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:المقدمة
ٌ
السميف الحمبي
ٌ أبك العباس أحمد بف يكسؼ بف محمد بف مسعكد النحكم المعركؼ ب
، كسمع الحديث،يكلد في مدينة حمب في سكرية كنشأ فييا حيث تعمـ القراءات كبرع فييا
كخاصة النحك كالقراءات بجامع ابف طكلكف
كرحؿ إلى مصر كاكتسب منيا الكثير مف العمكـ
ٌ
 كق أر الحركؼ السبعة باإلسكندرية عمى أحمد بف محمد،كجامع اإلماـ الشافعي بالقاىرة
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الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
شير جمادل اآلخرة سنة 756ق ،كالٌ يعرؼ عمره إذ لـ تذكر كتب التاريخ كالتراجـ تاريخ
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

ميبلده.1
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ٌ
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جعؿ عمى جية كاحدة ال يختمؼ) 4كفي االصطبلح :ىك االستدالؿ عمى صحة القراءات كالدفاع
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ش ىبو
عنيا بما كرد مف أدلٌ وة مف الشعر ،أك النحك ،أك المغة ،أك النظر أك غير ذلؾ لدفع ي
Öz

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
الخصـ).5
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.
 1الزركمي ،األعبلـ ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،ط2002 ،15ـ ،ج ،8ص.186
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السميف الحمبي:
التكجيو النحكم لمقراءات عند ٌ
السميف الحمبي في سياؽ تفسيره تكجييو لبعض القراءات التي تتعمؽ بإعراب
يكرد ٌ
الكممة مستندان إلى ما يكافؽ سياؽ تفسيره لمعنى اآلية تارة ،كما خمص إليو مف آر و
اء لبعض
النحاة كمدارسيـ تارة أخرل .كسأتناكؿ ذلؾ مف خبلؿ الحديث عف المرفكعات ،كالمنصكبات،
بمثاؿ ك و
احد عمى و
و
كؿ منيا بما يكفي بغرض المقالة كيبعد عف التطكيؿ.
كالتكابع ،كسأستشيد
إف.
المرفكعات :الفاعؿ ،نائب الفاعؿ ،المبتدأ ،الخبر ،اسـ كاف ،خبر ٌ
الفاعؿ:
اجع ٍم يو ر ّْب ر ً
ث ًم ٍف آ ً
ضيِّا ﴾6يقكؿ
عند تفسيره لقكلو تعالى ﴿:ىي ًرثيًني ىكىي ًر ي
ىؿ ىي ٍعقي ى
كب ىك ٍ ى ى ى
الحمبي:
(قكلو" :يرثني كيرث" :ق أر أبك عمرك كالكسائي بجزـ الفعميف عمى أنيما جكاب لؤلمر
ً
عمي كابف عباس
"كلي" .كق أر ٌ
إذ تقديره :إف ىي ىي ٍب ىير ٍث .كالباقكف برفعيما عمى أنيما صفة لػػػ ٌ
كيسمى ىذا "التجريد" في عمـ
ارث" جعمكه اسـ فاعؿ ،أم يرثني بو كارث،
كالجحدرم "يرثني ك ه
ٌ
البياف).7

6

مريـ 6

7

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،تحقيؽ د .أحمد الخراط ،دار القمـ ،دمشؽ ،ج ،7ص.567
السميف الحمبيٌ ،
ٌ
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عمي،
السميف الحمبي يكجو قراءة "يرثني ك ه
ىنا نجد ٌ
ارث مف آؿ يعقكب" .كىي قراءة ٌ
Mustafa YOUSEF
م ،كجعفر بف محمد ،كابف يعمر ،كالحسف ،كقتادة ،كأبي نييؾ ،8عمى
كابف عباس كالجحدر ٌ
مم ٌخص المقالة

ابف ج ٌن
حيثمفيقكؿ
اءة،
كلمقرالقر
لمتفسيرىذه
الخصائص عف
مكضكعفي
ابف ج ٌني
ي فيك يكشؼ عف ك
بمكاف؛
األىمية
القرآنية
اءات
التكجيو النحكم
إف
طريقة التجريد .كيقكؿ بقكؿ ٌ

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
كليان يرثني
عند حديثو عف ىذه القراءة( :ىذا ىك ٌالتجريد ،كذلؾ أ ٌنو يريد" :كىب لي مف لدنؾ
ٌ
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

مف اآليات ،فقد يككف لمقراءات المتعددة 9
كىذانودليؿ عمى إعجاز الق
متعددة،
معنىأحكاـ
داللة عمى
لآلية
بي
أما
التجريدٌ
ك ه
فقد ٌ
ارث مف آؿ يعقكب" كىك الكارث نفسو ،فكأ ٌنو ٌ
جرد منو ٌكارثان) ٌ .

الكريـ كايجازه.

أف في الشيء ًمف نفسو معنى آخر كأنو حقيقتو
أف العرب قد
اعتنىتعتقد ٌ
ابف ج ٌني بقكلو( :معناه ٌ
الدر المصكف في عمكـ ٌالكتاب المكنكف" عناية بالغة
كقد
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
ٌ

األمر ،كساعده عمى ذلؾ تبحره في عممي 10
الق.راءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
كمحصكلو كقد يجرم ذلؾ إلى ألفاظيا لما عقدت ٌ
ى
معانييا)
عميو
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

نائب الفاعؿ:

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

ً
النحكم .بي و
التكجيو ً
س ّْب يح لى يو
كت أ ًىذ ىف المَّ يو أ ٍ
عند تفسير قكلو تعالى∫﴿ في ي ي
ييا ٍ
ىف تيٍرفى ىع ىكيي ٍذ ىكىر ف ى
اس يم يو يي ى
الزك ً
اؿً .رجا هؿ ىال تم ًيي ًيـ ًتجارة كال بيع عف ًذك ًر المَّ ًو كاق ًاـ الصبل ًة كايت ً
ً
اء َّ
اة
ىص ً ى
ف ى
ييا ًبا ٍل يغ يد ّْك ىك ٍاآل ى

 Fi Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûnى ً ى
يٍ
 ٍ İsimliى ى ه ى ى ى ٍ ه ى ٍ ٍ
ى
 َّ Mesûnى ى ً ى
Es-Semîn el-Halebinin
ed-Dürrü’lTefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

11
كف يكما تىتى ىقمَّ ً ً
س ٌب يح" ق أر ابف
ص يار ﴾ يقكؿ تعميقان عمى ىذهÖzاآلية :ي
ب فيو ا ٍل يقمي ي
ي
("ي ى
كب ىك ٍاأل ٍىب ى
ىي ىخافي ى ى ٍ ن

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
الثبلثة .كاألى
المجركرات
مقاـ الفاعؿ
 diğerكالقائـ
yandanمفعكؿ،
عامر كأبك بكر بفتح الباء مبنيِّا لم
كلى dan Kur’ân-ı
Kerim’in
icazının
أحد belagat
açıklarken
 yönleriniي
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.
 8انظر :أبك حياف ،البحر المحيط ،تحقيؽ صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيركت1420 ،ق ،174/6 ،ابف خالكيو،

بيركت،
Bilimlerالعربي،
Enstitüsü.دار الكتاب
)(mustafa.yusuf@hotmail.comم ،الكشاؼ،
مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع ،مكتبة المتنبي ،القاىرة .ص ،86الزمخشر
akarya Üniversitesi,
Sosyal
ط1407 ،3ق ،274/2 ،األلكسي ،ركح المعاني ،تحقيؽ عمي عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1415 ،1ق،
 ،174/16الرازم ،مفاتيح الغيب ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ط1420 ،3ق.182/21 ،
9

أبك الفتح عثماف بف جني ،الخصائص ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط.465/2 ،4

10

ابف جني ،الخصائص .473/2

11

النكر .37-36

1
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منيا بذلؾ األكؿ الحتياج العامؿ إلى مرفكعو ،كالذم يميو أكلى .ك"رجاؿ" عمى ىذه القراءة
مقدر،
مقدر لتعذٌر إسناد الفعؿ إليو ،ككأنو جكاب سؤاؿ ٌ
إما بفعؿ ٌ
مرفكع عمى أحد كجييفٌ :
أف "رجاالن" خبر مبتدأ محذكؼ أم:
يسبحو؟ فقيؿ :يسبحو رجاؿ .كالثانيٌ :
كأنو قيؿ :مف ٌ
مبنيا
ؼ عمى اآلصاؿ .كباقي السبعة بكسر الباء
َّ
سبحة رجاؿ .كعمى ىذه القراءة يكقى ي
الم ٌ
ي
لمفاعؿ ،كالفاعؿ "رجاؿ" فبل يكقؼ عمى اآلصاؿ)

12

َّح" عمى البناء لممفعكؿ ،كالتي تستكجب
سب ي
كىنا يشير ٌ
السميف الحمبي إلى قراءة ي"ي ى
كجكد نائب فاعؿ ،كقد أسند الفعؿ إلى أحد الظركؼ كىي" :لو" ك "فييا" ك"بالغدك" .كنائب
الفاعؿ ىك أحد ىذه الظركؼ ،أما قراءة البناء لمفاعؿ فيككف الجار "في و
بيكت" متعمؽ بالفعؿ
ٌ
ٌ
سب يح" التالي ،كجممة "أذف ا﵀" نعت لػػػً "بيكت" ،كالمصدر "أف ترفع" منصكب عمى نزع
ي"ي ٌ
الجاراف "فييا" ك "بالغدك" متعمقاف بالفعؿ ك "رجاؿ"
الخافض "في" كجممة ي"ي ى
س ٌب يح" مستأنفة ،ك ٌ
"يسب يح " عمى البناء لممفعكؿ فاعؿ لفعؿ مضمر عمى تقدير االستفياـ عف
عمى قراءة
ٌ
يسبح؟ فيككف الجكاب :رجا هؿ.
ّْ
المسبح ،أم مف الذم ٌ
المبتدأ:
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىك ىم ٍف ىيتَّ ً
ث ىال
ٍو ًم ٍف ىح ٍي ي
ؽ المَّ ىو ىي ٍج ىع ٍؿ لى يو ىم ٍخىر نجا .ىكىي ٍريزق ي
ً
ً
ش ٍي وء قى ٍدنار ﴾.13
س يب يو إً َّف المَّ ىو ىبالًغي أ ٍىم ًرًه قى ٍد ىج ىع ىؿ المَّ يو لً يك ّْؿ ى
ىي ٍحتىس ي
ب ىك ىم ٍف ىيتىىكَّك ٍؿ ىعمىى المَّو فى يي ىك ىح ٍ

