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 المقدمة

 
هلِل حمدًا َيصعُد أّولُه وال ينفذ آخرُه، والحمُد هلل حمدًا خالدًا مع خلودِه، والحمد  الحمدُ 

هلل حمدًا ال منتهى له دون علمِه والحمد هلل على حلمه وبعد علمه وعلى عفوه بعد 
من فوق سبع سمواِت،  ت ُمجيب الّدعواِت ُمنزَل اآلياتِ قدرتِه له الحمد رفيع الّدرجا

رجاٍت وله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لكريم وجهِه وعزِّ جاعل الحسناِت د
جالله. والصالة والسالم على أفصح الَخلِق لسانًا واعربهم بيانًا رسوِل هللِا األمين 

 وعلى آلِه وصحيِه والتابعين.
 أما بعُد:

ى على االنساِن ان يبدأ كيفما اتفق وليس يسيرًا ان يبث بالموضوع عل فليس سهال
مسافه األلف ميل تبدأ عجل ألّن الكلمة األولى حجر الزاوية في بناء الموضوع مثلما 

ارجوا من هللا ان يوفقني ليكون أبي الدكتور عبد الرحمن الجبوري هو  بخطوة. كنت
الذي يشرف على بحثي وقد وفقُت في ذلك فهو أعظم فرحه دخلت حياتي فكاَن من 

تقد الجميع بصعوبِة وتخوفُت من ذلك ولكن دواعي سروري ان ابحث في موضوع اع
اجتهدت لنفسي وقدرتي وألتعلم من اخطائي فيه فُجلَّ من ال يخطئ وليكون تهيأة كما 

 يقول استائي الى الدراسات العليا بعونِه تعالى
التعريف بالتوابع في اللغة وفي اصطالح النحويين  يقوم هذا البحث على تمهيٍد يوجز

ات القرآنية المطلوبة تعقُب تمهيَد ثالثُة مباحَث خالف في القراءال الى يكون مدخالً 
 منتهية بخاتمة.

المبحث األول: الخالف النحوي في النعت المرفوع في أربع كلمات من أربع آيات 
( 95( وفي كلمة )جزاء( من )سورة المائدة: 255في كلمة )الحّي( من )سورة البقرة: 
( وفي كلمة )المجيد( من )سورة البروج: 58ريات: وفي كلمة )المتين( من )سورة الذا

( واقفه فيها على اختالف القراءات فمنها ما جاء بالرفع والنصب والجر 15و  14
 ومنها على قراءتين او اكثر، مختومه بالرأي األرجح او االصح وهللا أعلم.
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نحوي في المبحث الثاني: الخالف النحوي في التوكيد والبدل المرفوع فجاء الخالف ال
 ( 51التوكيد في لفظة )كلهن( من )سورة األحزاب: 

( 95اما الخالف النحوي في البدل، فقد جاء في لفظة )طعام( من )سورة المائدة: 
-45( وفي لفظة )الّنار( من )سورة غافر 15وفي لفظة )جنتين( من )سورة سبأ: 

الشاذة من ( وافقة في ذلك على الخالف في وجوة القراءات مبينة القراءة 46
 الصحيحة )الرأي الراجح من الضعيف حسب آراء كم من الفّراء والنحويين(

المبحث الثالث: الخالف النحوي في العطف المرفوع في لفظة )أشد( من )سورة 
( وفي لفظة )وشركاؤكم( من 3( وفي لفظة )ورسولُه( من )سورة التوبة:74البقرة: 

وفي لفظة )حوٌر  (28رة الرحمن: وفي لفظة ونحاٌس من )سو  (28)سورة يوسف: 
 (.22-21من )سورة الواقعة عين( 

وأيًضا واقفة في كل منها على الخالف في وجوه القراءات مبينة آراء الفراء والنحويين 
 واوجزت على ذلك في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها فيها..

وعظيم امتناني الى من وال يسعني في ختام هذا التقديم اال ان أتقدم بجزيل شكري 
حمن اشرف علّى في هذا البحث وأعانني على إنجازه استاذي الدكتور عبد الر 

ومرشدًا مخلصًا. والشكر موصول الى اساتذتي أعضاء  الجبوري الذي كان أبًا حنيناً 
لجنة المناقشة الذين أتوقع منهم ملحوظات تسدد البحث وتعزُز علميتُه وتصحح ما 

او هفوات. سائلة المولى جّل في عاله ان َيمن عليهم بالصحة وقع فيه من أخطاء 
 والعافية وأن يجزيهم خير ما يجزي ِبهش عبادُه الصالحين

م وبارك على سيدنا محمد هلل رب العالمين وصل هللا وسل وآخر دعوانا ان الحمدُ 
 الطاهرين وصحبة المنتجبين. وعلى آلهِ 

 
 
 

 الطالبة                                                  
 نور فائز                                                  
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 التمهيد:
 تعريف بالتوابع

 
ه(: "التاء والباء 395. قال ابُن فارس )ت (1)التوابُع في اللغة: جمع تابع، أو تابعة

والعين أصٌل واحٌد ال يشُذ عنه من الباب شٌي، وهو الُتُلّو والقفُو. ُيقال: تبعُت فالًنا، 
. وفي لسان العرب: ))تِبَع الشيء تبًعا وتباعًا  (2)إذا تلوتُه واتبعُتُه وأتبعُتُه، إذا لِحقَتُه"
ّتبَعه وأتبعه قفاه وتطّلبه ُمتبهًا َله ِسرت ِفي إثره: واّ في األفعال، وتبعُت الشيء ُتبوعًا: 

 وكذلَك تَتّبعه وتتبعه تتبعًا: قال الُقطامي:
 

 (3)وخيُر األمِر َما اسَتقَبلَت ِمنُه......وليس بأن تتبعُه اتباعا
 

وهو )كل لفظ ثان يعرب بإعراب سابقه من جهة  والتابُع في اصطالح النحويين :
أو  (4)واحدة، ويسمى السابق متبوعًا. وحكمه: أن يوافق المتبوع في االعراب دائما(

وهذا يعني ان تابع يكون  (5)ه الحاصل والمتجدد()هو: المشارك لما قبله في إعراب
. وعلى  (6)ما سبقُه وال يمسه اإلعراب إال على سبيل التبع لغيرها جاريا على إعراب

هذا فالعالقة واضحة في تعريف التابع في اللغة واالصطالح، فكما هو في اللغة: 
التلو والقفو والمتمم لمعنى المتبوع، فهو في االصطالح: المشارك لما قبلة فيجري 

 عليه ما جرى على األول.
ن خمسة: )التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف والتوابُع عند النحويي

بالحروف، وهذه الخمسة: أربعه تتبع بغير متوسط والخامس وهو العطف ال يتبع اال 
                                                           

 (.1/89(، أساس البالغة )تبع3/119)تبع ينظر:الصحاح (1)

 .363-1/362مقاييس اللغة:  (2)

 (.8/27)تبع (3)

 .32مبادئ قواعد اللغة العربية  (4)

، شرح األشموني على ألفيه ابن مالك: 2/756شرح الشذور الذهب في معرفة كالم العرب:  (5)

2/315. 
 .143المفصل في صنعة االعراب  (6)
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ما جرى على األول من الرفع والنصب بتوسط حرف، فجميع هذه تجري على الثاني 
  (1)والخفِض(

ُيقال:  (2)الشيَء ِبما فيِه ِمن حسٍن(: وهو في اللغة )وُصُفَك أواًل: النعت، أو الصفه
وفرق أبو هالل  (3)نعتُّ الشيء أنعته نعتًا، إذا َوصفته فالشيء منعوت وأنا ناعت

ه( بين النعت والصفة، إذ ذهَب إلى أنَّ النعت لما يتغير من 395العسكري )ت
. وهو في  (4)فالصفة أعم من النعتالصفات. والصفة لما يتغير ولما ال يتغير 

 (5)ه(: )التابُع المقصوُد باالستحقاق وًعا وتأويال(672صطالح عند ابن مالك )ت اال
 : (6)وهو ما أشاَر إليه في ألفيتِه بقولهِ 

 
 فالنعت تابعض متمُّ ما سبق ..... بوسمه أو وسم ما به اعتلق

 
أو  ه(: )تابٌع ُمشتٌق أو مؤوٌل بِه ُيفيُد تخصيَص متُبوِعهِ 761وعند ابن هشام )ت

توضيحُه أو أو َمدحُه أو ذمُه أو تأكيَدُه أو الّترُحَم َعليِه، ويتبعُه ِفي واحِد ِمن أوجِه 
  (7)اإلعراِب َوِمن التعريِف والتنكير(

 
 ثانيًا: الّتوكيُد:

. ُيقال: كَد العهَد والَعقَد: أي،  (8)التوكيد في اللغة من )وكد( الدال َعلى شّد وإحكام
. وهو في االصطالح: )لفظ يتبع اإلسم الُمؤَكد لرفع  (9)، إذا شّدهُ أوثقُه، ووكَد الرحلَ 

                                                           

 .2/19 األصول في النحو: (1)

 .5/448مقاييس اللغة:  (2)

 .1/403جمهرة اللغة:  (3)

 .544ينظر: الفروق اللغوية  (4)

 .2/18الحدود:  (5)

 .44ألفيه أبن مالك:  (6)

 .30متن شروح الذهب:  (7)

 .6/138ينظر: مقاييس اللغة:  (8)

 .7/128ينظر: المحكم والمحيط األعظم  (9)
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والغرض  (2)أو هو )تابع يقصد بِه كون المتبوع على ظاهره( (1)اللبس وإزالة االتساع(
 ه(: 392منه، كما يقول ابن جني)ت

)إنما هو التحقيق والتسديد، وهذا مما يليق به اإلطناب واإلسهاب وينتفي عنه 
  (3)واالختصار(اإليجاز 

 
  ثالثًا البدل:

البدُل في اللغة: من )بدل( وهو في أصلِه )قياُم الشيء مقاَم الشيِء الذاهب. يقاُل: 
َبَدُل الشيِء وبديلُه. ويقولوَن بّدلُت الشيَء: إذا غّيرُتُه وإن َلم تأت له ِببدٍل. قال هللُا 

. وأبدلُتُه: إذا  }15يونس: {َما يكوُن لي أن ُأَبّدَلُه ِمن تلَقاِء نفِسي((  تعالى: )) وُقل
 .(4)أتيُت لُه ِبَبديٍل( 

وأما البدُل في االصطالح: فـ )هو التابع المستقل بمقتضى العامل تقديرًا دون متبع 
  (5)ويوافق المتبوع ويخالفه في التعريف والتنكير(

والغرُض  (7)، ومطابٌق للفِظ ما قبلهُ (6)لثاني موقع األولفالبدُل في عمومه: أن ُيوقَع ا
منُه، في الغالب "تقرير الحكم السابق وتقويُتُه بتعييِن الُمراِد، وإيضاِحه، ورفِع 

