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بسم ا الرمحن الرحيم 



 أ 

 الشكر والتقدير
 
لصالة والسالم عمى رسوله األمين وعمى آله وصحبه ومن اهتدى االعالمين , رب لحمد هلل ا  

 ...أما بعد :بهديه إلى يوم الدين , 
ومعممي  , لكل من لهم حق عمي وأولهم  أستاذي الفاضل  منيفأنني أتقدم بالشكر , وفاًء       

رشادي , الذي تفضل باإلبة , أحمد إبراهيم الجد:  األستاذ الدكتور شراف عمى هذا البحث , وا 
دراسة -وتوجيهي حتى انتهيت من بحثي الموسوم بـ]  قراءات حروف المعاني في القرآن الكريم 

أتقدم بالشكر الجزيل كما لها الكمال ولكّني راضية عنها , نحوية  [ وقد جاء في صورة ال أّدعي 
 قشة :ألستاذي أعضاء لجنة التحكيم والمنا

 فوزي أبو فياض الدكتور:األستاذ 
 كامل شهوان الدكتور:األستاذ 

 لموافقتمها عمى مناقشتي وتقويم البحث وتصويب ما نبا عنه البصر من أخطاء .
 سالمية الجامعة اإلفي ي الدراسات العميا وكمية األدب كما أتقدم بجزيل الشكر لعمادت   
 .العميا  الدراساتعمى رعايتهما وتشجيعهما لبرنامج  -بغزة
ء ضاءأعبأساتذتي األفاضل  ةً اآلداب قسم المغة العربية ممثم ا أتقدم بالشكر والتقدير لكميةكم    

ر : ماجد النعامي هيئة التدريس , وأخص بالذكر األستاذ الدكتور : نبيل خالد أبو عمي , والدكتو 
عنهم وتتممذت عمى أياديهم في ذين أخذت تذتي األجالء في جميع األقسام الساأ, كما ال أنسى 

 السنوات الجامعية األولى , فالشكر لهم جميعًا .
وكل الشكر والحب والتقدير إلى أحب الناس والدي الغاليين وأبنائي سعيد وبراءة وعمرو    

وأسماء وأحمد ومحمد الذين كان لهم نصيب من الصبر والتضحية مقابل انشغالي عنهم فمهم 
 . مني كل الحب والحنان

وأختم شكري إلى رفيقتي طوال سنوات الدراسة  سوسن المداوي لما قدمته لي من نصيحة     
لى صديقات الدراسة وأخص بالذكر  وتوجيه ومساندة معنوية فمها مني كل الشكر والتقدير , وا 

 إسالم بعموشة وفداء الدهشان . 
 فجزى اهلل الجميع خير الجزاء وجعمه في ميزان حسناتهم .     

وأخيرًا أرجو من اهلل العمي القدير أن ينال هذا الجهد رضى أساتذتي , وأن يمنحني القدرة     
 الكريم . هفة , وأن يكون العمل خالصًا لوجهعمى مواصمة البحث والمعر 

 



 ب 

 المقدمة 
الحمد هلل الذي رفع السماء بغير عمـد , ونصـب األدلـة عمـى أنـه الواحـد الصـمد , وخفـ          

آلـــه و  , -صـــمى اهلل عميـــه وســـمم –جـــزم درجـــة الشـــرك ببعثـــة ســـيدنا محمـــدر وجحـــد , و كـــل مـــن أنكـــ
 : بعدأما ,  ا دائمين متالزمين إلى يوم الدينوصحبه أجمعين صالة وسالم

إن البحث النحوي من خالل القرآن الكـريم , لهـو مـن قبيـل التعبـد الـذي أمرنـا اهلل بـه , ومجـال     
بحيث ال يستطيع الباحث أن يدركه أو أن يصل إلى من االتساع  البحث النحوي في القرآن الكريم

معمــوم أن القــرآن الكــريم هــو دســتور األمــة األول , ومصــدر عزتهــا   ألنــه كتــاب هدايــة و , منتهــا  
عجاز ِبي اا "وقـد نـزل بمسـان عربـي مبـين  وجبـت تالوتـه ,  وتـدبر آياتـه , لـذا ,وا  رن َن ِإنَّاا أننززنلزنناا ق رقرزًن اا 

ِباين   " وقـال تعـالى : , [2]يوسـف:" كقمز تنعزِقمقونن لنعنمَّ  ِبا م مق رن َن , فالعالقـة بـين  [591]الشـعراء:"ِبِمسناان  
 ن حفظ القرآن , وهيأ له األسـباب المغة العربية والقرآن الكريم عالقة متينة , وقد كان من نعم اهلل أ
يضبطها عمـم اإلعـراب , فقـد لتي وسخر له العمماء , يستنبطون أحكامه , ويسترشدون مدلوالته , ا

  ولـذلك  لمقـرآن مـن التغييـر والتحريـف والمحن , فهـو حـارس رآن عن الخطأصان عمم اإلعراب الق
 ف في القرآن الكريم عمى اإلعراب .جاءت هذ  الدراسة ألقف عمى أثر اختالف قراءة الحرو 

 
 أهمية الموضوع:

 تتعمق بأشرف كتاب أال وهو القرآن الكريم .إن شرف العمم من شرف المعموم , وهذ  الدراسة -1
لص  ف  فه  األترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية إعراب القرآن , وذلك لعلو منزلته , فهو  -2

 والوقوف على معانيه . , القرآن الكري  وتدبره

 ة من القراءات القرآنية المتواترة التي تتعار  مع القاعدة النحوية .توضيح موقف النحا -3
 توضيح موقف النحاة من القراءات القرآنية الشاذة . -4
 وف في القرآن الكريم عمى اإلعراب .الوقوف عمى أثر اختالف قراءة الحر  -5
 

 أسباب اختيار الموضوع :
 من خالل هذ  الدراسة . -وجلعز –خدمة كتاب اهلل -1
تـــوجيهي لهـــذ  بـــة مـــن خـــالل توجيـــه مشـــرفي الـــدكتور الفاضـــل: أحمـــد إبـــراهيم محمـــد الجد-2

 الدراسة 
 زيادة الفائدة عمى الباحث في عمم النحو , وعمم إعراب القرآن الكريم .-3
 إفراد دراسة خاصة تتعمق بقراءة الحروف من خالل التطبيق عمى القرآن الكريم .-4
 

 



 ت 

 أهداف الدراسة :
 استعرا  القراءات القرآنية لمحروف وأراء النحاة فيها وبيان حججهم. -1
 القراءات القرآنية .عمم و  اإلعراب بين عمممة الوثيقة إبراز الص -2
  ألن   إفراد دراسة متخصصة متعمقة بقراءات الحروف , وتقتصـر عمـى الجانـب النحـوي -3

 الدراسات السابقة جاءت في القراءات بشكل عام .
 ة المكتبة العربية بدراسة هادفة ينتفع بها أهل العمم .إفاد -4

 
 الدراسات السابقة :

القراءات القرآنية في العديد مـن الكتـب , فقـد تناولهـا ابـن خالويـه فـي كتابـه  إعـراب وردت         
القــراءات الســبع وعممهــاا , و الحجــة فــي القــراءات الســبعا , والعكبــري فــي كتابــه  إعــراب القــراءات 
الشــواذا , وأبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيســي فــي كتابــه  الكشــف عــن وجــو  القــراءات الســبع 

في قـراءات  ماجستير , وهناك رسائل كتابه  الحجة لمقراء السبعا والفارسي فيممها وحججهاا , وع
 .متخصصة  دراسة حروف المعاني فمم تدرسقراءات أما  ,االسم والفعل المضارع فقط 

 
 منهج الدراسة :

كشــف تركــز الدراســة عمــى اآليــات القرآنيــة لمحــروف التــي تشــتمل عمــى أوجــه القــراءات, و         
الترجمـة وقد اعتمد البحث عمى المنهج الوصفي التحميمي , باإلضافة إلـى  أوجه االختالف بينها ,

 لمقراء والنحاة .
 

 خطة البحث :
فصول , وخاتمة , ثم الفهارس وهي  أربعةثم تمهيد , وقسم البحث إلى  بدأ البحث بمقدمة        

 كاآلتي :
 

 :  عمى النحو اآلتي ملى ثالثة أقساإقسم المبحث التمهيدي : 
 . لقراءترجمة االقسم األول : 
 . القراءات وأنواعهاالتعريف بعمم القسم الثان  : 
 . التعريف بعمم إعراب القرآن الكريم القسم الثالث : 

 
 ويشتمل عمى : حد الحرف وتسميته: الفصل األول 

 .وأقسامه  ف وتسميتهالمبحث األول : حد الحر                    



 ث 

 …اثنائي–بنية الحروف  أحادي :  نيالمبحث الثا                   
 
 ويشتمل عمى :االسم  التي يميهاقراءة الحروف  :  الفصل الثان  

 الرفع والنصب .المبحث األول :                  
 الرفع والجر .المبحث الثاني :                  
 والجر .النصب المبحث الثالث :                  
 الرفع والنصب والجر .المبحث الرابع :                   
 أهم نتائج هذا الفصل .                 

 
 ويشتمل عمى : الفعل المضارع التي يميهاقراءة الحروف  :الثالثالفصل 

 الرفع والنصب .المبحث األول :                  
 لجزم .الرفع وا المبحث الثاني :                 
 النصب والجزم . المبحث الثالث :                 
 الرفع والنصب والجزم .المبحث الرابع :                  
 هذا الفصل .أهم نتائج                  

 
 القراءات الشاذة لمحروف ويشتمل عمى ::  الرابعالفصل 

 ف .والتخفي شديدالمبحث األول : الحرف بين الت               
 المبحث الثاني : الحرف بين الكسر والفتح .               
 : االختالف في عمل الحرف . ثالثالمبحث ال               
 أهم نتائج هذا الفصل .                

 
 .أهم النتائج التي اشتمل عميها البحث وتشتمل عمى الخاتمة : 

 الفهارس الفنية وتشتمل عمى :               
 فهرس اآليات القرآنية .                

 فهرس األحاديث النبوية .                
 فهرس األشعار .                
 فهرس األعالم .                
 فهرس المصادر والمراجع .                
   فهرس الموضوعات .                
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 التمهيد

ترجمة القراء والتعريف بالقراءات وٕاعراب القرآن 

 
.  لقراء ترجمة ا: القسم األول  

. القراء السبعة: أوال 
. القراء المتممين للقراء العشر : ثانيا 
. القراء الشواذ : ثالثا 

. التعريف بالقراءات القرآنية : القسم الثاني 
. القراءات في اللغة واالصطالح  -
. لم القراءات موضوع ع -
. أركان القراءات  -
. القراءات المتواترة  -
. القراءات الشاذة  -
. أوجه اختالف القراءات  -

. التعريف بعلم إعراب القرآن الكريم : القسم الثالث 
 .صلى اهللا عليه وسلم -أحاديث النبي – -
 .رضي اهللا عنهم-أقوال الصحابة – -
 .اإلعراب في اللغة واالصطالح  -
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: التمهيد
فأعجزت ، وأنزله في أعذب لفظ وأجزل أسلوب ، الحمد هللا الذي أضاء بالقرآن القلوب        

: أما بعد ، بالغته البلغاء  وأعيت حكمته الحكماء 
وال سيما في علوم اللغة كالنحو ، فال شك في أن القراءات القرآنية أْثَرْت الفكر اإلسالمي 

، ات العديد من المؤلفات منها كتاب السبعة البن ُمجاهد وقد ُألف في القراء... والصرف 
والحجة في القراءات ، وٕاتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للشيخ أحمد بن محمد البنا 

ودرس ، ... البن َخاَلويه  والبذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي 
كما هو في كتاب ، كما بحث المحدثون نواحي محدودة منها ، األقدمون جوانب مختلفة منها 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث لعبد الصبور شاهين  واللهجات في القراءات القرآنية 
واستمرت هذه الجهود للحفاظ على القرآن الكريم الذي تعهد اهللا بحفظه في ، ... لعبده الراجحي 

، وأول ما أبتدئ به هو الترجمة للقراء ،  0F1"ْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ِإنَّا نَ : "قوله تعالى 
. ثم التعريف بعلم إعراب القرآن الكريم ، وأوجه االختالف فيها ، ثم التعريف بالقراءات وأنواعها 

 

:  لقراءترجمة ا: القسم األول 
: أصحاب القراءات السبعة : أوال 

إال أنه ابتدأ بقراء المدينة مبتدئًا ] السبعة [ تحدث عنهم ابن مجاهد وذكرهم في كتابه            
أول : "وقد علل ذلك بقوله ، ثم باقي قراء األمصار دون مراعاة التسلسل الزمني للوفاة ، بنافع 

أهل من أبتدئ بذكره من أئمة األمصار من قام بالقراءة بمدينة رسول اهللا ؛ وٕانما بدأت بذكر 
.  1F2"المدينة ؛ ألنها مهاجر رسول اهللا وبها حفظ عنه اآلخر من أمره

أذكر لهم ، إال أن الترجمة ألصحاب هذه القراءات ستكون على وفق الترتيب الزمني للوفاة   
والجهود التي ، ومكانتهم العلمية والدينية ، ألتعرَف من خاللها على حياتهم ، ترجمًة مختصرًة 

: وهم على النحو اآلتي ، لقرآن وٕاعالء شأنه بذلوها في خدمة ا
 

: ه118اإلمام عبد اهللا بن عامر الدمشقي ت -1
:         اسمه ولقبه وكنيته 

واألشهر ، هو عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عاصم اليحصبي              
. في كنيته أبو عمران 

                                                           
 . 9: آية ، سورة الحجر  -1
 .53السبعة  -2
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وحمير من قحطان  كان رجًال ، سبه إلى حمير ويرجع في ن، وهو من العرب ، وقيل أبو نعيم 
2Fخفيف العارضين يخمع، طواًال  طويل اللحية 

. بإحدى رجليه  1
:  مولده
تذكر كتب التراجم أنه ولد قبل فتح دمشق في البلقاء في قرية رحاب سنة ثمان للهجرة      

. وله سنتان  صلى اهللا عليه وسلم-وقبض رسول اهللا-
 :مناقبه وآثاره 

فقرأ على أبي شهاب وعلى عثمان ابن ، أخذ القراءة عن الصحابة مباشرة ، التابعين  هو من
. واشتهر فضله وعلمه في سائر بالد الشام وسادت قراءته نحو خمسة قرون ، عفان 

 قيماً  عارًفا فهماً متقنًا لما وعاه ، لما رواه   كان عبد اهللا بن عامر إماًما عالًما ثقة فيما أتاه حافًظا
في  ال يتهم، التابعين وأجلة الراوين  ا جاء به صادًقا فيما نقله من أفاضل المسلمين وخيارفيم

صحيح نقله فصيح قوله ، دينه وال يشك في يقينه وال يرتاب في أمانته وال يطعن عليه في روايته 
إليه  ولم يتعد فيما ذهب، في قدره مصيًبا في أمره مشهوًرا في علمه مرجوًعا إلى فهمه  عالياً 

وهو ، وكان إمام الجامع بدمشق ، ولي القضاء بدمشق  ،ولم يقل قوًال يخالف فيه الخبر ، ثر األ
. جامع ال يرى فيه بدعة إال غيرهاوكان رئيس ال، الذي كان ناظًرا على عمارته حتى فرغ 

: وفاته 
3Fالتراجم أنهتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة  جاء في كتب

2 .
 

 .ه 120عبد اهللا بن كثيرت -2
 :اسمه ولقبه وكنيته 

ب رسول اهللا بطن من لخم، منهم تميم الداري صاح: هو عبد اهللا بن كثير المكي الداري، والدار
. وهو موضع الطيب ، إنما نسب إلى دارين؛ ألنه كان عطاراً : وقيل صلى اهللا عليه وسلم--

من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى بالسفن إلى وهو مولى عمر بن علقمة الكناني، وهو : قالوا
. اليمن حين طرد الحبشة عنها

. باد أبو ع: أبو بكر، وقيل: وقيل ،كنيته أبو معبد  : قيل 

                                                           
العرج ويقال للضباع : والخماع ، خمع في مشيته إذا عرج : الخمع  ،) خمع(ولسان العرب مادة 1/124العين : انظر -1
 . 1/169وتهذيب اللغة  2/220ومقاييس اللغة  4/255لخوامع ؛ ألنهن ُعْرٍج ا
-368/ 1فاظ القرآنومعجم ح 425-1/423وغاية النهاية  1/144والنشر   24-1/23إتحاف فضالء البشر : انظر  -2

لذهب وشذرات ا1/114والعبر  86-1/82ومعرفةالقراء55والبذور الزاهرة  36-59واإلقتاع 87-86والسبعة 369
 . 65والقراءات المتواترة  1/156
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، أبيض الرأس  كبيراً  كان ابن كثير شيخاً : وفي كتاب أبي معشر الطبريكان يخضب بالحناء ،  
4Fالعينينواللحية ، طويًال جسيمًا ، أسمر أشهل 

يغير شيبته بالحناء أو بالصفرة، وكان حسن ، 1
. السكينة
 :مولده 
.  معاوية مكة سنة خمس وأربعين في أيام ة عبد اهللا ابن كثير في دوالكانت       

 :مناقبه وآثاره 
عبد اهللا بن السائب فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره وضعف أخذ القراءة عرًضا عن 

. إنه ليس بمشهور عندنا : مذاني هذا القول وقالالحافظ أبو العالء اله
وقد روى ابن  :قيل ،  وليس ذلك ببعيد فإنه قد أدرك غير واحد من الصحابة وروى عنهم  :قيل 

درباس  ض أيًضا على مجاهد بن جبرمجاهد من طريق الشافعي النص على قراءته عليه وعر
. مولى عبد اهللا بن عباس 

،  ن عبد اهللا القسط وٕاسماعيل بن مسلم وجرير بن حازم والحارث بنروى القراءة عنه إسماعيل ب
وكان إمام  ، مفوهاً  بليغاً  وكان أعلم بالعربية من مجاهد، وكان فصيحاً ، كان عالمًا بالعربية 

لم يزل هواإلمام المجتمع عليه بمكة حتى مات والناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع، 
: وفاته 

فقد مات بها سنة عشرين ومائةفي ، وكذلك وفاته كانت في مكة ، الدته في مكة وكما كانت و
5Fأيام هشام بن عبد الملك ، وله يومئذ خمس وسبعون سنة

2 .
 
6Fعاصم بن أبي النَُّجود-3

: ه127ت 3
: اسمه ولقبه وكنيته 

7Fدلةهْ ابن بَ : رير الكوفي، ويقالود، الضَّ جُ عاصم بن أبي النَّ هو             

ود هو جُ أبوالنَّ : ، وقيل4
دلة اسم أمه، وهو مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر هْ ود عبد، وبَ جُ اسم أبي النَّ : دلة، وقيلهْ بَ 

 .بن قعين بن أسد، ويكنى أبا بكر
 

                                                           
وهو اختالط اللونين ، ما كان سوادها ليس بخالص ، أن يشوب سوادها زرقة : أشهل   انظر لسان العرب مادة  شهل -1
7/245 . 
 53-52والبذور الزاهرة  1/116والعبر   88-1/86ومعرفة القراء 1/443وغاية النهاية  42-40اإلقناع : انظر  -2

وشذرات  21-1/20وإتحاف فضالء البشر 120-1/115والنشر 65-64والسبعة  367-365 /1فاظ القرآنومعجم ح
 . 64-63والقراءات المتواترة  1/157الذهب 

اإلبل واألتق الطويلة العنق أو التي ال تحمل والناقة الماضية والمتقدمة : النجود في اللغةلسان العرب مادة نجد: انظر -3
 . 14/50والمرآة العاقلة والنبيلة. رك على المكان المرتفعوالمغزارة والتي تب

ة ، اسم رجل من تميم : وقيل ، وجمعه بَْهَدل ، طائر أخضر : وقيل، الخفة : الَْبهدلةولسان العرب مادة بهدل: انظر  -4 : وبَْهَدل
 . 1/632 اسم قبيلة 
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: مولده 
. لم تذكر كتب التراجم شيئا عن مولده أو مكان الوالدة 

 :مناقبه وآثاره 
اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد  انتهت إليه رئاسة ، رجل صالح خير ثقة،وهو من التابعين      

جمع بين الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوًتا  ، الرحمن السلمي
ما رأيت أحًدا قط كان أفصح من عاصم إذا : بالقرآن، قال يحيى بن آدم ثنا حسن بن صالح قال

وروى عنه أبو عمرو بن العالء ، خلق كثير روى عنه القراءة والحديث، تكلم كاد يدخله خيالء
وتصدر لإلقراء عند موت أبي عبد الرحمن السلمي سنة ثالث وسبعين إلى أن توفي ، وحمزة 
.  وكان خيرا ثقة، وأهل الكوفة يختارون قراءته  بالكوفة
: وفاته 

ام مروان بن في أيبطريق الشام : توفي بالكوفة، وقيلأما وفاته فقد ذكرت كتب التراجم أنه     
وقال ، ومائة مات سنة سبع وعشرين  :الخليفة وابن بكيرف، آخر خلفاء بني أمية محمد الجعدي 

8Fوالراجح أنه توفي سنة سبع وعشرين ومائة مات سنة ثمان وعشرين ومائة: ابن سعد وغيره

1 .
 
: ه154ت بن العالءو أبو عمر -4

: اسمه ولقبه وكنيته 
بن جلهم بن ار بن العريان بن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث هو أبو عمرو بن العالء بن عما

عمرو،  ابن الحصين،  واسم العريان بن عبد اهللا. خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم
. والعريان لقب، قاله أبو عبيدة

: عيينة ، وقيل : يحيى، وقيل : العريان، وقيل: زبان، وقيل: واختلف في اسم أبي عمرو، فقيل
: حماد ، وقيل : ، وقيل  جنيد: حميد، وقيل: فايد، وقيل: جبر، وقيل: وقيل، محمد: وقيلفيان س

: وقيل  ة-بالراء مهملة، والباء منقوطة بواحدربان -: جزء، وقيل: وقيل، محبوب :وقيل ، عثمان 
. اسمه كنيته : عمار، وقيل 
هما، وروينا مثل ذلك عن األصمعي أبو عمرو وأبو سفيان ابنا العالء أسماؤهما كنا: قال الجاحظ

. وعن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف
 
 

                                                           
 1/271ومرآة الجنان  1/128والعبر  71-69والسبعة  25-24 /1وإتحاف فضالء البشر 69-68اإلقناع : انظر -1

وغاية النهاية  333-1/330ومعجم حفاظ القرآن  89-1/88معرفة القراء  1/175وشذرات الذهب  57والبذور الزاهرة 
 . 65والقراءات المتواترة  1/346-348
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:  مولده 
. سنة سبعين : وقيل ، عمرو سنة ثمان وستين يولد أبذكرت كتب التراجم أن م        

. والراجح أن مولده كان سنة ثمان وستين 
 : مناقبه وآثاره 

لقراءة والنحو واللغة رواية عنه في االو، ي القرآن وعنه أخذ يونس بن حبيب هو من األعالم ف
.  كثيرة 
شددنا  : مثقلة فقال. فعززنا بثالث. سألت أبا عمرو عن قوله تبارك وتعالى : األصمعيقال 

9Fللمتلمس، وأنشد 

1  :
10Fأجٌد إذا ضمرت تعزز لحمها   وٕاذا تشد بنسعها ال تنبس

2 
 

هد وسعيد بن جبير، وعطاء أخذ القراءة عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، فعرض بمكة على مجا
. وعكرمة بن خالد، وابن كثير

وأدرك من حياته نيفًا وعشرين  إنه قرأ على أبي العالية الرياحي، ولم يصح مع أنه أدركه،: وقيل
سنة 
. إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان، وشيبة: وقيل

والقرآن والشعر، وبأيام ، هاتها وغريبأوسع علمًا بكالم العرب ولغاوكان أبو عمرو أعلم الناس  
وقته ، كأبي استحق بها اإلمامة، وشهد له بها أئمة  العرب وأيام الناس، وتتبع حروف القرآن تتبعاً 

كنت : وأبو عمرو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة، حكي عنه أنه قال، بسطام شعبة بن الحجاج 
.  والحسن حي رأساً 

: وفاته 
.  سنة أربع وخمسين ومائةمات : قال األصمعي

وله مات : قيل و ذلك ، ولم يختلف أنه مات بالكوفة سنة سبع وخمسين ومائة، وقيل غير: وقيل
11Fست وثمانون سنة

3. 
.  والراجح أنه توفي سنة أربع وخمسين

 

                                                           
ربيعة بن  عة بن أبيهو جرير بن عبد المسيح بن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمس بن ضبي: المتلمس  -1

 . 22وشعراء ودواوين  44واألصمعيات  215جمهرة أشعار العرب : انظر نزار بن معد بن عدنان 
: انظر ،لدي تشد به الرحال والجمع أنساع سير ج: النسع ، ما تحركت شفتاه بشيء : ال تنبس ،  مجزوء الكاملالبيت من  -2

 . 106ديوان المتلمس : انظر ،  14/135نسع : ومادة  19/ 14نبس : لسان العرب مادة 
/ 1ومعرفة القراء   326-1/325ومرآة الجنان  55-54والبذور الزاهرة  83-79والسبعة  52-51انظر اإلقناع  -3

ومعجم حفاظ القرآن  1/22وإتحاف فضالء البشر  172-1/171والعبر  238-1/237وشذرات الذهب   100-105
 .   1/321البيان والتبيين  64والقراءات المتواترة  289-1/288وغاية النهاية  1/461-465



7 
 

. ه 156حمزة الزيات ت -5
: اسمه ولقبه وكنيته         

هو مولى  :ويقال ، مارة الكوفي التيمي موالهم أبو ع القاري حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات هو
بن صيفي، اهو من ولد أكثم : هو مولى لبني عجل، ويقال: آلل عكرمة بن ربعي التيمي، ويقال

. بن عمرو بن تميم، قاله ابن دريد وأكثم من بني شريف، وبنو شريف من قبائل بني أسد
.  وانكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلألنه : سمي بالزيات  

:  مولده
. أيام عبد الملك بن مروان  ،للهجرة  سنة ثمانينحمزة ولد 

: مناقبه وآثاره 
روى عن أبي إسحاق السبيعي ، أحكم القراءة وله خمس عشرة سنةفقد ، أحد القراء السبعة      

. وجماعةيبة وحبيب بن أبي ثابت الشيباني واألعمش وعدي بن ثابت والحكم بن عتو
 ماء زمانة بالقراءات وكان من خيار عباد اهللا عبادةً لكان من ع: بن منجويه قال أبو بكر  

. ونسكاً  وورعاً  وفضالً 
. صاحب سنة  وكان صدوقاً  ،كان رجًال صالحًا ثقًة : ن سعد ابو، قال العجلي

على اإلجماع انعقد و،  ما أحسب أن اهللا يدفع البالء عن أهل الكوفة إال بحمزة : قال ابن فضيل 
.  قراءة حمزة  تلقي

 غلب حمزة الناس في: قال أبو حنيفة و، إال بأثر  ما قرأ حمزة حرفاً : قال  حيثشهادة الثوري له 
. وهذه شهادة تكفي لتجتمع األئمة على قراءته وتتلقاها ،  القرآن والفرائض

: وفاته 
ومائة،  في خالفة أبي جعفر سنة ست وخمسين باغ يوسف:  بحلوان بموضع يقال لهحمزة توفي 

12F. وله ست وسبعون سنة

1  .
 
. ه 169نافع ت  -6

: اسمه ولقبه وكنيته 
، هو مولى ، موالهم أبو رويم المقرئ المدني نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثيهو    

يكنى أبا : وقيل عبد المطلب أو حليف أخيه العباس  جعونة بن شعوب الليثي، حليف حمزة بن

                                                           
/ 1والعبر   1/26وإتحاف فضالء البشر   76-75واإلقناع   59-58والبذور الزاهرة   1/332مرآة الجنان : انظر  -1

ومعرفة القراء   1/240وشذرات الذهب   218-1/215ومعجم حفاظ القرآن  71والسبعة   1/220وغاية النهاية  174
 .  67-66والقراءات المتواترة  111-118 /1
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وكان ، نعيم وأشهرها أبو رويم  أبو: وقيل، أبا عبد اهللا : وقيل ، بد الرحمنا عأب: وقيل ، الحسن
 . صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة وأصله من أصبهان أسود اللون حالكاً 

:  مولده 
.  لم تذكر كتب التراجم شيئًا عن سنة والدته وال مكان الوالدة 

: مناقبه وآثاره 
كان عالما بوجوه القراءات متبعا ، فة من تابعي أهل المدينة على طائ قرأ، السبعة  أحد األعالم

. عبد الرحمن بن هرمز،  مآلثار األئَمة الماضين ببلده أخذ القراءة عن جماعة من التابعين منه
.  م والخاصةوعلى قراءة نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة منه

.  تمسكوا إلى اليومصارت قراءة أهل المدينة وبها : لي نافعقال أبو عبيد وإ 
وكان اإلمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن مجاهد
. اضين  بوجوه القراءات متبعا آلثار األئمة الم وكان عالماً : وسلم نافع قال

. قرأت على سبعين من التابعين: سمعته يقول: قال أبو قرة موسى بن طارق
أدركت المدينة سنة مائة ونافع رئيس في القراءة : عن فالن قال: عيوقال األصم

 :وفاته 
سبع وستين : سبعين وقيل: سنة تسع وستين ومائة وقيلأما وفاته كما تذكر المراجع فقد توفي    

13Fوالراجع سنة تسع وستين، في خالفة المهدي  سبع وخمسين: خمسين وقيل: وقيل

1  .
 
 .ه189الكسائي ت -7

: به وكنيته اسمه ولق

اإلمام أبو الحسن الكوفي ، هو علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز األسدي 
من أوالد الفرس من سواد العراق كذا قال أبو بكر بن أبي  ،رئ النحوي المعروف بالكسائي المق
 .السجستانيداود 

 :مولده

 .تذكر الكتب أن الكسائي ولد في حدود سنة عشرين ومائة 

 

                                                           
والعبر  1/270وشذرات الذهب   111-1/107ومعرفة القراء   53والسبعة  580-577 /1معجم حفاظ القرآن: انظر -1
ومرآة الجنان  52-51والبذور الزاهرة 20واإلقناع  334-2/330وغاية النهاية 19وإتحاف فضالء البشر  1/198
1/358  . 
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 : ه وآثارهمناقب

حد القراء السبعة ، كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات ، اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة أ    
ليس من علماء العربية : ولم يكن له في الشعر يد حتى قيل ، اإلقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات 

ألدب ولم يكن له أجهل بالشعر من الكسائي، وكان يؤدب األمين بن هارون الرشيد ويعلمه ا
ألنه دخل الكوفة وجاء ؛ وٕانما قيل له الكسائي ، زوجة وال جارية فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة 

صاحب الكساء : من يقرأ؟ فقيل له: إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتف بكساء، فقال حمزة
روى و ، لصادقوسمع من جعفر ا،  بل أحرم في كساء فنسب إليه: وقيل . اللقب فبقي عليه هذا

بو عبيد القاسم بن الفراء وأ هعن أبي بكر بن عياش وحمزة الزيات وابن عيينة وغيرهم، وروى عن
من أراد : ل الشافعيقا،دفنت العربية والفقه بالري :  إن الرشيد كان يقول : ويقال سالم وغيرهما 

أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي 
 : وفاته 

ت والنحو اإلمام أبو الحسن علي بن حمزة األسدي موالهم الكوفي المعروف وتوفي شيخ القراءا
وفي ذلك اليوم : وقال السمعاني ، إليها بصحبة هارون الرشيد  وجهبالري ، وكان قد ، بالكسائي 

إن : توفي محمد بن الحسن بالري أيضًا بزيتونة ، قرية من قرى الري كذا قال ابن الجوزي  وقيل 
14Fطوسالكسائي مات ب

1 . 
وأجمعت على ، تبعوا في القراءة التابعين ، هؤالء سبعة من قراء أهل الحجاز والعراق والشام   

ومن قرأ بغير ما قرؤوا ، قراءتهم العوام والخواص من أهل البالد السالفة الذكر وغيرها من البلدان 
. فهو من الشاذ الذي ال يأخذ به 

 
 :ة أصحاب القراءات المتممة للعشر: ثانيا 

أنه شاع على ألسنة الناس ذكر ، لعل السبب في اشتهار القراء السبعة دون غيرهم من القراء 
مما أوهم الكثير من الناس ، ولم يذكر الكثير منهم العشر ، القراءات السبع واإلشادة بها وقبولها 

أضاف ابن الجزري فقد ، والحقيقة غير ذلك ، أن ما زاد على السبع يوجه عن التواتر وال ُيْقَرأ به 
وسأتبع المنهج السابق ذاته في ، ثالث قراءات استطاع أن يثبت تواترها  وضمها إلى السبع 

أذكر لهم ترجمة مختصرة  لنتعرف من ، حيث أراعي الترتيب الزمني للوفاة ، الترجمة لهم 

                                                           
-1/27وإتحاف فضالء البشر  86واإلقناع  60-59والبذور الزاهرة  79-78والسبعة  1/422ة الجنان مرآ: انظر  -1

ومعجم حفاظ  540-1/535وغاية النهاية  128-1/120ومعرفة القراء 1/321وشذرات الذهب  1/234والعبر  28
. 445-1/442القرآن
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لدين وٕاعالء والجهود التي بذلوها في خدمة ا، خاللها على حياتهم  ومكانتهم العلمية والدينية 
: وهم على النحو اآلتي ، شأنه 

 
. ه 130أبو جعفر ت -1

: اسمه ولقبه وكنيته 
اسمه جندب : يزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ، ويقال هو            

.  فيروز: وقيل ،بن فيروز
 :مولده 

. لم تذكر كتب التراجم شيئًا عن سنة ومكان الوالدة 
: ه وآثاره مناقب

وكان من ،  انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة، أحد القّراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر
عبد اهللا بن  د اهللا بن عياش بن أبي ربيعةعب عرض القرآن على مواله،  المفتين المجتهدين
ى بن يمان بن مسلم بن جماز عيسسل روى القراءة عنه نافع بن أبي نعيمعباس وأبي هريرة 

به إلى أم سلمة  تيَ أُ ، ابناه  أبو عمرو وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وٕاسماعيل ويعقوبوردان و
عمر وأقرأ الناس قبل الحرة  وهو صغير فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة وصلى بابن 

 . سنة ثالث وستين والحرة
. بذلك وكان ثقة قليل الحديثكان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارئ : قال يحيى بن معين

.  صالح الحديث: سألت أبي عنه فقال: قال ابن حاتم
. فرجع كان إمام الناس بالمدينة أبو: اريقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير األنص

ه على عبد الرحمن بن لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر وكان يقدم في زمان: قال ابن مجاهد
. رجًال صالحًا يقرئ الناس بالمدينة  كان أبو جعفر: قال مالك. هرمز األعرج 

: وفاته 
، ثالثين ومائة ، عن بضع وثمانين سنةبالمدينةمات جعفر  أبا: أما وفاته فتذكر المراجع أن 

، ثماٍن وعشرين : وقيل، سبع وعشرين : وقيل تسع وعشرين:  وقيل ، ن وثالثين اثنتي :  وقيل
15Fوأصح األقوال أنه توفي سنة ثالثين ومائة، عشر سنة: قال حيث ذلك وأبعد الهذلي

1 
 
 
 

                                                           
 1/158ومعجم حفاظ القرآن  1/273الجنان ومرآة  1/176وشذرات الذهب  384-2/382غاية النهاية : انظر  -1

 . 1/130والعبر  76-1/72ومعرفة القراء
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. ه205يعقوب البصري الحضرمي ت -2
: اسمه ولقبه وكنيته 

أبو يوسف وأبو محمد ، يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اللهالحضرمي بالوالء البصري هو    
.  القارئ
 :مولده

.  ه كان في البصرة أما مكان الوالدة فجاء أن، لم يذكر في التراجم سنة الوالدة 
: مناقبه وآثاره 

 ، من أهل بيت العلم والفقهالمقرئ النحوّي أحد األعالم قارئ أهل البصرة ثامن القراء العشرة،
أخذ القراءة عن ابن ميمون والعطاردي وروى  ،اءات والعربية ولغة العرب والفقه اإلمام في القر

ستاني وروح بن وأخذ عنه الزعفراني والسجعن حمزة والكسائي، وأخذ عنه سالم الطويل عرضا، 
وكان من أعلم أهل ، وحمل عنه خلق كثير،  تصدر لإلقراء والتحديث، عبد المؤمن وجماعة 

اقتدى بهالبصريون وأكثرهم على زمانه بمذاهب النحاة في القرآن الكريم ووجوه االختالف فيه، 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، إسناده في القراءة إلى ، مذهبه بعد أبي عمرو بن العالء

فإنه قرأ على سالم المذكور، وقرأ سالم على عاصم، وعاصم على أبي عبد الرحمن السلمي، 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه  بن أبي طالب  كرم اهللا وجهه، وعليعلى علي وأبو عبد الرحمن 

. وآله وسلم
هل كان إمام أ: قال يحيى بن معين. ءة بالمدينةكبير القدر انتهت إليه رياسة القرا تابعياً كان 

هو زاهدا ورعا ناسكا، حكي أنه سرق رداؤه و، وثقة  رجال صالحاكان  امكالمدينة في القراءة ، 
.  لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، في الصالة ورّد إليه ولم يشعر 

ن أدركنا في الحروف واالختالف في كان يعقوب الحضرمي أعلم م: قال أبو حاتم السجستانيّ 
جمع فيه بين عامة » الجامع«القرآن العظيم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحويين فيه، وكتابه 

.  االختالف ووجوه القراءات ونسب كل حرف إلى من قرأ به
: وفاته 

 مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين ولهوأنه ،  وفاته بالبصرةفقد ذكرت كتب التراجم أن 
. 16F1ةثمان وثمانون سن

 
 
 

                                                           
-1/157ومعرفة القراء 1/272والعبر  389-2/386وغاية النهاية   2/30ومرآة الجنان  2/14شذرات الذهب : انظر -1

 . 634 1/630ومعجم حفاظ القرآن  158
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 .ه 229خلف بن هشام ت -3
: اسمه ولقبه وكنيته    
ْبن غراب، َأُبو ُمَحمَّد البزار  خلف ْبن هشام ْبن طالب-: َويقال خلف ْبن هشام ْبن ثعلب- هو  

قرب بكسر الصاد- -لحأصله من فم الصِ ، كان عالما عابدا ثقة . راء العشرةأحد الق ، المقرئ
.  ببغداد  واسط، واشتهر

: مولده 
 . سنة خمسين ومائة ببغداد  ولد خلف بن هشام  

: مناقبه وآثاره 
من يقول : وكان يقول  ،وكان يكره أن يقال له البزار،  ار إلى بغداد حتى صار كأنه من أهلهاس

.  لي البزار، وٕانما قولوا المقرئ
قة كبيًرا زاهًدا شرة وكان ثحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في الطلب وهو ابن ثالث ع

. عابًدا عالًما 
.  سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبا عوانة وغيرهم

 . يوكان خلف قد قرأ على الكسائ
قرأ القرآن عن سليم وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي وحرف عاصم : قال أبو عمرو الداني 

عن يحيى بن آدم 
.  أحمد بن أبي خيثمة وغيرهمروى عنه عباس الدوري ومحمد بن الجهم و 

ليس للبغداديين قارئ غير خلف بن هشام، وال كان قط من أهلها فاضل : قال أبو علي األهوازي
. يشار إليه في العلم فيما أراه إال قليل

وهو إمام في القراءات وله اختيار حمل عنه متقدم في رواية الحديث صاحب سنة ثقة مأمون 
: وفاته 
كانت وفاته يوم السبت السابع عشر من جمادي و، ، زمان الجهمية مختفياً  نفي بغداد وكاتوفي 

 .17F1.اآلخرة سنة تسع وعشرين ومائتين
والذين ضمهم ابن الجزري ، كانت هذه ترجمة مختصرة للقراء الثالثة الذين تمموا القراء العشر   

.  األخذ عنهم و، وأثبت تواترهم وحجية قراءتهم ، إلى القراء السبعة في كتابه النشر 
 
 
 

                                                           
ومعجم حفاظ القرآن  2/67وشذرات الذهب  210-1/208 ومعرفة القراء 273-1/272وغاية النهاية :  انظر  -1
 . 1/318والعبر  1/223-224
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: أصحاب القراءات الشاذة : ثالثا 
ما عدا القراءات : أو هي ، القراءات الشاذة هي القراءات التي وجهت عن التواتر          

وقبل الخوض في الحديث عنها كان ال بد من التعريف بقرائها ، العشر  وسيأتي التفصيل فيها 
ومراعاة الترتيب الزمني ، بع ذاته في الترجمة لهم لذا سأسير على المنهج المت، والترجمة لهم

للوفاة أذكر لهم ترجمة مختصرة ألتعرف من خاللها على حياتهم وجهودهم التي بذلوها من أجل 
: كتاب اهللا وسيتم تقسيم الترجمة إلى قسمين على النحو التالي 

 
: القسم األول  

: أصحاب القراءات الشاذة األربعة  
. ه 110تالحسن البصري  -1
: اسمه ولقبه وكنيته  
 : مولى زيد بن ثابت األنصاري  وقيل، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد وهو 

َلِمي  كان مولى جميل بن : ويقال ، جابر بن عبد اهللا وقيل مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السَّ
18Fويسار أبوه من سبي ميسان، ْطبه قُ 

واسم ، ج بها في خالفة عمرسكن المدينة، وأعتق، وتزو،  1
.   صلى اهللا عليه وسلمخيرة موالة أم سلمة زوج النبي–: أمه 

: مولده 
أما مكان ، ذكرت كتب التراجم أنه ولد في خالفة عمر في السنتين الباقيتين من خالفته      

.  الوالدة فلم تذكره 
: مناقبه وآثاره 

طان بن عبد اهللا الرقاشي عن أبي موسى األشعري ، قرأ على ح وعمالً  زمانه علماً  إمام         
. لى أبي العالية عن أبي وزيد وعمروع

. يل ويونس بن عبيد وعاصم الجحدري وروى عنه أبو عمرو بن العالء وسالم بن سليمان الطو
أسند الهذلي قراءته من رواية ابن عباد بن راشد وعباد بن تميم وسليمان بن أرقم وعتبة بن عتبة 

. مقبل كلهم عن الحسن  وعمر بن
وأسند األهوازي قراءة الحسن عن شجاع البلخي وأن شجاعا قرأ على  بن عمر النحوي وأن 

.  عيسى قرأ على الحسن

                                                           
موضع من أرض البصرة، استعمل عليها عمر بن الخّطاب الّنعمان بن : بفتح أّوله، وبالسين المهملة: ميسان  -1

. 13/252العرب لسان  :نضلةانظر
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لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته، : أنه قال  رحمه اهللا-عن الشافعي -
 .ومناقبه جليلة وأخباره طويلة 

.  ت الصحابة فما رأيت أحدا أشبه بهم من الحسنأدرك: قال أبو بردة 
سلوا موالنا الحسن فقيل له في : سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال  : قال خالد بن رياح الهذلي

.  إنه قد سمع وسمعنا فحفظ ونسينا: ذلك فقال 
.  الحسن شيخ أهل البصرة: قال سليمان التيمي 

: وفاته 
صلوا عليه عقيب ، وكانت جنازته مشهودة ، ومائة  في رجب سنة عشرالحسن البصري مات 

19Fوازدحموا عليه، الجمعة بالبصرة 

1  .
 
. ه 123ابن محيصن ت -2

:  اسمه ولقبه وكنيته        
عبد : اسمه عمر وقيل: وقيل، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي موالهم المكيوهو 

.  محمد بن عبد اهللا: الرحمن بن محمد وقيل
 :مولده 
 . لم تذكر التراجم شيئًا عن والدته وال مكان الوالدة        

: مناقبه وآثاره 
وقرأ عليه شبل بن ، قرأ القرآن على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس وسعيد بن جبير           

. ابن كثير عباد وأبو عمرو بن العالء وعيسى بن عمر القارئمقرئ أهل مكة بعد
حمد بن عبد الرحمن بن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير موكان ممن  :قال ابن مجاهد 

وقراءته في كتاب المبهج والروضة وقد قرأت بها القرآن ولوال ما فيها من مخالفة  محيصن،
.  المصحف أللحقت بالقراءات المشهورة

ار في كان البن محيصن اختي: بالعربية وأقواهم عليها، وقال ابن مجاهد عالماً  وكان نحوياً  
فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على ، به عن إجماع أهل بلده وجهالقراءة على مذهب العربية ف

حدث عن أبيه وصفية بنت شيبة ومحمد بن قيس بن ، روى له مسلم قراءة ابن كثير ألتباعه، 
.  مخرمة وأبي سلمة بن سفيان

 
 

                                                           
 1/241ومرآة الجنان  137-1/136وشذرات الذهب  1/103والعبر  1/235وغاية النهاية  35طبقات الحفاظ : انظر  -1

 . 1/65ومعرفة القراء 
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: وفاته 
: وقال القصاع وسبط الخياط، ومائة بمكة مات سنة ثالث وعشرين : ال أبو القاسم الهذليد ققف

20Fسنة اثنتين وعشرين

1. 
 
. ه 202اليزيدي ت -3

:  اسمه ولقبه وكنيته       
المعروف باليزيدي، المقرئ النحوي اللغوي وى، أبو محمد، حيى بن المبارك بن المغيرة الَعديهو 

فنسب ،  بالقراءة بعده ه في القيامعالء المقرئ البصري ، وهو الذي خلفصاحب أبي عمرو بن ال
وهو من أهل البصرة ،  ، ثم اتصل بهارون الرشيد فجعل ولده المأمون في حجره فكان يؤدبهإليه 

وسكن ، العدوي : كان من مواليهم ، فقيل له  في بني َعِدّي بن عبد مناة بن تميم، أو كان نازالً  ،
. بغداد

 :مولده 
كما ،  وسبعين سنة عاش أربعاً ولكنها ذكرت أنه ، لم تذكر كتب التراجم شيئا عن والدته       

. أنها لم تذكر مكان الوالدة 
: مناقبه وآثاره 

ثقًة  ، صدوقاً ا بالعربية واألدب عالمو، وهو أحد القراء الفصحاء العالمين بلغات العرب والنحو
كما  ،في اللغة  النوادر  وله التصانيف الحسنة والنظم الجيد، وشعره مدون، وصنف كتاب  

كما حدث عن أبي عمرو ، صنف مختصرا في النحو والمقصور والممدود وكتاب النقط والشكل 
. وعن الخليل أخذ العروض واللغة ، والخليل وعنهما أخذ العربية 

. روى عنه القراءة أوالده وآخرون 
: وفاته 

21Fالمأمونبة بل كانت وفاته ِبَمرو  في صح:  وقيل، توفي ببغداد، سنة اثنتين ومائتين و

2  .
 
. ه 328الشنبوذي ت -4

: اسمه ولقبه وكنيته        
. أبو الحسن المقرئ ، أيوب  بن الصلت بن شنبوذ هو محمد بن أحمد بن 

 
                                                           

 1/121والعبر 551-1/550ومعجم حفاظ القرآن 1/162وشذرات الذهب 1/121والعبر  2/167غاية النهاية : انظر  -1
 .  99-1/98ومعرفة القراء 

والعبر  -2/3ومرآة الجنان  3/4ت الذهب وشذرا 625-624 /1ومعجم حفاظ القرآن 152-1/151معرفة القراء: انظر -2
 . 2/375وغاية النهاية  1/264
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:  مولده 
.  لم تذكر كتب التراجم شيئًا عن مولده       

: مناقبه وآثاره 
ان يقرأ بها في المحراب وك، انفرد بشواذ القراءة ، هو من كبار القراء من أهل بغداد       

، ) اختالف القراء وشواذ القراءات ( وصنف في ذلك كتبًا منها ، بحروف يخالف فيها المصحف 
وقد علم الوزير ابن مقلة بأمره فأحضره وأحضر بعض القراء فناظروه فنسبهم إلى الجهل فأغلظ 

. للوزير فأمر بضربه ونفي إلى المدائن 
: وفاته 

22Fأنه توفي سنة ثمان وعشرين وثالثمائة جاء في كتب التراجم 

1  .
 

: من رواة القراءات الشاذة : القسم الثاني 
أذكر منهم ، منهم صحابة ومنهم تابعون ، وهم كثيرون ، هم رواة القراءات الشاذة بوجه عام 

: على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي 
 

 :ه30ُأبّي بن كعب ت -1
يد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك النجار أبو المنذر عب وهو ابن قيس بن          

23Fصح أنه قتل قبل مقتل عثمان بقليلواأل، اختلف في وفاته ، سيد القراء ، األنصاري المدني 

2 . 
 
 :ه 33عبد اهللا بن مسعود ت-2
كان ، حليف بني زهرة ، وهو ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن عبد الرحمن الهذلي        

كما كان أول ، حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب ، ما أول اإلسالم إسالمه قدي
24Fصلى اهللا عليه وسلممن جهر بالقرآن بمكة بعد النبي –

3  .
 
 : ه62تمسروق بن األجدع -3

أخذ القراءة عرضا ، أبو هشام الهمذاني الكوفي : ويقال، بن مالك أبو عائشة وهو ا
25Fالقراءة عنه يحيى بن وثابوروى ، اهللا بن مسعود  عن عبد

4  .

                                                           
ومرآة الجنان  304-1/301معجم حفاظ القرآن  2/311وشذرات الذهب  2/30والعبر  2/52غاية النهاية : انظر )  1
 . 279-1/276ومعرفة القراء  2/290
 . 1/420الرسول موسوعة عظماء حول و 1/82واألعالم  1/31غاية النهاية :انظر  -2
 .  2/1266موسوعة عظماء حول الرسول و 4/137واألعالم  1/458غاية النهاية :انظر ) 3
 . 3/1762موسوعة عظماء حول الرسول : انظر )  4
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 : ه 73عبد اهللا بن الزبير ت -4
الصحابي بن الصحابي ، األسدي ، أبو بكر القرشي ، وهو عبد اهللا بن الزبير بن العوام 

26Fقارئ القرآن

1  .
 
 :ه 90ابن عاصم الليثي ت -5

سمع من مالك بن الحويرث وأبي بكر ، البصري النحوي ،وهو نصر بن عاصم الليثي 
، وروى القراءة عنه عرضا أبو عمر و ، رض القرآن على أبي األسود ع، الثقفي 

وملك بن ، وروى عنه الحروف عون العقيلي ، وعبد اهللا بن إسحاق الحضرمي 
27Fدينار

2 .
 

 : ه 103مجاهد بن جبر- -6
تال ، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ، روى عن بن عباس ، وهو شيخ القراء والمفسرين 

28Fوابن محيصن، وأبو عمرو بن العالء ، ابن كثير الداري عليه جماعة منهم 

3 .
 

 : ه 109ابن سيرين البصري ت -7
كان صاحب ، مذكورا بالورع ، كان أحد فقهاء البصرة ، بن سيرين  محمدوهو   

29Fالحسن البصري

4  .
 

: ه 149عيسى بن عمر- -9  
عبد اهللا بن أبي عرض القرآن على ، معلم النحو ، البصري ، وهو أبو عمر الثقفي النحوي 

. والحسن ، وعاصم الجحدري ، إسحاق 
مات سنة ، وله اختيارات في القراءات على قياس اللغة ، وابن محيصن ، وروى عن ابن كثير  

30Fتسع وأربعين ومائة

5  .
 
 
 

                                                           
 . 1208-2/1199موسوعة عظماء حول الرسول و 4/87واألعالم  1/79شذرات الذهب : انظر )  1
 .  8/24واألعالم  2/313وبغية الوعاة  23 األلباءونزهة ا 27وطبقات النحويين واللغويين : انظر )  2
 . 4/449سير أعالم النبالء : انظر )  3
 . 1/138شذرات الذهب : انظر )  4
 .  1/224شذرات الذهب : انظر ) 5
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: التعريف بعلم القراءات القرآنية : القسم الثاني 
: القراءات في اللغة -

: ناوقرأت الشيء قرآ،  بعضه إلى بعض  جمعه وضم، تاله : وء فهو مقروقراءًة وقرآناً  َقْرأً  جمع
؛ أي لم تضّم  ما َقَرَأْت هذه الناقة جنينا قط: ومنه قولهم . جمعته وضممت بعضه إلى بعض 

مي القرآن ؛ ألنه جمع القصص واألمر ومنه ُس ، ا وقرآنً  وقرأت الكتاب قراءةً ، في رحمها ولدًا قط 
َفِإَذا َقرَْأَناُه  ،ْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه ِإنَّ َعلَ : "وقوله تعالى  ضها إلى بعضوالنهي واآليات والسور بع

32Fأي جمعه وقراءته،  31F1"ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهُ  ،َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه 

33Fوتفسير أبي عبيدة،  2

في كتابه مجاز  3
،  ما قرأت هذه المرأة سلى قط :من قول العرب جمعناه ، وهي:  ناهفإذا قرأ، اتبع جمعه :القرآن 

فإذا ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به واعمل به ، ومجاز اآلية ؛ أي تأليف بعضه إلى بعض 
34Fوضمه إليك

4. 
 

: القراءات في االصطالح  -
وجميعها متشابهة وٕان كان بعضها ، لقد عرف القراء القراءات القرآنية بتعاريٍف عديدٍة ومختلفة

: ا نذكر منها أكثر شموال ووضوح
35Fالزركشيتعريف

في َكَتَبِة الحروف أو كيفيتها المذكور-اختالف ألفاظ الوحي -: القراءات : "قائال  5
. 36F6"كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما

كما أنه ، ويحصر القراءات في دائرة المختلف فيه، فهو بذلك يوجه ألفاظ القرآن المتفق عليها 
بينما القراءات هي اختالف ، فالقرآن هو الوحي المنزل ، يشير إلى الفرق بين القرآن والقراءات 

. ألفاظ الوحي
37Fتعريفابن الجزري

. 38F8"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة:"الذييقول فيه7

                                                           
 . 19-17: آية ، سورة القيامة  -1
 5/79ومقاييس اللغة  360س البالغة وأسا 720والكليات  3-1/1ومجاز القرآن  11/80) قرأ(مادة ، لسان العرب  -2

 .2/722والمعجم الوسيط  
:  انظر،  هـ208 -رواية الناس وأكثر،  وأخبارهم،  العرب بأيام عالماً  كان،  لهم مولى قريش تيم،  التميمي المثنى بن عبيدة أبو -3

 . 7/272 واألعالم 195-192 الوعاة وبغية 95 األلباء نزهة 178-175 واللغوين النحويين طبقات
 . 2/278 -1/3،مجاز القرآن : انظر  -4
ببدر الدين : لقب ، محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي : وقيل هو، محمد بن بهادر بن عبد هللا بن بدر الزركشي  -5

سير في علوم القرآن والتف: من مؤلفاته ،  بالزركشي : واشتهر، بأبي عبد هللا : كني ، والمفتي والمنهاجي والمصنف 
 6/60واألعالم للزركلي  7/ 1رآن البرهان في علوم الق: انظر ،هـ 794لبرهان في علوم القرآن -وا
 . 358/ 1البرهان  -6
رازي الشافعي محمد بن محمد  بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي الشي، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري  -7

النشر في القراءات العشر ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القراءات من مؤلفاته ،  هـ833الشهير بابن الجزري-
 775والبدر الطالع للشوكاني ص 549طبقات الحفاظ للسيوطي ص: انظرلفقه والعربية والحديث والتفسير العشر وله في ا

 .    7/45واألعالم للزركلي 205-204/ 7وشذرات الذهب للحنبلي 
 . 16، وصفحات في علوم القراءات 9، ، البين منجد المقرئين ومرشد الط -8
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حيث كان الصحابة يتلقونه مشافهًة وسماعًا من ، المشافهة والسماع : ويقصد بعزو الناقلة    
. ويتلونه في حياته وبعد وفاته كما سمعوه منه وسلم- صلى اهللا عليهالنبي–

وهو ، القراءات تختص بالمختلف فيه والمتفق عليه من ألفاظ القرآن الكريم : وهذا يعني أنَّ    
بذلك يختلف مع الزركشي  الذي حصر القراءة القرآنية في المختلف فيه فقط بينما وسع ابن 

. عليه أيضا الجزري دائرة القراءات لتشمل المتفق 
39Fأحمد بن محمد البناء الدمياطي الشافعي تعريف

علم القراءة علم يعلم منه اتفاق : "بقوله ، 1
والفصل والوصل ، والتحريك والتسكين ، الناقلين لكتاب اهللا تعالى واختالفهم في الحذف واإلثبات 

. 40F2"وغيره من حيث السماع، وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال ، 
البنا يتفق مع ابن الجزري في أن القراءات علم يختص بالمتفق عليه : حظ هنا أنَّ والمال    

كما أنهما اشترطا النقل والسماع ؛ ولعل السبب في ذلك هو أن ، والمختلف فيه على حد سواء 
. القراءة سنة متبعة

 

 :موضوع علم القراءات  -
األصولي والفرشي عن أئمة دراسة ما نقل من الخالف : لقد عرف موضوع القراءات بأنَّه 

من ، في الكلمات القرآنية  صلى اهللا عليه وسلم-القراءات بأسانيد متصلة ومتواترة إلى الرسول –
41Fحيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها

3  .

 
: أركان القراءة الصحيحة  -

قراء حتى مضىباّتجاه الّتوسع في اإلوأخذت ت، عظيماً  اشتهاراً  بالد المسلميناشتهرت القراءة في 
في هذه  ال تنضبط بإطار ناظم، وأصبح الخطأ واللحن والشذوذ وارداً  له مدارس ومناهجأصبحت 

علماء  ثم اتفقومن ،  لذلك فقد بدأ األئمة بتحديد القراءة المقبولة من القراءة المردودة،  الحالة
ها ؛ لتمييز الشاذ منها القراءات على وضع ضوابٍط وشروٍط دقيقٍة لقبول القراءات القرآنية واألخذ ب

: فال يقرأ بها في الصالة وال خارجها وهذه الشروط هي 
: التواتر -1

والمقصود بشرط الصحة  ، وأكثرهم على اشتراط التواتر لقبول القراءة ، وقد اختلف فيه العلماء 
ى بنقلها وخالف ابن الجزري في ذلك واكتف 42F4"صلى اهللا عليه وسلم"إلى النبي  قل عن الثقاتنْ أن يُ "

                                                           
من مؤلفاته إتحاف ، عالم بالقراءات ، شهاب الدين الشهير بالبناء ، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطي  -1

  )1/240واألعالم  1/4ألربعة عشر إتحاف فضالء البشر في القراءات ا: انظر(، فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر 
 . 67ص/1ج، إتحاف فضالء البشر -2
 . 5،و البدور الزاهرة  45، و القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها  16، صفحات في علوم القراءات  -3
 . 51،اإلبانة عن معاني القراءات  -4
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وقد اشترط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه : "بنقلها آحادا عن الثقات فقال 
وٕان ما جاء مجيء اآلحاد ال يثبت به ، وزعم أن القرآن ال يثبت إال بالتواتر ، بصحة السند 

 . 43F1"القرآن
. وبناء على ذلك فإن كل قراءة غير متواترة ال تسمى قرآنا وال يتعبد بها

 
:  موافقة العربية -2
ولو بوجه ، أن توافق القراءة العربية : وهي الشرط الثاني من شروط قبول القراءات ويقصد بها  

فيه اختالفًا : بوجه من وجوه القواعد واآلراء النحوية الشائعة ولو كان مختلفا: ويقصد بوجه أي ، 
. 44F2"العربية ولو بوجه كل قراءة وافقت: "ال يضر وقد عبر ابن الجزري عن هذا بقوله 

 
: موافقة الرسم العثماني  -3

ما كتبت عليه المصاحف : وهو الشرط الثالث من شروط قبول القراءات ويقصد بها             
45Fاألئمة في عهد عثمان وبأمره

3 .
 .46F4"ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال: "ويعبر ابن الجزري عن هذا قائال     

وليس بالضرورة أن توافق ، هو ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض : لموافقة والمقصود با  
هذه هي شروط  وضوابط قبول القراءة القرآنية فإذا اختل ركن منها حكم ، جميع المصاحف 

. عليها بالشذوذ ويعتقد أنه ال يجوز القراءة بها في الصالة وال خارجها هذا واهللا أعلم 
 

 : أنواع القراءات القرآنية -
: قسم علماء القراءات القرآنية  القراءات من حيث القبول وعدمه إلى نوعين هما

 
 : القراءات المتواترة : أوال 

هو على : ة على الشيء يقال وهي المداوم، ويقصد بالتواتر في اللغة التتابع  :لغًة  -
47Fوتيرة

. على تتابع : أي . 5

                                                           
وصفحات في علوم  156كامها والقراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأح 13-1/9، النشر في القراءات العشر -1

 .   20، التلخيص في القراءات الثمان ) 2سلسلة أصول النشر (و 49القراءات 
وصفحات في  21والتلخيص في القراءات الثمان  156والقراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها  1/9النشر  -2

 . 51واإلبانة  49علوم القراءات 
 .  114، رآنية تاريخ القراءات الق  -3
 .  1/9النشر  -4
 . 2/1009المعجم الوسيط  6/84، و مقاييس اللغة  231/ 15) وتر(لسان العرب مادة -5
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ة إلى من البداء، هم على الكذب هو ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤ: اصطالحا  -
48Fالمنتهى  من غير تعيين عدد

 وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف ، 1
49Fوالخلف

2 .
وقد سبق ، وهذه القراءة لها شروط وضوابط وضعها علماء القراءات القرآنية  لكي تكون مقبولًة 

. لنا ذكر الشروط 
 

: القراءات الشاذة : ثانيا 
انفرد عن أصحابه : شذَّ الرجل : يقال ، االنفراد : بمعنى ، يشذُّ شذوذًا من شذَّ : لغًة   -

به وسمى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية با، واعتزل عنهم وكل شيء منفرد فهو شاذ 
50Fوانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً 

3  .
.  االعتزال التعريف اللغوي يدور حول الفرقة واالنفراد و: والمالحظ من خالل ما سبق أنَّ     

 
 : اصطالحا  -

 : ذكر العلماء عدة تعريفات للقراءة الشاذة أذكر منها اآلتي 
أو لم تكن موافقة ، كأن لم تكن متواترة ، هي كل قراءة فقدت أحد األركان الثالثة لقبولها         
51Fما ليس بمتواتر: وقيل الشاذ ، أو لم تكن موافقة لرسم المصاحف العثمانية ، للعربية 

وهو ما ،  4
52Fلم يصح سنده

5  .
53Fوهذا ما اعتمده ابن الجزري، وخالف الرسم العثماني ، ما صح سندها ووافق العربية :وقيل 

6 
54Fما عدا القراءات السبعهي  : وقيل  

ما صح نقله في اآلحاد، وصح وجهه في العربية، أو هي ، 7
55Fالعربية، وخالف لفظه خط المصحف

8  .
هي القراءة التي فقدت التواتر : يالحظ أنَّها ، ت الشاذة ومن خالل التعريفات السابقة للقراءا     

وسميت بالشاذة ؛ ألنها خالفت ووجهت عن الطريقة التي ، واإلسناد  أو خالفت الرسم العثماني 
. نقل بها القرآن الكريم حتى وصل إلينا 

 
 

                                                           
 . 1/79واإلتقان في علوم القرآن  1/71إتحاف فضالء البشر-1
 . 1/9النشر  -2
 . 3/180ومقاييس اللغة  1/476والمعجم الوسيط  64-7/63)شذَّ (لسان العرب مادة  -3
 . 68-67صفحات في علوم القرآن  -4
 . 1/79اإلتقان في علوم القرآن -5
 .  1/14النشر -6
  1/11، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -7
 .51اإلبانة-8
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: اختالف القراءات -
راءات وعلوم القرآن ذات الصلة وبالرجوع إلى كتب الق، بالبحث عن أوجه االختالف في القراءات 

: تبين أن أوجه الخالف في القراءات منحصرة في اآلتي ، 
 

 :الوجه األول 
 56F1"َوَكفََّلَها َزَكِريَّا: "نحو قوله تعالى ، االختالف في الحركات مع تغيير المعنى وبقاء الصورة      

57Fياوقرئ بتشديد الفعل ونصب زكر، فقد قرئ بتخفيف الفعل ورفع زكريا 

2  .
ففي حالة تخفيف الفعل يكون الفعل ، والمالحظ أنَّ تغيير الحركات أدى إلى تغيير المعنى    

وفي حالة ، ) زكريا : ( والفاعل هو) الضمير المتصل في الفعل : ( متعديًا لمفعول بهواحد وهو
، به أول الضمير المتصل في الفعل مفعول : ( التثقيل يكون الفعل قد تعدى إلى مفعولين وهما 

) . وزكريا مفعول به ثان 
 

: الوجه الثاني 
َوَهْل ُنَجاِزي : "نحو قوله تعالى ، االختالف في الحركات بال  تغيير في المعنى والصورة         

 59F4"َهُر َلُكمْ َهُؤَالِء َبَناِتي ُهنَّ َأطْ : "وقوله تعالى ،  "َوَهْل ُيَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفورُ "قرئت بالرفع، 58F3"ِإالَّ اْلَكُفورَ 
60Fبالنصب على الحال "ُهنَّ َأْطَهرَ "وقرئت ، حيث قرأ العامة برفع الراء  59F4"َلُكمْ 

5 . 
وقراءة الرفع على أنها نائب ) نجازي(بالنصب على أنها مفعول به للفعل ) الكفور(فقراءة    

، والنصب أولى ، فعل مضارع مبني للمجهول ، ) يجازى(فاعل لما لم يسمى فاعله وهو الفعل 
فيدل على العقاب ) يجازى(أما ، يدل على أن العقاب ال يستحقه إال الكافر ) نجازي(الفعل ألن 

.    والثواب 
، حال ) أطهر(ضمير فصل و) هن(خبر و) بناتي(إما على أن ) أطهر(قراءة النصب في أما 

ما وأ، حاال ) أطهر(الخبر و) لكم(مبتدًأ و) هن(وٕاما أن يكون الضمير ، أي حال كونهن أطهر 
). هؤالء(خبر للمبتدأ ) أطهر(و، فصل ) هن(بالرفع فيكون الضمير ) أطهر(قراءة 

وما هو إال وجه من أوجه ، وفي كال اآليتين فإن تغير الحركات لم يغير المعنى وال الصورة 
.    اختالف القراءات ليس إال 

                                                           
 . 37: آية ، سورة آل عمران -1
 1/148، القرآن للفراء اني ومع 1/27والنشر  1/377والبرهان في علوم القرآن  93تأويل مشكل القرآن : انظر  -2

 . 1/312وإعراب القراءات الشواذ  108البن َخالَويه والحجة 
 . 17: آية ، سورة سبأ  -3
 .  78: آية ، سورة هود   -4
 377-376 -243/ 1والبرهان  93-92وتأويل مشكل القرآن  8/119  –5/341، الجامع ألحكام القرآن: انظر  -5

 . 2/327 -1/668وإعراب القراءات الشواذ 55ب النشر في القراءات العشر  وتقري 6/187والبحر المحيط  
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: الوجه الثالث 
نحو قوله ، وبقاء الصورة ، ر المعنى بما يغي، االختالف في حروف الكلمة دون اإلعراب        
يرتفع بعضها : وهو االرتفاع أي، بالزاي من النشز ، 61F1"َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها"تعالى 

إذا شاء : ومنه، تى أحياهموالباقون بالراء المهملة من أنشر اهللا المو، على بعض للتركيب
62Fأنشره

عته إال أّن المعنى المعروف في اللغة أنشر اهللا الموتى رجع ورج:والمعنى واحد كما يقال2
63Fننشرها مثل نشرت الثوب: فنشروا وقيل

64Fكما قال األعشى 3

4  :
65Fحّتى يقول الّناس مّما رأوا  يا عجبا للمّيت الّناشر

5 
: الوجه الرابع 

ِن َكاْلِعهْ : "نحو قوله تعالى ، اختالف في الحروف مع تغير الصورة وبقاء المعنى         
أن صور الجبال تسير على األرض  : وذكر ، ) كالصوف المنفوش: (حيث قرئت  66F6"اْلَمْنُفوشِ 

وال يقرأ به اليوم لمخالفته لخط ، وهذا يقبل إذا صحت روايته ، وهي في صور الجبال كالهباء 
وال يقال للصوف عهن إال أن ، أي كالصوف المصبوغ ،المصحف ؛ ألنه إنما ثبت عن آحاد 

67Fوهو أضعف الصوف ، تكون الجبال كالعهن وهو الصوف األحمر : وقيل ، بوغا يكون مص

7  ،
:      ومنه قول زهير، 

68Fَكَأنَّ ُفتَاَت اْلِعْهِن ِفي ُكلِّ َمْنِزٍل  َنَزْلَن ِبِه َحبُّ اْلَفَنا لم يحطم

8 
: الوجه الخامس 

 69F9"َوَطْلٍح َمْنُضودٍ ": نحو قوله تعالى ، االختالف في الحروف مع تغير المعنى والصورة      
ويقبل ، فهذا ال يقرأ به أيضا ؛ لمخالفته الخط ، ) وطلعٍ (وقرئ بالعين المهملة ، بالحاء المهملة 

70Fمنه ما لم يكن فيه تضاد لما عليه المصحف

10 .

                                                           
 . 259: آية ، سورة البقرة  -1
وإعراب  2/623والبحر المحيط  1/377والبرهان  93وتأويل مشكل القرآن  1/449إتحاف فضالء البشر : انظر  2

  101 البن خالويهوالحجة   55قراءات العشروتقريب النشرفي ال 1/391، والكشاف  97/ 1، القراءات السبع وعللها 
 .  1/181والتبيان في إعراب القرآن 

 . 1/333، للنحاس ، إعراب القرآن: انظر -3
َوُهَو َمْيُمون بن قيس بن جندل بن شَراِحيل بن َعْوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن َثْعلََبة ويكنى أََبا : األعشى الكبير -4

 . 149وجمهرة أشعار العرب 1/52وطبقات فحول الشعراء  3شى الكبيرديوان األع: انظر (َبِصير
ديوان األعشى الكبير : انظر( ،أحياهم وبعثهم فكأنهم نشروا بعدما طووا : نشر هللا الموتى ، البيت من البحر السريع  -5

القرآن للفراء ومعاني  2/347الجامع ألحكام القرآن 2/623والبحر المحيط  1/333وإعراب القرآن للنحاس  191
 )14/152ولسان العرب  5/430ومقاييس اللغة  1/125-126
 . 5: آية ، سورة القارعة  -6
والجامع ألحكام القرآن  378-243/ 1والبرهان  3/176ومعاني القرآن للفراء 93تأويل مشكل القرآن : انظر -7

 . 56وتقريب النشر في القراءات العشر 4/279والكشاف  196وفقه اللغة  10/375
 130وجمهرة أشعر العرب   67ديوان زهير : انظر (، عنب الثعلب ) : مقصور والواحدة فناة(الفنا ، البيت من الطويل  -8

 ) . 109وشرح القصائد العشر 
 . 29: آية ، سورة الواقعة  -9

وتقريب  4/54والكشاف 288/ 9والجامع ألحكام القرآن378-243/ 1والبرهان 94تأويل مشكل القرآن : انظر  -10
 .56النشرفي القراءات العشر 
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: الوجه السادس 
سكرة وقرئت ،  71F1"َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ : "نحو قوله تعالى ، االختالف في التقديم والتأخير 

سكرة الحق بالموت، على إضافة السكرة إلى الحق والداللة على أنها السكرة التي كتبت على 
ألنها سبب زهوق الروح لشدتها، أو ألّن الموت  ؛ اإلنسان وأوجبت له، وأنها حكمة، والباء للتعدية

سكرة الحق سكرة وقيل . جاءت ومعها الموت: ويجوز أن يكون المعنى. يعقبها، فكأنها جاءت به
72Fسكرات الموت ذِلَك إشارة إلى الموت: وقرئ. اللهأضيفت إليه تفظيعا لشأنها وتهويال

2 
 

 :الوجه السابع 
َوَما "والذي قرئ أيضا ، 73F3"َوَما َعِمَلْت َأْيِديِهمْ : "نحو قوله تعالى ، االختالف في الزيادة والنقصان 

، والذي عملت أيديهم : تقرأ وما عملت أيديهم بمعنى و ، ولم تعمله أيديهم،  "َأْيِديِهمْ  َوَما َعِمَلْته"
فهذا يقبل ما لم يحدث ، وتظهرها ، وما ، والعرب تضمر الهاء في الذي ومن ، وكٌل صواب 

وال يقرأ منه ما لم ، ويقرأ منه ما اتفقت عليه المصاحف في إثباته وحذفه ، حكمًا لم يقله أحد 
74Fوال ينقص شيء لم ينقص منها، زد فيها وال يزاد شيء لم ي، تختلف فيه المصاحف 

4  .
هذه هي جملة أوجه اختالف القراءات التي حصرها العلماء والتي  تحدث عنها علماء     

إال أنه خالل البحث لوحظ بعض األوجه ، القراءات في  مؤلفاتهم  وتناولها من بعدهم المحدثون 
دغام والروم واإلشمام والتفخيم والترقيق التي قل تناولها في المؤلفات نحو اختالف اإلظهار واإل

إال أن ابن الجزري لم يعتبرها من أوجه االختالف ؛ ألن هذه الصفات المتنوعة ال ، والنقل 
75Fتوجهه عن كونه لفظًا واحدًا وٕان كان فإنه من النوع الذي ال يتغير فيه المعنى وال الصورة

5  .
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 19: آية ، سورة ق  -1
ومعاني القرآن للفراء  1/378والبرهان 94وتأويل مشكل القرآن 9/159والجامع ألحكام القرآن  4/7الكشاف: انظر  -2
 . 56وتقريب النشرفي القراءات العشر  4/225، وإعراب القرآن للنحاس  2/362
 . 35: آية ، سورة يس  -3
 5/492للنحاس ، ومعاني القرآن  2/62ومعاني القرآن للفراء 379-1/378والبرهان 94تأويل مشكل القرآن : انظر  -4

 تدقيق. 57-56وتقريب النشر 
 .  57تقريب النشر : انظر -5
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علم إعراب القرآن :القسم الثالث 
سأتحدث في هذا القسم عن معنى إعراب القرآن الكريم وٕايراد أحاديث وردت عن النبي          

ثم معنى ، وأقوال لبعض الصحابة كلها تحث على إعراب القرآن ،  صلى اهللا عليه وسلم-_ 
.  كلمة إعراب 

 
:  األحاديث النبوية : أوال 

76Fعن أبي هريرة -1

:   عليه وسلم-صلى اهللاقال رسول اهللا –: قال  رضي اهللا عنه- –1
.   77F2"أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه"

صلى اهللا عليه قال رسول اهللا –: قال  رضي اهللا عنه –عن عبد اهللا بن مسعود – -2
أعربوا القرآن فإنهمن قرأ من القرآن فآمن به فله بكل حرف عشر حسنات : " وسلم-

 . 78F3"ورفع عشر درجات، وكفارة عشر سيئات ، 
كي تعربوا ، أعربوا الكالم : " أنه قال هللا عليه وسلم-صلى اروي عن النبي- -3

 .79F4"القرآن
: أقوال الصحابة : ثانيا 

، منها ما يحث على اإلعراب ، لقد وردت أقوال عن الصحابة تحث على إعراب القرآن الكريم 
: وهي كاآلتي 

القرآن أحب إلّي من أن أحفظ ألن أعرب آية من " رضي اهللا عنه-أبو بكر الصديق– -1
 . 80F5"ةآي

وتفقهوا في ، ه عربي أعربوا القرآن فإن" اهللا عنه-رضي عمر بن الخطاب – -2
81F..."السُّنة

6. 
وأعربوه ؛ ، وزينوه بأحسن األصوات ، جردوا القرآن " رضي اهللا عنه-ابن مسعود – -3

 . 82F7"يحب أن ُيْعَرَب بهعز وجل-وٕان اهللا –، فإنه عربي 
أقوال الصحابة التي تحث على إعراب القرآن كانت هذه نماذج من األحاديث النبوية و       
وقد اختلف العلماء في لفظ اإلعراب الوارد في األحاديث واألقوال ؛ وذلك ألن ، الكريم 

                                                           
سلم سنة أ، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس،  رضي هللا عنه-0عبد الرحمن بن صخر الدوسي الحافظ : أبو هريرة هو  -1

 . 3/1097موسوعة عظماء حول الرسول و 1/43معرفة القراء: نظر ا، هـ  58سبع هو وأمه -
رقم  8/479والمطالب العالية  7/163ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  6560رقم  11/436مسند أبي يعلي الموصلي  -2

3878 . 
 .وهو متروك  7/163ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  7570رقم  8/283المعجم األوسط  -3
 . 21رقم 1/22وإيضاح الوقف واالبتداء 349) أبو عبيد(فضائل القرآن  -4
 .  350-348فضائل القرآن ألبي عبيد : انظر  -5
 . 2/271ل محققه إسناده ضعيف وقا 70رقم  2/270سنن سعيد بن منصور -6
 .  4هامش 68سناده ضعيف محققه إوقال  10رقم 68-67 عز وجل-الوقف واالبتداء في كتاب هللا –-7
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وما يهمنا في هذا الباب هو ، اإلعراب كمصطلح نحوي جاء متأخرا عن تلك النصوص 
صلة بين اختالف الوقوف على معنى إعراب القرآن الكريم ؛ محاولًة منا بيان وثيق ال

ولكن عند البحث في كتب علوم ، القراءات القرآنية وأثرها على إعراب ألفاظ القرآن الكريم 
القرآن فلم أجد فيها غير الحديث عن اإلعراب لغًة واصطالحًا كما هو الحال عند الفراء في 

83Fُعْكبريأو الحديث عن وجوه إعراب القرآن كما هو الحال عند ال، ) معاني القرآن(كتابه 

في  1
85Fوعند جالل الدين السيوطي84F2)إمالء ما من به الرحمن(كتابه 

، 86F4)األشباه والنظائر(في كتابه  3
لذا ، أما مفهوم إعراب القرآن فال أثر له في مصنفاتهم ، وغيره من المصنفات ، 86F4)والنظائر

: وما وجدته هو ،فكان عليَّ البحث في مصنفات المحدثين لعلي أجد ما أبحث عنه فيها
هو بيان أثر العامل أو أنهم : فقد قالوا ، اإلعراب بوجه عام دون تخصيص  تعريف لعلم

ضبط : أما إعراب القرآن الكريم فهو : " خلطوا بين التعريف والفائدة فقد عرفه أحدهم قائال 
وقد جاء في مقدمة ، 87F5"حتى يظهر معناها الصحيح، كلماته  والبعد عن اللحن في نطقها 

بيان ما : إعراب القرآن الكريم هو " أن ) عراب القرآن المجيدالفريد في إ(تحقيق كتاب 
.   88F6"تحتمله اآليات من األوجه اإلعرابية

 : اإلعراب لغًة  -
وهو بمعنى البيان ، اإلعراب بكسر الهمزة مصدر من الفعل َأْعرب يعرب إعرابًا  -

 .واإلفصاح واإليضاح 
تفصح : أي .  89F7"رب عن نفسهاالثيب تع: "قوله  صلى اهللا عليه وسلم-روي عن النبي – -

كذلك اإلعراب يفصح عن معنى ، تفصح عنه بالقبول أو الرفض فيمن يطلب زواجها 
. الكلمة 

90Fوفي ذلك يقول األزهري، بيانه وٕايضاح فصاحته : إعراب الكالم هو -

اإلعراب : " 8
أعرب عن لسانه وعرَّب أي أبان : يقال ، وهو اإلبانة ، والتعريب معناهما واحد 

91F..."وأفصح

1  .

                                                           
عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بن الحسين أبو البقاء الُعْكبري البغدادي األزجي الحنبلي النحوي اللغوي : الُعْكبري هو  -1

تفسير القرآن (ـ من مصنفاته ه 616 -538،...إمام في كل علم النحو واللغة والفقه، شيخ زمانه ، ن محب الدي، الفرضي 
 . 4/1515معجم األدباء : انظر ، ... القرآن وإعراب الشواذ من القراءاتوإعراب 

 . مقدمة المؤلف 1/3من به الرحمن  إمالء ما: انظر  -2
الهمام هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين  -3

همع  :انظر (، اته همع الهوامع واالشباه والنظائر واالتقان في علوم القرآن من مؤلف،  ـه911الخضري األسيوطي -
 .الهوامع مقدمة المؤلف

 . 179-1/172األشباه والنظائر : انظر  -4
 .   114ي أصول التفسير ومناهجه بحوث ف -5
 .  مقدمة المحقق 3/8القرآن المجيد الفريد في إعراب  -6
 . 1873رقم  2/430باب استئمار الثيب والبكر، كتاب النكاح ، ابن ماجه  وسنن 17722رقم  29/260المسند -7
: انظرهـ370-282، ته إلى جده األزهر العالمة اللغوي أبو منصور محمد أحمد بن األزهر بن طلحة نسب: األزهري  -8

 . 5/311واألعالم  682ألعيان ووفيات ا
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. 92F2"فساده: أي ، أزلت َعَرَبه : أعربت الشيء : "وذكر السيوطي أن اإلعراب هو  -
أي هذبه من : وعّرب منطقه ، أعرب كالمه : يقال للرجل إذا لم يلحن في اإلعراب  -

93Fفأجاد وأفصح في الكالم، اللحن 

3  .
. إلفصاح ويالحظ من التعريفات اللغوية السابقة أن اإلعراب هو البيان واإليضاح وا    

 
، ليس هناك اختالف بين تعريفات العلماء االصطالحية لإلعراب : اإلعراب اصطالحا  -

94Fفابن جني، فقد لوحظ أن جميع التعريفات تدور حول معنى واحد 

هو اإلبانة : "يقول  4
 .95F5"عن المعاني باأللفاظ

96Fأما ابن هشام

ر االسم المتمكن أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخ: اإلعراب هو : " فقال  6
.  97F7"والفعل المضارع

تغيير يلحق أواخر الكلمات العربية من : فاإلعراب حسب ما جاء عن مجمع اللغة العربية هو 
98Fعلى ما هو مبين في قواعد النحو، رفع ونصب وجر وجزم 

8  .
ما تغير العالمة التي في أواخر اللفظ ؛ بسبب تغير العوامل الداخلة عليه  و: "وعرف أيضا أنه 
.  99F9"وهو التطبيق العام على القواعد النحوية المختلفة"، " يقتضيه كل عامل

الحركة التي تلحق الحرف األخير من : والمالحظ من التعريفات السابقة أن اإلعراب هو   
وهو الموقع الذي يتغير بتغير ، وتتغير هذه العالمة بتغير موقع الكلمة في الجملة ، الكلمة 

فكل موقع من المواقع اإلعرابية يختص بعالمة ، المعنوي الداخل على الكلمة  العامل اللفظي أو
.  خاصة به 

. مررت بمحمدٍ ، رأيت محمدًا ، جاء محمٌد : مثل 
والذي تغير هو الحركة اإلعرابية على آخر الكلمة ؛ ، فكلمة محمد لم تتغير في الجمل الثالث   

ففي الجملة األولى ، ما اقتضته طبيعة كل عامل وتبعا ل، وذلك تبعا لتغير موقعها في الجمل 
.  وفي الثانيةجاءت مفعوال به وفي الثالثةجاءت مجرورة بحرف الجر الباء، جاءت فاعال 

                                                                                                                                                                      
 .  9/129ولسان العرب  2/362مادة عرب تهذيب اللغة  -1
 .  1/40همع الهوامع  -6
 . 1/106والقاموس المحيط  3/336وتاج العروس  1/179الصحاح  -3
، هـ  392-330المشهور، النحوي ، الموصلي ، أبو الفتح عثمان بن جني بكسر الجيم وتشديد النون وبعدها ياء مشددة  -4

 من مصنفاته، وعلمه بالتصريف أقوى ، وأعلمهم بالنحو والتصريف ، كان من أحذق أهل األدب ، في العربية إمام
 . 2/132وبغية الوعاة  481-3/461 معجم األدباء: انظر ، ...وسر الصناعة ، الخصائص 

 . 9/130ولسان العرب  1/46الخصائص  -9
هـ 762، -708ابن عبد هللا بن هشام  اإلمام أبي محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد: ابن هشام األنصاري هو  -6
   2/68بغية الوعاة : انظر ،م العرب وقطر الندى وبل الصدى مغني اللبيب وشذور الذهب في معرفة كالمن مصنفاته ، 
 .  58شرح شذور الذهب  -7
 . 2/591المعجم الوسيط  -8
 .1/31وشرح جمل الزجاجي  143والكليات ) 1: هامش رقم ( 1/74النحو الوافي  -9
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أن إعراب القرآن الكريم هو تطبيق للقواعد النحوية المختلفة : والمستنتج من التعريفات السابقة    
وتبعا لما تقتضيه ، غير العامل الذي يؤثر في ألفاظه وذلك تبعًا لت، على ألفاظ القرآن الكريم 

. وسواء أكان هذا العامل لفظيًا أم معنويًا ، طبيعة كل عامل 
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الفصل األول 

حد الحرف وتسميته وأقسامه 

: حد الحرف وتسميته وأقسامه : المبحث األول 

. بنية الحرف : المبحث الثاني 
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ول  المبحث األ

حد الحرف وتسميته وأقسامه 

. الحد: أوًال 

. الحد  لغة  -1

. حد الحرف اصطالحاً  -2

. الحرف  : ثانيًا 

. الحرف لغة -1

. تسمية الحرف  -2

: أقسام الحروف : ثالثًا 

. حروف عاملة مختصة باالسم -1

. حروف عاملة مختصة بالفعل -2

. حروف غير عاملة مهملة ومشتركة -3
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:  الحد : أوًال 

وهو الفصل بين ، طرف الشيء : والثاني ، المنع : األول : الحاء والدال أصالن :  لحد لغةً ا -1

وفصل ما بين كلِّ ، ولئال يتعدى أحدهما على اآلخر ، الشيئين ؛ لئال يختلط أحدهما باآلخر 

وحد كل ، وحدود الحرم ، ومنه أحد حدود األرضين ، والحد منتهى الشيء ، شيئين حدٌّ بينهما 

: الحد من كل ذلك : وقيل ، والسهم ، والسنان ، والسيف ، كحد السيف ، ء طرف َشَباِته شي

والتحديد ، وقد حددت الدار أحدها حدًا ، والحد تمييز الشيء عن الشيء ، ما رق من شفرته 

وحد كل شيء منتهاه ؛ ألنه يرده ، ميزه : وحد الشيء من غيره يحده حدًا وحدده ، مثله 

100Fوالجمع حدود، تمادي ويمنعه عن ال

1   .

وقد حدوه بحدود كثيرة ، للحديث عن حد الحرف  تعرض أكثر النحاة: حد الحرف اصطالحًا  -2

إن : الذي قال ، عدا ابن النحاس ، أنه جاء لمعنى في غيره : ال توجه في الغالب عن قولهم 

:  وسأعرض بعض أقوال النحاة في حد الحرف وهي ، الحرف يدل على معنى في نفسه 

اسٌم وفعٌل وحرٌف جاء لمعنى ليس : فالكلم : "يقول سيبويه في باب عدة ما عليه الكلم : سيبويه 

، وواو القسم ، وسوف ، ثم : وأما ما جاء لمعنى وليس باسٍم وال فعٍل فنحو ، ... باسٍم وال فعٍل 

.  101F2"ونحوها، الم اإلضافة 

أنه يأتي : أي ، ما قوله ما جاء لمعنى وأ، يقصد به الحرف : ليس باسٍم وال فعٍل : فقوله  

. وكذلك الفعل ، وهو بعكس االسم الذي يأتي لمعنى في ذاته ، وليس في ذاته ، لمعنى في غيره 

، أو تابعًا ، أو عاطفًا ، هو ما كان موصًال الفعل إلى االسم : "يقول في حد الحرف : المبرد 

.  102F3"أو كان عامالً ، لتحدث به المعرفة 

، أي إلى المفعول به ، هو الذي يتعدى به الفعل الالزم إلى االسم : يبين لنا أن الحرف فالمبرد 

. أقرأته السالم ، كتبُت بالقلِم : مثال 

                                                           
 ]. د د ح: [   مادة،  العرب ولسان والكليات  الحاء كتاب،  اللغة اييسمق:  وانظر،  العروس تاج -1
 . 1/12 الكتاب -2
 .  57 الحلل -3
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ف أينما وقعت ر-أن ح-: فالقول فيه وفيما كان من لفظه : "يقول في حد الحرف : ابن جني 

ِمن و : نحو ، أدوات المعاني حروفًا  وسمى أهل العربية، في الكالم يراد بها حدَّ الشيء وحدته 

فصارت ، وبل ؛ وذلك ألنها تأتي في أوائل الكالم وأواخره في غالب األمر ، وهل ، وفي ، وقد 

 103F1"كالحروف والحدود له

دلت على : وقولنا : "يبين ابن يعيش حد الحرف من خالل شرحه للمفصل فيقول : ابن يعيش 

إذ معنى ، فقدميز الحرف عن االسم والفعل ، بها الحرف  معنى في غيرها يعني الكلمة المقصود

. 104F2"ومعنى الحرف في غيره، االسم والفعل في أنفسهما 

بأنها : ثم مثل بكلمة الغالم فيقول ، أن ابن يعيش شرح ما قاله صاحب المفصل : والمالحظ  

وٕانما اتصالها باالسم ، أما إذا ذكرت أل التعريف مفردًة فإنها ال تدل على معنى ، أفادت المعرفة 

105Fدلت على معنى في غيرها: وهذا ما قصده في قوله ، أفاد التعريف 

3  .

106Fابن مالك

وأطلق ، والحرف كلمة ال تقبل إسنادًا وضعيًا بنفسها وال بنظير : "يحد الحرف قائًال :  4

، ليه وال يسند إ، اإلسناد ؛ بأن المراد نفي قبول الحرف له من طرفيه ؛ ألن الحرف ال يسند 

ولما كان من األسماء ما يشارك الحرف في كونه ال يسند وال يسند إليه ، إسنادًا وضعيًا : أعني 

ال بنفسها وال بنظير ؛ : كاألسماء المالزمة للنداء احتيج إلى زيادة توجه ما لم يوجه بدونها فقيل 

 107F5"ذلك أن الحرف ال يقبل اإلسناد الوضعي بنفسه وال بنظير

إن لم تدل على : "ر ابن عقيل حد الحرف من خالل شرحه أللفية ابن مالك يذك: ابن عقيل 

.  108F6"بل في غيرها فهي الحرف، يعني الكلمة ، معنى في نفسها 

ويعرف الحرف بأنه ال يحسن  فيه شيء من العالمات : "يقول في حد الحرف : ابن هشام 

109F]"ولم ، وفي ، هل [ كـ: التسع 

7  .

                                                           
 . 15-1/14 اإلعراب صناعة سر -1
 . 8/2 المفصل شرح -2
 . 8/2 المفصل شرح:  انظر -3
 1/130 بغيةالوعاة:  انظر[  هـ672، - غويينإمامالنحويينوالل،  جمااللدينمحمدبنعبداللهبنعبداللهابنمالكالطائيالجيانياألندلسي-4

 ] 309 والمدارسالنحوية
 .  18-1/17 التسهيل شرح -5
 . 1/15 عقيل ابن شرح -6
 . 1/292 والمسالك المقاصد توضيح:  وانظر 1/26 المسالك أوضح -7
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وأل ، والنداء ، والتنوين ، الجر : عالمات االسم الخمس وهي : ويقصد بالعالمات التسع 

وياء ، وتاء التأنيث الساكنة ، تاء الفاعل : وعالمات الفعل األربعة وهي ، واإلسناد ، التعريف 

ويذكر في شرح ، وهو بذلك يوافق ما جاء به ابن مالك ، ونون التوكيد بنوعيها ، المخاطبة 

.  110F1"هو ما دل على معنى في غيره: "فيقول شذور الذهب حدًا آخر للحرف 

111Fالزجاجي

نحو ِمن وٕالى وثم وما أشبه ، الحرف ما دل على معنى في غيره : "يقول في جمله : 2

.  112F3"ذلك

113Fالمرادي

: من أحسنها قول بعضهم ، وقد حد الحرف بحدود كثيرة : " يقول في الجنى الداني: 4

كلمة جنس : " يشرع في شرح الحد فيقولثم ، 114F5"الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط

كهمزة ، فليس بحرف ، وعلم من تصدير الحد به أنه ليس بكلمة ، يشمل االسم والفعل والحرف 

فهو : تدل على معنى في غيرها : وقوله ، فإنها ليست بكلمة ، وياء التصغير ، النقل والوصل 

، وكذلك أكثر األسماء ، نى في غيره يوجه الفعل وأكثر األسماء ؛ ذلك أن الفعل ال يدل على مع

ومعنى في نفسها كأسماء ، يوجه به من األسماء التي تدل على منى في غيرها : فصل : وقوله 

115Fاالستفهام والشرط

6  .

ثم يعلل ، وقال بأنه لمعنى في ذاته ، أما ابن النحاس فقد حد الحرف بغير ما جاء به النحاة 

فال دليل : ؛ ألنه إن خوطب به من ال يفهم موضوعه لغة  ما جاء لمعنى في نفسه: "ذلك فيقول 

وهو ال يفهم ، في عدم فهم المعنى على أنه ال معنى له ؛ ألنه لو خوطب باالسم والفعل 

وٕان خوطب به من يفهمه فإنه يفهم منه معنى عمًال بفهمه ، موضوعهما كذلك لغة كسان 

كما ، ا االستفهام وكذا سائر الحروفكما إذا خوطب بهل من يفهم أن موضوعه، موضوعه لغة 

                                                           
 . الهامش 32 الندى قطر شرح:  وانظر 36 الذهب شذور شرح -1
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أن الفرق بينه وبين االسم والفعل أن المعنى المفهوم منه مع غيره أتم من المفهوم منه حال 

.  116F1"المفهوم منهما في اإلفراد، فالمفهوم منها في التركيب عين ، اإلفراد بخالفها 

أن حد الحرف ما جاء : م عن إجماع النحاة في قوله وجهأنه ي: ويالحظ من قول ابن النحاس 

هناك  نَّ إذ إ، إال أنه ال يؤخذ على عواهنه وٕان كان في كالمه بعض المنطق ، لمعنى فيغيره 

وال نستطيع تحديده إال من خالل االسم او ، بعض حروف المعاني التي تأتي ألكثر من مفهوم 

. الفعل الواقع بعدها 

يستنتج من هذه و، على معنى في غيره  أنه يدل: ويالحظ من أقوال النحاة عن حد الحرف 

:  األقوال 

كما أنهم ، لم يدل على زمن ، ال لمعنى في ذاته و ، أن الحرف هو ما جاء لمعنى في غيره -1

. وهي ال تدل على معنى في غيرها ،ون حروف الهجاء التي هي أيضًا حروف وجهي

كأدوات ، وقد يحتاج إلى الجملة ،  معاً أو كليهما ، أو الفعل ، ي عن االسم أن الحرف ال يستغن-2

فلو ، وعن الجملة ، ، يستغنيان عن الحرف فإنهما من االسم والفعل  ، وذلك على العكس، الشرط 

إال إذا ، بال اسٍم وال فعٍل فغير جائز ، ] ال [ و، في : أما إذا قلنا ، بال حرف  زيٌد يفعل جاز: قلنا 

. والقلم في الحقيبة ، حو ال تضرب زيدًا ن، أو فعًال ، أضفنا إلى الحرف اسمًا 

: أي ، أو خواص األفعال ، أن الحرف ال يصلح أن يكون فيه شيٌء من خواص األسماء -3

. وعالمات االفعال األربعة ، عالمات األسماء الخمسة 

خالف األسماء واألفعال ، أن الحرف ليس له عالمة إعرابية ؛ ذلك أنه ال محل له من اإلعراب -4

وحسب العوامل التي تدخل عليها ، ي يكون لها محل من اإلعراب حسب موقعها من الجملة الت

. أو لفظية كحروف المعاني ، سواء كانت معنوية كاالبتداء 

وال مسندًا إليه ؛ ، فال يصح أن يكون مسندًا ، أن الحرف ال يصلح أن يكون ركنًا رئيسًا لإلسناد -5

.  كأن يكون من اسم وفعل ، ند إليه ذلك أن الكالم يتكون من مسند ومس

. وهو بذلك يخالف الفعل الذي يدل على زمن ، أن الحرف يخلو من الداللة على زمن -6

                                                           
 . 9-1/8 الهوامع همع -1
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فمنهم من قال بأنه طرٌف في ، اختلف النحاة في تسمية الحرف حرفًا : تسمية الحرف : ثانيًا 

117Fومنهم من قال بأنه فضلة، الكالم 

1  .

وسميت ، وواحد من حروف الهجاء ، وشفيره وحده ، شيء طرفه  هو من كل :الحرف في اللغة  -1

إذا مثًال حرف : ويقال ، ويستعمل في معنى الكلمة ، حروف التهجي بذلك ؛ ألنها أطراف الكلمة 

وتقول ، والناقة الضامرة والمهزولة حرف أيضًا و ويجيء بمعنى األصل والقاعدة ، كلمة : أي ، 

، جانبهما : وحرف السفينة والجبل أي ، قراءة ابن مسعود  :أي ، هذا في حرف ابن مسعود 

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد : "وفي التنزيل ، الوجه الواحد : والحرف ، أعاله المحدد : وحرف الجبل 

119Fعلى وجه واحد: أي ،  118F2"اللََّه َعَلى َحْرفٍ 

3  .

ورباطًا ، حٌد بين االسم والفعل  وسمي حرفًا ؛ ألنه" :ذكر الزجاجي سبب تسمية الحرف حرفًا فقال 

.  120F4"كالحروف التي تلي ما هو متصل بهما، فكأنه لربطه بين هذين ، والحرف حد الشيء ، لهما 

قسم النحاة الحروف من حيث العمل واالختصاص إلى حروف عاملة : أقسام الحروف : ثالثًا 

لة مهملة وهي المشتركة وحروف عاملة مختصة باألفعال و وحروف غير عام، مختصة باألسماء 

. بين األسماء واألفعال 

فإن ، أو ال ، فهي التي ال تخلو من أن يتنزل منه منزلة الجزء : الحروف العاملة في االسماء -1

وٕان لم يتنزل منه منزلة الجزء فحقه أن يعمل ؛ ، ] الم التعريف [ تنزل منه منزلة الجزء لم يعمل كـ

وٕاذا عمل فأصله أن يعمل الجر ؛ ألنه ، الجزء منه أثر فيه غالبًا ولم يكن ك، ألن ما الزم شيئًا 

فإنها ، وال يعمل الرفع وال النصب إال لشبهه بما يعملهما كإن وأخواتها ، العمل المخصوص باالسم 

121Fلشبهها بالفعل في أوجه، ورفعت الخبر ، نصبت االسم 

5 .

و من أن تتنزل منزلة الجزء من الفعل وهي الحروف التي ال تخل:  الحروف العاملة في األفعال-2

وٕان لم تتنزل منه ، وسوف ، كحرف السين ، فإن تنزلت منه منزلة الجزء لم تعمل ، أو ال تتنزل ، 

                                                           
 . 23 الداني الجنى:  انظر -1
 . 11:  آية،  الحج سورة -2
 . حرف مادة العروس وتاج،   العرب لسان:  وانظر 394 الكليات -3
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 .1/27 الهوامع همع:  وانظر 26 الداني الجنى -5
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وال يعمل ، وذلك لعمل نظيره الجر في األسماء ، وحقه أن يعمل الجزم ، عملت ، منزلة الجزء 

122Fهاكأن المصدرية وأخوات، النصب إال لشبهه بما يعمله 

1  .

هي الحروف التي حقها أال تعمل لعدم :  المشتركة/المهملة / الحروف غير العاملة -3

123Fاالختصاص باالسم والفعل

2  .

كما أنهم قسموا الحروف ، وغير عاملة ، ويالحظ مما سبق أن النحاة قد قسموا الحروف إلى عاملة 

كما أنهم صنفوا الحروف ،  وحروف مختصة باألفعال ، حروف مختصة باألسماء: العاملة إلى 

: وحروف تعمل عملين ، حروف الجر : العاملة في األسماء إلى حروف عاملة عمًال واحدًا وهي 

، بينما الحروف المختصة باألفعال ال تعمل إال عمًال واحدًا ، وهي إنَّ وأخواتها ، الرفع والنصب 

الجر التي تعمل في األسماء أو  هي بذلك تقابل حروف، ... فإما أن تعمل الجزم كلم والم األمر 

وبعضهم ، ؛ وذلك لمشابهتها حروف النصب في االسم كإنَّ وأخواتها ... تعمل النصب كلن وأْن 

124Fإال أنها في حقيقة األمر ال توجه عن األقسام الثالثة السابقة الذكر، قسمها إلى أقساٍم ستة 

3 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/27 الهوامع همع وانظر 26 الداني الجنى -1
 . 1/27 الهوامع همع وانظر 27 الداني الجنى -2
 . 394 الكليات انظر -3
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الثاني المبحث 

 بنية الحروف

 

. حادية البنية حروف أ: أوًال 

. حروف ثنائية البنية : ثانيًا 

. حروف ثالثية البنية : ثالثًا 

. حروف رباعية البنية : رابعًا  
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فجملة حروف المعاني ، سأتناول في هذا المبحث حروف المعاني من حيث البنية وعدتها    

وهي ، ا نيٌف وتسعون حرفًا وبعضهم ذكر أنه، كما ذكرها بعض النحويين ، ثالثة وسبعون حرفًا 

الذي قسم الحروف بحسب البنية إلى أحادي ،كما بينها المرادي ، منحصرة في أقساٍم خمسة 

125Fفي كتابه الجنى الداني، وثنائي وثالثي ورباعي وخماسي 

1 .

واو : الحروف أحادية البنية هي التي تتكون من حرٍف واحد مثل :الحروف أحادية البنية : أوًال 

: والواو كاآلتي ، والالم ، والكاف ، والفاء ، الباء والتي سأخصها بالحديث الباء العطف و

مالزم لعمل ، وهي حرف مختص باألسماء ، حرف من حروف المعاني أحادية البنية : الباء  -1

126Fوغير زائدة، وتقع على ضربين زائدة ، الجر 

وباُء الجر إنما هي : " وفي ذلك يقول سيبويه .  2

ألزقت ضربك : وضربُته بالسوِط ، ودخلُت بِه ، وجهُت بزيٍد : وذلك قولك ، ختالط لإللزاق واال

ولم ، فسيبويه يبين معنى اإللصاق .  127F3"فما اتسع من هذا في الكالم فهذا أصله ، إياه بالسوط 

. يذكر غير هذا المعنى للباء 

اإللصاق بالشيء ذلك : أي ، فالباء معناها اإللصاق : " ويوضح المبرد معنى اإللصاق فيقول 

.  128F4"فالباء ألصقت مرورك بزيد، مررُت بزيٍد : قولك 

: وقد ذكر هذا ابن هشام في المغني فقال ، وٕالصاق مجازي ، إلصاق حقيقي : واإللصاق نوعان 

كأمسكت [ ثم اإللصاق حقيقي ، فلهذا اقتصر عليه سيبويه ، وهو معنى ال يفارقها : اإللصاق" 

: ولو قلت ، ونحوه ، ى شيٍء من جسمه أو على ما يحبسه من يٍد أو ثوٍب إذا قبضت عل ]بزيٍد 

: أي  ]مررُت بزيٍد [ : نحو ، ومجازي ، احتمل ذلك أن يكون منعه من التصرف  ]أمسكته [ 

129Fوعن األخفش، ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد 

أن المعنى مررُت على زيد بدليل قوله  5

إن كًال من اإللصاق واالستعالء إنما يكون : وأقول ،  130F6"وَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحينَ َوإِنَُّكْم َلَتُمرُّ ": تعالى 

                                                           
 . 29 -28 الداني الجنى32 -1
 . 36 الجنٮالداني  -2
 . 4/217 الكتاب  -3
 . 4/142 المقتضب  -4
من أكابر أئمة ، مولى بني مجاشع بن درام ، أبو الحسن األخفش سعيد بن مسعدة ، ألخافش الثالثة المشهورين أحد ا -5

وقيل ، توفي سنة عشر ، استحسن كتاب سيبويه ، النحو البصري المعروف باألخفش األوسط أعلم من أخذ عن سيبويه 
 40-36وإنباه الرواة  120 األلباءونزهة  1/589ة بغية الوعا: انظر إحدى وعشرين ومائتين : وقيل ، ة خمس عشر:

 . 102-3/101واألعالم 
 . 137:  آية،  سورةالصافات  -6
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فإن ]صعدُت على السطح [ و ، ] كأمسكت بزيٍد [ حقيقيًا إذا كان مفضيًا إلى نفس المجرور 

.  131F1"في تأويل الجماعة]مررُت بزيٍد [ أفضى إلى ما يقرب منه ؛ فمجازه كـ

ورأيت أن أذكرها لورود ، جميعها إلى معنى واحد أال وهو اإللصاق  وترد الباء لمعاٍن ترجع   

:  وهي على النحو التالي ، قراءات لبعضها في كتب القراءات 

وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل الالزم إلى ، وتسمى باء النقل أيضًا :  التعدية -1

لهذا ال " أذهب اهللا نورهم"وقرئ ،  132F2"مْ َذَهَب اللَُّه ِبُنورِهِ ": نحو قوله تعالى ، المفعول به 

. يجمع بينهما فهما متعاقبتان 

وآثر ابن مالك تسميتها ]كتبُت بالقلِم [ : وهي الداخلة على آلة الفعل نحو  :االستعانة  -2

 . بباء السببية

وسماها ابن ،  133F3"لَ ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعجْ : "وذلك نحو قوله تعالى  :التعليل  -3

 .مالك بباء التعليل التي يحسن في موضعها الالم 

وباء المصاحبة لها ، معه : أي ،  134F4"اْهِبْط ِبَسَالمٍ ": وذلك نحو قوله تعالى  :المصاحبة  -4

أن يغني عنها وعن :  والثاني، أن يحسن في موضعها مع :  إحداهما: عالقتان 

 .مصحوبها الحال 

أن يحسن في : وعالقتها ،  135F5"َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّه ِبَبْدرٍ ": الى نحو قوله تع :الظرفية  -5

 . وهي كثيرة في كالم العرب، موضعها في 

. ]اشتريُت الفرَس بألفٍ [: نحو قولك ، وهي الداخلة على األثمان :  باء العوض-6

، لت به سأ: وأكثر ما تكون مع السؤال إذا قلت ، وهي التي تقع موقع عن : المجاوزة  -7

. عنه : أي ،  136F6"َفاْسَأْل ِبِه َخِبيرًا": ومنه قوله تعالى ، فإنه في معنى سألت عنه 

                                                           
  37-36 الجنٮالداني:  وانظر 1/122 مغنياللبيب  -1
 . 17:  آية،  سورةالبقرة  -2
 . 54:  آية،  سورةالبقرة  -3
 . 48:  آية،  سورةهود  -4
 . 123:  آية،  سورةآلعمران  -5
 . 59:  آية،  سورةالفرقان  -6
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َوِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن ": منه قوله تعالى ، على : وعبر عنه بعضهم بموافقة : االستعالء -8

.  علىقنطار:  أي، 137F1"ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيكَ 

138Fوأثبت ذلك األصمعي، ]من [ وهي التي تكون مكان : عيض التب -9

139Fوالفارسي ،2

3  ،

140Fوالقتيبي

،  141F5"َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَّهِ ": الكوفيون جعلوا قوله تعالى : وقيل ، وابن مالك ،  4

:  ومنه قول الشاعر ، يشرب منها عباد اهللا : أي ، 

142Fَمَتى ُلَجِج ُخْضٍر َلُهنَّ َنِئيجُ  تْ َشِرْبَن ِبَمْاِء اْلَبْحِر ُثمَّ َتَرفَّعَ 

6 

. ويعامل معاملته ، واألجود أن يضمن يشربن معنى روين 

: أحدها : وهي أصل حروفه ؛ لذلك فضلت على سائر حروفه بثالثة أمور : القسم -10

: والثاني ،  ]أقسم باهللا [ : نحو قولك ، بل يجوز إظهاره ، أنها ال يجب حذف الفعل معها 

أنها تستعمل في الطلب : والثالث ،  ]بك ألفعلن[ : نحو قولك ، تدخل على المضمر أنها 

، أن الباء تكون جارة في القسم وغيره ؛ وذلك بخالف واو القسم : وزاد بعضهم ، وغيره 

. إليَّ : أي ، 143F7"َوَقْد َأْحَسَن ِبي": نحو قوله تعالى ، أن تكون بمعنى إلى  -11

144Fوذلك قول لبيد، ل أن تكون بمعنى من أج -12

8  :

                                                           
 . 75:  آية،  سورةآلعمران  -1
 والشعر واللغة العلم أئمة وأحد،  العرب راوية،  األصمعي سعيد أبو،  الباهلي،  أصمع بن علي بن قريب بن الملك عبد  -2

 األلباء نزهة:  انظر،  هـ216 -البصرة في ووفاته مولده،  البوادي في الطواف كثير و أصمع جده إلى نسبته،  والبلدان
 . 4/162 واألعالم 2/197 الرواة وإنباه 102

 والزجاج،  السراج ابن عن أخذ،  النحويين أئمة أكابر من كام،  النحوي الفارسي الظفار عبد بن أحمد بن الحسن على أبو -3
 ونزهة 498-1/496 الوعاة بغية:  انظر هـ377 -السبع القرآن علل في والحجة،  النحو في اإليضاح:  مصنفاته من، 

 . 255 ضيف لشوقي النحوي والمدارس 2/179 واألعالم 1/273 الرواة وإنباه 275-274 األلباء
،  دينور قاضي كان ألنه ؛ بالدينوري سمي،  بها ومولده،  كوفياً  كان،  الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو  -4

 الوعاة بغية:  انظر هـ276... - الكاتب وأدب القرآن مشكل تأويل:  مصنفاته من ، والشعر والنحو اللغة في فاضالً  كان
 . 4/137 واألعالم 147-2/143 الرواة وإنباه 186-185 األلباء ونزهة 2/63-64
 . 6:  آية،  سورةاإلنسان  -5
 واألزهية 43 والجنٮالداني 1/126 ومغنياللبيب 1/51 ديوانالهذليين:  انظر،  وهومنالبحرالطويل،  البيتألبيذؤيبالهذلي  -6

 2/56 والخصائص 302 وأدبالكاتب 3/22 وشرحابنعقيل 3/24 وشرحالتسهيل 2/758 وتوضيحالمقاصدوالمسالك 284
 331  –2/305 وحاشيةالصبان 2/610 والغرةفيشرحاللمع 1/135 وسرصناعةاإلعراب 513 وتأويلمشكاللقرآن

 شربنمنماءالبحر:  والتقدير ، من بمعنىجاءتالباءللتبعيض:  والشاهدفيه
 . 100:  آية،  يوسف سورة -7
 113 العرب أشعار جمهرة:  انظر هوزان من معاوية بن صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كالب ابن ربيعة بن لبيد هو -8

 . 5/240 واألعالم
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145Fِجنُّ اْلَبديِّ َرَواِسيًا ّأْقَداُمها ُغْلِب َتَشذَُّر ِبالذُُّحوِل َكأنَّها

1 

نحو ، زيادتها مع الفاعل : وهي الزائدة وقد ذكر النحاة مواضع لزيادتها وهي: التوكيد-13

َوَال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم : "لى نحو قوله تعا، ومع المفعول به ، 146F2"َوَكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا":قوله تعالى 

: نحو قوله تعالى ، ومع الخبر ، ]بحسبك زيد : [ ومع المبتدأ ، نحو قولك ،  147F3"ِإَلى التَّْهُلَكةِ 

جاء زيٌد بنفسه أو [ : نحو قولك ،  وفي باب التوكيد بالنفس والعين ، 148F4"أََلْيَس اللَُّه ِبَكافٍ "

149F؛ ذلك ألنها شبيهة بالخبر وزيادتها مع الحال المنفية،  ]بعينه 

5  .

