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اِء، ، ِعْنَد الَفرَّ صِّ الُقْرآِنيِّ ُة االْكِتَفاِء، َوَأَثُرَها ِفي َتْأِويِل النَّ ِعلَّ
ِفي ِكَتاِبه )َمَعاِني الُقْرآِن(

Ellipsis and its Impact on the Interpretation of Quranic Texts 
in Al-Farra’s Book “Ma’ani Al-Quran”

تاريخ القبول: 2018/6/5تاريخ االستالم: 2017/7/24

؛ أَنَّ ِلِعلَِّة  ِّ ي ِ
ا اتََّصَل ِبالنَّصِّ الُقْرآ�ن َراَسِة، َوأقسام َمَباِحِثَها ِممَّ ي أَثَْناِء ِنَقاِش َمَساِئِل َهِذِه الدِّ ِ

ا، �ن َلَقْد بََدا َجِليًّ

ْعِليِل  التَّ َمَواِضِع  تَآُلُف  َشكََّل  َوَقْد  َوتَْعِليِلِه.   ، ِّ ي ِ
الُقْرآ�ن النَّصِّ  تَْوِجيِه  ي  ِ

�ن الَفرَّاِء  َلَدى  َواِضًحا  أَثًَرا  االْكِتَفاِء 

ي  ِ
ًة �ن َراَسُة َوْحَدًة َدالًَّة، أَْفَصَحْت َعْن ُمَراٍد َمْقُصوٍد، اعَتَمَدُه الَفرَّاُء ُحجَّ ا أَنَْبأَْت ِبِه َهِذِه الدِّ ِباالْكِتَفاِء ِممَّ

َ الُمراِد ِمْنَها. َ َكأَنََّها ِخَلُف الَمْع�ن ي
ٍة، أَبَْدى َظاِهرَُها َمَعا�ن تَأِْويِل نُُصوٍص ُقْرآِنيَّ
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In the course of identifying and analyzing ellipsis in the Nobel Quran, the phenomenon of ellipsis has 
a positive impact on interpreting, directing and justifying the Quranic texts as shown by Al-Farra’ in his 
book “Ma’ani Al-Quran”. The harmony, that was found in the issues that were highlighted, interpreted 
and justified based on ellipses, has constituted a significant unit. This was used by Al-Farra’ to interpret 
Quranic texts whose obvious meanings are different from their implicit meanings. 

Keywords: Ellipsis, Interpretation, Quran, Impact, Al-Farra'.

ِفي َمْقِصِد الُعْنَواِن

َهِذِه  َمْقِصِد  االْكِتَفاِء،  ِعلَِّة  ِإَل  هـ(   207( الَفرَّاِء  َقْبَل  أَْلَمَع 

يَعًة؛ ِسيَبَويِْه )ت  َراَسِة، َوَذَكرََها، َوأََشاَر ِإَلْيَها ِإَشاَراٍت َسِ الدِّ

ِإْذ َقاَل: "َوِإنََّما َقاَلِت الَعرَُب: َقاَل َقوُمَك، َوَقاَل  180 هـ(، 

َنَُّهُم اْكَتَفْوا ِبَما أَْظَهُروا َعْن أَْن يَُقوُلوا: َقااَل أَبََواَك، 
أَبََواَك؛ اِلأ

َوَقاُلوا َقْوُمَك، َفَحَذُفوا َذِلَك اْكِتَفاًء ِبَما أَْظَهُروا" )سيبويه، 

 .)36/2 ،1977

يَْظَهَر  أَْن  االأَْصَل  أَنَّ  النَّصِّ  َهَذا  ِمْن  َويَْبُدو   

يِ  َ َصاِح�ب َعَل  ِلَيُدالَّ  الِفْعِل؛  ي  ِ
�ن َوالَواُو،  االأَِلُف،  ؛  ُ ِم�ي الضَّ

ِبالظَّاِهِر  اْكَتَفْت  الَعرََب  أَنَّ   َ ْ َغ�ي أَْصَحاِبه،  َعَل  أَْو  الِفْعِل، 

ْضَماِر.  يِ االإِ َ
َعْن َعلَم�ت

ُفَلنَُة،  َذَهَب  َقاَل:  "َوَمْن  أَيًْضا:  ِسيَبَويِْه  َوَقاَل   

يَُجوُز  َوَقْد  اْمَرأٌَة.   َ ي ِ الَقا�ن  ٌ ِ َوأََحا�ن ُفَلنَة،ُ  أََذاِهٌب  َقاَل: 

َعِن  الَمْوِعَظِة  ِبِذْكِر  اْكُتِفَي  َكأَنَُّه  َجاَءنَا،  َمْوِعَظٌة  ْعِر:  الشِّ ي  ِ
�ن

اِء")سيبويه، 1977، 45/3(. التَّ

ي ِعَبارَِة ِسيَبَويِْه، أَنَّ الَفاِعَل ِإَذا  ِ
َوَوْجُه االْكِتَفاِء �ن  

َعَلَمُة  الِفْعَل  َلِزَم  ُمَؤنٍَّث،  َعَل  َعاِئًدا  ًا،  ُمْسَت�تِ ًا  َضِم�ي َكاَن 

َ أَنَُّه اْكُتِفَي ِبالَفاِعِل الُمَؤنَِّث؛ ِلَيُدلَّ َعَل  ْ اُء، َغ�ي أِْنيِث؛ التَّ التَّ

اِء الَمْحُذوَفِة.  التَّ

ِسيَبَويِْه  َلَدى  َواِضًحا  الِعلَِّة  َهِذِه   َ َمْع�ن وَظَهَر   

االْكِتَفاِء.  َعِن  بَِديًل  االْسِتْغَناِء،  ُمْصَطَلَح  اْسَتْعَمَل  ِحيَنَما 

ي الَعَمِل،  ِ
َناُزِع �ن ِبالتَّ ْحِو  النَّ ي  ِ

ا يُْعرَُف �ن أَثَْناِء َحِديِثِه َعمَّ َفِفي 

ْعِريَِّة، َظَهَر ُمْعَظُمَها  َواِهِد الشِّ َساَق ِسيَبَويِْه ُجْمَلًة ِمَن الشَّ

النَّصِّ  ي  ِ
�ن االْكِتَفاِء  َمْبَدِأ  ِلَتْعِزيِز  َراَسِة؛  الدِّ َهِذِه  أَثَْناِء  ي  ِ

�ن

االْسِتْغَناِء.  ِعلَِّة  ِضْمَن  َجَعَلَها  ِسيَبَويِْه  أَنَّ   َ ْ َغ�ي الَمْبُحوِث، 

َواالْسِتْغَناُء َهاُهَنا ُهَو االْكِتَفاُء نَْفُسُه )سيبويه، 1977، 74/1 

ي َهِذِه االأَْشَعاِر،  ِ
َشاَراُت ِإَل َوْجِه االْكِتَفاِء �ن ي االإِ

�ت ـ 76(. َوَسَتأِْ

ي َمَواِضِعَها(. ِ
�ن

ُمَعاِ�ُ  ِإَلْيَها  َوأََشاَر  أَيًْضا  الِعلََّة  َهِذِه  َوَعرََف   

اَها  َّ )ت 209 هـ(، َوَسمَّ الَفرَّاِء؛ أَبُو ُعَبْيَدَة، َمْعَمُر بُْن المَث�ن

وَن  ُ ن يَْك�نِ }َوالَِّذيَن  تََعاَل:  َقْوِلِه  َعَل  ُمَعلًِّقا  َقاَل  اْسِتْغَناًء. 

الّلِه{]التوبة:34[:  َسِبيِل  ي  ِ
�ن يُنِفُقونََها  َوالَ  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ
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ُكوا  َ ْ "َوَلْم يَُقْل: َواَل يُْنِفُقونَُهَما، َوالَعرَُب تَْفَعُل َذِلَك ِإَذا أَسش

ِبَذِلَك،  اْسِتْغَناًء  أََحِدِهِما  َعْن  وا  ُ َّ َفَخ�ب وا،  َقَصُ  ، ِ
ن
ْ اثَْن�ي  َ ن ْ بَ�ي

اِمِع ِبأَنَّ االآَخَر َقْد َشاَرَكُه، َوَدَخَل َمَعُه  َوتَْخِفيًفا؛ ِلَمْعِرَفِة السَّ

ي  ِ
" )أبو عبيدة، بل تاريخ، 257/1 - 258، َوَسَيأْ�ت ِ َ ي َذِلَك الَخ�ب ِ

�ن

ي َمَوِضِعَها(. ِ
ًل َعْن َهِذِه االآيَِة �ن الَحِديُث ُمَفصَّ

َشْيًئا  َواالْكِتَفاُء  االْسِتْغَناُء  يَُكوُن  َقْد  نََعْم،   

ُهَما َلْيَسا َكَذِلَك  َراَسِة، َلِكنَّ َواِحًدا، َكَما ُهَو َمْقِصُد َهِذِه الدِّ

ِبأََحِد  ِكيِب  ْ َّ
ال�ت ِة  ِصحَّ َعَل  يَُقوُم  االْكِتَفاِء  َفَمْبَدأُ  ُمْطَلًقا. 

ا َمْبَدأُ االْسِتْغَناِء،  ، اْكِتَفاًء ِباالآَخِر، أَْو ِبِهَما َمًعا، َوأَمَّ ِ
ن
ْ ْيَئ�ي الشَّ

َفَقْط،   ِ
ن
ْ ْيَئ�ي الشَّ أََحِد  اْسِتْعَماِل  َعَل  االْقِتَصاِر  َعَل  َفَيُقوُم 

َعْنُه.   َ الُمْسَتْغ�ن َوُهَو  االآَخِر،  َوِإْسَقاِط  ِبِه،   َ الُمْسَتْغ�ن َوُهَو 

ِء، الَِّذي أَْصُلُه  ْ ي َّ ِء َعِن ال�ش ْ ي َّ َقاَل ِسيَبَويِْه: "َويَْسَتْغُنوَن ِبال�ش

َ َساِقًطا")سيبويه، 1977،  َّ يَِص�ي ي َكَلِمِهْم أَْن يُْسَتْعَمَل َح�ت ِ
�ن

َ َقاَل:  ن ُِّد )ت 285 هـ( َكَلَم ِسيَبَويِْه، ِح�ي َ َد الُم�ب 25/1(. َورَدَّ

يَُكوَن   َّ َح�ت ِء،  ْ ي َّ ال�ش َعِن  ِء  ْ ي َّ ِبال�ش االسِتْغَناُء  َكَلِمِهم  "َوِمْن 

د، بل تاريخ، 201/2. وينظر:  َ َعْنُه ُمْسَقًطا" )الم�ب الُمْسَتْغ�ن

ِِّد، اْعَتَمَد  َ سيبويه، 1977، 99/4(. َوَعَل َكَلِم ِسيَبَويِْه، َوالُم�ب

بَابًا  َوَعَقَد  )الَخَصاِئِص(،  ِكَتاِبِه  ي  ِ
�ن هـ(   392 )ت  ي  ِّ

ِج�ن ابُْن 

ي  ِ
�ن َوَقاَل  ِء"،  ْ ي َّ ال�ش َعِن  ِء  ْ ي َّ ِبال�ش االْسِتْغَناِء  ي  ِ

�ن "بَاٌب  ُعْنَوانُُه: 

ِء،  ْ ي َّ ي ِبال�ش ِ
ِلِه: "َقاَل ِسيَبَويِْه: َواْعَلْم أَنَّ الَعرََب َقْد تَْسَتْغ�ن أَوَّ

َة" )ابن  َ َعْنُه ُمْسَقًطا ِمْن َكَلِمِهِم الَبتَّ َ الُمْسَتْغ�ن َّ يَِص�ي َح�ت

، بل تاريخ، 266/1 - 271(. َفِمَن االْسِتْغَناِء، َمَثًل، أَنَُّهم  ي
ج�ن

اَل  أَنَُّه  َوَمْعُلوٌم  َوَذَر،  الِفْعِل  َعِن  تََرَك،  ِبالِفْعِل  ُاْسَتْغَنْوا 

َة. َقاَل  يَِصحُّ اْسِتْعَماُل َوَذَر، َفُهَو ُمْسَقٌط ِمَن االْسِتْعَماِل الَبتَّ

َوْذًرا"  ِتَُقْل:  َوال  تَْرًكا،  يََذرُُه  َدْعُه،  أَْي  "َوَذرُْه،  وزآبَاِدي:  ُ ْ الَف�ي

وزآبادي، 1977، "وذر"(. )الف�ي

نَُحاٍة  ِعْنَد  االْكِتَفاِء  ِبِعلَِّة  ْعِليُل  التَّ َويَْلَقانَا   

بل  )ثعلب،  هـ(   291 )ت  ثَْعَلٍب  اِس  الَعبَّ ي  َكأَ�بِ ِريَن،  ُمَتأَخِّ

تاريخ، 88/1(، َوَصاِحِب ِكَتاِب )ِإْعَراِب الُقْرآِن الَمْنُسوِب ِإَل 

َجاَء  "َما  ُعْنَواِن  تَْحَت  ًل  ُمَتَعجِّ ِإَلْيَها  أََشاَر  الَِّذي  اِج(،  الزَّجَّ

ِبِذْكِرِه  اْكِتَفاًء  أََحِدِهَما  َعْن   َ ي ِّ
ُك�ن  ، ِ

ن
ْ اْسَم�ي ُعَقْيَب  يِل  ِ

ن ْ التَّ�ن ي  ِ
�ن

يَُمثُِّل  الَِّذي  ْعِر،  َوالشِّ االآيَاِت،  ِبَبْعِض   َ َوأَ�ت َصاِحِبِه"،  َعْن 

)الزجاج،  اْخِتَصاٍر  أََشدَّ  َعْنَها  الَحِديَث  ُمْخَتِصًا  الظَّاِهرََة، 

     .)609/2 ،1982

ابِْن َفاِرٍس )ت 395 هـ( َهِذِه الِعلََّة  َوَقْد َخصَّ   

ِنْسَبِة  ُعْنَوانُُه: "بَاُب  اْكِتَفاًء؛  َها  َوَلْم يَُسمِّ ا،  ٍق ِجدًّ ِبَباٍب َضيِّ

ِبْضَعِة  ِبِذْكِر  َواْكَتَفى  َلُهَما"،  َوُهَو   ، ِ
ن
ْ اثَْن�ي أََحِد  ِإَل  الِفْعِل 

تاريخ،  بل  فارس،  )ابن  تَْفِصيٍل  أَْو  ٍح،  ْ َ سش ِبَل  أَْمِثَلٍة، 

ص362(.

َعَل  ِعْلِمي،  ُحُدوِد  ي  ِ
�ن الَحِديِث،  ي  ِ

�ن أََقْع  َوَلْم    

َواَل  الَفرَّاِء،  ِعْنَد  ال  االْكِتَفاِء،  ِعلََّة  نَاَقَشْت  َواِفَيٍة،  ِدَراَسٍة 

ي ِكَتاٍب َلُه َعِن الَفرَّاِء،  ِ
َ �ن ن ِِه، ِإالَّ أَنَّ بَْعَض الُمْحَدِث�ي ْ ِعْنَد َغ�ي

َمْبَحِثِه  ي  ِ
�ن َصْفَحٍة،  َوبَْعِض  َصْفَحٍة  ي  ِ

�ن ُمْقَتِضًبا  أََشاَر  َقْد 

اللَُّغِويَِّة(  االْسِتْعَمااَلِت  بَْعِض  َعَل  ْنِبيُه  )التَّ ـِــ:  ب الُمَعْنَوِن 

َ َجَعَل  ن ي ِدَراَسِتَنا ِح�ي ِ
ٍء يََتَعلَُّق ِبَمْقِصِدنَا �ن ْ ي َ ِعْنَد الَفرَّاِء؛ ِإَل �ش

ِ َعِن االآَخِر". 
ن
ْ ْيَئ�ي ِمْن أَْفَراِد َهَذا الَمْبَحِث "االْكِتَفاَء ِبأََحِد الشَّ
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ا َكاَن االأَْمُر َكَذِلَك َجاَءْت  )االأنصاري، 1964، ص488(. َفَلمَّ

ِة  َراَسُة؛ ِلَتِقَف َعَل نََماِذَج َواِفرٍَة ِمَن االآيَاِت الُقْرآِنيَّ َهِذِه الدِّ

ي َضْوِء ِعلَِّة االْكِتَفاِء، َونَصَّ َ�َاَحًة  ِ
َهَها الَفرَّاُء �ن الَكِريَمِة، َوجَّ

اِتِه. ي تَْوِجيِهِه َعَل َلْفِظ االْكِتَفاِء، أَْو بَْعِض ُمْشَتقَّ ِ
�ن

اللَُّغِة:  ي  ِ
�ن َراَسِة،  الدِّ َهِذِه  َمْقِصُد  َواالْكِتَفاُء،   

ِء:  ْ ي َّ ِبال�ش "اْكَتَفى  الَوِسيِط(:  )الُمْعَجِم  ي  ِ
�ن َجاَء  االْسِتْغَناُء. 

َ ِبِه، َوَقِنَع" )أنيس وآخرون، 1973، 793/2 "كفا"(.  اْسَتْغ�ن

بَْيَنُهَما   ، ِ
ن
ْ َشْيَئ�ي ِذْكَر  الَمَقاُم   َ ي ِ يَْقَت�ن "أَْن  اْصِطَلًحا  ي  ِ

َويَْع�ن

تََلزٌُم َوارِْتَباٌط، َفُيْكَتَفى ِبأََحِدِهَما ِلُنْكَتٍة" )التهانوي، 1996، 

.)632/1

َرأِْي  َعْن  نَْكِشَف  أَْن  َراَسِة  الدِّ َهِذِه  ي  ِ
�ن َوالَغايَُة   

أَْمَريِْن،  َن  الُمَتَضمِّ  َّ ي ِ
الُقْرآ�ن النَّصَّ   َ يَُفسِّ أَْن  أََراَد  ِإْذ  الَفرَّاِء، 

االْكِتَفاِء  ِعلَِّة  َعَل  ُمْعَتِمًدا  َلُه  َويَُؤوِّ َوتََلزٌُم،  ارِْتَباٌط  بَْيَنُهَما 

، يُْكَتَفى ِبِذْكِر  َ ي الَمْع�ن ِ
ِ ِإَذا اتََّفَقا �ن

ن
ْ ْيَئ�ي الَقاِئَمِة َعِل أَنَّ الشَّ

َراَسِة أَْن تَْعِرَض  أََحِدِهَما َعِن االآَخِر. َوَلْيَس ِمْن َشأِْن َهِذِه الدِّ

ُ َما َسَبَق، َكأَْن يَُراَد ِبِه ااِلْقِتَصاُر  ْ ِلِلْكِتَفاِء َلَديِْه ُمَراًدا ِبِه َغ�ي

ِزِم، أَْو نَْحِو  ، أَْو يَُراَد ِبِه َما يَُراُد ِبالِفْعِل اللَّ ٍ
ن
َّ ٍء ُمَع�ي ْ ي َ َعَل �ش

َذِلَك.