االحتمال عنُه: ألّن هذا الُحكَم ُينسُب أواًل للمتبوِع فيكوُن ذكُر المتبوِع تمهيدًا للتابع 
الستقبالِه بشوٍق ولهفٍة. فإذا استقبلَتُه وعرفَتُه استقبلَت الذي سيجيء، وتوجيًها للنفس 

  (8)معُه الحكم وعرفَتُه أيضا، فكأن الُحكَم قد ُذكَر مرتين، وفي هذا تقويٌة للكِم وتوكيد(
 
 
 

                                                           

 .84اللمع في العربية:  (1)

 3/164الهوامع: همع  (2)

 1/127ينظر: الخصائص  (3)

 .1/210مقاييس اللغه:  (4)

 1/172تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:  (5)

 .1/135ينظر: األصول في النحو  (6)

 .395ينظر: علل النحو:  (7)

 .3/665النحو الوافي:  (8)
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 رابًعا وخامًسا: عطف البيان وعطف النسق
 وجاء (2). والرجوع واالنصاف (1)للعطف في اللغِة أكثُر من معنى، فهو: الميُل والّثنيُ 

في لسان العرب: )عطَف َيعطُف عطًفا: انصرف.. وَعَطَف الشيء َعطفًا وعطوفا 
. وفي االصطالح: أطلق النحاة مصطلح  (3)فانعطف وعطفه فتعّطف: حناه وأماله(

العطف على نوعين من التوابع، هما: عطف البيان، وعطف النسق. أما عطف 
ه(: )أسم غير صفة، يكشف عن المراد 538خشري )تالبيان : فهو عند الزم

كشفها، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة إذا ترجمت بها. وذلك 
 نحو قوله: 

 . (4)أقسم باهلل أبو حفص عمر ... ما مسها من نقٍب وال دبر(
ه(: )ُهو ان تجِري األسماء الجامدة مجرى المتقة 616وعند ابي البقاء العكبري )ت

في اإليضاح إذا كاَن الثاني أعرف من األول كقولك مررت بزيد أبي عبد هللا إذا كان 
. وعند ابن مالك ) هو  (5)بالكنية أعرف وبأبي عبد هللا زيد إذا كان االسم أعرف(

ظهور المتبوع، وفي التوضيح والتخصيص جامدا او  التابع الجاري مجرى النعت في
بمنزلته. ويوافق المتبوع في االفراد وضديه وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف 

 (6)والتنكير(
ه( بأنُه )َتَبٌع 384أما عطُف النسق، أو العطف بالحرف : فقد عرفه الرماني )ت

ه(: بانُه )تابع مقصود 664وعّرفه ابن الحاجب )ت (7)لألوِل على طريق الشركِة(
وعّرفه ابن  (8)بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف العشرة(

ه( بأنُه تابٌع مقصوٌد بالنسبِة مع متبوعِه يتوسط بينه وبين متبوعه 642يعيش )ت

                                                           

 .2/608، المعجم الوسيط 4/351ينظر: مقاييس اللغه  (1)

 (9/249، لسان العرب )عطف 1/550والمحيط األعظم ينظر: المحكم  (2)

 (.9/249)عطف  (3)

 .159المفصل في صنعة اإلعراب:  (4)

 .1/409اللباب في علل البناء واالعراب:  (5)

 .3/325شرح تسهيل الفوائد:  (6)

 .69رسالة الحدود:  (7)

 .30الكافيه في علم النحو:  (8)
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احد الحروف العاطفه، وهو إما ان ُيشرَك بيَن األول والثاني بالحكِم واالعراب، وإما 
  (1)يشرك بينهما باإلعراب فقطان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2/276ينظر: شرح المفصل  (1)
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 المبحث األول
  

  

 الخالف النحوي في النعت المرفوع او الصفة

  
يُّوُم الا تاْأُخُذُه ِسناٌة واالا ناْوٌم(( -1 يُّ اْلقا ها ِإاله ُهوا اْلحا ُ الا ِإلاَٰ  في قوله تعالى: ))َّللاه

 }255البقرة:     {                                               
ْثُل ماا قاتالا ِمنا النهعاِم((-2 زااٌء مِّ  قوله تعالى: ))فاجا

 }95المائدة: {                                                  
ِتيُن((-3 زهاُق ُذو اْلُقوهِة اْلما ا ُهوا الره  قوله تعالى: ))ِإنه َّللاه

 }58الذاريات: {                                                  
ُدوُد ) ِجيُد((14وكذلك في قولة تعالى: ))واُهوا اْلغاُفوُر اْلوا  ( ُذو اْلعاْرِش اْلما
 }15,14البروج: {                                                  
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َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم(( في قوله تعالى: ))َّللاَُّ اَل -1 ِإلََٰ
  }255البقرة: {

  (1)في الحي قراءتان الرفع والنصب
 في قراءة الحّي بالرفع سبعة أوجٍه من أوجه االعراب:

 للفظ الجاللة األول: ان يكون خبرًا ثانياً 

 محذوف أي هو الحيّ  الثاني: ان يكون خبرًا لمبتداً 

 من قوله سبحانه: )ال إله إال هو(. الثالث: ان يكون بدالً 

 من )هو( وحده بدالً  الرابع: ان يكون 

 الخامس: ان يكون مبتدأ خبره )ال تأخذه(.

 السادس: أنه بدل من هللا.

  (2)السابع: أنه صفٌة له

والحسن وجوز ذلك كل من مجاهد والربيع والضحاك وابن جبير وابن عباس 
  (4)))وقد ُقرئ في الشاذ ... ))الحي القيوم(( بالنصب على إضمار أعني (3)والزمخشري 

                                                           

 .140-1/139، وينظر منار الهدى 1/356القراءاتمعجم  (1)

، مشكل اعراب القران 1/126، وينظر اعراب القران للنحاس  7-3/6روح المعاني  (2)

 .2/247، تفسير ابي السعود 1/126، البيان في اعراب القران 1/136
 .1/287ينظر البحر المحيط  (3)

 .1/203التبيان في اعراب القران (4)
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هذا  في هـ( "فلو لم يكن وصفًا ما جاز فيه القطع، وال يقال:745قال أبو حيان)ت
الوجه الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر ألن ذلك جائز حسن، تقول زيد قائم 

  (1)العاقَل"

الصفه المعلوم موصوفها حقيقة، أو أّدعاء رفعا بتقدير هَو ونصب بتقدير فجاَز )قطع 
ألعني أو أمدح ... إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفحة جاز ... في الصفه 

ونحو قوُلهم: )الحمد هلل الحميُد( بالرفع بإضمار )هو( وقولة تعالى  (2)االتباع والقطع(
  (3)النصب بإضمار )أُذمُّ( }4مسد : آية سورة ال{ ))وامرأتُه حمالتُه الحطِب((

وهذا )يعني  انه يجوز في قراءة الحّي في غير القرآن بالنصب على المدح       
به إزالُة اشتراك،  إذ قد )يجيء النعت لمجرد الثناء والمدح اليراد (4)ألختصامة بالنعت(

وال تخصيص نكرة، بل لمجرد الثناء والمدح، أو ضّدها من ذّم او تحقيٍر، وتعرف 
من امر الموصوف ما لم يكن معرفة، وذلك نحو قولك )جاءني زيٌد العاقُل  المخاطب

الكريُم الفاضُل(، وتريد بذلك تنويه الموصوف والثناء عليه بما فيه من الخصاِل الحميدة. 
من  فصلهك صفات البارئ سبحانه نحو )الحّي، العالم، القادر( ال تريد بذلك ومن ذل

شريك هللا تعالى عن ذلك، وإنما المراُد الثناء عليه بما فيه سبحانه على جهِة اإلخبار 
والسبب في حذف العاطف بين الصفات  (5)بما فيه، لمعرفِة ذلك والندب إليه( نفسه عن 

   (6)كل صفِة من صفات هذا الملك العظيم مستقلة بنفسها( إنما هَو  )للداللِة على أن

                                                           

 .2/287يط البحر المح (1)

 .1/288شرح قطر الندى وبل الصدى (2)

، 2/328. وينظر شرح االشموني اللفية ابن مالك 3/286أوضح المسالك الى ألفيه أبن مالك (3)

 .2/126شرح التصريح على التوضيح 
، مشكل اعراب القرآن 1/126، وينظر اعراب القران للنحاس 7-3/6روح المعاني (4)

 .2/247السعود ، تفسير ابي 1/136-137
 .2/233شرح المفصل  (5)

 1/385اعراب القرآن وبيانه  (6)
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وبعُد فيكاد يجمع النحاة في )الحّي( على قراءتين هما كونه خبرًا لضميٍر أو بداًل من 
)هو(. ولمكي القيسي قوالن، احدهما جعلها نعتًا )هلل( او جعل كلٍّ منهما خبرًا ثانيًا 

تمثالن بعدهما مبتدأين، أو بدلين من هللا، وانفرد السمين وللعكبري قوالن يعن )هللا(. 
  (1)من جملة )ال إله اال هللا( مبدلينالحلبي بجعلهما 

ْثُل ماا قاتالا ِمنا النهعامِ في قوله تعالى: ))  -2 زااٌء مِّ جاءت } 95المائدة: {((  فاجا
  (2))فجزاء مثل( على قراءات، منها

  (3)والسكائي فجزاٌء مثُل ما قتَل من النعِم بالتنوينقراءة يعقوب وعاصم وحمزة -1
 (4))ورفعوا المثل على البدل من الجزاء وكأنه فّسر الجزاء فقال ِمثٌل ما َقَتَل من النََّعِم(

مماثٌل  فتنوين )جزاٌء( ورفع )مثل( )على الصفه والخبر مضمر التقدير فعليه جزاء
أي  (5)تقتضي ان يكون المثُل هو الجزاءَ  بعينه( واجٌب او الزم من النعم وهذه القراءه

)وذلك ألنه اذا أدى جزاء مثل  (6)كما قال االخفش )فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم(
قتول ان يحكم به... يؤدي جزاء مالم يقتل ألن مثل المانما  ارالمقتول في الصيد  ص

(هـ 761ام األنصاري )تقال ابن هش  (7)باإلضافة عند جماعة( القراءةولذلك بعدت 
)وَمن قرأ بتنوين الجزاء ورفع المثل فقراءُتُه ظاهرٌة، ألَن الجزاَء الواجب موصوٌف بكونِه 
مماثاًل لما قتل من النعم، واما من أضاف الجزاء للمثل فقراءُتُه مشكلِة، ألن الواجَب 

                                                           