 : نحو قول الشاعر ، أن يحسن في موضعها بدل : وعالقتها  :البدل  -14

150Fَشنُّوا اِإلَغاَرَة ُفْرَساَنًا َوُرْكَباَنا َفَلْيَت ِلي ِبِهُم َقْوَمًا ِإَذا َرِكُبوا 

6 

، ن معنى اإللصاق أن المعاني التي ترد بها الباء جميعها ال توجه ع: وخالصة القول في الباء 

أن الباء تأتي في موضع حرٍف : والمالحظ ، ولم يذكر سيبويه سواه ، وهو المعنى األصلي للباء 

وما ، ومنع آخرون ، وأنها في هذه المواضع موضع خالف بين النحاة ؛ إذ أجاز قوم ، آخر 

. وهو المعنى األصلي لها، جاء من معاني للباء ال توجه عن كونها لإللصاق 

وضرب ، ضرب تكون فيه للعطف واالتباع جميعًا : والفاء في الكالم على ثالثة أضرب : فاء ال -2

إال أن ، دخولها كخروجها ، وضرب تكون فيه زائدة ، تكون فيه لالتباع مجردًا من العطف 

151Fوما سوى ذلك تعارض، هو معنى االتباع : المعنى الذي تختص به 

7   .

                                                           
 287 واألزهية 125 العرب أشعار جمهرةو 177 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  ربيعة أبي بن للبيد البيت -1

 مادة العرب ولسان 5/255 والنظائر واألشباه 307 الكاتب وأدب 86 المعاني وحروف 2/611 اللمع شرح في والغرة
 . الذحول أجل من:  والتقدير أجل من بمعنى الباء جاءت فيه والشاهد، شذر

 . 166:  آية،  النساء سورة -2
 . 195:  آية،  البقرة سورة -3
 . 36:  آية،  الزمر ةسور -4
 وشرحالتسهيل 3/31 المسالك وأوضح 287 -283 واألزهية 129 -1/123 مغنياللبيب:  وانظر 56 -37 الجنٮالداني  -5
-4/255 والبرهان 5/16 وهمعالهوامع514-1/510 وشرحجماللزجاجي640-3/623 والمقاصدالشافية 24 -3/21

 وتوضيح 137-1/135 اإلعراب صناعة وسر 611-2/603 لمعال شرح في والغرة 331-2/305 الصبان وحاشية257
 .109 -108والصاحبي 513-508 القرآن مشكل وتأويل 2/757 والمسالك المقاصد

 1/423 والدرراللوامع 40 والجنٮالداني 124-1/34 مغنياللبيب:  انظر،  وهومنالبحرالبسيط،  البيتلقريظبنأنيف  -6
 الباء استعمال فيه والشاهد ركب مادة العرب ولسان261 وشرحابنالناظم 3/632 والمقاصدالشافية 2/189 وشرحابنعقيل

 . البدل بمعنى
 . 1/251 اإلعراب صناعة سر:  انظر -7
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فالفاء كما ، واستعماالتها ، يذكر معاني الفاء : اء أنه والمالحظ من حديث ابن جني عن الف

أو تقع مجردة من ، وهي بذلك تجعل ما بعدها تابعًا لما قبلها ، ذكره ابن جني تقع عاطفة 

وهو بذلك يقصد الفاء الواقعة في جواب الشرط ، العطف إال أنها تُْبقي ما بعدها تابعًا لما قبلها 

إال أنها في جميع ، ال عمل لها : أو تقع زائدة ؛ أي ، للشرط  الذي ال يصلح ألن يكون جواباً 

وهو من المعاني التي ترد للفاء ، وابن جني لم يذكر االستئناف ، الحاالت ال تتجرد من االتباع 

وسأتناول ،  إال أنها تعطف الجمل ال المفرد ، ؛ ربما ألن بعض النحاة عدها تابعًة لفاء العطف 

. من التفصيل وأول ما أبدأ به هو الفاء العاطفة معاني الفاء بشيٍء 

هو كل شيٍء : والتعقيب ، تدل فاء العطف على الترتيب والتعقيب : الفاء العاطفة : أوال 

152Fبحسبه

، كل شيء بحسبه : أي ، يكون المعطوف بعد وقوع المعطوف عليه بال مهلة : أي ،  1

وهذا ما قصده ابن ، ليه متصًال به وتدل الفاء العاطفة على تأخر المعطوف عن المعطوف ع

153Fوالفاء للترتيب باتصال: مالك بقوله 

فالمعطوف يقع بعد المعطوف عليه مباشرة بدون مهلة .  2

. أو تأخير 

154Fوهي حرف من حروف المعاني التي تشرك المعطوف في اإلعراب والحكم

أن : أي .  3

. حكام المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في اإلعراب وغير ذلك من األ

وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت : " ويبين سيبويه معنى فاء العطف في الكتاب قائًال 

مررُت بعمرٍو فخالٍد [ : وذلك قولك ، غير أنها تجعل ذلك متسقًا بعضه في إبراز بعض ، الواو 

["155F4  ، وقال في موضٍع آخر " : ] ء أشركت فالفا، ]ومررُت برجٍل فامرأٍة ، مررُت بزيٍد فعمرٍو

.  156F5"وجعلت األول مبدوًء به، بينهما في المرور 

                                                           
 . 4/296 والبرهان 299 الندى قطر وشرح 3/308 المسالك أوضح:  وانظر 1/180 اللبيب مغني -1
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رأيت [ مع قرب األمر بينهما ويستدل بـ، وفي المقتضب يوجب المبرد وقوع الثاني بعد األول 

وال تأخير ، فرؤية عمرو كانت بعد رؤية زيد بال مهلة .  157F1]ودخلت مكة فالمدينة ، فعمرًا ، زيدًا 

. مباشرة : أي ، د دخول مكة بال تأخير كما أن دخول المدينة كان بع، 

كما أنها تفيد ، وهو معنى ال يفارقها ، ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن فاء العطف تفيد الترتيب 

التعقيب إال أن التعقيب يتحقق بحسب المدة الزمنية التي تنقضي بين وقوع المعنى الواقع على 

. والواقع على المعطوف ، المعطوف عليه 

، أن تكون رابطة لجواب الشرط :  وهي ] الفاء [ من المعاني التي ترد لـ: فاء الجواب :  ثانياً 

، وأخواتها ]إْن [ الشرط بـ: أحدهما : وتكون جوابًا ألمرين ، وتالزمها السببية ، ومعناها الربط 

إال  ها في جواب الشرط ال يتحققعإال أن وقو،  158F2]أما [ نحو ، ما فيه معنى الشرط : والثاني 

نحو ، أن يكون الجواب ال يصلح ألن يجعل شرطًا وذلك كأن يكون جملًة اسميًة : بشرط وهو 

أو يكون جملًة فعليًة فعلها جامٌد ،  159F3"َوإِْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ : "قوله تعالى 

 160F4"َفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤِتَيِن َخْيرًا ِمْن َجنَِّتكَ ،  َوَوَلًدا ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماًال ": نحو قوله تعالى ، 

أو جملًة ، 161F5"ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني: "نحو قوله تعالى ، أو جملًة فعليًة طلبيًة ، 

َوإِْن َكاَن َقِميُصُه : "نحو قوله تعالى ، فعليًة فلعها ماضٍي لفظًا ومعنى مقترن بقد لفظًا أو تقديرًا 

أو يقترن بناٍف ، 163F7"ِإْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبلُ : "وقوله تعالى  162F6"ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبتْ 

، أو يقترن بحرف تنفيس ، 164F8"َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفُروهُ : "نحو قوله تعالى ]ال ولم [ غير

نحو ، أو يصدر برب ،  165F9"َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ : "لى نحو قوله تعا

166Fإْن تجيء فربما ألجيء: قولك 

10  .

                                                           
 . 1/148 المقتضب انظر -1
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أما إذا جاء الجواب صالحًا للشرطية فإنه ال ، في أمثال هذه الشواهد واجبة الذكر ] الفاء[فـ

. تربطه بالجواب ] فاٍء [ يحتاج إلى 

وأن الشرط مرتب على ، تفيد الربط والسببية ] الفاء [ ؛ ذلك أن ] الفاء[جواب الشرط بـ فاقتران

والجواب مرتب على ، وخصت الفاء بذلك ؛ ألنها تفيد الترتيب والتعقيب بال فصل ، الشرط 

167Fالشرط بتعقيب

1  .

نك إذا أردت وقد أجمع النحاة على أ، ] الفاء[ وهو المعنى الثالث لـ: فاء االستئناف : ثالثًا 

تعد في هذه الحالة حرف ] الفاء [ فإن : من غير تشريك للجملتين ] الفاء [ االستئناف بعد 

168Fوهذه الفاء ترجع للفاء العاطفة للجمل بقصد الربط بينهما، ]ابتداء [ استئناف 

2  .

وانقطاع ]أن [ اشتراك الفعل في : "االستئناف فقال في باب ] فاء[ ويوضح سيبويه رأيه في 

 : وذلك قولك ، الحروف التي تشترك الواو والفاء وثم ]أن [ اآلخر من األول الذي عمل فيه 

أريد  : كأنه قال ، جاز ني ني ثم تحدثَ أريد أن تأتيَ  :  ولو قلت،  أريد أن تأتَيني ثم تحدثُني 

. 169F3"في جميع الحروف التي تشترك على هذا المثالويجوز الرفع ، إتيانك ثم تحدثني 

َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن : "تكون الفاء لالستئناف في نحو قوله تعالى : "ن هشامفيقول أما اب

وأن المعتمد ، يكون حينئٍذ والتحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف : أي ، بالرفع 170F4"َفَيُكونُ 

وٕانما يقدر النحويين كلمة هو ليتبينوا أن الفعل ليس المعتمد ، بالعطف الجملة ال الفعل 

. 171F5"العطفب

وقد ذهب الفراء إلى أن الفاء في ، ويالحظ أن شواهد الفاء االستئنافية في القرآن الكريم كثيرة 

وجه : "لالستئناف حيث يقول ،  172F6"َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكونَ : "قوله تعالى 

ولو ، " َفَتَعاَلى : "الفاء في قوله تعالى والدليل على ذلك دخول ، الكالم الرفع على االستئناف 

سبحان اهللا : بالواو ؛ ألنه إذا خفض فإنما أراد " َتَعاَلىوَ "خفضت لكان وجه الكالم أن يكون 
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هو عالم الغيب والشهادة فتعالى : فدل دخول الفاء على أنه أراد ، عالم الغيب والشهادة وتعالى 

.  173F1"ف بالواووالعرب قد تستأنف بالفاء كما تستأن... 

ويكون ما قبلها ، وهي الفاء التي غالبًا ما تكون لعطف جملة أو صفة : الفاء السببية : رابعًا 

174Fسببًا فيما بعدها

2  .

َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفتَاَب ": في نحو قوله تعالى ،  أما الفاء السببية العاطفة للجمل

َفَماِلُئوَن ، َآلَِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم : "في نحو قوله تعالى ، ت وأما العاطفة للصفا، 175F3"َعَلْيهِ 

وهذه الفاء لداللتها على ،  176F4"َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيمِ ، َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم ، ِمْنَها اْلُبُطوَن 

عيرت للربط في جواب كما است، هذا المعنى ؛ فإن الفعل ينصب بأن مضمرة وجوبًا بعدها 

177Fوقد تجيء في ذلك لمجرد الترتيب، الشرط 

أن : أحدهما : ويشترط في فاء السببية شرطان ،  5

178Fأن تعطف اسمًا صريحًا خالصًا من التقدير بالفعل: والثاني ، تسبق بناٍف أو طلٍب 

6  .

ر كل شيء وهي التي تزاد في خب، وهي الفاء التي تدخل للتوكيد : الفاء الزائدة : خامسًا 

179Fيحتاج إلى صلة

أن تدخل على المبتدأ ؛ ذلك إذا تضمن : أحدهما : وتنقسم إلى قسمين .  7

وهي شبيهة بفاء جواب الشرط ؛ ألنها ،  ]الذي يأتي فله درهم [ : نحو قولك ، معنى الشرط 

ولو حذفت الحتمل كون الخبر مستحقًا ، دخلت لتفيد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة 

وأجاز ، وهذا ال يثبته سيبويه ، أن تكون زائدة في الكالم دخولها كخروجها : والثاني ،  180F8رهبغي

181Fوقيد الفراء واألعلم، أخوك فوجد : األخفش زيادتها في الخبر مطلقًا وحكى 

وجماعة الجواز  9

: نحو قول الشاعر ، بكون الخبر أمرًا أو نهيًا 

                                                           
 . 242 األزهية:  وانظر 2/144 للفراء القرآن معاني -1
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182Fَو ُأْكُروَمة اْلحيِّْيِن ِخْلٌو َكَما ِهَيا مْ َوَقاِئَلٍة َخوَالُن َفاْنِكْح َفتَاَتهُ 

1 

 

 183F2]زيٌد فال تضربه: [وأما النهي فنحو قولك ، وقد تأوله المانعون على أنه يريد هذه خوالن فانكح 

 .

ء الداخلة على خبر المبتدأ وذلك إذا فاءال: األولى: الزائدة  قسمانفاء الأن سبق ما وخالصة 

خروجها  ال يعتد بها كـ ء الزائدة التى دخولها فى الكالمفاءال:  والثانية.  تضمن معنى الشرط 

.   أخوك وجد: أخوك فوجد يريدون : بزيادتها األخفش وزعم أنهم يقولون  ل سبيويه وقا

وغير العامل فكاف ، أما العامل فكاف الجر ، وغير عامٍل ، حرف يكون عامًال : الكاف  -3

والدليل على حرفيته أنه على حرف واحد ، ل الجر فحرف مالزم لعم: وأما كاف الجر ، الخطاب 

، وأنه يقع مع مجروره صلة ، واألسماء ال تزاد ، وأنه يكون زائدًا ، صدرًا واالسم ال يكون كذلك ، 

، وكاف الجر التي تجيء للتشبيه : "فقال ، وذكر سيبويه الكاف . 184F3]الذي جاء كزيدٍ [: نحو قولك 

ومذهب سيبويه أن كاف التشبيه ال تكون .  185F4"أنت مثل زيد: أي ،  ]أنت كزيد [ : وذلك قولك 

186Fَوَصاِلَياٍت َكَكما ُيَؤْثَفْينْ : نحو قول خطام المجاشعي ، اسمًا إال في الضرورة الشعرية 

فاألولى ، 5

187Fحرف والثانية اسم لدخول حرف الجر عليها

6 .

، ل حرف على مثيله والراجح أنَّ دخول الكاف على مثيلتها ضرورة شعرية ؛ ذلك حتى ال يدخ

. ويأباه القياس، وهو ما ال تستسيغه اللغة

ومن المعاني ، وما ذكر لمعاٍن أخرى لها ترجع في األصل إلى معنى التشبيه ، والكاف للتشبيه   

: التي ذكرت للكاف 

                                                           
 المفصل وشرح 243 واألزهية 71 الداني والجنى 1/185 اللبيب مغني:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  نسبة بال البيت -1
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 . 2/90 الدماميني
 . 1/281 اإلعراب صناعة سر:  وانظر78الداني الجنى -3
 . 8/42 المفصل وشرح4/140-1/177 المقتضب:  وانظر 4/217 الكتاب -4
 8142 المفصل وشرح 1/40 اللوامع والدرر 79 الداني والجنى 1/282 اإلعراب صناعة وسر 1/320 الكتاب:  انظر -5

 أن على النحاة وجههو مثيلتها على الكاف دخول فيه والشاهد2/250 والخصائص 1/186 والمحتسب 4/140 والمقتضب
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 .188F1"َوْيَكَأنَُّه َال ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ : "وذلك نحو قوله تعالى : التعليل  -1

أي ]كخير : كيف أصبحت ؟ يقول : [ ه األخفش والكوفيون نحو قولك ذكر :االستعالء  -2

 .على خير : 

 .مثله شيء : اي ،  189F2"َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ : "وهي الزائدة نحو قوله تعالى  :بمعنى الباء  -3

190Fوذكر ابن الخباز،  ]سلِّم كما تدخل [ : وذلك إذا اتصلت بما في نحو  :المبادرة  -4

191Fوغيره3

4 

190Fالخباز

191Fوغيره3

4 . 

وهي ، عاملة : أحدهما ، وقسمها النحاة إلى قسمين ، حروف المعاني أحادية البنية  من: الالم  -4

غير : والثاني ، وهي الناصبة للفعل : وزاد الكوفيون قسمًا ثالثًا ، وجازمة ، جارة :  قسمين

192Fعاملة

، فة والم اإلضا: "وقد بينها سيبويه قائًال ،  ]الالم الجارة [ : وما يهمنا في هذه الدراسة .  5

فيكون ، ]  والعبد لك، الغالم لك : [أال ترى أنك تقول ، واستحقاق الشيء ، فمعناها الملك 

فيكون مستحقًا لهذا كما ، هو أخوك : فيصير المعنى نحو ، وهو أٌخ له، هو عبدك : المعنى 

.  193F6"معنى إضافة االسم] الالم[يكون مستحقًا لما يملك و فمعنى هذه 

إال أن هذه المعاني ال توجهها عن ، ى التمليك واالستحقاق في الالم فسيبويه يؤكد على معن

:  وهي على النحو اآلتي ، وجملة المعاني التي ترد لالم ال توجه عن كونها جارة ، كونها جارة 

 . 194F7"ُكلٌّ َيْجِري ِألََجٍل ُمَسم�ى: "نحو قوله تعالى : انهاء الغاية  -1

السراج : [نحو قولك : وشبيه الملك ،  195F8"ا ِفي السََّماَواتِ ِللَِّه مَ : "نحو قوله تعالى : الملك  -2

 .ويعبر عنها بالم االستحقاق أيضًا ، ] السراج للدابة [

                                                           
 . 82:  آية،  القصص سورة -1
 . 11:  آية،  الشورى سورة -2
: له من المصنفات ، رير نحوي ض، أبو عبد هللا شمس الدين ابن الخباز ، أحمد بن الحسين بن أحمد اإلربلي الموصلي  -3

 . 1/117األعالم : وتوجيه اللمع انظر ، الغرة الخفية في شرح الدرة األلفية 
 الدروس وجامع 3/60 النحو ومعاني 3/38 المسالك وأوضح 80-79 الداني والجنى 198-1/195 اللبيب مغني:  انظر -4

 . 557 العربية
 . 95 الداني الجنى انظر -5
 . 4/217 الكتاب -6
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 . 196F1"َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلي�ا: "نحو قوله تعالى : التعدية  -3

 : نحو قول الشاعر : التعليل  -4

197Fْلُعْصُفوُر َبلََّله اْلَقْطرُ َكَما اْنَتَفَض ا َوإِنِّي َلَتْعُروِني ِلِذْكرَاَك ِهزَّةٌ 

2 

أو لم يكن ناقصتين ، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان : توكيد النفي  -5

َلْم َيُكِن اللَُّه : "وقوله تعالى ،  198F3"َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ : "نحو قوله تعالى ، 

 .يها الم الجحود وأكثرهم يسم،  199F4"ِلَيْغِفَر َلُهمْ 

 . 200F5"ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها: "نحو قوله تعالى  :موافقة إلى  -6

وَن ِلْألَْذَقانِ : "نحو قوله تعالى  :موافقة على  -7  . 201F6"َوَيِخرُّ

 . 202F7"َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمةِ : "نحو قوله تعالى  :موافقة في  -8

 .نَ وْ لَ ٍس خَ مْ خَ ه لِ تُ بْ تَ كَ  :نحو قولهم :  بمعنى عند -9

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ : "نحو قوله تعالى : موافقة بعد -10 .  203F8"َأِقِم الصَّ

 .سمعت له ُصرَاَخًا : نحو قولك : موافقة من  -11

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنوا : "نحو قوله تعالى ، وهي الجارة السم السامع : التبليغ   -12

 . 204F9"اَن َخْيرًا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيهِ َلْو كَ 

 .  205F10"ْلَتَقَطُه َآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدو�ا َوَحَزًنافَا: "نحو قوله تعالى  :الصيرورة  -13

                                                           
 . 5:  آية،  مريم سورة -1
 وشرح 3/20 عقيل ابن وشرح 262 الناظم ابن شرح:  انظر،  الطويل البحر من وهو و الهذلي صخر ألبي البيت -2

 والنظائر واألشباه 2/191 المسالك وأوضح 2/67 المفصل وشرح 1/659 التصريح وشرح 2/290 األشموني
 . للتعليل الالم استعمال فيه والشاهد رمث مادة العرب ولسان7/29
 . 179:  آية،  عمران آل سورة -3
 . 137:  آية،  النساء سورة -4
 . 5:  آية،  الزلزلة سورة -5
 . 109:  آية،  اإلسراء سورة -6
 . 47:  آية،  األنبياء سورة -7
 . 78:  آية،  اإلسراء سورة -8
 . 11:  آية،  ألحقافا سورة -9

 . 8:  آية،  القصص سورة -10
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206Fيا بؤس للحرب: وهي نحو قولهم  :الالم المقحمة   -14

1  .

وتنقسم إلى ثمانية ،  يكون عامًال وغير عاملٍ ، حرف من حروف المعاني أحادية البنية : الواو  -5

وواو القسم ، وواو المعية ، والمفعول معه ، وواو الحال ، واالستئناف ، واو العطف : أقسام وهي 

207Fوالواو الزائدة، في لغة أكلوني البراغيث ، وواو عالمة جمع المذكر السالم ، وواو رب ، 

2  .

وواو المعية ؛ لذا ، او االستئناف وو، واو العطف : ومن أقسام الواو التي تهمنا في هذه الدراسة  

سأتناول كًال منها بشيٍء من التفصيل ؛ لورود قراءات مختلفة لكٍل منهما تؤثر على إعراب ما 

. أما باقي األقسام فلن أتطرق إليها ؛ ذلك لعدم ورود قراءات قرآنية مختلف فيها ، يقع بعدها 

ألنها ال توجب إال االشتراك بين شيئين وهي أصل حروف العطف ؛ ذلك : الواو العاطفة : أوًال 

208Fفقط في حكم واحد

، الواو لمطلق الجمع ال يقتضي ترتيبًا وال عكسه : "يقول فيها ابن هشام ،  3

: نحو قوله تعالى ، فمثال استعمالها في الترتيب ، بل هي صالحة بوصفها لذلك كله ، وال معية 

نحو قوله ، ومثال استعمالها في عكس الترتيب ،  209F4"يَل َوإِْسَحاقَ َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبرَاِهيَم َوإِْسَماعِ "

َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن : "نحو قوله تعالى ، ومثال استعمالها في المصاحبة ، 210F5"َوِعيَسى َوَأيُّوبَ : "تعالى 

. 212F7"احتمل ثالثة معانٍ ]قام زيٌد وعمرٌو [ : وعلى هذا فإذا قيل  211F6"َمَعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ 

فذهب قوٌم ، والواو كغيرها من حروف المعاني التي اختلف عليها النحاة بين موافق ومعارض 

213Fوهو منقول عن قطرب، إلى أنها للترتيب 

214Fولكن قال ابن هشام والدينوري، 8

إلى أن الواو لها :  9

، يتهما إذا اتحد زمان رؤ ]رأيت زيدًا وعمرًا [ : نحو قولك ، معنى اجتماع : أحدهما : معنيان 

                                                           
 291-1/290 األشموني وشرح 207-4/4/200 الهوامع وهمع 108-96 الداني والجنى 1/226 اللبيب مغني:  انظر -1

 . 262 الناظم ابن وشرح 326-2/320 الصبان وحاشية 137-2/180 الدماميني وشرح
 645-2/632 اإلعراب صناعة وسر 39-36 المعاني وحروف 32-2/17 اللبيب مغني:  وانظر 103 الداني الجنى -2

 . 273-2/260 الدماميني وشرح
 . 8/90 المفصل شرح -3
 . 163:  آية،  النساء سورة -4
 . 163:  آية،  النساء سورة -5
 . 119:  آية،  الشعراء سورة -6
  2/2/260 الدماميني وشرح299-298 الندى قطر وشرح 18 -2/17 اللبيب مغني:  وانظر 452 الذهب شذور شرح -7
،  سيبويه عن النحو أخذ،  والنحو اللغة علماء أحد كان،  بقطرب المعروف،  البصري المستنير بن محمد علي أبو هو-8

 الوعاة بغية:  انظر،  هـ206 -ليلٍ  قطرب أنت إنما:  فيقول بابه على باألسحار سيبويه فيراه وجهي كان ألنه ؛ بقطرب سمي
 . 108 ضيف لشوقي النحوية المدارسو 7/95 واألعالم 3/219 الرواة وإنباه 85 األلباء ونزهة 1/242-243
 عن تربي،  اآلداب محاسن في:  مصنفاته من،  الكتاب رؤساء من أديب،  القاسم أبو،  الدينوري الرحمن عبد بن هللا عبد -9

 . 4/96 األعالم:  انظر،  كثير شعر وله،  الثالثين
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وال يجوز أن ، بأن يختلف الزمان فالمتقدم في الزمان يقدم في اللفظ ، معنى اقتران : والثاني 

215F...أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع : وعن الفراء ، يتقدم المتأخر 

1  .

وأن ، وأنه مجمع عليه ، وقد ذكر ابن مالك أن الواو تفيد التشريك في الحكم لفظًا ومعنًى 

والتأخر احتماًال متوسطًا ، ا عري من القرائن فإنه يحتمل المعية احتماًال راجحًا المعطوف إذ

فتؤخر ، ] أو قبله، أو بعده ، قام زيٌد وعمرٌو معه : [ والتقدم احتماًال قليًال ؛ ألنه يحسن أن يقال 

لواو فهذه ثالث احتماالت عقلية ال دليل في ا، وهو متقدم عليه في المعنى ، عمرًا في اللفظ 

216Fعلى شيٍء منها

هي التي قصدها ابن ، وهذا الذي ذكره ابن مالك من االحتماالت الثالثة للواو . 2

أن كالم ابن مالك يتفق مع ما ذكره سيبويه : ويالحظ ، ابن هشام في قوله للواو ثالث معاٍن 

ء واعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصابه ما بعد الفا: "حيث يقول 

وأنها يستقبح فيها أن تشرك بين األول ، كما تشرك الفاء ، وٕانها قد تشرك بين األول واآلخر 

وأن يجيء ما بعدها مرتفعًا منقطعًا من األول كما جاء بعد ، كما يستقبح ذلك في الفاء ، واآلخر 

.  217F3"الفاء

وهي بذلك ، قبلها فهي تدخل ما بعدها في حكم ما ، أن سيبويه يبين معاني الواو : والمالحظ 

أن ما بعدها مرتفعًا منقطعًا : "حيث يقول ، وهي االستئناف ، كما انها تأتي لمعاٍن أخر ، كالفاء 

حيث ، وهو المعية ، كما أنه ذكر معنًى آخر ، وهي كالفاء التي تأتي لالستئناف " من  األول

صب الفعل المضارع بعدها كما أن فاء السببية ينت، " ينتصب ما بعدها في غير الواجب: "يقول 

: وما يؤيد ذلك توجيهه لقول األخطل ، بأن مضمرة 

218Fَعاٌر َعَلْيَك ِإَذا َفَعْلَت َعِظْيمُ  َال َتْنَه َعْن ُخُلٍق َوتَْاِتَي ِمْثَله

4 

.  219F1"فصار تأتَي على إضمار أنْ : "حيث يقول 

                                                           
 الهوامع وهمع 3/134 الصبان وحاشية 2/1305 الحاجب ابن لكافية الرضي شرح:  وانظر 159-158 الداني الجنى -1
 . 2/417 األشموني وشرح 5/224
 وشرح 3/135 الصبان وحاشية 371 الناظم ابن وشرح 4/216 -1/438 والكتاب 238-3/236 التسهيل شرح:  انظر -2

 .  2/1305 لحاجبا ابن لكافية الرضي وشرح 2/417 األشموني
 . 3/41 الكتاب -3
 الرضي وشرح 7/24 المفصل وشرح 2/24اللبيب ومغني 3/42 الكتاب:  انظر الكامل مجزوء من وهو،  لألخطل البيت-4

 الدماميني وشرح 3/449 الصبان وحاشية 2/22 اللوامع والدرر 2/566 األشموني وشرح 2/888 الحاجب ابن لكافية
  عظظ مادة العرب ولسان 6/294 والنظائر واألشباه 7/24 المفصل وشرح 187 لزجاجيل النحو في والجمل 2/267

 . الواو بعد مضمرة بأن المضارع الفعل نصب فيه والشاهد
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، صبها على إضمار أْن معنى الواو الجمع بين الشيئين ون: "وتبعه في ذلك المبرد حيث يقول 

.  220F2"وتنصب في كل موضع تنصب فيه الفاء، كما في الفاء 

االجتماع في الفعل من غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان أو سبق : ويقصد بمطلق الجمع 

221Fأحدهما

222Fسيبويه والمبرد والزمخشري: ومن النحاة الذين قالوا بأن الواو ال تفيد الترتيب .  3

4 

223Fوالزركشي

5  .

، وهي القسم الثاني من أقسام الواو التي ورد فيها اختالف في القراءات : واو االستئناف : نيًا ثا

وهي التي يكون ما بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في ، وكان لها أثر في إعراب ما بعدها 

ولها ومن دخ، االسمية والفعلية : ويكون بعدها الجملتان ، وال مشاركة في اإلعراب ، المعنى 

، نحن نقُر في قراءة الرفع : والتقدير ،  224F6"ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحامِ : "على الفعلية قوله تعالى 

وهو ، إخبار بأنه يقر في األرحام ما يشاء أن يقره من ذلك إلى أجٍل مسمى : والقراءة بالرفع 

تعليل معطوف : والقراءة بالنصب ، ه وما لم يشأ إقراره مجته األرحام أو أسقطت، وقت الوضع 

، أن نبين قدرتنا : أحدهما : خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين : والمعنى ، على تعليل 

225Fأن نقر في األرحام من نقر حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم: والثاني 

7 . 

، فعلنا ذلك لنقرَّ في األرحام ما نشاء : نقُر بالرفع ال غير ؛ ألنه ليس المعنى : وقال الزجاج  

226Fليدلهم على الرشد والصالح عز وجل – إنما خلقهم –

8  .

لعطفه على اسٍم صريٍح أو ، وهي الواو التي تنصب الفعل المضارع بعدها : واو المعية : ثالثًا 

227Fمؤول

228F]"الجزع ال تكن جلدًا وتظهر [ والواو كالفاء أْن تفد مفهوم مع  كـ: "ويقول ابن مالك . 9

10 

فإن ، وتضمر أن الناصبة لزومًا بعد واو الجمع واقعة في موضع الفاء : "ويقول في التسهيل ،

                                                                                                                                                                      
 . 3/42 الكتاب -1
 . 2/25 المقتضب -2
 . 5/223 الهوامع همع -3
 أساس،  الكشاف:  مصنفاته من،  مضر أبي عن أخذ،  فاضالً  نحوياً  كان،  الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو -4

 . 276 ضيف لشوقي ةالنحوي سوالمدار 272-3/265 الرواة وإنباه 338 األلباء نزهة:  انظر،  والمفصل البالغة
 . 8/90 المفصل وشرح 4/437 والبرهان 5/226 والكشاف 1148 والمقتضب 4/216 الكتاب انظر -5
 . 5:  آية،  الحج سورة -6
 . 6/327 المحيط البحر -7
 . 7/10  القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 616 للنحاس القرآن إعراب -8
 . 2/24 اللبيب مغني:  وانظر 156 الداني الجنى -9

 . 4/14 عقيل ابن شرح -10
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]  واو[ ويميز ، ] أْن [ أو قصد االستئناف بطل إضمار ، أو بأو على فعٍل قبل ، عطف بهما 

.  229F1"أو حال مكانها، الجواب تقدير شرٍط قبلها ] فاء [ و، موضعها ] مع [ الجمع تقدير 

حصول ما بعدها وما قبلها في وقٍت واحد : أي ، بذلك ؛ ألنها بمعنى مع ] واو المعية [ وسميت 

230Fوال يسبق أحدهما اآلخر وال يتأخر عنه، 

ولكن لنصب الفعل المضارع بواو المعية البد من .  2

نحو ، وسماها الكوفيون بواو الصرف ، أن تسبق بناٍف أو طلٍب محٍض : أحدهما : شرطين 

اِبِرينَ : "وله تعالى ق إنكم تجاهدون : والمعنى ،  231F3"َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

وٕانما ينبغي أن تطمعوا في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم ، وال تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة 

وقولك ،  زرني وأزورك: ًا منكم ونحو قولك الصبر على ما يصيبكم فيه فيعلم اهللا حينئٍذ ذلك واقع

يجب أن تقع في جواب الطلب الثمانية من نفي واستفهام : أي ،  ال تأكْل السمَك وتشرَب اللبنَ : 

أن يعطف بها على المصدر : والثاني ، ودعاء ونهي وتحضيض وترجي وتمٍن وأمر وعرض 

: نحو قول القائلة 

232Fْبِس الشُُّفوفِ ِإَليَّ ِمْن لُ َأَحبُّ  يرَّ َعْينِ َلُلْبُس َعَباَءٍةَوَتقَ 

4 

233Fوهو موضع خالف بين النحاة، على أنه معطوف على للبس ] تقر[ بنصب : الرواية 

5  .

وقد جاء في الكالم من الحروف ما هو على حرفين إال أنه ليس : الحروف ثنائية البنية : ثانيًا 

، ومن ، وال ، ولو ، ولم ، وبل ، وأْن ، همزة إْن المكسورة ال: وهي ، باسٍم وال فعٍل وهو الثنائي 

: وهي مفصلة كما يلي ، وما 

: أحدها : تأتي لمعاٍن عدة ، حرف من حروف المعاني ثنائية البنية : إْن المكسورة الهمزة  -1

. الزائدة : والرابع ، الشرطية : والثالث ، النافية : والثاني ، المخففة من الثقيلة 

                                                           
 . 3/405 التسهيل شرح -1
 . الهامش 4/155 المسالك أوضح -2
 . 142:  آية،  عمران آل سورة -3
 والجمل 4/168 المسالك وأوضح 332 الذهب شذور شرح:  انظر،  الوافر البحر نم وهو،  بحدل بنت لميسون البيت -4

 وحاشية 1/273 اإلعراب صناعة وسر 1/427 الشجري ابن وأمالي 4/277 والنظائر واألشباه 187 للزجاجي النحو في
 والشاهد مسن ادةم العرب ولسان 1/326 والمحتسب 311 العربية الدروس وجامع 2/25 اللوامع والدرر 3/459 الصبان

 . المعية واو بعد مضمرة بأن تقر نصب فيه
 للزجاجي النحو في والجمل 157 الداني والجنى 1/24 اللبيب مغني32 الذهب شذور شرح:  وانظر 1/24 اللبيب مغني -5

 .  2/25 اللوامع والدرر 187
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المعنى األول من معاني إْن المكسورة الهمزة أن تكون للنفي : الهمزة النافية إْن المكسورة : أوًال 

. غير عاملة : والثاني ، عاملة : أحدهما : وهي على ضربين ، 

إذ منع رفعها ، وهي موضع خالٍف بين النحاة ، هي التي ترفع االسم وتنصب الخبر : العاملة  -1

إْن واختلف النقل عن سيبويه في ، الكوفيين  وأجازه الكسائي وأكثر، لالسم أكثر البصريين 

234Fالنافية

فترفع االسم ، وأنها تعمل عمل ما الحجازية ، إْن ويذكر ابن مالك أن النفي من معاني ،  1

، النافية اإلهمال إْن وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في : "فيقول ، وتنصب الخبر 

وأما : "ذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم و، وكالمه مشعر بأن مذهبه فيها اإلعمال 

تجعلها من حروف الثقيلة ]إنَّ [ مع ] ما [ فهي بمنزلة ، في لغة أهل الحجاز ] ما [ مع ]إْن [ 

فعلم بهذه العبارة أن في الكالم حروفًا مناسبة ، " وتمنعها أن تكون من حروف ليس، االبتداء 

إْن [ في هذه المناسبة إال ] ما [ من الحروف يصلح لمشاركة   وال شيء، ] ما [ جملتهالليس من 

.  235F2"نتعين كونهما مقصودين] وال

إْن زيٌد : [فنقول ]ما [ وتكون في معنى : "فيقول في المقتضب إْن ويصرح المبرد بإعمال 

وغيره يجيز نصب الخبر ، وكان سيبويه ال يرى إال رفع الخبر ، ما زيٌد منطلق: أي ، ] منطلق

في ] ما [وهذا القول ؛ ألنه ال تصل بينها وبين  ]ما [ في كما فعل ذلك ، ] ليس[لى التشبيه بـع

وتبعه في ذلك ابن جني ومن الشواهد التي استدال بها ما أنشده الكسائي من قول .  236F3"المعنى

:  الشاعر 

237Fِإّال َعَلى َأْضَعِف اْلَمَجاِنينِ  ِإْن ُهَو ُمْسَتوِليًا َعَلى َأَحدٍ 

4 

238Fلغة أهل العالية]ليس[ المكسورة الهمزة إعمال] إْن [ إعمال و

والصحيح إعمالها ؛ لثبوته نثرًا ،  5

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن : "نحو قوله تعالى ، وأما النثر ، ومن النظم البيت السابق ، ونظمًا 
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240Fفي قراءة سعيد بن جبير]إْن [ و،  239F1"اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ 

وعبادًا أمثالكم بنصب الدال ، خفيفة  2

والمعنى بهذه ، الحجازية فرفعت االسم ونصب الخبر  ]ما [ وهي نافية أعملت عمل ، واالم 

241Fوقال النحاس، ونفي مماثلتهم للبشر ، القراءة تحقير شأن األصنام 

إن هذه القراءة ال ينبغي : 3

أن سيبويه يختار الرفع في : والثانية ، واد أنها مخالفة للس: إحداها : القراءة بها لثالث جهات 

] إْن [ و ، ضعيف ]ما [ إن زيٌد منطلٌق ؛ ألن عمل : "فيقول ]ما [ إذا كانت بمعنى ]إنْ [خبر 

] ما[أن الكسائي رأى أنها في كالم العرب ال تكون بمعنى : والثالث ، بمعناها فهي أضعف منه 

242Fإال أن يكون بعدها إيجاب

4  .

ما : أي  243F5"ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ : "قال ، ] ما[تكون في معنى : "إْنالنافية يويقول سيبويه ف

ويؤيد كالم ، غير عاملة إْن النافية : ومعنى كالم سيبويه أن .  244F6"ما الكافرون إال في غرورٍ 

قد  ،إْن المكسورة الخفيفة اعلم أن : "سيبويه ويرجحه ويقويه ابن يعيش في المفصل حيث يقول 

، في نفي الحال وتدخل على الجملتين الفعلية واالسمية ]ما [ ومجراها مجرى ، تكون نافية 

ما قام زيٌد  : أي ، إْن قام زيدٌ : وتقول في الفعل ،  245F7"ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ ": نحوقوله تعالى 

لى االبتداء والخبر وكان سيبويه ال يرى فيها إال رفع الخبر ؛ ألنها حرف نفي دخل ع، زيٌد  

وغيره ، ]ما [ وكمذهب بني تميم في ، كما تدخل همزة االستفهام فال تغيره ، والفعل والفاعل 

وقد أجازه المبرد ، ] ما [ فيرفع االسم وينصب الخبر كما فعل ذلك في ، ] ليس[ يعملها عمل 

على  ]ما [ في عمل  والمذهب األول ؛ ألن االعتماد،  ]ما [ ألنه ال فصل بينها وبين : قال 

246F]"ما [ من السماع ما وجد في ] إْن [ ولم يوجد في ، السماع والقياس يأباه 

8   .
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في رفعها لالسم ونصبها للخبر ؛ وذلك لوروده في النثر  ]ما [ عمل ] إْن [ والراجح جواز إعمال 

. والنظم وٕان كان قليًال 

: ففيها بعد التخفيف لغتان، ]إْن [ ني من معانيوهو المعنى الثا: إْن المخففة من الثقيلة : ثانيًا 

247Fإال أن األشهر هو اإلهمال، اإلهمال : والثاني ، اإلعمال :  أحدهما

1 .

فإن دخلت على االسمية جاز إعمالها ، على الجملتين المخففة من الثقيلة ] إْن [ وتدخل 

فقراءة نافع وابن كثير  248F2"َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ َوإِنَّ ُكال� : "وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى ، خالفًا للكوفيين 

وقد ، ]كًال [ الخفيفة من الثقيلة وعملت النصب في  إْن بالتخفيف على أنها ]وٕاْن [ وأبو بكر 

وأنكر ذلك ، مع إعمالها  ]إنَّ [ كما جوز البصريون تخفيف ، جوز إعمالها الخليل وسيبويه 

وقرأ الباقون بالتشديد ونصبوا بها ، ]ليوفينهم [ بقوله ]كًال  [أن انتصاب : وزعم الفراء ، الكسائي 

249Fوقراءة عبد اهللا مفسرة لها، بمعنى إال ] لما [ نافية و] إْن [  أبو على الفارسي أنوقرأ ، ]كًال [ 

3 

 .

نحو قوله ، واألكثر كون الفعل ماضيًا ناسخًا ، أما إذا دخلت على الجملة الفعلية وجب إهمالها 

وهذه الالم دخلت ، المخففة التي تلزمها الالم الفارقة ]إْن [ هي ،  250F4"َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً : "تعالى 

فلوال ، المخففة كان الكالم جحدًا ]إْن [ إذا لم تدخل على الخبر مع ] الالم [ ؛ ألن  ]إْن [ على

كبيرٌة [ اءة اليزيدي وقر، فمعناها التوكيد ] الالم [ فأما، ما كانت كبيرة ، الالم لكان المعنى 

ثم ]إْن زيٌد لمنطلق[ : كقولك ،  هي لكبيرةوٕانْ : واألصل ، ووجهها أن تكون كان مزيدًة ، بالرفع ]

وأما دخولها على فعٍل ماٍض غير ناسخ فهو من النادر الذي ال يقاس عليه ،  251F5"َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً "

 :ومنه قول الشاعر ، عليه 
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252Fَحلَّْت َعَلْيَك ُعُقوَبة اْلُمَتَعمِّدِ  َتْلَت َلُمْسِلَماً َشلَّْت َيِميُنَك إْن قَ 

1 

[ الفارقة تلزم بعد ] الالم [ وتقدم أن ، وتبعه ابن مالك ، وأجاز األخفش القياس على هذا البيت 

] الالم[و، ال مخففة ، هذه نافية  ]إْن [ وذهب الكوفيون إلى  أن ، هذه إن خيف التباسها  ]إْن 

253Fوأجازوا دخولها على سائر األفعال، ] إال [  بعدها بمعنى

2  .

: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين ]إْن [ أنَّ من معاني : ومما سبق يتضح لنا 

وذلك خالٌف لما ذهب إليه ، فإن دخلت على االسمية فاألكثر إعمالها ، والفعلية ، االسمية 

والراجح ، دخلت على الجملة الفعلية فاإلهمال واجب أما إذا ، الكوفيون من إهمالها إذا خففت 

، ومعلوٌم أن القراءة سنة متبعة ، إعمالها إذا دخلت على االسمية ؛ ذلك لقراءة القراء باإلعمال 

أما إذا عملت فال ، النافية  ]إْن [ وأما إذا أهملت فيجب الالم في خبرها ؛ للتفريق بينها وبين 

. لزوم لالم 

أما إن فال : "وفي ذلك يقول ابن مالك ، حرف شرط يجزم فعلين  ]إْن [ تكون : ية الشرط: ثالثًا 

إْن تقْم أقْم : وتعمل الجزم كقولك ، أو باعتبار مجازي ، بوقوع الشرط تحقيقًا ، تخلو عن الجزم 

، فلما غلب استعمالها مع المضارع ، ؛ ألنها تصحب المضارع أكثر مما تصحب الماضي 

.  254F3"فقبلت أن تؤثر فيه وتعمل فعملت الجزم ؛ ألنه أخف، الزمه واختص به  كانت بمنزلة ما

إنها تختص بالفعل المضارع أكثر من : فيقول ، الشرطية ]إْن [ فابن مالك يبين اختصاص    

وعملها ، لذا فهي عاملة ، وحق المختص العمل ، وهي بذلك تشبه الحرف المختص ، الماضي 

. الجزم 

فقد جاز دخولها على االسم ولكن بشرط أن يقع ، وألنها أم الباب ، الشرطية ]إْن [ وألصالة   

وهي ،  255F4"َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكونَ : "نحو قوله تعالى لو وكذلك  ، إْن زيٌد ضرب: نحو ، بعدها فعل 
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إذ ال يجوز في بقية األدوات دخولها على االسم الواقع ، بذلك تختلف عن سائر أدوات الشرط 

256Fإال في الضرورة بعد فعلٍ 

1 .

وبدأ ، وال حاٍل ، وال مكاٍن ، ال شخٍص ، الشرطية الربط من غير إشعاٍر بزمٍن ]إْن [ وتقتضي 

257Fفيها ؛ ألنها أم الباب

فابن جني ذكر ، وٕاهمالها ، الشرطية ]إْن [ وقد اختلف النحاة في إعمال . 2

[ وهي بذلك محمولة على ، مهملة وهي شاذة ،  258F3"َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشرِ : "أنها في قوله تعالى : 

259Fوذلك أن تَرْيَن في اآلية في قراءة طلحة،  ]لو

والفعل هنا ، بياء ساكنة ونون مفتوحة خفيفة 4

260Fمجزوم إال أنه لم يسقط عالمة الجزم

5  .

ولن أتطرق له لعدم ورود اختالف ، أن تكون زائدة : وهو ]إْن [ كما ذكر النحاة معنًى آخر لـ   

.  في قراءته 

. وزائدة ، ومفسرة ، مصدرية ، تأتي في الكالم على أوجه : أْن المفتوحة الهمزة الساكنة النون  -2

فهي ]أْن [ أما : "وفي ذلك يقول ابن مالك ، حرف ناصب للفعل المضارع : المصدرية : أوًال 

تي يؤول منها ال: المصدرية هي ، ومصدرية ، وزائدة ، مفسرة : في الكالم على ثالثة أضرب 

وهي ، وٕالى غير مخففة ، باقية على عملها ]أْن [ وتنقسم إلى مخففة من ، ومن صلتها مصدر 

وهي أقوى ، ]أنَّ [ وٕانما نصبته ؛ ألنها شبيهة بأحد عوامل األسماء وهي ، الناصبة للمضارع 

فعل  وال تخلو من أن يعمل فيها، ومضمرة ، لذلك نصبت الفعل المضمر مظهرة ، النواصب 

.  261F6"أو غيرهما، أو فعل ظن ، علم 

: ويقصد بالعلم ، أن يسبق بما يدل على علم للفعل المضارع]أْن [ فابن مالك يشترط في نصب 

ويقول ، فإن خففت من الثقيلة فهي العاملة في االسم ، وأن ال تكون مخففة من الثقيلة ، اليقين 

وكونها ، الناصبة للفعل المضارع هي أم الباب ] أنْ [ وهذا يفيد أن ، أنها أقوى النواصب : أيضًا 
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 .. 478 الناظم ابن حشر:  وانظر 3/374 التسهيل شرح -6
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أي ، وهذا ما ال يتحقق في غيرها من النواصب ، ومضمرًة ، أم الباب فإنها تنصب الفعل مظهرًة 

. الحروف الناصبة للفعل : 

وذلك نحو ، وتكون في موضع رفع :  االبتداء: أحدهما : المصدرية في موضعين ]أْن [ وتقع 

فتكون ، بعد لفظ دال على معنى غير اليقين : والثاني ،  262F1"ْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ َوأَ : "قوله تعالى 

وفي موضع ، 263F2"أََلْم َيْأِن ِللَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهمْ : "نحو قوله تعالى ، في موضع رفع 

َوالَِّذي : "و قوله تعالى نح، وفي موضع خفض ،  264F3"َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها: "نصب نحو قوله تعالى 

وا: "وقوله تعالى ،  265F4"َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي 267Fمخافة أن تبروا: أي ،  266F5"َأْن َتَبرُّ

6  .

خالفًا للكوفيين ، وهي مصدرية أيضًا فتنصب االسم  وترفع الخبر :  المخففة من الثقيلة: ثانيًا 

: كقول الشاعر إال أن اسمها مضمر وال يظهر إال في الضرورة الشعرية ، 

268Fَطَالَقِك َلْم َأْبَخْل َوَاْنِت َصِديقُ  ْلِتِنيْنِك ِفي َيْوِم الرََّخاِء َسأَ َفَلو أَ 

7 

: وقدر سيبويه قوله تعالى ، ونقل عن البصريين ، وأجاز بعضهم بروزه في غير الضرورة 

ْؤَيا، َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبرَاِهيُم " ويشترط في ، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنك ، 269F8"َقْد َصدَّْقَت الرُّ

270Fالمخففة أن يكون جملة]أْن [ خبر

9 .

 

َعِلَم َأْن : "ذلك نحو قوله تعالى ، أو ما في منزلته ، الواقعة بعد فعل العلم واليقين  ]أْن [ أما 

،  272F11"الَّ َيْرِجعُ َأَفَال َيَرْوَن أَ : "وقوله تعالى ، أنه سيكون : أي ، ] َسَيُكونُ [ فيمن رفع ،  271F10"َسَيُكونُ 

                                                           
 . 184:  آية،  البقرة سورة -1
 . 16:  آية،  الحديد سورة -2
 . 79:   آية،  الكهف سورة -3
 . 82:  آية،  الشعراء سورة -4
 . 224:  آية،  البقرة سورة -5
 . 114 -1/112 الدماميني وشرح الهامش 4/137 المسالك أوضح:  وانظر 50-1/49 اللبيب مغني -6
 8/71 المفصل وشرح 218 الداني والجنى 1/53 اللبيب مغني:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  نسبة بال البيت -7

 ولسان 262-5/238 والنظائر واألشباه 169 واإلنصاف 1/127 األشموني وشرح 2/187 المفصل شرح في واإليضاح
 . شعرية ضرورةً  لثقيلةا من المخففة أنْ  اسم ظهور  فيه والشاهد وأنن و وصدق،  حرر مادة العرب

 . 105 -104 آية،  الصافات سورة -8
 . 65 -61 واألزهية 53-1/52 اللبيب ومغني 218-217 الداني الجنى:  انظر -9

 . 20:  آية،  المزمل سورة -10
 . 89:  آية،  طه سورة -11
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بالنصب فمما شذ نعم إذ أول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده ] َأالَّ َيْرِجعَ [ وأما قراءة بعضهم 

ألنه كالم وجه موجه اإلشارة : قال ، بالنصب ]ما علمت إال أْن تقوم [ ؛ لذلك أجاز سيبويه 

وذهب إليه الفراء وابن ، تأويل  يجوز بال: وقيل ، ]أشير عليك أْن تقوم : [ فجرى مجرى قولك 

273Fاألنباري

274Fوالجمهور على المنع،   1

2 .

أن العامل إن كان فعل علمٍ  : المخففة من الثقيلة] أْن [ و، الناصبة للفعل ] أْن [ والفرق بين 

جاز أن تكون ناصبة للفعل : أي ، وٕان كان فعل ظٍن جاز األمران ، فهي مخففة من الثقيلة 

أما إذا وليها فعٌل مضارٌع ، وغير ذلك فهي الناصبة للفعل ، ن الثقيلة ومخففة م، المضارع 

ومذهب الكوفيين ، أختها  ]ما [ أهملت حمًال على ، مرفوع فمذهب البصريين أنها المصدرية 

275Fأنها المخففة

3  .

: والثاني ، أن تكون تفسيرية : أحدهما ،  المفتوحة الهمزة]أْن [ لـكما ذكر النحاة معنيين آخرين 

. وال داعي للتفصيل فيهما لعدم ورود قراءات مختلفة فيهما ، أن تكون زائدة 

276Fولها حاالن، حرف من حروف المعاني ثنائية البنية : بل  -3

277Fوعند البعض لها ثالثة مواضع،  4

5 

278Fوهي تختلف باختالف ما يقع بعدها

6 . 

279Fهي حرف إضراب عن األول: بل :بل التي لإلضراب : أوال  

عليه سيبويه  أو كما أطلق،  7

280Fاالنقطاع

281Fترك كالم وأخذ في غيره: واإلضراب هو ،  8

 :الشاعر : كما قال ،  9

282Fكالّنخِل َزَيْنها َيْنٌع وٕاْفضاحُ غاديةً َبْل هل ُأِريَك ُحُموَل الحيّ 

10  .

                                                           
،  العربية وأسرار،  اإلنصاف:  تهمصنفا من،  هـ577 -األنباري هللا عبيد أبي بن محمد بن الرحمن عبد البركات أبو -1

 . 278 ضيف لشوقي النحوية والمدارس 171-2/169 الرواة وإنباه 87-2/86 الوعاة وبغية:  انظر
 . 1/637 الزجاج جمل شرح في والمنهاج 3/551 األشموني شرح:  وانظر 3/414 الصبان حاشية -2
 . 1/52 اللبيب ومغني 220 الداني الجنى:  انظر -3
 . 235لداني الجنى ا -4
 . 237والجنى الداني   219واألزهية  15-14حروف المعاني : انظر -5
 . 3/623النحو الوافي  -6
 .235والجنى الداني  220األزهية  -7
 .هامش ال،  3/172الكتاب : انظر  -8
 .220واألزهية  14وحروف المعاني  482وتأويل مشكل القرآن  4/223الكتاب : انظر  -9

ديوان أبي ذؤيب الهذلي وديوان : انظر،  ]بل يا هل أريك[ويروى ، وهو من البحر البسيط ،  ذؤيب الهذلي البيت ألبي -10
ولسان ، 307/ 10-3/389ولسان العرب 482آن وتأويل مشكل القر 222واألزهية  4/223والكتاب  1/45الهذليين

 لإلضراب العرب مادة فضح والشاهد فيه  جاءت بل
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283Fوهي في القرآن الكريم بهذا المعنى كثير

284Fولكي تكون بل لإلضراب ال بد أن يقع بعدها جملة،  1

2  

284Fجملة

نفي األول وٕاثباته لما : ويقصد به ،  اإلبطال: أحدهما : ب له معنيان إال أن اإلضرا  2

285Fبعده

هم : أي ،  286F4"َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ : ""نحو قوله تعالى ،  3

287Fعباٌد مكرمون

، رمون بل عباد مك: حيث أضرب سبحانه وتعالى عن نسبة الولد إليه فقال ،  5

288Fويشمل هذا اللفظ المالئكة وعزيرًا والمسيح

، ولو كانت بل عباد مكرمين مردودة على الولد .  6

289Fولكن اتخاذهم عبادًا مكرمين كان صوابا، لم نتخذهم : أي 

وهي بذلك حرف ابتداء يفيد .  7

وتسمى حرف استئناف وال يصح أن تكون حرف عطف ؛ إذ ال صلة بين الجملتين ، اإلضراب 

290Fحيث اإلعرابمن 

وبناًء على ، اإلضرابية ال تقع في القرآن إال لالنتقال ] بل [ إنَّ : وقالوا .  8

291Fعلى أنها إضراب انتقالي وليس إبطالياً ، ذلك فقد فسروا اآلية السابقة 

9 . 

292Fاالنتقال من غرض إلى آخر: ويقصد به ، االنتقال :والثاني 

َقْد َأْفَلَح ": نحو قوله تعالى ،  10

فجاءت بل إضراب على مقدر ،  293F11"َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا، َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى  ،َزكَّى َمْن تَ 

فالغرض الذي ،  294F12"ينساق إليه الكالم  والتقدير أنتم ال تفعلون ما فيه صالح أمركم بل تؤثرن

والغرض الجديد بعدها ، ... دة يدور حوله الكالم قبل بل هو الطاعة بالطهارة من الذنوب وبالعبا

295Fوكال الغرضين مقصوٌد باٍق على حاله، وتفضيل اآلخرة عليها ، هو حب الدنيا 

وهي حرف ،  13

296Fابتداء ال عاطفة على الصحيح

14   .

                                                           
 . 15-14حروف المعاني   -1
 . 1/2/58ودراسات ألسلوب القرآن  4/259وانظر البرهان 1/133مغني اللبيب   -2
والنحو  116والمعجم الوافي  234هامش والكليات ال 3/382وانظر أوضح المسالك  5/256همع الهوامع : انظر  -3

 . 3/623الوافي 
سورة " ( بِِه ِجنَّةٌ بَْل َجاَءُهْم بِاْلَحقِّ َوأَْكثَُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهونَ  أَْم يَقُولُونَ  : "قوله تعالى نظيرها و 26: آية ، سورة األنبياء  -4

 ) .70: آية ، المؤمنون
 . 6/285والبحر المحيط  2/217التبيان في إعراب القرآن  -5
 . 3/305والمقتضب  2/113ومعاني القرآن للفراء  3/112وانظر الكشاف  6/285البحر المحيط  -6
 . 2/113لقرآن للفراء معاني ا -7
 . 236الجنى الداني و 234الكليات : وانظر 115المعجم الوافي  -8
 . 235-234الكليات : انظر  -9

ودراسات  4/259والبرهان ) 2: هامش رقم ( 3/328وأوضح المسالك  1/133 مغني اللبيب: وانظر 234الكليات  -10
 .1/2/60ألسلوب القرآن 

 . 16-14: آية ، سورة األعلى  -11
 . 8/289إعراب القرآن الكريم وبيانه  -12
 .116والمعجم الوافي  624-3/623النحو الوافي : وانظر 257-5/256همع الهوامع  -13
ودراسات  236والجنى الداني  234والكليات  5/257وهمع الهوامع  4/415الجمل : وانظر  1/133مغني اللبيب  -14

 . 1/2/58ألسلوب القرآن 
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وال يكون في القرآن إال ، واستئناف غيره ، فإن وقع بعد بل جملة فهي للتنبيه على انتهاء الغرض 

وعند بعض العلماء ليس ، ورد في القرآن الكريم فهو على هذا الوجه  ما : أي ، على هذا الوجه 

297Fعلى إطالقه بل فيه نظر

1 . 

ال تأتي في الواجب ] بل [ أن ] : بل [ وهو المعنى الثاني من معاني :بل التي للعطف : ثانيًا 

ل إذا ؛ ألن القائ عز وجل-في كالم واحد إال لإلضراب بعد غلط أو نسيان وهذا منفي عن اهللا –

بل عمرو ؛ ليضرب عن ذلك ويثبت : قال ، أو ناسيًا فتذكر ، مررت بزيٍد غالطًا فاستدرك : قال 

298Fعندي عشرة بل خمسة على مثل هذا: وتقول ، ذا 

ما مررت برجٍل صالٍح بل [ ومنه أيضا ،  2

299Fأبدلت الصفة اآلخرة من الصفة األولى وأشركت بينهما بل في اإلجراء على المنعوت ]طالٍح 

3. 

300Fعاطفة إال إذا وقع بعدها مفرد] بل [وال تكون 

ويكون معناها اإلضراب إال أن حالها مع ،  4

301Fحيث إن اإلضراب يكون عن األول منفيًا كان أو موجباً ، المفرد مختلف 

وتكون لقصر القلب ،  5

302Fردًا على من اعتقد العكس]  ما جاءني زيٌد بل عمروٌ : [ نحو ، فقط دون اإلفراد 

بل  [وتكون ، 6

في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه ] لكن [ وهي في ذلك كـ، والنهي ، عاطفة في النفي ] 

فقررت النفي والنهي ،  ] بل عمراً  وال تضرب زيداً ، ما قام زيٌد بل عمرٌو [ : نحو ، لما بعدها 

303Fوأثبتت القيام لعمرو واألمر بضربه، السابقين 

وأجاز في ،  وقد وافق المبرد على هذا الحكم. 7

304Fحالة العطف ببل أن تنقل حكم النفي والنهي لما بعدها

: كقول الشاعر ،  8

305Fلو اعَتَصْمَت بنا لم َتْعَتصْم َبعدىٍّ بل أولياَء ُكَفاٍة غيِر أوكالِ 

9  .

                                                           
 .3/1021توضيح المقاصد والمسالك: وانظر  236الجنى الداني  -1
 .. 2/378و الكافية في النحو  482تأويل مشكل القرآن :  وانظر 3/305المقتضب  -2
 . 1/434الكتاب  -3
  1/133مغني اللبيب -4
 . 31واألنموذج في النحو  236الجنى الداني : انظر  -5
 . 304شرح قطر الندى  -6
 1/133ومغني اللبيب  305-304وشرح قطر الندى  453شرح شذور الذهب :  وانظر 3/236شرح ابن عقيل  -7

والمعجم الوافي  234والكليات  236والجنى الداني  2/378والكافية في النحو  3/1020وتوضيح المقاصد والمسالك 
 . 606وجامع الدروس العربية   115

أوضح المسالك و 3/1020المقاصد والمسالك وتوضيح ) 1: هامش رقم ( 1/150والمقتضب 1/435الكتاب : انظر  -8
 . 3/257وشرح التسهيل  1/133ومغني اللبيب  4/261والبرهان  3/329
 .والشاهد فيه نقل بل النفي لما بعدها 5/255همع الهوامع و 3/257شرح التسهيل : انظر ، البسيط ،  البيت بال نسبة-9
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وأبو جعفر بن ، وقد منع الكوفيون ،  306F1"ما جوزه مخالف الستعمال العرب: "وقال ابن مالك  

ومنعهم ذلك ، " محال ضربت زيدا بل إياك: " وقال هشام، نفي وشبهه صابر العطف بها بعد ال

307Fمع سعة روايته دليل على قلته ؛ ألن األول قد ثبت له الضرب

2  .

المبرد قد أجاز نقل حكم : وقد لوحظ أن ، إذًا فالعطف ببل مشروط بأن تسبق بنفي أو نهي 

م النفي والنهي ينتقل لما بعد بل ففي أن حك: أي ، النفي أو النهي الواقعين قبل بل لما بعدها 

، بل ما قام عمرٌو : [ فكأنك قلت ، ] وال تضرب زيدًا بل عمرًا ، ما قام زيٌد بل عمرٌو [ : قولك 

وذكر ابن مالك أنه ليس من استعمال العرب نقل حكم ما قبل بل ، ] بل ال تضرب عمرًا 

تصبح بل العاطفة مشروطة بوقوعها بعد وبذلك ، المسبوقة بنفي أو نهي إلى ما بعدها  العاطفة

ولوحظ أيضًا ، وأن تكون لقصر القلب فقط دون اإلفراد ، ووقوع ما بعدها مفردًا ، نفي أو نهي 

وأنهم أوسع ، موقف الكوفيين وهو المنع مع أنه معروف عن الكوفيين االستشهاد بالنادر والقليل 

وهذا ، منعوا العطف ببل في غير النفي والنهي  من البصريين في إتباع النادر والشاذ إال أنهم قد

. وال يكترث له ، وأنه من القليل الذي ال يؤخذ به ، دليل على عدم استعماله 

، وتنقل الحكم إلى الثاني ، فتفيد اإلضراب عن األول ، واألمر ، ويعطف ببل في الخبر المثبت 

واضرب ، قام زيٌد بل عمرٌو [ : وجعله لما بعدها نحو، حتى يصير األول كأنه مسكوت عنه 

308Fفال يحكم عليه بشيء، ] زيدًا بل عمرًا 

: وقد أجاز البصريون وقوع بل بعد اإليجاب فقالوا ،  3

،  309F4"وكنا نضرب عن النفي وقعت بعد اإليجاب كوقوعها بعد النفي، لما كان بل تقع لإلضراب "

310Fأما الكوفيون فال يستعملونها إال بعد النفي

ها إذا جاءت في اإلثبات كانت وزعم ناس أن،  5

311Fوهذا عند الغلط، ] لقيت زيدًا بل عمرًا : [ تقول ، استدراكًا 

فيكون اإلخبار عن قيام زيد غلطًا .  6

ثم ، وأن ذكرك لزيد كان غلطا متعمدًا أو ناسيًا ، أو ال يكون ، فيجوز أن يكون صحيحاً ، غلطًا 

. استدركت أنك لقيت عمرًا وليس زيدًا 

                                                           
  3/257وشرح التسهيل  3/328ضح المسالك وأو 236الجنى الداني : وانظر  5/255همع الهوامع  -1

 .1/133ومغني اللبيب 
والصاحبي  237والجنى الداني  1/133ومغني اللبيب  917/ 2الغرة في شرح اللمع : وانظر  5/256همع الهوامع )  2

 . 1/2/58ودراسات ألسلوب القرآن الكريم  3/627والنحو الوافي  149
ومغني اللبيب  305وشرح قطر الندى  3/328وأوضح المسالك  1/150تضب المق:  وانظر 3/236شرح ابن عقيل )  3
 . 115والمعجم الوافي  237-236والجنى الداني  261-4/260والبرهان  1/133
 . 149الصاحبي )  4
 .  562شرح الدروس في النحو ) 5
 . 149الصاحبي )  6
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: عنى ُربَّ بل بم: ثالثًا 

312Fوهو أن تكون حرف جٍر خافٍض لما بعده بمنزلة ُربَّ ، لقد ذكر بعض النحاة قسما ثالثًا لبل 

1 

: نحو قول الشاعر 

313Fَبْل َبَلٍد ِملُء الُفَجاِج َقَتُمْه      ال ُيْشَتَرى َكتَّاُنُه َوَجْهَرُمهْ 

2  .

نحاة ذلك بأن بل جاءت وقد فسر بعض ال، وجاء االسم مجرورًا ، حيث دخلت بل على االسم 

وٕانما الجار في البيت ، وهذا ليس بصحيح . والتقدير بل رب بلٍد ، بمعنى ربَّ الخافضة لالسم 

314Fوابن عصفور، وحكى ابن مالك ، ونحو هذا ربَّ المحذوفة 

قبل فظهر ، واالتفاق على ذلك ،  3

315Fوبل في ذلك حرف ابتداء: قال بعضهم ، وهُم من جعل بل جارة 

4  .

: زيادة ال قبل بل :  رابعاً 

316Fبعد اإليجاب، وقد تزاد ال النافية قبل بل لتوكيد اإلضراب 

قام زيٌد ال بل عمرٌو [ : نحو قولك ،  5

فمعنى ال هنا يرجع إلى ذلك اإليجاب واألمر المتقدم ال إلى ] واضرب زيدًا ال بل عمرًا ، عمرٌو 

وأثبته لعمرو وببل ولو لم تجيء  نفيت بال القيام عن زيدٍ ] ال بل عمرو : [ ما بعد بل ففي قولك 

ال : بال لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وكذا في األمر أي 

317Fتضرب زيدًا بل اضرب عمراً 

ومن ،وتقع ال النافية قبل بل بنوعيها ؛ العاطفة وغير العاطفة .  6

:  قول الشاعر ، دخولها على العاطفة 

318Fَبْل الشَّْمُس َلْو َلْم    ُيْقَض للشَّْمِس َكْسَفٌة َأْو أفولُ ، ال ، َوْجُهَك اْلَبْدُر 

7  .

                                                           
 . 237والجنى الداني  1/133ومغني اللبيب  219واألزهية  15وحروف المعاني  483تأويل مشكل القرآن : انظر  -1
  –1/218وأمالي ابن الشجري 237والجنى الداني  1/133مغني اللبيب ، وهو من البحر الرجز ، البيت لرؤبة  -2
ولسان العرب مادة جهرم ،  3/37وشرح ابن عقيل  4/222وهمع الهوامع  2/774وتوضيح المقاصد والمسالك  2/135

ثياب منسوبة من البسط : والجهرم ، وف سمي بذلك ؛ ألنه يخيس ويلقى بعضه على بعض حتى يكتن عربي معر: والكتان 
، جار االسم بعدها مجروراً ببل ، حيث جاءت بل بمعنى بل ، قد يقال للبساط نفسه جهرم ، يقال هي من كتان ، وما يشبهها 

 .واعترض البعض وقال أن الجار هو رب المحذوفة وليس بل  
بغية : انظر (ه )669-597( ن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي اإلشبيلي علي ب-3

  2/210الوعاة 
 . 237 الداني والجنى 1/133 اللبيب مغني:  انظر -4
 .  116 الوافي والمعجم 1/133 اللبيب مغني -5
 . 2/379 النحو في الكافية -6
 والشاهد ،3/627 الوافي والنحو  5/257الهوامع وهمع 1/133 اللبيب مغني،  الخفيف البحر من وهو،  نسبة بال البيت -7

 . وتوكيده اإلضراب تقوية معناها فكان،  باإليجاب المسبوقة بل قبل النافية ال جاءت فيه
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:  نحو قول الشاعر ، ومن دخولها على غير العاطفة 

319Fَبْل زَاَدني ّشَغَفًا    َهْجٌر َوَبْعٌد َترَاَخى َال إلى أجلِ ، ال ، َوَما َهَجْرُتِك 

1  .

النافية مفرد كانت حرف عطف ومعناها  إن وقع بعد بل المسبوقة بال: "وقال ابن عصفور 

321Fكما منع ابن ُدُرْسَتَوْيهِ . 320F2"اإلضراب عن األول وٕاثباته للثاني

322Fزيادتها بعد النفي وليس بشيء 3

4. 

: له معاٍن عدة ، من حروف المعاني ثنائية البنية : عن  -4

 .بالقوس : أي ، ]رميت عن القوس [ : نحو ، ولم يثبت غيره البصريون : المجاوزة  -1

 . 323F5"َواتَُّقوا َيْوًما َال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا: "نحو قوله تعالى : لبدل ا -2

 .حاٍل بعد حال : أي ،  324F6"َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ : "نحو قوله تعالى : بمعنى بعد  -3

 . بالهوى: أي ، 325F7"َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى: "نحو قوله تعالى : مرادفة للباء  -4

 :نحو قول الشاعر : ستعالء اال -5

326Fَعنِّي َوَال َأْنَت َديَّاِني َفَتْخُزوِني َالِهاْبُن َعمَِّك َال َأْفَضْلَت ِفي َحَسبٍ 

8 

 : نحو قول الشاعر : بمعنى في الظرفية  -6

 

                                                           
 المعجمو 3/627 الوافي والنحو 5/257 الهوامع وهمع 1/133 اللبيب مغني،   البسيط البحر من وهو للفرزدق البيت -1

 . وتوكيده اإلضراب تقوية معناها وكان،  عاطفة الغير بل على الزائدة النافية ال دخلت حيث،  116 الوافي
 . 235 الكليات -2
 في أقام،  قتيبة وابن المبرد عن أخذ،  النحوي الفارسي درستويه بن جعفر بن هللا عبد محمد أبو،  والراء الدال بضم-3

 2/36 لوعاةا وبغية 247 ءاأللباء نزهة:  انظر،  والهجاء والجرميّ  اإلرشاد مصنفاته من،  ـه347 -وفاته حين إلى بغداد
 .  4/1511 األدباء ومعجم

 . 1/133 اللبيب مغني -8
 . 123-48:  آية،  البقرة سورة -5
 .  19:  آية،  االنشقاق سورة -6
 . 3:  آية،  النجم سورة -7
 وأوضح 279 واألزهية 246 الداني والجنى 1/167 اللبيب مغني:  انظر،  البسيط البحر من وهو،  األصبع لذي البيت -8

 ابن وشرح 3/1217 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 3/30 التسهيل وشرح 3/23 عقيل ابن وشرح 3/36 المسالك
 ائصوالخص 300 الكاتب وأدب 8/53 المفصل وشرح 2/295 األشموني وشرح 2/37 الدماميني وشرح 264 الناظم

 -1/263 والنظائر واألشباه 596 اللغة وجمهرة 335 واإلنصاف 611-197-2/195 الشجري ابن وأمالي 2/186
 حسبٍ  في:  والتقدير،  لالستعالء عن وقوع فيه والشاهد،  ولوه،  وعنن،  ودين،  فضل مادة العرب ولسان 2/121-303

 . دياني أنت وال علىَّ 
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َباَعِة َواِنَيا َوآٍس َسرَاَة اْلَحيِّ َحْيُث َلِقيَتُهمْ  327Fَوَال َتُك َعْن َحْمِل الرَّ

1 

 : عوضًا عن محذوف نحو قول الشاعر  وذلك: زائدة  -7

328Fَفَهالَّ الَِّتي َعْن َبْيِن َجْنَبْيَك َتْدَفعُ  َأَتْجَزُع ِإْن َنْفٌس َأتَاَها ِحَماُمَها 

2 

 .329F3"َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه : "نحو قوله تعالى : مرادفة لمن  -8

331Fلقولك: أي ، 330F4"ِبتَاِرِكي َآِلَهِتَنا َعْن َقْوِلكَ َوَما َنْحُن : "نحو قوله تعالى : التعليل  -9

5. 

: له معاٍن عشرة وهي ، من حروف المعاني : في  -5

: نحو قوله تعالى ، أو زمانية ، وهي إما مكانية ، وال يثبت البصريون غيره :  الظرفية -1

وُم "  .332F6"ِفي ِبْضِع ِسِنينَ ، ِلُبوَن ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيغْ ، ُغِلَبِت الرُّ

 .معهم : أي ،  333F7"اْدُخُلوا ِفي ُأَممٍ : "نحو قوله تعالى  :المصاحبة  -2

 . 334F8"َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيهِ : "نحو قوله تعالى  :التعليل  -3

 . 335F9"َقِليلٌ  َفَما َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اْآلَِخَرِة ِإالَّ : "نحو قوله تعالى  :المقايسة  -4

 .على جذوع النخل : أي ،  336F10"َوَألَُصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوعِ : "نحو قوله تعالى :  االستعالء -5

                                                           
 3/37 المسالك وأوضح 247 الداني والجنى 1/167 اللبيب مغني:  انظر،  لطويلا البحر من وهو،  لألعشى البيت -1

 اللوامع والدرر 4/191 الهوامع وهمع3/32 التسهيل وشرح 2/295 األشموني وشرح 2/40 الدماميني وشرح الهامش
:  والتقدير،  رفيةالظ في بمعنى عن أن فيه والشاهد 2/297 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/336 الصبان وحاشية 2/61

 . حمل في تك وال
 3/32 التسهيل وشرح 248 الداني والجنى 1/168 اللبيب مغني:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  رزين بن لزيد البيت -2

 105 القالي أمالي وذيل 1/281 والمحتسب 4/163 الهوامع وهمع 2/295 األشموني وشرح 2/41 الصبان وحاشية
 . محذوفة أخرى عن من عوضاً  عن زيادة فيه والشاهد

 . 25:  آية،  الشورى سورة -3
 . 53:  آية،  هود سورة -4
 41-2/36 الدماميني وشرح 2/295 األشموني وشرح 246-245 الداني والجنى 168-1/166 اللبيب مغني انظر -5

 وشرح 192-4/189 الهوامع وهمع 337-2/335 الصبان وحاشية 36-3/35 المسالك وأوضح 264 الناظم ابن وشرح
-3/654 الشافية والمقاصد 1217-2/1215 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 281-278 واألزهية 32-3/29 التسهيل=

 . 289-4/288 والبرهان 656
 . 3-2-1:  آية،  الروم سورة -6
 . 38:  آية،  األعراف سورة -7
 . 32:  آية،  يوسف سورة -8
 . 38:  آية،  التوبة سورة -9

 . 71:  آية،  طه سورة -10
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 .إلى أفواههم : أي ،  337F1"َفَردُّوا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهمْ : "نحو قوله تعالى  :مرادفة إلى  -6

 .به : أي ،  338F2"َيْذَرُؤُكْم ِفيهِ : "نحو قوله تعالى  :مرادفة للباء  -7

 : نحو قول الشاعر  :مرادفة من  -8

339Fَثَالِثْيَن َشْهرًَا ِفي َثَالَثِة َأْحَوالِ  َوَهْل َيِعَمْن َمْن َكاَن َأْحَدُث َعْهِده

3 

 .من رغبت في ضربه : أي ، ضربت فيمن رغبت : نحو قولك : زائدة  -9

341Fد عامينبع: أي ،  340F4"َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْينِ : "نحو قوله تعالى : موضع بعد -10

5  .

342Fإْن تقْم َلْم َأقمْ : نحو ، للنفي يختص بمصاحبة أدوات الشرط ، حرف ثنائي التركيب  :لم  -6

6 

ما نفعته عقيب : أي ، ندم زيٌد ولم تنفعه الندامة : بنفي الماضي المنقطع تقول لم وتختص 

343Fندمه

 344F8"ْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْ لَ : "وذلك نحو قوله تعالى ، أن يكون جازمًا : األول : ولها معاٍن ثالثة .  7

.  344F8"ُيوَلدْ 

345Fوتختص بالمضارع فتصرفه إلى معنى المضي 

9 . 

وذلك نحو قول ، فيرتفع الفعل المضارع بعدها ال النافيةحمًال على ، أن يلغى عملها :  الثاني

 :الشاعر 

                                                           
 . 9:  آية،  إبراهيم سورة -1
 . 11:  آية،  الشورى سورة -2
 252 الداني والجنى 1/188 اللبيب ومغني 122 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  القيس المرئ البيت -3

 ولسان 1315 اللغة وجمهرة 2/292 األشموني وشرح 4/193 الهوامع وهمع 305 الكاتب وأدب 2/209 والخصائص
 .  من بمعنى في إحالل فيه والشاهد فيا مادة العرب

 . 14:  آية،  لقمان سورة -4
 وشرح 264 الناظم ابن وشرح 272-267 واألزهية 253-250 الداني والجنى 189-1/187 اللبيب مغني:  انظر -5

 وشرح 29-3/26 سهيلالت وشرح 337-2/335 الصبان وحاشية 42-2/36 الدماميني وشرح 296-2/295 األشموني
  3/31 المسالك وأوضح 306-4/305 انوالبره 3/623 الشافية والمقاصد 1217-2/1215 الحاجب ابن لكافية الرضي

 والمسالك المقاصد وتوضيح 3/435 التسهيل وشرح 3/128 الفوائد تسهيل على المساعد:  وانظر 4/311 الهوامع همع -6
 . 4/176 المسالك وأوضح 4/1271
 . 6/99 الشافية اصدالمق -7
 . 3:  آية،  اإلخالص سورة -8
 2/1270 والمسالك المقاصد وتوضيح 4/175 المسالك وأوضح 3/434 التسهيل وشرح 1/291 اللبيب مغني:  انظر -9

 . 2/178 اللوامع والدرر
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َلْيَفاِء َلْم ُيوَفوَن باْلَجارِ  َلْوَال َفَواِرُس ِمْنّ ْحٍل َوُأْسَرُتُهمْ  346Fَيْوَم الصَّ

1 

: وقيل ، أن رفع الفعل بعد لم لغة قوم من العرب : وقال ابن مالك مصرحًا ، ضرورة : فقيل 

. 347F2التنفي الماضي كثيرًا بخالف  ماوهو أحسن ؛ ألن  ماحمال على : شاذ و وقيل 

ُحِكَى عن بعض العرب النصب بها كما في قراءة بعضهم ، أنها تنصب الفعل المضارع : الثالث 

وهو عند العلماء محمول على أن الفعل مؤكد بالنون ، 348F3"أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ : "لقوله تعالى 

ثم حذف نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة ، نشرحن ووجه الفعل على أن األصل فيه ، الخفيفة 

349Fدليًال عليها

4  .

350Fتأتي على ضربين موصولة وشرطية، من حروف المعاني ثنائية التركيب : لو -7

[ لم أنواع، 5

بل هي على ضربين ولها في كل ضرب منهما معنى ، ليست ضربًا واحدًا عند جمهرة النحاة ]لو

351Fكما أن شرطها يختلف في أحد ضربيها عن شرطها في الضرب اآلخر، 

هي على : وقيل ،  6

352Fثالثة أضرب

353Fهي حرف له أربعة أقسام: وقيل ،  7

وجاء في مغني اللبيب أنها على خمسة ،  8

354Fأوجه

355Fسبعة أوجه:  وقيل، 9

، ]لو[ وهي، أن الالم والواو كلمُة أداة : وجاء في مقاييس اللغة ،  10

تدل على امتناع : أي ، يمتنع بها الشيء المتناع غيره  ]لو: [ وأهل العربية يقولون ، يتمنى بها 

لو حرف : وعبارة أكثرهم ،  356F11]ت وجهزيٌد ل وجهلو [ : الثاني المتناع األول وذلك نحو قولك 

                                                           
 3/437 التسهيل وشرح 266 الداني والجنى 1/291اللبيب مغني:  انظر،  البسيط البحر من وهو،  نسبة بال البيت -1

 4/8 الصبان وحاشية 3/132 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/1273 والمسالك المقاصد وتضح 2/178 اللوامع والدرر
 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 7/8 المفصل وشرح 2/190 الدماميني وشرح 2/42 والمحتسب 4/313 الهوامع وهمع

 فيه والشاهد صلف مادة العرب ولسان 2/42 والمحتسب 2/448 اباإلعر صناعة وسر 3/576 األشموني وشرح 2/595
 . بعدها المضارع الفعل فارتفع لو على حمال لم إهمال

 المقاصد وتضح 2/178 اللوامع والدرر 3/437 التسهيل وشرح 266 الداني والجنى 1/291اللبيب مغني:  انظر-2
 2/42 والمحتسب 4/313 الهوامع وهمع 4/8 الصبان يةوحاش 3/132 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/1273 والمسالك

 وسر 3/576 األشموني وشرح 2/595 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 7/8 المفصل وشرح 2/190 الدماميني وشرح
 2/448 اإلعراب صناعة

 . 1:  آية،  الشرح سورة -3
 البرهان 2/1274 والمسالك المقاصد ضحوتو 2/178 اللوامع والدرر 266 الداني والجنى 1/292اللبيب مغني:  انظر -4
  191-2/190 الدماميني وشرح 337-2/336 والمحتسب 4/313 الهوامع وهمع 12-4/11 الصبان وحاشية  4/381

 . 3/578 األشموني وشرح 2/595 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 7/8 المفصل وشرح
 .  3/468شرح التسهيل   -5
 . 4/196أوضح المسالك   -6
 . 4/1295توضيح المقاصد والمسالك   -7
 .272الجنى الداني  -8
 . 4/364البرهان في علوم القرآن : وانظر  1/272مغني اللبيب   -9

 . 4/192أوضح المسالك  -10
 . 3/469وشرح التسهيل  85الجنى الداني : وانظر  5/198ومقاييس اللغة  3حروف المعاني  -11
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357Fتناع المتناعام

وأما ، تأتي لمعاٍن مختلفة ؛ ذلك بحسب المعنى الذي جاءت لتأديته ]لو [ فـإذًا .  1

يكون في المستقبل لم يقع لعدم وقوع ما ]لو [ أن ما بعد : أي ، يمتنع المتناع غيره : وأما قوله 

لو [  فما قبل، إذ إن الخروج في المستقبل متعلق بخروج زيٍد في الماضي ، قبلها في الماضي 

. االمتناعية شرٌط لوقوع ما بعدها ]

 :وتنقسم لو الشرطية من حيث العمل والمعنى إلى قسمين  :لو الشرطية :  أوال

ربما جاءت تسميتها باالمتناعية من العبارة المشهورة التي تتردد في : االمتناعية: القسم األول 

وهي .نها حرف امتناع المتناع وهي قولهم أ، وتكررت على ألسنتهم ، معظم مؤلفات النحويين 

  المستعملة: القسم األول من قسمي لو الشرطية أو كما قال ابن هشام األنصاريفي المغني أنها 

358Fلو جاءني زيٌد ألكرمته  وهي تفيد ثالثة أمور: في نحو قولك ، 

2   :

359Fأعني عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها، الشرطية : األول 

ا ُمْسَتلزمة األولى منهم،  3

360Fفاألولى شرط والثانية جواب ذلك الشرط، للثانية 

4  .

أنها : أي ، لو حرف شرٍط في مضي : لهذا قال ، إال ماٍض معنى غالبًا -ال يليها -:  الثاني

361Fمخالفة ألدوات الشرط في ذلك

  362F6"فلما كان سيقع لوقوع غيره: وأما لو : "وفسرها سيبويه قائًال ،  5

عًال ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع كأنه قال يعني أنها تقتضي ف  362F6"غيره

363Fلو تقتضي فعًال امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته: 

وزعم ، ؛  لذا لم يجزم بها إال اضطرارًا  7

364Fاطراد العرب ذلك على لغة

َوَلْو ِشْئَنا ": ومثاله قوله تعالى ، وهي تسمى امتناعية شرطية .  8

. 365F9"ُه ِبَهاَلَرَفْعَنا

                                                           
 . 2/241واإليضاح في شرح المفصل  4/27قيل وانظر شرح ابن ع 85الجنى الداني  -1
 . 1/272وانظر مغني اللبيب   85الجنى الداني  -2
 . 1/272 اللبيب مغني  -3
  3/468 التسهيل وشرح 4/364 القرآن علوم في البرهان وانظر 6/179 الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد  -4
 والمقتضب 6/179 الكافية الخالصة شرح في الشافية والمقاصد 1/272 اللبيب ومغني:  وانظر 4/47 عقيل ابن شرح  -5
 . 3/470 التسهيل وشرح 198/ 2اللوامع والدرر 3/77
 . 4/224 الكتاب  -6
 . 4/1298 والمسالك المقاصد توضيح-7
 . 3/468 التسهيل شرح -8
 .  176:   آية،  سورةاألعراف  -9
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 ]لو [ انقلب المعنى فصار الشيء في  ]لوال : [ من قولك ] ال [ فإن حذفت  "  : يقول المبرد

[ حذفت ال وبهذا أصبح معنى ، وال ، عند المبرد مركبة من لو ]لو [ فـ.  366F1"يجب الوقوع ما قبله

[ في حين أن ، ا يتعلق ما بعدها على وقوع ما قبله]لو [ إذ أن ] لوال [ مختلف عن معنى ]لو 

. يتعلق وقوع ما قبلها على وقوع ما بعدها ]لوال 

367Fوكيفية إفادتها إياه على ثالثة أقوال، وقد اختلف النحاة في إفادتها له : االمتناع : الثالث 

2  :

368Fأنها ال تفيده بوجه وهو قول الشلوبين:األول 

369Fوابن هشام الخضراوي، 3

كإنكار : وهذا الذي قيل ، 4

ذ فهم االمتناع منها كالبديهي ولهذا يصح فيه أن تعقبه بحرف استدراك إ، كإنكار الضروريات 

370Fداخًال على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى

:  نحو قول الشاعر ،  5

371Fَولكنَّ َحْمَد النَّاِس َلْيَس ِبُمَخَلدِ  َفَلْو َكاَن َحْمٌد ُيَخِلُد النَّاَس َلْم َتُمتْ 

6 
وامتناع الجواب جميعًا وهذا القول الجاري على ألسنة المعربين ، أنها تفيد امتناع الشرط : الثاني 

َوَلْو َأنََّنا : "قوله تعالى : وهو باطل بمواضع كثيرة منها ، ونص عليه جماعة من النحويين ، 

هذا أمر ،  372F7"ا َكاُنوا ِلُيْؤِمُنواَنزَّْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبًال مَ 

373Fلو فعلنا بهم ذلك لم يؤمنوا إال أن يشاء اهللا: فقال اهللا تبارك وتعالى ، قد كانوا سألوه 

وبيانه ،   8

374Fفإذا امتنع ما قام ثبت قام وبالعكس، أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه 

9   .

                                                           
 . 3/76 المقتضب -1
 . 1/272 اللبيب مغني  -2
3- 

أبوعليعمربنمحمدبنعمربنعبداللهاألزدي،المعروفبالشلوبيني،األندلسياإلشبيليالنحويتلميذأبيبكرمحمدبنخلفبنمحمدبنعبداللهابنصافي
 .كانإماماًفيعلمالنحومستحضراًلهغايةاالستحضار،وكانتوالدتهبإشبيليةفيسنةاثنتينوستينوخمسمائة اللخمياإلشبيلي،

 الرواة وإنباه  األعيان وفيات 2/224 الوعاة بغية:  انظر بإشبيلية،،سنةخمسوأربعينوستمائةوتوفيفيأحدالربيعين،وقيلفيصفر
 . 302 ضيف لشوقي النحوية والمدارس  2/332
 في مقدماً  إماماً  كان،  خروف ابن تلميذ األندلسي الخزرجي يحيى بن محمد هللا عبد أبو هو الخضراوي هشام ابن -4

 آراء هل،  عصفور البن الممتع على والنقض،  األفعال أبنية في المقال فصل:  مصنفاته من،  تعليمها على عاكفاً  العربية
 . 303 ضيف لشوقي النحوية والمدارس 1/267 الوعاة بغية:  انظر، والهمع المغني في نحوية

حو الوافي والن 1/2/646يم ودراسات ألسلوب القرآن الكر 4/345همع الهوامع : وانظر  1/272مغني اللبيب   -5
4/492  
 . 2/200 اللوامع والدرر 1/273 اللبيب ومغني 27 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو لزهير البيت -6
 . 111:   آية،  امنهسورةاأل-7
 . 1/237معاني القرآن للفراء   -8
والنحو  1/2/646لكريمودراسات ألسلوب القرآن ا 4/366البرهان في علوم القرآن : وانظر  1/273مغني اللبيب   -9

 .4/492الوافي
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ولكنه ، تناع الجواب وال على ثبوته أنها تفيد امتناع الشرط خاصة وال داللة لها على ام: الثالث 

لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا لزم : إن كان مساويًا للشرط في العموم كما في قولك 

375Fانتفاؤه ؛ ألنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه وهذا قول المحققين

1  .

فإن كان ، بعدها مثبتان وٕاال  هي حرف امتناع المتناع إذا كان: وجاء في همع الهوامع أنها 

فإن كان األول منفيًا والثاني مثبتًا فحرف وجود ، بعدها منفيان فوجوٌد ؛ أي حرف وجود لوجود 

376Fأو عكسه فحرف امتناع لوجود، المتناع 

وذكر هذا الرأي في الجنى الداني لكن المصنف  ،  2

جميع الحاالت هي حرف امتناع ففي ، إال أن هذا كله ال تحقيق فيه : "أضاف رأيًا آخر وقال 

.  377F3"المتناع

: حيث يقول ابن مالك ،قد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى  :لو بمعنى إْن : القسم الثاني 

لكنه قد يقع بعدها المستقبل قليًال وأراد بالمستقبل هنا المستقبل الزمان ، ويقل إيالؤها مستقبًال 

378Fسواء كان ماضيًا أو مضارعاً 

يًَّة : "تعالى نحو قوله ،  4 َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ

ولكنه ، وهذا قليل في الكالم ، فالمعنى في اآلية وليخش الذين إن تركوا ،  379F5"ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهمْ 

380Fولكنه مقبول

:  نحو قوله ،   6

َليَّ َوُدوِني َجْنَدٌل َوَصَفاِئُح َوَلْو َأنَّ َلْيَلى اَألْخَيِلَيَة  َسلَّمْت                عَ 

381Fَلَسلَّْمُت َتْسِليَم اْلَبَشاَشِة أْو َزَقا        إََلْيَها َصدًى ِمْن َجاِنِب اْلقْبِر َصائحُ 

7  .

أي أن لو الشرطية تختص بالفعل فال ،  382F8]إْن [ كـتستعمل في االستقبال  ]لو [ أن : وزعم الفراء 

لكن تدخل لو على أنَّ واسمها وخبرها نحو ، الشرطية كذلك  ]إْن [ فال تدخل على االسم كما أنَّ 

وأنَّ وما دخلت عليه ، هي باقية على اختصاصها : واختلف فيها فقيل ،  لو أنَّ زيدًا قائٌم لقمت: 

                                                           
 . 4/492والنحو الوافي  1/2/646دراسات ألسلوب القرآن الكريم : وانظر  1/274مغني اللبيب   -1
 .. 277الجنى الداني : وانظر  4/344همع الهوامع  -2
 . 278الجنى الداني   -3
 . 6/181المقاصد الشافية في شرح الخالصة الشافية  -4
 .  9:  آية،  ءسورةالنسا  -5
والتبيان في  4/342وهمع الهوامع  181/ 6المقاصد الشافية في شرح الخالصة الشافية : وانظر 4/48شرح ابن عقيل   -6

 . 623-1/622وإعراب القرآن الكريم وبيانه  1/286إعراب القرآن 
 2/197والدرر اللوامع  277/ 1يب مغني اللبو 47ديوانه : انظر ، وهو من البحر الطويل ، وبة بن الحمير البيت لت -7

وإعراب القرآن  4/342وهمع الهوامع  4/48وشرح ابن عقيل  6/181والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الشافية 
 .والشاهد فيه وقوع لو للتعليق في المستقبل إال أنها ال تجزم  1/622الكريم وبيانه 

 . 8/155شرح المفصل   -8



71 
 

زالت عن : وقيل ، لو ثبت أن زيدًا قائٌم لقمت : في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير 

وهذا مذهب ، والخبر محذوف ، عليه في موضع رفع مبتدأ  وأنَّ وما دخلت، االختصاص 

383Fسيبويه

1   .

نحو قوله ، أن لو إذا وقع بعدها المستقبل أحالت معناه إلى المضي : وجاء في شرح المفصل 

لو أطاعكم : ي أ، 384F2"َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتُّمْ : "تعالى 

385Fإن كانت مثلها من جهة كون األول شرطًا للثاني، فهي خالف إن في الزمان 

وأكثر المحققين .  3

وليس بالزم ؛ " و: المحققين على أن لو ال يليها إال المضي إال أن ابن مالك أنكر ذلك وقال 

: ألنها قد تأتي للشرط في المستقبل بمنزلة إْن  واحتجوا بقول الشاعر 

َوَمْن ُدوِن َرْمِسْيَنا ِمَن َاَألْرِض َسْبَسِب  ِقي َأْصَداُؤَنا َبْعَد َمْوِتَناَوَلْو َتْلتَ 
 

386Fْطّربُ ِلَصْوِت صَدى َلْيلى يَهّش َوي َلَظلَّ َصَدى َصوِتي َوٕاْن ُكْنُت ِرمَّةً 

4 
 

ي َلَظلَّ َصَدى َصوتِ :جاءت في الشاهد السابق شرطية بدليل اإلتيان بجواب لها وهو قوله ] لو [ فـ

387Fَتْلَتِقيوقد وقع بعد لو الشرطية الفعل المضارع 

وقد صرح ابن مالك في األلفية بأن وقوع ،  5

: ونص عبارته ، ولكنه ورد به السماع عن العرب فقبله النحاة ، الفعل المضارع شرطًا للو قليل 

ست ضربًا اعلم أن لو الشرطية لي: "؛ وألن هذا يحتاج إلى بيان فنقول " وقل إيالؤها مضارعاً "

ولو الشرطية التي بمعنى إْن تدل على تعليق حصول جوابها على حصول ، عند جمهرة النحاة 

388Fأنه متى حصل الشرط حصل الجواب: شرطها ؛ أي 

وورد في مغني اللبيب أن من أقسام لو .  6

389Fأن تكون حرف شرط في المستقبل إال أنها ال تجزم"

.  كقول الشاعر"  7

                                                           
 . 200-4/199أوضح المسالك : ر وانظ 4/49شرح ابن عقيل  -1
 . 7:  آية،  سورةالحجرات  -2
 . . 284الجنى الداني : وانظر 8/156شرح المفصل  -3
وشرح  4/195سالك وأوضح الم 1/277مغني اللبيب : انظر ، وهو من البحر الطويل ، البيت ألبي صخر الهذلي -4

لو للشرط والدليل اإلتيان بجواب لها وهو لظل صدى  والشاهد فيه استعمال 3/600وشرح األشموني  3/470التسهيل 
 .صوتي 

 .4/169وأوضح المسالك  3/470شرح التسهيل  -5
 . 1/196أوضح المسالك  -6
 . 1/277مغني اللبيب  -7
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390Fُخُلَق اْلِكرَاِم َوَلْو َتُكوُن َعِدْيَما إالَّ ُمْظِهراً  كَ اِجوَال ُيْلِفَك الرَّ 

1 
 

391Fوقال ابن الحاج، وكون لو بمعنى إْن ذكره كثير من النحويين 

هذا خطأ : في نقده البن عصفور 2

إال يقم زيٌد فعمرٌو منطلق : كما تقول ، لو يقوم زيٌد فعمرٌو منطلق : والقاطع بذلك أنك ال تقول ، 

392F...ولو باتت بأطهار: له وتأولوا قو، 

وقد اختلف النحاة في لو الشرطية هل تجزم إذا دخلت . 3

إال أن منهم من ، على المستقبل أم ال ؟ وقد ورد ذكر بعض اآلراء والتي مفادها أنها ال تجزم 

ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر ومن هؤالء ، قال بأن الجزم بها لغة مطردة 

393Fابن الشجري

: واستدلوا بقول الشاعر  4

394Fالِحُق اآلطال َنْهٌد َذو ُخَصلٌ  َلْو َيشأ طاَر به ُذو َميعةٍ 

5 
395Fوقد تأول هذا الشاهد وغيره من الشواهد الشبيهة على أنها ال حجة فيها

6  .

 أنْ وعالمتها أن يصلح في موضعها ، وهي القسم الثاني من أقسام لو  : لو المصدرية : ثانيًا 

هنا حسب  ]لو[ ، 396F7"َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اْألَْرُض : "ى نحو قوله تعال

والتقدير ، والجواب محذوف ، ، ما جاء في البحر المحيط أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 

وكانت ، ك هنا مثل أن جوز ذل، ومن أجاز لو مصدرية ، وحذف لداللة يود عليه ، لسروا بذلك 

397Fبل تكون في موضع مفعول يود، إذ ذلك ال جواب لها 

فلو مصدرية بعد فعل الودادة مؤولة ،  8

، ولكن ال تنصب ، وهي بمعنى أن الناصبة للفعل ، مع ما بعدها بمصدر مفعول به ليود 

زمها أن هذه يل: أحدهما ،ويدلك على ذلك شيئان ، وليست التي يمتنع بها الشيء المتناع غيره 

. معناها في الماضي : واألخرى ، المستقبل 

                                                           
 285والجنى الداني  4/197وأوضح المسالك  1/277مغني اللبيب : انظر   مجزوء الكاملوهو من ،  بال نسبةالبيت -1

 والشاهد فيه إحالل لو بمعنى إْن  4/495والنحو الوافي  3/600وشرح األشموني  4/1304مقاصد والمسالك وتوضيح ال
وجلة األدباء النحويين تأدب ، أحد كبار المقرئين ، أحمد بن محمد بن أحمد بن هارون التميمي االشبيلي ، وهو أبو العباس -2

 ] 1/359بغية الوعاة : انظر [بي بكر بن خرشم في العربية وما في معناها بأبي الحسن بن ملكون وأ
 . 285الجنى الداني -3
كان فريد عصره ووحيد ، أبو السعادات هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجرّي -4

وإنباه الرواة  349 األلباءنزهة : انظر [ ه  542وأملى كتاب األمالي -، له تصانيف في النحو ، دهره في علم النحو 
 ] . 277والمدارس النحوية لشوقي ضيف  3/356
 3/471هيل وشرح التس 287و 1/286مغني اللبيب و 96شرح ديوانه  :البيت لعلقمة الفحل وهو من البحر الرمل انظر -5

 ضرورة شعرية] لو[ والشاهد فيه الجزم ب 1/334واألشباه والنظائر  2/198والدرر اللوامع 
  4/343وهمع الهوامع  287 -286لداني الجنى ا -6
 . 42 آية،  سورةالنساء -7
 . 3/263البحر المحيط  -8
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فمن لزم أن يكون ، وليس مما يعلق عن العمل ، يتعدى إلى مفعوٍل واحٍد ] يود [ أن : والثاني 

ُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َأَيَودُّ َأَحدُ :"وقد جاءت بعد يود في قوله تعالى ، الناصبة ] أن [ بمعنى ] لو [

399Fوقد أقيم مقام الفاعل، ويعمر يتعدى إلى مفعوٍل واحٍد ، لقرآن والشعر وهو كثير في ا 398F1"َجنَّةٌ 

2   ،

وأبو علي ، وذكر ذلك الفراء ، ولم يذكر الجمهور أن لو تكون مصدرية ، وال تحتاج إلى جواب 

400Fوالتبريزي، 

: وجواب لو أي ، على حذف مفعول يود ، ونحوها ، ومن أنكرها تأول اآلية ... ،  3

كما ] ود [ وأكثر وقوعها بعد تمٍن نحو . لو يعمر ألف سنة لُسرَّ بذلك ، العمر يود أحدهم طول 

401Fفي اآلية السابقة

وهي ، وهي خاصة بفعل الودادة ، يود التعمير : أي ، ولو هنا غير عاملة ،  4

402Fوالفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول يود

نحو ، وبالمضارعة  ، وتوصل بالجملة الماضوية ،  5

وال بد أن يكون الفعل ، وال توصل بجملة فعلية أمرية ، " لو أشاركك في عمٍل نافع أود: "قولك 

ومنها ومن وصلتها يسبك المصدر الذي يستغنى به عنهما ، الماضي أو المضارع تام التصرف 

َباُدوَن ِفي  َوإِْن َيْأِت اْألَْحزَاُب َيَودُّوا َلْو َأنَُّهمْ : "نحو قوله تعالى ، وقد توصل بالجملة االسمية ، 

قليل بالنسبة لصلتها بالفعلية المتصرفة  على جوازه-ولكن صلتها باالسمية –،  403F6"اْألَْعرَابِ 

405Fإال أنها ال تنصب. 404F7]والمضارع ، الماضي 

،  406F9]أو يود ، ود [ وقل وقوعها بعد غير الفعل . 8

: نحو قول َقَتْيَلة بنت النضر

407Fَمنَّ اْلَفَتى َوُهَو اْلَمِغيُط الُمْحَنقُ  اَما َكاَن َضرََّك َلْو َمَنْنَت َوُربَّمَ 

10 
 

، 408F1"َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنهُ : "وأشكل قول األولين بدخولها على أّن المصدرية في نحو قوله تعالى 

أن لو إنما دخلت على فعل : الجواب ، ! والحرف المصدري ال يدخل على مثله ، 408F1"َوَبْيَنهُ 

                                                           
 . 265:  آية،  سورةالبقرة -1
 . 87-1/86التبيان في إعراب القرآن   -2
رح أحد أئمة النحو واللغة واألدب من مصنفاته ش، شارح الحماسة ، الخطيب التبيريزي ، أبو زكريا ، هو يحيى بن علي -3

 ] . 2/288بغية الوعاة : انظر [ه  502-420ثالثة شروح على الحماسة ، القصائد العشر 
وتوضيح المقاصد 4/192وأوضح المسالك  375 -4/374والبرهان  1/282مغني اللبيب : وانظر  288الجنى الداني -4

 .  1/413والنحو الوافي  1/482والبحر المحيط  6/1295والمسالك 
 . 1/144إعراب القرآن الكريم وبيانه  1/281مغني اللبيب : وانظر  4/192 أوضح المسالك  -5
 . 20 آية،  سورةاألحزاب -6
 . 1/413النحو الوافي -7
 . 1/413والنحو الوافي  1/281مغني اللبيب -8
 . 288الجنى الداني : وانظر  1/281مغني اللبيب -9

وأوضح  288والجنى الداني  1/281مغني اللبيب : انظر  ،  مجزوء الكاملوهو من ، البيت لقتيلة بنت النضر  -10
وحنق والشاهد فيه وقوع لو بعد فعٍل غير فعل ، ولسان العرب مادة غيط  3/598وشرح األشموني  4/193المسالك 
 .الودادة 
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409Fفانتفت مباشرة الحرف المصدري لمثله، لو ثبت أن بينها ] د تو[ تقديره ، محذوف مقدر بعد لو 

2 

يقولون ال تكون لو ، فأكثرهم ينكر أن تكون لو مصدرية  ]لو [ وقد اختلف كثيٌر من النحاة في 

وٕان لم يذكر جوابها فالجواب محذوف كما في ، إال شرطية فإن ذكر جوابها فاألمر ظاهر 

410Fالشواهد السابقة

3  .

