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 امللخــص

يف َضْوء  - )النَّظرُي القرآينُّ بني االت ِّفاق واالختالف وتوجيهه يف النحو العريب
 : إىل يهدفعىل املنهج الوصفّي التحلييّل،  بحث. القراءات السبع من طريق الشَّاطبيَّة(

اإلجابة عن التساؤالت التي يثريها اتفاق القراء يف موضع واختالفهم يف  -1

 موضع آخر نظري له.

 إيضاح التوجيهات اإلعرابية كافة، وما يصاحبها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -1

 تغرّيٍ يف موضع الوقف واالبتداء. -2

 اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية عىل الفئات املستهدفة من البحث. -3

 ومن أهم نتائجه:
ًة عىل مذهب نحوّي، كمن منع تقديم خرب ليس عىل  -4 قد تكون القراءة ُحجَّ

 خم حم جم يل ىل مل ﴿إذ هو حمجوٌج بقراءة حفص ومحزة: اسمها؛ 
 .[ 177]البقرة:  ﴾ ىم مم

ًة ملذهب نحوّي، كإجازة الكوفيني إضافة املوصوف إىل  -5 قد تكون القراءة ُحجَّ

 .[32]األنعام:  ﴾خب حب جب﴿ صفته، بشـرط اختالف لفظيْهام، كقراءة ابن عامر:

وقوة االحتجاج هبا، لكن  األصُل أن تكون القراءات السبعيّة سواًء يف ِصّحتها -6

، 87]املؤمنون:  ﴾سيقولون اهلُل﴿قد تكون قراءة َأْبنَيَ من أخرى، كام يف قراءة أيب عمرو: 

؛ ألنه مردود مرفوع، أال ترى أّن قوله: »التي قال عنها الفّراء:  [89 وهو يف العربية َأْبنَيُ

 . «مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾رت يبٱ﴿

ظـري متفـ  الن، الدراسة النحويـة، الرتاكيب املتامثلة، النظري القرآينات املفتاحيةة: الكلم

 الوقف واالبتداء.، النظري خمتلف فيه، عليه
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 مقدِّمة ـال

احلمد هلل الذي عّلم القرآن، وزّين اإلنسان بنْط  اللسان، فطوبى ملن يتلو كتاب اهلل 

ر عىل دراسته، والصالة والسالم عىل حّ  تالوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النها

 :أّما بعدُ  سيدنا حممد النبّي الكريم، اهلادي إىل رصاط اهلل املستقيم.

فأهل القرآن هلم عناية خاصة بالنّظائر القرآنية، فمنهم َمن حيرص عىل ِحْفظها، 

ومنهم َمن يضع لنفسه عالمًة متّيز النَّظري يف موضع ما عن غريه، ومنهم َمن جيتهد 

  التمييز بينها بالبحث عن أرسارها.يف

النَّظري القرآينُّ بني االت فاق واالختالف وتوجيهه يف النحو »ويف هذا املوضوع: 
  أبحُث مستعينًا باهلل «من طريق الش اطبي ةيف َضْوء القراءات السبع  - العريب

 عن جانب من هذه األرسار، راجًيا التوفي  والقبول.

 ا:حً النَّظري لغًة واصطال
النوُن والظاُء والراُء أصٌل صحيٌح يرجع فروُعه إىل معنًى »قال ابن فارس: 

ُل اليشء ومعاينُته، ثّم ُيستعار وُيتََّسع فيه... وهذا نظرُي هذا، من  واحٍد، وهو تأمُّ

 .(1)«هذا القياس، أْي إّنه إذا ُنظِر إليه وإىل نظريه كانا سواءً 

ُل، وقيل: املِثُل يف كل يشء، وفالٌن نظرُيك، أْي والنَّظري: املِثْ »وقال ابن منظور: 

ِمثُلك؛ ألنه إذا َنَظر إليهام النّاظِر رآمها سواًء.. ومجُع النَّظري ُنظراء، واألنثى نظرية، 

لقد ":  ويف حديث ابن مسعود  واجلمُع النّظائر يف الكالم واألشياء كّلها.

ل يقوم هبا، ×عرفُت النّظائر التي كان رسول اهلل  ، يعني "عرشين سورًة من املفصَّ

ل، ُسميت نظائر الشتباه بعضها ببعض يف الّطول  .(2)«ُسوَر املفصَّ

                                       
 .5/444معجم مقاييس اللغة   (1)

 .5/219لسان العرب   (2)
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 .(1)والنَّظري وامُلناظُِر: املِْثُل، كالنِّْظِر بالَكْْس، واجلمُع ُنَظراء

 .(2)والنَّظري: امُلناظُِر واملِْثل وامُلساوي

للغوّي، إذ هو: اللفُظ الوارُد يف وأرى النَّظري اصطالًحا ال خيرُج عن املعنى ا

موضعنْي أو أكثر، يف تركيبنْي متشاهبني أو تراكيب متامثلة، اّتف  الُقّراء عىل النَّظري يف 

 أحدها، واختلفوا فيه يف غريه.

 وهذا َيعني أّن النَّظري املدروس يف هذا البحث البّد أن يتحّق  فيه رشطان:

 .(3)تضّم النَّظري موضع الدراسةمتاُثل الرتكيبني أو الرتاكيب التي  -3

 اّتفاق القّراء يف موضع أو أكثر، واختالُفهم فيام سوى ذلك. -4

وهبذا التعريف خيُرج النَّظري الذي اّتف  عليه القّراء يف مجيع مواضعه، مثل: لْفظ 

ًفا هبا ﴾حض ٱ﴿ جمّرًدا من )ال( أو معرَّ
(4). 

  ﴾ رئٱ﴿ع مواضعه، مثل: لْفظ كام خيرج النَّظري الذي اخُتِلف يف قراءته يف مجي
 .(5) ﴾  ُّ  ٱ﴿املسبوق بالفعل 

وأعني بالدراسة النحوية الوقوف عىل التوجيهات اإلعرابية الناشئة عن 

                                       
 .4/395، ترتيب القاموس املحيط 2/238القاموس املحيط  (1)

 .2/932املعجم الوسيط  (2)

قد يأيت النَّظري يف مجلة من الرتاكيب، بعضها متامثل، وبعضها غري متامثل، أذُكر يف املتن الرتاكيـب املتامثلـة؛  (3)

 التزاًما بضوابط البحث، وأشري يف احلاشية إىل مواضع الرتاكيب غري املتامثلة.

اء معّرًفـا بــ )ال( يف موضـع واحـد. )ينظـر: املعجـم ورد جمّرًدا مـن )ال( يف سـتة وعشــرين موضـًعا، وجـ (4)

 (.769 -768املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص

 ورد يف موضعني:  (5)

عاصـم بالنّصـب، وقـرأ بـاقي  إذ قـرأ [282]البقـرة:  ﴾ جس مخ جخ مح جح﴿قولـه تعـاىل:  أحدمها:

 (.136ور الزاهرة البد ،171غيث النفع  ،168رساج القارئ  -71السبعة بالرفع. )ينظر: التيسري 

إذ قـرأ الكوفّيـون بالنّصـب، وقـرأ بـاقي [29]النسـاء:   ﴾ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ﴿قولـه تعـاىل:  اآلخر: 

 (.193البدور الزاهرة  ،190غيث النفع  ،168رساج القارئ  ،79السبعة بالرفع. )ينظر: التيسري 
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 اختالف القراءة، وما قد ُيصاحبها من قضايا وأحكام نحوية.

وهبذا خيرج ما مل خيتلف توجيهه اإلعرايّب ُرغم اختالف القراءة، ثبتت عالمته 

 –ِغشاوًة ﴿ [4]الفاحتة:  (1) ﴾ٱَمِلِك  –َمالِِك ﴿نحو:  فاألولية أو تغرّيت، اإلعراب

 خب حب جبٱ﴿نحو قوله تعاىل:  والثاين؛ ألنه ُيدَرس داللًيا، [23]اجلاثية:  (2) ﴾ٱَغْشوةً 
 .[39]الروم: ٱ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب  مب

 يف هذا النص نظريان، أحدمها خمَتَلف يف قراءته، واآلخر متََّف  عليه.

ها، ﴾ هب ﴿أّما املخَتَلف فيه فهو  وإْسكان  إْذ قرأه نافع بتاء اخلطاب وَضمَّ

ُبوا﴿الواو: ُبوَ ﴿ بينام قرأه باقي السبعة بياء الَغيبة وَفْتحها وَفْتح الواو:، (3)﴾ٱلرُِتْ   ،﴾لرَِيْ

 .(4)والفعل يف القراءتني منصوب

وإِْسكان الواو. وهذا ال خالف وأّما املتََّف  عليه فهو )فال َيْرُبو( بالياء املفتوحة 

 يف إعرابه؛ إْذ هو مضارٌع مرفوٌع بضمة مقّدرة، مسنٌد لضمري الّربا.

 أمهية املوضوع تبدو يف:
اي » ‘أّن ماّدته القرآن الكريم، أعىل النصوص اللغوية فصاحًة وبياًنا؛ لقوله  -1

 .(5)«ُأيَبُّ إِّنُه أُْنزِّل القرآُن على سبعة أحُرف، ُكلُُّهنَّ شاٍف كافٍ 

 أّن القراءات القرآنية مصدر ثريٌّ للدراسات اللغوية. -2

                                       
 .60غيث النفع  ،27يسري قرأ عاصم والكسائي )َمالِِك(، وقرأ الباقون )َملِِك(. ينظر: الت  (1)

 .350غيث النفع   ،161قرأ محزة والكسائي )َغْشَوًة(، وقرأ الباقون )ِغشاَوًة(. ينظر: التيسري   (2)

 .520النفحات اإلهلية  ،2/696البدور الزاهرة  ،320غيث النفع  ،320رساج القارئ  ،142التيسري   (3)

ْذ هـو مـن األمثلـة اخلمسـة، فعلـه: أربـى، واألصـل: ُتْربُِيـون، يف قراءة نافع: عالمة نصبه حْذُف النون؛ إ  (4)

واو -اسُتثِقلت الضمة عىل الياء، فنُِقلت إىل ما قبلها، ثّم َسكنت اليـاُء فُحـِذفت اللتقـاء السـاكننْي )اليـاء 

 اجلامعة(، أْي إّن املحذوف الم الكلمة، والفعل مسنٌد إىل واو اجلامعة.

 مة نصبه الفتحة الظاهرة عىل الواو )الم الكلمة(، فعله: َرَبا، مسنٌد لضمري الّربا.ويف قراءة باقي السبعة: عال 

 باب: جامع ما جاء يف القرآن. ،2/153سنن النسائي   (5)
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أّن دراسته جتيب عن تساؤالت ُيثريها اتفاُق القّراء عىل النَّظري يف موضع ما،  -3

 واختالُفهم فيام سواه.

، (1)اتناول هذه الفكرة نحوي  -فيام أعلم-ومع هذه األمهية مل أجد باحًثا معارًصا 

 صادر األصلية التي أذُكر منها:رغم وجود بذور هلا يف امل

التبصـرة يف القراءات السبع، لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب  -1

 –حتقي  د. حممد غوث الندوي  – هـ(437)ت محوش بن حممد بن خمتار القيسـي 

 م.1982هـ /1402 – 2ط –الدار السلفية 

القاسم بن خلف بن ِحْرز األماين ووجه التهاين، أليب حممد بن فريا بن أيب  -2

عيل حممد مراجعة الشيخ/ – هـ(590 -هـ 538)أمحد الرعيني األندلسـي الشاطبي 

 هـ.1954، 3مطبعة مصطفى البايب احللبي بمصـر، ط –الضّباع 

حاشية  –َغيث النّفع يف القراءات الّسبع، لويّل اهلل عيل النّوري الصفاقسـي  -3

 الكتاب الساب .

ثاين، أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن كْشف املعاين يف متشابه امل -4

 م.1998، 1حتقي : د. حممد حممد داود، دار املنار، القاهرة، ط – هـ(733)ت مجاعة 

النرش يف القراءات العرش، احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري  -5

 د.ط.ت. –الفكر  دار –تصحيح الشيخ/ عيل حممد الضبّاع  هـ(833)ت بابن اجلزري 

 ويُلحظ فيها:

بذْكر اللفظ ونظريه، وبيان ما اتُِّف  عليه وما اخُتِلف يف  –أحياًنا  –االكتفاء  -1

                                       
دراسـة بالغيـة يف إعجـاز األسـلوب  :ثّمة دراسة بالغية عنواهنا: مراعاة النَّظري يف كـالم اهلل العـيّل القـدير (1)

 .54368، رقم التسجيل مكتبة اإلسكندرية ،لدين عبد الغنّي املريسالقرآيّن، د. كامل ا

ث يف 16، 10، 9، 7تناول يف الفصل األول مفهوم مراعـاة النَّظـري لـدى البالغيـني، )ينظـر: ص (، وحتـدَّ

.. وذَكـر حتـت املشـاكلة .، مراعـاة الفواصـل ،االئتالف ،الفصل الثاين عن وجوه مراعاة النَّظري: التناسب

 أمثلة من القرآن الكريم واحلديث الرشيف، باإلضافة إىل نامذج نثرية وشعرية.كل وجه 

 ويف الفصل الثالث أوضح معنى اإلعجاز، ثم ذكَر كالم ابن حزم والسيوطي عنه. 
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 قراءته، دون استقصاء مواضعه يف الرتاكيب املتامثلة.

