
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعة الخرطوم
 كلية اآلداب

 قسم اللغة العربية
 

 
 

 الخالفات النحوية بين قراءتي أبي عمرو والكسائي
 
 



بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 
في اللغة العربية

إعداد الطالبة
مى صالح نصر علي

إشراف الدآتور
الحبر يوسف نور الدائم

م2003



 
 

 االهداء
 

 
 هدى هذا العمل أ

 –إلي كل العلماء األجالء من عصر أبـو أسـود الـدؤلي             
 عصر الجمع والتدوين حتى     –وعيسى بن عمر وأبوعمرو بن العال       

 عصر محمود محمد شاكر وعائشة عبـدالرحمن        –العصر الحالي   
 إلى كل الذين خلصت نواياهم في خدمة الـدين          …) بنت الشاطئ (

فلوالهم .. تراث هذه األمة وتاريخها     إلى الذين حفظوا لنا     .. والعلم  
لما كانت البحوث تطلب والدرجات العلمية تمنح فلهم منـا الشـكر            

 .والعرفان
وأسأل اهللا عز وجل الذي قيض للعلم من أمثال هـؤالء، أن            
يقيض من هذا الجيل ومن أبناءه وأحفاده عشرات من أمثالهم وليس           

 .ذلك على اهللا بعزيز



 كلمة الشكر
 

 المنعوت بجميل الصفات، والحمد هللا وأحمده الـذي بنعمتـه تـتم             الحمد هللا 
الصالحات، أحمده على عونه وتوفيقه إذ هداني إلي موضوع شائق وممتع، وأحمده            

 وأصلى وأسلم على    على أن وهبنى الصحة والعمر حتى أتممته، فله الحمد والشكر         
 .نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

على إتمام هذا العمل أقدم شكري الخاص، غيـر         الي جميع الذين أعانوننى     
الحبر يوسف نورالـدائم، الـذي      /أنني أحب أن أنوه بفضل أستاذي الجليل الدكتور       

أشرف على هذه الدراسة ورعاها بالتوجيه السديد، وتابعنى بأنـاة وصـبر حتـى              
 .اكتمل هذا العمل فله من ضروب الشكر خالصها، ومن صنوف التقدير أوفاها

الدكتور أحمد حسن قرينات الذي سـاعدني فـي اختيـار هـذا             كما اشكر   
الموضوع، وأمدني بمجموعة من الكتب استعنت بها في هذا البحث، فلـه وافـر              

صالح نصر الـذي    / الشكر واالمتنان، ثم الشكر كله والتقدير أكمله لوالدى األستاذ        
ى فـي   شجعنى على مواصلة دراستى العليا وأعارني من مكتبته ما طلبت، وأعانن          

فهم ما استغلق علّي من آيات الذكر الحكيم وما استعصى علّي من مسائل النحـو               
وقواعده، ومنحنى من ماله  ووقته وجهده باخالص وحب فله كل الشكر والتقـدير              

ساتي التي شجعتنى على إتمام     ) ربيعة(ثم شكري الخاص الي الوالدة األستاذة آمنة        
م أسلوبي في الكتابة بمالحظاتها الدقيقة ثـم        هذا العمل، والتى استعنت بها في تقوي      

 .الشكر أجزله لبقية أفراد األسرة الكريمة الذين أولوني الرعاية والعناية
خالد محمد علي االمين الذي أمدني بمجموعة قيمة مـن          / كما أشكر األستاذ  

والشكر والحمـد هللا أوالً     .  الكتب استعنت بها في هذه الدراسة فله الشكر الجزيل        
 .راًوآخ



 المحتويات
 
  د-أ  ..………………………………………………………………المقدمة 
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 :المقدمــة
 

ا                  المين نبين ة للع ى المبعوث رحم الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم عل
 :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ا                     ور، أوله ّدة أم ك لع ريم وذل القرآن الك ة ب :  لقد أردت لدراستي أن تكون متعلق
ه م                ول في رًا    إن القرآن الكريم آتاب اهللا الخاتم ومعجزته لكل عصر، وإن الق ا زال آثي

ي    ماء إل اب الس و آت ي بعض، فه دود، ُيفضي بعضها إل ات، متصل الح دد الجه متع
دهر ويشهد                ى ال األرض مستقرًا ومستودعًا، وقد جاء باإلعجاز األبدي الذي يشهد عل
ا من                    ه، وم ًا في الدهر عليه، فما من جهة من الكالم وفنونه إال وأنت واجد إليها متوجه

ة  عصر إال هو مقلب صفحة   منه حتى لتنتهي الدنيا عند خاتمته فإذا هي خالء من الجن
 .والناس

ى األرض أسود وال أحمر يعرف         ا وجد عل آما أنه لوال هذا الكتاب الكريم لم
ق   ا وتحق يم أحرفه نتها، وآيف ُتق وم آيف آانت تنطق العرب بألس ل الي وم وال قب الي

اه         مخارجها، وهذا أمٌر يكون في ذهابه ذهاب البيان العرب          ه ألن مبن ه أو عامت ي بجملت
اظ                 ه األلف ؤدى ب ذي ت ى الوجه ال م أمر    .  على أجراس الحروف واّتساقها ومداره عل ث

م                       و ل ة؛ ول ى لغ آخر هو أنه لوال هذا القرآن وأسلوبه المعجز هذا ما اجتمع العرب عل
رة     تقض الفط ى تن د حت ه ب ن من م يك ع ول ذي وق االختالط ال اتهم ب دلت لغ وا لتب يجتمع

بل الطباع ثم يكون مصير هذه اللغة إلي العفاء إذ ال يخلفهم عليها إال من هو أشد   وتخت
ين وهي                      ة فال ُتب تْبهم العربي منه اختالطًا وأآثر فسادًا، وهكذا يتسلسل األمر حتى تس

ة    زل منزل ار وتن ارة اآلث ن إش ات إال بضرب م ف(أفصح اللغ ره ) الهيُرغلي ذي قب ال
 . هذه األحجارالمصريون في األحجار، وأحيته

ة ال                   ذه الشريعة عربي آما أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع األول، وإن ه
الي              ال تع ي، ق ذا لسان    : (مدخل فيها لأللسن والعجمة، وإن القرآن نزل بلسان عرب وه

ره    )١()عربي مبين  ون           : ( وقال جّل ذآ م تعقل ا لعلك ا عربي اه قرآن ا جعلن  فال سبيل     )٢()إن
 .لشريعة إال بفهم اللغة العربية التي نزلت بهاإذن إلي إدراك هذه ا

اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل       : (*وأخيرًا قد قرأت قول ثعلب    
د  وعمرو                 ا بزي الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أن

اذا تكون حالي في اآلخرة               أردت لدراستي أن ت      )٣()فيا ليت شعري م القرآن     ف ق ب تعل
ه    – لعلي –الكريم واالحتجاج له     رآن والحديث والفق ان   .   أفوز آما فاز أهل الق د آ وق

ان            -متجه القول في النحو دون غيره       ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد حث على بي

                                                 
 ).١٠٣(النحل اآلية  )  ١
 ).٣(الزخرف اآلية  )  ٢
ولد ومات ببغداد، . كان راوية للشعر.    هو أحمد بن يحيى بن زيد، أبو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة*

األعالم، الطبعة : خيرالدين الزركلي: (انظر .  وغيرها) معاني القرآن(و ) ما تلحن فيه العامة(و ) مجالس ثعلب(من كتبه 
 ).٢٥٢، ص  ١ بدون تاريخ، جـ–الثانية 

 .١٢٠ ص – ١ بدون تاريخ، جـ– القاهرة – دار الحديث –دراسات ألسلوب القرآن الكريم : محمد عبدالخالق عضيمة )  ٣



ال                   ان واإلعراب، ق ه من البي ز حق لغة القرآن الكريم وضبطها، وإعطاء الكتاب العزي
 .)٤()أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه: (سلم صلى اهللا عليه و

اني وضبطها  ه بالمع ه وعالقت ة اإلعراب ومكانت ان أهمي ا أردت بي م أن . آم ث
رة اختالف النحويين في إعراب                        رآن والتفسير َيْلحظ آث الناظر في آتب إعراب الق
ذه              أردت به راءات، ف ى تلحين وتضعيف بعض الق اء إل ا أدى بعض العلم القرآن، مم

ة،    الدر اء واألئم وال العلم ي أق المتها بالبحث ف ي س ا والشك ف بهة عنه ي الش ة نف اس
ارئين           . وايجاد توجيه لهذه القراءات ومخرج      ذين الق ار ه ان اختي د آ  أبي عمرو     –وق

 دون غيرهما من القراء، لمكانتها في النحو، فاألول إمام أهل البصرة في        –والكسائي  
ة،     ل الكوف ام أه اني إم ة، والث و    العربي ة والنح ي اللغ ه ف ا اجتهادات ل منهم د . ولك وق

راءات                        اب النشر في الق راءات، وبخاصة آت ى آتب الق الة عل ذه الرس اعتمدت في ه
ي آتب إعراب  ك رجعت  إل د ذل م بع ات، ث ذه الخالف ه ه ذي استخلصت من العشر ال
م              ى حدة، ث اء في آل موضع عل ه العلم ا قال رآن المشهورة وآتب النحو أدرس م الق

 .على ذلك إن آان ثمة مجال في ذلكأعلق 
الة  د رتبت الرس ق اهللا –وق د توفي ة – بع ة فصول وخاتم د وثالث ى تمهي  – عل

ا        حيحة، آم راءة الص روط الق ت ش رة، وبّين راء العش ماء الق د أس ي التمهي ذآرت ف ف
م تحدثت عن قضية تلحين             اء، ث د العلم اه عن تعرضت لحديث الحروف السبعة ومعن

 .القراءات
 .األسماء، واألفعال و الحروف: صول، فهي ثالثةأما الف

 :األسماء، وقد اشتمل على ستة مباحث هي:  الفصل األول
ث        ب، والمبح ع والنص ين الرف ماء ب بط األس ي ض الف ف ث األول الخ المبح
ين النصب والخفض،                الثاني الخالف بين الرفع والخفض، والمبحث الثالث الخالف ب

ين ال ع الخالف ب ي والمبحث الراب ان ف د آ ا المبحث الخامس فق وين واإلضافة، أم تن
 .الممنوع من الصرف، ثم المبحث السادس في الخالف بين اإلفراد والجمع

 :أما فصل األفعال فمباحثه هي
 الخالف في إعراب الفعل:  المبحث األول

 الخالف في الفعل من حيث البناء للمجهول والمعلوم: المبحث الثاني 
 خالف في الفعل بين التعدي واللزومال:  المبحث الثالث
ين الماضي والمضارع واألمر وخروجه             :  المبحث الرابع  تغير صيغ الفعل ب

 لإلسمية
 التذآير والتأنيث:  المبحث الخامس
 بين التمام والنقص) آان:  (المبحث السادس
 الضمائر المقترنة باألفعال:  المبحث السابع

 :واشتمل فصل الحروف على خمسة مباحث هي
 )أّن(و ) إّن(الخالف بين : المبحث األول

                                                 
ي ايضاح الوقف واالبتداء ف):  أبوبكر محمد بن القاسم(ابن األنباري : انظر.  أخرجه ابن كثير من طريق أبي يعلى الموصلي )  ٤

 – ٢م، جـ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠ بدمشق –محمد محي الدين عبد الحميد، طبعة مجمع اللغة العربية : كتاب اهللا عز وجل، تحقيق
 .١١٥ص 



 بالتخفيف) لكْن(بالتشديد و ) لكّن(الخالف بين :  المبحث الثاني
 ). ليس(التى بمعنى ) ال(النافية للجنس و ) ال(الخالف بين : المبحث الثالث

 الخالف في ياءات اإلضافة والزوائد: المبحث الرابع 
وان  ان تحت عن امس فك ا المبحث الخ االت أخري: أم االت .  ح مل ح د ش وق

راءة األخري،                   َد في الق متعددة من حاالت الخالف في الحروف، منها زيادة حرف ُفِق
 .أو تغير الحرف إلي حرف آخر في إحدى القراءتين

 .أما الخاتمة فقد ضمت خالصة ما جاء في التمهيد والفصول الثالثة
ل      وهو جهد المقل،– بعد عون اهللا وتوفيقه      –هذا جهدى    د المق ان جه ا آ  وربم

 .آثيرًا
اء                  وال العلم ل أق الة أن استوفي موضوع الدراسة بنق ذه الرس قد حاولت في ه
ر                 ًة وشموًال غي والتعليق عليها إن أمكن، وال أّدعى أننى قد استوفيت الموضوع إحاط

 .أننِّى لم أدخر جهدًا في ذلك ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق
 



 :التمهيــد 
د        ي عه تالوة إل ي ال رائقهم ف ى ط اس عل اموا الن ذين أق راء ال د الق ع عه يرج

لم والصحابة رضى اهللا عنهم              ه وس نهم        .  الرسول صلى اهللا علي اإلقراء م د اشتهر ب ق
بعة ي         : س درداء وأبوموس عود وأبوال ن مس ت واب ن ثاب د ب ي وزي ي وأب ان وعل عثم

ابعين في األمصار       وعنهم أخذ آ .   رضى اهللا عنهم   –األشعري   ر من الصحابة والت ثي
 .وآلهم يسند إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وا بضبط  وم واعتن ي تجرد ق ة األول ي المئ ابعين ف د الت ا آانت أواخر عه ولم
ًا                   ا علم د اضطراب السالئق، وجعلوه القراءة أتم عناية لما رأوا المساس غلي ذلك بع

، فكانوا فيها األئمة الذين ُيرحل إليهم وُيؤخذ عنهم،          آما فعلوا يومئذ بالحديث والتفسير    
ي                      راءات إل يهم الق ذين تنسب إل ة السبعة ال ثم اشتهر منهم ومن الطبقة التى تلتهم األئم

ر  )هـ١٥٤(أبوعمرو بن العالء شيخ الرواة المتوفي سنة : اليوم وهم   ، وعبداهللا بن آثي
، وعبداهللا بن عامر    )هـ١٦٩(ي سنة   ، ونافع بن ابي نعيم المتوف     )هـ١٢٠(المتوفي سنة   

، )هـ ١٢٨(، وعاصم بن بهدلة األسدي المتوفي سنة        )هـ١١٨(اليحصبي المتوفي سنة    
وفي سنة            ي المت زة الكسائي         )هـ ١٥٦(وحمزة بن حبيب الزيات العجل ن حم ي ب ، وعل

 ).هـ١٨٩(المتوفي سنة 
ي رواي       ند ف ل س ًا، ولك ا إجماع ق عليه ي المتف بع ه ؤالء الس راءات ه ه، وق ت

ثم اختاروا من    .  وطريق في الرواية عنه، وآل ذلك محفوظ ومثبت في علم القراءات          
م       راءتهم واشتهرت وه ة، سّحت ق ر هؤالء ثالث راءة غي ة الق ن  :  أئم د ب وجعفر يزي أب

ب        ن طال ام اب ن هش ف ب رمي، وخل حاق الحض ن اس وب ب اع، ويعق ؤالء .  القعق وه
داها      ا ع ر وم راءات العش حاب الق م أص ك ه ن    وأولئ دي والحس راءة اليزي اذ آق  فش

 .واألعمش وغيرهم
واتر         وا المت اذة، وجعل هور، وش واترة، ومش راءات مت ى أن  الق اء عل والعلم

 رضى  –السبع، والمشهورة الثالثة المتممة لعشرها، ثم ما يكون من قراءات الصحابة            
 .  مما ال يوافق ذلك وما بقي فهو شاذ-اهللا عنهم 

ان أفصح أم               والقياس عندهم موافقة ال    قراءة للعربية بوجه من الوجوه سواء آ
زم                   ة، يل فصيحًا، مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختالفا ال يضر مثله ألن القراءة سنة متبع

 .قبولها والمصير إليها باإلسناد ال بالرأي
اًال، وأن             ثم يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحب العثمانية ولو احتم

ك م ع ذل ون م ة تك ان الثالث ت األرآ إن اجتمع واترة، ف ة (ت ة العربي م –موافق   رس
ر                 )    والتواتر  –المصحف   ا أو أآث ل رآن منه راءة الصحيحة، ومتى اخت فتلك هي الق

 .أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة
اس،                ا عن القي وآثيرًا ما ينكر بعض أهل العربية قراءة من القراءات لخروجه

رأ               أو لضعفها في الل    راءة من ق يئًا آق ع (غة، وال يحفل أئمة القراءة بإنكارهم ش   -)  أرب



اِدقينِ         : ( في قوله تعالي     – )٥(بالرفع ْن الصَّ .  )٦()َفَشهاَدة أحِدِهم أْرَبُع َشَهاَداٍت باهللا إنُه لِم
 .)٧(فقد أنكرها أبو حاتم السجستاني ألن الشهادة واحدة وقد أخبر عنها بجمع

 أن تحمل على المعنى، ألن الشهادة وإن آانت واحدة  في              ووجهها في العربية  
ا الجمع  ّددة  .  اللفظ   فمعناه اء المش رأ بكسر الي راءة  من  ق الي  )٨(وآق ه تع :  في قول

اتم    *،  فقد قال عنها األخفش     )٩()وَما أنُتْم بُمْصِرِخيّ  ( و ح ك من آالم        :   وأب ليست ذل
 .)١٠( في معاني القرآن**العرب مع أنها لغة لبني يربوع آما ذآر الفراء

الي  – غير لغة قريش –فاللغات التي نزل بها القرآن      ْتُكم  : ( آثيرة آقوله تع ال يل
ذه                      )  من أعمالكم  اء عن بعض ه ال بعض العلم ة بني عبس، فاغف أي ال ينقصكم بلغ

ا           ورد به ان الصحابة       .  اللغات ليس بحجة على خطأ القراءة التي ت د آ  رضى اهللا    –وق
ات،                يعتم –عنهم   ك اللغ اني تل دون على الشعر الجاهلي في تفسير القرآن وتوضيح مع

ن الخطاب  ر ب د ُروى عن عم ه –فق ه – رضى اهللا عن ر عن قول ى المنب أل عل ه س  أن
ا                .  )١١()أو ِيأُخَذُهْم َعلى تخوف   : (تعالي   ذيل التخوف في لغتن ه رجل من ه ال ل فق

 )من البسيط:  ()١٢(التنقص ثم أنشد
 )١٣(آما تخّوف ُعوَد النْبعِة السفن*    نها تاِمكا قردًا    تخوَّف الرحُل م

                                                 
الخالف في هذا الحرف بين الرفع والنصب،  فالرفع قراءة الكسائي وحمزة والنصب قراءة أبي عمرو  وابن كثير                   )    ٥

صححه وراجعه علـى   : النشر في القراءات العشر   ) : شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد      (ابن الجزري   :  انظر  
 .٣٣٠ ص – ٢  جـ- طبعة   بدون- بدون تاريخ – بدون مكان – دار الفكر –محمد الضباع 

 ).٦(النور اآلية   )   ٦
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة : إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق ) : الحسين بن أحمد(ابن خالويه  )  ٧

 .١٠٠، ص ٢م، جـ١٩٩٢الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولي، 
 .٢٩٨، ص ٢النشر، جـ :  فتحها، انظر ابن الجزريالقراءة بكسر الياء قراءة حمزة وقرأ الباقون ب )   ٨
 ).٢٢(إبراهيم اآلية )    ٩
    هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالوالء البلخي، نجوي وعالم باللغة واألدب، سكن البصرة وأخذ العربية *

انظر ).  العروض(و ) تقاقاإلش(و ) المقاييس في النحو(،  و )معاني القرآن(عن سيبويه، له مؤلفات عديدة منها 
 ).٥٩٠ – ١بغية الوعاة، جـ: والسيوطي (، )٤٢-٣٦ – ٢إنباه الرواة، جـ: القفطي (

    هو يحي بن زياد بن عبداهللا بن منظور الديلمي، أبوزكريا، أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنـون األدب،                       **
الخليفة المأمون ولد بالكوفة وعاش في بغـداد، مـن كتبـه            أخذ النحو عن أبي الحسن الكسائي، وكان مؤدب ابني          

ـ      :  القفطي(،  انظر    )معاني القرآن (و  ) الجمع والتثنية في القرآن   (و  )  الحدود( ، ٤إنباة الرواة في أخبار النحاة، جـ
 ).١٤٥، ص ٨األعالم، جـ: الزركلي(،  و )٥ص 

ق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد علي النجار، دار معاني القرآن، تحقي):  أبوزكريا يحي بن زياد(الفراء  )   ١٠
 .١٥٠، ص ٢السرور، بيروت، بدون تاريخ، جـ

 ).٤٧(النحل اآلية   )  ١١
):  عبدالقادر بـن عمـر    (البغدادي  :  ،  انظر  )مخضرم(الشاهد لتميم بن أبي بن مقبل من بني العجالن بن ربيعة             )   ١٢

 .١٧٥، ص ٣محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، بدون تاريخ، جـعبدالسالم : خزانة األدب ولب لباب العرب، ت
القرد ماتمعط من الصوف والوبر،     ):  قردا(عظيمة السنام   :  السنام المرتفع،  ناقة تامك    ) :  تامك: (اللغة والمعنى  )  ١٣

):  السـفن .  (ا القسي شجرة من شجر الجبال تتخذ منه     ):  النبعة.  (تجعد وانعقدت أطرافه  :  قرد الشعر والصوف وتقرد   
 .الحديدة التي تبرد بها القسي والفأس العظيمة، أي تنقص كما تأكل هذه الحديدة من خشب القسي



ر   ال عم ه  –فق ي      : (- رضى اهللا عن عرآم ف ديوان ش كوا ب اس تمس ا الن ا يُّه ي
ابكم  ير آت ه تفس إن في اهليتكم ف ال )١٤()ج ه ق ًا أن ه أيض روى عن وان : ("، وُي عر دي الش

ه اهللا            "  العرب ذي أنزل رآن ال ي         فإذا أخفي علينا الحرف من الق ا إل ة العرب رجعن  بلغ
 .)١٥()ديواننا فالتمسنا ذلك منه

ات في نطق الكالم آتحقيق الهمز                        ى أحرف مختلف رآن عل ة الق وقد جرت لغ
ان أهل        ك، فك وتخفيفه، والمد، والقصر، والفتح واإلمالة، واإلظهار واإلدغام ونحو ذل

طق أهل اللغات    آل لحن يقرأونه بلحنهم وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على من       
إن أهل الحجاز                         رىء، ف راء وب ه آب ين لمناسبة في نظم ى وجه ا عل المختلفة فجاء به
ان                       رئ واللغت ا منك ب ون أن ائر العرب يقول يم وس يقولون أنا منك براء ال َيعدونها وتم

 .)١٦(في القرآن الكريم
ا              وبالوجوه التي أشرنا إليها تختلف القراءات على حسب الطرق التي تجئ منه

رفا ة في األآث ك اللغ ون بتل ة ينقل ة قبيل رأ بلغ اقلون عمن ق راءات .  لن ل أن الق ذا قي ول
ة        د واإلمال ة آالم ن قبيل و م ا ه ا م ل األداء، وأم ن قبي ن م م يك ا ل واترة فيم بع مت الس

 .ونحوها فغير متواترة وهو الوجه المتقبل
ه                  لم وهو قول ه وس إن  : (وقد روى أهل األثر حديثًا عن الرسول صلى اهللا علي

ه      ا تيسر من اقرءوا م ه     )١٧()هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ف وا في تأويل م اختلف ، ث
دد  وم الع ي أن مفه نهم إل وم م ذهب ق يره، ف بعة"وتفس راد " س ا الم ر مقصود وإنم غي

ديث      ر الح ي العص ؤالء ف ن ه ة، وم ى األم عة عل ادق   -التوس طفي ص تاذ مص  األس
ديث  ذا الح ل ه ي تأوي ال ف راد  (: الرافعي إذ ق ديث أن الم ى الح ي معن دنا ف ذي عن وال

رأوه                   وم أن يق ى آل ق باألحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب حتى يوسع عل
ا                        ا جعله ة، وإنم بلحنهم وما آان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكالم إال اللغ

ق باإل                 ا يتعل ات  سبعة رمزا إلي ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصة فيم لهي
واب                     ة وأب ا الخليق ام التي برئت فيه آالسموات السبع واألرضين السبع، والسبعة األي

 .)١٨("الجنة والجحيم ونحوها
ي   تالف ف ه االخ ود، وأن أوج دد مقص وم الع ي أن مفه ب إل ن ذه نهم م وم
األحرف، ومن                        ا في الحديث ب ر عنه القراءات تنحصر في سبعة أنحاء، وهي المعب

 :يث عدد هذه الوجوه السبعة وهيهؤالء ابن قتيبة، ح
ل                 -١ ا مث ل صورتها وال معناه ا ال يزي ة بم هن  : (اختالف في اعراب الكلم

 .)٢٠(بالفتح) أطهر( و )١٩()أطهر لكم

                                                 
اإلتقان في علوم القرآن، وبهامشه إعجاز القرآن، تأليف القاضـي أبـي بكـر              ):  جالل الدين عبدالرحمن بن بكر    (السيوطي   )  ١٤

 .٨٣، ص ٢ بدون تاريخ، جـ– لبنان – بيروت –الباقالني، دار ومكتبة الهالل 
 .٨٥، ص ٢اإلتقان في علوم القرآن، جـ:  السيوطي  )   ١٥
 ).٢٦(الزخرف )   إني براء مما تعبدون: (وقوله تعالي ) اهللا برئ من المشركين ورسوله: (كما في قوله تعالي )  ١٦
محمد فؤاد عبدالباري، دار المعرفة، بيروت،      : قيق  ، تح )فتح الباري (الحديث في صحيح البخاري بشرح بن حجر العسقالني          )  ١٧

 .٢٣، ص ٩لبنان، جـ 
 .١٢٣، ص ٣م، جـ١٩١١ –هـ ١٣٢٩بار بمصر ×مصطفي صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مطبعة األ )  ١٨
 ).٧٨(هود اآلية  )  ١٩



اب                -٢ اختالف في ضبط الكلمة بما يغير معناها وال يزيل صورتها في الكت
 .)٢٢()باعد( و )٢١()ربنا باعد بين أسفارنا:  (مثل

ة     -٣ روف الكلم ي ح تالف ف ل     اخ ا وال يزي ر معناه ا يغي ا بم دون إعرابه
 .)٢٤()ننشرها( و )٢٣()آيف ننشزها: (صورتها مثل 

ا في      -٤ ر معناه اب وال يغي ر صورتها في الكت ا يغي ة بم اختالف في الكلم
 .)٢٦()آالصوف(  و )٢٥()آالعهن المنفوش: (قوله تعالي 

ل           -٥ ح منضود   (اختالف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها مث  )٢٧()وطل
 .)٢٨()طلع(و 

الي     -٦ ه تع و قول أخير نح ديم والت تالف بالتق وت   : (اخ كرة الم اءت س وج
 .)٣٠()سكرة الحق بالموت( و )٢٩()بالحق

الي         -٧ ه تع ديهم     : (االختالف بالزيادة والنقصان نحو قول ه إي ا عملت . )٣١()وم
 .)٣٢()وما عملت أيديهم(

إنهم         وا   وإن آان العلماء قد اختلفوا في تأويل ما يراد باألحرف السبعة ف د اتفق ق
ريم، إذ                  رآن الك على أن هناك خالفًا في القراءات، وأن هذا الخالف يعد من إعجاز الق
ل                       اقض وال تخالف ب ه تضاد وال تن هو مع آثرة هذا االختالف  وتنوعه لم يتطرق إلي
ى نمط                      ى بعض عل آله يصدق بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا، ويشهد بعضه عل

                                                                                                                                            
المحتسـب فـي   ):  أبوالفتح عثمان(ى انظر ابن جن.  النصب قراءة سعيد بن جبير والحسن وعيسى الثقفي وابن أبي اسحاق      )   ٢٠

ـ ١٣٨٦على النجدي وعبدالحليم النجار، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة،          : تبيين وجوه شواذ القراءات، ت     ، ١هـ، ج
 .٣٤٤ص 

 ).٦٩(سبأ اآلية  )   ٢١
ف وتشديد العين واسكان الدال، وقرأ بحذف األل) بعد(بفتح العين والدال وابن كثير وأبوعمرو وهشام )  باَعَد(قرأها يعقوب  )   ٢٢

 .٣٥٠، ص ٢النشر، جـ: الباقون باأللف والتخفيف، انظر ابن الجزري
 ).٢٥٩(البقرة اآلية  )   ٢٣
 .٢٣١، ص ٢النشر، جـ: ابن الجزري(قرأها ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة، والباقون بالراء انظر  )   ٢٤
 ).٥(القارعة اآلية  )   ٢٥
 ).٥٢٣، ص ٢إعراب القراءات السبع وعللها، جـ: ابن خالويه(انظر . قراءة عبداهللا بن مسعود: وف المنفوشالص )   ٢٦
 ).٢٩(الواقعة اآلية  )  ٢٧
ما ينبقي للقرآن   :  على المنبر، فقيل له أفال نغيره في المصحف؟ قال         – بالعين   –) طلع(قرأها علي بن أبي طالب       )   ٢٨

 .٢٩تأويل مشكل القرآن، ص :  قتيبةابن: أن يهاج أي يغير، انظر 
 ).١١(ق اآلية  )   ٢٩
أحمـد بـن    (أبـوجعفر النحـاس     : صحيحة عن ابي بكر الصديق، انظر     ) الحرف(ذكر النحاس أن القراءة بتقديم       )  ٣٠

ـ  ١٩٨٥زهير غازى، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية          : إعراب القرآن، ت  ): محمد ، ص  ٤م، جـ
٥٢٢. 

 ).٣٥(   يسن اآلية  )٣١
 ).٢٥٣، ص ٢النشر، جـ: ابن الجزري(انظر .  القراءة بحذف الهاء قراءة حمزة والكسائي وأبوبكر )  ٣٢

مـن حفـاظ    .  هو محمد بن محمد بن علي أبو الخير، شمس الدين الشهير بابن الجزري، شيخ اإلقراء في زمانـه                 
فضـائل  (و ) التمهيد في علـم التجويـد   (و  )  طبقات القراء  غاية النهاية في  (الحديث، ولد ونشأ في دمشق، من كتبه        

 ).٢٧٥-٢٧٤، ص ٧األعالم، جـ: الزركلي(انظر . له نظم أكثر أراجيزه في القراءات.  وغيرها) القرآن



د ذآر            واحد وأسلوب واحد، مما يدل على        لم، وق ه وس صدق من جاء به صلى اهللا علي
ن الجزري  ى  "اب ه عل ير نقل ه وتيس هولة حفظ ا س ددها منه ذا االختالف وع د  ه فوائ

 .)٣٣(األمة
راءات           ن الق راءة م ر ق ن ينك ذا م د ه د بع ب أن يوج رء ليعج إن الم د ف وبع

ًا     اك اختالف أن هن ر ب ذي يق ديث ال ذا الح ود ه ع وج ند م واترة الصحيحة الس ي المت ف
ذا يرجع                    ريم، ولعل السبب في ه القراءات، وإن هذا االختالف من إعجاز القرآن الك

 رضى اهللا    – رضى اهللا عنها، ولما ورد عن سيدنا عثمان          –لما ورد عن السيدة عائشة      
ا                       ه سأل عائشة رضى اهللا عنه ه، أن  عن  –عنه، فقد ُروى عن هشام بن عروة عن أبي

ادوا والصابئون     (ه  و عن قول  ) والمقيمي الصالة (قوله   ذين ه وعن  ) إن الذين آمنوا وال
ه  احران(قول ذا لس ت ) إن ه ي    : فقال أوا ف اب، أخط ل الكت ذا عم ى ه ن أخت ا اب ي
، وروى عن الزبير بن الحريث عن عكرمة أنه قال لما آتبت المصاحف               )٣٤("الكتاب

ال  ًا من اللحن فق ا حروف ان فوجدت فيه ى عثم إن العرب (عرضت عل ا ف ال تغيروه
 .)٣٥()غيرها أو قال ستعربها بألسنتهاست

ان جعل                 وقد ُرّد حديث عثمان بأن سنده ضعيف مضطرب منقطع، وألن عثم
ان                      إذا آ نتها، ف ه العرب بألس ه لتقيم ًا ويترآ للناس إمامًا يقتدون به فكيف يري فيه لحن
رهم، وُرّد حديث                  ه غي  الذين تولوا جمعه وآتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار فكيف يقيم

واتر        ن                  .   )٣٦(السيدة عائشة بأن ذلك آان قبل الت ـ عمر ب ا حدث  ل ك م ى  ذل دل عل وي
اة الرسول صلى       : الخطاب إذ  قال      سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة  الفرقان في حي

ا رسول              م يقرئينه رة ل اهللا عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف آثي
ه              اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكرت أ       ه بردائ لم فلبيت ساوره في الصالة فتصبرت حتى س

ال           : فقلت   رأ ق ذه السورة التي سمعتك تق ا رسول اهللا صلى اهللا    : من أقرأك ه أقرأنيه
ا   : عليه وسلم فقلت    آذبت، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أقرأنيها على غير م

ل             ه وس ذا    : م فقلت قرأت، فانطلقت به أقوده إلي رسول اهللا صلى اهللا علي إني سمعت ه
لم                         ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ا فق م تقرئنيه ى حروف ل : يقرأ سورة الفرقان عل

ال رسول اهللا صلى اهللا                       رأ، فق راءة التي سمعته يق أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه الق
أقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول          : آذلك أنزلت ثم قال   : عليه وسلم 

رف،        ا بعة أح ى س زل عل رآن أن ذا الق ت، إن ه ذلك أنزل لم، آ ه وس لى اهللا علي هللا ص
م يكن                   .  )٣٧()فاقرءوا ما تيسر منه    ى أن من الصحابة من ل ل عل ذا الحديث دلي ففي ه

 .حافظ لجميع روايات القرآن قبل التواتر
 وآما ذآرنا سابقًا إن القياس في القراءة صحة السند والتواتر، وموافقة العربية           

 .ورسم المصحف، وأنها ال تعتمد على الرأي واالجتهاد

                                                 
 .٥٣-٥٢، ص ١النشر، جـ: انظر ابن الجزري )  ٣٣
 .٨٥، ص ٢اإلتقان في علوم القرآن، جـ:  السيوطي )  ٣٤
 .٨٥، ص ٢جـالمصدر السابق،  )   ٣٥
عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، دار الكتـب العلميـة،         : تفسير البحر المحيط، ت   ):  محمد بن يوسف األندلسي   (ابن حيان    )  ٣٦

 .٢٥، ص ٨م، جـ١٩٩٣ -، ١بيروت، لبنان، ط
 .مضى تخريجه )  ٣٧



 :االختالف بين قراءة أبي عمرو والكسائي
يشمل الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسائي وجوه عديدة منها االختالف في    
ين                     و عمرو ب ز أب ا تمي وعمروا تسهيلها آم زة وأب الهمز، فعرف الكسائي بتحقيق الهم

د روى ام، فق راءة باالدغ ال الق ه ق ه أن ى   : ( عن ري عل ذي يج رب ال الم الع ام آ االدغ
ره  نون غي نتها وال يحس الي   .  )٣٨()ألس ه تع ي قول ا ف وي آم الف اللغ ا الخ : ومنه

أها  ( فقد قرأها أبو عمرو بفتح النون األولي وفتح السين والهمز            )٣٩()أْوُننِسَها( ) أو َنْنس
لي وآسر السين من غير همز  بينما قرأها الكسائي بضم النون األو.  جعله من التأخير 

 .)٤٠(جعلها من النسيان) ُننسها(
ا الكسائي   )٤١()قاسية:  (ومنها ما هو صرفي آما في قوله تعالي        ) قسية (  قرأه

ألف          ) فعيلة(بغير ألف، مشددة الياء على وزن        وعمرو ب ا أب ة وقرأه على سيغة المبالغ
ي الخالف النحوي محل  باإلضافة إل.  )٤٢(على اسم الفاعل ) فاعلة(على وزن   ) قاسية(

 .الدراسة

                                                 
 .٢٧٥، ص ١النشر، جـ: ابن الجزري )   ٣٨
 ).١٠٦(البقرة اآلية  )   ٣٩
 .٢٢٠، ص ٢  النشر، جـ:ابن الجزري )  ٤٠
)  فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكـروا بـه                 : (من قوله تعالي     )   ٤١

 ).١٣(المائدة اآلية 
 .٢٥٤، ص ٢النشر، جـ :  ابن الجزري )  ٤٢



 المبحث األول

 الخالف في ضبط األسماء بين الرفع والنصب
 

ع                    ين الرف ة األسماء ب ا حرآ أتناول في هذا المبحث المواضع التي اختلفت فيه
ة لألسماء،                 ا المواضع اإلعرابي والنصب، وهي اثنان وعشرون موضعًا، تعددت فيه

حسب ترتيبها في  ين هذه المواضع، سأبينها جميعًا     ب – آبير   –ونظرًا لعدم وجود تشابه     
 )٤٣() ُآلَُّه ِللَِّه ُقْل ِإنَّ اْلَأْمَر( : المصحف، وأبدأ بقوله تعالى

ه (وقرأ الكسائي    . بالرفع) ُآلَُّه(قرأ أبو عمرو     الرفع     )٤٤(بالنصب ) آل راءة ب  الق
و         ه أب ي إلي ذي ينتم ذهب البصرى ال ين الم الف ب ك خ داء، وهنال ى االبت رو عل عم

ه الكسائي     ذي ينتمي إلي وفي ال ر   –والمذهب الك ع الخب دأ، وراف ع المبت ذهب .  في راف
ان      . الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر      ا يترافع ال     )٤٥(والخبر يرفع المبتدأ فهم ذلك ق  ل

االم في   ) آل(فمن رفع جعل : (الفراء في هذه اآلية    اء   )٤٦())هللا(إسمًا فرفه ب  فنجد علم
دأ     ما يذآرون أن المبتدأ مرفوع بالخبر،     الكوفة آثيرًا    وع بالمبت ه        والخبر مرف ا في قول  آم

وإن شئت جعلت الهاء عمادًا، : ( قال الفراء)٤٧()*َنزَّاَعًة ِللشََّوى*َآلَّا ِإنََّها َلَظى (:تعالى
دأ          )٤٨(")َلَظى  "بـ  َنزَّاَعًة     و   َنزَّاَعًة بـ   " لَظى"فرفعت   ى أن المبت ، ففي قوله إشارة إل

 .خبر يترافعانوال
أما البصريون فيذهبون إلى أن المبتدأ يرتفع باالبتداء، أما الخبر فعلى خالف،             
داء                         ع باالبت ه يرتف ى أن ذهب إل نهم من ي داء وحده، وم ع باالبت فمنهم من يذآر أنه يرتف

ة     . والمبتدأ، أو يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع باالبتداء       ن خالوي ه     )*(لذلك قال اب  في تعليق
 .)٤٩())إن(الخبر، والجملة خبر ) هللا(ومن ضم الالم رفعه باالبتداء و : ( هذه اآليةعلى

د األمر       ()**(:أما النصب فعلى التوآيد، قال الزجاج      ى توآي  )٥٠()فمن نصب فعل
 :ويجوز أن يكون بدًال من األمر أو صفة له آما قال الفراء

                                                 
 ).١٥٤(آل عمران اآلية / ٤٣
 .٢٤٢، ص ٢ ج-شر النشر في القراءات الع: ابن الجزري/ ٤٤
ومعه كتاب االنتصاف مـن     . اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويَّين البصريَّين والكوفيَّين       ): عبد الرحمن بن محمد   ( ابن األنباري    /٤٥

 .٤٤ ص ١ دار الفكر، بدون مكان، بدون طبعة، بدون تاريخ، ج–تأليف محمد محي الدين عبد الحميد : اإلنصاف
 .٢٤٣ ص-١ ج–القرآن معاني : : الفراء / ٤٦
 ).١٦-١٥( اآلية  المعارج/٤٧
 .١٨٠ ص -٣معاني القرآن، ج:  الفراء/٤٨
ليس في  (من مؤلفاته   . استوطن حلب فعظمت بها شهرته    . أصله من همالن  .  الحسين بن أحمد بن خالويه، لغوّي من كبار النحاة          /*

األعـالم  : الزركلي( و)١/٣٥٩نباه الرواة في أخبار النحاة      إ: القفطي( انظر) إعراب ثالثين سورة من القرآن    ( ، و   )كالم العرب 
٢/٢٣١.( 

 .١٢١ ص – ١ ج–إعراب القراءات السبع وعللها :   ابن خالويه /٤٩
ولد ومات في بغداد، كان في فتوته يخرط الزجاج، تعلّم          . نحوى ولغوى . إبراهيم بن السرّي بن سهل، وإسحاق الزجاج      :  الزجاج /**

معـاني  (و  ) إعـراب الفـرات   (و  ) االشتقاق(و  ) األمالى(من كتبه   . انت له مناقشات كثيرة مع ثعلب وغيره      ك. النحو من المبّرد  
 ).٤٠/ ١األعالم (و ) ٤١١/ ١إنباه الرواة ( انظر). القرآن

