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ثنائية الكم الًتكييب يف القراءات

ثنائية الكم التركيبي في القراءات القرآنية

….

عالية أكرـ*

اؼبقصود بالكم الًتكييب دكراف الكالـ بُت أف يكوف موحد اإلسناد أك أف يكوف متعدده ,ك قد الحظت أف رفع
االسم أك نصبو يف القراءات القرآنية يقدـ االحتماؿ السابق مرة مع عطف النسق ,كأخرل مع غَت النسق.
ك عطف النسق ىو ضبل االسم على االسم,أك الفعل على الفعل ,أك اعبملة على اعبملة ,بشرط
توسط حرؼ بينهما من اغبركؼ اؼبوضوعة لذلك .كال وبمل الفعل على االسم,ك ال االسم على الفعل ,ك ال
ٌ
اؼبفرد على اعبملة ,ك ال اعبملة على اؼبفرد ,حىت يكوف أحدنبا يف تأكيل األخر ,كبو قولو تعاىل :
1
صدّْقًُت كالٍم َّ ً
ً
ضوا)
ص ّْدقىات ىكأىقٍػىر ي
(إ َّف الٍ يم َّ ى ى ي

اؼبعٌت :إف الذين صدقوا ك أقرضوا ك كبو قولو تعاىل :
2
(أىكىَل يػركا إً ىىل الطَّ ًَت فىػوقىػهم صافَّ و
ض ىن )
ات ىكيىػ ٍقبً ٍ
ٍ ٍ يٍ ى
ى ٍ ىى ٍ
3
أم :قابضات
4
فالعطف على ضربُت عطف مفردعلى مفرد ك عطف صبلة على صبلة .
ك فائدة العطف يف اؼبفرد أف ييشرؾ الثاين يف إعراب األكؿ,كأنو إذا أشركو يف إعرابو فقد أشركو يف حكم

ذلك اإلعراب ,كبو أف اؼبعطوؼ على اؼبرفوع بأنو فاعل مثلو ,كاؼبعطوؼ على اؼبنصوب بأنو مفعوؿ بو أك فيو أك
لو شريك لو يف ذلك . 5فعطف مفرد على مفرد 6يكوف إما بعطف اسم على اسم أك بعطف زمن فعل على

عمرك ,ك لو قيل مات زي هد ك
زمن فعل آخر .فيعطف االسم على االسم إذا اشًتكا يف اغباؿ كقولك قاـ زي هد ك ه
الشمس َل يصح ألف اؼبوت ال يكوف من الشمس,ك عطف الفعل على الفعل إذا اشًتكا يف الزماف كقولك :
قاـ زي هد ك قعد ك لو قلت :ك يقعد َل هبز الختالؼ الزمانُت.
ذاىب ,ك اؼبراد من عطف
بكر ,ك زي هد
ه
منطلق ك ه
عمرك ه
ك عطف صبلة على صبلة كبو :قاـ زي هد ك خرج ه
اعبملة على اعبملة ربط إحدل اعبملتُت باألخرل ك اإليذاف حبصوؿ مضموهنا لئال يظن اؼبخاطب أف اؼبراد
اعبملة الثانية ك أف ذكر األكؿ كالغلط كما تقوؿ يف بدؿ الغلط جاءين زي هد عمرك ك مررت برجل ثوب فكأهنم
7
أرادكا إزالة ىذا التوىم بربط إحدل اعبملتُت باألخرل حبرؼ العطف ليصَت اػببار عنهما إخبارا كاحدا
ىصبعوا أىمريكم ك يشرىكاء يكم) 8يف قراءة السبعة (فىأ ًٍ
ً
(شىرىكاءى يك ٍم)
ىصب يعوا) بقطع اؽبمزة ك ي
ففي قولو تعاىل ( :فىأ ٍ ي ٍ ى ٍ ى ى ى ٍ

مفردا عىب اؼبفرد بتقدير مضاؼ أم  :ك أمر شركائكم ,أك صبلة
بالنصب ,فتحتمل الواك فيو أف تكوف عاطفة ن
(أصبىع) ال يتعلق
على صبلة بتقدير فعل أم :ك صبعوا شركاءكم بوصل اؽبمزة ,ك موجب التقدير يف الوجهُت أف ٍ
10
بالذكات بل باؼبعاين ,كقولك :اصبىعوا على قوؿ كذا , 9خبالؼ صبع فإنو مشًتؾ ,بدليل (فى ىج ىم ىع ىكٍي ىدهي) ,
ً
َّدهي).12,11
(الَّذم ىصبى ىع ىم ناال ىك ىعد ى
* رئيسة كلية اللغة العربية ،قسم البنات ،اعبامعة اإلسالمية العاؼبية ،باكستاف
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ك قرأ أبو عبد الرضبن ,ك اغبسن ,ك ابن ايب اسحاؽ ,ك عيسى بن عمر ,ك سالـ ,ك يعقوب فيما ركم عنو (ك
شركاؤكم) بالرفع ,ككجو بأنو عطف على الضمَت يف ً
(فأصبعوا) ,ك قد كقع فصل باؼبفعوؿ فحسن ,ك على أنو
مبتدأ ؿبذكؼ اػبرب لداللة ما قبلو عليو أم:ك شركاؤكم فليجمعوا أمرىم.13