411Fفيقول ابن فارس، وهو المعنى الثالث من الذي تفيده لو :تمني لو لل: ثالثًا 

: في مقاييس اللغة  4

ومنه قوله : قيل ،  لو تأتيني فتحدثني: نحو ،  412F5"يتمنى بها، وهي لو ، الالم والواو كلمٌة أداة "

الخالصة لما هي : وقيل ، ]  التمني[ هنا أشربت معنى ]  لو[ ـف،  413F6"َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرَّةً : "تعالى 

فكونا من : أي َكرَّةً معطوفًا على  َفَنُكونَ فيكون قوله ، لوقوع غيره ، للداللة لما كان سيقع 

414Fلكان لنا شفعاء أو أصدقاء: وجواب لو محذوف أي ، المؤمنين 

ولهذا ، فليت لنا كرة : أي ،  7

ِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َيا َلْيتَ : "في قوله تعالى  َفَأُفوزَ في جوابها كما تنصب َفَنُكونَ نصب 

وهي هنا في نحو قوله تعالى ، َفَنُكونَ وال دليل في هذا ؛ لجواز أن يكون النصب في "، 415F8"َعِظيًما

في نصب الفعل بعدها مقرونًا ] ليت [ وهي كـ416F9"417F10"ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال : "

418Fبالفاء

وعند ، ]ليت [ يكون فعًال مضارعًا منصوبًا كما ينتصب جواب ]لو [ جواب  أن: أي ، 11

 .مقرونًا بالفاء ]ليت [ البعض يكون جوابها مقرونًا بالفاء كما يكون جواب 

419Fقول ابن الضائع:  األول: ومن هذا يتبين أن للنحاة في لو ثالثة أقوال 

وابن هشام ،  12

 .واب االمتناعية أنها قسم برأسه فال تجاب كج: الخضراوي 

                                                                                                                                                                      
 .  30 آية،  سورةآلعمران  -1
 . 4/193وأوضح المسالك  4/375البرهان : وانظر  1/282مغني اللبيب -2
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،  الصاحبي مصنفاته من،  عباد ابن صاحب،  الكوفيين طريقة على نحوياً  كان،  الحسين أبو زكريا بن فارس بن أحمد -4

 . 1/352 الوعاة بغية:  انظر هـ395، - اللغة ومقاييس
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وهو الصحيح ؛ ألنها قد جاء : قال بعضهم ، وأشربت معنى التمني ، أنها االمتناعية : الثاني 

: بعد جوابها بالفاء في قول الشاعر ، جوابها بالالم 

 

َفُتْخِبَر ِبالذََّناِئِب َأيُّ ِزْيِر    َفَلْو ُنِبَش الَمَقاِبُر َعْن ُكَليبٍ 
 

يِن َلَقرَّ ّعْينًا ِبَيْوِم الشَّْعَثمَ 
 

420Fَوَكيَف ِلَقاُء َمْن َتحَت الُقبورِ 

1 

نحو ، ] تمنٍ [ أنها المصدرية أغنت عن التمني ؛ لكونها ال تقع غالبًا إال بعد مفهوم : الثالث 

422Fمصدرية،  421F2"َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرَّةً ": قوله تعالى 

أن تكون ، ومن المعاني التي ذكرها بعض النحاة . 3

، 423F4"َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكمْ : "ونحو قوله تعالى ، أعط المساكين ولو واحدًا : نحو قولك ،  لو للتعليل

424Fوهو ليس بخارج عما سبق

لو : نحو قولك ، ذكره ابن هشام في المغني ، وقد تكون للعرض .  5

425Fتنزل عندنا فتصيب خيراً 

6 . 

ال ، وأصول أقسامه ثالثة ، عامٍل وغير ، فيأتي عامًال ، متعدد المعاني ، حرف ثنائي البنية : ال  -8

426Fوال الزائدة، وال الناهية ، النافية 

7  .

427Fوالعاملة عمل ليس، وهي النافية للجنس : ال النافية : أوًال 

8  .

ال رجَل في : نحو ، وهي التي تنفي العام ، وهي التي تسمى التبرئة: النافية للجنس  -1

428Fالدارِ 

ويراد بها نفي ، وترفع الخبر ،  تنصب االسم، فتدخل على الجملة االسمية . 9

                                                           
والجنى الداني  1/283ومغني اللبيب  155-154األصمعيات و 39ديوانه : انظر : البيت للمهلهل وهو من البحر الوافر -1

وأمالي القالي  1064 -712 -306مادة ذنب وجمهرة اللغة ولسان العرب  4/1296وتوضيح المقاصد والمسالك  289
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 .الشاهد فيه أن لو امتناعية تشربت معن التمني شعثم وشعيث ابنا عامر بن ذهل بن ثعلبة و: وقيل ، 
 . 102 آية،  سورةالشعراء  -2
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 . 135 آية،  سورةالنساء  -4
 . 4/376والبرهان  290الجنى الداني : وانظر  1/283مغني اللبيب -5
 . 1/283مغني اللبيب  -6
 . 290 الداني الجنى:  انظر -7
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 . 31 النحو في واألنموذج
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429Fالجنس على سبيل التنصيص ال سبيل االحتمال

وذكر ابن مالك اختصاصها .  1

باألسماء إذا كانت لنفي الجنس على سبيل االستغراق ورفع احتمال الخصوص ويعلل 

ويذكر بأن ذلك ال يليق إال باألسماء ، الجنسية إما لفظًا أو معنًى  نْ مِ ذلك  بوجود 

 :ت ويستدل بقول الشاعر النكرا

430Fَوَقاَل َأَال َال ِمْن َسِبيٍل ِإَلى ِهْندِ  َفَقاَم َيُذوُد النَّاَس َعْنَها ِبَسِفهِ 

2 

المذكورة بخالف  الو، وال يستحق التصدير ، وألن عامل الجر ال يستقل كالم به وبمعموله 

431Fذلك

والبناء ، لحرف قليل وعلل ذلك بأنه تركيب االسم مع ا، واختار هذا القول ابن عصفور 3

ال ، نفسها  ال واعترضه ابن الضائع بأن المتضمن لمعنى من الجنسية هو ، للتضمين كثير 

432Fاالسم بعدها

4  .

:  شروط عمل ال النافية للجنس

أن تكون لنفي : أحدها : شروطًا وهي  إنَّ عمل  ال النافية للجنسلقد اشترط النحاة في عمل 

، أن يكون االسم مقدمًا والخبر مؤخرًا : والثالث ، موالها نكرتين أن يكون مع: والثاني ، الجنس 

433Fأال يدخل عليها حرف جٍر وٕاال بطل عملها: الرابع 

5 .

ال : إذ التقدير ] من[ تضمنت معنى ]ال [ أن ،  434F6"َال َرْيَب ِفيهِ : "ويقول العكبري في قوله تعالى 

ال رجَل : أال ترى أنك تقول ، الجنس  على نفي]ال [ لتدل ] من[ واحتيج إلى تقدير ، من ريب 

، ونونت نفيت الواحد ، فرفعت ال رجٌل في الدار: فإن قلت ، وما زاد عليه ، فتنفيالواحد في الدار

435Fأو أكثر، ولم تنِف ما زاد عليه ؛ إذ يجوز أن يكون فيها اثنان 

7 .

                                                           
 . 1/5 المسالك وأوضح 1/253 اللبيب مغني:  وانظر 237 الذهب شذور شرح -1
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 . 2:  آية،  البقرة سورة -6
 . 1/21 التبيان -7
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: اسم ال النافية للجنس 

: أما المبني ، معرب  :والثاني ،  مبني: هما أحد: أما اسم ال النافية للجنس فهو على وجهين 

ويبنى على الفتح في ، إذا كان مفردًا ، النافية للجنس مبنيًا على ما ينصب به ]ال [ يأتي اسم 

أما االسم الذي يستحق البناء على الفتح فضابطه ، وعلى الفتح والكسر في حالة واحدة ، حالتين 

وأما االسم الذي يستحق فيه البناء ، ًا جمع مذكٍر سالٍم وال مجموع، أن يكون االسم غير مثنى : 

وأما االسم المستحق للبناء ، أو جمعًا مذكرًا سالمًا ، أن يكون االسم مثنى : على الياء فضابطه 

436Fان يكون جمعًا للمؤنث السالم: على الكسر أو الفتح فضابطه 

فعلة : أما االسم المعرب ،  1

وفي ذلك يقول ابن يعيش في شرحه ، أو شبيهًا بالمضاف ،  إعرابه أنه إما أن يكون مضافاً 

فظهر ، مضافة أو مشابهة للمضاف تبين النصب ]ال [ فإن كانت النكرة بعد : "للمفصل 

فلو ، ال غالم رجٍل لك ؛ ذلك أن اإلضافة تبطل البناء : فالنكرة المضافة نحو قولك ، اإلعراب 

وأما النكرة المشابهة للمضاف ، وذلك مجحف ، واحد بنيت جعلت ثالثة أشياء بمنزلة الشيء ال

437Fانتصابًا صريحاً ]ال [ فانتصب النكرة بعد ، ال خيرًا في زيدٍ : نحو قولك 

2. " 

:  خبر ال النافية للجنس 

438Fوبنو تميم ال يثبتونه، النافية للجنس فيكثر حذفه ]ال [ أما خبر 

إال أن ابن الناظم اشترط ذكره ،  3

 :وذلك نحو قول الشاعر، يل ذكره إذا لم يدل عليه دل

439Fَوَال َكِريَم ِمَن اْلِوْلَداِن َمْصُبوحُ  َجاِزُرُهم َحْرَفًا ُمْصرََّمةً  ورد

4 

وأجاز حذفه وٕاثباته الحجازيون ومما جاء فيه محذوفًا ، وٕان علم التزم حذفه بنو تميم والطائيون 

441Fال عليك: خبر في قولهم ونذر حذف االسم وٕاثبات ال،  440F5"َقاُلوا َال َضْير: "قوله تعالى 

1  .

                                                           
 التسهيل وشرح 1/254 اللبيب ومغني 170 الندى قطر وشرح 9-1/7 المسالك وأوضح 116 الذهب شذور شرح:  نظرا -1
 . 1/546 والمسالك المقاصد وتوضيح 1/447
 2/12 المسالك وأوضح 4/365 والمقتضب 1/360 التوضيح على التصريح شرح:  وانظر 2/100 المفصل شرح-2

 . 2/8 عقيل ابن وشرح 138-136 يةالعرب وأسرا 134 الناظم ابن وشرح
 .  1/336 الحاجب ابن لكافي الرضي شرح -3
 2/299 والكتاب 140 الناظم ابن وشرح 142 ديوانه:  انظر،  البسيط البحر من هو،   لغيره:  قيل،  الطائي ملحات البيت-4

 1/154 األشموني وشرح 2/42 الصبان وحاشية 2/512 الشجري ابن وأمالي 4/370 والمقتضب 1/107 المفصل وشرح
 فيه والشاهد صرر مادة العرب ولسان 2/6 سيبويه أبيات وشرح الهامش 2/5 المسالك وأوضح 1/107 عقيل ابن وشرح

 . عليه دليل وجود لعدم للجنس النافية ال خبر ذكر
 . 50:  آية،  الشعراء سورة -5
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بليس ؛ وذلك ألنها تشبه ليس ال وألحقت ، وهو الوجه الثاني لها : ال العاملة عمل ليس : ثانيًا 

، وهو النسخ ، أنها تعمل عمل ليس : والثاني ، أنها تنفي معنى الخبر : أحدهما : في أمرين 

442Fوهي لنفي غير العام

2 .

:  عمل ال العاملة عمل ليس 

فهي تابعة ، ]ما [ ـبألحقت ]ال [ أن :  المشبهة بليسومرد ذلك]ال [ ف النحاة في عمل لقد اختل

عاملة ]ال [ مجيء ويتفق النحاة على أن ، وهي أقل شبهًا بليس ؛ لذا اختلف في عملها ، لتابع 

وهم فيما وراء ذلك مختلفون في جواز إعمالها قياسًا على ما سمع من ذلك ، عمل ليس قليل جدًا 

وذهب األخفش والمبرد إلى منع ، وذهب سيبويه وطائفة من البصريين إلى جواز اإلعمال ، 

، حرف مشترك بين األسماء واألفعال ال ومن قبل أن ، وهو الذي يقتضيه القياس ، إعمالها 

أنها غير : وزعم الزمخشري ، وحق الحرف المشترك أن يكون مهمًال حتى ادعيَّ أنه ليس موجود 

443Fعاملة

444Fعمل ليس  فهو غريب]ال [ ا ما نقله المراديوابن هشام عن المبرد أنه منع إعمال أم.  3

؛  4

وذكر أنها ال تعمل ، وعلل ذلك باجتماعهما في المعنى ، بمنزلة ليس ]ال[ ذلك أن المبرد جعل 

445Fال رجٌل أفضل منك: ومثل بقولك ، إال في النكرة 

5 

:  شروط عمل ال عمل ليس 

، أن يكون معموالها نكرتين : أحدها : عمل ليس وهي ] ال[ إلعمال  لقد اشترط النحاة شروطاً 

أال يفصل بينها : والثالث ، أن يكون االسم مقدمًا على الخبر : والثاني ، أو ما في حكم النكرة 

 : أن يكون ذلك في الشعر والنثر نحو قول الشاعر : والرابع ، وبين االسم بفاصل 

446Fَوَال َوَزٌر ِممَّا َقَضى اُهللا َواِقَيا ْألَْرِض َباِقَياَتَعزَّ َفَال ّشْيٌء َعَلى ا

6 

                                                                                                                                                                      
 4/352 والبرهان1/255 اللبيب ومغني 2/25 لكالمسا وأوضح 2/25 عقيل ابن شرح:  وانظر 140 الناظم ابن شرح -1

 النحو في واألنوذج203-2/202 الهوامع وهمع 1/154 األشموني وشرح 1/107 المفصل وشرح 2/42 الصبان وحاشية
17. 

 . 31 النحو في واألنموذج 1/601 الوافي النحو:  انظر -2
 . 4/352 هانوالبر 1/255 اللبيب مغني:  وانظر الهامش 2/125 المسالك أوضح -33

 . الهامش 1/251 المسالك وأوضح 293 الداني الجنى:  انظر -4
 . 4/382 المقتضب:  انظر -5
 1/394 التسهيل وشرح 292 الداني والجنى 1/256 اللبيب مغني:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  نسبة بال البيت -6

 الصبان وحاشية 149 الندى قطر وشرح 225 الذهب شذور وشرح 1/313 عقيل ابن وشرح 1/252 المسالك وأوضح
 = والدرر 2/119 الهوامع وهمع 107 الناظم ابن وشرح 2/157 الدماميني وشرح 1/124 األشموني وشرح 1/394
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447Fاما بنو تميم فيهملونها، عمل ليس هو لغة الحجازيين ال وٕاعمال 

1  .

، وتنصب الخبر ويسمى خبرها ، فترفع االسم ويسمى اسمها ] ليس [ عمل ]ال [ والراجح إعمال 

. ا يمنع إعمالها وم، وعلى الرغم من أنها حرف مشترك إال أنها عاملة 

خبر واستخبار : وهي عند أهل العلم عشرة : "يقول فيها ابن فارس : الجازمة / ال الناهية : ثالثًا 

، وتكون موضوعة لطلب الترك . 448F2"وأمر نهي ودعاء وطلب وعرض وتحضيض وتمن وتعجب

َال َتتَِّخُذوا : "وذلك نحو قوله تعالى ، وتقتضي جزمه واستقباله ، وتختص بالدخول على المضارع 

ُكْم َأْوِلَياءعَ  : أما نهي الغائب نحو قوله تعالى ، وهي في هذه اآلية لنهي المخاطب ،  449F3"ُدوِّي َوَعُدوَّ

واستعمالها ،  ال أريْنك هاهنا: وأما نهي المتكلم نحو قولك ،  450F4"َال َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياءَ "

451Fاستعمالها في نهي الغائبلنهي المخاطب أكثر من 

َال : "وقد ترد للدعاء نحو قوله تعالى .  5

453Fالطلبية ليشمل النهي وغيرهال : ؛ لذا قيل  452F6"َأْو َأْخَطْأَناُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا

7  .

 ومكسور األول يرد لمعاٍن ، مبني على السكون ، حرف جر مختص باألسماء ثنائي البنية : ِمْن  -9

 . 454F8"َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا ِباللَّهِ : "وله تعالى نحو ق: التبعيض -1

أو ، 455F9"ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ : "تعالى  نحو قوله،أن تكون غاية مكانية  إما: ابتداء الغاية  -2

ِل َيْومٍ َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى: "غاية زمانية نحو قوله تعالى  . 456F10"ِمْن َأوَّ

 . 457F11"ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهبٍ : "نحو قوله تعالى :  بيان الجنس -3

 . 458F1"ِممَّا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغِرُقوا: "نحو قوله تعالى : التعليل -4
                                                           

،  إليه يلتجأ الذي المنيع الجبل الوزر وأصل الملجأ هو:  والوزر 1/284 التوضيح على التصريح وشرح 1/247 اللوامع=
.  الخبر ذكر مع النكرة في ليس عمل ال إعمال فيه والشاهد

  1/251 المسالك وأوضح 149 الندى قطر وشرح 227-225 الذهب شذور شرح: وانظر 255-1/254 اللبيب مغني -1
 . 183 الصاحبي -2
 . 1:  آية،  الممتحنة سورة -3
 .  28:  آية،  عمران آل سورة -4
 . 1/2/524 الكريم القرآن ألسلوب تودراسا 4/355 والبرهان 1/262 اللبيب مغني:  انظر -5
 . 286:  آية،  البقرة سورة -6
 . 31النحو في واألنموذج 4/356 والبرهان 351 الذهب شذور وشرح 96 الندى قطر وشرح 300 الداني الجنى:  انظر -7

 . 8:  آية،   البقرة سورة -8
 . 1:  آية،  اإلسراء سورة -9

 . 108:  آية،  التوبة سورة -10
 . 31:  آية،  الكهف ةسور -11
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.  459F2"َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اْآلَِخَرةِ : "نحو قوله تعالى :  البدل-5

 . 460F3"ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّهِ  َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيةِ : "نحو قوله تعالى : مرادفة عن  -6

 . 461F4"َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ : "نحو قوله تعالى : مرادفة الباء  -7

 . 462F5"َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْألَْرضِ : "نحو قوله تعالى : مرادفة في  -8

 . 463F6"ْم ِمَن اللَِّه َشْيًئاَلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدهُ : "نحو قوله تعالى : موافقة عند  -9

.  464F7"َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا: "نحو قوله تعالى : مرادفة على -10

.  465F8"َواللَُّه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ : "نحو قوله تعالى : الفصل بين المتضادين -11

466Fما جاءني من رجلٍ  :على العموم وهي الزائدة نحو قولك : التنصيص -12

9  .

وما يهمنا في هذه الدراسة ، وقياسه أال يعمل ، ويكون حرفًا ، لفٌظ يأتي مشتركًا فيكون اسمًا :  ما -10

، نافية : تقع على ثالثة أوجه ، فهي حرف من حروف المعاني ثنائية التركيب ، ما الحرفية 

467Fوزائدة، ومصدرية 

10  .

وهي في لغة أهل ، ألحقت بليس فعملت عملها ، ني حرف من حروف المعا: ما النافية : أوًال 

وأما إعمال ، وهي لغة بني تميم ، أما الكوفيون فأهملوها ، ومذهب البصريين ، الحجاز 

وقوله ،  468F11"َما َهَذا َبَشرًا: "ومنها قوله تعالى ، الحجازيين لها ؛ فذلك ألن القرآن نزل بلغتهم 

كالهما يدخل : لعدة أوجه ] ليس [ وذهب البصريون إلى إلحاقها بـ،  469F12"َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ : "تعالى 

                                                                                                                                                                      
 . 25:  آية،  نوح سورة -1
 . 38:  آية،  التوبة سورة -2
 .  22:  آية،  الزمر سورة -3
 . 45:  آية،  الشورى سورة -4
 . 4:  آية،  األحقاف سورة -5
 . 10:  آية،  عمران آل سورة -6
 .  77:  آية،  األنبياء سورة -7
 . 220:  آية،  البقرة سورة -8
 وحاشية 220-4/211 الهوامع وهمع 283-282 واألزهية 320-308 الداني والجنى 335-1/331 اللبيب مغني انظر -9

  1148-2/1137 الحاجب ابن فيةلكا الرضي وشرح 261-259 الناظم ابن وشرح 316-2/312 الصبان
 . 1/108 المفصل وشرح 1/306 اللبيب ومغني 322 الداني الجنى:  انظر -10
 . 31:  يةآ،  يوسف سورة -11
 . 2:  آية،  المجادلة سورة -12
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، في خبرهما ] الباء [ باإلضافة إلى دخول ، وكالهما لنفي الحال ، على المبتدأ والخبر 

470Fحرف فال يكون الحرف كالفعل] ما[ و، فعٍل ] ليس [ أن : ويختلفان في 

1  .

:  شروط عمل ما عمل ليس 

فلدخولها على الجملة االسمية وإلعمالها عمل ، عمل ليس ]ما [ عمل لقد وضع النحاة شروطًا ل

:  ليس ال بد لها من أمور 

فلو تقدم الخبر على االسم بطل عملها ، وتقدم االسم ، تأخر الخبر : أي : مراعاة الترتيب : أوًال 

: وأما قول الفرزدق ، وهذا مذهب الجمهور ، 

471Fّإْذ ُهْم ُقَرْيٌش َوإِْذ َما ِمْثَلُهم َبَشرُ    َمَتُهمْ َفَأْصَبُحوا َقْد َأَعاَد اُهللا ِنعْ 

2 

غلط سببه أنه تميمي وأراد أن يتكلم بلغة : وقيل ، فإعمال ما عمل ليس مع تقدم الخبر شاذ     

، مؤول على الحال : وقيل ، ولم يدر أن من شروط النصب عندهم بقاء الترتيب ، الحجاز 

أو أن الخبر مرفوع إال أنه بني ، ما مثلهم في الوجود : أي ، والخبرمحذوف وهو العمل فيها 

472Fعلى الفتح إلضافته إلى مبني

3  .

واستدل بعض ،  473F4"َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسولٌ : "نحو قوله تعالى ، أال ينتقض نفيها بإال : ثانيًا 

:  النحويين على بقاء عملها مع دخول إال على الخبر بقول الشاعر 

474Fَوَما َصاِحُب اْلَحاَجاِت ِإالَّ ُمَعذََّباً  ِإالَّ َمْنَجُنوَنًا ِبَاْهِلهِ  رُ َوَما الدَّهْ 

5 

                                                           
 والمقتضب 1/277 التوضيح على التصريح وشرح 90 العربية وأسرار 144 واإلنصاف 322 الداني الجنى:  ظران -1
 . 105 للزجاجي النحو في والجمل 1/386 التسهيل وشرح 1/252 النحو ومعاني 4/188
 الداني والجنى 1/104 اللبيب ومغني 1/60 الكتابو 1/204 ديوانه:  انظر و البسيط البحر من وهو،  للفرزدق البيت -2

 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/209 والنظائر واألشباه الهامش 1/304 عقيل ابن وشرح 1/247 المسالك وأوضح 324
 4/191 والمقتضب 1/390 التسهيل وشرح 1/280 التوضيح على التصريح وشرح 2/242 اللوامع والدرر 1/218

 1/122 األشموني وشرح 104 الناظم ابن وشرح 2/113 الهوامع وهمع 2/56 الزجاجي جمل وشرح 91 العربية وأسرار
 . الخبر تقدم مع ليس عمل ما إعمال فيه والشاهد

 1/281 التوضيح على التصريح وشرح 2/242 اللوامع والدرر 2/209 والنظائر واألشباه:  وانظر 324 الداني الجنى -3
 2/113 الهوامع وهمع 2/56 الزجاجي جمل وشرح 91 العربية وأسرار 4/191 والمقتضب 1/391 سهيلالت وشرح

 . 147 الندى قطر وشرح 222 الذهب شذور وشرح 1/122 األشموني وشرح 105 للزجاجي النحو في والجمل
 . 144:  آية،  عمران آل سورة -4
 1/244 المسالك وأوضح 352 الداني والجنى 1/95 اللبيب نيمغ:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  نسبة بال البيت -5

 اللوامع والدرر 2/111 الهوامع وهمع 1/121 األشموني وشرح 1/392 التسهيل وشرح الهامش 1/303 عقيل ابن وشرح
 الزجاجي جمل وشرح 2/221 الشافية والمقاصد 1/279 التوضيح على التصريح وشرح 104 الناظم ابن وشرح 1/239
 . الخبر على إال دخول مع ما إعمال فيه والشاهد،  به يُستقى الذي الدوالب هو:  المنجنونو 2/54
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أنه نصب الخبر على أنه مفعول مطلق بتقدير : وقيل ، زائدة ] إال [ ووجهه المانعون على أن 

، وما صاحب الحاجات إال يعذب تعذيبًا ، والتقدير وما الدهر إال يدور دوران منجنون ، مضاف 

، في نقض النفي ] ليس [ منصوبين إلحاقًا بـ] ما [ ومعذبًا خبرين لـ، ولى أن يجعل منجنونًا واأل

475Fوأجاز يونس

476Fالنصب بعد اإليجاب 1

2  .

:  نحو قول الشاعر ، أال يقترن اسمها بإن الزائدة : ثالثًا 

477Fْلَخَزفُ َوَال َصِريَفًا َوَلِكْن َاْنُتُم ا َبِني ُغَداَنَة َما ِإْن َأْنُتُم َذَهَباً 

3 

إلى جواز النصب : وذهب الكوفيون ، ] إن [ إلى إبطال عملها إذا اقترنت بـ: وذهب البصريون 

والكوفيون على أنها ، فالبصريون على أنها زائدة كافة ، هذه ] إن [ وقد اختلف في ، ] إن [ مع 

478Fتوكيداً ] ما [ نافية جيء بها بعد 

4  .

وزاد بعضهم شرطين ، ما طعامك زيٌد آكالً : اسمها نحو أال يتقدم معمول خبرها على : رابعًا 

أال يبدل من الخبر : وثانيهما ، فإن أكدت وجب الرفع ، أال تؤكد بمثيلتها : أحدهما : آخرين 

479Fعبأ بهما زيٌد شيء إال شيء ال يُ : بدٌلمصحوٌب بإال نحو 

5  .

، خولها في الكالم كخروجها وهي التي د، وهي التي تكون لمجرد التوكيد :  الزائدةما :  ثانياً 

وهي : أو تكون كافة ، وزيادتها بعد إن الشرطية وٕاذا كثيرة ،  480F6"َفِبَما َرْحَمةٍ : "نحو قوله تعالى 

                                                           
سمع ، من أصحاب أبي عمرو بن العالء ، بارع في النحو ، يونس بن حبيب الضبّي الوالء البصرّي أبو عبد الرحمن   -1

بغية الوعاة : انظر ، ـ ه182ئي والفراء -سمع منه الكسا، لنحو له قياس في ا، وروى عن سيبويه فأكثر ، من العرب 
 .  87-4/47 وإنباه الرواة 53-51وطبقات النحويين واللغويين  54-52 األلباءونزهة  2/365
 1/245 المسالك وأوضح 1/279 التوضيح على التصريح وشرح 1/392 التسهيل شرح:  وانظر 325 الداني الجنى -2

 والمقتضب 1/239 اللوامع والدرر 2/111 الهوامع وهمع 1/122 ونياألشم وشرح الهامش 1/303 عقيل ابن وشرح
 وشرح 2/221 الشافية والمقاصد 104 الناظم ابن وشرح 1/506 والمسالك المقاصد وتوضيح 91 العربية وأسرار 4/190

 .  148 الندى قطر وشرح 222 الذهب شذور
 األشموني وشرح 328 الداني والجنى 1/47 اللبيب غنيم:  انظر،  البسيط البحر من وهو،  السكيت بن ليعقوب البيت -3
 ابن وشرح 1/388 التسهيل وشرح 1/242 المسالك وأوضح 148 الندى قطر وشرح 222 الذهب شذور وشرح 1/121

 3/340 والنظائر واألشباه 103 الناظم ابن وشرح 1/241 اللوامع والدرر 2/112 الهوامع وهمع الهامش 1/303 عقيل
 .المخففة المكسورة بإنْ  ما عمل انتقاض فيه والشاهد/2 الشافية والمقاصد 1/277 التوضيح على التصريح وشرح

 الندى قطر وشرح 1/388 التسهيل وشرح 3/340 والنظائر واألشباه 327 الداني والجنى 1/47 اللبيب مغني:  انظر -4
 والمسالك المقاصد وتوضيح امشاله 1/303 عقيل ابن وشرح 1/242 المسالك وأوضح 222 الذهب شذور وشرح 148

 1/278 الفوائد تسهيل على والمساعد 1/241 اللوامع والدرر 2/112 الهوامع وهمع 1/121 األشموني وشرح 1/506
 . 103 الناظم ابن وشرح 91 العربية وأسرار

 . 328 الداني الجنى -5
 . 159:  آية،  عمران آل سورة -6
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وهي : أو عوضًا ،  481F1"ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنهُ : "التي تقع بعد إنَّ وأخواتها نحو قوله تعالى 

حيثما وٕاذما : أو عوضًا من اإلضافة نحو ، نت منطلقًا انطلقتما أ: عوٌض عن فعل نحو قولك 

وهل أعطيت إال : أو تكون منبهة على وصف الئق نحو قولك لمن سمعته يفخر بما أعطى ، 

، ضربته ضربًا ما: وأما ما يراد به التنويع نحو قولك ، عطيًة ما ؟ وهذا يراد به التعظيم والتهويل 

وهي الكافة إلن وأخواتها ، أن تكون مهيئة : أحدهما : مان آخران وزيد في أقسام ما الزائدة قس

أن : والثاني ،  482F2"ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ : "ولربَّ إذا وليها الفعل نحو قوله تعالى 

483Fوهي التي تلحق حيث وٕاذ فيجب لهما بها العملتكون مسلطة

3 .

: أي ، وٕاما أن تكون غير ذلك ، زمانية : أي ، أن تكون وقتية  وهي إما: ما المصدرية : ثالثًا 

وال يحسن تقدير وقتًا ، بمصدر ، فهي التي تقدر مع صلتها : أما غير الزمانية ، غير زمانية 

أن شرط كون ما : وقيل ،  484F4"َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْألَْرُض ِبَما َرُحَبتْ : "نحو قوله تعالى ، قبلها 

وهو مردود ، وأن الفعل بعدها ال يكون خاصًا ، وقوع ما الموصولة موقعها مصدرية صالحية 

485Fباآلية السابقة

، نائي عن ظرف الزمان ، وهي التي تقدر بمصدر :  الوقتية، وأما الزمانية ،  5

487Fوخلفته ما وصلتها، فحذف الظرف ، مدة دوامي حيًا : أي ،  486F6"َما ُدْمُت َحي�ا: "نحو قوله تعالى 

7 

487Fوصلتها

7 

وسأعرض منها ، ومن حروف المعاني ما جاء على ثالثة حروف :الحروف ثالثية البنية  :ثالثًا 

، أو لورودها لمعنى مغاير لما وضعت له ، ما يهمنا في هذه الدراسة ؛ لورود قراءات لبعضها 

. وهي على النحو اآلتي 

: هي وهو حرف جٍر يرد لمعاٍن ثمانية و، حرف من حروف المعاني ثالثية البنية : إلى  -1

                                                           
 . 171:  آية،  النساء سورة -1
 . 28:  آية:  فاطر سورة -2
 . 327-1/320 اللبيب ومغني 336-332 الداني الجنى:  انظر -3
 . 25:  آية،  التوبة سورة -4
 . 1/317 اللبيب ومغني 331 الداني الجنى:  انظر -5
 . 31:  آية،  مريم سورة -6
 . 330 الداني والجنى 1/317 اللبيب مغني انظر -7
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مَّ َأِتمُّوا ثُ : "قوله تعالى ، ومثال الثانية ، أو زمانية ، وٕاما أن تكون مكانية : انتهاء الغاية -1

َياَم ِإَلى اللَّْيلِ   489F2"ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى: "قوله تعالى ومثال األولى،  488F1"الصِّ

 .490F3"اِري ِإَلى اللَّهِ َمْن َأْنَص : "نحو قوله تعالى : المعية  -2

 . 491F4"السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ : "نحو قوله تعالى : التبيين  -3

 . 492F5"َواْألَْمُر ِإَلْيكِ : "نحو قوله تعالى : موافقة الالم  -4

 . 493F6"َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ : "نحو قوله تعالى : موافقة في  -5

 : نحو قول الشاعر : موافقة عند  -6

ْلَسلِ  َسِبْيَل ِإَلَي الشََّباِب َوِذْكُرهُ  َأْم َال  494Fَأْشَهى ِإَلىَّ ِمَن الرَِّحْيِق السَّ

7 

 : نحو قول الشاعر : االبتداء  -7

495Fِإَليَّ اْبُن َأْحَمرَاَيْرَوى ى َفَال َأُيْسقَ  َتُقْوُل َوَقْد َعاِلْيُت ِباْلُكْوِر َفْوَقَها

8 

 .496F9"اْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهمْ فَ : "وهي الزائدة نحو قوله تعالى : التوكيد   -8

497Fإنَّ فالنًا ظريٌف عاقٌل إلى حسٍب ثاقب: نحو قولك : بمعنى مع  -9

10 . 

                                                           
 . 187:  آية،  البقرة سورة -1
 . 1:  آية،  اإلسراء ورةس -2
 . 14:  آية،  الصف سورة -3
 . 33:  آية،  يوسف سورة -4
 . 33:  آية،  النمل سورة -5
 . 12:  آية،  امنهاأل سورة -6
 اللوامع والدرر 389 الداني والجنى 1/97 اللبيب مغني:  انظر،  الكامل مجزوء من وهو،  الهذلي كبير ألبي البيت -7
 2/892 األشموني وشرح 567 اللمع شرح في والغرة 6/133-3/25 المفصل وشرح 5/237 نظائروال واألشباه 2/33

 . عند معنى إلى الجر حرف موافقة فيه والشاهد سلسل مادة العرب ولسان،  229 الكاتب وأدب 1/293 الدماميني وشرح
 1/293 الدماميني وشرح 388 الداني والجنى 1/97 اللبيب مغني:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  أحمر البن البيت -8

 . االبتداء تفيد إلى جاءت فيه والشاهد 567 اللمع شرح في والغرة 2/32 اللوامع والدرر 2/289 األشموني وشرح
 . 37:  آية،  إبراهيم سورة -9

 الزجاجي جمل وشرح 289-2/288 األشموني وشرح 389-385 الداني والجنى 97-1/96 اللبيب مغني:  انظر -10
-846/ 1الزجاجي جمل شرح في والبسيط 568-565 اللمع شرح في والغرة 294-1/289 الدماميني وشرح 1/516-517

 ابن وشرح 3/38 المسالك وأوضح 2/144 المفصل شرح في واإليضاح 1/340 الزجاجي جمل شرح في والمنهاج 847
 . 552-551 العربية الدروس وجامع 303 الكاتب وأدب 3/17 عقيل
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: وهي على ضربين، حرف من حروف المعاني العاملة ، المشددة النون ، المكسورة الهمزة : إنَّ  -2

. أن يكون حرفًا ناسخاً : األول 

] . نعم [ واب بمعنى أن يكون حرف ج: الثاني 

في ، خالفًا للكوفيين ، ِإنَّ زيدًا ذاهٌب : نحو ، وترفع الخبر ، تنصب االسم : إنَّ الناسخة : أوًال 

قد تنصبهما : وقيل ، بل هو باٍق على رفعه قبل دخولها ، إنها لم تعمل في الخبر شيئًا : قولهم 

:  نحو قول الشاعر 

498Fُخَطاَك ِخَفاَفًا ِإنَّ ُحرَّاَسَنا ُأْسَدا َفْلتََأِت َوْلَتُكنْ  ْسَودَّ ُجْنُح اْللَّْيلِ ِإَذا أ

1 

، والخبر محذوف ، وأوله المانعون على أنه حال ، وهي لغة قوم ، حيث نصب معمولي إنَّ   

499Fكانوا أسداً : أي ، أو خبر كان محذوفة ، تلقاهم أسدًا : أي 

2  .

ونفي اإلنكار لها بحسب العلم بالنسبة ، ا ونفي الشك عنه، وهي لتوكيد النسبة بين الجزأين 

وٕاذا ، فهي لمجرد توكيد النسبة ، واإلنكار لها فإن كان المخاطب عالمًا بالنسبة ، والتردد فيها 

فالتوكيد لنفي الشك عنها مستحسن ، فهي لنفي الشك عنها وٕان كان منكرًا لها ، كان مترددًا فيها 

500Fواتصاف المسند إليه بالمسند ،ولغيرها ال ، ولنفي اإلنكار واجب ، 

3  .

في لزوم المبتدأ ]كان [ بـوفي الخبر رفعًا ؛ لشبهها ، في االسم نصبًا  إنَّ أعملت : سبب إعمالها 

، وفاعل ُأخر ، فعملت عملها معكوسًا ؛ ليكونا معًا كمفعول قدم ، واالستغناء بهما ، والخبر 

فأعطيا ، واألسماء كالفضالت ، فكانت كالعمد تنبيهًا على الفرعية ؛ وألن معانيها في األخبار 

501Fإعرابيهما

، كما يطلبها الفعل المتعدي ، كما أنها ضارعت الفعل ؛ ذلك ألنها تطلب اسمين ،  4

كما ،  وٕانني، وٕانك ،  إنه: كما يتصل به الفعل المتعدي نحو ، ويتصل بها المضمر المنصوب 

                                                           
 الداني والجنى 1/59 اللبيب مغني:  انظر، الديوان في عليه أقع لم:  الطويل البحر من وهو،  ربيعة أبي بن لعمر البيت -1

 وشرح 1/151 الدماميني وشرح 1/422 الصبان وحاشية الهامش 1/288 المسالك وأوضح 1/282 اللوامع والدرر 39
 تسهيل على والمساعد 2/156 الهوامع وهمع 2/311 الشافية والمقاصد 1/417 الزجاجي جمل وشرح 1/135 األشموني

 . لغة وهي لمعموليها إنَّ  نصب والشاهد 1/308 الفوائد
 الدماميني وشرح 1/135 األشموني وشرح 56 المعاني وحروف 1/59 اللبيب ومغني 393 الداني الجنى:  انظر -2
  2/155 الهوامع وهمع 2/311 شافيةال والمقاصد 1/417 الزجاجي جمل وشرح 348 -1/347 عقيل ابن وشرح 1/151
 . 400 العربية الدروس وجامع الهامش1/631 الوافي النحو وانظر 1/294 التوضيح على التصريح شرح -3
 النحو ومعاني 93 العربية وأسرار 2/307 الشافية والمقاصد 1/422 التسهيل شرح:  وانظر 1/135 األشموني شرح -4
1/287 . 
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ومعناها معنى ، وح كأواخر الفعل الماضي كذلك آخرها مفت، وضربني، وضربه ، ضربك : تقول 

502Fالتوكيد، الفعل 

1  .

:  وهي ، مشددة النون بأحكام تميزها عن مثيالتها ، مكسورة الهمزة إنَّ اختصت : أحكام إنَّ 

خالفًا للكوفيين ، مكسورة الهمزة المخففة من الثقيلة  إنْ كما تقدم ذلك في ، أنها قد تخفف  -1

[ و، ]إال [ بمعنى  ]الالم [ و، وهي حرف ثنائي الوضع ، فية المخففة عندهم نا]  وٕانْ [، 

503Fالمشددة عندهم ال تخفف ]إنَّ 

2 . 

، والفعلية، االسمية : ويليها الجملتان ، فيبطل عملها ، الزائدة ]ما [ أنها تتصل بها  -2

والجمهور على أن ، ومهيئة لدخولها على األفعال ، كافة لها عن العمل ] ما[فتكون

504Fغير مسوغ]بما [ د اتصالها إعمالها عن

3 . 

، بل وقوعه فيه أكثر ، وال يختص ذلك بالشعر ، جواز حذف االسم إذا فهم معناه  -3

ومن وقوعه في غير الشعر قول ، وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره 

 ،  إنك زيٌد مأخوذ: حكاه سيبويه عن الخليل مريدًا به ، إنَّ ِبك زيٌد مأخوذ: بعضهم 

ِإنَّ ِمَن َأَشِد النَّاِس َعَذابًا َيوَم اْلِقَياَمِة : "عليه يحمل قوله صلى اهللا عليه وسلم و

وجعل أشد ، ]  من[ وحمله الكسائي على زيادة ، هكذا رواه الثقات بالرفع ، " اْلُمَصوُرون

أن االسم ضمير الشأن و وقد حذف كما : والصحيح ، والمصورون خبرًا ، الناس اسمًا 

505Fغير معروفة]ِإنَّ [ مع اسم ]  من[ ؛ ألن زيادة ِإنَّ ِبَك َزْيٌد َمَأخوذ : في حذف 

4 . 

، أو جملًة ، ويحذف الخبر سواء كان مفردًا ،  مفردًا وجملًة وشبَه جملة]إنَّ [ يقع خبر  -4

فذلك إذا سدت واو : أما حذف الخبر وجوبًا ، أو جوازًا ، إما وجوبًا ، أو شبَه جملٍة 

ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض ، كما كان ذلك في االبتداء ، ه المصاحبة مسد

إنَّ كلَّ ثوٍب لو : وحكى الكسائي ، وما زائدة  مع خير: يريد ، ِإنََّك ما وخيراً : العرب 

، ويحذف وجوبًا لسد الحال مسده ، لسدها مسد مع  ]الواو [ على ]الالم [ بإدخال ، ثمنه
                                                           

 وشرح 1/769 الزجاجي جمل شرح في والبسيط 1/321 الزجاجي جمل شرح في المنهاج:  وانظر 52 النحو في الجمل -1
 . 92 العربية وأسرار 2/1231 الحاجب ابن لكافية الرضي وشرح 1/103 المفصل

 عانيوم 1/449 الصبان وحاشية 1/318 المسالك وأوضح 1/135 الدماميني وشرح 1/59 اللبيب مغني:  وانظر 394 الداني الجنى -2
 . 1/234 النحو

 . 1/327 النحو ومعاني 528 اإلنصاف:  وانظر 395 الداني الجنى -3
 .  310 -1/309 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/162 الهوامع همع:  وانظر 430-1/492 التسهيل شرح -4
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506Fِإنَّ َأكثر شربي السويق ملتوتاً : نحو قولك  كما كان ذلك في االبتداء و

ويحذف جوازًا ،  1

أن يدل : بشرط ، من الكلمات التي يراد بها معنى خاص : أي ، إذا كان كونًا خالصًا 

،  507F2"ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوإِنَُّه َلِكتَاٌب َعِزيزٌ : "نحو قوله تعالى ، عليه دليل 

508Fأو معذبون، إن الذين كفروا بالذكر معاندون :  أي

3. 

فال يجوز تقديم الخبر على ، وتأخير الخبر وجوبًا ، أي تقديم االسم ، مراعاة الترتيب  -5

 :نحو قول الشاعر ، أو مجرورًا ، االسم إال إذا كان ظرفًا 

509Fِبُلهْ َبَال  َأَخاَك ُمَصاُب اْلَقْلِب َجمٌّ  َفَال َتْلَحني َفِإنَّ ِبُحبَِّها 

4 

510Fوقصره على السماع، وعن األخفش قياس ذلك      

5  .

وعلى ، كما تدخل على خبرها ، الم االبتداء على اسمها : أي ، دخول الم التأكيد  -6

ِإنَّ َهَذا َلُهَو : "كما تدخل على ضمير الفصل بال شرط نحو قوله تعالى ، معمول خبرها 

: أما دخولها على االسم فبشرٍط واحٍد ، بتدأ إذا لم يعرب الضمير م، 511F6"اْلَقَصُص اْلَحقُّ 

أو يتأخر عن معموله نحو ،  512F7"ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرةً : "أن يتأخر عن الخبر نحو قوله تعالى 

أن يكون : وأما دخولها على الخبر فبشروٍط ثالثة ،  إنَّ في الدار لزيدًا جالساً :نحو قولك 

وأما دخولها ،  513F8"ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدَُّعاءِ : "ى نحو قوله تعال، متأخرًا مثبتًا وغير ماٍض 

وأن يكون غير ، أن يتقدم على الخبر : على معمول الخبر فذلك أيضًا بشروٍط ثالثة 

514Fِإنَّ زيدًا لعمرًا ضاربُ : وأن يكون الخبر صالحًا لالم نحو ، حاٍل 

9. 

                                                           
 . 402 العربية الدروس عوجام 1/312 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/161 الهوامع همع:  وانظر 1/433 التسهيل شرح -1
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 . 402 العربية الدروس وجامع 1/309الفوائد تسهيل على والمساعد 116 الناظم ابن شرحو 1/348
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وحمل ، ذكر ذلك سيبويه  ،فيمن شدد النون ، ] نعم [ أن يكون حرف جواب بمعنى : ثانيًا 

 وأنكر أبو عبيدة أن تكون،  515F1"ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانِ : "قراءة من قرأ قوله تعالى : المبرد على ذلك 

، إن وراكبها: فقال ،  لعن اهللا ناقًة حملتني إليك: ومن شواهدها قول القائل ، ]  نعم[ بمعنى إن

516Fوالخبر جميعاً نعم ولعن راكبها ؛ إذ ال يجوز حذف االسم : أي 

2  .

أرى فيه لحنًا : عن عثمان أنه نظر في المصحف قفال : وجاء في تأويل مشكل القرآن    

وقرئت اعتبارًا ألُبي ؛ ألنها ، وترك الرسم على حاله ، فأقامه بلسانه ، وستقيمه العرب بألسنتها 

] أن هذان [ منصوبة باأللف بجعل ، أن هذان لساحران : وفي مصحف عبد اهللا ، في مصحفه 

وذهب إلى انه غلط من ، وعيس بن عمر الثقفي ، وقرأها أبو عمر بن العالء ، تبيينًا للنجوى 

517Fالكاتب كما قالت عائشة

518Fوقيل جاء على لغة بني الحارث في استعمال المثنى باأللف مطلقاً .  3

4 

518Fمطلقاً 

4 

وترفع ، سم تنصب اال، تكون حرف توكيد ونصب ، والمشددة النون ، المفتوحة الهمزة : َأنَّ  -3

وهو مذهب ، واألصح أنها فرع عن المكسورة ، وتكون من الحروف المصدرية ، الخبر مثل إنَّ 

519Fسيبويه

520Fوالمبرد،  5

521Fوابن السراج، 6

َأنَّ ولم يعدوا ، األحرف الخمسة : ولذلك قالوا في إنَّ وأخواتها 7

وقيل هما ، مكسورة أنَّ المفتوحة أصل لل: وقيل ، وهو مذهب الفراء، المفتوحة ؛ ألنها فرع َأنَّ 

522Fأصالن

8  .

بالفتح فرع ؛ ألن الكالم معها ]َأنَّ [ و، بالكسر أصٌل ؛ ألن الكالم معها غير مؤول بمفرد ِإنَّ 

أو مفردًا من كل وجه كما أن المكسورة ، وكون المنطوق به جملة من كل وجه ، يؤول بالمفرد 

، المفتوحة تكسر بحذف ما تتعلق به كما أن ، بعكس المفتوحة ، تستغني بمعموليها عن الزيادة 

بينما ، وهو التوكيد ، كما أن المكسورة تفيد معنى واحدًا ، إنك برٌّ ، عرفت أنك برٌّ : نحو قولك 

                                                           
 . 63:  آية،  طه سورة -1
 . 1/60 اللبيب مغني:  وانظر 398 الداني الجنى -2
 . 2/100معاني القرآن للفراء : وانظر  105-84تأويل مشكل القرآن   -3
 1/61ومغني اللبيب  249ومعاني القرآن لألخفش  3/180وإعرابه للزجاج معاني القرآن : وانظر  4/229البرهان   -4

 . 2/100ومعاني القرآن للفراء 
 ".هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كما فعل الفعل فيما بعده"،  2/131الكتاب : انظر   -5
 ".ا حرفاً واحداً إنَّ وأنَّ مجازهما واحد ؛ فلذلك عددناهم"،  4/107المقتضب : انظر   -6
تحول بعد موت المبرد إلى ، وحدة ذهنه ، مع ذكائه وفطنته ، كان أحدث تالميذ المبرد سناً ،  محمد بن السراج، أبو بكر   -7

بغية الوعاة : انظر ، واالشتقاق ، األصول : من مصنفاته ، كان يؤمها كثيرون ، ثم استقل عنه بحلقة ، حلقة الزجاج 
 .  140لشوقي ضيف  ةوالمدارس النحوي 112وطبقات النحويين واللغوين  3/145اة  وإنباه الرو 1/109
 . 1/62مغني اللبيب : وانظر  402الجنى الداني   -8
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، كما أن المكسورة شبيهة بالفعل ؛ ذلك ألنها عاملة ، تعلق ما بعدها بما قبلها ، المفتوحة تفيده 

أما المفتوحة فهي كبعض ، المكسورة كلمة مستقلة ] إنَّ [ باإلضافة إلى أن ، وغير معمولة 

523Fاسم

1  .

اسمًا إذا دخل عليها حرف :  والثاني، حرف جر : أحدهما ، حرف يأتي على وجهين : على  -4

، والغرض من هذه الدراسة على الحرفية ، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، جر آخر 

. وهي ، وذكر معانيها 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضٍ : "ى نحو قوله تعال: االستعالء  -1 ن ولم يثبت أكثر البصريي، 524F2"َفضَّ

 .غيره 

 .مع حبه : أي ،  525F3"َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّهِ : "نحو قوله تعالى : المصاحبة  -2

 . 526F4"َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمْ : "نحو قوله تعالى : التعليل  -3

في : أي ،  527F5"اتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ وَ : "نحو قوله تعالى : الطرفية  -4

 .ملك سليمان 

إذا : أي ، 528F6"الَِّذيَن ِإَذا اْكتَاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفونَ : "نحو قوله تعالى : موافقة من  -5

 .اكتالوا من الناس 

: أي ،  529F7"َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ  َحِقيٌق َعَلى َأنْ : "نحو قوله تعالى : موافقة الباء  -6

530Fأن ال أقولحقيق بي

8 . 

بعض حروف المعاني التي ورد فيها قراءات ، في الرباعي :  الحروف رباعية البنية: رابعًا 

: أو أفعال وهي ، مختلفة أثرت على إعراب ما بعدها من أسماء 

                                                           
 . 1/436وشرح التسهيل  1/62مغني اللبيب : وانظر  404-403الجنى الداني   -1
 . 253:   آية،  البقرة سورة -2
 . 177:  آية،  البقرة سورة -3

 . 185:  آية،  البقرة ورةس -44
 . 102:  آية،  البقرة سورة -5
 . 2:  آية،  المطففين سورة -6
 . 105:  آية،  األعراف سورة -7
 الناظم ابن وشرح 335-2/332 الصبان وحاشية 278 -275 واألزهية 164-1/162 اللبيب ومغني 478-476 الداني الجنى انظر -8

 . 533-1/529 الزجاجي جمل وشرح 263-264
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والواو عند األخفش ، وبمعنى غير ، يكون لالستثناء  والمشهور فيه أن، حرف رباعي البنية : ِإالَّ  -1

وهو مذهب ، اشراك ما بعدها لما قبلها في اإلعراب ال في الحكم : أي ، والفراء وأبي عبيدة 

531Fوهذه معاني ِإالَّ مكسورة الهمزة مشددة الالم، وهو مذهب ابن جني ، وتأتي زائدة ، الكوفيين 

1  .

532Fوبمعنى إمَّا مكسورة الهمزة مشددة الميم، كن أنها تكون بمعنى ل: وفي األزهية 

وفي البرهان .  2

533Fوتأتي للحصر وتكون مركبة من إن الشرطية وال النافية، وبمعنى البدل ، أنها بمعنى بل 

3  .

َفَشِرُبوا : "نحو قوله تعالى ، أن تكون لالستثناء ، واألصل في ِإالَّ مكسورة الهمزة مشددة النون 

535Fونحوها بها هو األصح، وانتصاب ما بعدها في اآلية ،  534F4"ًال ِمْنُه ِإالَّ َقِلي

وفي إحدى القراءتين ،  5

ما  ويجوز أن يكون، أن ينتصب ما بعدها إذا كان ما قبلها فيه جحد ]ِإالَّ [ والوجه في ، ِإالَّ َقِليٌل 

536Fمعرفة كان أو نكرة، بعدها تابعًا لما قبلها 

اللفظ إلى جانب وال وجه له إال ما قيل من أنه هجر ،  6

537Fوهو تعسف، أي لم يطعه إال قليل ، جانب المعنى 

7   .

. والراجح نصب قليل ؛ ذلك أن االستثناء موجب   

ُهمْ َما َفَعُلوُه ِإالَّ َقِليلٌ : "أما قوله تعالى   وارتفاع ما بعدها ونحوها على أنه بدل بعض من ،  538F8"ِمنـْ

واإلبدال أرجح ؛ ذلك ، عند الكوفيين وعطف نسق ، ويبعده أنه ضمير معه ، كل عند البصريين 

539Fألنه مستثنى متصل بعد نفي

،  ِإالَّ َقِليًال : وقرئ ، والرفع على البدل من الواو في فعلوه ،  9

ما قام القوم اللهم : نحو قولك ، أو على القطع ،  َقِليًال فعًال ِإالَّ : بالنصب على األصل أو على 

540Fوٕاذا نويت االتصال رفعت، صبت نويت القطع ن فإذا.إال رجًال أو رجلين

10. 

فتجري ما بعدها على ما قبلها ، مشددة النون بمنزلة غير ، مكسورة الهمزة ]ِإالَّ [ تكون : الثاني 

في ]ِإالَّ [ فترفعما بعد ، قام القوم إال زيدٌ : فتقول ، إذا أردت بها النعت ] غيرًا [ كما تجري 

بعد الموجب ] غيرًا [ فترفع ، قام القوم غير زيدٍ : كما تقول ، الموجب ؛ ألنها نعت بمعنى غير 
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541Fإذا أردت النعت ال االستثناء

 ]غير[ واألصل في، أن تكون لالستثناء ]ِإالَّ [ إال أن األصل في . 1

في ] ِإالَّ [ على ] غير[ في الوصف كما حملت ، ]غير [على  ] ِإالَّ [ وتحمل ، أن تكون صفة 

والثاني ، أن يكون جمعًا أو شبهه : أحدهما ، إال بشرطين ] ِإالَّ ب[ إال أنه ال يوصف ، االستثناء 

 542F2"َلْو َكاَن ِفيِهَما َآِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا: "نحو قوله تعالى ، أن يكون نكرًةأو معرفًة بأل الجنسية : 

هة وما بعدها صفة أللهة ؛ ألن المراد من اآلية نفي اآلل]فِإالَّ [ غير اهللا : معناه ،  542F2"َلَفَسَدتَا

، وال يصح االستثناء بالنصب ؛ ألن المعنى حينئٍذ يكون ، وٕاثبات اإلله الواحد الفرد ، المتعددة 

مع عدم تعذر ]  غير[ بمعنى ]ِإالَّ [ ومما جاءت فيه ، ولو كان فيها آلهٌة ليس فيهم اهللا لفسدتا 

: االستثناء قول الشاعر 

543Fِإالَّ اْلَفْرَقَدانِ  َلَعْمُر َأِبْيكَ  َوُكلُّ َأٍخ ُمَفاِرُقُه َأُخوه

3 

وكل أخ غير الفرقدين : في الموجب ؛ ألنه جعلها نعتًا بمعنى غير تقديره ]ِإالَّ [ فرفع الفرقدين بعد 

544Fوكان يظن أن الفرقدين ال يفترقان، مفارقه أخوه ؛ ألنه قال هذا في الجاهلية قبل اإلسالم 

4  ،

.  545F5"إذا وصفت به كالً ، رقدين مفارقه أخوه وكل أٍخ غير الف: "ويقول سيبويه في توجيه الشاهد 

، ذكره األخفش ، والمعنى ، بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ ]ِإالَّ [ ومن المعاني التي ترد بها 

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا : "وجعلوا منه قوله تعالى ، وأبو عبيدة ، والفراء  ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

وتأولها ، والذين في موضع خفض نسقًا على الناس ، والذين ظلموا منهم : معناه ،  546F6"ْنُهمْ مِ 

547Fالجمهور على االستثناء المنقطع

بل تشريك ما بعدها في ، ] الواو[ وتكون عاطفة ال بمعنى ، 7

إال أن ،  ما قام أحٌد إال زيد: نحو ، وهذا القسم قال به الكوفيون ، اإلعراب ال في الحكم 

548Fلبصريين يعربونه بدالً ا

وحمال عليه ، وهذا المعنى قال به األصمعي وابن جني ، وتكون زائدة ،  8

:  عليه قول الشاعر 
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549Fَعَلى اْلَخْسِف َأْو َنْرِمي ِبَها َبَلَدًا َقْفرَا َحرَاِجيُح َما َتْنَفكُِّإالَّ ُمَناَخًة 

1 

فمن ذلك ، ون إال على معنى لكن هذا باب ما يك: "فيقول سيبويه ] لكن [ لـ] إال [ أما مرادفة 

وهذا الضرب ... لكن من رحم : أي ،  550F2"َال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحمَ : "قوله تعالى 

.  551F3"الضرب في القرآن كثير

فيأتي الفعل المضارع بعدها ، تأتي لمعاٍن متعددة ، هو أحد حروف المعاني رباعية البنية : حتى  -2

. كما أنها تكون حرف عطف بمعنى الواو، وتكون جارة لالسم ، ومنصوبًا ،مرفوعًا 

: وفي ذلك يقول سيبويه ، وتأتي حتى رافعة للفعل المضارع بعدها : االبتدائية / الرافعة : أوًال 

أنه : تعنى ، تقول سرت حتى أدخُلها : حدهما أ، واعلم أن حتى يرفع الفعل بعدها على وجهين "

فالدخول متصل ، سرت فأدخلها : متصٌل بالسير كاتصاله به بالفاء إذا قلت  يكون كان دخولٌ 

وأما الوجه ، فحتى هنا أشبهت إذا وما أشبهها من حروف االبتداء ، بالسير كاتصاله بالفاء 

: فمن ذلك ، ويكون الدخول وما أشبهه اآلن ، فإنه يكون السير قد كان وما أشبهه : اآلخر 

مرض حتى ال : نحو قوله ، أني اآلن أدخلها كيفما شئُت : أي ، ُأمنع سرت حتى أدخُلها ما 

.  552F4"يرجونه والرفع هنا في الوجهين كالرفع في االسم

، وهي بذلك حرف ابتداء ، يليها الفعل المضارع مرفوعًا ] حتى [ أن : ويالحظ من كالم سيبويه 

أو ، و إذا كان الفعل حاًال ، لفعلية وا، االسمية : ويليها الجملتان ، وما بعدها جملة ابتدائية 

، أي أن حتى تفيد الحال ، مرض حتى ال يرجونه : ويدلل على كالمه قوله ، مؤوًال بالحال 

ولكن ، أن معناها معنى الفاء : وال يعنى أنها كالفاء ، فحاله وصل لدرجة أنهم ال يرجون شفاءه

لماضي ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن هشام وأن كًال منهما قد وقع في ا، أن الثاني متصل باألول 

أن حال : أي ،مرض حتى ال يرجونه : ويرفع الفعل بعدها إن كان حاًال مسببًا فضلة نحو : "

في قراءة ، حتى حالة الرسول : أي ،  553F5"َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسولُ : "ومنه قوله تعالى ، مرضه 

                                                           
 وشرح 521 الداني والجنى 1/95 اللبيب ومغني 3/48 والكتاب 172 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  الرمة لذي البيت -1
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 . جني وابن األصمعي عند إال زيادة فبه والشاهد فكك مادة العرب ولسان 5/173 والنظائر واألشباه 1/329 والمحتسب
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 . 214:  آية،  البقرة سورة -5
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ويدلل على أنها من حروف : "يبويه في موضٍع آخر ويقول س،  554F1"قراءة نافع ؛ ألنه مؤول بالحال

ومثل ذلك قول حسان بن ثابت  ، فإذا إنه يفعل : كما تقول ، حتى إنه ليفعل : االبتداء أنك تقول 

555Fَال َيْسأَلون َعِن السََّواِد اْلُمْقِبلِ  ُيْغَشوَن َحتَّى َال َتِهرُّ ِكالبُهمْ 

2 

، بل تدخل على الفعلية أيضًا ، الجملة االسمية فحسب أنها مختصة ب،وال يعنى أنها ابتدائية   

:  ومن دخولها على االسمية قول جرير 

556Fِبِدْجَلة َحتَّى َماُء ِدْجَلَة َأْشَكلُ  َفَما زَاَلِت اْلَقْتَلى َتُمجُّ ِدَماَءَها

3 

عل والجملة الفعلية المصدرة بالف، وتدخل حتى على الجملة الفعلية المصدرة  بالفعل المضارع  

َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل : "ومن دخولها على الجملة الفعلية المصدرة بالمضارع قوله تعالى ، الماضي 

وحكم الجملة بعدها ال محل ،  558F5"َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا: "ومن دخولها على الفعل الماضي ، 557F4"الرَُّسولُ 

559Fمحل له من اإلعراب

.   ومن وقوع الجملتين بعد حتى قول امرئ القيس، 6

560Fَوَحتَّى اْلِجَياُد َما ُيَقْدَن ِبَأْرَسانِ  َسَرْيُت َبِهْم ّحتَّى َتَكلُّ َمِطيُُّهمْ 

7 

هو أنه ال ، وربما الدافع وراء الحكم على الجملة الواقعة بعد حتى بأن ال محل لها من اإلعراب 

ن بمعنى إلى كما أنها ال تؤول بالمصدر ؛ ذلك أنه ال يصح أن تكو، يصح أن تقع موقع المفرد 

. كما هو الحال في حتى التي ينتصب بعدها الفعل المضارع ، وال بمعنى كي ، أن 

اعلم أن حتى تنصب على ، هذا باب حتى : "يقول سيبويه في حتى : حتى الناصبة : ثانيًا 

كأنك ، سرت حتى أدخَلها : وذلك قولك ، أن تجعل الدخول غاية لمسيرك : فأحدهما ، وجهين 

، أن يكون السير قد كان والدخول لم يكن : وأما الوجه اآلخر ... ، إلى أن أدخَلها  سرت: قلت 

                                                           
 . 556 الداني والجنى 4/155 المسالك وأوضح 316 الذهب شذور وشرح 155 الندى قطر شرح:  انظر -1
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كلمته حتى : وذلك قولك ، وفي معناها ] أن [ التي فيها إضمار ] كي [ وذلك إذا جاءت مثل 

.   561F1"يأمَر لي بشيءٍ 

حتى أن :األول ، النصب بعد حتى يأتي على وجهين : والمالحظ فيما ذكره سيبويه أن   

أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها  : وشرط منصوبها، أن مضمرة وجوباًـبعدها بل ينتصب الفع

أن : والثاني ، أي أنها تفيد الغاية ، فالدخول غاية للسير ، بًال مستقبعدها ال يكون إال ل والفع

كي أدخل  أني سرت: أي ، فالدخول نهاية السير ومسبٌب عنه ، يكون ما بعدها مسببًا عما قبلها 

.  أنها تفيد التعليل : أي ، 

فمذهب الكوفيين أن الناصب للفعل المضارع ، واختلف النحاة في ناصب المضارع بعد حتى     

والناصب ، وذهب البصريون إلى أنها جارة ، وأجازوا إظهار أن بعدها توكيدًا ، هو حتى نفسها 

562Fأن المضمرة بعدها

، الناصب للمضارع هو أن المضمرة ومن النحاة الذين ذهبوا إلى أن .  2

واعلم أن الفعل ينصب بعدها بإضمار أن ؛ ذلك : "وليس حتى المبرد حيث يقول في المقتضب 

.   563F3"ألن حتى من عوامل األسماء الخافضة لها

حرف مختص باألسماء وما اختص باالسم ال يعمل في الفعل ] حتى [ بأن : فالمبرد يعلل ذلك 

وكالهما ، ] كي [ وبمعنى ، ] إلى أن [ له سيبويه من أن حتى تأتي بمعنى كما أنه يؤكد ما قا، 

المضمرة ال ] أن [ والراجح أن الناصب للمضارع هو ،  ] أن [ نصب المضارع بعدهما بإضمار 

] . حتى [ 

ومنه قراءة غير نافع لقوله ، أو مؤوًال بالمستقبل ، أن يكون مستقبًال : وشرط الفعل المنصوب 

اما الفعل المستقبل فنحو ، ذلك أنه مؤول بالمستقبل ،  564F4"َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسولُ " :تعالى 

566Fفالفعل مستقبل،  565F5"َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى: "قوله تعالى 

6  .

                                                           
 . 215 األزهية:  وانظر 17 -3/16 الكتاب -1
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،  سرُت حتى الليل: نحو قولك بمعنى إلى ، تكون حتى جارًة على جهة الغاية : الجارة : ثالثًا 

: أن يكون المجرور متصًال أو آخرًا نحو قوله تعالى : ويشترط للجر بحتى ، تريد إلى الليل 

أما ، ومجرورها في هذه اسم صريح ، إلى طلوع الفجر : أي ، 567F1"ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر َسَالمٌ "

فهو مصدر من أن المضمرة ،  568F2"َفْوا َوَقاُلواَحتَّى عَ : "المصدر المؤول بالصريح نحو قوله تعالى 

َواْشَرُبوا : "أو من أن والفعل المضارع نحو قوله تعالى ،  حتى أن عفوا :أي ، والفعل الماضي 

570Fحتى أن يتبين لكم: أي ، 569F3"َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكمُ 

4  .

لمجرور أن يكون ا: أحدهما ، وتكون بمعنى إلى بشرطين ، تجر حتى :  شرط الجر بحتى

والثاني ، وأجازه المبرد والكوفيون ، وهو مذهب البصريين وسيبويه ، فال تجر المضمر ، ظاهرًا 

ومثال  ، أكلُت السمكة حتى رأِسها: فمثال األول ، أو مالقي آخر جزٍء ، أن يكون آخر جزٍء : 

571Fسرُت النهار حتى الليل: الثاني 

5  .

وتكون بمعنى إلى النتهاء الغاية و ، سم بعدها تجر حتى اال: الفرق بين حتى وٕالى في الجر 

وهو أن ، عام : األول : أن لمخفوضيها شرطين : أحدها  :إال أنها تخالفها في أمور ثالثة وهي 

ِهَي َحتَّى َمْطَلِع  َسَالمٌ ": وذلك نحو قوله تعالى ، والمبرد ، يكون ظاهرًا ال مضمرًا خالفًا للكوفيين 

رأسها  أكلُت السمكة حتى: فمثال األول ، أو مالقي آخر جزٍء ، خر جزٍء يكون آ: أي ، 572F6"اْلَفْجر

أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي : والثاني ،  سرُت النهار حتى الليل: ومثال الثاني  ،رأسها 

:  دخول ما بعدها كما في قول الشاعر 

573Fأَْلَقاَها َوالزَّاَد َحتَّى َنْعَلهُ  ُيَخفَِّف َرْحَلهُ  أَْلَقى اْلَصِحيَفَة َكي

7 
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فمن انفراد إلى بمحل ال يصلح لحتى ، أن كًال منهما قد ينفرد بمحل ال يصلح لآلخر : والثالث 

ومما انفردت به حتى بمحل ال ، وال يجوز حتى الكوفة  ،  سرت من البصرة إلى الكوفة: قولك 

574Fبتقدير حتى أن،  سرُت حتى أدخلها: يصلح إللى نحو قولك 

1  .

، والكوفيون ينكرونه ، والعطف بها قليٌل ، تكون حتى في العطف بمعنى الواو : ة العاطف: رابعاً 

فيدخل في ، وغايٌة لمعطوف عليه في زيادة أو نقصان ، وال يعطف بها إال بعٌض أو كبعض 

ومن وقوعها ، ويدخل النقص واألضعف واألحقر واألقل ، واألعظم واالكثر، الزيادة األقوى 

 قدم الحجاج حتى المشاة والصبيان: ومن وقوعها للتحقير  ، حت األنبياء مات الناُس : للتعظيم 

575Fولم يكن زيٌد معروفًا بتعظيم أو تحقير لم يجز،  حتى زيدٌ  مات الناُس : فإن قلت ، 

وتفيد حتى .  2

أن ما قبلها ينتهي شيئًا فشيئًا : أما التدرج فهو ، آخر الشيء : ويقصد بالغاية ، والتدرج ، الغاية 

، واالسم المتدرج هو االسم المعطوف عليه ، التي هي آخر الشيء ، ى يصل إلى الغاية حت

وذلك ، لذا ال بد من أن يكون المعطوف جزءًا من المعطوف عليه ، واالسم المعطوف هو الغاية 

 وقد يكون تقديرًا نحو قول الشاعر في البيت،  أكلُت السمكَة حتَّى رأَسَها: إما تحقيقًا نحو قولك 

. السابق

ومما يختار فيه النصب لنصب : "فيقول ، ويذكر سيبويه أن حتى بمعنى الواو في العطف    

لقيت القوَم حتى عبَد : األول ويكون الحرف الذي بين األول واآلخر بمنزلة الواو والفاء وثمَّ قولك 

وليست ، او وثم فحتى تجري مجرى الو، ... وضربت القوَم حتى زيدًا ضربُت أباه ، اِهللا لقيته 

.  576F3"بمنزلة أما ؛ ألنها إنما تكون على الكالم الذي قبلها وال تبتدأ

إال أنها ال تفيد ، والترتيب ، تكون بمعنى الواو في العطف : فكالم سيبويه يدلل على أن حتى 

ال يفهم منه أن الناس ماتوا ،  مات الناس حتى األنبياء: ذلك أنك لو قلت ، ترتيبًا في الزمان 

إذ إن الواو ال تفيد الترتيب ، وربما بعدهم ، فلربما كان موت األنبياء قبل الناس ، قبل األنبياء 

،  وسبق توضيح ذلك في الواو العاطفة ، بل تفيد المصاحبة دون التقيد بالترتيب الزمني ، الزمني 

. وكذلك حتى التي بمعنى الواو في العطف 

                                                           
 . 546 الداني الجنى وانظر 145-1/143 اللبيب مغني -1
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 :أحدها ، وجعلها بمنزلة الواو شروطًا ثالثة ، بحتى  اشترط النحاة للعطف: شرط العطف بحتى 

أن يكون إما بعضًا من : والثاني ، وذلك شرط مجرورها ، أن يكون المعطوف ظاهرًا ال مضمرًا 

أكلت السمكة : نحو قولك ، أو جزءًا من كل ، قدم الحجاجُّ حتى المشاة: نحو قولك ، جمع قبلها 

، حتى وليدها : وال يجوز ،  أعجبتني الجارية حتى حديثها: أو كجزء نحو قولك ، حتى رأَسَها

مات الناس : فمن األول نحو قولك ، أو نقص ، أن يكون غاية لما قبلها إما في زيادة : والثالث 

577Fزارك الناس حتى الحجامون: ومن الثاني نحو قولك ،  حتى األنبياء

1  .

ة بين العطف بحتىوالعطف بالواو هناك فروق ثالث: الفرق بين العطف بحتى والعطف بالواو 

أنها ال تعطف الجمل ؛ وذلك ألن : والثاني ، ما ذكر من شروط للعطف بحتى : األول :وهي 

أنها إذا عطفت : الثالث و، كما تقدم ، أو كجزء منه ، شرط معطوفها ان يكون جزءًا مما قبلها 

578Fرُت بالقوِم حتى بزيدٍ مر :فتقول ، فرقًا بينها وبين الجارة ، مجرورًا أعيد الخافض 

2  .

فقد ، ونحاة الكوفة ، حرف من حروف المعاني التي وقع فيها خالف بين نحاة البصرة : لكن  -3

لكن "البصريون : وفي المفصل ، وفي التركيب ، اختلف نحاة البصرة ونحاة الكوفة في أصل لكن 

ال نعلم أحدًا يؤخذ بقوله حرف نادر البناء ال مثال له في األسماء واألفعال وألفه أصل ؛ ألنا 

ذهب إلى أن األلفات في الحروف زائدة فلو سميت به لصار اسما وكانت ألفه زائدة ويكون وزنه 

وذهب الكوفيون إلى ، فاعًال ؛ ألن األلف ال تكون أصًال في ذوات األربعة من األفعال واألسماء 

ندرة البناء وعدم النظير ويؤيده وهو قول حسن ل، أنها مركبة وأصلها إن زيدت عليها ال والكاف 

والراجح أنها بسيطة نادرة البناء ،  579F3"في خبره كما تدخل في خبر إن على مذهبهم ]الالم [ دخول 

: وفيها أقسام 

580Fوهي ضربان،  ساكنة النون: أوًال 

وهي بذلك حرف ابتداء ال :  مخففة من الثقيلة: أحدهما ، 4

وخفيفة ، زا ذلك ؛ لدخولها بعد التخفيف على الجملتين فإنهما أجا، يعمل خالفًا لألخفش ويونس 

581Fوقد حكي عن يونس أنه حكاه عن العرب، ورد بأنه غير مسموع ، بأصل الوضع 

أما المبرد ،  5

                                                           
 الندى قطر وشرح 3/246 التسهيل وشرح 312  –4/310 المسالك وأوضح 548 -547 الداني الجنى:  وانظر 1/147 اللبيب مغني -1

 . 144-3/142 الصبان ةوحاشي 145 العربية وأسرار 214 واألزهية 300
 . 144-3/142 الصبان وحاشية 3/247 التسهيل وشرح 551-550 الداني والجنى 1/148 اللبيب مغني:  انظر -2
وهمع الهوامع   178 -171اإلنصاف 617والجنى الداني  1/305مغني اللبيب : وانظر  8/79شرح المفصل  -3
 . 1/495البحر المحيط  174والصاحبي  1/310وشرح التصريح على التوضيح  2/150
 . 586الجنى الداني -4
 . 543/ 1وتوضيح المقاصد والمسالك  2/188وهمع الهوامع  586الجنى الداني : وانظر  1/306مغني اللبيب   -5



98 
 

582Fوأنها لالستدراك، والنصب والرفع ، فإنه يجوز إعمالها وجعلها بمنزلة إنَّ في التخفيف والتثقيل 

1 

 َوَلِكنَّ الشََّياِطينَ ": نحو قوله تعالى ، ما بعدها مبتدًأ وخبرًا أما مذهب الجمهور فعندهم يكون . 

584Fواختار الكسائي والفراء وأبو حاتم،  583F2"َكَفُروا

التشديد إذا كان ما قبلها واو ؛ ألنها تكون حينئٍذ ،  3

أما إذا لم يكن قبلها واو فإنها تكون عاطفة فال تحتاج إلى واو ، وليست عاطفة ، عاملة عمل إنَّ 

 ]لكن [ أن الكسائي والفراء وأبي حاتم قد اشترطوا في عمل : أي ،  585F4]بل[ كـوهي في هذه الحال

ومعنى لكن في اآلية ، وحينئذ تكون مهملة ، فإن لم تسبق بالواو فهي عاطفة ، اقترانها بالواو 

586Fنفي الخبر الماضي وٕاثبات المستقبل

اطين أن سليمان لم يكفر ولكن الذين كفروا هم الشي: أي  5

 ]لكن [ وما بعدها مرفوع باالبتداء وال يجوز اعتبار ، والراجح في لكْن المخففة أنها غير عاملة 

، وأثبته للشياطين ، بل هي ابتدائية ؛ ذلك أنه نفى الكفر عن سليمان ، في اآلية السابقة عاطفة 

. في اآلية حرف عامل  ]لكن [ لذا فإن 

واستدراك تشرك الثاني مع األول في إعرابه ال في حكمه أن تكون حرف عطف  :العاطفة : ثانياً 

587Fوهو مذهب جمهور النحاة، 

وقد اشترط سيبويه لكي تكون عاطفة أن تسبق بنفي أو نهي ، 6

فهو محال ؛ ألن لكن ال يتدارك بها بعد ، مررت برجل صالٍح ولكْن طالٍح : فإن قلت : "فيقول 

ما مررت : ئت رفعت فابتدأت على تقدير هو فقلت وٕان ش، ولكنها يثبت بها بعد النفي ، إيجاب 

ما مررت برجٍل صالٍح : وسمع .  588F7"برجٍل صالٍح ولكْن طالٌح ؛ ألنها من الحروف التي يبتدأ بها

، لكن مررت بطالٍح : أي ، بجار مقدر : وقيل ، على العطف : فقيل ، لكن طالٍح بالخفض 

589Fليهوجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوة الداللة ع

: وذكر في موضٍع آخر من الكتاب قائال ، 8

590Fولكن خفيفًة وثقيلًة فتوجب بها بعد نفي"

، أما الكوفيون فقد أجازوا العطف بها بعد إيجاب ،  9

591Fوليس بمسموعٍ 

وٕانما يكون ، بعد إيجاب  ]لكن [ بـأنه لم يسمع عن العرب العطف : أي ،  10
                                                           

 . 4/107 -50-12/ 1المقتضب : انظر    -1
 . 102: آية ، سورة البقرة  -2
أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة األصمعي ، قةً قيماً بعلوم القرآن اللغة والشعر عالماً ث، أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني   -3
بغية : انظر ، هـ 255مقصور والممدود والقراءات -وقول الشعر الجيد صنف لحن العامة وال، كان حسن العلم بالعروض ، 

 . 219-1/218ووفيات األعيان  60-2/58وإنباه الرواة  169-168 األلباءونزهة  1/606الوعاة 
 86 البن خالويهوالحجة  392 -4/391والبرهان  326/ 2واللباب في علوم الكتاب  1/495البحر المحيط : انظر   -4

 .  587والجنى الداني 
 . 128/ 1تفسير البغوي 5
 . 282والمعجم الوافي   587الجنى الداني  -6
 . 1/435الكتاب   -7
 . 1/307مغني اللبيب   -8
 . 4/232الكتاب   -9

 . 591-590والجنى الداني  3/1018توضيح المقاصد والمسالك : وانظر  1/306مغني اللبيب   -10
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وقد اشترط النحاة ، ويه هو الشرط األول وهذا ما ذكره سيب، أو نهي ، العطف بها بعد نفي 

592Fقاله الفارسي، أن ال تقترن بالواو : شرطًا آخرًا وهو 

ال تستعمل : وقال قوم ، وأكثر النحويين  1

593Fمع المفرد إال بالواو

العاطفة للمفرد يجب أن ]لكن [ أن : وقوله أنها ال تستعمل مع المفرد .  2

كما في ، ويجوز أن تقترن بالواو . عدم اقترانها بالواو وأما عطفها للجمل فيجوز ، تقترن بالواو 

وهو مذهب ابن ، فأنت مخير في اإلتيان بالواو ، ويجوز أن ال تأتي بالواو ، اآلية السابقة  

594Fكيسان

:     وذلك نحو قول زهير  3

 .595F4رُ َلِكْن َوَقاِئُعُه ِفي اْلَحْرِب ُتْنَتظَ ِإنَّ اْبَن َوْرَقاَء َال ُتْخَشى َبَواِدُرُه 

وهي بمنزلة إنَّ ، وال يليها الفعل ، وهي حرف ينصب االسم ويرفع الخبر :  مشددة النون:الثاني 

596Fوفي معناها أقوال، في جميع الكالم 

5  :

ولذلك ، وفسر بأن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفًا لحكم ما قبلها ، وهو المشهوراالستدراك : األول 

ما : و مقدر وال بد أن يكون مناقضًا لما بعدها أو خالفه نحو ال بد أن يتقدمها كالٌم ملفوظ به أ

597Fزيٌد قائم لكن عمرًا باإلجماع: وال يجوز ، وما هذا أسود لكنه أبيض ، هذا ساكن لكنه متحرك 

6 .

.  وهذا بإجماع الجمهور، ال بد وأن يكون نفيًا أو نهيًا ] لكن [ وهذا يعني أن ما قبل 

ما زيد شجاعًا [: نحو ، تأكيد وفسروا االستدراك برفع ما يتوهم ثبوته تأتي لالستدراك وال: الثاني 

ما [ و، فنفي أحدهما يوهم انتفاء اآلخر ، ؛ ألن الشجاعة والكرم ال يكادان يفترقان  ]لكنه كريم 

                                                           
من أكابر النحو أخذ عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي النحوّي   -1

بعّي ، الزجاج  قرآن السبع إليضاح في النحو والحجة في علل المن مصنفاته ا، أخذ عنه ابن جني وعلي بن عيسى الرَّ
 -811/ 2ومعجم األدباء  275-274 األلباءونزهة  498 -1/496بغية الوعاة : أنظر، هـ 377، -والمقصور والممدود 

 . 310-1/308وإنباه الرواة  821
 . 587والجنى الداني  1/307مغني اللبيب   -2
وكيسان لقب ، أخذ عن المبرد وثعلب ، حوّي فإنه كان أحد المشهورين بالعلم أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان الن  -3

 59-3/57وإنباه الرواة  208 األلباءنزهة : انظر ، هـ 299وشرح الطوال -، المهذب في النحو  :من مصنفاته ، ألبيه 
 . 153وطبقات النحويين واللغويين  19-1/18وبغية الوعاة

 589والجنى الداني  1/306ومغني اللبيب  33ديوانه : انظر ، ] ال تخشى غوائله[وى البيت من البحر البسيط وير -4
حيث جاءت لكْن مخففة غير مقترنة بالواو وجاء ما بعدها مرفوعاً   283والمعجم الوافي  326/ 2واللباب في علوم القرآن 

 حذوف والتقدير لكن تُخشى وقائعه على أنه نائب فاعل لفعٍل م
 .  4/390والبرهان  1/304ومغني اللبيب  146-2/145لكتاب ا: انظر    -5
 . 8/80وشرح المفصل  616 -615الجنى الداني : وانظر  149/ 2وهمع الهوامع  305-1/304مغني اللبيب  -6
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ومثلوا للتوكيد ، وذلك إذا كان بين الرجلين تالبسا أو تماثال في الطريقة ، ] قام زيد لكنَّ عمرًا قام 

598Fفأكدت ما أفادته لو من االمتناع ]لو جاءني ألكرمته لكنه لم يجئ [ : نحو ب

1  .

وهو قول ابن ، ويصحب التوكيد معنى االستدراك ،  ]إن [ أنها للتوكيد دائما مثل : الثالث 

 ]لكن [ معنى : "وقال ، ولم يزد على ذلك ، " ومعناها التوكيد،  إنَّ وأنَّ ولكنَّ ": عصفورقال 

وتكون لتأكيد ، أنها حرف ناسخ مختص باالسم : أي .  599F2"وتعطي مع ذلك االستدراك ،التوكيد 

. ما بعدها ونفي ما قبلها 

600Fلها موضعان، هي حرف من حروف المعاني رباعية التركيب : لوال  -4

601Fلها أربعة: وقيل ،  3

4  .

 ] :االمتناعية [ لوال المختصة باألسماء : أوًال 

فتعلق إحداهما باألخرى ، والثانية فعل وفاعل ، مبتدأ وخبر  إحداهما: تدخل على جملتين     

602Fوتربطها بها كما يدخل حرف الشرط على جملتين

حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع  ]فلوال [ ،  5

603Fوخبره محذوف لما يدل عليه، االسم 

لوال عبد اهللا لكان : وذلك قولك : "وذكره سيبويه فقال .  6

ولكن هذا حذف حين كثر استعمالهم ... فحديث معلق بحديث لوال  أما لكان كذا وكذا، كذا وكذا 

، هي البتداء وجواب : "ويقول في موضٍع آخر ،  604F7"إياه في الكالم كما حذف الكالم من إما ال

: وقد يقال ، وذلك إذا دل علي امتناع شيء لوجود غيره .  605F8"فاألول سبب ما وقع وما لم يقع

أنها : وفهم من قوله ، إذا ربط امتناع شيء بوجود غيره : قوله وهذا معنى ، أيضًا لوجوب غيره 

606Fوأن االسم بعدها مرفوع باالبتداء، أنها ال يليها الفعل : تلتزم االبتداء 

إال أن النحاة اختلفوا في .  9

:  في خبرها 

                                                           
ومعاني النحو  616والجنى الداني  8/80وشرح المفصل  150-149/ 2همع الهوامع : وانظر  1/305مغني اللبيب   -1
 . 1/2/583راسات ألسلوب القرآن الكريم ود 1/308
  1/305مغني اللبيب   -2
 . 2/509وأمالي ابن الشجري  597الجنى الداني : وانظر  69حروف المعاني -3
 . 166األزهية : وانظر  1/287مغني اللبيب -4
 . 2/510وانظر أمالي ابن الشجري  8/145 -1/95شرح المفصل  -5
 . 3/76المقتضب  -6
 . 2/129الكتاب -7
 . 4/235الكتاب -8
 3/76والمقتضب  6/197المقاصد الشافية على شرح الخالصة الكافية :وانظر  4/1308توضيح المقاصد والمسالك -9

 . 2/509وأمالي ابن الشجري  599والجنى الداني 
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فإذا ، وال يكون عندهم إال كونًا مطلقًا ، واجب الحذف مطلقًا ، هو محذوف ، الجمهور : األول

ولذلك لحنوا ، وال يجوز لوال زيٌد قائٌم ، لوال قيام زيٍد ألتيتك : يد الكون المقيد جعل مبتدأ نحو أر

607Fالمعري

: في قوله  1

608Fَفَلوال الِغْمُد ُيمِسُكُه لساال ُيِذيُب الرُّْعُب ِمْنه ُكلَّ َعْضبِ 

2 
 

أنهم ال حكى عن العرب ، ورد بأن األخفش ، على أن يمسكه حال ، وتأوله بعضهم : قلت 

وتأوله بعضهم ، كما ال يأتون بالخبر ، بالحال ، االمتناعية ] لوال[ بعد االسم الواقع بعد ، يأتون 

609Fلوال إمساكه: أي ، وأعربه بدًال ، فلوال الغمد أن يمسكه : والتقدير ، على تقدير أن 

3  .

610Fذهب الرماني: الثاني 

ا إذا كان الخبر الكون بم: وتبعهم ابن مالك ، وابن الشجرّي والّشلوبين ،  4

لوال زيد : نحو ، فضًال عن أن يجب ، فلو أريد به كون مقيد لم يجز الحذف ، الكون المطلق 

، لوال أنصار زيد حموه لم ينج : فإن كان عليه دليل جاز الحذف واإلثبات نحو ، سالمنا ما سلم

، يثبت بالسماع وهذا لم ، لوال زيد قائم ألكرمتك : وأجاز قوم ، ومنه بيت المعري السابق 

611Fوزعم ابن الطراوة، لوال قيام زيد  : والمنقول 

ويرده ، أبدًا هو خبر المبتدأ  ]لوال [ أن جواب :  5

612Fأنه ال رابط بينهما

6   .

إلى أن : وذهب الفراء ، وأنه الجواب ، غير مقدر  ]لوال [ ذهب قوم إلى أن الخبر بعد : الثالث 

613Fكما يرتفع بالفعل الفاعل، مرفوع بها الستغنائه بها  بل، ليس مبتدأ   ]لوال [ الواقع بعد 

7  .

                                                           
غة حسن الشعر جزل غزير الفضل وافر األدب عالماً بالل، أحمد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي المعروف بالمعري  -1

 . 1/315وبغية الوعاة  1/81لرواة وإنباه ا 305 األلباءنزهة : انظر هـ 499 -363ن ضريراً كا، الكالم 
 1/197وأوضح المسالك  600والجنى الداني  1/289مغني اللبيب : انظر ، وهو من البحر الوافر ، البيت للمعري -2

 .اهد فيه إظهار الخبر بعد لوال والقياس حذفه وجوباً والش 2/42وهمع الهوامع  1/251وشرح ابن عقيل 
وهمع الهوامع 1/250وشرح ابن عقيل  1/198وأوضح المسالك  1/288مغني اللبيب : وانظر  600الجنى الداني -3
2/42  . 
من ، والكالم  غة والفقهكان من كبار النحويين متفنناً في علوم النحو والل، علي بن عيس بن عبد هللا المعروف بالرماني  -4

وإنباه  277 األلباءنزهة : انظر ،هـ  384، -وف ومعاني الحر، والممدود األصغر ، كتاب الممدود األكبر : مصنفاته 
 .  2/180وبغية الوعاة  2/294لرواة ا
من كتاب بارعاً أديباً ، نحوياً ماهراً كان ، أبو الحسين ابن الطراوة ، سليمان بن محمد بن عبد هللا السبائي المالقي   -5

 . 3/132واألعالم  598/ 1بغية الوعاة : انظر ،ـ ه 528، -الرسائل له آراء نحوية وأشعار تفرد بها 
/ 1وشرح ابن عقيل  1/198وأوضح المسالك 2/42وهمع الهوامع  1/288مغني اللبيب : وانظر  561الجنى الداني  -6

250   . 
 . 602 -601والجنى الداني  1/289مغني اللبيب : وانظر  2/43همع الهوامع -7
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وذلك ، أما الحال الثانية فهي الجارة ، االمتناعية  ]لوال [ كانت هذه الحال األولى من أحوال   

نحو قول ، والهاء ، والكاف ، كـ الياء ، الموضوع للنصب والجر ، إن وليها الضمير المتصل 

: الشاعر 

614Fِبَأْجرَاِمه ِمن ُقلَِّة النِّيَق ُمْنهَوي ي ِطْحَت كَما َهَوىَوَكْم َموطٍن َلوال

1 
 

فزعم الخليل وسيبويه أنه مخفوض ؛ ألن لفظه لفظ الضمير ، واختلف النحاة في المتصل هاهنا 

كما استعير ضمير ، استعير للرفع ، إنه ضمير خفض : وقال األخفش والفراء ، المخفوض 

615Fوال أنت كأنا فاستعير ضمير الرفع للخفض، نا كأنت في قولهم ما أ، الرفع للخفض 

وقد يلي .   2

وقام زيٌد ، زيٌد قام : الفعل والفاعل ؛ وذلك الستواء الجملتين في المعنى أال ترى قولك  ]لوال [ 

: قال الجموح أحد بني ظفر من سليم بن منصور ، معناهما واحد 

616Fَلْوَال ُحِدْدُت َوَال ُعْذَرى ِلَمْحُدِدي   ِللَِّه َدرَّ َدرُِّك ِإنِّي َقْد َرَمْيُتهمُ 

3 
 

ترفع ما بعدها ؛ وذلك النعقاد   ]لوال [ أن : ورأي الفراء والكوفيين ، لوال الحدُّ والحرمان : أي 

: كما جاء في قول الشاعر ، الفائدة بها 

617Fُعِني ُشْغِليَبَلى َلْوَال ُيَنازٍ : َفُقْلُت  َال ُأِحُبَها  َأنيَأال َزَعَمْت َأْسَماُء 

4 
 

على  ]لو[ بل ، وليست مركبة ،  ]لو [ بـ أن لوال مؤولة : األول : ويؤول الشاهد على وجهين   

 ]لو بلم [ في البيت السابق بمعنى  ]لوال [ وفي الجنى الداني أن ، نافية للماضي  ]ال [ حالها و 

                                                           
 603والجنى الداني  2/170والخصائص  2/374الكتاب : انظر ، وهو من البحر الطويل ، البيت ليزيد بن أم الحكم -1

وشرح أبيات سيبويه  3/73والمقتضب  2/512وأمالي ابن الشجري  7/159   -3/118وشرح المفصل  171واألزهية 
 .553اإلنصاف ولسان العرب مادة جرم و 2/188
والمقاصد الشافية في  2/513وأمالي ابن الشجري  172واألزهية  603الجنى الداني : وانظر  1/289مغني اللبيب  -2

 . 6/200شرح الخالصة الكافية 
وشرح التسهيل  170واألزهية  2/511أمالي ابن الشجري : وهو من البحر البسيط انظر ، البيت للجموح الظفري -3
والشاهد فيه دخول لوال  69واإلنصاف  1230ولسان العرب مادة عذر وجمهرة اللغة  1/95لمفصل وشرح ا 3/490

 .على الجملة الفعلية 
وتوضيح المقاصد  1/289ومغني اللبيب  1/34ديوان الهذليين : البيت ألبي ذؤيب الهذلي وهو من البحر الطويل انظر  -4

ولسان العرب مادة عذر والشاهد فيه أن لوال غير  6/198صة الكافية والمقاصد الشافية في شرح الخال 4/1308والمسالك 
 .مركبة 
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فهي ليست ، التركيب  قبل، بل كل من الكلمتين على ما كانت عليه ، وهذه غير مركبة ، 

. واالمتناعية ال يليها الفعل ، للتحضيض 

618Fمقدرة بعدها وموضعها رفع باالبتداء ]إنَّ [ أن تكون مختصة باالبتداء و : الثاني 

كما تدخل .  1

 ووقع هذا في آيات، 619F2"َلْوَال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنينَ : "الالم في جواب لوال للتوكيد وذلك نحو قوله تعالى 

620Fالقرآن الكريم كلها وحذفها ضرورة خاصة في الشعر

: ومن  وقوعه في الشعر قول الشاعر ،  3

َلْوَال الَحياُء وباقي الّدِيِن ِعْبُتُكَما 
 

621Fِبَبعِض ما ِفْيُكَما ِإْذ ِعْبُتَما َعَوِري

4 

622Fلمعنيين]ال وما [ ركبت مع ]لو [ : وقيل ،  ]الالم في لوال [ بدل  ]لوما [ الميم في : وقيل    

5  ،

يجوزفي قليل من : وقال أيضًا ، ضرورة ] لوال [  حذف الالم من جواب: وقال ابن عصفور 

ما [ بـوقد يقترن بالالم المنفي ، ]لو ولوال [ وسوى بعضهم بين حذف الالم وٕاثباتها في  ، الكالم 

:  نحو قول الشاعر ]

623Fْت َنَواُهْم َلنا ُروحًا َوَال َجَسَداَأْبقَ  َوَلْوَال َرَجاُء ِلَقاِء الظَّاِعِنيَن َلَما 

6 
 

َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم : "نحو قوله تعالى ، إذا دل عليه دليل ]لوال [ ويجوز حذف جواب 

أي ، فجواب لوال محذوف لداللة ما قبله عليه ، لو أخذكم : أي ، 624F7"َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ اللََّه َتوَّاٌب َحِكيمٌ 

625Fدانا اهللا ما كنا لنهتدي أو لضللنا ؛ ألن لوال للتعليق فهي في ذلك كأدوات الشرطلوال أن ه: 

8. 

وذلك نحو ، والتحضيض هو المعنى الثاني الذي تأتي من أجله لوال  :لوال التحضيضية : ثانيًا 

626Fلوال فعلت كذا وكذا: قولك 

: والمعنى ، والتحضيض هو مبالغة في الحض على الشيء ،  9

                                                           
والمقاصد الشافية في  2/511وأمالي ابن الشجري  1/291مغني اللبيب : وانظر  4/1308توضيح المقاصد والمسالك -1

 . 607والجنى الداني  6/198شرح الخالصة الكافية 
 . 31 آية،  سورةسبأ -2
 . 4/352همع الهوامع : وانظر  167األزهية  -3
والدرر اللوامع  4/352وهمع الهوامع  598الجنى الداني : البيت لتميم ابن أبي مقبل وهو من البحر البسيط انظر -4
ولسان العرب مادة بعض والشاهد فيه حذف الالم في جواب  2/509وأمالي ابن الشجري  5/431والبحر المحيط  2/203

 .ضرورة شعرية 
 . 5/431المحيط  البحر -5
 .بالالم  ] لم [ والشاهد فيه اقتران جواب لوال المنفي بـ  599الجنى الداني : انظر  بال نسبةالبيت  -6
  10:  آية،  سورةالنور  -7
 . 4/302والبحر المحيط  4/352همع الهوامع : وانظر  599الجنى الداني  -8
 . 168األزهية   -9
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627Fافعل

: لوال للتحضيض والعرض فتحض بالمضارع أو وما في تأويله نحو قوله تعالى  وتكون.  1

والعرض طلٌب بليٍن ، والفرق بينهما أن التحضيض طلٌب بحثٍّ وٕازعاج ، 628F2"َلْوَال َتْسَتْغِفُروَن اللَّهَ "

629Fوتأدب

: وظاهرًا ومقدرًا تقول ، ومستقبًال ، ماضيًا ، والموضوع للتحضيض مختص بالفعل .  3

َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة : "جاء في القرآن نحو قوله تعالى ، ولوال تكرم جعفرًا ، أكرمت زيدًا  لوال

631Fأن لوال في هذه اآلية جاءت للتوبيخ: وقال بعض النحويين ، 630F4"ِمْنُهْم َطاِئَفةٌ 

5  .

632Fوال يقع بعدها االسم فإن وليها كان على نية تقدير الفعل بعدها

:  لشاعر نحو قول ا،   6

633Fَبِني َضوَطَرى َلْوَال الَكِميَّ الُمَقنَّعا ْيِب َأفَضَل َمجِدُكمالنِّ  َتُعدُّوَن َعْقرَ 

7 
 

ْرَتِني ِإَلى : "وذلك نحو قوله تعالى ، تأتي لمعنى االستفهام ] لوال [ وذكر في المغني أن  َلْوَال َأخَّ

635Fوأكثرهم ال يذكره ، 634F8"َأَجٍل َقِريبٍ 

[ كما ُذِكر في األزهية أن .  636F10]هال [ا بمعنى وفي األزهية أنه.  9

َفَلْوَال َكاَنْت َقْرَيٌة َآَمَنْت : "ولم يذكره أحد سواه ومثل بقوله تعالى ، تكون بمعنى الجحد ]لوال [ 

والمعنى لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها إال قوم ، 637F11"َفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم 

638Fيونس

639Fفي اآلية على التوبيخ]لوال [ إال أن ابن هشام في المغني حمل .  12

13 . 

:  ومما سبق من نماذج في بعض معاني الحروف يتضح لنا   

                                                           
والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  4/1308لمقاصد والمسالك توضيح ا: وانظر  169األزهية  -1
 . 3/488وشرح التسهيل  8/144وشرح المفصل 6/201
 . 46:  آية،  سورةالنمل  -2
 . 3/488وشرح التسهيل  8/144شرح المفصل : وانظر  1/289مغني اللبيب  -3
 . 122:  آية،  سورةالتوبة  -4
 . 8/144وشرح المفصل  4/1038وانظر توضيح المقاصد والمسالك  2/509أمالي ابن الشجري  -5
 6/202والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  168واألزهية  606وانظر الجنى الداني  289/ 1مغني اللبيب  -6

 .  2/509وأمالي ابن الشجري  8/144  –2/38وشرح المفصل 
 1/289ومغني اللبيب  286ديوان جرير : لجرير وهو من البحر انظر  والصحيح أنه، البيت لجرير وقيل هو للفرزدق  -7

  -38/ 2وشرح المفصل 2/32والخصائص  2/509وأمالي ابن الشجري  168واألزهية  606والجنى الداني 
ولسان العرب مادة ضطر والشاهد دخول لوال التحضيضية  6/202والمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية 8/144

 .  تعدون عقر النيب  : سم وهي مختصة بالفعل فنصب الكمى المقنعا بإضمار فعل لداللة ما تقدم في قولهعلى اال
 . 10:  آية،  المنافقون سورة -8
 . 1/290مغني اللبيب  -9

 . 166األزهية : انظر  -10
 . 98:  آية،  سورةيونس -11
 . 169األزهية : انظر  -12
 . 1/290انظر مغني اللبيب  -13
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وأبي عمرو ، أن بعض أئمة النحو الثقات كانوا من أصحاب القراءات المتواترة كالكسائي  -1

 .ابن العالء وغيرهما 

على القرآن الكريم وقراءاته ] المعاني  حروف[ أن النحاة اعتمدوا في إثبات معاني  -2

 .المختلفة 

ولم توجه عن ، أن هناك حروفًا للمعاني اختصت باألسماء قد عملت في األفعال  -3

، وغيرهما ، وهل ، ولم تهمل كما هو الحال في الحروف المهملة كالهمزة ، اختصاصها 

. واألمر ذاته مع حروف المعاني المختصة باألفعال 
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الفصل الثاني 

قراءات حروف المعاني التي يليها االسم 

 

 

. الرفع والنصب : المبحث األول 

. الرفع والجر : المبحث الثاني 

. النصب والجر : المبحث الثالث 

. الرفع والنصب والجر :  المبحث الرابع 

. أهم نتائج هذا الفصل 
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المبحث األول  

] مرفوعًا ومنصوبًا [ يليها االسم قراءات حروف المعاني التي 
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" قراءات حروف المعاني التي يليها االسم الرفع والنصب: "اآليات الواردة في المبحث األول 

 ونظيرها]  2: البقرة [   "َذِلَك اْلِكتَاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ "  )1

-262 -112  –62  –38: البقرة " [ ْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيهِ " )2

: والزخرف  62:  ويونس  48: واألنعام  86-35: واألعراف  69: والمائدة  274-277

 ]  13: واألحقاف  68

 ] 71: البقرة "  [ َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َال َذُلولٌ " )3

 ] 173: ة البقر[   "َفَال ِإْثَم َعَلْيهِ " )4

 ] 197: البقرة [   "َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ " )5

 ] 254: البقرة [   "َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعةٌ "  )6

 ] 61: يونس [   "َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكَبرَ " )7

 ] 31: إبراهيم [   "َبْيٌع ِفيِه َوَال ِخَاللٌ ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َال " )8

 ] 3: سبأ [ "  َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكَبرُ "  )9

 ] 51: سبأ [   "َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوتَ " )10

 ] 43: يس [   "َفَال َصِريَخ َلُهمْ " )11

 ] 7: المجادلة "   [ ْكَثَر ِإالَّ ُهَو َمَعُهمْ َوَال أَ " )12

 ]   23: الطور "    [ َتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَْأِثيمٌ يَ " )13

 ونظيرها]  9: البقرة [    "َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُهمْ " )14

 ] 34: البقرة [  "َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس " )15

]  83: البقرة [  "ْيُتْم ِإالَّ َقِليًال ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ ُثمَّ َتَولَّ " )16

]  246: البقرة "  [ َفَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتَاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ " )17

 ] 249: البقرة " [ َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ " )18

 ] 66:النساء [ "  يٌل ِمْنُهمْ َما َفَعُلوُه ِإالَّ َقلِ " )19

 ] 98: يونس [ "  َفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس " )20

 ] 81: هود " [ َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَال َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمرََأَتكَ  )21

 ] 50: الكهف [   "َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس " )22
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 ونظيرها]  24: البقرة " [ ُقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرينَ َفاتَّ " )23

 ] 41: النور " [ أََلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّْيُر  )24

 ]173" البقرة " [ لدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّهِ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوا" )25

 ] 196: البقرة "  [ َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ " )26

 ] 164: النساء " [ َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًال َلْم َنْقُصْصُهمْ " )27

اِبِرينَ َواْلُموُفوَن  )28  ] 177: البقرة [ " ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

]  3: النساء "  [ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً " )29

ْيُتونَ " )30  ونظيرها]  99: األنعام "  [ َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّ

 ] 8: نحل ال"  [ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها" )31

 ] 13: اإلسراء "   [ َوُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ " )32

 ] 224: الشعراء "   [ َوالشَُّعرَاُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ " )33

 ] 50: األحزاب "    [ َواْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ  )34

اِلُح َيْرَفُعهُ  َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميًعا ِإَلْيهِ "  )35 ]  10: فاطر " [ َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

]  12: يس " [ َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ "  )36

 ] 39: يس "  [ َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ " )37

 ] 19: ص "   [ َوالطَّْيَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه َأوَّابٌ " )38

 ] 7: الرحمن "   [ َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ " )39

]  10: الرحمن "  [ َواْألَْرَض َوَضَعَها ِلْألََنامِ " )40

ْيَحانُ " )41  ] 12: الرحمن "   [ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

 ] 7: ق "   [ ْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسيَ َواْألَ " )42

 ]  10: الحديد "   [ َوُكال� َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى" )43

 ] 29: النبأ "   [ َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكتَاًبا" )44

 ونظيرها]  128: األنعام "  [ تَِّقينَ اْألَْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلمُ "  )45

 ] 27: لقمان "    [ َوَلْو َأنََّما ِفي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّهُ " )46

 ] 32: الجاثية "   [ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْيبَ " )47

 ] 3: لقمان "  [ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِنينَ " )48
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 ونظيرها]  31: يوسف "  [ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ " )49

 ] 2: المجادلة "   [ َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ " )50

 ونظيرها]  102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا" )51

 ] 177 :البقرة "[ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ " )52

]   162: النساء [ "  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم " )53

 ]  166: النساء "  [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ " )54

 ] 44: يونس [ "   َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ " )55

 ]  46: ص القص"   [ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذرَ " )56

 ] 40: األحزاب "    [ َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ " )57

 ] 20: الزمر "   [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ " )58

 ونظيرها ]  135: البقرة "   [ ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبرَاِهيَم َحِنيًفا" )59

 ]150: آل عمران "  [ َمْوَالُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِرينَ َبِل اللَُّه  )60

]  169: آل عمران "  [ ْحَياءٌ أَ َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل " )61

 ] 64-63-62-61-60: النمل "  [ أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ " )62

]  66: الزمر "   [ اللََّه َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرينَ  َبلِ " )63
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الدراسة التطبيقية 

سأتناول في هذا المبحث اآليات التي اختلف في قراءتها لحروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا      

. وأقوال المفسرين في كل قراءة ، وتوجيهات النحاة ، ومنصوبًا 

مع مراعاة ذكر اآليات المتشابهة مع بعضها في ، ي ترتيب اآليات الترتيب القرآني وقد راعيت ف    

. الحكم أو القريبة من بعضها في الحكم تحقيقًا للتسلسل الموضوعي 

وأثرها على االسم الواقع بعدها من ، واختالفهم في قراءتها ، فمثًال في باب ال العاملة في االسم     

بجمع اآليات التي ورد فيها قراءات بدءًا بسورة البقرة وانتهاًء بسورة  قمت، حيث الرفع والنصب 

حيث أوردتها متتالية مع اتباع المنهج ذاته مع باقي اآليات التي ورد فيها قراءات لحروف ، المجادلة 

. وهكذا إلى نهاية المبحث كاآلتي ، المعاني 

 .] 2: البقرة [ " ِقينَ َذِلَك اْلِكتَاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَّ " -1

وقرئت ، وفيه وجهان ، وقرئت بالرفع والتنوين ، وفيه وجهان ، بالنصب والتنوين ] ريَب [ قرئت    

640Fبالرفع من غير تنوين

1  .

: أما قراءة النصب والتنوين ففيها وجهان  : النصب  -1

 : وجهان  على هذا وفي الخبر،  فيما بعده فيكون ريب عامالً ، أن ُتَعلَق في يريب  : أحدهما 

 .ال ريبًا فيه لكم : محذوف تقديره : األول 

حال من الهاء في ] هدى [ و، ال يرتاب فيه المتقون : أي ، " ِلْلُمتَِّقينَ : "الخبر قوله تعالى : الثاني 

. ال ريب فيه هاديًا : أي ، ] فيه [ قوله 

لم تنون ؛ لئال يتوهم أنك : وقيل ، د ريبًا فيه ال أج: أي ، أن يكون ريبًا مفعوًال به بفعٍل مقدر :  اآلخر

فلما حذفت ، إنما نصبت ؛ ألن المعنى ال أجد ريبًا فيه : وقيل ، أقمت الصفة مقام الموصوف 

الظاهر : وقيل ، ال يرتاب فيه ريبًا : أي ، يجوز أن يكون مصدرًا : وقيل ، الناصب حذفت التنوين 

                                                           
 . 109-1/107 الشواذ القراءات إعراب:  رانظ -1
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وعليه يكون خبر ال محذوفًا تقديره ثابتًا ، امٌل في الظرف بعده أنه نصب لكونه شبيهًا بالمضاف فهو ع

641Fوالجمهور بغير تنوين مع البناء على الفتح، أو مستقرًا ، 

1 . 

:  أما قراءة الرفع والتنوين ففيها وجهان   -2

ومنه ،  وهي قراءة زهير الفرقبي، ] فيه [ ويجعل الخبر ، ] ليس[ عمل ] ال [ أن يعمل :  أحدهما 

 : شاعر قول ال

642Fَفَأنا اْبُن َقْيٍس َال َبرَاحُ  َمْن َصدَّ َعْن ِنْيرَاِنَها

2 

] ليس [  عمل ] ال [ وذلك أن إعمال ، وهذا سائغ فيما إذا كان االسم نكرة ، ليس براٌح لي : أي 

. والغالب في إعمالها حذف خبرها ، ويشترط في إعمالها أن يكون المعموالن نكرتين ، قليل 

وقال المبرد كما نقله ، ] ال [ على االبتداء على أن األحسن حينئٍذ تكرار ] براح [ ز رفع يجو: وقيل   

.  ال رجٌل في الدار : ال أرى بأسًا أن تقول : النحاس 

وأضاف نفسه إلى جده ، كما سمعت ، أنا المشهور في النجدة : أي ] ابن قيس : [ أما قوله    

وهي ، للحرب القائمة إذ ذاك ] نيرانها [ والضمير في ، يه معه وبن، وهو قيس ؛ لشهرته به ، األعلى 

643Fحرب البسوس

3 

644Fالخبر] فيه [ ، وريٌب مبتدأ ، وهو القياس فيها ، ] ال [ أن يكون ألغى  : الثاني 

4 . 

