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 الشكر والتقدير

 

بالشكر الجزيل , والثناء الجميل ألستاذي الدكتور : منير تيسير  أتقدم             

شطناوي ؛ لما حباني به من رعاية اآلباء , وتواضع العلماء , وبما أسداه إلي من  

قراءة للرسالة , منذ أن كانت في مرحلة المخاض , حتى استوت على سوقها , 

 فجزاه اهلل عني خير الجزاء .

ري , وعظيم امتناني إلى األساتذة األف اضل , أعضاء  كما أقدم خالص شك         

لجنة المناقشة ,  األستاذ الدكتور عبدالكريم مجاهد , واألستاذة الدكتورة إيمان  

"محمد أمين " الكيالني , والدكتور رائد طافش  , الذين تحملوا عناء قراءة هذه  

 الرسالة , وتقويم خللها , وسد نقصها .

ذين قدموا لي يد العون والمساعدة , ولم أجهرهم بشكري , أّما األخرون ال      

 ف أني أحني لهم على مودتهم رأسي ؛ احتراًما وتقديرًا .
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 ملخص

 الشاهد القرآني في باب التوابع الخالف النحوي في توجيه

 إعداد

 مصطفى محمد حماد عنيزات

 المشرف

 الدكتور منير تيسير شطناوي

 أستاذ مشارك

الشاهد القرآني  في باب ها موضوع الخالف النحوي في توجيه تناولت هذه الدراسة في طيات       

 التوابع  " .

وهدفت في مضمونها وغايتها إلى العناية بالشاهد القرآني وقراءاته القرآنية باعتباره أصاًل       

موثوًقا في التقعيد النحوي في جميع كتب النحاة القدماء والمحدثين , حيث توافر له ما لم يتوافر 

 يق والحفظ .لغيره من الشواهد اللغوية من حيث التوث

وعنيت الدراسة بتوجيه الشواهد القرآنية في باب التوابع المختلف في إعرابها ومعرفة سياقاتها ,      

وأيها يرجح على اآلخر , وأثر هذا الخالف في توجيه اإلعراب في ضوء تفسير الشاهد ومقاصده 

 الداللية.

جتهاد في جمعها , والوقوف على كما عنيت الدراسة بهذه الشواهد من حيث توجيهها , واال     

آراء النحاة والمفسرين فيها , وتبيان مواطن الخالف فيها , آخًذا بعين االعتبار القراءات القرآنية 

 المتواترة والشاذ منها, ثم ترجيح الرأي األقرب إلى الصحة وفق ما يقتضيه تفسير الشاهد .
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 المقدمة

 ته حكمهلفاظ للمعاني , بحسب ما اقتض خالق األلسن واللغات , واضع األالحمد هلل           

البالغات , والصالة والسالم على سيدنا محمد أفصح الخلق لساًنا , وأعربهم بياًنا , وعلى آله 

 -وصحبه , ومن سار على نهجه إلى يوم الدين , وبعد :

 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري , رب هب لي من لدنك رحمة وهيئ لي من أمري رشًدا .

نشأة وتطوًرا , يكشف أّن القرآن الكريم بقراءاته المختلفة إن المتتبع لتاريخ النحو العربي           

كان ركيزة من ركائز نشأة هذا العلم ونهضته وتطوره وتقعيده , وذلك منذ أن بدأ أبو األسود الدؤلي 

 يضبط المصحف الشريف للتفرقة بين الحركات اإلعرابية على اختالفها .

ل بلسان عربي مبين , هو أوثق نص لغوي بال ريب, والقرآن الكريم كالم اهلل عزوجل , أنز         

وقد تكفل اهلل بحفظه نًصا وروًحا , وقّيض اهلل العلماء يتعهدونه بالخدمة , ويتشرفون في اكتناز 

مصونه , ويتنافسون في اعتصار مضمونه , واستخراج مكنونه , وراح علماء العربية يعكفون على 

عرابه خدمة له , ووفاءً  ل , أشهُر علماء لتي بها أنزل , وانبرى لذلك الجلللعربية ا بيان غريبه وا 

 العربية على مّر الزمان .

ثم لما ظهرت المذاهب النحوية المختلفة أصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى         

 للشواهد القرآنية في المسائل النحوية الخالفية .

عربي منذ نشأته األولى , وذلك الختالف فالخالف النحوي ظاهرة صاحبت النحو ال          

اب سيبوبه مسائل في الخالف بينه ن اختالف اللغات , وقد حفظ لنا كتاجتهادات العلماء ناهيك ع

وبين غيره من النحاة , وسطرت كتب الخالف خالفًا بين النحاة ال سيما نحاة البصرة والكوفة  

 وأشهرها كتاب اإلنصاف ألبي البركات األنباري .
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وكان من مظاهر اختالف النحويين في الدرس النحوي , اختالفهم في إعراب الشواهد        

 , ال سيما عند تعدد أوجه القراءة فيها . وتوجيهها القرآنية

فكيف تعامل النحاة مع الشواهد القرآنية التي تعددت أوجهها , األمر الذي دفعني إلى تتبع        

النحوية , في هذه الدراسة الموسومة بـ ) الخالف النحوي في توجيه الشواهد القرآنية في المسائل 

الشاهد القرآني في باب التوابع ( , والمتتبع للمسائل الخالفية يجد في باب التوابع  بوضوح أثر 

الشواهد القرآنية في هذه المسائل , وكيف أفاد النحويون من هذه الشواهد في دعم وجهة نظرهم 

 . ى هذه الشواهد في إثبات آرائهمالنحوية معتمدين عل

وعلى أهمية هذا الموضوع إال أن توجيه الشواهد القرآنية في القضايا النحوية الخالفية في        

باب التوابع لم تلق عناية كافية, إذ لم أعثر على دراسة مستقلة متكاملة تبحث في هذا الموضوع 

 . الكثير من االهتمامعلى الرغم من أن الباحثين أعطوا الخالف النحوي 

لدراسة فقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على رصد ا أما منهج هذه      

عراب القرآن وغيرها من كتب النحو التي  الشواهد القرآنية من كتب الخالف النحوي والتفاسير وا 

 درست أبوابه كلها , وجعلت القضايا الخالفية جزًءا من مادة الكتاب .

ثم تتبع آراء النحويين والمفسرين في الشواهد القرآنية وعرضها وتحليلها ومناقشتها  وبيان ما         

لها وما عليها محاواًل الخروج بترجيح رأي على رأي آخر , أو االجتهاد برأي , يستدرك به على ما 

 سبق .

كتاب إعراب الدراسة , فمنها  أما أبرز المصادر والمراجع التي اتكأ عليها  الباحث في هذه       

وكتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  ,  هـ(228)القرآن ألبي جعفر النحاس

, وتفسير البحر المحيط   هـ(727)ن للعكبريكتاب البيان في إعراب  القرآ, و   هـ(425)القيسي
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وغيرها من الكتب  هـ(557)المصون للسمين الحلبي , وكتاب الّدر هـ(545)ألبي حيان األندلسي

 قراءات وتوجيه آيات الكتاب الكريم  .الالتي بحثت الخالف النحوي في 

ثناء الدراسة , تتمثل في توزع آراء النحاة في المصادر اللغوية , وثمة معضالت واجهتني أ      

 فكنت أقضي وقًتا طوياًل وأنا أقلب الصفحات في تلك المصادر بحثًا عن رأي لنحوي أو مفسر في

 الشاهد القرآني .

أضف إلى ذلك ازدواجية الرأي الواحد للنحوي أو المفسر في الشاهد الواحد, فكنت أجد       

 للنحوي رأيين دون ترجيح رأي على آخر , وال سيما إذا عرفنا تداخل أبواب التوابع  .

 وتألفت هذه الدراسة من أريعة فصول سبقت بتمهيد وأنهيت بخاتمة .      

جاء في التمهيد تعريف الخالف النحوي لغًة واصطالًحا , وتطرقت إلى نشأة الخالف        

 سباب التي أدت إلى ظهور الخالف النحوي .األوبداياته , ثم إلى 

الحديث عن الخالف النحوي في توجيه الشاهد القرآني في  فيه أما الفصل األول: فتناولت         

الشواهد القرآنية بعة مباحث  ,تناولت في المبحث األول والثاني والثالث وقسمته إلى أر باب النعت , 

المبحث الرابع الشواهد القرآنية التي دار الخالف في توجيهها بين النعت وبقية التوابع األخرى , و 

 اختلف في تحديد المنعوت فيها.التي 

جيه الشاهد القرآني في باب عن الخالف النحوي في تو فيه أما الفصل الثاني : فقد تحدثت        

الشواهد التي اختلف في توجيهها بين التوكيد وبقية وقسمته إلى مبحثين , المبحث األول التوكيد , 

 التي اختلف في تحديد المؤكد فيها.والمبحث الثاني الشواهد القرآنية التوابع األخرى , 

في توجيه الشاهد القرآني في  أما الفصل الثالث : فقد خصص للحديث عن الخالف النحوي       

الشواهد المختلف في  في المبحث األول والثاني  مباحث , تناولتوقسمته إلى ثالثة ,باب العطف 
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ختلف في تحديد المبحث الرابع الشواهد القرآنية التي اها بين العطف وبقية التوابع اآلخرى , و توجيه

 المعطوف عليه فيها .

اولت فيه الخالف النحوي في توجيه الشاهد القرآني في باب البدل , فتن : أما الفصل الرابع      

ختلف في وقسمته إلى أربعة مباحث , تناولت في المبحث األول والثاني والثالث الشواهد التي ا

ختلف في تحديد المبحث الرابع تناولت الشواهد المتوجيهها بين البدل وبقية التوابع اآلخرى , و 

 المبدل منه فيها.

فقد تناولت أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في نماذج الخالف  :أما الخاتمة      

 النحوي التي بحثتها وعرضت آلراء العلماء فيها  .

ل عملي هذا خالًصا وبعد فأسال اهلل أن يفيض علي بكرمه فيتجاوز عن تقصيري , ويجع      

 نه سميع مجيب .لوجهه الكريم إ
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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

 التمهيد :

 -مفهوم الخالف : لغة واصطالًحا :

لف , ورجل خالف الف : الخ  الًفا , والخ  مخالفة وخ   هُ لغة : المضادة , وقد خالف   الخالفُ        

وخالفة ؛ أي : يخالف , كثير الخالف , ورجل خلفناه : مخالف , وتخالف األمران واختلفا : لم 

 .( 2)يتفقا , وكل ما لم يتساو , فقد تخالف واختلف 

هـ( : "حد الخالف : الذهاب إلى أحد 522أما الخالف اصطالًحا , فقال الحنبلي )       

ر , فهو على نقيضين , موجبة وسالبة . صمين , وذلك أن كل خبواحد من الخ النقيضين من كل

والخالف أن يذهب أحدهما إلى الموجبة , واآلخر إلى السالبة , وأصل ذلك الذهاب , كذهاب 

 .( 1)أحدهما يميًنا , واآلخر شمااًل " 

ه( : "منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق , أو إلبطال باطل"  827وقال الجرجاني )      
ه ( : "إن االختالف يستعمل 2242,  والبد في الخالف من دليل يقوم عليه يقول التهانوي )  (2)

 . (4)في قول بني على دليل , والخالف فيما ال دليل عليه" 

هو التباين في اآلراء , التي أبداها النحاة حول ظاهرة لغوية أو أما الخالف النحوي : ف       

نحوية , وذهبوا في تفسير هذه الظاهرة أو تعليلها أو استنباط األحكام منها , كل حسب اجتهاده , 

مستنًدا  على الشواهد واألمثلة التي ترجح آراءهم , والمنبثقة من األصول التي اعتمدتها كل مدرسة 

                                           

(
2
دار بيروت ,  –م , دار صادر 2478-هـ2288ابن منظور , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي , لسان العرب  ,  (

 . 42-41, ص  4بيروت  , م 
1
  2الحنبلي , أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي , الجدل على طريقة الفقهاء , د. ت , مكتبة الثقافة الدينية , ص  ((

(
2
 . 74الجرجاني , الشريف علي بن محمد , التعريفات  , د. ت, ص  (

(
4
شراف د. رفيق العمم , تحقيق د.علي دحروج , نقل  عة  كشاف اصطالحات الفنون في العلوم , تقديمالتهانوي , محمد علي , موسو  ( وا 

, ص 2م , مكتبة لينان ناشرون , ج2447,  2النص الفارسي إلى العربية د.عبداهلل الخالدي , الترجمة األجنبية  د.جورج زيناتي , ط
227-225 . 
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عدها , سواء من القرآن الكريم أو األحاديث النبوية , أو كالم العرب من شعر أو نثر في انبناء قوا

 .(2), أوقياس أو سماع 

 

 أسباب الخالف :

 يمكن إجمال الخالف النحوي بين النحاة البصريين والكوفيين , إلى أسباب أهمها :         

لخالف النحوي , فكل نحوي العصبية القبلية سبًبا من أسباب ا العصبية القبلية : تعدّ  -2

يتعصب ألهل بلده , فالنحوي البصري يتعصب إلى أهل البصرة , النحوي الكوفي يتعصب 

 .(1)إلى أهل الكوفة , مما أدى إلى زيادة في الخالف النحوي 

المادة اللغوية سبًبا من أسباب الخالف النحوي , ال بين مذهبين أو  المادة اللغوية : تعدّ   -1

 . (2) ن النحاة كافة , على اختالف مذاهبهممدرستين بل بي

الرقعة المكانية والزمانية : حيث أن الرقعة المكانية التي تكلمت العربية كانت بالغة  -2

االتساع , وقد ضمت قبائل كثيرة تختلف لهجاتها ,وتتفاوت تأثرها باألمم المجاورة , مما 

وا األخذ عن قبائل عدة دون أدى إلى اضطرب النحاة في تحديد اللهجة الفصيحة , وأكثر 

 تحديد القبيلة  .

أما الرقعة الزمانية فحددت بعصر االحتجاج , فمن يحاجج بشاهد شعري أو نثري       

على قاعدة ما , ينبغي في قائل الشاهد أن يكون قد عاش سنوات خلت في ذلك العصر , 

                                           
2
  71لعربي , حلب , صت , دار القلم ا فيين وكتاب اإلنصاف , د.النحوي بين البصريين والكو  الحلواني , محمد خير , الخالفانظر  ((
. 

 . 55-54الوجع السابق , انظر  (1
(
 72المرجع نفسه  , ص انظر  2
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ال فال يعتد بالشاهد عند النحاة البصريين ,أما الكوفيون فقد  تعاملو ا مع الزمان بحرية وا 

 .(2)مطلقة  وأطلقوا األمر على عنانه دون تحديد 

العبارة العربية ومرونتها : إن العبارة العربية لم تكن مقيدة برسوم وقيود وتقبل وجه عدة ,  -4

لذلك كانت ترجع إلى الحس الفطري عند العربي , يقدم في أجزاء الجملة  ويؤخر فيها 

ويحذف منها , دون أن يخضع في ذلك لرسم صارم الحدود, مما أدى إلى االختالف في 

 .(1)التخريج التوجيه والتأويل و 

قوة الشواهد وضعفها : شواهد النحو على درجات من القوة والضعف , فبعضها يحتمل   -5

التأويل وبعضها من الضرورات , وبعضها ال يعرف من قائله ,  وبعضها شاذ وبعضها 

 . (2)مصنوع 

دون هسببا واضحًا في الخالف النحوي , فالبصريون يستش مصدر األخذ عن العرب : يعدّ  -7

سماع فال يثبتون إال ما سمع عن العرب الفصحاء حيث قال الرياشي : إنما أخذنا في ال

عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع و وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد ,أصحاب الكواميخ 

, أما الكوفيون فيتسعون في الرواية , والبصريون ال ( 4)وأكلة الشواريز , أو كالم يشبه هذا 

 . (5)الشائع الكثير بينما الكوفيون يقيسون على القليل النادر والشاذ يقيسون إال على 

إلى المنافسة بين النحاة وبين البلدين  :  ظهرت روح المنافسة بين النحاة , مما أدى   -5

 رت فيها التأويالت واالستغراق في بحث العلل . ظهور ظواهر علمية غير متزنة , كث

                                           
 . 75-72انظر الحلواني , الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب اإلنصاف , ص  (2

 . 78انظر المرجع السابق , ص  (1
 . 428, ص 1115السعودية , –, الدرعية 28-25, ع  21(انظر المهموس , عبداهلل بن عبدالرحمن , الخالف النحوي , م 2
4
محمد عبدالمنعم  -هـ( , أبو سعيد الحسن بن عبداهلل , أخبار النحويين البصريين , تحقيق طه محمد الزيني278انظر السيرافي ) ((

 . 78مطبعة مصطفى الحلبي وأوالده , مصر , ص  م, 2455-هـ 2252,  2خفاجي , ط 

(
5
 . 425انظر المهموس , عبداهلل بن عبدالرحمن , الخالف النحوي , ص (
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لى الخالف بين أصحاب المذهب الواحد والمنافسة وتعدت مجال الخالف بين المذهبين إ

ين : الكوفة والبصرة , وكان الخالف بينهما فعرف ينهم , وهناك منافسة بين المصر ب

البصريون بـ ) عثمانيتهم( والكوفيون بـ )علويتهم( وأكثر أهل الكوفة من اليمانين , وأكثر 

 .(2)أهل البصرة من المضربين 

, فكان  النحو العربي علمًا منتزعًا من استقراء اللغة النحو والدراسات النحوية : يعدّ  طبيعة -8

لك من حس لغوي ونفاذ ذهني , يفهم بهما العبارة العربية تختلف النحوي يجتهد بقدر ما يم

عن غيره , ويفسر لنا ذلك كلمة ابن جني "فالخالف إذا بين العلماء أعم منه بين العرب . 

لعلماء اختلفوا في االعتالل لما اتفقت العرب عليه , كما اختلفوا أيضا فيما وذلك أن ا

ن كان بعضه قوًيا , وبعضه ضعيًفا  . ,كما  (1)اختلفت العرب فيه , وكل ذهب مذهبا , وا 

 .(2)يفسر لنا كثيرا من مسائل الخالف العامة 

 -نشأة الخالف وبداياته :

ن بدايات الخالف ونشأته , يجد أن بعض مؤلفيها من يقرأ الكتب التي تطرق للحديث ع     

 أنَّ الخالف كان من عهد الخليل ويونس بن حبيب وسيبويه . علىيكادون يجمعون 

  -:(4)ويمكن تقسيم المراحل التي نشأ بها الخالف إلى أربع مراحل    

 المرحلة األولى : مرحلة قبل سيبويه.

ر وجدت بعض المناقشات بين النحويين , وهي نوع من المذكرات وعرض وجهات النظ        

مناقشة عيسى بن عمر ألبي عمرو بن العالء في إجازته الرفع في قولهم " ليس  والرد عليها, ومنها
                                           

2
 . 55-52(انظر الحلواني , الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب اإلنصاف , ص (

(
1
م , الهيئة المصرية العامة , مصر 2444,  4جار , ط ابن جني , أبو الفتح عثمان بن جني ,الخصائص , تحقيق محمد علي الن (

 . 274, ص  2,ج

 . 51-74(انظر الحلواني , الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب اإلنصاف , ص 2) 
4
 . 427 -421عولت في هذا التوزيع على تقسيم الدكتور عبداهلل المهموس في بحثه :الخالف النحوي , ص  ((
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" , وقد بين أبو عمرو أن في كلمة )المسك( وجهين : النصب على أنه خبر  إال المسكُ  الطيبُ 

تدأ ) الطيب( , وأهملت ليس حماًل . واآلخر الرفع على أنه خبر المب, وهو لغة أهل الحجاز ليس 

وأخرج بالفضل والتفوق ,  ولها على  )ما( وهو لغة بني تميم , وقد اعترف عيسى ألبي عمر 

 . ( 2)من يده ثم قال : لك الخاتم , بهذا واهلل فقت الناس  عيسى خاتمه

ة ظاهرة الخالف النحوي بين مصوب ومخطئ , فالمسائل النحوية وبرزت في هذه المرحل     

 .( 1)ليست جميعها محل اتفاق ووجه الصواب ليس متفًقا عليه 

ومن أمثلة الخالف بين النحويين في هذه المرحلة ما وقع بين عيسى بن عمر وأبي عمرو        

ژ  ژ  ڑ     ڈڎ  ڈ ڌ  ڌ  ڎ چ بن العالء حول تأويل نصب ) الطير( في قولة تعالى "ا

فعيسى بن عمر يرى أن النصب على النداء مثل : يا زيُد  ٠١سبأ:  چککک  کڑ

, وأبو عمرو بن العالء , يرى أنه على إضمار فعل والتقدير وسخرنا الطير   .(2)والحارث 

 المرحلة الثانية : عصر سيبويه.

ذكر سيبويه في كتابه بعض اآلراء للخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وهما من شيوخه ,           

وقد يخالف بعض آرائهما , ويرد عليها , وخالف سيبويه مع شيوخه شبيه بالخالف المرحلة السابقة 

 , في أنه يتسم الخالف بالهدوء والنزاهة ويسعى إلى إيضاح الحقيقة  .

                                           
هـ , مكتبة الخانجي  2412هـ( ,أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق , مجالس العلماء , تحقيق عبدالسالم هارون , 241ي)انظر الزجاج ( 2

 .  5, القاهرة , ص
 . 81م , دار المعرفة الجامعية , اإلسكندرية , ص  2442انظر الخثران , عبداهلل بن محمد , مراحل تطور الدرس النحوي , د. ط ,   (1
-هـ2252,  2هـ( ,أبو بكر محمد بن الحسن , طبقات النحويين واللغويين , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , ط254زبيدي )الانظر  (2

 .  27م, وقف على طبعه ونشره محمد سامي أمين الخانجي , مصر , ص  2454
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فات البارزة في عصر سيبويه خالفه مع الكسائي , فهو خالف فيه منافسة ومن الخال        

شديدة بين سيبويه وأتباعه من أهل البصرة والكسائي وأتباعه من أهل الكوفة ,والمناظرة بين سيبويه 

 . (2) والكسائي في المسألة الزنبورية مثال واضح على شدة الخالف وحدته

 نهاية القرن الثالث . المرحلة الثالثة : بعد سيبويه إلى

استمر الخالف النحوي شديًدا بين البصريين والكوفيين , وكان آلراء األخفش األوسط أثر         

في هذا الخالف عندما خالف سيبويه في كثير من المسائل , وحمل ذلك عنه الكوفيون ومضوا 

 . (1)يتسعون فيه فتكونت مدرستهم

ثمان المازني , وله خالفات مع المعاصرين  ذكر منها ومن نحويي هذه المرحلة أبو ع      

, ومنهم المبرد وفي مجالس العلماء عشرة مجالس ( 2)ثمانية عشر مجلًسا  العلماء صاحب مجالس
,  (5)فة لغيره , ومنهم ثعلب وفي مجالس العلماء اثنان وعشرون مجلًسا لللمبرد فيها آراء مخا( 4)

 . (7)خالف فيها ثعلب النحويين منها ست مخالفات مع المبرد 

 -المرحلة الرابعة : بعد القرن الثالث :

غلب الهدوء والبعد عن الهوى ,على خالفات النحويين بعد الصراع بين البصريين         

 والكوفيين .

ووجدت المنافسات بين النحويين , وما دام االجتهاد موجودًا فقد ازدهر علم النحو في بغداد        

في النحو , فإّن الخالف سيظل قائمًا.
                                           

 . 4انظر الزجاجي , مجالس العلماء , ص  (2

 . 45ت , القاهرة , ص د.,  8انظر ضيف , شوقي , المدارس النحوية , ط  (1
 121,  114,  221,  218,  212,  84, 81, 51,  78,  74, 71,  57, 47, 41انظر الزجاجي , مجالس العلماء , ص( 2
,124  142  ,145 . 
 . 175,  275,  215,  221,  214,  48,  44,  42,  87,  84انظر المرجع السابق , ص  (4

,  142,  122,  215,  48,  44,  42,  87,  84,  81,  82,  54,  58, 55,  51,  48,  45(انظر المرجع نفسه , ص  5
144 ,144 ,152  ,175 . 

 . 175,  48,  44,  42,  87,  48,  45انظر المرجع نفسه , ص (  7



 

 

 

 الفصل األول :

ي في توجيه الشاهد الخالف النحو 

 النعت القرآني في باب
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 .والبدل  النعت في الخالفالمبحث األول : 

بالشاهد القرآني إعراب بعض الشواهد القرآنية من المسائل التي اختلف العلماء في توجيهها       

 بين البدل والنعت.

ڦ   ڄ    ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ وأول شاهٍد في هذه المسألة قوله تعالى: "        

 .(1)والنصب (2)بالجر إذ قرئت كلمة )غير( ".  ٧: الفاتحة چ   ڄ  

 هي قراءة الجر.لمشهورة التي أجمع عليها القراء والقراءة ا

 كلمة )غير( أهي على البدل أم النعت؟ إعرابف في وفي قراءة الجر اختل    

 .(2)أجود من الصفة (غير)األخفش حيث عدَّ البدل في , من الذين أعربوا كلمة )غير( بداًل ف

لذين سلموا "بدل من الذين أنعمت عليهم, يعني أن المنعم عليهم هم ا ه(521)قال النسفي      

ه( "غير بدل من الذين, بدل نكرة من 557وقال السمين الحلبي) (4)والضالل"من غضب اهلل 

ن غير تكون نكرة إذا لم نكرة والذين معرفة حيث إ (غير)ألي  معرفة وقيل نعت للذين وهو شكل

 .(5)غيرية فيتعرف غير حينئذ باإلضافةال فأما وقوعها بين ضدين فقد انحصرتتقع بين ضدين, 

                                           
2
ء السبعة ,تحقيق بدرالدين قهوجي ( قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكساني, انظر الفارسي , أبا علي , الحجة للقرا (

 . 241,ص 2,دار المأمون للتراث ,ج 2441-ه 2422, 2أحمد يوسف الدقاق , ط–بشير حويجاتي ,راجعه ودققه عبدالعزيز رباح 
(
1
 . 241,ص2قراءة ابن كثير / تعرب حال او استثناء, أنظر المرجع السابق , ج  (

2
 .14-12,مكتبة الخانجي, القاهرة , ص 2441-ه2422, 2ق دة.هدى محمود قراعة ,ط( األخفش ,أبو الحسن ,معاني القرآن, تحقي (

4
( النسفي , أبو البركات, مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,صنفه وخرج أحاديثه يوسف علي بدوي , راجعة وقدم له محيي الدين ديب  (

 .14لقدير, محمد الشوكاني, ص , وانظر فتح ا21م ,دار الكلم الطيب , بيروت  ص 2448-ه2424, 2مستو ,ط
(
5
–عادل عبدالموجود –,شهاب الدين ألبو العباس , الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, تحقيق محمد علي معوض السمين الحلبي (

ر , وانظ 52, ص 2لبنان ,ج-م,دار الكتب العلمية ,بيروت2444-ه2424, 2زكريا النوتي ,قدم له د.أحمد صبرة ,ط-جاد مخلوق جاد
-ه2424, 2, اللباب في علوم الكتاب, تحقيق الشيخ عادل عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض ,طمانينعبو حفص الأ ابن عادل ,

 .111, ص 2لبنان  ,ج–م ,دار الكتب العلمية,بيروت 2448
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ألن النعت  ؛ الباحث في قول السمين الحلبي أن غير بدل وليست نعتاً  ومما يلحظه         

وكذلك البدل يجب أن يطابق المنعوت من حيث التعريف والتنكير وغير هنا نكرة والذين معرفة 

 خالف النعت المنعوت في أحد شروطه؟فكيف يكون النعت نكرة والمنعوت معرفة وال يصح أن ي

ه غير إن إعراب غير المغضوب بدل, ويبعد النعت ألن إضافته( "542)قال ابن جزي        

 .(2)مخصوص وهو قد جرى عن معرفة

ه( أّن غير بدل من الذين وهو بدل كل من كل, وقيل من ضمير 2241لوسي)يرى األو        

ألن  ؛ عليهم ,وال يخلو من الركاكة بحسب المعنى, وأما أنه يلزم عليه خلو الصلة عن الضمير فال

المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة بأن غير في األصل صفة بمعنى مغاير والبدل بالوصف 

 .(1)لذا لم تجر على موصوف في األكثر ضعيف ؛ألنها غلبت عليها االسمية

غير وقعت في اآلية الكريمة نكرة وأن  أنّ والحجة في ذلك  أّن )غير(  بدلالباحث  ويرى       

ن( وقع معرفة فال يصح أن يكون المنعوت معرفة والنعت نكرة ؛ألن القاعدة اسم اإلشارة )الذي

 .بدالً  عريف, لذلك أعربوا )غير( النحوية تقول يجب أن يطابق النعت المنعوت في التنكير والت

ه( في باب )ما 281أما اآلراء التي أعربت كلمة )غير( نعتًا فأشهرها ما ورد في كتاب سيبويه)

 اإل زيد   رجل   ناع  ا بعده وصفًا بمنزلة قبل وغير( حيث قال "وذلك قولك لو كان م  يكون فيه إال وم

لهلكنا وأنت تريد االستثناء لكنت قد  معنا إال زيد   كانبنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت لو للغ

 چ ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ      ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ   ذلك قوله عز وجل "ونظير أحلت 
 ". ٢٢األنبياء: 

                                           

  77, ص 2ـ ,دار األرقم, بيروت,جه2427, 2(ابن جزي,أبوالقاسم محمد بن أحمد,التسهيل لعلوم التنزيل, تحقيق د. عبداهلل الخالدي,ط2 

 .45, أبو المعالي , روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني , د.ط. د. ت , دار إحياء التراث العربي , بيروت  , ص لوسي(اآل (1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  ومثل ذلك قوله تعالى :

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ " وقوله عز وجل ذكره "  ٥٩ النساء: چڄ  ڄ    

 ". ٧الفاتحة:  چ ڄ  

 .(2)ال وما بعدها على غير نعتًا لها"والشاهد فيه جرى إ

نما األنها نعت للذين ال؛ ه( بخفض غير 115قال الفراء)       جاز أن  للهاء والميم في عليهم, وا 

له وهي في  *تكون غير نعـتًا للمعرفة, ألنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف والم وليس بمصمود

في مذهب نكرة غير موقتة وال  "غير"و ..... أمر إال بالصادق غير الكاذبالكالم بمنزلة قولك ال 

 .(1)يكون نعتًا إال لمعرفة غير موقته

جر الراء منها والخفض بأنها من ب "غير" في تفسيره القراءة مجمعة ه(221)الطبري يرىو      

نما جا ا كان )الذين( خفضًا لهم نعت وصفةصفة للذين ونعت لهم فتخفضها, إذ "غير"ين وجه ز وا 

تها ليست بالمعرفة المؤقتة )الذين( والذين معرفة وغير نكرة, ألن الذين بصل أن يكون غير نعت

 .( 2)نما هي كالنكرات المجهوالتالتي هي أمارات بين الناس وا   كاألسماء

                                           

(
2
 .222-222, ص 1أبو بشبر عمرو بن عثمان بن قنبر ,تحقيق عبدالسالم هارون , د. ت ,عالم الكتب , بيروت  , ج سيبويه ,  (

(
1
, 2, إعداد ودراسة د.إبراهيم الدسوقي ,إشراف ومراجعة عبدالصبور شاهين , طمعاني القرآنالفراء, أبو زكريا يحيى بن زياد,   (

 .41مصر , ص  –شر ,القاهرة م,مركز األهرام للترجمة والن2484-ه2414
* هكذا وردت في النص ,ويقصد بها الفراء  أي لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم ؛ ألن الذين مع كونه معرفة فتعريفه بالصلة فهو قريب من 

 النكرة ألنه عام . إيًضا لم يقصد به معين فمن ثم صلح أن تكون غير وصًفا للمعرفة .
(
2
م, مؤسسة 1111-ه2411, 2بن جرير ,جامع البيان عن تأويل القرآن, تحقيق أحمد محمد شاكر ,طالطبري , أبو جعفر محمد   (

 .228-225الرسالة , ص 
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ن الخليل بن أحمد قال عن "غير" هي حائزة على وجه الصفة ه( أ214وذكر ابن مجاهد)      

للذين أنعم اهلل عليهم ويعني بالصفة القطع من ذكر الذين , ويجوز أن يكون نصبًا على الحال , 

 .(2)التكرير صراط غير المغضوب عليهم ومن كسر "غير" فألنه نعت ويجوز على

 يس بداًل.وعليه فإنَّ ابن مجاهد أعرب كلمة )غير( نعتًا ول

والتقدير صراط الذين  , أنها نعت للذيناب )غير( إلى عر ه( في إ251ذهب ابن خالويه)و     

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير اليهود, ألنك أذا قلت مررت برجل صادق غير كاذب, 

فغير كاذب هو الصادق, فاذا كانت صفة جرت على ما قبلها من اإلعراب, نقول جاءني رجُل 

, ومررت برجٍل غير ك, ورأيت رجاًل غير ك , وغير ال تكون عند المبرد إال نكرة وغير المبرد غيرك

 .(1)تكون معرفة في حال ونكرة في حال يقول

يريد أن "ه( في باب الوصف بـ )غير( وهي بمنزلة إال حيث قال 285وذكر ابن السيرافي)      

ال لو وقعت في موضع )غير له ( جاز أن يوصف بها وكذا قو غير في هذا الوضع وصف وا 

 .(2)"غير المغضوب عليهم" عزوجل

تقدير  غير( نعتًا وال تقع بداًل. ألن وبناء عليه فإن ابن خالويه وابن السيرافي أعربا كلمة )      

أن اليهود هم الذين  صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير اليهود أي الجملة

 .مغضوب عليهم

                                           

(
2
ابن مجاهد, أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي, السبعة في القراءات,تحقيق د. شوقي ضيف, د. ت, دار المعارف , مصر, ص  (

222-221. 
(
1
 -م, المكتبة الثقافية , بيروت2485-ه2415حسن بن أحمد ,إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم, د. ط,ابن خالويه , أبو عبداهلل ال  (

 .22-21لبنان , ص 
م,مطبعة الحجاز ,دمشق , 2457د.محمد علي سلطاني , حقيقابن السيرافي,أبو محمد يوسف بن أبي سعيد , شرح أبيات سيبويه,ت(2)

.                                                                                41, ص1,ج مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق    
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ه( عن )غير( بأنها صفة الذين أنعمت عليهم, إذ ليس لمن رضي 787وقال اإلستراباذي)       

  .(2)مغضوب عليهم لتخصصه بالمرضي عنهمفتعرف غير ال ,اهلل عنهم ضد غير المغضوب عليهم

)الذين( وهي في مذهب األلف لـه( غير حيث قال : جعل غيرًا نعتًا 528وذكر الزمخشري)      

ويدل على ذلك أن المعرف باأللف والالم ما يستوي في , يقصد بها شيء بعينه والالم التي لم 

معناه ما فيه األلف والالم وماال الم فيه نحو شربت ماء والماء, وأكلت خبزًا والخبز ولذلك امتنع أن 

 .(1)نعت ما فيه األلف والالم بالمبهمي

ة نحو "صالحًا غير الذين كنا ه( أصل )غير( أن يوصف بها إما نكر 572وقال ابن هشام)     

وهم جنس ال قوم  "الذين"نعمل" أو معرفة كالنكرة نحو "غير المغضوب عليهم" فإن موصوفها 

 .(2)بأعيانهم

ب )غير( اعر نكرة أو معرفة كالنكرة لذلك جاء إمعرفة وليست  "غير"وانطالقًا مما سبق فإنَّ       

 مجهولة.النكرة كالسم الموصول ال يعتبر معرفة مؤقتة إنما هو نعتًا لـ )الذين( ألن اال

 :ه( حيث قال185رأي للمبرد) هااآلراء التي جمعت بين البدل والنعت في آن واحد, فأولأّما       

 ؛"إنَّ غيرًا تكون على ضروب تكون نعتًا )الذين( ألنها مضافة الى معرفة, وتكون حااًل فتنصب

ألنَّ غيرًا وأخواتها يكن نكرات وهي مضافات ال معارف هذا الوجه فيهن جمع وهو في غير خاصة 

                                           

(
2
م ,منشورات جامعة قار 2447,  1شرح الرضي على الكافية,تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ,ط , رضي الدين ,ستنراباذياإل  (

 .122, ص1يونس ,بنغازي , ج
(
1
-ه2411,  2و البقاء يعيش بن علي ,شرح المفصل, قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د.أميل يعقوب ,طابن يعيش , موفق الدين أب  (

 .251, ص2لبنان ,ج -م , دار الكتب العلمية , منشورات محمد علي بيضون .بيروت 1112
2
دار الفكر للطباعة والنشر, (ابن هشام, جمال الدين األنصاري, أوضح المسالك على ألفيه ابن مالك, تحقيق يوسف البقاعي, د.ت,  (

 .51ص 
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واجب لما تقدم ذكره, ويكون بداًل فكأنه قال صراط غير المغضوب عليهم, ويكون نصبًا على 

 .(2)هو جاء في الصالحين إال الطالحيناستثناء ليس من األول و 

بالخفض على وجهين على البدل من الذين كأنه قال صراط  غير"ه( 221وقال الزجاج)       

ن كان غير  غير المغضوب عليهم ويستقيم أن يكون غير المغضوب عليهم من صفة الذين, وا 

بأن غير قراءة بالجر  :ه(255وذكر أبو علي الفارسي) (1) له أن يكون في الكالم صفة للنكرةأص

يم أن يكون صفة للنكرة تقول مررت برجٍل وتخفض على ضربين على البدل من الذين, ويستق

نما وقع غيره هنا صفة للذين ألن الذين ها هنا ليس بمقصود فهو بمنزلة ق ولك أني ألمر غير ك, وا 

 .(2)بالرجل مثلك فأكرمه

والخفض في غير البدل والصفة والفصل بين البدل والصفة أن البدل في تقدير تكرير العامل        

 .(4)ن جملتين بداللة تكرير حرف الجركأنه في التقدير موليس بالصفة ولكن 

عرفة أو نكرة , "فمن جعل غير في اآلية بداًل كان تأويله بينًا وذلك أنه ال يخلو من أن يجعل غيرًا م

دل المعرفة سائغ مستقيم, وأما من قدر غير صفة للذين وقدره معرفه لما ذكره فإن جعله معرفة فب

 .(5)صصة وقد حمل سيبويه على أنه وصف"ن كوصفه له بالصفات المخأبو بكر فإن وصفه للذي

غير اسم مبهم إال أنه ُأعرب للزومه اإلضافة وخفضه :ه( 425وقال مكي بن أبي طالب)        

ن   على البدل من الذين أو على النعت لهم إذ ال يقصد أشخاصًا بأعيانهم فجروا مجرى النكرة وا 

 
                                           

(
2
م, دار الكتب 2444-ه2411, 2أبو العباس محمد بن يزيد, المقتضب, تحقيق حسن حمد, مراجعة د.إميل يعقوب, ط , المبرد (

 .711-724, ص 2لبنان , ج –العلمية, منشورات محمد علي بيضون, بيروت 
1
عرابه, تحقيق عبدالجليل عبده شلبي , ط ( ( , 2م, عالم الكتب , بيروت ,ج2488-ه2418, 2الزجاج ,أبو إسحاق , معاني القرآن وا 
 .52ص
(
2
, وانظر ابن عطية  , أبا محمد عبدالحق بن غالب , المحرر الوجيز 244-241,ص2الفارسي ,أبو علي , الحجة للقراء السبعة , ج (

 .78وص2ه, دار الكتب العلمية , بيروت , ج2411, 2, تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد, طفي تفسير الكتاب العزيز
(
4
 .245, ص2الفارسي , الحجة للقراء السبعة ,ج   (

5
 .252-244,ص 1(  الفارسي , الحجة للقراء السبعة ,ج (
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 .(2)تدل على شيء معينمعرفة ألنها ال أضيفت إلى 

ه( غير تقرأ بالجر على ثالثة أوجه , الوجه األول : بدل من الذين, 727وذكر العكبري)     

 .(1)ليهم, والوجه الثالث : صفة الذينوالثاني : بدل من الهاء والميم في ع

والوصف والبدلية ه( غير صفة للذين أنعمت عليهم أو بدل منه, 2242وقال ابن عاشور)    

 . (2)واء في المقصودس

ها كانت تجمع بين البدل والنعت , ولم ترجح رأًيا على آخر وأنالسابقة أن اآلراء الباحث  يلحظو     

ب اعر ل, وذكر التأويالت التي أدت إلى إب كلمة )غير( بداعر ذكرت التأويالت التي أدت إلى إ

 كلمة غير نعتًا.

نها بدل باعتبار أن غير نكرة والذين معرفة, بدل نكرة ويرى الباحث أنَّ الذين قالوا عن)غير( إ     

نها صفة )نعت( بأن غير معرفة فقد أضيفت إلى اسم فيه رفة, وأما الذين قالوا عن )غير( إمن مع

 الف والم )الذين(.

ن فجرت )غير( ألن الذين ليسوا أناسًا معينييأنَّ غير في هذه اآلية تعرب نعتًا وليس بداًل ؛ و       

 كما تبّين سابًقا. اً نعت أغلب النحاة أعربوا غير النكرات حتى وصفت بالنكرة وأنمجرى 

 

 
                                           

(
2
م , دار الكتب العلمية , بيروت ,ص 1121, 2, مشكل إعراب القرآن ,تحقيق أسامة عبد العظيم , طمكي بن أبي طالب  القيسي ,  (
12. 

(
1
, انظر 22العكبري ,أبو البقاء محي الدين عبداهلل بن الحسين , التبيان في إعراب القرآن, إعداد فريق بيت األفكار الدولية , ص  (

عادل عبدالموجود , –د علي معوض الثعالبي , أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ,الجواهر الحسان في تفسير القرآن , تحقيق محم
, الصوفي , أبو العباس أحمد بن محمد الفارسي , البحر المديد في 274, ص 2ه , دار إحياء التراث العربي , بيروت,ج2428, 2ط

, 74,ص2م , دار الكتب العلمية , بيروت , ج1111-ه2412, 2تفسير القرآن , تحقيق أحمد عبداهلل القرشي رسالن , ط
ه, 2428, 2هـ( , ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي , ط785البيضاوي)

هـ( , أبو جعفر , إعراب القرآن ,اعتنى به الشيخ خالد العلي , 228,وانظر النحاس) 22,ص 1دار إحياء التراث العربي , بيروت ,ج 
 .25عرفة , بيروت ,ص م , دار الم1122-ه2421,  2ط

2
 .245, ص2م, الدار التونسية للنشر , تونس , ج2484(ابن عاشور , محمد الطاهر بن محمد التونسي ,  التحرير والتنوير,  (
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ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ   " قوله تعالىفمنها 

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

  ڈڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڃڄ  ڄ  ڄ

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑڈ  ژ   ژ  ڑ

  ےہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱ

ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئ  ائى  ى  ائ  ېۉ  ې   ې    ې

 " . ٢٨٢البقرة: چی  ی  جئ  حئ       یىئ  ی  ىئېئ   ىئ

 هل هو نعت أم بدل؟ " ممن ترضون "وقع االسم الموصولماختلف العلماء في      

 .( 2)"موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتينعّد القرطبي "    

 .(1)صفة لقوله عز وجل فرجل وامرأتان موضع الوقال ابن عطية "رفع في    

 .بدالً  هاجد أي رأي أعرب فلم أبدالً   " ممن ترضون " الذين أعربوا موقع الجملةأما     

: هو في موضع رفع الصفة لرجل يقول العكبري ولكن هناك آراء جمعت بين النعت والبدل      

 .(2)رجالكم"يون وقيل هو بدل منه "من وامرأتين تقديره مرض

 هو بدل منه وقال أبو حيان األندلسي: هذا في موضع الصفة لقوله )فرجل وامرأتان( وقيل      

 
                                           

(
2
-ه2284,  1إبراهيم أطنيش , ط –أحمد البردوني  حقيقأبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري , الجامع ألحكام القرآن, تالقرطبي ,  (

 .445, ص 1القاهرة, ج م , دار الكتب المصرية , 2474
(
1
 .254, ص  2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج  (

(
2
 .51العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص   (
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 .(2)العامل وهما ضعيفان قوله رجالكم على تكرير

إعراب جملة الصلة هنا ليست نعًتا وال بداًل ؛ ألن الوصف يشعر ويرى الباحث أّن       

ى الوصف عن شهيدين وألن البدل يؤذن باالختصاص باختصاصه بالموصوف فيكون قد انتق

 بالشهيدين الرجلين فعري عنه )رجل وامرأتان( ولكنها الجملة متعلقة بقوله واستشهدوا.