َوُهَو  ِإَلْيِه،  نَْباِه  االإِ ِمَن  بُدَّ  اَل  آَخُر  أَْمٌر  َوثَمَّ   

ٌء،  ْ ي َ �ش َفالَحْذُف  َحْذًفا،  َلْيَس  الَفرَّاِء،  َلَدى  االْكِتَفاَء،  أَنَّ 

َعَلَقَة  اَل  االْكِتَفاِء  َمْبَدأَ  ِإنَّ  ِإْذ  َلَديِْه،  آَخُر  ٌء  ْ ي َ �ش َواالْكِتَفاُء 

َلُه ِبالَحْذِف ِعْنَدُه، َوَلْو َكاَن ُهَو ُهَو، َلَما َوَجْدنَا َمْن َخاَلَف 

ا نَِجُد  َنا ُكنَّ الَفرَّاَء، ِحيَنَما يَْحِمُل الظَّاِهرََة َعَل االْكِتَفاِء، َلِكنَّ

الَتَبَس االأَْمُر َعَل  َوِلَهَذا  َذِلَك.  االْكِتَفاَء، َونَِجُد َمْن يَُخاِلُف 

ِعَبارََة   َ َفسَّ ِإْذ  الُقْرآِن(،  ي  ِ
)َمعا�ن ِمْن   َ ي ِ

الثَّا�ن الُجزَْء   َّ َمْن َح�ش

َورََد  َفَقْد  َواِحٍد.  َمْوِضٍع  ي  ِ
�ن ِبالَحْذِف،  الَفرَّاِء  ِعْنَد  االْكِتَفاِء 

ِ َوَعِن 
ن ي الُقْرآِن( تَْعِقيًبا َعَل َقْوِله تََعاَل: }َعِن اْلَيِم�ي ِ

ي )َمَعا�ن ِ
�ن

َنَّ 
ِبالَقِعيِد ِمْن َصاِحِبِه؛ اِلأ َماِل َقِعيد{ ]ق:17[: "اْكَتَفى  الشِّ

ي  ِّ ُمَح�ش  َّ َفَح�ش  .)193/2  ،1980 )الفراء،  َمْعُروٌف"   َ الَمْع�ن

 ِ
ن ي َحاِشَيِتِه: "َواالأَْصُل: َعِن الَيِم�ي ِ

الِكَتاِب َكِلَمَة اْكَتَفى، َوَقاَل �ن

َماِل َقِعيٌد، َفَحَذَف أََحَدُهَما". َوَهَذا ِخَلُف  َقِعيٌد، َوَعِن الشِّ

َراَسِة. ِ الدِّ ْ ى ِمْن َس�ي ى، َوَسَيَتَبدَّ َمْقِصِد الَفرَّاِء َكَما تََبدَّ

ُد  ، تََعدُّ ي ِّ َويَْشَهُد ِلَما أَُقوُل، َوَعَل َوْهِم المَح�ش  

ي االآيَِة، َوأَنَّ َرأََي الَفرَّاِء، َوَرأَْي َمْن َقاَل  ِ
ِة �ن آَراِء ُعَلَماِء الَعَرِبيَّ

اُس: "َوَلْم يَُقْل  ا َمًعا ِضْمَن االآَراِء. َقاَل النَّحَّ ِبالَحْذِف ُحسشِ

)سيبويه، 1977،  ِسيَبَويِْه  َفَمْذَهُب  أَْجِوبٌَة.  َفِفيِه  َقِعيَداِن. 

َماِل  ِ َقِعيٌد َوَعِن الشِّ
ن : َعِن الَيِم�ي َ ِّ أَنَّ الَمْع�ن ي ِ

74/1(، َوالِكَسا�أ

 ،1981 )االأخفش  االأَْخَفِش  َوَمْذَهُب  َحَذَف.  ثُمَّ  َقِعيٌد، 

َ ِمْنُهَما  َ
، َوأَْك�ش ِ

ن
ْ ي َعِن اثَْن�ي 239/1( ... أَنَّ َقِعيًدا َواِحًدا يَُؤدِّ

ي )َقِعيٍد( أَْن يَُكوَن  ِ
ْقِديَر �ن ُد بُْن يَِزيَد: ِإنَّ التَّ ... َوَقاَل ُمَحمَّ

ِ َقِعيٌد، ثُمَّ َعَطَف َعَلْيِه: 
ن ْقِديُم، أَْي َعِن الَيِم�ي يُْنوي ِبِه التَّ

َوِمْثُلُه  َحَسٌن،   ٌ ن ِّ بَ�ي َوَهَذا  َجْعَفٍر:  أَبُو  َقاَل  َماِل.  الشِّ َوَعِن 

}َوالّلُه َورَُسوُلُه أََحقُّ أَن يُرُْضوُه{ ]التوبة:62[. َوَقْوٌل َراِبٌع أَْن 

ي َفِعيٍل،  ِ
َ الَجَماَعِة، َكَما يَْسَتْعِمُل الَعرَُب �ن يكوَن َقِعيٌد ِبَمْع�ن

]التحريم:4["   } َظِه�ي َذِلَك  بَْعَد  }َواْلَملَِئَكُة   : َوَعزَّ َقاَل َجلَّ 

)النحاس، 1988، 224/4(.
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، ِإْذ َذَكَر  ي ِ
َويَْشَهُد ِلَذِلَك أَيًْضا َقْوُل االأَنَْباِريِّ االآ�ت  

 : ي االآيَِة. َقاَل االأَنَْباِريُّ ِ
ي تَْوِجيِه ِإْفَراِد )َقِعيٍد(، �ن ِ

َرأْيًا ِلْلَفرَّاِء �ن

ي  ِ
�ن َحْذَف  َواَل   . َ َ

َوأَْك�ش  ، ِ
ن
ْ اثَْن�ي َعِن  ي  يَُؤدِّ َقِعيًدا  أَنَّ  اِلُث  "َوالثَّ

الَكَلِم، َوُهَو َقْوُل الَفرَّاِء" )االأنباري، 1980، 386/2(.

َراَسُة َشكََّل تَآُلُفَها  نَْت ِمْنَها الدِّ ي تََكوَّ ِ
َوالَمَساِئُل الَّ�ت  

 ، ِّ ي ِ
ي تَْحِليِل النَّصِّ الُقْرآ�ن ِ

ِفْكِر الَفرَّاِء �ن َعْن  أَنَْبأَ  نََبأً،  ُمْجَتِمَعًة 

َقِريًبا  النَّصِّ  ي  ِ
�ن َما  َعَل  ُمْقَتِصًا  َصاِحُبُه  ِفيِه  بََدا  ِفْكٍر  َعْن 

َر ِفيِه َشْيًئا،  ِ أَْن يَُفْلِسَفُه، أَو يَُقدِّ ْ ِمْنُه، يَِصُفُه َكَما ُهَو ِمْن َغ�ي

َفَقْط  الَفرَّاِء  َرأِْي  ِبَبَياِن  َراَسُة  الدِّ تَْكَتِف  َوَلْم  ِفيِه.  يَُكْن  َلْم 

ِمَن  َجْمَهرٍَة  آَراِء  بََياَن  أَْمَكَنَها،  َما  َحاَوَلْت،  بَْل  الَمْسأََلِة،  ي  ِ
�ن

َلُه؛  َواْعَتلَّ  نَْفِسِه،   ِّ ي ِ
الُقْرآ�ن النَّصِّ  َعَل  َوَقَف  ْن  ِممَّ الُعَلَماِء 

 َ ن ْ َلِتِه بَ�ي ِ
ن ْ ِإتَْماًما ِلْلَفاِئَدِة، َوْلِلَوْقِف َعَل ِقيَمِة َرأِْي الَفرَّاِء، َوَم�ن

ِتْلَك االآَراِء ـ َوَهِذِه الَمَساِئُل ِهَي: 

ِ َعَل َما َقْبَلُه.. 1 ِم�ي َعْوُد الضَّ

ٍْط، وتَْكَراُر َكْيَف، وتَْكَراُر . 2 َ َي سش
تَْكَراُر االأََداِة: تَْكَراُر أََدا�ت

اِفَيِة الُمْهَمَلِة. اَل النَّ

َجَواُب ِفْعِل االأَْمر.. 3

4 .. َحَرَكُة َما َقْبَل َحرِْف الَمدِّ

َراَسِة: َوَهَذا بََياٌن ِبأَْفَراِد َهِذِه الدِّ

ِ َعِل َما َقْبَلُه:. 1 ِم�ي َعْوُد الضَّ

َوَقَف  ًة،  ُقْرآِنيَّ نُُصوًصا  الُمَباَحَثُة  َهِذِه  تَْعِرُض   

اللَُّغِة،  َقَواِعِد  َعَل  َخرََجْت  أَنََّها  َر  َوَقدَّ الَفرَّاُء،  ِعْنَدَها 

ُ ُمَخاِلًفا ِلَظاِهِر النَّصِّ  ِم�ي َوالَمأُْلوِف ِمْنَها، َوَقْد َعاَد ِفيَها الضَّ

ِمْثِل َهَذا  ِلَتْعِليِل  االْكِتَفاِء؛  َمْبَدأُ  َلَديِْه  َوَظَهَر  َعَلْيِه،  َخاِرًجا 

الُخُروِج.

َفِمْن َذِلَك َقْوُله تََعاَل: }َوِإَذا َرأَْوا ِتَجارًَة أَْو َلْهًوا   

ِبِذْكِر  اْكَتَفى  أَنَُّه  الَفرَّاُء  َفَذَكَر  ]الجمعة:11[،  ِإَلْيَها{  وا  انَفضُّ

ُمْفرًَدا  َجارَِة،  ِللتِّ  َ ِم�ي الضَّ َفَجَعَل  اللَّْهِو،  ِذْكِر  ِمْن  َجارَِة  التِّ

َمْت َعَل اللَّْهِو  َجارََة الُمَؤنََّثَة تََقدَّ ُمَؤنًَّثا، َعَل الرَّْغِم ِمْن أَنَّ التِّ

ِبَناًء  َوَهَذا   .)287/1 وينظر:   .424/1  ،1980 )الفراء،  ِر  الُمَذكَّ

ْكِر  ي الَعَرِبّيِة أَْن تَْجَعَل الرَّاِجَع ِمَن الذِّ ِ
ِمْنُه َعَل أَنَّ االأَْجَوَد "�ن

". ينظر: الفراء، 1980، 157/3(. َواْسَتَدلَّ  ِ
ن
ْ ِللآِخِر ِمَن االْسَم�ي

َجارَِة  التِّ ِإَل  ُمَؤنًَّثا   َ ِم�ي الضَّ أََعاَد  َوأَنَُّه  االْكِتَفاِء،  ِلَهَذا  الَفرَّاُء 

َمًة َعَل اللَّْهِو؛ ِبِقَراَءِة  َجارَُة ُمَتَقدِّ ُدوَن اللَّْهِو، َوِإْن َكانَِت التِّ

َوِبَتأِْنيِث  اللَّْهِو،  َوتَْقِديِم  َجارَِة،  التِّ  ِ ِبَتأِْخ�ي َقَرأَ  ِإْذ  َعْبِد هللاِ، 

َفَهِذِه  ِإَلْيَها.  وا  انَْفضُّ ِتَجارًَة  أَْو  َلْهًوا  َرأَْوا  َوِإَذا   : ِ ِم�ي الضَّ

َ َعَل  ِم�ي ُز َرأَْي الَفرَّاِء، َوأَنَُّه أََعاَد الضَّ الِقَراَءُة، َكَما تََرى، تَُعزِّ

ِرَها َعْنُه. ِم اللَّْهِو َعَلْيَها، َوتَأَخُّ َجارَِة، ُمْفرًَدا ُمَؤنًَّثا؛ ِلَتَقدُّ التِّ

، ُهَو  ِ
ن
ْ َذا َوْجَه�ي ي االآيَِة  ِ

الَفرَّاُء َوْجًها آَخَر �ن َوَذَكَر   

ا َعَل اللَّْهِو َوْحَدُه، َكاَن  ُ ُمْفرًَدا َعاِئًدا؛ ِإمَّ ِم�ي َر الضَّ أَنَُّه َلْو ُذكِّ

َلَجاَز  اللَّْهِو،  ِة  ِنيَّ َعَل  ا  َوِإمَّ  ،)157/3  ،1980 )الفراء،  َصَوابًا 

َجارَُة  ِة اللَّْهِو أَْن يُْجَعَل التِّ )الفراء، 1980، 287/1(. يُِريُد: ِبِنيَّ

َلِة،  الصَّ َعِن  َلْهٌو  َوأَنَُّهَما  الَواِحِد،  َكالِفْعِل  ِكلُهَما  َواللَّْهُو 

 ، ِ ْذِك�ي ِبالتَّ  َ أَ�ت َقاَل: "َوَلْو  ًرا.  ُمَذكَّ ُمْفرًَدا   َ ِم�ي أََعاَد الضَّ َوَعَلْيِه 

َفُجِعَل َكالِفْعِل الَواِحِد، َلَجاَز" )الفراء، 1980، 287/1(.

َلْو   َ ِم�ي الضَّ أَنَّ  ُهَو  االآيَِة،  ي  ِ
�ن َلُه  ثَاِلٌث  َرأٌْي  َوثَمَّ   
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ي ...  ِ
َ �ن ًّ ُمَطاِبًقا ِلَما َقْبَله، َلَجاَز َذِلَك. َقاَل: َفَلْو أَ�ت َجاَء ُمَث�ن

، َلَجاَز" )الفراء، 1980، 287/1(. َوَوْجُه  ًّ َجارَِة ُمَث�ن ثِْم َوالتِّ َواالإِ

ي اَل تَُكوُن ِإالَّ  ِ
َجَواِزِه ِعْنَد الَفرَّاِء، َوِإْن َكاَن الَعْطُف ِبأَْو، الَّ�ت

 98/1  ،1980 "الفراء،  ي  ِ
�ن نَْفُسُه  الَفرَّاُء  )نَصَّ   ِ

ن
ْ ْيَئ�ي الشَّ اِلأََحِد 

ي تُْثِبُت  ِ
، ِإْذ َقاَل: "َجَعَلَها أَْو، الَّ�ت ِ

ن
ْ َعَل أَنَّ )أَْو( اِلأََحِد االثِْن�ي

ُهَو  َواِحٍد   ً ِبَمْع�ن َواللَّْهَو  َجارََة  التِّ أَنَّ  (؛  ِ
ن
ْ االثَْن�ي ِمَن  الَواِحَد 

يَُعوَد  أَْن  َجاَز  َكَذِلَك،  االأَْمُر  َكاَن  ا  َفَلمَّ َلِة،  الصَّ َعِن  اللَّْهُو 

ُ ِإَل أَيِِّهَما ِشْئَت. َوَهَذا َكَلُمُه: "َوَهَذا َجاِئٌز، ِإَذا َجاَء  ِم�ي الضَّ

َ ِإَل أَيِِّهَما ِشْئَت.  ْفِس�ي ً َواِحٍد بَأَْو، أَْسَنْدَت التَّ ي َمْع�ن ِ
َحرَْفاِن �ن

َوِإْن ِشْئَت َذَكرْتَُهَما ِفيِه َجِميًعا" )الفراء، 1980، 257/1(.

َرأَْوا  "ِإَذا  ُهَو:  االآيَِة  َمَجاَز  أَنَّ  ُعَبْيَدَة  أَبُو  َوَذَكَر   

وا ِإَلْيَها أَْو َلْهًوا" )أبو عبيدة، بل تاريخ، 257/2(.  ِتَجارًَة انَْفضُّ

ًا. ي االآيَِة تَْقِديًما َوتَأِْخ�ي ِ
َجارَِة، َوأَنَّ �ن َ ِللتِّ ِم�ي يُِريُد أَنَّ الضَّ

أَنَّ  ِإَل  َفأََشاَر  االآيَِة،  َعَل  َخاَلَويِْه  ابُْن  َوَورََد   

، َوأََحبَّ  َجارَِة، ُدوَن اللَّْهِو؛ ِلَكْوِنَها أََهمَّ َ َعاِئٌد َعَل التِّ ِم�ي الضَّ

"َوِمَن  َقاَل:  ِإْذ  ْقِعيَد،  التَّ يُْشِبُه  ِبَما  َهاُهَنا   َ َوأَ�ت ِمْنُه.  ِإَلْيِهْم 

أَْربََعِة أَْوُجٍه:  ِإَل   ُ ِم�ي ، ثُمَّ يَُعوُد الضَّ ِ
ن
ْ ْثِنَيِة َما يَْذُكُر اثَْن�ي التَّ

ا َعَل  ا َعَل االأَْقرَِب، َوِإمَّ ، َوِإمَّ ا َعَل االأََهمِّ ا َعَلْيِهَما، َوِإمَّ ِإمَّ

َِف" )ابن خالويه، 1979، ص343(. ْ االأَسش

"بَاِب  ِمْن  َها  َوَعدَّ االآيَِة،  َعَل  َفاِرٍس  ابُْن  َوَوَقَف   

ِ َوُهَو َلُهَما. َوُهَو يُِريُد َما أََراَد 
ن
ْ ْيَئ�ي ِنْسَبِة الِفْعِل ِإَل أََحِد الشَّ

الَفرَّاُء ِمَن االْكِتَفاِء )ابن فارس، بل تاريخ، ص 363(.

َوأَبُو   ،)439/2  ،1980 )االأنباري،  االأَنَْباِريُّ  َوَذَكَر   

وا ِإَلْيَها{ َعاِئٌد َعَل أََحِدِهَما  ي َقْوِله: }انَْفضُّ ِ
َ �ن ِم�ي اَن أَنَّ الضَّ َحيَّ

َنا َهَذا االأََحَد، َوَذِلَك  )أبو حيان، بل تاريخ، 36/5( َوَلْم يَُعيِّ

ُمْفرًَدا؛   ُ ِم�ي الضَّ َكاَن  "ِبأَْو،  َكاَن  ِإَذا  الَعْطَف  أَنَّ  َعَل  ِبَناًء 

ي  ِ
ُل �ن َوَّ

َنَّ الَمْحُكوَم َعَلْيِه ُهَو أََحُدُهُما، َوتَارًَة يَُراَعى ِبِه االأ
اِلأ

ي  ِ
الثَّا�ن ِبِه  يَُراَعى  َوتَارًَة  ُمْنَطِلٌق،  ِهْنُد  أَْو  َزيٌْد  نَْحَو:  ْكِر،  الذِّ

َقْبَلُه  ِلَما  ُمَطاِبًقا   َ ي ِ
يَأْ�ت أَْن  ا  َوأَمَّ ُمْنَطِلَقٌة.  ِهْنُد  أَْو  َزيٌْد  نَْحَو: 

ْثِنَيِة، أَِو الَجْمِع، َفَل" )أبو حيان، بل تاريخ، 322/2(.  ي التَّ ِ
�ن

ي َجَواِز الُمَطابََقِة  ِ
ُ رَدَّ ِلَمْذَهِب الَفرَّاِء �ن اَن االأِخ�ي ي َحيَّ َوَكَلُم أَ�بِ

الُمَشاِر ِإَلْيِه آِنًفا.

