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 دفع املطاعً عً قزاءة اإلماو ابً كثري املكي 

 ََِل ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمة حبذف ألف ال 

 *د. ياصز الضيد ىويز

 م52/3/0259م                                 تاريخ قبول البحث: 51/3/0258تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

وردت فري القرر ن اليرريم  ومرن المعلروم لردى الل رويين الَقَسم من األساليب التي جاءت عن العررب  و       
إذ يؤيرد دردا الُمْبِررر مرن جيرل  والُمْبَررر مرن جيرل أبررى  يرذا عظمرل  ؛أن أسلوب القسم من المؤيردات

رحرذف  (ألقسمممرن دري ل   يمالمقسم رو؛ فُيَميّْن البرر في النفوس ويقويو  ومع يل ما سلف وقف رعضر
أحد األئمل السرعل المجمع على دحل قراءتيم  (ٔ دًا عن اإلمام ارن يثير المييألف "ال" الواردة قراءًة وسن

مواقررف متراينررل  فمررنيم المررا   ومررنيم المتجاىررل  [ ٔ]القيامررل  ََل ُأْقِسممُم ِبَيممْوِم اْلِقَياَمممةِ  فرري قولررو تعررالى 
رئيس للقسررم فرري ومررنيم المنيررر  ومررنيم البدررم األلررد  مررع تسررليم الجميررع ردررحل سررندىا  مررع أن السرررب الرر

قامرررل الحجرررل  وتوييرررد األبررررار؛ لتطمرررئن نفرررس  -تعرررالى– يتررراب اه حرررراط المرررريات  واا إزالرررل المررريو   واا
ولتقرير   إال على عظيم -سرحانو- المباطب إلى البرر  ال سيما في األمور العظيمل إذ ال يقسم المولى

 العرب الفدحاء.   راستبدامو أساليبإعجاز اليتاب المنزل على سيدنا رسول اه 

Abstract 

      The Swear of the methods that came from the Arabs, and was written in the Koran, 

it is known to linguists that the style of the Swear of certainty, as confirms the veracity 

of the Prophet on the one direction, and Believe what he says From another direction, 

such greatness Loved it by; can news in the souls and strengthen, and with all the  

above Some of the seven imams agreed on the validity of their reading in the verse : 
  Different positions, some of which are doubtful, Including theََل أُْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ ]القيامل  ٔ[

ignored, including the evil, including the old adversary, with the surrender of all the validity 

of the bond, although the main reason for the Swear In the Book of Allaah Almighty 

remove suspicions, and frustrate suspicions, and establish the argument, and the 

confirmation of news; to reassure the same address to the news, especially in the great 

things as The Swear of the Almighty God, but great; and to report the miracle of the book 

home to our Prophet, the Messenger of Allah On him, using the methods of Arab Alvsaha. 
 

 
 .كدمةامل

دل الحمد ه رب العالمين  وأميد أن ال إلو إال اه  وأميد أن محمدًا عرد اه ورسولو ودفيو من بلقو وحريرو  الليم        
  ما رعدأ  وسلم ورار  عليو وعلى  لو ودحرو وسلم تسليمًا يثيراً 

 جاء  يذا (ٗ وحمو (ٖ مفتتح ريا (ٕ فقد جاء القسم في القر ن اليريم رديٍغ متى  مع انفراده راستبدام دي ل "ال أقسم"       
 .أستاذ مساعد  جامعل العلوم اإلسبلميل العالميل  *
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مجمررع علررى دررحل  ٙ( واحرردلقررارئ  ٘( -مررن اليترراب العزيررز-"ال أقسررم" لتدرررح" ألقسررم" فرري موضررع واحررد  حررذف ألررف  ال( مررن
 رعضيا.سيمت ولو رجزء وجيز في اإلجارل عن أنتج عنو رعض التساؤالت أرجو أن أيون   مما يان يسترعي انتراىي  قراءتو

 
  .أصباب اختيار املوضوع

دفررع مطرراعن المتجرررئين علررى قررراءة متررواترة وردت عررن أحررد األئمررل المجمررع علررى دررحل قرررأتيم ونقليررم رررر ارررن يثيررر  -ٔ
 يقينًا ونقلت عنو تواترًا. رر والتي قرأ ريا سيدنا رسول اه  الميي

 .[ٔ]القيامل  ََل ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ  الدفاع عن القر ن اليريم رريان دحل وجو حذف ألف "ال" من قولو تعالى  -ٕ
 إذ استبدم من يبلم العرب دي ل تفرد ىو ريا. ؛ريان مدى اإلعجاز القر ني -ٖ

 

 .راصةمشكلة الد
أفدررح  علررى قررراءة متررواترة منزلررل مررن رب العررالمين قرررأ ريررا النررري  يمتيمررن ممرريلل الدراسررل فرري اعتررراض رعضرر       

 العرب "ألقسم ريوم القيامل" رحذف ألف "ال".
 إذ يان السرب الرئيس ليذا االعتراض رعض القواعد النحويل التي وضعيا أئمل الل ل التي استقوىا ررر علمراء الل رل ررر 

من يبلم العرب معرًا ونثرًا  ويان األولى ريم أن يستقوا تل  القواعد من القر ن اليريم رقراءاتو المترواترة؛ وذلر  لريران وجرو 
متعدررًا لقاعردة نحويرل  يممن أوجو إعجازه من ناحيل  ولدفع االعترض على رعض القراءات القر نيل التي وقع فييرا رعضر

 ريوم القيامل" رحذف ألف "ال" من ناحيل أبرى. أبذ ريا إمامو والتي منيا" ألقسم
  ىذه القواعد التي وضعيا ىؤالء األئمل لم تممل ولم ُتَضَمن ل ات القرائل العرريل جميعيا  ولم يدِع أحٌد مرنيم اإلحاطرل

ر فأبرذ الرذين رالل ل علمًا  فييف يحيمون على ميء لرم يحيطروا رجميعرو علمرًاا لرذا اعتراىرا رعرض الرنقص ررر القواعرد النحويرل رر
جاؤوا مرن رعردىم تلر  القواعرد وجعلوىرا مرن الُمَسرَلَمات  وظنروا عردم جرواز مبالفتيرا  فتعرددت المردراس رتعردد األئمرل وتعدرب 
يررل درراحب مررذىب لمذىرررو وظنررو مررن الرردين متعدرررًا لقاعرردة نحويررل تمينررت مررن نفسررو  مررع أن القررر ن يجررب أن ييررون ىررو  

 دحيحيا من سقيميا.األساس األول لتقعيد الل ل  وريان 
 

 .أٍداف الدراصة
ن لرم تسرتبدم دري ل "ألقسرم"  -ٔ رإثررات -ريان أن القسم أسلوب عرري استبدمتو العرب؛ لتأييد وتعزيز أمرر مبررر ررو  واا

المعراني التري ليرذا األسرلوب؛ لتأييرد رعرض  ىأساليب أبرى متقاررل في المعن -العرب–فقد استبدمت  -األلف وحذفو
 تحتاج لذل .

ن إثرات  -ٕ دحل دي ل "ألقسم" رإثرات األلف وحذفو عرريًل  مع أن العرب لم تسرتبدم ىرذه الدري ل ال مرعرًا وال نثررًا  واا
 استبدمت حرف "ال"  وفعل األمر "أقسم".

فيم معاني ومدلوالت ىذه الدي ل "ال أقسرم" مرن جيرل  وريران رعرض مردلوالت وأسررار قرراءة اررن يثيرر الميري رحرذف ألرف  -ٖ
االْسررِتْيثَاا ممررا يررؤدي حتمررًا إلررى زيررادة   م" رريرران سرررب وردىررا فرري ىررذا الموضررع فقررط دون رقيررل المواضررع"ال" مررن "ال أقسرر

 وترسيخ عقيدة المسلم من جيل أبرى.  من جيل ىً قراءًة ومعن -القر ن اليريم-للُمَنزَّل 
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 .ميَجية البحث
 وىررو  أحررد أمرريال المررنيج الودررفي  وفررا البطررواتقامررت الدراسررل علررى المررنيج االسررتقرائي  ثررم مررنيج تحليررل المضررمون         

 اإلجرائيل اآلتيل  
" أقسمم" -سررحانو-الدرادر مرن المرولى  -تعرالى-دراسل فعل األمر من مادة القسم  ا س م( الوارد في يتراب اه  -ٔ

 المسروا رحرف "ال". 
مرن  (ٛ وسرياقيا (ٚ اة سرراا اآليرلاستنراط معاني تل  اآليات  وما أفاده القسم ليا من ببلل تفسير تل  اآليات رمراع -ٕ

 جيل  والمعنى العام لآليل أو السورة من جيل أبرى.
َل  ال أقسرم( فري القرر ن اليرريم  وينرت أمرد ترييرزًا  علرى دري ل " ريزت على اآليات التي وردت فييرا ىرذه الدري ل -ٖ

 .(ٜ " الواردة في مستيل سورة القياملأقسم
اعتمدت في يتارتيا على مدحف المدينل المنرورة رروايرل حفرص عرن عادرم  مرع ذيرر َيتَْرُت اآليات رالرسم العثماني  إذ  -ٗ

 اسم السورة ورقم اآليل في األدل. 
 

 .خطة البحث
   ينتييان رباتمل.لمرحثين يتقدميما مقدم  اقتضت طريعل الرحث أن يتألف من       

 أىداف الدراسل  منيجيل الرحث  بطل الرحث.فتناولت فييا  أسراب ابتيار الموضوع  مميلل الدراسل   ،أما المقدمة
 .المبحث األول: ادعاء زيادة "َل" من صيغة)َل أقسم(، ومناقشتيا

 رأي سيرويو ومناقمتو. المطمب األول:       
 علّي الفارسّي ومناقمتو. يرأي أر المطمب الثاني:       
 .وليبلم؛ ألنيا في حيم المتوسطل  ومناقمتمناقمل القائلين رزيادة  ال( في ردايل االمطمب الثالث:        
 وفائدتيا  التوييد  ومناقمتو.   ال( زائدة في اليبلم إنّ   قوليم المطمب الرابع:       

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب، عمى النحو اآلتي:  .ىً المبحث الثاني: اختالف النحويين والمفسرين في "َل" أصاًل ومعن
 .ن  ال( في  ال ُأْقِسُم( رٌد ليبلٍم ُيَباِلُف الُمْقَسَم عليو  و ُأْقِسُم( يبلٌم ُمْسَتْأنفإ  قوليم المطمب األول:       
 النَّْيُي َعن التَّْيِذْيِب  ومناقمتو.   ن  ال( في ال ُأْقِسُم( معناىاإ  قوليم المطمب الثاني:       
 مناقمتو. و ُم(  ن َأْدُل  ال ُأْقِسُم(   أُلْقسِ إ  قوليم المطمب الثالث:       
 الفرع األول  موقف المفسّْرين من ىذه القراءة.        
 . الفرع الثاني  التَّْبِرْيَجات النَّْحِويَّل والدَّالِليَّل لِقَراَءِة  أُلْقِسُم(       
 ببلدرل قرول المعترضرين. علرى ىرذا التوجيرو  وسرررو. يممناقمل الرأيين والترجيح رينيما  أ ررر اعترراض رعضر  الفرع الثالث       

 رررر رد مرريل أررري حيران رجررواز حرذف النررون للفعرل المضررارع ج أدلرل أررري حيران؛ لرررد اعترراض المعترضررين ومناقمرتيا. -ب
 ببلدل القول  أواًل رر الفيم الباطئ لقول الزمبمري.  إذا يان جواًرا للقسم.

 لل على فعل الحال؛ ليدلَّ على وجود قسم.ثانيًا رر أنَّ لفظ القسم ال رد أن يسرا ربلم جواب القسم الداب
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 : املبحث األول
 .ومياقشتَا(، ال أقضه) مً صيغة" ال" ادعاء سيادة

 

 .ةــتوطئ
 نؤيد على وجوب االعتقاد رسبلمل عقيدة ىؤالء العلماء اليرار  ييف ال وىم السرب الرئيس لحفظ الل ل  والدين. أوًَل:
رار زيادة  مذوذ  إقحام  دلل  توييد  إل اء  حمرو ...( ال يفيرم منرو أرردًا أنرو ال أثرر   اللفظ الذي استعملو ىؤالء اليثانياً 

 لو في المعني  إنما يقددون رو عدم وجود لو أثر في اإلعراب فوجوده وحذفو سواء من ىذه الناحيل فقط.
 ُم"  لييون َمْعَناىا ُأْقِسُم.ىذا وقد ادعى قلل من علماء الل ل والقراءات والتفسير زيادة "ال" من "ال ُأْقسِ        
  ومنيم من قال  إنَّيا زائدٌة مذوًذا في مواضع ُيوَقُف (ٓٔ فمنيم من قال    إنَّيا زائدٌة  ودبوليا في اليبلم يبروجيا       

 . (ٕٔ   ومنيم من قال عادة العرب أن تزيد في رناء االْسم؛ ليمعر رزيادة المعنى الدالّْ عليو(((ٔٔ فييا مع السماع
 . (ٖٔ يقول    نعني رالزائد أْن ييون ُدُبولو يبروجو من غير إحداث معنى((ابن يعيش  مع أن       

 

 .رأي صيبويُ ومياقشتُ: املطلب األول
وذلرر  ألنَّيررا  ؛َأْمررَراِىَيا  َوَتقُررْوُل  ال َمررْن َيْأتِررَ  ُتْعِطررْو َوال َمررْن ُيْعِطررَ  َتْأتِررْو  ِمررْن ِقَرررِل أنَّ ال َلْيَسررْت َيررِإْذ وَ  قممال سمميبويو:       

( أال َل  َفَمرا َرْعرَدُه َيَمرْيٍء لَرْيَس َقْرلَرُو  [ٜ٘ٔ] ل عمرران  َفِبَما َرْحَمٍة ِممَن المهمِو ِلْنمَت َلُيممْ   " في قولرو  َماِرَمْنِزَلِل " (ٗٔ َلْغوٌ 
َمَرْرُت رَرُجٍل ال قَراِئٍم وال َقاِعرٍد  وتَرْدُبُل علرى النَّْدرِب فربل ُتَ يّْررُه عرن َتَراَىا َتْدُبُل َعَلى الَمْجُرْوِر فبل ُتَ يّْرُه َعْن َحاِلِو  َتُقْوُل  

