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د. ميـمـونـة بنت أحمد الـفـوتـاوي

التَّوجيه النَّحوّي 
) وكسرها  لفتح َهْمَزة (أَنَّ

بعد ما فيه معنى القول 
في القراءات
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 امللخص
( وفتحها بعد ما يف معنى القول  مسألةدراسة  موضوع البحث: كرس مهزة )إِنَّ

 من خالل القراءات القرآنية.
 بعد ()إِنَّ زة التي اختلفت فيها قراءة مهالقراءات القرآنية مجع  أهداف البحث:
من توجيهات وأقوال واختيارات، فيها مع تتبع ما ُذِكر  ألفاظ بمعنى القول،

ا ولغة  و والرتجيح بينها، وتوثيق ذلك قراءة    كميف حرأي قصد الوصول إىل ؛ نحو 
( بعد  معنى القول.ما يف  مهزة )إِنَّ

عرض ب وهدف ا املنهج االستقرائي التحلييل يتبع البحث فكرة   منهج البحث:
ا، و)11، جاءت يف )ا( شاهد  25وهي )القرآنية الشواهد  مجع و ،( صيغة  19( جذر 

من كتب التفسري  الكرس والفتح توجيهات النحاة واملعربني يف قراءيتدراسة و
 إعراب القرآن الكريم، والنحو واللغة. والقراءات، و

( رئت قُ  أهم النتائج:   د معنى القول، بع بوجهني يف أغلب املواضعمهزة )إنَّ
 بحثال وزاد ،قرأ بهمل يُ  لوجه اآلخر وإنا جوازمع  ،وبوجه واحد يف قليل منها
 ذكر يف الدراسات السابقة.مل تُ وعرشة شواهد ،جذرين، ومها )َرَسَل، َوَعَد(

، اا جديد  أن يضاف إىل مواضع جواز فتح اهلمزة وكرسها موضع   التوصيات:

( املشددة بعد لفظ :وهو  حيمل معنى القول. وقوع )أنَّ

-  ) الوصول  قصد هاتتبع دالالت األفعال قبلببناء دراسات يف أحوال مهزة )إنَّ

 إىل نتائج أخر يف وجوب الفتح أو الكرس أو جوازمها.
 معنى – إِنَّ  مهزة - القراءات اختالف –التوجيه النحوي  الكلمات املفتاحية:

  لقول.ا
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 املــقــدمـــة 
تتشعب املوضوعات والقضايا النحوية يف البحوث والدراسات لتشمل كليات  

وجزئيات علمي النحو والرصف، وحظيت احلروف الناسخة املشبهة بالفعل 
بدراسات كثرية تناولتها من جوانب خمتلفة، ومن ذلك الدراسات يف إِنَّ وّأنَّ من 

ا ، وصوت النون تشديد  اوفتح   اة بالفعل، ويف أحكام مهزهتا كرس  حيث كوهنا مشبه
 عىل القرآن الكريم وغريه. اا، أو دراستها تطبيق  وختفيف  

وأحوال الكرس والفتح مبثوثة يف كتب النحو بعامة، وكتب حروف املعاين 
( بعد القول، نحو قوله  بخاصة بني وجوب وجواز، ومن وجوب الكرس أن تقع )إنَّ

: ﴿وقوله ،[162: ]األنعام ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ: 
وغري ذلك كثري، وال يكاد  ،[30:]مريم ﴾ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

اخلالف يذكر بني النحاة يف وجوب الكرس يف هذه الشواهد ونحوها مع اختالف 
 صيغ القول.

اهلمزة بعده،  وقريب من القول ما كان يف معناه دون لفظه؛ فقد اختلفت أحوال
ة يف قراءة اهلمزة إن كانت بعد معنى يف اختالف القراءات القرآني نـ اويتجىل هذا َبي  

القول دون لفظه، بني كرس وفتح، كام اختلفت القراءات يف صوت النون بني ختفيف 
 .  وتشديد

وجاءت فكرة البحث لدراسة هذه املسألة من خالل اختالف القراءات القرآنية 
( وفتحها بعد معنى القول وفق ما نقلته كتب القراءات  والتفسري يف كرس مهزة )إِنَّ

 وإعراب القرآن، ليكون عنوان البحث:
 )التَّوِجيُه النَّحِويُّ لفتِح َهمْزمِة )أمنَّ( وكسرِهما بمعدم ما فيه ممعَنم القموِل يف القراءاِت( 

 مشكلة البحث:
 يف السؤال الرئيس التايل: -أو قضيته - ترتكز مشكلة البحث 
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 املــقــدمـــة 
تتشعب املوضوعات والقضايا النحوية يف البحوث والدراسات لتشمل كليات  

وجزئيات علمي النحو والرصف، وحظيت احلروف الناسخة املشبهة بالفعل 
بدراسات كثرية تناولتها من جوانب خمتلفة، ومن ذلك الدراسات يف إِنَّ وّأنَّ من 

ا ، وصوت النون تشديد  اوفتح   اة بالفعل، ويف أحكام مهزهتا كرس  حيث كوهنا مشبه
 عىل القرآن الكريم وغريه. اا، أو دراستها تطبيق  وختفيف  

وأحوال الكرس والفتح مبثوثة يف كتب النحو بعامة، وكتب حروف املعاين 
( بعد القول، نحو قوله  بخاصة بني وجوب وجواز، ومن وجوب الكرس أن تقع )إنَّ

: ﴿وقوله ،[162: ]األنعام ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ: 
وغري ذلك كثري، وال يكاد  ،[30:]مريم ﴾ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿

اخلالف يذكر بني النحاة يف وجوب الكرس يف هذه الشواهد ونحوها مع اختالف 
 صيغ القول.

اهلمزة بعده،  وقريب من القول ما كان يف معناه دون لفظه؛ فقد اختلفت أحوال
ة يف قراءة اهلمزة إن كانت بعد معنى يف اختالف القراءات القرآني نـ اويتجىل هذا َبي  

القول دون لفظه، بني كرس وفتح، كام اختلفت القراءات يف صوت النون بني ختفيف 
 .  وتشديد

وجاءت فكرة البحث لدراسة هذه املسألة من خالل اختالف القراءات القرآنية 
( وفتحها بعد معنى القول وفق ما نقلته كتب القراءات  والتفسري يف كرس مهزة )إِنَّ

 وإعراب القرآن، ليكون عنوان البحث:
 )التَّوِجيُه النَّحِويُّ لفتِح َهمْزمِة )أمنَّ( وكسرِهما بمعدم ما فيه ممعَنم القموِل يف القراءاِت( 

 مشكلة البحث:
 يف السؤال الرئيس التايل: -أو قضيته - ترتكز مشكلة البحث 
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 يف معَن القوِل يف القراءاِت القرآنيِة؟ ما التوجيهاُت النحويُة هلمزِة ِإنَّ بعدم ما 
 ويتفرع عنه عدد من األسئلة منها:

َجت عىل معنى القول؟ -  ما األلفاظ التي وردت يف القرآن الكريم وُخر 

( بعد معنى القول؟ -  ما املواضع التي وردت فيها )إِنَّ

 ما التوجيهات النحوية لقراءيت الكرس والفتح يف اهلمزة؟ -

 ول إليه يف حكم مهزة إن بعد عرض الشواهد وحتليلها؟ما الذي يمكن الوص -

 حدود البحث: 
من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث يتبني أن حدود البحث تقترص عىل دراسة 

مل عليه، وذلك من القراءات أحوال اهلمزة بعد ألفاظ تتضمن معنى القول أو حُت 

( 19وعت يف )، تناذر  أحد عرش ج( 11) رصة متواترة أو شاذة، وجمموع ما ُح القرآني

 .ا( شاهد  25صيغة، يف )
 أهداف البحث:

 ت التايل:يسعى البحث إىل حتقيق عدد من األهداف تضمنَّ 
1- .)  حرص ما ورد يف معنى القول قبل )إِنَّ
2- .)   مجَع القراءات القرآنية املنقولة يف مهزة )إنَّ
والرتجيح بينها يارات، تتبع وملَّ ما ُذِكر يف املصادر من توجيهات وأقوال واخت -3

 وقراءة ولغة. ا، وتوثيق ما قيل يف ذلك نحو   ونقال  ما هتيأ ذلك عقال  
( بعد ألفاظ  -أو نتيجة-الوصول إىل نتائج  -4 جاءت بمعنى يف حال مهزة )إِنَّ
 القول.

 الدراسات السابقة:
تم تتبع ما ُدِرس يف موضوع هذا البحث من اختالف قراءة اهلمزة بعد معنى 

ل أو طرف منه فإذا هي بضع دراسات اختلفت يف بحث هذه املسألة، ومجيعها القو
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، وتبني يل أن ما ورد فيها ال يتعدى رسَد األلفاظ التي (1)تناولتها يف ثنايا دراسة أكرب
دون تفصيل القول فيها إال  يف معنى القول، وردَفها بنامذج من شواهدها وتوثيقها

أبو  ))، وجاء يف مقال ا( شاهد  12( جذور، يف )8) ((الشيخ عضيمة ))، فقد ذكر قليال  
من جذور مع زيادة  ((الشيخ عضيمة))نصُّ ما ذكره  (( مجهرة العلوم ))عىل موقع  ((زيد

( شواهد، وتناول حممد حميسن يف الباب السادس من كتابه كرس مهزة إنَّ املشددة 4)
من قراءات يف ذلك،  وفتحها، وتعرض يف حديثه ملا أجري جمرى القول، وما ورد

عىل جذر  ((الغامدي )) ( شواهد فقط، يف حني اقترصت دراسة6واستشهد بعدد)
وقفة عابرة أمام  «التضمني النحوي يف القرآن»واحد فقط يف حال اهلمزة، ويف كتاب 

ن معنى القول3) األلفاظ الدالة » ، ويف دراسة أسامء الربيدي عن(2)( ألفاظ مما ُيَضمَّ
تناولت األلفاظ يف دراسة داللية من اجلانب  (3)«القرآن الكريم عىل القول يف

املعجمي والسياقي والنحوي والرصيف، وما يتصل بالداللة من ظواهر نحو املشرتك 
هيتم بتتبع أحوال اللفظي والتقابل والرتادف، والتغري واحلقول الداللية، وهذا ال 

 مستقلة. ، فتأكد أن املوضوع يستحق دراسةامهزة إن حتديد  
 :همنهج البحث وإجراءات

ا أن يتبع املنهج االستقرائي التحلييل فتجمع ما ورد يقتيض البحث فكرة وهدف      
يف املسألة من قراءات وأقوال وتوجيهات، وغري ذلك قصد إعطاء املسألة حقها من 

                                       
    :الدراسات هي (1)

 ( وما بعدها.1/477(، )1دراسات ألسلوب القرآن الكريم، عضيمة، )ق -أ       
 (.59-49 /2حممد سامل حميسن، )القراءات وأثرها يف علوم العربية،  -ب       
( يف القرآن الكريم، أبو زيد، -ج        ( و)َأنَّ   مجهرة العلوم ملحات عن دراسة )إِنَّ

Jamharah.net/showpost.php        
 عدد الغامدي، ومسوغاته وموقف النحويني منه، إجراء اليشء يف القرآن وقراءاته جُمرى غريه، مظاهره، -د       

)46)/(39.) 
َن، استجاَب(، ) (2)  (.198 /1التضمني النحوي يف القرآن الكريم، حممد فاضل، ذكر األفعال: ) كتَب، أذَّ
 .(91-33األلفاظ الدالة عىل القول يف القرآن الكريم، دراسة داللية، أسامء الربيدي، ) (3)
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ل وسبق، ولعل  البحث والتحقيق، وتقديم ما أمكن استدراكه وإضافته عىل من تفضَّ
 إليه يف استقصاء املوضوع.   يسخر َمن يأيت ليضيف ما مل أصُل اهلل

عىل عرض الشواهد مرتبة  -بعد اجلمع والتقيص -أما إجراءات البحث فتسري
إن -وفق جذر الكلامت التي وردت يف معنى القول، وحتت كل جذر الصيغ

ما التي وردت يف اآليات الكريمة، مع ترك ما مل ترد فيه قراءتان إال  -تنوعت
فظة ومعناها يف اآلية إن لزم استجازه املعربون، ثم الوقوف عىل املعنى اللغوي للّ 

األمر، وتتبع ما للنحاة واملعربني من توجيهات لتعدد القراءات فيها املتواترة 
 والشاذة، مرتبة حتت كل جذر وفق ورودها يف املصحف الرشيف. 

 واهلل املستعان.                                                                                                         
 مصطلحات البحث )الكلمات املفتاحية(   

 . القول معنى –مهزة إِنَّ  -اختالف القراءات  –التوجيه النحوي 
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 لقرآن الكريمالتمهيد: القول وما يف معناه يف ا 
هو )) كالم عىل الرتتيب، وذكر ابن منظور أنَّ القول عند املحققنيال :القول لغة  

((اكان أو ناقص   اكل لفظ قال به اللسان تام  
يكون )) ، وعند الراغب أن القول(1)

، وَذكر أنه قد يكون لألمر ((كان أو مجلة اللمركب من احلروف، الـُمرَبِز بالنطق مفرد  
ِر يف النفس قبل النطق به  ۀڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ، ومنه قوله تعاىل:(2)الـُمتصوَّ

ويكون القول لالعتقاد، وللداللة  ،[8]املجادلة:﴾ ھ ھ ہہ ہ ہ
والقول والقيل بمعنى واحد،  ،ية به، ويكون كذلك ملعنى اإلهلامعىل األمر، والعنا
ڇ ڇ ڇ  ﴿ :وقوله، [122]النساء: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ومنه قوله تعاىل:

 .(3)[26]الواقعة: ﴾ڇ
 الكريم بصيغ كثرية أسامء  ( وما ترصف منها وردت يف القرآن واملادة )قول

( موضٍع، مع تنوع السياقات التي وردت فيها هذه 1800؛ فتجاوزت )وأفعاال  
( فيها، فجاءت خمففة   ، مفتوحة اهلمزة ومشددة   األلفاظ، واختلفت أحوال )إِنَّ

وزائدة، رسة، ومصدرية، ورشطية، ، ويف بعضها مفومهملة   ومكسورة، عاملة  
 قامت عليها دراسات وبحوث وتعليقات.و

والشأن هنا هو كرس اهلمزة بعد القول أو ما يف معناه، وكذلك فتح اهلمزة إذا  وقعت  
( ومعموالها مصدر    ذلك:  ا، يقول ابن مالك ملخص  (4)له حمل من اإلعراب ا)أَنَّ

( اِ  َز )إِنَّ َها َويِف   ْفتِْح لَِسد  َمْصَدِر َومَهْ  (5) ِسَوى َذاَك اْكرِسِ َمَسدَّ

                                       
 ( 5/3777لسان العرب، ابن منظور، مادة )قول(، ) (1)
 (. 541املفردات، الراغب ) (2)
 (. 415) ، الراغباملفردات(، 385ينظر: غريب القرآن، السجستاين ) (3)
 تنظر مسائل فتح مهزة )إن( وكرسها يف: (4)

 (، رشح املفصل، ابن يعيش1/262) (، األصول، ابن الرساج147-3/142) الكتاب، سيبويه،       
 (، مهع اهلوامع، السيوطي1/214) (، الترصيح، األزهري1/524) املقاصد، املرادي ح(، توضي8/60)
 (.  1/274)  رشح األشموين، األشموين (،455 -1/450)

 (.19ألفية ابن مالك يف النحو والرصف، ابن مالك ) (5)
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 لقرآن الكريمالتمهيد: القول وما يف معناه يف ا 
هو )) كالم عىل الرتتيب، وذكر ابن منظور أنَّ القول عند املحققنيال :القول لغة  

((اكان أو ناقص   اكل لفظ قال به اللسان تام  
يكون )) ، وعند الراغب أن القول(1)

، وَذكر أنه قد يكون لألمر ((كان أو مجلة اللمركب من احلروف، الـُمرَبِز بالنطق مفرد  
ِر يف النفس قبل النطق به  ۀڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ، ومنه قوله تعاىل:(2)الـُمتصوَّ

ويكون القول لالعتقاد، وللداللة  ،[8]املجادلة:﴾ ھ ھ ہہ ہ ہ
والقول والقيل بمعنى واحد،  ،ية به، ويكون كذلك ملعنى اإلهلامعىل األمر، والعنا
ڇ ڇ ڇ  ﴿ :وقوله، [122]النساء: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ ومنه قوله تعاىل:

 .(3)[26]الواقعة: ﴾ڇ
 الكريم بصيغ كثرية أسامء  ( وما ترصف منها وردت يف القرآن واملادة )قول

( موضٍع، مع تنوع السياقات التي وردت فيها هذه 1800؛ فتجاوزت )وأفعاال  
( فيها، فجاءت خمففة   ، مفتوحة اهلمزة ومشددة   األلفاظ، واختلفت أحوال )إِنَّ

وزائدة، رسة، ومصدرية، ورشطية، ، ويف بعضها مفومهملة   ومكسورة، عاملة  
 قامت عليها دراسات وبحوث وتعليقات.و

والشأن هنا هو كرس اهلمزة بعد القول أو ما يف معناه، وكذلك فتح اهلمزة إذا  وقعت  
( ومعموالها مصدر    ذلك:  ا، يقول ابن مالك ملخص  (4)له حمل من اإلعراب ا)أَنَّ

( اِ  َز )إِنَّ َها َويِف   ْفتِْح لَِسد  َمْصَدِر َومَهْ  (5) ِسَوى َذاَك اْكرِسِ َمَسدَّ

