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مۀالمقد  
الحمد ل الفرقان على عبده ِلهللا الذي نزى اُهللاوصلّ للعالمين نذيراً يكون على سيدنا محمد 

  م تسليماً كثيراً.له وسلّآوعلى 
ا بعد :أم  

إغناء الدرس النحوي باألوجه اإلعرابية مما  روافدمهماً من  رافداًت القرآنية اتعد القراءف
فنشأت من وراء ذلك أوجه إعرابية كثيرة  جعل المؤلفين يدلون بدلوهم في التأليف بها ،

م عالأنفسي في هذه الدراسة أمام أحد  فوجدتُ والمعنى ،النحوية  عةأرجحت أغلبها بين الصنت
المسمى  هوكتاب، هـ)٤٤٠( المتوفى سنة ار المهدويحمد بن عمن وهو أبو العباس أآالقرعلوم 

ن الكريم مشفوعاً آي في القرائالتعدد القر هلى توضيح أوجإ(شرح الهداية) الذي عمد فيه ـب
فكان البحث  ،نيةآفي توجيه القراءات القر بالعلل النحوية واإلعرابية التي أفاد منها المهدوي

للمـهدوي ح الهداية رعنى في شــوالمالنحوية  عةرابية بين الصنــ(األوجه اإلعبعنوان 
د مواضع التعدد القرائي للكلمة الواحدة في وقد عمدت هذه الدراسة الى تصي ،)هـ)٤٤٠(ت 
  .غوية التي تشغلهالائف الظوالو لهاوالتعدد اإلعرابي  ن الكريم،آالقر

  :ةتياألسباب اآل أهمية اختيار هذا الموضوع تكمن فيولعل 
ودراستها بشقيها  عرابيةخرى عنيت بتتبع الوجوه اإلسبق بدراسة ُأالموضوع لم ي اهذ نإ .١

  في هذا الكتاب تحديداً. لصناعيالمعنوي وا
مكانة علمية بين علماء  أهذا العالم قد تبو أن المهدوي ةاحييبدو لي من التنقيب في  .٢

ها. فألفيته نفسغة بالمكانة العلمية لال لف صنوفتلفاته في مخمؤتميزت ه، إذ عصر
  .هتمام اً بالدراسة وخليقاً باالرموضوعاً جدي

بعث الفضول في  المهدوي ، فقد كانت حافزاً آخرقلة الدراسات التي تناولت مؤلفات  .٣
. نفسي في تحري هذا األثر من آثار المهدوي 

  بية المختلفة .إبراز جانب المعاني التفسيرية المبنية على األوجه االعرا .٤
  باآلتي : تمثلوقد سرت في أثناء الرسالة بمنهج 

  .لكل مسألة بحسب طبيعة تلك المسألة وضع عنوان مناسب .١
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موجز لغرض التعريف بالموضوع في المسائل التي تحتاج الى  ر المسألة بذكر كالمصدَأ .٢
موضوع الدراسة نية التي هي آية القراً باآلقمسبو المهدوي ثم أذكر كالم  تعريف،
  .نية آات القرلقراءوا والبحث

  .تلك النصوص عن طريق عرضها على الكتب اللغوية القديمة والحديثة تحليل .٣
بمقدمة وتمهيد متبوعة بخاتمة تضمنت  ثالثة فصول مسبوقةًفي نتضمت الرسالة اوقد 

  .أهم النتائج التي توصل اليها البحث
كان في المحددات المنهجية للدراسة حيث ذكرتُ فيه التعريف بالمؤلف أما التمهيد فقد 

 الصنعةأثر معنى في اللغة واالصطالح والو الصنعةمفهومي وأهمية كتابه ، فضالً عن دراسة 
  .وجه اإلعرابية وعالقتها بالمعنىاألو المعنى فيها فيالنحوية 

 :مباحثثالثة على  اًاألسماء) موزعوجه اإلعرابية في قد لـ(األع لالفصل األوأما 
وجاء ،  المنصوبات دراسة في مختصاً وكان المبحث الثاني، )المرفوعات(ل منها  في األو

  .في التوابع  :ثالث المبحث ال
في األفعال) وقد اشتمل على الفعل  اوجه اإلعرابية وأثرهبعنوان (األ الفصل الثاني أماو
  األمر.فعل و ،الفعل المضارعو ،الماضي
  . )عرابيالوجه اإل وأثره فيعلى المعنى الحمل بـ( الفصل الثالث جاءو

 محور كتاب شرح الهداية للمهدويعد فقد  ،عليها الدراسة أما المصادر التي قامتْ
وام البحث ومداره إلى جانب المصادر األخرى التي شملت كتب المدونة اللغويةالدراسة وهو ق، 

  وكتب القراءات القرآنية. ،والتفسيرية
م بالشكر والعرفان ألستاذي الدكتور عمار نعمة أتقد أن إالّفي هذا المقام  ال يسعني بعدو

الذي أغنى هذه الرسالة بمالحظاته السديدة والجهد الذي بذله إلرشادي إلى مواطن الخلل  نغيمش
وتقديري إلى أساتذتي اللذين وأزجي خالص شكري  جزاء،اللتداركها، فجزاه اهللا عني خير 

لكّل خير  مفأسأل اَهللا أن يوفقه متشرفتُ بالدراسة على أيديهم واالستفادة منهم واالنتساب اليه
  جزاء المحسنين.ويجزيهم 

البحث بالشكل  خرج في هذا العمل من الجهد فإن ما استطعتُ وأخيراً فإني بذلتُ
بدر مني قصور، فالكمال هللا وحده وحسبي في ذلك  وإن ،اهللا وتوفيقه المطلوب، فهذا من فضِل

العالمين. هللا رب ها، والحمدسعنفساً إال وِ كلف اُهللاأقصى همتي، وال ي نيتي وبذلتُ أني أخلصتُ
  ضحى                    
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مهيــد
َّ
  الت

  التعريف باملؤلف : –أوًال 
تذكر أن اسمه أحمد بن عمار بن أبي  )١(اكثر الكتب الخاصة بالترجمةأسمه :  ـ

  . )٢(العباس
: فهو المهدوي نسبه إلى أن أصله من المهدوية من بالد القيروان في المغرب  لقبهـ    

  . )٣(التي عمد إلى تأسيسها أبو عبيد المهدوي مؤسس الدولة الفاطمية
  . )٤(: فهي أبو العباس كنيتهـ 
- : ونشأته مولده  

   سوى أن أصله عن اخبار نشأته لم تشر المصادر التي ترجمت للمهدوي إلى شيء
 من مؤلفات كثيرة ومتنوعة يدل على أن نشأته من المهدية ، ولكن استناداً إلى ما تركه

مكانة علمية متميزة بين علماء العصر الذي عاش فيه فقد وصف كانت علمية ، إذ احتل 
، ومن العلماء الذي  )٥(، إذ قيل عنه المفسر النحوي اللغوي باإلمامة والشهرة والقراءة
هـ) ، إذ قال عنه : ((كان عالماً بالقراءات واألدب  ٤٨٨أثنوا عليه الحميدي (ت 

هـ) : ((من األئمة المشهورين بالنحو ، والقراءة،  ٧٤٣، وقال عنه اليمني (ت )٦(متقدماً))
  .)٨(((كان رأساً في القراءات والعربية)): هـ)  ٧٤٨الذهبي (ت عنه ، وقال )٧(والتفسير))

                                                           
)١(وياقوت الحموي في  ٢٠٦/  ١، والضبي في بغية الملتمس :  ١٨٢/  ١نظر : ذكر الحميدي في جذوة المقتبس : ي ،

 . أن أسمه أحمد بن محمد وهذا وهم والصحيح ما ذكره معظم من ترجم له . ٥٠٨/  ٢معجم االدباء : 
 .١٨٤/ ١، واالعالم ، الزركلي :  ٥٦/ ١ينظر : طبقات المفسرين ، الداوودي :  )٢(
، وبغية  ١٨٢/  ١، وجذوة المقتبس :  ٥٠٨/  ٢، ومعجم االدباء :  ٥٦/  ١ينظر : طبقات المفسرين :  )٣(

 . ٣٥١/ ١الوعاة : 
، إال أن ياقوت  ١٤٤/  ١، والصلة ، ابن بشكوال :  ٧٦١/  ٢ينظر : معرفة القراء الكبار ، الذهبي : )٤(

 . ٥٠٨/  ٢سم : ينظر هامش معجم االدباء : الحموي انفرد في كنيته وكناه بأبي القا
 . ٣٥١/  ١ينظر : بغية الوعاة : )٥(
 . ٢٠٦/ ١، وبغية الملتمس :  ١٤٤/ ١، والصلة :  ٥٠٨/ ٢، وينظر : معجم االدباء :  ١٨٢/  ١جذوة المقتبس : )٦(
 . ٤٢إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين : )٧(
 . ٧٦١ /٢معرفة القراء الكبار : )٨(
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هـ) ((أما أبو  ٧٤١وصف العلماء المهدوي أنه حسن التأليف فقال ابن جزي (ت      
  . )١(العباس المهدوي فمتفن التأليف . حسن الترتيب . جامع الفنون علوم القرآن))

وقد شملت مؤلفاته فنوناً مختلفة فمنها بالقراءات ، ومنها بالتفسير ومنها في علوم   
شرح والكفاية في شرح مقارئ البداية ، وأخرى ، فأما التي في القراءات فهي : الهداية ، 

ظاءات القرآن ، وشملت مؤلفات التفسير التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ، والهداية ، 
تاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ، أما مؤلفاته في علوم القرآن والتحصيل لفوائد ك

فشملت هجاء مصاحف االمصار ، والبرهان في علوم القرآن ، وأما التي كانت في علوم 
أخرى فهو كتاب واحد ري العاطش وانيس الواحش ذكره السهيلي في الروض اآلنف ، 

  . )٢(عالموالبغدادي في هداية العارفين ، والزركلي في اال
  
- : وفاته  

   ، لم تتفق المصادر التي ترجمت حياة أبي العباس على ذكرِ أو تعيين سنة وفاته
ولعل هذا االبهام في الوفاء ، يرجع إلى ذلك اإلجمال الشديد في سيرة المهدوي من قبل 

حاة تلك المصادر ، إذ أن هناك مصادر لم تذكر شيء عن وفاته مثل تراجع اللغويين والن
، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم للحافظ الذهبي ، ومصادر أخرى  )٣(واالدباء

هـ) إذ قال : ((ومات في  ٩١١جزمت بسنة وفاته أمثال بغية الوعاة للسيوطي (ت 
) ، ١٣٦٠(ت  )٦() ، ومخلوف١٣٣٩(ت  )٥(، ثم تابعه البغدادي )٤(األربعين وأربعمئة))

وهناك مصادر أخرى قدرت سنة وفاته فوردت فيها عبارات تقريبية لسنة وفاة أبي 

                                                           
 . ٢٠/ ١التسهيل لعلوم التنزيل : )١(
 . ١٠٥،  ١٠٤،  ٩٨،  ٩٥،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٦٨ينظر : شرح الهداية : )٢(
 انباه الرواة ، ومعجم االدباء ، وإشارة التعيين ، طبقات النحويين واللغويين ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .)٣(
 . ٣٥١/ ١بغية الوعاة : )٤(
 . ٧٥/ ١هدية العارفين : )٥(
 . ١٠٨شجرة النور الزكية : )٦(
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، ونقل عنه هذا  )١(العباس ، فذكر الذهبي في كتابه أنه : ((توفي بعد الثالثين وأربعمئة))
  هـ) . ٩٤٥(ت  )٣(هـ) والداوودي ٨٣٣(ت  )٢(التاريخ صراحةً كل من ابن الجزري

  
- وتالميذه : شيوخه  

  تلقى المهدوي العلم على كثير من الشيوخ في القيروان ومكة واالندلس وهم :   
 هـ) . ٤٠٣ت أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي ( -١

 هـ) . ٤١٥ت أبو عبد اهللا محمد بن سفيان القيرواني ( -٢

 مهدي بن إبراهيم جده ألمه . -٣

 هـ) . ٤٢٠الكلبي (ت أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سليمان  -٤

 هـ) . ٤٢٨أبو بكر أحمد بن عيسى البلوي المعروف بأبن الميراثي (ت  -٥

 هـ) . ٣٨٣محمد بن السماك (ت  -٦

  )٤(هـ) . ٤٣٨أبو الحسن أحمد بن محمد القنطري (ت  -٧
  
- : تالميذه  

  من أبرزهم :  
 أبو محمد بن عبد العزيز القروي المؤدب . -١

 هـ) . ٤٦٢(ت  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد االزدي -٢

 هـ) . ٤٨٠أبو محمد عبد اهللا بن سهل بن يوسف االنصاري (ت  -٣

 هـ) . ٤٥٠أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النَّمري (ت بعد  -٤

 هـ) . ٤٨١أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم اللخمي (ت بعد  -٥

 هـ) . ٤٥٤أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الطرفي (ت  -٦

                                                           
 . ٣٩٩/ ١معرفة القراء الكبار :  )١(
 . ٦٩/ ١ينظر : النشر في القراءات العشر :  )٢(
 . ٥٦/ ١ينظر : طبقات المفسرين :  )٣(
 .  ٧٣،  ٧٢،  ٧١ينظر : شرح الهداية :  )٤(
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 هـ) . ٤٨٥المغامي (ت   محمد بن عيسى التُجيبيأبو عبد اهللا -٧

 هـ) . ٤٩٤أبو بكر وأبو عبد اهللا محمد بن المفرح البطليوسي (ت  -٨

 هـ) . ٤٩٤أبو عمران موسى بن سليمان اللخمي (ت  -٩

  . )١(هـ) ٤٩٦أبو الحسين يحيى بن إبراهيم المعروف بأبن البياز (ت  -١٠
اءات فهو أحد أهم الكتب في وجوه القر –مدار البحث  –أما كتابه شرح الهداية 
لى مباحث يتعلق سبعة عشر باباً مقسمة في معظمها على وعللها وقد قسم هذا الكتاب ع

أن يبدأ بالكلمة  وجيه القراءاتكل مبحث منها باألبواب المذكورة بها ، وكان منهجه في ت
أصول في المختلف في قراءاتها ، وبذكر علل القراءات ووجوهها معتمداً على 

  . )٢(االحتجاج
  

  الصنعة -ثانيًا 
  في اللغة: الصنعة -أ

، فقد جاءت بمعنى (العمل) ، قال ابن عدةمعانٍ ) في اللغة بالصنعةوردت لفظة (
، وقوله )٣(صنَعه يصنَعه صنْعاً، فهو مصنوع وصنْع: عملَه)): ((هـ)  ٧١١(ت  منظور
  ) .٨٨النمل (هو دليل على ذلك  َّهيمي خي حي جي ٰه مهُّ تعالى: 

 ىلُّ اتخذه وقوله تعالى:  أو ،)٤(وجاءت بمعنى (االتّخاذ) أي: اتخذ
اخترتك لكي تقيم حجتَّي وقد جعلتك بيني وبين خَلْقي حتى  : أي ،) ٤١طه (  َّيل

صرتَ في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت 
  .)٥(عليهم

                                                           
 . ٧٧،  ٧٦،  ٧٥ينظر : شرح الهداية :  )١(
 . ١٣٣/ ١ينظر : مقدمة المحقق ، شرح الهداية :  )٢(
 (مادة صنع).  ٨/٢٠٨لسان العرب: )٣(
 (مادة صنع ).١/٥٦٠(مادة صنع)  ، أساس البالغة، الزمخشري: ٢٠٩/ ٨ينظر: م.ن: )٤(
 (مادة صنع).٢٠٩/ ٨: م . نينظر:  )٥(
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افتعاٌل من الصنيعة وهي العطيةُ، ((وهو  ))االصطناعجاءت بمعنى ((وقد 
  .   )١(والكرامة، واإلحسان))

  في االصطالح الصنعة - ب
  .)٢(العلم المتعلق بكيفية العمل))((هي 

تمرن، أي أنه قواعد مقررة ، لعلم الحاصل من الا((النحوية فهي  الصنعةوأما 
  .)٤())أو أنها (( ملكة حاصلة بالتمرن .)٣(وجد العالم بها أم ال))، وأدلة

ويبدو أن ممارسة العمل والمداومة عليه والتمرن فيه هو القاسم المشترك الذي 
ه اإلنسان حتى مارسيكل علم أو فن هي (( الصنعةومن هنا قالوا: إن جمع بين التعريفين، 
  .)٥())يمهر فيه ويصبح له

اكتسب هذه المهارة بسبب المداومة وأن صاحبها محتكمة الى االحتراف  الصنعةف
  .واالستمرارية على تعلمها واالحتراف بها عارفاً بأسسها وقواعدها 

  
  املعىن -ًا ثالث

  في اللغة:المعنى  -أ
  كثيرة منها: عانورد (المعنى) في كتب اللغة بم

ومن تَعنَى ، عنيت فالناً عنْياً أي: قصدته : ((هـ)٣٧٠القصد: قال: األزهري(ت -١
  .)٦(بقولك؟ أي من تقصد؟ وعناني أمرك أي قصدني))

محنته وحاله الذي  المحنة والحالة التي يكون إليها الشيء: (( ومعنى كل شيء: -٢
  .)٧(يصير إليه أمره))

                                                           
 (مادة صنع ).٨/٢٠٩: لسان العرب)١(
 . ١١٥التعريفات، الجرجاني: )٢(
 .١٥األصول، تمام حسان: )٣(
 .١٥م.ن: )٤(
 .٥٢٥المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية:)٥(
 .١٦٣وينظر: الصاحبي، ابن فارس: (مادة عنى)، ٣/٢١٤تهذيب اللغة، االزهري: )٦(
 (مادة عنى). ٣/٢١٣ (مادة عني) وينظر: تهذيب اللغة: ٢/٢٥٣العين (كتاب):)٧(
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عنت "هـ): ((المعنى مشتق من قول العرب ٣٩٥اإلنبات قال ابن فارس (ت -٣
اء: لم تعن بالدنا بشيء إذا لم إذا أنبتت نباتاً حسناً، قال الفر "األرض بنبات حسن

  .)١(تنبت))
((وقال قوم اشتقاق المعنى من اإلظهار يقال: عنت القربة إذا لم والظهور والبد -٤

، وهذا ما يخص الظهور أما )٢(تحفظ الماء بل أظهرته، وعنوان الكتاب من هذا))
وعنوته: وعنوت الشيء: أبديته، وعنوت به : ((فقد قال عنه ابن منظور والبد

  .)٣(أخرجته وأظهرته))
تْ عنَ"من  "نِعلم تَ": هـ)  ٢٤٤(ت  تيكّحكى ابن السفظ: ((الشيء الذي يفيده الل -٥

لم تَعنِ "، فإن كان هذا فإن المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال "تعني
  .)٤(أي: لم تُفد )) "هذه األرض

  
  في االصطالحالمعنى  - ب

ظهار ما تضمنه إالمعنى : (( فقال عنههـ)  ٥٠٢(تصفهاني الراغب األعرفه 
ازي ، وذكر الر، )٦(يقصد بشيء)) ((ماهـ)  ٨١٦(ت وهو عند الجرجاني  ،)٥(اللفظ))

  . )٧(هـ) تعريفاً للمعنى مفاده أن المعنى هو ((اسم للصورة الذهنية))٦٠٤(ت
اللغوي ، إذ عرفه صاحب تاج  االصطالحي لم يبتعد عن المعنىالمعنى أن يبدو 

 بإزائهاالمعاني هي الصور الذهنية من حيث وضع (( قال:ف ،هـ)  ١٢٠٥(ت  العروس
  .)٨(األلفاظ))

إذ انتقل األول من الداللة الحسية  بين المعنى اللغوي واالصطالحي، فهناك اتفاق
المدلول عليها باإلنبات واإلظهار الى ما يفيد اللفظ من الداللة المعنوية والعقلية المجردة 

                                                           
 .٣٤٨التبريزي: اصالح المنطق،، وينظر: تهذيب ١٤٥الصاحبي:)١(
 . ١٤٥ – ١٤٤:م . ن )٢(
 (مادة عنا). ١٥/١٠٣لسان العرب: )٣(
 . ١٤٥الصاحبي: )٤(
 (عنى). ٥٩١مفردات ألفاظ القرآن الكريم:)٥(
 .١٨٥:التعريفات  )٦(
 . ٣٢/  ١مفاتيح الغيب ، الرازي :  )٧(
 (عنى). ١٨/٣٨٦الزبيدي: تاج العروس،)٨(
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وهذا ما اتصف به مفهوم المعنى باالصطالح بارتباطه بتمثيل المعنى بالصورة الذهنية 
  ني.لألشياء في الخارج فضالً عن داللته عن القصد في تعريف الجرجا

قال دي سوسير أن المعنى هو: ((ارتباط ف أما الغربيون فقد عرفوا المعنى أيضا ،
  .)١(وبين الفكرة)) متبادل أو عالقة متبادلة بين الكلمة، أو االسم وهي الصورة السمعية،

  
  املعىن يف النحوية  الصنعةأثر  – رابعاً 

النحوية والمعنى، وإن الحكم بصحة  أن هناك عالقة وثيقة بين الصنعةفي الشك 
أي نص مرتبط بصحة هذين الجانبين، وال يخفى على الدارس أن موضوع الدرس 
النحوي هو ((الكلمة مؤلفة مع غيرها أو هو الجملة، وتدرس الجملة من حيث نوعها ومن 
حيث ما يطرأ ألركانها من تقديم وتأخير، أو ذكر، أو حذف أو إضمار أو إظهار ومن 

  .)٢(من استفهام أو نفي أو توكيد)) -أي الجملة  -ما يطرأ عليها  حيث
هـ) المعنى ١٨٠إذ أعطى سيبويه(ت  المعنى اهتماماً كبيراً،بوقد اهتم النحويون 

جانباً واسعاً من األهمية بوصفه الجزء المتمم للقاعدة النحوية، إذ إن عمل كالم العرب 
ي أشعار فحولهم إال ما المعنى فيه مطبق على المعاني، ولم يوجد في كالمهم وال ف

  .)٣(لألعراب، واإلعراب مطبق للمعنى
ويتضح اهتمام سيبويه في هذا الجانب من ترتيبه الكالم على أساس الصحة النحوية 

باب االستقامة من الكالم ((جعل باباً أفرد له عنواناً سماه بـ حيث والداللية وعدمها،
، ومستقيم قبيح، ومستقيم كذب  ،ومحال، ، إذ قال فيه: (( فمنه مستقيم حسن  )٤(واإلحالة))

 .)٥())وما هو محال كذب

                                                           
 .٣٠٣محمود السعران:علم اللغة، )١(
 .٢٨في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي: )٢(
)٣( :نظر: طبقات النحويين واللغوبين، الزبيدي١٣١ي. 
 .١/٢٥:الكتاب )٤(
 ١/٢٥:م . ن )٥(
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 بقتقسيم سيبويه للكالم هنا والقواعد التي اعتمدها في هذا التقسيم جعلته يسِإن 

تكمن بذور نظرية نحوية داللية ل نظرية المعنى، ففي نصه هذا ((في تقديم أصو كثيراً
  .)١())قوانين النحو مع قوانين الداللة في تواؤم حميم حيث تندمج

من اهتم بالمعنى فقد أعطى النحويون جانب المعنى أهمية وحده لم يكن سيبويه و
كبيرة فالجرجاني مثالً في كتابه دالئل اإلعجاز جعل (النظم) يكمن في توخي معاني النحو 

، إذ قال ((أعلم أن ليس "النَّظْم" إال أن تضع  وأحكامه وفروقه والعمل بقوانينه وأصوله
 وتعرف مناهجه ، كالمك الوضع الذي يقتضيه "علم النحو" وتعمل على قوانينه واصوله
التي نُهِجتْ فال تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فال تُخلُّ بشيء منها ، 

أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر  وذلك أنا ال نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير
في "الخبر" إلى الوجوه التي تراها في قولك : "زيد منطلق" و"زيد ينطلق" ، و"ينطلق زيد"، 
و"منطلق زيد" و"زيد المنطلق" و"المنطلق زيد" ، و"زيد هو المنطلق" و"زيد هو منطلق" ، 

  .)٢())و"زيد هو المنطلق"
إذ ذكر أثر كل واحد منهما  والمعنى، الصنعةهـ) بين أثر ٧٦١وقد جمع ابن هشام (ت

على االعتراض الجهات التي يدخل به مغني اللبيب بعنوان ((بحثها في كتا وقد في اآلخر،
أحصى ابن هشام هذه الجهات بعشر جهات تحديداً وجعلها من  وقد، )٣(المعرب من جهتها))

  ذا لم تتم مراعاتها وقع الخطأ.إو، األمور الواجب على المعرب تجنبها ومراعتها
  ومن الجهات التي عمد الى ذكرها :

وال يراعي المعنى، وكثيراً  الصنعة((الجهة األولى: أن يراعي ما يقتضيه ظاهر 
أن يراعي المعرب المعنى صحيحاً وال أما الجهة الثانية: ((.)٤(تزل االقدام بسبب ذلك)) ما

  .)٥())الصنعةينظر في صحته في 

                                                           
 . ٦٧النحو والداللة: )١(
 .٨١:ينظر: دالئل اإلعجاز  )٢(
 . ٥٨٢/ ٢:مغني اللبيب  )٣(
 . ٥٩٤/ ٢: م . ن )٤(
 .٦/٧: . ن م )٥(
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: هـ) فيه٣٩٢قال ابن جني (ت وقدالمعنى الغرض األساس من اإلعراب،  عدفقد 
، أال ترى إنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه ؛ اإلبانة عن المعاني باأللفاظ هو  ((اإلعراب

ولو كان  ،علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول، وشكر سعيدا أبوه 
  .)١(من صاحبه)) رجاً واحداً الستبهم أحدهماشالكالم 

  
  األوجه اإلعرابية وعالقتها باملعىن -خامساً 

مة وختاماً بالحكم اتسمت اللغة العربية بنظام دقيق في تراكيبها بدءا من بنية الكل
اإلعرابي الذي غالباً ما يستوجب اكثر من وجه اعرابي تتسق به العبارة ويصح معناها 

إنها  بها؛ إذتعد األوجه اإلعرابية ظاهرة نحوية جديرة بالتوقف عندها واالهتمام ولذلك ((
من إمارات المرونة واالتساع التي تتمتع بها اللغة العربية والحرية الفكرية التي يتمتع بها 

. ولهذه األوجه اإلعرابية أسباب وعلل مختلفة تناولها الباحثون بالدراسة )٢(العقل العربي))
وكذلك يعد التقديم  ،عرابيةإلاوأثره في تعدد األوجه  العامل النحوي األسباب :ه ومن هذ

تعد القراءات القرآنية وسيلة للترجيح فقد يتخذها كما  والتأخير سبباً في هذا التعدد،
ختالف تلك القراءات يعد سبباً ا أنإال ، النحويون أساساً لتفضيل وجه إعرابي على آخر 

القطع واالستئناف وكذلك يعد  ،)٣(االختالف في تقدير المحذوففضالً عن التعدد،  افي هذ
  :)٤(للتعدد االعرابي منها عدةبعض المحدثين أسباباً  دوقد وج سبباً من تلك األسباب،

  المرونة المتأتية من تقلب المعاني المحتملة عند المعرب. -١
يأخذ أكثر من موقع  مرونة الموقع اإلعرابي نفسه؛ إذ إن اللفظ الواحد يمكن أن -٢

  إعرابي واحد.
قد يرجع تعدد األوجه اإلعرابية إلى اختالف مذاهب النحويين أنفسهم وتعدد  -٣

  آرائهم.

                                                           
 .١/٣٥الخصائص: )١(
 .١٨تعدد األوجه اإلعرابية في إعراب القرآن الكريم، رسالة ماجستير، محمد سامي أحمد: )٢(
 .٢٩٣ينظر: العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، د. محمد حماسة : )٣(
 .٢٠-١٩ينظر: تعدد األوجه اإلعرابية في إعراب القرآن الكريم: )٤(
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واضح أن تعدد األوجه اإلعرابية يعطي حرية كافية في عمل التركيب الذي يمكن و
المعنى  أن يكون له أكثر من وجه واحد للتعبير عن الداللة المنشودة لدى المتكلم، فصحة

شرط في استقامة الجملة، لذلك ال يمكن الجزم باستبعاد أحد األوجه اإلعرابية ما دام 
  بها. محتمالًالمعنى 



  الفصل األول
  ه اإلعرابیۀ فی األسماء جواأل

 
– 

– ُّ حج مث َّ  

– ُّ  ِّ  ّٰ َّ  

– ُّ جح مج َّ  

– ُّ يل ىل مل خل َّ  
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  األول املبحث
  (املبتدأ واخلرب) املرفوعات

  بالرفع والنصب : )مثحج(توجيه قراءة –أوالً 
ين من أركان الجملة يأن هناك تالزماً بين ركنين أساس ال يخفى على القارئ

العربية هما : المبتدأ والخبر فإذ وجد أحدهما في الجملة فال بد من وجود اآلخر، وهذا يدل 
إذ عقد لهما سيبويه  على وجود تالزم قوي بينهما أستناداً الى ما ذكرته المدونة النحوية ،

زم بينهما ،إذ قال باباً أطلق عليه تسمية باب المسند والمسند اليه وبين فيه عالقة التال
االسم المبتدأ  فمنذلك ،بدا  المتكلمُ يجد وال خر،ي واحد منهما عن اآلنَغْي ا الم((وهما م:

، وهو قولك عبد اهللا أخوك : وهذا أخوك ، ومثل ذلك : يذهب عبد اهللا ، فال  والمبنى عليه
، وعرفهما في )١())بد للفعل من االسم كما لم يكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء

باب االبتداء قائالً : ((المبتدُأ كلُّ اسمٍ ابتُديء عليه رفع والمبتدُأ والمبني ، بنى عليه كالملي 
 ما بعده عليه فهو مسند عليه . فالمبتدُأ واألوُل والمبني فاالبتداء ال يكون إالّ بمبني .

  . )٢(ومسند إليه))
 ) من قوله تعالىمثحجابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر ( أقر

حتختمتهتمثحجمججحجتخئمئهئجبحبخبمبهبُّ :
 ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائيبالضم واإلضافة إلى (مثل) ) ٩٥( المائدة َّمحجخ

  .)٣(ورفع (مثُل) بالرفع والتنوين
:ن (جزاء) ورفع مثالً (فجزاء) مرفوع باالبتداء والخبر (( قال المهدويمن نو

و(مثل) صفة لجزاء. والتقدير: فعليه جزاء مثل ما قتل، فالخبر المحذوف قوله  محذوف،
ومن قرأ باإلضافة (فجزاء) مرفوع باالبتداء والخبر محذوف كما ذكرنا،  ،(فعليه)

                                                           
 .١/٢٣:الكتاب )١(
 . ١٢٦/ ٢م . ن :  )٢(
، ١٣٤:، ابن خالويهالحجة في القراءات السبعو،  ٢٤٨، ٢٤٧:، ابن مجاهد  ينظر: السبعة في القراءات )٣(
تقريب المعاني ، سيد و،  ٩٦البدور الزاهرة: و،  ٢/٢٥٥بن الجزري :ا، النشر ، ١٦٧الوجيز، االهوازي: و

 . ٢٣٩الشين ابو الفرج:
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(مثل)، والمعنى: فعليه جزاء المقتول، كما تقول: أنا أكرم مثلك،  (جزاء) الى وأضاف
) ١٢٢االنعام ( َّزيمينيىيُّ والمعنى: أنا أكرمك، وكما قال عز وجّل: 

  .)١())والمعنى: كمن هو في الظلمات
في توجيه قراءة التنوين في  كُتب القراءاتأن المهدوي ساير ما ذكرته  يبدو

هذه ل، والحجة )٢((جزاء)على أنه مرفوع باالبتداء، وخبره محذوفٌ تقديره: فعليه جزاء
جزاء) ترك إضافة الموصوف إلى (مثل) في المعنى صفة لـ( ((أنه لما كان القراءةُ:
(جزاء) باالبتداء والخبر محذوف تقديره: فعليه جزاء، ، وأجراه على بابه، فرفع صفته

فجزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمة أو  على تقدير: )وجعل (مثالً) صفة لـ(جزاء
ألنه في الحقيقة ليس على قاتل الصيد جزاء مثل  في الخلقة، وبعدت اإلضافة في المعنى،

ألن مثل المقتول من الصيد لم يقتله،  له؛إنما عليه جزاء المقتول بعينه ال جزاء مث ما قتل،
  .  )٣(فيصير المعنى على اإلضافة: عليه جزاء ما لم يقتل))

 اًعلى جعل (جزاء)خبر وجه، األول قائموقد خُرجت هذه القراءة على أكثر من 
جزاء فاعل بفعل  على جعل(جزاء) واألخر قائم ،)٤(لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب

على كون (جزاء) هناك وجه ثالث قائم . و)٥(مه أو يجِب عليه جزاء))محذوف أي: فيلز
  .)٦()خبره(مبتدأ ومثل 

هو أن المبتدأ نكرة ومن مسوغات  شبه جملةوإن السبب الرئيس وراء جعل الخبر 
واألمر اآلومجروراً يكون الخبر أما ظرفاً أو جاراً االبتداء بالنكرة هو أن ، خر هو أن

                                                           
 .٢٦٩/ ٢الهداية:شرح  )١(
/  ٢والحجة في علل القراءات السبع ، أبو علي الفارسي : ، ١٤٥:، االزهري ينظر: معاني القراءات )٢(

 .١/٣٠٤البيان في غريب إعراب القرآن، األنباري:، و٤٣٥
)٣( :١/٤٥٦الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي القيسي. 
، الدر ١/٣١١:، العكبري ، التبيان في أعراب القران٢/٤٣٦السبع:ينظر: الحجة في علل القراءات  )٤(

 .١/٥٤٢:محمد البنا ، اتحاف فضالء البشر ، ٤/٤٢٠المصون:
 .١/٥٤٢، وينظر :اتحاف فضالء البشر:٤/٤٢٠: ، السمين الحلبيالدر المصون )٥(
، الدر ١/١٤٩ابن خالويه :، إعراب القراءات السبع، ٢/٢٠٧:الزجاجينظر: معاني القرآن وإعرابه ،  )٦(

 .٤/٢٤٠المصون:
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(جزاء) مقترن بالفاء وكونه جملة اسمية وقعت في جواب الشرط فال بد أن يكون مبتدأ 
  محذوف الخبر . 

