآليات لسورها .
 - 2تخريج األحاديث النبوية من مضانها .
 - 3ترجمة االعالم غير المعروفين .
 - 4ارجاع القراءات الواردة في البحث إلى مضانها .
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وأما خطة البحث ,فهو مقسم إلى ثالثة مباحث :
(المشكل واإلعراب والقراءات القرآنية في سورة النور) لغ ًة واصطالحاً  ,وفيه أربعة مطالب:
المبحث األول  :تعريف ُ
المش ِكل لغةً واصطالحاً :
المطلب األول  :تعريف ُ

المطلب الثاني  :تعريف اإلعراب لغةً واصطالحاً :

المطلب الثالث  :تعريف القراءات لغةً واصطالحاً :

المطلب الرابع  :سورة النور :
المبحث الثاني  :تفسير ُمش ِكل إعراب سورة ُّ
النور  ,وفيه ثالثة مطالب :
ورة أنزلنها} سورة النور اآلية .1
المطلب األول  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة ُ :
{س َ
اح ٍد ِّم ْنهما ِ
اجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
ماَئةَ َجْل َد ٍة  }...سورة النوراآلية.2
{الزنَِيةُ َو َّا
المطلب الثاني  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمةَّ :ا
الزِني َف ْ
َُ
َ
المطلب الثالث  :بيان واعراب ودفع مشكل اآلية الكريمةِ َّ :
َح ِد ِه ْم
اجهُ ْم َولَ ْم َي ُكن لَّهُ ْم ُشهَ َداء إِالَّ أَنفُ ُسهُ ْم فَ َشهَ َ
ادةُ أ َ
ون أ َْزَو َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
ُ
َ
اد ٍ
ات بِاللَّ ِه إَِّنهُ لَ ِم َن الصَّا ِد ِقين} سورة النور اآلية . 6
أ َْرَبعُ َشهَ َ
المبحث الثالث ُ :مش ِكل القراءات في سورة ُّ
النور ,وفيه ثالثة مطالب :
ورِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفيها ِمصَب ٌ ِ
المطلب األول :مش ِكل القراءات في قوله تعالى { :اللَّهُ نُور السَّماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اج ٍة
اح ِفي ُزَج َ
صَب ُ
اح اْلم ْ
َ ْ
ُ
ُ
ََ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ور َعلَى نُورٍ
ونة َال َش ْرقَّية َوَال َغ ْربَّية َي َك ُ
اجةُ َكأََّنهَا َك ْو َك ٌ
ب ُدِّري ُيوقَ ُد م ْن َش َج َرة ُمَب َارَكة َزْيتُ َ
الزَج َ
يء َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ َن ٌار نُ ٌ
اد َزْيتُهَا ُيض ُ
ٍ ِ
ب اللَّهُ ْاألَمثَا َل لِ َّلن ِ َّ
ِّ
َي ْه ِدي اللَّهُ لِنُ ِ
يم } سورة النور اآلية . 35
اء َوَي ْ
ض ِر ُ
ورِه َم ْن َي َش ُ
اس َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
ْ
المطلب الثانيُ :مش ِكل القراءات في قوله تعالى{ :أَلَ ْم تََر أ َّ
ق َي ْخ ُرُج ِم ْن
اما فَتََرى اْل َوْد َ
َن اللَّهَ ُي ْزِجي َس َح ًابا ثَُّم يُ َؤِّل ُ
ف َب ْيَنهُ ثَُّم َي ْج َعلُهُ ُرَك ً
ص ُ ِ
ال ِفيها ِم ْن َبرٍد فَ ُي ِ
ِخ َاللِ ِه ويَُنِّز ُل ِم َن السَّما ِء ِم ْن ِجَب ٍ
ص ِار} سورة
اء َي َك ُ
اد َسَنا َب ْرِق ِه َي ْذ َه ُ
اء َوَي ْ
ب بِ ْاأل َْب َ
ص ِرفُهُ َع ْن َم ْن َي َش ُ
يب بِه َم ْن َي َش ُ
َ
َ
َ
َ
النور اآلية . 43
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين َل ْم َيْبلُ ُغوا اْل ُحلُ َم ِم ْن ُك ْم
ين َمَل َك ْ
ت أ َْي َم ُان ُك ْم َوالذ َ
آم ُنوا لَي ْستَأْذ ْن ُك ُم الذ َ
المطلب الثالثُ :مشكل القراءات في قوله تعالىَ{ :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ث َعور ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ون ثَِي َاب ُك ْم ِم َن الظَّ ِه َ ِ
ات َل ُك ْم َل ْي َس َعَل ْي ُك ْم َوَال َعَل ْي ِه ْم
ثَ َال َ
ين تَ َ
ض ُع َ
ص َالة اْل َف ْج ِر َوح َ
يرة َو ِم ْن َب ْعد َ
ث َمَّرات م ْن َقْب ِل َ
ص َالة اْلع َشاء ثَ َال ُ ْ َ
ِ
ِ َّ ِ
ك ُيَبي َّ
ض ُكم َعَلى َبع ٍ ِ
يمسورة النور اآلية .58
اح َب ْع َد ُه َّن َ
ُجَن ٌ
ض َك َذل َ ُ
ط َّوافُ َ
ْ
يم َحك ٌ
ِّن اللهُ َل ُك ُم ْاآلَيات َواللهُ َعل ٌ
ون َعَل ْي ُك ْم َب ْع ُ ْ
وثبت المصادر والمراجع في نهاية البحث .
توصلت إليه من نتائج ,
ثَُّم جاءت الخاتمة في أهم ما
ُ
ُ
وفي الختام أدعو اهلل السميع البصير ,أن يرحمنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم ,والحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم على
خاتم األنبياء والمرسلين ,وعلى آله وصحبه أجمعين ,ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

المبحث االول

(المشكل واإلعراب والقراءات القرآنية) لغ ًة واصطالحاً
تعريف ُ
المطلب األول
المش ِكل لغ ًة واصطالحاً
تعريف ُ

المشكل لغ ًة :
اوالً  :تعريف ُ
ِ
أمر ُمش ِكل ,كما يقال أمر
( شكل ) :الشين والكاف والالم معظم بابه المماثلة  ,تقول :هذا َشكل هذا ,اي مثله’ ,ومن ذلك يقالٌ :
ُمشتَبِه ,اي هذا شابه هذا  ,وهذا دخل في ششكل هذا ,وأش َك َل األمر ,اذا اختلف ,وأمر ُمش ِكلٌ شاك ٌل :مشتبه ملتبس ,وتقول :في
()1

وشكلةٌ وشاك ٌل ومشاكلةٌ .
وشك ٌل وأش َكَلةٌُ ,
فالن َشَبهٌ من ابيهَ ,
ُّ
الشكلة  :وهي ُحمرةٌ يخالطها بياض ,وعينٌ َشكالء ,إذا كان في بياضها حمرة يسيرة ,ويسمى َّ
الد ُم أشكل ,للحمرة والبياض
()2
المختلطين منه ,واشكال هذا االمر ,هو التباسه؛ َّ
إلنها ُحمرةٌ البسها بياض.
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للمش ِكل على :
يدور المعنى اللغوي ُ
ُ .1مشتبه ملتبس .
 .2شبيهه .

ُ .3حمرة يخالطها بياض .
 .4وأش ِك َّل األمر  :إذا اختلف .
المش ِكل إصطالحاً :
ثانياً  :تعريف ُ
المشكل  :هو ما الينال المراد منه إف بتأمل بعد الطلب  ,وهو الداخل في أشكاله ,اي في امثاله واشباهه ,مثل قوله تعالى :
ُ -1
( )3
ض ٍة قَدَّر َ ِ
{قَ َو ِ
يرا}  ,انه اشكل في اواني الجنة الستحالة اتخاذ القارورة من الفضة ,واالشكال هي الفضة والزجاج
ير ِمن ِف َّ
وها تَ ْقد ً
ُ
ار َ
 ,فاذا تاملنا علمنا ان تلك االواني التكون من الزجاج والمن القضة ,بل هي حظ منهما ,إذ القارورة تستعار للصفاء  ,والفضة
للبياض  ,فكانت االواني في صفاء القارورة وبياض الفضة .

()4

 - 2المشكل  :هو الداخل في أي  :أمثاله واشباه  ,مأخوذ من قولهم  :أشكل أي صار ذا شكل  ,كما يقال  :احرم اذا دخل في
الحرم فصار ذا حرمة .

()5

المطلب الثاني
تعريف اإلعراب لغ ًة واصطالحاً
اوالً  :تعريف اإلعراب لغ ًة :

اإلبانةُ و ِْ
َح ُد َها ِْ
الن ْف ِ
يب َّ
احَ ,و ْاآل َخ ُر َّ
ض ٍو ,
ب)اْل َع ْي ُن َو َّ
سَ ,والثَّالِ ُ
ث فَ َس ٌ
اد ِفي ِج ْسٍم أ َْو ُع ْ
الن َشاطُ َو ِط ُ
ص ُ
ُصو ٌل ثَ َالثَةٌ :أ َ
(ع َر َ
َ
اإل ْف َ
اء أ ُ
اء َواْلَب ُ
الر ُ
َ
ِ
ِ
باني اللسان ,أي :فصيح ,
ب َّ
فَ ْاأل ََّو ُل قَ ْولُهُ ْم :أ ْ
َّن َوأ َْو َ
َع َر َ
الر ُج ُل َع ْن َن ْفسه ,إِ َذا َبي َ
ض َح  ,وأعرب الرجل :أفصح القول والكالم ,وهو عر ّ
َّ
َّبي ِفي ِ
احا ِمثْلُهُ ,
أفص َح الص ُّ
َفص َح األ ْ
منطقه إِذا ف ِه ْم َ
ص ً
واعراب اْل َك َالم :إِ َ
َغتَ ُم إِ ْف َ
ت َما َيقُو ُل أ ََّو َل َما َيتَ َكلم وأ َ
يضاح فصيحه قَا َل :و َ
()6
وُيقَا ُل للعربي :أ ِ
ب بِ ِه :بيَّنه .
ب
َفص ْح ِلي أَي أَ ِب ْن لِي َك َال َم َ
الكالم ,وأ ْ
ك  ,وأ ْ
َع َر َ
َع َر َ
َ
َ
َ
والمعنى اللغوي لإلعراب يدور في :
.1اإليضاح .
 .2اإلبانة .
.3اإلفصاح .
ثانياً  :تعريف اإلعراب اصطالحاً :

( )7

تقدير .
اإلعراب :هو اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل لفظًا أو ً ا
اإلعراب :بالكسر ,لغة البيان والفصاحة واإليضاح ,وعرفا نحويا اختالف آخر الكلمة باختالف العوامل لفظا أو تقديرا ,وبالفتح
سكان البادية .

( )8

المطلب الثالث

تعريف القراءات لغ ًة واصطالحاً

اوالَ :تعريف القراءات لغ ًة :
الن ِ
ت قَ ْرَيةً ِال ْج ِت َما ِع َّ
و(الق ْرُو) :كل
اس ِفيهَا ,
اجتِ َما ٍعِ ,م ْن َذلِ َ
َ
ك اْلقَ ْرَيةُُ ,س ِّمَي ْ
ي) َي ُد ُّل َعلَى ُج َم ٍع َو ْ
( )1قَ ِر َ
اء اْل َم ْج ُموعُ َق ِري,
اء ِفي اْل ِم ْق َارِةَ :ج َم ْعتُهَُ ,وَذلِ َ
اقرو َق ْروًا أي قصدت نحوهم  ,وَق َرْي ُ
وَق َر ُ
ك اْل َم ُ
ت اْل َم َ
وت إليهم ُ
ٍ ()9
الض ْي ِ
ت ِال ْجتِ َما ِع َّ
ط َعام .
ف َعَل ْيهَا ,أ َْو لِ َما ُج ِم َع ِفيهَا ِم ْن َ
َعَلى ُك ْس َوٍة َو ُك ًسى  ,و(اْل ِم ْق َراةُ)  :اْل َج ْفَنةُُ ,س ِّمَي ْ
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نظرا ,نطق بها ْأو ال ,ومعناه ايضاً :جمعه
ب
قرأِ ,قراءةً وقُ ْر ًآنا ,فهو قارئ ,والمفعول َم ْقروءَ ,أ
َأَ
)2
قر الكتا َ
ونحوه :تتبَّع كلماته ً
وقر َي َ
َ
قر اآليةَ من القرآن :تالها؛ نطق بها عن نظر أو عن ِح ْفظ ّإنه قارئ للقرآن,
وضمه قال تعالى{:فَِإ َذا قَ َأرْنَاهُ فَاتَِّب ْع قُ ْرآ َنه}) ,(10و َأ
َّ
ك لِ َج ْم ِع ِه َما ِفي ِه
آنَ ,كأََّنهُ ُس ِّم َي بِ َذلِ َ
َ
و(الق ْرُو)  :شبه حوض ضخم يفرغ فيه الماء من الحوض الضخم ترده اإلبل والغنمَ ,و ِم ْنهُ اْلقُ ْر ُ
()11
ِ
ِ
ص ِ
آن عن ظَ ْهر قلب :حفظًا دون كتاب .
ِم َن ْاأل ْ
ص  ,وق أر القر َ
َح َكام َواْلق َ
ثانياً :تعريف القراءات إصطالحاً:

ُعرفت القراءات اصطالحًا بعدد من التعريفات ,من أهمها:
 )1عرفها (الطوفي) )(( : (12هي اختالف الفاظ الوحي المذكور في كمية الحروف ,أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل ,وتحقيق أو
تسهيل ,ونحو ذلك ,بحسب اختالف لغات العرب)) (.(13
وف أَو َك ْي ِفِّيتِها ِم ْن تَ ْخ ِف ٍ
ور ِفي َكتََب ِة اْل ُحر ِ
ف أَْل َف ِ
ِ
 )2عرفها َّ ِ
يف وتَثِْق ٍ
اظ اْل َو ْح ِي اْل َم ْذ ُك ِ
يل
ات ِه َي ْ
اخ ِت َال ُ
اء ُ
(الزْرَكشي) فقالَ (( :واْلق َر َ
َ
ْ
ُ
َ
َو َغ ْي ِرِه َما)) ).(14

الج ِ
زري) قال (( :القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة))
 )3وعرفها (ابن َ
(الق ْسطَ َّالني ) )(( : (16علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب اهلل ,واختالفهم في اللغة واإلعراب ,والحذف واالثبات,
 )4وعرفها َ
()15

.

والتحريك واإلسكان ,والفصل واالتصال ,وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع ))).(17

 )5وعرفها (ا َلبَّناء) (( :علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب اهلل تعالى ,واختالفهم في الحذف واإلثبات ,والتحريك والتسكين ,والفصل
والوصل ,وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغيره))).(18

 )6وعرفها عبد الفتاح القاضي فقال(( :علم ُيعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ,وطريق أدائها اتفاقاً واختالفاً مع عزو كل
وجه لناقله))).(19
َّ
إن تعريف (عبد الفتاح القاضي) والذي ذكره في كتاب ِه (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة) هو التعريف الجامع للقراءات؛
ألنه جمع طريق األداء في االتفاق واالختالف ,وأيضًا أضاف لبقية التعاريف العزو للنقلة وبهذا كان اشمل التعاريف السابقة لِما
ضم في تعريفه كل تلك القيود التي قيد بها تعريفه للقراءات القرآنية.

المطلب الرابع
سورة النور

اوالً  :اسم السورة:

إسمها سورة النور وهي اثنتان وستون آية  ,وقيل  :أربع وستون  ,و كل آياتها مدنية .
ُ
ثانياً :مناسبة السورة بما قبلها وما بعدها :

()20

السورة التي قبل سورة النور هي سورة المؤمنون  ,أما السورة التي بعدها فهي سورة الفرقان .
وسورة النور ,مقصودها مدلول اسمها المودع قلبها المراد منه أنه تعالى شامل العلم ,الالزم منه تمام القدرة ,الالزم منه إثبات

األمور على غاية الحكمة  ,الالزم منه تأكيد الشرف للنبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)  ,الالزم منه شرف من اختاره لصحبته على
()21

منازل قربهم منه واختصاصهم به .