َ يًَّرا عرن َحاِلرو ررر َيْعنِري َحاِلِو  تقول  ال َمْرَحًرا وال َأْىبل فبل َتَ يّْر المَّْيَء عن َحاِلِو التي يان علييا َقْرَل أْن َتْنِفيو  وال َتْنِفْيِو مُ 
 . (٘ٔ "((َليان علييا رر َفَداَر ما َرْعَدَىا َمَعَيا ِرَمْنِزَلل َحْرٍف َواِحٍد َلْيَسْت ِفْيِو " في اإلْعَراب التي

 

 .مناقشة قول سيبويو
ذا علمنا أنَّ         أدرينرا  (ٙٔ     ضمُّ اليبلم ما ىو ساقط العررة منو  وىرو الرذي ال معنرى لرو فري حرا ثرروت الحيرم((المغوواا

ِتعمال ىذا اللفظ لودف يلمٍل  أو حرٍف في يتراب اه ررر جرلَّ جبللرو ررر ويؤيّْرد مرا ذىرنرا إليرو االْسرِتعمال أنَّ من غير البلئا اسْ 
نتجرررأ علررى القر نرريُّ لليلمررل  فقررد وردت فرري مواضررع عرردة مررن القررر ن اليررريم  لررم تيررن فرري واحرردٍة منيررا دررفًل محمررودًة  فييررف 

 ريذه الدفل؟  -جلَّ جبللو-ودف يبلم اه 
]المؤمنرون  َوالهِذيَن ُىْم َعمِن المهْغمِو ُمْعِرُومونَ  *الهِذيَن ُىْم ِفي َصاَلِتِيْم َخاِشُعوَن  * َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنونَ قال تعالى         

َذا َسممِمُعوا المهْغممَو َأْعَرُومموا َعْنممُو َوَقمماُلوا َلَنمما َأْعَماُلَنمما َوَلُكممْم َأْعَممماُلُكْم َسمم  وقررال  [ٖ  ٔ مماِىِمينَ َواِ  َِ  اَلٌم َعَمممْيُكْم ََل َنْبَتِغممي اْل
وا ِكَراًممما   وقررال [٘٘]القدرص   وا ِبممالمهْغِو َمممرو َذا َمممرو وَر َواِ  ََل ُيَؤاِخممُذُكُم المهممُو    وقررال  [ٕٚ]الفرقران  َوالهمِذيَن ََل َيْشممَيُدوَن الممزو

َيَتَنماَزُعوَن ِفيَيما َكْسًسما ََل   وقرال  [ٕٕ٘]الرقررة  َحِمميمٌ  َغفُمورٌ  َوالمهموُ  ۗ  َكَسَبْت ُقُموُبُكْم  ِبالمهْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َولََِٰكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما
 .[ٖٕ]الطور  َلْغٌو ِفيَيا َوََل َتْسِثيمٌ 

 

 .علٓي الفارصٓي ومياقشتُ يرأي أب: املطلب الثاىي
  ولريس يبلرو إنيرارىم لرذل  مرن أنَّيرم لرم يجردوه زوائده الحروف     وررَّما أنير منيرون وقوع ىذقال أبو عمّي الفارسيّ        

 فيجب إذافي الل ل فلم ُيْدِبُلوا فييا ما لم يجدوه منيا  أو ييونوا أنيروه لرأٍي رأوه  فإْن يانوا أنيروا؛ ألنَّيم لم يجدوه في الل ل 
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ٗٓٔ 

زيادة أْن يتريوا إنياره  لما رأوه إليو؛ ألنَّ ذل  وجدوا من ذل  ما ال مدرف لو في التنزيل والمعر وسائر اليبلم إال إلى ال
مما َخِطيَئمماِتِيْم ُأْغِرقُمموا   و[ٜٕ]الحديررد  ِلممَئاله َيْعَمممَم َأْىممُل اْلِكتَممابِ  التنزيررل الرررأي فاسررٌد  لدفعررو الوجررود ونفيررو الموجررب  وفرري ِممه

ُدوا َلُيْم ِمْن ُدوِن المهِو أَْنصَ  ِِ المرعر   وفري [ٜ٘ٔ] ل عمرران  َفِبَما َرْحَمٍة ِممَن المهمِو ِلْنمَت َلُيممْ   و[ٕ٘]نوح  ارًاَفسُْدِخُموا َنارًا َفَمْم َي
 .(ٚٔ من ذل  ما ال يحدى يثرًة  وال مدرف لو إال إلى الزيادة

 

 .مناقشة رأي الفارسي
يبلمرو   ومرع ذلر  يميرن نقرد حاول الفارسي إقنراع منيرري الزيرادة فري القرر ن اليرريم رسررد رعرض األدلرل مرن اليتراب العزيرز       

 من أوجو منيا  
ل:  ورود الحررروف زائرردة فرري مررعر العرررب ونثرررىم لرريس دلرريبل علررى إميانيَّررل إثرررات وجررود الزيررادة فرري القررر ن اليررريم؛ فالمررعراء األوه

الررارعون؛ ال يلجرأون لتلر  الزيرادات  وال يضرطرون إلييرا إال مرا نردر  وررمرا عردوه مرن المعيرب  يرذا البطرراء  (ٛٔ األقحاح
ْن لررم تيررن موجررودًة  ألن اليرربلم الفدرريح ينيمررر مررنيم يررالنير المترردفا  ورعضرريم َيررَرْوَن للزيررادة فوائررد معنويَّررل  يالتوييررد  واا
فبلردَّ من وجرود فائردة لفظيرل مثرل    ترزيين اللفرظ  ويرون زيادتيرا أفدرح  أو يرون اليلمرل أو اليربلم رسررريا تييرأ؛ الْسرِتقامل 

 .(ٜٔ السجع  أو غير ذل  من الفوائد اللفظيَّل(( وزن المعر ولُحسن
 والذي نعتقده ونؤمن رو أنَّ يبلم اه رر جلَّ جبللو رر معجز ال يضاىيو يبلم وال ضرورة تُْلِجئو إلى التزيين وال التيلف. 

 أقول  ما الحرف الزائد في نظر أري علّي وما ضرورة وجوده في الجملل؟ إال أْن ييون عرثا.الثاني: 
ال َلُعردَّت سترآبادياإللذا يقول  عرثًرا    في عدم تجويز بلو الحرف الذي َسمُّوه زائدًا مرن الفوائرد اللفظيَّرل والمعنويَّرل معرا   واا

 . (ٕٓ وال يجوز ذل  في يبلم الفدحاء  والسيَّما في يبلم الراري تعالى((
عردم ترأثيره فري   إنمرا يقدرد -يمرا ىرو متررادر للفيرم-عنرى رالزائرد الرذي لريس لرو م -رحمو اه تعرالى-لم يقدد أرو علي الثالث: 

 إعرارًا؛ لذا سماه زائدًا. اليلمل
ريرا ضرب أرو علي الفارسي أمثلًل من القر ن اليريم جاءت على مرا َتَعرارف عليرو العررب فري مجررى بطراريم واسرتدلَّ الرابع: 

 على قرول الزيادة.
 

 .النتيِة
إذ ىري مرن  ؛عدم تأثيرىرا فيمرا رعردىا لفظرًا  ال معنرى زيادةقدد ريلمل اإلمام أبو عمي ن إ  يميننا أن نقول  مما سرا       

أسرراليب العرررب ويبلميررم  وىررو أول مررن يعلررم دقَّررل الل ررل العرريررل فرري اسررتعمال الحررروف واأللفرراظ والتعررارير  يررلّّ فرري موضررعو 
 اسرًما يانرت  أو فعربل  أو حرفًرا( معًنرى  فرر  ال  لفظرٍل فيرو وليلٍّ معناه الرذي يطلررو  السريَّما فري القرر ن اليرريم  رحيرث إنَّ ليرلّْ 

لسرران  تيررون ىررذه اللفظررل إال يأنَّيررا ُبِلقَررت لررذل  المعنررى بلقًررا  وُأْفِرَغررت عليررو إْفراًغررا  حتَّررى ال ُيَناِسررُرو غيرىررا فيمررا َيْلتَررِئم علررى
  والقر ن اليريم  أيضا    لرو ُنِزَعرْت يلمرل (ٕٔ طريقل ُلَ ِتِو((الُمَتَيلّْم  وال ييون في موضعيا َأْلَيا منيا في مذىرو ولحن قومو و 

عت منو أو ُأِزْيَلت عن وجييا ثُمَّ ُأِدير لسان العرب يّلو على أحسن منيا في تأليفيا وموقعيا وسردادىا  لرم َيَتَييَّرأ ذلر   وال اتََّسر
 .  (ٕٕ لو الل ل ريلمٍل واحدٍة((

 عوه زيادة دلًل  أو حموًا  أو إل اًء  ومن النحويين من يسمّْي ما اد       
َلل والحمو من عرارات اليوفيين  والزيادة واإلل اء من عرارات الردريين((اْبن يعيشقال          .(ٖٕ     والدّْ
 أدًُّرا تعلى ما في التنزيل من ىذه المسألل  النحويين والمفسّْرين إطبلا لفظ الزيادةوقال رعضيم    وقد تجنَّب يثيٌر من         
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ٕٗٓ 

 .(ٕٗ والحمو((ومن األلفاظ التي تدور في مؤلفاتيم راإلضافل إلى لفظ الزيادة عند رعضيم  اإلقحام  الدلل  التوييد  واإلل اء  
 فلفظ  الحمو(؛ فيعرَّر رو عمَّا ال فائدة فيو.       
ألنَّرو َبربل ِمرَن الَفائِرَدة ولَرْم َيُحرْل منرو ِرَعائِرَدة  َولَرو َأفَراَد لرم َيُيرْن  ؛دَّ     وأمَّا الحمو فِإنََّما ُيِرَه َوُذمَّ َوُأْنِيرَر َورُ عبد القاىرقال        

دراحب . ولذا ذىرب (ٕٙ   وقال ارن منقذ    الَحْمو أْن تَْأِتي في اليبلِم ِرَأْلَفاٍظ َزاِئَدٍة َلْيَس فييا َفاِئَدة(((ٕ٘ َحْمًوا ولم ُيْدَع َلْ ًوا((
 . ومررن(ٕٚ فرري الل ررل   مررا ُيْمررؤُل رررو الوسررادة  وفرري االْدررِطبلح عرررارة عررن الزائررد الررذي ال طائررل تحتررو(( التعريفررات إلررى أنَّ الحمرروَ 

اررن الحاجرب عرن النحويين من يستعمل لفظل  مذوذ( فيما ادعوه زيادة الواقعرل فري حرروف المعراني فري القرر ن اليرريم  يقرول 
ومِ َفاَل ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النو ( من قولو تعالى  َل  ُِ  ومذَّت في مثرل قولرو تعرالى    [٘ٚ]الواقعل   ِموم ُِ   َفماَل ُأْقِسمُم ِبَمَواِقمِع النو

 .  (ٕٛ ومريو((
انيومع أنَّ          . (ٜٕ يقول    الماذ  ما ييون مبالفا للقياس من غير نظٍر إلى قلل وجوده ويثرتو(( أبا الحسن الِِر

 

 ،ألىَا يف ىظزٍه حكنَا حكه املتوصطة ؛يف بداية الكالو( ال) الكائلني بشيادة مياقشة : املطلب الثالث
 .ُومياقشت

من الجوانب التي اْعَتَمَد القائلون رزيادة  ال( في دي ل  ال ُأْقِسُم( أنَّ سور القر ن يالسورة الواحردة فحيميرا حيرم التوسرطل.        
  ألنَّ القرر ن يلَّرو نرزل مررًَّة واحردًة إلرى فمي حكمم المتوسمطة؛ ألنَّيرا  ال( زائردة ََل ُأْقِسممُ  القيسي    قولو تعالى  مكيقال اإلمام 

 . (ٖٓ ميًئا رعد ميء((رعد ذل  في نيف وعمرين سنل على ما ماء اه ممَّا يريد أْن ُيَنزّْل  سماء الدنيا  ثُمَّ نزل على النَّري 
 

 .مناقشة رأي اإلمام مكي
ء السرورة ونيايتيرا  وفري الحرديث  ار القر ن إال سوره التورل؛ ليعرف القارئ ارتدالرسملل ردايل سو  -تعالى–جعل اه        

أن "يرران المسررلمون ال يعلمررون انقضرراء السررورة  حتررى تنررزل رسررم اه الرررحمن الرررحيم  فررإذا نزلررت رسررم اه الرررحمن الرررحيم علمرروا 
 .(ٖٔ السورة قد انقضت"

ررا فرري أْن ُيْقررَرن ريررلّْ  يررٍل مررا قُررِرَن راآليررل عممدم التنمماق لسررورة الواحرردة فرري     إنَّ القررر ن ياالممرازيلررذا قررال اإلمررام           فأمَّ
 األبرى فذل  غير جائٍز؛ ألنَّو ُيْلِزم جواز أْن ُيْقَرن ريلّْ إثراٍت حرف النفي في سائر اآليات  وذل  يقتضي اْنِقبلب يرلّْ إثرراتٍ 

نَّرو ال يجروز(( وحمروًا  القرول رعردم الزيرادة فيقرول    حقُّيرا أْن تيرون  بررًا  الزركشمي. ويؤيرد (ٕٖ نفًيا وانقبلب يلّْ نفرٍي إثراتًرا  واا
 .(ٖٖ وأمَّا وقوعيا أوَّال فبل لما فيو من التناقض((

 .[ٜٕ]الحديد  ِلَئاله َيْعَمَم َأْىُل اْلِكَتابِ     ال( دلل زائدة يما زيدت في قولو  وقال أبو عميٍّ الفارسيّ        
 

 .إلمام أبي عميٍّ الفارسيّ مناقشة رأي ا
اليربلم      ويعترض ىذا رأنَّ ىذه في اْرِتَداء يبلٍم  وال ُتزاد  ال( ومرا نحوىرا مرن الحرروف إال فري تضراعيف اْبن عطيهةقال أوًَل: 

 . (ٖٗ   وىو في معنى االتَّْدال فجاز فيو ىذا((فينفصل عن ىذا بسنه القرآن كمهو كالسورة الواحدة
قولرو رر -أي  ال ُيْمرِروُ -ينفدرل  [ٜٕ]الحديرد  ِلمَئاله َيْعَممَم َأْىمُل اْلِكتَمابِ  " يقدد رو قولرو فينفصل عن ىذا  "فقول ارن عطيل

 .ََل ُأْقِسمُ تعالى  
 ُأْقِسرُم(   إْذ جراء فري معانيرو    وقولرو   الالفمرهاءرفض يثيٌر من النَّحويين والمفسّْرين اْرِتداء اليبلم رالزائد  وعلى رأسريم ثانيًا: 

 فيان يثيٌر من النحويين يقولون   ال( دلل  وال ُيْرَتَدأ رجحٍد  ثُمَّ ُيْجَعل دلًل ُيَراُد رو الطرح؛ ألنَّ ىذا لو جاز َلْم ُيْعر 
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ٖٗٓ 

 . (ٖ٘ جحٌد من برٍر ال جحد فيو(( برٌر فيو
( ُأْقِسُم  مرفوض  لر  أنو يوجب الطعن في القر ن َجْعُل معنى ال ُأْقِسمُ  ََل ُأْقِسمُ القول رزيادة  ال( في قولو تعالى   ثالثًا:

ثراتررو(( رحيررث أنررو ال يرقررى الوثرروا رنفيررو فيجرروز علررى ىررذا التقرردير َجْعررل النفرري إثراتًررا واإلثرررات نفًيررا  وتجررويزه  (ٖٙ واا
 .(ٖٚ ُيْفِضي إلى أْن ال يرقى االْعِتَماد على إثراتو وال على نفيو

 

َّ  قوهله: املطلب الزابع  .ومياقشتُ، التوكيد: وفائدتَا  ائدة يف الكالوس( ال) إ
 -فري نظرري-وليرْن ترقرى العررارة دائًمرا  (ٖٛ يثير من علماء النحو والتفسرير يرذيرون فري يترريم ىرذه العررارة "الزيرادة" -أ 

ر -فري نظرري-ناقدل؛ لعدم ريان المراد منيا على وجو التحديد  فييف تؤيد  ال( المعنى؟ ثُمَّ تيرون زائردًة  فيري  تيرون ا أْن إمَّ
 زائدًة  أو ييون ليا معنى وأثر. 

