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 نفيًا وحتقيقًا يف القرآن الكريم   (   كلا   ) 

 وحتقيق مقالتني فيها   -دالالهتا واستعماالهتا 

 الدكتور عبد الكايف توفيق املرعب
ذلك يعود إىل   القرآن الكرمي، وسبب   تفسي   يف ظل    نشأ   واألدوات   يف احلروف   البحث   فيه أن   ريب   مما ال

 واللغويني  عند الن حويني وكب   من األدوات,فنما هذا البحث   و أداة  أ احلروف,من  حرف   لكل    املعاين املختلفة  
, إذ أول وه اهتماماً كبياً فصن فوا فيه املؤل فات  والرسائل  الكثية   واملفس رين, حىت غدا علماً مستقاًل يف هذا الباب  

يف هذا  جامع   كتاب    فيها.ومثة   املختلفة   ها واملذاهب  ا وشواهد  ب  اوأبو  واألدوات   حتد ث ْت عن أحوال احلروف  اليت 
إفريقية املعزُّ عامل ه  إذ أمر وايل هـ( 361سنة ) فه حممد بن جعفر التميمي القيواين املعروف ابلقزاز, أل  الباب, 
 . كتاابً جيمع  فيه احلروف  واألدوات  اليت ذكر ها النحويون  از  القز  بن  احلسن الدهناجي أبن يؤل ف   عسلوج  

تاهتا من الكتب النفيسة, وأوضح سبيلها, ووضعها  فسارع إىل ما أ مر به, وعمد إىل شرحها, وَج  ع  ش  
 جييء   اذكر ماب ه ورضي ه  وقال له: منه إىل املعز  , فأعج رفع صوراً  ورقة   ألف   ه  فلم ا بلغ كتاب   على حروف املعجم.

من الكلمات املشاكلة  الصور يف األمر والنهي والصفة واجلحد واالستفهام اليت يدل  على املراد با إعرابا على 
   (1)ما تقد مها وتالها من القول.

 احلصر: ص نـ ف ْت يف هذا الباب كتب  كثية  من أمه ها على سبيل الذكر الو 
 . (2, ذكره السيوطي(هـ 189املتوّف  سنة )  للكسائي احلروف

ومل يعلم أحد من  ,مس اه كتاب اجليم (3) هـ( 620املتوّف  سنة )  احلروف يف اللغة أليب عمرو الشيباين
 .إبراهيم اإلبياري وآخرون, طبع يف القاهرةحققه  العلماء سبب هذه التسمية,

التواب, طبع يف مكتبة اخلاجني   رمضان عبد . حققه د , هـ(244املتوّف  سنة )احلروف البن السك يت 
 م. 1982

 ( 4)., ذكره البغدادي(هـ 250معاين احلروف للغزنوي املتوّف  سنة ) 
 مازن املبارك.  . والالمات, تح د علي توفيق احلمد . تح د, هـ(337املتوّف  سنة ) حروف املعاين للزجاجي

 (5)., ذكره القفطي(هـ370املتوّف  سنة )  احلروف يف اللغة لآلمدي
 

  .   87-3/86إنباه الرواة    -  (1)
 . 2/164بغية الوعاة    -  (2)
 . 1/224إنباه الرواة    -  (3)
 . 1/500هدي ة العارفني    -  (4)
 . 1/287إنباه الرواة    -  (5)
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 شليب. عبد الفتاح  . تح د هـ(,384معاين احلروف للرماين املتوّف  سنة ) 
 ي., تح عبد املعني مل وحهـ( 415لم احلروف للهروي املتوّف  سنة )األزهي ة يف ع

 (1).ت , ذكره ايقو (هـ947املتوّف  سنة )  اجملاشعي   الشرح معاين احلروف, لـ علي بن فض  
   رمضان عبد التواب.  .تح د هـ(,642معاين احلروف, لـ أمحد بن حممد الرازي املتوّف سنة )  

 , تح أمحد حسن خراط.هـ(702املتوّف  سنة ) رصف املباين يف حروف املعاين للمالقي
هـ(, وفيه النوع السابع واألربعون عن األدوات يف 749املتوّف  سنة ) البهان يف علوم القرآن للزركشي

 زهاء مائتني ومخسني صفحة. 
فخر الدين قباوة, وحممد ندمي  .تح د هـ(,749اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي املتوّف  سنة )

 فاضل.
 (2) .ذكره البغدادي , ه(751املتوّف  سنة ) احلروف البن القي م اجلوزي ةاألدوات و  معاين

علي محد   . مازن املبارك وأ .تح د  , هـ(761املتوّف  سنة ) مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام
 تكل م فيه على األدوات يف القسم األو ل منه.  هللا,

وفيه فصل عن  مصطفى البغا, .تقدمي وتعليق د هـ(,911اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي املتوّف  سنة )
 ين األدوات اليت حيتاج إليها املفس ر. معا

حتقيق مقالتني فيها  يف  نفيًا وحتقيقاً, مع"كال  "اليت هي مدار حبثنا املتضم ن"كال  "ومن هذه احلروف 
   (3)القرآن الكرمي.

 : "كال  " ـالتفسي بو  ةالنحو واللغ أصحاب  عناية
, إذ تعد دت آراؤهم ومذاهب هم , "كال  "من قبل  بـ واملفس رون يون واللغويون والنح ع ين   ففص لوا فيها القول 

 حنو:  فيها, وأفردوا هلا كتباً ورسائل  خاص ًة با, 
هــ(, وهي  304النحوي الطبي, املتوّف سنة ) أليب جعفر أمحد بن حممد بن رستم "كال  "مقالة يف 

 .(4) الرسالة اليت قمنا بتحقيقها
ه( يف كتابه إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز  وجل   328ذكر أبو بكر األنباري املتوّف سنة )

 (1) يتعل ق با من جواز الوقف عليها واالبتداء با يف القرآن الكرمي. وما"كال  "

 
 . 14/92معجم األدابء    -  (1)
  . 2/108هدي ة العارفني    -  (2)
 الطبي بتحقيقنا .  املقالة األوىل:  "كال "يف القرآن الكرمي البن فارس , واملقالة الثانية:  "كال "يف القرآن الكرمي, أليب جعفر أمحد بن حممد بن رستم  -  (3)
احب معجم حروف املعاين يف القرآن حممد حسن الشريف ص ت, والدكتور  طه  , وص7ذكرها أمحد حسن فرحات حمق ق  كتاب شرح "كال  وبلى ونعم "ملك ي القيسي , ص  -(4)

 . 2حمسن حمق ق  كتاب "حتفة املال  يف مواضع كال  "البن احملل ي  ص



 د. عبد الكايف توفيق املرعب   نفياً وحتقيقاً يف القرآن الكرمي  (  كال)  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام :                                                                             3

, وهي الرسالة اليت قمنا بتحقيقها  (2) هـ( 395أليب احلسني أمحد بن فارس, املتوّف  سنة )"كال  "مقالة يف 
 . (3)أيضاً 

   (4) هـ(.437, ملكي بن أيب طالب القيسي املتوّف  سنة ) "كال  وبلى ونعم"شرح 
دا يف كتاب هللا عز  وجل , بتهــ( يف كتابه املكتفى يف الوقف واال444ذكر أبو عمرو الداين املتوّف  سنة )

وقد شرحنا ذلك كافيًا يف الكتاب الذي أفردانه  ": , بقوله"كال  وبلى"أنه أل ف كتااًب شرح فيه الوقف على 
 (5) "فأغىن عن إعادته هنا للوقف على كال  وبلى,

هـ( يف كتابه َجال القراء وكمال اإلقراء, 643) إلمام أبو احلسن علم الدين السخاوي املتوّف سنةذكر ا
 ( 6) ."كال  "فصالً يتضم ن القول يف 

هـ(, ذكره ايقوت احلموي 646القفطي املتوّف  سنة ) لـ علي بن يوسفى يف استيعاب وجوه كال , ل  اجمل
 ( 7) عندما ترجم له.

ال  ألمني الدين حممد بن علي بن موسى بن عبدالرمحن األنصاري املشهور اببن حتفة املال  يف مواضع ك
 (8) (.هـ673احملل ي, املتوّف  سنة ) 

:  " كال  "هــ(, إذ قال يف اجلىن الداين عند حديثه عن 749سنة ) , للمرادي املتوّف  "كال  وبلى"كراسة يف 
  (9) . "ا لـ كال  وبلى راسة أفردهت  ذلك يف ك   ذكرت  "

 

 

 
 م. 1971تح  حميي الدين عبد الرمحن رمضان , مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق    432-1/421إيضاح الوقف واالبتداء    -(1)
ذكران وجوه كال  يف كتاب أفرد  ارس يف كتابه الصاحيب "بعد قول ثعلب يف تركيب كال  والرد  عليه بقوله:"وكال  كلمة موضوعة ملا ذكرانه على صورهتا يف التثقيل, وقد  ذكرها ابن ف  -(2)

حمق ق الديوان:  البيتان يف مقالة"كال "البن فارس. وذكرها صالح  , إذ قال األستاذ أمحد راتب النف اخ رمحه هللا 199, وذ ك ر ْت يف ديوان ابن الدمينة  ص250انه ". الصاحيب ص
, وجعلها مع رسالة أيب جعفر الطبي رسالة واحدة, ونسبهما البن فارس, وذكرها عبد السالم هارون حمق ق  2/295الدين اخليمي يف خمطوطات الظاهرية قسم علوم القرآن 

, والدكتور أمني حممد فاخر يف كتابه ابن فارس  2/267, وبروكلمان  يف اتريخ األدب العريب 1/223ب معجم املؤل فني البن فارس مع مؤل فاته, وصاح  1/36مقاييس اللغة 
 .  134اللغوي  ص  

"كال "البن فارس, واثنيها:    هــ( أو هلا: مقالة يف1343وقد اعتىن بنسخها وتصحيحها والتعليق عليها  عبد العزيز امليمين الراجكويت  رمحه هللا , ضمن ثالث رسائل سنة ) -(3)
 يف مكتبة األسد الوطنية.   كتاب ماتلحن فيه العوام للكسائي, واثلثها: رسالة الشيخ ابن عريب إىل اإلمام الفخر الرازي, نشرها قصي حمب الدين اخلطيب, وهي موجودة

 م .1983حق ق الكتاب أمحد حسن فرحات , وطبع يف دار املأمون للرتاث بدمشق    -  (4)
 م. 1984,    1, تح د/ يوسف عبد الرمحن املرعشلي , مؤسسة الرسالة بيوت , ط377و  171املكتفى يف الوقف واالبتدا ص    -  (5)
 م.  1997,    1, دار املأمون للرتاث, دمشق ط, لإلمام أيب احلسن السخاوي , تح مروان العطي ة وحمسن خرابة  730  -720/  2َجال القراء وكمال اإلقراء,    -  (6)
 . 15/187انظر معجم األدابء    -  (7)
 . 158ص  17حققها د/ طه حمسن ونشرها يف جملة املورد العراقية العدد الثاين  اجمللد    -  (8)
 م. 1992,  1, بيوت لبنان ط   , تح د/ فخر الدين قباوة  وحممد ندمي فاضل , دار الكتب العلمية587اجلىن الداين يف حروف املعاين ص    -  (9)
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 ا هت هتا واستعماال دالال 

َّ:َّاًل:َّدالالهتاأو َّ •
, فإن  "ال", فإذا جاءت نفياً وحتقيقاً  يتحرفاً يف الكالم ت "كال  "ن  إ   وتوجب   تنفي اترةً "كال  "للنفي حسب 

ب  غي ه , من ذلك تنفي  "كال  "و ,تنفي حْسب  "ال"أخرى. قال األزهريُّ: ))قال الكسائيُّ:   ةً اتر  ه  غي   شيئاً وت وج 
:: لرجل  قال  لك:أكلت  شيئًا فقلت  أنت   ك  قول   : أكلت  مترًا , فتقول  أنت  , أردت  "كال  "ال, ويقول  اآلخر 
نفيًا لدعوى مد ع  إذا قال: لقيت  زيداً,  تيت" كال  "))  ارس:ـال ابن فـوق .(1) اًل ال متراً((ــأكلت  عس  ك  أن  

ا تقع نفيًا وحتقيقاً, أي: يبدو أ : "كال  "قاله األزهري وابن فارس يف  من خالل ما .(2) ((كال  :قلت   تنفي  هن 
 .  دعوى كاذب  وحتق  ق  شيئاً آخر 

هل هي بسيطة  أو مرك بة ؟ قال املالقي: ))هي بسيطة عند النحويني, إال ابن  "كال  "واختلف القوم يف 
معىن يف احلروف, فال   هلا مل أيت  "ك لْ ", ألن  خ ْلف  أي: فاسد   وهذا كالم  "ك ْل وال"نالعريف جعلها مرك بًة م  

رك بة ؟ ومذهب اجلمهور  م  أو هل هي بسيطة  "كال  ", وقال املرادي: ))واختلف يف(3) سبيل إىل ادعاء الرتكيب((
ا مركبة  من ا بسيطة . وذهب ثعلب  إىل أهن  , "الم" اليت للر د  , وزيدت بعد الكاف "ال"التشبيه و"كاف"أهن 

 . (4)  فشد  دت لتخرج عن معناها التشبيهي((
م كانوا يكر رون "كال  "وزعم أن  أصل  )) :وقال ابن فارس  الشيء: , فيقولون هذا" ال"التخفيف, إال أهن 

 :حذفوا إحدامها وشد دوا الباقية  طلباً للتخفيف قال, ومنه قول الشاعرمث  "وال كال"
َّ(5)َّْشِكَّالنوىَّإالَُّفواقاََّكالَّوالََّّلوَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّقَبيليَّوأهليَّملَُّأالِقََّمُشوقَ ُهمَّ

ا تركوه على خف ته, ومل يثقلوا ذلك, كقول ذي الر مة :قالوا                                                                   [الوافر]    :  ورّب 
ََّكالَّوانْ َغل َّسائُِرُهَّاْنِغالالَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّأصاَبََّخصاَصًةَّفبداََّكلْيالََّّ

 [الطويل]                 : ومنه قول جرير
َّغشاشاَّوالَّيدنونَّرحالًإىلَّرحليََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّنَّوُقوُفَّالركِبَّفيهاَّكالَّوالَّيكوَّ

 
 , بتصرف يسي .  10/363هتذيب اللغة    -  (1)
 , واللسان ) كال (. 3/68, وانظر مغين اللبيب  250الصاحيب ص    -  (2)
 بتصر ف يسي .   212رصف املباين ص    -  (3)
 . 579-578اجلىن الداين    -  (4)
ظ( شرح  ", أي كاللفظ با, وهي كناية عن قل ة اللبث وسرعة األمر, ويضرب بـ"ال"املثل, فيقال: أخفُّ من ال على اللسان, وأقلُّ من ال يف اللفقال الشريشي : )كـ "الوال   -  ( 5)

 :   395, وقال أمي ة  بن  أيب الصلت يف ديوانه ص  4/305مقامات احلريري  
ْ من الق ص ر                               ا قْبـــلة  على ح ذ ر        ايليلًة مل ت ِب   كــــأهن 
 مل تك  إال  كال وال وم ض ْت                تدفع  يف ص ْدر ها يد  السحر                
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  عن القدماء من أهل العلم ابلعربي ة. حمفوظ   إحدامها: أن ه غي   وهذا كالم مدخول من جهتني: قلنا:
 .يتأيد بدليل والثانية: أن ه مما ال 
اً, وذلك أن  قول القائل:  خمف فةً "كال"وبني  مشد دةً "كال  "واألمر بني  ا هو  "هذا شيء  كال " متباين جد  , إّن 

. "ال", وذلك أن  "ال"بـ    -حمصول له يف حقارته وقل ته وأن ه ال -تشبيه الشيء  كلمة  نفي 
ك ال  ﴿:قلناه أن ك لو محلت  قول ه  تعاىل . واعتبار ما"ال"عن التشبيه بـ  مشد دة  بعيدة   فكلمة  "كال  "وأم ا 

هم خمطئاً, ألن   العربية كل    عند أهل   لكنت  "ال وال والقمر"على معىن أن ه كـ  [32]املد ثر/ ﴾و اْلق م ر  
 ليس ّبوافق لقوله: والقمر. "ال"و"كال"

كلمة  موضوعة  للمعاين اليت قد ذكرانها مبنية هذا البناء,  "كال  "فإن قال قائل: فما األصل فيها؟ قلنا: إن  
 بناًء يدل على معىن. . وكلُّ واحد من هذه مبيني "إن  ولعل  وكيف "وهي مثل: 
   .(1) ((اليت نذكرها بناًء يدل  على املعاين مبني ة   كلمة  "كال  "فكذا 

إن   ",وهي مثل  مرك بة   غي    بسيطةً "كال  "ن   أنرى  واملالقي واملرادي ابن فارس من خالل ما تقد م من قول و
 تدل  على معىًن."ولعل  وكيف

 هتا يف القرآن: دالال 

يف القرآن على "كال  ", قال األزهريُّ: )) قال أبو حامت:جاءت تدلُّ على الرد   واالستئناف " كال  "إن   _1
 , وهو ردي لألو ل  "ال"وجهني:فهي يف موضع  ّبعىن

 (2): كماقال العجاج
َّكال َّومل اَّتْصطَِفْقَّمآتَََََََََََََُِّّّّّّّّّّّّّمواَّصاكَِّتَُّقْدَّطَلَبْتَّشيباُنَّأْنَّ

ْم يثنون صدور همْ ﴿ اليت للتنبيه كقوله:"أال"ّبعىن"كال  "قال: وجتيء   [, وهي زائدة , لو مل  5]هود/ ﴾أال إهن 
 (3)تت  كان الكالم اتم اً مفهوماً. وقال األعشى:

َّ.(4)ََّّناَّقُ ُتُلَّ((إّّنَّألْمثاِلُكْمَّايقَ ْومَََََََََّّّّّّّّكالَّزََعْمُتْمَّأبّّنَّالنُقاتُِلُكْمَََََّّّّّ
يكون ذلك أي: ليس كما ظن وا حىت  تصطفق   يف البيت الثاين من بييت العجاج ّبعىن: ال"كال  "إذ جاءت 

﴿ك ال  إن  اإلنسان ل ي ْطغى : تعاىل قولهك  هيو زعمتم."أال"يف بيت األعشى فبمعىن " كال  ".أم ا قبل ذلك  املآمت  
 

 , وفرغ من ختريج األبيات يف التحقيق مث ة. 14-13انظر مقالة يف "كال "البن فارس ص    -  (1)
ورواية البيت األول يف هتذيب اللغة "يصاكموا". جاءت "كال "يف  364/  10, ويف  هتذيب اللغة  1/423و مها يف إيضاح الوقف واالبتداء  2/325البيتان يف ديوانه   - (2)