لما تقدم في التي قبلها (سورة المؤمنون) تحريم الزنى والحث على الصيانة ,وختم تلك اآلية بذكر الجنة المتضمن للبعث,استدل
علي ه وذكر ما يتبعه من تهديد وعمل إلى أن فرغت السورة ( سورة النور ) وأخبر في آخرها بتبكيت المعاندين يوم الندم بقوله { :أََل ْم
()22
رج ُعون}( )23كل ذلك رحمة
ع َبثًا َوأ ََّن ُك ْم إِلَ ْي َنا الَ تُ َ
َح ِس ْبتُ ْم أ ََّن َما َخلَ ْقنَا ُك ْم َ
آيا ِتي تُتْلَى َعلَ ْي ُك ْم فَ ُكنتُم ِب َها تُ َك ِّذ ُبون}  ,وبقوله { :أَف َ
تَ ُك ْن َ
( )24
فابتدأ سبحانه هذه السورة
الر ِح ِمين}
َنت َخ ْي ُر َّا
{وقُل َّر ِّب ا ْغ ِف ْر َو ْار َح ْم َوأ َ
منه لخلقه ليرجع منهم من قضى بسعادته  ,ثم ختم بقوله َ
بأنه َّ
من على المخاطبين ببيان ما خلقوا له من األحكام لنهم لم يخلقوا سدى  ,بل لتكاليف تعبدهم بها ترفع التنازع وتحسم مادة
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الشر  ,فتوجب الرحمة والعطف بسالمة الصدر بما فيهم من الجنسية  ,فقال مخب اًر عن مبتدإ تقديره  :هذه سورة أي :عظيمة ؛ ثم

رغب في امثتال ما فيها مبيناً أن تنويهاً للتعظيم بقوله  ( :أنزلناها ) أي بما لنا من العظمة وتمام العلم والقدرة  ,وفرضناها  :أي
قررناها وقدرناها وأكثرنا فيها من الفروض وأكدناها وأنزلنا فيها بشمول علمنا آيات من الحدود والحكام والمواعظ واألمثال وغيرها,

مبرهناً عليها ) بينات ال إشكال فيها ,إذا تأملتموها مع ما قبلها من اآليات المرققة والقصص المحذرة  -فتقبلوا على جميع أوامره ,
وتنتهوا عن زواجره  ,فتكونوا من المؤمنين المفلحين الوارثين الداخلين في دعوة البشير النذير بالرحمة .

()25

وقد حث اهلل سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنين على الستر والرحمة  ,حذ رحمة منه في أول سورة النور من لبس األنساب ,
وكسب األعراض وقطع األسباب  ,معلماً أن الستر والرقة ليسا على عمومهما  ,بل على ما يحده سبحانه  ,فقال مخاطباً لألئمة
ومن يقيمونه :الزانية :وهي من فعلت الزنى  ,وأنها أصل الفتنة بهتك ماأمرت به من حجاب التستر والتصون والتحذر.

()26

لما ختم سبحانه سورة النور بسعة الملك  ,وشمول العلم  ,وتعظيم الرسول  ,والتهديد لمن تجاوز الحد ,افتتح سورة الفرقان بمثل ذلك
على وجه  -مع كونه أضخم منه  -هو برهان عليه فقال  ( :تبارك ) أي ثبت ثبوتاً مع اليمن والخير الذي به سبقت الرحمة

الغضب ,والتعالي في الصفات واألفعال  ,وال يكون ذلك كذلك إال بتمام قدرت ه  ,وال تتم قدرته إال بشمول علمه  ,وهذا الفعل مطاوع

( بارك ) وهو مختص باهلل تعالى لم يستعمل لغيره  ,ولذلك لم ينصرف لمستقبل وال اسم فاعل ؛ ثم وصف نفسه الشريفة بما يدل

على ذلك فقال  ( :الذي )  ,ولما كان تكرار اإلنذار -الذي هو مقصود السورة  -أنفع  ,وتفريقه في أوقات متراسلة أصدع للقلوب
وأردع  ,وكان إيضاح المشكالت  ,في الفرق بين الملتبسات  ,أعون بما يكون علة  ,عبر بما يدل على الفرق وقدمه فقال  ( :نزل
الفرقان اي الكتاب الذي نزل إلى سماء الدنيا فكان كتاباً  ,ثم نزل مفرقاً بحسب المصالح  ,فسمي لذلك فرقاناً  ,وألنه الفارق بين
ملتبس  ,فال يدع خفاء إال بينه  ,والحقاً إال أثبته  ,وال باطالً إال نفاه ومحقه ,فيه انتظام الحياة األولى واألخرى  ,فكان قاطعاً على

علم منزله  ,ومن علمه الباهر إنزاله على عبده أي الذي ال أحق منه بإضافته إلى ضميره الشريف ,ألنه خالص له ,ال شائبة لغيره

ال ,وال شك أن الرسول دال على مرسله في مقدار علمه ,وكثرة جنده,واتساع ملكه.
فيه أص ً

()27

المبحث الثاني
تفسير ُمش ِكل إعراب سورة ُّ
النور
المطلب األول  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة :
ِ
ورة أنزلنها} (. )28
المشكل في إعراب قوله تعالى ُ :
{س َ
أو ًال :بيان ُ
ِ
ِ
ورة بِ ِاال ْبتِ َدا ِء ِألََّنهَا
ورة وأنزلناها صفة لسورة وانما ْ
اح ِت َ
يج الى اضمار ُم ْبتَدأ َولم ترفع ُس َ
ورة على اضمار ُم ْبتَدأ تَ ْقديره َهذه ُس َ
رفعت ُس َ
نكرة َوَال يبتدا بنكرة اال أَن تكون منعوتة واذا جعلت {أنزلناها} نعتا لم يكن ِفي اْل َك َالم خبر َلهَا ِألَن نعت اْل ُم ْبتَ َدأ َال يكون َخب ار َلهُ َفلم
َ
ِ
ِ
ِ
النصب على اضمار فعل تَ ْف ِسيره أنزلناها
ب
لناها
ز
أن
ة
ور
س
عمر
بن
ى
يس
ع
ر
أ
َ
ق
و
لناها
ز
بأن
ة
ُّور
الس
نعت
ح
ص
لي
دأ
ت
ب
م
اضمار
من
د
ب
يكن
ّ
ُْ َ َ
ُ
َ
ُ َ
َ ََ
َ
تَ ْق ِديره أنز َلنا سورة أنزلناها وَال يجوز أَن يكون أنزلناها صفة لسورة على َه ِذه اْل ِقر ِ
يعمل ِفي المصوف َك َما
الصفة َال تفسر َما ْ
اءة ألَن ّ
ََ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ورة أنزلناها فعلى َه َذا التَّ ْق ِدير يحسن أَن يكون
أَن ِّ
الصَلة َال تفسر َما ْ
يعمل في اْل َم ْو ُ
صوف َوقيل ان النصب على تَ ْقدير اتل ُس َ
( )29
ِ ِِ ِ
ِ
ُّورة .
أنزلناها نعتا للسورة ألََّنهُ غير ُم َف ّسر لْل َعامل في الس َ
ولنعلم انه اليوجد ُمشكل في إعراب اي آية قرآنية في كتاب اهلل عز وجلَ { :ال َيأِْتي ِه ا ْل َب ِط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو َال ِم ْن َخ ْل ِف ِه تَ ِ
نزي ٌل ِّم ْن
َح ِك ٍيم َح ِميد} ( ,)30ولكن السبب الرئيسي هو تباين مقدار العلم والمعرفة بين الناس  ,مابين مكثر ومقل  ,واختالف افهامهم لكتاب
اهلل عز وجل ولكن مما يعرفه البسطاء من الناس انه النكرة التتقدم على المعرفة فهذا هو الذي كان من اإلشكال الذي يتبادر إلى

الذين ليس لهم علم باللغة العربية  ,والذي بينه (القيسي) من خالل بيانه لتفسير ُمشكل هذه اآلية الكريمة .
ثانياً  :بيان اإلعراب :
السورة بإضمار َه ِذه سورة أنزلناها  ,وال ترفعها براجع ذكرها ألن النكرات ال ُيبتدأُ بِهَا قبل أخبارها,
ورةٌ أ َْن َزْلناها) ترفع ّ
قوله تعالىُ :
(س َ
ك جو ًابا أال ترى أنك ال تقول :رجل قام ,إنما الكالم أن تَقُو َل :قام رجل .وَق ُبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثَُّم
إال أن يكون َذلِ َ
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إلي من رجل ال يقوم :فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة او حسن
يخبر عنها بخبر سوى الصلة ,فيقال :رجل يقوم أعجب ّ
ِ
ِ
بالرد ال بالصفة ,ولو
(ر ُج ٌل فيها) فال بأس ألنه كالمرفوع ّ
في الجواب ألن القائل يقول :من في الدار؟ فتقولَ :ر ُجل ,وان قلت َ
ال (فرضناها)
نصبت السورة َعلَى قولك :أنزلناها سورة وفرضناها كما تَقُو ُلُ :م َّ
أحدا ق أر بِ ِه ,ومن َق َ
وجها ,وما رأيت ً
جرًدا ضربته َك َ
ان ً
( )31

يقول :أنزلنا فيها فرائض مختلفة ,وان شاء :فرضناها عليكم َو َعلَى من بعدكم إلى يوم القيامة ,والتشديد لهذين الوجهين حسن .
اها,
ورةً)
بالنصب َّ ,
ورة أَ ْن َزْلَن َ
وجاء في اعراب اآلية الكريمة أن القراءة الرفعُ ,وق أر عيسى ُ
ْ
بن ُع َمر ُ
فأما الرفع فَعلى إضمار هذه ُس َ
(س َ
النصب على َو ْجهَْين ,على معنى أنزلنا
ورفعها باالبتداء قبيح(تادبا مع كتاب هلل النقول قبح) ألنها َن ِك َرة و (أ َْن َزْل َ
ناها) صفة لها .و ْ
اها) ,بتخفيف الراء ,ويق أر بالتشديد في الراء ,فمن ق أر بالتخفيف
ورةً أنز
لناها(,وفَ َر ْ
ضَن َ
ورةً ,كما تقول زيداً ضربته ,وعلى معنى اتْ ُل ُس َ
ُس َ
َ
ضَنا فيها
ض فيها ,ومن ق أر بالت ْش ِديد فَ َعلَى وجهين:أحدهما على معنى التكثير ,على معنى أنا فَ َر ْ
الع َمل بما فُ ِر َ
فَ َم ْعَناهُ ألزمناكم َ
()32
وفصلنا ما فيها من الحالل والحرام.
فُ ُروضاً كثيرةً وعلى معنى بيََّّنا
َ
وايضاً وضح اإلعراب ( ,محمد درويش ) حيث بين أن (سورة) خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة أو مبتدأ والخبر محذوف أي فيما

أوحينا إليك سورة ,وساغ االبتداء بالنكرة أل نها وصفت بجملة أنزلناها ,وفرضناها عطف على أنزلناها وأنزلنا عطف أيضا وفيها
متعلقان بأنزلنا وآيات مفعول به وبينات صفة آليات ,ولعل واسمها وجملة تذكرون خبرها وجملة لعلكم تذكرون حال .

( )33

ومن خالل هذا البيان لإلعراب من الكتب والمؤلفات الخاصة بإعراب القران الكريم ,تبين ازالة االشكال للبدأ بالنكرة  ,ورأي الخاص
واهلل اعلم ان (سورة ) بمفهومي ومعرفتي المقلة انها ليست نكرة بمعناها؛الن اهلل سبحانه وتعالى عندما ابتدأ بكلمة (سورة) فهي
بمعناها ليست نكرة لالفهام وهي معروفة بانها هي سورة النور ,فإن بدأها بصيغة النكرة أو المعرفة ,ففي الحالتين معروفة وال ينكر
قاريء للقران ان المقصود بها والمعنية بها من الكالم هي سورة النور فأين النكرة فيها واهلل أعلم.
ثالثاً :دفع المشكل :

ِ
ون}
آي ٍت َب ِّي َن ٍت لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ورةٌ أَ ْن َزْلنَ َها َوف ََر ْ
يها َ
ضن َها َوأَ ْن َزْل َنا ف َ
قوله تعالىُ :
{س َ
اها} قرئ بتخفيف الراء؛ أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من
{وفَ َر ْ
ضَن َ
مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسترَ ,
( )34

اها} بالتشديد أي قطعناها في اإلنزال نجما
{وفَ َر ْ
ضَن َ
األحكام .وبالتشديد  :أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة ,وق أر أبو عمروبن العالء َ :
اها} فصلناها وبيناها ,وقيل  :هو
نجما  ,والفرض القطع  ,ومنه فرضة القوس ,وفرائض الميراث وفرض النفقة ,وعنه أيضا {فَ َر ْ
ضَن َ

على التكثير ؛ لكثرة ما فيها من الفرائض ,والسورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة ؛ ولذلك سميت السورة من القرآن سورة ,وقرئ