 بذْكر أحد التوجيهات اإلعرابية. –غالًبا  –االكتفاء  -2

 بينما جاءت دراسيت مرك زة على:
 الرتاكيب املتامثلة. استقصاء النظائر يف -1

 ذْكر التوجيهات اإلعرابية كافة، وما قد يرتّتب عليها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -3

 تغرّي موضع الوقف واالبتداء. -4

من هنا كان اختياري هلذا البحث الذي توافرت لديَّ أسباٌب لدراسته، 

 وأهداٌف أحاول حتقيقها بمعايشته؛ لتؤيت ثامرها كل حني بإذن اهلل.

 أسباب الدراسة فأذكر منها:أم ا 
ا، من خالل استقصاء مواضع النَّظري يف  -1 عدم تناول هذه الفكرة نحوي 

 تراكيبه املتامثلة.

اّتفاُق القراء عىل النَّظري يف موضع ما واختالُفهم فيام سواه، يثري تساؤالت  -2

 تدعو إىل البحث، منها:

 هل النَّظري املخَتَلف يف قراءته ال خيرج عن وجهني؟ -3

 ل النَّظري املتََّف  عىل قراءته أحد هذين الوجهني؟ه -4

ات اإلعرابية ـهـوجيـد التــه أحـي للمتََّف  عليـه اإلعرابـيـهل التوج -5

 للمخَتَلف فيه.

هل ُيسهم اختالف القراءة يف تأييد مذهب نحوّي، أو الرّد عىل ما ذهب إليه  -6

 بعض النحاة؟

 وأم ا أهداف البحث فيتقد مها:
 لتساؤالت املذكورة سابًقا.اإلجابة عن ا -1
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 إيضاح التوجيهات اإلعرابية كافة، وما يصاحبها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -

 تغرّيٍ يف موضع الوقف واالبتداء. -

اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية عىل الفئات املستهدفة يف البحث )انظر  -3

 اخلامتة(.

 منهج البحث وطريقيت يف عرض مادته:
بع يف هذا البحث فهو املنهج الوصفّي التحلييّل الذي يعتمد عىل أّما املنهج املتَّ 

 َرْصد مجيع النظائر يف الرتاكيب املتامثلة وتقديمها من خالل:

 وْصٍف موَجز ملواضع النَّظري املتََّف  عليها واملخَتَلف فيها. -1

ح فيه القراءات. -2  وْصٍف تفصييّل ُتذكَر فيه املواضع، وتوضَّ

 .(1)من متن الشاطبية ِذْكر دليل القراءة -3

                                       
 ( إليك هذا اجلدول لبيان املراد من الرموز الواردة يف متن الشاطبية.1)

 الرمز الكلمي                                                                                       الرمز احلريف                                

 ما دل عىل أكثر من قارئ الثاين: ما دل عىل أكثر من فرد األول: ما دل عىل فرد قارئ أو راو

 أبج

 نافع أ

 ثخذ

 ائيشعبة ومحزة والكس صحبة ني: عاصم ومحزة والكسائييللكوف ث

 حفص ومحزة والكسائي صحاب لألئمة الستة ما عدا نافعاً  خ قالون ب

 نافع وابن عامر عم ابن عامر، والكوفييون ذ ورش ج

 دهز

 ابن كثري د

 ظعش

 نافع وابن كثري وأبو عمرو سام ابن كثري والكوفيون ظ

 ابن كثري وأبو عمرو ح  أبو عمرو والكوفيون غ البزي هـ

 وابن عامر وابن كثري وأبو عمر نفر زة والكسائيمح ش قنبل ز

 حطى

 نافع وابن كثري ِحْرِمّي     أبو عمرو ح

 نافع والكوفيني حصن    الدوري ط

      السويس ى

 كلم

      ابن عامر ك

      هشام ل

      ابن ذكوان م
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وْصٍف حتلييّل ُيعنى بالتوجيهات اإلعرابية الناشئة عن اختالف القراءة، وما  -4

 قد يصاحبها من قضايا وأحكام نحوية.

ر حذفه. -5  التنبيه عىل ملسات بيانية ُتسِهم يف إيضاح النّص، وتؤّيد ما ُقدِّ

 واضعه.تقسيم النظائر داخل املبحث إىل ُصَوٍر َوْف  الوصف املوَجز مل -6

 ترتيب النظائر داخل الصورة الواحدة حسب ورودها يف النّص القرآيّن. -7

ة إىل ما قد يكون للنظري املتََّف  عليه من قراءة غري ــاشيـحـي الـارة فــاإلش -8

 سبعية، لسببني:

 موافقة القراءة غري السبعية للنس  النحوّي. -

وضع الذي اختلف موافقة القراءة غري السبعية ألحد وجهْي القراءة يف امل -

 السبعة يف قراءته.

 خطة البحث:
 لتحقي  ما سب  تّم تقسيم البحث إىل: مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة.

بيّنُت معنى النَّظري لغة واصطالًحا، وذكرُت أمهية املوضوع، وسبب املقدمة يف  -

اختياره، وأهداف البحث، وبعض املصادر التي ضّمت بذور فكرته، كام أوضحُت 

 . البحث وكيفية تناول النظائرمنهج 

                                       
 نصع

      عاصم ن

      شعبة ص

      حفص ع

 فض 

      محزة ف

      خلف ض

      خالد ق

 رست

      الكسائي ر

      الليث س

 ت
 حفص

 الدوري
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 املباحث الثالثة فجاءت كالتايل: اأمّ 

 النَّظري اساًم. املبحث األول:

 النَّظري فِعاًل. املبحث الثاين:

 النَّظري َحرًفا. املبحث الثالث:

ذكرُت أهّم نتائج البحث، مشرًيا إىل أن هذه الدراسة أطروحة قابلة اخلامتة ويف 

أن تكون جامعة ما يتطّلبه عنواهنا، مانعة ما عداه، فإن أُك لألخذ والرّد، اجتهدُت 

وتيسريه، وهو رجائي يف كّل حلظة، وإن تكن  -تعاىل- أصبُت فهو توفي  اهلل

 األخرى فحسبي أيّن اجتهدت خملًصا النّية والعمل.
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 املبحث األول
 النَّظري امًسا 

حث فإّن هذا املبحث يتضّمن عرشة ألفاظ، وقعت َوْف  ما ذكرُته يف مقّدمة الب

يف أربعة وعرشين موضًعا يف القرآن الكريم، تقاسمتها مخس ُصور، عىل النحو 

 اآليت:

الصورة األوىل: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع أو أكثر، خمتَةَلف فيه بني  ❖
 الرفع والنصب يف موضع )فيها ثالثة ألفاظ(:

 :﴾ٱجح﴿ :اللفظ األول
 جس مخ جخ مح جح مجٱ﴿ف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل: ات

 يل ىل مل ﴿واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله:  .[189]البقرة:  ﴾ حس
 . [177]البقرة:  ﴾ ىم مم خم حم جم

 .(1)إِْذ قرأ حفص ومحزة بالنصب، بينام قرأ باقي السبعة بالرفع

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ف يف توجيهه؛ إذ هو اسم ليس، واملصدر املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خال •

يتعنّي أن يكون خرَبها لدخول الباء عليه، وهي ُتزاد يف خرب   ﴾ جخ مح ﴿املؤول 

 إذا حتّق  رشطان: (2)ليس كثرًيا

 بمعنى إاّل، فال اسَم وال خرَب. -حينئذٍ -َأاّل تكون أداة استثناء؛ ألهنا  -

 نَى إال بِِغنَى النفس. أاّل ُينَتقض النفي بإاّل، فال ُيقال: ليس الغِ  -

                                       
 َوَرْفُعَك َلْيَس الرِبُّ ُينَْصُب يف ُعاَل           ..................................  قال الشاطبي:  (1)

ر ـالنش ،146غيث النفع  ،159رساج القارئ  ،67التيسري  ،392املفردات السبع  ،435ينظر: التبصـرة  

 .299النفحات اإلهلية  ،108، 103البدور الزاهرة  ،2/226

رشح  ،1/286املساعد عىل تسهيل الفوائـد  ،154غيث النفع  ،1/480الدر املصون  ،1/366اإلمالء  (2)

، 1/268ضـياء السـالك  ،1/152الفتوحـات اإلهليـة  ،1/297حاشية الدسوقي  ،1/272التصـريح 

 .1/560ايف النحو الو
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ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف  •  :(1)فيه بني الرفع والنصب يوجَّ

خربها يف تأويل مصدر، أْي:  ﴾ جم يل ٱ﴿من قرأ بالرفع جعله اسَم ليس، و  -

ي هذا أّن الفعل  قبل  ﴾الربُّ ﴿َولِيه مرفوُعه  ﴾ مل ٱ﴿ليس الربُّ توليتكم، ويقوِّ

 قًة لألصل.؛ مواف  ﴾ جم يل ٱ﴿منصوبه 

ًما، و - اسمها يف تأويل   ﴾ جم يل ٱ﴿من قرأ بالنصب جعله خرَب ليس مقدَّ

 مصدر، كام سب .

ح هذه القراءة أن املصدر املؤول أعرُف من املحىلَّ بأل؛ ألنه ُيشبه الضمري  ويرجِّ

  يف كونه ال يوَصف وال يوَصف به، واألعرف هو االسم، وغري األعرف هو اخلرب.

ديم خرب ليس عىل اسمها قليل، حتى زَعم َمنَْعُه مجاعة، منهم وتق»قال السمني: 

ابن َدَرْسَتوْيه، قال: ألهنا ُتشبِه )ما( احلجازية، وألهنا حرف عىل قول مجاعة، ولكنه 

 حمجوج هبذه القراءة املتواترة وبقول الشاعر:

 َسيِل إِْن َجهْلِت الناَس عنّا وعنُهمُ 

 

ٌ وَجُهوُل    فليَس َسواًء عامِل

 وبقول آخر: 

ةٌ   أليَس عظياًم أْن ُتلِمَّ ُملمَّ

 

ُل    (2)«وليَس علينا يف اخُلُطوِب ُمعوَّ

 :﴾خس ٱ﴿ :اللفظ الثاين 
واختلفوا . [7]النور:  ﴾ مص خص حص مس خس ٱ﴿اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله: 

                                       
الـدر  ،2/3البحر املحـيط  ،1/322اإلمالء  ،79-2/78املحرر الوجيز ، 1/103ينظر: معاين القرآن   (1)

 .301النفحات اإلهلية  ،1/446املصون 

املســاعد عــىل  ،153اإلرشــاد إىل علــم اإلعــراب  ،4/194وينظــر: املقتضــب  ،1/446الــدر املصــون   (2)

 .1/234ضياء السالك  ،1/242ح رشح الترصي ،1/260تسهيل الفوائد 

 : ابن َدَرْسَتَوْيِه. ابن ُدُرْسَتَوْيِه. ابن ُدُرْسُتَوْيِه.تنبيه 

هو أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املَْرُزبان الفاريس النحوي، كان عاملًـا فاضـاًل أخـذ األدب  

 (.19 -18هـ( )إعجام املعجم ص 347عن ابن قتيبة واملربد وغريمها )ت 
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إذ قرأ . [9]النور: ٱ﴾ جل مك لك خك حك﴿ فيه بني الرفع والنصب يف قوله:

 .(1)أ باقي السبعة بالرفعحفص بالنصب، بينام قر

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مبتدأ، خربه أنَّ وما يف -

 .(2)﴾ مص خص حص مس ٱ﴿ حيِّزها بعده

 :(3)املوضع املخَتَلف فيه بني النصب والرفع ُيوّجه عىل النحو اآليت -

 من قرأ بالنصب ففيه وجهان: •

 .﴾ مغ ٱ﴿ قبلها، املنصوب بـ  ﴾ جف ٱ﴿ ف عىلأحدمها: العط -
 اآلخر: النصب بفعل مقّدر، أي: وتشهد اخلامسَة. -

  ﴾خسٱ﴿ إّما بداًل من ﴾جل مك لك خكٱ﴿ ويف الوجهني يكون املصدر املؤول
أو موضع نصب بإسقاط اخلافض، والتقدير: وتشهد اخلامسة بأن غضب اهلل 

 عليها.

 مك لك خك ٱ﴿  وما يف حيِّزها بعدهرأ بالرفع فعىل أنه مبتدأ، خربه أنَّ ـمن ق •
 .﴾ جل

اء:  ، ولو نصبتهام »قال الفرَّ واخلامسة يف اآليتني مرفوعتان بام بعدمها من َأنَّ و أنَّ

                                       
 ـُر ...............................اِمسُة األَِخيـــ           ......... وَغرُي احلْفِص َخ    قال الشاطبي: (1)

 ،2/614البدور الزاهرة  ،2/331النشـر   ،302غيث النفع   ،131التيسري  ،609ينظر: التبصـرة  

 .496النفحات اإلهلية 

 وجهان: –حينئذ  –لمّي وطلحة واألعمش: )واخلامسَة( وفيها يف قراءة غري سبعية للحسن والّس   (2)

 أحدمها: العطف عىل )أربَع( قبلها، عند َمن نصبها، وهم احلرميان وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. 