ن  فيهم. وتصطفق: جتتمع , وقد تكون من الصفق , وهو ال ضرب الذي ي ْسم ع له صوت.  قال األصمعي :ص ك ْمت ه ولكمْته   البيت الثاين ّبعىن "ال", أي النكف  عنهم قبل أن نـ ْثخ 
ْته  ص واك م  الدهر, وصواكم الدهر: ما يصيب من نوائ ْكت ه  ول ك ْكت ه  كل ه إذا دفـ ْعت ه . والعرب تقول: ص ك م  ْكت ه  ود ك   به. اللسان )صكم(.  وص ك 

 , وقـ ت ل : َجع قـ ت ول وهي القاتلة , انظر اللسان )قتل(.   365/   10, ويف   هتذيب  اللغة     424  /  1, والبيت يف إيضاح الوقف واالبتداء  97ديوانه ص    -  (3)
 . 1/538, واإلتقان  577, واجلىن الداين ص  9/16, وشرح املفصل البن يعيش  423-1/422, وانظر إيضاح الوقف واالبتداء  365-10/364هتذيب الل غة    -  (4)
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 قال أبو حامت : وقال ابن عقيل .(1)إن  اإلنسان ليطغى﴾﴿"أال"ّبعىن  [7-6العلق/] ﴾أْن رآه  استغىن(( :
االستفتاحية, قال ذلك الزجاج وغيه, وقال عليي بن أيب األحوص:  "أال"ردي للكالم األو ل, وتكون ّبعىن "كال  "

ذ عند ال, رد ًا ملا قبلها, ويبتدأ ّبا بعدها, ويوقف عليها, حنو قوله تعاىل: "ال"ّبنزلة "كال  "تكون  محن ر ﴿أم اخت 
 . (2) األكثرين من أهل األدب والعربي ة, وأهل املعاين والتفسي ((, وهذا قول [78]مرمي/  ﴾كال    عهداً 

((ف: "كال  "وأم ا قال سيبويه: ))  على الردع والزجر,"كال  "وتدل    -2  . (3)  ردع  وزجر 
: وهو مذهب اخلليل, وإليه ذهب "كال  "معىن : وقال األزهريُّ: ))قال األخفش . قلت  : الردع  والزجر 

   .(4)  القرآن((الزج اج يف َجيع 
, وعلى الزجر عن الشيء الردع أي: الكف    ىتدل عل  النحو واللغة والتفسي أصحاب   عند"كال  "إذن إن  

 . , وذلك حسب جميئها يف السياقأي: املنع  والن هي واالنتهار 
نفياً. وقوله  "وتكون "حق اً " على وجهني: تكون "كال  " )) , قال اخلليل:معىن حق اً على "كال  "وتدلُّ  -3 

﴿أيطمع كلُّ امريء   [. أي: حق اً. وقوله سبحانه: 15]العلق/  ه  لن ْسف عاً ابلناصية﴾ت  كال  ل ئ ن مل ينْـ ﴿ عز  وجل  
))قال: وتيت :, وقال األزهريُّ (5)  ((نفي   [, هو 39-38]املعارج/ ﴾ كال  000منهم أْن ي ْدخ ل  جن ة  نعيم 

 .  (6) ّبعىن حق اً. رواه أبو ع م ر  عن ثعلب  عن سلمة (("كال  "
على "كال  "االبتداء بـ)): [ 26]القيامة/ كال  إذا بلغت  الرتاقي ﴾﴿ : اىلـه تعـوقال أبو بكر األنباري يف قول

 وقال ابن احملل ي: ,(7)  ((إذا بلغت الرتاقي  "حق اً "معىن
َّبلفظهاَّتكنَّحمّقاًََّّأفابدََّّىنَّحّقاََََََََََّّّّّّّّّّ))َّواترةَّأتيتَّمبع

أي: حق ًا إن    [18املطف فني/ ] ﴾كال  إن  كتاب األبرار لفي عل يني﴿ :حق ًا , حنو: "كال  "واملعىن الثاين لـ
 . (9) ومتابعوه : كال  تكون ّبعىن حق اً(( وقال ابن هشام: ))قال الكسائي.(8)  كتاب األبرار((

 
 . 4/316,  والبهان يف علوم القرآن للزركشي  10/365, وهتذيب اللغة  1/425جستاين: انظر إيضاح الوقف واالبتداء  هذا ما قاله أبو حامت الس  -  (1)
 . 233/  3املساعد على تسهيل الفوائد    -  (2)
 .   3/60, واملغين  3/232, واملساعد على تسهيل الفوائد  245, والتسهيل البن مالك ص  9/16, وانظر شرح املفص ل البن يعيش    4/235الكتاب    -  (3)
,  250والصاحيب ص  , 122اين احلروف ص , ومع11نقاًل عن األخفش , وحروف املعاين ص  422/  1, وانظر إيضاح الوقف واالبتداء 10/364هتذيب اللغة  - (4)

 , والصحاح واللسان ) كال  (.   577, واجلىن الداين ص  212, ورصف املباين ص  232/  3, واملساعد على تسيل الفوائد  245, والتسهيل ص325واملفص ل ص  
,واجلىن الداين ص  245, والتسهيل ص723/ 2, و َجال القر اء وكمال اإلقراء 122, ومعاين احلروف ص  422/ 1, وانظرإيضاح الوقف واالبتداء 407/ 5العني  -(5)

 , والصحاح واللسا ن ) كال  (. 3/233,واملساعد على تسهيل الفوائد  577
,واجلىن الداين ص  245, والتسهيل ص2/723, وَجال القر اء وكمال اإلقراء 122, ومعاين احلروف ص 422/ 1,وانظرإيضاح الوقف واالبتداء 463/ 10ة هتذيب اللغ - (6)

 , والصحاح واللسا ن ) كال  (. 3/233, واملساعد على تسهيل الفوائد  577
 . 1/429ايضاح الوقف واالبتداء    -  (7)
 .    3حتفة املال يف مواضع كال  ص    -  (8)
 بتصر ف يسي .   64/  3مغين اللبيب    -  (9)
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تدل   "كال  "وغي هم تبني  أن   وابن  هشامي وابن  احملل    من خالل قول اخلليل  واألزهري   وأيب بكر األنباري و 
 ي ش كُّ فيه.  وصار حق اً ال  أ ثب ت   على معىن حق اً أي:

ا حتقيق  ـاخلب, كمعلى الرد   واإلبطال ملا قبلها من "كال  "وتدلُّ  -4 قال  من اخلب, بعدهاملا  ات  ـوإثب ا أهن 
,  (1)  ((: ر دُّ يـ ر دُّ شيئاً ويـ ْثب ت  آخر  "كال  ": كلُّ شيء يف القرآن روى ابن مشيل عن اخلليل أن ه قال)) ريُّ:ـاألزه

ال " يف القرآن على وجهني: فهي يف مواضع ّبعىن: "كال" جاءت : قال السجستاين) ): األنباري وقال أبو بكر 
 (2): وهو ردي لألول كما قال العج اج"يكون ذلك 

َّمآتَََُّّّكالَّوملّاَّتصطفقََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْأنَّتصاكُمواَََّّّقدَّطلبتَّشيبانَُّ
 ل م ْدر ك ون  ﴿قال أصحاب موسى إان  )):(4)تعاىلكقوله  هوو .(3) ( (كما ظن وا"ال,اليكون ذلك ":املعىن

﴾ (5) (([, فهو نْفي  ملا قبله, وإثبات  ملا بعد ه  62-61الشعراء/] قـال ك ال.   
 حرفاً البد  أْن نقف على استعماالهتا. "كال  "بعد أن وقفنا على  دالالت و 

َّاثنياً:َّاستعماالهتا:َّ •
أكْلت  ", حنو قول القائل: املعىن قد مت  عند الرد    وعندئذ جيوز الوقف عليها, ألن   للرد  ,"كال  "تستعمل 

ت  ك  مبيني على خب  قد ذ  "كال  ", أي: أين  مل آكْله . فقولك: "كال  "؟ فتقول: "متراً  , قال ابن ه  أنت  ر ه  غي ك  ونفيـْ
مرمي ]﴾ ك ال  أط ل ع  الغيب  أم  اخت  ذ  عند الرمحن عهداً  أل ت ني   مااًل وولداً  وقال﴿ ))  فارس يف قوله تعاىل: 

ردي للمعنيني "ك ال  "إن  : [. أي: أن ه مل يط لع الغيب, ومل يت خذ العهد, وأصوب ما يقال يف ذلك 77-79
ذ عهداً أممث  قيل: لكافر اد عى أمراً ف ك ذ  ب فيه,َجيعاً. وذلك أن  ا يكون ذا  ال أي:"ك ال  ".اط لع الغيب   أتراه اخت 

ذوا من دون هللا آهلًة ليكونوا هلم ع ز اً ﴿ ذاك. وأم ا قوله تعاىل:وال  ردي ملا   [, فذا82-81مرمي/] ك ال ﴾   واخت 
م ﴿ما نـ ْعب د ه ْم إال ليـ ق ر  بوان إىل هللا   زعموا أن  اآلهلة  تكون هلم ع ز ا,وذلك لقوهلم: قبله وإثبات ملا بعده ألهن 

  وهو قوله: "ك ال  "خبب وأ ك  د بـ  مث  جيء بعده أي: ليس األمر كما تقولون, "ال  ك  "[. فقيل هلم: 3الزُّم ر/]﴾ز ْلفى
 . (6)  (([82مرمي/] سيْكفرون بعبادهتم﴾﴿

 
 . 365/  10. هتذيب اللغة  -  (1)
 .20ف ر غ من ختريج البيتني ص    -  (2)
 . 577, واجلىن الداين  9/16وشرح املفصل البن يعيش    163/  4, و التخمي  364/  10, وانظر هتذيب اللغة  423-1/422إيضاح الوقف واالبتداء    -  (3)
 . 15انظر مقالة يف "كال "يف القرآن الكرمي البن فارس ص  -  (4)
يـ ْهد  ين  ﴾ الشعراء /.و متام اآل 16-15انظر مقالة  يف "كال "يف القرآن الكرمي البن فارس ص  -  (5)  .   62ية ﴿ قال ك ال  إن  معي ريب   س 
 .  15مقالة  يف "كال  "يف القرآن الكرمي البن فارس ص  -  (6)
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[  14-13]املطففني / ك ال ﴾,  ﴿إذا تـ ْتلى عليه آايتنا قال أساطي األو لني ومنه:  )) :ابن فارس مث  قال
ا ليست أب: فهو ردي, أي  ه   , ومن الر د  قوله:ساطي األو لنيأهن  -3]اهل م ز ة /  ﴾ك ال    ﴿حيسب  أن  مال ه  أخل د 

ه  كما يظنُّ فإن    أي: ليس[4    .(1)  ((ماله لن ُي ْل د 
 . تم  املعىن بما ي,اللذْين "ك ال  "يف القرآن من النفي والرد  بـ  جاء اممذا هف
  : ))القائل وهو كثي,كقول ,أيضاً  يف أشعار العرب للرد   "كال  "استعملتو 

 [الوافر]                 فقالواَّقدََّبَكْيَتَّفقلُتََّكالَََََََّّّّّّّوهْلَّيَ ْبِكيَِّمَنَّالط َرِبَّاجلَِليدَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
.  يْ بذلك قوهلم له: قد بك  فنفى   ت 

                        وقال ابن الدمينة:                                                             
َّالِلكًَّةَََََََّّّّّّّأخيَّوابَنَّعمِّيََّضل ًةَّمنَّضََّ  أَرْدِتَِّلَكْيماَّجْتَمِعيناَّثالث

     أَرْدِتَّأبْنَّنَ ْرَضىَّويت فَقَّاهلوىَََََََّّّّّّّعلىَّالشْرِكََّكالَّالَتُظّّنَّكذِلكَّ
 ]الطويل[

 فنفى بذلك طلبها إليه, قائاًل: الختايل ذلك.
 وقال آخر:  

َّلَُّيَّْأليسَّقليالَّنظرٌةَّإْنَّنَظْرهُتاَََََََََََّّّّّّّّّّّإلْيِكَّوَكالَّليسَّمنِكَّقَلَِّ
                           ]الطويل [                                                                                                                    

 . (2)  ((وصف النظرة ابلقل ة, مث  تدارك فنفى أْن تكون  نظرت ه  إليها قليلةً 
,  "وديناراً  كال  أل ْعط يـ ن ك  درمهاً "حتقيقًا للكالم الذي أييت بعدها, كقولك:  "كال  "تستعمل  -2

ا   هللا:ومنه يف كتاب :))قال ابن فارس تفيد حتقيقًا وتوكيدًا ملا جاء بعدها من الكالم."كال  "فـ ﴿ك ال  إهن 
 يْعل مون  مث   ك ال  سيعلمون﴾ ك ال  س﴿ :ومثله تكيد . زايدة  "ك ال  "تكون تكيداً, و"إن  "[, فـ 11عبس/] ﴾تذكر ة  

 [.  5-4النبأ /]
 ظاهراً, وذلك قوله:  هو ردي لشيء  قد تقد م, إال  أن ه مل يذكرْ (3)وكان بعض أهل التأويل يقول:

 
 . 18  -17مقالة  يف "كال  "يف القرآن الكرمي البن فارس ص  -  (1)
 ,بتصر ف يسي. 18  -17مقالة  يف "كال  "يف القرآن الكرمي البن فارس ص  -  (2)
. وقال  4/380يداً. جواهر احلسان  لثعاليب  يف قوله تعاىل: ﴿ كال  سيعلمون ﴾: ردي على الكفار يف تكذيبهم , ووعيد  هلم يف املستقبل , وكر ر عليهم الزجر والوعيد تك قال ا - (3)

م سوف يعلمون أ ن  ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حقي , ألن ه واقع الريب فيه. وتكرير  الزخْمشري   يف قوله:   ﴿ كال ﴾:  ردع  للمتسائلني هزؤاً. و ﴿ سيعلمون ﴾ وعيد  هلم أبهن 
,  171-170/ 19, وانظر اجلامع أل حكام القرآن 684/ 4الردع مع الوعيد تشديد يف ذلك. ومعىن ﴿مث   ﴾ اإلشعار أبن  الوعيد الثاين أبلغ من األو ل وأشدُّ. تفسي الكش اف 

 .  1574وفتح القدير للشوكاين ص  
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 , ومعناها ال﴿خمتلفون﴾فهو ردي على قوله:  ﴿ك ال ﴾[. مث  قال: 3]النبأ / ﴿الذي هم فيه خمتلفون﴾
 اختالف فيه.               

أن ه مل يقض  ما أمر به, وكان  : أي  [.23عبس/ ] (1) ﴿ك ال  ل م ا يـ ْقض  ما أم ر ه ﴾: ومن التحقيق قوله
ا ت ْذك رة ﴾﴿,ومثله: "مل ا "بعضهم يقول معناها:  ك ال  ب ْل ت ك ذ  بون ابلدين﴾ ﴿[, ومنه: 11عبس/] ك ال  إهن 

﴿ك ال  إن  كتاب : [, و 7املط ففني/] ك ال  إن  كتاب الفجار ﴾﴿[, وهو حتقيق  ملا بعده, ومنه:9]االنفطار/
ت ه ﴿ [,و: 6العلق/] ﴿ك ال  إن  اإلنسان ل ي ْطغى﴾ و: [, 18طففني/]امل ﴾األبرار ]العلق /    ﴾(2) ك ال  ل ئ ن مل ينـْ

15 ]))  (3). 
تستعمل حتقيقًا للكالم الذي " كال  "يف اآلايت اليت استشهد با, تبني  أبن   خالل ما ذكره ابن  فارسومن 

 أييت بعدها.
[.  5-1/]التكاثر ﴾(4) ك ال  أهْلاكم التكاثر..﴿)):فارس يف قوله تعاىل ابن  , قال للردع  "كال  "وتستعمل -3

[.  5]التكاثر / ﴿ك ال  لو تعلمون﴾, مث  أعاد اثلثة فقال:ك ال ﴾﴿ردعهم عن التكاثر, مث  أعاد أخرى فقال: 
 [. 6التكاثر/] ل رت  ون  اجلحيم﴾﴿وحيتمل أن يكون حتقيقاً لقوله:

مث  أك د ذلك   ,أي: أن كم افتخرمت وتكاثرمت ظان  ني  أن  هذا ينفع شيئاً  ردي هلذا املعىن,"ك ال  "وقال قوم: 
 إبالغاً يف املوعظة. ﴾ ك ال  ﴿مث    ك ال ﴾﴿ بقوله:

 .تفعل ال: أي  [11-10عبس /] ﴾(5) ك ال     فأْنت  عنه تله ى ﴿ومنه قوله: 
ال  أي: (6)  (([21العلق /] ك ال  الت ط ْعه ﴾﴿تفعل ذلك. ومنه  ال : أي ﴾﴿فأنت عنه تله ى كال  ومنه قوله:

 .تفعل
 اآلايت السابقة جاءت ّبعىن الردع, أي الكف  عن الشيء.يف "كال  "إذن 

مل تقف عليها,   صلًة لليمني, قال أبو بكر األنباري: ))وإْن جعلتها صلًة ملا بعدها"كال  "وتستعمل  -4
ا ّبنزلة قولك: "كال  "تقف على  ال"الكعبة كال  ورب   "كقولك:  كال   ﴿اىل: ــ, قال تع"الكعبة إي ورب   "ألهن 

ا صلة  "كال  "فالوقف على  [ 32املد ثر] ر﴾ــوالقم ))هي عند الفراء  وقال األزهريُّ: , (7)  لليمني(( قبيح   ألهن 

 
, وتفسي  220/  19اجلامع ألحكام القرآن:     قال القرطيبُّ:) قال اإلمام ابن فورك:أي: كال  مل ا يقض   هللا هلذا الكافر ما أمره به من اإلميان , بل أمره مب مل يقض  له ( انظر - (1)

 .  420/  8البحر احمليط:    
 متام اآلية:﴿ ل ن ْسف ع اً ابلن اصية ﴾ .   -  (2)
 .            19"كال "يف القرآن  البن فارس ص    مقالة يف  -  (3)
 (.   5-1كال  لو تعلون علم اليقني ﴾ التكاثر: )    مث  كال  سوف تعلمون    كال  سوف تعلمون    متام اآلية:﴿ حىت زرمت املقابر    -  (4)
ا تذكرة ﴾ عبس /    -  (5)  . 11متام اآلية:﴿ إهن 
 .19مقالة يف"كال "يف القرآن  البن فارس ص    -  (6)
 . 1/538, وانظر اإلتقان يف علوم القرآن  422-1/421إيضاح الوقف واالبتداء  -  (7)
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يف االكتفاء, فإذا جعلتها صلة ملا بعدها مل  "ال"و "نعم"يوقف عليها, وتكون  حرف  رد   ّبنزلة   تكون صلًة ال 
ا ّبنزلة "كال  "تقف  على , ال"كال  ورب   الكعبة"تقف عليها, كقولك:  : ـ, قال هللا جل  وع" إي وهللا"ألهن  ز 

ا صلة  لليمني(("كال  "[ الوقف على32املد ثر]ر﴾ ــكال  والقم﴿ اىل ـ, وقال القرطيبُّ:يف قوله تع(1)  قبيح, ألهن 
,  "حق اً والقمر". وقيل:"إي والقمر"صلة  للقسم, التقدير: " كال  "[ , قال الفراء: 32املد ثر]ر﴾ ــكال  والقم﴿))

   . (2) (("كال  "فال يوقف على هذين التقديرين على 
جيوز الوقف   تستعمل صلًة لليمني ال"كال  " إن  من خالل ما قاله أبو بكر األنباري واألزهريُّ والقرطيبُّ و 

فقل: هي "كال  "فإْن سأل سائل عن ))خ ل ْصت  إليه هو قول ابن فارس: عليها عند ج ل   علماء التفسي. وما
 يف كتاب هللا على أربعة  أوجه  جيمعها وجهان: ردي وردع  ومها متقارابن, وحتقيق  وصلة  ميني ومها متقارابن. 