عند الكوفيين ثالثة أوجه: لتنوين في (جزاء) فإن لـ(مثل) ((وفي ضوء قراءة ا       
  .)١())ث قلنا: (جزاء) مبتدأالبدل، والخبر حيوالنعت، 

تقديره حذف الخبر كما  ين وخفض (مثل) فإناء) من غير تنوأما من قرأ برفع (جز
أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله يقولون: وحجتهم في ذلك: (( )٢(في الوجه األول

 َّنتىتيترثزثمثُّ إني أكرم مثلك أي: أكرمك، وقد قال اهللا تعالى جل ذكره: 
أي: بما آمنتم ال بمثله ألنهم إذا آمنوا بمثله لم يؤمنوا، فالمراد بالمثل الشيء ) ١٣٧لبقرة (ا

أي: كمن هو في الظلمات ) ١٢٢االنعام ( َّزيمينيىي ُّبعينه، وقال تعالى: 
إنما  ،ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات، والمثَل والمثْل واحد 

، يحكم ير على هذا في اإلضافة: فجزاء المقتول من الصيد في الظلمات مثله ال هو، فالتقد
  . )٣(ح معنى اإلضافة))به ذوا عدل، فيص
بين القراءتين قائالً : هـ) ٤٣٧(تي طالب القيسي بن أبمكّي ويفاضل 

  .)٤(والقراءتان قويتان لكن التنوين أحب إلي ألنه األصل وألنه ال إشكال فيه))((
على الرغم من احتياج القراءتين للصنعة النحوية في تأويل خبر محذوف لكل و

الى الصنعة  تن القراءة بالرفع من غير تنوين وخفض ما بعدها على اإلضافة كانأفمنهما 
  يستقيم بها المعنى كما استقام في القراءة األولى. كي؛ في القراءة األولى  االنحوية منه

  ) بالرفع والخفض :ِّّٰتوجيه قراءة ( – ثانياً
) من قوله ِّّٰقرأ نافع وعاصم في رواية ألبي بكر وحمزة والكساِئي (

المؤمنون  َّرئزئمئنئ ٰىٌٍَُُِّّّّّّّٰ : تعالى

                                                           
 .٧/٥١٨: ، الدمشقي  في علوم الكتاب اللّباب، وينظر: ٤/٤٢٠الدر المصون: )١(
 .١/٥٤٢ينظر: اتحاف فضالء البشر: )٢(
، تفسير ابن ٢/٤٢٣بن الجوزي :ا، وينظر: زاد المسير، ١/٤٥٦الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٣(

 .٢/٩٩كثير:
 .١/٤٥٦عن وجوه القراءات: الكشف )٤(
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 ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وابن عامربالرفع وقرأ  )٩٢ – ٩١(
  .)١(بالخفض

)) :عالم  من قرأ بالرفع، فهو خبر ابتداء محذوف، والتقدير: هوقال المهدوي
  .)٢())َّٰىٌُّّ : الغيب والشهادة، ومن قرأ بالخفض فإنه حمله على قوله

٣(محذوف تقديره هو اهللاار مبتدأ ممن النحويين قراءة الرفع على اض وجه كثير( ،
  .)٤())لى االستئناف؛ ألنه بعد تمام آيةوقال بعضهم إنه: ((مرفوع ع

وأن التقدير  بكالمٍ جديد أي: ابتدأ واستأنف، بمعنى أن الكالم تم وانتهى فجيىء
ألن اتصال الكالم بما قبله ؛ واالستئناف في توجيه هذه القراءة مدعاة للوصل والوقف 

  . )٥(يحدث نوعاً من التعدد اإلعرابي وانقطاعه
وقد فاضل العلماء بين القراءتين فمنهم من اختار الرفع ومنهم من اختار الخفض 

 ،ستئنافاالبوجه الكالم الرفع هـ)؛ إذ قال: ((٢٠٧(ت الفراءة بالرفع فمن رجح القراء
م أن يكون ولو خفضت لكان وجه الكال اُهللا) فتَعالى(قوله  يالدليل على ذلك دخول الفاء ف

إنما أراد: سبحان اهللا عالم الغيب والشهادة وتعالَى. فدّل ف(وتعالى) بالواو؛ ألنه إذا خفض 
الغيب والشهادة فتعالى؛ أال ترى أنك تقول: مررت بعبداهللا  أنه أراد: هو عالم دخول الفاء

 تريد: هو المحسن ألنكلو رفعت (المحسن) لم يكن بالواو؛ فوأحسنت إليه.  المحسنِ
  .)٦())فَأحسنتُ إلَيه

                                                           
تحبير و، ٤/٣٥الحجة في علل القراءات السبع:و، ٣٢٧:ومعاني القراءات ، ٤٤٧ينظر: السبعة في القراءات: )١(

 .٤/٢٢٢عبد العال سالم مكرم:ومعجم القراءات القرآنية ، و، ٤٤٧التيسير، ابن الجزري: 
 هئ مئ ُّ و، ٢/٤٤٣، ٥٨النور : َّمظجعُّ قوله: في فع الرقراءة ، ومثله وجه المهدوي ٢/٤٣٧شرح الهداية: )٢(

 .٢/٤٧٨على إضمار مبتدأ والخفض على النعت، ٣سبأ آية: َّيتىت نت ُّ و ١٩،٢/٥٤٩االنفطار: َّ جب
رد األذهان، ابو بكر و، ٢٩٣مفاتيح األغاني، الكرماني:و، ٤/٣٥ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: )٣(

التبيان و، ٢/١٨٨البيان في غريب اعراب القرآن، االنباري:و، ٤/٢٤٧:، الزمخشري  الكشافو، ٤٥٤جومي:
 .٨/٣٦٤:المصون الدر و، ١٤/٢٥٠في علوم الكتاب: واللّباب، ٢/٦٠٣في إعراب القرآن، العكبري:

 .٣٢٧، وينظر: معاني القراءات:٢/٩٤إعراب القراءات السبع، ابن خالويه :  )٤(
 .١٦٤خضير: االعراب والمعنى : د. محمد أحمد )٥(
 . ٥١،  ٥٠/ ١٦، وينظر : التفسير البسيط :  ٢٤١/ ٢معاني القرآن :  )٦(
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هـ) ترجيح النحويين من البصريين والكوفيين قراءة ٣٨٨وقد نقل النحاس (ت
ن يالكوفي النحويين إذ قال:((وأكثر كل منها في تقوية هذه القراءة، حجةالرفع ذاكراً 

والبصريين يذهبون إلى أن  ،رأس آية، وقد تم الكالم الرفع أولى، فحجة البصريين أن قبله
، وهذا يعني أن المهدوي استند الى منظومة البصريين ،أما حجة )١(فاالبتداء أحسن))

  .الفراءمتمثلة برأي  فتم ذكرها مسبقاً نيالكوفي
هـ)، إذ قال: ((الجرأجود؛ ٢١٥(ت هو األخفشفمن رجح قراءة الخفض أما 

هـ)، فإن ٤٣٧(تالقيسيبن أبي طالب مكّي ، وكذلك )٢(ليكون الكالم من وجه واحد))
، ومعنى )٣(يتصل بعض الكالم ببعض ويكون جملة واحدة))لالخفض عنده هو االختيار ((

  .هي افضل من قطع الجملة عما بعدها كالم الواحدعالقة التابع بالمتبوع كالأن مكّي كالم 
إلى تقدير مبتدأ  افي قراءة الرفع التي احتيج معه واضح أثر الصنعةأن ويبدو       

الخفض فهي ال تحتاج الى ذلك المحذوف، وإنما يحمل الكالم على ب القراءةمحذوف، أما 
  التابع والمتبوع.ظاهره بلحاظ العالقة بين 

  ) بالرفع والنصب :مججحتوجيه قراءة ( –ثالثاً 
 حبُّ : ) من قوله تعالىجح مجقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
بالرفع، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في ) ٦(النور َّجس

  .)٤(رواية أبي بكر بالنصب
من قرأ بالرفع فعلى خبر االبتداء الذي هو (شهادة)، و من قرأ : ((قال المهدوي

بالنصب جعله منصوباً بـ(شهادة) و(شهادة) خبر ابتداء محذوف، والتقدير: فالحكم 
                                                           

 . ٥٨٠اعراب القرآن :  )١(
، ولم أجد هذا الكالم عند االخفش  ١٦/٥٠، وينظر: التفسير البسيط:٤/٣٥الحجة في علل القراءات السبع : )٢(

 في كتابه  معاني القرآن.
 .٢/٢٣٤السبع: الكشف  عن وجوه القراءات  )٣(
، ٣٨٢بن غلبون : ا، التذكرة، ٢٦٠، الحجة في القراءات السبع: ٤٥٣، ٤٥٢ينظر: السبعة في القراءات:  )٤(
 .٢/٣٣٠بن الجزري: ، النشر ، ا١٦١لتيسير، الداني: ا
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شهادة أحدهم أربع شهادات، أي: أن يشهد أحدهم أربع شهادات، ويجوز أن 
أحدهم أربع  تكون(شهادة) ابتداء والخبر محذوف، والتقدير: فعليهم أن يشهد

  .)١(شهادات))
: هما فردتين من مفردات النص الكريم َل في ميبدو من نص المهدوي أنه فصو

وذلك لتعالق الكالم وإبراز وجوه المعنى في كليهما والوقوف على ) مج) و(مث(
  . )مجوجهي القراءة في (

 )٢(لـ(شهادة)) خبراً مج(قد وجهت على أن يكون الرفع بقراءة المن المالحظ أن ف
وعلى هذا ال يبقى (((باهللا) متعلقاً (بشهادات) وال يتعلق بشهادة وحجتهم في ذلك أن يكون 

لئال يفصل بين الصلة والموصول ، فيتعين أن تعمل شهادات  الخبرفيما بعد عمل للمبتدأ 
  .)٣())فيما بعدها

أنه مفعول به أما توجيه قراءة النصب فإن النصب فيها قائم على وجهين: أحدهما: 
لفعل محذوف تقديره: أن يشهد أربع شهادات، دل عليه (شهادة)؛ ألنه بمعنى (أن يشهد)، 

  .)٤(واآلخر: أنه مصدر للفعل المدلول عليه بـ(شهادة) أيضاً
من خالل ما تقدم يبدو أثر الصنعة النحوية واضحاً في قراءة النصب التي احتيج و

المعنى النحوي والسياقي ، أما القراءة بالرفع فقد  معها إلى تقدير فعل يتم من خالله
  وجهت على ظاهر الكالم . 

  
  

                                                           
 .٤٣٩/ ٢شرح الهداية: )١(
، ٢/٩٣٩مشكالت، الباقولي:ال ، وكشف٤/٢٧٢، والكشاف: ٤/٣٢: الزجاجينظر: معاني القرآن وإعرابه ،  )٢(

 .٦/٣٩٩، والبحر المحيط ، ابو حيان االندلسي: ٢/٦٠٧، والتبيان في إعراب القرآن :٢/٩٠٧، ابن مريم: الموضح
 . ٢/٦٠٦التبيان في إعراب القرآن: )٣(
، ٢٦٠الحجة في القراءات السبع:و، ٢/١٠١إعراب القراءات السبع: و،  ٣٣١ينظر: معاني القراءات: )٤(
مفاتيح و، ٢/٩٣٩كشف المشكالت: و،  ٩٠٨،  ٢/٩٠٧الموضح: و، ٤/٤٣الحجة في علل القراءات السبع :و

 .٨/٣٨٥الدر المصون: و، ٦١٢إبراز المعاني: و، ٢٩٧األغاني:
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  بالرفع والنصب : َّىليل ملُّ توجيه قراءة  –رابعاً 
من قوله  َّيل ىل ملُّ  أ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائيقر

 مل خلمل مك لك هش مش مسهس هث مث هتُّ : تعالى
 بالنصب )٨٥ – ٨٢ص ( َّحن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل

  . )١()ىلفي ( ) والنصبملفيهما ، وقرأ عاصم وحمزة بالضم في (
  محذوف ، والمعنى : قال ((من قرأ بالرفع فعلى أنّه خبر ابتداء :  قال المهدوي

، )٤٤الكهف ( َّلكمقجكحكخكُّ في قوله : فأنا الحقُّ ، كما وصف نفسه تعالى بذلك 
محذوف ، والتقدير : فالحق في قراءة من خفض ويجوز أن يكون (الحقُّ) ابتداء والخبر 

، )، ومن قرأ بالنصب١٤٧البقرة ( َّجهمهىهيهجيحيخيُّ : قال كما منّي
  . )٢(فعلى اإلغراء ، أي : فاسمعوا الحقَّ))

ذهب النحويون في توجيه قراءة الرفع مذهبين : احدهما أن يكون قوله : (فالحق)   
، أما الوجه اآلخر : أن يكون  )٣(خبر لمبتدأ محذوف والتقدير : أنا الحقُ ، أو فهو الحق

، وأضاف بعضهم وجهاً ثالثاً للرفع هو أن يكون  )٤(وخبره محذوف تقديره : مني مبتدًأ
  . )٦(ألن المعنى فيه : (إني أمُأل))٥(جهنم) مبتدأ وخبره جملة (ألمألن

                                                           
،  ٣١٣، والوجيز :  ١٨٨، والتيسير :  ٤١٩:  معاني القراءات ، ٥٥٧ينظر : السبعة في القراءات :  )١(

 . ٣٤، والهادي :  ٥٠٩، والعنوان في القراءات السبع :  ٣٤٨، وشرح شعلة :  ٣٢٩وتذكرة األريب : 
 . ٤٩٦/ ٢شرح الهداية :  )٢(
، ومشكل اعراب القرآن،  ٣٤٢/ ٤، ومعاني القرآن واعرابه :  ٤١٢/  ٢ينظر : معاني القرآن ، الفراء :  )٣(

،  ١١٥٧/ ٢، وكشف المشكالت :  ٣٢٠/ ٢، والبيان في غريب اعراب القرآن :  ١٧٥/ ٢ي القيسي : مكّ
 . ٩٢٣/ ٦، وتفسير الطبري :  ١١٠٧/ ٣، والموضح ، ابن مريم :  ٢٨٩/ ٨ومجمع البيان ، الطبرسي: 

، والبيان في  ٣٣٦/ ٢، والكشف عن وجوه القراءات السبع :  ٧٦٠ينظر : اعراب القرآن ، النحاس :  )٤(
، وتفسير القرآن العظيم ،  ٣٤٨، وشرح شعلة :  ٣٥٦، ومفاتيح األغاني :  ٣٢٠/ ٢غريب اعراب القرآن : 

 . ١٠٨/ ١٢السخاوي : 
 . ٤٦١/ ١٦م الكتاب : ، واللباب في علو ٣٦٧/ ٧ينظر : المحرر الوجيز :  )٥(
 . ٤١١/ ٧البحر المحيط / أبو حيان :  )٦(
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وقد اعترض أبو حيان على تقدير جملة (ألمألن) خبراً للمبتدأ إذ قال : ((وهذا ليس   
ء ؛ ألن (َألمَألن) جواب قسم ويجب أن يكون جملة فال تتقدر بمفرد ، وأيضاً ليس بشي

 ِإسناد ما قدر ، والفعل حتى ينحل إليهما مصدراً مقدراً بحرف مصدري لما صح نَّهولك
  . )١(إلى المبتدأ حكم أنّه خبر عنه))

المعنى فقط ال من ناحية  وقد أيد السمين الحلبي هذا التقدير وقال بصحته من ناحية  
  . )٢(القاعدة
من  : ((يجوز أن ينتصب بفعٍل مضمرٍأما توجيه قراءة النصب ففيها ثالثة أوجه إذ   

الحقَّ، ويجوز أن ينتصب على التشبيه بالقَسمِ ، فيجري مجرى  لفظ الحق ، والتقدير َأحقُّ
تَ حرف القسمِ ونصبتَ المقَسم به ، المقَسمِ به في نحو قولك : اهللا َألفْعلَن ، إذا حذْف

والتقدير الحقّ ألمألن ، أي أقسم بالحقِّ ، ويجوز أن يكون نصباً على اإلغراء ، والتقدير 
  . )٣(فالزموا الحقَّ))

في توجيه القراءتين كانت حاضرة لصنعة النحوية أن امن خالل ما تقدم ذكره يبدو   
  به المعنى ويؤدي المراد من النص الكريم .حيث يضطر معها إلى تقدير محذوف يستقر 

  
  

   

                                                           
 . ٣٩٣/ ٧البحر المحیط :  )١(
 . ٤٠٢/ ٩ينظر : الدر المصون :  )٢(
في علوم الكتاب :  اللّباب، ٥/٧٦، تفسير الثعالبي :٧/٣٦٧،المحرر الوجيز :٣/١١٠٧ينظر: الموضح : )٣(

٤٦٠، ١٦/٤٥٩. 



األوجه اإلعرابیۀ فی األسماء..................................  
 

 

 

٢٤ 

  الثاني املبحث
  املنصوبات

  خبر كان :أوالً: 
  بالنصب والرفع : )رئ(توجيه قراءة  -

 ٌّ ٰى ٰرُّ  : من قوله تعالى )رئ(قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالنصب ، ) ٢٩(ساء الن َّىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  . )١(بالرفع ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامروقرأ 
جعل اسم كان مضمراً، والتقدير: إالِّ أن تكون  بالنصب قرأقال المهدوي:((من 

، تجارة أمواَل التجارةُ تجارةً حاضرة، ويجوز أن يكون التقدير: إالّ أن تكون األمواُل
جعل (تكون) بمعنى وقع  بالرفع، فإنّه قرأمن تجارة مقامه، وفحذف أمواالً وأقام 

  .)٢())الحدوث
قصة، وهي هنا نا )تكون(إذ إن  ،)٣(وقد قال بالنصب جملة من المفسرين والنحويين

النصب هو اختيار الكوفيين وعنده  أن إعراب. وبين النحاس )٤(المقتضية لالسم والخبرِ
النصب بعيد من جهة المعنى واإلعراب، فأما ((   :بعيد من جهة المعنى واإلعراب قال

المعنى فإن هذه التجارة الموصوفة ليس فيها أكل األموال بالباطل، فيكون النصب، وأما 
هنا في موضع نصب، ألنها استثناء ليس من األول ا ه)ن(أاإلعراب فيوجب الرفع؛ ألن 

إال أن يكون ا ستعملها هتها، والعرب تُلَو(تكون) ص هنا بمعنى وقع، فيقولون: جائني القوم
  .)٥(زيد، وال يكاد النصب يعرف))

                                                           
،  ١٣٢،  ١/١٣١إعراب القراءات السبع:و ، ١٩٩، وحجة القراءات:٢٣١القراءات: ينظر: السبعة في  )١(

 .١٠٥رد األذهان، محمود جومي : و،  ١/٥٠٩، واتحاف فضالء البشر :٢/٢٤٩النشر:
االنعام:  َّ جئ  يي ىي ني ُّ ، و٢٤٥/ ٢، ١١النساء:  َّ خئ حئ جئ ُّ ، ومثله قوله: ٢/٢٥٠شرح الهداية: )٢(

 .٥٣١/ ٢، ٧الحشر: َّزن  رن مم ام ُّ ، و٤٢٥/ ٢، ٤٧االنبياء:  َّ نئ مئ  زئ رئ ُّ ، و ١٤٥
، ١/٢٥١، والبيان في غريب اعراب القرآن: ١٩٩، وحجة القراءات:٤٤/ ٢ينظر: معاني القرآن واعرابه : )٣(

 .٨/٣٣٧في علوم الكتاب: واللّباب، ٣/٢٤١والبحر المحيط:
 .٣/٢٤١، البحر المحيط :٢/٥٢٨الوجيز:، المحرر ٢٤٢ينظر: اعراب القرآن، النحاس : )٤(
 .٢٤٢اعراب القرآن، النحاس : )٥(
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هنا  الرفع فإنها قائمة على جعل (تجارة) فاعل لـ(تكون)، و(تكون)اءة قر توجيه أما      
إنه نقل عن العرب ، )١(تامة بمعنى وقع وحدث على معنى: إال تحدث تجارة أو تقع تجارة

  . )٢(أرادوا به حدث أمر ؛ أمر كان أنهم يقولون:
: القيسيبن أبي طالب مكّي ، وقد قال )٣(: والرفع أكثرهـ)  ١٨٠(ت  سيبويه قال

ولوال إجماع الحرمين على الرفع وغيرهم لكان االختيار النصب، لمطابقة آخر الكالم ((
ألن تكون  لآلية ؛وإن هذه المطابقة حصلت من خالل السياق التركيبي  ، )٤(مع أوله))

مؤنثة والتجارة مطابقة لها في التأنيث، وهذه المطابقة تكوصلة وثيقة بين أجزاء ذلك  ن
  والمعنى بعيد.   وكلماته منعزلة، التركيب، وبدونها يصبح النص منفكاً،

: ((هذا ترجيح ليس بالقوي، ولكنه قال هـ) فإنه  ٥٤٢(ت االندلسي عطيةأما ابن 
  .)٥(حسن))

قائالً: في مثل هذا الرفع أيضاً اختيار العرب  القيسيبن أبي طالب مكّي ونقل 
في االستثناء لغير ضمير فيها على  )إال أن يكون(األكثر في كالم العرب أن تستعمل ((

معنى إال يحدث أو يقع، وأن في موضع نصب استثناء  ليس من األول، واختار أبو عبيدة 
كالم  في تكون، وغير مختار عند أصل اللغة ألن أكثرعلى إضمار األموال  النصب

  .)٦(العرب في هذا ال يضمرون فيها شيئاً))
ويبدو أثر الصنعة النحوية واضحاً في قراءة النصب الذي ُأحتيج معها الى تقدير 

  في النص القرآني. عرابمحذوف لخبر كان يستقيم به اال اسم
  
  
  

                                                           
، ٢/٥٢٨، المحرر الوجيز: ٣٥١، علل النحو، الوراق :٢/٤٤: الزجاجينظر: معاني القرآن واعرابه،  )١(

:٨٦أسرار العربية، ابو البركات االنباري. 
 .١/٤٢٦ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٢(
 .٢/٣٤٩:الكتاب )٣(
 .١/٤٢٦الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٤(
 .٢/٥٢٨المحرر الوجيز: )٥(
)٦(  : ٣/١٢٩٨الهداية الى بلوغ النهاية ، مكّي ابن ابي طالب القيسي 



األوجه اإلعرابیۀ فی األسماء..................................  
 

 

 

٢٦ 

  ثانياً: المفعول المطلق
  بالنصب :) جميل(توجيه قراءة -

 َّجمخلملىليلُّ  : من قوله تعالى )جميل(قرأ عاصم وحمزة والكساِئي 
  .)١(بالنصب) ١٥االحقاف (

:انًا) فعلى المصدرمن قرأ ((( قال المهدويسأن  ، والتقدير:ِإح هياِلدبِو اننَا الِْإنْسيصوو
  .)٢())يحسن بهما ِإحسانًا

أشهرها ما ذكره المهدوي الذي نصبه على مذاهب عدة،  وفي توجيه هذه القراءة
مفعول  يسوغ على أنهفعالً حتى  محذوف قدر لهالمصدر، إذ العامُل في كلمة (إحسانا) 

  .باإلحسانامرناه  أي: -)٣(ِإحسانًا نِلدياواللى إووصينَا الِْإنْسان أن يحسن  تقدير:مطلق وال
 عدم جواز نصبه (ب٣٧٧(توذكر أبو علي الفارسي (نَاهـيصو)) وذلك ( ألن

) قد استوفى مفعوليه اللَّذَينِ أحدهما منصوب، واآلخر متعلق بالباء وحجته قوله وصينَا(
  .)٤())ِإحسانًان وبالواِلدي تعالى:

 مناا إحسانبهما  ووصينَا: لمعنى وقيل أيضاً إنه منصوب على أنه مفعول ألجله وا
ألن المفعول له علةٌ  العامل فيه عند النحاة البد أن يكون من غير لفظه؛، إذ أن  )٥(إليهما

صب ه وإنما يتوصل به الى غيره لهذا نلوجود الفعل فال يجوز أن يكون الشيء علة لنفس
والفرق بينهما أنه إذا حذفت من المفعول ألجله الم العلة، أو العذر  على المفعول المطلق،

وإن المفعول له ال  س بالمفعول به مثالً جئت زيداً وأنت تريد لزيد التبس بالمفعول به،التب
  .)٦(يقام مقام الفاعل لئال تزول الداللة على العلة

                                                           
، المبسوط في ٣٢٦، الحجة في إعراب القراءات السبع:٦٦٣، حجة القراءات: ٥٩٦ينظر: السبعة في القراءات:  )١(

 .٢/٣٧٣، النشر:٤٧٠، التذكرة: ٤٠٥العشر :  القراءات
 .٢/٥١٤شرح الهداية : )٢(
/ ٢، والبيان في غريب اعراب القرآن :  ٣/١١٧٤، والموضح : ٢/٣٧٢ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع:  )٣(

٣٦٩ . 
 .٢/١٧٥، وينظر: التفسير البسيط، الواحدي: ٤/٣٤٢الحجة في علل القراءات السبع: )٤(
 .١٧/٣٩٢في علوم الكتاب:  واللّباب، ٩/٦٦٧:ينظر: الدر المصون  )٥(
 .٤٥١، ٤٥٠، ١/٤٤٩ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: )٦(
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    ثالثاً: المفعول فيه
ألن  ، ((وقيل األزمنة واألمكنة ظروف؛)٢(والظرف هو الوعاء ،)١(هو الظرف

  .)٣())لهااألفعال توجد فيها فصارت كاألوعية 
الظرف أن يكون في شرط البالوعاء يصبح  اًفعندما يكون حرف الجر (في) خاص

معنى في الظرف تضمن دون ظهوره في الكالم وفي حال  من متضمناً معنى هذا الحرف
(في) في الكالم كان اسماً  واذا ظهرت ،الحرف (في)، فأنه يكون اسماً وليس ظرفاً

  .)٤(مجروراً بها أيضاً
إلى أن هـ) ٣١٦ابن السراج(ت ذهبفقد الظرف مفعوالً فيه  تسمية أما سبب

 على أنه)) ظرف نصبه أعنى (في) فيحسن معه فتقول :قمت  بحرف الظرف ،وتعتبره
إذا  –ولذلك سميت  فأنت تريد معنى (في) وإن لم تذكرها ، ،وقمت في اليوم ،اليوم

قيل لك: أكْنِ  ،اليوم ثم : قمتذا قلتظروفاً؛ ألنها قامت مقام (في) أال ترى أنك إ -نصبت
  : مصاديقه ، ومن)٥())عن اليوم قلت قمت فيه

  : بالنصب والرفع )ٰه(توجيه قراءة  -
 خم حم جم هل  ُّ: ) من قوله تعالىٰه مه جه( قرأ حفص عن عاصم

 )٩٤االنعام ( َّ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم
  .)٦(بالرفعوابو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة  ابن كثيربالنصب، وقرأ 

لَقَد تَقَطَّع األمر  قال المهدوي:((من نصب (بينكم) فعلى أنه ظرف، والتقدير:
،نَكُميومن رفعه جعله بمعنى الوصل، فالمعنى والسبب ب :تَقَطَّع ٧(وصلكم)) لَقَد(.  

