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أثر القراءات القرآنية في تقرير القاعدة المغوية وتوجيهها
من خالل كتاب رصف المباني لممالقي ت702هـ

ابراهيم رحمن حميد االركي
قسم المغة العربية

كمية التربية االصمعي ـ جامعة ديالى

بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو

وأصحابو أجمعين .

أما بعد :

فان كتب المغة والنحو احتفمت بفيض من القراءة القرآنية متواترة وشاذة
ّ
سبعية وعشرية وما زاد  ،ذلك الن القراءة شاىد ال يفاضمو شاىد عند االحتجاج

المغوي أو النحوي فيي حجة ال يرد قائميا إذا ما ثبتت بالتواتر

وعندما قعدت قواعد المغة عمى وفق الضوابط الموروثة والمعيودة عند القدامى
نظر النحاة والمغويون إلى الشاىد األقرائي نظرة مقدسة فيو الكالم الذي ال

يدانيو كالم في قوة البناء وسبك النظم أو العبارة  ،وكان المالقي احد أولئك

الذين ُع ُنو عناية فائقة بيذا العمم الجمل  ،في كتابو رصف المباني  ،فإني من
خالل قراءة لو وجدتو كثير االىتمام بالشاىد القرآني  ،وان لو اىتماما ظاى ار
بالقراءات القرآنية المختمفة والمتنوعة بشكل ال يمكن إغفالو  ،الن المالقي لم

يقف عند الشاىد ناقال أو ناسخا أقوال السابقين إنما كان يحتج ويستدل ويخرج ،

وكان لمقراءات القرآنية في كتابو ىذا مثار اىتمام منو فوجدتو يستدل بيا في

تقرير العديد من المظاىر المغوية والنحوية ذاك ار اختالف العمماء واتفاقيم في
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اغمب مواضع ىذا الكتاب بخصوص توجيو القراءة واالستدالل بيا عمى األحكام

المغوية والنحوية وتقريرىا .

واقتضت طبيعة الدراسة أن يقسم بحسب المظاىر المغوية والنحوية الواردة في

الكتاب .

أما المصادر التي اعتمدىا الباحث فيي موزعة عمى كتب التفسير والمغة

والنحو والمعاجم .

وأخي ار اسأل اهلل أن يوفقني لخدمة لغة القرآن الكريم وقراءاتو قوال وعمال .
الباحث
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ـ إشباع الفتحة ألفا والمد في الوصل :

في معرض حديث المالقي عن إشباع حركة الظاء في (انظر) لتتولد عنيا

الواو  ،ذكر َّ
أن ذلك ضرورة شعرية  ،وال تأتي في فصيح الكالم ((إال في (أنا) التي
ىي ضمير المتكمم المرفوع  ،إذا كان بعدىا ىمزة  ،نحو (أنا احيي)

()1

( ،وأنا اخرج)

أما
و(أنا إذن أكرمك) وىي قراءة نافع بن أبي نعيم عمى خالف منو في المكسور  ،و ّ
()2

مع غير اليمز فال إال في الضرورة))

.

من ىذا النص الذي ذكره المالقي يتبين لنا تقرير قاعدة صرفية مفادىا أن الحركة
تشبع  ،إذ تتحول إلى حرف عند مالقاة ىمزة  ،وذلك يكون في ضمير الرفع (أنا)
فحسب  ،احتجاجا بقراءة نافع في جميع القرآن إال في قولو تعالى

ﭫﭼ( ،)3فإنو يطرحيا في ىذا الموضع مثل سائر القراء

()4

ﭽﭨ

ﭩ ﭪ

 ،وحجتو في إثبات األلف

((أنو أتى بالكممة عمى أصميا وما وجب في األصل ليا ألن األلف في (أنا) كالتاء
()6

()5
اء لموصل مجرى الوقف
في (أنت) )) إجر ً
وال يرى النحويون لقراءة نافع وجيا لغويا سديدا  ،إذ يرون أن األلف في (أنا) لبيان

.