12
13
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السمين الحلبي
التوجيه النحوي للقراءات عند ّ
es-Semin el-Halebi ve Kıraât

عمى اآلية( :قكلو" :بالغ أمره" :ق أر حفص "بالغ" مف غير تنكيف" ،أمره"
يقكؿ الحمبي في تعميقو

Mustafa YOUSEF

مضاؼ إليو عمى التخفيؼ .كالباقكف بالتنكيف كالنصب كىك األصؿ خبل نفا لمشيخ .كق أر ابف أبي
مم ٌخص المقالة

في رك و
إف و
مفٍع «أ ٍىمير
آنيةكرف
اءاتبالالقغهر»
بتنكيف «
أمره»
اية
عمرك
كفيو فيك يكشؼ عف ك
األىميةه»بمكاف؛
لمتفسير كلمقر
مكضكع
التكجيو «بالغه
عبمة كداكد بف أبي ىند كأبك ٌ
النحكم ي

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
إف»
خبر « َّ
الجممة
ك
.
مؤخر
ه
أ
مبتد
»
ه
ر
أم
«
ك
،
ا
مقدم
ر
ا
خب
»
غ
يككف «بال
ىف
ن
ن
ه
أحدىما :أ ٍ
كجياف ،ي
ى
آنية مف جية أخرل .كما أف ٍ ي
التكجيو النحكم لمقرهاءات يساعد الفقيوي عمى استنباط األحكاـ الشر
القر
ٌ

متعددة ،كىذا دليؿ عمى إعجاز الق
المتعد
يككفه»لمقر
يككف «بالغه» مف
.14
فاع هؿ
فقد«أ ٍىمير
اآليات »،ك
إف
خبر « َّ
ىف
دة لآلية داللة عمى أحكاـ ٌ
اءات بو) ٌ
كالثاني :أ ٍ
ى
ى
الكريـ كايجازه.

إف،
أمرهي" برفع كتنكيف "بالغه" عمى أ ٌنو
السميف الحمبي قراءة "بال
خبر ٌ
ىنا يذكر ٌ
ميفغه ي
المكنكف" عناية بالغة
عمكـ الكتاب
الدر المصكف في
الس
الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

اءات عمكمان كفي مس
كمنيجو في
عممي القراءات كالنحك.
كساعده عمى
ذلؾ"بال ٌ
في ى
عمىالقرأنو
"أمرهي"
تبحغه"ره ثـ
الفاعؿ
األمر،بو السـ
"أمره" عمى أنو مفعكؿ
ذكر قراءة الرفع كىي ي
كنصب ى
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

"أمرهي" مرتفع عمى الفاعمية ،أم ناف هذ أمره.
مبتدأ ك"بالغه" خبر ٌ
مقدـ كالجممة خبر ٌ
إف ،أم ي

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

الخبر:

التكجيو النحكم.

عند تفسير قكلو تعالى ﴿:إً َّف المَّو ال يستح ًيي أىف يض ًرب مثبل ما بعكض نة فما فكقيا

 Fiٍ Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûnى ى ىن
ى ى ى ٍىٍ
 Mesûnى ى ي ى
ٍ ى
ed-Dürrü’lى ى ى ٍ ى ىEs-Semîn el-Halebinin
İsimli
Tefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

كف أ َّىن يو ا ٍل ىح ُّ
اد المَّ يو ًب ىي ىذا ىمثىنبل
كف
ؽ ًم ٍف ىرّْب ًي ٍـ ىكأ َّ
فىأ َّ
 Özىما ىذا أىىر ى
يف ىكفىيركا فى ىيقيكلي ى
ىما الًَّذ ى
ىم ينكا فى ىي ٍعمى يم ى
ىما الًَّذ ى
يف آ ى
يً
ير ىكىي ٍي ًدم ًب ًو
ض ُّؿ ًب ًو ىك ًث نا
ي
كالضحاؾ برفع "بعكضةه"

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri
çok önemlidir. Çünkü o bir
15
ً diğerو إًَّال ا ٍلفى ً
 yandanي ً
ابف أبي ىع ٍب
الحمبي( :كق أر
يف ﴾
اس ًق
ض ُّؿ ًب
ىك ًث نا
Kerim’inمة dan Kur’ân-ı
icazının
يقكؿ belagat
yönlerini
 açıklarkenى
ير ىك ىما ي
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
olur.فقيؿ:
المبتدأ،
في ذلؾ
تمفكا
كلكنيـ اخ
لمبتدأ،
خبر
edebilir.عمى
 ،كاتفقكا
artmasına yardımcı
Bir ayetin
farklı
kıraâtları
farklı
hükümlere
delalet
أنيا ه
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

أم شيء بعكضةه ،كاليو ذىب الزمخشرم كرجَّحو .كقيؿ:
ىك "ما" عمى أنيا استفياميةه ،أمُّ :

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com

أحدىما :أف تي ٍجع ىؿ ىذه الجمم ية صم نة لػػً
مضمر
المبتدأ
تقديره :ىك بعكضةه ،كفي ذلؾ كجياف ،ي
ى
ي
ه
14
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ٌ
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يجكز عند البصرييف
ؼ العائد كاف لـ تىطيؿ الصمةي ،كىذا ال
ي
"ما" لككًنيا بمعنى الذم ،كلكنو ىح ىذ ى
ّّ
"أم" خاص نة لطكلًيا ً
فشاذ أك ضركرةه).16
غيرىا
باإلضافة ،ك َّ
إال في ٌ
أما ي
السميف الحمبي قراءة الرفع لكممة "بعكضة" عمى أ ٌنيا خبر ،كالجميكر
كىنا يذكر ٌ
بنصبيا.17
اسـ كاف:
ً
ً
ىف تى يك ى ً
يركىن ىيا
عند تفسير آية المداينة كعند قكلو تعالى ﴿:إًَّال أ ٍ
كف ت ىج ىارةن ىحاضىرةن تيد ي
ً
يد ﴾ .18يقكؿ
كىا ىكأى ٍ
ب ىكىال ى
ش ًي ه
اح أَّىال تى ٍكتييب ى
ش ًي يدكا إً ىذا تىىب ىاي ٍعتي ٍـ ىكىال يي ى
ض َّار ىكات ه
س ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
ىب ٍي ىن يك ٍـ ىفمى ٍي ى
ً
االستثناء
كف ًت ىج ىارةن" في ىذا
الحمبي في القراءات الكاردة في كممة "تجارة"( :قكلو" :إًالَّ أىف تى يك ى
و
استثناء
نصب ألنو
مكضع
أحدىما :أنو متص هؿ قالو أبك البقاء .كالجمم ية المستثناةي في
ً
قكالف :ي
ه
و
ً
باالستشياد في ّْ
معاممة ،كاستثنى منيا التجارة الحاضرةى ،كالتقدي ير :إال
كؿ
أمر
مف الجنس ألنو ه
في ً
ً
مكضع
ىف" في
حاؿ
ً
حضكر التجارًة .كالثاني :أنو منقطعه ،قالو مكي ابف أبي طالب .ك "أ ٍ
ً
و
لكف التجارةى الحاضرةى فإنو
االستثناء المنقط ًع .قمت :كىذا ىك
نصب عمى
الظاىر ،كأنو قيؿٌ :
ي
ً
االستشياد كال ىكتٍ ًب فييا.
عدـ
ي
يجكز ي
كق أر عاصـ ىنا "تجارةن" بالنصب ،ككذلؾ "حاضرةن" ألنيا صفتييا ،كفي ال ٌنساء كافقو
ىف
األى ىخكاف كالباقكف قرؤكا
ً
أحدىما :أنيا التام ية أم :إال أ ٍ
بالرفع فييما .فالرفعي فيو كجياف ،ي
16

لدر المصكف ،ج ،1ص.225
السميف الحمبي ،ا ٌ
ٌ

 . 17محمد بف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،المطبعة التجارية الكبرل.24/2،
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التوجيه النحوي للقراءات عند ّ
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فتككف "تيديركنيا" في ّْ
محؿ رف وع صف نة لتجارةن أيضان ،كجاء ىنا
تقع تجارةن ،كعمىىذا
ي
تى ٍح يد ىث أك ى
Mustafa YOUSEF
الصريح عمى المؤكؿ.
الكصؼ
الفصيح حيث ىقدَّـ
عمى
ً
ى
ى

مم ٌخص المقالة

األىميةديركنيا
الجمم ية
لمتفسير ىك
النحكم كالخب ير
التكجيو"تجارةه"
اسميا
الناقصةى،
تككف
كالثاني :أف
بمكاف؛" فيك يكشؼ عف ك
مف مف
القرآنية
كلمقراءات
إف
قكلو" :تي
ى
ٌ
مكضكعك ي

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
تككف تجارةه حاضرةه ٌمدارةن ،كس َّكغ مجيء ً
مذىب
اسـ كاف نكرةن كصفيو ،كىذا
كأنو قيؿ :إال أف
ي
ى القرآنية مف جية أخرل .ىكما أف ى
التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
ٌ

الفراء كتابعو آخركف.

متعددة ،كىذا دليؿ عمى إعجاز الق
مف اآليات ،فقد يككف لمقراءات
المتعددة لآلية داللة عمى أحكاـ ٌ
ٌ
الكريـ كايجازه.