 واآلخر: النصب بفعل مقّدر، أْي: وتشهد اخلامسة، عند َمن َرَفع )أربُع( قبلها، وهم حفص واألخوان. 

 (.5/211الدر املصون  ،4/71)ينظر: اإلمالء  

 .497الفتوحات اإلهلية  ،5/211الدر املصون  ،4/71اإلمالء  (3)
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  .(1)«عىل وقوع الفعل كان صواًبا، كأنك قلت: وليشهد اخلامسَة بأّن لعنة اهلل عليه

 :﴾ٱخي﴿ اللفظ الثالث:
ٱ ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱ﴿اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله: 

 .[2، 1]فصلت: . ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ وقوله:. [2، 1]غافر: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿ واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله تعاىل:
 .[5-1]يس:  ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .(2)إِْذ قرأ احِلْرميان وأبو عمرو وشعبة بالرفع، بينام قرأ باقي السبعة بالنصب

 أييت: يُفهم مما سبق ما
يف املوضعني املتََّف  عىل رفعه فيهام ال خالف يف توجيهه؛ إذ ال خيلو  ﴾ خي ٱ﴿ -

 أن يكون:

 .﴾جيٱ﴿ إْن ُجِعل اساًم للسورة. وحينئٍذ يمتنع الوقف عىل ﴾ جي ٱ﴿ خرًبا لـ -
 خرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو تنزيل، أو: هذا تنزيل. -

ويف ، ﴾ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿ مبتدأ خربه يف موضع غافر اجلار واملجرور -

 . ﴾ يم  ىم مم ٱ﴿ موضع فصلت
 .﴾جيٱ﴿ ومع التوجيهني األخريين جيوز الوقف عىل

 يف املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحب توجيهاتِه اإلعرابيَة  ﴾يئ ٱ﴿ -

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء -أيًضا- تغريُّ
 الوقف عىل (3)

ف عىل أخرى، وذكر األشموين فقال الداين: تام عىل قراءة وليس بوق ،﴾نئ﴿

 واألنصاري أنَّ الوقف تام.

                                       
 .2/247معاين القرآن  (1)

ْفِع َكْهُف ِصَحابِهِ  (2)  ...............................       قال الشاطبي: وَتنْزيُل َنْصُب الرَّ

رساج القارئ  ،742اإلقناع  ،149تيسري ال ،2/214الكشف  ،596ينظر: احلجة يف علل القراءات  

 .534النفحات اإلهلية  ،2/744البدور الزاهرة  ،332غيث النفع  ،331

 .318منار اهلدى  ،318املقصد  ،300املكتفى  (3)
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 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ نئٱ﴿ جيوز الوقف عىل

 ﴾ خيٱ﴿ أحدمها: يف قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة بالرفع باحتساب
 نزيلخرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو تنزيل، أو: هذا تنزيل، أو: الذي أنزل إليك ت

 .(1)العزيز الرحيم

ٱ﴾ يئ ٱ﴿واآلخر: باحتساب  عىل أحد  -يف قراءة باقي السبعة بالنصب-ٱ

 توجيهني:

 .(2)األول: النصب عىل املدح، ومل يذكر الزخمشـري يف توجيه قراءة النصب غريه

ل اهلل ذلك تنزيل العزيز  الثاين: النصب عىل املصدر، بفعل مضمر، أي: نزَّ

ا إن كان العامُل يف نصب الكلمة عىل املصدر هو الفعُل الذي دّل عليه  الرحيم، أمَّ

 .(3)الكالُم املتقدُم من أول السورة، فال حيُسُن الوقف

ٱ﴾ خي ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب  إن  ﴾ٰرٱ﴿خرًبا لقوله  -يف قراءة الرفع-ٱ

 .(4)جعل اساًم للسورة، وتكون اجلملة القسمية معرتضًة، ال موقع هلا

النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع، خمتَةَلف فيه بني الرفع  الصورة الثانية: ❖
 واجلر  ابلتبعيَّة يف موضع:

 :﴾ نب  ٱ﴿ ميث لها لفظ:
 ﴾ يب ىب نب مب زب  رب  ٱ﴿ حيث اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل:

                                       
اجلـامع ألحكـام القـرآن  ،3/314الكشـاف  ،2/221مشكل إعراب القـرآن  ،297احلجة يف القراءات  (1)

15/6. 

 .4/223إلمالء ا ،3/314الكشاف  (2)

 .300املكتفى  (3)

فـتح القـدير  ،3/305الفتوحات اإلهليـة  ،5/475الدر املصون  ،300املكتفى  ،3/383إعراب القرآن  (4)

4/450. 
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 يب ىب نب مبٱ﴿بينام اختلفوا فيه بني الرفع واجلّر يف قوله تعاىل: .[27]الرمحن: 
ي ـاقـرأ بـا قـمـنـيـع، بــرفـالـر بــامـن عـابرأ ــ.إْذ ق[78]الرمحن:  ﴾ زت رت

 .(1)السبعة باجلر

 يُفهم مما سبق ما أييت:
، (2) ﴾ زب  ﴿ املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو نعٌت لِـ •

 واتفقت املصاحف عىل رسمه بالواو.

ه عىل النح •  :(3)و اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني الرفع واجلر ُيوجَّ

 وهكذا ُرِسَم يف مصحف الشاميني.، ﴾نب﴿ من قرأ بالرفع جعله نعًتا لِـ -

 وهكذا ُرِسَم يف مصاحفهم. ،﴾مبٱ﴿من قرأ باجلّر جعله صفة لِـ  -

 .(4)«واجلّر أقوى من الرفع؛ ألن االسم ال يوصف»قال العكربي: 

ى جر ِّه ابإلضافة يف الصورة الثالثة: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع، متةََّفق عل  ❖
 موضعني، خمتَةَلف فيه بني الرفع واجلر ابإلضافة يف موضع.

 :﴾ حب ٱ﴿ ميث لها لفظ:
]األعراف:   ﴾ خف  حف جفٱ﴿نعتًا يف قوله تعاىل: ٱٱحيث اتف  السبعة عىل رفعه

ه باإلضافة يف قوله تعاىل: ٱ.[169  109]يوسف:  ﴾خب حب جب ٱ﴿كام اتفقوا عىل جرِّ

 حئ ٱ﴿: ختلفوا فيه بني الرفع نعتًا واجلر باإلضافة يف قوله تعاىلبينام ا [30النحل:  –
                                       

اِم فيه متثَّاَل        وآِخُرها يا ذي اجلاََلِل اْبُن َعامرٍ         قال الشاطبي:  (1)  بَِواٍو وَرْسُم الشَّ

غيـث  ،2/548إعـراب القـراءات الشـواذ  ،168التيسـري  ،345املفـردات السـبع  ،691ينظر: التبصـرة  

 .570النفحات اإلهلية  ،2/880البدور الزاهرة  ،2/382النرش  ،363النفع 

 يف قراءة غري سبعية أليُّب وعبد اهلل )ذي( بالياء صفة لـِ )ربِّك(. (2)

 .4/258الفتوحات اإلهلية  ،6/242 الدر املصون ،4/370اإلمالء  ،3/116ينظر: معاين القرآن  

 .570النفحات اإلهلية  ،4/267الفتوحات اإلهلية  ،363غيث النفع  ،6/250ينظر: الدر املصون  (3)

 .157ما انفرد به كل من القراء السبعة  ،2/548إعراب القراءات الشواذ  ،4/373اإلمالء  (4)
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اقي السبعة ـرأ بـا قـبينم ،﴾ٱولداُر اآلخرةِ ﴿ر ـامـن عـرأ ابــإْذ ق.[32]األنعام:   ﴾ مئ خئ

 .(1) ﴾ خئ حئ ٱ﴿

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ة الركنني،  - مبتدؤها اجلُمل املذكورة يف املواضع السابقة مجيعها مُجٌل اسمية تامَّ

(، وهو إما أن يكون للتفضيل، واملفّضل عليه حمذوف؛  –)داُر  الّداُر(، خربها )َخرْيٌ

للعلم به، أْي: خرٌي من احلياة الدنيا، وإما أن يكون ملجّرد الوصف باخلريية، كقوله 

 (2)﴾  رت يب ىب نب مب ٱ﴿تعاىل: 
 .[24]الفرقان: 

 هي الم االبتداء.  –موضع األعراف ما عدا  – الالم الواقعة يف َصْدر اجلمل السابقة  -

يف موضع األعراف، ويف موضع األنعام عند غري ابن عامر  ﴾ حم ٱ﴿لفظ  -

يشء »والصفة واملوصوف يقول عنهام ابن يعيش:  ، ﴾ جم ٱ﴿ مرفوٌع نعًتا، منعوته

واحد؛ ألهنام لعني واحدة، فإذا قلت: جاءين زيٌد العاقل، فالعاقل هو زيد، وزيد هو 

 .(3)«العاقل

يف موضعْي يوسف والنحل، ويف موضع األنعام عند ابن  ﴾ حب ﴿لفظ  -

 عامر جمروٌر باإلضافة.

 ومن هنا َيطَرح السؤال التايل نفسه: هل جيوز إضافة املوصوف إىل صفته؟

لونه  .(4)الكوفيون جُييزونه، والبرصيون يؤوِّ

                                       
اُر َحْذُف الالَّ            قال الشاطبي:  (1) ـاَل  ِم ااُلْخرى اْبُن عامٍر     َوَللدَّ  وااَلِخــــَرُة املرفوُع باخلَْفـِض ُوكِّ

ر ـالنشـ ،206غيث النفع  ،207رساج القارئ  ،84التيسري  ،316املفردات السبع  ،492ينظر: التبرصة  

 .364النفحات اإلهلية  ،1/258البدور الزاهرة  ،2/257

 .3/46الدر املصون   (2)

 .3/10ل رشح املفص  (3)

رشح التصـــريح  ،2/531اإلمــالء  ،5/179املحــرر الــوجيز  ،2/436-61مســألة  ،ينظــر: اإلنصــاف  (4)

 .274انفرادات القراء السبعة  ،2/325ضياء السالك  ،1/689
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ورشُط الكوفيني اختالف لفظ املوصوف وصفته، أّما البصـريون فيقّدرون 

موصوًفا حمذوًفا، قامت الصفة مقامه، والتقدير: ولداُر الساعة اآلخرة، أو: ولداُر 

إضافة الشـيء إىل »احلياة اآلخرة، لئال يلزم إضافة اليشء إىل نفسه. قال ابن يعيش: 

نفسه مما ال يصّح، وذلك من ِقبل أن الغرض من اإلضافة التعريف والتخصيص، 

إن كان معرفة كان مستغنيًا عن اإلضافة بام فيه من والشـيء ال ُيعّرف بنفسه؛ ألنه 

التعريف؛ ألن نفسه موجودة غري مفقودة، وليس يف اإلضافة إال ما فيه، وإن كان 

عارًيا منه كان أذهب يف اإلحالة واالمتناع؛ ألن االسمني املرتادفني عىل حقيقة 

 .(1)«واحدة ال يصريان غريْين بإضافة أحدمها إىل اآلخر

روه )الساعة وأقول: ي ُم ما قدَّ احلياة(، قال ابن  –قّوي مذهَب البرصيني تقدُّ

م ِذكُر الساعة، فكأنه قال: )ولداُر الساعة اآلخرة(. ويف » :(2)مجاعة يف يوسف تقدَّ

م قوله:   . «﴾  حف جف ٱ﴿؛ فناسب:  ﴾ مت خت حت جت ٱ﴿األعراف تقدَّ
َلف فيه بني الرفع الصورة الرابعة: النَّظري متةََّفق على نصبه يف موضع، خمتةَ  ❖

 والنصب يف موضع )فيها أربعة ألفاظ(:
 :﴾ حض ٱ﴿ اللفظ األول:

 .[81]األنبياء:  ﴾خض حض جض ٱ﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 

 ىي ني مي زي ٱ﴿واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله تعاىل: 
 .[12]سبأ:  ﴾جئ يي

 .(3)لسبعة بالنصبإْذ قرأ أبو بكر عن عاصم بالرفع، بينام قرأ باقي ا

                                       
 .2/22الفتوحات اإلهلية  ،3/46الدر املصون   ،2/556وينظر: أمايل ابن احلاجب  3/9رشح املفصل   (1)

 .125 كشف املعاين  (2)

 ..............................  .......  ويف الريَح َرْفٌع َصحَّ        قال الشاطبي:   (3)

 .530النفحات اإلهلية  ،2/727البدور الزاهرة  ،329رساج القارئ  ،146ينظر: التيسري  
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 يُفهم مما سبق ما أييت:
ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به لفعل حمذوف  (1)املوضع املتََّف  عىل نصبه •

ح به يف قوله:  أو  .[79]األنبياء:  ﴾جت هب مب  خب  ٱ﴿تقديره: سّخرنا، املصـرَّ

 .[36]ص:  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ ٱ﴿قوله: 

ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني الرفع والنصب يُ  • وجَّ
(2): 

، أو ﴾يتٱ﴿من قرأ بالرفع جعله مبتدأ مؤخًرا، خربه اجلار واملجرور قبله  -

، واألصل: ولسليامن تسخرُي الريح، ثم ُحذف ﴾ جس ٱ﴿قّدر مبتدأ حمذوًفا مضافا إىل 

 املبتدأ وأقيم املضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه.