 )276/5  ،1979 )السيوطي،  ُيوِطيُّ  السُّ َد  َوأَكَّ  

َعِل   ِ ِم�ي الضَّ َعاِئِد  َمْسأََلَة  َل  أَصَّ ِإْذ  اَن،  َحيَّ ي  أَ�بِ تَْقِعيَد 

ِفيه  ُمَراًعى   ، ِ ِم�ي الضَّ َهَذا  ِإْفَراَد  َفأَْوَجَب  ِبأَْو،   ِ
ن
ْ الُمَتَعاِطَف�ي

ْقِديُم، َوَساَق االآيََة َشاِهًدا ِلَهَذا االأَْصِل، ِمْن  ، أَِو التَّ ُ أِْخ�ي التَّ

َل أَنَُّه ِإَذا َجاَء ُمَطاِبًقا، َفَذِلَك  َ َهَذا الَعاِئَد، َوأَصَّ ن ِّ ِ أَْن يَُع�ي ْ َغ�ي

اً فاهلل أول بهما{  نَاِدٌر، َكَقْوِلِه تََعاَل: }إن يكن غنياً أو فق�ي

 ، ِ ِم�ي الضَّ ِإْفَراِد  ي  ِ
�ن َلِطيٌف،  تَْوِجيٌه   ِّ ي ِ َوِللرَّ�ن ]النساء:135[. 

ِإَلْيِهَما  االنِْفَضاَض  أَنَّ  َمَع  ِإَلْيَها{  وا  }انَفضُّ تََعاَل:  َقْوِلِه  ي  ِ
�ن

ْؤيَِة، الَمْدُلوِل َعَلْيَها  َ َراِجٌع ِإَل الرُّ ِم�ي َكاَن َمًعا، َوُهَو أَنَّ الضَّ

 ًّ ُمَث�ن  ُ ِم�ي الضَّ يَُعوَد  أَْن  يَْسَتْنِكُر  اَل  أَنَُّه  َكَما  }َرأوا{،  ِبَقْوِله: 

الُمَراُد  َكاَن  َوِإْن  َعَلْيِه،  الَمْعُطوِف  َمَع  ِبأَْو  الَمْعُطوِف  إََل 

َفَجاَز  بَاَحِة،  االإِ ي  ِ
�ن ًا  َكِث�ي أَْو  اْسَتْعَمَل  ا  َلمَّ َنَُّه 

"اِلأ أََحُدُهَما؛ 

اباذي، بل تاريخ، 8327/1(.  َ االأَْمَريِْن" )االأس�ت ن ْ الَجْمُع بَ�ي

ُه  رَدَّ ا  ِممَّ اِبَقَة،  السَّ االآيََة  يَُماِثُل  ا  ِممَّ َذِلَك،  َوِمْن   



15

الَفرَّاُء ِإَل َمْبَدِأ االْكِتَفاِء؛ َقْوُلُه تََعاَل: }َوَمن يَْكِسْب َخِطيَئًة 

أَْو ِإثًْما ثُمَّ يَرِْم ِبِه بَِريًئا{ ]النساء:112[. َقاَل الَفرَّاُء: "َفَجَعَلُه- 

ثِْم" )الفراء، 1980، 434/1( ، َوَذَكَر أَنَُّه َجاِئٌز  َوالّلُه أَْعَلُم – ِلْلإِ

 ، ِ ْذِك�ي ، َوأََحُدُهَما ُمَؤنٌَّث ِبالتَّ ِ
ن
ْ َّ َعِن االْسَم�ي ِة أَْن يُْك�ن ي الَعَرِبيَّ ِ

�ن

ْوِحيِد )الفراء، 1980، 286/1(؛ اْكِتَفاًء ِبأََحِدِهَما َعِن االآَخِر،  َوالتَّ

ْثِنَيِة  َوِبالتَّ ْوِحيِد،  َوالتَّ أِْنيِث  ِبالتَّ َعْنُهَما   َّ يُْك�ن أَْن  أَيًْضا  َوأََجاَز 

َل الَفرَّاُء ِلِمْثِل َهَذا الَعْوِد،  )الفراء، 1980، 286/1( ، ثُمَّ أَصَّ

ِمَن  الرَّاِجَع  تَْجَعَل  أَْن  ِة  الَعَرِبيَّ ي  ِ
�ن َذِلَك  ِمْن  "َوأَْجَوُد  َفَقاَل: 

، َوَما بَْعَد َذا َفُهَو َجاِئٌز" )الفراء،  ِ
ن
ْ ْكِر ِلْلآِخِر ِمَن االْسَم�ي الذِّ

.)157/3 ،1980

َد  َوحَّ ِإْذ  الَفرَّاِء،  َلَدى  الُمَراِد  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

ثِْم، َوَما َقْبَله اْسَماِن اثَْناِن؛ أَنَّ  ًرا َعاِئًدا ِإَل االإِ َ ُمَذكَّ ِم�ي الضَّ

، َسَواٌء  ً َواِحٍد ِمَن الَمَعاِ�ي ثَْم، َوالَخِطيَئَة ِكلُهَما ِبَمَع�ن االإِ

ثُْم  َواالإِ ٌَة،  َصِغ�ي َمْعِصَيٌة  الَخِطيَئَة  َوأَنَّ  َفْرٌق،  بَْيَنُهَما  أََكاَن 

َشْيًئا  َكانَا  أَْم   ،)212/1  ،1972 ي،  )الزمخسش ٌَة  َكِب�ي َمْعِصَيٌة 

َواِحًدا ِمَن الَمَعاِ�ي اَل َفْرَق بَْيَنُهَما، َوِإْن َكانَا َكَذِلَك، َفَوْجُه 

ِ )الزجاج، 
ن
ْ َجَواِز َعْطِف أََحِدِهَما َعَل االآَخِر اْخِتلُف اللَّْفَظ�ي

1994، 103/2، والنحاس، 1988، 487/1(، َويَُكوُن ِمْن َعْطِف 

ِء َعَل ُمَراِدِفه )ابن هشام، 1982، ص 467(. ْ ي َّ ال�ش

ثِْم َعَل أَنَّ  يُّ ِبَعْوِد الَهاِء َعَل االإِ ِ ُ َواْسَتَدلَّ الُعْك�ب  

ثَلثََة   ِ ِم�ي الضَّ َعاِئِد  ي  ِ
�ن َذَكَر  ثُمَّ  ثِْم،  االإِ ُحْكِم  ي  ِ

�ن الَخِطيَئَة 

 ِ
ن
ْ ْيَئ�ي الشَّ أََحِد  َعَل  َعاِئًدا  يَُكوَن  أَْن  ُل  َوَّ

االأ أُْخَرى.  أَْقَواٍل 

َكاِت االأَنَْباِريِّ )االأنباري،  َ َ ي ال�ب الَمْدُلوِل َعَلْيِه ِبأَْو، َوُهَو َرأُْي أَ�بِ

َعَلْيِه  الَمْدُلوِل  الَكْسِب  َعاِئًدا َعَل  أَْو يَُكوَن   ،)267/1 ،1980

ِبَقْوِلِه تََعاَل: }َوَمْن يَْكِسْب{، أَْو يَُكوَن َعاِئًدا َعَل الَمْكُسوِب، 

ي، 1969، 193/1(. َوالِفْعُل يَْكِسُب يَُدلُّ َعَلْيِه )العك�ب

َوَقَع   َ ِم�ي الضَّ أَنَّ  َفَذَكَر  الَفرَّاَء،  ُعَبْيَدَة  أَبُو  َوتَِبَع   

ًا َعْنُه  َ ثِْم، َوأَنَُّه َوَقَع َكَذِلَك؛ ِلَكْوِنِه ُمْخ�ب ًرا َعاِئًدا َعَل االإِ ُمَذكَّ

ي ُلَغِة ِمْن  ِ
رَُه. َهَذا �ن ثِْم، َفَذكَّ آِخًرا. َقاَل: "َوَقَع اللَّْفُظ َعَل االإِ

" )أبو عبيدة، بل تاريخ، 139/1(. ِ
ن
ْ َ َعْن آِخِر الَكِلَمَت�ي َّ َخ�ب

 ِ
ن
ْ يِل بَْعَد اْسَم�ي ِ

ن ْ ي التَّ�ن ِ
ا َجاَء �ن َوِمْثُل َما َسَبَق، ِممَّ  

تََعاَل:  َقْوُلُه  َصاِحِبِه؛  َعْن  ِبِذْكِرِه  اْكِتَفاًء  أََحِدِهَما  َعْن   َ ي ِّ
ُك�ن

أُْخٌت{  أَْو  أٌَخ  َوَلُه  اْمَرأٌَة  أَو  َكلََلًة  يُورَُث  رَُجٌل  َكاَن  }َوِإن 

 ِ ِم�ي الضَّ َعْوَد  َونَاَقَش  االآيَِة،  َعَل  الَفرَّاُء  َوَقَف  ]النساء:12[. 

يَُقْل:  َلْم  َوأَنَُّه  أُْخٌت{،  أَْو  أٌَخ  }َوَلُه  َقْوِلِه:  ي  ِ
�ن ًرا  ُمَذكَّ ُمْفرًَدا 

َ اْسَماِن ُعِطَف أََحُدُهَما َعَل االآَخِر  ِم�ي َم الضَّ َوَلُهَما، ِإْذ تََقدَّ

ـِ )أو(، َوُهَما رَُجٌل َواْمَرأٌَة، َفَذَكَر أَنَّ َذِلَك َجاِئٌز، َوأَنَّ َوْجَه  ب

َواِحٌد،  َوُحْكُمُهَما  )أو(،  بـ   ِ
ن
ْ اْسَم�ي َعَطْفَت  ِإَذا  أَنََّك  َجَواِزِه 

َ ِإَل  ِم�ي اْكَتَفْيَت ِبأََحِدِهَما َعِن االآَخِر، َوَجاَز َلَك أَْن تُِعيَد الضَّ

ًرا َكَما االآيَُة، أَْو تُِعيَدُه ُمْفرًَدا ُمَؤنًَّثا،  أَيِِّهَما ِشْئَت، ُمْفرًَدا ُمَذكَّ

)أبو  ثَاِلًثا  َوْجًها  َوأََجاَز  َوَلَها،  الَكَلِم:  ِمَن  ِمْثِلِه  ي  ِ
�ن َفَتُقوُل 

 ًّ َ ُمَث�ن ِم�ي أَْن تُِعيَد الضَّ حيان، بل تاريخ، 189/3-190( َوُهَو 

ي ِمْثِلِه ِمَن الَكَلِم: َوَلُهَما. َوَهَذا  ِ
ُمَطاِبًقا ِلَما َقْبَلُه، َفَتُقوُل �ن

َكَلُمُه: "َوُقوُلُه: }يُورَُث َكَلَلًة{: الَكَلَلُة: َما َخَل الَوَلَد َوالَواِلَد 

 ُ ْ ي َمْعَناَها َغ�ي ِ
)يُِريُد: َمْن َلْم يَُخلِّْف َوَلًدا َوال َواِلًدا. َوِقيَل �ن

َوَقْوُله: }َوَلُه  َذِلَك. ينظر: البيضاوي: 156/1996،2 ـ 157(. 
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ي  ِ
�ن تَُقوُل   ... َجاِئٌز  َوَهَذا  َوَلُهَما.  يَُقْل:  َوَلْم  أُْخٌت{،  أَْو  أٌَخ 

الَكَلِم: َمْن َكاَن َلُه أٌَخ أَْو أُْخٌت، َفْلَيِصْلُه، تَْذَهُب ِإَل االأَِخ، 

َوَفْلَيِصْلَها، تَْذَهُب ِإَل االأُْخِت. َوِإْن ُقْلَت: َفْلَيِصْلِهَما، َفَذِلَك 

َجاِئٌز" )الفراء، 1980، 257/1 ـ 258(.

 ِ
ن
ْ ي َقْوِلِه: }َلُه{ َعاِئٌد َعَل أََحِد االْسَم�ي ِ

ُ �ن ِم�ي والضَّ  

: َوِإْن َكاَن  َ َنَّ الَمْع�ن
ِ َمًعا؛ "اِلأ

ن
ْ ، اَل ِإَل االْسَم�ي ِعْنَد االأَنَْباِريِّ

َ الَكَلِم، اَل  أََحَد َهَذيِْن يُورَُث َكَلَلًة، َفـ}َلُه{ يَُعوُد ِإَل َمْع�ن

، أاََل تََرى أَنَُّهْم يَُقوُلوَن:  ِ
ن
ْ ْيَئ�ي َنَّ أَْو اِلأََحِد الشَّ

ِإَلْيِهَما. َوَهَذا؛ اِلأ

 ،1980 )االأنباري،  َقاَما"  يَُقوُلوا:  َوَلْم  َقاَم،  َعْمٌرو  أَْو  َزيٌْد 

245/1. وينظر: 439/2(.

ُ ُمَطاِبًقا ِلَما  ِم�ي َ الضَّ ي ِ
اَن أَيًْضا أَْن يَأْ�ت َوَمَنَع أَبُو َحيَّ  

ِ )أبو حيان، 
ن
ْ ْيَئ�ي َنَّ أَْو اِلأََحِد الشَّ

َقْبَلُه، ِإَذا َكاَن الَعْطُف ِبأَْو؛ اِلأ

بل تاريخ، 189/2(.

ِإَلْيِه  أََشاَر  الَِّذي  االْكِتَفاِء  َمْبَدأَ  الَبْيَضاِويُّ  َوَقِبَل   

أَْي  }َوَلُه{،  }رَُجٌل{.  َعَل  َعْطٌف  }اْمَرأٌَة{  "أَِو  َقاَل:  الَفرَّاُء. 

الَعْطِف  ِلَداَلَلِة  الَمْرأَِة؛  ُحْكِم  َعْن  ِبُحْكِمِه  َواْكَتَفى  ِللرَُّجِل، 

َعَل تََشاُرِكِهَما ِفيِه" )البيضاوي، 1996، 157/2(.

 ِ
ن
ْ اْسَم�ي بَْعَد  الُقْرآِن  ي  ِ

�ن َجاَء  ا  ِممَّ َسَبَق،  َما  َوِمْثُل   

}َوالَِّذيَن  تََعاَل:  َقْوُلُه  َصاِحِبِه؛  َعْن  أََحِدِهَما  ِبِذْكِر  اْكُتِفَي 

الّلِه{  َسِبيِل  ي  ِ
�ن يُنِفُقونََها  َوالَ  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ وَن  ُ ن يَْك�نِ

الَهاُء  ِإَلْيِه  تَُعوُد  الَِّذي  الَعاِئَد  الَفرَّاُء  َفَناَقَش  ]التوبة:34[. 

ِلَتْوِحيِد  ِبِهَما  اْعَتلَّ   ِ
ن
ْ ِعلََّت�ي َفَذَكَر  يُنِفُقونََها{،  }َوالَ  َقْوِله:  ي  ِ

�ن

ًّ َعاِئًدا  ُ ُمَث�ن ِم�ي َ الضَّ ي ِ
، َوتَأِْنيِثِه َمَع أَنَّ االأَْصَل أَْن يَأْ�ت ِ ِم�ي الضَّ

َنَّ 
اِلأ َدُه؛  َوحَّ أَنَُّه  االأُوَل  الِعلَُّة  َمًعا.  ِة  َوالِفضَّ َهِب،  الذَّ َعَل 

َذِلَك،  ِمْن  تَْوِحيُدَها  َفَكاَن  الُكُنوُز؛  ِهَي  َة  َوالِفضَّ َهَب،  الذَّ

ِبِذْكِر  االْكِتَفاء  االْكِتَفاِء،  َمْبَدِأ  َعَل  ٌة  َمْبِنيَّ اِنَيُة  الثَّ َوالِعلَُّة 

َفِإْن  يُْنِفُقونَُهَما.  يَُقْل:  "َوَلْم  َقاَل:  َصاِحِبِه.  ِمْن  أََحِدِهَما 

َة ِإَل الُكُنوِز، َفَكاَن تَْوِحيُدَها  َهَب َوالِفضَّ ْهَت الذَّ ِشْئَت، َوجَّ

ِمْن َذِلَك. َوِإْن ِشْئَت، اْكَتَفْيَت ِبِذْكِر أََحِدِهَما ِمْن َصاِحِبِه" 

 ِ
ن
ِّ يَُع�ي َوَلْم  الَفرَّاُء،  َسَكَت  َوَهاُهَنا   .)434/1  ،1980 )الفراء، 

ُة؟ َوِكَلُهَما ُمْحَتَمٌل  َهُب، أَِو الِفضَّ الُمْكَتَفى ِبِه، َهْل ُهَو الذَّ

َصِحيٌح.

ُهَو  َهِب  الذَّ اَلِزَم  أَنَّ  َهاُهَنا  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

نَْفاُق  االإِ أَِو   ، ُ ن ْ الَك�ن ُهَو  ِة  الِفضَّ َواَلِزُم  نَْفاُق،  االإِ أَِو   ، ُ ن ْ الَك�ن

، اْكُتِفَي ِبِذْكِر أََحِدِهَما ِمْن  َ ي َهَذا الَمْع�ن ِ
ا اتََّفَقا �ن أَيًْضا، َفَلمَّ

"َوَذِلَك  َقاَل:  ِإْذ  َذِلَك  ِإَل  نَْفُسُه  الَفرَّاُء  أَلَمَع  َوَقْد  َصاِحِبِه. 

َ يُْكَتَفي ِبِذْكِر الَواِحِد" )الفراء، 1980، 134/1(. اِلتَِّفاِق الَمْع�ن

َعِن  َجاَءا  اللََّذيِْن   ِ
ن
ْ الرَّأْيَ�ي أََحَد  ُعَبْيَدَة  أَبُو  َوَذَكَر   

ِة،  َهِب أَِو الِفضَّ َ يَُعوُد َعَل أََحِدِهَما؛ الذَّ ِم�ي الَفرَّاِء؛ أَنَّ الضَّ

َواْسَتْبَدَل ِبُمْصَطَلِح االْكِتَفاِء ُمْصَطَلَح االْسِتْغَناِء، َوَذَكَر أَنَّ 

وا  ُ َّ وا، َفَخ�ب ، َقَصُ ِ
ن
ْ َ اثَْن�ي ن ْ ُكوا بَ�ي َ ْ الَعرََب تَْفَعُل َذِلَك، ِإَذا أَسش

اِمِع ِبأَنَّ  َعْن أََحِدِهَما اْسِتْغَناًء، ِبَذِلَك َوتَْخِفيًفا؛ ِلَمْعِرَفِة السَّ

" )أبو عبيدة،  ِ َ ي َذِلَك الَخ�ب ِ
االآَخَر َقْد َشاَرَكُه، َوَدَخَل َمَعُه �ن

بل تاريخ، 257/1(. 