                                                           
 .٩١شرح التسهيل، ابن مالك :و، ١/٢١٦: الكتابينظر:  )١(
 .٣/٤٧٤ينظر: مقاييس اللغة: )٢(
 .٢/٤١شرح المفصل ، ابن يعيش: )٣(
 .١٢٥،١٣٨ اللمع: ، وينظر: ١/٢١٦: الكتابينظر:  )٤(
 .١/١٩٠االصول في النحو: )٥(
، ١٠٦البدور الزاهرة: و، ٢/٢٢اتحاف فضالء البشر:و، ٢٥٩، التذكرة: ٢٦٣ينظر: السبعة في القراءات:  )٦(
 .٢٤٩تقريب المعاني: و
 . ٢/٢٨٤شرح الهداية :  )٧(
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والفاعل  (بينكم) ظرف: أنتوجيه قراءة النصب مذاهب عدة منها  لعلماء فيول
، فأضمر الوصل لداللة ما قبله من الكالم مكُبينَ وصلُكُم لَقَد تَقَطَّعمضمر، والتقدير: 

لقد تقطع شيء بينكم أو  :محذوف أي ن يكون وصفٌأهو والثاني: (( ؛ )١(عليه))
  .)٢(وصل))

وإن كان منصوب   (بينكم)وذلك أن تكون والثالث: هو ما نُقل عن األخفش: ((
اللفظ، فإنه مرفوع الموضعِ؛ ألنه لما جرى في كالمهم ظرفاً تركوه على نصبه وإن كان 

دون ذَِلك) في (، فقوله: )١١الجن(َّمظمصجضحضخضمضحطُّ في موضع رفعٍ كما قال: 
  . )٣())موضع رفع وإن كان منصوب اللفظ

)، إذ ال يجوز بينكم مالقد تقطع ( وفي قراءة ابن مسعود تقوية لوجه النصب إذ قرأ
الوصل لقد تقطع التقطع وهو (ما) كأنه قال: فاعل لوجه إال النصب ألنه ذكرافي هذا 

  .)٤(بينكم
وصلكم،  ينكمب) ويكون معنى تقطعأنه فاعل (لوجه فيه ((اف في قراءة الرفعأما 

إنه وإن كان في هـ): ((٥٦٥. وقال ابن مريم (ت)٥(كم))وصلُ لقد تقطعفيكون معناه: 
األصل ظرفاً، فإنه استعمل هاهنا اسماً وأخرج عن كونه ظرفاً، ولهذا جاز أن يسند إليه 

. وإنما جاز أن يكنى البين بالوصِل؛ ألن البين من األضداد )٦()) تقطع الفعل الذي هو
  .)٧(ويحمل معنى الوصل والفراق

                                                           
، ١/٣٤٩التبيان في إعراب القرآن :و، ١/١٦٤، وينظر: إعراب القراءات السبع :٤٨٧/ ١الموضح : )١(
 .٨/٤٦٤الجامع ألحكام القرآن، القرطبي : و
 .١/٣٤٩التبيان في إعراب القرآن: )٢(
، ١/٣٤٩التبيان في إعراب القرآن:و، ٢/٢٠، وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع :١/٤٨٧الموضح: )٣(
 .٨/٤٦٤الجامع ألحكام القرآن:و
الكشف عن وجوه و، ١/١٦٤القراءات السبع: إعراب القراءاتو ،١/٣٤٥:الفراءمعاني القرآن،  ينظر: )٤(

 .٨/٤٦٤الجامع ألحكام القرآن:و، ٢/٢٠القراءات السبع:
 .١/٣٣٢البيان في غريب إعراب القرآن:  )٥(
 .٤٨٧/ ١الموضح: )٦(
 .١/٣٤٩القرآن:التبيان في إعراب  )٧(
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النحوية كانت أكثر حضوراً في قراءة النصب الذي يضطر معه إلى  ولعلَّ الصنعة
المعنى فقد  تقدير محذوف ليكون الكالم على وجهه في نصب (بينكم) على الظرفية، أما

كان أكثر حضوراً في قراءة الرفع الذي ُأخرج فيه البين على الوصل وحمل على 
  قامة المعنى.االسمية، فكان مؤاتياً للقاعدة النحوية مع است

  رابعاً: االستثناء
منزالً منزلة  بإحدى أخواتها لما كان داخالً أو وهو أن تخرج بـ(إالّ)، أو

ن اسم وعدم إخراج الفعل من والمراد باإلخراج هنا هو أن تخرج اسماً م ،)١(الداخل
  .االسم

ومنقطع ((فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة  متصل ، واالستثناء على نوعين:
وبعد (سوى) عند  فمتصل، وإال فمنقطع مقدر الوقوع بعد (لكن) عند البصريين ،

  .)٢(الكوفيين))
معنى الفعل و(إال) بدالً  وإن عامل النصب في المستثنى هو الفعل المحذوف، أو

  : مصاديقهومن  ، )٣(من الفعل منه أعني أن إال هي العاملة في االستثناء بدالً
  : بالرفع والنصب )ميحيخي(توجيه قراءة -١

 حنخن جنُّ  قوله تعالى: من) ميحيخيكثير وأبو عمرو (ابن  قرأ

برفع التاء،  )٨١( هود هبَّهئمب هيمئميحيخي منهنجهمهٰهجي
  .)٤(بنصبهانافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وقرأ 

:فكأنه ((قال المهدوي ،ألنه كالم تام (أحد) من قرأ بالرفع، فإنّه أبدله من قوله
 ، ومن نصب، فعلى االستثناء من قوله: (فأسر) والتقدير:أتُكرام يلْتَفتْ منْكُم ِإالَّ: وال قال

على أن  )يلْتَفتْوال( ، وقد أجازوا أن يكون االستثناء من قوله:ِإلَّا امرَأتَك فأسر بأهلك
                                                           

 .٢/٢١٢معاني النحو : و، ١/٢٢٧ينظر: شرح االشموني: )١(
 .١٠١شرح التسهيل :)٢(
 .٣٩٠/ ٤ينظر: المقتضب :  )٣(
، ١/٢٩٢اعراب القراءات السبع :و، ١٩٠الحجة في القراءات السبع :و، ٣٣٨ينظر: السبعة في القراءات : )٤(

 .٣٦٩القراءات السبع:العنوان في و، ٢/٢٩٠النشر :و، ٣٠٣التذكرة :
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يلْتَفتْ وال تدع منهم من  يكون النهي للمخاطب وإن كان واقعا على غيره؛ ألن المعنى:
َأتَكروهو في الكالم للغالم؛  كما تقول لغالمك: ال يخرج زيد، فالنهي في اللفظ لزيد، ِإلَّا ام

  . )١())المعنى للغالم ال تدع زيداً يخرجألن 
 منهم من وجهها بوجه واحد، ورأي ، فوللعلماء في توجيه قراءة النصب مذاهب

نها نصبت على االستثناء  على معنى: إال قالذي  الفراءالمهدوي في النصب هو رأي 
  وهو على هذا الوجه مستثنى من قوله: (بأهلك). .)٢(امرَأتَك ِإالَّ فأسر بأهلك

أن يكون منصوباً على بق ذكره وهو ((أضاف وجهاً آخر للوجه الذي سومنهم من   
، والنهي كالنفي على أصل االستثناء، كقراءة ابن ياالستثناء من أحد وإن كان قبله نه

  .)٣())بالنصب، وإن كان قبله نفي منهم )ما فعلوه إال قليالً(عامر: 
 اءستثنابعضهم وجهاً ثالثاَ، هو أن يكون هذين الوجهين فقد أضاف فضالً عن 

االستثناء على هـ) قائالً: ((الذي يظهر أن ٦٦٥(ت منقطعاً، وهذا ما صرح به أبو شامة
كلتا القراءتين منقطع لم يقصد به إخراجها من المأمور باإلسراء بهم، وال من المنهيين عن 

  .)٤(االلتفات، ولكن استؤنف اإلخبار عنها ، فالمعنى: لكن امرأتك يجري كذا وكذا))
ـ): إذ جعلها االختيار؛ ه٤٦٨(ت به الواحدي هو ما قال التوجيهما يقوي  ولعلَّ  
هذه  ، والذي يشهد بصحةِإلَّا امرَأتَك فأسر بأهلك مستثناة من األهل على معنى:ألنها ((
) فاسقط قوله (وال يلتفت منكم أحد) ِإلَّا امرَأتك قراءة عبد اهللا (فأسر بأهلكأن في  القراءة

  .)٥())من هذا الموضع

                                                           
 .٢٥٣،  ٢/٣٥٢شرح الهداية : )١(
، ٣٤٨، ٣٤٧حجة القراءات: و، ٧٠، ٣/٦٩معاني القران واعرابه :و،٢/٢٤: الفراءينظر: معاني القران ،  )٢(
 .٣/٢٦١الحجة في علل القراءات السبع :و
 .٣/٢٢٢، وينظر:  الكشّاف: ٥/٢٤٨البحر المحيط: )٣(
 .١٠/٥٣٨في علوم الكتاب:  واللّباب، ٦/٣٦٨وينظر: الدر المصون: ،٥٢٠ابراز المعاني: )٤(
)٥(:١١/٥٠٧تفسير البسيط، الواحدي. 
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دل من قوله (أحد) ر بين المعربين على أنها (( بوهأما توجيه قراءة الرفع، فالمش
أحد إلّا زيد، فاالستثناء  جاءني) كما تقول: ما ميجهمهٰهجيحيخيوهو قوله: (

  .)١(فالبدل عنه مرفوع)) ، وهو مرفوع،ن النفي، فيكون بدالً عما قبل إالَّم
  المعنى ال ي ستحسن مع هذه القراءة وقد أنكر أبو عبيد قراءة الرفع ظناُ منه أن

المرأةَ من أحد وجزمتَ (يلتفت) على النهي، كان المعنى أن المرأةَ ُأبيح إذا أبدلْتَ قائالً: ((
وتكون (ال) للنفي، ولم يقرأ  لها االلتفات وذلك ال يجوز، وال يجوز البدل إال برفع (يلتفت)

((به أحد)٢(.  
 إنه وارد على القول باستثناء المرأة منعطية إنكار أبي عبيد إذ قال: (( وقد استحسن ابن

  .)٣((أحد) سواء رفعت المرأة أو نصبتها))
ما صرح به أبو عبيد إذ قال:  هـ)٧٥٦وكذلك استحسن الدمشّقي الحنبلي (ت   

)) المعنى، وفساد رد الرفع لخصوصِ كونه رفعاً، بل لفسادأبا عبيد لم ي فإن وهذا صحيح
لى االستثناء من (بإهلك) االستثناء من (أحد) وأبو عبيد يخرج النصب ع المعنى دائر مع

  .)٤(ولكنَّه يلزم من ذلك إبطاُل قراءة الرفع، وال سبيل إلى ذلك لتواتُرها))
إلى أن مجاز هذه على ما قاله أبو عبيد حيث ذهب ((أما المبرد فقد اعترض   

 ،ج فالنخْرال ي :كولفظُه لغيرِه كما تقول لغالم ،المراد بالنهي المخاطب فلفظ القراءة أن
  . )٥(النهي لفالن، والمراد به المخاطب، ومعناه ال تدعه يخرج، فكذلك معنى النهي هنا))

إنه وارد على القول باستثناء إنكار أبي عبيد إذ قال: (( عطية وقد استحسن ابن  
  .)٦(المرأة من (أحد) سواء رفعت المرأة أو نصبتها))

                                                           
، الكشاف : ١/٢٩٢، اعراب القراءات السبع:٣/٧٠: الزجاج، وينظر: معاني القرآن واعرابه، ٢/٦٥٦الموضح :)١(
 .٥/٢٤٨، البحر المحيط : ١/٤٠٣، شرح التّسهيل: ٢١٦، مفاتيح األغاني: ٥/٢٤١، مجمع البيان :٣/٢٢٢
في علوم الكتاب:  واللّباب، ٥/٢٤٨، وينظر: البحر المحيط: ٢/٢٦البيان في غريب اعراب القرآن:)٢(

١٠/٥٣٨ . 
 .٤/٦٢٣المحرر الوجيز:  )٣(
 .١٠/٥٣٨في علوم الكتاب:  واللّباب، وينظر: ٦/٣٦٦الدر المصون: )٤(
 . ١٠/٥٣٨في علوم الكتاب:  اللّباب، وينظر: ٢/٢٦القرآن:اعراب البيان في غريب  )٥(
 .٤/٦٢٣المحرر الوجيز:  )٦(
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ما صرح به أبو عبيد إذ قال:  هـ)٧٥٦وكذلك استحسن الدمشّقي الحنبلي (ت   
)) المعنى، وفساد رد الرفع لخصوصِ كونه رفعاً، بل لفسادأبا عبيد لم ي فإن وهذا صحيح

االستثناء من (أحد) وأبو عبيد يخرج النصب على االستثناء من (بإهلك)  المعنى دائر مع
  .)١(لك إبطاُل قراءة الرفع، وال سبيل إلى ذلك لتواتُرها))ولكنَّه يلزم من ذ

  ويبدو أن المعنى كان سبباً للتفاضل بين القراءتين عند النحويين.
  : بالرفع والنصب )حم( توجيه قراءة -٢

 ىل مل خلُّ  من قوله تعالى: )حمخممم(قرأ نافع والكسائي وابن عامر    
 مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

  .)٢(بالرفع ابن كثير وعاصم وحمزة بالنصب، وقرأ )٩٥النساء( َّيه ىه
  )): اآلية قال المهدوي ي ذلك أنمن نصب (غير) فعلى أنه استثناء منقطع، ويقو

ضرره ، فأنزل  )r(فشكى ابن ُأم مكتوم إلى النبي  )حمخممم(نزلت ولم يكن فيها 
أنه قال:  *روي عن زيد بن ثابت استثناء منقطع، وقد، فهو )حمخممم(اهللا عز وجل

 يستَوِي الْقَاعدون من الْمْؤمنين والْمجاهدون في العلي  (يملي  )r(كان رسول اهللا ((
بِيِل اللَّهال يستطيع الجهاد ،  )،س نمكتوم فقال: يا رسول اهللا: أفرأيت م فقام إليه ابن ُأم

عليه حتى أحسن ثقله على فخذي ثم سري عنه فقال: ، فغمr( (فأوحى اهللا إلى النبي 
) بالنصب حمخممم() فقال:  يستَوِي الْقَاعدون من الْمْؤمنينال(ما كتبت) فقلت: (

 يستَوِي ال) فيكون التقدير: الْقَاعدونويجوز أن يكون منصوباً على الحال من قوله (
وند؛ ألن في حال صحتهم، ومن رفع جعله صفة للقاعدين الْقَاع(رغَي)وجاز وصفهم بـ ،

  .)٣(بـ(غَير) )) القاعدين لم يقْصد بهم قوماً بأعيانهم، فلذلك وصفوا

                                                           
 .١٠/٥٣٨في علوم الكتاب:  واللّباب، وينظر: ٦/٣٦٦الدر المصون: )١(
، ١٢٦الحجة في القراءات السبع :و، ١/١٣٧إعراب القراءات السبع:و ،٢٣٧في القراءات: ينظر: السبعة )٢(
 .٢/١٥٨الهادي: و، ١/٢٦٤البيان في غريب اعراب القرآن :و، ٢٣٩التذكرة: و، ١٣٢معاني القراءات:و
  .٧٠١صحیح البخاري: ُینظر: *
 .٢/٢٥٦شرح الهداية : )٣(
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كان االستثناء موجباً أمن الواضح أن االنقطاع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنصب سواء   
وهذا االنقطاع يختلف فيه المستثنى عن  أم غير موجب بشرط وجود المستثنى منه ،

  ، وإن سبب نصبه على االستثناء)١(إذ ينقطع فيه الكالم الثاني عن األول ؛ المستثنى منه
لنفي فأنها اشبه  وقعت أدوات االستثناء بعد النفي أو اذاو، ألنه واقع بعد نفي  المنقطع ؛

  .)٢(يزون االتباععند بني تميم فيج تكون منصوبة عند غير بني تميم، وأما
جاء به المهدوي هو رأي كثير من  واستناداً على ما ذكر يمكن القول بأن ما

النحويين، إذ قالوا في جواز نصبها وجهين: أما النصب على االستثناء، أو النصب على 
  .)٣(الحال

 الزجاجوثمة وجه آخر في قراءة النصب لم يذكره المهدوي هو الصفة، وقد ذكره   
 والمعنى : هنا صفة وأن  كان األصل فيها أن تكون صفة للنكرة،ا إن غير ه ذهب إلىإذ 
 األصحاء  يستَوِي الْقَاعدونال، أي: الضررِ ُأوِليالذين هم غير  يستَوِي الْقَاعدون ال

  .)٤(والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين
وأن المهدوي عندما قال إن (غير) منصوبة على الحال أراد أن يبين حال هذه   

أن هذا السبب  ويبدوهـ) أراد أن يبين صفة هؤالء القوم ،٣١١(ت الزجاجالجماعة، أما 
  هو الذي جعل المهدوي يأتي بسبب النزول.

المنقطع وجواز وإن األمر الذي جعل المهدوي يقول بنصب غير على االستثناء   
وهذا ن على القاعدين ، ير) نزلت بعدما ذُكر فضل المجاهديأن (غ نصبها على الحال هو

أسد  إذ نقل ما قالته :بنو ؛ ، إذ إن النصب والرفع في (غير) جائز عندهالفراءما حكم به 
((إن بعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) :(غير) قائالًفي شأن االستثناء بـ وقضاعة

وما أتاني  ها أو لم يتم، فيقولون: ما جاءني غيرك ،لبمعنى (إال) نصبوها، تم الكالم ق يف
  . )٥(أحد غيرك))

                                                           
 .٧٣،٧٤:ينظر: االعراب والمعنى في القران  )١(
 .٢/٢١٥ينظر: شرح ابن عقيل : )٢(
والحجة في علل القراءات ،  ٢/٩٣: الزجاجمعاني القرآن واعرابه، و، ٣٨٠ينظر: معاني القران، االخفش:)٣(

 .١١/٧مفاتيح الغيب :، و ٣/٣٤٥البحر المحيط: ، و ٢/٣٧٩السبع : 
 .٩٣، ٢/٩٢: الزجاج ينظر: معاني القرآن واعرابه ، )٤(
 .١/٣٨٢:الفراءمعاني القرآن ،  )٥(
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ين ؛ألنه لم يقصد أما توجيه قراءة الرفع فقد وجهها المهدوي على أنها صفة للقاعد
أن  ((ويجوز :فقد أجاز وجهاً آخراً في الرفع، إذ قال فيه اجالزجأما  نهم،بهم قوماً بأعي

 وُأول إالَّ والمجاهدون  يستَوِي الْقَاعدونال(غير) رفعاً على جهة االستثناء، المعنى:يكون 
والضرر أن  المجاهدين؛ ألن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر،، فإنهم يساوون الضررِ

  .)١(أو مريضاً))... يكون ضريراً، 
النصب على االستثناء بدليل أن المهدوي جعلها وإن القراءة الراجحة هنا هي قراءة 

فأن  الزجاجأما  هي األولى ثم عمد إلى إجازة النصب على الحالية ثم جواز الرفع.
  . )٢())أما الرفع، والنصب فالقراءة بهما كثيرة: (( القراءتين عنده قويتان بدليل قوله

  خامساً: التمييز
، )٣(النكرة الذي يرفع به إبهام اسم أو اجمال نسبةذلك االسم هو  التمييزالمقصود ب

بمعنى أنه يعمد إلى إزالة الشك لدى المخاطب ، ويكون التمييز منصوباً كالحال، والعامل 
، وينصب التمييز تشبيهاً له )٤(فيه الفعل أو معنى الفعل أيضاً ونصبه يأتي بعد تمام الكالم

، وال يجوز تقديمه )٥(لفاعل على طريق التشبيهبالمفعول، ألن الذي قبله قائم على تقدير ا
  . )٧(إال إذا كان العامل فيه فعالً )٦(على ما قبله

لتبيان لغرض ابعد تمام الكالم بالفعل أو معناه المستنبط ،ومجيئه هو بنصبه و  
 مثلُه ، :إذا قلت لي؛ألنه (( )٨(ة الفاعلالذي يبين هيئ والتفسير وإزالة اإلبهام، شابه الحال

فقد أبهمتَ كما أنّك إذا قلت :لي عشرون ،فقد أبهمت األنواع، فإذا قلت :درهماً، فقد 
أختصصتَ نوعاً وبه يعرف من أي نوع ذلك العدد. فكذلك (مثلُه) وهو مبهم يقع على 

                                                           
 .١١/٧، مفاتيح األغاني :١٣٢، معاني القراءات:٩٢،٩٣/ ٢الزجاج :ينظر: معاني القرآن واعرابه،  )١(
 .٩٣/ ٢:  الزجاجمعاني القرآن واعرابه، )٢(
 .٢٥٤شرح الشذور، ابن هشام االنصاري:ینظر : )٣(
)٤( ينظر: المسائل المنثورة ، أبو علي:٥٨الفارسي: الفارسي ١٧٣، االيضاح العضدي، أبو علي. 
 .٢٥٤،علل النحو:٢/٣٢ينظر: المقتضب:)٥(
 ينظر: م. ن:)٦(
 .٣/٣٣، المقتضب:٢٠٥، ١/٢٠٤: الكتابينظر: )٧(
 . ١٧٢اإليضاح العضدي : ينظر:  )٨(
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فقد بين من أي أنواع  والعبيد، فإذا قال: عبداً أنواع: على الشجاعة، والفروسية،
  :مصاديقه ومن ،)١())المثُل

  :(حافظَاً)  توجيه قراءة -
 ) من قوله تعالىمنقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم  (

خلملىليلجمحمخمممجنحنخنمنهنجهمهُّ :
  .)٢(على التمييز )٦٣،٦٤يوسف (  َّينجهمهىنحنخنمن ممىميمجن

قال المهدوي)) :امن قرأ (حفهو اسم الفاعل وهو أشبه بجواب قولهم:  ظاً)ف
 يوسف ﴾ىنحنخنمنُّ :  جوابه، وقال يعقوب عليه السالم في َّمضحطمظُّ 
  .)٣(وهو منصوب على التمييز، وقد أجازوا نصبه على الحال))، )١٢(

منصوب على  )حافظاً(هو نقٌل عما قاله النحويون على كون  المهدويذكره  وإن ما  
الحال أما نصبه على )٥(ألن خير بمعنى أخير ؛ ألنه وقع بعد اسم التفضيل خير؛)٤(التمييز

في حال حفظه ولم  أنه أجابهم إلى أن أرسله معهم على معنى أن اهللا ((خيرنه دليٌل على فإ
والمسألة في توجيه الحال مسألة عقائدية ؛ألن الحال  ،)٦(يزل سبحانه ما أعظم شأنه))

  طارئ بينما التمييز مبين لما انبهم من الكالم الذي قبله.
ل  قائالً: جعله حاالً هـ) على تأويل (حافظاً) بالحا٧٤٥(ت اعترض أبو حيان وقد

وال محذور ((: . ورده السمين الحلبي قائالً)٧(ليس بجيد، ألن فيه تقييد (خير) بهذه الحال
  .)٨())، وليس هذا بأوِل حاٍل وردتْ الزمةًألنها مؤكدةٌ ال مبينَةٌ ،الزمةٌ اَلفإن هذه الح

                                                           
 .٢/١٧٢ الكتاب:)١(
 .٢/٣٣١، والهادي :  ٣١١، والتذكرة : ٢٢٥، معاني القراءات:   ٣٥٠ينظر: السبعة في القراءات: )٢(
 .٢/٣٦٤شرح الهداية :)٣(
، والحجة في علل القراءات  ١١٨/ ٣، ومعاني القرآن وإعرابه ، الزجاج :  ٤٩/ ٢معاني القرآن ، الفراء : ينظر: )٤(

شرح الرضي على الكافية، رضي و، ٢/٤٢البيان في غريب اعراب القرآن: و، ٢/٦٨٤الموضح : ، و ٣/٣١٣السبع : 
 .٧٣/ ٢الدين االستراباذي :

 . ٢٢٥معاني القراءات :ینظر :  )٥(
 .٣/٧٩:يالفريد في إعراب القران المجيد، الهمدان)٦(
 . ٥/٣٢٠ينظر: البحر المحيط :  )٧(
 . ٦/٥١٩الدر المصون:  )٨(
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نصبه  واآخر أجازبعضاً من النحويين أجازوا نصبه على التمييز، و اًبعضوبما أن 
يقع بعد تمام الكالم وجهين ؛ألن كالً منهما جاز على  النصب توجيه إنفعلى الحال ، 

 ،)١(ة الفاعلالبيان، وإزالة اإلبهام وبيان هيئهما يأتي لغرض بمعنى أن كليهما فضلة، وكلي
نا وقع إال أن النصب على التمييز هنا أرجح ألن كل اسم تفضيل يقع بعده تمييز ،وه

ألن ((حفظ اهللا خير  حافظاً بعد خير الذي هو بمعنى أخير، لذلك فإن ترجيحه هو األقيس؛
كان حفظه فحافظه خير من حافظكم كما  حفظكم وألن اهللا له حفظه، كما أن له حفظاً، من

  .)٢(فظكم))خير من ح
اً) ظفدون (ح(حافظاً) على اسم الفاعل قراءة  القيسيبن أبي طالب مكّي  جحوقد ر

أنهم لما قالوا:  (خَير الحافظين) وأيضاً ابن مسعود((على المصدر، وقوى ذلك بقراءة 
لقوله:  ) مطابقٌىنخنمنفضالً عن إن ( ﴾ىنحنخنمنُّ قيل لهم:    َّمضحطمظُّ 
 واهللا أرحم راحمٍ، ألنك لو قلت: اللَّه خَير حافظًا في اإلضافة؛ ألنك تقول: )جهمه(

مطابقة  أبين من أرحم الراحمين مع خَير حافظًاً حفظ لم يحسن، فمطابقة اللَّه خَير
رفظُأرحم الراحمين مع اًظحفخَيوجل هو الحافظُ وليس هو الح فظُ ؛ ألن اهللا عزوإنما الح ،

لوال أن األكثر  (حافظاً) فعٌل من أفعاِله... وهذه القراءة أحب إلي، لصحة معناها، أعني
  .)٣(رى))على األخ

ولعل المقايسة بين القراءتين تنبئ أن التمييز عند المهدوي هو األقوى واألول في 
ألنه مثل قول : هو أشجع الناس رجالً ، وهما خير الناس أثنين ، ولي مثلُه عبداً  المعنى ؛

بدليل ، لذلك يمكن أن نقول أن اهللا هو الحافظ ،أما الحال عنده فهو قليل )٤(فالعبد هو المثل
  وقد يجوز نصبه على الحال و(قد) تفيد التقليل. أنه قال:

  
  
  

                                                           
 . ٢/٣٦ينظر شرح المفصل: )١(
 . ٣/٣١٤الحجة في علل القراءات : )٢(
 .٢/١٢٤الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٣(
 .١/٢٠٥: الكتابينظر: )٤(
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  الثالث املبحث
واب

َّ
  عالت

  أوالً: الصفة
  : إقامة الصفة مقام الموصوف-

إن الصفة والموصوف كالشيء الواحد من حيث اإلبانة واإليضاح الذي يحصل من 
ال يحذف أحدهما ؛ ألن في حذفه نقضاً للغرض وتراجعاً عما  مجموعهما ، والقياس أن

قامة الصفة إ، و)١(اعتزموه، فالموصوف يأبى القياس حذفه؛ ألنه لو حذف ربما يقع لبس
  مقام الموصوف تُعد وسيلة من وسائل التأويل والصنعة.

عندما تكون الصفة مفردة متمكنة في بابها غير  وحذف الموصوف يعد باباً واسعاً
)) ومثلهما من االسماء الجارية ((مررت بظريف))، و((مررت بعاقٍلنحو قولك :  ملبسة ،

  .)٢(على الفعل
) بين التشديد حضاء في قراءة (روفي ضوء الكالم المذكور فقد اختلف القُ

 خص حص جسحسخسمس مخ مججحمحجخحجمثُّ  قوله تعالى: من )٣(والتخفيف
  ).٥٧-  ٥٦ص(   َّحض جض مص

بالتشديد فهو صفة أقيمت مقام الموصوف، وحذفَ  قرأقال المهدوي:((من 
- قال أهل التفسير -الموصوف، والمعنى: وماء غَساقٌ، أو صديد غساقٌ، والتخفيف 

الغساق: ما يسيل من أجساد أهل النار من الصديد، يقال: اغَسقَتْ عينه إذا سالت. وقيل: 
غير أن التشديد عان الى معنى واحد، الغَساق: ما يسيل بين الجلد واللحم، فالقراءتان ترج

  .)٤())يكون بمعنى الصفة

                                                           
 .٢/٢٥٣ينظر: شرح المفصل :)١(
 .٢/٢٥٣ن : ينظر: م.)٢(
، ٥٥٥السبعة في القراءات: ينظر:التشديد قراءة حمزة والكسائي عن عاصم ، والتخفيف قراءة الباقين  )٣(

، تقريب ١/٦٠٤، رد االذهان:١٨٦، والنشر: ٤٤٢التذكرة: ، ٤١٧، معاني القراءات:٦١٥وحجة القراءات:
 .٣٩٠اني: عمال
 .٤٩٥-٢/٤٩٤الهداية: شرح )٤(
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ومن المعروف أن المعنى ال يستقيم بدون التقدير، والتقدير هنا جاء بلحاظ سياق 
في توجيه القراءة بالتشديد مذاهب و ، اًالتقدير واضحكان ، وقد اآليةالمعنى المذكور في 

ن هذا الوزن ال يأتي في (غساق) اسماً بلحاظ أفقد استبعد أبو علي الفارسي أن يكون 
قليلة في كالمهم ،فكان صفة أقيمت مقام  )الفع(؛ ألن األسماء الواردة على زنة االسماء

وتصبح كاسم الجنس  ،)١(الموصوف وال تقام الصفة مقام الموصوف اال إذا عمت وغلبت
  .)٢(حالدال على معنى ذلك الموصوف نحو : األجرع ، واالبط

هـ) كون (غساق) واقع صفة ؛ ((ألن فعاالً في ١١١٧(ت البنَّا أحمدوقد رجح   
  .)٣(الصفات اغلب منه في األسماء ، فموصوفه محذوف))

كانت خياراً لكثير من العلماء، فآثرها أبو علي الفارسي فقد أما القراءة بالتخفيف 
الخروج من األمرين اللذين على القراءة بالتشديد ؛ألنها حسنة من حيث كان فيها 

ومفاد ، )٤(وصفناهما في (غساق) بالتشديد، وهما: قلة البناء، وإقامة الصفة مقام الموصوف
 ما نص عليه الفارسي يحمل في طياته قضية متمثلة ببنية هذه الكلمة.أنه  

ن ومنهم مثل قضية بنية صرفية، لكن الموجهيوإن هذه القراءة وإن كانت ت
  خذوها بلحاظ الصنعة على أن ثمة حذفاً في الكالم .المهدوي أ

صيغة أنها وقعت اسماً للصديد و القيسيبن أبي طالب مكّي وحجة التخفيف عند 
في  (فَعال) في األسماء كثيرة، وهي أكثر من صيغة (فعال) في األسماء فهي أولى

ام موصوف، وألن األكثر القراءتين لكثرتها، ولئال يدخل في التشديد إلى اقامة الصفة مق
  .)٥(عليه

في هذه الكتب أنهم اعتمدوا الصنعة في توجيه  القرآنيةالقراءات  ويبدو من توجيه
في قراءة التشديد نها كانت حاضرة إإلعراب ، إذ االقراءات ، وإن كانت بالبنية ال بهذه 

                                                           
 .٢/٣٣٤، وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع :٤/٢٤٤الحجة في علل القراءات السبع:)١(
 .٢/٢٥٦ينظر: شرح المفصل ، ابن يعيش:)٢(
 .١٦/٤٤١في علوم الكتاب :  اباللّب، وينظر: ٢/٤٢٣اتحاف فضالء البشر :)٣(
 .٤/٢٤٤ينظر: الحجة في علل القراءات السبع :)٤(
 .٢/٣٣٤ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع:)٥(
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القراءةُ بالتخفيف التي ال  التي استدعت تقدير موصوف محذوف، لذلك كان الخيار عندهم
  .معها هذا فضالً عن أن المعنى يستقيم قديرحاجة بها الى الت

  
  ثانياً: التوكيد

المراد بالتوكيد هو(( لفظٌ يتبع االسم المؤكد س، ، إن١(وإزالة االتِّساع)) لرِفْعِ اللب(،  
التأويل ، وذلك من وإزالة الغلط في  فهي: ((تمكين المعنى في نفس المخاطب، فائدتهوأما 

قبل أن المجاز في كالمهم كثير شائع، يعبرون بأكثر الشيء عن جميعه ، وبالمسبب عن 
  ومن أمثلة التوكيد : ،)٢(السبب))

-  (كَلُّه) الرفع والنصب بين توجيه  
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ : ) من قوله تعالىّٰقرأ أبو عمرو وحده (

  . )٣(ون بالنصبخراآلبالرفع، وقرأ ) ١٥٤آل عمران (َّزئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

)) :من قرأقال المهدوي)كما ابتدأ في  فإنّه جعله ابتداء، والخبر (هللا) بالرفع، )كُلّه
وإنما جاز االبتداء بكل ألن  )٩٥( مريم َّجمحمخمممُّ قوله عز وجّل:

فإنه جعله  )كُلّه(قبله كالماً، فهو تابع له، فيصير في معنى ما يجيء للتوكيد، ومن نصب 
توكيداً ألحد وكان ذلك أولى عنده ألن (كّل) بمعنى أجمع في اإلحاطة والعموم، فكما أن 

فكان يكون: قل إن  أجمع لو جاء في هذه اآلية في موضع (كل) لم يكن اال منصوباً،
  .)٤(األمر أجمع هللا، فكذلك جعل (كل) إذ هو بمعناه في كونه لإلحاطة والعموم))

                                                           
 .١٤١اللمع : )١(
 .٢/٢٢١شرح المفصل :)٢(
، ١١١القراءات: ومعاني، ١/١٢١القراءات السبع وعللها: اعراب، و ٢١٧ينظر: السبعة في القراءات:)٣(

 .٢/١٢١، والهادي:٤٩٢- ١/٤٩١، واتحاف فضالء البشر:٢/٢٤٢، والنشر:٢/٦٢٣االقناع: 
 .١/٢٣٥شرح الهداية:)٤(
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على أنها نعتٌ  الفراء، وخرجها  )١(النصب عدت توكيداً لألمر واضح أن قراءة
وأجاز بعض العلماء أن تكون بأكثر من وجه، فيصح نصبها عندهم على ، )٢(لألمر

  .)٣(التوكيد، والنعت ، والبدِل وإن كان الوجه المختار هو التوكيد
أجمع وهي بمعنى هنا بمعنى ا ن (كل) هأل ؛ويبدو أن التوكيد أقرب من التابعين

  . ألن األمر كله هللاواإلحاطة والعموم، 
، )٤(الخبرهو أما القراءةُ بالرفع فقد وجهت على االبتداء في قوِله (كَلُّه) و(اهللا)

وأضاف بعضهم توجيهاً آخر مضافاً للتوجيه السابق في قراءة الرفع، وهو أن يكون(كلُّه) 
  .)٥(في األصِل مرفوع باالبتداءتوكيداً لألمرِ على المحل، فـ(إن) اسمها 

النحوية كان أكثر وضوحاً في قراءة الرفع في  الصنعةأن أثر  ترى الباحثةو
 (إن)توجيهها الثاني، إذ استوجب التعامل مع البنية العميقة للجملة والتوكيد لموضع اسم

رابي لكٍل أدى إلى تباين التوجيه اإلع القراءتينبين على األصل فضالً عن أن التباين 
  منهما.
  اً: العطفثالث

، والذي يمت  )٦(يكون العطف على ضربين هما : عطف النسق ، عطف بيان
وهذه  ،)٧())بأحد حروفه صلة بموضوعنا هو عطف النسق والمراد به ((المجعول تابعاًب

                                                           
كشف المشكالت: و، ١١١القراءات:  معانيو،١١٥ ،١/٤٨٠:الزجاجمعاني القرآن واعرابه، ينظر:  )١(
، ١/٤٩٢اتحاف فضالء البشر:و، ٣/٩٥البحر المحيط:و،١/٢٢٦البيان في غريب إعراب القرآن: و، ١/٢٦٦
 .٢٢١تقريب المعاني :و
 .١/٢٤٣ينظر: معاني القرآن :)٢(
 .٥/٦١٦ في علوم الكتاب: واللّباب، ٣٥٦معاني القرآن، األخفش:ينظر: )٣(
، ١/١٢١إعراب القراءات السبع:و، ١/٤٨٠معاني القران واعرابه:و، ١/٢٤٣:الفراءمعاني القران، ينظر: )٤(

 .٢/٢٣١شرح المفصل ابن يعيش:و، ١/٢٢٦البيان في غريب إعراب القرآن: و، ١/٢٦٦كشف المشكالت: 
 .٥/٦١٦في علوم الكتاب: واللّباب، ٣/٤٤٩الدر المصون:و، ٣/٩٥ينظر: البحر المحيط :)٥(
)٦( :نظر: شرح قطر الندى، ابن هشام االنصاري٢٩٧ي. 
 .٣٤٣شرح التّسهيل: )٧(
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٤١ 

ليس، إذ وأما، ولكن، وال، وبل، وأو، وأم، وحتى، وثم، والفاء، والحروف هي الواو، 
  .)١(هذه الحروف كلها في ((إدخال الثاني في إعراب األول .ومعانيها مختلفة))تجتمع 