والردع مثل قوله:   , وهو الذي يوقف عليه.(3) [82-81مرمي/] ﴾ك ال    ليكونوا هلم ع ز ا ﴿فالردُّ مثل: 
[. وصلة  18املطف  فني /] ﴾ك ال  إن  كتاب  األبرار  لفي ع ل  ي  ني  ﴿[. والتحقيق مثل:4النبأ / ] ﴾ك ال  سيعلمون﴿

 [.واعلم أن ه ليس يف النصف األول من كتاب هللا عز32]املد ثر/ ﴾ك ال  والقمر  ﴿اليمني مثل قوله:
ه(( وما كان منه يف النصف اآلخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما"ك ال"وجل  .(4)  الح واجت 

يف القرآن فهو: ))أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي  بن حممد بن  "كال  "أم ا مؤل ف املقالة األوىل يف 
بنسخها وتصحيحها وقد اعتىن . (5) ((" هـ395"حبيب القزويين املعروف ابلرازي اللغوي, املتوّف  سنة: 

هــ( أو هلا: مقالة يف 1343والتعليق عليها عبد العزيز امليمين الراجكويت رمحه هللا , ضمن ثالث رسائل سنة ) 
البن فارس, وهي موجودة يف مكتبة األسد الوطنية.  والذي دعاين إىل حتقيقها اثنية كثرة السقط  "كال  "

رين , وعدم ختريج بعض  األبوالتصحيف والتحريف فيها  يات الشعرية, وبعض  أقوال  النحويني واللغويني واملفس  
ت ها :  . "م"من مظاهنا, ومس يـْ

يف القرآن فهو: ))أمحد  بن حممد بن يزداير بن رستم بن يزداير, أبو  "كال  "أم ا مؤل ف املقالة الثانية يف و 
. سكن بغداد, وحد ث با عن ن صي بن "هـ(, ثقة  حاذق  ابلنحو 304جعفر النحوي الطبي, املتوّف  سنة: )

هـ(. وكان  304يوسف, وهاشم بن عبد العزيز صاحيب علي بن محزة الكسائي . ومس  ع  منه ببغداد يف سنة: ) 
غريب القرآن, واملقصور واملمدود, واملذكر واملؤن ث, وصورة  "متصد رًا إلقراء النحو, وله من الكتب: كتاب 

 
 .  1/538, وانظر اإلتقان يف علوم القرآن    10/364هتذيب اللغة    -  (1)
 .1554دير للشوكاين ص, وفتح الق8/389, وانظر تفسي البحر احمليط  19/84اجلامع ألحكام القرآن    -  (2)
دًّ ا ﴾ مرمي /    -  (3)  . 82متام اآلية:﴿ كال   سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ض 
 . 20-19مقالة يف "كال "يف القرآن الكرمي البن فارس ص    -  (4)
م. إذ درس  1991عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرايض انظر ابن فارس اللغوي "منهجه وأثره يف الدراسات اللغوية", تليف الدكتور أمني حممد فاخر, طبع يف جام - (5)

 املؤل ف ابن فارس  اللغوي دراسة شاملة كاملة .
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. وكان أبو جعفر مؤد اًب يف دار الوزير ابن الفرات, قال فوص ْلنا إليه ابحلْ ي ل  (1) (("اهلمز,والتصريف, والنحو 
وقال اخلطيب البغدادي: ))أخبان علي بن حممد بن عبد هللا املقريء (2) والشفعاء, وكان بصياً ابلنحو والعربية.

ثنا أمحدبن جعفر بن حممد اخلتلي, أخبان أبو جعفر بن رستم الطبي النحوي,   أمحد بن حممد احلذاء, حد 
ثنا عبد الرمحن بن مغراء عن األعمش, قال عبد هللا بن مسعود: إين    ثنا أبو املنذر ن صي بن يوسف, حد  حد 

))  . (3) قد مسعت القراء فوجدهتم متقاربني, فاقرؤوا كما علمتم, فإّنا هو كقول أحدكم: هلم  وتعال 
 

َّالتحقيقاملخطوطةَّاليتَّاعتمدهتاَّيفَّ
ول على , ومل أمتك ن من احلص" األصل"( عام, ومسيتها 10478حتتفظ با مكتبة األسد الوطني ة برقم )

, يف كل   صفحة أحد وعشرون سطراً, ويف كل سطر  إحدى عشرة كلمة, وقد غيها, وتقع يف سبع ورقات 
 واضح, وهي قليلة وأم ا خطُّها فنسخيي  خلت من اتريخ الفراغ من نسخها ومن ذكر اسم انسخها, 

قال أبو احلسني "إذ قال يف أو هلا:  أواًل, هـ(395سنة ) املتوّف   , وجاءت مقالة ابن فارسالتصحيف والتحريف
هذه أكرمك هللا وأي دك ووف قك مقالة يف كال , ومعىن  :بن حبيب رمحه هللا اأمحد بن فارس بن زكراي بن حممد 

 . ؟"هللا, واختالف أهل العلم يف موضوعه, وأين يقع نفياً, ومىت يقع حتقيقاً من هذا احلرف يف كتاب  ما جاء
قال الشيخ اإلمام العامل  "هـ( اثنياً, إذقال يف بدايتها: 304مث جاءت مقالة الطبي النحوي املتوّف  سنة ) 

يس ابسم ملعىن لالعال مة أبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم النحوي الطبي: اعلم أن كال  كلمة جاءت 
 "والفعل, واختلف النحويون يف معناها

 
 : البن فارس  " كل  " املقالة األوىل يف  

 سم هللا الرمحن الرحيم ب
 .(4)الة على حممد وآله أَجعنيصاحلمد هلل وبه نستعني, وال 

 أكرمك هللا -: هذه(5)تعاىل[] بن حبيب رمحه هللا قال أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي  بن حمم د
يف كتاب هللا, واختالف أهل العلم يف  , ومعىن ما جاء من هذا احلرف" كال  " (1) يف مقالة   -وأي دك ووفقك 

 .  ؟حتققاً  (3)قعنفياً ومىت ي (2)وأين يقعموضوعه,
 

 , 387/ 1, وبغية الوعاة  60, والفهرست البن الندمي ص  4/193, ومعجم األدابء  5/125, واتريخ بغداد  1/128انظر إنباه الرواة    -  (1)
 . 4/194, و معجم األدابء  1/114انظر غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري    -  (2)
 . 4/194, وانظر و معجم األدابء  126-5/125اتريخ بغداد    -  (3)
 سقطت ) احلمد هلل......وآله أَجعني ( من م.  -  (4)
 زايدة  عن م.   -  (5)
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, وابهلل  (6)من غي إطالة بشواهد   , ودللنا على األصح  من ذلك (5)قد فسران من ذلك ما الح واجته(4)]و[
 التوفيق.

ّبعىن "كال  ", وقال قوم : جتيء (7) : للرد , واالستئنافجتيء ملعنيني " كال  "ال بعض أهل العلم: إن  ق
  "كال  "وقال قوم :  ,(10) عىن حق اً تكون ّب"كال  :  :, وقال آخرون(9) ردع  وزجر  "كال  ", وقال آخرون: (8)التكذيب

 (12) .ملا قبله من اخلبكذلك حتقيق وإثبات   أن  , كما (11)قبله من اخلب ارد  وإبطال مل
ي  ف  نْ تـ   "كال  ", وقال بعضهم: (14) وتبئة   ي  فْ نـ  : "ال", و (13) كاف التشبه  "كال  "  يف قوله "الكاف "قال: و

 . "كال  "فهذا ما قيل يف . (15) شيئاً, وتوجب غيه
 : تقع يف تصريف الكالم على أربعة أوجه  " كال  "أن    وأقرب ما يقال يف ذلك 

 , (16) أو هلا: الر د
  (3): التحقيق, والوجه الرابع(2) "أال" كـوافتتاح الكالم با   (1) والثالث: صلة اليمني ,(17) والثاين: الردع 

 . (4) خباربعده من اإل ملا
 

 سقطت ) يف ( من م.  -  (1)
 يف م )تقع (.   –  (2)
 ) تقع (. يف م    -  (3)
 زايدة عن م.   -  (4)
 يف م ) ما الح من ذلك واجت ه( .   –  (5)
 يف م ) إحالة ( حتريف .   –  (6)
ن على ضربني: على معىن الرد  لألول ّبعىن  "ال", وعلى معىن  "أال"اليت للت نبيه يستفتح با الكالم( شرح املفصل البن يعيش   قال ابن يعيش:) قال أبو حامت: كال  يف القرآ - (7)

 .  538/  1, واإل تقان  577,واجلىن الداين ص    364/  10, و هتذيب اللغة   423-422/  1, وانظر إ يضاح الوقف واالبتداء     9/16
:   ال , قال األزهري:)  قال   -(8)  ب   غي ه , من ذلك قولك لرجل قال لك:   أكلت  شيئاً فقلت  أنت  :  الكسائي:   "ال "تنفي حسب  , و"كال  "تـ ْنفي شيئاً وت وج  ويقول  اآلخر 

:كال  , أردت  أن ك أكلت  عساًل ال متراً ( هتذيب اللغة  نفياً لدعوى مد ع  إذا قال:   "لقيت  زيدا  "قلت  "كال   , وقال ابن فارس: )  كال  تكون  363/ 10أكلت  متراً , فتقول أنت 
 , واللسان ) كال  (. و من خالل ماقاله األزهري وابن فارس نرى أن  "كال  "حتمل يف معانيها التكذيب.     68/  3, وانظرمغين اللبيب250(. الصاحيب ص  

, والرماين يف معاين احلروف  11نقاًل عن األخفش , والزجاجي يف حروف املعاين ص  422/  1الوقف , وأبو بكر األنباري يف إيضاح  4/235قاله سيبويه يف الكتاب  - (9)
,   232/ 3, واملساعد على تسهيل الفوائد 245, والتسهيل ص325, وانظر املفص ل ص 250, وابن فارس يف الصاحيب ص  364/  10, واألزهري يف هتذيب اللغة 122ص 

 , والصحاح واللسان ) كال  (.   577 الداين ص  , واجلىن  212و رصف املباين ص  
,  464/ 10, واألزهري يف هتذيب اللغة 122, والرما ين يف معاين احلروف ص  422/ 1, وأبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف 407/ 5قاله اخلليل يف كتابه العني  - (10)

 , والصحاح واللسا ن ) كال  (.  577,واجلىن الداين ص  245, وانظر التسهيل ص  723/ 2يف َجال القر اء وكمال اإلقراء    والسخاوي
, واجلىن 9/16وشرح املفصل البن يعيش  163/ 4, وانظر التخمي  423-1/422, و أبو بكر يف إيضاح الوقف واالبتداء 364/ 10قاله األزهري  يف هتذيب اللغة  -(11)

                                                                        577اين ص  الد
 أي أن  جميء "كال "يفيد حتقيق وإثبات ما تقد مها من اخلب.  -  (12)
 يف م ) كاف تشبيه  ( .   –  (13)
 .  212, وانظر رصف املباين  ص579-578قاله املرادي يف اجلىن الداين    -  (14)
 .  363/  10يب  اللغة  انظر هتذ  -  (15)
 , من هذه الصفحة . 13انظر حاشية    -  (16)
 قال ابن احملل ي:                             )  فمر ة تيت هديت سبلها                      لرد  مذكور يكون قبلها  (17)

 فقْف عليها منك راً هنالك                          ورادعاً ملن يقول ذلك 
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حكاييت ملقالة من   (5)هذه الوجوه الثالثة, بعد منها يف كتاب هللا عز  وجل  على ترتيب جاء وسأذكر ما
 . (7)[تعاىل]على قائل ذلك إن شاء هللا (6) من كلمتني, وأن  الكاف للتشبيه, والرد   منحوتة   "كال  " زعم أن  

وإثبات ملا قبله من  كذلك حتقيق  ن  أوإبطال ملا قبله من اخلب, كما  رد  "كال  " أن   زعم بعض املتأخرين
م كانوا يكر رون  (10) فيفالتخ"كال  ", وزعم أن  أصل (9) تشبيه  كاف "كال  "  ( 8) يف قولنا والكاف  ,اخلب , إال أهن 

/ب[ 1]لبًا للتخفيف ط (12) ة  الباقي مث  حذفوا إحدامها وشد دوا"وال (11) [كال]"يقولون هذا الشيء: , ف"ال"
 :(13)ومنه قول الشاعر, قال

َّالَّوالكَََّّّ(15)َّاقاًَّوَّالنوىَّإالَّفََُّّ(14)كَّشََّّْلوَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّمَّهَّوق ََّشَُّمَََّّالقَّبيليَّوأهليَّملَّأَُّقََّ
 , (17)تركوه على خف ته, ومل يثقلوا ذلك  ا ورّب   (16)قالوا

  : (18)كقول ذي الر مة  
                                                                          [الوافر]                                                                     

 
",فالوقف على "كال "هنا حسن (. حتفة املال  يف 4-3كال  " "اهلمزة 0هذا هو املعىن األو ل وهومعىن الرد  واالنكار والردع , فالواجب الوقف عليها , حنو:  "حيسب أن  ماله أخلده 

 .   538/  1,واإلتقان يف علوم القرآن  163/  4, والتخمي  1/422, و إيضاح الوقف واالبتداء    64-63/  3, وانظر مغين اللبيب  3مواضع كال  ص  
 . 422-1/421قاله أبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء    –  (1)
 . 425,  1/423قاله أبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء    -  (2)
                         .                                    3قاله ابن احملل ي يف حتفة املال يف مواضع كال  ص    -  (3)
 يف م ) األخبار ( تصحيف.   –  (4)
 يف م ) كذا ( حتريف.   –  (5)
 ف األصل )ورد  ( تصحيف , أثبت صوابه عن م.   –  (6)
 زايدة عن م .   -  (7)
 سقطت ) قولنا ( من م .  -  (8)
 .212, و رصف املباين  ص579-578الداين    انظراجلىن  -(9)
 .   251-250قاله ابن فارس يف كتابه الصاحيب  ص    -  (10)
 زايدة عن م.   -  (11)
 يف م ) الباقي( حتريف.  –  (12)
اًل,  قائله أبو متام, والبيت يف ديوانه, وروايته فيه: "قبيل  وأهل  ", وجاء يف بعض نسخ الديوان: "قبيلي وأهلي "موافقاً للمخطوط  -(13) ة. ويقال: كان ذلك "كال وال"أي:وشيكا  ع ج 

ني ال تفاوت بينهما, فجعلوه مثاًل يف السرعة.  واملعىن أن  اإلنسان إذا هنى غيه يكرر "ال"مثل أن يقول له:  اذهب إىل موضع كذا فيقول إلرادة املبالغة "ال ال"فيجيء احلرفان مت صل 
. والقبيل:الكفيل والعريف,وعريف القوم:سي  د هم .. و"مشوقهم 305-4/303, وشرح مقامات احلريري 395لصلت ص, وانظر ديوان أمي ة بن أيب ا3/104الديوان 

لب مث  ت رتك س ويـْع ًة يرضعها الفصيل لتدر  مث  حتلب. ويقال:  ما أقام   ا حت   رف , فوق , قبل(.  عنده إال  ف واقاً.اللسان ) شوق, ع"أي:شوقهم. والف واق:ما بني احللبتني من الوقت ألهن 
 يف األصل )يوشك ( حتريف, أثبت صوابه عن الديوان وم.  –  (14)
 يف األصل )فراقا  (, تصحيف , أثبت صوابه عن الديوان وم.   –  (15)
 يف م ) قال ( حتريف.  –  (16)
 يف م )يثقلوه , وذلك ( حتريف.   (17)
,ويف اللسان) ال(, واخلصاصة:اإلمالق والثلمة يف  105/ 3ويف ديوان أيب مت ام 153/ 2, ويف مقاييس اللغة 250البن فارس ص  , والبيت يف الصاحيب1518/ 3ديوانه: - (18)

 احلال, والكليل:الضعيف. 
هـ, والرم ة:  احلبل, وقال أبو عمرو بن العالء:افتتح الشعر ابمرئ القيس وختم بذي  117هـ, وتويف  سنة 77, ويروى ابلشني, ولد سنة وذو الرم ة:هو غيالن بن عقبة بن بيس  

 . 134/ 5, واألعالم    524/  1, والشعر والشعراء  2/534الرمة. انظر طبقات فحول الشعراء  
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َّاللغَِّانََّّْهَُّرَُّسائََِّّل َّغََّوان ََّّْالََّكََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالًَّيَّْلَِّكَََّّّفبداَّةًَّصاصََّخََّّأصابَّ
 :  (1) ومنه قول جرير
 [الطويل]                                                                                   

َّإىلَّرحليَّ(2)َّرحالًََّّشاشاَّوالَّيدنونغََََََََََّّّّّّّّّّوالََّّالَّكََََّّّّفيهاَّالركبَُّقوُفََّّيكوُنَّوَّ
 جهتني:  من (4) مدخول كالم  (3)وهذا: قلنا
 لعربي ة. اب العلم أهل  من إحدامها: أن ه غي حمفوظ عن القدماء -
 .يتأيد بدليل والثانية: أن ه مما ال -

اً, وذلك أن  قول الق (7)خمف فة متباين"كال" (6) وبني مشد دة "كال  "(5)واألمر بني    هذا شيء  "ائل: جد 
ا"كال .  كلمة  "ال"ذلك أن  و , "ال"ـ ب  -حمصول له حقارته وقل ته وأن ه ال (8)يف -هو تشبيه الشيء , إّن   نفي 