الحركة في الوقف فإذا اتصمت الكممة بشيء سقطت األلف وال يثبت األلف من (أنا)
إال شاذا في الشعر  ،وذىب مكي إلى أن األلف زيدت لمتقوية أو قيل لموقف لتظير
حركة النون  ،وىذا مذىب البصريين  ،أما الكوفيون فيرون أن إثبات األلف عمى
األصل أي أن األصل في الضمير (أنا) إثبات األلف  ،فقراءة نافع إذن جاءت عمى
()7

األصل  ،وحذفيا تخفيفا

.

وذىب أبو عمي الفارسي مذىب قومو من البصريين  ،إذ يرى أن األلف ال ينبغي أن
أما ما روي عن
تثبت وحكميا أن تمحق في الوقف وتسقط في الوصل  ،قال(( :و ّ
نافع من إثبات األلف في أنا إذا كانت بعد األلف ىمزة فاني ال اعمم بينيا وغيرىا
()8

من الحروف فصال))

.

ويرى الباحث أن ما ذىب إليو أبو عمي وغيره من انو ال وجو ليذه القراءة في
العربية أمر يحتاج إلى دقة نظر وتبصر من وجيين :األول :إن القراءة ّإنما جاءت
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كما ذكر الكوفيون عمى األصل ىذا من جية  ،والثاني :إن لغة بني تميم تثبت
األلف في الضمير (أنا) في الوصل مثمما يثبتيا غيرىم في الوقف

()9

 ،وما جاء من

توجيو ليا عند بعضيم أنيا من باب إجراء الوصل مجرى الوقف كما ذكرنا سابقا ال
ينيض دليال عمى أن القراءة ليا وجو في العربية ال ينكر  ،وأن المالقي احتج بيا
وعدىا من فصيح الكالم  ،وقولو (فمم يأت إال في أنا) دليل ظاىر وواضح عمى أن
ّ
القراءة ليا وجو في العربية وان ىذا الوجو من فصيح الكالم .
ـ إثبات األلف في الوصل والوقف :
من مواضع األلف في كالم العرب ذكر المالقي أن تكون في رؤوس اآلي

وعمل ذلك تشبييا بالقوافي  ،ومن ذلك قولو تعالى ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( ،)10ﭽﮉ ﮂﭼ
()12

ﭾ ﭿﭼ

عمى قراءة من اثبت األلف في الوصل والوقف

()13

()11

ﭽ

 ،وىي قراءة نافع وأبي

عامر  ،ويجد الباحث أن المالقي في احتجاجو ىذا اثبت حكما لغويا مفاده إن من
ألف ٍ
وقف كما ذكر المالقي ذلك
مواضع األلف تكون في رؤوس اآلي  ،فيي ليست َ

في موضع آخر (ألف الوقف)  ،فتمك تحذف في الوصل وتثبت في الوقف

()14

ىذه األلف ال تحذف ال في وصل وال في وقف  ،وان المالقي اعتمد ىذه القراءة

أما
ّ ،

تقري ار لمموضع العاشر من مواضع األلف .
وذىب العمماء في تخريج قراءة نافع مذىبين :
1ـ أن من اثبت األلف ووصمو وقفا إنما ((اتبع المصحف ألنيا ثابة في السواد ،
وىي مع ذلك مشاكمة لما قبميا من رؤوس اآلي وىذه األلفات تسمى في رؤوس
()15

أبيات الشعر قوافي وترنما وخروجا))

.

2ـ من العرب من يقف عمى المنصوب الذي فيو األلف والالم بألف فيقولون ضربت
الرجال  ،وفي الخفض مررت بالرجمي .
3ـ إن األلف رأس آية فحسن إثباتيا ((ألن رأس اآلية في موضع سكت وقطع لمفصل
()16

بينيا وبين اآلية التي بعدىا ولمتوفيق بين رؤوس اآلي))
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ـ الوقف عمى الممنوع من الصرف بألف :

ذكر المالقي أن من العرب من يقف عمى ما ال ينصرف باأللف نحو رأيت
احمدا ومساجدا  ،وحمل عمى ذلك قولو تعالى ((قواري ار قواري ار))
ينون األول ((ومن نونو فيو عوض من التنوين))