                                       
 ( 5/3777لسان العرب، ابن منظور، مادة )قول(، ) (1)
 (. 541املفردات، الراغب ) (2)
 (. 415) ، الراغباملفردات(، 385ينظر: غريب القرآن، السجستاين ) (3)
 تنظر مسائل فتح مهزة )إن( وكرسها يف: (4)

 (، رشح املفصل، ابن يعيش1/262) (، األصول، ابن الرساج147-3/142) الكتاب، سيبويه،       
 (، مهع اهلوامع، السيوطي1/214) (، الترصيح، األزهري1/524) املقاصد، املرادي ح(، توضي8/60)
 (.  1/274)  رشح األشموين، األشموين (،455 -1/450)

 (.19ألفية ابن مالك يف النحو والرصف، ابن مالك ) (5)
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واألمر الذي خيتص به هذا البحث هو ما يف معنى القول، فاأللفاظ التي جاءت 
َن، َأرَسل، َأَمر، َأْوَحى، دعا، َذَكر،  يف معنى القول متعددة يف القرآن الكريم نحو: )َأذَّ

( بعدها أو ال؟  ...وغريها( عىل اختالٍف: أوقعت )إنَّ  َشِهد َناَدى، َوَّصَّ
( املشددة ومعموليها بع   د معنى القول، وحال وقضية البحث هي وقوع )إِنَّ

من خالل اختالف القراءات القرآنية يف ذلك، وقبل تفصيل  اوفتح   ااهلمزة كرس  
احلديث يف ذلك من خالل شواهد الدراسة يلزم التوطئة بلمحة موجزة حول ما 

السياق، وفيام ييل جممل ما قيل  يلحق بالقول مما جاء يف معناه، أو محل عليه بمقتىض
ه أو تأويله.  يف قبول ذلك أو رد 

بألفاظ القول فقط بل جيوز أن  افقد ذكر السيوطي أنَّ أداء احلكاية ليس حمصور  
ڦ ﴿ قوله تعاىل: نادْيُت، ودعْوُت، ومنها ول مثل:ى بكل لفظ فيه معنى القُتؤدَّ 

، ووافقهم ابن (1)ألةوهذا مذهب الكوفة يف املس، [10]القمر: ﴾ڦ ڦ ڄڄ
 . (2)عصفور، وعليه ابن الصائغ وأبو حيان

ا البرصيون فنُِقل عنهم اختياُر اإلضامر، أي أهنم ال يعطون ما ُضِمن م عنى أمَّ
ا؛ لذلك وإنام وافق معنى القول يف مواضع دون غريه القول حكَمه؛ ألنه ليس قوال  

 . (3)من احلمل عليه خيتارون إضامر قوٍل بدال  
عباس حسن أنَّ ما جاء يف معنى القول  ِدثني رأٌي يف ذلك، فاألنسب عندُمحْ ولل

ُيلَحق به يف التعدي للمفعول الواحد أو للمفعولني ما دامت داللة املعنى واضحة 
فيه، واستبعد تقدير القول الذي اختاره البرصيون بحجة أال داعي له لوضوح 

 .(4)تضيه السياقاملعنى، وقيَّد اإلضامر حال وجود سبب قوي يق
ويف ثنايا هذا البحث سيتم استعراض املواضع التي وردت فيها ألفاٌظ بمعنى 

                                       
 (. 1/563) ، السيوطياهلمع (1)
 (.1/563) املصدر السابقينظر:  (2)
 املصدر السابق. (3)
 (. 2/54) النحو الوايف، عباس حسن (4)
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( واخُتِلف يف قراءة مهزهتا فتح   ، مع مناقشة ما مُجع اوكرس   االقول حمددة فيام حلقته )إِنَّ
من أقوال وتوجيهات كلٌّ يف موضعه، وفيام ييل عرض جممل جلذور وألفاظ الدراسة 

ها،  -قدر اجلهد –ها التي تم حرُص  ج عليه، مع عد  مما تضمن معنى القول أو ُخر 
 ونوع قراءهتا، ومواضعها يف سور القرآن الكريم.

 ئي أللفاظ الدراسة اليت مت حصرهاجدول إحصا

 األلفاظ اجلذور
عدد الشواهد 

 من اآلايت
 اختالف القراءات     

 السورة واآلية     
 شاذة      متواترة

 3التوبة    1 َأذَّنَ  أمِذنم 
 44األعراف    1 آَذانٌ  

 9األنفال  - 195آل عمران    2 اْسَتَجاَب  جموبم 
 10القمر   -22الدخان    2 َفَدَعا دمعام 
 10يونس   - 1 َدْعَواُهمْ  

 25هود  -  1 َأْرَسَل  رسل
 18آل عمران    1 َشِهدَ  شمِهدم 
 66احلجر    1 َقَضينَا قمضيم 
 45األنعام  -  1 َكَتَب  كمتمبم 

 105األنبياء  -  1 كَتْبنَا 
 4احلج    1 ُكتَِب  

 82النمل  -  1 ُتَكلُِمُهم كملم 
 41ص  – 83األنبياء  -  2 َناَدَى  نمدمى 

 39آل عمران  -  1 فنَاَدْتهُ  
 30القصص  -12، 11طه   2 ُنوِدَي  

 12األنفال    1 َيْوِحي ومحى

 70ص  – 108األنبياء    2 ُيْوَحى 

 36هود    1 ُأْوِحَي  

 35املؤمنون  – 7األنفال    2 َيِعُدكم ومعمدم 

 يف كل جذر وصيغة مما سبق، وعرض شواهده وفيام ييل يتتابع العرض مفصال  
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 من اآليات الكريمة مرتبة وفق ترتيب املصحف الرشيف.
 َأِذَن. -1
مكسور العني نحو: )ِعلم، وفِهم(، مفتوحها يف املضارع )َيْأَذن( نحو: ثالثي  
ڭ ڭ ڭ ۇ   ﴿ : وَأَذانة، أي: َعِلَم، ومنه قوله اا وَأْذن  ْعَلم، وَيْفَهم، وَأِذن إِْذن  يَ 

اء: أهنا بمعنى (1)ي كونوا عىل علمأ [ 279] البقرة: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ، وقال الفرَّ
 .(2)فاعلموا

فيه سواء، ومنه أذَّنت أي: أكثْرُت اإلعالم باليشء، وأذنُته واإلعالم واإلخبار 
بكذا أي: أعلمُته، وقيل هو من اإِلذن، يقال: آذنُتك باألمر يريد: أعلمُتك وأوقعُته 

هذا رجٌل ُأُذٌن وَيَقٌن: هو الذي ال يسمع بيشٍء إال أيقَن  )): ، وقال أبو زيد(3)يف أذنِك
((به 

(4). 
(، معنى القول؛ حيث وقعت بعده  ارآن الكريم مضمن  ذا اجلذر يف القوورد ه )إِنَّ

وله يف القرآن  -غري القراءة بتخفيف النون -اا وفتح  واختلف يف قراءهتا كرس  
َن، آَذاٌن(، وتفصيل بياهنام فيام ييل.  صيغتان، ومها: )َأذَّ

 أمذَّنم. -1-1
 ،[44]األعراف:﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ  ٹ ﴿ : وذلك يف قوله    
َن( بمعنى: نادى وأعلم، قال ابن قتيبة:فهنا ال ((نادى مناٍد بينهم ))فعل )أذَّ

، وقيل (5)
ت، وهو إرسافيل يسمع الفريقني من أصحاب   ، وقيل جربيل نادى وصوَّ

 . (6)النار وأصحاب اجلنة 
                                       

 (. 52 – 1/51مادة )أذن(،) ، ابن منظوراللسان (1)
اء ) (2)  (.189 /1معاين القرآن، الفرَّ
 (. 62غريب القرآن، السجستاين ) (3)
 (. 552النوادر يف اللغة، أبو زيد األنصاري ) (4)
 (. 1/168) غريب القرآن، ابن قتيبة (5)
 =(، اجلامع ألحكام القرآن1/395)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 12/445ينظر: جامع البيان، الطربي ) (6)
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اء بمعنى القول، فقال:  ٌن، اآلذان قول ... ))ويف هذا رصح الفرَّ َن مؤذ  (( فَأذَّ
(1) ،

يسمعه البعيد، وهو إخبار  االتأذين رفع الصوت بالكالم رفع   ن عاشور أنوذكر اب
، ووقعت )أْن( يف اآلية (2)هلم باللعن، وإعالم ألهل النار بأهنم مبعدون عن رمحة اهلل

 . (3)الكريمة بعد معنى القول وفيها أكثر من قراءة 
رو وعاصم مفتوحة اهلمزة ساكنة النون، وهي قراءة نافع وأيب عم )أمْن(: -

والقواس عن ابن كثري، والوجه هنا أن تكون مفرسة، أو خمففة من الثقيلة عىل تقدير: 
وتكون كلمة )لعنُة( مرفوعة باالبتداء، وخربها شبه اجلملة )عىل  (4))أْنه قد(،
 الظاملني(.

دة النون، وهي قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي، وُذكر مفتوحة ومشدّ  )أنَّ(: -
أيب جعفر، ونقلها ابن اجلزري عن ابن َشنَُّبوذ، وقيل هذا هو األصل، أهنا قراءة 

...( مفعول للفعل )َأذَّن(؛ لتضمنه معنى  القول، وأجاز مكي ووجهه أن )أنَّ لعنَة اهللِ
 . (5)أنَّ لعنَة اهللِ عىل الظاملنَي  )ُمَؤِذن(، والتقدير هنا: قائال   لالسم أن تكون مفعوال  

وإن كان كذلك ))  التخفيف والتشديد سواء، قال الطربي: والقراءة بالفتح عىل
َفْت يف القراءة إذا كان معنى  ( أو ُخف  َدْت )َأنَّ الكالم بأي ذلك قرأ القارئ فسواٌء ُشد 

(( ، وكانتا قراءتني مشهورتني يف قراءة األمصاراواحد  
(6)  . 

(، وهي قراءة األعمش، بالكرس والتشديد يف )إِنَّ  ﴾إنَّ لعنَة اهللِ﴿ وُقِرئ -   
                                       

 (. 5/56(، البحر املحيط، أبو حيان )2/202) (، لباب التأويل، اخلازن7/209القرطبي )=
اء (1)  (. 1/81) معاين القرآن، الفرَّ
 (. 8/138) التحرير والتنوير، ابن عاشور (2)
(، املغني 283) اءات، ابن زنجلة(، حجة القر281) (، السبعة، ابن جماهد4/21ينظر: احلجة، الفاريس ) (3)

هان (، إمالء ما منَّ به 2/794) (، املبهج يف القراءات الثامن، اخلياط2/829) يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 2/269) (، النرش يف القراءات العرش، ابن اجلزري1/275الرمحن، العكربي )

 (. 2/340) ينظر: معاين القرآن وإعرابه، الزجاج (4)
 (. 8/138) التحرير والتنوير، ابن عاشور(، 1/292) كل إعراب القرآن، القييسينظر: مش (5)
 (.12/447)جامع البيان، الطربي  (6)
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َن مؤذٌن يقول إِنَّ لعنَة اهللِ، أو  ويكون وجه كرس اهلمزة هنا عىل إضامر القول، أي: فَأذَّ
َن( جُمْرى )َقاَل( فال حاجة لإلضامر حينئذٍ  ، ونقل أبو حيان (1)عىل إجراء الفعل )َأذَّ

أما إجراء األقوال كلها، وفصل السمني يف ذلك بأن إضامر القول مذهب البرصيني، 
ما يفيد تقوية  ((حجة القراءات))ويف ، (2)التأذين جُمْرى القول فهو قول الكوفيني

 التخفيف عىل التشديد، وحجة ذلك أن اآلية قبلها وردت بالتخفيف يف قوله:
وكذلك اآلية التي  ،[43]األعراف:  ﴾يئ جب حب خب مب  ىب ىئ مئ﴿

 ،[46]األعراف:  ﴾ڑ ڑ ک ک ژڈ ژ ڈ ڌ ڎ ڎ  ﴿ بعدها:
 .(3) ابأنه مل يقرأ أحٌد: أنَّ تلُكم اجلنَة، وال أنَّ سالم   اتج أيض  واح

 آذماٌن.-1-2
اآلذاُن هو اإلعالم، ومنه اآلذان بالصالة، يأيت لإلعالم واإلشهار بدخول وقت 

الصالة، وهو اسم مصدر من )آَذَن(، ومثله العطاء من اإلعطاء، واألمان من 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ﴿ :وله، وقد جاء هذا اللفظ يف ق(4)اإليامن
 .[3]التوبة:  چ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃڄ ڄ 

(، وقرأ احلسن ومحيد وهارون وخالد عن أيب   فقد قرأ اجلمهور بفتح اهلمزة )أنَّ

)إِنَّ اهللَ( بكرس اهلمزة، واجلميع عىل تشديد  عمرو، واألعرج وجماهد وابن يعمر:

 .    (5)النون بال خالف

يف حمل نصب عىل نزع اخلافض، والتقدير: وآذان من والقول يف الفتح أن اجلملة  
                                       

 (. 1/542) ينظر: إعراب القراءات الشواذ، العكربي (1)
 (. 5/328(، الدر املصون، السمني )5/56) ، أبو حيانالبحر املحيط ينظر: (2)
 (. 283) جلةابن زن، ينظر: حجة القراءات (3)
 (. 10/107) التحرير والتنوير، ابن عاشور(، 3/3)املحرر الوجيز، ابن عطية ينظر:  (4)
 املحرر الوجيز، ابن عطية(، 2/173) ، الزخمرشي(، الكشاف2/474)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ينظر:  (5)

هان(، 3/3) البحر (، 1/17) لشواذ، العكربيإعراب القراءات ا (،2/903) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
  (.2/87) (، إحتاف فضالء البرش، البنا5/367)املحيط، أبو حيان 
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، وقيل لداللة (1) ال الشوكاين حذف الباء ختفيف  اهلل ورسوله بَأنَّ اهللَ برئ...، وعلَّ 
 . (2)الكالم عليه

ا كرس اهلمزة فعىل القطع؛ ألن اآلذان يف معنى القول واإلعالم واإلخبار، وهو  أمَّ

اهلمزة أن  ، واألصل يف(3)القول يعامل معاملتهمذهب الكوفة يف أن ما جيري جُمرى 

عىل رأهيم، والتقدير حينئٍذ: قال إِنَّ  افجاء الكرس واجب   (4) اتكرس بعد القول وجوب  

 .(5)اهللَ برٌئ من املرشكني 

 وب .ـج -2
قال: ، وهي رجع الكالم، ومنه أن يُ ا( منه َأَجاَب إَِجَابة وَجَواب  اجلذر )َجَوَب 

له، واستجَوَبه واستجاَبه، واستَجاَب له، وهو التحري للجواب أَجاَبه عن سؤا

 . (6)والتهيؤ له 

ونقل ابن منظور أن اإلجابة واالستجابة بمعنى واحد، يقال: استجاَب اهللُ 

وقيل إن )استفعل( يف )استجاب( ليس عىل بابه من طلب  ،(7)دعاَءه، وأجاَب دعاَءه

استجاب أراد إجابتهم، ))الراغب:  قال ،(8))أجاب(اليشء؛ وإنام جاء بمعنى

ومن اجلذر )جوب( جاءت مفردات كثرية ، (9) ((واالستجابة يف احلقيقة غري اإلجابة

 يف مواضع متفرقة من القرآن الكريم، وشاهدنا يف هذه الدراسة هو الفعل :
                                       

 (. 2/389) فتح القدير (1)
 (. 2/335)، اخلازن ينظر: لباب التأويل (2)
 (.1/563) ، السيوطيينظر: اهلمع (3)
ا (4) (، 2/19) لتسهيل، ابن مالك(، رشح ا3/142) ، سيبويهيف: الكتاب تنظر مسألة كرس مهزة إن وجوب 

 (. 2/138) (، االرتشاف، أبو حيان2/349) رشح الكافية، الريض
 . (8/69 )اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ينظر:  (5)
 (. 12) املفردات، الراغب  (6)
 (. 1/176) لسان العرب مادة )جوب(، (7)
 (. 1/557)املحرر الوجيز، ابن عطية ينظر:  (8)
  .(12)، الراغب املفردات (9)
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 استجاب.  -2-1
( بعد هذا  الفعل يف ورد هذا الفعل يف القرآن الكريم يف مواضع عدة، وجاءت )إِنَّ

 ٻ ٻ پ پ پٻ ٻ  ٱ ﴿ :موضعني اثنني منها، ومها قوله
 ٻٱ ٻ ٻ   ﴿ :وقوله ،[195]آل عمران:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ

واالستجابة هنا تدل عىل  ،[9]األنفال: ﴾پ پ ڀ ڀ پ پٻ 

 قبول الطلب بدعاء املؤمنني يف اآلية األوىل، ويف طلب الغوث والعون يف آية األنفال. 