وهو ضعيف في القياس لعدم ، وزيد بن علي ، أما قراءة الضم بال تنوين فهي قراءة أبي الشعثاء  -3

:  ا وجهان وفيه] ال [ تكرار 

على كما بنيت قبُل وبعُد ، وأن بناءه عارٌض ، أنه بناه على الضم تنبيهًا على تمكنه :  أحدهما

 .فعلة بنائه غير علة ضمه الضم

                                                           
 للنحاس القرآن وإعراب 1/22 والتبيان 1/372 البشر فضالء وإتحاف 108-1/107 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -1

 . 27 الشاذة والقراءات 1/61 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 17
 المسالك وأوضح 1/255 اللبيب ومغني 1/85 الكتاب:  رانظ،  الكامل مجزوء من وهو،  القيسي مالك بن لسعيد البيت -2
 وشرح 1/431 الشجري ابن وأمالي 1/243 اللمع شرح في والغرة 1/248 اللوامع والدرر 1/395 التسهيل وشرح 1/251

 1/212 للفراء القرآن ومعاني 312 واإلنصاف 1/268 التصريح وشرح 1/125 األشموني وشرح 1/108 المفصل
 أعمل حيث براحُ  ال فيه والشاهد 2/27 سيبويه أبيات وشرح1/108 الشواذ القراءات وإعراب 17 للنحاس القرآن وإعراب

 .  الخبر وحذف،  براحُ  االسم فرفعت ليس عمل ال
 . 1/248 اللوامع الدرر -3
 1/160 المحيط والبحر 1/44 والكشاف 2 القراءات شواذ ومختصر 109-1/108 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -4

 . 1/251 المسالك وأوضح 1/21 والتبيان 17 للنحاس القرآن وإعراب
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ثم تحرك بالضم لئال يلتقي ، وحق الموقوف عليه السكون أيضًا ، أن حق المبني السكون :  الثاني

645Fفه تخفيفًا وهو ينويهويجوز أن يكون أراد التنوين فحذ، ساكنان 

1 . 

إذ ُعلم لم ] إنَّ [ العاملة عمل ] ال [ المختار أن الخبر محذوف ؛ ألن الخبر في باب : وفي البحر 

646Fوكثر حذفه عند أهل الحجاز، تلفظ به بنو تميم 

2  .

وحق ، على الوقف " َال َرْيبَ : "أنه حمل قوله تعالى : ما سبق في قراءة الضم بال تنوين وخالصة 

وهي ضعيفة في قياس ، إال أنه ُحرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين ، موقف عليه السكون ال

] . ال [ النحاة إذ أنهم يوجبون تكرار 

:  ففيها وجهان ] : ال ريب : [ أما قراءة الرفع مع التنوين في قوله تعالى      

 .مهملة غير عاملة واالسم بعدها مرفوع باالبتداء ]  ال [ أن  -1

 .االسم بعدها مرفوع بها ، عاملة عمل ليس ]  ال [ ن أ -2

وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن المعنى هو ، فعلى أن ال نافية للجنس شبيهة بإنَّ : أما قراءة النصب 

بل ال ريب أنه من ، أنه ال أحد يرتاب منه : وال يقصد بالريب ،  الريب عن القرآن الكريم  نفي جنس 

وحتى ، م الخبر على االسم وهو شبه جملة لئال يوهم أن القرآن بخالف سائر الكتب ولم يقد، عند اهللا 

َال : "وهو خالف لقوله تعالى ، والتأكيد على أنه خبر وليس نعت للكتاب ، يرفع الريب عنها جميعًا 

العقل  فتقديم شبه الجملة فيها ليدل على أن خمر الجنة بخالف خمر الدنيا الذي يذهب،  647F3"ِفيَها َغْولٌ 

؛ ] إنَّ [ تنفي ما توجبه " َال َرْيبَ : "في قوله تعالى ] ال [ و، والتنبيه على أنه نعت للخمر وليس خبر، 

وقوله ، ]  173: البقرة " [ َفَال ِإْثَم َعَلْيهِ : "لذا أشبهتها في العمل ونظيرها في القرآن الكريم قوله تعالى 

وقوله ، ]  50: الشعراء " [ َال َضْيرَ : "وقوله تعالى ، ]  92: ف يوس" [ َال َتْثِريَب َعَلْيُكمُ ": تعالى 

إال أنه في قوله ، ]  51: سبأ " [ َفَال َفْوتَ : "وقوله تعالى ، ]  13: األحزاب " [ َال ُمَقاَم َلُكمْ : "تعالى 

ف الخبر للعلم  حذ]  51: سبأ " [  َفَال َفْوتَ  : "وقوله تعالى ، ] 50: الشعراء " [  َضْيرَ َال : "تعالى 

. ]  38:  البقرة" [ َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ "-2

                                                           
 . 1/160 المحيط والبحر 1/44 الكشاف:  وانظر 1/109 الشواذ القراءات إعراب -1
 .1/160 المحيط البحر -2
 . 47:  آية،  الصافات سورة -3
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وقد اختلف في قراءة خوف بعد ، وردت هذه اآلية في القرآن الكريم في ثالثة عشر موضعًا       

648Fرفع مع التنوينوالباقي بال، وهي قراءة يعقوب ، ال فقد قرئت بالنصب وترك التنوين 

وفيهما ،  1

. خالف 

ورفعته لتعطف اآلخر ، على االبتداء ؛ ألن المعطوف عليه ال يكون إال رفعًا : قراءة الرفع والتنوين  -1

وعن ابن محيصن بالرفع بال ،  وجعلوا اآلخر رفعًا على االبتداء، وقرأها قوم على النصب ، عليه 

649Fتنوين تخفيفاً 

2 . 

: في الكالم قلت ] ال [ وكذلك إذا كررت ، والقراءة الجيدة الرفع : "فقال  ،واختار الزجاجي الرفع   

. 650F3"وقد قرئ به، وٕان قرئ فال خوَف فهو جيد بالغ الجودة ، ال رجل عندي وال زيد 

مع جواز قراءة النصب مع ترك التنوين كما سيأتي ، ] ال [ فالزجاجي يختار قراءة الرفع لتكرار     

 .صب بيانه في قراءة الن

وحذف التنوين على بنائه على الفتح ، هي قراءة يعقوب بفتح الفاء : قراءة النصب وترك التنوين  -2

651Fوالزهري، ووافقه الحسن وعيس بن عمر ، على جعل ال للتبرئة 

652Fوابن أبي إسحاق،  4

5 . 

أما ،  ]إنَّ [ ونفي ما توجبه ، ] إنَّ [ عمل ] ال [ وخالصة القول أن قراءة النصب على إعمال     

وهي ، ورفع االسم بعدها على االبتداء ؛ لمراعاة المعطوف ، ] ال [ أنه ألغى عمل : قراءة الرفع 

إذ أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في اإلعراب و وال يجوز ، القراءة المختارة لصحة المعنى 

. آلخرة والحزن في ا، وعلى هذا يكون نفى الخوف عنهم في الدنيا ، عطف مرفوع على منصوب 

 . ] 71:  البقرة"  [ قَاَل ِإنَُّه يـَُقوُل ِإنـََّها بـََقَرٌة َال َذُلولٌ " -3

إال أن أبا عبد الرحمن ، والمشهور فيها الرفع  ، "  َال َذُلولٌ : "اختلف في قراءة قوله تعالى     

653Fالسلمي قد قراءها بالنصب

: وسأتناول كل قراءة بشيٍء من التفصيل وهي على النحو التالي  6

                                                           
 . 1/86 البغوي وتفسير 123 النشر تقريب:  انظر -1
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1/583-584 . 
 . 1/119 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -3
 تابعي،  والفقهاء الحفاظ أكابر أحد،  قريش من،  كالب بن زهرة بني من،  الزهري شهاب بن هللا عبد بن مسلم بن محمد -4

 . 7/97 األعالم:  انظر،  هـ124، - مسند نصفها،  حديث ومئتي ألفين يحفظ كان،  دينةالم أهل من، 
 والجامع 1/389 البشر فضالء وإتحاف 1/86 البغوي وتفسير 1/86 القدير فتح وانظر 1/153 الشواذ القراءات رابإع -5

 .، 153 لنشرا طيبة وشرح 123 النشر يبوتقر 2/211 العشر القراءات في نشروال 1/322 القرآن ألحكام
 . 1/153 والكشاف 1/421 المحيط والبحر 7 القراءات شواذ مختصر:  وانظر 1/174 الشواذ القراءات إعراب -6
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وهي قراءة أبي عبد الرحمن ، للتبرئة ] ال [ و، على أنه نفٌي عام : قراءة النصب من غير تنوين  -1

654Fوالخبر مضمر، السلمي 

1 . 

وفيه بعد ؛ ، مثل ال حول وال قوة إال باهللا ، أراد نفي عام : وتوجيه هذه القراءة على أنه       

655Fإنما يريد نفي واحدة، ألنه ال يريد نفي العموم 

أي : بمعنى ال ذلوَل هناك ، ال ذلوَل : و أنها أ، 2

مررُت بقوٍم ال : [هي ذلول نحو قولك : وهو نفي لذلها ؛ ألن توصف به فيقال ، أنها حيث هي 

656Fأو حيث هم، فيهم: أي ، ] بخيٍل وال جبان

وعلى هذا يكون الخبر محذوفًا ويكون قوله تثير ،  3

وهي قوله تعالى ، ذلك عطف عليها جملة منفية األرض صفة السم ال وهي منفية من المعنى ول

وٕاذا صح هذا فإنه ال يجوز كون تثير األرض وال تسقي الحرث خبرًا ؛ ،  657F4"َوَال َتْسِقي اْلَحْرثَ  : "

وال يجوز أن تكون ال ذلوَل في قراءة النصب في موضع ، ؛ ألنه يتنافى هذا التركيب مع ما قبله 

، لخبر؛ ألنه ليس فيها عائد على الموصوف الذي هو بقرة صفة على تقدير أن تثير وما بعدها ا

أو معترضة وذلك ، يمكن اعتبار ال ذلوَل معترضة وذلك على تقدير الخبر محذوفًا ذلك وعلى 

658Fعلى تقدير أن يكون الخبر ال تثير األرض وال تسقي الحرث

5 . 

: نها خبر مبتدأ محذوف أي أو على أ، للنفي ] ال [ وتوسعت ، على أنها صفة لبقرة : قراءة الرفع  -2

659Fال ذلوٌل نعته وال يجوز نصبه: وقال األخفش ، والرفع هو المشهور فيها ، ال هي ذلوٌل 

6  .

، فقد دخلت ال على صفة مفردة ، وذلوٌل بالرفع صفة للبقرة ، وتوجيه قراءة الرفع  وهي المشهورة   

األولى على أن الفعلين صفتان  لذا زيدت في قوله ال تثير األرض وال تسقي الحرث لتوكيد ال

660Fلذلول

7  .

بالرفع وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن " َال َذُلولٌ : "أن قوله تعالى : والخالصة في هذه اآلية     

الثانية في قوله ] ال [ وأن ، فصفة هذه البقرة أنها غير ذلول للحرث ، معناها نفى الذل عن البقرة  

. فكال الفعلين صفتان للبقرة ، األولى ] ال [ ية نفسها زائدة لتوكيد نفي من اآل" َوَال َتْسِقي: "تعالى 

                                                           
 ألحكام والجامع 1/421 المحيط والبحر 7 القراءات شواذ ومختصر 1/153 والكشاف 1/175 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -1

 .48 حاسللن القرآن وإعراب 1/336 القرآن
 . 113  –2/112 المفصل شرح:  وانظر 176/ 1 الشواذ القراءات إعراب -2
 . 1/421 المحيط البحر وانظر 1/153 الكشاف -3
 . 71:  آية،  البقرة سورة -4
 . 1/421 المحيط البحر -5
 . 48 للنحاس القرآن وإعراب 1/336 القرآن ألحكام والجامع:  وانظر 2/168 الكتاب علوم في اللباب -6
 . 1/420 المحيط البحر:  انظر -7
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: إذا تكررت فلها خمسة أوجه على النحو التالي ] ال [ أما قراءة النصب ففي  

ونصب ] إنَّ [ وٕاعمال الثانية عمل ، ونصب االسم بعدها ] إنَّ [ األولى عمل ] ال [ إعمال  -1

 . قوَة إال باهللا ال حوَل وال: االسم بعدها نحو 

وٕاعمال الثانية عمل ليس ورفع االسم ، ونصب االسم بعدها ] إنَّ [ األولى عمل ] ال [ إعمال  -2

 . ال حوَل وال قوٌة إال باهللا : بعدها نحو 

ونصب ] إنَّ [ الثانية عمل ] ال [ وٕاعمال ، االولى عمل ليس ورفع االسم بعدها ] ال [ إعمال  -3

 .وهو عكس الوجه الثاني ، وٌل وال قوَة إال باهللا  ال ح: االسم بعدها نحو 

وٕاعمال الثانية أيضًا عمل ليس ورفع االسم ، األولى عمل ليس ورفع االسم بعدها ] ال [ إعمال  -4

 .وهو عكس الوجه األول ، ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا : بعدها نحو 

ل الثانية على تقدير أنها زائدة وٕاهما، ونصب االسم بعدها ] إنَّ [ األولى عمل ] ال [ إعمال  -5

، األولى ] ال [ للتوكيد ونصب االسم بعدها بالتبعية على أنه معطوف بالواو على محل اسم 

. ال حوَل وال قوًة إال باهللا : وهو عطف مفرد على مفرد نحو 

 

 ] 197:  البقرة[   "َفَال رََفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ "  -4

 661F1"َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعةٌ : "آلية نظائر في القرآن الكريم وهي قوله تعالى لهذه ا   

َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا : "وقوله تعالى ،  662F2"ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ِخَاللٌ : "وقوله تعالى 

إال أن المفسرين ذكروا لها ، ومثيالتها النصب ، القراءة المشهورة فيها 663F3"ْأِثيمٌ َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَ 

النصب مع ترك التنوين في الجميع ، ونصب الثالث ، الرفع والتنوين في األولين ، قراءات مختلفة 

: أذكرها ثم أعرض توجيه كل قراءة على النحو التالي  ، رفع الجميع ، 

، َفَال َرَفٌث َوَال ُفُسوٌق : اختيار الرفع مع التنوين في : ونصب الثالث ،  الرفع والتنوين في األولين -1

أنهما قد يكونان في حال من أحوال الحج : والحجة في رفع الرفث والفسوق ،  َوَال ِجَدالَ ونصب 

وهو ، ونصب الجدال في الحج على التبرئة ؛ ألنه يريد به ، بمعنى ليس فيهما ] ال [ فجعل 

ووافقهم ابن ، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر المدني ويعقوب ، حاة اختيار الن
                                                           

 . 254:  آية،  البقرة سورة -1
 . 31:  آية،  إبراهيم سورة -2
 . 23:  آية،  الطور سورة -3
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إال أنه ، أن المعنى فال يكونن فيه رفث وال فسوق : وقال أبو عمرو ، محيصن واليزيدي والحسن 

، نصب الجدال في الحج فقطعه عن األول ؛ ألن معناه قد زال الشك أن الحج في ذي الحجة 

 :يعطفه  على الموضع وأنشد النحويون  َوَال ُفُسوقَ  َفَال َرَفثَ ويجوز

664Fاتسَع اْلِخرُق على اْلرَاِقعِ  َال َنَسَب اْلَيوَم َوَال ِخلةً 

1 

في الحج عطفًا على اللفظ على ما كان َفَال رََفَث َوَال ُفُسوقاً َوَال ِجَداالً : ويجوز في الكالم     

.  665F2]ال [ يجب في 

فال : كأنه قيل ، أنها حمٌل على النهي في األولين : ى النحو اآلتي وتوجيه هذه القراءة  عل  

ال شك وال : كأنه قيل ، بانتفاء الجدال ، ونصب الثالث على اإلخبار ، يكونن فيه رفث وال فسوق 

صلى اهللا عليه خالف في الحج واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق قول الرسول –

667Fولم يذكر الجدال،  666F3"ولم يفسق وجه كهيئة يوم ولدته أمهمن حج فلم يرفث " وسلم-

4 . 

فبنى االسم مع الحرف ] ال [ أنه قصد التبرئة بـ: والحجة فيه : النصب مع ترك التنوين في الجميع  -2

ووافقهم الحسن ، فزال التنوين للبناء ، مركبة مع اسمها كما لو انفردت ]  إنَّ [ فعملت عمل ، 

668Fواليزيدي وابن محيصن

5 . 

فنفى جميع ، لتدل على أنَّ النفي عاٌم ، أنه أتى بال للنفي : وتوجيه هذه القراءة كما يلي      

وال يكون ذلك إذا رفع ما بعد ، فتنفي جميع الرجال ، ال رجلَ  في الدار : الرفث والفسوق كما تقول 

هو نفي جميع الرفث والمقصود ، وال تنفي إال الواحد ، ] ليس [ بمعنى ] ال [ ال ؛ ألنها تصير 

فكان الفتح أولى به لتضمنه لعموم الرفث والفسوق ؛ ألنه لم يرخص في ضرب من ، والفسوق 

وال بد على هذا المعنى ، كما يرخص في ضرب من الجدال ، وال في ضرب من الفسوق ، الرفث 

                                                           
 1/347 التصريح وشرح 309-1/285 الكتاب:  انظر،  السريع البحر من وهو،  مرداس بن العباس بن ألنس البيت  -1
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خبر عن ، "  اْلَحجِّ ِفي : "وفتح ال جدال يقوي فتح ما قبله وقوله تعالى ، إال الفتح ؛ ألنه نفي عام 

669Fالجميع

1   ،

وعاملة ، نافية للجنس ] ال [ لى أن فقراءة الفتح ع، ه فقد اختلف في] ال [ أما االسم الواقع بعد     

هل هي فتحة بناء أم فتحة ] الفتح [ وقد اختلف في ، فتنصب االسم الواقع بعدها ] إنَّ [ عمل 

وذهب ، نحو ال رجَل في الدار : نصوٌب بها م، إعراب ؟ فمذهب الكوفيين أنها فتحة إعراب 

فتضمنت ، وٕانما بنيت ألنها مركبة مع الحرف ، البصريون إلى أنها فتحة بناء وهو على األصل 

وبنيت ، وٕانما بنيت على حركة ؛ ألن لها حالة تمكن قبل البناء ، فوجب أن تبنى ، معنى الحرف 

ها معه تركيب خمسة عشر بدليل زواله عند تركيب: وقيل ، على الفتح ؛ ألنها أخف الحركات 

670Fالفصل

2 .

671Fووافقه الحسن، وهي قراءة أبي جعفر المدني : الرفع في الثالثة  -3

: ان توجيهولهم في هذه القراءة ،  3

" ِفي اْلَحجِّ : "وقوله تعالى ، وهي بذلك غير عاملة ، أن االسم مرفوٌع بعدها على االبتداء :  أحدهما

ن الخبر على مذهب سيبويه مرفوع بما كان إذ إ، ا ما ذهب إليه سيبويه وهذ، خبر عن الجميع ، 

672Fوخالفه األخفش وأكثر البصريين، ] ال [ عليه قبل دخول 

4 .

" ِفي اْلَحجِّ : "وقوله تعالى ، العاملة عمل ليس ] ال [ أن االسم مرفوٌع بعدها على أنه اسم : الثاني 

أو خبر عن الثالث وحذف خبر ، والثالث للداللة  وحذف خبر الثاني، خبر عن المبتدأ األول ، 

وأن خبر األول والثالث محذوف لقبح ، وال يجوز أن يكون خبرًا عن الثاني ، األول والثاني للداللة 

أما خبر االسمين اآلخرين فمحذوف يدل ، خبر السٍم واحد فقط "  ِفي اْلَحجِّ : "فقوله ، التركيب 

673Fن الخبر المذكور للجميععليه المذكور و ال يجوز أن يكو

5  .

:  في هذه القراءة على وجهين ] ال [ أن  :قراءة الرفعوخالصة القول في 

 .الثانية لتأكيد النفي ] ال [ و، أنها مهملة غير عاملة واالسم بعدها مرفوع باالبتداء  -3

 .واالسم بعدها مرفوع بها ، أنها عاملة عمل ليس  -4
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وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن ، ] إنَّ [ افية للجنس شبيهة بـن] ال [ أما قراءة النصب فعلى أن   

وعلى اإلنسان توخي ، وجنس الجدال في الحج ، وجنس الفسوق ، المعنى هو نفي جنس الرفث 

 .الحذر في الحج خاصة والحياة عامة 

 

 ] . 61:  يونس[   "َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـرَ " -5

ولكلٍّ من القراءتين توجيه ، وقرئت بفتح الراءين فيهما ، وأكبر ، أصغر  قرئت برفع الراءين في

: أذكرهما على النحو التالي 

َقاِل َذرَّةٍ : "وخلف رّدًا على قوله ويعقوب الرفع ؛ هي قراءة حمزة  -1 رفع ، ؛ ألن موضع مثقال " ِمْن ِمثـْ

ذرٍة وال أصغر وال أكبر كما قال  وال يعزب عن ربك مثقالُ : والتقدير ، قبل دخول من ؛ ألنها زائدة 

 .والوصف ووافقهم الحسن واألعمش ، ومنع صرفها للوزن ، 674F1" َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرهُ  ": تعالى 

وأفعل إذا ، على أنهما في موضع خفض إال أنهما ال ينصرفان ؛ ألنهما على وزن أفعل : الفتح  -2

675Fمن مثقال ذرة وال أصغر وال أكبر: ير والتقد، كان صفة لم ينصرف في معرفة وال نكرة 

2 . 

ِمْن : "قراءة الرفع على تقدير من في قوله تعالى : فخالصة القول في هذه اآلية ومثيالتها أن 

َقاِل َذرَّةٍ   "َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـرَ : "زائدة وأن مثقال مرفوعة محًال مجرورة لفظًا وقوله " ِمثـْ

منعا من الصرف ؛ ، فعلى أنهما مجروران بالتبعية : أما قراءة النصب ، معطوف على مثقال 

. ألنهما على وزن أفعل 

 

 . ] 34: البقرة [  "َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليسَ " -6

لمفسرين والقراء والنحاة سأوردها متتالية ؛ ذلك أن توجيه ا، ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم 

وما سيتم عرضه من أقوال وتوجيهات للمفسرين والقراء والنحاة سيشمل اآليات ، فيها متشابٌه 

. المتناظرة جميعًا وهذه اآليات على التوالي بحسب ترتيبها في القرآن الكريم 
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[ "ْيُتْم ِإالَّ َقِليًال ِمْنُكمْ ُثمَّ َتَولَّ ":تعالى  قولهو، ]  9: البقرة [ "َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُهمْ : "قوله تعالى 

َفَشِرُبوا ِمْنُه ":قوله تعالى و، ]  246: البقرة [ " َتَولَّْوا ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ " :قوله تعالى و، ]  83: البقرة 

]  98: يونس " [ ا ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس َفَنَفَعَها ِإيَماُنهَ : "وقوله تعالى ، ]  249: البقرة " [ ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ 

.  ] 50: الكهف [   "َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس ": قوله تعالى و، 

فمنهم من قرأ  االسم بعدها ، بين النصب والرفع ] إال [  وقد اختلف في االسم الواقع بعد    

. جيه كل قراءة وفيما يلي شرح لكال القراءتين وتو، ومنهم من قرأه  بالرفع ، بالنصب 

676Fعلى قول الجمهور، على االستثناء ؛ ألنه من المالئكة : النصب  -1

فانتصب ؛ ألنك شغلت الفعل ، 1

كما تقول جاء القوُم إال زيدًا ؛ ألنك لما جعلت لهم الفعل وشغلته بهم ، بهم عنه فأوجهته من بينهم 

677Fوجاء بعدهم غيرهم شبهته بالمفعول بعد الفاعل وقد شغلت به الفعل

2 . 

مغمورًا بهم فغلبوا ، أنه كان جنيًا واحدًا بين أظهر األلوف من المالئكة : وتوجيه هذه القراءة    

كان من األجنحة : وقيل ، ثم استثنى منهم استثناء واحدًا منهم ، " َفَسَجُدوا: "عليه في قوله تعالى 

صنف من المالئكة  كان من أفضل: وقيل ، األربعة ثم أبلس وغضب عليه ولعن فصار شيطانًا 

: أي ،  678F3"َكاَن ِمَن اْلِجنِّ : "وقوله تعالى ، الجنة ؛ ألن خطاب السجود كان مع المالئكة : يقال لهم 

وابليس كان ، إن فرقة سموا جنًا الستتارهم عن األعين : وقيل ، من المالئكة الذين هم خزنة الجنة 

679F"َبْيَن اْلِجنَِّة َنَسًباَوَجَعُلوا َبْيَنُه وَ : "والدليل قوله تعالى ، منهم 

، المالئكة  بنات اهللا : وهو قولهم ،  4

680Fولما أوجهه من المالئكة جعل له ذرية

5  .

681Fوأجاز الكوفيون الرفع، إنه ال يجوز غير االستثناء عند البصريين ؛ ألنه موجب : وقيل    

6 

َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ ": مثل قوله تعالى ، على أنه ليس منهم ، على أنه استثناء منقطع : الرفع  -2

وصف المالئكة بأنهم  عز وجل-وحجتهم أن اهللا –،  683F8"ِإالَّ َما َذكَّْيُتمْ : "وقوله تعالى ،  682F7"اتَِّباَع الظَّنِّ 
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وقوله ،  684F1"َال َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ : "بأنهم ال يعصون أمرًا في قوله تعالى 

686Fوالجن غير المالئكة،  685F2"َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّهِ : "لى تعا

: وقيل  3

َجاِعِل : "استدلوا على ذلك بقوله تعالى ، ولم يكن قط ملكًا ، هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر 

كما ال يجوز على رسله من ، الئكة الكفر وال الفسوق فال يجوز على الم، فعم ،  687F4"اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال 

688Fوكان ضاًال كما أن الجن كانوا ضالين، وأن له نسًال بخالف المالئكة ، البشر 

5 . 

689Fوقراءة الرفع لجناح بن حبيش   

ورفعه على الوصف ، وهو على جعل إال بمعنى إال غير ،  6

690Fومثله قوله الشاعر، بمعنى التوكيد للضمير في فسجدوا 

7   :

 

اِرُم الذكر َلْو َكاَن َغيِرى ُسَلْيمى اْليوَم َغيَّره  691Fَوْقُع اْلَحَوادِث إالَّ الصَّ

8 

إذا كانت ] إال [ ذلك أن االستثناء بـ، أحكاٌم خاصٌة ] إال [ أما النحاة فكان لهم في االستثناء بـ 

سواء كان ، نى وجبت بمجموع هذه الشروط الثالثة نصب المستث، موجب ، مسبوقة بكالم تام 

أو ،  692F9"َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ ": نحو قام القوُم إال زيدًا وقوله تعالى ، االستثناء متصًال 

فإذا كان االستثناء ،  693F10"ِإالَّ ِإْبِليَس  ِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن َفَسَجَد اْلَمَال : "منقطعًا نحو قوله تعالى 

على أنه بدل منه ، أن يجعل تابعًا للمستثنى منه : أحدهما : نى وجهان متصًال جاز في المستث

. أو عطف نسق عند الكوفيين ، بدل بعض من كل عند البصريين 

أما إذا كان االستثناء ، وهو عربي جيد واإلتباع أجود منه ، أن ُينصب على أصل الباب : الثاني 

،  694F11"َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ :"ى منقطعًا فأهل الحجاز يوجبون النصب نحو قوله تعال

بالرفع على أنه بدل من العلم ، " ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ "يقرءون ، وبنو تميم يجيزون النصب واإلبدال 
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وال يجوز أن يقرأ بالخفض على اإلبدال منه باعتبار اللفظ ؛ ألن الخافض له ، باعتبار الموضع 

معرفة موجبة ومن الزائدة ال تعمل إال في النكرات المنفية أو المستفهم  اتَِّباَع الظَّنِّ و، دة من الزائ

695Fعنها

1  .

ذلك أن إبليس كان من المالئكة فعصى ، والمختار من بين القولين قوله إال إبليَس بالنصب     

أمرهم بالسجود جاء  مالك أنه عندذ، " َفَسَجُدواِإالَّ ِإبِْليسَ  : "والدليل قوله تعالى ، أمر ربه وفسق 

فصيغة الجمع داللة على أن األمر كان ، إبليس من هذا الجمع  وجهثم أ، األمر بصيغة الجمع 

وهو استثناء قليل ، معهم إال أنه لم يأبه لهذا األمر  اً وأنه كان مأمور، يشمل المالئكة وٕابليس منهم 

.  من كثير

 ] 66:النساء "  [ مْ َما فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمْنهُ " -7

وكذا ، وقرأها الجمهور بالرفع ، فقراءة ابن عامر بالنصب ، ] قليٌل [ اختلف القراء على قراءة    

696Fفي مصاحفهم

وحجتها وسأتناول الحديث عنهما بشيٍء من ، ولكلِّ من القراءتين توجيهها .  2

: التفصيل على النحو اآلتي 

 : فهي على وجهين ] قليٌل [ أما قراءة الرفع في : قراءة الرفع  -1

وهو أن ، وسيبويه ، وهذا مذهب البصريين ] فعلوه [ من الضمير في ] قليٌل [ إبدال :  أحدهما

697Fتجعل المستثنى بدًال من األول ؛ ألنك تدخله فيما أوجهت منه األول

3  .

، ] علوه ف[ على الضمير في ] قليٌل [ أنك تعطف : أي ، عاطفة ] إال [ الرفع على أن  :الثاني 

والمخالفة ، مخالف لما قبلها ] إال [ عاطفة ؛ ألن ما بعد ] إال [ وهذا رأي الكوفيين حيث يجعلون 

.  698F4]وال ، ولكن ، بل [ وتكون في العطف بـ، ال تكون في البدل 

وهو وجه الكالم وعليه ، ] فعلوه [ وتوجيه هذه القراءة على أن البدل من الضمير المرفوع في    

ما جاءني أحٌد : فالرفع هو األكثر في الكالم واألشيع في االستعمال واألقيس في قولك ، األصول 
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وأغنى عنه من غير ، فدل عليه ، وما جاءني إال زيٌد ؛ ألن الثاني يغني عن األول ، إال زيٌد 

699Fنقص في معناه

1  .

، على األصل :  أي، فهو نصٌب على االستثناء ] قليًال [ أما قراءة النصب في : قراءة النصب  -2

700Fوٕاجراء النفي مجرى اإليجاب في االستثناء

والنصب في هذا جائز بإجماع ؛ ألن المستثنى منه ،  2

701Fمعرفة

3 . 

] لوال [ كما كانت ، ] ال [ و ] إن [ مركبة من ] إال [ وعد  ، وقد احتج الفراء لقراءة ابن عامر   

ما : والتقدير ، وال يسد مسد الخبر ، ] إن [ فالنصب على إعمال ، ] ال [ و ] لو [ مركبة من 

702Fوقد ردَّ ابن خالويه عليه بأن ذلك ليس بشيءٍ ، ] ال [ والرفع على إعمال ، فعلوه أن قليًال 

4  .

إال أن : أو تقدير ، قيًال منهم ] أستثني : [ إن النصب على تقدير فعل مضمر تقديره : وقيل   

، ] إال [ نفي واإليجاب بضمير فعل نابت عنه ذلك أن العرب تنصب في ال، يكون قليًال منهم 

ما قام : كأنك قلت ، أبدلت زيدًا من أحٍد فرفعته ، ما قام إال زيٌد : فإذا قلت ، فهو على األصل 

ما قام أحٌد على أنه كالٌم : وجعلته ، فلم تأٍت بأحٍد و أما إذا لم تقدر البدل في الكالم ، إال زيٌد 

، ما قام أحٌد إال زيدًا : ثم استثنيت على هذا نصبت فقلت ، ل من أحٍد ال تنوي فيه اإلبدا، تاٌم 

وترك ، ما فعلوه على تمام الكالم : كأنه قال ، وعلى هذا فإن قراءة ابن عامر بالنصب صحيحة 

، وما قبله ليس بخارٍج عنه ، فهذا صحيح ، إال قليًال منهم : ثم قال بعد ذلك ، تقدير البدل فيه 

703Fي النصب مجرى اإليجاب ؛ التفاقهما في تمام الكالم قبل المستثنىفجرى النفي ف

5   .

: على أنه صفة لمحذوف تقديره ] قليًال [ فنصب ، وقد وجهها بعضهم على أنه استثناء مفرغ    

704Fووجه بعضهم هذا التأويل على أنه ضعيف، ما فعلوه إال فعًال قليًال منهم: أي ، ] فعًال [ 

6  .

 

أن قراءة الرفع وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن القاعدة النحوية : في هذه اآلية وخالصة القول    

من الضمير ] قليل [ إبدال : أي ، توجب في االستثناء التام غير الموجب اإلتباع على البدلية 

إذ أن االختيار في مثل هذا النوع من التراكيب : وهو اختيار النحويين ، ] فعلوه [ المرفوع في 
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أما قراءة النصب فهي على االستثناء إال ، أو العطف ، لما قبلها على البدل ] إال [ ع ما بعد اتبا

. واألجود عند النحويين قراءة الرفع تماشيًا مع القاعدة النحوية ، أنها تخالف القاعدة النحوية 

 

 ] 81: هود [ " ِإالَّ اْمَرَأَتكَ  فََأْسِر بَِأْهِلَك بِِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحدٌ " -8

وأبو عمرو ، فقراءة ابن كثير ، " ِإالَّ اْمرََأَتكَ : "لقد ورد خالف بين النحويين على قراءة قوله تعالى 

705F] اْمَرَأَتكَ  [وقراءة الباقين بنصب ، ]  اْمَرَأُتكَ [ابن العالء برفع 

1  .

واستشكل ذلك ، ] َأَحدٌ [بدل من ] اْمَرَأَتكَ [لى أن وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وذلك ع: قراءة الرفع  -1

، وهذا ال يجوز والرفع على البدل ، بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن االلتفات إال المرأة فإنها لم تنه عنه 

برفع الفعل  محموًال "  َوَال يـَْلَتِفتُ : "وعلى هذا يكون كلٌّ من ابن كثير وأبو عمرو قد عدا قوله تعالى 

ذلك أن النهي إنما قصد به لوط ، أنه حمل النهي على النفي ألنه في معنى النفي : أي ، في على الن

ال يقم من : كما تقول لرجٍل ، ال تدع أحدًا منهم يلتفت : والمعنى ، وااللتفات منفي عنهم ، وحده 

والبدل ، يهم والقيام منفي عن المشار إل، أي ال تدع أحدًا من هؤالء ، وأولئك يسمعوك ، هؤالء أحد 

وٕانما أمطر عليها الحجارة ؛ ألنها ، وعلى هذه القراءة فالمرأة من أهل لوط ، في النفي وجه الكالم 

706Fخالفت فالتفتت

2 . 

والتأويل كقول ، ورد أبو جعفر هذا الحمل من أبي عبيدة وغيره على أبي عمرو ال يجب أن يكون    

وهكذا بالنسبة ، ال تدعه يوجه : أي ، معناه للمخاطب الرجل لحاجبه ال يوجه فالن فلفظ النهي لفالن و

ال تدع أحدًا منهم : أي ، ] لوط [ والمعنى لـ] معه [ فهو على أن النهي لمن ] لوط [ للنهي الموجه لـ

707Fأو ُمْر المرأة وحدها بااللتفات، يلتفت إال المرأة 

3   .

708Fوال يلتفت إال امرأتك: وكأنه قال  ،فهو مستثنى من يلتفت ، " ِإالَّ اْمَرَأَتكَ : "فمن قال    

4  .

االتباع و وهو األشيع في " ِإالَّ اْمَرَأَتكَ : "والمختار في قوله : "واختار الفارسي االتباع فقال    

وما أتاني إال زيٌد ، ما أتاني أحٌد إال زيٌد : وقوته من جهة القياس أن المعنى ، استعماالتهم واألقيس 

.  709F5"واحد

                                                           
 . 5/248 المحيط والبحر 1/536 والكشف 2/72 والتيسير:  وانظر 338 السبعة -1
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ال يلتفت : والتقدير ، وهي قراءة الحسن ، معطوفة على أحد ] اْمَرَأَتكَ [رفع على أن إن ال: وقيل   

.  710F1"َوَال يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحدٌ "وأنه ليس في قراءة عبد اهللا ، منكم أحد إال امرأتك 

إذ قبله ، " بَِأْهِلكَ فََأْسِر : "استثناء من قوله تعالى " ِإالَّ اْمَرَأَتكَ : "على أن قوله تعالى : قراءة النصب  -2

َوَال يـَْلَتِفْت : "إذ سقط في قراءته قوله تعالى ، وهي في قراءة عبد اهللا ، واألمر عندهم كالواجب ، أمر 

711Fفعلى هذه القراءة المرأة ليست من أهل لوط، إال امرأتك ال تسِر بها : أي ، " ِمْنُكْم َأَحدٌ 

2 . 

نحو ، فجعل النفي بمنزلة اإليجاب ، على االنقطاع  أنه جعل الكالم: وتوجيه هذه القراءة       

كذلك فنصب مع النفي كما نصب ، جاءني القوم : كما أن ، كالم مستقل ، ما جاءني أحد : قوله 

712Fمع اإليجاب ؛ من حيث اجتمعا في أن كل واحد منهما كالم مستقل

3  .

ويؤيد ما ،  713F4"فََأْسِر بَِأْهِلكَ " والمستثنى منه، وحملها الفراء على أنها منصوبة على االستثناء    

فََأْسِر : "جودة النصب على قوله : "جاء به الفراء قول المبرد في توجيهه لقراءة النصب حيث يقول 

أسِر إال : ولو قيل ، فال يجوز إال النصب على هذا القول لفساد البدل ، إال امرأَتك ، " بَِأْهِلكَ 

714F"بامرأِتك لم يجز

5  .

والدليل عنده قراءة عبد ، " فََأْسِر بَِأْهِلكَ "ري أن النصب على تقدير االستثناء عن ويرى الزمخش    

فإنه يجوز أن ينتصب عن ال : وعلى هذا المعنى ، " َأَحدٌ : "والرفع فعلى تقدير اإلبدال من  ، اهللا 

روي أنه : وفي إخراجها مع أهله روايتان ، ...وٕان كان الفصيح البدل، يلتفت على أصل االستثناء 

يا : فلما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت ، وأمر أال يلتفت منهم أحد إال هي ، أوجهها معهم 

، فلم تسر ، فإن هواها إليهم ، وروي أنه أمر أن يخلفها مع قومها ، فأدركها حجر فقتلها ، قوماه 

715Fواختالف القراءتين الختالف الروايتين

6  .

ي وردوا على الزمخشري رأيه بأنه ال يجوز التناقض في وقد اعترض بعضهم على هذا الرأ    

وأن هذا التناقض ال يجوز حمله على ، وال تناقض في القرآن الكريم ، القراءات ؛ ألنها كلها قرآن 

                                                           
 . 2/340 للفراء القرآن معاني انظر -1
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يقتضي ] أهل[ وأن بيان التناقض أن االستثناء من ، القرآن الكريم ؛ وذلك أن القراءة سنة متبعة 

الستثناء من ال يلتفت أحد يقتضي كونها ُمْسرى بها ؛ ألن االلتفات بعد وا، كونها غير ُمْسرى بها 

، وعلى هذا يكون االستثناء في كال القراءتين منقطع ، فتكون ُمْسرى بها غير ُمْسرى بها ، اإلسراء 

ولكن قصد به اإلخبار ، وال من المنتهين عن االلتفات ، ولم يقصد به إخراجها من المأمور بهم 

َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواتَِّبْع َأْدَباَرُهْم َوَال َيْلَتِفْت : "والدليل قوله تعالى ، سيجري لها عنها بما 

والنصب ، وبهذا المعنى فإن االستثناء فيه الرفع والنصب ،  716F1"ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث ُتْؤَمُرونَ 

717Fرفع على لغة بني تميموال، على لغة الحجازيين وهو األكثر 

2  .

إذ المراد أسر ، واإلسراء وٕان كان مطلقًا في الظاهر إال أنه في المعنى مقيد بعدم االلتفات    

فاستثن على هذا ، إال امرأتك فإنك مسري بها إسراء فيه التفات ، بأهلك إسراًء ال يكون فيه التفات 

، امِش وال تتبختر : وهذا يكون كقولك ، ض وال تناق، أو من ال يلتفت ، من أسِر  إن استثنيت- -

718Fامِش مشيًا ال تبختر فيه: أي 

3  .

وأما ، فإن قراءة الرفع على االبدال فقد أبدل المرأة من أحد : وخالصة القول في هذه اآلية     

أن المرأة لم توجه وبناًء على : وعلى هذا فإن المعنى ، قراءة النصب فعلى أنه استثناء من أهلك 

، فأسر بأهلك إال امرأتك فال تسِر بها : أي ، وأنه منهي عن اإلسراء بامرأته ، يفسد البدل هذا 

 .وهي القراءة المختارة 

 ] 24:  البقرة" [ فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ " -9

حيث ، ولم يذكر هذا الخالف سوى الُعْكَبري ، ] جارة الح[ الكلمة التي وقع عليها الخالف هي     

في  " َوالطَّْيرُ "ونظيرها ، قرئت بالنصب ] والحجارة [ أن كلمة : ذكر في إعراب القراءات الشواذ 

والطير [حيث قرئت ، 719F4"اَواِت َواْألَْرِض َوالطَّْيرُ أََلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السَّمَ : "قوله تعالى 

:  أما قراءة النصب ففيها وجهان ، بالنصب والرفع  ]

: أي ، واتقوا النار : والحجارة بالنصب معطوفة على قوله ، عاطفة ] الواو [ أن تكون : أحدهما 

. واتقوا النار واتقوا الحجارة  
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مع الحجارة وقودها الناس يكون : ويضمر له فعٌل تقديره ، بمعنى مع ] الواو [ أن تكون  :الثاني 

رَ : "وقد استدل الُعْكَبري بقوله تعالى ، :  نحو قول الشاعر  720F1"يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّيـْ

 

اِبطِ  َفَما َأْنَت َوالسَّيَر ِفي َمْتَلفٍ  721Fَيبِّرُح بالذََّكِر الضَّ

2 

722Fوفي هذا الوجه ضعٌف واألول هو الوجه     

3   .

فتعطف ، أن تكون الواو عاطفة : أي : يختار الوجه األول  ويفهم من كالم الُعْكَبري أنه     

وهو من عطف الجمل على ، ] واتقوا الحجارة [ ويقدر فعل محذوف تقديره ، الحجارة على النار 

. أن الواو عطفت جملة واتقوا الحجارة على جملة اتقوا النار : أي ، الجمل 

ولكنها ُتْعمُل في ، والواو لم تغير المعنى : "ول فيق] مع [ ويرى سيبويه أن انتصابه على تقدير     

ومذهب سيبويه في باب ما بعد الواو : "ويعلق السيرافي على كالم سيبويه فيقول ،  723F4"االسم ما قبلها

يتقاربان فإنهما جميعًا يفيدان االنضمام ] الواو [ وهي و، ] مع [ منصوب بالفعل ؛ ألنها بمعنى 

وجعلوا اإلعراب الذي كان في مع في االسم ، ؛ ألنها أخف في اللفظ ]  مع[ مقام ]  الواو[فأقاموا 

.  724F5"الذي بعد الواو ؛ ألنها حرف

ويسمى مفعول ، تنصب االسم بعدها ، ] مع [ التي بمعنى ] الواو [ وزعم بعض النحاة أن     

عاملة التصل لو كانت ] الواو [ وهو ضعيف ؛ ألن ، ] استوى الماُء والخشبَة : [ في نحو ، معه 

] الواو [ والصحيح أن المفعول معه منصوب بما قبل ، ] سرُت وٕاياك : [ وفي نحو ، بها الضمير 

725Fأو شبهه بواسطة الواو، من فعٍل ، 

6  .

اَواِت َواْألَْرِض أََلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السَّمَ : "في قوله تعالى " َوالطَّْيرُ "وأما كلمة    

726Fفقرأها األعرج" الطَّْيرُ وَ 

مع [ على هذا بمعنى ] الواو [ و، واليزيدي بالنصب على أنه مفعول معه  7
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727Fُيسبح له المالئكة مع الطير: أي ، ] 

بمعنى مع ، قمُت وزيدًا : وسمعته يجيز : وقال النحاس ،  1

ويجوز ، أجود  كان الرفع، قمُت أنا وزيد : فإن قلت : قال ، وهو أجود من الرفع : قال ، زيد 

728Fالنصب

729Fولم ُيقرأ بها، ُيَسبح له الخلق مع الطير : ويجوز والطير على معنى : وقال الزجاج ،  2

3  .

 .

يا زيُد والحارُث : فيقولون ، ومنهم الخليل وسيبويه وغيرهم فيختارون الرفع ، وأما مذهب النحاة     

730Fأقبال

4  .

نصب ؛ ألن هذا كان من المواضع التي ُيرد فيها  فإنما، يا زيُد والنضَر فتنصب : "وقال الخليل    

وقرأ األعرج قوله تعالى ، يا زيُد النضَر : فأما العرب فأكثَر ما رأيناهم يقولون ، الشيء إلى أصله 

ِبي َمَعُه َوالطَّْيرَ يَ : " .  732F6"فرفع 731F5"ا ِجَباُل َأوِّ

يا زيُد والحارَث :  واختار أبو عمرو ويونس وعيسى بن عمر وأبو عمر الجرمي في قوله    

ِبي َمَعُه َوالطَّْيرَ يَ : "النصب وقراءة العامة بنصب قوله تعالى  : واختيار المبرد في قوله ، " ا ِجَباُل َأوِّ

علمان ] الحارث وحارثا [ يا زيُد والرجَل النصب ؛ ّذلك أن : وفي قولك ، يا زيُد والحارُث الرفع 

قد ] الرجل [ في ] األلف والالم [ كان قبل دخولهما ومعنى سوى ما ] األلف والالم [ وليس في 

أفادتا معنى وهي معاقبة اإلضافة فلما كان الواجب في اإلضافة النصب هو المختار والوجه مع 

733Fالنصب أيضًا ؛ ألنهما بمنزلة اإلضافة] األلف والالم [

7  .

 

وقد اختلف ، محذوف أن تكون قراءة النصب على تقدير فعل : وخالصة القول في هذه اآلية    

هل ، كما اختلف في ناصب االسم بعدها ، ]مع [ هل هي عاطفة أم ناصبة بمعنى ] الواو [ في 

وأن االسم بعدها ، والذي أختاره أن تكون الواو عاطفة ، أم فعل محذوف ، ] الواو[ الناصب هو 

فالرفع ] الطير [ قراءة وأما ] وقودها الناس والحجارة : [ فهو معطوف على قوله ، مرفوع بالتبعية 
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، والتقدير يسبح له من في السموات واألرض والطير وصافات ، فيها على االبتداء هو المختار 

 .ابتدائية وليس عاطفة  ] الواو [ فـ، ] صافات [ والخبر ، مبتدأ ] الطير [فـ

.  ]173" البقرة " [ َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّهِ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر  " -10

734Fفقراءة ابن أبي عبلة] الميتة [ الكلمة المختلف في قراءتها هي    

وقراءة الجميع بالنصب ، بالرفع  1

735Fوزاد في المختصر ابن أبي الزناد، 

736Fولكل قراءة توجيهها سأذكر كل قراءة مع توجيهها،  2

على   3

. النحو التالي 

في إنما موصولة منفصلة في ] ما [ فقد وجه المفسرون قراءة الرفع على أنه جعل :  الرفع -1

وما بعدها على ] الميتة [ ورفع ، والعائد عليها محذوف ، ] إنَّ [ اسم ] ما [ وتكون ، الخط 

737Fإن الذي حرمه عليك الميتة: والتقدير ، وهي قراءة ابن أبي عبلة ] إنَّ [ أنها خبر 

4 . 

وعلى ، وهي قراءة ابن أبي الزناد ، على ما لم يسمَّ فاعله ] حرم [ لرفع على قراءة ا: وقيل    

، ] حرم [ والميتة مرفوع بـ، مهيئة ] ما [ أو تكون ، بمعنى الذي ] ما [ هذا يجوز أن يكون 

738Fوهي قراءة أبي جعفر

5  .

وعلى هذا يكون ، وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي ] حُرَم [ رفع الراء في : وفي البحر   

وخبر ، مهيئة ] ما [ إن كانت ] حُرم[وما بعدها مرفوع على أنها فاعل بـ] الميتة [ الفعل الزمًا و

739Fموصولة] ما [ إن كانت ] إنَّ [ 

6   .

] الميتة [ و، ] اهللا [ الفاعل هو ، هنا كافة ] ما [ فتكون ، وهي قراءة الجمهور : النصب  -2

ويكون المعنى ، فكفتها عن العمل ] إنَّ [ على ] ما [ أدخلت و، منصوبة على أنها مفعول به 

 تأتي إثباتًا لما يذكر بعدها ال سواه نحو قول الفرزدق] إنما [ ما حرم عليكم إال الميتة ؛ ألن : 

740Fُيَداِفُع َعْن َأْحَساِبِهْم َأَنا َأْو َأِمْثلي َأَنا الذَّاِئُذ اْلَحاِمي الذَِّماَر َوإِنََّما 

7 

                                                           
 القراء طبقات:  انظر هـ153 -أنس بن مالك عن الصغرى الدرداء أم عن القراءة أخذ،  تابعي ثقة الدمشقي الشامي يقضان بن شمر -1
1-19  
 في نبيالً  كان،  الحديث حفاظ من محمد أبو،  المدني،  بالوالء،  القرشي ذكوان بن هللا عبد الزناد أبي بن الرحمن عبد هو -2

 . 3/312 األعالم 10/228 بغداد وتاريخ 3/138 التهذيب تهذيب:  انظر هـ 174  –بها وتوفي بغداد زار،  عمله
 . 1/212 القدير وفتح 1/660 المحيط والبحر 11 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/226 الشواذ القراءات إعراب -3
 . 1/124 والتبيان 1/660 المحيط والبحر 1/212 القدير فتح:  وانظر 1/494 القرآن مألحكا الجامع -4
 . 1/144 والتبيان 1/494 القرآن ألحكام والجامع 1/660 المحيط البحر:  وانظر 11 خالويه ابن مختصر -5
 . 1/660 المحيط البحر -6
 ودالئل 1/190 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 2/207 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  للفرزدق البيت -7

 لما إنما إثبات فيه والشاهد 2/195 والمحتسب تال مادة العرب ولسان 397 الداني والجنى 397 والشيرازيات 328 اإلعجاز
 . بعدها
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فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا ألحقت معه إال حمًال ، ما يدافع إال أنا : والمعنى    

741Fفالفرزدق حصر الدفاع فيه فال يوجه عنه، على المعنى 

1  .

موصولة والميتة خبر ] ما [ أن قراءة الرفع جاءت على تقدير : والخالصة في هذه اآلية      

أما ، يبنى للمجهول : على ما لم يسَم فاعله أي ] حرم  [أو نائب فاعل إذا قرئت ، ] إنَّ [ 

وهذا هو المقصود ، عن العمل ] إنَّ [ كفت ] ما [ قراءة النصب وهي المختارة  فعلى أن 

وحصر المحرم في ، هي بذلك نفت ما قبلها وأثبتت ما بعدها ، مهيئة ] ما [ بقولهم أن تكون 

 .ما حرمه عليكم إال الميتة  :والمعنى ، اآلية فال يوجه عن هذه اآلية 

 

 ] 196: البقرة [ "  َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ " -11

742Fكما أنها قرئت بالرفع، فقرئت بالنصب ، ] والعمرة [ ورد خالف بين القراء على قراءة 

2   .

] لحج ا[ على ] العمرة [ حيث عطف ، عاطفة ] الواو [ أما قراءة النصب فال خالف فيه على أن 

وبذلك تكون واجبة داخلة في حكم الحج  ، وهي من عطف المفرد على المفرد، وهي قراءة الجماعة 

كأنهم قصدوا بذلك ،  وهللا الخبر، على االبتداء ، وهي قراءة علي وابن مسعود : الرفع أما قراءة ، 

743Fوهو الوجوب، إخراج العمرة عن حكم الحج 

3 . 

 عز وجل-مما تتقربون به إلى اهللا –: أي ، الحج والعمرة هللا وأتموا : : والمعنى في الرفع    

744Fوليس بفرض

فرفع العمرة ؛ ألن المعتمر إذا أتى البيت فطاف به وبين الصفا والمروة حل ،  4

745Fوالحج يأتي فيه عرفات وجميع المناسك، من عمرته 

5. 

 

 ] 164: النساء " [ ْقُصْصُهمْ َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًال َلْم نَ " -12

746Fوالنصب، فقد قرئت بالرفع ، في الموضعين ] ورسًال [ بين القراء على كلمة ورد خالف 

6  .

                                                           
 دالئلو 1/494 القرآن ألحكام والجامع 1/195 والمحتسب 1/124 والتبيان 1/190 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -1

 . 397 والشيرازيات 328 اإلعجاز
  236/ 1 الشواذ القراءات إعراب -2
 2/96 القرآن ألحكام والجامع 2/80 المحيط والبحر 1/237 الكشاف وانظر 237-236/ 1 الشواذ القراءات إعراب -3

 . 1/433 البشر فضالء وإتحاف
 . 1/208 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -4
 . 1/85 اءللفر القرآن معاني -5
 . 478-3/477 القرآن ألحكام والجامع 217 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 1/420 الشواذ القراءات إعراب -6



131 
 

: ولكل قراءة توجيه وتفسير أذكرهما مع توجيه كل قراءة وتوجيهها على النحو التالي 

أي ، أ وخبره محذوف والجيد أن تكون مبتد، وهي قراءة ُأبي ، على تقدير ومنهم رسل : الرفع  -1

747Fوثم رسل: 

 :وجاز االبتداء بالنكرة ؛ ألنه موضع تفصيل نحو قول امرئ القيس ،  1

748Fِبشٍِّق َوَتْحتي ِشقُّها َلْم َيحول ِإَذا َما َبَكى ِمن َخْلِفها اْنَصَرَفت َله

2 

: له ومن حجج النصب على الرفع كون العطف على جملة فعلية  وهي وأتينا داود زبورا على قو   

749Fقد قصصناهم في موضع الصفة

3  .

، وأرسلنا رسًال ؛ ألن المعنى أوحينا إلى نوح وأرسلنا نوح : أي ، على إضمار فعل : النصب  -2

 :وقصصنا رسًال ومثله ما أنشد سيبويه : أي ، منصوب بفعل دل عليه قصصناهم : وقيل 

 يِر ِإْن َنَفراَأْملُك رََأَس اْلَبعِ  َأْصَبحُت َال َأْحِمُل السَِّالَح َوَال 

َياَح َواْلَمَطرا َوالذِّْئَب َأْخَشاه ِإْن َمَرْرُت ِبهِ  750Fَوْحِدي َوَأْخَشى الرِّ

4 

751Fوأخشى الذئب إن مررت به وحدي وأخشى الرياح: أي      

5  .

إنا أرسلناك وأرسلنا رسًال ؛ ألن الرد على : ويجوز النصب عطفًا على المعنى ؛ ألن المعنى     

752Fكارهم إرسال الرسول واطراد الوحياليهود في إن

6  .

وأن جملة قد قصصناهم مفسرة لذلك الفعل المحذوف ، وحمل أبو حيان النصب على االشتغال     

وهو ما قصده الزمخشري بقوله ، فالنصب على البدل من رسًال األولى ، ورسًال مبشرين : أما قوله 

مبشرين ألهل الطاعات ومنذرين : أي ، جه ويجوز على المدح وهو األو، انتصابه على التكرير : 

753Fوأن يكون حاًال موطئة، أنه مفعوٌل بأرسلنا مقدرة : وقيل ، ألهل المعاصي 

7  .

                                                           
  1/680 القدير وفتح 3/478 القرآن ألحكام والجامع 3/414 المحيط البحر:  وانظر 1/420 الشواذ القراءات إعراب -1

  3/414 المحيط والبحر 83 العرب أشعار وجمهرة 97 ديوانه:  انظر ، الطويل البحر من وهو،  القيس المرئ البيت2- 
 . 3/414 المحيط البحر -3
 القرآن ألحكام والجامع 1/680 القدير وفتح 90-1/89 الكتاب انظر،  المنسرح البحر من وهو،  ضيع بن للربيع البيتان -4
 . فعل رإضما على الذئب نصب فيه والشاهد 217 للنحاس القرآن وإعراب 3/478
 . 1/353 والتبيان 164 لألخفش القرآن ومعاني 1/680 القدير فتح:  وانظر 3/478 القرآن ألحكام الجامع -5
 . 217 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 3/414 المحيط البحر -6
 1/353 انوالتبي 1/680 القدير وفتح 3/478 القرآن ألحكام والجامع 1/578 الكشاف:  وانظر 3/415 المحيط البحر -7

 . 2/156 وبيانه الكريم القرآن وإعراب 3/378 البغوي وتفسير 218 للنحاس القرآن وإعراب
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أو خبر لمبتدأ ، أن قراءة الرفع على االبتداء والخبر محذوف : وخالصة القول في هذه اآلية      

، أرسلنا : أو محذوف تقديره ، أما قراءة النصب فعلى أنه مفعول به يفسره الظاهر ، محذوف 

.  ورسًال الثانية فالنصب فيها على البدلية من رسًال األولى والمختار جواز الوجهين 

اِبِرينَ " -13  ] 177: البقرة [ " َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

، ة يعقوب واألعمش وهي قراء، فقرئت بالرفع ، ] والصابرين [ ورد خالف بين القراء على قراءة 

754Fوزاد في المختصر الجحدري

755Fوقرأ الباقون بالنصب،  1

وقد وجه المفسرون والنحاة كًال من قراءة ،  2

: الرفع والنصب على النحو التالي 

كأنه ، ] ذوي القربى [ على ] الصابرين [ أنه عطف : أحدهما : ففي نصبها وجهان هما : النصب  -1

: ثم قال ،  756F3"َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنونَ : "عالى كما قال ت، وأتى الصابرين : قال 

َالةَ " فيكون رفعًا على االبتداء ،  "َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ : "فنصب على مضمر ثم قال ، " َواْلُمِقيِميَن الصَّ

 : نحو قول الشاعر ] الراسخين [ أو يعطفه على 

 

 ُسمُّ اْلُعَداِة َوآَفَة الَجْزرِ  ي الذيَن ُهمْ َال َيْبُعَدْن َقْومِ 

757Fوالطَّيُِّبون َمَعاِقَد اُألْزرِ  النَّاِزِليَن ِبُكلِّ ُمْعَتَركٍ 

4 

ويكون ، وينصبها جميعًا ، ومنهم من يرفعهما جميعًا ، النازلون والطيبين : ومنهم من يقول     

وهذا ال يصلح إال أن يكون والموفون ، برين وآتى الصا] ذوي القربى [ معطوفًا على ] والصابرين [

في الصلة ال يعطف عليه بعد المعطوف على ] ما [ رفع على المدح للمضمرين ؛ ألن 

758Fالموصوف

5  .

                                                           
وهو ثقة عند ، سكن بغداد إلى أن توفي ، ولد في البصرة ، من رجال الحديث ، ابو يحيى ، هو كامل بن طلحة الجحدري  -1

 . 5/217م واألعال 8/408تهذيب التهذيب : انظر ، هـ  231بعض المحدثين -
 . 2/5 القرآن ألحكام والجامع 11 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/229 الشواذ القراءات إعراب -2
 . 162:  آية،  النساء سورة -3
 المسالك وأوضح 64-2/58 -1/202 والكتاب 39 الديوان:  انظر،  الكامل مجزوء من وهو،  بدر بنت للخرنق البتان -4
 القرآن ومعاني 2/399 األشموني وشرح نضر مادة العرب ولسان 2/198 والمحتسب 6/231 والنظائر واألشباه 3/268

 وتأويل 15 للزجاج والجمل 61 للخليل والجمل 2/4 القرآن ألحكام والجامع 116 لألخفش القرآن ومعاني 1/78 للفراء
 106 القرآن مشكل

 . 1/188 البغوي وتفسير 1/194 للزجاج وإعرابه القرآن معاني:  وانظر 116 لألخفش القرآن معاني -5
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؛ ذلك أنه ال يجوز أن ] ذوي القربى [ على ] الصابرين [ وزعم بعضهم أنه ال يجوز عطف    

لمعطوف والمعطوف عليه الذي هو حكم لئال يفصل بين ا] ذوي القربى [ يكون معطوفًا على 

759Fوهم الموفون، الصلة باألجنبي 

1  .

والعرب تنصب على المدح والذم كأنهم ، وهو في باب المدح والذم ، النصب على القطع : الثاني 

وينصبونه فأما المدح نحو قوله تعالى ، يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم وال يتبعونه أول الكالم 

َالةَ َواْلمُ : " : وأما الذم نحو قوله تعالى ، أعني الصابرين : فنصب على المدح أي  760F2"ِقيِميَن الصَّ

762Fموجود في كالم العرب، ال مطعن فيه من جهة اإلعراب ،  761F3"َمْلُعوِنيَن َأْيَنَما ثُِقُفوا"

4  .

وٕانما ينصب المدح والذم والترحم واالختصاص ، أن نصب هذا الحرف على المدح  : وزعم يونس

763Fوالشكر، والحمد ، ويفسر ذلك هللا ولرسوله ] أعني [ على إضمار 

5  .

بالرفع ] والموفون والصابرون [ وهي قراءة يعقوب واألعمش ، ] الصابرين [ على قطع : الرفع  -2

 . 764F6]الموفين [ بالرفع عطفًا على ] الصابرين [ وقراءة ، بعهودهم بالجمع ، فيهما وقراءة الجحدري 

إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم واألحسن أن تخالف ": قال الفارسي    

بإعرابها وال تجعل كلها جارية على موصوفها ؛ ألن هذا الموضع من مواضع اإلطناب أنواع من 

.  765F7"وجملة واحدة، وعند االتحاد في اإلعراب يكون وجهًا واحدًا ، الكالم 

، على أول الكالم كان جيدًا ] الصابرين [ ولو رفع : "ل فيقو، وذهب سيبويه إلى أن الرفع جيد     

.  766F8"767F9"َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ : "ولو ابتدأته كان جيدًا كما ابتدأت قوله تعالى 

، وقطعها ، جاز إتباعها ، فإن تعين مسماه بدونها ، ومذهب النحاة إذا تكررت النعوت لواحد    

فيجوز فيه رفع ، سابق الذكر ] النازلين والطيبين [ في قول والجمع بينهما بشرط تقديم المتبع كما 

ورفع ، أو على القطع بإضمارهم ونصبها بإضمار أمدح أو أذكر ، األول والثاني على االتباع 

                                                           
 3/210 واللباب 2/4 القرآن ألحكام والجامع 1/217 القدير وفتح 77 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 1/127 التبيان -1

 . 1/115 والتيسير
 . 162:  آية،  النساء سورة -2
 . 61 آية،  األحزاب سورة -3
 مشكل وتأويل 3/210 واللباب 1/357 كثير ابن وتفسير 1/188 البغوي تفسير:  وانظر 2/4 القرآن ألحكام الجامع -4

 . 1/193 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 76 للنحاس القرآن وإعراب 3/194 والبرهان 107 القرآن
 . 62-61 للخليل الجمل -5
 .  2/10 المحيط لبحروا 3/212 واللباب 1/217 القدير وفتح 11 خالويه ابن مختصر:  وانظر 2/5 القرآن ألحكام الجامع -6

 . 2/198 المحتسب:  وانظر 2/10 المحيط البحر -7
 . 162:  آية،  النساء سورة -8
 . 2/64 الكتاب -9
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وٕان لم يعرف إال بمجمعهما وجب ، األول ونصب الثاني على ما ذكرنا وعكسه على القطع فيهما 

مررت بزيٍد التاجر الفقيه الكاتب : وذلك كقولك ، ة الشيء الواحد اتباعها كلها ؛ لتنزيلها منه منزل

، تاجر فقيه :  والثاني، تاجر كاتب :  أحدهم: إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثالثة ، 

وٕان كان ، وٕان تعين ببعضها جاز فيهما عدا ذلك البعض واألوجه الثالثة ، فقيه كاتب :  والثالث

: ي األول من نعوته االتباع وجاز في الباقي القطع نحو قول الشاعر المنعوت نكرة تعين ف

768Fَوُشْعثًا َمرَاِضيَع ِمْثَل السََّعاِلي َوَيْأِوي إَلى ِنْسَوٍة ُعطَّلٍ 

1 

فإن كان النعت بإضمار هو ، أو مفعوال لفعل ، أنه يجعل النعت خبرًا لمبتدأ : وحقيقة القطع    

وٕان كان لغير ذلك جاز ، بالنصب بإضمار أذم   769F2"ُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ َواْمرََأتُ : "نحو قوله تعالى ، 

وأعني ، هو التاجر  : ولك أن تقول ، باألوجه الثالثة ، مررت بزيٍد التاجر : فتقول ، ذكره 

770Fالتاجر

3  .

وال فرق عند سيبويه في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلومًا حقيقًة أو ادعاًء وقد     

يعني ، مررت بقومك الكرام : وقد يجوز أن تقول : "بويه على الموصوف ادعاًء فقال نص سي

نزلتهم هذه المنزلة وٕان كان لم : ثم قال ، بالنصب أو بالرفع إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم 

.  771F4"يعرفهم

لمبتدأ  خبر] والصابرين [ أن قراءة الرفع على القطع وقوله : وخالصة القول في هذه اآلية     

الصابرين [ وقراءة النصب فعلى تقدير فعل محذوف تقديره أعني ، محذوف تقديره هم الصابرون 

. والمختار جواز القراءتين على القطع ؛ لوروده في القرآن الكريم وكالم العرب ] 

 ] 3: النساء "  [ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً " -14

772Fوالجمهور بالنصب، حيث قرئت بالرفع ] فواحدة [ الف على قراءتها الكلمة التي ورد خ       

5  .

                                                           
 ال التي أو لها شيء ال التي:  وهي عاطل جمع:  وعطل،  المتقارب البحر من وهو،  الهذلي عائذ أبي بن ألمية البيت -1

 المسالك وأوضح 2/18 المفصل وشرح 2/66  –1/399 الكتاب:  انظر،  ولالغ وهي سعلى جمع:  السعالي،  لها حلى
 . فعل إضمار على شعثاً  نصب والشاهد 2/400 األشموني وشرح 1/80 للفراء القرآن ومعاني 3/271
 . 4:  آية،  المسد سورة -2
 ابن وشرح 268  –285 الندى قطر وشرح 400 -2/399 األشموني شرح:  وانظر 272  –3/268 المسالك أوضح -3

 .15 للزجاجي والجمل 205-3/203 عقيل
 .268 الندى قطر شرح:  وانظر 2/70 الكتاب -4
 . 1/502 البشر فضالء وإتحاف 137 النشر تقريب:  وانظر 1/366 الشواذ القراءات إعراب  -5
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، وزاد في الكشاف الحسن والجحدري وابن هرمز ] فواحدٌة [ وهي قراءة أبي جعفر : الرفع  -1

773Fفواحد كافية: أي ، والخبر مقدر ، ووجه الرفع على أنه مرفوع باالبتداء 

ووجه الزمخشري ،  1

774Fفالمقنع أو فحسبكم واحدة: أي ، الخبر على أنه مرفوع على : الرفع 

والمسوغ لالبتداء ،  2

: أي ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، مبتدأ لخبر محذوف : أي ، بالنكرة هو اعتمادها على الجزاء 

775Fفيكفي واحدة: أو فاعل لفعل محذوف تقديره ، فالمقنع واحدة 

3 . 

776Fفواحدة تقنع: التقدير إلى أنه مرفوع باالبتداء والخبر المحذوف ووذهب الكسائي    

4  .

: أما قراءة النصب فقد وجهها المفسرون على أنها مفعول به لفعٍل محذوف تقديره : النصب  -2

777Fفانكحوا أو فاختاروا واحدة أو فالزموا واحدة

5 . 

 

أما قراءة ، أن قراءة الرفع على االبتداء والخبر محذوف : خالصة القول في هذه اآلية   

، فإن خفتم أال تعدلوا فاختاروا واحدًة : على تقدير فعل محذوف تقديره النصب وهي المختارة ف

. ذلك أن معنى اآلية يحث على العدل 

ْيُتونَ " -15  ]  99: األنعام "  [ َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّ

وهي على ، في القرآن الكريم أذكرها على التتابع حسب ترتيبها في القرآن الكريم ولهذه اآلية نظائر

َوُكلَّ ": وقوله تعالى ،  ] 8: النحل "  [ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها":  قوله تعالى:لنحو التالي ا

: الشعراء "   [ َوالشَُّعرَاُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ ": وقوله تعالى ،  ] 13: اإلسراء "   [ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ 

:  وقوله تعالى،  ] 50: األحزاب [ " َواْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ : "وقوله تعالى ،  ] 224

اِلُح َيْرَفُعهُ " : وقوله تعالى ،  ] 10: فاطر " [ َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميًعا ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

َواْلَقَمَر ": وقوله تعالى ،  ] 12: يس " [ ا َقدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ َوَنْكُتُب مَ "

[ "َوالطَّْيَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه َأوَّابٌ "وقوله تعالى ،  ] 39: يس [ " َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ 

: وقوله تعالى ،  ] 7: الرحمن [ "َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ ": وقوله تعالى ،  ] 19 :ص 

ْيَحانُ ": وقوله تعالى ،  ] 10: الرحمن [ "َواْألَْرَض َوَضَعَها ِلْألََنامِ " : الرحمن [ "َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

                                                           
 . 1/502 البشر فضالء وإتحاف 2/162 البغوي تفسير:  وانظر 137 النشر تقريب -1
 . 1/458 الكشاف -2
 . 1/530 القدير وفتح 1/282 والتبيان 1/502 البشر فضالء إتحاف -3
 . 1/530 القدير وفتح 3/178 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 171 للنحاس القرآن إعراب -4
 للفراء القرآن ومعاني 1/282 والتبيان 1/529 القدير وفتح 3/178 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 458/ 1 الكشاف -5
 . 151 لألخفش القرآن ومعاني 1/179



136 
 

َوُكال� َوَعَد ": وقوله تعالى ،  ] 7: ق [ "َناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسيَ َواْألَْرَض َمَددْ ": وقوله تعالى ،  ] 12

وما سيتم ، ] 29: النبأ [  "َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكتَاًبا": وقوله تعالى ، ]  10: الحديد [ "اللَُّه اْلُحْسَنى

َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب : "تعالى في قوله ] جنات [ عرضه من  توجيه للمفسرين وتوجيهاتهم لكلمة 

ْيُتونَ  إن توجيههم لها جميعًا متشابه ومتقارب وال يوجه عن قراءة الرفع  سيشمل باقي اآليات ؛ إذ" َوالزَّ

: أو النصب على إضمار فعٍل وسأعرض كل قراءة وأذكر توجيهها على النحو التالي ، على االبتداء 

778Fقراءة األعمش ومحمد بن أبي ليلىوهي ، بالرفع ] جنات [ حيث قرئت   

وأبو بكر في رواية عن ،  1

779Fوزاد في اإلتحاف رواية عن المطوعي، عاصم 

780Fبالنصب: أي ، التاء  والجمهور بكسر،  والحسن 2

3 .

: والتقدير ، وخبره محذوف ، على أنه مبتدأ ، أو ثم جناٌت ، ويوجه به جناٌت : على تقدير : الرفع  -1

781Fوز عطفه على قنوان ؛ ألن العنب ال يوجه من النخلوال يج، من الكرم جنات ٌ 

4 . 

هي محال ؛ ألن الجنات : حتى قال أبو حاتم ، وأنكر بعضهم هذه القراءة منهم أبو عبيدة وأبو حاتم 

782Fال تكون من النخيل

5  .

وأن التأويل ليس على ، بأن القراءة جائزة : ورد النحاس وأبو جعفر على أبي عبيدة وأبي حاتم     

واستدال بقراءة جماعة ، ولهم جنات : والتقدير أي ، وأن الرفع باالبتداء والخبر محذوف ، الوجه  هذا

783F"َوُحوٌر ِعينٌ : "منهم قوله تعالى 

: وقدر أبو جعفر ، ومثله كثير ، وجوزه سيبويه والكسائي والفراء ،  6

ودل على تقديره ،  وجنات من أعناب أوجهناه: وبعضهم قدر الخبر مؤخرًا تقديره ، ولكم جنات : 

فحذفت أكرمته ، وأخوه أكرمته : والتقدير ، أكرمت عبد اهللا وأخوه : كما تقول ، ] فأوجهنا [ قوله قبل 

784Fلداللة أكرمته عليه

7  .

ولو رفعت الجنات تتبع قنوان : "فقال ] قنوان [ بالرفع عطفًا على ] جنات [ وأجاز الفراء قراءة    

.  785F8"كان صواباً 

                                                           
 أصحاب من فقيه،  قاضٍ ،  الكوفي األنصاري بالل ابن،  داود:  وقيل،  يسار ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد هو -1
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خدم في شبابه األمير أبا الفضل ، من أهل نيسابور ، له شعر رقيق ، أديب ، ابو حفص ، هو عمر بن علي المطوعي  -2
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وحاصله أو موجهه من النخل ، على معنى : حيان قراءة الرفع بالعطف على قنوان  ووجه أبو    

وهذا العطف هو على أن ال يالحظ فيه قيد من ، من نبات أعناب : أي ، قنوان وجنات من أعناب 

من بني تميم : كما تقول ، من النخل قنوان دانية وجنات من أعناب حاصلة : فكأنه قال ] النخل [

على قنوان لفظًا وٕان لم تكن في ] جنات [ عطف : أي ، رجٌل من قريش منطلقان رجل عاقل و

786Fالمعنى من جنسها

1  .

787F"َنَباَت ُكلِّ َشْيءٍ : "فأوجهنا جناٍت عطفًا على قوله تعالى : أي ، على قراءة العامة : النصب  -2

2  ،

ْيُتوَن َوالرُّمَّانَ : "قوله تعالى : ومثله  788F"َوالزَّ

ن ينتصب على االختصاص نحو واألحسن أ: وقيل ،  3

َالةَ : "قوله تعالى  789F"َواْلُمِقيِميَن الصَّ

790Fلفضل هذين الصنفين،  4

5 . 

األعناب ] جنات [ جردت ] النخل [ ولما جرد ، عام الخاص على العطف هيمن : "أبو حيان  وقال

""ِخيٍل َوَأْعَنابٍ َأَيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن نَ : "نحو قوله تعالى ، لشرفها  791F

6
792F

7  .

فأوجهنا من الماء خضرًا وجنات : أي ،  793F8"َخِضرًا: "وحمل الزجاج النصب عطفًا على قوله تعالى     

794Fوجنات من أعناب

9  .

 ] 128: األنعام "  [ اْألَْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ  " -16

َوَلْو َأنََّما ِفي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَالٌم ": نظيران في القرآن الكريم وهي قوله تعالى ولهذه اآلية       

 32: الجاثية [ "ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْيبَ ": وقوله تعالى ،  ] 27: لقمان [ " َواْلَبْحُر َيُمدُّهُ 

[ 

، فقد قرئت بالرفع والنصب ] والساعة ، والبحر ، بة والعاق[ وقد اختلف القراء في قراءة    

] . والعاقبة [ وسأتناول توجيه المفسرين لقراءة الرفع وقراءة النصب لكلمة 
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؛ ذلك أن توجيه المفسرين وأقوالهم متشابه وال ] والساعة ، والبحر [ وما سيتم عرضه سيشمل  

. يوجه عن الرفع والنصب 

795Fوهي قراءة الجمهور، على أنها على االستئناف فقد وجهها المفسرون : الرفع  -1

1 . 

ومنهم الخليل حيث قال ، االبتداء ] واو [ االستئناف وسماها بعضهم بـ] واو [ وقد ذكر النحاة    

توردها في أول كالمك ] واو [ وكل ، وجهت وزيٌد جالس : أن معناها االبتداء مثل قولهم : "

796Fبتدائيةا: وٕان شئت قلت ، استئناف ] واو[فهي 

التي بعدها جملة غير متعلقة ] الواو [  فهي. "2

: التي يقع بعدها الجملتان ] الواو [ وأنها ، وال مشاركة لها في اإلعراب ، بما قبلها في المعنى 

والجملة الفعلية نحو قوله ،  797F3"ُثمَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل ُمَسم�ى ِعْنَدهُ : "االسمية نحو قوله تعالى 

. وهو كثير ،  798F4"ُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما َنَشاءُ لِ : "تعالى 

، أنها تعطف الجمل ، أو االستئناف ، االبتداء ] واو : [ أي ] الواو [ والظاهر في هذه       

معطوف على ما قبلها ؛ ، االستئناف لئال يتوهم أن ما بعدها من المفردات ] واو [ وسميت بـ

799Fفهي تأتي في الكالم لمجرد الربط، ف الجمل التي ال محل لها من اإلعراب ذلك أنها تعط

5  .

800Fوهي قراءة ُأبي وابن مسعود: النصب  -2

: وقد وجهها المفسرون على أنها عطفت قوله تعالى ،  6

عطف وهو بذلك يكون قد ، وٕانَّ العاقبة للمتقين : والتقدير ، " اْألَْرَض "على " َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ "

801Fفهو من عطف الجمل ال المفردات، االسم على االسم والخبر على الخبر 

7 . 

فقد ، " َوَلْو َأنََّما ِفي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّهُ : "في قوله تعالى ] والبحر [ أما كلمة 

802Fفذت كلمات اهللاأو هذا أمره ما ن، والبحر حاله كذلك : أي ، رفعها سيبويه على الحال 

8   .

إنما أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر : "ويعلق السيرافي على كالم سيبويه فيقول     

.  803F9"ال يليها االبتداء] لو [ ال يحسن ؛ ألن ] أن [ بالحال ؛ ألن حمل رفع البحر على موضع 
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] واو [ اف ؛ ذلك أن أن قراءة الرفع على االستئن: وخالصة القول في هذه اآلية ونظيرتيها     

وأما قراءة ، أو االبتدائية كما يسميها البعض تقع في الكالم لمجرد الربط ال للعطف ، االستئناف 

عطف الجمل فعطفت جملة والعاقبة للمتقين على جملة إن : أي ، النصب فعلى العطف 

فع ؛ ذلك أن والمختار هو قراءة الر، أي عطف االسم على االسم والخبر على الخبر ، األرض 

موسى وعد قومه بالنصر من اهللا وأنه سيورثه األرض ثم استأنف فبشرهم بأن عاقبة االستعانة 

، وأنها عاقبة مقتصرة على المتقين من عباده ، باهللا والصبر عاقبة محمودة في الدنيا واآلخرة 

من : ي أ] من يشاء : [ وقوله ، فإنها ستدخل ضمن وعد موسى لقومه ، ولو كانت بالنصب 

: والمعنى في قوله ، أراد أن يبقى ويصبر مع موسى سنورثه األرض وننصره على فرعون 

.  بل هي بشارة من اهللا للمتقين من قوم موسى الذين صبروا ، ليس كذلك ] والعاقبة للمتقين [

 

]  3: لقمان "  [ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِنينَ " -17

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو ، فقرأ حمزة وحده بالرفع ، ] ورحمة [ اختلف القراء على قراءة  

804Fعمرو وابن عامر والكسائي بالنصب

: و لكل قراءة توجيه وتفسير أذكرهما على النحو التالي  1

 :وهو من وجهين ، بالرفع ووافقه األعمش ] ورحمٌة [ قراء حمزة : الرفع  -1

. على إضمار مبتدأ ؛ ألنه أول آية : أحدهما 

805Fأن يكون خبر تلك :واآلخر 

2 . 

آيات الكتاب هدى ورحمة ؛ ألن آيات الكتاب كذلك : وزاد ابن خالويه أن يكون بدًال من قوله   

فرفعها بذلك ؛ ألن اآليات جامعة للهدى ، أو يكون أضمر لها مثل ما أظهر لآليات ، هي 

806Fوالرحمة

3  .

هو : تقديره ، ] رحمة [ ليه وعطف ع، خبره ] هدى [ وجعل ، وحجة الرفع أنه أضمر مبتدأ     

807Fهدى ورحمة ؛ ذلك ألنها مستأنفة من آية منفصلة من اآلية قبلها

4  .

في موضع ] هدى [ أنه جعل : وحجتهم في ذلك ، بالنصب ] ورحمًة [ فقراء الجمهور : النصب  -2

 هادياً : وتقديره ، فنصبها على الحال ] ورحمة [ وعطف عليه ، ] الكتاب [ نصب على الحال من 
                                                           

 . 2/346 والنشر 635 والتبصرة 4/158 للفارسي والحجة 2/286 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 512 السبعة -1
 وإعراب 2/330 والتبيان 2/361 البشر فضالء وإتحاف 4/292 القدير فتح:  وانظر 4/505 القرآن ألحكام الجامع -2

 . 749 للنحاس القرآن
 . 284 خالويه البن الحجة -3
 . 2/219 للفراء القرآن ومعاني:  وانظر 2/187 الكشف -4
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تلك آيات : تقديره ، ؛ ألن به هدى اهللا المؤمنين ورحمهم ] الكتاب [ يعني ، وراحمًا للمؤمنين 

808Fالكتاب الحكيم هاديًا وراحمًا للمؤمنين

1 . 

والهدى [ ، ووجه بعضهم النصب على أنه نصب على القطع من اآليات ؛ ألنهما معرفة    

809Fوقد تم الكالم دونهما، نكرتان ] والرحمة 

2  .

جاء زيٌد ويده : نحو ، التي تدخل على الجملة االسمية ] الواو [ عند النحاة هي ] واو الحال [ و   

: نحو ، ] قد [ واألكثر اقترانه بـ، إذا تصدرت بماٍض ، وتدخل على الجملة الفعلية ، على رأسه 

ا النحاة وقدره، ال تدخل على المثبت ، وتدخل على المضارع المنفي ، جاء زيد وقد طلعت الشمس 

] إذ[ بل إن ما بعدها قيد الفعل السابق كما أن ، وال يقصد بهذا التقدير أنها ترادف االسم ، ] إذ [ بـ

ووهم الُعْكَبري في قوله تعالى ، ؛ ألنها ال تدخل على الجملة االسمية ] إذا [ ولم يقدروها بـ، كذلك 

ْتُهْم َأْنُفُسُهمْ : " ] الواو : [ وقيل ، ] إذ [ بمعنى : وقيل ، للحال ] الواو : [ ل فقا،  810F3"َوَطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّ

811Fلالبتداء

4  .

وأما قراءة النصب وهي ، وخبره محذوف ، أن قراءة الرفع على االبتداء : وخالصة ذلك     

. المختارة فعلى الحال ؛ ذلك أن حال آيات الكتاب حال هداية ورحمة 

 

 ] 31: يوسف "  [ َمَلٌك َكِريمٌ  َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ "  -18

وقد اختلف القراء على ، ] 2: المجادلة [ " َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ ": قوله تعالى في القرآن الكريم ونظيرها 

812Fوبالرفع على لغة بني تميم، فقرئت بالنصب على لغة أهل الحجاز ] بشرًا [ قراءة كلمة 

5  .

وضعفوا ] ليس [ عمل ] ما [ ة النصب على إعمال وقد وجه النحاة والمفسرون قراء: النصب  -1

َما ُهنَّ : "واستدلوا على إعمالها بأن قوله تعالى ، قراءة الرفع ؛ ذلك أن لغة القرآن أقوى اللغات 

813Fلم تقرأ بالرفع" ُأمََّهاِتِهمْ 

6  .

معنى  ]ما [ ومعنى ، وبه قال البصريون ، وذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحويين إلى النصب     

814Fوهي لغة القدمى الجيدة الحجازية، في النفي ] ليس [ 

1  .
                                                           

 البشر فضالء وإتحاف 284 خالويه البن والحجة 3/474 والكشاف 2/505 النشر طيبة شرح:  وانظر 2/187 الكشف -1
 .  7/505 القرآن ألحكام والجامع 4/292 القدير وفتح 2/361
 . 267 لألخفش القرآن معاني:  وانظر 284 خالويه البن الحجة -2
 . 154 آية،  عمران آل سورة -3
 . 2/23 اللبيب مغني:  وانظر 164 الداني الجنى -4
 . 2/448 الكشاف:  وانظر 5/304 المحيط البحر -5
 . 3/15 للزجاج وإعرابه القرآن معاني:  انظر -6
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، ما زيٌد بقائٍم : وٕانما قال القدمى ؛ ألن الكثير في لغة الحجاز إنما هو جر الخبر بالباء فتقول    

حتى أن ، فمن لغة أهل الحجاز القديمة ، وأما نصب الخبر ، وعليه أكثر ما جاء في القرآن الكريم 

: يجدوا شاهدًا على نصب الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر  النحويين لم

 

دوَر َوَما ُهْم َأْوَالُدَها َوَأْبَناُءَها ُمَتَكِنُفوَن َأَباُهْم  815Fَحِنُقوا الصِّ

2 

816Fفالقرآن جاء باللغتين القدمى وغيرها      

3  .

في ] ليس [ أنها أشبهت مع أنها حرف غير مختص ؛ ] ليس [ عمل ] ما [ وحجتهم في إعمال     

إال أنهم وضعوا لها شروطًا ، وفي دخولها على الجملة االسمية ، وفي كونها لنفي الحال ، النفي 

817Fذكرت سابقاً 

4  .

؛ ألن الباء قد استعملت فيه فال يكاد أهل الحجاز ينطقون إال ] بشرًا [ وذهب الفراء إلى أن نصب    

أال ترى أن كل ما ، فنصبوا على ذلك ، ها أثر فيما وجهت منه فلما حذفوها أحبوا أن يكون ل، بالباء 

818Fفي القرآن أتي بالباء إال في هذين الموضعين

5  ،

على نزع الخافض و ويستدل بأن كل ما جاء في القرآن خبرًا لما جاء ] ما [ فالفراء ينصب خبر     

 .مقترنًا بالباء فلما حذف الباء من هذين الموضعين نصب 

] ما [ فهم ال يعملون ، وهي لغة بني تميم ، هي على السليقة ، قراءة ابن مسعود  وهي: الرفع  -2

819Fولم ُيقرأ به: وقال ابن عطية ] ليس [ عمل 

6 . 

إنه : "فيقول ، ] بشرًا [ فيرفع ] ليس [ عمل ] ما [ ويتبنى الفراء لغة بني تميم فال يعمل     

.  820F7"أقوى الوجهين في العربية

   

                                                                                                                                                                      
 وأوضح 3/15 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 3/304 المحيط والبحر 2/448 الكشاف:  وانظر 3/26 القدير فتح -1

 . 144 واإلنصاف 147 الندى قطر وشرح 1/242 المسالك
 وإعراب 2/448 والكشاف 5/408 المحيط والبحر 3/123 والنظائر األشباه:  انظر الكامل مجزوء من وهو نسبة بال البيت -2

 ] ليس[  عمل]   ما[  إعمال فيه والشاهد 3/526 وبيانه الكريم القرآن
 . 3/526 وبيانه الكريم القرآن وإعراب 2/448 الكشاف:  وانظر 5/408 المحيط البحر -3
 الندى قطر وشرح 222 الذهب شذور وشرح 1/242 المسالك وأوضح 1/316 اللبيب مغني:  وانظر 322 الداني الجنى -4

 . البحث هذا من 80وص 144 واإلنصاف 247
 . 144 واإلنصاف 5/305 المحيط والبحر 5/411 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/354 للفراء آنالقر معاني -5
 . 144 واإلنصاف 5/304 المحيط البحر:  وانظر 2/448 الكشاف -6
 . 1/355 للفراء القرآن معاني -7
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صلى اهللا عليه وهذا غلط ؛ ألن كتاب اهللا ولغة الرسول –: "عليه ذلك فقال وأنكر الزجاج   

وال يجوز القراءة بها إال ، ما هذا بشٌر : ولغة بني تميم ، أقوى األشياء وأقوى اللغات  وسلم-

.  821F1"بالرفع، " َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ : "واستدل على أن أحدًا لم يقرأ قوله تعالى ، براوية صحيحة 

 

وهي ، غير عاملة عمل ليس ] ما [ أن قراءة الرفع على أن : والخالصة في هاتين اآليتين     

وهي ] ليس[عمل ] ما [ وأما قراءة النصب فعلى إعمال ، واختيار الكوفيين ، على لغة بني تميم 

ه وعلي، وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن القرآن نزل بها ، ومذهب البصريين ، لغة أهل الحجاز 

. الشواهد في العربية كثيرة 

 

 ]  102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا" -19

: ولهذه اآلية نظائر أذكرها على التتابع حسب ترتيبها في القرآن الكريم على النحو التالي وهي       

َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن : "وقوله تعالى ،  ] 177: البقرة  "[َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ ":قوله تعالى 

وقوله ، ]  162: النساء [ " َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم ": وقوله تعالى ، ]  189: البقرة " [ اتََّقى

... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم : "الى وقوله تع، ]  166: النساء " [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ ": تعالى 

، ]  44: يونس [ "َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ ": وقوله تعالى ]  17: األنفال " [ َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى

َرُسوَل اللَِّه َوَلِكْن ": وقوله تعالى ، ]  46: القصص " [ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذرَ ": وقوله تعالى 

" [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ ": وقوله تعالى ، ]  40: األحزاب "[ َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ 

نون [ ؛  ذلك أن منهم من قرأ ] لكن [ وقد اختلف القراءة على قراءة االسم الواقع بعد ، ]  20: الزمر 

]  لكن[ وفيما يلي عرض آلراء المفسرين والنحاة في قراءة ، ومنهم من قرأها مشددة ، ة مخفف] لكن 

: وسيشمل هذا العرض اآليات جميعًا على النحو التالي "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا :"في قوله تعالى 

 ] 102: البقرة [   "َكَفُروا َوَلِكنَّ الشََّياِطينَ : "فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ونافع قوله تعالى    

: وقوله تعالى ، ]  17: األنفال " [ َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم : "وكذلك قوله تعالى ، مشددة 

ِكنَّ َولَ ":وقرأ نافع وابن كثير قوله تعالى ، مشددات ،  ] 44: يونس [ "َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس "

: البقرة " [ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى: "وقوله تعالى ،  ] 177: البقرة "[ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ 

وشدد ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، ] البرُّ [ ورفعا ، خفيفتا النون في هذين الموضعين ]  189
                                                           

 . 3/15 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -1
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و " َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم "و"َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا: "وحمزة والكسائي في قوله تعالى 

َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن : "وقرأ ابن عامر قوله تعالى ، خفيفات النون "َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس "

وشدد النون في قوله ، مخففة النون  "َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َتَلُهْم َوَلِكنَّ اللََّه قَ : "وكذلك قوله تعالى "َكَفُروا

822Fولم يختلفوا إال في هذه الستة، "  َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس ": تعالى 

1  .

فيرفع وينصب وهذا ] لكن [ وتبعًا لهذا االختالف في القراءة اختلف إعراب االسم الواقع بعد    

: هذه القراءات وتوجيهها توضيح ل

جيء بها لمجرد االستدراك فال ، ورفع االسم بعدها على االبتداء ] نون لكن [ حيث خففت : الرفع  -1

823Fعمل لها

فتنصب ] إنَّ [ حرف إذا شدت نونه كانت من أخوات ] لكن [ أن : وحجتهم في ذلك ،  2

وربما ، ال عمل له ، انت حرف عطف وٕاذا خففت نونه ك، االسم ] هو [ إذا كان ، االسم وترفع الخبر 

ال ] لكن [ إال أن ، مخففة ] إنَّ [ ويجوز إعمال ، أتى خفيفًا كأن يرتفع ما بعدها باالبتداء والخبر 

بل تكون عاطفة ولالستدراك مخففة ، إذ ال تلزم موضعًا واحدًا ، تعمل مخففة ؛ الختالف مواقعها 

824Fومشددة

3. 

] لكن [ المخففة ؛ ذلك أن ] لكن [ والُعْكَبري الرفع في االسم الواقع بعد  واختار ابن َخاَلويه والنحاس   

والدليل على ذلك أن ، فإذا زال اللفظ زال العمل ، وأخواتها إنما عملن لشبههن بالفعل لفظًا ومعنًى 

825Fوكل حرف كذلك ابتدئ ما بعده، إذا خففت وليها االسم والفعل ] لكن [

4  .

فإنهما أجازا ذلك ؛ ، ن أنها حرف ابتداء ال يعمل خالفًا لألخفش ويونس ومذهب جمهور النحويي    

وقد ُحكي عن ، ورد بأنه غير مسموع ، وخفيفة بأصل الوضع ، لدخولها بعد التخفيف على الجملتين 

، في التخفيف والتثقيل ] إنَّ [ وأجاز المبرد إعمالها وجعلها بمنزلة ، يونس أنه حكاه عن العرب 

826Fوأنها لالستدراك، رفع والنصب وال

5  .

                                                           
 البغوي وتفسير 601 واإلقناع 423 والتبصرة 2/176 النشر طيبة وشرح 1/256 الكشف:  وانظر 168-167 السبعة -1
1/128 . 
 . 1/429 البشر فضالء إتحاف -2
 . 86 خالويه البن والحجة 1/256 الكشف -3
 . 1/256 والكشف 1/89 والتبيان 58 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 86 خالويه البن الحجة -4
 وتوضيح 157 الندى قطر وشرح 308 الذهب شذور وشرح 1/330 المسالك أوضح:  وانظر 4/107 المقتضب -5

 . 586 الداني والجنى 1/306 اللبيب ومغني 2/188 الهوامع وهمع 1/543 والمسالك المقاصد
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أنه أتى بلفظ الحرف على : ونصب االسم بعدها وحجتهم في ذلك ] نون لكن [ حيث شدد : النصب  -2

وحاول في ذلك المعنى معنى ، فشددها على أصلها ] إنَّ [ ؛ ألنها من أخوات ] لكن [ أصله فأعمل 

827Fالتأكيد الذي فيه معنى االستدراك

1 . 

؛ ألنها تكون حينئٍذ عاملة ] واٌو [ ء وأبو حاتم إلى التشديد إذا كان ما قبلها وذهب الكسائي والفرا    

وهي ] واو [ فإنها عاطفة فال تحتاج إلى ] واٌو [ أما إذا لم يكن قبلها ، وليست عاطفة ، ] إنَّ [ عمل 

.     828F2]بل [ في هذه الحالة كـ

مخففة النون على االبتداء ] لكن [ بعد  أن رفع االسم الواقع: وخالصة القول في هذه اآليات هو    

] لكن [ وأما النصب فعلى إعمال ، لزوال االختصاص بزوال اللفظ والشبه بالفعل ] لكن [ على اهمال 

ذلك أن القاعدة النحوية توجب ، وهي القراءة المختارة ، لشبهها بالفعل لفظًا ومعنًى ] إنَّ [ عمل 

. في مخففة النون واالهمال ، اإلعمال في مشددة النون 

 "  ابِ َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَآُن َأْن ُيْفَتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكتَ " -20

]   37: يونس [

[ ن والشاهد في هذه اآلية هو قراءة االسمي، ] 111: آية ، يوسف [ لقد تكررت هذه اآلية في سورة      

وقرأهما ، وهي قراءة عيسى بن عمر ، فقد قرآ بالرفع ] لكن [ الواقعين بعد ] وتفصيل ... تصديق 

829Fالجمهور بالنصب

: وتبع هذا االختالف اختالف في التوجيه كاآلتي ،  3

ولكن هو : أي ، على أنه خبر مبتدأ محذوف ] تصديق [ وتوجيه هذه القراءة أنه رفع االسم : الرفع  -1

، ولكن تصديق النبي : وقيل ، ولكن القرآن تصديق : وقيل المعنى ، ولكن أنا : يل المعنى وق، تصديق 

 . 830F4]تصديق [ عطفه على ] تفصيل [ ومن رفع 

 

 : فقد وجهت على ثالثة أوجه وهي : النصب  -2

أي ، ولكن كان تصديق : أي ، على أنه خبر كان مضمرة ] وتفصيل ... تصديق [ أنه نصب : األول 

. ومفصًال مصدقًا 

                                                           
 . 86 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/257 الكشف -1
 والجنى 1/128 البغوي تفسيرو 392-4/391 والبرهان 1/321 الكتاب علوم في اللباب:  وانظر 1/495 المحيط البحر -2

 . 587 الداني
 . 1/645 الشواذ القراءات وإعراب 57 خالويه ابن مختصر:  وانظر 5/158 المحيط البحر -3
 2/335 والكشاف 2/311 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/366 للفراء القرآن معاني:  وانظر 5/159 المحيط البحر -4

 . 1/350 والمحتسب 5/262 القرآن مألحكا والجامع 2/568 القدير وفتح
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. ولكن أنزل التصديق : والتقدير ، والعامل محذوف ، نصب على أنه مفعوًال ألجله  :الثاني 

831Fوالعامل فيه محذوف، أنه نصب على المصدر  :الثالث 

1  .

 

 ]  135: البقرة "   [ ْل َبْل ِملََّة ِإْبرَاِهيَم َحِنيًفاقُ " -21

: قوله تعالى :قرآني لها على النحو التالي وهي ائر سأذكرها متتابعة حسب الترتيب النظلهذه اآلية و

َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي ": وقوله تعالى ،  ]150: آل عمران [ "َبِل اللَُّه َمْوَالُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِرينَ "

ِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال أَ ": وقوله تعالى ،  ] 169: آل عمران [ " ْحَياءٌ أَ َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل 

،  ] 66: الزمر [ " َبِل اللََّه َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرينَ ": وقوله تعالى ،  ] 64-60:النمل" [ َيْعَلُمونَ 

يَم ْل َبْل ِملََّة ِإْبرَاهِ قُ : "في قوله تعالى ] بل [ وسأعرض أقوال النحاة والمفسرين في االسم الواقع بعد 

وما سيتم عرضه سيشمل باقي اآليات التي اتفقت معها في األحكام ،  ] 135: البقرة "   [ َحِنيًفا

وٕانما استوجهته من كتب ، مع التنبيه على أن  اختالف القراءات لم يذكر في كتب القراءات ، نفسها 

: وهي على النحو التالي ، التفسير 

: والجمهور بالنصب ، فقرئ بالرفع ] بل [ واقع بعد فقد اختلف القراء في قراءة االسم ال    

أي ، بإضمار فعل إما على المفعول ] بل [ وهي قراءة الجمهور حيث نصب االسم بعد : النصب  -1

وٕاما على أنه منصوب على ، بل تكون ملة إبراهيم : وٕاما على أنه خبر كان أي ، نتبع ملة إبراهيم 

832Fلزموا ملة إبراهيم: أي ، اإلغراء 

2 . 

بالرفع على ] بل [ وهي قراءة ابن هرمز واألعرج وابن أبي عبلة حيث قرأوا االسم الواقع بعد : الرفع  -2

بل الهدى ملة أو أمرنا : والتقدير إذا كان خبر لمبتدأ محذوف ، أو على تقدير مبتدأ محذوف ، االبتداء 

بل ملة إبراهيم حنيفًا : ر فالتقدير أما إذا كان مبتدأ محذوف الخب، أهل ملته : أي ، أو نحن ملته ، ملته 

833Fملتنا

3  .

أو على الخبر ، على االبتداء على تقدير خبر محذوف : وخالصة القول في هذه اآليات أن الرفع    

وال فرق ، أو نصب على اإلغراء ، وأما قراءة النصب فعلى إضمار فعل ، وتقدير مبتدأ محذوف 

                                                           
 2/335 والكشاف 2/311 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/366 للفراء القرآن معاني:  وانظر 5/159 المحيط البحر -1

 5/262 القرآن ألحكام والجامع 2/568 القدير وفتح
 القرآن ومعاني 1/169 للزجاج إعرابهو القرآن ومعاني 1/442 القرآن ألحكام والجامع:  وانظر 1/577 المحيط البحر -2

 . 112 لألخفش
 . 1/442 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/577 المحيط البحر -3
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اإلغراء وٕاضمار فعل يفسره : تفسير اآلية يحتمل المعنيين  ذلك أن، والمختار جواز الوجهين ، بينهما 

 .السياق 
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أهم نتائج المبحث 

ورد خالف بين القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني العاملة في االسم الرفع  -1

ة منها قراءة تكررت في ثالثة عشر موضعًا وهي قراء، والنصب في خمسة وسبعين موضعًا 

 " .َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ : "قوله تعالى 

 2: البقرة " [ َال َرْيَب ِفيهِ  : "ه في قوله تعالى توجيهو] ال [ اختلف القراء في قراءة االسم الواقع بعد  -2

َفَال َصِريَخ "و ]  51: سبأ [  "َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوتَ "و ]  173: البقرة [  "َفَال ِإْثَم َعَلْيهِ "و ] 

فقرئ االسم ، ]   23: الطور " [ َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَْأِثيمٌ "و ]  43: يس [  "َلُهمْ 

:  وجهين   فالرفع على] ال [ تبعًا الختصاص ، الواقع بعدها بالرفع والنصب 

 .فوع باالبتداء أنها مهملة غير عاملة واالسم بعدها مر -أ

 .االسم بعدها مرفوع بها ، أنها عاملة عمل ليس  -ب

. فتنصب االسم وترفع الخبر ]  إنَّ [ ـنافية للجنس شبيهة ب أنها ج-

َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال : "في قوله تعالى ] ال [ اختلف النحاة والمفسرون في توجيه االسم الواقع بعد  -3

، وقد تكررت هذه اآلية في القرآن الكريم في ثالثة عشر موضعًا ، ]  38: البقرة " [ ُهْم َيْحَزُنونَ 

 86-35: واألعراف  69: والمائدة  277-274-262 -112  –62  –38: البقرة : [وهي 

كما تكررت ] ال [ حيث تكررت ،  ] 13: واألحقاف  68: والزخرف  62:  ويونس  48: واألنعام 

َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال " و  ] 197: البقرة [ "َال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َفَال َرَفَث وَ : "في قوله تعالى 

و  ] 31: إبراهيم [ "ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ِخَاللٌ "و  ] 254: البقرة [ "ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعةٌ 

فمنهم من ] ال [ وذلك تبعًا لقراءة ، ]  23: الطور [ " ٌو ِفيَها َوَال تَْأِثيمٌ َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلغْ "

فمن أعملها عمل ، ] إنَّ [ ومنهم من أعملها عمل ، ومنهم من أهملها ، عدها عاملة عمل ليس 

] إنَّ [ ومن أعملها عمل ، ومن أهملها رفع االسم بعدها على االبتداء ، ليس رفع االسم بعدها 

 .السم بعدها نصب ا

بين الرفع والنصب في عشرة مواضع من هذا ] إال [ اختلف النحاة في قراءة االسم الواقع بعد  -4

هود و 98: يونس و 66:والنساء  249  -246 -83  –34  -9: البقرة [ المبحث وهي في سورة 

م المتصل المنفي فكان توجيه الفسرين والنحاة لقراءة الرفع على االستثناء التا ] 50: والكهف  81: 

 . وٕاجراء االستثناء المنفي مجرى االستثناء المثبت ، وقراءة النصب على أصل االستثناء ، 
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واختلف القراء في قراءة االسم الواقع ، في هذا المبحث في ستة عشر موضعًا ] الواو [ تكررت   -5

ردت فيها هي في واآليات التي و، والنصب على إضمار فعل ، بعدها بين الرفع على االستئناف 

 50واألحزاب  224: والشعراء  12: والنور  13: واإلسراء  8: والنحل  99: األنعام : [ سورة 

، ]  29: والنبأ  10والحديد  12-10-7: والطور  7: وق  19: وص  39-12ويس  10: وفاطر 

حيث قرئ ،  ] 3: النساء "  [ َفَواِحَدةً  َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا: "في قوله تعالى ] الفاء ] [ الواو [ ونظير

ولم ترد إال في ، وقرئ بالنصب على إضمار فعل ، بالرفع على االبتداء ] الفاء [ االسم الواقع بعد 

قد وردت عاطفة فنصب االسم الواقع بعدها ورفع على القطع في أربعة مواضع  وهي ، موضٍع واحد 

ووردت للمعية في موضعين في هذا ،  ] 28: واألنعام  164:والنساء  177  –196: البقرة [ سورة 

 .]  41: والنور  24: البقرة [ المبحث في سورة 

وهم ، نصب الخبر ، فمنهم من أعملها على لغة أهل الحجاز ] ما [ اختلف المفسرون والنحاة في  -6

وردت في وقد ، وهم الكوفيون ، رفع الخبر ، منهم من أهملها على لغة بني تميم ، البصريون 

َما ُهنَّ "و]  31: يوسف "  [ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ : "موضعين هما قوله تعالى 

 . ] 2: المجادلة "   [ ُأمََّهاِتِهمْ 

وذلك تبعًا ، بين الرفع والنصب ] لكن [ ورد خالف بين النحاة والمفسرين في االسم الواقع بعد  -7

: البقرة [ وقد وردت في هذا المبحث في ثمانية مواضع وهي في سورة ، يدها لتخفيف نون لكن وتشد

فالرفع ، ]  40: واألحزاب  46: والقصص  44: ويونس  166-162: والنساء  177 -102

والنصب على ، على االبتداء وحجتهم فيه تخفيف نون لكن وٕاهمالها لزوال االختصاص بزوال اللفظ 

 .جتهم في ذلك أنها أتت على األصل فعملت في االسم النصب وح] إنَّ [ إعمال لكن عمل 
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المبحث الثاني  

قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومجرورًا 
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" قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومجروراً : " لثانياآليات الواردة في المبحث ا

ونظيرها  ] 38: األنعام " [ ي اْألَْرِض َوَال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِ " )1

تَاٍب َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس ِإالَّ ِفي كِ  " )2

 ] 59: األنعام " [ ُمِبينٍ 

]  44: الواقعة " [ َال َباِرٍد َوَال َكِريمٍ " )3

ونظيرها  ] 61: التوبة " [ ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمةٌ " )4

]  1: النمل " [ ِتْلَك َآَياُت اْلُقْرَآِن َوِكتَاٍب ُمِبينٍ "  )5

]  35: الرحمن " [ ٍر َوُنَحاٌس ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َنا" )6

] 21-20: الواقعة "[ َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشَتُهونَ  ،َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن " )7
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الدراسة التطبيقية 

سأتناول في هذا المبحث اآليات التي اختلف في قراءتها لحروف المعاني العاملة في االسم الرفع      

. وأقوال المفسرين في كل قراءة ، يهات النحاة وتوج، والجر 

مع مراعاة ذكر اآليات المتشابهة مع بعضها في ، وقد راعيت في ترتيب اآليات الترتيب القرآني     

.  وهو المنهج المتبع في الدراسة ، الحكم أو القريبة من بعضها في الحكم تحقيقًا للتسلسل الموضوعي 

 ] 38: األنعام " [ ْألَْرِض َوَال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكمْ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي ا " -1

834Fفقد قرئت بالجر  كما أنها قرئت بالرفع، ] وال طائر [ اختلف القراء في قراءة كلمة 

ولهذه اآلية نظير ،  1

َها َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َياِبٍس َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلمُ : "له تعالى وواحد وهو ق

وال [ وكذلك اختلف في قراءة ، ] وال حبة [ فقد اختلف في قراءة ، ]  59: األنعام " [ ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب ُمِبينٍ 

وال [ قراءة لكلمة كل  توجيهوسأتناول ، وقرأها آخرون بالرفع ، بعضهم بالجر  اهقرأ إذ]  رطب وال يابس 

؛ إذ إن اختالف القراء والنحاة ] من [ وسيكون التركيز في التوجيه على حرف الجر ، ] طائر 

فبعضهم قال بزيادته ورفع االسم بعده وعطف تلك الكلمات على ، والمفسرين في أصل وجوده من عدمه 

م بعده وعطف عليه تلك وبعضهم قال بأنه حرف أصلي في الكالم وجر االس، االسم المرفوع بعده 

، وال رطب ، وال حبة [ وما سيتم عرضه سيشمل قراءة ،  وفيما يلي شرح لهذين التوجيهين ، الكلمات 

. عن قراءة الرفع والجر  وجهالقراءتين فيها متشابه وال ي وتوجيهذلك أن أقوال ] وال يابس 

835Fآن الحسن وعبد اهللا بن أبي إسحاقوزاد في الجامع ألحكام القر، وهي قراءة ابن أبي عبلة : الرفع  -1

2 . 

ما عندي : فذهب الفراء إلى جواز القراءة بالرفع وعلل ذلك بقولك ، وقد اختلف في توجيه هذه القراءة    

َوَما : "نحو قوله تعالى ، ما عندي من رجلٍ  وال عندي امرأٌة : من رجلٍ  وال امرأٍة وامرأٌة ؛ من رفع قال 

رفع  837F4"َوَال َأْكَبرُ -َوَال َأْكَبرَ  َوَال َأْصَغُر - َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك -: "ثم قال ،  836F3"ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّةٍ َيْعُزُب َعْن َربَِّك 

838Fردَّه على المعنى

5 .

                                                           
 . 1/477 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 2/144 القدير وفتح 4/267 القرآن ألحكام والجامع 4/125 المحيط البحر:  وانظر 2/20 الكشاف -2
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، وذهب مذهبه الُعْكَبري والزمخشري وأبو حيان ، وذهب الزجاج إلى أنه معطوف على موضع دابة      

839Fفي األرِض وال طائرٌ  وما دابةٌ : وأولواه على أنه 

1  .