فوجدنا يف قراءيت الرفع ك النصب ضربُت من العطف ,أم :عطف اؼبفرد على اؼبفرد ك عطف اعبملة
على اعبملة .ك اإلسناد كاحد على الوجو األكؿ من كجهي النصب ك متعدد على الوجو الثاين منو .ك كذا األمر
يف الرفع فعلى الوجو األكؿ يعد اإلسناد كاحدا ك على الوجو الثاين فهو متعدد عبارة عن صبلة فعلية ك صبلة
اظبية.
كالًتاكح بُت الرفع ك النصب يف القراءات القرآنية يعطينا مرة عطف اؼبفرد على اؼبفرد ك مرة عطف
اعبملة على اعبملة .ك قد ال يتغَت أم تغيَت يف كم اعبملة بُت الرفع ك النصب فهي عطف مفرد على مفرد يف
القراءتُت أك صبلة على صبلة أيضا يف القراءتُت .فمثاؿ عطف اؼبفرد على اؼبفرد يف الرفع ك النصب كليهما قولو
َّ ً
اج يه ٍم ىكىما ىكانيوا يىػ ٍعبي يدك ىف).14
تعاىلٍ ( :
ين ظىلى يموا ىكأ ٍىزىك ى
اح يشيركا الذ ى
15
مرفوعا عطفا على ضمَت (ظلموا) ,أم :ك ظلم أزكاجهم
قرأ عيسى بن سليماف اغبجازم (ك أزكاجهم) ن
اجهم
فهو عطف مفرد غلى مفرد .كذكر أك البقاء العكربم (ك أزكاجهم) اعبمهور على النصب ,أم احشركا أزك ى
أك ىو دبعٌت مع ك ىو يف اؼبعٌت أقول .16فالنصب (أزكاجهم) معطوؼ على اسم اؼبوصوؿ اؼبنصوب فهو عطف
مفرد على مفرد.
كمثاؿ عطف اعبملة على اعبملة بُت قراءة الرفع ك النصب قولو تعاىل( :الَّ ًذين آمنوا كع ًمليوا َّ ً
اغب ً
ات
ى ىي ى ى
الص ى
و 17
ضم النوف ك اإلضافة ,ك ىو معطوؼ على (طوَب) إذا
طي ى ٰ
وَب ىؽبي ٍم ىك يح ٍس ين ىمآب) .قاؿ العكربم:اعبمهور على ٌ
18
جعلتها مبتدأ .ك قرئ بفتح النوف كاإلضافة ك ىو عطف على (طوَب)على كجو نصبها.
خرجو صاحب اللوامح على النداء قاؿ :
قاؿ ثعلب :ك طوَب على ىذا مصدر كما قالوا :سقينا .ك َّ
بتقدير يا طوَب ؽبم ,ك يا حسن مآب .فحسن معطوؼ على اؼبنادم اؼبضاؼ يف ىذه القراءة ,فهذا نداء
للتحنُت ك تشويق كما قاؿ :يا أسفى على الفوت كالندبة انتهى.19
ففي قراءة الرفع ىي عطف صبلة اظبية على االظبية أم :حسن مآب ؽبم معطوؼ على (طوَب ؽبم).
أما يف قراءة النصب ىي عطف صبلة فعلية على فعلية يف كجهُت .ففي الوجو األكؿ طوَب كلمة تدؿ على
الدعاء فهي يف موضع النصب كما نقوؿ:سقيا ,أم :سقاؾ ا﵁ سقينا .ك (طوَب) يف قوة صبلة فعلية .ك يف
الوجو الثاين (طوَب) منادم ك كذلك (حسن) منادم  .ك نبا صبلتاف فعليتاف.
ك قاؿ اؽبركم :إف الواك تكوف نسقا ك تكوف مستئنافنا .20ك قاؿ فخر الدين الرازم :اعلم أنك تارة
تعطف صبلة على صبلة ك أخرل تعمد إىل صبلتُت أك صبل ,فعطف بعضها على بعض ,مث تعطف بعد ذلك
21
ؾبموعا من صبل على ؾبموع آخر من صبل أخرل
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ك جعل السيد اعبرجاين ؽبذا النوع من العطف لقب عطف القصة على القصة ,ألف اؼبعطوؼ ليس
22
وحا إً ى ٰىل قىػ ٍوًم ًو
(كلىىق ٍد أ ٍىر ىس ٍلنىا نُ ً
صبلة على صبلة بل طائفة من اعبمل على طائفة أخرل  .كما يف قولو تعاىل  :ى
ً
فىػلىبً ً
ً
و
الس ًفينى ًة
اب َّ
ى
ث في ًه ٍم أىلٍ ى
ف ىسنىة إًَّال طبىٍس ى
ىخ ىذ يى يم الطُّوفىا يف ىكيى ٍم ظىال يمو ىف ) )٤١فَأَنْ َج ْي نَاهُ ىكأ ٍ
ُت ىع ناما فىأ ى
ىص ىح ى
23
ِ ِ
ً ً
اؿ لًىق ٍوًم ًو ٍاعبي يدكا اللَّوى ىكاتَّػ يقوهي . )٤١ (...
يم إً ٍذ قى ى
اىا آيىةن ل ٍل ىعالىم ى
ىك ىج ىع ٍلنى ى
ُت(َ )٤١وإبْ َراى َ

(نوحا) .قاؿ ابن عطية :أك على الضمَت يف (فأقبيناه) .ك قرأ
ك انتصب (إبراىيم) عطفا على ن
24
اىيم .
النخعي ك أك جعفر ك أبو حنيفة ك إبراىيم :بالرفع ,أم :ك من اؼبرسلُت إبر ي
فه ػػي اس ػػتثنافيو للػ ػربط ب ػػُت ى ػػذه القص ػػة ك ب ػػُت قص ػػة ن ػػوح علي ػػو الس ػػالـ .فه ػػي عط ػػف قص ػػة عل ػػى
نوحػا) ك أرسػلنا إبػراىيم كػذلك أمػا عطػف
قصة.كاؼبعٌت ـبتلف يف عطف (إبراىيم) على (نوح) أم (كلقد أرسػلنا ن

نوحػػا مػػن الغػػرؽ فأقبينػػا إبػراىيم مػػن النػػار .ك إف الالفػػت
(إبراىيم)علػػى ضػػمَت يف (اقبينػػاه) فمعنػػاه أنػػا كمػػا أقبينػػا ن

لالنتبػػاه يف دراسػػة اؼبفسػرين للكيفيػػة ارتبػػاط ابم ,أك ارتبػػاط العناصػػر اؼبكونػػة لػػنفس ابيػػة بواسػػطة العطػػف  ,ىػػو
تعػػدد مػػا يعطػػف عليػػو علػػى أف تعػػدد اؼبعطػػوؼ عليػػو ىبضػػع إلمكانيػػو العطػػف ,مث تربيػػر اؼبعطػػوؼ عليػػو يف حالػػة
تعدده.25

الرفع على قراءة حفص:

توحد اإلسناد كتعدده مع حرؼ النسق:
الًتاكح بُت اعبملة االظبية كاؼبفرد:

ػاعةي إً ٍف
ق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػاىل :ىكإً ىذا قًي ػ ػ ػ ىػل إً َّف ىك ٍع ػ ػ ػ ىػد اللَّ ػ ػ ػ ًػو ىح ػ ػ ػ ّّػق َو َّ
ػب فً ىيه ػ ػ ػػا قيػ ٍل ػ ػ ػػتي ٍم ىم ػ ػ ػػا نىػ ػ ػ ػ ٍد ًرم ىم ػ ػ ػػا َّ
الس َ
الس ػ ػ ػ ى
اعةُ ىال ىريٍ ػ ػ ػ ى
ً ًً
ُت ( .26)٢٣
نىظي ُّن إًَّال ظىنِّا ىكىما ىٍكب ين دبي ٍستىػٍيقن ى
ك قرأ اعبمهػور (السػاعة) بػالرفع علػى االبتػداء ,ك ضبػزة بالنصػب عطفػا علػى (كعػد ا﵁) ,ك ىػي مركيػة
عن األعمش ,ك أيب عمرك ,ك عيسى ,ك أيب حيوة ,كالعبسي ,كاؼبفضل.27
كما قاؿ العكربم :28ييقرأ بالرفع على االبتداء ,29ك ما بعده اػبرب .ك ييقػرأ بالنصػب عطفػا علػى اسػم
"إف" ك ربػػدث عنهػػا القيسػػي بقولػػو :الرفػػع علػػى القطػػع مػػن األكؿ ,ذبعلػػو صبلػػة مسػػتأنفة مػػن ابتػػداء ك خػػرب.30أمػػا
عنػ ػػد أيب زرعػ ػػة :ك رفعهػ ػػا مػ ػػن كجهُت:أحػ ػػدنبا أف تعطفػ ػػو مػ ػػن األكؿ فتعطػ ػػف صبلػ ػػة علػ ػػى صبلػ ػػة علػ ػػى معػ ػػٌت ك
قيل:الس ػػاعة ال ري ػػب فيه ػػا ,كالوج ػػو ابخ ػػر أف يك ػػوف اؼبعط ػػوؼ ؿبم ػػوالعلى موض ػػع (إف) ك م ػػا عمل ػػت في ػػو ,ك
رفع .ك حجتهم إصباع اعبمع على قولو:
موضعها ه
ً ً ًً ً ً ً
إً َّف ٍاألىر ً ً
ُت( .31)٤٣١
ض للَّو ييوًرثػي ىها ىم ٍن يى ىشاءي م ٍن عبىاده ىكالٍ ىعاقبىةي ل ٍل يمتَّق ى
ٍ ى
ك مػػن نصػػب ضبلػػو علػػى لفػػمل الوعػػد ,اؼبعػػٌت ك إذا قيػػل إف كعػػد ا﵁ حػػق ك إف السػػاعة ,مثػػل :إف زيػ نػدا
عمرا قائم .32ك صبلة (قيل) يف ؿبل جر مضاؼ إليو.
منطلق ك ن
ك صبلة (إف كعد ا﵁ حق) يف ؾبل رفع نائب الفاعل -ىي مقوؿ القوؿ أصالن.
ك صبلة (الساعة ال ريب فيها) يف ؿبل رفع معطوفة على صبلة نائب الفاعل.
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ك صبلة (ال ريب فيها)يف ؿبل خرب اؼببتدأ (الساعة).33
فالرفع عطف اعبملة على اعبملة أما النصب فعطف اؼبفرد على اؼبفرد .ك عطف اعبملة من نوعُت :
فمن هبوز الرفع على القطع من األكؿ ك هبعلو صبلة مستأنفة من االبتداءك اػبرب الواك ىنا استئنافية ك اعبملة ال
ؿبل ؽبا من اإلعراب .أما من يرفع على عطف اعبملة على اعبملة  .دبعٌت :ك قيل الساعة ال ريب فيها ,فاعبملة
يف ؿبل رفع نائب الفاعل ,ك ىي اعبملة اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب .ك النصب عطف اؼبفرد على اؼبفرد ,أم:
عطف (الساعة) على (كعد ا﵁).
َّ ً
ً َّ ً
ػادكا و َّ ِ
َّصػ ػ ىػار ٰل ىمػ ػ ٍػن ىآمػ ػ ىػن بًاللَّػ ػ ًػو ىكالٍيى ػ ػ ٍػوًـ ٍاب ًخ ػ ػ ًر
الص ابُو َ ىكالن ى
ين ىىػ ػ ي َ
ين ىآمني ػ ػوا ىكالػ ػػذ ى
قػ ػػاؿ تعػ ػػاىل :إ َّف الػ ػػذ ى
كع ًمل ص ً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍوبىزنيو ىف ﴿ .34﴾١٦
اغبنا فى ىال ىخ ٍو ه
ىى ى ى
ً
الصػ ػ ػ ػػابئيو ىف) اعبمهػ ػ ػ ػػور علػ ػ ػ ػػى قراءتػ ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػػالواك ك كػ ػ ػ ػػذلك ىػ ػ ػ ػػو يف مصػ ػ ػ ػػاحف األمصػ ػ ػ ػػار .ك قػ ػ ػ ػػوؿ
(ك َّ
ى
ػزكؼ للدالل ػ ػػة خػ ػ ػػرب
صبه ػ ػػور أى ػ ػػل البصػ ػ ػػرة :اػبلي ػ ػػل ك س ػ ػػيبويو ك أتباعهمػ ػ ػػا أن ػ ػ ػو مرفػ ػ ػػوع باالبت ػ ػػداء ك خ ػ ػػربه ؿبػ ػ ػ ه
األكؿ عليػ ػ ػػو ,ك النيػ ػ ػػة بػ ػ ػػو التػ ػ ػػأخر ,كالتقػ ػ ػػدير :إف الػ ػ ػػذين آمن ػ ػ ػوا كالػ ػ ػػذين ىػ ػ ػػادكا مػ ػ ػػن آمػ ػ ػػن ّٔػ ػ ػػم إىل آخػ ػ ػػره ك
ػرك ق ػ ػػائم ,أم :إ ٌف زي ػ ػ نػدا ق ػ ػػائم ك عم ػ ػػرك ق ػ ػػائم ,ف ػ ػػإذا فعلن ػ ػػا ذل ػ ػػك
الص ػ ػػابئوف ك ػ ػػذلك ك كب ػ ػػوه :إ ٌف زي ػ ػ نػدا ك عم ػ ػ ه
فهػ ػػل اغبػ ػػذؼ مػ ػػن األكؿ أم :يكػ ػػوف خػ ػػرب الثػ ػػاين مثبتػ ػػا ,ك التقػ ػػدير :إ ٌف زيػ ػ نػدا قػ ػػائم ك عمػ ػػرك قػ ػػائم ,فحػ ػػذؼ
(قائم) األكؿ أك بالعكس؟ قوالف مشهوراف ك قد كرد كلّّ منهما :قاؿ:
عندؾ ر و
ـبتلف
أم
كبن دبا عندنا ك أنت دبا
ي
اض كالر ي
أم كبن راضوف ,كعكسو قولو:
يب
فإين ك قيٌ هار ّٔا لغر ي

فمن يك أمسى باؼبدينة ىر ٍحليوي
قيار ّٔا كذلك.
كالتقدير  :ك ه
ً
أيضا ,فاعبواب أنو يلزـ من ذلك حوؿ الالـ يف خرب اؼببتدأ
فإف قيلَ :لى ال هبور أف يكوف اغبذؼ من األكؿ ن
قليل ال يقع إال يف ضركرة شعر ,فابية هبوز فيها ىذاف التقديرااف على ىذا
غَت اؼبنسوخ ب (إ ٌف) ك ىو ه
التخريج.
ك قرأ أيب كعب ك عثماف بن عفاف ك عائشة ك اعبحدرم ك سعيدبن جبَت ك صباعة ( ,كالصابئُت)
بالياء ,ك نقلها صاحب (الكشاؼ)عن ابن كثَت ,ك ىذا غَت مشهور عنو ,ك ىذه القراءة كاضحة التخريج
عط نفا علر لفمل اسم (إ ٌف) ,ك إف كاف فيها ـبالفةه لسواد اؼبصحف فهي ـبالفة يسَتة ,كؽبا نظائر كقراءة قنبل
مرسوـ بالصاد يف سائر
عن ابن كثَت( :سراط)35ك بابو بالسُت ,ك كقراءة ضبزة إياه يف ركاية بالزام ,ك ىو
ه
اؼبصاحف ,ك كبو قراءة اعبميع( :إيالفهم) 36بالياء ,كالرسم بدكهنا يف اعبميع.37
ً
ً
ِ
ً
ك
ك ىخٍيػهر ٰىذل ى
اس التَّػ ٍق ىو ٰل ٰىذل ى
اسا يػي ىوا ًرم ىس ٍوآتً يك ٍم ىكًر ن
قاؿ تعاىل :يىا بىًٍت ى
يشا َولبَ ُ
آد ىـ قى ٍد أىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي يك ٍم لبى ن
ًمن آي ً
ات اللَّ ًو لى ىعلَّ يه ٍم يى َّذ َّكيرك ىف (.38)٣١
ٍ ى
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ك قرأ الصاحباف 39ك الكسائي( :ك لباس التقول) بالنصب عطفا على اؼبنصوب قبلو ,ك قرأ باقي السبعة
بالرفع ,فقيل ىو إضمار مبتدأ ؿبذكؼ أم ىو لباس التقول قالو الزجاج (ك ذلك خَت ) على ىذا مبتدأ ك
خرب .ك أجاز أبو البقاء أف يكوف (ك لباس) مبتدأ ك خربه ؿبذكؼ تقديره ك لباس التقول ساتر عوراتكم ,ك