َعَل   )445/2  ،1994 )الزجاج،  اُج  الزَّجَّ َوَوَقَف   

ثََلثََة  َفَذَكَر  يُْنِفُقونَُهَما؟  َواَل  يَُقْل:  َلْم  ِلَم  َونَاَقَش  االآيَِة، 
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أَْقَواٍل، ِهَي:

يُْنِفُقوَن 	  َواَل  َة،  َوالِفضَّ َهَب  الذَّ وَن  ُ ن يَْك�نِ  : َ الَمْع�ن أَنَّ 

ي َسِبيِل هللاِ. ِ
الُكُنوَز �ن

َفَيُكوَن 	  االأَْمَواِل،  َعَل  َمْحُموالً   ُ ِم�ي الضَّ يَُكوَن  أَْن 

: َواَل يُْنِفُقوَن االأَْمَواَل. َ الَمْع�ن

َنَُّه 	 
اِلأ َهُب؛  الذَّ َوُحِذَف  ِة،  ِلْلِفضَّ  ُ ِم�ي الضَّ يَُكوَن  أَْن 

َهَب  الذَّ وَن  ُ ن يَْك�نِ َوالَِّذيَن   : َ َوالَمْع�ن ِة.  الَقصَّ ي  ِ
�ن َداِخٌل 

ي  ِ
�ن يُْنِفُقونََها  َواَل  َة  َوالِفضَّ هللاِ،  َسِبيِل  ي  ِ

�ن يُْنِفُقونَُه  َواَل 

بِْن  ِلَقْيِس  )الَبْيُت  اِعِر  الشَّ ِبَقْوِل  َوَماثََلُه  هللاِ.  َسِبيِل 

الخطيم،  ابن  ينظر:  ِديَواِنِه.  ُمْلَحَقاِت  ي  ِ
�ن الَخِطيِم 

1962، ص239(:     

نَْحُن ِبَما ِعْنَدنَا َوأَنَْت ِبَما     

ِعْنَدَك َراٍض َوالرَّأُْي ُمْخَتِلُف   

يُِريُد: نَْحُن ِبَما ِعْنَدنَا َراُضوَن، َوأَنَْت ِبَما ِعْنَدَك َراٍض، َفَحذ 

ََف )َراُضوَن(.

َوأََخَذ  اَج،  الزَّجَّ  )212/2  ،1988 )النحاس،  اُس  النَّحَّ َوتَابََع 

َعاِئٌد  أَنَُّه  ُهَو  َراِبعاً  َوَزاَد َقْوالً  ي االآيَِة،  ِ
ِ �ن ِم�ي أَْقَواَله َعِن الضَّ

ْقِديُر:  َوالتَّ َهِب،  الذَّ َعَل  َمْعُطوٌف  ُة  َوالِفضَّ َهِب،  الذَّ َعَل 

َة. َهَب َوالِفضَّ يُْنِفُقوَن الذَّ

ي َقْوِلِه: }َوالَ يُنِفُقونََها{،  ِ
ِ �ن ِم�ي اَن َعْوَد الضَّ َوَكَذا نَاَقَش أَبُو َحيَّ

َفَذَكَر ثََماِنَيَة أَْقَواٍل ِهَي:

َهِب.	  أَنَُّه َعاِئٌد َعَل الذَّ

ِة.	  أَنَُّه َعاِئٌد َعَل الِفضَّ

تَْحَتُهَما 	  أَنَّ  ِباْعِتَباِر  ِة،  َوالِفضَّ َهِب  الذَّ َعَل  َعاِئٌد  أَنَُّه 

َنَُّهَما ُمْحَتِويَاِن َعَل َجْمِع 
، أَْو اِلأ َ أَنَْواًعا، َفُروِعَي الَمْع�ن

َ َوَدَراِهَم. َدنَاِن�ي

وَن.	  ُ ن أَنَُّه َعاِئٌد َعَل الَمْكُنوَزاِت ِلَداَلَلِة يَْك�نِ

أَنَُّه َعاِئٌد َعَل االأَْمَواِل.	 

الُّ َعَلْيِه َقْولُه: 	  َفَقِة، َوِهَي الَمْصَدُر الدَّ أَنَُّه َعاِئٌد َعَل النَّ

}َوالَ يُنِفُقونََها{.

َزَكاَة 	  يُْنِفُقوَن  َواَل  ْقِديُر:  َوالتَّ َكاِة،  الزَّ َعَل  َعاِئٌد  أَنَُّه 

االأَْمَواِل.

أَنَُّه َعاِئٌد َعَل أََحِدِهَما )أبو حيان، بل تاريخ، 36/5(.	 

 ِ ِم�ي الضَّ َعاِئِد  ِلَمْسأََلِة  ُيوِطيُّ  السُّ َل  َوأَصَّ  

االأَْصَل  أَنَّ  َفَذَكَر  بعدها(،  وما   226/1  ،1979 )السيوطي، 

 ِ ِم�ي ُّ ِبالضَّ ي ِ
ِ الَغاِئِب؛ ِلُيْعَلَم الَمْع�ن ٌ ِلَضِم�ي َم ُمَفسِّ أَْن يََتَقدَّ

يَُدلُّ  ِبَما  الُمَفّسِ  َهَذا  َعْن   َ يُْسَتْغ�ن َقْد  أَنَُّه   َ ْ ِذْكِرِه، َغ�ي ِعْنَد 

 َ ِم�ي َعَلْيِه ُجْزُؤُه، َوَساَق االآيََة َشاِهداً َعَل َذِلَك، َوَجَعَل الضَّ

ُة  الِفضَّ أَِو  َهُب،  الذَّ بَْعُضَها  ي  ِ
الَّ�ت الَمْكُنوَزاِت  َعَل  َعاِئًدا 

)السيوطي، 1979، 127/1 ـ 228 وما بعدها(. 

ي  ِ
ي أَنَّ ُكلَّ َما ُذِكَر �ن ِّ

َوَمْهَما يَُكْن ِمْن أَْمٍر، َفِفي َظ�ن  

، َواَل يََتَعارَُض َمَعُه.  ُّ ي ِ
اْالآيَِة ِمْن أَْقَواٍل يَْحِتُمُلُه النَّصُّ الُقْرآ�ن

 َ ي ِّ
ِ ُك�ن

ن
ْ يِل بَْعَد اْسَم�ي ِ

ن ْ ي ُلَغِة التَّ�ن ِ
ا َجاَء �ن َوِمْن َذِلَك َكَذِلَك، ِممَّ

تََعاَل:  َقْوُلُه  َصاِحِبِه؛  ِذْكِر  َعْن  ِبِذْكِرِه  اْكِتَفاًء  أََحِدِهَما  َعْن 

نَاَقَش  َفَقْد  ]التوبة:62[.  يُرُْضوُه{  أَن  أََحقُّ  َورَُسوُلُه  }َوالّلُه 

َقاَل:  َوأَنَُّه   ، ً ّ ُمَث�ن  َ ْ َغ�ي ُمْفرَداً  االآيَِة  ي  ِ
�ن  ِ ِم�ي الضَّ َعْوَد  الَفرَّاُء 
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ْفَراِد؛  ِ ِلَهَذا االإِ
ن
ْ }يُرُْضوُه{، َوَلْم يَُقْل: يُرُضوُهَما، َوَذَكَر َوْجَه�ي

َل يَرْتَدُّ ِإَل َمْبَدِأ االْكِتَفاِء، االْكِتَفاُء ِبأََحِدِهَما َعِن االآَخِر.  َوَّ
االأ

َعاَدِة  ِمْن  أَنَّ  َوَذَكَر  الرَّأِْي،  َهَذا  ي  ِ
�ن الَفرَّاَء  االأَنَْباِريُّ  َوتَِبَع 

، َوُهَو َلُهَما" )االأنباري،  ِ
ن
ْ ْيَئ�ي وا َعْن أََحِد الشَّ ُ الَعرَِب "أَْن يُْخ�بِ

1980، 286/1 ـ 287(.

ُهَو  الَمْقُصوَد  أَنَّ  الَفرَّاُء  َذَكَر  ا  ِممَّ ي  ِ
الثَّا�ن َوالَوْجُه   

َ َلُه، َصلَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنَّ هللاَ، َجلَّ  الرَُّسوُل، َوالَمْع�ن

باً َعَل االآيَِة:  َوَعَل، ُذِكَر َهاُهَنا ِلَتْعِظيِمِه. َوَهَذا َكَلُمُه ُمَعقِّ

ا اْكُتِفَي ِبَبْعِضِه ِمْن بَْعٍض،  "ِإْن ِشْئَت َجَعْلَتُه ِمْن َذِلَك: ِممَّ

ي َهَذا الَمْوِضِع ُذِكَر  ِ
َوِإْن ِشْئَت َجَعْلَت الّلَه، تََباَرَك َوتََعاَل، �ن

 ... َوَسلََّم،  َعَلْيِه  الّلُه  َصلَّ  ِللرَُّسوِل،   َ َوالَمْع�ن ِلَتْعِظيِمِه، 

أاََل تََرى أَنََّك َقْد تَُقوُل ِلَعْبِدَك: َقْد أَْعَتَقَك الّلُه، َوأَْعَتْقُتَك، 

َلُه،  َوتَْعِظيماً  ِإَلْيِه،  تَْفِويضاً  َوتََعاَل،  تََباَرَك  ِبالّلِه،  َفَبَدأَْت 

وينظر:   .434/1  ،1980 )الفراء،  نَْفِسِه"  َقْصَد  يَْقِصُد  َوِإنََّما 

.)445/1

أَْن  الَواِجُب  َكاَن  ا  َلمَّ أَنَُّه  َهاُهَنا  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

يُطاَع أَْمُر هللاِ، تََباَرَك َوتََعاَل، َوأَْمُر رَُسوِلِه، َصلَّ هللُا َعَلْيِه 

َنَّ َطاَعَة 
َوَسلََّم؛ ِلَكْوِن أَْمِر الرَُّسوِل تَاِبًعا اِلأَْمِر هللاِ تََعاَل، َواِلأ

الرَُّسوِل ِمْن َطاَعِة هللاِ تََعاَل، ِبَدِليِل َقْوِلِه تََعاَل: }ِإنَّ الَِّذيَن 

ي  ِ
ِفَقاِن �ن ُمتَّ َوأَنَُّهَما  اللََّه{]الفتح:10[،  يَُباِيُعوَن  ِإنََّما  يَُباِيُعونََك 

 َ ِم�ي ا َكاَن االأَْمُر َكَذِلَك، اْكَتَفى ِبأَْن أََعاَد الضَّ ؛ َلمَّ َ َهَذا الَمْع�ن

َ َلُهَما َمعاً.  َعَل أََحِدِهَما، َوالَمْع�ن

َفَمْذَهُب  االآيَِة.  َعَل  ِة  الَعَرِبيَّ أَْهُل  َوَوَقَف   

نََقَل  َما  َوْفَق  بعدها(،  74/1 وما  )سيبويه، 1977،  ِسيَبَويِْه 

يُرُْضوُه، َورَُسوُلُه  أَْن  أََحقُّ  ْقِديَر: َوهللاُ  التَّ أَنَّ  اُس،  النَّحَّ َعْنُه 

َ ِللرَُّسوِل، َوأَنَّ  ِم�ي أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه، ثُمَّ َحَذَف. يُِريُد أَنَّ الضَّ

ُ َلْفِظ الَجَلَلِة؛ هللاِ َمْحُذوٌف )وينظر:  َ ٌ َعْنُه، َوَخ�ب َ أََحقَّ َخ�ب

ـ   726/2  ،1989 الحاجب:  وابن   ،213/1  ،1995 ي:  العك�ب

اَل  أَْن   )224/4ِ  ،1988 )النحاس،  ِّد  َ الُم�ب َعِن  َونُِقَل   .)728

ْقِديُر: َوهللاُ  اً، َوالتَّ ي االآيَِة، َوَلِكنَّ ِفيَها تَْقِديماً، َوتَأِْخ�ي ِ
َحْذَف �ن

ِِّد تَُعوُد ِإَل  َ أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه، َورَُسوُله. َفالَهاُء َعَل َقْوِل الُم�ب

َلْفِظ الَجَلَلِة، َويَُكوُن َلْفُظ الَجَلَلِة ُمْبَتَدأً، َوأَْن يُرُْضوُه بََدالً 

َل،  َُه، َويَُجوُز أَْن يَُكوَن َلْفُظ الَجَلَلِة ُمْبَتَدأً أَوَّ َ ِمْنُه، َوأََحقُّ َخ�ب

ُُه  َ ي َوَخ�ب ِ
َُه، َوالُمْبَتَدأُ الثَّا�ن َ َوأَْن يُرُْضوُه ُمْبَتَدأً ثَاِنياً، َوأََحقُّ َخ�ب

ِل )االأنباري، 1980، 401/1(.  َوَّ
ٌ َعْن َلْفِظ الَجَلَلِة؛ الُمْبَتَدِأ االأ َ َخ�ب

َرأَْي ِسيَبَويِْه  َوَعدَّ  َوأَبَْطَلُه،  أَيْضاً  الَفرَّاِء  َرأَْي  اُس  النَّحَّ َونََقَل 

َما   ِ أِْخ�ي َوالتَّ ْقِديِم  ِبالتَّ الَقْوِل  ِإَل  يُْلَجأُ  اَل  َوأَنَُّه  االآَراِء،  أَْوَل 

ِِّد  َ الُم�ب َرأَْي  أَيًْضا  ِبَذِلَك  يُْبِطُل  َوُهَو  َصِحيًحا.  َمْعَناُه  َداَم 

ي )الكتاب(، َواَل  ِ
تَِرِد االآيَُة �ن َوَلْم  )النحاس، 1980، 224/2(، 

ي اللغة واالأدب(. َوَقْد يَُكوُن 
ي )الكامل �ن

ي )المقتضب( واَل �ن ِ
�ن

َها ِإَل َمْبَدِأ االْكِتَفاِء أَْقرََب ِإَل ُروِح اللُِّغِة؛  َحْمُل االآيَِة، َورَدُّ

أِْويِل،  ، َويَْنأَى ِبِه َعِن التَّ اِلأَّن َهَذا الَمْبَدأَ يَِصُف َظاِهَر النَّصِّ

ْقِديِر. َوالتَّ

َحْذفاً  االآيَِة  ي  ِ
�ن أَنَّ  َفَرأَى  ِسيَبَويِْه،  اُج  الزَّجَّ َوتَابََع   

اْسِتْخَفافاً،  الَحْذُف  َوَوَقَع  الَمْحُذوِف،  َعَل   َ الَمْع�ن ِلَداَلَلِة 

: َوهللاُ أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه، َورَُسوُلُه أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه".  َ َو"الَمْع�ن
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)الزجاج، 1994، 458/2(.

َوأَْلَمَع ابُْن َخاَلَويِْه )ابن خالويه، 1979، ص343(   

َياِن، َوَعاَد ِمْن بَْعِدِهَما  ِإَل االآيَِة، َفأََشاَر ِإَل أَنَُّه ِإَذا ُذِكَر ُمَثنَّ

ِمَن  رَُجلَِن  }َقاَل  تََعاَل:  َكَقْوِلِه  َعَلْيِهَما،  ا  ِإمَّ َعاَد:   ، ٌ َضِم�ي

َعَل  ا  َوِإمَّ َعَلْيِهَما{]المائدة:23[  الّلُه  أَنَْعَم  يََخاُفوَن  الَِّذيَن 

وا ِإَلْيَها{ ، َكَقْوِلِه تََعاَل: }َوِإَذا َرأَْوا ِتَجارًَة أَْو َلْهواً انَفضُّ االأََهمِّ

َكَقْوِلِه تََعاَل: }َواْسَتِعيُنواْ  ا َعَل االأَْقرَِب،  َوِإمَّ ]الجمعة:11[، 

} ن اْلَخاِشِع�ي َعَل  ِإالَّ  ٌَة  َلَكِب�ي َوِإنََّها  لَِة  َوالصَّ  ِ ْ �ب ِبالصَّ

َمْوِضع  ِباالآيَِة  َواْسَتْشَهَد  َِف،  ْ االأَسش َعَل  ا  َوِإمَّ ]البقرة:45[، 

يُرُْضوُه{ أَن  أََحقُّ  َورَُسوُلُه  }َوالّلُه  تََعاَل:  َقْوِلِه  الُمَباَحَثِة؛ 

ي آيَِة  ِ
ي آيَِة الَماِئَدِة، َو�ن ِ

ِ �ن ِم�ي ]التوبة:62[. َوِإَذا َكاَن َعْوُد الضَّ

ي  ِ
َنُه �ن ْنُه ابُْن َخاَلَويِْه، ِإالَّ أَنَُّه َعيَّ الَبَقرَِة َواِضًحا، َوِإْن َلْم يَُعيِّ

ِإَلْيِهْم"،  أََحبَّ  َكانَْت  َجارََة  التِّ َنَّ 
"اِلأ َقاَل:   َ ن ِح�ي الُجْمَعِة  آيَِة 

َِف  ْ ِباالأَسش أَْعَلُم،  َوهللاُ  َويُِريُد،  ْوبَِة،  التَّ آيَِة  ي  ِ
�ن تَْعييَنُه  َوتََرَك 

َلْفَظ الَجَلَلِة. 

 )17/2  ،1969 ي،  )العك�ب يُّ  ِ ُ الُعْك�ب َونَاَقَش   

: ي ِ
ي االآيَِة، َوُخَلَصُة ِنَقاِشِه االآ�ت ِ

ْشَكاَل �ن االإِ

، َوأَنَّ الرَُّسوَل ُمْبَتَدأٌ 	  ُُه أََحقُّ َ أَنَّ َلْفَظ الَجَلَلِة ُمْبَتَدأٌ، َخ�ب

ِل َعَلْيِه. يُِريُد أَنَّ  َوَّ
ِ االأ َ ُُه َمْحُذوٌف َلَداَلَلِة َخ�ب َ ثَاٍن، َوَخ�ب

َعَلْيِه  الَجَلَلِة، َدلَّ  َلْفِظ  َعَل  َعاِئٌد  يُرُْضوُه  ي  ِ
َ �ن ِم�ي الضَّ

ِل. َوَّ
ُ االأ َ َخ�ب

َونََقَل َعْن ِسيَبَويِْه )سيبويه، 1977، 74/1 وما بعدها( 	 

ِل َمْحُذوٌف. يُِريُد أَنَّ  َوَّ
ُ االأ َ ُ الرَُّسوِل، َوَخ�ب َ أَنَّ أََحقَّ َخ�ب

َلْفِظ الَجَلَلِة.  َعاِئٌد َعَل الرَُّسوِل، َوَدالٌّ َعَل   َ ِم�ي الضَّ

ِإْذ  ِل،  َوَّ
االأ ِمَن  أَْقَوى  الرَّأَْي  َهَذا  يُّ  ِ ُ الُعْك�ب َوَجَعَل 

أَيْضاً  َوأَنَُّه  ِِه،  َ َوَخ�ب الُمْبَتَدِأ   َ ن ْ بَ�ي ْفِريُق  التَّ ِمْنُه  يَْلزَُم  اَل 

ِل؛ الرَُّسوِل. َوَّ
ِ االأ َ االأَْقرَُب ِإَل َخ�ب

أَنَُّه 	  يُِريُد:  ْثِنَيِة.  التَّ َمْوِضِع  ي  ِ
�ن َوُهَو   ، َ ِم�ي الضَّ أَْفرََد  أَنَُّه 

ناً ِبِذْكِر هللاِ تََعاَل، ُمَصاِحباً  ِ َ
ا َكاَن ِذْكُر الرَُّسوِل ُمْق�ت َلمَّ

َ ِبالُمْفرَِد. َّ َلِة الُمْفرَِد، َفَع�ب ِ
ن ْ َلُه، َصاَرا ِبَم�ن

َ ِللرَُّسوِل، َوُجْمَلُة: َورَُسوُلُه أََحقُّ أَْن يُرُْضوُه 	  ِم�ي أَنَّ الضَّ

 ،1982 هشام،  )ابن  ُسْبَحانَُه"  هللاِ  اْسِم  َعْن   ٌ َ "َخ�ب

ص42(. 