، تفسير 1/203، البيان في اعراب القرآن 137-1/136ينظر المشكل في اعراب القرآن  (1)

 .1/58، الدر المصون 2/288، البحر المحيط 3/271القرطبي 
شرح طيبة النثر في ، 1/253، الوافي في شرح الشاطية 1/235ينظر حجة القراءات  (2)

، القراءات المتواتره وأثرها في اللغه العربية 2/585، فريدة الدهر 2/178القراءات العشر 
 .1/59القرآني  الوقف، 1/231
 .1/585، وينظر زاد المسير 4/109تفسير الثعلبي  (3)

 .1/585، وينظر زاد المسير 4/109تفسير الثعلبي  (4)

 .1/132ر الحجة في القراءات السبع، وينظ6/309تفسير القرطبي  (5)

 .1/288معاني القرآن  (6)

 1/237مشكل اعراب القران  (7)
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ال يقّدر مراٌد بها جزاُء نفس المقتول، ال جزاء مثل المقتول... إن هذا االشكال يرتفع بأ 
  (1)ذاُت الشيء ونُفُسه(

بطرح التنوين وإضافة الجزاء الى مثل وخفض )مثل( وهي قراءة ابن كثير ابن  -2
على ان )جزاء( مبتدأ )والخبر قوله من النعم وما هاهنا  (2)عامر وأبي عمرو ونافع(

على وجهين، أحدهما: أن يكون بمعنى مثل الذي قبل والثاني ان يكون بمعنى مثل 
الشيء الى نفسه مثُل  لى مثل في هذه القراءه من إضافةواضافة الجزاء ا  (3)المقتول(

هـ( 1393وذهب الشقيطي )ت (4))حق اليقين(، )وحبل الوريد( أي الحقُّ الذي هو يقين. 
 (5)الى أّن اإلضافة في هذه القراءه )إضافة بيانه، أي جزاٌء هَو مثُل ما َقتَل من النعم(

 يراد المقتول هـ(:"ومن اضافه الجزاء الى مثل المقتول437. قال مكي القيسي ت)
قول هللا  وعلى هذا تأول العلماء بعينه فكأنه في التقدير فعليه جزاء المقتول في الصيد

. (6)معناه كمن هو في الظلمات }122االنعام: {تعالى ))كمن مثله في الظلمات(( 
هـ( : )التقدير فعليه جزاٌء مثُل ما قتل. و)مثل( مقحمة كقولك: 671وقال القرطبي )ت

أنا أكرُم مثلَك، وانت تقصد: أنا أكرمَك ونظير هذا قه تعالى ))ليس كمثله شيء(( 
أي ليس كهو شيء. وهذه القراءه تقضي أن يكون الجزاء غير المثل،  }11الشورى: {

  (7)إذ الشيء وال ُيضاف الى نفسه(

)قال أبو الفتح:  121قراءة أبي عبد الرحمن السلمي )فجزاٌء مثَل( وعّدت شاذًه.-3
. )ويقرأ شادا )فجزاء(  (8))مثل( منصوبة بنفس الجزاء والمعنى ان يجزي مثل ما قتل(

                                                           

 .1/15أسئلة واجوبة في اعراب القران  (1)

 .1/338، معاني القراءات لألزهري 247ينظر: السبعة في القراءات (2)

 .1/585المسير ، زاد 2/280، وينظر المحرر الوجيز 1/134الحجة في القراءات السبع  (3)

 .1/435ينظر باهر البرهان في معاني مشكالت القرآن  (4)

 .1/459اخواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  (5)

 .1/237مشكل اعراب القرآن  (6)

 .6/309تفسير القرطبي  (7)

 .6/309، تفسير القرطبي: 1/456، إعراب القراءات الشواذ 1/327ينظر المحتسب  (8)
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ومثل بالنصب وانتصابة بجزاء ويجوز ان ينصب بفعل دل عليه جزاء أي  بالتنوين
. )واختلف العلماء في (1)يخرج او يؤدي مثل وهذا أولى فإن الجزاء يتعدى بحرف جر(

هذه المماثلة كيف تكون فذهب الجمهور إلى أن الحكمين ينظران الى مثل الحيوان 
 .(2)فيجعلون ذلك من النعم جزاءه( مرأىالمقتول في الخلفة وعظم ال

بي)ت لقال السمين الح (3)قرأ محمد بن مقاتل )فجزاَء مثَل( بنصب جزاء ومثل. -4
هـ(: "وأما قراءُة )فجزاًء مثَل( بنصبها، فجزاًء منصوب على المصدر أو على 756

رج جزاًء، المفعول به. و)مثَل( صفتُه باالعتبارين، والتقدير: فليجِز جزاًء مثَل، أو فليخ
وفي هذه االقوال  (5)أو )فعليه ان يجزيى جزاًء مثَل ما َقَتَل(  (4)او فليغّرم جزاًء مثَل"

  تأكيد لصواب القول بالّنعِت.

زهاُق ُذو اْلُقوهةِ -3 ا ُهوا الره ِتيُن((في قوله تعالى: ))ِإنه َّللاه  } 58الذاريات:{ اْلما

 جاءت )المتين( على قراءتين بالرفع والجر

لمتين( القراءة بالرفع وهي قراءه عامة قّراء االمصار ))ذو الُقوِة المتيَن(( برفع )ا-1
 واختلف النحاَة فيها على أقوال، منها: 

بمعنى ذو القوة الشديد، فجعلوا )المتين( من نعت ذي ووجهوه الى وصف هللا به  ا.
  (6)على تقدير )صاحب القوِة المتيُن( ألن المعنى حقيقة. 

                                                           

 2/278وينظر المحرر الوجيز  6/309القرطبي تفسير  (1)

 .2/278.المحرر الوجيز 1/360التبيان في اعراب القرآن  (2)

، البحر 1/60، التبيان في اعراب القرآن 340المختصر في شواذ القراءاتينظر  (3)

 .4/418، الدار الصون 4/22المحيط
 4/365ط ، البحر المحي1/679، وينظر الكشاف 4/419الدار المصون:  (4)

 7/24روح المعاني:  (5)

، االزهرية في علم 3/381، تفسير النسفي 4/409، الكشاف 22/445ينظر تفسير الطبري  (6)

 6/250، معجم القراءات القرآنية 205الحروف 
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ه( من ان خفض 392ه( وابن جني)ت207ما ذهب الية الفّراء )تواألخر 
. ومعروف ان الحمل على الجوار )من الشاذ الذي ال ُيعرج (1))المتين(على الجوار 

وقول  (3)ه( "جاِر على غير وجِه في الكالم"018ألنه كما قال سيبويه )ت (2)عليه(
ِب( على جواره ل)ضب( وحّقُه ان يكون ِب( بجر )خر العرب )هذا جُحر ضبِّ خر 

مرفوعًا )محموٌل على الشذوذ الذي ُيقتصر فيِه على الّسماع لقتلِه، واليقاس عليِه، ألنه 
ه( القراءه 310ولذلك اختصر الطبري)ت (4)ليس كل ما يحكي عنهُم ُيقاس عليِه(

بالرفع بقولة )والصواب من القراءة في ذلك عندنا )ذو القّوِة المتيُن( رفعًا على أنه صفة 
ا و كان للتاكيد وجه وبنحو الذي قلنهللا جّل ثناءه الجماع الحجه من القراء عليه، وانه ل

 (6)أشهر قراءًة وأقوى قياسًا.  ه(577ورآها األنباري ) (5)في ذلك قال أهل التأويل(

ل على االخبار وكونه خبرًا بعد خبر مقبو   (7)ب. على أنه خبرًا أو صفة ل الرزاق. 
دُه،  بمعنى واحد، كقولهم: هذا حامٌض حلٌو بمعنى: مزٌّ )ألن الخبر كالنعت، فيجوز تعدُّ

 والى ذلك أشاَر الناظم بقوله: 

  (8)عن واحد لُهم سراَة شعرا    وآخبروا باتتنين أو باكثرا

ت. على انه خبر لمبتدا محذوف والتقدير )هو المتين( أو نعتًا السم ان على 
  (9)الموضعُ 

                                                           

 .2/339، المحتسب 75-74ينظر معاني القرآن  (1)

 .615، 2/503االنصاف في مسال الخالف  (2)

 .1/436الكتاب  (3)

 .2/503االنصاف في مسائل الخالف  (4)

 .22/447تفسير الطبري  (5)

 2/393ينظر البيان في غريب اعراب القرآن  (6)

، اعراب 10/60، الدار المصون 17/56، تفسير القرطبي 5/165ينظر: المحرر الوجيز  (7)

 .9/59القرآن وبيانه 
 1/28ح الممالك ، أوض1/258. وينظر: الكتاب 1/231شرح التصريح على التوضيح  (8)

 9/59، اعراب القرآن وبيانه 10/60، الدار المصون 17/56ينظر تفسير القرطبي  (9)
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وهي قراءة النخعي وابن وّثاٍب واالعمش )ذو القوِة  (1)القراءة بالجر أو )الخفض( -2
ان المنعوت )القوة( المتيِن( على تخريجيِن، احدهما كون المتين نعتًا ل)القوة( وكّما ك

رًا، أّول )المتيُن( على وجوٍه، فيجيَء فعيل بمعنى مؤنثًا، والنعت )المتين( مذك
التأنيث، كـ جديد، والقوة محموله على االقتدار وهو معنى الشيء المبرح، أي ذو 

  (2)الحبل القوّي المتين. 

((.  السابقة ايضًا قوله تعالى ))وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيدَ  ومثل االية-
  }15البروج: {

إذ اختلف القّراء في قراءة )المجيَد( فقرأته عامة قّراء المدينه ومكة والبصرة وبعض 
)  (4)كرة . على انه صفة هللا تعالى ذ (3)الكوفيين رفعًا )ردًا على قوله ))ذو العرِش(( 

التعالي والجالل. وألنه رين، وذلك ألن المجد من صفات تاره اكثر المفسوهذا ما اخ
أو على تعدد االخبار في جميع لفاظ اآلية،  (5)ال يليق إال باهلل سبحانه وتعالى(

  (6)فـ)المجيد( خبر لـ)ذو(. 

حمزة والكسائي والمفضل عن  أما القراءة الثانية بالخفض )ذو العرش المجيِد( فقراةَ 
وكذلك هي قراءَة الحسن البصري وعمرو بن عبيد وابن وثاب  (7)عاصم بكسر الدال. 

