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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

 في القراءات القرآنية مقاربة داللية التنكير والتعريف بـ)أل(

 محمد ِإسماعيل املشهداني  و  رمين نجم الدين رشيد الريكاني  ش                                  
1 - 38 

  -الوعي بتاريخ اليونان القديم في الشعر الجاهلي
ً
 –ذو القرنين أنموذجا

 و باسم إدريس قاسم ِإسالم صديق حامد                                                              
39 - 54 

 جهود املستشرق  آرثر آربري في ترجمة  القرآن

حمد البرواري                                                          
َ
 و فارس عزيز حمودي محمود أ

55 - 70 

جردة ود
ُ
ْبِنية األفعال امل

َ
 الالُتها في ُسورة املائدةأ

 و هالل علي محمود  علي محمود الشرابي                                                              
71 - 98 

 دراسة وصفية األفعال الكالمية عند اوستين وسيرل 

 و آن تحسين الجلبي ليامور تمارة نبيل ا                                                                 
99 - 114 

عند انصرافه من  رسالة الخليفة علي بن ابي طالب إلى ابنه الحسن )رض ي هللا عنهما(

 الييإيمان خليفة حامد الح                                                                         صفين
115 - 138 

 واألسد لطالل حسن البنية الحجاجية في رواية  جحدر 

حمد عدنان حمدي  رفل حازم العجيلي                                                             
َ
 و أ

139 - 156 

لفاظ الزمن : في شعر قيس بن امللوح 
َ
 أ

 هى محمد عمرو ن واثق شاكر                                                                               
157 - 182 

ارد( لعبدهللا عيس ى السالمة
 

 االستلزام الحواري في  شخصيات رواية )سر الش

حمد عدنان حمدي  زياد طارق الحاصود                                                           
َ
 و أ

183 - 208 

نواعها
َ
 الحركة في الخطاب القرآني ــ سياقاتها وأ

حمد سعيد صالح مال عزيز                                                                   
َ
 و فضيلة أ

209 - 242 

 هـ(502مصطلحات علم البديع في شرح ديوان ابي تمام للخطيب التبريزي)

 الدليمي و أحمد يحيى أحمد سليمان الكوياني                                                        
243 - 266 

 االستهالل في شعر حسان بن ثابت

 صالح نجم الدين بابان                                                                                      
267 - 292 

 هـ(456التشبيه املركب في كتاب مداواة النفوس وتهذيب األخالق البن حزم األندلس ي )ت: 

 و شيماء أحمد محمد علي عبد علي الهاشمي                                                           
293 - 324 

ادة املر ي    تقانات الهجاء في شعر ابن مي 

حمد                                                                                 
َ
 جاسم ِإلياس أحمد األ

325 - 352 

 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ                                                                     

 

م( 1258هـ/656محي الدين ابن الجوزي  )ت:  –الدور السياس ي  للوعاظ في بغداد 

نموذًجا
َ
شرف عزيز عبد الكريم                                               أ

َ
 و شكيب راشد بشير أ

353 - 382 

 (1992-1984دور حزب االستقالل في مجلس النواب املغربي اثناء املدة )

 و رابحة محمد خضيركريم سالم حسين البدراني                                                     
383 - 398 



نهاية  –)صدر اإِلسالم  يدراسة في تكوينها و واقعها االقتصاد البطائح في جنوب العراق

ل( و 
َ
حمد عبيد عيس ى                                                        العصر العباس ي األ

َ
 خلفأ

399 - 410 

دوارهن  السياسية
َ
 م1187هـ/583 -م1098هـ/492 ملكات مملكة بيت املقدس الصليبية وأ

اب الجعفري                                                                                         
 
 ثورة خط

411 - 442 

 حبوث اآلثار

كدية من الصيغة الثانية املضعفة في قصة الخليقة البابلية
َ
بنية الفعلية األ

َ
 استعمال األ

 ينو أمين عبد النافع أم املعتصم باهلل رمضان عبدهللا                      )دراسة احصائية(
443 – 470 

 املعلومات واملكتباتحبوث 

ومدى جاهزية املكتبات  FRSADاملتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية للموضوعات 

 األكاديمية املحلية للعمل االستنادي في البيئة الشبكية

سماء و رفل نزار عبدالقادر الخيرو                                                    
َ
  غانم رمضان  أ

471 - 516 

 حبوث الفنون اجلميلة

 موقف شوبنهاور من الفنون الجميلة

 و صباح حمودي نصيف زهراء أمجد الطرية                                                           
517 – 536 

 حبوث الشريعة والرتبية اإِلسالميَّة

 هـ( في تفسيره لسورة البقرة في اآليات803نماذج من ترجيحات اإلمام ابن عرفة )ت

  (، أنموذًجا جمًعا ودراسة35(،)30(،)14،15) 

سماء ِإبراهيم خليل                                                             
َ
 و فارس فاضل موس ىأ

537 – 554 



 
 هـ1443م( /6/3/2022آذار )                    (                             88العدد )                          

 1 

 يف القراءات القرآنية  (1)التنكري والتعريف بـ)أل(

 مقاربة داللية

شرمني جنم الدين رشيد الريكانّي 
حممد ِإمساعيل املشهدانّي  

   

28/2/2021 تأريخ القبول:       30/12/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

وعملت على توجيهها  أولت كتب القراءات والتفسير عناية فائقة بالقراءات القرآنية،  
وبيان أنواعها وترتيبها بين المتواتر والشاذ، وبيان تنوعها واختالفها من قراءة إلى قراءة 
أخرى، بين اختالف في تصريف الكلمة أحياًنا، وبين تغيير الكلمة واستبدالها بأخرى 

ن من مظاهر تعدد القراءات القرآنية أن تأتي المفردة بالتنكير في قراءة  أحياًنا أخرى، وا 
وبالتعريف بـ)أل( في قراءة أخرى، لذلك يحاول هذا البحث أن يسلط الضوء على القراءات 
القرآنية المتواترة منها والشاذة التي وردت بالتنكير والتعريف بـ)أل( في القرآن الكريم، 
 ويحاول مستعيًنا بالسياق وبمجموعة من العالقات اللغوية والداللية أن يبّين تأثير هذا
التنوع في القراءات في المعاني والوجوه البالغية، وأن يبّين نوع )أل( التعريف في القراءة، 
ويبّين داللتها ومعانيها إن كانت للعهد أو للجنس، وأن يبّين جمالية كل من التنكير 
والتعريف بـ)أل( ويبّين معاني كل منهما، ليقف على األغراض البالغية واألبعاد الجمالية 

 ات المتواترة، واهلل وليُّ التوفيق.للقراء
 .البالغة ، المعاني ، العهد ، الجنس ، السياقالكلمات المفتاحية: 
إن تعدد القراءات القرآنية من العلوم التي صحبت النص القرآني مشكلة البحث وأسئلته: 

ن تنوع هذه القراءا ت وتفسيره، ولها صلة وثيقة بعلوم العربية من صرف ونحو وبالغة، وا 
                                                 

م على حرف معين فتكون اسما همزته ( )أل( التعريف في هذا المقام ومثله ليست للتعريف، ولكنها َعلَ  1)
هـ(، 1395عبد العليم إبراهيم )ت همزة قطع وترسم على األلف، ينظر: اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية،

 )الحاشية(. 42م: 1975 –ه 1395، 1مكتبة غريب، مصر، ط
 جامعة الموصل .التربية للبنات/ كلية اللغة العربيةقسم / طالبة ماجستير / 
   جامعة الموصل .التربية للبنات/ قسم اللغة العربية/ كلية ستاذأ / 
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والتغاير فيها بين التنكير والتعريف بـ)أل( جعلنا نسعى للكشف عن الوجوه البالغية التي 
نتجت عن هذا التغاير والتنوع في هذه القراءات، وبيان أثر ذلك في معنى وداللة األلفاظ 
القرآنية، ويجعلنا نطرح التساؤالت اآلتية: ما الوجوه البالغية لكل من التنكير والتعريف 

( عند البالغيين؟، تعددت مظاهر التنوع في القراءات القرآنية بين تغيير في صيغة بـ)أل
الكلمة أو تغيير ضبطها، فهل اختلف القراء في قراءة األلفاظ القرآنية بين التنكير 

ما أثر تنوع القراءة بين التنكير والتعريف بـ)أل( في المعاني والوجوه البالغية و والتعريف؟، 
وّجه علماء القراءات والمفسرون هذه التغاير والتنوع في القراءات؟، كيف  وداللتها؟، كيف

 يؤثر السياق في نوع )أل( التعريف؟ وكيف يؤثر نوع )أل( التعريف في المعنى والداللة؟.
ترجع أهمية القراءات إلى ارتباطها بكتاب اهلل تعالى الذي أمرنا أهمية البحث وأهدافه: 

يت بعناية عريف من الموضوعات المهمة التي حظلتنكير والتبقراءته ومدارسته، ويعد ا
النحويين والبالغيين دراسة وتحلياًل وتوجيًها على حد سواء، وتكمن أهمية هذا البحث في 
الربط بين العلمين، وكشف الصلة الوثيقة بين علم القراءات القرآنية وبين التنكير والتعريف 

ي الوجوه البالغية، وأثر ذلك في إثراء المعنى وبيان بـ)أل(، ومدى تأثير تغاير القراءات ف
األبعاد الجمالية للنص القرآني وداللته، لذلك فإن هذا البحث يهدف إلى التعريف 
بالقراءات القرآنية والتنكير والتعريف في اللغة واالصطالح، لبّين بعدها ما يحمله كل من 

لى معرفة أ ثر تنوع القراءات بين التنكير والتعريف التنكير والتعريف بـ)أل( من دالالت، وا 
لى معرفة كيفية توجيه العلماء لهذا التنوع في  بـ)أل( في معنى المفردة القرآنية وتفسيرها، وا 

لى معرفة أثر السياق في تحديد نوع أل التعريف.  القراءات، وا 
كير بعد أن استقصينا المواضع التي اختلف القراء في قراءتها بين التنحدود البحث: 

والتعريف بـ)أل(، وجدناها قد وصلت إلى سبعة وعشرين موضًعا، ارتأينا أن نسلط الضوء 
على بعض من هذه المواضع، ذلك لتعذر اإلحاطة بها جميًعا في هذا البحث لضيق 

 المقام.
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم على االستقراء منهج البحث: 

قوف على اآليات التي رصدنا فيها تغايًرا في قراءتها بين التنكير والتحليل، من خالل الو 
والتعريف بـ)أل(، فبدأنا بتحليل اآليات بدًءا بذكر سياق اآلية وتفسيرها أحيانا أو بذكر 
التأصيل اللغوي للفظة الُمختلف في قراءتها إن احتاجت إلى توضيح لمعناها أحيانا أخرى، 
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ر ثم العطف على قراءة التعريف؛ ألن التنكير أصل والتعريف مع البدء بتحليل قراءة التنكي
طارئ عليه كما بّين النحاة، ثم قمنا بتحليل اآليات من مختلف الجوانب، وبّينا أقوال 
العلماء فيها وكيفية توجيههم لها وتفسيرها. وبيان المعاني والوجوه المتنوعة التي نتجت 

 عنها.
 المقدمة

م على سيد الخلق والمرسلين، محمد )صلى اهلل عليه الحمد هلل والصالة والسال
 وسلم( وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد...

فإن من تيسير اهلل تعالى على عباده ورحمته بهم أن جعل القرآن الكريم يقرأ بعدة 
سرين فاهتموا قراءات مختلفة ومتنوعة، وقد حضيت هذه القراءات باهتمام العلماء والمف

بتوجيهها واالحتجاج بها في علومهم، والتصال هذه القراءات بالنص القرآني وبعلوم 
العربية من نحو وصرف وبالغة اتصااًل وثيًقا، فإن هذا البحث جاء ليقف على موضوع 
من أهم الموضوعات التي شغلت النحاة والبالغيين على حد سواء وهو التنكير والتعريف 

ي الضوء على بعض األلفاظ التي اختلف في قراءتها بين التنكير والتعريف بـ)أل(، وليلق
بـ)أل(، وبيان أثر ذلك في ثراء المعنى وتنوعه وتعدد الوجوه البالغية والداللية، وبيان 
توجيه العلماء لها وكيفية تخريجها، لذلك فقد اقتضت الدراسة أن يقسم هذا البحث على 

حاولنا في التمهيد أن نبّين معنى التنكير والتعريف تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة، 
والقراءات القرآنية في اللغة واالصطالح ثم بيان الوجوه البالغية لكل من التنكير والتعريف 
بـ)أل(، وفي المبحث األول ذكرنا األلفاظ التي قرئت بالتنكير والتعريف بـ)أل( العهدية، 

رئت بالتنكير والتعريف بـ)أل( الجنسية، وفي وفي المبحث الثاني ذكرنا األلفاظ التي ق
العهدية  التي تحتمل الوجهينالمبحث األخير ذكرنا القراءات بين التنكير والتعريف بـ)أل( 

 والجنسية، ثم ختمنا البحث بخاتمة بّينت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
 ت العنوان:التعريف بمفردا األول: دخلالممدخالن إلى العنوان: التمهيد: 



 حممد ِإمساعيل املشهدانّيوشرمني جنم الدين رشيد الريكانّي           يف القراءات القرآنية مقاربة داللية التنكري والتعريف بـ)أل(