اء العرشة عىل ( والُقرَّ (، وقرأ عيسى بن عمر عن أيب جعفر)إِنَّ  فتح اهلمزة يف )َأنَّ

ويت عن أيب عمرو برواية عيسى الثقفي بكرس اهلمزة فيها، وُنِقل أن قراءة الكرس رُ 

 . (1)عنه

(، وحذف اجلار فتعدّ  ى والقراءة املعروفة بالفتح عىل تقدير حرف جر أي: )بَأين 

، ويف هذا املعنى نقل (2)حل نصب مفعول بهالفعل بنفسه، وفتحت اهلمزة ليكون امل

، وعند ابن عاشور أهنا (3)بإثبات الباء ﴾ينبأَ  ﴿ : أبو حيان قراءة ُأيَبٍّ ابن كعب

 .(4)تفسريية وليست مصدرية

( ففيها توجيهان، أوهلام أنَّ الكرس هنا عىل إضامر القول،  ا قراءة الكرس يف )إِنَّ وأمَّ

 . (6)ما ذكر أبو حيان بأنه مذهب البرصيني ، وهذا(5)والتقدير: وقال هلم
                                       

، (، شواذ القراءات185 /1) ، القييس(، مشكل إعراب القرآن54،30) ينظر: خمترص شواذ القرآن (1)
هان(، 202) الكرماين   (. 2/878، 1/633) املغني يف القراءات، ابن الدَّ

لقرآن، اجلامع ألحكام ا(، 2/504) املحرر الوجيز، ابن عطية(، 2/201) الكشاف، الزخمرشيينظر:  (2)
 (. 5/278)البحر املحيط، أبو حيان (، 4/318)القرطبي 

 (. 3/476)البحر املحيط، أبو حيان  (3)
 (. 9/275) نقله ابن عاشور، ينظر: التحرير والتنوير (4)
( تفسري القرآن العزيز، 1/500) معاين القرآن وإعرابه، الزجاج(، 1/242) ينظر: معاين القرآن، األخفش (5)

 (. 1/360) إعراب القراءات الشواذ، العكربي(، 1/342)ابن زمنني 
 (. 5/278)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (6)
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 ،(1)ىل إجراء الفعل )استجاب( جُمْرى )قال(ع –املسألة شاهد –والتوجيه اآلخر

ن الفعل معنى فعل آخر، فيجري جُمراه يف  وهو مذهب الكوفيني بأن ُيَضمَّ

 .(2)االستخدام والتعدي وغريمها

اج أنَّ القراءة حتتمل الكرس، ومل  جَّ ينصَّ رصاحة عىل القراءة هبا، فقال: ورأى الزَّ

( فوإْن قُ ))  ( بكرس )إِنَّ (( يكون املعنى قال هلم رهبم إيِن  رئت )إيِن 
 (3) . 

وسواء كان التوجيه بإضامر القول أو محل )استجاَب( عىل معنى )قاَل(، فوجه 

 الكرس صحيٌح لغة وإن كان ترك اإلضامر أوىل. 

 َا .ـَدَع -3
وُدَعاء  أي:  اا( أنه يف حكم النداء معنى، يقال: َدَعا الرجل َدْعو  جاء يف معنى )دع  

((ُدَعاؤُهم، أي قوهلُم وكالُمهم )) ، وقال السجستاين يف معنى )َدْعَواهم( أي:(4)َناَداه
(5)، 

اج -وذهب األخفش،  جَّ ، إىل أن )يدعو( قد تكون بمنزلة )يقول( -ووافقه الزَّ

ائ ەئ  ائ ى  ى ې ې ې ې ﴿ : اهلل واستدل عىل ذلك بقول
 : .، ومنه قوله..(6)يدعو، أي يقول ملن رضه [13]احلج: ﴾ەئ وئ

دعواهم، أي دعاؤهم يف  [10]يونس: ڇ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

 .(7)اجلنة، وقوهلم فيها: سبحانك

( ما جاء يف قوله    :  ومن مواضع )دعا( يف القرآن الكريم وبعدها )إِنَّ
                                       

البحر املحيط، أبو (، 1/586) إعراب القراءات الشواذ، العكربي(، 2/201) الكشاف، الزخمرشيينظر:  (1)
 (. 5/278)حيان 

 (. 3/476)البحر املحيط، أبو حيان  (2)
 (. 1/500)ن وإعرابه، الزجاج معاين القرآ (3)
 (. 2/1386) مادة )دعا(، اللسان، ابن منظورينظر:  (4)
 (. 220) ، السجستاينغريب القرآن (5)
  (.8/238)الدر املصون، السمني (، 3/416)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج (، 2/450) ينظر: معاين القرآن (6)
 (. 8/313) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبيينظر:  (7)



د. ميمونة بنت أحمد الفوتاوي ) وكسرها بعد ما فيه معنى القول في القراءات التَّوجيه النَّحوّي لفتح َهْمَزة (أَنَّ

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

390

 

15 

 

 فمدمعما. -3-1
ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :القرآن الكريم، أوهلام قولهومها موضعان يف   

 ﴾ڄڦ ڄ  ڦ ڦ﴿: واآلخر يف قوله، [22الدخان:] ﴾ڦ
احلسن ومعهم قرأ  ﴾ين  أَ  ﴿ وقراءة اجلمهور يف هاتني اآليتني بالفتح ،[10]القمر:

بالكرس يف آية القمر، والكرس يف املوضعني  ﴾ّن  إ   ﴿ قرأ واألعرج، وُرِوَي أن عاصام  
، وزاد يف (1)أيب إسحاق، وعيسى الثقفي، واألعمش، وزيد بن عيلقراءة ابن 

 . (2)أنَّ عبيد بن عمري قرأ بالكرس يف آية الدخان ((املغني))
باهلمزة املفتوحة يكون التوجيه بتقدير حرف جر  ﴾ّن  أ   ﴿ وعىل قراءة اجلمهور

يكون املراد هنا: ، كام هو الشأن يف تقدير بعض املواضع السابقة، وفيام سييل، ف(3)حمذوف
، قال سيبويه: ولكنه  ،(4)...إنام أراد بَأين  مغلوٌب، وبَأين  لكم نذيٌر مبنيٌ )) فدعا ربه بَأين 

 (( حذف الباء
َـّه كان دعاؤه هذا املعنى(5) ره ابن عطية: أي بأَنـ ، وحْذُف اجلار (6)، وقدَّ

( ومعموليها، فيكون الكالم يف  حمل نصب مفعول به.  معناه تسلط العامل عىل )إِنَّ
ا القراءة ا  ﴾ ّن  إ   ﴿ وأمَّ بالكرس فهي عىل إرادة القول، والتوجيه أحد أمرين، إمَّ

، وقال: إيِن  مغلوٌب، أو عىل إجراء الفعل (7)إضامر القول أي: َفدَعا وَقاَل: إِنَّ هؤالءِ 
(( عنى  ألن َدَعا، وَقاَل بم  (()َدَعا( جُمرى الفعل )َقاَل(، وعلَّله العكربي

 (8). 
                                       

 ،4/275) الكشاف، الزخمرشي(، 148)ن (، خمترص شواذ القرآ3/428) سينظر: إعراب القرآن، النحا (1)
  (. 10/38، 401 /9)البحر املحيط، أبو حيان (، 214، 5/71) املحرر الوجيز، ابن عطية(، 433

هانينظر:  (2)  (.4/1661) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
إعراب القراءات (، 5/214)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 5/87)قرآن وإعرابه، الزجاج معاين الينظر:  (3)

  .(10/38)البحر املحيط، أبو حيان (، 2/528) الشواذ، العكربي
وهو اجلذر التايل يف [ 25]هود:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ  ں ں ڱ﴿ ذلك يف قوله تعاىل: (4)

 أحكام اهلمزة. 
 (. 3/127) ، سيبويهالكتاب (5)
 (. 5/214)املحرر الوجيز، ابن عطية ينظر:  (6)
 (.4/275) الكشاف، الزخمرشي(، 4/426)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ينظر:  (7)
 (.4/275) الكشاف، الزخمرشي(.  وينظر: 2/528) إعراب القراءات الشواذ، العكربي (8)
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اج، والزخمرشي، ونقله غريهم جَّ ، (1)وعىل جممل إرادة القول رأُي سيبويه والزَّ
، وهذا ما حدده أبو حيان (2) ((...عىل أنه دعاٌء، فكأنه قال: إيِن  مغلوٌب ))  قال ابن عطية:

ا مْحل )َدَعا( عىل )َقاَل( فهو مذهب الكوفة ، (3)بأن إضامر القول مذهب البرصيني، وأمَّ
 .اا أو تقدير  ك؛ فكالمها عىل إرادة القول لفظ  والذي يبدو هنا أالَّ فرق يف ذل

نهام ابن عطية بعد ت وجيه الفتح ومع أنَّ القراءتني بني التواتر والشذوذ فقد حسَّ
((والقراءتان حسنتان)) والكرس فيهام، فقال:

التحسني معتمده صحة  ا، وهذ(4)
  الوجهني يف العربية.

 وماُهم.دمعْ  -3-2
(، وذلك يف قوله ڇ  ﴿  :وهنا لفظ آخر يف مادة )َدَعا( أن تأيت بعدها )إِنَّ

فقراءة اجلامعة يف هذه اآلية  ،[10]يونس: ﴾ڎ ڎ ڍ ڍ ڌ ڌ
)أَْن( بالفتح والتخفيف عىل إرادة )أَْن( املخففة من الثقيلة، والتقدير: أَْنه احلمُد 

( عىل االبتداء واإل ( املفتوحة أن هللِ، برفع )احلمُد هللِ خبار، واستبعد سيبويه يف )أَنَّ
تكون املصدرية؛ ألن االسم ال يقع بعدها، وإنام تعمل النصب يف االسم، وال أن 
تكون )أَْن( املفرسة؛ ألن الكالم بعدها مستغٍن، فيكون ظاهر قوله أهنا املخففة 

اء هبذه اآل(5)من الثقيلة ان املوضع فيه ما إذا ك )) ية حني ذكر أنه، واستشهد الفرَّ
واستحرض  ،((يكون معناه معنى القول ثم ظهرت فيه )أَن( فهي منصوبة األلف

وقرأ بالل بن أيب ، (6)(( ...  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ بضع شواهد، ومنها:
املفتوحة املشددة، ونصب  ﴾ن  أ   ﴿ بردة، وابن حميصن، ويعقوب، وأبو حيوة

                                       
(، 4/433) الكشاف، الزخمرشي (،5/87)الزجاج  ه،معاين القرآن وإعراب (،143 /3)، سيبويه ينظر: الكتاب (1)

 (. 2/485) (، فتح القدير10/38)لبحر املحيط، أبو حيان ا (29/295) مفاتيح الغيب، الرازي
 (. 5/214)املحرر الوجيز، ابن عطية  (2)
 (. 10/38)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (3)
 (.71 /5)املحرر الوجيز، ابن عطية  (4)
 (. 2/163)، سيبويه تابينظر: الك (5)
 (. ومراده بالنصب هنا فتح اهلمزة.1/81)، الفراء معاين القرآن (6)
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( فيها بو عبيدة فيها إال التخفيف ورفع ما ، ومل حيِك أ(1))احلمَد( بإعامل )أَنَّ
 .(2)بعدها

واسمها ضمري الشأن، وخربها  -كام سبق -وأكثر كتب النحو عىل أهنا املخففة
، ولعله األرجح بل (3)غري ذلك ا(، وال يكادون يذكرون هلا توجيه  )احلمُد هلل
 األقوى.

ا القراءة بكرس اهلمزة فلم تنقل، واسترش ولو قرأ قارئ: )) فها ابن جني؛ إذ قال:أمَّ
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شواذ (، 56) (، خمترص شواذ القرآن1/308(، املحتسب، ابن جني)2/141) ينظر: إعراب القرآن (1)

 (.224) القراءات، الكرماين
 (. 8/313)رآن، القرطبي اجلامع ألحكام الق(، 1/275) ينظر: جماز القرآن، أبو عبيدة (2)
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 (.195(املفردات، الراغب  (5)
 (. 3/1644مادة )رسل(، ) اللسان، ابن منظورينظر:  (6)
 (. 195)املفردات، الراغب ينظر:  (7)
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( مكسورة اهلمزة أو مفتوحة  وردت يف القرآن الكريم كلمة )َأْرَسَل( وبعدها )إِنَّ
 ڻ ڻ ۀں ڻ ڻ  ں ڱ﴿: باختالف قراءهتا، وذلك قوله

اء السبعة وغريهم يف اهل ،[25]هود: ﴾ۀ مزة بعد الفعل )َأرسْلنَا(، واختلف الُقرَّ
بالكرس، وقرأ أبو  ﴾ّن  إ   ﴿ فقرأ نافع وابن عامر وعاصم ومحزة وتبعهم  األعمش
 .(1)بالفتح    ﴾ّن  أ   ﴿ :عمرو وابن كثري والكسائي، وأبو جعفر ويعقوب وخلف

فوجه الفتح عىل تقدير حرف وللنحاة واملعربني رأٌي يف توجيه الكرس والفتح، 
اج بقوله: أرسلنا نوح  ...، وفرس(2)إىل قومه بَأين  لكم النا نوح  أرسجر أي:  جَّ  اه الزَّ
، وجاء الزخمرشي بمزيد توضيح لكالم الزجاج بأن معناه: أنه متلبس (3)باإلنذار

، وعليه (4)هبذا الكالم وهو قوله: )َأين  لكم( فلام اتصل به حرف اجلر فتحت اهلمزة 
افض، وتعدية الفعل )أرسلنا( عىل املفعول )َأين  يكون الفتح بالنصب عىل نزع اخل

ھ    ھہ ہ ہ ھ ھ  ﴿ لكم( من دون حرف اجلر، وبذلك عطف عليها قوله
 . (5) [26]هود: ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ

ا الكرس فعىل قول م ، وبنيَّ (6)فقال إين...( اضمر، وتقديره: )ولقد أرسلنا نوح  أمَّ
ر القول هنا، فقال: ک ک ک گ گ   ﴿ وحجتهم قوله: )) ابن زنجلة حجَة من قدَّ

((ملا أظهر القول ها هنا كان إضامره هناك أوىل؛ ألن القصة واحدة،[2]نوح: ﴾گ
(7) ،

والتوجيه هذا حيكي التناسب بني سور القرآن الكريم وقصصه، ويقوى رأي إضامر 
ِم إيِن  إىل قوِمه فقاَل يا قو اولقْد أرسْلنَا نوح   ﴿ القول ما ُذِكر من أن ابن مسعود قرأ:

                                       
 (، الكشف عن وجوه القراءات، القييس337) (، حجة القراءات البن زنجلة332) ، ابن جماهدينظر: السبعة (1)

، البنا (، اإلحتاف2/288)، ابن اجلزري (، النرش2/36) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي(، 1/525)
(2/255.)  

 (.6/139) ، أبو حيانالبحر املحيط (،3/163)، ابن عطية املحرر الوجيز (،2/165) نينظر: إعراب القرآ (2)
 (.3/46)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (3)
 (. 2/387) الكشاف، الزخمرشي (4)
 (. 12/378)، الطربي ينظر: جامع البيان (5)
 (.6/139)لبحر املحيط، أبو حيان ا(، 3/163)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 12/378) املرجع السابقينظر:  (6)
 (. 337) حجة القراءات البن زنجلة (7)
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يف  الَّل القرطبي الكرس بكونه معرتض  وع ،(1)بزيادة )فقاَل يا قوِم( ﴾َلُكْم نذيٌر مبنيٌ 
إىل قومه أال تعبدوا، ومجلة )إيِن  لكم  اتقدير عىل رأيه: لقد أرسلنا نوح  الكالم، فال

 .(2) نذيٌر( معرتضة بني الفعل )أرسلنا( ومعموله )أال تعبدوا(

)َقاَل(، واحتمل الطربي )َأرَسَل( بمعنىرس اهلمزة أن الفعل والتوجيه اآلخر يف ك

((إن كان يف اإلرسال معنى القول)) أنه
، ومثله رصيح قول ابن عاشور يف بيان (3)

(( ألنَّ اإلرسال فيه معنى القول دون حروفه)) ذلك:
، وهذا هو حتقيق الشاهد يف (4)

 هذه املسألة. 

ب الطربي ذلك فقال: هام قبوال  جح أال فرق بينولشهرة القراءتني يرت  فقد صوَّ

قال: إهنام قراءتان متفقتا املعنى، قد قرأ والصواب من القول يف ذلك عندي أن يُ ))

اء، ((افبأيتهام قرأ القارئ كان مصيب   بكل واحدة منهام مجاعة من القرَّ
(5) . 

جيه ومع أن املقام ليس فيه تصويب وختطئة؛ كوهنام قراءتني متواترتني، ويف تو

الكرس والفتح سعة، ويبقى األمر بني تقدير قول مضمر، أو تضمني الفعل )أرسل( 

 ذلك لدى النحاة واملعربني.  معنى )قال(، وقد ثبت كلُّ 

 ِهَد .ـَش -5
، وَأْعَلَم، وَأظهَر(، ومنه قول  ذكر ابن منظور يف معاين )َشِهَد( أنه بمعنى )َبنيَّ

، أي: أعلُم وُأبنّيُ ((رسوُل اهلل ا اهلل، وأشهُد َأنَّ حممد  أشهُد َأنَّ ال إِلَه إال )) املؤذن:

 .(6)هو نبيه ورسوله × افال إله إال هو، وأعلُم وأبنّيُ أن حممد  ،  وحدانيته
                                       

هان(، 177) ينظر: كتاب املصاحف، السجستاين (1)  (. 2/985) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (.22 /9)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي  (2)
 (. 12/378)جامع البيان، الطربي (3)
 (.12/44)املحرر الوجيز، ابن عطية  (4)
 (. 12/378)جامع البيان، الطربي  (5)
 (.3248 /4) مادة )شهد(، ابن منظور، اللسان، (6)
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( وما  وورد اجلذر )َشِهَد( بصيغ خمتلفة يف القرآن الكريم، وهيمنا هنا ما وليه )َأنَّ

هو موضع واحد يف القرآن، يف عملت فيه بكرس اهلمزة وفتحها عىل قراءة، و

]آل  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤٿ ٿ ﴿ :قوله

، ونقل عن (2)، وقال أبو عبيدة إنه بمعنى )قىض((1)وشهد بمعنى أخرب، [18عمران:

َ اهللُ وأظهَر، وقيل: إنه بمعنى أعلَم عباَدُه  املربد يف ذلك أن )شهَد اهللُ( أي: بَّنيَّ

 .  (3) انيتهباألمِر، أي بنيَّ هلم وحد
، والقراءة عند العرشة وغريهم )َأنــَّه( بالفتح، ونقلت الكرسة عن ابن عباس

 .(4)واحلسن

( ومعموالها مفعوال    به فيجب والوجه يف الفتح عىل تعدية )َشِهَد(، فتقع )أنَّ

 فتحها. 