بَْعَد  يِل  ِ
ن ْ التَّ�ن ي  ِ

�ن َورََد  ا  ِممَّ أَيْضاً  اِبِق  السَّ َوِمْثُل   

ِبِذْكِر االآَخِر؛ َقْوُلُه تََعاَل:  َ َعْن أََحِدِهَما اْكِتَفاًء  ي ِّ
ِ َوُك�ن

ن
ْ اْسَم�ي

رَُه َمَناِزَل{  ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّ }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

]يونس:5[.

رَُه  نَاَقَش الَفرَّاُء ِإْذ َوَقَف َعَل االآيَِة أَْن َقاَل: َوَقدَّ  

ُسِبَق  ِإْذ  ِبَتْثِنَيِتِه  رَُهَما  َوَقدَّ يَُقْل:  َوَلْم   ، ِ ِم�ي الضَّ ِبِإْفَراِد 

َل  َوَّ
: االأ ِ

ن
ْ ي الَمْسأََلِة َوجَه�ي ِ

ْمِس، َوالَقَمِر، َوأََجاَز �ن ؛ الشَّ ِ
ن
ْ ِباْسَم�ي

تَْقِديُر  َويَُكوَن  َوْحَدُه،  الَقَمِر  َعَل  َعاِئداً   ُ ِم�ي الضَّ يَُكوَن  أَْن 

أَْن   َ ي ِ
َوالثَّا�ن ُهوُر،  الشُّ تُْعَلُم  ِبِه  َنَّ 

اِلأ ًة؛  َخاصَّ ِلْلَقَمِر  الَمَناِزِل 

أََحِدِهَما  ِبِذْكِر  َفاْكُتِفَي  "َلُهَما َجِميعاً،  الَمَناِزِل  تَْقِديُر  يَُكوَن 

: عمرو  ي ِ
اِعُر )الَبْيُت اِلبِْن أَْحَمَر �ن ِمْن َصاِحِبِه، َكَما َقاَل الشَّ

ي 
ا�ن : الس�ي ي

بن أحمر، بل تاريخ، ص187. وينظر الشاهد �ن

:)249/1 ،1979
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ي ِبأَْمٍر ُكْنُت ِمْنُه َوَواِلِدي     ِ
رََما�ن  

ي ِ
بَِريًئا َوِمْن َجْوِل الطَِّويِّ رََما�ن   

اُس  َوالنَّحَّ  ،)7/3  ،1994 )الزجاج،  اُج  الزَّجَّ َوتَابََع   

ي، 1972،  يُّ )الزمخسش ِ َ )النحاس، 1988، 245/2(، َوالزََّمْخسش

اُس َرأْياً  اُج، َوالنَّحَّ ِل، َوَذَكَر الزَّجَّ َوَّ
ي َقْوِلِه االأ ِ

225/2( الَفرَّاَء �ن

ي َعَلْيِه.  ِ
ِل ِلَداَلَلِة الثَّا�ن َوَّ

ِمَن االأ ي اْالآيَِة َحْذفاً  ِ
آَخَر، َوُهَو أَنَّ �ن

ي ِمْثِل َهَذا )سيبويه،  ِ
َوَهَذا الرَّأُْي ُمَواِفٌق ِلَمْذَهِب ِسيَبَويِْه �ن

 .)75/1 ،1977

بَْعَد  الُقْرآِن  ي  ِ
�ن َجاَء  ا  ِممَّ اِبَقِة  السَّ االآيَاِت  َوِمْثُل   

َقْوُلُه  َصاِحِبِه؛  َعْن  ِبِذْكِرِه  اْكِتَفاًء  أََحِدِهَما  َعْن   َ ي ِّ
ُك�ن  ِ

ن
ْ اْسَم�ي

َفَقْد  َفَتْشَقى{ ]طه:117[.  ِة  اْلَجنَّ ِمَن  ُكَما  يُْخِرَجنَّ }َفلَ  تََعاَل: 

: اِلآَدَم، َصلَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، "َفـُهَو  َ ِم�ي َجَعَل الَفرَّاُء الضَّ

)الفراء،  الَمْرأَِة"  ِفْعِل  ِمْن  اْكِتَفاٌء  ِفْعِلِه  ي  ِ
َو�ن الُمَخاَطُب، 

 .)193/2 ،1980

َوأَنَُّه ُهَو  اِلآَدَم،   َ ِم�ي اُس الضَّ النَّحَّ َوَكَذِلَك َجَعَل   

َلْم  ُه  َلِكنَّ )النحاس، 1988، 58/3(،  َوالَمْقُصوُد  الُمَخاَطُب 

يُّ َعَل االآيَِة َوتَْوِحيِد  ِ َ ُه ِإَل َمْبَدِأ االْكِتَفاِء. َوَوَقَف الزََّمْخسش يَرُدَّ

َقاِء ُدوَن  ، َفَذَكَر أَنَُّه أَْسَنَد ِإَل آَدَم َوْحَدُه ِفْعَل الشَّ ِ ِم�ي الضَّ

َنَّ 
َنَُّه ُهَو الُمَخاَطُب، َواِلأ

ي الُخُروِج؛ اِلأ ِ
َكا �ن َ َ

اَء بَْعَد أَِن اْش�ت َحوَّ

ي  ِ
َو�ن أَْهِله،  َشَقاُء  أَْهِلِه،  ُم  َقيِّ َوُهَو  الرَُّجِل،  َشَقاِء  ِضْمِن  ي  ِ

�ن

اَء،  َسَعاَدِتِه َسَعاَدتَُها، َفاْخَتَصَ الَكَلَم ِبِإْسَناِدِه ِإَلْيِه ُدوَن َحوَّ

ي، 1972،  ي َذِلَك أَيْضاً ُمَحاَفَظٌة َعَل الَفاِصَلِة )الزمخسش ِ
َو�ن

ِتِه، َوَلْم  يِّ ِبرُمَّ ِ َ اَن َكَلَم الزََّمْخسش 555/2ـ 556. َونََقَل أَبُو َحيَّ

يَِزْد َعَل تَْعِليِلِه َشْيئاً. ينظر: أبو حيان، بل تاريخ، 284/6(.

يِل  ِ
ن ْ التَّ�ن ي  ِ

َجاَء �ن ا  ِممَّ َكَذِلَك  َسَبَق  َما  يَُماِثُل  ا  َوِممَّ  

َصاِحِبِه؛  َعْن  ِبِذْكِرِه  اْكِتَفاًء  أََحِدِهَما  َعْن   َّ َك�ن  ِ
ن
ْ اْسَم�ي بَْعَد 

]ق:17[.  َقِعيٌد{  َماِل  الشِّ َوَعِن   ِ
ن اْلَيِم�ي }َعِن  تََعاَل:  َقْوُلُه 

ي  ِ
)َمَعا�ن ِكَتاِبه  ِمْن   ِ

ن
ْ َمْوِضَع�ي ي  ِ

االآيَِة �ن َعَل  الَفرَّاُء  َوَقَف  َفَقْد 

َل أَنَّ }َقِعيٌد{  َوَّ
: االأ ِ

ن
ْ ي االآيَِة َوْجَه�ي ِ

ي أََحِدِهَما �ن ِ
الُقْرآِن(. َفَذَكَر �ن

َ الَجْمِع، َوأَنَُّه يُِريُد: ُقُعوٌد )وينظر: ابن منظور: يل  ي َمْع�ن ِ
�ن

 َ ي ِ
تاريخ، "قعد"، َونََسَب َهَذا الرَّأَْي ِلِسيَبَويِْه(؛ َوالَوْجَه الثَّا�ن

ِبِه ِمْن َصاِحِبِه ... َوِمْثُلُه  أَْن يُْجَعَل الَقِعيُد "َواِحًدا اْكَتَفى 

َقْوُل الَفَرزَْدِق )سيبويه، 1977، 76/1(:

    َ ي َما َج�ن ِ
ِّي َضِمْنُت ِلَمْن أَتَا�ن

ِإ�ن  

َ َغُدوِر". ْ ي َوَكاَن َوُكْنُت َغ�ي َوأَ�بِ   

الَوْجِه  ِبِذْكِر  الَفرَّاُء  اْكَتَفى  االآَخِر  الَمْوِضِع  ي  ِ
َو�ن  

َنَّ 
اِلأ َصاِحِبِه؛  ِمْن  ِبالَقِعيِد  "اْكَتَفى  االآيَِة:  ي  ِ

�ن َقاَل   . ي ِ
الثَّا�ن

َ َمْعُروٌف" )الفراء، 1980، 193/2(. الَمْع�ن

االْكِتَفاِء  ِعَبارََة   َ َفسَّ ِإْذ  الِكَتاِب  ي  ِّ ُمَح�ش َوَوِهَم   

ي  ِ
�ن َوَقاَل  اْكَتَفى،  َكِلَمَة   َّ َح�ش  َ ن ِح�ي ِبالَحْذِف،  الَفرَّاِء  ِعْنَد 

َماِل َقِعيٌد،  ِ َقِعيٌد، َوَعِن الشِّ
ن َحاِشَيِتِه: "َواالأَْصُل: َعِن الَيِم�ي

َفالَحْذُف  الَفرَّاِء،  َمْقِصِد  ِخَلُف  َوَهَذا  أََحَدُهَما".  َفَحَذَف 

َقْوٌل آَخُر، يَْخَتِلُف َعِن االْكِتَفاِء.

َوأَنَّ  ِل،  وَّ
االأ َقْوِلِه  ي  ِ

�ن الَفرَّاَء  االأَْخَفُش  َوَواَفَق   

 .)239/1  ،1981 )االأخفش،  الَجْمِع   َ ِبَمْع�ن ُمْفرٌَد  }َقِعيٌد{ 

َرأِْي  ِإَل  ِإَضاَفًة   ،)224/4 )النحاس، 1988،  اُس  النَّحَّ َونََقَل 
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ِل َوَرأِْي االأَْخَفِش )ينظر: االأخفش، 1982، 239/1(  َوَّ
الَفرَّاِء االأ

، نََقَل آَراًء ثََلثًَة أُْخَرى، ِهَي:  ِ
ن
ْ الُمَتَماِثَل�ي

َحَمَل 	   َّ ي ِ
َوالِكَسا�أ  )74/1  ،1977 )سيبويه،  ِسيَبَويِْه  أَنَّ 

ِ َقِعيٌد، َوَعِن 
ن : َعِن الَيِم�ي َ االآيََة َعَل الَحْذِف، َوالَمْع�ن

 ،1994 )الزجاج،  اِج  الزَّجَّ َرأُْي  َوُهَو  َقِعيٌد.  َماِل  الشِّ

 ، ي ِ
الثَّا�ن َعِن  ًا  َ َخ�ب }َقِعيٌد{  يَُكوُن  َوَعَلْيِه  أَيًْضا.   )44/5

ي َعَلْيِه، أَْو يَُكوُن }َقِعيٌد{  ِ
ِل ِلَداَلَلِة الثَّا�ن َوَّ

َوُحِذَف ِمَن االأ

َر اتَِّساعاً، َوُحِذَف َقِعيٌد ِمَن  ِل، "َوَلِكْن أُخِّ َوَّ
ًا َعِن االأ َ َخ�ب

ِل َعَلْيِه" )االأنباري، 1980، 385/2(. َوَّ
ي ِلَداَلَلِة االأ ِ

الثَّا�ن

 	 ، ٌ ي االآيَِة اَل تَْقِديٌم، َواَل تَأِْخ�ي ِ
َِّد َرأَى أَنَُّه َلْيَس �ن َ أَنَّ الُم�ب

َعَلْيِه  َعَطَف  ثُمَّ  َقِعيٌد،   ِ
ن الَيِم�ي َعِن  ْقِديَر:  التَّ َوأَنَّ 

َوَجَعَل  الرَّأَْي.  َهَذا  اُس  النَّحَّ َن  َوَحسَّ َماِل.  الشِّ َوَعِن 

يُرُْضوُه{  أَن  أََحقُّ  َورَُسوُلُه  }َوالّلُه  تََعاَل:  َقْولُه  ِمْثلُه 

]التوبة:62[.

َوَزاَد ابُْن َمْنُظوٍر َعَل َما َسَبَق أَْن يَُكوَن }َقِعيٌد{   

ِبَلْفٍظ  َوالُمَؤنَِّث  ِر،  َوالُمَذكَّ َوالَجْمِع،   ، ِ
ن
ْ َواالثَْن�ي ِلْلَواِحِد، 

َي َمْن  ِ أَْن يَُسمِّ ْ َ ِمْن َغ�ي ن ْحِويِّ�ي َواِحٍد، َونََسَب َهَذا الرَّأَْي ِللنَّ

ْحِويُّوَن: َمْعَناُه َعِن  ْحِويُّوَن، ِإْذ َقاَل: "َوَقاَل النَّ ُهْم َهُؤاَلِء النَّ

الَواِحِد  ِبِذْكِر  َفاْكَتَفى  َقِعيٌد،  َماِل  الشِّ َوَعِن  َقِعيٌد،   ِ
ن الَيِم�ي

َعْن َصاِحِبِه" )ابن منظور، بل تاريخ، "قعد"(.

تَْكَراُر الأََداِة:. 2

. َوَوْفَق الَقاِعَدِة الِمْعَياِريَِّة،  ي النَّصِّ ِ
تُْذَكُر االأََداُة �ن  

ِذْكِرَها  ِمْن  يَُراُد  أَْو  ِفيِه،  ِذْكِرَها  ِمْن  بُدَّ  اَل  أَْشَياُء  ِبَها  يَرْتَِبُط 

ِْط الُمرْتَِبَطُة،  َّ أََدَواُت السش . َوِمْن َهِذِه االأََدَواِت  ٌ ن َّ ً ُمَع�ي َمْع�ن

ِْط َوَجَواٍب، َوِمْنَها َكْيَف الُمْحَتاَجُة ِإَل  َّ اَل َجرَْم، ِبِفْعٍل ِللسش

اِفَيُة الُمْهَمَلُة الُمْحَتاَجُة  ً يُْسَتْفَهُم َعْنُه ِبَها، َوِمْنَها اَل النَّ َمْع�ن

َوثََلُث االأََدَواِت   . ي ِ الَما�ن الِفْعِل  َعَل  َدَخَلْت  ِإَذا  تَْكَراٍر  ِإَل 

ي َظاِهِرِه َعْن  ِ
ِّ َخاِرَجًة �ن ي ِ

ي النَّصِّ الُقْرآ�ن ِ
الُمَشاُر ِإَلْيَها َوَقَعْت �ن

َقاِعَدِتَها الِمْعَياِريَِّة، أَْو بََدْت َلَدى الَفرَّاِء َهَكَذا، َفَوَقَف َعَل 

ي تَْخِريِج  ِ
نُُصوِصَها، َواْعَتلَّ ِلَذِلَك ُمْعَتِمداً َعَل ِعلَِّة االْكِتَفاِء �ن

َهذِه النُُّصوِص.

ٍْط: َ َي �ش
أ ـ تَْكَراُر أََدا�ت

ِْط،  َّ ي بَاِب السش ِ
َظَهَر َمْلَمُح االْكِتَفاِء َلَدى الَفرَّاِء �ن  

ٍْط، َوأَنَّ ُكلَّ أََداٍة تَْحَتاُج َجَوابًا،  َ ي النَّصِّ أََداتَا سش ِ
ِإَذا اْجَتَمَع �ن

الَفرَّاُء  َجَعَل  َوْقَتِئٍذ  َواِحٌد،  َجَواٌب  النَّصِّ  َظاِهِر  ي  ِ
�ن ى  َوتََبدَّ

َقْوَلُه  َذِلَك  ِمْن  َوَجَعَل  َجِميًعا،   ِ
ن
ْ ِلْلأََداتَ�ي َكاِفًيا  الظَّاِهَر  َهَذا 

ٌق لَِّما َمَعُهْم  ْن ِعنِد الّلِه ُمَصدِّ ا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّ تََعاَل: }َوَلمَّ

ا َجاءُهم  َوَكانُواْ ِمن َقْبُل يَْسَتْفِتُحوَن َعَل الَِّذيَن َكَفُرواْ َفَلمَّ

اْلَكاِفِرين{]البقرة:89[.  َعَل  اللَّه  َفَلْعَنُة  ِبِه  َكَفُرواْ  َعرَُفواْ  ا  مَّ

ي  ِ
�ن ا  َلمَّ َجَواِب  ِمْن  َكاِفياً  ِبِه{  }َكَفُروا  َقْوَلُه:  الَفرَّاُء  َعدَّ  َفَقْد 

ا  }َفِإمَّ تََعاَل:  َقْوَلُه  أَيًْضا  َذِلَك  ِمْن  َوَجَعَل   . ِ
ن
ْ المْوِضَع�ي

َوالَ  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َفلَ  ُهَداَي  تَِبَع  َفَمن  ُهًدى  ي  ِّ
�ن مِّ يَأِْتَينَُّكم 

ي  ِّ
�ن ا يَأِْتَينَُّكم مِّ ُهْم يَْحزَنُون{]البقرة:38[، َوَقْوَله تََعاَل: }َفِإمَّ

ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفلَ يَِضلُّ َوالَ يَْشَقى{]طه:123{، َفَعدَّ 

ي ُسورَِة الَبَقرَِة: }َفلَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُون{،  ِ
َقْوَلُه �ن

؛  ِ
ن
ْ ي ُسورَِة َطَه: }َفلَ يَِضلُّ َوالَ يَْشَقى{؛ َجَواباً ِلْلأََداتَ�ي ِ

َوَقْوَلُه �ن
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ِإْن َوَمْن َكاِفياً َلُهَما َجِميعاً. 