تككف المعامم ية أك
ىف
فاسميا مضمر فييا ،فقيؿ:
أما قراءةي عاصـ
ك َّ
تقديرالده:ر إال أ ٍ
المصكف في ى
ي
عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السهميف الحمبي في كتابو" ي ٌ
كقد اعتنى ٌ

 19كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
اءات
عممي القر
تبحر
ىف عمى
كساعده
األمر،
تككفذلؾ ٌ
المداينهةي،فيكىكى
أحسف)
المباي ىع ية أك التجارةي .كقىدَّره الزجاج إالَّ أ ٍ
ي
ى
ى
يستحؽ أف يدرس كأف يبحث فيو لً
جمة.
كتفسيرية
نحكية
ائد
ك
ف
مف
فيو
ما
ا
مم
ليا
النحكم
التكجيو
ٌ
ي
ٌ
ٌ

السميف الحمبي ىنا قراءة "تجارةه" بالرفع عمى أ ٌنيا اسـ كاف ،كىي قراءة ابف
ٌ
يكجو ٌ

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

تامة ك"تجارة"
كثير ،كأبي عمرك ،كابف عامر،
التكجيو النحكم.
كنافع ،كحمزة ،كالكسائي ،عمى ٌ
أف "تككف" ٌ
20
أف "تككف" ناقصة كاسميا ضمير
أما قراءة النصب "تجارةن" فيي قراءة عاصـ عمى ٌ
فاعؿ  .ك ٌ

ك"تجارة" خبر.
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Öz

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

إف:
خبر ٌ
19
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اؿ إًَّن ىما اتَّ ىخذٍتي ٍـ ًم ٍف يد ً
كف المَّ ًو أ ٍىكثىانا ىم ىكَّدةى ىب ٍي ًن يك ٍـ ًفي
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىكقى ى
22
ً
ا ٍلحي ً
ض يك ٍـ ًب ىب ٍع و
اة ُّ
السميف الحمبي في تكجيو القراءات
ام ًة ىي ٍكفيير ىب ٍع ي
ىى
ض ﴾ يقكؿ ٌ
الد ٍن ىيا ثيَّـ ىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى

و
العائد
في اآلية"( :إًَّن ىما اتخذتـ" :في "ما" ىذه ثبلث ية
أكجو ،أحدىا :أنيا مكصكل هة بمعنى الذم ،ك ي
ثاف .كالخبر "مكَّدةي" في قر ً
محذكؼ ،كىك المفعك يؿ األكؿ .ك "أ ٍىكثانان" مفعك هؿ و
اءة ىم ٍف رفع.
ه
ي ىى
ً
و
مكدة ،أك يج ً
كمحذكؼ عمى
المكدة،
نفس
إف الذم اتَّخذتمكه أكثانان مكدةي ،أم :ذك
كالتقديرَّ :
ه
عؿ ى
ً
ً
إف الذم اتخذتمكه أكثانان أل ً
"يككف عميكـ"،
المكدة ال ىي ٍنفى يعكـ ،أك
جؿ
"م ىكَّدةى" أمَّ :
ي
قراءة ىم ٍف ىن ى
ص ىب ى
ً
ض يك ٍـ ًب ىب ٍع و
ض".
لداللة قكلًو" :ثيَّـ ىي ٍكىـ القيامة ىي ٍكفيير ىب ٍع ي
تعد لك و
الثاني :أف تي ٍجع ىؿ "ما" كافةن ،ك "أكثانان" مفعك هؿ بو .كاال تّْخاذ ىنا م و
احد ،أك
ى
و
الثنيف ،كالثاني ىك " ّْمف يد ً
مضمر .أم :ىي مكدة،
خبر مبتدأ
كف ا﵀" فى ىم ٍف رفع "مكدةي" كا ىن ٍت ى
و
ً
ً
حينئذ صف هة ؿ "أ ٍىكثانان" أك مستأنفةه.
المكدة مبالغةن .كالجمم ية
نفس
أم :ي
ذات مكدة أك يجعمت ى
ىعني.
كم ٍف
نصب كا ىن ٍت مفعكالن لو ،أك بإضمار أ ٍ
ى
ى
و
إف
كحينئذ يجكز أف ييقىدَّر مضافان مف األكؿ أمَّ :
ىف تي ٍج ىع ىؿ "ما" مصدريةن،
الثالث :أ ٍ
ً
ً
االتخاذ ىك
نفس
فيم ٍف رفى ىع "مكدةي" .كيجكز أ ٍ
ى
ىف ال يي ىقدىَّر ،بؿ يي ٍج ىع يؿ ي
سبب اتَّخاذكـ أكثانان مكدةي ،ى
ً
الخبر محذكفان ،عمى ما ىمَّر في الكجو األكؿ.
يككف
ص ىب
ي
المكدةى مبالغةن .كفي قراءة ىم ٍف ىن ى
ي
أف
أحد كجكه إعراب كممة ٌ
إف عمى اعتبار ٌ
"مكدة" كىك أ ٌنيا خبر ٌ
كىنا يذكر الحمبي ى
"ما" مصدرية.
22

العنكبكت .25
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المفعكؿ بو ،المفعكؿ ألجمو ،المفعكؿ معو ،المفعكؿ فيو ،المفعكؿ
المنصكبات:

Mustafa YOUSEF

إف ،التمييز ،االستثناء.
المطمؽ ،خبر كاف اسـ ٌ

مم ٌخص المقالة

إف مكضكع التكجيو النحكم لمتفسير كلمقراءات القرآنية مف األىمية بمكاف؛ فيك يكشؼ عف ك
ٌ

المفعكؿ بو:

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

متعددة ،كىذا دليؿ عمى إعجاز الق
مف اآليات ،فقد يككف لمقراءات
المتعددة لآلية داللة عمى أحكاـ ٌ
ٌ

السماك ً
ض ًفي ًستَّ ًة أىي و
َّاـ ثيَّـ
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
عند تفسير قكلو تعالى إً َّف ىرَّب يك يـ المَّ يو الًَّذم ىخمى ى
ؽ َّ ى ى
الكريـ كايجازه.

س َّخر و
الدكا ٍلرقىم ىر ىك ُّ
كقد َّ
استىىكل ىعمىى ا ٍل ىع ٍر ً
الحمبي ىكفي َّ
ىم ًرًه
ات
كـ يم
ميفو ىح ًثيثنا
ش يي ٍغ ًشي المَّ ٍي ىؿ
المكنكف" عناية بالغة
المصكف
كتابو"
اعتنى
السٍ
طمي يب ي
ٍ
ار ىي ٌ
الش ٍم ى
الكتاب ًبأ ٍ
عمكـى ى
الن ىي ى
س ىٌ ى
الن يجفيى

عممي القراءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
األمر ،كساعده ًعمى ذلؾ ٌ
تبحره في ى
السميف الحمبي( :قكلو" :كالشمس" ق أر
يف ﴾23يقكؿ
ؽ ىك ٍاأل ٍىم ير تىىب ىار ىؾ المَّ يو ىر ُّب ا ٍل ىعا
أىىال لى يو ا ٍل ىخ ٍم ي
النحكملىملياى
ٌ
يستحؽ أف يدرس كأف يبحث فيو لً
جمة.
كتفسيرية
نحكية
ائد
ك
ف
مف
فيو
ما
ا
مم
التكجيو
ٌ
ي
ٌ
ٌ

س َّ
تابحفص
افقو
كما عطؼ عمييا
ابف عامر ىنا كفي النحؿ برفع "الشمس"
كرفع " يم ى
المكنكف ،القراءات القرآ
ات"عم،كـ كالك
المصكفخرفي
الدر
السيميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

التكجيو
النحكم.كالنجكـ مس َّخر و
ات"  ،كالباقكف بالنصب في المكضعيف.
عمى رفع "
عف عاصـ في النحؿ خاصة
ي ى ى

كق أر أباف ابف تغمب ىنا برفع «النجكـ» كما بعدىا فقط ،كحفص في النحؿ.
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فأما قراءةي ابف عامر فعمى االبتداء كالخبر ،جعميا جمم نة مستقمة ً
باإلخبار بأنيا
Öz
مسخرات لنا مف
عمى "السماكات"

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
icazınınعمى
ىذه السكرة
فالنصب في
 diğerقراءة
لمنافعنا .كأما
عطفيا dan Kur’ân-ı
Kerim’in
belagat
açıklarken
ا﵀ تعالى yandan
الجماعةyönleriniي
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
المفاعيؿ.
farklıمف
farklıعمى ىذا
مسخرات"
كتككف "
الشمس،
أم :كخمؽ
 kıraâtlarıحاالن
artmasına yardımcı
ىذهolur. Bir
ayetin
hükümlere
delalet
edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

المنصكبات مفعكالن أكؿ ،كمسخرات
كيجكز أف تككف ىذه منصكبة بػػػػً " ىج ىعؿ" مقد ارن ،فتككف ىذه
ي

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com

مفعكالن ثانيان.
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النجكـ مسخرات" ىي قراءة أبي عمرك
السميف الحمبي "ك
كقراءة النصب التي ذكرىا ٌ
ى
عطؼ
كابف كثير كنافع كحمزة كالكسائي كأبي بكر عف عاصـ كأبي جعفر كيعقكب .ككجيو أ ٌنو
ه
بالكاك عمى ٌأكؿ الكبلـ كىك "الميؿ" ك "مس ٌخرات" نصبو عمى الحاؿ المؤكدة.24
"سخر"
إما مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ ينبئ عنو الفعؿ
ٌ
كتفصيؿ تكجييو "النجكـ" ٌ
تقدـ مف المنصكبات:
كتقديره جعؿ
ٌ
ك"مسخرات" مفعكؿ بو ثاف ،أك "النجكـ" معطكؼ عمى ما ٌ
"المي ىؿ كالنيار كالشمس كالقمر" ،ك"مسخر و
ات" حاؿ مف الكؿ.
ى
ى
ى
كقد عمٌؽ القرطبي في تفسيره عمى تمؾ اآلية بقكلو"(:كالشمس كالقمر كالنجكـ
مسخرات" بالرفع عمى االبتداء كالخبر ،كالباقكف بالنصب عطفان عمى ما قبمو .كق أر حفص عف
النجكـ" بالنصب،
القمر ك
النجكـ مسخرات" مبتدأ كخبر .كقرئ "ك
عاصـ برفع "ك
ى
الشمس ك ى
ى
ي
ات .كىي في قراءة مف نصبيا حاؿ
ٌ
"مسخرات" بالرفع كىي خبر ابتداء محذكؼ ،أم :ىي مسخر ه
مؤكدة.