()18

()17

عمى قراءة من لم

وعمل ذلك أن ((من العرب من

مساجد  ،وعميو قراءة من ق أر
يصرف الجمع الذي ال نظير لو في الواحد فيقول  :ىذه
ٌ
((سالسالً واغالالً وسعي ار))( )19وىي قراءة نافع والكسائي وأبي بكر عن عاصم .
وحجة من ترك التنوين ((أنو أتى بمحض قياس العربية ألنو عمى وزن فواعيل

وىذا الوزن نياية الجمع المخالف لبناء الواحد فيذا أثقل وىو مع ذلك جمع والجمع
فيو ثقل ثان فمما اجتمع فيو ثقالن منعاه من الصرف))

()20

 ،وقيل إن فواعيل ال

تنصرف في معرفة وال في نكرة  ،وآية وقوفيم عمى األلف ((ألنيا رأس آية  ،ووقوفيم
()21

عمى الثانية بغير ألف ألنيا ليست برأس آية  ...ووقف حمزة بغير ألف فييا))
()22

ويذكر النحاس أن األكثرين ((يقفون عمى األول بألف ألنو رأس آية))

.

.

ويرى الباحث إن المالقي اتخذ من القراءتين المتين ذكرىما حجة ظاىرة عمى
جواز الوقوف عمى ما ال ينصرف بألف  ،ويقوي حجتو أن ترك التنوين فييا ىو من
محض قياس العربية ألنو عمى وزن فواعيل .
ـ إبدال ياء اإللحاق ألفا :
ذكر المالقي أن في المواضع التي تبدل فييا األلف من حرف أصمي ىي أن
تكون بدال من ياء اإللحاق  ،ومثل لذلك بـ ( َع ْمقى) و (معزى) وقال إنيما ممحقان
بجعفر و ِى ْج َرع  ،إذ تحركت فييما الياء وانفتح ما قبميا فقمبت ألفا  ،واالسم معيا
َ
منون وغير منون (( ،فمن نون جعميا كاألصمية  ،إذ ىي مناظرة لراء (جعفر) وعين
(ىجرع) وان كانت زائدة في الكممة أال ترى أن عمقى من التعمق و( ِم ْعزى) جماعة
من المعز  ،ومن لم ينونيا أجراىا ُمجرى المؤنث إذ األلف فييا زائدة كما في ألف
التأنيث في حبمى وسممى  ،ولمزوميا الكممة كألف التأنيث امتنع االسم من
()23

الصرف))

.
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واحتج لقولو ىذا بقراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو بالتنوين في قولو
تعالى ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ

()24

بالوجيين أي بالتنوين وبغير التنوين  ،إذ قرر

من القراءتين قراءة الجميور  ،وقراءة أبي جعفر وغيره حكما لغويا وىو أن من نون
جعميا كاألصمية ومن لم ينون أجراىا مجرى المؤنث  ،فاأللف فييا زائدة كما إن ألف
التأنيث في حبمى وغيرىا زائدة  ،لذا امتنعت من الصرف وىذا مذىب أكثر

العمماء(. )25

ومعنى القراءة بالتنوين (وت ار) فأبدلت الواو من التاء كقوليم التكالن من
الوكالة وتجاه من وجاه  ،والدليل عمى ذلك أنيا تكتب بألف وىي لغة قريش

()26

((،ولو كانت من ذوات الياء لكانت مكتوبة بالياء (تترى) كما كتبوا يخشى ويرعى
()27

بالياء))

وذىب اليزيدي ((إلى أنيا بمعنى المصدر وأن األلف بعد الراء عوض

من التنوين في الوقف))

()28

وأن ىذا المصدر صدر عن معنى الفعل ال عن لفظو

((كأنو حين قال ثم أرسمنا رسمنا قال ذكرنا رسمنا فجعل تت ار صاد ار عن غير لفظ
()29

الفعل))

.