ال يسررتقيم أْن يتقرردَّم حرررف لنفرري الفعررل  ثُررمَّ ُيْل ررى معنرراه األدررلّي رررر النفرري رررر الررذي ىررو    مررطر  الِانممب الممدَلليففرري        
ن يران معناىرا لُيْعَطرى معنرى التوييرد. لرذا نررى رنرت المراطئ تلفرت ا (ٜٖ اليبلم؛ ألنَّ اليبلم إمَّا إثراٌت أو نفري(( ألنظرار أن "ال" واا
تقررول فتقررول    إنَّ التأييررد عررن طريررا النفرري لرريس ر ريررٍب عررن مررألوف اْسررِتْعَماِلَنا  فأنررت  النفممي فيممي تفيممد أيوممًا توكيممد المعنممى

نَّمررا يرررتين سرررُّ التعريررر فيررو ر مررا فرري التأييررد لدرراحر   ال ُأوِدررْي  رفرربلٍن  تأييررًدا للتودرريل ومرال ررًل فرري االْىِتَمررام ريررا .... واا
را فيرو مرن ِإْقَنراع نفسري ررالغ  قرلَّ أْن يرل رو األ سرلوب رالنفي  على ما يردو من تََناُقِضِيما  من لفٍت قوٍي  مثيرٍر لبلنترراه  َفْضربل عمَّ

 ال(  فرريي . ومعنررى زيررادة  ال( فرري درري ل  ال ُأْقِسررُم( إْلَ رراء معنررى النفرري فييررا  فررالنحويُّون رعررد إل ررائيم معنررى النفرر(ٓٗ المعترراد((
را فائردة معنويَّرل يالتوييرد  أ ُلوَنَيا فائدًة معنويًَّل ىي   التوييد(  رقوليم  إنَّ الحرف الزائرد الرردَّ أْن ييرون لرو إمَّ و فائردة لفظيَّرل ُيَحمّْ

ال   . (ٔٗ رثًالُعدَّ عياْسِتَقامل وزن المعر أو حسن السجع  وال يجوز ُبلوّْىا من الفوائد اللفظيَّل والمعنويَّل مًعا واا
زائردٌة ومن المعاني التي أعطوىا لزيادة  ال( في دي ل  ال ُأْقِسرُم( غيرر معنرى التوييرد مرا ذيرره أحرد المفسّْررين مرن أنَّ  ال(        
ح مقدود(ٕٗ للزينل  رالزينل.  ة  ولينَّو لم يوضّْ

 فري دري ل -علرى مرا ادعروه- ال(  مرا نرراه فري زيرادة   وىرذا عيرس(ٖٗ من المعلوم أن الُمَؤيَّْد يلحا الُمَؤيََّد وال َيتَقَردَّم عليرو -ب 
 ال ُأْقِسُم(  ومع علمي أنَّ التأييرد عرن طريرا النفري موجروٌد فري يبلمنرا  ولريس عرن طريرا زيرادة أداة النفري  فيبلميرم يردور حرول 

يربلٌم ُيَنرزَّه القرر ن اليرريم عنرو؛  الفائدة اللفظيل لر ال( ال المعنى  لذا زادوىا في اليربلم؛ إلقامرل وزن المرعر  أو لحسرن السرجع  وىرذا
  ثررم نقررول  إنَّ يرربلم اه ال َيْبَضررع لعلررم [ٕٗ]الحاقررل  َوََل ِبَقممْوِل َكمماِىنٍ  [ٔٗ]الحاقررل  ِبَقممْوِل َشمماِعرٍ ألنَّ يرربلم اه تعررالى لرريس 

ََل اليرربلم المعجررز الررذي العررروض لُيرروَزن علررى رحررور المررعر المعروفررل  أو ينتيرري رمرريل معررين يالسررجعل؛ لتررزين اليرربلم  فيررو 
 .[ٕٗ]فدلت  َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  تَْنِزيلٌ  ۗ  َيْسِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِو َوََل ِمْن َخْمِفِو 

 
 :املبحث الثاىي

 .ّىأصاّل ومعي" ال" اختالف اليحويني واملفضزيً يف

 

 ويمتمل على ثبلثل مطالب  وىي على النحو اآلتي         
 

ُمِضَتِأىف كالْو( ُأِقٔضُه)و، ردْ لكالٍو ُيَخألفُ امُلِكَضهَ عليُ( ال ُأِقٔضُه) يف( ال) ٌإ  قوهله: األول املطلب
 ٗٗ) . 

 إذ جوَّزوا تقدير يبالف المقسم عليو غير ثارت لفظًا  وعلى ىذا يوجرون الوقف على "ال"  وتيون أقسم مرتدأ ريا.       
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ٗٓٗ 

ُمْنَتَبرا لرر ال( فري دري ل  ىً  ال ُأْقِسُم(  ومنيم من تََرنَّاه رأيًا ومعن آلراء التي قيلت في دي لفمنيم من ذيره رأًيا ضمن ا       
  ال ُأْقِسُم(. 

  فتيررون ال( األولررى نافيررًل  وليررْن ليرربلٍم (٘ٗ ولررم ُيْقِسررم رررالنفس اللوَّامررل(( أقسممم بيمموم القيامممة  إنَّ اه   قررال رعضرريم       
 يل  فتيون نافيًل لفعل القسم الوارد رعدىا.سارٍا  أمَّا ال( الثان

]القيامرل  ََل أُْقِسمُم ِبَيمْوِم اْلِقَياَممةِ  من غير أْن ُيَفسّْرروا ال( الرواردة فري (ٙٗ ((َأْقَسم بيما ِميعاومنيم من قال    إنَّ اه        
عادة ذير  ال( مرَّة أبرى رعد ذيرىا في ردايل السورة؛ َسرَّب لرعض المف[ٕ سّْرين إميااًل حاولوا التبلُّص منرو رقروليم    إنَّ   واا

 .  (ٚٗ  ال( في اآليل الثانيل ىي أيًضا رٌد  بر وارتداٌء لقسٍم جديٍد((
 

 .مناقشة الرأيين السابقين
اآليرررل فرري يبلميررم ىررذا ال نجرررد توضرريًحا للُمْقَسررِم ألجلررو البررراصّْ راآليررل الثانيررل  وال جررواب القسرررم  وال رارررط ذلرر  يلّْررو ر       

األولى  وال اآليات التاليل ليا؛ ألنَّو في األدرل أمرٌر ال يميرن تحقيقرو؛ لعردم التوافرا مرع معراني اآليرات والسرياا العرام للسرورة  
ررَّما رودفو تدوًرا للمعنى وليس دي ًل ُمتََرنَّاة لمعنى اآليل  ومن ثَمَّ ال ُيْميرن االْعِتمراد عليرو؛ لرذا نجرد رعرض المفسررين  ثرر 

مَذا  فقرال مفسررًا قولرو تعرالى   لبوض في ىذه القضيل مبتدررًا المعنري ومبترزاًل إيراهعدم ا    ال( [ٔ]الرلرد  اْلَبَممدِ ََل أُْقِسمُم ِبيََٰ
َذا اْلَبَمدِ   ردٌّ عمييم ُأْقِسُم ِبيََٰ

 ٗٛ))). 
يحراول  القرطبميّ مرع ذلر  نجرد أن يفترض القارئ أسئلل رربل سرند؛ لييرون ىرذا جرواب للسرؤال المفتررض  و  ومن غير الجائز       

إذ يقرول    قرال القمريري  قولرو  ال(  ردّّ لمرا تروىَّم   لتماس معنى لنفي اليبلم السارا ال ير مذيور رر أدربًل ررر رنقلرو يربلم القمريريا
  .(ٜٗ اْرَتَدأ القسم((م ليس األمر يما يحسرو من أنَّو لن َيْقِدَر عليو أحٌد ث  اإلنسان المذيور في ىذه السورة  الم رور رالدنيا  أي

 ال( نافيًل لمعنرى فري  يراٍت تاليرٍل ليرا يضرعف معنرى النفري    ألنَّ الَمْنِفريَّ مرا َوِلرَي  وال يبفى على ل وي أنَّ تقدير يون       
الرررأي فرري تفسرريره وميانتررو نجررده يترنررى ىررذا  الفممرهاءومررع قرردر   ال أْن ييررون ُمْمررتَقِّا مررن معنررى  يرراٍت تاليررات. (ٓ٘ َحررْرَف النَّْفرري((
فيقول    ... ولينَّ القرر ن جراء ررالردّْ علرى الرذين أنيرروا الرعرث والجنَّرل والنَّرار  [ٕ]القيامرل  ََل أُْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ  لقولو تعالى 

ه ال َأْفَعرُل َذاَ   جعلروا  ال( فجاء اإلقسام رالردّْ علييم في يثيٍر من اليبلم الُمْرَتدأ منو  وغير المرتدأ  يقول  في اليربلم  ال وا
ْن رأيتيا ُمْرَتَدأة     فلو َأْلَقْيت ال( ممَّا ُيْنَوى رو الجواب َلْم يين رين اليمرين التري تيرون جواًررا  واليمرين لكالم قد كان َمَوى رًداواا

قلت   ال واه إنَّ الرسوَل لحراّّ( فيأنَّر  َأْيرَذْرَت قومرا  التي ُتْستَْأَنف فرٌا أال ترى أنَّ  تقول ُمْرَتِدًئا   واه إنَّ الرسوَل لحاّّ( فإذا
 .(ٔ٘  ال( ُمْرَتدأ ريا  وىو يثيٌر في اليبلم((  ال( مع اإلقسام  وجميع األْيَمان في يلّْ موضٍع ترى فيو أنيروه  فيذه جيل

 

 مناقشة الفراء في رأيو: 
ين أنيرروا الرعرث والجنَّرل والنَّرار  ثرم جراء القسرم رعرد ذلر   وينرت قرد َأْوَضرْحُت جعل الفررَّاء  ال( فري   ال أُْقِسرُم( نفيرًا وتيرذيرًا للرذ -أ 

َفمماَل َوَرَبممَك ََل ُيْؤِمُنمموَن  ال ُأْقِسررُم( و ال َوَأِرْيرر (   ال َوَررّْررَ (  وذلرر  عنررد مناقمررل قولررو تعررالى    نفًررا الفرررا رررين قولنررا
َر َبْيَنُيمْ  َِ  . (ٕ٘ الذي استميد ريا أدحاب القول رالزيادة [٘ٙساء  ]النَحتهىَٰ ُيَحَكُموَك ِفيَما َش

 ؛ فنفٌي للقسم  وما يترع  ال( النافيل فعل القسم ال الُمْقَسم رو  ولذا ال يجوز قياس ىرذا علرىََل أُْقِسمُ أمَّا قولو تعالى   -ب 
ل.  ممَّا يدلُّ على أنَّيا دي لٌ  وصيغة )َل ُأْقِسُم( لم َتِرْد إَل في القرآن الكريمذا     بادَّ

  ال( اس؛ ألنَّ  ال( في قولنا   ال واه ال َأْفَعُل ذا ( ردُّ ليبلٍم قيل مرامرًة قرلروىذا الذي قال رو الفراء بطأ في القي -ج 
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ٗٓ٘ 

 أرا  تقع فري الفرواحش(  فيقرول ال( لنفري فعلرو الفاحمرل  ثُرمَّ ُيْقِسرُم ُمَؤيّْرًدا جواررو  واه ال َأْفَعرُل  يأْن يقول لنا أحدىم
 .اَ (  أمَّا  ال( في دي ل  ال ُأْقِسُم(؛ فنفٌي لفعل القسمذَ 
ْن كان المعنى أنْ         ا ُيَباِلُف الُمْقَسم عليو ومع ىذا ال نرى  وا  تيون ال( في ىذه الدي ل نفًيا لما في أذىان اليفَّار ممَّ

 جوازه ألمرين  
ررا سرررقو مررن ُمبلِزَمررلٍ األول  ال( رٌد علررى الميررذرين  ومررن ثَررمَّ    وىرري   ال( النافيررل  فررالمعنى أنَّ   ممرريلل فدررل الفعررل  ُأْقِسررُم( عمَّ

ت إلرى وقررٍف الزٍم أو امرار إاْسرتَْأَنَف القسرم  فبلرردَّ مررن وقرٍف رعرد ال(  وىرذا مررا ال نجرده فري رسررم المدرحف  فربل توجرد أيَّررل 
 .(ٗ٘ يؤمن االْحِتراز عن الوقوع في المميبلت((  فرالوقف   تَُريَّن معاني اآليات و (ٖ٘ جائٍز تفيد الفدل رين ال( و ُأْقِسُم(