ىذا ليس بشيء ك الظاىر أنو مبتدأ ثاف (ك خَت) خربه كاعبملة خرب عن (ك لباس التقول) 40ك الربط اسم
اإلشارة ك ىو أحد الركابط اػبمس اؼبتفق عليها يف ربط اعبملة الواقعة خربا للمبتدأ إذا َل يكن إياه.41

جملة (و لباس التقوى) ال محل لها است نافية:42

43
إيل ,ألف عليو أكثر قرآء ,ك النصب حسن كحجة من نصب
ك قاؿ اؼبكي يف الكشف  :ك الرفع أحب ٌ
ً
اسا) ,أم :ك أنزلنا لباس التقول ,ك قولو (ذلك خَت ) ابتدأ ك
أنو عطفو على (لباس) يف قولو( :أىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي يك ٍم لبى ن

خرب .ك حجة من قرأ بالرفع أنو استأنفو فرفعو باالبتداء ,ك جعل (ذلك)صفة لو أك بدال منو أك عطف بياف ,ك
(خَت) خرب للباس ك اؼبعٌت ك (لباس التقول) خَت لصاحبو عند ا﵁ ,فبا خلق لو من لباس الثياب ك الريش ك
الرياش ,فبا يتجمل بو ,ك أضيف (اللباس) إىل (التقول) كما أضيف إىل (اعبوع) يف قولو( :لباس اعبوع) 44ك
ىي استعارة مكنية ك إضافة اللباس إىل التقول زبييل.45

النصب على قراءة حفص:

و
قاؿ تعاىل ( :كىو الَّ ًذم أىنٍػزىؿ ًمن َّ ً
ً
ً
ً
ًج
ات يك ّْل ىش ٍيء فىأ ٍ
الس ىماء ىماءن فىأ ٍ
ىخىر ٍجنىا بًو نىػبى ى
ىخىر ٍجنىا مٍنوي ىخضنرا يلبٍر ي
ى ى
ىيى
ً
الرَّما ىف م ٍشتىبًها ك ىغيػر متى ىشابًوو
ً
ً
ً
ً
ً ً
ً
و
َّخ ًل م ٍن طىٍلع ىها قٍنػ ىوا هف ىدانيىةه َو َجنَّات م ٍن أ ٍىعنىاب ىك َّ
مٍنوي ىحبِّا يمتىػىراكبنا ىكم ىن الن ٍ
الزيٍػتيو ىف ىك ُّ ي ن ى ٍ ى ي
انٍظيركا إً ى ٰىل شبىىًرًه إًذىا أ ٍىشبىر كيػٍنعً ًو إً َّف ًيف ٰىذلً يكم ىبي و
ات لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيوف) .46
ٍ ى
ى ىى
ي
(ك جنات من أعناب) قراءة اعبمهور بكسر التاء عطفا على قولو(نبات) ك ىو من عطف اػباص
ىح يد يك ٍم أى ٍف تى يكو ىف لىوي
على العاـ لشرفو كؼبا جرد(النخل) جردت (جنات) األعناب لشرفهما ,كما قاؿ( :أى يىػ ىوُّد أ ى
جنَّةه ًمن ىًلب ويل كأ ٍىعنى و
اب).47
ى ٍ
ى
ك قرأ ؿبمد بن أيب ليلى كاألعمش ك أبو بكر يف ركاية عنو عن عاصم (ك جنات) بالرفع ك أنكر أبو
حامت ىذه القراءة حىت قاؿ أبو حامت:ىي ؿبا ؿ ألف اعبنات من األعناب ال تكوف من النخل ك ال يسوغ إنكار
ىذه القراءة ك ؽبا التوجيو اعبيد يف العربية كجهت على انو مبتدأ ؿبذكؼ اػبرب فقدره النحاس:ك ؽبم جنات ,ك
قدره ابن عطية :ك لكم جنات ,ك قدره أبو البقاء :ك من الكرـ جنات ك قدره :ك من الكرـ ,لقولو( :كمن
النخل) ك ق ٌدره الزـبشرم" ك مث جنات ,أم :مع النخل ك نظَته قراءة من قرأ(كحور عُت) بالرفع بعد قولو
اؼ ىعلىٍي ًهم بً ىكأٍ وس ًم ٍن ىمعً و
ُت) 48ك تقديره :كؽبم حور ك أجاز مثل ىذا سيبويو ك الكسائي كالفرآء ك مثلو
(ييطى ي
ٍ
أيضا مؤخرا تقديره (ك جنات من أعناب) أخرجناىا ك دؿ على تقديره قولو قبل( :فأخرجنا)
كثَت ك قدر اػبرب ن
كما تقوؿ ,أكرمت عبد ا﵁ ك أخوه التقدير :ك أخوه أكرمتو فحذؼ أكرمتو لداللة أكرمت عليو ,ككجهها
الطربم على أف (ك جنات) عطف على (قنواف) ,قاؿ ابن عطية :ك قولو ضعيف ,ك قاؿ أبو البقاء :ال هبوز أف
يكوف معطوفا على (قنواف ) ألف العنب ال ىبرج من النخل ,ك قاؿ الزـبشرم:قد ذكر أف يف رفعو كجهُت
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أحدنبا أف يكوف مبتدأ ؿبذكؼ اػبرب تقديره ك مث جنات ك تقدمي ذكر ىذا التقدير عنو ,قاؿ :كالثاين أف يعطف
على (قنواف) على معٌت ك حاصلو أك ـبرجو من النخل قنواف ( ك جنات من أعناب) أم نبات أعناب انتهى,
ك ىذا العطف ىو على أف ال يالحمل فيو قيد من النخل فكأنو قاؿ (من النخل قنواف دانية) (جنات من
أعناب) حاصلة كما تقوؿ :من بٍت سبيم رجل عاقل كرجل من قريش منطلقاف...
ك قاؿ الزـبشرم :ك قرئ (جنات) بالنصب عطفا على (نبات كل شيء) .أم :ك أخرجنا بو