 بـدون   بيـروت، –معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي، المكتبة السرية ): إبراهيم بن السرى( الزجاج   /٥٠
 .٤٨٠ -١تاريخ، ج



. في آل هذه الوجوه   الخبر  ) هللا( و )٥١()جعله من نعت األمر   " ُآلَُّه"فمن نصب  (
ب ي طال ن أب ي ب ار مك د  )٥٢( النصب)***(واخت ى النصب، وألن التأآي اع عل ال جم  ب

ل  ل(أص ة) آ ا لإلحاط ان )٥٣(ألنه ن حي ول اب ه بق رد علي   )****(: ون
  )٥٤()ال ترجيح إذ آل من القراءتين متواتر، واالبتداء بكل آثير في لسان العرب(

الى    ه تع ي قول الف ف َأُلوَن(: الخ وَ   َوَيْس ْل اْلَعْف وَن ُق اَذا ُينِفُق و  )٥٥() َك َم رأ أب  ق
 وجه القراءة بالرفع أنه جعل       )٥٦(بالنصب) اْلَعْفَو(وقرأ الكسائي . بالرفع) اْلَعْفُو(عمرو

ا( مين، ) ذا(و) م ى) ذا(اس ذي: (بمعن ا(و) ال ى ) م تفهام، المعن ون : اس ذي ينفق ا ال . م
ر،     خبره، فيجب أن يكون الجوا    ) الذي(مبتدأ و ) ما(فـ داء وخب ب مرفوعًا أيضًا، من ابت

 ).اْلَعْفُو: (الذي ينفقون: تقديره
ه         ن خالوي ه جعل    : والحجة لمن نصب     :( أما القراءة بالنصب فقال اب أن

اذا" ب  " م دة، ونص ة واح َو"آلم ه" اْلَعْف وَن: "بقول ال،"ُينِفُق ه ق وَن   :  آأن ُينِفُق
َو" اذا( و)٥٧()"اْلَعْف دهما  ) م ين أح ى وجه تعمل عل ون : تس ا(أن يك ع ) م مًا ) ذا(م اس

 ):من الوافر: ()٥٨(واحدًا آما قال الشاعر
 )٥٩(دعى ماذا علمت سأتقيه      ولكن بالمغيب نبئيني

                                                 
 .٢٤٣ -١معاني القرآن، ج:  الفراء/٥١

مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ أصله من الغيروان وهو من أهل التبحر في علوم القـرآن        /  ***
 وهو فـي معـاني القـرآن     –) يةالهداية إلى بلوغ النها   ( كان كثير التواليف في علم القرآن محسناً لذلك من تصانيفه            –والعربية  

توفي سنة  ) الكشوف عن وجوه القراءات وعللها    (وهو من أشهر تواليفه وكتاب      ) التبصرة في القراءات  ( الكريم وتفسيره وكتاب    
 ).٢/٣٠٩غاية النهاية، : ابن الجزري(و) ٢٧٤/ ٥وفاة األعيان : ابن خلكان(هـ انظر ٤٣٧

 .صريين وعلى رأسهم أبو عمرو بن العالء خالفٌ معبر وال شكال سبيل إلى إدعاء اإلجماع فخالف الب/ ٥٢
 –محي الدين رمضان، مؤسسـة الرسـالة        . الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق د        :  مكي بن أبي طالب    /٥٣

 .٣٦١ ص-١ ج-م١٩٨١ –هـ ١٤٠١بيروت، الطبعة الثانية 
 أبو حيان األندلسي، شيخ العربية واألدب والقراءات مع العدلة والثقة، ولـد              هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين          /****

، ونظم قراءة يعقوب وشرح )عقد اآلليء(بقرناطة، له مصنفات في القراءات والنحو نظم القراءات السبع في قصيدة المية سماها       
 مجلدات كبار وأختصره في ثالثة مجلدات سـماه         في عشر ) البحر المحيط (وله التفسير الذي لم يسبق إلى مثله، سماه         ) التسهيل(
 ).١٨٦ -٢/٢٨٥أنظر غاية النهاية، (هـ، ٧٤٥، توفي سنة )النهر(
 .٩٦ ص -١ ج-تفسير البحر المحيط، : ابن حيان/ ٥٤
 .)٢١٩( اآلية البقرة /٥٥

 .٢٢٧ ص -٢النشر ج: ابن الجزري /٥٦
 بيـروت، الطبعـة السادسـة       - مؤسسة الرسالة  –لعال سالم مكرم    الحجة في القراءات السبع، تحقيق وشرح عبد ا       :  ابن خالويه  /٥٧

 .٩٦م، ص١٩٩٦ –هـ ١٤١٧
 وقيل هو لعبد بني الحسحاس من قصيدة طويلة أوردها صـاحب            – أفاطم قبل بينك     – البيت للمثقب العبدي في نونيته المشهورة        /٥٨

ألصح أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي ال يعرف  وا٦/١٤٢خزانة األدب : البغدادي: الخزانة ومعظمها من نونية المثقب انظر
 ).١/٤٠٥الكتاب (قائلها انظر 

دعي ما علمته فإني سأتقيه لعلمي منه مثل الذي علمتي، ولكن نبئيني بما غاب عني وعنـك                 :" يقول: اللغة والمعنى / ٥٩
من إتالف مالي وال تخوفيني الفقر،      أي ال تعذليني فيما أبادر به الزمان        . مما يأتي به الدهر، فلم تستطيعي معرفة ذلك       

 ".الذي"اسماً واحداً بمنزلة " ماذا"الشاهد فيه جعل .  فلسنا نعلم ما يخبأه لنا القدر



ـ         . دعي ما علمت  : فكأنه قال  ذي علمت ف اذا (أو دعي ال ا بمعنى     ) م ا (هن أو ) م
 ):من الطويل: ()٦٠(آقول الشاعر) الذي(بمنزلة ) ذا(أو أن يكون ). الذي(

 )٦١(س، ما لعباد عليك إمارة         أمنت وهذا تحملين طليقعد

ى ه: والمعن ذي تحملين ري. وال ال الطب ل  : (وق م جع و، ث و نصب العف اذا(ل ) م
وا               : حرفين، بمعنى   ذين جعل ع ال و، ورف ون العف ل ينفق ون؟ ق اذا ينفق ألونك م اذا (يس ) م

ى  دًا بمعن ًا واح و     : حرف ان ص و آ ون العف ذي ينفق ل ال ون؟ ق ا ينفق ي  م حيحًا ف ابًا ص
 .)٦٢()العربية

ر النحاس           و جعف ا أورده أب ال   )*(وهذا موافق لم بمعنى  " ذا"إن جعلت    : (، إذ ق
ا "آان االختيار الرفع، وجاز النصب، وإن جعلت        " الذي" ان      " ذا"و" م دًا آ يئًا واح ش

ماذا تعلمت أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب      : االختيار النصب وجاز الرفع، وحكى النحويون     
ة          )٦٣() على أنهما جيدان حسنان     والرفع ان، وآل واحدة محمول ان متقاربت  إذن القراءت

 :  في قوله تعالىالخالف.  على إعراب السؤال
 .)٦٤()َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِلَأْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم(

الرفع ) وصيةٌ (قرأ الكسائي    و عمرو      وق . ب راءة   )٦٥(بالنصب ) وصيةً (رأ أب  الق
راء   . فليوصوا وصيةً  : بالنصب على اضمار فعل، والتقدير     ال الف وم      : (ق د نصبها ق وق

ر، أي  ه أم ل آأن ى إضمار فع زة عل نهم حم م وصيًة: م ال )٦٦()ليوصوا ألزواجه  وق
ك: (الزمخشري ون يوصون وصيًة، آقول ذين يتوف رأ بالنصب وال ا أنت : (من ق إنم

 .فوصيٌة على هذا مفعول مطلق. )٦٧()بإضمار تسير. بريدسير ال
أّول         داء، بت ى االبت م وصيةٌ   : أما القراءة بالرفع فعل ويجوز أن تكون     . ألزواجه

يٌة( ون    ) وص ذوف، ويك ر مح دأ والخب م(مبت ال   ) ألزواجه ية، ق فة للوص ص

                                                 
، )٦/١٣٣) عدس(لسان العرب   : ابن منظور (،   )١/٣٧١الشعر والشعراء   : ابن قتيبة : ( البيت ليزيد بن مفرغّ ، انظر      /٦٠

 ).٢/٤٦٢ومغنى اللبيب : ابن هشام(

: يقول مخاطباً بغلته  . هو عّباد بن زياد والى سجستان لمعاوية      : عباد. اسم صوت لزجر البقل   : عدس: للغة والمعنى ا/ ٦١
 .إّن عبادا لم يعد له سلطة عليك وأنت تحملين رجالً طليقاً بعد أن ُأفرج عنه

مصـر  ،    –لبـي وأوالده    جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مطبعة مصطفى البابي الح         ): محمد بن جرير  ( الطبري   /٦٢
 .٣٦٨ ص – ٢م ج١٩٥٤الطبعة الثانية 

الُمقنع في االخـتالف بـين      (نحوّي مصري ومن مؤلفاته     . أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر      :  أبو جعفر النحاس   */
 –١/١٣٦إنبـاه الـرواة     : القفطي(انظر  ). إعراب القرآن (و  ) الكافي(و  ) الناسخ والمنسوخ (و  ) الكوفيين والبصريين 

 ).١/٣٦٢بغية الوعاة : السيوطي). (١٣٩
 .٣٠٩ ص -١إعراب القرآن، جـ:  أبو جعفر النحاس/٦٣
 ).٢٤٠( البقرة، اآلية /٦٤
 .٢٢٨ ص -٢النشر في القراءات العشر، ج:  ابن الجزري/٦٥
 .١٥٦ ص – ١معاني القرآن، ج:  الفراء/٦٦
قائق التنزيل وعيون األقاويل في وجـوه التأويـل،    الكشاف عن ح  ): أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر      ( الزمخشري   /٦٧

 .٣٧٧، ص ١ ج–م ١٩٧٧بدون محقق، دار الفكر، الطبعة األولى 



درة المق " عليهم"وعليهم وصيٌة ألزواجهم، و   : ومن رفع الوصية فالتقدير   ()*(:العكبري
 .)٦٨()خبر لوصية

ده       ) وصية(ويرى الزمخشري أن     دير عن ر، والتق ى الخب ع عل ذين   : (رف م ال حك
ى أن تكون         ) وصية(إذن الرفع في    . )٦٩()يتوفون وصية  داء عل م (على االبت ) ألزواجه

 .خبرًا أو صفًة لها، أو على أن تكون خبرًا والمبتدأ محذوف آما في رأي الزمخشري
 : في قوله تعالىالخالف

ِبيِل           ( ي َس ُدوَن ِف َرِر َواْلُمَجاِه ي الضَّ ُر ُأْوِل ْؤِمِنيَن َغْي ْن اْلُم َلا َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِم
 )٧٠()اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم 
الرفع    )٧١(بالنصب) غيَر(وقرأ الكسائي   . بالرفع) غيُر(قرأ أبو عمرو      القراءة ب

ه  ن خالوي ال اب دين، ق ى النعت للقاع ع: (عل ن رف ة لم ن وصف  :  فالحج ه م ه جعل أن
دين" ابع للموصوف" القاع المعنى)٧٢()والوصف ت م :  ف ذين ه توي القاعدون ال ال يس

م              : غير أولي الضرر، أي     انوا آله ال يستوي القاعدون األصحاء والمجاهدون وإن آ
ن    : (ويجوز أن يرفع على البدل من القاعدين، قال أبو جعفر النحاس           . مؤمنين د ب محم
 .)٧٣() يقول هو بدل ألنه نكرة واألول معرفة)*(يزيد

ال األخفش        ه من          : (أما النصب فعلى االستثناء، ق وإن شئت نصبته إذا أخرجت
ويجوز أن  : ( ويجوز أن ينصب على الحال، قال الزجاج       )٧٤()أو الكالم فجعلته استثناء   

ون  ر(يك ى ) غي ال، المعن ى الح ال صحتهم  : منصوبًا عل ي ح دون ف توي القاع ال يس
د  . )٧٥()جاءني زيٌد غيَر مريٍض، أي جاءني زيٌد صحيحاً   : (المجاهدون، آما نقول  و وق

ع ألن  راءة الرف راء ق ر(رجح الف راء) غي ال الف دين، ق ت بالقاع ر أن : (اقترن د ذآ وق
ر( تثناء       ) غي ه االس ه في ان الوج د، فك ى القاع د عل ر فضل المجاه د أن ذآ ت بع نزل

                                                 
 هو أبو البقاء عبد اهللا بن أبي عبد اهللا الحسين بن أبي البقاء العكبري، أخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشـاب وعـن                         */

 عصره مثله في فنونه، وكان الغالـب عليـه علـم النحـو     غيره من مشايخ عصره ببغداد لم يكن في آخر عمره في    
" إعراب القـرآن  "وله كتاب   " المتنبي"ألبي علي الفارسي وديوان     " اإليضاح"وصنف فيه مصنفات مفيدة وشرح كتاب       
 ). ١٠١ -٣/١٠٠أنظر وفيات األعيان،(في مجلدين وغيرها من الكتب والشروح، 

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن،            ): ين بن عبد اهللا   أبو البقاء عبد اهللا بن الحس     (العكبري  / ٦٨
 .١٠١ ص -١م، ج١٩٦١-١ مصر، ط-تحقيق إبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده

 .٣٧٧ ص -١الكشاف، ج: الزمخشري/ ٦٩
 .)٩٥(آلية النساء ا/ ٧٠

 .٢٢٨ ص -٢النشر ج: ابن الجزري/ ٧١
 .١٢٦ –الحجة في القراءات السبع ص : الويهخابن / ٧٢
إمام العربية ببغداد في زمنـه وأخـذ عـن السجسـتاني            . محمد بن يزيد عبد األكبر الثمالي األزدي أبو العباس الشهير بالمبّرد           / *

شـرح  (و  ) المقتضـب (و  ) الكامل: (من أشهر مؤلفاته  . والمازني كان الرأس للغوي البصرة في مقابل ثعلب رأس لغوي الكوفة          
 ).٣/٣١٣وفيات األعيان (و). ٧/١٤٤األعالم (و). ١/٢٦٩بقية الوعاة (أنظر ) المية العرب

 .٤٨٣ ص -١إعراب القرآن، ج:  أبو جعفر النحاس/٧٣
 –م  ١٩٨١ – دار األمل، الطبعة الثانية      –فائز فارس، دار البشير     : ، معاني القرآن، تحقيق   )أبو الحسن سعيد بن مسعدة    (األخفش  / ٧٤

 .٢٤٥ص 
 .٩٣، ص ٢معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج/٧٥



تثناء ينبغي أن            بالقاعد) غير(والنصب، إال أن اقتران      ع، ألن االس ين يكاد يوجب الرف
الم    ي الك ول ف ام، فتق د التم ون بع ًا   : يك يئون إال فالن نون والمس توي المحس ال يس

رى أن       )٧٦()وفالنًا ر ( فهو بذلك ي ام                ) غي د تم تثناء لجاءت بع ا االس د به و أري صفة ول
ن أبي طال    . الجملة آما في المثال الذي أورده   ري  ورجح ابن خالويه ومكي ب ب والطب

الحجة لمن نصب جعلة استثناًء ودليله أنها نزلت في  : (قراءة النصب، قال ابن خالويه 
رير   وم الض ن أم مكت الى     )٧٧()اب ه تع زل قول ا ن ى لّم وم األعم ن مكت ك أن اب الَّ (:  ذل

ُدوَن ْؤِمِنيَن  َواْلُمَجاِه ْن اْلُم ُدوَن ِم َتِوي اْلَقاِع ا رسول اهللا هل من رخصة، ) َيْس ال ي  ق
ن  . )٧٨(فجعلت بعد القاعدين) َغْيُر ُأْوِلي الضََّرِر(وشكا ضرره فأنزل اهللا      ويرى مكي ب

ا إال في وقت واحد                : أبي طالب  زول فيه ذا موافق    . )٧٩(أنه لو آان صفة لم يكن الن وه
ال ري إذ ق ول الطب دنا: (لق ك عن راءة في ذل ي الضرر: (والصواب من الق ر أول ) غي

ه     ) غير أولي الضرر   : (ظاهرة بأن قوله  ، ألن األخبار مت   )غير(بنصب   د قول زل بع : أن
ُدوَن  ( ْؤِمِنيَن  َواْلُمَجاِه ْن اْلُم ُدوَن ِم َتِوي اْلَقاِع ا َيْس َأْمَواِلِهْم ...َل ِه ِب ِبيِل اللَّ ي َس ِف

ه                   )٨٠()َوَأنُفِسِهْم ة عن النبي صلى اهللا علي ا ثابت دتان آالهم  والصحيح أن القراءتين جي
 :ه تعالى في قولالخالف. وسلم

نَّ                      ( ُأُذِن َوالسِّ ُأُذَن ِباْل َأنِف َواْل َأنَف ِباْل اْلَعْيِن َواْل ْيَن ِب النَّْفِس َواْلَع نَّْفَس ِب َوَآَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ ال
 .)٨١() ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص

ع  ائي برف رأ الكس ين واألذن واألنف والسن(ق رو). الع و عم  )٨٢(.ونصبهن أب
ا             : راءة بالرفع فيها ثالثة أوجه، الوجه األول        الق ة آم ى جمل ة عل ة جمل واو عاطف أن ال

ون  رد، فيك ى مف ردًا عل العيِن(تعطف مف يُن ب ة ) الع ى جمل ة  عل مية معطوف ة اس جمل
ل                    ) آتبنا(فعلية، وهي    وراة، ب ا آتب في الت ر مندرجة فيم ذا غي ى ه فتكون الجمل عل

 .)٨٣(تكون ابتداء تشريع، وبيان حكم جديد
ى أن يكون                     ى بني إسرائيل عل ا آتب عل ى م ويجوز أن تندرج هذه الجمل عل

 .التقدير وآذلك العيُن بالعيِن
) آتبنا عليهم(أن يكون الرفع عطفًا في معنى الكالم، ألن معنى      : والوجه الثاني 
يجوز آسر إن، ثم بيَّن أن القراءة لم ترد         : ، لذلك قال الزجاج   )٨٤(قلنا لهم النفس بالنفس   

                                                 
 .٢٨٤ -٢٨٣، ص ١معاني القرآن، ج: الفراء/ ٧٦
 .١٢٦الحجة في القراءات السبَّع، ص : ابن خالويه/ ٧٧
 .٣٩٧ ص -١الكشف ج: مكي بن أبي طالب/ ٧٨
 .٣٩٧ المصدر السابق، ص / ٧٩

 .٢٢٨ ص -٥جامع البيان، ج:  أبو جعفر الطبري/٨٠
 .)٤٥(اآلية  المائدة، /٨١

 .٢٥٤ ص -٢النشر، ج:  ابن الجزري/٨٢

 دار القومية - مؤسسة الحلبي وشركاؤه   -محمد زهري النجار  : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، حققه وصححه         ):  الفضل شهاب الدين السيد محمود     وأب( األلوسي /٨٣

 .٢٢٧ ص -٦ بدون تاريخ، ج– مكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة –العربية للطباعة 

 .٢١٦ ص-١إمالء ما من به الرحمن،ج:  العكبري/٨٤



ة صحيحة                  )٨٥(هاب ا إال أن تثبت رواي رأ به ذا      . ، فال ينبغي ألحد أن يق ى ه والجمل عل
 .الوجه مندرجة تحت ما آتب على بني إسرائيل

أن تكون المرفوعات معطوفة على الضمير المستتر في الجار          : والوجه الثالث 
ول وضّعف ابن حيان الوجهين األخيرين؛ ألن األ   . بالنفس هي : والمجرور ألن التقدير  

والثاني منهما . منهما هو المعطوف على التوهم، وهو ال ينقاس، إنما يقال منه ما سمع         
ين حرف العطف               ه وب ر فصل بين فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع من غي

م  )٨٦(وال بين حرف العطف والمعطوف    وهو ال يجوز عند البصريين إال ضرورة، فه
دٌ   (يمنعون نحو    ام وزي دٌ    (و  ) ق ُت و زي ك         ) قم ذين يجوَّزون ذل وفيين ال . )٨٧(بخالف الك

أخوذة أو مقتصة       : (وقد أجيب على هذا بأن الضمير مفصول تقديرًا إذ أصله           نفس م ال
أخر              ) هي بالنفس  ا ت إذ الضمير مستتر في المتعلق المقدم على الجار والمجرور، وإنم

 ).٨٨(طفويقدر المتعلق على هذا عامًا ليصح الع. بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف
ظ    ى لف العطف عل ا النصب فب نفس(أم ت ) ال ي ) أن(فأعمل نفس(ف ا )ال ، وفيم

العين  : (المجرور في قوله  ) أن(عطف على النفس وخبر      آل مخفوض    ) …بالنفس وب
 .)٨٩(خبر لما قبله

 .)٩٠()َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعنُكْم َما ُآنُتْم َتْزُعُموَن: ( في قوله تعالىالخالف
الخالف في    . )٩١(بالنصب) بينكم(وقرأ الكسائي   . بالرفع) بينكم(أبو عمرو   قرأ  

ًا، والمعنى        . هذا الموضع بين االسم والظرف     ه ظرف د تقطع    : فمن قرأ بالنصب جعل لق
نكم       ك ألن أصل            : أي. )٩٢(ما آنتم فيه من الشرآة بي نكم؛ ذل ين (تقطع الوصل بي أن ) ب

راق ن االفت ين ع ب ق. تب راءة بالنص ل الق عودودلي ن مس ا ()*(راءة اب ع م د تقط لق
نكم ى تقطع وصلكم. )٩٣()بي مًا، والمعن ه اس الرفع جعل رأ ب ي . ومن ق ن أب ال مكي ب ق
د تقطع                  : (طالب ى، لق ه يصير المعن ل، ألن وال يحسن أن يكون مصدرًا، وترفعه بالفع

ا        فيحول المعنى    ،)٩٤(افتراقكم، وإذا انقطع افتراقهم لم يفترقوا      راد، وإنم مَّ  وينقلب الم ت

                                                 
 .١٨٧ ص -٢معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج/٨٥

 .٥٠٥ ص -٣البحر المحيط، ج: ابن حيان /٨٦

 .٤٧٥ -٤٧٤ ص -٢اإلنصاف في مسائل الخالف، ج:  ابن األنبا ري/٨٧

 .٢٧٧ ص -٦روح المعاني، ج:  األلوسي/٨٨

 .٤٠٩ ص -١الكشف، ج: أبي طالب مكي بن /٨٩

 ).٩٤(األنعام اآلية / ٩٠
 .٢٦٠ ص -٢النشر، ج:  ابن الجزري/٩١

 .٢٧٣ ص -٢معاني القرآن وإعرابه، ج:   الزجاج/٩٢

من أكـابر الصـحابة عقـالً       ) م٦٥٣ –هـ  ٣٢ت  (عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهزلي، أبو عبد الرحمن              */
ولي بعد وفاة الرسول بيت مال الكوفة، ثم مات في          . صلى اهللا عليه وسلم، من أهل مكة      وفضالً، وقرباً من رسول اهللا      

 ).٤/١٣٧األعالم : الزركلي(، و )١/٤٥٨غاية النهاية، : ابن الجزري(انظر .  حديثا٨٤٨ًالمدينة، له 

 .٣٤٥ ص– ١معاني القرآن، ج:  القراءة عند الفراء/٩٣
 .٤٤٠ ص -١الكشف، ج:  مكي بن أبي طالب/٩٤



اسمًا دخول حرف الجر عليه في قوله    " بين"ويقوّي جعل   : (، ثم قال  )على أنهم تفرقوا  
 ودخول حرف الجر في هذه اآلية . )٩٦)(٩٥()َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب: (تعالى

د دخل                         ه، وق ة في دير الحكاي ه يجوز تق يس بحجة ألن ا مكي، ل التي استشهد به
  )٩٧(:على ما ال شبهة في فعليته آما قال الراجرحرف الجر مع تقدير الحكاية 

 )٩٨(واِهللا َما لْيِلى ِبناَم َصاِحُبْه         وال ُمخاِلط الّلَيان َجاِنُبْه

دير اسم      -حيث دخل حرف الجر      ك تق زم ذل  وهو الباء على الفعل في اللفظ، فل
دير  . )٩٩(ما ليلى بليل مقول فيه نام صاحبه: ليكون معموًال لحرف الجر، والتقدير     والتق

 .ومن قولهم بيننا وبينك حجاب: في اآلية محل االستشهاد
ة       ) بين(آما أن    ذه اآلي م     –في ه د من            – واهللا أعل ال يحسن أن يكون اسمًا، فالب

ا       . واقٌع من بيننا وبينك حجاب      : تقدير محذوف ليستقيم المعنى، أي     أو موجود من بينن
 . وبينك حجاب

ول            ) بين(وقد ذآر الرفع سماعًا في       ا في ق مًا آم إذا آان الفعل لها، وجعلت اس
 )من الوافر. ()١٠٠ (مهلهل بن ربيعة

 )١٠١(آـأنَّ رماحهـم أشطـاُن بئـر        بعيد بين جاليهـا جروُر
ا صفة            ) بين(برفع   غير أن الغالب في آالم العرب النصب فيها في حال آونه

مًا ا اس ي حال آونه راء. وف ال الف ك من الرج: (ق اني دون ي أت و ف رك نصبًا وه ال فت
راءة              . )١٠٢()موضع رفع؛ ألنه صفة    ًا آخر للق وعلى هذا ذآر مكي بن أبي طالب وجه

اسم، ) َبْينا(ويجوز أن تكون القراءة بالنصب آالقراءة بالرفع، على أن          : (بالنصب قال 
ر ظرف،                       ه غي ه، في حال آون لكنه لّما آثر استعماله ظرفًا منصوبًا جرى في إعراب

 .فالقراءتان على هذا بمعنى واحد. )١٠٣()تح وهو في موضع رفععلى ذلك، فف

:الخالف في قوله تعالى
                                                 

 ).٥( فصلت، اآلية /٩٥
 .٤٤٠ ص -١الكشف، ج:  مكي بن أبي طالب/٩٦
، وبال نسبة عند البغـدادي فـي        ٤١٦ ص   -٢أنظر الكتاب لسيبويه، ج   " أبو خالد " البيت من الرجز للقناني      /٩٧

 .٣٨٩ -٣٨٨– ٩خزانة األدب، ج
ه لم يعرف النوم فـي هـذه        يقسم بأن : ضد الخشونة، المعنى  ): الليان(المعاشر،  ): المخالط: ( اللغة والمعنى  /٩٨

 .الليلة، وجانبه لم يعرف اللين أيضاً
 .١١٣ ص -١اإلنصاف في مسائل الخالف، ج: ابن األنباري/ ٩٩
أنظر أبو فرج   * إذا أنت انقضيت فال تحوري    * أليلتنا بذي حسم أنيرى     : *البيت لمهلهل بن ربيعة، من قصيدته التي مطلعها       / ١٠٠

 .١٤٦ ص -٤األغاني، ج: األصفهاني
أن : والجال، والجول، والجيل، ناحيتي البئر وجانبها، يريد      . جمع شطن، وهو الحبل الشديد الفتل     ": أشطان البئر : "اللغة والمعنى / ١٠١

يريد أن رماح هؤالء القوم تضطرب      : والمعنى. البعيدة القعر، وهي نعت للبئر    : من الركايا واآلبار  " والجرور. "جوانبها متباعدة 
 .، كما تضطرب األريشه في الطوى الواسعة البعيدة القعرفي أيديهم للدونتها

 .٣٤٥ -١معاني القرآن، ج: الفراء/ ١٠٢
 .٤٤١، ص ١الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ١٠٣



َياَبِني آَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري ( 
َسْوآِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر 

.)104()َذِلَك
اسُ (قال أبو عمرو     الرفع ) ولب رأ الكسائي     . ب اسَ (وق حجة  . )١٠٥(بالنصب ) ولب

ى   ه عل ه عطف ن نصب أن اس(م الى) لب ه تع ي قول ا: (ف ْيُكْم ِلَباًس ا َعَل ن ). َأنَزْلَن ال اب ق
ه ه : (خالوي ول قول ه مفع ن نصب جعل ْوآِتُكمْ : (فم َواِري َس ا ُي ْيُكْم ِلَباًس ا َعَل ْد َأنَزْلَن )   َق

َزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم َقْد َأن: ( بمعنى )١٠٦()َوِلَباُس التَّْقَوى (ونسق الثاني عليه    
دأ، وجعل           . وأنزلنا لباس التقوى   )َوِريًشا ه مبت ك (وحجة من رفع أنه جعل ه    ) ذل صفة ل

ويجوز  : (وذآر الزجاج وجهان آخران للرفع، قال     . الخبر للباس ) خير(أو بدًال منه، و   
أي وستر   :  لباس التقوى  هو: المعنى) هو(مرفوعًا بإضمار   ) ولباس التقوى (أن يكون   

وى   ( والوجه اآلخر أن     )١٠٧()العورة لباس المتقين   اس التق داء     ) لب وع باالبت ك  (مرف وذل
ر ن   ) خي ر ع ة خب ر، والجمل دأ وخب وى (مبت اس التق ال  ) لب ارة ق م اإلش رابط اس : وال

ة ( ك بمنزل ون ذل و"ويك ه " ه م–آأن ماء  - واهللا أعل ر، ألن أس و خي وى ه اس التق  ولب
وى   ( وجعل    )١٠٨()يما يعود من الذآر من المضمر      اإلشارة تقرب ف   اس التق دأ و   ) لب مبت

وى    ( و )**(:صفة له أقوى ألنه في قراءة عبد اهللا وُأبي        ) ذلك(خبره، و ) خير( اس التق لب
ر  ك ( بإسقاط  )١٠٩()خي راءة ) ذل ذا  . من الق ى ه ذي    : والمعنى عل ك ال وى ذل اس التق ولب

يكم     علمتوه خير لكم من لباس الثياب التي يوارى سوآتك         اه إل ذي أنزلن اش ال م ومن الري
 .)١١٠(فألبسوه

 :الخالف في قوله تعالى
ا                         ( يُبَها َم ُه ُمِص َك ِإنَّ ا اْمَرَأَت ٌد ِإلَّ ْنُكْم َأَح ْت ِم ا َيْلَتِف ِل َوَل ْن اللَّْي َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِم
  )١١١()َأَصاَبُهْم

ك (قرأ أبو عمرو      الرفع ) إمرأُت رأ الكسائي     . ب ك (وق من  . )١١٢( بالنصب  )امرأَت
ًا أمر أن   : ، والمعنى)َفَأْسِر ِبَأْهِلَك: (قرأ بالنصب جعلها استثناًء من قوله تعالى       أن لوط

                                                 
 ).٢٦(األعراف / ١٠٤
 .٢٦٨ -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ١٠٥

 .١٧٨ص – ١، جاإعراب القراءات السبع وعلله: ابن خالويه/ ١٠٦

 .٣٢٩ -٢ه، ج الزجاج معاني القرآن وإعراب/١٠٧
 .٣٢٩ المصدر السابق، ص /١٠٨
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، صحابي أنصاري كان من أحبار                   : أبي هو / **

 ١٦٤أمره عثمان بجمع القرآن  فشارك في جمعه لـه           . من كُتاب الوحي، شهد بدراً وأحداً والخندق وغيرها       . اليهود
 .٢/٥٩ و  ٨٢/ ١واألعالم . ١/٣١غاية النهاية : لمدينة انظرمات با. حديثاً

 .٢٨٤ -٤البحر المحيط، ج: القراءة عند ابن حيان/ ١٠٩
 .٨٩ ص -١٢جامع البيان، ج:  الطبري/١١٠
 ).٨١( هود اآلية /١١١



ه   وى زوجت ه س رى بأهل ع    )١١٣(يس ا م ر بتخليفه ا، وأم رى به ي أن ُيس ه ُنه ، فإن
 .)١١٤(قومها

نْ   : (في قوله تعالى  ) أحد(أما القراءة بالرفع فعلى البدل من        دٌ  َوَلا َيْلَتِفْت ِم ) ُكْم َأَح
ا الحجارة                 : (قال ابن خالويه   ا ُأمطر عليه وط، وإنم فعلى هذه القراءة المرأة من أهل ل

ت  ت فالتفت ا خالف د   )١١٥()ألنه ي عبي ره معارضة أب ي بح ان ف ن حي ذه )*( وأورد اب  له
إذا             : لو آان الكالم  : وقال أبو عبيد  : (القراءة قال  ه نهي، ف ل، ولكن ع الفع ًت برف وال يلتف
ة              استثنيت ال  أن : مرأة من أحد، وجب أن تكون المرأة أبيح لها اإللتفات فيفيد معنى اآلي

ات  ه االلتف م تن ا ل ك، فإنه دير يصير إال امرأت و  )١١٦()التق اه أب ا حك ى م ل المعن  وتأوي
ال : (جعفر النحاس عن محمد بن يزيد قال       ه ال يخرج             : ق ول الرجل لحاجب ا يق ذا آم ه
طب، أي ال تدعه يخرج، فكذا ال يلتفت منكم أحد       فالن، فلفظ النهي لفالن ومعناه للمخا     

وط          : ( وقال العكبري  )١١٧()إال إمرأُتك  أي : والنهي في اللفظ ألحد، وهو في المعنى لل
ات   ن اإللتف نهم م دًا م ن أح ان   )١١٨()ال تمك ا آ ان صحيحتان، وإنم ذا القراءت ى ه  فعل

 .اإلختالف إلختالف الروايتين
  )١١٩() َآاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًهاُآلُّ َذِلَك: ( في قوله تعالىالخالف

وقرأ أبو عمرو   . بضم الهمزة مضافًا لهاء والمذآر الغائب     ) سيُئُه(قرأ الكسائي   
يئًة( رأ  . )١٢٠(بالنصب) س ن ق يُئُه(م ـ  ) س افة ف ذآير واإلض يُئُه(بالت ان، و  ) س م آ اس
ا  ) سيئًة(ومن قرأ بالنصب والتأنيث جعل      . الخبر) مكروها( ن واإلسم محذوف      خبر آ

دل           : (قال القرطبي . بدل) مكروها(و  ) هو: (تقديره ل هو ب يئًة، ب مكروهًا ليس نعتًا لس
وين واإلضافة إن             . )١٢١()منه ذا الحرف في مبحث التن راءة ه وسأفصل الحديث في ق

 .شاء اهللا
                                                                                                                                            

 .٢٩٠ص / ٢النشر، ج:   ابن الجزري/١١٢
 :  إن األفصح تجريد زوج من التاء وإن كانت صحيحة، قال الفرزدق/١١٣
 ّن اْمرأ َيْسَعى ُيخّبُب زوجتي        كساٍع إلى ُأْسد الشَّرى َيْستَبيلُها فإ

 ).٦٠٥ديوانه، ص (انظر 
 .٨٩ ص -١٢جامع البيان، ج:  الطبري/١١٤
 .٢٩٢ – ١إعراب القراءات السبع وعللها، ج:  ابن خالويه/١١٥

غل ابو عبيدة بالحديد واألدب والفقه روى عن        أبو عبيد القاسم بن سالم كان أبوه عبداً رومياً برجل من أهل هراة اشت             */ 
أبي زيد األنصاري واألصمعي وجماعة كثيرة وغيرهم وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتابـاً فـي                  

والفقه له غريب المصنف واألمثال ويقال إنه أول من صنف في غريـب الحـديث               . القرآن الكريم والحديث وغريبه   
 ).٤/٦٠: وفاة األعيان: ابن خلكان(انظر هـ ٢٢٤ أو ٢٢٣توفى سنة 

 .٢٤٨ص –  ٥البحر المحيط، ج:  ابن حيان/١١٦
 .٢٩٧ ص -٢إعراب القرآن، ج:  أبو جعفر النحاس/١١٧
 .٤٤ ص -٢ العكبري امالء ما من به الرحمن، ج/١١٨
 ).٣٨( اإلسراء اآلية /١١٩
 .٣٠٧ ص – ٢النشر، ج:  ابن الجزري/١٢٠
 -الجامع ألحكام القرآن، بدون محقق، مؤسسة مناهـل العرفـان  ): أحمد األنصاريأبو عبد اهللا محمد بن      (القرطبي  / ١٢١

 .٢٦٢، ص ١٠ ج–بيروت، بدون تاريخ 



 :  في قوله تعالىالخالف
 )١٢٢()اُآْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطِريَقِتُكْم اْلُمْثَلى َقاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأْن ُيْخِرَج

ائي  رأ الكس ذان(ق األلف) ه رو . ب و عم رأ أب ذين(وق دد ) ه ا ش اء، وآالهم بالي
 . )١٢٣(وآسر همزتها) إنَّ(النون من 

ذان (حجة من قرأ   ألف مع تشديد    ) ه ع خط المصحف، وأجرى      ) إن(ب ه أتب أن
ى آل حال،                في ال ) هذان( ألف عل نصب بألف على لغة لبني الحارث ينطقون المثنى ب

ن                  " إن"بتشديد   : (قال الفراء  ة لبني الحارث ب ى لغ ين إحداهما عل ى جهت األلف عل وب
ب األلف  : آع هما ب بهما وخفض ا ونص ي رفعهم ين ف ون االثن ال . )١٢٤(يجعل وق

 )من الرجز المشطور: ()١٢٥(شاعرهم
 )١٢٦(  قد بلغا في المجد غايتاها        إن أباها وأبا أباها   

وزعم أبو الخطاب أنه سمع   : ( لبني آنانة، قال القرطبي    )*(ونسبها أبو الخطاب  
ب           ر والنص ع الج ي موض ين ف ون االثن رهم يرفع ة وغي ي آنان ن بن ًا م .  )١٢٧()قوم

راء              ال الف ة، ق ذه األلف دعام ول      : (والتخريج الثاني للفراء أن ه : والوجه اآلخر أن تق
ف ن وجدت األل ذا" م م   " ه ًا ث ا نون ت زدت عليه ا ثني ل فلم الم الفع ة وليست ب دعام

ا قالت العرب            ى آل حال، آم زول عل ا ال ت ى حاله ذي "ترآت األلف ثابتة عل م  " ال ث
وا         " الذين"زادوا نونًا تدل على الجماع، فقالوا        ا ترآ في رفعهم ونصبهم وخفضهم آم

 .)١٢٨()في رفعه ونصبه وخفضه" هذان"
م (بمعنى   ) إن(باأللف أن يجعل    ) هذان(ويجوز لمن قرأ     دها      ) نع ا بع ع م فيرتف

ا   " نعم"بمعنى  " إن: ("باإلبتداء والخبر، قال بن هشام     ا يحكى      –ومثله  أن رجًال   – فيم
ال        ال          : سأل ابن الزبير شيئًا فلم يعطه، فق ك، فق ًة حملتني إلي ا،   : لعن اهللا ناق إن وراآبه

 .)١٢٩()نعم ولعن اهللا راآبها: أي
راءة أن             والوجه ال  ذه الق ا ضمير الشأن      ) إن(ثاني البن هشام في تخريج ه فيه

ر             ع خب وجهين        ). إن(محذوف وما بعدها مبتدأ وخبر في محل رف ذين ال د ضعف ه وق

                                                 
 ).٦٣(طه اآلية / ١٢٢
 ).٣٢١ -٣٢٠( ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ١٢٣
 .١٨٤ ص-٢معاني القرآن، ج: الفراء/ ١٢٤
 .٤٥٥ ص -٧ن بني الحارث في خزانة األدب، ج، وله أو لرجل م١٦٨الرجز لرؤية بن الحجاج في ملحق ديوانه، ص / ١٢٥
إن أبا هـذه    : يقول الشاعر . والمراد بالغايتين الحسب والنسب   . أي منتهاها ) غايتاها(الرفعة والشرف،   ) المجد: (اللغة والمعنى / ١٢٦

وهو من األسماء السـتة     ) اأب(حيث ألزم   ) أبا أباها : (أولهما قوله : وفي البيت شاهدان  . المرأة وجدها قد بلغا في المجد الى الذروة       
حيث ألزم المثنـى    ) قد بلغا في المجد غايتاها    : (والثاني قوله ). أبا أبيها (األلف في حالة الجر على لغة، واألشهر القول أبا أبيها           
 .األلف في جملة النصب على لغة واألشهر النصب بالياء

ير، من كبار العلماء بالعربية لقى األعراب وأخذ عنهم    هو عبد الحميد بن عبد المجيد ابو الخطاب، يلقب باألخفش الكب          / *
) ٩/٨٨األعالم  :الزركلي(انظر  . هـ١٧٧وهو من كبار أئمة اللغة والنحو، أخذ عن أبي عمرو بن العالء، توفي سنة               