 ال( النافيرل وبررىرا  فييرون   ال   ال( رٌد ليربلم اليفَّرار وتيرذيريم رالرعرث  يحرتم علينرا أْن ُنقردّْر فري اليربلم اْسرم القول  إنَّ  :واآلخر
َل لما يقوُل اليفَّار.. ثرم َيْسرتَْأِنف الَقَسرم(. لرذا قرال  قيرل المنفرُي المحرذوف أي  فربل درحَل لمرا يقرول     ... و أبمو حيهمانِدحَّ

 ال( وبررىرا  ولريس جواًررا  اليفَّار  ثم اْرَتدأ ُأْقِسُم  قالو سعيد رن جرير  ورعض النحاة  وال َيُجوز؛ ألنَّ فري ذلر  حرذف اْسرم
ائردة مرن القسرم  وتُقَرام ررو   ثرم ييرف تَرِتمُّ الف(٘٘  ال( لمن قال  ىل من رجرٍل فري الرداِر(( لسائٍل سأل فيتحمَّل ذل  نحو قولو

 .  (ٙ٘ الُحجَّل على المنيرين للرعث والجزاء إذا يان الُمْقَسُم رو والُمْقَسُم عليو وجواب القسم واحًدا
؛ لتيرون ليرلّْ سرورٍة بدودريتيا ونسريجيا المتيامرل  مرع َتَجنَّرَب إمرياالت مبتدأ بيا معناىا النفيوعلى ىذا تيون "ال"        

رزيادتيررا  وألنَّ تدررديَرىا يفيررد العنايررل ريررا واطّْراحيررا  والقررول   ي ل ال ُأْقِسررُم(؛ ألنَّيررا واقعررٌل فرري ردايررل اليرربلمزيررادة  ال( فرري درر
 واه أعلم.  ُيَناقض ىذا المعنى

 

َُِي َعً التَِّكٔذِئب (ال ُأِقٔضُه) يف)َل(  ٌإ  قوهله: املطلب الثاىي معياٍا اليَّ
  .ومياقشتُ ،(ٚ٘)

وىذا الررأي يتوافرا مرع الررأي السرارا مرن جيرل  ويبتلرف  لمعنى   فبل ُتَيذُّْروا وال َتْجَحُدوا(  أو ما في معناىا.وييون ا       
نفري  وعلرى عنو من جيل أبرى  أما جيل الموافقل فيون المعنى على تقدر محذوف سارا  أمرا المبالفرل فيرذا نيري والسرارا 

فقرد   ال( في يبل الررأيين يرجرع إلرى يربلم متقردم. نيٌي لما يقولو اليفَّار  ومعنى ىذا فر ال( ناىيل  وليْن ليبلٍم سارٍا  فيي 
ومِ  ذير الماورديُّ أن  ال( من قولو تعالى  ُِ  .[٘ٚ]الواقعل  َفاَل ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النو

ررل ثررم اْسررتأنف  فرربل ُتَيررذّْروا وال َتْجَحررُدوا مررا ذيرتررو مررن     راجررٌع إلررى مررا تقرردَّم ذيررره  ومعنرراه         ِنعمررل  وأظيرتررو مررن ُحجَّ
ومِ يبلمو فقال   ُِ  . (ٛ٘ ((ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النو

 

 .مناقشة ىذا الرأي
  والردليل علرى ىرذه الدرعورل  أنَّ ىرذا ََل أُْقِسمُ  من الدعب تطريا ىذا المعنى على يلّْ المواضع التي وردت فييا دري ل -أ 

ُِومِ  -لو تعالى رر فيما اطَّلعت عليوالمعنى ورد أيثر ما ييون في تفسير قو   بادل.  [٘ٚ]الواقعل  َفاَل أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النو
ل وىلرل أنَّ  ال( فييرا نافيرٌل  والفعرل رعردىا منفرٌي  -ب  نجد أنَّ المعنى الظاىر من اآليل اليريمل  والرذي يطررا السرمع أَلوَّ

 ريا  وىو مرفوٌع وليس منييًا مجزوًما. 
( ناىيررٌل ليرربلٍم تقرردَّم علييررا وُيَقدّْرونررو  ويبتلررف التقرردير مررن مفسّْررٍر آلبررر  فيررذا تيلُّررف واضررح  وذىرراب  ال قرروليم  إنَّ  -ج 

ا َيْرِمي إليو  وتحميلو أيثر مما َيْحَتِمل  فضبل عن يونو ت ِيًرا للمعنى الظراىر المتررادر  للمعنى الظاىر إلى أرعد ممَّ
ل يرير في المعنى ال ينر ي أْن يتمَّ من غير أدلَّل ظاىرة. لؤلذىان من نفٍي لليبلم إلى نيٍي لو  وىذا   تحوُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دفع املطاعً عً قزاءة اإلماو ابً كثري

ٍ /2020و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية، مج )11(، ع )1(، 1441 

 

ٗٓٙ 

ذا حاولنرا تطريررا ىرذا المعنررى علررى سرورة الرلررد مرثبل  فنقررول فرري قولرو تعررالى   -د  ممَذا اْلَبَمممِد واا َوَأْنممَت ِحمملٌّ   *ََل ُأْقِسممُم ِبيََٰ
ممَذا اْلَبَمممِد  نْ  *  َوَواِلممٍد َوَممما َوَلممدَ  *ِبيََٰ  ال ُتَيررذُّْروا وال    إنَّ ال( ناىيررٌل والمعنررى[ٗ-ٔ]الرلررد  َسمماَن ِفممي َكَبممدٍ َلَقممْد َخَمْقَنمما اإلِْ

َتْجَحُدوا( ثُمَّ َأْقَسَم تعالى رالرلد ووالٍد وما ولرد  وجرواُب القسرِم  إنَّ اإلنسران ُبِلرا فري يررد( فعلرى ىرذا التقردير ال داللرل 
ردة في دي ل  ال ُأْقِسُم( علرى المواضرع التري وردت لمنيي عنو معلا رقسم؛ لدعورل تطريا معنى النيي في  ال( الوا

 فييا ىذه الدي ل يدلُّ على التيلُّف في المعنى  والتمحُّل في التقدير. 
 ال ُأْقِسُم( فتيون فري  ثم أبتم ىذه النقطل وأقول  من الرعيد أْن تبتلف داللل  ال( في المواضع التي وردت فييا دي ل -ه 

المعراني  ليبلٍم سارٍا  وفي موضٍع  بر ناىيل  أو نافيل للقسم مما يؤدي إلى اْلِترراس  موضٍع زائدًة  وفي موضع نافيلً 
ل اء أليّْ قياٍس  أو قاعدٍة تجمع المواضع ردي ٍل واحدٍة ال ُأْقِسُم(.   واْلِتَفاف الندوص  واا

 

مياقشتُو  (ٜ٘)(أُلِقٔضُه(: )ال ُأِقٔضُه) ٌ َأصُِلإ  قوهله: املطلب الثالث
(ٙٓ). 

 ال(  واألدرل   ألُْقِسرُم(  يعتمرد ىرذا الررأي  إنَّ  ال( الواردة في دي ل  ال ُأْقِسُم( ىي الٌم ُأْمرِرَعت فتحتيرا فدرارت  أي       
 ال(  ومررا    ىرري   ألُْقِسرُم( مرن غيرر ألرف فري[ٔ]القيامرل  ََل أُْقِسمُم ِبَيمْوِم اْلِقَياَممةِ وردت فري قولرو تعررالى   قمراءة متمواترةعلرى 

 يررل ْنتررراه فرري ىررذه القررراءة أنَّيررا وردت فرري  يررل القيامررل دون سررواىا مررن اآليررات الترري وردت فييررا الدرري ل  فضرربًل عررن يلفررت اال
 .[ٕ]القيامل  َوََل ُأْقِسُم ِبالنهْفِس المهوهاَمةِ  القيامل األبرى  

قررأت علرى قنررل عرن  [ٕ-ٔ]القيامرل  ِسمُم ِبمالنهْفِس المهوهاَممةِ َوََل ُأقْ  * ََل ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ     قولرو  اْبن مِاىدقال        
 وال  (ٔٙ (اْرررن يثيررر  ألُْقِسررُم ِرَيررْوِم الِقَياَمررل( ر يررر ألررف رررين الرربلم والقرراف  وال ُأْقِسررُم( الثانيررل ررربلم وألررف  ويّليررم قرررأ   ال ُأْقِسررمُ 

مرن طرقرو رحرذف األلرف التري رعرد الربلم  قنبملأقسرم ريروم القيامرل  فرروى     وال ابن الِزري. وقرال (ٖٙ جميًعا راأللف(( (ٕٙ ُأْقِسُم(
  فرروى العراقيررون قاطررل مرن طريرا أررري رريعرل عنرو يرذل  فرري الموضرعين  وررذل  قررأ أرررو واختممف عممن البمزيفتدرير الم توييرد 

رررزي إثرررات األلررف فييمررا عمرررو الررداني علررى مرريبو عرررد العزيررز الفارسرري عررن النقرراش عررن أررري رريعررل  وروى ارررن الحررراب عررن ال
الحسرن "ال" النافيل  ويذل  روى الم اررل  والمدريون قاطرل عن الررزي مرن طرقرو  وررذل  قررأ الرداني علرى مريبو أرري  على أنيا

 .  (ٗٙ رن غلرون وأري الفتح فارس  ورذل  قرأ الراقون فييما((ا
ريروم القيامرل( ر يرر ألرف  مودرولل غيرر ممردودة علرى  فري روايرل القرواس  أُلْقِسرمُ  ابمن كثيمر    قررأ ابن ميران وقال       

    وال بربلف فري ابمن البماذش  وزاد (ٙٙ ىذه القراءة في ُمْحَتَسِرو عادِّا إيَّاىا من المرواذّْ ابن َِني   وقد أورد (٘ٙ التحقيا((
 . (ٛٙ   وفي الذي في الرلد(((ٚٙ الثاني

 

  الفرع األول: موقف المفَسرين من ىذه القراءة.
  اْبن عطيهة ال ُأْقِسُم( من غير أن يرين رأيو فييا منيم  فريا أوردىا في اآلراء التي قيلت في ال( الواقعل في دي ل :أوَلً 

  يذا فعل اْرن الجوزي  إذ أوردىا في سورة الواقعل (ٜٙ الذي ذيرىا في سورة الواقعل والحاقَّل والمعررارج والقيامل والرلد
 . (ٓٚ والقيامل والرلد

 يان محض سرٍد لما يمين أْن ييون عليو معنى  ال ُأْقِسُم( رما ُيفيد القسم.   يم إذنفعمل
   إذ أوردوىرا(ٔٚ  ال ُأْقِسرُم(  ولرم يرذير الموضرع الوحيرد الرذي حرذفت فيرو األلرف التري رعرد الربلم  ألقسرم( فريا أورد الدي لثانياً: 

ُِ  مثبل في قولو تعالى   . (ٕٚ [٘ٚ]الواقعل  ومِ َفاَل أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النو



 ياصز ىويزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٗٓٚ 

ل سورة القيامل  فريا أوردىا في موضعيا المذيور وحسب  أيثالثًا:   . (ٖٚ في أوَّ
ثلَّل من المفسّْرين أثرتوا دحل ىذه القراءة أُلْقِسُم(  ووجيوىا توجييًا ل ويًا منيم أرو حيَّان األندلسي  فقال في تفسرير رابعًا: 

ممومِ َفمماَل ُأْقِسممُم بِ   يررل الواقعررل  ُِ  ال( الررواردة فرري اآليررل ثررم يقررول   فنررراه يعرررض مررا قيررل فرري [٘ٚ]الواقعررل  َمَواِقممِع النو
ْن يرران قلرريبل     واأَلْولرى عنرردي أنَّيرا الٌم ُأْمررِرَعت فتحتيرا فتولَّرردت منيرا ألررف يقولررو  مَأُعرْوُذ ررراه ِمرَن الِعْقررَراِبم وىرذا  واا

َعْل َأْفِئدَ فقد جاء نظيره في قولرو   ِْ   (ٗٚ ىمرام َأْفِئْيرَدًة( ريراٍء رعرد اليمرزة  وذلر  فري قرراءة  [ ٖٚ]إررراىيم  ًة ِمَن النهاسِ َفا
 . (٘ٚ فالمعنى  فبل ُأْقِسُم( يقراءة الحسن وعيسى((

 رعض المفسّْرين لم يوجو ىذه القراءة؛ ليونيا باجل عن إجماع قراء األمدار.خامسًا: 
رعرد أْن عررض اْبرِتبلف القُررَّاء  [ٔ]القيامل  ََل أُْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ و تعالى    إذ قال في تفسير قولالطبريومنيم اإلمام 

 ال( مفدررولل   ُأْقِسررُم( ُمْرترردأة علررى مررا عليررو قُرررَّاء األمدررار؛  فييررا    والقررراءة الترري ال أسررتجيز غيرىررا فرري ىررذا الموضررع
رررل مرررن القُررررَّاء عليرررو(( ريررران   إن السررررب الررررئيس إليرررراد ىرررذه القرررراءة عنرررد ىرررذا الفريرررا  . ويميرررن أن ُيقرررال(ٙٚ إلجمررراع الُحجَّ

 من جيل  أو لعدم دحل القراءة ريا من جيل أبرى.  ضعفيا
 . (ٚٚ لرتَّل ضمن عرضو اآلراء التي قيلت في دي ل ال ُأْقِسُم(أفريا من المفسّْرين لم يتعرض لذير ىذه القراءة سادسًا: 

 

ات النهْحِويهة والدهَلِليهة لِقَراَءِة )أُلْقِسُم(الفرع الثاني: ال َِ   .تهْخِرْي
 ال ُأْقِسرُم(على وفرا قرراءة اإلمرام اررن يثيرر  أجمرع النحويرون  والمفسررون أن   ال( الواقعل فري دري ل حين حذفت ألف       

 ُأْقِسررُم(  وأدرررحت  ال( الًمررا ُأْلِحقَررْت رالفعررلفرري قولررو تعررالى   ال ُأْقِسررُم(  أُْلِغيممت معيمما معنممى النفممي ال(  األلررف المحررذف مررن
َلم أنَّ ىرذه الربلم ىري أحمدىما:  ألُْقِسرُم( علرى ىرذه القرراءة توجييران    ألُْقِسرُم(. وقرد يران للمفسّْررين والنحرويين فري الم لتدير

ورد ىذا الرأي عن ثلرل مرن العلمراء   ألََنا ُأْقِسم(  وقد   دبلت على الفعل رتقدير مرتدأ محذوف رعدىا والمعنىاَلبتداء لمتوكيد
    وقررأ الحسرن والثقفري  فؤُلْقِسرُم( ر يرر ألرف  قرال أررو الفرتح التقردير  اْبن عطيهمةمنيم اْرن عطيَّل  والقرطري  والمرادي. فقرال 