(جنات من أعناب) ك كذلك قولو (ك الزيتوف كالرماف).49
ك قولو( :ك جنات) اعبمهور على كسر التاء من (جنات) ألهنا منصوبة نسقا على نبات أم:
فأخرجنا باؼباء النبات ك جنات ,ك ىو من عطف اػباص على العاـ تشريفا ؽبذين اعبنسُت على غَتنبا كقولو
ً ًً ًً ً ً
اؿ ) 50ك على ىذا فقولو ( ك من النخل من طلعها قنواف) صبلة معًتضة
يل ىكًمي ىك ى
تعاىل  :ى
(كىم ىالئ ىكتو ىكير يسلو ىكج ٍرب ى
ك إمبا جيء ّٔذه اعبملة معًتضة ,ك أبرزت يف صورة اؼببتدأ ك اػبرب تعظيما للمنة بو ,ألنو من أعظم قوت
(خضرا).
العرب ,ألنو جامع بُت التف ٌكو كالقوت ,ك هبوز أف ينتصب (جنات) نسقا على
ن
جوز الزـبشرم-ك جعلو أحسن -أف ينتصب على االختصاص كقولو( ,كاؼبقيمي الصالة) قاؿ( :بفضل
ك ٌ
ىذين الصنفُت).51
ك صبلة (ىو الذم أنزؿ ) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة ىو الذم جعل.
ك صبلة (أنزؿ) ال ؿبل ؽبا صلة اؼبوصوؿ (الذم).
ك صبلة (أخرجنا بو) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة الصلة.
ك صبلة (أخرجنا منو) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة الصلة.
ؿ(خضرا){ .أك ال ؿبل ؽبا استئنافية}.
ك صبلة (لبرج منو) يف ؿبل نصب نعت
ن
ك صبلة (من النخل قنواف) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة الصلة كالعائد ؿبذكؼ تقديره بإرادتنا ,أك بإرادتو.52
قولو (ك جنات) معطوؼ على نبات على صنيع الشارح ,ك كذا الزيتوف كالرماف معطوفاف على نبات
على القاعدة يف تكرر اؼبعطوفات أهنا على األكؿ ,ك قيل :كل على ما قبلو ك يبٌت على اػبالؼ .كما إذا قلت
مررت بك ك بزيد ك بعمرك ,فإذاعطفت ك بعمرك على بك كاف اإلتياف بالباء كاجبنا ,ك إذا عطفتو على بزيد
53
جزم يف اعراب (جنات) بالنصب عطف على (نبات كل شيء)ك
كاف اإلتياف ّٔا ن
جائزا  .كما يقوؿ ابن ٌ
54
َّه ىار َو َّ
ات
وـ يم ىس َّخىر ه
ُّج ي
(ك ىس َّخىر لى يك يم اللٍَّي ىل ىكالنػ ى
س ىكالٍ ىق ىمىر ىكالن ي
بالرفع عطف على (قنواف)  .قاؿ تعاىل :ى
الش ْم َ
ًٰ
ك ىبي و
ً ً
ات لًىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف).55
بأ ٍىم ًرًه إ َّف ًيف ىذل ى ى
ك قرأ اعبمهور( :كالشمس) ك ما بعده منصوبا ,كانتصب (مسخرات) على أهنا حاؿ مؤكدة إف
كاف مسخرات اسم مفعوؿ ,ك ىو إعراب اعبمهور .ك قاؿ الزـبشرم :ك هبوز أف يكوف اؼبعٌت :أنو سخرىا
أنواعا من التسخَت صبع مسخر دبعٌت :تسخَت من قولك :سخره ا﵁ مسخرا ,كقولك :سرحو مسرحا كأنو قيل:
ك سخرىا لكم تسخَتات بأمره انتهى.
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ك قرأ ابن عامر( :الشمس) ك ما بعده بالرفع على االبتداء كاػبرب ,ك حفص (كالنجوـ
مسخرات) برفعهما ,ك ىاتاف القراءتاف يبعداف قوؿ الزـبشرم إف مسخرات دبعٌت تسخَتات .ك قرأ ابن مسعود,
كاألعمش ,كابن مصرؼ :كالرياح مسخرات يف موضع ,كالنجوـ ك ىي ـبالفة لسواد اؼبصحف .كالظاىر يف

قراءة نصب اعبميع أف (كالنجوـ) معطوؼ على ما قبلو .56ك قاؿ األخفش( :كالنجوـ)منصوب على إضمار
فعل تقديره :ك جعل النجوـ مسخرات ,فأضمر الفعل .ك على ىذا اإلعراب ال تكوف مسخرات حاالن مؤكد,
57

بل مفعوالن ثانيا عبعل إف كاف جعل اؼبقدرة دبعٌت صَت ,ك حاال مبينة إف كاف دبعٌت خلق"
ك قاؿ العكربم( :58كالشمس كالقمر) يقرأاف بالنصب عطفا على ما قبلهما ,ك يقرأاف بالرفع
على االستئناؼ .ك(النجوـ) كذلك .ك (مسخرات) على القراءة األكىل حاؿ كعلى الثانية خرب.
ات}
القمر ك
قرأ ابن عامر{ :ك
النجوـ مسخر ه
ي
الشمس ك ي
ي
ات}
القمر ك
قرأ حفص{:ك
النجوـ مسخر ه
ي
الشمس ك ى
ى
قرأ الباقوف{:كالشمس كالقمر ك النجوـ مسخر و
ات}
ى
ى
ى
ك ذكر اؼبكي القيسي:
ك حجة من رفع أنو قطعة فبا قبلو ,فرفعو باالبتداء ,ك عطف بعض األظباء على بعض ,ك
جعل (مسخرات) خرب االبتداء ك قوم الرفع ألنك إذا نصبت جعلت (مسخرات) حاال ,ك قد تقدـ يف أكؿ
الكالـ (ك سخر) فأغٌت عن ذكر اغباؿ بالتسخَت أال ترل أنك لو قلت :سخرت لك الدابة مسخرة كاف قبيحا
من الكالـ,ألف (مسخرات) يعٌت عن (مسخرة) ك كذلك لو قلت :جلس زيد جالساَ ,ل وبسن ك كذلك
يبعد( .سخر ا﵁ النجوـ مسخرات) على اغباؿ ,فلما قبح نصب مسخرات على اغباؿ رفع ما قبلو ,ك جعل
(مسخرات) خربا عنو.
ك حجة من نصب أنو عطفو على ما قبلو ,كأعمل فيو (ك سخر)  ,لَتبط بعض الكالـ
ببعض ,تكوف (مسخرات) حاال مؤكدة  ,عمل فيها (سخر) ك جاز ذلك لبعدما بينمها ,ك ىو مثل قولو( :ك
ىو اغبق مصدقا) 59يف أهنا حاالف مؤكداف .حجة من رفع (النجوـ مسخرات) فقط أنو عطف (الشمس
كالقمر) على معموؿ(سخر)مث رفع (النجوـ مسخرات)
على االبتداء كاػبرب ,كراىة أف هبعل (مسخرات) حاال ؼبا قدمنا من قبح ذلك ,ك ىو كجو قوم ك قراءة حسنة,
كاالختيار النصب ,ألف اعبماعة عليو.60
ً
ً
ً
اغب َّج والْعمرَة لًلَّ ًو فىًإ ٍف أ ً
كس يك ٍم
يحص ٍريٍمت فى ىما ٍ
ٍ
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍؽبىٍد ًم ىكىال ىٍربل يقوا يرءي ى
قاؿ تعاىل ( :ىكأىسبُّوا ٍى َ ُ ْ َ
ً
ح َّىت يػبػلي ىغ ا ٍؽب ٍد ً
يضا أىك بًًو أى نذل ًمن رأٍ ًس ًو فىًف ٍديةه ًمن ًصي واـ أىك ص ىدقىوة أىك نيس و
ك فىًإ ىذا
م ىؿبلَّوي فى ىم ٍن ىكا ىف مٍن يك ٍم ىم ًر ن ٍ
ٍ ى
ى ٰ ىٍ ى ي
ى ٍ ى ٍ ى ٍ ي
و
ً
ً
ً
ً
اغبى ّْج ىك ىسٍبػ ىعة إً ىذا
استىػٍي ىسىر م ىن ا ٍؽبىٍد ًم فى ىم ٍن ىَلٍ ىًهب ٍد فىصيى ياـ ثىىالثىة أىيَّ واـ ًيف ٍ
َّع بًالٍ يع ٍمىرًة إً ىىل ٍ
اغبى ّْج فى ىما ٍ
أىمٍنتي ٍم فى ىم ٍن سبىىت ى
ً
ً ًٰ
ك لًمن ىَل ي يكن أىىليو ح ً
اغبىىرًاـ ىكاتَّػ يقوا اللَّ ىو ىك ٍاعلى يموا أ َّ
يد
اض ًرم الٍ ىم ٍس ًج ًد ٍ
ىف اللَّ ىو ىشد ي
ىر ىج ٍعتي ٍم تًٍل ى
ك ىع ىشىرةه ىكاملىةه ذىل ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ي ى
الٍعً ىق ً
اب.61
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ك قرأ ابن مسعود :ك اسبوا اغبج كالعمرة إىل البيت ﵁ .ك قرأ على ,ك ابن مسعود,ك زيد ابن
ثابت ,ك ابن عباس ,كابن عمر ك الشعيب ,ك أبو حيوة ,ك(العمرة ﵁) بالرفع على االبتداء كاػبرب ,فيخرج العمرة