ورةٌ} بالرفع ألنها خبر
ورةٌ} بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها {أ َْن َزْلَن َ
اها}؛ قاله أبو عبيدة واألخفش .وقال الزجاج والفراء والمبردُ :
ُ
{س َ
{س َ
ورةٌ} ابتداء وما بعدها صفة لها
{س
قوله
يكون
أن
ويحتمل
ة,
ر
سو
هذه
أي
,
موضع
كل
في
ة
ر
بالنك
يبتدأ
ال
و
ة
ر
نك
ألنها
االبتداء؛
ُ َ
الزِني},وقرئ "سورةً" بالنصب,على تقدير
{الزِنَيةُ َو َّا
أخرجتها عن حد النكرة المحضة فحسن االبتداء لذلك  ,ويكون الخبر في قوله َّا
()35
(أنزلنا سورة أنزلناها) أو تكون منصوبة بإضمار فعل أي اتل سورة .
ِِ
أي َبيََّّنا اْل َح َال َل
اها} َق َ
ال ُم َجا ِه ٌد َوَقتَ َ
{وَفَّر ْ
ضَن َ
ورةٌ أَنزْلَنهَا} ِفي ِه تَْنبِيهٌ َعَلى ِاال ْع ِتَنا ِء بِهَا َوَال َي ْن ِفي َما َع َد َ
ادةُْ :
وقُو ُل تَ َعاَلىَ :هذه ُ
{س َ
اهاَ ,
ِ
َواْل َح َر َام َو ْاأل َْم َر َو َّ
آي ٍت َب ِّي َن ٍت }
,وَقا َل اْل ُب َخ ِار ُّ
الن ْه َيَ ,واْل ُح ُد َ
ضناها" َيقُو ُلَ :ف َر ْ
يَ :و َم ْن َق َأَر " َف َر ْ
يها َ
ضنا َعَل ْي ُك ْم َو َعَلى َم ْن َب ْع َد ُك ْمَ {,وأَْن َزْل َنا ف َ
ود َ
()36
َّ
ون} .
َيَّ :
مفسرات و َ
اضحاتَ{ ,ل َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
أْ
ٍ
اإل َشارِة اْلم َق َّدر ُي ِشير إَِلى َح ِ
ِِ
ِ ِ
َّ
اء الس َ ِ
اض ٍر ِفي
َي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُك َ
,و ْ
ورةٌ َخَب ًار َع ْن ُم ْبتَ َدأ ُم َق َّد ٍر َدل َعَل ْيه ْابت َد ُ
ُ
اس ُم ِْ َ ُ ُ
ُّورةَ ,ف ُي َق َّد ُرَ :هذه ُس َ
ون ُس َ
ورةٌ َ
ق بِها ِمن ْاآلَي ِ
السَّم ِع و ُهو اْل َك َالم اْلمتَتَاِليَ ,ف ُك ُّل ما ُيَنَّز ُل ِم ْن َه ِذ ِه الس ِ ِ
ات َفهُو ِم َن اْل ُم َش ِار إَِل ْي ِه بِ ْ ِ ِ ِ
,و َه ِذ ِه
ُّورة َوأُْلح َ َ َ
َ
َ
ُ ُ
اسم ْاإل َش َارة اْل ُم َق َّد ِر َ
َ
ْ َ َ
)
37
(
الزِني  }...إَِلى آ ِخ ِر الس َ ِ
ِْ
{الزِنَيةُ َو َّا
ون َق ْولُهَُّ :ا
اإل َش َارةُ ُم ْستَ ْع َمَلةٌ ِفي اْل َك َالِم َك ِث ًا
ورةٌ
,وَي ُج ُ
وز أ ْ
ورةٌ ُم ْبتَ َدأٌ َوَي ُك َ
َن تَ ُك َ
ُّورة َخَب ًار َع ْن ُس َ
ون ُس َ
ير َ
ِّف ِ
ِ ِ
ِ ِ
يقا إَِلى َما َيأْتِي َب ْع َدهَُ ,وأَ ْح َس ُن ُو ُجوِه التَّ ْق ِد ِ
ان ُم ْن َسا ًقا إَِل ْي ِه ِذ ْه ُن
ات تَ ْش ِو ً
ي َعَل ْي ِه ِم َن الص َ
ورةٌ ثَُّم أ ْ
ير َما َك َ
َوَي ُك َ
ُج ِر َ
ون اال ْبت َد ُ
اء بِ َكل َمة ُس َ
َّن بِم ْب َدٍأ ونِه َاي ٍة و َع َد ِد َآي ٍ
ٍ
ِ
اتَ ,ف ِفي َق ْولِ ِه :أ َْن َزْلناها تَْن ِويهٌ ِبالس َ ِ
ورةٌ ُج ْزٌء ِم َن اْلقُ ْر ِ
ُّورة بِ َما َي ُد ُّل َعَل ْي ِه
السَّام ِع ُد َ
ون ُكْل َفة َو َم ْعَنى ُس َ
آن ُم َعي ٌ َ َ َ َ
َن َق َّدرَها َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ير اْل َج َالَل ِة َّ ِّ
«أ َْن َزْلَنا» ِم َن ِْ
ض ِم ِ
الل ُه
اإل ْسَن ِاد إَِلى َ
الدال َعَلى اْلعَن َاية بِ َها َوتَ ْش ِريفهَا َ ,و َعب ََّر ب «أ َْن َزْلَنا» َع ِن ْابت َداء ِإ ْن َزال َآياتهَا َب ْع َد أ ْ َ
يغ ِة اْلم ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
الن ْف ِس ِّيَ ,فاْلم ْقص ُ ِ
بِ ِعْل ِم ِه بِ َك َال ِم ِه َّ
ض ِّي َوِاَّن َما ُه َو َوا ِقعٌ ِفي
َ ُ
ود م ْن إِ ْسَناد إِ ْن َازلهَا إَِلى الله تَ َعاَلى تَْن ِويهٌ بِهَاَ ,و َعَّب َر َع ْن إِ ْن َازلهَا بِص َ ُ
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ِ ِ
اع ِتَب ِار إِر َاد ِة ِإ ْن َازلِها ,فَ َكأََّنهُ ِقي َل :أَرْدَنا ِإ ْن َازلَها وِا ْب َال َغها ,فَ ُج ِع َل َذلِ َ ِ ِ
اْل َح ِ
ضناها,
صا َعلَ ْي ِهَ ,واْل َق ِر َينةُ قَ ْولُهَُ :وفَ َر ْ
ال ِب ْ
اء َكاْل َماضي ح ْر ً
ك اال ْعتَن ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ
آيات َبي ٍ
َما قَولُهُ :أ َْن َزْلنا ِفيها ٍ
آخ ُر بِهَِذ ِه الس َ ِ
ُّورةُِ :م َن اْلهَ ْد ِي إِلَى التَّ ْو ِح ِيدَ ,و َح ِّقَّيةُ
ُّورة تَْن ِويهٌ بِ ُك ِّل َآي ٍة ا ْشتَ َملَ ْ
ِّنات فَهَُو تَْن ِويهٌ َ
ت َعلَ ْيهَا الس َ
َوأ َّ ْ
ات اْلَبيَِّن ِ
يل ,وما ِفي َد َالئِ ِل ص ْن ِع اللَّ ِه َعَلى ِسع ِة قُ ْدرتِ ِه و ِعْل ِم ِه و ِح ْكمتِ ِه و ِمن ْاآلَي ِ
ِْ ِ
ٍِ
ع
ت ِفيهَا ِإ ْ
ط َال ُ
ات َّالتِي أ ُْن ِزلَ ْ
َ َ َ َ
ُ
اإل ْس َالمَ ,و ِم ْن ُح َج ٍج َوتَ ْمث َ َ
َ َ َ
وس ِهم ,فَ َحص َل التَّْن ِويهُ بِم ْجموِع الس ِ ِ
ِ
ِ
اللَّ ِه رسولَهُ َعلَى َد َخائِ ِل اْلمَنا ِف ِق ِ
ات
اء َوالتَّْن ِويهُ بِ ُك ِّل ُج ْزٍء ِم ْنهَا ثَانًِيا َ ,ف ْاآلَي ُ
ُ َ
ُّورة ْابت َد ً
َ
َُ
َ
َ ُ
ين م َّما َكتَ ُموهُ في ُنفُ ْ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُّ
ُّ
ٍّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ور
َج ْمعُ َآية َوه َي ق ْ
ُّورة ُه َو أََّنهَا َم ْب َع ُ
ص ٌ
ف َ
وو ْ
ث تَ َذك ٍر َوعظَةَ ,والت َذك ُرُ :خطُ ُ
آخ ُر للس َ
ط َعةٌ م َن اْل َك َالم اْلقُ ْآرن ِّي َدالةٌ َعَلى َم ْعًنى ُم ْستَقلَ ,
اب اْل ِعْلِم ِم ْن أَ ِدلَّتِ ِه ْلَيقِينَِّي ِة بِ َجعلِ ِه َكاْل ِعْلِم اْل َح ِ
اص ِل ِم ْن قَْب ُل فََن ِسَيهُ ِّ
ان منسيا بالذهن وهُو ُهَنا م ْستَ َع ٌار ِال ْكتِ َس ِ
َي اْل ِعْل ُم الَّ ِذي
الذ ْه ُن ,أ ِ
َما َك َ
ْ
ُ
َ َ
ُّ ()38
ِّسَي ِ
ِّه ِعْل ُمهُ بِالتَّ َذك ِر.
ان َو ُشب َ
َشأ ُْنهُ أ ْ
َن َي ُك َ
وما ,فَ ُشِّب َه َج ْهلُهُ بِالن ْ
ون َم ْعلُ ً
المطلب الثاني  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة :
َاجلِ ُدوا ُك َّل وا ِح ٍد ِّم ْنهما ِ
ما َئ َة َج ْل َد ٍة . }...
{الز ِن َي ُة َو َّا
اوالً  :بيان ُمش ِكل إعراب قول تعالى  :قَ ْوله َّ :ا
الز ِني ف ْ
َ
َُ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
الرْفع ِألََّنهُ لم ي ْقصد بذلك قصد اثَْن ْي ِن بأعيانهما فالرفع ِع ْند ِس َيب َوْي ٍه على ِاال ْبتِ َداء على تَ ْق ِدير خبر َم ْح ُذوف
اال ْختَيار ع ْند س َيب َوْيه ّ
ِ ِ
اض ِرْبهُ َو َكأن اْلفَاء َازئِ َدة َوقد قرىء
الزنَِية َو َّا
يما فرض َعلَ ْي ُكم َّا
الزِني فاجلدوا َوقيل اْل َخَبر َما بعده َو ُه َو فاجلدوا َك َما تَقول زيد فَ ْ
تَ ْقديره ف َ
بأَربعة ُشه َداء و ُهو َشاذ ويكون ُشه َداء نعتا ألربعة أَو َحاال من نكرة قَوله إِ َّال الَّذين تَ ُابوا الَّذين ِفي م ِ
وضع نصب على ِاال ْستِثَْناء وان
ْ َ
َ
َ ْ
َ
َ
َ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ولَهُم} اْل َخَبر
اسم َك َ
ش ْئت في َموضع خفض على اْلَب َدل من اْل ُمضمر في لَهُم قَ ْوله {إال أنفسهم} َورفع على اْلَب َدل من ُشهَ َداء َوهُ َو ْ
ان َ
ِ
ان َولم ي ْق َأر بِ ِه
اسمهَا َويجوز نصب أنفسهم على ِاال ْستثَْناء أَو على خبر َك َ
َويجوز نصب ُشهَ َداء على خبر َك َ
ان مقدما و {أنفسهم} ْ
()40
ِ
ِ
جلدة} .
ين على اْلمصدر وجلدة على التَّ ْف ِسير َو َك َذِل َ
ك انتصاب َ
{مائة َ
ين َ
َق ْوله َ { :ف ْ
اجِل ُد ُ
جلدة} انتصب ثَ َمان َ
وه ْم ثَ َمان َ
ثانياً  :بيان اإلعراب :
الزِني) ِ :في َرْف ِع ِه َو ْجهَ ِ
ان:
(الزِنَيةُ َو َّا
َق ْولُهُ تَ َعاَلىَّ :ا
َح ُد ُهماُ :هو م ْبتَ َدأٌ ,واْل َخَبر م ْح ُذ ٌ ِ
فَ .والثَّا ِني :اْل َخَب ُر
الزنَِيةُ َو َّا
ك َّا
يما ُي ْتَلى َعَل ْي َ
اجلِ ُدوا) ُ :م ْستَأَْن ٌ
الزنِي ؛ َف َعَلى َه َذاَ ( :ف ْ
يرهَُ :وِف َ
وف تَ ْقد ُ
َ ُ َ
َ ُ
أَ َ
اب اْلم ِ
صَب ِ ِ
اجلِ ُدوا)  ,و ( ِم َائ َة) ( ,وثَمانِين) َي ْنتَ ِ
( َف ْ ِ
ئ بِ َّ
ْخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما) َ :ال
(,وَال تَأ ُ
ص ِب بِ ِف ْع ٍل َد َّل َعَل ْي ِه ( َف ْ
َ َ َ
الن ْ
اجل ُدوا) َ ,وَق ْد قُ ِر َ
ص َ َ َ
ان ْانت َ
صاد ِر َ
(رَف ًة) ِأل َّ
ق
اء بِـ َْأ
َن َيتَ َعَّل َ
ْخ ْذ ُك ْم بِ َسَببِ ِه َماَ ,وَي ُج ُ
َيَ :وَال تَأ ُ
ق بِتَأ ُ
ص َد َر َال َيتََق َّد ُم َعَل ْي ِه َم ْع ُمولُهُ ؛ َوِاَّن َما َيتَ َعَّل ُ
َن تَتَ َعَّل َ
َي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
ْخ ْذ ؛ أ ْ
َن اْل َم ْ
ق اْلَب ُ
ٍ
َع ِني بِ ِهما ؛ أَي َال تَ أَرفُوا بِ ِهما ,وُي َفسِّره اْلمص َدر  ,و َّْأ ِ
بِم ْح ُذ ٍ
وف َعَلى اْلَبَي ِ
ان اْلهَ ْم َ ِزة َوَف ْت ُحهَاَ ,وِا ْب َدالُ َها
َي أ ْ
الرَفةُ فيهَا أ َْرَب َعةُ أ َْو ُجه :إِ ْس َك ُ
ْ
ان أ ْ
ْ
َ
َ
َ َ ُُ َ ْ ُ َ
()41
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخ ْذ ُك ْم .
أ
ت
ب
ق
ل
ع
ت
ي
ي):
ف
(
و
,
ه
ب
ئ
ر
ق
د
ق
ات
غ
ل
ك
ل
ذ
ل
ك
و
ا,
ه
د
ع
ب
ف
ل
أ
َ
ة
اد
ي
ز
و
ا,
ف
َََ ُ َ ُ
أَِل ً َ َ َ ُ
َ َْ َ َ ُ َ َ ُ َ ٌ َْ ُ َ
َ
والحجة للرفع أنه ليس يقصد به اثنان -بأعيانهما -زنيا فينصب ,فلما كان مبهما وجب الرفع فيه من ثالثة أوجه :مذهب سيبويه أن
39

ْخ ْذ ُك ْم بِ ِهما َْأر َفةٌ ورأفة ألن فعالة في الخصال كثير ,نحو
المعنى :وفيما فرض عليكم الزانية والزاني ,وقيل بما عاد عليهَ .وال تَأ ُ
()42
القباحة ,وفعلة على األصل .
اجِل ُدوا» الفاء زائدة وأمر وفاعله والجملة خبر « ُك َّل» مفعول به «و ِ
اح ٍد»
الزنَِيةُ» مبتدأ « َو َّا
« َّا
الزِني» معطوف والجملة مستأنفةَ « ,ف ْ
مضاف إليه « ِم ْنهُما» متعلقان بمحذوف صفة لواحد « ِم َائ َة» نائب مفعول مطلق « َجْل َد ٍة» مضاف إليه « َوال» الواو عاطفة ال ناهية
ْخ ْذ ُك ْم» مضارع مجزوم والكاف مفعوله «بِ ِهما» متعلقان بتأخذكم « َْأرَفةٌ» فاعل مؤخر « ِفي ِد ِ
ين» متعلقان بتأخذكم «اللَّ ِه» لفظ
«تَأ ُ
الجاللة مضاف إليه «إِ ْن» شرطية « ُك ْنتُم» كان واسمها والجملة ابتدائية «تُؤ ِمُنون» مضارع وفاعله والجملة خبر « ِب َّ
الل ِه» لفظ
ْ َ
ْ
الجاللة مجرور بالباء متعلقان بتؤمنون « َواْلَي ْوِم» معطوفة على لفظ الجاللة « ْاآل ِخ ِر» مضاف إليه « َوْلَي ْشهَ ْد» الواو استئنافية والم
ذابهما» مفعول به والهاء مضاف إليه « ِ
طائ َفةٌ» فاعل مؤخر « ِم َن
األمر ومضارع مجزوم بالم األمر والجملة استئنافية « َع َ ُ
ِ
ين» متعلقان بطائفة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله  ,وانما قدم الزانية على الزاني ألنها األصل في الفعل لكون
اْل ُم ْؤ ِمن َ
الداعية إليها أوفر ولوال تمكينه ا منه لم يقع وقد عكس األمر في آية حد السرقة فقدم السارق على السارقة ألن الزنا يتولد بشهوة
الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثر ,والسرقة انما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة وهي في الرجل أقوى وأكثر.
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ثالثا  :دفع المشكل

يقول تعالى ذكره :ال تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة ,وهي رقة الرحمة في دين اهلل  ,يعني في طاعة اهلل فيما أمركم به

المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما ,فقال بعضهم :هو
من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به ,واختلف أهل التأويل في
ّ
اجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِم ْنهُ َما)
(الزِنَيةُ َو َّا
حد اهلل عليهما ,فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الل هَّ ,ا
ترك إقامة ّ
الزِني َف ْ
َ
 ...إلى قوله( :واْلَيوِم ِ
اآلخ ِر) إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل ًّ
حدا ,أو تقطع يده قال :إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن
َ ْ
َّ
الحد ,ومعناه أن يقام حد اهلل وال يعطل" ,في دين اهلل" ,يعني في طاعة اهلل التي أمركم بها وقوله:
يدعهم رحمة لهم حتى يقيم ّ
ِ
ِ ِ
وحدهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين.
ين) يقول تعالى ذكره :وليحضر جلد الزانيين البكرين ّ
(وْلَي ْشهَ ْد َع َذ َابهُ َما طَائفَةٌ م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين) يقول :من أهل اإليمان باهلل ورسوله,وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد
والعرب تسمي الواحد فما زاد :طائفة( .م َن اْل ُم ْؤمن َ
ِ
ِ ِ
ين) وقيل
(وْلَي ْشهَ ْد َع َذ َابهُ َما طَائفَةٌ م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
الطائفة الذي أمر اهلل بشهود عذاب الزانيين البكرين ,فقال بعضهم :أقله واحد ,قول اهللَ :
الحد ما عليه في
الطائفة :الواحد إلى األلف  ,وقال آخرونّ :
أقل ذلك ثالثة فصاعدا  ,فال خالف بين الجمع أنه قد ّأدى المقيم ّ
()44
ذلك ,وهم فيما دون ذلك مختلفون.
الزنِي}  ,وقرئ "سورةً" بالنصب  ,على تقدير أنزلنا سورة أنزلناها ,ق أر الجمهور َّا
{:الزنَِيةُ َو َّا
َّا
وجاء في تفسير قوله تعالى
{الزنَِيةُ
{الزنَِيةُ} بالنصب ,وهو أوجه عند سيبويه ؛ ألنه عنده كقولك  :زيدا اضرب ,ووجه
الزنِي} بالرفع .وق أر عيسى بن عمر الثقفي َّا
َو َّا
الرفع عنده  :خبر ابتداء  ,وتقديره  :فيما يتلى عليكم [حكم] الزانية والزاني .وأجمع الناس على الرفع وان كان القياس عند سيبويه
اجلِ ُدوا} ألن المعنى  :الزانية والزاني
النصب ,وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو األوجه  ,والخبر في قوله { :فَ ْ

مجلودان بحكم اهلل وهو قول جيد وهو قول أكثر النحاة .وان شئت قدرت الخبر  :ينبغي أن يجلدا .وق أر ابن مسعود {والزان} بغير
ياء ,الرابعة  :ذكر اهلل سبحانه وتعالى الذكر واألنثى  ,والزاني كان يكفي منهما ؛ فقيل  :ذكرهما للتأكيد  ,ويحتمل أن يكون ذكرهما
()45