لربلم علرى التحقيرا   فؤُلْقِسرُم( ر يرر ألرف رعرد ا     وقررأ الحسرن  وحميرد  وعيسرى ررن عمررالقرطبمي  وقرال (ٛٚ  فؤَلَنا ُأْقِسرُم(((
    ... يمررا ذيرنررا فرري  ألُْقِسررُم( يعنرري المممرادي   وقررال(ٜٚ وىررو  فعررل حررال ويقرردَّر مرترررردأ محرررررذوف والتقرردير   فؤَلَنررا ُأْقِسررُم(((

قسرم ال تردبل علرى وذل  أنَّو ال يبلو من أْن ييرون الم قسرم  أو الم ارترداء فربلم ال ؛ ألُْقِسُم ِرَيْوِم الِقَياَمِل( على قراءة اْرن يثير
المضارع  إال مع نرون التوييرد فرقري أْن تيرون الم االرترداء  والم االرترداء ال تردبل إال علرى الجملرل مرن المرتردأ والبررر  فبلرردَّ 

 .  (ٓٛ من تقدير مرتدأ وبرر((
 

 شكال ىذا التقدير: إ
ذا يانررت الرربلم للتوييررد فررالمعنى أنَّيررا أنَّ الم االرتررداء دبلررت علررى ال تقرردير المرترردأ فرري قررراءة  ألُْقِسررُم(         مرترردأ للتوييررد  واا

إنَّ الربلم لبلرترداء   تدبل على أمر وجوده في الجملل ضروري ررر وىرو  المرتردأ ررر  وىرذا عيرس مرا  لرت إليرو األمرور عنرد القرول
العنايررل  وتقرردير حررذف المرترردأ  والتوييررد؛ ألنَّ الُمَؤيَّررَد وىررو  المرترردأ فرري الجملررل محررذوف فرربل يسررتقيم معنررى التوييررد؛ إلظيررار

    ... برَُّجروا قرراءة الحسرن اآللوسيلذا قال  .(ٔٛ حذف المرتدأ( ُمَنافًيا للتوييد الذي ِجيء رالبلم ألجلو  ضعيف؛ ليونو  أي
وتعّقب ررأنَّ المرتردأ  وعيسى على أنَّ البلم الم االرتداء  والمرتدأ محذوف؛ ألنَّيا ال تدبل على الفعل  والتقدير  فؤَلَنا ُأْقِسُم(...

. (ٕٛ إذا دبل عليو الم االرتداء يمتنع أو يقرح حذفو؛ ألنَّ دبوليا لتأييده  وىرو  يقتضري االعتنراء ررو  وحذفرو يردلُّ علرى ببلفرو((
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ٗٓٛ 

ا إلررى ىررذا فاْضررطَّرو  (ٖٛ وقررد تيلَّفرروا تقرردير مرترردأ محررذوف؛ ألنَّ الم االرتررداء ال ترردبل علررى الفعررل المضررارع إال إذا وقررع برررًرا إِلنَّ 
وَّاَمررِل( أي  َأْقَسررَم التقرردير  وييررون المعنررى رعررده يررأنَّ اه رررر جررلَّ جبللررو رررر يقررول   أَلَنررا ُأْقِسررُم ِرَيررْوِم القَياَمررِل وال ُأْقِسررُم رررالنَّْفِس الل

   .(ٗٛ سرحانو راأُلولى  ولم ُيْقسم رالثانيل
والُمْقَسرُم ل رض واضح في اآليل اليريمل؛ لرورود فعرل القسرم  ُأْقِسرُم(  وىذا ا (٘ٛ إنَّ ال رض من القسم التوييدمن المعموم:        

  يوم القيامل(  أما دبول الم االْرِتداء على  ُأْقِسُم(؛ ل رض التوييد أراه ال تزيد المعنى توييًدا.  رو
وىرذا التعليرل  قرائم علرى جعرل دبلرت علرى فعرل الحرال والمعنرى فؤُلْقِسرُم ررر...  َلم القسمأنَّ ىذه البلم ىي واآلخر:        

 ُأْقِسُم(؛ ولذا ال تحتاج إلى إلحاا نون التوييد ريا  وقد ترنَّى ىذا الرأي أرو حيَّان  رعد  البلم للقسم دبلت على فعل الحال
 لقرراءة علرىىرذه ا اْبمن َِنميأْن عرض اآلراء التي قيلت في القراءة المميورة  فبل ُأْقِسُم(  على نحو ما ذيرت  نًفا  وَبررَّج 

نَّمررا ذىرررا إلررى ذلرر الزمخشممري  وَتِرعررو علررى ذلرر  (ٙٛ فؤَلَنررا ُأْقِسررُم((    تقرردير مرترردأ محررذوف أي ألّنرررَو فعررل حرررال وفررري  ؛  واا
وغيررره أنَّ فعرل الحرال ال يجروز أْن ُيْقَسرَم عليرو فاْحتَراجوا إلرى أْن ُيَدرروّْروا  اْبمن عصمفورالَقَسرم عليررو بربلف  والرذي اْبتَراره 

رع برررًرا لمرترردأ محررذوف  فتدررير الجملررل اسررميَّل َفُيْقَسررم علييررا  وذىررب رعررض النحررويين إلررى جررواز القسررم علررى فعررل المضررا
 .(ٚٛ الحال  وىذا الذي أبتاره رر أرو حيان رر فتقول    واه َلَيْبُرج َزْيٌد((

 

يح بينيما :الفرع الثالث  .مناقشة الرأيين والتِر
يمو،  يماعترا  بعو -أ      ال يدرّح أْن تيرون الربلم الم القسرم ألمررين  أحردىما  الزمخشمرييقرول : (ٛٛ وسمببوعممى ىمذا التِو

ررَدة  واإلبرربلل ريررا ضررعيٌف قررريح  والثرراني  أنَّ أَلَْفَعلَررنَّ فرري جررواب القسررم لبلْسررتِقرال  وفعررل القسررم  أنَّ حقيررا أْن ُيْقررَرن ريررا النررون الُمَؤيّْ
رراج مررن قرررأ  ألُْقِسررُم( فررالبلم الم القسررم والتوييررد  وىررذه القررراءة رعيرردة فرري   اْبممن الِمموزي  وقررال (ٜٛ يجررب أْن ييررون للحررال((   قررال الزجَّ

 وقممال  (ٜٓ العرريررل؛ ألنَّ الم القسررم ال ترردبل علررى الفعررل المسررتقرل إال مررع النررون تقررول   أَلْضررِرَرنَّ َزْيررًدا(  وال يجوز أَلْضررِرُب َزْيررًدا(((
نََّمرررا     وطعرررن أرررو عريررردة فررري ىرررذه القرررراءةالمممرازي (؛ ألنَّ العررررب ال تقرررول  ألَْفَعرررُل َيرررَذا(  واا   وقررال  لويررران المرررراد ىرررذا لقرررال  ألُْقِسررَمنَّ

 .(ٕٜ في قراءة  ألُْقِسُم(    إنَّ حذف النون ىنا ضعيٌف بريث(( ابن َِنيوقال   (ٜٔ يقولون   ألَْفَعَلنَّ َيَذا( ((
علررى الفعررل المضررارع فإنَّيررا تبلّْدررو لبلسررتقرال  ويجررب حينئررٍذ أْن تلحقيررا  نَّ الم القسررم إذا دبلررتإ :خالصممة قممول المعتروممين       

(؛ فاجتماع البلم والنون في الفعرل المسرتقرل يردل وجرود قسرم فري ال يربلم  النون  وييون القسم على أمٍر لم َيِتم رعد يقول  واه ألَْذَىَرنَّ
ْن لم يرد لفظ القسم  أو الُمْقَسم ررو يقولرو تعرالى     والعررب ال تقرول  ألَْفَعرُل َيرَذا(؛ [ٙٛٔ] ل عمرران  تُْبَممُونه ِفمي َأْممَواِلُكْم َوأَْنُفِسمُكمْ لَ  واا

(  لذا قال  نَّما تقول   ألَْفَعَلنَّ     اعلرم أنَّ الفعرل المسرتقرل إذا وقرع فري القسرم موجًررا لزمترو الربلم فري الزِهاجلُيفيم من يبلميم القسم  واا
لرررو  والنرررون فررري  برررره (  قرررال اه  أوَّ (   وتررراه أَلْرَيرررَرنَّ   ثقيلرررل أو بفيفرررل  ولرررم ييرررن رررردّّ منيمرررا جميًعرررا  وذلررر  قولررر    واه أَلْبرررُرَجنَّ

 َْوتَالمهممِو أَلَِكيممَدنه َأْصممَناَمُكم  عررن الم جررواب القسررم    إذا دبلررت علررى الفعررل المضررارع لررزم  بررر  اْبممن يعمميش  وقررال (ٖٜ [ٚ٘]األنريرراء
نَّمررا لزمتررو النررون؛ لتبلدررو لبلسررتقرال ألنَّررو يدررلح لررزمنين  فلررو لررم الفعررل النررون ال بفيفررل أو الثقيلررل  يقولرر   واه لَتْضررِرَرنَّ َعْمررًرا(... واا

 .(ٜٗ تبلدو لبلستقرال لوقع القسم على ميٍء غير معلوم  وقد رينَّا أنَّ القسم توييٌد وال يجوز أْن ُنَؤيّْد َمْجُيوال((
   .(ٜ٘ ترا  المعتروين ومناقشتياأدلة أبي حيان؛ لرد اع -ب 

فري رفضرو ليرذا المعنرى   (ٜٙ نجد أرا حيَّان يمضي في ترجيحو يون البلم في أُلْقِسُم( الم قسرم  وُيَنراِقش الزمبمرري .ٔ
  وعلررى يررون الرربلم فرري ال ُأْقِسررُم( الًمررا (ٜٚ ُمْعَتِمررًدا فرري ترجيحررو علررى مررذىب اليرروفيين فرري جررواز التوييررد ر يررر نررون
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نْ  ُأْمرعت فتحتيا رو حرين قرال    وىرذا واا  فتولَّدت منيا ألف على نظائر قليلرل فري العرريرل  علرى وفرا مرا دررَّح ررو فري ندّْ
 .(ٜٛ يان قليبل فقد جاء نظيره في العرريل((

ررل عليررو؛ إذ ال يجرروز أْن نتررر  قررراءة القررراء التسررعل المتررواترة قررراءتيم  ذ أمعنررا النظررر فرري يبلمررو لوجرردنا يبلمررو ُحجَّ واا
عررن  ُأْقِسررُم( إلررى قررراءة اإلمررام ارررن يثيررر المتررواتر قرأتررو أيضًا ألُْقِسررُم( ونررررىن علررى دررحتيا رمررا ىررو قليررٌل فرري  رفدررل  ال(

 يبلم العرب  ىذا من جانب  ومن جانٍب  بر يعدُّ تررجيح الربلم مرن   ال أقسرم(( أن تيرون الم قسرم قائمرًا علرى وجرود بربلف
 نَّ فعل الحال ُيْقَسُم عليو.في إلحاا نون التوييد رفعل المستقرل وعلى أ

ررا البرربلف فرري إلحرراا نررون التوييررد رفعررل المسررتقرل فموجررود  قررال  .ٕ     وذىررب أرررو علرري إلررى أنَّ النررون ىنررا ابممن يعمميشأمَّ
غيررر الزمررل  وحيرراه سرريرويو  قررال  ولحاقيررا أيثررر  والسرريرافي وجماعررل مررن النحررويين يرررون أنَّ إلحرراا النررون يقررع الزًمررا 

  وىررو الظرراىر مررن يربلم سرريرويو وذلرر  قولررو  إنَّ الرربلم إنَّمررا لزمرت اليمررين يمررا لزمررت النررون الرربلم  للفدرل الررذي ذيرنرراه
    وال يجررروز عنررد الردرررريين االيتفرراء ررررالبلم عررن النرررون إال فرري الضررررورة  باديآسمممتر اإل  وقررال (ٜٜ وىررذا نررص منرررو((

ِواًبما ز حذف النون لمفعمل المومارع إذا كمان ِمم مم مناقشة رأي أبي حيان بِوا. (ٓٓٔ واليوفيون أجازوه ربل ضررورة((
 أوجب أيثر النحويين مبلزمل النون للفعل المضارع إذا يان جواًرا للقسم إذا دبلت عليو البلم.لمقسم. 

نَّما دبلت البلم في جواب القسم؛ ليتلقَّرى ريرا مرال رل فري التوييرد  إذ القسرم توييرد الُمْقَسرِم عليرو فالمالقي          ويرذل  يقول    واا
رعضرريم  إذا يرران المضررارع رررالبلم والنررون لررزم أْن ييرروم جواًرررا للقسررم؛ ألنَّ النررون مبلدررل لررذل   وىرري  الزمررل لجررواب القسررم عنررد 

   (ٔٓٔ ورعضيم ال يعتقد ذل  لقول الماعر
 تَرررررررَألَّى اْررررررررُن َأْوٍس َحْلفَرررررررًل َلَيُردُّنِررررررريْ 

 

 ِإلَرررررررررررررى ِنْسرررررررررررررَوٍة َيرررررررررررررَأنَُّينَّ َمَفائِررررررررررررردُ  
 

ذا عنرردي؛ لضرررورة المررعر  ولرم يررأت فرري اليرربلم نحررو   واه َلَيقُروم َزْيررٌد(  وذلرر  ربرربلف الربلم  فإنَّيررا غيررر الزمررٍل؛ ألنَّيررا وىر       
( الميسورة  والم االرتداء ال تلزم في االرتداء   ؛َلم اَلبتداءفي الحقيقل  فربل تلرزم فري ألنَّيا ال تدبل في موضع ال تدلح فيو  إنَّ

 .جوالجواب  فيذا و 
و آخر        الزمرل؛   أنَّو قرد حدرل التوييرد لجملرل القسرم فربل ضررورة إلرى توييرد غيرره إال مرال رل بادرل  ربربلف النرون فإنَّيرا وِو

  .(ٕٓٔ ألجل التبليص للقسميَّل واالستقرال((
 

 خالصة القول: 
يو الصحيح :  أوَلً  و الربلم فري قرراءة  ألُْقِسرُم( علرى السرب الرئيس لرفض الزمبمري توجيرعدم فيم كالم الزمخشري عمى ِو

أنَّيا الم القسم  عدم اقتران الفعل الدابلل عليو  ُأْقِسرُم( رنرون التوييرد  فنررى أررا حيَّران يفيرم األمرر ردرورة مبتلفرل وىرو  
ل ففيررو برربلف   إلحرراا الرربلم رالفعررل إذا دبلررت عليررل نررون التوييررد؛ ألنَّررو يقررول فرري ردّْه علررى الزمبمررري  أمَّا األمررر األوَّ

را اليوفيرون فيبترارون ذلر  وليرن يجيرزون تعاقريمرا فيجيرزون  أَلْضرِرَرنَّ َزْيرًدا( و َأْضرِرَرنَّ  فالذي قالو قول الردريين  وأمَّ
ل  ولرم يلحقيرا فري الثراني  مرع أنَّ النرون قرد اتَّدرلت  (ٖٓٔ َعْمًرا((( ففي مثالو ألحا البلم رالفعل أضررنَّ في المثال األوَّ

ثالين؛ فراليبلم علرى إلحراا الربلم فري الفعرل إذا دبلرت عليرو نرون التوييرد  ولريس إلحراا النرون رالفعرل إذا رالفعل في الم
 دبلت عليو الم القسم. 