 وف تقديره: سّخرنا، كام ُذكر سابًقا.من قرأ بالنصب جعله مفعواًل به لفعل حمذ -

إىل  –، يف املوضعني املذكورين ﴾يتٱ﴿ُيلحظ أن تقديم اجلاّر واملجرور 

يفيد معنى بالغًيا هو االختصاص  –جانب تعّلقهام بام سبقت اإلشارة إليه 

دون سواه بالريح   اختص سليامن –سبحانه وتعاىل  –واحلرص، أْي إن احلّ  

 جتري بأمره رخاًء.

 :﴾ جف  ٱ﴿ :اللفظ الثاين
 ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظٱ﴿ اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل:

 مج حج مث ٱ﴿ وله تعاىل:ـوا فيه بني النصب والرفع يف قـلفـواخت. [8]النور: 
إْذ قرأ حفص واألخوان بضم العني، بينام قرأ باقي السبعة  .[6]النور:﴾ جح

                                       
السمني نسبتها إىل ابن  ذكر العكربي قراءة )الريُح( هنا بالرفع عىل االستئناف دون أن ينسبها، بينام ذكر (1)

 هرمز وأيب بكر عن عاصم.

 .5/103الدر املصون  ،4/11اإلمالء   ،2/112ينظر: إعراب القراءات الشواذ  

 ،463 / 3الفتوحات اإلهلية  ،3/463تفسري اجلاللني  ،327غيث النفع  ،5/434ينظر: الدر املصون  (2)

 .65ما انفرد به كل من القراء السبعة 



 (ه1438ذو احلجة )        العدد الرابع والعشرون          جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

229 

 .(1)بفتحها

 يُفهم مما سبق ما أييت:
تََّف  عىل نصبه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به للفعل الساب  املوضع امل •

 .﴾ مغ ٱ﴿ٱعليه
 :(2)املوضع املختََلف فيه بني النصب والرفع ُيوّجه عىل النحو اآليت •

من  ، ﴾مثٱ﴿وناصبه ، (3)من قرأ بالنصب فعىل املصدر أو املفعول املطل  -

حذٌف للمبتدأ،  –حينئذ –ويف الكالم ، (4)باب إعامل املصدر املضاف إىل فاعله

والتقدير: فالواجُب أو احلكُم شهادُة أحدهم أربع شهادات، أو حذٌف للخرب، 

 والتقدير: فشهادُة أحدهم أربع شهادات َدْرٌء حلّده.

 .﴾ حج مث ٱ﴿من قرأ بالرفع فعىل اخلرب، ومبتدؤه  -
 :﴾ مج ٱ﴿ :اللفظ الثالث

 مت خت حت جت هب مب ٱ﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 
واختلفوا فيه بني النصب والرفع يف قوله . [58]النور:  ﴾جح مج  حج مث هت

                                       
اَل  ...........................   اطبي: قال الش  (1)  ................... وَأْرَبُع َأوَّ

 ............................. ..............ِصَحاٌب ......                 

النشـر  ،302غيث النفع  ،2/174إعراب القراءات الشواذ  ،131التيسري  ،609ينظر: التبصـرة  

 .496النفحات اإلهلية  ،2/613رة البدور الزاه ،2/330

الفتوحات  ،302غيث النفع  ،5/210الدر املصون  ،6/434البحر املحيط   ،4/70ينظر: اإلمالء  (2)

 .496النفحات اإلهلية  ،3/209اإلهلية 

 (.1/261كل ما انتصب عىل املفعولية املطلقة فإنه ُيسّمى عند النحاة مصدًرا )اللُّباب  (3)

البصـريني والكوفيني يف إعامل املصدر املضاف، وإنام كان إعامل املضاف للفاعل أكثر، كام  ال خالف بني (4)

ألن نسبة احلدث ملَن أوجده أظهُر من نسبته ملن ُأوقع عليه، وألن الذي يظهر حينئٍذ إنام »يقول ابن هشام؛ 

 .«هو عمله يف الفضلة

رشح  ،2/234د عىل تسهيل الفوائد املساع ،6/59، وينظر: رشح املفصل 382رشح شذور الذهب  

 .2/185النحو العريب  ،3/5ضياء السالك  ،2/5الترصيح 
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شعبة واألخوان بالنصب، بينام قرأ باقي إْذ قرأ  .[58]النور:  ﴾مع جع مظ ٱ﴿ تعاىل:

 .(1)السبعة بالرفع

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل نصبه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو ظرٌف زماين، عامله  •

 .﴾ مبٱ﴿
املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحُب توجيهاته اإلعرابية تغرّيٌ يف موضع  •

فقال األشموين ، ﴾مض خض ٱ﴿ الوقف عىل (2)الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء

ف عىل أخرى، ويف الفواصل وعند ـراءة وليس بوقـى قـاف علـواألنصاري: ك

 الداين: كاف.

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾مضٱ﴿عىل  جيوز الوقف

يف قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص بالرفع  أحدمها:

 عىل أحد توجيهني:  ﴾ مظ ٱ﴿باحتساب 

 .(3) ﴾مع﴿مبتدأ خربه شبه اجلملة بعده   ﴾ مظ ٱ﴿أن  األول:

خرب ملبتدأ حمذوف، وتقديره: هذه ثالث عورات، أو هذه   ﴾ مظ ٱ﴿أن  الثاين:

عورات، وُحِذف املضاف اتساًعا، ومل يذكر ابن األنباري غريه يف ات ـة أوقـالثـث

 .(4)هذه القراءة

                                       
 َواَل َوْقف َقبَل النَّْصِب إِْن ُقْلَت ُأبِداَل             ِسَوى ُصْحَبٍة وقِْف وَثاين َثالَث ارَفْع    قال الشاطبي:  (1)

القراءات  ،2/333النشـر  ،305لقارئ رساج ا ،713اإلقناع  ،132التيسري  ،612ينظر: التبصـرة  

 .2/267وأثرها 

 .27الفواصل والوقف  ،270منار اهلدى  ،270املقصد  ،266املكتفى  (2)

 .4/65فتح القدير  ،266املكتفى ، 264احلجة يف القراءات  ،3/146إعراب القرآن  (3)

 .2/199البيان  (4)
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 –يف قراءة محزة والكسائي وأيب بكر بالنصب  –  ﴾ مج ٱ﴿ٱباحتساب واآلخر:

مفعواًل به لفعل حمذوف، أي: احذروا ثالث عورات، أو: اتقوا أوقات ثالث 

 .(1)عورات

بداًل من قوله  –اءة النصب أيًضا يف قر –  ﴾ مج ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

، واملعنى: أن املرات الثالث هي نفس (2)ومل يذكر الزخمشـري غريه  ﴾جح مجٱ﴿

العورات. وعىل هذا ال حذف، كام قدر أبو البقاء وغريه: أوقات ثالث عورات، 

 .(3)فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

دل؛ ألن الكالم ال يتم بذكر ومن الثابت أنه ال يوقف عىل املبدل منه دون الب

املبدل منه قبل ِذكر البدل، ملا بينها من االرتباط، وألنَّ املعترب يف الكالم هو 

 جمموُعهام.

ر يف موضع األول ليس إال افرتاًضا اهلدُف منه  والقول القائل: البدل ثاٍن يقدَّ

تبينُي الفرق بني البدل وبقيَّة التوابع
(4). 

 راءة النصب أشار الشاطبيُّ يف البيت املذكور سابًقا.وإىل امتناع الوقف يف ق

وإذا قيل: قد وقع يف القرآن مواضع جاز فيها الوقف عىل املبدل منه قبل ِذْكر 

 ﴾ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي ﴿البدل كقوله تعاىل: 
 . [6-5]الفاحتة: 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿وقوله تعاىل: 
 .[53-52]الشورى:  ﴾   ىئ نئ مئ زئ

 .[16-15]العل :   ﴾ جي  يه  ىه مه جه  ين  ىن  من  خن  حن ٱ﴿ه: وقول

                                       
 .500ية النفحات اإلهل ،4/65فتح القدير  ،304غيث النفع  (1)

 .3/75الكشاف  (2)

 .4/88اإلمالء  (3)

 .182التوابع بني القاعدة واحلكمة  (4)
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ا موضع الشاهد هنا فليس برأس آية بإمجاع  قلت: سّوغ ذلك كوُنه رأَس آية، أمَّ

ين العادِّ
(1). 

 :﴾ ىل ٱ﴿ :اللفظ الرابع
واختلفوا فيه بني .[84]ص:  ﴾ يل ىل﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 

عاصم ومحزة بالرفع، .إْذ قرأ [84]ص:  ﴾ مل خل ٱ﴿ النصب والرفع يف قوله تعاىل:

 .(2)بينام قرأ باقي السبعة بالنصب

 ُيفهم مما سب  ما يأيت:

م • عىل فعله  (3)املوضع املتََّف  عليه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به مقدَّ

 .﴾ يل ٱ﴿
املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحُب توجيهاتِه اإلعرابية تغرّيٌ يف موضع  •

فقال األنصاري: كاف،  ﴾ مل ﴿الوقف عىل  (4)قف واالبتداء، فقد ذكر القراءالو

د نوَعه الداين واألشموين.  ويف الفواصل جائز، ومل حيدِّ

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ مل ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

 يف قراءة عاصم ومحزة بالرفع باحتسابه عىل أحد توجيهني: أحدمها:

 مج حجٱ﴿ٱخربه حمذوف، والتقدير: فاحل ُّ مني، كام قال تعاىل:األول: مبتدأ 
، وعليه فال وقف، ﴾ حمٱ﴿، أو خربه اجلملة من قوله  [60]آل عمران:  ﴾ جح

                                       
 .3/237الفتوحات اإلهلية  ،304غيث النفع  ،5/234الدر املصون  (1)

 .........................     َوَفاحلَ ُّ يف َنرْصٍ .............        قال الشاطبي: (2)

النرش  ،338غيث النفع  ،337رساج القارئ  ،152التيسري  ،2/234شف الك، 657ينظر: التبصـرة  

 .2/285القراءات وأثرها  ،2/362

التحذير ....  ،املدح ،لتقديم املفعول به عىل الفعل أغراض بالغية، ُتفهم من السياق، أمهها: االختصاص (3)

 (.1/408إلخ )ينظر: النحو العريب 

 .32الفواصل والوقف  ،331اهلدى  منار ،331املقصد  ،308املكتفى  (4)
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 معرتضًة بني املبتدأ وخربه. ﴾ يل  ىلٱ﴿وحينئذ تكون اجلملة من قوله 

 الثاين: خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير فأنا احل ، أو: قويل احل .

منصوًبا بفعل  –يف قراءة باقي السبعة بالنصب  – ﴾ َفاحَل َّ  ٱ﴿حتساب با واآلخر:

 حمذوف، والتقدير: الزموا أو اتَّبِعوا أو اسمعوا احل .

منصوًبا عىل حذف  –يف قراءة النصب  – ﴾ َفاحلَ َّ  ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

، ويكون قوله  ﴾ ين﴿حرف القسم، إْذ هو مقسم به، وجوابه اجلملة من قوله

معرتًضا بني القسم وجوابه، ومل يذكر الزخمشـري يف هذه القراءة  ﴾يل ىلٱ﴿

 .(1)غريه

الصورة اخلامسة: النَّظري متةََّفق على جر ه ابحلرف يف موضع، خمتَةَلف فيه بني  ❖
 الرفع واجلر  ابحلرف يف موضعني:

 ميثلها لفظ اجلاللة:
 حس جس مخجخ مح ٱ﴿ٱحيث اتف  السبعة عىل جّره بالالم يف قوله تعاىل:

بينام اختلفوا فيه بني الرفع واجلّر بالالم يف قوله  ،[85]املؤمنون:  ﴾خس

 ﴾ من خن حن جنمم خم ﴿،  ﴾ حف جف مغ جغمع جع ٱ﴿تعاىل: 
باأللف ورْفع اهلاء، بينام قرأ باقي السبعة  ﴾ٱاهلُل﴿أبو عمرو   قرأ إذْ  [89، 87]املؤمنون: 

 .(2)  ﴾ جغمع ٱ﴿بغري ألف مع كْس الالم وجّر اهلاء 

                                       
الدر  ،4/261اإلمالء  ،320، 2/319البيان  ،749اإلقناع  ،3/384الكشاف  ،2/234الكشف  (1)

 ،4/559فتح القدير  ،3/587الفتوحات اإلهلية  ،4/47تفسري القرآن العظيم  ،5/546املصون 

 .544النفحات اإلهلية 

 َرْفُع اجلرِّ َعْن َوَلِد الَعاَل      ّلـِه األَخريْين َحْذُفهاويف اَلِم لِ            قال الشاطبي:  (2)
ِ
 ويف اهلاء

البدور  ،2/329النشـر  ،301غيث النفع  ،300رساج القارئ  ،130التيسري  ،606ينظر: التبصـرة  

 .493النفحات اإلهلية  ،2/607الزاهرة 
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 ا سبق ما أييت:يُفهم مم
املوضع املتََّف  عىل جّره بالالم جاء مطابًقا لفًظا ومعنًى ملا وَرَد يف السؤال:  •

ولو َحذفَت الالم من اجلواب جلاز؛ ألنه »؟ قال السمني:  ﴾ هت مت خت حتٱ﴿

 .(1)«ال فرق بني: ملن األرض، وَمن رّب األرض، إال أنه مل َيقرأ به أحد

مَحاًل عىل  –عند أيب عمرو  – ُيقرآن بغري الم املوضعان املخَتَلف يف قراءهتام •

 جض مص خص ٱ﴿يف قوله:  ﴾ خص ٱ﴿اللفظ؛ ألن املسئول عنه مرفوُع املحّل، وهو 
. وقد جاء جوابه مرفوًعا مطابًقا له ﴾ خك حك جك  مق حق ٱ﴿ – ﴾ حض

 لفًظا، وهكذا ُرِسم املوضعان يف مصاحف البرصة.