24

25

انظر :أبك حياف ،البحر المحيط .479/5 ،ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر  ،302/2الخطيب ،معجـ القراءات،

.602/4
25
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المفعكؿ ألجمو:



Mustafa YOUSEF

ً ًً و ً
س يك ٍـ
س َّكلى ٍت لى يك ٍـ أى ٍنفي ي
اءكا ىعمىى قىميصو ًب ىدـ ىكذ وب قىا ىؿ ىب ٍؿ ى
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىك ىج ي
مم ٌخص المقالة

مكضكعما تى ً
ً
الحمبي( :قكلو
الس
النحكم .
كف ﴾
ص
تعالى :فيك يكشؼ عف ك
األىمية بمكاف؛
ميفالقرآنية مف
اءات
لمتفسير
إف
التكجيوفي ى
ستى ىع ٌي
ص ٍبهر ىجمي هؿ ىكالمَّ يو ا ٍل يم ٍ
يقكؿكلمقر ٌ
أ ٍىمنار فى ى
اف ىعمىى ى
26

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
"عمى قى ًم ً
ألف التقدير :جاؤكا و
و
بدـ
الدـ" .قاؿ أبك البقاءَّ " :
يص ًو" :في محؿ
نصب عمى الحاؿ مف " ٌ
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

فقاؿ:دليؿ عمى إعجاز الق
م كىذا
دة،
متعد
داللةقدعمى
المتعددة
صفرنةاءات
يككف لمق
و
اآلياتَّ،
الزمخشر
الكجو
تأخرفقدلكاف
مف لك
كذب عمى قميصو" ،يعني أنو
ردَّهأحكاـ ٌ
لمنكرةٌ .
كىذالآلية ي
الكريـ كايجازه.

ألف حاؿ المجركر ال تتقدَّـ عميو) .كىذا
(فإف قمت :ىؿ يجكز أف تككف حاالن متقدمة؟ قمت :الَّ ،
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

اءات عمكمان كفي مس
كمنيجوب"في القر
جماعةالق
عممي
عمى ذلؾ
كساعده
كقد ٌ
في ى
بالذاؿ
النحك.ةي ":ىك ًذ
العام
ه،ر كق
صحح
النحاة،
األمر،قكلىي
أحد
تبحرهَّ
الذم ىرَّد بو الزمخشر ُّ
اءاتأر ك َّ
م ي
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

يككف عمى سبيؿ المبالغة نحك :رج هؿ ىع ٍد هؿ أك
المعجمة كىك مف الكصؼ بالمصادر فيمكف أف
ى

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

و
عمى حذ ً
ب ًف ٍع ىؿ فاعمو إليو .كق أر زيد بف عمي" ىك ًذبان" فاحتمؿ أف
مضاؼ ،أم :ذم
ٍؼ
النحكم.
التكجيو
سى
ى
كذب ،ىن ى
مجيء
يككف مصد ارن في مكضع الحاؿ ،كىك قمي هؿ أعني
يككف مفعكالن مف أجمو كاحتمؿ أف
ى
ى
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ً
الحاؿ مف النكرة).27
كىنا قراءة
عبمة ،بالنصب عمى

Öz

Tefsir ve Kur’ân
çok önemlidir.
النصبo bir
kıraâtlarındakiكابف أبي
i’rabزيد بف عمي،
vecihleriراءة
الحمبي ىي ق
السميف
التي يذكر
Çünküىا ٌ
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca
kıraâtlardaki
âyetlerden
الحاؿ،
 i’rabفي مكضع
 vecihleriفيك
fakihinكا كاذبيف،
أم :جاؤ
" şeriجاؤكا"
hükümlerاك في
الحاؿ مف الك
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.
28

كيجكز أف يككف مفعكالن ألجمو .
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كقاؿ الفراء( :كيجكز في العربية أف تقكؿ :جاؤكا و
بدـ كذبان ،كما تقكؿ :جاؤكا و
بأمر
ٌ
و
باطؿ كباطبلن ،كح و
الحالية،
ؽ كحقان) .29ككجيا ىذه القراءة عند أبي السعكد ىما :النصب عمى
ٌ
كخرج عمى أ ٌنو في
عمي "كذبان" بالنصبٌ ،
أك عمى المفعكؿ ألجمو .قاؿ األلكسي(:كق أر زيد بف ٌ
مكضع الحاؿ مف فاعؿ جاؤكا بتأكيؿ كاذبيف .كقيؿ :مف و
أف
دـ عمى تأكيؿ مكذكبان فيو ،كفيو ٌ
كجكز أف يككف مفعكالن ألجمو ،أم جاؤكا بذلؾ مف أجؿ
الحاؿ مف النكرة عمى خبلؼ القياسٌ ،
الكذب).30
المفعكؿ معو:
ض نبل ىيا ًج ىبا يؿ أ ّْىكًبي ىم ىع يو ىكالطَّ ٍيىر ىكأىلىَّنا
كد ًم َّنا فى ٍ
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىكلىقى ٍد آىتى ٍي ىنا ىد ياك ى
31
أكجو ،أحدىا :أنو
العام ية عمى نص ًبو كفيو
الطير"
َّ
ه
لى يو ا ٍل ىح ًد ى
يد﴾  .يقكؿ ما مم ٌخصو( :قكلو" :ك ى

محؿ "جبا يؿ" َّ
ّْ
كرَّد
ألنو
عطؼ عمى
ه
ه
منصكب تقدي ارن .الثاني :أنو مفعك هؿ معو .قالو الزجاج .ي
مفعكؿ معو كاح ود ،إالَّ
ً
و
بالبدؿ أك
أكثر ًم ٍف
عميوَّ :
بأف قبمىو لفظ ىة "معو" كال ىي ٍقتىضي العام يؿ ى
ً
و
زيد مع و
مجيئو
عمرك" .قمت :كخبلفييـ في تقضية حالى ٍي ًف ىي ٍقتضي
بكر مع
ى
العطؼ ال ييقاؿ" :جاء ه
و
الكسائي .كال ب َّد ًم ٍف حذ ً
تقديره :آتيناه
مضاؼ
ٍؼ
فضبلن" قالو
ىنا .الثالث :أنو
ه
ُّ
عطؼ عمى " ٍ
ى
ي
ي

29

أبك زكريا الفراء ،معاني القرآف ،تحقيؽ أحمد النجاتي ،دار المصرية لمتأليؼ ،مصر ،ط.206/2،1

30

األلكسي ،ركح المعاني ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.200/12 ،

31

سبأ .10
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منصكب بإضمار و
ً
الطير ،قالو أبك
كس َّخ ٍرنا لو
ابع :أنو
كتسبيح
الطير .الر 
فضبلن
 YOUSEFه
ى
فعؿ أم :ى
ى
Mustafa
و
عمرك).32

مم ٌخص المقالة

بمكاف؛" فيك يكشؼ عف ك
األىمية
بيراءات
كلمق
النحكم
إف مكضك
"الطير
الطير"مفبنصب
لمتفسير ٌأك
"يا جباؿ
التكجيوقراءة
الحمبيع يذكر
السميف ٌ
ككما نرل ٌ
فإف ٌ
ى
معوالقكرآنية ى
الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ

كرىكيس ،كىك المشيكر عف ركح كاألعرج كالحسف كابف إسحاؽ كأبي جعفر
كىي قراءة السبعة ي

أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

الجرمي،دليؿ عمى إعجاز الق
دة ،كىذا
عمى أحكاـ
المتعددة
أبكراءات
يككف لمق
اآليات ،فقد
كيكنس ٌ
عمرك ٌ
متعدك
داللةعمر
لآلية بف
كعيسى
النصب
عطفان عمى محؿ "الجباؿ".مفكاختار
الكريـ كايجازه.

33

كالقراءة بالنصب أقكل في القياس مف قراءة الرفع عند األنبارم  .كيذكر السميف الحمبي

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

عممي القراءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
تبحره
األمر ،كساعده عمى ذلؾ
معوٌ ،
كقد فيٌأيد ىذلؾ القرطبي عند تفسيره لآلية
جكاز انتصاب "الطير" عمى أ ٌنو مفعكؿ
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

بقكلو"(:كالطير" بالرفع قراءة ابف أبي إسحاؽ كنصر عف عاصـ كابف ىرمز كمسممة بف عبد

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

كحسنو الفصؿ بػػػػً "مع" .كالباقكف
"أكبي"
التكجيوأك عمى
الممؾ عطفان عمى لفظ "الجباؿ"،
ٌ
النحكم.المضمر في ٌ
بالنصب عطفان عمى مكضع "يا جباؿ" أم :نادينا الجباؿ كالطير .قاؿ سيبكيو :كعند أبي عمرك

Es-Semîn el-Halebinin ed-Dürrü’l- Mesûn Fi Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn İsimli
Tefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

كسخرنا لو الطير .كقاؿ الكسائي :ىك معطكؼ ،أم :كآتينا
بف العبلء بإضمار فعؿ عمى معنى:
ٌ
Öz

الطير ،حمبلن عمى "كلقد

Tefsir ve Kur’ân
vecihleri
çok önemlidir.
o bir
kıraâtlarındakiمعو ،كما
يجكز أف
النحاس:
Çünküفضبلن" .قاؿ
داكد منا
آتينا
 i’rabيككف مفعكالن
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönleriniٌ açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com
32
33

الدر المصكف ،ج ،9ص .159
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

انظر :أحمد بف محمد البناء ،إتحاؼ فضبلء البشر ،ص ،258تحقيؽ أنس ميرة ،دار الكتب العممية ،لبناف ،ط،3

1427ق .مكي بف أبي طالب ،مشكؿ إعراب القرآف ،تحقيؽ حاتـ الضامف ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط1405 ،2ق.
الزجاج ،معاني القرآف كاعرابو ،تحقيؽ عبد الجميؿ شمبي ،عالـ الكتب ،بيركت،
 .204/2الخطيب ،معجـ القراءاتٌ ،340/7 ،

ط1408 ،1ق.243/4 .
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قمت كزيدان .فالمعنىٌ :أكبي معو
الزجاج يجيز:
تقكؿ :استكل الماء كالخشبة .كسمعت
ي
ٌ
الطير.34
ك ى
المفعكؿ فيو:
ىف ىي ٍقتي ىؿ يم ٍؤ ًمنا إًَّال ىخطىأن ىك ىم ٍف قىتى ىؿ يم ٍؤ ًمنا
اف لً يم ٍؤ ًم وف أ ٍ
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىك ىما ىك ى
35
و
و
السميف الحمبي:
ىف ىي َّ
ىخ ى
سمَّ ىم هة إًلىى أ ٍ
ىىمً ًو إًَّال أ ٍ
ص َّدقيكا ﴾  .يقكؿ ٌ
ير ىرقى ىبة يم ٍؤ ًم ىنة ىكًد ىي هة يم ى
طأن فىتى ٍح ًر ي