 ).٧/٢٤٥وفيات األعيان : ابن خلكان(و 
 .١٣٧ ص – ١الجامع  ألحكام البيان، ج: الطبري/١٢٧
 .١٨٤ ص -٢، جمعاني القرآن: الفراء/١٢٨
 .٥٧مغني اللبيب، ص : ابن هشام/ ١٢٩



دأ          ر دون المبت الم      )١٣٠(العكبري لدخول الالم في الخب دخل ال ، إال أن من العرب من ي
 )الرجزمن : ()١٣١(آما قال الشاعر) زيٌد ألخوك: (في الخبر ويقول

 )١٣٢(أم الحليس لعجوز شهربه        ترضى من اللحم بعظم الرقبة
دأ              : ورد ذلك بأن التقدير    ة بمبت دة أو متعلق ألخوك زيد، وأن الالم في البيت زائ

ام           . محذوف، والتقدير لهي عجوز    ن هش د اب وجهين عن دير في ال ا ساحران    : والتق لهم
 .)١٣٣(بحذف المبتدأ

دما      وهناك وجهان آخران ذآرهما ابن     ه عن راءة، الوجه األول أن  هشام لهذه الق
ذا(ثنيت  ام) ه ن هش ال اب اآنين، ق اء الس داهما اللتق ين فوجب حذف إح : اجتمعت ألف

ألف هذا، وألف التثنية،    : اجتمع ألفان " هذان" إنه لما ثنى     – أي الوجه الرابع     –الرابع  (
در المحذوف ألف                    اآنين فمن ق اء الس ا اللتق ذا "فوجب حذف واحدة منهم ة  " ه والباقي

ن            ف ع ر األل م يغي س ل در العك ن ق اًء، وم ر والنصب ي ي الج ا ف ة قلبه ف التثني أل
 .)١٣٤()لفظها

ام             ن هش ال اب ا      : (والوجه األخير له هو اتباع المثنى للواحد، ق ه لم والخامس أن
ذا "آان اإلعراب ال يظهر في الواحد وهو             ة ليكون المثنى            " ه ذلك في التثني جعل آ

ع وأن تكون          ) هذان(إذن  . )١٣٥()ع عليه آالمفرد ألنه فر   يجوز أن تكون في موضع رف
 . في موضع نصب

رأ         ذين (أما حجة من ق اء   ) ه و عمرو وحده          –بالي ى         – وهو أب ه عل ه جاء ب  أن
ال                         ذلك خط المصحف، ق ه خالف ب ى، إال أن األصل من آالم العرب في نصب المثن

ا خالف المصحف            : (الزجاج ه       )١٣٦()ال أجيز قراءة أبي عمرو ألنه ن خالوي  وذآر اب
ال    ي عمر إذ ق ه سمع حديث   : وألبي عمرو حجة أخرى  : (حجة أخرى ألب ك أن وذل

ة  ان وعائش ا –عثم تقيمه العرب  – رضي اهللا عنهم ًا وس ي مصاحفكم لحن د ف ا لنج  إن
ة                    . )١٣٧()بألسنتها زل بلغ رآن ن ة، ألن الق ى لغ ة إل ا الخروج من لغ اللحن هن راد ب والم

ن الخطاب            .  آعب قريش، ال بلغة بلحرث  بن       رضي   -ويدل على ذلك ما آتبه عمر ب
ه  ذيل  –اهللا عن ة ه اس بلغ رئ الن ه يق م أن دما عل عود عن ن مس ين: ( الب ىَّ ح ، )١٣٨()عت

ائًال ه ق ذا الحي من  : (فكتب إلي ة ه اس بلغ اقرئ الن ابي ف ك آت إذا ورد علي د، ف ا بع أم
 .)١٣٩()قريش

                                                 
 .١٢٣ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ١٣٠
، ومنسوب لعنترة بن عروس أو ليزيـد بـن ضـبة فـي ابـن               )٤/٨٣الخزانة،  (لرؤبة بن العجاج، أنظر     : الرجز/ ١٣١

 .١/١٤١عقيل
 .عجوز: كنية إمرأة، شهربة: الحليس: اللغة والمعنى/ ١٣٢
 .٤٩شذور الذهب، ص : امابن هش/ ١٣٣
 .٤٩ابن هشام، شذور الذهب، ص /  ١٣٤
 .٤٩السابق، ص / ١٣٥
 .٣٦٥ ص – ٦معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ١٣٦
 .٤٠ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ١٣٧
 ).١٧٨(الصافات اآلية  / ١٣٨
 .٤٠ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ١٣٩



الى   ه تع ي قول الف ف ِدِهْم أَ : (الخ َهاَدُة َأَح ْن    َفَش ُه َلِم ِه ِإنَّ َهاَداٍت ِباللَّ ُع َش ْرَب
 )١٤٠()الصَّاِدِقيَن
  

                                                 
 ).٦(ور اآلية  الن/١٤٠



و عمرو       . بالرفع)  َأْرَبُع(قرأ الكسائي    رأ أب عُ (وق حجة من    ) ١٤١(بالنصب ) َأْرَب
ل   ن عقي ال اب ل المصدر ق ه أعم رأ بالنصب أن ك )*(ق ن مال ة اب رحه أللفي ي ش : )**( ف

ٍد          يضاف المصدر الى الفاعل فيجره، ثم ينصب المفعول       ( ُت من شرب زي ، نحو عجب
ى       ). َأْرَبُع(نصب المفعول وهو    ) شهادة( فالمصدر   )١٤٢()العسل ويجوز أن ينصب عل

اه فشهادة                 : (قال ابن خالويه  . إضمار فعل  ه معن ًال ل ه أضمر فع والحجة لمن نصب أن
ق ) أربع( ويجوز أن ينتصب )١٤٣()أحدهم أن يشهد أربع شهادات    . على المفعول المطل

ل ن عقي ال اب و(: ق ه نح در بمثل ب المص ربًا : ينتص دًا ض ربك زي ن ض ت م عجب
ديدًا ري )١٤٤()ش ال الزمخش رأ   : ( ق ن ق ه م ُع"ووج م    "َأْرَب ي حك ه ف  أن ينتصب ألن

و  ذي ه ه المصدر ال ل في ِدِهْم: (المصدر والعام َهاَدُة َأَح ي )١٤٥()َفَش ن أب ي ب ال مك  وق
ب ول    : (طال ا تق در، آم ى المص هادات عل ع ش وز أن تنصب أرب ه: ويج ة ش دت مائ

 . مفعول مطلق مبين للعدد)َأْرَبُع( هذا يعني أن )١٤٦()شهادة، وضربته مائة سوط
 
 

الرفع جعل  رأ ب ا من ق ُع(أم رًا عن )َأْرَب ال الزجاج) شهادة( خب رأ : (ق فمن ق
ٌع،      : بالرفع فعلى خبر االبتداء، المعنى    " أربُع" اذف أرب فشهادة أحدهم التي تدرأ حد الق

ه    ك قول ى ذل دليل عل ل وال ز وج َهاَداٍت      : ( ع َع َش َهَد َأْرَب َذاَب َأْن َتْش ا اْلَع ْدَرُأ َعْنَه َوَي
  )١٤٨)(١٤٧()ِباللَِّه

                                                 
 .٣٣٠ ص -٢النشر، ج:  ابن الجزري/١٤١

عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا القرشي الهاشمي بهاء الدين أبو محمد، كان عالماً بالنحو والعربيـة                   :  ابن عقيل  / *
و وصل إلى شرح آخر سـورة آل عمـران،          ) الجامع النفيس (و) مختصر الشرح الكبير  (من أئمة النحاة من مؤلفاته      

 ).٤/٩٦األعالم (و) ٢/٤٧بغية الوعاه (انظر 
ـ ٦٠٠(محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الحياني، أبو عبد اهللا، جمال الدين              :  ابن مالك  / ** ـ ٦٧٢ -م١٢٠٣/ هـ / هـ

إمام في علوم اللغة العربية، تتلمذ على السخاوي، وعلى ابن يعيش، علّم في دمشق، وكاد ينـازع سـيبويه                   ) م١٢٧٤
بغيـة  (انظـر   ). شواهد التوضيح (و  ) الكافية الشافيه (و  ) تسهيل الفوائد (في النحو،  و   ) األلفية: (ؤلفاتهمن م . شهرته
 ).٦/٢٣٣األعالم (و) ٢/١٨٠غاية النهاية (و ) ١/١٣٠الوعاة 

يف تـأل : منحه الجليل، بتحقيق شرح ابن عقيل: شرح األلفية ومعه كتاب) : بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل     (  ابن عقيل     /١٤٢
 .١٠٢ ص -٢م الطبعة الثامنة ج١٩٥٤–هـ ١٣٧٣ بمصر –محمد محي الدين عبد الحميد، السعادة 

 .٢٦٠الحجة في القراءات السبع، ص :  ابن خالويه/١٤٣
 .٥٥٨ ص -٢شرح األلفية، ج: ابن عقيل/   ١٤٤
 .٥٢ ص -٣الكشاف، ج: الزمخشري /١٤٥
 .١٣٤ ص -٢الكشف، ج: مكي بن ابي طالب /١٤٦
 .)٨( النور آية /١٤٧
 .٣٢، ص ٤معاني القرآن وإعرابه، ج:  الزجاج/١٤٨



اتم   : (وقد أورد ابن خالويه    ال          )***(قول أبي ح راءة ق ذه الق ه له ال  : ( في تلحين ق
ذا،                  أبو حاتم من رفع فقد لحن، ألن الشهادة واحدة، وقد أخبر عنها بجمع، وال يجوز ه

 – يعني أبا حاتم     –وغلط: ( وردَّ عليه ابن خالويه بقوله     )١٤٩()زيٌد إخوتك : آما ال يجوز  
ه      ين   : ألن الشهادة وإن آانت واحدة في اللفظ فمعناها الجمع، وهذا آقول صالتي الجمع

ه الحجة        )١٥٠()وصومي شهر   ال في آتاب ع، وإن آانت بلفظ           : ( وق ا معنى الجم معناه
 )١٥١()صالتي خمس وصيامي عشر: الواحد آما تقول

 : لخالف في قوله تعالىا
ى      ( ُكْم َعَل ْيُكْم َبْعُض وَن َعَل َدُهنَّ َطوَّاُف اٌح َبْع ْيِهْم ُجَن ا َعَل ْيُكْم َوَل ْيَس َعَل ْم َل ْوَراٍت َلُك اُث َع َثَل

 .)١٥٢()َبْعٍض
و عمرو       اثُ (قرأ أب الرفع ) َثَل رأ الكسائي     . ب رأ   )١٥٣(بالنصب ) ثالثَ (وق  من ق

ر    دأ والخب ه مبت الرفع جعل م(ب ذوف  ، )لك دأ مح دأ والمبت ر مبت ه خب ن  . أو جعل ال اب ق
، أو رفعه ألنه خبر     )لكم(أنه ابتدأ فرفعه باالبتداء، والخبر      : فالحجة لمن رفع  : (خالويه

اه    م         : ابتداء محذوف، معن ات ثالث عورات لك ذه أوق رى      )١٥٤()ه د العكب دير عن :  والتق
 . بحذف المبتدأ والمضاف)١٥٥()هي أوقات ثالث عورات(

دًال من       ومن قرأ بالن   دير    )ثالث عورات   (صب جعله ب ى تق ات ثالث    : ، عل أوق
ري )١٥٦()المبدل والمبدل منه وقتا(عورات، ليكون    دل    : ( قال العكب ى الب وبالنصب عل

 إذن النصب  )١٥٧()من األوقات المذآورة، أو من ثالث األولى، أو على إضمار أعني       
 .آما ذآر العكبري) أعني(على البدل أو على إضمار فعل تقديره 

 :الخالف في قوله تعالى
ا      ( اُنوا ِبَه ِه َوَآ اِت اللَّ ذَُّبوا ِبآَي وَءى َأْن َآ اُءوا السُّ ِذيَن َأَس َة الَّ اَن َعاِقَب مَّ َآ ُث
  )١٥٨()َيْسَتْهِزُئون

ةَ (وقرأ الكسائي    . بالرفع) عاقبُة(قرأ أبو عمرو      حجة من     )١٥٩(بالنصب ) عاقب
في محل نصب مفعول        ) أن آذبوا ( و   )السوأى(جعله اسم آان، والخبر     ) عاقبُة(رفع  

                                                 
 سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعـروض، تـوفي                 /***

 ) .٢/٤٣٠وفيات األعيان : ابن خلكان(و)  ١/٣٢٠غاية النهاية : ابن الجزري( هـ ، انظر٢٥٥سنة 
 .١٠٠ ص -٢ القراءات السبع وعللها، جإعراب:  ابن خالويه/١٤٩

 .١٠٠ ص -٢المصدر السابق، ج/ ١٥٠
 .٢٦٠الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه/ ١٥١
 ).٥٨(اآلية  النور /١٥٢
 .٣٣٣ ص-٢النشر، ج:  ابن الجزري/١٥٣

 .٢٦٤الحجة في القراءات السبع، ص :  ابن خالويه/١٥٤

 .١٥٩ص -٢إمالء ما من به الرحمن ج:  العكبري/١٥٥

 .١٤٣ص -٢الكشف، ج:  مكي بن أبي طالب/١٥٦

 .١٥٩ص -٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ١٥٧
 ).١٠(الروم اآلية / ١٥٨
 .٣٤٤ ص -٢النشر ج: ابن الجزري/ ١٥٩



نم   . )١٦٠(هنا العذاب ) السوأى(و. له ى المعنى األول       )١٦١(وقيل هي جه دير عل م  :  فالتق ث
اني  )١٦٢(آان عاقبتهم العذاب لكذبهم، ألن آذبوا بآيات اهللا        م  :  والتقدير على المعنى الث ث

 .)١٦٣(آان مصيرهم دخول جهنم: آان مصير المسيئين السوأى من أجل أن آذبوا، أي
ون  وز أن يك ذبوا(ويج ان و ) أن آ ر آ وأى(خب ذا صفة مصدر  ) الس ى ه عل

ه السالم                    : والتقدير د علي ه محم ا جاء ب ذيب لم . ثم آان مصير الذين أساءوا إساءًة التك
 .)١٦٤(أي آان آخر أمرهم التكذيب

رأ بالنصب جعل         ة (وحجة من ق ى اسمها، واسمها       ) عاقب دمًا عل ان مق ر آ خب
وإذا اجتمع اسمان نظرت      . الخبر واالسم هاهنا معرفتان   : (لويه، قال ابن خا   )السوأى(

ة االسم             ر، والمعرف ا  . فإن آان احدهما معرفة واآلخر نكرة جعلت النكرة الخب وإذا آان
 )١٦٥(معرفتين آنت بالخيار أيهما شئت جعلته خبرًا، وأيهما شئت جعلته إسمًا

ـ   ان ف ة معرفت ذه اآلي ي ه ر ف م والخب ة(إذن اإلس ى تعر) عاقب ت بإضافتها إل ف
ة وهو اسم الموصول   ذي(معرف ر ) السوأى (، و)ال دم الخب الم فتق األلف وال تعّرفت ب

ائز : ()*(على اإلسم جائز قال ابن هشام  ى    )١٦٦()وتوسط أخبارهن ج دير عل  فيكون التق
 .)١٦٧(ثم آانت السوأى عاقبة الذين آفروا من أجل أن آذبوا: هذا

ون  وز أن يك ذبوا(ويج ان وي) أن آ م آ ون اس وأى(ك دم، ) الس ا تق مصدرًا آم
 )١٦٨(.ثم آان التكذيب عاقبة الذين أساءوا إساءًة: ويكون التقدير

 
 :الخالف في قوله تعالى

ا                          ( ٍر َم ْبَعُة َأْبُح ِدِه َس ْن َبْع دُُّه ِم ُر َيُم اٌم َواْلَبْح َجَرٍة َأْقَل ْن َش َأْرِض ِم َوَلْو َأنََّما ِفي اْل
 )١٦٩()نَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌمَنِفَدْت َآِلَماُت اللَِّه ِإ

و عمرو      . بالرفع) والبحُر(قرأ الكسائي    حجة  . )١٧٠(بالنصب ) والبحرَ (وقرأ أب
أنه رّده على   : فالحجة لمن رفع  : (قال ابن خالويه  . من قرأ بالرفع عطف على الموضع     

                                                 
 .١٩٣ ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج:  ابن خالويه/١٦٠
 .١٨٢ ص-٢الكشف، ج:  مكي بن أبى طالب/١٦١
 .١٩٣ص -٢لسبع وعللها، جإعراب القراءات ا:  ابن خالوية/١٦٢
 ١٨٢ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ١٦٣
 .١٨٥ص -٢ج إمالء ما من به الرحمن،:  العكبري/١٦٤
 .١٩٣ ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج:  ابن خالويه/١٦٥

 بمصر مـن تصـانيفه      هو عبداهللا بن يوسف بن أحمد بن عبداهللا بن يوسف جمال الدين بن هشام من أئمة العربية مولده ووفاته                   */ 
، ٤األعالم، جـ: (وغيرها، انظر" شذور الذهب"و ) عمدة الطالب في تصريف ابن الحاجب  "و  " مغنى اللبيب عن كتب األعاريب    "

 ).٢٩١ص 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محـي          ):  محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد         أبـو ( ابن هشام    /١٦٦
 .٤٠ص . ١٩٤٩ مصر – مطبعة السعادة –ميد الدين عبد الح

 .١٨٢ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ١٦٧
 .١٨٢ ص -٢صدر السابق، ج الم/١٦٨
 .)٢٧(آلية  لقمان ا/١٦٩

 .٣٤٧ ص-٢النشر ج:  ابن الجزري/١٧٠



ا أو   ) أن( دخول    قبل) َوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَلامٌ      : (في قوله تعالى  " ما" عليه
ال ا ق الواو آم تأنف ب ٌة: (اس ْنُكْم َوَطاِئَف ًة ِم ى َطاِئَف العطف )١٧٢)(١٧١()َيْغَش ع ب  إذن الرف

 .على الموضع أو على االستئناف
ا (، وهو    )إن(وحجة من قرأ بالنصب أنه عطف على اسم          ر   ) م الم (والخب ). أق

ي    ز أب ة تميي ل دق يًال ع راءة دل ذه الق ن ه ه م ن خالوي ل اب ه  وجع ة حذق رو ولطاف  عم
ر    ) إن(فذآر إن من شرط أبي عمرو أن يرفع المعطوف على   . بالعربية ام الخب د تم بع

قٌّ    : (بعد قوله ) َوالسَّاَعُة َلا َرْيبَ  : (آقوله تعالى  ذه من مسائل       - )١٧٣()ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َح  فه
ز العطف   فذهب الكسائي من الكوفيين إلى أنه يجو       . الخالف بين البصريين والكوفيين   

ك ال        ) إن(على موضع    ى أن ذل راء إل ه الف قبل تمام الخبر على آل حال، واختلف مع
ه عمل             م يظهر في ه ال يجوز العطف           ). إن(يجوز إال فيما ل ى أن وذهب البصريون إل

إال أن أبا عمرو نصب هذا الحرف،  . )١٧٤(على الموضع قبل تمام الخبر على آل حال     
ذا    ي ه ه ف ة أن حجت ن خالوي ر اب و(أن وذآ داء   ) ل د االبت أتي بع واب ي ى ج اج إل تحت

 .قبل تمام خبرها) إن(والخبر فكان المعطوف عليها آالمعطوف على 
دل   ) َما َنفِدت آلْمات اهللا: (والدليل على ذلك أن تمام الخبر هاهنا في قوله   ا ي مم

 .)١٧٥(على دقة تمييز أبي عمرو ولطافة حذقه بالعربية
 : الخالف في قوله تعالى

 )١٧٦()َتنِزيَل اْلَعِزيِز الرَِّحيِم*َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم*َك َلِمْن اْلُمْرَسِليَنِإنَّ(
حجة من   . )١٧٧(بالنصب) َتنِزيَل(وقرأ الكسائي   . بالرفع) َتنِزيُل(قرأ أبو عمرو    

دير           دأ محذوف والتق رحيم       : قرأ بالرفع أنه جعله خبر مبت ز ال ل العزي ذا   . هو تنزي أو ه
 .تنزيل العزيز الرحيم

لً : "قال ابن خالويه  . أما النصب فعلى المصدر    ى المصدر،      " تنزي بالنصب عل
نَ       : (آما قال  ِذي َأْتَق ِه الَّ ْنَع اللَّ ري  )١٧٩)(١٧٨()ُص ال العكب ه     : ( وق ى أن رأ بالنصب عل ويق
ى       .  فهو مصدر مؤآد   )١٨٠()ُنزَّل تنزيالً : أي: مصدر ده عل أما الزمخشري فالنصب عن

ال     ى   : (إضمار فعل ق ه          )١٨١()أعنى : وبالنصب عل  وهو األجود ألن العرب تنصب ب
 .مدحًا وتعظيمًا

 :الخالف في قوله تعالى

                                                 
 ).١٥٤( آل عمران  اآلية /١٧١
 .٢٨٧الحجة في القراءات السبع، ص:  ابن خالويه/١٧٢
 ).٣٢(الجاثية  اآلية / ١٧٣
 .١٨٦-١٨٥ ص -١ في مسائل الخالف، جافاإلنص: ابن األنباري /١٧٤

 .٢٨٧الحّجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه /١٧٥
 ).٣،٥(اآلية  يس /١٧٦

 .٣٥٣ ص -٢النشر ج: ابن الجزري/ ١٧٧
 ).٨٨( النمل  اآلية /١٧٨
 .٢٢٩ ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها ج: ابن خالويه/ ١٧٩
 .٢٠١ ص -٢الرحمن، جإمالء ما من به :  العكبرى/١٨٠

 .٣١٤ ص -٣الكشاف، ج:  الزمخشري/١٨١



  )١٨٢()َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َآاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم(
الرفع ) َواْلَقَمُر(قرأ أبو عمرو    رأ الكسائي   . ب  حجة  )١٨٣(بالنصب ) َوالقمرَ (وق

ارَ      : (قوله تعالى من قرأ بالرفع أنه عطفه على        ال  . )١٨٤()َوآَيٌة َلُهْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النََّه ق
مْ  : (ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله       : (مكي بن أبي طالب    لُ  َوآَيٌة َلُه  )اللَّْي

ة ى جمل ة عل ر النحاس)١٨٥()فعطف جمل و جعف ال أب ديره: ( وق ُر، تق م : والقم ة له وآي
ة من رفعه أنه قطعه مما قبله وجعله مستأنفًا، ورفعه           ويجوز أن يكون حج    )١٨٦()القمر

 )١٨٧()أنه ابتدأه وجعل ما بعده خبرًا عنه: فالحجة لمن رفع: (قال ابن خالويه. باالبتداء
إذن الرفع  ) ١٨٨)(ويجوز أن يكون على االبتداء وقدرناه الخبر      : ( وقال الزجاج 

ى معنى             ى العطف عل ُر  ق        (على االبتداء أو عل م القم ة له بجعل القمر من      ) درناهوآي
ذهبين           . آيات اهللا  ين الم ى الخالف ب  فالبصريون   - الكوفي والبصري    -أما النصب فعل

ة                       ذي ظهر دالل ك ألن في ال ده؛ وذل ا بع يذهبون إلى أنه منصوب بفعل مقدر يفسره م
دل                        ا ي ه م أخرًا وقبل ان مت و آ ا ل ه آم تغناًء بالفعل الظاهر عن عليه، فجاز إضماره اس

راءة            لذ. )١٨٩(عليه ذه الق ى ه ه عل والقمر نصبا بإضمار    : (لك قال ابن خالويه في تعليق
ده أي   ا بع ره م ل ُيفس درناه : فع ر ق درنا القم ه   )١٩٠()ق ى أن ذهبون إل ون في ا الكوفي  أم

ى،                        ىَّ هو األول في المعن اء ألّن المكن ى اله ع عل ده الواق ذآور بع منصوب بالفعل الم
: ومثله في الكالم    : (الفراء في هذه القراءة   ، لذلك قال    )١٩١(فينبغي أن يكون منصوبًا به    

ذلك                      ى االسم، ول ى الفعل ال عل ردودة عل ة م عبد اهللا يقوم وجاريته يضربها، فالجاري
أخر  ل المت ا للفع ي فيه واو الت بناها، ألن ال ة  )١٩٢()نص ل آلم ي قب واو الت  أي أن ال

ال       ) جاريته( ه ق ه   : إنما تعطف الفعل المتأخر، فكأن رأي،     وُردَّ. ويضربها جاريت ذا ال  ه
ل  ن عقي ال اب م     : (ق مير اس ي ض د ف ل واح ل عام ه ال يعم ذهب بأن ذا الم وُردَّ ه

ده       ) القمر(إذن  . )١٩٣()ومظهره الخالف  . منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل المذآور بع
 )١٩٤()اللََّه َربَُّكْم َوَربَّ آَباِئُكْم اْلَأوَِّليَن: (في قوله تعالى

                                                 
 ).٣٩(يس اآلية / ١٨٢
 .٣٥٣ -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ١٨٣
 ).٣٧(يس اآلية / ١٨٤
 .٢١٦ ص -٢الكشف، ج:  مكي بن أبي طالب/١٨٥
 .٣٩٤ ص -٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ١٨٦
 .٢٩٨الحّجة في القراءات السبع ص : ابن خالويه/ ١٨٧
 .٢٨٧ ص – ٤معاني القرآن وإعرابه، ج:  اجالزج/  ١٨٨
 .٨٢ ص -١اإلنصاف في مسائل الخالف، ج: ابن األنباري/ ١٨٩
 .٢٣٢ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ١٩٠
 .٨٢ ص -١اإلنصاف في مسائل الخالف، ج: ابن األنباري/ ١٩١
 .٣٧٨ ص -٢معاني القرآن ج: الفراء/ ١٩٢
 .٨٢ ص -١ية، جشرح األلف: ابن عقيل/ ١٩٣
 ).١٢٦(الصافات اآلية / ١٩٤



الرفع في األسماء            ة   قرأ أبو عمرو ب اِئُكمْ      (الثالث ْم َوَربَّ آَب َه َربَُّك ونصبهن  ) اللَّ
 .)١٩٥(الكسائي

ن      دل م ى الب ب عل راءة بالنص ن(الق الى  ) أحس ه تع ي قول ا  : (ف ْدُعوَن َبْعًل َأَت
اِلِقينَ    م ( و )١٩٦()َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْلَخ ـ     ) ربك ه      )اهللا(نعت ل ائكم  (، وعطف علي ). ورب آب

دحًا         ) أعنى (ويحتمل أن ينصب على إضمار فعل هو         ألن العرب تنصب بإضماره م
 .)١٩٧(وتعظيمًا

ـ    تئناف، ف ى االس ع فعل ا الرف دأ، و) اهللا(أم م(مبت ر و ) ربك ائكم(الخب ) رب آب
أنه أضمر اسمًا ابتدأ به، وجعل اسم        : والحجة لمن رفع  : (قال ابن خالويه  . عطف عليه 

 واألول ما   )١٩٨()و اهللا ربكم  ه: اهللا تعالى خبرًا له، ألن الكالم الذي قبله قد تم فكأنه قال           
ر النحاس و جعف ه أب ة  : قال ه رأس آي ر إضمار وال حذف ألن قبل ر بغي دأ وخب ه مبت أن

 )١٩٩(.فاالستئناف أولى
ْوٍم              : (في قوله تعالى  ) آيات(الخالف في    اٌت ِلَق ٍة آَي ْن َدابَّ ثُّ ِم ا َيُب َوِفي َخْلِقُكْم َوَم

وَن الى)٢٠٠()ُيوِقُن ه تع اِف ا: ( وقول ْن  َواْخِتَل َماِء ِم ْن السَّ ُه ِم َزَل اللَّ ا َأن اِر َوَم ِل َوالنََّه للَّْي
  )٢٠١()ِرْزٍق َفَأْحَيا ِبِه اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَتْصِريِف الرَِّياِح آَياٌت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن

و عمرو    رأ أب اٌت(ق الرفع في الموضعين  ) آي اء  . ب ا الكسائي بكسر الت وقرأهم
ة للنصب ع حج. )٢٠٢(عالم ات(ة من رف ى موضع ) آي ه عل ه عطف ي الموضعين أن ف

ْؤِمِنينَ : (وما عملت فيه في قوله تعالى ) إن(  )٢٠٣()ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآَياٍت ِلْلُم
تئناف                 ) إن(وموضع   ى االس ع عل داء، ويجوز أن يكون الرف وما عملت فيه رفع باالبت

 . بعطف جملة على جملة
ه نظ   ا النصب ففي ات(ر، فنصب أم ين   ) آي تالف ب ع األول ال اخ ي الموض ف

ى موضع             تئناف   ) إن(النحويين فيه أن النصب والرفع جيدان، فالرفع عل ى االس أو عل
ابقاً  ا س ا ذآرن ظ  . آم ى لف ذا    )إن(والنصب عل ى ه ه عل ي تعليق ري ف ال الزمخش ، ق

دا     : بالنصب والرفع على قولك   " آيات لقوم يوقنون  :("الموضع رًا   إن زيدًا في ال ر وعم
 .)٢٠٤()في السوق أو عمرو في السوق

ذهبين                    ى اختالف الم ه عل اء في اختلف العلم اني ف  –أما النصب في الموضع الث
وفي   ري والك د       –البص رف واح ف بح املين، أي أن تعط ى ع ف عل ن العط ه م  ألن

                                                 
 .٣٦٠ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ١٩٥
 ).١٢٥(الصافات اآلية / ١٩٦
 .٣٠٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ١٩٧
 .٣٠٤المصدر السابق، ص / ١٩٨
 .٤٣٦ ص -٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ١٩٩
 ).٤(الجاثية اآلية / ٢٠٠
 ).٥(الجاثية اآلية / ٢٠١
 .٣٧١ ص -٢النشر ج:  ابن الجزري/٢٠٢

 ).٤(الجاثية اآلية / ٢٠٣
 .٥٠٨ -٣الكشاف ج: الزمخشري/ ٢٠٤



ون         )٢٠٥(معمولي عاملين مختلفين   ذلك  . )٢٠٦(، وقد منع ذلك البصريون وجّوزه الكوفي ل
املين             : (الثانية) آيات( في نصب    )٢٠٧(قال المبرد  ى ع ه عطف عل دي، ألن ٌن عن هو لح

  )٢٠٨(")في"و" إن"على 
 ):من المتقارب: ()٢٠٩(وجّوزه األخفش واحتّج بقول الشاعر

 )٢١٠(   أُآّل أمرٍئ تحسبين اْمَرًأ     ونار تَأجَّج للحرب نارا
ه  رد بأن ول المب ن(وق ا ) لح رين أولهم ك ألم وز، وذل رأ : ال يج د ق ه ق ذلك أن ب

ى النبي            ) حمزة والكسائي (إمامان   صلى  فهي قراءة سبعية متواترة صحيحة النسبة إل
لم    ك أن تكون                 . اهللا عليه وس ة؛ وذل ًا في العربي ا وجه ا أن له ات (وثانيهم ا    ) آي جيئ به

ى،           : توآيدًا لآليات األولى حتى آأنه قيل      آيات آيات أو أن تبدل اآليات الثانية من األول
 . فيسلم بذلك من العطف على عاملين. )٢١١(لى الثانيةويعطف بالثالثة ع

رأ  ن ق اج أن م يَّن الزج اٌت(وب ًا  ) آي املين أيض ى ع ف عل د عط الرفع فق ب
:  ورأيه هذا موافق لما أورده الزمخشري حيث قال        )٢١٢()االبتداء وفي (والعامالن هما   

ه  ( ون      -وأما قول وم يعقل ات لق املين سواء نصبت أو رفعت               - آي ى ع ،  فمن العطف عل
أقيمت الواو مقامها فعملت الجر في اختالف الليل        ) إن وفي (فالعامالن إذا نصبت هما     

امالن  ات، وإذا رفعت فالع ي آي ار والنصب ف داء وفي(والنه ي ) االبت ع ف عملت الرف
ي    ر ف ات والج تالف(آي ه )٢١٣())واخ ي      ( وقول ر ف ت الج ا فعمل واو مقامه ت ال ُأقيم

د البصريين، ألن حرف    ) ياتوالنصب في آ  ) اختالف الليل والنهار  ( ليس بصحيح عن
 وهم يقدرون حرف  )٢١٤(العطف عندهم آالعامل الواحد وال يقوى حرف عمل عاملين        

فالعمل للحرف المضمر ونابت الواو عن عامل واحد ويدل على          ) واختالف(الجر في   
 .)٢١٥()وفي اختالف الليل والنهار(أن في قراءة عبد اهللا ) في(إضمار

                                                 
شرح رضي الدين االسترباذى، دار الكتب      : الكافية في النحو  ): جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر      (ابن الحاجب   / ٢٠٥

 .٣٢٤ -٣٢٣ص – ١ ج-م١٩٩٥–هـ ١٤١٥ لبنان – بيروت –العلمية 
 .٣٢٤، ص ١ الكافية في النحو، ج ابن الحاجب،/٢٠٦
 .محمد بن يزيد، مضى تخريجه: المبرد/ ٢٠٧
 .٣١١ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالوية/ ٢٠٨
اإلنصاف في مسائل   (و) ١/٦٦الكتاب  (و). ٩/٥٩٢خزانة األدب   (، و ٣٥٣البيت ألبي داؤود األيادئ في ديوانه ص        / ٢٠٩

 *.وناٍر تَوقّد بالليل نارا*وروى في اإلنصاف . ٨/٤٩اه والنظائر وبال نسبة في األشب). ٢/٤٧٣الخالف
ال تحسبي أن كل من كان على هيئة رجـل          : تتوقد، أي تشتعل، المعنى يقول    : تظنين، توقد : تحسبين: اللغة والمعنى /٢١٠

 سـنية،   هو رجل، وال كل نار هي نار وإنما الرجل هو من تحلى بالصفات الحقيقية للرجل، أي من كانت له صفات                   
 .والنار هي التي توقد للحرب والتي توقد للقرى. وأفعال كريمة

 .٣٢٥الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالوية/ ٢١١
 .٤٣١ ص -٤معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٢١٢
 .٥٠٨ -٣الكشاف، ج:  الزمخشري/٢١٣
 .٣٢٤ ص -١الكافية في النحو، ج: ابن الحاجب/ ٢١٤
 .١٤٠ص-٤إعراب القرآن، ج:  وعند النحاس٤٣ ص -٨لبحر المحيط، جا: القراءة عند ابن حيان/ ٢١٥



راءة        وذآر أبو جعفر ا     ه في     -أي النصب  –لنحاس أن الكسائي احتج لهذه الق  بأن
 .)٢١٦(فيهن آلهن بالالم فإستدّل بهذا على أنه معطوف على ما قبله) آلياٍت(حرف ُأبي 

ذلك عن أبي      : أوله: (ورّد ذلك الطبري بقولين    اً . أنه ال رواية صحيحة ب : وثاني
ام              ة آالم ت دائها         أن العرب تدخل الالم في خبر المعطوف على جمل د عملت في ابت ، ق

 )من الكامل: (، مع ابتدائهم إياه، آما قال ُحميد بن ثور الهاللي)إن(
 )٢١٧(إّن الخالفة بعدهم لذميمٌة         وخالئف ُطُرٌف َلِمّما أْحقر
ه                    د عملت في ر ق ة خب د جمل دأ بع ان الكالم،     ) إن(فأدخل الالم في خبر مبت إذ آ

ه إن  ا في دئ منوي ذ. )٢١٨(وإن ابت ى ه د   عل ى التوآي رف عل ذا الح ي ه ا إذن النصب ف
ى         ف عل ى العط تئناف أو عل ى االس ع عل ا، والرف دل منه ى الب ى أو عل ات األول آلي

 ).إن(موضع 
 : الخالف في قوله تعالى

وَ      ( اِلَحاِت َس وا الصَّ وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ْم َآالَّ يَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُه وا السَّ ِذيَن اْجَتَرُح َب الَّ اًء َأْم َحِس
)٢١٩()َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم

رو  و عم رأ أب واٌء(ق الرفع) س ائي . ب رأ الكس واًء(وق ع . )٢٢٠(بالنصب) س الرف
ال الزمخشري  تئناف، ق ى اإلس اتهم: ( "عل اهم ومم واٌء محي ى " س تأنف عل الم مس آ

اتهم، آل يموت                   ا المحسنين ومم ذلك محي معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواء، وآ
ا    ب م ى حس ه عل اش علي ال      )٢٢١()ع اس، ق ر النح و جعف ه أب ا قال ق لم ذا مواف :  وه

اتهم،                 ") سواٌء(" اهم ومم ؤمنين مستوون في محي داء ألن المعنى أنَّ الم مرفوع باالبت
 .)٢٢٢()والكافرون مستوون في محياهم ومماتهم

ري   ال العكب ر  ق ى الخب ع عل اًَ  أن يرتف وز  أيض رأ : (ويج واء"يق الرفع " س ب
ه و    " مماتهم"و  مبتدأ  " فمحياهم" دم  " سواء "معطوف علي ر مق راءة   )٢٢٣()خب ا الق ، أم

ًا       :  (بالنصب فقد  وصفها سيبويه  بالرداءة  إذ قال         رة رفع ان في النك ا آ م  أن  م واعل
ول .) …أم حسب الذين    : (غير صفة فإنه رفع في المعرفة من ذلك قوله عز وجل           : وتق

ه         مررت بعبداهللا خير منه أبوه، فكذلك هذا وما أشبه         ى األول فإن ه، ومن أجرى هذا عل
ول   ة فيق ي المعرف به ف ه أن ينص ي ل ة    : ينبغ ي لغ وه وه ه أب رًا من داهللا خي ررت بعب م

 .)٢٢٤()رديئة
                                                 

 .١٤٠ ص – ٤إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٢١٦
إن الخالفة بعد الخلفاء األولين صارت ذميمة، والخلفـاء         :"يقول. هم الذين خلفوا بعد آبائهم القدماء     : خالئف الطرف / ٢١٧

والشاهد في البيت أن الشاعر استأنف بالواو جملة مـن          . لك آبائهم المحدثون محتقرون في عيني ألنهم ال يسلكون مس       
 .مبتدأ وخبر مرفوعين، بعد الجملة األولى التي مبتدأها منصوب بأن

 .١٤٠، ص ٢٥جامع البيان، ج: الطبري/ ٢١٨
 ).٢١(الجاثية اآلية / ٢١٩
 .٣٧٢، ص ٢النشر ج: ابن الجزري/ ٢٢٠
  .٥١٢ ص -٣الكشاف، ج: الزمخشري/ ٢٢١
 .١٤٦ ص -٤إعراب القرآن، ج: ر النحاسأبو جعف/ ٢٢٢
 .١٢٥ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري )  ٢٢٣
 .٢٢٣، ص ١الكتاب، جـ: سيبويه )  ٢٢٤



زة وخلف                    ا مع الكسائي حفص وحم رأ به والقراءة بالنصب قراءة سبعية إذ ق
يما وه                )٢٢٥(العاشر ة وال س م ، فمعاذ اهللا أن تحمل قراءة بعض األئمة على اللغة الرديئ

 :من السبعة آما أن لها وجهًا في العربية
زة    : (على أنها المفعول الثاني، قال ابن خالويه      ) سواء(منها أن تنصب     رأ حم ق

م   ن عاص ص ع ائي وحف واًء: (والكس ن    ) س ًا م وًال ثاني ه مفع با، يجعلون نص
ه الحجة              . )٢٢٦()يجعلهم( ه في آتاب د  : (ويجوز أن تنصب على الحال قال ابن خالوي وق

وا   " جعل    يجوز لمن  ذين آمن ى الحال ويقف         " آال اني أن ينصب سواء عل المفعول الث
اتهم  : (، وقد ذآر الزمخشري أن الجملة    )٢٢٧(عليه اهم ومم يجوز أن تكون   ) سواء محي

راك   : (، قال الزمخشري  )آالذين آمنوا (، وهو   )نجعلهم(بدًال من المفعول الثاني لـ       أال ت
اتهم       : لو قلت  اهم ومم إن المعنى         )٢٢٨()ان سديداً  آ . أن نجعلهم سواء محي ذا ف ى ه  وعل
 .هل حسب الكفار أن نجعلهم آالذين آمنوا في أن محياهم ومماتهم سواء: يكون

اتهم (والوجه األخير في النصب أن يكون        يم     ) محياهم ومم اء والم دًال عن اله ب
اتهم              : التي في نجعلهم بمعنى    اهم ومم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل محي

واًء آا وا الصالحات س وا وعمل ذين آمن وا الصالحات  : أي. ل وا وعمل ذين آمن ا ال آمحي
 .)٢٢٩(ومماتهم

ا من   ا له دى م ا م د رأين راءة النصب وق ه ق ي توجي اء ف وال العلم ذه هي أق ه
 .التوثيق والتوجيه الدقيق

الى   ه تع ي قول الف ف ا َأنَّ   :  (الخ َل َم قٌّ ِمْث ُه َلَح َأْرِض ِإنَّ َماِء َواْل َوَربِّ السَّ ْم َف ُك
 )٢٣٠()َتنِطُقوَن