؛ ألن»قال الفّراء:   خصٱ﴿ه مردوُد مرفوٍع، أال ترى أّن قوله: وهو يف العربية َأْبنَيُ
 .(2)«مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾ مص

 مص خص ٱ﴿وعند باقي السبعة يقرآن بالالم؛ محاًل عىل املعنى؛ ألنه ال فرق بني: 
  .(3)، وملن السموات﴾ جض

 

 

 

 
 

                                       
 .3/40.وُينظر: الكشاف 5/198الدر املصون  (1)

العكربّي ذكر قراءًة يف هذا املوضع من غري الم اجلّر، دون أن ينسبها؛ محاًل عىل املعنى.  وأنّبه عىل أن 

 (.4/63اإلمالء  ،2/165)ينظر: إعراب القراءات الشواذ 

 .2/240معاين القرآن  (2)

 ،5/198الدر املصون  ،6/417البحر املحيط  ،4/64اإلمالء  ،2/166إعراب القراءات الشواذ  (3)

 .3/200الفتوحات اإلهلية  ،3/200اللني تفسري اجل
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 املبحث الثاني
 ِفْعاًل النَّظري 

مة البحث فإّن هذا املبحث حيتوي مخسة ألفاظ، وقعت يف َضْوء ما ذ كرُته يف مقدِّ

، تّم تقسيمها إىل أربع ُصَوٍر، عىل النحو يف تسعة وعرشين موضًعا يف كتاب اهلل 

اآليت:

الصورة األوىل: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضعني، خمتَةَلف فيه بني الرفع  ❖
 والنصب يف ستة مواضع:

 :(1) ﴾ٱمت ﴿ املسبوق بة ﴾ٱهت ٱ﴿ ميث لها لفظ:

 مئ خئ حئ جئ ييٱ﴿حيث اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل: 
 جعٱ﴿ٱوقوله:  ،[59]آل عمران:  ﴾ هت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ
  . [73]األنعام:  ﴾لك خك حك جك مق حق  مفخف حف جف مغ  جغ مع

، أربعة منها انفرد ابن (2)بينام اختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف ستة مواضع

 صبها، وقرأها باقي السبعة بالرفع، وهي:عامر بن

  . [117]البقرة:  ﴾مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱ﴿ٱقوله تعاىل: -

  . [35مريم:  ،47]آل عمران:  ﴾ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱ﴿ٱوقوله: -

  . [68]غافر:    ﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱ﴿ٱٱوقوله: -

اقي واملوضعان الباقيان قرأمها ابن عامر والكسائي بالنصب، بينام قرأمها ب

                                       
 .641 – 640املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  (1)

اَل    ................................ قال الشاطبي:  (2) ْفِع ُكفِّ  وُكْن َفيُكوُن النَّْصُب يف الرَّ

 ُه وْهــَو باللَّْفِظ ُأْعِماَل ويف الطَّْوِل عنْ  مٍ ـي األُوىَل وَمريـويف آل عمراٍن ف               

 َكــَفى راوًيـا واْنَقــــاَد مْعنــاُه َيْعَمــاَل  ويف النَّحِل َمْع يس بالعْطِف َنْصُبهُ               

النرش  ،155رساج القارئ ، 602اإلقناع  ،65التيسري  ،310املفردات السبع  ،428ينظر: التبصـرة  

 .292النفحات اإلهلية  ،2/220
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 السبعة بالرفع، ومها:

  . [40]النحل:  ﴾ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ٱ﴿قوله تعاىل:  -

  . [82]يس: ٱ﴾ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ٱوقوله: -

 يُفهم مما سبق ما أييت:
موضع آل عمران املتََّف  عليه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو خرب ملبتدأ حمذوف،  •

 والتقدير: فهو يكون.

يهات إعرابية يرتّتب عليها تغرّيٌ يف موضع الوقف موضع األنعام له توج •

، فقال الداين: تام، وقال   ﴾ ُّ ٱ﴿ٱٱالوقف عىل (1)واالبتداء، فقد ذكر القراء

 األشموين واألنصاري: حسن.

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 مبتدأ، ويف خربه قوالن: ﴾ حف ٱ﴿، باحتساب ﴾ُّ ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

 ا.عن قوله بأنه ال يكون إال حق   -انه وتعاىلسبح-، أخرب  ﴾خفٱ﴿األول: 

 حق ٱ﴿نعٌت للمبتدأ، و  ﴾خفٱ﴿ٱ، وعىل هذا: ﴾لك خك حك جك ٱ﴿الثاين: 
 مجلٌة معرتضة بني املبتدأ وخربه، فال موضع هلا من اإلعراب.   ﴾ مق

 عىل أحد توجيهني: ﴾ حف ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

 نعت له.ٱ﴾خفٱ﴿، و   ﴾ ُّ ٱ﴿ٱاألول: فاعل لقوله

. ومل ٱنعت له أيًضا  ﴾خفٱ﴿. و(2) ﴾ ٰذ يي﴿اين: مبتدأ مؤخر خربه املقدم الث

 .(3)يذكر الزخمشـري غريه

                                       
 .133منار اهلدى   ،133املقصد  ،174املكتفى  (1)

 .2/47الفتوحات اإلهلية  ،3/98الدر املصون  ،2/568اإلمالء  ،2/74إعراب القرآن  (2)

 .2/163فتح القدير   ،2/29الكشاف  (3)
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توجيهاٌت إعرابية  –أيًضا  –املواضع األربعة التي انفرد ابن عامر بنصبها هلا  •

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء يصاحبها تغريُّ
، ﴾ مف ٱ﴿ٱأن الوقف عىل (1)

 كاٍف، وقال األشموين واألنصاري: جائز. فقال الداين:

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 ﴾لك﴿ٱباحتساب –يف قراءة غري ابن عامر بالرفع  –  ﴾ مف ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

استئناًفا، أْي: خرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: فهو يكون، وهو املفهوم من قول سيبويه: 

 من طريقني:   ﴾ مف ٱ﴿. ويمتنع الوقف عىل (2)«كأنه قال: إنَّام أمُرنا ذاك فيكونُ »

   ﴾ ٍّ ٱ﴿معطوًفا عىل  ﴾ مم ٱ﴿أحدمها: يف قراءة الرفع باحتساب
 –تعاىل  –إذا قيل إنَّ األمر عىل سبيل التمثيل، أْي: إن اآلية متثيٌل لتأثري قدرته  

 يف املقدورات عند تعلُّ  إرادته هبا، وتصويٌر للْسعة، فرّتب املكونات عىل تكوينه

 من غري أن يكون هناك أمر وال مأمور.

مرة واحدة، فيوجد الشـيء   ﴾ مف ٱ﴿يقول هذا اللفظ  –سبحانه –والظاهر أن اهلل 

 عىل َوْف  ما أراد، وقد جاءت النصوص القرآنية تؤكد هذا، مثل قوله تعاىل:

 . [82]يس:   ﴾ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ -

 . [50]القمر:   ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ -

 :(3)اعروقول الش

 إذا ما أراَد اهلُل أمًرا فإّنام

 

 يقوُل له كْن قولًة فيكونُ  

جواًبا لألمر مراعاة  ﴾ لك ٱ﴿واآلخر: يف قراءة ابن عامر بالنصب باحتساب  

فه أبو البقاء للفظ، وقد ضعَّ
 لوجهني: (4)

                                       
 .47منار اهلدى  ،47املقصد  ،232، 127املكتفى  (1)

 . 3/39الكتاب  (2)

 .1/171فتح القدير  ،1/172تفسري القرآن العظيم  (3)

مفــاتيح الغيــب  ،2/396إعــراب القــرآن  ،3/198. وينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه  1/241اإلمــالء   (4)
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ليس بأمر عىل احلقيقة، إذ ليس هناك خماطب به، وإنام املعنى   ﴾ مف ٱ﴿أّن  األول:

ن ال ُيردُّ عىل املوجود ألن  عىل ن، يدل عىل ذلك أن اخلطاب بالتكوُّ رسعة التكوُّ

ن، وال يردُّ عىل املعدوم ألنه ليس بشـيء، ولفظ األمر َيِرُد وال ُيراد به  املوجود متكوِّ

. أْي:  [75]مريم:   ﴾ خض حض جضٱ﴿حقيقة األمر، بل معناه اخلرب كقوله تعاىل: 

. وإذا كان معناه اخلرب  مل ينتصب يف جوابه بالفاء إال رضورة، كقول املَغرْية بن يمدُّ

 :(1)ِحبناء

 َسأتُرُك منِزيل لَِبني متيمٍ 

 

 وَأحلُ  باحِلجاِز فَأسرَتحَيا 

أّن جواب األمر البد أن خيالف األمر، إما يف الفعل، أو يف الفاعل، أو  الثاين: 

عل يف جواب األمر فيهام، فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيد، فالفعل والفا

غريمها يف األمر، وقولك: اذهب يذهب زيد، فالفعالن متََّفقان والفاعالن خمَتَلفان، 

ا أن يتف  الفعالن  وقولك: اذهب تنتفع، فالفاعالن متََّفقان والفعالن خمَتَلفان، أمَّ

والفاعالن فغري جائز، كقولك: اذهب تذهب، والعلة فيه أن الشـيء ال يكون 

 .رشًطا لنفسه

موضعا النحل ويس َمْن قرأمها بالرفع فعىل االستئناف، أي: فهو يكون، وَمْن  •

ح الشاطبي. ﴾ٱحف﴿قرأمها بالنصب فعطًفا عىل   ، وبه رَصّ

الصورة الثانية: النَّظري متةََّفق على كونه متعداًي ملفعول واحد يف موضع، خمتَةَلف  ❖
 يف موضع.فيه بني كونه متعداًي ملفعول واحد أو متعداًي ملفعولني 

 :﴾ جح ٱ﴿ ميثلها لفظ:
 حس  جس مخ ٱ﴿ٱحيث اتف  السبعة عىل كونه متعدًيا ملفعول واحد يف قوله تعاىل:

                                       
الفتوحــات اإلهليــة  ،2/16مهــع اهلوامــع  ،1/354الــدر املصــون  ،1/463املحــرر الــوجيز  ،4/372

 .296انفرادات القراء السبعة  ،4/23 ،1/99

هد فيه، )نصب( )أسرتيح( بعد الفاء يف رضورة الشعر فيام ليس فيه معنى من شواهد سيبويه، والشا (1)

 [.3/39النفي أو الطلب، ويروى: ألسرتحيا، فال رضورة فيه ]الكتاب 
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. بينام اختلفوا فيه بني كونه متعدًيا ملفعول واحد أو متعدًيا  [7]التكاثر:  ﴾ خس

 . [6]التكاثر:  ﴾ مح جح ٱ﴿ٱملفعولني يف قوله تعاىل:

بضّم التاء، عىل البناء للمجهول، بينام قرأ  ﴾ٱُونَّ لرُتَ ﴿إْذ قرأ ابن عامر والكسائي 

 .(1)بفتح التاء، عىل البناء للمعلوم ﴾ جح ٱ﴿باقي السبعة 

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل كونه متعدًيا ملفعول واحد ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو  •

ثبًتا مستقَباًل لزمته جواب قسم، واملقَسم به مقّدر. وملا كان الفعل املحلوف عليه م

 الالم والنون.

فإذا حلفَت عىل فعل غري منفّي مل يقع لزمته الالُم، ولزمت الالَم »يقول سيبويه: 

 .(2)«النوُن اخلفيفة أو الثقيلة يف آخر الكلمة

والفعل هنا ثالثي )رأى( متعدٍّ ملفعول واحد هو ضمري الغيبة )ها(؛ ألّن الرؤية 

 لرَتْ َأُيوَننَّها، إال أنه قد تّم فيهبرصية، وأصل الكالم: واهلل
(3): 

 َحْذُف املَقَسم به. -

 َنْقُل حركة اهلمزة )عني الكلمة( إىل الراء الساكنة قبلها. -

َقْلُب الياء )الم الكلمة( ألًفا؛ لتحّركها وانفتاح ما قبلها، ثم َحْذُفها اللتقاء  -

 الساكنني )األلف وواو الضمري(.