                                                           

، اعراب 4/106، الكشاف 2/338، المحتسب 145ينظر: المختصر في شواذ القراءات  (1)

 .8/141، البحر المحيط 2/114القراءات الشواذ 

، البحر 17/56تفسير القرطبي ، 2/339، المحتسب 22/446ينظر: تفسير الطبري  (2)

 .10/60، الدار المصون8/141المحيط 
، معاني القراءات لالزهري: 678، السبعة في القراءات 24/346ينظر تفسير الطبري  (3)

3/136. 
، تفسير 31/114، مفاتيح الغيب 9/78، زاد المسير 24/346ينظر تفسير الطبري  (4)

 .4/414التنزيل  ، لباب التاويل في معاني19/297القرطبي 
، لباب التأويل في معاني التنزيل 1/757، وينظر حجة القراءات 31/114مفتاح الغيب (5)

4/414 
 .722، ابرز المعاني من حرز اآلماني 2/810ينظر مشكل اعراب القرآن  (6)

 .9/778، زاد المسير 5/435ينظر المحرر الوجيز  (7)
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وفي ذلك خالف بين النحاة والمفسرين  (2))على انه نعث للعرش(  (1)واالعمش. 
ه( "ومن خفضَه جعلَه نعتًا للعرش، وقيل ال يجوز ان 437حيث قال مكي القيس )ت

ن القرآن يل: أ)وردًا على ذلك ق (3)ش، ألنه من صفات هللا جل ذكُره" يكون صفة للعر 
))بل هو  21دّل على أنه يجوز وصف غير هللا بالمجيد حيث قال في سورة البروج: 

وفي قراءتي الرفع والخفض  (5). وقيل: خفض المجيد بالقرب والجوار (4)قرآن مجيد(( 
قراءتان معروفتان فبأيها قرأ القارئ  قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك انها

  (6)فمصيب" 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8/445المحيط، البحر 5/435ينظر المحرر الوجيز  (1)

، 10/175، تفسير الثعلبي 3/567رقندي م، وينظر تفسير الس24/346تفسير الطبري  (2)

 مفاتيح، 9/78، زاد المسير 4/734، الكشاف  2/1325غرائب التفسير وعجائب التأويل 
، لباب التأويل في معاني 3/625 النسفي ، تفسير 19/296، تفسير القرطبي 31/114الغيب 

 .5/308، معاني القرآن واعرابه 10/749، الدار المصون4/414التنزيل 
 .10/749، وينظر الدار المصون 2/809شكل اعراب القرآن (3)

 .115-31/1114الغيب  مفاتيح (4)

 .1/196ل في النحو ينظر الجم (5)

 .24/346تفسير الطبري  (6)
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 المبحث الثاني

 

 الخالف النحوي في التوكيد المرفوع والبدل

 
 أواًل: التوكيد

ا آتاْيتاُهنه ُكلُُّهنه (( : )) في قوله تعالى ْينا ِبما ياْرضا  }51األحزاب:{وا

 

 ثانيًا: البدل

اراٌة قوله تعالى: ))-1 فه ((            أو كا اِكينا  }95المائدة: {طاعااُم ماسا
نهتااِن عان ياِميٍن قولة تعالى: ))-2 ِنِهْم آياٌة ۖ جا باٍإ ِفي ماْسكا انا ِلسا ْد كا لاقا

ِشمااٍل((                                             }15سبأ: { وا
اقا ِبآِل ِفْرعاْونا ُسوُء اْلعاذااِب )قولة تعالى: ))-3 حا ا(( ( 45وا لاْيها ُضونا عا النهاُر ُيْعرا

 }46، 45غافر:                                                  {
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 :التوكيد

(( في قولة تعالى ))-  }51األحزاب:{َوَيْرَضْيَن ِبَما آَتْيَتُهنَّ ُكلُُّهنَّ

  (1)على قراءتين بالرفع والنصب 

)وال  (3)على تأكيد نون النسوة في يرضين.  (2)جمهور الناس "كلهن" بالرفع(  )قراء
قال الفراء"ألن المعنى: وترضى كل واحدة وال يجوز ان نجعل  (4)يجوز غير ذلك(

)كلهن( نعتًا للهاء في االيتاء ألنه ال معنى له، اال ترى أنك تقول: ال كرمن القوم ما 
ف)كل(  (5)اكرموني أجمعين، وال تقول )أجمعون( ولو كان له معنًى لجاز نصبة"

توكيدًا للضمير المنصوب  ليس)مرفوعٌة. ألنها توكيٌد لنوِن النسوة )الفاعل(، و 
المتصل بالفعل )آتيت( والصحيح عدم جواز الفصل بين التوكيد والمؤكد إذا كان لفظ 

وقرأ أبو إياس   (6)التوكيد هو كلمة )كل( التي قبلها كلمة )أجمع( لتقويتها في التوكيد(

                                                           

 ./5، معجم القراءات 1/620ينظر منار الهدى  (1)

 .4/455المحرر الوجيز  (2)

 اآلي، درج الدرر في تفسير 2/119، تفسير ابن فورك 20/296ينظر تفسير الطبري  (3)

، 8/37، اعراب القرآن وبيانه 3/40، تفسير النسفي 4/236، تفسير البيضاوي 2/471والسور 
 .3/974المجتبى من مشكل اعراب القرآن 

اب القرآن ألصبهاني ، اعر20/296، وينظر تفسير الطبري 2/119تفسير ابن فورك  (4)

1/314. 
، اعراب القرآن لألصبهاني 3/220، وينظر اعراب القرآن للنحاس 2/346معاني القرآن  (5)

1/314. 
 .4/455، وينظر المحرر الوجيز 3/436النحو الوافي  (6)
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واجاز  (2))تأكيدًا لهن في آتيتهن( (1)م )بما آتيتمهّن كّلُهَن( بنصب الالجوية بن عائذ 
نصُبُة على أنه توكيد ه( )392قال ابن جني )ت (3)وأبو إسحاق حاتمذلك أبو 

فرادهن نَّ على انهقراءة العامة: )َكلُّ ( من قولِه )آتيتُهّن( وهو راجع الى معنى ل)هنَّ 
من  اقوى معنًى، وذلك اّن فيه إصراًحااال ان الرفع ذًا واحد، واجتماعهن، فالمعينان إ

يتائهّن ة الشاذه، اعني النصب، انما هو بإاللفظ )يرضين كلهن(، واالصراح ي القراء
  (4)مع التأويل واحدًا( فيهاكلهن، وان كان محصوُل الحال 

والصواب من القراءة  (5)أي ) انه ال يريد آتيائهن كلهن وانما يريد يرضين كلهن(
ب في كلهن شاذة غير جائزة الجماع صني كلهن وهذا يعني ان القراءة بالبالرفع ف

( تأكيد  (6)الحجة من القراء على الحط من القارئ في ذلك  ألن نصب )ُكّلُهنَّ
( في )يرضين( )وال يجوز ان يكون تأكيدًا للمضمر في )آتيتهن( ألن  للضمير)ُهنَّ

  (7)المعنى على خالفه(

 

 

 

 

                                                           

 .2/182ينظر: المحتسب  (1)

ر الوجيز ، المحر2/471، وينظر درج الدرر في تفسير اآلي والسور 3/562الكشاف  (2)

، الدرر المصون 4/236، تفسير البيضاوي 2/1059، التبيان في اعراب القرآن 4/455
/137. 
 .3/220ينظر اعراب القرآن للنحاس  (3)

 2/183المحتسب  (4)

 .1/396، وينظر النكت في القرآن الكريم 1/314اعراب القران للصبهاني  (5)

 .20/296ينظر تفسير الطبري  (6)

 .2/579القرآن  مشكل اعراب (7)
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 ثانيا: البدل
 }95المائدة: {قولة تعالى: ))أو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن((       -1

في طعام قراءتان بالرفع لـ )طعام( مع تنوين كفارة قراءة ابن كثير وعاصم وأبي 
عمرو وحمزة والكسائي وبخفض )طعام( على اإلضافة دون تنوين كفارة قراءة ابن 

وفي القراءتين خالف فمن رفع الطعام جعلة بدال من  (1)ر ونافععامر وأبي جعف
ه( بدل كل شيء 370وجعله ابن خالوية ) (2)الكفارة ألن الطعام من جنس الكفارة

فالطعام َبَدُل بعض من  (4). ولكن الكفارة تشمل الَهدى والصوَم واالطعام(3)من شيء
وقد )يصُح ان في  (5)ه الى انه عطف بيان 377كل، وذهب أبو علي الفارسي ت 
 (7)كما يجوز أن يعرب بدل الُكّل عطَف بيان (6) عطف البيان ان ُيعرب َبَدل ُكّل(

                                                           

، المحرر الوجيز 1/132، الحجة في القراءات السبع 1/248ينظر: السبعة في القراءات  (1)

 .1/586، زاد المسير 2/280
البحر المحيط  1/261، التبيان في اعراب القران 1/264ينظر: معاني القرآن لألخفش  (2)

2/24. 

 .1/134ينظر: الحجة في القراءات السبع  (3)

 3/48، أوضح المسالك 3/258الحجة في القراءات السبع للفارسي  ينظر (4)

 .3/258ينظر: الحجة في القراءات السبع  (5)

 .3/349أوضح المسالك  (6)

، أوضح المسالك 2/271، البيان في اعراب القران 2/580ينظر: مشكل اعراب القران  (7)

3/349. 
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فالخالف في هذه المسألة بين الكوفيين والبصريين يتمثل في أن الكوفيين جوزوا أن 
عطف بيان، في حين لم يّجوز البصريون كون عطف البيان للنكرة،  يكون الطعام

فمن )جوزوا على ان الطعام  (1)ألنة خاص بالمعارف ويوجبون في الطعام البدلية
. )فخرج بذلك قولة تعالى: )ويسقى  (2)وعليه كفارة(أعطف بيان للكفارة على تقدير )

، ايضًا : اقسم باهلل أبو حفص عمر ومثال ذلك (3) }16إبراهيم: {من ماء صديد( 
وهذا خاتم من حديد فأشير بالمثالين الى ان عطف البيان يفيد التخصيص للنكرات 

  (4)أي ليس فقط بالمعارف 

ففي ذلك خالف.  (5)اما )من جعل الطعام عطف بيان على ان الطعام هو الكفارة(
لكفارة لتغطية الذنب )ألن الكفارة ليست للطعام وانما لقتل الصيد ... أي ألن ا

بإعطاء الطعام فالكفارة غير الطعام لكنها نتيجة في رفع الطعام على البدل 
  (6)المحض(

ومن خفض )طعاٍم( جّرًا باإلضافة لـ كفارة، َفَعلى أّن االضافَة )اضافُة -ب
او كفارة صيام أي، تخصيص، اذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدي أو كفارة طعام 

وقد أقّر هذه  (7)لمكفر بين الهدي، والطعام، والصيام، فجازت اإلضافة لذلك(ُخّيَر ا
ه( بقولة: )ّلما 606القراءة كّل من االخفش وأبي الفارسي ورآها الفخر الرازي ت (