 .)٢٣١(بالنصب) مثَل(بالرفع، وقرأ أبو عمرو ) مثُل(قرأ الكسائي 
ه          ع     : (من قرأ بالرفع جعله نعتًا للحق قال ابن خالوي ه    : فالحجة لمن رف ه جعل أن

رة ال يتعرف بإضافته                )٢٣٢()صفة للحق   وحسَّن مكي بن أبي طالب هذا الوجه ألنه نك
قع التماثل بها بين المتماثلين فحسن أن ينعت به النكرة          إلى معرفة لكثرة األشياء التي ي     

 .)٢٣٣(إنه لحق مثل نطقكم: والمعنى). حق(وهو 
ا نعت لمصدر محذوف               : وجوه) مثًال(وفي فتح    ذا إم ى ه أنه معرب، وهو عل

ى ي   : بمعن تكن ف ن الضمير المس ال م و ح ًا أو ه ه لحق حق ذوف )٢٣٤()لحق(أن ، مح
، أم أو هو حال من    )لحق (ن الضمير المستكن في  أنه لحق حقًا أو هو حال م      : بمعنى

                                                 
 .٣٢، ص ٢النشر، جـ: ابن الجزري )  ٢٢٥
 .٣١٤ ص -٢إعراب القراءات السبع، ج: ابن خالويه/ ٢٢٦
 .٢٩٩الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه )  ٢٢٧
 .٥١٢ ص -٣الكشاف، ج: مخشريالز/ ٢٢٨
 .٤٣٣ ص -٤معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٢٢٩
 ).٢٣(الذاريات اآلية / ٢٣٠
 .٣٧٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٢٣١
 .٣٣٢الحجة في القراءات السبع ص : ابن خالويه/ ٢٣٢
 .٢٨٧ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٢٣٣
 .١٣٦ ص -٨البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٢٣٤



ي   رة وه ق(النك ي ) ح ول الَجرْم ى ق مار  . )*(عل ى إض و عل ى(أو ه ر  ) أعن ا ذآ آم
د و           ) ما(و. )٢٣٥(العبكري دة للتوآي ذه األوجه زائ ل (على ه ى     ) مث م (مضاف إل و ) أنك

 .وما بعدها في موضع خفض بإضافة مثل إليه) أنكم(
الرفع،           ) ثلم(ويجوز أن تكون الفتحة في       القراءة ب ذا نعت آ للبناء وهو على ه

ر (ولكن لما أضيف إلى غير متمكن بني، آما بنيت        ى   ) غي ول   ) أن(إلضافتها إل في ق
 )من البسيط: ()٢٣٦(الشاعر

 )٢٣٧(لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت    حمامة في غصون ذات أو قال
ه          ) غير(فجاءت   ا فاعل لقول ع   (بالفتح مع أنه م يمن دل ذل   ) ل ا     ف ه بناه ى أن ك عل

 .على الفتح
ع      ب م ه رآ ًا ألن ون مبني وز أن يك ا(ويج ول     ) م و ق دًا وه يئًا واح ار ش فص

 ):من الرمل المحذوف: ()٢٣٨( فهو عنده آقول الشاعر)**(المازني
 )٢٣٩(وتداعى منخراه بدٍم         مثل ما أثمر حماض الجبل

ا (يجوز أن يكون في موضع جر باإلضافة إذا جعلت          ) أنكم(و دة، أو أن  ) م زائ
، أو أن يكون في موضع نصب بإضمار أعنى أو           )شئ(يكون بدًال منه إذا آان بمعنى       

 .)٢٤٠(هو أنكم: على الرفع على تقدير

                                                 
وكـان  . فقيه ونحوي ولغوي أخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته، وعن األصـمعي           ). م٢٢٥/٨٣٩ت  (ح بن إسحاق    صال/ *

األبنية (، و   )تفسير أبيات سيبويه  (و  ) التنبيه(له كتب وتصانيف كثيرة، منها      . ورعاً تقياً من أهل البصرة وسكن بغداد      
 ).٣/١٨٩م األعال(، و).٨٣-٢/٨٠انباه الرواة : القفطي( أنظر). والتصريف

 . ٢٤٤ ص -٢إمالء ما من به الرحمن ج: العكبري/ ٢٣٥
وهو . ولم ينسبه ألحد  . ١/٣٦٩، واستشهد به سيبويه بالكتاب      ٢/٤٥أنظر خزانة األدب،  . البيت ألبي قيس بن األسلد    / ٢٣٦

 .٢١١المغني ص : ، وابن هشام١/٣٨٢معاني القرآن، : عند الفراء
توقل في الجبـل أي     : األعالي ومنه قالوا  :  المقل أي الدوم إذا يبس، واألوقال      جمع وقل وهو  : أو قال :  اللغة والمعنى  /٢٣٧

يقول الشاعر لم يمنعنا من التعريف عن الماء والشرب إال صوت حمامة ذكرتنا مـن نحـب فهيجتنـا    . صعد وارتفع 
ت     حمامة مـن  لم يمنع الشرب منها غير أن هتف: *والبيت في معاني الفراء برواية أخرى هي     . وحثتنا على السير  
 .*سحوق ذات أو قال

 . ويريد بالسحوق الشجرة الطويلة
إمام عصره في النحـو     ) م٨٦٣/هـ٢٤٩ت(، أبو عثمان المازني     )وقيل ابن عدىّ  (بكر بن محمد بن بقية      : المازني/ **

بعد سيبويه  لم يكن   : واآلداب درس على األخفش األوسط، درس عليه المبرد والفضل اليزيدي وغيرهما، وقال المبرد            
 . أعلم من أبي عثمان بالنحو

إنبـاه الـرواة   (أنظر ). علل النحو(و ) األلف والالم(و) الديباج(و ) التصريف: (له من التصانيف والمؤلفات الكثير منها   
 ).٤/٦٩األعالم (، و)١/٢٨٣وفيات األعيان (، و)١/٢٨١
 .١٤٠ص /٧، ج)حمض(من األبيات التي ال يعلم قائلها، ورد في اللسان مادة / ٢٣٨
بقلة برية لها نور أحمـر تنبـت أيـام          : الحماض. ثقبا األنف أيضاً  : ثقب األنف والُمنخران  : المنخر: اللغة والمعنى / ٢٣٩

، )مثل مـا  (قوله  : أن الدم سال من أنفه، فشبه الدم بنور الحماض، الشاهد فيه          : يقول الشاعر . الربيع في مسايل الماء   
 .صار كأنه شيئاً واحداًف) ما(لتركبه مع ) مثل(حيث بنى 

 .٢٤٤ ص -٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٢٤٠



الى              ه تع ذا المبحث في قول َنْفٍس          : (والموضع األخير في ه ٌس ِل ُك َنْف ا َتْمِل ْوَم َل َي
 .)٢٤١()َشْيًئا َواْلَأْمُر َيْوَمِئٍذ ِللَِّه
ى    . بالنصب) يوَم(وقرأ الكسائي   . بالرفع) يوُم(قرأ أبو عمرو   القراءة بالرفع عل

يئًا ويجوز أن يكون صفة من                    : إضمار مبتدأ أي   نفس ش ك نفس ل وم ال تمل وم  (هو ي ي
دين    :  أو بدًال منه بمعنى     )٢٤٢()ُثمَّ َما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ     : (في قوله تعالى  ) الدين وم ال ي

 .)٢٤٣(ًايوم ال تملك نفٌس لنفس شيئ
ه            ن خالوي ال اب ة، ق ى الظرفي ه    : والحجة لمن نصب     : (أما النصب فعل ه جعل أن

دين  دين، وال ًا لل زاء: ظرف ب  )٢٤٤()الج ي طال ن أب ي ب ال مك زاء  : ( وق ر للج و خب فه
ول             ار للمصادر، تق وم،    : المضمر، ألنه مصدر، وظروف الزمان تكون أخب ال الي القت

ول    ) الدين(ب على الظرف لـ   إذن القراءة بالنص  . )٢٤٥()والخروج يوم الجمعة   آما في ق
ويجوز أن يكون     : (ابن خالويه ومكي، وهناك رأي آخر للقراءة بالنصب قال الزجاج          

ى     ) ال تملك (في موضع رفع وهو مبني على الفتح إلضافته إلى قوله            ألن ما أضيف إل
 :غير متمكن قد يبنى على الفتح وإن آان في موضع رفع أو جر آما قال الشاعر

 )٢٤٦(ع الشرب منها غير أن نطقت   حمامٌة في غصون ذات أوقاللم يمن
ه          : (وقوله ى قول ك  (هو مبني على الفتح إلضافته إل ى       ) ال تمل ا أضيف إل ألن م

تح       يس بصحيح، ألن      ) غير المتمكن قد يبنى على الف ك  (ل تقبل والفعل      ) ال تمل فعل مس
ا البصر               وفي، أم ى المذهب الك ك ال      المستقبل متمكن، وقوله هذا يصح عل إن ذل يون ف

ه الزجاج           ذي استشهد ب  -يجوز عندهم إال إذا أضيف إلى غير متمكن آما في البيت ال
 .فيكتسب من المضاف إليه البناء آما يكتسب التذآير والتأنيث

ال     ع ق راءة الرف ه أفصح في آالم العرب،       : (ولهذا اختار الطبري ق ع في والرف
افت اليوم إلى تفعل أو يفعل أو أفعل  وذلك أن اليوم مضاف إلى يفعل، والعرب إذا أض  

الوا وه فق ول    : رفع ه ق اٍض نصبوه؛ ومن ل م ى فع ذا، وإذا أضافته إل ل آ وُم أفع ذا ي ه
 ):من الطويل: ()٢٤٧(الشاعر

 )٢٤٩)(٢٤٨(على حيَن عاتْبُت المشيب على الصبا   وقْلُت ألّما تْصُح والشيب واِزُع
                                                 

 ).١٩(االنفطار اآلية / ٢٤١
 ).١٨(االنفطار اآلية / ٢٤٢
 .٣٦٥ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٢٤٣
 .٣٦٥الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٢٤٤
 .٣٦٥ ص  – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٢٤٥
معاني القرآن وإعرابه،   : الزجاج: انظر. ناقة لم يمنعها من الشرب إال صوت حمامة على أغصان عالية            يريد أن ال  / ٢٤٦

 .٢٩٦ ص -٥ج
، ١١٠م، ص ١٩٩٧ت محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعـارف بمصـر     ): زياد بن معاوية  (ديوان النابغة الذبياني    / ٢٤٧
 ).٣/١٥١خزانة األدب : البغدادي(، و)١/٣٦٩الكتاب : سيبويه(و
: الصـبا . الشيب: المشيب. أي في حين  : على حين . الكافي الزاجر عن اللهو   : الوازع. افاق: صحا: اللغة والمعنى / ٢٤٨

لما حل المشيب وارتحل الصبا عاتبت نفسي قائالً أما تصحين من سكرك، أي تماديك فـي                : يقول. الميل إلى الهوى  
 !      المعاصي، ويمنعك المشيب؟

 .٩٠ ص -٣٠بيان، ججامع ال: الطبري/ ٢٤٩



ل  ى الفع ين إلضافتها إل ى ح وم(إذن ). عاتبت(فبن ى الظرف م) ي نصوب عل
ع                . على المذهب البصري  ) الدين(لـ تح في موضع رف ى الف ويجوز أن يكون مبني عل

 .خبر لمبتدأ محذوف على المذهب الكوفي
ه عن الخالف في ضبط االسم                     بهذه القراءة اختم هذا المبحث، وقد تحدثت في
ع      ا المواق ددت فيه عًا تع رين موض ين وعش ي اثن ك ف ان ذل ع والنصب، وآ ين الرف  ب

ين                ع، وب ى محل الرف ر أو العطف عل اإلعرابية لالسم بين الرفع على االبتداء أو الخب
 .النصب على الظرفية أو على إضمار فعل أو على العطف على محل النصب

رأ الستة                   الرفع وق ذه المواضع ب وقد قرأ أبو عمرو خمسة عشر موضعًا من ه
راءة أبي عمرو             ى ق الرفع، والغالب    األخرى بالنصب، بذا يكون الغالب عل راءة ب  الق

 .على قراءة الكسائي القراءة بالنصب
 



 المبحث الثاني
 

الخالف في ضبط األسماء بين الرفع والخفض
 

د           أتحدث في هذا المبحث عن الخالف في ضبط االسم بين الرفع والخفض، وق
ر (جاء ذلك في أحد عشر موضعًا أولها الخالف في           الى     ) غي ه تع ْد َأْرسَ   :(في قول ْلَنا َلَق

ْوٍم                   ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َياَقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َي
هِ       (:  وقوله تعالى  )٢٥٠()َعِظيٍم ُر اللَّ  َيا َأيَُّها النَّاُس اْذُآُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْي

 )٢٥١()َيْرُزُقُكْم ِمْن السََّماِء َواْلَأْرِض
رُ (قرأ أبو عمرو     الرفع في الموضعين     ) غي رأ الكسائي     . ب رِ (وق الخفض  ) غي ب

ـ               . )٢٥٢(فيهما ًا ل ه نعت الرفع جعل رأ ب ه (حجة من ق في  ) خالق (في الوضع األول و     ) إل
اني   ل دخول          -الموضع الث ى المحل قب د والع     ) من ( عل دة، دخلت للتأآي ا زائ وم،  ألنه م

ع  الق(وموض ه وخ داء، و ) إل ى االبت ع عل ع رف م(موض رزقكم(و ) لك ر) ي . الخب
دير ر اهللا   : والتق الق غي ل خ ره، وه ه غي الكم إل ذوف   . م ر مح ون الخب وز أن يك ويج
 .موجود: تقديره

ون   وز أن يك ر(ويج ى  ) غي ا بمعن د   ) إال(هن م بع راب اإلس رب إع ) إال(ويع
) غير( أي أن يكون )٢٥٣(ن رجل غيُر ظريٍفوهل م. هل من رجٍل إال ظريٌف: آقولك

 . أي ال إله غيُر اِهللا)٢٥٤()َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه: (بدًال على المحل مثل قوله تعالى
ر (وحجة من قرأ بالخفض جعل       ـ     ) غي ًا ل ه (نعت ى اللفظ   ) خالق (و  ) إل ال  . عل ق

ه   أنه جعله وصفا إلله، و    : والحجة لمن خفض  : (ابن خالويه في الموضع األول     لم يجعل
 وقال في الموضع    )٢٥٥()معي درهم غير زائف، وسيٌف غيُر آهامِ      : استثناًء، فهو قولك  

اني ن خفض : (الث ة لم الق، أراد  : والحج ًا لخ ه نعت ه جعل ر اهللا   : أن الق غي ن خ ل م ه
 .)٢٥٦()يرزقكم

الى ه تع ي قول اٍب : (الخالف ف ْن َأْعَن اٌت ِم اِوَراٌت َوَجنَّ ٌع ُمَتَج َأْرِض ِقَط ي اْل َوِف
َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضُِّل َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي             

 .)٢٥٧()اْلُأُآِل

                                                 
 ).٥٩(األعراف اآلية / ٢٥٠
 بالتاء، ولذلك شأنه في مسألة الوقف، فما كتب نحو هـذا           –) نعمت(، هكذا الرسم    )٣(فاطر اآلية   / ٢٥١

 .بتاء مفتوحة وقع فيه الخالف، هاًء وتاًء
 .٣٥١ وص ٢٧٠ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٢٥٢
 .٢٢٤ ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٢٥٣
 ).ِإنَُّهْم كَانُوا ِإذَا ِقيَل لَُهْم لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َيْستَكِْبُروَن: (، من قوله تعالى)٣٥(الصافات اآلية/ ٢٥٤
 .١٥٧الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٢٥٥
 .٢٩٦المصدر السابق، ص / ٢٥٦
 ).٤(الرعد اآلية / ٢٥٧



رو  و عم رأ أب ْنَوانٍ  (ق ُر ِص ْنَواٌن َوَغْي ٌل ِص ات  ) وزرٌع َوَنِخي ي الكلم الرفع ف ب
) قطع(فع أنه عطف على    حجة من قرأ بالر    )٢٥٨(.وقرأ الكسائي بالخفض فيهنّ   . األربع

 .عطف عليه) غير(و ) نخيل(نعٌت لـ ) صنوان(وهي مبتدأ و 
ى    الخفض عطف عل رأ ب ن ق اب(وم ن   )أعن اك م رى أن هن ر العكب د ذآ ، وق

 )٢٥٩(.ضّعف هذه القراءة ألن الزرع ليس من الجنات
ول األصمعي          ر النحاس ق ال  )*(وأورد أبو جعف ال األصمعي  : ( ق قلت ألبي   : ق

ال ن الع رو ب رأ عم ف ال تق ال) وزرٍع(ء آي الجر؟ فق ن : ب ون م ات ال تك الجن
زم من             : (فقال أبو جعفر النحاس    )٢٦٠()الزرع ه اهللا ال يل هذا الذي قاله أبو عمرو رحم

ا                     ل له زرع قي ل ال ل، وإذا اجتمع مع النخي ة : قرأ بالجر ألّن بعده ذآر النخي . )٢٦١()جن
زرع        فالجنات من مجم  ) الزرع(وأورد صاحب البحر أن من خفض        ك ال من ال وع ذل

ا ثمرات       : وحده، ألنه ال يقال للمزرعة      ة إال إذا خالطه الخفض     . )٢٦٢(جن راءة ب إذن الق
ى  ى العطف عل اب(عل و  ) أعن د أورد أب ة، فق ي العربي ًا ف ا وجه ا أن له صحيحة، آم

ال               راءة الجر ق د لق ن يزي د ب د          : (جعفر النحاس اختيار محم ن يزي د ب وُحكى عن محم
رد( ال) المب ه ق ل": أن ة    " وزرٍع ونخي تّج بحكاي ه واح رب إلي ه أق ى ألن الخفض أول ب

دٍ      : )*(سيبويه دره وْصدر زي ه           )٢٦٣(َخّشْنُت بْص ه من ى من النصب لقرب ، وأّن الجر أول
 .)٢٦٤(")أعناب"أولى لقربه من ) وزرع(آذا 

 : الخالف في قوله تعالى
 )٢٦٥()َدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُآوَنَعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّها*ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن(

ائي   رأ الكس اِلُم(ق الرفع) َع ذوف، أي   )٢٦٦(ب دأ مح ر مبت ه خب الُم  :  جعل و ع ه
اِلم (وقر أبو عمرو   . الغيب الخفض ) ع دل أو النعت من     )٢٦٧(ب ى الب ه   ) اهللا( عل في قول

                                                 
 .٢٩٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٢٥٨
 .٦١ ص – ٢إمالء مامن به الرحمن، ج: العكبري/ ٢٥٩

ـ ٢١٦ –م  ٧٤٠/ هـ١٢٢(ابن على بن أصمع الباهلي، أبو سعيد        ) اسمه عاصم، غلب عليه لقبه    (هو عبد الملك بن قريب      / * / هـ
الرياشـي  أحد أئمة العلم بالشعر واللغة والنحو واألخبار، أخذ العلم في البصرة عن الخليل، وابن العالء، وأخـذ عنـه                    ) م٨٣١

إنباه الـرواة   : القفطى(وغيرها انظر ) واألضداد(و  ) المقصور والممدود (و  ) خلق اإلنسان : (له تصانيف كثيرة منها   . والسجستاني
 ).٢/١١٢بقية الوعاة : والسيوطي. ٢/١٩٧
 .٣٥٠ ص – ٢إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٢٦٠
 .٣٥٠المصدر السابق، ص / ٢٦١
 .٣٥٧ ص -٥ جالبحر المحيط: ابن حيان/ ٢٦٢

  هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الملقب سيبويه إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو ولد في إحدى قري شـيراز وقـدم                           *
في النحو ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشـرة           " الكتاب"البصرة فلزم الخليل بن أحمد وصنف كتابه المسمي         

 ).٢٥٢، ص ٥األعالم، جـ: (ألهواز فتوفي بها وقيل وفاته وقبره بشيراز انظرآالف درهم وعاد إلى ا
 .٧٤ ص -١ج: سيبويه الكتاب/ ٢٦٣
 .٣٥٠ ص – ٢إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٢٦٤
 ).٩٢، ٩١(المؤمنون اآلية / ٢٦٥
 .٣٢٩ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٢٦٦
 .٣٢٩المصدر السابق، ص / ٢٦٧



الى ُفوَن:( تع ا َيِص ِه َعمَّ ْبَحاَن اللَّ ري. )٢٦٨()ُس ال العكب الجر عل: (ق رأ ب ى الصفة أو يق
 .)٢٦٩()على البدل من اسم اهللا تعالى قبله

ال      ان وجه الكالم أن يكون             : (واختار الفراء القراءة بالرفع، ق و خفضت لك ول
الى        : بالواو، ألنه إذا خفض فإنما أراد     ) وتعالى( الم الغيب والشهادة وتع . سبحان اِهللا ع

الى       : فدل دخول الفاء أنه أراد     د يجوز الخفض      . )٢٧٠()هو عالم الغيب والشهادة فتع وق
ام              ن هش ال اب ل :(مع الفاء ألن الفاء قد تأتي بمعنى الواو، ق ارة بمعنى        : وقي اء ت ع الف تق

 ).من الطويل: ( وتارة بمعنى الواو، آقوله…) ثم(
 )٢٧٢)(٢٧١(قفا نبك من ذآرى حبيب ومنزل    بسقط اللوى بين الدخول فحومل

 .القراءات بمعنى واحدعلى هذا تكون . وحومل: أراد) فحومل(ومحل الشاهد 
الى) رّب(الخالف في  ه تع ي قول ا ِإْن : (ف ا َبْيَنُهَم َأْرِض َوَم َماَواِت َواْل َربِّ السَّ

وِقِنيَن ُتْم ُم الى)٢٧٣()ُآْن ه تع ْذُه  : ( وقول َو َفاتَِّخ ا ُه َه ِإلَّ ا ِإَل ِرِب َل ِرِق َواْلَمْغ َربُّ اْلَمْش
 )٢٧٤()َوِآيًلا

رو  و عم رأ أب ي) ربُّ(ق الرفع ف رأ الكسائي .  الموضعينب الخفض ) ربَّ(وق ب
ـ             )٢٧٥(فيهما ه و ف ا قبل ة التي        ) ُربَّ( الرفع على االبتداء والقطع مم ره الجمل دأ وخب مبت

الى ه تع و قول ده وه و: (بع ه إال ه ي الموضعين) ال إل ى إضمار . ف ه عل وز رفع ويج
ول يجوز في الموضع األ) ُربَّ(و. هو رب المشرق: هو رب السموات، أو: مبتدأ، أي

الى    ). السميع العليم (أن يكون بدًال من      ه تع يمُ       : (في قول ِميُع اْلَعِل َو السَّ ُه ُه ال  . )٢٧٦()ِإنَّ ق
ع    : (ابن خالويه  ه                 : والحجة لمن رف ه من قول دأ، أو أبدل رًا لمبت دأ، أو خب ه مبت ه جعل : أن

 .)٢٧٧(")ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم"
دل من           ى الب ه ت    ) ربك ( أما الخفض فعل الى في قول ْن َربِّكَ     : (ع ًة ِم  )٢٧٨()َرْحَم

ماوات واألرض     َك ربَّ الس ن ربَّ ة م ى رحم الى -بمعن ه تع ي قول َم  : ( وف ْر اْس َواْذُآ
َك ـ    )٢٧٩()َربِّ ًا ل ون نعت وز أن يك ه يج ب أن ي طال ن أب ي ب ر مك ك( وذآ ي ) رب ف

 .)٢٨٠(الموضعين

                                                 
 ).٩١(المؤمنون اآلية / ٢٦٨
 .١٥٢ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٢٦٩
 .٢٤١ ص – ٢معاني القرآن ج: الفراء/ ٢٧٠
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار         : امرؤ القيس والبيت مطلع معلقته الشهيرة وهي في ديوانه، ت         : الشاعر هو / ٢٧١

 .٨ ص – ١٩٦٤ –المعارف، الطبعة الثانية 
 – دار الجيـل     –الفـاخوري   : مغنى اللبيب عن كتـب األعاريـب، ت       ): فأبو محمد عبد اهللا بن يوس     (ابن هشام،   / ٢٧٢

 .٢٧٤ ص – ١ج–م ١٩٩١بيروت، الطبعة األولى 
 )١(الدخان اآلية / ٢٧٣
 )٩(المزمل اآلية / ٢٧٤
 .٣٩٣ و ص ٣٧١ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٢٧٥
 ).٦(الدخان اآلية / ٢٧٦
 .٣٢٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٢٧٧
 ).٦(ان اآلية الدخ/ ٢٧٨
 ).٨(المزمل اآلية / ٢٧٩
 .٣٤٥ ص – ٢الكشف، ج : مكي بن أبي طالب/ ٢٨٠



اني             ى        : (وقال الزمخشري في خفض رب في الموضع الث اس عل ن عب عن اب
م ب ه  القس نَّ، وجواب ك اهللا ألفعل م آقول و(إضمار حرف القس ه إال ه ول) ال إل ا تق : آم

ولعل هذا التخريج ال : (ورّد ذلك ابن حيان بقوله. )٢٨١()واهللا ال أحد في الدار إال يزيد (
يصح عن ابن عباس، إذ فيه إضمار الجار في القسم، وال يجوز عند البصريين إال في             

وألن الجملة المنفية في جواب القسم إذا آانت اسميه فال             ، وال يقاس عليه،     )اهللا(لفظة  
 ):من الطويل: ()٢٨٢(آقول الشاعر. تنفى إال بما وحدها

 )٢٨٣(لعمرك ما َسْعٌد بُخّلة آثٍم         وال َنْأَنأ يوَم الِحفاِظ وال َحصر
وال تنفى بال إال الجملة المصدرة بمضارع آثيرًا، وبماٍض في معناه قليًال نحو        

 )من البسيط: ()٢٨٤(شاعرقول ال
 )٢٨٦)(٢٨٥(ردوا فو اهللا الزرناآم أبدًا       مادام في مائنا ورد لوراد

ذا الحرف          ـ          –إذن القراءة في ه ى النعت ل الخفض عل دل     ) ربك ( ب ى الب أو عل
 .منه

 )٢٨٧()َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُن: (الخالف في قوله تعالى
انُ (قرأ أبو عمرو      ا ) َوالرَّْيَح رأ الكسائي     . لرفعب الخفض ) والريحانِ (وق  )٢٨٨(ب

ى             ) الريحان(قال أهل اللغة في تفسير       ام عل ا ق هو خضرة الزرع، وقال بعضهم هو م
. وقال آخرون هو آل بْقل طيَّب الريِّح وواحدته ريحانه، وقال قوم هو الذي يشم      . ساق

ول   . )٢٨٩(الرزق على التشبيه  : ومن معاني الريحان   ه؛   سبحان اهللا  : والعرب تق  وريحان
 .)٢٩١(أي رزقه: خرجت أبتقي ريحان اهللا: وتقول. )٢٩٠(واسترزاقه: قال أهل اللغة

الرزق         : أما العصف فقالوا   ا الريحان ف ه، وأم ا ال يؤآل من هو ورق الزرع وم
 .)٢٩٢(العصف والعصيفة والعصافة الّتْبن: وما ُأآل منه، وقيل

                                                 
 .١٧٧ ص – ٤الكشاف، ج: الزمخشري/ ٢٨١
 .١٦١، ص )نأنأ(مادة : لسان العرب: ، وابن منظور١١٢، ص )أنظر ديوانه(البيت ألمري القيس  / ٢٨٢
الصـداقة والمـودة،    : من اإلنهزام وهنا بمعنى الضعف، والخلة     الضعيف المقصر، والنأنأه في الحرب      : النأنأه: اللغة والمعنى / ٢٨٣

الدفاع عن المحارم والمنع لها عند الحروب واإلثم الحفيظة، والحفاظ          : الضيق الصدر عند تجشم شدائد األمور، الحفاظ      : والحصر
 آثم، وله هـو بضـعيف يـوم    ما خلة سعد بخلة رجل: المحافظة على العهد والمحاماة عن الحرم ومنعها عن العدو يقول         : أيضاً
 .الحفاظ

 .٣/١٤٥من األبيات التي ال يعلم قائلها، ورد في الكامل،/ ٢٨٤
أنهم ال يـزورونهم مـادام      : هم الذين يريدون الماء، يقول    : إسم من ورد يوم الورد، والورَّاد     : الماء الذي يورد، والورد   : الورد/ ٢٨٥

 .يرتاد منهلهم الواردون
  .١٨٨ص – ٨ جالبحر المحيط،: ابن حيان/ ٢٨٦
 ).١٢(الرحمن اآلية / ٢٨٧
 .٣٨٠ ص -٢ابن الجزري النشر، ج/ ٢٨٨
 الطبعـة األول    - بيروت   –، دار صادر    "ريح"لسان العرب   ): أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      (ابن منظور   / ٢٨٩

 .٤٥٩ ص –م، المجلد الثاني ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠
 .٤٥٩، ص)ريح(نظور لسان العرب، مادة ، وابن م٩٧ ص – ٥معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٢٩٠
 .٤٥٩، ص )ريح(لسان العرب، مادة : ابن منظور/ ٢٩١
 .٢٤٧ ص - ٩ج) عصف(المصدر السابق، مادة، : ابن منظور/ ٢٩٢



ه   ) فاآهة(بالرفع عطف على    ) والريحاُن(فمن قرأ    الى في قول ا : ( تع ٌة   ِفيَه َفاِآَه
ا           :  ويكون المعنى   )٢٩٣()َوالنَّْخُل َذاُت اْلَأْآَمامِ   ا الحب ذو العصف وفيه ة وفيه ا فاآه فيه

رزق            . الريحان ذي يشم، ويكون ال وذآر الزمخشري    . فيكون الريحان هنا الريحان ال
 .)٢٩٤()وبالضم على وذو الريحان: (أن القراءة بالرفع على حذف المضاف قال

في  ) العصف (وهو التبن و   ) العصف(لقراءة بالخفض فعلى العطف على      أما ا 
ه  ر مضاف إلي ل ج ى. مح ون المعن رزق   : فيك بن، وذو ال ورق والت ا حب ذو ال وفيه

 .)٢٩٥(ويبعد دخول المشموم في قراءة الجر. المطعوم
 )٢٩٦()اِنُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفَلا َتنَتِصَر: (الخالف في قوله

ائي   رأ الكس اُس(ق الرفع) ونح رو  . ب و عم رأ أب اِس(وق ) ونح
ا        : الشواظ هو اللهب الذي ال دخان فيه، وقيل       .)٢٩٧(بالخفض يس فيه هو قطعة من نار ل

ار وشئ آخر يخلطه       : ُنحاس، وقيل  ار، وال يكون إال من ن ا النحاس   . )٢٩٨(لهب الن أم
اس الرجل وُنحاسه        ة، ونِح ه  : فهو الطبيعة واألصل والخليق والنُّحاس  . سجّينة وطبيعت

، ومن النحاس معنى الدخان قول      )٢٩٩(هو الصُّفر : وقيل. وهو الدخان الذي ال لهب فيه     
 )من المتقارب: ()٣٠٠ (النابغة الجعدي

 )٣٠١(َيُضوُء آَضْوِء ِسَراِج السّليـ        ط َلْم يجعل اهللا فيه ُنحاسا
ى       ) وُنحاُس(أي دخانًا فمن قرأ      الرفع عطف عل وهو نائب فاعل،      ) اظالشو (ب

 .ُيرسل عليكما لهب من نار، وُيرسل عليكم دخان: والمعنى
يرسل عليكما  : ، والمعنى )بمن(المجرور  ) نار(ومن قرأ بالخفض عطف على      

ٍة         . شواظ من نار ومن نحاس      ى حيل ك ال يكون إال عل ر النحاس أن ذل و جعف وذآر أب
ة    ال      واعتذار، ألن اللهب ال يكون من الدخان، وذآر حيل ك؛ فق د في ذل ن يزي د ب :  محم

ان اللهب                         ( ا آ ه لم د، أن ن يزي د ب اس محم والذي في ذلك من الحيلة، هو قول أبي العب
ر        ى اآلخ تمًال عل ا مش د منهم ل واح ان آ ار آ ن الن ًا م دخان جميع ول  . وال د ق وأنش

 )من الطويل ()٣٠٢(:الفرزدق

                                                 
 ).١١(الرحمن اآلية / ٢٩٣
 .٤٥ ص -٤الكشاف،ج: الزمخشري/ ٢٩٤
 .١٨٨ ص – ٨البحر المحيط،ج: ابن حيان/ ٢٩٥
 ).٣٥(الرحمن اآلية / ٢٩٦
 .٣٨١ص – ٢النشر، ج: ريابن الجز/ ٢٩٧
 .٤٤٦ص ) شواظ(لسان العرب مادة : ابن منظور/ ٢٩٨
 .٢٢٧ص ) نحاس(المصدر السابق، مادة /٢٩٩
 ".يضيء كضوء سراج السليط"، والرواية فيه ١٠٥ –البيت في ديوانه، ص / ٣٠٠
 له، وقبل هذا البيـت      اللهب ال دخان  : الشواظ. الدخان: النحاس بكسر النون وضمها   . الزيت: السليط: اللغة والمعنى / ٣٠١

أن هذا الوجه يضيئ كضـوء  : ويقول الشاعر* اضاءت لنا النار وجهاً أغـ       ـرَّ ملتبساً بالفؤاد إلتباساً : * قوله
 .مصباح الزيت الذي ال دخان فيه أي أنه كان مشرقاً

فبت "والرواية فيه . ٣٢٩ بدون تاريخ، ص – بيروت، بدون طبعة -دار صادر): همام بن غالب: (البيت في ديوانه/ ٣٠٢
 ".فبت أقد"بدالً عن " أسوي



 )٣٠٣(فبت أقد الزاد بيني وبينه        على ضوء نار مرة ودخان
ار                 ف دخان من الن دخان ضوء ألن الضوء وال يس لل عطف ودخان على نار، ول

 .)٣٠٤()وإن عطفت ودخان على ضوء لم تحتج إلى االحتيال
دير                 الخفض وهو أن يكون التق : وذآر مكي بن أبي طالب تقديرًا آخر للقراءة ب

ا  ل عليكم واظ(يرس ن  ) ش ئ م ار وش ن ن اس(م ذف  : ، أي)نح م ح ان، ث ن دخ م
ة      )٣٠٥(لصفة مقامه الموصوف وقامت ا   ، ولعل هذا المعنى أقرب إلى الصواب من حيل

اني        د، ألن من مع ار وال       ) الشواظ (محمد بن يزي ه لهب الن التي وردت في اللسان أن
 .)٣٠٦(يكون إال من نار وشئ آخر يخلطه

 )٣٠٧()َوُحوٌر ِعيٌن: (الخالف في قوله تعالى
ا ) َوُحوٌر ِعينٌ (قرأ أبو عمرو     رأ الكسائي     . برفعهم الخفض  ) وحوٍر عينٍ   (وق ب

ا الرفع عطف . )٣٠٨(فيهم رأ ب ن ق يٌن(م وٌر ع ى ) ح دان(عل ه – الفاعل –) ول ي قول  ف
يطوف عليهم حور عين للتنعم ال      : ، بمعنى )٣٠٩()َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ   : (تعالى

ة ى   . )٣١٠(للخدم دأ، بمعن ى المبت ع عل وٌر     : أو أن يرف م ح ين، أو له وٌر ع دهم ح وعن
الى. )٣١١(عين ه تع ى قول ى ألن معن ى المعن ول عل و محم َداٌن، : (فه ْيِهْم ِوْل وُف َعَل َيُط

َأْآَواٍب ُدوَن ِب ول  ) ُمَخلَّ ى ق ى المعن ا حمل عل ه مم واب ومثل دهم أآ واب، أو عن م أآ له
 )من الكامل: ()٣١٢(الشاعر

     بادت وغير ايهن مع البلى      إال رواكـد جمرهن هباء
 )٣١٣(قذالـه     فبدا وغير ساره المعزاء    ومشجج أما سـواء 

 
ع  ى) ومشجج(فرف ى ألن المعن ى المعن ا مشجج: عل د وبه ا رواآ ا . )٣١٤(به أم

الى     ) أآواب (القراءة بالخفض فبالعطف على      ه تع اريق   : في قول أآواب وأب اِريَق  (ب َوَأَب
                                                 

قال هذا البيت ضمن أبيات ألفها عندما جاءه ذئب زائٌر ليالً فيقول في هذا البيت أنه اقتسم الزاد بينه وبين هذا / ٣٠٣
 .الذئب

 .٣١١ ص – ٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٣٠٤
 .٣٠٢ ص -٢ج: الكشف: مكي بن أبي طالب/ ٣٠٥
 .٤٤٦، ص )شواظ(نظور لسان العرب مادة ابن م/ ٣٠٦
 ).٢٢(الواقعة اآلية / ٣٠٧
 .٣٨٣ ص -٢النشر ، ج: ابن الجزري/ ٣٠٨
 )١٧(الواقعة اآلية / ٣٠٩
 .٣٥٤، ص ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العبكري/ ٣١٠
 .١٧٦ ص -٢٧جامع البيان، ج: الطبري/ ٣١١
 .٣٤٨ص – ٢والخزانة، ج. ٨٨ ص -١ما غير منسوبين في الكتاب،جم، وه٦٦١ورد البيت الثاني منسوباً لذي الرومة في ديوانه ص / ٣١٢
: والرواكـد . تقـادم العهـد   : والبلى. واآلي جمع آية وهي آثار الديار وعالماتها      . تغيرت وبليت، أي غير البيود آيهن     : بادت: اللغة والمعنى / ٣١٣

ضرب : الوتد من أوتاد الخباء، وتشجيجه    ) المشجج(حاقه، و كالهباء لقدمه وإنس  الغبار، جعل الجمع    : والهباء. االثافي، لركودها وثبوتها  
األرض الخزنة الغليظة   : سائره أي جميعه، والمعزاء بالفتح    : وساره. وسطه: وسواؤه. عن به أعلى الوتد   : والقذال. رأسه لتثبيته 

ادها، وصارت جمار األثـافي فيهـا       أوتأن هذه الديار قد تقادم عليها العهد حتى تغيرت معالم           : ذات الحجارة، جمعها األماعز، يقول    
 .كأنها هباء لقدمها

 .٣٢٧ص  – ٤إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٣١٤



يٍن ْن َمِع ْأٍس ِم ري)٣١٥()َوَآ ال العكب ى : ( ق ا عل الجر عطف واب(وب ظ دون) أآ ي اللف  ف
 .)٣١٦()المعنى، ألن الحور ال يطاف بهن

ى       ى، ألن المعن ى المعن ة عل ًا محمول الخفض أيض القراءة ب ذه  : ف ون به ينعم
ول الشاعر             . األشياء وينعمون بحور عين     ة آق ر في العربي ك آثي ل ذل من   ()٣١٧(:ومث

 )الرجز
 )٣١٨(          علفتها تبنًا وماًء بارًد      حتى شئت همالة عيناها

ارداً    : ف إنما يسقى فعطفه على المعنى أي      والماء ال يعل   اًء ب ول  . وسقيتها م وآق
 ) :من الوافر:() ٣١٩(الشاعر

 )٣٢٠(إذا ما الغانياُت برزن يومًا    وزججن الحواجب والعيونا
 . والعيون ال تزجج بل ُتكحل، فحمله على المعنى

ه    ) جنات النعيم (أن يكون معطوفًا على     ) حور عين (ويجوز في خفض     في قول
ال يمِ : (ىتع اِت النَِّع ي َجنَّ ال )٣٢١()ِف ه ق ٍم    :  آأن ِة ولح يم وفاآه ات النع ي جن م ف ه
 .)٣٢٢()وحوٍر

رتبط            : (وعلق ابن حيان على هذا التخريج بقوله       د وتفكيك آالم م ه بع ذا في وه
 .)٣٢٣()بعضه ببعض وهو فهم أعجمي

ى                ولعل تقدير مكي بن أبي طالب في تخريج القراءة بالخفض على العطف عل
ال       )نعيمجنات ال ( دير الزمخشري، إذ ق ات     : ( ، أوضح من تق ون في جن أولئك المقرب

ين، أي وٍر ع ي ح يم وف م حذف المضاف : النع ور، ث ة ح ي مقارب ى )٣٢٤(.)وف  أي عل
 .التقديم والتأخير والواو جائز فيها ذلك

وا َأسَ            : (الخالف في قوله تعالى    َتْبَرٌق َوُحلُّ ٌر َوِإْس نُدٍس ُخْض اُب ُس اِوَر َعاِلَيُهْم ِثَي
 .)٣٢٥()ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا

                                                 
 ).١٨(الواقعة اآلية / ٣١٥
 .٣٥٤ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٣١٦
رب، انظر  ، وورد غير منسوب في مغني اللبيب ولسان الع        ١/٤٩٩نسبه صاحب الخزانة لذي الرمة، انظر الخزانة        / ٣١٧