 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  : "قوله تعالىفمنها 

 " .   ٥٩آل عمران:  چی  ی  جئ  حئ  

 )ابن( هل هي صفة أم بدل؟ب كلمة اعر اختلف في إ    

أبو  , وقال (1)ه( "ابن صفة"717ما قاله الرازي) صفة اآلراء التي أعربت كلمة ابن من        

ه( أما المسيح واالبن فلقب 2424وقال إبراهيم األبياري) (2)ه( ابن مريم صفة2114العباس)

, وقال (4)الثالثةتميز فمن سواه مجموع هذه وصفه ليشير إلى أن الذي يعرف به وي

ن كان يجوز أن ي542الباقولي) كون وصفًا له فيه ه( "ابن مريم وصفًا لعيسى في هذا الموضع وا 

 .(5)غير هذا الموضع

فرد به أحد المفسرين والنحاة أما االراء التي أعربت كلمة ابن بداًل فلم يجد الباحث أي رأي ان       

ك رأي واحد يجمع بين البدل والنعت وهو رأي ابن ب كلمة ابن على البدلية, ولكن هنااعر في إ

                                           

صدقي محمد  أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين , البحر المحيط في التفسير , تحقيق , (األندلسي , البحر المحيط في التفسير2) 
.                                                                                     521, ص  1,ج  ه, دار الفكر2411جميل,     

(
1
ه , دار إحياء التراث العربي , بيروت , 2411, 2التفسير الكبير,ط–الرازي , أبو عبداهلل محمد بن عمر التيمي , مفاتيح الغيب   (
 .25, ص 1وانظر البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج ,112, ص 8ج

2
 .254, ص2(الصوفي ,  البحر المديد, ج (

(
4
 .115, ص 4ه , مؤسسة سجل العرب , ج2415األبياري , إبراهيم بن إسماعيل ,  الموسوعة القرآنية, د. ط ,  (

(
5
,  4ي ,إعراب القرآن المنسوب للزجاج, تحقيق إبراهيم األبياري , طالباقولي , علي بن الحسين أبو الحسين نور الدين األصفهان  (

 .115, ص 2بيروت, ج –مصر , دار الكتب اللبنانية  –ه , دار الكتاب المصري 2411
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لف وأما عطية األندلسي حيث قال "ابن مريم صفة لعيسى إذ قد أجمع الناس على كتبه دون األ

 .(2)على البدل أو عطف البيان

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة ابن في هذه اآلية الكريمة ليس بداًل وال نعتًا . واألفضل أن       

ابن في هذه اآلية على أنها خبر لمبتدأ محذوف حيث قال العكبري: ال يجوز أن يكون  تعرب كلمة

بداًل مما قبله وال صفة ؛ ألن ابن مريم ليس باسم , أال ترى أنك ال تقول: اسم هذا الرجل ابن 

ال إذا كان قد علق ع    .(1)مًا عليهل  عمرو وا 

 

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ       ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  " قوله تعالىفمنها 

حئ  مئ  ىئ     جئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 " .   ٥٩المائدة:  چحت  خت  مت  ىت      جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبيئ

 اختلف العلماء في إعراب كلمة )مثل( هل هي بدل أم نعت؟    

 .(5)والنصب ( 4)والخفض(  2)ثالث قراءات الرفع "مثل" وقرئت     

عرابها بداًل أم نعتًا.      وأما قراءة الرفع فقد اختلف العلماء في توجيه كلمة )مثل( وا 

 

 
                                           

(
2
 .427, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج  (

(
1
الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع  , وانظر العكبري , إمالء ما من  به58العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص   (

 .212بيروت , ص  –م , المكتبة العصرية , صيدا 1111-ه2412,  2القرآن , راجعه وعلق عليه نجيب الماجدي , ط
(
2
 .14قراءة عبد اهلل حمزة والكسائي, عاصم , انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص    (

4
عرابها بهذه القراءة على أنها مضاف اليه مجرور, انظر ابن مجاهد ,السبعة  في ( قراءة ابن كثير, نافع, ا ( بو عمرو, ابن عامر, وا 

 145القراءات, ص 
(
5
الزمخشري , أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , تحقيق   (

 .757,  2ياء التراث العربي , بيروت , جعبدالرزاق المهدي , د. ت, دار إح
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 .(2)"مثُل" رفع, فيكون من نعت الجزاء : حيث قال زنجلةابن  بدالً  فمن أعرب "مثل"

ء , ويكون مثل قبل قال الزجاج: )مثل( من نعت الجزاء ويكون أن ترفع جزاء على االبتدا      

 .(1)كون المعنى ذلك الفعل مثل ما قتلخبر االبتداء وي

قال أبو علي الفارسي: "حجة من رفع المثل أنه صفة للجزاء بمعنى فعليه جزاء من النعم      

 .(2)دير فعليه جزاء من وفاء لالزم لهمماثل المقتول, والتق

ع جزاء ومثل جميعًا بمعنى فعليه جزاء يماثل ي عن الحسن فجزاء مثل يرفقال الزمخشري: رو       

بمعنى  ما قتل من الصيد , وقرأ عبداهلل فجزاؤه مثل وقرئ مجزاء مثل على اإلضافة بنصب مثل

 .(4)فعليه أن يجزى مثل ما قتل

ومما سبق يتبين أن إعراب كلمة مثل نعت وكأن معنى اآلية الجزاء يماثل ما قتل من الصيد     

 .اً نعتكلمة مثل في هذا الشاهد لهذا أعربت 

قرئت بالرفع على أنها صفة قال ابن عطية "قرئت مثل بالجر على أنها مضافة على الجزاء, و      

 .(5)للجزاء

 .(7)قال الرازي: مثل بالرفع ألنه صفة لقوله فجزاء وال ينبغي إضافة جزاء إلى المثل    

قدير فعليه جزاء مماثل واجب أو الزم من قال القرطبي: مثل على الصفة والخبر مضمر الت   

 .(5)النعم

   
                                           

(
2
م , مؤسسة الرسالة 2454-ه2244,  1ابن زنجلة , أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد ,  حجة القراءات , تحقيق سعيد األفغاني , ط  (

 .124, بيروت , ص 
(
1
عرابه, ج  (  .115, ص 1الزجاج , معاني القرآن وا 

(
2
 .155, ص 2الحجة للقراء السبع , ج  الفارسي , (

(
4
 .755 - 757,ص  2,جالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  الزمخشري ,  (

(
5
 .125, ص 1ابن عطية , المحرر الوجيز, ج (

(
7
 .421, ص 21التفسير الكبير, ج -الرازي , مفاتيح الغيب (

(
5
 .214, ص 7الجامع ألحكام القرآن, ج القرطبي , (
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 .(2)مثل صفة أي فجزاء يماثل ما قتل حيان األندلسي بأن وبين أبو 

قال الثعالبي قرأ نافع فجزاء مثل بإضافة الجزاء إلى مثل, وقرأ حمزة وغيره برفع مثل صفة    

 .(2)وقال اإليجي "مثل صفة جزاء" (1)للجزاء

ه(  اختالفهم في )فجزاء مثل( فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 2225)وبين البناء    

 .(4)فجزاء بالتنوين والرفع على االبتداء والخبر محذوف ومثل برفع الالم صفة لجزاء

 .(5)وقال أبو العباس الصوفي بأن إعراب كلمة مثل على أنها صفة للجزاء   

جميع اآلراء التي أعربت كلمة)مثل( على أنها نعت للجزاء بأن  عرضويرى الباحث بعد       

مثل ما قتل والمثل في ظاهره يقتضي المماثلة من  لكريمة فجزاء ذلك الفعل المعنى في اآلية ا

طريق الصورة ال من طريق القيمة , وأنه قارن المثل بالنعم فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم فيدل 

 يمة لذا أعربت كلمة مثل نعًتا للجزاء وليس بداًل منه.على ذلك الخلقة ال الق

 " رفع المثل على البدل منما قاله الثعلبيفيوأما االراء التي أعربت كلمة مثل على أنها بدل        

الجزاء وكأنه فّسر الجزاء فقال : "مثل ما قتل من النعم" وأضافها اآلخرون الختالف االسمين 

 .(7)عدل منكم)يحكم به( أي بالجزاء ذو 

 .(5)ه( :مثل رفع على البدل من الجزاء, وقرأ اآلخرون باإلضافة521وقال البغوي)     

                                           

(
2
 .274, ص  4األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج  (

(
1
 .412, ص  1الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج  (

(
2
العلمية ,  م , دار الكتب1114-ه2414,  2اإليجي , محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحسيني, جامع البيان في تفسير القرآن , ط  (

 .445, ص  2بيروت,  ج 
4
( البناء , أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي ,إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , رواه وصححه وعلق عليه علي محمد  (

 .111لبنان , ص  –الضباع, د. ت , دار الندوة الجديدة , بيروت 
(
5
 .57, ص  1الصوفي , البحر المديد , ج (

(
7
لبي , أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ,  الكشف والبيان عن تفسير القرآن , تحقيق اإلمام محمد بن عاشور , مراجعة الثع (

 .214, ص  4لبنان , ج –م , دار إحياء التراث العربي , بيروت 1111-ه2441,  2وتدقيق األستاذ نظير الساعدي , ط
5
البغوي , محيي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء , معالم التنزيل في تفسير القرآن , تحقيق عبدالرزاق المهدي ,  ( (
 .45, ص 2ه , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ج 2411,  2ط
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؛ ألن المثل والجزاء  )مثل( بداًل من الجزاء ضعيفة يتبين للباحث أن اآلراء التي أعربت كلمة      

 إذ المبتدأ والبدل بدالً  (مثل)في هذه اآلية شيء واحد ؛ ألن الجزاء رفع باالبتداء ولو اعتبرنا 

 يكونان شيئًا واحدًا ألن خبر االبتداء هو األول.

مثل بالرفع على  عت في هذا الشاهد ما قاله ابن جزيومن اآلراء التي جمعت بين البدل والن     

 .(2)البدل أو على الصفة

 .(1)من جزاء وقال إبراهيم األبياري في الموسوعة القرآنية: بأن مثل صفة ويجوز أن يكون بداًل    

نعت للجزاء ألن المعنى تقديره  (مثل)ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة           

ب كلمة مثل بداًل ألن البدل يحل مكان المبدل منه اعر زاء من مثل )الذي قتل( وال يجوز إفعليه ج

المراد في هذه اآلية فذلك يجب أن يكون  المثل غير الجزاء,وفي حال أعرب كلمة مثل بداًل وكأن 

تبيين صفة الجزاء بأنه مثل ما قتل وأنه سبحانه تعالى قرنه بما بعده )من النعم( لذلك تعتبر من 

 وجهه نظر الباحث بأن )المثل( نعت للجزاء.

 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ  " قوله تعالىفمنها 

 .٠١٧المائدة:  چۇئ  ۇئ    ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ         وئ   

 وقراءة  (5)وقراء األولين   (4)وقراءة األولين   (2)األوليان أربع قراءات قراءة األوليان قرئ      

 

                                           

(
2
 .144, ص  2ابن جزي, التسهيل لعلوم التنزيل , ج   (

(
1
 .217, ص  4القرآنية , ج األبياري , الموسوعة   (

(
2
 .244, ص 22قراءة أهل المدينة والشام والبصرة, انظر الطبري ,جامع البيان في تأويل القرآن , ج  (

(
4
قراءة ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر والكسائي/ يعرب نصًبا على المدح , انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص   (

148  
(
5
 .148م وحمزة, انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص قراءة عاص  (
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 هل هي على النعت أم البدل؟ "األوليان"أما قراءة األوليان فقد اختلف في أعراب كلمة  (2)األوالن

القرآن من اإلعراب فأوليان في قول أكثر قال الزجاج: "موضع من أصعب ما في         

 .(1)البصريين يرتفعان على البدل مما في يقومان فإذا ارتفع األوليان على البدل

وله و)آخران( فأبدله منهما داللة وقال ابن خالويه :الحجة لمن قرأه بالتثنية أنه رده على ق       

ر رفعًا على البدل مما في يقومان فالمعنى هـ( من قرأ األوليان صا252قال السمرقندي) .(2)عليهما

 .( 4)فليقم األوليان بالميت

قال أبو علي الفارسي: األوليان يكون بداًل من الضمير الذي في يقومان فيصير التقدير         

 . (5)فيقوم األوليان

الضمير في قال مكي بن أبي طالب القيسي : "من رفعه وثناه جعله بداًل من )آخران( أو من       

 .(7)يقومان

القرطبي األوليان بدل من الضمير  قال( 5)قال الرازي: األوليان بدل من الضمير في يقومان        

 . (8)في يقومان أو خبر لمبتدأ محذوف

                                           
2
, الكشاف عن حقائق التنزيل  الزمخشري ,انظر 244, ص  22, ج جامع البيان في تأويل القرآن ( قراءة الحسن, انظر الطبري, (

 . تعرب مبتدأ . 784, ص  21وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج 
(
1
عرابه , ج الزجاج , معاني القرآن و   (  .125+127, ص  1ا 

(
2
م 2444-ه2411 2ابن خالويه , الحجة في القراء السبعة, تحقيق أحمد فريد المزيدي , قدم له د. فتحي حجازي /جامعة األزهر , ط (

 .52لبنان , ص  –, منشورات محمد علي بيضون , دار الكتب العلمية , بيروت 
4
مد بن إبراهيم ,  بحر العلوم, تحقيق د. محمود مطرجي , د. ت, دار الفكر , بيروت , (السمرقندي, أبو الليث نصر بن محمد بن أح (
 .417, ص 2ج

(
5
 .175, ص 2الفارسي , الحجة للقراء السبعة, ج (

(
7
, 2, وانظر الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج 254القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص  (

-245, ص 4, وانظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج  154, ص 1, وانظر ابن عطية , المحرر الوجيز , ج 784ص 
248. 
5
 .248, ص 1, وانظر البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج 455, ص 21التفسير الكبير, ج –( الرزاي , مفاتيح الغيب  (

.                                                                              254, ص  7القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   (
8
)  
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ه( "األوليان بدل من 2151قال الشوكاني)و  (2)اإليجي األوليان بدل من آخرانقال           

 .(1)رانالضمير في يقومان أو من آخ

لعكبري في إعراب لنعت في قراءة األوليان فمنها رأي اأما اآلراء التي جمعت بين البدل وا        

وخبره والثاني: مبتدأ  محذوف حيث قال: األوليان فيها خمسة أوجه , األول: خبر مبتدأ (األوليان)

والخامس: أن يكون صفة بدل من الضمير في يقومان  والثالث: فاعل استحق والرابع: آخران , 

 .(2)ن كان نكره فقد وصفألنه وا   ؛آلخران

 (يقومان)بدل من الضمير في  (األوليان)يرى الباحث في هذه القراءة بأن إعراب كلمة           

على أنه بدل مرفوع وعالمة رفعه  (األوليان)ألن معنى اآلية الكريمة ليقم األوليان لذلك تعرب كلمة 

 ن.وليس نعتًا آلخرياأللف ألنه مثنى 

       )  على المدح. اً تعرب انتصابفأما القراءة الثانية وهي قراءة )األولين 

, فقد اختلف في إعراب كلمة   هل هي بدل أم نعت؟ "األولين"أما القراءة الثالثة وهي قراءة االولين 

قاله السمرقندي: " من قرأ األولين يجعله  ما انهمف بدالً  لتي أعربت كلمة األولين  أما اآلراء ا        

وقال مكي بن أبي طالب  (4)خفضًا ألنه بدل من الذين فكأنه يقول من األولين الذين استحق عليهم

موضع خفض على البدل من الذين أو من الهاء  على جمع أّول فهو في األولينمن قرأ القيسي : 

 .(7)من الذين" وقال البغوي: "األولين بدل (5)والميم في عليهم

                                           

(
2
 .517, ص 2اإليجي , جامع البيان , ج    (

(
1
ه , دار ابن كثير 2424,  2الشوكاني , محمد بن علي بن محمد ,  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ط (
-41, ص 5, وانظر  األبياري , إبراهيم بن إسماعيل , الموسوعة القرانية , ج 211, ص  1بيروت , ج–دار الكلم العربي , دمشق –

42. 
(
2
 .225تبيان في إعراب القرآن , ص العكبري , ال  (

(
4
 .417, ص  2السمرقندي , بحر العلوم , ج  (

(
5
, وانظر األبياري , الموسوعة القرآنية, ج  221, ص 1,وانظر الشوكاني , فتح القدير, ج 254القيسي , مشكل إعراب القرآن, , ص  (
 .221+214, ص 4

(
7
 .44 , ص1البغوي ,  معالم التنزيل , في التفسير , ج  (
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ه( :"األولين نعت 478ما قاله الواحدي) ًا فمنهانعت التي أعربت كلمة األولينأما اآلراء       

 .(2)لجميع الورثة المذكورين في هذه اآلية

قال ابن عاشور:  (1)وقال الزمخشري:"قرئ األولين على أنه وصف للذين استحق عليهم         

توحة وبكسر الالم وسكون التحتية وهو مجرور نعت للذين استحق "قرأ األولين بتشديد الواو مف

 .(2) عليهم

العكبري : يقرأ األولين  هقال دل والنعت في قراءة )األولين( مااآلراء التي جمعت بين البومن        

وقال البيضاوي: قرأت  (4)وهو جمع أول وهو صفة للذين استحق أو بدل من الضمير في عليهم

وقال السمين الحلبي  (5)أنه صفة للذين أو بدل منه أي من األولين الذي استحق عليهماألولين على 

:األولين جمع أول وفيه أربعة أوجه أحدها أنه مجرور صفة لـ الذين والثاني : أنه بدل منه وهو 

 .(7)قليل لكون مشتقًا والثالث: أنه بدل من الضمير في عليهم والرابع: أنه منصوب على المدح

ه( األولين صفة أو بدل من الذين وقال البناء : األولين مجرور صفة 415وقال اإليجي)      

 للذين أو بدل منه أو من الضمير في عليهم.

وليس نعتًا , وفي  بدل من الذين (األوليان)ب لباحث في القراءة األولى بأن إعراويرى ا           

 بالمدح , وفي القراءة الثالثة يرى الباحث بأن إعرابالقراءة الثانية بأن إعراب األولين  منصوب 

ن المشتق بعد اسم أل ؛ لالسم الموصول وليس بداًل من الذينكلمة األولين في قراءة الجر نعت  

 أن يعرب نعتًا وليس بداًل. الموصول األولى
                                           

(
2
علي محمد –الواحدي , أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري , الوسيط في تفسير القرآن المجيد , تحقيق عادل عبدالموجود   (

, دار 2444ه2425, 2عبدالرحمن عويس , قدمه وقرظه أ.د.عبدالحي الفرماوي , ط –أحمد عبدالغني –أحمد محمد صبرة –معوض 
 .141, ص 1لبنان ,ج – الكتب العلمية , بيروت

1
 .784, ص 2( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج (

(
2
 .42-41, ص  5ابن عاشور ,  التحرير والتنوير, ج (

(
4
 .225العكبري , التبيان في إعراب القران , ص  (

(
5
 .248, ص 1البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج  (

(
7
 .481, ص 4السمين الحلبي , الدر المصون , ج (
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 أما القراءة الرابعة )األوالن( فتعرب كلمة األوالن مبتدأ أو خبر لمتبدأ.       

 

ھ  ھ      ھ  ے    ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ  " قوله تعالىفمنها 

 " . ٠٥األنعام:  چڭ    ڭ  ۇ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ

 .(2)وقراءة النصب (1)وقراءة الرفع (2)قراءات قراءة الجر ثالث "فاطر"قرئت      

 هور بالجر.مهي قراءة الجوالقراءة المشهورة 

 توجيه كلمة فاطر بالجر هل هي نعت أم بدل ؟اختلف في       

 (4)مخفوض في اإلعراب, تجعله صفة من صفات اهلل تبارك وتعالىفاطر الفراء:  يقول           

 (7)قال الزجاج: "الجر ألنه من صفة اهلل عزوجل (5)ه( :"فاطر على النعت"125قال األخفش )

وقال السمرقندي:"صار فاطر  (5)ولذلك خفض.اهلل وصفته  ال الطبري: "ففاطر السموات من نعتوق

 .(8)كسرًا ألنه من صفة اهلل تعالى

( 21)قال ابن عطية: فاطر بخفض الراء نعت هلل تعالى (4)قال الزمخشري: بالجر صفه هلل           

ه(: "فصل الفعل ومفعوله 751وقال ابن مالك) (22)قال القرطبي: بالخفض على النعت السم اهلل

                                           

(
2
 .451, ص4قراءة الجمهور, انظر األندلسي, البحر المحيط في التفسير , ج   (

(
1
 ويعرب مبتدأ. 451, ص4قراءة ابن أبي عبلة, انظر المرجع السابق , ج  (

(
2
 , وتعرب بداًل من وليًا.241التبيان في إعراب القران  , ص  قراءة شاذًا, انظر العكبري ,  (

(
4
 .224الفراء , معاني القرآن , ص   (

(
5
 .417-415, ص 2األخفش , معاني القرآن , ج   (

(
7
عرابه, ج   (  .122, ص 1الزجاج , معاني القرآن وا 

(
5
 .255, ص  4الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج  (

(
8
 .425, ص 2بحر العلوم, ج السمرقندي , (

(
4
ـ, انظر النسفي , مدارك التنزيل وحقائق 22, ص 1الزمخشري ,  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج (

 .444, ص 2التأويل , ج 
(
21

 .442ص  ,21الجامع الكبير, ج  -. وانظر الرازي , مفاتيح الغيب 152, ص1ابن عطية , المحرر الوجيز , ج (
(
22

 .257, ص 1, وانظر البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ج245,  ص 7القرطبي , الجامع ألحكام القران, ج (
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وقال السمين  (2)لصفة والموصوف إلضافة المفعول األول إليه, فلم يعد الفاصل أجنبياً الثاني بين ا

وقال اإليجي "صفه  (1)"فاطر صفة وقد فصل بينهما واتخذ العامل فيه غير فهذا أولى:الحلبي 

 .(2)اهلل

           ) للعكبري حيث فلم يجد الباحث سوى رأي واحد بداًل أما اآلراء التي أعربت كلمة  )فاطر 

 (.4قال "فاطر  جره على البدل من اسم اهلل)

لـ ـلفظ  صفة كلمة فاطر في قراءة الجرإعراب  أنّ رى الباحث في هذه اآلية الكريمة يو           

 .اً نعت ؛ ألن فاطر صفة هلل ولذلك تعرب فاطر  الجاللة )اهلل( وليس بداًل منه 

 

 ". ٢٢األنعام:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  "قوله تعالى فمنها 

 اختلف في توجيه كلمة موالهم هل هي بدل أم نعت؟      

واحد أعرب أما اآلراء التي أعربت موالهم على أنها نعت, فلم يجد الباحث سوى رأي        

 ر : "موالهم الحق" صفتان وقرئ الحق بالنصب على أنه صفة مصد)موالهم ( نعتًا يقول العكبري

 .(7): " موالهم على النعت"ويقول أبو جعفر النحاس  .(5)محذوف

 سم اهلل.ال  اً نعت للذان أعربا كلمة موالهم ويتضح بأن هذين الرأيين هما ا

         

                                           

(
2
,  2عادل أحمد عبدالموجود , ط  –ابن مالك ,أبو عبداهلل جمال الدين ابن مالك , شرح الكافية الشافية ,تحقيق محمد علي معوض  (

 .524, ص 2لبنان , ج –حمد بيضون , دار الكتب العلمية ,بيروت م ,منشورات م1111-ه2411
1
 .774, ص 2( السمين الحلبي ,الدر المصون, ج (

(
2
 .411, ص 4, انظر األبياري  , الموسوعة القرآنية ,ج524, ص 2اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن ,ج  (

(
4
 .241العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص   (

(
5
 .245المرجع السابق , ص   (

(
7
 . 178النحاس  , إعراب القرآن , ص (



21 

 

كي بن أبي طالب القيسي : "موالهم ما قاله مفنجدها في بدالً  التي أعربت كلمة موالهم  أما اآلراء

 .(1)وقال إبراهيم األبياري "موالهم بدل من اسم اهلل" (2)بدل من اسم اهلل"

يرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب كلمة موالهم نعت السم اهلل وليس بداًل ألن و        

 البدل يحل مكان المبدل منه ويكون المعنى واحد, لذلك تعرب موالهم نعتًا السم اهلل وليس بداًل منه.

 

ڍ  ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  " قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٢األعراف:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 اختلف العلماء في توجيه كلمة )ذلك( هل هي بدل أم نعت؟     

ما قاله ابن خالويه: "ذلك نعت لـ )لباس( ودليله أنه  اً نعت ء التي أعربت كلمة )ذلك(ومن اآلرا      

 .(2)في قراءة عبد اهلل ولباس التقوى خير ليس فيه ذلك ومعناه أنه الحياء

 .(5)قال البيضاوي: ذلك صفتهو , (4)قال الزمخشري: "ذلك صفة للمتبدأ     

 .(7)قال أبو جعفر النحاس: "ذلك من نعته " 

من اللباس, بل هناك أراء جمعت بين  بدالً  انفرد في إعراب كلمة ذلكًا لم يجد الباحث رأيو       

 يقول أبو علي الفارسي ذلك عطف البيان ومن هؤالءالتابعين البدل والنعت ومنهم من أضاف إلى 

                                           
2
 . 274(القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص (

(
1
 . 224, ص4األبياري  ,الموسوعة القرآنية, ج  (

(
2
 .84ابن خالويه , الحجة في القراءات السبعة , ص  (

(
4
, انظر النسفي, مدارك التنزيل وحقائق  45, ص 1ه التأويل , جالزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجو   (

 .571, ص 2التأويل , ج
5
 .4, ص 2(  البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج (

)   .                                                                                           212النحاس , إعراب القرآن , ص  
7
)  
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:" ذلك صفة أو بدل أو عطف بيان ومن قال إن )ذلك( لغو, لم يكن على قوله داللة ألنه يجوز 

 .(2)أن يكون على ما ذكرنا

 .(1)قال إبراهيم األبياري ذلك نعته أو بدل منه أو عطف بيان     

ويجوز أن يكون ذلك نعتا للباس, وأن يكون بداًل منه أو  قال العكبري "ذلك مبتدأ خير خبره ,     

 . (2) بيان عطف

 ب كلمة ذلك" نعت لـ لباس وليس بداًل.اعر ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إ    

 

 

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ  "تعالى قولهفمنها 
 ". ٠الرعد: 

قال  بدالً  هم من أعرب كلمة آياتف العلماء في توجيه كلمة )آيات( بين البدل والنعت فمناختل    

 . (4)آيات بدل منه أذا أعربت تلك ابتداء"ابن عطية 

هـ( في تفسيره 515فال يوجد سوى رأي واحد للكرماني )أما اآلراء التي أعربت كلمة آيات نعًتا     

 .(5)لتلك اً حيث قال: آيات نعًتا أو خبر 

ب ويرى الباحث في هذه المسألة بأن النحاة قالوا عن االسم المعرف بأل بعد اسم اإلشارة يعر     

كان االسم ذا إذا كان االسم جامدًا يعرب بداًل أو عطف بيان , أما بداًل ونعتًا وعطف بيان, ولكن إ

                                           
2
 .21, ص 4( الفارسي , الحجة للقراء السبعة, ج (

(
1
 .271, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج  (

(
2
 .272, ص إعراب القرآن التبيان في العكبري ,  (

(
4
 .141, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج  (
مؤسسة علوم  –ل ,د.ط , د. ت, دار القبلة للثقافة اإلسالمية (الكرماني , محمود ابن حمزة ابن نصر , غرائب التفسير وعجائب التأوي5) 

.                                                                                            558, ص  2بيروت , ج  –القرآن  جدة   
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مشتقًا فاألفضل أن يعرب نعتًا ولكن رأي الجمهور في االسم المعرف بأل بعد اسم اإلشارة يعرب 

 بداًل ال نعتًا وال عطف بيان.

 

 

ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ " قوله تعالىفمنها 

  ٧النمل:  چ

عاصم وحمزة والكسائي )بشهاٍب قبٍس( منون غير مضاف , اختلفوا في قراءة )قبس(, فقرأ      

 .(2)( مضافاً قبسٍ  وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر )بشهاب  

 اختلف في توجيه كلمة )قبس( هل هي بدل أم نعت؟    

قبس يقرأ بالتنوين واإلضافة , فمن نون جعل قبس من صفة شهاب وكل أبيض  قال الزجاج "     

, قال البغوي: (2)"لشهاب اً فمن قرأ منونًا جعل القبس نعت "وقال السمرقندي: (1)"ذي نور فهو شهاب

القبس يحتمل أن ", قال ابن عطية: (4)قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعتًا للشهاب

غير صفة ويحتمل أن يكون صفة فعلى كونه اسمًا غير صفة أضاف إليه وقبس بتنوين  يكون اسماً 

الشهاب نوع من القبس أي المقبوسين والتنوين على ":  قال العكبري (5)"يعرب على الصفة

                                           
2
 .251, ص 5, انظر الفارسي , الحجة للقراء السبعة, ج458(ابن مجاهد , السعبة في القراءات , ص  (

(
1
عرابه, ج  (  .218, ص 4الزجاج , معاني القرآن وا 

(
2
 .552, ص 1السمرقندي , بحر العلوم, ج   (

(
4
 .441, ص 2البغوي ,  معالم التنزيل في تفسير القرآن , ج  (

(
5
 .144, ص 4ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج   (
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القبس يحتمل أن يكون اسما ويحتمل أن يكون صفة وقرأ "ه(: 855وقال الثعالبي) (2)"الصفة

 .(1)"بالتنوين على أنه صفة

الشهاب  نوع من القبس  ؛إذ)القبس( نعًتا للشهاب  بناًء على ماسبق فإنَّ من العلماء من أعرب     

 القبس صفة لشهاب وليس بداًل منه. أعربوالذلك 

بشهاب قبس إذا "األخفش قال:  فمهنا رأيأما اآلراء التي أعربت كلمة قبس على أنها بدل      

 . (4)", قال الطبري :" القبس بداًل من الشهاب(2)"جعل القبس بداًل من الشهاب

وكأن المعنى بأن  ,  شهاب  من)القبس( بدالً  من العلماء من أعربويتضح مما سبق بأن    

من الشهاب ويأتي بالبدل من  ولذلك تعرب كلمة القبس بدالً  , القبس والشهاب بمنزله الشيء الواحد

 باب التوطئة للشيء.

من قرأ "قول الزمخشري:  فمهناعت بين البدل والنعت فهي كثير ,وأول أما اآلراء التي جم   

من قرأ بشهاب "وقال القرطبي :  (5)"بالتنوين جعل القبس بداًل أو صفة لما فيه من معنى القبس

نونه الكوفيون ويعقوب على أن القبس بدل ", وقال البيضاوي :(7)"قبس جعله بدال منه أو صفه له

 (8)"قبس نار مقبوسة بدل أو صفة"وكذلك قال النسفي : (5)"بمعنى المقبوسمنه أو وصف له ألنه 

                                           

(
2
 .141العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص   (

(
1
 .142, ص 4الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج  (

(
2
 .415, ص 24الطبري , جامع البيان في تأويل القرآن ,ج   (

(
4
 .474, ص 1األخفش , معاني القرآن, ج   (

5
الجامع  -,انظر الرازي , مفاتيح الغيب  254, ص 2( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج (

 .542,, ص 14الكبير, ج 
(
7
 .255, ص  22ألحكام القران, جالقرطبي ,الجامع   (

(
5
,انظر البقاعي , إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط , نظم الدر في تناسب  255, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج (

الصوفي , ,انظر   421, ص 5م, دار الكتب العلمية , بيروت , ج2445-ه2425اآليات والسور , تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي , 
 .257, ص 4البحر المديد , ج 

8
 .117, ص  2, انظر اإليجي  ,جامع البيان في تفسير القرآن , ج142, ص 1(النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج (
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قبس بدل منه  "وقال البناء: ( 2)"قبس بدل أو صفة ألنه بمعنى المقبوس "قال أبو حيان األندلسي:

وذهب الشوكاني إلى أن  القراءة األولى قبس  بدل من  (1)"أو صفة له بمعنى مقتبس أو مقبوس

 .(2)بمعنى مقبوس شهاب أو صفة ألنه

 .(4)قال ابن عاشور يكون قبس بداًل من شهاب أو نعتًا له      

ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة قبس إذا كانت منونة نعتًا للشهاب وليس بداًل       

 منه ؛ ألن المقصود بالقبس في هذه اآلية هو اسم بمعنى المقبوس.

فضل أن يعرب القبس على أنه مضاف إليه وذلك على قراءة ابن أما إذا كان القبس غير منون فاأل

 كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وليس نعتًا أو بداًل.

 

 ".  ٥٨سبأ:  چ  مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح   چ : "قوله تعالىفمنها 

 اختلف في توجيه كلمة )عاّلم( هل هي بدل أم نعت؟    

 .(5)الجر, (7), والنصب(5)عاّلم بالرفع قرئت

 .(8)والقراءة المشهورة والموجودة في المصحف هي قراءة الرفع

                                           

(
2
 .52, ص 5األندلسي , البحر المحيط في التفسير, ج  (

1
 .225البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص   ( (

(
2
وانظر القنوجي , أبو الطيب  محمد صديق  247,ص  4الشوكاني , فتح القدير  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم االتفسير ,ج (

-ه2421لم عبداهلل بن إبراهيم األنصاري , د. ط , البخاري , فتح البيان في مقاصد القرآن , عني بطبعه وقدم له وراجعه خادم الع
 .21, ص  21بيروت ,ج –م, المكتبة العصرية للطباعة والنشر , صيدا 2441

4
 .214, ص 7, انظر األبياري , الموسوعة القرآنية ,ج115, ص 24( ابن عاشور ,التحرير والتنوير, ج (

(
5
 .572, ص 8لتفسير , جقراءة الجمهور, انظر األندلسي, البحر المحيط في ا  (

(
7
قراءة عيسى ابن أبي إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبي حيوة وحرب عن طلحة, انظر األندلسي, البحر المحيط في التفسير ,   (
م , المطبعة 2424. وانظر ابن خالويه , مختصر في شواذ  القرآن من كتاب البديع , عني بنشره ج.برجشتراسر , 572, ص 8ج

 .211نية , مصر , ص الرحما
5
( خفًضا من صفة اهلل. 184( الفراء , معاني القرآن , ص  ( ( وقرأها عاصم )عالم   مصحف عبداهلل )عالم 

(
8
 .572,ص  8األندلسي, البحر المحيط في التفسير , ج  (
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 أما قراءتا الرفع والنصب فقد اختلف في إعراب كلمة )عاّلم( بدل أم نعت.    

على أنها بدل ومن هذه اآلراء ما قال  (عالم)أما قراءة الرفع فهناك آراء أعربت كلمة         

وقال ابن يعيش"عالم الغيوب مجهول على البدل من المضمر في  (2)المبرد "عالُم بدل أو مبتدأ"

 .(1)"يقذف

قرأ الجمهور برفع "وقال الشوكاني:  (2)"مرفوع على البدل من الضمير في يقذف"وقال النسفي:     

 .(4)"عاّلم بدل من الضمير في يقذف

ه( 251ما قاله  الفراهيدي)وأما اآلراء التي أعربت كلمة عاّلم بالرفع على أنها نعت فمنها         

رفع عالم على النعت لـ ربي ", وقال السمين الحلبي: (5)"رفع عاّلم وهو األحسن على أنه نعت":

 .(7)"على المحل

وذكر ابن هشام بأن الكسائي جوز نعت المضمر إذا كان الغائب والنعت لغير التوضيح         

 .(5)في يقذف بالحقنحو )عاّلم( فقدر عاّلم نعتًا للضمير المستتر 

, وقال ابن عاشور: (8)"ه(: "رفع عاّلم على النعت لـ ربي على المحل555وقال ابن عادل )      

ّما مراعاة محل اسم إن حيث أنها استوفت خبرها ألن "  ارتفع عاّلم على أنه نعت السم إّما مقطوع وا 

 

                                           
2
 .247(, ص 4-2) 1(المبرد ,  المقتضب , م (

(
1
 . 542, ص 4ابن يعيش , شرح المفصل , ج   (

(
2
 .51, ص 2لنسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج ا   (

(
4
 .282, ص 4الشوكاني ,  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج  (

(
5
, م , مؤسسة الرساالة , بيروت 2485-ه2415. 2الفراهيدي , الخليل بن أحمد , الجمل في النحو,تحقيق د. فخر الدين قباوة , ط   (

 .218ص 
7
 .258, ص  4( السمين الحلبي ,الدر المصون, ج (

(
5
محمد علي حمداهلل , راجعه سعيد  –ابن هشام , جمال الدين ابن هشام ,مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,تحقيق د. مازن المبارك    (

بي بكر ,همع الهوامع في شرح جمع , انظر السيوطي , جالل الدين  عبدالرحمن بن أ575م , بيروت , ص  2452, 2األفغاني  , ط
 .244,ص  2الجوامع, تحقيق عبدالحميد هنداوي , د.ط ,  د. ت, المكتبة التوفيقية , مصر , ج

8
 .445-444, ص 5( ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج (
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 .(2)"حكم الصفة حكم عطف النسق عند أكثر النحاه وهو الحق

وبناًء على ما سبق فالرجح إعراب كلمة عاّلم بالرفع على أنها صفة لـ ربي وليس بداًل من      

 الضمير المستتر في يقذف .

عاّلم صفة على موضع إن "أما اآلراء التي جمعت بين بدل ونعت فمنها  ما قاله الزجاج :      

ن مؤكدة أو يجوز الرفع على البدل مما في  ربي ألن تأويله قل ربي عالم الغيوب يقذف الحق, وا 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي :  (1)"يقذف , المعنى بل إن ربي يقذف هو الحق عالم الغيوب

من رفع عالم جعله نعتًا لـ رب على الموضع أو البدل منه أو على البدل من المضمر في "

يقذف أو صفة على  بأن )عاّلم( بدل من الضمير في"وقال أبو البقاء العكبري :  (2)"يقذف

 .(5)"عاّلم صفة لــربي تابع لمحله أو بدل من ضمير يقذف"وقال اإليجي:  (4) "الموضع

من رفع عاّلم جعله نعتًا للرب على الموضع أو على البدل منه أو "وقال إبراهيم األبياري       

 .(7)"على البدل من المضمر في يقذف

عاّلم بقراءة الرفع على أنها نعت أو صفة ؛ ألن تقدير اآلية ويرى الباحث أن إعراب كلمة         

ن جاءت مؤكدة لذلك تعرب عالم بنعت لفظ  على نحو اآلتي "قل ربي عالم الغيوب يقذف بالحق وا 

 الجاللة )رب(.

 أما قراءة النصب فقد اختلف في إعرب كلمة )عالم( بدل أم نعت؟

                                           

(
2
 .128, ص 11ابن عاشور ,  التحرير والتنوير, ج  (

1
عرابه, ج   ( (  .158-155, ص 4الزجاج , معاني القرآن وا 

(
2
 .251القيسي , مشكل إعراب القرآن, , ص  (

4
 .225( العكبري ,التبيان في إعراب القرآن, العكبري, ص  (

(
5
 .245, ص 2اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن, ج   (

(
7
 .252, ص 4األبياري, الموسوعة القرآنية,ج  (
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)عاّلم( نعت السم "أنها نعت ما ذهب إليه سيبويه ومن اآلراء التي أعربت كلمة عالم على        

أن عالم صفة "وقال الفراء  (1)"عالم صفة لربي"وقال الزجاج  (2)"( وقع بعد الخبر يقذف)إنّ 

 .(2)"ربي

عاّلم بالنصب ", قال أبو البقاء :(4)"وقال الزمخشري "قرئ بالنصب كصفة لربي أو على المدح     

 .(5)"صفة السم إنّ 

الباحث أنَّ من اآلراء التي أعربت كلمة )عالم( على أنها بدل ما قاله ابن عطية: عاّلم  ويرى     

وقال القرطبي :"قرأ عيسى بن عمر على أنه  (7)بالنصب إما على البدل من اسم إن إما على المدح

 .(5)بدل"

 وبناًء على ما سبق يتبين أن  إعراب كلمة عاّلم بدل من اسم إن المنصوب.

يجد الباحث سوى رأي واحد فلم  , اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت في قراءة النصبوأما     

أبي طالب القيسي  حيث جمع بين البدل والنعت حيث قال: "من نصب عاّلم جعله نعتًا لمكي بن 

 .(8)لرب على اللفظ أو على البدل"

وليس بداًل ؛ ألن تقدير اآلية يرى الباحث في قراءة النصب بأن إعراب كلمة عاّلم نعتًا و        

الكريمة قل إن ربي عالم الغيوب وفتعرب عالم صفة )لرب( وليس بداًل منه؛ ألنه قصد وصف 

 الّرب سبحانه إذ علم الغيب منوط به ال يطلع عليه أحد .

                                           
2
, وانظر  ابن السراج , أبو بكر محمد بن سهل النحوي , األصول في النحو, تحقيق د. عبدالحسين 245, ص 1سيبويه ,الكتاب, ج ( (

 .152, ص 2الفتلي , د. ط, د. ت, مؤسسة الرسالة , ج
(
1
عرابه, ج   (  .251ص , 4, وانظر اإلستراباذي ,  شرح الرضي على الكافية, ج155, ص 4الزجاج ,معاني القرآن وا 

(
2
 .184الفراء , معاني القرآن, ص   (

(
4
 .711, ص 2الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج  (

(
5
 .225العكبري , التبيان في إعراب القرآن, ص  (

(
7
 .415, ص 4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج  (

(
5
 .222ص  24القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج  (

(
8
 .251القيسي , مشكل إعراب القرآن, , ص   (
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ھ  ے    ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ " قوله تعالىفمنها 

 " . ٠فاطر:  چۇ  ۆ          ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ڭے  ۓ  ۓ

 اختلف في توجيه الشاهد القراني في كلمة "أولي" هل هي بدل أم نعت؟  

 .(2)" القرطبي: "أولي نعت أي أصحاب أجنحة يقول   

ه( :"أولي أجنحة نعت لـ)رساًل( وهو جيد لفظًا لتوافقهما تنكيرًا أو 2114قال سليمان الشافعي)   

كل المالئكة لها أجنحة فهي صفة كاشفة والمسوغ للتخالف في التعريف  للمالئكة وهو جيد معنى إذ

 .(1)" جعل أل جنسية

د المفسرين  أو النحاة آلراء التي أعربت كلمة أولي بداًل, فلم يجد الباحث أي رأي ألحأما ا     

هذه  ومن, ب كلمة أولي على أنها بدل , ولكن هناك آراء جمعت بين البدل والنعت اعر انفرد في إ

, وقال النسفي: "أولي ذوي اسم جمع لذو (2)"اآلراء ما قاله العكبري :"أولي بدل من رسل أو نعت له

قال أبو العباس الصوفي: "أولي اسم جمع, كذو وهو بدل من  (4)"وهو بدل من رسل أو نعت له

 .(5)" رسل أو نعت له

إعراب كلمة أولي نعت )صفة( للمالئكة وليس بداًل من  أنّ ويرى الباحث في هذا الشاهد      

الرسل ؛ ألن معنى اآلية الكريمة بأن المالئكة جميعهم لهم أصحاب أجنحة وليس بداًل منه ألن 

 البدل سوف يحل مكان المبدل صفة في المعنى لذلك تعرب أولي صفة )نعًتا(.

                                           

(
2
 .221, ص 24, الجامع ألحكام القرآن, جالقرطبي   (

(
1
سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل , الفتوحات اآللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية, د.ط , د. ت, طبع  الشافعي ,  (

 .482, ص 2بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه , مصر ,ج
2
 .225( العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص  (

(
4
 .55 , ص2النسفي,  مدارك التنزيل حقائق التأويل, ج  (

(
5
 .522, ص 4الصوفي , البحر المديد, ج  (
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  چچ    چ      چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ "تعالى  هقولفمنها 

 " . ٣غافر: 

 ب كلمة غافر هل هي بدل أم نعت؟اعر اختلف في إ   

 .(1)"على أنها نعت للفظ الجاللة مجرور"وقال محمود صافي:  (2)العكبري: "صفة لما قبله" يقول   

به أحد النحاة  د, فلم يجد الباحث أي رأي انفر  أما اآلراء التي أعربت كلمة غافر بدالً     

ن على أن إعراب كلمة غافر بدل من لفظ الجاللة , ولكن هناك آراء جمعت بين التابعين والمفسري

 النعت والبدل.

 يجوز فيه الرفع على و على الصفة  ل ودخفش فيكون على البومن هذه اآلراء ما قاله األ    

 .(2)معرفةال على النصب على خبر وأ بتداءاال

اس: "تحقيق الكالم في هذا وتلخيصه أن )غافر الذنب وقابل التوب( يجوز أن وقال النح      

يكونا معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين , ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا نكرتين 

على البدل وعلى "وقال القرطبي : (4)"وال يجوز نعتين على هذا ولكن يكون خفضهما على البدل

 . (5)"معرفةالنعت ألنه 

                                           
2
 .221( العكبري , التبيان في إعراب القران , ص  (

(
1
م, مؤسسة اإليمان , دار الرشيد 2487-ه2417, 2صافي , محمود , الجدول في إعراب القرآن, مراجعة لينة الحمصي,  ط   (

 .124, ص 14بيروت ,ج-دمشق
2
 .448, ص 1( األخفش , معاني القرآن , ج (

(
4
 . 841النحاس , إعراب القرآن , ص   (

(
5
 . 142, ص  25القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   (
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يرى الباحث بأن إعراب كلمة )غافر( نعت للفظ الجاللة وليست بداًل ؛ ألن معنى اآلية و     

الكريمة أنه من صفات اهلل عز وجل بأنه )غافر الذنب( وهذا أقرب وأليق للمقصود باإلخبار في 

 اآلية .

 

ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ   ڀ  ٺ    ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  "قوله تعالىفمنها 

ڇ     ڇ    چڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چ  ڃٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 ". ٧المجادلة:  چڇ   ڇ  ڍ   

 .(2)والرفع (1)والنصب (2)"ثالثة" بالجر قرئت     

 .(4)ي قراءة الجرصحف هوالقراءة المشهورة والموجودة في م

 أما قراءة الجر فقد اختلف في توجيه كلمة )ثالثة( هل هي بدل أم نعت؟     

 .(5)الفراء :"إن شئت خفضتها على أنها نعت من النجوى" يقول     

ذ هم نجوى"          فأما  (7)قال أبو علي الفارسي: "ثالثة جرًا على الصفة على قياس قوله "وا 

قال الثعلبي: "أن شئت خفضت الثالثة على نعت  (5)الّنجّي فصفة تقع على الكثرة كالصديق والرفيق

                                           
2
 .241( قراءة الجمهور, انظر الفراء , معاني القرآن, ص  (

(
1
 , وأعربت على أنها حال.241قراة ابن أبي عبلة, انظر الفراء , معاني القرآن , ص   (

(
2
,وانظر القرطبي ,الجامع  484, ص 4زمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,جقراءة الرفع, ال  (

 .184, ص 25ألحكام القرآن, ج
4
 .241( معاني القران, الفراء, ص  (

(
5
 .184, ص 25وانظر القرطبي, الجامع ألحكام القران, ج 241الفراء , معاني القرآن , ص   (

(
7
 .45سراء آية سورة اإل  (

(
5
 .154, ص 7الفارسي, الحجة للقراء السبعة, ج (
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ن شئت أضفت النجوى إليها , قال البيضاوي: "يؤول (1)"جر ثالثة على النعت", وقال الرازي: (2)"وا 

 .(2)"نجوى بمتناجين ويجعل ثالثة صفة لها

 ثالثة على هذا ")ثالثة( على أنها بدل فمنها ما قاله ابن عطية :وأما اآلراء التي أعربت كلمة      

 .(5)"ثالثة بدل من نجوى", قال إبراهيم األنباري: (4)"بدل من نجوى وفي هذا نظر

وبناًء على ما سبق يتبين بأن إعراب كلمة ثالثة بداًل من كلمة نجوى وهذا ضعيف ؛ ألن       

 ثة في هذه اآلية الكريمة ال تحل مكان كلمة )نجوى(.البدل يحل مكان المبدل منه وكلمة ثال

أبو حيان األندلسي: "ثالثة بالخفض  هقالفمنها ما أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت       

قال ابن عادل : "بدل من ذوي المحذوفة  (5)قال العكبري "ثالثة بدل أو صفة" (7)أما بدل أو نعت"

قال الشوكاني :"يكون  (8)"وأما الوصف لها على التقدير الثاني وأما البدل أو الصفة من نجوى

 .(4)"انخفاضها على البدل من نجوى أو الصفة لها

 اآلراء كانت تجمع بين التابعين البدل والنعت دون ترجيح رأي على أخر. وهذه      

ى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب كلمة )ثالثة( بالجر على أنها نعت لكلمة وير         

)نجوى( وليس بداًل منها ؛ ألن معنى اآلية بأن كلمة نجوى تعني المتناجين وصفة هؤالء المتناجين 

 بأنهم ثالثة.