عن األمر ,ك ينفرد بو اغبج. 62

متعلق بأسبوا ,كالالـ الـ
اعبمهور على النصب"العمرة" على العطف على ما قبلها ك (﵁)
ه
حاؿ من اغبج كالعمرة ,تقديره :أسبوىا كائنُت ﵁ .ك قرأ
اؼبفعوؿ من أجلو .ك هبوز أف تتعلق دبحذكؼ على أهنا ه

علي كابن مسعود ك زيدبن ثابت( :كالعمرة) بالرفع على االبتداء .ك (﵁) اػبرب,على أهنا صبلة مستأنفةه.63
أما النصب فيعطينا عطف اؼبفرد على اؼبفرد .
(كأًىسبُّوا
قاؿ عبد الرزاؽ :حدثنا معمر ,عن قتادة ,ك عمن ظبع عطاء بن أيب رباح يف قولو تعاىل ى
اغبى َّج ىكالٍ يع ٍمىرةى لًلَّ ًو) قاؿ :نبا كاجباف :اغبج كالعمرة ﵁ .64ك ذكر ابن العريب يف أحكاـ القرآف  :65اختلف
ٍ
العلماء يف كجوب العمرة ,فقاؿ الشافعي :ىي كاجبة ,ك يؤكد ذلك عن ابن عباس.
66
مالك ك أبو حنيفة.
تطوع  ,ك إليو ىم ى
اؿ ه
ك قاؿ جابر بن عبد ا﵁ :ىي ٌ
ك ليس يف ىذه ابية حجةه .للوجوب ,ألف ا﵁ سبحانو إمبا قرهنا باغبج يف كجوب اإلسباـ ال يف
االبتداء ك قاؿ تعاىل (:كلىىق ٍد أىرس ٍلنا نيوحا إً ى ٰىل قىػوًم ًو فىػلىبً ً
ً
و
ىخ ىذ يى يم الطُّوفىا يف ىكيى ٍم
ى
ث في ًه ٍم أىلٍ ى
ف ىسنىة إًَّال طبىٍس ى
ُت ىع ناما فىأ ى
ى ٍىى ن
ٍ
ً
ً
ً
ً
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
ِ
اؿ ل ىق ٍومو ٍاعبي يدكا اللَّ ىو
يم إ ٍذ قى ى
اب َّ
اىا آيى نة ل ٍل ىعالىم ى
السفينىة ىك ىج ىع ٍلنى ى
ظىال يمو ىف ﴿  ﴾٤١فىأ ٍىقبىٍيػنى ياه ىكأ ٍ
ىص ىح ى
ُت (َ )٤١وإبْ َراى َ
ىكاتَّػ يقوهي ٰذىلً يك ٍم
ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف ).67
كانتصب (إبراىيم) عطفا على (نوحا) – قاؿ ابن عطية :أك على الضمَت يف (فأقبيناه).ك قرأ اغبنفي ,ك أبو
جعفر ,ك أبو حنيفة كإبراىيم :بالرفع ,أم :كمن اؼبرسلُت إبراىيم .68كاؼبعٌت ـبتلف يف عطف (إبراىيم) على
(نوح) – أم ( كلقد أرسلنا نوحا) ك أرسلنا إبراىيم كذلك أما عطف (إبراىيم) على الضمَت يف (اقبيناه) فمعناه
أف كما أقبينا نوحا من الغرؽ فأقبينا إبراىيم من النار.
(آية )14 :صبلة (أرسلنا) ال ؿبل ؽبا جواب القسم اؼبقدر.
(لبث) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة جواب القسم.
(أخذىم الطوفاف) ال ؿبل ؽبا معطوفة على مقدر أم فكذبوه فأخذىم.
(ىم الظاؼبوف) يف ؿبل نصب حاؿ.
(آية ( )15:أقبيناه) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة (أخذىم الطوفاف).
(جعلناىا) ال ؿبل ؽبا معطوفة على صبلة أقبيناه.69
71 70
(آية( )16 :ك) عاطفة( .إبراىيم) معطوؼ على (نوحا) ,
ً
ً
ً
َّكئًُت فًيها ىعلىى ٍاألىرائً ً
ت
ك ىال يىػىرٍك ىف ف ىيها ىَشٍ نسا ىكىال ىزٍم ىه ًر نيرا (َ )٤٢و َدانِيَ ًة ىعلىٍي ًه ٍم ظ ىال يؽبىا ىكذيلّْلى ٍ
قاؿ تعاىل ( :يمت ى ى
ى
قيطيوفيػ ىها تى ٍذلً نيال ).72
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ك قرأ اعبمهور( :ك دانية) ,قاؿ الزجاج :ىو حاؿ عطفا على (متكئُت)  .ك قاؿ الزـبشرم :ما معناه أهنا حاؿ
معطوفة على حاؿ ك ىي ال يركف ,أم غَت رائُت ,ك دخلت الواك للداللة على أف األمرين ؾبتمعاف ؽبم  ,كأنو
قيل :ك جزاىم جنة جامعُت فيها بُت البعد عن اغبر كالقر ك ذك الظالؿ عليهم.
ك قرأ أبو حيوة( :ك دانية) بالرفع ,كاستدؿ بو األخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غَت أف يعتمد ,كبو
قولك :قائم الزيداف ,كال حجة فيو ألف األظهر أف يكوف (ظالؽبا) مبتدأ ك (دانية) خرب لو.