  تعاىل:  ه  قلناه أن ك لو محلت  قول   . واعتبار  ما" ال"التشبيه بـ  (9) ة عندمة مشد دة  بعيل فك"كال  " وأم ا
هم عند أهل العربية كل    (11)لكنت  "(10)والقمر وال ال"[على معىن أن ه كـ 22اآلية  /: ]املد ثر ﴾ك ال  و اْلق م ر  ﴿

 لقوله: والقمر. ّبوافقليس  " ال"و " كال"خمطئاً, ألن  
معاين اليت قد ذكرانها مبنية هذا لل  موضوعة   كلمة  " كال  ": فما األصل فيها؟ قلنا: إن  فإن قال قائل

 .يدل على معىن مبين بناءً  واحد من هذه . وكلُّ "فإن  ولعل  وكي", وهي مثل:  (12) البناء
وابهلل  .اليت نذكرها. وهذا قول قريب ال استكراه فيه يدل  على املعاين كلمة مبني ة بناءً "كال  "فكذا 

 . (13)التوفيق
 

,ويف اللسان ) ال( مع خالف يف الرواية . والغشاش:  4/305, ويف شرح مقامات احلريري 3/104يف ديوان أيب متام , وروايته: "يكون نزول الركب", والبيت   461ديوانه:  - (1)
ل ة . اللسان ) غشش(.   العجلة. قال األزهريُّ: لقيـْت ه  غ ش شا  وغ ش اشاً وعلى غ شاش  وغ شاش  , إذا لقيت ه على ع ج 

هـ. انظر طبقات فحول الشعراء   110لشعراء يف عصر بين أمي ة, وله نقائض كثية مع الفرزدق والراعي النميي, تويف   سنة وجرير:هو جرير بن عطي ة التميمي , من فحول ا  
 .    464, والشعر والشعراء ص  1/374

 يف م )رجال  ( تصحيف .   –  (2)
 سقطت ) الواو ( من م.   -  (3)
.     يف األصل ) مدحول ( تصحيف, أثبت صوابه عن اللسان وم.  -  (4)  مدخول: أي  مهزول  أصابه اهلزال.اللسان:) دخل (. وأراد ابن فارس: هذا كالم  ضعيف 
 يف م ) واألمرين  كذا(حتريف.   –  (5)
 سقطت ) بني ( من م.   -  (6)
 يف م ) مبني  ( حتريف.  –  (7)
 سقطت )يف ( من م.   -  (8)
 سقطت )  عن ( من م .  -  (9)
 سقطت )الواو من والقمر( من م .   -  (10)
 يف األصل ) كنت ( حتريف, أتبت صوابه عن م.   –  (11)
ع ت للمعاين اليت ذ ك ر ت - (12) , ومن قال خالف هذا فكالمه   ذهب َجهور النحويني إىل أن  "كال " كلمة   بسيطة , أي: ليست مرك بة من كاف التشبيه و"ال"اليت للر د , وض 

 . 212, ورصف املباين:   578خ ْلف  أي "فاسد  ساقط . انظر اجلىن الداين:  
 م . سقطت ) وابهلل التوفيق ( من    -  (13)
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 وهو ابب الرد   (1)َّ["كال  "من ]ابب الوجه األو ل 
. وذلك أن (2)جاز لك الوقف عليها, ألن  املعىن قد مت  عند الر د  " كال  "اعلم أن ك إذا أردت  رد  الكالم بـ 

قد ذكره   مبين  على خب   "كال  "ين  مل آكْله . فقولك: أ, أي:"كال  ": ؟ فتقول"أكلت  متراً ": (3)يقول لك القائل
. قال هللا عز  وجل  غي   الغيب  أم  اخت  ذ  عند الرمحن  . أط ل ع  أل ت ني   مااًل وولداً ﴿: يف قص ة من قال ك ونفيت ه  أنت 

يف   /أ[2] , وأصوب ما يقال , ومل يت خذ العهد (5)يط لع الغيبن ه مل أ . أي: [79-77مرمي ] ﴾(4) ك ال  عهداً 
ذ عهداً ب فذ   ك  أمراً ف   (6). وذلك أن  الكافر اد عىردي للمعنيني َجيعاً "ك ال  "ن  أ: ذلك    ( 7)مأيه, مث  قيل: أتراه اخت 

ذوا من دون هللا آهلةً ﴿ وال ذاك. وأم ا قوله تعاىل: (8) يكون ذا أي: ال"ك ال  ". ط لع الغيب  ا  ليكونوا هلم  واخت 
م  قبله وإثبات ملا بعده  اردي مل  (10) [, فذا82-81مرمي/] ﴾(9) ك ال     ع ز اً  ة  تكون هلم  أن  اآلهل (11)[زعموا ]ألهن 
كما  أي: ليس األمر   " ك ال  "[. فقيل هلم: 3ر/الزُّم  ] ﴾ز ْلفىهللا  إىلبوان نـ ْعب د ه ْم إال ليـ ق ر    ما﴿ ,وذلك لقوهلم:ز اع  

 . [82مرمي/](13) ﴾سيْكفرون بعبادهتم﴿وهو قوله: "ك ال  "د بـ ك   خبب وأ   (12) تقولون, مث  جيء بعده 
 (15) فلها  [100املؤمنون/] ﴾ صاحلًا فيما ترْكت  ك ال   لعل  ي أعمل﴿: (14) "املؤمنون"وأم ا قوله يف سورة 

 مواضع  ثالثة : 
 دُّ. ت ر  , أي: ال" ك ال  ", فقيل له: (18)[99املؤمنون /] ون ﴾ع  ج  رْ ا رب   ﴿: (17) : ردي لقوله(16)أحدها

 
 زايدة عن م .   -  (1)
 ,376,وأبو عمرو الداين يف املكتفى ص  426/  2, وأبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء  365-10/364ذكره األزهريُّ يف هتذيب اللغة    -  (2)
 يف م) أن تقول كذا لقائل ( حتريف .  –  (3)
, واملكتفى 1/426وجيوز االبتداء بـ"كال "على معىن"أال", وهو قول أيب حامت. انظر: إيضاح الوقف واالبتداء  الوقف على "كال "جائز  ألن  املعىن:"ال ليس األمر كذا",  - (4)

376-377 . 
 سقطت ) الغيب ( من م .   -  (5)
 يف م ) أد ى ( حتريف .  –  (6)
 يف األصل ) مث ( حتريف ,أثبت صوابه عن م .  –  (7)
 يف األصل ) ذو( حتريف, أثبت صوابه عن م .  -  (8)
 .   176, ومنار اهلدى  377قال أبو عمرو الداين: ) أي:ال يكون ذلك. وجيوز االبتداء بـ"كال "ّبعىن "أال"(. انظر املكتفى ص     -  (9)
 يف م  ) فكال  ( حتريف.    –  (10)
 زايدة عن م .   -  (11)
 يف م  ) بعد ( حتريف.  –  (12)
اً (  "مرمي    -  (13)  ". 82متام اآلية: ) ويكونون عليهم ضد 
 يف األصل وم  ) املؤمنني ( حتريف , أثبت صوابه عن القرآن .   –  (14)
 يف األصل ) فلهذا ( حتريف , أثبت صوابه عن م .   -  (15)
 يف م  ) أوهلا ( .  –  (16)
 .  193و منار اهلدى ص  404ى أليب عمرو الداين ص  أي: اليرجع إىل الدنيا. انظر املكتف  -  (17)
ا كلمة  هو قائل ها ﴾ سورة  -  (18) . لعل ي أعمل  صاحلاً فيما تركت  ك ال  إهن   .   100-99املؤمنون /  متام اآلية: ﴿ حىت إذا جاء أحد ه م  املوت  قال رب   ارجعون 
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, أي: لست  ممن  "ك ال  " [, فقيل له:100]املؤمنون / ﴾أعمل  صاحلاً  (2)لعل  ي﴿: (1)[تعاىل]والثاين قوله 
 .(4) [28األنعام /] هن  وا عنه ﴾،  لعادوا ل ماول و ر دُّوا ﴿: (3) يعمل صاحلاً, وهو كقوله

ا كلمة  ﴿ واملْوضع الثالث: حتقيق لقوله:  . [ 100املؤمنون / ]ئل ها﴾ هو قا إهن 
, فهو  [15-14الشعراء] ﴾قال ك ال    (5)ن  وهلم علي  ذنب  فأخاف  أْن يقتلو ﴿وأم ا قوله يف الشعراء: 

[ أخاف  ﴿: مكان الر دع فقوله (6)  افأم , وردْع  يف أخرى.ردي يف حالة   :  أي , ﴾ك ال  ﴿, فقيل له:﴾(7) ]أن يقتلون 
 ختْف فذا ردْع .  ال

م اليقتلوه يقتلونك, فنفى أنْ   , فقيل له: ال﴾أْن يقتلون  ﴿: وأم ا الر دُّ فقوله  يصلون إىل ذلك. , واعلم أهن 
[, فهو  62-61الشعراء/] ﴾ قال ك ال  ل م ْدر ك ون  قال أصحاب موسى إان  ﴿ ه السورة: وأم ا قوله يف هذ

 (8) نْفي  ملا قبله, وإثبات  ملا بعد ه.
فلها مواضع   (10) [27سورة سبأ/ ] ﴾اء  ك ال   به ش ر كالذين أحل ْقت مْ  وين   أر   (9)لْ ق  ﴿ وأم ا قوله يف سورة سبأ: 

 : (11) ثالثة  
م ال , أي: ﴾وين   أر  ﴿على قوله:  رد اً  (12) أحدها: أْن تكون    شيئًا ال  (14) ير ون  ذلك, وكيف  (13) ير ون   أهن 

 ؟(15) يكون
 شريك  له.  ال (16) ن ه أ, أي:فهو ردي له  ,﴾أحلْ ْقت ْم به شركاء  ﴿: واملوضع الثاين: قوله

 
 زايدة عن م .   -  (1)
 سقطت ) لعلي ( من م .  -  (2)
 لقوله ( حتريف .  يف م  )   -  (3)
 .  28متام اآلية﴿ وإهن  م لكاذبون ﴾ سورة األنعام /  -  (4)
 يف األصل )  يقلتون ( تصحيف , أثبت صوابه عن القرآن .   -  (5)
 يف األصل ) فامكان ( حتريف, أثبت صوابه عن م.   -  (6)
 زايدة عن م .   -  (7)
يـ ْهد  ين  ﴾ الشعراء /  -  (8)  .   62متام اآلية ﴿ قال ك ال  إن  معي ريب   س 
 يف األصل ) قال (حتريف , أثبت صوابه عن  القرآ ن.   –  (9)
 ". 27متام اآلية ﴿ بْل هو هللا العزيز  احلكيم  ﴾ "سبأ /-  (10)
 يف م  ) فلها ثالثة مواضع ( .   -  (11)
 به عن م . يف األصل ) يكون ( تصحيف, أثبت صوا  –  (12)
 يف األصل  ) يورون (  حتريف,أثبت صوابه عن م.    -  (13)
 يف األصل)  يورون ( حتريف ,أثبت صوابه عن م.   –  (14)
: ما معىن قوله:"أروين "وكان يراهم ويعرفهم ؟ قلت: أراد بذلك أن يريهم اخلطأ العظيم يف إحلاق الشركاء اب  - (15) س على أعينهم بينه وبني  هلل , وأن يقايقال الزخمشريُّ:) فإن قلت 

, وانظر اجلامع ألحكام القرآن   3/582أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه واإلشراك به. و"كال "ردع هلم عن مذهبهم بعد ما كسده إببطال املقايسة (. تفسي الكشاف 
14  /300   . 

 سقطت ) أن ه ( من م.  -  (16)
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ا حتقيق   . وقال بعض أهل [27]سورة سبأ/  ﴾هو هللا  العزيز احلكيم(1) [بل]﴿لقوله:  والثالث: أهن 
ا ردي على قوله: التأويل , وذلك أن  النيب  ﴾وين   أر  ﴿دون أن يكون  رد ًا على قوله:  . ﴾أحلْ ْقت ْم به شركاء  ﴿: إّن 

م قالوا: هذه هي, قال هلم ذلك ﴾وين   أر  ﴿أبن يقول هلم:  رم  مل ا أ   وسل م /ب[2] صل ى هللا عليه   ( 2). فكأهن 
هاه وْ ان وتنفعنا فأر  األصنام اليت تض رُّ  الذي يضر كم  ن  أ, أي: ﴾(3)بل هو هللا  ﴿عليهم ذلك بقوله:  فرد   إاي 

 . (4)ههنا: أعلموين ﴾ين  و أ ر  ﴿:قوله . ومعىنويرزق ك م ومينع ك م هو هللا وينفعكم
           ﴾ك ال  ﴿ اآلية:,[11املعارج/] ﴾من عذاب يومئذ   (5) لويفتدي﴿ سائل:  وأم ا قوله يف سورة سأل 

يه  ﴿: , فردي لقوله(6) [15/ املعارج]  [. 11رج /ااملع] ﴾لو يـ ْفت دي﴿[, أو ردي لقوله: 14املعارج / ] ﴾مث  يـ ْنج 
مما ]إان  خلقناهم ك ال    نعيم  ن ة  ج  ء  مْنهم أْن ي ْدخ ل  ى امر أيْطم ع  كلُّ ﴿وقال يف هذه السورة: 

 من حكمنا اي بين آدم أال  (8)آدم كل هم,]و[ نطفة  كما خلقنا بين . من[39-38املعارج ] ﴾(7)يعلمون[
منهم ليس ّبؤمن وال صاحل    امرئكل    والعمل الصاحل, فلم يطمعْ  ابإلميان إال   (10) [اجلن ة]أحد  منهم  (9)يدخل  

 إال  مؤمن  صاحل العمل.  يدخلها أن يدخل  اجلن ة, وال
,  , فهو ردي أْن ال ي زاد  (11) [16-15املد ثر/] ﴾ال  ك    زيد  مث  ي ْطم ع  أن أ﴿يف سورة املد ثر: وأم ا قوله 
هوان. غيي إال  من  ه  م  ر  وال ح   ,(13)عز  []  خيإال  من  ه  ت  يْـ ط  عْ ما أ   يت  ط  عْ : ما أ  كان يقول  (12)وذلك أن  الوليد

املد ثر  ] ﴾ك ال    ع  أْن أزيد  م  طْ مث  ي  ﴿ أفضل , فقيل له:يف اآلخرة  طاه  عْ فإن كان ما يقوله حمم د حق اً, فما أ  
فيقول ريب  ] م ه   ونع  ه  م  ر   ربُّه  فأكْ ه  ابتال  فأم ا اإلنسان إذا ما ﴿: وكذلك قوله .يكون ذلك  أي ال [ 16 -15

 (15) [.71-15الفجر/] ﴾ك ال    أهان ن  ﴿إىل قوله:  ﴾(14)أكرمن [
 

 زايدة عن القرآن وم .    -  (1)
 ل ) هي هذه (  حتريف, أثبت صوابه عن م.  يف األص   -  (2)
 سقطت ) هللا ( من م .  -  (3)
 ابحلج ة والد ليل كيف وجه الشركة.  قال أبو حي ان: أرى هنا ّبعىن: أعلم فيتعد ى إىل ثالثة مفاعيل. الضمي للمتكلم هو األو ل, والذين الثاين, وشركاء الثالث. أي: أروين  - (4)

 بتصر ف يسي .   7/268انظر البحر احمليط   
 لقرآن وم, وسورة سأل سائل هي سورة املعارج .يف األصل ) يفتدي  به ( حتريف,  أثبت صوابه  عن ا  –  (5)
ا لظى﴾ املعـارج  0وم ن يف األرض َجيعا  مث  يـ ْنجيه0وفصيلته اليت تؤيه 0وصاحبته وأخيه0متام اآلايت﴿ لو يفتدي من عذاب يومئذ  ببنيه  -  (6)  . 15  -11ك ال  إهن 
 زايدة عن م .   -  (7)
 زايدة عن م .   -  (8)
 يف م ) أْن اليدخل ( تصحيف .    –  (9)
 زايدة عن م.   -  (10)
 .   16متام اآلية: ﴿ ك ال  إن ه كان آلايتنا عنيداً ﴾ املد ثر /  -  (11)
ا , إذ حر م اخلمرة,  .والوليد بن املغية بن عبد هللا بن عمرو بن خمزوم هو: زعيم  من زعماء قريش, وكان  قاضيًا للعرب يف جاهلي ته19/72انظر اجلامع ألحكام القرآن - (12)

 . 8/122, واألعالم  2/26هـ". انظر الكامل يف التاريخ  1وضرب ابنه هشاماً على شربا, وأدرك اإلسالم وهو شيخ هرم , تويف سنة"
 زايدة عن م .   -  (13)
 زايدة عن م .   -  (14)
 .   17-15ك ال  بل الت ْكر مون اليتيم ﴾ الفجر    وأم ا إذا ما ابتاله   فـ ق د ر  عليه ر ْزق ه   فيقول  ريب  أها ن ن     متام اآلايت: ﴿ فبقول ريب  أكرم ن   -  (15)
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-52املد ثر/ ] ك ال ﴾  أْن ي وت ى ص ح فًا م ن ش رةً  (1)[ منـْه م]كلُّ امرىء بل  ي ريد  ﴿ الر د  قوله :ومن 
 .يريد يكون ما ال : , أي(2) [53

 ﴿ ألن ه قال: [, فهو ردي ملا قبله 11القيامة /]﴾ ر  ز  و   ك ال  ال﴿وقوله يف سورة القيامة:
 
القيامة  ] ﴾رُّ ف  أين  امل

, مث   ال: , أي(3) ﴾ال  ك  ﴿: [, فقيل10/ تكيد    ﴾و ز ر   ال﴿ :(5) فقوله , و ز ر ﴾ ﴿البقوله:  أك د  ذلك  (4) مفر 
 . ﴾﴿ك ال  : (6)لقوله

:  فهو ردي, أي] [14-13املطففني /], (7) ك ال ﴾  آايتنا قال أساطي األو لني  هإذا تـ ْتلى علي﴿ومنه: 
ا ليست أبأ  . (8)[ساطي األو لنيهن 

ه   ه  مال   أن   حيسب  ﴿: ومن الر د  قوله          فإن   ليس كما يظنُّ : أي  , (9) [4-3]اهل م ز ة / ﴾ك ال    أخل د 
ه  (10)ماله]  .[ لن ُي ْل د 

  ( 12)كقول,وهو كثي,كان يف أشعار العرب منه  (11) . ومما "ك ال  "ذا ما يف القرآن من النفي والرد  بـ ـف
           :(13)القائل

 [الوافر]                                                                                                 
َّيدَّلََِّرِبَّاجلََّالط ََّّنَّيَّمَّكَِّبَُّْتََّكالَََََََّّّّّّّوهْلَّي ََّفقلََّّْيتَّفقالواَّقدََّبكَّ