                                           

(
2
 .152, ص 4الثعلبي , الكشف والبيان عن تفسير القرآن, ج   (

(
1
 .484, ص 14الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب    (

(
2
 .244, ص 5البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج (

4
 .157, ص 5ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج ( (

(
5
 .445, ص 4األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج   (

(
7
 .215, ص 21األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج   (

(
5
 .275العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص    (

(
8
 .48, ص 2ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج  (

(
4
 . 112, الشوكاني, ص 5ير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,جالشوكاني, فتح القد  (
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ثة على أنها فقد أعرب كلمة ثال , أما قراءة الرفع المذكورة في تفسر الكشاف للزمخشري        

عرابها إال في هذا التفسير  ,  بدل من كلمة )نجوى( ولم يجد الباحث رأًيا في قراءة الرفع وا 

 .(2)فالزمخشري هو الوحيد الذي ذكر تلك القراءة وأجاز بها الرفع على البدل

 

 ". ٠الجمعة:  چڀ           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀچ  " قوله تعالىفمنها 

 .(2)وقراءة الرفع (1)تان قراءة الجرقراء "الملك "قرئت 

 .(4)والقراءة المشهورة هي قراءة الجر

 اختلف في توجيه كلمة )الملك( هل هي على البدل أم النعت؟    

الملك نعت "ما قاله أبو جعفر النحاس: فمنها أما اآلراء التي أعربت كلمة الملك على أنها نعت     

وقال الزمخشري:  (7)"وقال السمرقندي: "قرأ العامة بالكسر فيكون نعتا هلل تعالى (5)"هلل عز وجل

وقال ابن عطية :"قرأ جمهور الناس الملك بالخفض نعتا هلل وكذلك  (5)"قرئت صفات اهلل عز وعال"

 .(4)"قال الرازي :"لفظ الملك إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية( 8)"ما بعده

                                           

(
2
, وانظر القرطبي , الجامع ألحكام القرآن 484, ص4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج  (
 .184, ص 25,ج
1
 .175, ص 5المحيط في التفسير ,ج( قراءة الجمهور والعامة, انظر األندلسي , البحر  (

(
2
,وأضاف ابن عطية عليهم أبو  175,ص5قراءة أبو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بمن يخاصم ورؤبة, انظر المرجع السابق, ج  (

 .217,ص 5وائل شفيق بن سلمة وأبو تيار,انظر ابن عطية , المحرر الوجيز, ج
.                                                                         175, ص5ر,ج  في التفسي , البحر المحيط  (األندلسي 4)   

                                             
.                                                                                             2244النحاس , إعراب القرآن , ص  (

5
) 

(
7
 .447, ص2السمرقندي , بحر العلوم, ج  (

(
5
 .521, ص 4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج  (

(
8
 .251, وانظر العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص 217, ص 5ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج  (

(
4
 .525, ص 21, ج الجامع الكبير -الرازي, مفاتيح الغيب  (
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إبراهيم األبياري "بالجر هو وما بعده وهي قراءة الجمهور على أنها صفات هلل عز قال       

 .(2)"وجل

ين مما سبق  أن إعراب كلمة الملك بالجر على أنها نعت هلل تعالى وليس بداًل ولم يجد يتب      

( ولكن على أنها بدل من )اهلل (الملك)إعراب كلمة ب ي رأي ألحد المفسرين و النحاة تفردّ الباحث أ

هناك آراء جمعت بين البدل والنعت ومن هذه اآلراء ما قاله الشوكاني: "قرأ الجمهور بالجر في هذه 

وقال دوريش: بأن الملك نعت أو  (1)الصفات األربع على أنها نعت هلل وقيل على البدل واألول أولى

 .(2)بدل من اهلل

وجل وليس بداًل ؛ ألن تقدير اآلية الكريمة  ويرى الباحث بأن إعراب كلمة )الملك( نعًتا هلل عز    

 وليس بداًل للمناسبة الوصفية. اً نعت الملك فتعرب كلمة الملك  يسبح هلل

 

 

 "   ٢اإلنسان:  چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ى  چ " قوله تعالىفمنها 

 اختلف في توجيه كلمة "أمشاج" هل هي بدل أم نعت؟    

التي أعربت كلمة أمشاج  نعتًا, ما قاله أبو جعفر النحاس: "أمشاج من  ومن اآلراء             

وبين أبو حيان األندلسي:  (5)قال القرطبي: "أمشاج نعت للنطفة"( 4)نعت نطفة على غير حذف"

                                           

(
2
 .211, ص 7األبياري , الموسوعة القرآنية , ج   (

(
1
, وانظر القنوجي ,, فتح البيان في مقاصد 175, ص  5الشوكاني, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج  (

 .214, ص 24القرآن , ج
(
2
-بيروت ,دار ابن كثير , دمشق-م ,اليمامة للنشر , دمشق1114-ه2421, 21درويش , محي الدين , إعراب القرآن وبيانه ,ط  (

 . 2244بيروت ,  ص
4
 .2128( النحاس , إعراب القرآن , ص  (

(
5
 .228, ص  24القرطبي, الجامع ألحكام القرآن, ج  (
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وقال الثعالبي: "لفظ مفرد وليس  (2)""أمشاج هي ألفاظ مفرد غير جموع ولذلك وقعت صفات لألفراد

أن أمشاج صفة النطفة  ", وذكر الشوكاني:(1)"صفة للمفرد وهو قوله نطفة بجمع بدليل أنه وقع

, (4)"وقال أبو الطيب :"األمشاج مفرد وقوعه نعتًا لنطفة (2)"وهي جمع ُمُشج أو مشيج وهي األخالط

ذا كان جمعًا لما جرى عليه الكالم,  قال ابن عاشور: "وصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل وا 

قال سليمان الشافعي: "أمشاج نعت لنطفة ووقع الجمع  (5)"مع االسم للمبالغةفوصف النطفة بج

صفة لمفرد ألنه في معنى الجمع أو جعل كل جزء منه النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع 

 .(7)"واألمشاج األخالط واحدها م ش ج أو م شج

إعراب كلمة أمشاج بداًل , ولكن ب د به أحد العلماء أو المفسرين ولم يجد الباحث رأيا انفر         

بأن أمشاج بدل أو "ومن هذه اآلراء ما قاله العكبري:  , هناك آراء جمعت بين البدل والنعت

 .(8)"بأن أمشاج نعت أو بدل"وقال النسفي:  (5)"صفة

لنطفة وليس بداًل منها؛ ألن معنى األمشاج  اب كلمة أمشاج نعتاً عر يرى الباحث بأن إو        

 العروق التي تكون في النطفة وتقدير اآلية نطفة ذات أمشاج لذلك تعرب أمشاج نعتًا وليس بداًل.

 

 

 

                                           

(
2
 .254, ص 21األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج (

(
1
 .518, ص 5الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج الثعالبي ,  (

(
2
 .425, ص 5الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج  (

(
4
 . 455, ص 24القنوجي , فتح البيان  في مقاصد القرآن , ج  (

5
 .254ص ,14(ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج (

(
7
 . 451, ص 4بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية , ج لهيةات اآلالشافعي , الفتوح   (

(
5
 281العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص    (

(
8
  557, ص 2حقائق التأويل, جمدارك التنزيل و النسفي ,    (



45 

 

 "  ٣٧النبأ:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ " قوله تعالىفمنها 

 .(1)الجروب (2)الرفعالرحمن ب قرئ

 )الرحمن( في قراءة الجر هل هي على البدل أم النعت؟اختلف في توجيه كلمة     

بخفض الباء والنون "فمنها ما قاله ابن الجوزي : اً أما اآلراء التي أعربت كلمة الرحمن نعت      

 .(2)"ربك الصفة من على

الرحمن بالجر وصف ", وقال البيضاوي: (4)"بالخفض نعتًا لقوله جزاء من ربك"قال القرطبي:       

 .(5)( وقال إبراهيم األبياري:"من خفض الرحمن نعت"7وقال الشوكاني: "الرحمن صفة له") (5)"له

أما اآلراء التي أعربت كلمة الرحمن على أنها بدل ما قاله الزمخشري :"الرحمن بالجر على      

 (4)"ة في ذلك أن إبداله من قوله "ربكبالرحمن بالخفض والحج"وقال ابن خالويه:  (8)البدل من ربك"

 .(21)وقال البناء: "قرأت الرحمن بالخفض على البدل من ربك بدل الكل"

                                           
2
,وانظر الفارسي , الحجة  774ابن كثير ونافع وأبي عمرو والمفضل وحمزة والكسائي,  ابن مجاهد ,السبعة في القراءات, ص  (قراءة (

 .251, ص 7للقراء السبعة , ج
(
1
, ص 7وانظر الفارسي ,الحجة للقراء السبعة , ج 774قراءة عاصم وابن عامر, انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص   (

251. 
(
2
ه , 2411,  2الجوزي , جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي , زاد المسير في علم التفسير , تحقيق عبدالرزاق المهدي , ط  (

 .242,  ص 4دار إحيلء التراث العربي , بيروت , ج
4
 .287-285, ص 24(  القرطبي ,الجامع ألحكام القران, ج (

(
5
 .424, ص 4, وانظر اإليجي,  جامع البيان في تفسير القرآن , ج182, ص 5التأويل , ج البيضاوي ,أنوار التنزيل وأسرار   (

7
, وانظر القنوجي, فتح البيان في مقاصد 447, ص 5( الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج (

 .42, ص  25القرآن , ج
(
5
 .444, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج  (

(
8
الجامع   -, وانظر الرازي , مفاتيح الغيب 742, ص 4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج  (

 .14, ص  22الكبير, ج
4
 .128(  ابن خالوية  ,الحجة للقراء السبعة , ص  (

(
21

 .422البناء , إتحاف فضالء البشر في القراء األربع عشر , ص   (
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فلم يجد الباحث سوى رأي بين البدل والنعت في قراءة الجر ,  اآلراء التي جمعتأما           

الرحمن صفة أو بدل من في قوله أبو حيان األندلسي: "بأن واحد حيث جمع بين التابعين وذلك 

 .(2)رب"

ما قراءة الرفع فلم يكن هناك خالف بين التوابع وكان إعراب كلمة الرحمن على أنها نعت أ       

 .(1)أو مبتدأ أو خبر لمبتدأ

بأن إعراب كلمة الرحمن نعتًا لـ ربك وليس بداًل منه في قراءة الجر؛ ألن  ويرى الباحث       

 .اً لذلك تعرب كلمة الرحمن نعت ؛ معنى اآلية الكريمة تدل على أن صفة الرب هنا أنه الرحمن

 

 " . ٢الهمزة:  چچ  چ  ڇ        چ  " قوله تعالىفمنها 

 اختلف في إعراب كلمة )الموقدة( هل هي بدل أم نعت؟   

, قال (4). قال ابن خالويه:"الموقدة نعت للنار"(2)قال أبو جعفر النحاس: "الموقدة نعت للنار"   

 .(5)نعتها"النسفي :"نار اهلل الموقدة 

 (7)"قال ابن عاشور: "ووصف نار بـ موقدة وهو اسم مفعول من أوقد النار إذا أشعلها أو ألهبها   

 فيه ب كلمة الموقدة بداًل , ولكن هناك رأي لمحمد دوريش جمعلم يجد الباحث أي رأي أعر و       

 .(5)الموقدة بدل أونعت""بين البدل والنعت فقال : 

                                           

(
2
 .241, ص 21األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج  (

(
1
الجامع -,  وانظر الرلزي , مفاتيح الغيب 742, ص 4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج  (

, 2في , مدارك التنزيل وحقائق التأويل  ,ج , وانظر النس 285, انظر العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص 14, ص 22الكبير, ج
 .447, ص 5,  وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج542ص 
2
 . 2271( النحاس , إعراب القرآن , ص (

(
4
 .284ابن خالويه ,إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم , ص    (

(
5
 .185-187, ص  4مدارك التنزيل وحقائق التأويل, ج النسفي ,   (

(
7
 .541, ص 21ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج    (

(
5
 .414, ص8درويش , إعراب القرآن وبيانه, ج   (
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في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب كلمة الموقدة نعت للنار وليس بداًل منها ؛  ويرى الباحث        

 ألن صفة النار هنا هي الموقدة أي المشتعلة والملتهبة لذلك تعرب نعًتا وليس بداًل.

 

 ". ٥المسد:  چڱ   ڱ  ڱ    چ  : "قوله تعالىفمنها 

 .(1)الرفعب , و(2)النصبب)حمالة(  قرئت

 .(2)الرفعوقراءة الجمهور هي 

 اختلف في توجيه كلمة )حمالة( في قراءة الرفع على البدل أم النعت؟    

( قال أبو علي الفارسي: 5)"نعت لها"( وقال الزجاج :4تجعلها من نعتها") قال األخفش: "حمالة    

ن ك", وقال الرضي اإلستراباذي: (7)"فمن رفع )حمالة( جعله وصفًا لقوله )امرأته(" ان أجاز القطع وا 

" وشرط الزجاجي في القطع تكرار النعت اآلية  ڱ  ڱ   ڱچ  نعتًا أول كقوله تعالى "

قال القرطبي "حماله نعت  ,(8)"حماله نعت للمرأة"قال مكي بن أبي طالب القيسي :  (5)"رد عليه

مراته مبتدأ قال األشموني: "إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم أو ترحم نحو  , (4)المرأته أو خبر وا 

 .(21)"ذمامرأته حمالة الحطب بالنعت بإضمار أ

                                           

(
2
 , وتعرب في حالة النصب على أنها حال.511قراءة عاصم, انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص   (

(
1
 .511انظر المرجع السابق, ص  قراءة الباقون,  (
2
 .717, ص 21(ابن عاشور ,التحرير والتنوير, ج(

4
 .148, ص 2( األخفش , معاني القرآن, ج (

(
5
عرابه, ج    (  .255, ص  5الزجاج , معاني القرآن وا 

(
7
 .452, ص 7الفارسي , الحجة للقراء السبعة, ج  (

(
5
 .211, ص 1شرح الرضي على الكافية, ج اإلستراباذي ,   (

(
8
 . 512القيسي , مشكل  إعراب القرآن , ص   (

.                                                                            141, ص  11القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   (
4
)  

 
 411, ص1م, مكتبة النهضة المصرية,ج2455-ه255, 2الدين عبدالحميد ,ط(األشموني ,شرح األشموني ,تحقيق محمد محي 21)  

حاشية  ,وانظر الصبان , أبا العرفان محمد بن علي الشافعي,  187, ص 2,وانظر ابن هشام , أوضح المسالك على ألفية ابن مالك , ج
.     211, ص2لبنان , ,ج –علمية , بيروتم , دار الكتب ال2445 -ه2425,  2على شرح األشموني أللفية ابن مالك , ط  الصبان
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ألنه قد وقع على الحقيقة فتتعرف ؛من جعله صفة المرأته قدر المضي فيه قال البناء: حّمالة       

قرأه  ", قال ابن عاشور:(1)"قال الشوكاني: "يكون رفع حمالة على النعت المرأته (2)حينئذ باإلضافة

مراته فيحتمل صفتها في جهنم ويحتمل أنها صفتها التي كانت تعمل في الجمهور على أنه صفة ال

 .(2)"الدنيا بجلب حطب العضاه لتضعه في طريق النبي صلى اهلل عليه وسلم

مرأة أي في حالة الرفع على أنها نعت ال سبق بأن اآلراء أعربت كلمة حمالة ويتضح مما       

 صفة تلك المرأة بأنها تحمل الحطب.

بي فلم يجد الباحث سوى رأي واحد أل, أما اآلراء التي أعربت كلمة حمالة على أنها بدل        

 .(4)معرفة فإن كان صار لقبًا لها جاز فيه الرفع أن يكون بدالً  حيان األندلسي: حيث قال حمالة

ما قاله السمين الحلبي: "كونها نعتًا" لـ امرأته فمنها ا اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت أم      

وجاز ذلك ألن اإلضافة حقيقية إذا المراد المضي أو كونها بداًل ألنها قريب من الجوامد لتمحض 

 .(5)"إضافتها

الرفع على أنها نعت المرأة في قراءة  إعراب كلمة حّمالةبية الكريمة ويرى الباحث في هذه اآل     

 لكلمة امرأة. اً والحجة في ذلك بأن اإلضافة حقيقية لذلك تعرب كلمة حماله نعت , وليس بداًل منها

 

 

 

                                           
2
                                        .                                 445(  البناء , إتحاف  فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص  (

(
1
, وانظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد 718, ص 5الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج  (

 .512, ص 4. وانظر األبياري , الموسوعة القرآنية, ج441-424,ص  25القرآن , ج 
2
 .717, ص 21حرير والتنوير, ج ( ابن عاشور , الت (

(
4
 .575, ص 21األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج    (

(
5
 .554, ص  11, وانظر ابن عادل  , اللباب لعلوم الكتاب,ج244, ص 22السمين الحلبي ,الدر المصون , ج   (
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 المبحث الثاني : الخالف في النعت وعطف البيان .

الخالف في توجيه الشاهد القرآني في هذه المسألة من المسائل التي شغلت ذهن النحويين,        

 : "قوله تعالى حيث فثمة خالف في توجيه الشاهد هل هو نعت أم عطف البيان؟ ومن هذه الشواهد
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٺٺ  ٺ  ٺ   ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ڤٹ  ٹ  ٹ

 ".   ٢٩٣البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 اختلف العلماء في إعراب كلمة )الرسل( هل هي نعت أم عطف بيان؟      

 .(2)ه( إلى أّن الرسل خبر ويجوز أن يكون الرسل عطف بيان541ابن عطية) ذهب     

ب كلمة الرسل بأنها عطف بيان ولم أجد رأيًا منفردًا اعر ية األندلسي هو الوحيد الذي ذكر إوابن عط

 أعرب )الرسل( صفة.

أما اآلراء التي جمعت بين عطف البيان والنعت فنجدها فيما قاله العكبري :"بأن الرسل وصف      

 .(1)له أو عطف بيان"

ه( 545, وقال أبو حيان األندلسي)(2)عت وقيل عطف بيانه( "الرسل ن752قال القرطبي)      

من  ال يجوز أن يكون الرسل صفة السم اإلشارة أو عطف بيان , وأشار بتلك التي للبعيد ما بينهم

 .(4)األزمان وبين النبي صلى اهلل عليه وسلم قبل اإلشارة إلى الرسل الذين ذكروا في هذه السورة

صفة)نعت( لتلك وليس عطف بيان ؛ ألن عطف البيان يراد به ويرى الباحث أن الرسل        

التوضيح وفي هذه اآلية ال يريد التوضيح بل يريد وصف الرسل بتلك الصفات" ,وألن االسم 

                                           
2
 .252,ص 1( ابن عطية ,المحرر الوجيز, , ج (

(
1
 .251لقرآن, , ص العكبري , التبيان في إعراب ا (

2
 .152, ص 1( القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج (

(
4
 .544, ص 2األندلسي , البحر المحيط في التفسير, ج (
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المعرف بعد اسم اإلشارة إذا كان مشتقًا فاألفضل أن يعرب نعتًا أما إذا كان جامدًا فاألفضل أن 

 يعرب بداًل أو عطف بياٍن.
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 وعطف البيان .والبدل النعت الخالف في المبحث الثالث : 

 " .   ٧٨-٧٧الشعراء:  چې  ې  ى  ى    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  چ " قوله تعالى

 اختلف في توجيه االسم الموصول )الذي( هل هو بدل أم نعت أم عطف بيان ؟   

قال ابن عاشور "األظهر أن الموصول في موضع نعت لرب العالمين ويجوز أن يكون    

 .(2)الموصول مبتدأ مستأنفًا"

ويتضح بأن ابن عاشور هو صاحب الرأي الذي أعرب االسم الموصول نعتًا لرب العالمين ,       

لى أنها بدل ولكن هناك ولم يجد الباحث أي رأي انفرد به المفسرون والنحاة في إعراب كلمة الذي ع

رأي جمع بين البدل وعطف البيان , قال الشوكاني :" يجوز أن يكون الموصول بدال من رب وأن 

 .(1)يكون عطف بيان له وأن يكون منصوبًا على المدح"

يرى الباحث بأن إعراب االسم الموصول في هذه اآلية الكريمة  نعت لرب العالمين ؛ ألن       

عالمين وهو الذي خلق اإلنسان لذلك يكون االسم الموصول صفة لرب العالمين المعنى أن رب ال

 فهو الخالق المتفرد بالخلق.

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 .241, ص  24( ابن عاشور ,التحرير والتنوير ,ج  (

(
1
 .215, ص 4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج (
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 .وتالمنعتحديد  الخالف فيالمبحث الرابع : 

 " ٥٥الكهف:   چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ېئۈئ  ۈئ    ېئ  ېئچ  " قوله تعالى*

 .(2)وقراءة النصب (1)وقراءة الخفض (2)"الحق" ثالث قراءات قراءة الرفع أقر    

 .(4)أماقراءة الجمهور والعامة فهي قراءة الخفض  

 اختلف في إعراب كلمة الحق, أهي نعت للوالية أم نعت للفظ الجاللة؟    

أبو عمرو والكسائي الحق قال البيضاوي: "قرأ  للوالية, اً ففي قراءة الرفع تعرب كلمة الحق نعت    

د في إعراب كلمة الحق في قراءة الجر على الباحث أي رأي انفر  . ولم يجد(5)ية"الوال نعتبالرفع 

قراءتين على عراب كلمة الحق في الا  , وهنالك من جمع بين القراءتين و أنها نعت للفظ الجاللة )اهلل( 

 .(7)قال الزمخشري: "الحق الرفع والجر صفة للوالية" أنها نعت للوالية 

أما اآلراء التي جمعت بين القراءتين فقد أعربت قراءة الرفع على أنها نعت للوالية , و قراءة       

ن شئت خفضت فأعربت الجر  على أنها نعت للفظ الجاللة, ومن  تلك اآلراء ما قاله الفراء: "وا 

ن شئت رفعته فتجعله من صفة الوالية" :"الرفع , وقال الزجاج (5)الحق تجعله من صفة اهلل تعالى, وا 

 .(8)نعت للوالية ومن قرأ الحق بالجر نعت هلل"

                                           

 .241اءة ابو عمرو الكسائي, انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات,  ص ( قر 2)
 .241( قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة, انظر المرجع السابق , ص 1)
, قراءة ابن  544ص إعراب القرآن ,انظر النحاس ,و . والنصب على المصدر والتوكيد, 254, ص 2( انظر الفراء , معاني القرآن , ج2)

 .524, ص 2حيوة, انظر  ابن عطية, المحرر الوجيز ,ج
 .214, ص  25انظر ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 4)
 .181, ص 2لبيضاوي ,أنوار التنزيل وأسرار التأؤيل , جا (5)
 .755, ص 1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 7)
 .254,ص 2الفراء ,معاني القرآن , ج( 5)
 .141, ص 2عرابه , جا  الزجاج ,معاني القرآن و ( 8)
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وقال الطبري: "فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والعراق خفضًا على توجيهه إلى أنه من نعت اهلل      

لى أن معنى الكالم هنالك الوالية هلل الحق, وقرأ بعض متأخري الكوفيين )الحق( برفع الحق  وا 

 .(2)ية ومعناه هنالك الوالية الحق"توجيها إلى أنه من نعت الوال

وقال النحاس: "الحق فيها ثالثة أوجه؛ الحق بالرفع نعًتا للوالية, والحق بالخفض نعتًا هلل عّز و      

, وقال ابن خالويه: "الحق وصفًا للوالية, والخفض أنه جعله ( 1)جل والنصب على المصدر والتوكيد"

ندي: "فمن قرأ الحق بكسر القاف جعله نعتًا هلل ومن قرأ , وقال السمرق( 2)وصفًا هلل عز و جل"

, وقال أبو علي الفارسي: "قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة (4)"بالضم جعله نعتًا للوالية

, وقال (5)خفضًا فجعله من وصف اهلل سبحانه, وقرأ أبو عمرو والكسائي رفعًا فجعله صفة للوالية"

 . ع نعت للوالية, وخفض جعله نعتًا هلل"مكي بن أبي طالب: "رف

وقال أبو حيان األندلسي: "قرأ باقي السبعة بخفضها وصفًا هلل تعالى وقرأ أبي هنالك الوالية        

, وقال ابن عاشور: "الحق قرأه الجمهور على (7)الحق هلل برفع الحق للوالية وتقديمها على قوله هلل"

أبو عمرو وحمزة الكسائي وخلف بالرفع صفة للوالية والحق  الجر على أنه وصف هلل تعالى وقرأ

 .(5)"والية غيره كذب وباطل ألنَّ ؛ بمعنى الصدق 

                                           

 
 .14, ص  28الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج ( 2)
 . 544لنحاس  , إعراب القرآن , ص( ا1)
 .221بن خالويه , الحجة في القراءات السبعة , ص ( ا2)
, وانظر البغوي , معالم 251, ص 7, وانظر الثعلبي , الكشف والبيان عن تفسير القرآن ,ج248ص  ,1( السمرقندي , بحر العلوم,ج4)

                                                                                        . 244, ص   2التنزيل في تفسير القرآن ,ج

 . 251-244,ص  5الفارسي , الحجة للقراء السبعة , ج ( 5)
 .                                                                              282-281,  5( األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج 7)
 .214, ص  25ابن عاشور, التحرير والتنوير, ج  (5)
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رأي الجمهور بأن الحق تقرأ بالخفض ؛ ألن معنى اآلية  فقويرى الباحث في هذه االية و         

حق وذو السالم, الكريمة وصف هلل تعالى بأنه هو الحق كما وصف بالعدل والسالم, وأنه ذو ال

 لذلك تعرب كلمة الحق على أنها نعت مجرور للفظ الجاللة )اهلل(.

 

 " . ٢٩النور:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چ  : "قوله تعالىفمنها 

 (2), وقراءة الجمهور والعامة هي قراءة النصب (1)النصبب ئوقر  (2)الرفعبالحق ئ قر     

 "الحقَّ" أهي نعت للفظ الجاللة أم هي نعت لدينهم؟اختلف في إعراب  كلمة    

قال ابن جني: "الحق هذا وصف هلل ,للفظ الجاللة  اً ففي قراءة الرفع أعربت كلمة "الحقَّ" نعت   

سبحانه, أي يومئذ يوفهيم اهلل الحق دينهم وجاز وصفه تعالى بالحق لما في ذلك من المبالغة, حتى 

وقال ابن عطية : "قرأ مجاهد الحقُّ بالرفع على صفة هلل عز و  (4)"كأنه يجعله هو على المبالغة

وقال ابن الجوزي: "قرأ مجاهد وأبو الجوزاء وحميد بن قيس واألعمش دينهم الحقُّ برفع  (5)جل"

, وقال القرطبي: "برفع الحق على أنه نعت هلل عز وجل وقال (7)القاف على أنه نعت للفظ الجاللة"

 (5)ة خالف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتًا هلل عز وجل"أبو عبيد ولوال كراه

                                           

ب في تبين وجوه شواذ القراءات تسقراءة عبداهلل ومجاهد وأبو درة وأبو حيوة, انظر ابن جني , أبو الفتح عثمان بن جني , المح  (2)
م,  المجلس األعلى للشؤون 2287د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي  , -د.عبدالحليم النجار–علي النجدي ناصف  حقيقت ,واإليضاح عنها 

 .21, ص 1اإلسالمية  , القاهرة ج
 .242, ص 24قراءة الباقون, انظر  الطبري, جامع البيان عن تفسير القرآن , ج (1)
 .15, ص 8انظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج (2)
              .                                            211, ص 1ابن جني, المحتسب في وجوه تبين شواذ القراءات واإليضاح عنها ,ج( 4)
 .254, ص  4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج (5)
 .254, ص 2الجوزي , زاد المسير, ج (7)
 .122-121,ص  21القرطبي , الجامع ألحكام القران , ج  (5)
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دينهم "قال الطبري:  على أنها نعت من كلمة )الدين( وفي قراءة النصب أعربت كلمة الحق       

وقال أبو حيان  (2)" الحق نصب على النعت للدين, كأنه قال يوفيهم اهلل ثواب أعمالهم حقاً 

وقال ابن عادل: "قرأ العامة بنصب الحق  (1)بالنصب صفة لدينهم"األندلسي :"قرأ الجمهور الحق 

وقال ابن عاشور: "الحق نعت للدين أي الجزاء العادل الذي ال ظلم فيه فوصف  (2)"نعتًا له دينهم

 .(4)بالمصدر للمبالغة

ى النصب علو  ,, الرفع على أن الحق نعت للفظ الجاللةرأيينا اآلراء التي جمعت بين الوأم       

ما قاله السمرقندي: "قرأ مجاهد الحق بضم القاف فيكون الحق نعت فمنها  الحق نعت للدين, و أن

قرأه "وقال مكي بن أبي طالب القيسي :  (5)"هلل, وقرأ العامة بالنصب و يكون الحق نعتًا للدين

وقال الزمخشري:  (7)"مجاهد برفع الحق جعله نعتًا هلل جل ذكره والنصب على النعت لـ "الدين" 

, وقال الشوكاني: "قرأ أبو حيوة ومجاهد (5)"الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء وبالرفع صفة هلل"

 .(8)الحق بالرفع على أنه نعت هلل وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم"

نصب على النعت لـ وقال إبراهيم األبباري:" قرأه مجاهد برفع الحق جعله نعتًا هلل جل ذكره وال      

 .(4)الدين" 

                                           

 .242, ص 24الطبري, جامع البيان عن تفسير القرآن ,ج( 2)
 .15, ص 8األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج (1)
 .224, ص  24عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج ابن( 2)
 .241, ص 28ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 4)
 .517-515, ص 4السمرقندي , بحر العلوم, ج (5)
 .215القيسي , مشكل إعراب القرآن, ص (7)
العكبري ,التبيان في إعراب  , وانظر115, ص 2الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل ,ج (5)

 .447, ص  1. وانظر النسفي  مدارك التنزيل وحقائق  التأويل ,ج154القرآن, ص 
 . 28-25, ص 4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج( 8)
 .215, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 4)
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ويرى الباحث بأن قراءة النصب هي األقرب للصواب ؛ألنها قراءة الجمهور والعامة وتقدير      

للدين, وأن المعنى بأن صفة الدين أنه  اً اآلية الكريمة يوفهيم اهلل دينهم الحق, لذلك تعرب الحق نعت

 دين حق.

 

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ۆئۇئەئ  وئ    وئ   ۇئ  چ   " قوله تعالىفمنها 
 .    ٢٠اإلنسان: 

 .(2), والقراءة المشهورة هي قراءة الرفع(1)وبالجر (2)ت خضر بالرفعئقر       

 اختلف في توجيه كلمة خضر هل هي صفة لثياب أم صفة لسندس؟      

في قراءة الرفع  "خضر"أما اآلراء التي تطرقت للحديث عن هذا الشاهد فجميعها تأكد بأن       

قال  كلمة الخضر نعتًا لكلمة سندس, تعرب على أنها نعت لكلمة ثياب, وأما قراءة الجر فتعرب 

 (4)مكي بن أبي طالب القيسي : "من خفض جعله نعتًا لـ "سندس" وقد رفعه جعله نعتًا لـ ثياب" 

وقال أبو حيان  (5)خضر بالجر صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب""وقال أبو البقاء العكبري: 

 .(7)األندلسي :"برفع خضر إيضا ألن الخضره لونها"

ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة خضر بقراءة  الرفع على أنها نعت لكلمة      

 صفة تلك الثياب وليس صفة لـ "سندس". (خضر)ألن المعنى ثياب خضر فيكون إعراب ؛ الثياب 

 

                                           

 .275, ص 21قراءة العربيان ونافع  انظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج (2)
 .275, ص 21بو بكر انظر المرجع السابق,جأقراءة الحسن وعيسى وحفص وابن كثير و   (1)
  .  275,  21انظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج (2)
 .441القيسي , مشكل إعراب القرآن, ص ( 4)
 .282العكبري , التبيان في إعراب القرآن, ص  (5)
 .275, ص  21األندلسي , البحر المحيط في التفسير  , ج( 7)
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 " . ٥الهمزة:  چڈ  ژ  ژ     چ  " قوله تعالىفمنها 

, والقراءة المشهورة والموجودة في المصحف (1)وقراءة الرفع (2)ن؛ قراءة الجري"ممددة" قراءتئتقر      

 .(2)هي قراءة الجر

 اختلف في توجيه كلمة ممددة في قراءة الرفع وقراءة الجر.   

, ومن الذين أعربوا ممددة (عمد)أما قراءة الجر فقد أعربت كلمة "ممددة "على أنها نعت لكلمة      

, وقال ابن الجوزي: "ممددة صفة (4): "بأن ممددة من صفة العمد"قال على أنها نعت الواحدي

 .(7)بأن ممددة نعت للعمد" ", وقال محمد درويش في إعرابه :(5)العمد"

عربت كلمة ممددة على أنها نعت لمؤصدة فلم يجد الباحث رأيًا ألحد المفسرين أما اآلراء التي أ    

 ماقد جمعا بين القراءتين؛ وهوالنحاة بأن إعراب كلمة ممددة نعت لمؤصدة , ولكن هناك رأيان 

قال النحاس: "بالخفض نعت  , الثعلبي و  هذين الرأيين هما النحاس االرفع والجر, وصاحب تاقراء

وقال الثعلبي: "بأن ممددة في قراءة العامة بالخفض نعت العمد, وقرأ (5)نعت لمؤصدة"  لعمد وبالرفع

 .(8)عاصم الجحدري ممددة بالرفع جعلها نعتًا للمؤصدة"

لكلمة عمد ؛ ألن المعنى يدل على  اً ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة "ممددة" نعت     

 أن صفة العمد بأنها ممددة.

                                           

 .185, ص  21قراءة العامة, انظر الثعلبي ,  الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 2)
 .185, ص  21قراءة عاصم الجحدري, انظر الثعلبي , الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 1)
 .185, ص 21قراءة الجمهور, المرجع السابق, ج( 2)
 .552, ص 4الواحدي , الوسيط في تفسير القرآن المجيد ,ج( 4)
 .484, ص  4الجوزي ,  زاد المسير, ج( 5)
 . 421, ص8, جوبيانه درويش ,إعراب القرآن( 7)

 (5)النحاس , إعراب القرآن , 2272.                                                                                                                         

 .185, ص  21الثعلبي ,الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج ( 8)
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 الفصل الثاني :

ي في توجيه الشاهد الخالف النحو 

 التوكيد القرآني في باب
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 . الخالف في التوكيد والبدلالمبحث األول : 

تعد مسألة التوكيد والبدل من المسائل التي دارت بين العلماء في توجيهها, ومن المسائل التي       

 .فيها العلماء في توجيه الشاهد القرآنياختلف 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ " قوله تعالىعرابها إالقرآنية التي اختلف العلماء في ومن الشواهد      

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  

 " .  ٨٣البقرة:  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

 كلمة "قلياًل" أهي على التوكيد أم البدل؟ إعراب فيف في توجيه الشاهد القرآني اختل       

 .(1)قراءة بالرفعو   (2)ن؛ قراءة بالنصباو في كلمة "قلياًل" قراءت

 البدل؟على هي على التوكيد أم  لالعلماء في إعراب كلمة "قليل" ه فأما قراءة الرفع فقد اختل     

: "قرأ قوم "إال قليل" برفع يقول ابن عطيةعند  , ما نجدهومن اآلراء التي أعربت كلمة "قليل" بدالً 

قليل ورويت عن أبي عمرو, وهذا على بدل قليل من الضمير في توليتم, وجاز ذلك مع أن الكالم 

 .(2)لم يتقدم فيه نفي ألن توليتم معناه النفي كأنه قال ثم لم تفوا بالميثاق إال قليل"

بدل ضعيف ؛ ألن البدل يحل مكان المبدل ى أنها علويرى الباحث أن إعراب كلمة )قليل(         

 .المقصود  خالفيصبح ثم تولى قليل منهم, وهذا  المعنى في هذا الشاهد إذمنه ؛ 

" على أنها توكيد,وأما اآلراء التي أعر         فلم يجد الباحث سوى رأي للعكبري بت كلمة "قليل 

ذوف, كأنه قال امتنع قليل, وال يجوز أن : "قرئ بالرفع شاذًا, ووجهه أن يكون بفعل مححيث قال

                                           

 . 181, ص2( قراءة  نافع, حفص, النصب على االستثناء,انظر  السمين الحلبي , الدر المصون , ج 2)
 . 181, 2عمرو وقوم , انظر المرجع السابق , ج أبيقراءة ( 1)
 .251, ص 2ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج( 2)
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يكون بداًل ألن المعنى يصير ثم تولى قليل, ويجوز أن يكون توكيدًا للضمير المرفوع المستنثى 

 .(2)منه, وسيبويه وأصحابه يسمونه نعتًا ووصفًا"

رفع, ت بالنصب والئ: "قر ا قاله اآللوسيم , فمنهااآلراء التي جمعت بين البدل والتوكيد من      

واختلف في تخريج الرفع فقيل أن المرفوع تأكيد للضمير أو بدل منه وجاز ألن توليتم في معنى 

النفي أي لم يفوا, وقد خرج غير واحد قوله صلى اهلل عليه وسلم فيما صح من الحديث العالمون 

مخلصون هلكى إال العالمون, والعالمون هلكى إال العاملون, والعاملون هلكى إال المخلصون وال

 .(1)على خطر"

 . (2)ى االستثناء , ال توكيد وال بدل وهناك رأي انفرد به القرطبي على أن "قلياًل" تعرب عل       

ألن البدل من الموجب ال يجوز, كقولنا )قام  ؛الً لمة "قليل" توكيد ال بدأن ك ويرى الباحث       

 القوم إال زيد( بالرفع على البدل لم يجر ألن البدل يحل محل المبدل منه.

 .(4)ولكن في هذا الشاهد قراءة النصب هي األشهر األفصح ؛ ألن ما قبله موجب

 

 

 

ڤ     ڤٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ " قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٣التوبة:  چڤ  ڦ   

 ب "أن"  أهي توكيد أم بدل؟اعر إاختلف العلماء في توجيه     

                                           

 .22العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص   (2)
 .214اآللوسي , روح المعاني , ص   (1)

.                                                                          25, ص  1انظر القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   (
2
)  

 .472,ص  2األندلسي  , البحر المحيط في التفسير , جانظر   (4)
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 ,(1)وقراءة بالفتح (2)"أن" قراءتان؛ قراءة بالكسرئت قر 

 .(2)والقراء المشهورة والعامة هي قراءة الفتح

 هي بدل أم توكيد ؟هل تلف العلماء في إعراب كلمة "أن" اخ      

ن و           من اآلراء التي أعربت كلمة "أن" على أنها توكيد ما قاله المبرد: "وردت "أن" توكيًدا وا 

 .(4)ألن ما بعد فاء المجازاة ابتداء"؛  كسرها كاُسر, جعلها مبتدأ بعد الفاء 

قال الزجاج: "القراءة بالفتح والكسر ودخلت "أن" مؤكدة, فإنما أعاد "فأن" توكيدًا ألنه لما طال 

 .(5)قال إعادتها أوكد" الكالم

قال الرازي: "فيها وجوه األول أن تكرر للتوكيد ويجوز كسر أن على االستئناف من بعد       

 .(7)الفاء"

وقال ابن يعيش: "أن الثانية مكررة تأكيدًا فكذلك ههنا يجوز أن يكون تكرير الحرف تأكيدًا       

 .(5)ولو كان العامل مقدرًا, لكن ظهوره فشا استعماله"

قال البيضاوي: "تكرير أن للتأكيد ويحتمل أن يكون معطوفًا على أنه ويكون الجواب محذوفًا تقديره 

 .(8)من يحادد اهلل ورسوله يهلك, وقرئ فإن بالكسر"

                                           

 .458,  ص  1عرابه , جا  , وانظر الزجاج ,  معاني القرآن و 478, ص  2األخفش , معاني القرآن, ج( 2)
 .458, ص  1عرابه ,جا  . وانظر الزجاج ,  معاني القرآن و 244, ص 8القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج( 1)
 .244,  ص 4المرجع السابق,ج( 2)
. 125, القيسي , مشكل  إعراب القرآن, ص 14-18, النحاس , إعراب القران , ص 724( ,ص 1-2) 2المبرد , المقتضب ,م( 4)

, الشوكاني ,  451-452, ص  5, األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج 245-244, ص 8القرطبي ,الجامع ألحكام القران, ج
-247, ص 4, وانظر األبياري  , الموسوعة القرآنية, ج418, ص 2فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج

245. 
 .458, ص  1عرابه, جا  رآن و الزجاج , معاني الق( 5)
 .41, ص 27الجامع الكبير, ج -الرازي , مفاتيح الغيب( 7)
 . 175ص  1شرح المفصل, م  ابن يعيش ,( 5)
 .85, ص 2البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج( 8)
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أن األولى في ؛ ألن د ي" على أنها توكيد, والمعنى يوحي بأنها جاءت تأكنّ أأعربت كلمة "       

" لتؤكد ذلك األمر , ولكن هنالك آراء أعربت الفاء فله نار جهنم, وكرر" أنّ  قول "أنه", وتقدير اآلية

 المرتبطة بـ "أن" حرف عطف, ومنهم من اعتبر الفاء حرف استئناف وهذا ضعيف.

 . أعربها بدالً احث أي رأي أما اآلراء التي أعربت  "أن" بداًل فلم يجد الب       

ي هذه اآلية بداًل انه اعراب ضعيف, ألن الفاء مرتبطة بأن ب "أن" فاويرى الباحث أن إعر          

التي تمنع ذلك و إذا جعلنا أن بداًل البد من أن تسقط جواًبا من الكالم, ومع أن التي تكون بداًل 

 يكون اسمها هو اسم "أن" التي قبلها و)أن له نار جهنم( ليس من هذا في شيء.

توكيد فنجدها عند العكبري : الذي يرى أن "أن" الثانية وأما اآلراء التي جمعت ما بين البدل وال

المشهور فتحها وفيها أوجه: أحدهما أنها بدل من األولى والوجه الثاني أنها كررت توكيدًا كقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ تعالى "

 .(1), والثالث أن "أن" مبتدأ والخبر محذوف والرابع أن تكون خبر مبتدأ محذوف (2)" چٿ  ٿ     

ب "أن" بالفتح توكيد وليس بداًل ؛ ألن الفاء فيها , وال تكون"أّن" اعر إبأن يرى الباحث             

لذلك تعرب . (2)التي بعد الفاء بداًل من "أّن" التي قبلها؛ ألنها لو كانت بداًل ما دخلت الفاء عليها 

 "أن" توكيدًا؛ ألن األولى تعرب مبتدأ أو خبرا, إذ المعنى يصبح فله نار جهنم, وكررت لتؤكد ذلك.

 

 

                                           

 .224سورة النحل, آية ( 2)
 .287العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 1)
   227-225, ص  1انظر السيرافي , شرح أبيات سيبويه  ,ج ( 2)
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ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ " قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٣اإلسراء:  چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    

 "أحدهما" أهي على البدل أم التوكيد؟ اختلف في توجيه كلمة       

وتبيين أوجه  عرضاآلراء التي أعربت كلمة "أحدهما" بداًل أو توكيدًا, ال بد من  عرضوقبل        

؛ قراءة والفعل يبلغن قرئ قرءاتا القراءات في الكلمة التي تسبق كلمة "أحدهما" وهي الفعل "يبلغن",

 .(1)وقراءة أخرى يبلغان   (2)يبلغنَّ 

غن عندك", فقرأ ابن كثير قال ابن مجاهد : "اختلفوا في التوحيد والتثنية من قوله "أما يبل       

 .(2)وعاصم وابن عامر يبلغن على واحد وقرأ حمزة والكسائي يبلغان على اثنين" وبو عمر أونافع و 

ها الخالف فيألن هذه القراءة هي التي حصل  ؛ والذي يهمنا في هذه المسألة قراءة حمزة والكسائي

 في إعراب كلمة "أحدهما" أهي بدل أم توكيد؟ 

فمن اآلراء التي أعربت كلمة أحدهما بداًل ما قاله الزجاج :" يقرأ يبلغان, يكون أحدهما بداًل        

ن وكالهما , قال الزمخشري: "قرأ يبلغان بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدي(4)من األلف" 

 .(5)عطف أحدهما فاعاًل وبداًل"

قال ابن عطية: "قرأ حمزة والكسائي يبلغان وهي قراءة أبي عبد الرحمن ويحيى وطلحة       

 .(7)واألعمش والجحدري ويكون أحدهما بداًل من الضمير في يبلغان وهو بدل مقسم"

 

                                           

 .181, ص4قراءة ابن كثير ونافع وابو عمر وعاصم وابن عامر, انظر السمين الحلبي , الدر المصون ,ج( 2)
 .181, 1قراءة حمزة والكسائي واألخوان , انظر المرجع السابق , ج( 1)
 .254ابن مجاهد ,السبعة في القراءات, ص ( 2)
عرابه , ( الزجاج , معاني القرآن4)  .                                                                             124,ص  2ج وا 
 .725, ص  1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج( 5)
 .448, 2ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج( 7)
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قال العكبري : "يقرأ يبلغان ,و  (2)قال الرازي :"أحدهما بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين"

 . (1)واأللف فاعل وأحدهما بدل منه" 

وقال الرضي اإلستراباذي: "يجوز مجيء كليهما غير تأكيد, إذا كان تابعًا لما ليس بتأكيد           

كقوله تعالى: "إما يبلغن عندك الكبر" فإنه عطف على أحدهما وليس لفظ أحدهما تاكيدًا, 

 .(2)م المعطوف عليه, وفي قراءة إما يبلغان هو بدل ألنه معطوف على البدل"والمعطوف في حك

 (4)قال البيضاوي : "أحدهما على قراءة حمزة والكسائي بدل من ألف يبلغان الراجع على الوالدين"

 .(7).قال ابن عادل : "أحدهما بدل منه"(5)قال أبو حيان األندلسي: "أحدهما بدل من الضمير"

عاشور: "أحدهما بدل من ألف المثنى فيها على أنه ليس الحكم الجتماعهما فقط بل هو قال ابن 

 .(5)للحالتين على التوزيع"

ومما يلحظه الباحث فيما سبق بأن جميع اآلراء أعربت "أحدهما" بداًل من الضمير الراجع          

الباحث رأيًا مخالفًا لهذه القراءة إلى الوالدين في قراءة يبلغان , وهذه القراءة غير مشهورة , و وجد 

عند ابن هشام األنصاري حيث قال: "قوله تعالى: "أما يبلغان عندك الكبر" فمن زعم أنه من ذلك 

فهو غالط بل األلف ضمير الوالدين في "وبالوالدين إحسانا" وأحدهما أو كالهما بتقدير يبلغه 

فعل ال يكون معطوفًا, ألن بدل الكل ال  أحدهما أو كالهما أو أحدهما بدل بعض وما بعده إضمار

                                           

, وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 214ص   11الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب  (2)
 .171, 2التفسير , ج

 .  125العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص  (1)
 254, ص 1( اإلستراباذي  , شرح الرضي على الكافية, ج2)

 .151, ص  1ر التنزيل وأسرار التأويل ,ج( البيضاوي , أنوا4)
 .15-14, ص 7األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج( 5)
 .181. وانظر البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص 215, ص 2ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 7)
 .74, ص 25ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 5)
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يعطف على بدل البعض ال تقول أعجبني زيد وجهه وأخوك على أن األخ هو زيد, ألنك ال تعطف 

 .(2)المبين على المخصص

فإن كليهما ال  ,من الضمير يرى ابن هشام في هذه اآلية أنه لو أعربت "أحدهما" بدالً         

دهما, بل تصبح كالهما توكيدا ألحدهما, والحجة في ذلك أن بدل يجوز أن تكون معطوًفا على أح

 الكل ال يعطف على بدل البعض.