 4 

: هـ(، أن النكرة: "إنكارك الشيء وهو نقيض 370تذكر األزهري ) النكرة في اللغة: أوًلا
ائ ەئ  ې ى ى ائژ، ومنه قوله تعالى في بيان حال إبراهيم عليه السالم:(1)المعرفة"

: "النون أنهــ( 395ت، وذكر ابن فارس )[70]هود:  ژەئ وئ وئ ۇئ
المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونكر  والكاف والراء أصل صحيح يدل على خالف
 .(2)الشيء وأنكره: لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه"

ومن الواضح أنه ، (3)هــ( "نقيض المعرفة"170تالخليل )قد ذكر ف أما في اًلصطالح:
هــ( فيقول: "إن قلت مررت 180تأما سيبويه )معنى ال يكاد يخرج عن المعنى اللغوي، 

تريد رجال بعينه إنما زعمت أنك إنما مررت بواحد مما يقع عليه هذا االسم برجل، فإنك ال 
، ُيفهم من قوله أن النكرة عنده هي كل شيء من (4)ال تريد رجال بعينه يعرفه المخاطب"

هــ(: أن 316تجنس أو صنف غير محدد لذلك يكون غيَر معروٍف، وذكر ابن السراج )
نما سميت النكرة بالنكرة من أجل أنك ال"كل اسم عّم اثنين فما زاد فهو نكرة تعرف به  ، وا 

طالق اللفظ على سائر (5)واحدا بعينه إذا ذكر" ، وبذلك نجد أن العلماء جعلوا الشيوع وا 
، وتظهر الصلة بين المعنى اللغوي واالصطالحي أن الجنس معيارا في تنكير االسم

 كون منكوًرا.كالهما يحمالن معنى الجهل بالشيء وانعدام معرفته حتى ي

                                                 

، 1لبنان، ط -، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت تهذيب اللغة ( 1)
 .10/109: م2001 -ه 1422
 -هـ 1399، 1سورية، ط –مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، دمشق  ( 2)

 .5/476م: 1979
، 1لبنان، ط -( العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي، د.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، بيروت  3)

 .10/109: م1980-ه 1400
 -ه 1408، 3مصر، ط  -الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة  ( 4)

 .2/5م: 1988
ه 1417، 3بيروت، ط –: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان األصول في النحو، تحقيق ( 5)

 .1/148م: 1996 –



 
 هـ1443م( /6/3/2022آذار )                    (                             88العدد )                          

 5 

، وجاء في تهذيب (1)مصدر من "عرفت الشيء معرفًة وعرفانا"المعرفة في اللغة:  ثانياا:
اللغة: "رجل عارف أي صبور ]...[ والعرف والعارفة والمعروف واحد، وهو كل ما تعرفه 

وذكر في اللسان: عّرفه األمر: أعلمه إياه،  (2)النْفس من الخير وتبسأ به وتطمئّن إليه"
 .(3)..[ وتعارف القوم أي: عرف بعضهم بعضا"].

فلم يذكر سيبويه حدا معينا للمعرفة، ولكنه شرع بذكر المعارف ثم بّين أما في اًلصطالح: 
، (4)أن ما يشبهها "إنما صار معرفة ألنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمته"

 أما الزمخشري (5)نسه"بأن المعرفة: "ما خص الواحد من جه( 392)توذكر ابن جني 
، فالمعرفة عند أهل االصطالح (6)فالمعرفة عنده: "ما دل على شيء بعينه" ه(538)ت

مقيدة ومحددة، وخالصة من الشياع والعموم ومخصصة بشيٍء معين دون بقية أفراد 
 .، وهي قريبة من المعنى اللغوي لداللتها على مفرد محددالجنس

"قرأت يعود أصل الكلمتين إلى أصل واحد وهو من للغة: في االقرآنية القراءات  ثالثاا:
الشيَء قرآًنا: جمعته وضممُت بعَضه إلى بعٍض، ]...[، واألصل في هذه اللفظة الجمع، 
وكل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن ألنه جمع القصص واألمر والنهي والوعد 

  .(7)والوعيد واآليات والسور بعضها إلى بعض"
أن "القرآن والقراءات ه( 794)تفقد ذكر الزركشي  في اًلصطالح:والقراءات القرآن أما 

حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى اهلل عليه وسلم للبيان 
لقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من ، واواإلعجاز

                                                 

 ( 1).122-2/121العين:  
 ( 2)207.،2/209تهذيب اللغة:  

 -ه( ، دار صادر، بيروت 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي األنصاري )ت لسان العرب، ( 3)
 .9/238،236: م1984 -ه 1414، 3لبنان، ط

 ( 4).2/5اب: الكت 
م: 1972 –ه 1392، 1اللمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، ط 
1/99.(5 ) 

ه( ، تقديم: د.إميل بديع 543شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، أبو البقاء محمد بن علي ) ( 6) 
 .3/347م: 2001 –ه 1422، 1لبنان، ط –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .  129-1/128( لسان العرب:  7)
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نها: "علم إفقال في تعريفها ه( 833)تن الجزري : أما اب(1)تخفيف وتثقيل وغيرهما"
 .(2)بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو لناقلها"

الدال والالم " إذ ذكر ابن فارس أن تنحدر من جذر )دلل(رابعاا: الدًللة في اللغة: 
فاألول قولهم: ، أصالن: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب في الشيء

وهو بين الَداللة والِداللة، واألصل ، والدليل: األمارة في الشيء ،للت فالنا على الطريقد
بمعنى اإلبانة باإلمارة وبمعنى  هفجاءت عند ،(3)"اآلخر قولهم: تدلدل الشيء إذا اضطرب

 .اإلضطراب
هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء "أما في اًلصطالح: 

 .(4)"ل هو الدال، والثاني هو المدلولاألو 
 دًلًلت التنكير والتعريف بـ)أل(:المطلب الثاني: 

: على جمالية التنكير فقال: "قد يقفك ه( 651)تعلق ابن الزملكاني  دًللة التنكير: أوًلا
فهام عنه تعريف العلم ويقصر عن صنيعه بيان القلم"بالتنكير واإل ، (5)هام على تعريف وا 
 وهي كما يأتي:  اكير ألغراض ودواع بالغية ال يمكن للمعرفة أن تؤديهفيأتي التن

كقوله تعالى، (1)"القصد إلى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس"أي : (6)"اإلفراد"_ 1
، أي (2)"فرد من أشخاص الرجال"[، أي 20]يس:  ژڱں ںڻڻڻژ

                                                 

، 1( البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط 1)
 .1/318م: 1957 –ه 1376

 .1/9م: 1999 –ه 1420، 1( منجد المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، ط 2)
 .260-2/259( مقاييس اللغة:  3)
هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف 816( التعريفات، الشريف الجرجاني، علي بن محمد )ت 4)

 .104م: 1983-هـ 1403، 1لبنان، ط –الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت 
تحقيق: د.أحمد مطلوب، د.خديجة الحديثي، التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن،  (5)

 .52: م1964 -ه 1383، 1العراق، ط -داد مطبعة العاني، بغ
هـ( تحقيق: نعيم زرزور، دار 626وسف بن أبي بكر )تيأبو يعقوب ، السكاكي، مفتاح العلوم ( 6)

اإليضاح في علوم البالغة، ، و 191: م1987–ه 1407، 2لبنان، ط  -الكتب العلمية، بيروت 
حقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، هـ( ، ت739أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن )تالقزويني، 
  . 2/35: م1993 –ه 1414، 3لبنان، ط -بيروت 
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عليه مفهوم المثنى  إيراده نكرة سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، أي فرد ممن ينطبق
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ژكقوله تعالى: واثنتان، ثناناوهو 

أي فردا ممن ينطبق عليه مفهوم  ،[، أو جمعا نحو جاءني رجال51]النحل:  ژائ
 .(3)الجمع

كقوله تعالى:، (5)وذلك بأن يقصد به "نوع مخالف لألنواع المعهودة": (4)"النوعية" _2
نوع من األغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو "، أي [7]البقرة:  ژٹٹ ٿ  ٿژ

 .(6)"غطاء التعامي عن آيات اهلل لكل مبصر
شأن عظيم وارتفاع وعلو للداللة على إما : وينكر المسند إليه (7)"التحقير وأالتعظيم " _3

، فيصبح بال ال يمكن معه أن يعرف إلى حد والتحقير من شأنه أو انحطاطه ،المسند إليه
 :(9)ويبرز اجتماع الضدين في قول أبي السمط ،(8) قيمةقدر وال
  بُ اجِ حِ  فِ رْ عُ الْ  بِ الِ طَ  نْ عَ  هُ لَ  َس يْ لَ وَ                هُ شينُ يَ  رٍ مْ أَ  ل  ي كُ فِ  ب  اجِ حَ  هُ لَ         

                                                                                                                         

هـ( ، مطبعة محمد علي صبيح، 1198شهاب الدين أحمد )تشرح الجوهر المكنون، الدمنهوري،  ( 1)
 .60: م1931 –هـ 1350، 1القاهرة، ط

  .2/35اإليضاح:  ( 2)
هـ( ، شرح تلخيص مفتاح 792السعد لسعد الدين التفتازاني )ينظر: حاشية الدسوقي على مختصر  ( 3)

محمد بن عرفة، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية،  العلوم لجالل الدين القزويني، الدسوقي،
 .574: م2007 -ه 1427، 1بيروت، ط -صيدا 

 ( 4).2/35، واإليضاح: 191مفتاح العلوم:  
 ( 5 ).61شرح الجوهر:  

  .4/91البرهان: ، و  2/35يضاح: اإل ( 6)
 ( 7).2/36، واإليضاح: 192مفتاح العلوم:  
 ( 8).2/36، واإليضاح: 192ينظر: مفتاح العلوم:  

ألبي السمط مروان بن أبي حفصة، في "زهر اآلداب وثمر األلباب"، أبو إسحاق نسب البيت  ( 9)
 –ه 1350، 2الرحمانية، مصر، ط ه( ، تحقيق: د.زكي مبارك، المطبعة453الحصري القيرواني )ت

، ونسب لمولى ابن أبي السمط، وهو أبو الطمحان القيني في "ديوان المعاني"، أبو 2/218م: 1931
م: 1994 –ه 1414، 1ه( ، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط395هالل العسكري )ت

1/25. 
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أي له مانع وحاجب عظيم عن كل فعل سيٍء وغير جميل، وليس له حاجب لئيم يحجب 
 .(1)يرد المحتاجين ألنه ال عنه طالبي المعروف واإلحسان

 ؛قليلتال وأتفيد النكرة التكثير وهي من دالالت التنكير إذ ": (2)"التقليل وأالتكثير "_ 
، ومنه قوله (3)"ألنها تدل على شائع متعدد في جنسه، قد يكون قليال، وقد يكون كثيرا

أي أجرا وافرا ": [113]األعراف:  ژڻڻۀ ۀہہہہژ تعالى:
المأجور عنه من الغلبة على موسى عليه السالم، فإنه ال يقابل الغلبة عليه جزيال، ليقابل 

 .(4)"بأجر إال وهو عديم النظير في الكثرة

 : (6)كقول الشاعر: (5)"أن يمنع من التعريف مانع"_ 5
 االمشِ  هُ لَ دّ بَ  لِ مْ حَ الْ  ولِ طُ لِ                        ين  مِ يَ  هُ دَ ن  هَ مُ  تْ مَ ئِ إذا سَ            

ولم يقل يمينه تحاشيا من نسبة السآمة إلى عين فنسب الشاعر السآمة إلى المهند "
 .(7)"الممدوح

تدعي التجاهل وأن ، أو (1)كقولك: جاءني رجل إما لجهلك بالمسند إليه :(8)"التجاهل"_ 6
، كما في حكاية اهلل عز وجل عن الكفار في حق النبي (2)تعرف منه إال جنسه أنك ال

                                                 

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي،  ينظر: جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ( 1)
، 1لبنان، ط –هـ( ، ضبط وتدقيق وتوثيق: د.يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت 1362)ت

 .121: م1999 –ه 1420
أبو حامد، بهاء الدين أحمد ، وعروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح، السبكي، 2/37اإليضاح:  ( 2)

لبنان،  –بد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت هـ( ، تحقيق: د.ع773بن علي )ت
 .1/204: م2003 –ه 1424، 1ط

د.ابتسام حمدان، شحادة زكريا، مجلة جامعة تشرين للبحوث التنكير بين النحويين والبالغيين،  ( 3) 
 .273: م2016، 38، المجلد 5والدراسات العلمية، العدد

 ( 4).4/92البرهان:  
 ( 5).192تاح العلوم: مف 
 ( 6). 50: م1957 –ه 1376، 1دار صادر، ط البيت ألبي العالء المعري، ينظر: ديوان سقط الزند، 

ه( ، مكتبة 1371"البيان، المعاني، البديع"، المراغي، أحمد بن مصطفى )تعلوم البالغة،  ( 7)
  .126: م1946 –ه 1365، 1ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط

 ( 8).2/36، واإليضاح: 192مفتاح العلوم:  
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    ى ى   ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ې ې   ې ژ  ى اهلل عليه وسلم:محمد صل

 .[7 ]سبأ: ژۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ
لسبب من وعدم إظهاره الشيء أو إخفاء االسم يقصد بالتنكير : وقد قصد اإلخفاء_ 7

وحفًظا له من  أو صونا له ،أو الخوف منه من شيء ما، األسباب، كالخوف عليه
: قال لي ما في، كبالخطاب خوفا من المقصود أوأحد ، رغبة في أال يعرفه ، (3)األذى