 :(16) وقال ابن الدمينة  /أ[3. ]: قد بكيت  (15) بذلك قوهلم له  (14)نفىف

 
 زايدة عن القرآن وم .   –  (1)
 .   53متام اآلية ﴿ ك ال  بل الُيافون اآلخرة  ﴾ املد ثر/    -  (2)
 سقطت ) أي اليكون..فقيل: كال  ( من م .  -(3)
 ) مث ( من م .سقطت    -  (4)
 سقطت ) فقوله:الوزر ( من م .    -  (5)
 يف األصل. ) كقوله ( حتريف, أثبت صوابه عن م .   -  (6)
 .   14متام اآلية ﴿ ك ال  بل ران على قلوبم ما كانوا يكسبون ﴾ سورة املطففني /  -  (7)
 زايدة عن م.   -  (8)
 . 4اهلمزة /  متام اآلية ﴿ ك ال  ل يـ نـْب ذ ن  يف احلطمة  ﴾ سورة    -  (9)
 زايدة عن م .   -  (10)
 يف م ) ما ( حتريف .  –  (11)
 يف م ) قول القائل ( حتريف.  –  (12)
الفقيه, ورويناه عن أيب نصر عن أيب علي  البغدادي:"يقلن"ابلياء, والصواب "فقلن ", ورواه أبو  قال البطليوسي:) هذا البيت يروى لبشار بن برد , ويروى لعروة بن أذينة  - (13)

وهو يبكي( االقتضاب يف شرح أدب الكت اب   علي  يف النوادر"فقالوا". و"كال ": كلمة معناهها الزجر والردع, وقيل:معناها النفي , والموضع لـ"من"من اإلعراب , لتعلقها ابلظاهر ,
. دون نسبة , و صدره: وقالوا قد طرْبت  فقلت  ك ال .  454/ 3, و مقاييس اللغة  65, و أدب الكت اب للصويل ص 23, والبيت يف أدب الكاتب البن قتيبة ص 17 /3

ْلد     وجليد. انظر اللسان ) جلد (.  والطرب: خف ة  ت صيب الرجل من شد ة سرور, أو غيه. واجلليد: القويُّ الصبور الشديد, ومنه: ج ل د  الرجل , فهو ج 
 يف األصل ) نفى ( حتريف, أثبت صوابه عن م.   -  (14)
 سقطت ) له ( من م .  -  (15)
 . 12,و قال حمق ق الديوان رمحه هللا: البيتان يف ) مقالة ك ال  ( البن فارس. وقال الراجكويت: البيتان ليسا يف ديوانه. انظر املطبوع ص  199ديوانه ص    -  (16)
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 [لطويلا]                       
َّمنَّضالِلكََّّةًَّل َّيَّضََّأخيَّوابَنَّعمًَََََََّّّّّّّةَََََّّّّّ  ِلَكْيماَّجْتَمِعيناَّثالثَّأَرْدتَّ

ْرضََّنَََّّّأَرْدِتَّأبنَّْ َّ(1)َّكذِلكَََّّّعلىَّالشْرِكََّكالَّالَتُظّّنََََََّّّّّّويت فَقَّاهلوىََََََّّّّّّىََ
    :    (2)وقال آخر

 [الطويل]                         
َّنظرٌةَّإْنَّنَظْرهُتاَََََََََََّّّّّّّّّّّإلْيِكَّوَكالَّليسَّمنِكَّقَليلََُّّ(3)َّأليسَّقليالًَّ

 نظرت ه  إليها قليلًة.  وصف النظرة ابلقل ة, مث  تدارك فنفى أْن تكون  
 ابب ك ال  إذا كانت حتقيقاً ملا بعدها 

, ومنه يف كتاب هللا:  (4)قولك: ]ك ال [ وذلك  ا تذكر ة  ﴿ألْضر بـ ن ك    ( 5) "إن  ", فـ [11عبس /] ﴾ك ال  إهن 
 زايدة تكيد . "ك ال  ", وتكون تكيداً 

هو ردي  :(6)يقول . وكان بعض أهل التأويل[5-4النبأ / ] ك ال  سيْعل مون  مث   ك ال  سيعلمون﴾﴿ومثله:
. مث  قال:  [ 3النبأ / ] الذي هم فيه خمتلفون﴾﴿ يذكر ظاهراً, وذلك قوله:قد تقد م, إال  أن ه مل  (7)لشيء  
                 اختالف فيه.  , ومعناها ال﴾(8)خمتلفون﴿ : على قوله دي فهو ر  ﴾﴿ك ال  

ما أمر به, وكان   ن ه مل يقض  أ: .أي  [23عبس/] (9)  ل م ا يـ ْقض  ما أم ر ه ﴾ ﴿ك ال  : ومن التحقيق قوله
مل ا": بعضهم يقول معناها

ا ت  ﴿:ومثله,"(10)  بون  ذ   ك ال  ب ْل ت ك  ﴿ , ومنه:[11عبس/] ﴾(11)ْذك رة  ك ال  إهن 
﴿ك ال   : , و [7املط ففني /] ﴾ إن  كتاب الفجار  ك ال  ﴿ [, وهو حتقيق  ملا بعده, ومنه:9النفطار/ا] ﴾ابلدين

 
هـ تقريباً.   130عراء رق ًة , إذ كثر الغزل يف شعره , تويف  سنة وابن الد مينة: هو عبد هللا بن عبد هللا بن أمحد بن عامر, أبو السري, والدمينة أمُّه  , شاعر بدوي  أكثر الش         

 . 212/ 4, واألعالم  2/731انظر الشعر والشعراء  
 يف األصل ) ترضي ( تصحيف, أثبت صوابه عن الديوان وم .   -  (1)
 .   402/ 1, ويف اإلنصاف يف مسائل اخلالف  97البيت البن الطثري ة , وهو يف ديوانه ص    -  (2)
  األصل ) قليل ( حتريف, أثبت صوابه عن الديوان وم. يف   -  (3)
 زايدة عن م.    -  (4)
 يف م ) أن  ( تصحيف .–  (5)
. وقال  4/038د تكيداً. انظر تفسيه:   قال الثعاليب  يف قوله تعاىل: ﴿ كال  سيعلمون ﴾:  ردي على الكفار يف تكذيبهم , ووعيد  هلم يف املستقبل , وكر ر عليم الزجر والوعي - (6)

م سوف يعلمون أن  ما يتساءلون عنه ويضحكون من ه حقي , ألن ه واقع الريب فيه. وتكرير  الزخْمشري   يف قوله: ﴿ كال ﴾: ردع  للمتسائلني هزؤاً. و ﴿ سيعلمون ﴾ وعيد  هلم أبهن 
,    171-170/  19, وانظر اجلامع أل حكام القرآن    684/  4وأشدُّ. تفسي الكش اف    الردع مع الوعيد تشديد يف ذلك. ومعىن ﴿مث   ﴾ اإلشعار أبن  الوعيد الثاين أبلغ من األو ل 

 .  1574وفتح القدير للشوكاين ص  
 يف م ) رد  شْيء ( تصحيف  .  –  (7)
 يف األصل ) خمتلفو ( حتريف , أثبت صوابه عن القرآن الكرمي .   –  (8)
, و انظر تفسي    220/  19امع ألحكام القرآن:قال القرطيبُّ: ) قال اإلمام ابن فورك: أي: كال  مل ا يقض   هللا هلذا الكافر ما أمره به من اإلميان , بل أمره مب مل يقض  له ( اجل -  (9)

 .  420/  8البحر احمليط:   
 يف م) إْن(  حتريف .   -  (10)
 ". 54يف م ﴿ كال  إن ه تذكرة  ﴾ "املد ثر/    –  (11)
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 ك ال  ل ئ ن مل﴿ و:[,6العلق /]﴾(1)[ل ي ْطغى] :﴿ك ال  إن  اإلنسان, و [18]املطففني / ﴾إن  كتاب األبرار
ت ه  . [15 /العلق] ﴾(2) ينـْ

 ابب الردع
. ردعهم عن التكاثر, مث  أعاد [5-1التكاثر /] ﴾( 3) أهْلاكم التكاثر... ك ال  ﴿: ردعًا فقوله وأم ا ما كان

. وحيتمل أن يكون حتقيقاً  [5التكاثر / ] ﴾﴿ك ال  لو تعلمون فقال:اثلثة  (4)أعادمث   ك ال ﴾,﴿أخرى فقال: 
 . [6التكاثر/] ون  اجلحيم﴾﴿ل رت    لقوله:

, مث  أك د ذلك أن  هذا ينفع شيئاً  (5) ظان  ني   ردي هلذا املعىن , أي: أن كم افتخرمت وتكاثرمت"ك ال  "وقال قوم: 
-10عبس / ] ﴾(6) ك ال    فأْنت  عنه تله ى ﴿ومنه قوله:  .إبالغًا يف املوعظة ﴾ك ال  ﴿مث    ﴾ك ال  ﴿بقوله: 

 ت ط ْعه ﴾ ال  الك  ﴿تفعل ذلك. ومنه  ال :أي ﴾فأنت عنه تله ى كال  ﴿: قولهومنه  .تفعل ال: [أي11
 [. 21العلق/]

 األميان ابب صلة 
 وتكيد  منيي ال لةص (8) . فهي[32املد ثر/ ] ك ال  والقمر ﴾﴿ فقوله:"اليمني (7) أال" : كان من صلة  وأم ا ما

.  ( 12) [ يقوله(11) الفراء] أبو زكراي. كذا كان "(10)ي والقمرأال والقمر, إ": معناها (9)[إن  ][, ويقال  /ب 3هلا ] 
 .يف القرآن هذا ما

جيمعها وجهان: ردي وردع  ومها  أوجه   ة  ععلى أرب كتاب هللا  فقل: هي يف"كال  "فإْن سأل سائل عن 
 , وحتقيق وصلة ميني ومها متقارابن. متقارابن

 , وهو الذي يوقف عليه. (2) [82-81مرمي/] ﴾ك ال    ليكونوا هلم ع ز ا ﴿: (1)[فالردُّ ]مثل
 

 زايدة عن القرآن وم .   (1)
 متام اآلية ﴿ ل ن ْسف ع اً ابلن اصية ﴾ .  -  (2)
 . 5-1اثر:/  كال  لو تعلون علم اليقني ﴾ التك  مث  كال  سوف تعلمون    كال  سوف تعلمون    متام اآلية ﴿ حىت زرمت املقابر    -  (3)
 سقطت ) مث  أعاد اثلثة فقال ....  كال  ردي هلذا املعىن ( من م .   -  (4)
 يف م ) وظنْنتم ( كالمها سواء.   –  (5)
ا تذكرة ﴾ عبس /    -  (6)  .   11متام اآلية﴿ إهن 
 سقطت ) أال ( من م .  -  (7)
 يف م ) فهو (.  –  (8)
 زايدة عن م.   -  (9)
 .  538/  1, والسيوطي يف اإلتقان  364/  10, واألزهري يف هتذيب اللغة     422-1/421قاله أبو بكر يف إيضاح الوقف واالبتداء    –  (10)
 زايدة عن م .   -  (11)
م العرب, عارف   ًا ابلنجوم والطب ,فقيها  متكل ما , ومن أشهر مؤل فاته: معاين والفر اء: هوحيىي بن زايد الفراء , أبو زكراي  , كان إمامًا ألهل الكوفة, أمياً ابلنحو واألدب , عاملًا أباي 

 . 145/  8, واألعالم  98,ونزهة األلباء ص4/7القرآن. انظر:إنباه الرواة  
ى هذين التقديرن على "كال ", وأجاز  قاله القرطيب يف قوله تعاىل: )  "كال  والقمر ":"كال  "صلة للقسم , التقدير: إي والقمر. وقيل:املعىن"حق ًا والقمر", فال يوقف عل  - (12)

 .  1554, والفتح القدير للشوكاين  369/  8, وانظر تفسي البحر احمليط  84/  19الطبي الوقف عليها (. اجلامع ألحكام القرآن  
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 ﴾ني  ل  ي   لفي ع   األبرار   ك ال  إن  كتاب  ﴿ :والتحقيق مثل[. 4النبأ / ] ﴾سيعلمونك ال  ﴿مثل قوله:  (3)ردعلوا
واعلم أن ه ليس يف النصف األول من  .[32املد ثر /] ﴾ك ال  والقمر  ﴿ وصلة اليمني مثل قوله: .[18ف  فني/املط]

ه.  معناه حسب ما (4) فهو الذي أوضحنا ريف النصف اآلخ منه وما كان ,"ك ال  " كتاب هللا عز  وجل     الح واجت 
 ( 6) توفيقه. وصل ى هللا على سي دان حمم د  وعلى آله وصحبهوحسن وعونه  حبمد هللا  مت ت(5) .وهللا ويل التوفيق

 .وسل م
 

 اهلل  ف رمحة  على املصنِّ ,اهلل عزا وجل   ابمما يف كت" كلا "هذه مقالة يف 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
بو جعفر أمحد بن حممد بن رستم النحوي الطبي: اعلم أن  أ (7)الشيخ اإلمام العامل العال مةقال 

 فعل. كلمة جاءت ملعىن, ليست ابسم وال"كال  "
:  , وقال غيمها(9)  واألخفش: معناها ردع  وزجر   (8) فقال منهم سيبويه يف معناها؛ واختلف النحوييون

 .  (10)معناها حقي 
, وقال آخرون: هي  (11)  للز جر والر دع مرك بة  موضوعة   غي   : هي كلمة  اشتقاقها, فقال قوممث  تكل موا يف 
كما    (12) النفي, ملعىن الزجر والردع على"يكون ال ال"ُيرج من معنيني؛ يكون املعىن ال  ْيها يـ  نـ  مرك بة  الختالف معْ 

          (1)ال العج اج:ــق
 

 زايدة عن م .   -  (1)
دًّ ا﴾ مرمي /    -  (2)  . 82متام اآلية:﴿ كال   سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ض 
 ل ) والرد ( حتريف , أثبت صوابه عن م. يف األص  –  (3)
 يف األصل ) أضحنا ( حتريف, أثبت صوابه عن م.     -  (4)
 يف م ) مت  الكتاب واحلمد هلل وحده (.   –  (5)
 سقطت ) وصحبه ( من م .   -  (6)
 يف األصل ) العامة ( حتريف, أثبت صوابه من السياق . -(7)
, وكان موىل بىن احلارث بن كعب , وسيبويه لقب له. أخذ النحو عن اخلليل بن أمحد وعن يونس بن حبيب , وعيسى بن عمر وغيهم.  سيبويه: هو أبوبشر عثمان بن قنب  - (8)

 .  5/81, واألعالم  37,  وأخبار النحويني البصريني ص  2/346, وإنباه الرواة  60وبرع ابلنحو, وصن ف كتابه الذي مل يسبقه أحد إىل مثله, انظر نزهة األلباء ص  
, والرماين يف معاين احلروف   11, والزجاجي يف حروف املعاين ص  نقاًل عن األخفش 422/  1, وأبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف  4/235قاله سيبويه يف الكتاب  - (9)

,   232/ 3, واملساعد على تسيل الفوائد 245, والتسهيل ص325, وانظر املفص ل ص 250, وابن فارس يف الصاحيب ص  364/ 10, واألزهري يف هتذيب اللغة  122ص 
 سان ) كال  (.   , والصحاح والل577, واجلىن الداين ص    212و رصف املباين ص  

من أخذ عن سيبويه, وأخذ عم ن أخذ  وأم ا األخفش:فهوأبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش, كان موىًل لبين جماشع بن دارم , وهو من كبار أئمة النحويني البصريني, وكان أعلم 
 .  39, وأخبار النحويني البصريني  2/36, وإنباه الرواة  133عنه سيبويه. انظر نزهة األلباء ص  

, وانظر  464/  10, واألزهري يف هتذيب اللغة  122, والرما ين يف معاين احلروف ص    422/  1, وأبو بكر األنباري يف إيضاح الوقف  407/  5قاله اخلليل يف كتابه العني    -(10)
 , و الصحاح اللسا ن ) كال  (. 577,و اجلىن الداين ص  245التسهيل ص

 . 212صف املباين  ص, و ر   579-578انظر اجلىن الداين     (11)
ا مرك بة من كاف التشبيه  و"ال"اليت للر د    وزيد ت بعد الكاف الم  , فشد  د ت , لتخرج عن معناها التشبيهي. ان  -  (12)  . 578ظر اجلىن الداين ص  ذهب ثعلب  إىل أهن 
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 [الرجز]                                                      
ََّّوملّاََّتْصطَِفْقََّمآتََّكالَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)َّأْنَُّتصاِكُمواََّشْيبانََُّّ(2)َّقْدَّطَلَبتَّ

من   اجملتمعات على النساء: .واملآمتاملآمت قبل ذلك  تْصفق  حىت ا ظن و  ليس كما : يكون ذلك أي املعىن ال
 .(4) قيل: واملأمت يكون يف خي أيضاً  ,, ويكون نوحخدودهن  أبيديهن ن  قْ ف  صْ منهن, وي   يـ ْقت ل

ثنا أبوجعفر : يقول: (7)قال: مسعت األصمعي   (6) ثنا أبوعثمانحد  و قال:  (5) حد   قال رجل  ألعرايب  
ال ت ْضر ط ن   /ب[4]ك ت  مْ ز  لئن ع   يقول:   (9) .ر  ع  ؤها ش  , ووكا(8) ظ  ر  قـ   دابغها  , مياني ة   , فقال األعرايبُّ: كال  إهن 

 يكون ذلك.  ال ال
كما قال   (12) , للتنبيه اليت يستفتح با الكالم"أال"ّبعىن "كال  " (11) أن يكون (10) عىن اآلخر:ملوا

                                                                                    :  (13)األعشى
 [البسيط]                                                                                                

 
. جاءت "كال "يف البيت الثاين ّبعىن "ال", أي النكف  عنهم قبل أن  364/  10, ويف  هتذيب اللغة 1/423, ويف إيضاح الوقف واالبتداء 2/325البيتان يف ديوانه   - (1)

ْمت ه ولكمْته  وص ك   ن  فيهم. وتصطفق:   جتتمع , وقد تكون من الصفق , وهو الضرب الذي ي ْسم ع له صوت.  قال األصمعي :   ص ك  ْكت ه  ول ك ْكت ه  كل ه إذا دفـ ْعت ه .  نـ ْثخ  ْكت ه   ود ك 
ْته  ص واك م  الدهر , وصواكم الدهر:ما يصيب من نوائبه. اللسان )صكم(.  والعرب تقو   ل: ص ك م 

ومسع منه أحاديث. وكان من أشهر الرجاز ,  والعج اج: هو عبد هللا بن رؤبة , من بين مالك بن سعد بن زيد مناة بن متيم. وكان يكىن  أاب الشعثاء والشعثاء ابته, ولقي أاب هريرة    
 .              4/86, واألعالم  228,والعجاج حياته ورجزه ص591/  2ز ابلقصيد, ولد يف اجلاهلية , وتويف يف خالفة الوليد بن عبد امللك. انظر الشعر والشعراء  إذ أحلق الرج