بن بحذف )َأنــَّه(، ونقل ا ﴾إال هو   ال إله   للاه  شهد   ﴿ : ويف قراءة ابن مسعود

هان عن كتاب املصاحف أهنا يف حرف ابن مسعود )شهد اهلل َأْن ال إلَه إال  : الدَّ

 ، فتكون )َأْن( املفتوحة الساكنة خمففة من الثقيلة، واسمها ضمري الشأن. (5)هَو(

وجاء توجيه الكرس عىل أن قوله: )إِنــَّه ال إِلَه إاِل هَو( اعرتاض بني )َشِهَد(،    

فوقع الفعل ، [19] آل عمران: ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ لتالية:وقوله يف اآلية ا

 -إِنَّه ال إلَه إال هوَ  -)َشِهَد( عىل )إِنَّ الديَن عنَد اهللِ اإلسالُم(، والتقدير: شهَد اهللُ

واملالئكُة َأنَّ الديَن عند اهلل اإلسالم، وهذا التوجيه يكون بكرس االعرتاض، وفتح 
                                       

 (.268)املفردات، الراغب ينظر:  (1)
 (. 1/89)، أبو عبيدة جماز القرآن (2)
 (. 4/3248)، ابن منظور (، اللسان1/412)املحرر الوجيز، ابن عطية ينظر:  (3)
املغني يف القراءات، ابن (، 26) (، خمترص شواذ القرآن1/386)وإعرابه، الزجاج معاين القرآن ينظر:  (4)

هان  (. 2/572) الدَّ
هانينظر:  (5)  (. 2/572) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
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 . (1))إِنَّ الديَن( لوقوع الفعل عليها 

واحتمل الطربي أن يكون الكرس عىل االبتداء، لوقوعها يف صدر مجلة 
يف التوجيهات أن )َشِهَد( بمعنى )َقاَل(، وإنام ورد أن  اومل أجد نص   ،(2)االعرتاض

فيحتمل عىل هذا أن يصح الكرس  (3)جيرون )َشِهَد( جُمرى )قال( ((قيس عيالن))
، ويمكن هنا أن نعمل القياس يف هذا لغات العرب -أو بعض –ملوافقة ذلك إحدى 

 مما يأيت بمعنى أنَّ  –وسريد-الشأن؛ ذلك أن )َشِهَد( بمعنى أعلَم وأخرَب، وقد تقدم 
يف تفسري )َشِهَد( أنه بمعنى أعلَم  سبق)َقاَل( أذَّن، وأخرَب، وقىَض، وأوحَى، و

ض وأخرب، واإلجراء هنا يبنى عىل القياس يف محل يشء عىل غريه، فتحمل بع
 الكلامت عىل معنى غريها إن احتمل السياق قبول التضمني يف املعنى.

، ومل أجد الرد عند غريه، (4)وردَّ الرازي قراءة الكرس بأهنا غري مقبولة عند العلامء 
اج قراءة الفتح بقوله:  جَّ د الزَّ (( والفتُح أجودٌ  ))وإنام جوَّ

، والظاهر أن جعل الفتِح (5)
ه، والذي يبدو أن توافق املعنى يسوغ القبول،  أجوَد يعني أنَّ الكرس جيد، فال جمال لرد 

، ونقله عن بعض العرب يزيده قبو  وقد تواترت شواهده وتوجيهاته. واهلل أعلم.ال 
 .َقَضَى -6

، (6)جاء يف معاين )َقىَض( أي: َحَكم، وقضينا إليه: أي أهنيناه إليه وأبلغناه به
                                       

 الكشاف، الزخمرشي(، 6/267)جامع البيان، الطربي (، 1/386)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ينظر:  (1)
 (. 7/169)، الرازي لغيب(، مفاتيح ا1/345)

 (.6/267)جامع البيان، الطربي ينظر:  (2)
 (. 1/220)، البنا (، اإلحتاف3/74)الدر املصون، السمني : ينظر (3)
 (41-39جيرى جُمرى القول، ينظر: )صوهذا اجلذر هو املوضع الذي تطرقت له دراسة الغامدي فيام         

ر(منه منها. وذكر أن  ﴾ ڳ  ڳ گگ گ  گ ک﴿ ستشهد بقوله تعاىل:وا ،الفعل )قدَّ
 .ألين مل أقف عىل قراءة فيهتشمله هذه  الدراسة  ومل [ 60احلجر:]

 (.7/169)، الرازي ينظر: مفاتيح الغيب (4)
 (. 1/386)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (5)
 (.5/3665) مادة )قىض(، ، ابن منظور،اللسان (6)

 

22 

 

قىَضَ أي ))  َم وَأهلََم(، ومنه قول الراغب:وَأعلَ وقيل: إن )َقىَض( بمعنى )َأوَحى 
((اجزم   المناهم وأوحينا إليهم وحي  أع

ڇ ڇ  ڍ   ﴿ : ، ودليل ذلك قوله(1)
 واملعنى،[4]اإلرساء: ﴾ژ ژ ڑ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

: أي أوحينا إليه وأهلمناه، وعن ابن قتيبة أنه بمعنى ((الوسيط))هنا: أي أخربناهم،ويف 
 .(2)أعلمناهم

 ې ې ې ىۉ ۉ ې ۅ  ﴿  :وجاء هذا اجلذر يف قوله 
اء )َأنَّه( بالفتح، ونقلت  ،[66]احلجر: ﴾ى واختلفت القراءة فيه؛ فاجلامعة من الُقرَّ

 . (3)قراءة الكرس عن األعمش وزيد بن عيل، وقيل: عن سلم بن منصور عن محزة

 ويف قراءة الفتح توجيهان:

اء، ونقله األخفش والنحاس أهنا نصب عىل البدل من )األمر( :أوهلا ، قاله الفرَّ

)أنَّ دابَر هؤالِء مقطوٌع( هو )األمر( الذي سبق يف  :، وهو قوله(4)والطربي وغريهم

اج بدال   ،(5) اآلية نفسها، وزاد السمني أنه بدل من اإلشارة )ذلك( جَّ من  وجعله الزَّ

 .(6))وقضينا إليه ذلك األمَر(

من )األمر(، أو من )ذلك(؛  فرق بني كونه بدال  والذي يبدو يف رأي السمني أال 

 فاألمر بيان لإلشارة يف )ذلك(، فال وجه هنا لتعدد املبدل منه.
                                       

 .(406)املفردات، الراغب   (1)
 (. 3/48) (، التفسري الوسيط، الواحدي441 /1)، ابن قتيبة ينظر: تأويل مشكل القرآن (2)
(، 267) شواذ القراءات، الكرماين(، 2/583) الكشاف، الزخمرشي(، 73) ينظر: خمترص شواذ القرآن (3)

هان  (. 3/1094) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
اء (4) ، النحاس (، إعراب القرآن2/413) ، معاين القرآن، األخفش(2/90) ينظر: معاين القرآن، الفرَّ

الدر املصون، (، 6/488)البحر املحيط، أبو حيان  ،(17/116)جامع البيان، الطربي (، 2/200)
 (. 7/172)السمني 

 (. 7/172)الدر املصون، السمني ينظر:  (5)
  .(3/182)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (6)



397

د. ميمونة بنت أحمد الفوتاوي ) وكسرها بعد ما فيه معنى القول في القراءات التَّوجيه النَّحوّي لفتح َهْمَزة (أَنَّ
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

 

22 

 

قىَضَ أي ))  َم وَأهلََم(، ومنه قول الراغب:وَأعلَ وقيل: إن )َقىَض( بمعنى )َأوَحى 
((اجزم   المناهم وأوحينا إليهم وحي  أع

ڇ ڇ  ڍ   ﴿ : ، ودليل ذلك قوله(1)
 واملعنى،[4]اإلرساء: ﴾ژ ژ ڑ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

: أي أوحينا إليه وأهلمناه، وعن ابن قتيبة أنه بمعنى ((الوسيط))هنا: أي أخربناهم،ويف 
 .(2)أعلمناهم

 ې ې ې ىۉ ۉ ې ۅ  ﴿  :وجاء هذا اجلذر يف قوله 
اء )َأنَّه( بالفتح، ونقلت  ،[66]احلجر: ﴾ى واختلفت القراءة فيه؛ فاجلامعة من الُقرَّ

 . (3)قراءة الكرس عن األعمش وزيد بن عيل، وقيل: عن سلم بن منصور عن محزة

 ويف قراءة الفتح توجيهان:

اء، ونقله األخفش والنحاس أهنا نصب عىل البدل من )األمر( :أوهلا ، قاله الفرَّ

)أنَّ دابَر هؤالِء مقطوٌع( هو )األمر( الذي سبق يف  :، وهو قوله(4)والطربي وغريهم

اج بدال   ،(5) اآلية نفسها، وزاد السمني أنه بدل من اإلشارة )ذلك( جَّ من  وجعله الزَّ

 .(6))وقضينا إليه ذلك األمَر(

من )األمر(، أو من )ذلك(؛  فرق بني كونه بدال  والذي يبدو يف رأي السمني أال 

 فاألمر بيان لإلشارة يف )ذلك(، فال وجه هنا لتعدد املبدل منه.
                                       

 .(406)املفردات، الراغب   (1)
 (. 3/48) (، التفسري الوسيط، الواحدي441 /1)، ابن قتيبة ينظر: تأويل مشكل القرآن (2)
(، 267) شواذ القراءات، الكرماين(، 2/583) الكشاف، الزخمرشي(، 73) ينظر: خمترص شواذ القرآن (3)

هان  (. 3/1094) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
اء (4) ، النحاس (، إعراب القرآن2/413) ، معاين القرآن، األخفش(2/90) ينظر: معاين القرآن، الفرَّ

الدر املصون، (، 6/488)البحر املحيط، أبو حيان  ،(17/116)جامع البيان، الطربي (، 2/200)
 (. 7/172)السمني 

 (. 7/172)الدر املصون، السمني ينظر:  (5)
  .(3/182)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (6)
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هو النصب بحذف الباء اجلارة، أي وقضينا إليه  :والوجه اآلخر يف فتح اهلمزة
ر احلرف )إىل( عىل تضمني )َقىَض( معنى )َأوَحى( ، (1) بَأنَّ دابَر هؤالء مقطوٌع، وُقد 

 . (2)أي أوحينا إليه، ونقل الشنقيطي أنه مضمن معنى تقدمنا إليهم فأخربناهم
 قول إضامر عىل كرست اهلمزة أن –ع الشاهد هناموض –ويف توجيه قراءة الكرس

 ﴾ ...وقْلنَا َلُه إِنَّ دابَر َهؤاَلءِ  ﴿ : ى هذا الرأي بقراءة ابن مسعودوُيقوَّ  حمذوف،
 . (3)اءة تفسري ال قرآن كام قال أبو حيان)وقلنا له(، وهي قربزايدة 

ن الكرس، قال:  اء ما حُيس  عىل هذا لو قرئ بالكرس لكان ف))ويف كالم الفرَّ
((اوجه  

؛ فظاهر قوله أنه مل يقف عىل قراءة الكرس، ولعله بنى رأيه عىل قراءة ابن (4)
 .  مسعود
ء بمعنى اإلحياء، وقيل: إن )َقىَض( بمعنى القول، وذكر أبو حيان أن القضا   

، وهو مسوغ (5)وكالمها معناه القول، فيكون الكرس هنا لتضمن )َقىَض( معنى )قال(
 ا عىل أدائهام املعنى نفسه هنا. قياس  
 َب . ـَتـَك -7

َحى، وَفَرَض ذكر جاء يف معاين اجلذر )َكَتَب( يف القرآن الكريم أنه بمعنى: َأوْ 
((مفرداته))ذلك الراغب يف 

صيغه كثري يف القرآن الكريم، ومما جاء فيه ، وهو و(6)
( قوله ڄ ڄ ڦ ڄ ڄ  ڦڤ ڤ ڦ ڦ   ڤ  ﴿ : وبعده )َأنَّ

 .[54]األنعام: ﴾ڃ    ڃ ڃ ڃ               چ چ چ چ ڇ
                                       

(، املحرر 2/583) (، الكشاف، الزخمرشي17/116(، جامع البيان، الطربي )2/90) رآنينظر: معاين الق (1)
 .(7/172(، الدر املصون، السمني )488/ 6) البحر املحيط، أبو حيان(، 5/306الوجيز، ابن عطية )

 (. 3/14) ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي (2)
 (. 6/488)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (3)
 (. 2/90)، الفراء  القرآنمعاين (4)
 (. 7/172)الدر املصون، السمني (، 6/488)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (5)
 (. 423)املفردات، الراغب  (6)
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؛ (1)فقد نقلت كتب القراءات والتفسري يف مهزة )َأنـــَّه( وجهي الكرس والفتح 
ئي، وأبو جعفر وخلف، وتبعهم فقرأ بالكرس ابن كثري وأبو عمرو ومحزة والكسا

بالفتح، وهم عاصم وابن عامر ونافع، وتبعهم  ﴾َأنَّه ﴿ األخفش، وقرأ غرُيهم
نَُبوذي.   احلسن والشَّ

ألَنـــَّه، أو بَأنــَّه(، هذا (والرأي يف قراءة الفتح عىل تقدير نزع حرف جر تقديره: 
ا( نصب عىل البدل أول اآلراء، وثانيها أن اهلمزة فتحت ألن قوله: )َأنــَّ ه من عمَل سوء 

، وخصصه ابن عاشور بأنه بدل اشتامل؛ ألن الرمحة عامة، وتشمل (2)من )الرمحة(
( وما عملت فيه (3)غفران الذنوب وغريها ، ورأي ثالث وهو أن الفتح عىل أن حمل )َأنَّ

ره أبو حيان: )عليه َأنَّه من عمل..  .  (4).(الرفُع عىل أنه مبتدأ، وخربه حمذوف، وقدَّ
ا قراءة الكرس ففيها شاهد هذه الدراسة، وهي كرس اهلمزة قيل: لوقوعها يف بدء  أمَّ

 ،(5)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ       ڤ  ﴿ اجلملة، بعد متام الكالم قبلها، وهو قوله:
اج هو كرس عىل احلكاية، وهي حكاية القول، أي: كتَب ربُّكم عىل نفِسه  جَّ وقال الزَّ

 .(6)ا منكم سوء  الرمحَة قال: إِنَّه من عمَل 
ل الزخمرشي االستئناف بقوله ، فقيل: إِنَّه من عمل كأنَّ الرمحَة استفرست((: وأوَّ

((امنكم سوء  
((إنه جواب سؤال متوقع عن مبلغ الرمحة)) ابن عاشور ، وعنه قال(7)

(8)    . 
                                       

(، اإلقناع يف القراءات السبع، ابن 252) (، حجة القراءات البن زنجلة258)، ابن جماهد ينظر: السبعة (1)
 (.2/13)اإلحتاف، البنا (، 1/258)ي ، ابن اجلزر(، النرش2/639) الباذش

معاين القرآن وإعرابه، الزجاج (، 140-1/139) ينظر: احلجة يف القراءات السبع وعللها، ابن خالويه (2)
 (. 4/528)البحر املحيط، أبو حيان (، 1/244)، العكربي (، إمالء ما منَّ به الرمحن2/253)

 (. 7/258) التحرير والتنوير، ابن عاشور (3)
 (. 4/458)البحر املحيط، أبو حيان  (4)
 (. 1/139) ينظر: احلجة، ابن خالويه (5)
 (.2/253)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (6)
 (. 2/29) الكشاف، الزخمرشي (7)
 (. 7/258) التحرير والتنوير، ابن عاشور (8)
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والشاهد هنا هو الرأي اآلخر َأنَّ )َكتَب( بمعنى )َقاَل( ذكره النحاس 
، ولعل هذا الرأي حيتمل تقدير الفعل )َقاَل( أي كتب الرمحة، فقال، أو (1)والعكربي

ٿ    ﴿ عىل تضمني معنى القول، ويتقوى هذا بام سبق يف اآلية نفسها، وهو قوله:
 ﴾ڦڤ ڤ ڦ ڦ  ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

فالفعل )ُقْل( متقدم، ويستقيم به معنى تقدير فعل آخر من لفظه، أو البعد عن 
وأوىل  )) َتَب(، ورجح الطربي الكرس فقال:عنى )َقاَل( يف الفعل )كَ التقدير بتضمني م

((القراءات يف ذلك عندي بالصواب قراءة الكرس
(2) . 