هنا لئال يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فال يجب عليها حد فذكرها رفعا لهذا اإلشكال.
المش ِكل في اآلية الكريمة  ,وبيان اإلعراب من بين المؤلفات في إعراب القرآن الكريم ,ومن خالل التفاسير
ومن خالل بيان ُ
ود ِفع ماكان ُمش ِكل عنها ,لمن ليس له اطالع كافي بخصوص اآلية المباركة .
الجليلة  ,توضح معنى اآلية الكريمة ُ
المطلب الثالث  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة :
ال أَنفُسهمۡ َف َشه َدةُ أ َ ِ ِ
َّ
َّ ِ
ِ
ون أَزۡ َو َجهُمۡ َوَلمۡ َي ُكن لَّهُمۡ ُ
ين َيرۡ ُم َ
او ًال  :بيان ُمشكل إعراب قول تعالى َ { :وٱلذ َ
َحدهمۡ أَرَۡبعُ
َ
شهَ َدٓا ُء إِ ٓ ُ ُ
ٱلص ِد ِقي َن }.
َشهَ َد ِتۡ بِٱللَّ ِه إَِّنهۥُ َل ِم َن َّ
َّ
ان مقدما و {أنفسهم}
{وَلهُم} اْل َخَبر َويجوز نصب ُشهَ َداء على خبر َك َ
اسم َك َ
َق ْوله {إِال أنفسهم} َورفع على اْلَب َدل من ُشهَ َداء َو ُه َو ْ
ان َ
ِ
ِ
ِ
ين على
ين َ
ان َولم ي ْق َأر بِ ِه َ ,ق ْوله { َف ْ
اجلِ ُد ُ
جلدة} انتصب ثَ َمان َ
وه ْم ثَ َمان َ
اسمهَا َويجوز نصب أنفسهم على ِاال ْستثَْناء أَو على خبر َك َ
ْ
ِ ِ
يها
اْلمصدر وجلدة على التَّ ْف ِسير َو َك َذلِ َ
ك انتصاب َ
جلدة} { ,فشهادة أحدهم أَربع َشهَ َ
{مائة َ
ادات} انتصب أَربع على اْلمصدر َواْل َعامل ف َ
ادة و َّ
ادة أحدهم أَربع َمَّرات أَي َفاْلحكم أَن ي ْشهد أحدهم أَربع
وعة على اضمار ُم ْبتَدأ تَ ْق ِديره َفاْلحكم أَو فالفرض َشهَ َ
الشهَ َ
ادة َم ْرفُ َ
َشهَ َ َ
ادة رفع بِ ِاال ْبتِ َد ِ
الص ِادقين وقيل َّ
ادات
ادات بِاللَّه انه لمن َّ
اء َواْل َخَبر َم ْح ُذوف أَي َف َعَل ْي ِهم أَو فالزم َلهُم أَن ي ْشهد أحدهم أَربع َشهَ َ
الشهَ َ
َشهَ َ
َ
()46
ادة ولم تفتح إِن من أجل َّ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
الالم الَّ ِتي ِفي اْل َخَبر.
َق ْوله {إَّنه لمن الصَّادقين} في َموضع نصب مفعول به ب َشهَ َ َ
ِ
ئ بِ َّ
ان ,أ َْو َعَلى ِاال ْس ِتثَْنا ِء ,
ت ِل ُ
َق ْولُهُ تَ َعاَلى( :إِ َّال أ َْنفُ ُسهُ ْم)ُ :ه َو َن ْع ٌ
ص ِب َل َج َاز َعَلى أ ْ
ون َخَب َر َك َ
َن َي ُك َ
الن ْ
اء ,أ َْو َب َد ٌل م ْنهَُ ,وَل ْو قُ ِر َ
شهَ َد ُ
اف إَِلى اْل َف ِ
ادةُ أ َ ِ ِ
َن «إِ َّال» ُهَنا ِ
اع ِلَ .وِفي َرْف ِع ِه َو ْجهَ ِ
الرْفعُ أَ ْق َوى؛ ِأل َّ
َح ُد ُه َماُ :ه َو
ان َّ
ض ٌ
ص َفةٌ لِ َّلن ِك َ ِرةَ (,ف َشهَ َ
ان ؛ أ َ
ص َد ُر ُم َ
َوِاَّن َما َك َ
َحده ْم)  :اْل َم ْ
ٍ
ادةُ أ َ ِ ِ
ٍ
,و (أَ ْرَب َع) بِ َّ
ص ِب
َح ِد ِه ْمَ ,والثَّا ِنيُ :ه َو ُم ْبتَ َدأٌَ ,واْل َخَب ُر َم ْح ُذ ٌ
َي َف َعَل ْي ِه ْم َشهَ َ
ب َشهَ َ
ادةُ أ َ
َي َفاْل َوا ِج ُ
الن ْ
وف؛ أ ْ
َخَب ُر ُم ْبتَ َدأ َم ْح ُذوف؛ أ ْ
َحده ْم َ
ب؛ وبِـ « َشه َ ِ
اد ٍ
ات ِع ْن َد اْلَبص ِري َ ِ
ِّين؛ ِألََّن ُه
ق بِ َشهَ َ
َح ُد ُه ْم أ َْرَب َعَ ,و (بِاللَّ ِه) َ :يتَ َعلَّ ُ
َن َي ْشهَ َد أ َ
َي أ ْ
ادةُ» ع ْن َد اْل ُكوِفي َ
ْ
ص َد ِر ؛ أ ْ
َعَلى اْل َم ْ
َ
ِّين؛ ألََّنهُ أَ ْق َر ُ َ
اد ٍ
ق
ص ِاد ٌ
ق ؛ َولَ ِك َّن اْل َعا ِم َل ُعلِّ َ
ات ,أ َْو َشهَ َ
ت ِفي ِهَ :م ْع ُمو ُل َشهَ َ
أ ََّو ُل اْل َعا ِملَ ْي ِن َ ,و (إَِّنهُ) َو َما َع ِملَ ْ
ادةُ َعلَى َما َذ َك ْرَنا؛ أ ْ
َي َي ْشهَ ُد َعلَى أََّنهُ َ
اختِ َال ِ
ِ
َج ِل َّ
ف اْل َم ْذ َهَب ْي ِن ِفي «أ َّ
ف ِم ْنهُ اْل َج ُّار,
الالِم ِفي اْل َخَب ِر؛ َولِ َذلِ َ
ب ,أ َْو َجر َعلَى ْ
َن» إِ َذا ُح ِذ َ
صٌ
ك ُك ِس َر ْ
ِم ْن أ ْ
ت إِ َّنَ ,و َم ْوض ُعهُ إِ َّما َن ْ
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الرْف ِع َعلَى أََّنهُ َخَبر اْلم ْبتَ َدِأ ,و َعلَى َه َذا َال َي ْب َقى لِْلم ْبتَ َدِأ َعم ٌل ِفيما َبع َد اْل َخَب ِر ,لَِئ َّال ُي ْفص َل َب ْين ِّ ِ
ص ِ
ول ؛
َوُي ْق َأُر «أ َْرَبعُ» بِ َّ
َ
َ ْ
الصَلة َواْل َم ْو ُ
َ
َ
ُ
ُ ُ
َ
()47
َن تَعم َل َشه َ ٍ ِ
يما َب ْع َد َها.
فََيتَ َعي ُ
ادات ف َ
َ
َّن أ ْ ْ َ
يتضح مما سبق أن اإلشكال الذي يقع في فهم إعراب ( اإل أنفسهم )  ,ولقد تبين ,أنه يجوز ان يكون َ ,نع ٌ ِ
اء ,أ َْو َب َد ٌل ِم ْنهُ,
ْ
ت ل ُشهَ َد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ئ بِ َّ
الرْفعُ أَ ْق َوى ؛ ِأل َّ
ان َّ
ادةُ
َن «إِ َّال» ُهَنا صفَةٌ ل َّلنك َ ِرة (,فَ َشهَ َ
ص ِب لَ َج َاز َعَلى أ ْ
ان ,أ َْو َعَلى ِاال ْستثَْناء َ ,وِاَّن َما َك َ
ون َخَب َر َك َ
َن َي ُك َ
الن ْ
َولَ ْو قُ ِر َ
اف إِلَى اْل َف ِ
أ َِ ِ
اع ِل.
ض ٌ
ص َد ُر ُم َ
َحده ْم)  :اْل َم ْ
ثانياً  :بيان اإلعراب :
( )48
ِِ
ِ
َح ِد ِهم أَرَبع َشه َ ٍ َّ ِ
َّ ِ
ين }
اء إِ َّال أ َْنفُ ُسهُ ْم فَ َشهَ َ
ون أ َْزَو َ
ادات بِالله إَِّنهُ لَم َن الصَّادق َ
ين َي ْرُم َ
{ َوالذ َ
اجهُ ْم َولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ْم ُشهَ َد ُ
ادةُ أ َ ْ ْ ُ َ
ِ
يام ثَالثَ ِة)
َح ِد ِه ْم) فإنه من جهتين.
وأما رفع قوله (فَ َش َ
ُ
هادةُ أ َ
إحداهما :فعليه أن يشهد فهي مضمرة ,كما أضمرت ما يرفع (فَص ُ
وأشباهه ,وان شئت جعلت رفعه باألربع الشهادات :فشهادته أربع شهادات كأنك قلت والذي يوجب من الشهادة أربع ,كما تَقُو ُل :من

وينصبون األربع ألنهم يضمرون
فعون الشهادة
َ
ان األعمش َوَي ْحَيى يرفعان الشهادة واألربع ,وسائر القراء ير َ
أسلم فصالته خمسَ ,و َك َ
()49
للشهادة ما يرفعها ,ويوقعونها َعلَى األربع  ,ولنصب األربع وجه آخر.
ٍ
َح ِد ِهم أَرَبع َشه َ ٍ َّ ِ
ص ِب ,فمن ق أر ْأرَبعُ بالرْفع فَ َعلَى خبر ,االبتداء ,المعنى
بع
وقوله( :فَ َشهَ َ
شهادات باللَّ ِه بِ َ
الن ْ
ادات بالله) ,ويق أر أر َ
ادةُ أ َ ْ ْ ُ َ
اد ٍ
َّ
فشهادة أحدهم التي تد أر َح َّد القَاذف أَربعٌ ,والدليل على  ,ذلك قوله َّ
ات بِاللَّ ِه),
َن تَ ْشهَ َد أ َْرَب َع َشهَ َ
اب أ ْ
(وَي ْد َأُر َع ْنهَا اْل َع َذ َ
عز وجلَ :
ٍ
ٍ
شهادات
َح ُدهم أ َْرَب َع
شهادات,وعلى معنى فالذي َي َأُ
َح ُد ُهم ْأرَب َع
َن َي ْشهَ َد أ َ
اب أ ْ
الع َذ َ
ومن نصب أَ ْربعاً فالمعنى فَ َعلَ ْيهم أن َي ْشهَ َد أ َ
در عنها َ
()50
.
المش ِكل :
ثالثاً :دفع ُ
)
52
(
)
51
(
ادةُ أ َ ِ ِ
فمعنى قولهِ َّ :
{ولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ْم ُ
اء} يشهدون على صحة ما قالوا{ ,إِال أ َْنفُ ُسهُ ْم فَ َشهَ َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
شهَ َد ُ
َحده ْم أ َْرَبعُ
ون} أي الزناَ ,
َ
اد ٍ
ات}( )53ويق أر أربع بالنصب ,فقال الزجاج :من ق أر بالرفع فعلى خبر االبتداء ,المعنى :فشهادة أحدهم التي تد أر حد القاذف
َشهَ َ
ٍ ()54
 ,ومن نصب فالمعنى :فعليهم أن يشهد أحدهم أربع
ادات}
َن تَ ْشهَ َد أ َْرَب َع َشهَ َ
اب أ ْ
{وَي ْد َأُر َع ْنهَا اْل َع َذ َ
أربع ,والدليل على هذا قولهَ :
()55
شهادات .
ِِ
ِ
ٍ َّ ِ
هادةُ أ َ ِ ِ
َّ ِ
ين أي فيما
داء إِ َّال أ َْنفُ ُسهُ ْم َف َش َ
ون أ َْزو َ
َحده ْم أ َْرَبعُ َشهادات بِالله إَِّنهُ َلم َن الصَّادق َ
ين َي ْرُم َ
َوالذ َ
اجهُ ْم أي بالزنى َوَل ْم َي ُك ْن َلهُ ْم ُشهَ ُ
ت اللَّ ِه َعَل ْي ِه إِ ْن كان ِمن اْل ِ
رماها به من الزنى َواْلخا ِم َسةُ أي والشهادة الخامسة لألربع المتقدمة أ َّ
كاذبِي َن أي فيما رماها به من
َن َل ْعَن َ
َ َ
الزنى ,فيسقط عنه حد القذف ,ويجب عليها الحد وهو الرجم .إال إن العنت أيضا.
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المطلب الرابع  :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة :
ِ
ت اللَّ ِه َعَل ْي ِه إِ ْن َك ِ
أوالً  :بيان ُمش ِكل إعراب قول تعالىَ { :واْل َخا ِم َسةُ أ َّ
َن تَ ْشهَ َد أ َْرَب َع
َن َل ْعَن َ
اب أ ْ
ينَ .وَي ْد َأُر َع ْنهَا اْل َع َذ َ
ان م َن اْل َكاذبِ َ
َ
ِ
ِ
َشه َ ٍ َّ ِ
ين{ (.)57
ادات بِالله إَِّنهُ َلم َن اْل َكاذبِ َ
َ
ادةَ ,ومن
ادة َك َانت اْلَباء ُمتَ َع َلقة بِ َشهَ َ
َوَقوله {بِاللَّه} ُمتَ َعلق بشهادات َفهَُو ِفي صلتها إِن أعملت الثَّا ِني وان قدرت اعمال األول َو ُه َو َشهَ َ
ادة ِألََّنك كنت
ص َالة الظّ ْهر أَربع َرْك َعات َويكون( بِاللَّه) ُمتَ َعلق بشهادات َوَال يجوز تعلقه بِ َشهَ َ
رفع( أَربع) فعلى خبر َشهَ َ
ادة َك َما تَقول َ
ادات ويكون إَِّنه لمن الص ِ
ِ ِ
ِ
ادة لما ذكرَنا
تفرق َبين ِّ
َّادقين ُمتَ َعلق بشهادات َوَال يتَ َعلَّق بِ َشهَ َ
الصلَة والموصول ب َخَبر اال ْبت َداء َو ُه َو أَربع َشهَ َ َ
ِ ِ
ِ
اءة من َرفعه أَو على اْلقطع َق ْوله {أَن تشهد
من التَّ ْف ِرَقة َبين ِّ
{واْل َخام َسة} ْارتَفع على اْل َعطف على أَربع في ق َر َ
الصلَة والموصول َق ْوله َ
ادات} َال يحسن ِفي أَربع غير النصب بتشهد وأَن ِفي م ِ
ادات
وضع رفع بيد أروا تَ ْق ِديره َو ْ
يد َفع َع ْنهَا اْل َحد شهادتها أَربع َشهَ َ
أَربع َشهَ َ
َ
َ
وضع نصب بتشهد وكسرت ان ألجل َّ
بِاللَّه انه لمن اْل َك ِاذبين فانه وما بعده ِفي م ِ
الالم الَّ ِتي ِفي اْل َخ ْير َوِباللَّ ِه يحسن تعلق اْلَباء ِفي ِه
َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ول أَو الثَّ ِاني قَوله {واْل َخ ِ
َّ
بِ ْاأل ِ
ادات أَو على اضمار فعل تَ ْقديره َوتشهد اْل َخام َسة َو ُه َو
ام َسة} َو ُه َو الثاني من َنصبه عطفه على أَربع َشهَ َ
ْ َ
ضوع م ِ
مقام المنعوت َكأََّنهُ َقا َل وتشهد َّ
ثم حذف اْل َو ْجهَْي ِن َومن رفع فعلى
ادة اْل َخا ِم َسة َّ
وضع اْلمصدر َوأَصله نعت أقيم َ
الشهَ َ
َم ْو ُ َ
َ
وضع رفع خبر اْل َخا ِمسة ان رفعتها بِ ِاال ْبتِ َدا ِء أَو ِفي م ِ
دها ِفي م ِ
ِ ِ
وضع نصب
بع َ
اال ْبت َداء قَ ْوله {أَن لعنة اهلل} و{أَن غضب اهلل} أَن َو َما ْ
َ
َ
َ
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ِ
ِ
مقام المنعوت ِفي الرْفع والتَّ ْق ِدير و َّ
ِ ِ
ادة اْل َخا ِم َسة أَن لعنة اهلل َعلَ ْي ِه
ام َ
الشهَ َ
َ
ّ َ
{واْل َخام َسة} َواْل َخام َسة نعت قَ َ
على حذف اْل َخافض إن نصبت َ
()58
وأَن غضب اهلل َعلَ ْيها وَال يجوز تعلق اْلَباء بِ َّ
ك َال يجوز.
اد ِة المحذوفة ِألََّنك تفرق َبين ِّ
الصف ِة َوَذلِ َ
الشهَ َ
الصلَة والموصول ِب ّ
َ َ
َ
ثانياً :بيان اإلعراب