ِْط؛  َّ السش َيِ 
اِلأََدا�ت َجَواباً  ن 

َّ يَُع�ي تَأَمل  ِإْذ  الَفرَّاُء  َقاَل   

ِعنِد  ْن  مِّ ِكَتاٌب  َجاءُهْم  ا  }َوَلمَّ تََعاَل:  َقْوِلِه  ِمْن  ا  َوَلمَّ ا  َلمَّ

َعَل  يَْسَتْفِتُحوَن  َقْبُل  ِمن  َوَكانُواْ  َمَعُهْم  لَِّما  ٌق  ُمَصدِّ الّلِه 

اللَّه  َفَلْعَنُة  ِبِه  َكَفُرواْ  َعرَُفواْ  ا  مَّ َجاءُهم  ا  َفَلمَّ َكَفُرواْ  الَِّذيَن 

ا َعرَُفواْ  ا َجاءُهم مَّ َعَل اْلَكاِفِرين{]البقرة:89[: "َوَقْوُلُه: }َفَلمَّ

ا{، َوَلْيَس ِلْلأُوَل َجَواٌب، َفِإنَّ االأُوَل  َكَفُرواْ ِبِه{، َوَقْبَلَها }َوَلمَّ

اِنَيِة، َوَصارَْت }َكَفُروا ِبِه{  ي الثَّ ِ
ي �ن ِ

ي الَفاِء الَّ�ت ِ
َصاَر َجَوابَُها َكأَنَُّه �ن

يَأِْتَينَُّكم  ا  }َفِإمَّ َقْوُلُه:  َوِمْثُلُه   ... َجِميًعا.  َجَواِبِهَما  ِمْن  َكاِفَيًة 

ي الَبَقرَِة، }َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي{  ِ
ي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي{، �ن ِّ

�ن مِّ

َخْوٌف  }َفلَ  َجِميعاً:  َلُهَما  َواِحٍد  ِبَجَواٍب  اْكُتِفَي  »طه«،  ي 
�ن

ي طه، َوَصارَْت  ِ
ي البقرة،: }َفلَ يَِضلُّ َوالَ يَْشَقى{ �ن

َعَلْيِهْم{ �ن

)الفراء،  ا{"  }َفِإمَّ ـِ  ل َجَواٌب  َكأَنََّها  تَِبَع{  }َفَمْن  َقْوِله:  ي  ِ
�ن الَفاُء 

.)59/1 ،1980

ِة َعَل ِمْثِل َما َسَبَق. َفَقْد َرأَى  َوَوَقَف ُعَلَماُء الَعَرِبيَّ  

َمْعُروفاً  َمْعَناُه  ِلَكْوِن  َمْحُذوٌف  ا(  )َوَلمَّ َجَواَب  أَنَّ  االأَْخَفُش 

ي،  )الزمخسش يُّ  ِ َ الزََّمْخسش َوَكَذا   ،)319/1  ،1981 )االأخفش، 

 ،)91/1 تاريخ،  بل  ي،  )العك�ب يُّ  ِ ُ َوالُعْك�ب  ،)126/1  ،1972

َوابُْن ِهَشاٍم )ابن هشام، 1982، ص221. وينظر: االأنباري 

بُوا ِبِه، َواْسَتَهانُوا ِبَمِجيِئِه،  ُروُه ِبَنْحِو: َكذَّ 1980، 104/1(، َوَقدَّ

َفُهَو  ِعْنَدُهم،  ا(  )َفَلمَّ ا َجَواب  أَمَّ َذِلَك.  أَْشَبَه  َوَما  َوأَنَْكُروُه، 

َظاِهٌر، َوُهَو }َكَفُروا ِبِه{.

بَاٍد  الَفرَّاُء  ِإَلْيِه  أَْلَمَع  الَِّذي  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

ِْط،  َّ ِْط يَْلزَُمَها أَْمَراِن؛ ِفْعُل السش َّ ُمْنَكِشٌف؛ َذِلَك أَنَّ أََداَة السش

َظاِهرُُه   ، ٍ
ن
َّ ُمَع�ي نَصٍّ  ي  ِ

�ن ٍْط  َ أََداتَا سش اْجَتَمَعْت  ا  َفَلمَّ َوَجَوابُُه، 

الَقْوِل  ِإَل  الَفرَّاُء  َعِمَد  ِعْنَدِئٍذ  َلُهَما  َواِحداً  َجَواباً  يُْظِهُر 

 ِ ْ ي ِإَل تَْقِديِر أَْمٍر َغ�ي ِبِعّلِة االْكِتفاِء ِفَراراً ِمْن َعْسٍف َقْد يَُؤدِّ

ابَْتَغاَها  ي  ِ
الَّ�ت اللَِّطيَفُة  ْكَتُة  النُّ ِهَي  َهِذِه  أَنَّ  َوأَُظنُّ  ُمْحَتَمٍل. 

ِ ِبَجَواِب َواِحٍد.
ن
ْ ِ ُمْكَتِفَيَت�ي

ن
ْ الَفرَّاُء ِإْذ َجْعُل االأََداتَ�ي

 ِ
ن
ْ ي أَنَّ االأَْخَذ ِبَما َقاَلُه الَفرَّاُء، َوَعدَّ االأََداتَ�ي ِّ

ي َظ�ن ِ
َو�ن  

َجِميًعا َقْد أُِجيَبَتا ِبَجَواٍب َواِحٍد، ُهَو االأَْقرَُب ِإَل ُروِح اللَُّغِة، 

َجَواَب  َعدَّ  َمْن  أَنَّ  أََحُدُهَما  أَْمَراِن؛  َذِلَك   ُ ن ِّ يَُع�ي الَِّذي  َوأَنَّ 

ِبَمِجيِئه،  َواْسَتَهانُوا  ِبِه،  بُوا  َكذَّ ِبَنْحِو:  رَُه  َقدَّ ا( َمْحُذوفاً  )َوَلمَّ

}َكَفُروا  ُنَها  يََتَضمَّ َمَعاٍن  َوِهَي  َذِلَك،  أَْشَبَه  َوَما  َوأَنَْكُروُه، 

أَْن  َوثَاِنيِهَما   ، ِ
ن
ْ ِلْلأََداتَ�ي َواِحداً  َجَواباً  الَفرَّاُء  َجَعَلُه  الَِّذي  ِبِه{ 

رَْت ِلُطوِل الَكَلِم )االأنباري،  ا( تَْوِكيداً ِلْلأُوَل، ُكرِّ تَُكوَن )َفَلمَّ

ِإَل َجَواٍب  ُمْحَتاَجًة  َلْيَسْت  َوتَْكَرارَُها يَْجَعُلَها   ،)104/1 ،1980

ي، بل تاريخ، 90/1(. )العك�ب

أَْن  ِفيِه  االأَْصَل  أَنَّ  ِْط  َّ السش ِبَجَواِب  يَتَِّصُل  ا  َوِممَّ  

ِة  َن ِبالَفاِء، أَْو ِبِإَذا الُفَجاِئيَّ َ َ
يّاً ُمَتَصِّفاً، َوِإالَّ اْق�ت ِ َ َ ِفْعلً َخ�ب ي ِ

يَأْ�ت

َقْوِله  َعَل  الَفرَّاُء  َوَقَف  ا  َوَلمَّ  .)327 ص   ،2012  ، كلي )ال�ب

ْتُهْم ِإَذا  َّاء َمسَّ َ ن بَْعِد �ن اَس رَْحَمًة مِّ تََعاَل: }َوِإَذا أََذْقَنا النَّ

االأُوَل  ِإَذا  َجَواَب  أَنَّ  َذَكَر  آيَاِتَنا{ ]يونس:21[،  ي  ِ
ْكٌر �ن مَّ َلُهم 

: "الَعرََب  ِبأَنَّ ي آيَاِتَنا{، َواْعَتلَّ ِلَذِلَك  ِ
ْكٌر �ن َقْوُلُه: }ِإَذا َلُهم مَّ

ِمْن  الَمْوِضُع  َوَهَذا  َوَفَعُلوا.  َفَعْلُت  ِمْن  تَْكِفي  )إََذا(  تَْجَعُل 

َّاء  َ ـِ )ِإَذا( ِمْن )َفَعُلوا(، َوَلْو ِقيَل: ِمْن بَْعِد �ن َذِلَك: اْكُتِفَي ب
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ْتُهْم َمَكُروا، َكاَن َصَواباً" )الفراء، 1980، 459/1(. َمسَّ

َوَوْجُه االْكِتَفاِء الَِّذي أََشاَر ِإَلْيِه الَفرَّاُء أَنَّ َجَواَب   

ُ َذِلَك،  ْ ِة )أَْو َغ�ي راً ِبـ)ِإَذا( الُفَجاِئيَّ ِْط يََقُع ِفْعلً، أَْو ُمَصدَّ َّ السش

ِة،  الُفَجاِئيَّ ِبـ)ِإَذا(  راً  ُمَصدَّ َكاَن  ِإَذا  َوأَنَُّه  َمْعُلوٌم(،  ُهَو  َكَما 

َنََّها ِبَمْعَناُه، َوتَُدلُّ َعَلْيِه  )َوَقاَل ابُْن 
اْكُتِفَي ِبَها ِمَن الِفْعِل؛ اِلأ

 1982 الِفْعُل")ابن هشام،  يَِليَها  اَل  ُة  الُفَجاِئيَّ "ِإَذا  ِهَشاٍم: 

ص587(.

م الَفرَّاِء، َوَزاَدُه ِإيَضاحاً  اُج َفْحَوى َكَلِ َونََقَل الزَّجَّ  

ِإْذ َقاَل )الزجاج، 1994، 12/3( ُمَعلًِّقا َعَل االآيَِة؛ َقْوِلِه تََعاَل: 

ي آيَاِتَنا{: "َجَواُب الَجَزاِء، َوُهَو َكَقْوِلِه: }َوِإَذا  ِ
ْكٌر �ن }ِإَذا َلُهم مَّ

َمْت  َئٌة ِبَما َقدَّ اَس رَْحَمًة َفِرُحوا ِبَها َوِإن تُِصْبُهْم َسيِّ أََذْقَنا النَّ

َوِإْن   : َ الَمْع�ن ]الروم:36[،  يَْقَنُطون{  ُهْم  ِإَذا  أَيِْديِهْم 

اَس رَْحَمًة، َمَكُروا. َفِإَذا  َئٌة، َقَنُطوا، َوِإَذا أََذْقَنا النَّ تُِصْبُهْم َسيِّ

ِْط َكَما يَُنوُب الِفْعُل". َّ تَُنوُب َعْن َجَواِب السش

ي، 1972، 231/2(،  يُّ )الزمخسش ِ َ َواْكَتَفى الزََّمْخسش  

ِبأَْن  االآيَِة  َعَل  تَْعِليًقا   )26/2  ،1969 ي،  )العك�ب يُّ  ِ ُ َوالُعْك�ب

اِنَيَة ِلْلُمَفاَجأَِة، َوِهَي َجَواُب ِإَذا االأُوَل، َوَلْم  َذَكَرا أَنَّ ِإَذا الثَّ

ًة  يُْفِصَحا ِإْن َكانَْت َكاِفَيًة ِمَن الِفْعِل، أَْو بََدالً ِمَن الَفاِء َسادَّ

ِة  الُفَجاِئيَّ )ِإَذا(  اْسِتْعَماَل  يُّ  ِ َ الزََّمْخسش نَاَقَش  َوَقْد  َها.  َمَسدَّ

تََعاَل:  َقْوِلِه  َعَل  َوَقَف  ِإْذ  اِف(  )الَكشَّ ي  ِ
�ن اَلِحٍق  َمْوِضٍع  ي  ِ

�ن

ََب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَبَْصاُر الَِّذيَن َكَفُروا{ َ }َواْق�ت

ي االآيِة ِهَي الُمَفاَجأَُة، َوأَنََّها تََقُع  ِ
]االأنبياء:97[، َفَذَكَر أَنَّ ِإَذا �ن

تُِصْبُهْم  }َوِإن  تََعاَل:  َكَقْوِلِه  الَفاِء  َمَسدَّ  ًة  َسادَّ الُمَجاَزاِة  ي  ِ
�ن

َمْت أَيِْديِهْم ِإَذا ُهْم يَْقَنُطون{، َوأَنَّ الَفاَء ِإَذا  َئٌة ِبَما َقدَّ َسيِّ

ِْط،  َّ بَالسش الَجَزاِء  َوْصِل  َعَل  تََعاَونََتا  )ِإَذا(،  َمَع  اْجَتَمَعْت 

ي، 1972، 584/2(. ُد )الزمخسش َفَيَتأَكَّ

ي  ِ
�ن تََقُع  ِلْلُمَفاَجأَِة  ي  ِ

الَّ�ت ِإَذا  أَنَّ  ِإَل   ُّ ِكِلي ْ َ ال�ب َوأََشاَر   

َنَّ َمْعَناها 
ِة َمْوِقَع الَفاِء؛ اِلأ ِْط َمَع الُجْمَلِة االْسِميَّ َّ َجَواِب السش

ِة  ْعِقيِبيَّ َ الَفاِء التَّ ُ َعْن ُحُدوِث أَْمٍر بَْعَد أَْمٍر، َفِفيَها َمْع�ن أ يُْن�بِ

، 2012، ص327(. كلي )ال�ب

ب ـ تَْكَراُر َكْيَف:

َ َعْهٌد ِعنَد الّلِه  ن ِك�ي ِ ْ َقْوُلُه تََعاَل: }َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمسش  

َوِعنَد رَُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما 

ن * َكْيَف  ِق�ي اْسَتَقاُمواْ َلُكْم َفاْسَتِقيُمواْ َلُهْم ِإنَّ الّلَه يُِحبُّ اْلُمتَّ

ًة يُرُْضونَُكم  ِذمَّ يَرُْقُبواْ ِفيُكْم ِإالًّ َوالَ  َوِإن يَْظَهُروا َعَلْيُكْم الَ 

ُُهْم َفاِسُقون{ ]التوبة:7ـ 8[. َ َ ُقُلوبُُهْم َوأَْك�ش ِبأَْفَواِهِهْم َوتَأْ�ب

رَْت، َوأَنَّ  يِل، َفَرأَى أَنَّ )َكْيَف( ِفيِه َقْد تََكرَّ ِ
ن ْ ي التَّ�ن ِ

نََظَر الَفرَّاُء �ن

االأُْوَل َقْد َجاَء بَْعَدَها اَلِزُمَها، َوُهَو ِفْعُلَها الُمْسَتْفَهُم َعْنُه، 

اِنَيَة َقْد َخَلْت ِمْنُه، َوَوَقَعْت ِبَل اَلِزٍم ُمْسَتْفَهٍم َعْنُه،  َوأَنَّ الثَّ

ٍء. ْ ي َ َفَبَدا أَنَّ االْسِتْفَهاَم ثَاِنَيًة َلْم يََقْع َعَل �ش

ِلَيْعَتلَّ  االْكِتَفاِء،  ِعلَِّة  َعَل  َهاُهَنا  الَفرَّاُء  َفاتََّكأَ   

ِكيِب، َفأَنَْبأَ أَنَُّه ِإنََّما "اْكُتِفَي ِبَكْيَف، َواَل ِفْعَل َمَعَها؛  ْ َّ
ِلَهَذا ال�ت

 َ ن ِك�ي ِ ْ ي َقْوِلِه: }َكْيَف يَُكوُن ِلْلُمسش ِ
َم �ن َ ِفيَها َقْد تََقدَّ َنَّ الَمْع�ن

اِلأ

اْسَتَجاُزوا  َمْعَناُه،   َ َم�ن َوَقْد  الَحرُْف،  أُِعيَد  َوِإَذا  َعْهٌد{، 

َحْذَف الِفْعِل" )الفراء، 1980، 424/1 ـ 425(.

ي ِعَبارَِة الَفرَّاِء أَنَّ أََداَة االْسِتْفَهاِم  ِ
َوَوْجُه االْكِتَفاِء �ن  
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َهَذا  ِمْن  اِنَيُة  الثَّ َكْيَف  َخَلْت  ا  َفَلمَّ َعْنُه،  ُمْسَتْفَهٌم  يَْلزَُمَها 

. ِ
ن
ْ ي الَمْوِضَع�ي ِ

َنَُّه ُهَو ُهَو �ن
ِزِم، اْكُتِفَي ِبَلِزِم االأُوَل؛ اِلأ اللَّ

اِنَيِة  الثَّ َكْيَف  َمَع  ُحِذَف  أَنَُّه  ِإَل  اُج  الزَّجَّ َوأََشاَر   

أَْن  ُدوِن  ِمْن  َقْبُل  ِمْن  ُذِكَر  ِلَكْوِنِه  َعْهٌد؛  َلُهْم  يَُكوُن  ُجْمَلُة: 

 ،1994 )الزجاج،  االْكِتَفاء  ِعلَِّة  َعَل   َ ِكأ يَتَّ أَْو  الَفرَّاَء،  يَْذُكَر 

 َ يُِش�ي أَْن  ُدوِن  ِمْن  يُّ  ِ َ الزََّمْخسش أَيْضاً  ارْتََضاُه  َكَما   ،)433/2

أَنَّ  ِإَل  َوَخَلَص  االْكِتَفاِء،  ِعلَِّة  ِإَل  َواَل  الَفرَّاِء،  ِإَل  أَيْضاً 

َ َعَل الَعْهِد، َوُحِذَف  ن ِك�ي ِ ْ "َكْيَف تَْكَراٌر الْسِتْبَعاِد ثََباِت الُمسش

ي، 1972، 176/2(. الِفْعُل؛ ِلَكْوِنِه َمْعُلوماً )الزمخسش

اِنَيَة  اَن، َوَخَلَص ِإَل أَنَّ َكْيَف الثَّ َوَكَذا َفَعَل أَبُو َحيَّ  

المْحُذوَف  الِفْعَل  َوأَنَّ  الَعْهِد،  َعَل  ثََباِتِهْم  ِلَنْفِي  تَأِْكيٌد 

بَْعَدَها الظَّاِهُر أَنَُّه ِمْن ِجْنِس أَْقرَِب َمْذُكوٍر َلَها، َوأَنَُّه ُحِذَف 

َفَعَل  َكَما  اَن،  َحيَّ أَبُو  َوأََشاَر  اِبَقِة،  السَّ َكْيَف  ي  ِ
�ن ِبِه  ِلْلِعْلِم 

ي ِلَساِن الَعرَِب  ِ
الَفرَّاُء، ِإَل أَنَّ َحْذَف الِفْعِل بَْعَد َكْيَف ثَاِبت �ن

َ َعَلْيِه )أبو حيان، بل تاريخ، 13/5(. ِلَداَلَلِة الَمْع�ن

ُروا  ِة َقْد َقدَّ ْكِر ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَّ َوِإَذا َكاَن آِنُفو الذِّ  

اِنَيِة ِمْن ِجْنِس َما َوَقَع بَْعَد  الِفْعَل الَمْحُذوَف بَْعَد َكْيَف الثَّ

يُّ أَيًْضا بــ:  ِ ُ رَُه الُعْك�ب اِبَقِة، أَْو َقِريباً ِمْنُه، َفَقْد َقدَّ َكْيَف السَّ

َقْبَل  َوَكاَن  ي، 1969، 12/2(،  )العك�ب ِإَلْيِهْم  تَْطَمِئنُّوَن  َكْيَف 

رَُه االأَْخَفُش: ِبَكْيَف اَل تَْقُتُلونَُهْم، َوهللاُ أَْعَلُم  الَجِميِع َقْد َقدَّ

)االأخفش، 1981، 328/2(.