 عىل املحذوف. َضمُّ واو الضمري؛ داللة -

                                       
 ..................................           َوَتا َتَرُونَّ أْضُمْم يف األوىل َكاَم ِرَسا       قال الشاطبي:  (1)

البدور  ،2/403النشـر  ،393غيث النفع  ،392رساج القارئ  ،182التيسري  ،731رة ينظر: التبصـ 

 .598النفحات اإلهلية  ،2/986الزاهرة 

 .71شذا العرف  ،2/330. وينظر: املقتضب 3/104الكتاب  (2)

 ،4/581الفتوحات اإلهلية  ،4/581تفسري اجلاللني  ،2/278الدر املصون  ،2/167اإلمالء  (3)

 .598اإلهلية النفحات 



 د. السيد إبراهيم املنسي         يف َضْوء القراءات السبعلنظري القرآين بني االتفاق واالختالف وتوجيهه يف النحو العريب ا

240 

 َحْذف نون الرفع؛ لتوايل األمثال )نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة(. -

ه عىل النحو اآليت: •  املوضع املخَتَلف فيه يوجَّ

عىل البناء للمعلوم فتوجيهه كام سب ، غري أّن املفعول به   ﴾ جح ٱ﴿من قرأ  -

 .﴾ مح ٱ﴿اسم ظاهر 
ُونَّ ﴿من قرأ  - )أرى( متعّد إىل مفعولني، قام عىل البناء للمجهول ففعله ﴾لرُتَ

، وأصل الكالم: واهلل ألُِرَينّكم اجلحيَم، (1)األول مقام الفاعل، وبقي الثاين منصوًبا

حتّول ضمري النصب )الكاف( الواقع مفعواًل به أول إىل ضمري الرفع )الواو(، ليصري 

 .(2)نائب فاعل، مع احلفاظ عىل لغة اخلطاب

تةََّفق على تذكريه يف مواضع، خمتَةَلف فيه بني التذكري الصورة الثالثة: النَّظري م  ❖
 والتأنيث يف موضع واحد )فيها لفظان(:

 :﴾ مم ٱ﴿ اللفظ األول:
 رن مم ام ٱ﴿، منها قوله تعاىل: (3)اتف  السبعة عىل تذكريه يف ثالثة مواضع

 مك  لك  ٱ﴿.واختلفوا فيه بني التذكري والتأنيث يف قوله تعاىل:  [123]البقرة:  ﴾ زن
 . [48]البقرة: ٱٱ﴾ حل جل

 .(4)إْذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو بتاء التأنيث، بينام قرأ باقي السبعة بياء التذكري

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ر. •  املواضع املتََّف  عليها ال جيوز فيها إال ياء التذكري؛ ألن الفاعل مذكَّ

                                       
 .6/565ينظر: الدر املصون  (1)

 (.207قيل: هو خطاب للمرشكني خاصة، وقيل: هو اخلطاب للناس. )ينظر: كشف املعاين  (2)

 .91، 85آل عمران:  ،123البقرة:  (3)

 ................................ قال الشاطبي: وُيْقَبُل األوىَل َأنَُّثوا ُدوَن َحاِجزٍ  (4)

  ،113غيـث النفــع  ،150رساج القــارئ  ،1/282املحــرر الـوجيز   ،63التيسـري   ،420التبرصــة ينظـر:  

 .281النفحات اإلهلية  ،1/68البدور الزاهرة  ،2/212النرش 
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 ﴾ مم ٱ﴿وُقرئ »املوضع املخَتَلف فيه وجهاه صحيحان، قال السمني:  •
ه ـنـسَّ ـازّي، وحـث جمـه مؤنـر ألنـذكيـظ، والتـث للفـأنيـث، فالتـأنيـذكري والتـبالت

 .(1) «الفصل

ُيقرأ بالتاء لتأنيث الشفاعة، وبالياء ألنه غري حقيقي،  ﴾ مم﴿و»قال العكربي: 

ن ذلك الفصل  .(2)«وحسَّ

 :﴾ حج ٱ﴿ :اللفظ الثاين
 حج مث﴿ٱ، منها قوله تعاىل:(3)اتف  السبعة عىل تذكريه يف اثنْي عشـر موضًعا

. واختلفوا فيه بني التذكري والتأنيث يف  [16الرعد:-50]األنعام: ﴾جح مج

 . [16]الرعد:  ﴾زن رن  مم ام﴿ٱقوله تعاىل:

 .(4)إْذ قرأ شعبة واألخوان بياء التذكري، بينام قرأ باقي السبعة بتاء التأنيث

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ر )حقيقّي املواضع املتََّف  عليها ال جي • وز فيها إال ياء التذكري؛ ألن الفاعل مذكَّ

 أو جمازّي(.

جمازّي  ﴾ٱرن﴿املوضع املخَتَلف فيه وجهاه صحيحان؛ ألن الفاعل  •

 .(5)التذكري والتأنيث ﴾ حج ٱ﴿التأنيث، فيجوز يف فعله 

                                       
 .1/215الدر املصون  (1)

 .1/190وينظر: البحر املحيط  ،1/130اإلمالء  (2)

 ،9الزمــر:  ،22، 19، 12فــاطر:  ،76النحــل:  ،16الرعــد:  ،50األنعــام:  ،100املائــدة:  ،95النســاء:  (3)

 (.373)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  20احلرش:  ،10احلديد:  ،58غافر: 

 .......... َهْل َيسَتِوي ُصْحَبٌة َتاَل  ..........................       قال الشاطبي:  (4)

النفحـات اإلهليـة  ،1/448البـدور الزاهـرة  ،264غيث النفع  ،264رساج القارئ  ،108ينظر: التيسري  

439. 

 ،1/410رشح التصـــريح  ،174رشح شــذور الــذهب  ،4/237الــدر املصــون  ،5/93رشح املفّصــل  (5)

 .1/371النحو العريب  ،2/23ضياء السالك 
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الصورة الرابعة: النَّظري متةََّفق على كونه هنًيا يف موضع، خمتَةَلف فيه بني كونه   ❖
 ا أو إخبارًا يف موضع:هنيً 

 :﴾ٱهس﴿ ميث لها لفظ:
 هت مت هب  مب هئ مئ ﴿حيث اتف  السبعة عىل كونه هنًيا يف قوله تعاىل: 

. بينام اختلفوا فيه بني كونه هنًيا  [110]الكهف:   ﴾ لك هش مش هس مس هث مث

 مظ  حطمض خض حض جض مصخص حص مس خس حس ٱ﴿ٱأو إخباًرا يف قوله تعاىل:
 . [26 ]الكهف: ﴾ لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع

  ﴾ٱجك مق﴿عىل النهّي، بينام قرأ باقي السبعة  ﴾ٱوال ُترشكْ ﴿إْذ قرأ ابن عامر 
 .(1)إخباًرا

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل كونه هنًيا ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو معطوف عىل األمر  •

 .(2) ﴾ هت ٱ﴿الساب  عليه 

ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني كونه هنًيا أو إخبارً  • ا ُيوجَّ
(3): 

،  ﴾  حن  ٱ﴿يف قراءة ابن عامر هني معطوف عىل األمر الذي بدأت به اآلية  -

 وكل فرد من أمته. ×واخلطاب فيهام لرسول اهلل 

 .يف قراءة باقي السبعة إخبار عن اهلل  -

باحلكم؛ إذ  –سبحانه وتعاىل  –والقراءتان تتالقيان حول معنى واحد هو تفّرده 

 . [88]القصص:  ﴾ ين ىن نن من ٱ﴿ٱالقائل: هو

                                       
ْك ِخَطاٌب وْهَو باجلْزِم كُ    .............................        قال الشاطبي: (1) اَل وُترْشِ  مِّ

 ،278غيـث النفـع  ،278رساج القـارئ  ،1/282املحـرر الـوجيز  ،116التيسـري  ،574ينظر: التبصـرة  

 .459النفحات اإلهلية  ،2/520البدور الزاهرة  ،2/310النرش 

 .4/487الدر املصون  (2)

 .162ما انفرد به كل من القراء السبعة  ،4/448الدر املصون  ،3/514اإلمالء  (3)



 (ه1438ذو احلجة )        العدد الرابع والعشرون          جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

243 

 املبحث الثالث
 النَّظري َحْرًفا 

ينحرص هذا املبحث يف لفظني، وقعا يف أحد عشـر موضًعا يف القرآن الكريم، 

 ولكلِّ لفظ صورٌة متّثله، عىل النحو اآليت:

ةَرت فيه مهزة )إِّن ( اتفاًقا يف موضعني، واخُتلِّف ❖  الصورة األوىل: النَّظري ُكسِّ
 فيها بني كسرها وفتحها يف موضع:

 :﴾ٱخس ٱ﴿ ميث لها لفظ:
 خص حص مس خس ٱ﴿حيث اتف  السبعة عىل كسـر مهزة )إن( يف قوله تعاىل: 

 مب زب رب يئ ٱ﴿وقوله سبحانه:   . [51]آل عمران:  ﴾ مض خض حض  جضمص
   . [64]الزخرف:  ﴾  مت زت رت يبىب نب

  خف حف جف مغ ﴿ٱبينام اختلفوا بني كسـر اهلمزة وفتحها يف قوله عز وجل:
   . [36]مريم:  ﴾ حك جك مق حقمف

، بينام قرأ باقي السبعة ﴾خس﴿زة ــمــر هـكسـر بـامـن عـون وابـرأ الكوفيـإْذ ق

 .(1) بفتحها

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 ألحد سببني: ﴾ٱخس ٱ﴿موضع آل عمران ُكِْست فيه مهزة  •

: تأكيًدا لقوله  . [50]آل عمران:  ﴾ مج حج﴿ االستئناف، باحتساب قوله: -

هذا تكرير »، قال: (2)ومل يذكر أبو البقاء غريه  . [49]آل عمران:                                    ﴾ رت يب ىب نبٱ﴿

 .«للتوكيد، ألنه قد َسبَ  هذا املعنى يف اآلية التي قبلها

                                       
 .............................  ........ وَكْْسُ وَأنَّ اهللَ َذاٍك         الشاطبي: قال (1)

 .472النفحات اإلهلية  ،285غيث النفع  ،285رساج القارئ  ،696اإلقناع  ،121ينظر: التيسري  

 .3/135، وينظر: املحرر الوجيز 2/73اإلمالء  (2)
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وما يف حّيزها  ﴾ٱخس ﴿، و﴾ مج حج ٱ﴿إضامر َقْوٍل بدٍل من آية، يف قوله  -

اعرتاًضا بني  ﴾جس مخ جخ ﴿ذ يكون قوله مقول للقول املضمر، وحينئ

 البدل واملبدل منه.

 يب ىب نب ٱ﴿ تأسيًسا لقوله:  ﴾ مج حج ٱ﴿وإضامر القول باحتساب 
 . ﴾ رت

 ﴾مح جح مج حج﴿: ظاهر اللفظ أن يكون قوله» :(1)قال أبو حّيان
. وتكون هذه اآلية ﴾مح جح رت يب ىب ٱ﴿للتأسيس ال للتوكيد لقوله 

شاهد عىل صحة رسالته؛ إذ  ألن هذا القول ؛﴾مص خص حص مس خس ﴿ قوله

مجيع الرسل كانوا عليه، مل خيتلفوا فيه، وُجِعل هذا القوُل آيًة وعالمة؛ ألنه رسول 

كسائر الرسل، حيث هداه للنظر يف أدلة العقل واالستدالل، وَكْسـُر إنَّ عىل هذا 

وجيوز أن يكون  ،القول ألن قبلها قواًل حمذوًفا، وذلك القوُل بدٌل من اآلية

 .«ُكّررت عىل سبيل التوكيد  ﴾ مج حج﴿

 لالستئناف فحسب. ﴾ٱخس ٱ﴿موضع الزخرف ُكِْست فيه مهزة  •

آية آل عمران »: انفرد هذا املوضع بزيادة )هو( بعد لفظ اجلاللة؛ ألن تنبيه

م فيها من اآليات الدالة عىل توحيد الرّب  وقدرته وعبودية  -تعاىل- ومريم تقدَّ

املسيح له ما أغنى عن التأكيد، ويف الزخرف مل يتقدم مثل ذلك؛ فناسب توكيد 

 .(2)«انفراده بالربوبية وحده

ٌ يف موضع الوقف  • موضع مريم له توجيهات إعرابية يرتّتب عليها تغريُّ

د نوعه  ﴾ ُّ ٱ﴿الوقف عىل  (3)واالبتداء، فقد ذكر القراء ، فقالوا: تام، ومل حيدَّ

  الفواصل.يف

                                       
 .2/111الدر املصون  ،1/432، وينظر: الكشاف 2/469البحر املحيط  (1)

 .78كشف املعاين  (2)

 .24الفواصل والوقف  ،238منار اهلدى  ،238املقصد  ،244املكتفى  (3)
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 تفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ ُّ ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

باحتساب اجلملة من  ﴾ خس ٱ﴿أحدمها: يف قراءة الكوفيني وابن عامر بكْس مهزة 

: )إن اهلل( بالكـْس   ﴾ خص حص مس خس ﴿ ٱه ــقول مستأنفة، ويؤيدها قراءة ُأيَبّ

 دون واو.

باحتساب املصدر املؤول من  ﴾ٱأن﴿مهزة واآلخر: يف قراءة باقي السبعة بفتح 

 عىل أحد األوجه اآلتية: ﴾ٱوأن اهلل ريب وربكم﴿قوله 

 األول: أنه يف موضع رفع خرًبا ملضمر، والتقدير: واألمر أّن اهلل ريب وربكم.