لف
(باهلل) رافعة للشهادة كما تَقُو ُل :فشهادتي أن ال إله إال اهلل ,وشهادتي إن اهلل لواحد ,وكل يمين فهي تُرفع بجوابها,العرب تَقُو ُلِ :ح ٌ
()59
حسنا أن تَقُو َل :قَ ْولي ألقومن وقولي إنك لقائم.
صادق ألقومن ,وشهادة عبد اهلل لتقومنَ .وَذلِ َ
ٌ
ك أن الشهادة كالقول .فأنت تراهُ ً
()60
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّين؛ ألََّنهُ أ ََّو ُل اْل َعامَل ْي ِن .
ب ؛ َوبـ « َشهَ َ
ق ب َشهَ َ
َو (بِاللَّه) َ :يتَ َعل ُ
ِّين ؛ ألََّنهُ َأ ْق َر ُ
ادةُ» ع ْن َد اْل ُكوفي َ
ص ِري َ
ادات ع ْن َد اْلَب ْ
المش ِكل
ثالثاً :دفع ُ
ادةُ)  ,ومن رفع علقه بالشهادات ال غير ,وال يتعلق
قوله( :بِاللَّ ِه) متصل بالشهادات فيمن نصب ,ويجوز أن ينتصب بقولهَ (:ف َشهَ َ
ادةُ) ألنك قد أخبرت عنها بقوله" :أَرَبع" ,والمصدر ال يعمل فيما بعد الخبر,قوله( :إَِّنهُ لَ ِمن َّ ِ ِ
ين) مفعول الشهادة,
بقولهَ ( :ف َشهَ َ
الصادق َ
َ
ْ ُ
ِ
(واْل َخا ِم َسةَ)  :الثانية رفع باالبتداء ,و (أ َّ
ب اللَّ ِه َعَل ْيهَا)
وهي معلقة ألنها بمعنى
ضَ
َن َغ َ
العلم(,واْل َخام َسةُ)  :األولى رفع باإلجماع َ ,
َ
َن تَ ْشهَ َد أ َْرَب َع)  ,وخفف
خبره  ,الغريب :رفع بالعطف على أن يشهد ,وهو فاعل َ"ي ْد َأرُ" ,وقرىء الثانية  -بالنصب -عطفاً على (أ ْ
(ن ِ
َن ُب ِ
ك)  ,قال أبو
ور َ
"أن غضب" على تقدير أنه  ,وجاز حذف االسم من غير واسطة ,ألن ما بعدها دعاء ,ومثلهُ :
ي أْ
نافع ْ
ود َ
َن َل ْي َس لِ ْ ِ
إل ْن َس ِ
ان إِ َّال َما َس َعى)  ,وجاز ألن "لَ ْي َس" تجري مجرى (ما)  ,قال :وال يجوز أن تحمل على
(وأ ْ
علي في الحجة :ومثلهماَ :
( )61
"أن لعنةُ اهلل" فاسم "إن" مقدر بعده.
الناصبة في اآلية ,ألن الشهادة علم ,وال تقع المخففة بعد العلم ,ومن خفف ْ
ِ
ِ
ٍ َّ ِ
ين أي فيما رماها به من الزنى َواْلخا ِم َسةَ أ َّ
َن
ذاب أي
الدنيوي وهو الرجم أ ْ
َوَي ْد َرُؤا َع ْنهَا اْل َع َ
َن تَ ْشهَ َد أ َْرَب َع َشهادات بِالله ِإَّنهُ لَم َن اْلكاذبِ َ
ّ
َن اللَّ َه تََّو ٌ ِ
ب اللَّ ِه َعلَ ْيها إِ ْن كان أي الزوج ِمن َّ ِ ِ
ض ُل اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُهُ َوأ َّ
يم أي لحرجتم وشق عليكم كثير
ين َولَ ْوال فَ ْ
ضَ
َغ َ
الصادق َ
َ
َ
اب َحك ٌ
من أموركم ,ولكن لرحمته ولطفه ,شرع لكم من الفرج والمخرج ,ما أنزله وأحكمه ,هذه اآلية الكريمة فيها فرج لألزواج وزيادة مخرج,
عز وج ّل ,وهو أن يحضرها إلى اإلمام فيدعي عليها بما
إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ,أن يالعنها كما أمر اهلل ّ
أن
رماها به ,فيحلفه الحاكم أربع شهادات باهلل في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين .أي فيما رماها به من الزنى ,والخامسة ّ

لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين ,فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ,وحرمت عليه

أبدا ,ويعطيها مهرها ,ويتوجه عليها حد الزنى ,وال يد أر عنها العذاب إال أن تالعن فتشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبين ,أي
فيما رماها به ,والخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصادقين.

()62

المطلب الخامس :بيان واعراب ودفع ُمشكل اآلية الكريمة :
( )63
أو ًال  :بيان مش ِكل إعراب قول تعالى َ :قوله تعالى  {:إِ َّن َّال ِذين َجاءوا بِ ِْ ِ
صَبةٌ }
اإل ْفك ُع ْ
ْ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
ب ِم َن ِْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اإلثِْم
س
ت
ك
ا
ا
م
م
ه
ن
م
ئ
ر
ام
ل
ك
ل
م
ك
ل
ر
ي
خ
و
ه
ل
ب
م
ك
ل
ر
ا
ش
وه
ب
س
ح
ت
ال
م
ك
ن
م
ة
ب
ص
ع
ك
ف
اإل
ب
ا
و
اء
ج
ين
ذ
ال
ن
إ
{:
يمة
ر
في اآلية الك
ْ ُْ َ ْ َ َ َ
َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ًّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ ُ ْ
( )64
والَّ ِذي تَولَّى ِك ْبره ِم ْنهم َلهُ َع َذ ٌ ِ
يم}
اب َعظ ٌ
َ ُ ُْ
َ
َ
ِ
ام ِرئ ِم ْنهُم} وهذا مايوقع القارئ في اشكال
{لكل
ر
ب
خ
ل
ا
يكون
و
إن
اسم
أنه
على
صبه
ن
يجوز
و
بالضمة
ع
فو
ر
م
ن
إ
خبر
)
ة
(عصب
َ
ْ ََ
َ
ْ
َ
َ
مابين رفع ونصب( عصبة).
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ثانياً :بيان اإلعراب

ف ,واْلهاء َ ِ
ير
اد اْل َخَب ُرَ ,ق ْولُهُ تَ َعاَلىَ :
صَبةٌ ِم ْن ُك ْم) ِ :ه َي َخَب ُر «إِ َّن» َو ِم ْن ُك ْم َن ْع ٌ
ت َلهَاَ ,وِب ِه أَ َف َ
َق ْولُهُ تَ َعاَلىُ :
(ع ْ
(ال تَ ْح َسُبوهُ) ُ :م ْستَأَْن ٌ َ َ ُ
ضم ُ
()66
اإل ْف ِك ,أ َِو اْل َق ْذ ِ
ِْ
ظ ِم ِهَ ,وبِ َّ
َي تََولَّى أَ ْكَب َرهُ.
الض ِّم ِم ْن َق ْوِل ِه ْم :اْل َوَال ُء لِْل ُك ْب ِرَ ,وهُ َو أَ ْكَب ُر َوَل ِد َّ
فَ ,و( ِك ْب َرهُ) بِاْل َك ْس ِر بِ َم ْعَنى ُم ْع َ
الرُج ِل ؛ أ ْ
اع ُد ِمن الن ِ َّ ِ
ات اْلع ْشر إَِلى َقولِ ِه تَعاَلى { :واْل َقو ِ
اف ْابتِ َدائِي َفِإ َّن َه ِذ ِه ْاآلَي ِ
ِ
احا َفَل ْي َس َعَل ْي ِه َّن
استِ ْئَن ٌ
ون ِن َك ً
ُ
ِّساء الالتي َال َي ْر ُج َ
صَبةٌ م ْن ُك ْم) ْ
(ع ْ
َ َ
َ
ْ
َ َ
َ َ
)
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(
ِ
َّ ِ
ِ
ضعن ثَِي َابه َّن َغ ْير متََبِّرَج ٍ
يم}  ,و ِْ
اس ٌم َي ُد ُّل َعَلى َك ِذ ٍب َال ُش ْبهَةَ
اإل ْف ُ
ُجَن ٌ
ات بِ ِز َين ٍة َوأ ْ
اح أ ْ
َن َي َ ْ َ
كْ :
َن َي ْستَ ْعف ْف َن َخ ْيٌر َلهُ َّن َواللهُ َسميعٌ َعل ٌ
َ ُ
ُ
َ
ب َّ
ورةَ وأ َُد َمةَ و َ ِ
ان َي ْف َجأُ َّ
يم قَُرى
الش ْي ِءَ ,و ِم ْنهُ ُس ِّم َي أ ْ
ِفي ِه َفهَُو ُب ْهتَ ٌ
اسَ ,و ُه َو ُم ْشتَق ِم َن ْاألَ ْف ِك بِ َفتْ ِح اْلهَ ْم َ ِزة َو ُه َو َقْل ُ
الن َ
صُبوي َ
َ
وم َو َع ُّم َ َ
َه ُل َس ُد َ
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الشي ِء بِ ِخ َال ِ
ٍ
اإل ْخَبار َع ِن َّ
اب اْل ُم ْؤتَِف َك ِة ِأل َّ
ف َحاَلتِ ِه
ت َو ُخ ِس َ
َي قُلَِب ْ
اه ُم ا ْئتََف َك ْ
ص َار أ ْ
َن قَُر ُ
َص َح َ
َس َفلَهَا فَ َك َ
َع َال َها أ ْ
ت ,أ ْ
قَ ْوِم لُوط أ ْ
ف بِهَا فَ َ
ان ِْ ُ
ْ
()68
يقتِ ِه فَ ُس ِّم َي إِ ْف ًكا.
اْل َوا ِق ِعَّي ِة َقْلًبا لَهُ َع ْن َح ِق َ
ثالثاً  :دفع المشكل

اإلفك  :أبلغ ما يكون من الكذب واالفتراء  .وقيل  :هو البهتان ال تشعر به حتى يفجأك  .وأصله :االفك ,وهو القلب؛ ألنه قول

مأفوك عن وجهه  .والمراد  :ما أُفك به على عائشة رضي اهلل عنها .والعصبة  :الجماعة من العشرة إلى األربعين  ,وكذلك

أبي رأس النفاق  ,وزيد بن رفاعة  ,وحسان بن ثابت  ,ومسطح ابن أثاثة ,
العصابة  ,واعصو صبوا  :اجتمعوا  ,وهم عبد اهلل بن ّ
وحمنة بنت جحش  ,ومن ساعدهم  .وقرىء  ( :كبره ) بالضم والكسر ,وهو ِعظَمه  .والذي تواله عبد اهلل  ,إلمعانه في عداوة

رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وآله وسلم)  ,وانتهازه الفرص  ,وطلبه سبيالً إلى الغميزة  .هلل عنهم  .ومعنى كونه خي اًر لهم :أنهم

اكتسبوا فيه الثواب العظيم ؛ ألنه كان بالء مبيناً ومحنة ظاهرة  ,وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية كل واحدة منها مستقلة بما هو