اِفيِة الُمْهَمَلِة: ج ـ تَْكَراُر )َل( النَّ

أَنَّ  ِباالْكِتَفاِء  تََعلََّق  ا  ِممَّ ِباالأََدَواِت  يَتَِّصُل  ا  َوِممَّ  

ي ِسَياٍق َمْخُصوٍص أَْن  ِ
ي بَْعِض االأََدَواِت ِإَذا َوَقَعْت �ن ِ

االأَْصَل �ن

َعِن  ِبالُمْسَتْعَمَلِة  اْكِتَفاًء  رٍَة  ُمَكرَّ  َ ْ َغ�ي تُْسَتْعَمُل  َها  َلِكنَّ َر،  تََتَكرَّ

اِفَيُة  االأُْخَرى ِلَداَلَلِة الَكَلِم َعَلْيَها. َوِمْن َهِذِه االأََدَواِت )ال( النَّ

 . ي ِ اِخَلُة َعَل الِفْعِل الَما�ن الُمْهَمَلُة الدَّ

}َفلَ  تََعاَل:  َقْوِلِه  َعَل  الَفرَّاِء  ُوُقوِف  أَثَْناِء  َفِفي   

ِمْثِل  ي  ِ
�ن َسِبيَل )ال(  أَنَّ  ِإَل  أََشاَر  ]البلد:11[  اْلَعَقَبة{  اْقَتَحَم 

َكاَن  ِإْن  )اَل(  أّنَّ  ي  ِ
�ن ِهَشاٍم  ابُْن  )َذَكَر  َونَْحِوِه  َياِق  السِّ َهَذا 

ٌة، َصْدرَُها َمْعِرَفٌة، أَْو نََكرٌَة، َوَلْم تَْعَمْل  بَْعَدُها ُجْمَلٌة اْسِميَّ

تَْكَرارَُها. ابن هشام، 1982،  َوَجَب  َماِضياً،  ِفْعلً  أَْو  ِفيَها، 

َها َلْم  ي الَكَلِم َمرًَّة أُْخَرى، َلِكنَّ ِ
َر، َوتَُعاَد �ن ص 319(؛ أَْن تََتَكرَّ

َنَّ آِخَر 
اِلأ اِنَيِة؛  ثَاِنَيًة اْكِتَفاًء ِباالأُوَل ِمَن الثَّ ْر، َوَلْم تَُعْد  تََتَكرَّ

الَكَلِم يَُدلُّ َعَل االأُْخَرى. َقاَل: َوَلْم يَُضمَّ "ِإَل َقْوِلِه: }َفلَ 

ي  ِ
َنَّ الَعرََب اَل تََكاُد تُْفِرُد )اَل( �ن

اْقَتَحَم{ َكَلٌم آَخُر ِفيِه )اَل(؛ اِلأ

 : ي َكَلٍم آَخَر َكَما َقاَل َعزَّ َوَجلَّ ِ
َّ يُعيُدوَها َعَلْيِه �ن الَكلِم َح�ت

ي  ِ
�ن َكاَن  ا  ِممَّ َوُهَو   ،... ]القيامة:31[   } َصلَّ َوالَ  َق  َصدَّ }َفلَ 

 َ أَنَُّه َفسَّ ِبَواِحِدٍة ِمْن أُْخَرى. أاََل تََرى  آِخِرِه َمْعَناُه، َفاْكُتِفَي 

ي  ِ
، َفَقاَل: }َفكُّ رََقَبة * أَْو ِإْطَعاٌم �ن ِ

ن
ْ اْقِتَحاَم الَعَقَبِة ِبَشْيَئ�ي

يَْوٍم ِذي َمْسَغَبة{ ]البلد:13 ـ 14[، }ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا 

ََها  َفَفسَّ ]البلد:17[،  ِباْلَمرَْحَمة{  َوتََواَصْوا   ِ ْ �ب ِبالصَّ َوتََواَصْوا 

ِل الَكَلِم: َفَل َفَعَل َذا، َواَل َذا،  ي أَوَّ ِ
ِبَثَلثَِة أَْشَياَء، َفَكأَنَُّه َكاَن �ن

َواَل َذا" )الفراء، 1980، 264/2(.

َمَع  )اَل(  أَنَّ  الَفرَّاُء  َقَصَدُه  الَِّذي  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

يَُكوَن  أَْن  َفالَغاِلُب  الِفْعِل،  َعَل  َدَخَلْت  ِإَذا  )“اَل"  ي  ِ الَما�ن



25

ُمَضاِرعاً، َوتُِفيُد نَْفَي الَحاِل، أَِو االْسِتْقَباِل. ينظر: المرادي: 

ا َورََدْت َمَعُه ِمْن ُدوِن  ْكَراُر، َفَلمَّ 1983، ص296(، يَْلزَُمَها التَّ

َعَل  الَكلِم  ِلَداَلَلِة  االأُْخَرى  َعِن  ِبالَمْوُجوَدِة  اْكُتِفَي  تَْكَراٍر، 

َذِلَك.

ِكيِب.  ْ َّ
ِة االآيََة يَْعَتلُّوَن ِلَهَذا ال�ت َل أَْهُل الَعَرِبيَّ َوتَأَمَّ  

أَنَّ  ُعَبْيَدَة  َوأَبُو   ،)538/1  ،1981 )االأخفش،  االأَْخَفُش  َفَذَكَر 

)أبو  الَعَقَبَة  يَْقَتِحِم  َفَلْم   : َ َوالَمْع�ن )َلْم(،   َ ِبَمْع�ن )ال( 

عبيدة، بل تاريخ، 299/1(.

َوَذَكَر  )َلْم(،   َ ِبَمْع�ن )اَل(  أَنَّ  ِإَل  اُج  الزَّجَّ َوأََشاَر   

َهَذا  ِمْثِل  ي  ِ
�ن الَعرََب  َوأَنَّ  َواِحَدًة،  َمرًَّة  ِإالَّ  تُْذَكْر  َلْم  أَنََّها 

، َفَل تََكاُد تَُقوُل:  َ َ
، أَْو أَْك�ش ِ

ن
ْ الَمَكاِن َقلََّما تََتَكلَُّم ِبَها ِإالَّ َمرَّتَ�ي

، َواَل  ي ِ
ْيَت�ن ، َوِإنََّما الَقْوُل: اَل َحيَّ ي ِ

ْيَت�ن ، تُِريُد: َما َحيَّ ي ِ
ْيَت�ن اَل َحيَّ

أَنَّ  َعَل  يَُدلُّ  اْلَعَقَبة{  اْقَتَحَم  }َفلَ  َقْوَلُه:  أَنَّ  َوَذَكَر   . ي ِ
ُزرْتَ�ن

َكاَن  َقْوَلُه: }ثُمَّ  َنَّ 
اِلأ ي الَكَلِم؛  ِ

َوأَنََّها "َكأَنََّها �ن ثَاِنَيًة،  ثَمَّ )اَل( 

َواَل  الَعَقَبَة،  اْقَتَحَم  َفَل  َمْع�ن  َعَل  تَُدلُّ  آَمُنوا{  الَِّذيَن  ِمَن 

َكاَن  }ثُمَّ  َقْوَلُه:  أَنَّ  يُِريُد:   .)399/5  ،1994 )الزجاج،  آَمَن" 

ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{ َمْعُطوٌف َعَل َقْوِلِه: }َفلَ اْقَتَحَم اْلَعَقَبة{، 

ْفِي )ابن هشام، 1982، ص 321(.   ي النَّ ِ
َوَداِخٌل �ن

ِمْثِل  ي  ِ
�ن َسِبيَلَها  أَنَّ  َوأَنَْبأَ  االآيََة،  اُس  النَّحَّ َونَاَقَش   

أََجاَز   )58/1 )سيبويه، 1977،  ِسيَبَويِْه  َوأَنَّ  َر،  تََتَكرَّ أَْن  َهَذا 

اِعِر: ا ِبَقْوِل الشَّ ِإْفَراَدَها ُمْحَتجًّ

َاِنَها      َمْن َصدَّ َعْن ِن�ي  

َفأَنَا ابُْن َقْيٍس ال بََراُح   

د، بل تاريخ، 360/4( َخاَلَف ِسيَبَويِْه،  َِّد )الم�ب َ ثُمَّ َذَكَر أَنَّ الُم�ب

االآيَُة،  ا  "َفأَمَّ َقاَل:  ثُمَّ  ْعِر،  الشِّ ورَِة  ُ َ ي �ن ِ
�ن ِإالَّ  تُْفرَُد  اَل  َوأَنََّها 

َ الَعَقَبِة ِبَما  َ َمْع�ن ن َّ ، بَ�ي َنَُّه، َجلَّ َوَعزَّ
ْكَراِر؛ اِلأ َ التَّ َفِفيَها َمْع�ن

ٌر" )النحاس، 1988، 230/5 ـ 231(.  ُهَو ُمَكرَّ

َوَوَقَف َعَل االآيَِة الُمَراِديُّ )المرادي، 1983، ص   

ي  ِ الَما�ن الِفْعِل  َعَل  اِفَيِة  النَّ )اَل(  ُدُخوَل  أَنَّ  َفَذَكَر   ،)291

َر،  تََتَكرَّ أَْن   َ َ
َْك�ش االأ أَنَّ  أَنَْبأَ  ُه  َوَلِكنَّ َجَواِزِه،  ِإَل   ُ يُِش�ي َقِليٌل. 

ْعُر  اِعِر )الشِّ َواْسَتْشَهَد َعَل َعَدِم تَْكَراِرَها ِباالآيَِة، َوِبَقْوِل الشَّ

: ابن هشام: 1982، ص 320(. ي ِ
ِبَل ِنْسَبٍة �ن

ي َجاَراِته اَل َعْهَد َلْه     ِ
  َوَكاَن �ن

ٍء ُمْنَكٌر اَل َفَعَلْه ْ ي َ َوأَيُّ �ش   

االآيَِة:  ي  ِ
�ن أُْخَرى  أَْقَواٍل  أَْربََعَة  الُمَراِديُّ  َذَكَر  ثُمَّ   

َوُهَو   ،)256/4  ،1972 ي،  )الزمخسش يِّ  ِ َ الزََّمْخسش َرأُْي  ُل  َوَّ
االأ

رََقَبًة،  َفكَّ  َفَل   : َ الَمْع�ن َوأَنَّ   ، َ الَمْع�ن ي  ِ
�ن رٌَة  ُمَكرَّ )اَل(  أَنَّ 

َرأُْي  ي  ِ
َوالثَّا�ن الَعَقَبِة،   ُ تَْفِس�ي َذِلَك  َنَّ 

اِلأ ِمْسِكيناً؛  أَْطَعَم  َواَل 

، َوأَنَّ َقْوَلُه: }ثُمَّ َكاَن  َ ي الَمْع�ن ِ
رٌَة أَيًْضا �ن اِج، َوأَنََّها ُمَكرَّ الزَّجَّ

ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{ َمْعُطوٌف َعَل َقْوِله: }َفلَ اْقَتَحَم اْلَعَقَبة{، 

ْفِي، يَُدلُّ َعَل َمْعَناُه، َفَكأَنَُّه ِقيَل: َفَل اْقَتَحَم،  ي النَّ ِ
َوَداِخٌل �ن

َعاِء؛ ُدَعاٍء  َة، أَنَّ )اَل( ِللدُّ اِلُث، َونََسَبُه اِلبِْن َعِطيَّ َواَل آَمَن. َوالثَّ

اً. َوالرَّاِبُع أَنَّ )اَل( للتَّْحِضيِض، َواالأَْصُل:  ْ َعَلْيِه أاَلَّ يَْفَعَل َخ�ي

َفأاََل اْقَتَحَم الَعَقَبَة، ثُمَّ ُحِذَفِت الَهْمزَُة.

َد ابُْن ِهَشاٍم )ابن هشام، 1982، ص 320(  َورَدَّ  

اِج،  َ أَنَُّه رَدَّ َقْوَل الزَّجَّ ْ ي َذَكرََها الُمَراِديُّ َغ�ي ِ
أَْربََعَة االأَْقَواِل الَّ�ت
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َف الرَّأَْي الرَّاِبَع،  َِب، َوَضعَّ َ ، َلَجاَز: اَل أََكَل َزيٌْد َوسش َفَلْو َصحَّ

اِلَث.  َل، والثَّ َوَّ
؛ االأ ِ

ن
ْ ي َذِلَك ِإَشارٌَة ِإَل ُقُبوِله الرَّأْيَ�ي ِ

َو�ن

ِإَل  أَْقرَُب  َعاِء  ِللدُّ االآيَِة  ي  ِ
�ن )اَل(  َعدَّ  أَنَّ  ي  ِّ

َظ�ن ي  ِ
َو�ن  

َكلُِّف، َكَما  ْقِديِر، َوبُْعِدُه َعِن التَّ ُروِح اللَُّغِة؛ ِلَسَلَمِتِه ِمَن التَّ

اِجيُّ  ي ِبَل تَْكِريٍر َقِليٌل، َوِإْن َكاَن الزَّجَّ ِ أَنَّ ُدُخوَلَها َعَل الَما�ن

"َوَقِبيٌح  َوَقاَل:  )َلْم(،   َ ِبَمْع�ن االآيَِة  ي  ِ
)اَل( �ن َوَعدَّ  َحُه،  َقبَّ َقْد 

َعاَء، أاََل تََرى أَنََّك  ؛ ِلَئلَّ تُْشِبَه الدُّ ي ِ ُدُخوُلَها َعَل الِفْعِل الَما�ن

َلْو ُقْلَت: اَل َقاَم َزيٌْد، َجرَْت َكأَنََّك َدَعْوَت َعَلْيِه" )الزجاجي، 

1984، ص 8(. َوَوْجُه ُقْبِحَها أَنََّها ِلَنْفِي الَحاِل، أَو االسِتْقَباِل، 

ُق ِإالَّ أَْن تَْدُخَل َعَل الُمَضاِرِع. َوَهَذا اَل يََتَحقَّ

َجَواُب ِفْعِل الأَْمِر:. 3

بَِّعَصاَك  ِب  ْ }ا�ن تََعاَل:  َقْوِله  َعَل  الَفرَّاُء  َوَقَف   

َوأَْلَمَع  َعْيناً{]البقرة:60[،  ََة  ْ َعسش اثَْنَتا  ِمْنُه  َفانَفَجرَْت  اْلَحَجَر 

االأَْمر؛ِ  ِفْعِل  َعَل  َمْوُقوفاً  َظاِهراً  االآيَِة  ي  ِ
�ن َجَواَب  اَل  أَنَّه  ِإَل 

َفانَْفَجرَْت،  ََب،  َ َفصن الَجَواُب:  َلَكاَن  ُوِجَد،  َوَلْو  ِْب{،  ْ }ا�ن

اَل  }َفانَفَجرَْت{،  االنِْفَجاَر؛  َوأَنَّ  ََب،  َ َفصن يُْوَجْد:  َلْم  ا  َفَلمَّ

أَنَّ  َفَذَكَر  االْكِتَفاِء،  ِعلَِّة  ِإَل  الَفرَّاُء  َلَجأَ  االأَْمِر؛  َعِن  يََتَولَُّد 

َوَهَذا  َعْنُه.  َوَكَفى  الَجَواِب،  َذِلَك  َعَل  َدلَّ  َقْد  }َفانَفَجرَْت{ 

ََب، َفانَْفَجرَْت،  َ ي االآيَِة: "َمْعَناُه - َوالّلُه أَْعَلُم – َفصن ِ
َكَلُمُه �ن

ََب، َفاْكُتِفَي ِبالَجَواِب؛  َ َفُعِرَف ِبَقْوِلِه: }َفانَفَجرَْت{ أَنَُّه َقْد �ن

ِب بَِّعَصاَك  ْ ، َفَكَذِلَك َقْوُلُه: }أَِن ا�ن َ ى َعِن الَمْع�ن َنَُّه َقْد أَدَّ
اِلأ

تَُقوَل:  أَْن  الَكَلِم  ي  ِ
�ن َوِمْثُلُه  ]الشعراء:63[.  َفانَفَلَق{  اْلَبْحَر 

 َ َفالَمْع�ن االأَْمَواَل،  َفاْكَتَسْبَت  َجارَِة،  ِبالتِّ أََمرْتَُك  الَِّذي  أَنَا 

َفَتَجرَْت، َفاْكَتَسْبَت" )الفراء، 1980، 40/1(.

َحْذفاً  ثَمَّ  ِبأنَّ  الَفرَّاِء  َكَلُم  أَنَْبأَ  آَخَر   ً َوِبَمْع�ن  

َوأَنَّ  َمْعُطوِفَها،  َمَع  الَعاِطَفِة  الَفاِء  ِبَحْذِف  يََتَمثَُّل  االآيَِة  ي  ِ
�ن

الَفاَء  الَمْحُذوَف؛  َهَذا  َوأَنَّ  َفانَْفَجرَْت،  ََب،  َ َفصن  َ الَمْع�ن

اْكُتِفَي  الَِّذي  }فانَفَجرَْت{  ِبَقْوِله:  َوُعِرَف  ُعِلَم،  َوَمْعُطوَفَها 

يَُكوُن   اَل  االنِفَجاَر  أَنَّ  َذِلَك   ، َ الَمْع�ن َعِن  ى  أَدَّ َقْد  َنَُّه 
اِلأ ِبِه؛ 

ِْب، َفُعِلَم أَنَّه َقْد  َّ ِْب، َوِإنََّما يَُكوُن َعِن الصن ْ َعِن االأَْمِر؛ ا�ن

ََب، َفانَْفَجرَْت، أَْي أَنَّ الَِّذي َدلَّ َعَل َهَذا الَمْحُذوِف ُهَو  َ �ن

ِبِه.  ْ َ َتِِّب َعَل �ن َ ُوُجوُد االنِفَجاِر الُم�ت

االآيَِة  ي  ِ
�ن الَفرَّاُء  ِإَلْيِه  أََشاَر  الَِّذي  االْكِتَفاِء  َوَوْجُه   

َظاِهَر  َوأَنَّ  َذ،  َويَُنفَّ يُوقَع  أَْن  ِإَل  ُمْحَتاجاً  َكاَن  ا  َلمَّ االأَْمَر  أَنَّ 

ِْب؛ َعدَّ َقْوَلُه: }فانَفَجرَْت{  َّ االآيَِة َلْفظاً اَل يَُدلُّ َعَل ُوُقوِع الصن

، َواْقِتَضاِئِه َلُه، أَْي أَنَّ  َ ِْب ِلَفْهِم الَمْع�ن َّ َكاِفًيا َعْن ُوُقوِع الصن

ِْب،  َّ ُب َعِن االأَْمِر، بَْل ُهَو ُمَتَسبٌب َعِن الصن االنِْفَجاَر اَل يََتَسبَّ

لُم، "ِإْذ َلْو َكاَن  َلُة َوالسَّ ُمرَتٌب َعَلْيِه، ِمْن ُموَ�، َعَلْيِه الصَّ

بل  حيان،  )أبو  َفاِئَدٌة"  ِللأَْمِر  َكاَن  َلَما  ٍْب،  َ ُدوَن �ن ُر  يََتَفجَّ

تاريخ، 227/1(.