 يف األصل ) قد تطلت (. تصحيف , أثبت صوابه عن الديوان .   -  (2)
 لديوان . يف األصل ) لصاكموا ( تصحيف , أثبت صوابه عن ا  -  (3)
 املآمت عند العرب: النساء جيتمعن يف اخلي والشر.انظر: الصحاح  واللسان والتاج ) أمت (.   -  (4)
 هو صاحب الرسالة , إذ ترجم له ابلدراسة .   -  (5)
مازن بن شيبان , من أهل البصرة , أخذ عن أيب عبيدة   أبو عثمان املازين: هو بكر بن حممد بن بقي ة , وقيل:  بكر بن حممد بن عدي بن حبيب املازين العدوي  , من بين  - (6)

ن فيه العام ة , وكتاب األلف والالم,  واألصمعي , وأخذ عنه أبو العباس املبد, والفضل بن حممد اليزيدي , وغيهم. وله تصانيف كثية ,منها:   كتاب التصريف , وكتاب ما تلح
 . 1/246, وإنباه الرواة  182اء ص  وكتاب العروض , وكتاب القوايف. انظر نزهة األلب

: ما  بن عبد هللا بن أصمع. وكان صاحب  النحو واللغة والغريب واألخبار وامللح. وقال األخفش -األصمعي: هو عبد امللك بن قريب , واسم قريب عاصم  ويكىن  أاب بكر - (7)
ً, تويف " ,وإشارة التعيني ص  112هـ ". انظر نزهة األلباء ص 210رأينا أحدًا أعلم  ابلشعر من األصمعي  وخلف , فقلت:  أي هما كان أعلم ؟ فقال األصمعي , ألن ه كان حنواي 

193  . 
السلم, وهو أجود ما يدبغ به األهب يف أرض العرب , ومنه املثل ) ال ألقا ك   يف األصل ) فرط (. تصحيف , أثبتُّ صوابه عن اللسان , والتاج  ) قرظ ( , والقرظ: ورق - (8)

 القارظني , أي مد ة غيابما (  .
ا ل ع زوم  مفز عة  , أراد ابلعزوم   قال: كال , وهللا إ   قال ابن منظور: ) وأم  الع ْزم وأمُّ ع ْزمة  وع ْزمة : االست. وقال األشعث لعمرو بن معد يكرب: أما وهللا لئن دنوت  أل ْضر ط ن ك - (9) هن 

ا أراد نفسه. وعزم األمر: أ ا ذات عزم وصرامة وحزم وقو ة , وليست واهية فتضرط , وإّن   راد فعل ه  (. اللسان ) عزم(.    استه أي صبور  جمد ة  صحيحة العقد , يريد أهن 
, واإل 577,واجلىن الداين ص 9/16,و شرح املفصل البن يعيش 364/ 10, وانظر هتذيب اللغة  342-422/ 1قاله أبو بكر األنباري يف إ يضاح الوقف واالبتداء  -(10)

 .  538/  1تقان  
 يف األصل ) أن يكون ( مكررًة .  -  (11)
 .   424/  1تداء:  قال أبو بكر األنباري: ) قلت: وهذا غلط منه. معىن "كال"يف البيت "ال", ليس األمر على مايقولون (. اتظر إيضاح الوقف واالب  -  (12)
 .   365/   10, ويف   هتذيب  اللغة     424/   1, والبيت يف إيضاح الوقف واالبتداء    97ديوانه ص     -  (13)

خر عمره ومل يسلم.  , وأدرك اإلسالم يف آ واألعشى: هو ميمون بن قيس , و كان أعمى ويكىن  أاب بصي, وكان أبوه قيس ي دعى "قتيل  اجلوع"ألنه مات جوعاً , وكان جاهلي اً قدمياً 
 .  8/74, واألغاين  1/257مات بقرية ابليمامة. انظر الشعر والشعراء  
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َّقْوَمناَّقُ ُتلََُّّايُلُكْمَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّإّّنَّألْمثاِلُكْمَّالَّنُقاتََِّّكالَّزََعْمُتْمَّأبّن َّ
يضًا بـ  , وجتيب أ"أال نعم"و  , "أال ال" (1): َجع قـ ت ول, والعرب تقول يف اجلواب:وقـ ت لأال زعمتم, : املعىن

 . "نعم"وحدها, وبـ  "ال"
يف  "كال  "األوجه لـ  كما وصْفنا  رف عن معنْينيه, فقد أد ى احلي, ّبعىن التنب: افتتاح, الفتتاح الكالم"أال"فـ 

 غي ما ذكران. َجيع كالم العرب 
ثنا أبو جعفر " أال" يكون ّبعىن"كال  ": والدليل على أن  قالوا ثنا أمحد بن  اليت هي لالفتتاح, ما حد  , حد 

 
 
   (5) , وحمم د بن عبد هللا (4) ر بن راشدم  عْ عن م   (3) حد ثنا الواقدي  , (2)لذ  ع  امل

على النيب   قال: مسعت بعض علمائنا يقول: أو ل ما نزل (7)بن جعفر , عن حمم د بن عب اد(6)عن الزهري  
-1العلق/]﴾ خلق  اإلنسان من علق   ك  الذي خلق ﴿اقرْأ ابسم رب   (8)صل ى هللا عليه وسل م من القرآن:

ّبا شاء هللا, مث  أاته جبيل  [, مث  أنزل آخرها بعد ذلك 5العلق /] عل م  اإلنسان ما مل يعلم﴾﴿:(9) [إىل قوله2
إن  ﴿ "أال" عىنّب [7-6العلق/] ﴾أْن رآه  استغىن ك ال  إن  اإلنسان ل ي ْطغى ﴿:بقوله عز  وجل   عليه السالم

اً  اإلنسان ليطغى﴾. ا تكون ّبعىن  وهذا بني  جد   . (10)"أال"أهن 
ا مرك بة   " كال  " فلم ا أد تْ : قالوا ل تْ  " أال ال" من إىل معنيني, علمنا أهن  عليها الكاف   اليت للجواب, إذ أ ْدخ 

 , فالتقى حرفان متحر كان من"ال"من ,(11)األلف من األ وىل , وح ذ ف ت  الزائدة, فصارْت كالعوض من اهلمزة

 
دي: ) ونعم: تيت لتصديق خمب  حنو: "نعم  قال ابن منظور:) ويقال للرجل:  هل كان كذا وكذا ؟ فبقال:  "أال ال ", جعل "أال"تنبيهاً و "ال "نفياً (. اللسان: ) ال(. وقال املرا  -  (1)

و:"نعم ملن قال: اضرْب زيداً , أي:نعم اضربه". والنفي كاملوج ب, والسؤال عن  ملن قال: قام زيد  ",أو إعالم مستخب , حنو:  "نعم ملن قال: هل جاء زيد  ؟",أو وعد طالب , حن 
 .    506النفي كالنفي. ففي املوج ب والسؤال عنه تصديق الثبوت. ويف النفي والسؤال عنه تصديق النفي( اجلىن الداين ص  

 ع ذ  ل بن غيالن بن حكم, أبو العب اس العبدي البصري , ش  -  (2)
 . 11/519يخ املالكي ة , صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. انظر سي أعالم النبالء  أمحد بن امل

,  454/ 9هـ. انظر سي أعالم النبالء 207الواقدي:هو حممد بن عمر بن واقد األسلمي أبو عبد هللا العال مة اإلمام , أحد أوعية العلم على ضعفه املت فق عليه. تويف  سنة   - (3)
 . 385  /6والكامل يف التاريخ  

هـ "حد ث عن قتادة , والزهري , وآخرين كثيين. انظر سي  96معمر بن راشد  بن أيب عمرو األزدي أبو عروة , اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم , نزيل اليمن ,ولد سنة " - (4)
 . 594/ 5, والكامل يف التاريخ  7/5أعالم النبالء  

هـ". انظر  157عبد هللا بن شهاب الزُّهري املدين أبو عبد هللا. ابن أخي الزُّهري , حد ث عن عم ه كثياً , وعن أبيه, تويف  سنة "حممد بن عبد هللا بن مسلم بن  عبيد هللا بن  - (5)
 .  2/259, وشذرات الذهب  197/  7سي أعالم النبالء  

لب بن مر ة بن كعب بن غالب, اإلمام العلم , حافظ زمانه, أبو بكر القرشي  حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة بن ك  - (6)
 . 5/136, واتريخ اإلسالم    326/  5هـ". انظر سي أعالم النبالء  124الزُّهري املدين نزيل الشام , روى عن ابن عمر , وعن جابر بن عبد هللا , وآخرين. تويف  سنة "

ر بن عبد هللا , وآخرين, وهو من  حممد بن عب اد بن جعفر القرشي املخزومي املكي  , روى عن جد ه ألم ه عبد هللا بن السائب املخزومي , وعن أيب هريرة وابن عباس , وجاب - (7)
 . 199/  4, واتريخ اإلسالم    106/ 5العلماء األثبات .انظر سي أعالم النبالء  

 .624, لكن ه مل يرو  عن هذا الطريق  الذي رواه أبو جعفر الطبي صاحب الرسالة. وانظر املكتفى ص    1/4ري  احلديث يف صحيح البخا  -  (8)
 . 4-3الذي عل م ابلقلم ﴾ العلق /    متام اآلايت:﴿ اقرأ ورب ك األكرم     -  (9)
 . 4/316,  والبهان يف علوم القرآن للزركشي  10/365  , وهتذيب اللغة1/425هذا ما قاله أبو حامت السجستاين: انظر إيضاح الوقف واالبتداء    -  (10)
 أي:حذفت اهلمزة  واأل لف من ) أ ال(, فبقي الم   واحدة من ) أال(.   -  (11)
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يف  (1) "أال ال"ّبعىن  بغي تنوين"كال  ", وأ ْدغ م ْت يف الثانية, فقيل: ت  األوىل وهي الالمن  ك  جنس  واحد ,فأسْ 
 . "أال ال", و "ال "بـ كما يتم  اجلواب   , وعندها مت  الكالم(2)الردع والزجر
إن  اإلنسان    كال  ﴿ يستفتح با الكالم بعدما يتم  الكالم الذي قبلها, كما قال: للتنبيه اليت"أال" وّبعىن

 /ب[.4] (3), وهذا قول أصحاب اخلليل[6العلق/] ل ي ْطغى﴾
م أرادوا "ال"على  "األلف والالم" ب  لت  العر خ  دْ : أ  وقال قوم من أصحابنا نفي معقول, فقيل:  للنفي, ألهن 

ل ت  "أال" عو ضوا الكاف من  (4) أرادوا االبتداء ذاإ, فسقطت ألف الوصلف الكاف الزائدة عليها, , مث  أ ْدخ 
 اهلمزة. 
ا ليست مما ي قام مقام  ,"حق اً "لوا: وال جيوز أن تكون ّبعىنقا األهن    حرف جاء ملعىن. فهذا املصدر, ألهن 

 من تكل م يف تركيبها.  قول
م يـ ثْـن  عز  وجل :  اليت هي للت نبيه تكون مبتدأة, كقوله "أال"و منه أال حني  واون ص د ر هم ل ي ْست ْخف  ﴿أال إهن 
م يثنون" . ولو قيل يف الكالم:(5) [5]هود/ ون ثياب  م﴾ي ْستـ ْغش   م يف ﴿ مفهوماً. ومنه:لكان "صدورهم إهن  أال إهن 

ْري   لت /]ف   ﴾إن ه بكل شيء  حميط   ة  من لقاء رب   م أالم   [. 54ص  
      (6)عمرو بن كلثوم: ومنه قول  

 [الوافر]                                           
َّفَ َنْجهَلَّفوقَّجهِلَّاجلاهليناََََََََّّّّّّيَْهَلْنَّأحٌدَّعليناََََّّّّالََّّأال

 :    (7)القيس ئامر ومنه قول 
 [الطويل]                                                                    

 
 يف األصل ) أال أال ( حتريف,أثبت صوابه عن مظان  كال .   -  (1)
زجر ليس مستمر ا  فيها , فزادوا فيها معىن  اثلثاً يصح  أن يوقف دوهنا , ويبتدأ با, مث  اختلفوا يف قال ابن هشام: ) ورأى الكسائي  وأبو حامت  ومن وافقهما أن  معىن الردع وال - (2)

تفتاحي ة.  عيه, قالوا:   تكون ّبعىن "أال"االستعيني ذلك املعىن على ثالثة أقوال:   أحدها:  للكسائي  ومتابعيه, قالوا تكون ّبعىن "حق ًا ". والثاين:  أليب حامت السجستاين ومتاب
-63/ 3ا: معناه:"إي والقمر"( مغين اللبيب والثالث:  للن ْضر بن مش  ْيل والفراء ومن وافقهما, قالوا:   تكون حرف جواب ّبنزلة "إي", و"نعم", ومحلوا عليه "كال  والقمر "فقالو 

 .   538/  1,واإلتقان يف علوم القرآن  163/  4,والتخمي  1/422.وانظر إيضاح الوقف واالبتداء  64
النحو وتعليله. وكان من تالميذ  اخلليل بن أمحد الفراهيدي أبو عبد الرمحن األزدي , سيد أهل األدب قاطبة يف علمه وزهده , والغاية يف تصحيح القياس  واستخراج مسائل  - (3)

, وأخبار النحويني   1/341,وإنباه الرواة 45ـ". انظر نزهة األلباء صه 174أيب عمرو بن العالء, وهو أول من استخرج علم العروض ,وأخذ عنه سيبويه وآخرون  تويف سنة "
 .   30البصريني  

 يف األصل )  االبتد( حتريف.   -  (4)
 ".   5متام اآلية: ﴿يعلم ما يسر ون وما يعلنون إن ه عليم بذات الصدور ﴾"هود/  -  (5)
 .   113, ويف املعلقات العشر للشنقيطي ص  179ح املعل قات السبع للزوزين ص  , ويف شر 2/125, والبيت يف شرح القصائد املشهورات  101ديوانه:ص     -  (6)

 .  175/  9, واألغاين  1/234وعمرو بن كلثوم: هو من بين تغلب, من بين عت اب ,شاعر جاهلي  قدمي. وهو قاتل عمرو بن هند ملك احلية. انظر الشعر والشعراء  
ْن: من و ع م ي ع م   وهي يف معىن:نع م  يـ نـْع م , والبيت يف الشعر والشعراء    27ديوانه:ص    -  (7)  .  107/  1, ورواية الديوان: أال عم . وهل ي ع م 

أسد. قال لبيد بن ربيعة: أشعر الناس   وامرؤ القيس هو:ابن ح ْجر بن عمر الكندي, وهو من أهل جند, ومن الطبقة األوىل , والداير اليت وصفها يف شعره كلُّها هي داير بين
 . 51/  1, وطبقات فحول الشعراء  1/105ذوالقروح , يعين امرأ القيس. انظر الشعر والشعراء  
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َّمنَّكانَّيفَّالُعُصِرَّاخلايلَّ(1)نَّوهْلَّيَِعمَََََََََََّّّّّّّّّّّالطلُلَّالبايلَََّّّْمَّصباحاَّأيّهاعَِّنَّْاَّأال
 (2) قال النابغة الذبياين:كما ,للتنبيه "هذا وهذه" من "ها ", كما أن  هذه لالفتتاح والتنبيه "أال"فـ

َّيفَّالبلدََِّّفإّنَّصاحبهاَّقدَّاتهَََََََََََََّّّّّّّّّّّّملَّتكْنَّنَ َفَعْتَََِّّّعْذرٌَةَّإنََّّْهاَّإّنَّات
:"زيد   ذاه"قولك: ه, ومن(3) " هذه"ّبعىن "ات"و  , وها: للتنبيه. " ذا زيد  ", كأن  قْلت 

بُّون  أْن يغفر  هللا لكم﴿ عز  وجل :وأم ا قوله  عليها ألف   تْ ل  خ  دْ أ   "ال"فهذه  [. 22النور/] ﴾أال حت 
 يـ ْعل م  م ْن خ ل ق ﴾ أال﴿: . ومنه(4) ؟ فتدخل األلف على حرف النفي"أمل أقل لك "االستفهام, كما تقول: 

 [. 40]القيامة/ املوتى﴾  أْن حي ْىي    (5)[على]ذلك بقادر   هللا أليس﴿ :[, وكذلك 14]امللك/
     يعلمون﴾ أوال﴿[, 44البقرة/]﴾أفال تعقلون﴿كقوله عز  وجل :   (6) والواووتدخل األلف على الفاء 

واملعىن: معىن  .يكوانن ع و ض اً  , وال"كال  ", وكذلك يف (7)هي مفتاح كالموال يدخالن يف اليت  .[77]البقرة /
فـ ه ْل أنتم  ﴿,كما أن  قول هللا عز  وجل : "ادخل  املنزل  "؟ املعىن: "أال تدخل املنزل  " , كقولك للرجل:األمر

 وال يتكو ن الرتكيب. [ على معىن: فانتهوا.91/املائدة] ﴾منتهون  
 , ثرته يف الكالملك "نأ ", وألف "ال"/أ[, فحذفوا ألف5]أصلها: ال أْن  لن: )(8)قال فإن  اخلليل بن أمحد

 ,(9) " ه  ل م   يْـ و  "كما قالوا:  
ا هو, " يومئذ  "وكما قالوا:   . فجعلت ّبنزلة حرف  واحد , كما جعلوا "ألم ه يو ", و " يوم وإذ"وإّن 

ا هيّبنزلة حرف  واحد   (10) "هال  " هال   " :, وجاز أن تقول(2)فصار فيه معىن التحضيض , (1) "هل وال", وإّن 

 
 يف األصل ) ينعمن ( تصحيف, أثبت صوابه عن الديوان .   –  (1)
 . ورواية الديوان: ها إن  ذي عذرة إال  تكن نفعْت             فإن   صاحبها مشارك النكد  28ديوانه:     -  (2)

/  2اس  ,ويف شرح القصائد املشهورات البن النح     339وقوله:) ها إن  ذي  عذرة (, أهذه معذرة إليك , وتبُّؤ  مما وشيت به عندك. والبيت يف شرح املعل قات العشر  للتبيزي ص  
 ,  واللسان ) ات (. 176

 .          1/51, وطبقات فحول الشعراء    1/157والشعراء  والنابغة الذبياين هو: زايد بن معاوية , ويكىن  أاب أمامة , ويقال:  أاب مثامة. وأهل احلجاز يفض لون النابغة وزهياً. انظر الشعر  
 هاات فالنة, يف موضع هذه , ويف لغة ات فالنة , يف موضع هذه "انظر اللسان ) ات (.      قال الليث: "ات وذي لغتان يف موضع ذ ه , تقول:  -  (3)
م هم املفسدون ( ] البقرة/  -  (4) [ يف هذا املوضع افتتاح للكالم , كان األصل فيها "ال"فا دخلْت ألف االستفهام عل "ال"فصارت  12قال أبو بكر األنباري يف قوله تعاىل: ) أال إهن 