لى إعراب "أحدهما" توكيًدا, فمنهم أبو علي الفارسي اذ يقول: "إما يبلغن إأما الذين ذهبوا        

د منه قوله عندك الكبر أحدهما" مرتفع بالفعل ,وقوله "أو كالهما" معطوف عليه, والذكر الذي عا

ن الوجه ثبات األلف لتقدم إمير في يبلغان, فال وجه لمن قال أحدهما يغني عن إثبات عالمة الض

ذكر الوالدين ووجه ذلك أنه الشيء الذي يذكر على وجه التوكيد ولو لم يذكر لم يقع بترك ذكره 

 (.1)إخالل"

لمعنى وبيان ذلك أن البدل قال ابن هشام: "جعل أحدهما بداًل ليس بشيء ؛ألنه يضعف ا       

هو الذي يكون مقصودًا, فلو جعلناه بداًل ألفاد الكالم أن المقصود هو بلوغ أحدهما الكبر, مع أن 

 .(2)المقصود التوكيد والتعميم"

ويلحظ فيما سبق إعراب كلمة "أحدهما" توكيًدا ؛ ألن المقصود من اآلية التوكيد والتعميم       

 وليس المقصود البدل.

                                           

 .482, ص  2هشام ,مغني  اللبيب عن كتب األعاريب , جابن ( 2)
 .47, ص  5الفارسي , الحجة في القراءات السبعة, ج( 1)
ود الذهب في معرفة كالم العرب , ذشرح ش ابن هشام , أبو محمد عبداهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداهلل األنصاري ,( 2)
 .52, هامش الصفحة رقم 2م, مطبعة السعادة , مصر  , ج2452-ه2252,  7محمد محي الدين عبدالحميد , ط  حقيقت
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, إنما "أحدهما" على أنها بدل أو توكيد ويرى الباحث أن الخالف ليس في إعراب كلمة       

فال  الخالف يقع في الكالم الذي يأتي بعد كلمة أحدهما "أو كالهما", فإذا اعتبرنا" أحدهما" بدالً 

 : توكيد معنوي ."كالهما"عرب "أو كالهما" حرف عطف واسم معطوف بل يقع إعراب تيجوز أن 

 ن إعراب "أو كالهما" حرف عطف واسم معطوف. إفا "أحدهما" على أنها فاعل للفعل أما إذا أعربن

لكن القراءة المشهورة والمتفق عليها هي قراءة إما يبلغن بدون األلف ويكون إعراب أحدهما فاعل 

 للفعل.

 

ٿ  ٿ   ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  " قوله تعالىفمنها 

چ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ

  ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڑڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 " . ٢١المزمل:  چہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀ  ڻڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ

ما تأكيدًا للمفعول إن مالك: "توجيه الضمير "هو" على أنه توكيد, حيث قال اباختلف في          

يبين فيه اختالف البصريين و الكوفيين في هذا الضمير  , وعقد ابن مالك باباً (2)األول أو فصله"

المسمى فصال هل له موضع من اإلعراب أم ال, فبين ابن مالك بأن البصريين يرون أنه ال موضع 

لفرض باألعالم من أول وصله يكون الخبر خبرًا ال صفة, واشتد شبهه الحرف إذ لم له ؛ ألن ا

ج إلى موضع من اإلعراب, أما الكوفيون فيرون أن له موضًعا به إال لمعنى في غيره فلم يحت ىءجي

 .(1)من اإلعراب

                                           

 .212, هامش صفحة رقم ص  2ابن مالك , شرح الكافية الشافية, , م( 2)
 .211, ص 2انظر المرجع السابق,  م ( 1)
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, و قال ابن (1)قال البيضاوي: "هو تأكيد أو فصله" (2)ب "هو" توكيد"اوقال المبرد: "بأن إعر        

 .(2)ما تأكيد للمفعول األول أو فصل"إعادل : "هو 

 "هو" في هذه اآلية الكريمة تأكيديتبين بأن إعراب الضمير من آراء بناًء على ما سبق       

 للمفعول به وليس صفًة له.

, ولكن هناك رأي للعكبري   بدلو" على أنه ولم يجد الباحث رأيًا انفرد في إعراب الضمير "ه     

؛ ألنه يجب أن يطابق ما   لكن ال يجوز إعراب "هو" بدالً  (4)"بداًل أو توكيًدا"مفاده أن يكون هو 

 قبله من اإلعراب  .

للمفعول به , وليس بداًل ؛ألنه  مير في هذا الشاهد القرآني توكيدويرى الباحث بأن إعراب الض     

 نه في اإلفراد  والتثنية والجمع والتذكير والتعريف.المبدل ميطابق البدل  يجب أن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .241( , ص 4+2) 1المبرد  , المقتضب, م ( 2)
 .154, ص 5ر التنزيل وأسرار التاويل, جالبيضاوي , أنوا( 1)
 .488, ص  24ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 2)

4
 .282العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص   ( (
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 . المؤكد تحديد الخالف فيالمبحث الثاني : 

ٿ  ٿ   ٿ    ٿڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  " قوله تعالى*

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ   ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 " .  52األحزاب: 

" بالرفع ئتقر   .(1)وبالنصب (2)"كلُُّهنَّ

 .(2)والقراءة المشهورة والعامة هي قراءة الرفع

" أهي توكيد للنون في "يرضين" أم توكيد للهاء والنون في        اختلف في توجيه كلمة "كلُُّهنًّ

 "أتيتهن"؟

له الفراء :" رفع ال غير, أما اآلراء التي أعربت كلُُّهنَّ توكيًدا من يرضين فنجدها فيما قا         

ألن المعنى وترضى كل واحدة وال يجوز أن تجعل كلهن نعتًا للهاء في اإليتاء, ألنه ال معنى له أال 

ترى أنك تقول ألكرمن القوم ما أكرموني أجمعين وليس لقولك أجمعون معنى ولو كان له معنى 

", وقال النحاس: "توكيد المضمر أي ويرضين كلُّ (4)لجاز نصبه" وقال مكي بن أبي طالب  (5)ُهنَّ

القيسي : "تأكيد للمضمر في يرضين وال يجوز أن يكون تأكيدا للمضمر في "أتيتهن" ؛ألن المعنى 

, وقال أبو العباس الصوفي: "كلُُّهنَّ (5), وقال اإليجي: "كلُُّهنَّ تأكيد لفاعل يرضين"(7)على خالفه"

 . (8)تأكيد لضمير يرضين"

                                           
2
 .242, ص 4قراءة الجمهور, انظر  ابن عطية , المحرر الوجيز, ج(  (
1
 .125, ص 5انظر األندلسي  , البحر المحيط في التفسير ,ج, و 242, ص 4قراءة جويرية بن عابد, انظر المرجع السابق,ج ( (

(
2
 .242, ص 4المرجع نفسه, ج    (

4
 .427, ص 1الفراء , معاني القرآن الكريم, ج  ( (
5
 .555النحاس , إعراب القران , ص ( (
 .251, ص 4. وانظر األبياري , الموسوعة القرآنية ,ج274( القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص7)
 .271, ص  2اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 5)
 .452, ص 4الصوفي , البحر المديد , ج ( 8)



74 

 

 (2)ور: "كلُُّهنَّ توكيد لضمير يرضين أو يتنازعه الضمائر كلها"وقال ابن عاش     

" في قراءة الرفع توكيد للضمير في يرضين       وبناًء على ما سبق يتضح بأن إعراب كلمة "كلُُّهنَّ

 وليس توكيدًا لضمير الهاء في أتيتهن.

" على أنها توكيدا لضمير      أتيتهن" فلم يجد الباحث الهاء في "أما اآلراء التي أعربت كلمة "كلُُّهنَّ

 .(1)واحد للزمخشري حيث قال: "قرأ كلَُّهنَّ تأكيد "هن" في أتيتهن"سوى رأي 

" توكيد للضمير في يرضين أو للضمير في      عراب "كلُُّهنَّ أما اآلراء التي جمعت بين القرءاتين وا 

" بما رجاء ويجوز النصب في  أتيتهن فنجدها فيما قاله الزجاج : "أي يرضين "كلُُّهنَّ أتيتهن تقريب وا 

 .(2)كلَُّهنَّ توكيدًا للهاء والنون

" بالرفع على التأكيد للضمير في يرضين         قال ابن عطية األندلسي :"قرأ جمهور الناس "كلُُّهنَّ

, وقال العكبري: "الرفع على توكيد (4)وقرأ جويرية بن عابد بالنصب على التأكيد في أتيتهن"

, وقال البيضاوي: "كلُُّهنَّ تأكيد (5)في يرضين والنصب على توكيد المنصوب في أتيتهن" الضمير

, وقال النسفي : "كلُُّهنَّ بالرفع تأكيدا لنون يرضين وقرئ (7)نون يرضين وقرئ بالنصب تأكيدًا لهن

وقال أبو  (5)أتيتهن"يرضين كلُُّهنَّ بما أتيتهن على التقديم وقرئ شاذًا كلَُّهنَّ بالنصب تأكيدا لهن في 

حيان األندلسي: "كلُُّهنَّ بالرفع تأكيدًا للنون يرضين, وقرأ أبو إياس جويرية بن عابد بالنصب 

" بالرفع تأكيد لنون يرضين وقرئ  (8)لضمير النصب في "بما أتيتهن" وقال النيسابوري: "قوله "كلُُّهنَّ

                                           

 .57, ص 11ابن عاشور ,  التحرير والتنوير, ج( 2)
 .572, ص 2الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج ( 1)
 .122, ص 4جعرابه, ا  الزجاج , معاني القرآن و ( 2)
 .242, ص 4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 4)
 .222العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 5)
 .127, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج (7)
 .41, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج( 5)
 .225 , ص5األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 8)
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كاني: "بالرفع تأكيدًا لفاعل يرضين وقرأ أبو وقال الشو  (2)بالنصب تأكيدًا لضمير المفعول في أتيتهن

 .(1)إياس بالنصب تأكيد لضمير المفعول في أتيتهن"

" توكيد للضمير في يرضين ؛ألن المعنى وترضى            ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "كلُُّهنَّ

" بالرفع وليس بالنصب ن الفراء قرأ "كلُُّهنَّ ن الضمير في , لذلك تعرب توكيدًا م كل واحدة, وا 

 .يرضين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ه  2427,  2الشيخ زكريا عميرات , ط حقيقالنيسابوري , نظام الدين الحسن بن محمد التميمي , غرانب القرآن ورغائب  الفرقان, ت( 2)
 .452, ص 5, دار الكتب العلمية , بيروت , ج 

 .225, ص  4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج ( 1)
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 . والبدل عطف البيان الخالف بينالمبحث األول : 

ې  ې    ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ " قوله تعالى*

ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی    ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ائې  ى    ى

 "  ٧٣األعراف:  چ

 اختلف في توجيه كلمة "ناقة" أ هي بدل أم عطف بيان؟    

فمن اآلراء التي أعربت "ناقة" عطف بيان, ما قاله ابن عاشور: " بأن الناقة في منزلة عطف     

 .(2)البيان"

" عطف بيان, ولم ى الباحث أن ابن عاشور هو الوحيد الذي انفرد في إعراب كلمة "ناقةوير        

انفردت في إعراب كلمة "ناقة" على أنها بدل, لكن هناك آراء جمعت بين البدل  يجد الباحث آراء

وعطف البيان, ومن هذه اآلراء ما قاله العكبري: "يجوز أن يكون ناقة اهلل بداًل من هذه أو عطف 

 .(2), وقال البيضاوي: "ناقة بدل أو عطف بيان"(1)بيان"

لناقة" تعرب عطف بيان ؛ ألن المعنى أراد التبيين ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن كلمة "ا      

 والتوضيح وأن عطف البيان يقصد به التوضيح.

 

                                           

 .125, ص  8ابن عاشور , ابن عاشور, ج( 2)
 .277العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 1)
 .11, ص  2البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ج( 2)
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ۈ      ٴۇ  ۋ        ۈۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۓھ  ھ    ے  ےچ " قوله تعالىفمنها 

 ". ٩١هود:  چۋ  

 البيان؟اختلف في توجيه كلمة "هودًا" أهو على البدل أم عطف      

و قال : "هودًا عطف  دًا" على أنها عطف بيان الزمخشريفمن ذهب إلى إعراب كلمة "هو       

 .(2)بيان"

وقال شمس الدين  (2), ومثله النسفي (1)وقال النيسابوري: "عطف بيان ألخاهم"    

نما كانت في ال455الشافعي) نسب ه(: "عطف بيان, ومعلوم أن تلك األخوة ما كانت في الدين وا 

قال الشوكاني "هودًا  (4)ألن هودًا كان رجاًل من قبيلة عاد, قبيلة من العرب كانوا بناحية اليمن"

 .(5)عطف بيان"

أما اآلراء التي أعربت كلمة هودًا على أنها بدل, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد ألبي العباس      

 .(7)الصوفي  حيث قال: "هودًا بدل"

جمعت بين البدل والعطف فنجدها فيما قاله السمين الحلبي: "هودًا بدل أو  أما اآلراء التي      

 .(5)عطف بيان ألخيهم"

                                           

مع الجا -, وانظر الرازي ,مفاتيح الغيب 281, ص 1الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 2)
 .271, ص 28الكبير, ج

 .178, ص  2النيسابوري ,غرائب القرآن ورغائب الفرقان, ج( 1)
 .281, ص 1, وانظر اإليجي, جامع البيان في تفسير القرآن , ج274, ص 1( النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج2)
ر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الشربيني ,شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي , السراج المني( 4)

 .72,, ص  1ه , مطبعة بوالق )األميرية (, القاهرة ,ج 2185, د.طالخبير ,
, ص 7, وانظر القنوجي , فتح البيان,  ج155, ص 1( الشوكاني ,فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج5)

 .54, ص 21ي ,الموسوعة القرآنية, ج , وانظر األبيار 248
 .525, ص 1الصوفي , البحر المدير, ج( 7)
 .515, ص 21, وانظر ابن عادل  , اللباب لعلوم الكتاب, ج 242, ص 7( السمين الحلبي ,الدر المصون, ج5)
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ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة "هودًا" هو عطف بيان وليس بداًل ؛ ألنه أرد        

 أن يوضح من هو األخ .

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ                ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ "قوله تعالى فمنها 

 ". ٢يوسف:  چڃ     ڃ  چ   چ     ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

 اختلف في توجيه كلمة "إبراهيم" أهي على البدل أم عطف البيان؟     

أما اآلراء التي أعربت كلمة "إبراهيم" عطف بيان, فنجدها فيما قاله الزمخشري: "إبراهيم عطف      

لوسي: "االسمان الكريمان عطف , وقال اآل(1)وقال اإليجي: "إبراهيم عطف بيان" (2)بيان ألبويك"

بيان ألبويك والتعبير عنهما باألب مع كونهما أبا جده وأبا أبيه لإلشعار بكمال ارتباطه باألنبياء 

 .(2)عليهم السالم

 بناًء على ما سبق يتضح بأن إعراب كلمة "ابراهيم" عطف بيان من "أبويك" .     

أما اآلراء التي أعربت كلمة "إبراهيم" بداًل, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد للعكبري حيث        

 .(4)قال :"بدل من أبويك"

كون أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله ابن عادل: "يجوز أن ي      

 .( 5)بداًل من أبويك أو عطف بيان"

                                           

لبيضاوي , أنور التنزيل وأسرار , وانظر ا411, ص 1( الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج2)
 .47, ص 1, و انظر النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج257-255,  ص 2التأويل , ج

 .211, ص 21, انظر األبياري , الموسوعة القرآنية, ج122, ص 1ي , جامع البيان في تفسير القرآن , جج( اإلي1)
 .281, ص 7والسبع المثاني , ج لوسي  , روح المعاني في تفسير القرآن( اآل2)
 .118بيان في إعراب القرآن , ص تالعكبري , ال( 4)
 .1421, ص 2ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 5)
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ث بأن إعراب كلمة "إبراهيم" في هذا الشاهد عطف بيان وليس بداًل ؛ ألنه أراد يرى الباح        

 توضيح من هو األب .

 

حئ  مئ    جئىئ  ی  ی   ی  ی  ىئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  " قوله تعالىفمنها 

 ". ٠٩الكهف:  چ   ىئ  يئ  جب  حب  خب        

 البيان؟اختلف في توجيه كلمة "قومنا" أهي على البدل أم عطف       

من الذين ذهبوا إلى إعراب كلمة "قومنا" عطف بيان الزمخشري فنجدها في ما قاله, "قومنا      

, وقال أبو حيان األندلسي: "قومنا خبر وذكر رأي الزمخشري وتبعه برأي العكبري (2)عطف بيان"

األبياري": قومنا , و قال إبراهيم (2), و قال اإليجي: "قومنا عطف بيان"(1)بأن قومنا عطف بيان"

 .(4)عطف بيان"

يتضح مما سبق بأن جميع اآلراء أعربت كلمة "قومنا" عطف بيان من اسم اإلشارة هؤالء ؛      

 ألن المراد من ذلك التوضيح, لذلك تعرب كلمة قومنا عطف بيان.

لمة قومنا أما اآلراء التي أعربت كلمة قومنا على أنها بدل , فلم يجد الباحث أي رأي أعرب ك      

 البيان حيث قال السمين الحلبي:  بداًل  من اسم اإلشارة , ولكن هناك آراء جمعت بين البدل وعطف 

 (7), وقال أبو الطيب القنوجي: قومنا "عطف بيان أو بدل"(5)"قومنا إما بداًل أو عطف بيان"

                                           

, وانظر العكبري ,التبيان في إعراب 515, ص 1الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج ( 2)
, وانظر النسفي , مدارك التأويل وحقائق التأويل , 155, ص 2انظر البيضاوي ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج , 142القرآن, , ص 

 .184, ص 1ج
 .211, ص 7األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 1)
, وانظر الشوكاني , فتح 152ص  2, وانظر الصوفي, البحر المديد ,ج415, ص 1اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 2)

 .152, ص 2القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج
 .                                                                                            145,  21األبياري , الموسوعة القرآنية , ج ( 4)
 .452, ص 5صون, جالسمين الحلبي ,الدر الم( 5)
 .11, ص8القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 7)
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يان و ليس بداًل ؛ ب كلمة "قومنا" في هذه اآلية الكريمة هو عطف براويرى الباحث بأن إع      

 ألن المقصود من المعنى توضيح وليس التبيين .

 

-٠١الشعراء:  چہ  ہ    ہۀ  ہ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  چ " قوله تعالىفمنها 

٠٠ . " 

 اختلف في توجيه كلمة "قوم" أهي بدل أم عطف بيان؟     

 .( 1)وكذلك القرطبي  (2)ذهب العكبري إلى إعراب "قوم" في اآلية بداًل       

وذهب الرازي إلى إعراب  "قوم" عطف بيان ويقول: "عطف قوم فرعون على القوم الظالمين, 

. وقال النسفي (2)عطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون لفظان يدالن على معنى واحد

بان على مؤدى :"عطف بيان, كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبارتان تعتق

 .(4)واحد"

بناًء على ما سبق فإن إعراب كلمة "قوم" عطف بيان  ؛ألن قوم فرعون جاء ليبين ويوضح       

 من هم القوم الظالمين .

أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله البيضاوي : "قوم بدل من         

وذكر أبو حيان األندلسي الرأيين مع ترجيحه لرأي عطف البيان حيث  (5)األول أو عطف بيان له"

 , وحجة أبي حيان األندلسي في (7)قال: "قوم بدل من القوم الظالمين واألجود أن يكون عطف بيان"

                                           

 .                                                                                         185العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص  (2)
 .41, ص 22القرطبي , الجامع ألحكام القران, ج( 1)
 .442, ص 14الجامع الكبير, ج-لرازي , مفاتيح الغيب ا( 2)
 .277, ص 4, وانظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن ,ج 555, ص 1النسفي ,مدارك التأويل وحقائق التأويل , ج( 4)
ي الرواية والدراية من علم , وانظر الشوكاني ,فتح القدير الجامع بين فن224, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 5)

 .22, ص 4التفسير , ج
 .241, ص 8األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 7)
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 ذلك بأن "قوم الظالمين" وقوم فرعون عبارتان يعتقبان على مدلول واحد.

الكريمة بأن إعارب كلمة "قوم" عطف بيان من "قوم الظالمين" ويرى الباحث في هذه اآلية         

قوم الظالمين عبارة عن الوليس بداًل منها ,والحجة في ذلك ما قاله المفسرون بأن قوم فرعون و 

 عبارتين جاءتا لمعنى واحد ومدلول واحد .

 

   چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چ  " قوله تعالى فمنها 

 ". ٥٩النمل: 

 ب كلمة "صالحًا" هل هي على البدل أم عطف البيان.ار اختلف في إع      

فبعد دراسة هذه اآلية الكريمة في كتب النحو والتقاسير لم يجد الباحث سوى رأيين, أحدهما أعرب 

 صالحًا على أنها بدل واآلخر أعرب صالحًا عطف بيان.

فنجده في تفسير النسفي حيث قال: صالحًا بدل من  أما الرأي الذي أعرب صالحًا بداًل        

ألن المقصود بالحكم في هذه اآلية هو صالحًا وأن صالحًا وأخاهم بمنزله الشيء الواحد  (2)أخاهم

 أعربت كلمة صالحًا على أنها بدل.لذلك 

أما الرأي اآلخر الذي أعرب كلمة صالحًا عطف بيان  فنجده عند الشوكاني حيث قال:         

 . (1)"صالحًا عطف بيان"

ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن الوجه إعراب كلمة "صالحًا" عطف بيان ؛ ألن اهلل        

ا على أنها عطف بيان سبحانه وتعالى أرد أن يوضح من هو "أخاهم", لذلك تعرب كلمة صالح

 وليس بداًل.

                                           

 .721, ص 1النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج( 2)
(
1
 .274, ص  4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج (
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 " . ٥٠ص:  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  چ  " قوله تعالىفمنها 

 يوب" أهي على البدل أم عطف بيان؟اختلف في توجيه كلمة "أ       

, (2)من الذين ذهبوا إلى إعراب أيوب عطف بيان, الزمخشري  فقال :  "أيوب عطف بيان"       

 .(1)أيوب عطف بيان"وذكر الرازي رأي الزمخشري في تفسيره فقال : "قال صاحب الكشاف 

وقال النيسابوري:  (2)قال البيضاوي: "إذ نادى ربه بدل من عبدنا, وأيوب عطف بيان له"       

 .(5), و قال الخلوتي: "أيوب عطف بيان للعبد"(4)"أيوب عطف بيان"

وذهب الزجاج إلى أّن "أيوب" بدل من عبدنا ؛ ألن أيوب هو االسم الخاص فال يكون نعتًا       

 .(5), وقال القرطبي :"أيوب بدل"(7)نما يكون بدالً وا  

أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله النسفي :"اذكر عبدنا أيوب       

 .(4)وقال أبو حيان األندلسي: "أيوب عطف بيان أو بدل" (8)هو بدل من عبدنا أو عطف بيان"

بأن إعراب كلمة أيوب عطف بيان ؛ ألنه أراد اإليضاح عن ويرى الباحث في هذا الشاهد       

ب االسم المبهم وهو العبد فأتى بكلمة "أيوب" بعد كلمة "عبدنا" إليضاح من هو العبد, لذلك تعر 

 .كلمة أيوب عطف بيان وليس بداًل 

                                           

 .48, ص  4لكشاف عن حقائق  التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج( الزمخشري ,  ا2)
 .247, ص 17الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب ( 1)
 .21, ص  5البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 2)
 .482,ص  2لبيان في تفسير القرآن , ج, وانظر  اإليجي ,جامع ا712, ص  5النيسابوري , غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ج( 4)
, وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع 21, ص  5, وانظر الصوفي , البحر المديد, ,ج14, ص 8الخلوتي , تفسير روح البيان , ج( 5)

 .48ص , 21, وانظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج511, ص 4بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج
 .224, ص  4عرابه  ,جا  الزجاج , معاني القران و ( 7)
 .115, ص 25القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج( 5)
 .255, ص 2النسفي, مدارك التنزيل وحقائق  التأويل ,ج( 8)
 .272-271, ص  4األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج( 4)
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ې  ې  ى  ى    ائ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې   چ   "قوله تعالى فمنها 

 ". ٣٠-٣١غافر:  چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ       وئەئ  ەئ  وئ ائ 

 اختلف في توجيه كلمة "مثل" أهي على البدل أم عطف البيان؟      

ومن الذين ذهبوا إلى إعراب مثل عطف بيان, الزمخشري فقال : "مثل جزاء دأبهم فإن          

قال النسفي : "انتصاب مثل , (2)قلت بما انتصب مثل الثاني؟ قلت بأنه عطف بيان لمثل األول"

, قال ابن عاشور: "انتصب مثل دأب قوم نوح على عطف (1)الثاني بأنه عطف بيان لـمثل األول"

دًا ال محالة فصار حبيانًا له كان ما يضافان إليه متالبيان من مثل يوم األحزاب ولما كان 

 .(2)األحزاب"

يجد الباحث سوى رأي واحد ألبي جعفر فلم , أما اآلراء التي أعربت كلمة مثل بدل         

 .(4)النحاس حيث أعرب كلمة مثل على أنها بدل فقال: "مثل دأب على البدل"

أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان, فلم يجد الباحث سوى رأي للسمين الحلبي        

 . (5)أن يكون عطف بيان"  وأحيث قال : " يجوز أن يكون بداًل 

رى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة "مثل" عطف بيان ؛ ألن مقصد اآلية أراد وي      

توضيح كلمة مثل األولى الواردة في اآلية السابقة لذلك تعرب مثل الثانية عطف بيان مثل األولى 

 وليس بداًل منها.

                                           

, وانظر النيسابوري ,غرائب القرآن 275-274, ص 4األقاويل في وجوه التأويل , ج( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 2)
 .25, ص 7ورغائب الفرقان, ج

, وانظر  25+24,ص  4, وانظر اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن, ج72, ص 4مدارك التأويل وحقائق التأويل, ج النسفي ,( 1)
 .222, ص 5الصوفي البحر المديد, ج

 .224, ص 11اشور ,التحرير والتنوير, جابن ع( 2)
 . 845النحاس , إعراب القرآن , ص( 4)
 . 24, ص  7( السمين الحلبي , الدر المصون , ج 5)
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 چۇئ  ۇئ     ۆئ        ۆئ  ۈئ              وئائ  ەئ  ەئ    وئ  ائې  ې     ې  ى  ىچ  "تعالى  ولهقفمنها 
 ". ٢٨فصلت:  

 اختلف في توجيه كلمة "النار" أهي على البدل أم عطف البيان؟     

من الذين أعربوا أو وّجهوا كلمة "النار" بدل ما قاله الزجاج : "النار رفع بدل من جزاء أعداء        

ال , وق(2)وقال ابن عطية: "النار بدل من قوله جزاء أعداء" (1)"وقال النحاس: "بدل من جزاء (2)اهلل"

 .(4)القرطبي: "النار بدل من جزاء"

, (5)ومن الذين ذهبوا إلى إعراب النار عطف بيان الزمخشري فقال : "النار عطف بيان للجزاء"     

أعداء , و قال ابن عاشور: "النار عطف بيان من جزاء (7)و قال النسفي : "النار عطف بيان"

 .(5)اهلل"

أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله الشوكاني :"تكون النار       

, وقال القنوجي: "بدل أو عطف بيان للجزاء المخبر به عند (8)عطف بيان للجزاء أو بداًل منه"

 .(4)ذلك"

                                           

 .284, ص 4عرابه ,ج ا  الزجاج , معاني القرآن و ( 2)

 . 425النحاس  , إعراب القرآن, ص ( 1)
, وانظر العكبري ,  58, ص7النيسابوري , غرائب القرآن ورغائب الفرقان, ج , وانظر 22, ص 5( ابن عطية , المحرر الوجيز, ج 2)

 .225التبيان في إعراب القرآن , ص 
 .452, ص  5, وانظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج257,ص  25القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 4)
, وانظر األندلسي , البحر المحيط في  248, ص  4يل في وجوه التأويل , ج ( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاو 5)

 .452, ص  5التفسير , ج
 .42, ص  4, وانظر اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن ,ج124, ص 2( النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل, ج7)
 .154,ص  14ابن عاشور , التحرير والتنوير , ج ( 5)
 .541, ص  4ني ,  فتح القدير الجامع بين فني الراوية والدراية من علم التفسير , جالشوكا( 8)
 .147, ص 21القنوجي ,, فتح البيان في مقاصد القرآن , ج ( 4)
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لنار عطف بيان وليس بداًل, ألن ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب كلمة ا        

المعنى أّن اهلل سبحانه وتعالى أراد أن يبين ويوضح ذلك الجزاء وهو النار, فتعرب كلمة النار 

 عطف بيان وليس بداًل.

 

 " . ٧الفجر:  چڤ  ڤ  ڤ  چ  " قوله تعالىفمنها 

 اختلف في توجيه كلمة "إرم" أهي على البدل أم عطف البيان؟        

وقال   (2)من الذين ذهبوا إلى إعراب إرم عطف بيان الزمخشري فقال : "إرم عطف بيان لعاد"       

وقال النسفي :"إرم عطف  (1)البيضاوي: "إرم عطف بيان لعاد على تقدير مضاف أي سبط إرم"

 .(2)بيان لـ عاد"

رم في موضع نصب , خفض        على وذهب إبراهيم األبياري إلى أن"إرم" بدل, فقال: "وا 

 .(4)البدل"

أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله أبو حيان األندلسي: "إرم       

, وقال الشوكاني :"تنوين عاد على أن يكون إرم عطف بيان لعاد المراد بعد (5)عطف بيان أو بدل"

رم اسم القبيلة أو بداًل منه وامتناع صرفه إرم للتعر   .(7)يف والتأنيثاسم أبيهم, وا 

                                           

الجامع  -, وانظر الرازي ,مفاتيح االغيب551, ص 4( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج 2)
 .252, ص 22لكبير,جا
 .214, ص  5البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 1)
وانظر ابن عاشور ,  148, ص 5, وانظر الصوفي , البحر المديد ,ج 151, ص  4النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل, ج( 2)

 .228, ص  21التحرير والتنوير, ج
 .517, ص 4( األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج 4)
 .452,ص 21األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج ( 5)
,  وانظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد 424,ص 5( الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج 7)

 .111, ص  25القرآن , ج 
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ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب كلمة إرم عطف بيان وليس بداًل, ولو         

أعربنا إرم على أنها بدل من عاد فإن المعنى يختلف, فإرم ليست هي عاد لذلك تعرب كلمة إرم 

 قبيلة إرم.القبيلة فوضحها بأنها عطف بيان, وأراد اهلل سبحانه وتعالى توضيح اسم تلك 

 

 

 " . ٠البلد:  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  "قوله تعالى فمنها 

 اختلف في توجيه كلمة "البلد" أهي بدل أم عطف بيان؟    

وقال أبو جعفر النحاس : "أوالها الثالث  (2)ذكر ابن عطية بأن إعراب كلمة "البلد" عطف بيان     

أن يكون عطف بيان والنحويون يذكرون عطف البيان على جملته وما علمت أن أحدًا بينه وفرق 

 .(1)بينه وبين البدل إال ابن كسيان"

, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد لمحمد درويش حيث قال: "البلد  ومن الذين أعربوا البلد بدالً      

 .(2)الموضع بدل من هذا"في هذا 

 فأعرب االسم المعرف بأل  بعد اسم اإلشارة بدل من اسم اإلشارة.

مكي بن أبي طالب القيسي قال:   رأي انهمفأما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان        

إبراهيم األبياري: "البلد بدل أو نعت أو عطف  قال, و (4)"البلد نعت لهذا أو بدل أو عطف بيان"

 .(5)بيان"

 ومما يلحظه الباحث بأن الرأيين أعربا كلمة البلد نعتا أو بدال أو عطف بيان .

                                           

 .482,ص  5ابن عطية , المحرر الوجيز, ج ( 2)
 .  2211النحاس ,إعراب القرآن , ص( 1)
 . 121, ص 5, جوبيانه درويش  , إعراب القرآن( 2)
 .515القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص ( 4)
 .515, ص  4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 5)
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ة ؛ ألنه أراد ويرى الباحث بأن إعراب كلمة البلد في هذا الشاهد عطف بيان السم اإلشار         

 . من المعنى التوضيح
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 . والنعت والبدل الخالف في العطفالمبحث الثاني : 

 " . ٣الناس:  چڈ   ڈ  چ  " قوله تعالى*

 اختلف في توجيه كلمة "إله الناس" أهي نعت أم بدل أم عطف بيان؟     

من الذين أعربوا "إله" عطف بيان ما ذهب إليه الزمخشري فقال : "ملك الناس إله الناس ما      

قلت هما عطف بيان إله الناس فخاص ال شركه فيه فجعل غاية للبيان ؛ ألن هما من رب الناس؟ 

بيان له فإن الرب قد ال يكون ملكًا  و قال البيضاوي: "إله الناس عطف ,(2)عطف البيان للبيان"

: "إله الناس هذا عطف بيان فإن قيل لم قدم وصفه  يقال ابن جز . و  (1)والملك قد ال يكون إلها"ً 

 .(2)بملك بإله" تعالى برب ثم

قال اإليجي: "إله الناس عطف بيان لـ "رب الناس" وهو من قبيل الترقي في صفات         

, و قال شهاب الدين (4)الكمال, فإن الملك أعلى من الرب ألن كل ملك رب ومالك وال ينعكس كليًا"

عطف بيان ألن قال ابن عاشور: "إله الناس و  , (5)( :"عطف بيان لرب الناس"2174الحنفي )

ويتضح مما سبق بأن إعراب كلمة "إله" ,  "  (7) عطف البيان يقتضي اإلظهار ليكون االسم المبين

 على أنه عطف بيان لكلمة "رب" وليس صفًة أو بداًل منها.

                                           

الجامع  -رازي ,مفاتيح الغيب, وانظر ال812, ص  4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 2)
 .144, ص 4, وانظر  النسفي , مدارك التنزيل وحقائق  التأويل, ج 257, ص 21الكبير, ج

 .251, ص  5البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 1)
 .514, ص  1, التسهيل لعلوم التنزيل , ج  يابن جز ( 2)
 545, ص  4, ج يجي , جامع البيان في تفسير القرآن ( اإل4)
( الحنفي , شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي , حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي و كفاية الراضي على 5)

 .255, ص 5و انظر الصوفي , البحر المديد ,ج  427,ص  8ت , دار صادر , بيروت , ج د.ط , د. تفسير البيضاوي ,
 . 722, ص  2التحرير والتنوير , ج بن عاشور , ( ا7)
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أما اآلراء التي أعربت كلمة "إله" بداًل فنجدها فيما قاله األخفش وابن خالويه, إله الناس بدل        

 .(2)الناس من رب

 يتضح بأن األخفش وابن خالويه قد أعربا كلمة "إله" بدل من "رب" وليس نعتًا وال عطف بيان له. 

أما اآلراء التي أعربت كلمة "إله"  نعًتا, ففيما قاله أبو حيان األندلسي: "الظاهر أن ملك        

له الناس صفتان" قد يجاب بأنهما أجريا مجرى , وقال ابن هشام: الصواب أنهما نعتان و (1)الناس وا 

الجوامد إذ يستعمالن غير حاريين على موصوف وتجري عليهما الصفات نحو قولنا إله واحد وملك 

 .(2)عظيم"

 يتضح مما سبق بأن إعراب كلمة "إله" على أنها نعت )صفة( وليس بداًل أو عطف بيان. 

الباحث سوى رأي واحد إلبراهيم األبياري أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت فلم يجد         

 .(4)حيث قال: "إله بدل من رب أو نعت له"

أما اآلراء التي جمعت بين النعت والبدل وعطف البيان فأول رأي ما قاله السمين الحلبي:        

, وقال السيوطي: (5)"يجوز أن يكونا وصفين لرب الناس وأن يكونا بدلين وأن يكونا عطف بيان"

 .(7)ن أو صفتان أو عطفا بيان وأظهر المضاف إليه زيادة للبيان""بدال

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة إله الناس هو عطف بيان لكلمة رب الناس وليس بداًل وال        

 نعتًا ؛ألنه أراد توضيح وتبين من هو "إله" .

 
                                           

م , المكتبة 2485-ه2415ط ,  د.,  ابن خالويه , إعراب ثالثين سورة من القرآن, 541, ص  1( األخفش  , معاني القرآن ,ج 2)
 .124لبنان , ص  –الثقافية , بيروت 

 .558, ص  21األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج ( 1)
 .541, ص 2لبيب عن كتب األعاريب , جابن هشام , مغني ال( 2)
 .517, ص   4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 4)
 .557, ص 11, وانظر ابن عادل , اللباب  لعلوم الكتاب, ج 272, ص22السمين الحلبي , الدر المصون, ج ( 5)
, وانظر الشربيني , شمس الدين 815, ص 2, تفسير الجاللين , ج  محليجالل الدين ال – السيوطي, جالل الدين  سيوطيال( 7)

 .727, ص  4الشافعي , السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض كالم ربنا الحكيم الخبير , ج
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  " قوله تعالىفمنها *

 ".   ٠٢سبأ:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

 اختلف في إعراب كلمة "خمط" هل هي بدل أم نعت أم عطف بيان؟      

وقال  (2)ذهب ابن خالويه إلى إعراب "خمط" بدل , يقول : "الخمط بدل من األكل"      

 .( 2)"بأن الخمط بدل من األكل "وقال ابن زنجله  (1)السمرقندي: "خمط بدل من األكل"

أبو العباس الصوفي:" صفة  وقال (4)لخلوتي إلى أّن الخمط  نعت لألكلوذهب إسماعيل ا     

  . (5)لألكل"

قال إبراهيم األبياري: نعتًا لـ "األكل" ولم يحسن أن يكون بداًل ألنه ليس هو األول وال هو         

 .(5)مجرور مثله"وقال محمود صافي "نعت ألكل  (7)بعضه

أما اآلراء التي أعربت كلمة الخمط على أنها عطف بيان, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد         

لمكي بن أبي طالب حيث قال: "قيل لما يحسن أن يكون الخمط نعتًا لألكل ألن الخمط اسم شجرة 

ن نونه جعله عطف بيان بعينها, ولم يحسن أن يكون بداًل ألنه ليس هو األول وال هو بعضه وأما م

 .(8)على األكل إذ لم يمكن أن يكون وصفًا وال بداًل فبين له أكل أي شجر"

                                           
2
 .142ص  2,حجة في القراءات السبعة , جهابن خالوي ( (

(
1
 .85, ص 2السمرقندي , بحر العلوم, ج  (

(
2
 .585, ص 2القراءات, جن زنجلة ,حجة با  (

(
4
 .184, ص 5الخلوتي , تفسير روح البيان, ج  (

5
 .484, ص 4الصوفي , البحر المديد , ج ( (

(
7
 .257, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية , ج  (

(
5
 .122, ص 11صافي , الجدول في إعراب القرآن, ج  (

(
8
 .274القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص   (
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أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت فنجدها فيما قاله النحاس : "على أنه نعت ألكل أو       

, (1)دل منه", وقال القرطبي: "على أنه نعت أو ب(2)بدل منه؛ ألن األكل هو الخمط بعينه عنده"

 .(4), وقال الشوكاني: "نعت ألكل أو بدل منه"(2)وقال ابن عادل: "نعت أو بدل من أكل

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة الخمط في هذه اآلية الكريمة عطف بيان من كلمة األكل ال       

المعنى صفة األكل بأنه خمط, ولو اعتبرنا الخمط  انبداًل وال نعتًا ؛ ألننا لو اعتبرنا الخمط نعتًا لك

بداًل لكن األكل والخمط بمعنى الشيء الواحد, ومراد اآلية الكريمة أن تبين ما هو األكل وهو 

 الخمط إذ هو نوع من الشجر لذلك األولى أن تعرب كلمة الخمط  عطف بيان.

 

 

  

                                           

(
2
 . 588عراب القرآن , صالنحاس , إ  (

(
1
 .184, ص  24القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج  (

(
2
 .45, ص 27ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب , ج   (

(
4
 .278, ص 4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسبر ,ج  (
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 .المعطوف متبوع الخالف في المبحث الثالث : 

ىئ  ىئ  ی    ىئەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئچ   " تعالىقوله *

 ". ٢٠١البقرة:  چ   ی  

   .(1)وقراءة الخفض (2)"والمالئكة" قراءتان؛ قراءة الرفع ئتقر 

 :القرطبي يقولالخفض على اعتبار أن المتبوع هو من ظلل أو من الغمام و  قراءة          

جعفر  يوقال البقاعي: " قراءة أب (2)""والمالئكة" بالخفض عطفًا على الغمام وتقديره مع المالئكة

, وقال (4)ة أي جماعات يملؤون األقطار ليتبادروا إلى امتثال أوامره"كوظلل من المالئ بالخفض

 .(5)الشوكاني" "المالئكة بالجر عطفًا على الغمام أو على ظلل"

ة )بالجر( باعتبار أن المعطوف عليه في كما سبق يتضح بأن الذي قرأ المالئم وانطالقاً          

على أنه اسم معطوف ام ؛ لذلك قرأ "المالئكة" بالجر هذه اآلية الكريمة هو على ظلل أو على الغم

 مجرور.

 أما قراءة الرفع فلم يجد الباحث سوى رأي واحد في هذه القراءة وهو رأي الرازي حيث قال        

تيان المالئكة ويمكن أن يحمل على ما سبق والتقدير وتأتيهم المالئ "المالئكة فهو عطف على كة, وا 

 الحقيقة فوجب حمله عليها فصار المعنى أن يأتي أمر اهلل وآياته والمالئكُة مع ذلك يأتون 

 

                                           

سبيع حمزة  حقيقالمبسوط في القراءات العشر, ت بكر أحمد بن الحسن بن مهران ,هـ( , , أبو 282قراءة الجمهور, انظر األصبهاني)( 2)
 .214بيروت ,  ص –م, دار القلية للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن , جده 2488-ه2418,  1حاكمي , ط 

جعفر,انظر األندلسي  , البحر  يوأب حيوة ي, وأضاف األندلسي قراءة  الحسن وأب 214قراءة أبو عمرو, انظر المرجع السابق , ص ( 1)
 .245,ص 1المحيط في التفسير ,  ج 

 .15, ص 2القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج( 2)
 .288, ص  2البقاعي , نظم الدر في تناسب اآليات والسور ,ج ( 4)
 .141, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج ( 5)
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 .( 2)إهانه أو تعذيب أو غيرها من أحكام يوم القيامة"به  ليقوموا بما أمروا

وبناًء على ما سبق يتضح بأن قراءة المالئكة بالرفع على اعتبار أنه معطوف على لفظ           

على أنه اسم معطوف مرفوع ؛ألن المعطوف يجب أن يتبع الله )اهلل( , لذلك قراءة الرفع الج

 .اً مرفوع اً معطوف اً المعطوف عليه في الحركة اإلعرابية لذلك تعرب المالئكة اسم

اآلراء التي جمعت بين قراءة الرفع والخفض فهناك آراء كثيرة جمعت بين القراءتين , وأما           

لكن هناك آراء رجحت قراءة الرفع على قراءة الخفض , ومن هؤالء ما قاله الفراء: "بأن المالئكة 

رفع مردود على )اهلل( تبارك وتعالى وقد خفضها بعض أهل المدينة يريد في ظلل من الغمام وفي 

نها في قراءة عبد اهلل "هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل والمالئكة في ظلل من ئكة, والرفع أجود ألالالم

 .(1)الغمام"

. وقال الزجاج: " (2)وقال األخفش: "المالئكة بالخفض بمعنى وفي المالئكة قال الرفع أجود"        

ينظرون إال أن يأتيهم اهلل  تقرأ على وجهين بالضم والكسر فمن قرأ المالئكة بالرفع فالمعنى

والمالئكة, والرفع هو الوجه المختار عند أهل اللغة والقراءة, ومن قرأ المالئكة فالمعنى هل ينظرون 

 إال أن يأتيهم اهلل في ظلل من الغمام وظلل من المالئكة".