خّير المكلف بين ثالثة أشياء الهدي، الصيام والطعام حُسنت اإلضافة فكأنة قيل: 

                                                           

شرح التصريح على التوضيح  ،2/357، شرح االشموني 3/349ينظر أوضح المسالك  (1)

2/148. 
 .1/361، التبيان في اعراب القران 288. وينظر معاني القران للخفش /1/711الكشاف  (2)

، شرح االشموني 3/311، وينظر أوضح المسالك 298شرح قطر الندى وبل الصدى / (3)

 .2/148، شرح التصريح على التوضيح 2/357
 .1/298ينظر: قطر الندى وبل الصدى  (4)

 .1/586، وينظر زاد المسير 2/280المحرر الوجيز  (5)

 .2/280المحرر الوجيز  (6)

 .1/586زاد المسير  (7)
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كفارُة صيام فاستقامت اإلضافة لكون الكفارة من هذه كفارُة طعاٍم ال كفارة َهدي وال 
  (1)األشياء(

كما رآها السمين الحلبي حسنه بقولة: )إن الكفارة لّما تنوعت الى تكفير بالطعام 
 (2)وتكفير بالجزاء المماثل وتكفير بالصيام، َحُسَن إضافها ألحد أنواعها تبينًا لذلك(

اإلطعام فاالضافة إضافة مصدر الى  وذهب ابن خالوية الة ان الطعام بمنزلة
وهي عند  (3)معمولة، فأحيلت اإلضافة من محضة الى أضافة غير محضة(

ه( إضافة مبينة، أي إضافة بيان جنس، إذ قال: )وقرىء: 538الزمخشري )ت
اوكفارُة طعاِم مساكين على اإلضافة، وهذه اإلضافة مبينة، كأنة قيل: او كفارٌة من 

  (4)خاتم فضٍة، بمعنى خاتم من فضة( طعام مسكين، كقولك:

قولة تعالى: ))لقد كان لسبأ في مسكنكم آية جنتان عن يميٍن وشمال((. -2
 }15سبأ:{

  (5)في )جنتان( قراءتان: الرفع والنصب

 هي: (6)أما القراءة بالرفع، وهي قراءة الجمهور فجاءت على ثالثة اوجة مختلفة 

                                                           

مفاتيح الغيب  3/258، الحجة في علل القراءات السبع 264-1/256ينظر معاني القران  (1)

12/435 
 .4/425الدار المصون:  (2)

 132-135ينظر: الحجة في القراءات السبع  (3)

 .1/679الكشاف:  (4)

، تفسير 4/478، المحرر الوجيز 3/575. الكشاف 3/232ينظر اعراب القران للنحاس  (5)

، معجم القراءات القرانية 1/626، منار الهدى 7/127، تفسير ابي السعود 4/244البيضاوي 
5/0 
 .16/41، اللباب في علوم الكتاب 171 /9ينظر الدار المصون  (6)
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اختارة الفراء بقولة: )والجنتان مرفوعتان، ألنهما وهذا ما  (1)ا. على انها بدل من آية
أي: )وابدل مثنى من مفرد، ألن هذا المفرد يصدق على هذا المثنى  (2)تفسير لآلية(

 }50المؤمنون: { (3)وتقّدم في قولة: )وجعلنا ابن مريم وأّمه آيٌة(

  (4)ب. على أنها خبر لمبتدأ محذوف

وفي  (6)وهذا ما اختاره ابن عطّية (5)وشمال(ت. على انها مبتدأ وخبره )عن يمين 
  (7)معنى الرفع معنى المدح وتدل عليه قراءة من قرأ جنتين بالنصب على المدح 

أما القراءة بالنصب وهي قراءة ابن ابي عبلة )جّنتين( بالياء، فعلى انها خبر      
  (8)لكان، واسمها آية

    (9)ويجوز ايضًا ان تنصب في غير القرآن على الخبر 

 

: غافر{قولة تعالى: )) وحاق بآل فرعون سوء العذاِب بالّناُر ُيعرضون عليها(( -3
45- 46{ 

                                                           

، الدر 4/244، تفسير البيضاوي 3/575، الكشاف 3/232القران للنحاس ينظر اعراب  (1)

، الجدول في 4/367، فتح القدير للشوكاني 16/41، اللباب في علوم الكتاب 9/171المصون 
 3/985، المجتبى من مشكل اعراب القران 22/212اعراب القران 

 .4/367لقدير للشوكاني ، فتنح ا14/284، وينظر تفسير القرطبي 4/358معاني القران  (2)

 .16/41، اللباب في علوم الكتاب 9/171الدر المصون  (3)

، تفسير 2/1096، التبيان في اعراب القران 4/478، المحرر 3/575ينظر الكشاف  (4)

، 2/164، تفسير ابن جزي 3/58، تفسير النسفي 4/244، تفسير البيضاوي 14/284القرطبي 
 4/367لقدير ، فتح ا7/127تفسير ابي السعود 

 ،4/367، وينظر فتح القدير للتوكاني 4/396الجواهر الحسان  (5)

 .4/367، فتح القدير 16/41، اللباب في علوم الكتاب 9/171وينظر الدار المصون  (6)

 .4/244، تفسير البيضاوي 3/575، وينظر الكشاف 7/127تفسير ابن السعود  (7)

، فتح القدير 41، 16، اللباب 9/171صون ، الدر الم4/478ينظر المحرر الوجيز  (8)

4/367. 
 .14/284، تفسير القرطبي 3/232ينظر اعراب القران للنحاس  (9)
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  (1)في )النار( قراءتان: الرفع، وهو قراءة الجمهور، والنصب شذوذاً 

 . (2)أما قراءة الجمهور )الناُر( بالرفع، ففيها ثالثُة أوجهٍ     

وهذا ما اختارة الزجاج بقولة: )) الناُر: بدل  (3)أحدها: انه بدٌل ِمن ))سوء العذاب((
 .(4)ِمن قولة )سوء العذاب(

الثاني: أنها خبُر لمبتدأ محذوف كأن قائاًل قال ما سوُء العذاِب؟ فقيل هو الّناُر أي 
 (5)جواٌب لسؤاٍل مقدرٍ  انه

))ويعَرضون(( على هذين الوجهين يجوز ان يكون حااًل من ))النار(( ويجوز ان 
  (6)يكون حااًل من ))آل فرعون((

)ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب، أي  (7)الثالث: )أنه مبتدأ، وخبره ))يعرضون((
 (8)تدخلون النار يعرضون عليها(

 وأما قراءُة النصب )الناَر( شذوذًا، ففيها وجهان:      

                                                           

، اللباب في 485 /9، الدار المصون 7/448، البحر المحيط 1/623ينظر حجة القراءات  (1)

ت ، معجم القراءا12/196، فتح البيان 7/278، تفسير ابي السعود 17/62علوم الكتاب 
 القرانية /.

 .17/62، اللباب في علوم الكتاب 9/485ينظر: الدر المصون  (2)

، 15/318، تفسير القرطبي 4/629، المحرر الوجيز 2/501 ينظر معاني القران لالخفش (3)

، تفسير القاسمي 7/448، البحر المحيط 2/232، تفسير ابن الجزي 3/214تفسير النسفي 
، المجتبى من مشكل اعراب 6/641، رمز الكنوز 8/493، اعراب القران وبيانه 8/312

 .3/1105القران 

، تفسير 3/214تفسير النسفي  27/64تاح الغيب( )مفوينظر 4/376عاني القران واعرابه م (4)

 6/621، زمن الكنور 8/493، اعراب القران وبيانة 7/278ابي السعود 
 12/196، فتح البيان 17/61، اللباب في علوم الكتاب 9/485ينظر الدر المصون  (5)

وبيانه ، اعراب القرآن 7/278، تفسير ابي السعود 17/61، اللباب 9/485الدر المصون  (6)

8/493. 
، تفسير 27/64، مفتاح الغيب 4/629، وينظر المحرر الوجيز 7/448البحر المحيط  (7)

،  8/312، تفسير القاسمي 12/196، فتح البيان 9/485، الدر المصون 15/318القرطبي 
 .6/621رمز الكنوز 

 .7/448البحر المحيط (8)
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أحدهما: أنه منصوب بفعل مضمر يفسرة، يعرضون من حيث المعنى أي يصلوَن 
  (1)}32األنبياء: {الناَر ُيعَرضون عليها كقولة تعالى: )والظالمين اعد لهم(( 

اص، او وهذا ال يكون، لعدم توافر شروط االختص (2)واآلخر: على االختصاص 
تحققها، فاالختصاص مشروٌط بمبتدأ وخبر و مخصوص مضاف، بعد ضمير تكلُّم 

 ه(.1364أو خطاب قال الغالببني )ت 

ني( وال يكون "االختصاص نصُب االسم بفعل محذوف وجوبًا تقديرُه )أخص( أو )اع
وقال عباس  (3)لبيان المراد منه، وقصر الحكم الذي للضمير عليه"رًا هذا االسُم ضمي

ه( :" انه )أي االختصاص( اصدار حكم على ضمير لغير 1398حسن )ت 
الغائب بعدُه اسٌم ظاهر معرفه، معناه معنى ذلك الضمير، مع تخصيص هذا الحكم 

  (4)بالمعرفة، وقصرة عليها"

 

 

 

 

 

 

                                                           

، فتح البيان 7/278بي السعود ، تفسير ا17/61، اللباب 9/485ينظر الدر المصون  (1)

12/196. 
، نفسير ابي السعود 17/62، اللباب 7/448، البحر المحيط 9/485 الدر المصونينظر  (2)

 .8/493، اعراب القرآن وبيانه 12/196، فتح البيان 7/278
 .3/18جامع الدروس العربية  (3)

 .4/120النحو الوافي  (4)
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 المبحث الثالث 

 الخالف النحوي في العطف المرفوع.