 .(4)قائل: إنك جبان
، مثل (5)"وتساعد على إرادة التعميم، القرائن الفكرية أو اللفظية :إرادة التعميم بالنكرة"_ 8

أي عليم بكل شيء، خبير بكل ما "[، 34]لقمان:  ژجبحبخبمبژتعالى:  قوله
 .(6)"ختبار والتجربةيصلح بطبيعته لال

فزاعه، فتقول له: ل أو التهوينالتهوي_ 9 : وذلك إذا قصد بالتنكير تخويف المخاَطب وا 
وراءك حساب، أو تهوين األمور وتيسيرها على السامع، كقولك لمن استدان منك مااًل: 

 .(7)بقي شيء، أي شيء يسير وقليل
التعظيم فمنه يفهم ويرجع الزركشي هذه الدالالت البالغية إلى القرائن والسياق، 

 .(8)التحقير والتكثير وغيرهامن 
يتفرع عن و لداللتين رئيستين  ـ)أل(يأتي المسند إليه معرفة ب :بـ)أل(دًللة المعرف ثانياا:
 دالالت: واحدة منهما ثالثكل 

                                                                                                                         

 ( 1).61ينظر: شرح الجوهر:  
 ( 2) .2/36، واإليضاح: 192ينظر: مفتاح العلوم: 

وكالة المطبوعات، الكويت، الفصاحة، البالغة، المعاني، د.أحمد مطلوب، ينظر: أساليب بالغية:  ( 3)
 .157: م1980 –ه 1400، 1ط

 .274النحويين والبالغيين:  ينظر: التنكير بين ( 4)
سورية،  -هـ( ، دار القلم، دمشق 1425عبد الرحمن بن حسن حنبكة )تالبالغة العربية، الميداني،  ( 5)

 .1/409: م1996 –ه 1416، 1ط
 ( 6).1/409م. ن:  
 ( 7).61ينظر: شرح الجوهر:  
 ( 8).4/93ينظر: البرهان:  
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حصة ه( "626)ت السكاكي يطلق عليه، و العهد الخارجيلتعريف العهد، أو  األولى:
، أو رجال ي رجل من قبيلة كذا أو رجالن: جاءنكما إذا قال لك قائل معهود من الحقيقة

ه( أن هذه الالم يشار 1128إذ ذكر المغربي )ت، (1)"فتقول: الرجل الذي جاءك أعرف
وأصل بها "إلى شيء من أفراد الحقيقة واحدا كان أو أكثر معهود بين المتكلم والمخاَطب،

 يتلزام اللقاء لإلدراك فالعهد اإلدراك، واللقاء حسا فاستعمل فى مطلق اإلدراك المتقدم الس
، فقد تهحقيقو قدر من الشيء ، فبه يتعين (2)"عهدت فالنا إذا أدركته، ولقيته :الجملة يقال

 ، وهو ثالثة أقسام:(3)واحدا أو اثنين أو ثالثةالشيء يكون 
األلف والالم في تعريف العهد الصريحي تعود إلى شخص أو : (4)"العهد الصريحي" -أ

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژنحو قوله تعالى: السياق، في حة اصر ر ذكشيء قد 

[، ويسمى كذلك بالعهد 16 – 15المزمل: ] ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇۋۋ
وذلك أن يتقدم مصحوبها كناية ال صراحة، كقوله  ،(5)ا"العهد كنائيا ، أو قد يكون الذكري
]آل  ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ڭژ  تعالى:

كاألنثى التي وهبت، واإلشارة لمعهود سابق وليس الذكر الذي طلبت "[، أي: 36عمران: 
ۆ ۈ ۈ ژ [، وقولها:35]آل عمران:  ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ وهو قولها:

 .(6)"ژ
                                                 

 ( 1).182مفتاح العلوم:  
تاح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق: د.خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بيروت مواهب الف ( 2) 

 .1/212: م2003 –ه 1424، 1لبنان، ط –
دراسة داللية وظيفية )نماذج من السور المكية( ينظر: التعريف والتنكير بين النحويين والبالغيين،  ( 3) 

شراف: د.يوسف القماز، جامعة مؤتة، عمادة الدراسات ، نوح عطا اهلل الصرايرة )رسالة ماجستير( ، بإ
 .104: م2007العليا، قسم اللغة العربية وآدابها، 

هــ( ، تحقيق: د. محمد مصطفى 786البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد )تشرح التلخيص  ( 4) 
حاشية ، و 209: م1983 –ه 1404، 1ليبيا، ط –رمضان صوفيه، المنشأة العامة للنشر، طرابلس 

 .543/ 1الدسوقي: 
 ( 5).1/177عروس األفراح:  
 ( 6).1/177عروس األفراح:  
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وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم وقد يكون المشار إليه معروًفا ": العهد العلمي -ب
عين ذكره ، وي(1)"المخاطب به، نحو )خرج األمير(، إذا لم يكن في البلد إال أمير واحد

إن لم يتقدم له ذكر أصال، ، وذكر الدسوقي أنه "يكون معلوما للمخاطبالسياق فبالقرائن و 
، والنحويون يسمون يللعهد العلم يلكنه معلوم عند المخاطب سواء كان حاضرا أو ال فه

ن كان غير حاضر بالم يما إذا كان مدخولها معلوما حاضرا بالم العهد الحضور  ، وا 
 .(2)ي"العهد الذهن

، (3)وتكون الالم للعهد الحضوري إن كان المشار إليه حاضًراالعهد الحضوري:  -ج
الِخطاب، كما في قوله تعالى:  دومشاهًدا عن

فالالم [، "3المائدة: ] ژچچچڇڇڇڇڍڍ ڌڌژ
التي في لفظ "اليوم" المعرفة له تشير إلى اليوم الحاضر الذي نزلت فيه اآلية، وكان يوم 

غلق أدخل البيت: من يكقولك لو  ، (4)"ول صلى اهلل عليه وسلمعرفة في حجة الرس
 .(5)الباب
 : دالالت يتفرع منها ثالثو : (6)"أن يراد بها الحقيقة" :ةالثاني

وهي فتأتي لتبّين حقيقة الشيء " ،(7)ويسميها النحويون الم الماهية: لتعريف الجنس -أ
لى الحقيقة الشائعة في األفراد، دون التي ال يصح أن يستعمل بدلها كلمة "كل" فيشار بها إ

ں  ں ڻ ڻڻ ژ قوله تعالى: ، نحو(8)"النظر إلى الداللة على عموم أو خصوص

                                                 

 ( 1).547حاشية الدسوقي:  
 .543( م. ن:  2)
هـ(، تحقيق: د. 761( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف )ت 3)

، 72م: 1985 -ه 1405، 6رية، طسو  –مازن المبارك، محمد علي حمد اهلل، دار الفكر، دمشق 
 .1/443، والبالغة العربية: 543وحاشية الدسوقي: 

 .1/443( البالغة العربية:  4)
 ( 5).547ينظر: حاشية الدسوقي:  
 ( 6).185مفتاح العلوم:  
 .73( ينظر: مغني اللبيب:  7)
 .1/437( البالغة العربية:  8)
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أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس وهو جنس " [،30]األنبياء:  ژڻۀ ۀ ہ 
 .(1)"الماء

معلوم  واأللف والالم فيها تشير وتبّين الحقيقة ضمن فرد مبهم غير: (2)العهد الذهني -ب
من أفراد الحقيقة باعتبار عهديته في الذهن، لمطابقة ذلك الفرد الحقيقة في جزئية من 
جزئياته، بشرط وجود قرينة تدل على أن المراد من األلف والالم ليس بيان الحقيقة كما في 

نما الداللة على من حيث الوجودالم الحقيقة، بل  ، وال الداللة على جميع أفراد الجنس، وا 
[، 13]يوسف:  ژۈئ ۈئ ۆئ ۆئژ، كما في قوله تعالى: (3)مبهم وغير محدد فرد

فرد من أفراد الحقيقة المعينة فى الذهن، وليس المراد حقيقة الذئب من حيث هى؛  أي "
وتختلف هذه الالم عن الم العهد ، (4)"ألنها ال تأكل وال الحقيقة فى ضمن جميع األفراد

 هود غير حاضر.الذهني عند النحويين التي تدل على مع
 : ويشار بها لتشمل كل الجنس، وهي نوعان:(5)لالستغراق والعموم -ج
أي [، 73]األنعام:  ژی ىئ ىئژ: كقوله تعالى:اًلستغراق الحقيقي -1

فتعطي معنى االستغراق لتحقق الحقيقة واستغراقها في جميع ، (6)"كل غيب وكل شهادة
 .(7)أفراد هذا الجنس

: وهي التي يشار بها إلى الحقيقة ضمن جميع األفراد التي (8)اًلستغراق العرفي -2
كقولنا: جمع األمير الصاغة، إذا جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته "يتناولها اللفظ عرفا، 

 .(1)"فحسب ال صاغة الدنيا
                                                 

 ( 1).185مفتاح العلوم:  
، ومواهب الفتاح: 549، وحاشية الدسوقي: 1/178، وعروس األفراح: 2/23ح: ( ينظر: اإليضا 2)

 .117، وجواهر البالغة: 27
 .552،550)الحاشية(، وحاشية الدسوقي:  2/23( ينظر: اإليضاح:  3)
 .552( حاشية الدسوقي:  4)
 ( 5).2/25، واإليضاح: 185مفتاح العلوم:  
 ( 6).2/25اإليضاح:  
 ( 7). 551قي: ينظر: حاشية الدسو  
 ( 8).2/26اإليضاح:  
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في هذا المبحث سنحاول بـ)أل( العهدية:  والتعريفالقراءات بين التنكير المبحث األول: 
األلفاظ التي اخُتِلف في قراءتها بين التنكير والتعريف بـ)أل( العهدية، اإلحاطة ببعض 

 واإلحاطة بالمعاني والوجوه البالغية التي انبثق عنها هذا التنوع.
  ٍالحياة  - حياة 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ٹ ٹ ژ 

 .[96]البقرة:  ژڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
وقد علق  ،(2)ژڄژ ة الكريمة بتنكير كلمةجاءت القراءة المتواترة لآلي

على حياة بالتنكير؟  قال: مَ لِ  فإن قلت:" الزمخشري رحمه اهلل على تنكير هذه الكلمة بقوله:
أن  ه(745)ت وقدر أبو حيان ،(3)ألنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة" قلت:

)على حياة  تقديرها: أو حذف صفة، )على طول حياة(، في اآلية حذف مضاف تقديره:
، فيكون (4)أن المعنى يصح حتى لو لم يقدر فيه حذف ولكنه وضح بعد ذلك طويلة(،

ألن من كان أحرص على مطلق حياة ؛ "أحرص الناس على مطلق حياةمعنى اآلية أنه 
 .(5)وهو تحققها بأدنى زمان فألن يكون أحرص على حياة طويلة أولى"

والذي ال  عاني المكتسبة من تنكير الكلمة،روعة الم ه(471)ت وبين الجرجاني
وجدت  "إذا أنت راجعت نفسك وأذكيت حسك، فقال: نجده عند تعريفها في هذا السياق،

 )على الحياة( حسًنا وروعة ولطف موقع ال ولم يقل )على حياة( قيل أْن لهذا التنكير و 
 نس إلى خالفهما،وتخرج عن األريحية واأل وتجدك تعدم ذلك مع التعريف، يقادر قدره،

                                                                                                                         

 ( 1).2/26م. ن:  
هـ 1423، 1سورية، ط -دار سعد الدين، دمشق ينظر: معجم القراءات، د.عبد اللطيف الخطيب،  ( 2)

 .1/156: م2002-
 -هـ 1407، 3لبنان، ط -دار الكتاب العربي، بيروت الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  ( 3)

فخر الدين أبو عبداهلل محمد بن مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ، الرازي،  ، وينظر:1/168: م1987
 .3/609: م2009 -هـ 1420، 3لبنان، ط -هـ( ، دار إحياء التراث العربي، بيروت 606عمر )ت

، 1لبنان، ط -تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت ينظر: البحر المحيط في التفسير،  ( 4)
 .1/502: م2009 -هـ 1420

 ( 5).1/502البحر المحيط:  
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وذلك أنه ال  والسبب في ذلك أن المعنى على االزدياد من الحياة ال الحياة من أصلها،
فأما العادم للحياة فال يصح منه الحرص على الحياة والعلى  يحرص عليها إال الحي،

وهذا الحرص ال يكون على ما مضى من الحياة وال حاضرها إنما على حياة ، (1)غيرها"
نوع من  ووه فالتنكير أريد به إفراد نوعي،، (2)بل األيام وهذا لتعلقهم بالحياة الدنياجديدة لقا

 .الحياة المتطاولة
"على حياة  بتقدير: أن يكون التنكير لإلبهام، ه(1270)ت ز اآللوسيوجوّ 

 ،(3)ومنه يعلم حرصهم على الحياة المتطاولة من باب أولى" مبهمة غير معلومة المقدار،

ه( فيرى أن التنكير هنا أفاد التقليل فمن أراد التمسك بالقليل من 803فة )تأما ابن عر 
"ال يهم أن تكون حياة كريمة ، وهذه الحياة (4)الحياة كان داللة على حرصه على كثيرها