اله أبو فيما قفنجدها خر آتين دون ترجيح قراءة على اءأما اآلراء التي جمعت بين القر         

ذا "هـ(: 484المظفر السمعاني) المالئكة بالرفع والخفض, فإذا قرئ بالرفع فهو منسوق على اهلل وا 

, وقال البغوي: "قرأ أبو جعفر بالخفض عطفًا على الغمام (4)قرئ بالخفض فهو منسوق على الظلل"

                                           

 .272, ص 5الجامع الكبير,ج-الرازي , مفاتيح الغيب ( 2)
 .214, ص  2الفراء , معاني القرآن, ج( 1)
 .282, ص  2األخفش , معاني القرآن, ج( 2)
,  2ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم , ط  حقيقالسمعاني, أبو المظفر بن محمد التميمي الحنفي , تفسير القرآن , ت( 4)

 .122,ص  2السعودية , ج  –م,دار الوطن , الرسلض 2445-ه2425
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بالرفع وبالجر عطف على المالئكة  اءةوقال الزمخشري: "قر  (2)وقرأ الباقون بالرفع عطفًا على )اهلل("

 .(1)ظلل أو على الغمام"

قال ابن عطية: "المالئكة بالخفض عطفًا على الغمام وقرأ جمهور الناس بالرفع عطفًا           

وقال أبو حيان األندلسي: "المالئكة بالجر عطفًا على )في ظلل( أو عطفًا على  (2)على )اهلل("

لى )اهلل( , ويؤيد هذا قراءة عبد اهلل إال أن يأتيهم اهلل )الغمام( وقرأ الجمهور عطفًا بالرفع ع

 .(4)والمالئكة في ظلل"

سناد إ عطوفة على لفظ الجاللة اهلل ؛ألنّ ويرى الباحث في هذه المسألة بأن المالئكة م          

ًا ثم يسنادًا حقيقإالى, وكان االسناد في هذه اآلية يجيئون بأمر اهلل تع فهماإلتيان إلى المالئكة 

سنده بالعطف للنور واإلسالم , ومعنى اآلية الكريمة هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل والمالئكة, أ

والذي أيد قراءة الرفع بأن المالئكة معطوفة على لفظ الجاللة اهلل قراءة عبد اهلل بن مسعود حيث قرأ 

 إال أن يأتيهم اهلُل والمالئكة  في ظلل.

 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻچ  " قوله تعالىفمنها 

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک    ڇڇ

 "  ٢المائدة:  چک  

                                           

 .174, ص 2انظر البغوي ,  معالم التنزيل في تفسير القرآن , ج ( 2)
 .182, ص  2( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج1)
 .54بيان في إعراب القرآن , ص , وانظر العكبري, الت 182, ص   2ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج( 2)
 .185-187, ص 1, وانظر ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج 245, ص  1األندلسي , البحر المحيط في التفسير , جانظر ( 4)
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 .(2)قراءة الرفعو ,  وقراءة الجر,  "وأرجلكم" ثالث قراءات قراءة النصب ئتقر 

 .(1)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب

 اختلف في إعراب كلمة "أرجلكم" أهي اسم معطوف منصوب أم اسم معطوف مجرور؟      

 :"منصوب ما قاله ابن زنجلة  ومن اآلراء التي أعربت كلمة "أرجلكم" على أنها اسم معطوف      

 .(2)"أرجلكم بالفتح معطوفة على الوجوه و األيدي فأوجبوا الغسل

سوى  أما اآلراء التي أعربت كلمة أرجلكم في قراءة الخفض اسًما معطوًفا, فلم يجد الباحث     

 . (4)أرجلكم خفض على الجوار" رأي البن هشام حيث قال: "

كلمة رؤوسكم ؛  علىاألرجل في حالة الجر اسم معطوف يتضح بأن ابن هشام أعرب كلمة       

, أي عطف األرجل على لذلك تعرب اسم معطوف مجرور في اآلية ألن األرجل جاورت الرؤوس

الرؤوس المجرورة , فجرت األرجل أي امسحوا برؤوسكم وأرجلكم , وترتب على ذلك مسح األرجل 

  الرؤوس .في الوضوء كما تمسح 

 النصب والجر. تيولكن هناك آراء جمعت بين قراء

المعنى الغسل وهو في  , ومن هذه اآلراء ما قاله األخفش: "يجوز الجر على االتباع        

قرأ بالنصب جعله عطفا من , قال أبو جعفر النحاس :" (5)من هذا االضطرار"والنصب أسلم وأجود 

لى أن إان عبيده يذهب اذكرنا الخفض إال أن األخفش وأبد على األول أي واغسلوا أرجلكم وق

 هـ(: "بالنصب يجوز 251, وقال أحمد الجصاص الحنفي)(7)الخفض على الجوار والمعنى الغسل"

                                           

)   .                                                                    144-142انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص  
2
)  

. 144انظر المرجع السابق , ص                                                                                                                           (
1
)  

. 112ابن زنجلة , حجة القراءات , ص                                                                                                                    (
2
)  

. 475, ص  2بيب عن كتب األعاريب , جابن هشام , مغني الل                                                                                     (
4
)  

. 155,  2األخفش , معاني القرآن , ج                                                                                                                     (
5
)  

. 115-114النحاس , إعراب القرآن , ص                                                                                                                (
7
)  
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ن كانت ون مراده فاغسلوا أرجلكم ويحتمل أن يك أن يكون معطوفًا على الرأس فيرد بها المسح, وا 

 .(2)لى اللفظ ألن الممسوح به مفعول به"منصوبة فيكون معطوفًا على المعنى ال ع

قال مكي بن أبي طالب القيسي: "نصبه عطف على األيدي والوجوه, ومن خفضه            

 (1)عطفه على الرؤوس وأضمر ما يوجب الغسل فاآلية الكريمة محكمة كأنه قال وأرجلكم غساًل"

وقال أبو البركات األنباري: "بالخفض على الجوار وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة ويحيى 

عاصم وأبي جعفر وخلف وكان ينبغي أن يكون منصوبًا ألنه معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم و 

نما ك (2)وأيديكم" ان وقال ابن هشام :"في قراءة من جر األرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس وا 

حقه النصب كما هو في قراءة جماعة آخرين وهو منصوب بالعطف على الوجوه واأليدي, وهذا 

 (4)قول جماعة من المفسرين والفقهاء, وخالف في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار"

وقال أحمد الشافعي: "قرأ  (5)وقال السيوطي: "قرئ بالنصب عطًفا على األيدي وبالجر على الجوار"

نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب الالم عطًفا على أيديكم والباقون بالخفض عطفًا 

هـ(: "قرىء بنصب لفظ 2275, وقال محمد عبد العظيم الزرقاني)(7)على رؤوسكم لفظًا ومعنى"

أرجلكم ويجرها فالنصب يفيد طلب غسلها ؛ألن العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم المنصوب 

                                           

م, دار الكتب العلمية , 2444,  2عبدالسالم محمد علي شاهين , ط حقيقالجصاص , أحمد بن علي الحنفي ,أحكام القرآن, ت( 2)
 .422, ص  1لبنان , ج –بيروت 

 . 227آن , صالقيسي , مشكل إعراب القر ( 1)
األنباري , أبو البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد األنصاري , اإلنصاف في مسائل الخالفبين النحويين البصريين والكوفيين , ( 2)

 .442, ص 1م , المكتبة العصرية ,ج1112-ه2414,  2ط 
محمد محي الدين تحقيق تحقيق شرح شذور الذهب , ابن هشام ,شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ,معه كتاب منتهى األرب ب( 4)

 .421, ص 2م, مطبعة السعادة , مصر , ج2452-ه2252,  7عبد الحميد , ط 
م , 2454ط ,  د.محمد إبراهيم أبو الفضل ,  حقيقالسيوطي , جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر, اإلتقان في علوم القرآن, ت( 5)

 .222,, ص  1ج الهيئة المصرية للكتاب , مصر ,
 .144-142البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر, ص ( 7)
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, وقال ابن عاشور: "قرأ (2)فيد طلب مسحها  ؛ألن العطف حينئذ يكون على لفظ رؤوسكم"والجر ي

نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب بالنصب عطفًا على وأيديكم وقرأ 

 .(1)ابن كثير وأبو عمرو وحمزة خلف بخفض وأرجلكم عطفا على الرؤوس"

كلمة أيدي ؛ألنها لو كانت  علىكلمة "و أرجلكم" اسم معطوف  رابويرى الباحث بأن إع          

ن لألرجل المسح أيضًا, ولكن أراد اهلل سبحانه وتعالى غسل األرجل لذلك امعطوفة على رؤوسكم لك

 وس وتعرب اسًما معطوًفا منصوًبا.تعطف على األيدي وليس على الرؤ 

 

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ   " قوله تعالىفمنها 

 ". ٩٧المائدة:  چمث  ىث  يث     حج              مج       جثيت

 .(4)الخفضبو  (2)النصبب"والكفار"  ئقر 

 .(5)الجمهور بالنصب المشهورة هي قراءة  قراءةالو 

أما قراءة النصب فقد أعربت كلمة "الكفار" اسًما معطوًفا من الذين , قال القرطبي: "من         

وقال الزجاج: "النصب فيه على العطف على قوله ال تتخذوا  (7)نصب عطف على الذين األول"

 .(5)الذين اتخذوا وال تتخذوا الكفار أولياء"

                                           

, ص  2ت , مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ,ج د.,  2محمد عبد العظيم,  مناهل العرفان في علوم القرآن,  ط  الزرقاني ,( 2)
248. 

 .221,ص  7ابن عاشور , التحرير والتنوير , ج ( 1)
 .145قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة, انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص ( 2)
 .145قراءة ابو عمرو والكسائي انظر المرجع السابق, ص ( 4)
 .141, ص 7انظر ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 5)
 .114-112, ص 7القرطبي , الجامع ألحكام القران, ج( 7)
 .285, ص  1عرابه , جا  , معاني القرآن و الزجاج ( 5)
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أما قراءة الخفض, فلم يجد الباحث أي رأي انفرد به أحد المفسرين والنحاة في إعراب كلمة          

 الكفار على أنها اسم معطوف مجرور .

أما اآلراء التي جمعت بين القراءتين, ففيما قاله الطبري: "قراءة جماعة من أهل الحجاز         

والبصرة والكوفة بخفض الكفار وبمعنى ومن الكفار وقرأ عامة أهل المدينة والكوفة بالنصب بمعنى 

 .(2)والكفار عطًفا على الذين اتخذوا"

لحجة لمن نصب أنه رده على قوله ال تتخذوا وقال ابن خالويه: "يقرأ بالنصب والخفض فا        

الذين اتخذوا دينكم والكفار" ألن معنى األلف والالم في الكفار بمعنى الذي, ويجوز أن يكون 

, قال السمرقندي: "قرأ أبو (1)معطوفًا على موضع )م ن( في قوله من الذين ألنه موضعه نصب"

صب بالخفض بمعنى من الكفار والنصب عمرو والكسائي والكفار بالخفض وقرأ الباقون بالن

 .(2)معطوف على قوله ال تتخذوا الذين اتخذوا منكم"

وقال أبو علي الفارسي :"قراءة الكفار بالنصب والخفض, وحجة من قرأ بالجر أن حمل         

الكالم على أقرب العاملين وقد تقدم أن لغة التنزيل الحمل على أقرب العاملين فحمل على عامل 

من حيث كان أقرب إلى المجرور من عامل النصب, أما حجة قراءة النصب فهي أنه عطف  الجر

 .(4)على العامل الناصب فكأنه قال ال تتخذوا الكفار أولياء"

وقال مكي بن أبي طالب القيسي : "الكفار من خفضه عطفه على الذين في قوله من          

كما وصف به الذين أوتوا الكتاب بقوله "إنا كفينك الذين أوتوا فيكونون موصوفين باللعب والهزء 

                                           

 .422, ص 21(الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج2)
 .                                                                  74ابن خالويه , الحجة في القراءات السبعة , ص ( 1)
 .412, ص 2السمرقندي, بحر العلوم, ج ( 2)
 .127-124, ص 2, الحجة للقراء السبعة, ج الفارسي( 4)



45 

 

يريد به كفار قريش ومن نصبه عطفه على الذين في قوله ال تتخذوا الذين ويخرجون  (2)المستهزءين"

 .(1)"من الوصف بالهزء اللعب

وقال الرازي: "قرأ أبو عمرو والكسائي بالجر عطفًا على قوله من الذين أوتوا الكتاب ومن           

 .(2)الكفار والباقون بالنصب عطفًا على قوله الذين اتخذوا بتقدير وال الكفار"

وقال العكبري: "يقرأ بالجر عطفًا على الذين المجرورة وبالنصب عطفًا على الذين         

 .(4)المنصوب والمعنيان صحيحان"

قرأ أبي ومن الكفار الكفار خفضًا و  أبو عمرو والكسائيبو حيان األندلسي: " قرأ وقال أ       

قرئ الكفار بالجر :"وقال اإليجي  (5)بزيادة من, وقرأ الباقون نصًبا فأعراب الجر والنصب واضح"

وقال ابن عاشور: "قرأ  (7)"فيكونون داخلين في المستهزئين وبالنصب عطف على الذين اتخذوا

الكسائي ويعقوب والكفار الجمهور بالنصب عطًفا على الذين اتخذوا دينكم المبين وقرأ أبوعمرو و 

 .(5)بالخفض عطفًا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقال القراءتان واحد"

وقال إبراهيم األبياري: "من خفضه عطفه على الذين من قوله من الذين أوتوا ومن نصبه         

 ( 8)عطفه على الذين من قوله ال تتخذوا الذين"

المعطوف عليه من  جعلواين أعربوا كلمة الكفار بالخفض ن الذوانطالقًا مما سبق يتضح بأ       

 وأما الذين أعربوا كلمة الكفار بالنصب فإن المعطوف عليه "الذين اتخذوا". الذين 

                                           

 .45سورة الحجر اآلية ( 2)
 . 245-244القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص( 1)
 .222, ص 1, وانظر البيضاوي ,  أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج   285, ص 21الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب ( 2)
 .221القرآن, ص عراب إالعكبري , التبيان في ( 4)
 .517, ص 2األندلسي  ,البحر المحيط في التفسير , ج( 5)
 .458, ص  2اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 7)
 .141ص  7ابن عاشور ,التحرير والتنوير, ج( 5)
 .212, ص 4األبياري  , الموسوعة القرانية, ج( 8)
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ويرى الباحث في هذه اآلية بأن قراءة النصب هي األقرب للمعنى وهي قراءة الجمهور          

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ألن الحجة في ذلك قوله تعالى"  اً منصوب اً معطوف اً لذلك تعرب "الكفار" اسم

ۆئ  ۈئ    ۆئې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

, فكما وقع النهي عن اتخاذ الكفار أولياء كذلك يكون في   ٢٨آل عمران:  چ    ېئ  ېئ  ىئ  ېئۈئ

 بالنصب. "رًا على االتخاذ لذلك تعرب "الكفااألخرى معطوف

 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ " قوله تعالىفمنها 

 ". ٠النساء:  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 .(2)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب (1)وقراءة بالخفض (2)بالنصب ئت "األرحام "قر 

هي اسم معطوف منصوب أم اسم معطوف  اختلف في إعراب كلمة )واألرحام( هل        

 مجرور؟

أما اآلراء التي أعربت األرحام اسًما معطوًفا منصوًبا, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد        

واألرحام, ألنك ال تجرى الظاهر المجرور على اهلل لألخفش حيث قال: "األرحام منصوبة أي اتقوا 

 .(4)المضمر المجرور"

سوى رأي ألبي ي أعربت "األرحام" اسًما معطوًفا مجروًرا , فلم يجد الباحث  أما اآلراء الت      

ألنه معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة  أما الجر فظاهره حيان األندلسي حيث قال"

                                           

 .254, ص  1في تفسير القرآن ,ج  قراءة الجمهور, انظر البغوي, معالم التنزيل( 2)
 .254, ص 1انظر المرجع السابق,ج  والنخعي وقتادة واألعمش , قراءة حمزة( 1)
 .254, ص  1قراءة الجمهور, المرجع نفسه, ج ( 2)
 .142, ص  2( األخفش ,  معاني القرآن, ج4)
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ولكن هناك آراء جمعت بين النصب والجر, ومن هذه اآلراء التي جمعت بين النصب  , (2)الجار

:" القراءة الجيدة نصب األرحام المعنى واتقوا األرحام أن تقطعوها , فأما الجر والجر ما قاله الزجاج

في األرحام فخطأ في العربية ال يجوز إال في اضطرار الشعر وخطا أيضًا في أمر الدين عظيم؛ 

 .(1)ألن النبي عليه السالم قال ال تحلفوا بآبائكم"  

رحام أن تقطعوها, وقرأ إبراهيم وقتادة واألرحام  وقال النحاس :"األرحام عطف أي واتقوا األ       

, وقال مكي بن أبي طالب القيسي: "نصبه عطفه على اسم (2)بالخفض وقد تكلم النحويون في ذلك"

اهلل تعالى ويجوز أن يكون عطفه على موضع ومن خفضه عطفه على الهاء في به وهو قبيح عند 

وقال السمعاني: "قرأ حمزة  ,(4)ألنه يعاقب التنوين"سيبويه ألن المضمر المخفوض بمنزلة التنوين 

, قال إبراهيم النخعي: "تقول العرب نشدتك باهلل  واألرحام بكسر الميم وتقديره تساءلون به واألرحام 

 (5)وبالرحم وضعفوا هذه القراءة والقراءة المعروفة بنصب الميم وتقديره واتقوا األرحام أن تقطعوها"

ام قراءة العامة بالنصب أي واتقوا األرحام أن تقطعوها, وقرأ حمزة بالخفض أي وقال البغوي: "األرح

به واألرحام كما يقال سألتك باهلل واألرحام, والقراءة األولى أفصح ألن العرب ال تكاد تنسق بظاهر 

 .(7)على مكنى اإل أن تعيد الخافض"

ا األرحام أن تقطعوها وفسرها وقال الجوزي: "الجمهور على نصب الميم على معنى اتقو         

على هذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وابن زيد وقرأ الحسن وقتادة واألعمش وحمزة بخفض 

الميم على معنى تساءلون به وباألرحام, وفسرها على هذا الحسن وعطاء والنخعي, وقال الزجاج 

                                           

.                                                                            448,  2( األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج   2
)  

        .                                                                                 7, ص  1عرابه , ج ا  ( الزجاج , معاني القرآن و 1)
 .251-274النحاس ,إعراب القرآن , ص ( 2)
 .221-222( القيسي , مشكل إعراب القرآن, ص 4)
 .244, ص  2السمعاني , تفسير القرآن, ج( 5)
 .254, ص  1البغوي ,معالم التنزيل في تفسير القرآن , ج( 7)
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ر وخطأ في الدين ألن النبي :الخفض في األرحام خطأ في العربية ال يجوز إال في اضطرار الشع

, وقال أبو البقاء العكبري: "يقرأ (2)صلى اهلل عليه وسلم قال ال تحلفوا بآبائكم إلى نحو هذا الفراد"

بالنصب فيها وجهان معطوف على اسم اهلل اتقوا األرحام أن تقطعوها والثاني هو محمول على 

الحلف به تعظيم له ويقرأ بالجر قيل هو موضع الجار والمجرور الذي تعظمونه واألرحام, ألن 

نما جاء في الشعر على قبحه, وأجازه  معطوف على المجرور وهو ال يجوز عند البصريين وا 

, وقال القرطبي: "األرحام (1)الكوفيون على ضعف وقيل الجر على القسم وهو ضعيف أيضًا"

رأ إبراهيم النخعي وقتادة واألعمش معطوفة أي واتقوا اهلل أن تعصوه واتقوا األرحام أن تقطعوها, وق

وحمزة األرحام بالخفض, وقد تكلم النحويون في ذلك فأما البصريون فقال رؤساؤهم هو لحن ال تحل 

, وقال النسفي: (2)القراءة به وأما الكوفيون فقالوا هو قبيح ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه"

لى أي واتقوا األرحام أن تقطعوها أو على موضع "بالنصب على أنه معطوف على اسم اهلل تعا

على عطف الظاهر على الضمير وهو  هررت بزيٍد وعمًرا , أو بالجر حمز الجار والمجرور كقولك م

ضعيف ألن الضمير المتصل كاسمه متصل والجار والمجرور كشىء واحد فأشبه العطف على 

الميم وفيه وجهان أنه عطف على لفظ وقال ابن عادل: "األرحام الجمهور نصب  (4)بعض الكلمة"

الجاللة أي واتقوا األرحام أي ال تقطعوها ,والثاني أنه معطوف على محل المجرور في به, وقرأ 

حمزة األرحام  بالجر وقد رويت هذه القراءة عند مجاهد وغيره وأنه عطف على الضمير المجرور 

نوجي: بالنصب عطفًا على محل الجار , وقال أبو الطيب الق(5)في به وهذا ال يجيزه البصريون

والمجرور, وينصره قراءة باألرحام  فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة فيقولون أسالك 

                                           

 .2, ص 1الجوزي , زاد المسير في علم التفسير , ج( 2)
                                                                                    . 47( العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص 1)

 .1, ص  5لقرطبي ,الجامع ألحكام القرآن ,ج ا( 2)
 .215, ص  2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التاويل , ج( 4)
 .245-242, ص 7م الكتاب, جابن عادل , اللباب لعلو ( 5)
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باهلل والرحم, أو عطفًا على االسم الجليل أي اتقوا اهلل واألرحام فال تقطعوها وهي األولى وقرئ 

 .(2)ن وسيبويه والزجاج"باألرحام بالجر وأنكره البصريون والكوفيو 

وقال ابن عاشور: "قرأه الجمهور بالنصب عطف على اسم اهلل وقرأه حمزة بالجر عطفًا           

على الضمير المجرور فعلى قراءة الجمهور يكون األرحام مأمورًا بتقواها على المعنى المصدري أي 

 .(1)اتقائها وهو على حذف مضاف أي اتقاء حقوقها"

الضمير المجرور وهذا ال يجوز  علىما قراءة الجر فتعرب كلمة األرحام اسًما معطوًفا أ          

 ألن المضمر المخفوض بمنزلة التنوين.؛ عند كثير من النحاة 

ويرى الباحث بأن إعراب األرحام اسم معطوف من لفظ الجاللة )اهلل( ؛ ألن تقدير اآلية       

 فيكون إعراب األرحام اسًما معطوًفا منصوًبا.الكريمة اتقوا اهلل واتقوا األرحام, 

 

ی    یۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  یچ چ  " قوله تعالى فمنها

 " . ٠٢٢النساء:  چ  يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    جت   مئ  ىئ     حئجئ

أم معطوفة على  (لمؤمنونا)ب كلمة "المؤتون" هل هي معطوفة على اعر إاختلف في       

 الراسخون؟)

ل : "معطوف به و قي, الطبري ف "المؤمنون" على من الذين أعربوا كلمة "المؤتون" اسم معطوف     

 . (2)والمؤمنون وهو من صفتهم"على قوله 

    

                                           

 .21-4, ص  2القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 2)
 .7, ص  1ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 1)
 .244, ص  4الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج( 2)



211 

 

, وقال الشوكاني: "عطفا على )المؤمنون( ال (2)وقال ابن عطية : "عطف على قوله والمؤمنون" 

 , وقال أبو(1)مرفوع على االبتداء أو على تقدير مبتدأ محذوف هم المؤتون"على قول سيبويه 

 .(2)الطيب القنوجي: "عطف على المؤمنون"

أما اآلراء التي أعربت كلمة "المؤتون" معطوفة على كلمة الراسخين, فلم يجد الباحث رأيا       

سخين, ولكن هناك معطوًفا على الراانفرد به أحد النحاة والمفسرين بإعراب كلمة "المؤتون" اسًما 

المعطوف عليه في هذه اآلية هو المؤمنون والراسخون دون ترجيح رأي على  جعلآراء جمعت بين 

آخر, ومن هذه اآلراء ما قاله النحاس: "معطوف على المضمر الذي في المقيمين وقيل هو عطف 

, (4)معطوفًا على الراسخين"على المضمر الذي في يؤمنون أي يؤمنون وهم المؤتون وأن يكون 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي: "معطوف على المضمر في والمقيمين وقيل المضمر في يؤمنون 

وقال العكبري: "معطوف على الراسخين معطوف على الضمير في  (5)وقيل على الراسخين"

قال و  (7)الراسخون, معطوف على الضمير في المؤمنين, معطوف على الضمير في يؤمنون"

نه معطوف على المضمر في المقيمين ومثل على المضمر في يؤمنون وقيل إإبراهيم األبياري: "

 .(5)على الراسخين"

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "المؤتون" اسم معطوف من الضمير في يؤمنون ؛ ألن          

ألن القيمة في  اسم معطوف مرفوع ؛ "المؤتون"المعنى يؤمنون ويؤتون الزكاة , فيكون إعراب 

 يؤمنون في حالة رفع فيكون المؤتون أيضا في حالة الرفع.

                                           

 .227, ص 1ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 2)
 .724, ص 2فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج  الشوكاني , فتح القدير الجامع بين( 1)
 .145, ص 2القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن ,ج ( 2)
 . 115النحاس , إعراب القرآن , ص( 4)
 .221عراب القرآن , ص إالقيسي , مشكل ( 5)
 .224العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 7)
 .215, ص 4ية, جاألبياري , الموسوعة القرآن( 5)
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ۉ  ې  ې   ې  ې  ى    ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ چ  " قوله تعالىفمنها 

 " .    ٢٠التوبة:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       وئى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ

 (2)وقراءة النصب (1)وقراءة الخفض (2)"ورحمة" ثالث قراءات قراءة الرفع ئتقر       

 والقراءة المشهورة هي قراءة الرفع.

هل هي اسم معطوف مرفوع أم اسم معطوف  "رحمة"اختلف العلماء في توجيه كلمة        

 مجرور؟

رحمة" اسًما معطوًفا مرفوًعا ما قاله الزجاج :"الرفع في ورحمة ألن آلراء التي أعربت "فا       

وقال النسفي: "ورحمة بالعطف على أذن ورحمة  (4)خير لكم وأذن رحمة للمؤمنين"المعنى قل أذن 

 .(5)أي هو أذن خير وأذن رحمة ال يسمع غيرهم وال يقبله للذين آمنوا منكم"

أما اآلراء التي أعربت "رحمة" اسًما معطوًفا مجروًرا ففيما قاله الزمخشري: "قراءة حمزة         

, وقال الرازي: "قرأ حمزة ورحمة بالجر عطفًا على (7)أذن خير ورحمة" بالجر عطفًا عليه أي هو

, وقال البيضاوي: (5)خير كأنه مثل أذن خير ورحمة أي مستمع كالم يكون سبًبا للخير والرحمة"

 .(8)"قرأ حمزة ورحمة بالجر عطفًا على خير"

                                           

, وانظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات, ص 245قراءة الباقون إال حمزة, انظر األصبهاني ,المبسوط في القراءات العشر , ص ( 2)
225. 

 .225. وانظر ابن مجاهد,السعة في القراءات , ص 245قراءة حمزة, انظر المرجع األصبهاني,المبسوط في القراءات العشر , ص ( 1)
 ألجله. وتعرب في هذه القراءة مفعوال 444, ص 5قراءة ابن أبي عبلة, انظر األندلسي ,البحر المحيط في التفسير , ج( 2)
عرابه, ج ( 4)  .548,ص 5الزجاج , معاني القرآن وا 
 .754-758, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق  التأويل, ج( 5)
 .152, ص 1ن األقاويل في وجوه التأويل ,جالزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو ( 7)
 .42, ص 27الجامع الكبير,ج -الرازي , مفاتيح الغيب ( 5)
 .144, ص  21, وانظر ابن عاشور , التحرير والتنوير ,ج 87, ص 2البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ج (8)
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رأي أو ترجح رأي على آخر أما اآلراء التي جمعت بين قراءة الرفع والخفض ولم تنفرد ب         

بل ذكرت الرأيين, فمنها ما قاله الطبري: "رفع رحمة  عطفًا لها على األذن, وقرأه بعض الكوفيين 

 .(2)ورحمٍة عطفا بها على الخير بتأويل قل أذن خير لكن وأذن رحمة"

نه قد وقال أبو جعفر النحاس: "رحمة خفضًا عطف على خير وهذا عند أهل العربية أل          

باعد بين االسمين وهذا يقبح في المخفوض والرفع عطًفا على أذن والتقدير قل هو أذن وخير وهو 

 .(1)رحمة أي هو مستمع خير لكم

وقال ابن خالويه: "يقرأ بالرفع والخفض فالحجة لمن رفع أنه رده بالواو على قوله أذن            

, وقال الثعلبي: "قرأ الحسن وحكمه واألعمش (2)والحجة لمن خفض أنه رده على قوله خير ورحمة"

وحمزة ورحمة عطًفا على معنى أذن خير وأذن خير, وقرأ الباقون ورحمة بالرفع أي هو أذن خير 

(. وقال مكي بن أبي طالب القيسي: "من رفعها عطفها على أذن أي هو مستمع خير 4وهو رحمة)

مستمع  ها على خير أي هو أذن رحمة أيورحمة للمؤمنين, قد قرأ حمزة بالخفض في رحمة عطف

وقال الواحدي: "قرأ حمزة بالجر عطفًا على خير كأنه أذن خير  (5)رحمة ورحمة خفضًا على خير

وقال العكبري: "بالرفع عطفا على أذن أي هو أذن ورحمة ويقرأ  (7)”رحمة وبالرفع وهو رحمة اهلل

 وقال القرطبي: "قرأ حمزة "و رحمة" بالخفض والباقون بالرفع عطف على  (5)بالجر عطفًا على خير"

 

                                           

 .218, ص  24الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج( 2)
 . 252النحاس , إعراب القرآن  , ص ( 1)
 .48ابن خالويه , الحجة في القراء السبع,  ص ( 2)
 .72, ص 5( الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن, ج 4)
 . 124القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص( 5)
 .274, ص 1 , وانظر البغوي, معالم التنزيل  في تفسير القرآن ,ج515, ص  4الواحدي ,الوسيط, ج ( 7)
 .285العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص ( 5)
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 .(2)أذن ومن خفض فعلى العطف على خير"

وقال أبو حيان األندلسي :"قرأ أبي وعبد اهلل واألعمش وحمزة ورحمة بالجر عطفا على           

لجمهور رفعًا نسقًا على أذن, قرأ ا"وقال ابن عادل:  (1)"خير, وباقي السبعة بالرفع عطفًا على يؤمن

أي وهو رحمة للذين آمنوا, وقال بعضهم هو عطف على يؤمن ألن يؤمن في محل رفع صفة "أذن" 

, (2)تقديره أذن يؤمن ورحمة وقرأ حمزة واألعمش ورحمة بالجر نسقًا على خير المخفوض بإضافة"

على أذن, وقرأ حمزة وحده ورحمة وقال الثعالبي: "قرأ جميع السبعة اإل حمزة ورحمة بالرفع عطفًا 

 .(4)"بالخفض عطفا على خير

وقال البناء :"ورحمة بحمزة بخفض رحمة عطفًا على خير والباقون بالرفع نسقًا وقيل عطفا         

, وقال الشوكاني: "قرأ الجمهور (5)على يؤمن ألنه في محل رفع صفة ألذن أي أذن مؤمن ورحمة"

زة بالخفض عطفًا على خير والمعنى في القراءة األولى هو أنه هو بالرفع عطف على أذن وقرأ حم

 .(7)ة الثانية أنه أذن خير وأذن رحمةرحمة للمؤمنين وعلى القراء

وقال إبراهيم األبياري: "ورحمة من رفع عطفها على أذن أي هو مستمع خير وهو رحمة       

 .(5)أذن رحمة"للذين آمنوا وقد قرأ حمزة بالخفض عطفهاعلى خير أي هو 

ويرى الباحث بأن "و رحمة" تقرأ بالرفع وليس بالخفض ؛ ألن معنى الرفع أذن خير ورحمة        

حمة فتكون رحمة معطوفة على أي مستمع خير ورحمة وأن تقدير اآلية الكريمة أذن خير وأذن ر 

 أذن .

                                           

 .242-241, ص 8الجامع ألحكام القرآن,ج القرطبي , ( 2)
 .444, ص 5األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج ( 1)
 .222, ص 21ابن عادل  , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 2)
 .241, ص 2ج الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن ,( 4)
 .142البناء  ,إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص ( 5)
 .414, ص 1الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 7)
 .245, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 5)
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ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ             ڀ         ڀ   ٺ  ٺ    چ  " قوله تعالىفمنها 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  

 ". ٧٠يونس:  چڄ  

 .(1)وقراءة النصب (2)قراءة الرفع "شركاءكم"  ئتقر 

 .(2)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب

 "و شركاءكم" أهي عطف على الضمير المتصل أم على أمركم؟اختلف في إعراب كلمة       

على أنها اسم معطوف على الضمير ما قاله الرازي:  "شركاءكم"أما اآلراء التي أعربت كلمة       

قال البيضاوي: , (4)"قرأ الحسن وجماعة من القراء وشركاؤكم بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع"

تصل وقيل أنه معطوف على أمركم بحذف المضاف وقيل أنه "الرفع عطفًا على الضمير الم

وقال أبو حيان األندلسي: "الرفع عطف على الضمير في فأجمعوا وقد  (5)منصوب بفعل محذوف"

وقال ابن هشام: "يقرأ برفع شركاء عطفا على الواو  (7)وقع الفعل بالمفعول فحسن على أنه مبتدأ"

 .(5)لمضارع المنصوب لعطف على اسم صريح أو مؤول"للفعل بالمفعول والواو الداخلة على ا

ما فمنها أمركم  علىفي قراءة النصب اسًما معطوًفا  أما اآلراء التي أعربت كلمة "شركاءكم"       

ع إال أنه قد حسن و قاله األخفش "النصب أحسن ألنك ال تجري الظاهر المرفوع على المضمر المرف

                                           

 .215, ص 1بحر العلوم, ج قراءة الحسن ويعقوب والحضرمي  , انظر السمرقندي,( 2)
 .515, ص 1قراءة الجمهور , انظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, ج ( 1)
 .515, ص 1قراءة الجمهور, انظر المرجع السابق , ج ( 2)
 .184, ص 25الجامع الكبير, ج -الرازي , مفاتيح الغيب ( 4)
 .224, ص 2ار التنزيل وأسرار التأويل ,جالبيضاوي , أنو ( 5)
 .88, ص 7األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 7)
 .451, ص  2ابن هشام , مغني اللبيب عن كتب األعاريب ,ج( 5)
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عطية األندلسي: "نصب قوله شركاءكم يحتمل أن يعطف على  , وقال ابن(2)في هذا الذي بينهما"

قوله أمركم وهذا على قراءة فأجمعوا بالوصل, وأما من قرأ فأجمعوا بقطع األلف فنصب الشركاء 

, وقال صالح الدمشقي: "أن يكون الشركاء معطوفًا على (1)بفعل مضمر كأنه قال وادعو شركاءكم"

: "نصب الشركاء على العطف على المعنى وقيل عطف على قال إبراهيم األبياري,(2)ما قبله"

, وقال محمود صافي: "شركاءكم بالنصب فيحتمل الواو أن تكون عاطفة مفردًا على (4)األمر"

 .(5)مفرد"

أمركم  علىكم" في قراءة النصب  اسم معطوف ويتضح مما سبق بأن إعراب كلمة "شركاء       

 .وًباو إعراب أمركم مفعواًل به منصوًبا ؛ لذلك تعرب "شركاءكم" اسًما معطوًفا منص

بر الواو حرف معية وليس ولكن هناك رأي للقرطبي بإعراب "أمركم " مفعول معه على اعت        

 . (7)حرف عطف 

ما قاله الزجاج: "من ا فمنهالرفع والنصب  تاقراء ماراء التي جمعت بين القراءتين وهأما اآل       

قرأ شركاؤكم جاز أن يعطف به على الواو ؛ألن المنصوب قد قوى الكالم, ومن قرأ شركاءكم في 

. وقال النحاس :"قرأ الحسن (5)قوله فينصب عطف على األمر تقديره أجمعوا أمركم وشركاءكم"

عطف الشركاء على وشركاؤكم بالرفع عطفًا على الضمير وقرأه نصبا عطف على أمركم ومثل أن ي

                                           

 .257, ص 2األخفش , معاني القرآن, ج ( 2)
  .221-222, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج ( 1)
-ه2421,  2حسن موسى الشاعر, ط حقيقأبو سعيد خليل بن كيكلدي ,الفصول المفيدة في الواو المزيدة , ت( الدمشقي,صالح الدين 2)

                                                                                  .   517, ص2م, دار البشير , عمان ,ج  2441

                                                                         

 .     118, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 4)
 .252, ص 22صافي  ,الجدول في إعراب القرآن, ج(5)

.                                                                        272, ص  8انظر القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   (
7
)  

عرابه , ج( 5)  18,ص2الزجاج , معاني القرآن وا 
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, وقال مكي بن أبي (2)المضمر المرفوع وحسن العطف على المضمر المرفوع ألن الكالم قد طال"

طالب القيسي: نصب الشركاء على العطف على المعنى وقيل الشركاء عطف على األمر وقرأ 

هور . وقال العكبري :"الجم(1)الحسن برفع الشركاء عطفا على المضمر المرفوع في فأجمعوا"

بالنصب معطوف على أمركم وتقديره أمر شركاءكم, يقرأ بالرفع وهو معطوف على الضمير في 

, وقال الزمخشري: قرأ الحسن شركاؤكم بالرفع عطفا على الضمير المتصل وجاز من (2)أجمعوا"

 .(4)غير تأكيد بالمنفصل لقيام الفاصل مقامه لطول الكالم وشركاءكم نصب للعطف على المفعول"

قال ابن ,بأن الواو في قوله وشركاءكم بأنها واو المعية وليست الواو العاطفة  ىن هنالك من رأولك

عقيل:  "ال يجوز عطف على أمركم ألن العطف على نية تكرار العامل إذ ال يصح أن يقال 

نما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي, فشركائي منصوب على المعية" وقال  (5)أجمعت شركائي وا 

اإلستراباذي: "ال يجوز أن يعطف شركاءكم فيه على ما قبله إال بتقدير فعل ألن اإلجماع ال يتعدى 

 .(7)إلى األعيان"

 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  چ : "قوله تعالىفمنها 

 ". ٠٠٢النحل:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .(8)وقراءة النصب (5)"والخوف" قراءتان قراءة الجر ئتقر      

                                           

 . 411-412النحاس ,إعراب القرآن , ص( 2)
 .117-115القيسي , مشكل أعراب القرآن , ص ( 1)
 .247العكبري , التبيان في إعراب القرآن, ص ( 2)
 .241, ص  11الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج ( 4)
 .118, ص  1ابن مالك  ,شرح ابن عقيل, ج ( 5)
 .517, ص  2األسترباذي , شرح الرضي على الكافية, ج( 7)
 .257قراءة العامة , انظر ابن مجاهد , السبعة في القراءات , ص ( 5)
 .257قراءة أبي عمرو, انظر المرجع السابق , ص ( 8)
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 .(2)القراءة المشهورة هي قراء الجرو 

 صب جعل المعطوف عليه هو "لباس", اختلف في تحديد المعطوف عليه فمن قرأ بالن         

من هؤالء الجوزي, فقال: "روى عبيد بن عقيل وبعد الوارث عن أبي عمرو والخوف بنصب الفاء و 

ن ب القرطبي: قرأه حفص بن غياث ونصر وقال (1)ذوق أنما هو بالضم وهذا استعاره منه"وأصل ال

عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد وعباس والخوف 

: "الخوف بالنصب . وقال البناء (2)نصبًا بإيقاع أذاقها عليه عطفًا على لباس الجوع وأذاقها الخوف"

 .(4)على لباس" عطفاً 

انفرد في هذا الرأي فقال:  الذيأما قراءة الجر فلم يجد الباحث سوى رأي واحد للزمخشري        

 .(5)"الخوف عطفًا على الجوع"

أما من جمع بين القراءتين فمنه قول الثعلبي : "الخوف يعني بعدت رسول اهلل عليه السالم       

الخفاف والعباس عن أبي عمرو والخوف بالنصب بإيقاع وسراياه التي كانت تطيف بهم, وروي 

 .(7)أذاقها عليه بما كانوا يصنعون"

وقال الواحدي :"المراد بالخوف خوفهم من النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن السرايا التي كان       

 وقال ابن (5)يبعثهم إليهم فيطوفون بهم, وروي عن أبي عمرو بنصب الخوف حماًل على اإلذاقة"

 (8)عطية: "الخوف عطفًا على الجوع وقرأ أبو عمرو بخالف عنه والخوف عطفا على قوله لباس"

                                           

 .715-714,ص  7ي التفسير , جقراءة الجمهور , انظر األندلسي , البحر المحيط ف( 2)
 .541, ص1الجوزي , زاد المسير, ج( 1)
 .244, ص 21القرطبي, الجامع ألحكام القرآن, ج ( 2)
 .182البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص ( 4)
 .545, ص 1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 5)
 .48, ص 7الثعلبي, الكشاف والبيان عن تفسير القرآن, ج( 7)
 .88, ص 2الواحدي , الوسيط في تفسير القرآن المجيد , ج ( 5)
 .415, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز,ج( 8)
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وقال أبو حيان األندلسي:  (2)وقال العكبري: "بالجر عطفا على الجوع وبالنصب عطفا على لباس"

"قرأ الجمهور والخوف عطفا على الجوع وروى العباس عن أبي عمرو والخوف بالنصب عطفا على 

 .(1)لباس"

قال السمين الحلبي: "العامة على جر الخوف نسقًا على الجوع, وروي عن أبي عمرو           

ي: "قرأ حفص بن غياث ونصر ,وقال الشوكان (2")نصبه عطفا على لباس أو على موضع "الجوع

بن عاصم وابن أبي اسحاق وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب الخوف عطفًا على 

, وقال إبراهيم األبياري: "بالجر عطفًا على الجوع (4)لباس, وقرأ الباقون بالخفض عطفًا على الجوع"

 .(5)أبي عمرو لباس, رواها العباس عن وهي قراءة الجمهور وقرئ بالنصب عطفا على

يرى الباحث بأن وجه قراءة الجر أقوى من وجه قراءة النصب ؛ ألن معنى اآلية الكريمة و          

من الخوف, وتقدير اآلية لباس الخوف  اً معطوف اً لباس الخوف والجوع, لذلك تعرب كلمة الجوع اسم

 والجوع فتعطف كلمة الجوع على كلمة الخوف  . 

 

 " . ٠٠٥طه:  چ  ک  گ  گ  گ  گ    کچ " قوله تعالىفمنها 

 .(5)ر الهمزةوقراءة كس (7)الهمزة نصب"و أنك" : قراءة  ئتقر 

 .(8)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب

                                           

 .124العكبري , التبيان في إعراب القرآن, ص ( 2)
 .255, ص 21وانظر ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج. 715-714, ص 7األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج ( 1)
 .144, ص 5السمين الحلبي , الدر المصون, ج( 2)
 .124, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 4)
 .252, ص 5األبياري, الموسوعة القرانية, ج( 5)
 .152,ص 5ن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم, انظر  الفارسي , الحجة للقراء السبعة , جابن كثير وأبو عمرو وابقراءة ( 7)
 .152, ص 5نافع وعاصم في رواية أبي بكر, انظر المرجع السابق, جقراءة ( 5)
 .425, ص 1, وانظر السمرقندي , بحر العلوم, ج154, ص 22انظر القرطبي , الجامع ألحكام القران, ج( 8)



214 

 

" أهي معطوف في موضع نصب أم موضع رفع أم في موضع          اختلف في إعراب "إنَّ

 كسر؟

ما قاله فمنها أما اآلراء التي أعربت أنَّ على أنها في حالة النصب اسم معطوف منصوب         

 .(2)أن في محل نصب معطوف على المصدر المؤول السابق اسم إن""محمود صافي:  

" على أنها في محل نصب معطوف على المصدر  فرأي محمود الصافي هو الوحيد الذي أعرب "أنًّ

 المؤول في اآلية السابقة. 

" على الكسر, فلم يجد الباحث أي رأي انفرد به أحد النحاة           أما اآلراء التي أعربت "أنَّ

ت بين النصب والكسر, و والمفسرين على أن "أن" في محل عطف مكسور ولكن هناك آراء جمع

من هذه اآلراء ما قاله ابن عطية قرأت فرقة وأنك بفتح األلف عطفًا على قوله إال تجوع وقرأت فرقة 

نك عطفاً على قوله إن لك وقال ابن الجوزي: "قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي  (1)وا 

كسر األلف, فمن فتحهما وحفص عن عاصم وأنك مفتوحة األلف وقرأ نافع وأبو بكر وعاصم ب

. وقال الرازي: "قرئ وأنك بالفتح والكسر ووجه (2)عطف على أال تجوع ومن كسرها على اإلستئناف"

وقال العكبري: "فتح عطف على  (4)الفتح العطف على أن ال تجوع فيها والكسر على االستئناف"

وقال ابن عاشور: "قرأ نافع  (5)موضع أال تجوع وبالكسر على االستئناف أو عطف على إنًّ األولى"

وأبو بكر عن عاصم فإنك ال تظمأ بكسر همزة إن عطفًا للجملة على الجملة , وقرأ الباقون وأنك 

بفتح الهمزة عطفا على أال تجوع عطف المفرد على المفرد أي إن لك نفي الجوع والعري ونفي 

                                           

 .422, ص 27, محمود ,الجدول في إعراب القرآن, ج صافي( 2)
 .425, ص1ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 1)
 .254, ص 2الجوزي ,  زاد المسير, ج( 2)
 .215, ص 11الجامع الكبير, ج -الرازي , مفاتيح الغيب ( 4)
 .172العكبري,التبيان في إعراب القرآن , ص ( 5)
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لى المصدر من أن ال تجوع وهي , وقال إبراهيم األبياري: "فتح الهمزة عطفا ع(2)الظمأ والضحو"

 .(1)قراءة الجمهور وبكسرها عطفا على إن لك وهي قراءة شيبة ونافع وحفص وابن سعداه"

وهناك آراء جمعت بين حالة الرفع والنصب والكسر قال النحاس: "أن اسما في موضع           

لكسر على نصب عطفًا على "أن" ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفًا على الموضع, وا

وقال مكي بن أبي طالب القيسي : "فتح عطفها على أن  (2)االستئناف وعلى العطف على "إن لك"

ال تقديره إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ في الجنة ويجوز أن تكون أن الثانية في موضع رفع 

اإل وقال القرطبي: "قرأ أبو عمرو والكوفيون  (4)عطف على الموضع ومن كسر فعلى االستئناف"

عاصمًا في رواية أبي بكر عنه وأنك بفتح الهمزة عطفًا على أال تجوع ويجوز أن يكون في موضع 

رفع عطفًا على الموضع والمعنى ولك أنك ال تظمأ فيها الباقون بالكسر على االستئناف أو على 

 .(5)العطف على أن لك"

أنها معطوفة على الموضع, ويتضح مما سبق بأن أعرب كلمة "أن" في حالة الرفع على         

وفي حالة النصب على أنها معطوفة على أال تجوع, وفي حالة الكسر على أنها معطوفة على أن 

 لك أو على االستئناف .