 .١٥٧، ص )علف(، ولسان العرب مادة ٢٢٨مغني اللبيب ص 
. أي غزيـرة الفـيض    : همالة عيناها .ما قطع من السنابل وسيقانه بعد الدرس      : والتبن. أطعم: علف: اللغة والمعنى / ٣١٨

 .إنه علف دابته تبناً، وسقاها ماًء بارداً حتى سالت دموعها بغزارة: يقول
 .٢/٢٨٧). زجج(، ولسان العرب مادة ٢/٧٧٥، في المغني، للراعي النميري: البيت/ ٣١٩
رققن، : زججن. ظهرن: برزن. جمع غانية، وهي المرأة الجميلة التي استغنت عن الزينة        : الغانيات: اللغة والمعنى / ٣٢٠

البد إذا ما خرجت النساء الجميالت المستغنيات عن الزينة في أي يوم، وقد رققنا حواجبهن وكحلّن عيونهن، ف                : يقول
 .أن يعلق بهن من ينظر إليهن

 ).١٢(الواقعة اآلية / ٣٢١
 .٥٤ ص – ٤ج: الكشاف: الزمخشري/ ٣٢٢
 .٢٠٦ص – ٨البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٣٢٣
 .٣٠٤ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٢٤
 ).٢١(اإلنسان اآلية / ٣٢٥



الرفع و  ) خضرٌ (قرأ أبو عمرو    الخفض ) أستبرقٍ (ب رأ الكسائي   . ب ُخضٍر  (وق
 .)٣٢٦(خفضًا آالهما) واستبرٍق

اب (أنه جعله نعتًا لـ     ) خضر(حجة من رفع     ى     ) استبرق (و  ) الثي ًا عل ر عطف ُج
راءة      . ب استبرقٍ ثياُب سندس وثيا  : سندس، بمعنى  ذه الق ى ه ه عل قال الزجاج في تعليق

رأ ( ن ق ٌر"فم ع،     " خض ظ الجمي اب لف ظ الثي اب، فلف ًا للثي ون نعت ه يك ن ألن و أحس فه
 .)٣٢٧()لفظها لفظ الجمع" خضًر"و

ن خفض ة لم ل : والحج ه جع ل ) الخضر(أن ندس، وجع ًا للس تبرق(نعت ) االس
ى     راءة األول ي الق ا ف ندس آم ى س ًا عل ر م. عطف ب أن بعض    وذآ ي طال ن أب ي ب ك

راءة، ألن          ذه الق دُّوا ه د ُذآر    . )٣٢٨(واحد ) السندس (جمع و    ) الخضر (النحويين َبَع وق
راءة   ) سندسة (جمع ) سندس(أن هناك من يقول إن    : األول: لذلك تخريجان  فتحسن الق

 .على هذا
د ذآر مكي            ) سندس(أن  : والتخريج الثاني  اسم جنس فهو من معنى الجمع، وق

الجمع، فأجاز              بن أبي طا   : لب أن األخفش أجاز وصف الواحد الذي يدل على الجنس ب
يح                ره قب د غي ده وعن ذا عن يُض، وذآر أن ه درهُم األب أهلك الناس الديناُر والصفُر وال

 .)٣٢٩(من جهة اللفظ، وحسن من جهة المعنى
لم إال أن وصف  ه وس ي صلى اهللا علي ان عن النب ان صحيحتان ثابتت والقراءت

الى        ) لخضرةا(الثياب بـ    ه تع ه في قول نُدٍس          : (ُمجمع علي ْن ُس ًرا ِم ا ُخْض وَن ِثَياًب َوَيْلَبُس
 .، وآذلك هذا مثل ذلك)٣٣٠()َوِإْسَتْبَرٍق

 )٣٣١()ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد: (الخالف في قوله تعالى
: مردود على قوله تعالى) اهللا( جعله نعتًا لـ   )٣٣٢(بالرفع) المجيُد(قرأ أبو عمرو    

د ذو العرش        :  بمعنى )٣٣٣()َغُفوُر اْلَوُدودُ َوُهَو الْ ( ودود المجي د وصف    . هو الغفور ال وق
الى    ه تع ي قول د ف ه بالمجي دٌ  : (اهللا نفس ٌد َمِجي ُه َحِمي ائي  )٣٣٤()ِإنَّ رأ الكس ِد( وق ) المجي

 ).العرش( جعله نعتًا لـ )٣٣٥(بالخفض
ـ   و نعت ل ل ه ك(وقي الى) رب ه تع ي قول ِديٌد: (ف َك َلَش َش َربِّ  )٣٣٧)(٣٣٦()ِإنَّ َبْط

ـ       . )٣٣٨(الكريم: على قول ابن عباس   ) المجيد(ومعنى   ًا ل ان  ). العرش (فإذا جعلته نعت آ
                                                 

 .٣٩٦ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٢٦
 .٢٦٢ ص – ٥معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٣٢٧
 .٣٥٥ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٢٨
 .٣٥٥ ص -٢المصدر السابق، ج/ ٣٢٩
 ).٣١(الكهف اآلية / ٣٣٠
 ).١٥(البروج / ٣٣١
 .٣٩٩ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٣٢
 ).١٤(البروج اآلية / ٣٣٣
 ).٧٣(هود اآلية / ٣٣٤
 .٣٩٩ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٣٥
 ).١٢(البروج اآلية / ٣٣٦
 .٣٦٩ ص – ٢الكشف، ج: ي طالبمكي بن أب/ ٣٣٧



ي  ريم(معن ن) الك ـ   . الحس ًا ل ه نعت ك(وإذا جعلت ريم   ) رب ى الك ان معن رم  (آ ذو الك
 :ودليله قوله تعالى. الرفيع): ومعنى المجيد: (قال ابن خالويه). الكامل

 
 

ْرشِ َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو ا   ( ال الزمخشري   . )٣٤٠)(٣٣٩()ْلَع ه ومجد       : (وق ومجد اهللا عظمت
 .)٣٤١()العرش عّلوه وعظمته

راءة              . بهذا لختم هذا المبحث    راءة أبي عمرو الق ى ق ويالحظ فيه أن الغالب عل
الخفض، خالف                   ا ب الرفع إال موضعين قرأهم بالرفع، حيث قرأ جميع هذه المواضع ب

 .ال للموضعين قرأهما بالرفعالكسائي الذي قرأ هذه المواضع بالخفض إ
الرفع إال                  راءة ب ذا الق اع للمخفوض، وآ ى العطف واإلتب والقراءة بالخفض عل

راءة      )٣٤٣(في سورة المؤمنين  ) عالم الغيب ( و )٣٤٢(في الموضعين ) ربَّ( ؛ فقد آانت الق
ى إضمار      ) عالم(أما رفع   . على االبتداء أو إضمار مبتدأ    ) رب(بالرفع في    فقد آان عل

 .مبتدأ

                                                                                                                                            
مصححاً بمعرفـة لجنـة التصـحيح       . تنوير المقباس عن تفسير ابن عباس     ): أبو طاهر بن يعقوب   (الفيروز آبادي   / ٣٣٨

 .٥٠٧ ص – بدون تاريخ – دار الفكر –بمطبعة األنوار المحمدية 
 ).١٥(غافر اآلية / ٣٣٩
 .٣٦٨الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٣٤٠
 .٢٣٩ ص – ٤الكشاف، ج: مخشريالز/ ٣٤١
 ).٩(، والمزمل اآلية )٧(في سورة الدخان اآلية / ٣٤٢
 ).٩٢(المؤمنون اآلية / ٣٤٣



 مبحث الثالثال
 

 الخالف في ضبط االسم بين النصب والخفض
 

الى          ه تع ِذيَن    : (وقد جاء ذلك في ثالث مواضع، أولها الخالف في قول ا الَّ ا َأيَُّه َي
ُكْم                 ُحوا ِبُرُءوِس ِق َواْمَس ى اْلَمَراِف ِدَيُكْم ِإَل آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلاِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْي

 )٣٤٤()َأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِنَو
 .)٣٤٥(بالخفض) َأْرُجِلُكْم(وقرأ أبو عمرو . بالنصب) َأْرُجَلُكْم(قرأ الكسائي 

م (ُحّجة من نصب       دي، وهي منصوبة              ) أرجلك ى الوجوه واألي ه عطف عل أن
ى                 )اغسلوا(بالفعل   ى غسل األرجل عطف عل ، وذلك لمَّا ثبت من الُسنة واإلجماع عل
ا أمر                : (ل أبو جعفر الطبري   قا. الغسل اؤه، إنم ّل ثن ذلك، أّن اهللا ج ك آ وتأّول قارئو ذل

ا         ى أن الغسل            . )٣٤٦(عباده بغسل األرجل، دون المسح به دليل عل وذآر الزجاج أن ال
ى الرجل ال يجوز       ى    : هو الواجب في الرجل، والدليل على أن المسح عل د إل هو تحدي

 .)٣٤٧(فق، ولم يجئ في شئ من المسح تحديدالكعبين آما جاء في تحديد اليد إلى المرا
ى األرجل        ) روءسكم (وُحّجة من قرأ بالخفض أنه عطف على         ه األقرب إل ألن

ه للغسل       ال األخفش   . من الوجوه، والمعنى في ُر ضٍب خربٍ         : (ق ذا حج ه ه  )٣٤٨()ومثل
ه       ط عظيم ألن الجوار ال يجوز في                :(ورّد ذلك أبو جعفر النحاس بقول ول غل ذا الق وه

 –بالكسر ) وأرجلكم إلى الكعبين  (من قرأ   : (وقال أبو عبيد  . )٣٤٩() ينقاس عليه  الكالم أن 
ٌط، ألن الخفض                     ى الجوار فهو غل لزمه أن يمسح، وأن من خفض أرجلكم خفضه عل
على الجوار لغة ال تستعمل في القرآن، وإنما تكون لضرورة شاعر، على الجوار لغة              

ه         ال تستعمل في القرآن، وإنما تكون لضرورة شاعر          ل آقول : ، أو حرٍف يجري آالمث
ه           . )٣٥٠("حجُر ضٍب خربٍ  " ة أن من آسر حجت ن خالوي زل      : وذآر اب الى أن أن اهللا تع

ى الغسل          ال الزجاج   . )٣٥١(القرآن بمسح الرجل ثم عادت السُّنة إل الجر    : (وق م ب وأرجك
ى     ل عل ك، وينسق بالغس ى ذل د دل عل ين ق ى الكعب ه إل لوا ألن قول ى واغس ى معن عل

 ): مجزوء الكامل(من : )٣٥٢ (ال الشاعرالمسح آما ق

                                                 
 ).٦(المائدة  اآلية / ٣٤٤
 .٢٥٤ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٤٥
 .١٢٦ ص – ٦جامع البيان، ج: الطبري/ ٣٤٦
 .١٥٣ ص -٢معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٣٤٧
 .٩ ص – ٢إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٣٤٨
 .٩ ص -٢المصدر السابق، ج/ ٣٤٩
 .١٤٣ ص – ١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٣٥٠
 .١٤٣ ص -١المصدر السابق، ج/ ٣٥١
واإلنصاف في مسائل الخالف    . ٣٦٧/ ٣) قلد(ولسان العرب   . ٣/١٤٢ و   ٢/٢٣١البيت بال نسبة في خزانة األدب         / ٣٥٢
٢/١٣١. 



 )٣٥٤)(٣٥٣(ياليت بعلك قد غدا        متقلدًا سيفًا ورمحا
 : وهذا ال يصح إال إذا أُريد بالمسح الغسل، والعرب تقول

حت للصالة أي ا: تمّس الى  . )٣٥٥(توضأت له ه تع ي قول د ف و عبي ال أب د ق : وق
اقِ ( وِق َواْلَأْعَن ًحا ِبالسُّ َق َمْس ار أي غ)٣٥٦()َفَطِف ن الغب لها م ون . )٣٥٧(س ذا تك ى ه وعل

 .القراءتان بمعنى واحد
ا              : (الموضع الثاني في قوله تعالى     ا ُآنَّ ا َم ُثمَّ َلْم َتُكْن ِفْتَنُتُهْم ِإلَّا َأْن َقاُلوا َواللَِّه َربَِّن

 .)٣٥٨()ُمْشِرِآيَن
ائي  رأ الكس ا(ق داء المضاف، أي )٣٥٩(بالنصب) ربَّن ى الن ال  :  عل ا وق ا ربَّن ي

ى: (اجالزج ي المعن ى أعن ا: ويجوز نصبه عل ر ربن ا، واذآ ي ربن ار )٣٦٠()أعن  واخت
ال  ا، ق ا ربن ى، ي راءة النصب بمعن ري ق ئولين  : (الطب ن المس واب م ذا ج ك أن ه وذل

ا  : وآان من جواب القول لربهم" أين شرآاؤآم الذين آنتم تزعمون"المقول لهم    واهللا ي
 .  ذلك في الدنيافنفوا أن يكونوا قالوا. ربنا ما آنا مشرآين

ـ       ) ربنا(وقرأ أبو عمرو     ه      )اهللا(بالخفض على النعت ل ن خالوي ال اب ذا  : (، ق وه
ول        ول               : أحسن في اللفظ والمعنى أن تق ت، من أن تق ا فعلت آيت وآي : واهللا العظيم م

 .)٣٦١()واهللا يأّيها العظيم
 .ويجوز في قراءة الخفض أن يكون بدًال وعطف البيان

ذا      الى        والموضع األخير في ه ه تع وُم        : ( المبحث، في قول َك َتُق ُم َأنَّ َك َيْعَل ِإنَّ َربَّ
 )٣٦٢()َأْدَنى ِمْن ُثُلَثي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه

الخفض  ) نصفِه وثلثهِ (وقرأ أبو عمرو    . بالنصب) َوِنْصَفُه َوُثُلَثهُ (قرأ الكسائي    ب
 .)٣٦٣(فيهما

الين           رأ بالنصب عطف        ف. الخالف في هذا الموضع حول المعنى في الح من ق
وهو . تقوم أدنى من ثلثي الليل و تقوم نصفه وثلثه: ، بمعنى)أدنى(على ) نصفه وثلثه(

آال القراءتين حسن،    : (الثابت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال مكي بن أبي طالب           

                                                 
ياليت : ورد هكذا في اللسان واإلنصاف والمعنى     * ياليت بعلك في الوغي   : * ويروى. زوجك: بعلك: عنىاللغة والم / ٣٥٣

 .زوجك قد غدا في الحرب حامالً رمحه، وواضعاً سيفه على كتفه
 .١٥٤ ص– ٢معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٣٥٤
 .٤٠٦ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٥٥
 ).٣٣(ص  اآلية / ٣٥٦
 .١٤٣ ص – ١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: لويهابن خا/٣٥٧
 ).٢٣(األنعام اآلية / ٣٥٨
 .٢٥٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٥٩
 .٢٣٦ ص -٢معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٣٦٠
 .١٥٣ ص -١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٣٦١
 ).٢٠(المزمل اآلية / ٣٦٢
 .٣٩٣ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٦٣



ام ثلث                    لم قي ه وس ى النبي صلى اهللا علي ان عل وى، ألن الغرض آ غير أن النصب أق
 .)٣٦٤( نصبت ثلثه أخبرت أنه آان يقوم أقل من الغرضالليل، فإذا

ه                 وبيَّن ان حيان أن قراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة في قول
الى ا: (تع ا َقِليًل َل ِإلَّ ْم اللَّْي ا*ُق ُه َقِليًل ْص ِمْن َفُه َأْو اْنُق ْرآَن *ِنْص ْل اْلُق ِه َوَرتِّ َأْو ِزْد َعَلْي
ا ه )٣٦٥()َتْرِتيًل ه      ألن ا قول ل وأم ي اللي ن ثلث ى م ه أدن يال صدق علي ل إال قل ام اللي إذا ق

قد ) أو أنقص منه قليالً   (فإن قوله   ) ثلثه(وأما  ) نصفه(فهو مطابق لقوله أوًال     ) ونصفه(
ه                  ا قول ل، وأم ه   (ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث اللي ه  ) أو زد علي فإن

الى                 إذا زاد على النصف قليًال آان الوق       ه تع د طابق قول ين،  فيكون ق ل من الثلث : ت أق
الى    ) أدنى من ثلثي الليل   ( ه تع يال   : (ويكون قول ه     ) نصفه قل ه قول بهم دّل علي : شرحًا لم
 .)٣٦٦()ُقْم اللَّْيَل ِإلَّا َقِليًلا(

تقوم أدنى من ثلثي الليل     : بمعنى) ثلثي الليل (وحجة من خفض أنه عطف على       
إن المعنى على قراءة الجر      : ( األخفش في هذه القراءة    قال. وأدنى من نصفه ومن ثلثه    

ذي     ان ال ه وآ ن ثلث ى م ن نصفه وأدن ى م ى أدن ون عل ك يك راد، ألن ذل و الم يس ه ل
 .)٣٦٧()أفترض الثلث أو أآثر من الثلث

ه                   ه أن الرسول صلى اهللا علي إذن اإلعتراض على قراءة الجر، ألن المعنى في
َم  ( أّن ابا عبيد اختار الخفض، واحتّج أن بعده        إال. وسلم آان يقوم أقل من ثلث الليل       َعِل

وهُ    ال  )٣٦٨()َأْن َلْن ُتْحُص ه        . )٣٦٩()فكيف يقيمون نصفه     : ( ق ه بقول ن خالوي ك اب : ورّد ذل
ام        : ما ذهب إليه أبو عبيد، ولكن معناه      " لن تحصوه "ليس معنى   ( وه، يعني قي ن تطيق ل

 .)٣٧٠()الليل
راءة النصب أل   رأ ق ن ق ٌب لم ى مناس ذا المعن ونه ى يك ول : ن المعن أن الرس

صلى اهللا عليه وسلم وطائفة من المؤمنين قاموا أدنى من ثلثي الليل شيئًا يسيرا وقاموا          
ه       الى أن أخبرهم اهللا تع نصفه وثلثه، واخذوا بالقيام على المقادير حتى شقَّ ذلك عليهم ف

دته ال لجهله      ه وش وه لكثرت ن يطيق م ل ادير، وأنه ك المق اموا تل م ق م أنه دير يعل م بالتق
 .وإحصاء الزمان فخفف اهللا تعالى عنهم رحمة منه وفضال

المعنى راءة الجر ف ا ق ين،  : ( وأم ن الثلث ى م رة أدن ف م ام مختل اموا قي م ق أنه
ادير   ة البشر مق ذر معرف ك لتع ث، وذل ى من الثل رة أدن ن النصف، وم ي م رة أدن وم

 تعالى، والبشر ال يحصون      الزمان مع عذر النوم وألن تقدير الزمان حقيقًة إنما هو هللا          

                                                 
 .٣٤٥ -٢الكشف، ج: مكي ابن أبى طالب/ ٣٦٤
 ).٤ ، ٣، ٢(المزمل اآليات / ٣٦٥
 .٣٥٨ص – ٨البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٣٦٦
 .٥١٤ – ٥١٣معاني القرآن، ص : األخفش/ ٣٦٧
 ).٢٠(المزمل اآلية / ٣٦٨
 .٦٢ ص – ٥إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٣٦٩
 .٤٠٧ ص – ٢جإعراب القراءات السبع، وعللها، : ابن خالويه/ ٣٧٠



ا                          ام م ة وأمرهم بقي ى الخف ل إل م من الثق يهم به اب اهللا عل ذلك وال يطيقون مقاديره، فت
 .فال تنافي بين القراءتين. )٣٧١(تيسر

ة    ي المواضع الثالث ائي ف راءة الكس ه أن ق ذا المبحث، ويالحظ في تم ه ذا اخ ب
 . وقراءة أبي عمرو آانت بالخفض. آانت بالنصب

 

                                                 
 .٣٥٨ – ٨البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٣٧١



 حث الرابعالمب
 

 التنوين واإلضافة
 

أتحدث في هذا البحث عن الخالف بين القراءتين في التنـوين واإلضـافة،             
فهناك مواضع وردت فيها إحدى القراءتين بالتنوين بينما غابت في القراءة األخرى      

 .لإلضافة، مما نتج عنه خالفات نحوية سأبينها في مواضعها إن شاء اهللا

ثالثة عشر موضعًا وقد جاء هذا الخالف في 
تعددت فيها حاالت المضاف بين المصدر واسم 
الفاعل آما جاء في حاالت أخرى ال مصدرًا وال 

.اسم فاعل
 :وورد المضاف مصدرًا في ثالثة مواضع أولها

َتَلُه َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ    : (الخالف في قوله تعالى   
ِة َأْو                         اِلَغ اْلَكْعَب ْدًيا َب ْنُكْم َه ْدٍل ِم ِه َذَوا َع ُم ِب ِمْنُكْم ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمْن النََّعِم َيْحُك

  )٣٧٢()َآفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِآيَن َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما ِلَيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه
 )٣٧٣()مثِل(مضافًا إلى ) فجزاُء(وقرأ أبو عمرو . بالرفع) مثُل(نوين و بالت) فجزاٌء(قرأ الكسائي 

خبره، ويجوز أن يرتفع    ) مثُل(مبتدأ و   ) جزاٌء(حجة من قرأ بالتنوين أنه جعل       
ديره         ) جزاء( ر محذوف تق دأ والخب ه جزاء   : (على أنه مبت ل (، و   )فعلي : صفة، أي  ) مث

 )٣٧٤(.جزاء يماثل ما قتل
ل (ه جعل    وحجة من قرأ باإلضافة أن      ان       ) مث ن حي ال اب دة، ق ل : (زائ ا  ) مث آأنه

ذا، أي    : مقحمة آما تقول   ذا   : مثلك من يفعل آ ن أبي     )٣٧٥()أنت تفعل آ  وذآر مكي اب
ون   ه، يقول يء مثل ي إرادة الش تعمل ف رب تس ب أن الع ك أي : طال رم مثل يَّ أآ : إن

ب. )٣٧٦(أآرمك ي طال ن أب ره مكي ب ا ذآ دير آم ول من الصيد،: (والتق زاء المقت  فج
 ).مثل( بإسقاط )٣٧٧()يحكم به ذوا عدل

                                                 
 )٩٥(المائدة اآلية / ٣٧٢
 .٢٥٥ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٧٣
 .٢٢ ص -٤البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٣٧٤
 .٢٢ ص-٤المصدر السابق،ج/ ٣٧٥
 .٤١٨ ص – ١الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٧٦
 ٤١٨ ص – ١المصدر السابق، ج/ ٣٧٧



ال      ول إذ ق ى المفع در إل افة المص ن إض ري م د الزمخش و عن له : ("وه وأص
ول             : بنصب مثل بمعنى  " فجزاء ما قتل   ا تق م أضيف آم : فعليه أن يجزى مثل ما قتل ث

دٍ           رأ باإلضافة جعل           )٣٧٨()عجبُت من ضرب زيدًا ثم من ضرِب زي ل ( إذن من ق ) مث
التنوين     . در مضاف إلى مفعوله آما ذآر الزمخشري       زائدة، أو جعل المص    رأ ب ومن ق

 ).يماثل(بمعنى ) مثل(جعل 
 : ومثل ذلك الخالف في قوله تعالى

  )٣٧٩()َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْسًرا(

ائي  رأ الكس زآًء(ق وين) ج رو  . بالنصب والتن و عم رأ أب نى(وق زآؤ الحس ) ج
 .)٣٨٠(بالرفع من غير تنوين

ه جعل         وين أن مصدرا في موضع الحال     ) جزاء (حجة من قرأ بالنصب والتن
دأ و ) الحسنى(وجعل  ه(مبت ي طالب) ل ن أب ر مكي ب ا ذآ دير آم ر، والتق ه : (الخب فل

زاًء نى ج ال الحس رى)٣٨١()الح د العكب دير عن ا: (، والتق ا به نى مجزي ه الحس  )٣٨٢()فل
: وهناك وجهان آخران للقراءة بالتنوين والنصب، وهو أن ينتصب على المصدر، أي            

راء   ال الف ز، ق ى التميي ه اآلخر أن ينتصب عل زاًء والوج ى : (يجزى ج منصوب عل
ير ز -) ٣٨٣()التفس ى التميي م ال - أي عل ريين ألنه د البص وز عن ه ال يج ذا الوج  وه

ه مت     ل في ى العام ز عل ديم التميي وزون تق ر متصرف  يج ان أو غي رفًا آ ا )٣٨٤(ص  أم
ول          )٣٨٥(الكوفيون وبعض البصريين    يذهبون إلى تجويزه إذا آان متصرفًا واستدلوا بق

 )من الطويل ()٣٨٦(:الشاعر
 )٣٨٧(أتهجر سلمى بالفراق حبيبها      وما آان نفسًا بالفراق تطيب

ة أخرى            ون أبيا      )٣٨٨(.إال أنهم ردوا هذا البيت لوجود رواي م الكوفي ًا   فأنشد له ت
 )من البسيط()٣٨٩(:أخرى منها قول الشاعر

                                                 
 .٦٤٥ -٦٤٤ ص – ١ جالكشاف،: الزمخشري/ ٣٧٨
 ).٨٨(الكهف اآلية / ٣٧٩
 .٣١٥ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٣٨٠
 .٧٥ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٨١
 .١٠٨ -٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٣٨٢
 .١٥٩ ص – ٢معاني القرآن، ج: الفراء/ ٣٨٣
 ).١٢٠( المسألة رقم ٨٣٢ -٨٢٨ ص-٢اإلنصاف، ج: انظر ابن األنباري/ ٣٨٤
: وقد معنى تخريجهما، انظـر ابـن االنبـاري        . أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد     : المراد ببعض البصريين  / ٣٨٥

 .١٥٩ ص -٢االنصاف، ج
ونسبه آخرون إلى أعشى همدان     ) ربيع بن ربيعة  (اختلف الرواة في نسبة هذا البيت، فنسبه قوم إلى المخبل السعدي            / ٣٨٦

 ).٣/٢٥٣الخزانة : البغدادي(و). ٢/٢٨٤الخصائص : ابن جني (انظر) عبد الرحمن بن عبد اهللا(
. إذا هجرت سلمى حبيبها وتباعدت عنه، فإنَّ هذا التباعد ال يطيب لها، ولـن ترضـى بـه                 : يقول: اللغة والمعنى / ٣٨٧

عضهم، وقد جوزه ب  ) تطيب نفساً : (واألصل). تطيب(حيث وردت تمييزاً متقدماً على عامله       ) نفسا(قوله  : والشاهد فيه 
 .واعتبره بعضهم اآلخر ضرورة

 ١انظر شرح المفصل، البن يعـيش، ج      * وما كاد نفسي بالفراق تطيب    : *ذكر ابن يعيش أن الرواية الصحيحة هي      / ٣٨٨
 .٨٢٨ ص-٢اإلنصاف، ج: وابن األنباري. ٧٤ص–



 )٣٩٠(ضيعت حزمي في إبعادي األمال      وما ارعويت، وشيبًا رأسي اشتعال
ل   رأ باإلضافة فجع ن ق ا م زاء(أم دأ و ) ج نى(مبت ي موضع خفض ) الحس ف

داء،        : فالحجة لمن رفع وأضاف    : (قال ابن خالويه  . مضاف إليه  ع الجزاء باالبت ه رف أن
ه   . حسنى، فتم باإلضافة اسما   وأضافه إلى ال   ه (وقول ه فجزاء الحسنى          ) ل د ب ر يري الخب

ال مكي، أي              )٣٩١()له فجزاء  : ( وقدر مكى بن أبي طالب والعكبرى مضافًا محذوفًا، ق
ه جزاء الخصلة الحسنى       : التقدير: ( ، وقال العكبري   )٣٩٢()الخالل الحسنى له    )٣٩٣()فل

الب وأبو جعفر النحاس وهو أن     وهناك وجه آخر للقراءة بالرفع ذآره مكي بن أبي ط         
ي طالب  ن أب ال مكي ب اآنين، ق اء الس ه حذف اللتق ود لكن وين موج ويجوز أن : (التن

دًال من     " الحسنى"تكون   ى أن  " جزاء "ب وين حذف     ") الحسنى "عل ة ويكون التن الجن
نى    ن الحس الم م وين وال ا التن اآنين وهم اء الس اس  )٣٩٤()اللتق ر النح و جعف ال أب :  وق

ع                  والتقدير اآل ( اآنين ويكون الحسنى في موضع رف اء الس خر أن يحذف التنوين اللتق
 .)٣٩٥()على البدل

ٍذ     : (والموضع األخير في هذا القسم، الخالف في قوله تعالى         َوُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئ
زعٍ (قرأ الكسائي بتنوين    . )٣٩٦()آِمُنوَن ى إضافة              ). ف وين، عل ر تن و عمرو بغي رأ أب وق

 .)٣٩٧()يوم(إلي ) فزع(
وهم : على تقدير) يوم(في ) فزع(إال النصب، وذلك ألنه يعمل المصدر ) يوم(من قرأ بالتنوين لم يجز له في 
فهم من فزع يحدث : ويجوز أن يكون الظرف في موضع الصفة لفزع والتقدير. من أن يفزعوا يومئذ آمنون

والوجه األخير . مقامه) يومًا(يم ، ولكنه حذف وأق)يوم(صفة لفزع، وهو العامل في ) يحدث(فـ . يومئذ آمنون
وحجة . )٣٩٨(وهم آمنون يومئذ من فزٍع: ، والتقدير)آمنين(بـ ) يوم(في قراءة التنوين والنصب، أن ينتصب 

ألنه أجراه ) يوم(أنه جعل الفزع معلوم، فأضاف المصدر إلى المفعول وخفض ) يوم(من أضاف الفزع إلى 
 .)٣٩٩(مجرى األسماء

فالبصريون يجوزون بناءه على الفتح إلضافته إلى غير متمكن، آما قال . خالف) يوم(وفي نصب 
 )من الطويل ()٤٠٠(:الشاعر

 )٤٠١(رددنا لشعثاء الرسول، وال أرى     آيومئذ شيئًا ترد رسائله
                                                                                                                                            

 .٢/٨٢٨ واإلنصاف. ٣٠٦ و المغنى ١/٥٦٦وهو في ابن عقيل . البيت من الشواهد التي ال يعلم قائلها/ ٣٨٩
رجعت إلى ما ينبغي لي، واألرعواء الرجوع       ): ارعويت. (ضبط الرجل أمره، وأخذه بالثقة      ): الحزم: (اللغة والمعنى / ٧

 .الحسن
 .٢٣٠–الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٨
 .٢٣٠ –الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ١

 .٧٤ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٩٢
 .١٠٨، ص ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٣٩٣
 .٧٥ ص-٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٩٤
 .٤٧١ ص -٢ج –إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس/٣٩٥
 ).٨٩(النمل اآلية / ٣٩٦
 .٣٤٠ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/٣٩٧
 .١٧٠ -١٦٩ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٣٩٨
 .١٦٦ ص -٢السبع وعللها، جإعراب القراءات : ابن خالويه/ ٣٩٩
 .٢٦٦ص -١لم ُيهتَد إلى قائلة أنظر اإلنصاف، ج/ ٤٠٠
 :اسم إمرأة، وقد ترد اللفظة صفة كما في قول الشاعر: شعثاء:  اللغة والمعنى/ ٤٠١



اء            و      . وذلك ألن اإلضافة إلى غير المتمكن تجّوز في المضاف البن ال أب ذلك ق ل
ذ " جعل    من نصب وأضاف   ): (يوم(جعفر النحاس في نصب      تح      " يومئ ى الف ًا عل مبني
تمكن   ر م ى غي افًا إل واء     )٤٠٢()مض ال س ل ح ى آ اءه عل وزون بن ون فيج ا الكوفي  أم

 .)٤٠٣ (أضيف إلى متمكن أو غير متمكن
التنوين                   ة مواضع، قرئت ب أما ما آان المضاف فيه اسم فاعل فقد جاء في ثالث

م اسم الفاعل من       والنصب على األصل، وبحذف التنوين على التخفيف، وسأبين أحكا        
 .خالل سردها

الى       ه  تع ي                : (الموضع األول قول ِه ِإْن َأَراَدِن ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ا َت َرَأْيُتْم َم ْل َأَف ُق
 ) ٤٠٤()اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َآاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه

ة والضر  (ونصب  ) آاشفات وممسكات (:قرأ أبو عمرو بتنوين    رأ  ). الرحم وق
 .)٤٠٥(الكسائي بترك التنوين واإلضافة

تقبال، ولمن أضاف        : فالحجة لمن نون  : (قال ابن خالوية   : أنه أراد الحال واإلس
 وذلك ألن األصل في اسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل             )٤٠٦()ما ثبت ومضى  : أنه أراد 

ن        ام  مطلقًا إذا آان متصًال بأل، قال اب ـ         : ( هش ان صلة ل إن آ اً   " أل"ف  )407()عمل مطلق
اني        : وإذا لم يكن متصًال بأل عمل بشرطين هما        آونه للحال أو االستقبال؛ والشرط الث

اد  . اعتماده على استفهام، أو نفي، أو مخبر عنه، أو موصوف         وبيِّن ابن هشام أن اعتم
ى المل           ه       اسم الفاعل على المقدر من هذه المذآورات آاالعتماد عل ه، وأورد أمثل وظ ب ف

 ):من البسيط ()٤٠٨(:لذلك منها قول الشاعر
 )٤٠٩(آناطح صخرة يومًا ليوهنها    فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
ل                    ن عقي ال اب ل، ق ان   : (أما إن آان اسم الفاعل بمعنى الماضي فال يعم وإن آ

م يعمل  ى الماضي ل ول.. بمعن ل يجب إضافته فتق ٍد أمس:  ب ذا ضارب زي . )٤١٠()ه
 .ى هذا خرج ابن خالويه قراءة التنوين والنصب، وقراءة اإلضافةوعل

                                                                                                                                            
أعـدنا  : يقـول الشـاعر   . هنا الرسالة : والرسول.يأوى الى سلفع شعثاء عارية        في حجرها تولب كالقرد مهزول                

 .لشعثاء وال أعرف شيئاً وال أعرف من ترد رسائلهاالرسالة 
 .٢٢٤ ص -٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٤٠٢
 ).٣٨( المسألة رقم ٢٨٨ ص – ٢اإلنصاف، ج: ابن األنباري/ ٤٠٣
 ).٣٨(الزمر اآليه / ٤٠٤
 .٣٦٣ ص– ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٠٥
 .٣١٠الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٠٦
 . ١٤٤أوضح المسالك، ص : شامابن ه/ ٤٠٧
محمـد  . شـرح وتعليـق د    : ، انظر ديوانه  *ودع هريرة إن الركب مرتحل    : *البيت لألعشى، من قصيدته التي أولها     / ٤٠٨

 . ٦١ ص –حسين، مكتبة اآلداب بالجماميز 
مـن  : المعنى. يلالتيس الجبلي، ويقال له األ    ): الوعل. (أضعف): أوهى. (يضعفها ويعجزها ): يوهنها: (اللغة والمعنى / ٤٠٩

يطلب ما ال تصل إليه نفسه يرجع بالخيبة، ويعود ضرر ذلك عليه كالتيس الذي ينطح بقرنه الصخرة ليضعفها فال يؤثر                    
، )نـاطح : (، حيث أعمل اسم الفاعل وهو قولـه       )كناطٍح صخرة : (والشاهد فيه قوله  . فيها شيئاً ويرجع وقد أضعف قرنه     

كوعـل  (وله صخرة ألنه جاٍر على موصوف محذوف معلوم من الكالم إذ التقدير             عمل الفعل، ونصب به مفعوالً وهو ق      
 ).ناطح صخرٍة

 .١٠٦ ص – ٢شرح األلفية البن مالك، ج: ابن عقيل/ ٤١٠



يجوز في : (ويجوز فيما يعمل فيه اسم الفاعل أن يجر باإلضافة، قال ابن هشام    
و الوصف العامل          ذي يتل د            : االسم الفضلة ال ه، وأن يخفض بإضافته، وق أن ينصب ب

الوجهي  –"  هل هنَّ آاشفات ضره        –إن اهللا بالغ أمره     ("قرئ   يبويه    )٤١١()ن ب ال س :  وق
ئ،     ( ى ش ن المعن ر م ون وال يتغي وين والن ذفون التن تخفون ويح رب يس م أن الع واعل

ر       ه الج ه في ار عمل م فص ن االس وين م ف التن ول لك ر المفع ول  )٤١٢()وينج د ق  وانش
 )من البسيط()٤١٣(:الشاعر

 )٤١٤(هل أنت باعث دينار لحاجتنا     أو عبد رب أخاعون بن مخراق
ر و جعف ال أب ذلك ق ة ل ذه اآلي ه له ي تخريج ى : ( النحاس ف وين عل وحذف التن

. )٤١٥()التخفيف فإذا حذف التنوين لم يبق بين االسمين حاجز فخفضت الثاني لإلضافة         
ة         : (وقال مكي بن أبي طالب     وقرأ الباقون بترك التنوين واإلضافة استخفافًا، وهي اللغ

 .)٤١٦()الفاشية المستعملة والتنوين منوي مراد
 :الخالف، الخالف في قوله تعالىومثل ذلك في 

 )٤١٧()ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َآِرَه اْلَكاِفُروَن(
رو   و عم رأ أب تمٌّ(ق التنوين، ونصب  ) م وره(ب افة،  ). ن ائي باإلض رأ الكس وق

 .)٤١٨()نوره(وخفض 
رأ بالنصب     قال مكي بن أبي طالب في تخريجه           هو األصل في اسم        : (لمن ق

تقبال ان للحال أو االس ال لمن خفض)٤١٩()الفاعل إذا آ م ق ه : (، ث وين من وحذف التن
ال  )٤٢٠()واإلضافة لغة آثيرة على االستخفاف، فالقراءتان بمعنى وبلغتين معتدلتين        وق

ا     : (ابن خالويه  وز ، أي يج )٤٢١()ومن لم ينون جاز أن يريد الماضي و االستقبال آليهم
رك          ف، أو يت وين للتخفي ده ويحذف التن ا بع لمن قرأ باإلضافة أن يعمل اسم الفاعل فيم

 .إعمال اسم الفاعل ألنه بمعنى الماضي

                                                 
 .١٤٥أوضح المسالك، ص : ابن هشام/ ٤١١
 .١٦٦ -١٦٥ ص – ١الكتاب، ج: سيبويه/ ٤١٢
ي لم يعرف قائلها، ونسب في الخزانة إلي جريـر          ، فهو من أبيات سيبويه الت     ١/١٦٥ورد غير منسوب في الكتاب      / ٤١٣

 .٣/٤٧٦الخزانة ج: وتأبط شراً انظر البغدادي
. دينار وعبد رب رجالن، أراد عبد ربه ولكنه ترك اإلضافة وهو يريدها           . موقظ  ومرسل  ): باعث: (اللغة والمعنى / ٤١٤

يحث المخاطـب بـأن     ): عبد رب ( عليه   وقيل دينار اسم لقطعة النقد المعروفة ولكن المعنى األول أولى لكونه عطف           
أنه أضاف  : والشاهد فيه . أخا عون بن مخراق   ) عبد ربه (يرسل لهم دينار أو عبد ربه ليقضي لهم حاجتهم ثم بينَّ أن             

 .باعث إلى دينار ونصب عبد رب عطفاً على موضع دينار ألنه في موضع نصب وإن خفض
 .١٣ص – ٤إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٤١٥
 .٢٣٩ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤١٦
 ).٨(الصف اآلية / ٤١٧
 .٣٨٧ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤١٨
 .٣٢٠ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤١٩
 .٣٢٠ ص – ٢المصدر السابق، ج/ ٤٢٠
 .٣٦٤ ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٤٢١



وا      : (والموضع األخير في هذه المجموعة في قوله تعالى        وا ُآون َياَأيَُّها الَِّذيَن َآَمُن
  )٤٢٢()َحَواِريِّيَن َمْن َأنَصاِري ِإَلى اللَِّهَأنَصاَر اللَِّه َآَما َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْل

 وبزيادة حرف الجر في      – من غير إضافة     –بالتنوين  ) أنصارًا(قرأ أبو عمرو    
وين، و   ) أنصار(وقرأ الكسائي   ). اهللا( ى اإلضافة        ) اهللا(بغير تن ر الم الجر عل  )٤٢٣(بغي

ال اسم الفاعل            – أيضًا   –القراءة في هذا الموضع      ى األصل في إعم رك      عل ى ت ، وعل
 .إعماله

ال مكي                 ه بمعنى الماضي، ق فحجة من أضاف أنه ترك إعمال اسم الفاعل ألن
ل  : حجة من أضاف أنه على معنى : (بن أبي طالب   دوموا على ذلك، فهم أنصار اهللا قب

ن           . )٤٢٤(")آونوا أنصاراً : "قوله لهم  د اهللا اب وذآر أن الدليل على ذلك أن في حرف عب
تم أنصار: (مسعود م )٤٢٥()أن ره له ل أم ك قب ى ذل انوا عل م آ ه .  أي أنه ل قول و مث وه
الى وا: (تع وا آِمُن ِذيَن آَمُن ا الَّ ان)٤٢٦()َياَأيَُّه ى اإليم وا عل رأ . )٤٢٧( أي دوم ة من ق وحج