 الثاين: أنه يف موضع نصب مفعواًل به لفعل حمذوف، والتقدير: واعلموا أن اهلل...

ٱصب بحذف اخلافض، واجلار واملجرور متعلقان بـالثالث: أنه يف موضع ن

يف الربوبية اعبدوه وأطيعوه، ومل  –تعاىل  –واملعنى: ولوحدانية اهلل  ﴾مفٱ﴿

 .(1)يذكر الزخمرشي غرَيه يف هذه القراءة

 من طريقني: ﴾ ُّ ﴿ويمتنع الوقف عىل 

ن وأ﴿باحتساب املصدر املؤول من قوله:  ﴾ٱأن﴿أحدمها: يف القراءة بفتح مهزة 

، وقد ذكر ﴾مم  امٱ﴿ٱيف موضع جر عطًفا عىل ﴾ٱاهلل ريب وربكم

 .(2)النحاس والسمني مجيع األوجه املتقدمة

 حص مس خس ٱ﴿باحتساب اجلملة من قوله  ﴾ خس ٱ﴿واآلخر: يف القراءة بكسـر مهزة 
 .(3) ﴾ ىف يث ىث ٱ﴿يف موضع نصب عطًفا عىل مجلة مقول القول   ﴾ خص

                                       
 .2/509الكشاف  (1)

 .507، 4/506الدر املصون  ،18، 3/17إعراب القرآن  (2)

 ،3/62 الفتوحــات اإلهليــة ،4/506الــدر املصــون  ،3/557اإلمــالء  ،2/57مشــكل إعــراب القــرآن  (3)

 .2/57القراءات وأثرها 
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ن وإن طال الفصل بني املعطوف واملعطوف والوجهان األخريان غري مستبعَديْ 

 . عليه؛ ألهنام من مجلة ما نط  به املسيح 
( يف سبعة مواضع، ظري متةََّفق على أنه مسبوق بة )الالصورة الثانية: النَّ  ❖
 ( أو )لَة( يف موضع:َلف فيه بني كونه مسبوقًا بة )الخمتةَ 

 :﴾ٱىث﴿ ميث لها لفظ:
، منها قوله تعاىل: (1)سم( يف سبعة مواضعحيث اتف  السبعة عىل أنه ساب  )ُأق

   . [2]القيامة:  ﴾ مك لك اك يق﴿

 ﴾يف ىف يث ىث ﴿ٱبينام اختلفوا فيه بني كونه )اَل( أو )َلـ( يف قوله تعاىل:
   . [1]القيامة: 

إْذ قرأ ابن كثري بخلف عن البّزّي بحذف األلف بعد الالم )أَلُْقِسُم(، بينام قرأ باقي 

 .(2)عد الالم )اَل ُأْقِسُم(، وهو الطري  الثاين للبّزّي السبعة بإثبات األلف ب

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 ففي الالم وجهان:﴾أَلُْقِسمُ ﴿َمن قرأ بحذف األلف بعد الالم  •

أن تكون الم ابتداء تفيد التوكيد؛ قال أبو البقاء: دخلت عىل الفعل املضارع،  -

[124]النحل:   ﴾ ىن نن من زن ٱ﴿كقوله تعاىل: 
عنى هذا أّن وم  .(3)

إذ قد حُيذف احلرف »احلرَف الناسخ واسَمه حمذوفان، والتقدير: إين ألقسم، 

                                       
[ 16االنشقاق  ،15التكوير  ،40املعارج  ،38احلاقة  ،75]الواقعة  ﴾  مل خل ٱ﴿منها مخسة مواضع  (1)

[ مجيع هذه املواضع بإثبات 1]البلد  ﴾ ىب نب ٱ﴿[، ومنها موضع 2]القيامة  ﴾ اك يق﴿ومنها موضع

 األلف بعد الالم.

اَل         اَل َهاٍد ُبْخلٍف َزكا ويف اْلـَوَقرْصُ وَ         قال الشاطبي:  (2)  ِقيامِة اَل األُوىَل وبِاحلَاِل ُأوِّ

 ،943 /2البدور الزاهرة  ،377غيث النفع  ،242رساج القارئ  ،176التيسري  ،714ينظر: التبصـرة  

 .414النفحات اإلهلية 

 .6/425الدر املصون  ،9/25، وينظر: رشح املفصل 4/432اإلمالء  (3)
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الناسخ مع معموليه أو أحدمها، ويظّل ملحوًظا تتجه إليه النية؛ كأنه موجود. وأكثر 

 .(1)«ما يكون احلذف يف إِّن املكسورة اهلمزة، املشددة النون

ُأشبعت فتحتها فتولَّدت منها ألف،  واألَوىل عندي أهنا الم»وقال أبو حيان: 

بياء بعد  ﴾مل يك ىك مك ٱ﴿وهذا وإن كان قلياًل فقد جاء نظريه يف قوله 

اهلمزة وذلك يف قراءة هشام، فاملعنى فألقسم عىل تقدير مبتدأ حمذوف، أي فألنا 

 .(2)«أقسم

أن تكون واقعة يف جواب قسم، واملقَسم به مقّدر، وجواب القسم إما أن  -

اسمية مبتدؤها حمذوف، والتقدير: واهلل ألنا أقسم، أو يكون مجلة فعلية يكون مجلة 

فعلها مضارع، والتقدير: واهلل ألقسم، ومل يؤكد الفعل بالنون ألنه من أفعال اهلل 

 .(3)«وهي حّ  وِصدق َغنّية عن التأكيد، كأهنا وقعت، فلم حتتْج إىل النون –تعاىل –

 وجهان: -أيًضا- ُأْقِسُم( ففي الالم من قرأ بإثبات األلف بعد الالم )اَل  •

ٱٱ ﴾ مض  خض    حض    جض﴿تكون زائدة لتأكيد معنى القَسم، كام زيدت يفأن  -
 .(4)لتأكيد وجوب العلم    . [29]احلديد: 

ر - مفهوم من هناية سورة املدثِّر وبداية سورة  (5)أن تكون نافية لكالم مقدَّ

ين وال إنكاُرهم البعث يوم القيامة. ثم القيامة، وتقديره: ال يصّح تكذيُبهم بيوم الد

                                       
 .1/641النحو الوايف  (1)

 .8/213البحر املحيط  (2)

انفرادات  ،414النفحات اإلهلية  ،6/425الدر املصون  ،4/432اإلمالء  ،3/105ينظر: الكتاب  (3)

 .315القراء السبعة 

، 4/445الفتوحات اإلهلية  ،6/424، 2/385الدر املصون  ،4/431اإلمالء  ،153ينظر: األزهية  (4)

 .316السبعة انفرادات القراء 

 ال ُيقال: إهنا نافية للقسم بعدها؛ لسببني: (5)

 أحدمها: تعاُرض القراءتني.
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مقِساًم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة أنه قادر عىل مْجع عظام  –سبحانه  –أنف است

 اإلنسان وتسوية بنانه.

إن بعض النحويني أنكر أن تكون »ويف هذين الوجهني يقول ابن الّشجرّي: 

ف تدّل عىل اّطراحه، قال ألّن زيادة احلر ﴾ يف ىف يث ىث ٱ﴿)ال( زائدة يف قوله 

ا به يف ا معني  وكونه يف أول الكالم يدّل عىل قوة العناية به، فال جيوز أن يكون مّطرًح 

يف هذه ﴾ىث ٱ﴿حالة واحدة؛ وإذا قبُح اجلمع بني اّطراحه والعناية به مل جيز أن نجعل 

ا عىل َمن َجحد البعث وَأنكر القيامة  .(1)«اآلية زائدة، وجعلناها نافية رد 

 

 

 

 

 
 

                                       
اآلخر: هذا النوع من أساليب القسم يف املواضع املـذكورة، مسـبوق بحقـائ  ثابتـة، يناسـبها القسـم،  -

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل ٱ﴿ موصوف بأنه قسم رصيح، قـال عنـه ربنـا:
 [.76-75]الواقعة  ﴾ خن

 .2/220األمايل الشجرية   (1)
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 اخلــامتة
الصاحلات، وأرجو أن يكون هذا البحث منها.  ؛ فبنعمته تتمّ احلمدُ  -وحده-هلل 

 والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

مت هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.  وبعُد: فقد َقدَّ

واصطالحًا، وذكرُت أمهية املوضوع، وسبب  لغة النَّظرييف املقدمة بيّنُت معنى 

، كام أوضحُت وبعض املصادر التي ضّمت بذور فكرتهاختياره، وأهداف البحث، 

 أّما املباحث الثالثة فجاءت كالتايل: النّظائر.منهج البحث وكيفية تناول 

 .النَّظري اساًم  املبحث األول:

 .النَّظري فِْعاًل  املبحث الثاين:

 .النَّظري َحْرًفا املبحث الثالث:

 أهم نتائج هذا البحث: -يف رأيي  -وهذه 
 ، وهي: فيهاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة  -1

املتخصصون يف علم القراءات )أساتذًة وطالًبا( باإلضافة إىل من يتعلم  -

العربية  طالبنا يف معهد تعليم اللغة وال سّيامالقرآن ولو برواية أو بروايتني، 

 للناطقني بغريها.

 النحو والرصف. وال سّياماملتخصصون يف اللغة العربية،  -

هات ُكُتب التفسري من ـلـي عـون فـاملتخصص - م التفسري؛ إذ ال ختلو أمَّ

 القراءات القرآنية.

الكلامت الفرشية إثراًء  وال سّيام ،اخلطباء؛ إذ قد حيتاج اخلطيب إىل القراءات -

 ها ملستمعيه.مملادته التي يقدِّ 

ا ةات دقيقة عن التساؤالت املذكورة يف مقد مة البحث، كمةابةى إجةل إلةوصُّ ةالت -2
 ي:ةةلةي
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 النَّظري املخَتَلف يف قراءته ال خيرج عن وجهنْي. -

 النَّظري املتََّف  عىل قراءته أحُد هذين الوجهنْي. -

 ن أحد ثالثة أمور:وبالنّظر يف هاتني احلقيقتنْي مًعا ُيلحظ أّن النَّظري ال خيلو م

ينظر: ( ﴾ ىل ٱ﴿اّتفاق َوْجه القراءة والتوجيه اإلعرايب هلا، كام يف لفظ  -

 .)220ص

 ﴾مجٱ﴿اّتفاق َوْجه القراءة واختالف التوجيه اإلعرايب هلا، كام يف لفظ  -
 .)292ينظر: ص(

اختالف َوْجه القراءة واختالف التوجيه اإلعرايب هلا، كام يف اآلية األوىل من  -

 .)246ينظر: ص (امة. سورة القي

، كَمن َمنع تقديم خرب ليس عىل قد تكون القراءة ُحجًَّة على مذهب حنوي   -3

 خم حم جم يل ىل مل ٱ﴿اسمها؛ إذ هو حمجوٌج بقراءة حفص ومحزة: 
 (.022)ينظر: ص [177]البقرة:  ﴾ ىم مم

، كإجازة الكوفيني إضافَة املوصوف إىل قد تكون القراءة ُحجًَّة ملذهب حنوي   -4

]األنعام:  ﴾ خب حب جب ٱ﴿اختالف لفظْيهام، كقراءة ابن عامر:  صفته، بشـرط

 (.225)ينظر: ص  [32

 األصُل أن تكون القراءات السبعي ة سواًء يف صِّح تها وقوة االحتجاج هبا، -5

 ﴾سيقولون اهلُل﴿لكن قد تكون قراءة َأْبنَيَ من أخرى، كام يف قراءة أيب عمرو: 

؛ ألنه مردوُد مرفوٍع، »اء: التي قال عنها الفرّ  [89، 87]املؤمنون:  وهو يف العربية َأْبنَيُ

. «مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾ رت يب ﴿أال ترى أّن قوله: 

 .(332)ينظر: ص 

، كام ضعَّف الُعكربّي قد يضع ِّف بعض الن حاة توجيًها حنوايا ما لقراءة متواترة -6

 مح جحٱ﴿فظ يف قراءة ابن عامر: جواًبا لألمر؛ مراعاًة للّ  ﴾ حس ٱ﴿وغريه َنْصَب 
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، وال يعني هذا َردَّ القراءة، بل [117: ]البقرة ﴾ مس خس حس جس مخ جخ

ألّن القراءة ال »الواجب عىل النّحاة تعديل قاعدهتم التي ال جُتيز مثل هذا النّصب؛ 

َتْتَبع العربية، بل العربية َتْتَبع القراءَة؛ ألهنا مسموعة من أفصح العرب بإمجاع، وهو 

 .(1)« ، ومن أصحابه، وَمن بعَدهم...×نا حممد نبيّ 

 النَّظري املختَةَلف يف قراءته ختتلف توجيهاته اإلعرابية، وال ختلو من: -7
ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، كام يف لفظ  -  ﴾خسٱ﴿أن ال يصاحبها تغريُّ

 (221)ينظر: ص 

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، كام يف لفظ  - )ينظر:  ﴾ يل﴿أن يصاحبها تغريُّ

 (232ص 

وال  -غالًبا- ته ال خالف يف توجيهه اإلعرايبالنَّظري املتةََّفق على قراء -8

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء.  يصاحبه تغريُّ

ُة أوجه إعرابية -9 ٌ يف قد يكون للن ظري املتةََّفق على قراءته عد  ، يصاحبها تغريُّ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱ﴿موضع الوقف واالبتداء، كام يف قوله تعاىل: 
 (223)ينظر: ص [ 2، 1افر: ]غ ﴾ ٰر

ختاًما، هذه أطروحٌة قابلٌة لألْخذ والرّد، اجتهدت فيها خملًصا النّية والعمل، 

 أن يُمّن عيّل بالقبول.   ميزان حسنايت، سائاًل احل َّ راجًيا أن تكون يف

 

 

 

                                       
 .152، 151غيث النفع ( 1)
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 الـمصادر واملراجع فهرس
دين حممد بن أمحد بن عبد اللطيف القريش لإلمام شمس ال ،اإلرشاد إىل علم اإلعراب -1

، 1طـ ،حتقي  د. عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت، د. حمسن سامل العمريي  ،(هـ695)تيـالكيش

م، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة 1989/هـ 1410

 املكرمة.