، ومن زائدة ، بالرفع عطفًا على الموضع ] لوال طائٌر [ وقرأ الحسن وعبد اهللا بن أبي إسحاق     

840Fوما دابةٌ : والتقدير 

2  .

841Fبالجر عطفًا على لفظ دابةٍ ] وال طائر [ حيث قرئت ، وهي قراءة الجمهور : الجر  -2

3 . 

، في موضع لو لم تدخل فيه كان الكالم مستقيمًا ] من [  وقد تدخل: "وهو مذهب سيبويه حيث يقول    

وما ، ما أتاني من رجٍل : وذلك قولك ، إال أنها تجر ؛ ألنها حرف إضافة ] ما [ ولكنها توكيد بمنزلة 

842F]"من [ ولكنه أكد بـ، كان الكالم حسنًا ] من [ لو أوجهت ، رأيت من أحٍد 

4  .

، فتكون زائدة لتدل على أن الذي بعدها في موضع جميع ] ن م[ أما "وذهب مذهبه المبرد فقال     

، فهذا موضع زيادتها ، وما علمت من أحٍد ، ما جاءني من أحٍد : كقولك ، ويكون دخولها كسقوطها 

ما جاءني : وذلك قولك : "وقال في موضٍع آخر ،  843F5"إال أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعارف

.  844F6"زائدة وٕانما تزاد في النفي وال تقع في اإليجاب زائدة] من [ بدل ؛ ألن من أحٍد إال زيد على ال

وأن تزاد في النكرات ، أن تسبق بنفٍي ] من [ أن المبرد يشترط لزيادة : والمستنبط من كالم المبرد     

أن :  أحدها: ال بد من ثالثة أمور ] من [ في زيادة : "ووافقه في ذلك ابن هشام فقال ، ال المعارف 

َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ : "نحو قوله تعالى : ومثال األول ، يتقدمها نفٌي أو نهٌي أو استفهام بهل 

َفاْرِجِع : "نحو قوله تعالى : ومثال الثالث ، ال يقم من أحٍد : نحو قولك : ومثال الثاني ،  845F7"َيْعَلُمَها

: وهو أن تسبق بشرط نحو قول الشاعر ، الفارسي شرطًا رابعًا زاد ،  846F8"اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطورٍ 

 

847Fَوإِْن َخاَلَها َتْخَفى َعَلى النَّاِس ُتْعَلم َوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد ِاْمِرٍئ ِمْن َخِليَقةٍ 

9 
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.  848F1"أو مبتدأ، أو مفعوال به ، كونه فاعًال : والثالث ، تنكير مجرورها : والثاني 

.  849F2"فإنما تزاد في الكالم الوارد بعد نفي أو شبهه] من [ وأما : "ي حيث قال واختار مذهبه الزركش    

في النفي وتنكير مجرورها ] من [ أن مذهب النحاة في قراءة الجر زيادة : وخالصة القول فيما سبق     

] من [ زيادة : نلحظ ، وبالنظر إلى اآلية السابقة ونظيرتها ، أو مبتدأ ، وكونه فاعًال أو مفعوال به 

زائدة في ] من [ وبناًء على ذلك فإن ، ] ما [ فدخلت على المبتدأ النكرة المنفي بـ، الستفاء الشروط 

واالسم بعدها مرفوع باالبتداء بحركة مقدرة الشتغال المحل بحركة  حرف الجر الزائد المسبوق ، الكالم 

عند من عدها أصل ] من [ مجرورة بـال] دابة [ على لفظ ] وال طائٍر [ أما النصب فعلى عطف ، بنفي 

واالسم بعدها مرفوع باالبتداء ، زائدة استوفت الشروط ] من [ والمختار قراءة الرفع على أن ، في الكالم 

الزائدة على الفاعل النكرة المنفي ] من [ حيث دخلت ] وال يابس ، وال رطب ، وال حبة [ مثيلها قراءة ، 

] . ما [بـ

 ] 44: الواقعة " [ َكِريمٍ َال َباِرٍد َوَال " -2

850Fفقد قرئتا بالجر باإلضافة إلى قراءتهما بالرفع] ال بارٍد وال كريٍم [ ورد خالف بين القراء في قراءة كلمة 

3 

 .

: وقد وجه النحاة والمفسرون هاتين القراءتين على النحو التالي    

، ال هو بارد وال كريم : أي ، بالرفع ] ال بارد وال كريم [ وُأبي كلمتي ، فقد قرأ ابن أبي عبلة : الرفع  -1

851Fال أنا َحِرج وال محروم: أي ، فأبيت ال َحِرج وال محروم : على حد قوله 

4 . 

ال [ وجملة ، على إضمار مبتدأ ] ال بارد وال كريم [ في قوله ] ال [ الرفع بعد : وذهب النحاة إلى     

852Fفي محل جر صفة لظل] بارد وال كريم 

5  .

: وأنشدني بعضهم ، لكان صوابًا من كالم العرب ] ال [ ولو رفعت ما بعد : "اء الرفع فقال وجوز الفر   

ِحيَفِة َال  853F َظْمآُن ُمْخَتِلٌج َوَال َجْهمُ  َوُتِريَك َوْجَهًا َكالص�

6 
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154 
 

: ويقال ، والعرب تجعل الكريم تابعًا لكل شيء نفت عنه فعًال تنوي الذم ، أن تُْتِبع أول الكالم بآخره 

.  854F1"ما هذه الدار بواسعٍة وال كريمةٍ ، ما هو بسميٍن وال كريٍم : أسمين هذا ؟ فتقول 

بين النعت ] ال [ ولم تفرق ، بالتبعية ] وال بارٍد [ وهي قراءة الجمهور على النعت فقد جرت : الجر  -2

855Fعليها] وال كريم [ وعطفت ، والمنعوت ليصرفها 

من يأوي أن صفة هذا الظل ليس فيه برد ل: أي ،  2

وتمحيق لما يتوهم في الظل من االسترواح إليه عند شدة ، وال كريم تتميم لنفي صفة المدح فيه ، إليه 

يستظلون إليه وهم : أي ، والمراد هم ، ونسب إليه مجازًا ، أو نفي لكرامة من يستريح إليه ، الحر 

856Fل موصوفًا بذلكويلزم منه أن يكون الظ، ] يحموم [ ويجوز أن يكون صفة لـ، مهانون 

3 . 

وعطف ، ال هو بارٌد : والتقدير ، أن قراءة الرفع على إضمار مبتدأ : وخالصة القول في هذه اآلية 

وظل صفته ال بارد وال كريم : أي ، وأما قراءة الجر فعلى التبعية ، عليها بالتبعية ] وال كريم [ كلمة 

، تدأ والجر على التبعية يفيدان المعنى ذاته والمختار جواز القراءتين ؛ إذ إن الرفع على إضمار مب

. وهو نفي صفة البرد والكرامة عن أصحاب الشمال 

]  61: التوبة " [ ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم ُيْؤِمُن ِباللَِّه َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمةٌ " -3

857Fبالخفض وقرأ حمزة، فقراءة الجمهور رفعًا ] ورحمة [ اختلف القراء في قراءة كلمة    

4  .

: ولكل قراءة توجيه وبيان أذكرهما على النحو التالي   

قل : والمعنى ، ] ُأُذُن [ أنها عطف على كلمة : وله في ذلك حجة هي ، هي قراءة الجمهور : الرفع  -1

فجعل الرسول  –، هو مستمع خير وهو رحمة : أي ، هو رحمة : أي ، لمحمد أذن خير لكم ورحمة 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة : "تعالى ذكره : الرحم لكثرة وقوعها به وعلى يديه كما قال  صلى اهللا عليه وسلم-

 . 859F6]الواو [ عطفه بـ: أي ،  858F5"ِلْلَعاَلِمينَ 
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وهو ذو ، قل هو ُأُذُن خير لكم : يجوز أن يكون رفعًا على إضمار مضاف محذوف تقديره : وقيل    

؛ ألنه ] يؤمن [ هو عطٌف على : وقيل ، المضاف عن المصدر على تقدير حذف : ويجوز ، رحمة 

ووافقه ، وهو رحمة : أي ، أو خبر محذوف ، أذن مؤمن ورحمة : أي ] ألذن [ في محل رفع صفة 

860Fالمطوعي

1   .

.  861F2]خيرًا [ إال إذا رفعت ] ورحمة [ وذهب الفراء إلى أنه ال يجوز الرفع في     

أن المنافقين : ومعنى اآلية ، ورحمة ] خيٍر [ أنه ردَّه على قوله : ذلك وحجته في ، قراءة حمزة : الجر  -2

ال ، ُأُذُن خير : فقبل ؛ ألنه ُأُذٌن فقال تعالى ، فإذا بلغه اعتذرنا إليه ، إنا نذكر محمدًا من ورائه : قالوا 

862Fُأُذُن شر

والرحمة وجاز أن نخبر عن الخير ، والرحمة هي الخير ، ذلك أن الخير هو الرحمة ،  3

وهو النبي عليه السالم ، باالستماع وٕان كانا ال تستمعان ؛ ألن المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه 

إال أن يجعل ، ويؤمن لرحمة : على المؤمنين ؛ ألنه يصير المعنى ] رحمة [ وال يحسن عطف ، 

القرآن : أي ، يصدق رحمة :  أي، ويؤمن رحمة : فيصير التقدير ، وتكون الالم زائدة ، الرحمة القرآن 

863Fيصدق القرآن: أي ، 

4 . 

، وهذا عند أهل العربية بعيد ؛ ألنه قد باعد بين ما بين االسمين : "وأنكر النحاس هذه القراءة وقال    

.  864F5"وهذا يقبح في المخفوض ؛ ذلك أنها جملة اعتراضية بين المتعاطفين

ويصدق ، ؛ ألن المعنى ال يصدق باهللا ] ين المؤمن[ على ] ورحمة [ ال يجوز عطف : وقيل    

865Fبالمؤمنين ؛ فالالم زائدة في قول الكوفيين

6  .

على غير هذا الوجه لكان ] الرحمة [ ولو نصبت : "وذهب الفراء إلى جواز نصب الرحمة فقال    

ا السََّماَء الدُّْنَيا ِإنَّا َزيَّنَّ : "وهو قوله تعالى ، يفعل ذلك ، فيؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنين ورحمة : صوابًا 

. ولم يذكر هذه القراءة غيره . 866F7"867F8"َوِحْفًظا، ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب 
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: قال ، حدثنا أبو الحارث : حدثني محمد بن يحيى الكسائي قال : وذكر ابن مجاهد ونقله الفارسي     

وهو ، ] حفظًا [ حمزة  مثل] ورحمة [ حدثنا أبو عمارة حمزة بن القاسم عن يعقوب بن جعفر عن نافع 

868Fغلط

1  .

، ] ُأُذن [ على ] ورحمة [ حيث عطف كلمة ، أنها على العطف : وخالصة القول في قراءة الرفع     

، ] خير [ واشترط الفراء في هذه القراءة أن تكون معطوفة على ، هو : محذوف تقدير ،أو تقدير مبتدأ 

إال أن بعضهم أنكر تلك ] خير [ على ] ورحمة [ عطف : أما قراءة الجر فعلى ، وأنه ال بد من رفعها 

في كال القراءتين ] الواو [ والمختار جواز القراءتين ؛ ذلك أن ، القراءة ؛ ذلك للفصل بين المتعاطفين 

والتقدير ، أما قراءة النصب التي ذكرها الفراء فلعلها على القطع ، ولم يطرأ أي تغير في عملها ، عاطفة 

. أنه لم يذكرها سواه : والرأي أنها بعيدة والدليل  وأعني رحمةً : 

 

 ] 1: النمل " [ ِتْلَك َآَياُت اْلُقْرَآِن َوِكتَاٍب ُمِبينٍ " -4

869Fوقرأها آخرون بالجر، فقرأها بعضهم بالرفع ، ] وكتاٌب [ ورد خالف في قراءة كلمة   

2   .

وجوز بعضهم قراءة الرفع ، ] آيات [ وقدر النحاة والمفسرون قراءة الرفع بالعطف على كلمة   

، أما قراءة الجر بالعطف على القرآن ، أو على حذف مبتدأ ، ] تلك [ بالعطف على اسم اإلشارة 

: وسأذكر كل قراءة مع توجيهها وحجتها على النحو التالي 

وآياٌت كتاٌب فحذف : والتقدير ، بالرفع ] وكتاب [ حيث قرأ ، وهي قراءة ابن أبي عبلة : الرفع  -1

870Fفأعربه إعرابه، مضاف وُأقيم المضاف إليه مقامه ال

فيكون على هذا قد وصف اآليات بالوصفين ،  3

والكتابية الدالة على ، القرآنية الدالة على كونه مقروءًا على اإلشارة إلى كونه قرآنًا عربيًا معجزًا : 

على هذا من باب عطف فال يكون ، كونه مكتوبًا صح اإلشارة إلى كونه متصفًا بصفة الكتب المنزلة 

ثم ضم إلى الوصفين وصفًا ثالثًا وهو اإلبانة لمعانيه لمن يقرأه ، صفة على صفة مع اتحاد المدلول 

وقد قدم ، واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البالغة ، بان معناه : أو هو من أبان بمعنى ، 

871Fكتابيةالقرآنية على الكتابية نظرًا إلى تقدم حال القرآنية على حال ال

وقد تقدم القرآن على الكتاب ،  4

فتارة ، ما جاء زيٌد وعمرو : هذا كالمتعاطفين في نحو ، وال يظهر فرق ، وفي سورة الحجر عكسه 
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 . 2/181 للفراء القرآن ومعاني 2/294 والتبيان 2/229 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -2
 . 2/181 للفراء القرآن ومعاني 3/335 الكشاف:  وانظر 7/51 المحيط حرالب -3
 . 4/155 القدير فتح -4
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وتارة ال يظهر نحو قوله ،  872F1"َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكةُ : "يظهر ترجيح كقوله تعالى 

874Fوهو ما بصدده،  873F2"ُلوا ِحطَّةٌ َوُقو : "تعالى 

3 . 

أن الكتاب مجموع : أحدها : فيه ثالثة أوجه هي ] آيات [ وذهب الُعْكَبري إلى أن العطف على    

فأقيم المضاف إليه مقام ، وآياِت كتاٍب : أن التقدير : والثاني ، فكأن التأنيث على المعنى ، آيات 

أال ، رة إلى آيات ولو ولي الكتاب تلك لم يحسن أنه حسن لما صحت اإلشا: والثالث ، المضاف 

875Fأو أخرتها لم يجز التأنيث، ولو حذفت هندًا ، جاءني هنٌد وزيٌد : ترى أنك تقول 

ومن ذهب في ،  4

فيكون ، وهذا كتاٌب مبين : والتقدير ، إعراب القراءات الشواذ إلى الرفع على تقدير مبتدأ محذوف 

.  876F5]آيات [ ال على ] تلك [ على ويجوز العطف ، المبتدأ محذوفًا 

، وال أعلم أحدًا قرأ بها ، ] وكتاٌب مبين [ ويجوز : "وذهب الزجاج إلى جواز القراءة بالرفع فقال   

.  877F6"وذلك كتاٌب مبين، تللك آيات القرآن : ويكون المعنى 

878Fتلك آيات وكتاٍب مبين: بالعطف على معنى ، وهي قراءة الجمهور : الجر  -2

أن تكون ويحتمل ،  7

فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد ، القرآن نفسه ] وكتاب : [ في قوله ] الواو [

879Fأو نفس السورة، وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، المدلول 

8 . 

880Fمررت على رجٍل وطويًال وشرمخاً : وجوز الفراء النصب على المدح نحو قولك    

9   .

أو على تقدير مبتدأ ، ] تلك [ أو ، ] آيات [ أن الرفع على العطف على : ين الخالصة في القراءت   

أما قراءة ، ] آيات [ أما الجر فعلى العطف على ، وهو كتاٌب مبيٌن : محذوف وهو المختار إذ التقدير 

.  النصب التي ذكرها الفراء فالرأي أنها بعيدة إذ إنَّ المعنى أقرب إلى الوصف منه إلى المدح 

 ] 35: الرحمن " [ ْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس يُ " -5

وقرأها آخرون ، فقرأها بعضهم بالرفع ] ونحاس [ الكلمة التي ورد خالف في قراءتها هي    

881Fبالجر

: وفيما يلي عرض لكل قراءة وتوجيهها حسب ذكرها في كتب التفسير واإلعراب .10

                                                           
 . 18:  آية،  عمران آل سورة -1
 . 58:  آية،  البقرة سورة -2
 . 7/51 المحيط البحر:  وانظر 3/331 الكشاف -3
 . 2/294 التبيان -4
 . 2/229 الشواذ القراءات إعراب -5
 . 3/300 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -6
 . 2/294 والتبيان 2/181 للفراء القرآن معاني:  وانظر 3/300 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -7
 . 7/51 المحيط والبحر 3/335 الكشاف:  وانظر 4/155 القدير فتح -8
 . 2/181 للفراء القرآن معاني -9

 . 2/511 البشر فضالء وإتحاف 5/171 ديرالق وفتح 149 خالويه ابن مختصر  621 السبعة:  انظر -10



158 
 

882Fر وعاصم وحمزة والكسائي وفي البحر والكشف قراءة الجمهوروهي قراءة نافع وابن عام: الرفع  -1

1 . 

[ ، هو اللهب ] الشواظ [ أن : وحجتهم في ذلك ، ] شواظ [ أنه عطف على : وتوجيه هذه القراءة   

فهو المعنى ، ُيرسل عليكم لهب من نار وُيرسل عليكم دخان : فالمعنى ، هو الدخان ] والنحاس 

883Fالصحيح وهو االختيار

2  .

: واستدلوا بقول الشاعر ، هو اللهب الذي ال دخان فيه ] الشواظ [ وذهب بعضهم إلى أن     

 

884Fَوَناُر َحْرٍب ُتْسِعُر الشََّواَظا ّإنَّ ّلُهْم ِمْن َوْقِعَنا َأْقَياَظاً 

3 

 

:  الدخان واستدلوا بقول الشاعر : والنحاس    

 

ِليطِ  885Fاُهللا ِفيِه ُنَحاَسا َلْم َيْجَعلِ  ُيِضيُء َكَضْوِء ِسرَاِج السَّ

4 

 

، وعلى هذه القراءة فالنحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم ، لم يجعل فيه دخانًا : أي    

886Fوهو اللهب الذي ال دخان له

5  .

ضعفت ، اللهب ال دخان فيه : إذا كان الشواظ : "وضعف الفارسي قراءة الجر واختار الرفع فقال    

على ] نحاس [ وال يكون على تفسير أبي عبيدة إال الرفع في ، نار ونحاٍس شواٌظ من : قراءة من قرأ 

.  887F6"ُيرسل هذا مرة وهذا أخرى: أي ، وُيرسل نحاٌس : تقدير 

يكون معطوفًا على ، والرفع أبين في العربية ؛ ألنه ال إشكال فيه : ""وذهب مذهبه النحاس إذ قال    

.  888F7"شواظ

                                                           
 . 9/265 القرآن ألحكام والجامع 8/193 المحيط والبحر 2/302 الكشف:  وانظر 621 السبعة -1
 . 2/302 الكشف -2
 2/244 القرآن ومجاز 933-553 اللغة وجمهرة شوظ مادة العرب لسان:  انظر،  الرجز بحر من وهو،  لرؤبة البيت -3

 . فيه دخان ال الذي اللهب أنه على الشواظا:  قوله فيه والشاهد 9/265 القرآن ألحكام والجامع
 مادة العرب لسان:  انظر،  حب من عصر دهن وكل،  الخل هو:  والسليط،  المتقارب البحر من وهو للجعدي البيت -4

 أن فيه والشاهد 9/265 القرآن ألحكام والجامع 4/438 والكشاف 2/245 القرآن ومجاز 536 اللغة وجمهرة وسلط نحس
 . الدخان هو النحاس

 4/438 والكشاف 265-9/264 القرآن ألحكام والجامع 244-2/243 القرآن مجاز:  وانظر 4/403 للفارسي الحجة -5
 . 7/449 البغوي وتفسير

 . 7/448 البغوي تفسير:  وانظر 4/403 للفارسي الحجة -6
 . 1078 للنحاس القرآن إعراب -7
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والرفع أقوى في المعنى ؛ ألن النحاس الدخان وهو الشواظ من : "ع فقال واختار الُعْكَبري إلى الرف   

889Fالنار

1. " 

وزاد فتح القدير ابن مجاهد وابن ، وزاد في المختصر الكلبي ، وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو : الجر  -2

.  890F2]نار [ محيصن بالخفض عطفًا على 

يكون من نار ] الشواظ [ أنه جعل : تهم في ذلك وحج] نار [ أنه عطف على : وتوجيه هذه القراءة         

من : يعني ، وشيٍء آخر ] نار [ إال من ] الشواظ [ ال يكون : حكى ابن أبي عمرو أنه قال : وقيل ، 

فتحذف ، وشيء من نحاس : أي ، على هذا التفسير ] النحاس [ فتصبح القراءة بخفض ، نار ودخان 

فحسن ذلك حذفها ] من نار [ ف الموصوف بقي بعده قوله فإن حذ، الموصوف وتقيم الصفة مقامه 

891Fعلى من تنزل أنزل: كما حسن حذف الجار من قولهم 

3  .

] الشواظ : [ وذلك أنَّ َأكثر أهل التفسير يقولون ، وذهب النحاس إلى أن الخفض يحتاج إلى احتيال     

الذي في ذلك من الحيلة واالعتذار كما أن اللهب من الدخان إال على حيلة واعتذار و، ] النحاس [ من 

892Fوذهب مذهبه الُعْكَبري

4  .

والحجة في ذلك أن ، على شواظ ] نحاس [ أن الرفع على عطف : وخالصة القول في هذه اآلية         

الحجة في ذلك ، ] نار [ وأما قراءة الجر فبالعطف على ، الشواظ هو اللهب وأن النحاس هو الدخان 

والمختار القراءتين ؛ إذ إنَّ اختالف القراءة لم يغير ، م المضاف إليه مقامه أنه حذف المضاف وأقا

. في كال القراءتين عاطفة ] الواو [ فـ] الواو [ عمل 

 ]21-20: الواقعة "[ َوَلْحِم َطْيٍر ِممَّا َيْشَتُهونَ  ،َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن " -6

كما قرئتا ، حيث قرئتا بالرفع ] ولحم ، وفاكهة [ اءة كلمتي اختلف القراء في هاتين اآليتين في قر     

893Fبالجر

5  .

أو ، لهم لحٌم ، أي ولهم فاكهٌة ، وهي قراءة زيد بن علي وأبو عبد الرحمن على االبتداء : الرفع  -1

894Fوالخبر مقدر، وهناك لحٌم ، وهناك فاكهٌة : على 

6 . 
                                                           

 . 2/477 التبيان -1
 . 5/171 القدير وفتح 149 خالويه ابن مختصر وانظر 621 السبعة -2
 . 4/404 للفارسي والحجة 7/448 البغوي وتفسير 9/265 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 2/302 الكشف -3
 . 9/265 القرآن ألحكام والجامع 2/302 الكشف:  وانظر 1078 للنحاس القرآن إعراب -4
 . 2/550 الشواذ القراءات إعراب -5
 . 4/450 والكشاف 8/205 المحيط البحر:  وانظر 5/186 القدير فتح -6
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895Fفحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ٍم ويجوز أن التقدير وأصحابه فاكهٍة ولح: وقيل         

1  .

يطوفون عليهم بهذه األشياء والمأكول : أي ، ] أكواب [ عطفًا على ، وهي قراءة الجمهور : الجر  -2

896Fوالمشروب والمتفكه به

2 . 

: خبر لمبتدأ محذوف تقديره ] ولحٌم ، وفاكهٌة [ وأن ، أن الرفع على تقدير محذوف : ومما تقدم    

] الواو [ وبهذا تكون ، يهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من معين ولهم فاكهٌة ولهم لحٌم يطوف عل

الفاكهة [ وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن ، جاءت في الكالم لمجرد الربط بين الكالم ، ابتدائية 

ولحم  وفاكهة: [ أي ، أما قراءة الجر فعلى العطف ، ال يطاف بهما وٕانما يطاف بالخمر ] واللحم 

] . أكواب [ على ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 2/551 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 8/205 المحيط البحر:  وانظر 5/168 القدير فتح -2
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أهم النتائج لهذا المبحث 

اختلف القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني التي يليها االسم مرفوعًا ومجرورًا في  -1

 .أحد عشر موضعًا 

في كال ] الواو [ على أن ، بين الرفع والجر ] وال طائر [ ورد خالف بين القراء في قراءة كلمة  -2

الذي عده بعضهم ] من [ إال أن توجيه القراءتين ركز على دراسة حرف الجر ، لقراءتين عاطفة ا

، وذهب آخرون إلى أنه أصل في الكالم وقد تكرر هذا في ثالثة مواضع أخرى ، حرف زائد 

والمختار فيها جميعًا قراءة الرفع على ، ] وال رطب وال يابس ، وال حبة [ وهي في قراءة كلمة 

 .فيها ] من [ ة زياد

بين الرفع والجر على أن  قراءة الرفع على ] ال بارد وال كريم [ اختلف القراء في قراءة كلمتي   -3

وأما قراءة ، عليها بالتبعية ] وال كريم [ وعطف كلمة ، ال هو بارٌد : والتقدير ، إضمار مبتدأ 

جواز القراءتين ؛ إذ إن الرفع وظل صفته ال بارد وال كريم والمختار : أي ، الجر فعلى التبعية 

وهو نفي صفة البرد والكرامة عن ، على إضمار مبتدأ والجر على التبعية يفيدان المعنى ذاته 

 . أصحاب الشمال

وقيل ، ] ذن أ [بين الرفع والجر فقرئت بالرفع عطفًا على ] ورحمة [ اختلف القراء في قراءة كلمة  -4

وقد تكرر ، الرأي جواز القراءتين ، ] خير [ ر عطفًا على كما أنها قرئت بالج، على تقدير مبتدأ 

وهو ، وقد ذهب الفراء إلى النصب على المدح، ] وكتاب [ هذا الخالف والتوجيه في قراءة كلمة 

 .بعيد 

وأن ، بين الرفع والجر على أن الرفع على تقدير محذوف ] وفاكهة ولحم  [اختلف في قراءة كلمة  -5

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وكأس من : ر لمبتدأ محذوف تقديره خب] ولحٌم ، وفاكهٌة [ 

جاءت في الكالم لمجرد الربط بين ، ابتدائية ] الواو [ وبهذا تكون ، معين ولهم فاكهٌة ولهم لحٌم 

ال يطاف بهما وٕانما يطاف بالخمر أما ] الفاكهة واللحم [ وهي القراءة المختارة ؛ ذلك أن ، الكالم 

] . أكواب [ على ] وفاكهة ولحم : [ أي ، جر فعلى العطف قراءة ال
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المبحث الثالث  

قراءات حروف المعاني التي يليها االسممنصوبًا ومجرورًا 
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" قراءات حروف المعاني التي يليها االسم منصوبًا ومجروراً : "اآليات الواردة في المبحث األول 

 ونظيرها ] 20: لبقرة ا[ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ "  )1

 ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ "  )2

 ]  43: النور [ " َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ "  )3

 ]  33: فاطر   –43: الحج " [ ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا " )4
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الدراسة التطبيقية 

 

يات التي اختلف في قراءتها لحروف المعاني التي يليها االسم منصوبًا سأتناول في هذا المبحث اآل    

. وأقوال المفسرين في كل قراءة ، وتوجيهات النحاة ، ومجرورًا 

مع مراعاة ذكر اآليات المتشابهة مع بعضها في ، وقد راعيت في ترتيب اآليات الترتيب القرآني     

.  ي كاآلتي الحكم أو القريبة تحقيقًا للتسلسل الموضوع

 

]   20: البقرة " [ َذَهَب ِبَسْمِعِهْم لَ " -1

َيْذَهُب : "وقوله تعالى ،  897F1"َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ ": ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم وهي قوله تعالى     

وعلى الرغم من أن ، ] ويذهب ، وتنبت ، ذهب [ حيث اختلف القراء في قراءة كلمة ،  898F2"ِباْألَْبَصارِ 

إال أن توجيه ] الباء [ والتعدي بحرف الجر ، ] الهمزة [ ختالف وقع في قراءة األفعال بين التعدي بـاال

] الباء [ فيها جميعًا من حيث قراءته بـ] الباء [ القراءة سيركز على قراءة االسم الواقع بعد حرف الجر 

وفيما يلي ، أنه مفعول به وهو بذلك منصوب على ] الباء [ أو بغير، وهو بذلك مجرور بحرف الجر 

. توضيح لكل قراءة 

[ في كلمة ] الباء [ وزيادة ] ألذهب [ ، بالهمزة ] لذهب [ قرأ ابن أبي عبلة كلمة : النصب  -1

مسحت برأسه : ألذهب أسماعهم نحو قول بعضهم : والتقدير ، ] ألذهب بسمعهم [ فتصير ] سمعهم 

899Fيريد صدَره، وخشنت بصدره ، يريد رأَسه ، 

3 . 

أن : وعلل ذلك ، ولو شاء اهللا ألذهب سمعهم : والتقدير ، زائدة ] الباء [ وذهب الفراء إلى أن   

] األلف[ أسقطوا ] الباء [ فإذا أظهروا ، ] الباء [ إذا أسقطوا ] األلف [ بـ، أذهبت بصره : العرب تقول 

900Fعردخولها وخروجها كثيرًا في الكالم والش] الباء [ وأن ، ] أذهبت [ من 

4 .

                                                           
 . 20:  آية،  المؤمنون سورة -1
 . 43:  آية،  النور سورة -2
 . 1/230 المحيط والبحر 1/94 والكشاف 3 خالويه ابن مختصر : وانظر 1/134 الشواذ القراءات إعراب -3
 . 1/25 للفراء القرآن معاني -4
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فإذا جمعت ، وذهبَت به ، أذهبُت الشيَء : تعدي الفعل ؛ يقال ] الهمزة [ أن : وحجته في ذلك    

901Fزائدة] الباء [ بينهما كانت 

1  .

.  902F2]الهمزة والباء [ ال يجوز الجمع بين : وعند الزمخشري    

ابن كثير وأبو عمرو تُنِبُت بضم  فقد قرأها،  903F3"َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ : "في قوله تعالى ] تنبت [ أما كلمة    

904Fوقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي َتْنبُت بفتح التاء وضم الباء، التاء وكسر الباء 

4  .

زائدة ؛ ألن الفعل ] الدهن [ بضم التاء وكسر الباء فعلى أنَّ الباء في كلمة ] تُنِبت [ فعلى قراءة    

على مالزمة اإلنبات ] الباء [ لكن دلت ، تنبت الدهن : ه قال يتعدى إذا كان رباعيًا بغير حرف كأن

905Fللدهن

5  .

] الباء [ واعلم أنه لكونه : "وقال في موضٍع آخر  906F6]الدهن [ في ] الباء [ واختار الزركشي زيادة   

 ،في أنبت للنقل ] الهمزة [ و] تنبت بالدهن [ كيف جاء : فإن قلت ، ال يجمع بينهما ] الهمزة [ بمعنى 

الحال ] باء [ أنها : والثاني ، زائدة ] الباء [ أن تكون : أحدها : لهم في االنفصال ثالثة أوجه : قلت 

ما : أي ، تنبت الشجرة بالدهن : والمعنى ، وفيها الدهن : أي ، تنبت ثمرها وفيه الدهن : كأنه قال ، 

وهداية إلى استخراج صبغ ، لقدرة ولطيف ا، وتختلط به القوة بنيتها على موقع المنة ، هو موجود منه 

.  907F7"بمعنى] أنبت [ و] نبت [ أن : والثالث ، لآلكلين 

أن : أي ، ُتوجه الدهن : أن المعنى َتنِبُت بضم التاء وكسر الباء على أنه أراد : واختار ابن َخاَلويه   

908Fتُنِبُت بمعنى ُتوجه

8  .

: أي ] تنبت بالدهن [ ومعنى : "حيث قال ] مع [ بمعنى ] الباء : [ أما الزجاج فذهب إلى أن    

.  909F9"جاءني ومعه السيف: تريد ، جاءني زيٌد بالسيف : تنبت فيها ومعها دهن كما تقول 

، أن معنى أنبت بمعنى نبت : إال أنه قال ، وذهب الُعْكَبري إلى قراءة الفتح ؛ ألن الجماعة عليه   

910Fوعليه تكون القراءتان بمعنى

10  .
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: فقيل ، من أذهب  911F1"َيْذَهُب ِباْألَْبَصار: "في قوله تعالى ] يذهب [ و جعفر قرأ كلمة كذلك قرأ أب    

يذهب النور : تقديره ، والمفعول محذوف ] من [ بمعنى : وقيل ، " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ زائدة على حد ] الباء[

912Fمن األبصار

2  .

913F"َوَال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ : "ودلل على ذلك بقوله تعالى ] الباء [ واختار ابن جني زيادة 

3  ،

:  وقول الشاعر 

914Fَمَتى ُلَجِج ُخْضٍر َلُهنَّ َنِئيجُ  َشِرْبَن ِبَمْاِء اْلَبْحِر ُثمَّ َتَرفََّعتْ 

4 

في لجج : أي ، هنا بمعنى في ] الباء [ إن : وٕان كان قد قيل ، أي شربن من ماء البحر          

915Fتزاد لتوكيد معنى التعدي، شربن الماَء في جملة ماء البحر : معناه ، فعول محذوف والم، البحر 

5 

ومذهب النحاة زيادتها مع المفعول به إال أنها غير مقيسة مع كثرتها واالختيار عندهم على غير          

916Fالزيادة إذا أمكن التوجيه على التضمين أو حذف المفعول به

6  .

] الهمزة[ تعاقب ] الباء [ إنَّ : وقاال ، حاتم فقد خطئا أبا جعفر في هذه القراءة  أما األخفش وأبو        

وقد أخذ القراءة من سادات التابعين اآلخذين عن ، وليس بصواب ؛ ألنه لم يكن ليقرأ إال بما روي 

917Fولم ينفرد بها أبو جعفر بل قرأ بها شيبة كذلك، جل الصحابة ُأبي وغيره 

7  .

وَوْجُهُها في العربية ضعيف ؛ ، ولم يقرأ بها غيره : "لزجاج هذه القراءة وضعفها فقال كما أنكر ا     

.  918F8"ألن كالم العرب ذهبت به وأذهبته

مجرور ] الباء[ بالجر فال خالف فيه على أن االسم الواقع بعد ] األبصار [ أما قراءة كلمة : الجر  -2

] الهمزة [ وهي قائمة مقام ، عول به بحرف الجر وأن األفعال الثالثة تعدت إلى المف، ] الباء [ بـ
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هي الداخلة على : وقيل ، وهو مذهب الجمهور في إيصال معنى الفعل الالزم إلى المفعول به 

919Fأو المعاقبة للهمزة، النقل ] باء [ الفاعل فتصيره مفعوًال وسماها بعضهم بـ

1 . 

وهذا ال خالف ، للتعدية ] الباء [ أنَّ  أن قراءة الجر فعلى: وخالصة القول في اآليات الثالثة   

وأن الفعل تعدى إلى ، زائدة ] الباء [ وأما قراءة النصب فعلى أن ، فيه بين النحاة والمفسرين 

. والمختار جواز القراءتين إذ إنه ال فرق في المعنى ، ] الهمزة [ مفعوله بـ

 

 ] 33: فاطر   –43: الحج " [ ًؤاُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤلُ " -2

، فقرأها نافع وعاصم في رواية أبي بكر نصبًا ] لؤلؤًا [ ورد خالف بين القراء على قراءة كلمة     

920Fوالباقون بالخفض

2  .

وبناًء على االختالف الذي ورد بين القراء في قراءتها فقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين    

، ب على تقدير محذوف أو على أنها معطوفة على موضع أساور إذ ذهب بعضهم إلى النص

: وفيما يلي عرض لكل قراءة وتوجيه ، وذهب آخرون إلى الجر بالعطف على أسور 

فقد قرأ عاصم ونافع والحسن والجحدري واألعرج وأبو جعفر وعيس بن عمر ويعقوب : النصب  -1

921Fبالنصب] لؤلؤًا [

3 . 

من [ زائدة في ] من [ ؛ ألن ] من أساور [ على موضع وحجتهم في النصب أنها معطوفة    

فهو عطف على موضع الجار ، يحلون فيها أساور من ذهٍب ولؤلؤًا : والتقدير ، ] أساور 

922Fوهذا مذهب الُعْكَبري، والمجرور 

4  .

وذهب َمْذَهبه ، ويؤتون لؤلؤًا : والتقدير ، وذهب ابن جني إلى النصب على إضمار فعل   

923Fيعطون لؤلؤاً : وقدره الُعْكَبري ، الزمخشري 

5  .

ونصب التي في الحج : "وأجاز الفراء الوجهين إال أنه اختار النصب في سورة الحج حيث قال    

.  924F6"من التي في المالئكة] االلف [ أمكن لمكان 
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يحلون : ؛ ألن المعنى ] من ذهب [ فالوقف الكافي ] اللؤلؤ [ من نصب : وقال السجستاني    

، وليس كما قال ؛ ألنا إذا نصبنا نسقناه على تأويل األساور : ورد عليه ابن األنباري قائًال ،  لؤلؤاً 

فال معنى لقطعه من ، فمن نصب بمنزلته في الخفض ، يحلون فيها أساور ولؤلؤًا : كأنا قلنا 

925Fاألول

926Fفي الكالم مطلقاً ] من [ وذهب األخفش إلى زيادة  ، 1

2 .

أو على ذهب ؛ ألن السوار يكون من ] أساور [ بالخفض عطفًا على  وهي قراءة الجمهور: الجر  -2

927Fذهب ولؤلؤ بجمع بعضه إلى بعض

3 . 

928Fعلى أول الكالم ؛ ألن االسم يعطف على االسم] الواو [ أنه ردَّه بـ: وحجتهم في الجر   

4   .

فيكون ، ؤلٍؤ وأجاز أن يكون أساور من ذهٍب ول، ] من لؤلٍؤ [ و: أنه أراد : وذهب الزجاج إلى    

929Fذلك فيها خلٌط من الصنفيين

5  .

أن السوار ال يكون من لؤلٍؤ : وعلل ذلك ، ] ذهب [ ال على ] أساور [ وعطف الُعْكَبري على    

930Fويصح أن يكون حلياً ، في العادة 

6  .

ويجوز أن يكون التقدير ، ويجوز أن يرصع السوار به ، يجوز أن يكون في الجنة ذلك : وقيل    

931Fفحذف حرف الجر لظهور معناه، لٍؤ وبلؤ: 

7  .

وأن الخفض ، ولم يقف على الذهب ، من قرأ بالخفض وقف عليه : وذهب ابن األنباري إلى أنَّ   

932Fنسقًا على لفظ األساور

8  .

وهي القراءة المختارة ، ] يحلون [ أن النصب على إضمار فعٍل تقديره : وخالصة هاتين اآليتين   

أما قراءة ، يحلون فيها أساور ولؤلؤًا : والتقدير ، ، زائدة ] من [ أساور وأو عطفًا على موضع من 

وعلى هذا التأويل تكون ، يحلون فيها من أساور ومن لؤلٍؤ : والتقدير ، الجر بالعطف على أساور 

. أصل في الكالم وليس زائدة ] من [ 
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أهم نتائج هذا المبحث 
 

د حروف المعاني التي يليها االسم منصوبًا ومجرورًا في اختلف القراء في قراءة االسم الواقع بع -1

 .خمسة مواضع 

، في ثالثة مواضع في هذا المبحث ] الباء [ بين القراء في قراءة االسم الواقع بعد ورد خالف  -2

:  المؤمنون[ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ " :وقوله تعالى ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ " : وهي قوله تعالى 

والسبب في هذا الخالف هو خالفهم ،  ] 43: النور [ " َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ " : وقوله تعالى ] 20

على أن الفعل تعدى ] الهمزة [ فمنهم من قرأها بـ، ] يذهب ، تنبت ، ذهب [ في قراءة األفعال 

وقد ، التعدية ] اءب[ على أنها ] الباء [ومنهم من قرأها بـ، زائدة ] الباء [و، إلى مفعوله بها 

 .بناًء على هاتين القراءتين ] الباء [ ركزت الدراسة على توجيه قراءة االسم الواقع بعد 

فمن قرأ ، بين النصب والجر ، في موضعين في هذا المبحث ] لؤلؤًا [ اختلف في قراءة كلمة  -3

لى إضمار فعٍل أو ع، عليها ] لؤلؤًا [ زائدة وعطف ] أساور [ في ] من [ بالنصب فعلى أنَّ 

 ] .أساوٍر [ على ] لؤلؤًا [ أما الجر فعلى عطف ، يحلون لؤلؤًا : وهو المختار والتقدير 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الرابع  

] مرفوعًا ومنصوبًا ومجروراً [ قراءات حروف المعاني التي يليها االسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 مرفوعًا ومنصوبًا ومجروراً اني التي يليها االسمقراءات حروف المع: " لرابعالواردة في المبحث ااآليات 

 "

 ] 26: البقرة " [ ِإنَّ اللََّه َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها" )1

 ] 1: النساء " [ َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ " )2

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُ "  )3 وا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

 ] 6: المائدة [  "ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكمْ 

" [ اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلهُ  َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمنَ  " )4

 ] 3: التوبة 

 ] 84: ص " [ َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقولُ " )5

 ]  88: الزخرف " [ َوِقيِلِه َيا َربِّ ِإنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم َال ُيْؤِمُنونَ " )6

ْيَحان" )7  ] 12: الرحمن [   "َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

 ] 22: الواقعة " [ َوُحوٌر ِعينٌ " )8

 ] 20: المزمل "  [ ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثهُ " )9
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الدراسة التطبيقية    

مرفوعًا سأتناول في هذا المبحث اآليات التي اختلف في قراءتها لحروف المعاني العاملة في االسم    

. وأقوال المفسرين في كل قراءة ، وتوجيهات النحاة ، جروراً ومنصوبًا وم

 

 ] 26: البقرة " [ ِإنَّ اللََّه َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها" )1

، فقرأها رؤبة ابن العجاج وابن أبي عبلة والضحاك بالرفع ، ] بعوضة [ اختلف القراء في قراءة كلمة 

933Fكما قرئت بالجر، لجمهور بالنصب وقرأ ا

1  .

ولقد اختلف المفسرون والنحاة في توجيه كل قراءة ؛ تبعًا لالختالف في القراءة بين الرفع والنصب    

: والجر وفيما يلي عرض لكل قراءة وتوجيهها على النحو التالي 

الفعلين واألداتين في  حيث يعملون آخر، بالرفع بلغة بني تميم ] بعوضة [ حيث قرئت كلمة : الرفع   -1

 :االسم وفيها وجهان 

وتقديره ، حرفًا زائدًا ] ما [ وعلى هذا تكون ، خبرًا لمبتدأ محذوف ] بعوضة [ أن تكون كلمة : أحدهما 

934Fمثًال هو بعوضة: 

2  .

: كأنهم قالوا ] هو [ ويضمرون ، وقد حذف أحد جزئي الصلة ، بمعنى الذي ] ما [ أن تكون  :الثاني 

935Fو بعوضةالذي ه

3  .

إال أن هذا اإلعراب ال يصح إال على مذهب الكوفيين حيث لم يشترطوا في جواز حذف الضمير طول 

وعلى مذهبهم تكون هذه ، من الصالت ] أي [ وأما البصريون فإنهم يشترطون ذلك في غير ، الصلة 

936Fعلى هذا بدالً ] ما [ وتكون ، القراءة على هذا التوجيه شاذة 

يل وشاذ في االستعمال فهو مذهب قل،  4

، إنما له وجه واحد واالسم معه أطول ] الذي [ أقبح منه في ] ما [ والقياس ؛ ذلك أن الحذف في 

937Fوهي عند سيبويه ضعيفة ومندوحة

5  .

                                                           
 . 1/120 والكشاف 1/188 القرآن ألحكام والجامع 4 ويهخال ابن مختصر:  وانظر 1/140 الشواذ القراءات إعراب -1
 ألحكام والجامع 1/267 المحيط والبحر 1/43 والتبيان 1/140 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 1/35 القرآن مجاز -2

  1/188 القرآن
 1/43 والتبيان 49 لألخفش القرآن ومعاني 1/27 للفراء القرآن معاني:  وانظر 1/140 الشواذ القراءات إعراب -3

 . 1/64 والمحتسب
 . 1/267 المحيط البحر -4
 1/87 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 30 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 1/141 الشواذ القراءات إعراب -5

 . 1/188 القرآن لحكام والجامع
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 : وفي نصبها ثالثة أوجه ، بالنصب ] بعوضة [ فقد قرأ الجمهور كلمة : النصب  -2

] . مثل [ تًا أو بدًال من نع] بعوضة [ زائدة و] ما [ أن تكون : أحدها 

وصلح أن تكون نعتًا ؛ ] ما [ نعتًا لـ] بعوضة [ في موضع نصب نكرة و] ما [ أن تكون  :الثاني 

. ألنها بمعنى قليل 

[ أن يضرب مثًال ما بين بعوضة حذفت : وهو قول الكسائي واختاره الفراء والتقدير عندهما  :الثالث 

938Fوأعربت بإعرابها] بين 

1  .

 : وفيها وجهان ، بالجر وهي بدون نسبة ] بعوضة [ فقد قرئت  :الجر  -3

نحو ، وأبقى عمله ، فحذف المضاف ، على تقدير ما بين بعوضة ] بعوضة [ أن جر : أحدهما 

وخفض ، ] بين [ ما بين الزبالة إلى الثعلبية فخفض األول بـ : أي ، ُمِطْرنا ُزبالة فالثَّعلبية : قولهم 

.  939F2]إلى [ اآلخر بـ 

، ال يستحي من ضرِب مثٍل بعوضٍة : فكأنه قال ، أنه حمل الجر على ما يكون في نظائره  :الثاني 

:  فهو بدل لما يجوز في المبدل نحو قول الشاعر 

 

940Fَوَال َناِعيًا ِإالَّ َبَبْيِن ُغرَاُبَها َمَشاِئيُم َلْيسوا ُمْصِلِحيَن َعِشِيرةً 

3 

941Fا يكثر وقوعها هاهنا؛ ألنه] الباء [ حيث جر على توهم   

4  .

، خبر لمبتدأ محذوف ] بعوضة [ إما أن تكون : أنه رفع على وجهين : وخالصة هذه اآلية    

وأما قراءة ، اسم موصول حذف أحد جزأي صلته ] ما [ أو تكون ، زائدة ] ما [ وعلى هذا تكون 

[ أو تكون ، ] مثل [ ن بدل م] بعوضة [ زائدة و] ما [ إما أن تكون : النصب فعلى ثالثة أوجه 

أما ، أو أن يكون حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه ، ، نعتًا ؛ ألنها بمعنى قليل ] بعوضة 

                                                           
 والكشاف 217-1/216 المحيط بحروال 1/43 والتبيان 30 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 1/27 للفراء القرآن معاني -1
1/120 . 
 . 1/141 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 1/27 للفراء القرآن معاني -2
 واألشباه 2/302 األشموني وشرح 5/68 المفصل وشرح 3/29 الكتاب:  انظر،  الطويل البحر من وهو لألحوص البيت -3

 القرآن ألحكام والجامع 2/261 والتبيين والبيان 1/141 الشواذ القراءات وإعراب 162 واإلنصاف 2/347 والنظائر
 . الباء توهم على جر فيه والشاهد  3/167
 . 1/141 الشواذ القراءات إعراب -4
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والقراءة المختارة من بين القراءات الثالثة  هي ، قراءة الجر فعلى تقدير حذف المضاف وٕابقاء عمله 

إنَّ اهللا : والتقدير ، ] بعوضة [ الضرب على وأنه أوقع فعل ، زائدة ] ما [ قراءة النصب على تقدير 

 .ال يستحي أن يضرب بعوضة مثًال 

 ] 1: النساء " [ َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ " )2

وقرأ الباقون ، فقرأ حمزة بالخفض  ]واألرحام [ الكلمة التي اختلف القراء في قراءتها هي كلمة 

942Fبالنصب

943Fلُعْكَبري وابن جني قراءة ثالثة وهي قراءة الرفعوذكر ا،  1

2 .

: ها على النحو التالي توجيهوالتفسير لها وسأتناول كل قراءة و توجيهوتبعًا الختالف القراءة اختلف ال

944Fوهي قراءة ُأبي وعبد اهللا بن زيد: الرفع  -1

] واألرحام [ وقد وجه النحاة والمفسرون قراءة الرفع لكلمة  3

واألرحام مما يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا : أي ، والخبر محذوف ، ى االبتداء أنها مرفوعة عل

وقد جوز ابن ، واألرحام واجب احترامها : وذكر الُعْكَبري أنها قراءة شاذة وقدر الخبر ، ألنفسكم فيه 

945Fجني حذف الخبر للعلم به

، على معنى واألرحام مما يتقى ، واألرحام كذلك : وقدره الزمخشري .  4

وكانوا يتساءلون بذكر ، والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن لهم خالقًا ، و واألرحام مما يتساءلون به أ

946Fواتقوا األرحام فال تقطعوها، واتقوا الذي تتناشدون به ، اهللا الذي خلقكم : فقيل لهم ، الرحم 

5 . 

 :وهي قراءة الجمهور وقد وجهها النحاة والمفسرون على وجهين : النصب  -2

واتقوا األرحام أن : على معنى ]اهللا [ معطوفة على لفظ الجاللة ] واألرحام [ أن تكون كلمة :  أولهما

947Fوهو الوجه عند البصريين، تقطعوها 

6  .

في ] به [ ؛ ذلك أن ] الجار والمجرور [ معطوفة على موضع ] واألرحام [ أن تكون كلمة  :الثاني 

فهو في ، مررُت بزيٍد البست زيدًا : ؛ ألن معنى مررُت بزيٍد وعمرًا : كما تقول ، موضع نصٍب 

                                                           
 1/127 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/113 القرآن مجاز:  وانظر 226 السبعة -1
 . 1/179 والمحتسب 1/364 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -2
 في ومشهور الحديث في كبير إمام،  المكي ثم البشري القصير المقرئ القرشي الرحمن عبد أبو زيد بن هللا عبد هو -3

:  انظر هـ213 -القراءة في اختيار وله البصريين وعن نافع عن الحرف وروى،  ثقة،  سنة سبعين القراءة لقن،  القراءات
 . 1/464 القراء طبقات

 . 1/281 والتبيان 1/179 المحتسب:  وانظر 1/164 اذالشو القراءات إعراب -4
 . 1/452 الكشاف -5
 1/177 للفراء القرآن ومعاني 1/280 والتبيان 1/127 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 118 خالويه البن الحجة -6

 . 2/159 البغوي وتفسير 3/165 المحيط والبحر 151 لألخفش القرآن ومعاني
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وهو ، وهو االختيار ؛ ألنه األصل ، فنصب ، على المعنى ] واألرحام [ موضع نصب فحمل 

948Fوعليه كل القراء، وهو القياس ، وعليه تقوم الحجة ، المستعمل 

1  .

949Fبالجر] م واألرحا[ وهي قراءة حمزة وقتادة واألعمش والنخعي حيث قرأوا كلمة : الجر  -3

 .وفيها وجهان 2

على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض ] واألرحام [ أنه عطف االسم الظاهر وهو  :أحدهما 

أما نحاة البصرة ، ه هذه القراءة يبين نحاة البصرة ونحاة الكوفة في توجوتبعًا لهذ القراءةورد خالف 

: ض من جهات فقد أنكروا هذه القراءة ولحنوا القارئ وقالوا يبطل الخف

مررُت بَك وزيٍد ؛ ألن : فال يقال ، أن ظاهر المخفوض ال يعطف على الضمير المخفوض : األول 

نحو قول "وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، المضاف إليه كالشيء الواحد إال لضرورة الشعر 

: الشاعر 

950Fاْلَكْعِب ُغوٌط َنَفاِنفُ َوَما َبْيَنَها و َناِفي ِمْثِل السََّواِري ُسُيوفَ  ُنَعلِّقُ   

3 

ذلك : وقال أبو علي ، ضرورة ] بينها [ على الضمير المخفوض في ] الكعب [ فقد عطف   

أنه لما كان العطف على الضمير المرفوع قبيحًا حتى يذكر لم : ضعيف في القياس وعلتهم في ذلك 

951Fيكن بعد القبح إال االمتناع

4  .

كما أنه ال يجوز العطف على ، وال يجوز العطف عليه ، عنه  أن الضمير كالتنوين وعوض: الثاني 

952Fفكأنه عطف على حرف وال يجوز العطف على الحرف، التنوين 

5  .

كذلك ال يجوز عطف االسم ، أنه ال يجوز عطف الضمير على االسم الظاهر المخفوض  :الثالث 

ن يحسن في أحدهما الظاهر على الضمير المخفوض ؛ ذلك ألن المعطوف والمعطوف عليه شريكا

953Fويقبح في أحدهما ما يقبح في اآلخر، ما يحسن في اآلخر 

6  .

                                                           
 . 3/168 القرآن ألحكام والجامع 3/165 المحيط والبحر 1/502 البشر فضالء وإتحاف:  وانظر 1/376 الكشف -1
 . 58 لألصبهاني القرآن إعراب:  وانظر226 السبعة -2
 وتاج العرب ولسان2/430 األشموني وشرح 372 اإلنصاف:  وانظر،  الطويل البحر من وهو الدرامي لمسكين البيت -3

 3/166 القرآن ألحكام والجامع 3/166 المحيط والبحر 1/128 وعللها السبع القراءات إعرابو]  غوط[  مادة العروس
 . المخفوض الضمير على الظاهر االسم عطف فيه والشاهد 86 لألصبهاني القرآن وإعراب 1/177 للفراء القرآن ومعاني

 والبحر 373 واإلنصاف 1/375 كشفوال 1/127 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 118 خالويه البن الحجة -4
 .  2/382 والكتاب 3/165 المحيط

 . 86 لألصبهاني القرآن وإعراب 3/166 القرآن ألحكام والجامع 374 اإلنصاف:  انظر 1/375 الكشف -5
 القرآن ألحكام والجامع 3/166 المحيط والبحر 2/4 وإعرابه القرآن ومعاني 374 اإلنصاف وانظر 1/375 الكشف -6
 . 86 لألصبهاني القرآن وإعراب 3/166
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نَّ اللََّه إ: "العطف وجوابه قوله تعالى ] واو [ القسم ال ] واو [ بـ] واألرحام [ أنه جر كلمة  :اآلخر 

مخفوض دون إعادة والذي دفعهم إلى هذا التوجيه فرارًا من العطف على الضمير ال" َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

954Fالخافض إال أن كثيرًا من النحويين ضعفوا هذه القراءة ورّدوها

صلى اهللا عليه ؛ ذلك أن النبي – 1

ال تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف باهللا أو : "نهى عن الحلف بغير اهللا وقال  وسلم –

956Fفكيف ننهى عن شيء ويؤتى به،  955F2"ليصمت

3  .

، بالخفض دون إعادة الخافض ] واألرحام [ من قراءة حمزة لكلمة  كان هذا موقف نحاة البصرة

. وردهم لهذه القراءة 

أما نحاة الكوفة فقد تبنوا هذه القراءة وأجازوا العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض  

إذا كان البصريون لم يسمعوا الخفض في مثل هذا وال عرفوا إضمار الخافض فقد عرفه : وقالوا 

:  وأنشد ، يرهم غ

 

957Fِكدُت َأْقِضي اْلَحياَة ِمن َجَلِلهْ  َرْسم داٍر َوَقفُت ِفي َطللهْ 

4 

. المضمر] رب [ بحرف الجر ] رسم [ فقد جر الشاعر كلمة 

[ فجاءت كلمة ،  958F5"َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ : "واستدلوا بقوله تعالى    

كما استدلوا ، دون إعادة الخافض ] به [ معطوفة على الضمير المخفوض في ] د الحرام والمسج

959Fيريد بخير، خيٍر عافاك اهللا : كيف تجدك ؟ يقول : بقول رؤبة بن العجاج كان إذا قيل له 

6  .

 فإن حمزة كان ال يقرأ...وليس عندنا لحنًا : "وقد ذهب بعضهم إلى جواز القراءة بها وقال بعضهم    

.  960F7"حرفًا إال بأثر

                                                           
 3/166 القرآن ألحكام والجامع 3/167 المحيط والبحر 374 اإلنصاف:  وانظر 1/363 الشواذ القراءات إعراب -1

 . 3/78 المفصل وشرح 2/4 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني
 . 4/247 6646 رقم حديث،  والنذور األيمان،  بآبائكم تحلفوا ال باب،  البخاري صحيح -2
 . 3/167 المحيط البحر:  وانظر 118 خالويه البن الحجة -3
 وسر 454 الداني والجنى]  جلل[  مادة العرب ولسان 187 ديوانه:  انظر،  الخفيف البحر من وهو بثينة لجميل البيت -4

 رسم جر فيه والشاهد 325 -323 واإلنصاف 2/28 المفصل وشرح 2/300 األشموني وشرح 1/133 اإلعراب صناعة
  محذوفة برب

 . 217:  آية،  البقرة سورة -5
 . 371 واإلنصاف 3/78 المفصل وشرح 1/127 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 119 خالويه البن الحجة -6
 والجامع 1/452 والكشاف 1/280 والتبيان 1/129 وعللها السبع القراءات إعراب وانظر 118 خالويه ابن الحجة -7

 . 3/167 القرآن ألحكام
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، ] اهللا [ على لفظ الجاللة ] واألرحام [ أنَّ قراءة النصب فعلى عطف كلمة : وخالصة هذه اآلية    

والمختار جواز ، وأما قراءة الجر فعلى العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض 

. القراءتين 

 

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوهَ " )3  "ُجَلُكمْ ُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأرْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

 ] 6:المائدة[

وقرأ ، فقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب ] وأرجلكم [ على قراءة كلمة بين القراء ورد خالف 

961Fكما قرأها البعض بالرفع، حمزة وابن كثير وأبو عمرو بالخفض 

1 .

عن هذا االختالف في القراءة بين الرفع والنصب والجر اختالف في التفسير والتوجيه لقد نتج     

: بين المفسرين والنحاة على النحو اآلتي 

وأرجلكم : والمعنى ، وهي قراءة أبو الحسن وقدرها النحاة والمفسرون على االبتداء : الرفع  -1

962Fأو وأرجلكم مسحا إلى الكعبين كذلك ابتداء وخبر، مغسولة 

2 . 

َالِة : "دل عليه ما تقدم من قوله تعالى ، وقدر ابن جني الخبر محذوفًا    ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

964Fوأرجلكم واجب غسلها كغيرها: أي ،  963F3"َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ 

4  .

] وأرجلكم [فقد وجه النحاة والمفسرون قراءة نافع والكسائي وحفص ويعقوب نصب كلمة : النصب  -2

فإن حكمها الغسل كالوجه ، ] أيديكم [ عطف على أنه أوجب الغسل ف: دهما أحمن وجهين 

وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم على ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق : والمعنى 

ي َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجدِ : "جائز فيها ذلك نحو قوله تعالى ] الواو [ و، التقديم والتأخير 

966Fواركعي واسجدي ؛ ألن الركوع قبل السجود: أي ،  965F5"َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ 

وعلى هذا تكون ، 6

وهو كثير في القرآن الكريم وكالم العرب ، معترضة بين المتعاطفين ] وامسحوا برؤوسكم [ جملة 

967Fوما أوجب مسحه أهمله بغير حد، ؛ ذلك أنه عطف محدودًا على محدوٍد 

7 . 

                                                           
 . 394 واإلقناع 31 خالويه ابن ومختصر 1/364 والتبيان 1/430 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 242 السبعة -1
 . 3/452 المحيط والبحر 31 خالويه ابن ومختصر 1/364 التبيان:  وانظر 1/430 الشواذ القراءات إعراب -2
 . 6:  آية،  النساء سورة -3
 . 1/530 البشر فضالء وإتحاف 1/599 الكشاف:  وانظر 1/208 المحتسب -4
 . 43 آية،  عمران آل سورة -5
 . 2/91 وإعرابه القرآن ومعاني 1/530 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 4/47 القرآن ألحكام الجامع -6
 وإعراب 1/407 والكشف 129 خالويه البن والحجة 3/452 المحيط البحر:  وانظر 1/530 البشر فضالء أتحاف -7

 . 1/143 وعللها السبع القراءات



178 
 

فيكون عطف على ، ] برؤوسكم [ من أوجب المسح فقد عطف على القريب وهو  أما:  الثاني

968Fويجعل قراءة النصب كالجر دالة على المسح، الموضع 

1  .

 :لقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على أوجه وهي كاآلتي : الجر  -3

اهر اندراج األرجل في فالظ، لفظًا ومعنًى ] برؤوسكم [ على ] وأرجلكم [ أنه عطف كلمة : األول 

، وذكروا أن القرآن نزل بالمسح على الرأس واألرجل ثم عادت السنة للغسل ، المسح مع الرأس 

969Fنزل بالمسح عليه السالم –وقيل أن جبريل –

2  .

أن األرجل من بين األعضاء الثالثة المغسولة تغسل بصب الماء : وهو قول الزمخشري  :الثاني 

، فعطفت على الثالث الممسوح ال لتمسح ، اف المذموم المنهى عنه عليها فكانت مظنة لإلسر

970Fولكن لينبه على وجوب االقتصاد في صب الماء عليها

إال أن أبا حيان أنكر هذا التأويل وعده .  3

971Fوعده من باب التلفيق والتعمية في األحكام

4 

، خرب  هذا جحر ضبٍ : على الجوار وذلك نحو قولهم ] وأرجلكم [ أنه خفض كلمة  :الثالث 

والوجه فيه الرفع إال أنه جر بالمجاورة ؛ ألنه نكرة ، والذي حملهم قرب العامل فالصفة للجحر 

972Fكالضب ومجاور له

إال أن أبا حيان وابن جنى وابن خالويه أنكروا هذا التأويل ؛ ذلك أن الجر .  5

كما أن  ،حيث ال يلبس على خالف فيه ، الجر على الجوار ضعيف ؛ ألنه لم يرد إال في النعت 

والقرآن ال يحمل على الضرورة ، الخفض على الجوار مستعمل في النظم لالضطرار وفي األمثال 

973Fواأللفاظ واألمثال

6   .

وافعلوا بأرجلكم غسًال : والتقدير ، المقدرة ] الباء [ بفعل محذوف يتعدى بـ] األرجل [ جر  :الرابع 

974Fفحذف الفعل وحرف الجر وأبقى عمله، 

حيان أنكر أيضًا هذا التأويل وعده غاية  إال أن أبا.  7

975Fفي الضعف

8  .

                                                           
  1/364 التبيان:  وانظر 3/452 المحيط البحر -1
/ 1 والكشف  1/207 للفراء القرآن ومعاني 1/208 والمحتسب 129 خالويه البن الحجة:  وانظر 3/452 المحيط البحر -2

406 . 
 . 3/452 المحيط والبحر 4/50 لقرآنا لحكام والجامع 1/531 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 1/598 الكشاف -3
 . 3/452 المحيط البحر انظر -4
 والمقتضب 1/364 والتبيان 3/452 المحيط والبحر 129 خالويه البن الحجة:  وانظر  1/531 البشر فضالء إتحاف -5
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 . 3/452 المحيط البحر:  وانظر 1/365 التبيان -7
 . 1/452 المحيط البحر -8
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] األرجل [ أما قراءة النصب فقد عطف ، أن قراءة الرفع على االبتداء : والخالصة في هذه اآلية 

لكن الحكم ، للمجاورة  ] برؤوسكم [ على ] األرجل [ اما قراءة الجر فعطف ، ،] األيدي [ على 

. في العطف على األيدي 

 

[ " هُ َذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُ َوأَ  " )4

 ] 3: التوبة 

وقرأ عيسى بن عمرو بالنصب ، فقرأها الجمهور بالرفع ] ورسوله [ اختلف القراء في قراءة كلمة 

.  976F1روقرأ بعض أهل البدو بالج، 

: وقد اختلف النحاة والمفسرون في توجيه هذه القراءات على النحو التالي    

 :بالرفع ثالثة أوجه ] ورسوله [ ففي قراءة كلمة : الرفع  -1

وحسن العطف عليه وٕان ، ] بريء [ معطوفة على الضمير في ] ورسوله [ أن تكون كلمة : األول 

977Fقام مقام التوكيد ؛ لذا ساغ العطف" ْشِرِكينَ ِمَن اْلمُ : "كان غير مؤكد ؛ ألن قوله تعالى 

2  .

ثم حذف ، ورسوُله بريء أيضًا : والخبر محذوف تقديره ، مبتدأ ] ورسوله [ أن تكون  :الثاني 

978Fعليه] أنَّ [ الخبر لداللة 

3  .

واسمها في ] إنَّ [ على محل : أي ، على موضع االبتداء ] ورسوله [ أن يكون عطف  :الثالث 

المفتوحة لها موضع غير ] أنَّ [ وهو عند المحققين غير جائز ؛ ألن .  979F4]إنَّ [ كسر  قراءة من

980Fالمكسورة] إنَّ [ االبتداء بخالف 

5 . 

 

 

                                                           
 . 138 لألصبهاني القرآن إعراب:  وانظر 1/607 الشواذ القراءات إعراب -1
 القرآن وإعراب 2/87 البشر فضالء وإتحاف 5/8 المحيط والبحر 5/79 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/540 التبيان -2

 . 140 لألصبهاني القرآن وإعراب 359 للنحاس
 القرآن ألحكام والجامع 2/426 القدير وفتح 5/8 المحيط والبحر 2/87 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 1/540 التبيان -3
 . 140 لألصبهاني القرآن وإعراب 359 للنحاس القرآن وإعراب 5/79
 القدير وفتح 5/79 القرآن األحكام والجامع 2/78 البشر فضالء وإتحاف 5/8 المحيط البحر:  وانظر 1/541 التبيان -4
 . 1/238 والكتاب 140 لألصبهاني القرآن وإعراب 2/426
 . 1/541 التبيان -5
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 : وقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على وجهين : النصب  -2

.  981F1]أنَّ [ وهو اسم ] اهللا [ على لفظ الجاللة ] ورسوله [ أنه عطف كلمة  : األول 

] الواو[ أن : أي ، المعية ] واو [ بـ] ورسوله [ تفرد بهذا الوجه الزمخشري حيث نصب كلمة  :ثاني ال

982Fبريء معه منهم: أي ، فنصب على أنه مفعول معه ، ] مع [ بمعنى 

2   .

وقد وجهت هذه ، ؛ ألنه يؤدي إلى الكفر ] المشركين [ على ] ورسوله [ ال يجوز عطف : الجر  -3

 :  القراءة على وجهين

983Fكما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار، العطف على الجوار : أحدهما 

3  .

وقد ضعف بعضهم هذا التأويل لما ورد من ، وحق رسوله : أي ، أنه خفض على القسم  :الثاني 

984Fالنهي عن الحلف بغير اهللا

4  .

على لفظ الجاللة أما قراءة النصب فعطف ، أن قراءة الرفع على االبتداء :  والخالصة في هذه القراءة

. وقراءة الجر فعلى الجوار وال يجوز العطف على المشركين ل؛ ألنه كفر ، 

 

 ] 88: الزخرف " [ َوِقيِلِه َيا َربِّ ِإنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم َال ُيْؤِمُنونَ " )5

وقرأها عاصم وحمزة ، فقد قرأها الجمهور بالنصب ] وقيله [ وقع القراء في خالف في قراءة كلمة 

985Fوقرأ الحسن وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جندب واألعرج بالرفع، لالم والهاء بكسر ا

5  .

:  وقد وجه النحاة والمفسرون كل قراءة على النحو التالي 

 : وقد وجهت هذه القراءة على وجهين : الرفع  -1

أي وعنده علم  ،" َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعةِ : "من قوله ] علم [ على ] وقيله [ أنه عطف كلمة  : األول 

986Fفجاء على حذف المضاف، وعلم قيله : أي ، الساعة وقيله 

إال أن الزمخشري ضعف هذا التأويل . 6

987Fالتأويل ؛ ألن المعنى ليس قويًا على وقوع الفصل بين المتعاطفين بما ال يحسن اعتراضاً 

7 

 

                                                           
  القرآن وإعراب 1/541 والتبيان 2/426 القدير وفتح 5/79 القرآن ألحكام والجامع 2/237 الكشاف:  وانظر 5/8 المحيط البحر -1
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988Fهذا القولأو قيله ، أو قيله مسموع ، وعنده قيله : وتقديره ، أنه رفعها على االبتداء  :الثاني 

1  .

 :وقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على أوجه : النصب  -2

ورسلنا لديهم : والتقدير ، المحذوف ] يكتبون [ على مفعول ] وقيله [ أنه عطف كلمة : األول 

989Fأي ويكتبون قيله، يكتبون ذلك وقيله 

2 .

إال من شهد بالحق وهم  :وتقديره ، المحذوف ] تعلمون [ على مفعول أن يكون معطوفاً : الثاني 

990Fأي ويعلمون قيله، يعلمون الحق وقيله 

3  .

أو نسمع سرهم ونجواهم ، يعلم سرهم وقيله : أي ، ] سرهم [ على ] وقيله [ أنه عطف كلمة : الثالث

991Fونسمع قيله يا رب وهو قول األخفش

4 .

، ساعة ويعلم قيله وعنده علم ال: في قوله ] الساعة [ معطوفة على ] وقيله [ أن كلمة : الرابع 

992Fالوقت الذي تقوم فيه القيامة: ومعنى الساعة في كل القرآن 

5  .

نحو شكا شكواه إلى ، ويقول قيله : كأنه قال ، على المصدر ] وقيله [ أن نصب كلمة  :الخامس 

993Fعز وجل-اهللا –

6  .

994Fويعلم قيله: أنه نصب على إضمار فعل تقديره  :السادس 

7  .

 : هين وقد وجهت على وج: الجر  -3

وعندهم علم الساعة وعلم قيله يا : أي ، ] الساعة [ على كلمة ] وقيله [ أنه عطف كلمة : أحدهما 

995Fويعلم وقت الساعة ويعلم وقت تضرعه: أي ، رب 

، وهو اختيار الُعْكَبري ؛ ألن األكثر عليه .  8

996Fولتمكنه ولكثرة وجوهه

9  .
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997Fجواب القسم" َهُؤَالِء َقْوٌم َال ُيْؤِمُنونَ  ِإنَّ : "وقوله ، القسم ] واو [ أنه جر بـ :اآلخر 

1   .

 

ْيَحان" )6  ] 12: الرحمن [   "َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

وقرأ ] والريحاَن [ فابن عامر وحده بالنصب ، الريحان هي الكلمة التي اختلف القراء في قراءتها 

998Fي بالجروقرأ حمزة والكسائ، ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم بالرفع 

2  .

وتبعًا لهذا االختالف في القراءة بين الرفع والنصب والجر فقد اختلف النحويون والمفسرون في    

: توجيه كل قراءة على النحو التالي 

 : وقد وجهه النحاة والمفسرون كما يلي : الرفع  -1

، " ا َفاِكَهٌة َوالنَّْخلُ ِفيهَ : "وهو قوله تعالى ، على المرفوع المبتدأ قبله ] والريحان [ أنه عطف كلمة  -أ

والرفع فيها إنما يدل على ، وهو حمل على اللفظ كأنه حمل على األقرب وما ال يتكلف في حمله 

999Fوجوده كذلك

3 . 

فيها فكهة وفيها حب : ويكون المعنى " َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصفِ : "في قوله تعالى ] حب [ العطف على   -ب

1000Fهاهنا المشتم ويكون أيضًا الرزق] ريحان ال[ فيكون ، ذو العصف وفيها الريحان

4  . 

1001Fفحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه، وذو الريحان : والمعنى ] ذو [ أنه عطف على كلمة  -ت

5 . 

وقد وجهت هذه القراءة ، وهي قراءة ابن عامر وزاد في البحر أبو حيوة وابن أبي عبلة : النصب  -2

 : على أوجه وهي 

: أي  "َواْألَْرَض َوَضَعَها ِلْألََنامِ : "على األرض في قوله تعالى ] ان والريح[ أنع عطف : أحدها 

. واألرض والريحان 

. وأخص الحَب والريحان : التقدير ، أن النصب على االختصاص  :الثاني 

ذا الريحان : أنه نصب على حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه والتقدير : الثالث 

1002Fوخلق العصف وخلق الريحان :أي ، على إضمار فعل ] والريحان [ كلمة  أنه نصب :الرابع 

6  .

                                                           
 . 8/30 المحيط البحر:  وانظر 4/261 الكشاف -1
 . 2/509 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 619 السبعة -2
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[ على ] والريحان [ وتوجيه هذه القراءة أنهما عطفا كلمة ، وهي قراءة الكسائي وحمزة : الجر  -3

، والريحان الذي هو مطعم الناس ، والحب ذو العصف الذي هو علف األنعام : والمعنى ] العصف 

1003Fريحان المشتمويبعد في هذه القراءة ال

1 . 

 

 ] 22: الواقعة " [ َوُحوٌر ِعينٌ " )7

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ] وحور[ كلمة ف القراء على قراءة ختلا

1004Fوكذلك قرأها حمزة والكسائي، خفضًا ] وحوٍر [ وروى المفضل عن عاصم ، رفعًا ] وحورٌ [

وفي ،  2

1005Fبالنصب] وحورًا [ المختصر قرأ ُأبي 

3  .

: وقد تبع هذا االختالف اختالٌف بين النحاة والمفسرين على توجيه كل قراءة كاآلتي    

 : وقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على أوجه : الرفع  -1

1006Fيطفن عليهم للتنعم ال للخدمة: أي ، ] ولدان [ على كلمة ] وحوٌر [ أنه عطف كلمة : األول 

4  .

، أو عندهم حوٌر عين ، ولهم حوٌر عين : خبره محذوف تقديره و، رفع على االبتداء  :الثاني 

ولهم مع ذلك حوٌر : والتقدير ، وٕانما يطاف بالخمر ، أن الحور ال يطاف بها : وحجتهم في ذلك 

1007Fفهو حمل على المعنى، عين 

5  .

1008Fونساؤهم حورٌ : على أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ] وحوٌر [ رفع  :الثالث 

6  .

، أو يجازون حورًا عينًا ، ويعطون : وقد وجهها المفسرون على تقدير ، هي قراءة ُأبي و: النصب  -2

1009Fيعطون هذه األشياء ويعطون حورًا عيناً : وهو حمل على المعنى ؛ ألن المعنى 

7 . 
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 :وهي قراءة الكسائي وحمزة وقد وجهها المفسرون على وجهين : الجر  -3

والمعنى ، للفظ دون المعنى ؛ ألن الحور ال يطاف بها في ا] بأكواٍب [ الجر عطفًا على : أحدهما 

1010Fوٕاليه ذهب قطرب، وينعمون أيضًا بحوٍر عين ، وكذلك ينعمون بلحم طيٍر ، ينعمون بهذا 

1  .

أولئك في جنات النعيم وحوٍر : والتقدير  1011F2"ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ : "أنه عطف على قوله تعالى  :اآلخر 

1012Fثم حذف المضاف،  وفي مقاربه حور: أي ، عين 

3  .

1013Fوٕان لم يحسن في آخرها ما حسن في أوله، وأجاز الفراء الجر عطفًا على أول الكالم

وأنكر هذا ،  4

.  1014F5"هذا فيه بعد وتفكيك كالم مرتبط بعضه ببعض وهو فهم أعجمي: "التأويل أبو حيان وقال 

 

 ] 20: المزمل "  [ للَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثهُ ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي ا" )8

فقد قرأهما ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ] ونصفه وثلثه [ اختلف القراء في قراءة كلمتي 

1015Fوقرأ الباقون بالجر، وخلف بالنصب 

1016Fوزاد الُعْكَبري والنحاس الرفع،  6

7  .

: ي وفيما يلي عرض ألقوال النحاة والمفسرين لكل قراءة كاآلت

 .وهي قراءة تفرد بذكرها الُعْكَبري والنحاس : الرفع  -1

في موضع ] أدنى [ و، ] أدنى [ وجه المفسرون والنحاة هذه القراءة على أنه عطف على : النصب  -2

أي ، على أنك تقوم نصفه وثلثه ، وتقوم نصفه وثلثه : والتقدير ، الذي هو منصوب بتقوم ، نصب 

1017Fمن ثلثي الليل ونصفه وثلثهإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى : 

8 . 

وأدنى ، وأدنى من نصفه : أي ، ] ثلثي الليل [ على ] نصفه وثلثه [ ووجهها أنه عطف : الجر  -3

1018Fمن ثلثه

9 . 
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 ] 84: ص " [ َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقولُ " )9

عمرو  فقرأ ابن كثير ونافع وأبو، في الموضعين ] الحق [ لقد اختلف القراء في قراءة كلمة    

، ويقرأ كذلك برفع األول ، ويقرأ برفعهما ، بالنصب فيهما ] فالحَق والحَق [ وابن عامر والكسائي 

1019Fكما قرئ بالجر فيهما، كما أنهما قرأتا بالجر في األول ونصب الثاني ، ونصب الثاني 

1  .

، جر فيهما بين الرفع والنصب والفي الموضعين ] الحق [ قراءة كلمة االختالف في  اذلهوتبعًا 

وجر األول ونصب اآلخر فقد وقع أيضًا النحاة والمفسرون في ، وبين رفع األول ونصب اآلخر 

وسيتم عرض كل قراءة وتوجيهها على ، خالف في توجيه وتوجيه كل قراءة من القراءات الخمسة 

: النحو اآلتي 

 :أذكرهما كاآلتي ،ونصب الثاني ، رفع األول : والثاني ، الرفع فيهما : األول : وفيه قراءتان : الرفع  -1

األولى مبتدأ ] الحق [ وقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على أن كلمة : الرفع فيهما : أوًال 

،  فالحق قسمي : وقيل تقديره ، فالحق مني : وقيل ، فالحق انا : وقيل تقديره ، خبره محذوف 

 

، ] ألمألن [ وجوابه ، هي جملة القسم  وهذه الجملة، اعمرك ألقومن : وحذف كما حذف في 

َوُكال� : "وحذف العائد كقراءة ابن عباس لقوله تعالى ، الثانية مبتدأ خبره الجملة ] الحق [ كذلك 

؛ ألن ] ألمألن [ أما األول فرفع على االبتداء وخبره : وقال ابن عطية ،  1020F2"َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى

1021Fأن أمأل: المعنى 

3. 

1022Fوأقول الحق: أي ، ونصب الثاني بأقول ، رفع األول : ثانيًا 

أنه أضمر له : وحجتهم في ذلك ،  4

، فيكون أراد فأنا الحُق ، الثانية بالفعل المؤخر ] الحق [ ونصب ، يريد فهذا الحق ، له ما يرفعه 

1023Fوهذا بعيد] أنا [ فأقام الفاء في األول مقام ، وأقول الحَق 

يكون  وأجاز الفراء وأبو عبيدة أن،  5

1024Fواعترض عليهما بأن ما بعد االم مقطوع عما قبلها، حقًا ألمألن جهنم : منصوبًا بمعنى 

6  .
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وفي كلمة ، بالنصب في الموضعين ] الحق [ فقد قرئت كلمة ، وهي قراءة جمهور القراء : النصب  -2

 :األولى وجهان ] الحق [ 

. أو فأذكر الحَق ، لحَق فأحق ا: أي ، محذوف أنه نصب على تقدير مفعول لفعل: أحدهما 

. فبالحق ألمألن : أي ، على تقدير حذف القسم : الثاني 

: قد وجهت على فالثانية ]الحق [ أما 

1025Fعز وجل-وسيبويه يدفع ذلك ؛ ألنه ال يجوز حذفه إال مع اسم اهللا–، بينهما  معترضة  -أ

1  . 

وأعمل الفعل ، وا الحَق فاتبع: والمعنى  راءاألولى على اإلغ]الحق [ ونصب ابن َخاَلويه    

. أقول الحَق : والمعنى ، الثانية ] الحق [ المؤخر في 

 .والتزموا الحَق : أي ، ويجوز نصبهما على اإلغراء   -ب

1026Fألمألن جهنم: مصدران مؤكدان لمضمون قوله تعالى أنهما : قيل  -ت

2 . 

فإذا حملت ، د وتكرر على وجه التوكي، األولى ] الحق [ الثانية هي ]الحق [ يجوز أن تكون  -ث

1027Fعلى إرادة القسم] ألمألن [ على هذا كان 

3 . 

1028Fاألولى] الحق [ األولى على قراءة من نصب ] الحق [ نصب بالعطف على  -ج

4 . 

 :كاآلتي جر األول ونصب الثاني : والثانية ، الجر فيهما : األولى : وفيه قراءتان : الجر  -3

، قسم محذوفة ] واو [ على أنه مجرور بـ األولى] الحق [ كلمة  وجهوقد :الجر فيهما : وًال أ

] أقول [ كما تقول واهللا واهللا ألقومن و، الثانية معطوف عليه ] والحق [ ، فوالحق : والتقدير 

1029Fاعتراض بين القسم وجوابه

5 . 

، واهللا ألفعلن : كقولك ، ووجههما الزمخشري على أن األول مقسم به وقد أضمر حرف قسمه 

وهذا ، وال أقول إال الحق على حكاية لفظ القسم به ومعناه التوكيد والتشديد : أي ، ] الحق أقول [و

1030Fوهو وجه دقيق وحسن، جائز في المرفوع والمنصوب أيضًا 

6  .

: وفيه وجهان ، جر األول ونصب الثاني : ثانيًا 
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: من القسم ويخفضونه فيقولون ] واو [ فالعرب تلقي ، جر األول بحرف قسم محذوف  :أحدهما 

1031Fوالمستعمل يجوز فيه الحذف، أهللا ألفعلن ؛ ألن المعنى مستعمل : فيقول المجيب ،  لتفعلن اهللا

1 

1032Fولم يجز إال النصب ؛ ألن حرف الخفض ال تضمر، وأجازه سيبويه وغلطه أبو العباس ، 

2  .

، ]  ألمألن[ وجوابه ، التي للقسم ] الباء [ األولى بمعنى ] الحق [ في كلمة ]  الفاء[ أن  :اآلخر 

1033Fالقسم] واو [ بمعنى ] الفاء [ وقيل ، وأقول الحَق : أي، وأما نصب الثاني فعلى ما تقدم 

3  .

وال يكون ] الواو[ القسم ال يكون إال بـ:  وقيل ،  1034F4]القسم [ بدًال من ] الفاء [ أن تكون : وقيل 

.  1035F5]الفاء [بـ
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أهم نتائج المبحث 

الرفع [ واقع بعد حروف المعاني العاملة في االسم ورد خالف بين القراء في قراءة االسم ال -1

 .وذلك نظرًا الختالفهم في تقدير عمل الحرف ، في أحد عشر موضعًا ] والنصب والجر 

وقد ورد خالف بين القراء في توجيه االسم ، في هذا المبحث في تسعة مواضع ] الواو [ وردت  -2

وبناًء على هذا التوجيه ، استئنافية ] الواو [  الواقع بعدها ؛ ذلك أنهم وجهوا قراءة الرفع على أن

أما قراءتي النصب والجر فقد وجه النحاة ، واالسم رفع بعدها باالبتداء ، ] الواو استئنافية [ تكون 

 .على أنها عاطفة ] الواو [ 

وقد اختلف القراء في توجيه االسم ، في هذا المبحث في موضٍع واحد ] الفاء [ وقع االسم بعد  -3

] الفاء [ فقد وجه النحاة قراءة الرفع على أن ، ] الرفع والنصب والجر [ اقع بعدها بين الو

 . واألمر نفسه بالنسبة لقراءتي النصب والجر ، واالسم بعدها مرفوع باالبتداء ، استئنافية 
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أهم نتائج الفصل 

في االسم في هذا الفصل في اختلف القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني العاملة  -1

 .مائة واثنين موضعًا 

الرفع [ ورد خالف بين القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني العاملة في االسم  -2

 :في خمسة وسبعين موضعًا ؛ ذلك تبعًا الختالفهم في عمل الحرف وهي كاآلتي ] والنصب 

منها قراءة تكررت في ، عشر موضعًا في تسعة ] ال [ اختلف في قراءة االسم الواقع بعد  -أ

فقد اختلف في قراءة االسم ، "َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم : "وهي قوله تعالى ، ثالثة عشر موضعًا 

 :والتي عدوها ] ال [ في الموضع كلها ؛ نظرًا الختالفهم في نوع ] ال [ الواقع بعد 

 .سم بعدها ترفع االسم وتنصب الخبر ؛ لذا ارتفع اال] ليس [ عاملة عمل  -1

 .وارتفع االسم بعدها باالبتداء ، مهملة ال عمل لها  -2

 .تنصبت االسم وترفع الخبر ؛ لذا انتصب االسم بعدها ] إنَّ [ عاملة عمل  -3

فكان ، بين الرفع والنصب في عشرة مواضع ] إال [ اختلف النحاة في قراءة االسم الواقع بعد  -ب

وقراءة النصب على ، الستثناء التام المتصل المنفي توجيه الفسرين والنحاة لقراءة الرفع على ا

 .وٕاجراء االستثناء المنفي مجرى االستثناء المثبت ، أصل االستثناء 

واختلف القراء في قراءة االسم الواقع بعدها بين الرفع ، في ستة عشر موضعًا ] الواو [ تكررت  -ت

َفِإْن  : "في قوله تعالى ] الفاء ] [ الواو [ ونظير، والنصب على إضمار فعل ، على االستئناف 

بالرفع على ] الفاء [ حيث قرئ االسم الواقع بعد ، ]  3: النساء "  [ ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً 

وقد وردت عاطفة ، ولم ترد إال في موضٍع واحد ، وقرئ بالنصب على إضمار فعل ، االبتداء 

 .ووردت للمعية في موضعين ، ع في أربعة مواضع  فنصب االسم الواقع بعدها ورفع على القط

ونصب الخبر ، فمنهم من أعملها على لغة أهل الحجاز ] ما [ اختلف المفسرون والنحاة في  -ث

وقد ، وهم الكوفيون ، ورفع الخبر ، ومنهم من أهملها على لغة بني تميم ، وهم البصريون ، 

 .وردت في موضعين 

وذلك تبعًا ، بين الرفع والنصب ] لكن [ في االسم الواقع بعد  ورد خالف بين النحاة والمفسرين -ج

فالرفع على ، وقد وردت في هذا المبحث في ثمانية مواضع ، لتخفيف نون لكن وتشديدها 
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والنصب على ، االبتداء وحجتهم فيه تخفيف نون لكن وٕاهمالها لزوال االختصاص بزوال اللفظ 

 .أنها أتت على األصل فعملت في االسم النصب  وحجتهم في ذلك] إنَّ [ إعمال لكن عمل 

في أحد ] الرفع والجر [ اختلف القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني العاملة في االسم  -3

 :عشر موضعًا ؛ تبعًا لنوع الحرف وهي كاآلتي 

على ، جر بين الرفع والستةمواضع  في] ال [ بين القراء في قراءة االسم الواقع بعد ورد خالف  -أ

القراءتين ركز على دراسة  توجيهإال أن ، في أربعة ، في كال القراءتين عاطفة ] الواو [ أن 

، وذهب آخرون إلى أنه أصل في الكالم ،  اً زائد اً الذي عده بعضهم حرف] من [ حرف الجر 

 .ورفع االسم بعدها على إضمار مبتدأ، وجاءت ابتدائية في موضع واحد 

] الرفع والجر[ في أربعة مواضع بين ] الواو [ راء في قراءة االسم الواقع بعد ورد خالف بين الق -ب

 .وقد جاءت عاطفة في كال القراءتين ، 

الرفع [ ورد خالف بين القراء في قراءة االسم الواقع بعد حروف المعاني العاملة في االسم  -4

 .ير عمل الحرف وذلك نظرًا الختالفهم في تقد، في أحد عشر موضعًا ] والنصب والجر 

وقد ورد خالف بين القراء في توجيه االسم ، في هذا المبحث في تسعة مواضع ] الواو [ وردت  -أ

وبناًء على هذا ، استئنافية ] الواو [ الواقع بعدها ؛ ذلك أنهم وجهوا قراءة الرفع على أن 

ءتي النصب والجر فقد أما قرا، واالسم رفع بعدها باالبتداء ، ] الواو استئنافية [ التوجيه تكون 

 .على أنها عاطفة ] الواو [ وجه النحاة 

االسم  توجيهوقد اختلف القراء في ، في هذا المبحث في موضٍع واحد ] الفاء [ وقع االسم بعد  -ب

] الفاء[ الرفع على أن  النحاة قراءة وجهفقد ، ] الرفع والنصب والجر [ الواقع بعدها بين 

 .واألمر نفسه بالنسبة لقراءتي النصب والجر ، فوع باالبتداء واالسم بعدها مر، استئنافية 
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الفصل الثالث 

قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع 

 

. الرفع والنصب بين : المبحث األول 

. الرفع والجزم بين : المبحث الثاني 

. النصب والجزم بين : المبحث الثالث 

. والنصب والجزم الرفع بين : المبحث الرابع 

. أهم نتائج هذا الفصل 
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المبحث األول 

] الرفع والنصب [ قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين 
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والنصب الرفع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعبين ": األول الواردة في المبحث اآليات 

 "

 ونظيرها ] 30: البقرة " [ ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماءَ  َقاُلوا َأَتْجَعلُ  " )1

 ] 27: األنعام " [ َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَال ُنَكذَِّب ِبَآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  " )2

]  15: التوبة " [ َشاءُ َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن يَ " )3

: األحزاب " [ َواْلُمْؤِمَناتِ ِلُيَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ " )4

73  [

: واألنعام ،  59-49-47: وآل عمران ،  117: رة البق" [ ُكْن َفَيُكونُ ءَوإَِذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه  " )5

 ونظيرها]  82: يس ،  7: الفرقان ،  40: النحل ،  73

: والنساء  261 -245: آية ، البقرة  [" َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة  " )6

 ] 17: والتغابن 11: يد والحد 30: واألحزاب 20: وهود  50

"  [ ِإْحَداُهَما اْألُْخَرىِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن تَ  " )7

 ]  282: البقرة 

]   73: النساء " [ اَيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيمً  " )8

 ] 53: األعراف " [ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَملُ  " )9

 ] 18: األنبياء " [ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغهُ " )10

]  37: غافر " [ اَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسىَأْسبَ ، َلَعلِّي َأْبُلُغ اْألَْسَباَب " )11

 ]  4: عبس " [ َأْو َيذَّكَُّر َفَتْنَفَعُه الذِّْكَرى" )12

ونظيرها ]  36: فاطر "[ َال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا" )13

 ] 36: المرسالت " [ َوَال ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُرونَ " )14

]  9: القلم " [ ُن َفُيْدِهُنونَ َودُّوا َلْو ُتْدهِ " )15

]   214: البقرة " [ َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَّهِ  " )16

 ونظيرها  ] 233: البقرة [  "َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها " )17

]  282: البقرة [  "رَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ َوَال ُيَضا" )18

]  79: آل عمران " [ َما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيْؤِتَيُه اللَُّه اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِلي " )19
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]   53: المائدة [  "اللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهمْ َوَيُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َأَهُؤَالِء الَِّذيَن َأْقَسُموا بِ  " )20

ونظيرها ]  71: المائدة "  [ َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّوا ُثمَّ تَاَب اللَُّه َعَلْيِهمْ  " )21

]  105: األعراف [  "َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ " )22

 ]  89: طه " [ ْوَن َأالَّ َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوًال َوَال َيْمِلُك َلُهْم َضر�ا َوَال َنْفًعاَأَفَال َيرَ " )23

]  25: النمل " [ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ " )24

 ] 29: الحديد " [ ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ " )25

 ونظيرها]  71: األنعام " [ اْلَعاَلِمينَ  َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ " )26

 ] 46: إبراهيم " [ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَبالُ " )27

]   71: الكهف " [ َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها" )28

 ]  14: الجاثية [  "ْغِفُروا لِلَِّذيَن َال يـَْرُجوَن َأيَّاَم اللَِّه لَِيْجِزَي قـَْوًما ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ ُقْل لِلَِّذيَن َآَمُنوا يَ " )29

]  19: االنشقاق " [ لَتَـرَْكُبنَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ " )30

 ] 5: الحج " [ ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما َنَشاءُ " )31

]  6: لقمان " [ ِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًواَوِمَن النَّا" )32

  ]51:الشورى " [ َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحيَ " )33

] 16: الفتح "[ ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ " )34
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الدراسة التطبيقية 

، ]الرفع والنصب [ سيتم في هذا المبحث دراسة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعبين 

. عرض أقوال النحاة والمفسرين وتوجيهاتهم لكل قراءة من القراءتين من خالل 

مع مراعاة ، وقد راعيت خالل الدراسة ترتيب اآليات القرآنية حسب ورودها في القرآن الكريم    

: ذكر اآليات التي تشابهت أو القريبة في األحكام متتابعًة لتحقيق التسلسل الموضوعي كاآلتي 

 ] 30: البقرة " [ ُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماءَ َقاُلوا َأَتْجعَ  " -1

فقد قرأ ، بين الرفع والنصب ] ويسفك : [ الكلمة التي اختلف القراء في قراءتها هي قوله تعالى   

1036Fبالنصبوقرأ األعرج  وابن أبي عبلة ، ر بالرفع الجمهو

ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم ،  1

َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَال ُنَكذَِّب  : "قوله تعالى :وهي ، متتابعة حسب ورودها في القرآن الكريم  أذكرها

َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب : "وقوله تعالى ، ]  27: األنعام " [ ِبَآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

ِلُيَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن : "وقوله تعالى ، ]  15: التوبة " [ اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاءُ 

 . ] 73: األحزاب " [َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 

: على النحو اآلتي  هتوجيتبع هذا االختالف في القراءة اختالف في التفسير والقد و

على أنه عطف على كلمة ، ] ويسفك [ لقد وجه النحاة والمفسرون قراءة رفع كلمة : الرفع  -1

 . 1037F2]يفسد[

على أنه  ، أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء : وهذا التوجيه ال خالف فيه إذ إن التقدير   

. وهو غير مسبوق بجازم وال ناصب ، ] يفسد [ عطف على الفعل 

وحجتهم ، على أنه في جواب االستفهام ] ويسفك [ وتوجيه هذه القراءة أنه نصب الفعل : صب الن -2

1038Fالمعية] واو [ هي ] الواو [ في ذلك أن 

3 . 

 

                                                           
 . 1/290 المحيط البحر:  وانظر 4 خالويه ابن مختصر -1
 . 1/47 والتبيان 1/211 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/290 المحيط لبحرا -2
 . 1/211 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/290 المحيط البحر -3
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صرف الفعل المضارع عن : ومعناها ، الصرف ] واو [ المعية عند الكوفيين تسمى ] واو [ و  

] يسفك [ الفعل المضارع ] الواو [ صرفت  وفي اآلية السابقة، إعرابه الذي يقتضيه إلى النصب 

1039Fعن الرفع إلى النصب في قراءة من قراها بالنصب

1  .

كما اشترطوا لنصب الفعل ، المعية ] واو [ ولقد اختلف النحاة في ناصب الفعل المضارع بعد    

، والنهي ، األمر [ وأن تقع في جواب الطلب الثمانية ، أن تكون للمعية : المضارع بعدها 

1040Fأو تسبق بنفي محض، ] والتمني ، والتحضيض ، والعرض ، والدعاء ، االستفهام 

2  .

المعية منصوب ] واو [ أما ناصب الفعل بعدها فقد ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع بعد   

، ] المخالفة [وذهب بعض الكوفيين إلى أن الفعل المضارع بعدها منصوب بـ، مضمرة ] أْن [ بـ

1041Fنفسها] الواو [ كوفيين إلى أنَّ الفعل المضارع منصوب بـوذهب بعض ال

3  .

أنها نصبت الفعل المضارع على الصرف ؛ ذلك ألن الثاني مخالف لألول ؛ : وحجة الكوفيين   

بنصب الثاني ... ال تأكُل السمَك وتشرَب اللبَن : فال يقال ، ذلك ألنه ال يحسن تكرير العامل فيه 

فهو أن الفعل المضارع قد : أما حجة البصريين ، يحسن تكرير العامل  ولم، ؛ ألنه خالف األول 

واألصل في حروف العطف أن ال ، حرَف عطٍف ] الواو [ مضمرة ؛ ذلك ألن ] أْن [ نصب بـ

1042Fوتارة تدخل على الفعل، تعمل ؛ ألنها ال تختص ؛ ذلك ألنها تدخل تارة على االسم 

4  .

َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَال ُنَكذَِّب ِبَآَياِت َربَِّنا  ": في قوله تعالى ] ونكون ... وال نكذب [ أما قراءة    

وقرأهما ابن عامر وحمزة ، فقد قرأهما ابن كثير والكسائي وعاصم بالرفع  1043F5"َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

1044Fبنصبهما

تبعه اختالف في ونظرًا لهذا االختالف في قراءة الفعلين بين الرفع والنصب فقد ،  6

: توجيههما أذكره على النحو التالي 

 : وفيه وجهان ، الرفع فيهما : إحداهما ، وفيه قراءتان : الرفع  -1

كما في قوله ، وبذلك يكون الفعالن قد دخال في التمني ، ] نرد [ أنه عطفهما على :  األول

1046Fوا ثالثة أشياءوبناًء على ذلك يكونون قد تمن، في قراءة من قرأ بالرفع  1045F7"فأفوز"

8  .
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ونحن ال نكذب بآيات ربنا ، يا ليتنا نرد : على تقدير ، يجوز الرفع على القطع من األول : الثاني 

: وبناًء على هذا التأويل فإن المعنى على وجهين ، ونكون من المؤمنين 

: معنى وال، ] نرد [ فيكون في موضع نصب على الحال من الضمير في : أنه تمٍن أيضًا  :أحدهما 

1047Fيا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين فيدخل تحت حكم التمني

1  .

1048Fأنهم ضمنوا أن ال يكذبوا بعد الرد فال يكون للجملة موضع: أن يكون المعنى  :واآلخر 

2  .

فقد وجهها النحاة والمفسرون على أحد الوجهين ] نكون [ ونصب ] نكذب [ وهي قراءة رفع  :الثانية 

على ] نكون [ونصب ، وبذلك يكون الرفع كالنصب ، على أن يكونا دخال في التمني ،  السابقين

على معنى الثبات على ترك ] نكذب [ ويجوز رفع ، فكال الفعلين دخال في التمني ، جواب التمني 

1049Fفيكون داخًال في التمني، ال نكذب رددنا أو لم نرد : أي ، التكذيب 

3  .

فإني ممن : أي ، دعني وال أعود : فإنا ال نكذب ؛ كما تقول : ى قولك هو عل: "قال سيبويه في ذلك 

ولم َيرد أن يسأل أن ، وقد أوجب على نفسه أال يعود ُتِرك أو لم ُيْترك ، فإنما يسألك الترك ، ال يعود 

 1050F4"يجمع له الترك وأال يعود

ر واجب ليكونا داخلين في فقد نصب الفعلين على أنه جعل الفعلين جوابًا للتمني ؛ ألنه غي: النصب  -2

وهذا التوجيه ال يختلف ، والكون من المؤمنين ، وترك التكذيب ، أنهم تمنوا الرد : التمني على معنى 

[ المعية التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بـ] واو ] [ الواو [ وعلى هذا تكون ، ] ويسفك [ عن توجيه 

1051Fالمضرة والفعل المضارع على مصدر متوهم ]أْن [ وعطف المصدر المؤول من ، مضمرة ] أْن 

5  . 

َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَال ُنَكذَِّب ِبَآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن  ": في قوله تعالى ] ونكوَن [ ونظير ذلك قراءة   

وقوله ، ]  15: التوبة [  1052F6"َمْن َيَشاءُ  َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب اللَُّه َعَلى: "وقوله تعالى ، "اْلُمْؤِمِنينَ 

 ِلُيَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ : "تعالى 

وعيسىالثقفي ، أبي إسحاق وابن ، وقرأ األعرج ، بالرفع ] ويتوب [ فقد قرأ الجمهور الفعل ، 1053F7"َواْلُمْؤِمَناتِ 
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1054Fنصباً ] ويتوب [ وأبو عمر ويعقوب ، وعيسىالثقفي 

وقد تبع هذا االختالف في القراءة اختالف في .  1

: التوجيه على النحو اآلتي 

" َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهمْ : "ألن الكالم قد تم على قوله تعالى ، على االستئناف ] ويتوب [ أنه رفع : الرفع  -1

وهذا أمر ، فهو استئناف إخبار بأن بعض أهل مكة وغيرهم يتوب عن كفره ،  ويتوب اهللا: ثم قال ، 

1055Fموجود سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا

أن توبته على من يشاء ليست جزاء على قتال : وحجتهم في ذلك ،  2

 . 1056F3]قاتلوهم [ ليس من جنس ما يجاب به ] يتوب [ ذلك أن ، الكفار 

، داخًال في جواب األمر من طريق المعنى ] يتوب [ الفعل وحجتهم في ذلك أنهم جعلوا : النصب  -2

1057Fالمعية] واو [ بعد] أْن [ بإضمار ] ويتوب [ فنصب 

4 . 

أما قراءة ، ] الواو [  على فعٍل بـفعالً فقد عطف ، قراءة الرفع بالعطف  أنَّ : ومما سبق يتضح لنا 

[  أن الفعل المضارع ينتصب بعدالف في وال خ، وهو جائز في العربية ] أْن [ النصب فعلى إضمار 

، وكانت للمعية ، أو وقع في جواب الطلب ، مضمرة إذا سبق بنفٍي محٍض ] أنْ  [ المعية بـ] واو 

بل ، أسلوب الطلب غير حقيقي والمختار هو قراءة الرفع إذ إن النصب بعيد في المعنى ؛ ذلك ألن 

. هو طلب مجازي 

]  117: البقرة " [ َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ  َوإَِذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما"-2

،  73: األنعام ،  59-49-47: آل عمران : [ قد تكررت هذه اآلية في القرآن الكريم في سورة ل    

. ]  82: يس ،  7: الفرقان ،  40: النحل 

] فيكوَن [وحده  فقرأ ابن عامر، بين الرفع والنصب ] فيكون [ وورد خالف بين القراء على قراءة كلمة   

.  1058F5]فيكوُن [ وقرأ الجمهور ، ] النمل ويس [ ووافقه الكسائي في ، نصبًا 

ومن توضيح للقراءتين وحججهم في كل قراءة سيشمل المواضع ، وما سيتم عرضه من أقوال للنحاة والمفسرين 

والنصب وهي على النحو بين الرفع ] الفاء [ التي تكرر فيها اختالف القراء في قراءة الفعل المضارع بعد 

:   اآلتي 
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 :بالرفع على وجهين هما ] فيكوُن [ فقد وجه النحاة والمفسرون قراءة : الرفع  -22

" َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ : "في قوله تعالى ] يقوُل [ على قوله ] يكوُن [ أنه عطف الفعل : األول 

1059Fكن فيكون: إنما يقول : كأنه أراد أن يقوَل 

1  .

فهو : والتقدير ، فرفعه على االبتداء ، كالمًا منقطعًا عما قبله مستأنفًا ] فيكوُن [ أنه جعل  :اآلخر 

1060Fوعزي هذا إلى سيبويه، وبه يتم المعنى ، وهو وجه الكالم وعليه جماعة القراء ، يكوُن 

2  .

: الشاعر االستئناف بقول ] فاء ] [ فيكوَن [ في كلمة ] الفاء [ واستدل النحاة على أن 

 

ْبعَ  1061Fَوَهل ُتْخِبَرْنَك اْلَيْوَم اْلَبْيَداُء َسْمَلقُ  اْلَقَواَء َفَيْنِطقُ  أََلْم َتْسَأِل الرَّ

3 

ولو ، ولو كانت للسببية لنصب ، على االستئناف ] الفاء [ بعد ] ينطق [ فرفع الفعل المضارع    

1062Fكانت للعطف لجزم

4  .

؛ ذلك أنه جاء ] كن [ جوابًا لـ] فيكوَن [ ه جعل الفعل وكان توجيه هذه القراءة على أن: النصب  -23

وهنا ال ، إْن تأتيني أكرمك : إذ المعنى ، ائتني فأكرمك : بلفظها األمر فشبه باألمر الحقيقي نحو ذلك 

1063Fإن يكن يكن: ينتظم ذلك إذ يصير المعنى 

على أنه ] فاء السببية [ فنصب الفعل المضارع بعد ،  5

مضمرة وفي ذلك   يقول ] أن [ السببية بـ] فاء [ وينتصب الفعل المضارع بعد ،  واقع في جواب األمر

وكل ذلك على ، قد ينتصب على غير معنى واحد ] الفاء [ واعلم أن ما ينتصب في باب : "سيبويه 

وقد يجوز النصب في : "وقال في موضٍع آخر من الكتاب ،  1064F6"إال أن المعاني مختلفة] أْن [ إضمار 

] أْن [ اضطرارًا ونصبه في االضطرار من حيث انتصب في غير الواجب ؛ ذلك ألنك تجعل الواجب 

 :فما نصب في الشعر اضطرارًا قول الشاعر ، العاملة 
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1065Fَوأَْلَحُق ِباْلِحَجاِز َفَأْسَتِريَحا َسَأْتُرُك َمْنِزِلي ِلَبِني َتِميمٍ 

1"1066F2 

إذ ليس هناك  ليس بأمر حقيقي] كن [  أنَّ : أحدهما : وضعف بعضهم قراءة النصب من وجهين   

وٕانما المعنى على سرعة التكوين يدل ذلك أن الخطاب بالتكوين ال يرد على الموجود ؛ ، مخاطب به 

. ألن الموجود تكون وال يرد على المعدوم ؛ ألنه ليس بشيء 

فيهما فمثال ذلك قولك أو ، أو الفاعل ، أنَّ جواب األمر ال بد أْن يخالف األمر إما في الفعل : واآلخر 

فأما أن يتفق الفعالن والفاعالن ، فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما في األمر ، اذهب ينفعك زيد : 

1067Fوالعلة فيه أنَّ الشيء ال يكون شرطًا لنفسه، اذهب تذهب : فغير جائز نحو قولك 

3  .

ال ] الفاء [ موضعها ؛ ذلك أن أنَّ قراءة النصب في هذه اآلية في غير : وذهب ابن َخاَلويه إلى    

َال َتْفَتُروا َعَلى : "نحو قوله تعالى ، ينتصب الفعل المضارع بعدها إال إذا جاءت بعد الفعل المستقبل 

كن فيكون ؛ ألن اهللا : وهذا ال يجوز في قوله ، والمعنى فإن تفتروا يستحكم ،  1068F4"اللَِّه َكِذًبا َفُيْسِحَتُكمْ 

1069Fكن فكان: فإذا قلت ، ودليله حسن الماضي في موضعه ، معدومًا  أوجد بهذه اللفظة شيئاً 

5  .

النصب هاهنا " َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ " عز وجل –وأما قوله –: "وذهب َمْذَهبُهم المبرد فقال    

: نى إنما المع، هذا خالف المعنى ؛ ألنه ليس هاهنا شرط ، جوابًا ] فيكون [ محال ؛ ألنه لم يجعل 

.  1070F6"وكن حكاية، كن فيكون : فإنه يقول له 

أو على ، فهو يكون : أنَّ قراءة الرفع إمَّا على االبتداء والتقدير : والرأي في هذه اآلية ومثيالتها     

السببية ] فاء [ بعد ] أن [ وأما قراءة النصب فعلى إضمار ، فإنما يقول كن فيكون : العطف والتقدير 

.  وٕانما على اإلخبار ، لمختار قراءة الرفع ؛ إذ المعنى ليس على األمر الحقيقي وا، إذ سبقه أمر 

 ]  245: البقرة [  "َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة  " -24

 261 -245: آية ، بقرة سورة ال[لقد تكررت هذه اآلية في القرآن الكريم في مواضٍع عدة وهي في   

] .  17: والتغابن 11: والحديد  30: واألحزاب 20: وهود  50: والنساء 
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] فيضعُف [ فقرأ ابن كثير ، فقد اختلف القراء فيها بين الرفع والنصب ] فيضاعفه [ أما قراءة     

وأثبت ، الرفع وقرأ نافع وحمزة والكسائي ذلك كله باأللف و، بالرفع من غير ألف في جميع القرآن 

1071Fوكان أبو عمرو ال يسقط األلف في جميع القرآن إال في سورة األحزاب، األلف في كل القرآن 

1  ،

: ونظرًا لهذا االختالف بين القراء فقد تبعه اختالف في التوجيه وهو كاآلتي 

 : على وجهين ] فيضاعُفه [ ووجه قراءة رفع : الرفع  -1

من ذا الذي يقرض اهللا : على تقدير ] يقرُض [ على ] لفاء ا[ بـ] فيضاعفه [ أنه عطف : أحدهما 

من الذي يستحق اإلضعاف في األجر على : أي ، ومن ذا الذي يضاعف له : فيضاعفه له كأنه قال 

1072Fعلى صدقته: أي ، قرضه اهللا 

2 .