ص َّدقيكاٍ" فيو قكالف :أحدىما :أنو استثناء منقطع .كالثاني :أنو متص هؿ ،قاؿ
(قكلو" :إًالَّ أىف ىي َّ
َّ ً
ُّ
سمَّ ىمةه"
ىف َّ
بـ تى ىعمَّؽ" أ ٍ
الزمخشرمٍ " :
"م ى
يصدَّقكا "كما محمو؟ قمت :تى ىعمؽ بػػػ "عميو" أك ًبػػػػ ي
فإف قمت :ى
ب عميو الدّْية أك يسمّْميا إال حيف يتصدقكف عميو ،كمحمُّيا النصب عمى الظرؼ
كأنو قيؿ :كتى ًج ي
ً
مس ما داـ زيد جالسان" كيجكز أف يككف حاالن مف "أىمو"
بتقدير حذؼ الزماف ،كقكليـ" :ا ًج ٍ
بمعنى إال متصدقيف).36
السميف الحمبي ليذه القراءة يعني :دية مسمٌمة إلى أىمو إال
كىنا نرل ٌ
أف تخريج ٌ
متصدقيف عميو .كىك تخريج يكافؽ سياؽ اآلية.
كقت تصدقيـ عميو ،أك حاؿ ىـ
ٌ

34

القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف.435/16 ،

35

النساء 92

36

الدر المصكف ،ج ،4ص.71
السميف الحمبيٌ ،
ٌ
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المفعكؿ المطمؽ:



Mustafa YOUSEF

م ىر ٍح ىم ًت ًو ىحتَّى إً ىذا
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىك يى ىك الًَّذم يي ٍر ًس يؿ ّْ
اح يب ٍ
الرىي ى
شنار ىب ٍي ىف ىي ىد ٍ
مم ٌخص المقالة

ات ىك ىذلً
مف ً
ً و
ً
األىميةىؾ ين ٍخ ًر
آنيةثَّ ىمىر
اءات يكالقّْؿر ال
كلمقر ًم ٍف
لمتفسيرا ًب ًو
ىخ ىر ٍج ىن
اء
مكضكن ىعزٍل ىنا ًب ًو
ج فيك يكشؼ عف ك
إفّْي وت فىأى ٍ
النحكمفىأ ٍ
س ٍق ىناهي ل ىبمىد ىمٌ
بمكاف؛ي
التكجيو ا ٍل ىم ى
س ىحا نبا ثقى ناال ي
أى ىقمَّ ٍت ى

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
 37اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
بضـ النكف كسككف الشيف
ميف الحمبي( :كق أر
الس
كف ﴾  .يقكؿ
ابف عامر ّْ
ي
ا ٍل ىم ٍكتىى لى ىعمَّ يك ٍـ تى ىذ َّكير ى
ٌ
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

األعمشدليؿ عمى إعجاز الق
دة ،كىذا
عمى أحكاـ
كثابدة كلآلية
المتعد
كيحيىراءات
حبيشيككف لمق
اآليات ،فقد
متعدك
داللة كابف
النخعي
بف
مف ابف
كىي قراءةي ابف عباس كزر
مصرؼ ٌ
ٌ
الكريـ كايجازه.

ش ارن" بفتح النكف كسككف الشيف.
األخكاف " :ىن ٍ
كمسركؽ .كق أر ى
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

اءات عمكمان كفي مس
كؿالقر
كمنيجو
عممةيأكالقراءات
تبحره
مكقععمى
كساعده
األمر،
ذلؾ ٌ
نشرفي ُّ
بمعنىفيناشرى
ذلؾ
النحك.ذات
منشكركة أك
الحاؿ
ككجييا :أنيا
ى
مصدر كاقعه
ي
ه
ً
جمة.
كتفسيرية
نحكية
ائد
ك
ف
مف
فيو
ما
ل
فيو
يبحث
أف
ك
درس
ي
أف
يستحؽ
ا
مم
ليا
النحكم
التكجيو
ٌ
ي
ٌ
ٌ

ش ارن مصدر ّْ
مؤكد؛ َّ
ش ارن
ألف أرسؿ كأنشر متقارباف .كقيؿ :ىن ٍ
عمى ما تقدَّـ في نظيره .كقيؿ :ىن ٍ

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

حسب ما
التكجيوإنشا ارن،
مصدر عمى حذؼ الزكائد أم:
ش ارن
مكقع الحاؿ أم :يم ٍن ًش ارن أك يم ٍن ى
ى
ى
النحكم.كىك كاقعه
تقدَّـ في ذلؾ).38

Es-Semîn el-Halebinin ed-Dürrü’l- Mesûn Fi Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn İsimli
Tefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

شرا" بالنكف المضمكمة كسككف الشيف ،كىي قراءة
يذكر ٌ
السميف الحمبي ىنا قراءة " ين ن
Öz

Tefsir ve Kur’ân
kıraâtlarındaki
önemlidir.
Çünkü
عبد ا﵀ ابف مسعكد كابف o bir
كطمحة بف
i’rabاىيـ النخعي
 vecihleriكابر
حبيشçokكابف كثٌاب
كزر بف
عباس
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca
kıraâtlardaki
vecihleri
شعيبfakihin
âyetlerden
şeri hükümler
الحسف
i’rabكأبي رجاء ك
الجحدرم
كعاصـ
كسيؿ بف
مصرؼ كاألعمش كمسركؽ كقتادة
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.
39

بخبلؼ عنو كأبي عبد الرحمف كابف عامر .

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com
37

األعراؼ .57
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الدر المصكف ،ج ،5ص.349
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

انظر :ابف الجزرم ،النشر في القراءات العشر ،270-269/2 ،البنا ،إتحاؼ فضبلء البشر ،ص  ،266النحاس ،إعراب
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"نشرا" مصدر بمعنى ناشرات ،كىي في
كجو السميف الحمبي ىذه القراءة عمى ٌ
كقد ٌ
أف ن
مكقع الحاؿ أك المفعكؿ المطمؽ .كقد ذكر السمرقندم ما ذكره أبك السعكد في تكجيو قراءة
"نشرا" بالنكف كالنصب فيككف معناه "يرسؿ الرياح" تنشر
"نشرا" بالنكف كالنصب فقاؿ :كمف ق أر ن
ن
40
السميف الحمبي.
السحاب نشران  .كىي إشارة إلى المفعكؿ المطمؽ كما ذكر ٌ
ٌ

خبر كاف:
41
السميف
س ّْي يئ يو ًع ٍن ىد ىرّْب ىؾ ىم ٍك ير ن
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:يك ُّؿ ىذلً ىؾ ىك ى
كىا ﴾  .يقكؿ ٌ
اف ى

ً
و
التذكير،
بضـ اليمزًة كالياء ،ك
عامر كالككفيكف
ابف
ّْ
س ّْي يئ يو" :ق أر ي
الحمبي( :قكلو تعالى " :ىك ى
اف ى
كتىرًؾ التنكيف .كالباقكف بفتح اليمزة ً
كتاء التأنيث منصكب نة منكنةن .فالقراءةي األيكلى أشير فييا
ٍ
ً
كيؤيدىا
السيئ إلى
ضمير ما تقدَّـّْ ،
السيئ ك ى
س يف ،فأضاؼ ٌ
بذلؾ إلى جمي ًع ما تقدَّـ ،كمنو ٌ
الح ى
عبد ا﵀ُّ " :
س ّْيآتو" بالجم ًع مضافان لمضمير ،كقراءةي ايىب ٌي "خبيثي يو" كالمعنى:
ما ق أر بو ي
كؿ ذلؾ كاف ى
كؿ ما تقدَّـ ًذ ٍكره َّ ً
ُّ
س ّْي يئو -كىك ما ين ًي ٍيتي ٍـ عنو خاص نة -أم ارن
مما أيم ٍرتي ٍـ بو كين ًي ٍيتي ٍـ [عنو] كاف ى
ي
الكبلـ كمُّو عمى
كح ًمؿ
مكركىان .ىذا
ي
أحسف ما ييقىدَّر في ىذا المكاف .ك "مكركىان" خبر "كاف" ،ي
ي
ً
كؿ" فمذلؾ َّ
أما قراءةي الباقيف :فتحتمؿ أف
ذكر
الخبر كىك :مكركه ك َّ
لفظ " ٌ
الضمير في " ى
س ّْي يئ يو" ،ك ي
ى
ً
َّ
تقع ً
ّْم ٍيف قريبان كىما :قى ٍف يك ما ليس بو ًع ٍم هـ،
ى
اإلشارةي فييا بػػػ "ذلؾ" إلى مصدرم الن ٍي ىي ٍي ًف المتقد ى

40

نصر بف محمد السمرقندم ،بحر العمكـ ،دار الكتب العممية.121/2،

41

اإلسراء .38
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ً
خبر
يشير بو
ش يي في األرض ىم ىرحان .كالثاني :أنو
الم ٍ
Mustafaإلى جمي ًع ما تقدَّـ م ىف المناىي .ك" ى
س ّْي ىئ نة" ي
 YOUSEFأ ى
ك ى
كاف ،كأ ّْين ىث ىح ٍمبلن عمى معنى " يكؿ" ،ثـ قاؿ " ىم ٍكركىان" ىح ٍمبلن عمى لفظيا.42).

مم ٌخص المقالة

جعفر فيك يكشؼ عف ك
أبي بمكاف؛
األىمية
آنية مف
القر
مكضكع
عمرك ك
أبي
اءات ك
كلمقركثير
لمتفسيرابف
النحكم نافع ك
التكجيو قراءة
التأنيث ىي
إف ك
بالنصب
كقراءة "سيئة"
ٌ

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
كيعقكب كاألعرج كابف محيصف كاليزيدم ،كىك خبر "كاف" كاسميا ضمير "كؿ" .43كتكجيو
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

سيئةدليؿ عمى إعجاز الق
كاف كىذا
متعددة،
ىذهأحكاـ
فيعمى
كصؼداللة
دة لآلية
مف اآليات ،فقد يككف لمقراءات المتعد
اآليات ٌ
مما
ٌ
السميف الحمبي ليذه القراءة يعني :كؿ ما نيى ا﵀ عنو ٌ ٌ
الكريـ كايجازه.

مكركىان.