ن أبي طالب                من  : (بالتنوين أنه أعمل اسم الفاعل لكونه للحال واإلستقبال، قال مكي ب
المعنى      أنه أمرهم أن يدخلوا     : نونه حمله على معنى    افعلوا  : في أمر لم يكونوا عليه، ف ف

 ثم ذآر أن القراءتين يجوز أن تكون بمعنى واحد           )٤٢٨()النصر لدين اهللا فيما تستقبلون    
 .)٤٢٩()آن ضاربًا لذيد، وآن ضارب زيد: آما تقول

والقسم األخير من هذا المبحث ما آان المضاف فيه ليس مصدرًا وال اسم فاعل وقد جاء ذلك في سبعة 
وسأبدأ أوًال بالمواضع التي أضيف فيها المضاف . ع، منها موضعان أضيف فيهما المضاف إلى ضميرمواض

 .إلى األسماء، ثم أذآر هذين الموضعين األخيرين

َك       : ( وأول هذه المواضع الخالف في قوله تعالى       َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربَّ
يٌم يٌم َعِل ائي )٤٣٠()َحِك رأ الكس ا( ق التنوين) تدرج رو  . ب و عم رأ أب اِت(وق ) درج
افة ل   )٤٣١(باإلض ه جع ّون أن ن ن ة م ن( حّج ول ) م ع(مفع  ) نرف

: وجوه ) درجات(وفي نصب . )٤٣٢(نرفع من نشاء درجاتٍ  : صلتها، والمعنى ) نشاء(و
نعطي من   : معنى ما يعدى إلى اثنين، أي     ) نرفع(أن يكون مفعوًال ثانيًا وذلك بتضمين       

                                                 
 )١٤(الصف اآلية / ٤٢٢
 .٣٨٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٢٣
 .٣٢٠ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٢٤
 .١٠١ ص – ٤القراءة لدى الزمخشري، انظر الكشاف، ج/ ٤٢٥
 ).١٣٦(النساء اآلية / ٤٢٦
 .٣٢٠ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٢٧
 .٣٢١ ص – ٢المصدر السابق، ج/ ٤٢٨
 .٣٢١ ص – ٢المصدر السابق، ج/ ٤٢٩
 ).٨٣(األنعام اآلية / ٤٣٠
 .٢٦٠، ص ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٣١
 . ٢٥٩ص – ٧جامع البيان، ج: الطبري/٤٣٢



زاً        أو أن . )٤٣٣(نشاء درجات  دًال أو تميي اًال أو ب ًا آخر،     .  يكون ح م ذآرالعبكري وجه ث
 .)٤٣٤(إلى درجات: ظرف أو حرف الجر محذوف منها، أي) درجات(وهو أن يكون 

) من(فنصبها، و أضافها إلى     ) درجات(أنه أوقع الفعل على     : والحجة لمن أضاف  
 .)٤٣٥()من(صلة لـ ) نشاء(فخفضه باإلضافة، وحذف التنوين لإلضافة و

ي      و ع ف د رف ه فق ت درجت ن رفع ا ألن م ارٌب معناهم ذا متق ى ه ان عل القراءت
ه      ت درجت د رفع درج فق ي ال ع ف ن رف درج وم ي   . )٤٣٦(ال ة وه ع درج درجات جم ال

ازل           اع المن ي ارتف تعمل ف م تس ة، ث لم ودرج ي السُّ ك مراق ل ذل ة، وأص المرتب
ا          . )٤٣٧(والمراتب واًال منه ا أق وة وال  : وقد ذآر ابن حيان في رفعه دنيا،      النب ة في ال حكم

ا من سياق                         ك لقربه ان وذل ا الحجة والبي ار هن ه اخت والثواب والجنة في اآلخر؛ إال أن
 )٤٣٨(.اآلية

الى   ه تع ي قول الف ف ِنيَن َواْزَداُدوا    : (الخ ٍة ِس اَث ِماَئ ْم َثَل ي َآْهِفِه وا ِف َوَلِبُث
 )٤٣٩()ِتْسًعا

حجة من نّون أنه بيّن أن هذا . )٤٤٠()سنين(إلى ) ةمائ(وقرأ الكسائي بإضافة . بالتنوين) مائٍة(قرأ أبو عمرو 
بدًال من )  سنين(وجعل . العدد األصل فيه أن يضاف الى المفرد، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلي الجمع

 .)٤٤١(صمت أيامًا خمسة: ولبثوا في آهفهم سنين ثالث مائة آما تقول: فكأنه قال) ثالث مائة(

د من            في موضع نصب    ) سنين(يجوز أن يكون     ان والتوآي ى عطف البي ). ثالث ( عل
ًا آخر إلعراب  ر النحاس وجه نين(وذآ ى ) س ي موضع خفض ردًا عل ون ف وهي أن تك

 ):من الكامل: ()٤٤٢(ألنها بمعنى مئين آما قال الشاعر) مئه(
 )٤٤٣(فيها اثنتان وأربعون حلوبة       سودًا آخافية الغراب األسحم

  )٤٤٤(فنعت حلوبة بسود ألنها بمعنى الجمع
ى  ه جعل اإلضافة إل ى، أي أن ى المعن الم عل ه حمل الك وحجة من أضاف أن

د  ى الواح افة إل ع آاإلض ن ألن    . الجم ه حس ذا الوج ب أن ه ي طال ن أب ي ب ر مك وذآ

                                                 
 .١٧٦ ص – ٤البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٤٣٣
 .٢٥١ ص -١إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٤٣٤
 .١٤٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٣٥
 .٢٥٩ ص - ٧جامع البيان، ج: الطبري/ ٤٣٦
 .١٥٠، ص ٣ج) درج(اللسان، مادة : ابن منظور/ ٤٣٧
 .١٧٦ص –  ٤البحر المحيط، ج: ابن حيان/ ٤٣٨
 ).٢٥(الكهف اآلية / ٤٣٩
 .٣١٠ص– ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٤٠
 .٢٢٣الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه/ ٤٤١
: وهو في ديوانه في ديوانه تحقيق     * هل غادر الشعراء من متردم      : * هو عنتره بن شداد والبيت من معلقته الميمية       / ٤٤٢
 .١٩٣ ص –حمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي بدون طبعة وتاريخ م
أربـع مـن    : الخوافي من الجناح  . األسود: األسحم. جمع الحلوب وقيل هي بمعنى محلوب     : الحلوبة: اللغة والمعنى / ٤٤٣

ان : يقـول . ست عشرة ريشة، أربع قوادم وأربع خواف وأربع مناكب واربع أباهر          : ريشها والجناح عند أكثر األئمة    
في حمولة محبوبته اثنتان وأربعون ناقة تحلب وهي سود كخوافي الغراب األسود، وذكر سوادها دون سائر األلـوان                  

 .ألنها أنفس اإلبل وأعزها عندهم
 .٤٥٣ ص -٢إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٤٤٤



ع        ي الجم ه بمعن يف إلي اب إذا أض ذا الب ي ه د ف ل  )٤٤٥(الواح ذا قلي  إال أن ه
 .)٤٤٦(االستعمال

 : الخالف في قوله تعالى
ْم       ِإْذ َقاَل ُموَسى  ( َبٍس َلَعلَُّك َهاٍب َق يُكْم ِبِش ٍر َأْو آِت ا ِبَخَب  ِلَأْهِلِه ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَه
 )٤٤٧()َتْصَطُلوَن

 .)٤٤٨(وقرأ أبو عمرو بغير تنوين على اإلضافة. بالتنوين) ِبِشَهاٍب(قرأ الكسائي 

أما . )٤٤٩(لشهاب هو العود الذي فيه نارا: (*)الشهاب في اللغة هو شعلة النار الساطعة، وقال ابن السكيت
فحّجة من أضاف . )٤٥٠(القبس فهو النار، وقيل هو شعلة من نار تقتبسها من معظم، واقتباسها األخذ منها

، آما قال )٤٥١ (أو آتيكم بشعلة نار اقتبسها منها: الشهاب إلى القبس أنه جعل الشهاب غير القبس فأضافه بمعنى
 )طويمن المنسرح الم ()٤٥٢(:الشاعر

 )٤٥٣(في آفه صعدة مثقفة        فيها سنان آشعلة القبس
 -وأضاف، أو يكون أضاف     ) من(فأسقط  ) بشهاب من قبس  (أي أن يكون أراد     

راء  -والشهاب هو القبس  ال الف الى    : ( الختالف اللفظين، ق ه تع ة قول ه بمنزل َداُر  : (إن َوَل
 .)٤٥٥()اؤه يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلفت أسم)٤٥٤()اْلآِخَرِة َخْيٌر

ا التعريف         )٤٥٦(وهذا الوجه ال يجوز عند البصريين      ، ألن اإلضافة إنما يراد به
راء     –والتخصيص، والشئ ال يتعرف بنفسه ووجهوا اآلية السابقة           - التي استدل بها الف

و  ه وه اعة(بحذف المضاف إلي ة) الس دير اآلي ه فتق د أقيمت الصفة مقام دار : (وق ول
 .)٤٥٧()الساعة اآلخرة خيٌر

ّونوال ن ن ة لم ه : حج ه فأعرب ًا ل هاب أو نعت ن الش دًال م بس ب ل الق ه جع أن
 .)٤٥٨(بإعرابه

 : ومثل ذلك في الخالف، الخالف في قوله تعالى
 )٤٥٩()َوَبدَّْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتى ُأُآٍل َخْمٍط َوَأْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل(

                                                 
 .٥٨ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٤٥
 .٥٨ص – ٢المصدر السابق، ج/ ٤٤٦
 ).٧(آلية النمل ا/٤٤٧
 .٣٣٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٤٨

تعلم ببغـداد مـن كتبـه       . هو يعقوب بن اسحاق، أبو يوسف بن السكيت، امام في اللغة واألدب أصله من خوزستان              / *
 ).٩/٢٥٥األعالم : الزركلي(أنظر ). القلب واإلبدال(، و)األضداد(و) إصالح المنطق(
 .٥١٠ ص – ١، ج)شهب(اللسان مادة : ابن منظور/ ٤٤٩
 .١٦٧ص –  ٦، ج)قبس(المصدر السابق مادة /٤٥٠
 .١٣٣ص – ١٩جامع البيان، ج: الطبري/ ٤٥١
 ، ٦٣٩جمع الدكتور نوري حمودي القيسي ص ) شعراء إسالميون(البيت ألبي زيد الطائي انظر / ٤٥٢
 .نها كأنها شعلة من القبسأنه يحمل قناة مستقيمة سنا: القناة تنبت مستقيمة، يقول الشاعر: الصعدة: اللغة والمعنى/ ٤٥٣
 ).١٠٩(يوسف اآلية / ٤٥٤
 .٢٨٦ ص – ٢معاني القرآن، ج: الفراء/ ٤٥٥
 ).٦١(مسألة رقم . ٤٣٦ ص -١اإلنصاف، ج: ابن األنباري/ ٤٥٦
 .٤٣٦ ص – ١ابن األنباري، اإلنصاف، ج/ ٤٥٧
 .٢٦٩الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٥٨



األآل هو الثمر . )٤٦٠()خْمٍط(إلى ) ُأآل(وقرأ أبو عمرو بإضافة . ن من غير إضافةبالتنوي) ُأآٍل(قرأ الكسائي 
يقال لكل نبت قد أخذ : (وقال الزجاج. )٤٦١(المأآول، والخمط في اللغة هو ضرب من األراك له حمل يؤآل

سًا من فمن قرأ باإلضافة جعل األآل أشياء آثيرة والخمط جن. )٤٦٢()طعمًا من مرارة حتى ال يمكن أآله خمط
 . المأآوالت فَأضاف آما يضيف األنواع إلى األجناس

من "هو بمعنى : (وقال مكي بن أبي طالب
أي من خز، فكذلك هذا " ثوب خز"آـ " خط

.)463()أآل من خمط: معناه
اس       ال النح ه، ق دًال من ل أو ب ًا لألآ ط نعت ل الخم ه جع ّون أن ن ن ة م ا حّج : أم

 .)٤٦٤()ه ألن األآل هو الخمط بعينهبالتنوين على أنه نعت ألآٍل أو بدل من(
 )٤٦٥()َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُآلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر: (الخالف في قوله تعالى

 )٤٦٦()متكبر(إلي ) قلب(وقرأ الكسائي بإضافة . بالتنوين) قلٍب(قرأ أبو عمرو 
ل    ه جع التنوين أن رأ ب ن ق ة م ر(حج اح ) متكب راد ص ب، والم ًا للقل ب نعت

ري      ال الطب احبه، ق ر ص ر تكب ب إذا تكب ب،ألن القل ول   : (القل ع أن تق رب ال تمن الع
ى الجوارح وإن آانت                      ال إل ه فتضيف األفع م قلب بطشت يد فالن ورأت عيناه آذا وفه

 )٤٦٨()َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعينَ   : (وهو مثل قوله تعالى   . )٤٦٧()في الحقيقة ألصحابها  
 .)٤٦٩(عت أخضعت أربابهاألن األعناق لما خض

ه            ن خالوي ال اب فالحجة لمن   : (أما القراءة باإلضافة فهي على حذف مضاف، ق
 .)٤٧٠()أنه جعل القلب خلفا من اسم محذوف أي على آل ذي قلب متكبر: أضاف

ون   وز أن يك دير يج ر أن التق ر   : ( وذآ ل متكب ب رج ل قل ى آ ي )٤٧١()عل  فف
ب    ى القل ر إل افة التكب وز إض دير األول يج اني   التق دير الث ي التق احبه، وف ى ص  أو إل

ى           ن أبي طالب بمعن ا ذآر مكي ب ان آم ب، والقراءت ى صاحب القل ر إل أضاف التكب

                                                                                                                                            
 ).١٦(سبأ اآلية / ٤٥٩
 .٣٥٠ ص -٢لنشر، جا: ابن الجزري/ ٤٦٠
 .٢٩٦ ص -٧ج). خمط(اللسان مادة : ابن منظور/ ٤٦١
 .٢٩٦ص ) خمط(اللسان مادة : ، وابن منظور٢٤٦ ص– ٤معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٤٦٢
 .٢٠٥ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٦٣
 .٣٣٩ ص -٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٤٦٤
 ).٣٥(غافر اآلية / ٤٦٥
 .٣٦٥ ص -٢النشر، ج: ريابن الجز/ ٤٦٦
 .٤٢ ص -٢٤جامع البيان، ج : الطبري/ ٤٦٧
 ).٤(الشعراء اآلية / ٤٦٨
 .٢٦٨ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/٤٦٩
 .٣١٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٧٠
 .٣١٤المصدر السابق، ص / ٤٧١



ر                       ان في صاحب القلب آب ر، وإن آ واحد، ألن القلب إن آان فيه آبر ففي صاحبه آب
 .)٤٧٢(ففي القلب آبر، فالمعانى متداخلة غير متغايرة
ى         ه مضافًا إل ان المضاف في ا آ ا م ضمير فموضعان؛ الموضع األول في     أم

د األلف    ) بشرى ( قرأ الكسائي  )٤٧٣()َقاَل َياُبْشَرى َهَذا ُغَلامٌ : (قوله تعالى  اء بع ر ي . بغي
 .)٤٧٤(بياء مفتوحة بعد األلف) بشراي: (وقرأ أبو عمرو

ه أراد  : الحجة لمن أثبت األلف    : (قال ابن خالويه   ه        : أن ى نفسه آقول اإلضافة ال
ا ويل" ا حسرتي و ي يي داء مضاف منصوب. )٤٧٥(")ت و ن ذا . فه اج أن ه ر الزج وذآ

ا         روا، ويأيه ى أبش ل والمعن ب وال تعق رى ال تجي اطبين، ألن البش ه للمخ داء تنبي الن
 .)٤٧٦(البشرى هذا من أوانك

راءة  ا ق ا بشرى(أم دها) ي وه؛ أح ا وج ه: ففيه ن خالوي ال اب م غالم، ق ه اس : إن
 )٤٧٧()م مأخوذ من البشارةأنه جعله اسم غال: والحجة لمن طرح األلف(

يا من حضر     : ويجوز أن يكون المعنى   . وهو على هذا منادى مبني على الضم      
. يا بشرى هذا أوانك على ما سبق بيانه من تنبيه الحاضرين        : هذه بشرى، أو أن يكون    

ال       رآن تسمية               : (واختار النحاس هذا الوجه إذ ق أت في الق م ي ه ل ى ألن ول أول ذا الق وه
 وهذا المعنى موافق أيضًا لما ورد في التفسير،         )٤٧٨()إنما يأتي بالكناية  أحد إال يسيرا و   
ا               : (قال ابن عباس   إذا غالم أحسن م ه ف ل فنظر إلي ق يوسف بالحب وه؛ تعل ى دل لما أدل

ال ألصحابه         ان، فق الوا   : يكون من الغلم ال    : البشرى، فق ا وراءك؟ ق ذا غالم في      : م ه
 :  تعالى، والموضع األخير الخالف في قوله)٤٧٩()البئر

 )٤٨٠()ُآلُّ َذِلَك َآاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها (
يئةً (قرأ أبو عمرو   وين  ) س رأ الكسائي بإضافة    . بالنصب والتن ى  ) السئ (وق إل

 .)٤٨١(هاء المذآر، والهاء مضمومة مع الهمزة
دمت أمور                      ا تق ه لم ذآر، أن ى م ذآر مكي بن أبي طالب أن حجة من أضاف إل

اُه            : (حسن ومنها سيئ؛ فالحسن قوله تعالى     قبل هذا منها     ا ِإيَّ ُدوا ِإلَّ ا َتْعُب َك َألَّ َوَقَضى َربُّ
ى                  )٤٨٢()َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا  يئًا إل ة أضاف س ه في اآلي ) السيئ ( والسيئ هو المنهي عن

 )٤٨٣(.خاصة مما تقدم ذآره
                                                 

 .٢٤٤ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٧٢
 )١٩(ية يوسف اآل/ ٤٧٣
 .٢٩٣ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٧٤
 .١٩٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٧٥
 .١٢٥ ص -٢معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٤٧٦
 .١٩٤الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٧٧
 .٣١٩ص – ٢إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/٤٧٨
 المكتـب اإلسـالمي     –زاد المسير في  علم التفسير       ): دين عبد الرحمن بن علي    أبو الفرج جمال ال   : (ابن الجوزي / ٤٧٩

 .١٩٤ص – ٤ ج–م ١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥ الطبعة األولى –للطباعة والنشر 
 ).٣٨(اإلسراء اآلية / ٤٨٠
 .٣٠٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٤٨١
 ).٢٣(اإلسراء اآلية / ٤٨٢
 .٤٧ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٨٣



الى                ه تع ذآر أن الحجة لمن أضاف قول ا : (أما ابن خالويه ف و أراد  ول ) مكروه
ا أقرب من       ) مكروهة(السيئة لقال    ك (ألنه راءة باإلضافة وهو             )ذل يَّن شاهد الق م ب ، ث
ه         )٤٨٥( بالجمع مضافاً  )٤٨٤()آل ذلك آان سيئاته   : (قوله تعالى   أما حجة من لم يضف أن

م    : ( وابتدأ بقوله )٤٨٦()تأويال(لما تم الكالم على      ه عل ك ب يس ل ا   ) وال تقف ما ل وذآر م
يئةً      : ( ليس فيه ما يحسن فعله، قال بعده       بعده، وآان آله سيئا    ان س ك آ  أي )٤٨٧()آل ذل

يئًة                   ليس فيما نهى اهللا عنه حسن فيكون سيئه مكروها، ولكن آل ما نهى اهللا عنه هو س
ان                     . )٤٨٨(مكروهًا ام؛ القسم األول آ ة أقس ى ثالث د اشتمل عل ذا المبحث، وق بذا اختم ه

ة مواض             ك في ثالث ى         المضاف فيه مصدرًا، وقد جاء ذل التنوين عل ا الكسائي ب ع قرأه
 .األصل في المصدر بينما قرأها أبو عمر بترك التنوين لإلضافة

أما القسم الثاني فقد آان المضاف فيه 
اسم فاعل، وقد جاء ذلك في ثالثة مواضع 
أيضًا قرأها أبو عمرو بالتنوين على األصل 
في إعمال اسم الفاعل، بينما قرأها الكسائي 

ى التخفيف، أو على إسقاط بترك التنوين عل
.إعمال اسم الفاعل

والقسم األخير ما آان المضاف فيه ليس 
مصدرًا وال اسم فاعل، وقد قسمته إلى 

جزئين، الجزء األول ما أضيف إلى األسماء 
وقد جاء ذلك في خمسة مواضع قرأ الكسائي 

ثالثة منها بالتنوين، بينما قرأ الموضعين 
افة، بخالف أبي األخيرين بترك التنوين لإلض

                                                 
، وهي قراءة أُبي    )١٠/٢٦٢الجامع ألحكام القرآن    : عند القرطبي (، و )٦/٣٨البحر المحيط   : ابن حيان ( عند   القراءة/ ٤٨٤

 ..وابن مسعود رضي اهللا عنهما
 .٢١٧الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٤٨٥
 .من سورة اإلسراء) ٣٥(اآلية ) ذَِلَك خَْيٌر َوَأْحَسُن تَْأِويلًا: (في قوله تعالى/ ٤٨٦
 .٤٧ ص -٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٤٨٧
 .٣٧٤ ص – ١اعراب القراءات السبع، ج: ابن خالويه/ ٤٨٨



عمرو الذي قرأ ثالثة مواضع باإلضافة وقرأ 
أما الجزء . الموضعين األخيرين بالتنوين

الثاني فهو ما أضيف إلي الضمير، وآان ذلك 
في موضعين تساوت القراءتان فيه، فقد قرأ 
أبو عمرو الموضع األول مضافًا إلى الضمير، 

.بينما قرأه الكسائي بغير اإلضافة
ون ا ذا يك ائي ب راءة الكس ى ق ب عل ذا المبحث –لغال ي ه التنوين – ف راءة ب  الق

 .والغالب على قراءة أبي عمرو القراءة باإلضافة



 المبحث الخامس
 

 الممنوع من الصرف
 

ورد في الخالف بين قراءة أبي عمرو 
والكسائي، الخالف في المنصرف وغير 
المنصرف وقد جاء ذلك في ست آلمات، 

.ة من القرآن الكريموردت في مواضع مختلف
أبيَّن الكلمات                    ا سأعرف أوًال الصرف، وس اء فيه وال العلم وقبل أن أوضح أق

 .الممنوعة من الصرف، وعلِّة منعها
األصل في األسماء أن تكون منصرفة،         : (الصرف هو التنوين، قال ابن هشام     

و             . )٤٨٩()أعني منونة تنوين التمكين    ل مجموعة في ق ل أما موانع الصرف، فتسعة عل
 )*(:النحوي

 )٤٩٠(اجمع وزن عادًال أنث بمعرفة       رآب وزد عجمة فالوصف قد آمال
ا              وم مقامه ا تق فإن وجدت في الكلمة علتان من هذه العلل التسعة، أو واحدة منه

 .منعت الكلمة من الصرف
ة وهو                 والكلمات التي تمنع لعلتين قسمان؛ القسم األول ما ال يمنع إال مع العلمي

 . اطمة وطلحة وزينبآفالتأنيث 
ما يمنع تارة : والقسم الثاني.  آإبراهيموالعجمى. آمعد يكربوالترآيب المزجي 

ر، و ر وُزف دل آعم و الع ع الصفة، وه ة، وأخرى م ع العلمي وزنم ر، ال د وأحم  آأحم
 . آعثمان وغضبانوالزيادة 

دودة نحو به                مى  أما ما يمنع لعلة واحدة فهو التأنيث باأللف المقصورة أو المم
والجمع الذي ال مفرد على وزنه وهو مفاعل آمساجد، ومفاعيل آمصابيح           . وصحراء
 .)٤٩١(ودنانير

هذه هي الكلمات التي تمنع من الصرف، أما الكلمات التي اختلفت فيها القراءتان من حيث صرفها وعدمه، 
 )٤٩٢()ُن اللَِّهَوَقاَلْت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْب: (آلمة عزير في قوله تعالى: ست آلمات، أولها

                                                 
 .٤٥١شذور الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، بدون طبعة وتاريخ، ص : ابن هشام/ ٤٨٩

لديار المصرية، روى   هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي النضر اإلمام بهاء بن النحاس شيخ العربية واألدب في ا                 / *
 بالقاهرة،  ٦٩٨كتاب سيبويه واإليضاح والتكملة ألبي علي، كان رجالً عالماً في النحو واللغة والتصريف، توفي سنة                

 ).٢/٤٦غاية النهاية، : ابن الجزري(أنظر 
 .٤٥٠شذور الذهب، ص: ابن هشام/ ٤٩٠
 .٤٥١المصدر السابق، ص / ٤٩١
 ).٣٠(التوبة اآلية / ٤٩٢



وين  ) عزيُر(وقرأ أبو عمرو    . بالتنوين) عزيٌر(قرأ الكسائي     حجة   )٤٩٣(بغير تن
ون  م ين ن ل ر(م ده   ) عزي و عن يس ه رف، ول ة أح ى أربع ًا عل مًا أعجمي ه اس ه جعل أن

 .تصغيرًا
ه  ن خالوي ال اب ان  : (ق ًا، وإن آ مًا أعجمي ه اس ه جعل ون فإن م ين ا حجة من ل فأم

غراً  ه مص ال. )٤٩٤()لفظ ن      (:وق وط م وح ول اد ون و ع ًا نح ي ثالثي ان األعجم وإن آ
 )٤٩٥()العرب من يدع صرفه

ة               : (وقال في آتابه الحجة    دع صرف الثالثي من األعجمي إن من العرب من ي
ل وط: "مث وح"و " ل اد"و " ن ن  )٤٩٦(")ع ا اب ي ذآره ماء الت ذه األس  والصحيح أن ه

ذََّبتْ : (خالويه مصروفة وجهًا واحدًا قال اهللا تعالى       ِلينَ      َآ وٍح اْلُمْرَس ْوُم ُن ال   )٤٩٧(،) َق  وق
  )٤٩٨()َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب َمْدَيَن:(تعالى

الى   ال تع ودٍ    : (وق ْوِم ُه اٍد َق ًدا ِلَع ا ُبْع ع       )٤٩٩()َأَل رد بمن م ي ه ل ام أن ن هش  وذآر اب
 )٥٠٠(.الصرف في هذه األسماء سماٌع مشهور، وال شاذ

ر(إذن   م أعجمي  ) عزي ه عل ن الصرف ألن ع م ة أحرفيمن ى ثالث د عل . زائ
ال الجوهري          : احداهما: حجتان) عزير(ولمن نّون    أنه وإن آان أعجميًا فهو خفيف، ق

ل            : عزير: (في الصحاح  ًا، مث ان أعجمي ه وإن آ وح "اسم ينصرف لخفت وط "و  " ن ، "ل
 .)٥٠١(")عزر"ألنه تصغير 

ال   أن يجعله عربيًا مشتقًا، قال أبو جعفر النحاس في قول م          : والحجة الثانية  ن ق
ي  ه اعجم ز        : (ان ل وع ال اهللا ج تق، ق ي مش م عرب ر اس ط ألن عزي ول غل ذا الق : ه

أن اإلسم عربي     : ( وقال مكي بن أبي طالب     )٥٠٣())٥٠٢()َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوهُ  (
 .)٥٠٤()عند أآثر الناس

ع صرف  ن من ر(إذن م ى   ) عزي ه فعل ن نون ًا، وم ًا اعجمي اره علم ى اعتب فعل
ره ) ابن اهللا(مبتدأ، و) عزير(اسمًا عربيًا مذآرًا و اعتباره   ان آخران    . خب اك وجه وهن

وين  ي مصروف –لحذف التن م عرب ه األول– واإلس ون : ( الوج ر(أن يك ر ) عزي خب

                                                 
 .٢٧٩ ص– ٢ النشر، ج:ابن الجزري/ ٤٩٣
 .٢٣٧ص -١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/  ٤٩٤
 .٢٣٧المصدر السابق، ص / ٤٩٥
 .١٧٤الحجة في القراءات الّسبع، ص : ابن خالويه/ ٤٩٦
 )١٠٥(الشعراء اآلية / ٤٩٧
 ).٤٤-٤٣(الحج اآلية / ٤٩٨
 ).٦٠(هود اآلية / ٤٩٩
 .٤٥٤شذور الذهب، ص : ابن هشام/ ٥٠٠
أحمد عبد الغفور عطـار، دار      : ، ت )تاج اللغة وصحاح العربية   (قاموس الصحاح   ): إسماعيل بن حماد  (الجوهري  / ٥٠١

 ).عزر(، مادة ٧٤٤، ص ٢م، ج١٩٨٤ بيروت، الطبعة الثالثة –العلم للماليين 
 ). ٩(الفتح اآلية / ٥٠٢
 .٢١٠ ص -٢إعراب القرآن، ج: النحاس/ ٥٠٣
 .٥٠١ ص– ١الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٥٠٤



ر (أو يكون    . صفة ) ابن(نبينا، أو صاحبنا، أو معبودنا، و     : مبتدأ محذوف تقديره   ) عزي
 .  ابن اهللا صاحبناعزير: صفة والخبر محذوف، أي) ابن(مبتدأ و

ب   ي طال ن أب ي ب ال مك وا : (ق ر"جعل دأ و " عزي ن"مبت ذف  " اب ه فح فة ل ص
 .)٥٠٥()التنوين فيه لكثرة اإلستعمال، وألن الصفة والموصوف آإسم واحد

ه     ن خالوي ان                 : (وقال اب رة اإلستعمال إذا آ وين من اإلسم لكث ا يحذف التن وإنم
آان زيٌد بن عبد اهللا فالبد من  : ، فإن قلت  جاءني زيد بن عبد اهللا    : االبن نعتًا لالسم نحو   
 .)٥٠٦()التنوين؛ ألنه خبره

راء   . أن يحذف التنوين إللتقاء الساآنين    : والوجه الثاني  ال الف ا حذفت    : (ق وربم
اء من  الم لسكون الب تم الك م ي ون وإن ل ن"الن اآنة "اب ون إذا آانت س تثقلون الن ، ويس
ا   تثقاًال لتحريكه ذفت، اس اآنًان، فح ت س اللقي راء :  ق راءة الق ك ق ن ذل ن : م ر اب عزي

 .)٥٠٧()اهللا
رءون         : (ثم قال  راء الفصحاء يق ل هو اهللا أحد اهللا      : "وقد سمعت آثيرًا من الق ق

 .)٥٠٨()، فيحذفون النون من أحد"الصمد
ى ضعف     : (وهذا الوجه ضعيف عند الزجاج، قال      وين عل وقد يجوز حذف التن

وين واإلسم     وقد رد الزمخشري التخ  )٥٠٩()إللتقاء الساآنين  ريجين السابقين لحذف التن
ال   رأ                 : (مصروف، ق راءة من ق اآنين آق اء الس وين اللتق ال سقوط التن ول من ق ا ق : أم

د اهللا" و     " أح ذوف وه ر مح فًا والخب ع وص ن وق ن   : أو ألن االب ل ع ا، فتمح معبودن
ى       . )٥١٠()مندوحة والمندوحة التي يعنيها هي منع اإلسم من الصرف، وهو األقرب إل
 .اسم أعجمي) عزير( فقد ورد في لسان العرب والصحاح أن الصواب

ومن  . فحجته أنه عربي مشتق، أو هو أعجمي خفيف       ) عزير(إذن من صرف    
 .لم يصرفه فهو عنده أعجمي آعاذر وعزرائيل

ة  ة هي ): طوى(آلم ة الثاني الى) طوى(الكلم ه تع ي قول دَِّس :(ف اْلَواِدي اْلُمَق ِب
ريم   وذلك في موضعين في ال       ) ُطًوى رآن الك رأ الكسائي الموضعين     . )٥١١(ق ًوى (ق ) ُط

ة مقصورة، إال أن         . )٥١٢(وقرأهما أبو عمرو بغير تنوين    . بالتنوين ُيالحظ أن هذه الكلم
يبويه             ال س م أن   : (المقصور يعامل من حيث الصرف وعدمه معاملة الصحيح، ق واعل
ا مقصورة ت    ًا فإنه ا مفتوح ان الحرف قبله ًا وآ ت الم اء أو واو آان ل ي ا آ دل مكانه ب

ر                     ان غي ا آ ة م وين بمنزل رك التن األلف، وال تحذف في الوقف، وحالها في التنوين وت
ذا الحرف           . )٥١٣()معتل إال أن األلف تحذف لسكون التنوين       اء في ه لذلك تحدث العلم

                                                 
 .٥٠١مصدر السابق، ص ال/ ٥٠٥
 .٢٣٦ص – ١إعراب القراءت السبع وعللها،ج: ابن خالويه/٥٠٦
 .٤٣١ ص -١معاني القرآن، ج: الفراء/ ٥٠٧
 .٤٣٢المصدر السابق، ص  / ٥٠٨
 .٤٤٢ ص – ٢معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٥٠٩
 .١٨٥ ص – ٢الكشاف، ج: الزمخشري/ ٥١٠
 ).١٦( النازعات اآلية –) ١٢(طه اآلية / ٥١١
 .٣١٩ ص– ٢النشر، ج: بن الجزريا/ ٥١٢
 .٣٠٩ ص -٣الكتاب، ج: سيبويه/ ٥١٣



ه  ار إلعتالل ه دون إعتب ين،   . عن صرفه ومنع ن الصرف لعلت ذا الحرف م ع ه ويمن
ومن لم يجره : (، قال ابن خالويه)بقعة(د به اسم األرض أنه علم مؤنث إذا أري   : أولهما

ه       . آما أن حنينًا مصروٌف إسم جبل     . جعله اسم أرض   وبعضهم ترك صرفه حيث جعل
 ):من الكامل()٥١٤(:اسم ارض، قال الشاعر

 )٥١٦)(٥١٥()  نصروا نبيهم وشدوا أزره     بحنين يوم تواآل األبطال
دول عن       ) طوى (والعلة األخرى أن      ا (اسم مع راء    )ويط ال الف م    : (، ق ومن ل

لم تصرف ألنها   " طوى"رأيت عمر وزفر، و   : آما قال . يجره جعله معدوًال عن جهته    
 .)٥١٧()معدولة عن جهتها، آأن عمر آان عامرًا، وزفر آان زافرًا، وطوى طاوي

ه ن خالوي ال اب ر: (وق ن عم ى ب ن عيس رأ)*(روى ع ه ق ا : " أن اوي وأن ط
 .)٥١٩())٥١٨("اخترتك

راءة ت   ذه الق دول    فه ه مع د من زعم أن ا من صرف   . ؤي مًا  ) طوى (أم ه اس جعل
فمن نونه فهو اسم الوادي، وهو مذآر سمي   : (مذآرًا يراد به اسم الوادي، قال الزجاج      

 .)٥٢٠()بمذآر على ُفعل نحو ُحطم وُصَرد
ل      و أن يجع وين وه ر للتن ًا آخ اك وجه وى(وهن ى ) ط درًا بمعن ودى : مص ن

ل " ُطوى : ("مرتين، قال القرطبي   وأضاف أن   . )٥٢١()وهو الشئ المثنى     " ِطوى  "مث
 .)٥٢٢(قدس وبورك مرتين: المعنى هو

يأخذه من : بمعنى ثنًى نّون ال غير   " طوى"من جعل   : (وقال أبو جعفر النحاس   
رتين          ًى، أي قدس م ون        )٥٢٣()ثنيت الشئ ثن ذا تن ى ه ا نونت     ) طوى ( وعل ). ثنىً (آم

 ):تترى(آلمة 
اَء            : (الىفي قوله تع  ) تترى(الكلمة الثالثة هي     ا َج لَّ َم َرى ُآ َلَنا َتْت ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُرُس

رأ الكسائي          )٥٢٤()ُأمًَّة َرُسوُلَها َآذَُّبوهُ   را ( نونها أبو عمرو وق وين     ) تت ر تن . )٥٢٥(من غي
 .والوقف فيه بألف في الحالين

                                                 
، ٣٩٣م، ص   ١٩٧٧ مصـر    -سيد حنفي حسنين دار المعارف    :ت: البيت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه      / ٥١٤

 ).حنن( مادة ١٣/١٣٣ولسان العرب، المجلد 
 الكريم يـوم حنـين ووقفـوا        اسم واٍد بين مكة والطائف، لقد نصر المسلمون نبيهم        : حنين: اللغة والمعنى / ٥١٥

 .بجانبه وقفة األبطال وحموه من كل يد غادرة
 .٢٩ص -٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٥١٦
 .٢٣٣ -٢٣٢ ص – ٣معاني القرآن، ج: الفراء/ ٥١٧
عيسى بن عمر الكوفي المقرئ عرض على عاصم بن أبي النجود واألعمش وأبي عمرو، ثقة رأس فـي                  / *

 ).٦١٣ -٢/٦١٢غاية النهاية :ابن الجزري(انظر . هـ١٥٠ أو ١٥٦ القرآن، ت
 .٢١٧ص – ٦البحر المحيط، ج: ، القراءة عند ابن حيان)١٣ -١٢(طه اآلية / ٥١٨
 .٣٠ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٥١٩
 .٣٥١ ص – ٣معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٥٢٠
 .١٧٥ ص – ١١رآن، جالجامع ألحكام الق: القرطبي/ ٥٢١
 .١٧٥ ص -١١المصدر السابق، ج/ ٥٢٢
 .٣٤  ص-٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/٥٢٣



ى  رى(معن ن  ): تت ي م ض، وه ر بع ي أث ها ف ا، وبعض ها بعض ع بعض يتب
واترة ال األصمعي)٥٢٦(الم رين   و: ( وق ين الخب ت بعضه بعض وب ر اتبع رت الخب ات

 .)٥٢٧()هنية
ب   ي طال ن أب ي ب ال مك ة  : (وق ر مهل ة بغي ي المتابع ذا  )٥٢٨()ه ل ه  وأصل آ

م                 . )٥٢٩(وهو الفرد ) الوتر( رًا ث ر وت ر يت ك وت فحّجة من نون أنه جعله مصدرًا من قول
 .)٥٣٠()تراث(أبدل من الواو تاء آما أبدلوها في 

: جوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي     فهو مصدر في موضع الحال، وي    
واترًا اًال مت ول  )٥٣١(إرس ا تق وين آم ن التن دًال م ف ب ون األل وز أن تك ذا يج ى ه :  وعل

 .رأيت عمرًا ورأيت عمرا
ة أرطى   اق بمنزل ف لإللح ل األل و أن يجع ّون وه ن ن ر لم ه آخ اك وج  )*(وهن

 .ضبىأما حجة من لم ينون أنه جعل األلف للتأنيث مثل سكرى وغ. )٥٣٢(ومعزى
 )٥٣٣()وأآثر العرب على ترك التنوين ألنها بمنزلة تقوى: (قال الفراء

): سبأ(آلمة 
: في قوله تعالى) سبأ(الكلمة الرابعة هي 

)534()َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍن(

ائي  رأ الكس بٍإ(ق ن س وين) م زة والتن ر الهم رو . بكس و عم رأ أب بأ(وق ن س ) م
 .)٥٣٥(بالفتح من غير تنوين

                                                                                                                                            
 ).٤٤(المؤمنون اآلية / ٥٢٤
 .٣٢٨ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٢٥
 .٢٧٦ ص -٥، ج )وتر(لسان العرب، مادة : ابن منظور/٥٢٦
 :ربيعة ومنه قول لبيد بن . ١٤ ص-٤معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٥٢٧
 )١٧٢ديوانه، ص : انظر*  (في ليلٍة كفر النجوم قوامها*  يعلو طريقة متنها متواتٌر *
 .١٢٨ ص– ٢الكشف ج: مكي بن أبي طالب/ ٥٢٨
 .٢٧٦ ص-٥، ج)وتر(لسان العرب، مادة : ابن منظور/ ٥٢٩
 .٢٥٧الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٥٣٠
 .١٤٩ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، ج: العكبري/ ٥٣١

شجر نوره كنور الخالف، وثمره كالعناب، تأكله اإلبل غضة، وعروقه ُحْمر والواحدة أرطاة وألفه لإلحاق               : األرطى/ *
 ).٢٥٤ ص – ٧، ج"األرطي"لسان العرب (انظر 

 مبدل من   العلم المختوم بألف اإللحاق المقصورة يمنع من الصرف لشبهها بألف التأنيث؛ في أن كالً منهما زائد غير                / ٥٣٢
شئ إال أن هذه األلف إذا جاءت في غير العلم تلحقها التاء والتنوين كما في هذا الحرف وال يلحقـان ألـف التأنيـث                      