 .  4/235, والبهان  15/322,وانظر هتذيب اللغة  425-424/  1[ إيضاح الوقف واالبتداء  40كما قال:﴿ أليس ذلك بقادر  على أن حْييي  املوتى﴾ ]القيامة/تقريرأً  
 زايدة عن القرآن الكرمي .   -  (5)
  -140/ 4, والتخمي: 118ء و مث  (. انظر األزهي ة يف علم احلروف قال اهلروي : ) وتدخل ألف االستفهام على ثالثة أحرف من  حروف العطف , وهي الواو والفا - (6)

 .  31, واجلىن الدا ىن: ص    392-391/    4, وشرح الرضي على الكافية:  141
ام  عليهما ألصالتها يف استحقاق التصدير ,  أي:أن   الواو والفاء ال يدخالن على مفتاح كال م  إال  إذا كان املفتاح  مبني اً  على كالم  متقد م  , وعندما دخلت ألف االستفه - (7)

ما من اجلملة املعطوفة. انظر شرح الرضي على الكافية     .  31, واجلىن الداين    4/392وكان األصل تقدمي الواو والفاء على اهلمزة ألهن 
, واإلنصاف يف  332/  15, وهتذيب اللغة لألزهري  100ص  , ومعين احلروف للرم اين  2/8, واملقتضب  3/5, والكتاب 350/ 8انظر قوله: يف كتاب العني:  - (8)

,   39 -38/ 4, وشرح الرضي على الكافية   112/  8, وشرح املفصل البن يعيش  89/ 4, والتخمي  790/  2, وجممل اللغة البن فارس  213/ 1مسائل اخلالف 
 . 21,وتقد مت ترَجة اخلليل ص  271-270, واجلىن الداين ص    276-285, ورصف املباين ص    4/287والبهان   

 .   5/  3يف األصل: ) وليمه( حتريف , أثبت صوابه عن الكتاب     -  (9)
 .   3/5يف األصل ) هذه ( حتريف, أثبت صوابه  عن الكتاب     -  (10)
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﴿لوال ينهاه م  , ومنه قوله عز  وجل : "هال  ", ألن ه ّبعىن "لوال زيداً ", وكذلك: على إضمار الفعل (3) "زيدًا 
ني ون﴾  . (4) " هال  " :أي [63ة/ داملائ] الراب 

ا دعا اخلليل , تنصب الفعل  (6) إايس مرك بًا أن ه وجد حرف نفي  ملودوع معناه "لن" جعل أن إىل (5)وإّن 
جاز لك  ما"أن", ولو كانت "لن أضرب   , وزيداً (7)أم ا زيدًا فلن أضرب  ", فقيل له: قد تقول: "أن" كنصب

  ." لن"فجاز فيها ذلك, كما جاز يف  األمساء   رت ب   , فقال:"أن"غي   ْت عن حال " لن": , فقالتقدمي املفعول
  ,"مل "بـ  فقال أصحاب اخلليل: مل   نصبتم با؟ قالوا كما جزمتم كلمة ليست ّبرك بة .  "لن": (8)اخلليل وقال غي  

 . "لن" , فأنتم نصبتم بـومعناها حركة املضارع, ألن  املعىن غي  املضارع "مل" فقالوا: حنن جزمنا بـ
 . (10), واملركب كثيوالقول يف ذلك قول اخلليل :(9) قال أبو عثمان 

, فأم ا يف  يف الكالم والقرآن, وقد ذكران معناها يف الكالم "كال  "وقصدان يف هذا الكتاب بيان معىن 
   على ما ذكران, وأم ا يف النصف الثاين ففيه ني ف  وثالثون موضعاً (11) "كال  "القرآن فليس يف النصف األول منه 

 ْعنـ ي نْي 
 .من امل

نزلت ّبك ة  "كال  "؟ قلت: (12)[الثاين], ووقع يف النصف"كال  "فإن قال قائل: مل   خال النصف األو ل من
يس فيما نزل من , ول"كال  "م بقولهه  ه  بـ  م ونـ  ه  ر  ج  م وز  ه  ع  د  , وأهل مك ة  كانوا عتاًة, فر واملدينة واملدينة, وبني مك ة 

 عشرون سورًة. و  ن, وَجيع ما نزل ابملدينة مثا " كال  "القرآن ابملدينة 

 
 , واللسان ) هلل (. 5/  3الكتاب     -  (1)
/  6, والصحاح:  ) هال(  614, واجلىن الداين408-407, ورصف املباين: ص 132, ومعا ين احلروف:ص 5, وحروف املعاين للزج اجي:ص 222/ 4انظر الكتاب   - (2)

2561  . 
ّ  زيداً ضربت, ولوال زيداً ضربت  ,  قال سيبويه:) وأم ا ما جيوز فيه الفعل مضمراً ومظهراً , مقد ماً ومؤخ راً , وال يستقيم أن يـ ْبتدأ  بعده  األ   -  (3) :"هال  مساء, فهال  ولوال وأال . لو قلت 

ا جاز ذلك ألن  فيه معىن التحضيض واألمر ( الكتاب    .  408,    292, ورصف املنباين:   ص     132,    123, وانظر معاين احلروف: ص  1/98وأال زيداً قتلًت "جاز. وإّن 
 .  342/  4, والدر  املصون    606-605ىن الداين: ص  , واجل 123انظر  حروف املعاين: ص    -  (4)
 .22تقد مت ترَجته ص    -  (5)
ا نعين نفي  املرتوك مع تيئيس املخاطب من نقيض ذلك .  لعل ه أراد: املودوع هو املرتوك, واإلايس  -( 6)  هو اليأس, فإذا قلنا: لن أسافر  , فإّن 
 .  5/  3انظر الكتاب:      -  (7)
وجممل   , 213/ 1, واإلنصاف يف مسائل اخلالف  332/  15, وهتذيب اللغة لألزهري  100, ومعاين احلروف للرم اين  ص  2/8, واملقتضب   3/5انظر الكتاب   - (8)

, ورصف املباين ص   4/287, والبهان   39 -38/ 4, وشرح الرضي على الكافية   112/ 8, وشرح املفصل البن يعيش  89/ 4, والتخمي  790/  2اللغة البن فارس 
 .20و تقد مت ترَجة اخلليل ص  271   -270, واجلىن الداين ص    285-276

 .  20تقد مت ترَجة املازين ص    -  (9)
 األصل ) كي ( تصحيف, أثبت صوابه عن السياق . يف    -  (10)
 قال الديريب  يف تفسي املنظوم:   وما نز ل ْت ك ال  بيثرب فاْعل م ْن                  ومل تت  يف القرآن يف نصفه األعلى   -   (11)

.                     214/ 2, و فتح القريب اجمليب إعراب شواهد مغين اللبيب   65 /3, ومغين اللبيب 720/ 2,وَجال القر اء وكمال اإلقراء 147/ 11انظر:  اجلامع ألحكام القرآن 
  . 

 سقطت ) الثاين ( من األصل, واستدركتها من السياق .   -  (12)
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ثنا أبو جعفر قال:   حد 
 
ثنا عبد الصمد بن امل ثنا الواقديُّ  (1)لذ  ع  حد  ثنا إسحاق بن   قال: (2) حد  حد 

  (4) عن محيد بن قيس (3)/ب[أيب مسلم5إبراهيم بن ]
 وعشرون   مثانابملدينة   نزلت":(6) قال (5)عن جماهد

  مث   ,﴾زلزلتإذ﴿ مث   ,﴾النساء ﴿ مث   ,﴾ املمتحنة﴿ مث   ,﴾األحزاب ﴿ مث   ,﴾األنفال﴿ مث   ﴾البقرة﴿:(7) سورةً 
مل ﴿ مث   , ﴾الطالق﴿ مث   ,﴾هل أتى على اإلنسان﴿مث   ,﴾الرعد﴿ , مث  ﴾الذين كفروا﴿ مث   ,﴾احلديد﴿

مث    ,﴾اجملادلة﴿ , مث  ﴾املنافقون﴿ مث   ,﴿احلج﴾مث   ,﴾النور ﴿مث   ,﴾إذا جاء نصر هللا والفتح﴿ مث   ,﴾يكن
  , ﴾احلوارييون﴿ مث   ,﴾التغابن﴿مث  , ﴾اجلمعة﴿مث   ,﴾م  ما أحل  هللا لك  اي أي ها النيبُّ مل   حت  ر   ﴿, مث  ﴾احلجرات ﴿
 ., وغي هذه السور من القرآن نزل ّبك ة﴾التوبة﴿ مث  , ﴾املائدة﴿مث   ,﴾الفتح﴿مث  

 , فأو ل ذلك:"كال  "وقد بيـ ن ا ألي شيء جاء .( 9)﴿إان  فتحنا﴾, و﴾﴿الرمحن :(8)ويف كتاب ابن عب اس
ذ   ع  ل  أط  وولداً  مااًل ني   وت  أل   لآبايتنا وقا كفرأفرأيت  الذي  ﴿   /مرمي] ﴾ ك ال    عند الرمحن عْهداً  الغيب  أم اخت 

    ﴾ما يقول   ب  سنكت  ﴿مث  ابتدأ:  مل يط لع الغيب  ومل يت خذ عهداً."كال  ": , أي(10) [, هذا التمام77-79
ذوا من دون هللا ﴿ وقال:.(11) [79مرمي/ ]   , أي: ال  اتمي [ 82-81]مرمي/ ﴾كال    آهلًة ليكونوا هلم ع ز اً واخت 

قال ﴿ :. وقال عز  وجل  (12) [ 82مرمي/ ] ﴾سيكفرون بعبادهتم﴿, مث  ابتدأ: يكون هلم ع ز اً, وال يكون ذلك 

 
, ولد ونشأ يف البصرة, وكان شاعراً فصيحاً من شعراء الدولة العب اسية , وهو أخ الفقيه   عبد الصمد بن املعذ ل بن غيالن بن احلكم العبدي , أبو القاسم , من عبد القيس - (1)

 .338, وطبقات ابن املعتز  2/330هـ". انظر فوات الوفيات  240أمحد بن املعذ ل , تويف  "سنة  
مت ترَجته يف ص  -  (2)  .21تقد  
 مل أجد له ترَجة  فيما وقفت عليه من املظان.   -  (3)
,  7/384هـ"انظر هتذيب الكمال  130د بن قيس أبو جعفر األعرج املك ي , روى عن جماهد , وروى عنه الثوري  , وهو ثقة كما قال حيىي بن معني, تويف   سنة "محي - (4)

 . 3/42وهتذيب التهذيب  
ْب هو:أبو احلج اج املك ي, موىل السائب بن أيب السائب املخزومي , شيخ القر اء  - (5) واملفس رين. روى عن ابن عب اس , فأكثر وأطاب , وعنه أخذ القرآن , والتفسي,  جماهد بن ج 

عكرمة وطاووس وآخرون كثيون. تويف   سنة  والفقه, وعن أيب هريرة وغيه. وتال عليه  جماهد َجاعة:   منهم ابن كثي الد اري , وأبو عمرو بن العالء , وابن حم ْي ص, وحد ث عنه 
 . 19/  2, وشذرات الذهب  449/  4أعالم النبالء    هـ ". انظر سي   104"
سورًة . انظر فضائل   27سورًة ( , وزادها ابن كثي إىل   24وذكر  –احلديث  -أخرج احلديث أبو عبْيد القاسم بن سالم اهلروي  يف فضائل القرآن , قال:) نزلت ابملدينة  - (6)

 .18, وفضائل القرآن البن كثي: ص    365القرآن أليب عبيد:ص  
(,  24(, )110(, )98(,)  65(,)  76(, )13(, )47(,)  57(, )99(, )4(, )60(, ) 33(,)  8(,)  2وإليك أرقام هذه السور يف القرآن كما وردت يف املنت متتابعة: )-  (7)

  (22  (,  )63  ( ,)58    (,)49  (,)66( ,)62  (,)64( ,)61  (,)48  (,)5    (,)9     .) 
, ابن عم  رسوال هللا )ص ( , حب األم ة, وفقيه العصر , وإمام التفسي. ودعا له الرسو  ابن عباس هو:عبد اله ابن عباس -(8) ل )ص(  بن عبد املط لب أبو العباس, القرشي  اهلامشي 

 .  3/933, واالستيعاب يف معرفة األصحاب  4/9هـ". انظر اإلصابة يف متييز الصحابة    68ابحلكمة مر تني. تويف  سنة "
 ( حسب تسلسلهما يف املنت .   48( , )  55قرآن:)  رقمهما يف ال  -  (9)
إيضاح    : )  الوقف على كال جائز, ألن  املعىن:"ال ليس األمر كذا". وجيوز أن تقف على قوله: "عهداً ", وتبتدئ:"كال سنكتب"أي:حق اً سنكتب (.قال أبو بكر األنباري -  (10)

 .376, و انظر املكتفى يف الوقف واالبتدا ص    426/  1الوقف واالبتداء  
 .  79متام اآلية  ﴿ وّن دُّ له من العذاب مد اً ﴾  مرمي/    -  (11)
 .82متام اآلية﴿ ويكونون عليهم ضد اً ﴾ مرمي /    -  (12)
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(1) رب   ارجعون  
    يرجع  كال  ال, أي:  اتمي  (2)[100 -99 املؤمنون/] كال ﴾لع ل  ي أْعم ل  صاحلًا فيما تركت

﴾و قال قوم :  , هذا هو الوجه.إىل الدنيا, وال يعمل صاحلا   ا على معىن  كال ﴾﴿, مث  ابتدأ (3) اتمي  ﴿تركت  أهن 
ا كلمة  ﴿   أال ﴿وهلم علي   ومن التمام: [. 13البقرة/ ] أال إهن  ْم ه م  السف هاء ﴾﴿: عز  وجل  قال . وكما ﴾إهن 

 ومنه قول أصحاب   .(5)يقتلونك  ال أال :أي(4) .[15-14]الشعراء/  ﴾قال كال   أخاف أن يقتلون  ف ذنب  
 . (7)يدركونكم  اتمي, أي: ال (6) [62-61]الشعراء/ ﴾قال كال   إان  ل م ْدر ك ون  ﴿ سى:مو 

.  (9) [27/]سبأ بل هو هللا﴾﴿:, مث  ابتدأ(8) اتمي  [27]سبأ/  ﴾ْم به شركاء  كال  أر وين  الذين أحلْ ْقت  ﴿: ومنه
ه "بكذا وكذا" يومئذ   من عذاب   يودُّ اجملرم  لو يـ ْفت د ي﴿ومنه:  [ 15-11املعارج /](10) كال ﴾   مث  يـ ْنج 

 .ه يكون ما يودُّ  ال :أي ,(11)اتمي 
ا لظى﴾﴿ مث  ابتدأ: ,﴾ينجيه مث   ﴿ /أ[6]:وميكن أن يكون  الوقف  (12) قال أبو عثمان املازين  كال  إهن 

ا لظى.أال إ: أي [15املعارج/]   ﴾كال    أيطمع  كلُّ امرىء  منهم أْن ي ْدخ ل  جن ة  نعيم  ﴿: ومنه هن 
 , والوقف"أال": وجيوز أن يكون يف معىن (14)ل. قال ابن املعذ  (13) يدخلها [, أي:ال39-38املعارج/]

 [. 39املعارج /]  ﴾إان  خلقناهم مم ا يعلمون (15) كال  ﴿: , مث  ابتدأ﴾يم  ع  ﴿ن  

 
 يف األصل ) ارجعوين (, وما أثبت ه كتابة قرآني ة.    –  (1)
ا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ  إىل يوم يبعثون ﴾ مرمي/    -  (2)  .  100متام اآلية:﴿ إ هن 
 .404. وانظر املكتفى يف الوقف واالبتدا: ص  427/   1:) جيوز أن نقف على "كال  "وعلى "تركت "(. إيضاح الوقف واالبتداء  قال أبو بكر األنباري  -  (3)
 .   15متام اآلية ﴿ فاذهبا آبايتنا إان  معكم مستمعون ﴾ الشعراء /  -  (4)
, و انظر  427/ 1ا فا ذهبا , وليس للحق يف هذا املوضع معىًن (. إيضاح الوقف و االبتد اء قال أبو بكر األنباري:)الوقف على "كال"ألن  املعىن: ال ليس األمر كما ظنو  - (5)

 .   422املكتفى ص
 .   62متام اآلية﴿ إن  معي ريب  سيهدين  ﴾ الشعراء /    -  (6)
قال"واالبتداء بـ"كال "للمختار ألن  ما بعد القول حكاية (. إيضاح  قال أبو بكر األنباري:)  الوقف على "كال "حسن , ألن  املعىن: ال اليدركونكم , والجيوز الوقف على " - (7)

 .    423, وانظر املكتفى يف الوقف واالبتدا    427/  1الوقف واالبتداء  
 .  465قال أبو عمرو الداين:) اتم , أي: الشريك له  وال يرون ذلك وال يقدرون عليه (. املكتفى يف الوقف واالبتدا  ص    -  (8)
 . 27آلية:﴿ العزيز احلكيم ﴾ سبأ /  متام ا  -  (9)
ا لظى ﴾ املعارج /    ومن يف األرض َجيعاً مث  ي نجيه     و ف صيل ت ه  اليت ت ؤيه    متام اآلايت:﴿ وصاحب ت ه  وأخيه     -  (10)  .  15-12كال  إهن 
ا لظى (. إيضاح  :) الوقف على "كال "حسن  ألن  املعىن:ال اليكون ما يودُّ , وجيوز الوقف  على"ينجيه ", واالبتداء بـ "كال  "على معىن:   حق ًا إهن  قال أبو بكر األنباري  - (11)

فإن ق د  رت تنبيها ّبعىن "أال ", أو ق د رت  ّبعىن قولك:   , وقال أبو عمرو الداين:) الوقف على "كال "اتمي يف َجيع القرآن إذا ق د رت رد اً أو نفياً ,  428-427/  1الوقف واالبتداء  
 . 586"حق اً ", مل يوقف عليها , ووقف دوهنا وابتدئ با (. املكتفى يف الوقف واالبتدا:ص  

 . 20, و تقد مت ترَجة املازين  ص287/    18, واجلامع ألحكام القرآن  586انظر املكتفى يف الوقف واالبتدا:ص    -  (12)
خلقناهم (. إيضاح الوقف واآلبتداء    بو بكر األنباري:)  الوقف اجليد على "كال ", ألن  معناها:ال اليدخلها. وجيوز أن تبتدئ:"كال  إان  خلقناهم ", على معىن: حق اً إان  قال أ-  (13)