! حياة ديدان أو حياة فقط حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة مميزة على اإلطالق وال
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم من حرص اليهود على الحياة ، (5)"حشرات ! حياة والسالم

]البقرة:  ژچ چ ڃ ڃ ڃ چژ   قال تعالى عنهم:ف ،حتى لو كانت ذليلة ومهينة
يريد الحياة إال إذا كانت رفيعة  ومن هنا جاء التنديد بهم ألن اإلنسان المثالي ال" [،96

 :(1)منه قول عنترة بن شداد، و وكرامة ليعيش بعز، ويسعى طوال حياته (6)"صالحة

                                                 

المملكة العربية  -تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، دار المدني، جدة دالئل اإلعجاز،  ( 1) 
 .288: م1992 -هـ 1413، 3السعودية، ط

دار اإلرشاد ه( ، 1403محيي الدين بن أحمد مصطفى )تينظر: إعراب القرآن وبيانه، الدرويش،  ( 2) 
 .1/152: م1994 -ه 1415، 4سورية، ط -جامعية، حمص للشؤون ال

الباري عطية، دار الكتب  تحقيق: علي عبدروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  ( 3)
 .1/329: م1994 -هـ 1415، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت 

وث بالكلية الزيتونية، تونس، تحقيق: د.حسن مناعي، مركز البحينظر: تفسير اإلمام ابن عرفة،  ( 4) 
 .1/377: م1986 -ه 1406، 1ط

لبنان،  -هـ( ، دار الشروق، بيروت 1385إبراهيم حسين الشاربي )تفي ظالل القرآن، سيد قطب،  ( 5)
 .1/92: م1991 -هـ 1412، 17ط

ه 1426، 1مصر، ط –ه( نهضة مصر، القاهرة 1384من بالغة القرآن، د.أحمد أحمد البدوي ) ( 6)
 .102: م2005 -
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 ال َتْسقِني َماَء اْلَحَياِة ِبِذل ٍة                 َبْل اْسِقني ِباْلِعز  َكْأَس اْلَحْنَضلِ            

للتنويع أي كيفما ه( فيرى أن التنكير هنا ِجيء به "1393أما ابن عاشور)ت
 .(2)"«ىالحياة وكف»وتقول يهود تونس ما معناه  ،كانت تلك الحياة

أبي بن كعب إلى في قراءة شاذة ُنسبت  )على الحياة( وقد قرئت الكلمة بالتعريف
فأفاد المعهود عندهم وهو الحياة الدنيا التي يستدعي ذكرها "أما تعريفها  ،(3)رضي اهلل عنه

؛ (4)"فهي إن لم تكن صالحة متاع الغرور في الذكر الحكيم غالًبا معاني الحقارة والزوال،
"أحقر حياة وهي الحياة الدنيا لعلمهم أنهم في اآلخرة من الخاسرين  حرصوا علىولذلك 

فالتعريف في القراءة الشاذة ال يفيد ما يفيده التنكير في القراءة  لكفرهم بالقرآن ونبي القرآن،
أكده الزمخشري حين رأى أن قراءة التنكير أبلغ وأوقع من قراءة ُأبي  وهذا ما ،(5)المتواترة"
والذي أوجب ذلك أنه ال يحرص إال الحي وال يستقيم حرصه " ،(6)ب رضي اهلل عنهبن كع

والمعنى على أنه أحرص الناس ولو عاشوا ما  ياد منها،دعلى أصل الحياة بل على االز 
 .(7)"عاشوا على أن يزدادوا حياة إلى حياتهم

   الوصية - وصية  

                                                                                                                         

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراد، دار ينظر: شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، ( 1) 
 135: م1992 -ه 1412، 1لبنان، ط -الكتاب العربي، بيروت 

الدار  التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( ، ( 2)
 .1/617: م1984 -هـ 1404، 1تونس، ط -ة التونسي

 ( 3) .1/156، ومعجم القراءات: 1/502ينظر: البحر المحيط: 
 -هـ 1420، 2مكتبة اآلداب، القاهرة، ط التوجيه البالغي للقراءات القرآنية، د.أحمد سعد محمد، ( 4) 
 .141: م2009
: م1988 -ه 1408، 1لبنان، ط - دار الجبل، بيروتأحمد البيلي،  االختالف بين القراءات، ( 5) 
333. 

 ( 6).1/168ينظر: الكشاف:  
 ( 7).52التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن:  
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ژ

ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ   ڃڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 [.240البقرة: ] ژڎ 
ما أوصيَت  والوصّية: ،َأوَصيُت ووّصيُت إيصاًء وتوصيةً " :الوصية في اللغة من

 ،(2)ومنه "وصيت الشيء بكذا إذا وصلته" ،(1)وُسميت وصيًة التصالها بأمر المّيت" به،
ية اإلسالم أن فقد كان الحكم في بدا واآلية الكريمة تتحدث عن ِعدة المتوفى عنها زوجها،

تبقى المرأة في بيت زوجها وُينَفق عليها من ميراثه ما لم تخرج من بيته لمدة عام 
 .(3)كامل

ولكن اختلف في قراءتها بين  ،ژڦژ وقد جاءت القراءة المتواترة بتنكير كلمة
فمن قرأها بالنصب إما  واختلفوا في العامل في كل من النصب والرفع، ،(4)النصب والرفع

ما جعلها بمعنى األمر وذلك بإضمار فعل، ،(5)مصدراجعلها  فليوصوا  والتقدير فيه: وا 
"كتب اهلل  أو بتقدير: ،(1)"ألزم الذين يتوفون وصية" أو بجعل الفعل بتقدير: ،(6)وصية

                                                 

 ( 1).12/187تهذيب اللغة:  
ه( ، تحقيق: 393تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )تالصحاح  ( 2) 

 .6/5253: م1987 -ه 1407، 4لبنان، ط -العلم للماليين، بيروت أحمد عبد الغفور عطار، دار 
أبو محمد عبد  ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،1/289ينظر: الكشاف:  ( 3) 

هـ( ، تحقيق: عبدالسالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 542الحق بن غالب األندلسي )ت
 .1/326: م2001 -هـ 1422، 1لبنان، ط -

قرأها بالرفع )وصية ( نافع وابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والكسائي، وقرأها باقي السبعة بالنصب  ( 4) 
ه( ، 444عثمان بن سعيد بن عثمان )ت)وصيًة( ، ينظر: التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، 

، ومعجم 69: م1984 -هـ 1404، 2لبنان، ط -تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بيروت 
 .339-1/338القراءات: 

ه( ، 370أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد )ت  ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ( 5) 
 .44: م1981-هـ  1401، 4لبنان، ط -تحقيق: د.عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت 

ه(، 377الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )تعة، أبو علي الفارسي، ينظر: الحجة للقراء السب ( 6)
 -هـ 1413، 2بيروت، ط -تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمشق 

ه(، تحقيق: 403أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد )ت، وحجة القراءات، ابن زنجلة، 2/343: م1993
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، فأفاد مجيء المصدر منصوبا بعد الفعل المضمر تأكيدا للفعل لضرورته (2)عليهم وصية"
يدل على أن هذا األمر من األمور  منصوبا المصدرجيء في ضمان حق الزوجة؛ ألن م

، أي يثاب الرجل على ترك الوصية لزوجته وال (3)ه(542)ت بة كما يرى ابن عطيةالمندو 
 يأثم إن لم يترك.

ففيها عدة وجوه، فهناك من رفعها باالبتداء وجعل ما  )وصية (، أما في قراءة الرفع
 ،(4)سالم عليك ا في موضع تخصيص كما في:ألنه بعدها خبرا، وجاز االبتداء بها؛

نما دل على  فمصدر المفعول المطلق لم يقصد به فرًدا غير معين ليتنافى مع االبتداء، وا 
، والذي جوز االبتداء بالنكرة كذلك كونها (5)نوع معين من الوصية لذلك جاز االبتداء به

ن جعلها مبتدأ لخبر وهناك م ،(6)جاءت موصوفة في هذا الموضع فحسن االبتداء بها
صفة  )ألزواجهم( ويكون )والذين يتوفون منكم عليهم وصية ألزواجهم(،: تقديره مقدر،
أو حكم الذين يتوفون  "وصية الذين يتوفون، أما عند الزمخشري فهي بتقدير: ،(7)للوصية

                                                                                                                         

، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 138: م1997 - 1418، 5سعيد األفغاني، دار الرسالة، ط
 –ه 1394، 1سورية، ط –ه(، مطبوعات مجمع اللغة، دمشق 437)توحججها، مكي بن أبي طالب 

 .1/299: م1974
 ( 1).1/289الكشاف:  

تحقيق: محمد ه( ، 685ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل )تأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  ( 2)
: م1997 -ه 1418، 1لبنان، ط -محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

1/248. 
 .1/246ينظر: المحرر الوجيز:  ( 3)
، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 138، وحجة القراءات: 2/342ينظر: الحجة للقراء السبعة:  ( 4)

1/299. 
 ( 5).2/472ينظر: التحرير والتنوير:  
 ( 6).1/299ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع:  

، والتبيان في إعراب القرآن، 1/325، والمحرر الوجيز: 2/342ينظر: الحجة للقراء السبعة:  (7)
ه( ، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار عيسى البابي 616أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين )ت العكبري، 

 .1/192: م1976 -ه 1396، 1الحلبي، مصر، ط
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ي فجعلها مرفوعة باالبتداء ف ،(1)أو والذين يتوفون أهل وصية ألزواجهم" وصية ألزواجهم،
هذا الموضع أفاد التنبيه على األمر وطلبا لالهتمام وأن الزوج ملزم بأن يترك وصية 
لزوجته قبل وفاته وهي واجبة عليه؛ ألن المصدر المرفوع يدل على وجوب الحكم 

ومن قرأها بالنصب جعلها الوصية واجبة من قرأها بالرفع جعل ف ،(2)والوصية للزوجة
 .مندوبة

ن تنكير )وصية( مرفوعة كانت أو منصوبة يدل على أن ومهما يكن من أمر، فإ 
المراد عموم الوصية ال وصية بعينها، ولعل في تنكيرها إشارة إلى أن الوصية لألزواج لم 
تكن معروفة عند العرب من قبل بخالف الوصية للوالدين واألقربين في قوله تعالى: 

 فعّرفها. [، فقد كانت معروفة عندهم180: ]البقرة ژۉېېې ې    ى ژ

في قراءة ضعيفة وشاذة نسبت إلى  ژېژ وقد قرئت هذه الكلمة بالتعريف
 ابن مسعود وكذلك ألُبي بن كعب رضي اهلل عنهما فقرأها ابن مسعود رضي اهلل عنه

)كتب عليكم  بضمير الغائب، وكذلك روي عنه أنه قرأها )كتب عليهم الوصية ألزواجهم(
قراءة وتؤيد قوة من قرأ بالنصب في القراءة ، وتدل هذه ال(3)الوصية ألزواجكم(

 باالبتداء ويكون ما بعدها خبرا لها، ويكون التقدير فيها أن ترتفع )الوصية( ،(4)الصحيحة

، أما ُأبي بن كعب رضي اهلل (5))عليهم الوصية( أو أن تكون خبرا لمبتدا محذوف تقديره
 .(6))والوصية ألزواجهم( ه قرأها)الوصية ألزواجهم( وقيل أن عنه فقد روي عنه أنه قرأها

ولعل شذوذ هذه القراءة جعل أغلب المفسرين يكتفون باإلشارة إليها في 
مصنفاتهم، وينصرفون عن تناولها بالشرح والتحليل والتوجيه، إذ ذكر الدكتور أحمد البيلي 

                                                 

 ( 1).1/289الكشاف:  
 .1/246ينظر: المحرر الوجيز:  ( 2)
ه( ، تحقيق: أحمد 207أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل )تينظر: معاني القرآن، الفراء،  ( 3)

ه 1426، 1يوسف النجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الدار المصرية، مصر، ط
 .1/339، ومعجم القراءات: 2/553، والبحر المحيط: 2/289، والكشاف: 1/156: م2005 -
 .1/551، وروح المعاني: 1/148، وأنوار التنزيل: 1/289( ينظر: الكشاف:  4)

 ( 5) .2/553ينظر: البحر المحيط: 
 ( 6).1/339، ومعجم القراءات: 138ينظر: حجة القراءات:  
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ت أنه ال فرق بين هذه القراءة وما ذكرناه من قراءات صحيحة؛ ألن هذه اآلية قد تناول
، والذي يبدو أن تعريف الكلمة (1)حكما كان قائما في بداية االسالم ثم نسخت بآيات أخرى

باأللف والالم في هذه الكلمة أفاد تعريف العهد العلمي فأشارت إلى الوصية المعهودة التي 
يتركها الميت عند موته والمعلومة لدى الجميع، ولكنه سبحانه وتعالى قد خصها في هذا 

 متوفى عنها زوجها.الموضع لل
  القائمُ  -قائًما  

ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ٹ ٹ ژ

 .[18]آل عمران:  ژڃ
وهذه  ،(2)قائم: اسم فاعل من قام، فيقال: "القائم في الملك ونحوه: الحافظ"

الصيغة الصرفية  تدل على الحدوث والتجدد، أي الحافظ لكل أمر في كل زمان ومكان، 
ومنه "قيل في الكالم للخليفة: هو القائم باألمر، وكذلك فالن قائم بكذا وكذا، إذا كان له 