 .مطلقاً
 ٢ مصر بدون تاريخ، ج    –مطبعة الفجالة الجديدة    . منار السالك إلى أوضح المسالك    : محمد عبد العزيز النجار   : (انظر*

 .١٩٢ ص –
 .٢٥٠ ص -٢آن، جمعاني القر: الفراء/ ٥٣٣
 ).٢٢(النمل اآلية / ٥٣٤



والحجة لمن لم يصرف     . حجة من صرفه أنه جعله اسم جبل أو اسم أب للقبيلة          
في األصل اسم رجل من ) سبأ(و. أنه جعله اسم قبيلة أو امرأة فثقل بالتعريف والتأنيث   

ا   . بن يشجب بن يعرب بن قحطان    ) عبد شمس (قحطان واسمه سبأ     ه، وإنم وسبأ لقب ل
 .)٥٣٦(والد، تيامن ستة منهم وتشاءم أربعةُلقب به ألنه أول من سبأ، وولد له عشرة أ

ه،   : عن ترآه صرفه فقال" أبو عمرو"سئل  : (قال ابن خالويه   هو اسم ال أعرف
م تصرفه  رب ل ه الع م تعرف ا ل ري)٥٣٧()وم ال الطب و  : ( وق ذا أب ى عن بعضهم ه حك

 .)٥٣٨()َمعرور قد جاء، فترك اجراءه، إذ لم يعرفه في أسمائهم
اس بقو  ر النح و جعف ك أب هورد ذل ه أن تصرفه ألن  : (ل م تعرف والواجب إذا ل

أصل األسماء الصرف، وإنما يمنع الشئ من الصرف لعلة داخلة عليه فاألصل ثابت               
 )٥٣٩(.فال يزول بما ال يعرف

ذآير                    ع للت ان يق ا آ ذا االسم لم واختار سيبويه الصرف، وحجته في ذلك، أن ه
 )٥٤٠(والتأنيث، آان التذآير أول ألنه األصل واألخف

ري            والصو ه الطب ا قال ك م بأ (أن اإلجراء في      : اب من القول في ذل ر   ) س و غي
ه اسم رجل                     اإلجراء صواب، ألن سبأ إن آان رجًال آما جاء به األثر، فإنه إذا أريد ب

 .)٥٤١(أجري وإن أريد به اسم القبيلة لم يجر
 ):من البسيط: (وانشد في اجرائه

 )٥٤٢(لد الجواميسالواردون وتيم في ذرى سبًإ     قد عضَّ أعناقهم ج
 ):من المنسرح: (وانشد في ترك اجرائه

 )٥٤٣(من سبأ الحاضرين مأرب إذ    يبنون من دون سيلـه العرمـا

                                                                                                                                            
 .٣٣٧ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٣٥
أنظـر  . والذين تشاءموا هم لخم وجذام وعاملة وغسان      . الذين تيامنوا هم حمير وكندة واألزد وأشعر وقشحم وبجيلة        / ٥٣٦

 ).٧/٥٠البحر المحيط : ابن حيان(، و)٤/٤٣١الكشاف: الزمخشري(
 .٢٧٠القراءات السبع، ص الحجة في : ابن خالويه/ ٥٣٧
 .١٤٨ ص – ١٩جامع البيان، ج: الطبري/ ٥٣٨
 .٢٠٣ ص– ٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٥٣٩
 .٢٤١ص – ٣الكتاب، ج: سيبويه/ ٥٤٠
 .١٤٧ ص -١٩جامع البيان، ج: الطبري/ ٥٤١
ويـروى ذرا   . ١٣٠ ص –، الت   ٣ مصـر، ط   –دار المعارف   . نعمان أمين طه  : البيت لجرير انظر ديوانه، تحقيق    / ٥٤٢

الواردون هم وثيم في ذرى أرض سبأ       : المعنى. والجمع ذرى . وأعلى كل شئ ذروته   . أعلى السنام : وذرى، والذروة 
 .مغلولين بأغالل من جلد الجواميس كأنها تعض أعناقهم

 ص  م،١٩٦٤ – ١ بيـروت، ط   -المكتب اإلسالمي . عبد العزيز رباح  : ، ت )قيس بن عبد اهللا   (البيت لنابغة الجعدى    / ٥٤٣
اسم بلدة كانت تسـكنها بلقـيس صـاحبة         : سبأ: اللغة. ٩/١٣٩ونسب ألمية بن أبي الصلت في خزانة األدب         . ١٣٤

. جمع حاضر وأصل الحاضـر الحـي العظـيم        : وقيل سبأ هي مدينة تعرف بمأرب، الحاضرين      . سليمان بن داوود  
هؤالء القوم قد بنوا سد     : المعنى. ه الوادي سد يعترض ب  : العرم. اسم بالد األزد التي أخرجهم منها سيل العرم       : مأرب

 .مأرب حفاظاً على مدينتهم



 ):سال سال(آلمة 
ة هي  ة الخامس الى) سالسال(الكلم ه تع ي قول ًلا : (ف اِفِريَن َسَلاِس ْدَنا ِلْلَك ا َأْعَت ِإنَّ

ِعيًرا   رأ الكسائي     . )٥٤٤()َوَأْغَلاًلا َوَس التنوين ) سالً سال(ق وين        . ب ر تن وعمرو بغي رأ أب وق
 .)٥٤٥(وآالهما وقف عليه باأللف

) مفاعل (هذه الكلمة تمنع من الصرف ألنها على صيغة منتهى الجموع وهي              
ال إال          : (قال سيبويه فيما يكون على هذه الصيغة       اعلم أنه ليس شئ يكون على هذا المث

ن       . )٥٤٦()لم ينصرف في معرفة وال نكرة      ال اب ذلك ق ه ل وين    " سالسل : "خالوي ر تن بغي
ف؛ ألن ي وصٍل وال وق ل(ف ي   ) فعال ال ينصرف ف رٍف ف ن ح ر م ه أآث د ألف ع بع جم

 .)٥٤٧()معرفٍة وال نكرٍة
ه األول    وه، الوج ة وج رفه ثالث ن ص ط    : ولم ه خ اء بالصرف لموافقت ه ج أن

راء            ال الف األلف،  " سالسال "آتبت   : (المصحف، فقد آتبت باأللف في المصاحف، ق ب
ا اوأجراه ي آخره ي ف ان األلف الت راء لمك ه. )٥٤٨() الق ن خالوي ال اب ًال: ("وق " سالس

 .)٥٤٩()بالتنوين اتباعًا للمصحف
اني  ه الث ا   : والوج دها وقبله ا بع ب م و أن تصرف لتناس ه . ه ن خالوي ال اب : ق

م تكن            : فالحجة لمن نّون  ( األلف، وإن ل ا ب ه من رؤوس اآلى، ألنه ا قبل أنه شاآل به م
أتبع            : ( أبو جعفر النحاس   ، وقال )٥٥٠()رأس آية  ه جمع ينصرف ف أنه لما آان إلى جانب

اني رفه       . )٥٥١()األول الث وز ص اال ينصرف يج ه أن م ي ألفيت ك ف ن مال ر اب د ذآ وق
 :للضرورة أو للتناسب قال

 )٥٥٢(.وال طراٍر أو تناسب صرف      ذو المنع، والمصروف قد ال ينصرف
ال  واستشهد ابن عقيل باآلية لجواز الصرف للتناسب       وورد أيضًا صرفه     : (، ق

الى  ه تع ب آقول عيرا : (للتناس الال وس ال وأغ ًال(فصرف ) سالس ا  ) سالس بة م لمناس
ابهها،              ) ٥٥٣)(بعده اظ وتش ًا لتشاآل األلف والعرب أجازت إجراء الثاني على األول طلب

الى    ه تع ك قول ن ذل ة وم ى الحقيق ى عل ي المعن م يصح ف يَِّئٌة  : (وإن ل يَِّئٍة َس َزاُء َس َوَج

                                                                                                                                            
وهذا ما ال يجوز عند البصـريين       .  وهذا البيت من شواهد الكوفيين على ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر             -

 ١، ج )٧٠(لمسألة  اإلنصاف، ا : انظر ابن األنباري  . لذلك يحلمون هذا البيت على أنه أراد به القبيلة حمالً على المعنى           
 .٣٩ ص -
 ).٤(اإلنسان اآلية / ٥٤٤
 .٣٩٤ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٤٥
 .٢٢٧ ص– ٣الكتاب، ج: سيبويه/ ٥٤٦
 .٤٢٠ ص– ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٥٤٧
 .٢١٤ ص -٣معاني القرآن، ج: الفراء/ ٥٤٨
 .٤٢٠ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/ ٥٤٩
 .٣٥٨الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٥٥٠
 .٩٦ ص -٥إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٥٥١
 .٣٣٨ ص -٢شرح األلفية، ج: ابن عقيل /  ٥٥٢
 .٣٣٩ ص – ٢المصدر السابق، ج/ ٥٥٣



 )٥٥٥()َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ        : ( وقوله تعالى  )٥٥٤()ْثُلَهاِم
فالثاني قصاص وليس بعدوان، ونحو ذلك آثير فإن ُيلزم التشاآل في اللفظ مع صحة             

 .المعنى أولى
ي ضرورة      اال ينصرف ف ن يصرف م اك م ر لصرفها أن هن ه األخي والوج
ر   و جعف ال أب الم العرب ق الم أيضًا ألن الشعر أصل آ ي الك ك ف أجرى ذل الشعر، ف

آل ما يجوز في الشعر فهو جائز في الكالم ألن          : إن بعض أهل النظر يقول    : (النحاس
ه؟              ًا عن . )٥٥٦(!)الشعر أصل آالم العرب فيكف نتحكم في آالمها ونجعل الشعر خارج

ة الشعراء الضطر       : (وقال األخفش   ا لغ ى             وآأنه ك في الشعر فجرى عل ى ذل ارهم إل
ة                )٥٥٧()ألسنتهم في النثر   ذه الكلم ى من صرف ه ه عل :  لذلك قال الزمخشري في تعليق

ى صرف                       ( انه عل ة الشعر ومرن لس ه ممن ضرى برواي راءة ب أن يكون صاحب الق
 .)٥٥٨()غير المنصرف

ألف           ه ب ه       . أما حجة أبي عمرو في الوقف علي ا أن ع خط المصحف، آم ه اتب أن
ن ر  روى ع و جعف ال أب ة، ق ان الفتح األلف لبي اال ينصرف ب ى م وف عل  العرب الوق
 )٥٥٩()حكى الكسائي أن من العرب من يقول رأيت عمرا باأللف في الوقف             : (النحاس

 .فصحت هذه القراءة من آالم العرب
 ):قوارير(آلمة 

ْم َوُيَطاُف َعَلْيهِ : (في قوله تعالى  ) قوارير(والكلمة األخيرة في هذا المبحث هي       
 )٥٦٠()َقَواِريَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها َتْقِديًرا* ِبآِنَيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْآَواٍب َآاَنْت َقَواِريَر 

ا  ) قواريرًا(قرأ الكسائي    ا إال             . بالتنوين فيهم وين فيهم ر تن و عمرو بغي رأ أب وق
 .)٥٦١(بألف في الوقف، ويسقطها في الثانية) قواريرا(أنه آان يقرأ الكلمة األولى 

ه من الصرف آالحجة في              ذا الحرف ومنع ، فمن  )سالسال (وحجة صرف ه
اك من   ألن هن وع، ومن صرفه ف ى صيغة منتهى الجم ه عل ه من الصرف فألن منع

ط المصحف      ة لخ ا موافق رب، أو ألنه ة الع عر ولغ ي الش اال ينصرف ف . يصرف م
اج ال الزج ة للتناسب، ق ة الثاني رأ : (وصرف الكلم ن ق واريرًا(وم ف األول فصر) ق

ا قبلت إعراب                      ظ، ألن العرب ربم ع اللفظ اللف فألنه رأس آية، ومن صرف الثاني اتب
ون  ظ، فيقول ظ اللف ع اللف ن نعت   : الشئ ليتب ا الخرب م رٍب، وإنم ر ضٍب خ ذا ْحج ه

هذا التنوين بدل من ألف       : (وقد ذآر الزمخشري وجهًا آخر للتنوين قال      . )٥٦٢()الُحجر
                                                 

 ).٤٠(الشورى اآلية / ٥٥٤
 ).١٩٤(البقرة اآلية /٥٥٥
 .٩٧ ص – ٥إعراب القرآن، ج: النحاس/ ٥٥٦
 .٤٠٧ القرآن، ص معاني: األخفش/ ٥٥٧
 .١٩٥ ص– ٤الكشاف، ج: الزمخشري/ ٥٥٨
 .٩٦ ص– ٥إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/ ٥٥٩
 ).١٦ -١٥(اإلنسان، اآلية / ٥٦٠
 .٣٩٥ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٦١
 :، ومما جاء اعرابه على التناسب قول امرؤ القيس٢٦٠ ص -٥معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٥٦٢
 )٢٥ديوانه، ص : أنظر*  (كبير أناس في بجاد مزمل* أفانين ودقه  كأن أبانا في * 



أي أنه أجرى الفواصل مجرى     . )٥٦٣()اني التباعه األول  اإلطالق ألنه فاصلة، وفي الث    
وين                أبيات الشعر ألن التنوين الذي يأتي بدًال من ألف اإلطالق خاص بالشعر وهو تن

ل    ن عقي ال اب رنم، ق رف       : (الت ة بح القوافي المطلق ق ب ذي يلح و ال رنم، ه وين الت تن
 .)٥٦٤()العلة

د ق               ة فق راء    أما إثبات األلف في األولى وحذفها من الثاني ه الف م يجر    : (ال في ول
ر  م يج ذي ل ال ال إذا   : بعضهم، وق ي النصب، ف ف ف ا ال يجري األل ت فيم رب تثب الع

أثبت األلف في   ) آانت قواريرا: (وصلوا حذفوا األلف، وآل صواب، ومثل ذلك قوله      
ذه                     وى له ى أق ات األلف في األول األولى ألنها رأس آية واألخرى ليست بآية، فكان ثب

ذلك   ة، وآ ي         الحج ا ف رة وآتبوه ل البص ا أه رأ به د اهللا وق ي مصحف عب ا ف رأيته
 .)٥٦٥()مصاحفهم آذلك

ا      ت فيه ات، اختلف ى ست آلم تمل عل د اش ذا المبحث وق تم ه راءة اخ ذه الق به
القراءتان بين الصرف ومنعه، وآان الغالب على قراءة الكسائي القراءة بالتنوين على           

ة واحدة هي         أصل الصرف، حيث قرأ خمس آلمات بالتنوين وم        ع آلم را (ن ه   ) تت إذ أن
ا           ى المصدر، بينم التنوين عل ا ب جعل األلف فيها للتأنيث بخالف أبي عمرو الذي قرأه

 .قرأ الكلمات الخمس األخرى بترك التنوين على أصل المنع من الصرف

                                                 
 .١٩٨ ص– ٤الكشاف، ج: الزمخشري/ ٥٦٣
 .١٨ ص -١شرح األلفية، ج: ابن عقيل/ ٥٦٤
 .٢١٤ ص -٣معاني القرآن، ج: الفراء/ ٥٦٥



 المبحث السادس
 

 اإلفراد والجمع
 

بين اإلفراد والجمع، وقد جاء ذلك في أآثر من يتحدث هذا المبحث عن الكلمات التي اختلفت فيها القراءتان 
عشرين موضعًا لم يتعرض لها العلماء إال إلمامًا؛ إذ ال إشكاالت نحوية ومعنوية تطرأ على اآليات جراء هذه 

 .لذلك سأآتفي بعرض نماذج لها آما هو الدأب في المتشابهات. الخالفات

الى          ه تع َن الرَّسُ   : (من أمثلة ذلك الخالف في قول ِه           آَم ْن َربِّ ِه ِم ِزَل ِإَلْي ا ُأن وُل ِبَم
 )٥٦٦()َواْلُمْؤِمُنوَن ُآلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َلا ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه

الجمع ) وآتبه(وقرأ أبو عمرو    . بالتوحيد) آتابه(قرأ الكسائي و   رأ    . )٥٦٧(ب من ق
رآن،    ه                 بالتوحيد أراد الق ن خالوي ال اب وب، ق الجمع أراد آل مكت رأ ب فالحجة  : ( ومن ق

ًا وأرسل                 : لمن جمع  زل آتب د أن أنه شاآل بين اللفظين، وحقق المعنى، ألن اهللا تعالى ق
ًال د . رس ن وّح ة لم رف     : والحج د اعت ة ق ان المتقدم ل األدي رآن، ألن أه ه أراد الق أن

 .)٥٦٨()نكروه فلذلك أفردبعضهم لبعض بكتبهم وآمنوا بها إال القرآن فإنهم أ
مًا للجنس،      اب اس فتستوي  ) ٥٦٩(وذآر مكي بن أبي طالب يجوز أن يكون الكت

ه       : (القراءتان على ذلك، وقال الزجاج     ه "قيل البن عباس في قراءت اب    " وآتاب ال آت فق
اس   : ذهب به إلى اسم الجنس، آما تقول. أآثر من آتب   دي الن  )٥٧٠()آثر الدرهم في أي

ه      الى  فهو على هذا مثل قول رٍ       *َواْلَعْصرِ : ( تع ي ُخْس اَن َلِف  بمعنى جنس     )٥٧١() ِإنَّ اْلِإنَس
 :ومثله في الخالف، الخالف في قوله تعالى. الناس

ْن                   ( ُه ِم ا َل ُه َفَم ِلْل اللَّ ْن ُيْض َأَلْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َوَم
  )٥٧٢()َهاٍد

رأ الكسائي     . بالتوحيد) بدهع(قرأ أبو عمرو     اده (وق الجمع ) عب  حجة من     )٥٧٣(ب
الى           ه تع ك قول : قرأ بالتوحيد أنه قصد بذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم، والدليل على ذل

هِ      ( ْن ُدوِن ِذيَن ِم ه الصالة والسالم         ) َُيَخوُِّفوَنَك ِبالَّ ا    . فالخطاب للرسول علي دير آم والتق
 .)٥٧٤(بكافيك يا محمد وهم يخوفونك باألصنامأليس اهللا : ذآر مكي بن أبي طالب

د                           ة ق ه ألن آل أم ع أنبيائ ة اهللا لجمي ذلك آفاي ه أراد ب الجمع أن رأ ب وحجة من ق
 .، فهو داخل في الكفاية معهم)٥٧٥(آادت نبيها، آما آيد محمد عليه السالم

                                                 
 ). ٢٨٥(البقرة اآلية / ٥٦٦
 .٢٣٧ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٦٧
 .١٠٥سبع، ص الحجة في القراءات ال: ابن خالويه/ ٥٦٨
 .٣٢٣ص -١الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٥٦٩
 .٣٦٩ -٣٦٨ ص -١معاني القرآن وإعرابه، ج: الزجاج/ ٥٧٠
 ).٢، ١(العصر اآلية / ٥٧١
 ).٣٦(الزمر اآلية / ٥٧٢
 .٣٦٢ ص -٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٧٣
 .٢٣٩ ص – ٢الكشف، ج: مكي بن أبي طالب/ ٥٧٤
 .٣١٠الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٥٧٥



ه                        ق، الخالف في قول اء بشئ من التعلي ا العلم ومن المواضع التي تحدث فيه
َأْرِض                ُقْل: (تعالى ْن اْل وا ِم  َأَرَأْيُتْم ُشَرَآاَءُآْم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروِني َماَذا َخَلُق

 .)٥٧٦()َأْم َلُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت َأْم آَتْيَناُهْم ِآَتاًبا َفُهْم َعَلى َبيَِّنٍة ِمْنُه
ةٍ (قرأ أبو عمرو      د ) بيِّن رأ الكسائي     . بالتوحي ات بي(وق الجمع ) ن ن    . )٥٧٧(ب ال اب ق

مْ    : (قوله: فالحجة لمن وحد  : (خالويه ْن َربُِّك رأه    . )٥٧٨()َفَقْد َجاَءُآْم َبيَِّنٌة ِم والحجة لمن ق
ي الخط ده ف ا وج ذ بم اء فأخ واد بالت ي الس ًا ف ده مكتوب ه وج الجمع أن ال. )٥٧٩()ب م ق : ث

سول عليه السالم    الر: من وّحد، أراد  : وفرق بينهما أهل النظر بفرقان مستحسن فقال      (
هِ     * َحتَّى َتْأِتَيُهْم اْلَبيَِّنةُ  : "ودليله قوله تعالى   ْن اللَّ وٌل ِم رآن        )٥٨٠("َرُس  ومن جمع أراد الق
 )٥٨٢)(٥٨١(")َوَبيَِّناٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن": (ودليله قوله تعالى

راهين            ا الب ات هن راد بالبين ة، ألن الم ال  وهذا التفسير ال يستقيم مع معنى اآلي  ق
أن مع اهللا شريكا       : المراد: (ابن الجوزي  أن مع            )٥٨٣()البيان ب دل ب ة ت ان ببين ، أي األتي
 .اهللا شريكًا

ة   ذه اآلي ى ه ي معن ري ف ال الطب اه  : (وق ًا أنزلن رآين آتاب ؤالء المش ا ه أم آتين
ه      "عليهم من السماء بأن يشرآوا باهللا واألوثان واألصنام          ه من ى بين ى    " فهم عل م عل فه

 .)٥٨٤()أمرتهم فيه من اإلشراك بيبرهان مما 
الجمع      راءة ب إذن حجة من قرأ بالجمع أنه ُآتب في المصحف بالتاء، آما أن الق
ان     ديهم بره ان ل رآون، إن آ ا المش ي يجئ به ات الت راهين واآلي رة الب ى آث دل عل ت

ة     ذه اآلي رح ه ي ش ي ف ال األلوس ذلك ق دعوه، ل ا ي ل لم ن  :(ودلي رب م و ض وه
ى الجمع          ومن قرأ   . )٥٨٥()التهكم ى    . بالتوحيد، إنه وإن آان مفردًا فهو يدل عل دل عل وي

 .)٥٨٦(التوحيد أنها في مصحف ابن مسعود بالهاء
 : ومثله الخالف في قوله تعالى

 )٥٨٧()َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنيًرا(
رو   و عم رأ أب راجا(ق د) ِس الى  )٥٨٨(بالتوحي ال تع ا ق مس آم ى إرادة الش :  عل

َراًجا ( ْمَس ِس َل الشَّ د)٥٨٩()َوَجَع ائي  .  بالتوحي رأ الكس ُرجا(وق ى إرادة  ) ُس الجمع عل ب

                                                 
 ).٤٠(فاطر اآلية / ٥٧٦
 .٣٥٢ ص-٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٧٧
 ).٥٧(األنعام اآلية / ٥٧٨
 .٢٩٦الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٥٧٩
 ).١،٢(البينه اآلية / ٥٨٠
 ).١٨٥(البقرة اآلية / ٥٨١
 .٢٩٨الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه/ ٥٨٢
 .٤٩٦ ص– ٦زاد المسير، ج: ابن الجوزي/ ٥٨٣
 .١٣٥ ص– ٢٢جامع البيان، ج: الطبري/ ٥٨٤
 .١٩٧ ص -٢٢روح المعاني، ج: األلوسي/٥٨٥
 .٤٩٦ص– ٦زاد المسير، ج: القراءة عند ابن الجوزي/ ٥٨٦
 ).٦١(الفرقان اآلية / ٥٨٧
 .٣٣٤ ص– ٢النشر، ج: ابن الجزري/ ٥٨٨



راءة          ار ق د اخت ا عبي ر النحاس أن أب و جعف ا وذآر أب الجمع لكثرته أخبر ب الكواآب، ف
روج النجوم، فجاء المعن                  أّول أن السرج النجوم وأن الب ًا     التوحيد ألنه ت ده نجوم ى عن

ّدراري،             . )٥٩٠(ونجومًا إال أن العلماء ذآروا أن السُّرج النجوم وهي المضيئة العظام ال
ه ن خالوي ال اب ام : (ق د المصابيح النجوم وهي المضيئة العظ ع جاز أّن يري ومن جم

 .)٥٩١()ويجوز أن يكون أراد النجوم الكبار مع الشمس والقمر. الّدراري
ة     وقرأته عامة : (وقال الطبري  ُرجاً     ( قراء الكوف ا ُس اع،    ) وجعل فيه ى الجم عل
ان         ) وقمرًا منيرا (وجعل فيها نجومًا    : آأنهم وجهوا تأويله   وا النجوم سرجًا، إذ آ وجعل

 .فعلى هذا تصح القراءة بالجمع. )٥٩٢()يهتدي بها
الى            ه تع : وهناك موضع واحد اختلف العلماء في إعرابه، وهو الخالف في قول

د     ) وُأخر(قرأ الكسائي   . )٥٩٣()ِه َأْزَواجٌ َوآَخُر ِمْن َشْكلِ  ( زة والتوحي تح الهم و    . بف رأ أب وق
 .)٥٩٤(بالضم داللة على الجمع) أخر(عمرو 

يم          ر الحم ا غي ذبون به رة األصناف التي يع حجة من قرأ بالجمع، أنه جمع لكث
ه        : فالمعنى" ُأخر"ومن قرأه   : (والفساغ، قال الزجاج   : وأنواع ُأخر من شكله، ألن قول

 ).٥٩٥()أنواع" اجأزو"
ه   ن خالوي ال اب ه        : (وق ين قول ه وب الجمع بين اآل ب ه ش ع أن ن جم ة لم والحج

 .)٥٩٦()ولم يقل زوج" أزواج"
نعت له أي من شكل      ) من شكله (أن يعرب مبتدأ و     : وفي إعرابه وجوه؛ أحدها   

يم، و  ره) أزواج(الحم ذوف . خب ر مح ون الخب اني أن يك ر و : والث م ُأخ ن (أي وله م
والوجه األخير في اإلعراب أن يكون مبتدأ وخبره الجملة،         . صفتان) جأزوا(و  ) شكله

 ).ُأخر(خبره والجملة خبر ) من شكله(مبتدأ و ) أزواج(ألن قوله 
الى          ه تع د قول رأ بالتوحي ل    ) من شكله   : (وحجة من ق م يق . )٥٩٧()من شكلهم  (ول

ري  ال العكب وه، ق ه أيضا وج ي إعراب ى  : (وف و معطوف عل د وه ى التوحي وآخر عل
ة           . )٥٩٨()حميم، ومن شكله نعت له     ره جمل دأ خب ه مبت من  (وذآر مكي بن أبي طالب أن

كله أزواج ابقة  ) ش راءة الس ي الق ا ف ن   ) أزواج(ألن . آم رًا ع ون خب ن أن يك ال يحس
ه               ) آخر( ان بقول ن حي ك اب رًا ورد ذل ر     : (ألنه جمع، والجمع ال يكون خب وجاز أن يخب
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ذاب، أو سمى آل جزء من       بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورت          ب من الع
 )٥٩٩().ذلك اآلخر باسم الكل

بهذه القراءة اختم هذا المبحث، وُيالحظ أن الخالف فيه ال يحدث أثرًا نحويًا أو           
 .معنويًا، وذلك ألن الكلمتان المجموعة والمفردة تؤديان نفس المعنى

 والغالب على قراءة الكسائي القراءة  في هذا المبحث القراءة بالجمع،-وآان الغالب على قراءة أبي عمرو
 .بالتوحيد

ى ستة مباحث استوفت                    ذي اشتمل عل وبنهاية هذا المبحث اختم هذا الفصل ال
 .جميع حاالت االسم في الخالف بين قراءة أبي عمرو وقراءة الكسائي

 الفصل الثاني
  األفعـال

 
 أبي عمرو والكسائي، وما ينتج عن هذا يتحدث هذا الفصل عن األفعال التي وردت في الخالفات بين قراءتي

 .الخالف من تغير نحوي في ضبط الفعل، وما يحيط به من أسماء أو ضمائر، أو تغير مواضعها من اإلعراب

 :ويشمل هذا الفصل سبعة مباحث، أولها
 

 :الخالف في إعراب الفعل
أتحدث في هذا المبحث عن الحاالت التي يأتي فيها الفعل المضارع، فاألصل               
أدوات النصب                ًا إذا سبق ب في المضارع أن يكون مرفوعًا، ثم يأتي منصوبًا ومجزوم

 .أو الجزم
ائي،         وقد وردت جميع هذه الحاالت في الخالف بين قراءتي أبي عمرو والكس
راءة        ي الق ده ف ا نج الرفع، بينم ا ب ارع فيه ل المض ون الفع راءات يك دى الق د اح فنج

ا تكون           أو أن تكو  . األخرى بالنصب أو الجزم    ن القراءة بنصب الفعل المضارع، بينم
 .وسأبين جميع هذه الحاالت في مواضعها إن شاء اهللا. القراءة األخرى بالجزم

 

 :الفعل المضارع بين الرفع والنصب: أوًال
ى قسمين                 م إل تحدث العلماء عن العامل في رفع الفعل المضارع، وانقسم رأيه

م      رأيين أوًال، ث ذين ال أذآر ه ين، س ل     أساس ب الفع ي تنص ن األدوات الت دث ع  أتح
 .المضارع، وبعد ذلك أبين مواضع الخالف بين الرفع والنصب في القراءتين

 
 :رفع الفعل المضارع

ل      ن عقي ال اب ارع ق ل المض ع الفع ي رف ل ف ول العام اء ح ف العلم  :اختل
ع االسم       (  ع لوقوعه موق ع لتجرده من الناصب      ... فذهب قوم إلى أنه ارتف ل ارتف وقي
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 فالرأي األول في قول ابن عقيل هو رأي البصريين، والقول الثاني هو              )٦٠٠()والجازم
ه؛                . رأي الكوفيين  د في أول ع بالزائ ه يرتف ى أن وفيين إل  إال  )٦٠١(وذهب الكسائي من الك

ل    زم، ألن عوام ل النصب والج ه عوام دخل علي ي أن ال ت ان ينبغ ه آ ك ُرد ألن أن ذل
 .النصب والجزم ال تدخل على العوامل

اني ه الث ي أن ال ينتصب     : والوج ان ينبغ م لك ا زع ى م ر عل ان األم و آ ه ل أن
بدخول النواصب، وال ينجزم بدخول الجوازم؛ لوجود الزائد أبدًا في أوله فلما انتصب             

ه                   ا ذهب إلي اد م ى فس ك عل والوجه  . بدخول النواصب وانجزم بدخول الجوازم دلَّ ذل
ام              الثالث واألخير أن هذه الزوائد بعض الف       ل هي من تم عل، ال تنفصل منه في لفظ، ب

ك    ه، وذل ي نفس يء ف ل الش ى أن يعم ك إل ة ألدَّى ذل ي العامل ت ه و آان اه، فل معن
 من المذهب الكوفي    - إذن هذا الوجه في عامل الرفع في الفعل المضارع     )٦٠٢(محال
 .مردود

اب   – وهو بصرى   –وقال سيبويه    ال       " في ب ذه األفع ع في ه وجه دخول الرف
دأ أو موضع اسم بني                 " : (رعة لألسماء المضا اعلم أنها إذا آانت في موضع اسم مبت

على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ، وال مبني على مبتدأ، أو في موضع                 
ع،                ا الرف اسم مجرور، أو منصوب، فإنها مرتفعة، وآينونتها في هذه المواضع ألزمته

ا ع فيه ن ه) ٦٠٣)(وهي سبب دخول الرف ال اب ام وق ن : (ش ّرده م ع المضارع تج راف
راء     ًا للف ازم وفاق ب والج وفي  –الناص و آ ًا    – وه م خالف ل االس ه مح  ال لحلول

ى            ) ٦٠٤)(للبصريين على هذا يكون ارتفاع الفعل المضارع إما لوقوعه موقع االسم عل
  . مذهب البصريين أو يكون لتجّرده من الناصب والجازم على مذهب الكوفيين

 
  : ارعنصب الفعل المض

ل،        أما نصب الفعل المضارع فيكون بأدوات منها ما اختص بالدخول على الفع
يبويه  ال س ي      : (ق ل ف بها، ال تعم ا فتنص ل فيه روف تعم ا ح ال له ذه األفع م أن ه اعل

ال، وهي                ك  ) أن(األسماء آما أن حروف األسماء التي تنصبها ال تعمل في األفع وذل
ك ل، و  : قول د أن تفع ي(أري ك) آ ل، و  جئت: وذل ي تفع ن(ك لك ذه  ). ٦٠٥)(ل ن ه وم

ًا  يبويه) إذن(الحروف أيض ال س م أن : (ق دأة؛  " إذن"اعل ت مبت ًا وآان ت جواب إذا آان
ل     ل عم ي الفع ت ف دأة   " أرى"عمل ت مبت م إذا آان ي االس ك  . ف ك قول إذن :(وذل

 ).٦٠٦)(أجيئك
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ال      ) أن(وهناك بعض من حروف الجر تنصب المضارع بـ          دها، ق مضمرة بع
ذه         ) ٦٠٧)(بعد ثالثة من حروف الجر     ) أن(وتضمر  : (ابن هشام  ام أن ه ن هش وذآر اب

 )٦٠٨.(آي، والالم وحتى: الحروف هي
دها  ي تضمر بع ه عن الحروف الت و يواصل حديث ام وه ن هش ال اب ): أن(وق

ي  ( روف العطف وه ن ح ة م د ثالث ى ) أو: (وبع ي بمعن ى(الت و) إل ك أو : نح أللزمن
ي، أو  و) إال(تقضيني حق ه أ: نح بوقين  ألقتلن ة مس ببية، وواو المعي اء الس لم، وف و يس

 .)٦٠٩)(بنفي أو طلب بغير اسم الفعل
 حول سبب عامل النصب        – الكوفي والبصري    –وهناك خالف بين المذهبين     

 )٦١٠.(في الفعل المضارع بعد هذين الحرفين األخيرين
فذهب الكوفيون إلى أن الفعل بعد هذين الحرفين منصوب على الصرف وذلك            

ا كألن الث ل قول ي مث بن: (ني ف ل السمك وتشرب الل ك) ال تأآ ك: (وقول ا فنكرم ) ايتن
ًا للنصب          مخالف لألول، فصارت مخالفته    ه موجب ه وصرفه عن وذهب البصريون    . ل

دير  ه منصوب بتق ى أن رو الجرمي من البصريين ). أْن(إل و عم ى أن –وذهب أب  إل
اب ال             ذا    ) ٦١١(عطف الواو والفاء هي الناصبة بنفسها؛ ألنها خرجت عن ب ه ه وُردَّ قول

واو                           اء وال ا الف دخل عليه ا زعم لجاز أن ت ة آم بأنه لو آانت هذه الحروف هي العامل
ه                 ا ذهب إلي ى بطالن م ل عل ك دلي ذين     ). ٦١٢(للعطف، وفي امتناع ذل والصحيح أن ه

ـ    ارع ب بان المض رفين ينص ك  ) أْن(الح ك ألن قول دهما وذل مرة بع ى أن : (مض أخش
ل ة )تفع كأخشى (، بمنزل د إضمار )فعل ا دخلت ) أن(، فعن ذه الحروف آأنم ون ه تك

ك في     يبويه ذل د ذآر س ى االسم وق دخل عل ا، أن ت ى اسم، وهو األصل في عمله عل
ه رى أنَّ: (قول ال ت ا أضمرت : أف ل، فلم ة الفع ل، بمنزل د وضعت ) أْن(أن تفع آنت ق

ماء، وال     ي األس الن إال ف ا ال يعم ي مواضعهما، ألنهم رفين ف ذين الح افان إال ه يض
ا، و  ل(إليهم م ) أن تفع ة االس ي    ). ٦١٣)(بمنزل ذآر ف ابقة ال ل األدوات الس رد آ م ت ول

ل ورد     ع والنصب، ب ين الرف ل المضارع ب ي الفع راءتين ف ين الق مواضع الخالف ب
 .بعضها، وسأبينها في مواضعها إن شاء اهللا

 
 
 

 :مواضع الخالف
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لفعل المضارع بين الرفع    ورد الخالف بين قراءتي أبي عمرو والكسائي، في ا        
ي خمسة مواضع الى. والنصب، ف ه تع ا قول ِذيَن : (أوله اِء الَّ وا َأَهُؤَل ِذيَن آَمُن وُل الَّ َوَيُق

 )٦١٤.()َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم
رأ       . بالرفع) يقوُل(قرأ الكسائي    ولَ (وتفّرد أبو عمرو بالنصب فق ة  ) ٦١٥)(يق علَّ

الى ) أن يأتي(على  ) يقول(من قرأ بالنصب أنه عطف الفعل        ُه   : (من قوله تع َفَعَسى اللَّ
ن       " ن"فـ  ). ٦١٦)(َأْن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدهِ       ال اب من نواصب الفعل المضارع، ق

ال       ارع ق ي تنصب المض روف الت ن الح ه ع رض حديث ي مع ام ف د : (هش " أن"وبع
ي خطيئتي          و: (المصدرية نحو   ر ل ذي أطمع أن يغف ِم، نحو        ) ٦١٧)(ال م تسبق بِعل : إن ل

) ٦١٨)(وحسبوا أن ال تكون فتنةٌ    : (فإن سبقت بظنٍّ نحو   ) َعِلَم أن سيكون منكم مرضى    (
 )٦١٩.)(فوجهان

ل    ون الفع ول يك ذا الق ى ه أتي(عل ـ ) ي وب ب درية،) أن(منص  المص
ذين        فعسى اهللا أن يأتي بالفت    : معطوف عليه، والتقدير  ) يقول(  و ول ال ح، وعسى أن يق

ال      . آمنوا ل يجعل           : ألنه ال يجوز أن يق وا، ب ذين آمن ول ال ول (وعسى اهللا أن يق ) أن يق
د     ا بع ى م ًا عل ولهم )عسى (معطوف اً  : (، نحو ق زًا ولبن ول الشاعر   )أآلت خب ، ونحو ق

 ):من مجزوء الكامل) (٦٢٠(
    ياليت زوجك قد غدا         متقلدًا سيفًا ورمحًا          

ال     . أي وحامل رمحاً   وٌل   :(وذآر أبو جعفر النحاس وجهًا آخر للنصب ق ه ق وفي
 ):من الوافر ()٦٢١(:آخر تعطفه على الفتح آما قال الشاعر

 )٦٢٣)(٦٢٢() للبس عباءة وتقرَّ عيني     أحبُّ إلىَّ  من ُلبِس الشفوِف         
راءة بالنصب       الفتح ال        : وتأويل الكالم على الق أتي ب ِر من       فعسى اهللا أن ي ؤمنين أو أم م

ا أسرُّوا في أنفسهم                     ى م افقون عل عنده، يديلهم به أهل الكفر من أعدائهم، فيصبح المن
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انهم     : نادمين، وعسى أن يقول الذين آمنوا حينئذ       د أيم هؤالء الذين أقسموا باهللا آذبًا جه
 )٦٢٤(.إنهم لمعكم

ع  فالحجة لمن  : (أما القراءة بالرفع فعلى االبتداء، قال ابن خالويه        دأ    :  رف ه ابت أن
ظ المضارعة   ه بلف ا وجب ل ه بم ل فأعرب الرفع . )٦٢٥()بالفع ك ب رأ ذل ن ق ل م : و تأوي
دمون   هم ين ي أنفس رُّوا ف ا أس ى م دئ  . فيصبحوا عل وا، فيبت ذين آمن ول ال ول(ويق ) يق

 .فيرفعها
: والموضع الثاني في الخالف للفعل المضارع بين الرفع والنصب، قوله تعالى    

 .)٦٢٦()ُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُلَوِإْن َآاَن َمْك(
زولُ (قرأه الكسائي بفتح الالم األولى، ورفع الثانية         الم          ). َلت و عمرو بكسر ال رأه أب وق

 .)٦٢٧()ِلتزوَل: (األولى، ونصب الثانية
ى أن   ب عل راءة بالنص ى ) أن(الق ا(بمعن ن  ) م ي م د، وه الم الم الجح وال

ام    ) أن(مار  الحروف التي تنصب الفعل المضارع إلض      وتضمر  : (بعدها، قال ابن هش
 .)٦٢٨()بعد ثالثة من حروف الجر) أن(

ال  ) حتى(و) آى(فذآر   الم : (ثم ق ة مع المضارع المجرد من           : وال " ال"تعليلي
م أآن       –ماآنت   : (أو جحودية نحو  ) ليغفر لك اهللا  : (نحو  والمعنى  )٦٢٩(). ألفعل – أو ل

 .هم أضعف من أن تزول له الجبالآان مكر: ما آان مكرهم لتزول منه الجبال، أي
ة          ع الثاني ى، ورف زولُ : (أما القراءة بفتح الالم األول ه        )َلت ن خالوي ال اب ا ق : ، فكم

ن أصل     ( ُه ع م ُتِزل ل ول ي الفع ؤثر ف م ت د، فل ا الم التأآي ه جعله تح، أن ن ف ة لم فالحج
ه ه . إعراب رهم وعظم دَّة مك ال لش ب زوال الجب راءة توج ذه الق ه . وه اء ب د ج وق