وحكم المعطوف ((إنه يتبع المعطوف عليه في أربعة من عشرة ،وهي واحد من 
 الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من اإلفراد والتثنية والجمع ،

  عليه: ومن األمثله ،)٢(وواحد من التذكير والتأنيث))
  االسماء الثالثةالعطف على  -

 رث يتُّ : من قوله تعالى َّزن رن ممُّ قرأ ابن عامر وحده 
 ىل مل يكىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 نيمي زي ري ينٰى ىننن من زن رن مم ام يل
ون خربالرفع في هذه الحروف كلها، وقرأ اآل) ٥٤االعراف ( َّجئ يي ىي

  .)٣(بالنصب
) رنزن) ابتداء (أن(الشمسقال المهدوي:((من قرأ بالرفع فعلى   
ه عطف األسماء فإنّ ،)خبر االبتداء، ومن قرأ بالنصب(مسخَّراتٌعليها، و نمعطوفا

قدير: خَلَقَ )، فالتيترثزثمثنثىثيث) في قوله (يثالثالثة على (
) في موضع منوالنُّجوم مسخَّرات بَِأمرِه. و( والشَّمس رض والْقَمرالسماوات واَأل

، وهي حال من الضمير في (خلق)، والعامل فيها(خلق)، ويبعد الحال على الحالنصب 
  .)٥())؛ ألنّه قد تقدم في أول الكالم (وسخر)، فأغنى عن ذكر الحال بالتسخير)٤(في النحل

                                                           
 .١٤٩اللمع: )١(
 .٤٤٢الذّهب :شرح شذور  )٢(
معاني و، ١٥٦الحجة في القراءات السبع:و، ٢٨٤القراءات :حجة و،  ٢٨٣-٢٨٢ ينظر : السبعة في القراءات:)٣(

الكشف عن وجوه القراءات السبع و، ٢٧٠التذكرة :و، ٣/١٩الحجة في علل القراءات السبع :و، ١٨٠القراءات :
 .٢/٥١اتحاف فضالء البشر:و، ٢/٤٤:
 .َّ ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ُّ ١٢، آية: حلسورة النقوله تعالى من )٤(
 .٢/٣٠٢شرح الهداية : )٥(
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٤٢ 

وجهت على قد أنها  القيسيبن أبي طالب مكّي  النصب، بينقراءة في توجيه ف
ألن العطف اشراك بين  العامل، جاء من تكرار التقديروهذا  العطف، بتقدير: خلق،

كل  وقد قال هذا الرأي، )١(أن اتصال بعض الكالم ببعض أقوى العاطف والمعطوف أي:
٢(من أبي علي الفارسي(ت ، والواحدي)٣( هـ)  ٤٦٨(، ت والباقولي) ٤(هـ)٥٤٣( ،

ان  ،)٦(هـ)٥٦٥ (ت وابن مريم ،)٥(هـ)٩٧٥ (ت والكرمانيوأبو حياالندلسي 
  .)٩(هـ)٨٨٠الحنبلي (ت مشقيوالد ، )٨(هـ )٩٥٠ (ت والشافعي ،)٧(هـ)٧٤٥(ت

الكالم وقطعه مما  في  اًفئنااستن هناك أ حجة من رفعأما توجيه قراءة الرفع فإن 
بين لنا اهللا جل ذكره قد  ي هذا أنويقو )مسخرات(والخبر هو قوله رفع باالبتداء،تم القبله ف

والشمس والْقَمر والنُّجوم  ،في غير هذا الموضع أنه سخر ما في السموات وما في األرض
، مما هو في السماء، فحسن اإلخبار عنهن في هذا الموضع، فالتسخير هن مما سخره لنا

  .)١٠(على ذلك
  توجيه العطف على المضمر المخفوض -٢

) ١النساء ( َّىيىهيهجيحيخيميُّ ) من قوله تعالى:ىيميقرأ حمزة وحده (
  .)١١(ون بالنصبخربالخفض، وقرأ اآل

                                                           
 .٢/٤٥الكشف عن وجوه القراءات السبع : )١(
 . ٣/٢٠ينظر: الحجة في علل القراءات السبع : )٢(
 .٩/١٧٥ينظر: التفسير البسيط :  )٣(
 . ١/٤٥٨ينظر: كشف المشكالت: )٤(
 .١٧٩ينظر: مفاتيح األغاني :)٥(
 .  ٢/٥٣١ينظر: الموضح :)٦(
 .٤/٣١١ينظر: البحر المحيط:)٧(
 .١/٦٢٢ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن: )٨(
 . ٩/١٥٤ينظر: اللّباب في علوم الكتاب: )٩(
، ٣/٢٠الحجة في علل القراءات السبع:و، ١٨١معاني القراءات:و،  ٢/٤٥شف عن وجوه القراءات السبع:الكينظر: )١٠(
، ٥٠٠االستدراك على أبي علي الفارسي في الحجة:و، ١/٤٥٨، وكشف المشكالت :٣٤٤إعراب القران ، النحاس:و
 .٢/٥١اتحاف فضالء البشر:و،  ٤/٣١١البحر المحيط: و، ٢/٥٣١الموضح :و، ١٧٩مفاتيح االغاني:و
، ١٢٧اعراب القراءات السبع: و، ١١٨، ومعاني القراءات:١٨٨، وحجة القراءات:٢٢٦ينظر: السبعة في القراءات: )١١(

 .٢/٢٤٧، والنشر: ٧٥، والبدور الزاهرة :٢/٣٣٥والحجة في علل القراءات السبع:
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٤٣ 

)) :قال المهدويالخفض على العطف على المضمر المخفوض، وفيه ب؛ ألن عد
األحسن في المضمر المخفوض أالَّ يعطف عليه إالَّ بإعادة الخافض؛ ألن المعطوف 

اآلخر، فتقول: مررت والمعطوف عليه شريكان، فال يسوغ في أحدهما إالَّ ما ساغ في 
بك وبزيد كما تقول: مررت بزيد وبك، وال يحسن أن تقول: مررت بك وزيد كما ال تقول: 
 ها، ومن نصب فإنّه عطف على اسم اهللا عزدعوالقراءة جائزة على ب ،وك مررت بزيد

  .)١(وجّل، فالتقدير: واتقوا اهللا واتقوا األرحام أن تقطعوها))
الخفض بين معارضٍ ومؤيد ومن جملة توجيه القراءة ب يوقد تشعبت اآلراء ف

  القراءة نذكر اآلتي:المعارضين لهذه 
 العرب ال ترد مخفوضاً قبح؛ ألن إن القراءة بالخفض فيها: قائالً الفراء هذكرما 

 يالشاعر ف منه قول،و)٢(وقد جازفي الشعر فقط لضيقه على مخفوض وقد كُنى عنه
  :)٣(جوازه

  ففَاننَ ا والْكَعبِ غَوطٌهنَيوما ب        ا  نَوفَّيمثِل السوارِى س يف علّقُتُ
 قال: ونقل عنه أيضاً أنَّه .)٤(الشعرإال في ضرورة هو عدم الجواز المبرد  ورأي

لَقطعتُ صالتي، ومن تأول فيها (لحمزة) جعل الواو  لو أني صليت خلف إمام يقرؤها((
  .)٥(الداخلة على األرحام واو القسم))

في العربية ؛ألن إجماع النحويين يقبح عندهم أن غير مستحسن ويعد هذا الخفض       
ستَقْبح القول: ي يعطف اسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجر إال بإظهار الجار، إذ

 ح مررت به وزيدإذ صر ،إال مع إظهار الخافض حتى يقولوا بك وبزيد وبك وزيد
بعضهم قائالً: إن المخفوض هو حرف متَّصٌل غير منفصل، فكأنَّه التنوين في االسم، فقبح 

سم ال يقوم بنفسه ، إذ فسر المازني هذا تفسيراً مقْنعاً، اأن يعطف باسم يقُوم بنفسه على 
                                                           

 .٢/٢٤٤شرح الهداية:)١(
 .٤٧الكوفيون والقراءات : و،  ٢٥٣ – ١/٢٥٢:ينظر: معاني القرآن )٢(
، وينظر: اعراب القراءات ١/٢٥٣:اءالفر، وهو من شواهد معاني القرآن،  ٧٥البيت لمسكين الدارمي في ديوانه:)٣(

 .١٢٨/ ١ السبع:
 .٣/٣٠ينظر: الكامل في اللغة واالدب : )٤(
 . ٢٦٥درة الغواص، الحريري : )٥(
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٤٤ 

العطف هو شريك لألول، فإن كان األول يصلح شريكاً للثاني،  أن الثاني في حيثُ قال:
وإال لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له، قال: فكما ال تقول مررت بزيد و(ك) فكذلك ال 

٢(إذ أنشد سيبويه ،، وقد جاز ذلك في الشعر)١(يجوز مررت بك وبزيد(.  
  بِِجع نامِ مواألي كا بِمب فَهاذْفَ             منا تُتشْا وونَجهتَ تَبروم قَيالْفَ

، إذ ذهب البصريون إلى أنها خفض الوبين النحاس رأي المدرسة البصرية في 
  .)٣(فقد وصفوه بالقبح  ونوأما الكوفي القراءة به ، لحن وال تحلُّ

والبعد وقد تأول ابن جني صحة هذه القراءة بقوله ليس فيها شيء من الفحش 
يقول  لحمزة أن((ذكره بقوله: كان  والضعف بل األمر منها أقرب وأخف وألطف وعلل ما

(األرحام)على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدتُ ان ل ألبي العباس إنني لم أحم
كما حذفتْ  ذكرها لتقدم ؛ثم حذفت الباءم)، وباألرحا:(كأني قلتتكون فيه باء ثانية حتى 

أمرر به وال  ولم تقل: ،كرها في نحو قولك بمن تمرر َأمرر وعلى من تنزِْل أنزِْللتقدم ذ
  . )٤(لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما)) ،أنزل عليه

هذا من قال: (( يذالمن نقد الحريري  -اءة حينما أنكر هذه القر -ولم يسلم المبرد 
، وقد وقع في ورطة السبعة المتواترةهذه القراءة من  فإن جملة سقطاته وعظيم هفواته،

، وأنه يجوز أن متواترةوقع مثلها بعض النحاة بناء على أن القراءات السبع عندهم غير 
يقرأ بالرأي، وهو مذهب باطل وخيال فارغ، فإنه ال يشك عاقل في تواترها فيما ليس من 

  .)٥(قبيل األداء عند (ابن الحاجب) على ما فيه))
عند النحويين على وجهين: ((أحدهما: أن  ت(األرحام) فقد جازالقراءة بنصب أما 

قوله:  أن يكون معطوفاً على يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور. واآلخر:

                                                           
 .٣٠٤ترشيح العلل في شرح الجمل:و، ١٨٨، وحجة القراءات:٢/٧ينظر: معاني القرآن واعرابه:)١(
، التي لم يعزها أحد الى قائل معين وينظر: اإلنصاف في مسائل  ٢/٣٩٢هذا البيت من شواهد سيبويه:)٢(

 .٦٦٢عمدة الحافظ، السمين الحلبي:و،  ٢٤٠/ ٣: ، وشرح ابن عقيل ٤٦٤الخالف:
 .٢٣١:ينظر: إعراب القرآن  )٣(
 .١/٢٨٥الخصائص: )٤(
 .٢٦٥درة الغواص: )٥(
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٤٥ 

، األرحام، أي: اتقوا حق األرحام (واتقوا) التقدير: اتقوا اهللا الذي تساءلون به واتقوا
  . )١())فصلوها وال تقطعوها

تقدم ذكره أن القراءة بخفض الميم في قوله (واألرحام) كانت ويبدو من خالل ما 
هر اموضع خالف بين النحويين أنفسهم، فهي ال تتأتى مع قياساتهم النحوية بعطف الظ

على المضمر، فهي بذلك تخالف أصالً من األصول النحوية، ولكنها في الوقت نفسه قراءةٌ 
 انها حجته تكانقبل بها ينكرها االسلوب العربي لذلك فالمالحظ أن من  متواترة سبعية ال

  .بسبعية ومؤكدة بأشعار العر
القراءة بالنصب والتي يبدو أنها ال خالف في قبولها فقد استقام بها المعنى   أما

  فضالً عن أنها ال تهدم القاعدة النحوية المعمول بها في هذا الباب. 
 : البدلرابعاً 

 فيخرج بالمقصود كل من النعت ، دل هو أنه: التابع المقصود بالحكم بال واسطة ،حد الب 
وبال واسطة يراد به (المعطوف)  ألنهن مكمالت للمقصود بالحكم ، والبيان ؛ والتوكيد ،

إذ  ، ويتميز البدل بحكم المستقل ،)٢(بـ(بل) و(لكن) فإنهما مقصودان بالحكم لكن بواسطة
  عليه اآلتي: األمثلةومن  ، )٣(الثاني مقامه وإقامة يصلح لحذف االول ،

  النصب على البدل أو الرفع على االبتداء -
 َّمفحقمق حفخفُّ حفص عن عاصم الكسائي ووحمزة قرأ 

 حق حفخفمف مغجف جغ مع جع مظُّ  : من قوله تعالى
ونافع وابو عمرو وابن بن كثير بالنصب، وقرأ ا )١٢٦-١٢٥( فاتصاال َّمق

  . )٤(بالرفع عامر

                                                           
معاني القرآن وإعرابه ، و  ١/٢٥٢، وينظر: معاني القرآن، الفراء: ٣٣٦-  ٢/٣٣٥القراءات السبع :الحجة في علل )١(
، والكشف عن وجوه القراءات ٢٣١آن :إعراب القر، و١٢٧، وإعراب القراءات السبع:١٨٨، وحجة القراءات : ٢/٦:

 .١٤٤- ٦/١٤٣كتاب:اللّباب في علوم ال، و١/٤٠٣، والموضح:١٣٧، ومفاتيح األغاني:١/٤١٦السبع:
 .٢/٢٢٦يوطي: ، المطالع السعيدة ، الس٣٠٨ينظر: شرح قطر الندى :)٢(
)٣(: نظر: المفصل، الزمخشري١/٣٧٩، شرح الرضي على الكافية :١٢١ي. 
القراءات السبع ، اعراب ٣٠٤، الحجة في القراءات السبع: ٦١٠، حجة القراءات :٥٤٩ينظر: السبعة في القراءات :)٤(

، ٣/١٨٣، الهادي: ٢/٤١٥، اتحاف فضالء البشر:٢٣٢-  ٤/٢٣١الحجة في علل القراءات السبع :، ٢/٢٥١ وعللها:
 .٢٧٠البدور الزاهرة:
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٤٦ 

) في قوله: َأحسنمن نصب الثالثة األسماء، فعلى البدل من (المهدوي: ((قال 
واسم (اُهللا) مبتدأ و(ربكم) ، ، ومن رفع فعلى االبتداء والخبر )مغ جغ مع(

  .)١((رب) معطوف)) ،خبر
القراءةُ بالنصبِ تشعبت آراء العلماء فيها، فمنهم من حملها على وجه ففي توجيه 

ومنهم من حملها على وجهين: أحدهما: على البدِل ،  )٣(أو الصفة، )٢(واحد وهو البدل
،وإن )٦(على البدل وعطف البيان ، أو)٥(على البدل والصفة أو )٤(على تقدير أعني واآلخر:

الرأي القائم على تقدير أعني ال داعي له ؛ألن البدل في االصل قائم على تقدير عامل عند 
والنعت  صفة فال يجوز أيضاً ؛ألن البدل هو المقصود بالحكم،النحاة ،وكذلك لو قلنا :إنه 

هنا ليس متمماً مما قبله من المتبوع ،والصفة بحسب ما يذكره سيبويه  )هللا(او تابع متمم،
تحلية للموصوف مثل الطويل لهذا يرفض النحاة وقوع العلم الخاص صفة؛ ألنه ليس 

  .)٧(قرابة والبتحلية 
إذ ((إن عطف البيان  أو عطف بيان فهناك فرق بينهما، أما من ناحية كونه بدالً

ومعنى ذلك أن  ،)٨(لألول كالنعت والبدل ،تقديره أن يوضع موضع األول)) يكون تابعاً
وإن ذكرت الثاني لم  مع عطف البيان لم يعرف إال بالثاني ، االسم األول عندما يذكر

مقام الصفة او التوكيد، أما معنى البدل  اًوقائميعرف إال باألول، فيكون االسم األول مبيناً 
هو أن يذكر االسم الثاني موضع االسم األول، وكأن األول لم يذكر ،وهذا التفسير يستبعد ف

قيل: من أحسن  لو ألنه لهذا تقرر النصب هنا على البدل؛ نصبه على أنه عطف بيان،
                                                           

 .٢/٤٩١شرح الهداية: )١(
 القراءات السبع وعللها: ، واعراب١٣٢ايضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل، أبو بكر االنباري:ينظر: )٢(
 .٢/٣٠٧، والبيان في غريب اعراب القران : ٢/١١٢٩، وكشف المشكالت : ٥/٢٢٩، والكشَّاف:٢/٢٥١
 .٣٥١، وينظر: مفاتيح األغاني: ٤/٣١٢معاني القرآن واعرابه :)٣(
 .٢/٦٧٦التبيان في إعراب القرآن:و ،٣٠٤ينظر: الحجة في القراءات السبع: )٤(
 .١٨٣الهادي:  ينظر:)٥(
 .٧/٣٥٨البحر المحيط :و،  ٦٦٦ابراز المعاني:ينُظر: )٦(
 . ١٢،  ١١ /٢ينظر: كتاب ، سيبويه:)٧(
 .١٤٨اللمع : )٨(
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٤٧ 

 هو نفسه أحسن الخالقين وهو بدل؛ الخالقين ؟ لكان الجواب اهللا أحسن الخالقين؛ ألن اهللا
  اإليضاح، والبيان. هو ألن غرضه،

ومنهم من جعلها  )١(أما في قراءة الرفع فمنهم من استأنف وحملها على االبتداء
ألن (اهللا) مترجِم عن (أحسن) من الوجهين ؛ (()٢(هو اهللا: لمبتدأ محذوف تقديره  اًخبر

وضربتُ زيداً أخوك، فينصبون (األخ) على جميعاً. العرب تقول: ضربتُ زيداً أخاك، 
التّرجمة عن (زيد). ويرفعونه بإضمار (هو) وهذا من الوجهين جميعاً مترجِم عن 

  .)٤(، ومنهم من حملها على الوجهين معاً)٣(زيد))
وإن النص الذي قال به المهدوي يحمل نصباً على البدلية مصحوباً برفعٍ على 

أن البدل يحتاج الى مبدل منه وهذا يدل على أن هناك تالزماً  االبتداء وأن السبب في ذلك
أما الرفع  بينهما ال بد منه، ويعد هذا التالزم من القرائن الظاهرة في التركيب النحوي،

أي: أن الكالم الذي قبله تام ثم قطع عما  ن وجود قطع في الكالم ،ععلى االبتداء فناجم 
  بعده ثم ابتدأ. 

النحوية إذ إن  ةاء بالوقف أو الوصِل كانت الموجه األساس للقاعدلقرولعلَّ قراءة ا
  الوصَل ألزم البدلية في قوله (اهللا) ، أما الوقف فقد ألزمها االبتداء. 

 

                                                           
الكشف عن وجوه القراءات السبع و، ٦١٠حجة القراءات:و، ٤/٣١٢معاني القرآن واعرابه :ينظر: )١(
، ٢/٣٠٧ن :البيان في غريب اعراب القراو، ٢/١١٢٩كشف المشكالت:و، ٥/٢٢٩، والكشاف :٢/٣٣١:

 .٦٦٦ابراز المعاني:و، ٣/١٨٣الهادي: 
 ، ومعاني٢/٢٥٢ القراءات السبع وعللها:، واعراب ٣٠٤ينظر: الحجة في القراءات السبع : )٢(

 . ٤١١القراءات:
 .١٣٢:، ابي بكر االنباري  ايضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل)٣(
 .١٦/٣٤٠واللّباب في علوم الكتاب : ،٩/٣٢٧المصون :الدر ، و٧/٣٥٨ينظر: البحر المحيط :)٤(



  
  الفصل الثانی

  فی األفعالوأثرها األوجه اإلعرابیۀ 
  

– 
 َُّّىييي) 
 ُّ مم َّ 

– 
 
 
        
 
 ُّ حض َّ 

    
 

– 
ُّ جئ َّ 
 ُّ يث َّ 
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٤٩ 

  الفصل الثاني
  يف األفعالوأثرها األوجه اإلعرابية 

  أوالً : الفعل الماضي
  :) ىييي(قراءة توجيه  -

) فعالً ماضياً بغير ألف مع فتح العين ىييي( عاصم وحمزة والكسائيقرأ   
 جن ىميم مم خمحم جم يل ىل ملخلُّ والالم ونصب الليل في قوله تعالى: 

 ييٰذ ىي خيمي جيحي يه ىهمه جه ينىن من خن حن

ابن كثير وقرأ ، )٩٦ – ٩٥االنعام (َّّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
(وجاعُل الليِل) بألف مع كسر العين، ورفع الالم على أنه  ونافع وأبو عمرو وابن عامر

  . )١(اسم فاعل وجر الليل بعده باإلضافة
  ))  :ألن معنى  )يل) فإنه عطفه على معنى (ىيييمن قرأ (قال المهدوي

) فهما ٍّٰىٌّ ٰر) فلق اإلصباح، ويقوي ذلك أن بعده (خيمي(
فهما ﴾يي ىي﴿. فأما من قرأ ﴾وجاعُل﴿منصوبتان بإضمار فعل على قراءة من قرأ 

ن أ)، وكمي خي) فإنه عطفه على (اللّيل . ومن قرأ (وجاعُليل)لّمعطوفتان على (ال
  .)٢(عطف اسم على اسم أولى عنده من عطف فعل على اسم ))

ويبدو أن آراء النحويين ال تختلف في مجملها عما ذهب إليه المهدوي في توجيه   
ذلك فإنه جعل اسم الفاعل  فضالً عنان في نصه ألن الصناعة والمعنى حاضر القرائتين؛

هنا بمعنى  الفعل الماضي اعتماداً على السياق، وإن اسم الفاعل هنا عمَل عمَل الفعل 
) ، لكن من قرأ (جعل (الشمس والقمر) النحوية واضحة؛ ألنه قدر فعالً لنصب ِفالصنعة

جعل على معنى فالق في الموضعين ألنه أنه حمل ((فيل بالفعِل ونصب اللّ بغير ألف
                                                           

، والحجة ١٩٩: في القراءات ، والمبسوط ٢٥٩: في القراءات ، والتذكرة ٢٦٣ينظر: السبعة في القراءات: )١(
 .٢/٥١٢في القراءات السبع : 

 عبد -عبد الطغوت ﴿، ومثله ما قرأ بين الفعلية واالسمية قوله تعالى : ٢٨٥-٢/٢٨٤شرح الهداية : )٢(
 .٢/٥٥٤ ،١٣البلد:  ﴾فَك - فَك ﴿، و٢/٤٧٢، ٧السجدة :  ﴾خَلْقَه -خَلَقَه ﴿و ،٢٦٧/ ٦٠،٢المائدة:﴾الطغوت
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٥٠ 

بمعنى (فلق)؛ألنه أمر قد كان فحمل جعل على المعنى وأيضاً فإن بعده أفعاال ماضية 
 َّممرن امُّ ، وقوله:)٩٧االنعام ( َّيئ ىئ نئُّ فعمل عليها، وهو قوله: 

فعل) لتكرر ذلك، ويقوي مل أول الكالم على آخره في (ه فح، وكذلك ما بعد )٩٩االنعام (
 ذلك إجماعهم على نصب (الشمس)، وما بعده على إضمار (فعل) ولم يحملوه على فاعل،

  .)١())ما قبله عليه للمشاكلة لما بعده فيخفضوه فُأجري
 ممخم حم جم يل ىل ملخلُّ أن قبله اسم فاعل :(( اعل)أما حجة من قرأ (ج

 مي خي حي جي يه ىهمه جه ينىن من خن حن جن يم ىم
ليكون فاعل المعطوف مثل فاعل المعطوف عليه أال ترى أن ) ٩٦ – ٩٥االنعام ( َّىي

حكم االسم أن يعطف على اسم مثله ألن االسم باالسم أشبه من الفعل باالسم ... وكما أن 
كان الفعل بالفعل أشبه من المبتدأ بالفعل كذلك االسم باالسم أشبه من الفعل باالسم وإذا 

  .)٢())كذلك كان (جاعل) أولى من جعل
  ويكون سكناً عند )يلاللّ(إلى  )جاعل() فإنه قد أضاف جاعل الليلن قرأ و(وم 

؛ ألنهم ال هذا، وذلك ال يراه البصريون )جاعلـ (ب اًأصحاب المدرسة الكوفية منصوب
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ويحملون هذا النصب على إضمار فعل آخر  عملوني

الشمس والقمر حسباناً، أي ذا ) على إضمار، أي وجعل ٰى ٰروكذلك يحملون (
  .)٣(حسابٍ
) ألنهما ٰى ٰرأن القراءة بالفعل ال تحتاج إلى تقدير فعل ينصب (  

  منصوبان بالفعل (جعل) نفسه . أما (جاعل) فقد احتاج معها إلى فعل .
  
  

                                                           
 .١/٤٨٨، والموضح: ٥١٣/ ٢القراءات السبع: ، و ينظر: الحجة في ٢/٢٠الكشف عن وجوه القراءات السبع: )١(
، والحجة في ١/١٦٥، وينظر: إعراب القراءات السبع: ٥١٣، ٢/٥١٢الحجة في علل القراءات السبع : )٢(

 .١٢١القراءات السبع:
يان في ، والتب ٣٣٢/ ١، والبيان في غريب اعراب القرآن :  ٤٢٠-١/٤١٩: كشف المشكالت: ينظر )٣(

 . ١/٣٤٩إعراب القرآن: 
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٥١ 

  على المستقبل )ممحمل الماضي ( -
  ) من زن رن مم امُّ ) من قوله تعالى: ممقرأ حمزة والكسائي 
، وقرأ الباقون (يطَوع) بالياء وتشديد الطاء وجزم العين) ١٥٨( البقرة َّىن نن

  .)١(بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين
   :فاألصل عنده يتطوع فأدغم التاء في الطاء وجزم ((قال المهدوي (عطَّوي) من قرأ

بالجزاء، ومن قرأ (تَطَّوع) فهو فعل ماض، ويجوز أن تكون (من)على هذه القراءة 
للشرط، ويكون موضع (تَطَّوع) جزماً ويكون ماضيا بمعنى المستقبل ؛ ألن الجزاء ال 

أتيتني أكرمتُك، إنما معناه: إن تأتني  ن قولك: إنأترى  يكون إالَّ باألفعال المستقبلة أال
، ويجوز )٢(﴾زنمنننىنُّ كرمك، ويكون جواب الشرط في الفاء من قوله: ُأ

 (نم) موصولة وال موضع لقوله (تطوع) من اإلعراب، ويكون موضع (نم) أن تكون
  .)٣(رفع ألنه خبر االبتداء)) )زنمنننىن(رفعاً باالبتداء، وموضع 

وضعت لما يستقبل من أن حروف الشرط ((جاء بلحاظ  ولأن الرأي األواضح 
 المراد فإن الشرط،م به بعد أحرف الماضي إذا تكلّ الفعل وأن ،ة في سنن العربيةناألزم

 يويقو )من يكرمني أكرمه(أي  )،من أكرمني أكرمته( :نحو قول القائل ،منه االستقبال
فأدغمت التاء  ،على محض االستقبال)ومن يتطوع( :بن مسعود  قراءتهما قراءة عبد اهللا

  .)٤())في الطاء في قراءتهما لقرب مخرجها منها
وجه حسن عند أبي علي الفارسي ؛ ألن المعنى فيه داٌل على االستقبال وإن وهو   

كان يجوز من أتاني أعطيته، فيوضع الماضي موضع المستقبل في الشرط، إال أن اللفظ 
  .)٥(كان وفق المعنى كان أحسن إذا

                                                           
 .١١٨، وحجة القراءات: ٦٦، ومعاني القراءات: ١٩٧،والتذكرة: ١٧٢ينظر: السبعة في القراءات:)١(
 .١٥٨البقرة: )٢(
 . ١٨٦، ١٨٥/ ١شرح الهداية: )٣(
 .١١٨حجة القراءات: )٤(
 .٢/٨٤ينظر: الحجة في علل القراءات السبع :)٥(
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٥٢ 

ألن الشرط  لديه  ؛القيسيبن ابي طالب  مكّيوإن لفظ االستقبال أولى بالفعل عند 
فطابق بذلك بين اللفظ والمعنى، والتقدير: فمن تطوع فيما يستقبل  ،ال يكون إال بالمستقبل

  .)١(خيراً، فهو خير له، فإن اَهللا شاكر لفعله عليم به
ضي بقولهم (تطوع) فحجتهم في ذلك أنهم جعلوه فعالً اقراءة الباقين على الموأما   
والجواب الفاء ، ألن الماضي يقوم مقام المستقبل في الشرط  ؛االستقبال موقع اًواقع ماضياً

  .)٢(في قوله: (فهو خير له)
الماضي أخف من الن: (( في حجته علة ذلك؛هـ) ٣٧٠(ت وبين ابن زنجلة  

  والواضح من كالمه أن الصناعة هنا هي علةٌ صوتية. )٣())وال إدغام فيهالمستقبل 
وذهب أبو علي الفارسي إلى أن قراءة (تطوع) تحتمل أمرين أحدهما: أن يكون في   

موضع جزم وقد جاء على لفظ المثال الماضي والتقدير به المستقبل، واآلخر: أن ال تجعله 
قوله  والفاء على هذا في ،له –حينئذ  -جزاء ولكن يكون بمنزلة (الذي) وال موضع 

مع ما بعده في موضع رفع من حيث كان خبر ) ١٨٤البقرة ( َّىقيف ىف يثُّ تعالى:
  .  )٤(المبتدأ الموصول والمعنى معنى الجزاء وإن لم يكن قد جزم به

) هي األصل وال صنعة فيها، والعربية قائمة على هذا (تطوع وهذه القراءة  
الصنعة وال تحتاج إلى تأويل مطلقاً بل  األسلوب في كالمها شعراً ونثراً على سعته ،

 (طَّوعي) والتأويل في قراءة.  
  