ود قسم : ثانياً    ألنَّنرا إذا قلنرا  ليقروم أنه لفظ القسم َل بد أن يسبق بالم ِواب القسم الداخمة عمى فعل الحال؛ ليدله عمى ِو
يا وجود قسٍم إْن لم يسرقيا قولنا   واه( وىرذا عيرس الفعرل المسرتقرل  إذ دبرول الربلم والنرون ُيْؤِذنرا ويدلي( لم نفيم من
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ْن لرم يررد لفرظ القسرم  لرذا وجرب علينرا أْن ُنقَردّْر فري قرراءة  ألُْقِسرُم( فري قولرو تعرالى   اَل ُأْقِسرُم( يميًنرا  روجود قسٍم حتَّى واا
ل  ُأْقِسرُم( فييررون تقردير اليرربلم  واه ألُْقِسرُم ِرَيررْوِم الِقَياَمرِل(  وال يبفررى مرا فرري ىررذا قررل الم القسررم الدابلرل علررى فعرل الحررا

رنقلرو قرول أرري علريٍّ الفارسري إذ يقرول   (ٗٓٔ يؤيرد ىرذا المعنرى المرازيالمعنى من ريايٍل؛ ألنَّو قسٌم على قسٍم  لذا نجرد 
( أال تراىررا فرري ىررذا    الرردليل عنرردي أنَّ الم االْرتِررداء يونيررا لبلرتررداء أعررمُّ  مررن يونيررا للقسررم  دبوليررا فرري  َلَعْمررِرَ  أَلْفَعلَررنَّ

ًدا مررن معنررى القسررم؛ ألنَّ القسررم ال يجرروز تقررديره ىاىنررا؛ المتنرراع دبررول القسررم علررى القسررم؛ ألنَّ  الموضررع لبلرتررداء مجرررَّ
(    فيررذه الرربلم الم االرتررداء فرري الم  َلَعْمررِرَ ( مررن قولنررا  لَ  ابممن َِنممي  وقررال (٘ٓٔ القسررم ال ُيْقَسررُم عليررو(( َعْمررُرَ  أَلقُررْوَمنَّ
 وذل  أنَّ قول   َلَعْمُرَ ( قسرٌم ومحراٌل أْن ُيجراب القسرم رالقسرم  فربل يجروز إذن أْن ييرون التقردير  ؛معرَّاة من معنى الجواب
)))  .(ٙٓٔ  واه َلَعْمُرَ  أَلُقْوَمنَّ

 
 .اخلامتة

   تيللنتائج  والتي يمين إجمال أررزىا في النقاط اآلامتملت ىذه الدراسل على جملل من ا       
  ال ُأْقِسُم(  والتي لم ترد قط في ل ل العرب. أنزل اليتاب العزيز رلسان عرري مرين  ومع ذل  اْنِفراد راْسِتعمال دي ل -ٔ
يرا القرراءة التري تفررد من أنواع القسم الدريح "ال أقسم" سواء أيانت "ال" نافيل أو ناىيل؛ لتأييد أمر ميرم مبررر ررو  ومن -ٕ

 . (ٚٓٔ اإلمام ارن يثير الميي ألقسم( رحذف األلف ريا
  والقررراءات القر نيررل المتررواترة جررزء مررن القررر ن اليررريم يقينررًا  [ٜ٘ٔ]المررعراء  ِبِمَسمماٍن َعَرِبمميٍّ ُمِبممينٍ  القررر ن اليررريم نررزل -ٖ

 .  ال((   ألقسم(( رحذف ألف والتي منيا قراءة اإلمام ارن يثير الميي
القسم الدريح الدادر من الذات اإلالىيل الُمْقَسَم رو ظاىر الوضروح للمباطرب ال يبفرى عليرو  سرواء ُسرِرَا ررر ال(  أو  -ٗ

 ن في معناىما.و  البلم( فقط  التي ابتلف النحاة والمفسر 
اررن - للطعرن فري قرراءة مترواترة يمعدم اإلحاطل الماملل رل ل العرب  والتعدب األعمى لمدرسل نحويرل أدى ررعضر -٘

 .-يثير الميي
الوادرفين إيراه رالزيرادة مررة  وررالنقص أبررى  إذ  -تعرالى–حاول الرحث أن يرد على رعض المتجرئين على يتراب اه  -ٙ

 ال يجوز ىذا في يبلم الرليغ إجماعًا  فييف ريبلم فاطر الل ات.
سررم المنفرري اْبِتبلفًررا يرران لررو أثررر سررلرّي اْبررِتبلف طرائررا المفسّْرررين فرري عرررض أقررواليم فرري تفسررير اآليررات الترري ورد فييررا الق -ٚ

 ٓعلى القارئ والمتلقّْي
الذي نؤمن رو  ونعتقده اعتقادًا جازمًا؛ يبتلج ددوَرنا فينفذ إلى قلورنا وأفئدتنا أن القراءات المتواترة جزء من القر ن  -ٛ

أن الجراءة واالفتراء رلسان عرري مرين  و  -القراءات–ال يجوز إنيار واحدة منيا رحال من األحوال  وقد نزلت 
 فضي إلى ما ال تحمد عقراه.يعلييا 

 

 .اهلوامش
                                                 

ررن اه ( وىو  عرد اه رن يثير رن المطلب القرمي القارئ إمام المييين في القراءة  ولد رميل سنل بمس وأررعين  قرأ على عرد أ 
ررن االسائب المبزومي  وعلى مجاىد ودرراس مولى ارن عراس  وحدث عن عرد اه رن الزرير وعرد الرحمن رن مطعم  وعمرر 
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عرد العزيز  وتددر لئلقراء ودار إمام أىل ميل في ضرط القر ن  قرأ عليو أرو عمرو رن العربلء  ومررل ررن عرراد  ومعرروف 
سررماعيلرررن ممرريان  و ا رررن قسررطنطين  وطائفررل  وحرردث عنررو أيرروب السرربتياني  وارررن جررريج  وجريررر رررن حررازم  رررن عرررد اه  اا

والحسين رن واقد وعرد اه رن أري نجريح  وحمراد ررن سرلمل وقررة ررن بالرد  والحرارث ررن قدامرل وبلرا سرواىم  وقرال اررن معرين  
الرذىري  مرمس الردين  أررو عررد اه  ومائرل. ثقل  ولم يزل عرد اه ىو اإلمام المجتمع عليو في القرراءة رميرل حترى مرات عمررين

 (ٔ ط  دار اليترب العلميرل  معرفة القمراء الكبمار عممى الطبقمات واألعصمارىر(  ٛٗٚ ت  محمد رن أحمد رن عثمان رن َقاْيماز
غايمة النيايمة ىرر(  ٖٖٛ ت  ممس الدين  أرو البير  ارن الجزري  محمد ررن محمرد ررن يوسرفو  .ٜٗصم  ٜٜٚٔىر/ ٚٔٗٔ
 .ٖٗٗص  ٔجىر  ٖٔ٘ٔ ررجستراسر  عني رنمره ألول مرة عام    ميترل ارن تيميلقات القراءفي طب

 ( إذ لم تستبدميا العرب قط في أساليريا ال نثرًا  وال معرًا.ٕ 
 ( في ردايل رعض سور القر ن اليريم.ٖ 
 ( في أواسط رعض السور القر نيل.ٗ 
 [.ٔ( ]القيامل  ٘ 
 .ٔجمتو حاميل رقم  ( ارن يثير الميي  سرقت تر ٙ 
 ( اليبلم المتقدم قرليا.ٚ 
 ( اليبلم المتقدم رعدىا.ٛ 
 ٜ)  ََِل ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمة  القيامل[ٔ]. 
الِنمى المداني فمي حمروف ىرر(  ٜٗٚ ت  ( ردر الدين  أرو محمد  الحسن رن قاسم رن عرد اه ررن علرّي المررادي المدرري المرالييٓٔ 

 .ٕٖٓم  صٖٜٛٔىر/ٖٓٗٔ(  ٕمحمد نديم فاضل  دار اآلفاا الجديدة  ريروت   طو  بر الدين قراوة   تحقيا  فالمعاني
ررن اأحمرد محمرد البرراط  زيرد  تحقيرا   رصف المباني فمي شمرح حمروف المعمانيىر(  ٕٓٚ ت  ( المالقي  أحمد رن عرد النورٔٔ 

 .ٖٕٚصم  ٜ٘ٚٔىر/ٜٖ٘ٔثارت  مطروعات مجمع الل ل العرريل  دمما  
 .ٕٛص  ٖم  جٜٙٛٔىر/ٙٓٗٔ  مطرعل المجمع العلمي العراقي  معِم المصطمحات البالغية وتطورىا( أحمد مطلوب  ٕٔ 
 .  ٕٛٔ  صٛ.ت(  جدعالم اليتب  ريروت     اإليواح في شرح المفصلىر(  ٖٗٙ ت  موفا الدين يعيش رن علي النحوي (ٖٔ 
 راريًا؛ لذا سماىا ل وًا  ويان مقدده من ذل  عدم األثر النحوي ال المعنى.أي  ليس ليا تأثيرًا في اليلمل التي تأتي رعدىا إع (ٗٔ 
عرررد السرربلم محمررد ىررارون  عررالم اليتررب      تحقيررا ومرررحالكتممابىررر(  ٓٛٔ ت  سرريرويو  أررري رمررر  عمرررو رررن عثمرران رررن قنرررر (٘ٔ 

 .ٙٚص  ٖم  جٖٜٛٔىر/ٖٓٗٔ  (ٖ ط
   دار المررؤون الثقافيررل العامررل  وزارة الثقافررل واإلعرربلم التعريفممات ىررر( ٙٔٛت   ( الجرجرراني  علرري رررن محمررد رررن علرري الررزين المررريفٙٔ 

 .ٛٓٔص   د. ت(ر داد  
مرراد   حيرىي  تحقيرا  المسائل المشكمة المعروفة بالبغمدادياتىر(  ٖٚٚ ت  ( الفارسي  أرو على  الحسن رن أحمد رن عرد ال فارٚٔ 

 .ٖٗٗصم  ٖٕٓٓىر/ٕٗٗٔ  (ٔ طدار اليتب العلميل  
 أقدد  الذين لم يبالطوا لسانًا أعجميًا قط. (ٛٔ 

. أي  محض بالص  َوِقيَل  ُىَو الَِّذي َلْم َيْدُبِل اأَلمدار َوَلْم َيْبَتِلْط رَأىليا.  يقال  أعراب أقحاٌح  وعرريّّ ُقحّّ
   تحقيا  أحمد عررديةتاج المغة وصحاح العرب الصحاحىر(  ٖٜٖ ت  رن حماد الجوىري إسماعيليراجع  الفاراري  أرو ندر  

 يارررررن منظررررور األندرررراري الرويفعررررو  .ٜٖٗ  صٔم  جٜٚٛٔىررررر/ٚٓٗٔ  (ٗ طال فررررور عطررررار  دار العلررررم للمبليررررين  ريررررروت  
 ىرر ٗٔٗٔ  (ٖ ط  دار درادر  ريرروت  لسمان العمربىرر(  ٔٔٚ ت  ي  أرو الفضل  جمرال الردين  محمرد ررن ميررم ررن علرياإلفريق

 .ٖ٘٘  صٕج
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عررد  تحقيرا   شمرح الكافيمة الشمافيةىرر(  ٕٚٙ ت    أرو عررد اه  جمرال الردين  محمرد ررن عررد اهيالجيان( ارن مال  الطائي ٜٔ 
  .ٖٖٗص  ٗ  ج د. ت(المنعم ىريدي  مطرعل دار المأمون للتراث  ميل الميرمل 

 نفسو  والدفحل. السارا المددر (ٕٓ 
  (ٜ ط  دار اليتررررراب العررررررري  ريرررررروت  النبويمممممةإعِممممماز القمممممرآن والبالغمممممة م(  ٖٜٚٔ ت  ( الرافعررررري  مدرررررطفى درررررادا(ٕٔ

 .ٛٛٔصم  ٖٜٚٔىر/ٖٜٖٔ
 .ٕٕ٘ص  إعِاز القرآن والبالغة النبوية ( الرافعي (ٕٕ

  التسويمل النحمموي فمي القممرآن الكممريمالحموز عررد الفتراح أحمررد  و  .ٕٛٔص  ٛج  اإليومماح فمي شممرح المفصممل( موفرا الردين  ٖٕ 
 .ٜٕٚٔص  ٕجم  ٜٗٛٔىر/ٗٓٗٔ  (ٔ طميترل الرمد  الرياض  

 .ٜٕٚٔص  ٕج  التسويل النحوي في القرآن الكريم( الحموز  ٕٗ 
 تحقيرا   أسمرار البالغمة فمى عممم البيمانىر(  ٔٚٗ ت  ( الجرجاني أرو رير عرد القاىر رن عرد الرحمن رن محمد الفارسي األدل(ٕ٘

 .ٜٔصم  ٕٔٓٓىر/ٕٕٗٔ  (ٔ طعرد الحميد ىنداوي  دار اليتب العلميل  ريروت  
ىررر(  ٗٛ٘ ت  ( المرريزري  أرررو المظفررر  مؤيررد الدولررل مجررد الرردين أسررامل رررن مرمررد رررن علرري رررن مقلررد رررن ندررر رررن منقررذ الينرراني اليلررري(ٕٙ