 7-1-.   ُكِتبم
وهنا شاهد عىل الفعل )ُكتَِب( بالبناء لغري الفاعل، وفيه قراءة بالكرس والفتح  

( يف قوله ڎ ڈ ڈ  ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎڇ  ڇ  ﴿:هلمزة )َأنَّ
  .[4ج:]احل ﴾ژ

ا الكرس فنقل يف قراءة رويت عن  اء، أمَّ والقراءة بالفتح هي قراءة العامة من القرَّ
((عنه ذلك اوليس مشهور  )) حيان بقوله: ، وردَّها أبو(3)أيب عمرو من السبعة

(4) ،
هان أهنا قراءة األعمش، وعنه القزويني، وهبا قرأ ابن أيب ليىل ومحيد  وذكر ابن الدَّ

عي   .(5)واملطوَّ

أهنا عىل  –عمرو أيب عن تصح مل إن –والقول يف قراءة الكرس مع شذوذها 
تضمني الفعل )ُكتَِب( معنى القول، فيجب الكرس حينئٍذ، وهناك رأٌي يوجه الكرس 

                                       
 (. 1/244) يإمالء ما منَّ به الرمحن، العكرب(، 2/12)، النحاس ينظر: إعراب القرآن (1)
 (. 11/392)جامع البيان، الطربي  (2)
(، 4/107) املحرر الوجيز، ابن عطية(، 325) شواذ القراءات، الكرماين(، 96) ينظر: خمترص شواذ القرآن (3)

هان املغني (، 127-2/126) إعراب القراءات الشواذ، العكربي (،3/1279) يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 2/712) ، البنااإلحتاف

 (. 7/484)البحر املحيط، أبو حيان  (4)
هانينظر:  (5)  (. 3/1279) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
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 ، ويرى الزخمرشي(1)أنه عىل تقدير قول مضمر أي: ُكتَِب عليه فقيل إنه من تواله...
وب كام هو، فكأنام ُكتب عليه هذا الكالم، أن الكرس عىل حكاية املكت -ومن وافقه-

وهو )َأنَّه من تواله...(، وفرسَّ هذا التقدير بأنه نحو: قولك: كتْبُت إِنَّ اهللَ هو الغنيُّ 
 . (2)احلميدُ 

، قاله الفاريس، النحو يف لكثرته –أوىل اإلظهار أن مع –وقد يرتجح إضامر )َقاَل(
ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ : وذكر شواهد عىل اإلضامر، منها قوله

 ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿  ، ومنه:[93]األنعام: ﴾ۋ
، وترجيح اإلضامر هو مذهب البرصيني؛ (3)والتقدير: قيل هلم ،[106]آل عمران:

 . (4)ألهنم ال يكرسون اهلمزة بعد معنى القول، بل بعد رصحيه 
ه أبو ، ور(5)والوجه يف قراءة الفتح رفع بالفعل )ُكتَِب( عىل أنه مل ُيَسمَّ فاعله دَّ

 . (6)حيان بعدم جوازه عىل مذهب البرصة، ألن الفاعل أو نائبه ال يكونان مجلة
ا قوله - ڎ  ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ ﴿ :وأمَّ

( ومعموالها يف  [105]األنبياء: ﴾ڎ فقد ورد الفعل )كتبنا( وبعده )َأنَّ
  فاملتواتر وغريهقوله: )َأنَّ األرَض يرُثها عباِدَي...(، ومل تنقل فيها قراءة بالكرس؛ 

  بالفتح. ﴾ ن  أ  ﴿
اج إىل أنَّ قراءة الكرس حمتملة فيام نقله عنه الزخمرشي جَّ فنقل قوله:  (7)وذهب الزَّ

                                       
مفاتيح الغيب، الرازي (، 3/144) (، الكشاف2/127) إعراب القراءات الشواذ، العكربيينظر:  (1)

 (.2/271)اإلحتاف، البنا (، 484/ 7)البحر املحيط، أبو حيان (، 23/203)
 (. 23/203)، الرازي (، مفاتيح الغيب3/144)، الزخمرشي ينظر: الكشاف (2) 
 (. 3/144)الكشاف، الزخمرشي (، 3/93) للفاريس ،ينظر: احلجة (3)
 (. 7/484)البحر املحيط، أبو حيان (، 3/144) املرجع السابقينظر:  (4)
مفاتيح (، 2/139) لرمحن، العكربيإمالء ما منَّ به ا(، 3/411)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج ينظر:  (5)

 (. 23/203)الغيب، الرازي 
 (. 7/484)البحر املحيط، أبو حيان  (6)
 (.1/638)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (7)
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وجيوز كرس  ))، وعبارته يف معانيه: (( اإِنَّ النفَس( بالكرس لكان صحيح  ولو ُقِرَئ ) ))
(، وال أعلم أحد   ((ثبتت رواية صحيحة قرأ هبا، فال تقرأنَّ هبا إال إذا ا)إِنَّ

(1) . 
ويف إجازة الكرس يكون التقدير: كتْبنَا عليهم النفَس بالنفِس، بإجراء )كتْبنَا( 

 . (2)) قْلنَا (، وهذا ما نقل عن الفاريس، ونصَّ عليه أبو حيان جُمرى
وعىل هذا الرأي فاملعتمد سالمة التفسري والسياق الذي ورد فيه الفعل إن احُتِمل 

ا القراءة املعروفة  لتضمني؛ فيكون توجيه الكرس سليام  أو ا تقدير القول، حينئٍذ، أمَّ
 بالفتح فهي عىل حمل نصب بتعدية الفعل عليها وال خالف فيها. 

 .مـلـَك -8
والَكْلم بالبرص، فالكالم  ،الكلم يف اللغة تأثري يدرك باحلواس، فالكالم بالسمع 

 .(3) اأي: َجَرَحُه ُجْرح   ال: َكَلَمه َكْلام  اجلُْرح، يق من القول واحلديث، والَكْلم هو
ىل معنى وورد هذا اجلذر يف صيغ خمتلفة غري كثرية يف القرآن الكريم، مجيها ع

فيه قراءة، وهو الفعل )ُتَكل ُمُهْم( حيث وقعت  اا واحد  القول واحلديث إال موضع  
( وقُ  ڎ ڈ ڈ  ڎ ﴿ : رئت بالكرس وبالفتح، وذلك يف قولهبعده مهزة )إِنَّ

ويف ، [82]النمل: ﴾ک ک   ک گ        گ گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک
بكرس اهلمزة وفتحها، وكلتامها من قراءة السبعة، فقرأ   تانقراء –مرَّ  كام –اآلية 

عاصم ومحزة والكسائي بالفتح، واألربعة الباقون وتتمة العرشة ومن تالهم 
 . (4)فقراءهتم بالكرس

َأنَّ الكرس عىل  : توجيهها أقوال، أحدهاوشاهد الدراسة هو قراءة الكرس، ويف
رست فكُ  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ :االبتداء لتامم الكالم قبلها عند قوله
                                       

 (. 2/179)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (1)
 (. 4/272)البحر املحيط، أبو حيان (، 6/193)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي ينظر:  (2)
 (.3922 /5) مادة )كلم(، اللسان، ابن منظور( 439)املفردات، الراغب : ينظر (3)
(، 5/406)، الفاريس (، احلجة487)، ابن جماهد (، السبعة19/500)جامع البيان، الطربي ينظر:  (4)

 (. 2/338)، ابن اجلزري (، النرش4/271)املحرر الوجيز، ابن عطية 
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 . (1)﴾ک    ک گ         گ گ گ  ﴿ اهلمزة كوهنا يف بدء كالم جديد، وهو
ُة إِنَّ الناَس...، قاله  :ورأي ثانٍ    َأنَّ الكرس عىل إضامر قول، أي: تقوُل الدابَّ
، فيكون (3)أن الكالم بمعنى القول :، وثالث(2)ش، ونقل عنه يف غري موضعاألخف

عن اإلضامر، ومجع  اقوُل هلم( ُبعد  من إجراء الفعل )تكلُمهم( جُمرى الفعل )ت
، سواء كان باإلضامر أو (4)الزخمرشي الرأيني األخريين بأهنام من حكاية قول الدابَّة

وقد نقلته بعض كتب  ، ون القول من اهللبالتضمني فالرأي واحد، واحُتِمل أن يك
 . (5)التفسري

ن الفاريس القول باإلضامر حمتج   ن بأنَّ إضامر القول يف الكالم كثري، وأل اوحسَّ
 . (6) اـ بي ن االكالم قول، فصار القول ظاهر  

ا قراءة الفتح فعىل إضامر حرف اجلر، أو النصب بتعدية الفعل )تكلُمهم(       أمَّ
( بعد حذف اجلار، وتقديره: بَأنَّ الناسعىل )أَ   : ، وتصديقه قراءة ابن مسعود(7)نَّ

بزيادة الباء، والباء هنا من قبيل التعليل، ومثله املعنى فيمن قدر  (8) ﴾بَِأنَّ النَّاَس  ﴿
)تكلمهم( بمعنى )ختربهم(، أي ختربهم  الالم أي: ألَنَّ الناس، وفيه أن الفعل

                                       
اجلامع ألحكام القرآن، (، 538) البن زنجلة ،(، حجة القراءات2/592)، السمرقندي ينظر: بحر العلوم (1)

 (. 13/237)القرطبي 
البحر املحيط، أبو حيان (، 3/385)الكشاف، الزخمرشي (، 2/467)، األخفش ينظر: معاين القرآن (2)

 (. 4/175)، الشوكاين (، فتح القدير8/269)
 (. 8/269)، أبو حيان البحر املحيط(، 3/385)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (3)
 (. 3/385)الكشاف، الزخمرشي  (4)
، (، فتح القدير13/237)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 19/500)جامع البيان، الطربي ينظر:  (5)

 (. 4/175)الشوكاين 
 (. 5/406) للفاريس ،احلجة (6)
البحر املحيط، أبو (، 2/175) لعكربيإمالء ما منَّ به الرمحن، ا(، 2/467) األخفش ،ينظر: معاين القرآن (7)

 (. 8/269)حيان 
هان(، 112) ينظر: خمترص شواذ القرآن (8) شواذ القراءات، (، 3/1412) املغني يف القراءات، ابن الدَّ

 (. 363) الكرماين
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 . (1) بآيات اهللبحقيقة انتفاء إيامهنم 
 ﴾َتْكَلُمهم ﴿عىل من يرى أن الفعل املتعدي ُقرئ اوقراءة الفتح تكون أيض    

بالتخفيف واملعنى هنا: من الَكِلم وهو اجلَْرح، أي جترحهم وَتِسُمهم بسبب عدم 
 تصديقهم بآيات اهلل.   

بام ُنِقل  ال  ول بأنَّ املعنى من اجلرح مستدوظاهر كالم أيب عيل الفاريس هو ردُّ الق
من قراءات غري )تكلمهم( وهي تنبئهم، وحتدثهم، فهذا دليل عىل أن التكلم هنا من 

  . ويف القراءة بالفتح ُنِقلت قراءة ُأيبَّ بن كعب(2)الكالم املنطوق وليس من اجلرح
والراجح أن قراءة ابن  ،(3)من اإلنباء واإلخبار ﴾ ون  نه م  ؤ   ي ه ا ال  ن  ت  اي  وا ب  انه ك    م  ّن ه أ   م  هه ئ ه ب  ن  ت ه  ﴿

ومع أن الكرس هي قراءة اجلمهور فكلتامها ، من قراءة التفسري  مسعود وُأيبَّ 
صواب، وحقق ذلك الطربي بأهنام متقاربتا املعنى، ومستفيضتان يف قراءة األمصار، 

 . (4)وال فرق بني القراءة هبام
 َنَدى .  -9

ه َناَداه أي: َصاَح به، ومن معناه الن داء والنُّداء هو رفع الصوت وظهوره، ومن 
، واجلذر )ندى( ومترصفاته متنوعة يف القرآن (5)الدعاء، ناديُته بمعنى دعوُته

الكريم، ومنها الفعل )نادى( الذي جاء يف الكتاب العزيز يف مواضع متفرقة 
لغري  اد مبني  اَدوا، َناَداُه...(، ووروسياقات خمتلفة نحو: )َناَدى، َفنَاَدى، َفنَاْدُتُه، َونَ 

( ومعموالالفاعل نحو: )ُنَوِدي، ُنوُدوا( قراءة  ها، فاختلفت، ومنها ما حلقته )إِنَّ
                                       

التحرير (، 8/269)البحر املحيط، أبو حيان (، 2/175) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربيينظر:  (1)
 (. 2/39) ير، ابن عاشوروالتنو

هان(، 5/406) للفاريس ،ينظر: احلجة (2)  ، ابن منظور،(، اللسان3/1412) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 5/3923) مادة )كلم(،

هان (3)  (. 3/1412) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 19/500)، الطربي جامع البيان (4)
 (.4388 /6) ، مادة )ندى(،اللسان، ابن منظور(، 486)املفردات، الراغب ينظر:  (5)
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 ومن ذلك الفعل:  ،يف بعض املواضعاهلمزة 
 اندى.  -9-1 

  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٺ  ﴿ : وشواهده موضعان، أوهلام قوله   
ی جئ  ﴿ : واملوضع اآلخر يف قوله، [83]األنبياء: ﴾ٹ ٹ ٹ

 .[41]ص: ﴾مب ىب    يئ جب حب خب  ىئحئ مئ 
( ومعموالها بعد الفعل )َناَدى(، ونقلت في القراءة  هامففي املوضعني جاءت )َأنَّ

بكرس اهلمزة وفتحها، فاجلمهور بالفتح يف املوضعني، وهي عىل تقدير حرف جر أي: 
( يف موضع نصب  ...( ومل ينقل توجيه آخر يف ذلك، فتكون )َأين  )َناَدى ربَّه بَأين 

 .(1)بإسقاط حرف اجلر
ني  )) لفتح والتقدير فيه، فقال:وقد ناقش ابن عاشور ا ...أي َناَدى بَأنــَّه َمسَّ

( املفتوحة  الشيطاُن، وهو يف األصل مجلة مبينة جلملة )َناَدى ربَّه(، ولوال وجود )َأنَّ
اجت إىل التي تصري اجلملة يف موقع املفرد لكانت مجلة مبينة جلملة )َناَدى(، وملا احت

تقدير حرف اجلر ليتعدى إليها الفعل )َناَدى(، وخاصة حيث خلت اجلملة من 
((حرف نداء...

، فعىل رأيه هذا جعل تقدير الباء عىل اعتبارات لإلعراب؛ للتفرقة (2)
 بني موقع اهلمزة املفتوحة واملكسورة.

، (4)جلُوين، وقيل هي قراءة أيب عمران ا(3)وقراءة الكرس ُنِسَبت إىل عيسى بن عمر
ر القول أي: ، والكرس هنا عىل إضام(5)ونقلها الكرماين عن الكسائي عن أيب بكر

                                       
 شواذ القراءات، الكرماين(، 3/130)الكشاف، الزخمرشي (، 4/506)املحرر الوجيز، ابن عطية ينظر:  (1)

هان(، 319)  (. 7/460)البحر املحيط، أبو حيان (، 4/1584)، 3/1268) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 269-23/268) عاشورالتحرير والتنوير، ابن  (2)
املغني يف القراءات، ابن (، 4/506)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 319) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (3)

هان  (. 9/380)الدر املصون، السمني (، 3/1268) الدَّ
 (. 3/205) ينظر: زاد املسري، ابن اجلوزي (4)
 (.319) شواذ القراءات، الكرماين (5)
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،   إيِن  مسني، أو فَقالَناَدى ربَّه قائال   فحذف القول وبقيت اهلمزة عىل حال الكرس  إيِن 
 الذي هي عليه مع القول.