في اآلية  ژڦ ڦژ ، فيكون معنى(4)، أما القسط فهو "العدل"(3)حافظا ومستمسكا به"
 .(5)الكريمة "أنه الذي يلي العدل بين خلقه"

 ژڦژبتنكير كلمة  وقد جاءت القراءة المتواترة لآلية الكريمة لجمهور القراء

، فجيء باللفظة منكرة ومخالفة لحركة سابقاتها تعظيما له سبحانه وتشويًقا لما (6)بالنصب
ه( والطبري 207بعده، واختلف النحاة والمفسرون في عامل النصب، فاتفق الفراء )ت

، وبين النحاس (7)أنه:" منصوب على القطع؛ ألنه نكرة نعت به معرفة" على ه(310)ت

                                                 

 .324-323( االختالف بين القراءات:  1)
 ( 2).5/233العين:  
 ( 3).9/268تهذيب اللغة:  
 ( 4).8/298م. ن:  
ه( ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 310محمد بن جرير )تجامع البيان في تأويل القرآن، الطبري،  ( 5) 

 .6/270: م2000 -هـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
 .1/462ينظر: معجم القراءات:  ( 6)

 ( 7).6/270امع البيان: ، وج1/200معاني القرآن:  
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، وقال إنه: "نصب على الحال (1)أن النصب على القطع هو مذهب الكوفيين ه(338)ت
، ووافقه الزمخشري في كونه حاال مؤكدة (2)المؤكدة بتقدير: )ال إله إال هو قائًما بالقسط("

، وجّوز نصبه على الحال دون [31]فاطر: ژپ پ   پژ  واستدل بقوله تعالى:
 تصب على الحال إما من الضمير في قوله تعالى:، فقيل: إنه ان(3)المعطوفين ألمن اللبس

فيكون المعنى )تفرد قائًما(، أو أنه يكون حاال من لفظ الجاللة في قوله  ژڤ ٹ ٹ ٹژ
، (5)، فيكون المعنى: "شهد اهلل القائم بالقسط أنه ال إله إال هو"(4)ژٿ ٿژتعالى: 

صدرت عن القائم بالقسط فيعطى الحال تأكيدا لما في الجملة من القيام بالقسط؛ ألنها 
وهذا ما يسمى بالحال المؤكدة التي ال تستدعي وجود عامل في الجملة وهو  (6)بذات نفسه

، أو أن يكون حاال من فاعل شهد، وفضال عن هذه (7)الوجه الذي رجحه الزمخشري
التوجيهات فقد جوز الزمخشري جعله صفة للمنفي بالرغم من وجود الفصل بين الصفة 

، والوجه األخير أن يكون (8)فيكون التقدير: ال إله قائًما بالقسط إال هو والموصوف،

                                                 

، 1لبنان، ط -تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت ينظر: إعراب القرآن،  ( 1)
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ، و 7/169، ومفاتيح الغيب: 1/148: م2000 -ه 1421

ه( ، تحقيق: د.أحمد محمد الخراط، 756السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف )ت 
 .3/80: م1991 -ه 1412، 1سورية، ط -دار القلم، دمشق 

 ( 2).1/148إعراب القرآن، النحاس:  
رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو 2/19، وأنوار التنزيل: 1/343ينظر: الكشاف:  ( 3) ، وا 

 -ه 1425، 1لبنان، ط -التراث العربي، بيروت هـ( ، دار إحياء 982محمد بن محمد )تالسعود، 
  .2/17: م2004
، والدر 2/19، وأنوار التنزيل: 1/247، والتبيان في إعراب القرآن: 6/270ينظر: جامع البيان:  ( 4)

 .3/75المصون: 
، وينظر: الجامع ألحكام 1/413، والمحرر الوجيز: 1/344، والكشاف: 2/270جامع البيان:  ( 5)

هـ( ، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار 671أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )تلقرطبي، القرآن، ا
 .4/43: م1964 -هـ 1384، 2مصر، ط -الكتب المصرية، القاهرة 

 ( 6).3/187ينظر: التحرير والتنوير:  
 ( 7).1/344ينظر: الكشاف:  

 ( 8) .1/344ينظر: م. ن: 
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فإن جعل حاال من الضمير أو جعل صفة أو انتصب على المدح  ،(1)منتصبا على المدح
ُجعل قيامه بالقسط داخال في حكم شهادة اهلل والمالئكة وأولي العلم، فيكون التقدير: شهد 

 .(2)نه ال إله إال هو، وأنه قائم بالقسطاهلل والمالئكة وأولو العلم أ
لكن أبا حيان اعترض على كونها حاال مؤكدة؛ ألنها لم تؤكد الجملة التي قبلها؛ 
وألن جعلها حاال مؤكدة فيه ضعف في التخريج بسبب الفصل بين المعطوف والمعطوف 

رجح أن عليه وبين الحال وصاحبه، وبَين قيامه بالقسط مالزم له جُل في عاله؛ لذلك 
، فتكون حاال الزمة من لفظ الجاللة (3)تكون حاال الزمة فهو وصف ثابت هلل تعالى

 .(4)والعامل فيها شهد وهو أولى الوجوه عند أبي حيان وبين أن هذا مذهب الجمهور
وكل وجه من هذه الوجوه أعطى المفردة ثقال وجمالية في المعنى، فالنصب على 

بالقسط، أما نصبه على الحال فإن الغالب في الحال أن  القطع أومأ إلى تفرده في قيامه
يكون صفة غير ثابثة، ولكنها تدل على الثبات والمالزمة إحياًنا إن كان العامل يدل على 

، فلما كان صاحب الشأن جّل في عاله يليق به أن يكون القيام مالزما (5)تجدد صاحبها
له سبحانه وتعالى، أما نصبه على له، دل الحال على ثبات صفة القيام له ومالزمته 

والذي أعطى   ژڦژ المدح ففيه تعظيم لشأن اهلل وهذا مستفاد أيضا من تنكير كلمة
معنى اإلفراد والتعظيم: أي أنه المتفرد جل جالله بعدله الدائم وتعظيما لقيامه على شؤون 

 خلقه.

                                                 

 ( 1).7/169ح الغيب: ، ومفاتي1/344ينظر: الكشاف:  
 ( 2).1/344ينظر: الكشاف:  

 ( 3) .3/62ينظر: البحر المحيط: 
 ( 4).3/64ينظر: م. ن:  
هـ(، تحقيق: عبد المنعم أحمد 672( ينظر: شرح الكافية الشافية، ابن مالك، محمد بن عبداهلل )ت 5)

حياء التراث اإلسالمي، ط ، ومغني البيب: 2/727 م:1982 -هـ 1402، 1هريدي، جامعة أم القرى وا 
605. 
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ة نسبت إلى عبد أما القراءة بالتعريف )القائُم( فقد جاءت مرفوعة، وهي قراءة شاذ
، واأللف والالم فيه للعهد الذكري؛ إذ إن سياق اآلية (1) اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

يتحدث عن اهلل سبحانه وتعالى وقد تم ذكره صراحة، فدلت األلف والالم على القصر أي 
قصر القيام الدائم والمستمر على شؤون الخلق بال توقف وحصره باهلل تعالى؛ إذ ال يقدر 

، أما في (2)ليه إال اهلل تعالى، وقد بين الفراء أن القائم قد "رفع ألنه معرفة نعت لمعرفة"ع
القراءة المتواترة فقد نصب على القطع ألن؛ "أصله األلف والالم، فلما قطعت نصبت، كما 

، واستدل بقراءة عبد اهلل بن مسعود (3)"[52]النحل:  ژۆئ ۆئ ۈئژ في قوله تعالى:
أما الزمخشري فقد بين أن )القائم( هو "بدل من )هو(، أو  ،قائُم بالقسط(رضي اهلل عنه )ال

، وقد ضعف أبو حيان هذا التوجيه ولم يجز ذلك؛ "ألن فيه (4)هو خبر مبتدأ محذوف"
، ورجح أن يكون "خبر مبتدأ (5)فصال بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو المعطوفان"

 .(6)محذوف تقديره: هو القائم بالقسط"

والذي يرجح  القراءة المتواترة أن التنكير أبلغ من جعل الكالم كله ضمن نسق 
نكرة تعظيما له  ژڦژواحد فجيء بلفظ الجاللة ثم المالئكة وأولي العلم معرفة وجيء بــــ

سبحانه، وللتنبيه على الصفة التي انفرد بها سبحانه لذلك استحق أن تكون حركتها مخالفة 
ه القارئ ألمر مهم وكسرا ألفق توقعه وهذا معروف عند العرب وهو لما سبقها لجذب انتبا

 من أساليبهم.

                                                 

عراب القرآن، النحاس: 1/200ينظر: معاني القرآن، الفراء:  ( 1) ، 1/344، والكشاف: 1/148، وا 
 .1/462، ومعجم القراءات: 3/61والبحر المحيط: 

 ( 2).1/200معاني القرآن:  
الشوكاني، محمد بن  ، وفتح القدير،6/270، وجامع البيان: 1/200ينظر: معاني القرآن، الفراء:  ( 3) 

 .1/374م: 1993 -ه 1414، 1سورية، ط -هــ( ، دار ابن كثير، دمشق 1250علي )ت
 .3/81، والدر المصون: 1/247، والتبيان في إعراب القرآن: 1/344الكشاف:  ( 4) 

 ( 5).3/64البحر المحيط:  
أبو حفص سراج الدين عمر  ، ابن عادل الحنبلي،، واللباب في علوم الكتاب3/64البحر المحيط:  ( 6) 
ه( ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 775)ت

 .5/99م: 1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط -بيروت 
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ومن مظاهر تنوع القراءات بين التنكير والتعريف بـ)أل( الجنسية: المبحث الثاني: 
القراءات مجيء األلفاظ منكّرة في قراءة، ومعّرفة بـ)أل( الجنسية في قراءة أخرى، وفي هذا 

ورصد المواضع التي تغايرت أوجه قراءتها بين التنكير والتعريف المبحث حاولنا استقراء 
 بـ)أل( الجنسية واإلحاطة بها، وبيان األوجه البالغية المختلفة والمنبثقة عن كل منهما.

 الصراط المستقيم - صراًطا مستقيًما 

 [.6]الفاتحة:  ژٹ  ٹ ٹ ٹ ٹ ژ 

التواء فيه وال اعوجاج بل  من السبيل ما الوهو: " ،(1)"الطريق" الصراط في اللغة:
استعير  ، ثم(3)"الذي ال زيغ فيه وال ميل عن الحق" والمستقيم: ،(2)"على جهة القصد

وتباينت  ،(4)يزيغ فيه صاحبه الصراط للطريق الحق الواضح الذي ال يتخلله الباطل وال
 د بهالمقصو  :فمنهم من قال له الصراط، الذي استعير آراء المفسرين في تحديد المعنى

 .(5)هو دين اهلل الذي ال يقبل من العباد غيره ومنهم من قال:، )القرآن الكريم(
)إهدنا  فقرأها حسن البصريمنسوبة إلى ال اآلية الكريمة بالتنكيرئت هذه قر 

لوال  ه( قراءة التنكير437) وقد استحسن مكي بن أبي طالب ،(6)صراًطا مستقيًما(
"إرادة : جني فيرى في توجيه هذه القراءة أن المراد هوأما ابن  ،(7)مخالفتها لخط المصحف

ظهار الطاعة له، ربنا بما يقال له صراط  أي قد رضينا منك يا التذلل هلل سبحانه وتعالى وا 
الصراط الذي شاعت  أي: )الصراط المستقيم( ولسنا نريد المبالغة من قول من قرأ مستقيم،

                                                 

 ( 1).3/1139الصحاح:  
د. عبد  هـ(، تحقيق:1031( التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، زين الدين محمد عبد الرؤوف ) 2)

 .215م: 1990-هـ1410، 1مصر، ط –عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة 
 .12/502لسان العرب:  ( 3)
 .1/191ينظر: التحرير والتنوير:  ( 4)
 .1/74ينظر: المحرر الوجيز:  ( 5)
تحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، البناء الدم1/45ينظر: البحر المحيط:  ( 6) ياطي، ، وا 

 -هـ( ، وضع حواشيه: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت 1117شهاب الدين أحمد بن محمد )ت
  .1/19، ومعجم القراءات: 1/164: م1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط

، 1تحقيق: الدكتور عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر، طينظر: اإلبانة عن معاني القراءات،  ( 7)
 .125: م1977 -ه 1397
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إن قليل هذا منك لنا زاك عندنا وكثير من ف وتعولمت في ذلك حاله وطريقته، استقامته،
لى ما ونحن له مطيعون، نعمتك علينا، ومن المعلوم  ،(1)تأمر به وتنهى فيه صائرون" وا 

أن من دالالت التنكير التقليل وهو ما تلمسه ابن جني في هذا المقام الذي يكون فيه حال 
زاد في حسن " أنه قدثم يضيف ابن جني  ،(2)المؤمن عند التضرع والتذلل هلل تعالى

فإنك إن فعلت ذلك بنا  أدم هدايتك لنا، وذلك أن التقدير: التنكير هنا ما دخله من المعنى،
 ژڄ ڃ ڃژ: قوله تعالىويستشهد ب ،(3)"هديتنا إلى صراط مستقيم فقد

يستشهد و  ،(4)""هديناهم من نعمتنا عليهم ونظرنا لهم صراًطا مستقيًما أي: ،[٦٨النساء: ]
 :(5)الخطفيل جرير بن عطية قو كذلك ب
 يمُ قِ تَ سْ مُ  واردُ مَ الْ  ج  وَ إذا اعْ                   راطٍ لى صِ عَ  نينَ مِ ؤْ مُ الْ  ميرُ أَ               