الجميوريررل العرريررل   تحقيررا  أحمررد أحمررد ررردوي  وحامررد عرررد المجيررد  مراجعررل  األسررتاذ إرررراىيم مدررطفى  البممديع فممي نقممد الشممعر
 .ٕٗٔصاد القومي  اإلقليم الجنوري  اإلدارة العامل للثقافل  المتحدة  وزارة الثقافل واإلرم

 .ٖ٘ص  التعريفات( الجرجاني  ٕٚ 
 . ٜٕٕص  ٕ  جاإليواح في شرح المفصل( موفا الدين  ٕٛ 
 .ٕٚص  التعريفات( الجرجاني  ٜٕ 
ح الضرامن  منمرورات حراتم درال تحقيرا   دراسرل و مشكل إعراب القرآنه(  ٖٚٗ  ت القيسي أرو محمد  ميي رن أري طالب (ٖٓ 

 .ٙٚٚص  ٕجم  ٜ٘ٚٔوزارة اإلعبلم  ر داد  
محمرد  تحقيرا ىر(  السنن اليررى  ٛ٘ٗ ت  الرييقي  أرو رير  أحمد رن الحسين رن علي رن موسى الُبْسَرْوِجردي البراساني (ٖٔ 

 .ٖٙص  ٕجم  ٖٕٓٓىر/ٕٗٗٔ  (ٖ طلرنان   - عرد القادر عطا  دار اليتب العلميل  ريروت
  مفماتيح الغيمب، أو التفسمير الكبيمرىرر( ٙٓٙ ت  بر الدين الرازي  أرو عرد اه محمد ررن عمرر ررن الحسرن ررن الحسرين التيمريف (ٕٖ 

البرازن  عربلء الردين  علري ررن محمرد و  .ٕٗٔص  ٖٓالترزام عررد الررحمن محمرد عريردان  الجرامع األزىرر رمدرر  جتحقيا  
  ضررطو ودرححو  عررد السربلم محمرد علري مرراىين  دار ل فمي معمماني التنزيمللبماب النسويمىرر(  ٕ٘ٚ ت  الر رداديررراىيم إررن ا

  روح المعماني فمي تفسمير القمرآن العظميم والسمبع المثمانيو  .ٜٖٙ  صٗج م ٜٜ٘ٔىرر/٘ٔٗٔ  (ٔ طاليتب العلميل  ريروت  
 .ٛٙص  ٖج ىر ٘ٔٗٔ  (ٔ طعلي عرد الراري عطيل  دار اليتب العلميل  ريروت   تحقيا 

تحقيرا  محمرد أررو الفضرل إررراىيم    البرىان في عمموم القمرآن ىر( ٜٗٚ  ت أرو عرد اه  محمد رن ريادر رن عرد اه الزريمي  (ٖٖ 
 .ٗٚ  صٖىر  جٜٖٔٔدار المعرفل  ريروت  

يز فمي تفسمير الكتماب العزيمزىرر(  ٔٗ٘  ت ( أرو محمد  عرد الحا رن غالب رن عطيرل األندلسريٖٗ  عررد  تحقيرا   المحمرر المِو
مِمع البيان الطررسري  و  .ٔٓٗص  ٘م  جٖٜٜٔىر/ٖٔٗٔ  (ٔ طم عرد المافي محمد  دار اليتب العلميل  ريروت  السبل

  المفصلاإليواح في شرح موفا الدين  و  .ٜٔ  صٜٔ  جالِامع ألحكام القرآن القرطري و  .ٖٜٖ  ص٘  جفي تفسير القرآن
 .  ٖٙٔ  ٜٓٔص  ٛج

   الجرزء األول تحقيرا  أحمرد يوسرفمعماني القمرآنىرر(  ٕٚٓ ت  عررد اه ررن منظرور الرديلمي ( الفراء  أرو زيريا يحيى رن زياد ررنٖ٘ 
  مراجعلملري   إسماعيلمحمد علي النجار  الجزء الثاني تحقيا  محمد علي النجار  الجزء الثالث تحقيا  عرد الفتاح و نجاتي  
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 .ٕٚٓص  ٖعلي النجدي نادف  دار السرور  مدر  ج
المرريخ  تحقيررا   غرائممب القممرآن ورغائممب الفرقممانىررر(  ٓ٘ٛ ت  نظررام الرردين  الحسررن رررن محمررد رررن حسررين القمرري( النيسراروري  ٖٙ 

 .ٜٖٛص  ٙجىر  ٙٔٗٔ  (ٔ طزيريا عميرات  دار اليتب العلميل  ريروت  
 .ٕٚص  ٛجم  ٕٔٓٓىر/ٕٕٗٔ  (ٔ ط  دار وميترل اليبلل  ريروت  إعراب القرآن( اليرراسي  محمد جعفر الميخ إرراىيم  ٖٚ 
يز فممي تفسممير الكتمماب العزيممزارررن عطيررل  و  .ٛ٘  صٗجالكشمماف ( الزمبمررري  ٖٛ  الجرروزي  عرررد و  .ٖٛٗ  ص٘  جالمحممرر الممِو

  ٜىرررر  جٗٓٗٔ ( ٖط   الميترررب اإلسررربلمي  ريرررروت  زاد المسمممير فمممي عممممم التفسممميرىرررر(  ٜٚ٘  ت الررررحمن ررررن علررري محمرررد
ررن اأرو حيان  أثير الردين  األندلسري  محمرد ررن يوسرف و  .ٖٙٔص  ٛ  جاإليواح في شرح المفصل موفا الدين و  .ٕٙٔص

يرروران وىررديان الدررناوي  دار     تقررديم وضرررطتفسممير النيممر الممماد مممن البحممر المحمميطىررر(  ٘ٗٚ ت  علرري رررن يوسررف رررن حيرران
 ت  اررررن ىمرررام  جمرررال الررردين  أررررو محمرررد  عررررد اه ررررن يوسرررف ررررن أحمرررد ررررن عررررد اه اررررن يوسرررفو  .ٙ٘ٓٔ  صٕالفيرررر  ج

ميررل رررديع إ  حسررن حمررد  أمرررف عليررو وراجعررو    قرردم لررو ووضررع حوامرريو وفيارسررومغنممي المبيممب عممن كتممب األعاريممبىررر(  ٔٙٚ
  ٗج  البرىممممان فممممي عممممموم القممممرآن  الزريمرررريو  .ٓٛٗم  صٜٜٛٔىررررر/ٛٔٗٔ  (ٔ طيعقرررروب  دار اليتررررب العلميررررل  ريررررروت  

  أنوار التنزيل وأسرار التسويملىر(  ٘ٛٙ ت  رن محمد الميرازي الريضاوي  نادر الدين  أرو سعيد عرد اه رن عمرو  .ٖٚ٘ص
أررو السرعود  العمرادي  محمرد و  .ٕٜٕ  ص٘م  جٜٜٙٔىرر/ٙٔٗٔتحقيا  عرد القادر عرفان العما حسونل  دار الفير  ريروت  

  ٘لعررري  ريررروت  ج  دار إحيراء الترراث اإرشماد العقمل السمميم إلمى مزايما الكتماب الكمريمىرر(  ٕٜٛ ت  ررن محمرد ررن مدرطفىا
  دار الفيرررر  روح البيمممانىرررر(  ٕٚٔٔ ت  حقررري ررررن مدرررطفى اإلسرررتانرولي الحنفررري البلررروتي إسرررماعيلأررررو الفرررداء  و  .ٔٓٗص

  دار اررن يثيرر  فتح القديرىرر(  ٕٓ٘ٔ ت  الموياني  اليمني  محمد رن علي رن محمد رن عرد اهو  .ٖٕٗ  صٓٔريروت  ج
 .ٕٓٗ  ص٘ىر  جٗٔٗٔ  (ٔ ط دار اليلم الطيب  دمما  ريروت 

 .ٖ٘ٚص  ٕج  البرىان في عموم القرآن ( الزريمي ٜٖ 
  (ٕ ط  ميتررل الدراسرات األدريرل  دار المعرارف رمدرر  التفسمير البيماني لمقمرآن الكمريم( عائمل عرد الررحمن  رنرت المراطئ  ٓٗ 

 .ٙ٘ٔص  ٔجم  ٜٙٙٔ
 .ٖٖٗص  ٗج  شرح الكافية الشافية( ارن مال   ٔٗ 
الِمامع ألحكمام ىرر(  ٔٚٙ ت  ري  ممس الدين  أرو عرد اه  محمد رن أحمد رن أري رير رن فرح األندراري البزرجريالقرط (ٕٗ 

رراىيم أطفيش  دار اليتب المدريل  القاىرة   تحقيا   القرآن  .ٜٔص  ٜٔجم  ٜٗٙٔىر/ٖٗٛٔ  (ٕ طأحمد الرردوني واا
ررن ااررن ىمرام  جمرال الردين  أررو محمرد  عررد اه ررن يوسرف و  .ٖٙٔ  صٛ  جاإليواح في شرح المفصلينظر  موفا الردين   ٖٗ) 

  تحقيرا  محمرد محيري الردين عررد الحميرد  منمرورات شمرح قطمر النمدب وبمل الصمدبىرر(  ٔٙٚ ت  أحمد رن عرد اه رن يوسرف
ىررر(  ٜٙٚ ت  المدررريقاضرري القضرراة  ريرراء الرردين  عرررد اه رررن عقيررل العقيلرري اليمررداني و  .ٕٜٕىررر  صٖٚٔٔ  (ٙ طالفيروز رررادي  

عمرررررة   (ٗ ط  تحقيررررا  محمررررد محيرررري الرررردين عرررررد الحميررررد  مطرعررررل  السررررعادة  مدررررر  شممممرح ابممممن عقيممممل عمممممى ألفيممممة بممممن مالممممك
  (ٔ ط  دار الفيررر للطراعررل والنمررر والتوزيررع  األردن  معمماني النحمموالسررامرائي  فاضررل دررالح  و . ٕٙٓ  صٕم  جٜ٘ٙٔىررر/ٖ٘ٛٔ
 .ٗٓ٘ص  ٖج  (٘ط رمدر    دار المعارف النحو الوافيحسن  عراس و  .ٖٗٔ  صٗم  جٕٓٓٓىر/ٕٓٗٔ

 ( ىذا ىو  الرأي الثاني.(ٗٗ
 دار  ِامع البيان عن تسويل آي القرآنىر(  ٖٓٔ ت  يزيد رن يثير رن غالب اآلمليأرو جعفر  الطرري  محمد رن جرير رن  (٘ٗ 

 .٘ٔٗص  ٛج  التفسيرزاد المسير في عمم الجوزي  و  .ٖٚٔص  ٜٕج  ٛجىر  ٘ٓٗٔالفير  ريروت  
محمرد عررد     حققرو وبررج أحاديثرومعالم التنزيل فمي تفسمير القمرآنىرر(  ٓٔ٘ ت  ( محيي السنل  أرو محمد الحسين رن مسعود الر ويٙٗ 

 .ٕٙٚ  صٛم  جٜٜٚٔىررر/ٚٔٗٔ  (ٗ طاه النمرر  وعثمران جمعررل ضرميريل  وسرليمان مسررلم الحررش  دار طيررل للنمررر والتوزيرع  
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يز فمي تفسمير ىرر(  ٕٗ٘ تندلسي المحارري أرو محمد عرد الحرا ررن غالرب ررن عررد الررحمن ررن تمرام  ارن عطيل األو  المحمرر المِو
 .ٔٓٗ  ص٘جىر  ٕٕٗٔ  (ٔ ط  تحقيا  عرد السبلم عرد المافي محمد  دار اليتب العلميل  ريروت  الكتاب العزيز

 .ٕٜص  ٜٔج  الِامع ألحكام القرآن ( القرطري ٚٗ 
يز فممي تفسممير الكتمماب العزيممز ( ارررن عطيررل ٛٗ  رررن عمررر رررن يثيررر القرمرري  إسررماعيلأرررو الفررداء و  .ٖٛٗص  ٘ج  المحممرر الممِو

السرريوطي  عرررد و  .ٕٔ٘ص  ٗجىررر  ٔٓٗٔىررر(  تفسررير القررر ن العظرريم  دار الفيررر  ريررروت  ٗٚٚ ت  الردررري ثررم الدممررقي
 .ٚٔ٘ص  ٛجم ٖٜٜٔريروت     دار الفير الدر المنثورىر(  ٜٔٔ ت  الرحمن رن أري رير  جبلل الدين

 .ٜ٘ص  ٕٓج  الِامع ألحكام القرآن( القرطري  ٜٗ 
 . ٖٚٚص  ٕج  البرىان في عموم القرآن ( الزريمي ٓ٘ 
  ٛج  زاد المسمير فمي عممم التفسميرالجروزي  و  .ٖٖٓ  صٕٚ  جِامع البيمانالطرري  و  .ٕٚٓ  صٖ  جمعاني القرآنالفراء   (ٔ٘ 

 .ٓ٘ٔص
 . ٗصالدراسل  ( المرحث األول من ىذه ٕ٘ 

  ٛج  زاد المسممير فممي عمممم التفسمميرالجرروزي  و  .ٜٖٗص  ٘ج  مِمممع البيممان فممي تفسممير القممرآنيراجررع أيضررًا  الطررسرري  
إرشماد العقمل السمميم إلمى مزايما الكتماب أررو السرعود  و  .ٕٔٗص  ٗج  سويل في معماني التنزيملتلباب الالبرازن  و  .ٓ٘ٔص

 .ٗٙص  ٜج  الكريم
 تحقيرا   كتاب السبعة في القراءاتىر(  ٕٖٗ ت  رن مجاىد الر دادي  أحمد رن موسى رن العراس التميمي( ينظر  أرو رير  (ٖ٘

 اررن الجرزري أررو البيرر  محمرد ررن محمرد الدممرقي المرييرو  .ٕٗٙص  (ٖ طموقي ضيف  دار المعارف  القاىرة  مدر  
لرري محمررد الضررراع  دار اليتررب العلميررل  ع    أمرررف علررى تدررحيحو ومراجعترروالنشممر فممي القممراءات العشممرىررر(  ٖٖٛ  ت

إتحاف فوالء البشر ىر(  ٚٔٔٔ ت  الرناء الدمياطي  مياب الدين أحمد رن محمد رن عرد ال نيو  .ٕٕٛص  ٕجريروت  
 .ٖٔ٘صم  ٜٜٛٔىر/ٜٔٗٔ  (ٔ ط  وضع حواميو أنس ميرة  دار اليتب العلميل ريروت  في قراءات القراء األربعة عشر