وذكر سيبويو آن في (تترى) لغتين

()30

بمعنى إن المغة األولى ىي لغة التنوين

والثانية عدم التنوين  ،وان القراءتين جاءتا عمى المغتين المتين ذكرىما سيبويو  ،وال
ضير في ذلك إذ إن اختالف القراءات جاء تيسي ار ليذه األمة الختالف ليجاتيا .
والمالحظ عمى كالم سيبويو انو لم يفاضل بين القراءتين وذلك بأن جعميما
لغتين  ،إال أن الطبري عدىما قراءتين مشيورتين في كالم العرب  ،وانيما بمعنى
واحد  ،إال انو لم يتفق مع غيره في المختار فاختار القراءة بغير تنوين معمال ذلك
بأنيا أفصح المغتين وأشيرىما  ،وربما كان اختيار الطبري ليذه القراءة كونيا جاءت
()31

عمى لغة قريش  ،وىي أفصح المغات

.

إن) بعد الخبر :
ـ جواز الرفع في المعطوف عمى اسم ( َّن

762

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

إن من أحكام ( َّ
إن) المكسورة اليمزة التي ذكرىا المالقي جواز الرفع في

إن) بعد الخبر نحو ( َّ
المعطوف عمى اسم ( َّ
وعمرو) واحتج عمى تقرير
إن زيدا قائم
ٌ
ذلك واثباتو بقراءة الحسن واألعرج من خارج السبعة قولو تعالى ((إن اهلل بريء من

المشركين ورسولو)) ( )32بكسر (إن) ورفع (رسولُوُ)  ،وخرجيا عمى إن (ورسولُوُ)
معطوف عمى موضع (إن واسميا) ((لكونيا مع اسميا في موضع مبتدأ إذ لم يتغير
()33

معناىا وان كانت ناصبة))

.

وعمرو) بتقدير زيد
وىذا النوع من العطف ال ينكر حتى إذا قيل (إن زيدا قائم
ٌ
قائم وعمرو  ،ألنو جاء ((بعد خبرىا وخبر ليس عمى الموضع بالنصب كقولو:
فمسنا بالجبال وال الحديدا

()34

وقولو :
لعمرك ما قمبي إلى أىمو بحر

()35

وال مقصر يوما فيأتيني بقر

برفع مقصر ونصبو  ،فالرفع عطفا عمى موضع ( ُب ٍ
حر) عمى مذىب بني تميم ،
والنصب عطفا عمى موضعو عمى مذىب أىل الحجاز  ،والخفض عطفا عمى

المفظ))(. )36

أما
ومذىب البصريين في توجيو القراءة بكسر اليمزة  ،عمى إضمار القول  ،و ّ

الكوفيون فيرون أنيا بمعنى القول فكسرت  ،أي بمعنى  :قال إن اهلل بريء من
()37

المشركين ورسولُو  ،وفي إعراب رسولو ثالثة أوجو

1ـ عطف عمى الموضع كما ذكر المالقي .
2ـ عطف عمى الضمير في (بريء) .

3ـ مبتدأ وخبره محذوف والتقدير :ورسولو بريء .

ـ جواز تسكين الالم :
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ذكر المالقي أن الم األمر ((لشدة اتصاليا بما بعدىا صارت كبعض حروفو
جاز فييا التسكين لخفتيا إذا اتصمت بيا واو العطف أو فاؤه

()38

 ،كقولـو تعالـى ﭽ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ( )39عمى قراءة من قرأىا بالتسكين وكذلك قولو تعالى ﭽ ﮕ ﮖ
ﭼ فاجري ذلك مجرى ِ
فخذ و َكبِد  ،حين قالوا  :فَ ْخذ و َك ْبد بإسكان الخاء والباء تخفيفا
()40

الجتماع المتحركات  ،ويستقبح ذلك مع حرف منفصل نحو (ثم ْليقطع)
()41

ْليقضو)

(ثم

.

يخمص من ذلك َّ
أقر قاعدة لغوية وىي جواز تسكين الالم من
أن المالقي َّ

ليقضوا ـ لخفتيا فيما إذا اتصمت بيا واو العطف أو فاؤه  ،استدالال بقراءة (تسكين
الالم) واجري ذلك مجرى قوليم ِ
فخذ وكبِد ـ حين قالوا فَ ْخذ و َك ْبد ـ بإسكان الخاء والباء

تخفيفا الجتماع ثالثة متحركات .