  
  

                                                           
 .٣٢١، ١/٣٢٠ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: )١(
، ومعاني القراءات: ٩٠:الحجة في القراءات السبع، و ١/٢٣٤: الزجاجوينظر: معاني القرآن وإعرابه، )٢(

 .١١٨، حجة القراءات: ٦٦
زاد المسير، ابن الجوزي: و، ١/٣٢١الكشف عن وجوه القراءات السبع : و ،١١٨ينظر: حجة القراءات: )٣(
١/١٦٤:١/٨٥، وتفسير النسفي. 
 .٢/٨٢الحجة في علل القراءات السبع : ينظر:)٤(
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٥٣ 

  الفعل املضارع -ثانيًا 
  الرفع على العطف في باب الفاءوالنصب على الجواب بين  -

 لك يقاك ىق يف ىفُّ ) من قوله تعالى: امقرأ حفص عن عاصم (  
) ٣٧ – ٣٦غافر ( َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

  .)١(بالرفع خرونبالنصب، وقرأ اآل
  :ما لم يجبمن (( قال المهدوي أبلغ  )٢(نصب فعلى أنه جواب بالفاء، والمعنى ِإن
  .)٣()) }ىك... ومن رفع عطفه على {فََأطَّلع األسباب
  البصريون في أن الفعل المضارع إلى ما ذكره  ويحيلنا ما ذهب اليه المهدوي

صب بـ(أن) مضمرة بعد الفاء على الجواب في سبعة أشياء وهي: األمر، والنهي ين
  واقع في جواب االمر.            هنا ،وأطلع )٤(واالستفهام، والنفي ،والدعاء، والتمني، والعرض

فكأنه شبه الترجي بالتمني؛ ألن كل  وإن كان كذلك فألن (لعل) في معنى التمني،  
  .)٦())((القتضائها جواباً منصوباً فضالً )٥(واحد منهما مطلوب الحصول مع الشك فيه

من جعله جواباً  في توجيه قراءة النصب قائال: (( منهم الفراءأما الكوفيون فقد ذهب      
  :)*(قال: وأنشدني بعض العربالقُراء نصبه وقد قرأ به بعض  ِللَعلّى

  هااتمن لم ةَــماللّ انَنَدِلي                 هاوالتأو د الدهرِ صروفَ علَّ
    فتستريح من زفْ النفسهارات  

                                                           
الحجة في القراءات السبع و، ٢/٢٧٠إعراب القراءات السبع :و،  ٥٧٠ينظر: السبعة في القراءات:)١(
 . ٧٥٤االقناع :و، ٤/٢٧٦:
 .٢/٥٠١أي جواب التمني، ينظر كالم المحقق في هامش شرح الهداية: )٢(
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم ُّ قولھ تعالى :  منَّ ىن ُّ ، ووجه ٢/٥٠١شرح الهداية: )٣(
 .٢/٥٤٨بالوجه نفسه ، ينظر: شرح الهداية:  ٤-٣عبس:َّين

 .٣/٣٢٦، ومعاني النحو:٢/٢٧٠، وسر صناعة اإلعراب : ٢/١٥٤، واألصول: ١٤،  ٢/١٣ينظر: المقتضب:)٤(
 .٤/٥٧٠ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش:)٥(
)٦( :٢٠٨شواهد التوضيح، جمال الدين األندلسي. 
 لم أقف على اسم راجزه .)*(
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وعلل ابن خالويه النصب في جواب لعل على ما  ،)١(فنصب على الجواب بلعّل))
بالنصب ألن من العرب من ينصب جواب (لَعلَّ) بالفاء قائال: القراءة (( الفراءب إليه ذه

 َّين ىنُّ كما ينصبون جواب االستفهام وغيره وقد قرأ عاصم أيضاً 
  .)٢()))٤عبس(

البصريين إنما نصبوا هذا الفعل في جواب الستة بأن مضمرة وإنما وذُكر سلفاً أن 
تقول: ال تأتيني فتحدثني، لم كان كذلك؛ ألنهم قدروا ما بعد الفاء بالمصدر قال سيبويه: ((

ني، ولكنّك لما حولت حدثُفتقول: ال تأتيني وال تُ ل اآلخر فيما دخل فيه األوُلدخترد أن تُ
؛ل إلى االسمالمعنى عن ذلك تحو فحديثٌ كأنك قلت: ليس يكون منك إتيانا أردت ، فلم

مع الفعل بمنزلة االسم،  )أن(، ألن )أن(ذلك استحال أن تضم الفعل إلى االسم، فأضمروا 
فلّما نووا أن يكون األول بمنزلة قولهم: لم يكن إتيان، استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلّما 

  .)٣())حسن؛ ألنّه مع الفعل بمنزلة االسم )أن(أضمروا 

هـ) عن الكوفيين مذهبهم في نصب ما بعد ٥٧٧وقد نقل أبو البركات األنباري(ت  
  . )٥(ألن الجواب مخالف لما قبله)٤(الفاء قائال: بأنه منصوب على الخالف

)؛ ألنهم أرادوا من ذلك ىكأما وجه الرفع فقد أجمع النحاة على عطفه على قوله (
  .)٦(يكون تقدير الكالم: لعلي أبلغ ولعلي أطلع أن

وواضح أن التوجيه الذي جاء به المهدوي به أثر للصنعة النحوية والدليل على 
  ذلك:

                                                           
 .٣/٩معاني القرآن:)١(
 .٢/٢٧٠اعراب القراءات السبع وعللها:)٢(
 .٣/٢٨: الكتاب)٣(
الخالف بمعنى االستثناء من الحكم أو المغايرة ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير )٤(

 .٧٧مجيب المبدي: 
 .٥٥٨-٢/٥٥٧: ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف )٥(
،  ٧٥٤، واإلقناع :  ٢٧٦/ ٤، والحجة في علل القراءات السبع :  ٩/ ٣ينظر : معاني القرآن ، الفراء : )٦(

 . ٥٧٠/ ٤وشرح المفصل : 
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أوالً: حمل لعل على ليت في التمني والنظر إلى باب المشابهة بينهما واستعمال 
على جواب السبعة لتستقيم معنى التمني في باب الترجي حتى يحمل ما بعد الفاء في لعل 

  به القاعدة.
ثانياً: استعمال الصنعة بإضمار (أن) عند البصريين والنصب بالخالف عند 
الكوفيين لسد باب التأويل وللتفريق بين الفاء العاطفة والفاء السببية تنويهاً منهم أن المعنى 

  عنى.ال يستقيم بين الفاء العاطفة، فكانت الصنعة مفتاحاً لتأويل الم
 مخ جخ مح جح مجحج مث هتُّ وقُرىء (يكون) من قوله تعالى:   
  .)١(بالنصب والرفع) ١١٧البقرة ( َّمس خس حس جس

)) :أنه جعله جوابا مسوجه قراءة ابن عامر في نصبه (قال المهدوي (
كُن) بالفاء هذا في المواضع المختلف فيها كلها سوى الذي في النحل ويس، لقوله: (

(أن يقوَل) وفي قراءته في المواضع األربعة سواهما بعد  فإنه نصبهما على العطف على
ألن (كن) وإن كان لفظه لفظ األمر فليس هو بأمر على الحقيقة؛ ألن معنى (أن يقوَل له 
كن) أن يكونه فيكون، فإنما شبهه باألمر الحقيقي لما جاء على لفظه، وقراءة الكسائي 

ما عطفا على(أن يقول) بالفاء  فهو معه في النحل ويس[بالنصب قراءة حسنة]،ألنه
عطف فعل على فعل. ومن رفع في الستة فعلى ثالثة أوجه: أحدها: أن يكون  عطفاً 
على موضع (كن) ألن معناه يكونه، فالتقدير: إنما يكونه فيكون، والثاني: على إضمار 
ا هو، فكأنه قال: فهو يكون، والثالث:(يكون)في األربعة مواضع خاصة التي رفعه

  .)٢() ))الكسائي فيكون عطفاً على (يقول

                                                           
، ٣٥، ومريم:٤٧آل عمران: ) في غير موضع من التنزيل العزيز منهامس خستكرر قوله ( )١(

ابن عامر فإنه قرأ بالنصب فيهن جميعا ووافقه الكسائي  ،وقرأ الجمهور برفع النون إال٦٨، وغافر:٨٢ويس:
، ٦٥:/٥، والحجة في علل القراءات السبع٦١، ينظر: معاني القراءات:٨٢، ويس:٤٠في النحل:

 .١١٢والتيسير:
 .١٨٠-١/١٧٩شرح الهداية: )٢(
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يتضح أن المهدوي قد استبعد قراءة النصب، ألن التكوين في قوله (يكون) لم يكن   
  بسبب من قوله (كن) إنما منقطع عنه، فامتنع النصب على الجواب.

يجوز  والابن عامر، قال الرماني: ((وقد ضعف غير واحد من الموجهين قراءة   
الجواب ألنَّه فعٌل واحد ُأمر به، وأخبر بأنه يكون والجواب في هذا ال يصح؛ ألنّه ال على 

يكون إالّ من فعلين أحدهما سبب لآلخر، والذي ذُكر فعٌل واحد وهو نظير قولك: تَعلَّم، 
  .)١(فَتَعلَّم الخير، فهو فعٌل واحد ُأمر به وُأخبر بأنه يكون))

يتوقف على تعلق حدوث الثاني بحدوث األول، فال تعالق  ن المعنى الأفوعليه        
 وحمل أبو علي الفارسي، )٢(سببي بينهما وإنما تحمل الفاء في هذا الموضع على التشريك

وإنما قوله: كن فإنه وإن كان لفظ األمر فليس، بأمر هذا الموضع على الخبر فقال: ((
يكون فيكون) ... وإذا لم يكن قوله: (كن) أمراً في ر (ن المراد به الخبر، فإن التقديولك

المعنى، وإن كان على لفظه؛ لم يجز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جواب، كما لم يجز 
إال أن يكون في  ،كأحدثَف كتي: آالنصب في الفعل الذي تدخله الفاء بعد اإليجاب نحو 

  .)٣())شعر
ألنه يحقق المعنى المطلوب، إذ رجحه  ؛واألصح أما وجه الرفع فهو الوجه األقيس

على  على القطع عما قبله  أي: اًأكثر النحاة، وإليه ذهب سيبويه، إذ كان الرفع عنده قائم
فقد جعل الفعل مردوداً على  الفراءأما ، )٤(إنما أمرنا ذاك فيكون االبتداء كأن التقدير:

فع بالعطف على ، بمعنى أن يكون ر)٥(قوله: يقول وتقدير الكالم عنده: فإنما يقول فيكون
بين ما ذكره سيبويه وبين ما ذكره  الزجاجيقول، وهذا ما ذكره المهدوي سابقاً، وقد جمع 

                                                           
 .٥/٨٨٠: ف بن عبد الرحمن بن ناصر العريفي سي، شرح كتاب سيبويه للرماني، ُأطروحة دكتوراه )١(
ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج في التبيان في تفسير القرآن للطوسي، رسالة ماجستير، نجالء عزيز )٢(

 . ١١٢صاحب: 
، ٢/٣٥٦سي: ، واإلغفال، ابو علي الفار٢/١٧، وينظر: المقتضب:٢/٤٧الحجة في علل القراءات السبع:)٣(

 .١/٤٥١:ومشكل إعراب القرآن 
 .٣/٣١: الكتابينظر: )٤(
 .٧٥، ١/٧٤ينظر: معاني القرآن :)٥(
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وهذا الرفع ، )١(هو يكونأن الرفع عنده بين العطف وبين االبتداء، والتقدير: ف ، أي:الفراء
هـ) وحجته في ذلك أن اهللا تعالى أوجد شيئاً معدوماً  بهذه ٣٧٠( من اختيار ابن خالويه

شف . وقد تبعه صاحب الك)٢(اللفظة ودليله حسن الماضي في موضعه إذا قلت: كن فكان
ورفعه  بكونه مستأنفاً لما امتنع أن يكون جواباً في المعنىفي االختيار، إذ علل الرفع ((

  .)٣())وبه يتم المعنىالقُراء ليه جماعة على االبتداء ألنه وجه الكالم واالختيار، وع
ويبدو أن هذه القراءات تدل على أن معنى النصب والرفع في الفعل المضارع بعد 

إذ ((يبقى ما بعد الفاء السببية على رفعه قليالً... جاء جميع هذا على األصل،  الفاء واحد،
الرفع فيه كمعنى النصب لو نصبت، وكذا ال مانع من إبقاء الرفع فيما بعد واو ومعنى 

  .)٤(الجمع إذا لم يلبس، ويكون معنى الرفع فيه سواء))
  : مسألة في الرفع والنصب بعد الواو -

 مش هس مس هث مث هت متُّ من قوله تعالى:  )مي... مل مكقُرِئ (
  .)٥(بالرفع والنصب) ٢٧االنعام ( ََّّـ هي مي هن من مل مك لك هش

)) :ومن قرأ برفع  من قرأ بنصب الفعلين فعلى جواب التمني بالواو،قال المهدوي
أحدهما: يكون داخالً في التمني، فكأنهم  األول ونصب الثاني، ففي رفع األول وجهان،

تمنوا أن يردوا وأن ال يكذبوا، ثم نصب (يكون) على جواب التمني، ويجوز أن يكون 
  رفع (وال نكذب) على القطع من التمني فيكون التقدير: ياليتنا نرد ونحن ال نكذب.

لتمني ومن قرأ برفع الفعلين فعلى وجهين أيضاً أحدهما: أن يكون أدخلهما في ا
فكأنهم تمنوا أن يردوا، وأن ال يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. ويجوز أن يكون الرفع 

ليتنا نرد ونحن ال نكذب بآيات ربنا. واستدل أبو عمر بن  يا على االستئناف، التقدير:
                                                           

 .٢/٤٨،٥٠، والحجة في علل القراءات السبع: ٦١، ومعاني القراءات:١/١٩٩ينظر: معاني القرآن وإعرابه:)١(
 .٨٨ينظر: الحجة في إعراب القراءات السبع : )٢(
 .١/٤١٣الكشف عن وجوه القراءات السبع :)٣(
 .٤/٦٦شرح الكافية للرضي:)٤(
، الحجة في ٢٥١: في القراءات  ، والتذكرة١٥٠، ومعاني القراءات: ٢٥٥ينظر: السبعة في القراءات: )٥(

 .٢/٢٦٤إعراب القراءات السبع: 
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فقال:  )٢٨االنعام( َّجه ينُّ العالء على انقطاعه من التمني بقوله: عز وجّل: 
((لو كان من التمني لم يخبر عنهم بالكذب ،ألن الكذب ال يكون في التمني وإنما يكون 

؛ الن الكالم هنا اآليةعمرو بهذه  واستدالل ابو –في الخبر الذي يدخله الصدق والكذب))
ال يجوز وقوع الكذب في اآلخرة، والمعنى : إنهم لكاذبون  وقال غيره: -انقطع عما قبله

  .)١())في الدنيا
واضح  متأثر المهدوي فإ سيبويهبما ذهب إليه في توجيه هذه القراءة أن ،عنده الرفع ن 

ل. واآلخر على قولك: دعني  يشرك اآلخر على وجهين: أحدهما ((أناألوفإنّي  :، أيوال أعود
لم يترك، ولم رك أو ممن ال يعود، فإنّما يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن ال عودة له البتّة تُ

والمعنى في الوجه األول من الرفع يا ليتنا ، )٢(يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وأن ال يعود))
نكذب بآيات ربنا كأنما تمنوا الرد والتوفيق للتصديق (ونكون) معطوف عليه. أما  نرد وياليتنا ال

لم أو الوجه الثاني من الرفع فهو على معنى يا ليتنا نرد ونحن ال نكذب بآيات ربنا أبداً رددنا 
م كله نُرد، ونكون من المؤمنين وقد تمنينا وشاهدنا ما ال نكذب معه أبداً. أي أنهم جعلوا الكال

  .)٣(خبراً بدليل أنهم تمنوا الرد ولم يتمنوا الكذب
((وأما عبد اهللا بن أبي إسحاق فكان أما وجه من نصبهما فقد قال سيبويه فيه: 

ولم  ك على نفسه،ك، أي أنا ممن قد أوجب زيارتَني وأزورروتقول: ز ينصب هذه اآلية
منّي،  فزيارةٌ ،منك الزيارة جتمعتَتعني ِلك، أزور وأن منك الزيارةُ جتمعتَترد أن تقول ِل

، ويبدو من كالم )٤())منك زيارةٌ على كّل حال، فلتكن ك واجبةٌولكنّه أراد أن يقول زيارتُ
  .أنه جعل الفعلين جوابا للتمني سيبويه أن حجة من نصبهما

                                                           
 رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّ من قوله تعالى  َُُّّّ ،وذكر مثل هذا في كلمة  ٢/٢٧٥،٢٧٦شرح الهداية:)١(
 .٢/٢٥٥: ٣٥: الشورى:َّ يئ ىئ نئ مئ زئ

 . ٣/٤٤: الكتاب)٢(
الحجة في إعراب القراءات السبع: و، ١/١٥٤إعراب القراءات السبع وعللها:و،١٥١ينظر: معاني القراءات: )٣(

، والكشف عن وجوه ٤٦٥، ٢/٤٦٤، والحجة في علل القراءات السبع: ٢٤٥، وحجة القراءات : ١٣٨
 .١/٣٩٢، وكشف المشكالت:٢/٧،٨القراءات السبع:

 .٤٥، ٣/٤٤: الكتاب)٤(
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في تأويل الرفع والنصب وما آل إليه كل  وأحسب أن أثر الصناعة النحوية واضح
وجه من هذين الوجهين على تقديرات مختلفة، ففي الرفع حمل على التشريك وإضمار 
مبتدأ ، وفي رفع األول ونصب الثاني دخل األول والثاني في التمني، وقطع الثاني على 

ل وجه معنى الجواب، وفي وجهي النصب أدخل األول والثاني في التمني، ثم ُأول في ك
أن الوجه األول  وقد اتضح من ذلكتستقيم به القاعدة وال يخرج عن مراد النص القرآني، 

  هو األوجه عند المهدوي بدليل جوازه للوجه الثاني.
  الحال في الفعل والجزم على الجواب بمعنىمسألة في الرفع  -

خاص باألفعاِل، واألفعال المضارعة حصراً؛ ذلك أن  زممن المعروف أن الج
األسماء في لغة العرب ال يدخلها الجزم، فضالً عن أن األفعال الماضية الدالة على الطلب 

 مص خص حص مسُّ :(يصدقُني) من قوله .وقد قرأ عاصم وحمزة)١(مبنية عند النحاة
بالرفع  )٣٤(القصص َّجف مغ معجغ جعمظحط مض خض حض جض
  .)٢(الجزمبقرأ اآلخرون و

معي ردءاً  فأرسلهقال المهدوي:((من قرأ بالرفع فهو بمعنى الحال، المعنى:   
  .)٣(ي))نَوالمعنى: إن ترسله معي ردءاً يصدقْ مصدقاً. ومن قرأ بالجزم فهو جواب األمر،

مذهب كثير من النحويين ابتداء  ماويبدو أن الوجهين اللذينِ قال بهما المهدوي ه
من سيبويه الذي جعل الرفع على وجهين أحدهما: االبتداء واالستئناف. والثاني: على 

  .)٤(جعل الفعل المضارع في موضع اسمٍ مشتق والجملة دالة على الحال

                                                           
 .١٧٣از النحوي وداللة اإلعراب عن المعنى، مراجع عبد القادر: ينظر: الجو)١(
 .٤٠٤والتذكرة: ،  ٣٦٦معاني القراءات : ، ٤٩٤ينظر: السبعة في القراءات:)٢(
 زترت يب ىب  نب مب ُّ من قوله تعالى :  َّنب مب ُّ ، ومثله ما جاء في ٢/٤٦٢شرح الهداية :)٣(

، ومثله ٢/٤٠٦اذ حملت عند المهدوي في الجزم على أنه جواب الطلب وبالرفع نعتاً  ٦مريم: َّ ىت نت مت
، اذ حملت عند  ٢١طه :: َّ نن من زن رنمم ام  يل ىل ُّ من قوله تعالى َّرنمم ام ُّ 

٢/٤٢٠،٤٢١الجواب وفي الرفع على الحال واالستئناف:وعلى النهي في الجزم  المهدوي. 
 .٣/٩٥،٩٦،٩٨،٩٩: الكتابينظر: )٤(
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٦٠ 

 وقد أضاف النحويون وجهاً ثالثاً للوجهين السابقين وهو أن يكون (يصدقني) واقع  
وبعض  الزجاجوهذا ما ذهب إليه ألن ردءاً نكرة فصح أن يكون صفةً له صفة لـ(ردءاً) 

  .)١(المعربين
حاٌل من الضمير الموجود في قوله إنه (( وأما توجيه رفعه على الحال فقيل:

. وقد صح وقوع الفعِل حاالً منها ؛ ألن الفعَل يكون )٢((أرسله) ومن الضمير في ردءاً))
  .)٣(المعرفةحاالً من 

وأما توجيه كونه مرفوعاً على االستئناف؛ ذلك ألن الوقف حصل على قولهم: 
  . )٤(أرسله معي ردءاً، ثم استأنف القول ويقول: (يصدقني) وهو مذهب النحويين

وي األمر والنهي واالستفهام والتمني والعرض علُل وجه الجزم على الجوابِ بأن
ألن هذه األشياء  ؛بمنزلة جواب الشرط المحذوف في الحقيقةيكون جوابها مجزوماً. وهو 

رت، فإنما تطلب في الحقيقة هي غير مفتقرة الى جواب، والكالم تام بها بمعنى أنك إذا أم
  .)٥(من المأمور فعالً

عة النحوية كانت حاضرة في تأويل قراءتي الرفع والجزم، ففي ويبدو أن الصن  
 جزمي الوالصفة أو قُطع على اإلضمار واالبتداء وحمل فالرفع أوَل الفعل على الحال 

  .على الجزاء 
  ) بعد حتىحض جضتوجيه رفع ونصب ( -

 حج مث هت مت ختُّ ) من قوله تعالى:جضحض(وحده قرأ نافع 
 خض حض مصجض خص مسحص خسحس جس جخمخ مح مججح

                                                           
الحجة في علل القراءات السبع: و، ٦٣٩: النحاسإعراب القرآن، و، ٤/١٤٤ينظر: معاني القرآن وإعرابه: )١(
كشف و، ٤/٢٧٩شرح المفصل، ابن يعيش: ، و ٢٧٦/ ٢والكشف عن وجوه القراءات السبع : ، ٤/١٣٢

 .٢/٦٣٨تبيان في إعراب القرآن: الو، ٢/٢٣٣البيان في غريب أعراب القرآن: و، ٢/١٠٢٤المشكالت: 
 .٢/٣٤٣اتحاف فضالء البشر:و،  ٢/٦٣٨، وينظر: التبيان في إعراب القرآن: ٨/٦٧٧الدر المصون:)٢(
   .٢/٢٧٦ينظر: الكشف عن وجوه القراءات: )٣(
 .٥٤٦، وحجة القراءات:٣/٩٨: الكتابينظر: )٤(
 . ٤/٢٧٤شرح المفصل، ابن يعيش :ُینظر : )٥(
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وقرأ  ،بالرفع ) ٢١٤البقرة (َّحق مف جفحفخف مغجغ مع مظجع حط مض
  . )١(بالنصب خروناآل

 )) :ته أن الفعل قد انقضى وذهب، وإنمامن قال المهدويقرأ برفع (يقوُل) فحج 
هو حكاية حال كان عليها الرسول وأصحابه، فـ(حتَّى) داخلة في المعنى على جملة، 
وهي ال تعمل في الجمل، والتقدير: وزلزلوا حتى قال الرسول والذين آمنوا، فهو قولك: 

القرية. ومن نصب فإنه سرت حتى أدخل القرية، التقدير: قد كنت سرت فدخلت 
وزلزلوا إلى أن قال الرسول  جعل(حتى) غاية ونصب (يقوَل) بإضمار (أن) فالتقدير:

  .)٢())فجعل قول الرسول غاية تخويفهم؛ ألن معنى (زلزلوا) خُوفُوا
للنحويين مذاهب في توجيه هذه المسألة إذ جعل سيبويه النصب بـ(حتى) على   

الدخول غاية للمسير وقد مثل لذلك بقوله : سرتُ حتَّى َأدخلَها، حدهما: أن تجعل أوجهين: 
 نصب إذا كان غايةً فالذي نصب الفعل هنا هو ذاته الجار لالسم إذا كان غاية. فالفعُل

. وهذا هو قول الخليٌل، أما الوجه اآلخر: فهو أن يكون السير قد  كان غايةً جرإذا  االسمو
األمر يحدث عندما تأتي (حتى) مثل (كي) التي فيها إضمار أن وقع والدخول لم يقع وهذا 

  . )٣(وفي معناها نحو قولك: كلَّمتُه حتَّى يأمر لي بشيء
فقد وجه قراءة النصب بقوله: من قرأ بـ((النصب فألن الفعل الذي قبلها  الفراءأما   

وهو في المعنى  مما يتطاول كالتردد، فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتى،
يتطاول وهو ماضٍ رفع الفعل بعد حتى إذا كان  ماضٍ. فإن الفعل الذي قبل حتى ال

  .)٥(. وقد علل األزهري وجه النصب بكثرة وروده في كالم العرب)٤(ماضياً))

                                                           
 .٢/١٣١، والحجة في علل القراءات السبع:٧٥، ومعاني القراءات: ١٨١السبعة في القراءات: ينظر: )١(
 .١/١٩٦شرح الهداية: )٢(
 .٣/١٧: الكتابينظر: )٣(
 .١٣٣، ١٣٢/ ١:الفراءمعاني القرآن، )٤(
 .٧٥ينظر: معاني القراءات: )٥(
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٦٢ 

وأما القول بأن حتى إذا دخلت على الفعل المستقبل ونصبته بأن مضمرة كان لها     
 ،)١(أبي علي الفارسيكل من وهو قول  ،معنيان أحدهما: إلى أن، والثاني: بمعنى كي

يمرِوالص٢(ي( ،والباقولي)٣(، ت  والعكبري)٤(هـ) ٦١٦(.  
إلى أن قال الرسول، فجعل قول الرسول فحسب المعنى األول  يكون التقدير:(زلزلوا)   

 )٥(قال الرسول، فالفعالن قد مضيا جميعاً)) أي: لم يزالوا خائفين إلى أن ،غاية لخوف أصحابه
  الرسول بمعنى الزلزال كان والقول لم يكن. وزلزلوا كي يقول وإما المعنى الثاني فالتقدير:

سرتُ  ويه أن لرفعه وجهين ((تقول:أما توجيه الرفع في الفعل (يقوُل) فقد ذكر سيب     
تعنى أنه كان دخوٌل متصٌل بالسير كأتِّصاله به بالفاء إذا قلت : سرتُ  دخلُهاحتى َأ
ه في عمله، كنتَ تُخبِر أنَّ ضرب، إذادخُل، وهو يهنا على قولك: هو يا لها ه، فأدخُفأدخُلها

عمله لم ي يقول: سرتُ فإذا أنا في حال دخولقال حتَّى أدخلُها فكأنه  فإذانقطع. وأن، 
ى صارت ههنا بمنزلة إذا وما أشبهها من ل بالسير كاتِّصاله بالفاء. فحتَّفالدخوُل متَّص

ألنها لم تجىء على معنى إلى َأن، وال معنى كَي، فخرجتْ من حروف  حروف االبتداء،
  .)٦(النصب كما خرجتْ إذن منها في قولك : إذن َأظنُّك))

بالفعل الذي قبلها  من كالم سيبويه أن الفعل الذي بعد حتى يكون متصالً والظاهر  
غير منقطع عنه، ومعنى سرتُ حتى ادخلُها، هو: سرتُ فدخلُتها، أما الوجه الثاني عنده: 

واقعاً في الماضي والفعل الذي بعدها يقع اآلن أي في  هو أن يكون الفعل الذي قبل (حتى)
ن ذلك :لقد سرتُ حتَّى َأدخلُها ما ُأمنَع، أي حتَّى أنِّى اآلن َأدخلُها كيفما ، ((فم )٧(المضارع

  .)٨(شئت))

                                                           
 .٢/١٣٢الحجة في علل القراءات السبع: )١(
 .١/٤١٩والتذكرة:التبصرة )٢(
 .١/١٥٥كشف المشكالت: )٣(
 .١/١٣١التبيان في إعراب القرأن:)٤(
 .١/٣٣٩الكشف عن وجوه القراءات السبع :)٥(
 .٣/١٧،١٨الكتاب :)٦(
 .١/١٥٥، وكشف المشكالت: ٣٣٩، ١/٣٣٨، والكشف عن وجوه القراءات السبع:٣/١٨ينظر: الكتاب: )٧(
 . ٣/١٨الكتاب :)٨(
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٦٣ 

هـ) (( فأصلهما وجه واحد ٣٦٨(ت عند السيرافي )حتَّى(أما وجها رفع الفعل بعد   
يجوز  في المعنى : وذلك أن يكون ما قَبلَها موجِباً لما بعدها ، ولكن ما يوجِبه ما قَبلُها فقد

أن يكون عقيباً ومتّصالً له ، وقد يجوز أن ال يكون متّصالً ولكن يكون موطَّاً مسهالً 
بالفعلِ األوِل ، متى اختاره صاحبه أوقَعه وقد وطيء له ومكَّن منه .ومن هذا قولُه : لقد 

، ثم  )١(دخلَها كيفَ شَاء في المستقبِل))سرتُ حتى أدخلُها ما ُأمنَع؛ ألن السير مكَّن له أن ي
((وحتى في رفعِ الفعِل بمنزلة الواو ، والفاء، وإذا، وإنما، وسائرِ حروف االبتداء  :قال 

وسبيلُها في بطالنِ عملها عن الفعِل كسبيلها في بطالن عملها عن  التي يرتفع الفعُل بعدها،
  .)٢(وجاءني القوم حتى زيد )) زيداً،االسمِ إذا قيل : رأيتُ القوم حتى 

ويبدو أن أثر الصنعة النحوية واضح في  قراءة النصب باإلضمار والتقدير ليستقيم   
  المعنى، أما في قراءة الرفع فقد كان المعنى هو الفيصل في توجيه هذه القراءة.

  
  اختالف القراءة بين الم األمر والم التعليل -

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰىُّ ) من قوله تعالى: ٰىقرأ حمزة (  
بكسر الالم ) ٤٧(المائدة  َّنب زبمب رب يئ ىئ زئمئنئرئّٰ

  .)٣(ونصب الميم، وقرأ الباقون بإسكان الالم وجزم الميم
قال المهدوي: ((الالم في قراءة حمزة الم كي دخلت على الم الفعل فنصبته، وهي   

أي: وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهللا  )٤٦المائدة (َّمنىنُّ متعلّقة بقوله: 
  .)٤(فيه وآتيناه اإلنجيل، ومن أسكن الالم وجزم الفعل، فهي عنده الم األمر ))

                                                           
 .٣/٢١١سيبويه، السيرافي: شرح كتاب )١(
 .٣/٢١١م.ن:)٢(
 .٢/٣٦٥، واالقناع :٩٩، والتيسير : ١٣١، والحجة في علل القراءات السبعة: ٢٤٤ينظر: السبعة في القراءات :)٣(
، ومثله ٢/٤٢٨،  ٢٩الحج: َّجتُّ و َّمبُّو  َّحبُّ ، ومثله ما جاء في قوله: ٢/٢٦٥شرح الهداية :)٤(

 . ٢/٤٦٦، ٦٦العنكبوت: َّىئنئُّ جاء أيضا في قوله: و
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٦٤ 

ن يختلف أحدهما عن اآلخر اوفي توجيه القراءة بكسر الالم وإسكانها معني  
 يحكماتيناه االنجيل لكي  فـ((حجة من كسر الالم أنه جعلها الم كي فنصب الفعل بعدها:

  . )١(االنجيل كان بعد حدوث عيسى فال يبتدأ به)) اهل االنجيل يعني عيسى الن انزال
هـ) قراءة حمزة قائالً: ((إما معطوفاً باعتبار المعنى ٦٤٦قد بين ابن الحاجب (تو  

وآتيناه اإلنجيل؛ ألن المعنى: وآتيناه اإلنجيل للهدى والنور والتصديق  فيما تقدم من قوله:
وأما متعلقاً بفعل  ...وليحكم لذاك ن المعنى: ليهدي وينوِر ويصدقَ، فحسن قوله:ليحكم أل

وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اُهللا فيه،  كأنه قيل: ﴾َُِّّّ﴿مقدرٍ دّل عليه قولُه:
  . )٢(فحذف لذلك)) أنزلناه

أحدهما: أن يكون التقدير: وقلنا: ِليحكُم جة من أسكن الالم ففيه وجهان: ((أما ح
 وحذفُ القوَل كثير ،ا فرض اهللا عليهم في ذلك الوقتهذا إخباراً عم أهُل اإلنجيِل، فيكون

أي: يقُولُون ) ٢٤ – ٢٣الرعد (َّيلامممرنزنمنننىنينُّ كقوله تعالى: 
بما في  ) ابتدأ األمر للنصارى بالحكمِ ٰىسالم عليكم، والثاني: أن يكون قوله:(

  .)٣(اإلنجيل))
ويبدو أن الصنعة النحوية هي الموجه الحقيقي الختالف القراءتين، بلحاظ تغير   

  حركة البنية وتلك الحركة هي التي قادت إلى هذا التوجيه.
  

  فعل األمر: ثالثًا 
  ) على األمر جئتوجيه ( -

) من قوله تعالى: جئ( قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص  
بهمزة القطع وكسر  )٤٦غافر ( َّنيىيييجئحئخئمئهئُّ 

                                                           
 .٢٤٦، والتذكرة :١٣١، وينظر: الحجة في القراءات السبع :١/٤٤٩الكشف عن وجوه القراءات السبع:)١(
 .٦/٢١٩، وينظر : التحرير والتنوير:١/٢٥٨أمالي ابن الحاجب :)٢(
 . ١٥٣، مفاتيح االغاني :٢٢٨، وينظر: حجة القراءات: ٣٦٤/ ٧في علوم الكتاب : اللّباب)٣(
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بهمزة الوصول  وعاصم في رواية ابي بكر وابن عامر ابن كثير وابو عمرو الخاء، وقُرأ
  .)١(وبضم الخاء

قال المهدوي: ((من قرأ(َأدخُلوا) بألف قطع وكسر الخاء فعلى األمر للمالئكة 
القراءة منصوباً بأنه مفعول  ل) على هذهءال فرعون أشد العذاب، ويكون (ءابإدخال 

ويكون نصب ، ل فرعون) ءاومن قرأ (ادخُلُوا) بألف وصل وضم الخاء فعلى األمر لـ(
  .)٢())ل)على هذه القراءة على النداءءا(

، فاحتجوا في ا ذهب إليه العلماءال يختلف في مجمله عم ذهب إليه المهدويوما 
كأنه ل فرعون أشد العذاب، ءا أمر للمالئكة بإدخالأنه قراءة بقطع الهمزة وكسر الخاء ((ال

ل ءافيكون( َل فرعون َأشَد الْعذَابِ،ءاوا َأدخلُ للمالئكة اُهللا قال: ويوم تَقُوم الساعةُ يقول
و(أشد العذاب) المفعول الثاني، وهو أيضاً على حذف الجار  المفعول األول، فرعون)

فجعلوا (أدخلوا)على هذه القراءة فعالً ، )٣(بنفسه، والقوُل مضمر كما سبق))وتعدية الفعل 
جعلوا الفعل ثالثياً فعدوه إلى مفعول الخاء فقد ((.أما من قرأ بوصل األلف وضم )٤(رباعياً

واحد وهو أشد على تقدير حذف حرف الجر منه؛ ألن أصل دخل ال يتعدى الى مفعول 
 يتعدى لكن كثُر في دخل االستعمال فحذف معه حرف كما أن نقيضه وهو (خرج) ال

ضمار القول فيه أيضاً، في هذه القراءة على النداء وعلى إل) ءاالجر... وينتصب(
  .)٥(ل فرعون أشد العذاب))ءاوالتقدير: ويوم تقوم الساعة يقال: ادخلوا يا 

ولعلَّ اختالف المعنين في القراءتين أدى إلى تقديرين مختلفين عبرت عنه الصنعة 
فساق المعنى القاعدة النحوية في هذا  ،النحوية باإلضمار والتقدير في كلتا القراءتين

الموضع باتجاهين مختلفين يوافق كل منهما صورة فعل األمر المقروء في كال الوجهين، 

                                                           
القراءات ، والحجة في اعراب ٣٩٠، والمبسوط: ٤٢٨معاني القراءات:و، ٥٧٢ينظر: السبعة في القراءات:)١(

 . ٢٧٨،  ٤/٢٧٧السبع: 
 .٥٠٢-٢/٥٠١شرح الهداية :)٢(
، والحجة في علل ٤٢٨، ومعاني القراءات: ٣١٥قراءات السبع: ، وينظر: والحجة في ال٣/١١٢٧الموضح: )٣(

 . ٢/٦٩٢رآن: ، والتبيان في إعراب الق٤/٢٧٨بع: القراءات الس
 .٢/٣٤٧الكشف عن وجوه القراءات: )٤(
، إعراب القرآن ، ٣١٥، وينظر: الحجة في القراءات السبع: ٢/٣٤٧الكشف عن وجوه القراءات السبع: )٥(

 .٩/٤٨٦، والدر المصون:٤/٢٧٨حجة في علل القراءات السبع: ، وال٧٧٧: النحاس
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والمعنى هنا كان له دور الموجهين يقبلون تلك  أساس إضافة الى الصنعة النحوية، إذ إن
األوجه بلحاظ تغير الفعل، إذ ذهبوا الى البنية المفترضة وهي أسلوب النداء، ألن الخطاب 

  موجه إلى آل فرعون.
  