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

إف:
اسـ ٌ

عممي القراءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
األمر ،كساعده عمى ذلؾ ٌ
تبحره في ى
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

ض ىآلىي و
النحكم.ي َّ ً
عند تفسير قكلو التكجيو
يف .ىكًفي ىخ ٍم ًق يك ٍـ ىك ىما
تعالى ﴿:إً َّف ًف
ات لً ٍم يم ٍؤ ًم ًن ى
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى

يب ُّث ًم ٍف ىداب و
كف"
ات لّْقى ٍكوـ ييكًق ين
آي
السميف الحمبي( :قكلو" :
كف ﴾ .44يقكؿ
ه
َّة آ ىىي ه
ى
ات لًقى ٍكوـ ييكًق ين ى
ى
ىي
ٌ
Es-Semîn el-Halebinin ed-Dürrü’l- Mesûn Fi Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn İsimli
Tefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

كف" ق أر " و
خبلؼ
األخكاف ،كالباقكف برفعيما .كال
المكضع ٍيف
آيات" بالكسر في
ى
آي ه
ات لّْقى ٍكوـ ىي ٍع ًقمي ى
ك" ى
ى
ى
Öz

Tefsir ve Kur’ân
i’rab vecihleri
çok
Çünkü
ات لّْ
ً
 kıraâtlarındakiكجياف،
فيجكز فييا
بالكسر
كف"
önemlidir.قى ٍكوـ
فأما
إف"
اسـَّo " bir
في
َّ .yandan
 belagatي
آي ه
 açıklarkenييكًق ين ى
 " diğerى
كسر األكلى ألنيا ي
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının
yönlerini
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca
i’rab
âyetlerden
kıraâtlardakiىخ ٍم ًقكـ
قيؿ :كا َّف في
vecihleriكأنو
 fakihinىخ ٍم ًقكـ".
و" :كفي
إف"şeri،ك
َّhükümler
أحدىما :أنيا معطكف هة عمى اسـ "
الخبر قكلي
 delaletي
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere
edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

دابة و
كيككف "في ىخ ٍمقكـ"
تككف يكّْرىر ٍت تأكيدان آليات األيكلى،
ىف
آيات .كالثاني :أ ٍ
ي
ى
كما ىي يب ُّث ًم ٍف ٌ

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com

تقكؿَّ " :
ىف
الجّْر تككيدان.
معطكفان عمى "في السماكات" يكّْرر معو
إف في بيتؾ زيدان
ى
ي
كنظيره أ ٍ
حرؼ ى
ي
42

الدر المصكف ،ج ،7ص.356
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

43

انظر :الزجاج ،معاني القرآف كاعرابو .240/3 ،الخطيب ،معجـ القراءات.65/5 ،
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إف زيدان زيدان في بيتؾ كفي السكؽ
تأكيد لؤلكؿ ،كأنؾ قمتَّ :
كفي السكؽ زيدان" فزيدان الثاني
ه
عطؼ عمى معمكلى ٍي عاممى ٍيف البتةى).45
كليس في ىذه
ه
الحاؿ:
كف
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىك ىك ٍـ ًم ٍف قى ٍرىي وة أ ٍ
ىىمى ٍك ىن ى
ٍس ىنا ىب ىياتنا أ ٍىك يى ٍـ قى ًائمي ى
اء ىىا ىبأ ي
اىا فى ىج ى
46
منصكب عمى الحاؿ،
السميف الحمبي( :قكلو " :ىب ىياتان" فيو ثبلثة أكجو أحدىا :أنو
ه
﴾  .يقكؿ ٌ

الب ٍيتكتى ية دخكليؾ في
كىك في األصؿ مصدر ،بات ي
كب ٍيتيكتة .قاؿ الميث " :ى
كب ىياتان ى
كب ٍيتى نة ى
يبيت ىب ٍيتان ى
كج َّكزكا أف يككف مفعكالن لو ،كأف ككف في حكـ الظرؼ .كقاؿ
الميؿ" فقكلو "بياتان" أم بائتيف .ى
الكاحدم" :قكلو بياتان :أم ليبلن" ،كظاىر ىذه العبارة أف يككف ظرفان ،لكال أف ييقاؿ :أراد تفسير
المعنى).47

التمييز:
ص ٍدقنا كع ٍدنال ىال مب ّْد ىؿ لً ىكمًم ًات ًو ك يىك َّ ً
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:كتى َّم ٍت ىكمًم ية رّْب ىؾ ً
يى
ىى
السميعي
ى ى ى
ى
ى ى
ا ٍلعمًيـ يُ﴾ .48يقكؿ السميف الحمبي( :قكلو تعالىً " :
ص ٍدقان ىك ىع ٍدالن" :في نصبيما ثبلثة أكجو
ٌ
ى
و
و
عادالت في
صادقات في الكعد
أحدىا :أف يككنا مصدريف في مكضع الحاؿ أم :تى َّم ًت الكممات
45

الدر المصكف ،ج ،9ص.634
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

47

الدر المصكف ،ج ،5ص.250
السميف الحمبيٌ ،
ٌ
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السمين الحلبي
التوجيه النحوي للقراءات عند ّ
es-Semin el-Halebi ve Kıraât

الكعيد .الثاني :أنيما نصب عمى التمييز ،قاؿ ابف عطية" :كىك غير صكاب" كممف قاؿ بككنو
Mustafa YOUSEF

تميي ازن الطبرم كأبك البقاء .الثالث :أنيما نصب عمى المفعكؿ مف أجمو أم :تى َّم ٍت ألجؿ الصدؽ
مم ٌخص المقالة

إفُّ
البقاء) .
الكجو أبك
نظر،ع ذكر
كالعدؿ الكاقعيف منيما ،كىك
اءات القرآنية مف األىمية بمكاف؛ فيك يكشؼ عف ك
لمتفسير كلمقر
التكجيو
محؿ مكضك
ىذاالنحكم ى
ٌ
49

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
كقراءة "كممات" بالجمع ىي ٌقراءة نافع كأبي عمرك كابف كثير كابف عامر كأبي
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

50
متعددة ،كىذا دليؿ عمى إعجاز الق
كماداللة
فيكلآلية
المتعددة
يككف لمق
اآليات ،فقد
يأتي:
"صدرقنا
لكممتي
السميفمفالحمبي
عمى أحكاـ ٌ
اءاتكعدالن" ٌ
أما تكجيو ٌ
جعفر  .ك ٌ
الكريـ كايجازه.

ٌأكالن :نصب الكممتيف عمى الحالية.

ٌ
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

عممي القراءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
كساعده
عمى ذلؾ ٌ
تبحره في ى
التمييز.
األمر،عمى
ثانيان :نصب الكممتيف
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

ثالثان :نصب الكممتيف عمى العمة (المفعكؿ ألجمو).

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

كالتكجيييف األكؿ ك
الثانيالنحكم.
التكجيو
نجدىما عند م ٌكي في مشكؿ القرآف حيث يقكؿ" :صدقان
كعدالن" مصدراف ،كاف شئت جعمتيما في مكضع الحاؿ بمعنى :صادقة كعادلة.51

Es-Semîn el-Halebinin ed-Dürrü’l- Mesûn Fi Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn İsimli
Tefsirindeki Kıraatlerin İ’râb Vecihleri.

السميف الحمبي يطابؽ تكجيو العكبرم في التبياف حيث يقكؿ:
كىنا نجد ٌ
أف تكجيو ٌ
Öz

Tefsir ve Kur’ân
التمييزçok ،
önemlidir.
Çünkü
كعدال" o bir
kıraâtlarındakiأف يككنا
i’rabمفعكالن ألجمو ،ك
vecihleriيككنا
كيجكز أف
عمى
منصكباف
قكلو تعالى" :صدقنا
ن
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
52
رن في مكضع الحاؿ dımcı olur. Ayrıca kıraâtlardaki i’rab vecihleri fakihin âyetlerden şeri hükümler.
مصد ا
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

49
50

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com
الدر المصكف ،ج ،5ص.124
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

انظر :ابف مجاىد ،السبعة في القراءات ،تحقيؽ شكقي ضيؼ ،دار المعارؼ ،مصر ،ط1400 ،2ق .ص  ،266ابف

الجزرم ،النشر ،262/2 ،الخطيب ،معجـ القراءات.531/2 ،
51

مكي بف أبي طالب ،إعراب مشكؿ القرآف.308-307/1 ،

52

عمي البجاكم ،البابي الحمبي.247/2 .
العكبرم ،التبياف في إعراب القرآف ،تحقيؽ ٌ
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االستثناء:
اع يب يدكا المَّ ىو ىما لى يك ٍـ
كحا إًلىى قى ٍك ًم ًو فىقىا ىؿ ىيا قى ٍكًـ ٍ
س ٍم ىنا ين ن
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:لىقى ٍد أ ٍىر ى
53
ًو
غيره" قرأه
ًم ٍف إًلى وو ىغ ٍييرهي إًّْني أى ىخ ي
اؼ ىعمى ٍي يك ٍـ ىع ىذ ى
اب ىي ٍكوـ ىعظيـ ﴾  .يقكؿ ٌ
السميف الحمبي( :قكلو " ي

غيره" بالنصب.
الكسائي بخفض الراء في جميع القرآف ،كالباقكف برفعيا .كق أر عيسى بف عمر " ى
ً
ألف
فالجر عمى النعت أك البدؿ مف "إلو" لفظان .كالرفعي عمى
ُّ
النعت أك البدؿ مف مكضع "إلو" ٌ
إما باالبتداء كا َّما بالفاعمية .كمنع مكي في ً
كجو الجر أف
“ ًمف" مزيدةه فيو،
كمكضعو رفعَّ :
ي
ٍت المبدؿ منو ألنيا ال
يككف بدالن مف "إلو" عمى المفظ قاؿ :كما ال
ي
يجكز دخك يؿ " ًم ٍف" لك ىح ىذف ى
ى
تدخؿ في ً
أرجح؛ ألف
النصب عمى االستثناء ،كالقراءتاف األ ٍيكلىياف
كبلـ متيافت .ك
ي
ي
اإليجاب كىذا ه
ً
غير إيجاب ىر ىج ىح ً
االسـ
حكـ
اإل تباع عمى النصب عمى االستثناء،
الكبلـ متى كاف ى
كحكـ "غير" ي
ي
ى
الكاق ًع بعد "إال" .ك "مف إلو" إذا ىج ىع ٍمتو مبتدأ فمؾ في الخبر كجياف أظيرىما :أنو "لكـ" كالثاني:
محذكؼ أم :ما لكـ ًم ٍف و
تخصيص
إلو في الكجكد أك في العالـ غير ا﵀ ،ك "لكـ" عمى ىذا
أنو
ه
ه
54
"غيره" ىي قراءة عيسى بف عمر ،كابف محيصف كالكسائي.
كتبييف)  .كقراءة النصب ى