ه النحاس حكاية ، وسام(1)اوقيل إِنَّ الكرس عىل إجراء النداء جمرى القول تضمين  
، وزاد السمني أنه لو مل يكن حكاية لكان الكالم إنه (2)لكالمه، الذي نادى ربه بسببه

ه ألنه غائب، ولكنه جاء بصيغة حكاية املتكلم  . (3)مسَّ
، هاتواترالكرس عند من نقلها رغم وكلُّ التوجيهات واضحة، ومل ُتَضعَّف قراءة 

ولعل ذلك كون القراءة ، ن خالويه، واإلحتافمثل خمترص اب واذومل تنقلها كتب الش
بالوجهني وردت يف مواضع ُأَخر عن السبعة وغريهم، فيكون احلمل عىل ذلك يسري 

 مقبول. واهلل أعلم. 
 فنادته.  - 

ٿ ٿ ٹ  ٿ﴿ :ومن شواهد هذه املسألة الفعل )نادته( يف قوله
  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ 

...( بفتح اهلمزة، وقرأ ابن  فالقراءة، [39]آل عمران: عامر، عند اجلمهور )َأنَّ اهللَ
، وتوجيه قراءة الكرس عىل تقدير: (4)اهلل...( بالكرسومحزة وتبعهم األعمش )إِن 

...؛ ألن النداء قول، أي: قاَلْت َلُه، وإضامر الفعل يف هذا املوضع  قاَلْت إِنَّ اهللَ
 .(5)ونظائره مقبول عند البرصيني 

ٿ  ﴿ :زنجلة أن الكرس عىل االستئناف بانتهاء الكالم عند قوله ونقل ابن
                                       

إعراب القراءات الشواذ، (، 3/130)الكشاف، الزخمرشي (، 4/506)ملحرر الوجيز، ابن عطية اينظر:  (1)
 (. 396، 113) العكربي

 (. 3/312)، النحاس إعراب القرآن (2)
 (. 9/380)الدر املصون، السمني  (3)
(، 2/619)ش ، ابن الباذ(، اإلقناع162) (، حجة القراءات، البن زنجلة205)، ابن جماهد ينظر: السبعة (4)

 (. 1/475)اإلحتاف، البنا (، 1/239)، ابن اجلزري النرش
الدر (، 1/133) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي(، 163-162) البن زنجلة ،ينظر: حجة القراءات (5)

 (. 3/129)البحر املحيط، أبو حيان (، 3/152)املصون، السمني 
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ا الكوفيون فهم (1)وسامه األخفش ابتداء ﴾ٿ عىل التضمني؛  –كام سبق–، وأمَّ
ن من قبُل الفعل )َدَعا( وغريه معنى نون الفعل )َناَدى( معنى )َقاَل( كام ُضم  ضمّ إذ يُ 

اء يف ذلك فجعل الكرس(2)القول ل الفرَّ يف مذهب القول، والقول حكاية،  ، وفصَّ
فنادته املالئكة...يا  ﴿ : فيكون كرس اهلمزة بمعنى احلكاية، واستدل بقراءة عبد اهلل

فكرست اهلمزة لوقوع النداء عىل منادى ظاهر، ووافقه األخفش يف  ﴾زكريا إِنَّ اهلل...
 .(3)ذلك
َدى( عليه كأنه قيل: لوقوع الفعل )َنا أنَّ النصب حمال   التوجيه يف قراءة الفتحو

ناَدوه بذلك َأنَّ اهللَ...، وذلك بتقدير حرف جر، أي: ناَدْته بَأنَّ اهلل يبرشك، فحذف 
 .(4) اجلار وتعدى الفعل ملعموله مبارشة

اء جعل الفتح أجود يف اَأالَّ فرق بني القراءتني توجيه  والراجح   ، ومع َأنَّ الفرَّ
ويد الفتح َأنَّ التعدي يف الفعل )َناَدى( ، ولعل جت(5)العربية فلم يضعف الكرس

ونظائره َبني  واضح، فال تقدير، وال تضمني؛ فيكون التعدي حينئٍذ أجود من تقدير 
حرف اجلر يف الفتح، أو تقدير الفعل )َقاَل( يف الكرس، ومع ذلك فكلها سائغ مقبول 

 يف العربية .
 .نُوِديم  -9-2

( بعد هذا الفعل يف مو   : ضعني، أحدمها يف سورة طه يف قولهوجاءت )َأنَّ
 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ائى ائ  ىې ې ﴿

ڦ ڦ ﴿: ويف موضع آخر يف سياق القصة نفسها قوله، [12-11]طه:
                                       

 (.1/117)، األخفش القرآن (، معاين162) البن زنجلة ،حجة القراءات (1)
 (.1/475)اإلحتاف، البنا (، 1/428)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 1/359)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (2)
اء ،معاين القرآن (3)  (. 217 /1) لألخفش ،(، وينظر: معاين القرآن1/210) للفرَّ
اء ،ينظر: معاين القرآن (4) جامع البيان، الطربي (، 1/405)الزجاج  معاين القرآن وإعرابه،(، 1/210) للفرَّ

 (. 1/475)اإلحتاف، البنا (، 163) البن زنجلة ،القراءات(، حجة 6/366)
 (. 1/210)، الفراء ينظر: معاين القرآن (5)
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چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ  ڦ
 . [30]القصص: ﴾ڇڇ 

 والقراءات يف اآلية األوىل متواترة، فقرأ بالكرس نافع وعاصم وابن عامر ومحزة
ا ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر وابن حميصن واليزيدي، فهم عىل  والكسائي، وأمَّ

      . (1)القراءة بفتح اهلمزة
، أي إن الفعل مل يقع عىل  حيث وقع النداء من الفعل )ُنوِدي( عىل موسى

(، فاستأنفوا هبا فلزمت الكرس، وال موضع هلا من اإلعراب هنا  . (2))إيِن 
يف رأي آخر عىل َأنَّ النداء رضب من القول يعامل معاملته فلزمت  وُجِعل الكرس

، ومن أجاز اإلضامر جعل الكرس عىل (3)اهلمزة الكرس عىل رأي من يضعف اإلضامر
... ، وُنِقل عن املربد َأنَّ الكرس أقرُب؛ ألهنا حكاية كالم (4)تقدير فعل أي: فقال إيِن 

ر عىل ذلك، فنَاَدْينَاُه بَِأْن قلنا: َيا موسى إيِن  جاءت بعد النداء، فيكون التقدي  اهلل
  .(5)َأنا ربُّك

اء ومل ينقل فيه قراءة، وذلك يف قوله عن اهلمزة:  به الفرَّ ا الفتح فقد صوَّ ولو ))أمَّ
( خاصة ال  اني، أحدمها أن جتعل النداء واقع  من الوجه اصواب  ُفتِحت كان  عىل )أنَّ

( يف ايف )ُنوِدي( اسم موسى مضمر  جعلت إضامر فيها، وإن شئت  ؛ فتكون )َأنَّ
(( موضع نصب

(6) . 
( ذكره الفاريس  وابن عطية وغريمها، وأوردوا وإيقاع الفعل )ُنوِدي( عىل )أنَّ

                                       
 (، املبسوط يف القراءات، النيسابوري1/240) للفاريس ،(، احلجة417) ، ابن جماهدينظر: السبعة (1)

 (. 1/244)اإلحتاف، البنا (، 2/319) ، ابن اجلزري(، النرش415) ن زنجلةالب ،(، حجة القراءات293)
اء ،ينظر: معاين القرآن (2)  (. 451) البن زنجلة ،(، حجة القراءات1/240) للفاريس ،(، احلجة1/211) للفرَّ
البحر املحيط، أبو حيان (، 4/39)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 3/54)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (3)

 (. 8/16)الدر املصون، السمني (، 7/316)
 (. 8/16)الدر املصون، السمني (، 2/119) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي(، 3/54)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (4)
 (. 451) البن زنجلة ،حجة القراءات (5)
 (. 1/211)، الفراء معاين القرآن (6)
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آخر يف علة الفتح وهو أنه عىل تقدير حرف حمذوف هو الباء، والتقدير: نودي  اوجه  
ه العكربي أنه كقولك: ناديْ (1)بَأين   ر ابن عطية احلرف بالالم، (2)ُته باسِمهِ ، وفرسَّ ، وقدَّ

، فالتقدير بالالم قد (4)، وعلق عليه السمني بأنه ليس بظاهر(3)أي: ُنوِدي ألجِل...
ال يتوافق مع معنى اآلية، فالالم للتعليل، وال َتنَاُسب هنا ملعنى التعليل، ولو افرتض 

تقدير الباء هو األرجح وهو الذي ، فيكون ااية فاملعنى غري متوافق هنا أيض  أهنا للغ
 ذكره األكثرون. 

ڃ ڄ ڄ ڃ  ڦ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ﴿: ويف اآلية األخرى
؛ ﴾َأين   ﴿ قراءة شاذة بالفتح يف ﴾ڇ چ چ ڇ ڇڃ ڃ چ چ 

إذ القراءة املشهورة بالكرس، والوجه فيها إضامر قول، أي: فقال، أو عىل تضمني 

 . (5)النداء معنى القول

التي رجعت إليها قراءة الفتح، وأقدم من وجدُته يذكرها ومل تنقل كتب القراءات 

(( بالفتح ﴾َأين   ﴿ وقرأت فرقة )) هو ابن عطية حني قال:
، وذكرها بعض املفرسين (6) 

، وذكر اخلطيب (7)وهم أبو حيان والسمني والنعامين والشوكاين دون تسمية قارئ

  .(8)أهنا قراءة ابن كثري من طريق الطَّْرُسويِس عن شبل
                                       

(، 7/316)البحر املحيط، أبو حيان  (،4/39)ابن عطية املحرر الوجيز،  (،1/240) للفاريس ،احلجة (1)
 (. 6/196) التحرير والتنوير، ابن عاشور(، 8/16)الدر املصون، السمني 

 (. 2/119) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي  (2) 
 (. 4/39)املحرر الوجيز، ابن عطية  (3)
 (. 8/16)الدر املصون، السمني  (4)
، ابن اللباب، ابن عادل(، 8/670)الدر املصون، السمني (، 8/302)أبو حيان  البحر املحيط،ينظر:  (5)

 (. 4/196)، الشوكاين (، فتح القدير15/249) عادل
 (. 4/287)املحرر الوجيز، ابن عطية  (6)
اللباب، ابن عادل (، 8/670)الدر املصون، السمني (، 8/302)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (7)

 (.4/196) ح القدير(، فت15/249)
 (. 150) "التقريب والبيان يف شواذ القرآن للصفراوي"(، ولعلها يف مصدره 7/37)، اخلطيب معجم القراءات (8)
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وفيه ))وحرر السمني اإلشكال الذي ذكره أبو حيان يف توجيه الفتح فقال: 

( لالستئناف املفرس للنداء  إشكال؛ ألنه إن جعلت )َأْن( تفسريية، وجب كرس )إيِن 

( بمصدر، واملصدر مفرد، وضمري الشأن  بامذا كان؟ وإن جعلتها خمففة لزم تقدير)َأين 

((ال يفرس بمفرد...
حل هذا اإلشكال يلزم أن تكون )أْن( مفرسة، ، وذكر أن (1)

...( معمولة ملضمر مقدر، أي: َأْن يا موسى اعلْم َأين   وافقه رساج  أنا اهلُل، وو)َأين 

 . (2)الدين احلنبيل يف حترير هذا اإلشكال

؛ ولعل ذلك َأنَّ الوجه يف العربية فيه (3)ووصف الشوكاين قراءة الفتح بالضعف

ا وبذلك ترتجح قراءة الكرس تواتر   والثقل الذي ذكره أبو حيان،اإلشكال والتقدير 

   . اوتوجيه  

ويف آيات أخر وردت )َأْن( مفتوحة اهلمزة خمففة بعد الفعل )َناَدى( وما يامثله مما 

يضمن معنى القول، ومع ذلك فلم ترد فيها غري قراءة الفتح والتخفيف مما ال جمال 

ذلك كوهنا حتتمل يف أحدى توجيهاهتا أن تكون  وإنام جاءت اإلشارة إىل ،له هنا

 ، وهي قرين مكسورة اهلمزة، ومن ذلك اآليات التالية: (4))َأْن( املخففة من الثقيلة

ٱ ٻ ىب يب   مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ﴿:  يف قوله
ٹ ٹ  ٹٿ ٿ ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ڌ ڎ ڎ  ﴿ : يف قولهو ،[44-43] األعراف:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ڳ ڳ  ﴿ : ويف قوله، [46]األعراف: ﴾ڑ ڑ ک ک ژڈ ڈ ژ

 ،[87]األنبياء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀ
                                       

 (. 8/670)الدر املصون، السمني ينظر:  (1)
 (. 15/249)اللباب، ابن عادل ينظر:  (2)
 (. 4/196)، الشوكاين ينظر: فتح القدير (3)
ميمونة  ،((أن املفرسة يف الدراسات النحوية والقرآنية)): ات اآليات ومناقشتها يف بحثينظر توجيه قراء (4)

 (. 147-141الفوتاوي )
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 ﴾ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿:  ومنه قوله
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ﴿ :  ويف قوله  ،[105 -104] الصافات: 

  .[8] النمل: ﴾ڻ ڻ ڻ  ڻ 
 َوَحى. -10

يكون بالكالم عىل سبيل الرمز والتعريض، أو بالصوت أو ، واَوَحى ُيوِحي َوْحي  

إشارة ببعض اجلوارح، ويكون بالكتابة، أو الوحي يف القرآن الكريم أو بوساطة 

((املفردات))املالئكة أو األنبياء، أو بالرؤيا وباإلهلام ونحوها، ذكره الراغب يف 
(1) . 

، ا( موضع  50ختلفة يف نحو )واجلذر )وحى( ورد يف القرآن الكريم بترصيفاته امل

( املشددة، وقُ  رئت يف بعض مواضعها بكرس اهلمزة قليل منها ما وقعت به )َأنَّ

وفتحها، ومن ألفاظه )ُيْوِحي، ُيْوَحى، ُأْوِحَي( عىل اختالف قراءة بعضها بالبناء 

 للمعلوم أو غري املعلوم. 

 يـُْوِحي . -10-1
( بعد الفعل )ُيْوِحي( يف قو ک  ژ ڑ ڑ ژڈ  ﴿ : لهوردت )إِنَّ

 ويف مهزهتا قراءتان: ، [12]األنفال: ﴾ گک ک گک 

بالكرس،  ﴾إيِن   ﴿ ، وُنِقل َأنَّ عيسى الثقفي قرأ(2) ﴾َأين   ﴿ قراءة اجلامعة بفتح اهلمزة

 .(3)وقيل هي قراءة الُقوُريس عن أيب جعفر

يْوِحي(، أو أنه يف حمل نصب بالفعل ُ) –كام سبق يف غري موضع –وتقدير الفتح 

النصب عىل نزع اخلافض، وتقدير الباء املحذوفة أي: بَأين  معكم، ملا ُحذف اجلار 
                                       

 (. 515)املفردات، الراغب  (1)
هان(، 385) ، اليشكريينظر: الكامل يف القراءات (2) البحر املحيط، (، 2/881) املغني يف القراءات، ابن الدَّ

 (. 5/284)أبو حيان 
هان(، 203) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (3) الدر املصون، (، 2/881) املغني يف القراءات، ابن الدَّ

 (. 5/577)السمني 
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( ومعموليها؛ ألهنم يف حمل املفرد ، وذكر ابن عاشور أنه يف (1)تعدى الفعل عىل )َأنَّ

للفعل )ُيوِحي(، واملعنى عىل هذا: ُيوِحي  تأويل مصدر، واملصدر يكون مفعوال  

 . (2)يتِِه هلمإليهم ثبوُت مع
ا قراءة الكرس   . (3)فهي عىل أحد توجيهني –عىل شذوذها  –أمَّ

، فتكرس اهلمزة حينئٍذ وجوب  أوهلام: تقدير قول حمذوف، أي: يقول إِ  بعد  هناا ألين 
فيجرى جُمراه يف حال اهلمزة )ُيوِحي( معنى )يقول(، القول، واآلخر عىل تضمني 

 .  اا واجب  كرس  
َأنَّ الفتح هو االختيار؛ كوهنا القراءة املعروفة، وعليها مجهور ورصح اليشكري ب

اء ؛ ألن تعدية الفعل )ُيوِحي( َأبنَيُ يف املعنى وآَكُد، وهو كثري يف القرآن (4)الُقرَّ
كام ذكر الراغب يف  االكريم، ثم إِنَّ معنى الوحي مل يثبت فيه أنه قول، فقد يكون إهلام  

 معاين الوحي. 
جح وجه الفتح، وال يعني هذا تضعيف الكرس؛ فلم أقف عىل يشء وعىل ذلك يرت

يف كتب التوجيه واإلعراب، فهو مقبول لغة، وإن كان  –فيام رجعت إليه – من ذلك
 عىل اإلضامر الذي هو أصل عند البرصيني، أو التضمني عند الكوفيني. واهلل أعلم. 

 يـمْوحمى. -10-2
قراءة بعد الفعل )ُيْوَحى( بالبناء لغري ومما ورد من شواهد فتح اهلمزة وكرسها 

  ڱ ڱ  ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ﴿ :الفاعل يف موضعني اثنني ومها: قوله
                                       

إعراب القراءات الشواذ، (، 2/507)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 2/669) ينظر: إعراب القرآن (1)
(، 5/577)در املصون، السمني ال(، 7/378) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي(، 1/589) العكربي
 .(2/333) فتح القدير

 (. 9/281) التحرير والتنوير، ابن عاشور (2)
إعراب القراءات الشواذ، (، 2/507)املحرر الوجيز، ابن عطية (، 2/204)الكشاف، الزخمرشي ينظر:  (3)

الدر املصون، السمني ، (5/284)البحر املحيط، أبو حيان  (،3/52) (، أنوار التنزيل1/589) العكربي
  .(2/333) (، فتح القدير5/577)

 (. 385) الكامل يف القراءات، اليشكري (4)
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 .[70]ص: ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ    گ  گ  گ ﴿ وقوله: ،[108]األنبياء: ں﴾ڱ
ففي هذين املوضعني نقلت كتب القراءات واألعاريب اختالف القراءة يف )إِنَّام( 

اء بالفتحبالكرس والفتح، والق يف اآليتني، وقرأ  ﴾َأنَّام ﴿ راءة املعروفة عند مجهور الُقرَّ
قراءة ابن  -فيام وقعت عليه -بالكرس ابن أيب عبلة يف آية األنبياء، ومل ينقل املتقدمون

إال أن قراءته نقلت بعد ذلك ببضعة ، (1)(ـه152أيب عبلة مع َأنَّ وفاته عام )
 .(2)قرون

اج قراء جَّ د الزَّ بالفتح وهي )) فتح اهلمزة فقال إهِنا: ها يفة الفتح بل وحرصوجوَّ
( يقال يل، ولكنَّ القراءة الفتح  القراءة، ولو قرئت )وإِنَّام( جلاز؛ ألَنَّ معنى )ُيوَحى إيلَّ

 (( ال غريُ 
(3). 