ال  (أمير المؤمنين على الصراط المستقيمويبين بعد ذلك أن هذا مشابه "لقولك: )
كان في كل جزء منه من حيث  وذلك أن مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته،فرق بينهما؛

 أحدهما: فيرى أن التنكير فيه وجهان: ه(616)ت العكبري أما ،(6)معنى ما في جملته"
إذا أردت باأللف والالم الجنس ال  ]...[ أن الصراط جنس وتعريف الجنس وتنكيره سواء"

]الشورى:  ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ: وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى العهد،
إذا كانت األلف والالم  للجنس بين لفظتي صراط والصراط، ثم  ، فال فرق يذكر(7)"[52

ثم  أنه أراد النكرة في المعنى، والجهة الثانية:ذكر العكبري الوجه الثاني للتنكير فقال: "
ڤ ڤ ڤ  ڦ ژ: قوله تعالى أحدهما: والقرينة شيئان: ينصرف إلى المعهود بقرينة،

                                                 

في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، المحتسب  ( 1)
 . 1/41: م1999 -ه 1420، 1مصر، ط

 ( 2).139ينظر: التوجيه البالغي للقراءات القرآنية:  
 ( 3).1/41المحتسب:  
 ( 4).1/43م. ن:  
 ( 5).411: م1986 -ه 1406، 1لبنان، ط -دار بيروت، بيروت ينظر: ديوانه،  
 ( 6).1/43المحتسب:  

المملكة العربية  -تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، الرياض إعراب القراءات الشواذ،  ( 7)
  .1/98: م1999 -هـ 1420، 1السعودية، ط
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أن الغرض هدايتهم إلى  والثاني: صص،فأبدل الثاني من األول فتخ [،7]الفاتحة:  ژ
 .(1)"وقد ثبت بالدليل أن اإلسالم هو الصراط المستقيم وال مستقيم سواه صراط مستقيم،

الداللة على نوع من أنواع  وهو والذي يبدو أن التنكير قصد به اإلفراد النوعي،
لذي ينعت ذاك ا رشاد من اهلل لنوع محدد من الصراط،أي يطلبون الهداية واإل الجنس،

فالذي يسلكه  والذي ارتضاه اهلل تعالى وخصصه لعباده الذين أنعم عليهم، بالمستقيم،
 يصل لرضوان اهلل تعالى.

: أما القراءة المتواترة لهذه اآلية فقد جاءت معرفة باأللف والالم بقوله تعالى
 ألنهم سألوا؛ تعريف العهد الذهني"والتعريف فيها  ،(2)[6]الفاتحة:  ژٹ ٹ ٹژ

ألن االستقامة ال ؛ الهداية لهذا الجنس في ضمن فرد وهو الفرد المنحصر فيه االستقامة
وألن الضالل أنواع ؛ [32]يونس:  ژیییجئحئمئژ: كما قال تعالى تعدد،ت

 ژٹژ فجاء ،(3)"[100]المائدة: ژڻ ڻۀۀہژ: كما قال تعالى كثيرة،

ه للنجاة لئال يضل ويميل معرفا بـ)أل(؛ ألنه الطريق الذي يحيط بسالكه ويوصله ويرشد
 .(4)لجوانب هذا الطريق التي ُتهلك من يسير فيها

خالف بين القراءتين في المعنى إال بقدر ما بين  ومن هذا يتبين لنا أنه "ال
والنكرة  معهود، ژٹ ٹژفالمعرف في  المعرفة والنكرة من اختالف في الداللة،

ان القراءة المتواترة ما جاء في اآلية ويدل على رجح غير معهودة، )صراًطا مستقيًما( في
ووجه الداللة أن اإلبدال  [،7]الفاتحة:  ژڤ ڤ ڤ  ڦ ژ :التالية وهي قوله تعالى

فيها يدل على أن الصراط الذي يدعو المؤمنون اهلل تعالى أن يهديهم إليه صراط مستقيم 
ن لم يذكر صراحة قوالذي يبدو أن  ،(5)"معين ال مطلق الصراط بل اآلية الصراط وا 

                                                 

 .1/98إعراب القراءات الشواذ:  ( 1)
 .1/19ينظر: معجم القراءات:  ( 2)
 .1/191ير: التحرير والتنو  ( 3)
هـ( ، 885ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط )ت ( 4)

 .1/38م: 1984 -هـ 1404، 1مصر، ط -دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 
 ( 5).323 – 322االختالف بين القراءات:  
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فدلت أداة  نعم اهلل عليهم من قبل،أإال أنه معلوم للمخاطب من خالل الذين  الكريمة،
 .التعريف لهذا المعهود الذي عرف من خالل المنعم عليهم بالهداية

رأي آخر وتساؤالت لطيفة تنبئ عن فكر ثاقب في معرض  ه(581وللسهيلي )ت
ريف باأللف والالم في هذا الموضع مع أن حديثه عن سورة الفاتحة، فيسأل عن فائدة التع

 ٹ ڤ ڤژقد وردت بالتنكير في الذكر الحكيم، كقوله تعالى:  ژٹ ٹ ژ

، ثم (1)[2]الفتح:  ژٿ ٿ ٿژ، وقوله تعالى: [52]الشورى:  ژڤ ڤ
باأللف والالم، فإن األلف والالم إذا دخلت على  ژٹژ وأما تعريفيجيب فيقول: "

( اا مستقيمً صراطً ) فلو قال:]...[  لك الصفة من غيرهاسم موصوف اقتضت أنه أحق بت
لكان الداعي إنما يطلب الهداية على صراط مستقيم على اإلطالق، وقد علم أنه على 
صراط مستقيم وهو اإلسالم، فإنما يطلب ما هو أقوى من طريقته التي هو عليها في 

قصود بـ)الصراط( دين ، أما المواضع التي وردت فيها بالتنكير فلم يكن الم(2)"علمه
نما جاء بمعنى الرأي في قوله تعالى:  ، [2]الفتح:  ژٿ ٿ ٿژاإلسالم، وا 

 ژڤ ٹ ڤ ڤ    ڤژفي قوله تعالى:  وجاءت بمعنى الهداية من الكفر لإليمان

ا من االستقامة، الصراط المستقيم لجعل للكفر والضالل حظً ، فلو قال: "(3)[52]الشورى: 
ن ما دخلت عليه من األسماء الموصوفة أحق بذلك المعنى مما إذ األلف والالم تنبئ أ

 .(4)"به في الوهم، وال يكون أحق به إال واآلخر فيه طرف منه تاله في الذكر، أو ما قرن

، وهي قراءة شاذة (5)وهناك قراءة أخرى وردت باإلضافة )إهدنا صراط المستقيم(   
كلمة )صراط( بالتنكير إلى  وضعيفة نسبت إلى جعفر بن محمد الصادق، إذ أضاف
، ويكون التقدير في هذا (6))المستقيم(، وهذا الوجه موافق للعربية كما في: دار اآلخرة

                                                 

 ( 1).232: م 1992 -ه 1412، 1لبنان، ط -روت دار الكتب العلمية، بيينظر: نتائج الفكر في النحو،  
 ( 2).235م. ن:  
 ( 3).236ينظر: م. ن:  
 ( 4).236نتائج الفكر في النحو:  

  .1/19، ومعجم القراءات: 1/74، والمحرر الوجيز: 1/125ينظر: اإلبانة:  ( 5)
ءات القرآن الكريم، د.عبد ، ورسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قرا1/125ينظر: اإلبانة:  ( 6)

  .109: م1983 -ه 1403، 2المملكة العربية السعودية، ط -دار الشروق، جدة الفتاح إسماعيل شلبي، 
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 ژڦ ڦ ژ  الموضع "صراط الدين المستقيم، أو الحق المستقيم وهو مثل قوله تعالى: 

 .(1)["53]الشورى: 
  الليل –لياًل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ    ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٹ ٹ ژ 

 [.1اإلسراء: ] ژٺ ٺٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ     ٺ
تتحدث اآلية الكريمة عن واقعة حدثت للرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم في ليلة 
من الليالي عرفت عند المسلمين بليلة اإلسراء والمعراج، إذ اختلفت فيها الروايات واألحاديث 

من ذكر أن كل ما حدث عن الصحابة عن األمور العظام التي حدثت في تلك الليلة، وهناك 
كان رؤيا رآها رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم، أما جمهور الصحابة والعلماء فاتفقوا على 
أن الرسول عليه الصالة والسالم ُأُسري به في تلك الليلة بشخصه الكريم وأنه انتقل من مكة 

 .(2)إلى بيت المقدس ثم ُعرج به إلى السماء السابعة
، وقد علق الزمخشري (3)ژٻژترة لآلية الكريمة جاءت بتنكير كلمة والقراءة المتوا

على تنكير الكلمة ورأى أنه قصد به: "تقليل مدة اإلسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من 
، ووافقه (4)مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة، وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية"

، أي أن المقصود به تقليل المدة التي حدث فيها اإلسراء (5)أبو حيان وأغلب المفسرين
وحصرها في بعض أجزاء الليل، إذ إن هذه الرحلة كانت تستغرق عندهم آنذاك أربعين ليلة إال 

مع إقراره ه( 773أنه سبحانه وتعالى أسرى بنبيه في بعض أجزاء الليل، إال أن السبكي )ت
اعترض على هذا الرأي وقال إن: ، (6)اء الليلبصحة إطالق لفظ الليل على كل جزء من أجز 

، وكذلك اعترض (7)"التقليل رّد الجنس إلى فرد من أفراده، ال تنقيص فرد إلى جزء من أجزائه"
                                                 

 ( 1).1/98إعراب القراءات الشواذ:  
 .3/434، والمحرر الوجيز: 2/647، والكشاف: 333 -17/331( ينظر: جامع البيان:  2)

 .5/3ينظر: معجم القراءات:  ( 3)
 .2/646( الكشاف:  4)
، والبحر المحيط: 2/244، ومدارك التنزيل: 3/247، وأنوار التنزيل: 20/292( ينظر: مفاتيح الغيب:  5)
7/9. 
 .1/204( ينظر: عروس األفراح:  6)
 .1/204( م. ن:  7)
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ه( ورجح أن يكون التنكير قصد به رد التوهم في أن اإلسراء قد 1069الشهاب الخفاجي )ت
ب لسياق اآلية ولألحداث العظيمة حدث في عدة لياٍل، وكذلك أن يقصد به التعظيم المناس

، أما ابن عاشور فيرى (2)، ووافقه اآللوسي على هذا الرأي(1)واألمور الخارقة التي حدثت فيه
، وقد يكون (3)داللة التنكير في التعظيم القتران هذا الليل بهذه الحادثة وبهذا اإلسراء العظيم

ه تقليل مدة الرحلة إلى بعض أجزاء المقصود بالتنكير الجمع بين المعنيين، أي أنه قصد ب
الليل، وكذلك تعظيم شأن هذا الليل الذي اصطفى فيه اهلل تعالى نبيه الكريم محمًدا صلى اهلل 

 عليه وسلم لالرتقاء إلى السماء السابعة وقربه إليه وجعله يشاهد كل تلك األمور العظيمة.
نسبت إلى عبد اهلل بن  أما القراءة الشاذة للكلمة فقد جاءت بالتعريف في قراءة
، بزيادة )من( قبلها، وقد (4)مسعود وحذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما فقرآها )من الليل(

استدل الزمخشري بهذه القراءة ليرجح أن التنكير قصد به التقليل، أي بمعنى: من بعض 
، إذ إن (5)[79]اإلسراء:  ژچ ڇ ڇ ڇژالليل، وذكر أن هذا مشابه لقوله تعالى: 

أن األلف والالم قد أفادت تعريف  -واهلل أعلم–لتبعيض من دالالت )من(، والذي يبدو ا
الحقيقة لبيان جنس الوقت الذي حدث فيه اإلسراء، أي أن اإلسراء حدث في ساعات الليل ال 
النهار، لتضم تحتها جميع أجزاء الليل، فيتحقق لفظ اإلسراء في بعض وكل الساعات واهلل 

 أعلم.
  هرالد –دهر 

 ژڤ ڤ ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ ٹ ٹ ژ 

.[24]الجاثية:   

                                                 

وي(، ( ينظر: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )حاشية الشهاب على تفسير البيضا 1)
 .6/3م: 1978 -هـ 1398، 1لبنان، ط -هـ(، دار صادر، بيروت 1069شهاب الدين، أحمد بن محمد )ت

 .8/6( ينظر: روح المعاني:  2)
 .12-15/11( ينظر: التحرير والتنوير:  3)
الكرماني، ابو عبداهلل محمد بن ، وشواذ القراءات، 3/435، والمحرر الوجيز: 2/646( ينظر: الكشاف:  4)
 -هـ 1421، 1لبنان، ط -ه(، تحقيق: شمران العجلي، مؤسسة البالغ، بيروت 563ي نصر )ت قبل أب

 .5/3، ومعجم القراءات: 6/3، وعناية القاضي: 7/9، والبحر المحيط: 276: م2001
 .647-2/646( ينظر: الكشاف:  5)
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اآلية تتحدث عن المشككين في أمر البعث ومنكريه، الذين زعموا أن ال حياة إال 
تلك التي يعيشونها وال حياة غيرها، ثم يهرمون ويهلكون بمر الزمان ويموتون بتتابع األيام 

نين، وهم بذلك ينسبون الحياة والموت للدهر إنكاًرا منهم لوجود اهلل تعالى الُمحيي والليالي والس
نكاًرا لوجود حياة أخرى بعد الموت، وبالتالي إنكار البعث والحساب، فأبطل اهلل  والُمميت، وا 

 .(1)عّز وجّل كذبهم وبين جهلهم وضاللهم، وبين أن هذا إنما هو ضرب من الظن والتخمين
وقد قرئت اآلية الكريمة بالتنكير في قراءة شاذة نسبت إلى عبد اهلل بن مسعود رضي 

) ، بوصف الدهر (3)، أي: )دهر  يمر( وقيل إن القراءة )إال دهر  يمر((2)اهلل، فقرأها  )إال دهر 
بالمرور، والذي يبدو أن التنكير قصد به إفراد الدهر وعمومه؛ ذلك أن العرب كانت تنسب 

، أًيا كان فكل ما يصيبهم (4)لحياة والهرم والحوادث والنوازل وكل األمور إلى الدهرالموت وا
 هو بفعله ال غيره، وبذلك إفراده بفعل األمور وما ينالهم من الشدائد ونسبتها إليه.