 

 }74البقره: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة(( )(قوله تعالى .1

قولة تعالى)) وأذن من هللا ورسوله الى الناس يوم الحج  .2

 }3التوبة: {األكبر أن هللا بريٌء من المشركين ورسولُه(( 

ُيرسُل عليكما شواظ من ناٍر فال تنتصران(( (( قولة تعالى .3

 }35الرحمن: {

عين(( قولة تعالى: ))ولحم طير مما يشتهون وحوٌر  .4

 }22-21الواقعه: {
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 }74البقرة:{قولة تعالى : ))فهي كالحجارة أو اشد قسوة((  .1

والجر قراءة  (1)ففي )اشد( المعطوف على )الحجارة( قراءتان: الرفع قراءة الجمهور

 (2)االعمش ابي حيوة

 أما قراءة الرفع فعلى آراء، منها:      

( مرفوعة على أنها خبٌر لمبتدأ محذوف،  ه( الى215آ. ذهب االخفش )ت أن )أشدُّ

ه( بقولة: ) فمن قرأ )أشُد 311وتابعه في ذلك الزجاج )ت (3)والتقدير هي أشد قسوة 

وجوز هذا الرأي  (4)قسوة( رفع )أشّد( بإضمار هي كأنه قال: أو هي أشُد قسوة(

: أو هي ه( أذ قال )وجوز ان تكون خبرًا محذوفًا، أي756السمين الحلبي )ت

)   (5)أشدُّ

                                                           

 1/176ينظر: اعراب القراءات الشواذ  (1)

، 1/79، التبيان في اعراب القران 1/183، الكشاف 7ينظر المختصر في شواذ القراءات  (2)

 185 /2، تفسير االلوسي1/436الدر المصون 

 1/115ينظر معاني القران (3)

 156/1معاني القران واعرابة:  (4)

 1/437الدر المصون  (5)
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ه( من أنى )أشد( معطوفة على معنى الكاف في 310ب. ما ذهب إليه الطبري )ت

قولة ) كالحجارة( ألن معناها الرفع. وذلك ان معناها معنى )مثل(، فيكون تاويله: 

  (1)فهي مثل الحجارة او اشد قسوًة من الحجارة

والزمخشري اذ قال " واشد معطوف على الكاف!  (2)ه(337وتابعة ذلك النحاس )ت 

 ما على معنى: او مثل اشد قسوة، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامة...

ُسها اشد قسوة. والمعنى: ان من َعَرف حالها شبهها بالحجارة فُ إما على: أو هي أن   

أو قال هي او بجوهٍر أقسى منها وهو الحديد مثاًل. أو من عرفها شبهها بالحجارة، 

أي انها إما على جواز حذف المبتدأ لوجود ما دل علية مع  (3)أقسى من الحجارة(

  (5)وإما على عطف الجمل (4)عدم تأثر المعنى بحذفهِ 

( بفتح الّدال، فعلى أنها مجرورة عطفا على الحجارة تقديرة: أو كأشّد  واما قراءة )أشدَّ
اشّدقسوة( فهو على خفض في األصل قال الزجاج: "وَمن نصب )أو  (6)من الحجارة

بمعنى الكاف، ولكّن )أشّد( أفَعَل، ال ينصرف على لفظ الفعل، وهو نعت ففتَح وهو 
  (7)في موضع جر"

                                                           

 2/237تفسير الطبري  (1)

 1/61ينظر اعراب القران  (2)

، 1/436، الدر المصون 3/556ح الغيب ، وينظر تفسير الرازي مفاتي1/155ف الكشا (3)

 .2/185اللباب في علوم الكتاب 
 1/7، النحو الوافي 2/253ينظر: جامع الدروس العربية  (4)

 1/295ينظر: روح المعاني  (5)

 79/1ينظر التبيان في اعراب القران  (6)

 157-1/156معاني القران واعرابة  (7)
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( بالفتح، ووجهها انه عطفها على )الحجارة( أي:  وقال السمين الحلي: "وُقرئ )أشدَّ
ف المحذوف ُترَك فهي كالحجارة او اشد منها... ويجوز ان يكون مجرورًا بالمضا

. بجر اآلخرِة أي ثواب }67االنفال: {على حالة، كقراءة : ))وهللا يريُد االخرِة(( 
 (1)االخرِة، فيحصل من هذا ان فتحه الدال َيحتمل ان تكون للنصب، وان تكون للجر(

ال، وكأنه عطفه وقرأ االعمش )أو أشّد( بنصب الدّ ه(: "125)ت شوكانيوقال ال
  (2)ون أشّد مجرورًا بالفتحة(على الحجارة، فيك

ِ َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم -2  ِمَن ْلَحجِّ اأَلْكَبِر َأنَّ َّللاََّ َبِريءٌ اقوله تعالى: ))َوَأَذاٌن ِمَن َّللاَّ
  }3التوبة:{اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُه(( 

والنصب،  فعشهورتان، فالر مففي كلمة )رسوله( قراءتان مشهورتان وثالثة شاذة أما ال
 على وجوِه، منها:  . (3). قرأ برفع )رسوله( جمهور السبعةروأما الشاذة، فقراءة الج

عطف )رسوله( على موضع اسم )أّن( وان كانت مفتوحة الهمزة ألنها في حكم .1
. وذلك ألن اسم أن كان مبتدأ قبل دخول )إّن( )) والغالب في العطف  (4)المكسورة

وعلى هذا، فعطف )رسولُه( على  (5)على اسم )إّن( ُيرفُع المعطوف اعتبارًا بالمحّل(
  (6)محل لفظ الجاللة بعد استكمال خبر )اّن( وهو )بريء(

العائد الى  . عطف )رسوله( على ضمير الرفع المستتر في )بريء( المقدر بـ)هو(2
. وقد نص  (7)هللا، وجّوز ذلك وحسنه وجوُد الفاصل بالمجرور )من المشركين( 

                                                           

 2/185، واللباب في علوم الكتاب 1/437الدر المصون  (1)

 1/295وينظر: روح المعاني  1/118فتح القدير  (2)

، التبيان في اعراب القرآن 1/393، البيان في غريب اعراب القرآن 255ينظر: المبسوط  (3)

 .3/8، معجم القراءات القرانية 4/634
 .2/381ير ، فتح القد2/275ينظر الدر المصون  (4)

 23/99التحرير والتنوير  (5)

 .8/112ينظر اعراب القران وبيانه  (6)

، التبيان في اعراب القران 2/245، الكشاف 109 /2ينظر اعراب القران للنحاس  (7)

2/635. 
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سيبوية والمبرد وآخرون على هذا الوجه من االعراب فضعيف اال أن يؤيد بـ )هو( 
أي )إّن هللا بريٌء من المشكين هو ورسولُه( تأكيد الضمير المستتر في )بريء( بـ 

 .  (1))هو(

وله( مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ))وسولُه بريٌء منهم، وحذف . اعراب )ورس3
. وقرأ بنصب ) رسولُه( يعقوب برواية روح والحسن البصري  (2)لداللة ما قبلة عليه(

، (3)وزيد بن علي وعيسى بن عمر  . عطفًا على اللفظ، أي على لفظ الجاللة اسم إنَّ
و: أّن هللَا ورسولُه بريٌء من المشركين : واّن رسوُله بريٌء من المشركين انى على مع

(4) . 

 

ْشَرُكوا َمَكاَنُكْم َأْنُتْم قوله تعالى: ))َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن أَ -3
  }28يونس:{َوُشَرَكاُؤُكْم...(( 

 . (5)ففي قولنه )شركاؤكم( قراءتان: الرفع، والنصب

أّن )أنتم( مبتدأ و)شركاؤكم( معطوف عليه، وخبره أما الرفع )شركاؤكم(؛ فعلى 
محذوف تقديره: )أنتم وشركاؤكم مهانون أو معّذُبون( ، وعلى هذا قوله: )مكانكم( ُثّم 

وقد رّده السمين  (6)ه( 542يبتدأ بقوله: )انتم(، ونسب هذا الرأي الى ابن عطية )ت 
الحلبي بقوله: )وهذا ال ينبغي ان ُيقال، ألّن فيه تفكيكًا ألفصح كالم وتتبيرًا لنظمِه 

                                                           

 .1/240، األصول في النحو4/112،  المقتضب 2/144ينظر: الكشاف  (1)

 .2/381، فتح القدير 2/634في اعراب القران ، وينظر التبيان 5/367البحر المحيط:  (2)

 1/323، المشكل في اعراب القران 51ينظر: المختصر في شواذ القراءات  (3)

 /8، تفسير القرطبي 2/387ي وغ، تفسير الب 5/11، تفسير الثعلبي 1/285نظر: الكشاف ي (4)

 .2/381، فتح القدير 70
، معجم القراءات 6/190، الدر المصون 6/50، البحر المحيط 2/343ينظر: الكشاف  (5)

 .3/71القرانية 
 6/190ينظر الدر المصون  (6)
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 (1)من غير داعيِة الى ذلك. وألن قراءة من قرأ )وشركاؤكم( نصبًا تدل على ضعفه(
وكان الزمخشري قد ذهب الى أن )شكاؤكم( عطف على الضمير في )مكانكم( وذلك 

لِة )الزموا(، وشركاؤكم عطف انكم( لسّده مسّد قو م أّكد بِه الضمير في )مكقولُه: )وانت
 .عليه(

ت( في اعرابع لهذه اآلية حيث قال: ))مكانكم: هو ظرف 616وتابعة العكبري )
مبني لوقوعِه موقع األمر، أي: الزموا، وفيه ضميٌر فاعل. و)أنتم( توكيٌد َلُه... 

ى هذا فأـ )) مكانكم: اسم فعل امر بمعنى . وعل (2)وشركاؤكم: عطف على الفاعل
اثبتوا منقول عن الظرف، والفاعل ضمير مسترر وجوبا تقديره )أنتم(، و)أنتم( ضمير 

قال ابن  (3)منفصل مبني في محل رفع توكيد للضمير المستتر في اسم الرفع(
ّوغ عاشور: )وقولُه )أنتم( تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدر،وهو المس

وخّرج  (4)للعطف عليه، وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث في المكان(
الزمخشري قراءة النصب )شركاؤكم( على ان الواو بمعنى َمَع، والعامل فيه ما في 

وقد زّود أبو حيان االندلسي والسمين الحلبي بتخريج  (5))مكانكم( من معنى الفعل(
ابن عطية في قوله بالمبتدأ والخبر، ألن  الزمخشري هذا القراءة والنصب على

  (6)معطوف المبتدأ الذي ُيَغير عنه بخبر ظاهر ال يجيء مفعواًل معه. 

 َتْنَتِصَراِن(( قوله تعالى: ))ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفال .5
 }35الرحمن:{

                                                           

 2/343، الكشاف  10/315، وينظر: اللباب في علوم الكتاب 9/190الدر المصون  (1)

 2/673التبيان في اعراب القران  (2)

 115-11/114الجدول في اعراب القران  (3)

 151-11/150التحرير والتنوير:  (4)

 2/343الكشاف  (5)

 .6/191، الدر المصون 6/50ينظر البحر المحيط  (6)
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  (1)ففي )نحاس( قراءتان: الرفع والجرّ 

قراءة الرفع )ونحاٌس( بالعطف على )شواٌظ(، وقراءة الجر )ونحاٍس( بالعطف على 
 .(2))نار( 

معنى قراءة الرفع )وُيرسل عليكما شواٌظ وُيرسل نحاٌس هذا مّرة، ويجوز ان يرسال معًا 
 (3)من غير ان يمتزج احدهما باآلخر(

َلَهب من  ، أي شواظيكون )الشواظ منه أيضاً  ومعنى قراءة الجر بالعطف على )ناٍر(
 (4)ناٍر وَلهٍب من نحاٍس ملتهب(

ويبدو أن االختالف في القراءتين يرجع الى تفسير، فابن عباس وأبو عبيدة فّسرا 
اما أبو عمرو ويونس فذهبا الى ان الشواظ من  (5)الشواظ باللهب والنحاس بالدُّخان. 