َوِإَذا َكاَن َظاِهُر َكَلِم الَفرَّاِء يَُدلُّ َعَل أَنَّ َقْوَلُه:   

َوَمْعُطوِفِه؛  الَفاِء،  الَعاِطِف؛  ََب؛  َ َفصن ِمْن  َكاٍف  انَْفَجرَْت 

ي َقْوِلِه: }فانَفَجرَْت{ ِلْلَعْطِف َعَل ُجْمَلٍة  ِ
ََب، َوأَنَّ الَفاَء �ن َ �ن

َوُهَو  ـ  اِس  النَّ بَْعِض  َعْن  اَن  َحيَّ أَبُو  نََقَل  َفَقْد  َمْحُذوَفٍة؛ 

ي  ِ
�ن الَفاَء  أَنَّ  ـ   )821 1982، ص  )ابن هشام،  ُعْصُفوٍر  ابُْن 

الَمْحُذوَف  َوأَنَّ  ََب،  َ �ن ي  ِ
�ن ي  ِ

الَّ�ت الَفاُء  ِهَي  }َفانَْفَلَق{  ِمْثِل: 
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ِمَن  الَفاُء  الَعْطِف؛  َوَحرُْف  َفَقْط،  َعَلْيِه  الَمْعُطوُف  ُهَو 

الَمْعُطوِف الَمْحُذوِف، "ح�ت يَُكوَن الَمْحُذوُف َقْد بَِقَي َعَلْيِه 

َدِليٌل ِإْذ َقْد أُبِْقَيْت َفاُؤُه، َوُحِذَفْت َفاُء }َفانَْفَلَق{، َواتََّصَلْت 

اَن َهَذا تََكلُّفاً، َوتَُخرُّصاً  ََب". َوَعدَّ أَبُو َحيَّ َ ِبـ}َفانَْفَلَق{ فاُء َفصن

ي ِلَساِن الَعرَِب َحْذُف  ِ
ِ َدِليٍل. َوَقْد ثََبَت �ن ْ "َعَل الَعرَِب ِبَغ�ي

ِبالَفاِء  َمْعُطوَف  اَل  َحْيُث  الَفاُء  َوِفيِه  َعَلْيِه،  الَمْعُطوِف 

يُق{  دِّ الصِّ أَيَُّها  يُوُسُف   * }َفأَرِْسُلون  تََعاَل:  َقاَل  َمْوُجوٌد، 

َفَحَذَف  َفَقاَل،  َفأَرَْسُلوُه،  ْقِديُر:  التَّ  ،]46 ـ  ]يوسف:45 

الَمْعُطوَف َعَلْيِه َوالَمْعُطوَف، َوِإَذا َجاَز َحَذَفُهَما َمعاً، َفَلأَْن 

يَُجوَز َحْذُف ُكلٍّ ِمْنُهَما َوْحَدُه أَْوَل" )أبو حيان، بل تاريخ، 

.)228/1

أَنَّ  ُل  َوَّ
االأ َرأْيَاِن؛  االآيِة  ي  ِ

�ن الَفاِء  ي  ِ
�ن يِّ  ِ َ َوللزََّمْخسش  

ي،  ََب، َفانَْفَجرَْت )العك�ب َ الَفاَء ُمَتَعلَِّقٌة ِبَمْحُذوٍف: أَْي َفصن

َجَواُب  ِهَي  بَْل  ِلْلَعْطِف،  َلْيَسْت  أَنََّها  ي  ِ
َوالثَّا�ن  ،)38/1 ،1969

انَْفَجرَْت  َفَقِد  بَْت  َ َ �ن َفِإْن  َوتَْقِديرُُه:  َمْحُذوٍف،  ٍْط  َ سش

ي، 1972، 284/1(. )الزمخسش

ِلَساِن  ي  ِ
�ن ثَاِبٌت  َوَمْعُطوِفِه  الَعاِطِف  َوَحْذُف   

َكَقْوِل  أَْم،  أَْو  الَواَو،  الَعْطِف  َحرُْف  َكاَن  ِإَذا  أَيًْضا  الَعرَِب 

، بل تاريخ، ص 119(: ي
ِّ )الذبيا�ن ي ِ

بَْيا�ن اِبَغِة الذُّ النَّ

ْ َلْو َجاَء َساِلماً     َ الَخ�ي ن َفَما َكاَن بَ�ي  

أَبُو َحَجٍر ِإالَّ َلَياٍل َقَلِئُل   

ُذَؤيٍْب  ي  أَ�بِ َوَكَقْوِل   ، ي ِ
َوبَْي�ن  ِ ْ الَخ�ي  َ ن ْ بَ�ي َكاَن  َفَما  ْقِديُر:  والتَّ

: ِّ الُهَذِلي

ِّي اِلأَْمِرِه    
ي ِإَلْيَها الَقْلُب ِإ�ن ِ

َدَعا�ن  

َسِميٌع َفَما أَْدِري أَرُْشٌد ِطَلبَُها   

 ،1980 ، ي
ْقِديُر: أَرُْشٌد ِطلبَُها، أَْم َغيٌّ )وينظر: الحلوا�ن والتَّ

ص 364(. 

4 .: َحَرَكُة َما َقْبَل َحرِْف الَمدِّ

ُ َهِذه الُمَباَحَثُة َعْن َحْذِف الَياِء، َسَواٌء أََكانَْت  أ تُْن�بِ  

ُمَضاَفًة ِإَل االأَْفَعاِل َمَع نُوِن الِوَقايَِة، أَْم ُمَضاَفًة ِإَل االأَْسَماِء، 

ِبالَمْنُقوِص،  يُْعرَُف  ا  ِممَّ ِللْسِم  اَلِزَمًة  ًة  أَْصِليَّ َكانَْت  أَْم 

أََكانَْت  َسَواٌء   ، َ الِب�ن بَْعِض  ِمْن  الَواِو  َحْذِف  َعْن   ُ أ تُْن�بِ َكَما 

ِمَن  ُجْمَلٍة  َعَل  الَفرَّاُء  َوَقَف  َفَقْد  َجَماَعٍة.  َواَو  أَْم  ًة،  أَْصِليَّ

ي ُحِذَفْت ِمْنَها الَياُء، أَِو الَواُو َلْفظاً،  ِ
ِة الَّ�ت النُُّصوِص الُقْرآِنيَّ

ِبأَنَّ  َلُه  َواْعَتلَّ  َوَقِبَلُه،  الَحْذَف،  َهَذا  َغ  َوَسوَّ َمْعَناَها،  َوبَِقَي 

َة َقْبَلُهَما َكاِفَيَتاِن َعْنُهَما. َقاَل )الفراء، 1980،  مَّ الَكْسََة َوالضَّ

َوَقَف  ِإْذ  و23/3(  و117/2،  و394،   ،337/1 وينظر:   .90/1

{]البقرة:150[:  ي ِ
َواْخَشْو�ن تَْخَشْوُهْم  }َفلَ  تََعاَل:  َقْوِلِه  َعَل 

َِها،  ْ ي َغ�ي ِ
{ أُثِْبَتْت ِفيَها الَياُء، َوَلْم تُْثَبْت �ن ي ِ

"َوَقْوُلُه: }َواْخَشْو�ن

َنَّ َكْسََة 
اِلأ الَياِء؛  اْسَتَجاُزوا َحْذَف  َوِإنََّما  َذِلَك َصَواٌب،  َوُكلُّ 

ِمْن  الَياِء  َحْذَف  الَعرَُب  ُب  تََهيَّ َوَلْيَسْت  َعَلْيَها،  تَُدلُّ  النُّوِن 

ِّي  }َر�ب َذِلَك  ِمْن  َمْكُسوراً،  َقْبَلَها  َما  َكاَن  ِإَذا  الَكَلِم،  آِخِر 

ي ُسورَِة الَفْجِر،  ِ
أَْكرََمن{]الفجر:15[، َو}أََهانَن{]الفجر:16[، �ن

النُّوِن   ِ ْ َغ�ي َوِمْن  ِبَماٍل{]النمل:36[،  ونَِن  }أَتُِمدُّ َوَقْوِله: 

َوُهَو  و]القمر:8[،  ]القمر:6[  اِع{  َو}الدَّ }اْلُمَناِد{]ق:41[، 

ٍة  ِبَضمَّ الَواِو  َوِمَن  َقْبَلَها،  َما  ِبَكْسٍَة  الَياِء  ِمَن  يَْكَتِفي   ، ٌ َكِث�ي



28

}َويَْدُع  ـ  بَاِنَية{]العلق:18[  الزَّ }َسَنْدُع  َقْوِلِه:  ِمْثُل  َقْبَلَها،  َما 

نَساُن{]االإساء:11[، َوَما أَْشَبَهُه. َوَقْد تُْسِقُط الَعرَُب الَواَو،  االإِ

بُوا:  َ َ ي �ن ِ
�ن َفَقاُلوا  َقْبَلَها،  ِة  مَّ بَالضَّ اْكُتِفَي  ِجَماٍع،  َواُو  َوِهَي 

ي يَاِء  ِ
ي َقاُلوا: َقْد َقاُل َذِلَك ... َوتَْفَعُل َذِلَك �ن ِ

َُب، َو�ن َ َقْد �ن

ي "بل تاريخ"، 11/3  ِ
ََة )َذَكَر الَبْغَداِديُّ �ن َ أِْنيِث، َكَقْوِل َعْن�ت التَّ

 . ِ
ن
ْ َيِ الرُُّجَل�ي

ي ِديَوا�ن ِ
ْعَر أَيًْضا ِلرَُجٍل اْسُمُه ُخرٌز، َوأَنَُّه �ن أَنَّ الشِّ

وينظر: ابن منظور: بل تاريخ، 579/12 "نعم"(: 

ِإنَّ الَعُدوَّ َلُهْم ِإَلْيِك َوِسيَلٌة      

ِب ِلي َوتََخضَّ ِإْن يَأُْخُذوِك تََكحَّ   

اْكِتَفاًء   َ االأُنْ�ش َعَل  َدِليٌل  َوِهَي  أِْنيِث(،  التَّ )يَاَء  يَْحِذُفوَن 

ِبالَكْسَِة".

َحْذُف  ٍة  َوِبَخاصَّ الَحْذِف،  َهَذا  ِإَل  الَفرَّاُء  َوأََشاَر   

أَنَّ  َوأَنَْبأَ  الُقْرآِن(،  ي  ِ
)َمَعا�ن ِكَتاِبِه  ِمْن  أَُخَر  َمَواِضَع  ي  ِ

�ن الَياِء 

اْكِتَفاًء  َمرًَّة  الْحُروِف  أََواِخِر  ي  ِ
ي �ن ِ

الَّ�ت الَياَءاِت  تَْحِذُف  الَعرََب 

َنْت،  َ ُسكِّ ن َلِة ِح�ي َنََّها َكالصِّ
ي َقْبَلها َدِليلً َعَلْيَها؛ اِلأ ِ

ِبالَكْسِة الَّ�ت

َوأَنَُّهْم  َفُحِذَفْت؛  َواْسُتْثِقَلْت،  الُحُروِف،  آِخِر  ي  ِ
�ن َوِهَي 

َوأَْلَمَع  َواالأَْصُل.  الِبَناُء  ُهَو  ثَْباَت  االإِ َهَذا  َوأَّن  َمرًَّة،  يُثِبُتوَها 

نُوٌن،  َقْبَلَها  َلْيَس  ي  ِ
الَّ�ت الَياِء  ي  ِ

�ن َذِلَك  تَْفَعُل  الَعرََب  أَنَّ  ِإَل 

َكَقْوِلِهْم: َهَذا ُغَلِمي َقْد َجاَء، َوَهَذا ُغَلِم َقْد َجاَء. )الفراء، 

، 2005، ص 1 ـ 26(. 1980، 200/1 ـ 201، و394.وينظر: جبالي

ِلْلَمدِّ  َكانَْت  ِإَذا  الَياَء  أَنَّ  َهاُهَنا  الِكَفايَِة  َوَوْجُه   

أَْن  يَْلزَُمَها  ِلْلَمدِّ  َكانَْت  ِإَذا  الَواَو  َوأَنَّ  َقْبَلَها،  َما  َكْسُ  يَْلزَُمَها 

َدِليلً  ِبالَكْسَِة  اْكُتِفَي  ِفِإَذا ُحِذَفَتا  َقْبَلَها َمْضُموماً،  َما  يَُكوَن 

ِة َدِليلً َعَل الَواِو. مَّ َعَل الَياِء، َوِبالضَّ

َحْذِف  ِإَل  أََشاَر  َقْد  الَفرَّاِء  َقْبَل  ِسيَبَويِْه  َوَكاَن   

ِكَفايَِة  َمْبَدِأ  ِإَل   ْ يُسشِ َوَلْم  الَوْقِف،  ي  ِ
�ن ُه  َخصَّ ُه  َلِكنَّ الَياِء، 

ِ َعَلْيِهَما )سيبويه، 1977، 185/4(. 
ن
ْ ِة َدِليَل�ي مَّ الَكْسَِة َوالضَّ

 َ االأُنْ�ش يَاِء  َحْذَف  َغ  َسوَّ َقْد  الَفرَّاُء  َكاَن  َوِإَذا   

ِسيَبَويِْه  َكاَن  َعَلْيَها،  َدِليلً  َقْبَلَها  الَكْسَِة  ِلِكَفايَِة  الُمَخاَطَبِة 

َشارَِة  َقْبَلُه َقْد أَنَْبأَ ِبِه )سيبويه، 1977، 213/4(، َوأَنَْبأَ َقْبَلُه ِباالإِ

 َ ْ َغ�ي ِجَماٍع،  َواَو  أَْم  ًة،  أَْصِليَّ أََكانَْت  َسواٌء  الَواِو،  َحْذِف  ِإَل 

ِة َعْنَها )سيبويه،  مَّ ْ ِإَل َمْبَدِأ الِكَفايَِة؛ ِكَفايَِة الضَّ أَنَُّه َلْم يُسشِ

1977، 210/4 ـ 211(.

َما  بَْعَض  وا  َعدُّ  َ ن ْحِويِّ�ي النَّ ِمَن  َجَماَعًة  أَنَّ   َ ْ َغ�ي  

ِمْن  َعْنَها،  ِة  مَّ ِبالضَّ َواالْكِتَفاُء  الَواِو،  َحْذُف  ٍة  َوِبَخاصَّ َسَبَق، 

 ،8/2 تاريخ،  بل  اباذي،  )االأس�ت ْعِريَِّة  الشِّ ورَِة  ُ َّ الصن َقِبيِل 

تاريخ،  بل  يعيش،  وابن   ،385/2 تاريخ،  بل  والبغدادي، 

79/7 ـ 80(. َوَلَعلَّ ُقُبوَل ِمْثِل َهَذا االْكِتَفاِء، َواالأَْخَذ به، َوأَنَّ 

ِه، أَْو  الَحَرَكاِت َداَلِئُل َعَل الُحُروِف الُمْسَقَطِة؛ أَْوَل ِمْن رَدِّ

ْعِريَِّة. َفَل َشكَّ أَنَّ ِفيِه َسَعًة َوانِْفَساحاً  ورَِة الشَّ ُ َّ ِه ِمَن الصن َعدِّ

ِة، َلْم يَُكْن ِلَيُكوَن، َلْو َكاَن َمْحُجوراً َعَل  ي أََساِليِب الَعَرِبيَّ ِ
�ن

ْعِر َوْحَدُه. الشِّ

الَخاِتَمُة

ِإَل  اقاً  َسبَّ يَُكْن  َلْم  الَفرَّاَء  أَنَّ  َراَسُة  الدِّ َنِت  بَيَّ  

َقْبَلُه  َعرََفَها  َفَقْد   . ْحِويِّ النَّ ْعِليِل  التَّ ي  ِ
ِعلَِّة االْكِتَفاِء �ن اْعِتَماِد 

ِإَشاَراٍت  ِإَلْيَها  َوأََشاَر  َذَكرََها،  َكاَن  ِسيَبَويِْه  َوَلِكنَّ  ِسيَبَويِْه، 
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ي  ِ
ي )َمَعا�ن ِ

ا الَفرَّاُء، َفَقْد َظَهرَْت َلَديِْه َهِذِه الِعلَُّة �ن يَعًة، أَمَّ َسِ

َلْت  تََكفَّ َوَقْد   ، ِّ ي ِ
الُقْرآ�ن النَّصِّ   ِ تَْفِس�ي ي  ِ

�ن َدااّلً  ُظُهوراً  الُقْرآِن( 

نَْباِه ِإَلْيِه. َراَسُة ِبَجَلِء َهَذا الظُُّهوِر، َواالإِ َهِذِه الدِّ

ي  ِ
�ن ي  ِ

يَْع�ن َمَقِصَدَها،  االْكِتَفاَء  أَنَّ  أَيًْضا  َراَسُة  الدِّ َنِت  َوبَيَّ

ي  ِ
�ن ِفَقاِن  يَتَّ أَْمَريِْن  ِذْكَر  الَمَقاُم   َ ي ِ يَْقَت�ن أَْن  اْصِطَلِحِهْم: 

ُة  الَعَرِبيَّ َفَتْكَتِفَي  َوارِْتَباٌط،  تََلزٌُم  بَْيَنُهَما  َفَيُكوَن   ، َ الَمْع�ن

َقْد   َ َوأَنَّ َهَذا الَمْع�ن َعَلْيِه،  الَمْذُكوِر  ِلِداَلَلِة  أََحِدِهَما  ِبِذْكِر 

َ يُْكَتَفى  َعرََفُه الَفرَّاُء، َوَقَصَدُه ِإْذ َقاَل: "َوَذِلَك اِلتَِّفاِق الَمْع�ن

ِبِذْكِر الَواِحِد" )الفراء، 1980، 334/1(.

ي  ِ
الَّ�ت ِة  الُقْرآِنيَّ النُُّصوِص  ِمَن  ُجْمَلٍة  َعْن  َراَسُة  الدِّ َوَكَشَفِت 

اً ُمَحلِّلً اْعِتَماداً َعَل ِعلَِّة االْكِتَفاِء،  َوَقَف ِعْنَدَها الَفرَّاُء ُمَفسِّ

َوَعْن أَنََّها َلْم تَْكَتِف ِبَبَياِن َرأِْي الَفرَّاِء َوْحَدُه، بَْل َحاَوَلْت، َما 

ِة، َوُعَلَماِئَها  ِِه، ِمْن أَْهِل الَعَرِبيَّ ْ أَْمَكَنَها، الُوُقوَف َعَل آَراِء َغ�ي

ِلْلَفاِئَدِة،  اْسِتْكَماالً  الَفرَّاُء  َعَلْيِه  َوَقَف  َما  َعَل  َوَقَف  ْن  ِممَّ

ِبِعلَِّة  االأَْخِذ  ي  ِ
�ن الَفرَّاَء  تَِبَع  َقْد  ِمْنُهم  َقِليلً  أَنَّ  َفأَنَْبأَْت 

ُمَخاِلٌف  َرأٌْي  َلُه  َكاَن  ِمْنُهْم  االأَْغَلَب  االأََعمَّ  َوأَنَّ  االْكِتَفاِء، 

َ َلم تَُكْن ُمَخاَلَفُتُهْم َذاَت  ن ِلَرأِْيِه، َوَعْن أَنَّ َهُؤاَلِء الُمَخاِلِف�ي

َدًة. اتَِّجاٍه َواِحٍد، َوِإنََّما َكانَْت ُمَتَعدِّ

َعْن  ُمْؤتَِلفاً  َجْمُعَها  أَنَْبأَ  َراَسِة  الدِّ َمَساِئَل  أَنَّ  الَقْوِل  َوَصْفَوُة 

ِّ َوتَْحِليِلِه، َعْن ِفْكٍر اْعَتَمَد  ي ِ
ِ النَّصِّ الُقْرآ�ن ي تَْفِس�ي ِ

ِفْكِر الَفرَّاِء �ن

ِمْن  النَّصِّ  َظاِهِر  ِعْنَد  تَِقُف  ي  ِ
الَّ�ت الِعلَُّة  ِتْلَك  االْكِتَفاِء،  ِعلََّة 

ْعِي ِإَل َفْلَسَفِتِه، أَْو ِإْقَحاِم َما َلْم يَُكْن ِفيِه، ِفيِه،  ُدوِن السَّ

، َوُهَو َمْلَمُح ِعلَِّة االْكِتَفاِء  ِ ْعِب�ي ي التَّ ِ
ُ َعْن أَنَّ االْقِتَصاَد �ن أ َوتُْن�بِ

يَفِة.  ِ َّ ، ِسَمٌة ِمْن ِسَماِت َهِذِه اللَُّغِة السش ُ ن ِّ الَب�ي
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