 . ٕٖٗص  ٔج  ىان في عموم القرآنالبر  ( الزريمي ٗ٘ 
 تحقيرا   البحمر المحميط فمي التفسميرىرر(  ٘ٗٚ ت  ( أرو حيان  محمد رن يوسف رن علري ررن يوسرف ررن حيران أثيرر الردين األندلسري٘٘ 

 . ٜٔص  ٓٔجىر  ٕٓٗٔددقي محمد جميل  دار الفير  ريروت  
 . ٖٓٚص  ٗج  لباب النسويل في معاني التنزيل( البازن  ٙ٘ 
 ىو  الرأي الثالث.( و ٚ٘ 
  تحقيرا  السريد اررن النكمت والعيمونىرر(  ٓ٘ٗ ت  ( الماوردي  أرو الحسن  علي رن محمد رن محمرد ررن حريرب الردرري الر رداديٛ٘ 

  ت محمرردالجرروزي  عررد الرررحمن ررن علرري و  .ٕٙٗ  ص٘عررد المقدررود ررن عرررد الررحيم  دار اليتررب العلميرل  ريررروت  لرنران  ج
لبممماب البرررازن  و  .ٓ٘ٔص  ٛجىرررر  ٗٓٗٔ  (ٖ ط  الميترررب اإلسرربلمي  ريرررروت  عممممم التفسمممير زاد المسمممير فممميىررر(  ٜٚ٘

 . ٕٔٗص  ٗج  النسويل في معاني التنزيل
 ( وىو  الرأي الرارع.ٜ٘ 
لنحويَّل ُتَؤثّْر ( فحين يطَِّلع الراحث على التوجييات النحويَّل والدالليَّل ليذه القراءة يمعر يأنو يدور في حلقٍل مفرغٍل؛ ألنَّ القواعد آٙ 

رررين  يلَّمررا وجرردوا ث رررًة جرروَّزوا اْسررِتْثناًء  أو اْفترضرروا اْفِتراضررات علررى  رمرريٍل يريررٍر  فرري توجيررو المعنررى  ولررذا نجررد رعررض المفسّْ
قيراس رعيررد؛ لسردّْ ىررذه الث رررة؛ فتظيرر مررن جررراء ذلر  ث رررات وىيرذا... وفرري الجانررب اآلبرر نجررد رعررض المفسّْررين يرررفض ىررذه 

 لمتواترة وال ُيَجوّْز غير قراءة الجميور رإثرات األلف رعد الم  ال( عن الفعل  ُأْقِسُم(. القراءة ا
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 [.ٔ( ]القيامل  (ٔٙ
 [.ٕ]القيامل   ((ٕٙ
الحِممة فممي ىررر( ٖٓٚ ت  أرررو عرررد اه  الحسررين رررن أحمررد رررن بالويرروو  .ٕٗٙص  كتمماب السممبعة فممي القممراءات( ارررن مجاىررد  (ٖٙ

أرررو زرعررل  عرررد الرررحمن و  .ٖٙ٘ىررر  صٔٓٗٔ  (ٗ طالعررال سررالم ميرررم  دار المررروا  ريررروت    تحقيررا  عرررد القممراءات السممبع
م  ٕٜٛٔىرر/ٕٓٗٔ(  ٕ  تحقيرا  سرعيد األف راني  مؤسسرل الرسرالل  ريرروت   طحِمة القمراءاتىرر(  ٖٓٗحروالي  ت  لرن زنجلرا

 تحقيررا   فممي القمراءات السممبع التيسمميرىرر(  ٗٗٗ ت  الرداني  أررو عمرررو  عثمران رررن سرعيد رررن عثمران رررن عمررو  .ٖ٘ٚص
 .ٕٙٔصم  ٜٗٛٔىر/ٗٓٗٔ  (ٕ طوتو تريزل  دار اليتاب العرري  ريروت  أ

 .ٕٕٛص  ٕج  النشر في القراءات العشر( ارن الجزري  (ٗٙ
سرريع حمرزة حراييمي   تحقيرا   المبسوط في القراءات العشمر ىرر( ٖٔٛ ت    أرو رير أحمد رن الحسين رن ِمْيرانيّ ( النيسارور (٘ٙ

قرأ ابن كثير في روايمة القمواسأل ألقسمم بيموم القياممةر بغيمر ألمف   وفيو    ٖ٘ٗصم  ٜٔٛٔمجمع الل ل العرري  دمما  
، وروي نحو ذلك عن الحسن قال: "أقسم باألولى ولم يقسم بالثانية"، وقرأ الباقون ألَل تحقيقموصولة غير ممدودة عمى ال

 ((.تمفوا في الثانية ألوَل أقسم بالنفس الموامةرأقسمر بسلف مقطوعة ممدودة عمى النفي، ولم يخ
وه شواذ القراءات واإليواح عنيماىر(  ٕٜٖ ت  ( أرو الفتح  عثمان رن جني المودلي(ٙٙ علري  تحقيرا   المحتسب في تبيين ِو

 .ٖٔٙص  ٕجم  ٜٜٙٔىر/ٜٖٛٔملري  لجنل إحياء التراث  القاىرة   إسماعيلالنجدي نادف  عرد الفتاح 
األندراري أرو جعفرر  أحمرد ررن علري ررن بلرف  [ٕ]القيامرل  َوََل أُْقِسُم ِبالنهْفِس المهوهاَمةِ  موضع الثاني من سورة القيامل( يقدد ال(ٚٙ

  (ٔ طعررد المجيرد قطرامش  مطرعرل دار الفيرر  دممرا    حققو وقردم لرو  اإلقناع في القراءات السبعىر(  ٓٗ٘  ت ارن الراذش
 .ٖٙ٘  صإتحاف فوالء البشر في قراءات القراء األربعة عشر  الدمياطي الرناءو  .ٜٛٚص  ٕىر  جٖٓٗٔ

عررد المجيرد   حققو وقدم لرو  اإلقناع في القراءات السبع ىر( ٓٗ٘  ت ( أرو جعفر  أحمد رن علي رن بلف األنداري ارن الراذش(ٛٙ
قممراءات اف فوممالء البشممر فممي إتحممالرنرراء الرردمياطي  و  .ٜٛٚص  ٕىررر  جٖٓٗٔ  (ٔ طقطررامش  مطرعررل دار الفيررر  دممررا  

 .ٖٙ٘ص  القراء األربعة عشر
يز في تفسير الكتاب العزيز( ارن عطيل  (ٜٙ  .ٖٛٗ  ٔٓٗ  ٖٔٚ  ٕٖٙ  ٕٓ٘ص  ٘ج  المحرر الِو
 .٘ٔٗ  ٕٙٔ  ٓ٘ٔص  ٛج  زاد المسير في عمم التفسير( الجوزي  (ٓٚ
 [.ٔ( ]القيامل  (ٔٚ
 .ٜٜٔص  ٛج  لكتاب الكريمإرشاد العقل السميم إلى مزايا ا( أرو السعود  (ٕٚ
أنوار التنزيمل الريضاوي  و  .ٖٜٖ  ص٘  جمِمع البيان في تفسير القرآنالطررسي  و  .ٕٚٔ  صٜٕ  جِامع البيان( الطرري  (ٖٚ

 .ٜٔٗ  ص٘  جوأسرار التسويل
 .ٓٚٔص  ٕج  إتحاف فوالء البشر في قراءات القراء األربعة عشر ( الرناء الدمياطي (ٗٚ
 . ٖٕٔص  ٛج  حر المحيطالب( أرو حيان  (٘ٚ
  مفماتيح الغيمبالررازي  و  .٘ٔٗص  ٛج  زاد المسمير فمي عممم التفسميرالجروزي  و  .ٕٚٔص  ٜٕج  ِامع البيانالطررري   ((ٙٚ

أوممواء البيممان فممي إيومماح ىرر(  ٖٜٖٔ ت  المرنقيطي  محمررد األمرين رررن محمرد المبتررار ررن عرررد القرادر الجينرريو  .ٕ٘ٔ  صٖٓج
الِقنَّرروجي  أرررو الطيررب  و .ٜٖٙ  صٛم  جٜٜ٘ٔىررر/٘ٔٗٔريررروت  لرنرران    ر للطراعررل والنمررر والتوزيررع  دار الفيررالقممرآن بممالقرآن

  عنري فتُح البيمان فمي مقاصمد القمرآنىرر(  ٖٚٓٔ ت  محمد دديا بان رن حسن رن علي ارن لطف اه الحسيني الرباري
 يروت رررررررررل العدريَّل للطَراعل والّنْمر  ديدا  رررررررن إرراىيم األنَداري  الَميتر م َعرد اهرررررررررو  بادم العلررررررِو وقّدم لو وراجعرررررررطرع
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 .ٖٖٗص  ٗٔجم  ٕٜٜٔىر/ٕٔٗٔ
  دار الفيررر  الممدر المنثممورالسرريوطي  و  .ٕٔٗص  ٗج  لبمماب النسويممل فممي معمماني التنزيمملتفسررير الواحرردي  البررازن    ( ينظررر(ٚٚ

القررراىرة     دار المرررروا  ريرررروت فمممي ظمممالل القمممرآنىرررر(  ٖ٘ٛٔ ت  مرررارريسررريد قطرررب إررررراىيم حسرررين الو  .ٚٔ٘ص  ٛج
 .ٖ٘ٙٚص  ٙجىر  ٕٔٗٔ  (ٚٔط 

يز في تفسير الكتاب العزيز( ارن عطيل  (ٛٚ  .ٕٓ٘ص  ٘ج  المحرر الِو
 .ٜٗٔص  ٚٔج  الِامع ألحكام القرآن( القرطري  (ٜٚ
 .ٕٙٔص  الِنى الداني في حروف المعاني( ردر الدين  الماليي  (ٓٛ
ع نفسو( ينظر  (ٔٛ  .ٕٛٔص  المِر
 .ٔ٘ٔص  ٗٔج  روح المعاني  اآللوسي( (ٕٛ
 .ٖٖٕص  رصف المباني في شرح حروف المعاني( ينظر  المالقي  (ٖٛ
 .ٛٗٗص  ٗجر  تفسير القرآن العظيمارن يثير  و  .ٕٜص  ٜٔج  الِامع ألحكام القرآن( القرطري  (ٗٛ
م  ٕٜٛٔىررر/ٕٓٗٔ  (ٔ ط  مطرعررل  العرراني ر ررداد  الممممع فممي العربيممةىررر(  ٕٜٖ  ت ( ينظررر  أرررو الفررتح  عثمرران رررن جنرري المودررلي(٘ٛ

 .ٜٓص  ٜج  اإليواح في شرح المفصلموفا الدين  و  .ٕٙٛص
وه شواذ القراءات واإليواح عنيا( ينظر  ارن جني  (ٙٛ  .ٖٔٗص  ٕج  المحتسب في تبيين ِو
 .ٖٕٔص  ٛج  البحر المحيط( أرو حيان  (ٚٛ
  أُلْقِسُم( الم القسم. ي قراءة( أي  جعل البلم ف(ٛٛ
 .ٖٕٕص  ٚٔج  الِامع ألحكام القرآنالقرطري  و  .ٛ٘ص  ٗجالكشاف ( الزمبمري  (ٜٛ
 .٘ٔٗص  ٛج  زاد المسير في عمم التفسير( الجوزي  (ٜٓ
 .ٖٖ٘ص  ٘ج ،وفتح القدير .ٕ٘ٔص  ٖٓج  مفاتيح الغيب( الرازي  (ٜٔ
وه شواذ الق( ارن جني  (ٕٜ  .ٖٔٗص  ٕج  راءات واإليواح عنياالمحتسب في تبيين ِو
مازن المررار   دار الفيرر   تحقيا   الالماتىر(  ٖٖٚ ت  ( الزجاجي  أرو القاسم  عرد الرحمن رن إسحاا الر دادي النياوندي(ٖٜ

أحمرد عررد السرتار  تحقيرا   المقمربىرر(  ٜٙٙ ت  ارن عدفور علي رن مؤمنو  .ٖٛصم  ٜ٘ٛٔ/ىر٘ٓٗٔ  (ٕ طدمما  
 .ٜٕٗصم  ٜٙٛٔاه الجروري  مطرعل  العاني  ر داد  الجواري  عرد 

ىرر(  ٜٔٔ ت  والسيوطي  جبلل الردين السريوطي عررد الررحمن ررن أرري ريرر .ٜٚ  صٜ  جاإليواح في شرح المفصل ( موفا الدين (ٜٗ
 .ٖٔٙ  صٕ  تحقيا  عرد الحميد ىنداوي  الميترل التوفيقيل  مدر  جىمع اليوامع في شرح ِمع الِوامع

  أُلْقِسُم( الم القسم. جعل البلم في قراءة( ر(ٜ٘
 .ٛ٘ص  ٗجالكشاف ( الزمبمري  (ٜٙ
 .ٖٕٔص  ٛج  البحر المحيط ( أرو حيان (ٜٚ
 ( نفس المددر والدفحل.(ٜٛ

 .ٜٖص  ٜ  جاإليواح في شرح المفصل( موفا الدين  ٜٜ 
 .ٖٔٔص  ٗ  جشرح الكافية الشافية( ارن مال   ٓٓٔ 

 وارس الضري.( الريت في الحماسل لزيد الف(ٔٓٔ
  تحقيرا  غريرد المريخ  شرح ديوان الحماسمةىرر(   ٕٔٗ ت    أحمد رن محمد رن الحسن المرزوقييينظر  األدفياني  أرو عل

 .ٜٖٚم  صٖٕٓٓىر/ٕٗٗٔ  (ٔ طوضع فيارسو العامل  إرراىيم ممس الدين  دار اليتب العلميل  ريروت  لرنان  
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ٗٔٚ 

 

 .ٜٖٕص  عانيرصف المباني في شرح حروف الم( المالقي  ٕٓٔ 
 .ٖٕٔص  ٛ  جالبحر المحيط ( أرو حيان ٖٓٔ 
 .ٕ٘ٔص  ٖٓ  جمفاتيح الغيب( ينظر الرازي  ٗٓٔ 
 .ٖٕٚص  المسائل المشكمة المعروفة بالبغداديات  ي( الفارسي  أرو عل٘ٓٔ 
  (ٔ طا    تحقيا  حسن ىنداوي  دار القلم  دممرسر صناعة اإلعراب ىر( ٕٜٖ ت  ( أرو الفتح  عثمان رن جني المودليٙٓٔ 

 .ٖٖٛ  صٔم  جٜ٘ٛٔ
 ( قراءة اإلمام ارن يثير الميي.ٚٓٔ 