 .   587,و انظر املكتفى يف الوقف واالبتدا:ص    1/428
 . 23و  20صمد بن املعذ ل صتقد مت ترَجة أمحد بن املعذ ل, وأخيه عبد ال  -  (14)
 يف األصل ) أال( حتريف, أثبت صوابه عن القرآن .   –  (15)
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, مث  ابتدأ   (1) اتمي  [53-52املد ثر/] كال ﴾  ص ح فًا من ش رة  تى ل يريد  كلُّ امرىء  منه م أن يـ ؤْ ب﴿: ومنه
﴿ُيافون  و ة﴾من ش ر  ﴿وجيوز أن يكون الوقف  :(3) قال أبو عثمان [. 54/املد ثر] (2) ﴾إن ه  ت ْذك ر ة  ﴿ فقال:
.  ﴿إن ه  تذكرة ﴾, أال ُيافون اآلخرة﴾ ﴿بل ال أال: فيها ّبعىن " كال  "[, مث  تكون 53-52املد ثر/] ﴾اآلخرة

يفرُّ فرار, وال موضع  ال: [ أي11-10القيامة/] ﴾كال     ﴿يقول اإلنسان  يومئذ  أين املفرُّ ومن التمام: 
علي   . [11القيامة/] ( 5)﴾و ز ر   ﴿كال  الاتمًا مث  يبتدىء:  ﴾املفرُّ ﴿ : وميكن أن يكون(4) إليه . وقال الرايشيُّ 

 . "وزر أال ال"
َّ:َّاتم ََّّ(6)والكالمَّقبلها"أال"مبعىنَّ"كالَّّ"اببَّ

                  ﴾بُّون  كال  بل حت   ﴿[, مث  ابتدأ فقال: 19القيامة/] ﴿إن  علينا بيانه ﴾عز  وجل :  قوله ومن ذلك 
أن ي فع ل   (9)ت ظ نُّ ﴿ :وكذلك  .[20القيامة/]﴿بل حتبون العاجلة﴾ (8) "أال": (7)معىن[][, على 20القيامة/]

غت  ﴿إذا بل  "أال": أي [26القيامة/] كال  إذا بلغت  الرتاقي ﴾﴿اتمي, مث  ابتدأ:  [ 25القيامة/] (10) با فاقرة ﴾
 أال : [ أي4/ النبأ] ﴾لمون﴿كال  سيع, مث  قال: [3/ النبأ ] الذي هم فيه خمتلفون﴾﴿: ومنه . (11)الرتاقي ﴾

(13) كال  سوف تعلمون﴿: . وكذلك (12)سيعلمون﴾﴿ مث  أال ﴿سيعلمون﴾
 مث  كال  سوف تعلمون     كال

 وأم ا من جاء ك يسعى﴿ : . ومنه(14)"أال ال, أال ال"املعاين:  [5-3التكاثر/] لو تعلمون علم اليقني﴾
 

 .   596, و انظر املكتفى:ص  1/428قال أبو بكر األنباري:) تقف على كال  , وعلى ما قبلها (. إيضاح الوقف واالبتداء    -  (1)
 .   53متام اآلايت:﴿ كال  بل الُيافون اآلخرة ﴾ املد ثر /  -  (2)
 . 20تقد مت ترَجة املازين  ص  -  (3)
من كبار أهل   الرايشي . وكان الرايشيالرايشي  هو:عباس بن الفرج الرايشي أبو الفضل , كان موىل حممد بن سليمان اهلامشي  , وكان أبوه عبداً لرجل يقال له: رايش ,فقيل له - (4)

ذ عنه املب د ,وأبو بكر بن دريد. تويف  سنة  اللغة, كثي  الرواية للشعر, أخذ عن األصمعي , وكان حيفظ كتبه ,وكتب أيب زيد كل ها, وقرأ على أيب عثمان املازين كتاب سيبويه , وأخ
 .   2/376, وانظر إنباه الرواة  199هـ". نزهة األلباء ص257"
"كال  الوزر"على  ألنباري:)  الوقف اجلي د على "الوزر", ألن  فيه تقع الفائدة كأن ه قال:ال جبل يلجؤون إليه. وجيوز أن تقف على ما قبل "كال "وتبتدئ: قال أبو بكر ا - (5)

 . 597, وانظر املكتفى:  428/  1معىن:حق اً الوزر". والوقوف على "كال "ليس ّبحال (إيضاح الوقف واالبتداء  
 قلبها ( تصحيف, أثبت صوابه عن السياق . يف األصل )    -  (6)
 ,  ليستقيم الكالم.  1/429زايدةعن إيضاح الوقف واالبتداء     -  (7)
بتداء بـ وتذرون اآلخرة", وجيوز اال قال أبو بكر األنباري:)  الوقف على اآلخرة حسن, والوقف على "كال  "قبيح , ألن  الفائدة   فيما بعدها وهو قوله: "بل حتبون العاجلة  - (8)

 .  1/429"كال  "على معىن:"حق اً بل حتبون العاجلة"(. إيضاح الوقف واالبتداء  
 يف األصل  ) يظن ( تصحيف , أثبت صوابه عن القرآن.   -  (9)
كال  "قال:الفاقرة: الداهية من فقرت أنفه , أي حززت أنفه. و"كال  "يف القرآن كل ه:   أي ليس األمر    0قال أبو العباس ثعلب يف قوله عز  وجل :) "تظن أن يفعل با فاقرة  - (10)

 . 1/268كما يقولون. األمر كما أقول أان (. جمالس ثعلب  
,وأجاز الطبي الوقوف على "كال ", على معىن: "يظن  أال 1/429"على معىن"حق ًا إذا بلغت الرتاقي (. إيضاح الوقف واالبتداء قال أبوبكر األنباري:) االبتداء بـ"كال   - (11)

 . 141/  29يعاقب كال  , وقال النحاس:أحسبه غلطاً إذ ليس يف القرآن حرف نفي. انظر تفسي الطبي  
 .  5متام اآلية:) مث  كال  سيعلمون ( النبأ /    -  (12)
 يف األصل ) سيعلمون ( حتريف, أثبت صوابه عن القرآن الكرمي.   -  (13)
تبتدأ: "كال  سيعلمون ". على   قال أبو بكر األنباري:)الوقف على كال  قبيح , ألن  الفائدة فيما بعدها , ولكن  الوقف على قوله:"مث  كال  سيعلمون "جيد , وجيوز أن - (14)

, وانظر و منار  604, وقال أبو عمر الداين:) والوقف الكايف البالغ:"مث كال  سيعلمون"( املكتفى يف الوقف واالبتدا:   ص 1/429ف واالبتداء معىن:حق اً سيعلمون (.إيضاح الوق
 . 296اهلدى: ص  
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ا ت ْذك ر ة  ك﴿ :عز  وجل   , مث  قال[ 10-8عبس /] عنه تله ى﴾فأنت ُيشى  (1)وهو , [11عبس/]﴾ال  إهن 
ا تذكرة ﴾ أالأي: ,  [23]عبس/﴿كال ﴾ , مث  قال:(3) اتمي  [22عبس/] مث  إذا شاء أنشره﴾ ﴿ :ومنه .(2) ﴿إهن 

  [ الوقف. مث  8]االنفطار / صورة  ما شاء رك ب ك﴾ يف أي   ﴿ : . ومنه[23عبس/] مل ا يقض  ما أمره﴾﴿ أي: أال
يقوم  يوم﴿ وكذلك: ,[9االنفطار/] ﴾(4) ين﴿بل تكذ بون ابلد    [, أي: أال9االنفطار/] ﴾﴿كال   ابتدأ فقال:

ني﴾ كال  إن  كتاب الفجار لفي﴿ . مث  قال:الوقف [6املطف فني/] ﴾(5)عاملنيلرب  ال الناس    سج  
, مث    [13املطف فني/] ﴾(6)﴿أساطي  األو لنيوكذلك: .إن  كتاب الفجار﴾﴿ "أال", على معىن: [7املطف  فني/]

  أن يكون الوقف يف هذا وميكن [ عثمان:(7) أبو], قال﴿بل ران﴾ أي: أال [, 14/]املطف فني كال ﴾﴿ قال:
  . ومنه الوقف:[14املطف فني/] ﴾على قلوبم﴿بْل ران  فقال: ليست أساطي األو لني, مث  ابتدأ: أي ,﴿كال ﴾

ال " أي:  ﴿كال ﴾سندعوا ألن ه خب , مث  ابتدأ فقال: : , واألصل /ب[6] / [18العلق/] ﴾(8) ﴿سن دْع  الزابنية  
مث   كال    ﴿كال  سوف تعلمون, قال: "أال أال أال": (9) , واملعاين"كال  كال  كال  ". ويف سورة أهلاكم:"ال تطعه

 [3]اهلمزة/ ﴿حيسب أن  ماله أخلده﴾يف سورة اهلمزة: و , [4-3التكاثر/] ﴾كال  لو تعلون  سوف تعلمون
ب ذ ن  يف احلط"أال"أي:  ,(10) ﴿كال ﴾مث  ابتدأ  .الوقف اتمي   "كال  ":(11) . قال عبد الصمد[4اهلمزة/] ﴾ة  م﴿ل يـ نـْ
ال ال  ", أي: ﴿حيسب أن  ماله أخلده﴾ معناها الزجر, أال ترى أن ه  قال:, قال: ألن  اآلية  "ال ال ُيلده": معناه
ب ون﴾ على ﴿بل ران , وهو أوضح من االبتداء. ومنه: "ُيلده [, مث  ابتدأ 14طف فني/امل] قـ ل وبم ما كانوا ي ْكس 

 
 يف األصل ) وهي ( حتريف, أثبت صوابه عن القرآن الكرمي.   –  (1)
-429/ 1ذكرة "جي د. والوقف على "كال  "أيضاً جائز , كأن ه قال: "ال ليس هو هكذا "(. إيضاح الوقف واالبتداء قال أبو بكر األنباري:) الوقف على"ذكره"وعلى "الت - (2)

 . 296, وانظر, و منار اهلدى: ص  608. وقال أبو عمرو الداين:) الوقف على "كال  ..."اتم  , أي :التعرْض عنه  (.املكتفى:ص  430
 296,وانظر  , و منار اهلدى: ص .609و "ما أمره ":كاف وقيل: اتم  (. املكتفى: ص  قال أبو عمرو:) أنشره: اتمُّ ,    -  (3)
. وقال أبوعمرو: ) ما شاء رك بك:   الوقف اتم  (.  430/.1قال أبو بكر:) الوقف اجليد عل "الدين"وعلى "رك بك", والوقف عل "كال " قبيح  (. إيضاح الوقف واالبتداء  - (4)

 .  238/  1اين القرآن للفراء  , وانظر مع611املكتفى:ص
ني "(. إيضاح الوقف واالبتداء-  (5)  .  300, ومنار اهلدى:   ص    611, وانظر املكتفى  430/  1قال أبو بكر:) الوقف اجليد على "العاملني "وعلى "سج  
/  1معناه:"ال ليس األمر على ما يظن  "(. إيضاح الوقف واالبتداء  قال أبو بكر:) الوقف على "األو لني ", وعلى "يكسبون "جيد. والوقف على "كال "أيضًا حسن, ألن  - (6)

ال "جيوز االبتداء با على تويل  , وقال أبو عمرو:)  كال  ..أي:   ليس األمر كما زعم. وجيوز االبتداء بـ "كال "على معىن "أال ", وكذلك سائر ما يف القرآن من ذكر "ك 430
ا حرف نفي ورد  وردع  وزجر  (.املكتفى  "أال", وجيوزأيضاً الوقف عليها بتأو   .   300.وانظر منار اهلدىص  613يل "ال"ألهن 

 سقطت ) أبو ( من األصل, أثبت ها عن السياق .   -  (7)
 . 20تقد مت ترَجة املازين  ص  

 .  306, ومنار اهلدى:ص  625. وانظر املكتفى:ص  1/432قال أبو بكر:) الوقف على "الزابنية ", واالبتداء "كال  ال تطعه "(. إيضاح الوقف واالبتداء    -  (8)
, وقيل:  432/ 1قال أبو بكر:) أهلاكم ثالثة مواضع الوقف فيهن  على ما قبل "كال "ألن  معناهن  "حق اً "(. إ يضاح الوقف واالبتداء - (9) .و قال أبو عمرو: )  ... املقابر:كاف 

كاثر , ومثله:"علم اليقني ", واملعىن:   "لو تعلمون علم اليقني ما أهلاكم التكاثر  اتمي , مث   تبتدأ "كال"ّبعىن "أال", على التهديد الوعيد و وقيل "التمام "كال"أي: الينفعكم الت
 .  308. وانظر منار اهلدى: ص628-627"فحذف اجلواب ملعرفة املخاطبني به (. املكتفى: ص  

وجيوز الوقف على "أخلده ", واالبتداء "كال  لينبذن  "أي: "حق اً  لينبذن     كال  "الوقف اجليد على "كال  "أي: ال مل ُيلده.  0قال أبو بكر:)  وقوله "حيسب أن  ماله أخلده    -  (10)
 . 308, ومنار اهلدى: ص    628. وانظر املكتفى: ص  1/432"(. إيضاح الوقف واالبتداء  

 . 23تقد مت ترَجته ص  -  (11)
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م فقال: م عن رب  م  "أال"[,أي: 15]املطف فني/ ﴾﴿ك ال  إهن  م عن رب   [. 15املطف فني/] ﴾حملجوبون يومئذ  ﴿إهن 
ت م به ت ك ذ  بون﴾﴿وكذلك:  ﴿إن  كتاب  "أال", أي:﴿كال ﴾ :[ الوقف. مث  ابتدأ17]املطف فني/ هذا الذي ك نـْ

 بل ال (2)[ك ال  ]﴿ [ الوقف. مث  ابتدأ: 16الفجر/] ﴿ريب   أهانن ﴾: عز  وجل   وقوله  [18/املطف فني] ﴾(1)األبرار
 :ابتدأ: ﴿كال ﴾, على معىن مث   [20الفجر/] ﴾ اً ﴿ح ب اً َج   : [, وقوله عز  وجل  17]الفجر/ اليتيم﴾  ( 3)ر مونكْ ت  
 [. 26القيامة /] ﴾كال  إذا بلغت  الرتاقي  ﴿ابتدأ  .[ 21الفجر/]   ﴾(4) األرض  د ك اً دك اً  ﴿إذا د ك ت   "أال"

نزل به جبيل عليه السالم  شيء   الذي رويناه يف كتابنا هذا, أن  أو ل   (5)واألصل يف هذا الباب احلديث
 .(6) مكتوبة يف ّنط   "العلق"من القرآن مخس آايت من سورة 

  ا, والنيب صل ى هللا عليه وسل م يتكل م با كمالنيب صل ى هللا عليه وسل م آيًة آيةً  (7) هان  ق   ل  هذا رواه بعضهم, فـ  
, ال يكون أبني   ما مل يعلم طوى الن م ط , فهذا وقف, فلم ا قال تلق نه إن  كال  ﴿ هللا بعد ذلك: لمث  أنز  منه بني 

[, مث  قال:  14العلق/] ﴾ن  هللا يرىأبأمْل يعلْم ﴿ :(9) [, وكذلك يف هذه السورة6]العلق/ ﴾(8)ل ي طغى اإلنسان
  [, فالعمل يف االبتداء 16-15العلق/] انصية ﴾  ابلناصية  (10)﴿ل ئ ن مل ينته  لنسفعاً "أال", مبتدائً: ﴿كال ﴾
 , هذا اخلب مع ما ذكرانه من الشعر."أال":با ّبعىن
 

م د وعلى آله  على سي دان حم مت  الكتاب حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه, واحلمد هلل أو اًل وآخراً. وصل ى هللا
 /أ[. 7وصحبه وسل م/]

 115احتاد كتاب العرب العدد    -شرت يف جملة الرتاث العربي  ن 
 

سن ألن  معناه "ال ليس األمر على ما ي ظ ن  "وتبتدأ أيضاً:   "كال  ..حملجوبون  قال أبو بكر:) الوقف على:"األولني "وعلى"يكسبون "جيد. والوقف على "كال"أيضًا ح - (1)
  0األبرار"أي:"حق ًا  إن  كتاب األبرار""أي:حق اً. والوقف على"كال"هنا قبيح. وكذلك:"مث  ي قال هذا الذي كنتم به تكذ بون ". الوقف على "تكذ بون "واالبتداء:"كال إن  كتاب 

 .  614. وانظر املكتفى: ص  431-1/430هنا قبيح ( إيضاح الوقف واالبتداء  والوقف على "كال "
 زايدة عن القرآن.   -  (2)
 يف األصل )يكرمون (تصحيف, أثبت صوابه عن القرآن.   –  (3)
م تظن  , والو قف على "أهانن  "جيد. مث  تبتدأ:   "كال   قال أبو بكر األنباري :) و قوله:"فيقول ريب   أهانن  .كال  ", والوقف على "كال  "جيد على معىن , ال ليس األمر ك  - (4)

 إذا دك ت  " أي:حق اً إذا دك ت, وجيوز الوقف على  بل ال تكرمون اليتيم "أي:حق اً "بل ال تكرمون اليتيم ". ومثله: "وحتبون املال حب اً َج اً " الوقف على "َج اً ", واالبتداء:   "كال  
 .  304, ومنار اهلدى:ص  619, وانظر:املكتفى:  ص  431/  1كما تظن ون يف  حمب ته  ( إيضاح الوقف واالبتداء  "كآل  "على معىن:ليس األمر  

كما ورد يف املنت. و روى أبو عمرو الداين احلديث بسند مت صل    425/  1, و إيضاح الوقف واالبتداء  357/ 13جاء احلديث يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري  - (5)
 . 624ن عباس قال:"احلديث ". املكتفى:   ص  ... عن اب

 .  119/  5النمط: ظ هارة الفراش , وقيل:ضرب من الثياب املصب غة , والنمط: الطريقة. اللسان ) ّنط ( , و انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر   -  (6)
 جاءت:) فلقيها  ( األصل . حتريف .   -  (7)
ا جواب , والفائدة  تقع فيما بعدها. واحتج  السجستاين يف أن  "كال "ّبعىن "أال"بقو قال أبو بكر:) مسعت أان أاب العب - (8) له:  اس يقول:ال يوقف على "كال "يف َجيع القرآن ألهن 

 .  1/425"كال  إن  اإلنسان ليطغى"قال:"أال إن  اإلنسان "(. إيضاح الوقف واالبتداء  
 .   432/  1ف على "كال"رديء ( إيضاح الوقف واالبتداء  قال أبو بكر:) الوقوف على "يرى "حسن. والوقو   -  (9)
 يف األصل )فلنسفعن ( حتريف, أثبت صوابه عن القرآن   –  (10)