" في حالة النصب ,تعرب على أنها معطوفة من قوله )أال تجوع( لذلك         ويرى الباحث بأن "أنَّ

 ا.تقرأ بالفتح وتعرب اسًما معطوًفا منصوبً 

 

                                           

 .214, ص 27جابن عاشور ,التحرير والتنوير, ( 2)
 .21, ص  7األبياري  , الموسوعة القرآنية, ج( 1)
 . 547النحاس , إعراب القرآن , ص( 2)
 .212القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص ( 4)
 وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , 154, ص 22القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 5)
 .47, ص 2ج
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 " . ٠النمل:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻٱچ " قوله تعالىفمنها 

 .(1)وبالرفع (2)"كتاب" بالجر ئتقر 

 .(2)الجروالعامة هي قراءة قراءة المشهورة الو 

 اختلف في إعراب كلمة )الكتاب( هل هي اسم معطوف مجرور أم اسم معطوف مرفوع؟          

ففي قراءة الجر أعربت كلمة كتاب اسًما معطوًفا مجروًرا فعطفت على القرآن, ومن            

: "كتاب مخفوض على معنى تلك آيات  يقول الزجاج, الذين عطفوا "كتاب" على كلمة "القرآن" 

 .(4)القرآن آيات كتاب مبين"

"كتاب عطف على  قال الطبري: "كتاب عطفًا به على القرآن", وقال أبو جعفر النحاس:          

. وقال ابن عطية: "عطف الكتاب على القرآن وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان (5)القرآن"

. وقال البيضاوي: "عطفه على القرآن كعطف (7)لمعنى فالقرآن ألنه اجتمع والكتاب ألنه يكتب"

 .(5)عظيم"تالصفتين على االخرى وتنكيره لل

مة على جره عطفًا على القرآن هو المراد به نفس القرآن فيكون قال ابن عادل: "كتاب العا         

من عطف بعض الصفات على بعض والمدلول واحد أو للمدح المحفوظ أو نفس السورة وقيل 

                                           

 .541, ص 14الجامع الكبير, ج -قراءة ابن أبي عبلة, انظر الرازي , مفاتيح الغيب ( 2)
 .212, ص 25قراءة العامة, انظر ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 1)
 .212, ص  25انظر المرجع السابق, ج( 2)
عرابه, ج( 4)  .215, ص 4الزجاج  , معاني القرآن وا 
 . 742عراب القرآن, صالنحاس , إ( 5)
 .148, ص 4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 7)
وانظر  541, ص 1, وانظر النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج254, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 5)

 .115, ص  8ي التفسير,ج , وانظر  األندلسي , البحر المحيط ف48, ص 1, التسهيل لعلوم التنزيل , ج يابن جز 
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وقال اإليجي:"عطف لعطف إحدى  (2)القرآن والكتاب كلمات للمنزل على نبينا عليه السالم"

 .(1)الصفتين على األخرى"

اشور: "بعض وكتاب على القرآن وتنكير كتاب فأما ذكر اسم القرآن فألنه علم قال ابن ع        

الكتاب الذي أنزل على محمد عليه السالم لإلعجاز والهدي وهذا العلم يرادف الكتاب المعروف بالم 

 .(2)العهد المجهول علمًا بالغلبة على القرآن"

أعرب كتاب اسًما معطوًفا مرفوًعا حيث ففي قراءة الرفع لم يجد الباحث سوى رأي واحد          

يقول الرازي : "قرأ ابن أبي عبلة وكتاب مبين بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين فحذف المضاف 

 .(4)إليه مقامه"

أما اآلراء التي جمعت بين القراءتين قراءة الرفع وقراءة الجر فكان إعراب كلمة كتاب في         

معطوف من القرآن وفي قراءة الرفع اسم معطوف من آيات, ومن هؤالء قراءة الجر على أنها اسم 

وقال الشوكاني :  (5)ما قاله العكبري كتاب بالجر عطفًا  على المجرور وبالرفع عطفا على آيات"

"قرأ الجمهور بجر كتاب عطفًا على القرآن أي تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين وقرأ ابن أبي 

ها عطفا على آيات وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف عبلة وكتاب مبين برفع

قامة المضاف إليه مقامه أي وآيات كتاب مبين"  .(7)وا 

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "كتاب" اسم معطوف مجرور ؛ألن المعنى آيات القرآن          

لمة كتاب اسًما معطوًفا وكتاب مبين وأن القرآن والكتاب بمنزلة الشيء الواحد, لذلك تعرب ك

                                           

 .212, ص 25ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 2)
 .252, ص  4. وانظر الصوفي  , البحر المديد, ج117-115, ص 2اإليجي ,جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 1)
 .125, ص  24ابن عاشور ,  التحرير والتنوير, ج( 2)
 .                                                                             541, ص  14الجامع الكبير , ج  -( الرازي , مفاتيح الغيب4)
 .142العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 5)
 .244, ص 4الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 7)
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مجرور, وألن الجمهور قرأ كتاب بالجر, و المعطوف يجب أن يطابق المعطوف عليه باألفراد 

والتذكير والتأنيث والجمع, فكلمة كتاب مفرد مذكر والقرآن مفرد مذكر لذلك تعرب كلمة الكتاب 

 اسًما معطوًفا مجروًرا من القرآن.

 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   گ  ڳ  ڳ  چ   " قوله تعالىفمنها 

ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ےۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ې  ى  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ۋۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇۇ

ىئ   ی  ی  ی  ی    ىئەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ائائ

 ". ٩٣األحزاب:  چجئ    

, أهو في موضع خفض أم في موضع " وال مستئنسين"عراب االسم المعطوفإاختلف في        

 نصب؟

, (2)الثعلبي: "محله خفض مردود على قوله غير ناظرين وال غير مستأنسين لحديث" قال        

, وقال ابن (2), وقال اإليجي: "عطف على ناظرين(1)وقال البيضاوي: "عطف على ناظرين"

 . (4)ناظرين"عاشور: "عطف على 

أما اآلراء التي أعربت كلمة "وال مستأنسين"  اسًما معطوًفا منصوًبا ففيما قاله ابن عطية:        

 , وقال العكبري: "معطوف(5)على الحال من الكاف والميم" ة"عطفه على غير ناظرين وغير منصوب

                                           

 .58, ص 8الثعلبي ,الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 2)
 .125, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 1)
 .275, ص 2اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 2)
 .82, ص 11ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 4)
 .247, ص 4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 5)
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قال ابن و  (1)حال"وقال القرطبي: "عطف على قوله غير وغير منصوب على ال (2)ناظرين"على  

 .( 2): معطوفة على غير ناظرين وغير منصوبة" يجز 

ا قاله األخفش: "عطفه على غير نه مامالتي جمعت بين النصب والخفض, ف أما اآلراء       

وقال الطبري: "موضع خفض عطفا على ناظرين  (4)فجعله نصبًا أو على ما بعد غير فجعله جرا"ً 

وقال النحاس: "موضع نصب  (5)عطفًا على معنى ناظرين"ويحتمل أن يكون في موضع نصب 

, وقال مكي بن أبي طالب (7)عطفًا على غير ويجوز أن يكون خفضًا عطفًا على ما بعد غير"

 (5)القيسي: "موضع نصب عطف على غير ناظرين أو في موضع خفض عطف على ناظرين"

وقال  (8)وقال الزمخشري: "مجرور معطوف على ناظرين وقيل هو منصوب على وال تدخلوها"

وقال الصوفي:  (4)النسفي: "مجرور معطوف على ناظرين أو منصوب أي وال تدخلوها مستأنسين"

لوسي: "مجرور معطوف على ناظرين وال وقال اآل (21)"منصوب أو مجرور عطف على ناظرين"

 .(22)ون منصوبًا معطوف على غير"زائدة  ويجوز أن يك

بناًء على ما سبق تبين بأن في حاله النصب يكون إعراب "وال مستأنسين"  اسًما معطوًفا           

عراب كلمة غير حال منصوب, لذلك يعرب "وال  منصوًبا, وأن المعطوف عليه هو "غير" وا 

                                           

 .222العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 2)
 .115, ص 24القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن ,ج ( 1)
, وانظر الشوكاني ,  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , 255, ص 1, التسهيل لعلوم التنزيل, ج يابن جز ( 2)
 .282, ص  11, وانظر صافي  ,الجدول في إعراب القرآن,ج 241, ص 4ج
 .482, ص 1األخفش ,معاني القرآن , ج( 4)
 .214,ص  11 الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن, ج( 5)
 . 558النحاس , إعراب القرآن , ص( 7)
 .277عراب القرآن , ص إالقيسي  , مشكل ( 5)
 .555, ص  2الزمخشري , الكشاف عن حقلئق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج( 8)
 .144, ص 2النسفي ,مدارك التنزيل وحقائق  التأويل, ج( 4)
 .454, ص 4الصوفي , البحر المديد ,ج ( 21)
 .147, ص 22لوسي , روح المعاني, جاآل( 22)
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إعراب وال مستأنسين اسًما معطوًفا , أما في حالة الخفض فيكون  اً منصوب اً معطوف اً مستأنسين" اسم

عراب كلمة ناظرين مضاف إليه مجرورو المعطوف عليه هو "ن اً مجرور   .اظرين" وا 

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "وال مستأنسين" على أنها اسم معطوف منصوب من غير؛         

مستأنسين  اسًما ألن معنى اآلية الكريمة )غير ناظرين وال غير مستأنسين( فيكون إعراب وال 

 معطوًفا منصوًبا.

 

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      کژ  ڑ  ڑ  کچ   " قوله تعالىفمنها 
 .  ٠٥ - ٠٣اإلنسان: 

 .(2)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب (1)بالرفع ئتوقر  (2)"ودانية" بالنصب ئتقر       

 ال يرون؟على موضع اختلف في توجيه كلمة "دانية" أهي معطوفة على متكئين أم       

قاله الفراء: "دانية مردودة فمن اآلراء التي أعربت كلمة دانية اسًما معطوًفا على متكئين ما       

وقال ابن عاشور: "انتصب  (5)وقال السمعاني: "داينة عطفا على قوله متكئين" (4)متكئين"على 

وقال دوريش: "أن إعراب كلمة دانية أنها معطوفة على  (7)معطوفة على قوله متكئين" دانية

 .(8)وقال محمود صافي: "دانية معطوفة على متكئين عليهم متعلق بـ دانية بمعنى مائلة" (5)متكئين

                                           

 .271, ص 21قراءة الجمهور  ,انظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 2)
,وانظر األبياري   271,ص  21المرجع السابق, ج  قراءة أبو حيوة وقرأة أبي ودان  ,وتعرب على أنها مبتدأ مرفوع  , انظر( 1)

 .258, ص 7, ج ,الموسوعة القرآنية
 .271, ص  21ر المحيط في التفسير , جحانظر األندلسي , الب( 2)
 .275, ص  1الفراء , معاني القرآن , ج ( 4)
 .228, ص 7السمعاني , تفسير القرآن , ج( 5)
 .241, ص 14ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 7)
 .115, ص5, جوبيانه درويش , إعراب القرآن( 5)
 .285, ص 14الجدول في إعراب القرآن, ج  صافي  ,( 8)
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البيضاوي  قالف ًما معطوًفا من الموضع ال يرون وأما اآلراء التي أعربت كلمة متكئين اس     

 .(2)معطوف على ما قبلها أو عطف على جنة أي جنة أخرى دانية":"

 ويتضح مما سبق بأن إعراب كلمة دانية على أنها معطوفة على قوله ال يرون.

فنجده ال يرون العطف على موضع متكئين و  عطف علىأما اآلراء التي جمعت بين أن ال      

 .(1)ال يرون أو نصبه على المدح" موضعما قاله الطبري: "عطف على متكئين أو عطف على في

وقال أبو جعفر النحاس: "دانية يجوز أن يكون معطوفًا على متكئين أو يجوز أن يكون معطوفًا 

وقال السمرقندي :عطف على متكئين والثاني على موضع  (2)لى ال يرون ألن معناه غير رائين ع

سي: "عطف على متكئين أو على وقال مكي بن أبي طالب القي (4)ال يرون أو نصبه على المدح"

  (5)موضع ال يرون"

قال البغوي: "نصب دانية بالعطف على قوله متكئين وقيل على موضع ال يرون قيل            

وقال أبو البقاء العكبري: "أن يكون معطوفًا على ال يرون أو على متكئين فيكون فيه  (7)على المدح"

من الوجوه ما في المعطوف عليه, أن يكون صفة لمحذوف تقديره وجنة دانية بالرفع وعلى أنه 

خبر, وحكي بالجر آتي في جنة دانية وهو ضعيف ألن عطف على المجرور من غير إعادة 

 .(5)الجار"

ويتضح مما قاله العكبري بأن إعراب دانية بالنصب  اسًما معطوًفا سواء كان المعطوف          

عليه متكئين أو ال يرون. وأما دانية بالرفع فهي صفة لمحذوف أو خبر ظاللها  ,وأما دانية بالجر 

                                           

 .152, ص   5البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,ج ( 2)
 .212, ص 14الطبري, جامع البيان عن تأويل القرآن  ,ج ( 1)
 . 2142النحاس  , إعراب القرآن , ص( 2)
 .211, ص21السمرقندي , بحر العلوم, ج( 4)
 .441آن , ص عراب القر إالقيسي  , مشكل ( 5)
 .242, ص  5البغوي , معالم التنزيل في تفسير القرآن , ج( 7)
 .282العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 5)



225 

 

فهي عطف على المجرور ولكن قراءة الجر ضعيفة جدًا ولم يجد الباحث في كتب القراءات بأن 

قرأ دانية في حالة الجر. وقال أبو الطيب القنوجي: "قراءة الجمهور دانية بالنصب عطفا على  أحداً 

 .(2)محل ال يرون أو على متكئين أو صفة لمحذوف ,أي صفة دانية كأنه قال وجزاهم جنة دانية"

يتضح مما سبق بأن إعراب كلمة دانية بالنصب على أنها اسم معطوف من متكئين أو       

  يرون.موضع ال

ية على انتصبت دانقال القرطبي " فوهناك رأي أعرب دانية على أنها حال وليس من التوابع      

 . (1)الحال عطفًا على متكئين "

ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة دانية اسم معطوف على متكئين ؛ألن تقدير        

ة اسًما معطوًفا من متكئين وليس من موضع ال اآلية  متكئين ودانية عليهم, فيكون إعراب وداني

ذا اعتبر أنها معطوفة على متكئين فيكون المعنى أن فيهما ما فيها وأن دانية بالمعنى ظل  يرون وا 

األشجار في الجنة قريبة من األبرار فهي مطلة عليهم, وكأن المعنى جزاهم جنة جامعين فيها بين 

 لذلك تعرب كلمة ودانية  اسًما معطوًفا من متكئين.السالمة من الحر والقر عليهم الظالل, 

 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭچ  " قوله تعالىفمنها 

 " ٢البينة: چ

 .(5)والقراءة المشهورة هي قراءة الجر (4)و بالجر (2)بالرفعئت "المشركين " قر      

 كلمة "والمشركين" أهي معطوفة على الذين أم على أهل؟اختلف في إعراب      
                                           

 .475, ص 24القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 2)
)                                     .                                 224, ص  24انظر القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج  

1
)  

 .554, ص  5قراءة األعمش والنخعي, انظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج( 2)
 .528, ص  21األندلسي , البحر المحيط في التفسير , جانظر ( 4)
 .528, ص 21انظر المرجع السابق , ج( 5)
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 . (2)بالرفع عطفا على الموصول)الذين(" "المشركون"الشوكاني: "قرأ األعمش والنخعي  قال     

 .(1)وقال أبو الطيب القنوجي: " عطف على المجرور"

قاله مكي  ففيماأما اآلراء التي أعربت كلمة المشركين بقراءة الجر اسًما معطوًفا على أهل,        

بن أبي طالب القيسي: "عطفا على أهل وال يحسن عطف والمشركين على الذين ألنه ينقلب ا

 (2)المعنى ويصير والمشركين من أهل الكتاب وليسوا منهم"

لجر ففيما قاله القرطبي :معطوف على الذين في حاله أما اآلراء التي جمعت بين الرفع وا     

وقال أبو حيان األندلسي :"المشركون رفعًا عطفًا على  (4)الرفع أو يكون مجرورًا معطوفًا على أهل

الذين كفروا والجمهور بالجر عطفًا على أهل الكتاب, وأهل الكتاب اليهود والنصارى, والمشركون 

 .(5)عبدة األوثان من العرب"

يرى الباحث بأن إعراب كلمة "المشركين" في هذا الشاهد بأنها اسم معطوف مجرور من و         

أهل وليس من الذين ؛ ألن معنى اآلية الكريمة يدل على المشركين من غير أهل الكتاب الذين 

 كفروا, لذلك تعرب اسًما معطوًفا من أهل .

 

 

                                           

 .554,ص 5الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج( 2)
 .227ص 25القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 1)
 .524القيسي , مشكل إعراب القرآن, ص ( 2)
 .245, ص  11القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج ( 4)
 .528, ص 21لتفسير , ج األندلسي  , البحر المحيط في ا(  5)
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 . الخالف في  البدل والنعتالمبحث األول : 

مسألة البدل والنعت وهل يعد  فمنهامن المسائل التي اختلف في توجيه الشاهد القرآني          

 الشاهد من شواهد البدل أم من شواهد النعت , وأول شاهٍد يبدأ الباحث به :

 " . ٠٢٣البقرة:  چحئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب         جئی  ی           یچ   " قوله تعالى*

 ف العلماء في توجيه كلمة "الرحمن" أهي بدل أم نعت؟اختل      

أما اآلراء التي وجهت كلمة الرحمن على أنها "بدل" فمنها رأي  أبي حيان األندلسي حيث       

يقول :"ارتفاع الرحمن على البدل من هو, قالوا ال يجوز أن يرتفع على الصفة لهو, ألن الضمير 

 .(2)ال يوصف انتهى وهو جائر على مذهب الكسائي أنه يجيز وصف الضمير الغائب"

العكبري: "أن يكون مرفوعًا على البدل من هو, وال يجوز أن يكون وصفًا لقوله )هو(  قال       

 .(1)ألن هو اسم مضمر, والمضمر ال يوصف وال يوصف به"

 .  (2)قال النسفي: "رفع الرحمن على البدل من هو ال على الوصف ألن المضمر ال يوصف"و  

على البدل ال على  "الرحمن"كلمة ت وجه أنهايلحظه الباحث في اآلراء السابقة ومما        

 الصفة , وحجتهم في ذلك أّن الضمير ال يوصف وال يوصف به.

أما اآلراء التي أعربت كلمة الرحمن نعًتا فنجده عند ابن هشام في مغني اللبيب عندما ذكر       

ت مدح رأي الكسائي أنه جاز الوصف بالضمير حيث قال :"أجاز الكسائي أن ينعت الضمير بنع

أو ذم أو ترحم وجوز الكسائي نعته أن كان الغائب والنعت لغير التوضيح , أن الرحمن والرحيم 

 .(4)نعتان لهو

                                           

 .55, ص 2األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج ( 2)
 .214العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص ( 1)
 .245, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 2)
 .542 ص,  2جابن هشام ,مغني اللبيب عن كتب األعاريب , ( 4)



212 

 

ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن كلمة الرحمن تعرب بداًل وليس نعتًا, ألنه ال يجوز          

 الوصف بالضمير خالًفا للكسائي .

 

وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئۉ  ې  ې  چ   " قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٥٩البقرة:  چۆئ  ۆئ     

 اختلف في توجيه اسم الموصول "الذي" أهو نعت أم بدل؟      

اآلراء المتداولة في كتب النحو والتفاسير, تبين بأن إعراب كلمة "الذي" نعت أو بدل تكاد        

 خر.دون ترجيح تابع على أخر أو االنفراد برأي على اآل

 (2)ومن هذه اآلراء التي جمعت بين التابعين ما قاله العكبري: "الذي نعت لذا, أو بدل منه"       

وقال البيضاوي: "الذي صفة ذا  (1)وقال النسفي: "الذي نعت لذا أو بدل منه ويقرض اهلل صلة الذي

السمين الحلبي: "الذي وقال  (4)وقال أبو حيان األندلسي: "الذي نعت لذا أو بدل منه"(2)"أو بدله

  (7)وقال القرطبي: "الذي نعت لذا وأن شئت بدل".(5)وصلته نعت السم اإلشارة أو بدل منه"

ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "الذي" في اآلية الكريمة بأن تعرب  بداًل من اسم اإلشارة ؛         

 ب بداًل .ألن االسم إذا وقع بعد اسم اإلشارة وكان جامدًا فاألفضل أن يعر 

 

                                           

 .71العكبري , التبيان في إعراب  القرآن , ص ( 2)
 .111, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج( 1)
 .244, ص 2البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 2)
 .575, ص 2األندلسي ,البحر المحيط في التفسير , ج( 4)
 . 544ص 2السمين الحلبي ,الدر المصون, ,ج( 5)
 .215, ص 2, وانظرالنيسابوري , غرائب القرآن ورغائب الفرقان ,, البسابوري, ج141, ص 2القرطبي,الجامع ألحكام القرآن, ج( 7)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئچ "  قوله تعالىفمنها 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     ۈئ  ۈئ   

 " .  ٠٧٣-٠٧٢آل عمران:  چ

 اختلف في توجيه االسم الموصول "الذين" أهو على البدل أم النعت؟      

وقال الثعالبي: " الذين صفة ( 2)عطية األندلسي: "الذين صفة للمحسنين"قال ابن           

 (1)للمحسنين

أما اآلراء التي أعربت كلمة الذين بداًل ففيما قاله مكي بن أبي طالب القيسي: "بدل من             

الذين , وقال النسفي: "بدل من (4), وقال النحاس: "الذين بدل من الذين قبله"(2)الذين استجابوا"

 .( 7)وقال إبراهيم األبياري: "بدل من الذي استجابوا" ,(5)استجابوا"

: "الذين أنه جر صفة للمؤمنين بتقدير اهلل ال يقولبين النعت والبدل,  الرازي  جمع           

,  وقال (5)الذين أحسنوا" هيضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس والثاني أنه بدل من قول

 .(8)بدل من الذين استجابوا أو صفة"العكبري: "

يرى الباحث بأن إعراب كلمة "الذين" الواردة في اآلية الكريمة  بدل من الذين استجابوا,          

وكأن المعنى أن الذين استجابوا الذين قال لهم الناس, أي أن الذين استجابوا هلل هم أنفسهم الذين 

 .داًل وليس نعتاً عرب كلمة الذين بقال لهم الناس, ولذلك ت
                                           

 .541, ص 2ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج( 2)
 .241, ص  1الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج( 1)
  . 217القيسي , مشكل إعراب القرآن , ص ( 2)
 . 272النحاس , إعراب القرآن , ص ( 4)
 .242, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,ج ( 5)
 .82, ص 4األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج( 7)
 .422, ص 4الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب ( 5)
, ص 1المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , ج وسي , روحل. وانظر اآل41العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص ( 8)

 .278, ص 4, وانظر ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج225
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  ۆئۇئ  ۇئ  وئائ  ەئ  ەئ    وئ  ائې  ې    ې  ې  ى  ىچ  "قوله تعالى فمنها 

 ". ٧٣األنعام:  چی  ی  جئ       یىئ  ىئ  ی   ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 اختلف في توجيه إعراب كلمة "عالم"  أهل هي على البدل أم النعت؟     

 .(1)وقراءة بالخفض (2)"عالم" قراءتان؛ قراءة بالرفع ئتقر  

 .والقراءة المشهورة هي قراءة الرفع وليس الخفض

أما قراءة الرفع فلم يجد الباحث  اختالفًا في إعراب كلمة "عالم" بين التوابع فقد اتفق          

أعرب كلمة  نالعلماء على أن إعراب كلمة "عالم" نعت للذي, ولكن كان هناك اختالف  بين  م

ومن الذين أعربوا  (2)اعاًل بفعل مضمر أو بإضمار مبتدأ أو حماًل على المعنى"عالم" نعًتا أو ف

الطبري: "عالم مرفوعًا على أنه نعت لـ "الذي" في قوله وهو الذي خلق  يقولكلمة "عالم" نعتًا 

, وقال أبو الطيب: "عالم (5)وقال القرطبي: "برفع عالم صفة لـ "الذي" " (4)السماوات واألرض بالحق"

 .(5), وقال إبراهيم األبياري: "نعت لـ "الذي" "(7)الذي خلق السماوات واألرض" صفة

ويرى الباحث في هذه القراءة أن إعراب كلمة "عالم" نعت أو صفة السم اإلشارة "الذي" ألن        

 الذي يعود إلى اهلل عز وجل الخالق والعالم.

 كلمة "عالم" أهي بدل أم نعت؟ب اعر إراءة الجر فقد اختلف العلماء في أما ق       

                                           

 . 21, ص  2قراءة عاصم , انظر السمين الحلبي , الدر المصون , ج ( 2)
 . 21, ص  2قراءة األعمش والحسن , انظر المرجع السابق , ج( 1)
, وانظر األبياري , 12, ص 5,  انظر القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج218, ص 1الوجيز, ج ( انظر ابن عطية ,المحرر2)

 .242, ص4الموسوعة القرآنية, ج
 .245, وانظر العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص 458, ص 22الطبري,جامع البيان في تاويل القرآن , ج ( 4)
 .12ص , 5القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 5)
 .252, ص 4القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج ( 7)
 .242, ص 4األبياري ,الموسوعة القرآنية,ج ( 5)
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ولم يجد الباحث رأًيا انفرد في إعراب كلمة "عالم" على أنها نعت, بل كانت اآلراء إما بداًل أو       

 تجمع بين البدل والنعت.

ومن اآلراء التي أعربت كلمة "عالم" بداًل ففيما قاله القرطبي: "قرأ الحسن واألعمش عالم        

 ".(2)من الهاء التي في لهبالخفض على البدل 

الضمير المتصل بالالم  اعتمد أنّ كلمة "عالم" بالخفض بداًل من الهاء في "له"  باعر إ إنّ         

 يعود على لفظ الجاللة, وعالم من اسم اهلل, لذلك أعربت بداًل ألن الضمير وعالم واحد .

ر فنجدها فيما قاله ابن عطية: "قرأ أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت في قراءة الج        

الحسن واألعمش عالم بالخفض على النعت للضمير الذي في له أو على البدل منه من له 

, وقال أبو حيان األندلسي: "قرأ األعمش عالم بالخفض ووجه على أنه بدل من الضمير (1")الملك

بعد المبدل منه في الثاني وكون في له أو من رب العالمين أو نعت للضمير في له واألجود األول ل

نما أجازه الكسائي وحده"   (2)الضمير الغائب يوصف وليس مذهب الجمهور وا 

إعراب كلمة "عالم" بالخفض بدال وليس نعتًا  ؛ ألن الضمير ال ينعت وال  ويرى الباحث           

 ينعت به وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.

 

ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھچ  "قوله تعالى فمنها 

 " .    ٠٥٨األعراف:  چۅ  ۉ  ۉ      ۅۋ   ۋ

 اختلف العلماء في توجيه "جسدًا" أهي بدل أم نعت؟        

                                           

. وانظر العكبري, التبيان في 242, ص 4. وانظر األبياري, الموسوعة القرآنية, ج12, ص 5القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج( 2)
 .245إعراب القرآن, ص 

 .218, ص1,المحرر الوجيز, جابن عطية ( 1)
 .275,ص  4األندلسي , البحر الميحط في التفسير , ج( 2)
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, وقال البيضاوي: "جسدًا من (2)نتصاب جسدًا على البدل من عجاًل"قال الزمخشري: "ا        

 .(1)ونصبه على البدل"الذهب خاليًا من الروح 

, وقال أبو العباس: "جسدًا (2)قال النسفي: "بدل منه أي بدنًا ذا لحم ودم كسائر األجساد"          

, (5)هـ(: "بدل من عجل ألن العجل هنا هو الجسد"2254, وقال أحمد رشيد الحسني)(4)بدل منه"

 .(7)وقال إبراهيم األبياري: "منصوب على البدل من قوله عجاًل"

يعد ابن  (5): "جسدًا نعت له عجل"يقول ومن الذين أعربو كلمة جسدًا نعًتا ابن عاشور          

عاشور هو الوحيد الذي انفرد في أعرب كلمة جسدًا على أنها نعت وبأن الجسد صفة للعجل وليس 

 العجل والجسد بالشيء الواحد لذلك أعربت كلمة جسدًا نعتًا ال بداًل.

اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت ففيما قاله العكبري: "جسدًا نعت أو بدل", وقال أما          

 .( 4), وقال أبو الطيب: "بدل من عجاًل أو وصف له"(8)الشوكاني: "بدل من عجاًل أو وصف له"

ويرى الباحث في هذا الشاهد إعراب كلمة "جسدًا" في هذه اآلية الكريمة بدل من العجل؛           

ن المعنى يحوي بأن العجل والجسد بالشيء الواحد و المقصود بالجسد في هذه اآلية هو الجثة, أل

 .شيئًا واحداً لذلك يعتبر العجل والجسد 

 

                                           

 .252, ص 1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 2)
 .25, ص 2اللبيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج( 1)
 .715, ص 2ل, جالنسفي ,مدارك التنزيل وحقائق التأوي( 2)
 .172, ص 1الصوفي ,البحر المديد, ج( 4)
ت , الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  د. د.ط , الحسيني , محمد رشيد بن علي رضا القلموني ,تفسير القرآن الحكيم)تفسير المنار(,( 5)

 .252, ص 4ج 
 .542, ص 4( األبياري , الموسوعة القرآنية, ج7)
 .221, ص 4التنوير, جابن عاشور ,التحرير و ( 5)
 .181, ص 1الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 8)
 .11, ص 5القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج (4)
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿٿ  چ " قوله تعالىفمنها 

 چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڦ  ڄ  ڄ   
 "  ٢-٠إبراهيم: 

 نعت؟البدل أم الاختلف في توجيه كلمة "اهلل" أهي على   

 .(1)والرفع (2)لفظ الجاللة "اهلل" بالجر ئقر 

 .(2)والقراءة المتفق عليها والمشهورة هي قراءة الجر

 أما قراءة الجر فقد اختلف في إعراب لفظ الجاللة )اهلل( على بدل أم نعت؟        

ما قاله الفارسي: "من جر لفظ الجاللة جعله  أعربت لفظ الجاللة "اهلل" بدالً من اآلراء التي ف       

ن كان في األصل مصدرًا صفة, والمصادر يوصف  بداًل من الحميد, ولم يكن صفة؛ ألن االسم وا 

بها كما يوصف بأسماء الفاعلين كذلك كان هذا االسم في األصل "اإلله", و معناه ذو العبادة أي 

, و (5), و قال السمعاني: "من قرأ بالخفض فهو مسبوق على قوله العزيز الحميد"(4)هالعبادة تجب ل

قال الجوزي :"قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة الكسائي الحميد اهلل على البدل", قال 

وقال البناء: "قرأ الباقون بالجر على البدل مما قبله أو عطف ( 7)العكبري: "يقرأ بالجر على البدل"

 .(5)ان ألنه جرى مجرى األسماء و األعالم لغلبته على المعبودبي

                                           

انظر البناء , إتحاف ,  272قراءة ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي, انظر ابن مجاهد ,السبعة في القراءات , ص ( 2)
 .15, ص 5. و انظر الفارسي , الحجة للقراء السبعة,ج152فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص 

, وأضاف  البناء عليهم أبو جعفر,انظر إتحاف فضالء البشر 272قراءة نافع وعامر, انظر ابن مجاهد ,السبعة في القراءات,  ص ( 1)
. وتعرب كلمة )اهلُل( بالرفع على أنه مبتدأ 15, ص  5, وانظر الفارسي, الحجة للقراء السبعة  ,ج  152في القراءات األربع عشر , ص 

 .111أو خبر لمبتدأ محذوف,  انظر العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص 
 .152انظر البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ,  ص ( 2)
 .15, ص 5للقراء السبعة, ج الفارسي , الحجة في( 4)
 .211, ص  2السمعاني, تفسير القرآن , ج ( 5)
 .111العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 7)
 .152البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص ( 5)
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أما اآلراء التي أعربت لفظ الجاللة "اهلل" نعًتا فلم يجد الباحث سوى رأي واحد للبغوي حيث        

 .(2)قال: "قرأ اآلخرون بالخفض نعًتا للعزيز الحميد"

بالخفض والحجة في "اهلل "بن خالويه: "قرأ أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت ففيما قاله ا     

ذلك أنه جعله بداًل من قوله الحميد أو نعتًا", و قال القرطبي: "قرأ الباقون بالخفض نعتًا للعزيز 

 .(1)الحميد فقدم النعت على المنعوت وقيل على البدل من الحميد"

؛ ألن اسم اهلل صار كالعلم , ويرى ويرى الباحث إعراب لفظ الجاللة "اهلل"  بداًل وليس نعتًا         

النحاة بأنه إذا تقدم المنعوت على النعت أصبح إعراب النعت  بداًل وليس نعًتا, فإذا اعتبرنا لفظ 

الجاللة "اهلل" نعًتا يكون قد سبق المنعوت وهو العزيز الحميد لذلك تعرب بداًل من الحميد وليس 

 واحد.صفًة له, ألن الحميد واهلل بمنزله الشيء ال

 

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ    چ "  قوله تعالىفمنها 

 " .    ٢٨الحجر:  

 اختلف في توجيه جملة "من حمأ" هل هي بدل أم نعت؟        

قال الزمخشري: "ال يكون إال صفًة من حمأ صفة لصلصال آي خلق من صلصال كائن         

, قال البيضاوي: "صفة صلصال (2)يكون صفة لصلصال"من حمأ وحق مسنون بمعنى مصور, أن 

  (5), قال النسفي صفة لصلصال أي خلقه كائن من حمأ أي طين أسود فتغير"(4)ن من حمأ"ائك أي

 

                                           

 .224, ص 4البغوي , معالم التنزيل في تفسير القرآن, ج ( 2)
 .224, ص 4حكام القرآن , جالقرطبي ,الجامع أل( 1)
 .557, ص 1الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج( 2)
 .121, ص 2البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج( 4)
 .117, ص 1النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج ( 5)
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أما اآلراء التي أعربت جملة "من حمأ" بدال, فلم يجد الباحث سوى رأي واحد ألبي حيان          

 .(2)بإعادة الجار" قال: "من حمأ بدل صلصال األندلسي حيث

أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت ففيما قاله العكبري :"من حمأ في موضع جر         

 .(1)صفة لصلصال ويجوز أن يكون بداًل من صلصال بإعادة الجر"

ويرى الباحث إعراب جملة "من حمأ" في هذه اآلية الكريمة بدال من كلمة صلصال وليس        

 لصلصال. بدلة في محل جر لمجن تقدير اآلية صلصال "كائن من حمأ" فتعرب النعتا لها؛ أل

 

ې  ې  ى     ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ "  قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٢النحل:  چى  ائ   ائ  ەئ  

 اختلف في قراءة "الكذب" وفي توجيه هذه الكلمة, أهي على البدل أم النعت؟     

 .(5)والجر (4)والنصب (2)بالرفعكلمة "الكذب" ئت قر 

 .(7)والقراءة المشهورة التي أجمع عليها القراء هي النصب

       

 

                                           

 .124, ص 4وانظر النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان,ج 457, ص 7, ج  ( األندلسي , البحر المحيط في التفسير2)
 .115العكبري, التبيان في إعراب القرآن, ص ( 1)
عرابه , جلقراءة معاذ ومسلمة بن محارب و ابن عباس, انظر ا( 2)  .111, ص  2زجاج  ,معاني القرآن وا 
 .111, ص  2,ج  قراءة يعقوب, وقراءة الناس, انظر المرجع السابق( 4)
 . 111, ص 2قراءة األعرج وابن يعمر والحسن  وابن إسحاق وعمرو ونعيم بن ميسرة, انظر المرجع نفسه , ج ( 5)
 .111, ص 2عرابه ,جا  الزجاج , معاني القرآن و ( 7)
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أما قراءة الرفع فجميع اآلراء أعربت كلمة "الكذب" نعًتا قال الطبري: "وقد حكي عن بعضهم )لما   

"الكذب وهو , وقال ابن جني: (2)تصف الكذب( برفع الكذب فيجعل الكذب من صفة األلسنة"

 .(1)وصف األلسنة, جمع كاذب أو كذوب"

 .(2)قال الثعلبي في تفسيره: "قرأ ابن عباس برفع الكاف والذال والباء على نعت األلسنة         

       (4)وقال ابن عطية: "قرأ بعض أهل الشام ومعاذ بن جبل وابن أبي عبلة بالرفع على صفة األلسن"

 .  (5)صبر وقرأ بعضهم لما يصف ألسنتكم الكذب جعله نعتًا لأللسنة"قال الرازي: "كذوب كصبور و و 

ويرى الباحث في هذه القراءة بأن كلمة "الكذب" برفع الباء تعرب نعت لأللسنة, وأنه لم يجد        

أي اختالف في إعراب كلمة "الكذب" على البدل أو النعت, بل جميع اآلراء السابقه أعربت كلمة 

 لسنة.الكذب نعًتا لأل

 أما قراءة النصب فقد اختلف بين العلماء في إعراب كلمة "الكذب" أهي  بدل أم نعت؟        

من اآلراء التي أعربت الكذب بالفتح بداًل, رأي ابن هشام "أن الكذب بدل من معقول تصف ف       

قولوا لما هـ(: "حذف المبدل من خرج عليه ال ت2242قال التهانوي)و  .(7)المحذوف أي لما تصفه"

 .(5)تصف ألسنتكم الكذب أي لم تصف والكذب بدل من الهاء"

                                           

 .                                                                            224, ص  25( الطبري , جامع البيان في تأويل القرآن , ج 2)
 .241, ص  1ابن جني , المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, ج( 1)
 . 221, ص  5, انظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج  44, ص 7الثعلبي ,  الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 2)
هـ(, شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم , 552انظر الحميري , نشوان بن سعيد ) 414, ص 2ابن عطية ,المحرر الوجيز, ج( 4)
م, دار الفكر المعاصر , دار الفكر, دمشق 2444-ه2411, 2أ.د حسين العمري , أ. مطهر اإلرياني , أ.د يوسف عبداهلل , ط  حقيقت
 . 5584,ص 4بيروت , ج–
م, مكتبة الثقافة الدينية , 2487 -ه2417, 2الرازي , محمد بن أبي بن عبدالقادر , مختار الصحاح, ترتيب محمود خاطر , ط( 5)

 .542القاهرة  , ص 
 .812, ص  2, جابن هشام , مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ( 7)
شراف د. رفيق العجم , ت( 5) د. علي دحروج , نقل  حقيقالتهانوي , محمد علي , موسوعة كشف اصطالحات الفنون والعلوم, تقديم وا 

, ص  2م , مكتبة لبنان ناشرون , ج2447,  2النص الفارسي إلى العربية , د. عبداهلل الخالدي , الترجمة األجنبية د. جورج زيناتي , ط 
. انظر األبياري, 258,ص  21, انظر ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج 148ص  5الحلبي ,الدر المصون,ج , انظر السمين 722

 .121, ص 1الموسوعة القرآنية, ج
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قال كون حذفه في البدل جائزًا عند بعضهم :" باًبا عن حذف المبدل منه  تهعقد الصبان في حاشي 

, فجعل الكذب (2)وخرج عليه المصنف كاألخفش قوله تعالى: "ال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب"

المحذوف أي تصفه بخالف في البيان, وكون البدل يجوز قطعه كما سيأتي بداًل من الضمير 

بخالف البيان إال على قول قولة نظير النعت في المشتق, أي فكما أن الضمير ال ينعت به كذلك 

 .(1)"ال يعطف عطف بيان وال يعطف عليه

ألن الضمير  ؛ويرى الباحث أن إعراب "الكذب" بداًل من الضمير المحذوف وليس نعتاً        

 المحذوف ال ينعت وال ينعت به لذلك تعرب كلمة الكذب بداًل.

طبي فقال "الكذب مفعول وهنالك رأي بأن إعراب كلمة "الكذب" مفعواًل به وهذا ماذهب إليه القر      

 .(2)لـ تصف " 

 أما قراءة الجر فقد اختلف في توجيه كلمة "الكذب" أهي البدل أم النعت؟      

من اآلراء التي أعربت كلمة "الكذب" بالجر أبو الفتح قال "أما الكذب فالجر بدل من ما أي ف       

 .(5), و قال البيضاوي" "قرئ بالجر بداًل من )ما("( 4)ال تقولوا الكذب الذي تصف ألسنتكم"

ب ومن اآلراء التي أعربت كلمة "الكذب" بالجر على أنها نعت ما قاله الزمخشري: "قرئ الكذ      

 .(7)بالجر صفة لما المصدرية"

                                                                                                                            

  
(
2
 227سورة النحل ,   (

(
1
 214, ص  2الصبان ,حاشية الصبان, ج  (

)                                                       .               211, ص  21انظر القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , ج   
2
)  

(
4
, ص 2,وانظر ابن عطية , المحرر الوجيز, ج 21, ص 1ابن جني , المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, ج  (

414. 
(
5
 .442,  2البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج  (

   . 548, ص 1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج الزمخشري ,  (7)
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 ويبدو أّن الزمخشري هو الذي انفرد في أعراب كلمة الكذب في قراءة الجر على أنها صفة .

أما اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت في هذه القراءة فنجدها في مقولة الحميري: "إال أنه        

 .(2)النعت لما أو البدل منها"روي عن الحسن واألعرج وطلحة القراءة بخفض الباء على 

 .(1)قال الشوكاني: "قرأ الحسن بالخفض نعتًا لما وقيل على البدل من ما"و        

يرى الباحث في هذه القراءة )الجر( بأن إعراب كلمة "الكذب" بداًل من ما المصدرية وأن         

 الضمير المحذوف ال يصف وال يوصف به.

أعربت كلمة "الكذب" على أنها نعت فنجدها عند األخفش حيث قال: "جعل وأما اآلراء التي       

 .(2)الكذب من صف األلسنة"

و قال ابن عطية: "قرأ السبعة وجمهور الناس بالفتح وما مصدريه فكأنه قال لوصف ألسنتكم      

 .(4)الكذب"

ف وال يوصف به , ألن الضمير ال يصإعراب كلمة" الكذب" هو بدل ال نعت ويرى الباحث       

ضمير المحذوف, بها نعتًا, وأن إعرابها بداًل يكون من الاعر إإعراب كلمة الكذب بداًل أقوى من وأن 

من الضمير المحذوف  صفه ألسنتكم الكذب,  فالكذب بدلكان تقدير اآلية الكريمة ال تقولوا لما تو 

 وهو الهاء.

 

 " .  ٢٣األنبياء:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ "  قوله تعالىفمنها 

 اختلف العلماء في إعراب اسم اإلشارة "هذا" أهو بدل أم نعت؟        

                                           

 .5584, ص4الحميري , شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ج( 2)
 .112, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 1)
 .424, ص 1األخفش , معاني القرآن , ج( 2)
 .414, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج(4)
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شارة على لم يجد الباحث أي رأي انفرد به أحد المفسرين أو النحويين في إعراب اسم اإل         

مة و نعت( ولكن هناك رأي للعكبري  جمع بين البدل والنعت وأعرب كلأأنه أحد التابعين )بدل 

"هذا" على أنها بدل أو نعت حيث قال: "هذا وصف أو بدل وقيل الوقف على فعله والفاعل 

 .(2)محذوف أي فعله من فعله وهذا بعيد ألن حذف الفاعل ال يسوغ"

أي أن اسم اإلشارة يصح أن يقع نعتًا  به على أنه ي نع ُت وُينع تُ وذهب أكثر البصرين           

ويصح أن ينعت به, ولكن هناك من خالف هذا الرأي وهم الكوفيون حيث قالوا ال ي نع ُت وال ُينع ُت 

 .(1)به وحجتهم في ذلك أنه جامد وال يتصور فيه اإلضمار وأنه غالبًا ما يقع بعده جامد

وليس نعتًا ؛ ألن تقدير اآلية  "هذا" بدالً  ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة        

يصبح بل فعله أمر اهلل تعالى إلبراهيم, فتعرب كبيرهم: مرفوعة على القطع واالستناف خبر لمبتدأ 

 مضمر وتقدير الكالم هذا كبيرهم هذا فأسالوه , وهذا بدل من "كبيرهم".