أما استقباحو تسكين الالم بعد حرف منفصل فقد سبقو إلى ذلك المبرد حين
وّ
()42
لحن القراءة بالتسكين في قولو تعالى (ثم ليقطع ) ((ألن ثم منفصمة من الكممة))
وال وجو الستقباح المالقي وتمحين المبرد ليذه القراءة من ِقَبل أن التسكين األصل فيو
التخفيف  ،وأرى أن المفظ مع التسكين اخف منو مع الكسر أي (أخف من كسر
الالم)  ،إذ إن الجيد النطقي في قراءة التسكين اقل منو في قراءة الكسر .
ويرى أبو زرعة أن سكون الالم عمى األصل إنما تكسر إذا وقعت ابتداء

()43

،

وقيل أن تسكين الالم في ىذا الموضع عمى تشبيو (ثم) بالواو والفاء ((لكون الجميع
()14

عواطف))

()15

 .ويرى بعضيم أن القراءة بالسكون لمتخفيف وىو المختار

وجعل المالقي قراءة قالون والكسائي (ثم ىو يوم القيامة)

()46

.

بإسكان الياء

كقراءة (ثم ْليقطع) بإسكان الالم باعتبارىا قراءة مستقبحة عنو أيضا  ،وذلك أن (ثم)
كممة قائمة بنفسيا فيي مؤلفة من ثالثة أحرف وال تكون كالبعض من الكممة أو
كالجزء منيا  ،وىذا مردود أيضا لمعمة نفسيا التي ذكرتيا سابقا .
ـ تضمين لعل في الترجي معنى ليت في التمني :
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أن لعل تخالف ( َّ
في باب الحديث عن لعل ذكر المالقي َّ
إن) وسائر أخواتيا

في (( َّ
أن) تدخل عمى خبرىا لمعنى الترجي الذي فييا أو التوقع  ،كما قال
أن ( ْ
الشاعر :
 ....عمك يوما تر

كع والدىر قد رفعو

()47

وتخالفيا وأخواتيا إال (ليت) في دخول الفاء ونصبيا في جوابيا نحو قولك  :لعل اهلل
يرجعني فادخل الجنة  ،ألنيا في معنى الطمب من الترجي كما ذكر))

()48

 ،واستدل

عمى ذلك من خالل قراءة حفص من رواية عاصم أنو ق أر (لعمي ابمغ األسباب أسباب
فاطمع) بنصب فاطمع ((ألنو اشربيا معنى ليت من التمني وىو طمب
السماوات ...
َ
فاعممو))( )49وقولو ىذا أوجو من قوليم في توجيو القراءة عن تشبيو (لعل) بـ (ليت)

(( َّ
ألن ليت في التمني أخت لعل في الترجي ومنو قولـو تعالـى

ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ))

()50

،

ونص أبي زرعة في توجيو القراءة قريبا من توجيو شيخنا المالقي ـ إذ قال ((ونصب
فاطمع عمى جواب التمني بالفاء وجعل لعمي ابمغ تمنيا))

()51

وربما أراد بقولو ىذا بما

أشار إليو المالقي من انو اشرب الترجي معنى التمني .
ـ (ها) التنبيه :
تحدث المالقي في باب (ىا) إنيا تكون لمتنبيو وانيا تقع في الكالم عمى
وجيين:
األول :منضبط .
والثاني :متفرق .
فالمنضبط وقوعيا مع أسماء اإلشارة التي أصوليا ذا  ..وال تمزم معيا إال إذا
أريد الحضور والقرب

()52

 ،واستدل بقولو تعالى َّ ( :
إن ىذين)

ذلك .
وىذه القراءة واضحة من حيث اإلعراب والمعنى
(إن) و(لساحران) خبرىا والالم دخمت ىنا لمتأكيد

()55
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عمى وقوع الياء لمتنبيو من جية (المنضبط) من حيث وقوعيا مع أسماء اإلشارة (ذا)
وغيرىا .
وأما المتفرقة فذكر انو ال موضع ليا يختص بيا بل إذا أريد التنبيو فمو وجو
في ذلك مستدال بقولو تعالى (ىاأنتم أوالء)
()58

ومن قصر

()56

و(ىاأنتم ىوالء)

()57

عمى قراءة من َّ
مد

.