ك قرأ األعمش :ك دانيا عليهم ,ك ىو كقولو( :خاشعة أبصارىم).73
(ك ذللت قطوفها) قاؿ قتادة ك ؾباىد ك سفياف :إف كاف اإلنساف قائما ,تناكؿ الثمر دكف كلفة ,ك إف قاعدا أك
مضطعجا فكذلك ,فهذا تذليلها ,ال يرد اليد عنها بعد كال شوؾ .فأما على قراءة اعبمهور (ك دانية) بالنصب,

كاف(كذللت) معطوفا على دانية ألهنا يف تقدير اؼبفرد ,أم :ك مذللة ,ك على قراءة الرفع كاف من عطف صبلة
فعلية على صبلة اظبية .ك هبوز أف تكوف يف موضع اغباؿ ,أم ك قد ذللت رفعت دانية أك نصبت.74
يف قراءة النصب (دانية) عطف اغباؿ على اغباؿ بإسم الفاعل.ؼ(دانية) على كزف فاعل ك (متكئُت) اسم
(مدنو) اسم مفعوؿ كلكن كرد بصيغة اسم فاعل للعطف على فاعل؟ كما
فاعل لوزف افتعاؿ .ك دانية دبعٌت ٌ
نرل بعده (ك ذللت) معطوفة عليها دبعٌت (مذللة).
(آية( )13:متكئُت) حاؿ منصوبة من اؼبفعوؿ يف (جزاىم).
ك صبلة ( ال يركف) يف ؿبل نصب حاؿ ثانية من ضمَت جزاىم.
(آية( )14:دانية) معطوفة على متكئُت( -ظالؽبا) فاعل اسم الفاعل دانية مرفوع.
(تذليال) مفعوؿ مطلق منصوب.

كصبلة (ذللت قطوفها) يف ؿبل نصب معطوفة على دانية.76,75
ك قولو تعاىل( :ك دانية عليهم ظالؽبا) أم ظل األشجار يف اعبنة قريبة من األبرار ,فهي يمظلٌة عليهم
زيادة يف نعيمهم ك إف كاف ال َشس ك ال قمر مثٌ كانتصبت (دانية) على اغباؿ عطفا على (متكئُت) كما تقوؿ
يف الدار عبد ا﵁ متكئا ك مرسلة عليو اغبجاؿ( :ظالؽبا) الظالؿ مرفوعة بدانية ,ك لو قرئ يرفع دانية على أف
تك وف الظالؿ مبتدأ ك دانية اػبرب عباز ,ك تكوف اعبملة يف موضع اغباؿ من اؽباء كاؼبيم يف (كجزاىم) ك قد قرئ
77
.
بذلك
ك ىذه استعارة كاؼبراد بتذليل القطوؼ ك ىي عناقيد اإلعناب ككاحدىا قطف أهنا جعلت قريبة من
أيديهم غَت فبتعة على ؾبانيهم ال وبتاجوف إىل معاناه يف اجتنائها كال مشقة .يف اىتصار افناهنا فهي كالظهر
الذلوؿ الذم يوافق صاحبو كيوائي راكبو كالتذليل ىهنا مأخوذ من الذاؿ ك ىو ض ٌد الصعوبة كالذؿ بضم الذاؿ
ضد العزك اغبمية.78
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الًتاكح بُت اؼبفرد ك اعبملة الفعلية
الرفع على قراءة حفص:

ض ىع ىها لً ٍْلىنى ًاـ ( )10فيها فاكهة كالنخل ذات األكماـ ()11
ض ىك ى
قاؿ تعاىل ( :ىك ٍاأل ٍىر ى
79
صً
الرٍوبىا يف )
ف ىك َّ
ْحب ذيك الٍ ىع ٍ
َوال َ
80
صً
الرٍوبىا ىف ) بالنصب .
قرأ ابن عامر ( :ىك ٍ
ف ىك َّ
ب ذىا الٍ ىع ٍ
اغبى ٌ
ض ىع ىها لً ٍْلىنى ًاـ ) ألف (كضعها) دبعٌت خلقها ,ك خلق اغبب ذا
ض ىك ى
(ك ٍاأل ٍىر ى
قاؿ أبو زرعة:ضبلو على قولو :ى
81
العصف ك خلق الروباف .ىذا نعت للحب .ك حجتهما قولو ( :فأخرجنا بو أزكاجا من نبات شىت)  .ك قرأ
(كاغبب ذك العصف) عطفا على قولو( :فيها فاكهة) .ك فيها اغبب ذك العصف ,فيكوف ابتداء.82
الباقوف :ى

ك يقوؿ اؼبكي يف الكشف ":ك ىو أقرب إليو من اؼبنصوب ,ك ليس فيو ضبل على اؼبعٌت .إمبا ىو ؿبموؿ
على اللفمل ,فكاف ضبلو على ما ىو أقرب إليو ,ك ما ال يتكلف فيو ضبل على اؼبعٌت ,ك أحسن ك أقول ,ك ىو
يدؿ على كجوده كذلك.83
االختيار ,ألف اعبماعة عليو,لكن النصب فيو أدخل يف معٌت اػبلق ,كالرفع فيو إمبا ٌ
(األرض) :مفعوؿ بو لفعل ؿبذكؼ يفسره اؼبذكور.
ك صبلة (كضع) األرض ) ...يف ؿبل رفع معطوفة على صبلة كضع اؼبيزاف.
ك صبلة (كضعها) ال ؿبل ؽبا تفسَتية.
84
ك صبلة (فيها فاكهة) يف ؿبل نصب حاؿ من األرض
العطف على (فيها فاكهة) أحسن من عطف على (النخل) ألف يف تعدد اؼبعطوفات العطف يكوف عل األكؿ.
ً
قاؿ تعاىل  ( :يا ب ًٍت آدـ ىال يػ ٍفتًنىػنَّ يكم الشَّيطىا يف ىكما أىخرج أىبػوي يكم ًمن ٍ ً
اس يه ىما لًيًَتيىػ يه ىما
اعبىنَّة يىػٍن ًز ي
ي ٍ
ع ىعٍنػ يه ىما لبى ى
ى ى ىى ى
ى ٍ ى ى ىىٍ ٍ ى
85
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
ين ىال يػي ٍؤمنيو ىف )
ىس ٍوآِت ىما إًنَّوي يىػىرا يك ٍم يى ىو َوقَبِيلُوُ م ٍن ىحٍي ي
ث ىال تىػىرٍكنىػ يه ٍم إًنَّا ىج ىع ٍلنىا الشَّيىاط ى
ُت أ ٍىكليىاءى للَّذ ى
(ك قبيلو) معطوؼ على الضمَت اؼبستكن يف (يراكم) 86ك قاؿ أبو علي :ك قد أ ٌكد الضمَت ىنا
بالضمَت اؼبنفصل (ىو) ليحسن العطف عليو 87أك معطوفا على موضع اسم إف على مذىب من هبيز ذلك ,ك
قرأ اليزيدم (ك قبيلو) بنصب الالـ عطفا على اسم إف ،إف الضمَت يعود على الشيطاف أك (ك قبيلو) مفعوؿ معو
أم مع قبيلو 88ك عند الزـبشرم :الضمَت يف إنو ضمَت الشأف كاغبديث 89ك ضعف ابن ىشاـ قوؿ الزـبشرم
أف اسم إف ضمَت الشأف فقاؿ :كاألكىل كونو ضمَت الشيطاف ك يؤيده أنو قرل (ك قبيلو) بالنصب ,ك ضمَت