 

ٴۇ   ۋ    ۈۆ  ۆ  ۈ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇچ "  قوله تعالىفمنها 

 " . ٢النور:  چۋ      

 .(4)وقراءة النصب (2)"أنفسهم" قراءة الرفع ئتقر 

 .(5)والقراءة المشهورة والعامة هي قراءة الرفع

 اختلف في توجيه كلمة "أنفسهم" أهي نعت أم بدل؟         

                                           

 .174العكبري, التبيان في إعراب القرآن ,ص ( 2)
 .251-244, ص  2انظر السيوطي , همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, , ج ( 1)
 .281, ص 21انظر القرطبي ,  الجامع ألحكام القرآن, ج( 2)
أو خبر كان انظر  745على االستثناء انظر النحاس , إعراب القران, , صوتعرب  281, ص  21انظر المرجع السابق, ج( 4)

 .212القيسي,  مشكل إعراب القرآن, ص 
 .                                                                                    281, ص 21القرطبي , الجامع ألحكام القرآن , جانظر ( 5)
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قال مكي بن أبي طالب , (2)ستثناء"نفسهم على البدل أو النصب على االقال النحاس "أ          

وقال القرطبي: "بالرفع على  (1)القيسي : "الرفع على البدل من شهداء وهو اسم كان ولهم الخبر"

وقال ابن  (4), وقال النسفي: "يرتفع على البدل من شهداء"(2)ستثناء"البدل ويجوز النصب على اال

 .(5)عادل: "بدل من شهداء"

انفرد به أحد المفسرين أو النحاة في إعراب كلمة "أنفسهم" نعتًا ولم يجد الباحث أي رأي          

ولكن هناك آراء جمعت بين البدل والنعت بدون ترجيح رأي على آخر, ومن هذه اآلراء ما قاله 

( وقال البيضاوي: "أنفسهم بدل من شهداء أو صفة لهم 7)العكبري: "هو نعت الشهداء أو بدل منه"

 .(5)على أن إال بمعنى غير"

ويرى الباحث إعراب كلمة أنفسهم في هذه اآلية الكريمة, بداًل من كلمة شهداء وليس نعتًا          

 ذلك تعرب أنفسهم بداًل من شهداء.لهم باعتبار إال بمعنى غير, ل

 " .  ٢٨الجاثية:  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ      ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇچ  "قوله تعالى فمنها 

 .(4)وبالنصب (8)" بالرفعالثانية  "كل ئتقر 

 .(21)وقراءة الجمهور هي قراءة الرفع

 اختلف في توجيه كلمة "كل" أهي بدل أم نعت؟وفي قراءة النصب 

                                           

 . 745القرآن , صالنحاس ,إعراب ( 2)
 212القيسي , مشكل في إعراب القرآن , ص ( 1)
 .255, ص  4. وانظر بنت الشاطىء ,التفسير البياني للقرآن الكريم  , ج281, ص  21القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج ( 2)
 .484, ص 1النسفي , مدارك التنزيل وأسرار التأويل , ج( 4)
 .215, ص 4, وانظر األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج 215, ص 24لكتاب, جابن عادل , اللباب لعلوم ا( 5)
 .158بيان في إعراب القرآن , ص تالعكبري , ال( 7)
 .22, ص 4. وانظر الصوفي ,البحر المديد, ج44, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 5)
  171, ص  1ر ابن جني , المحتسب في وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها , ج قراءة القراء ما عدا يعقوب تعرب كل مبتدأ , انظ( 8)
 . 171, ص 1المرجع السابق , جانظر قراءة يعقوب , ( 4)
 .241انظر البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر, ص ( 21)
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الزجاج :"ومن نصب جعله بداًل من كل األول والمعنى ترى كل أمة تدعى إلى  يقول        

بالنصب على البدل من كل األولى لما في الثانية من  ة"كل أم ,  قال ابن عطية:(2)كتابها"

 .(1)اإليضاح الذي ليس في األولى, إذ ليس في جثوها شيء من حال شرح الجثو كما في الثانية"

, قال القرطبي :"كل أمة بالنصب على (2)قال النيسابوري: "بالنصب على اإلبدال من األول"        

: "قرأ يعقوب كل على , و قال البيضاوي(4)الثانية إيضاح موجب الجثو" البدل من كل األولى إذ كل

, و قال أبو حيان (7)قال النسفي :"كل بالفتح: يعقوب على اإلبدال من األول" (5)أنه بدل من األول"

األندلسي: "بنصب كل أمة على البدل, بدل نكرة الموصوفة من النكرة والظاهر عموم كل أمة من 

 .(5)مؤمن وكافر"

ني قال ابن هشام: "أنه ال يكون بلفظ األول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثا        

 .(8)نها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو"إزيادة بيان بنصب كل الثانية ف

وبناًء على ما سبق تبين إعراب كلمة "كل" نعتًا, شريطة أن يفصل بها شيء يبين ويوضح        

المذكورة في اآلية الكريمة فالفصل بكل الثانية ذكر سبب الجثو لذلك أعربت  معنى "كل" األولى

 بداًل.

قال ابن عادل : "قرأ يعقوب بالنصب على البدل من كل أمة األولى, بدل نكرة موصوفة          

صب قال األشموني: "قد يتحد البدل والمبدل منه لفظًا إذا كان مع الثاني زيادة بيان, بن (4)من مثلها"

                                           

 .425, ص 4عرابه, جا  الزجاج , معاني القرآن و ( 2)
 .255, ص 27ألحكام القرآن, جالقرطبي ,الجامع ( 1)
 .214, ص 7النيسابوري, غرائب القرآن ورغائب الفرقان , ج ( 2)
 .58, ص 5ابن عطية , المحرر الوجيز, ج ( 4)
 .214, ص 5البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 5)
 .222, ص 4النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل, ج( 7)
 .415, ص 4البحر المحيط في التفسير , جاألندلسي , ( 5)
 .545, ص 2ابن هشام , مغني اللبيب عن كتب األعاريب , ج( 8)
 .251, ص 25ابن عادل ,اللباب لعلوم الكتاب , ج( 4)
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, قال اإليجي : "من قرأ بنصب كل فهو بدل من (2)كل الثانية فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو"

 .(2)وقال السيوطي: "يتعين للبدلية إذ كان التابع بلفظ األول, ألن الشي ال يتبين نفسه" .(1)األول"

, (4)فة من مثله"األولى بدل نكرة موصو و قال البناء : "فيعقوب بنصب كل على البدل من كل أمة 

و قال الصبان: "نصب كل فأنه قد اتصل بها ذكر سبب الجثو وفيه نظر وجهه أن كال من البدل 

وعطف البيان مبني متبوعه وأن كان التبين في البدل غير مقصود بالذات وبجماله لكونه على 

البيان بلفظ المتبوع تقدير العامل وفي عطف البيان مقصودًا بالذات وحينئذ ال مانع من كون عطف 

 لفظًا إذا كان مع الثاني زيادة  وقال أيضا: "يتحد البدل مع المبدل منه (5)إذا كان معه زيادة كالبدل"

 .(5)وقال الشوكاني: "قرأ يعقوب بالنصب على البدل من كل أمة" (7)بيان"

ألن معنى  ويرى الباحث بأن إعراب كلمة كل في قراءة النصب بدل من كل األولى  ؛        

اآلية الكريمة ترى كل أمة جاثية و كل أمة تدعى إلى كتابها وأن كل الثانية مرتبطة بها في المعنى 

ليوضح معنى كل األولى, فتعرب "كل" الثانية بداًل وليس وصفًا, ولم يجد الباحث رأيًا إنفرد بإعراب 

ما بداًل إت فقال: "كل نصبت ين البدل والنعكلمة "كل" نعتًا ولكن هناك رأي للعكبري حيث جمع ب

 . (8)أو وصفًا"

 

 

                                           

 .442, ص  1األشموني, شرح األشموني,ج ( 2)
 .228, ص 4اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 1)
 .272, 2وامع في شرح جمع الجوامع, جالسيوطي , همع اله( 2)
 .241البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص ( 4)
 .221, 2الصبان ,حاشية الصبان, ج( 5)
 .247, ص 2المرجع السابق, ج( 7)
 15عاشور ,التحرير والتنوير, ج , وانظر ابن22, ص 5الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 5)

 .144, ص 7, وانظر األبياري , الموسوعة القرآنية, ج248, ص 
 .245عراب القرآن , ص إالعكبري ,التبيان في انظر ( 8)
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ڎ  ڈ     چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ" قوله تعالى فمنها 

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں           ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژڈ

 "  ٥١-٣٨النبأ: چڻ  

 بدل أم نعت؟ اختلف في توجيه كلمة "يوم" أهي      

ابن عادل :"يوم يجوز أن يكون بداًل من يوم قبله وأن يكون منصوبًا بـ )عذابًا( , أي يقول       

, قال ابن (2)لوسي: "يوم بدل من عذاب أو ظرف لـ )قريبًا("اب واقع في ذلك اليوم", و قال األالعذ

 .(1)ًا"عاشور: "يوم يجوز أن يكون بداًل من يوم يقوم الروح والمالئكة صف

يوم ألن المعنى السابقة ؛ يتضح مما سبق إعراب كلمة "يوم" بدل من يوم المذكورة في اآلية       

من  قيام المالئكة صفًا وذلك حين ينظر المرء ما قدمت يداه, أي مما عمله سالفًا فيكون يوم بدالً 

 الظرف التابع له في هذه اآلية الكريمة.

عرب كلمة يوم نعتًا, ولكن هناك آراء جمعت بين البدل والنعت ومن لم يجد الباحث رأًيا أ        

يوم  الصوفي " قال أبو العباس (2)ذلك ما قاله العكبري "بأن يوم بدل ويجوز أن يكون صفة لقريب"

 .(4)بدل من عذاب أو ظرف لمضمر هو صفة له أي عذابًا كائنًا يوم ينظر المرء"

إعراب كلمة "يوم" بداًل وليس نعتًا ؛ ألن معنى اآلية الكريمة ويرى الباحث في هذا الشاهد        

أنَّ المرء سوف ينظر يوم الحساب ما عمله في أيام حياته فيكون يوم بداًل من يوم تقوم الروح ؛ ألن 

 تصف المالئكة لتنظر حساب الناس. يوم تقوم الروح أي يوم

 

                                           

 .111, ص 25لوسي , روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ,جاآل( 2)
 .57, ص 21ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 1)
 .285العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 2)
 .112, ص 5الصوفي , البحر المديد, ج( 4)
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 . الخالف في  البدل وعطف البيانالمبحث الثاني : 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  : "قوله تعالى*

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ

ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  گ    ڈڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چچ  چ  چ

آل عمران:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گگ  گ

٠٩٥ ." 

 بيان؟"نعاسًا" أهي على البدل أم عطف  اختلف العلماء في توجيه كلمة        

ومن الذين أعربوا كلمة نعاسًا بداًل ما قاله الزجاج: "نعاسًا منصوب على البدل من          

, وقال الثعلبي: "نعاسًا بدل من (1)ب على اإلبدال من األمنة", قال الطبري: "نعاسًا ينص(2)أمنة"

ن: "أحدهما أن يكون بداًل االرازي نعاسًا فيها وجه , وقال(4), وقال ابن عطية: "نعاسًا بدل"(2)األمنة"

 .(7), وقال القرطبي: "بدل منها قيل نصب على المفعول به"(5)من أمنة والثاني مفعواًل به "

األندلسي: "نعاسًا بدل منه وهو بدل اشتمال ألن كال منهما قد يتصور اشتماله على وقال أبو حيان 

 .(8), وقال اإليجي: " نعاسًا بدل(5)اآلخر أو يتصور اشتمال العامل عليهما على الخالف في ذلك"

                                           

 .454, ص 2عرابه, جا  الزجاج , معاني القرآن و ( 2)
 .254, ص 7الطبري, جامع البيان في تأويل القرآن , ج ( 1)
الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في  , وانظر285, الثعلبي, 2الثعلبي ,الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 2)

 .417, ص  2وجوه التأويل , ج 
انظر السمين  184, ص 1, انظر النيسابوري ,  غرائب القرآن ورغائب الفرقان, ج515, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج ( 4)

 .127, ص  1الحلبي , الدر المصون, ج
 .242, ص4لجامع الكبير, جا-الرازي , مفاتيح الغيب ( 5)
, وانظر النسفي ,مدارك 44, ص 1وانظر البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل,ج 142, ص 4القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن, ج( 7)

 .285, ص 2التنزيل  وحقائق التأويل , ج 
 .41, ص 2األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 5)
, وانظر الصوفي , البحر 22, ص  2, تفسير الجاللين,ج السيوطي, وانظر 22, ص 2اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 8)

 .54, ص 4, وانظر األبياري, الموسوعة القرآنية, ج222, ص 4, وانظر ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج411,ص  2المديد, ج
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حيان  يأبكلمة" نعاسًا" على أنها بدل اشتمال على قول  يلحظ مما سبق أن إعراب            

 منهم من أعربها على أنها بدل مطابق مثل ابن عاشور في تفسيره. سي, واألندل

وأما األراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان فنجدها فيما قاله العكبري: "نعاسًا بدل           

ويجوز أن يكون عطف بيان ويجوز أن يكون هو المفعول واألصل أنزل عليكم نعاسا ذا أمنه, ألن 

 .(1)قال الشوكاني" "بدل منها أو عطف بيان (2)األمن"النعاس ليس هو 

 وقال ابن عادل : "نعاسًا بداًل أو عطف بيان, اشكل قولهم من وجهين:           

األول: أن النحاه نصوا على أنه إذا اجتمع الصفة والبدل أو عطف البيان قدمت الصفة وآخر 

 غيرها وهنا قد قدموا البدل أو عطف البيان عليهما.

الثاني: أن المعروف في لغة العرب أن يحدث عن البدل إال عن المبدل منه فجعلهم نعاسًا بداًل من 

 .(2)أمنة يصف لهذا"

؛ألن عطف  بيان في هذا الشاهد يضعف المعنىعطف  "نعاساً "الباحث بأن إعراب  ويرى         

 البيان يستخدم للتوضيح والبدل للتبيين .

 

    

  وئې  ى  ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ېۉ  ۉ   ې  ې  چ " قوله تعالى فمنها 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

 ".  ٠٥٣-٠٥٢األنعام:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ       ٿٺ  ٿ    ٿ  ٿ

 ؟عطففي توجيه كلمة "ثمانية" أهي بدل أم  العلماء اختلف       
                                           

 .41ران , ص عراب القإالعكبري ,التبيان في ( 2)
 .448, ص 2الشوكاني ,فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 1)
 .721, ص 5ابن عادل ,اللباب لعلوم الكتاب, ج ( 2)
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حمولة وفرشًا ثمانية أزواج أي أنشأ ثمانية أزواج على البدل أو األخفش :"أي أنشا يقول        

قال البغوي: "نصبها و . (1), وقال الزجاج: "ثمانية بدل من حمولة وفرشًا"(2)التبيان أو على الحال"

, وقال الرازي (4)قال الزمخشري: "بدل من حمولة وفرشًا"و , (2)على البدل من الحمولة والفرش"

, وقال القرطبي: "منصوب على البدل من ما على (5)بدل من قوله حمولة وفرشًا":"انتصب ثمانية بال

 .(7)الموضع"

قال أبو حيان األندلسي: "انتصب ثمانية  (5)قال النسفي: "ثمانية بدل من حمولة وفرشاً          

"ثمانية , قال الثعالبي: (8)أزواج على البدل في قول األكثرين من قوله حمولة وفرشًا وهو الظاهر"

اختلف في نصبها فقيل على البدل من ما في قوله كلوا مما رزقكم  اهلل أو على البدل من قول 

اعتبر المبدل  ين م نومن المفسر  .(4)حمولة وفرشًا وهو أصوب األقوال وأجراها على معنى اآلية"

مبدل منه هو منه في هذه اآلية الكريمة هو "ما" الوادرة في اآلية "مما" ولكن األصوب بأن  ال

"حمولة"؛ ألن معنى اآلية وتقديره حمولة ثمانية أزواج وتكون ثمانية بدل من "حمولة" وليس من "ما" 

 في "مما أكلوا".

ولم يجد الباحث رأيًا انفرد به أحد المفسرين والنحاة في إعراب كلمة "ثمانية" على أنها            

البدل والعطف, قال العكبري: "في ثمانية  ولكن هناك آراء جمعت بين عطف بيان اسم معطوف

                                           

, ص 1ج , وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , 415األخفش , معاني القرآن , ص ( 2)
 .254, ص  4, و انظر األبياري , الموسوعة القرانية, ج251

عرابه, ج ( 1)  .144, ص 1الزجاج , معاني القرآن وا 
 .275, ص 1معالم التنزيل في تفسير القرآن , ج  البغوي , ( 2)
 .74, ص1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج( 4)
 .277, ص 22الجامع الكبير, ج -ي , مفاتيخ الغيب الراز ( 5)
 .222, ص 5القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 7)
 . 542, ص 2النسفي ,مدارك التنزيل وحقائق التاويل , ج( 5)
 .751+752, ص 4األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 8)
 .514 , ص1الثعالبي ,الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج( 4)
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ل وحرف العطف وهو ضعيف والثاني خمسة أوجه أحدها هو معطوف على جنات وحذف الفع

 .(2)نها مفعول به, والثالث منصوب بكلوا والرابع بدل من حمولة وفرشًا, والخامس بأنه حال"إف

ذكروا العطف وبينوا و ولكنهم  واحد رأيعلى  قواسبق تبين بأن العلماء لم يتف بناًء على ما         

 بأنه رأي ضعيف.

ويرى الباحث إعراب كلمة "ثمانية" في هذه اآلية الكريمة بدل من حمولة وفرشًا وليس بداًل        

 ". "مامن 

 

 "  ٧٢هود:  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  " قوله تعالى فمنها

 ب كلمة "بعلي" أهي بدل أم عطف بيان؟اعر إاختلف العلماء في           

, وقال أبو جعفر النحاس: "بعلي بدل من هذا وشيخ (1)لزجاج: "بعلي بدل من هذا"قال ا          

وقال الرازي في تفسيره: "بعلي بدل من ( 4), وقال ابن جني: "بعلي بداًل من هذا وشيخ خبر"(2)خبر"

, وقال األبياري : "بعلي بدل من المبتدأ (7)و قال البيضاوي: "بعلي بدل" (5)المبتدأ وشيخ خبر"

 .(5)وشيخ خبر"

كلمة بعلي عطف بيان وهو رأي ابن عاشور حيث  أعربهناك رأي واحد ألحد المفسرين و       

 .(8)قال: "بعلي بيان من هذا"

                                           

. وانظر ابن عادل , 241-242, ص 5. وانظر السمين الحلبي ,الدر المصون, ج257العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص ( 2)
 .455-457, ص 8اللباب لعلوم الكتاب, ج

عرابه, ج( 1)  .74, ص 2الزجاج , معاني القرآن وا 
 .415النحاس , إعراب القرآن , ص ( 2)
 .211,ص  2في تبين وجوه شواذ القراءات الشاذة واإليضاح عنها , جابن جني , المحتسب ( 4)
 .285, ص 28الجامع الكبير,ج –الرازي , مفاتيح الغيب ( 5)
 .242, ص 2البيضاوي , أنوار التنزيل أسرار التأويل, ج( 7)
 .112, ص4األبياري, الموسوعة القرآنية ,ج ( 5)
 .212, ص 21ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 8)
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 من سيبويه في كتابه هجاز أ نجدها فيما ي جمعت بين البدل وعطف البيان فوأما اآلراء الت      

أن يأتي عطف بيان من اسم اإلشارة أو بدال االسم المضاف "بعلي" من اسم اإلشارة "هذا", إ

 .(2)هذا

 .(1)من هذا أو عطف بيان عليه ويكون شيخ خبر هذا" ل ابن عطية :"بعلي بدلوقا

ن صورة عطف ويرى الباحث في هذه المسألة بأن "بعلي"بدل وليس عطف بيان ؛ أل           

ر "بعلي" وصفًا االبيان تكون كصورة الصفة ولكن اسم اإلشارة ال يوصف بالمضاف وال يجوز اعتب

 بـ "هذا".

 

ھ  ھ      ھ  ے  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہچ  " قوله تعالى فمنها

 ". ٧٨هود:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ڭۓ  ۓ

 مة "بناتي" أهي بدل أم عطف بيان؟اختلف في توجيه كل        

 .(4), وقال النسفي: "بناتي عطف بيان"(2)قال الباقولي: "بناتي عطف بيان"        

 .(7), وقال ابن عاشور: "بناتي بدل من اسم اإلشارة"(5)وقال الزمخشري: "بناتي بدل"

 

                                           

 .82, 1الكتاب ,ج  انظر  سيبويه,( 2)
 .242, 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 1)
 .542, ص 1الباقولي , إعراب القرآن المنسوب للزجاج, ج( 2)
 .55, ص 1النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,ج( 4)
 .424, ص 1ج الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,( 5)
 .215, ص  21ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 7)
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هـ( حيث قال :"بناتي بدل منه أو  515)ومن جمع بين البدل وعطف البيان الكرماني          

, وقال العكبري: (1), وقال أبو حيان األندلسي: "بناتي أن يكون بداًل أو عطف بيان"(2)عطف بيان"

 .(4)وقال ابن عادل: "بدل أو عطف بيان" (2)"عطف بيان أو بدل"

 اد به التوطئة.إعراب كلمة "بناتي" بدال وليس عطف بيان ؛ ألنه أر  ويرى الباحث             

 

  گک  کڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ " قوله تعالىفمنها 

 " . ٢٥ -٢٨إبراهيم:  چ  گ   گ  

 .(7)وقرأت بالرفع (5)"جهنم" بالنصب ئتقر 

 .(5)والقراءة المشهورة هي قراءة النصب

 البدل أم عطف البيان؟اختلف في توجيه كلمة "جهنم" في قراءة النصب, أهي على       

يقول الزجاج : "جهنم بدل من قوله دار البوار وفسره وجهنم لم تصرف ألنها مؤنثة وهي       

 .( 4)(, وقال النحاس :جهنم منصوب على البدل من دار"8معرفة)

, وقال ابن عاشور: "جهنم بدل (21)قال مكي بن أبي طالب القيسي : "جهنم بدل من دار"          

 البوار وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل يصلونها على طريقة  من دار

                                           

مؤسسة علون –ت , دار القبلة للثقافة اإلسالمية  د. د. ط ,ن نصر ,غرائب التفسير وعجائب التأويل ,بن حمزة بالكرماني , محمود ( 2)
 .525,  ص 2بيروت ,ج  –القرآن , جدة 

 .145, ص 5جاألندلسي , البحر المحيط في التفسير ,( 1)
 .114العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص ( 2)
 .522, ص 21ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 4)
 .178, ص 4قراءة الجمهور, انظر السمين الحلبي ,الدر المصون, السمين ,ج ( 5)
 .427, ص 7قراءة ابن أبي عبلة, انظر األندلسي ,البحر المحيط في التفسير, ج( 7)
 . 178, ص  4قراءة الجمهور انظر السمين الحلبي , الدر المصون, ج( 5)
 .271, ص 2عرابه, جا  الزجاج ,معاني القرآن و ( 8)
 .                                                                                                   481عراب القرآن , صإ( النحاس , 4)
 .111عراب القرآن, ص إ,وانظر العكبري ,التبيان في  171عراب القرآن , ص إكل في القيسي ,مش( 21)
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 .(2)االشتغال"

, وقال البيضاوي: "جهنم عطف بيان (1)قال الزمخشري: "عطف بيان على دار البوار"          

 .(4)إبراهيم األبياري: "جهنم عطف بيان", وقال (2)لها"

ت بين البدل وعطف البيان ففيما قاله السمين الحلبي: "جهنم بدل أو أما اآلراء التي جمع         

 .(5)عطف بيان"

ويرى الباحث أن إعراب كلمة "جهنم" في هذه اآلية الكريمة على أنها بدل من دار وليس         

 عطف بيان؛ ألن المعنى يريد التوطئة, جهنم والدار بمعنى الشيء الواحد لذلك تعرب بداًل.

 

 

 " . ٢٢الحجر:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    چ   "قوله تعالى فمنها 

 ف العلماء في توجيه كلمة "األمر" أهي بدل أم عطف بيان؟اختل      

ر الوسيط حيث قال "ذلك ومن الذين أعربوا كلمة "األمر" على أنها بدل ما نجده في التفسي      

 .(7)ذلك"األمر بهالك قومه, وأنها بدل من األمر أي 

 وأما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان ففيما قاله العكبري: "في األمر وجهان         

 

 

                                           

 .114, ص 7ج لتحرير والتنوير, ابن عاشور ,ا( 2)
 .                                             512, ص  1الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , ج  (1)
, ص 1,وانظر  النسفي ,مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,ج 244, ص 2بيضاوي ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل , البيضاوي , جال( 2)

 .147, ص 1. وانظر اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج252
 .251, ص 21األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج ( 4)
 .284, ص 22,وانظر ابن عادل ,اللباب لعلوم الكتاب, ج  178ص, 4السمين الحلبي ,الدار المصون, ج( 5)
 .48, 2الواحدي , التفسير الوسيط, ج( 7)
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 .(1), وقال السمين الحلبي: "األمر أما بدل أو عطف بيان"(2)أحدهما هو بدل والثاني عطف بيان"

ف البيان ولم ينفردوا ومما يلحظه الباحث في اآلراء السابقة بأنهم جمعوا بين البدل وعط       

برأي على آخر. ويرى الباحث في هذا الشاهد أن إعراب كلمة "األمر" بداًل وليس عطف بيان, ألن 

رأي العلماء في هذا المسألة بأن االسم المعرف بعد اسم اإلشارة يعرب بداًل و اليعرب عطف بيان 

 وال صفة.

 

 ". ٢٩الكهف:  چۈ  ٴۇ     ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈچ  " قوله تعالىفمنها 

 اختلف في إعراب كلمة "سنين", أهي بدل أم عطف بيان؟        

, وقال أبو علي الفارسي: "بدل من قوله (2)قال النحاس :"النصب على البدل من ثالث"         

وقال ابن  (5), وقال أبو البقاء العكبري: "بدل من ثالث, بدل من مائة"(4)ثالثمائة وموضعه نصب"

, وقال ابن عاشور: "انتصب سنين (7)هشام: "سنين منصوبًا بداًل من ثالث أو مجرورًا بداًل من مئة"

 (8), وقال إبراهيم األبياري: "على البدل من ثالث"(5)على البدلية من اسم العدد"

 نطالقًا مما سبق يتضح بأن إعراب كلمة "سنين" على أنها بدل من كلمة مائة.ا      

ما قاله الزمخشري :"سنين عطف بيان فيأما اآلراء التي أعربت كلمة سنين عطف بيان       

 .(4)لثالث مائة"

                                           

 .117العكبري, التبيان في إعراب القرآن , ص ( 2)
 . 212, ص4( السمين الحلبي , الدر المصون, ج 1)
 .542النحاس ,إعراب القرآن, , ص( 2)
 .144ص  العكبري ,البيان في إعراب القرآن ,( 4)
 .241, ص 5الفارسي ,الحجة للقراء السبعة, ج( 5)
 .747, ص 2ابن هشام , مغني اللبيب عن كتب األعاريب , ج( 7)
 .212, ص 25ابن عاشور ,التحرير والتنوير, ج( 5)
 .177, ص 4األبياري ,الموسوعة القرآنية, ج( 8)
 .527, ص  1جوه التأويل , جالزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في و  (4)
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وقال اإليجي: "سنين عطف بيان ثالثة ,(2)وقال النسفي: "سنين عطف بيان لثالثمائة"             

 . (2), وقال الخلوتي: "سنين عطف بيان" (1)مائة"

تي جمعت بين البدل وعطف البيان في إعراب كلمة سنين  فنجدها عند ابن أما اآلراء ال          

زنجله حيث قال: "سنين بدل من ثالث أو عطف بيان وجاز أن يكون نعت المئة وهو راجع في 

,و  قال مكي بن أبي طالب القيسي : "موضع نصب عطف بيان على ثالث (4)المعنى إلى ثالث"

ائه ألنها في معنى مئتين ومن لم ينوه أضاف مائة إلى وقيل هو موضع خفض على البدل من م

 .(5)سنين وهي قراءة حمزة والكسائي أضافة إلى الجمع"

سنين بدًل من موضع خفض أو سنين عطف بيان في بأن وقال محمود النيسابوري: "        

و , وقال ابن عطية األندلسي: "نصب سنين على البدل من ثالثمائة أ(7)موضع نصب وتمييز"

: "بدل أو ي, وقال ابن جز (8), وقال القرطبي: "بدل أو عطف بيان"(5)عطف بيان مثل على التفسير"

وقال محمود صافي: "بدل أو  (21)وقال الشوكاني: "بدل أو عطف بيان" (4)عطف بيان أو تميز"

 .(22)عطف بيان"

ويرى الباحث في هذا الشاهد بأن إعراب كلمة سنين في حالة النصب تكون بداًل من كلمة       

 ".مائة", أما في حالة الجر فتكون بداًل من كلمة  "ثالث"
                                           

 .145, ص  1النسفي , مدارك التنزيل وحقائق  التأويل, ج( 2)
 .425, ص 1اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 1)
 .27, ص 8وانظر القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن ,ج 127, ص 5الخلوتي ,روح البيان , ج( 2)
 .424ص  ابن زنجلة , حجة القراءات ,( 4)
 .181القيسي , المشكل إعراب القرآن , ص ( 5)
ه , 2425, 2حنيف بن حسن القاسمي , ط  حقيقالحسين , أبو القاسم محمد بن أبي الحسن , إيجاز البيان عن معاني القرآن , ت( 7)

 .525, ص 1دار الغرب اإلسالمي , بيروت ,ج 
 .521, ص 2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 5)
 .285, ص 21القرطبي ,الجامع ألحكام القرآن,ج( 8)
 .474, ص 2,التسهيل لعلوم القرآن, ج يابن جز ( 4)
 .221, ص 2( الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج21)
 .274, ص 25صافي , الجدول في إعراب القرآن, ج( 22)
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 " . ٢مريم:  چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ      چ  "قوله تعالى فمنها 

 البيان؟اختلف العلماء في توجيه كلمة "زكريا" أهي على بدل أم عطف       

 .(2)"زكريا": قراءة المد وقراءة القصر ئقر     

, (2)و قال القرطبي: "زكريا بدل منه" (1)قال العكبري: "زكريا بدل على الوجهين من عبده"          

وقال عبد الكريم الخطيب  (4)و قال النسفي: "زكريا بالقصر حمزة وعلي وحفص وهو بدل من عبده"

 .(5)عبده"هـ( :زكريا بدل من  2241)

بناًء على ما سبق تبين بأن إعراب كلمة "زكريا" على أنها بدل من "عبده" ألن المعنى           

أراد التبين زكريا بدل من عبده, وزكريا وعبده بمعنى الشيء الواحد, لذلك تعرب زكريا على أنها 

 بدل وليس عطف بيان.

ة "زكريا" عطف بيان, ولكن هناك ارآء جمع انفرد في إعراب كلمي ولم يجد الباحث أي رأ         

 البيان دون ترجيح رأي على آخر . بين البدل وعطف

, وقال اإليجي: (7)ومن هذه اآلراء ما قاله البيضاوي :"زكريا بدل منه أو عطف بيان"          

 .(8)هوقال الشوكاني :زكريا على القراءتين عطف بيان له أو بدل من (5)"زكريا بدل أو عطف بيان"

                                           

ءة القصر قراءة األعمش ويحيى وطلحة قراءة المد: هو عبارة عن زياد مط في حرف المد على المد وقراءة المد قراءة الجمهور قرا( 2)
الطبيعي وهو الذي ال يقوم ذات حرف المد دونه , قراءة القصر: ترك تلك الزيادة وابقاء المد الطبيعي على حاله. انظر ابن عطية 

هـ( ,النشر قي القراءات العشر , أشرف على 822خير محمد الدمشقي ), انظر  ابن الجزري , أبو ال 1, ص 4,المحرر الوجيز, ج
 .222, ص 2لبنان ,ج –, دار الكتب العلمية , بيروت  د.ت , ط ,  د. تصحيحه ومراجعته علي الضياع ,

 .151عراب القرآن , ص إالعكبري , التبيان في ( 1)
 .55, ص 22القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 2)
 .215, ص 1, مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,ج النسفي( 4)
 .512, ص  8ت , دار الفكر العربي , القاهرة , ج  د.ط , د.( الخطيب ,عبدالكريم يونس , التفسير القرآني للقرآن ,5)
 .5, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 7)
 .228, ص  2. وانظر الصوفي , البحر المديد , ج451, ص 1اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 5)
 .212, ص 8الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 8)
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يرى الباحث في هذا الشاهد إعراب كلمة "زكريا بداًل من "عبده" وليس عطف بيان ؛ ألن           

المعنى المراد من اآلية الكريمة هو التبين أكثر  من التوضيح, فتعرب كلمة زكريا بداًل وليس عطف 

 بيان.

 

 " .  ٠٢طه:  چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۇئائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ   " قوله تعالىفمنها 

ع وأبو عمرو "ُطوى" غير مجراة والطاء فات "طوى" قراءتان, قرأ ابن كثير ونئقر            

 .(2)مضمومة, و قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي "ُطوى" مجراة مضمومة الطاء

 اختلف في توجيه كلمة "طوى" أهي بدل أم عطف بيان؟           

, وقال النسفي (1)العكبري: "يقرأ بالضم والتنوين, وهو اسم علم للوادي وهو بدل منه" قال           

:"طوى حيث كان منون شامي وكوفي ألنه اسم علم للوادي وهو بدل منه وغيرهم بغير تنوين 

وقال أبو العباس الصوفي: "طوى بدل من الوادي وهو اسم له وقرأ منونًا لتأوله بالمكان  (2)بتأويل"

  .( 4)المنون لتأوله بالتبعية" وغير

قال البيضاوي: "طوى عطف بيان من ,(5)قال إبراهيم األبياري: "بدل من الوادي"و          

, و قال اإليجي :"طوى عطف بيان, أن كان اسما للوادي وقيل معناه مرتين كثنى فهو (7)الوادي"

 .(5)در"مصدر لنودي أو المقدس وقيل تقديره واطو األرض بقدميك فهو مص

                                           

 .124, ص 5, وانظر الفارسي ,الحجة للقراء السبعة, ج425ابن مجاهد ,السبعة في القراءات, ص ( 2)
 .155آن , ص العكبري, التبيان في إعراب القر ( 1)
 .254, ص 1النسفي , مدارك التنزيل وحقائق  التأويل, اج( 2)
 .255, ص 2الصوفي , البحر المديد, ج ( 4)
 .154, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 5)
 .42, ص 4البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل, ج( 7)
 .215, ص 1اإليجي , جامع البيان في تفسير القرآن , ج( 5)
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وى اسم أما اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان ففيما قاله أبو حيان األندلسي: "طُ         

 . (2)علم عليه فيكون بداًل أو عطف بيان"

؛ ألن المعنى  من الواد وى" في هذه اآلية الكريمة بدالً "طُ ويرى الباحث بأن إعراب كلمة        

المقصود بالواد المقدس طوى, فطوى هنا مقصود بالحكم فيكون من باب التوطئة لذلك تعرب 

 "طوى" بداًل من الوادي وليس عطف بيان ؛ ألن المعنى ال يريد التوضيح بل يقصد بالحكم.

 

 " . ٥٩المؤمنون:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  " قوله تعالىفمنها 

 في توجيه كلمة "هارون" أهي بدل أم عطف بيان؟ اختلف        

من اآلراء التي أعربت كلمة "هارون" بدالً ما قاله النسفي: "هارون بدل من أخاه بأياتنا ف         

 .(2")أبو العباس الصوفي: "هارون بدل من أخاه وقال (1)التسع"

جد الباحث أي رأي انفرد به أحد فلم ي,  عطف بيانأما اآلراء التي أعربت كلمة "هارون"           

المفسرين والنحاة في إعراب كلمة هارون عطف بيان , ولكن هناك آراء جمعت بين البدل وعطف 

 .(4)يقول : "هارون بدل أو عطف بيان"لوسي اآل رأيالبيان ومن هذه اآلراء  

ارون وأخاه بمعنى ؛ ألن المعنى ه "ه يأخ"يرى الباحث بأن إعراب كلمة "هارون" بدال من و         

الشيء الواحد فتعرب كلمة "هارون" بدل كل من كل )المطابق( من كلمة أخيه وليس عطف بيان ؛ 

 ألن معنى اآلية أراد أن يبين من هو األخ  .

 

                                           

هـ( , عائشة محمد علي ,التفسير البياني  2424بنت الشاطىء) , وانظر254, ص 1األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 2)
 241, ص 2ت , دار المعارف , القاهرة , ج د.,  5للقرآن الكريم ,ط

 .211, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج( 1)
 .555, ص 2ديد, جالصوفي , البحر الم( 2)
 .127, ص 4لوسي , روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ,ج اآل( 4)
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وئ  ۇئ   ۇئ    وئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ " قوله تعالىفمنها 

 " .  ٥٢سبأ:  چۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی       ۆئۆئ

 اختلف في توجيه المصدر المؤول "أن تقوموا" أهو على البدل أم عطف البيان؟        

و قال النيسابوري:  (2)قال الزمخشري: "أن تقوموا على أنه عطف بيان لها وأراد بقيامهم"        

 .(1)"أن تقوموا على أنه عطف بيان لها"

في موضع جر بدل من ", ما قاله العكبري المؤول بدالً أما اآلراء التي أعربت المصدر         

, و قال أبو العباس (4)وقال القرطبي: "أن في موضع خفض على البدل من واحدة" (2)واحدة "

, وقال ابن عاشور: "فالمصدر المنسبك من أن والفعل في (5)الصوفي: "أن تقوموا بدل من واحدة"

 .(7)موضع البدل من واحدة"

على ما سبق يتضح بأن إعراب المصدر المكون من أن والفعل في موضع بدل بناًء         

 للواحدة, ألن المصدر جاء ليفسر واحدة لذلك يعرب بداًل وليس عطف بيان.

         

 

                                           

 .548, ص 21الزمخشري ,الكشاف عن حقائق التأويل وأسرار التنزيل  في عيون األقاويل , ج ( 2)
 .512, ص 5النيسابوري, غرائب القرآن ورغائب الفرقان ,ج ( 1)
 . 227ن في إعراب القرآن , ص ( العكبري , التبيا2)
 .222, ص 24القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 4)
, ص 4, وانظر الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج515, ص 4الصوفي ,البحر المديد, ج( 5)

281. 
 .281, ص 11ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج( 7)
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راء التي جمعت بين البدل وعطف البيان ما قاله النسفي "على أنه عطف بيان لها وقيل هو ومن اآل

 .(2)ي محل الجر", وقال اإليجي: "عطف بيان أو بدل من واحدة"بدل وعلى هذين الوجهين هو ف

ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب المصدر المؤول في محل جر بدل من        

 واحدة وليس عطف بيان.

 

 " . ٢الصافات:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  " قوله تعالىفمنها 

 .(2)و قراءة النصب (1)"الكواكب": قراءة الجر ئتقر 

 .(4)والقراءة التي اتفق عليها الجمهور هي قراءة الجر

 اختلف في قراءة الجر على توجيه كلمة "الكواكب" أهي على البدل أم عطف البيان؟        

األخفش :"فجعل الكواكب بداًل من الزينة بعضهم يقول بزينة الكواكب وليس يعني  قال       

وقال الزجاج: "قرئت بالتنوين وخفض الكواكب والمعنى أن الكواكب  (5)بعضها ولكن زينتها حسنها"

, و قال ابن مجاهد: "قرأ بالخفض أي على أنها بدل من قوله جل شأنه (7)بدل من الزينة"

قال الثعلبي: "الكواكب  (8)قال ابن خالويه :"أبدل الكواكب من الزينة ألنها هي الزينة" , و(5))بزينة("

                                           

 .242, ص 2,جامع البيان في تفسير القرآن , ج اإليجي( 2)
 .545-547( قراءة نافع, حفص عن عاصم, ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي, انظر ابن مجاهد ,السبعة في القراءات, ص 1)
 أعني ., وتعرب على أنها بدل أو مفعول به بفعل 547قراءة عاصم في رواية أبي بكر, انظر المرجع السابق , ص ( 2)
 .547انظر المرجع نفسه , ص ( 4)
 .441, ص 1األخفش , معاني القرآن, ج( 5)
عرابه, ج( 7)  . 148, ص 4الزجاج , معاني القرآن وا 
 .547ابن مجاهد , السبعة في القراءات, هامش ص ( 5)
. وانظر الفارسي ,الحجة في 227, ص 2,وانظر السمرقندي ,بحر العلوم, ج 244ابن خالويه , الحجة في القراءات السبعة , ص ( 8)

 .52, ص 7القراءات السبعة, ج
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, قال مكي بن أبي طالب القيسي: "أبدل الكواكب من زينة (2)خفضا على البدل أي بزينة الكواكب"

 .(1)ألنها هي الزينة"

واكب خفض على البدل من , و قال القرطبي: "الك(2)قال العكبري: "جر الثاني على البدل"       

 (5), و قال ابن عاشور: "قرأ الجمهور بزينة الكواكب فأنه أبدل الكواكب من الزينة"(4)زينة ألنها هي"

أما اآلراء التي أعربت كلمة الكواكب عطف بيان فلم يجد الباحث أي رأي أعرب كلمة       

ن ومن هذه اآلراء ما قاله الكواكب عطف بيان, لكن هناك آراء جمعت بين البدل وعطف البيا

الزمخشري :"الكواكب وهي قراءة أبي بكر واألعمش وابن وثاب وأن أردت االسم فلإلضافة وجهان 

 .(7)أن تقع الكواكب بيانًا للزينة, وأن تكون الكواكب على اإلبدال من الزينة"

وقال ابن عادل : , (5)قال السمين الحلبي : "إعراب الكواكب أما بداًل أو عطف بيان"          

وقال البناء:"الكواكب  (8)"خفض الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان به والكواكب بدل أو بيان للزينة"

 .(4)عطف بيان أو بدل"

ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة إعراب كلمة "الكواكب" يكون بداًل من الزينة وليس         

ن الكواكب هي الزينة فال نفرق بيهما, وكأن تقدير اآلية عطف بيان ؛ ألن معنى اآلية الكريمة بأ

                                           

 .224, ص 8الثعلبي , الكشف والبيان عن تفسير القرآن , ج( 2)
, وانظر ابن عطية , 17, ص 4,وانظر البغوي , معالم التنزيل في تفسير القرآن  , ج 721القيسي ,مشكل في إعراب القرآن, ص ( 1)

 .527-525, ص  2انظر الجوزي , زاد المسير في علم التفسير , ج,و  477, ص 4المحرر الوجيز, ج
, وانظر النسفي ,  4, ص 5, وانظر البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج 211العكبري ,التبيان في إعراب القرآن, ص ( 2)

 .225, ص 2مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج
, وانظر 42, ص  4, وانظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير ,ج75-74, ص 25القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 4)

 .185, ص 4الشوكاني ,  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج
 .251, ص 4, وانظر األبياري , الموسوعة القرآنية , ج 84, ص 12( ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج5)
 .28-25, ص 4مخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,جالز ( 7)
 . 445, ص5السمين الحلبي ,الدر المصون, ج( 5)
 .157, ص 27ابن عادل , اللباب لعلوم الكتاب, ج( 8)
 .278البناء , إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر , ص ( 4)
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بأن زينا الكواكب فيها, وهذا يدل على أن الشيء من الشيء و هو في المعنى لذلك تعرب كلمة 

 وليس عطف بيان. الكواكب بدالً 

 

 "  ٩١-٥٥ص:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ک  ک  گ  گ  گ     کڑ  ک چ  : "قوله تعالىفمنها 

 (.1( وقراءة الرفع)2"جنات": قراءة النصب)قرئت 

 (.2والقراءة المشهورة  وقراءة الجمهور هي قراءة النصب)

 اختلف في توجيه كلمة "جنات" في قراءة النصب أهي بدل أم عطف بيان؟        

, و قال أبو حيان األندلسي: "قرأ الجمهور (4)الزجاج :"جنات بدل من حسن مأب"قال        

ن كان نكرة فبدل نكرة من جنات  بالنصب وهو بدل فإن كان عدن علمًا فبدل المعرفة من نكرة وا 

 .(7), قال الثعالبي: "جنات عدن بدل من لحسن مآب"(5)نكرة"

أن إعراب كلمة "جنات" بدالً , والحجة في ذلك بأن جنات وحسن  الرأي السابق منيتضح       

 على أنها بدل وليس عطف بيان . اتالمآب بالشيء الواحد, لذلك أعربوا جن

 أما اآلراء التي أعربت كلمة جنات عطف بيان ففيما قاله الزمخشري: "انتصابها على أنها          

 

                                           

 .277, ص 4ندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( قراءة الجمهور انظر األ2)
,وتعرب جنات على أنها مبتدأ أو خبر   221( قراءة عبد العزيز ابن رفيع وأبو حيوة, انظر ابن خالويه مختصر في شواذ القرآن, ص 1)

 لمبتدأ محذوف.
  277, ص 4انظر األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 2)
عرابهلقر الزجاج ,معاني ا( 4) مدارك التنزيل ,  لنسفيا. وانظر 215عراب القرآن, ص إ, وانظر العكبري التبيان في 225, ص 4, جآن وا 

 .271, ص 2وحقائق التأويل, ج
 .277, ص 4األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 5)
, وانظر   2211, ص 21ير القرآني للقرآن , ج, وانظر الخطيب ,التفس51, ص 5الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن ,ج( 7)

 .281, ص 4الموسوعة القرآنية, ج ,األبياري 
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, و قال ابن عاشور: (1),و  قال اإليجي : "جنات عدن عطف بيان"(2)عطف بيان لحسن مآب

 .(2)"انتصاب جنات عدن على البيان من لحسن مآب"

بناًء على ما سبق يتضح بأن كلمة جنات عطف بيان باعتبار أن جنات عدن من           

األعالم الغالبة لقوله جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب, وأن جنات عدن معرفة, لذلك 

 تعرب عطف بيان وليس بداًل.

اًل من حسن "بدومن اآلراء التي جمعت بين البدل وعطف البيان ما قاله السمين الحلبي :          

 .(4)ن يكون عطف بيان"أدل من النكرة ويجوز يبن المعرف م نكرة ألأمآب سواء كانت معرفة 

وقال ابن هشام :"جنات بدل أو بيان",  وقال أبو العباس الصوفي: "جنات عطف بيان لحسن مآب 

ات معرفة أو , و قال الشوكاني :"قرأ الجمهور بالنصب بداًل من حسن مآب سواء كان جن(5)أو بدل"

, و (7)نكرة ألن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ويجوز أن يكون جنات عطف بيان أن كانت نكرة"

 (5)قال أبو الطيب القنوجي :"جنات عدن قرئ بالنصب بداًل أو عطف بيان لحسن مآب"

من حسن مآب وليس عطف بيان ؛ ألن , إعراب كلمة جنات بدال ً ويرى الباحث بأن           

جنات وقعت معرفة وليست نكرة , وذهب النحاه إال أنه ال يجوز أن يقع عطف البيان في النكرات, 

أما إذا اعتبرنا جنات عدن نكرة يجوز أن تعرب عطف بيان, ولكنها في هذه اآلية وقعت معرفة 

 لذلك تعرب كلمة جنات على أنها بدل من حسن مآب.