النعت:
يف ي ً
ً
اءك يك ٍـ
كف إًلىى قى ٍكوـ ىب ٍي ىن يك ٍـ ىكىب ٍي ىن يي ٍـ ًميثى ه
صمي ى
عند تفسير قكلو تعالى﴿:إًَّال الَّذ ى ى
اؽ أ ٍىك ىج ي
ً
ط يي ٍـ ىعمى ٍي يك ٍـ ىفمى ىقاتىميك يك ٍـ فىًإ ًف
سمَّ ى
ىف ييقى ًاتميك يك ٍـ أ ٍىك ييقى ًاتميكا قى ٍك ىم يي ٍـ ىكلى ٍك ى
كريى ٍـ أ ٍ
اء المَّ يو لى ى
ش ى
ىحص ىر ٍت ي
ص يد ي
53

األعراؼ .59
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السميف
يبل﴾ .55يقكؿ
YOUSEFمى ىـ فى ىما ىج ىع
الس
اعتىىزليك يك ٍـ ىفمى ٍـ ييقى ًاتميك يك ٍـ ىكأىٍلقى ٍكا إًلى ٍي يك يـ َّ
س ًب ن
ٍ
ٌ
Mustafaىؿ المَّ يو لى يك ٍـ ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
الحمبي( :قكلو تعالى" :إًالَّ الذيف ي ً
استثناء متص هؿ،
أظيرىما :أنو
كف"  :فيو قكالف،
صمي ى
ى
ه
ي
ممخص المقالة
ٌ

صً
ىنا فيك يكشؼ عف ك
بمكاف؛
كفار،رآنية مف
اءات الق
التكجيو النحكم لمتفسير كلمقر
إف مكضك
مة
الك
كى ٍـ ٌك
كالمستثنى منو قكليو "فى يخ يذ ي
األىميةٍ
الم ٍ
كمعنى ى
قكـ ه
اقتمكىـ"ع ك ي
ستىثٍىن ٍكف عمى ىذا ه
الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ

النسب
المياد ىن ًة ،كقاؿ أبك عبيد" :ىك اتصا يؿ النسب" ك ىغمَّطة النحاس بأف
بالمعاى ىد ًة ك
صمى ية
ى
ى
الفقيو عمى ى
الك ٍ
ى
استنباط األحكاـ الشر
أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

كىذايـدليؿ عمى إعجاز الق
كبيفلآلية داللة
المتعددة
لمقراءات
كاف ثابتان بيف النبي _صمَّىمفا﵀اآليات،
أحكاـذلؾ ٌ
الصحابة ٌ
متعدلـدة،ىي ٍم ىن ٍع
عمىكمع
المشركيف،
يككف ك
عميوفقدكسمـ_
ّْ
الكريـ كايجازه.

قاؿ أبك
اغب.
في الر
اختيار
األصفياني ،ك
كىك قكؿ أبي مسمـ
ذلؾ مف قتاليـ .كالثاني :أنو منقطع
المكنكف" عناية بالغة
الكتاب
عمكـ
المصكف
الدر
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

النحكَّ .كمنيجو فيً القراءات عمكمان كفي مس
عممي القراءات ك
األمر ،كساعده
عمى ذلؾ ٌ
تبحره في ى
أكجب المَّ يو اليجرةى عمى ّْ
كف"
كؿ ىم ٍف
مسمـ :لى َّما
عذر فقاؿ" :إًال الذيف ىيصمي ى
ى
أسمـ استثنى ىم ٍف لو ه
ى
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

كىـ قكـ قصدكا اليجرة إلى الرسكؿ كنصرتىو ،ككاف بينيـ كبيف المسمميف ىعي هد فأقامكا عندىـ

الدر المصكف في ٍعمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

النحكم.
إلى أف ّْ
خاؼ المَّ ىو
التكجيو بعد
الخبلص كاستثنى
يمكنيـ
ذلؾ ىم ٍف صار إلى الرسكؿ كالى أصحا ًبو ألنو ىي ي
ي

فيو ،كال ً
أقاربو ،أك ألنو يخاؼ عمى أكالده الذيف ىـ في أيدييـ ،فعمى
يقات يؿ
الكفار أيضان ألنيـ ي
ى
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ً
استثناء منقطعان ،ألف ىؤالء المستثنيف لـ يد يخمكا تحت قكلًو" :فى ىما لى يك ٍـ ًفي
القكؿ يككف
ىذا
ن
Öz

56
Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok .önemlidir.
o bir
Çünküمؤمنكف)
عمى ىذا
المنافقيف ًف ىئتى ٍي ًف" كالمستثىٍنكف
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
dımcı olur. Ayrıca
kıraâtlardaki
vecihleri
âyetlerden
hükümler
صف نة ؿ
جر
كخبر في
 fakihinمبتدأ
جمم نة مف
يككف
şeriأف
يجكز
اؽ"
 i’rabمحؿ ّْ
ك " ىب ٍي ىن يك ٍـ ىكىب ٍي ىنيـ ّْميثى ه
ى
ي ٍ artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

و
ّْ
بمحذكؼ،
ؽ
فيككف في
يككف "بينكـ" كحده صف نة لػػػً "قكـ"
"قكـ" كيجكز أف
محؿ جر كيتعمَّ ي
ى
ى

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com

و
ألف
أقرب؛ َّ
الكجو
مكصكؼ ،كىذا
الظرؼ اعتمد عمى
ألف
ك"ميثاؽ" عمى ىذا رفعه بالفاعمية؛ َّ
ى
ي
ي

55
56
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ً
ً
عطؼ
أظيرىما :أنو
لمكصؼ بالجممة .قكلو" :أ ٍىك ىجا يءك يك ٍـ" فيو كجياف:
بالمفرد أص هؿ
الكصؼ
ه
ى
ي
عمى الصمة ،كأنو قيؿ :أك ٌإال الذيف جاؤككـ ح ً
صدكرىـ ،فيككف المستثنى صنفيف مف
ص ىر ٍت
ى
ي
معاىديف ،كاآلخر م ٍف جاء ىغ ٍير ً
ً
الناس ،أحدىما كاص هؿ إلى و
مقات وؿ لممسمميف كال لقك ًمو.
قكـ
ى
ً
عطؼ عمى
كالثاني :أنو
اؽ" فيككف المستثنى صنفان
ه
صفة "قكـ" كىي قكليو " ىب ٍي ىن يك ٍـ ىكىب ٍي ىن يي ٍـ ّْميثى ه
ً
ً
و
ككافر.
معاى ود
باختبلؼ ىم ٍف يصؿ إليو مف
كاحدان يختمؼ
السميف الحمبي قراءة "أك جاؤككـ" بكجكد العاطؼ كما كجييا النحاة
كىنا يكجو ٌ
كالمفسركف بالعطؼ عمى الصمة أك صفة لقكـ.

البدؿ:
السماك ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ضى أ ٍىمنار فىًإ َّن ىما ىيقيك يؿ لى يو يك ٍف
ض ىكًا ىذا قى ى
عند تفسير قكلو تعالى ﴿:ىبديعي َّ ى ى
57
ٍعو عمى أنو
السميف الحمبي( :قكلو تعالى " :ىب ًديعي السماكات":
فى ىي يك ي
كف﴾  .يقكؿ ٌ
المشيكر ىرف ي
ي

خبر مبتدأو
و
ً
الضمير في "لو" كفيو
بالجر عمى أنو بد هؿ مف
محذكؼ أم :ىك بديعي .كقيرلء
ّْ
ي
ً
بالنصب عمى الم ٍد ًح ،كبديع السماك ً
ات مف ً
ً
الصفة المشبية
باب
المشيكر .كقيرلء
الخبلؼ
ي
ي
ي
ى
ً
ً
لمجيئيا
األصؿ ،كاألصؿ :بديعه سماكاتو ،أم ىب يد ىع ٍت
كاف فاعبلن في
أضيفى ٍت إلى منصكًبيا الذم ى
ً
ً
عمى و
و
و
شكؿ فائ و
كاف فاعبلن ثـ
باسـ
ش ّْب ىي ٍت ىذه الصف ية
حسف
ؽ
غريب ،ثـ ي
ص ىب ٍت ما ى
الفاعؿ فى ىن ى
أً
تككف مف نصب لئبلَّ
يضيفى ٍت إليو تخفيفان ،كىكذا ُّ
نظائرهً ،
ً
فاإلضاف ية ال َّ
بد كأف
كؿ ما جاء مف
ى
57

البقرة .117
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ً
يجكز في ً
ً
الصفة إلى 
الفاعؿ الذم ىك
اسـ
 ،Mustafaكما ال
يجكز
 YOUSEFال
فاعمًيا كىك
يمزـ إضافة
ي
ي
األص يؿ).58

مم ٌخص المقالة

عمى فيك يكشؼ عف ك
الضميربمكاف؛
مف األىمية
لمتفسير كلمق
التكجيو
مكضكع
إف
آنية مف
اءاتياالقربدؿ
عمىر أ ٌن
النحكم "بدي ًع"
الجر
يكجو قر
الحمبي
السميف
ٌ
كىنا نجد ٌ
اءة ٌ
الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ

السمكات كاألرض"( :أم
يجكز اإلبداؿ مف الضمير .كيقكؿ القرطبي في تفسير
"بديعلمقر ٌ
رأم مف ٌ
اءات يساعد الفقيو عمى استنباط األحكاـ الشر
أف التكجيو النحكم
القرآنية مف جية أخرل .كما ٌ

أجازدليؿ عمى إعجاز الق
كىذا
متعد
أم:أحكاـ
مضمر،عمى
لآلية داللة
المتعددة
يككف لمقر
اآليات ،فقد
مبدعيما ،فكيؼ يجكز أف مف
ىك ٌ
اءاتخبر ٌ
دة ،ك
بديعي.
ابتداء
"بديعي"
كلد؟ ك
يككف لو
الكريـ كايجازه.