حتقي / عبد املعني  –هـ( 415هلََروّي )ت عيل بن حممد النّحوي ا ،األُزهية يف علم احلروف -2

 د.ط. ،م 1981 /هـ 1401مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش   –امللوحي 

 -هـ 1403، 1، أ. حممود مصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طإعجام األعالم -3

 م.1983

 أمحد السيد حممد :حتقي  ،(هـ616 ت) الُعكربي البقاء أليب ،إعراب القراءات الشواذ   -4

 .م1996 / هـ1417 ،1ط لبنان، بريوت، الكتب، عامل عّزوز،

هـ(، حتقي : د. عبد املجيد قطامش، دار 540، ابن الباذش )اإلقناع يف القراءات السبع -5

 هـ.1403، 1الفكر، دمش ، ط

د. فخر صالح  :، دراسة وحتقي (هـ646ت )أليب عمرو عثامن بن احلاجب،  أمايل ابن احلاجب، -6

 م.1989  قدارة، دار عامن بعامن، األردن، دار اجليل ببريوت، لبنان، سليامن

، أليب السعادات هبة اهلل بن عيل بن محزة العلوي املعروف بابن الشجري األمايل الشجرية -7

 ، بريوت، لبنان.دار املعرفة (،هـ 542ت )

البقاء عبد اهلل بن ، أليب إمالء ما من  به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن -8

 ، هامش كتاب الفتوحات اإلهلية، مطبعة عيسى البايب احللبي.(هـ616ت ) احلسني العكربي

يب الربكات عبد الرمحن أل، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصةريني والكوفيني -9

ت، هـ(، املكتبة العرصية، صيدا، بريو577 تبن حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي )

 م.1987

، 1خليل رشيد أمحد، مكتبة أمري، العراق، ط دات القراءات السبعة )دراسة لغوية(،اانفر  -10

 م.2013

 تالغرناطي ) ألندلسـيا حيَّان بأيب الشهري يوسف بن حممد ،البحر احمليط يف التفسري -11
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 لبنان بريوت، – والتوزيع والنشـر للطباعة الفكر دار ،صدقي حممد مجيل :هـ(، مراجعة754

 .م1992 /هـ1412

عبد الفتاح القايض، دار السالم  :الشيخ قراءات العشةر املتواترة،البدور الزاهرة يف ال -12

 م.2013،  6للطباعة والنرش، ط

الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد  أليب، البيان يف غريب إعراب القرآن -13

اهليئة املرصية  ،السّقا مصطفى :مراجعة، د. طه عبد احلميد طه: حتقي ، األنباري النحوي

 د.ط. ،م 1980 -هـ 1400العامة للكتاب 

لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد  التبصةرة يف القراءات السبع، -14

هـ / 1402، 2ط ،الدار السلفية  ،حتقي  د. حممد غوث الندوي ،هـ(437بن خمتار القيسـي )ت 

 م.1982

، األستاذ/ الطاهر أمحد ريقة املصباح املنري وأساس البالغةترتيب القاموس احمليط على ط -15

 مطبعة عيسى البايب احللبي. ، 2ط  ،مفتي اجلمهورية العربية الليبية الزاوي، 

 د.ط.ت. –مطبعة عيسى البايب احللبي ،  هامش الفتوحات اإلهلية –تفسري اجلاللني  -16

امعيل بن كثري القريش الدمشقي احلافظ عامد الدين أبو الفداء إس ،تفسري القرآن العظيم -17

 م.1990 /هـ 1410 ،1ط ،بريوت ،دار اخلري  ،هـ(774)ت 

، د. حممود عبد السالم رشف الدين، هجر للطباعة والنشـر التوابع بني القاعدة واحلكمة -18

 م.1987هـ/ 1407، 1والتوزيع، القاهرة، ط

هـ(، دار الكتب 444ت، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين )التيسري يف القراءات السبع -19

 هـ.1416العلمية، بريوت، لبنان، ط 

، دار (هـ671ت )، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن -20

 م.1952، 2الكتاب العريب، القاهرة، ط

للشيخ العالمة مصطفى حممد  عىل مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حاشية الدسوقي -21

تب العلمية، بريوت، ضبطه عبد السالم حممد أمني، دار الك ، (هـ2301ت )عرفة الدسوقي 

 م.2000، 1لبنان، ط 
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هـ(، حتقي : د. عبد العال سامل مكرم، دار 370، ابن خالويه )تاحلجة يف القراءات السبع -22

 هـ.1401، 4الرشوق، القاهرة، ط

ناصف هـ(، حتقي : عيل النجدي 377، الفاريس )تاحلجة يف علل القراءات السبع -23

 م.1983، 2وآخرْين، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط

، لإلمام شهاب الدين أيب العباس بن يوسف بن حممد الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون -24

، حتقي  وتعلي  الشيخ عيل حممد معّوض وآخرين، (هـ756ت )بن إبراهيم املعروف بالسمني احللبي 

 م.1994، 1ان، طدار الكتب العلمية، بريوت، لبن

، رشح اإلمام أيب القاسم عيل بن عثامن بن سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي -25

 -هـ 1352، 1ط، مطبعة حجازي، الشاطبية حممد بن أمحد بن احلسن القاصح العذري عىل

 م.1934

 ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، د.ط.ن.سنن النَّسائي -26

،  (هـ1351ت)للشيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي  رف.ةشذا الَعْرف يف فن  الص   -27

 –هـ1424رشحه وفهرسه د. عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  

 .م2004

، حتقي  (هـ905ت )، للشيخ خالد بن عبد اهلل األزهري شرح التصريح على التوضيح -28

 لبنان.حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 هـ(، الطباعة املنريية.643وف  الدين يعيش بن عيل بن يعيش )تمل، شرح املفصل -29

، البن هشام األنصاري، حتقي /حممد حميي شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -30

 د. ط. ت. الدين عبداحلميد.

 ،1ط ،الرسالة مؤسسة ،العزيز النجار عبد حممد. أ، ضياء السالك إىل أوضح املسالك -31

 .م9199

، لويل اهلل سيدي عيل النوري الصفاقسـي، هامش كتاب غيث النفع يف القراءات السبع -32

 م.1954، 3رساج القارئ، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط
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حمد بن عيل بن حممد مل ،فتح القدير اجلامع بني فَّنَّ الرواية والدراية من علم التفسري -33

، 1ط  ..  لبنانالكتب العلمية.  بريوتدار  –. ضبطه أمحد عبد السالم  (هـ1250ت )الشوكاين 

 م.1994 -هـ 1415

، سليامن بن عمر العجييل الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية -34

 ، مطبعة عيسى البايب احللبي.(هـ1204ت )ل مَ الشافعي الشهري باجلَ 

اهلل حممد املعروف بـ  للمحق  أيب إسحاق اجلعربي وأيب عبد ،الفواصل والوقف واالبتداء -35

 باملنصورة، الكتب بدار خمطوط –.... )مل أمتكن من معرفة االسم لوجود تآكل بورق املخطوط( 

ذي احلجة  من يوم سادس الكتاب من االنتهاء تم – 32 رقم والتجويد القراءات سجل

 هـ.1256

الكتب  دارهـ(، 817، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي )تالقاموس احمليط -36

 م.1995 -هـ 1415 – 1ط –لبنان  –بريوت  –العلمية 

 م.1984، د. حممد سامل حميسن، مكتبة الكليات األزهرية، القراءات وأثرها يف علوم العربية -37

هـ(، حتقي : عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 180سيبويه )تل، الكتاب -38

 م.1992القاهرة، 

، أليب القاسم جار اهلل حممود بن ألقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا -39

 م.1977، 1، بريوت، طالفكر دار –هـ( 538عمر الزخمرشي اخلوارزمي )ت 

، أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة )ت كْشف املعاين يف متشابه املثاين -40

 م.1998، 1هرة، طحتقي : د. حممد حممد داود، دار املنار، القا ،هـ( 733

لقيسـي كي بن أيب طالب ا، ملالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -41

 م.1984، 4هـ(، حتقي : د. حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط437)ت

هـ( 616البقاء عبد اهلل بن احلسني الُعكربي )ت يبأل، اللُّباب يف عِّلل البِّناء واإلِّعراب -42

 م.1995، 1ار طليامت، دار الفكر، دمش ، طحتقي / غازي خمت

 م.1955والنرش،  للطباعة بريوت دار ، صادر دار ،(هـ711 تبن منظور )ال، لسان العرب -43

د. عبد القادر اهليتي، دار  ما انفرد به كلٌّ من القر اء السبعة وتوجيهه يف النحو العريب، -44

 م.1996، 1الكتب الوطنية، بنغازي، ط
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 :حتقي  ،أليب حممد عبد احل  بن عطية األندلسـي ،سري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تف -45

 م.1983، 1ط ،الدوحة  ،عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري وآخرْين 

 ، دراسة بالغية يف إعجاز األسلوب القرآين   :مراعاة النَّظري يف كالم هللا العلي  القدير -46

 .54368رقم التسجيل  –ية اإلسكندر مكتبة –د. كامل الدين عبد الغنّي املريس 

حتقي  د. حممد كامل  –هـ( 769بهاء الدين بن عقيل )ت ل، املساعد على تسهيل الفوائد -47

 د.ط.، م 1980 /هـ 1400، دمش ، دار الفكر ،بركات

 حممد ياسني. حتقي ( هـ437 ت) القيسـي طالب أيب بن كيمل ،مشكل إعراب القرآن -48

 .2ط ، دمش  ، للرتاث املأمون دار ،السواس

رية للتأليف ـهـ(، حتقي : حممد عيل النجار، الدار املص207لفّراء )تل، معاين القرآن -49

 .. د.ط.توالرتمجة

 ،مؤسسة مجال للنشـر، حمد فؤاد عبد الباقيمل ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي -50

 د.ط.ت. ،لبنان  ،بريوت 

 .دار الفكر، د.ت ،إبراهيم أنيس وآخرون  .د ،املعجم الوسيط -51

 عيل بن احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد الدين فخرل ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري -52

 هـ/1412 ،1ط ،القاهرة ،العريب الغد دار ،(هـ604ت) الشافعي الرازي البكري التميمي

 م.1991

، أليب عمرو الداين، حتقي : عيل توفي  النحاس، دار الصحابة للرتاث املفردات السبع -53

 م.2006 ،1بطنطا، ط

عبد السالم  :حتقي (، هـ 395ت )أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ،مقاييس اللغة -54

 ، 1ط ، دار الفكر ،بريوت، وحتقي  شهاب الدين أبو عمرو ،دار اجليل  ،حممد هارون 

 م.1994 /هـ1415

 ،مةحممد عبد اخلال  عضي :حتقي  ،هـ(285 تأبو العباس حممد بن يزيد املرّبد ) ،املقتضب -55

 د.ط. ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،هـ1386
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أيب حييى زكريا  ، لشيخ اإلسالماملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء -56

، 2ط األنصاري، هامش كتاب منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، مطبعة مصطفى البايب احللبي،

 م.1973

جايد زيدان  :هـ(، دراسة وحتقي 444اين )تأبو عمرو الد املكتفى يف الوقف واالبتدا، -57

 م.1983خملف، مطبعة وزارة األوقاف والشئون الدينية بالعراق، 

، 2األشموين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، -58

 م.1973

، 1، د. حممد فاضل السامّرائي، دار ابن كثري، بريوت، طالنحو العريب، أحكاٌم ومعانٍ  -59

 م.2014

 .6، أ. عباس حسن، دار املعارف، طالنحو الوايف -60

احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري بابن اجلزري  النشةر يف القراءات العشةر، -61

 د.ط.ت.، دار الفكر، عيل حممد الضّباع :هـ( تصحيح الشيخ833)ت 

مخيس، دار املنار،  ، للشيخ حممد عبد الدائمالنفحات اإلهلية يف شرح منت الشاطبية -62

 .م1996 –هـ 1416،  1القاهرة، ط

لإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن  ،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية -63

 هـ.1327، 1هـ(، مطبعة السعادة، ط911أيب بكر السيوطي )

، كلية اآلداب، السيد إبراهيم املنيس، دراسة لغوية، الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي -64

 م.1998ة املنصورة، جامع
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