لما) المشددة :
ـ ( َّن

ذكر المالقي لـ(لما) المشددة ثالثة مواضع منيا أن تكون بمعنى (إال) ،

وضرب لذلك مثال نحو ( َّ
لما زيد) بمعنى :إال زيد وقرر ذلك مستدال بقراءة
إن ضربك ّ
ﭪ
ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم وتخفيف(إن) من قولو تعالى ﭽ ﭜ ﭝ
()59

وقولو ﭽﭽ ﭾ

ﭫ ﭬ ﭭﭼ

()61

()60

ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﭼ

وقولو ﭽﮆ ﮇ

ﮄ ﮅ

.

ﮈ ﮉ ﭼ

ثم ذكر أن بعض النحويين َّ
لما) في ىذه اآليات إلى الموضع األول أي
رد ( ّ
إنيا تكون جازمة لمفعل المضارع فتصير معناه لمماضي  ،إذ اضمروا بعدىا فعال
()62

تقديره (يكن)

.

ورد عمييم أن ىذا التقدير يصح لبعض المواضع من دون أخرى ففي قولو
ّ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ إذا قدرت (فتكون) بعدىا فإن (حافظ) اسميا ،
تعالى  :ﭽ ﭜ ﭝ
و(عمييا) خبرىا  ،ويكون المعنى الحافظ ىنا لمممكين  ،ويختص باآلدميين من دون
غيرىم (( واألظير أن تكون (لما) بمعنى (إال) ويكون المراد اآلدميون وغيرىم ،
والحافظ اهلل عز وجل ،وىو رأي يدل عمى رجاحة عقل المالقي  ،فالمقصود ىم
اآلدميون من بني البشر وغيرىم وحافظيم جميعا ىو اهلل عز وجل .
وفي قولو تعالى

ﭽﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﭼ فذكر انو ال يصح تقدير (إال) في

موضع (لما) ((حتى يقدر بعد (إن) فعل ينتصب (كل) بو التقدير  :وان ترى كال أو
شبو ذلك .
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لما)
ومن العجب أن المالقي ناقض نفسو بعد ذلك حتى صح عنده أن تكون ( َّ

من ىذا الباب أي بمعنى (إال) وان تكون (إن) مخففة من الثقيمة و(كال) اسميا
()63

ويكون الفعل بعد (لما) محذوفا تقديره  :وان كال لما ينقصون أعماليم

.

فال عمم لمباحث لماذا عدل المالقي عن رأيو الذي جزم فيو أنو ال يصح التقدير حتى
لما) بمعنى (إال) ـ عمى أن يكون
تقدر بعد (إن) فعل ـ إلى قولو أنو يصمح أن تكون ( ّ
الفعل بعد لما محذوف .
ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﭼ فال يصمح تقدير (يكون) لـ

أما في قولو تعالى ﭽﮆ ﮇ
وّ
(لمـا) إنمـا يصمح ىنـا تقدير (لما) بمعنى (إال) فتكون (إن) نـافية ( جميع) خبر (كل)
ثان عمى معنى (وما ٌّ
و محضرون خبر ٍ
كل إال محضرون جميعا لدينا ) وأجاز فييا
إعرابا آخر وىو أن تكون إن مخففة من الثقيمة و(كل) مبتدأ ولما بمعنى (إال) عمى
الباب ((وقدر بعدىا فعل تقديره ترك أو (ييمل) ويكون (جميع) خبر ابتداء مضمر
()64

أو مبتدإ خبره محضرون وجاز االبتداء بو ألنو في معنى العام))

.