59

اعتنىكجؿ. )-
كقد عز
الكسائي خفضو عمى النعت ﵀ –
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
ٌ

عممي القراءات كالنحك .كمنيجو في القراءات عمكمان كفي مس
تبحره في
األمر ،كساعده عمى
ذلؾ ٌ
كبل مف أبي السعكد كالزمخشرم،
السميف الحمبي في تكجييو
ليذه القراءة ى ن
كقد كافؽ ٌ
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

حيث يقكؿ أبك السعكد في تفسيره لآلية السابقة( :كقرئ بالنصب عمى المدح "بديع" كبالجر

كممات مفتاحية :السميف الحمبي ،الدر المصكف في عمكـ الكىتاب ٌ
المكنكف ،القراءات القرآ
ٌ
ٌ

التكجيو
يجكز اإلبداؿ مف الضمير المجركر).60
"لو" عند
عمى أ ٌنو بدؿ مف الضمير في
النحكم.مف ٌ

السمكات" مجركران عمى أ ٌنو بدؿ مف
كيقكؿ الزمخشرم في تفسيرىا(:كقرئ "بدي ًع ٌ
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الضمير في "لو").61
العطؼ:
عند تفسير قكلو

Öz

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
السماك ً
dımcı olur. Ayrıca
fakihin
şeri
hükümler
ٍvecihleriاأل ٍىر ً
 i’rabىك ىما ىب ٍي ىن
ض
ات ىك
 âyetlerdenيم ٍم يؾ
ار ىؾ الًَّذم لى يو
تعالى﴿:
kıraâtlardakiك ًع ٍن ىدهي
Birيي ىما ى
 َّ farklıى ى
 edebilir.ىكتىىب ى
artmasına yardımcı olur.
ayetin farklı
kıraâtları
hükümlere delalet
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

كف ًم ٍف يدكًن ًو َّ
ؽ ىك يى ٍـ
ش ًي ىد ًبا ٍل ىح ّْ
ًع ٍم يـ َّ
اع ىة إًَّال ىم ٍف ى
يف ىي ٍد يع ى
كف .ىكىال ىي ٍممً يؾ الًَّذ ى
اع ًة ىكًالى ٍي ًو تيٍر ىج يع ى
الشفى ى
الس ى

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com
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الدر المصكف ،ج ،2ص.85
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

59

القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف.234/1 ،

60

أبك السعكد العمادم ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.327/1 .
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الزمخشرم ،الكشاؼ.235/1 ،
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ً
كف .ىكًقيمً ًو ىيا ىر ّْب إً َّف ىى يؤىال ًء قى ٍكهـ ىال
سأىٍلتى يي ٍـ ىم ٍف ىخمىقى يي ٍـ لى ىيقيكلي َّف المَّ يو فىأ َّىنى يي ٍؤفى يك ى
ىي ٍعمى يم ى
كف .ىكلىئ ٍف ى
62
بالجر .كالباقكف
كعاصـ
ّْ
السميف الحمبي( :قكلو " :ىكًقيمً ًو" :ق أر حمزةي
يي ٍؤ ًم ين ى
كف ﴾  .يقكؿ ٌ
ه

عطؼ عمى «الساعة» أم :عنده ًع ٍم يـ قيمًو،
كجي ٍيف ،أحدىماَّ :أنو
فأما ُّ
بالنصبَّ .
ه
الجر فعمى ى
و
أمً :
محمد أك عيسى عمييما السبلـ).63
قكؿ
السميف الحمبي ىي قراءة عاصـ كحمزة كاألعمش
كقراءة "كقيمو" التي ٌ
تحدث عنيا ٌ
كالسممي كابف كثٌاب .كىي ركاية أبي الضرير عف أصحابو عف يعقكب.64
اع ًة ىكًا ىل ٍي ًو
كتكجيو أبي السعكد ليا بالعطؼ عمى "الساعة" في قكلو " :ىك ًع ٍن ىدهي ًع ٍم يـ َّ
الس ى
كف" .فيككف التقدير :كعنده عمـ الساعة ،كعنده عمـ قيمو ،أم :عمـ قكلو-صمى ا﵀
تيٍر ىج يع ى
عميو كسمـ-
الخاتمة:
لقد ىدفت مف مقالتي ىذه إلى تبياف أىمية التكجيو النحكم كبياف األكجو اإلعرابية
لمقراءات القرآنية في فيـ النص القرآني مف ناحيتيف :األكلى إبراز الناحية اإلعجازية لتعدد
القراءات لآلية الكاحدة ،كالثانية :إبراز دكر التكجيو النحكم لمقراءات في المساعدة عمى

62

الزخرؼ .88-85

63

الدر المصكف ،ج ،9ص.611
السميف الحمبيٌ ،
ٌ

64

انظر :البنا ،إتحاؼ فضبلء البشر ،ص  .387العكبرم ،التبياف في إعراب القرآف .1143/2 ،ابف مجاىد ،السبعة في
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استنباط األحكاـ الشرعية مف اآليات .كقد اتخذت السميف الحمبي مثاالن الىتمامو بالتكجيو
Mustafa YOUSEF

النحكم لمقراءات .كما أنني لـ أستقص جميع الكجكه النحكية تحاشيان لمتطكيؿ.
مم ٌخص المقالة

بالتكجيو
السرميف
أف
مكضكعىذه
إليو مف
النحكم فيك يكشؼ عف ك
األىمية بمكاف؛
الحمبي مف
اءات القرآنية
النحكم لمتفسير
التكجيو
إف
المقالة ٌ
كمما يمكف الكصكؿ ٌ
اىتماـ كلمقٌ
ٌ

الدارس لتفسير كتاب ا﵀ تعالى عمى فيـ اآل
اإلعجاز
البياني في القرآف الكريـ مف جية ،كيساعد ٌ
ٌ
دكر
النحك
ككجكه
اب
ر
لئلع
بأف
المفسريف_
أكثر
قناعة
ىي
لمقراءات نابع مف قناعتو _ كما
ٌ
آنية مف جية أخرل .كما أف التكجيو النحكم لمقراءات يساعد الفقيو ه
عمى استنباط األحكاـ الشر
القر
ٌ

كىذا دليؿ عمى إعجاز الق
متعددة،
اإلعاـ
عمى أحك
فيـداللة
دكفلآلية
المتعددة
فيـيككف لمق
يمكففقد
ميـ في فيـ النص القرآني،مففبلاآليات،
لكمماتو
المكقع
النصر الق
رابي ٌ
اءاترآني ٌ
ٌ

ن

الكريـ كايجازه.

كجممو .ككما قاؿ العمماء" :اإلعراب فرع المعنى" .عمى أف الكاضح مف منيج السميف الحمبي

ٌ
الدر المصكف في ٌ
عمكـ الكتاب المكنكف" عناية بالغة
السميف الحمبي في كتابو" ٌ
كقد اعتنى ٌ

مفراءات عمكمان كفي مس
في الق
كمنيجو
أكالنحك.
اءات ك
عمميأكالقر
عمييا في
تبحره
كساعدهالعمى
األمر،
ذلؾ ٌ
صحةى
كيفيـ
شذكذان.
لمحكـ
القراءات
أ ٌنو يستخدـ كجكه النحك لفيـ
ضعفان
ً
جمة.
مما
ٌ
يستحؽ أف ييدرس كأف يبحث فيو لما فيو مف فكائد نحكية كتفسيرية ٌ
التكجيو النحكم ليا ٌ

أف النص القرآني حجة عمى النحك ال العكس .فبل يمكف الحكـ بشذكذ قراءة ما لمجرد
منيجو ٌ

مخالفتيا قكاعد النحك.

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،القراءات القرآ
السميف الحمبيٌ ،
كممات مفتاحيةٌ :

التكجيو النحكم.
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قائمة المراجع
القرآف الكريـ
عمياف،
بساـ رضكاف ٌ

Öz

Tefsir ve Kur’ân kıraâtlarındaki i’rab vecihleri çok önemlidir. Çünkü o bir
dan Kur’ân-ı Kerim’in icazının belagat yönlerini açıklarken diğer yandan
ştırmacının Allah Teâlâ’nın kitabını tefsir etmesi için Kur’ân âyetlerini anlamasına
الدر
اءات في تفسيره
vecihleriالقر
fakihinفي تكجيو
âyetlerdenالحمبي
السميف
مقالة بعنكاف "
ٌ kıraâtlardaki
dımcı olur. Ayrıca
i’rab
şeri hükümler
منيج ٌ
artmasına yardımcı olur. Bir ayetin farklı kıraâtları farklı hükümlere delalet edebilir.
da Kur’ân-ı Kerim’in i‘câzına ve i‘câzın bir alt konusu olan îcâza delildir.

المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلسبلمية،

)akarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (mustafa.yusuf@hotmail.com

المجمد العشركف ،العدد الثاني ،ص ،67_37حزيراف .2012

الدر
السميف الحمبي مف خبلؿ كتابيو ٌ
عبد الكاحد بف محمد الحربي ،مسائؿ التصريؼ عند ٌ
المصكف كعمدة الحفاظ دراسة كتقكيـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،
1423ق.

1

السميف الحمبي في الدر المصكف عمى أبي
عبد ا﵀ بف عبد العزيز الطريفي ،اعتراضات ٌ
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الدر
السميف الحمبي مف خبلؿ كتابيو ٌ
عبد الكاحد بف محمد الحربي ،مسائؿ التصريؼ عند ٌ
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EKEVفاظ دراسة كتقكيـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية،
كعمدة الح
المصكف

1423ق.
السميف الحمبي في الدر المصكف عمى أبي
عبد ا﵀ بف عبد العزيز الطريفي ،اعتراضات ٌ
حياف ،دراسة نحكية صرفية ،رسالة دكتكراه ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة،
ٌ
1420ق.
المحرر الكجيز ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ،ط ،1بيركت :دار الكتب العممية،
ابف عطية،
ٌ
1422ق.
ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ :سامي سبلمة ،ط ،2بيركت :دار طيبة لمنشر
كالتكزيع1420 ،ق.
ابف منظكر ،لساف العرب ،ط ،3بيركت :دار صادر1414 ،ق.
الرازم ،مفاتيح الغيب ،ط ،3بيركت :دار إحياء التراث العربي1420 ،ق.
الراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآف ،تحقيؽ صفكاف الداكدم ،ط ،1دمشؽ :دار
القمـ1412 ،ق.
الزمخشرم ،الكشاؼ ،ط ،3بيركت :دار الكتاب العربي1407 ،ق.
الطبرم ،جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،تحقيؽ أحمد شاكر ،ط ،1بيركت :مؤسسة
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الرسالة1420 ،ق.
القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،تحقيؽ أحمد البردكني ،ط ،4القاىرة :دار الكتب المصرية،
1384ق.