أما القراءة المتواترة لآلية الكريمة فقد جاءت بالتعريف باأللف والالم، فقرأها جمهور 
، واأللف والالم فيها لتعريف الجنس، وقد أفادت الحصر والقصر وهو (5)ژڃڃ ڄژالقراء 

مستفاد أيضا من أداة الحصر؛ ففيه حصر اإلهالك والموت والحياة على الدهر، فكل ما 
فقصدوا تأكيد معنى انحصار يصيبهم يكون من عمل الدهر، وكما بين ابن عاشور بقوله: "

                                                 

هـ(، 333محمد بن محمد )ت الماتريدي، أبو منصور، تأويالت أهل السنة، 22/78( ينظر: جامع البيان:  1)
، والكشاف: 9/228: م2005 -هـ 1426، 1لبنان، ط -تحقيق: د.مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .16/170، والجامع ألحكام القرآن: 5/87، والمحرر الوجيز: 4/291
، ومعجم 13/152، وروح المعاني: 9/423، والبحر المحيط: 3/48ينظر: معاني القرآن، الفراء:  ( 2)

 .8/467القراءات: 
من كتاب البديع، ابن خالويه  ، ومختصر في شواذ قراءات القرآن3/48( ينظر: معاني القرآن، الفراء:  3)

 -ه 1430، 1مصر، ط -ه(، تحقيق: برجستراسر، مراجعة: آرثر جفري، مكتبة المتنبي، القاهرة 370)ت
/ 9، والبحر المحيط: 434، وشواذ القراءات: 5/87، والمحرر الوجيز: 4/292، والكشاف: 139م: 2009
 .8/467، ومعجم القراءات: 423

هـ(، تحقيق: عبد 510في تفسير القرآن، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود )ت( ينظر: معالم التنزيل  4)
 ، والكشاف:4/188: م1999 -هـ 1420، 1لبنان، ط -الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 .16/171، والجامع ألحكام القرآن: 4/291
 .8/467ينظر: معجم القراءات:  ( 5)
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، وهي بذلك مقاربة لقراءة ابن (1)"عندهم بالدهر الحياة والموت في هذا العالم المعّبر عنه
مسعود من حيث داللتهما على الحصر والقصر؛ ولكون أل الجنسية تكون معرفة لفظا نكرة 

 معنى، لكنها أبلغ وأدق في الداللة على الحصر واهلل أعلم.
ا المبحث في هذالقراءات بين التنكير والتعريف بـ)أل( العهدية أو الجنسية: المبحث الثالث: 

بيان لأللفاظ التي اختلف في قراءتها بين التنكير والتعريف بـ)أل(، والتي احتملت )أل( 
 التعريف فيها الوجهين العهد والجنس.

  المعلقة -معلقة 

ڄ ڄ  ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ      ڇ ٹ ٹ ژ

 .[129]النساء:  ژڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ 
لى على المرأة التي يهملها زوجها، ويقال في المعلقة: هو اللفظ الذي أطلقه اهلل تعا

، فال (2)امرأة معلقة، إذا لم ينفق عليها زوجها ولم يطلقها، فهي ال أيم وال ذات بعل"اللغة: "
هي ذات زوج فيحسن إليها ويرعاها وال هي مطلقة فترجو الزواج من رجل آخر، وفي هذه 

ساواة بين الزوجات بالذي يستطيعون عليه اآلية الكريمة يأمر اهلل تعالى الرجال بالعدل والم
من النفقة والقسمة وأن يبذلوا جهدهم في ترك الميل إلحداهن على األخرى، واهلل يصفح عنهم 

، فشبه اهلل تعالى (3)فيما ال يستطيعونه من الميل القلبي؛ ألن ذلك خارج عن حد االستطاعة
على األرض استقر، وال على ما  حال المرأة المتروكة "بالشيء المعلق من شيء؛ ألنه ال

 .(4)علق عليه انحمل"
، في قراءة نسبت إلى عبد اهلل بن (5)وقد قرئت هذه الكلمة بالتنكير )كأنها معلقة(

مسعود رضي اهلل عنه، وهي قراءة شاذة وضعيفة؛ إذ لم يتطرق إليها المفسرون بتوجيهها أو 
 .(6)التعليق عليها واكتفوا بذكرها فحسب

                                                 

 .25/362( التحرير والتنوير:  1)
 (2).1/164تهذيب اللغة:  

 ( 3).1/572، والكشاف: 9/292ينظر: جامع البيان:  
 ( 4).5/407، والجامع ألحكام القرآن: 2/121المحرر الوجيز:  

 .2/170، ومعجم القراءات: 4/89، والبحر المحيط: 2/121ينظر: المحرر الوجيز:  (5)
 .4/89، والبحر المحيط: 5/408: الجامع ألحكام القرآن، و 2/121ينظر: المحرر الوجيز:  ( 6) 
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أن المقصود بها توضيح المعنى من الكلمة، إذ استبدلت كاف التشبيه  والذي يبدو
بـ)كأن( وحولت شبه الجملة إلى الجملة اإلسمية التي تدل على الثبوت، أي االستمرار بتعليق 
المرأة من قبل زوجها ودوام بقائها على هذه الحال، وقصد بتنكيرها الداللة على اإلفراد 

خالل الداللة على نوع معين من جنس النساء، وهي المرأة  النوعي، فإفرادها بالوصف من
في بيان التي ال ينصفها زوجها وال يحسن إليها مقارنة ببقية النساء، ومن ذلك قول الشاعرة 

 :(1)أحوال النساء
  أْو َصَلف  َأْو َبْيَن َذاَك َتْعِليقْ          إاّل َحظ ة  َأْو َتْطِليقْ  يَهْل هِ                  

مجرورة  ،(2)ژڇژأما القراءة المتواترة لآلية الكريمة فجاءت بتعريف الكلمة 
، فتتعلق (3)ژڇژبكاف التشبيه، وهي في موضع حال من الضمير )ها( في 

أن تكون  (ه756 ت)بمحذوف، أي: فتذروها مشبهة المعلقة، وقد جّوز السمين الحلبي 
 .(4)تتعدى لمفعولين إن كانت بمعنى صّير مفعوال به ثانيا إن جعلت )تذر( بمعنى )ترك( التي

أن تعريفها باأللف والالم يحتمل وجهين: إما أن تشير  -واهلل أعلم–والذي يبدو 
األلف والالم إلى معهود مقدر تقدم ذكره كناية وهو ما يسمى بالعهد الكنائي، ذلك أن 

، ذلك أن اآلية تتحدث (5)"يعود على المميِل عنها لداللة السياق عليها (تذروها)الضمير في "
ذ إن التعليق يكون في النساء خاصة وقد تقدم ذكرهن في اآلية.  عن العدل بين النساء وا 

أو أن األلف والالم تفيد تعريف الجنس أي لبيان جنس معين من النساء وهن 
 اللواتي يتركهن أزواجهن، وفي هذه الحالة ال فرق بين تعريف الكلمة وال تنكيرها، إال إن قصد
بها إرادة استغراق األفراد مبالغة في اإلشفاق عليها، وهذا ما دلت عليه اآلية الكريمة في 

 النهي عن التفريق بين النساء والميل إلى إحداهن على حساب األخرى.
  سحر _ السحر 

                                                 

، والصحاح: 5/132البيت البنة الحمارس وذكر في كتب اللغة والتفسير، ينظر: تهذيب اللغة:  ( 1)
 . 1/572، والكشاف: 6/2315

 .2/170ظر: معجم القراءات: ين ( 2)
 ( 3).5/408ينظر: الجامع ألحكام القرآن:  
 ( 4).4/111ينظر: الدر المصون:  
 .4/111( م. ن:  5)
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 ژٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ ٹ ٹ ژ

 [.81يونس: ]
في اآلية الكريمة بين تنكير وتعريف ومد  ژڤڤژاختلف القراء في قراءة كلمة 

خبار واستفهام، إذ قرأها عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، واألعمش، والمطوعي بالتنكير  وا 
من دون أل )ما جئتم به سحر(، وقرأها ُأبي بن كعب رضي اهلل عنه )ما أتيتم به سحر( 

ري على تنكير الكلمة بأنه: ، وقد علق العكب(1)ژٹژبالتنكير أيًضا، بجعل )أتيتم( بدل 
، أما اآللوسي فقد بين أن فيه إفادة القصر عن طريق (2)"مصدر فتعريفه وتنكيره متقاربان"

، إذ إن تنكير الكلمة بّين (3)[76]يونس:  ژىىائائژ التعريض إذ يقابل قوله تعالى:
ك نوع جنس الشيء الذي جاء به السحرة وهو ما قاموا به لصرف أعين الناس عن إدرا

 الحقيقة وتغطيتها بسحرهم وتخويف الناس بالحبال والعصي التي انقلبت إلى أفاٍع.
أما القراءة المتواترة للكلمة فقد جاءت بالتعريف في قراءتين مختلفتين؛ األولى بهمزة 

، والثانية بمد األلف )آلسحر( على (4)الوصل )السحر( على اإلخبار وهي قراءة أغلب القراء
، ويرى الفراء أن التعريف باأللف (5)راءة أبي عمرو البصري من السبعةاالستفهام وهي ق

والالم أفاد تعريف العهد لكون السحر قد سبق التكلم عنه عندما خاطب قوم فرعون موسى 
 ژۈئۈئژ عليه السالم لما جاءهم بالدالئل التي تثبت أنه مرسل من اهلل تعالى، فقالوا:

لذلك وجب تعريف الكلمة لكونها ذكرت منكرة  ،ةلكريمفرد عليهم بهذه اآلية ا[، 77يونس: ]

                                                 

عراب القراءات السبع وعللها، 1/475( ينظر: معاني القرآن، الفراء:  1) ابن خالويه، أبو عبد اهلل الحسين ، وا 
تحاف 1/272: م1992 -هـ 1413، 1مصر، ط -هرة هـ(، مكتبة الخانجي، القا 370بن أحمد )ت  ، وا 
 .3/601، ومعجم القراءات: 317فضالء البشر: 

 .1/651( إعراب القراءات الشواذ:  2)
 .157-6/156( ينظر: روح المعاني:  3)
هـ(، تحقيق: 324ابن مجاهد البغدادي، أحمد بن موسى بن العباس )ت( ينظر: السبعة في القراءات،  4)

، 4/290، والحجة للقراء السبعة: 328: م1980-ه 1400، 2دار المعارف، مصر، ط شوقي ضيف،
 .3/601، ومعجم القراءات: 1/521والكشف عن وجوه القراءات السبع: 

، 183، والحجة في القراءات السبع: 328، والسبعة في القراءات: 1/475( ينظر: معاني القرآن، الفراء:  5)
 .317، واتحاف فضالء البشر: 1/521، والكشف عن وجوه القراءات السبع: 4/290والحجة للقراء السبعة: 
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، (2)ووافقه الطبري وأغلب المفسرين على أنها للعهد ،(1)فلما أعيد ذكرها أصبحت معلومة للعهد
منهم ابن عطية إذ قال: "التعريف هنا في السحر أرتب ألنه قد تقدم منكرا في قولهم: 

له رأي آخر، إذ نفى أن تكون [، بيد أن أبا حيان كان 76يونس: ] (3)"ژىىائائژ
األلف والالم للعهد، وذلك أن السحر الذي ذكره قوم فرعون هو المعجزات التي ُأرسل بها 
موسى عليه السالم، والسحر الذي تشير إليه اآلية هو السحر الذي جاء به السحرة فاختلف 

عريف إلفادة القصر ، وجاء من بعده اآللوسي الذي أقر بأن: "أل فيه للجنس والت(4)المدلوالن
إفرادا أي الذي جئتم به هو السحر ال الذي سماه فرعون وملؤه من آيات اهلل تعالى سحرا وهو 

 ، وعليه فال يختل المعنى بالتعريف.(5)للجنس"

واختلفت القراءة المتواترة للكلمة بالتعريف بين قراءتها بهمزة القطع مسبوقة باالستفهام 
فمن قرأها باالستفهام جعل االستفهام ال على معنى االستعالم؛ وبين قراءتها بهمزة الوصل، 