  والماضي ) بين األمريكتوجيه قراءة( -
 ىتيترث رتزتمتنتُّ ) من قوله تعالى:ىف يثقرأ عاصم وحمزة (

 رن مم ام يل ىل مل ىكيك يقاكلكمك يفىق يثىف ىث زثمثنث
) بغير ألف على األمر، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ٢١ – ١٩الجن ( َّزن

  .)١(على الماضي بألف عامر والكسائي

 َّمم ام يكملىليلُّ ألن بعده: ،قال المهدوي: ((من قرأ (قُْل) فعلى األمر  
) رتزتمتنتىتمثله. ومن قرأ(قال) فعلى الخبر ؛ ألن قبله: (على األمر )٢١الجن (

  .)٢(على الخبر أيضاً))

يتضح أن توجيه المهدوي للفعل (قل) في األمر كائن بلحاظ السياق،ألن بعده أمراً   
أيضاً ، وكذلك توجيه قراءة الماضي بلحاظ تتابع لفظ األمر حمالً على صدر الكالم 

  وبعده.
محموٌل على ما ن الفعَل  أوقد ذهب النحويون في توجيه القراءة باأللف الى القول ب  

وتقدير ذلك : لما قام عبد اهللا قال َّرتزتمتنتىتُّ قبله من الخبر والغيبة من قول:
جوابه، هو يحتاج إلى جواب ، فـ(قال) الشرط فإن قبله شرطاً ، وهذا  كذلكإنما أدعو، و

                                                           
الوافي في ، و٧٩٥، االقناع: ٣٦٥، والوجيز:٥٠٩ومعاني القراءات :،٦٥٧ينظر: السبعة في القراءات: )١(

 .٣٧٤شرح الشاطبية في القراءات السبع، عبدالفتاح القاضي :
، ١٢٥:  البقرةَّخضحض جض مص خص حص ُّ من قوله تعالى :  َّ حص ُّ وجه، ومثله ٢/٥٤٠شرح الهداية :)٢(
١٨٢-١/١٨١. 
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وقد حمل الكرماني القراءة ، )١(وال يكون جوابه (قل) وهو االختيار ألن األكثر عليه
  .)٢() أجابهم بهذاrأن النبي( باأللف على

في العربية يؤول المعنى بموجبه وقد التجأ النحويون  اًالقراءتين وجه لكاليبدو و  
إلى ألفاظ النص الكريم ثم توجيه لفظي الفعل باإلخبار والطلب بحسب ما قبله وما بعده من 

  هذه األلفاظ أي أنهم اعتمدوا على السياق  ثم تأويل المعنى بموجبها.

                                                           
، وزاد ٢/٣٩١، والنشر:١٠١٥:النحاس، إعراب القران، ٢/٤٤٢ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع : )١(

 . ٨/٣٨٤المسير :
 .٤/٣٦٨، وينظر: الوسيط في تفسير القران المجيد ، النيسابوري:٤١٢ينظر: مفاتيح األغاني:  )٢(
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  الفصل الثالث
  وأثره يف الوجه اإلعرابيعلى املعىن  احلمل

  توطئة
للتعبير عن األغراض المختلفة التي يروم  عدةأنماط وأساليب ووسائل  للغة العربية

، الحمل بنوعيه: الحمل على المعنى متكلم العربية التعبير عنها، ومن هذه األساليب أسلوب
  والحمل على الموضع.

أن يكون الكالم في معنى كالم آخر فيحمل على ذلك (( هو الحمل على المعنىف
على المعنى دون اللفظ، لكلمة معنى يخالف لفظها، فيحمل الكالم المعنى، أو أن يكون ل

وبذلك يكون الحمل على المعنى: ما ليس حمالً على اللفظ وال حمالً على الموضع أو 
  . )١(المحل))
 الذيهـ) ١٧٤ت( يعد الخليل بن أحمدطن علماء العربية إلى هذا الباب ووقد ف  

ففي قوله تعالى:  وحمل عليه بعض المسائل ،الحمل على المعنى) استعمل مصطلح (
، وجه الخليل النصب في كلمة (خيراً) على أنها )١٧١النساء ( َّنئرئزئمئُّ 

ك تحمله على كأنَّمفعول به لفعل محذوف وجوباً لجريان التعبير مجرى المثل، فقال: ((
وادخُ ذلك المعنى، كأنك قلت: انتهلك، فنصبته ألنك قد عرفت أنك إذا قلت  ل فيما هو خير

  .)٢(نك تحمله على أمر آخر))إ له:
الحمل على المعنى، وجعله مدخالً لتفسير بعض المسائل جد سيبويه يأخذ بجواز ون  

 ألن اآلخر ليس من نوع األول يقول: ؛ما يختار فيه النصب باباللغوية، فذكره في 
وا به على معنى ولكن ؤفيها أحد إال حماراً، جاوهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك: ما ((

مكأنه من نوعه، فح ر من األول، فيصيربدلوا اآلخعلى معنى  َلحماراً، وكرهوا أن ي
  .)٣(ولكن، وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم))

                                                           
)١( :٩٢- ٩١الحمل على المعنى في العربية، د. علي عبد اهللا حسين العنبكي. 
 .٢٨٣-١/٢٨٢: الكتاب )٢(
 .٢/٣١٩: الكتاب )٣(
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الحمل على المعنى عند حديثه عن المذكر والمؤنث التعبير ب عن الفراء تكلمو  
تأنيث وهو مذكر، فيجوز  معنى فقال:((وقد يكون االسم غير مخلوق من فعل ويكون في

  .)١(فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة))
. ويهتم ابن )٢(الحمل على المعنى ببعيد بل هو وجه جيد))وليس قال المبرد: ((  

 وقد وصفه بقوله: ،)٣(ذكر فيه أنواعه جني بمسألة الحمل على المعنى فقد عقد له فصالً
))اعلم أن هذا الشرج غور قد ورد به القرآن  ،فسيح  من العربية بعيد ومذهب نازح

وتصور معنى الواحد  ،وتذكير المؤنث  ،كتأنيث المذكر ،ومنظوماً وفصيح الكالم منثوراً
أصال ،وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه األول  ،والجماعة في الواحد ،في الجماعة

  .)٤())كان ذلك اللفظ أو فرعاً
  

  احلمل على املعىن
  ورد الحمل على المعنى في جملة من المواضع القرآنية منها اآلتي :  

  ) :ىن(توجيه قراءة  -١
 مل خلُّ ) من قوله تعالى: ىن(وعاصم  إذ قرأ نافع وابن عامر والكسائي

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ووأبو عمر بنصب الالم ، وقرأ ابن كثير وحمزة) ٦المائدة ( َّمهجه ين ىن

((من قرأ بالنصب فعلى العطف على الوجوه :  المهدوي ما جاء به قائالً وقد ذكر، )٥(بخفضها
[آل عمران:  َّهتمث ختمت حتُّ واأليدي وفي الكالم تقديم وتأخير، كما قال: 

فاغْسلُوا وجوهكُم وَأيديكُم ِإلَى الْمرافق وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبينِ وامسحوا ] فالتقدير: ٤٣
                                                           

 .١/١٢٦معاني القرآن :)١(
 .٢/٢٩٧المقتضب:)٢(
 .١/١٤٥المحتسب:و، ٢/٤١١ينظر: الخصائص: )٣(
 .٢/٤١١الخصائص : )٤(
،  ١٤٣/ ١واعراب القراءات السبع : ،  ١٣٩ومعاني القراءات : ،  ٢٤٢ينظر : السبعة في القراءات : )٥(

 . ٨٩والبدور الزاهرة : 



 فی الوجه اإلعرابی أثرهو على المعنى  الحمل ...............                   
 

 

 

٧١ 

كُموسءففيه أقوال: أحدها: أنه عطف الغسل على المسح حمال على المعنى بِر ومن قرأ بالجر ،
  : )١(كما قال الشاعر

  سيفاً ورمحاً داًغَدا          متقلَّ قد بعلَك يا ليتَ

فعطف الرمح على السيف حمالً على المعنى ألن الرمح ال يتقلد، والمعنى: متقلدا سيفاً  
وحامالً رمحاً ، وقيل: إن جبريل عليه السالم إنما نزل بالمسح والغسل بالسنّة. وقيل: إن 

 قال أبو زيد المسح خفيف نسمي الغسل مسحاً إذ ال بد فيه من مس األعضاء باليد.
  .)٢(الغسل... وقيل: أنه مخفوض على الجوار وهو أضعف الوجوه))

 لقد تعددت أقوال النحويين والمفسرين في هذه اآلية، واختلفت آراؤهم في كيفية  
 ،)٤(الزجاج، و)٣(الفراءذهب  حيثتوجيهها، إذ سبق المهدوي في التوجيه كثير منهم ، 

إلى القول بأن )٨(، والطبري )٧(، والسمين الحلبي )٦(، وأبو حيان االندلسي)٥(واألزهري
) متأخر عنه لكن معناها ىنالنصب قائم على العطف على أول الكالم، وأن (

وإن  الحجة في النصب على ما تقدم هو((عطف محدود على محدود ،ألن ما  التقديم،
،أوجب اهللا غسله فقد حصره بحد ((وما أوجب مسحه أهمله بغير حد)٩(.  

 ديم والتأخير فإن المراد هنا في اآلية هو غسل األرجل ال مسحها ألنقبناء على الت  
غسلوا وجوهكم فأ: ((وفقاً لهذا هو قدير الكالمتسابق عليه، ويصبح  االسم خضع لفعٍل

والسنة الداللة على وجوب غسل ؛وأيديكم وأرجلكم وذلك جائز في العربية بال خالف 

                                                           
، ٢/٤٣١، الخصائص:٢/٥٠الى عبد اهللا بن الزبعرى ، ينظر: المقتضب:٢/٢٤٣نُسب البيت في الكامل:)١(

 .٤/١٣٦، المخصص، ابن سيدة: ٦١٢: في مسائل الخالف  ، االنصاف٢/٣٢١أمالي ابن الشجري:
 . ٢٦٤،  ٢/٢٦٣شرح الهداية : )٢(
 . ١/٣٠٢ينظر: معاني القران، الفراء:)٣(
 .٢/١٥٢:  الزجاجمعاني القران واعرابه ، ُینظر : )٤(
 .١٣٩معاني القراءات :)٥(
 . ٤٥٢/ ٣بحر المحيط : الينظر : )٦(
 . ٤/٢١٠ينظر : الدر المصون : )٧(
 . ٣٨/ ٣ينظر : جامع البيان : )٨(
 .١٢٩الحجة في القراءات السبع :)٩(
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الفصل بين أنه يلزم منه أفسده بعضهم بوهذا التقدير قد ((. )١(ذلك)) يالرجلين تقو
  .)٢(ة حكماً جديداً فليس [فيها] تأكيد لألول))ئغير] اعتراضية؛ ألنها منشالمتعاطفين جملة [

  ٦١٦(ت وهناك وجه ثانٍ للنصب ذكره العكبري:لَكُمجمعطوف (( هـ) مفاده: أن أر
محل نصب، ولكنها مجرورة بالباء ، فإذا ؛ ألن برؤوسكم في )٣(على موضع برؤوسكم))

األرجل على الرؤوس جاز في األرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، والجر  عطفت
  .)٤(عطفا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور العلماء))

) هو الفعل ىنوالذي ثبت مما تقدم أنه يجوز أن يكون عامل النصب في (  
لكن العاملين اذا اجتمعا على معمول ) أيضاً ((ااغسلو(امسحوا) ، ويجوز أن يكون الفعل (

(لَكُمجْأرو) هو  واحد كان إعمال األقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله
ب المسح أيضاً فهذا وجه ووجءة (وَأرجلَكُم) بنصب الالم قوله (وامسحوا) فثبت أن قرا

  .)٥(االستدالل بهذه اآلية على وجب المسح))
القراءة الثانية فهي قراءة الجر فقد جعلها المهدوي على عدة أقوال  نقالً عمن أما   

عطف لفظ الغسل على لفظ المسح حمال على المعنى،  أحد هذه األقوال: هو، وسبقه
وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، فلما لم يذكر هو (( )٦(ويصبح تقدير الكالم وفقاً لهذا
  .)٧(رؤوس في الظاهر))الغسل عطفت أرجلكم على ال

إن المهدوي عندما ذكر الشاهد أراد أن يبين بأن الفعل محذوف لكنه اكتفى عن   
  ذكره لوجود الدليل بأن الرمح ال يتقلد بل يحمل فكذلك األرجل تغسل وال تمسح.

    

                                                           
 .١/٢٨٨التبيان في إعراب القرآن:)١(
 .٧/٢٢٣: في علوم الكتاب  اللّباب)٢(
 .١/٢٨٨التبيان في إعراب القرآن :)٣(
 .٧/٢٢٣في علوم الكتاب:  اللّباب، وينظر: ١٦٥/ ١١:الرازي مفاتيح الغيب ، )٤(
 .٣/١١٩، وينظر: المحرر الوجيز :١١/١٦٥مفاتيح الغيب:)٥(
 .١/١٥٥ينظر : مجاز القرآن، ابو عبيدة :)٦(
 .٧/٢٨٣، وينظر: التفسير البسيط :١٥٢الكرماني:مفاتيح االغاني، )٧(



 فی الوجه اإلعرابی أثرهو على المعنى  الحمل ...............                   
 

 

 

٧٣ 

فقد  من أضعف الوجوه، إذ إنه مخفوض على الجوار، يعدفاألخير  المهدوي قولو       
إلى جواز قبوله ورفضه، فذهب األخفش ((بين  عدةكان للنحويين فيه توجيهات وآراء 

، وجوزه ابن )١())نحو هذا جحر ضب خَرِبٍ )الغَسل(على االتباع وهو في المعنى جره 
الغسل هو الواجب نحو  ((والصواب من القول ما عليه فقهاء األمصار أنزنجلة فقال: 

بالخفض حملت على العامل األقرب للجوار ) كموأرجل( ويجوز أن يكون قوله ،الرجلين
فيحمل على األقرب وهو في  )،خربٍ هذا جحر ضبٍ:(كما يقال،وهي في المعنى لألول 

ووافقه العكبري في الجواز معلالً ذلك بكثرة وروده في القرآن وانه  .)٢())المعنى لألول
جل تكون معطوفة على الرؤوس في اإلعراب لكن ليس بممتنع من وقوعه، حيث أن األر

  . )٣(ألن الرؤوس ممسوحة واألرجل مغسولة اًحكمها يكون مختلف
في منع الحمل على الجوار قائال: ((ومما  تصدرهم سيبويهأما المعارضون فقد   

، وهو كالم أكثر الرفع ، فالوجهبٍخرِ ضب رحهذا ججرى نعتاً على غير وجه الكالم 
الخرِ العرب وأفصحهم. وهو القياس، ألننعتُ ب الجرِح والجحر ولكن بعض رفع ،

العرب يجره. وليس بنعت ولكنه نعتٌللضب ، فجروه ألنه نكرةٌللذي أضيف إلى الضب ، 
يقع فيه نعتُ ه في موضعٍ، وألنّكالضب وألنه صار هو والضب بمنزلة اسم الضب ،

أال ترى أنك تق ،واحدول: هذا حب رانٍمفإذا كان لك قلت: هذا ح .ب راني، فأضفت م
الرمان إليك، وليس لك الرمإنَّ انما لك الح٤())ب(.  

على من صرح بالحمل على الجوار في هذه كان من المعترضين  الزجاجكذلك و  
تكون مخفوضة  وال وجه لمن يدعي أن األرجل  ،)٥(لكونه غير واقع في كلمات اهللا اآلية؛

والفاظ أما في األمثال والقرآن ، ألن ذلك مستعمل في نظم الشعر لالضطرار  بالجوار؛
  .)٦(ال يحمل على الضرورةاالمثال 

                                                           
 .٣٩١معاني القرآن ، األخفش:  )١(
 .٢٢٣حجة القراءات: )٢(
 .١/٢٨٨ينظر: التبيان في إعراب القرآن : )٣(
 .١/٤٣٦: الكتاب)٤(
 . ١٤٣/ ١، واعراب القراءات السبع وعللها :  ٢/١٥٣: الزجاجالقرآن واعرابه، ينطر: معاني )٥(
 . ١٤٣/ ١، واعراب القراءات السبع :  ١٢٩ر: الحجة في القراءات السبع :ينظ)٦(
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وهذا القول غلط عظيم ألن الجوار ال لنحاس بأنه خطأ كبير، إذ قال: ((ووصفه ا  
ن أحسن ما قيل إن يجوز في الكالم أن يقاس عليه وانّما هو غلط ونظيره اإلقواء، وم

المسح والغسل واجبان جميعاً، والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب 
  .)١(على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين))

وبناء على ما تقدم يبدو أن القراءة المشهورة هي النصب وإن كان الخالف قائماً بين       
رين إال أن هذه القضية لها حكم فقهي خاص أكثر النحويين والمفسمسح  والغسل عند ال

مما هو نحوي، والذي قادني إلى ترجيح النصب هو أن االسم إذا اجتمع عليه فعالن ، 
أما نا األقرب هو قوله (وامسحوا)، فالذي يتخذ الصدارة في العمل هو األقرب إليه، وه

ن قبل بعضهم ورفضها من اآلخر فإنها غير جائزة النعدام قراءة الجر، فعلى الرغم من قبولها م
تحقق شروط الجوار: أحدها وقع في العطف والواجب عدم وقوعه فيه، وكذلك عدم وروده في 
النعت، وإضافة إلى ذلك أن القراءة سنة، والنحاة ال يقرون الحمل على الجوار في النثر 

  ن.آمن القر ءاًبعضهم جزوالشعر، فكيف بالقراءة السبعية التي يعدها 
  تذكير الفعل وتأنيثه -٢

 خس حس جس مخُّ ) من قوله تعالى: خسقرأ حمزة والكسائي الفعل (  
 مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 خرونوقرأ اآل ،بالياء) ٥٤التوبة ( َّمف حفخف جف مغ معجغ
  .)٢(بالتاء

منهم قال المهدوي: ((من قرأ بالياء فإنّه حمله على المعنى فكأنه قال: أن يقْبل   
  .     )٣(انفاقهم، ومن قرأ بالتاء فألن النفقات مؤنثة))

                                                           
 . ٢٨٠: إعراب القرآن )١(
 .٢٨٧، التذكرة في القراءات :٣/١١٣، الحجة في علل القراءات :٣١٩ينظر: حجة القراءات : )٢(
حيث  َّهل مل خل حل جلُّ، من قوله تعالى: ١٠٩في سورة الكهف : َّخلُّومثله: ،  ٢/٤٠٥شرح الهداية : )٣(

قال المهدوي: من قرأ بالياء فألن التأنيث غير حقيقي ألن معنى كلمات وكالم سواء، ومن قرأ بالتاء فحمله على اللفظ 
 .٢/٤٠٥في كلمات، ينظر: شرح الهداية : 
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٧٥ 

وقد ذهب النحويون مذهباً يكاد يكون موحداً في توجيه القراءة بالتاء في الحمل   
على اللفظ ، أما القراءة بالياء فقد اختلف فيها التوجيه بينهم فقد كان المهدوي موافقاً 

((المعنى ما منعهم من  :، إذ ذهب قائالالزجاجفي توجيه القراءة بالياء ومنهم  هملبعض
، )١(قبول نفقاتهم ِإال كُفْرهم، ويجوز (َأن يقبَل منْهم نَفَقَاتُهم) ألن النفقات في معنى االنفاق))

ة بالتاء فالحجة فيها أن النفقات اءوالكالم محمول على المعنى وهو المصدر، وأما القر
  .)٢(اللفظ والمعنىمؤنثة فأنث فعلها ليوافق 

 أما وجه التقارب بين القراءتين هو أن القراءة بالتاء حملت على التأنيث المجازي،      
إذ إن الفعل ُأسند إلى مؤنث في اللفظ فأنث ليعلم أن المسند إليه مؤنث وألنه مشبه بجمع 

ي، فجاز من يعقل فيجوز تذكيره وتأنيثه وأما وجه الياء فإن التأنيث ليس بتأنيث حقيق
 )٢٧٥البقرة ( َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ :  -تعالى  -كما في  قوله  )٣(تذكيره

  .)٦٧هود (  َّري ٰى ين ىنُّ 
في تأنيث الفعِل حمالً على تأنيث الفاعل على  ما تقدم يبدو أن أثر اللفظ واضحوم

القراءة بالتاء في حين يبدو أثر المعنى واضحاً في تأويل القراءة بالياء على تذكير الفاعل 
وحمله على المصدر وتأنيثه حمال على المؤنث المجازي أو تضمينه معنى األموال ليستقيم 

  المعنى ويتوافق الفعل مع فاعله. 
  ) :خن(توجيه قراءة -٣

 جم هل ملُّ ) من قوله تعالى:خن( وعاصمقرأ ابن عامر وحمزة 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بالنصب ) ٧١هود ( َّخن حن ممجن خم حم

  .)٤(الرفعوالكسائي ب وعمر

                                                           
 .٢/٤٥٣:معاني القرآن وإعرابه )١(
 .٣١٩اءات :الحجة في القر، و ٢٤٩/ ١اعراب القراءات السبع وعللها : ينظر: )٢(
 .٣/١٣٣ينظر: الحجة في علل القراءات السبع : )٣(
 .٢/١٣١، اتحاف فضالء البشر:٢٤١، المبسوط: ٣٣٨: في القراءات  ينظر: السبعة)٤(
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٧٦ 

فيحتمل وجهين  )خن(قال المهدوي في توجيه القراءتين: ((من فتح الباء من   
) فوهبنا خم حمأحدهما: أن يكون منصوباً على الحمل على المعنى؛ ألن معنى (

: فَبشَّرنَاها بِِإسحاقَ و لها إسحاق، والوجه اآلخر: أن يكون في موضع جر، والتقدير
وفيه بعد للفصل  بين الجار والمجرور، ومن رفع ،  بشَّرنَاها من وراء ِإسحاقَ بيعقوب

أن يكون مرفوعاً باالبتداء، وهو مؤخر على نية التقديم،  أحدهما: فعلى وجهين أيضاً:
، والوجه الثاني: أن يرتفع بالفعل الضمير في وراء ِإسحاقَيأتي من  يعقُوبوالتقدير: و

  . )١())يعقوب ِإسحاقَ) والمعنى: ويحدث لها من وراء ممجنحنقوله: (
قراءة النصب مذهباً يوافق ما ذهب إليه النحويون، إذ وقد ذهب المهدوي في توجيه   

ولو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عربياً، فكيف هذا؟ ألنه فعل قال سيبويه: ((
 ونحوها، تحمل االسم إذا كان العامُل ، ومعناه أتيتُمنصوبٍ والمجرور في موضع مفعوٍل

ال ينقض المعنى. كما قال  فعالً وكان المجرور في موضع المنصوب على فعٍل ُلواّأل
  :)٢(جرير

  اريس بنِ ورِظُنَم ةسرُأ ِلثْم أو                  لقومهم بني بدرٍ جئني بمثِل
  .)٣())حرف الجر ال يضمر إال بحرف جر، ألن فعالً ال يصُل رمض.وال يجوز أن تُ..

في موضع جر فخطأ قوله ألنه يفصل بين الجار والمجرور ) خن(ن قال أن وم  
 : مررتُولو قلتَقال سيبويه: ((، و )٤(إالّ بإظهار الباءيجوز الخفض ال أنه  الفراء ذكرإذ 

أو ل من أمسِبزيد قتف ك؛ ألنعمروٍ كان قبيحاً خبيثاً وأمسيشركهوما بين المجرور  ر، 
ق ، كما وهو الواو في الجارتُفر٥())والمجرور بين الجار(.  

                                                           
 .٢/٣٥٢شرح الهداية: )١(
 .٢٤٢ديوانه: البيت لجرير، ينظر: )٢(
 .١/٩٤: الكتاب)٣(
 .٢/٢٢ينظر: معاني القرآن: )٤(
 .٤٢٨: النّحاسنقل هذا الراي عن سيبويه، إعراب القرآن: )٥(
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٧٧ 

على ما ذهب إليه سيبويه  ابق الذكر في توجيه الفتح معقودويبدو أن التأويل الس  
وحجة من نصب أنه جعل في موضع ال مكّي بن أبي طالب القيسي: ((، إذ قالفراءو

) والتقدير: ِإسحاقَوهو معطوف على ( خفض لكن ال ينصرف للعجمة والتعريف،
، وفيه غمز عند سيبويه واألخفش للتفرقة بين (يعقوب) وبين فَبشَّرنَاها بِِإسحاقَ ويعقوب

حرف العطف بالظرف، فكأنما فصلت بين الجار والمجرور، بالظرف ؛ ألن حق حرف 
ومن وراء  الجر أن يكون مالصقاً لحـرف العطف في اللفظ أو في المعنى، ولو قلت:

 رف الجر مالصقاً لحرف العطف لم يجز، كما أنك لو قلت:، فجئت بحِإسحاق يعقوب
١())وبفي الدار عمرو، لم يجز، ويقبح (وفي الدار عمرو) للتفرقة بالظرف مررت بزيد( ،

) ألن ِإسحاقَولكن يجوز نصب (يعقوب) بحمله على موضع (ثم أضاف قائالً : ((
وفيه بعد أيضاً للفصل، بين ) في موضع نصب، ألنه مفعول به في المعنى ، ِإسحاقَ(ب

الناصب والمنصوب، بالظرف، أال ترى أنك لو قلت: رأيت زيداً وفي الدار عمراً، قبح 
ويصبح ، )٢())للتفرقة بالظرف، ويجوز أن تنصب (يعقوب) بفعل مضمر يدل عليه الكالم

هب ، وهذا المذهب هو مذ)٣(وهو حسن يعقوبها ل وهبناِإسحاق ومن وراء معنى الكالم : 
  .)٤(كثير من النحويين المعربين

الى الحمل على المعنى، ألن التقدير في  لجأواويبدو مما سبق ذكره أن العلماء قد 
النحوية يخل بالقاعدة على تقدير الجر في قراءة الفتح. أما قراءة الرفع فيتضح  الصنعة

أيضاً أن المهدوي كان موافقاً آلراء النحويين في تأويل هذه القراءة على وجهي التقديم 
  والتأخير، أو بالفعل الذي يقدر لشبه الجملة في قوله (من وراء).  

                                                           
 . ٢/١١٠الكشف عن وجوه القراءات السبع:)١(
 . ٢/١١٠: الكشف عن وجوه القراءات السبع)٢(
 . ٢/١١٠:م . نینظر : )٣(
، والتفسير البسيط :  ٢٥٩ – ٢٥٨/ ٣. والحجة في علل القراءات السبع :  ٤٢٨:  النّحاسينظر : اعراب القرآن ، )٤(

. والبيان في غريب اعراب القرآن  ٤٥٦/ ٢، والتبيان في اعراب القرآن :  ٥٨٠/ ٢، وكشف المشكالت :  ٤٨٠ /١١
 . ٢٢٤/ ٥، ومجمع البيان :  ٢٢،  ٢١/ ٢: 
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 بإسحاق((هذا مقدم ومؤخّر، والمعنى فيه: فبشَّرناها  الرفع هنا على أن الفراءوقد أول   
  .)٣(والزمخشري ،)٢(الزجاج ووافقه ،)١(فضحكت بعد البشارة وهو مما قد يحتمله الكالم))

 إضمار الفعل الذي عمل في قوله (من وراء) وكأن تقديرعلى رفعه  الزجاجوأجاز   
  . )٤(الكالم عنده: وثبت لها من وراء اسحاق يعقوب

القطع واالستئناف أي: إنه  هـ) هذا الرفع الى٧٥٦وقد عزى السمين الحلبي(ت  
بعده، ، اما لكونه مبتدأ وخبره الظرف الذي قبل  راجع ٥(بفعٍل مقدر أوأو فاعالً بالجار( ، 

٦(ووافقه فيما ذهب إليه الدمشقي(.  
النحوية واضحاً في توجيه قراءة الرفع على تقديمٍ وتأخير، أو  ويبدو أثر الصنعة

  على إضمار فعل، أو مبتدأ تستقيم به القاعدة.
  

  : )ٰذٰر(توجيه قراءة  -٤
 حصخصمصجضُّ ) من قوله تعالى: ٰذٰر( حمزة والكسائيقرأ 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهمه
 ١٦الواقعة ( َّحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ جي ىهيه

  .)٧(الرفعوأبو عمر وابن عامر وعاصم ب، وقرأ ابن كثير ونافع بالخفض  )٢٣ –
من قرأ بالخفض حمله على المعنى، ألن لمهدوي في توجيه القراءتين: ((قال ا  
من قرأ بالرفع فهو محمول و عين. ينعمون بذلك وبحورٍ ﴾خلملىليل﴿معنى
على المعنى؛ ألن معنى ما تقدم: لهم فيها أكواب ولهم فيها حور عين. وقيل: هو  أيضاً

                                                           
 .٢/٢٢معاني القرآن :)١(
 .٣/٦٢: الزجاجينظر: معاني القرآن وإعرابه ، )٢(
 .٢١٦/ ٣ينظر: الكشّاف:)٣(
، ٣/٢٥٨جة في علل القراءات السبع :الحو، ٤٢٨: النّحاسإعراب القرآن: ، و ٣/٦٢:ينظر: معاني القرآن وإعرابه )٤(
 .٢٣٤/ ٥مجمع البيان: و، ٥٧٩/ ٢كشف المشكالت :و
 . ٣٥٧- ٦/٣٥٦الدر المصون : ینظر : )٥(
 .١٠/٥٢٦ينظر: اللّباب في علوم الكتاب)٦(
 .٢/٣٨٣، النشر: ٢٠٧، وينظر: التيسير:٤٧٦معاني القراءات :، و ٦٢٢القراءات : ُینظر : السبعة في )٧(
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 عنى: ثُلَّةٌ من الَْأوِلين. فيكون الم)١٣الواقعة ( َّهتمثحجُّمعطوف على قوله: 
وحور عين على سرر موضونة، وقيل: هو معطوف على المضمر  من اآلخرين وقليٌل

في متقابلين ولم  في متكئين، ولم يؤكّد لطول الكالم. وقيل: هو معطوف على المضمر
  .)١(يؤكّد أيضاً لطول الكالم))

   وكان في توجيه القراءتين مذاهب تلتقي في جانب منها بالذي ذهب اليه المهدوي
خفضها أصحاب عبداهللا وهو وجه العربية، : ((الفراءقال ،إذ  وتختلف عنه في جانبٍ آخر

بهن، فرفعوا  كان أكثر القراء على الرفع؛ ألنهم هابوا أن يجعلوا الحور العين يطافُ وإن
على قولك: ولهم حور أو عندهم حور عين. والخفض على أن تتبع آخر الكالم عين ،
  :)٣(بعض العربي ، أنشدن)٢(أوله ين فأخره ما حس يبأوله، وإن لم يحسن ف

  اونَيعوالْ بواجِحلْاَ نجزجو                 برزن يوماً   اتُيناغَا الْا مإذَ

  .)٤())على الحواجب؛ ألن المعنى يعرفالعين ال تزجج إنما تكحل، فردها ف
بالرفع كرهوا  هاأوقربالخفض وقرئت بالرفع، والذين ئت ((وقر الزجاجوقال   

) فقالوا: الحور ليس حم جم يل ىل مل خلالخفض ألنّه عطف على قوله (
 مل خلمما يطوف به، ولكن مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤالء ألن معنى (

قرأها بالرفع فهو أحسن الوجهين ألنه  ) ينعمون بها بحور عين. ومنيل ىل
حور  ) بهذه األشياء بمعنى ما قد ثبت لهم فكأنه قال: ولهميل ىل مل خلمعنى(
((عين)٥(.  