تعظيم لشأن رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وآله وسلم) ,وتسلية له ,وتنزيه ألم المؤمنين رضوان اهلل عليها  ,وتطهير ألهل البيت ,
وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه ,وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة  ,وفوائد دينية ,وأحكام وآداب
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ال تخفى على متأمليها.
ق وِا َّما ِِإل ْح َد ِ
اع َّ ِ
ِِ
َّ
ِ
ِِ
اختَلَقَهُ اْلمَنا ِفقُون ور َ ِ
و ِْ
اث اْل ِفتَْن ِة َب ْي َن
ين إِ َّما لِ ُم َجَّرِد اتَِّب ِ
كَ :ح ِد ٌ
اإل ْف ُ
يث ْ
ين َوَنفَ ٍر م ْن ُسذ ِج اْل ُم ْسلم َ
اج ع ْن َد اْل ُمَنافق َ
َ ََ
ُ
النعي ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَ
اعةََ ,وتُ َس َّمى َغ ْزَوةَ
طلق م ْن ُخ َز َ
اْل ُم ْسلم َ
صلى اهللُ َعلَ ْيه وآله َو َسل َم لَ َّما قَ َف َل م ْن َغ ْزَوة َبني اْل ُم ْ
ينَ .و َحاص ُل َه َذا اْل َخَبر :أَن النبيء َ
يل ِ
الرِح ِ
ت َع ِن
ق َب ْيَنهُ َوَب ْي َن اْل َم ِد َين ِة إِ َّال َم ْرَحلَةٌ ,آ َذ َن بِ َّ
اْل ُم َرْي ِس ِ
ت َعائِ َشةُ بِ َذلِ َ
ت ِم ْن َه ْوَد ِجهَا َو ْابتَ َع َد ْ
ك َخ َرَج ْ
آخ َر اللَّْي ِلَ .فلَ َّما َعلِ َم ْ
يع َولَ ْم تَْب َ
ت ِع ْق ًدا ِم ْن َج ْزِع ظَ َف ٍار َك ِ
ش لِقَ َ ِ ِ
اْل َج ْي ِ
ص ْد ِرَها
ت إَِلى َر ْحلِهَا فَا ْفتَقَ َد ْ
ت أَ ْقَبلَ ْ
ِّسا ِء قَْب َل التََّرُّح ِل َفلَ َّما َف َرَغ ْ
َ
ضاء َش ْأنهَا َك َما هُ َو َشأ ُ
ان في َ
ْن الن َ
ثوِ
ِ
ِ
ان لَْي ٌلَ .فلَ َّما و َج َدتْهُ َرَج َع ْ ِ
ك أ َّ
َن
ش َوَال َر ْحلَهَاَ ,وَذلِ َ
ض َع َر ْحلُهَا َفلَ ْم تَ ِج ِد اْل َج ْي َ
فَ َرَج َع ْ
ت َعلَى طَ ِريق َها تَْلتَم ُسهُ فَ َحَب َسهَا طََلبُهُ َو َك َ
ت إلَى َح ْي ُ ُ
َ
َّ ِ
ين بِالتَّرح ِ
ون أ َّ
يف ًة َقلِيَل َة اللَّ ْحِم َف َرَف ُعوا اْلهَ ْوَد َج َو َس ُاروا َفَل َّما َل ْم
ِّ
ت َخ ِف َ
َن َعا ِئ َش َة ِفي ِه َو َك َان ْ
ص ُدوا اْلهَ ْوَد َج َف ْ
احتَ َملُوهُ َو ُه ْم َي ْح َس ُب َ
ُّل َق َ
الرَجا َل اْل ُم َوكل َ َ
ِّين وَفتْ ِح َّ
ِ
ط َجع ْ ِ
ِ
الالِم
ان ْب ُن اْل ُم َعطِّ ِل ُّ
ام ْ
َح ًدا ْ
السَل ِم ُّي(بِ َ
َن َي ْفتَِق ُد َ
اء أ ْ
تَ ِج ْد أ َ
ص ْف َو ُ
ت َو َك َ
ان َ
ت في َم َكانهَا َرَج َ
اض َ َ
وها َفَي ْرج ُعوا إَِل ْيهَا َفَن َ
ض ِّم الس ِ َ
َّ ِ
ِ
اج ِرة اْلعر ِب) َق ْد أَو َك َل إَِل ْي ِه النبي َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َة َسا َق ِة اْل َج ْي ِ
ش,
ن ْسَب ًة إَِلى َبني ُسَل ْيٍم َو َك َ
صلى اهللُ َعَل ْيه وآله َو َسل َم ح َر َ
َ
ْ
ان ُم ْستَ ْوطًنا اْل َمد َين َة م ْن ُمهَ َ َ َ
ِ َّ ِ
ق بِاْل َج ْي ِ
َفَل َّما َعِل َم ِب ْاب ِت َعا ِد اْل َج ْي ِ
ص َر بِ َس َو ِاد
ان بِ ِه اْل َج ْي ُ
ب َار ِحَلتَهُ ِلَيْلتَ ِح َ
ش َوأَ ِم َن َعَل ْي ِه ِم ْن َغ ْد ِر اْل َع ُد ِّو َرِك َ
ش َفَل َّما َبَل َغ اْل َم ْوض َع الذي َك َ
ش َب ُ
ت َعائِ َشةُ بِصو ِت استِرَج ِ
ِ
ِ
آها َقْب َل اْل ِح َج ِ
إِ ْن َس ٍ
اها ِم ْن َها
استَْي َق َ
ظْ
اع ِه َوَن َز َل َع ْن َنا َقتِ ِه َوأ َْدَن َ
ان َق ْد َر َ
ان َفِإ َذا ه َي َعائ َشةُ َو َك َ
استَ ْرَج َعَ ,و ْ
اب َف ْ
ْْ
َْ
ِِ
ان َع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن أَُب ٍّي بن َسلُ ٍ
ش ِفي َن ْح ِر الظَّ ِه َ ِ
ين ِفي اْل َج ْي ِ
ق بِاْل َج ْي ِ
ش
ود َها َحتَّى َل ِح َ
َخ َذ َيقُ ُ
اخهَا َف َرِكَبتْهَا َعائِ َشةُ َوأ َ
َوأََن َ
ْس اْل ُمَنافق َ
يرة َو َك َ
ول َأر َ
ال :و َّ
ط ِح ْب ِن أُثَاثَ َة َو ِح ْمَن َة ِب ْن ِت َج ْح ٍ
اج َق ْولُهُ َعَلى َحس ِ
ب أ ُِّم
َّان ْب ِن ثَا ِب ٍت َو ِم ْس َ
ش أْ
الل ِه َما َن َج ْ
ُخ ِت َزْيَن َ
ت ِم ْنهُ َوَال َن َجا ِم ْنهَاَ ,ف َر َ
َف َق َ َ
ِِ
اع َد ُهم ِفي َح ِديثِ ِهم َ ِ ِ
ِ
ِ
اب َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن أَُب ٍّيَ ,ف ِْ
كَ :عَل ٌم
ين َح َمَلتْهَا اْل َغ ْي َرةُ ألختها َّ
اإل ْف ُ
َص َح ُ
طائ َفةٌ م َن اْل ُمَنافق َ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين أ ْ
ْ
ضرة َعائ َشة َو َس َ ْ
َه ِل ُّ
ِ
ق ,واْلعصَبةُ :اْل َجم َ ِ
ِباْل َغَلَب ِة َعَلى ما ِفي َه ِذ ِه اْل ِق َّ ِ ِ ِ ِ
صَب ُة:
الل َغ ِةَ ,وِق َ
ين َك َذا َقا َل ُج ْمهُوُر أ ْ
اعةُ م ْن َع َش َ ٍرة ِإَلى أ َْرَبع َ
يل اْل ُع ْ
صة م َن اال ْخت َال ِ َ ُ ْ
َ
َ
ف َح ْفص َة « ُعصَبةٌ أَرَبعة ِم ْن ُكم»  ,وهم اسم َجم ٍع َال و ِ
َّاس ,وِقي َل ِفي مص َح ِ
اْل َجم َ ِ َّ ِ
اح َد
ُ ْ
ْ ْ َ
َ
اعةُ م َن الث َالثَة إَِلى اْل َع َش َرِة َوُرِو َ
ُْ ْ
َ
َ
ي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
ِ
ِِ
ِ
,و ُج ْمَلةَُ :ال تَ ْح َس ُبوهُ َشًّار َل ُك ْم َخَب ُر ِإ َّنَ ,واْل َم ْعَنىَ :ال تَ ْح َسُبوا ِإ ْف َكهُ ْم َشًّار َل ُك ْم,
ص َابةٌ ُ
,وع ْ
صَبةٌ َب َد ٌل من ضمير ُ
م ْن َل ْفظهَ ,وُي َقا ُل :ع َ
جاؤ َ
الض ِمير ِفي قَُّوِة اْلمعَّر ِ
اد ِإَلى ِْ ِ
َن َّ ِ
ان ِْ
ِأل َّ
ف بِ َالِم اْل َع ْه ِد.
اإل ْف ُ
وب ِم ْن تَ ْح َس ُبوهُ َل َّما َع َ
ص َ
اإل ْفك َو َك َ
َُ
جاؤ َ
ك ُمتَ َعلقا بِفعل ُ
الضم َير اْل َم ْن ُ
ص َار َّ ُ
ِ
ِ ِّ
ب ِم َن ِْ
ام ِر ٍ
يرَ :ال تَ ْح َس ُبوا ِْ
ون ُج ْمَلةُ َال
اإل ْف َ
ور َشًّار َل ُك ْمَ .وَي ُج ُ
ئ ِم ْنهُ ْم َما ا ْكتَ َس َ
وز أ ْ
اإلثِْم َوتَ ُك َ
َن َي ُك َ
ون َخَب ُر ِإ َّن َق ْوَلهُ :ل ُكل ْ
ك اْل َم ْذ ُك َ
َفالتَّ ْقد ُ
وز َجع ُل ُعصَبةٌ َخَبر إِ َّن وَي ُكون اْل َك َالم مستَعم ًال ِفي التَّع ِج ِ ِ ِ ِ
صَبةٌ ِم َن اْل َق ْوِم أَ َش ُّد ُن ْك ًرا,
تَ ْح َس ُبوهُ ُم ْعتَِر َ
َ ُ
يب م ْن ف ْعل ِه ْم َم َع أََّنهُ ْم ُع ْ
ْ
ْ
ض ًةَ ,وَي ُج ُ ْ
ُ ُ ْ َْ
َ
وِذ ْكر ُعصَبةٌ تَ ْح ِقير َلهم ولِ َقولِ ِهم ,أَي َال ُيعَبأُ بِ َقولِ ِهم ِفي َجانِ ِب تَْزِكَي ِة َج ِمي ِع ْاأل َُّم ِة لِم ْن رمو ُهما بِ ِْ ِ
صَب ِة بِ َك ْونِ ِه ْم ِم ْن ُك ْم
ص ُ
ف اْل ُع ْ
اإل ْفكَ .وَو ْ
ٌ ُْ َ ْ ْ ْ
ْ
َ َ َْ َ
ْ ْ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق ِْ
ادوا َع ْن ُخلُ ِ
اإل ْس َالِم َح ْي ُ
ينَ ,وِفي َذل َ
يض بِ ِه ْم بِأََّنهُ ْم َح ُ
ك تَ ْع ِر ٌ
ص َّد ْوا ِألَ َذى اْل ُم ْسلم َ
َي ُد ُّل َعَلى أََّنهُ ْم م َن اْل ُم ْسلم َ
ينَ ,وَق ْولُهَُ :ال تَ ْح َسُبوهُ
ث تَ َ
ف ِم ِن ْ ِ ِ
وس اْلمؤ ِمنِين ِمن ْاألَس ِ
ِ
ِ ِ
صَب ٍة َعَلى َه َذا اْلُب ْهتَ ِ
ت َعَل ْي ِه
ان الَّ ِذي ا ْشتَ َملَ ْ
ص َل في ُنفُ ِ ُ ْ َ َ
اجت َارء ُع ْ
َ
َشًّار لَ ُك ْم َب ْل ُه َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم ِإل َازلَة َما َح َ
ِ ()70
صةُ َف َ ِ
ير تَ ْح َس ُبوهُ َعائِ ٌد ِإلَى ِْ
اإل ْفك.
اْل ِق َّ
ضم ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َح َد َ ِ
و َّ
الن َقائِ ِ
صةً ِم َن َّ
َه ُل
ص ( َفِإَّنهُ ْم أ ْ
وب :أََّنهُ أ ْ
ون َج َم َ
ون أ ْ
الشُّر اْل َم ْح ُس ُ
َن تَ ُك َ
ون َي َوُّد َ
ث في َن َف ٍر َم ْعصَيةَ اْل َكذ ِب َواْل َق ْذف َواْل ُم ْؤ ِم ُن َ
اعتُهُ ْم َخال َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يرُه ْم بِأَ ْكثََر م ْن
ون َذل َ
اْل َمد َينة اْل َفاضلَة) َ .فلَ َّما حدث فيهم َه َذا اال ْ
اب َحس ُبوهُ َشًّار َن َز َل بِ ِه ْمَ ,و َم ْعَنى َن ْف ِي أ ْ
ضط َر ُ
َن َي ُك َ
ك َشًّار لَهُ ْم ألََّنهُ َيض ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ف َّا ِ
ك ْاألَس ِ
ِ
ون َّ
ض َاللُهُ ُم
اعةٌ أ ْ
ضُّر َ
ُخ َرى َال َي ُ
ين َو ُه ْم َج َم َ
ين ِم ْنهُ ْم فََيتَ َم َّح ُ
ض ِإثْ ُمهُ لْل ُمَنافق َ
الشِّر ِألََّنهُ آ ِي ٌل ِإلَى تَ ْوَبة اْل ُم ْؤ ِمن َ
الزئ ِل َو ُه َو ُد َ
َذل َ َ
ِ
ِِ
ضِّرِه و َح ِقيقَةُ َّ
ِ
ضُّرهُ َعلَى َن ْف ِع ِهَ ,وِا َّن َخ ْي ًار َال َشَّر ِفي ِه
,وقَ َ
الش ِّر َما َز َاد َ
اْل ُم ْسلم َ
ال أ َُبو َب ْك ٍر ْاب ُن اْل َع َرب ِّيَ :حقيقَةُ اْل َخ ْي ِر َما َز َاد َن ْف ُعهُ َعَلى ُ َ
ين َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُهو اْل َجَّنةُ و َشًّار َال َخ ْير ِفي ِه هُو َجهَّنم .فََنب َ َّ
َص َابهُ ْم ِم ْنهُ َشر َب ْل ُه َو
َّه اللهُ َعائ َشةَ َو َم ْن َماثَلَهَا م َّم ْن َنالَهُ َهم م ْن َه َذا اْل َحديث أََّنهُ َما أ َ
َ
َ َُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ض َع اللهُ الشَّر َواْل َخ ْي َر َعلَ ْيه في َهذه ُّ
الن ْف ِع في َجانب اْل َخ ْي ِر َوُر ْج َح ِ
ان َّ
الن ْف ِع َوُر ْج َح ِ
ُّر َو َّ
ان
الد ْنَيا م َن اْل ُمقَ َابلَة َب ْي َن الضِّ
َخ ْيٌر َعَلى َما َو َ
ِ
ِ
ِ
الضِّر ِفي َجانِ ِب َّ
ُّ
ش ْي ٍء َو ُه َو َك ٌّل
َح ُد ُه َما أ َْب َك ُم الَ َي ْق ِد ُر َعلَ َى َ
{و َ
ب اللّ ُه َمثَالً َّر ُجلَ ْي ِن أ َ
ض َر َ
الشِّر َ ,وتَقَ َّد َم ذ ْك ُر اْل َخ ْي ِر ع ْن َد قَ ْولِه تَ َعاَلىَ :
)
71
(
 ,وَبع َد إِ َازلَ ِة َخ ِ
ِ ٍ
ِ
ون
ستَ ِقيم}
َعلَى َم ْوالهُ أ َْي َن َما يُ َو ِّج ُّ
اط ِر أ ْ
َن َي ُك َ
َ ْ
ْم ُر بِا ْل َع ْد ِل َو ُه َو َعلَى ص َراط ُّم ْ
هه الَ َيأْت ِب َخ ْي ٍر َه ْل َي ْ
ستَ ِوي ُه َو َو َمن َيأ ُ
َن َي ْحس ُبوه َشًّرا ,وِاثَْب ِ
ِ ِ
طِ
ضر ِ
ت أََّن ُه َخ ْيٌر لَهُ ْم فَأَتَى ِب ِْ
ات أََّنهُ َخ ْيٌر لَهُ ْم ِأل َّ
َن ِفي ِه َمَنا ِف َع َكثِ َيرةً إِ ْذ ُي َمي َُّز ِب ِه
اب ِِإل ْب َ
َذلِ َ
ين أَثَْب َ
ال أ ْ
ك َشًّار لْل ُم ْؤ ِمن َ
َ ُ
اإل ْ َ
َ
ِ
ق َع ْن ِفس ِق ِهم ,وتَتََبي ِ
ِِ
ِ
َّ
َه َل اْل ِف ْس ِ
ون
ض َالئِ ِه ْمَ ,وَي ْزَد ُ
ام تَْرَدعُ أ ْ
ينَ ,وتُ ْش َرعُ لَهُ ْم بِ َسَببِ ِه أ ْ
اءةُ فُ َ
اد اْل ُمَنافقُ َ
ْ ْ َ ُ
ص م َن اْل ُمَنافق َ
اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َّن م ْنهُ َب َر َ
ون اْل ُخل ُ
َح َك ٌ
ِِ
اختََلقُوا َه َذا اْل َخَبر ما أَر ُ َّ
ِِ
ين,
ين ,فَِإَّنهُ ْم لَ َّما ْ
ادوا إِال أَ َذى اْل ُم ْسلم َ
ون بِظَِّن ِه ْم ُح ْزَن اْل ُم ْسلم َ
ينَ ,وَال َي ْف َر ُح َ
ين َم ْذ ُمو ِم َ
ون ُم َحقَّ ِر َ
ص ِب ُح َ
َغ ْيظًا َوُي ْ
َ َ َ
اب َال تَ ْخفَى َعلَى متَأ ِّ ِ
ول َه ِذ ِه ْاآلَي ِ
ات بِ ُن ُز ِ
ات ِب ِْ
ف َخ ْي اًر َعلَى
يء ِم ْنهُ ُم ْع ِج َز ٌ
َن َي ْع ِط َ
آد ٌ
اإل ْنَبا ِء بِاْل َغ ْي ِبَ ,وفَ َوائِ ُد ِدي ِنَّيةٌ َو َ
,وعدل َعن أ ْ
َوتَ ِج ُ
ُ
َملهَا َ
َن لَهُ َع َذ ًابا َع ِظيما َي ْقتَ ِ
َّ ِ
ار لِْل ُجملَ ِة ِاالس ِمَّي ِة َّ َّ ِ
َشًّار بِ َحر ِ
ِ
يد بِأ َّ
ضي أََّنهُ َع ْب ُد
,واْل َو ِع ُ
ف َ
ْ
(ب ْل) فَ ُي َقا ُلَ :ب ْل َخ ْي ًار لَ ُك ْم ,إِيثَ ًا ْ
ْ
ً
الدالة َعلَى الثَبات َوال َّد َوام َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّ
َما
َس َفل م َن النارَ ,وأ َّ
اء بأَنهُ َي ُم ُ
يم في ْاآلخ َرة َو ُه َو َع َذ ُ
ب اْل َع َذ َ
وت َعلَى اْل ُك ْفر فَ ُي َعذ ُ
اللهُ ْب ُن أَُب ٍّي بن َسلُولَ ,وفيه إ ْن َب ٌ
اب الد ْرك ْاأل ْ
اب اْل َعظ َ
()72
ِ
َب ِقَّيةُ اْلعصَب ِة َفلَهم ِمن ِْ ِ ِ
وب َعلَ ْي ِهم إِ ْن تَ ُابوا َكما ُهو َّ
ْن ِفي َه َذا َّ
اء ِبأ َّ
الدين .
َن اللَّ َه َيتُ ُ
الشأ ُ
يم ٌ
ُْ َ
ُ ْ
ْ
اإلثْم بِم ْق َد ِار َذ ْنبِ ِه ْمَ .وِفيه إِ َ
َ َ
المبحث الثالث

ُمش ِكل القراءات في سورة ُّ
النور
ورِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفيها ِمصَب ٌ ِ
المطلب األول  :مش ِكل القراءات في قوله تعالى  { :اللَّهُ نُور السَّماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اح ِفي
صَب ُ
اح اْلم ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ََ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اج ٍة ُّ
َّ
َّ
ور َعَلى
ونة َال َش ْرقية َوَال َغ ْربية َي َك ُ
اجةُ َكأََّنهَا َك ْو َك ٌ
ب ُدِّري يُوقَ ُد م ْن َش َج َرة ُمَب َارَكة َزْيتُ َ
الزَج َ
ُزَج َ
يء َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ َن ٌار نُ ٌ
اد َزْيتُهَا يُض ُ
ٍ ِ ( )73
ب اللَّهُ ْاألَمثَا َل ِل َّلن ِ َّ
ِّ
ور َي ْه ِدي اللَّهُ لِنُ ِ
نُ ٍ
.
يم}
اء َوَي ْ
ض ِر ُ
ورِه َم ْن َي َش ُ
اس َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
ْ
( ) 74
ي) و(يُوقَ ُد) وهي كاآلتي :
أوالً  :القراءات الواردة في اآلية الكريمة في كلمة ُ
(دِّر ّ
ونا ِفع و ْابن َعامر و َح ْفص َعن َع ِ
اصم بضم َّ
ورة َوتَ ْشديد اْلَياء من غير همز.
الدال َوتَ ْشديد َّ
 ُي) َق َأر ْابن كثير َ
(دِّر ّ
الراء اْل َم ْك ُس َ
َ
َ
 ِ(درىء ) َوَق َأَر أ َُبو َع ْمرو والكسائى بِ َك ْسر َّ
الدال َم ْه ُموز .
(دريء) وَق أَر َحم َزة و َع ِ
ضم َّ
الدال َم ْه ُموز.
ُاصم فى ِرَو َاية أَبى بكر( درىء ) بِ َ
َ َ ْ َ

ي) َوَق َأَر قتادة والضحاك مخففة .
 َ(دِّر ٌ
يء) َوَق َأَر سعيد بن المسيب ,ونصر بن علي ,وأبو رجاء ,وأبان بن عثمان ,وقتادة ,وعمرو بن فائد  ,مفتوحة الدال مشددة
َ(دِّر ٌ
الراء مهموزة .
وقد ) وَق أَر َحم َزة والكسائى و َع ِ
ضم التَّاء َو َّ
الدال َوفتح اْل َقاف .
اصم فى ِرَو َاية أَبى بكر بِ َ
 ( تُ ُ َ َ َْ
قد) َق َأَر ْابن كثير و أ َُبو َع ْمرو بِ َفتْح التَّاء َواْل َواو َو َّ
الدال .
 ( تََو َاصم بِاْلَي ِ
اصم و َح ْفص َعن َع ِ
(يوقد) َق أَر َن ِافع و ْابن َعامر وفى ِرو َاية أبان َعن َع ِ
ومة َوضم َّ
الدال .
اء َم ْ
 ُض ُم َ
َ
َ
َ
َ
( َي َوَّق ُد) السملي والحسن وابن محيصن وسالم وقتادة  ,بفتح الياءوالواو وتشديد القاف وضم الدال .ثانياً  :وجه وازالة اإلشكال
يء)  ,بفتح الدال ,وتشديد الراء ,والهمز ,وذلك ألن َفعِّيال بالفتح وتشديد العين عزيز ,إنما حكي منه:
الغريب ما قُ ِأر في كلمة ( َدِّر ٌ

الس ِّ
َّكينة ,بفتح السين وتشديد الكاف ,حكاها أبو زيدُّ ,
ي وما فيه من الصنعة ,شيئا على شيء .
الدِّر ّ

()75
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(ي َوقَّ ُد) ؛ وذلك أن أصله يتوقد ,فحذف التاء الجتماع حرفين زائدين في أول الفعل ,وهما الياء والتاء المحذوفة
ال ُمش ِكل هو في كلمة َ
 ,والعرف في هذا أنه إنما تحذف التاء إذا كان حرف المضارعة قبلها تاء ,نحو "تََف َّك ُرون" و"تَ َذ ّك ُرون" ,واألصل تتفكرون وتتذكرون؛

فيكره اجتما ع المثلين زائدين ,فيحذف الثاني منهما طلبا للخفة بذلك  ,وليس في يتوقد مثالن فيحذف أحدهما ,لكنه شبه حرف
ون ِعد
مضارعة بحرف مضارعة ,أي شبه الياء في يتوقد بالتاء األولى في تتوقد؛ إذ كانا زائدين ,كما شبهت التاء والنون في تَ ِعد َ
بالياء في َي ِعد ,فحذفت الواو معهما كما حذفت مع الياء في يعد ,وقياس من قال"َ :ي َوقَّد" -على ما مضى -أن يقول أيضا :أنا
()76
أ ََوقَّ ُد ,ونحن َن َوقَّ ُد؛ فتشبه النون والهمزة بالتاء ,كما شبه الياء بها فيما مضى .
ج
المطلب الثاني ُ :مش ِكل القراءات في قوله تعالى { :أَلَ ْم تََر أ َّ
س َح ًابا ثَُّم ُي َؤلِّ ُ
اما فَتََرى ا ْل َوْد َ
ق َي ْخ ُر ُ
َن اللَّ َه ُي ْز ِجي َ
ف َب ْي َن ُه ثَُّم َي ْج َعلُ ُه ُرَك ً
ال ِفيها ِم ْن َبرٍد فَيُ ِ
ِم ْن ِخ َال لِ ِه وُينَِّز ُل ِم َن َّ ِ ِ
صِ
ار}
ُه َع ْن َم ْن َي َ
يب بِ ِه َم ْن َي َ
سنَا َب ْرِق ِه َيذ َ
اء َي َك ُ
ص ِرف ُ
ْه ُ
ص ُ
اء َوَي ْ
الس َماء م ْن ِج َب ٍ َ
ب ِب ْاأل َْب َ
اد َ
ش ُ
ش ُ
َ
َ
.