واستدل المالقي عمى صحة ما جاء في ىذا الباب بقراءة ابن مسعود (بقراءة
()65

عمى قراءة) إذ ق أر قولو تعالى ﭽ ﮃ ﭾ ﭿ
()66

لما) بمعنى (إال) ))
عمى أن ( َّ

ﮌ ﮍ ﮀ ﭼ

قال(( :فيذا نص

.

ولم أجد توجييا دقيقا كالذي وجو بو شيخنا المالقي عند عمماء المغة والنحو

فانو أطنب في التوجيو واإلعراب وتخريج القراءة عمى وجوه إعرابية متعددة لكي
يتضح المعنى عمى وفق الباب الذي ذكره .
وخالصة ما ذكر عمماء النحو أن (إن) تكون مخففة من الثقيمة تدخل عمى
الجممتين االسمية والفعمية  ،فإن دخمت عمى االسمية جاز اإلعمال واإلىمال كقولو
تعالى ﭽﮆ ﮇ

ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﭼ خالفا لمكوفيين والكثير فييا اإلىمال .

ويرى الباحث بعد عرض األدلة والوجوه اإلعرابية أن جميع اآليات يصح أن
تقدر فييا (لما) بمعنى (إال) لما تراه من استقامة في الداللة واإلعراب بعد التقدير .
خاتمة البحث
أىم ما توصل إليو البحث من نتائج :
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1ـ يعد المالقي من العمماء الذين يكثر عندىم االستشياد بالقرآن الكريم وقراءاتو .
2ـ ظير لمباحث أن المالقي يستدل بالقراءة ويحتج بيا ويقدم ليا تفسيرات وتوجييات
ويقرر األحكام المغوية والنحوية ليا .
3ـ تبدى لمباحث أن المالقي كان يحكم القواعد واألصول بما يستشيد بو من قراءات
متنوعة .
4ـ لم ينكر المالقي أية قراءة سوى تمك التي وصفيا المبرد بالمحن واستقبحيا ىو
كونيا مخالفة لمعربية من وجو نظره ال من وجية نظر العمماء اآلخرين وال من وجية
نظر الباحث .
5ـ لم يكن نص المالقي نصا مغمقا  ،إنما كان نصا واضحا يكثر فيو التفسير
والتعميل والترجيح واالقتباسات .
6ـ لم يكن المالقي ناقال ألقوال من سبقو في االستدالل والتوجيو إنما كان يعمل عقمو
ويختار ما يناسبو .
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ـ إتحاف فضالء البشر في قراءات األربعة عشر ـ احمد بن محمد البنا (

1170ىـ)

تحـ :د .شعبان محمد إسماعيل  ،ط  ، 1عالـم الكتـب بيروت ـ مكتبة الكميات
األزىرية ـ القاىرة

 1407ىـ ـ 1987م  ،واعتمدت الطبعة التي صدرت بتصحيح

وتعميق :عمي محمد الضباع  ،مطبعة عبد الحميد احمد حنفي  ،دار الندوة الجديدة
 ،بيروت(د  ،ت)0
ـ إعراب القرآن ـ أبو جعفر احمد بن محمد النحاس (ت338ىـ) تحـ:
د 0زىيـر غـازي ازىـد  ،ط ، 3مكتبـة النيضـة العربيـة1409ىـ ـ 1988م0
ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ـ أبو سعيد ناصر الدين عبد اهلل بن
عمر الشيرازي (ت719ىـ)  ،ط ، 1دار الكتب العممية،
بيروت1408ىـ ـ 1988م 0
ـ البحر المحيط ـ أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي (ت 745ىـ) مكتبة
ومطابع النصر الحديثة ـ الرياض (د ـ ت) 0
ـ التبيان في إعراب القرآن  ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري (ت