نما إلفادة التوبيخ والتقريع أو لتقريرهم  ألن موسى عليه السالم يعرف أن ما جاءوا به سحر وا 
 ، ويحتمل توجيه هذه القراءة عدة وجوه:(6)بالذي جاءوا به

عة باالبتداء لالستفهام بمعنى )أي(، وتكون مرفو  ژٹژالوجه األول: أن تكون 
خبر لمبتدأ محذوف، أي: أي شيء جئتم به آلسحر   ژڤژ، وژٹٹژوخبرها 

ولزم أن يلحقها االستفهام لتتساوى مع المبدل منه في  ژٹژ بدال من  ژڤژهو؟، فتكون 
 .(7)االستفهام

                                                 

 .1/475( ينظر: معاني القرآن:  1)
عراب القراءات السبع وعللها: 162-15/161( ينظر: جامع البيان:  2) في علم  ، وزاد المسير1/272، وا 

بد الرزاق المهدي، دار الكتاب ه(، تحقيق: ع597التفسير، الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن )ت 
 .17/288، ومفاتيح الغيب: 2/342م: 2001 -هـ 1422، 1لبنان، ط -العربي، بيروت 

 .3/135( المحرر الوجيز:  3)
 .6/93( ينظر: البحر المحيط:  4)
 .6/156( روح المعاني:  5)
، 335، وحجة القراءات: 4/290، والحجة للقراء السبعة: 1/272( ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:  6)

 .1/288والكشف عن وجوه القراءات السبع: 
، والكشف عن وجوه 4/291، والحجة للقراء السبعة: 1/272( ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:  7)

نصر بن علي بن محمد )ت  ، والموضح في وجوه القراءات وعللها، ابن أبي مريم،1/521القراءات السبع: 
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شرطية،   ژٹژوجعل  ژڤژوالوجه الثاني: هو الذي جّوزه الفراء بنصب 
ضمار ا ژٹٹژو ، ليكون ژڤڤڦژلفاء في قوله تعالى: في موضع جزم، وا 

 .(1)جوابا للشرط
في موضع نصب على  ژٹژوالوجه الثالث: هو الذي تبناه ابن عطية بجعل "

مرفوع على خبر االبتداء تقدير الكالم: أي شيء جئتم  ژڤژمعنى أي شيء جئتم به، و
 .(2)"ژڤ ڤ ڦژ  به هو السحر

"في موضع نصب بمضمر تفسيره والوجه الرابع: هو البن عطية كذلك بأن تكون 
 .(3)جئتم به، تقديره: أي شيء جئتم به السحر"

موصولة مبتدأًة وجملة  ژٹژأما الوجه األخير: فهو ألبي حيان الذي جعل "
 .(4)االستفهام خبر، إذ التقدير أهو السحر، أو آلسحر هو"

 فيها مبتدأ  ژٹژفتكون  ژڤژأما القراءة التي على اإلخبار بهمزة الوصل 
، (5)خبر المبتدأ، أي: الذي جئتم به السحر ژڤژصلتها، و ژٹٹژبمعنى الذي، و

ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي اهلل عنهما التي تقدم ذكرها إذ جاءت 
؛ ألن "اإلخبار أقوى واكثر اتساقا مع السياق (6)على اإلخبار هذا ما جعلها قراءة أغلب القراء

استفهاما "في المعنى، وحذفت  ژڤڤژ،ويجوز أن يكون (7)على موسى"والرد بما اّدعوه 

                                                                                                                         

المملكة  -تحقيق ودراسة: د.عمر حمدان الكبيسي، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة ه(، 565بعد
تحاف فضالء البشر: 634م: 1993 -ه 1414، 1العربية السعودية، ط  .317، وا 

 .1/475( ينظر: معاني القرآن:  1)
 .3/136( المحرر الوجيز:  2)
 .3/136( م. ن:  3)
 .6/93( البحر المحيط:  4)
تحاف فضالء البشر: 2/362، والكشاف: 1/272: ( ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها 5)  .317، وا 
، والموضح في وجوه 3/135، والمحرر الوجيز: 522-1/521( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع:  6)

 .6/93، والبحر المحيط: 634القراءات: 
فص، د.محمد إسماعيل محمد المشهداني، مركز البحوث والدراسات لقراءة عاصم برواية ح( القيمة الداللية  7)

 .591: م2009 -ه 1430، 1العراق، ط -االسالمية، بغداد 
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، وهي بهذا تشمل قراءة االستفهام، أو أنه استفهام بالتنغيم، إذ حملها على (1)الهمزة للعلم به"
 .(2)االستفهام يحمل داللة "التحقير والتعليل لما جاءوا به"

  المودة –مودة 
ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ    ٱ ٻ  ٻ      ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ ٹ ٹ ژ 

[.٢٣الشورى:] ژٿ ٹ    ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ   

، وفي (3)المودة مصدر للفعل ود  ومنه يقال: "وددُت الرجل أوّده ودًّا، إذا أحببته"
مااًل، وال أريد  ژڀڀژاآلية الكريمة يخاطب اهلل تعالى نبيه الكريم ليقول لقومه: إني 

وتقديم النصح لكم، غير أني أذكركم بقرابتي لكم لتوّدوني،  منكم شيئا على تبليغ الرسالة
وتتركوني ألبلغ ما جئت به، وأال تؤذوني وتحفظوني لما بيننا من القرابة، وفي اآلية دفع لكيد 

 .(4)الكفار وطلب السالمة من شرهم
وقد قرئت اآلية الكريمة بالتنكير بدون األلف والالم، فقرأها زيد بن علي )إال مودة 

أن التنكير إما قد أفاد معنى التقليل؛ ألنه صلى اهلل  -واهلل أعلم-، والذي يبدو (5)ي القربى(ف
عليه وسلم ال يطلب منهم أجًرا عظيما على تبليغه الرسالة، إنما أراد القليل من الود منهم 
 لصلة الرحم والقربى التي تجمعهم؛ فيكفون بهذه المودة أذاهم عن رسول اهلل ويسلم بها من
شرهم، أو أن التنكير قصد به التنبيه على صلة الرحم التي كانت تجمعهم، فكان من باب 
أولى أن يحموه وينصروه ويتبعوه قبل بقية القبائل واألقوام؛ لصلة القربى التي بينهم ال أن 

 يقاتلوه ويخرجوه من بينهم.
 الم، فقرأها الجمهورأما القراءة المتواترة لآلية الكريمة فقد جاءت بالتعريف باأللف وال

، فقال الزجاج (1)، ونوع االستثناء في اآلية منقطع عند أغلب المفسرين(6)ژٺٺٿٿژ
                                                 

 .2/683( التبيان في إعراب القرآن:  1)
 .592، وينظر: القيمة الداللية: 6/93( البحر المحيط:  2)
 .2/549( الصحاح:  3)
، ومفاتيح الغيب: 4/64، وزاد المسير: 5/33رر الوجيز: ، والمح21/530( ينظر: جامع البيان:  4)

 .16/21، والجامع ألحكام القرآن: 27/595
، واللباب في علوم الكتاب: 9/335، والبحر المحيط: 5/80، وأنوار التنزيل: 4/221( ينظر: الكشاف:  5)

 .8/323، ومعجم القراءات: 17/189
 .8/323ينظر: معجم القراءات:  ( 6)
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ال على معنى ، أن يكون بمعنى استثناء ليس من األول ژٺژ: "ونصب (هـ311ت)
على  اعليهم ال يسألون أجرً  ا المودة في القربى، ألن األنبياء صلوات الل هلكم عليه أجرً أأس

، فبين أن الرسالة (2)"أذكركم اْلَمَود َة ِفي اْلُقْرَبى ولكنني –والل ه أعلم  -الرسالة، والمعنى  تبليغ
أرفع قدرا من أن يقابلها أجر، وبذلك يكون االستثناء منقطًعا؛ لكون المودة من غير جنس 

نا أفادت تعريف الجنس للشيء الذي أراده منهم نبي ژٺژاألجر، فتكون األلف والالم في 
 محمد صلى اهلل عليه وسلم وهي حقيقة المودة في القربى وما فيها من صلة الرحم.

ه( أن يكون االستثناء 710وقد جّوز كل من الزمخشري والعكبري والنسفي )
، أو كما قال (4)، فيكون هناك أجر للدعوة، والمعنى: "ال أسألكم أجًرا إال هذا"(3)متصال

أجًرا  ژٺژ، فتكون (5)المودة في القربى فإني أسألكموها"العكبري: "ال أسألكم شيًئا إال 
قد ذكرت  ژٺژللرسالة والدعوة، وتكون من جنس األجر ونوعا من أنواعه، وبذلك تكون 

معرفة بأل؛ لكونها قد سبق ذكرها  ژٺژلذلك جيء بــ، ژٺژضمنا وكناية في كلمة 
عهد الكنائي؛ لتقدم ذكره كناية أفادت تعريف ال    ژٺژكناية، وبذلك تكون األلف والالم في 

 ال صراحة واهلل أعلم.
 تمت هذه الدراسة بحمد اهلل تعالى وتوفيقه وانتهت إلى عدد من النتائج: الخاتمة:

لكل من التنكير والتعريف بـ)أل( معان بالغية ومقاصد جمالية يستدعيها المقام والسياق  -1
، وتتعاضد جميًعا في توجيه اللفظة إلى فضال عن المعنى اللغوي والصيغة الصرفية للمفردة

 المعنى الذي يثري النص القرآني بالدالالت ويزيده وضوًحا وتبياًنا، ويبرز بالغته وجماليته.
إن تنوع القراءات القرآنية ومجيء المفردة بالتنكير في قراءة وبالتعريف بـ)أل( في قراءة  -2

خلق جًوا من الثراء في المعنى وتأويل، و جعل النص القرآني قاباًل ألكثر من قراءة أخرى، 

                                                                                                                         

، ومفاتيح الغيب: 5/34، والمحرر الوجيز: 4/145، ومعالم التنزيل: 21/530: جامع البيان: ( ينظر 1)
27/595. 
عرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت  2)  -هـ 1408، 1بيروت، ط -( معاني القرآن وا 

 .4/398م: 1988
 .3/252، ومدارك التنزيل: 2/1132، والتبيان في إعراب القرآن: 4/219( ينظر: الكشاف:  3)
 .3/252، ومدارك التنزيل: 4/219( الكشاف:  4)
 .2/1132( التبيان في إعراب القرآن:  5)
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يحتمل عدة فنجد أن تنكير اللفظة  والتنوع في الدالالت والوجوه البالغية في المفردة الواحدة،
بهام وتحقير وتنويع وغيرها، فنجدها تحتمل  التكثير عند دالالت أحياًنا، بين تخصيص وا 

لحال في )أل( التعريف فتأتي في مفسر وفي الوقت ذاته تحتمل التبعيض عند غيره، وكذا ا
 أو تحتمل كليهما.  السياق وتحتمل معنى العهد أو الجنس بحسب السياق والمقام

تنوعت آراء العلماء في توجيه هذا التنوع في القراءات تنوًعا ال تضارب فيه وال تضاد،  -3
يه القراءة فهناك من ركز في توجيهها على ناحية اللغة واإلعراب، وهناك من ركز على توج

من ناحية اختالف معناها واختالف داللتها بين التنكير والتعريف بـ)أل(، وبيان أثر ذلك في 
 تفسير اآلية، وبيان جمالية القراءة المتواترة وبيان أبلغيتها على القراءة الشاذة.

واء، تأتي )أل( الجنسية للتعريف اللفظي فتجعل المفردة في حالة يكون تنكيرها وتعريفها س -4
أما )أل( العهدية فيكون التعريف فيها لفظيا ومعنوًيا، وتأتي لإلشارة إلى شيء ُذِكر مسبًقا في 
سياق الكالم صراحة أو كنايًة، ويؤثر كل من السياق وتفسير اآلية والعالقات اللغوية 
واإلعراب في بيان نوع )أل( التعريف، فيظهر لنا نوعها إن كانت للعهد أو الجنس أو إن 

 نت تحتمل الوجهين.كا
بالرغم من االختالف والتغير في الصيغة بين التنكير أو التعريف بـ)أل(، أو اختالف  -5

الصيغة التركيبية للمفردة في القراءات القرآنية، فإن االختالف هذا ال تضارب فيه وال تنافر 
نما هي سنة متبعة قد  جاءت في المعنى؛ الن هذه القراءات ليست اجتهادات شخصية وا 

 للتيسير والتخفيف على أمة خاتم النبيين والمرسلين.
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Abstract 

      The books of exegesis and readings have paid attention to the 

Quranic readings, and they worked on directing it and explaining 

their types and arrange them between the frequent and irregular 

ones, and their diversity and difference from reading to another in 

the conjugation of the word sometimes, and changing the word and 

replacing it with another at other times, and one of the appearances 

of the multiplicity of Quranic readings is that the singular comes 

with in definition in reading, and with definition by (aal) in another 

one, therefore this study aims to studying the Quranic reading the 

frequent and irregular ones, that mentioned with in definition, and 

with definition by (the) in some places in the Holy Quran, and tries 

using the context and a set of linguistic and relations to show the 

effect of this diversity in the meaning of the readings and to show 

the aesthetic of both of in definition and definition by (the), and to 

show the meaning of each one, and to show the type of (the) in the 

reading and its significance whether it is referring relevant to the 

aforementioned or gender, to stand on the rhetorical purposes and 

the aesthetic dimensions of the frequent readings.      

 Keywords: Rhetoric , meaning , aforementioned , gender , context 
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