في العربية، ألنه ال اشكال قال النحاس: )الرفع في )ونحاُس( أبين  (6)النار والنحاس
فيه، يكون معطوفًا على )شواظ(، وإن خفضت عطفته على نار واحتجت الى 

وقال مكي القيس: )من رفع النحاس عطفه على الشواظ وهو أصحُّ في  (7)االحتيال(
الدُّخان وكالهما يتكون من المعنى ألن الشواظ اللهب الذي ال دخان فيه والنحاس 

  النار

من قرأ )ونحاٍس( بالخفض فإنه عطفه على النار وفية ُبعٌد، ألنه يصير المعنى  فاما
ان اللهب من الدخان يتكون وليس كذلك انما يتكون من النار، وقد روي عن ابي 

                                                           

، المبسوط في 3/46، معاني القراءات 250-6/249ينظر الحجة في للقراء السبعة  (1)

 .1/693، حجة القراءات 1/224القراءات العشر 

اعراب القران  5/165، فتح القدير 1/65المحيط ، البحر 17/171ينظر تفسير القرطبي  (2)

 9/409وبيانه 
 .4/337ي: وغتفسير الب (3)

 260/27التحرير والتنوير:  (4)

 .693، حجة القراءات 4/209، اعراب القران للنحاس 3/117ينظر: معاني القران للفراء  (5)

 1/693ة القراءات ، حج2/706، مشكل اعراب القران 6/252ينظر: الحجة للقراء السبعه  (6)

 4/209اعراب القران:  (7)
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عمرو انه قال: ال يكون الشواظ اال من نار وشيٍء آخر معه، يعني يكون من 
س، وقد قيل: إن التقدير ُيرسل شيئين: من نار ودخان.. فعلى هذا يصح خفض النحا

( وهو صفته حذف شيء وأقام )من نار يكما شواظ من نار شيٌء من نحاس ثمعل
  (1)تقدم ذكره فيكون المعنى كقراءة من رفع نحاسًا(مقامه وحذف حرف الجر ل

  }21-22الواقعه:{.قولة تعالى: ))ولحم طير مما يشتهون وحوٌر عين(( 5

ٌف فيها، اذ قرأها ابن عامر وابن كثير وعاصم ففي )حور عين( قراءات مختل
وقرأها قتادة ))وحوٌر عيٍن((  (2)عيٌن(( مرفوعة منونة وأبو عمرو ونافع ))حورٌ 

وأبو جعفر  يوقرأها مجرورة ))وحوٍر عين(( حمزة الكسائ (3)مرفوعة مضافة
  (4)المدني

قال أبو  (5)أما القراءة بالرفع: فخرجها عدد من النحاة والمفسرين على العطف
ه( : )ويجوز في ارتفاع )حوٌر عين( ان يكون عطفًا 377علي الفارسي )ت

على الضمير في )متكئين( ولم يؤّكد لكون طول الكالم بداًل من التأكيد. ويجوز 
 (6)ايضًا ان تعطفة على الضمير في )متقابلين( ولم يؤكد لطول الكالم أيضًا(

ع ) احدهما : هو معطوف على ه( ثالثة أوجة للّرف616وذكر العكبري )ت
)ولدان( أي يطفن عليهم للتنعم ال للخدمه. والثاني: تقديره: لهم حوٌر، أو عندهم 

  (7)أو وهمَّ. والثالث: تقديرة ونساؤهم حوٌر(

                                                           

 .2/706مشكل اعراب القران:  (1)

 .4/460، الكشاف 695، حجة القراءات /1/622ينظر: السبعة في القراءات  (2)

 .10/204، الدر المصون 8/602 لمحيطينظر: البحر ا (3)

في القراءات العشر ط ، المبسو3/49، معاني القراءات 1/622ينظر: السبعة في القراءات  (4)

426. 

 .8/206، البحر المحيط 6/257، الحجة للقراء السبعة 1/390ينظر: الكتاب  (5)

 .6/257الحجة للقراء السبعة:  (6)

 .2/1204التبيان في اعراب القرآن:  (7)
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على حذف الخبر، أي: ولهم حور  (1)وخّرجها سيبوية والفراء والزجاج والنحاس
عين، أو عندهم حور عين، أو مع ذلك حوٌر عين، قال الفراء:  )اكثر القراء 

على الّرفع، ألنهم هابو ان يجعلوا الحور العين ُيطاف بهّن، فرفعوا على قولك: 
. وذهب الفارسي أيضًا الى اعرابها على (2)ولهم حوٌر عين أو عندهم حور عين(

ر تقديما او تأخيرا، قال: )ويجوز ان ُيحمل الّرفع على قولِه: على المبتدأ والخب
( يريد: وعلى سرٍر موضونة حوٌر عين، أو: وحور 15سرٍر موضونه )الواقعة:

عين على سرر موضونه، ألن الرصف قد جرى عليهّن فاختصص، فجاز ان 
  (3)يرفع باالبتداء(

دهما: أنها معطوفة على وأما قراءة الجّر )وحوٍر عين( فخرجت على وجوه اح
ه(: 207)لحم طير( أي على اتباع آخر الكالم أّوله في اللفظ. قال الفراء )ت

 ُه:هم، وانشدني بعض بني أسٍد يصف فرس"وهو كثير في كالم العرب وأشعار 

 (4)علفتها تبنًا وماءًا باردًا      حّتى شتت هّمالًة عيناها

 ( 12)الواقعة: الثاني: انها معطوفة على )جناِت النعيم( 

أو: هم في جناٍت وفي حوٍر على  (5))كأنه قيل: هم جناٍن )فاكهٍة ولحٍم وحوٍر(
  (6)تقدير مضاٍف محذوف، أي )وفي معاشرِة حوٍر(

                                                           

، 5/111، معاني القرآن واعرابه 3/123، معاني القران للفراء 1/172ينظر: الكتاب  (1)

 .3/324لنحاس اعراب القران ل
 3/123معاني القران  (2)

 6/257الحجة للقراء السبعة:  (3)

 18/390اللباب في علوم الكتاب  /27/176، وينظر: تفسير الطبري 1/14معاني القران  (4)

 .18/390وينظر: اللباب في علوم الكتاب  1/202الدر المصون  (5)

 .5/180فتح القدير:  (6)
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( في اللفظ ال في المعنى 18الثالث: معطوفة على )بأكواب وأباريق( )الواقعة:
فالمعنى مختلف )إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان  (1))ألن الحور الياف بهّن(

وقد أطلق النحويون على هذا العطف مصطلح )العطف  (2)مخلدون بحوٍر عين(
على الجوار( ووصفوه بالشذوذ، وجعلوا منه قول العرب: )هذا حجُر ضّب خِرٍب( 

ر بجّر )خرب( لمجاوته )ضب( وقربة منه، وحّقُه الّرفع ألنه صفة لـ) حجُر( الخب
للحجر،  . أي أنهم أجروا )حزب على ضّب، وهو في الحقيقِة صفة (3)المرفوع

 راب.ألن  الضبَّ ال يوصف بالخ

وكذا عطف )حور عين( بالجر والتنوين على ))يطوُف عليهم ولدان 
مخلدون،باكواب وأباريق... وحوٍر عين.(( وليس الحور مما يطاف بِه ، ولذا 

ه( ذكر بعد 310غير ان الطبري )ت (4)وجهاختار الفراُء الخفض على هذا ال
عرض قراءتين الرفع والجر ما نّصُه: )والصواب من القول في ذلك عندي أن 
يقال: إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدٍة منهما جماعة من القراء مع 

  (5)تقارب معنييهما، فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب(

 

 

 

 

                                                           

 .2/1204القرآن: التبيان في اعراب  (1)

 .1/422نفسه  (2)

 1/77.االنصاف في مسائل الخالف 1/67، الكتاب 196ل في النحو ينظر الجم (3)

 .5/111ينظر: معاني القران واعرابه  (4)

 107-3/106تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القران  (5)
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 الخاتمة

 
الحمُد هلِل حمدًا تضُع له الّسماء كنفيها وتسبح له األرض وَمن عليها له الحمُد 

حمدًا سرمًدا أبدًا ال إنقطاع لُه وال نفاذ، وله ينبغي وإليه ينتهي الحمُد هلل على ما 
 أتاني ربي الحمد هلِل على إتمام بحثي.

 ام بعُد،

وابع في القراءات فقد توصلت في بحثي الموسوم بـ )الخالف النحوي في الت
وثيقه وقوية في تعريفها في اللغة القرآنية ( الى ان التوابع تربطها عالقة 

واالصطالح فهي تتلو المتبوع وتتأثر به في حكمه واعرابه. وهذا ما تناولته في 
التمهيد بتعريفها وبيان عالقتها بإيجاز وبعد ذلك تناولت البحث في الخالف 

ية المطلوب البحث فيها. فبدا لي واضحًا انه توجد النحوي في القراءات القرآن
أكثر من قراءة نحوية للكلمة المطلوبة فجاءت قراءة الحّي على قراءتين الرفع 
والنصب والمشهور في ذلك قراءة الرفع وذلك لمن جوز قراءة الحي على عدة 

 قراءات وعرضت فيها اراء القّراء والنحويين على أختالفهما.

( فجاءت على قراءتين بالرفع والجر والصواب في ذلك القراءة وقراءة )المتين
بالرفع إلجماع الحجة من القّراء على ذلك، وختام المبحث األول كان في قراءة 

على رأي الطبري أنها لفظة )المجيد( فجاءت على قراءتين بالرفع والخفض و 
 قراءتان معروفتنان فبأيهما قرأ القارئ فمصيب.
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فجاءت القراءة في التوكيد المرفوع في )كلهن( على قراءتين  أما المبحث الثاني
الرفع والنصب والصواب من القراءة بالرفع في كلهن عما جاء على ان القراءة 

 بالنصب في كلهن شاذة غير جائزة الجماع الحجة من القراء. 

 أما القراءة في البدل المرفوع فجاءت في )طعاٌم( على قراءتين بالرفع مع التنوين
وبالخفض على اإلضافة دون تنوين على الخالف في القراءتين واتجه في رفع 
الطعام على البدل المخضب. فجاءت القراءة في )جنتان( على قراءتين الرفع 

والنصي والمشهور في ذلك قراءة الجمهور بالرفع وان من أجاز النصب في غير 
 القرآن على الخبر.