                                                           
 .٢/٥٢٧شرح الهداية : )١(
 .٣٩٢((ما حسن في األول يعني أنه عطف على األول في الظاهر وإن لم يعطف في المعنى)) مفاتيح  األغاني :)٢(
 .٣/٢٤٢، شرح ابن عقيل :٢/٤٣٢الخصائص: هذا البيت للراعي النميري ، واسمه عبيد بن حصين، ينظر: )٣(
 .٣/١٢٣معاني القرآن:  )٤(
 .٥/١١١معاني القرآن وإعرابه :  )٥(
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ياً آخر لم يذكره المهدوي، وهو على قطع الكالم واستئنافه وقد أفي حين أن هناك ر  
إذ قال: ((الحور ال يطاف بِهن، فقَطعهن من أول الكالم، وأضمر ، ذهب إليه ابن خالويه

  .)١())لهن رافعاً معناه: ومع ذلك حور عين
ولعّل المهدوي لم يستغنِ عن الصنعة النحوية في توجيه قراءتي الخفض والرفع   

وإن كان قد حمل هاتين القراءتين على المعنى، إذ قدر حرف جر وفعل في قراءة 
ر مقدم في قراءة الرفع، وحاول أن يخرج من إشكال المعنى ، والتقدير الخفض، وخب

بالعطف على اللفظ ؛ ألنه أولى فعطف على ثلة، واستعان بالصنعة النحوية في عطفه 
على الضمير في متكئين الذي لم يؤكّد لطول الكالم، ومثله في متقابلين، ويبدو أن العلماء 

الى تفضيل الخفض حمالً على  الفراءين إذ ذهب قد تباينت آراؤهم في توجيه القراءت
اللفظ، وإن كان ذلك يخُل بالمعنى عنده فيما ذهب بعضهم اآلخر الى ترجيح قراءة الرفع 

ألن هذه القراءة ال تخل بالمعنى فال يطاف بحور  وما سبق ذكره من العلماء ، الزجاجك
.بأنفسهن العين، وإنّما هن يطفن  

  
  : )حس(توجيه قراءة  -٥

 هب مب خبُّ من قوله تعالى :  )حس(حمزة والكسائي ويحيى بن وثاب قرأ
 – ١٢البروج ( َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت

، وللمهدوي )٢(الرفععمر وابن عامر وعاصم ب بوواقرأ ابن كثير ونافع و ،بالخفض) ١٥
في قراءة الجر رأيان ،هما :الجر على أنه صفة لربك، أو الجر على أنه صفة للعرش ، 

 هب خبمب(((من قرأ بالخفض، فعلى أنه صفة لـ(ربك) من قوله إذ قال : 
  .)٣())ذُوللعرش، ومن رفع فعلى أنه صفة لقوله: ( )،وقد قيل: إنه صفةجت

                                                           
 .٣٤٠الحجة في القراءات السبع: )١(
 .٢٠٣، وتقريب النشر:٣٧٧:والوجيز  ٦٧٨:السبعة في القراءات ينظر:  )٢(
 .٢/٥٥١شرح الهداية : )٣(
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 في أن (المجيد) مجرور على أنه صفة لـ(ربك) والمفهوم من ترجيح المهدوي
ي أحملها على البعيد كأنه يريد أن يتخلص من الحمل على الجوار، لهذا قال عن الر أي:

  الثاني وقد قيل.
ه من النحويين ففي توجيه وإذ ذهب المهدوي في توجيه القراءتين مذهب من سبق

وغيرهم إن (المجيد)  )٢(القيسيي بن أبي طالب ، ومكّ)١(الفراءالقراءة بالجر قال كل من 
يون في حق قراءة الجر اس الى نقل ما قاله النحووذهب النح واقع صفة لـ (العرش) .

فبعض النحويين يستبعد الخفض؛ ألن المجيد معروف من صفات اهللا عز وجل فال قائالً: ((
وانما هو يجوز الجوار في كتاب اهللا بل على مذهب سيبويه ال يجوز في كالم وال شعر 

اال أن النحاس قد أجاز  )٣(غلط في قولهم : هذا جحر ضب خربٍ ،ونظيره اإلقواء))
إن بطش  : القراءة بالخفض لكن على غير الجوار أي: على أن يكون تقدير الكالم

  .)٤(ربك
صفة مجرورة لـ(ربك) فهذا القول بعيد؛ وذلك للفصل  اًأما كون (المجيد) واقع      

  .)٥(الكثير بينهما
أما توجيه القراءة بالرفع فقد اختلف فيها الموجهون، فمنهم من قال إنه صفة       

 المهدوي في نصه؛ ((ألن اهللا تعالى هو الموصوف بالمجد، وألن هذكر وهذا مالـ(ذو)،
قال أنها  الفراء في حين أن، )٦(ى إن سمع الماجد))المجيد لم يسمع في غير صفة اهللا تعال

بعد ثالثة أخبار وهو رأي أبي حيان  ومنهم من قال: إنه خبر،)٧(صفة هللا تبارك وتعالى
  .)٨(األندلسي

                                                           
 .٣/٢٥٤:معاني القرآن )١(
 .٢/٤٦٧وجوه القراءات :الكشف عن )٢(
 .١٠٨٣:  النّحاسإعراب القران ، )٣(
 .  ١٠٨٣ينظر: م . ن : )٤(
 .١/٣٢٠ينظر: التبيان في تفسير القرآن:)٥(
 .٤/٤٦٢: الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٦(
 .٣/٢٥٤معاني القران: )٧(
 . ٣٠/٢٥٠والتنوير:التحرير ، و٤٤٥/ ٨البحر المحيط: ، و ٧٢٢ُینظر : إبراز المعاني : )٨(
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ن أن الوصف قليل في عويبدو مما ذُكر أن ضعف القراءة بالجر وإبعادها ناجم 
الذوات غير العاقلة وأكثر ما يوصف به هو اهللا والذوات العاقلة، فعندما يوصف القران 
بأنه مجيد ، فإن القرآن يمثل كالم اهللا ويحمل أحكامه ويمثل صفاته عز وجل، ولهذا األمر 

إتباع  ذلك فإن الخفض هنا في أحد وجهيه يمثل فضالً عنتعد قراءة الرفع هي األشهر 
على المجاورة ، وهذا اإلتباع غير جائز في كالم اهللا ،إال أنه وارد في كالم العرب 

  والشعر.
  )جه) ، (من خنتوجيه قراءة( -٦

الرفع، وقرأ ابن كثير وأبو ب) جه(و) برفع الالم، من خنقرأ نافع وابن عامر: (

 حل جل مك لكُّ من قوله تعالى:  )١(جميعاً بالنصب عمرو وعاصم وحمزة والكسائي
 َّحيجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
  .)٥١ورى (الش

على أنهما في موضع الحال، والتقدير: وما قال المهدوي: ((من قرأ برفع الفعلين   
أو من وراء حجاب أو مرسالً، أما نصب الفعلين فإنه  وحيا َأن يكَلِّمه اللَّه ِإالَّ كَان ِلبشَرٍ

  .)٢())) إال أن يوحي او يرسلجمحمرده على (أن) المقدرة ألن معنى (
ي الحال على لفظ الفعلين، فيكونا مرفوعين في واضح أن المهدوي قد حمل الرفع ف  

  رده على موضع (أن) المقدرة. قدن في التأويل، أما النصب فاللفظ منصوبي
((أن أهل المدينة سيبويه:  هقال مافي توجيه قراءة الرفع آراء نذكر منها نحويينولل  

 ُلوما كان لبشر أن يكلّمه اهللا إالّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرس(يرفعون هذه اآلية: 
رسوالً فيوجّل: ال يكلّم اهللا البشر إالّ )،بإذنه ما يشاء وحي فكأنه واهللا أعلم قال اهللا عز 

ك تُرسوالً، أي في هذه الحال وهذا كالمه إياهم، كما تقول العرب: تحي وحياً أو يرسُل
الضربوع ،ك السيفُتابا يونس فقال: أرفعه على االبتداء، كأنه ...  ك القتُل، وكالموأم

                                                           
الكشف عن وجوه و، ٤/٢٩٦الحجة في علل القراءات السبع:، و ٥٨٢السبعة في القراءات : ينظر: )١(

 .٢/٤٥١اتحاف فضالء البشر:و، ٢/٣٥٥القراءات السبع:
 .٢/٥٠٥شرح الهداية :)٢(
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 لسرفي اآلية، كأنه قال: أو هو ي سر الرفعقال: أو أنتم نازلون. وعلى هذا الوجه فُ
، الرفع في (يرسل) على معنى الحال ويجوز: ((فيه  قائالًرأياً  الزجاج وذكر .)١(رسوالً))ُ

، كذلك كالمه إياهم رسوالًويكون المعنى: ما كان لبشر ان يكلمه اهللا االَّ موحياً أو مرسالً 
ويروى عن ، )٢())ع (أو يرسل) على معنى أو هو يرسل... وقال: ويجوز أن يرف

  . )٣(العرب إذا طال النسق خرجوا من النصب الى الرفع))أن ((أيضاً النحويين 
ويبدو أثر المعنى واضحاً في قراءة الرفع في تأويل األلفاظ الواردة فيه على الحال   

وتقدير الكالم: ان يكلم اهللا أحداً إال موحياً أو مسمعاً أو من وراء حجاب أو مرسالً، في 
ان متجلياً في تقدير مبتدأ محذوف تستقيم به قراءة الرفع في حين أن أثر الصنعة النحوية ك

  وجهها الثاني.
أما قراءة النصب وهي التي عليها النص المصحفي: قال سيبويه: في نقله عن   
 على أن سوى هذه التي قبلها. ولو كانت هذه الكلمةُ ن النصب محمول على أنإ((الخليل: 

هذه لم يكن للكالم وجهكان في معنى إالّ  )إالّ وحياً أو من وراء حجابٍ(ا قال: ، ولكنه لم
أن يوحىوكان أو ي ،رىجرفُأ فعالً ال يجري على أالّ، َلس كأنه قال: إالّ أن  هذه، على أن

يوحى أو يَلرس؛ ألنه لو قال: إالّ وحياً وإالّ أن يرَلس كان حسناً، وكان أن يبمنزلة  َلرس
اإلرسال، فحملوه على أنإذ لم يجز ، أن يقولوا: أو إالّ يرَلساً أو أن ، فكأنه قال: إالّ وحي

يريلزم منه تغير في المعنى إذ يصبح )٤())َلس وال يحسن عطفه على أن يكلمه اهللا ألنه ،
الرسل أو إلى نفي المرسل إليهم الرسل ، والتقدير وما كان لبشر أن  يالمعنى إلى نف

يرسل رسوالً بمعنى أن يرسله اهللا رسوالً ، فإذا نصبه على معنى يوحي فالبد من حمله 
  . )٥(على معنى المصدر إال أن يوحي

                                                           
 .٣/٥٠،٥١: الكتاب)١(
، الكشّاف: ٨٠٥:النّحاس، اعراب القران و، ٤٣٦، وينظر: معاني القراءات :٤/٤٠٣معاني القران واعرابه :)٢(
 .١٧/٢٢١اللّباب في علوم الكتاب :و، ٥/٤٢١
 .٥/٤٢١الكشَّاف: )٣(
، والحجة في علل القراءات  ٨٠٥:  النّحاس، واعراب القرآن ،  ٤٣٥، وينظر : معاني القراءات :  ٣/٤٩: الكتاب)٤(

 . ٥/٤٢١، والكشاف :  ٩/١٧٥والتبيان في تفسير القرآن : ،  ٢٩٧، ٢٩٦/ ٤السبع : 
 . ٢/٣٥٦ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع : )٥(
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م ويبدو جلياً استعانة النحاة بالصنعة النحوية في تأويل أن مضمرة قبل الفعل ليستقي  
المعنى في قراءة النصب، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حاجة الكالم إلى 
التقدير واللجوء إلى الصنعة من األهمية بمكان إذ ال يكفي النظر إلى األلفاظ في سياق 

  معين في استيفاء المعنى دون التقدير والتأويل.
  
  ) بالنصب والجزم :خصتوجيه قراءة ( -٧

 حص مس خس حس جس مخُّ ) من قوله تعالى:أكُنوحده (قرأ أبو عمرو 
بن كثير وابن عامر وعاصم وقرأ ا ،بالنصب )١٠المنافقون ( َّجض مص خص

  .)١(بالجزم وحمزة والكسائي
) ومن جزم حمله على حصقال المهدوي: ((من نصب عطفه على لفظ (  
  . )٢())) ألن موضعه جزم، المعنى: إن تؤخرني أصدقْحص( موضع
ما ذكره المهدوي في النصب بأن الفعل منصوب عطفاً على ويمكن توجيه   

(أصدق) المنصوب بـ(أن) المضمرة الواقعة بعد الفاء في جواب التحضيض الذي بمعنى 
عطف لفظ على لفظ ليكون الكالم فيه على وجه  االتمني، ولم يختلف النحويون فيه إذ

  واحد.
وهي في قراءة عبد  نصبهالظاهر ف((على الفعل إذ يرده من اثبت الواو في (أكُن)   

رأياً يجوز فيه النصب على اللفظ مع  الفراء، وقد أورد )٣(اهللا ، وأكون من الصالحين))
ن اا أسقطوا األلف من سليمبعض الهجاء، كم يألن العرب قد تسقط الواو ف((سقوط الواو 

في (أكن) حمالً على بعض  الواوواحتج النحاس على الرأي القائل بإسقاط ، )٤())وأشباهه
                                                           

 .٤٣٧، المبسوط في القراءات العشر: ٢/٣٦٩، إعراب القراءات السبع وعللها :٦٣٧ينظر: السبعة في القراءات: )١(
:  ١٨٦األعراف :  َّ جغ مع جع مظ ُّ من قوله تعالى  )مظ، ومثله ( ٢/٥٣٣شرح الهداية: )٢(
٢/٣١٧ . 
)٣( اجمعاني القرآن وإعرابه، ينظر : و، ٣/١٦٠اء: معاني القرآن، الفرجإعراب القرآن، و، ٥/١٧٨: الز

 .٤/٤٤٢الحجة في علل القراءات السبع :و ،٩٧٤:النّحاس
 .٣/١٦٠: معاني القرآن  )٤(
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ب المصحف الدليل على أنه ليس بصحيح أن كَتَقائالً : ((بأن  )*(االلفاظ في القرآن الكريم
في نظيره على غير ذلك نحو يكون وتكون ونكون كلها بالواو في موضع الرفع والنصب 

  . )١(وال يجوز غير ذلك))
: لوال أخرتني فأصدق الواوويبدو أن المعنى الذي خرجت به قراءة النصب بإثبات   

  وأكون من الصالحين.
أما القراءة الثانية فهي قراءة الجزم ففيها وجهان األول منهما: إن الفعل (أكن)   

معطوف على موضع الفعل فأصدق، ألنه في موضع جزم لكونه واقعاً في جواب الطلب، 
ف هنا بأنه عطف على التوهم من قبل النحويين ، إذ إن التوهم يكون إما وقد يوصف العط

  على توهم شرط في الكالم أو على توهم سقوط الفاء.
وسألت قال:(( حيثالعطف على توهم الشرط  فيما جاء في كتاب سيبويه أن يتضح   

  :)٢(فقال: هذا كقول زهير )حصخصمصجض(الخليل عن قوله عز وجّل: 
              بستُي لَنّأ دا لي مرِدك ما موال ساب         ى ضشيئاً إذا كان جاِئ قاي  

فإنَّما جروا هذا، ألن األول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني وكأنَّهم قد أثبتوا في األول الباء، 
وكأنهم قد فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً وال فاء فيه تكلّموا بالثاني، 

  .)٣())جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا
فالذي أراده الخليل من ذلك هو تنبيه سيبويه بأن موضع األول الجزم فعطف عليه   

  .)٤(الثاني ومثل هذا األمر شائع وفصيح
أما أبو علي الفارسي فلم يجعل هذا العطف على التوهم وإنما جعله عطفاً على      

 حصمن قال: (: (( إذ قال نية ألنها سنة متبعة،آالموضع تحرجاً من القراءة القر
)في موضع فعل مجزوم. أال فأصدقَ) ألن (حص) عطف على موضع قوله: (خص

                                                           
 .٩٧٤ينظر: إعراب القرآن: ) بغير واو، منلُعن بعضهم (كَ النّحاسنقل  )*(
 . ٩٧٤:  النّحاساعراب القرآن ، )١(
 .١٤٠البيت لزهير بن  ابي  سلمى  في ديوانه: )٢(
 .١٠١- ٣/١٠٠:  الكتاب)٣(
 . ٢/٣٩ينظر: االيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب :)٤(
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٨٦ 

بأنه جواب الجزاء، وقد أغنى السؤال عن ، كان جزما أصدقْترى أنك إذا قلت: أخرني 
؟! فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في أصدقْأخرني فإن تُأخرني  ذكر الشرط، والتقدير:

  .)١())) عليهوأكنموضع فعل مجزوم بأنه جزاء الشرط حمل (
مجزوماً السبعة (وأكن)  قراءة القُراء ذكر فيهوإلبي حيان كالم عن هذه القراءة، إذ   

مذهب أبي علي هو عطفاً على الموضع ، ألن التقدير : إن تؤخرني أصدق وأكن ، هذا 
نه جزم وأكن على توهم إذ إ حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا،الذي الفارسي. فأما 

ليس بظاهر، وإنما يعطف  هنا الشرط الذي يدل عليه بالتمني، وال موضع هنا، ألن الشرط
 َّمظحطخصمصجضحضخضمضُّ على الموضع، حيث يظهر الشرط كقوله تعالى:

ك قع هناو ولألنه ،)فال هادي له(فمن قرأ بالجزم عطف على موضع ، ) ١٨٦األعراف (
 نأ: عنده قائم والفرق بين العطف على الموضع والعطف على التوهم فعل كان مجزوماً.

العطف على  مؤثره، والعامل فيوجود موجود دون  هو العامل في العطف على الموضع
  .)٢(التوهم مفقود وأثره موجود

العطف على الذي ذكره سيبويه أطلق عليه النحويون تسمية  العطف على التوهمو  
في القرآن الكريم؛ ألن القرآن ال يقع فيه التوهم، أما إذا كان في المعنى إذا كان واقعاً 

  .)٣(العطف على التوهمكالم العرب والشعر فيسمى 
عطفاً على المعنى،  العطفويعلل الدكتور فاضل السامرائي تسمية هذا النوع من   
بأن المعطوف عليه يراد به السبب ... فإن أصدق منصوب بعد فاء السببية، وأما ذلك ((

المعطوف فليس على تقدير (الفاء) ولو أراد السبب لنصب، ولكنه جزم؛ ألنه جواب 
إن تدلني على بيتك أزرك،  قال: كأنهقولنا: هل تدلني على بيتك أزرك؟  للطلب نظير

  .)٤(فجمع بين معنى التعليل والشرط))

                                                           
 .١٢٠، وينظر: المسائل العضديات : ٤/٤٤٢الحجة في علل القراءات السبع : )١(
 .٢٧١، ٨/٢٧٠ينظر: البحر المحيط : )٢(
 .١٤٠لمسات بيانية، فاضل السامرائي :)٣(
 .١٤٠، وينظر لمسات بيانية : ٣/٢٣٠،٢٣١معاني النحو، فاضل السامرائي: )٤(



 فی الوجه اإلعرابی أثرهو على المعنى  الحمل ...............                   
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الفعل (أكن) مجزوما في النص الكريم اقتضى الى تقدير ب ويمكن القول إن المجىء  
ناسب يشرط مضمر اقتضته الصناعة النحوية لتستقيم القاعدة فضال عن أن هذا التقدير 

) وذلك؛ ((ألن وأكن من الصالحين أصدقْإن أخرتني فالسياق الذي ورد فيه النص الكريم(
الموت ويرى من الموعود ما يرى يطلب التأخير ويقر باشتراط كونه  يأتيهاإلنسان حين 

  .)١(أما تصدقه فيأتي بسبب التأخير)) من الصالحين بتأخيره،
أما الوجه الثاني من الجزم فهو قائم على جزم (أكن) بالعطف على موضع الفاء،   
يقال: كيف جزم (وأكن)، وهى مردودة على إلى توضيحها إذ يقول فيها: (( الفراءوذهب 

أصدق كانت مجزومة، فلما رددت  يالفاء لو لم تكن ف ذلك أن يفالجواب ف فعل منصوب؟
وإلى هذا ذهب المبرد إذ قال في ، )٢())لو لم تكن فيه الفاء (وأكن)، ردت على تأويل الفعل

  :)٣(ولم يحمله على ما عملت فيه... ونظير هذا قولهحمله على موضع الفاء، (أكن): ((
  وال الحديدا ا بالجباِللسنَفَ

 ومثله قول اهللا عز .لسنا الجبال ولسنا الحديداكأنه قال: ف موضعالعلى  الثاني حمل
 لكانت ه لوال الباءمجزوماً؛ كما أنّ )قدأص(لوال الفاء كان  )خص حص(: وجلَّ

  . )٤())ه خبر ليسالجبال منصوبة ألنّ
والوظيفة التي تشغلها الفاء هي الربط بين فعل الشرط وجوابه وال يجزم ما بعدها   

فإن هذه الفاء، إذ كانت غير موجودة فيكون الفعل مجزوم، وعلى هذا المبدأ عطف الفعل 
  ).فأصدق(أكن) على الفعل المقترن بهذه الفاء وهو (

    

                                                           
 .١٥٢:أطروحة دكتوراه ، هدى صالح محمد أثر اختالف االعراب في توجيه المعنى، )١(
 .٢/٥٠٨الجامع ألحكام القرآن :و، ٢١/٤٧٩البسيط : ، وينظر: التفسير٣/١٦٠معاني القرآن:)٢(
سر صناعة االعراب و، ٢/٣٧١المقتضب :و، ١/٦٧البيت من الوافر لم أعثر على قائله ينظر: الكتاب: )٣(
 .١/١٦٠أمالي ابن الحاجب:و، ٢/٢٩٤:
 . ٤/٣٧١المقتضب:)٤(
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  اخلامتة
  :يأتي خلص البحث إلى ما

ألمثلة فا جاء توجيه المهدوي بلحاظ األمثلة القياسية التي ذكرها النحاة من قبل ، -١
واضحاً في توجيه ا صدى ي وجدت في المدونة النحوية نجد لهالصناعية الت

  المهدوي للقراءة.
٢- ألن ذلك يعين  في بعض اآليات القرآنية إلى ذكر أسباب نزولها؛ عمد المهدوي

الغموض الذي يحيط عن على فهم المراد من اآلية ويبعد اإلشكال عنها، ويكشف 
  بتفسيرها.

ة من مظاهر مرونة اللغة العربي تعد ظاهرة التعدد في األوجه اإلعرابية مظهراً -٣
ن إ؛ إذ  اللغوي العربي وقبولها ألكثر من تأويل وهي خاصية يتميز بها الفكر

 ،حمل على أكثر من  محملت يةالقرآن القراءات ى من أنقبول أكثر من وجه يتأتّ
وال يمكن الجزم بأفضلية وجه على وجه آخر إال من خالل الدليل والبرهان 

   . القاطع
 معربون ومنهم المهدويتقديرات نحوية لجأ إليها ال هناك البحث أنتضح من ا -٤

  .إال بذلك المعنى ال يستقيم ننى ،إذ إبلحاظ مراعاة المع
ون بلحاظ يوجهومنهم المهدوي التوجيه الصوتي يعزز لنا أن الموجهين إن  -٥

 َّىن نن من زن رن مم امُّ  :، إذ يعد قوله تعالىالصنعة 
مصداقاً على ذلك ، وكذلك الحال في التوجيه الصرفي كما في  )١٥٨(البقرة : 

 ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ قوله تعالى : 
  ) ، بين كونها اسم فاعل وبنية فعلية .٩٦(االنعام : 

السياق كان حاضراً في توجيه بعض القراءات وانصرافها إلى معنى دون  أن اتضح - ٦
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّ :غيره ال سيما في قراءة قوله تعالى 

ضي اعلى الم )٢٠ – ١٩ن : (الج َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  واألمر.
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إن الحمل على المعنى يقع في كالم اهللا وفي الشعر والنثر، إال إن بعضهم قد أخذ  -٧
ناسب وهذا ال ي يطلق عليه تسمية الحمل على التوهم أو الحمل على الغلط ،

يكون في أقوال العرب  همإذ إن الحمل على التو القرآنية ، اآلياتجالل 
وال يمكن حمله  وما يرد في القرآن الكريم فإنه يحمل على المعنى ، ،وأشعارهم

وجاء هذا من باب توجيه الموجه بلحاظ المذهب العقائدي أو بلحاظ  على التوهم ،
  التأدب .  



  
  

  
  

  روافد البحث
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  روافد البحث                                                  
  القرآن الكريم -

  أ
النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي  إئتالف .١

ط٨٠٢(ت الزبيدي ، عمان، -عالم الكتب، بيروت  ،٢هــ)، تح: د: طارق الجنابي
  م.٢٠٠٧

في القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسماعيل بن  مانيإبراز المعاني من حرز اال .٢
هـ)، تح: إبراهيم عطوة، دار الكتب ٦٦٥(ت مشقيراهيم المعروف بأبي شامة الدإب

 العلمية.
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى (منتهى األماني والمسرات في  .٣

تح : د. شعبان محمد )، هـ١١١٧(ت  البنّاعلوم القراءات)، أحمد بن محمد 
 م.١٩٨٧، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرةعالم الكتب بيروت،  ، ١طاسماعيل ، 

أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري  أساس البالغة ، .٤
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان  ،١ط محمد باسل عيون السود ، هـ) تح:٥٣٨(ت
 م.١٩٩٨،

صبهاني الباقولي أبو الحسن علي بن الحسن األاالستدراك على أبي علي في الحجة ، .٥
مكتبة البابطين المركزية  ،١ط الدالي ،الكويت ، محمد أحمد د. تح: هـ)،٥٤٣(ت

 م.٢٠٠٧للشعر العربي،
هـ) تح: محمد ٥٧٧أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األنباري (ت .٦

 م.١٩٩٧لبنان،  –، دار الكتب العلمية بيروت ١ط حسين شمس الدين،
بن عبد المجيد اليمني (ت اشارة التعيين في تراجم النحاة والنحويين ، لعبد الباقي  .٧

هـ) ، تح : عبد المجيد ذياب ، منشورات مركز الملك فيصل للبحوث  ٧٤٣
 هـ . ١٤٠٦،  ١والدراسات اإلسالمية ، الرياض ، ط

تمام حسان، عالم الكتب،  األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، د. .٨
 م.٢٠٠٠د.ط ،  
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٩. د األصول في النحو، أبو بكر محمراج النحوي البغداديبن سهل بن الس 
 د. عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة . هـ)، تح:٣١٦(ت

إعراب القراءات السبع وعللها، أبوعبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني  .١٠
، مكتبة ١عبد الرحمن بن سلمان العثيمين، ط د. تح:هـ)، ٣٧٠النحوي الشافعي (ت

 م.١٩٩٢القاهرة،  المدني، مط، الخانجي،
هـ)، تح: ٣٨٨إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن النحاس (ت .١١

 م.٢٠٠٨لبنان،  -،عالم الكتب، بيروت ٢د. زهير غازي زاهد، ط
لبنان  –، دار العلم للماليين ، بيروت  ١٣األعالم ، خير الدين الزركلي ، د. ت ، ط .١٢

 م .١٩٩٨، 
آن الكريم، د. محمد أحمد خضير، مكتبة األنجلو اإلعراب والمعنى في القر .١٣

 القاهرة. المصرية،
هـ) ، تح: د. عبد اهللا بن عمر ٣٧٧الفارسي(تالحسن بن أحمد اإلغفال، أبو علي  .١٤

 م.٢٠٠٣، هيم، المجمع الثقافي ، أبو ظبي الحاج إبرا
هـ) قرأه وعلق عليه ٩١١االقتراح في علم أصول النحو، جالل الدين السيوطي (ت .١٥

 م.٢٠٠٦د.محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية،مصر،
أحمد بن خلف األنصاري  جعفر أحمد بن علي بن أبو اإلقناع في القراءات السبع، .١٦

، دار الفكر، دمشق، ١اش ،طد.عبد المجيد قط تح :هـ) ٥٤٠ش (تابن الباذ
 .هـ١٤٠٣

ة وتحقيق د. هـ)،أبو عمر عثمان بن الحاجب، دراس٦٤٦أمالي ابن الحاجب (ت .١٧
 م.١٩٨٩فخر صالح سليمان قدارة ، دار عمار، بيروت ،عمان،

أمالي أبن الشجري ،هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي  .١٨
 مكتبة الخانجي ، مط المدني، ،١ط تح: د.محمود محمد الطناحي ، هـ)،٥٤٢(ت

 القاهرة.
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الكوفيين، كمال الدين أبي اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين ، و .١٩
مطبعة  ،٤هـ) ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط  ٥٧٧البركات األنباري (ت

 م.١٩٦١السعادة ، 
إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل ، أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار  .٢٠

هـ) ، تح : محيي الدين عبد الرحمن رمضان ، مطبوعات  ٣٢٨االنباري (ت 
 م .١٩٧١مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

د.  هـ)،تح:٣٧٧علي الحسن بن عبد الغفار النحوي (ت أبو اإليضاح العضدي ، .٢١
 .١٩٩٦بيروت، ،عالم الكتب ،٢كاظم بحر مرجان ،ط

٢٢. وني اإليضاح في شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بن ابي بكر بن يونس الد
، دار سعد ١ط هيم محمد عبد اهللا،هـ ) تح: أ.د. إبرا٦٤٦المعروف بابن الحاجب(ت

 م.٢٠٠٥الدين ، 
 ب

عادل  هـ ) تح:٧٤٥البحر المحيط ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي(ت .٢٣
أحمد  أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ود. زكريا عبد المجيد النوتي، د.