واملحل اإلعرايب إِلنَّ وما يف حيزها يف حمل رفع لوقوع )ُيْوَحى( عليها، فتكون يف 
عن الفاعل، ومل تنقل كتب اإلعراب غري الرفع، فبه وحده يستقيم معنى حمل النائب 

 . (4)اآلية
ا قراءة الكرس فعىل تقديٍر أو تضمنٍي، قال العكربي: تقرأ بالكرس، ُيوَحى إيلَّ )) أمَّ

((.. فيقال... أو حيمل )ُيوَحى( عىل )ُيَقال(
، وقد سبق إىل معنى التضمني هذا (5)

وجيوز أن يكون )إِنَّام(  )) رس دون نقل قراءة فيه فقال:ز الكالنحاس حني استجا
: يقال إيلَّ  (( بالكرس؛ ألن معنى ُيْوَحى إيلَّ

اء الكرس دون نقل (6) ، ومن قبله أجاز الفرَّ
 .   (7)قراءة أو توجيه

قرأ أبو جعفر بن القعقاع من   ﴾گ گ گ گ   ڳ  ڳ ڳ ڳ  ﴿ :ويف اآلية األخرى
                                       

 (. 6/323) ( سري أعالم النبالء، الذهبي1/44) تنظر ترمجته يف: رجال صحيح مسلم، ابن منَّجويه (1)
هان(، 323) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (2)  (. 3/1274) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 408-3/407)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج  (3)
 (.  8/215)الدر املصون، السمني (، 7/473)البحر املحيط، أبو حيان ينظر:  (4)
 (. 2/121) إعراب القراءات الشواذ، العكربي (5)
 (. 3/59)، النحاس إعراب القرآن (6)
 (. 2/213)، الفراء معاين القرآن (7)
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، ويف توجيه قراءة العامَّة عىل الفتح ويف قراءة الكرس أقوال (1)بالكرس ﴾إِنَّام ﴿  العرشة
 : (2)كثُرت يف كتب القراءات واألعاريب، فجاء يف قراءة اجلمهور بالفتح ثالثة توجيهات

( وما يليها يف حمل نائب عن الفاعل كون الفعل )ُيْوَحى(  :أوهلا الرفع، باعتبار )أنَّ

ما ُيوَحى إيلَّ إال كوين  ا ُيوَحى إيلَّ إال اإلنذاُر، أومبني لغري الفاعل، وتقدير ذلك: م

 . ان  مبي انذير  

اء يف تقدير ذلك أي:  وثاين التوجيهات النصب عىل نزع اخلافض، قال الفرَّ

، فإذا ألقيَت الالم كان يف موضع نصب)) (( ...إال أليَن 
 ، فيكون املراد، ما يوحى إيلَّ (3)

 عىل نزع اخلافض.  صب حمال  ذفت الالم، فنُ ُح  اإال لإلنذاِر، أو لكوين نذير  

ذف ووجه ثالث وهو اجلر عىل إرادة الالم، فكأن الشأن هنا تقدير احلرف الذي ُح 

 ذف حرف اجلر، ويبقى عمله؟ وبقي عمله، عىل ما يف املسألة من خالف هل حُي 

ك أن ، وذكر ابن مال(4)فاألكثرون عىل عدم جواز ذلك إال بقرينة لفظية أو معنوية

جائز مطَّرد مع )أنَّ املشددة، وأْن املصدرية( برشط َأْمِن اللبس، قال يف  احلذف

 : (5)ألفيته

 نَّصُب لِلُمنَْجرِ ــَوإِْن ُحِذَف َفال         ر  ــرِف َج ـــــبِحَ  اد  اَلِزم  ـــَوعَ                

 ْمِن َلْبٍس َكَعِجْبُت َأْن َيُدواَمع أَ        طَِّردُ ــــــَويف أنَّ وَأْن يَ  ال  ــقْ ـــنَ  
                                       

املغني (، 2/234)املحتسب، ابن جني (، 381)، النيسابوري (، املبسوط131) ترص شواذ القرآنينظر: خم (1)
هان  (. 2/424)اإلحتاف، البنا (، 2/362) ، ابن اجلزري(، النرش4/1587) يف القراءات، ابن الدَّ

اء (2) (، 4/514)طية املحرر الوجيز، ابن ع(، 3/317)، (، إعراب القرآن2/411) ينظر: معاين القرآن للفرَّ
البحر املحيط، أبو حيان (، 15/227) اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي(، 4/104)الكشاف، الزخمرشي 

 (. 16/452)اللباب، ابن عادل (، 9/396)الدر املصون، السمني (، 9/173)
 (. 2/411) ، الفراءمعاين القرآن (3)
، ابن مالك (، رشح التسهيل8/51) رشح املفصل، ابن يعيشتنظر: مسألة حذف حرف اجلر يف:  (4)

 (. 2/625) توضيح املقاصد، املرادي(، 3/192)
 (. 25) ألفية ابن مالك يف النحو والرصف (5)
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فعىل هذا الرأي حيتمل ترجيح الوجه الثالث، وهو جر قوله:) َأنَّام أنا نذيٌر( يف 
 قراءة الفتح.

ا القراءة بالكرس فقيل إهنا عىل احلكاية، ومحلوا ذلك عىل إرادة معنى  ﴾إِنَّام ﴿ وأمَّ
 . (1)يٌر مبنٌي(ما يوحى إيلَّ إال هذه اجلملة، وهي )إِنَّام أنا نذ

وناقش ابن جني القول باحلكاية يف اآلية فجعل املراد كأنه قال: إِْن ُيوَحى، أي: 
إِْن ُيَقال يل إال أنَت نذيٌر مبنٌي، وكيف تتأتى احلكاية هنا ومل يرد اللفظ عينه؟ أي أنه مل 

بَأنَّ العلة )َأنا نذيٌر مبنٌي(، واإلشكال عنده بني اخلطاب والتكلم، وفرسَّ ذلك  :يقل له
من اجلملة املحكية أنك خماطب له، فغلب لفظ اخلطاب احلارض )) يف احلرف الواحد

واإلشكال بكون الغرض  ، ثم رفع الشبهة((اللفظ املنقيض لقوة احلارض عىل الغائب
 . (2)اواحد   اا شيئ  هبام مجيع  

ا من  َحى( عىل يف كرس اهلمزة؛ إذ حيمل )ُيوْ  اجعله وجه  فأن الوحي قول رأى أمَّ
ومنهم قول ابن جني  ،، وهو مضمون احلكاية التي ذكرها املعربون(3)ا)ُيَقال( تضمين  

ڱ   ڳ  ڳ ڳ ڳ ﴿كام يف اآلية  ا، ومل يتبني تغليب املعربني وجه  املتقدم
 .﴾ڱڱ  ڱ    

 .ُأْوِحيم  -10-3
قرآن الوردت هذه الصيغة من الفعل املزيد )َأْوَحى( بالبناء للفاعل أو لغريه يف 

( املشدَّ ا( موضع  18الكريم يف نحو ) دة وما عملت ، ويف بعض مواضعها تلتها )أنَّ
ل اختالف القراءة يف اهلمزة فيه من االسم واخلرب، ويف موضع واحد منها فقط ُنق

                                       
اء ينظر: (1) املحرر الوجيز، ابن عطية (، 2/234)املحتسب، ابن جني (، 2/411) معاين القرآن للفرَّ

الدر املصون، السمني (، 9/173)بو حيان البحر املحيط، أ(، 4/104)الكشاف، الزخمرشي (، 4/514)
 (. 2/362) (، النرش16/452)اللباب، ابن عادل (، 9/396)

 (. 2/435)املحتسب، ابن جني  (2)
(، 15/277)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 2/339) إعراب القراءات الشواذ، العكربيينظر:  (3)

 (. 16/452)اللباب، ابن عادل (، 9/396)سمني الدر املصون، ال(، 9/173)البحر املحيط، أبو حيان 
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فعىل هذا الرأي حيتمل ترجيح الوجه الثالث، وهو جر قوله:) َأنَّام أنا نذيٌر( يف 
 قراءة الفتح.

ا القراءة بالكرس فقيل إهنا عىل احلكاية، ومحلوا ذلك عىل إرادة معنى  ﴾إِنَّام ﴿ وأمَّ
 . (1)يٌر مبنٌي(ما يوحى إيلَّ إال هذه اجلملة، وهي )إِنَّام أنا نذ

وناقش ابن جني القول باحلكاية يف اآلية فجعل املراد كأنه قال: إِْن ُيوَحى، أي: 
إِْن ُيَقال يل إال أنَت نذيٌر مبنٌي، وكيف تتأتى احلكاية هنا ومل يرد اللفظ عينه؟ أي أنه مل 

بَأنَّ العلة )َأنا نذيٌر مبنٌي(، واإلشكال عنده بني اخلطاب والتكلم، وفرسَّ ذلك  :يقل له
من اجلملة املحكية أنك خماطب له، فغلب لفظ اخلطاب احلارض )) يف احلرف الواحد

واإلشكال بكون الغرض  ، ثم رفع الشبهة((اللفظ املنقيض لقوة احلارض عىل الغائب
 . (2)اواحد   اا شيئ  هبام مجيع  

ا من  َحى( عىل يف كرس اهلمزة؛ إذ حيمل )ُيوْ  اجعله وجه  فأن الوحي قول رأى أمَّ
ومنهم قول ابن جني  ،، وهو مضمون احلكاية التي ذكرها املعربون(3)ا)ُيَقال( تضمين  

ڱ   ڳ  ڳ ڳ ڳ ﴿كام يف اآلية  ا، ومل يتبني تغليب املعربني وجه  املتقدم
 .﴾ڱڱ  ڱ    

 .ُأْوِحيم  -10-3
قرآن الوردت هذه الصيغة من الفعل املزيد )َأْوَحى( بالبناء للفاعل أو لغريه يف 

( املشدَّ ا( موضع  18الكريم يف نحو ) دة وما عملت ، ويف بعض مواضعها تلتها )أنَّ
ل اختالف القراءة يف اهلمزة فيه من االسم واخلرب، ويف موضع واحد منها فقط ُنق

                                       
اء ينظر: (1) املحرر الوجيز، ابن عطية (، 2/234)املحتسب، ابن جني (، 2/411) معاين القرآن للفرَّ

الدر املصون، السمني (، 9/173)بو حيان البحر املحيط، أ(، 4/104)الكشاف، الزخمرشي (، 4/514)
 (. 2/362) (، النرش16/452)اللباب، ابن عادل (، 9/396)

 (. 2/435)املحتسب، ابن جني  (2)
(، 15/277)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 2/339) إعراب القراءات الشواذ، العكربيينظر:  (3)

 (. 16/452)اللباب، ابن عادل (، 9/396)سمني الدر املصون، ال(، 9/173)البحر املحيط، أبو حيان 
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ىئ ىئ ی     ی ی ی   ېئ ېئ ىئۈئ   ېئ  ۈئ ﴿ : ، وهو قولهاا وكرس  فتح  
قلت قراءة ، ونُ (1)ر بالفتحفقراءة اجلمهو، [36]هود: ﴾جئ حئ مئ ىئ          يئ

، ويف املغني أهنا قراءة الُقوُريس عن أيب (2)الكرس عن أيب الربهسم، والشريزي وشيبة
 ﴾َأْوَحى ﴿ ، وعلَّل ابن عطية قراءة الكرس عند أيب الربهسم كونه يقرأ الفعل(3)جعفر

 . (4)بالفتح بالبناء للفاعل
( وما عملت فيه يف حمّل والرأي نفسه يف توجيه الفتح والكرس، فالفتح ع  ىل َأن )أنَّ

، وأجيز أن يكون يف (5)رفع ما ناب عن الفاعل؛ لبناء الفعل )ُأْوِحي( لغري الفاعل
حمل نصب عىل نزع اخلافض، والتقدير: وُأوِحَي إىل نوٍح بَِأنــَّه، أجازه القرطبي ومل 

 . (6)ينقل َأنَّ يف املسألة قراءة
فعل حمذوف )ِقيَل(؛ فتكرس اهلمزة لوقوعها بعد وتوجيه قراءة الكرس عىل تقدير 

، وتقدم َأنَّه مذهب البرصيني وَأنَّ الكوفيني ال يقولون االقول وإن كان حمذوف  
باإلضامر، وإِنَّام جُيرون الوحي جُمرى القول، فيامثله يف التعدي وغريه، ومنه حكم 

 .(7)اكرس اهلمزة وجوب  
الفتح قراءة اجلمهور؛ فلم أقف فيام بني  ويبدو أال فرق بني القراءتني عدا كون

                                       
هانينظر:  (1) البحر (، 2/38) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي(، 2/988) املغني يف القراءات، ابن الدَّ

 (. 6/321)الدر املصون، السمني (، 6/148)املحيط، أبو حيان 
هان املغني يف القراءات،(، 235) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (2) البحر املحيط، أبو (، 2/988) ابن الدَّ

 (.6/148)حيان 
هان (3)  (. 2/988) املغني يف القراءات، ابن الدَّ
 (. 3/168)املحرر الوجيز، ابن عطية  (4)
البحر (، 9/29)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 2/38) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربيينظر:  (5)

 (. 10/480)اللباب، ابن عادل (، 6/321) املصون (، الدر6/481)املحيط، أبو حيان 
 (. 9/29)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي  (6)
البحر (، 2/38) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي(، 1/661) إعراب القراءات الشواذ، العكربيينظر:  (7)

(، روح 10/480)ابن عادل  اللباب،(، 6/321) الدر املصون، السمني (، 6/148)املحيط، أبو حيان 
 (. 6/248املعاين، األلويس)
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د قراءة عىل أخرى فال ترجيح لقراءة متواترة عىل شاذة.  يديَّ من مصادر عىل من جوَّ
 واهلل أعلم.
 َوَعَد. -11

وهو الوعد واملُواَعدة واملِيَعاد، والَوْعد يكون يف اخلري والرش، وورد هذا اجلذر      
( لفظة منها: )َوَعَد، 40ة تقرتب معنى، وهي نحو)يف القرآن الكريم يف ألفاظ خمتلف

َيِعُد، َيِعُدُكم، َنِعُدُهم، َوَعْدَنا، َوَعَدُهم، َواَعْدَنا...وغريها(، ومن شواهد هذه الصيغ 
( مقروءة بكرس اهلمزة وفتحها الفعل التايل:  التي تلتها )إِنَّ

 يمِعدُُكم .  -11-1
 ه َأنَّ واالسم واخلرب، ومها يف قولهورد هذا الفعل يف موضعني اثنني فقط وبعد

: ﴿ واملوضع اآلخر يف [7األنفال:] ﴾ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ،
وُنِقل ، [35]املؤمنون: ﴾ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :قوله

 اختالف القراءة يف مهزة )َأنَّكم( يف آية األنفال فقط. 
ا الكرس فنقلت القراءة به عن عيسى بن  ، ونقل (1)عمرفالفتح قراءة اجلمهور، أمَّ

ھ   ﴿وتوجيه قراءة الفتح   ،(2)أبو حيان أن عيسى بن عمر رواها عن أيب عمرو
يف حمل نصب بالفعل )َيِعُدُكم(، أو النصب عىل أهنا بدل من كلمة )إِْحَدى(،  ﴾ھ 

، وتقدير ذلك: َوَعَدُكم اهللُ َأنَّ إِحدى (3)وقد ذكر ذلك عدد من النحاة واملعربني
؛ ألن الوعد من اهلل (4)وخصص بعضهم البدل أنه بدل اشتامل الطائفتنِي لُكم،

 بالنرص والتمكني يشتمل عىل بشارات كثرية منها الظفر بإحدى الطائفتني.
                                       

البحر املحيط، (، 1/585) إعراب القراءات الشواذ، العكربي(، 202) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (1)
 (. 5/279)أبو حيان 

 (. 5/279)البحر املحيط، أبو حيان  (2)
 (، إعراب القرآن2/402)ابه، الزجاج معاين القرآن وإعر(، 1/345) معاين القرآن لألخفش ينظر: (3)

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 2/199)الكشاف، الزخمرشي (، 527)املفردات، الراغب (، 2/90)
 (. 6/73)اللباب، ابن عادل (، 7/369)

 (. 3/51) ، البيضاوي(، أنوار التنزيل2/4) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربيينظر:  (4)
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د قراءة عىل أخرى فال ترجيح لقراءة متواترة عىل شاذة.  يديَّ من مصادر عىل من جوَّ
 واهلل أعلم.
 َوَعَد. -11

وهو الوعد واملُواَعدة واملِيَعاد، والَوْعد يكون يف اخلري والرش، وورد هذا اجلذر      
( لفظة منها: )َوَعَد، 40ة تقرتب معنى، وهي نحو)يف القرآن الكريم يف ألفاظ خمتلف

َيِعُد، َيِعُدُكم، َنِعُدُهم، َوَعْدَنا، َوَعَدُهم، َواَعْدَنا...وغريها(، ومن شواهد هذه الصيغ 
( مقروءة بكرس اهلمزة وفتحها الفعل التايل:  التي تلتها )إِنَّ

 يمِعدُُكم .  -11-1
 ه َأنَّ واالسم واخلرب، ومها يف قولهورد هذا الفعل يف موضعني اثنني فقط وبعد

: ﴿ واملوضع اآلخر يف [7األنفال:] ﴾ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ،
وُنِقل ، [35]املؤمنون: ﴾ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :قوله

 اختالف القراءة يف مهزة )َأنَّكم( يف آية األنفال فقط. 
ا الكرس فنقلت القراءة به عن عيسى بن  ، ونقل (1)عمرفالفتح قراءة اجلمهور، أمَّ

ھ   ﴿وتوجيه قراءة الفتح   ،(2)أبو حيان أن عيسى بن عمر رواها عن أيب عمرو
يف حمل نصب بالفعل )َيِعُدُكم(، أو النصب عىل أهنا بدل من كلمة )إِْحَدى(،  ﴾ھ 