( )77

ب ) وهي كاآلتي :
أوالً  :القراءات الواردة في اآلية الكريمة في كلمة ( َي َ
ذه ُ
ِ
ب.
بضم اليا ِء
ب ) ِّ
وكسر الها ِء ِم ْن أَ ْذ َه َ
تفرد( يزيد أبي جعفر) بقراءة ( ُي ْذ ِه ُ

()78

ثانياً  :وجه وازالة اإلشكال

من أشكل على أبي جعفر قرائته فاليجوز له  ,ألنه أخذ القراءة من كبار التابعين وق أر بما تلقى من القراءات وإلزالة االشكال أيضًا
()79
َّ ,
ب األبصار) ,ومثله في زيادة
أن قراءةَ ( أبو جعفر يزيد )
ب)  ,بضم الياء وكسر الهاء ,والباء زائدة ,أي ( :يذ ِه ُ
ُ ( :ي ْذ ِه ُ

( ) 80
ِ
ب
َّهلُ َك ِة }...
{ي ْذ َه ُ
 ,وأن هذه الباء إنما تزاد في هذا النحو كقوله َ :
الباء في نحو هذا قوله تعالىَ ...{ :والَ تُْلقُواْ ِبأ َْيدي ُك ْم إِلَى الت ْ
صار} مزيدة زيادة ساذجة  ,وان
{ي ْذ َه ُ
{وال تُْلقُوا بِأ َْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْهلُ َك ِة} لتوكيد معنى التعدي  ,وال ترين الباء فيَ :
ب بِ ْاأل َْب َ
بِ ْاأل َْب َ
صار} َ ,
( )81
شئت حملته على المعنى ,حتى كأنه قال  :يكاد سنى برقه يْل ِوي باألبصار أو يستأثر باألبصار .
وكسر الها ِء ِمن أَ ْذهب  ,وقد َخ َّ
ِ
األخفش وأبو حاتم قاالَّ « :
ب
بضم اليا ِء
وعندما كانت قراءة أبي جعفر ِّ
ُ
طأ هذه القراءةَ
الباء تُعا ِق ُ
ْ َ َ
ألن َ
()82
الهمزة»  ,وليس رُّدهما بصو ٍ
أن الباء مزيدةٌ  ,أو َّ
ت بالدهن} من َّ
أن
اب؛ ألنها تَتَ َخَّرج على ما ُخِّرج ما قُ ِرىء به في المتواتر {تُْن ِب ُ
َ
()83
ِ
ِ
ِ
ُّ
ور من األ َْبصار .
المفعول
َ
ٌ
تقديره :يُ ْذه ُ
محذوف ,و ُ
ب الن َ
الباء بمعنى «م ْن» ُ
فما بينه ابن جني في كتابه المحتسب والمبين أعاله وجواب السمين الحلبي على األخفش وأبي حاتم مأازال من أشكل قراءة أبي
(يذ ِهب) بضم الياء وكسر الهاء ِلما تبين من إزالة لهذا اإلشكال .
جعفر  ,وبذلك فال ُمش ِكل في قراءة من ق أر ُ
ِ
ِ
ين لَ ْم َي ْبلُغُوا الْ ُحلُ َم ِم ْن ُك ْم
ين َملَ َك ْت أ َْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذ َ
ستَأِْذ ْن ُك ُم الَّ ِذ َ
ُّها الَّ ِذ َ
آمنُوا ل َي ْ
المطلب الثالث ُ :مشكل القراءات في قوله تعالىَ { :يا أَي َ
ين َ
ٍ
ش ِ
ِ
ِ
ضع َ ِ
ٍ ِ
َّ
س َعلَ ْي ُك ْم َوَال
اء ثََال ُ
ثََال َ
ص َال ِة ا ْل ِع َ
ص َال ِة ا ْل َف ْج ِر َو ِح َ
ث َع ْوَرات َل ُك ْم لَ ْي َ
يرِة َو ِم ْن َب ْعد َ
ين تَ َ ُ
ث َمَّرات م ْن َق ْب ِل َ
ون ث َي َاب ُك ْم م َن الظ ِه َ
ِ
ِ َّ ِ
ض َك َذلِ َك يُ َبي ُ َّ
ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ
يم }(.)84
اح َب ْع َد ُه َّن طََّواف َ
ُون َعلَ ْي ُك ْم َب ْع ُ
َع َل ْي ِه ْم ُج َن ٌ
يم َحك ٌ
ِّن الل ُه َل ُك ُم ْاآل َيات َوالل ُه َعل ٌ
( )85

ورت) وهي كاآلتي :
أوالً  :القراءات الواردة في اآلية الكريمة في كلمة (ثَلَ ُ
ث َع َ
ث) ق أر ْابن كثير وَن ِافع وأ َُبو َعمرو و ْابن َعامر و َح ْفص َعن َع ِ
اصم بضم الثاء .
(ثََل َُ
ْ َ
َ
َ
ث) وَق أَر َحم َزة والكسائى و َع ِ
اصم فى ِرَو َاية أَبى بكر بفتح الثاء .
(ثََل َ َ َ َْ
ثانياً  :وجه وازالة اإلشكال

إنَّ من ق أر بضم الثاء على رفعها خبر محذوف أي( :هن ثالث عورات لكم) وخرج بالقيد ثالث مرات المتفق على نصبه ,وقراءة

ضم الثاء ليس فيها اي اشكال .

()86

أما قراءة فتح الثاء فهي موضع اشكال ألن الناصب اليعرف إال بعد تأمل اآلية المباركة ,وحجة من ق أر بفتح الثاء على ان ثالث
بدل منصوب من قوله (ثالث مرات) والمنصوب على الظرفية الزمانية أي :ثالث أوقات أو على المصدرية أي :ثالث استئذانات

أو على إضمار فعل أي :اتقوا واحذروا ثالث .

()87
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ات ثالث َعور ٍ
ات ,أي في أَوَق ِ
ثالث َعور ٍ
الث َعور ٍ
ات
بالنص ِب ,على معنى ليستأذتوكم
ات
ْ
ْ
ْ
َ َْ
وبين علماء النحو عدة منها أنه يجوز ثَ َ َ
()88

إلي .قال :واّنما اخترت الرفع ألن المعنى هذه الخصال ثالث عورات
قال أبو حاتم :النصب ضعيف مردود ,قال الفراء الرفع ّ
أحب ّ
 ,والرفع عند الكسائي باالبتداء ,والخبر عنده ما بعده  ,ولم يقل بالعائد ,وقال نصا باالبتداء ,قال :العورات الساعات التي تكون
الث مَّر ٍ
ات ولهذا استبعده الفراء  ,قال أبو
فيها العورة والخلوة إال أنه ق أر بالنصب والنصب فيه قوالن :أحدهما أنه مردود على قوله :ثَ َ َ
ون بمعنى هم طوافون ,قال الفراء :كقولك في الكالمّ :إنما هم خدمكم وطوافون
إسحاق :المعنى ليستأذنكم أوقات ثالث عورات طَ َّوافُ َ
عليكم ,وأجاز الفراء نصب طوافون ألنه نكرة والمضمر في عليكم معرفة ,وال يجيز البصريون أن يكون حاال من المضمر من

الذين في «عليكم» وفي «بعضكم» الختالف العاملين ,ال يجوز (مررت بزيد) ,و(نزلت على عمرو العاقلين) ,على النعت لهما,
ك ُيَبيِّن اللَّهُ لَ ُكم ْاآل ِ
ِ
ض ُك ْم َعلى َب ْع ٍ
يات ( ,الكاف) في موضع نصب أي
َب ْع ُ
ض هلل بإضمار فعل أي  :يطوف بعضكم على بعض َكذل َ ُ
ُ
()89
يبين اهلل لكم آياته الدالّة على وحدانيته  ,تبيانا مثل ما ّبين لكم هذه .
ّ :
واليجوز ان نميل إلى قراءة معينة ونستبعد قراءة أخرى وذلك أن كل القراءات القرآنية التي وردت عن أئمة الق ارءة هي قراءات وردت

عن رسول اهلل محمد ( صلى اهلل عليه وآله وسلم ) حتى وأن تداخلت آراء النحاة أو تباينت .
الخاتمة :

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم على نبيه المصطفى وعلى آله األطهار وأصحابه النجبى .
وصل البحث بأهم النتائج وهي :

اليوجد ُمشكل في إعراب اي آية قرآنية في كتاب اهلل عز وجل{ :الَ َيأْتِي ِه ا ْل َب ِط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوالَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه تَ ِ
نزي ٌل ِّم ْن
-1
( )90
َح ِك ٍيم َح ِميد}  ,ولكن السبب الرئيسي هو تباين مقدار العلم والمعرفة بين الناس  ,مابين مكثر ومقل  ,واختالف افهامهم لكتاب
اهلل عز وجل ولكن مما يعرفه البسطاء من الناس انه النكرة التتقدم على المعرفة فهذا هو الذي كان من اإلشكال الذي يتبادر إلى
الذين ليس لهم علم باللغة العربية .

-2

إن القراء السبعة والعشرة و األربعة عشر هم أهل ضبط ورواية تدارسوا القرآن وكان اغلبهم ممن حفظ القرآن وهو صغير

السن وأخذوا القرآن من كبار الصحابة ( رضوان اهلل تعالى عليهم ) عن طريق التلقي والمشافهة  ,فعندما يختلف قارئ عن آخر
فهو ماتلقى من شيخه تلك القراءة وليس من عنده  ,وعليه اليجوز ترجيح قراءة على أخرى .
-3

إن حصل بين النحاة إختالف على قراءة اليحق لهم استبعاد قراءة  ,ولكن علينا تأمل كل القراءات الواردة على السنة

أئمة القراءة .
المصادر والمراجع :

القرآن الكريم :

الدمياطي ,شهاب الدين
إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ,أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني
-1
ّ
الشهير بالبناء ,تحقيق :أنس مهرة ,ط(3دار الكتب العلمية ,لبنان 1427 ,هـ 2006 -م) .
-2

إعراب القرآن ,أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت338 :هـ)  ,وضع حواشيه

وعلق عليه :عبد المنعم خليل إبراهيم  ,ط (1منشورات محمد علي بيضون ,دار الكتب العلمية ,بيروت  1421,هـ ) .
-3

إعراب القرآن الكريم ,قاسم حميدان دعاس  ( ,دار المنير ـ دار الفارابى -دمشق 1425,ه ) .

-4

إعراب القرآن وبيانه  ,محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت 1403 :هـ)  ,ط (4دار اإلرشاد للشئون الجامعية -

حمص  -سورية ( ,دار اليمامة  -دمشق  -بيروت)  ( ,دار ابن كثير  -دمشق – بيروت 1415 ,هـ) .
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إعراب القرآن وبيانه  ,محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت 1403 :هـ)  ,ط (4دار اإلرشاد للشئون الجامعية -

-5

حمص  -سورية ( ,دار اليمامة  -دمشق  -بيروت)  ( ,دار ابن كثير  -دمشق – بيروت 1415 ,هـ) .
األعالم  ,خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ,الزركلي الدمشقي( ,ت1396 :هـ)  ,ط (15دار العلم

-6

للماليين 2002,م) .

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و ُّ
اءات الشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب ,عبد
-7
الدرة  -القر ُ
الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي(,ت1403 :هـ)(,دار الكتاب العربي ,بيروت – لبنان) .
-8

البرهان في علوم القرآن ,أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي(,ت794 :هـ) ,تحقيق :محمد أبو

الفضل إبراهيم ,ط(1دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه1376,هـ 1957 -م) .
-9

التبيان في إعراب القرآن  ,أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري (ت 616 :هـ)  ,تحقيق :علي محمد

البجاو (,عيسى البابي الحلبي وشركاه ) .
-10

التحرير والتنوير  ,محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي( ,ت1393 :هـ) ,الدار التونسية للنشر

-11

التعريفات  ,علي بن علي الزين الشريف الجرجاني  ( ,ت  816 :ه ) ,تحقيق  :جماعة من العلماء ,ط ( 1دار

– تونس  1984,هـ ) .

الكتب العلمية بيروت – لبنان  1403 ,ه  1983-م).
-12

تفسير القرآن العظيم  ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ)  ,تحقيق:

سامي بن محمد سالمة  ,ط  (2دار طيبة للنشر والتوزيع 1420 ,هـ  1999 -م ) .
-13

تهذيب اللغة  ,محمد احمد بن االزهري الهروي ابو منصور ( ,ت 370 :ه ) ,تحقيق  :محمد عوض مرعب  ,ط1

(دار احياء التراث العربي –بيروت  2001 ,م ) .
-14

التوقيف على مهمات التعاريف  ,زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين

الحدادي ثم المناوي القاهري (ت1031 :هـ)  ,ط ( 1عالم الكتب  38عبد الخالق ثروت -القاهرة 1410 ,هـ1990-م) .

-15

جامع البيان في تأويل القرآن  ,محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو جعفر الطبري (ت310 :هـ) ,

تحقيق :أحمد محمد شاكر  ,ط( 1مؤسسة الرسالة  1420,هـ  2000 -م ) .
-16

الجامع ألحكام القرآن  ,أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت:

 671هـ) ,تحقيق :هشام سمير البخاري (دار عالم الكتب ,الرياض ,المملكة العربية السعودية  1423,هـ 2003 /م) .
-17

الجامع ألحكام القرآن  ,أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت:

 671هـ) ,تحقيق :هشام سمير البخاري (دار عالم الكتب ,الرياض ,المملكة العربية السعودية  1423,هـ 2003 /م) .
-18

جمهرة اللغة  ,أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ( ,ت321 :هـ)  ,تحقيق :رمزي منير بعلبكي ,ط (1دار

العلم للماليين  ,بيروت 1987 ,م) .
-19

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ,أبو العباس ,شهاب الدين ,أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين

-20

السبعة في القراءات  ,أحمد بن موسى بن العباس التميمي ,أبو بكر بن مجاهد البغدادي ( ,ت324 :هـ)  ,تحقيق:

الحلبي( ,ت756 :هـ) ,تحقيق :أحمد محمد الخراط( ,دار القلم ,دمشق) .
شوقي ضيف  ,ط ( 2دار المعارف  -مصر1400 ,هـ) .

القوي بن َعبد ال َكريم ابن َس ِعيد الطُّوفي(,ت 716ه) ,تحقيق :عبد اهلل بن
-21
ليمان بن َعبد َ
شرح مختصر الروضةُ ,س َ
السعودية1419 ,ه1998 -م)
عبد المحسن التركي ,ط(2و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ,المملكة العربية ّ
. 21/2,

-22

ط (1عالم الكتب – بيروت  1408 ,هـ  1988 -م) .
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العين  ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ( ,ت170 :هـ)  ,تحقق :د مهدي

المخزومي ,د إبراهيم السامرائي  ( ,دار ومكتبة الهالل) .
-24

غرائب التفسير وعجائب التأويل ,محمود بن حمزة بن نصر ,أبو القاسم برهان الدين الكرماني ,ويعرف بتاج القراء (ت:

-25

الكشاف ,ابي القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري (,ت538:ه)( ,بيروت ,دار المعرفة للطباعة والنشر) .