616ىـ) ،

تحقيق عمي محمد البجاوي  ،طبع بدار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البابي الحمبي
وشركاؤه ( ،د.ت) .
ـ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ـ عبد اهلل بن احمد بن محمود
النسفي (ت710ىـ) مطبعة البابي الحمبي بمصر(0د ـ ت) 0
ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن _ أبـو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ىـ)
 ،ط ،2مطبعة البابي الحمبي وأوالده ـ مصر1373ىـ ـ1954م 0
ـ الجامع ألحكام القرآن ـ أبو عبد اهلل محمد بن احمد األنصاري القرطبي (ت 671ىـ)
 ،ط ، 3مصور عن طبعة دار الكتب المصرية ـ دار الكتاب
العربي 1387ىـ ـ1967م .
ـ الجنى الداني في حروف المعاني  :المرادي ـ تحـ  :طو محسن ـ مؤسسة الكتب
لمطباعة والنشر ـ جامعة الموصل1396ىـ ـ1976م 0
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ـ الحجة في القراءات السبع  :ابن خالويو ـ تحـ وشرح  :د 0عبد العال سالم  ،ط ، 2
دار الشروق  ،بيروت1397ىـ ـ 1977م 0
ـ الحجة في عمل القراءات البسع_ابو عمي الفارسي_(ن377ىـ)تحـ:
عمي النجدي ناصف ،ود 0عبدالفتاح شمبي،مراجمة محمد عمي النجار
ط2ـ اليياة المصرية العامة لمكتاب_القاىرة1403ىـ_ 1983م0
ـ حجة القراءات ـ أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجمة (ت نياية القرن الرابع أو بداية
القرن الخامس اليجري) تحـ  :سعيد األفغاني  ،منشورات جامعة بنغازي  ،ط ،
1،1394ىـ ـ 1974م 0
ـ _خزانة االدب ولب لباب لسان العرب_عبدالقادر بن عمر البغدادي
(ت1093ىـ)،تحقيق وشرح عبدالسالم ىارون ط،2اليياة المصرية
العامة لمكتمب 1399ىـ_ 1979م0
ـ ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي  ،تحقيق محمد ابي الفضل ابراىيم  ،ط ، 2
دار المعارف  ،القاىرة 1969 ،م 0
ـ رصف الباني في شرح حروف المعاني ـ االمام أحمد بن عبد النور المالقي
ت702ىـ تحـ ـ أحمد محمد الخراط ،ط  ،3دار القمم دمشق 1423ىـ ـ 2002م 0
ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ شياب الدين محمود اآللوسي
(ت1270ىـ)  ،ط ،2إدارة المطبعة المنيرية 0
ـ السبعة في القراءات ـ أبو بكر احمد بن موسى المعروف بابن مجاىد (ت 324ىـ) ،
تحـ  :د 0شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ مصر 1972 ،م 0
ـ شرح المفصل  ،موفق الدين يعيش بن عمي بن يعيش النحوي ( ،ت

643ىـ) ،

المطبعة المنيرية  ،مصر ( ،د.ت) .
ـ الكتاب ـ أبو بشر عمرو بن عثمان (سيبويو) (ت 180ىـ) تحـ :عبد السالم محمد
ىـارون  ،ط ، 3مكتبـة الخانـجي  ،القـاىـرة 1408 ،ىـ ـ 1988م
ـ مشكل إعراب القرآن _ القيسي تحـ  :حاتم صالح الضامن  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة ـ
بيروت 1405 ،ىـ 0
773

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

ـ معاني القرآن _ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 257ىـ) ـ تحـ  :احمد يوسف
نجاتي  ،ومحمد النجار  ،ط  ، 2عالم الكتب ـ بيروت 1408ىـ ـ 1988م ـ مغني
المبيب عن كتب االعاريب ـ ابن ىشام األنصاري حققة وعمق عميو د  0مازن المبارك
 ،ومحمد عمي حمد اهلل  ،وراجعو سعيد األفغاني  ،دار الفكـر لمطباعـة والنشـر
والتوزيع  ،ط ، 5بيروت 1399 ،ىـ ـ 1979م 0
ـ المقتضب ـ (أبو العباس المبرد)  ،تحـ  :محمد عبد الخالق عضيمة  ،عالم الكتب ،
بيروت (د ـ ت) .
ـ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،السيوطي  ،تحقيق وشرح :عبد العال سالم
مكرم  ،دار البحوث العممية  ،الكويت 1980 ،م .
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