 -بيروت، دار الكتب العلمية، ١د. عبد الحي الفرماوي،ط النجولي الجمل، قرظة أ.
 م.١٩٩٣لبنان ، 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية الشاذة وتوجيهها  .٢٤
 بيروت، لبنان.  من لغة العرب، دار الكتاب العربي،

د.خالد زيدان  هـ) تح:٣٧٠البديع، ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد (ت .٢٥
 م.٢٠٠٧العراق،  -ية، بغدادمخلف، مركز البحوث والدراسات اإلسالم

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ،لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  .٢٦
إحياء التراث اإلسالمي،  منشورات جمعية محمد المصري، هـ)، تح: ٨١٧(ت

 هـ.١،١٤٠٧ط الكويت ،
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راهيم هـ) ، تح : إب ٥٥٩بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل االندلس ، الضبي (ت  .٢٧
اإلبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، المكتبة 

 م .١٩٨٩،  ١االندلسية ، ط
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت  .٢٨

 م .١٩٧٩، دار الفكر ،  ٢هـ) ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ٩١١
د. طه عبد  أبو البركات بن محمد األنباري، تح: في غريب إعراب القرآن،البيان  .٢٩

 م.١٩٨٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحميد طه 
بين الصناعة والمعنى عند السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب  .٣٠

 م.٢٠١١، دار البصائر، ١المكنون، د. محمد عبد الفتاح الخطيب، ط
 ت

العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح: عبد العليم تاج  .٣١
 م.١٩٨٤الطلحاوي ، مط، حكومة الكويت ،

تح: ، هـ) ٦١٦التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري(ت .٣٢
 م. ٢٠٠١دار اليقين، ،  ١سعد كريم الفقي،ط

هـ) ، تح:  ٤٦٠(ت محمد بن الحسن الطوسي أبو جعفر التبيان في تفسير القرآن، .٣٣
 دار إحياء التراث العربي، بيروت. أحمد حبيب قصير العاملي ،

بن أبي طالب حموش القيسي القيرواني  يالتبصرة في القراءات السبع ،ابو محمد مكّ .٣٤
 م.١٩٨٢، الدار السلفية،٢هـ)، تح: د. محمد غوث الندوى ط ٤٣٧القرطبي (ت

تح: فتحي  مري ،محمد عبد اهللا بن علي بن إسحاق الصي أبو والتذكرة ،التبصرة  .٣٥
 م.١٩٨٢دمشق ، الفكر، دار ،١ط أحمد مصطفى علي الدين،

تحبير التيسير في القراءات العشر، ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن  .٣٦
 : د.أحمد محمد مفلح، القضاة، دار الفرقان. تح علي بن يوسف، 

تنوير ، محمد الطاهر بن العاشور، الدار التونسية للنشر ،تونس، التحرير وال .٣٧
١٨٨٤. 
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)، جمال الدين أبي الفرج عبد فسير الغريب (غريب القرآن الكريمتذكرة األريب في ت .٣٨
، ١طد،ي)، تح: طارق فتحي السهـ٥٩٧(ت  بن الجوزياالرحمن بن علي بن محمد 
 م.٢٠٠٤لبنان  - دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ)،   ٣٩٩(ت  ون،أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم غلب التذكرة في القراءات ، .٣٩
م، د.  ٢٠٠١لبنان ،  -، دار الكتب العلمية، بيروت١تح: د. سعيد صالح زعيمه، ط

 ط.
تح : هـ )،٦١٧بن الحسن الخوارزمي (ت القاسم ترشيح العلل في شرح الجمل ، .٤٠

 م.١٩٩٨مكرمة ،معهد مكة ال ، ١ط عادل محسن سالم العميري ،
)، هـ٧٤١الكلبي (ت أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي التسهيل لعلوم التنزيل ، .٤١

 –بيروت  دار الكتب العلمية، ١ضبطه وصححه وخرج آياته محمد سالم هاشم،ط،
 م.١٩٩٥لبنان،

هـ) ، تح: محمد ٨١٦(ت التعريفات ،علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني .٤٢
 ، دار الفضيلة، القاهرة صديق المنشاوي، ، د . ط

، دار ١محمود حسن الجاسم، ط تعدد األوجه في التحليل النحوي ، د. .٤٣
 .م٢٠٠٧النمير،

٤٤. هـ)، تح : د. ٤٦٨(ت التفسير البسيط ،أبو الحسن بن أحمد بن محمد الواحدي 
 هـ.١٤٣٠أحمد بن  محمد بن صالح الحمادي ،الرياض،

 هـ) ،٥١٦(معالم التنزيل) ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت البغوي تفسير .٤٥
 م.٢٠٠٢لبنان،، ، بيروت  ١دار أبن حزم ،ط

ن)، عبد الرحمن بن محمد آتفسير الثعالبي (المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القر .٤٦
المالكي حمد علي معوض، وعلي تح: م، هـ) ٨٧٥( ت بن مخلوق أبي زيد الثعالبي

، دار إحياء التراث العربي مؤسسة ١عادل أحمد عبد الموجود ،طمعوض، ومحمد 
 م.١٩٩٧التأريخ العربي ، بيروت، لبنان ،
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٤٧.  المصري تفسير القرآن العظيم، أبو الحسن علي بن عبد الصمد علم الدين السخاوي
هـ)، تح: د. موسى علي موسى مسعود ، ود. أشرف محمد عبد ٦٤٢الشافعي (ت 
  دار النشر للجامعات، دار أبن حزم.، دار العلوم جامعة المينا  اهللا القصاص،

 هـ)،٧٧٤(ت إسماعيل بن كثير الدمشقيعماد الدين ابن تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء  .٤٨
تح: مصطفى السيد محمد، ومحمد السوعلي عبد  ،د رشاد، ومحمد فضل العجماويي

 م.٢٠٠٠قرطبة ، القاهرة  مؤسسة  ، ١ط الباقي، وحسن عباس قطب ،

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين  .٤٩
  لبنان ، بيروت ، ، دار الفكر،١هـ)، ط٦٠٤عمر المشتهر بخطيب الري (ت

 م.١٩٨١
أبو البركات عبد اهللا النسفي ، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)  .٥٠

 م. ١٩٩٩، دار الكلم الطيب، بيروت،١تح: يوسف علي بديوي، ط هـ)٧١٠(ت
تقريب المعاني في شرح حرز األماني في القراءات السبع ، سيد الشين أبو الفرج  .٥١

 هـ .١٤٢١خالد بن محمد الحافظ العلمي ، مكتبة دار الزمان، 
٥٢. تح:  ،تهذيب إصالح المنطق، التبريزي ،دار ، ١فخر الدين قباوة، طد. التبريزي

 . م١٩٨٣اآلفاق الجديدة ، بيروت،
تح: عبد الحليم ، هـ) ٣٧٠تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت .٥٣

 .النجار، الدار المصرية 
٥٤. هـ)، تح: ٤٤٤اني(ت التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الد

 م.١٩٩٦لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١اوتويرتزل، ط
 ج

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، تح : د. بشار عواد معروف ،  .٥٥
 م .١٩٩٤، مؤسسة الرسالة ،  ١عصام فارس الحرستاني ، ط

 ن، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا األيجيآجامع البيان في تفسير القر .٥٦
، دار الكتب العلمية، ١هـ) ،تح: عبد الحميد هنداوي ،ط٩٠٥الشيرازي الشافعي(ت 

 م.٢٠٠٤لبنان،  -بيروت 
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٥٧. الجامع ألحكام القرآن، أبوعبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
 مؤسسة الرسالة، ،١عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ط  تح: د.، هـ) ٦٧١(ت

 م.٢٠٠٦
هـ) ، تح : إبراهيم  ٤٨٨جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس ، الحميدي (ت  .٥٨

،  ٢األبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط
 م .١٩٨٩

هـ )، تح: د. رمزي ٣٢١جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد(ت  .٥٩
 م.١٩٨٧لبنان،  - ين، بيروت، دار العلم للمال١منير بعلبكي ، ط

، عبد القادر بالقاسم الطلحيالجواز النحوي وداللة اإلعراب عن المعنى ، مراجع  .٦٠
 جامعة قار يونس، بنغازي.

 ح
 محمد بن علي الصبان حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية ابن مالك ، .٦١

 هـ.١٣٠٥مصر ، ، مط الخيرية،١تح، ط د. هـ)،١٢٠٦(ت
أبو علي الحسن بن عبد الغفَّار الفارسي  القراءات السبع ، الحجة في علل .٦٢

تح: عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ،أحمد حسن  هـ)،٣٧٧(ت
 م.٢٠٠٧لبنان، –بيروت  دار الكتب العلمية ، ،١ط المعصراوي،

)، هـ٣٧٠أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه (ت الحجة في القراءات السبع، .٦٣
 م.١٩٩٧،دار الشروق، بيروت، القاهرة، ٣د. عبد العال سالم مكرم ، ط تح :

 ،٥ط تح: سعيد األفغاني، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد زنجلة، حجة القراءات، .٦٤
 م.١٩٩٧مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

٦٥. م.٢٠١٢، ١، طالحمل على المعنى في العربية، د. علي عبد اهللا حسين العنبكي 
 خ

٦٦. باب لسان العرب، عبد القلُ خزانة األدب ولب ،ادر بن عمر البغدادي
مط،  ، مكتبة الخانجي، القاهرة،٤تح: عبد السالم محمد هارون،ط، هـ)١٠٩٣(ت

 م.١٩٩٧المدني، 
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هـ) ، تح: محمد على النجار، المكتبة ٣٩٢الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني(ت .٦٧
 العلمية ، دار الكتب المصرية.

 د
محمد القاسم بن علي  شيها وتكملتها ، أبودرة الغواص وشرحها وحوا .٦٨

عبد الحفيظ فرغلي علي القرفي ، دار الجيل ، بيروت،  هـ)، تح:٥١٦الحريري،(ت
 القاهرة . -مكتبة التراث اإلسالمي

شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، .٦٩
أحمد محمد  هـ)، تح: د.٧٥٦محمد  بن ابراهيم المعروف بالسمين الحلبي (ت

 الخراط، دار القلم، دمشق.
دالئل اإلعجاز ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  .٧٠

 ،٣ط هـ) قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر،٤٧٤أو  ٤٧١النحوي(ت
 م.١٩٩٢جدة، دار المدني ، القاهرة ، مط، المدني،

الثقافة الدينية  مكتبة ،١ط سامي ماضي، د. قتضب ،الداللة النحوية في كتاب الم .٧١
 م.٢٠٠٩،القاهرة،

–دار الكتب العلمية ،بيروت  ،٨ط علي حسن فاعور، ديوان زهير بن أبي سلمى ، .٧٢
 م.   ١٩٨٨لبنان، 

 م.١٩٨٦ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ،  .٧٣
دار صادر ، ، ١ط هـ)، تح: كارمن صادر،٨٩ديوان شعر مسكين الدارمي (ت .٧٤

 .٢٠٠٠بيروت، 
 ر

 رد االذهان الى معاني القران ،ابو بكر محمود جومي ، مؤسسة غومبي للتجارة. .٧٥
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ،عبد الرازق بن رزق اهللا الرسعني الحنبلي  .٧٦

 م.٢٠٠٩مكتبة االسدي للنشر، تح: عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش ، عزالدين ،
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 ز
٧٧.  زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج جمال الدين عبد بن علي بن محمد الجوزي

 م.١٩٨٤،المكتب اإلسالمي  ٣ط، هـ) ٥٩٧القرشي البغدادي (ت
 س

تح: ، هـ) ٣٢٤أبو بكر بن موسى بن العباس بن مجاهد (ت السبعة في القراءات ، .٧٨
 القاهرة. ، دار المعارف،٣د. شوقي ضيف، ط

تح: د. حسن ، هـ) ٣٩٢سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني ( ت .٧٩
 م. ١٩٩٣، دار القلم ،دمشق،٢الهنداوي ،ط

 ش

هـ)، ١٣٦٠شجرة النور الزكية في طبقات الملكية محمد بن محمد بن مخلوف (ت .٨٠
 . بيروت الكتاب العربي ، دار

عقيل العقيلي المصري  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهللا بن  .٨١
 ، مكتبة الهداية،١تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط هـ)،٧٦٩الهمداني (ت

 م.٢٠٠٨لبنان ، –بيروت 
٨٢. شرح أبيات سيبويه، أبو محمد  يوسف بن المرزبان الستح: ، هـ)٣٨٥(ت يرافي 

 م.١٩٩٦بيروت، ، دار الجيل ،١د. محمد الريح هاشم ،ط
محمد محيي  على ألفية ابن مالك ،المسمى (منهج المسالك) ،تح:شرح االشموني  .٨٣

 .١٩٩٥بيروت، دار الكتاب العربي، ،١ط الحميد، الدين عبد
جمال الدين بن عبد اهللا الطائي الجياني األندلسي  ابن مالك، شرح التسهيل ، .٨٤

،هجر ١محمد بدوي المختون ،ط د.عبد الرحمن السيد ود. تح:، هـ) ٦٧٢(ت
 م. ١٩٩٠،للنشر

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن عبد  .٨٥
م، ٢٠٠٤مكتبة الساعي، د.ط، دار الطالئع، )،ـه٧٦١اهللا بن هشام االنصاري (ت 

 د.م.
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شرح شعلة على الشاطبية المسمى (كنز المعاني شرح حرز األماني)، أبو عبد اهللا  .٨٦
حمد بن الحسين الموصلي المعروف بشعلة ، محمد بن أحمد بن محمد بن أ

لبنان،  -، دار الكتب العلمية ، بيروت١ط هـ)، تح: زكريا عميرات ،٦٥٦(ت
 م.٢٠٠١

٨٧.  شرح قطر الندى وبل الصدى ،أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام االنصاري ،
 كبرى،المكتبة التجارية ال السعادة، مط، ،١١ط محمد محيي الدين عبد الحميد ، تح:

 م.١٩٦٣مصر ،
يوسف  هـ)، تح:٦٨٦شرح الكافية ، محمد بن حسن الرضي االستراباذي (ت  .٨٨

 م .١٩٩٦، بنغازي،  ٢حسن عمر، ط
٨٩. الحسن بن عبد اهللا أبن المرزبان شرح كتاب سيبويه ، أبو سعيد السيرافي 

، دار الكتب العلمية، ١، وعلي سيد علي ، ط هـ )، تح: أحمد حسن مهدلي٣٦٨(ت
 م.١٨٧١لبنان،  -بيروت

٩٠. ،بن يعيش بن علي بن يعيش موفّق الدين أبي البقاء  شرح المفصل للزمخشري
–دار الكتب العلمية ،بيروت  ،١ط أميل بديع يعقوب ، هـ)،تح:٦٤٣الموصلي(ت

 م.٢٠٠١لبنان ،
حازم سعيد  هـ)، تح:٤٤٠(ت  دويأبي العباس أحمد بن عمار المه شرح الهداية، .٩١

 . د .ط ، د.مط حيدر،
 مط اآلداب في النجف األشرف. عادل جاسم البياتي ، شعر قيس بن زهير ، .٩٢
جمال الدين بن مالك  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، .٩٣

 هـ.١٤٠٥مكتبة ابن تيمية ، ،١ط طه محسن ، د. تح: هـ)،٦٧٢األندلسي(ت
 ص

٩٤. بن أحمد بن فارسأبو الحسن احبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ، الص
، دار  ١علق عليه ووضع حواشيه : أحمد حسن بسج ، ط، هـ)٣٩٥(ت زكريا 

 م .١٩٩٧لبنان ،  –الكتب العلمية ، بيروت 
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، دار الكتاب  هـ) ، تح : إبراهيم االبياري ٥٧٨الصلة ، البن بشكوال (ت  .٩٥
 المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، المكتبة االندلسية .

دار  ط، هـ)،٢٥٦(ت ألبي عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري، .٩٦
 م.  ٢٠٠٢دمشق، ابن كثير ،

  ط                                   
هـ) ،  ٩٤٥أحمد الداوودي (ت ، شمس الدين محمد بن علي بن طبقات المفسرين  .٩٧

 لبنان . –راجعه لجنة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
، هـ)٣٧٩(ت الزبيديأبو بكر طبقات النحويين واللغويين، أبو محمد بن الحسن  .٩٨

 م.١٩٨٤دار المعارف،  ،٢أبو الفضل إبراهيم، ط محمد تح:
 ع

 ،١وحفص ، د. شوكت علي عبد الرحمن درويش، طالعالمة اإلعرابية بين ورش  .٩٩
 م.٢٠٠٦عمان ، دار يافا  العلمية، 

محمد حماسة عبد اللطيف،  العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث، د. .١٠٠
 دار الغريب، القاهرة . 

محمود محمد  هـ)، تح:٣٨١الحسن محمد بن عبد اهللا الوراق(ت  علل النحو ، أبو .١٠١
 م.٢٠٠٢لبنان ،  -، دار الكتب العلمية ، بيروت١طمحمود نصار، 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ، .١٠٢
دار الكتب العلمية  ،١ط محمد باسل عيون السود ، تح: هـ)،٧٥٦بالسمين الحلبي (ت

 م.١٩٩٦لبنان، -بيروت ،
 بيروت. عران، دار النهضة العربية،محمود الس علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، د. .١٠٣

تح: د.  هـ) ،١٧٥العين(كتاب)، أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت .١٠٤
 ود. إبراهيم السامرائي، د. ط . مهدي المخزومي ،

 ف
هـ) تح: ٦٤٣(ت  بن أبي العز الهمدانياالفريد في إعراب القرآن المجيد، حسين   .١٠٥

 فؤاد علي .
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 دار رائد العربي ، ،٢د. مهدي المخزومي ط وتوجيه ،في النحو العربي نقد  .١٠٦
 .١٩٨٦لبنان، -بيروت

 ق
، ١ط عبد العال سالم مكرم، القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية، د.  .١٠٧

 م.٢٠٠٩عالم الكتب، 
القطع واالستئناف أو الوقف واالبتداء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  .١٠٨

 - دار الكتب العلمية، بيروت ١حمد فريد المزيدي، طتح: أ هـ )،٣٣٨النحاس (ت
 م.٢٠٠٢لبنان،  

 ك
، تح: هـ) ٢١٠يد المبرد (ت، أبو العباس محمد بن يز واألدبالكامل في اللغة   .١٠٩

 م.١٩٩٧، دار الفكر العربي، القاهرة،٣لفضل إبراهيم ، ط محمد أبو ا
هـ)، تح: عبد السالم محمد ١٨٠كتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (تال .١١٠

 م.٢٠٠٤القاهرة،  -، مكتبة الخانجي  ٤هارون،ط
كشَّاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي المتوفى في القرن الثاني  .١١١

 هـ.١٣٨٢عشر، تح: د. لطفي عبد البديع، المؤسسة المصرية ،
القاسم  غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو الكشَّاف عن حقائق .١١٢

عبد الموجود، عادل أحمد  تح : هـ) ،٥٣٨جاراهللا محمود بن عمر الزمخشري (ت 
، مكتبة العبيكان، ١د. فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي،ط .وعلي محمد معوض، وأ

 م.١٩٩٨
مد مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، أبو مح .١١٣

 م.٢٠٠٧وني، دار الحديث، القاهرة، هرهـ) تح: عبد الرحيم الط٤٣٧سي (تالقي
١١٤.  كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ، أبو الحسن علي بن الحسين األصبهاني

 .١٩٩٤دمشق،، هـ)، تح: د. محمد أحمد الدالي ، مط ، الصباح ٥٤٣الباقولي (ت
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ر الثعلبي ، أبو إسحاق أحمد المعروف باإلمام الكشف والبيان المعروف في تفسي .١١٥
تح: أبو محمد بن عاشور، دار احياء التراث العربي، ، هـ) ٤٢٧(ت الثعلبي
 لبنان . -بيروت

، دار الشؤون الثقافية العامة، ١الكوفيون والقراءات ، د. حازم سليمان الحلي ، ط .١١٦
  م.١٩٨٩بغداد ،

 ل
 الحنبلي مشقيعلي بن عادل الدباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن اللّ .١١٧

 تح :عادل عبد الموجود ،علي محمد معوض شارك في تحقيقه د.، هـ) ٨٨٠(ت
، دار الكتب ١محمد سعد رمضان حسن و د. محمد المتولي الدسوقي حرب،ط

 م.١٩٩٨لبنان،   -العلمية، بيروت 
ار هـ) د٧١١لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت .١١٨

 لبنان ، د . ط . -صادر ، بيروت
 فاضل صالح السامرائي ، دار عمار، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د. .١١٩

 م. د.ط، د.
هـ) ، تح : سميع أبو  ٣٩٢اللمع في العربية ، ألبي الفتح عثمان بن جني (ت  .١٢٠

 م .١٩٨٨عمان ،  –مغلي ، دار مجدالوي 
 م

١٢١.  المبسوط في القراءات العشر، أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاني
 تح: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.، هـ) ٣٨١(ت
 م.١٩٥٩متن اللغة موسوعة لغوية حديثة ،أحمد رضا ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ، .١٢٢
تح: محمد فؤاد ، هـ) ٢١٠مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي (ت .١٢٣

 سزكين، مكتبة الخانجي ، القاهرة.
لفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي ا .١٢٤

 لبنان . -العلوم، بيروت دار، هـ)٥٤٨(ت
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن  .١٢٥
 - ، دار الكتب العلمية، بيروت١عطا ، طهـ)، تح: محمد عبد القادر ٣٩٢جني(ت
 م.١٩٩٨لبنان ،

أبو محمد عبد الحق بن عطية األندلسي،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .١٢٦
تح: الرحالة الفاروق ،عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري ، السيد عبد  هـ)،٥٤٢(ت 

طبوعات وزارة ، م٢محمد الشافعي الصادق العناني، ط العال السيد إبراهيم ،
 م.٢٠٠٧لبنان، -بيروت  األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطابع دار الخير ،

مكتبة ، هـ) ٣٧٠(ت ن من كتاب البديع، ابن خالويهآمختصر في شواذ القر .١٢٧
 القاهرة.نبي، المت
المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي األندلسي المعروف بابن سيده  .١٢٨

 لبنان. -مية، بيروت دار الكتب العل، هـ) ٤٨٥(ت 
محمد عبد الخالق  تح:، هـ) ٣٢٨البركات األنباري (ت أبو المذكر والمؤنث، .١٢٩

 م.١٩٩٩، القاهرة ،عضيمه
تح: علي حيدر ، ، هـ) ٥٦٧المرتجل في شرح الجمل ، ابن الخشاب (ت .١٣٠

 م.١٩٧٢،دمشق
، ١تح: د. حسن هنداوي، ط، هـ) ٣٧٧المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسي (ت .١٣١

 م.١٩٨٧بيروت ، -القلم ، دمشق ، دار المنارة  دار
علي جابر  المسائل العضديات، أبو الحسن بن أحمد الفارسي، تح: د. .١٣٢

 م.١٩٨٦، بيروت،، عالم الكتب١طالمنصوري،
 المسائل المذكورة البي علي الفارسي ، تح : عبد الكريم النجار ، دار عمان . .١٣٣
أ . د .  تح: هــ)،٤٣٧(ت قيسيبن أبي طالب ال يمكّ مشكل إعراب القرآن ، .١٣٤

 م.٢٠٠٣دمشق،  ائر،ثدار ال ،١حاتم صالح الضامن، ط
هـ)، مكتبة ٧٧٠المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت .١٣٥

 م.١٩٨٧لبنان،  -لبنان ، بيروت 
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 د. نبهان ياسين حسين ،دار الرسالة للطباعة، تح: المطالع السعيدة، السيوطي، .١٣٦
 م.١٩٧٧،بغداد 

تح: محمد علي ، هـ) ٢٠٧معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء(ت .١٣٧
 م.١٩٨٣بيروت  ، عالم الكتب ، ٣النجار، وأحمد يوسف نجاتي، ط 

هـ) ،تح: أحمد ٣٧٠معاني القراءات، ابو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت .١٣٨
 .م١٩٩٩لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت ١ط فريد المزيدي،

د.عيسى شحاته عيسى،  هـ)، تح:١٨٩معاني القرآن، علي بن حمزة الكسائي (ت .١٣٩
 م.١٩٩٨القاهرة،  دار قباء،

معاني القرآن ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة (االخفش األوسط) البلخي والمجاشعي  .١٤٠
لبنان، -،عالم الكتب، بيروت ١عبد األمير محمد أمين الورد،ط هـ)، تح: د.٢١٥(ت

 م. ٢٠٠٣
تح  ، هـ )٣١١اج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري (تجقرآن وإعرابه الزمعاني ال .١٤١

 م. ١٩٨٨بيروت ،  عالم الكتب ، ، ١ط عبد الجليل عبده شلبي،: د. 
 م.٢٠٠٣، شركة العاتك القاهرة، ٢ط فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، د. .١٤٢
معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة االديب ، ياقوت الحموي ، تح : د. احسان  .١٤٣

 م .١٩٩٣لبنان ،  –، دار العرب اإلسالمي ، بيروت  ١عباس ، ط
تح: ، هـ) ٨١٦(ت معجم التعريفات ،علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني .١٤٤

 دار الفضيلة، القاهرة.، د . ط ، محمد صديق المنشاوي، 
عبد العال سالم  وأشهر القراء، د. القراءاتمع مقدمة في  القرآنيةمعجم القراءات  .١٤٥

 م.١٩٨٨،  ٢مكرم ، و د . أحمد مختار عمر، ط
 بيروت ، معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، أحمد رضا ، دار مكتبة الحياة ، .١٤٦

 م. ١٩٥٩
،مؤسسة  ١المبدى،طمعجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير نجيب  .١٤٧

 م.١٩٨٥ ،األردن –عمان  دار الفرقان ، الرسالة ،
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تح: ، هـ)  ٣٩٥الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت معجم مقاييس اللغة، أبو .١٤٨
 م.١٩٧٩دار الفكر ،لبنان، د . ط ، عبد السالم محمد هارون ، 

،مكتبة ، اإلدارة العامة إلحياء التراث  ٤معجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية،ط .١٤٩
 م.٢٠٠٤الشروق الدولية، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات واالعصار ، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن  .١٥٠
هـ) ، تح : د. طيار آلتي قوالج ، استانبول،  ٧٤٨أحمد بن عثمان الذّهبي (ت 

 م .١٩٩٥
 :)، تحهـ ٧٦١(تجمال الدين  هشام األنصاري مغني اللبيب عن كتب األعاريب، أبن .١٥١

 م .١٩٦٤، دار الفكر ، دمشق ،  ١د. مازن المبارك ، محمد علي حمد اهللا ، ط

هـ)،  تح:  ٥٦٣مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني ، أبو العالء الكرماني (ت .١٥٢
 م.٢٠٠١لبنان، -، دار ابن حزم، ،بيروت ١عبد الكريم مصطفى مرلج، ط د.
 دار القلم ، صفوان عدنان داوودي،تح  مفردات الفاظ القران الكريم ،االصفهاني : .١٥٣

 م.٢٠٠٩دمشق ،
١٥٤. ، دار الجيل  المفصل في علم العربية ،جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري ، 

 د.ت. بيروت ،
تح: محمد عبد الخالق هـ)،٢٨٥المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت .١٥٥

 م. ١٩٩٤القاهرة، -، لجنة احياء التراث االسالمي عضيمه
، ١(ابو الفتح عثمان)، تح: ابراهيم مصطفى ،وعبد اهللا امين،ط ابن جني المنصف، .١٥٦

 م.١٩٥٤بيروت ،  –أحياء التراث القديم  دار
الموضح في وجوه في القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد أبي عبد اهللا  .١٥٧

عمر  تح: د.، هـ)  ٥٦٥الشيرازي الفارسي النحوي المعروف بابن أبي مريم (ت 
 م. ١٩٩٣،  ١يسي ، مكة المكرمة ، طحمدان الكب

صححه ، م) ١٩٨١الميزان في تفسير القران ، محمد حسن الطباطبائي (ت  .١٥٨
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،  ١واشرف على طباعته : حسين األعلمي ، ط

 م.١٩٩٧لبنان،  -بيروت
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 ن
محمد حماسة عبد  النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، د. .١٥٩

 م.٢٠٠٠، دار الشروق،١ط اللطيف،
النشر في القراءات العشر، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري   .١٦٠

بيروت  ،الكتب العلمية دارد . ط ، تصحيح ومراجعة علي محمد الضباع، ، هـ) ٨٣٣(ت
 . لبنان

 صفاء،،دار ١كريم حسين ناصح ، ط نظرية المعنى في الدراسات النحوية، أ. د. .١٦١
 م.٢٠٠٦عمان، 

النكت والعيون تفسير الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  .١٦٢
 راجعه وعلق عليه السيد بن عبد اهللا المقصود بن عبد الرحيم، دار.  هـ)،٤٥٠البصري(ت

 هـ
الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات  .١٦٣

 م.١٩٩٧بيروت، ، ، دار الجيل ١محمد سالم محيسن، ط وتوجيهها ، د.
١٦٤. كلية  هـ)،٤٣٧(ت  الهداية الى بلوغ النهاية، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي

، ١االمارات العربية المتحدة ،ط -الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة 
 لبنان. -بيروت  ،م ٢٠٠٨

 هـ)،١٣٣٩اسماعيل باشا البغدادي (ت المصنفين، هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار .١٦٥
 بغداد. منشورات مكتبة المثنى ،

يوطي جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الس همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، .١٦٦
 .م١٩٩٨لبنان ،–بيروت  الكتب العلمية ، دار ،١ط هـ)، تح: أحمد شمس الدين،٩١١(ت

 و

 في القراءات السبع، عبد الفتاح عبد الغني القاضي الوافي في شرح الشاطبية .١٦٧
  مكتبة السوادي، جدة . هـ)،١٤٠٣(ت
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ة الثمانية أئمة االمصار الخمسة ،ابو علي الحسن ءالوجيز في شرح قراءات القرا .١٦٨
،دار العرب ١دريد حسن احمد ،ط د. هـ)،  تح: ٤٤٦بن علي االهوازي المقرئ (ت

 .٢٠٠٢االسالمية،
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي  القرآن المجيد،الوسيط في تفسير  .١٦٩

)وعلي معوض ود. أحمد محمد  هـ)، تح: عادل أحمد عبد الموجود ،٤٦٨النيسابوري
 - بيروت دار الكتب العلمية، ،عبد الرحمن عويس أحمد عبد نعتي الجمل ود. صبره ود.

  لبنان.
 الرسائل واألطاريح

كتب معاني القرآن واعرابه ،هدى  أثر اختالف االعراب في توجيه المعنى في .١٧٠
 جامعة الكوفة. صالح محمد ،أطروحة دكتوراه، كلية التربية ،

رسالة تعدد األوجه اإلعرابية في إعراب القرآن الكريم، محمد سامي أحمد  .١٧١
 م.١٩٩٢، جامعة بغداد، اآلداب، كلية ماجستير 

ح: هـ)،ت٣٨٤شرح كتاب سيبويه، ابو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت  .١٧٢
 أطروحة دكتوراه. محمد إبراهيم يوسف شيبه،

العنوان في القراءات السبع، أبو الطاهر إسماعيل بن خلف األنصاري، عبد  .١٧٣
 المهيمن عبد السالم طحان، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،

 هـ.١٤٠٣جامعة أم القرى ،
ر القرآن للطوسي، نجالء معاني القرآن وإعرابه للزجاج في التبيان في تفسي .١٧٤

  رسالة ماجستير، كلية التربية ،جامعة القادسية. عزيز صاحب ،
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Abstract 
   Praise be to God, who sent down the criterion to His servant to be a 
precursor to the worlds and may Allah bless our Prophet Muhammad, 
peace and recognition of a lot. After: 
 The Qur'anic readings are considered an important extension of the 
richness of the grammatical lesson in the dialectical aspects, which made 
the authors give their source in the composition. Many of the narratives 
of this work have arisen, most of which oscillated between grammatical 
and meaning 
      I found myself in this study in front of one of the flags of the sciences 
of the Koran, Abu Abbas Ahmed bin Ammar al-Mahdawi, who died in 
the year (440 AH) and a writing called (explain the guidance), which was 
to clarify the aspects of Quranic pluralism in the Koran The study was 
entitled "(The literary aspects between the grammatical work and 
meaning in explaining the guidance of the Mahdavi (440 AH))" This 
study aimed to catch the places of reading pluralism of the single word in 
the Holy Quran, the pluralistic number of the word and the linguistic 
functions Operated by. 
  Perhaps the most important reasons behind the choice of the following 
subject: 
1 - This subject has not been another study meant to trace the faces of the 
study and study in both moral and base in this book specifically 
2- It seems to me through exploration in the life of Mahdavi that this 
world has assumed a scientific status among the scientists of his time and 
his works were distinguished in different types of language with the same 
scientific status. His millennium is a subject worthy of study and interest 
3- The lack of studies that dealt with the writings of Mahdavi, it was 
another incentive to inspire curiosity in myself to investigate this effect of 
Mahdavi. 
   The research was designed for himself a descriptive analytical method, 
and how to deal with the texts of Mahdavi, it was as follows: 
1- I put an appropriate title for each issue depending on the nature of that 
issue. 
2- The issue was mentioned in the mention of the words of Mahdavi 
preceded by the Quranic verse which is the subject of study and research 
and Quranic verses 
3-I analyzed these texts by presenting them to the old and modern 
linguistic books. 
4-I was careful to choose the most important issues since the place is not 
enough to fulfill all the level of the book Mahdavi 
      The letter has been divided into three chapters preceded by an 
introduction and a preface followed by a conclusion that included the 
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most important findings of the research, and a list of sources and 
references from which the research derived his adjectives. 
   The introduction dealt with the importance of the topic, the reasons for 
its selection, the research plan, and my methodology in studying the 
selected issues, and the sources used to supplement the research material. 
   The preface dealt with the concepts of industry and the meaning of 
language and terminology and grammatical industry and the impact of 
meaning and the aspects of the relationship and the meaning of the 
meaning.  
  The first chapter deals with the pluralism of nouns in the nouns between 
industry and meaning. It is divided into four sections: the first of them in 
the quotations: it included the study of deleting the novice, deleting the 
news, and deleting the novice or the news. 
     The second subject was specialized in the study of the substitutes: it 
was divided into two parts that are similar to those of Mansoub. They 
included the one who is in charge of it, the absolute effect and the effect 
on it, and the similarity of the position is included between the complete 
and the incomplete, the exception and the discrimination. The third topic 
in the abstracts: It included the study delete the adder, delete the additive. 
The fourth topic: in the disciples and included adjective, kindness, 
substitution, and emphasis. 
   The second chapter was entitled Multiple Verses and its Effect on 
Verbs and Letters. It included four questions: three in the works, and the 
fourth in the tools, and included the investigations of the acts on the past 
act, the present action, and the verb. 
    The third chapter deals with pregnancy between industry and meaning 
and it has three aspects: the first of which included the study of 
pregnancy on the word and meaning, and the second part: it included the 
study of pregnancy on the meaning, and the third topic: it was in the 
study of pregnancy on the site. 
   The sources on which the study was based, was the book explaining the 
guidance of Mahdavi the focus of the study is the strength of the research 
and its orbit, along with other sources, which included the books of 
linguistic and interpretive code and books of Quranic readings. 
   There are difficulties in my studies, including the lack of access to 
Mahdavi, whether in the readings or the interpretation or the sciences of 
the Koran, as well as difficult to stand up to the opinion of Mahdavi in the 
readings that he introduced it touched more than a likely to face without 
another.  
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