505هـ) (,دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -جدة ,مؤسسة علوم القرآن – بيروت) .

-26

لسان العرب  ,محمد بن مكرم بن على ,أبو الفضل ,جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت:

711هـ)  ,ط ( 3دار صادر – بيروت  1414 ,هـ ) .
-27

لطائف اإلشارات لفنون القراءات ,القسطالني ,تحقيق :عامر السيد عثمان  ,وعبد الصبور شاهين ,ط(1المجلس األعلى

للشؤون اإلسالمية1392 ,ه1972 -م) .
-28

محاسن التأويل  ,محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي ( ,ت1332 :هـ)  ,تحقيق :محمد باسل

عيون السود  ,ط ( 1دار الكتب العلميه – بيروت  1418 ,هـ) .

-29

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ,أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ( ,ت392 :هـ)  ( ,و ازرة

األوقاف-المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 1420 ,هـ1999 -م).
-30

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي(,ت 542:ه )  ,تحقيق:

عبد السالم عبد الشافي محمد  ,ط (1دار الكتب العلمية  -لبنان 1413 -هـ ـ 1993م) .
مشكل إعراب القرآن ,أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي
-31
المالكي (ت437 :هـ)  ,تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ,ط (2مؤسسة الرسالة  -بيروت1405 ,ه) .
-32

معاني القرآن  ,أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ( ,ت207 :هـ) ,تحقيق :أحمد يوسف

النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الشلبي  ,ط (1دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر) .
-33

معاني القرآن ,أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ( ,ت207 :هـ)  ,تحقيق :أحمد يوسف

-34

معاني القرآن واعرابه  ,إبراهيم بن السري بن سهل ,أبو إسحاق الزجاج (المتوفى311 :هـ)  ,ط (1عالم الكتب – بيروت

النجاتي  ,ومحمد علي النجار  ,وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي  ,ط (1دار المصرية للتأليف والترجمة ,مصر) .

 1408,هـ  1988 -م ) .
-35
-36

معاني القرآن واعرابه ,إبراهيم بن السري بن سهل ,أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ)
معجم اللغة العربية المعاصرة  ,أحمد مختار عبد الحميد عمر ( ,ت1424 :هـ)  ,ط( 1عالم الكتب  1429,هـ -

 2008م ) .
-37

معجم مقاييس اللغة  ,أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395:ه)  ,تحقيق :عبد السالم محمد هارون (,دار

الفكر 1399 ,هـ 1979 -م ) .
-38

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ,محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ,شمس الدين (,ت:

-39

منجد المقرئين ومرشد الطالبين ,ابن الجزري ,ط(1دار الكتب العلمية1420 ,هـ 1999-م) .

-40

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ,إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت885 :هـ) ,

748ه) ,ط( 1دار الكتب العلمية 1417 ,هـ 1997 -م) .

تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي  (,دار الكتب العلمية  -بيروت 1415 -هـ  1995 -م) .
-41

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ,إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي( ,ت885 :هـ) ,

تحقيق :عبد الرزاق غالب المهدي  ( ,دار الكتب العلمية  -بيروت 1415 ,هـ  1995 -م ) .
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-42

والبرهان فى تناسب سور القرآن  ,أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ,أبو جعفر (ت708 :هـ)  ,تحقيق :محمد

شعباني ( و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ المغرب 1410 ,هـ 1990 -م) 295,؛ و ينظر  :تفسير القرآن العظيم  ,أبو الفداء
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ)  ,تحقيق :سامي بن محمد سالمة  ,ط  (2دار طيبة للنشر
والتوزيع 1420 ,هـ 1999 -م) .

-43

الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ,أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ,النيسابوري ,الشافعي (ت:

 468هـ)  ,تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ,الشيخ علي محمد معوض ,الدكتور أحمد محمد صيرة ,الدكتور أحمد
عبد الغني الجمل ,الدكتور عبد الرحمن عويس ,قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ,ط (1دار الكتب العلمية,
بيروت – لبنان  1415,هـ 1994 -م).
-44

وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان ,أبو العباس شم س الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي

اإلربلي ( ,ت681 :هـ)  ,تحقيق :إحسان عباس(,دار صادر ,بيروت . )1900,
الحواشي :
 )1ينظر  :العين  ,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ( ,ت170 :هـ)  ,تحقق :د مهدي المخزومي ,د إبراهيم السامرائي

 ( ,دار ومكتبة الهالل)296 /5,؛ وينظر  :تهذيب اللغة  ,محمد احمد بن االزهري الهروي ابو منصور ( ,ت 370 :ه ) ,تحقيق  :محمد عوض مرعب ,

ط( 1دار احياء التراث العربي –بيروت  2001 ,م ) 14/10 ,؛ و ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ,أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395:ه) ,
تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  (,دار الفكر 1399 ,هـ 1979 -م ) . 204/30,
 )2معجم مقاييس اللغة  ,ابن فارس . 205/3 ,
 )3سورة اإلنسان  ,اآلية . 16 :

 ) 4ينظر :التعريفات  ,علي بن علي الزين الشريف الجرجاني  ( ,ت  816 :ه ) ,تحقيق  :جماعة من العلماء ,ط ( 1دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ,
 1403ه  1983-م )  ,باب الميم . 216-215 ,

 )5ينظر  :التوقيف على مهمات التعاريف  ,زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

(ت1031 :هـ)  ,ط ( 1عالم الكتب  38عبد الخالق ثروت-القاهرة 1410 ,هـ1990-م)  .باب الميم . 306 ,

 )6ينظر  :العين  ,الفراهيدي  128/2 ,؛ وينظر  :جمهرة اللغة  ,االزدي  319/1 ,؛ وينظر :تهذيب اللغة  ,ابو منصور  218/2 ,؛ وينظر  :معجم
مقاييس اللغة  ,ابن فارس  299/4 ,؛ وينظر  :لسان العرب  ,محمد بن مكرم بن على ,أبو الفضل ,جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى

(ت711 :هـ)  ,ط ( 3دار صادر – بيروت  1414 ,هـ ) . 589/1 ,
 )7التعريفات  ,الجرجاني  ,باب االلف . 31 ,

 (8التوقيف على مهمات التعاريف  ,المناوي  ,باب االلف . 56 ,

 )9ينظر :العين ,الفراهيدي203/5 ,؛ وينظر :معجم مقاييس اللغة ,ابن فارس.79-78/5 ,
 (10سورة القيامة ,اآلية.18 :

 )11ينظر :العين ,الفراهيدي203/5 ,؛ وينظر :معجم مقاييس اللغة ,ابن فارس 79-78/5 ,؛ وينظر :معجم اللغة العربية المعاصرة  ,عمر.1789/3,

 )12هو  :سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  ,فقيه حنبلي ,من العلماء ,ولد بقرية طوف عام(657ه) ,وتوفي في سنة(716ه) ,له(بغية السائل في
أمهات المسائل) ؛ ينظر :االعالم ,الزركلي.128-127/3 ,

13
القوي بن َعبد ال َكريم ابن َس ِعيد الطُّوفي(,ت 716ه) ,تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ,ط(2و ازرة
ليمان بن َعبد َ
) شرح مختصر الروضةُ ,س َ
السعودية1419 ,ه1998 -م) . 21/2,
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ,المملكة العربية ّ

 )14البرهان في علوم القرآن ,الزركشي.318/1 ,

 )15منجد المقرئين ومرشد الطالبين ,ابن الجزري ,ط(1دار الكتب العلمية1420 ,هـ 1999-م).9 ,

 )16هو :أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري ,من علماء الحديث ,ولِ َد في القاهرة عام(851ه) ,له(إرشاد الساري لشرح
النبوية ,وتوفي في القاهرة سنة(923ه) ؛ ينظر :األعالم ,الزركلي .232/1 ,
صحيح البخاري) ,و(المواهب اللدنية في المنح المحمدية) في السيرة
ّ

 )17لطائف اإلشارات لفنون القراءات ,القسطالني ,تحقيق :عامر السيد عثمان  ,وعبد الصبور شاهين ,ط(1المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية1392 ,ه -
1972م) .170/1 ,
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الدمياطي ,شهاب الدين الشهير بالبناء ,تحقيق :أنس مهرة,
 )18إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ,أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني
ّ
ط(3دار الكتب العلمية ,لبنان 2006م 1427 -هـ).6,

 )19البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و ُّ
اءات الشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب ,عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد
الدرة  -القر ُ
القاضي(,ت1403 :هـ)(,دار الكتاب العربي ,بيروت – لبنان) .7,
 )20ينظر  :الكشاف ,ابي القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري (,ت 538:ه)( ,بيروت ,دار المعرفة للطباعة والنشر) 211/3 ,؛ والبرهان فى
تناسب سور القرآن  ,أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ,أبو جعفر (ت708 :هـ)  ,تحقيق :محمد شعباني ( و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ

المغرب 1410 ,هـ 1990 -م) 295,؛ و ينظر  :تفسير القرآن العظيم  ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ)

 ,تحقيق :سامي بن محمد سالمة  ,ط  (2دار طيبة للنشر والتوزيع 1420 ,هـ 1999 -م) 5/6 ,؛ و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,أبو محمد
عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي(,ت 542:ه )  ,تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد  ,ط (1دار الكتب العلمية  -لبنان 1413 -هـ ـ 1993م),

. 193/4

 )21ينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ,إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت885 :هـ)  ,تحقيق :عبد الرزاق
غالب المهدي  (,دار الكتب العلمية  -بيروت 1415 -هـ  1995 -م) . 229/5 ,

22

) سورة المؤمنون  ,اآلية . 105 :

24

) سورة المؤمنون . 118 ,

26

) ينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ,البقاعي . 231-230/5 ,

 )23سورة النور  ,اآلية . 115 :

 )25ينظر  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ,البقاعي . 230/5 ,
 (27ينظر  :المصدر نفسه . 292/5 ,
 (28سورة النور  ,اآلية . 1 :

 (29ينظر  :مشكل إعراب القرآن ,أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي (ت437 :هـ) ,
تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ,ط (2مؤسسة الرسالة  -بيروت1405 ,ه) . 507/2,
 (30سورة فصلت  ,اآلية . 42 :

 )31ينظر  :معاني القرآن  ,أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء (ت207 :هـ)  ,تحقيق :أحمد يوسف النجاتي  ,ومحمد علي النجار
 ,وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي  ,ط (1دار المصرية للتأليف والترجمة ,مصر) . 244/2 ,

 )32ينظر  :معاني القرآن واعرابه  ,إبراهيم بن السري بن سهل ,أبو إسحاق الزجاج (المتوفى311 :هـ)  ,ط (1عالم الكتب – بيروت  1408,هـ  1988 -م

) . 27/4 ,

 )33ينظر :إعراب القرآن وبيانه  ,محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (ت 1403 :هـ)  ,ط (4دار اإلرشاد للشئون الجامعية  -حمص  -سورية ( ,دار
اليمامة  -دمشق  -بيروت)  ( ,دار ابن كثير  -دمشق – بيروت 1415 ,هـ) . 557/6 ,

 (34سورة النور اآلية . 1 :

 (35ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ,أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671 :هـ) ,تحقيق:
هشام سمير البخاري (دار عالم الكتب ,الرياض ,المملكة العربية السعودية  1423,هـ 2003 /م).159-158/12 ,

 (36ينظر  :تفسير القرآن العظيم  ,أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ)  ,تحقيق :سامي بن محمد سالمة  ,ط
 (2دار طيبة للنشر والتوزيع 1420 ,هـ  1999 -م ). 5/6 ,

 (37سورة النور ,اآلية . 2 :

 )38ينظر  :التحرير والتنوير  ,محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي( ,ت1393 :هـ) ,الدار التونسية للنشر – تونس  1984,هـ )

. 145-141/18 ,

 )39سورة النور  ,اآلية . 2 :

 (40ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ,القيسي. 508/2,
41

) ينظر  :التبيان في إعراب القرآن  ,أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري (ت 616 :هـ)  ,تحقيق :علي محمد البجاو (,عيسى البابي

الحلبي وشركاه ) . 964-963/2 ,
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 )42ينظر  :إعراب القرآن ,أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت338 :هـ)  ,وضع حواشيه وعلق عليه :عبد المنعم
خليل إبراهيم  ,ط (1منشورات محمد علي بيضون ,دار الكتب العلمية ,بيروت  1421,هـ ) . 88/3 ,

43

) ينظر  :إعراب القرآن الكريم  ,قاسم حميدان دعاس  ( ,دار المنير ـ دار الفارابى -دمشق 1425,ه )  343/2 ,؛ وينظر  :إعراب القرآن وبيانه ,

محي الدين درويش . 559-557/6 ,

 )44جامع البيان في تأويل القرآن  ,محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ,أبو جعفر الطبري (ت310 :هـ)  ,تحقيق :أحمد محمد شاكر  ,ط1

(مؤسسة الرسالة  1420,هـ  2000 -م ) . 95-90 /19 ,

 (45ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ,القرطبي . 161-158/12 .
 (46ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ,القيسي. 509-508/2,

 )47ينظر  :التبيان في إعراب القرآن  ,أبو البقاء العكبري . 965/2,
48

) سورة النور  ,اآلية . 6 :

 )49ينظر :معاني القرآن  ,أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء ( ,ت207 :هـ) ,تحقيق :أحمد يوسف النجاتي و محمد علي النجار
و عبد الفتاح إسماعيل الشلبي  ,ط (1دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر). 246/2 ,

 )50ينظر :معاني القرآن واعرابه ,إبراهيم بن السري بن سهل ,أبو إسحاق الزجاج (ت311 :هـ)

ط (1عالم الكتب – بيروت  1408 ,هـ  1988 -م) . 32/4,
51

) سورة النور  ,اآلية 6 :

53

) سورة النور  ,اآلية 6 :

55

) ينظر :الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ,أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ,النيسابوري ,الشافعي (ت468 :هـ)  ,تحقيق وتعليق:

52

) سورة النور  ,اآلية 6 :

 )54سورة النور  ,اآلية . 8 :

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ,الشيخ علي محمد معوض ,الدكتور أحمد محمد صيرة ,الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ,الدكتور عبد الرحمن عويس ,قدمه

وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ,ط (1دار الكتب العلمية ,بيروت – لبنان  1415,هـ 1994 -م) . 306/30,

 )56ينظر :محاسن التأويل  ,محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (ت1332 :هـ)  ,تحقيق :محمد باسل عيون السود  ,ط ( 1دار
الكتب العلميه – بيروت  1418 ,هـ). 332/7 ,

 )57سورة النور  ,اآليتان . 8-7 :
58

) ينظر  :مشكل إعراب القرآن ,القيسي . 510-509/2 ,

59

) معاني القرآن  ,الفراء . 247/2 ,

61

) ينظر :غرائب التفسير وعجائب التأويل ,محمود بن حمزة بن نصر ,أبو القاسم برهان الدين الكرماني ,ويعرف بتاج القراء (ت505 :هـ) (,دار القبلة

 )60ينظر  :التبيان في إعراب القرآن  ,أبو البقاء العكبري . 965/2 ,
للثقافة اإلسالمية  -جدة ,مؤسسة علوم القرآن – بيروت) . 791/2 ,

 (62ينظر  :محاسن التاويل  ,القاسمي . 333/7 .
63

) سورة النور  ,اآلية . 11 :

65

) ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ,القيسي . 511/2 .

67

) سورة النور  ,اآلية . 60 :

64

) سورة النور  ,اآلية . 11 :

 )66التبيان في إعراب القرآن  ,ابو القاء العكبري . 966 /2 ,
68

) التحرير والتنوير  ,ابن عاشور . 169 /18 ,

70

) التحرير والتنوير  ,ابن عاشور . 171-169/18 ,

 )69الكشاف  ,الزمخشري . 222-221/3,
 )71سورة النحل  ,اآلية . 76 :

 (72التحرير والتنوير  ,ابن عاشور . 173-172/18 ,
73
74

) سورة النور  ,اآلية . 35 :

) ينظر  :السبعة في القراءات  ,ابن مجاهد  456-455 ,؛ والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ,ابن جني . 110 /2 ,

73
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75

) ينظر  :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ,ابن جني . 110 /2 ,

77

) سورة النور  ,اآلية . 43 :

79

) هو  :يزيد بن القعقاع أبو جعفر :من القراء العشر ,مدني مشهور رفيع الذكر ,ق أر القرآن على أبي هريرة وابن عباس (رضي اهلل عنهم) ,عن قراءتهم

 )76ينظر  :المصدر نفسه . 111/2 ,

 )78ينظر  :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ,السمين الحلبي . 424 /8 ,

على أُبي بن كعب ,توفي سنة ثمان وعشرين ومائة؛ ينظر :وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان ,ابن خلكان  275-274/6 ,؛ وينظر :معرفة القراء الكبار

على الطبقات واالعصار ,الذهبي. 42 ,40 ,

80

) سورة البقرة  ,اآلية . 195 :

82

) سورة المؤمنون  ,اآلية . 20 :
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