1073Fفاهللا يضاعُفه: أي ، أنه رفع على االستئناف  :الثاني 

3  .

وال جواب مجزوم ، الوجه ؛ ألنه ليس فيه فعل مجزوم على الجزاء وذهب الزجاجي إلى أنَّ الرفع هو   

1074Fوال معطوف على الجواب، 

4  .

 : وقد وجهت هذه القراءة على وجهين : النصب  -2

وال يصح ذلك إال ، في المعنى ] يقرض [ على مصدر ] فيضاعفه [ أن يكون عطف : أحدهما 

، من ذا الذي يكون منه اقراض : ديره تق، ليصير مصدرًا معطوفًا على مصدٍر ] أْن [ بإضمار 

1075Fفمضاعفته من اهللا

5  .

؛ ألنها استفهام على المعنى ؛ ألن ] من [وجعلها جوابًا لـ، أنه أوجه الفعل من الصلة  :الثاني 

أيقرض اهللا أحٌد : كأنه قال ، المستفهم عنه وٕان كان المقرض في اللفظ فهو عن االقراض في المعنى 

أن يكون جواب االستفهام على اللفظ ؛ ألن المستفهم عنه في اللفظ المقرض ال وال يجوز ، فيضاعَفه 

1076Fالقرض

6  .

ِإْحَداُهَما ِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن تَ  " -25

]  282: البقرة [  "اْألُْخَرى
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ورفع ] إْن [ بكسر همزة ] ِضلَّ ْن تَ إ[ : فقد قرأها حمزة وحده ، ] فتذكر [ لك اختلف القراء في قراءة كذ

] فتذكَر [غير أنَّ ابن كثير وأبا عمرو قرآ ، ] فتذكَر [ ونصب  ]ِضلَّ َأْن تَ : [ وقرأ الباقون ، ] فتذكُر [ 

1077Fخفيفة الكاف منصوبة الراء

: من القراءتين  وفيما يلي توضيح لكل قراءة،  1

كما ارتفع ، رفع على االستئناف ]  تذكرُ [ أن الفعل : األول : فقد وجهها النحاة على وجهين : الرفع  -1

، فهي تذكر : أي ، ] فتذكر [ ومثيله ، فهو ينتقم : أي،  1078F2"َوَمْن َعاَد َفَيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنهُ : "في قوله تعالى 

1079Fوٕانما ارتفع ألنه مبني على مبتدأ

في قراءة ، على جواب الشرط ] الفاء [ أنه رفعه لدخول  :والثاني . 3

، فتحة بناء اللتقاء الساكنين ] تضلَّ [ وفتح الم ، مكسورة الهمزة على أنها شرطية ] إْن [ من قرأ 

1080Fفتذكر، إن تنسى إحداهما تذكرها الذاكرة ، ] إْن تضلَّ [ المعنى في ، فالكالم على لفظ الجزاء ومعناه 

4 

1080Fفتذكر

4 

لذلك دخلت ، شرطية " ِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ َأْن تَ ": في قوله تعالى  ]إْن [ وذهب الزركشي إلى كون    

. 1081F5]تذكر [ على الفعل المضارع ] الفاء [ 

بالفتح على أنها المصدرية  ] أْن [ وقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة في قراءة من قرأ : النصب  -2

1082Fعليه] فتذكر [وعطف الفعل ، ها بعد] تضلَّ [ ونصب 

6 . 

استشهدوا امرأتين : والمعنى ، وأصله التأخير ، وزعم بعض أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدم   

] أنْ [ وفتحت ، فلما تقدم الجزاء اتصل بأول الكالم ، مكان الرجل كي تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت 

إنما يعجبه : والمعنى ، يعجبني أن يسأل السائل فيعطى إني ل: مثله ، وصار جوابه مردودًا عليه 

1083Fاإلعطاء إن يسأل السائل

7  .

وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل في موضع المسبب ؛ ، وحمل سيبويه الكالم على المعنى 

ومعلوم أنك لم ، أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها : ومثله قولك ، ألنه يصير إليه 

                                                           
 . 193 السبعة -1
 . 95:  آية،  المائدة سورة -2
 المحيط البحرو 1/210 الشواذ القراءات وإعراب 1/104 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 1/197 التبيان -3
 . 3/69 والكتاب 2/419 القرآن ألحكام والجامع 1/321 والكشاف 2/366
 والجنى 1/321 والكشاف 2/365 المحيط والبحر 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن وامعاني 1/320 الكشف:  وانظر 1/197 التبيان4

 . 223 الداني
 . 4/326 البرهان -5
 والحجة 1/104 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/459 البشر فضالء وإتحاف 1/320 الكشف:  وانظر 1/196 التبيان -6

 . 2/419 القرآن ألحكام والجامع 2/365 المحيط والبحر 104 خالويه البن
 . 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -7
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فكذلك اآلية تقديرها ، ألدعم بها الحائط إذا مال : وٕانما المعنى ، صد بإعداد الخشبة ميل الحائط تق

1084Fألن تذكر إحداهما األخرى إذا ضلت

1  .

 

 ] 73: النساء " [ َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيًماَيا" -26

َلَعلِّي : "قوله تعالى  ولهذه اآلية نظيران وهما، ] فأفوز  [ورد كذلك خالف بين القراء في قراءة كلمة    

َأْو َيذَّكَُّر َفَتْنَفَعُه ":وقوله تعالى ] 37: غافر " [ َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى، َأْبُلُغ اْألَْسَباَب 

:  ى النحو اآلتي سيشمل نظيريها عل] فأفوز [ وما سيتم عرضه في قراءة ] 4: عبس " [ الذِّْكَرى

1085Fوقرأها الباقون بالنصب، بالرفع ] فأفوزُ [ فقرأ الحسن 

2  .

 :فقد وجهت على ثالثة أوجه كاآلتي : الرفع  -1

يا : والمعنى ، ] ليت [ خبر ] أفوز [ ورفع على أن ، زائدة ] أفوز[ في ] الفاء [ أنه جعل : األول 

1086Fوتفرد الُعْكَبري بهذا التوجيه، ليتني أفوز معهم 

3  .

والفعل المضارع بعدها ، استئنافية ] الفاء [ وبذلك تكون ، على االستئناف ] فأفوز [ أنه رفع  :الثاني 

1087Fفأنا أفوز: التقدير ، مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف 

4  .

يا ليتني : كأنه قال ، يتمنى الفوز : أي ، ] كنُت [ على ] الفاء [ بـ] أفوز [ أن يكون عطف  :الثالث 

، فاألول ماضٍي ، وبناء على ذلك يكون قد عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، وزًا عظيمًا أفوز ف

1088Fوعلى هذا تكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في التمني، واآلخر مستقبٌل 

5  .

ووجهها النحاة والمفسرون على أنه نصب على جواب ، بالنصب ] فأفوز [ لقد قرأ الجمهور  :النصب  -2

1089Fإن أكن معهم أفز: أي ، ] الفاء [ ي بـالتمن

6 . 

                                                           
 2/252 والبرهان 2/365 يطالمح والبحر 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/197 التبيان:  وانظر 3/53 الكتاب -1
. 
 . 1/615 القدير وفتح 3/303 المحيط والبحر 1/396 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 27 خالويه ابن مختصر -2
 . 1/396 الشواذ القراءات إعراب:  انظر -3
 المحيط والبحر 1/522 والكشاف1/192 للفراء القرآن ومعاني 1/320 التبيان:  وانظر 1/396 الشواذ القراءات إعراب -4
3/303 . 
 ألحكام والجامع 1/522 والكشاف 3/303 المحيط والبحر 1/192 المحتسب:  وانظر 1/396 الشواذ القراءات إعراب -5

 . 3/361 القرآن
 والبحر 194 للنحاس القرآن وإعراب 1/320 والتبيان 1/192 المحتسب:  وانظر 2/45 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -6

 . 3/361 القرآن ألحكام والجامع 2/303 المحيط
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وفي التمني معنى ، في ليت ؛ ألنها تمٍن ] الفاء [ وَمْذَهب الفراء أن العرب تنصب ما أجابت بـ   

... َوِدْدُت أن أقوم فيتبعني الناس : كقولك في الكالم ، فهو نصب كأنه نسق ، يسرني أن تفعل فأفعل 

1090Fلم أكن معهم فأفوز: والمعنى ،  وما تمنى مما قد مضى كأنه مجحود

1  .

 

 ] 53: األعراف " [ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَملُ  " -27

، وقرأ ابن أبي إسحاق بنصبهما ، ] فنعمل [ ونصب ، بالرفع ] أو نردُّ : [ قرأ الجمهور قوله تعالى     

1091Fرأ الحسن برفعهماوق

2  .

أذكره على النحو التالي توجيهوالتأويل ولحق هذا االختالف في القراءة بين الرفع والنصب اختالف في ال

  :

: وهو جملة فعلية على جملة اسمية وهي قوله تعالى ] نرد [ وتأويل هذه القراءة أنه عطف : الرفع  -1

، هل يشفع لنا أحٌد أو نردُّ : أي ، عطف على المعنى هو : وقيل ، هل نردُّ : والمعنى ، " َفَهْل َلَنا"

1092Fأنه وقع في موضع يصلح لالسم: وحجتهم في ذلك ، فتكون داخلة في حكم االستفهام 

أما قراءة ،  3

 :بالرفع فقد وجهت على وجهين ] فنعمُل [

1093Fامهو داخل في االستفه، فهل نعمل : أي ، ] نرّد [ على ] نعمل [ أنه عطف الفعل : أحدهما 

4  .

1094Fفنحن نعمل: والمعنى ، على تقدير محذوف ] نعمل [ أنه رفع  :واآلخر 

5  .

وهو جواب على جواب ، ] فيشفعوا لنا [ وقد أول المفسرون هذه القراءة على أنها عطف على : النصب  -2

الستئناف ، وٕاما في الرد إلى الدنيا ، إما في الخالص من العذاب ، فيكون الشفعاء في أحد أمرين ، 

فعلى ] نعمل [ أما نصب ، أو الخالص ، وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرد ، لعمل الصالح ا

1095Fإن رددنا استغنينا عن الشفاعة: أي ، ] نرّد [ العطف على 

6 . 

                                                           
 . 1/192 للفراء القرآن معاني انظر -1
 . 4/308 المحيط البحر:  وانظر 1/544 الشواذ القراءات إعراب -2
 وإعراب 2/51 البشر فضالء وإتحاف 1/255 للفراء القرآن معاني:  وانظر 2/213 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -3

 . 4/425 القرآن ألحكام والجامع 2/105 والكشاف 4/308 المحيط والبحر 1/492 نوالتبيا 308 للنحاس القرآن
 . 4/308 المحيط البحر:  وانظر 1/292 التبيان -4
 1/252 والمحتسب 44 خالويه ابن ومختصر 2/51 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 1/545 الشواذ القراءات إعراب -5

 . 2/105 والكشاف
 1/544 الشواذ القراءات وإعراب 1/252 والمحتسب 1/492 التبيان 3/308 المحيط البحر:  وانظر 2/105 الكشاف -6

 .  44 خالويه ابن ومختصر 2/214 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني



205 
 

إن شاء اهللا ذلك مشيئة : أي ، وهو ينوي أنه جواب ، لفظًا وعطفه ] نعمل [ وجوز ابن جني أن رفع 

1096Fوهو يريد الجواب على ما مضى، فظًا فيعطفه ل، إلجاء ال محالة 

1 .

أو هل نرد : إنما المعنى كما قدره ، ] فيشفعوا [ على ] نرّد [ وذهب الفراء إلى أنه ال يجوز عطف   

فيشفعوا لنا أبدًا : كأنه قال ، ] حتى [ بمعنى ] أو [ كما أنه قدر أن تكون ، فنعمل غير الذي كنا نعمل 

1097Fحتى نرد فنعمل

2  .

على تقدير من قدر ذلك ، من باب أللزمنك أو تقضيني حقي ] نرّد [ حيان أن يكون نصب وجوز أبو   

1098Fوتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط، فجعل اللزوم معنيًا بقضاء حقه أ ومعلوًال له لقضاء حقه ... 

3  .

 

 ] 18: األنبياء " [ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغهُ " -28

وقرأ ، وهي قراءة الجمهور ، فقد قرئت بالرفع ، ] فيدمُغه [ التي اختلف القراء في قراءتها هي الكلمة 

.  1099F4]فيدمَغه [ عيسى بن عمر بالنصب 

1100Fوهذا ال خالف فيه، ] نقذُف [ معطوفًا على قوله ] يدمُغه [ أنه جعل : الرفع  -1

5 . 

على ] يدمغه [ ذلك أنه عطف  ؛، ها المفسرون على أنها قراءة شاذة وضعيفة وجهفقد : النصب  -2

واستدلوا ، بالحق فالدمغ : أي ، على المعنى  وهو حملٌ ، بل نقذف بالحق : أي ،  ]الحق [ موضع 

 :بقول الشاعر 

 

1101Fَوأَْلَحُق ِباْلِحَجاِز َفَأْسَتِريَحا َسَأْتُرُك َمْنِزِلي ِلَبِني َتِميمٍ 

6 

.  1102F7]أْن [ فيكون منصوبًا على إضمار       

، السببية ] فاء [ هي ] الفاء [ فإن ، ] فاء [ على توجيه النحاة لقراءة النصب للفعل الواقع بعد  وبناءً  

فمذهب ، السببية ] فاء [ وقد اختلف النحاة في ناصب الفعل بعد ، والفعل المضارع بعدها منصوب 

مر والنهي والتمني األ: في جواب الطلب الستة وهي ] الفاء [ الكوفيين أن الفعل المضارع الواقع بعد 

                                                           
 . 1/253 المحتسب -1
 . 2/105 الكشاف:  وانظر 1/255 للفراء القرآن معاني -2
 . 2/558 ألشمونيا وشرح 2/27 المقتضب:  وانظر 4/309 المحيط البحر -3
 . 6/280 المحيط والبحر 91 خالويه ابن مختصر:  ولنظر 2/102 الشواذ القراءات إعراب  -4
 . 5/17 وبيانه الكريم القرآن إعراب:  انظر -5
 . توجيهه سبق -6
 . 2/215 والتبيان 3/105 والكشاف 6/280 المحيط البحر:  وانظر 2/102 الشواذ القراءات إعراب -7
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وحجتهم في ذلك ، منصوب بالمخالفة ،  أو المسبوق بنفٍي محض ، واالستفهام والعرض والتحضيض 

فلما لم ، لم يكن الجواب تمنيًا ، ليت لي بعيرًا فأحج عليه : نحو قولك ، أن الجواب مخالف لما قبله : 

، وكان مخالفًا وجب أن يكون منصوبًا  ،الطلب الستة أو النفي المحض : يكن الجواب شيئًا منها أي 

وحجتهم ، المضمرة ] أْن [ السببية هو ] فاء [ أما البصريون فمذهبهم أن ناصب الفعل المضارع بعد 

واألصل في حروف العطف أن ال تعمل ؛ ، أن تكون حرف عطف ] الفاء [ أن األصل في : في ذبك 

، ] أْن [ لذا وجب تقدير ، فوجب أن ال تعمل ، ل وأخرى على األفعا، ألنها تدخل تارة على األسماء 

[ السببية هو ] فاء [ أما الجرمي فقد ذهب هو وبعض نحاة الكوفة إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد 

ورد ابن األنباري علي ذلك أنه لو كان االمر كذلك لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف ، نفسها ] الفاء 

1103Fحرف العطف عليها دل على أنها باقية على حكم األصل وفي امتناع دخول، العطف عليها 

1  .

فهي على إضمار ، السببية ] فاء [ وبناًء على ذلك فإن قراءة النصب لألفعال المضارعة الواقعة بعد   

، المضمرة والفعل المضارع على مصدر متوهم ] أْن [ المصدر المؤول من ] الفاء [وأنه عطف بـ، إْن 

وعلى مذهب الجرمي انتصب ، وعلى مذهب الكوفيين أنه انتصب بالخالف  ،وهو مذهب البصريين 

: ونستخلص مما سبق أن قراءة الرفع على وجهين ، وال مصدر متوهم عندهم ، نفسها ] الفاء [ ب

، مضمرة ] أْن [ أما قراءة النصب فعلى النصب بـ، والثاني أنه رفع بالعطف ، على االستئناف : األول 

والمختار في قراءة األفعال ، والفعل المضارع على مصدر متوهم ] أْن [ مؤول من وعطف المصدر ال

.  في اآليات السابقة هي قراءة الرفع ؛ ذلك أنها قراءة الجمهور ] الفاء [ الواقعة بعد 

 

 ] 36: فاطر "[ َال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا" -29

ومن هذه القراءات قراءة الفعل ، يها كتب القراءات في كتب التفسير بعض القراءات التي لم تتطرق إل ورد

[ حيث قرأ الجمهور ، فقد ُقرئ بين الرفع والنصب ، في اآلية السابقة ] الفاء [ المضارع الواقع بعد 

1104Fبالرفع] فيموتون [ وقرأ عيسى والحسن ، بالنصب ] فيموتوا 

َوَال ُيْؤَذُن : "ونظير هذه اآلية قوله تعالى ،  2

بل جاء ذكرها في كتب ، هي أيضًا لم تتطرق إليها كتب القراءات ، ]  36: المرسالت " [ ْعَتِذُرونَ َلُهْم َفيَ 

: وفيما يلي توضيح لما قاله المفسرون والنحاة كاآلتي ، المفسرين والنحاة 

                                                           
 والمقتضب 193 للزجاجي النحو في والجمل 41 -3/28 والكتاب 7/21 المفصل وشرح 447-445 اإلنصاف : انظر -1
 . 3/303 المحيط والبحر 74 الداني والجنى 88-3/84 الفوائد تسهيل على والمساعد 2/14
 . 7/301 المحيط البحر -2
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ال : أي ، فقد أدخله في حكم النفي ، ] ال يقضي : [ أن تكون معطوفة على قوله : ووجهها : الرفع  -1

1105Fعليهم الموت فال يموتون يقضي

 .والتوجيه ذاته في نظيرها ،  1

ومثال ذلك ، فأنت تحدثُنا : كأنك قلت ، وٕان شئت رفعت على وجه آخر : "وفي ذلك يقول سيبويه 

:  قول الشاعر 

ي َوُنْكِثُر التَّْأِميَال  َغيَر َأنَّا َلْم تَْأِتَنا ِبَيِقينٍ  1106Fَفُنَرجِّ

2 

 1107F3"موضع مبني على المبتدأفهذا في ، فنرجي : كأنه قال 

وهو على ذلك منصوب في ، بحذف النون ] فيموتوا [ حيث قرئت ، وهي قراءة الجمهور :النصب  -2

ال : أي ، انتفى القضاء عليهم فانقضى مسببه : والمعنى ، ] أْن [ ونصبه بإضمار ، جواب النفي 

انتفى اإلتيان فانتفى ، ا يكون حديث م: أي ، ما تأتينا فتحدثَنا : نحو قولك ، يقضي عليهم وال يموتون 

1108Fالحديث

4 . 

ما : وهو أحد وجهين ، أي لو تأتيني ألعطيتك ، ال تأتيني فأعطَيك : وهي عند المبرد على نحو قولك 

1109Fأتيني لحدثَتني، تأتيني فتحدثَني إذا أردت 

5 

 

 ] 9: القلم " [ َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنونَ " -30

ورأيت أن ، بل ذكرت في الكتب التفسير والنحو ، في كتب القراءات ] دهنون في[ لم ترد قراءة الفعل 

: وهي كاآلتي ، أذكرها الختالف المفسرين فيها بين الرفع والنصب 

معطوف ] يدهنون ٍ [ على أن الفعل  :أحدهما : فقد وجهه المفسرون والنحاة على أحد وجهين : الرفع  -1

وتقدير مبتدأ محذوف ، أنه مرفوع على االستئناف : والثاني ، ] الفاء [ والعاطف له ، ] تدهنون [ على 

1110Fوالرفع جيد على معنى التمني، فهم يدهنون : وبذلك يكون التقدير ، 

6 . 

1111Fوزعم هارون: "قال سيبويه : النصب  -2

 . 1112F8"ودوا لو تدهن فيدهنوا: أنها في بعض المصاحف ،  7

                                                           
 . 2/141 اللبيب ومغني 8/161 القرآن ألحكام والجامع 3/597 الكشاف:  وانظر 7/301 المحيط البحر -1
 7/36 المفصل وشرح 2/141 اللبيب ومغني 33-3/31 الكتاب:  انظر،  الخفيف البحر من وهو،  نسبة بال البيت -2

 . الفاء بعد ما رفع فيه والشاهد
 . 7/36 المفصل وشرح 2/141 اللبيب مغني:  وانظر 3/31الكتاب -3
 . 2/360 والتبيان 8/161 القرآن ألحكام والجامع 7/301 المحيط البحر:  وانظر 3/597 الكشاف -4
 . 2/17 المقتضب -5
 .   3/36 والكتاب 2/514 والتبيان 5/333 القدير وفتح4/574 والكشاف 8/304 المحيط البحر:  انظر -6
،  اقإسح أبي وابن،  إسحاق وابن،  عمرو أبي عن روى،  قراءات صاحب،  البصري العتكي األزدي موسى بن هارون -7

 . 11/14 التهذيب تهذيب:  انظر،  وغيرهما ووكيع شعبة عنه وروى،  والخليل
 . 4/574 الكشاف:  وانظر 3/36 الكتاب -8
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ليت [ لتضمنه معنى ] ودوا [ أنه جواب : هما أحد: وذهب المفسرون إلى أن النصب على أحد الوجهين 

فيكون عطف ، ودوا لو أن تدهن فيدهنوا : أي ، ] أْن [ أنه عطف على توهم أنه نطق بـ: والثاني ، ] 

.  1113F1]أْن [ مصدرية بمعنى ] لو [ على قول من عد  على التوهم

 

 ]  214: البقرة " [ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَّهِ َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا  "-10

: وقرأ الباقون ، رفعًا ] حتى يقوُل : [ فقرأ نافع وحده ، ] يقول [ ورد خالف بين القراء على قراءة    

1114Fثم رجع إلى النصب، وكان الكسائي قد يقرؤها دهرًا رفعًا ، نصبًا ] حتى يقوَل [

ووجه هذه : الرفع .  2

وهو بذلك يكون أراد  صلى اهللا عليه وسلم –دال على الحال التي كان عليها الرسول – القراءة أن الفعل

مرض زيد حتى ال : ومنه قول العرب ، متى نصر اهللا : بقوله زلزلوا فيما مضى حتى إن الرسوَل يقوُل 

ول حتى حالتهم حينئٍذ إن الرس: والتقدير ، وهو اآلن في هذه الحالة ، فالمرض قد مضى ، يرجونه 

1115Fوالذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا

3 . 

وقد مضى السير ، سرت حتى أدخُلها : والمعنى ، وذهب الزجاج إلى أن وجه الرفع في اآلية    

هاهنا مما ال يعمل في الفعل شيئًا ؛ ] حتى [ وصارت ، سرت فأدخُلها : كأنه بمنزلة قولك ، والدخول 

1116Fخلسرت حتى أني دا: تقول ، ألنها تلي الجمل 

4  .

: شروطًا ثالثة وهي ] حتى [ واشترط النحاة لرفع الفعل المضارع بعد     

فال ، أن يكون مسببًا عما قبله : والثاني ، أن يكون الفعل المضارع حاًال أو مؤوًال بالحال : أحدها 

ة أن يكون فضل: واألخير ، ومثيل ذلك ، وال ما سرُت حتى أدخلها ، سرُت حتى تطلع الشمس : يجوز 

1117Fوال نحو كان سيري حتى أدخلها إن قدرت كان ناقصة، سيري حتى أدخلها : فال يصح في نحو ، 

5 . 
إذا كان ما قبلها فعًال ماضيًا فكأنه  ]حتى [ واختار الخليل الرفع في الفعل المضارع الواقع بعد   

: صرف من النصب على الرفع نحو قول الشاعر 

 

 

                                                           
 . 1/282 اللبيب ومغني 2/514 والتبيان 5/333 القدير فتح:  وانظر 8/304 المحيط البحر -1
 . 1/97 للفراء القرآن معاني:  وانظر 181 السبة -2
  1/146 اللبيب ومغني 1/149 والتبيان 96-95 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/298 الكشف -3
 . 1/225 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -4
 . 192 للزجاجي النحو في والجمل 2/41 والمقتضب 3/17 الكتاب:  وانظر 147-1/146 اللبيب مغني -5
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1118Fَوَحتَّى اْلِجَياُد َما ُيَقْدَن ِبَأْرَسانِ  ِطيُُّهمْ َسَرْيُت َبِهْم ّحتَّى َتَكلُّ مَ 

1 

 

حتى : والمعنى ، بالرفع ] حتى يقول [ وعلى هذا يقرأ ، وهو واقع ، حتى كلت : معنى ] تكّل [ رفع 

1119Fقال

2  .

 : وهي قراءة الجمهور ولها وجهان : النصب  -1

إلى أن يقول : أي ، ] إلى [ عنى بم] حتى [ وبهذا تكون ، على الغاية ] يقول [ أنه نصب : األول 

وهذا ، إنما ينتصب بعدها الفعل المضارع ] حتى [ و، فهو غاية لما تقدم من المس والزلزال ، الرسول 

1120Fأنه على حكاية الحال: والجواب ، قد وقع ومضى 

3  .

قد  فالفعالن، لم يزالوا خائفين إلى أن قال الرسول : أي ، فجعل قول الرسول غاية لخوف أصحابه 

سرُت : على أنك تريد ] أدخَل [ بنصب ، سرُت حتى أدخَل المدينة : وذلك نحو قولك ، مضيا جميعًا 

1121Fفجعلت دخولك غاية سيرك، إلى أن أدخَل المدينة 

4  .

وزلزلوا : أي ، ] كي [ بمعنى ] حتى [ وبهذا تكون ، على التعليل ] يقول [ أنه نصب الفعل : اآلخر 

، فاإلسالم كان ، كي أدخَل الجنة : أي ، أسلمت حتى أدخَل الجنة : ولك نحو ق، كي يقول الرسول 

1122Fوالدخول لم يكن

5  .

، االستقبال : ومن نصبه كان بمعنى ، على أنه بمعنى الماضي ] يقول [ رفع  وتلخيص ما سبق أن   

ونصب ، ونصب بالمخالفة على مذهب الكوفيين ، مضمرة على قول البصريين ] أن [ ونصبه بـ

. والراجح ما ذهب إليه البصريون ، على مذهب الجرمي ] حتى[بـ

 

 ] 233: البقرة " [ َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها " -31

                                                           
 وأسرار 2/39 والمقتضب 1/148 اللبيب ومغني 3/27 والكتاب 165 ديوانه:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  القيس ألمرئ البيت -1

 162 للخليل النحو في والجمل،  67 للزجاجي النحو في والجمل الهامش 4/153 المسالك وأوضح 8/18 المفصل وشرح 146 العربية
 حتى فقوله الفعلية وأما،  الجياد حتى لهفقو االسمية أما والفعلية االسمية الجملتين على حتى دخول فيه والشاهد مطا مادة العرب ولسان

 . االبتداء على بعدها لما رافعة جاءت الحالتين كلتا وفي،  تكل
 . 150-1/148 اللبيب مغني:  وانظر 162 للخليل النحو في الجمل -2
 . 2/122 للفارسي والحجة 1/149 والتبيان 2/149 المحيط والبحر 3/514 اللباب:  وانظر 1/290 الكشف -3
 والجامع 1/225 وإعرابه القرآن ومعاني 3/17 والكتاب 191 للزجاجي النحو في الجمل:  وانظر 1/290 الكشف -4

 . 2/166 القرآن ألحكام
 القرآن ومعاني 2/132 للفارسي والحجة 3/17 والكتاب 191 للزجاجي النحو في الجمل:  وانظر 1/290 الكشف -5

 2/166 القرآن ألحكام والجامع 1/225 وإعرابه
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ال [ فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ، بين الرفع والنصب ] ال تضار [ لقد اختلف القراء في قراءة كلمة 

1123Fنصباً ] ال تضارَّ [ وقرأ نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي  ،رفعًا ] تضارُّ 

1 .

وما سيتم ، ]  282: البقرة " [ َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ : "ولهذه اآلية نظير واحد هو قوله تعالى 

 عرضه من آراء وتوجيه لهذه القراءة سيشمل النظير ذلك أن القراءة ال توجه عن قراءة الرفع والنصب

: كما أن التوجيه واحد وهو كاآلتي ، 

ال تكلف نفس إال : والتقدير ] ال تكلف [ على ] تضاّر [ فردَّ ، نافية ] ال [ ووجهه أنه جعل : الرفع  -1

وٕان اختلف معناهما ؛ ألن األولى خبرية ، أنه أشرك في الرفع : وحجتهم في ذلك ، وسعها وال تضار 

1124Fدون المعنى والثانية خبرية لفظاً ، لفظًا ومعنى 

2 . 

ال : وتقديره ، أنه على تسمية الفاعل : أحدهما : وقد ذهب الُعْكَبري إلى أن الرفع على وجهين   

أن تكون الراء األولى مفتوحة : والثاني ، والمفعول على هذا محذوف ، تضاِرْر بكسر الراء األولى 

1125Fعلى ما لم يسَم فاعله وُأدغم إال أن الحرفين مثيالن

3 

لكن تفتح اللتقاء ، فهو مجزوم ، ناهية على ظاهر الخطاب ] ال [ وقد وجه على أنه : النصب  -2

الساكنين ؛ لسكونها وسكون أول المشدد وخصها بالفتح دون الكسر ؛ لتكون حركتها موافقة لما 

1126Fقبلها

4. 

ال : وعطف بها على قوله تعالى ، نافية ] ال [ أن الرفع على أنه جعل : سبق ونستخلص مما  

: أما قراءة النصب َفَوْجُهها أنه ، وهو المختار ، والمعنى ال تكلف وال تضار ، ف نفس إال وسعها تكل

واختار حركة الفتح لتناسب حركة األلف ، ناهية فجزم وحرك للتخلص من التقاء الساكنين ] ال[جعل 

. وألنها أخف الحركات ، قبل الراء 

 

 

                                                           
 1/296 والكشف 1/440 البشر فضالء وإتحاف 2/227 والنشر الهامش 1/75 القرآن مجاز:  وانظر 183 السبعة -1

 . 2/225 المحيط والبحر
 القرآن ومعاني 1/149 والمحتسب 1/440 البشر فضالء وإتحاف 97 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/291 الكشف -2

 . 1/276 والكشاف 2/225 المحيط والبحر 98 لنحاسل القرآن وإعراب 1/246 للزجاج وإعرابه
 . 1/161 التبيان -3
 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني  1/252 الشواذ القراءات وإعراب  97 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/291 الكشف -4
 .2/225 المحيط والبحر 98 للنحاس القرآن وإعراب 1/246
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 " ُه اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِليَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيْؤِتَيُه اللَّ " -32

 ] 79: آل عمران [ 

حيث قرأها ] ثم يقول [ الكلمة التي ورد فيها خالف بين القراء بين الرفع والنصب هي كلمة      

1127Fوزاد في البحر المحيط ابن كثير، الرفع ب] ثم يقوُل [ وقرأها أبو عمرو ، بالنصب ] ثم يقوَل [ الجمهور 

1 

 .

1128Fثم هو يقولُ : والمعنى ، وقد وجهها النحاة والمفسرون على االستئناف : الرفع  -1

2 . 

أن يؤتيه [ على االشتراك بين ] أن يؤتيه [ بالعطف على قوله ] يقول [ وتوجيهها على أنه رفع : النصب  -2

ال يجتمع لنبي إتيان النبوة والقول للناس : والمعنى ، طف ؛ ألنها من حروف الع] ثم [ بـ] يقول [ وبين ] 

1129Fواختارها النحاس، كونوا عبادًا لي 

3  . 

أما ، بالنصب ] يقول [ حرف عطف في قراءة من قرأ ] حتى [ أن الحرف : والرأي في هذه اآلية    

والمختار هو ، محذوف بالرفع مبتدأ ] يقول [ وقد قدر من قرأ ، استئنافية ] حتى [ قراءة الرفع فتكون 

. والقول للناس بأن يكونوا عبادًا له ، قراءة النصب ؛ إذ أنه ال يجتمع لنبي إتيان النبوة 

 

 ]  53: المائدة " [ َوَيُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َأَهُؤَالِء الَِّذيَن َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهمْ  " -33

، ] الواو[ يها خالف بين القراء على قراءتها فمنهم من قرأ ها بإثبات فقد ورد ف] ويقول [ أما كلمة        

] ويقول [ فقرأ أبو عمرو وحده ، كما أنه ورد خالف في قراءتها بين الرفع والنصب ، ومن قرأ بدونها 

كما قرأ ابن كثير ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي رفعًا ، وروي عنه أنه قرأها بالرفع والنصب ، نصبًا 

وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة ومكة ، في أوله وبرفع الالم ] واو [ ع وابن عامر بغير وناف

1130Fوالشام

4  .

: ونظرًا لهذا االختالف في قراءة الفعل فقد تبعه اختالف في التوجيه والبيان أذكره على النحو اآلتي   

ولم يعطف مفردًا على ،  وأثبت الواو فقد عطف به جملة على جملة] يقول [ فمن رفع الفعل : الرفع  -1

فال يجوز مع حذفها إال الرفع على ] واو [ بغير ] يقول [ مفرٍد ويقوي هذا التوجيه قراءة من قرأ الفعل 

فقراءة الرفع على أنه ، واالستغناء بالضمير الذي في الجملة الثانية عن حرف العطف ، االستئناف 
                                                           

 . 2/529 المحيط البحر:  وانظر 1/330 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 2/529 المحيط والبحر 1/235 التبيان وانظر 1/330 الشواذ القراءات إعراب -2
 للنحاس القرآن وإعراب 143 لألخفش القرآن ومعاني 1/235 التبيان:  وانظر 1/337 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -3

 . 2/529 المحيط والبحر 142
 . 2/417 للفارسي والحجة 131 خالويه البن والحجة 1/214 للفراء القرآن ومعاني 1/411 الكشف:  وانظر 245 السبة -4
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1131Fأعرب الفعل بما وجب له  بلفظ المضارعة

أنها في مصاحف الكوفة ] الواو [ في إثبات  وحجتهم،  1

1132Fوالبصرة

1133Fوعليه يكون الكالم مبتدأ مسوقًا لبيان ما وقع من هذه الطائفة،  2

3 . 

فقد استغنى عن حرف العطف ؛ ألن في الجملة الثانية ضميرًا يعود على األول ] الواو [ أما من حذف 

1134F"َسَيُقوُلوَن َثَالَثٌة رَاِبُعُهْم َكْلُبُهمْ ": نحو قوله تعالى ، فذلك الضمير يغني عن حرف العطف ، 

وهو ،  4

1135Fفي مصاحف أهل المدينة ومكة والشام

5  .

وألنه أزيد في ، ؛ ألنه يربط الكالم مع بعضه البعض ] الواو [ واختار بعضهم الرفع مع إثبات   

1136Fوذهب أبو حيان إلى أن الكالم مستأنف جواب لسؤاٍل مقدر، الثواب 

6 . 

 : بالنصب على أوجه ] ويقول [ وجه المفسرون والنحاة قراءة لقد : النصب  -2

عسى اهللا أن : والمعنى ، حمًال على المعنى ] يأتي [ على قوله ] ويقول [ أنه عطف قوله : األول 

وال يجوز العطف على اللفظ ؛ ألن ، وأنكره أبو عمرو وذهب إلى أن النصب محال ، يأتي وأن يقول 

[ فيفتقر إلى ضمير يرجع إل اسم ، والمعطوف عليه في حكمه ، ] عسى [ خبر ] أن يأتي [ لفظ 

1137Fعسى اهللا أن يقول الذين آمنوا: فيصير كقولك ] ويقول [ وال ضمير في قوله ، ] عسى 

7  .

فيكون داخال ، على الوجه الذي ُجعل فيه بدًال من لفظ الجاللة ] يأتي [ أنه عطف على لفظ  :الثاني 

عسى اهللا أن يأتي : والتقدير ، ني عن خبرها بما تضمنه اسمها من الحدث واستغ] عسى [ في اسم 

1138Fاهللا بالفتح ويقول الذين

8  .

ويقول : ويقدر مع المعطوف ضمير محذوف تقديره ، وهو خبر ] يأتي [ أن يعطف على لفظ  :الثالث 

1139Fالذين آمنوا به

9  .

1140Fوبأن يقول الذين آمنوا، أن يأتي بالفتح  فعسى اهللا: والتقدير ، أن يكون معطوفًا على الفتح  :الرابع 

10 

                                                           
 1/630 والكشاف 237 للنحاس القرآن وإعراب 171 لألخفش القرآن ومعاني 1/383 التبيان:  وانظر 1/412 الكشف -1

 . 132 خالويه البن والحجة 1/214 للفراء القرآن ومعاني 2/63 القدير وفتح
 . 7/384 واللباب 1/411 الكشف -2
 . 4/133 القرآن ألحكام والجامع 1/214 للفراء القرآن ومعاني 1/383 التبيان:  وانظر 2/63 القدير فتح -3
 . 22:  آية،  الكهف سورة -4
 .  2/419 للفارسي الحجة:  وانظر 1/411 الكشف -5
  1/630 والكشاف 2/63 القدير وفتح 3/21 المحيط والبحر 7/384 واللباب 2/419 للفارسي الحجة:  وانظر 1/412 الكشف -6
 خالويه البن والحجة 171 لألخفش القرآن ومعاني 236 للنحاس القرآن إعراب 1/412 الكشف:  وانظر 1/383 التبيان -7

 . 7/385 واللباب 3/521 المحيط والبحر 1/630 والكشاف 1/214 للفراء القرآن معاني 132
 القرآن ألحكام والجامع 7/385 واللباب 3/521 المحيط والبحر 171 لألخفش القرآن نيمعا:  وانظر 1/412 الكشف -8
4/133 . 
 . 7/386 واللباب 3/521 المحيط والبحر 1/384 التبيان -9

 . 2/63 القدير وفتح 2/418 للفارسي الحجة 7/386 اللباب:  وانظر 1/384 التبيان -10
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] أن [ منصوبًا بـ] فيصبحوا [ على أن يكون قوله ] فيصبحوا [ على ] ويقول [ أنه عطف  :الخامس 

1141Fإذ فيها معنى التمني، ] عسى [ مضمرة جوابًا لـ

1  .

ليه كما منصوب بالعطف على ما قبله وٕان اختلف المعطوف ع[ أن الفعل : وبناًء عما سبق نالحظ 

ورفع ، أما قراءة الرفع فعلى االبتداء ، فهو في جميع األوجه السابقة الذكر معطوف ، وضحنا سابقًا 

. داخلة لعطف جملة على جملة ليس إال ] الواو [ و ، الفعل ألنه لم يسبق بناصب وال جازم 

 

 ]  71: المائدة "  [ ُه َعَلْيِهمْ َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّوا ُثمَّ تَاَب اللَّ  " -34

ولهذه اآلية نظائر اشتركت معها في التأويل والتوجيه أذكرها حسب ترتيبها في القرآن الكريم وهي    

َأَفَال ": وقوله تعالى ،  ] 105: األعراف [  "َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ ": قوله تعالى 

" َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ : "وقوله تعالى ، ]  89: طه " [ َأالَّ َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوًال َوَال َيْمِلُك َلُهْم َضر�ا َوَال َنْفًعا َيَرْونَ 

د وق،  ] 29: الحديد " [ ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ ":وقوله تعالى ، ]  25: النمل [ 

وذلك نظرًا الختالف توجيههم ، بين الرفع والنصب ] أال [ اختلف القراء في قراءة الفعل الواقع بعد 

وقرأ أبو عمرو وحمزة ، نصبًا ] تكوَن [ فقد قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر ، للحرف الواقع قبله 

1142Fرفعا] تكوُن [ والكسائي 

وما سيتم ، ] أال [ ي وقعت بعد واألمر ذاته بالنسبة لباقي االفعال الت،  2

في اآليات السابقة إذ إنها ال توجه عن الرفع ] أال [ عرضه سيشمل باقي األفعال التي وقعت بعد 

: والنصب وهي كاآلتي 

 :لقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على وجهين : الرفع  -1

] أْن [ فحالت بين ] ليس [ د بـ؛ ألنه يجحد بها كما يجح] ليس [ بمعنى ] ال [ أن تكون : األول 

1143Fوبين النصب

3  .

مخففة من الثقيلة ؛ ألنها لتأكيد ما بعدها ] أْن [ و، بمعنى اليقين والعلم ] حسب [ أنه جعل  :الثاني 

: أي ،  1144F4"َأالَّ َيْقِدُرونَ : "كما في قوله تعالى ، أنه ال تكون فتنٌة : واألصل ، وما قبلها من اليقين ، 

                                                           
 . 2/13 القدير فتح:  وانظر 3/521 المحيط البحر -1
 والحجة 1/416 والكشف 133 خالويه البن والحجة 1/148 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 247 السبعة -2

 . 2/429 للفارسي
 . 133 خالويه البن الحجة -3
 . 29:  آية،  الحديد سورة -4
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1145F"َأالَّ َيْرِجعُ : "نحو وقوله تعالى ، ن على شيء أنهم ال يقدرو

وعلى ذلك ، أنه ال يرجه إليهم : أي ،  1

1146Fوالجملة المنفية في موضع الخبر، ضمير الشأن محذوف ] أْن [ يكون اسم 

2  .

] أْن ] [ ال [ ولم تمنع ، الناصبة للفعل المضارع ] أْن [ فقد وجهها النحاة على أنه جعل : النصب  -2

هي على : أي ، بمعنى الشك ] حسبوا [ وعلى ذلك فإن الفعل ، في الفعل المضارع بعدها من العمل 

نحو ، فهي مالئمة لما قبلها ، ألمٍر غير ثابت مثل ما قبلها ] أْن [ أن : وحجتهم في ذلك ، بابها 

1147Fومعمولها] أْن [ بين ] ال [ فلم تفصل ، وأحب أن ال تذهب ، أحب أن تذهب : قولك 

3  . 

مخففة من ] أْن [ على أن ] أال [ أن رفع الفعل المضارع بعد : خالصة في هذه اآلية ونظائرها وال  

، جاء بمعنى اليقين والعلم ] حسب [ وذلك على أن الفعل ، واسمها ضمير الشأن محذوف ، الثقيلة 

[ والفعل ،  ناصبة للفعل المضارع] أْن [ أما قراءة النصب فعلى أن تكون ، ] أْن [ فرفع الفعل بعد 

أحب أن تذهب : نحو قولك . من العمل في معمولها ] أْن ] [ ال [ ولم تمنع ، بمعنى الشك ] حسب 

. وأحب أن ال تذهب ، 

 

 ] 5: الحج " [ ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما َنَشاءُ " -35

1148Fنصباً ] ونقّر [ ، يعقوب وعاصم  وقرأ، فقد قرئت بالرفع ] ونقرّ [ الكلمة المختلف في قراءتها      

4  ،

: وفيما يلي توضيح لكل قراءة 

فهو على ، ونحن نقر : والتقدير ، على االستئناف ] ونقرُّ [ وفيها رفع ، وهي قراءة الجمهور : الرفع  -1

وما لم ، وهو وقت الوضع ، اإلخبار بأن اهللا يقر في األرحام ما يشاء أن يقره من ذلك ألجل مسمى 

1149Fه مجته األرحام أو أسقطتهيشأ إقرار

وحجته في ذلك أن ، بالرفع ال غير ] ونقرُّ : "[ وقال الزجاج ،  5

 1150F6"لنبين لهم أمر البعث: المعنى 

                                                           
 . 89:  آية،  طه سورة -1
 1/174 القرآن ومجاز 1/416 والكشف 133 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/148 وعللها السبع القراءات إعراب -2

 والكشاف 3/42 المحيط والبحر 2/79 القدير وفتح 4/152 القرآن ألحكام والجامع 1/52 اللبيب ومغني 1390 والتبيان
1/649 . 
 والبحر 1/416 والكشف 1/174 القرآن ومجاز 1/148 وعللها السبع القراءات وإعراب 134 خالويه البن الحجة -3
 . 4/152 القرآن ألحكام والجامع 1/390 والتبيان 1/649 والكشاف 3/542 لمحيطا
 7/10 القرآن ألحكام والجامع 94 خالويه ابن ومختصر 2/129 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 6/327 المحيط البحر -4
. 
 . 2/232 والتبيان 3/241 القدير وفتح 3/141 الكشاف:  وانظر 6/327 المحيط البحر -5
 . 7/10 القرآن ألحكام والجامع 616 للنحاس القرآن إعراب:  وانظر 3/213 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -6
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: أحدهما : خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين : والمعنى ، تعليل معطوف على تعليل : النصب  -2

حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف أن نقر في األرحام من نقر : والثاني ، أن نبين قدرتنا 

1151Fفأكلفهم

1 . 

اإلخبار بأن اهللا ] ونقرُّ [ راءة الرفع على االستئناف إذ إن معنى والمختار من بين القراءتين هي ق   

] ـأنْ [أما قراءة النصب فهي بعيدة ذلك أن الفعل المضارع ال ينتصب بـ، يقر في األرحام ما يشاء 

] نقّر [ وفي قراءة النصب عطف الفعل ، كان المعطوف عليه اسمًا صريحًا  مضمرة مجازًا إال إذا

] واو [ وهذا غير جائز في نصب الفعل المضارع بعد ، التعليل ] الم [ المسبوق بـ] نبين [ على 

. المعية 

 

 " ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًواَوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر " -36

]  6: لقمان [ 

[ فقد قرأها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، كانت موضع خالف بين القراء ] ويتخذها [ كلمة  

1152Fبالنصب] ويتخَذها [ وقرأها حمزة والكسائي وحفص ، بالرفع ] ويتخُذها 

2  .

] يتخذها [ قطع والضمير في على ال: وقيل ، ] اشترى [ ووجه قراءتها أنه عطف على : الرفع  -1

على الحديث ؛ ألنه : وقيل ، ] آيات الكتاب [ يحتمل أن يعود على : وقيل ، ] السبيل [ يعود على 

1153Fيراد به الحديث

3 . 

؛ " ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَّهِ : "بالنصب أنه ردَّه على قوله ] ويتخذها [ وحجة من قرأ الفعل : النصب  -2

1154Fألنه أقرب إليه

4 . 

فعطف فعًال على ، أن قراءة الرفع إما أن تكون على العطف : المستخلص من اآلية السابقة و  

[ فيكون على عطف جملة ، اما قراءة النصب وهي األقرب في المعنى ، ،أو على القطع ، فعٍل 

] . ليضل [ على جملة ] يتخذها 

 

                                                           
 . 6/327 المحيط البحر -1
 . 2/187 والكشف 284 خالويه البن الحجة:  وانظر 612 السبعة -2
 والكشاف 4/292 القدير وفتح 8/180 المحيط والبحر 2/330 والتبيان 284 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/187 الكشف -3
 . 2/218 للفراء القرآن ومعاني 3/476
 والكشاف 4/292 القدير وفتح 8/180 المحيط والبحر 2/330 والتبيان 284 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/187 الكشف -4
 . 2/218 للفراء القرآن ومعاني 3/476
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 " ا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحيَ َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحيً " -37

] 51:الشورى [ 

،  ] أو [ بعد حرف العطف ] فيوحى [ وكلمة ، ] أو يرسل [ الكلمة التي وقع عليها خالف في     

رَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اْألَعْ " :ولهذه اآلية نظير واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى 

بين ] أو يسلمون [ حيث اختلف القراء في قراءة ، ]16: الفتح "[ ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ 

وما سيتم عرضه سيشمل ، وسأتناول توضيح هذه االختالف ، ] أو [ رفع الفعل المضارع الذي وقع بعد 

: تين السابقتين على النحو اآلتي كال الفعلين في اآلي

 :بالرفع فعلى ثالثة أوجه ] أو يرسل [ وحجة من قرأ : الرفع  -1

1155Fفقطعه عما قبله] أو [ الرفع على االستئناف بـ: األول 

1  .

1156Fأو هو يرسل رسوالً : أنه رفع على إضمار مبتدأ تقديره  :الثاني 

2  .

حاًال ويعطف عليه أو يرسل ] إال وحيًا [ جعل على أن ي، على الحال ] أو يرسل [ أن يرفع  :الثالث 

.  1157F3]فيوحى [ ويعطف عليه ، 

 :وقد وجهت على أوجه ثالثة : النصب  -2

إال : معناه ] إال وحيًا [ على أنه حمله على معنى المصدر ؛ ألن قوله ] أو يرسل [ نصب : األول 

يوحى أن يرسل رسوًال إال أن : فنصبه تقديره ] أن يوحى [ على ] يرسل [ فيعطف ، أن يوحى 

1158Fفيوحى

4   .

. بأن يرسل : أي ، أنه في موضع جر  :والثاني 

1159Fأنه جعله في موضع نصب على الحال :والثالث 

5  .

1160F"والنصب أجود: "واختار الفراء النصب مع جواز الرفع فقال 

6  .

                                                           
 . 4/680 القدير وفتح 2/417 تبيانوال 2/254 الكشف:  وانظر 319 خالويه البن الحجة -1
 . 8/456 القرآن ألحكام والجامع 4/680 القدير وفتح 4/227 الكشاف:  وانظر 2/254 الكشف -2
 . 8/456 القرآن ألحكام والجامع 4/227 الكشاف:  وانظر 2/254 الكشف -3
  4/227 والكشاف 2/417 التبيانو 8/456 القرآن ألحكام والجامع 320 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/254 الكشف -4
 . 8/456 القرآن ألحكام والجامع 4/680 القدير فتح:  وانظر 2/417 التبيان -5
 . 2/321 للفراء القرآن معاني -6
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؛ ] أن يكلمه [ بالنصب على ] أو يرسل [ وذهب المفسرون والنحاة إلى عدم جواز عطف       

وهو قد أرسل الرسول من البشر ، لفساد المعنى ؛ ألنه ما كان لبشر أن يرسله أو يرسل إليه رسوًال 

1161Fوُأرسل إليهم

1   .

أما النصب فقد وجه على أنه ، بالرفع فال يختلف عن سابقتها ] أو يسلمون [ أما توجيه كلمة 

] أنْ [أو حتى يسلموا فنصبه بـ، وا وٕالى أن يسلم، إال أن يسلموا : مضمرة والتقدير ] أْن [ منصوب بـ

1162Fمضمرة

2  .

المعية ] واو[و، السببية ] فاء [ وكما اختلف نحاة البصرة والكوفة في ناصب الفعل المضارع بعد    

أما مذهب ، مضمرة ] أْن [ فمذهب البصريين أنه منصوب بـ، ] أو [ كذلك اختلفوا في ناصبه بعد ، 

وذهب الجرمي إلى أن الناصب للفعل ، المخالفة ] أو [ د الكوفيين فالناصب للفعل المضارع بع

مضمرة ] أْن [ منصوب بـ] يسلموا [ وبناًء على مذهب البصريين فالفعل ، نفسها ] أو [ المضارع هو 

وعلى ، وعلى مذهب الكوفيين فهو منصوب بالمخالفة ، أو حتى يسلموا ، إال أن يسلموا : والمعنى ، 

1163Fنفسها] أو [ بـمذهب الجرمي فإنه منصوب 

3  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 السبع القراءات وإعراب 2/417 والتبيان. 4/680 القدير وفتح 8/456 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 2/254 الكشف-1
 . 2/290 وعللها

 وفتح، 4/143 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني، 2/446 والتبيان، 4/330 والكشاف، 2/496 الشواذ القراءات عرابإ -2
 2/353 للفراء القرآن ومعاني، 5/62 القدير

 . 8/95 المحيط والبحر 2/559 األشموني وشرح 2/27 والمقتضب 47-3/46 الكتاب:  انظر -3
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أهم نتائج المبحث 

 
في هذا ] مرفوعًا ومنصوبًا [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع -1

ويعود هذا االختالف إلى اختالفهم في تقدير نوع الحرف ، المبحث في تسعة وثالثين موضعًا 

 :على النحو اآلتي وفيما يلي توضيح ، السابق للفعل المضارع 

في هذا المبحث في سبعة ]الرفع والنصب [ التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ وردت  -2

فمن ] الواو [ وقد اختلفوا في إعراب الفعل المضارع بعدها تبعًا الختالفهم في نوع ، مواضع 

ومن ، ب وال جازم عدَّها استئنافية رفع الفعل المضارع بعدها باالبتداء ؛ ألنه لم يسبق بناص

 ] .أْن [ المعية نصب الفعل المضارع بعدها وأضمر ] واو [ عدَّها 

المبحث في اثنين وعشرين  بين الرفع والنصب في هذا التي يليها الفعل المضارع ]الفاء [ ت ورد -3

رة في سو" ُكْن َفَيُكونُ  : "عًا وهما قوله تعالى منها قراءتان قد تكررتا في أكثر من موض موضعًا 

،  7: الفرقان ، 40: النحل ،  73: واألنعام ،  59-49-47: وآل عمران ،  117: البقرة [ 

 50: والنساء  261 -245: آية ، البقرة  [ في سورة  "َفُيَضاِعَفهُ : "وقوله تعالى ، ]  82: يس 

وقد اختلف في إعراب الفعل ، ]  17: والتغابن 11: والحديد  30: واألحزاب 20: وهود 

السببية نصب الفعل ] فاء [ فمن عدَّها ] الفاء [ ضارع بعدها نظرًا الختالفهم في نوع الم

 .ومن عدَّها استئنافية رفع الفعل المضارع بعدها باالبتداء، ] أْن [ المضارع بعدها وأضمر 

فمن رفع الفعل ، واختلف النحاة في نوعها ، في المبحث في موضع واحد ] حتَّى [ وَر الحرف  -4

[ ومن نصب فعلى أنها ناصبة للفعل المضارع وأضمر ، رع بعدها فعلى أنها تفيد الحال المضا

التي وردت في ] ثم [ ونظيرها ، المعية ] واو [ السببية و] فاء [ بعدها كما أضمرها بعد ] أْن 

، ونصب على العطف ، فرفع الفعل المضارع بعدها على االستئناف ، المبحث في موضع واحد 

التي وردت أيضًا في ] أو [ التي وردت في المبحث في موضعين وكذلك ] لكن  [ونظيرها 

 .موضعين 

وقد اختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها نظرًا ، في المبحث في أربعة مواضع ] أال [ وَرت  -5

بمعنى ليس منعت ] ال [ فمن رفع الفعل المضارع بعدها على أن ] أن وال [ الختالفهم في نوع 

مخففة من الثقيلة ] أْن [ أو على أنَّ ، ن العمل وارتفع الفعل المضارع بعدها باالبتداء م] أْن [
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ناصبة للفعل ] أْن [ ومن نصب الفعل المضارع بعدها فلى أنَّ ، واسمها ضمير الشأن أو القصة 

.  غير عاملة ] ال [ المضارع و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني 

] الرفع والجزم [ ف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين قراءات حرو
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الرفع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعبين : "الثانيالمبحث اآليات الواردة في 

" والجزم

 ونظيرها]  119: البقرة [ " ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيمِ "  )1

]   233: البقرة [ " َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ "  )2

] 282: البقرة " [ َال َشِهيدٌ َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب وَ  " )3

ُق َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َورُ  " )4 ُسِلِه َال ُنَفرِّ

]  285: البقرة " [ َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 

]  123: النساء " [ ِه َوَال َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلي�ا َوَال َنِصيرًاَمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِ  " )5

]  60: يوسف " [َفِإْن َلْم تَْأُتوِني ِبِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَال َتْقَرُبونِ " )6

 ] 33: اإلسراء [ " ي اْلَقْتلِ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفَال ُيْسِرْف فِ "  )7

 ] 26: الكهف [ " َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا"  )8

]  58: طه [ " َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى" )9

]  77: طه " [ ِرْب َلُهْم َطِريًقا ِفي اْلَبْحِر َيَبًسا َال َتَخاُف َدَرًكا َوَال َتْخَشىَفاْض " )10

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ُظْلًما َوَال َهْضًما" )11 ]  112: طه [ " َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

ونظيرها ]  57: هود " [ َلْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكمْ َفِإْن َتَولَّْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت ِبِه إِ " )12

]  12: يوسف " [ َأْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ " )13

]  34: الشورى " [ َأْو ُيوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكِثيرٍ " )14

 ] 17-16: المرسالت " [ ُثمَّ ُنْتِبُعُهُم اْآلَِخِرينَ ، ِليَن أََلْم ُنْهِلِك اْألَوَّ " )15

]   15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها" )16
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الدراسة التطبيقية 

] الرفع والجزم [ يتناول  هذا المبحث قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين     

: وتوجيهاتهم لكل قراءة على النحو اآلتي ، سرين وذلك من خالل عرض ألقوال النحاة والمف، 

 

 ] 119: البقرة [ " ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيمِ "  -1

وقرأ ، بالجزم ] وال تسأْل [ فقرأ نافع ، ]الرفع والجزم [ بين ، ] وال تسأل :  [ ورد قوله تعالى 

1164Fبالرفع والبناء للمجهول] وال تسأُل [ اقون الب

1  .

وهي ، ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم أذكرها متتابعة ؛ لتحقيق التسلسل الموضوعي      

[ " َلِدهِ َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبوَ  ":في قوله تعالى : كاآلتي 

فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضارَّ  ":وقوله تعالى ، ]  233: البقرة 

ْؤِمُنوَن َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلمُ  ":وقوله تعالى ،  ]282: البقرة " [ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ 

وقوله تعالى ،  ] 285: البقرة " [ ُكلٌّ َآَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 

وقوله ،  ] 123: النساء " [ َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِِه َوَال َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّيا َوَال َنِصيًرا ":

َوَمْن  ":وقوله تعالى ،  ] 60: يوسف " [فَِإْن َلْم تَْأُتوِني بِِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَال تـَْقَربُونِ ": تعالى 

" : وقوله تعالى، ] 33: اإلسراء [ " قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتلِ 

وقوله ،  ] 26: الكهف [ " ْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًداأَ 

َنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال َأْنَت َمَكانًا ُسًوى": تعالى  نَـَنا َوبـَيـْ وقوله ،  ] 58: طه [ " فَاْجَعْل بـَيـْ

وقوله ، ] 77: طه " [ ْب َلُهْم َطرِيًقا ِفي اْلَبْحِر يـََبًسا َال َتَخاُف َدرًَكا َوَال َتْخَشىفَاْضرِ ": تعالى 

ويعود  ] 112: طه [ " َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما":  تعالى

ومن عدَّها ، نافية رفع الفعل بعدها ] ال [ ن عدَّ فم، ] ال [ هذا االختالف إلى اختالفهم في نوع 

: وفيما يلي توضيح لكال القراءتين ، ناهية جزم بها 

 : فقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على وجهين : الرفع  -1

                                                           
 . 87 خالويه البن والحجة 1/262 والكشف 1/141 بشرال فضالء إتحاف:  وانظر 169 السبعة -1
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كما ، ولست تسأل عن أصحاب الجحيم : كأنه قيل ، على االستئناف ] تسأل [ أنه رفع : األول 

1165F1"َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوَعَلْيَنا اْلِحَسابُ ": في قوله تعالى 
1166F

2  .

، أرسلناك غير سائٍل عن أصحاب الجحيم : فيكون المعنى ، أن يكون الرفع على الحال  :الثاني 

فيكون ، وغير مسؤول عن الكفار ما لهم ال يؤمنون : أي ، وهو عطف على ما قبلها من الحال 

1167Fتئنافقيدًا في اإلرسال بخالف االس

3  .

وهما شاهدان ، ] ولن ُتْسأَل [ وقرأ ابن مسعود ، ] وما َتْسأُل [ ويقوي قراءة الرفع أن ُأبي قرأ    

1168Fللرفع

4  .

ويحتمل أن ، يحتمل أن يكون مستأنفًا ] وما تسأُل : [ وقراءة ُأبي ] وال تسأُل : [ فالقراءة األولى   

1169Fفتعين فيها االستئناف] ولن ُتْسأَل : [ أما قراءة ابن مسعود ، يكون في موضع الحال 

5 

وفيه ، بعدها مجزومًا بها ] تسأْل [ والفعل ، ناهية ] ال [ ووجه هذه القراءة أنه جعل : الجزم  -2

: ويكون المعنى ، ويجوز أن يكون النهي لفظًا ، يجوزأن يكون أمره اُهللا بترك السؤال  :قوالن 

فيقال ، يف حال فالن ؟ إذا كان قد وقع في بلية ك: نحو قولك ، تفخيم ما ُأعد لهم من العقاب 

، وٕاما بالنسبة إلى المجاب ، فيكون معنى التعظيم إما بالنسبة إلى المجيب ، ال تسأل عنه : لك 

1170Fوال يراد بذلك حقيقة النهي

6 . 

 ]  233: البقرة [ " ُه ِبَوَلِدهِ َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لَ  " -3

وقرأ أبو جعفر بسكونها مخففة ، ويعقوب برفع الراء مشددة ، فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو   -1

1171Fرواية عن عيسى

فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا  : "وقوله تعالىونظيرها ،  7

 :وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ، ]  282: البقرة [  "اِتٌب َوَال َشِهيدٌ تـََبايـَْعُتْم َوَال ُيَضارَّ كَ 

                                                           
 . 40:  آية،  الرعد سورة -1
 وإتحاف 1/262 والكشف 1/99 والتبيان 1/60 للفراء القرآن معاني:  وانظر 1/158 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -2

 . 1/279 كثير ابن وتفسير 1/538 المحيط والبحر 1/414 البشر فضالء
 1/99 والتبيان 110 لألخفش القرآن ومعاني 1/60 للفراء القرآن معاني:  وانظر 1/158 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -3

 القدير وفتح 1/408 القرآن ألحكام والجامع 1/538 المحيط والبحر 1/414 البشر فضالء وإتحاف 1/262 والكشف
1/170  . 
 . 1/182 والكشاف 9 خالويه ابن مختصرو 1/60 للفراء القرآن معاني:  وانظر 1/538 المحيط البحر -4
 . 1/538 المحيط البحر -5
 وإتحاف 1/262 والكشف 1/99 والتبيان 1/60 للفراء القرآن معاني:  وانظر 1/158 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -6

 .  1/170 القدير وفتح 1/408 القرآن ألحكام والجامع 1/538 المحيط والبحر 1/414 البشر فضالء
 . 1/252 الشواذ القراءات وإعراب 14 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/440 البشر فضالء افإتح -7
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ال تكلف نفس : والتقدير ] ال تكلف [ على ] تضاّر [ فردَّ ، نافية ] ال [ ووجهه أنه جعل : الرفع  -1

وٕان اختلف معناهما ؛ ألن ، أنه أشرك في الرفع : وحجتهم في ذلك ، إال وسعها وال تضار 

1172Fوالثانية خبرية لفظًا دون المعنى، ة لفظًا ومعنى األولى خبري

1 . 

ال : وتقديره ، أنه على تسمية الفاعل : أحدهما : وقد ذهب الُعْكَبري إلى أن الرفع على وجهين   

أن تكون الراء األولى مفتوحة : والثاني ، والمفعول على هذا محذوف ، تضاِرْر بكسر الراء األولى 

1173Fدغم إال أن الحرفين مثيالنعلى ما لم يسَم فاعله وأُ 

2  .

وحركت ، والفعل المضارع بعدها مجزوم بها ، ناهية ] ال [ وقد وجهت هذه القراءة على أن : الجزم  -2

1174Fاتباعًا لها] األلف [ واختير الفتح لتناسب ما قبلها وهي ، اللتقاء الساكنين 

3 . 

 

ُق َبْيَن َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه وَ  " -3 اْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرِّ

 ] 285: البقرة [ "َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 

وفيما يلي توضيح لهذا ، بين الرفع والجزم ] ال [ بعد ] نفرق [ تفرد الُعْكَبري بذكر قراءة الفعل 

:  االختالف 

بعدها ؛ ألنه لم يسبق بناصٍب ] نفرق [ ورفع الفعل ، نافية ] ال [ ه القراءة أنه جعل ووجه هذ: الرفع  -1

 .أو ال يفرق المؤمن  ، أو ال يفرق الرسول ، ال يفرق اهللا : والتقدير ، وال جازم 

1175Fوالفعل بعدها مجزوم بها، ناهية ] ال [ وتوجيه هذه القراءة أنه جعل : الجزم  -2

4 . 

 

 ] 123: النساء " [ ا ُيْجَز بِِه َوَال َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّيا َوَال َنِصيًراَمْن يـَْعَمْل ُسوءً  " -4

وروي عن ، بالجزم ] وال يجْد [ فقرأ الجمهور ، ] ال [ بعد ، ] يجد [ورد خالف بين القراء في قراءة 

1176Fبالرفع] وال يجُد [ ابن عامر أنه قرأ 

5  .

وبناًء على ذلك تكون ، ورفعه على االستئناف ، قطع الفعل عما قبله  ووجه هذه القراءة أنه: الرفع  -1

 .وهو ال يجد : والتقدير ، والفعل المضارع بعدها مرفوع باالبتداء ، نافية ] ال [ 

                                                           
 القرآن ومعاني 1/149 والمحتسب 1/440 البشر فضالء وإتحاف 97 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/291 الكشف -1

 . 1/276 والكشاف 2/225 المحيط والبحر 98 للنحاس القرآن وإعراب 1/246 للزجاج وإعرابه
 . 1/161 التبيان -2
 . 1/296 والكشف 1/151 والبيان 276/ والكشاف 2/225 المحيط والبحر 1/440 البشر فضالء إتحاف:  انظر -3
 . 1/297 الشواذ القراءات إعراب انظر -4
 . 1/655 القدير وفتح 29 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/411 الشواذ القراءات إعراب -5
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والمعنى ومن يعمل ] ُيْجَز به [ ، على الجزاء ] ال يجد [ وهي قراءة الجمهور على عطف : الجزم  -2

1177Fلهسوءًا ُيْجَزى به وال يجد 

1 . 

 

 ] 60: يوسف " [فَِإْن َلْم تَْأُتوِني بِِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَال تـَْقَربُونِ " -5

بل ، ولم تتطرق كتب القراءات لهذا االختالف ، ] ال [ بعد ] تقربون [ اختلف في قراءة الفعل 

: وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ، تفردت به بعض كتب التفسير 

والفعل بعدها مرفوع على االستئناف لم يسبق بناصٍب وال ، نافية ] ال [ لى أن تكون وذلك ع: الرفع  -1

 1178F2"َفِبَم ُتَبشُِّرونَ : "كما حذفت في قوله تعالى ] النون [ إال أنه حذف ، استئنافية ] الواو [ و، جازم 

. 

فإن لم تأتوني به فال  :والتقدير ، ناهية ] ال [ فقد عدَّ ، بالجزم ] يقربون [ فمن قرأ الفعل : الجزم  -2

ويكون قد ، فال كيل : حيث عطف على قوله ، عاطفة ] الواو [ وبذلك تكون ، كيل وال تقربون 

1179Fفي حكم الجزاء] وال تقربون [ أدخل 

3 . 

 

 ] 33: اإلسراء [ " َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتلِ  " -6

: وهو على وجهين ] ال [ بعد ] يسرف [ ورد خالف في قراءة الفعل 

 .والمعنى فيه النهي ، وحجة من رفع أنه جعله مرفوعًا على الخبر : الرفع  -1

ال تسرف : والمعنى ، والفعل بعدها مجزوم بها ، ناهية ] ال [ وحجتهم في ذلك أنه جعل : الجزم  -2

1180Fبتعاطي القتل

4 . 

 

 ] 26: الكهف [ " ْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًداَأْبِصْر ِبِه َوأَ "  -7

1181Fويقرأ أيضًا بالتاء والجزم، بالياء والرفع ] يشرك [ يقرأ الفعل 

وقد تبع هذا االختالف في القراءة ،  5

: أذكرهما على النحو اآلتي ، اختالف في التوجيه والـتأويل 

                                                           
 . 1/655 القدير وفتح 3/372 المحيط البحر 3/447 القرآن ألحكام والجامع 1/411 الشواذ ءاتالقرا إعراب:  انظر -1
 . 54:  آية،  الحجر سورة -2
 . 2/469 والكشاف 5/319 المحيط البحر انظر -3
 6/31 المحيط والبحر 2/50 للفراء القرآن ومعاني 3/102 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 2/136 التبيان:  انظر -4

 . 2/638 والكشاف
 . 2/58 والكشف 390 والسبعة223 خالويه البن الحجة:  انظر -5
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على ] ال [ بالياء والرفع بعد ] وال يشرُك [ وهي قراءة الجمهور حيث قرأ الجمهور الفعل  :الرفع  -1

: والمعنى ، اإلشراك  عز وجل –ونفى عن اهللا –، أنه ُأجري على لفظ الغيبة : وحجة ذلك ، النفي 

1182Fأنه أخبر بذلك عن اهللا: أي ، ليس يشرك 

1 . 

ال تشرك : أي ، أنه أجراه على الخطاب والنهي وحجته في ذلك ، وهي قراءة ابن عامر : الجزم  -2

وهو ، والفعل بعدها مجزوم بها ، ناهية ] ال [ وبذلك تكون ، فهو نهي عن اإلشراك ، في حكم اهللا 

1183Fأبصر به وأسمع: عطف على قوله 

2 . 

 

َنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال َأْنَت َمَكانًا ُسوً " -8 نَـَنا َوبـَيـْ  ] 58: طه [ " ىفَاْجَعْل بـَيـْ

وذلك تبعًا الختالفهم ، ] ال [ بعد ] نخلفه [ ورد في بعض كتب التفسير اختالف القراء في قراءة   

ومنهم من عدَّها ناهية ، ورفع الفعل بعدها باالبتداء ، نافية ] ال :  [ فمنهم من قال ] ال [ في نوع 

: وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ، 

: والتقدير ، ] موعدًا [ وحجتهم في ذلك أنه صفة لـ، بالرفع ] نخلفه [ الفعل  قرأ الجمهور: الرفع  -1

نافية والفعل بعدها مرفوع باالبتداء لم يسبق ] ال [ وبناًء على ذلك تكون ، موعدًا غير مخلف 

 .بناصٍب وال جازم 

على أنه جواب   بالجزم] نخلْفه [ حيث قرآ الفعل ، وهي قراءة أبي جعفر القعقاع واألعرج : الجزم  -2

1184Fناهية والفعل المضارع بعدها مجزومًا بها] ال [ وبذلك تكون ، ] اجعل [ لقوله 

3 . 

 

 ] 77: طه " [ فَاْضِرْب َلُهْم َطرِيًقا ِفي اْلَبْحِر يـََبًسا َال َتَخاُف َدرًَكا َوَال َتْخَشى" -9

وقرأ ، جزمًا ] ال تخف  [فقرأ حمزة ، ] ال [ بعد ] وتخشى  تخاف –[ القراء في قراءة  لقد اختلف

1185Fعليه] وال تخشى [ وعطف ، رفعًا مع وجود األلف ] ال تخاف [ الباقون 

وتبع هذا االختالف ، 4

: وفيما يلي توضيح وبيان لذلك، ] ال [ اختالف في التوجيه ؛ وذلك تبعًا الختالفهم في نوع 

                                                           
 6/294 القرآن ألحكام الجامع 6/113 المحيط والبحر 390 والسبعة 223 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/59 الكشف -1

 .  2/158 والتبيان 3/129 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 2/63 للفراء القرآن ومعاني 3/346 القدير وفتح
 والجامع 2/688 والكشاف 6/113 المحيط والبحر 390 والسبعة 223 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/59 الكشف -2

 والتبيان 3/129 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 2/63 للفراء القرآن ومعاني 3/346 القدير وفتح 6/294 القرآن ألحكام
2/158 . 
 . 6/462 القرآن ألحكام والجامع 6/236 المحيط البحر انظر -3
 وإتحاف 2/46 وعللها السبع القراءات وإعراب 3/532 للفارسي والحجة 245 خالويه البن الحجة:  وانظر 421 السبعة -4

 . 5/287 البغوي وتفسير 2/253 البشر فضالء
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 : بالرفع على ثالثة أوجه ] ال تخاف [ فقد اختلف في قراءة : الرفع  -1

ورفع العفل بعدها على أنه ، بمعنى ليس ] ال [ وجعل ، واستأنف ، أنه قطعه عما قبله : األول 

. وأنت لست تخاف : والمعنى ، خبر 

. اضرب لهم طريقًا غير خائٍف وال خاشٍ : على تقدير  عليه السالم-أنه حال من موسى – :الثاني 

، ال تخاف فيه : أي ، وحذف العائد  ،في موضع صفة للطريق ] ال تخاف [ أنه جعل  :الثالث 

1186Fوهو قول الفراء

1  .

[ إذ إنه عطف قوله ، بالرفع ] ال تخاف [ فال إشكال فيه على قراءة من قرأ ] وال تخشى [ أما قراءة 

أنك ال تخاف إدراك فرعون وال : والمعنى ، فهو مثل ما قبله ] ال تخاف [ على قوله ] ال تخشى 

1187Fوأنت ال تخشى: يجوز أن يكون التقدير :  وقيل، تخشى الغرق بالماء 

2 

 :لقد وجه المفسرون هذه القراءة على وجهين : الجزم  -2

أنه نهٍى مستأنف : أي ، والفعل بعدها مجزوم بها ، ناهية ] ال [ وبذلك تكون ، أنه نهٍى : أحدهما 

. لغرق وال تخشى ا، ال تخف أن يدركك فرعون : أي ، وسقطت األلف لسكونها وسكون الفاء ، 

أنه جواب األمر : أي ، إن تضرب ال تخف : أنه جعله جواب الشرط على معنى  :واآلخر 

.  1188F3]اضرب [

:  فعلى أوجه ] ال تخف [ على قراءة ] ال تخشى [ أما قراءة 

والجملة في محل ، فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف ، وأنت ال تخشى : والتقدير ، أنه يستأنف : أحدها 

. بمعنى ليس ] ال [ فتكون ، من شأنك أنك آمن ال تخشى و: أي ، نصب حال 

وجعله مجزومًا من أصل واجب نحو ، أن يكون قد أثبت األلف ليطابق بين رؤوس اآلي  :واآلخر 

 : قول الشاعر 

 

                                                           
 245 خالويه البن والحجة 2/46 وعللها السبع القراءات وإعراب 3/532 للفارسي الحجة:  وانظر 2/102 الكشف -1

 250 لألخفش القرآن ومعاني 2/253 البشر فضالء وإتحاف 590 للنحاس القرآن وإعراب 2/502 والبيان 2/203 والتبيان
 الرازي وتفسير 3/75 والكشاف 6/245 المحيط البحر 3/185 وإعرابه القرآن ومعاني 2/103 للفراء القرآن ومعاني

22/92 . 
 . 22/93 الرازي وتفسير 2/47 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/203 التبيان:  روانظ 2/103 الكشف -2
 245 خالويه البن والحجة 2/46 وعللها السبع القراءات وإعراب 3/532 للفارسي الحجة:  وانظر 2/102 الكشف -3

 250 لألخفش القرآن انيومع 2/253 البشر فضالء وإتحاف 590 للنحاس القرآن وإعراب 2/502 والبيان 2/203 والتبيان
 الرازي وتفسير 3/75 والكشاف 6/245 المحيط البحر 3/185 وإعرابه القرآن ومعاني 2/103 للفراء القرآن ومعاني

22/92 . 
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1189Fِبَما َالَقْت َلُبوَن َبِني ِزَيادِ    أََلْم َيْأِتْيَك َواْألَْنَباُء َتْنِمي 

1 

 

اضرب لهم طريقًا : والتقدير ، ] ال تخف [ على قوله ] ال تخشى [ له أن يكون عطف قو: الثالث 

. غير خاٍش 

1190Fأنه شبه بالحروف الصحاح :واألخير 

وهو فعل ] تخشى [ أنه عامل الفعل المضارع : أي .  2

فأبقى على حرف العلة مع أنَّ الفعل ، معتل اآلخر معاملة الفعل المضارع الصحيح في حالة الجزم 

.  وكان حقه الحذف ، ] ال [ وم بـالمضارع مجز

 

 ] 112: طه [ " َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما" -10

] ال [ فمن عدَّ ] ال [ نظرًا الختالفهم في نوع ] فال يخاف [ قراءتها هي  في ورد خالفالكلمة التي 

، ومن عدَّها ناهية جزم الفعل المضارع بها، وهي قراءة الجمهور ، ها نافية رفع الفعل المضارع بعد

1191Fوهي قراءة ابن كثير

. وفيما يلي توضيح وبيان لهذا االختالف ، 3

، وأنه ليس يخاف أن يظلمه أحد فيحمل ذنب غيره ، فقد وجهت هذه القراءة على الخبر : الرفع  -1

 .فهو ال يخاف : والتقدير ، والجملة في موضع جزم لكونه في موضع جواب الشرط 

ناهية ] ال [ وبذلك تكون ، أنه جعله نهيًا ] ال [ بعد ] يخاف [ أما حجة من جزم الفعل : الجزم  -2

أو ، نهي من عمل الصالحات وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد ، والفعل بعدها مجزوم بها 

.  1192F4]ال هضمًا [ وهو قوله ، ينتقص من عمله 

في اآليات ] ال [ وخالصة ما سبق ذكره من اختالف القراء في قراءة الفعل المضارع بعد   

، نافية رفع الفعل بعدها ؛ ذلك أنه لم يسبق بناصب وال جازم ] ال [ أنَّ من عدَّ : جميعها نالحظ 

. تين والمختار جواز القراء، والفعل مجزوم بها ، ناهية ] ال [ أما قراءة الجزم فعلى اعتبار 

                                                           
 5/280 والنظائر واألشباه 103 العربية وأسرار 3/316 الكتاب:  انظر،  الوافر البحر من وهو،  زهير بن لقيس البيت -1

 10/104 -8/24 المفصل وشرح 1/168 األشموني وشرح 2/631 -1/87 اإلعراب صناعة وسر 50 الداني والجنى
 والبحر 2/47 وعللها السبع القراءات وإعراب 3/532 للفارسي والحجة 215-1/67 والمحتسب]  أتى[  مادة العرب ولسان
 . يأتيك ألم قوله في للضرورة]  الياء[  إثبات فيه والشاهد 6/245 المحيط

 والحجة 245 خالويه البن والحجة 2/503 والبيان 2/46 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 2/203 بيانالت -2
 . 22/92 الرازي وتفسير 3/75 والكشاف 6/245 المحيط والبحر 3/532 للفارسي

 . 2/107 والكشف 247 خالويه البن الحجة:  وانظر 424 السبعة -3
 22/120 الرازي وتفسير 3/86 والكشاف 6/261 المحيط والبحر 247 خالويه نالب الحجة:  وانظر 2/107 الكشف -4

 . 2/208 والتبيان



229 
 

رَُكمْ " -11  ] 57: هود " [ فَِإْن تـََولَّْوا فـََقْد َأبـَْلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت بِِه ِإلَْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف رَبِّي قـَْوًما َغيـْ

بين الرفع ] الواو [ بعد ] يستخلف [ في بعض كتب التفسير اختالف القراء في قراءة الفعل  ُذِكر

. 1193F1]ويستخلْف [ وقرأ حفص بجزم الفعل ، ]الفاء [ بضم ]  ويستخلفُ [ فقد قرأ الجمهور ، والجزم 

يهلككم ويجيء : أي ، على معنى الخبر المستأنف ، فحجة من رفع أنه قطعه عما قبله : الرفع  -1

والفعل بعدها مرفوع ، استئنافية ] الواو [ وبذلك تكون ، بقومٍ  آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم 

] الواو [ أنه عطف بـ: وقيل ، شيئًا ] الواو [ ولم تعمل فيه ، وال جازم  باالبتداء لم يسبق بناصبٍ 

 .من قوله فقد أبلغتكم ] الفاء [ على ما يجب فيما بعد 

وبذلك يكون ، على موضع الجزاء ] الواو [ بـ] يستخلف [ وحجة من جزم أنه عطف الفعل : الجزم  -2

1194Fوما بعدها] الفاء [ على موضع ] الواو [ قد عطف بـ

2  .

 

 ] 12: يوسف " [ َأْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا يـَْرَتْع َويـَْلَعْب َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ " -12

وقرأ ابن ، فقد قرأ الجمهور بالجزم ] ويلعْب [ ُذِكر في كتب القراءات اختالف القراء في قراءة   

1195Fرفعاً ] ويلعُب [ كثير وأبو جعفُر 

3  .

وهو من : وقيل ، وهو يلعب : والتقدير ، ه أضمر مبتدأ وقد وجهت هذه القراءة على أن: الرفع  -1

1196Fيلعب

4 . 

الواقع في ] يرتع [ وهو ، على مجزوم ] ويلعب [ وقد وجهت هذه القراءة على أنه عطف : الجزم  -2

1197Fأرسله معنا يرتع ويلعب: وفي قولهم ، جواب األمر 

5 . 

قرب إلى المعنى قراءة الجزم ؛ أن قراءة الرفع على تقدير مبتدأ محذوف واأل: ويالحظ مما سبق    

أرسله معنا يرتع : والمعنى ، ] يرتع [ إذ إنه معطوف على مجزوم واقع في جواب األمر وهو قوله 

ذلك أنه  مرفوع عنه اللوم ، إذ إنه أسند الفعل إلى يوسف ، وقراءة الفعل بالياء أقرب ، ويلعب 

. لصغره 

 
                                                           

 . 5/324 القرآن ألحكام والجامع 2/389 الكشاف:  وانظر 5/234 المحيط البحر -1
 . 2/36 والتبيان 5/324 القرآن ألحكام والجامع 2/389 الكشاف:  وانظر 5/234 المحيط البحر -2
 خالويه البن والحجة 2/303 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/688 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 345 السبعة -3

 . 2/141 البشر فضالء وإتحاف 193
 القراءات وإعراب 3/11 القدير وفتح 5/384 القرآن ألحكام والجامع 2/431 الكشاف:  وانظر 5/286 المحيط البحر -4

 . 1/688 الشواذ
 . 194 خالويه البن والحجة 2/305 وعللها السبع القراءات إعراب:  انظرو 2/5 الكشف -5
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 ] 34: الشورى " [ َعْن َكِثيرٍ  َأْو يُوبِْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا َويـَْعفُ " -13

نظرًا ، كما قرئ بالجزم ، حيث قرئ الفعل بالرفع ] ويعف : [ ورد خالف في قوله تعالى 

الفعل بعدها مرفوع على ، استئنافية ] الواو [ فمن رفع عدَّ ] الواو [ تقدير الختالفهم في 

[ بـ] يعف [ يث عطف الفعل ح، أما قراءة الجزم فعلى العطف ، وهو يعفو : أي ، االستئناف 

إن يشأ يهلك ناسًا وينج ناسًا عن : والمعنى ، وهو من باب العطف على اللفظ  ال المعنى ] الواو 

1198Fطريق العفو عنهم

1 

 

 ] 17-16: المرسالت " [ ثُمَّ نـُْتِبُعُهُم اْآلَِخرِينَ ، َأَلْم نـُْهِلِك اْألَوَّلِيَن " -14

[ فقرأ الجمهور ، بين الرفع والجزم ] ثم [ بعد حرف العطف ] نتبعهم [ اختلف في قراءة الفعل     

1199Fبالجزم] نتبْعهم [ وقرأ األعرج وغيره ، بالرفع ] نتبُعهم 

: وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ،  2

، وهو وعيد ألهل مكة ، وثم نحن نتبُعهم : أي ، فقد وجهها النحاة أنه رفع على االستئناف : الرفع  -1

، العطف يوجب أن يكون أهلكنا المجرمين ثم أتبعناهم اآلخرين في الهالك ليس معطوفًا ؛ ألن 

1200Fليس كذلك ؛ ألن إهالك اآلخرين لم يقع بعد

3 . 

ال على ، أنه على التخفيف  :األول : لقد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة على وجهين : الجزم  -2

أو أراد  ،  في الوعيد باإلهالكرين ثم أتبعناهم اآلخ: والمعنى ، أنه مجزوم  :والثاني ،  الجزم

1201Fآخر من ُأهلك] اآلخرين [بـ

4. 

 

 ]  15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها"  -15

بالرفع مع ] وال يخافُ  [ ، فقراءة الجمهور ، بالرفع والجزم ] وال يخاف : [ ورّد قوله تعالى      

صلى اهللا عليه فقد روي عن النبي –، ية أما قراءة الجزم فهي راو، وهذا ال خالف فيه ، وجود األلف 

                                                           
 8/443 القرآن ألحكام والجامع 4/221 والكشاف 7/498 المحيط البحر:  وانظر 2/438 الشواذ القراءات إعراب -1

 . 27/176 الرازي وتفسير
 . 167 خالويه بنال والحجة 2/662 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 8/397 المحيط البحر -2
 . 30/271 الرازي وتفسير 10/166 القرآن ألحكام والجامع 4/666 والكشاف 8/397 المحيط البحر:  وانظر 2/544 التبيان -3
 وإعراب 30/271 الرازي وتفسير 10/166 القرآن ألحكام والجامع 4/666 والكشاف 8/397 المحيط البحر:  وانظر 2/544 التبيان-4

 . 2/346 والمحتسب 2/662 الشواذ القراءات
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وجزم الفعل المضارع بعدها ] لم [ بـ] ال [ فأبدل ] وال يخاُف [ بدًال من ] ولم يخف [أنه قرأ  وسلم –

1202Fبها

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 90 سورة ثالثين وإعراب 2/491 وعللها السبع القراءات إعراب:  انظر -1
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أهم نتائج المبحث 

] الرفع والجزم [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين  -1

 :ة عشر موضعَا وهي كاآلتي في هذا المبحث في ست

في المبحث في اثنين ] الرفع والجزم [ التي يليها الفعل المضارع بين ] ال [ وردت  -2

وعشرين موضعًا واختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها نظرًا الختالفهم في تحديد نوع 

لفعل فمن عدَّها نافية رفع الفعل بعدها باالبتداء و ومن عدَّها ناهية جزم ا] ال [ 

 .المضارع بعدها بها 

في المبحث في ثالثة ] الرفع والجزم [ التي يليها الفعل المضارع بين] الواو [ وردت  -3

ومن ، والواو بذلك ابتدائية ، فمن رفع الفعل المضارع بعدها فعلى االبتداء ، مواضع 

 .عاطفة ] الواو [ جزم الفعل المضارع بعدها فعلى جعل 

مبحث في موضع واحد واختلف في عملها فمن رفع الفعل بعدها في ال] ثم [ ورد الحرف  -4

التي وردت في المبحث في ] لم [ ونظيرها ، ومن جزم فعلى التخفيف ، فعلى االستئناف 

وال : بدال من قوله تعالى ، ولم يخف عقباها : موضع واحد وهو في قراءة قوله تعالى 

فُجزم الفعل المضارع  ه وسلم –صلى اهللا عليوهي رواية عن النبي –، يخاف عقباها 

] . ال يخاف [ ورفع على قراءة ، بعدها على هذه القراءة 
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المبحث الثالث 

] النصب والجزم [ قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين 
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" نصبوالجزمالالمضارعبين قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل : "الثالث المبحث اآليات الواردة في 

ونظيرها  ]  42: البقرة " [ َوَال َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  " )1

 ]  188: البقرة " [ َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّامِ  " )2

]  141: النساء " [ أََلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ َقاُلوا " )3

: األنفال " [ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ " )4

27  [

]   46: األنفال " [ ْذَهَب ِريُحُكمْ َوَال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوتَ  " )5

" [ اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحينَ  " )6

]   9: يوسف 

ْلِم َوَأْنُتُم اْألَْعَلْونَ  " )7 ]   35: محمد " [ َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ

اِلِحينَ  " )8 دََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّ ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ ]   10: المنافقون " [ َلْوَال َأخَّ

" [ َداُكمْ ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما هَ " )9

ونظيرها  ]  185: البقرة 

ْنِجيِل ِبَما َأْنَزَل اللَُّه ِفيهِ " )10 ]  47: المائدة " [ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإلِْ

]   105: األنعام " [ َوَكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلََياِت َوِلَيُقوُلوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ  " )11

" [ ِزيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلكَ  َربََّنا ِإنََّك َآَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألَهُ  " )12

]  88: يونس 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ  " )13 " [ َالةَ َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ

]   37: إبراهيم 

ِليَن وَ  " )14 : النحل " [ ِلَيْحِمُلوا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلةً ، ِإَذا ِقيَل َلُهْم َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َأَساِطيُر اْألَوَّ

24-25  [

]   7: اإلسراء " [ َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكمْ  " )15

]   39: طه " [ َلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِنيَوأَْلَقْيُت عَ  " )16

اُهْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن  " )17 " [ ِلَيْكُفُروا ِبَما َآَتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َيْعَلُمونَ ، َفَلمَّا َنجَّ

]   66-65: العنكبوت 
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ْوا َربَُّهْم ُمِنيِبيَن ِإَلْيِه ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُهْم ِمْنُه َرْحَمًة ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدعَ  " )18

]   34-33: الروم " [ ِلَيْكُفُروا ِبَما َآَتْيَناُهمْ ، ِبَربِِّهْم ُيْشِرُكوَن 

]   13-12: الزخرف " [ َعَلى ُظُهورِهِ ِلَتْسَتُووا ، َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْألَْنَعاِم َما َتْرَكُبوَن  " )19

"  ِه َأْتَقاُكمْ ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ  " )20

]   13: الحجرات [

]   18: الحشر " [ ُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتنْ  " )21

]   7: الطالق " [ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّا َآتَاُه اللَّهُ " )22
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الدراسة التطبيقية 

النصب [ يها الفعل المضارع بين سأتناول في هذا المبحث قراءات حروف المعاني التي يل   

. وتوجيهاتهم لكل قراءة ، وذلك من خالل عرض ألقوال النحاة والمفسرين ، ] والجزم 

فرتبت اآليات حسب ، وقد راعيت في عرض الشواهد موضوع الدراسة التسلسل الموضوعي    

: فجاء المبحث على النحو اآلتي ، ورودها في القرآن الكريم 

 ]  42: البقرة " [ وا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأنـُْتْم تـَْعَلُمونَ َوَال تـَْلِبسُ  " -1

وذلك نظرًا ، بين النصب والجزم ] الواو [ بعد ] تكتموا [ ورد خالف بين القراء في قراءة الفعل 

،  1203F1]وتكتموا [ وقرأ الباقي ، بالنون ] وتكتمون [ فقرأ ابن مسعود ، ] الواو [ الختالفهم في نوع 

قوله : وهي كاآلتي ، ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم أوردتها متتابعة حسب الترتيب القرآني 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّامِ  ": تعالى  وقوله ، ]  188: البقرة " [ َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

يَا ": وقوله تعالى ،  ] 141: النساء " [ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َونَْمنَـْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ قَاُلوا َأَلْم ": تعالى 

وقوله ، ]  27: األنفال " [ َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوَأنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

اقْـتـُُلوا يُوُسَف  ": وقوله تعالى ، ]  46: األنفال " [ اَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكمْ َوَال َتنَ  ": تعالى 

وقوله ، ]  9: يوسف " [ َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بـَْعِدِه قـَْوًما َصاِلِحينَ 

َلْوَال  ": وقوله تعالى ، ]  35: محمد " [ َلى السَّْلِم َوَأنـُْتُم اْألَْعَلْونَ َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا إِ  ": تعالى 

وفيما يلي توضيح لهذا ، ]  10: المنافقون " [ َأخَّْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحينَ 

أن جميع الشواهد ال توجه وما سيتم عرضه لبعض الشواهد سيشمل الباقي ؛ ذلك ، االختالف 

: وأحيل الباقي على النحو اآلتي ، فرأيت أن أعرض بعضها ، عن قراءتي النصب والجزم 

؛ ألنه جواب ] أْن [ بالنصب أن يكون منصوبًا على إضمار ] وتكتموا [ ووجه قراءة : النصب  -1

نحو قولك ، ن الحقال تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتما: أي ، بمعنى الجمع ] الواو [ و، النهي 

1204Fال تأكْل السمك وتشرَب اللبن: 

2. 
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داخًال في ] وتكتموا [ وبذلك يكون ] ال تلبسوا [ أن يكون مجزومًا بالعطف على قوله : الجزم  -2

وبذلك يكون عطف ، ال تأكْل السمك وتشرْب اللبن : نحو قولك ، وال تكتموا : حكم النهي بمعنى 

1205Fفبدخل في حكم النهي كأنه نهى عن كال الفعلين، على فعل ُمْنهى عنه ] الواو [ بـ

1 . 

وأن هذا ال ، ] النون [ ومعلوٌم أن حركة إعراب الفعل المضارع المنصوب والمجزوم هي حذف   

كما اشترطوا لنصب ، المعية ] واو [ وٕانما الخالف في ناصب الفعل المضارع بعد ، خالٌف فيه 

، والنهي ، األمر [ أن تقع في جواب الطلب الثمانية و، أن تكون للمعية : الفعل المضارع بعدها 

1206Fأو تسبق نفي محض، ] والتمني ، والتحضيض ، والعرض ، والدعاء ، واالستفهام ، والرجاء 

2  .

المعية منصوب ] واو [ أما ناصب الفعل بعدها فقد ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع بعد   

أما ، ] المخالفة [لى أن الفعل المضارع بعدها منصوب بـوذهب بعض الكوفيون إ، مضمرة ] أْن [ بـ

1207Fنفسها] الواو [ الجرمي فقد ذهب إلى أن الفعل المضارع منصوب بـ

3  .

أنها نصبت الفعل المضارع على الصرف ؛ ذلك ألن الثاني مخالف ألول ؛ : وحجة الكوفيين   

فنصب الثاني ؛ ... مَك وتشرَب اللبَن ال تأكُل الس: فال يقال ، ذلك ألنه ال يحسن تكرير العامل فيه 

[ أن الفعل المضارع نصب بـ: أما حجة البصريين ، ولم يحسن تكرير العامل ، ألنه خالف األول 

واألصل في حروف العطف ، أن تكون حرَف عطٍف ] الواو [ مضمرة ؛ ذلك ألن األصل في ] أْن 

1208Fوتارة تدخل على الفعل، السم  أن ال تعمل ؛ ألنها ال تختص ؛ ذلك ألنها تدخل تارة على

4  .

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّامِ  " -2  ] 188: البقرة " [ َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

، بين النصب والجزم ] وتدلوا [ كذلك اختلفوا في قراءة ] وتكتموا [ كما اختلف القراء في قراءة    

: االختالف  وفيما يلي توضيح لهذا

نحو ، المعية ] واو [ مضمرة بعد ] أْن [ بـ] تدلوا [ ووجه هذه القراءة أنه نصب الفعل : النصب  -1

ال تأكلوا أموالكم : فيكون المعنى ، ال تجمع بين كذا وكذا : ومعناه ، ، ال تسرْق وتصدَق : قولك 

 .بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام 
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، ال تأكلوا : وهو قوله ، على مجزوم ] الواو [ بـ] تدلوا [ أنك تعطف الفعل فوجه الجزم : الجزم  -2

ال تفعلوا واحدًا من : والمعنى ، وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وال تدلوا بها إلى الحكام : والمعنى 

1209Fفيدخل في حكم النهي، هذين الفعلين 

1 . 

 

 ] 141: النساء " [ نـَْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ قَاُلوا َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنمْ " -3

إال أنه ُذكر في بعض كتب ، ] ونمنعكم [ لم تتطرق كتب القراءات إلى اختالف القراء في قراءة   

1210Fوقرأه ابن أبي عبلة بالنصب، بالجزم ] نمنعكم [ فقرأ الجمهور الفعل ، التفسير 

2  .

كقولك ] أْن [ المعية بإضمار ] واو [ بعد ] منعكم ن[ ووجه هذه القراءة أنه نصب الفعل : النصب  -1

ألم نجمع بين االستحواذ عليكم ونمنعكم من : والمعنى ، ألم نستحوذ عليكم وقد منعناكم : في الكالم 

 : المؤمنين نحو قول الشاعر 

َخاءُ  أََلْم َأُك َجاَرُكْم َوَيُكوَن َبْيِني 1211Fَوَبْيَنُكْم اْلَمَودَُّة َواإلِْ

3 

] . ألم [ لوقوعه بعد استفهام ] أْن [ وأضمر ، المعية ] واو [ بعد ] يكون [ نصب الفعل حيث    

[ بعدها مجزوم بالعطف على ] نمنعكم [ الفعل ، عاطفة ] الواو [ وتوجيه هذه القراءة أن : الجزم  -2

من فتلكم  ألم نغلبكم ونتمكن: أي ، ألم نستحوذ عليكم : والمعنى ، ] لم [ وهو مجزوم بـ، ] نستحوذ 

1212Fوأسركم فأبقينا عليكم

4   .

 ] 46: األنفال " [ َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكمْ  " -4

فقرأ عيسى بالجزم وعن عاصم ، بين الرفع والجزم  ] وتذهب _ فتفشلوا [ اختلف في قراءة    

1213Fوالمطوعي أنهما قرأها بالنصب

5  .

عليه ؛ ] وتذهب [ وعطف ، نصوب على أنه جواب للنهي  م] تفشلوا [ أنه جعل الفعل : النصب  -1

بعد ] أْن [ وأضمر ، ألنه يتسبب عن التنازع الفشل وهو الخور والجبن عن لقاء العدو وذهاب الدولة 

1214Fالمعية في كال الفعلين] واو [ السببية و] فاء [ 

6 . 
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وفيين أن الفعل المضارع فمذهب الك، السببية ] فاء [واختلفوا في ناصب الفعل المضارع بعد     

األمر والنهي والتمني واالستفهام والعرض : في جواب الطلب الستة وهي ] الفاء [ الواقع بعد 

أن الجواب : وحجتهم في ذلك ، منصوب بالمخالفة ،  أو المسبوق بنفٍي محض ، والتحضيض 

فلما لم يكن ، اب تمنيًا لم يكن الجو، ليت لي بعيرًا فأِحجَّ عليه : نحو قولك ، مخالف لما قبله 

أما ، وكان مخالفًا وجب أن يكون منصوبًا ، الطلب الستة أو النفي المحض : الجواب شيئًا منها أي 

وحجتهم في ، المضمرة ] أْن [ السببية هو ] فاء [ البصريون فمذهبهم أن ناصب الفعل المضارع بعد 

ل في حروف العطف أن ال تعمل ؛ واألص، أن تكون حرف عطف ] الفاء [ أن األصل في : ذلك 

، ] أْن [ لذا وجب تقدير ، فوجب أن ال تعمل ، وأخرى على األفعال ، ألنها تدخل تارة على األسماء 

السببية هو ] فاء [ أما الجرمي فقد ذهب هو وبعض نحاة الكوفة إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد 

لو كان االمر كذلك لكان ينبغي أن يجوز دخول ورد ابن األنباري علي ذلك أنه ، نفسها ] الفاء [ 

1215Fوفي امتناع دخول حرف العطف عليها دل على أنها باقية على حكم األصل، حرف العطف عليها 

1 

وأنه عطف ، السببية ] فاء [ وبناًء على ذلك فإن قراءة النصب لألفعال المضارعة الواقعة بعد    

وهو مذهب ، رة والفعل المضارع على مصدر متوهم المضم] أْن [ المصدر المؤول من ] الفاء [بـ

] الفاء [ وعلى مذهب الجرمي انتصب ب، وعلى مذهب الكوفيين أنه انتصب بالخالف ، البصريين 

. وال مصدر متوهم عندهم ، نفسها 

، عاطفة ] الفاء [ على َجْعل ] تفشلوا [ فقد وجهها النحاة والمفسرون على أنه جزم الفعل : الجزم  -2

وبذلك ، ال تمددها فتشققها : نحو قولهم ، ال تفشلوا وال تذهب ريحكم : والتقدير ، ] الواو [  وكذلك

] تذهب[الفعل ] الواو [ وعطف بـ] ال تنازعوا [ على الفعل ] تفشلوا [ الفعل ] الفاء [ يكون قد عطف بـ

 . 1216F2]فتفشلوا [ على 

1217Fتسكين المفتوح ضعيف :أي ، وذهب ابن جني إلى أن الجزم في المفتوح ضعيف     

3  .

الفعل ، زائدة ] فتفشلوا [ في قوله ] الفاء [ وجوز أن تكون ، وقال الُعْكَبري بصحة هذا الوجه     

.  1218F4]الواو [ بـ] تذهب [ وعطف عليه ، مجزوم على جواب النهي 
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] فاء [هي  ]الفاء [ فإن ، ] الفاء [ وبناًء على توجيه النحاة لقراءة النصب للفعل الواقع بعد    

، عاطفتان ] والواو _ الفاء [ أما قراءة الجزم فعلى أن ، والفعل المضارع بعدها منصوب ، السببية 

. والمختار جواز القراءتين ، والفعالن بعدهما معطوفان على مجزوم 

 

 ] 35: محمد " [ َفَال َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم َوَأنـُْتُم اْألَْعَلْونَ  " -5

فمن عدَّ ] الواو [ نظرًا الختالفهم في تقدير نوع ، بالنصب والجزم ] وتدعوا : [ قوله تعالى  قرئ   

وقد سبق ذكر الخالف في ، ] الواو [ بعد ] أْن [ وأضمر ، للمعية نصب الفعل بعدها ] الواو [

1219Fوموعطف بها على مجز، أما من عدَّها عاطفة جزم العفل بعدها ، ] الواو [ ناصب الفعل بعد 

1  .

 

 ] 10: المنافقون " [ َلْوَال َأخَّْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحينَ  " -6

وقرأ أبو ، ] الواو [ جزمًا بحذف ] وأكْن [ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 

: ختالف وفيما يلي توضيح لهذا اال،  1220F2]واو [ بـ] وأكوَن [ عمرو 

: أي ، على ما قبله ] وأكوَن : [ قوله ] الواو [ ووجهت هذه القراءة على أنه عطف بـ: النصب  -1

 .فهو عطف على مصدر متوهم ، مضمرة ] أْن [ وهو معطوف بتقدير ، ] فأصدق [ لفظ 

: كأنه قيل ] فأصدق [ بالعطف على محل ] وأكن [ وتوجيه هذه القراءة أنه جزم الفعل : الجزم  -2

إن تؤخرني أصدق وأكن : هو عطف على الموضع ؛ ألن التقدير : وقيل ، إن أخرتني أصدق وأكن 

1221Fوهذا مذهب الفارسي، 

3 . 

 

َة َولُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمْ  " -7  ] . 185: البقرة " [ َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َفَمْذهب ، ] الواو [ بعد ] كملوا ت[ ُذِكر في بعض كتب التفسير اختالف القراء في قراءة الفعل 

1222Fوذهب ابن عطية إلى أنه مجزوم، الكسائي والفراء أنه منصوب 

4  .

وهي قوله ، ولهذه اآلية نظائر أذكرها حسب الترتيب القرآني لتحقيق التسلسل الموضوعي   

ْنِجيِل ِبَما َأنـَْزَل اللَُّه ِفيهِ ": تعالى  وََكَذِلَك "وقوله تعالى ،  ] 47: المائدة " [ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ
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رَبـََّنا  ": وقوله تعالى ، ]  105: األنعام " [ ُنَصرُِّف اْآلَيَاِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولِنُبَـيـَِّنُه ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

نـَْيا رَبـََّنا لِ  ،  ] 88: يونس " [ ُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلكَ ِإنََّك َآتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألَُه زِيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّ

رَبـََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا ": وقوله تعالى 

"  الصََّالةَ 

لَِيْحِمُلوا ، نـَْزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َأَساِطيُر اْألَوَّلِيَن َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َماَذا أَ  ": وقوله تعالى ، ]  37: إبراهيم [ 

َوِإْن َأَسْأُتْم فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَِخَرِة  ": وقوله تعالى ،  ] 25-24: النحل " [ َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلةً 

َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َولُِتْصَنَع َعَلى  َوَأْلَقْيتُ  ": وقوله تعالى ، ]  7: اإلسراء " [ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكمْ 

لَِيْكُفُروا ِبَما ، فـََلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلبَـرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن  ": وقوله تعالى ، ]  39: طه " [ َعْيِني

َناُهْم َولَِيَتَمتـَُّعوا َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ  َوِإَذا َمسَّ النَّاَس  ": وقوله تعالى ، ]  66-65: العنكبوت " [ َآتـَيـْ

ُهْم ِبَربِِّهْم ُيْشرِ  لَِيْكُفُروا ِبَما ، ُكوَن ُضرٌّ َدَعْوا رَبـَُّهْم ُمِنيِبيَن ِإلَْيِه ثُمَّ ِإَذا َأَذاقـَُهْم ِمْنُه رَْحَمًة ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ

َناُهمْ  ، َواْألَنـَْعاِم َما تـَرَْكُبوَن  َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلكِ  ": وقوله تعالى ، ]  34-33: الروم " [ َآتـَيـْ

ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى  ": وقوله تعالى ، ]  13-12: الزخرف " [ لَِتْستَـُووا َعَلى ظُُهورِهِ 

َقاُكمْ  وقوله تعالى ، ]  13: الحجرات "  [َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ

: وقوله تعالى ، ]  18: الحشر " [ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوْلتَـْنظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ  ": 

وفيما يلي ،  ] 7: ق الطال" [ لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه فـَْليـُْنِفْق ِممَّا َآتَاُه اللَّهُ "

وآراء النحاة والمفسرين ، توضيح لهذا االختالف من خالل عرض شاهد واحد موضوع الدراسة 

: وما سيتم عرضه سيشمل بقية الشواهد وهي على النحو اآلتي ، وأقوالهم فيه 

في أردت وأمرت ] أْن [ كي في موضع ] الم [ وتوجيه هذه القراءة أن العرب تجعل : النصب  -1

،  1224F2"ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّهِ : "وقوله تعالى ،  1223F1"ُيِريُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْهِدَيُكمْ : "و قوله تعالى نح

وأوصل الفعل إليها بحرف ، جارة ] الالم [ وذهب سيبويه إلى أن ، يريدوا هذا الشيء : فمعناه  

وبذلك ال ] أْن [ أو جعلها بمعنى ، بعدها ] أْن [ وأضمر ، زائدة ] الالم [ أن : وقيل ، الجر 

وقول من قال بأنها ] الالم [ وضعف أبو حيان قول من قال بزيادة ، مضمرة بعدها ] أن[تكون 

 ]أْن [ بمعنى 

                                                           
 . 26:  آية،  النساء سورة -1
 . 8:  آية،  الصف سورة -2
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األمر وجزم الفعل ] الم ] [ لتكملوا [ في قوله ] الالم [ وقد وجهه النحاة على أنه جعل : الجزم  -2

 .وبذلك يكون عطف جملة على جملة ، طفة عا] الواو [ و، بها 

، قليل ] الالم [ إن أمر المخاطب بـ: وضعف أبو حيان هذا الوجه ؛ ذلك أن النحويين قالوا    

لألمر ] الالم [ فلو كانت ، ويضعفه أيضًا أنه لم ُيْؤَثر أن أحدًا من القراء قرأ بإسكان هذه الالم 

1225Fينلكانت كسائر أخواتها من القراءة بالوجه

1  .

فعل اهللا : والتقدير ، معطوف على علة محذوفة قد حذف معلولها ] ولتكملوا : " [ قال الزجاج 

وألن تكملوا العدة : تقديره ، ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة أو الفعل المعلل مقدر بعد التعليل 

.  1226F2"رخص لكم هذه الرخصة

1227Fتحريكها أكثر من] الفاء ،الواو [ بعد ] الالم [ وتسكين    

3  .

 

ْنِجيِل ِبَما َأنـَْزَل اللَُّه ِفيهِ " -8 ]  47: المائدة " [ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ

بكسر الالم وفتح ] وِليحكَم [ فقرأ حمزة واألعمش ، بالنصب والجزم ] وليحكم : [ قرئ قوله تعالى 

1228Fبإسكان الالم والميم] وْليحكْم [ وقرأ الباقون ، الميم 

4  .