ءتين الّرفع والنصب شذوذًا أي المشهور فيها والقراءة في )النار( فجاءت على قرا
 قراءة الجمهور بالرفع على عدة وجوه.

أما المبحث الثالث فجاءت القراءة بالعطف المرفوع في )أشد( على قراءتين الّرفع 
هور في ذلك القراءة بالرفع ي حيوة والمشقراءة الجمهور والجر قراءة االعمش وأب

 على عدة وجوه.

وله( فجاءت على قراءتين مشهورتين وثالثة شاذة. والمشهور في والقراءة في )ورس
 ذلك القراءة بالرفع والنصب والشاذ في ذلك القراءة بالجر.

تين الرفع والنصب والمشهور في ذلك ءشركاؤكم( فجاءت على قراوالقراءة في ) و 
 القراءة بالرفع على من قال ان القراءة بالنصب ضعيفة

اءت على قراءتين بالرفع والجّر والخالف في القراءتين والقراءة في )ونحاٌس( فج
يرجع الى التفسير والمرجح في ذلك القراءة بالرفع على رأي النحاس ان القراءة 

 ت الي االحتيالهتجذلك وأن خفضت ابالرفع أبين ألنه ال أشكال في 
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وقبل الختام تناولت الخالف النحوي في قراءة )حوٌر عين( فجاءت على قراءات 
ختلفة قرءت مرفوعه منونه وقرءت مرفوعة مضافة وقرئت مجرورة والمشهور م

 عند النحويين القراءة بالرفع.

ذكرت فيها آراء كل من النحويين والقراء مع وبعُد، لكل قراءة من هذِه القراءات 
التفسير والتعليل باأليجاز فهذا ما استطعُت إليه سبيال وِمن هللِا تعالى استمدُّ 

 هللُا أن يجعل عملي خالًصا لوجهةِ لسّداء في القوِل والعمل وأسئل العوَن وا
الكريم، نافعًا لي يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمُد هلِل ربِّ العالمين وصل هللُا 

 تعالى على محمِد األمين وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.
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 عمان ، د.ت. –تح: إبراهيم السامرائي، دار الفكر 

لملك بن رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير وتحقيق أ.د. عبد ا-47
 م.2008 -ه1409عبد هللا بن دهش، مكتبة االسدي 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ابي الفضل شهاب  -48
 ه( دار احياء التراق العربي، بيروت.1270الدين السيد محمود االلوسي )ت

ه( تح: شوقي 324زاد المسير عبد الرحمن، احمد بن موسى البغدادي )ت-49
 ه.1400ضيف، دار المعارف، مصر 

شرح االشموني أللفية ابن مالك علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور -51
لبنان، 0ه(، دار الكتب العلمية، بيروت900الدين األشموني الشافعي )ت

 م.1998-ه1419
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شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الظائي الجّباني )ت -52
لرحمن السيد، د. محمد بدوي هجر للطباعة والنشر ه(، تح: د. عبد ا672

 م.1990والتوزيع واإلعالن 

شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد هللا أبي بكر الجرجاري  -53
 م.2000-1421لبنان -ه(، دار الكتب العلمية، بيروت905االزهوي ) ت

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، شمس الدين محمد بن عبد -54
ه(، تح: نّواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العلمي 889المنعم الُجوَجري )ت

 م.2004-ه1423السعودية  –بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة 

ه(، تح: محمد محيي 761شرح فطر الندى وبل الصدى، ابن هشام )ت-55
 ه.1383، القاهرة 110ين عبد الحميد، طالد

شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن ابي السرايا محمد بن علي -56
ه(، دار 643أبو البقاء موفق الدين االسدي الموصلي المعروف بابن يعيش )ت

 م.2011-1412لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت

اد الجواهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حم-57
بيروت  –، دار العلم للماليين 4ه(، تح: أحمد عبد الغفور عطاء، ط393)ت

 م. 1987

، تحك محمود جاسم ه(،381علل النحو، محمد بن عبد هللا ابن الوراق )ت-58
 م.1999السعودية  –الرياض  –محمد درويش، مكتبة الرشد 

زة بن نصر أبو القاسم غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود بن حم-59
ه(، دار قبلة للثقافة اإلسالمية 505برهان الدين الكرماش ويعرف بتاج القراء )ت

 جده مؤسسة علوم القرآن، بيروت، د.ت
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فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق البخاري القنوجي -60
-ه1412بيروت -ه( المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا1307)ت

1992 

فتح القدير للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني -61
 ه.1414بيروت  –ه( دار الكلم الطيب، دمشق 1250)ت

، أبو هالل الحسن بن يحيى بن مطران العسكري الفروق اللغوية -62
 ه.1412ه(، تح: الشيخ بيت هللا، مؤسسة النشر اإلسالمية 395)ت

خريد الدهر في تأصيل وجمع القراءات، محمد إبراهيم محمد سالم -63
 القاهرة، د. ت –ه(، دار البيان العربي 1430)ت

القراءات وآثارها في العلوم العربية، محمد محمد سالم محسن -64
 م.1984 –ه 1404القاهرة،  –ه(، مكتبة الكليات االزهرية 1422)ت

ه( 646اجب المصري اإلسنوي المالكي)تالكافية في علم النحو، ابن الح -65
 م.2010القاهرة  –تح: د. صالح عبد العظيم الشاع، مكتبة اآلداب 

الكتابة لسيبويه، عمر بن عثمان بن قنيد الحارثي الملقب بسيبويه  -66
 م.1988، مكتبة الخانجي، القاهرة 3ه(، تح: عبد السالم هارون، ط180)

ن عالء الدين المعروف بالخازن لباب التأويل في معاني التنزيل -67
 م.1415ه(، تح: محمد علي شاهد، دار الكتب العلمية، بيروت، 741)ت

اللباب في علل البناء واالعراب، أبو البقاء عبد هللا بن الحسن العسكري  -69
 م.1995ه(، تح: عبد االله النبهان، دار الفكر، دمشق 616)ت
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الدين الدمشقي  اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج -70
ه(، تح: الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 775النعماني)ت

 ه.1419معوض، دار الكتب العلمية بيروت 

، دار 3ه(، ط711، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور )تلسان العرب-71
 ه.1414بيروت  –صادر 

ه(، تح: 392، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )تاللمع في العربية -72
 الكويت، د.ت –فائز فارس، دار الكتب الثقافية 

الجرجاني مبادئ قواعد اللغة العربية، علي بن محمد بن علي الشريف -73
ه(، وضع الحواشي عبد القادر أحمد عبد 816المعروف بسيد مير الشريف )ت

 – 1408القادر، ظبطها مجاهد صغير أحمد صودهوري، مكتبة الفيصل، 
 م.1987

المبسوط في القاراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مطران النيسابوري -74
 م.1981ه(، تح: بيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 381)ت

ه(، 761متن شذور الذهب، عبد هللا يوسف بن أحمد أبي هشام )ت-75
 مطبعة مصطفى البابلي الحلي، د. ت.

مد بن محمد الخراط، مجمع الملك المجتبى من مشكل اعراب القرآن، أح-76
 ه.1421فهد للطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات وااليضاح منها، أبن جني -77
 م.1999ه(، وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 392)ت
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ندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبن عطية اال-78
 م.1993ه(، تح: عبد السالم عبد الشافعي محمد، دار الكتب العلمية 547)ت

ه(، نشرج بوجسترامر، 370المختصر في شواذ القراءات البن خالوية )ت-79
 م.1934دار الهجرة مصورة عن مطبعة المطبعة الرحمانية، بمصر 

القيرواني مشكل اعراب القرآن، أبو محمد مكي ابن ابي طالب القيسي -80
، مؤسسة الرسالة، بيروت 2ه(، تح: حاتم صالح الضامن، ط437)ت

 ه.1405

ه(، مركز البحوث من كلية االداب، 370معاني القراءات لألزهري)ت-81
 م.1991جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،

معاني القرآن لألخفش، ألبي الحسن سعيد بن مسحدة االخفش -82
-ه1411القاهرة  –هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي ه(، تح: د.215)ت

 م.1990

،أبو زكريا ه(208معاني القرآن للفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت-82
تح: أحمد  يوسف النجاتي، محمد علي  ه(،207يحيى بن زياد الفراء )ت

ر، مص –النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 
 د.ت.

بد الجليل عبده شلبي، ه(، تح: ع311معاني القرآن واعرابه للزجاج )ت-83
 م.1988عالم الكتب، بيروت 

معجم الفروق اللغوية، أبو هالل الحسن بن يحيى بن مهران العسكري -85
 ه.1412ه(، تح: الشيخ بيت هللا، مؤسسة النشر اإلسالمي 395)ت
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ه 1408، 2، أحمد مختار عبد العال سالم مكرم، طمعجم القراءات القرانية-86
 م.1988 –

معجم المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة -87
بيروت  –ه(، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية 428المرسي )ت

 م.2000

ه(، 395معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا )ت-88
 م.2003: عبد السالم هارون، اتحاد كتب العرب تح

إبراهيم مصطفى احمد –معجم الوسيط، تاليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة -89
 الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة.

، دار إحياء التراث 3ه(، ط606مفاتيح الغيب ) تفسير الكبير( للرازي )ت-90
 العربي، بيروت.

في صنعة االعراب، محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار  المفصل-91
 م.1993بيروت  –ه(، تح: د. علي أبي ملجم مكتبة الهالل 538هللا )ت

ه(، تح: محمد عبد الخالق، اعضمية، عالم 385المقتضب، للمبرد)ت-92
 الكتب، بيروت.

منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء ومعه المقصد للتلخيص ماضي -93
ه(، تح: شريف أبو العالء العردي، دار 926رشد، محمد االنصاري )تالم

 م.2002-ه1422الكتب العلمية، بيروت، 

، دار المعارف، مصر، 15ه(، ط1328النحو الوافي، عباس حسن )ت -94
 د.ت.
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النكت في اعراب القرآن الكريم، علي بن فاضل المجانعي القيرواني -95
-1428الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت ه(، تح: عبد هللا عبد القادر 479)

 م.2007

ه(، مؤسسة 1422الهادي شرح طيبة للنشر، محمد السالم محيسن)ت-96
 ه.1405سجل العرب 

ه(، 911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالل الدين السيوطي )ت-97
 مصر، د. ت –تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوقيفية 

شاطبية في القراءات السبع، عبد الفتاح بن عبد الغني بن الوافي في شرح ال-98
 م.1992-ه1412، مكتبة السويدي للتوزيع، 4ه(، ط1403محمد القاضي)ت

الوقف القرآني وأثره في الترجيح، عزت شحاته كرار محمد، مؤسسة المختار -99
 م.2003 –ه 1424القاهرة،  –