، وتقدير ذلك: َوَعَدُكم اهللُ َأنَّ إِحدى (3)وقد ذكر ذلك عدد من النحاة واملعربني
؛ ألن الوعد من اهلل (4)وخصص بعضهم البدل أنه بدل اشتامل الطائفتنِي لُكم،

 بالنرص والتمكني يشتمل عىل بشارات كثرية منها الظفر بإحدى الطائفتني.
                                       

البحر املحيط، (، 1/585) إعراب القراءات الشواذ، العكربي(، 202) شواذ القراءات، الكرماينينظر:  (1)
 (. 5/279)أبو حيان 

 (. 5/279)البحر املحيط، أبو حيان  (2)
 (، إعراب القرآن2/402)ابه، الزجاج معاين القرآن وإعر(، 1/345) معاين القرآن لألخفش ينظر: (3)

اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 2/199)الكشاف، الزخمرشي (، 527)املفردات، الراغب (، 2/90)
 (. 6/73)اللباب، ابن عادل (، 7/369)

 (. 3/51) ، البيضاوي(، أنوار التنزيل2/4) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربيينظر:  (4)
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وذكر ابن عاشور أنه يف تأويل مصدر هو بدل اشتامل، وتقدير ذلك عنده: َيِعُدُكم 
 قدره العكربي بَأنَّ ، ومن قبُل (1)مصرَي إحدى الطائفتنِي لكم، أي كوهَنا معطاة  لكم

 ، وال فرق يف التقدير بني كل  ما ذكر.(2)اهللَ َيِعُدُكم َملكَة إحدى الطائفتني
وُجِعل الكرس عىل إضامر القول، وهو مرادهم باحلكاية، أي: َيِعُدُكم فيقوُل، 
ورصح العكربي يف هذه اآلية بأن من كرس اهلمزة محل الفعل )َيِعُدُكم( عىل )يقوُل(، 

 . (3)ما أشار أبو حيان بأنه من إجرائه جمرى الفعل إذا كان يف معناهوهو 
 -الذين قصدهتم-ومل يذكر أحٌد من أصحاب كتب القراءات وإعراب القرآن 

ولكن نقل النحاس ثم ، ﴾ ...ھ  ھ ﴿ ((املؤمنون))اختالَف قراءة اهلمزة يف آية 
اج َأنَّه أجاز أن تكون )َأَيِعُدكُ  جَّ م إِنَُّكم...( بكرس اهلمزة؛ ألن معنى القرطبي عن الزَّ

، فيكون املقصود أن الفعل )َيِعُد( حيمل معنى (4))َأَيِعُدكم( يف اآلية: أيقوُل لكم
 . ا)يقوُل( فيجري عليه يف غالب مسائله قياس  

من يشء سابق، وهو املفعول به  بدال   –كام ذكر –ولزوم وجوب الفتح وقوعها 
أن تكون يف حمل نصب مفعول به، ويتبعه أن  اب  )إحدى(، فمن مواضع الفتح وجو

 . (5)من املفعول به، وهذا ما وقع شاهده يف اآليتني الكريمتني يكون بدال  
 .متت الشواهد حبمد هللا

 
 

                                       
 (. 9/269) ير، ابن عاشورالتحرير والتنو (1)
 (. 2/4) إمالء ما منَّ به الرمحن، العكربي (2)
 (.  5/279)البحر املحيط، أبو حيان (، 1/585) إعراب القراءات الشواذ، العكربيينظر:  (3)
 (. 12/122)اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي (، 4/456) ينظر: معاين القرآن للنحاس (4)
 ، ابن الرساج(، األصول3/132) ، سيبويههلمزة يف حال البدل يف: الكتابينظر الكالم عىل فتح ا (5)

 (. 1/299) (، رشح األشموين1/326) (، أوضح املسالك، ابن هشام1/270)
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 اخلـــاتــمـــة
احلمد هلل املتفضل باإلنعام والتكريم، وله احلمد عىل َمن ه وعطائه بصحبة كتابه  
كريم يف عمل علمي موجز تقدم فيه استقراء مواضع اختالف القراءات القرآنية يف ال

( فتحها وكرسها بعد ما يتضمن معنى القول.   مهزة )إِنَّ
وقد حرص البحث عىل استقصاء األلفاظ التي تضمنت معنى القول من خالل 

اسات ما نقلته كتب التفسري والقراءات وإعراب القرآن الكريم، وما عرضته الدر
تنوعت األلفاظ التي ِصيغت من  ا( جذر  11كان جمموع جذور ألفاظه )السابقة، ف

( 25يف القرآن الكريم يف ) ( صيغة جاءت شواهدها19هذه اجلذور فبلغت )
، فتم عرضها كلها، وحرص ما ُنِقل فيها من قراءات وأقوال وتوجيهات اموضع  

ورد من مظانه يف كتب التفسري  نحوية يف قراءيت الكرس والفتح، مع توثيق كل  ما
ويستخلص والقراءات، وكتب إعراب القرآن، وبعض أمهات كتب النحو واللغة، 

 ما ييل:من البحث 
عىل نزع اخلافض، أو تقدير جاٍر، أو بتعدية  اتوجيه أكثر مواضع الفتح نصب    -

 فعل، ويف بعضها كان التوجيه عىل البدل عامة وبدل االشتامل خاصة.
الكرس عىل االبتداء، أو تقدير قول، أو تضمني اللفظ حمل الدراسة معنى توجيه  -
 القول.

)َرَسَل، َوَعَد( زادت هذه الدراسة مواضع وألفاظ تفردت هبا، وهي اجلذران:  -
 ذكر كلية  يف الدراسات السابقة.مل تُ  اوأحد عرش شاهد  

ناف لبدء كالم استخدم بعض املعربني احلكاية لرتادف تقدير القول، أو االستئ-
 جديد.

بعد ما يف معنى  اا أو كرس  عض املواضع عىل قراءة واحدة فتح  اقترصت ب -
 القول، واختلفت يف موضع آخر بعد املعنى نفسه. 
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الذي يتأكد أن اإلجراء يقوم عىل فكرة القياس؛ إذ يأخذ املجرى حكم  -  
 املجرى عليه.
 ي: عىل النتيجة املهمة هلذا البحث، وه بقي النصُّ 

( وكرسها إذا جاءت بعد اللفظ الذي حيمل معنى القول -  .جواز فتح مهزة )َأنَّ
 :يوصي ابلتايل أن -عىل تواضعه -ويمكن هلذا البحث

، وهو وقوع اأن يضاف إىل مواضع جواز فتح اهلمزة وكرسها موضعا جديد   -
( املشددة بعد لفظ حيمل معنى القول  .)أنَّ

( من خالل تتبع دالالت األفعال قبل  بناء دراسات دقيقة يف أحوال - مهزة )إنَّ
 اهلمزة لعله يمكن الوصول إىل نتائج أخرى يف وجوب الفتح أو الكرس أو جوازمها.

 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 املصادر واملراجع فهرس 
هـ، حتقيق: شعبان حممد 1117–د، البنا، أمحإحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر -1

 م.1987، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، 1ط إسامعيل،
، إجراء الشيء يف القرآن وقراءاته ُُمرى غريه، مظاهره، ومسوغاته، وموقف النحويني منه -2

الغامدي، عبد العزيز، جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 
 (. 124ص:-13)ص:، ـه1439، حمرم (46ع)
هـ، حتقيق: مصطفى 745 –، األندليس، أبو حيان، حممدارتشاف الضرب من لسان العرب -3

 .م1989، القاهرة، مطبعة املدين، 1النامس، ط
هـ، حتقيق: عبد احلسني الفتيل، د.ط، 316-، ابن الرساج، أبو بكراألصول يف النحو -4

 مؤسسة الرسالة، د.ت.بريوت، 
هـ، د.ط، بريوت، 1393 –، الشنقيطي، حممد املختارأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -5

 هـ.1415دار الفكر، 
هـ، حتقيق: زهيـر غازي، د.ط، بغداد، مطبعة  338 –، النحاس، أمحدإعراب القرآن -6

 م. 1980العاين،
، 1حممد السيد عزوز، طحتقيق:  ،هـ 616-العكربي، عبد اهلل  ،إعراب الِقراءات الشواذ -7

 م .1996بريوت، عامل الكتب، 
، 1هـ، حتقيق: عبد املجيد قطامش، ط540-، ابن الباذش، عيل اإلقناع يف القراءات السبع -8

 هـ .1403مكة املكرمة، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، 
 ، (ماجستري) ،أسامء الربيدي، ،األلفاظ الدالة على القول يف القرآن الكرمي، دراسة داللية -9

 م2016 ،جامعة قطر داب والعلوم،آلقطر، كلية ا
، بريوت، دار 1هـ، ط672-، ابن مالك، عبد اهلل ألفية ابن مالك يف النحو والصرف -10

 هـ .1405الكتب العلمية، 
، 1هـ، ط 616 –العكربي، عبد اهلل، إمالء ما منَّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات -11

 م .1979، دار الكتب العلمية، بريوت
جملة جامعة طيبة للعلوم  ،، الفوتاوي، ميمونة"أمْن" املفسرة يف الدراسات النحوية والقرآنية -12

 (.152ص:-113ص:م، )2011، ـه1431(، 2(، عدد)6الرتبوية، املدينة املنورة، مج)
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هـ، حتقيق:  685 –اهلل، البيضاوي، عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل= تفسري البيضاوي -13
 هـ.1418، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1حممد املرعشيل، ط

هــ حتقيق: يوسف 761 –، األنصاري، ابن هشام حممدأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -14
 م .1979، بريوت، دار اجليل، 5البتاع، ط

د مطرجي، د.ط، بريوت، هـ، حتقيق: حممو373-، السمرقندي، نرص بن حممدحبر العلوم -15
 دار الفكر، د.ت. 

، د.ط، 1هـ، ط 1393 –، ابن عاشور، حممد الطاهرتفسري ابن عاشور =التحرير والتنوير  -16
 م.2000بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 

، املدينة املنورة، دار الزمان، 1ط ،، فاضل، حممدالتضمني النحوي يف القرآن الكرمي -17
 هـ.1426

هـ، حتقيق: عادل عبد املوجود، 745-حممد  األندليس، أبو حيان ،البحر احمليطتفسري  -18
  هـ1413، بريوت، دار الكتب العلمية، 1وحممد معوض، ط

ه، حتقيق: حسني عكاشة، وحممد 399-، ابن أيب زمنني، حممد تفسري القرآن العزيز -19
 م.2002، القاهرة، دار الفاروق احلديثة، 1الكنز، ط

هـ، حتقيق 749 –، املرادي، احلسناملقاصد واملسالك لشرح ألفية ابن مالكتوضيح  -20
 م. 2008، القاهرة، دار الفكر العريب،1الرمحن سليامن، طعبد
هـ، 310 –الطربي، حممد بن جرير ،تفسري الطربي = جامع البيان يف أتويل آيِ  القرآن -21

 م.2000، دمشق، مؤسسة الرسالة 1حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط
هـ، حتقيق: أمحد الربدوين 671-القرطبي، حممد تفسري القرطيب،  = اجلامع ألحكام القرآن -22

 هـ .1384، القاهرة، دار الكتب املرصية، 2ط وإبراهيم أطفيش،
، هـ، حتقيق: عبد العال سامل مكرم370-احلسني ، ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع -23

 .هـ1401دار الرشوق، ، بريوت ،4ط
، 3هـ، حتقيق: سعيد األفغاين، ط403 –ابن زنجلة، عبد الرمحن حجة القراءات، -24

 م.1982بريوت، مؤسسة الرسالة، 
)أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن  احلجة للقراء السبعة -25

، 3ري حوجيايت، طهـ، حتقيق: بدر الدين قهوجي، وبش377-، أبو عيل الفاريس، احلسن جماهد(
  م.1992دمشق، دار املأمون للرتاث، 
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هـ، حتقيق: أمحد 756 –، السمني احللبي، أمحدالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -26
 م.1993، دمشق، دار القلم،1اخلراط، ط

، القاهرة، مطبعة 1ه، ط1404-حممد ، عضيمةدراسات ألسلوب القرآن الكرمي،  -27
 م.1972السعادة، 

، بريوت، 1ه، حتقيق: عبد اهلل الليثي، ط428-ابن منجويه، أمحد  رجال صحيح مسلم، -28
 .ـه1407دار املعرفة، 

هـ، حتقيق: 1270 –حممود ، األلويس،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -29
 هـ.1415، بريوت، دار الكتب العلمية، 1الباري عطية، ط عىل عبد

هـ، حتقيق: عبد الرزاق 597–، ابن اجلوزي، عبد الرمحنيف علم التفسري زاد املسري -30
 هـ.1422، بريوت، دار الكتاب العريب، 1املهدي، ط

، القاهرة، 3هـ، حتقيق: شوقي ضيف، ط324-، ابن جماهد، أمحد السبعة يف القراءات -31
 م.1988دار املعارف، 

هـ، حتقيق: بشار عواد 748 -لذهبي، حممد ا ،سري أعالم النبالء )سري اخللفاء الراشدين( -32
 معروف، د.ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، د.ت.

هـ، حتقيق: إميل يعقوب، 900 –األشموين، عيل شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، -33
 م.1998، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط

سيد، حممد بدوي ، حتقيق: عبد الرمحن الهـ672-ابن مالك، عبد اهلل  شرح التسهيل، -34
 م.1990، القاهرة، دار اهلجرة، القاهرة،1املختون، ط

، بريوت، دار الكتب 1هـ، ط905–، األزهري، خالدشرح التصريح على التوضيح -35
 م.2000العلمية، 

هـ، حتقيق: يوسف حسن عمر، د.ط، 686-، الريض، حممد شرح الرضي على الكافية -36
 م . 1975ليبيا، جامعة قاد يونس،

د.  ،دار صادرد.ط، بريوت،  هـ،643 –يعيش ،موفق الدين ابن يعيش، شرح املفصل، -73
 ت.
هـ، حتقيق: شمران العجيل، د.ط، بريوت، 505-،حممود ، الكرماين،شواذ القراءات -38

 مؤسسة البالغ، د.ت.
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، دمشق، دار  1، حتقيق: حممد أديب مجران، طـه330 –، السجستاين، حممدغريب القرآن -39
 .م1995بة، قتي

 هـ.1414، دمشق، دار ابن كثري، 1هـ، ط1250 –، الشوكاين، حممدفتح القدير -40
، القاهرة، مكتبة الكليات 1ه، ط1422 -حممد  ،حميسنالقراءات وأثرها يف علوم العربية،  -41

 .ـه1404األزهرية، 
حتقيق: مجال  هـ،465-اليشكري، يوسف  ،الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها -42

 هـ.  1428مؤسسة سام للتوزيع والنرش، ، د.م، 1ط، ابن السيد الشايب
، القاهرة، مكتبة 3هـ، حتقيق: عبد السالم هارون، ط180-سيبويه، عمرو  الكتاب، -43

 . ـه1408اخلانجي، 
، القاهرة، 1، حتقيق: حممد بن عبده، طـه316-، السجستاين، عبد اهلل كتاب املصاحف  -44

 م.2002فاروق احلديثة، دار ال
هـ، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، الطبعة 538 –، الزخمرشي، حممودالكشاف -45

 م.1972األخرية، القاهرة، مطبعة مصطفى احللبي، 
حميي الدين رمضان،  هـ، حتقيق:437-القييس، مكي الكشف عن وجوه القراءات،  -46

 م.1974د.ط، دمشق، جممع اللغة العربية،
هـ، تصحيح: حممد عيل 741 –، اخلازن، عيلتفسري اخلازن =لتأويل يف معاين التنزيللباب ا -47

 هـ.1415، بريوت، دار الكتب العلمية، 1شاهني، ط
هـ، حتقيق: عادل عبد املوجود، وعيل 775-، احلنبيل، عمر اللباب يف علوم الكتاب -48

 م. 1998معوض، د.ط، بريوت، دار الكتب العلمية،
هـ، حتقيق: عبد اهلل الكبري وآخرون، د.ط، 711-ابن منظور، حممد  ،لسان العرب -49

 القاهرة، دار املعارف، د.ت.
، أبو زيد، حممد، مقال عىل الشبكة، موقع حملات عن دراسة )ِإنَّ( و)أمنَّ( يف القرآن الكرمي -50

  Jamharah.net/showpost.php.  مجهرة العلوم
د.ط، ه، حتقيق: سبيع حاكمي، 381-صبهاين، أمحد ، األاملبسوط يف القراءات العشر -51

 م. 1981دمشق، جممع اللغة العربية،
، سبط املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن، واختيار خلف واليزيدي -52
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هـ، حتقيق: وفاء قرماز، )رسالة دكتوراه(، مكة املكرمة، كلية اللغة 541-اخلياط، عبد اهلل 
  .هـ1405معة أم القرى، العربية، جا

، بريوت، مؤسسة 2ه، حتقيق: حممد فؤاد سزكني، ط210-املثنى، معمر ُماز القرآن،  -53
 هـ.1401الرسالة،

هـ، حتقيق: 392-ابن جني، عثامن ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -54
س األعىل للشؤون اإلسالمية، عيل النجدي ناصف، وعبد الفتاح شلبي، د.ط، القاهرة، املجل

 هـ .1389
هـ، حتقيق: 542 –، ابن عطية األندليس، عبد احلقاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -55

 هـ.1422، بريوت، دار الكتب العلمية، 1عبد السالم عبد الشايف حممد، ط
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