التعليلية ] كي [ بمعنى ] الالم [ بالنصب وكسر الالم أنه جعل ] وِليحكَم [ ن قرأ وحجة م: النصب  -1

 ، وألن يحكم : والمعنى ، بعدها ] أْن [ وأضمر ، 

، األمر ] الم [ على ذلك ] الالم [ فـ، ووجه القراءة بالجزم أنه أمر من اِهللا ألهل اإلنجيل : الجزم  -2

1229Fوالفعل بعدها مجزوم بها

5 . 

 37: إبراهيم [ "ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَبـََّنا لُِيِقيُموا الصََّالةَ  رَبـََّنا" -9

[ 

وهي قراءة لم تتطرق ، بالنصب والجزم ] وليقيموا : [ ورد في بعض كتب التفسير قراءة قوله تعالى 

: يلي توضيح لهذا االختالف  وفيما، إليها كتب القراءات 

                                                           
 . 1/226 والكشاف 1/134 والتبيان 117 لألخفش القرآن معاني:  وانظر 2/40 المحيط البحر -1
 . 1/198 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -2
 . 111 الداني الجنى -3
 . 2/254 والنشر 1/214 للفراء القرآن ومعاني 1/536 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 244 السبعة -4

 1/536 البشر فضالء وإتحاف 1/420 الشواذ القراءات وإعراب 131 خالويه البن والحجة 1/410 الكشف:  انظر -55
 ومعاني 1/214 للفراء القرآن انيعوم 3/109 الطبري وتفسير 4/127 رآنالق ألحكام والجامع 3/511 المحيط والبحر
 . 1/266 والبيان 1/380 والتبيان 2/109 للزجاج وإعرابه القرآن
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وأضمر ، ] كي [ بمعنى ] وليقيموا : [ في قوله ] الالم [ ووجه هذه القراءة أنه جعل : النصب  -1

وعلق الفعل ، وهو الظاهر فيها ، وألن يقيموا : والتقدير ، الناصبة للفعل المضارع ] أْن [ بعدها 

 .دعاء معترض ] ربنا [ وجملة ، ] أسكنت [ بقوله 

األمر وجزم الفعل ] الم ] [ وليقيموا : [ في قوله ] الالم [ ووجهت هذه القراءة على أنَّ : م الجز -2

1230Fدعاء لهم بإقامة الصالة] ربنا [ وعلى ذلك تكون جملة ، بعدها بها 

1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 6/25 القرآن ألحكام والجامع 5/421 المحيط البحر:  انظر -1
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أهم نتائج المبحث  

] نصب والجزمال[ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها  الفعل المضارع بين  -1

 :ثالثة وعشرين موضعًا وهي كاآلتي  في هذا المبحث في

النصب والجزم ي في ثمانية [ التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ اختلف في قراءة  -2

فمن ] الواو [ وقد اختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها الختالفهم في نوع ، مواضع 

ومن عدَّها ، بعدها ] أْن [ ضارع بعدها وأضمر المعية نصب الفعل الم] واو [ عدَّها 

 .عاطفة جزم الفعل المضارع بعدها بالعطف على مجزوم 

التي يليها الفعل المضارع بين النصب والجزم في هذا المبحث في ] الفاء [ وردت  -3

السببية نصب ] فاء [ فمن عدَّها ] الفاء [ موضع واحد و وقد اختلف في تقدير نوع 

ومن عدَّها عاطفة جزم الفعل المضارع ، بعدها ] أْن [ بعدها وأضمر  الفعل المضارع

 .بعدها بالعطف على مجزوم 

في المبحث في أربعة عشر موضعًا وفد اختلف في إعراب الفعل ] الالم [ وردت  -4

كي نصب الفعل ] الم [ فمن عدَّها ] الالم [ المضارع بعدها نظرًا الختالفهم في نوع 

. األمر ] الم ] [ الالم [ ن جزم فعلى جعل وم، المضارع بعدها 
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المبحث الرابع 

] الرفع والنصب والجزم [ قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين 
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" نصبوالجزمالقراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعبين : "اآليات الواردة في المبحث الرابع 

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمنْ ِإْن تُ "  )1  ْبُدوا الصَّ

 ونظيرها ]  271: البقرة [ "َسيَِّئاِتُكمْ 

األعراف " [ ْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتكَ َوَقاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي ا"  )2

 :127  [

" ورًاَتَباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخْيرًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوَيْجَعْل َلَك ُقُص "  )3

 ] 10: الفرقان [ 

]   284: البقرة " [ ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء  َوإِْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوهُ "  )4

]   80: آل عمران " [ َوَال َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا اْلَمَالِئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْرَباًبا"  )5

]   120: آل عمران " [ َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا"  )6

اِبِرينَ "  )7 ]   142: آل عمران " [ َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

: النساء [  "ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه  وجهَوَمْن يَ "  )8

100  [

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

سة التطبيقية الدرا

 

الرفع والنصب والجزم [ يتناول ها المبحث دراسة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين  

من خالل عرض ألقوال النحاة والمفسرين وتوجيهاتهم لكل قراءة من القراءات الثالثة وهي ، ] 

 : كاآلتي 

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِْن ُتْخُفو"  -1 َها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن ِإْن ُتْبُدوا الصَّ

 ] 271: البقرة [ " َسيَِّئاِتُكمْ 

فقرأ ابن كثير ، بين الرفع والنصب والجزم ] ويكفر : [ ورد خالف بين القراء في قراءة قوله تعالى 

] ونكفْر [ قرأ نافع وحمزة والكسائي و، بالرفع ] ويكفُر [ وأبو عمرو وعاصم رواية عن أبي بكر 

1231Fبالنصب] ويكفَر [ وقرأ الحسن ، بالجزم 

َأَتَذُر ُموَسى " : ولهذه اآلية نظيران هما قوله تعالى ،  1

َتَباَرَك الَِّذي ِإْن " : وقوله تعالى ، ] 127: األعراف [ "َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتكَ 

 ] 10: الفرقان [ " َجَعَل َلَك َخْيرًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوَيْجَعْل َلَك ُقُصورًاَشاَء 

:  وفيما يلي توضيح لهذا االختالف  

 : بالرفع فعلى وجهين ] ويكفُر [ وحجة من قرأ : الرفع  -1

. أو وهو يكفُر ، ونحن نكفُر : أي ، وجعله خبرًا لهذا المبتدأ ، أنه أضمر مبتدأ : األول 

والفعل المضارع بعدها ، استئنافية ] الواو [ وبذلك تكون ، أن يكون رفع على االستئناف  :الثاني 

. والجملة من االبتدائية ال محل لها من اإلعراب ، مرفوع باالستئناف لم يسبق بناصب وال جازم 

، وهو معطوف على مصدر متوهم ، ] أْن [ أنه أضمر ] ويكفَر [ وحجة من نصب : النصب  -2

 .وٕان تخفوها يكن خيرًا لكم وأْن يكفَر عنكم : والمعنى 

                                                           
 والكشاف 2/338 والمحيط والبحر 1/102 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/217 الكشف:  وانظر 191 السبعة -1
1/312 . 
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بالجزم على أنه راعى الجملة التي وقعت جزاء إذ هي في ] ونكفْر [ ووجه النحاة قراءة : الجزم  -3

1232Fموضع جزم

1 . 

 

 ] 284: البقرة [ " ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء  َوإِْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكمْ "  -2

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة ، بين الرفع والنصب والجزم ] فيغفر : ورد خالف في قوله تعالى 

] فيغفَر [وقرأ األعرج وغيره ، رفعًا ] فيغفُر [ وقرأ عاصم وابن عامر ، جزمًا ] فيغفُر [ والكسائي 

1233Fنصباً 

: هذا االختالف اختالف في التوجيه وهو على النحو اآلتي وتبع ، 2

فرفع على القطع عما ، فاستأنف بعدها ، استئنافية ] الفاء [ أن ] فيغفُر [ وحجة من رفع : الرفع  -1

وبناًء على ، فاهللا يغفُر ويعذُب : والتقدير ، أنه أضمر مبتدأ : األول : وهو على وجهين ، قبله 

. والخبر معطوفة على جملة من فعل وفاعل  ذلك تكون جملة المبتدأ

: والتقدير ، فتكون جملة معطوفة من فعل وفاعل على مثلها ، أن يكون الفاعل مقدرًا  :الثاني 

1234Fفيغفُر اهللا لمن يشاء ويعذُب من يشاء

3  .

ويكون بذلك قد عطف ، بعد فاء السببية ] أْن [ فتأويله أنه أضمر ] فيغفَر [ النصب أما نصب  -2

، أن يغفَر : أي ، على مصدر متوهم ] فيغفَر [ والفعل المضارع ] أْن [ ر المؤول من المصد

ال يكون منك أْن تأكَل : أي ، ال تأكْل السمَك وال تشرَب اللبن : مع أن يغفَر كقولهم : والمعنى 

1235Fيكن محاسبة فمغفرة وتعذيب: والتقدير ، السمَك وأْن تشرَب اللبن 

4 . 

                                                           
 القراءات وإعراب 1/217 والكشف 1/167 والبيان 1/191 والتبيان 1/312 الكشاف:  وانظر 2/339 المحيط البحر -1

 . 3/90 والكتاب 102 خالويه البن والحجة 1/101 وعللها السبع
 . 1/295 الشواذ اءاتالقر وإعراب 1/105 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 195 السبعة -2
 1/200 والتبيان 1326 والكشاف 2/376 المحيط والبحر 1/296 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 1/222 الكشف -3

 . 2/439 القرآن ألحكام والجامع 1/174 والبيان
 1/174 والبيان 1/200 والتبيان 1326 والكشاف 2/376 المحيط البحر:  وانظر 1/296 الشواذ القراءات إعراب -4

 . 3/90 والكتاب 4/17 عقيل ابن وشرح 2/439 القرآن ألحكام والجامع
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وهي ليست بقوية في القياس عند بعضهم ؛ ألنه إذا استوفى ، القراءة وقال بعضهم بضعف هذه 

1236Fالشرط الجزاء ضعف النصب

وحقيقته ، هي عند البصريين ] أْن [ إن النصب بإضمار : وقيل ،  1

1237Fوالعطف على اللفظ أجود، أنه عطف على المعنى 

2 . 

فهو عطف على الجواب ، ] يحاسبكم [ بالجزم أنه عطف على قوله ] فيغفْر [ ووجه قراءة : الجزم  -3

 1238F3]يحاسبكم [ والجزم على أنه بدل من ] الفاء [ إنه قرئ في الشاذ بحذف : وقيل ، 

 ] 80: آل عمران [ " َوَال َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا اْلَمَالِئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْرَباًبا"  -3

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ، ] وال يأمركم : [ اختلف القراء في رفع ونصب وجزم قوله تعالى 

وال [ وقرئت ، نصبًا ] وال يأمَركم [ رفعًا و وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة ] وال يأمُركم [ والكسائي 

1239Fوهي بدون نسبة، باإلسكان ] يأمْركم 

: وسيتم توضيح هذا االختالف على النحو اآلتي ،  4

، فهو رفع على االستئناف ، ابتداء الكالم به بالرفع فعلى ] وال يأمُركم [ وحجة من قرأ : الرفع  -1

فلما ُفِقَد الناصب عاد إلى إعراب ما وجب له ] ولن يأمَركم [ أنه في قراءة عبد اهللا : وليله 

] ال [ وبناًء على ذلك تكون ، أنه رفع الفعل ألنه لم يسبق بناصب وال جازم : أي ، بالمضارعة 

1240Fال يأمُركم وهو: والتقدير ، ] ليس [ نافية بمعنى 

5 . 

ضمير ] يأمَركم [ ففي ، ] ثم يقوَل [ أنه عطف على قوله ] وال يأمَركم [ ووجه نصب : النصب  -2

ليس له أن يأمَر : أي ، مزيدة لتأكيد النفي ] ال [ و صلى اهللا عليه وسلم-والمراد به النبي –، 

يجوز عطفه على : وقيل ، ى عنه بل ينه، وال يأمَر باتخاذ المالئكة والنبيين أربابًا ، بعبادة نفسه 

1241Fما كان لبشٍر أن يأمَركم بأن تتخذوا المالئكة والنبيين أرباباً : أي ، ] أن يؤتيه [ 

6 . 

                                                           
 . 1/174 البيان -1
 . 118 للنحاس القرآن إعراب -2
 1/174 والبيان 1/200 والتبيان 1326 والكشاف 2/376 المحيط البحر:  وانظر 1/296 الشواذ القراءات إعراب -3

  118 للنحاس القرآن وإعراب 1/149 والمحتسب 3/90 والكتاب 4/17 لعقي ابن وشرح 2/439 القرآن ألحكام والجامع
 . 1/235 والتبيان 1/331 الشواذ القراءات وإعراب 1/161 وعللها السبع القراءات إعراب:  وانظر 213 السبعة -4
 ومعاني 1/159 للفراء القرآن ومعاني 143 لألخفش القرآن ومعاني 111 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/351 الكشف5

 1/192 والبيان 1/448 القدير وفتح 1/371 والكشاف 2/531 المحيط والبحر 1/337 للزجاج وإعرابه القرآن
 . 1/235 والتبيان

 . 1/235 والتبيان 1/331 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 1/161 وعللها السبع القراءات إعراب  -6
 ومعاني 1/159 للفراء القرآن ومعاني 143 لألخفش القرآن عانيوم 111 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/351 الكشف6

 1/192 والبيان 1/448 القدير وفتح 1/371 والكشاف 2/531 المحيط والبحر 1/337 للزجاج وإعرابه القرآن
 . 1/235 والتبيان



250 
 

وهي قراءة نسبت ألبي عمرو وذهب النحاة إلى أن الحجة أنه أسكن تخفيفًا في ذوات : الجزم  -3

1242Fكميجمعْ  ينصْركم- يلعْنهم- يأمْركم-: [ نحو قوله تعالى ] الراء [

فسكن ذلك كله كراهية توالي ، ] 1

1243Fوكان أبو عمرو يميل إلى التخفيف و يظن من سمعه يختلس أنه أسكن، الحركات 

2 . 

 

 ]  120: آل عمران " [ َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا"  -4

1244Fبين الرفع والنصب والجزم] وال يضركم : [ قرئ قوله تعالى  

:  ما يلي توضيح لهذه القراءاتوفي، 3

 :نحو قول الشاعر ] الفاء [ وٕاضمار ] ليس [ بمعنى ، نافية ] ال [ على أن : الرفع  -1

1245Fِإِلى َقَطِرّي َال َأَخاُلَك رَاِضَيا َفِإْن َكاَن َال ُيْرِضيَك َحتَّى َتُرّدِني

4 

ه مجزوم فلما دعت الحاجة إن الرفع هي حركة اتباع اللتقاء الساكنين ال أنه مرفوع ؛ ألن: وقيل 

1246Fإلى الحركة حركها بمثل حركة اإلعراب

5  .

إذ كان أخف ، أنه مجزوم ُحِرك بالفتح اللتقاء الساكنين ] يضَركم [ وحجة من نصب : النصب  -2

1247Fوالنصب في العربية أهيؤها، من الضم أو الكسر 

6 . 

من ضار يضير ضيرًا وهو ، على أنه جواب الشرط ] الراء [ وحجة من جزم أنه سكن : الجزم  -3

1248Fإذا ضره] الواو [ ضاره يضوره بـ: بمعنى ضر ويقال فيه 

7 . 

 

اِبِرينَ "  -5  ]  142: آل عمران " [ َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ
                                                           

 . 26:  الجاثية،  160:  عمران آل،  159-67:  آية،  البقرة سورة -1
 والنشر 1/483 البشر فضالء وإتحاف 1/235 والتبيان 111 خالويه البن الحجة:  وانظر 1/116 وعللها السبع القراءات إعراب -2
2/241 . 
 . 1/118 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/342 الشواذ القراءات إعراب:  وانظر 215 السبعة -3
 وشرح 1/164 للفراء القرآن معانيو 2/192 المحتسب:  انظر،  الطويل البحر من وهو،  المضرب بن لسوار البيت -4

 . 2/298 والخصائص 1/80 المفصل وشرح 1/169 األشموني
 1/247 والتبيان 1/342 الشواذ القراءات وإعراب 1/200 والبيان 1/355 الكشف:  وانظر 1/164 للفراء القرآن معاني -5

 . 3/46 محيطال والبحر 1/359 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 146 لألخفش القرآن ومعاني
 3/46 المحيط والبحر 1/359 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/247 التبيان:  وانظر 1/164 للفراء القرآن معاني -6

 . 1/400 والكشاف
 الرازي وتفسير 1/400 والكشاف 1/341 الشواذ القراءات وإعراب 3/46 المحيط البحر:  وانظر 1/247 التبيان -7
8/222 . 
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] ويعلَم [  فقرأ الجمهور، بين الرفع والنصب والجزم ] ويعلم : [ ورد خالف في قراءة قوله تعالى 

1249Fبالجزم] ويعلْم [ وقرأ الحسن ، برفع الميم ] ويعلُم [ وُروي عن أبي عمرو ، بفتح الميم 

وتبع ،  1

: وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ، هذا االختالف في القراءة اختالف في التوجيه والتفسير 

وذهب الزمخشري ، ابرين وهو يعلُم الص: أي ، ووجه هذه القراءة أنه رفع على االستئناف : الرفع  -1

إال ، لما تجاهدون وأنتم صابرون : والتقدير ، الحال ] واو ] [ ويعلُم [ ، في قوله ] الواو [ إلى أن 

الحال ال تدخل على ] واو [ وحجته في ذلك أنَّ ، أنَّ أبا حيان ذهب إلى عدم صحة هذا القول 

وذلك أنَّ ، جاء زيٌد يضحك : يد وأنت تر، جاء زيٌد ويضحُك : المضارع فال يجوز أن تقول 

إال أنه أول المضارع على أن ، للحال ] الواو[ وال يجوز تأويل ، المضارع واقع موقع اسم الفاعل 

1250Fوهو يعلُم الصابرين: والتقدير ، يكون خبرًا لمبتدأ محذوف 

2 . 

السمَك  ال تأكلْ : ووجه هذه القراءة أنه فتح الميم على معنى الجمع والجواب مثل : النصب  -2

هو منصوب : وقال الكوفيون ، مضمرة ] أْن [ وهو عند الخليل منصوب بـ، وتشرَب اللبن 

وكذا هاهنا المراد أنَّ دخول الجنة ، ال تجمع بينهما : والتقدير ، على الصرف : أي ، بالمخالفة 

، اكنين لكن ُحِركت اللتقاء الس، هو مجزوم : وقيل ، وترك المصابرة على الجهاد ال يجتمعان 

1251Fواختير الفتح اتباعًا لفتحة ما قبلها

3 . 

إال أنه ] ولما يعلْم [ على مجزوم وهو قوله ] ويعلْم [ وحجة من جزم أنه عطف قوله : الجزم  -3

1252Fحرك الفعل اللتقاء الساكنين واختار حركة الفتح اتباعًا لما قبلها

4 . 

 

 ] 100: النساء " [ َأْجُرُه  ُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقعَ ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلى اللَِّه َورَ  وجهَوَمْن يَ " -6

                                                           
 . 1/412 والكشاف 22 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/346 الشواذ اتالقراء إعراب -1
 القرآن ألحكام والجامع 1/253 والتبيان 1/347 الشواذ القراءات وإعراب 1/412 الكشاف:  وانظر 3/72 المحيط البحر -2
 . 9/20 الرازي وتفسير 3/90
 القرآن ألحكام والجام 1/253 والتبيان 1/412 افوالكش 3/72 المحيط البحر:  وانظر 1/247 الشواذ القراءات إعراب -3
 . 3/44 والكتاب 1/166 للفراء القرآن ومعاني 1/203 والبيان 155 للنحاس القرآن وإعراب 9/20 الرازي وتفسير 3/90
 القرآن ألحكام والجامع 1/253 والتبيان 1/412 والكشاف 3/72 المحيط البحر:  وانظر 1/247 الشواذ القراءات إعراب-4
 . 1/166 للفراء القرآن ومعاني 1/203 والبيان 155 للنحاس القرآن وإعراب 9/20 الرازي وتفسير 3/90



252 
 

] ثم يدرْكه [ فقرأ الجمهور ، بين الرفع والنصب والجزم ] ثم يدركه : [ اختلف في قراءة قوله تعالى 

1253Fبالرفع] ثم يدرُكه [ وقرئ ، بالنصب ] ثم يدرَكه [ جزمًا وقرأ الحسن 

لهذا  وفيما يلي توضيح،  1

: ختالف اال

أنه : أي ، مرفوعًا على أنه خبر لمبتدأ محذوف ] يدرُكه [ وتوجيه هذه القراءة أنه جعل : الرفع  -1

ثم هو يدرُكه : أضمر المبتدأ وهو من باب عطف الجملة االسمية على الفعلية المجزومة والتقدير 

 :وعلى هذا حمل يونس قول الشاعر 

1254Fَأْو َتْنِزِلوَن َفِإنَّا َمْعَشٌر ُنُزلُ  ِيْر َعاَدُتَناِإْن َتْرَكُبوا َفُرُكوَب اْلخَ 

2 

. أفال تراه كيف عطف المبتدأ والخبر على فعل الشرط الذي هو تركبوا، إنما أراد أم أنتم تنزلون     

وجاز العطف هاهنا لما بين الشرط واالبتداء من المشابهات فمنها أنَّ حرف الشرط يجزم الفعل    

عل المجزوم مع الحرف الجازم على جزم الجواب كما أنَّ االبتداء يرفع االسم المبتدأ ثم ثم يعتور الف

] الكاف [ على أن رفع ] يدرُكه [ أنه رفع : وقيل ، يعتور االبتداء والمبتدأ جميعًا على رفع الخبر 

إال أن ابن ، ] الكاف [ إلى ] الهاء [ كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة ، ] الهاء [ منقول من 

1255Fفضعف هذا الوجه لغموضه: جني 

3 .

ويسمى الصرف ؛ ألنه لم ، ] أْن [ بالنصب على أنه أضمر ] يدرَكه [ ووجهت قراءة : النصب  -2

 :نحو قول الشاعر ، ] الواو والفاء [ كما جاء في ، يعطفه على الشرط لفظًا فعطفه عليه معنًى 

 

1256Fْلَحُق ِباْلِحَجاِز َفَأْسَتِريَحاَوأَ  َسَأْتُرُك َمْنِزِلي ِلَبِني َتِميمٍ 

4 

                                                           
 . 1/332 والتبيان 3/350 المحيط البحر:  وانظر 1/405 الشواذ القراءات إعراب -1
 المحيط والبحر  226 يواند:  انظر،  عادتنا تلك فقلنا الركوب قالوا:  ويروى،  البسيط البحر من وهو،  لألعشى البيت -2
 . 6/47 المفصل وشرح 1/195 والمحتسب 164 3/51 والكتاب 3/350
 1/332 والتبيان 1/545 والكشاف 3/350 المحيط والبحر 1/195 المحتسب:  وانظر 1/405 الشواذ القراءات إعراب -3

 . 1/639 القدير وفتح
 . توجيهه سبق -4
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هو ذات الخالف في ناصب الفعل المضار بعد ] ثم [ والخالف في ناصب الفعل المضارع بعد    

أما البصريون َفَمْذهبهم أنَّ ناصب ، والنصب على الصرف هو مذهب الكوفيين ، ] الواو والفاء [

1257Fالمضمرة] أْن [ الفعل المضارع هو 

1  .

المجزوم ] يوجه [ على لفظ فعل الشرط وهو قوله ] يدرْكه [ من قرأ بالجزم أنه عطف  وحجة: الجزم  -3

 . 1258F2]َمْن [ بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1/332 والتبيان 1/545 والكشاف 3/350 المحيط والبحر 1/195 المحتسب:  وانظر 1/405 الشواذ القراءات إعراب -1

 1/639 القدير وفتح
 . 1/332 التبيان:  وانظر 1/639 القدير فتح -2
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أهم نتائج المبحث 

الرفع والنصب [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين  -1

 :ثالثة وعشرين موضعًا وهي كاآلتي  في هذا المبحث في] والجزم

النصب والجزم ي في ثمانية [ التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ اختلف في قراءة  -2

فمن ] الواو [ وقد اختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها الختالفهم في نوع ، مواضع 

ومن عدَّها ، بعدها ] أْن [ المعية نصب الفعل المضارع بعدها وأضمر ] واو [ عدَّها 

 .لمضارع بعدها بالعطف على مجزوم عاطفة جزم الفعل ا

التي يليها الفعل المضارع بين النصب والجزم في هذا المبحث في موضع ] الفاء [ وردت  -3

السببية نصب الفعل المضار ] فاء [ فمن عدَّها ] الفاء [ واحد و وقد اختلف في تقدير نوع 

ع بعدها بالعطف على ومن عدَّها عاطفة جزم الفعل المضار، بعدها ] أْن [ بعدها وأضمر 

 .مجزوم 

في المبحث في أربعة عشر موضعًا وفد اختلف في إعراب الفعل المضارع ] الالم [ وردت  -4

، كي نصب الفعل المضارع بعدها ] الم [ فمن عدَّها ] الالم [ بعدها نظرًا الختالفهم في نوع 

. األمر ] الم ] [ الالم [ ومن جزم فعلى جعل 
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فصل أهم نتائج ال

 
في  ] الرفع والنصب والجزم [ اختلف في قراءة الحروف التي يليها الفعل المضارع بين  -1

] الرفع والنصب [ اختلف القراء في قارة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين   -2

ويعود هذا االختالف إلى اختالفهم في تقدير نوع ، في هذا المبحث في تسعة وثالثين موضعًا 

 :وفيما يلي توضيح ذلك على النحو اآلتي ، ف السابق للفعل المضارع الحر

في هذا المبحث في سبعة ] الرفع والنصب [ التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ أوردت 

فمن ] الواو [ وقد اختلفوا في إعراب الفعل المضارع بعدها تبعًا الختالفهم في نوع ، مواضع 

ومن ، فعل المضارع بعدها باالبتداء ؛ ألنه لم يسبق بناصب وال جازم عدَّها استئنافية رفع ال

 ] .أْن [ المعية نصب الفعل المضارع بعدها وأضمر ] واو [ عدَّها 

المبحث في اثنين  بين الرفع والنصب في هذا التي يليها الفعل المضارع ]الفاء [ ت ورد أ-

ُكْن  : "عًا وهما قوله تعالى ن موضمنها قراءتان قد تكررتا في أكثر م وعشرين موضعًا 

: النحل ،  73: واألنعام ،  59-49-47: وآل عمران ،  117: البقرة [ في سورة " َفَيُكونُ 

 245: آية ، البقرة  [ في سورة  "َفُيَضاِعَفهُ : "وقوله تعالى ، ]  82: يس ،  7: الفرقان ، 40

وقد اختلف ، ]  17: والتغابن 11: والحديد  30: واألحزاب 20: وهود  50: والنساء  261-

السببية ] فاء [ فمن عدَّها ] الفاء [ في إعراب الفعل المضارع بعدها نظرًا الختالفهم في نوع 

ومن عدَّها استئنافية رفع الفعل المضارع بعدها ، ] أْن [ نصب الفعل المضارع بعدها وأضمر 

 .باالبتداء  

فمن رفع ، واختلف النحاة في نوعها ، وضع واحد في المبحث في م] حتَّى [ ورد الحرف  ب-

ومن نصب فعلى أنها ناصبة للفعل المضارع ، الفعل المضارع بعدها فعلى أنها تفيد الحال 

التي ] ثم [ ونظيرها ، المعية ] واو [ السببية و] فاء [ بعدها كما أضمرها بعد ] أْن [ وأضمر 

ونصب ، لمضارع بعدها على االستئناف فرفع الفعل ا، وردت في المبحث في موضع واحد 

التي ] أو [ التي وردت في المبحث في موضعين وكذلك ] لكن [ ونظيرها ، على العطف 

 .وردت أيضًا في موضعين 



256 
 

وقد اختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها ، في المبحث في أربعة مواضع ] أال [ وردت  -ت

بمعنى ليس ] ال [ فعل المضارع بعدها على أن فمن رفع ال] أن وال [ نظرًا الختالفهم في نوع 

مخففة من ] أْن [ أو على أنَّ ، من العمل وارتفع الفعل المضارع بعدها باالبتداء ] أْن [منعت 

] أْن [ ومن نصب الفعل المضارع بعدها فلى أنَّ ، الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو القصة 

 . غير عاملة ] ال [ ناصبة للفعل المضارع و

في هذا ] الرفع والجزم [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين -3

 :المبحث في ستة عشر موضعَا وهي كاآلتي 

في المبحث في اثنين وعشرين ] الرفع والجزم [ التي يليها الفعل المضارع بين ] ال [ وردت  -أ

فمن ] ال [ ًا الختالفهم في تحديد نوع موضعًا واختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها نظر

 .عدَّها نافية رفع الفعل بعدها باالبتداء و ومن عدَّها ناهية جزم الفعل المضارع بعدها بها 

في المبحث في ثالثة مواضع ] النصب والجزم [التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ وردت  -ب

ومن جزم الفعل ، والواو بذلك ابتدائية ، فمن رفع الفعل المضارع بعدها فعلى االبتداء ، 

 .عاطفة ] الواو [ المضارع بعدها فعلى جعل 

في المبحث في موضع واحد واختلف في عملها فمن رفع الفعل بعدها فعلى ] ثم [ ورد الحرف  -ت

التي وردت في المبحث في موضع ] لم [ ونظيرها ، ومن جزم فعلى التخفيف ، االستئناف 

، وال يخاف عقباها : بدال من قوله تعالى ، ولم يخف عقباها : وله تعالى واحد وهو في قراءة ق

، فُجزم الفعل المضارع بعدها على هذه القراءة  صلى اهللا عليه وسلم –وهي رواية عن النبي –

] . ال يخاف [ ورفع على قراءة 

والنصب الرفع [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين -4

 :ثالثة وعشرين موضعًا وهي كاآلتي  في هذا المبحث في] والجزم

النصب والجزم ي في ثمانية [ التي يليها الفعل المضارع بين ] الواو [ اختلف في قراءة  -5

فمن عدَّها ] الواو [ وقد اختلف في إعراب الفعل المضارع بعدها الختالفهم في نوع ، مواضع 

ومن عدَّها عاطفة جزم ، بعدها ] أْن [ المضارع بعدها وأضمر المعية نصب الفعل ] واو [ 

 .الفعل المضارع بعدها بالعطف على مجزوم 
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التي يليها الفعل المضارع بين النصب والجزم في هذا المبحث في موضع ] الفاء [ وردت  -6

ار السببية نصب الفعل المض] فاء [ فمن عدَّها ] الفاء [ واحد و وقد اختلف في تقدير نوع 

ومن عدَّها عاطفة جزم الفعل المضارع بعدها بالعطف على ، بعدها ] أْن [ بعدها وأضمر 

 .مجزوم 

في المبحث في أربعة عشر موضعًا وفد اختلف في إعراب الفعل المضارع ] الالم [ وردت  -7

، كي نصب الفعل المضارع بعدها ] الم [ فمن عدَّها ] الالم [ بعدها نظرًا الختالفهم في نوع 

. األمر ] الم ] [ الالم [ ومن جزم فعلى جعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع 

القراءات الشاذة لحروف المعاني 

 

. الحرف بين التثقيل والتخفيف : المبحث األول 

. الحرف بين الكسر والفتح : المبحث الثاني 

. االختالف في عمل الحرف : المبحث الثالث 

. فصل أهم نتائج هذا ال
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المبحث األول 

والتخفيف   تشديدبين ال قراءات حروف المعاني
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 "قراءات حروف المعاني بين التشديد والتخفيف: "اآليات الواردة في المبحث األول 

ُر ِمْنُه اْألَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها َلَما يَ  " )1 ِمْنُه اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها  وجهشَّقَُّق َفيَ َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

ونظيرها  ]  74: البقرة " [ َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

]   143: البقرة " [ َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً  " )2

]   199: آل عمران " [ َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباللَّهِ  " )3

]  45: المائدة " [ َلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسِ َوَكَتْبَنا عَ  " )4

]  153: األنعام " [ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما " )5

]  44: األعراف " [ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ  " )6

]  105: األعراف " [ ِه ِإالَّ اْلَحقَّ َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَّ  " )7

]   194: األعراف " [ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ  " )8

]   111: هود " [ َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ  " )9

]   13: طه " [ َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى " )10

]   63: طه " [ َذاِن َلَساِحرَانِ ِإْن هَ  " )11

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً  " )12 ]  52: المؤمنون " [ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

]  7: النور " [ َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيهِ  " )13

]  9: النور " [ َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْيَها " )14

 ]  56: العنكبوت " [ ُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدونِ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآمَ  " )15

 ونظيرها]  102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا" )16

 ] 177: البقرة "[ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ " )17

]   162: النساء [ "  ْم َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنهُ " )18
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 ]  166: النساء "  [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ " )19

 ] 44: يونس [ "   َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ " )20

 ]  38: الكهف [  "َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي" )21

 ]  46:  القصص"   [ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذرَ " )22

 ] 40: األحزاب "    [ َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ " )23

 ] 20: الزمر "   [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ " )24

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم فَ "  )25 ]  150: البقرة [ " َال َتْخَشْوُهمْ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 ونظيرها

]  160: البقرة [ " ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا"  )26

]   8: التوبة " [ َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال� َوَال ِذمَّةً  " )27

]  110: التوبة [ " ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُهمْ  َال َيزَاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوا " )28

]  10: مريم " [ َقاَل َآَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَث َلَياٍل َسِوي�ا " )29

]   11: النمل " [ ِإالَّ َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ  " )30

]  25: النمل " [ هِ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّ  " )31

 ] 29: الحديد " [ ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ  " )32
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الدراسة التطبيقية 

 
من خالل عرض ألقوال ، يتناول هذا المبحث دراسة حروف المعاني بين التثقيل والتخفيف     

وقد راعيت ترتيب اآليات المتشابهة في التوجيه ، ين النحاة والمفسرين في كل قراءة من القراءت

: وهي على النحو اآلتي ، حسب الترتيب القرآني لتحقيق التسلسل الموضوعي 

 

ُر ِمْنُه اْألَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفيَ  "-1 ا َلَما  ِمْنُه اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنهَ  وجهَوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

]   74: البقرة " [ َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

] وٕانَّ [فقرأ الجمهور ، بين التثقيل والتخفيف في المواضع الثالثة] إنَّ [ خالف بين القراء في قراءة  ورد

1259Fمخففة] وٕاْن [ وقرأ قتادة ، بالتشديد 

م ولهذه اآلية نظائر أذكرها مرتبة حسب ورودها في القرآن الكري،  1

َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َلَمْن  : "وقوله تعالى ، ]  143: البقرة " [ َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً  : "وهي قوله تعالى 

: المائدة " [ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسِ  : "وقوله تعالى ، ]  199: آل عمران " [ ُيْؤِمُن ِباللَّهِ 

َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن  : "وقوله تعالى ، ]  153: األنعام " [ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما : "وقوله تعالى  ،]  45

َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى  : "وقوله تعالى ، ]  44: األعراف " [ َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ 

" [ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ  : "وقوله تعالى ، ]  105: األعراف " [ قَّ اللَِّه ِإالَّ اْلحَ 

َوَأَنا  : "وقوله تعالى ، ]  111: هود " [ َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ  : "وقوله تعالى ، ]  194: األعراف 

وقوله ، ]  63: طه " [ ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانِ  : "وقوله تعالى ، ]  13: طه " [ ُيوَحى اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً : "تعالى  َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه  : "وقوله تعالى ، ]  52: المؤمنون " [ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

: وقوله تعالى ، ]  9: النور " [ َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْيَها : "وقوله تعالى ، ]  7: النور " [ َعَلْيهِ 

وفيما يلي توضيح لهذا ، ]  56: العنكبوت " [ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدونِ  "

وما سيتم ، قراءات موضوع الدراسة وسيتم عرض أقوال النحاة والمفسرين في بعض ال، االختالف 

: عرضه سيشمل باقي القراءات وهي على النحو اآلتي 

                                                           
 . 7 خالويه ابن ومختصر 1/429 المحيط البحر:  وانظر 1/177 الشواذ القراءات إعراب -1
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] ما [ المشددة تنصب االسم وهو ] إنَّ [ إذ إنَّ ، وهذا الوجه من القراءة ال خالف فيه :  شديدالت -1

 متعلق بمحذوف خبر] من الحجارة [ وشبه الجملة ، وترفع الخبر ] َلَما [ الموصولة في قوله 

 .مرفوع 

 : فوجهت على وجهين ، ذه القراءة ه توجيهلقد اختلف النحاة في : المخففة  -2

] ما[ و، في موضع خبرها ] من الحجارة [ ويكون شبه الجملة ، عاملة ] إْن [ أن تكون : األول 

ُأدخلت على ، االبتداء ] الم ] [ لما [ في قوله ] الالم [ و، وهو اسمها ، في موضع نصب 

1260Fمتأخر وهو جائزاالسم ال

1  .

أحسبه أراد بقوله مخففة الميم ؛ ألنه ال : "فقال ] الميم [ وذهب ابن مجاهد إلى أنَّ المخفف هو      

.  1261F2"أعرف لتخفيف النون معنى

أال ترى إلى ، المكسورة شائع عنهم ] أنَّ [ وذهب ابن جني إلى صحته ؛ وذلك أن التخفيف في       

َوإِْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك : "وقوله تعالى ،  1262F3"َلُيِضلَُّنا َعْن َآِلَهِتَنا ِإْن َكادَ : "قوله تعالى 

.  1264F5]النون [ الزمة مع تخفيف ] الالم [ وهذه ، إنهم على هذا الحال : أي ،  1263F4"ِبَأْبَصارِِهمْ 

] ما[بعدها تكون بمعنى ] الالم [  وأنَّ ، إذا خففت من الثقيلة ُأهملت ] إْن [ وذهب الكوفيون إلى أنَّ    

وتبعهم ابن مالك وذهب غلى أنَّ األكثر في لسان العرب إهمالها إذا ، ] ال [ مشددة بمعنى ] الالم [ و

: وقيل ، النافية ] إْن [ الفارقة بينها وبين ] الالم [ وٕاذا ُأهملت لزمتها ، إْن زيٌد لقائم : خففت فتقول 

1265Fقائمٌ  إْن زيداً : إعمالها فتقول 

بعدها ] الالم [ و، مخففة من الثقيلة ] إْن [ وذهب البصريون إلى أنَّ .  6

1266Fالتوكيد] الم [ 

7  .
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ومن ، في القرآن الكريم كثيرًا وفي كالم العرب  وردإذا خففت ؛ألنه ] إْن [ وحجة الكوفيين في إهمال 

ونحو قول الشاعر ،  1267F1"َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصارِِهمْ َوإِْن َيَكاُد الَِّذيَن : "ورودِّه في القرآن الكريم قوله تعالى 

 :

1268Fَحلَّْت َعَلْيَك ُعُقوَبة اْلُمَتَعمِّدِ  َشلَّْت َيِميُنَك إْن َقَتْلَت َلُمْسِلَماً 

2 

1269Fيحصىأن وهذا في كالمهم أكثر من ، ما قتلت إال مسلما : أي    

فهي ، أما حجة البصريين ،  3

وحكى ، فال نظير لها في كالمهم ] إال [ بمعنى ] الالم [ أما أن تكون ، لعرب وجود نظيرها في كالم ا

1270Fإعمالها سيبويه

4  .

ال ] ما [ وأنَّ التي بمعنى ] ما [ المخففة من الثقيلة ليس بمعنى ] إْن [ وذهب ابن األنباري إلى أنَّ 

وغيره من الشواهد القرآنية ،   1271F5"ُرورٍ ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي غُ : "الالم نحو قوله تعالى [ تجيء مها 

.  1272F6]الالم [ التي لم تجئ معها 

والخبر في ، في موضع رفع باالبتداء ] ما [ و، بل تكون ملغاة ، مهملة ] إْن [ أن تكون : الثاني 

] الم [ فمنهم من ذهب إلى أنها ، مختلف فيها ] لما [ في ] الالم [ و، الجار والمجرور قبله 

1273Fالنافية وهو َمْذهب أبي الحسن األخفش] إْن [ ، المؤكدة ] إْن [ مت للفرق بين االبتداء لز

وأكثر  7

وهو َمْذهب ، االبتداء ] الم [ اختلست للفرق وليست ] الم [ ومنهم من ذهب إلى أنها ، نحاة بغداد 

1274Fالفارسي

1275Fمشددة في الموضعين غير متجهة] لمَّا [ وذهب بعضهم إلى أنَّ قراءة ،  8

9  .
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 ]  153: األنعام " [ َأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًماوَ  " -2

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم ، وتشديدها ] النون [ وتخفيف ، وكسرها ] إّن [ اختلفوا في فتح همزة  

مفتوحة الهمزة مخففة ] وأْن [ وقرأ ابن عامر ، مفتوحة الهمزة مشددة النون ] وأنَّ هذا [ وأبو عمرو 

1276Fمكسورة الهمزة مشددة النون] وٕانَّ [ مزة وقرأ ح، النون 

 توجيهوتبع هذا االختالف اختالف في ال،  1

: وفيما يلي توضيح لهذا االختالف  ، 

محلها النصب ؛ ] هذا [ أنه استأنف و، وشدد النون ] إنَّ [ وحجة من كسر همزة : الكسر والتشديد  -1

عاطفة للجمل و فعطف بها ] فاتبعوه [ ه في قول] فاء [ و، خبرها ] صراطي [ و] إنَّ [ ألنها اسم 

1277Fأي الذي ُذكر في هذه اآليات صراطي مستقيماً : والتقدير ، جملة على جملة استئنافية 

2 . 

 :النحاة هذه القراءة على ثالثة أوجه  وجهو: الفتح والتشديد  -2

: أي ، ] فاتبعوه [ ه بقول] الالم [ وعلق ، وألن هذا : والتقدير ] أنَّ [ في ] الالم [ أنه قدر : األول 

. ألجل استقامته 

. واتلوا عليكم أنَّ هذا صراطي : أي ، ] ما حرم [ أنه عطفه على قوله  :الثاني 

أنه : أحدهما : وهذا فاسد لوجهين ، وصاكم به : في قوله ] الهاء [ أنه عطفه على  :الثالث 

وصاكم : ر المعنى أنه يصي: والثاني ، عطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض 

1278Fوهو فاسد، باستقامة الصراط 

3 .

المشددة على ثالثة أوجه إال أنه جعل فيه ضمير القصة والشأن  توجيهها كتوجيهو: الفتح والتخفيف  -3

1279Fوهذا صراطي: والتقدير ، ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد ، فهي في موضع رفع ، وأنه هذا : أي ، 

4 

1279Fصراطي

4 . 
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وقد أجاز ، المخففة ال تعمل ؛ ال في ظاهر وال في مضمر ] ْن أ[ وذهب الكوفيون إلى أنَّ    

1280Fفال يكون لها عمل، وتقديرًا ، سيبويه أن تلغى لفظًا 

1  .

]  194: األعراف " [ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ  "-3

] إْن [ كما قرئت ،بالتشديد ] إنَّ [ ور فقرأ الجمه، بين التشديد والتخفيف ] إنَّ [ اختلف في نون 

1281Fمخففة النون

وفيما يلي بيان ، ها توجيهونظرًا لهذا االختالف فقد اختلف النحاة والمفسرون في ،  2

: لهذا االختالف 

ورفع خبرها إال ] الذين [ مشددة النون نصب اسمها وهو االسم الموصول ] إنَّ [ فمن قرأ : التشديد  -1

] أمثاُلكم [ و] إنَّ [ على أنه خبر ] عباٌد [ رفع : أحدهما : رها على وجهين أنهم اختلفوا في خب

على أنه حال من ] عبادًا [ أنه نصب : والثاني ، تدعون بهم : أي ، والعائد محذوف ، نعت له 

 ] .إنَّ [ على أنه خبر ] أمثاُلكم [ ورفع ، العائد المحذوف 

وكسرها ، ] ما [ مخففة من الثقيلة بمعنى ] إْن [ جعل  على أنهت هذه القراءة وجهوقد : التخفيف  -2

ترفع االسم وهو : وبذلك ، ] أمثاَلكم [ ونصب ، بالتنوين ] عبادًا [ ونصب ، اللتقاء الساكنين 

 . 1282F3]ما [ فهي عاملة عمل ، وتنصب الخبر ] الذين [ االسم الموصول 

أنها : إحداهما : ية لثالث جهات وذهب النحاس إلى عدم جواز القراءة بالتخفيف في هذه اآل  

: فيقول ] ما [ إذا كانت بمعنى ] إْن [ أن سيبويه يختار الرفع في خبر : والثانية ، مخالفة للسواد 

أن : والثالثة ، بمعناها فهي أضعف منها ] إْن [ و، ضعيف ] ما [ إْن زيٌد منطلٌق ؛ ألن عمل 

1283Fإال أن تكون بعدها إيجاب] ما [ ى الكسائي رأى أنها في كالم العرب ال تكون بمعن

4  .
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هي ] إْن [ ها بما يجعل اآليتين متطابقتين في المعنى دون تأويل وهو أنَّ وجهأما أبو حيان فقد    

] إنَّ [ ونصب خبرها على لغة من ينصب أخبار ، المخففة من الثقيلة وأعملها عمل المشددة 

1284Fين تدعون من دون اهللا تدعون عبادًا أمثاَلكمإْن الذ: أو على إضمار فعل تقديره ، وأخواتها 

1  .

عمل ] إْن [ إال أنه رأي أن إعمال ] ما [ وأعملها عمل ] ما [ بمنزلة ] إْن [ ورأى ابن جني أن   

به فتجري مجرى ] ما [ لم تختص بنفي الحاضر اختصاص ] إْن [ ضعيف ؛ وذلك أنَّ ] ما [

ء الذين تدعون من دون اهللا إنما هي حجارة أو خشب إْن هؤال: ويكون المعنى ، في العمل ] ليس[

1285Fفكيف تعبدون ما هو دونكم؟، فهم أقل منكم ألنكم أنتم عقالء ومخاطبون 

2  .

1286Fما زيٌد منطلقٌ : أي ، إْن زيٌد منطلٌق : فتقول ] ما [ واختار المبرد إعمالها عمل    

3  .

كما تدخل ، دخل على ابتداء وخبره  وكان سيبويه يختار الرفع في خبرها ؛ ذلك ألنها حرف في   

.  1287F4]ما [ وهو َمْذهب بني تميم في ، ألف االستفهام فال تغيره 

 

]  111: هود " [ َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ "-4

، مخففة ] لما [ مخففة و] إْن [ فقرأ ابن كثير ونافع و] لمَّا [ وميم ] إنَّ [ اختلفوا في تشديد نون    

مشددة النون وشدد حمزة ] إنَّ [ وقرأ حمزة والكسائي ، مشددة ] لمَّا [ مخففة و] وٕاْن [ عاصم  وقرأ

1288Fوخففها الكسائي] لمَّا [

: وهو كاآلتي ] إن ولما [ وفيما يلي توضيح لهذا االختالف في قراءة .  5

] كل ولما [ ها في وأعمل، أنه أتى بها على األصل ] إنَّ [ وحجة من شدد نون ] : إنَّ [ تشديد نون  -1

 .وما بعدها الخبر 
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فأعملها عمل المثقلة ؛ ألنها ، وحجة من خفف أنه جعلها مخففة من الثقيلة ] إْن [ تخفيف نون  -2

، سْل زيدًا أو قْل الحَق : فيعمل عمله تامًا كقولك ، فلما كان الفعل يحذف منه ، مشبهة بالفعل 

1289Fبهذه المثابة] إنَّ [ كانت 

1 . 

ويخففون ... إْن عمرًا لمنطلٌق : حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول : " قال سيبويه  

فلما ُحِذَف من نفسه شيٌء لم يغير عمُله كما لم يتغير ، وينصبون ؛ ذلك ألن الحرف بمنزلة الفعل 

.  1290F2"حين حذف] لم يك ولم أبْل [ عمل 

: ففيه ثالثة أوجه ] كلٌّ [ أما رفع 

، ما زيٌد إال مستحق ألن يقال فيه هذا: نحو قولك ، ما كلٌّ إال واهللا ليوفينهم : فمعناها : األول 

:  زائدة نحو قول الشاعر ] إال [ مخففة من الثقيلة وتجعل ] إْن [ ويجوز فيه أن تكون 

 

1291Fَوَما َصاِحُب اْلَحاَجاِت ِإالَّ ُمَعذََّباً  َوَما الدَّْهِر ِإالَّ َمْنَجُنوَنًا ِبَاْهِلهِ 

3 

: ل غيره وقو

1292Fَعَلى اْلَخْسِف َأْو َنْرِمي ِبَها َبَلَدًا َقْفرَا َحرَاِجيُح َما َتْنَفكُِّإالَّ ُمَناَخًة 

4 

1293Fوٕاال زائدة، ما تنفك مناخة : أي    

5  .

 1294F6"فإنه وجه ال نعرفه] إال [ بمنزلة ] لمَّا [ وأما من جعل : "وأنكر الفراء هذا فقال    

خلق : أي ، نكرة ] لمَّا [ وعلى هذا تكون ] إْن [ وخبرها خبر ] لٌّ ك[ أنه حذف اسمها و: والثاني 

1295Fوأجمع

7  .
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1296Fالخبر] ليوفينهم [ على االبتداء وجملة ] كلٌّ [ وترفع ، المخففة ] إْن [ إلغاء عمل  :والثالث 

1  .

 : أوجه ] لمَّا [ وفي تشديد ] : لمَّا [ تشديد  -3

اجتمع ] الميم [ في ] النون [ فلما أدغمت ] لمن ما  [واألصل ] ميم [ أنه على تقدير حذف : األول 

وٕان كال� : والتقدير ، وهي األولى المكسورة ؛ الجتماع األمثال ، فحذفت إحداهن ] ميمات [ ثالث 

1297Fلمن خلق ليوفينهم ربك

2  .

وقد نونه قوم وانتصابه ، إذا جمع لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف ] لَم يلُم [ أنه مصدر  :الثاني 

. وهو ضعيف ] ليوفينهم [ لى الحال من ضمير المفعول في ع

1298Fكما يشدد الحرف الموقوف عليه في بعض اللغات] لمَّا [ أنه شدد ميم  :الثالث 

3  .

وتحذف إحدى ، زائدة ] ما [ وتجعل ] َمْن [ في ] الميم [ بفتح ] لمن ما [ أن تكون صلة  :الرابع 

1299Fلخلق ليوفينهم: والتقدير ، الميمات 

4  .

التي هي ] ما [ دخلت على ، الم توكيد ] الالم [ وحجة من خفف أنه جعل ] : لما [ تخفيف  -4

وٕان كال� لخلق أو لبشر ليوفينهم ربك أعمالهم : والتقدير ، ليوفينهم جواب القسم ] الم [ و] إن [ خبر 

1300Fزائدة ]ما [ وال يحسن أن تكون ، وٕان كل مخلوق : والتقدير ، والمضاف إليه كل محذوف 

5 

فأما من شدد ونصب االسم بعدها فقد أتي بها ] إنَّ [ وخالصة ما سبق في تشديد وتخفيف نون  

وأما من خفف فقد اُختلف في توجيهها فمن نصب االسم بعدها أعمل عمل ، على األصل 

وفيه خالف ] ما [ المثقلة ومن رفع فإما على إلغاءها ورفعه على االبتداء أو على إعمالها عمل 

صلة ] ما [ فمن شدد فعلى أن ] لمَّا [ أما ، َفَمْذهب الكوفيين إعمالها وأما البصريون فيهملونها 

والم ليوفينهم ] إن [ وما خبر ، للتوكيد ] الالم [ فصلت بين االسمين ومن خفف فعلى جعل 

. جوابًا للخبر 

 ] 102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا"-5
                                                           

 . 5/268 المحيط والبحر 2/412 البيان:  وانظر 1/763 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 191 خالويه البن والحجة 2/136 البشر فضالء وإتحاف 2/411 والبيان 1/46 التبيان:  وانظر 1/527 الكشف -2
 .  5/359 القرآن ألحكام والجامع 2/411 والبيان 3/274 للفارسي والحجة 1/527 الكشف:  وانظر 1/46 التبيان -3
 . 5/267 المحيط البحر:  وانظر 2/411 البيان -4
 . 2/410 البيان:   وانظر 1/527 الكشف -5



270 
 

قوله : ة نظائر أذكرها على التتابع حسب ترتيبها في القرآن الكريم على النحو التالي وهي ولهذه اآلي

َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن : "وقوله تعالى ،  ] 177: البقرة "[ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ ":تعالى 

وقوله ، ]  162: النساء [ " َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم ": وقوله تعالى ، ]  189: البقرة " [ اتََّقى

... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم : "وقوله تعالى ، ]  166: النساء " [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ ": تعالى 

 ،]  44: يونس [ "ِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َولَ ": وقوله تعالى ]  17: األنفال " [ َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى

" [ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذرَ ": وقوله تعالى  ، ]  38: الكهف [  "َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي ": وقوله تعالى 

وقوله تعالى ، ]  40: األحزاب "[ ينَ َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّ ": وقوله تعالى ، ]  46: القصص 

وقد اختلف القراءة على قراءة ، ]  20: الزمر " [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ ": 

وفيما ، ومنهم من قرأها مشددة ، مخففة ] نون لكن [ ؛  ذلك أن منهم من قرأ ] لكن [ االسم الواقع بعد 

وسيشمل "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا :"في قوله تعالى ]  لكن[ عرض آلراء المفسرين والنحاة في قراءة  يلي

: هذا العرض اآليات جميعًا على النحو التالي 

 ] 102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا: "فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ونافع قوله تعالى    

: وقوله تعالى ، ]  17: األنفال " [ َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم : "وكذلك قوله تعالى ، مشددة 

َوَلِكنَّ ":وقرأ نافع وابن كثير قوله تعالى ، مشددات ،  ] 44: يونس [ "َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس "

: البقرة " [ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى: "وقوله تعالى ،  ] 177: البقرة "[ َواْلَيْوِم اْآلَِخرِ  اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَّهِ 

وشدد ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، ] البرُّ [ ورفعا ، خفيفتا النون في هذين الموضعين ]  189

و " َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم وَ "و"َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا: "وحمزة والكسائي في قوله تعالى 

َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن : "وقرأ ابن عامر قوله تعالى ، خفيفات النون "َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس "

وشدد النون في قوله ، مخففة النون  "َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى... َوَلِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم : "وكذلك قوله تعالى "َكَفُروا

1301Fولم يختلفوا إال في هذه الستة، "  َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ َوَلِكنَّ النَّاَس ": تعالى 

1  .

فيرفع وينصب وهذا ] لكن [ وتبعًا لهذا االختالف في القراءة اختلف إعراب االسم الواقع بعد    

: توضيح لهذه القراءات وتوجيهها 

جيء بها لمجرد االستدراك فال ، ورفع االسم بعدها على االبتداء ] نون لكن [ خففت حيث : الرفع  -1

1302Fعمل لها

فتنصب ] إنَّ [ حرف إذا شدت نونه كانت من أخوات ] لكن [ أن : وحجتهم في ذلك ،  2
                                                           

 البغوي وتفسير 601 واإلقناع 423 والتبصرة 2/176 النشر طيبة وشرح 1/256 الكشف:  وانظر 168-167 السبعة -1
1/128 . 
 . 1/429 البشر فضالء إتحاف -2
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، ال عمل له ، وٕاذا خففت نونه كانت حرف عطف ، االسم ] هو [ إذا كان ، االسم وترفع الخبر 

] لكن [ إال أن ، مخففة ] إنَّ [ ويجوز إعمال ، خفيفًا كأن يرتفع ما بعدها باالبتداء والخبر وربما أتى 

بل تكون عاطفة ولالستدراك مخففة ، إذ ال تلزم موضعًا واحدًا ، ال تعمل مخففة ؛ الختالف مواقعها 

1303Fومشددة

1. 

] لكن [ المخففة ؛ ذلك أن ] لكن [ عد واختار ابن َخاَلويه والنحاس والُعْكَبري الرفع في االسم الواقع ب   

والدليل على ذلك أن ، فإذا زال اللفظ زال العمل ، وأخواتها إنما عملن لشبههن بالفعل لفظًا ومعنًى 

1304Fوكل حرف كذلك ابتدئ ما بعده، إذا خففت وليها االسم والفعل ] لكن [

2  .

فإنهما أجازا ذلك ؛ ، خفش ويونس ومذهب جمهور النحويين أنها حرف ابتداء ال يعمل خالفًا لأل    

وقد ُحكي عن ، ورد بأنه غير مسموع ، وخفيفة بأصل الوضع ، لدخولها بعد التخفيف على الجملتين 

، في التخفيف والتثقيل ] إنَّ [ وأجاز المبرد إعمالها وجعلها بمنزلة ، يونس أنه حكاه عن العرب 

1305Fوأنها لالستدراك، والنصب والرفع 

3  .

أنه أتى بلفظ الحرف على : ونصب االسم بعدها وحجتهم في ذلك ] نون لكن [ شدد  حيث: النصب  -2

وحاول في ذلك المعنى معنى ، فشددها على أصلها ] إنَّ [ ؛ ألنها من أخوات ] لكن [ أصله فأعمل 

1306Fالتأكيد الذي فيه معنى االستدراك

4 . 

؛ ألنها تكون حينئٍذ عاملة ] واٌو [ بلها وذهب الكسائي والفراء وأبو حاتم إلى التشديد إذا كان ما ق    

وهي ] واو [ فإنها عاطفة فال تحتاج إلى ] واٌو [ أما إذا لم يكن قبلها ، وليست عاطفة ، ] إنَّ [ عمل 

.  1307F5]بل [ في هذه الحالة كـ

مخففة النون على االبتداء ] لكن [ أن رفع االسم الواقع بعد : وخالصة القول في هذه اآليات هو     

] لكن [ وأما النصب فعلى إعمال ، لزوال االختصاص بزوال اللفظ والشبه بالفعل ] لكن [ على اهمال 

ذلك أن القاعدة النحوية توجب ، وهي القراءة المختارة ، لشبهها بالفعل لفظًا ومعنًى ] إنَّ [ عمل 

. واالهمال في مخففة النون ، اإلعمال في مشددة النون 
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]  38: الكهف [  "لَُّه َربِّيَلِكنَّا ُهَو ال "-6

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ] لكنَّا : [ ورد خالف في إثبات ألف قوله تعالى 

يثبت األلف ] لكنَّا [ وقرأ نافع وابن عامر ، بإسقاط األلف في الوصل وٕاثباتها في الوقف ] لكنَّا [ 

1308Fفي الوقف

1  .

حذف األلف ووصل شبهها بهاء السكت أتى بها لبيان حركة وحجة من : حذف األلف في الوصل  -1

] هاء [ واأللف زيدت في الوقف كـ] أنَّ [ عند البصريين ] أنا [ واالسم من ، النون في الوقف 

كذلك قبيح إثبات األلف ، السكت في الوصل ] هاء [ فكما أنه قبيح إثبات ، السكت لبيان الحركة 

فإن لم تثبت األلف . في الوقف أمٌر الزٌم ] أنا [ إثبات األلف في إال أن ، في الوصل ] أنا [ من 

واألصل ، وال يجوز في القرآن لمخالفة الخط ، وذلك في الكالم  ] أَنْه : [ فقلت ، ] الهاء [ جيء بـ

] لكن [ على النون الساكنة من ] أنا [ فألقيت حركة الهمزة من ] لكن  أنا هو اهللا ربي [ فيه 

متحركة فاجتمع مثالن متحركان فأدغم األول في الثاني  فصارت نونًا ] نون [ عدها وب، فتحركت 

1309Fمشددة وحذفت األلف في الوصل

2 . 

طلبًا ] أنا [ فحذفت الهمزة من ، لكن اهللا هو ربي أنا : تقديره ، فيه تقديم وتأخير : قال الكسائي    

في الوصل ] أنا [ وحذفت ألف ، خرى وأدغمت إحدى النونين في األ، ولكثرة االستعمال ، للخفة 

1310Fوأثبت في الوقف

3 

من أصل ] األلف [ يجعلون ، وحجة من أثبتها أنها لغة حكاها الكوفيون : إثبات األلف في الوصل  -2

1311Fبكماله االسم] أنا : [ يقولون ، االسم المضمر 

حذف األلف في الوصل فإنما حذفها : ويقولون ،  4

1312Fاستخفافًا لداللة الفتحة عليها

أو إلجراء ، وٕاثبات األلف في الوصل لتعويضها عن الهمزة : وقيل ،  5

1313Fأو إجراء غير الالزم مجرى الالزم، الوصل مجرى الوقف 

6 . 

المخففة من الثقيلة على ] لكن [ إنما قرأه على َجْعل ] لكنا [ إن من قرأ في الوصل في : قيل     

راجعًا ] ربي [ ويكون ، ية إضمار الحديث أو األمر في اآل] هو [ ويكون ] إنا وٕاننا : [ فتقول ] أنا [
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ولو رجع على اللفظ ، على المعنى ] ربي [ فرجع ، الواحد مخبر عن نفسه ] نا [ على المعنى ؛ ألن 

.  1314F1]ربنا [ لقيل 

إذ لو كان كذلك لم ، المشددة العاملة نصبًا ] لكنَّ [ وذهب الُعْكَبري إلى أنه ال يجوز أن تكون     

.  1315F2]هو [ بدًال من ] اهللا [ ويجوز أن يكون االسم ، ؛ ألنه ضمير مرفوع ] هو [ بعدها يقع 

 

 ] 63: طه " [ ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانِ  " -7

بالتخفيف مع وجود األلف ] إْن هذان [ فقرأ ابن كثير ، وتخفيفها ] إنَّ [ ورد خالف في تشديد نون 

مشددة ] إنَّ [ وقرأ أبو عمرو ، مشددة النون ] هذان  إنَّ [ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ، 

1316Fبالياء] هذين [ نون 

3  .

 :ووجهت هذه القراءة على ثالثة أوجه ] : هذان [ مع وجود ألف ] إنَّ [ تشديد  -1

: أنه احتج بأن اهللا تعالى ، ] هذان [ وأتى بألف ، أنه أتى بها على األصل فوافق الخط : األول 

خاصة ؛ ] بلحارث بن كعب [ وهذه اللفظة بلغة ، لغة كل حي من أحياء العرب أنزل هذا القرآن ب

: وال يقلبونها لنصب وال لخفض نحو قول الشاعر ، ألنهم يجعلون التثنية باأللف في كل وجه 

 

1317Fَقْد َبَلَغا ِفي اْلَمْجِد َغاَيتَاَها ِإنَّ َأَباَها َوَأَبا َأَباَها

4 

 

فقرؤوها بها ولم يغيروا بما ثبت في ، وافقت هذه اللغة ، د باأللف فلما ثبت هذه اللفظة في السوا

1318Fالمصحف

5  .
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فيرفع ما بعدها ، ] نعم [ بمعنى ] إنَّ [ بألف على لغة من جعل ] هذان [ أنه أتى : الثاني 

بها إنَّ وراك: فقال له ، لعن اهللا ناقًة حملتني إليك : كما قال الزبير لألعرابي لما قال له ، باالبتداء 

1319Fنعم هذان لساحران: وتقدير اآلية ، أراد نعم وراكبها ، 

1  .

] لساحران [ في خبر المبتدأ وهو قوله ] الالم [ وضعف هذا الوجه بعض النحويين ؛ لدخول     

في ] إنَّ [ وٕانما تدخل في الخبر إذا عملت ، إنما حقها أن تدخل في االبتداء دون الخبر ] الالم [ و

وذهبوا إلى أنها دخلت على ، في الخبر دون االبتداء في الشعر ] الالم [ دخول وقد جاء ، االسم 

1320Fاللفظ ال على المعنى

2  .

، إنه هذان لساحران : والتقدير ، وما بعدها مبتدأ وخبر ، أن فيها ضمير الشأن محذوف : الثالث 

 1321F3]ساحران [ داخلة على خبر المبتدأ وهو ] الالم [ و

[ و] لساحران [ في خبر المبتدأ وهو قوله ] الالم [ حويين ؛ لدخول وضعف هذا الوجه بعض الن

في ] إنَّ [ وٕانما تدخل في الخبر إذا عملت ، إنما حقها أن تدخل في االبتداء دون الخبر ] الالم 

وذهبوا إلى أنها دخلت على ، في الخبر دون االبتداء في الشعر ] الالم [ وقد جاء دخول ، االسم 

1322Fالمعنىاللفظ ال على 

4  .

 :وفيه وجهان ] : هذان [ مع وجود ألف ] إْن [ تخفيف  -2

أراد أن يحتاط ، مخففة النون أنه لما رأى القراءة وخط المصحف ] إْن [ وحجة من قرأ : األول 

، وهو المبتدأ ، ما بعدها منصوبًا إلى أصله  ورد، وأزال عملها ، باإلعراب فجعلها مخففة من الثقيلة 

1323Fاللفظ وال لحن في موافقته الخط وخبره فلم يغير

5  .

ورد آخرون إنَّ ، زيٌد لقائٌم : فال يقال ، ال تدخل في خبر المبتدأ ] الالم [ وذهب بعضهم إلى أن   

1324Fمن العرب من يفعل ذلك تأكيدًا للخبر

6  .

                                                           
 وإعرابه القرآن ومعاني 2/37 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/200 والتبيان 2/499 البيان:  ظروان 2/100 الكشف -1

 . 3/70 والكشاف 2/249 البشر فضالء وإتحاف 6/466 القرآن ألحكام والجامع 3/180 للزجاج
 القرآن ومعاني 6/467 القرآن ألحكام والجامع 2/499 والبيان 243 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/100 الكشف -2

 . 2/39 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/200 والتبيان 3/181 للزجاج وإعرابه
 3/181 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 6/238 المحيط والبحر 2/249 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 2/200 التبيان -3

 . 3/462 القدير وفتح 6/467 القرآن ألحكام والجام 2/499 والبيان
 القرآن ومعاني 6/467 القرآن ألحكام والجامع 2/499 والبيان 243 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/100 لكشفا -4

 . 2/39 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/200 والتبيان 3/181 للزجاج وإعرابه
 القرآن ومعاني 6/467 القرآن ألحكام والجامع 2/499 والبيان 243 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/100 الكشف -5

 . 3/461 القدير وفتح 2/100 للفراء القرآن ومعاني 6/238 المحيط والبحر 2/200 والتبيان 3/181 للزجاج وإعرابه
 . 243 خالويه البن الحجة -6
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ي قوله الداخلة على الخبر ف] الالم [ و] ما [ [ المخففة من الثقيلة بمعنى ] إْن [ أنه جعل : الثاني 

1325Fما هذان إال ساحران: والتقدير ، ] إال [ بمعنى ] لساحران [

1  .

وهي اللغة المشهورة ، بالياء فنصبه ] هذين [ وحجة من قرأ : بالياء ] هذين [ و] إنَّ [ تشديد  -3

إال أن بعضهم ذهب إلى أنه لما رفع المصحف إلى ، لكنه خالف الخط فضعف لذلك ، المستعملة 

1326Fيه لحنًا وستقيمه العرب بألسنتهاأرى ف: عثمان قال 

2 

أرى فيه لحنًا وستقيمه : عن عثمان أنه نظر في المصحف قفال : وفي تأويل مشكل القرآن    

، وقرأت اعتبارًا ألُبي ؛ ألنها في مصحفه ، وترك الرسم على حاله ، فأقامه بلسانه ، العرب بألسنتها 

، تبيينًا للنجوى ] أن هذان [ باأللف بجعل منصوبة ، أن هذان لساحران : وفي مصحف عبد اهللا 

وذهب إلى انه غلط من الكاتب كما قالت ، وعيس بن عمر الثقفي ، وقرأها أبو عمر بن العالء 

1327Fعائشة

3 . 

مشددة النون وهذان باأللف فعلى لغة من يجعل التثنية ] إنَّ [ أن من قرأ : وخالصة ما سبق    

، إن كانت موافقة لخط المصحف إال أنها مخالفة للقاعدة النحوية وهي و، باأللف رفعًا ونصبًا وجرًا  

ما هذان إال : والتقدير ، ] إال [ بمنزلة ] الالم [ وجعل ] ما [ أما قراءة التخفيف فعلى إعمالها عمل 

وهي القراءة المختارة ، وبناًء على ذلك تكون القراءة موافقة للقاعدة النحوية وخط المصحف ، ساحران 

وأما قراءة التشديد ونصب ، ولم توجه عن القاعدة النحوية ، إنها ال توجه عن خط المصحف إذ ، 

هذان فعلى األصل إذ إن األصل في إنَّ أن تنصب االسم وهي قراءة موافقة للقاعدة اإلعرابية مخالفة 

. لخط المصحف 

 

 

 

 

 
                                                           

 ألحكام والجامع 2/499 والبيان 243 خالويه البن والحجة 2/100 الكشف:  انظر 2/39 وعللها السبع القراءات إعراب -1
 للفراء القرآن ومعاني 6/238 المحيط والبحر 2/200 والتبيان 3/181 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 6/467 نالقرآ

 .3/461 القدير وفتح 2/100
 ألحكام والجامع 2/499 والبيان 243 خالويه البن والحجة 2/100 الكشف:  انظر 2/39 وعللها السبع القراءات إعراب -2

 للفراء القرآن ومعاني 6/238 المحيط والبحر 2/200 والتبيان 3/181 للزجاج وإعرابه نالقرآ ومعاني 6/467 القرآن
 .3/461 القدير وفتح 2/100
 . 2/100معاني القرآن للفراء : وانظر  105-84تأويل مشكل القرآن   -3
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ٌة ِإالَّ الَِّذينَ "  -8  ]  150: البقرة [ " َظَلُموا ِمْنُهْم َفَال َتْخَشْوُهمْ  ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

بكسر ] إالَّ [ فقرأ الجمهور ، وفتحها والتخفيف ، بكسر الهمزة والتشديد ] إالَّ [ ورد قوله تعالى 

1328Fبفتح الهمزة والتخفيف] أال [ وقرأ ابن عامر وعن يعقوب ، الهمزة والتشديد 

ولهذه اآلية ، 1

 :اءة والتوجيه أذكرها حسب الترتيب القرآني وهي كما يلي نظائر تشابهت في القر

َكْيَف َوإِْن  ": وقوله تعالى ، ] 160: البقرة [ " ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا" : قوله تعالى 

َال َيزَاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي  ": ه تعالى وقول، ]  8: التوبة " [ َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال� َوَال ِذمَّةً 

َقاَل َآَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم  ": وقوله تعالى ، ]  110: التوبة [ " َبَنْوا ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُهمْ 

" [ ْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ ِإالَّ مَ  ": وقوله تعالى ، ]  10: مريم " [ النَّاَس َثَالَث َلَياٍل َسِوي�ا

ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل  : وقوله تعالى ، ]  25: النمل " [ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ  ": وقوله تعالى ، ]  11: النمل 

مفسرين في وفيما يلي عرض لتوجيه النحاة وال،  ] 29: الحديد " [ اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ 

: وما سيتم عرضه سيشمل القراءات الباقية ، القراءتين 

أنه جعلها ] المها [ وتخفيف ] أال [ ووجه قراءة ابن عامر بفتح همزة : فتح الهمزة والتشديد  -1

َال ِإنَُّهْم ُهُم أ: "نحو قول تعالى ، إنها حرف يفتتح به الكالم للتنبيه : أي ، للتنبيه واالستفتاح 

فال تخشوهم [ والجملة من قوله ، مبتدأ ] الذين ظلموا [ وعلى ذلك يكون إعراب ،  1329F2"ءُ السَُّفَها

والفعل ، مسلك الشرط ] الذين [ ؛ ألنه سلك بـ] الفاء [ في موضع الخبر ودخلت ] واخشوني 

من يظلم من الناس فال تخافوا مطاعنهم : كأنه قيل ، الماضي الواقع صلة هو المستقبل المعنى 

1330Fكم واخشوني فال تخافوا أمريفي قبلت

3 . 

أداة ] إالَّ [ المها إال أنهم جعلوا [ وتشديد ] إالَّ [ أما قراءة كسر همزة : كسر الهمزة والتشديد  -2

صلى اهللا عليه أن يكون اهللا قد نفى أن يكون ألحد حجة على النبي –: والمعنى ، استثناء متصل 

1331Fحجة عليكم إال الحجة الداحضة ال: أي ، وأصحابه في استقبالهم الكعبة  وسلم-

4 . 

                                                           
 . 10 خالويه ابن ومختصر 1/615 المحيط البحر:  وانظر 1/216 الشواذ القراءات إعراب -1
 .  11:  آية،  البقرة ةسور -2
 . 1/216الشواذ القراءات وإعراب 1/204 والكشاف 1/462 القرآن ألحكام والجامع:  وانظر 1/615 المحيط البحر -3
 . 1/204 والكشاف 1/615 المحيط والبحر 1/462 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/430 الطبري تفسير -4
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ومثار الخالف هل هو الحجة هو ، لكن الذين ظلموا : أي ، وذهب قوم إلى أنه استثناء منقطع   

فإن كان األول فهو استثناء منقطع ، الدليل والبرهان الصحيح أو الحجة هو االختيار والمخصوصة 

1332Fوٕان كان الثاني فهو استثناء متصل، 

1 

وهي القراءة المختارة أنها على ، أن قراءة الكسر والتشديد في : آلية ومثيالتها وخالصة هذه ا   

، للتنبيه وافتتح الكالم بها ] إال [ وأما قراءة فتح الهمزة والتخفيف فعلى َجْعل ، استثناء ] إالَّ [ َجْعل 

. واألمر ذاته بالنسبة للقراءات المماثلة لها 

 ] 25: لنمل ا" [ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ  " -9

1333Fبالتخفيف ] أال [ بالتشديد وقرأ الكسائي ] َأالَّ [ قرأ الجمهور 

2   .

عند من ] أالَّ [ للنفي فأصل ] أالَّ [ حرفًا ناصبًا للفعل و] أالَّ [ التشديد ك وحجة من شدد أنه جعل  -1

حذفت ] جدوا يس[ هي الناصبة للفعل المضارع وهو ] أن [ فـ، فأدغم النون في الالم ] أن ال [ شدد 

1334Fمتصلة بالفعل وهو فعل معرب، لالستقبال ] يسجدوا [في ] الياء [ وجعل ، النون منه للنصب 

3. 

:  في موضع نصب من أربعة أوجه ] أال [ من ] إن [ وبناًء على ذلك فـ  

فزين لهم الشيطان أن ال : أي ، أن يكون في موضع نصب على البدل من أعمالهم : األول 

. يسجدوا 

على هذا ] ال [ وتكون ، فهم ال يهتدون أن يسجدوا : أي ، ] يهتدون [ أن تكون مفعوله لـ :ني الثا

] أن [ فلما حذف حرف الجر مع ، فهم ال يهتدون إلى السجود : فالمعنى على هذا ، القول زائدة 

ن ويجوز أ، كثير في القرآن الكريم والكالم ] أن [ وحذف حرف الجر مع ، لتعدي الفعل فنصب 

وهو محذوف لكثرة ذلك وهو ، على هذا في موضع خفض على إعمال حرف الجر ] أن [ تكون 

. رأي الخليل والكسائي 

وصدهم عن السبيل : تقديره ، ] الالم [ في موضع نصب على حذف ] أن [ أن تكون  :الثالث 

] أن [ ز أن تكون ويجو، زين لهم الشيطان أعمالهم لئال يسجدوا : أو يكون التقدير ، لئال يسجدوا 

والفعل ] أن [ وصدهم عن السجود ؛ ألن : تقديره ، ] السبيل [ في موضع خفض على البدل من 

                                                           
 . 1/462 حكامأل الجامع:  وانظر 1/615 المحيط البحر -1
 . 2/148وعللها السبع القراءات وإعراب 2/156 الكشف:  وانظر 480 السبعة -2
 2/185 للفراء القرآن ومعاني 2/149 وعللها السبع القراءات وإعراب 271 خالويه البن الحجة:  وانظر 2/157 الكشف -3

 . 3/350 والكشاف 7/65 المحيط والبحر
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وال االبتداء ] أال [ وال يحسن في جميع هذه الوجوه الوقف على ما قبل ، زائدة ] الالم [ مصدر و

1335F؛ ألنك تفرق بين العامل والمعمول فيه] أال [بـ

1  .

في هذه ] أال [ فالوقف على ما قبل ، استفتاحًا للكالم ] أال [ القراءة أنه جعل  ووجه هذه: التخفيف  -2

أال يا زيد : نحو قولك ، تدل عليه ] يا [ منادى قد حذف وبقيت ] أال [ القراءة حسن ويجعل ما بعد 

ة من وحج، أال يا هؤالء ارحمونا : يريدون ، أال يرحمونا : تقول العرب ، وأال يا هؤالء اسجدوا ، 

 :خفف أنه جعلها أمرًا ؛ ألنها سجدة نحو قول الشاعر 

 

ً ِبَجْرَعاِئِك اْلَقْطرُ  َأَال َيا اْسَلِمي َيا َداَر َميَّ َعَلى اْلِبال 1336Fَوَال زَْاَل ُمْنَهالَّ

2 

في الكالم ] هال [ وٕانما تقع ] هال يسجدوا [ ودليله أنه في قراءة عبد اهللا ، يا هذه اسلمي : أراد   

1337Fضًا على السجودتحضي

3  .

حرف ] يا [ و، للتنبيه واستفتاح الكالم ] أال [ أن قراءة التخفيف على َجْعل : ونالحظ مما سبق    

وهو كثير في كالم العرب وتكون على ، يا هؤالء اسجدوا : والتقدير ، نداء حذف المنادى بعدها 

[ الناصبة للفعل المضارع و] أْن [ بة من مرك] أالَّ [ أما قراءة التشديد فعلى َجْعل ، ذلك بلفظ األمر

وهي القراءة المختارة ؛ إذ إنها على معنى الخبر ال ، وبذلك تكون في موضع نصب ، النافية ] ال 

.  1338F4"َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجدَ : "نحو قوله تعالى ، زين لهم الشيطان أن ال يسجدوا : والتقدير ، األمر 

 

 

 

 

 

                                                           
 ومعاني 3/350 والكشاف 2/298 والتبيان 2/185 للفراء القرآن ومعاني 66-65 لمحيطا البحر:  وانظر 2/157 الكشف -1

 والبيان 2/326 البشر فضالء وإتحاف 7/349 القرآن ألحكام والجامع 271 خالويه البن والحجة 261 لألخفش القرآن
2/558 . 
:  انظر،  نجد من قريبة بلدة:  جرعاء،  ئالسا: ومنهال،  امرأة اسم:  ومي،  الطويل البحر من وهو،  الرمة لذي البيت -2

 وإعراب 7/380 القرآن ألحكام والجامع 3/350 والكشاف 7/66 المحيط والبحر 261 لألخفش القرآن ومعاني 194 ديوانه
 . 2/559 والبيان 271 خالويه البن والحجة 2/148 وعللها السبع القراءات

 ومعاني 3/350 والكشاف 2/298 والتبيان 2/185 للفراء القرآن عانيوم 66-65 المحيط البحر:  وانظر 2/157 الكشف -3
 والبيان 2/326 البشر فضالء وإتحاف 7/349 القرآن ألحكام والجامع 271 خالويه البن والحجة 261 لألخفش القرآن

2/558 . 
 .  12:  آية،  األعراف سورة -4
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أهم نتائج المبحث 

 
في هذا المبحث في خمسة ] التشديد والتخفيف [ ف القراء في قراءة حروف المعاني بين اختل -1

 :وعشرين موضعًا 

وذلك تبعًا ، بين الرفع والنصب ] لكن [ بين النحاة والمفسرين في االسم الواقع بعد ورد خالف  -2

[  مواضع وهي في سورة تسعةوقد وردت في هذا المبحث في ، لتخفيف نون لكن وتشديدها 

 46: القصص و 38: الكهف و 44: ويونس  166-162: والنساء  177 -102: البقرة 

فالرفع على االبتداء وحجتهم فيه تخفيف نون لكن وٕاهمالها لزوال ، ]  40: واألحزاب 

وحجتهم في ذلك أنها أتت ] إنَّ [ والنصب على إعمال لكن عمل ، االختصاص بزوال اللفظ 

 .النصب  على األصل فعملت في االسم

بين التشديد والتخفيف في هذا المبحث في خمسة عشر موضعًا ] إن [ ورد خالف في قراءة نون  -3

ومن خفف ، فمن قرأ بالتشديد جاء بها على األصل ، ] إن [ وذلك نظرًا الختالفهم في نوع ، 

ل أو على إعمالها عم، فيكون بذلك قد ألغى عملها  وأهملها ] ما [ فإما على أنها بمعنى 

 .المشددة 

فمن شدد على َجْعل ، بين التشديد والتخفيف في ثماني مواضع ] إال [ اختلف القراء في قراءة  -4

وعلى هذه ، ومن خفف فعلى أنها للتنبيه واستفتاح الكالم بها ، على أصلها وهو االستثناء ] إال [

 . ويجوز الوقف قبلها ، القراءة ال يجوز الوقف عليها أو بعدها 
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المبحث الثاني  

]  الفتح والكسر[ قراءات حروف المعاني بين 
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 "قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر : " اآليات الواردة في المبحث الثاني 

 

ونظائرها  ]  21: البقرة " [ َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكمْ  " )1

]  148: النساء " [ َال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلمَ  " )2

]   24: مريم " [ َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها " )3

ونظائرها  ]  144ة البقر" [ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلونَ  َأنَّهُ َلَيْعَلُموَن  " )4

البقرة "[ َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذابِ  " )5

 :165 [

َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر  َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ  " )6

]   282: البقرة " [ ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى

]   18: آل عمران " [ َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  " )7

ْسَالمُ  " )8 ]   19: آل عمران " [ ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإلِْ

 39: آل عمران " [ ٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيىَفَناَدْتُه اْلَمَالِئَكُة َوُهَو َقائِ  " )9

 [

: آل عمران " [ َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيرِ  " )10

49  [

]   51: آل عمران " [ ِإنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ  " )11

]  171: آل عمران " [ َوَأنَّ اللََّه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنينَ  " )12

آل "[ ًماَوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَْنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإثْ  " )13

] 178: عمران 

]  195آل عمران ك " [ َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم  َفاْسَتَجابَ  " )14
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]  104: النساء " [ ِإْن َتُكوُنوا تَْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما تَْأَلُمونَ  " )15

]  171: النساء " [ ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلدٌ  " )16

]   19: األنعام " [ ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوإِنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكونَ  " )17

َفُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّْحَمَة َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ  " )18

]  54: األنعام " [ َأنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ تَاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح فَ 

]  57: األنعام " [ ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّهِ  " )19

]  109: األنعام " [ َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َال ُيْؤِمُنونَ  " )20

]   153: األنعام " [ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما " )21

َالَلُة ِإنَُّهُم اتََّخُذوا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء َوَفِريًقا َحقَّ َعَلْيهِ  " )22 ] 30: األعراف " [ ُم الضَّ

] 43: األعراف " [ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها  " )23

]  44: األعراف " [ الظَّاِلِمينَ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى  " )24

]   46: األعراف " [ َوَناَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأْن َسَالٌم َعَلْيُكمْ  " )25

]  54: األعراف " [ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ  " )26

]  7: األنفال " [ ِبَكِلَماِتهِ  َوُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ  " )27

]  9: األنفال " [ ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكةِ  " )28

]  12: األنفال " [ ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكمْ  " )29

]  14: األنفال " [ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاَب النَّارِ َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ  " )30

]  19: األنفال " [ َوَلْن ُتْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َكُثَرْت َوَأنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنينَ  " )31

]  24: األنفال " [ ونَ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشرُ  " )32
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َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى  " )33

]   41: األنفال " [ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم َآَمْنُتْم ِباللَّهِ 

]  59: األنفال " [ يَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم َال ُيْعِجُزونَ َوَال َيْحَسَبنَّ الَّذِ  " )34

]  2: التوبة " [ َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفِرينَ  " )35

" لََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ ال" )36

]  3: التوبة[

]   12: التوبة " [ َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َال َأْيَماَن َلُهمْ  " )37

]  63: التوبة " [ أََلْم َيْعَلُموا َأنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنَّمَ  " )38

]   4: يونس " [ ُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ ِإنَُّه َيْبدَ  " )39

]  10: يونس " [ َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ  " )40

]  65: يونس " [ َوَال َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا " )41

]  90: يونس " [ َمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسرَاِئيلَ َقاَل َآَمْنُت َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَ  " )42

]   17: هود " [ َفَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِّكَ  " )43

]  25: هود " [ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبينٌ  " )44

]  36: هود " [ َن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد َآَمنَ َوُأوِحَي ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُيْؤمِ  " )45

]   66: الحجر " [ َوَقَضْيَنا ِإَلْيِه َذِلَك اْألَْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحينَ  " )46

]  72: الحجر " [ َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهونَ  " )47

وَن َوَما ُيْعِلُنونَ َال َجَرَم َأنَّ اللََّه  " )48 ]  23: النحل " [ َيْعَلُم َما ُيِسرُّ

]  6: الكهف " [ َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى َآثَارِِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا " )49
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]   36: مريم " [ َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوه " )50

]  12: طه " [ َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ  ِإنِّي َأَنا َربُّكَ  " )51

]  13: طه " [ َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى " )52

] 90: طه " [ َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنُتْم ِبِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني" )53

]   119: طه " [ َوَال َتْضَحىَوَأنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها  " )54

]   98 :طه " [ ِإنََّما ِإَلُهُكُم اللَُّه  " )55

ُه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ  " )56 ]  4: الحج " [ ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَوالَّ

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَّ  " )57 ]  52: المؤمنون " [ ُقونِ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

]  55: المؤمنون " [ َأَيْحَسُبوَن َأنََّما ُنِمدُُّهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبِنينَ  " )58

]  60: المؤمنون " [ َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما َآَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم رَاِجُعونَ  " )59

]  109: المؤمنون " [ اِدي َيُقوُلوَن َربََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلَناِإنَُّه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعبَ  " )60

]  111: المؤمنون " [ ِإنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُروا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزونَ  " )61

]  117: المؤمنون " [ ِإنَُّه َال ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  " )62

" [ اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اْألَْسَواقِ  َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمنَ  " )63

]  20: الفرقان 

ي  28: الشعراء " [ َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلونَ  " )64

َل اْلُمْؤِمِنينَ ِإنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلَنا َربَُّنا خَ  " )65 ]   51: الشعراء " [ َطاَياَنا َأْن ُكنَّا َأوَّ

]  30: النمل " [ ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  " )66

]   43: ل النم" [ َوَصدََّها َما َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنََّها َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكاِفِرينَ  " )67
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ْرَناُهمْ  " )68 ]  51: النمل " [ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم َأنَّا َدمَّ

]  19: لقمان " [ ِإنَّ َأْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ  " )69

]   50: األحزاب " [ َواْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ  " )70

]   19: يس " [ ُكْم َمَعُكْم َأِئْن ُذكِّْرُتْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفونَ َقاُلوا َطاِئرُ  " )71

]   31: يس " [ أََلْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأنَُّهْم ِإَلْيِهْم َال َيْرِجُعونَ  " )72

]  24: الصافات " [ َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلونَ  " )73

]  41: ص " [ ْر َعْبَدَنا َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الشَّْيَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذابٍ َواْذكُ  " )74

ي  70: ص " [ ِإْن ُيوَحى ِإَليَّ ِإالَّ َأنََّما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ  " )75

]  21: الشورى " [ َعَذاٌب أَِليمٌ َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم  " )76

]   5: الزخرف " [ َأَفَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا َأْن ُكْنُتْم َقْوًما ُمْسِرِفينَ  " )77

]  39: الزخرف " [ َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ  " )78

]  22: الدخان " [ ُؤَالِء َقْوٌم ُمْجِرُمونَ َفَدَعا َربَُّه َأنَّ هَ  " )79

]  49: الدخان " [ ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ  " )80

" [ َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِلي َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َوْيَلَك َآِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ  " )81

]  17: األحقاف 

ْنِس ِإنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِرينَ َقْد َخَلْت ِمْن  " )82 ]   18: األحقاف " [ َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ

]  18: محمد " [ َفَهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأِتَيُهْم َبْغَتةً  " )83

]   13: الحجرات " [ َقاُكمْ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ  " )84

]   28: الطور " [ ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحيمُ  " )85
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]   42: النجم " [ َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك اْلُمْنَتَهى " )86

]  10: القمر " [ َفَدَعا َربَُّه َأنِّي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصرْ  " )87

]  38: القلم " [ ِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُمونَ َأْم َلُكْم َأْيَماٌن َعَلْيَنا َباِلَغٌة ِإَلى َيْوِم الْ  " )88

-10-9-8-7-6-5-4-3 -1: الجن " [ ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ  " )89

11-12-13-14-16-18-19  [

]  21: النبأ " [ ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا " )90

 ] 11: العاديات " [ ِئٍذ َلَخِبيرٌ ِإنَّ َربَُّهْم ِبِهْم َيْومَ  " )91

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا  " )92  ونظيرها ] 150: البقرة " [ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 ] 160: البقرة " [ ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَلُحوا " )93

 ] 8: التوبة " [ ال� َوَال ِذمَّةً َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم إِ  " )94

 ] 118: طه " [ ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َوَال َتْعَرى " )95

 ] 11: النمل " [ ِإالَّ َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ  " )96

 ] 23: الغاشية " [ ِإالَّ َمْن َتَولَّى َوَكَفرَ  " )97
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الدراسة التطبيقية  

من خالل عرض ، هذا المبحث دراسة قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر  يتناول    

وتوضيح سبب هذا االختالف مع مراعاة ترتيب اآليات ، ألقوال النحاة والمفسرين لهذه القراءات 

: حسب ورودها في القرآن الكريم تحقيقًا للتسلسل الموضوعي وهي كاآلتي 

 

 ]  21: البقرة " [ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكمْ  َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا " -1

وفتح الم ] َمن [ وفتح ميم ، ] قبِلكم [ وجر الم ] ِمن [ بكسر ميم ] من قبلكم : [ ورد قوله تعالى 

ُه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء َال ُيِحبُّ اللَّ  ": ولهذه اآلية نظيران في القرآن الكريم وهما قوله تعالى ،  1339F1]قبَلكم [ 

، ]  24: مريم " [ َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها ": وقوله تعالى ، ] 148: النساء " [ ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلمَ 

، أهي حرف جر أم اسم موصول ] من [ ويعود هذا االختالف في القراءة إلى اختالفهم في نوع 

: على النحو اآلتي  وفيما يلي توضيح وبيان لهذا االختالف

؛ ألن ما ، اسمًا موصوًال بمعنى الذي ] َمن [ بالفتح أنه جعل ] َمن قبَلكم [ وحجة  من قرأ : الفتح  -1

1340Fفي صلة الذي ال يحتاج إلى عائدين وليس هنا إال عائٌد واحدٌ ] الذي [ وٕاذا وقعت ] الذين [ قبلها 

2 . 

أقحم الموصول الثاني بين : كالها أن يقال وهي قراءة مشكلة ووجهها على إش: "قال الزمخشري   

.  1341F3"األول وصلته تأكيداً 

وأنه إذا أكد الموصول  تكرر مع صلته ، ورد أبو حيان على هذا التوجيه أنه توجيه بعض النحويين 

وٕاذا كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما دخل عليه الفتقاره إليه وال يعيدونه ، ؛ ألنها من كماله 

1342Fواألحرى أن يفعل ذلك بالموصول الذي صلتة بمنزلة جزء منه، ي الضرورة وحده إال ف

4  .

: وأجاز ذلك لوروده في الشعر نحو قول الشاعر ، زائدة ] َمن [ وذهب الكسائي إلى أنَّ   

َبْيِر ُبَناُة اْلَمْجِد َقْد َعِلَمتْ أَ  1343Fَذاَك اْلَقَباِئُل َواْألَْثَرْوَن َمْن َعَدَدا َل الزُّ

5 

                                                           
 . 1/234 المحيط البحر:  وانظر 1/135 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 1/135 الشواذ القراءات إعراب -2
 . 1/234 المحيط البحر:  وانظر 1/98 الكشاف -3
 . 1/234 المحيط البحر -4
 القراءات وإعراب 3/65 الشجري بن وأمالي 1/342 اللبيب مغني:  انظر،  البسيط البحر من وهو،  نسبة بال البيت -5

 . 1/135 الشواذ
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واكتفى ، واألثرون من يعد عددا فحذف الفعل : معناه ، وقال غيره ، واألثرون عددا : أراد : ال ق   

وأولوا البيت ، واألسماء ال تزاد ، وأنكر البصريون ذلك ؛ ألنها اسم ، ] عددا [ بالمصدر منه وهو 

1344Fمن يعد عددا: أي ، فيه نكرة موصوفة ] َمن [ على أن 

1  .

1345Fوهو توجيه الكوفيين، زائدة ] َمن [ تكون  واختار الُعْكَبري أن  

ز  2

، لدخول حرف الجر عليها ] قبِلكم [ حرف جر وكسر الم ] ِمن [ ووجه هذه القراءة أن : الكسر  -2

والذين خلقهم من قبل : والتقدير ، وهي ابتدائية الغاية في الزمان ، وشبه الجملة صلة الموصول 

1346Fمقامه وأقام الضمير، ] الخلق [ فحذف ، خلقكم 

3 . 

 

]  24: مريم " [ َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها "-2

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ، ] من تحتها : [ اختلفوا في فتح الميم والتاء وكسرها في قوله تعالى     

] ِمن تحِتها [ وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص ، بفتح الميم والتاء ] َمن تحَتها [ وابن عامر وعاصم 

1347Fم والتاءبكسر المي

4  .

؛ ألنه ظرف ] تحَتها [ اسم عيسى وفتح التاء في قوله ] َمن [ وحجة من فتح أنه جعل : الفتح  -1

والكون مشتمل على الفعل ، واالستقرار كون له ، مستقر فيه ] َمن [و، ] َمن [ مكاني متضمن لجثة 

1348Fفانتصب الظرف ؛ ألنه مفعول فيه بما قدمناه من القول في معناه

5 . 

حرف جر ؛ ألن الفعل للظرف ؛ لنه اسم ] ِمن [ فقد وجهت هذه القراءة على َجْعل : الكسر  -2

والمراد بالنداء ، فلذلك جعل المكان ظرفًا يقع فيه فيحويه ، الوعاء : الظرف في الحقيقة ، للموضوع 

ائدة وتقع تبعيضًا وز، في الكالم فتقع ابتداء غاية ]  َمْن [ فأما موقع  عليه السالم-جبريل –: 

1349Fمؤكدة

6. 

                                                           
  1/342 اللبيب ومغني 3/65 الشجري بن وأمالي 1/318 الهوامع همع:  وانظر 1/135 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 1/135 الشواذ القراءات إعراب -2
 . 1/39 التبيان:  انظر -3
  2/16 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/235 البشر فضالء وإتحاف 237 خالويه البن الحجة:  وانظر 408 السبعة -4
 6/173 المحيط والبحر 2/87 والكشف 2/180 والتبيان 2/235 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 237 خالويه البن الحجة -5

 . 2/84 للفراء القرآن ومعاني 3/12 والكشاف
 6/173 المحيط والبحر 2/87 والكشف 2/180 والتبيان 2/235 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 237 خالويه البن الحجة -6

 . 2/16 وعللها السبع القراءات وإعراب 2/84 ءللفرا القرآن ومعاني 3/12 والكشاف
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اسمًا موصوًال بمعنى الذي ونصب الظرف ] َمن [وخالصة ما سبق أن قراءة الفتح فعلى َجْعل    

والمختار جواز ، فعلى أنه حرف جر وكسر الظرف بعدها بها ] ِمن [ ومن كسر ، بعدها ؛ ألنه اسم 

. الوجهين 

 ]  144البقرة " [ ُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلونَ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَّ  َأنَّهُ َلَيْعَلُموَن  " -3

وقرأ الباقون ] إنَّ [ بين الفتح والكسر فقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر الهمزة ] إنَّ [ اختلفوا في همزة 

-18: وآل عمران  282-165: البقرة [ و ولهذه اآلية نظائر وهي في سورة  1350F1]أنَّ [ بفتح همزة 

 -57-54-19: واألنعام  171 -104: والنساء  178-195 -171 -51 -49 -39 -19

 -24-19 -14 -12 -9 -7: األنفال و  54-46 -44-43 -30: واألعراف  153 -109

 36 -25 -17: هود و 90 -65 -10-4: ويونس  63-12 -3-2: التوبة و 59 -41

-98-90 -13 -12: طه و 36: مريم و 6: الكهف و 23: النحل و 72 -66: الحجر و

: الشعراء  و 20: الفرقان و 117 -111-109  –60 -55 -52: المؤمنون و 4: الحج و119

: الصافات و 31 -19: يس و 50: األحزاب و 19: لقمان و 51-43 -30: النمل و 51 -28

: األحقاف و 49 -22: الدخان [ و 39-5: الزخرف و 21: الشورى و 70  -41: وص  24

 38: القلم و 10: القمر و42: النجم و 28: الطور و 13: الحجرات و 18: محمد و 18 -17

 21: النبأ و 19-18-16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3 -1: الجن و

بين الفتح والكسر فيها جميعًا وسيتم ] إنَّ [ وقد اختلف القراء في قراءة همزة ،  ] 11: العاديات و

ن مذهب النحاة والمفسرين في تناول بعض القراءات كنماذج على هذا االختالف لتوضيحه وبيا

: هذا االختالف ذلك أنه ال توجه عن قراءتي الفتح والكسر وهي على النحو اآلتي 

لعلموا أو لعلمت ؛ ألنهم لم يكونوا علموا قدر ما يعانون من : ووجه هذه القراءة على تقدير : الفتح  -1

، بالياء ] يرى [ قراءة من قرأ  في] يرى [ أن تكون معمول لـ: األول : وهي على تقديرين ، العذاب 

                                                           
 1/187 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/223 الشواذ القراءات وإعراب 1/425 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 2/224 النشر -1

 . 1/645 المحيط والبحر
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مفعوًال من أجله في قراءة ] أن [ أن تكون : والثاني ، لو رأى الذين ظلموا أن القوة هللا جميعًا : أي 

1351Fألن القوة هللا جميعاً : أي ، بالتاء ] يرى [ من قرأ 

1 . 

: والتقدير ، محذوف ] لو [ ووجه هذه القراءة أنه حملها على االستئناف على أن جواب : الكسر  -2

ألن ترى قد وقعت على الذين : وتقدير ، لقالوا إن القوة هللا جميعًا : أو على تقدير ، الستعظموا ذلك 

 . 1352F2]إنَّ ... إنَّ [ ظلموا فاستؤنف 

ُهَما َفُتَذكِّرَإِْحَداُهَما َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَدا " -4

]  282: البقرة " [ اْألُْخَرى

بكسر همزة ] ِضلَّ ْن تَ إ[ : فقد قرأها حمزة وحده ، ] أن تضل [ كذلك اختلف القراء في قراءة          

1353Fونصب ]ِضلَّ َأْن تَ : [ وقرأ الباقون ، ] إْن [ 

: وفيما يلي توضيح لكل قراءة من القراءتين ،  3

بالفتح على أنها المصدرية  ] أْن [ قد وجه النحاة والمفسرون هذه القراءة في قراءة من قرأ و: الفتح  -1

1354Fعليه] فتذكر [وعطف الفعل ، بعدها ] تضلَّ [ ونصب 

4 . 

استشهدوا امرأتين : والمعنى ، وأصله التأخير ، وزعم بعض أهل اللغة فيها أن الجزاء فيها مقدم   

] أنْ [ وفتحت ، فلما تقدم الجزاء اتصل بأول الكالم ، لناسية إن نسيت مكان الرجل كي تذكر الذاكرة ا

إنما يعجبه : والمعنى ، إني ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى : مثله ، وصار جوابه مردودًا عليه 

1355Fاإلعطاء إن يسأل السائل

5  .

موضع المسبب ؛  وعادة العرب أن تقدم ما فيه السبب فيجعل في، وحمل سيبويه الكالم على المعنى   

ومعلوم أنك لم ، أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها : ومثله قولك ، ألنه يصير إليه 

                                                           
 1/487 القرآن ألحكام والجامع 115 لألخفش القرآن ومعاني 1/425 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 2/224 النشر -1

 المحيط والبحر 1/187 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني  1/73 للفراء القرآن ومعاني 1/120 والتبيان 1/130 والبيان
1/645 . 
 1/487 القرآن ألحكام والجامع 115 لألخفش القرآن ومعاني 1/425 البشر فضالء إتحاف:  وانظر 2/224 النشر -2

 المحيط والبحر 1/187 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني  1/73 للفراء القرآن ومعاني 1/120 والتبيان 1/130 والبيان
1/645 . 
 . 193 السبعة -3
 والحجة 1/104 وعللها السبع القراءات وإعراب 1/459 البشر فضالء وإتحاف 1/320 الكشف:  وانظر 1/196 التبيان -4

 . 2/419 القرآن حكامأل والجامع 2/365 المحيط والبحر 104 خالويه البن
 . 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -5
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فكذلك اآلية تقديرها ، ألدعم بها الحائط إذا مال : وٕانما المعنى ، تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط 

1356Fألن تذكر إحداهما األخرى إذا ضلت

1  .

] تضلَّ [ وفتح الم ، مكسورة الهمزة على أنها شرطية ] إْن [ قراءة من قرأ ة فقد وجهها النحا: الكسر  -2

إن تنسى ، ] إْن تضلَّ [ المعنى في و، فالكالم على لفظ الجزاء ، فتحة بناء اللتقاء الساكنين 

1357Fفتذكر، إحداهما تذكرها الذاكرة 

2 

لذلك دخلت ، شرطية " ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ ِضلَّ َأْن تَ ": في قوله تعالى  ]إْن [ وذهب الزركشي إلى كون    

. 1358F3]تذكر [ على الفعل المضارع ] الفاء [ 

 

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا  " -5  ] 150: البقرة " [ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

بكسر ] إالَّ [ فقرأ الجمهور ، وفتحها والتخفيف ، بكسر الهمزة والتشديد ] إالَّ [ قوله تعالى  ورد

1359Fبفتح الهمزة والتخفيف] أال [ وقرأ ابن عامر وعن يعقوب ، الهمزة والتشديد 

ولهذه اآلية نظائر ،  4

ِإالَّ الَِّذيَن ": قوله تعالى  :أذكرها حسب الترتيب القرآني وهي كما يلي  توجيهتشابهت في القراءة وال

َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال� َوَال  ": لى وقوله تعا،  ] 160: البقرة " [ تَاُبوا َوَأْصَلُحوا

وقوله ،  ] 118: طه " [ ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َوَال َتْعَرى ": وقوله تعالى ،  ] 8: التوبة " [ ِذمَّةً 

ِإالَّ َمْن َتَولَّى  ": وقوله تعالى ،  ] 11: النمل  " [ِإالَّ َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ  ": تعالى 

:  وفيما يلي توضيح لهذا االختالف ،  ] 23: الغاشية " [ َوَكَفرَ 

أنه جعلها للتنبيه ] المها [ وتخفيف ] أال [ ووجه قراءة ابن عامر بفتح همزة : فتح الهمزة والتشديد -1

،  1360F5"َال ِإنَُّهْم ُهُم السَُّفَهاءُ أ: "نحو قول تعالى ، لتنبيه إنها حرف يفتتح به الكالم ل: أي ، واالستفتاح 

في ] فال تخشوهم واخشوني [ والجملة من قوله ، مبتدأ ] الذين ظلموا [ وعلى ذلك يكون إعراب 

والفعل الماضي الواقع صلة ، مسلك الشرط ] الذين [ ؛ ألنه سلك بـ] الفاء [ موضع الخبر ودخلت 

                                                           
 2/252 والبرهان 2/365 المحيط والبحر 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/197 التبيان:  وانظر 3/53 الكتاب -1
. 
 والجنى 1/321 والكشاف 2/365 المحيط والبحر 1/286 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 1/320 الكشف:  وانظر 1/197 التبيان2

 . 223 الداني
 . 4/326 البرهان -3
 . 10 خالويه ابن ومختصر 1/615 المحيط البحر:  وانظر 1/216 الشواذ القراءات إعراب -4
 .  11:  آية،  البقرة سورة -5
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من يظلم من الناس فال تخافوا مطاعنهم في قبلتكم واخشوني فال : كأنه قيل ، هو المستقبل المعنى 

1361Fتخافوا أمري

1  .

أداة ] إالَّ [ المها إال أنهم جعلوا [ وتشديد ] إالَّ [ أما قراءة كسر همزة : كسر الهمزة والتشديد -2

صلى اهللا عليه أن يكون اهللا قد نفى أن يكون ألحد حجة على النبي –: والمعنى ، استثناء متصل 

1362Fال حجة عليكم إال الحجة الداحضة: أي ، وأصحابه في استقبالهم الكعبة  وسلم-

2 . 

ومثار الخالف هل هو الحجة هو الدليل ، لكن الذين ظلموا : أي ، وذهب قوم إلى أنه استثناء منقطع 

وٕان ، منقطع فإن كان األول فهو استثناء ، والبرهان الصحيح أو الحجة هو االختيار والمخصوصة 

1363Fكان الثاني فهو استثناء متصل

3 

وهي القراءة المختارة أنها على ، ] إالَّ [ أن قراءة الكسر والتشديد في : وخالصة هذه اآلية ومثيالتها    

، للتنبيه وافتتح الكالم بها ] إال [ وأما قراءة فتح الهمزة والتخفيف فعلى َجْعل ، استثناء ] إالَّ [َجْعل 

. بالنسبة للقراءات المماثلة لها  واألمر ذاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1/216واذالش القراءات وإعراب 1/204 والكشاف 1/462 القرآن ألحكام والجامع:  وانظر 1/615 المحيط البحر -1
 . 1/204 والكشاف 1/615 المحيط والبحر 1/462 القرآن ألحكام الجامع:  وانظر 1/430 الطبري تفسير -2
 . 1/462 ألحكام الجامع:  وانظر 1/615 المحيط البحر -3
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أهم نتائج المبحث 

في هذا المبحث في مائة وعشرين ]الفتح والكسر [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني بين  -1

 :موضعًا 

 .بين الفتح والكسر في مائة وأحد عشر موضعًا ] إنَّ [ جاءت قراءة  -2

عدَّها اسمًا موصَال ونصب ] َمن [ فمن فتح ، ضع بين الفتح والكسر في ثالثة موا] من [ وردت  -3

 .وجر ما بعدها بها ، عدَّها حرف جر ] ِمن [ ومن كسر ، االسم بعدها 

وهي القراءة ، فقراءة الكسر والتشديد  فيها ، بين الفتح والكسر ] إال [ اختلف القراء في همزة  -4

] إال [ تح الهمزة والتخفيف فعلى َجْعل وأما قراءة ف، استثناء ] إالَّ [المختارة أنها على َجْعل 

 .واألمر ذاته بالنسبة للقراءات المماثلة لها ، للتنبيه وافتتح الكالم بها 
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المبحث الثالث  

قراءات حروف المعاني المختلف في عملها 
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 "عملهاقراءات حروف المعاني المختلف في : "اآليات الواردة في المبحث الثالث 

]  14: البقرة " [ َوإَِذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ  " )1

 ونظيرها ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ "  )2

 ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ "  )3

 ]  43: النور [ " َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ "  )4

ونظيرها  ]  5: الشمس " [ السََّماِء َوَما َبَناَهاوَ " )5

]   6: الشمس [  "َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها" )6

]   7: الشمس " [ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها" )7

]  15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها" )8
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الدراسة التطبيقية  

وسيتم عرض القراءات ، في معناها يدرس هذا المبحث قراءات حروف المعاني التي اختلف   

: وتوجيه كل قراءة من خالل عرض ألقوال النحاة والمفسرين وهي كاآلتي 

 

]  14: البقرة " [ َوإَِذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ  " -1

وهي ، ]إلى [ بدال من ]  الباء [ بـ] اطينهم خلو إلى شياطينهم خلوا بشي[ يقرأ قوله تعالى     

] الباء [ و، ] إلى [ وبـ] الباء [ يتعدى بـ] خال [ فالفعل ، ] الباء [ بمعنى] إلى [ فـ، بمعنى إلى 

: أحدهما : احتملت معنيين ] الباء [ ؛ ألنها إذا عديت بـ] إلى [ عدل إلى ، أكثر استعماًال 

ال ] إلى [ سخرت منه و: أي ، خلوت به : في اللغة : إذ يقال  ،السخرية : والثاني ، االنفراد 

صرفوا خلوتهم إلى : أي ، تحتمل إال معنى واحدًا وهو انتهاء الغاية على معنى تضمين الفعل 

1364Fشياطينهم

1 

]   20: البقرة " [ َب ِبَسْمِعِهْم َلَذهَ " -2

َيْذَهُب : "وقوله تعالى ،  1365F2"ُبُت ِبالدُّْهنِ َتنْ ": ولهذه اآلية نظائر في القرآن الكريم وهي قوله تعالى     

وعلى الرغم من أن ، ] ويذهب ، وتنبت ، ذهب [ حيث اختلف القراء في قراءة كلمة ،  1366F3"ِباْألَْبَصارِ 

إال أن توجيه ] الباء [ والتعدي بحرف الجر ، ] الهمزة [ االختالف وقع في قراءة األفعال بين التعدي بـ

] الباء [ فيها جميعًا من حيث قراءته بـ] الباء [ ءة االسم الواقع بعد حرف الجر القراءة سيركز على قرا

وفيما يلي ، وهو بذلك منصوب على أنه مفعول به ] الباء [ أو بغير بـ، وهو بذلك مجرور بحرف الجر 

. توضيح لكل قراءة 

                                                           
 معانيو 1/164 القرآن ألحكام والجامع 1/122 الشواذ القراءات وإعراب 1/73 الكشاف:  وانظر 1/210 المحيط البحر -1

 والجنى 156-4/155 الهوامع وهمع 2/76 الرازي وتفسير 1/76 للزجاج وإعرابه القرآن ومعاني 44 لألخفش القرآن
 . 45 الداني

 . 20:  آية،  المؤمنون سورة -2
 . 43:  آية،  النور سورة -3
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سمعهم [ في كلمة ] الباء [ وزيادة ] ألذهب [ ، بالهمزة ] لذهب [ قرأ ابن أبي عبلة كلمة : النصب -1

يريد ، مسحت برأسه : ألذهب أسماعهم نحو قول بعضهم : والتقدير ، ] ألذهب بسمعهم [ فتصير ] 

1367Fيريد صدَره، وخشنت بصدره ، رأَسه 

1 . 