 
                                           

, وانظر البيضاوي ,  أنوار التنزيل وأسرار  25, ص 4الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,ج( 2)
 .21, ص 5التأويل ج

 .482, ص 2القرآن , جاإليجي , جامع البيان في تفسير ( 1)
 .182, ص 12ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج(  2)
 .                                                                                         528,ص  5( السمين الحلبي , الدر المصون, ج4)
 .27, ص 5الصوفي , البحر المديد, ج( 5)
 .512-511, ص 4القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , جالشوكاني , فتح ( 7)
 .57, ص 21القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 5)
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 " . ٥٠النجم:  چمت  ىت  يت  جث    چ   " قوله تعالىفمنها 

 اختلف في توجيه "الجزاء األوفى" أهو على البدل أم عطف البيان؟           

, قال النسفي: "فسره بقوله الجزاء األوفى أو (2)قال الرازي : "الجزاء األوفى تفسيرًا أو بداًل"         

مر للجزاء ثم فسره , وقال ابن عادل: "أما إذا كان بداًل فهو بدل الظاهر من المض(1)أبدله منه"

  (2)بقوله الجزاء األوفى"

قال أبو العباس: "يجوز أن يكون الضمير للجزاء ثم فسره بقوله الجزاء األوفى أو أبدله       

 .(4)منه"

عراب القرآن ذهبت في إعراب         بناًء على ما سبق يتضح بأن أغلب آراء التفاسير والنحاة وا 

وليس عطف بيان ولكن هناك رأي لمحمد دوريش بأن إعراب الجزاء "الجزاء األوفى" على أنها بدل 

 يكون إما بداًل أو عطف بيان.

ويرى الباحث في هذه اآلية الكريمة بأن إعراب "الجزاء األوفى" بداًل وليس عطف بيان ,ألنه       

في  بدل من الضمير )الهاء( , ويجوز أن يعرب "الجزاء األوفى" على أنه مفعول مطلق كما ورد

 بعض كتب التفاسير والنحو.

 

 

 

                                           

 .155, ص 14الجامع الكبير, ج-الرازي , مفاتيح الغيب ( 2)
 .247, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل, ج( 1)
 .118-115, ص 28لوم الكتاب, جابن عادل ,اللباب لع( 2)
 .525, ص 5الصوفي , البحر المديد, ج( 4)
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 الخالف في البدل والنعت وعطف البيان .المبجث الثالث : 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ "  قوله تعالى*

 " . ٣يوسف:  چۅ 

 .(2)و الجر (1)و الرفع (2)"القرآن" بالنصبقرئ          

 .(4)القراء هي قراءة النصبوالقراءة المشهورة التي أجمع عليها 

أما قراءتا النصب والجر فقد اختلف العلماء في إعراب كلمة "القرآن" هل هي بدل أم نعت         

 أم عطف بيان؟

ومن الذين أعربوا كلمة "القرآن" على أنها بدل ما نجده في كتاب معاني القرآن للزجاج          

 .(5)ترجمة ما أوحينا إليك"حيث قال: "الجر على البدل والرفع على 

وقال الفراء:" "هذا القرآن" منصوب بوقوع الفعل عليه كأنك قلت بوحينا إليك هذا القرآن,         

 .(7)ولو خفضت هذا القرآن كان صوابًا على البدل من ما"

, وقال (5)وقال ابن عطية: "القرآن نعت له, ويجوز فيه البدل وعطف البيان فيه ضعيف"         

 .(8)الثعالبي: "القرآن نعت لـ "هذا" ويجوز فيه البدل"

                                           

 .255, ص2الفراء , معاني القرآن, ج( 2)
عرابه , ج( 1)  على أن القرآن مبتدأ. 88, ص 2الزجاج , معاني القرآن وا 
 .255,ص  2الفراء , معاني القرآن , ج ( 2)
  . 255, ص  2انظر المرجع السابق, ج (4)
عرابه ,  ج الزجا( 5)  .84-88, ص 2ج , معاني القرآن وا 
 .118وانظر العكبري, التبيان في إعراب القرآن, ص  255,ص 2انظر الفراء , معاني القرآن, ج( 7)
 .124, ص2ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 5)
 .222, ص2الثعالبي , الجواهر الحسان في تفسير القرآن , ج( 8)
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القرطبي قال :"نصب القرآن  رأيومن اآلراء التي جمعت بين البدل والنعت وعطف البيان        

 .(2)على أنه نعت لهذا أو بدل منه أو عطف بيان"

 .(1)قال الشوكاني : "القرآن صفة السم اإلشارة أو بدل منه أو عطف بيان"       

ويرى الباحث بأن االسم المعرف بأل بعد اسم اإلشارة يعرب نعتًا أو بداًل أو عطف بيان,        

ولكن إذا كان االسم مشتقًا فاألفضل أن يعرب نعتا,ً  أما إذا كان االسم جامدًا يعرب بداًل أو عطف 

 بيان.

 يان.بداًل ال صفة وال عطف ب إلى إعرابهاالجمهور في هذه المسألة  ذهبولكن 

 ويذهب الباحث في هذه المسألة إلى رأي الجمهور بأن تعرب كلمة "القرآن" في هذا الشاهد        

 .بداًل من اسم اإلشارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .211-224, ص 4ألحكام القرآن, جانظر القرطبي ,الجامع ( 2)
 .7, ص  2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,ج ( 1)
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 . متبوع البدلالخالف في المبحث الرابع : 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  " قوله تعالى*

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

 .٥٥آل عمران:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ    ڻڱ  ں   ں  ڻ

 اختلف في إعراب "أني أخلق لكم" أهي في محل نصب بدل أم في محل جر بدل؟      

ح جاج يقول : "يصلأما اآلراء التي أعربت "أني أخلق لكم" في محل جر بدل فمنها رأي الز       

وقال أبو  (2)فالخفض على البدل من آية المعنى جئتكم بأني أخلق لكم من الطين" أن يكون خفضًا 

البقاء العكبري: "جر أي بأني وذلك مذهب الخليل ولو ظهرت الباء لتعلقت برسول موضعها نصب 

ي على الموضع وهو مذهب سيبويه أو على تقدير يذكر أني ويجوز أن يكون بداًل من رسول رفع أ

من أنه فيكون أن  وقال إبراهيم األبياري: "بدل (1)هو أني قد جئتكم إذا جعلت رسواًل مصدرًا ايضًا"

: "بدل من آية ألن ما  شوقال محمد دوري (2)في موضع خفض ويجوز أن يكون في موضع رفع"

يفعله ال يعدد أن يكون من دالئل آياته الباهرة ولك أن تجعله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي 

من المصدر المؤول  , وقال محمود صافي: "المصدر المؤول في محل جر بدل(4)والمعنى واحد"

 .(5)السابق أو بدل من آية أو محل رفع خبر لمبتدأ"

اء التي أعربت المصدر في محل جر ففيما قاله ابن زنجله:" قرأ الباقون أني أما اآلر             

فأعرب ابن زنجلة المصدر المؤول في  (7)بالفتح وحجتهم أنها بدل من قول قد جئتكم بآية من ربكم"

                                           

عرابه ,ج( 2)  .422, ص 2الزجاج , معاني القرآن وا 
 .54العكبري ,التبيان في إعراب القرآن , ص ( 1)
 .77, ص 4األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 2)
 . 442, ص2ويش  ,إعراب القرآن , جدر ( 4)
 .287, ص 2صافي ,  الجدول في إعراب القرآن, ج( 5)
 .274, ص 2ابن زنجلة ,حجة القراءات, ج( 7)
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محل جر ألن موضع قد جئتكم الجر, لذلك أعرب البدل على أنه مجرور بحركة المبدل منه وهو 

 الجر.

أما األراء التي جمعت بين النصب والجر ما قاله النحاس: "بدل منها ويجوز أن يكون في          

, قال مكي بن أبي طالب القيسي : "أن بدل من أن األولى (2)موضع خفض على البدل من آية"

واألولى في موضع نصب على تقدير حذف حرف الخفض تقديره بأن قد جئتكم, ويجوز أن يكون 

جعلها بداًل من آية فتكون أن في موضع خفض ويجوز أن تكون في موضع رفع في فتح أني أخلق 

. وقال البيضاوي: "بدل من أني قد جئتكم أو جر (1)على تقدير حذف مبتدأ تقديره هي أني أخلق"

وقال اإليجي:  (4)وقال النسفي: "نصب بدل من أني أو جر بدل من آية أو رفع" (2)بدل من آية"

وقال الشوكاني: "بدل من  (5)م أو بدل من آية تقديره هي أني أخلق فأنفخ فيه""بدل من أني قد جئتك

لوسي: "بدل من أني قد جئتكم أو وقال اآل (7)أني قد جئتكم أو بدل من آية أو خبر مبتدأ محذوف"

 .(5)بدل من آية أو منصوب على المفعولية لمحذوف أي أعني أو مرفوع على أنه خبر لمقدر"

بدل من آية ؛ألن  جرن إعراب المصدر المؤول في محل باحث في هذا الشاهد بأويرى ال        

 معنى اآلية جئتكم بأني أخلق لكم .

 

 

 

                                           

                                                                                             .  225( النحاس , إعراب القرآن , ص2)

 .42االقيسي , مشكل إعراب القرآن,ص ( 1)
 .28, ص 1البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل , ج( 2)
 .155, ص 2النسفي , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , ج( 4)
 .148, ص 2جامع البيان في تفسير القرآن, ج اإليجي ,( 5)
 241, ص  2من علم التفسير ,جالشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية ( 7)
 .272, ص 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , ج لوسي ,اآل( 5)
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 " . ٥٢األنبياء:  چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ  " قوله تعالىفمنها  

ومنهم من قال بأنها  (2)اختلف العلماء في كلمة "أمتكم" فمنهم من قال بأنها مرفوعة       

 .(2)والقراءة المشهورة  هي قراءة الرفع (1)منصوبة

ذهب أبو حيان األندلسي ن إعراب أمتكم خبر إن مرفوع, و أما قراءة الرفع فقد اتفق على أ       

 .(4)إلى أن أمتكم بالرفع خبر إن 

حيث قال القرطبي : أما قراءة النصب فقد اتفق العلماء على أن إعراب كلمة أمتكم بدل,       

 .(7)وقال الشوكاني : "نصب أمتكم على البدل من اسم إن" (5)"أمتكم منصوبة على البدل من هذه"

 .(5)وقال إبراهيم األبياري: "قرئ بالنصب من هذه"

وليس عطف بيان ؛ ألن المعنى يريد  ,ويرى الباحث بأن إعراب كلمة "أمتكم" بالنصب بدالً      

 ح.التبين وليس التوضي

 

 " . ٢٥ص:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    چ  " قوله تعالىفمنها 

 .(21)والقراءة المشهورة هي قراءة الرفع  (4)النصببو  (8)الرفعب "تخاصم" ئتقر 

 حق أو بدل من ذلك أو نعت؟ب كلمة "تخاصم" أهي بدل من اعر إاختلف في   

                                           

عن أبي عمرو, انظر ابن جني , المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات  ( قراءة ابن إسحاق واألشهب العقيلي وأبو حيوه وابن أبي عبل2)
 . 75, ص  1واإليضاح عنها , ج 

 . 215, ص  5قراءة الحسن, انظر السمين الحلبي , الدر المصون , ج ( 1)
 .415, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 2)
 .177,وانظر العكبري , التبيان في إعراب القرآن , ص   474, ص  5األندلسي , البحر المحيط في التفسير , ج( 4)
 .177عراب القرآن ,  ص إوانظر العكبري ,  التبيان في  224, ص 21القرطبي , الجامع ألحكام القرآن, ج( 5)
 .417, ص 2الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , ج( 7)
 .44, ص 7األبياري , الموسوعة القرآنية, ج( 5)
 .542, ص 5ين الحلبي , الدر المصون, جقراءة ابن محيصن, انظر السم( 8)
 .72, ص 21وانظر  القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج 542, ص  5( قراءة ابن أبي عبلة, انظر المرجع السابق,ج4)
 .542, ص  5قراءة الجمهور, انظر المرجع نفسه, ج ( 21)
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وقال العكبري: "بدل من لحق  (2)قال ابن عطية األندلسي: "بأن تخاصم بدل من قوله لحق"        

وقال ابن عاشور: "خبر مبتدأ محذوف أو خبر ثان عن  (1)أو خبر مبتدأ محذوف أي هو تخاصم"

وقال دوريش: "بدل من لحق أو خبر لمبتدأ محذوف وجملة المبتدأ  (2)إن أو على أنه بدل من لحق"

 .(4)المحذوف وخبره مفسرة السم اإلشارة"

 ب كلمة تخاصم على أنها بدل من قوله "لحق".وبناًء على ما سبق تعر 

أما من أعرب كلمة "تخاصم" على أنها بدل من "ذلك" , فلم يجد الباحث سوى رأي واحد        

ألبي الطيب القنوجي حيث قال: "قرأ ابن أبي بنصب تخاصم على أنه بدل من ذلك أو بإضمار 

نما سماه تخاصمًا ألن قول القادة أعنى وقرئ تخاصم بصيغة الماضي فتكون جملة متسأنفة وا  

 .(5)لألتباع"

وذهب الزمخشري إلى إعراب كلمة تخاصم على أنها نعت فيقول: "قرئ بالنصب على أنه         

, وقال ابن هشام : "بنصب تخاصم (7)صفة  لذلك, ألن أسماء اإلشارة توصف بأسماء األجناس"

 .(5)على أنه صفة لإلشارة"

بأن إعراب كلمة "تخاصم" في الرفع بداًل من قوله "لحق", أما في حالة ويرى الباحث         

 النصب تعرب على أنها صفة من  اسم اإلشارة  "ذلك".

 

 
                                           

 .521, ص 4ابن عطية , المحرر الوجيز, ج( 2)
 .218بيان في إعراب القرآن , ص العكبري , الت( 1)
 .144, ص 12( ابن عاشور , التحرير والتنوير, ج2)
 .  454, ص  7, جوبيانه درويش , إعراب القرآن( 4)
 .72, ص 21القنوجي , فتح البيان في مقاصد القرآن , ج( 5)
 .212, ص 4( الزمخشري , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ج7)
 .544, ص 2ابن هشام , مغني اللبيب عن كتب األعاريب , ج( 5)
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 الخاتمة

بعد دراسة " الخالف النحوي في توجية الشاهد القرآني في باب التوابع " , توصلت النتائج       

 -التاية :

اإلعرابية للشاهد القرآني الواحد , من باب اإلعجاز النحوي للقرآن وجة تفسير تعدد األ  أواًل : 

 الكريم .

 هم التي فرضوها .اهد القرآنية , بما ينسجم مع آرائإلى التأويل والتقدير للشو ثانًيا : لجأ النحاة 

الشاهد القرآني في فصل النعت , كان يدور بين تابعين هما "  الخالف النحوي في توجيه ثالثًا :

شاهًدا , بينما وقع الخالف بين النعت  تسعة عشربدل والنعت " , حيث وقع الخالف في ال

الخالف بين النعت والبدل والعطف فوقع في شاهٍد واحٍد , ووقع خالف و والعطف في شاهٍد واحٍد , 

 في تحديد المنعوت في أريعة شواهد .

توكيد , كان من أقل الشواهد التي الشاهد القرآني في فصل ال الخالف النحوي في توجيه رابًعا :

, فوقع خالف بين التوكيد والبدل في أربعة شواهد , ولم يجد الباحث خالًفا وقع بين  اختلف فيها

 االتوكيد والنعت والعطف , ووقع خالف في تحديد المؤكد في شاهٍد واحٍد.

د خالًفا كثيًرا في الشاهد القرآني في فصل العطف , فقد شه الخالف النحوي في توجيه خامًسا :

شاهًدا , وبين العطف لبدل في اثنى عشر الشواهد القرآنية , فمن الخالفات ما وقع بين العطف وا

والبدل والنعت في شاهٍد واحٍد , بينما وقع خالف في توجية الشاهد في تحديد المعطوف عليه في 

 ثالثة عشر شاهًدا .

رآني في فصل البدل , وقع في ثالثة عشر شاهًدا الشاهد الق الخالف النحوي في توجيه سادًسا : 

بين البدل والنعت  اهًدا بين البدل والعطف , وشاهٍد واحدٍ بين البدل والنعت , وثالثة عشر ش

 والعطف , بينما وقع خالف في تحديد المبدل منه في ثالثة شواهد .
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دى إلى ظهور الخالف في في تحديد المتبوع , مما أ ذات أثر مهم القراءات القرآنية  سابًعا : 

 ة نظره وبما يقتضيه الشاهد من تفسير .هوجوفق تحديد المتبوع فكل نحوي أو مفسر حدد المتبوع 
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 المصادر و المراجع

 .      القرآن الكريم   - 

م   2415, ط , د., الموسوعة القرآنية هـ ( , 2424األبياري , إبراهيم بن إسماعيل األبياري ) -

                                                                    مؤسسة سجل العرب .  

, معاني القرآن هـ( ,121األخفش األوسط , أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي البصري) -

                  م , مكتبة الخانجي , القاهرة . 2441-ه2422, 2طهدى محمود قراعة ,  د.ة .تحقيق 

, تصحيح وتعليق يوسف شرح الرضي على الكافية هـ( , 787اإلستراباذي , رضي الدين ) -

                                  م , منشورات جامعة قان يونس , بنغازي . 2447,  1حسن عمر , ط 

عبدالحميد  محمد محي الدين حقيق, تشرح األشموني على ألفية ابن مالك,  هـ(411)األشموني-

                                                         م , مكتبة النهضة المصرية . 2455,  2,ط 

, ت  المبسوط في القراءات العشر هـ( ,282األصبهاني , أبو بكر أحمد بن الحسن بن مهران ) -

مؤسسة علوم  –سالمية م , دار القلية للثقافة اإل 2488 -هـ  2418,  1سبيع حمزة حاكمي , ط 

                                                                         بيروت . –القرآن , جدة 

 ت , دار الفكر .                    , د. 1, طمن تاريخ النحو م ( , 2414األفغاني , سعيد ) -

 روحهـ( , 2241د بن أبي الثناء )لوسي , أبو المعالي محمود شكري بن عبداهلل بن محماآل -

ت , دار إحياء التراث العربي , د.ط ,  د.,  المثاني المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع

                                                                                         بيروت. 

 هـ( ,545بن يوسف بن حيان أثير الدين ) األندلسي , أبو حيان محمد بن يوسف  بن علي -

, بيروت هـ , دار الفكر2411ط ,  د.ي محمد جميل , , تحقيق صدق البحر المحيط في التفسير

      . 
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جامع البيان هـ( , 415اإليجي , محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهلل الحسيني الشافعي ) -

                م , دار الكتب العلمية , بيروت .    1114 -هـ 2414, 2ط,  في تفسير القرآن

إعراب القرآن المنسوب هـ( , 542سين بن علي أبو الحسين نور الدين )حالباقولي , علي بن ال -

دار الكتب  -هـ , دار الكتاب المصري 2411,  4ودراسة إبراهيم األبياري , ط  حقيق, ت للزجاج

                                                                     بيروت .  –ة اللبنانية , القاهر 

هـ( , 521البغوي , محيي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي ) -

هـ , دار إحياء التراث  2411, 2ط, تحقيق عبدالرزاق المهدي , التنزيل في تفسير القرآن  معالم

                                                                                        ي , بيروت .العرب

, نظم الدرر في تناسب اآليات والسور هـ( , 885البقاعي , إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ) -

 , بيروت .         م , دار الكتب العلمية 2445-هـ 2425ط ,  د.عبدالرزاق غالب المهدي ,  حقيقت

 إتحافهـ( , 2225البناء , أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي الشافعي ) -

ط ,  د., رواه وصححه وعلق عليه علي محمد الضباع , فضالء البشر في القراءات األربع عشر 

                                                      لبنان . –ت , دار الندوة الجديدة , بيروت د.

ت  د.,  5, ط التفسير البياني للقرآن الكريم هـ( , 2424بنت الشاطئ , عائشة محمد علي ) - 

                                                                         , دار المعارف , القاهرة .  

أنوار التنزيل هـ( , 785عمر بن محمد الشيرازي ) البيضاوي , ناصر الدين أبو سعيد عبداهلل بن -

هـ , دار إحياء التراث العربي  2428, 2ط, تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي , وأسرار التأويل 

                                                                                        , بيروت . 
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, تقديم موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم هـ( , 2242التهانوي , محمد علي ) -

شراف د.رفيق العمم , ت د.علي دحروج , نقل النص الفارسي إلى العربية , د. عبداهلل  حقيقوا 

                              م , مكتبة لبنان ناشرون . 2447,  2الخالدي , الترجمة األجنبية د. جورج زيناتي , ط 

الجواهر الحسان في هـ ( , 855الثعالبي , أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ) -

 2428, 2ط, تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود , تفسير القرآن 

                                                             هـ  دار إحياء التراث العربي , بيروت .

, الكشف والبيان عن تفسير القرآن  هـ( ,415الثعلبي , أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ) -

م  1111هـ 2441, 2طتحقيق اإلمام محمد بن عاشور, مراجعة وتدقيق األستاذ نظير الساعدي , 

                                                     لبنان .   –, دار إحياء التراث العربي , بيروت 

                     ن .د.ت ,د.ط , د.,  التعريفاتهـ( , 827الجرجاني,الشريف علي بن محمد) -

هـ( , 542, أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبداهلل الكلبي الغرناطي ) يابن جز  -

هـ , شركة دار األرقم بن  2427,  2ط, تحقيق الدكتور عبداهلل الخالدي , لعلوم التنزيل  التسهيل

                                                                                         أبي األرقم  بيروت .

النشر في القراءات هـ( , 822ابن الجزري , شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي )-

ت , دار الكتب العلمية د.ط ,  د.الضباع ,  , أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد العشر

                                                                                          , بيروت .

عبدالسالم محمد  حقيق, تأحكام القرآن هـ( , 251الجصاص , أحمد بن علي أبو بكر الرازي ) -

                                  لبنان . –كتب العلمية , بيروت م , دار ال2444,  2علي شاهين , ط 

 الفتوحات اآللهية بتوضيح تفسير هـ ( , 2114الجمل , سليمان بن عمر العجيلي الشافعي ) -

                   , طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه , مصر .  الجاللين للدقائق الخفية
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, 4محمد علي النجار, ط حقيق, ت الخصائصهـ( , 241ابن جني , أبو الفتح عثمان بن جني ) -

                                                              م ,الهيئة المصرية , مصر . 2444

علي النجدي  حقيق, تالمحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ,  ابن جني -

الجمهورية العربية –د.عبدالفتاح إسماعيل شلبي , المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية –صف نا

                                                                     م , القاهرة .2474-هـ2284المتحدة , 

زاد المسير  ,هـ( 545الجوزي , جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) -

ت.                                                                                        هـ , دار الكتاب العربي , بيرو 2411,  2ط, تحقيق عبدالرزاق المهدي ,  في علم التفسير

كيم "تفسير تفسير القرآن الحهـ ( , 2254الحسيني , محمد بن رشيد بن علي رضا القلموني )-

 .ت , الهيئة المصرية العامة للكتاب ,مصرد.ط ,  د.,  المنار"

ط ,  د.,  الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب اإلنصافالحلواني , محمد خير,  -

 ت , دار القلم العربي , حلب .د.

دل على طريقة الج هـ( ,522الحنبلي , أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ) -

 ت , مكتبة الثقافة الدينية .د.ط , د.,  الفقهاء

اشية الشهاب على تفسير حهـ( , 2174الحنفي , شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي )-

ت , دار د.ط ,  د.,  المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي البيضاوي

 صادر , بيروت . 

 حقيق, ت شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومهـ( ,  552يد )الحميري , نشوان بن سع -

م, دار 2444 -هـ 2411,  2أ.د.يوسف عبداهلل , ط  –أ.د.حسين العمري  أ .مظهر اإلريابي 

 بيروت .                                                                                       –الفكر المعاصر  دار الفكر , دمشق 
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,  إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريمـ( , ه252, أبو عبداهلل الحسين بن أحمد ) هابن خالوي-

 لبنان . –م , المكتبة الثقافية , بيروت 2485-هـ2415ط د.

أحمد مزيد المزيدي , قدم له د. فتحي  حقيق, ت الحجة في القراءات السبعة,  ابن خالويه -

 لبنان . –م , دار الكتب العلمية , بيروت 2444-هـ2411,  2حجازي , ط

ط  د., عنى بنشره ج برجشتراسر ,  مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع,  ابن خالويه -

 م ,المطبعة الرحمانية , مصر 2442,

م , دار المعرفة  2442ط ,  د.,  مراحل تطور الدرس النحويالخثران , عبداهلل بن محمد , -

 الجامعية , اإلسكندرية .

ت , دار الفكر  د.ط ,  د., قرآني للقرآن التفسير الهـ( , 2241الخطيب , عبدالكريم يونس ) -

                                                                                العربي , بيروت .

 هـ( ,2215الخلوتي , إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي المولى أبو الفداء ) -

                                                ر , بيروت .ت , دار الفك د.ط ,  د.,روح البيان  تفسير

م , اليمامة للطباعة  1114 -هـ2421,  21, طإعراب القرآن وبيانه درويش , محمد ,  -

                                                              بيروت . –والنشر دار ابن كثير , دمشق 

الفصول المفيدة هـ( ,  752ن أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبداهلل )الدمشقي , صالح الدي -

م , دار البشير , عمان  2441 -هـ 2421,  2د. حسن الشاعر , ط حقيق, تفي الواو المزيدة 

 األردن –

الرازي , أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي  -  

حياء التراث العربي , بيروت 2411,  2ط , التفسير الكبير –مفاتيح الغيب هـ( , 717)  هـ , دارا 
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,  2, ترتيب محمود خاطر , ط مختار الصحاح الرازي , محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ,  -

                                          م , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة .  2487 -هـ  2417

, ت محمد أبو طبقات اللغويين والنحويين هـ( , 254الزبيدي , أبو بكر محمد بن الحسن ) -

م , وقف على طبعه ونشره محمد سامي الخانجي , 2454 -هـ2252,  2الفضل إبراهيم , ط

 مصر 

, تحقيق عرابه ا  معاني القرآن و هـ( , 221الزجاج , إبراهيم بن سري بن سهل أبو إسحاق ) -

                        م ,عالم الكتب , بيروت . 2488 -هـ 2418, 2طدة شلبي , عبدالجليل عب

عبدالسالم  حقيق, تمجالس العلماء هـ( , 241الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) -

                                                  هـ , مكتبة الخانجي , القاهرة . 2412ط , , د.هارون 

ت ,  د.,  2, ط مناهل العرفان في علوم القرآن هـ( , 2275الزرقاني , محمد عبد العظيم ) -

                                                            مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

زيل الكشاف عن حقائق التنهـ( ,528الزمخشري , أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ) -

ت , دار إحياء التراث د.ط ,  د., تحقيق عبدالرزاق المهدي ,  وعيون األقاويل في وجوه التأويل

                                                                                العربي , بيروت .

د.  حقيق, تنحو األصول في الهـ ( ,  227ابن السراج , أبو بكر محمد بن سهل البغدادي ) -

                                                   ت ,  مؤسسة الرسالة .د.ط , د.عبد الحسين الفتلي ,

, تحقيق الدكتور  بحر العلوم السمرقندي , أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم , -

                                            , دار الفكر , بيروت . ت د.,  ط د.محمود مطرجي ,
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هـ( , 484السمعاني , أبو المظفر بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي التميمي الحنفي ) -

-هـ 2425,تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم, الطبعة األولى ,تفسير القرآن 

                                                              السعودية . –دار الوطن , الرياض   2445

طه  حقيق, تأخبار النحويين البصريين هـ( ,  285السيرافي , أبو محمد يوسف بن أبي سعيد ) -

لبي حعة مصطفى البم , مط 2455 -هـ2254,  2محمد عبد المنعم خفاجي , ط –محمد الزينتي 

                                                                                          , مصر .

, حققه وقدم له د. محمد علي سلطاني , مطبوعات مجمع اللغة شرح أبيات سيبويه ,  السيرافي -

 م , مطبعة الحجاز , دمشق .   2457العربية بدمشق , 

جالل الدين محمد بن , و  هـ(422جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ),  السيوطي - 

                                               , دار الحديث , القاهرة .ت د.,  2ط, تفسير الجاللين , هـ( 874المحلي ) أحمد

ت ,  د.ط ,  د.عبد الحميد هنداوي , حقيقت ,همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , السيوطي  -

                                المكتبة التوفيقية , مصر .

م , الهيئة  2454,  د.ط, ت محمد أبو الفضل إبراهيم , اإلتقان في علوم القرآن , السيوطي  -

                                                                        المصرية للكتاب , مصر .

السراج المنير في اإلعانة هـ( , 455الشافعي)شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب  , الشربيني  -

 ,  هـ  2185, مطبعة بوالن )األميرية( ,  على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير

 القاهرة . 

                ن , القاهرة . د.ت ,  د.,  8, ط المدارس النحوية هـ( , 2417شوقي , ضيف ) -

فتح القدير الجامع  بين فني الرواية والدراية هـ( , 2151)الشوكاني , محمد بن علي بن محمد  -

         .  بيروت –دار الكلم العربي , دمشق  –هـ ,دار ابن كثير 2424, 2ط, من علم التفسير 
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-هـ2417, 2, مراجعة لينة الحمصي ,طالجدول في إعراب القرآن وصرفه صافي , محمود ,  - 

                                      بيروت .–اإليمان , دمشق مؤسسة  –م , دار الرشيد  2487

حاشية الصبان على شرح هـ( , 2117الصبان , أبو العرفان محمد بن علي الشافعي) -

                لبنان . –م, دار الكتب العلمية , بيروت  2445-هـ2425,  2, طاألشموني أللفية ابن مالك 

الصوفي , أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفارسي  -

,  2ط, تحقيق أحمد عبداهلل القرشي رسالن , البحر المديد في تفسير القرآن المجيد هـ( 2114)

                                              م , دار الكتب العلمية , بيروت . 1111 -هـ 2412

جامع البيان هـ( , 221الطبري ,أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ) -

       م , مؤسسة الرسالة .  1111-هـ2411,  2ط, تحقيق أحمد محمد شاكر , في تأويل القرآن 

هـ( 555ابن عادل , أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ) -

, تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض , لباب في علوم الكتاب ال, 

                                     لبنان . –م , دار الكتب العلمية , بيروت  2448 -هـ 2424,  2ط

هـ( 2242ابن عاشور , محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ) -

                                      م , الدار التونسية للنشر , تونس . 2484ط ,  د.,  والتنوير التحرير,

هـ( , 541ابن عطية , أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام األندلسي ) -

 , هـ2411, 2ط, تحقيق عبدالسالم عبدالشافي محمد , الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  المحرر

                                                                         دار الكتب العلمية , بيروت .

شرح ابن عقيل على هـ( ,574ابن عقيل , عبداهلل بن عبدالرحمن العقيلي الهمداني المصري ) -

م , دار التراث  2481-هـ 2411,  11محمد محي الدين عبدالحميد , ط  حقيقابن مالك , تألفية 

                                                                   دار مصر للطباعة , القاهرة .



252 

 

مالء ما من به الرحمن من هـ( , إ727العكبري , أبو البقاء محب الدين عبداهلل بن الحسين ) -

-هـ 2412, 2الماجدي, ط , راجعه وعلق علية نجيبإلعراب والقراءات في جميع القرآن اوجوه 

                                                   بيروت . –م  المكتبة العصرية , صيدا  1111

                  إعداد فريق بيت األفكار الدولية . ,ت د.ط , د.,التبيان في إعراب القرآن ,  العكبري -

 صارالحجة للقراء السبعة أئمة األمهـ( , 255الفارسي , أبو علي الحسن بن عبد الغفار ) -

بشير –بدر الدين قهوجي  حقيق, ت بالحجاز والعراق والشام  الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

م , دار  2441-هـ2422,  2أحمد يوسف الدقاق , ط –حويجاتي , راجعه ودققه عبدالعزيز رباح 

                 للتراث .  المأمون

, إعداد ودراسة د. إبراهيم الدسوقي عبد العزيز  , معاني القرآنيى بن زياد حالفراء , أبو زكريا ي -

م , مركز األهرام للترجمة  2484-هـ 2414,  2, إشراف ومراجعة عبد الصبور شاهين , ط

                                                                                 مصر . –والنشر , القاهرة 

,  2د.فخر الدين قباوة , ط  حقيق, ت , الجمل في النحوهـ(  251الفراهيدي , الخليل بن أحمد ) -

                                              م , مؤسسة الرسالة , بيروت .   2485 -هـ 2415

ن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي , أبو عبداهلل محمد ب -

براهيم أطنيش ,  الجامع ألحكام القرآنهـ( , 7521)  -هـ 2284, 1ط,تحقيق أحمد البردوني وا 

                                                        م , دار الكتب المصرية , القاهرة . 2474

ديق خان بن حسن بن علي بن لطف اهلل الحسيني البخاري القنوجي , أبوالطيب محمد ص -

, عنى بطبعه وقدم له وراجعه خادم العلم عبداهلل بن  فتح البيان في مقاصد القرآنهـ( , 2215)

 بيروت .    –م , المكتبة العصرية للطباعة والنشر, صيدا  2441 -هـ 2421إبراهيم األنصاري , 



251 

 

 2إسامة عبدالعظيم ,ط حقيق, ت مشكل إعراب القرآنـ( , ه425القيسي , مكي بن أبي طالب ) -

                                                 لبنان .  –م , دار الكتب العلمية , بيروت 1121, 

د.ط , , غرائب التفسير وعجائب التأويلهـ ( , 515الكرماني , محمود بن حمزة بن نصر ) -

                              بيروت . –مؤسسة علوم القرآن , جدة  –المية دار القبلة للثقافة اإلس ,ت د.

محمد علي  حقيق, ت, شرح الشافية الكافية هـ( 751ابن مالك , أبو عبداهلل جمال الدين ) -

                          لبنان . –م , بيروت 1111-هـ 2411,  2بيضون عادل أحمد عبد الموجود , ط 

حسن حمد , مراجعة د.إميل  حقيق, ت المقتضبهـ( ,  185, أبو العباس محمد بن يزيد )المبرد  -

                                       لبنان .   –م , دار الكتب العلمية , بيروت  2444-هـ 2411,  2يعقوب , ط

,  ت د.  القراءاتالسبعة في هـ( ,  214ابن مجاهد ,أبو بكر بن محمد بن موسى بن العباس ) -

                                           ت , دار المعارف , مصر .  د.ط ,  د.وقي ضيف , ش

ط  د.,  , لسان العربهـ( 522كرم اإلفريقي )مابن منظور , أبو الفضل جمال الدين محمد بن  -

   دار بيروت , بيروت . –م , دار صادر  2478-هـ 2288, 

 –, الدرعية  28-25, ع  21المهموس , عبداهلل بن عبدالرحمن , الخالف النحوي , م  -

                                    م . 1115السعودية , 

 مدارك التنزيل وحقائقهـ ( 521النسفي , أبوالبركات عبداهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين ) -

 2ي بديوي , مراجعة وقدم له محيي الدين ديب مستو , ط, صنفه وخرج أحاديثه يوسف عل التأويل

                                              م , دار الكلم الطيب , بيروت .  2448 -هـ 2424, 

 إيجاز البيان عن معانيهـ( , 551النيسابوري , محمد بن أبي الحسن بن الحسين أبو القاسم ) -

 هـ , دار الغرب اإلسالمي , بيروت .      2425,  2القاسمي , ط  نيف بن حسنحد.  حقيقت, القرآن
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 , غرائب القرآن ورغائبهـ( 851النيسابوري , نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين التميمي ) -

 هـ, دار الكتب العلمية , بيروت .2427,  2طشيخ زكريا عميرات , , تحقيق ال الفرقان

,  مغني اللبيب عن كتب األعاريبهـ ( , 572ام األنصاري )ابن هشام , جمال الدين ابن هش - 

م , دار  2452,   2محمد علي حمداهلل , راجعه سعيد األفغاني , ط -د. مازن المبارك حقيقت

                                                                                       بيروت.   الفكر ,

شذور الذهب في معرفة كالم العرب ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق شرح شرح ,  ابن هشام -

م , مطبعة السعادة  2452-هـ2252,  7محمد محي الدين عبدالحميد , طتحقيق ,  شذور الذهب

                                                                                .  مصر  بجوار محافظة

 الوسيط هـ( ,478أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي ) الواحدي , -

, تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد في تفسير القرآن المجيد 

معوض ود. أحمد محمد صبرة ود. أحمد عبد الغني الجمل ود. عبد الرحمن عويس , قدمه وقرظه 

 .        لبنان –م , دار الكتب العلمية , بيروت  2444-هـ 2425, 2طاوي , أ.د. عبدالحي الفرم

شرح المفصل هـ( , 742ابن يعيش , موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي الموصولي ) - 

م ,  1112-هـ2411,  2, قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب , ط للزمخشري

  لبنان.  –دار الكتب العلمية , بيروت 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


254 

 

  اآليات القرآنية ( 2ملحق )

 رقم الصفحة السورة رقمها اآلية الرقم

 24,  21 الفاتحة 5  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ  .2

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  .1

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  

  چۇئ  ۆئ  ۆئ     

 54 البقرة 82

 211 = 272  چحئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب         جئی  ی           یچ  .2

ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ  .4

  چىئ  ىئ  ی  ی      ىئېئ  ېئ  ېئ

121 = 88 

  وئۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئچ  .5

  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

145 = 212 

ٺ     ڀپ  ڀ  ڀ       ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  .7

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤٹ

ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

152 = 44 

 24 = 181ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ    .5
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ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀ

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  ڈچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ک  ک  ک  ک  گ    ڑڈ  ژ   ژ  ڑ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ہ   ہ   ہ  ہ    ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ںڱ  ڱ

ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ   ھ  ھ   ے

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۈ     ۆۇ  ۇ  ۆ

ەئ    ەئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې   ې    ې

  ىئېئ   ىئ  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئوئ         وئ  ۇئ

  چی  ی  جئ  حئ       یىئ  ی

ې   ې    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  .8

ۆئ    ۆئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ

  چېئ  ېئ  ىئ    ېئۈئ  ۈئ

آل  18

 عمران

47 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     چ  .4

  چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     

45 = 11 
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ڌ  ڌ     ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ  .21

  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک

ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ             ڻڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

  چہ     

آل  44

 عمران

255 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  .22

  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ

ڃ    ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ     چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  گ    ڈڎ  ڎ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     گگ  گ

  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ       ںں

254 = 225 

وئ    وئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئچ  .21

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

  چحب     

251-

252 

= 211 

 47 النساء 2ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  چ  .22
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ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      

  چڤ        ڤ  ڦ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ    چ            .24

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ڀ   ٺ

 ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

 24 النساء 45

   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئچ  .25

مئ  ىئ    يئ  جب    حئی  جئ  یىئ  ی  ی

  چحب   خب    مب  ىب  يب    جت     

271 = 44 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  .27

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿٺ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڍ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    

  چڑ  ڑ  ک  ک  ک     

 41 المائدة 7

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ  .25

  چمث  ىث  يث     حج              مج       جثحت  خت  مت    ىت  يت

55 = 42 
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ۉ  ې  ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  .28

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

حئ  مئ    جئېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

  چحت  خت  مت  ىت       جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبىئ   يئ

 12 المائدة 45

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  .24

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  

  چائ  ەئ  ەئ  وئ         وئ     ۇئ  ۇئ    

215 = 14 

ھ    ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہچ  .11

 ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ڭھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 18 األنعام 24

 14 = 71 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  .12

ائ  ەئ    ائې  ې    ې  ې  ى  ىچ  .11

ىئ     ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئەئ    وئ

  چی  ی  جئ       یىئ  ی

52 = 212 

12. 

 

ې  ى  ى       ائ  ائ    ېۉ  ۉ   ې  ېچ 

ٻ    ٻٱ  ٻۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئەئ  ەئ  وئ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ

ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ

241-

242 

= 228 
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  چٹ  ڤ     

ڇ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  .14

  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڍڇ  ڇ  ڇ

 

 21 األعراف 17

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  .15

ائ  ەئ  ەئ    ائې  ې  ې  ى    ى  ېۉ  ۉ

ېئ    ېئ  ىئ      ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ  وئ

  چىئ  ىئ  ی     

52 = 51 

ۇ      ۇھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭچ  .17

ۅ  ۉ    ۅۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ

  چۉ    

248 = 214 

ۉ  ې  ې     ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  .15

  وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ

  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

 212 التوبة 72

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  .18

  چڤ  ڤ  ڦ       ڤٹ  ڤ

72 = 71 

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ             ڀ           چ  .14

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 214 يونس 52
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    

  چڦ  ڄ    

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۓے ھ  ھ    ے چ  .21

 چۈ      ٴۇ  ۋ      ۋ    ۈۆ

 52 هود 51

ڀ  ڀ    ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  .22

  چڀ    

51 = 241 

ھ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہچ  .21

  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ڭھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     

58 = 242 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  .22

  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    

 255 يوسف 2

ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  .24

ڃ        ڃڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ

  چڃ  چ   چ    

7 = 54 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ  .25

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

 22 الرعد 2

 217 إبراهيم 1-2ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٿٿچ  .27
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ  چ

  چڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک    چ .25

 : چگ   گ      گک  ک  ک

18-

14 

 241 إبراهيم

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  چ  .28

  چ  \ائ  

 215 الحجر 18

 242 = 77  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    چ  .24

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  .41

 چې  ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ      ېۉ  ې

 218 النحل 71

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  .42

ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      

  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

221 = 217 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  چ  .41

  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     

224 = 71 

ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ  .42

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

 71 اإلسراء 12
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  چھ  ے  ے   ۓ    

ىئ  ی  ی     ىئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  .44

  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب             جئی  ی

 55 الكهف 25

 244 = 15  چڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ     چ  .45

 51 = 44  چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی      ېئۈئ  ۈئ    ېئ  ېئچ  .47

 247 مريم 1  چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ      چ  .45

 245 طه 21   چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۇئائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ  .48

 218 = 224  چک  ک  گ  گ  گ  گ    چ  .44

ې  ى  ى  ائ             ائ    ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  .51

  چەئ    

 22 األنبياء 11

 222 = 72 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  .52

 254 = 41 چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ  .51

 248 المؤمنون 45 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ  .52

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  چ  .54

 چٴۇ   ۋ  ۋ        ۈۆ  ۈ

 221 النور 7

 54 = 15 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ    چ  .55

 57 الشعراء-21ہ    ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  .57
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 22 چہ    

-55 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى    چ  .55

58 

 52 الشعراء

 222 النمل 2 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ٻٱچ  .58

ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک   ک  ک  ک  چ  .54

 چگ  گ  گ    

5 = 21 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  .71

 چڀ  ڀ    

45 = 55 

ڀ  ڀ      ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ  .72

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ       ٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ڄ    ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 چڃ  ڃ  ڃ   

 78 األحزاب 52

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ٹ ٹ چ  .71

ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھ  ھ  ے

ۋ    ۋۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۇڭ  ڭ  ۇ

ې  ى  ى    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ائائ

52 = 222 
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 چىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    ىئىئ  ېئ   ېئ  ېئ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  .72

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

 87 سبأ 27

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېۉ  ۉ  ې  ې  چ .74

ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ    ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  وئەئ

 چىئ  ی     

47 = 244 

 24 = 48 چمث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح  چ  .75

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  چ  .77

 چڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ  ھ

 28 فاطر 2

 251 الصافات 7 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ  .75

 58 ص 42 چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب   چ  .78

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     کڑ  کچ    .74

 چڳ       

44-

51 

= 251 

 254 = 74 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    چ  .51

   چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ  .52

 چچ    چ     

 24 غافر 2

-21ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  چ  .51

22 

= 54 



285 

 

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ    وئې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

 چۈئ  

ۇئ  ۇئ     ۆئ        ۆئ    وئائ  ەئ  ەئ    وئ  ائې  ى  ى ې  ې    چ  .52

 چۈئ            

 81 فصلت 18

 222 الجاثية 18 ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ    ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇچ  .54

 254 النجم 42 چمت  ىت  يت  جث  چ  .55

ڀ  ٺ    ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  .57

ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  

ڇ       چڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چ  ڃڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 چڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

 41 المجادلة 5

 41 الجمعة 2 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     چ  .55

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   چ  .58

ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ

چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ   ڦ  ڄ

ڈ  ژ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ڳ  ڳ    ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڑژ   ڑ

ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ڻڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ

 77 المزمل 11
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 چہ  ھ    

 42 اإلنسان 1 ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   چ  .54

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    کژ  ڑ  ڑ  کچ  .81

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

22-

24 

= 225 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئچ  .82

 چېئ  ىئ   ىئ  

12 = 57 

 45 النبأ 25 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  .81

چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  .82

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 چں  ں          ڻ  

28-

41 

= 227 

 82 الفجر 5 چڤ  ڤ  ڤ  چ  .84

 81 البلد 2 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  .85

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  چ  .87

 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇڭ

 225 البينة 7

 47 الهمزة 7 چچ  چ  ڇ      چ  .85

 55 = 4 چڈ  ژ  ژ       چ  .88
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 45 المسد 4 چڱ   ڱ  ڱ  چ  .84

 84 الناس 2 چڈ   ڈ  چ  .41
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abstract 
The syntactic compilation in orenting the quran proof of the followers 

section. 

By 

Mostafa Mohammad Hammad Eneizat 

Supervisor 

Dr. Muneer Taiseer Shatnawi 

Associate professor 

       The study is an extension to those book and researches which contain 

the subject of the syntactic conflict guiding the koranic evidence . it 

became labeled by " The syntactic compilation in orenting the quran proof 

of the followers section .                                    

      The study aims in its content to pay attention in the koranic evidence 

and the different koranic readings as an authoritative source in syntax for 

both old and contemporary grammarians . The study considers the koranic 

evidence more than any other evidence .                                                         
      The study comes to eliminate this conflict which was in the guiding 

evidence in the section of the auxiliaries that cause aconfusion in their 

syntactic functions and semantice and which is preferred moreover the 

effect of this conflict in guiding the syntactic function based on interpreting 

the koranic evidence .                                          

      The study cannot be able to gain this goal but through the evidences 

which make the conflict in their guiding , marking ahard work in collecting 

them ,studing the grammarians and interperters opinion of them . 

furthermore , clarifying the caflicds in consideration of the recurrent 

koranic readings and sometimes the irregular . then outbalancing the closer 

opinion according to what the evidence reguires .                         
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