الشأف ال يعطف عليو.90
ً َّ ً
ً ً ً ًً
ً
ُت ىكىر ٍضبىةه
ين ييػ ٍؤذيك ىف النً َّ
َّيب ىكيىػ يقوليو ىف يى ىو أيذي هف قي ٍل أيذي يف ىخ ٍوَت لى يك ٍم يػي ٍؤم ين بًاللَّو ىكييػ ٍؤم ين ل ٍل يم ٍؤمن ى
ك قاؿ تعاىل ( :ىكمٍنػ يه يم الذ ى
وؿ اللَّ ًو ىؽبم ع ىذ ً
َّ ً
ًً
ً
يم ).91
ين يػي ٍؤذيك ىف ىر يس ى
يٍ ى ه
اب أىل ه
ين ىآمنيوا مٍن يك ٍم ىكالذ ى
للَّذ ى
قرأ اعبمهور (ك رضبة) رفعا نسقا على (أذف ك رضبة) فيمن رفع صفة لػ (أذف) تقديره :أذف مؤمن ك
رضبة .ك قرأ ابن أيب علبة ( :كرضبة) نصبا على أنو مفعوؿ من أجلو ,كاؼبعلل ؿبذكؼ ,أم يأذف لكم رضبة بكم,
فحذؼ لداللة قولو :قل أذف خَت.92
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ك قاؿ ابن األنبارم :أذف خَت ,خرب مبتدأ مقدر ,ك تقديره  :ىو أذف خَت ,أم ىو مستمع خَت ك صالح ,ال
مستمع شر ك فساد ,كاؼبراد باألذف صبلة صاحب األذف.93

النصب على قراءة حفص:

ً ً
ً
ً
ً ً
قاؿ تعاىلٰ ( :لى ًك ًن َّ ً
ِِ
ين
ك ىكىما أينٍ ًزىؿ م ٍن قىػٍبل ى
الراس يخو ىف ًيف الٍع ٍل ًم مٍنػ يه ٍم ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف يػي ٍؤمنيو ىف ًدبىا أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ى
ك َوال ُْمقيم َ
ً
الزىكا ىة كالٍم ٍؤًمنيو ىف بًاللَّ ًو كالٍيىػوًـ ٍاب ًخ ًر أيكٰلىئً ى ً ً
يما ).94
َّ
ى ٍ
ك ىسنيػ ٍؤتيه ٍم أى ٍجنرا ىعظ ن
الص ىال ىة ىكالٍ يم ٍؤتيو ىف َّ ى ي
كارتفع الراسخوف على االبتداء ,كاػبرب (يؤمنوف) ال غَت ,ألف اؼبدح ال يكوف إال بعد سباـ اعبملة .ك من جعل
اػبرب (أكلئك سنؤتيهم) فقولو ضعيف.
كانتصب (اؼبقيمُت) على اؼبدح ,كارتفع (كاؼبؤتوف) أيضا على إضمار كىم على سبيل القطع إىل
الرفع .كال هبوز أف يعطف على اؼبرفوع قبلو ,ألف النعت إذا انقطع يف شيء منو َل يعد ما بعده إىل إعراب
اؼبنعوت ,كىذا القطع لبياف فضل الصالة ك الزكاة ,فكثَت الوصف بأف جعل يف صبل.
كقرأ ابن جبَت ,كعمرك بن عبيد ,كاعبحدرم ,ك عيسى بن عمر ,كمالك بن دينار ,ك عصمة عن
األعمش ك يونس ك ىاركف عن أيب عمرك ( :كاؼبقيموف) بالرفع نس نقا على األكؿ ,ككذا ىو يف مصحف ابن
مسعود ,قالو الفراء .ك ركل أهنا كذلك يف مصحف أيب .ك قيل :بل ىي فيو ,كاؼبقيمُت الصالة كمصحف
عثماف .كذكر عن عائشة رضي ا﵁ عنها ك أباف بن عثماف { :أف كتبها بالياء من خطأ كاتب اؼبصحف},95
كال يصح عنهما عربياف فصيحاف ,قطع النعوت أشهر يف لساف العرب ,ك ىو باب كاسع ذكر عليو شواىد
سيبويو ك غَته ,كعلى القطع خرج سيبويو ذلك.96
كما ذكر الواحدم ( :كاؼبقيمُت الصالة) نص سيبويو على أف (كاؼبقيمُت) نصب على اؼبدح كالعرب
تقوؿ :جاءين قومك اؼبطعمُت يف ا﵀ل كاؼبغيثوف يف الشدائد ,على معٌت :أذكر اؼبطعمُت كىم اؼبغيثوف ككذلك
ىذه األية ىنا معناىا :أذكر اؼبقيمُت ك ىم اؼبؤتوف الزكاة.97
ك قاؿ أبو الفتح :ارتفع ىذا على الظاىر الذم ال نظر فيو ,ك إمبا الكالـ يف ( اؼبقيمُت) بالياء ,كاختالؼ الناس
ؾبركرا أم يؤمنوف دبا
فيو معركؼ ,فال كجو للتشاغل بإعادتو ,لكن رفعو يف ىذه القراءة يبنع من تونبو مع الياء ن

أنزؿ إليك كباؼبقيمُت الصالة ,ك ىذا كاضح.98
اؿ أ ّْىكًيب معو والطَّي ر كأىلىنَّا لىو ٍ ً
يد ) .99
ض نال يىا ًجبى ي
اغبىد ى
كد ًمنَّا فى ٍ
قاؿ تعاىل ( :ىكلىىق ٍد آتىػٍيػنىا ىد ياك ى
ىىي َ َْ ى ي
كقرأ اعب مهور (كالطَت) بالنصب ك قاؿ أبو عمرك :بإضمار فعل تقديره :ك سخرنا لو الطَت .ك قاؿ
الزجاج :نصبو على أنو مفعوؿ معو ,انتهى .ك ىذا ال هبوز ,ألف قبلو (معو) ,كال يقتضي الفعل اثنُت من
اؼبفعوؿ معو إال على البدؿ أك العطف ,فكما ال هبوز  :جاء زيد مع عمرك مع زينب إال بالعطف ,كذلك ىذا.
ك قرأ السلمي ,كابن ىرمز ,ك أبو وبي ,ك أبو نوفل ,ك يعقوب ,ك ابن أيب علبة ,ك صباعة من أىل
اؼبدينة ,ك عاصم يف ركايتو ( :كالطَت) بالرفع ,عط نفا على لفمل ( يا جباؿ) ,ك قيل :عطفا على الضمَت يف
(أكيب) ,ك سوغ ذلك الفصل بالظرؼ.100
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كما قاؿ ابن األنبارم :ك حسن ذلك لوجود الفصل بقزلو (معو),ك الفصل يقوـ مقاـ التوكيد( .101ك أكيب)
أم :سبحي ,ك أصلو أف يسَت النهار ك ينزؿ الليل ,فكأمبا أمرت بالتسبيح بالنهار.102
يد الظريف ك إمبا جاز اغبمل
مث قاؿ :أما أف يكوف مرفوع بالعطف على لفمل ( يا جباؿ) كالوصف ,كبو :يا ز ي

على اللفمل ,ألنو ؼبا اطرد البناء على الضم يف كل اسم منادم مفرد ,أشبو حركة الفاعل ,فأشبو حركة اإلعراب
فجاز أف وبمل على لفظو ,ك إال فالقياس يقتضي أال هبوز اغبمل على لفمل اؼببٍت يف العطف كالوصف ,كالقراءة

بالنصب أقول عندم يف القياس من الرفع.103
كأختتم ىذ اؼبقالة باإلشارة إىل اغبقيقة.
أف القرآف الكرمي بقراءاتو اؼبتنوعة أظهر صبيع اإلمكانيات الصحيحة اؼبقبولة يف اللغة العربية مع أف اؼبعٌت ال
يتناقض .كإف تنوع القراءات أثبت مدل ما تتحملو اللغة من إمكانيات داللية.
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