أن العرب : وعلل ذلك ، ولو شاء اهللا ألذهب سمعهم : والتقدير ، زائدة ] الباء [ وذهب الفراء إلى أن 

[ من ] األلف[ أسقطوا ] الباء [ فإذا أظهروا ، ] الباء [ إذا أسقطوا ] األلف [ بـ، ره أذهبت بص: تقول 

1368Fدخولها وخروجها كثيرًا في الكالم والشعر] الباء [ وأن ، ] أذهبت 

2 .

فإذا جمعت ، وذهبَت به ، أذهبُت الشيَء : تعدي الفعل ؛ يقال ] الهمزة [ أن : وحجته في ذلك    

1369Fزائدة] ء البا[ بينهما كانت 

.  1370F4]الهمزة والباء [ ال يجوز الجمع بين : وعند الزمخشري ،   3

فقد قرأها ابن كثير وأبو عمرو تُنِبُت بضم التاء ،  1371F5"َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ : "في قوله تعالى ] تنبت [ أما كلمة 

1372Fاءوقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي َتْنبُت بفتح التاء وضم الب، وكسر الباء 

6  .

زائدة ؛ ألن الفعل ] الدهن [ بضم التاء وكسر الباء فعلى أنَّ الباء في كلمة ] تُنِبت [ فعلى قراءة    

على مالزمة اإلنبات ] الباء [ لكن دلت ، تنبت الدهن : يتعدى إذا كان رباعيًا بغير حرف كأنه قال 

1373Fللدهن

7  .

] الباء [ واعلم أنه لكونه : "في موضٍع آخر  وقال 1374F8]الدهن [ في ] الباء [ واختار الزركشي زيادة   

، في أنبت للنقل ] الهمزة [ و] تنبت بالدهن [ كيف جاء : فإن قلت ، ال يجمع بينهما ] الهمزة [ بمعنى 

الحال ] باء [ أنها : والثاني ، زائدة ] الباء [ أن تكون : أحدها : لهم في االنفصال ثالثة أوجه : قلت 

ما : أي ، تنبت الشجرة بالدهن : والمعنى ، وفيها الدهن : أي ، مرها وفيه الدهن تنبت ث: كأنه قال ، 

وهداية إلى استخراج صبغ ، ولطيف القدرة ، وتختلط به القوة بنيتها على موقع المنة ، هو موجود منه 

.  1375F9"بمعنى] أنبت [ و] نبت [ أن : والثالث ، لآلكلين 

                                                           
 . 1/230 حيطالم والبحر 1/94 والكشاف 3 خالويه ابن مختصر:  وانظر 1/134 الشواذ القراءات إعراب -1
 . 1/25 للفراء القرآن معاني -2
 . 1/134 الشواذ القراءات إعراب -3
 . 7/65 المفصل شرح -4
 .20:  آية،  المؤمنون سورة -5
 . 445 السبعة -6
 . 2/127 الكشف -7
 . 3/83 البرهان -8
 . 2/249 والتبيان 3/235 للزجاج وإعرابه القرآن معاني:  وانظر 257-4/256 البرهان -9
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أن : أي ، ُتوجه الدهن : نِبُت بضم التاء وكسر الباء على أنه أراد أن المعنى تَ : واختار ابن َخاَلويه   

1376Fتُنِبُت بمعنى ُتوجه

1  .

: أي ] تنبت بالدهن [ ومعنى : "حيث قال ] مع [ بمعنى ] الباء : [ أما الزجاج فذهب إلى أن    

.  1377F2"جاءني ومعه السيف: تريد ، جاءني زيٌد بالسيف : تنبت فيها ومعها دهن كما تقول 

، أن معنى أنبت بمعنى نبت : إال أنه قال ، وذهب الُعْكَبري إلى قراءة الفتح ؛ ألن الجماعة عليه   

1378Fوعليه تكون القراءتان بمعنى

3  .

: فقيل ، من أذهب  1379F4"َيْذَهُب ِباْألَْبَصار: "في قوله تعالى ] يذهب [ كذلك قرأ أبو جعفر كلمة     

يذهب النور : تقديره ، والمفعول محذوف ] من [ بمعنى : وقيل ، " نِ َتْنُبُت ِبالدُّهْ زائدة على حد ] الباء[

1380Fمن األبصار

5  .

1381F"َوَال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ : "ودلل على ذلك بقوله تعالى ] الباء [ واختار ابن جني زيادة 

6  ،

:  وقول الشاعر 

1382Fُلَجِج ُخْضٍر َلُهنَّ َنِئيجُ  َمَتى َشِرْبَن ِبَمْاِء اْلَبْحِر ُثمَّ َتَرفََّعتْ 

7 

 

في لجج البحر : أي ، هنا بمعنى في ] الباء [ إن : وٕان كان قد قيل ، أي شربن من ماء البحر         

1383Fتزاد لتوكيد معنى التعدي، شربن الماَء في جملة ماء البحر : معناه ، والمفعول محذوف ، 

ز  8

ه إال أنها غير مقيسة مع كثرتها واالختيار عندهم على غير ومذهب النحاة زيادتها مع المفعول ب         

1384Fالزيادة إذا أمكن التوجيه على التضمين أو حذف المفعول به

9  .

                                                           
 . 256 خالويه البن الحجة -1
 . 2/127 الكشف:  وانظر 3/236 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -2
 . 2/127 الكشف-3
 . 43:  آية،  النور سورة -4
 3/239 والكشاف 7/202 القرآن ألحكام والجامع 102 خالويه ابن مختصر:  وانظر 2/189 الشواذ القراءات إعراب -5

 . 6/427 المحيط والبحر
 . 195:  آية،  البقرة سورة -6
 . توجيهه سبق  -7
 . 2/332 النشر:  وانظر 2/114 المحتسب -8
 . 3/83 والبرهان 1/129 اللبيب مغني:  وانظر 52-51 الداني الجنى -9
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] الهمزة[ تعاقب ] الباء [ إنَّ : وقاال ، أما األخفش وأبو حاتم فقد خطئا أبا جعفر في هذه القراءة         

وقد أخذ القراءة من سادات التابعين اآلخذين عن ، وي وليس بصواب ؛ ألنه لم يكن ليقرأ إال بما ر

1385Fولم ينفرد بها أبو جعفر بل قرأ بها شيبة كذلك، جل الصحابة ُأبي وغيره 

1  .

وَوْجُهُها في العربية ضعيف ؛ ، ولم يقرأ بها غيره : "كما أنكر الزجاج هذه القراءة وضعفها فقال      

.  1386F2"ألن كالم العرب ذهبت به وأذهبته

] الباء[ بالجر فال خالف فيه على أن االسم الواقع بعد ] األبصار [ أما قراءة كلمة : لجر ا-2

[ وهي قائمة مقام ، وأن األفعال الثالثة تعدت إلى المفعول به بحرف الجر ، ] الباء [ مجرور بـ

داخلة هي ال: وقيل ، وهو مذهب الجمهور في إيصال معنى الفعل الالزم إلى المفعول به ] الهمزة 

1387Fأو المعاقبة للهمزة، النقل ] باء [ على الفاعل فتصيره مفعوًال وسماها بعضهم بـ

3 . 

وهذا ال خالف ، للتعدية ] الباء [ أن قراءة الجر فعلى أنَّ : وخالصة القول في اآليات الثالثة   

تعدى إلى  وأن الفعل، زائدة ] الباء [ وأما قراءة النصب فعلى أن ، فيه بين النحاة والمفسرين 

. والمختار جواز القراءتين إذ إنه ال فرق في المعنى ، ] الهمزة [ مفعوله بـ

 

]   5: الشمس [ " َوالسََّماِء َوَما َبَناَها-4

" [ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها"و ، ]  6: الشمس [  "َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها": ولهذه اآلية نظيران اثنان وهما 

:  في اآليات السابقة على وجهين ] ما [ اختلف في قراءة  ولقد،  ]  7: الشمس 

والذي ، والسماء والذي بناها : أي ، وهو اسم موصول بمعنى الذي ] َمن [ أنها بمعنى : األول 

. والزمخشري في الكشاف ، وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ، والذي سواها ، طحاها 

والسماء : والتقدير ، مع الفعل مصدر ] ما [ وهو أن وهو قول حذاق النحو والمبرد  :الثاني 

1388Fوالنفس وتسويتها، واألرض وطحوها ، وبنائها 

4  .

                                                           
 . 6/427 المحيط البحر -1
 . 3/262 للزجاج وإعرابه القرآن معاني -2
 والبرهان 2/148 المفصل شرح في واإليضاح 7/65 المفصل رحوش 1/123 اللبيب مغني:  وانظر 37 الداني الجنى -3
4/255 . 
 . 31/191 الرازي وتفسير 2/300 القرآن ومجاز 4/747 والكشاف 231 الطارقية:  وانظر 84 سورة ثالثين إعراب-4
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]   15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها"-5

بالرفع مع وجود ] وال يخافُ  [ ، فقراءة الجمهور ، بالرفع والجزم ] وال يخاف : [ ورّد قوله تعالى 

صلى اهللا عليه وسلم فقد روي عن النبي –، أما قراءة الجزم فهي راوية ، يه وهذا ال خالف ف، األلف 

1389Fوجزم الفعل المضارع بعدها بها] لم [ بـ] ال [ فأبدل ] وال يخاُف [ بدًال من ] ولم يخف [أنه قرأ  –

1  

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 90 سورة ثالثين وإعراب 2/491 وعللها السبع القراءات إعراب:  انظر -1
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أهم نتائج المبحث 
 

 .ثماني مواضع  اختلف القراء في عمل حروف المعاني في هذا المبحث في -1

"  :قوله تعالى : اختلف في الحرف الذي تعدى به الفعل إلى مفعوله في ثالثة مواضع وهي  -2

" َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ " و ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ " ونظيرها ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ 

 ]  43: النور [ 

" َوالسََّماِء َوَما َبَناَها": المبحث في ثالثة مواضع وهي قوله تعالى  في هذا] ما [ اختلف في قراءة  -3

 ] 7: الشمس " [ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها"و ]  6: الشمس [  "َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها"و ]  5: الشمس [ 

، ولم يخف عقباها : في المبحث في موضع واحد وهو في قراءة قوله تعالى ] لم [ ورد الحرف  -4

فُجزم  صلى اهللا عليه وسلم –وهي رواية عن النبي –، وال يخاف عقباها : دال من قوله تعالى ب

" [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها"] .ال يخاف [ ورفع على قراءة ، الفعل المضارع بعدها على هذه القراءة 

.  ] 15: الشمس 
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أهم نتائج الفصل  

في القراءات الشاذة في هذا الفصل في مائة وثالثة اختلف القراء في قراءة حروف المعاني  -1

 : وخمسين موضعًا وهي كاآلتي 

في هذا المبحث في خمسة وعشرين ] التشديد والتخفيف [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني بين  -2

 :موضعًا وهي كاآلتي 

وذلك تبعًا ، صب بين الرفع والن] لكن [ بين النحاة والمفسرين في االسم الواقع بعد ورد خالف  -أ

: البقرة [ مواضع وهي في سورة  تسعةوقد وردت في هذا المبحث في ، لتخفيف نون لكن وتشديدها 

]  40: واألحزاب  46: القصص و 38: الكهف و 44: ويونس  166-162: والنساء  177 -102

، اللفظ  فالرفع على االبتداء وحجتهم فيه تخفيف نون لكن وٕاهمالها لزوال االختصاص بزوال، 

وحجتهم في ذلك أنها أتت على األصل فعملت في االسم ] إنَّ [ والنصب على إعمال لكن عمل 

 .النصب 

وذلك نظرًا الختالفهم ، بين التشديد والتخفيف في هذا المبحث في ] إن [ ورد خالف في قراءة نون  -ب

] ما [ لى أنها بمعنى ومن خفف فإما ع، فمن قرأ بالتشديد جاء بها على األصل ، ] إن [ في نوع 

 .أو على إعمالها عمل المشددة ، فيكون بذلك قد ألغى عملها  وأهملها 

] إال [فمن شدد على َجْعل ، بين التشديد والتخفيف في ثماني مواضع ] إال [ اختلف القراء في قراءة  -ت

ى هذه القراءة ال وعل، ومن خفف فعلى أنها للتنبيه واستفتاح الكالم بها ، على أصلها وهو االستثناء 

 . ويجوز الوقف قبلها ، يجوز الوقف عليها أو بعدها 

 وعشرين موضعًا  مائةفي هذا المبحث في ]الفتح والكسر [ اختلف القراء في قراءة حروف المعاني بين  -3

 .بين الفتح والكسر في مائة وأحد عشر موضعًا ] إنَّ [ جاءت قراءة  -أ

عدَّها اسمًا موصَال ونصب ] َمن [ فمن فتح ، ثة مواضع بين الفتح والكسر في ثال] من [ وردت  -ب

 .وجر ما بعدها بها ، عدَّها حرف جر ] ِمن [ ومن كسر ، االسم بعدها 
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وهي القراءة المختارة ، فقراءة الكسر والتشديد  فيها ، بين الفتح والكسر ] إال [ اختلف القراء في همزة  -ت

للتنبيه وافتتح ] إال [ راءة فتح الهمزة والتخفيف فعلى َجْعل وأما ق، استثناء ] إالَّ [أنها على َجْعل 

 .واألمر ذاته بالنسبة للقراءات المماثلة لها ، الكالم بها 

 .اختلف القراء في عمل حروف المعاني في هذا المبحث في ثماني مواضع  -4

"  : قوله تعالى: اختلف في الحرف الذي تعدى به الفعل إلى مفعوله في ثالثة مواضع وهي  -أ

" َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ " و ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ " ونظيرها ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ 

 ]  43: النور [ 

" َوالسََّماِء َوَما َبَناَها": في هذا المبحث في ثالثة مواضع وهي قوله تعالى ] ما [ اختلف في قراءة  -ب

 ] 7: الشمس " [ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها"و ]  6: الشمس [  "ْرِض َوَما َطَحاَهاَواْألَ "و ]  5: الشمس [ 

، ولم يخف عقباها : في المبحث في موضع واحد وهو في قراءة قوله تعالى ] لم [ ورد الحرف  -ت

فُجزم  صلى اهللا عليه وسلم –وهي رواية عن النبي –، وال يخاف عقباها : بدال من قوله تعالى 

" [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها"] .ال يخاف [ ورفع على قراءة ، المضارع بعدها على هذه القراءة الفعل 

 . ] 15: الشمس 
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لخاتمة ا

محمد بن عبد اهللا ، والصالة والسالم على نبي الهدى ، م بفضله الصالحات الحمد هللا الذي تت    

: أما بعد ، صالة وسالمًا دائمين متالزمين إلى يوم الدين ، وعلى آله وصحبه وسلم 

والثالثة ، تحدثت في التمهيد عن القراء السبعة ، لقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة فصول   

وعن جهودهم العظيمة في علم القراءات منذ القرن الثاني ، الشواذ  والقراء، المتممين للعشرة 

وقد تحدثت عن أراء بعض من عاصرهم ، الهجري منذ أن بدأوا بتأليف المصنفات في القراءات 

. والجهود المبذولة في إعالء شأن الدين والقرآن الكريم 

: امه وبنيته تحدثت في الفصل األول عن حد الحرف وتسميته وأقس: الفصل األول 

وتسميته ، تحدثت فيه عن حد الحرف وتسميته وأقسامه وأقوال النحاة في حده  :المبحث األول 

. وأقسامه 

فتحدثت عن بعض الحروف األحادية ، تناولت فيه الحديث عن بنية الحرف  :المبحث الثاني 

إن [ ية البنية منها وبعض الحروف ثنائ،  ]والواو ، والالم ، والكاف ، والفاء ، الباء [ منها 

وبعض الحروف ثالثية البنية ] وما ، وال ، وولم ، وبل ، وأن المفتوحة الهمزة ، المكسورة الهمزة 

] وعلى ، وأنَّ مفتوحة الهمزة مشددة النون ، وٕانَّ مكسورة الهمزة مشددة النون ، ومع ، إلى [ منها 

] . ولوال ، لكنَّ  ،حتَّى [ ومنها بعض حروف المعاني رباعية البنية منها 

: ويشتمل على ، تحدثت فيه عن قراءات حروف المعاني التي يليها االسم  :الفصل الثاني 

تناولت فيه قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومنصوبًا وكشف هذا :المبحث األول 

ًا ومنصوبًا والتي المبحث عن مواضع القراءات القرآنية لحروف المعاني التي يليها االسم مرفوع

: بلغ عددها خمسة وسبعين موضعًا قرآنيًا وهي موضحة كاآلتي 

. العاملة في االسم الرفع والنصب في ثالثة وثالثين موضعًا  ]ال [ وردت 

. العاملة في االسم الرفع والنصب في تسعة مواضع ] إال [ وردت 

. عة وعشرين موضعًا التي يليها االسم مرفوعًا ومنصوبًا في أرب] الواو [ وردت 
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. التي يليها االسم مرفوعًا ومنصوبًا في موضع واحد ] الفاء [ وردت 

، العاملة في االسم الرفع والنصب في ثماني مواضع ] لكن [ وردت 

. التي يليها االسممرفوعًا ومنصوبًا في تسعة مواضع ] بل [ وردت 

. فقط العاملة في االسم الرفع والنصب في موضعين ] ما [ وردت 

وقد كشف ، فيه قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومجروراً تناولت :المبحث الثاني  

البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومجرورًا والتي بلغ عددها أحد 

:  وهي موضحة كاآلتي ، عشر موضعًا قرآنيًا 

. فع والجر في ستة مواضع العاملة في االسم الر] ال [ وردت 

. التي يليها االسم مرفوعًا ومجرورًا في خمسة مواضع ] الواو [ وردت 

وقد ، تحدثت فيه عن قراءات حروف المعاني التي يليها االسممنصوبًا ومجرورًا : المبحث الثالث 

ها كشف البحث عن مواضع حروف المعاني العاملة في االسم منصوبًا ومجرورًا والتي بلغ عدد

: وهي موضحة كاآلتي ، خمسة مواضع 

. التي يليها االسممنصوبًا ومجرورًا في ثالثة مواضع ] الباء [ وردت 

. التي يليها االسممنصوبًا ومجرورًا في موضع واحد ] الواو [ وردت 

تناولت فيه الحديث عن حروف المعاني التي يليها االسم مرفوعًا ومنصوبًا : المبحث الرابع 

وقد كشف البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ، ومجرورًا 

: وهي موضحة كاآلتي ،والتي بلغ عددها أحد عشر موضعًا قرآنيًا ، ومنصوبًا ومجرورًا 

. التي يليها االسممرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا في تسعة مواضع ] الواو [ وردت 

. والنصب والجر في موضع واحد العاملة في االسم الرفع ] ما [ وردت 

. يليها االسم مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا في موضع واحد ] الفاء [ وردت 
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تناولت في هذا الفصل قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع : الفصل الثالث 

: ويشتمل على 

مضارع بين الرفع تحدثت فيه عن قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل ال :المبحث األول 

وقد كشف البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين ، والنصب 

: وهي موضحة كاآلتي ، الرفع والنصب في البحث في تسعة وثالثين موضعًا قرآنيًا 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والنصب في سبعة مواضع ] الواو [ وردت  

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والنصب في اثنين وثالثين موضعًا ] ء الفا[ وردت 

] ثم [ [ التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والنصب في موضع واحد ونظيرها ] حتَّى [ وردت 

. التي وردت في موضعين ] لكن [ كذلك ، والتي وردت في موضع واحد 

. ع بين الرفع والنصب في أربعة مواضع التي يليها الفعل المضار] أال [ وردت 

تناولت فيه الحديث عن قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين : المبحث الثاني 

وقد كشف البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع ، الرفع والجزم 

: وهي موضحة كاآلتي ،  بين الرفع والجزم في البحث في ستة عشر موضعًا قرآنياً 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والجزم في اثنين وعشرين موضعًا ] ال [ وردت 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والجزم في ثالثة مواضع ] الواو [ وردت 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والجزم في موضع واحد ] ثم [ وردت 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والجزم في موضع واحد ] لم [ وردت 

تناولت فيه الحديث عن قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين : المبحث الثالث  

وقد كشف البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع ، النصب والجزم 

وهي موضحة كاآلتي  ، ثالثة وعشرين موضعًا قرآنيًا بين النصب والجزم في البحث في 

. التي يليها الفعل المضارع بين النصب والجزم في ثماني مواضع ] الواو [ وردت 
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] ثم [ ونظيرها ، التي يليها الفعل المضارع بين النصب والجزم في موضع واحد ] الفاء [ وردت 

. حيث وردت في موضع واحد 

فيه الحديث عن قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع بين تناولت : المبحث الرابع 

وقد كشف البحث عن مواضع قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل ، النصب والجزم 

 :وهي موضحة كاآلتي ، المضارع بين الرفع والنصب والجزم في البحث في عشرة موضعًا قرآنيًا 

. لمضارع بين الرفع والنصب والجزم في أربعة مواضع التي يليها الفعل ا] الواو [ وردت 

.  التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والنصب والجزم في ثالثة مواضع ] ال [ وردت 

. التي يليها الفعل المضارع بين الرفع والنصب والجزم في موضع واحد ] ثم [ وردت 

: ني ويشتمل على تناولت فيه القراءات الشاذة لحروف المعا: الفصل الرابع 

وقد كشف البحث عن مواضع ، قراءات حروف المعاني بين التشديد والتخفيف :  المبحث األول

: قراءات حروف المعاني بين التشديد والتخفيف في خمسة وعشرين موضعًا موضحًة كاآلتي 

بين التشديد والتخفيف في خمسة عشر موضعًا  ] إنَّ [ وردت نون 

. ن التشديد والتخفيف في تسعة مواضع بي] لكن [ نون [ وردت 

. بين التشديد والتخفيف في ثماني مواضع ] إال [ وردت الم 

وقد كشف البحث عن مواضع ، قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر : المبحث الثاني 

 :قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر في مائة وعشرين  موضعًا موضحًة كاآلتي 

.  بين الفتح والكسر في مائة واثنين ] إنَّ [ وردت همزة 

. بين الفتح والكسر في ثالثة مواضع ] من [ وردت ميم 

. في بين الفتح والكسر في ستة مواضع ] إال [ وردت همزة 

وقد كشف البحث عن مواضع ، قراءات حروف المعاني المختلف في معناها : المبحث الثالث 

: عناها في ثماني  مواضع موضحًة كاآلتي قراءات حروف المعاني المختلف في م
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. في موضع واحد ] الباء [ بمعنى ] إلى [ وردت 

. للتعدية بمعنى الهمزة في ثالثة مواضع ] الباء [ وردت 

. بمعنى الذي في ثالثة مواضع ] ما [ وردت 

. في موضع واحد ] ال [ بدال من ] لم [ وردت 

أو الرفع ، لتي يليها االسم سواء بالرفع والنصب ومن خالل البحث في قراءات حروف المعاني ا

وبلغ ، أو الرفع والنصب والجر فقد بلغ عدد القراءات مائة وواحد، أو النصب والجر ، والجر 

أو الرفع ، عدد قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع سواء بين الرفع والنصب 

، والجزم فقد بلغ عددها ثماني وثمانين موضعًا أو الرفع والنصب ، أو النصب والجزم ، والجزم 

أو ، أو بين الفتح والكسر ، وقد بلغ عدد قراءات الحروف الشاذة سواء بين التشديد والتخفيف 

وكان مجموع قراءات حروف المعاني التي ، المختلف في معناها مائة وثالثة وخمسين موضعًا 

. ربعين موضعًا اختلف في قراءتها في البحث ثالثمائة واثنين وأ

أن يجعل  سبحانه وتعالى-وأسأله –، وبعد فلن أترك القلم ؛ حتى أشكر اهللا على هديه وتوفيقه   

وأن يصلني بهذه الدراسات القرآنية ما حييت ؛ إذ ، عملي هذا في ميزاني يوم توضع الموازين 

. إنها أكرم ما تبذل فيه الجهود 

والنقص ، فالكمال هللا وحده ، إال أنني ال أدعي الكمال  ،ثم أنني على الرغم مما بذلت من جهٍد  

. ضرٌب من ضروب البشر 

... والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات 
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 القرآنية اآليات فهرس
 

 الصفحة اآلية رقم اآلية                           

 

 البقرة

 75 2 "َال َرْيَب ِفيهِ "

 78 8 "َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا ِباللَّهٍ "

 288-273 11 "َال ِإنَُّهْم ُهُم السَُّفَهاءُ أ"

 38 17 "َذَهَب اللَُّه ِبُنورِِهمْ "

 44 37 "َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفتَاَب َعَلْيهِ "

 63 48 "ٍس َشْيًئاَواتَُّقوا َيْوًما َال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنفْ "

 38 54 "ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجلَ "

 155 58 "َوُقوُلوا ِحطَّةٌ  "

 114 71 "َوَال َتْسِقي اْلَحْرثَ  "

 88 102 "َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ "

 97 102 "واَوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفرُ "

 43 117 "َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ "

 54 143 "َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً "
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ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهمْ "  90 150 "ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 88 177 "َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّهِ "

 94 187 "يََّن َلُكمُ َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتبَ "

َياَم ِإَلى اللَّْيلِ "  83 187 "ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ

 295 -164-40 195 "َوَال ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ "

  94-92 214 "َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسولُ "

 174 217 "ْلَحرَامِ َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد ا"

 79 220 "َواللَُّه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ "

وا"  57 224 "َأْن َتَبرُّ

  120-89 249 "َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال "

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعضٍ "  88 253 "َفضَّ

 22 259 "َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها"

  136-72 265 "َيَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَنابٍ أَ "

   عمران آل

 79 10 "َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيًئا"

 155 18 "َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكةُ "

 78 28 "َال َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياءَ "

 73 30 "َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنهُ "
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 42 31 "ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِني"

 21 37 "َوَكفََّلَها َزَكِريَّا"

 175 43 "َكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ َيا َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َوارْ "

 86 62 "ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ "

 39 75 "َوِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيكَ "

 42 115 "َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفُروهُ "

 38 123 "َبْدرٍ َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّه بِ "

اِبِرينَ "  51 142 "َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

 80 144 "َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسولٌ "

ْتُهْم َأْنُفُسُهمْ "  139 154 "َوَطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّ

 82 159 "َفِبَما َرْحَمةٍ 

 47 179 "ِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيطْ "

   النساء

يًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهمْ "  69 9 "َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ

 71 42 "َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهُم اْألَْرُض "

ُهمْ  ِليلٌ َما َفَعُلوُه ِإالَّ قَ : "  89 66 "ِمنـْ

 73 73 "َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيًما"

 183 95 "َوُكال� َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى"
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 74 135 "َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكمْ "

 47 137 "َلْم َيُكِن اللَُّه ِلَيْغِفَر َلُهمْ 

 121-120 157 "َباَع الظَّنِّ َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ "

 131 162 "َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنونَ "

َالةَ "  136 -132-131 162 "َواْلُمِقيِميَن الصَّ

 131 162 "َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ "

 48 163 "َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبرَاِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاقَ "

 48 163 "َوِعيَسى َوَأيُّوبَ "

 82 171 "ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنهُ "

   المائدة

 120 3 "ِإالَّ َما َذكَّْيُتمْ "

 199 95 "َوَمْن َعاَد َفَيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنهُ "

   األنعام

 137 2 "ُثمَّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل ُمَسم�ى ِعْنَدهُ "

 83 12 "نَُّكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ َلَيْجَمعَ "

 42 17 "َوإِْن َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ "

 150 59 "َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها"

 136 99 "َنَباَت ُكلِّ َشْيءٍ "
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ْيُتوَن َوالرُّمَّانَ "  136 99 "َوالزَّ

َنزَّْلَنا ِإَلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرَنا َعَلْيِهْم  َوَلْو َأنََّنا"

 "ُكلَّ َشْيٍء ُقُبًال َما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا 

 

111 68 

   األعراف

 274 12 "َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجدَ "

 64 38 "اْدُخُلوا ِفي ُأَممٍ "

 118 59 " َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرهُ  "

 92 95 "َحتَّى َعَفْوا َوَقاُلوا"

 88 105 "َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ "

 68 178 "َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها"

 53 194 "ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ "

   التوبة

 82 25 "ْت َعَلْيُكُم اْألَْرُض ِبَما َرُحَبتْ َوَضاقَ "

 42 28 "َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ "

 79 38 "َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اْآلَِخَرةِ "

 65 38 "َفَما َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اْآلَِخَرِة ِإالَّ َقِليلٌ "

ِل َيْومٍ "  68 108 "َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوىِمْن َأوَّ

 103 122 "َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفةٌ "
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   يونس

 103 98 "َفَلْوَال َكاَنْت َقْرَيٌة َآَمَنْت َفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم "

   هود

 91 43 "ْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحمَ َال َعاِصَم اْليَ "

 38 48 "اْهِبْط ِبَسَالمٍ "

 64 53 "َوَما َنْحُن ِبتَاِرِكي َآِلَهِتَنا َعْن َقْوِلكَ "

 22 78 "َهُؤَالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكمْ "

 54 111 "َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ "

   يوسف

 42 27 "اَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبتْ َوإِْن كَ "

 80 31 "َما َهَذا َبَشرًا"

 65 32 "َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيهِ "

 83 33 "السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ "

 42 77 "ِإْن َيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبلُ "

 39 100 "َوَقْد َأْحَسَن ِبي"

   يمإبراه

 65 9 "َفَردُّوا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهمْ "

 83 37 "َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهمْ "

 86 39 "ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدَُّعاءِ "
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   الحجر

 2 9 "ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ "

 120 31-30 "ِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن  ِإالَّ ِإْبِليَس َفَسَجَد اْلَمَال "

 223 54 "َفِبَم ُتَبشُِّرونَ "

   اإلسراء

 83-78 1 "ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى"

َالَة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ "  47 8 "َأِقِم الصَّ

 56 100 "َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكونَ "

وَن ِلْألَْذَقانِ َويَ "  47 109 "ِخرُّ

   الكهف

 209 22 "َسَيُقوُلوَن َثَالَثٌة رَاِبُعُهْم َكْلُبُهمْ "

 79 31 "ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهبٍ "

َفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤِتَيِن َخْيرًا ِم ، ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماًال َوَوَلًدا "

 "َجنَِّتكَ 

39-40 42 

 120-119 50 "َجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّهِ َفَس "

 57 79 "َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها" 

   مريم

 47 5 "َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلي�ا"

 56 26 "َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشرِ "
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   طه

 197 61 "ًبا َفُيْسِحَتُكمْ َال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكذِ "

 87 63 "ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَان"

 65 71 "َوَألَُصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوعِ "

 94 91 "َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى"

   األنبياء

 90 22 "َلْو َكاَن ِفيِهَما َآِلَهٌة ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا"

 59 26 "َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُمونَ "

 47 47 "َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمةِ "

 79 77 "َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا"

 152 107 "ينَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلمِ "

   الحج

 50 5 "ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحامِ "

 34 11 "َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرفٍ "

   المؤمنون

 43 29 "َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكونَ "

   النور

 102 10 "َلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ اللََّه َتوَّاٌب َحِكيمٌ َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه عَ 

   الفرقان
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 259 42 "ِإْن َكاَد َلُيِضلَُّنا َعْن َآِلَهِتَنا"

 38 59 "َفاْسَأْل ِبِه َخِبيرًا"

   الشعراء

 57 82 "َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر ِلي"

 73 102 "َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرَّةً "

 48 119 "َأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ فَ "

   النمل

 83 33 "َواْألَْمُر ِإَلْيكِ "

   القصص

 47 8 "ْلَتَقَطُه َآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدو�ا َوَحَزًنافَا"

 46 82 "َوْيَكَأنَُّه َال ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ "

   الروم

وُم ُغِلَبِت ا"  ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن ، لرُّ

 "ِفي ِبْضِع ِسِنينَ 

2-3 64 

   لقمان

 65 14 "َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْينِ "

 46 36 "ِللَِّه َما ِفي السََّماَواتِ "

   األحزاب

 72 20 "ُدوَن ِفي اْألَْعرَابِ َوإِْن َيْأِت اْألَْحزَاُب َيَودُّوا َلْو َأنَُّهْم َبا"
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 132 61 "َمْلُعوِنيَن َأْيَنَما ثُِقُفوا"

   سبأ

رَ "  126 10 "يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّيـْ

 22 17 "َوَهْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ "

 102 31 "َلْوَال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنينَ "

   فاطر

 120 1 "ًال َجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُس "

 46 13 "ُكلٌّ َيْجِري ِألََجٍل ُمَسم�ى"

 82 28 "ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ "

   يس

 24 35 "َوَما َعِمَلْت َأْيِديِهمْ "

 149 61 "َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّةٍ "

   الصافات

 153 6-5 "َوِحْفًظا، َء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب ِإنَّا َزيَّنَّا السََّما"

 112 47 "َال ِفيَها َغْولٌ "

 119 158 "َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجنَِّة َنَسًبا"

ْؤَيا، َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبرَاِهيُم "  57 105-104 "َقْد َصدَّْقَت الرُّ

وَن َعَليْ "  37 137 "ِهْم ُمْصِبِحينَ َوإِنَُّكْم َلَتُمرُّ

   الزمر
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 79 22 "َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّهِ "

 40 36 "أََلْيَس اللَُّه ِبَكافٍ "

   فصلت

 86 41 "ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر َلمَّا َجاَءُهْم َوإِنَُّه َلِكتَاٌب َعِزيزٌ "

   الشورى

 46 11 "ِلِه َشْيءٌ َلْيَس َكِمثْ "

 64 25 "َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه "

 79 45 "َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ "

 73 51 "ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال "

   األحقاف

 79 4 "َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْألَْرضِ "

 47 11 "ِذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنوا َلْو َكاَن َخْيرًا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيهِ َوَقاَل الَّ 

   الحجرات

َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اْألَْمِر "

 "َلَعِنتُّمْ 

7 70 

   ق

 23 19 "َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ "

   النجم

 63 3 "َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى"
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   الواقعة

 182 12 "ِفي َجنَّاِت النَِّعيم"

 136 22 "َوُحوٌر ِعينٌ " 

 23 29 "َوَطْلٍح َمْنُضودٍ "

َفَشاِرُبون ، َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن ، َآلَِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم "

 "َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيمِ ، ِم َعَلْيِه ِمَن اْلَحِمي

52-55 

 

44 

   الحديد

 57 16 "أََلْم َيْأِن ِللَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهمْ "

   المجادلة

 80 2 "َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ "

   الممتحنة

ُكْم َأْوِلَياء"  78 1 "َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

   الصف

 83 14 "ْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ َمْن أَ "

   المنافقون

ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريبٍ "  103 10 "َلْوَال َأخَّ

   الملك

 150 3 "َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطورٍ 

 260-53 20 "ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِفي ُغُرورٍ "



323 
 

   القلم

 259 51 "ْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصارِِهمْ َوإِْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َليُ "

    نوح

 79 25 "ِممَّا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغِرُقوا"

   المزمل

 58 20 "َعِلَم َأْن َسَيُكونُ "

   القيامة

ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ، َفِإَذا َقرَْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه ، ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه 

 "َبَياَنهُ 

17-18  

19 

18 

   اإلنسان

 39 6 "َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَّهِ "

   النازعات

 86 36 "ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرةً "

   المطففين

 88 2 "الَِّذيَن ِإَذا اْكتَاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفونَ "

   االنشقاق

 63 19 "َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبقٍ "

   األعلى

 59  16-14 "َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا ،َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّى "

   الشرح
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 66 1 "أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ "

   القدر

 94 5 "َسَالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر"

   الزلزلة

 47 5 ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها"

   القارعة

 23 5 "ِن اْلَمْنُفوشِ َكاْلِعهْ "

   المسد

 133 4 "َواْمرََأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ "

   اإلخالص

 65 3 "َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلدْ "
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 األحاديث فهرس

 

 الصفحة الحديث

 24 "أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه"

، ر حسنات أعربوا القرآن فإنهمن قرأ من القرآن فآمن به فله بكل حرف عش

 "ورفع عشر درجات، وكفارة عشر سيئات 

25 

 25 "كي تعربوا القرآن، أعربوا الكالم " 

 26 "الثيب تعرب عن نفسها"

 117 "كهيئة يوم ولدته أمه وجهمن حج فلم يرفث ولم يفسق "

 174 "ال تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف باهللا أو ليصمت"
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 األشعار فهرس

 

 الصفحة البحر القائل القافية

َخاءُ   234 الوافر الحطيئة َواْإلِ

 171 الطويل وصاألح ُغَرابـَُها

بَاً   264-80 الطويل بال نسبة ُمَعذَّ

 70 الطويل أبو صخر الهذلي  َويّْطّربُ 

 70 الطويل أبو صخر الهذلي  َسْبَسبِ 

 269 الرجز أبو النجم َغايـََتاَها

 294-164-39 الطويل هذليأبو ذؤئيب ال نَِئيجُ 

 69 الطويل وبة بن الحميرت َوَصَفاِئحُ 

 69 الطويل وبة بن الحميرت َصائحُ 

 111 الكامل سعيد بن مالك القيسي ال بـََراحُ 

 59 البسيط أبو ذؤئيب الهذلي  وإْفضاحُ 

 76 البسيط حاتم الطائي َمْصُبوحُ 

  248-202-197 الوافر مغيرة بن ضياء فََأْسَترِيَحا

 61 البسيط بال نسبة أوغاد

 140 الكامل بال نسبة َأْوَالُدَها

 225 الوافر قيس بن زهير زِيَادِ 

 101 البسيط جموح المظفر ِلَمْحُدِدي
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 283 البسيط بال نسبة  َعَدَدا

 84 الطويل عمر بن أبي ربيعة ُأْسَدا

 103 الطويل بال نسبة َوَال َجَسَدا

 69 الطويل زهير  ِبُمَخَلدِ 

 55 الكامل عاتكة بنت زيد اْلُمتَـَعمِّد

 75 الطويل بال نسبة  ِإَلى ِهْندِ 

 66 البسيط بال نسبة باْلَجارِ 

 131 الكامل خرنق بنت بدر اُألْزرِ 

 131 الكامل خرنق بنت بدر الَجْزرِ 

 23 السريع األعشى الكبير الّناشر

 80 البسيط الفرزدق َبَشرُ 

 274 طويل ال ذو الرمة اْلَقْطرُ 

 47 الطويل أبو صخر الهذلي اْلَقْطرُ 

 130 المنسرح ربيع بن ضيع َواْلَمَطرا

 98 البسيط زهير تـُْنَتَظرُ 

 264-91 الطويل ذو الرمة قـَْفَرا

 130 المنسرح ربيع بن ضيع نـََفرا

 120 البسيط لبيد بن أبي ربيعة الذكر

 83 الطويل البن أحمر َأْحَمَرا
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 74 الوافر الملهل َتحَت الُقبورِ 

 102 البسيط تيم بن مقبل َعَوِري

 74 الوافر الهلهل زِْيرِ 

 156 المتقارب الجعدي ُنَحاَسا

 6 الكامل المتلمس ال تنبس

 125 المتقارب حبيب الهذلي الضَّاِبطِ 

 156 الرجز رؤبة الشََّواظَا 

 64 الطويل زيد بن رزين َتْدَفعُ 

 115 سريعال أنس بن مرداس اْلَراِقعِ 

 103 الطويل جرير الُمَقنَّعا

 81 البسيط يعقوب بن السكيت اْلَخَزفُ 

 51 الوافر ميسون بنت بحدل الشُُّفوفِ 

 173 الطويل مسكين الدرامي نـََفاِنفُ 

 196 الطويل جميل بثينة َسْمَلقُ 

 72 الكامل قنيلة بنت النضر الُمْحَنقُ 

 57 الطويل بال نسبة َصِديقُ 

 99 الوافر عريالم لساال

 132 المتقارب أمين الهذلي السََّعاِلي

 65 الطويل امرؤ القيس َأْحَوالِ 
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 86 الطويل الفرزدق َبَالبُِلهْ 

 92 الطويل حسان  اْلُمْقِبلِ 

 128 الطويل الفرزدق َأْو َأِمْثلي

 63 البسيط الفرزدق إلى أجلِ 

 248 البسيط األعشى نـُُزلُ 

 83 الكامل هذليينأبو كبير ال السَّْلَسلِ 

 71 الرمل لقمة الفحلع َذو ُخَصلٌ 

 101 الطويل أبو ذؤيب الهذلي ُشْغِلي

 92 الطويل جرير  َأْشَكلُ 

 174 الخفيف جميل بثينة َجَلِلهْ 

 129 الطويل امرؤ القيس َلْم َيحول

 63 الخفيف بال نسبة  َأْو أفولُ 

 40 الطويل لبيد بن أبي ربيعة ّأْقَداُمها

 62 الرجز رؤبة ْهَرُمهْ َوجَ 

 23 الطويل زهير  لم يحطم

 150 الطويل زهير تـُْعَلم

 151 الكامل مخبل السعدي َوَال َجْهمُ 

 71 الكامل بال نسبة َعِدْيَما

 49 الكامل األخطل َعِظْيمُ 
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 40 البسيط قريظ بن أنيف َورُْكَبانَا

 90 الوافر عمر بن معد يكرب اْلَفْرَقَدانِ 

 206-92 الطويل امرؤ القيس نِ بَِأْرَسا

 63 البسيط ذو األصبع فـََتْخُزوِني 

 52 المنسرح بال نسبة اْلَمَجانِينِ 

 94 الكامل أبو مروان النحوي أَْلَقاَها

 100 الطويل يزيد بن أم الحكم ُمْنهَوي

 246 الطويل سوار بن المقرب رَاِضَيا

 77 الطويل بال نسبة َواِقَيا

 45 الطويل نسبة بال َكَما ِهَيا

 64 الطويل  األعشى َوانَِيا
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فهرس األعالم 

 الصفحة  االسم    

  25 أبو بكر الصديق

 285-227-221-165 -164-135-123-61-10 أبو جعفر

-294-295  

 295-267-166-164-143-136-135-97 أبو حاتم

 260 أبو الحسن األخفش

  239-238-209-202-181-176-150-136-131 أبو حيان

-263-283 

 181-180-172-164-151-137-130-87-16 أُبي

-220-270-294 

 111 أبو الشعثاء

  295-183-156-135-123-90-89-87 أبو عبيدة

 157 أبو عبد الرحمن

- 127-123-116-104-17-14-13-12-10-6-5 أبو عمرو

138-142-157-163-175-179-180-182-198 -

207-208-209-210-213-221-237-244-245 -

246-247-261-266-286-269-284-293  

  24-10 أبو هريرة
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- 114-101-100-90-89-86-77-55-46-44-37 األخفش

117-164-166-179-295  

 49 األخطل

  91-39-8-6-5 األصمعي

 245-228-224-194-193-178-165-144-127 األعرج

 23 األعشى الكبير

 44 األعلم

 239-173-13-135-132-131-118-7 األعمش

  260-236-203-166-58 األنباري

  19-2 البنا

 293 -235-192-180-170-162-151-149-144-128 ابن أبي عبلة

 202-172-165-164-91-89-56-52-41-31-26 ابن جني

-237-249-259-263-294  

 294-267-197-183-176-163-142-139-122 ابن خالويه

 46 ابن الخباز

 63 درستويهابن 

 16 ابن الزبير

 87 ابن السراج

 17 ابن سيرين البصري
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 100-71 ابن الشجري

 75-74 ابن الضائع

 100 ابن الطراوة

 17 ابن عاصم

- 180-179-175-163-156-142-139-122-121-2 ابن عامر

182-193-195-210-222-224-237-245-246-261 -

266-268-269-272-284-287-293  

 170 جاجابن الع

 102-99-75-71-63-62 ابن عصفور

 31 ابن عقيل

 78-73 ابن فارس

 175-163-157-142-138-123-116-54-17-14-4-3 ابن كثير

179-180-182-193-198-199-207-208-210-213  

221-227-244-245-246-261-263-266-286-269  

284-293  

  62-61-57-56-55-52-51-49-41-39-38-32-31 ابن مالك

66-69-70-75-100-259  

 157-116-113-17-14 ابن محيصن

  233-221-141-138-130-34-25-16 ابن مسعود
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 33-32-30 ابن النحاس

 67-61-31-27 ابن هشام األنصاري

 74-68 ابن هشام الخضراوي

 76-53-31 ابن يعيش

 72 التبريزي

 24-21-20-19-18 الجزري

- 135-136-124-118-117-116-113-17-14-13 الحسن البصري

149-150-165-178-200-201-203-244-248-249 

  163-156-154-153-152-142-139-138-11-9-7-5 حمزة

172-173-174-175-178-179-180-181-182-193  

198-199-207-208-210-213-224-237-239-244 

245-246-261-266-268-269-284-286-266-268  

269-284-293  

  182-118-12-11 خلف

 273-248-205-140-137-127-101-85-54-15 الخليل

 48 الدينوري

 100 الرماني

  198-166-164-163-155-150-141-136-127-50 الزجاج

205-212-239-294-295  



335 
 

 198-113-34-32 الزجاجي

  293-287-199-163-151-50-18 الزركشي

  172-165-163-150-134-131-125-124-77-50 الزمخشري

176-177-178-184-248-283-293-295  

  158-111 زيد بن علي

  53 سعيد بن حبير

  54-53-52-50-49-46-45-44-43-41-40-37-30 سيبويه

57-58-67-70-77-85-86-87-88-90-91-92-93  

94-95-96-97-98-99-101-117-121-126-127  

130-133-136-138-140-150-170-173-183-184  

194-196-200-204-239-260-262-263-214-286  

 26-25 السيوطي

 100-68 الشلوبين

 15 الشنبوذي

 170-16 الضحاك

  178-165-163-156-142-138-135-13-12-11-5-4 عاصم

179-180-182-193-207-208-210-212-213-235  

237-245-246-261-263-266-268-284-293  

 172 عبد اهللا بن زيد
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 25 عمر بن الخطاب

  260-237-157-154-150-132-124-54-39 رسيالفا

  97-91-89-88-72-70-58-54-49-44-43-26-9 الفراء

101-102-122-124-136-140-141-143-149-151  

153-154-155-159-162-166-171-181-183-201  

202-214-225-238-264-267-293  

 129-80 الفرزدق

 258-178-173 قتادة

 39 القتيبي

 72 لنضرقتيلة بنت ا

 181-48 قطرب

  138-136-134-104-97-86-54-53-52-12-11-9-8 الكسائي

142-143-154-156-163-171-175-179-180-181  

182-193-198-205-207-208-210-213-237-238  

244-245-246-262-263-266-267-268-269-273  

283-284-293 

 39 لبيد بن أبي ربيعة

 130-92 امرؤ القيس

 17-4 ن جبيرمجاهد ب
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 77-37-32 المرادي

 16 مسروق بن األجدع

  163-156-154-142-138-94-92-54-12-10-8-7-2 نافع

165-175-179-180-182-198-205-207-208-210  

220-237-244-246-261-263-266-268-269-284  

293 

  262-208-182-157-153-142-135-127-111-53 النحاس

267 

  239-173-138-135-132-131-118 النخعي

  127-116-54-14 اليزيدي

  175-165-154-132-131-118-116-113-11-10 يعقوب

195-212-221-272-285-287  

 104-97-81-13-6 يونس 
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رس المصادر والمراجع هف

 .القرآن الكريم  -1

د عب: تحقيق ، ه 437مكي بن ابي طالب القيسي -: تأليف ، اإلبانة في معاني القراءات  -2

 ] .ت : د [ ، القاهرة  الفجالة –دار النهضة-، ] ط : د [ ، الفتاح إسماعيل شلبي 

عبد السالم : تحقيق ، ه 255أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -: تأليف ، البيان والتبيين  -3

 .م 1998، القاهرة  مكتبة الخانجي-،  7/ط، محمد هارون 

، تهى األماني والمسرات في علوم القراءات إتحاف فضالء البشر بالقراءات العشر المسمى من -4

عالم ،  1/ط، شعبان محمد إسماعيل : تحقيق ، ه 117محمد بن محمد البنا -: تأليف الشيخ 

 .م 1987، بيروت الكتب-

وبهامشه كتاب ، ه 911اإلمام جالل الدين السيوطي -: تأليف ، اإلتقان في علوم القرآن  -5

مطبعة ، ] ط : د [ ، ] تح : د [ ، بكر الباقالني  القاضي أبي: تأليف ، إعجاز القرآن 

 ] .ت : د [ ، القاهرة حجازي-

، ه 276الدينوري -، الكوفي ، أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة : تأليف ، أدب الكاتب  -6

 .م 2009، القاهرة  دار الطالئع-، محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق 

عبد : تحقيق ، ه 415علي بن محمد النحوي الهروي -: ف تألي، األزهية في علم الحروف  -7

 .م 1993، دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية-،  2/ط، المعين الملوحي 

، ه 538اإلمام الكبير جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري-: تأليف  ،أساس البالغة  -8

بيروت-دار المعرفة –، ]  ط  :د [ ، أمين الخولي : عرف به ، عبد الرحيم محمود : تحقيق 

 .م 2001، لبنان 

محمد : تحقيق ، ه 577عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا األنباري -: تأليف ، أسرار العربية  -9

 .م 1997، بيروت دار الكتب العلمية-،  1/ط، حسين شمس الدين 



339 
 

عبد   : حقيق ت، ه 911جالل الدين السيوطي -: تأليف اإلمام ، األشباه والنظائر في النحو  -10

 .م 1985، بيروت مؤسسة الرسالة-،  1/ط، العال سالم مكرم 

، ه 216األصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك -: اختيار، األصمعيات  -11

 .م 2012،دار المعارف ،  6/ط، أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون : تحقيق 

بد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني أبي ع: تأليف ، إعراب القراءات السبع وعللها  -12

 مكتبة الخانجي –،  1/ط، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين : تحقيق ، ه 270النحوي الشافعي -

 .م 1992، القاهرة  

،  1/ط، محمد عزور : تحقيق ، ه 616أبي البقاء العكبري -: تأليف ، إعراب القراءات الشواذ  -13

 . م1996، بيروت عالم الكتب –

، دمشق _ دار بن كثير ،  11/ط، محي الدين الدرويشي : تأليف ، إعراب القرآن وبيانه  -14

 .م 2011

أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد المعروف بابن : تأليف ، إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم  -15

 .م 2010، القاهرة دار الطالئع –،  1/ط ، محمد إبراهيم سليم : تحقيق ، خالويه النحوي 

أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي األصبهاني الملقب : تأليف ، إعراب القرآن  -16

 .م 1926، ] د : د[ ، ] ط : د[ ، فائزة بنت عمر المؤيد : تحقيق ، قوام السنة 

دار الكتب اإلسالمية ، ] ط : د[ ، إبراهيم األنباري : تحقيق ، إعراب القرآن المنسوب للزجاجي  -17

 .م 1982،  القاهرة–

اعتنى به ، ه 338ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس -: تأليف ، إعراب القرآن  -18

 .م 2008، بيروت دار المعرفة –،  2/ط، الشيخ خالد العلي : 

: تأليف ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، األعالم  -19

 .م 1990، دار العلم للماليين ،  19خير الدين الزركلي و ط
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أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف األنصاري-: تأليف ، اإلقناع في القراءات السبع  -20

 .ه 1403، دمشق دار الفكر-،  1/ط، عبد المجيد قطامش : تحقيق ، ه 540

، ]  تح: د [ ، ه 542هبة اهللا بن علي بن محمد حمزة الحسني العلوي-، أمالي ابن الشجري  -21

 .م 1992، مكتبة الخانجي القاهرة ،  1/ط

دار الكتب ، ] ط : د [ ، أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي : تأليف ، األمالي  -22

 ] .ت : د [ ، بيروت  العلمية-

أبي البقاء عبد اهللا : تأليف ، إمالء ما من به الرحمن ووجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن  -23

 .م 1979، بيروت دار الكتب العلمية-،  1/ط، ه 616بن عبد اهللا العكبري - بن الحسين

الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي -: تأليف ، إنباه الرواة على أنباه النحاة  -24

ومؤسسة الكتب ، القاهرة دار الفكر العربي-،  1/ط، محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق ، ه 624

 .م 1986، ت بيروالثقافية-

، ه 577ألبي البركات بن األنباري -، اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين  -25

 .م 2002القاهرة مكتبة الخانجي-،  1/ط، جودة مبروك محمد مبروك وآخرون : تحقيق 

سامي بن : اعتنى به ، ه 538محمود بن عمر الزمخشري -: تصنيف ، األنموذج في النحو  -26

 .م 1999، 1/ط، ر حمد المنصو

األمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف : تأليف،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -27

عدة المسالك إلى تحقيق أوضح : ومعه كتاب ، المصري، ابن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري

دار الطالئع –، لحميد محمد محي الدين عبد ا: تأليف، المسالك وهو الشرح الكبير من ثالثة شروح 

 .م 2004القاهرة 

أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب : تأليف ، اإليضاح في شرح المفصل  -28

 .م 1982] د : د [ ، ] ط : د [ ، موسى بناي العليلي : تحقيق ، ه 646النحوي -
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دار ، ] ط : د [ ، مازن المبارك : تحقيق ، ه 337اإليضاح في علل النحو للزجاجي - -29

 .م 1974، بيروت النفائس-

] ط : د [ ،محيي الدين عبد الرحمن رمضان : تحقيق ، البن األنباري ، إيضاح الوقف واالبتداء  -30

 .م 1970، دمشق ، ] د : د [ ، 

مكتبة ،  5/ط، فهد بن عبد الرحمن الرومي : تأليف  ،ومناهجه  بحوث في أصول التفسير -31

 .ه 1420، الرياض التوبة-

محمد بن علي الشوكاني : للقاضي شيخ اإلسالم ، لع بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطا -32

 .م 1990بيروت و مؤسسة الرسالة-،  7/ه ط1250-

تحقيق ، ه 900لمر بن القاسم األنصاري الشهير بالنشار-، البذور الزاهرة في القراءات المتواترة  -33

 .م 2009، عمان دار الفكر-،  1/عبد الحسين عبد اهللا محمود ط: 

محمد متولي : تحقيق ، لألمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي ، البرهان في علوم القرآن  -34

 ] .ت : د [ مكتبة دار التراث ، ] ط : د [ ،  منصور 

األشبيلي ، ألبي الربيع عبيد اهللا بن أحمد بن عبيد اهللا القرشي ، البسيط في شرح جمل الزجاجي  -35

، بيروت دار العرب اإلسالمي-،  1/ط، عياد بن عيد الثبيتي : قيق تح، ه 688السبتي -، 

 .م 1986

تحيق ، ه 911بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جالل الدين عبد اهللا السيوطي - -36

 .م 1979دار الفكر ،    2/ط، محمد أبو الفضل إبراهيم : 

، ه 577بن محمد بن عبد اهللا األنباري - عبد الرحمن: تأليف ، البيان في غريب إعراب القرآن  -37

 .م 2010] ق : د [ مكتبة اآلداب ،  2/ط، جودة مبروك محمد : دراسة 

، عبد السالم هارون : تحقيق ، ه 255ألبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ -، البيان والتبيين  -38

 .م 1998، القاهرة  مكتبة الخانجي-،  7/ط
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مصطفى : تحقيق ، د محمد مرتضى الحسيني الزبيدي للسي، تاج العروس من جواهر القاموس  -39

 م ز1194، مطبعة حكومة الكويت ،  2/ط، حجازي وآخرون 

دار الكتب العلمية-، ه 463للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي-، تاريخ بغداد  -40

 .بيروت  

 . لم دار الق، ] ط : د [ ، تأليف الدكتور عبد الهادي الفضلي  ،تاريخ القراءات  -41

السيد : تحقيق ، ه 276 لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة -، تأويل مشكل القرآن  -42

 .م2006، القاهرة دار التراث –، ] ط : د[ ، أحمد صقر 

أبي محمد مكي بن أبي طالب جموش ابن محمد بن : لإلمام ، التبصرة في القراءات السبع  -43

دار ،  2/ط، محمد غوث الندوي : تحقيق ، ه 437القرطبي -، القيرواني ، مختار القيسي 

 .م 1982، الهند السلفية-

شركة ،  1/ط، ه 616عبد اهللا بن الحسن بن عبد اهللا العكبري -، التبيان في إعراب القرآن  -44

 .م 2008،القاهرة القدس-

تحقيق وتعليق ، ه745لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي -، تفسير البحر المحيط  -45
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، ه 516محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي-، تفسير البغوي معالم التنزيل  -46

 .م 1989، الرياض دار طيبة –،  1/ط، محمد عبد اهللا النمر وآخرون : تحقيق 

بشار عواد معروف : هذبه وحققه ، ن عن تأويل آي القرآن ه جامع البياتفسير الطبري من كتاب -47

 .م 1994، بيروت مؤسسة الرسالة-،  1/ط، رستاني وعصام فارس الخ

محمد الرازي فخر : لإلمام ، المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، تفسير الفخر الرازي  -48

بيروت   دار الفكر-،  1/ط ،ه 604الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري -

 .م 1981،
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عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير : لإلمام الحافظ ، تفسير القرآن العظيم  -49

دار الكتب ،  1/ط، محمد حسين شمس الدين : علق عليه ووضع حواشيه ، ه 774الدمشقي-

 .م 1998، بيروت العلمية-

اإلمام : تأليف ، يون األقاويل في وجوه التأويل تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وع -50

محمد : رتبه وضبطه وصححه ، ه 538أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر محمد الزمخشري-

 .م 2009، بيروت دار الكتب العلمية-،  5/ط، عبد السالم شاهين 
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 .م 2002، بيروت العلمية-
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جامعة محمد بن سعود إشراف ، سلسلة أصول النشر ، محمد حسن عقيل موسى : تحقيق ، ه 478
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، الشيخ خليل مأمون شيحا وأخرون : تحقيق، ه 852البن حجر العسقالني -،  تهذيب التهذيب -53

 .م 1996، بيروت دار المعرفة-،  1/ط
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، محمد باسل عيون األسد : قيق تح، ه 905يوسف ابن هشام بن عبد اهللا بن هشام األنصاري-

 .م 2000، بيروت دار الكتب العلمية –،  1/ط

ألبي الحسن علي مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي  -106

دار الكتب ،  1/ط، إميل بديع يعقوب / إشراف ، فواز الشعار : تحقيق ، ه 669األشبيلي-

 .م 1998، بيروت العلمية-

، ه 569أبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي-: تأليف ،  شرح الدروس في النحو -107

 .م 1991، القاهرة مطبعة األمانة-،  1/ط، إبراهيم محمد أحمد اإلدكاوي : تحقيق 

: تحقيق ، ه 828محمد بن أبي بكر الدماميني-: تأليف ، شرح الدماميني على مغني اللبيب  -108

 .م 2007، بيروت ربي-مؤسسة التاريخ الع،  1/ط، أحمد عزو عناية 

،  1/ط، حنا نصر الحتي . د: تحقيق’ األعلم الشنتمري ، شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل  -109

 .ه 1993دار الكتب العربي 

سلسلة نشر الرسائل ،  1/ط، يحيى بشير مصري : تحقيق ، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  -110

 .م 1996، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية اإلدارة العامة للثقافة والنشر ب: إشراف ، الجامعية 



349 
 

أبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي : المؤرخ األديب ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -111

 .م 1979دار الفكر ،  1/ط، ه 1089-

اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن : تأليف ، في معرفة كالم العرب شرح شذور الذهب  -112

دار ، محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ، عبد اهللا بن هشام األنصاري  يوسف ابن هشام بن

 .م  2004، القاهرة الطالئع –

أبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي : تأليف ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر  -113

، بيروت مية-دار الكتب العل،  1/مجدي محمد سرور سعد باسلوم ط: تقديم وتحقيق ، ه 857النويري-

 .م 2002

عنيت بتصحيحه ، لإلمام الخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ، شر شرح القصائد الع -114

 .ه 1352وضبطه إدارة الطباعة المنيرية 

اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف : تأليف ، وبل الصدى شرح قطر الندى -115

دار الطالئع ، محمد محيي الدين عبد الحميد : قيق تح، ابن هشام بن عبد اهللا بن هشام األنصاري 

 .م  2009، القاهرة –

طبع ، ] ط : د [ ، موفق الدين ابن علي بن يعيش : للشيخ العالمة ، شرح المفصل  -116

 ] .ت : د [ ، مصر  الطباعة المنيرية –، بأمر مشيخة األزهر 

 شعراء ودواوين -117

أبي الحسين : لعرب في كالمها للعالمة الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ا -118

مكتبة المعارف-،  1/ط، عمر فاروق الطباع : تحقيق ، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي 

 .م 1993،بيروت 

: تحقيق ، إسماعيل بن حماد الجوهري : تأليف ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -119

 . .م 1956، بيروت ين-دار العلم للمالي،  1/ط، أحمد عبد الغفار عطار 



350 
 

دار ،  2/ط، عبد القيوم بن عبد الغفور السندي : تأليف ، صفحات في علوم القراءات  -120

 .م 2001، مكة ودار اإلمدادية-، بيروت البشائر اإلسالمية-

ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغير البخاري ، صحيح البخاري -121

 .م 2004 ،القاهرة دار الحديث-، الجعفي 

، إعراب ثالثين سورة من المفصل بشرح معاني كل حرف وتلخيص فروعه ، الطارقية  -122

محمد محمد : تقديم وتحقيق ، ه 370أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه-: تأليف 

 .م 2006،  1/ط، فهمي عمر 

بن أبي بكر  تأليف األمام الحافظ الشيخ جالل الدين عبد الرحمن، طبقات الحفاظ  -123

 .بيروتدار الكتب العلمية –،  2/ط، لجنة من العلماء بأشراف الناشر : تحقيق، ه 911السيوطي -

محمود : تحقيق ، ه 231محمد بن سالم الجمحي-: تأليف ، طبقات فحول الشعراء  -124

 .م 1974، بجدة دار المدني-، محمد شاكر 

، مصر ، ] ط :  \د[ ، ه 833طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد الجزري- -125

 .ه 1351

: تحقيق ، ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي ، طبقات النحويين واللغويين  -126

 .القاهرة دار المعارف –،  2ط، محمد أبو الفضل إبراهيم 

أبو هاجر محمد السعيد ابن : حققه ، ه 748الحافظ الذهبي-، العبر في خبر من عبر  -127

 .م 2007، بيروت ار الكتب العلمية-د،  1/ط، بسيوني زغلول 

مهدي : تحقيق ، ه 175ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي-، العين  -128

 .م 1988، بيروت مؤسسة األعلمي للمطبوعات-،  1/ط، المخزومي وٕابراهيم السامرائي 

عني ، ه 833لشمس الدين محمد بن محمد الجزري-، غاية النهاية في طبقات القراء  -129

 .م 1982، بيروت دار الكتب العلمية-،  3/ط، برجستراسر . ج :  بنشره

 الغرة في شرح اللمع   -130



351 
 

محمد بن علي بن : تأليف ، فتح القدير لجامع بين فني الريادة والدراية من علم التفسير  -131

 .م 2007بيروت دار المعرفة –،  4/ط ، يوسف الفوش : تحقيق ، ه 1250محمد الشوكاني-

مروان العطية : تحقيق ، ه 224و عبيد القاسم بن سالم الهروي-أب، فضائل القرآن  -132

 .م 1995، بيروت دمشق-دار ابن كثير-،  1/ط، وآخرون 

ه 429ألبي منصور إسماعيل المعروف الثعالبي النيسابوري -، فقه اللغة وسر العربية  -133

 .م 1988، بيروت دار الكتب العلمية-،  1/ط، 

ومؤسسة الرسالة-، دار إحياء التراث العربي  1/ط ،الفيروزآبادي ، القاموس المحيط  -134

 .م 1980، بيروت 

خادم العلم والقرآن عبد الفتاح : تأليف ، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب  -135

 .م 1981، بيروت دار الكتاب العربي-، ] ط : د [ ، القاضي 

بد الحكيم بن محمد ع: تأليف ، القراءات القرآنية وتاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها  -136

بيروت دار الغرب اإلسالمي-،  1/ط، مصطفى سعيد الخن : إشراف ومراجعة وتقديم ، الهادي قابه 

. 

، محمد الحبيشي : تأليف ، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية  -137

 .م 1999، دمشق ودار الفكر-، بيروت دار الفكر المعاصر-،  1/ط

جمال الدين أبي عمر عثمان ابن عمر المعروف بابن : تأليف ، في النحو  الكافية -138

] ط : د [ ، رضي الدين محمد ابن الحسين األسترباذي النحوي : شرح ، الحاجب النحوي المالكي 

 ] .ت : د [ ، بيروت دار الكتب العلمية-

، م هارون عبد السال: تحقيق ، أبي بشر بن عثمان بن قنبر ، كتاب سيبويه ، الكتاب  -139

 . م  2004، القاهرة مكتبة الخانجي –،  4/ط

أبي محمد مكي بن أبي طالب : تأليف ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها  -140

 .م 1984، بيروت مؤسسة الرسالة-،  3/ط، محيي الدين رمضان : تحقيق ، ه 437القيسي-
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ء أيوب موسى الحسيني ألبي البقا، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ت الكليا -141

مؤسسة الرسالة –،  2/ط، عدنان درويش وآخرون : قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ، الكفوي 

 .م 1993، بيروت 

الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األصولي على تتمة : تأليف ، الكواكب الدرية  -142

الشيخ خليل : أشرف عليه ، الشيخ محمد بن محمد الرعيني الشهير بالخطاب : شرح ، األرجومية 

 .دار القلم ، الميس 

اإلمام المفسر أبي حفص عمر بن علي ابن عادل : تأليف ، اللباب في علوم الكتاب  -143

، بيروت دار الكتب العلمية –،  1/ط، عادل أحمد عبد الجواد وآخرون : تحقيق ، الدمشقي الحنبلي 

 .م 1998

دار ، ياسر أبو شادي وآخرون : تحقيق ، لإلمام العالمة ابن منظور ، لسان العرب  -144

 .م 2009، القاهرة التوفيقية –

فؤاد : تحقيق ، ه 210أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي-: تأليف ، مجاز القرآن  -145

 .م 1988، القاهرة مكتبة الخانجي-، ] ط : د [ ، سركزين 

،  2/ط، ه 807نور الدين علي بن أبي بكر-، الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -146

 .م 1982، بيروت دار الكتاب العربي-

أبي الفتح عثمان بن : تأليف ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  -147

، محمد بشير اإلدلبي: أعده للطباعة الثانية ، علي النجدي ناصف وآخرون : تحقيق ، جني 

 .م 1966

. ج : عني بنشره ، ه 370الويه-مختصر شواذ القراءات من كتاب البديع البن خ -148

 ] . ت : د [ القاهرة مكتبة المتنبي-، ] ط : د [ ، برجستراسر 

 .القاهرة   دار المعارف –،  6/ط، شوقي ضيف : تأليف ، المدارس النحوية  -149
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اإلمام أبو : تأليف ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  -150

دار الكتاب ،  2/ط، ه 768د بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي-محمد بد اهللا بن أسع

 .م 1993، القاهرة العربي اإلسالمي-

حسن بن محمود : تحقيق ، ه 372أبو علي الفارسي-: تأليف ، المسائل الشيرازية  -151

 .م 2004، الرياض كنوز إشبيليا للنشر-،  1/ط، هنداوي 

بهاء الدين بن عقيل : ح مصفى لإلمام الجليل شرح منق، المساعد على تسهيل الفوائد  -152

، دمشق دار الفكر-،  1/ط، محمد كامل بركات : تحقيق وتعليق ، على كتاب التسهيل البن مالك 

 .م 1982

مؤسسة ،  1/ط، شعيب األرناؤوط : بإشراف ، ه 241أحمد بن حنبل-، المسند  -153

 .م 1995، بيروت الرسالة-

 1/ط، حسين سليم أسد : تحقيق ، ه 307ن علي-أحمد ب: مسند أبي يعلي الموصلي  -154

 . م 1987، بيروت دمشق-دار المأمون-، 

أيمن علي : تحقيق ، البن حجر العسقالني ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  -155

 .م 1997، مؤسسة قرطبة ،  1/ط، أبو يماني وأشرف صالح علي 

عدة المجاشعي البلخي البصري أبي الحسن سعيد بن مس: تأليف ، معاني القرآن  -156

إبراهيم شمس : قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه ، ه 215المعروف باألخفش األوسط-

 .م 2002، بيروت دار الكتب العلمية- 1/الدين و ط

: قدم له وعلق عليه ، ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا الفراء ، معاني القرآن  -157

 .م 2002، بيروت دار الكتب العلمية –،  1/ط، إبراهيم شمس الدين 

أبي إسحاق إبراهيم : تأليف ، معاني القرآن وٕاعرابه المختصر في إعراب القرآن ومعانيه  -158

أحمد فتحي عبد : علق عليه ووضع حواشيه ، ه 311بن محمد بن السري الزجاج البغدادي-

 .م 2007، بيروت علمية-دار الكتب ال،  1/ط، فتحي عبد الرحمن حجازي : قدم له ، الرحمن 
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 .دار الفكر للطباعة والنشر ، فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو  -159

، تأليف ياقوت الحموي الرومي ، إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، معجم األدباء  -160

 .م 1993، دار الغربي اإلسالمي ،  1/ط، إحسان عباس : تحقيق 

محمود : تحقيق ، ه 360ليمان بن أحمد-أبو القاسم س، الطبراني، المعجم األوسط   -161

 .م 1995، الرياض مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-،  1/ط، الطحان 

، دار الجيل ،  1/ط، محمد سالم محيسن : تأليف ، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ  -162

 .م 1992

] ط: د [ ، علي توفيق الحمد وآخرون : صنفه ، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي  -163

 ..م 2010، األردن  دار األمل-

المكتبة اإلسالمية-،  2/ط، إبراهيم مصطفى وآخرون : قام بإخراجه ، المعجم الوسيط -164

 .م 1972، تركيا استانبول-

شمس الدين أبي عبد اهللا محمد : تأليف ، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  -165

د : د [ ،  1/ط، هدي عباس وآخرون صالح م: تحقيق ، ه 748بن أحمد بن عثمان الذهبي-

 .م 1984، ] 

اإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن : تأليف ، عن كتب األعاريب مغني اللبيب  -166

، محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ، يوسف ابن هشام بن عبد اهللا بن هشام األنصاري 

 .م  2005، القاهرة دار الطالئع –

لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى ، ح الخالصة الكافية المقاصد الشافية في شر -167

 .م 2007، مكة معهد البحوث العلمية –،  1/عياد بن عيد الثبتي ط: تحقيق ، الشاطبي 

عبد السالم : تحقيق ، ه 395ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا-، مقاييس اللغة  -168

 .م 1979، دار الفكر ] ط : د [ ، محمد هارون 
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محمد عبد الخالق : تحقيق ، أبي العباس محمد بن يزيد المبرد : صنعه ،  المقتضب -169

 .م  1994، مصر قيلوب-مطابع األهرام التجارية-،  3/ط، عضيمة 

محمد ، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري : تأليف ، منجد المقرئين ومرشد الطالبين  -170

 .م 1999، وت بيردار الكتب العلمية-،  1/ط، ه 833بن محمد بن علي يوسف-

: تحقيق ، ه 749يحيى بن حمزة العلوي-: تأليف ، المنهاج في شرح جمل الزجاجي  -171

 .م 2009، الرياض مكتبة الرشد-،  1/ط، هادي عبد اهللا ناجي 

دار النفائس-،  1/ط، خالد عبد الرحمن العك : تأليف ، موسوعة عظماء حول الرسول  -172

 .م 1998، بيروت 

،  16/ط، عباس حسن ، اليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددةمع ربط األس النحو الوافي -173

 .م  2010القاهرة و دار المعارف –

ألبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ، نزهة األلباء في طبقات األدباء  -174

، القاهرة   دار الفكر العربي –، ] ط : د [ ، محمد أبو الفضل إبراهيم / تحقيق ، األنباري 

 . م 1998

الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير : تأليف ، النشر في القراءات العشر  -175

دار ] ط : د [ ، علي محمد الضباع : أشرف على تصحيحه ومراجعته ، ه 833بابن الجزري-

 ] .ت : د [ ، بيروت الكتب العلمية-

: تحقيق ، ه  911لإلمام جالل الدين السيوطي-، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -176

 .م  1992، بيروت مؤسسة الرسالة –، عبد العال سالم مكرم 

ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -177

 .م 1978، بيروت دار صادر-،  1/ط، إحسان عباس : تحقيق ، ه 681بكر بن خلكان-
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محمد بن سعدان-، بي جعفر الكوفي أل عز وجل-الوقف واالبتداء في كتاب اهللا- -178

، دبي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث-،  1/ط، محمد خليل الزروق : تحقيق ، ه 231

. م 2002
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 ونظيرها]  2: البقرة [   "َذِلَك اْلِكتَاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ "  )1

-262 -112  –62  –38: البقرة " [ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفَال " )2

: والزخرف  62:  ويونس  48: واألنعام  86-35: واألعراف  69: والمائدة  274-277

 ]  13: واألحقاف  68

 ] 71: البقرة "  [ َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة َال َذُلولٌ " )3

 ] 173: البقرة [   "ْيهِ َفَال ِإْثَم َعلَ " )4

 ] 197: البقرة [   "َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ " )5

 ] 254: البقرة [   "َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعةٌ "  )6

 ] 61: يونس [ صص"َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكَبرَ " )7

 ] 31: إبراهيم [   "َي َيْوٌم َال َبْيٌع ِفيِه َوَال ِخَاللٌ ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتِ " )8

 ] 3: سبأ [ "  َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكَبرُ "  )9

 ] 51: سبأ [   "َوَلْو َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوتَ " )10

 ] 43: يس [   "َفَال َصِريَخ َلُهمْ " )11

 ] 7: ادلة المج"   [ ْكَثَر ِإالَّ ُهَو َمَعُهمْ َوَال أَ " )12

 ]   23: الطور "    [ َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َال َلْغٌو ِفيَها َوَال تَْأِثيمٌ " )13

 ونظيرها]  9: البقرة [    "َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأْنُفَسُهمْ " )14

 ] 34: البقرة [  "َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس " )15

]  83: البقرة [  "ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِليًال ِمْنُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُضونَ " )16

]  246: البقرة "  [ َفَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقتَاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ " )17

 ] 249: البقرة " [ َفَشِرُبوا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال ِمْنُهمْ " )18

 ] 66:النساء [ "  ُه ِإالَّ َقِليٌل ِمْنُهمْ َما َفَعُلو" )19

 ] 98: يونس [ "  َفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس " )20

 ] 81: هود " [ َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَال َيْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمرََأَتكَ  )21

 ] 50: الكهف [   "َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس " )22

 ونظيرها]  24: البقرة " [ َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِرينَ " )23

 ] 41: النور " [ أََلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّْيُر  )24
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 ]173" البقرة " [ ْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّهِ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم ا" )25

 ] 196: البقرة "  [ َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ " )26

 ] 164: النساء " [ َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًال َلْم َنْقُصْصُهمْ " )27

اِبِرينَ  )28  ] 177: البقرة [ " َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

]  3: النساء "  [ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدةً " )29

ْيُتونَ " )30  ونظيرها]  99: األنعام "  [ َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّ

 ] 8: النحل "  [ ُبوَهاَواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْركَ " )31

 ] 13: اإلسراء "   [ َوُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ " )32

 ] 224: الشعراء "   [ َوالشَُّعرَاُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُوونَ " )33

 ] 50: األحزاب "    [ َواْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ  )34

اِلُح َيْرَفُعهُ َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجمِ "  )35 ]  10: فاطر " [ يًعا ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

]  12: يس " [ َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوَآثَاَرُهْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ "  )36

 ] 39: يس "  [ وِن اْلَقِديمِ َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرجُ " )37

 ] 19: ص "   [ َوالطَّْيَر َمْحُشوَرًة ُكلٌّ َلُه َأوَّابٌ " )38

 ] 7: الرحمن "   [ َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ " )39

]  10: الرحمن "  [ َواْألَْرَض َوَضَعَها ِلْألََنامِ " )40

ْيَحانُ " )41  ] 12:  الرحمن"   [ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

 ] 7: ق "   [ َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسيَ " )42

 ]  10: الحديد "   [ َوُكال� َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى" )43

 ] 29: النبأ "   [ َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِكتَاًبا" )44

 ونظيرها]  128: األنعام "  [ اِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ اْألَْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلعَ "  )45

 ] 27: لقمان "    [ َوَلْو َأنََّما ِفي اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّهُ " )46

 ] 32: الجاثية "   [ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْيبَ " )47

 ] 3: لقمان ["  ُهًدى َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِنينَ " )48

 ونظيرها]  31: يوسف "  [ َما َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِريمٌ " )49

 ] 2: المجادلة "   [ َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ " )50
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 ونظيرها]  102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا" )51

 ] 177: البقرة "[ رِ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْآلَخِ " )52

]   162: النساء [ "  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم " )53

 ]  166: النساء "  [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ " )54

 ] 44: يونس [ "   َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ " )55

 ]  46: القصص "   [ ِذرَ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتنْ " )56

 ] 40: األحزاب "    [ َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ " )57

 ] 20: الزمر "   [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ " )58

 ونظيرها ]  135: البقرة "   [ ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبرَاِهيَم َحِنيًفا" )59

 ]150: آل عمران "  [ َبِل اللَُّه َمْوَالُكْم َوُهَو َخْيُر النَّاِصِرينَ  )60

]  169: آل عمران "  [ ْحَياءٌ أَ َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل " )61

 ] 64-63-62-61-60: النمل "  [ أَِإَلٌه َمَع اللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ " )62

 ] 66: الزمر "   [ َبِل اللََّه َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِرينَ " )63

 ونظيرها ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ "  )64

 ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ "  )65

 ]  43: النور [ " َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ "  )66

 ]  33: فاطر   –43: الحج " [ ٍب َوُلْؤُلًؤاُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذهَ  " )67

 ] 26: البقرة " [ ِإنَّ اللََّه َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها" )68

 ] 1: النساء " [ َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ " )69

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا إِ "  )70 َذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

 ] 6: المائدة [  "َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكمْ 

ُمْشِرِكيَن َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن الْ  " )71

 ] 3: التوبة " [ َوَرُسوُلهُ 

 ] 84: ص " [ َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقولُ " )72

 ]  88: الزخرف " [ َوِقيِلِه َيا َربِّ ِإنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم َال ُيْؤِمُنونَ " )73

ْيَحان" )74  ] 12: الرحمن [   "َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
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 ] 22: الواقعة " [ َوُحوٌر ِعينٌ " )75

 ] 20: المزمل "  [ ِإنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثهُ " )76

 ونظيرها ] 30: البقرة " [ َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماءَ  " )77

 ] 27: األنعام " [ َب ِبَآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ َفَقاُلوا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَال ُنَكذِّ  " )78

]  15: التوبة " [ َوُيْذِهْب َغْيَظ ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاءُ " )79

" للَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ ِلُيَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب ا" )80

]  73: األحزاب [

،  59-49-47: وآل عمران ،  117: البقرة " [ َوإَِذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ  " )81

 ونظيرها]  82: يس ،  7: الفرقان ،  40: النحل ،  73: واألنعام 

 261 -245: آية ، البقرة  [" للََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض ا " )82

 ] 17: والتغابن 11: والحديد  30: واألحزاب 20: وهود  50: والنساء 

ِإْحَداُهَما ِضلَّ ِإْحَداُهَما َفُتَذكِّرَ َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن تَ  " )83

 ]  282: البقرة "  [ اْألُْخَرى

]   73: النساء " [ َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيًما " )84

 ] 53: األعراف [  "َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَملُ  " )85

 ] 18: األنبياء " [ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغهُ " )86

]  37: غافر " [ َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى، َلَعلِّي َأْبُلُغ اْألَْسَباَب " )87

 ]  4: عبس " [ َأْو َيذَّكَُّر َفَتْنَفَعُه الذِّْكَرى" )88

ونظيرها ]  36: فاطر "[  ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتواَال " )89

 ] 36: المرسالت " [ َوَال ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُرونَ " )90

]  9: القلم " [ َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنونَ " )91

]   214: البقرة [ " َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَّهِ  " )92

 ونظيرها  ] 233: البقرة [  "َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها " )93

]  282: البقرة [  "َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ " )94

آل عمران " [ َة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُكوُنوا ِعَباًدا ِليَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيْؤِتَيُه اللَُّه اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوَّ  " )95

 :79  [
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]   53: المائدة [  "َوَيُقوُل الَِّذيَن َآَمُنوا َأَهُؤَالِء الَِّذيَن َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهمْ  " )96

ونظيرها ]  71: المائدة "  [ َعَلْيِهمْ  َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّوا ُثمَّ تَاَب اللَّهُ  " )97

]  105: األعراف [  "َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ " )98

 ]  89: طه " [ َأَفَال َيَرْوَن َأالَّ َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوًال َوَال َيْمِلُك َلُهْم َضر�ا َوَال َنْفًعا" )99

]  25: النمل " [ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ " )100

 ] 29: الحديد " [ ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ " )101

 ونظيرها]  71: األنعام " [ َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ " )102

 ] 46: إبراهيم " [ َتُزوَل ِمْنُه اْلِجَبالُ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهْم لِ " )103

]   71: الكهف " [ َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها" )104

 ]  14: الجاثية [  "ُقْل لِلَِّذيَن َآَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن َال يـَْرُجوَن َأيَّاَم اللَِّه لَِيْجِزَي قـَْوًما ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ " )105

]  19: االنشقاق " [ بُنَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ لَتَـْركَ " )106

"  ابِ َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرَآُن َأْن ُيْفَتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكتَ " )107

 ] 111: يوسف ،  37: يونس [

 ] 5: الحج " [ َشاءُ ِلُنَبيَِّن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اْألَْرَحاِم َما نَ " )108

 6: لقمان " [ َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا" )109

 [

الشورى " [ َرُسوًال َفُيوِحيَ  َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسلَ " )110

:51  [

: الفتح "[ ُقْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اْألَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى َقْوٍم ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد ُتَقاِتُلوَنُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ " )111

16 [

]  119: البقرة [ " اْلَجِحيمِ  ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحابِ "  )112

 ونظيرها

]   233: البقرة [ " َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ "  )113

البقرة " [ َضارَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيدٌ َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َوَال يُ  " )114

 :282 [
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ُسِلِه َآَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِباللَِّه َوَمَالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َورُ  " )115

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ  ]  285: البقرة " [ َال ُنَفرِّ

]  123: النساء " [ ُسوًءا ُيْجَز ِبِه َوَال َيِجْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلي�ا َوَال َنِصيرًا َمْن َيْعَملْ  " )116

]  60: يوسف " [َفِإْن َلْم تَْأُتوِني ِبِه َفَال َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَال َتْقَرُبونِ " )117

 ] 33: اإلسراء [ " َال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتلِ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا فَ "  )118

 26: الكهف [ " َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوَال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا"  )119

[ 

]  58: طه  [" َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى" )120

]  77: طه " [ َفاْضِرْب َلُهْم َطِريًقا ِفي اْلَبْحِر َيَبًسا َال َتَخاُف َدَرًكا َوَال َتْخَشى" )121

اِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ُظْلًما َوَال َهْضًما" )122 ]  112: طه [ " َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

]  57: هود " [ ْرِسْلُت ِبِه ِإَلْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكمْ َفِإْن َتَولَّْوا َفَقْد َأْبَلْغُتُكْم َما أُ " )123

ونظيرها 

]  12: يوسف " [ َأْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ " )124

]  34: الشورى " [ َأْو ُيوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا َوَيْعُف َعْن َكِثيرٍ " )125

ِليَن  أََلمْ " )126  ] 17-16: المرسالت " [ ُثمَّ ُنْتِبُعُهُم اْآلَِخِرينَ ، ُنْهِلِك اْألَوَّ

]   15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها" )127

ونظيرها  ]  42: البقرة " [ َوَال َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  " )128

 ]  188: البقرة " [ ْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّامِ َوَال تَْأُكُلوا أَ  " )129

]  141: النساء " [ َقاُلوا أََلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ " )130

]  27: األنفال " [ َتْعَلُمونَ  َال َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتمْ  " )131

]   46: األنفال " [ َوَال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ  " )132

 " اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحينَ  " )133

]   9: يوسف [ 

ْلِم َوَأْنُتُم اْألَْعَلْونَ َفَال َتِهُنو " )134 ]   35: محمد " [ ا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ

اِلِحينَ  " )135 دََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّ ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ ]   10: المنافقون " [ َلْوَال َأخَّ
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" [ اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكمْ ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوا " )136

ونظيرها  ]  185: البقرة 

ْنِجيِل ِبَما َأْنَزَل اللَُّه ِفيهِ " )137 ]  47: المائدة " [ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإلِْ

]   105: األنعام " [ َوَكَذِلَك ُنَصرُِّف اْآلََياِت َوِلَيُقوُلوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ  " )138

" [ يِلكَ َربََّنا ِإنََّك َآَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألَُه ِزيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِ  " )139

]  88: يونس 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتكَ  " )140 َالةَ  َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ " اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّ

]   37: إبراهيم [ 

ِليَن  " )141 : النحل " [ ِلَيْحِمُلوا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلةً ، َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َأَساِطيُر اْألَوَّ

24-25  [

]   7: اإلسراء " [ ِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكمْ َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلَ  " )142

]   39: طه " [ َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني " )143

اُهْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن  " )144 " َيْعَلُمونَ ِلَيْكُفُروا ِبَما َآَتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَُّعوا َفَسْوَف ، َفَلمَّا َنجَّ

]   66-65: العنكبوت [ 

ُهْم َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبيَن ِإَلْيِه ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُهْم ِمْنُه َرْحَمًة ِإَذا َفِريٌق ِمنْ  " )145

]   34-33: الروم " [ ِلَيْكُفُروا ِبَما َآَتْيَناُهمْ ، ِبَربِِّهْم ُيْشِرُكوَن 

 " ِلَتْسَتُووا َعَلى ُظُهورِهِ ، َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواْألَْنَعاِم َما َتْرَكُبوَن  َوَجَعلَ  " )146

]   13-12: الزخرف [ 

ِه ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ  " )147

]   13: رات الحج"  [َأْتَقاُكمْ 

]   18: الحشر " [ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغدٍ  " )148

 ] 7: الطالق " [ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّا َآتَاُه اللَّهُ " )149

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِإْن ُتْبُدو"  )150 ا الصَّ

 ونظيرها ]  271: البقرة [ " ِمْن َسيَِّئاِتُكمْ 
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" [ ْرِض َوَيَذَرَك َوَآِلَهَتكَ َوَقاَل اْلَمَألُ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اْألَ "  )151

]  127: األعراف 

َتَباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخْيرًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َوَيْجَعْل َلَك "  )152

 ] 10: الفرقان " [ ُقُصورًا

: البقرة " [ اِسْبُكْم ِبِه اللَُّه َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوإِْن ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيحَ "  )153

284   [

]   80: آل عمران " [ َوَال َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا اْلَمَالِئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْرَباًبا"  )154

  ] 120: آل عمران " [ َوإِْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا"  )155

اِبِرينَ "  )156 ]   142: آل عمران " [ َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ

[  "ِمْن َبْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه  وجهَوَمْن يَ "  )157

] 100: النساء 

ُر ِمْنُه اْألَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها َلَما َيشَّقَُّق َفيَ َوإِنَّ ِمَن الْ  " )158 ِمْنُه اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها  وجهِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ

ونظيرها  ]  74: البقرة " [ َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

]   143: البقرة " [ َوإِْن َكاَنْت َلَكِبيَرةً  " )159

]   199: آل عمران " [ ْلِكتَاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباللَّهِ َوإِنَّ ِمْن َأْهِل ا " )160

]  45: المائدة " [ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفسِ  " )161

]  153: األنعام " [ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما " )162

]  44: األعراف " [ اِلِمينَ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّ  " )163

]  105: األعراف " [ َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ  " )164

]   194: األعراف " [ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد َأْمثَاُلُكمْ  " )165
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]   111: هود " [ َوإِنَّ ُكال� َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهمْ  " )166

]   13: طه " [ َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى " )167

]   63: طه " [ ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانِ  " )168

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً  " )169 ]  52: المؤمنون " [ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

]  7: النور " [ َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيهِ  " )170

]  9: النور " [ َغَضَب اللَِّه َعَلْيَها َواْلَخاِمَسَة َأنَّ  " )171

 ]  56: العنكبوت " [ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدونِ  " )172

 ونظيرها]  102: البقرة [   "َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا" )173

 ] 177: البقرة "[ ْوِم اْآلَِخرِ َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْليَ " )174

]   162: النساء [ "  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم " )175

 ]  166: النساء "  [ َلِكِن اللَُّه َيْشَهُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيكَ " )176

 ] 44: يونس [ "   َوَلِكنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ " )177

 ]  38: الكهف [  "يَلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّ " )178

 ]  46: القصص "   [ َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذرَ " )179

 ] 40: األحزاب "    [ َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ " )180

 ] 20: الزمر "   [ َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرفٌ " )181

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َفَال َتْخَشْوُهمْ ِلَئالَّ "  )182 ]  150: البقرة [ " َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 ونظيرها

]  160: البقرة [ " ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَُّنوا"  )183

]   8: التوبة " [ َال ِذمَّةً َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال� وَ  " )184

]  110: التوبة [ " َال َيزَاُل ُبْنَياُنُهُم الَِّذي َبَنْوا ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهْم ِإالَّ َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُهمْ  " )185
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]  10: مريم " [ َقاَل َآَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَث َلَياٍل َسِوي�ا " )186

]   11: النمل " [ مَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ ِإالَّ َمْن َظَلَم ثُ  " )187

]  25: النمل " [ َأالَّ َيْسُجُدوا ِللَّهِ  " )188

 ] 29: الحديد " [ ِلَئالَّ َيْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ  " )189

ونظائرها  ]  21: البقرة " [ ِمْن َقْبِلُكمْ َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن  " )190

]  148: النساء " [ َال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلمَ  " )191

]   24: مريم " [ َفَناَداَها ِمْن َتْحِتَها " )192

ونظائرها  ]  144البقرة " [ مَّا َيْعَمُلونَ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل عَ  َأنَّهُ َلَيْعَلُموَن  " )193

"[ َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميًعا َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذابِ  " )194

] 165: البقرة 

ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َواْمرََأتَاِن ِممَّْن تَ  " )195

]   282: البقرة " [ َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى

]   18: آل عمران " [ َشِهَد اللَُّه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ  " )196

ْسَالمُ  " )197 ]   19: آل عمران " [ ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإلِْ

: آل عمران " [ ْلَمَالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيىَفَناَدْتُه ا " )198

39  [

: آل عمران " [ َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبَآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيرِ  " )199

49  [

]   51: آل عمران " [ ي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ ِإنَّ اللََّه َربِّ  " )200

]  171: آل عمران " [ َوَأنَّ اللََّه َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنينَ  " )201



368 
 

آل "[ ًماَوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَْنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوا ِإثْ  " )202

] 178: عمران 

]  195آل عمران ك " [ َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم  " )203

]  104: النساء " [ ِإْن َتُكوُنوا تَْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما تَْأَلُمونَ  " )204

]  171: النساء " [ َلُه َوَلدٌ  ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأْن َيُكونَ  " )205

]   19: األنعام " [ ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوإِنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكونَ  " )206

َفُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّْحَمَة َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ  " )207

]  54: األنعام " [ ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ تَاَب 

]  57: األنعام " [ ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّهِ  " )208

]  109: األنعام " [ َوَما ُيْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َال ُيْؤِمُنونَ  " )209

]   153: األنعام " [ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما " )210

َالَلُة ِإنَُّهُم اتََّخُذوا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء  " )211 ] 30: األعراف " [ َوَفِريًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ

] 43: األعراف " [ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها  " )212

]  44: األعراف " [ ْن َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم أَ  " )213

]   46: األعراف " [ َوَناَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأْن َسَالٌم َعَلْيُكمْ  " )214

]  54: األعراف " [ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ  " )215

]  7: األنفال " [ ُه َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتهِ َوُيِريُد اللَّ  " )216

]  9: األنفال " [ ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكةِ  " )217

]  12: األنفال " [ ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَمَالِئَكِة َأنِّي َمَعُكمْ  " )218
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]  14: األنفال " [ ِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاَب النَّارِ ذَ  " )219

ي  19: األنفال " [ َوَلْن ُتْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َكُثَرْت َوَأنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنينَ  " )220

]  24: األنفال " [ َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُرونَ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه  " )221

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى  " )222

]   41: األنفال " [ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم َآَمْنُتْم ِباللَّهِ 

]  59: األنفال " [ َوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّهْم َال ُيْعِجُزونَ  " )223

]  2: التوبة " [ َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه ُمْخِزي اْلَكاِفِرينَ  " )224

" َحجِّ اْألَْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكينَ َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم الْ " )225

]  3: التوبة[

]   12: التوبة " [ َفَقاِتُلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّهْم َال َأْيَماَن َلُهمْ  " )226

]  63: بة التو" [ أََلْم َيْعَلُموا َأنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنَّمَ  " )227

]   4: يونس " [ ِإنَُّه َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ  " )228

]  10: يونس " [ َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ  " )229

]  65: يونس " [ َوَال َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا " )230

]  90: يونس " [  ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي َآَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسرَاِئيلَ َقاَل َآَمْنُت َأنَُّه َال  " )231

]   17: هود " [ َفَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِّكَ  " )232

]  25: هود " [ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبينٌ  " )233

]  36: هود " [ ى ُنوٍح َأنَُّه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد َآَمنَ َوُأوِحَي ِإلَ  " )234

]   66: الحجر " [ َوَقَضْيَنا ِإَلْيِه َذِلَك اْألَْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحينَ  " )235
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]  72: الحجر " [ َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهونَ  " )236

وَن َوَما ُيْعِلُنونَ  " )237 ]  23: النحل " [ َال َجَرَم َأنَّ اللََّه َيْعَلُم َما ُيِسرُّ

]  6: الكهف " [ َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى َآثَارِِهْم ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا " )238

]   36: مريم " [ َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوه " )239

]  12: طه " [ ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ  " )240

]  13: طه " [ َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى " )241

] 90: طه " [ َقاَل َلُهْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنُتْم ِبِه َوإِنَّ َربَُّكُم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني" )242

]   119: طه " [ نََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها َوَال َتْضَحىَوأَ  " )243

]   98 :طه " [ ِإنََّما ِإَلُهُكُم اللَُّه  " )244

ُه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ  " )245 ]  4: الحج " [ ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَوالَّ

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحدَ  " )246 ]  52: المؤمنون " [ ًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

]  55: المؤمنون " [ َأَيْحَسُبوَن َأنََّما ُنِمدُُّهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبِنينَ  " )247

]  60: المؤمنون " [ َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما َآَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم رَاِجُعونَ  " )248

]  109: المؤمنون " [ ُه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن َربََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلَناِإنَّ  " )249

]  111: المؤمنون " [ ِإنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُروا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفاِئُزونَ  " )250

]  117: المؤمنون " [ ِإنَُّه َال ُيْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  " )251

" [ ا َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإنَُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اْألَْسَواقِ َومَ  " )252

]  20: الفرقان 

ي  28: الشعراء " [ َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُلونَ  " )253
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َل اْلُمْؤِمِنينَ  ِإنَّا َنْطَمُع َأنْ  " )254 ]   51: الشعراء " [ َيْغِفَر َلَنا َربَُّنا َخَطاَياَنا َأْن ُكنَّا َأوَّ

]  30: النمل " [ ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  " )255

]   43: النمل " [ َقْوٍم َكاِفِرينَ  َوَصدََّها َما َكاَنْت َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإنََّها َكاَنْت ِمنْ  " )256

ْرَناُهمْ  " )257 ]  51: النمل " [ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم َأنَّا َدمَّ

]  19: لقمان " [ ِإنَّ َأْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ  " )258

]   50: ب األحزا" [ َواْمرََأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ  " )259

]   19: يس " [ َقاُلوا َطاِئُرُكْم َمَعُكْم َأِئْن ُذكِّْرُتْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفونَ  " )260

]   31: يس " [ أََلْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأنَُّهْم ِإَلْيِهْم َال َيْرِجُعونَ  " )261

]  24: الصافات [  "َوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمْسُئوُلونَ  " )262

]  41: ص " [ َواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَِّنَي الشَّْيَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذابٍ  " )263

ي  70: ص " [ ِإْن ُيوَحى ِإَليَّ ِإالَّ َأنََّما َأَنا َنِذيٌر ُمِبينٌ  " )264

]  21: الشورى " [ نَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ َوَلْوَال َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوإِ  " )265

]   5: الزخرف " [ َأَفَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا َأْن ُكْنُتْم َقْوًما ُمْسِرِفينَ  " )266

]  39: الزخرف " [ َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكونَ  " )267

]  22: الدخان " [ َفَدَعا َربَُّه َأنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم ُمْجِرُمونَ  " )268

]  49: الدخان " [ ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريمُ  " )269

" [ َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِلي َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َوْيَلَك َآِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ  " )270

]  17: األحقاف 

ْنِس ِإنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِرينَ  " )271 ]   18: األحقاف " [ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ
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]  18: محمد " [ َفَهْل َيْنُظُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن تَْأِتَيُهْم َبْغَتةً  " )272

]   13: الحجرات " [ َمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكرَ  " )273

]   28: الطور " [ ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحيمُ  " )274

]   42: النجم " [ َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك اْلُمْنَتَهى " )275

]  10: القمر " [ َفَدَعا َربَُّه َأنِّي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصرْ  " )276

]  38: القلم " [ َباِلَغٌة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُمونَ  َأْم َلُكْم َأْيَماٌن َعَلْيَنا " )277

-10-9-8-7-6-5-4-3 -1: الجن " [ ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ  " )278

11-12-13-14-16-18-19  [

]  21: النبأ " [ ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا " )279

 ] 11: العاديات " [ نَّ َربَُّهْم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ َلَخِبيرٌ إِ  " )280

ٌة ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا  " )281  ونظيرها ] 150: البقرة " [ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 ] 160: البقرة " [ ِإالَّ الَِّذيَن تَاُبوا َوَأْصَلُحوا " )282

 ] 8: التوبة " [ َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإال� َوَال ِذمَّةً  َكْيَف َوإِْن َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ  " )283

 ] 118: طه " [ ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َوَال َتْعَرى " )284

 ] 11: النمل " [ ِإالَّ َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوءٍ  " )285

 ] 23: الغاشية " [ ِإالَّ َمْن َتَولَّى َوَكَفرَ  " )286

]  14: البقرة " [ َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ  َوإَِذا " )287

 ونظيرها ] 20: البقرة [ " َلَذَهَب ِبَسْمِعِهمْ "  )288

 ] 20: المؤمنون [ " َتْنُبُت ِبالدُّْهنِ "  )289

 ]  43: النور [ " َيْذَهُب ِباْألَْبَصارِ "  )290
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ونظيرها  ]  5: الشمس " [ َبَناَها َوالسََّماِء َوَما" )291

]   6: الشمس [  "َواْألَْرِض َوَما َطَحاَها" )292

]   7: الشمس " [ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها" )293

]  15: الشمس " [ َوَال َيَخاُف ُعْقَباَها" )294
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فهرس الموضوعات 

 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء 

 ب الشكر والتقدير

 ت المقدمة

 1 رجمة القراء وتعريف علم القراءات وعلم إعراب القرآنت: مبحث التمهيد 

 2 التمهيد

 2 ترجمة أصحاب القراءات السبعة

 9 ترجمة القراء المتممين للعشرة

 13 ترجمة أصحاب القراءات الشاذة

 16 ترجمة رواة القراءة الشاذة

 18 القراءات لغةً 

 18 القراءات اصطالحاً 

 19 موضوع علم القراءات

 19 ن القراءة الصحيحةأركا

 20القراءات المتواترة لغًة  
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 21 القراءة المتواترة اصطالحاً 

 21 القراءات الشاذة لغًة واصطالحاً 

 22 اختالف القراءات

 25 علم إعراب القرآن

 27 اإلعراب لغًة واصطالحاً 

 28 حد الحرف وتسميته وأقسامه وبنيته: الفصل األول 

 29 ف وتسميته وأقسامهحد الحر: المبحث األول 

 30 الحد لغًة واصطالحاً 

 34 تسمية الحرف

 34 أقسام الحرف

 36 بنية الحرف: المبحث الثاني 

 37 الحروف أحادية البنية 

 37 ]الباء[ معاني 

 40 ]الفاء[ معاني 

 45 ]الكاف [ معاني 

 46 ]الالم [ معاني 

 48 ]الواو[ معاني 

 51 الحروف ثنائية البنية
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 52 المكسورة الهمزة ساكنة النون] إْن [ معاني 

 56 المفتوحة الهمزة ساكنة النون] أن [ معاني 

 58 ]بل [ معاني 

 63 ]عن [ معاني 

 64 ]في [ معاني 

 65 ]لم [ معاني 

 66 ]لو [ معاني 

 74 ] ال [ معاني 

 78 ] ِمْن [ معاني 

 79 ] ما [ معاني 

 83 الحروف ثالثية البنية

 83 ]إلى [ معاني 

 84 مكسورة الهمزة مشددة النون] إنَّ [ معاني 

 87 مفتوحة الهمزة مشددة النون] أنَّ [ معاني 

 88 ] على [ معاني 

 88 الحروف رباعية البنية

 89 ] إال [ معاني 

 91 ]حتَّى [ معاني 
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 96 ]لكن [ معاني 

 99 ]لوال [ معاني 

 105 ]االسم [ المعاني العاملة في  قراءات حروف: الفصل الثاني 

 106 قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومنصوباً : المبحث األول 

 107 اآليات الواردة في المبحث األول 

 110 قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومنصوباً دراسة تطبيقية على 

 144 أهم نتائج المبحث

 147 قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومجرورًا :  المبحث الثاني

 148 اآليات الواردة في المبحث الثاني 

 149 مرفوعًا ومجروراً دراسة تطبيقية على قراءات الحروف المعاني العاملة في االسم 

 159 أهم نتائج المبحث

 160 وبًا ومجروراً قراءات حروف المعاني التي يليها االسممنص: المبحث الثالث 

 161 اآليات الواردة في المبحث الثالث

 162 قراءات حروف المعاني التي يليها االسممنصوبًا ومجروراً دراسة تطبيقية على 

 167 أهم نتائج المبحث

قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومنصوبًا : المبحث الرابع 

 ومجروراً 

168 

 169 لمبحث الرابعاآليات الواردة في ا

 170 دراسة تطبيقية على قراءات حروف المعاني التي يليها االسممرفوعًا ومنصوبًا ومجروراً 
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 185 أهم نتائج المبحث

 186 أهم نتائج الفصل

 188 قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع: الفصل الثالث 

بين الرفع  الفعل المضارع قراءات حروف المعاني التي يليها: المبحث األول 

 والنصب

189 

 190 اآليات الواردة في المبحث األول

بين الرفع  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعدراسة تطبيقية على 

 والنصب

192 

 215 المبحثأهم نتائج 

بين الرفع  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع: المبحث الثاني 

 موالجز

217 

 218 اآليات الواردة في المبحث

بين الرفع  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعدراسة تطبيقية على 

 والجزم

219 

 228 أهم نتائج المبحث

بين النصب  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع: المبحث الثالث 

 والجزم

229 

 230 اآليات الواردة في المبحث

بين  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارعدراسة تطبيقية على 

 النصب  والجزم

232 
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 240 أهم نتائج المبحث

بين الرفع  قراءات حروف المعاني التي يليها الفعل المضارع: المبحث الرابع 

 والنصب والجزم

241 

 242 اآليات الواردة في المبحث

بين الرفع  وف المعاني التي يليها الفعل المضارعقراءات حردراسة تطبيقية على 

 والنصب  والجزم

243 

 250 أهم نتائج المبحث

 251 أهم نتائج الفصل 

 254 القراءات الشاذة لحروف المعاني: الفصل الرابع 

 255 قراءات حروف المعاني بين التشديد والتخفيف: المبحث األول 

 256 اآليات الواردة في المبحث

 258 تطبيقية على قراءات حروف المعاني بين التشديد والتخفيف دراسة

 275 أهم نتائج المبحث

 276 قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر: المبحث الثاني 

 277 اآليات الواردة في المبحث

 283 دراسة تطبيقية على قراءات حروف المعاني بين الفتح والكسر 

 289 أهم نتائج المبحث

 290 قراءات حروف المعاني المختلف في عملها: حث الثالث المب

 291 اآليات الواردة في المبحث
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 292 دراسة تطبيقية على قراءات حروف المعاني المختلف في عملها 

 297 أهم نتائج المبحث

 398 أهم نتائج الفصل

 300 الخاتمة

 306 الفهارس العامة

 307 فهرس اآليات القرآنية

 321 اديثفهرس األح

 322 فهرس األشعار

 327 فهرس األعالم

 334 فهرس المصادر والمراجع

 352 الملحق

 369 فهرس الموضوعات

 376 ملخص الرسالة
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ملخص الرسالة 

This research treated and that is carrying a title” meanings letters readings 

in the Holy Quran_ Grammatical study” 

Qur'anic Readings of the meanings letters  which works in the name –

lifting “ Al Rafea” and the monument “Naseb” - lifting and traction ‘Al 

Jar”- monument and traction – lifting, monument and traction, in addition 

to the Readings of the working meanings letters in the present simple 

between lifting and the monument – lifting and assertion “Al jassive” - 

monument and assertion - lifting, monument and assertion. Moreover, the 

irregular readings to the meanings letters between mitigation and 

emphasis- and between Fathah and Dammah and also the letters which 

differ in its work. 

 This study reveals the different positions for Readers in the meanings 

letters readings, and the reasons of difference between them and also the 

grammarians and commentators opinions in every reading in the 

aforementioned readings. It also reveals the strong link parsing science 

and Quranic readings science, and to highlight the close link between 

them. 

In addition to isolate a specialized study related meanings letters readings 

only limited to the grammatical side. This is because the previous studies 

came in the Quranic readings in general. 
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