د روي في بعض التفسير                    . )٦٣٠()فسيرالت ابوت، فق ى قصة النسور والت ذلك إل يشير ب
يم   ن ال عظ ر م ك أم ت أن ذل ال ظن ور، وأن الجب ابوت والنس ادت أن  قصة الت ه فك ل

ه   : وعلى هذا يكون معنى القراءة بالرفع  . )٦٣١(تزول زول من اشتد مكرهم حتى آادت ت
ة في            . الجبال ال األعشى          أو على معنى آالم العرب في المبالغ ا ق :  وصف الشئ آم

 )من الطويل) (٦٣٢(
 لئن آنت في جب ثمانين قامة      وُرقيَّت أسباب السماء بسلَّم 
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 )٦٣٣(لتستدرجنك القول حتى تهزَّه       وتعلم أنه عنكم غير منجم
ى أسباب السماء،  وال يكون في جّب                   ه ال ُيرقَّ فالشاعر بالغ في الوصف وهو يعلم أن

 .درجه القولثمانين قامة فيست
ا             : فمعنى اآلية على هذا يكون     ا زال أمر اإلسالم وم لو أزال مكرهم الجبال لم
فيكون زوال الجبال مجاز ُضِرب مثًال لمكر قريش        . أتى به النبي صلى اهللا عليه وسلم      
 .وعظمه، وللمبالغة في ذم مكرهم

الى    )آن فيكون  : (ومن مواضع الخالف، الخالف في قوله تعالى       ه تع ا  :  (، من قول ِإنََّم
ونُ          الى    )٦٣٤()َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُآْن َفَيُك ه تع ُرُه ِإَذا َأَراَد      : (، وقول ا َأْم ِإنََّم

ونُ     ْن َفَيُك ا     )٦٣٥()َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُآ رأ الكسائي بالنصب فيهم و   ). يكونَ ( ق ا أب وقرأهم
 .)٦٣٦(عمرو بالرفع

د نسق             : (لقراءة بالرفع قال الفراء في ا    ده فعل ق فإذا رأيت الفعل منصوبًا، وبع
ه            ه، وإن رأيت قته علي عليه بواو أو فاء أو ثم فإن آان يشاآل معنى الفعل الذي قبله، نس

 ):من الرجز ()٦٣٧(: ومنه قوله. غير مشاآل لمعناه، استأنفته فرفعه
 .)٦٣٩)(٦٣٨(مه     والشعر ال يستطيعه من يظلمه       يريد أن يعربه فيعج

ه      ) فيكون(على هذا يكون     داء، وأن قول اه أن          : (رفع على اإلبت ا لشئ إذا أردن ا قولن إنم
 . فهو يكون: فيكون، أي: آالم تام، مكتٍف بنفسه عما بعده، ثم يبتدأ فيقال) له آن نقول

ال            يبويه بالضعف، إذ ق اء ال      : (أما القراءة بالنصب فقد وصفها س م أن الف وأعل
ع                  "أن"تضمر فيها    اب إال الرف ذا الب ال عز وجل     ..  في الواجب وال يكون في ه : وق

ال   ) آن فيكون (ومثله  .. فارتفعت  ) فال تكفر فيتعلمون  ( ه ق ا ذاك فيكون       : آأن ا أمرن إنم
، )٦٤٠(وهو ضعيف في الكالم       .. وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر           

ك ألن الفعل               ور الكالم وذل  المضارع ال ينصب      فهو يصف النصب بالضعف في منث
 أي أن المضارع في هذه اآلية ليس جوابًا لألمر، فلم يرد –بعد الفاء إال إذا آان جوابًا      

ول            ) آن فيكون (اهللا أن يقول للشئ      ا أراد أن يق ول، وإنم بحيث يكون الفعالن مقوًال للق
ه  . فحسب) آن(للشئ  ي آتاب ه ف ن خالوي ذلك اب ال ب د ق ون، وق ه يك ه بأن ر عن م أخب ث
ه         )٦٤١()آن فيكون : (قوله تعالي : (جة حيث قال  الح  قرأه ابن عامر بالنصب، والحجة ل
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اء     اء ال ينصب إال إذا جاءت                 –الجواب بالف ذا من مواضع الجواب، ألن الف يس ه  ول
ه   تقبل آقول ل المس د الفع حتكم  : (بع ذبًا فيس ى اهللا آ روا عل اه)٦٤٢()ال تفت إن : ، ومعن ف

ذه        ) آن فيكون : ( تعالي تفتروا يسحتكم، وهذا ال يجوز في قوله       الي أوجد به ألن اهللا تع
ت       عه إذا قل ي موض ن الماضي ف ه حس دومًا ودليل يئًا مع ة ش ان : اللفظ ن فك  )٦٤٣()آ

راء                  ى الق والقراءة بالنصب قراءة في السبعة ثم هي بعد ذلك قراءة ابن عامر وهو أعل
م ال            )٦٤٤(سندًا وأقدمهم هجرةً   وفيين في عل ام الك القول     وقراءة الكسائي وهو إم ة ف عربي

م                  ا عل ى م ر إذ هو طعن عل ي الكف ه إل بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائل
الي    اب اهللا تع ن آت التواتر م ه ب ف   .  )٦٤٥(نقل ة أن تعط ي العربي ا ف ى ووجهه أن (عل

ه، آن فيكون، أي                  : ، ويكون معنى الكالم   )نقول ول ل اه إال أن نق ما قولنا لشئ إذا أردن
ى عن العرب سماعاً       . أن نقول فيكون   ه ُحِك ري أن د أن آتيك فيمنعني    : وذآر الطب أري

ك ى آتي ي عل ًا بيمين ظ . )٦٤٦(المطر، عطف ى لف ه عل ويجوز أن يكون وجه النصب في
 .ألنه جاء بلفظ األمر فشبه باألمر الحقيقي) آن(

ا      تالف فيم ى االخ ه إل بب الخالف في ود س ي الخالف يع ر ف والموضع األخي
وع،              . ل الخالف يعطف عليه الفعل مح    ى فعل مرف راءتين تعطف الفعل عل فاحدى الق

الى                 ه تع ك في قول اِس    : (بينما تعطفه القراءة األخرى على فعل منصوب وذل ْن النَّ َوِم
  .)٦٤٧()َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا

ال  رو ب و عم رأه أب ُذها(رفع ق ائي ). يتخ رأه الكس َذها(وق  النصب )٦٤٨(.بالنصب) يتخ
 ).يشترون(، والرفع عطفًا على )يضل(عطفًا على 

راء ال الف ى : (ق ا عل ا ردَّه ن رفعه ترى(م ه  ) يش ى قول ا عل ن نصبها ردَّه وم
 .)٦٤٩()ليضل عن سبيل اهللا وليتخذها(

أحدهما أن  : ينالرفع من وجه: (وذآر أبو جعفر النحاس وجهًا آخر للرفع فقال 
تأنفاً              ى يشتري، واآلخر أن يكون مس ًا عل ذا رأي االخفش، إذ       )٦٥٠()يكون معطوف  وه

ى      ه عل ى المنصوب، أو رفع العطف عل به ب وز نص ا يج ال لم ة مث ذه اآلي رأى أن ه
 ):من الوافر: (واستشهد بأبيات فقال. االبتداء

 : فرفع على االبتداء)٦٥١(: قال الشاعر
 )٦٥٢(يت عليه            ليلقحها فينتجها حوارا        يعالج عاقرًا أع
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 :أيضًا) من الطويل ()٦٥٣(: وقال الشاعر
 )٦٥٤(     وما هو إال أن أراها فجاءًة         فأبهَت حتى ما أآاد أجيب 

داء         ) فأبهَت(والنصب في قوله     ى االبت ع عل ى العطف، والرف ذه هي     )٦٥٥(عل  ه
ي   ا أب ا قراءت ت فيه ي اختلف ة الت ل  المواضع الخمس ي نصب الفع ائي ف رو والكس عم

راءة                . المضارع ورفعه  ع والغالب في ق ويالحظ أن الغالب في قراءة  أبي عمرو الرف
 .الكسائي النصب

ا في                     ال حرف النصب آم ا إلعم ين إم ى وجه والمالحظ أن النصب يكون عل
ى قطع النسق                         ا عل ع يكون إم ى فعل منصوب وأن الرف سورة إبراهيم، أو النسق عل

 .، أو على العطف على فعل مرفوع آما في سورة لقمانواإلبتداء
 
 :الفعل المضارع بين الرفع والجزم: ثانيًا

 

ّرده                 ع االسم، أو لتج قلنا إن العامل في ارتفاع الفعل المضارع إما لوقوعه موق
 .من الناصب والجازم

ين                ا يجزم فعل ا م . أما جوازم الفعل المضارع فمنها ما يجزم فعًال واحدًا، ومنه
ا جازم، وهو ضربان        : (ال ابن هشام  ق داخل عليه ال المضارعة ال : المجزومات األفع

ل، وهو     ين وهو أدوات                : جازم لفع ر، وال في النهي، وجازم لفعل ا، والم األم م، ولمَّ ل
، فذآرها، وبّين أن الفعل األول في المضارع المجزوم بأدوات الشرط           )٦٥٦(.. )الشرط

 .)٦٥٧(.يسمى فعل الشرط، والثاني جوابه
ع      ين الرف ل المضارع، ب ي الفع ائي ف رو والكس ي عم راءة أب ي ق والخالف ف

  :والجزم، ُوِجد في موضعين
الى  ه تع ا قول ُه     : (أولهم وٌد َل ا َمْوُل ِدَها َوَل َدٌة ِبَوَل ارَّ َواِل ا ُتَض َعَها َل ا ُوْس ٌس ِإلَّ اُتَكلَُّف َنْف َل

 .)٦٥٨()ِبَوَلِدِه
 من  )٦٥٩(.بالجزم) ال تضارَّ : (رأ الكسائي وق. بالرفع) ال تضارُّ : (قرأ أبو عمرو  
ناهية، والفعل مجزوم، وفتحت الراء اللتقاء الساآنين، حيث         ) ال(قرأ بفتح الراء جعل     
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التقى        ) ُتضار(ُسِكنت الراء األخيرة في الفعل       ام، ف للجزم، وُسِكنت الراء األولى لإلدغ
. لتجانس األلف . قبل الراء ساآنان، فُحرَّك األخير منهما بالفتح حتى يوافق األلف التي          

ه مي ب رخيم اسحاّرا  إذا ُس ي ت ل ف ا ُفِع ان. والفتحة، آم ن حي ال ب راهم حين : (ق أال ت
اآنة                 راء الس رخُموا أسحارَّا وهو إسم نبات إذا سمي به حذفوا الراء األخيرة وفتحوا ال
ى أصل                         م يكسروها عل ا، ول ة ألجل األلف قبله راء المحذوف التي آانت مدغمة في ال

 .)٦٦٠()النقاء الساآنين، فراعوا األلف وفتحوا وعدلوا عن الكسر وإن آان األصل
ان                 ) ال(أما من قرأ بالرفع جعل        ن حي ال اب رًا بمعنى النهي ق ٌة، وجعل الفعل خب : نافي

ه     – يعني الرفع  –وهذه القراءة   ( ا من قول ا قبله َعَها     ( مناسبة لم ا ُوْس ٌس ِإلَّ ُف َنْف ا ُتَكلَّ ) َل
تراك الجم ًى  الش ًا ومعن ة لفظ ى خبري ا، ألن األول ف معناهم ع وإن اختل ي الرف ين ف لت

 .)٦٦١()وهذه خبرية لفظًا نهيية في المعنى
ري ال الطب ذلك  : (وق رأه آ ن ق ع –وم ي الرف ى  – يعن ه معن ل قراءت م تحتم  ل

ه       ى قول اّر، عل ه ال ُتض ًا بقول الخبر عطف ون ب ا تك ي، ولكنه ا   (النه ٌس ِإلَّ ُف َنْف ا ُتَكلَّ َل
ا           )٦٦٢()َعَهاُوْس أتي في موضع األمر آم   والصواب أنها تحتمل النهي، ألن الخبر قد ي

الى  ه تع ي قول ِهنَّ : (ف َن ِبَأنُفِس اُت َيَتَربَّْص الى)٦٦٣()َواْلُمَطلََّق ه تع ِه : ( وقول وَن ِباللَّ ُتْؤِمُن
هِ  ِبيِل اللَّ ي َس ُدوَن ِف وِلِه َوُتَجاِه اتين اآليت )٦٦٤()َوَرُس ي ه ر ف اء الخب ا ج ى  فكم ين بمعن

 .ن أمرًا فهو نهيااألمر؛ آذلك يأتي لفظ الخبر بمعنى األمر في هذه اآلية، وإن آ
دها    : ( "وذآر األخفش وجهًا آخر للرفع قال      ا    " : ال تضار والدة بول ينبغي، فلم

 )٦٦٥()في موضعه صار على لفظه" ال تضاّر"، وصار "ينبغي"حذف 
 ):من الطويل ()٦٦٦(:واستشهد لذلك بقول الشاعر

 )٦٦٧(ى الَحِكم الَمْأتّي يومًا إذا قضى          قِضّيَتُه أْن ال يُجور ويْقصُدعل
دُ  ع يقص ه رف زعم أن ي: ف ى ينبغ ال . )٦٦٨(بمعن ه إذ ق ذا الوج ري ه : ورّد الطب

، وذلك أنه روى عنهم سماعًا فتصنع    )٦٦٩(والمحكي عن العرب سماعًا غير الذي قال      (
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ووا أن،      فتريد أن تصن  : ماذا، إذا أرادوا أن يقولوا     م ين ع ماذا؟ فينصبونه بنّية أن، وإذا ل
ه                     : ولم يريدوها، قالوا   ان ل ا آ ه، آم ه ال جالب ألن قبل د، ألن اذا، فيرفعون تري فتريد م
نع  ل تص ب قب ى    . جال ًا بمعن رئ رفع اّر إذا ق ه ال تض ى قول ان معن و آ ي أن : فل ينبغ

ا              يم تضار مق م حذف ينبغي وأن، وأق ان   تضار، أو ما ينبغي أن تضار، ث م ينبغي، لك
ه       روك قبل به المت يعلم بنص ًا، ل بًا ال رفع ى نص ذلك المعن رئ ب رأ إذا ق الواجب أن يق

 .)٦٧٠()المعنى المراد، آما فعل بقوله فتصنع ماذا؟
الى     ه تع ي قول ا ف ر آم ى الخب ع عل ون الرف ذا يك ى ه ا  : (عل ٌس ِإلَّ ُف َنْف ا ُتَكلَّ َل

 .ء الناهيةوالجزم بإعمال حرف الجزم وهو الال) ُوْسَعَها
ل     ي الفع ائي، ف رو والكس ي عم راءة أب ي ق ي الخالف، ف ر ف والموضع األخي

الى  ه تع ي قول زم، ف ع والج ين الرف َي َوِإْن  : (المضارع ب ا ِه َدَقاِت َفِنِعمَّ ُدوا الصَّ ِإْن ُتْب
 .)٦٧١()اِتُكْمُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسيَِّئ

 .)٦٧٢(بالنون والجزم) نكفْر(وقرأ الكسائي . بالنون والرفع) نكفُر(قرأ أبو عمرو 
ال األخفش                   اء، ق د الف ا بع ى م ى العطف عل الرفع عل ى أن       : (القراءة ب ا عل ومن رفعه

دأ، وهو           )٦٧٣()يعطفها على ما بعد الفاء فهو أجود         اء مبت د الف ا بع ع  )فهو : (، وم ، فرف
 . موقع المبتدأالفعل عنده لوقوعه

وحجة من رفع الفعل أنه قطعه مما قبله، وجعله خبر      : (قال مكي بن أبي طالب    
اء          . ونحن نكفر عنكم  : ابتداء محذوف، فالمعنى   رأ بالي في قراءة من قرأ بالنون، ومن ق

 .)٦٧٤()واهللا يكفر عنكم: فتقديره
ال       ع فق ا وجه الكالم، ألن الكال         : (واختار سيبويه قراءة الرف ع هن ذي  والرف م ال

ر                   ان يجري في غي ا آ ا آم ر الجزاء، فجرى الفعل هن بعد الفاء جرى مجراه في غي
ا        . )٦٧٥()الجزاء ومعنى قوله هذا أنه وإن آانت جملة الفاء هي جواب الشرط؛ إال أن م

بعد الفاء مبتدأ وخبر، ولما عطف عليه الفعل جرى آذلك في المبتدأ والخبر، ولم يجِر               
 . جواب الشرطفي موضع الجملة التي هي 

رط،      واب الش اء ج ل الف اء، ومح ل الف ى مح ى العطف عل و عل زم فه ا الج أم
ة األسمية،                   ويأتي الشرط مقترنًا بالفاء لزومًا إذا آان ال يصح أن يكون شرطًا آالجمل

ه            : (وفعل األمر، قال ابن عقيل     إذا آان الجواب ال يصلح أن يكون شرطًا وجب اقتران
إن : وآفعل األمر نحو     . إن جاء زيٌد فهو محسن      : مية، نحو بالفاء، وذلك آالجملة األس   

 .)٦٧٦()جاء زيد فاضربه
م     : (وفي هذه اآلية جواب الشرط جملة اسمية، وهي         ر لك ذا اقترنت    ). هو خي ل

ا             ا عطف عليه ر (بالفاء لزومًا ومحلها الجزم، ولم ه       ) ُنَكفَّ ن خالوي ال اب رأ  : (جزم، ق ق
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ه            نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم، نس       دم، وهو قول ذي تق ى الشرط ال إن : (قًا عل
 .)٦٧٧()فيكون تكفيره تكفير السيئات مع قبول الصدقات) تبدوا الصدقات

بذا انتهى موضعا الخالف في الفعل المضارع، بين الرفع والجزم فقرأ أبو عمرو الموضعين بالرفع، حيث 
وقرأ . المعنى الذي ينصب بهقرأ الموضع األول على صرف العامل عن عمله بمعنى آخر يحتمله غير 

 .الموضع الثاني على العطف على الرفع

رأ                 ال حرف الجزم، وق وقرأ الكسائي الموضعين بالنصب؛ فقرأ الموضع األول بإعم
 .الموضع الثاني بالعطف على محل الجزم

 
  :الفعل المضارع بين النصب والجزم: ثالثًا

ا    راءة فيهم ذا الجزء موضعان، اختلفت الق ين النصب والجزم يوجد في ه .  ب
ونَ          : (الموضع األول في قوله تعالى     ْوَف َيْعَلُم وا َفَس اُهْم َوِلَيَتَمتَُّع ا آَتْيَن . )٦٧٨()ِلَيْكُفُروا ِبَم

 .)٦٧٩(باإلسكان) وْليتمّتعوا(وقرأ الكسائي ). وِليتمّتعوا: (قرأ أبو عمرو بكسر الالم
ى    ، وجعل الفعل منصوب ب    )آي(من قرأ بالكسر جعل الالم الم        ها معطوف عل

 .)٦٨٠()ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَناُهْم: (قوله تعالى
ا             . ومن قرأ بإسكان الالم جعل الالم الم وعيد في لفظ األمر، فالفعل مجزوم به

ه  ن خالوي ال اب كن : (ق ن أس ة لم ه   : فالحج ر آقول ظ األم ي لف ٍد ف ا الم وعي ه جعله : أن
ى      اح: ولمن آسر وجهان  . )٦٨١()اْعَمُلوا َما ِشْئُتمْ  ( ا عل د أجراه دهما أن تكون الم الوعي

واو   ع ال رها م لها، فكس ه    . أص ى قول الواو عل ردودة ب ي، م ون الم آ ر أن تك : واآلخ
 .)٦٨٣() فيكون الفعل بها منصوبًا، وباألولى مجزومًا)٦٨٢()ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَناُهْم(

الى      َدُآمْ        : (والموضع الثاني في قوله تع ْأِتَي َأَح ِل َأْن َي ْن َقْب وَل َربِّ      ِم ْوُت َفَيُق  اْلَم
اِلِحينَ      ْن الصَّ ْن ِم دََّق َوَأُآ ٍب َفَأصَّ ٍل َقِري ى َأَج ي ِإَل ا َأخَّْرَتِن رو  . )٦٨٤()َلْوَل و عم رأ أب ق

ون     ل الن واو قب ات ال ب، وإثب وَن(بالنص واو    ). أآ ذف ال الجزم، وح ائي ب رأ الكس وق
 .)٦٨٥()أآْن(

، وجواب االستفهام، )هّال(معناه ) لوال(ذلك ألن ، و)فأصدق(حجة من قرأ بالنصب أنه عطف على لفظ 
منصوب، ألنه جواب التمني، فعطف لفظًا على لفظ ) فأصدق(والتخصيص بالفاء يكون منصوبًا لذلك آان 

 .ليكون الكالم فيه من وجه واحد
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و     )٦٨٦(.وقد احتج من أثبت الواو أن ذلك في حرف ُأبيَّ وابن مسعود              وذهب أب
ين من      عمرو إلى أن الكاتب اسق     د والل باه  ) آلمون (ط الواو آما تسقط حروف الم وأش

 .)٦٨٧(ذلك
ال               ول، إذ ق ذا الق وحكى  : (وأورد أبو جعفر النحاس معارضة محمد بن زيد له

يس بصحيح أن آتب                             ه ل ى أن دليل عل أن ال ول ب ذا الق د معارضة ه ن يزي د ب عن محم
و في موضع    يكون وتكون ونكون آلها بالوا    : المصحف في نظيره على غير ذلك نحو      

 .)٦٨٨()الرفع والنصب، وال يجوز غير ذلك
ام : (له   أما من حذف الواو فاحتّج بأنها آتبت في مصحف عثمان الذي يقال             )٦٨٩()االم

 .)٦٩٠(.بغير واو
ى                      ا عل ل دخوله ا قب ا اتصل به اء وم ى موضع الف ى العطف عل أما الجزم فعل

ال الش   : الفعل، ألن األصل آان   ا ق في العطف    )٦٩١(اعرهّال اخرتني أصدق وأآن، آم
 )الوافر المقطوف(: على الموضع

 )٦٩٢(                فأبلوني َبِليَّتَُِكْم لعلىَّ       ُأصاِلَحُكْم وَأسَتْدرْج َنِويَّا
زم  تدرج(فج ي    ) اس ع ف ى الموض ا عل الحكم(عطف ول  ) أص ل دخ ي(قب ) لعلِّ

وهم إذ   وهو عند سيبويه عطف ع..فأبلوني بليتكم أصالحكم، واستدرج  : واألصل ى الت ل
هذا باب الحروف التى تنزل بمنزلة األمر والنهي ألن فيها معنى األمر والنهي              : قال  
 ومثل ذلك اتق اهللا امرؤ فعًال خيرًا يثب عليه، ألن فيه معنى ليتق اهللا امرؤ وليفعل …
د صدق وأآن من        (وآذلك آما أشبه هذا، وسألت الخليل عن قوله عز وجل             . خيرًا فق

 ):من الطويل ()٦٩٣(قال هذا آقول زهيرف) الصالحين
 )٦٩٤(بدا لي أني لست مدرك ما مضى   وال سابٍق شيئًا إذا آان جائيا
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وا في             د أثبت أنهم ق اني، وآ فإنما جروا هذا ألن األول قد يدخله الباء فجاءوا بالث
وا                        ه تكلم اء في ًا وال ف د يكون جزم ه ق ذي قبل ان الفعل ال ا آ ذا  لم ذلك ه االول الباء فك

 .)٦٩٥()اني وآأنهم قد جزموا قبله، فعلي هذا توهموا هذابالث
ال              ه ق : فخالصة مذهب سيبويه والخليل أن الفعل هنا مجزوم على التوهم، فكأن

ل من العطف                      ا أمث وهم هن ى الت إن تؤخرنى أصدق وأآن من الصالحين والعطف عل
ا   ليست بظاهرة في هذه اآلية،    " إن"على الموضع ألن أداة الشرط الجازمة وهي          وإنم

تقدر تقديرًا فقط من حيث المعنى وال يعطف على الموضع إال إذا آان الشرط ظاهرًا                 
ذرهم "فمن قرأ بجزم    ) من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم      : ( وذلك مثل قوله تعالي    " ي

 .ألن موضعها الجزم )فال هادي له(جعله عطفًا على موضع 
ه أن          ذا الجزء من المبحث، ويالحظ في ذا اختم ه رأ الموضعين    ب ا عمرو ق أب

 .بالنصب، بينما قرأهما الكسائي بالجزم
وقد تحدثت فيه عن الخالف في إعراب       . وبنهاية هذا الجزء ينتهي هذا المبحث     

ي    د وردت ف ل المضارع ق راب الفع االت اع ع ح ل المضارع، ووجدت أن جمي الفع
ا ال       –الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسائي         تخرج عن     ووجدت أن قراءة آل منهم

ال                : اآلتي ى محل إعم إما على إعمال الحرف الناصب أو الجازم، أو على العطف عل
أو القراءة على صرف إعمال الحرف عن عمله لمعنى آخر يحتمله، أو على             . الحرف

 .القطع واالستئناف
 

                                                 
 .٤٥٢، ص ١الكتاب، جـ:   سيبويه )٦٩٥



 المبحث الثاني
 تغير الفعل من حيث البناء للمجهول أو للمعلوم

 
الكسائي في األفعال من حيث بنائها للمجهول أو للمعلوم، فنجد الفعل مبنيًا للمعلوم اختلفت قراءتا أبي عمرو و

 .في احدى القراءتين بينما هو على العكس في القراءة األخرى

ي    باب الت ن األس أتحدث أوًال ع ذا الخالف، وس ذا المبحث ه ي ه أتناول ف وس
ر في صيغة                      ك من تغي ى ذل ا يترتب عل ل، وسأذآر    يحذف من أجلها الفاعل، وم الفع

ة   –الخالف   ذاهب النحوي ى      – في الم ك إل د ذل م أتطرق بع وب عن الفاعل، ث ا ين  فيم
 .مواضع الخالف

 

 :أسباب حذف الفاعل وما يترتب عليه
 

ال            ا حذف الفاعل      : (ذآر ابن يعيش األسباب التي من أجلها يحذف الفاعل ق أم
م                   ٌد ول ل زي ك، ُقِت ك نحو قول ه وذل ا الخوف علي ًا من أن      فألمور منه ه خوف ذآر فاعل  ت

َع          : يؤخذ قولك شهادة عليه، أو لجاللته نحو قولك        ل َقط م تق ُقطع اللُص، وُقِتل القاتُل ول
الى   ال اهللا تع ه ق ره لجاللت رك ذآ ك ت و ذل لطاُن، ونح َل الس ُر، وال َقَت َل : (األمي ُقِت

وَن ل لد    )٦٩٦()اْلَخرَّاُص ذآر الفاع د ال ي ين، وق ل اهللا الخراص راد، قت و   والم ه نح ناءت
ازًا واختصارًا ألن                      : قولك رك الفاعل إيج د يت ه وق ة ب د يكون للجهال ُآِنَس السوُق، وق

تغناء  ازًا لالس رك الفاعل إيج ر فتت ول ال غي ار عن المفع تكلم اإلخب يكون غرض الم
 . هذه هي األسباب التي من أجلها يحذف الفاعل)٦٩٧()عنه

ل  وعند حذف الفاعل تتغير صيغة الفعل المسند؛ في    ضم أول الفعل مطلقًا، ويكسر ما قب
ام   ن هش ال اب ي المضارع، ق تح ف ي الماضي، ويف ره ف ى  : (آخ ره إل ل يجب تغي الفع

ل" ل"أو " ُفِع ل         " ُيفَع ي الفع أتى إال ف ك ال يت إن ذل وزنين ف ذين ال ذلك ه د ب وال أري
تح                  في  الثالثي، وإنما أريد أن يضّم أوله مطلقًا، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويف

 .)٦٩٨(المضارع
ه،              ة المفعول ب والذي ُيقيم مقام الفاعل يسمى نائب الفاعل، وهو واحد من أربع

نائب الفاعل هو ما ُحِذف فاعله،      : (أو المجرور أو الظرف أو المصدر، قال ابن هشام        
، وهو المفعول     )مفعول(أو  ) ُيفعَل(أو) ُفعل(وأقيم هو مقامه، وُغيَّر عامله إلى طريقة        

و  ه، نح َأْمُرَو(ب َي اْل و )٦٩٩()ُقِض د فالمصدر نح إن فق ٌة  : ( ف وِر َنْفَخ ي الصُّ َخ ِف ِإَذا ُنِف َف
ك   (و  ) صيم رمضان   : (، أو الظرف نحو    )٧٠٠()َواِحَدٌة : أو المجرور نحو    ) جلس أماُم

 ويشترط في إنابة المصدر والظرف أن يكون آل            )٧٠٢) (٧٠١()َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ  (
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ا متصرفا     م تصح               )٧٠٤(مختصاً  و )٧٠٣(واحد منهم ذين الشرطين ل د أحدهما ه إن فق ، ف
 .)٧٠٥(نيابته

ويشترط في نيابة الجار والمجرور أن يكون مختصًا، بأن يكون معرفة، وأن ال يكون              
ان،                   ين لجر الزم ذ المالزم ذ ومن حرف الجر مالزمًا لطريقة واحدة في االستعمال آم

 .)٧٠٦(تعليلوأال يدل على تعليل، آاالم، والباء، ومن إذا جاءت لل
رور         ار ومج رف وج در وظ ه ومص ول ب ل مفع ع الفع د م ين –وإذا وج  تع

ذا مذهب البصريين           ه يجوز        .  إال األخفش   –المفعول به للنيابة ه وفيين أن ومذهب الك
ر                 راءة أبي جعف ذلك بق تدلوا ل ِزَي  : ()*(إقامة غيره وهو موجود، تقدم أو تأخر واس ِلَيْج

  .)٧٠٧()َقْوًما ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن
ة آل واحد                           ه جاز إقام ه علي ُر المفعول ب دم غي ه إذا تق أما مذهب األخفش فإن

دار      : (منهما، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو         ٌد في ال : فال يجوز   ) ُضِرب زي
 .)٧٠٨()ُضِرَب زيدًا في الدار(

 
 :مواضع الخالف

ي للمعل       ل المبن ين الفع ان ب ا القراءت ف فيه ي اختل ع الت ي والمواض وم والمبن
ه الفعل المبني            ون موضعًا ورد في للمجهول سبعة وثالثون موضعًا، منها واحد وثالث

ل (للمجهول بصيغة     ل (أو  ) ُفِع ا الفعل المبني للمجهول         )ُيفَع ، وستة مواضع ورد فيه
 ).مفعول(بصيغة 

ة                 إيراد أمثل ل أآتفي ب وبين جميع هذه المواضع تشابه آبير، لذلك لن أفصلها ب
ه هو                   و. عليها ان الفاعل المحذوف في ٌم آ قد قسمت هذه المواضع إلى ثالثة أقسام، قس

ه،  م ب الى، وللعل ه تع ول أن سبب الحذف هو التعظيم لذات ة، ويمكن أن نق اسم الجالل
ر للفعل المبني        . وقسٌم ثاني ُيقدر فيه الفاعل المحذوف حسب معنى اآلية         والقسم األخي

ا  . قسم ببعض األمثلةوسأمثل لكل   ). مفعول(للمجهول بصيغة    ثم هناك موضعان اختلف
ة                 ل نهاي ام، وقب ة األقس د نهاي فيه في تقديم الفعل المبني للمعلوم وتأخيره سأوردهما بع

 .هذا المبحث
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 :األفعال التي مردَّها هللا تعالى: أوًال
هي سبعة عشر موضعًا، ولم يتحدث العلماء عنها بالتفصيل، وذلك لوضوحها            

 . آثيرًا في الحالينوعدم اختالف المعنى
اء بعض الشئ                     ا العلم ل فيه ا بعض اإلشكال، والتي فصَّ . وسأذآر المواضع التي فيه

 .)٧٠٩()َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن: (وأبدأ بقوله تعالى
و عمرو بضم         مبنيًا للمعلوم ) َيْصِرْف(قرأ الكسائي بفتح الياء، وآسر الراء        رأه أب ، وق

 .)٧١٠(مبنيًا للمجهول) ُيْصَرْف(الياء، وفتح الراء 
الى             ه تع ده قول وم أن بع ه   : (حّجة من قرأه مبنيًا للمعل د رحم أتِ   ) فق م ي د  : (ول فق

راءة           . ، فأتى بالفعل مبنيًا للفاعل ليتناسب اللفظان       )ُرِحم راءة أن في ق ذه الق وشاهده له
ٍذ       :  والمعنى )٧١١() عنه من يصرف اهللا  : (ُأبي وابن مسعود   ه يومئ من يصرف الرب عن

 .العذاب  فقد رحمه، فالمفعول محذوف، وهو العذاب، لداللة الكالم عليه
ول،                 وحجَّة من قرأه مبنيًا للمجهول أنه آره آثرة اإلضمار، فبنى الفعل للمجه

ذاب (وأضمر فيه ذآر     الى                )الع ه تع ابقة، في قول ة الس ره في اآلي دم ذآ ْل إِ  : (، لتق ي  ُق نِّ
 .)٧١٢()َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

الم   ي الك ذف ف ال ح ل، ف ام الفاع ه مق الى  . وأقام ه تع راءة قول ذه الق ه له ْيَس : (ودليل َل
ْنُهمْ  ُروًفا َع ل    . )٧١٣()َمْص ام الفاع ه مق ول وأقام اه للمجه ذاب، فبن ي الع ن  . يعن ال اب ق

ه ال : (خالوي ّم ق ن ض ت أن أضمر  : وم ذاب، ألن   آره الى، والع م اهللا تع يئين، اس ش
 .)٧١٤()من يصرف اهللا عنه العذاب: التقدير

يبويه                   ول س تعلًال بق ذا السبب م اء له واختار أبو جعفر النحاس القراءة بضم الي
 .)٧١٥()وآلُّما قّل اإلضمار آان أولى: والقراءة بضم الياء ألن سيبويه قال: ( حيث قال

،خاصًة  )٧١٦)( نرجح بين القراءتين المتواترتين    إنا ال : (ونقول ماقاله ابن حيان   
ا   .  لها ما يقويها من القرآن– آما رأينا   –أن آًال من القراءتين      ومن المواضع التي فيه

الى                ه تع اء قول ِإْن : (بعض اإلشكال في المعنى، والتي ُحظيت ببعض التعليق من العلم
 .)٧١٧()ْن ُيِضلُّ َوَما َلُهْم ِمْن َناِصِريَنَتْحِرْص َعَلى ُهَداُهْم َفِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي َم
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اء،      .مبنيًا للمعلوم ) َيْهِدي: (قرأ الكسائي بفتح الياء وآسر الدال      وقرأ أبو عمرو بضم الي
 .)٧١٨(مبنيا للمجهول) ُيْهَدى: (وفتح الدال

ه                    ره في قول وحّجة من قرأه مبنيًا للمعلوم أنه أضاف الفعل إلى اهللا جلَّ ذآره، لتقدم ذآ
ـ         ) من (في نفس اآلية، و     ) فإنه اهللا : (لىتعا ) ال يهدى  (و  ) يهدى (في موضع نصب ب

 ).إن(خبر 
اال         دي     : (وذآر أبو جعفر الّنحاس أن الكسائي والفراء ق ِدي بمعنى يهت  )٧١٩()َيْه

ًا، والفاعل      )  اهتدى(يأتي بمعنى   ) هدى(وعلى قول الفراء والكسائي أن       ويكون الزم
ي )من( دي(، وال ضمير ف دي من يضله اهللا: أي) يه ان أن . ال يهت ن حي ر اب د ذآ وق

وقال : (قال) اهتدى(بمعنى  ) هدى(المبرد أنكر ما قاله الكسائي والفراء، من أن يكون          
اري      )٧٢٠()ال نعرف هذا   ن األنب ال اب ول العرب   : ( وق ق،          : تق ى الطري الٌن إل ِدَى ف د ُه ق

دون دى: "يري ى    ) ٧٢١"(اهت ِدَى بمعن ى أن ُه دل عل ذا ي دى(وه يس ) اهت َدى(ول ، )َه
ده                : وعلى هذا ُخرَّجت القراءة بالضم؛ ألن حّجة من قرأه مبنيَا للمجهول أن المعنى عن

الى     )٧٢٢(.إن اهللا إذا أضلَّ عبدًا ال يهديه أحد        ْن  : ( فهو عنده في المعنى بمنزلة قوله تع َم
ُه اِدَي َل ا َه ُه َفَل ِلْل اللَّ ي . )٧٢٣()ُيْض راءة ُأب ذلك بق رأه آ تّج من ق د اح ادي لمن (وق ال ه

 .)٧٢٤()أضله اهللا
راب   ن اإلع ان م راءة وجه ذه الق داهما: وله ن يضل(أن : اح دأ، و ) م ال (مبت

دى ره) ُيه اني. خب ر : والث ره خب دى من ُيضل، بأس ك) إّن(أن ال ُيه دًا ال : آقول إن زي
 .)٧٢٥()ُيضرب أبوه

الى       ه تع ا أَ        : (والمثال األخير هو قول اُمُكْم َوَل نَفَعُكْم َأْرَح ْن َت ُل        َل ِة َيْفِص ْوَم اْلِقَياَم اُدُآْم َي ْوَل
 . )٧٢٦()َبْيَنُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

رها     اد وآس ديد الص اء وتش م الي ائي بض رأه الكس ل: (ق وم ) ُيفِص ًا للمعل . مبني
 .يفصل اهللا بينكم أيُّها القوم: بمعنى

ًا  ) ُيْفَصلُ : (ًاوقرأه أبو عمرو بضم الياء، وإسكان الفاء، وفتح الصاد مخفف           مبني
 .)٧٢٧(للمجهول

أن الظرف   : وُيْكمن اإلشكال فيما ينوب عن الفاعل، فذآر مكي ابن أبي طالب           
ًا في                      تح، لوقوعه مفتوح ى الف رك عل ه ُت عند األخفش هو الذي يقوم مقام الفاعل، ولكن
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الى       كَ    : (أآثر المواضع، ومثله عنده قوله تع ا ُدوَن َذِل ـ   ) ٧٢٨)(َوِمنَّ  موضع   في ) دوَن(ف
اك       . )٧٢٩(رفع على االبتداء، ولكنه ترك مفتوحَا لكثرة وقوعه آذلك         وذآر أيضًا أن هن

ام الفاعل أي         نكم     : من يضمر مصدر يقوم مق ول      . )٧٣٠(يفصل الفصل بي و يمكن أن نق
ذلك            ة، ل أن الظرف عند هؤالء غير متصرف، ألنه لم يخرج عن النصب من الظرفي

ان       لٍّ فالقراءت ى آ ى معنى واحد،        أضمروا المصدر وعل ان إل ذا الحرف ترجع في ه
 .وهو أن اهللا تعالى ذآره هو الفاصل بينهم يوم القيامة

ا المواضع                  اء بشئ من التفصيل، أم ا العلم هذه هي المواضع التي تحدث عنه
ى أو     ي المعن كال ف رًا إذ ال إش اء آثي ا العلم م يتحدث عنه م، فل ذا القس ن ه األخرى م

 .اإلعراب
 
 :ألخرىاألفعال ا: ثانيًا

ة    ى اآلي ر حسب معن ن موضع آلخ ا م ف فاعله م يختل ذا القس ي ه ال ف . األفع
ذه المواضع -ويحذف الفاعل  ي ه ه – ف ا آون ول ألسباب منه اء الفعل للمجه حال بن

ة    الم، وهي أربع دة الك د فائ ره ال يزي ياق، أو أن ذآ ن الس وم م ه معل وًال، أو ألن مجه
عاً  ر موض وي أو نح  . عش كال معن د إش ي    وال يوج ع ف ذه المواض ى ه رأ عل وي يط
 .لذلك اآتفى ببعض األمثلة لهذا القسم. القراءتين جميعًا

الى ه تع ال األول قول لَّ: (المث يٍّ َأْن َيُغ اَن ِلَنِب ا َآ اء، )٧٣١()َوَم تح الي رو بف و عم رأه أب  ق
ين           . مبنيًا للمعلوم ) َيُغّل(وضم الغين    تح الغ اء، وف لّ (وقرأه الكسائي بضم الي ًا مبني ) ُيَغ
 .)٧٣٢(للمجهول

ما آان لنبي أن يخون أصحابه، بمعنى   : حّجة من قرأه مبنيًا للمعلوم أن المعنى      
 .أنه ليس من أفعال األنبياء خيانة أممهم فكما ال ينبغي له أن يخون، فال تخونوا

نم خاصة       د     . والُغُلول الخيانة في المغ و عبي ال أب نم خاصة        : (ق ول من المغ الْغُل
ال            وال نراه من الخيانة    ه يق ك أن ين ذل ّل،        : ( وال من الِحْقد، ومما يب لَّ ُيِغ ة أَغ من الخيان

 .)٧٣٣() َيِغل  بالكسر ومن الُغُلول غّل َيُغّل، بالضم–ومن الحقد َغلَّ 
ه       : أحدهما: ّ مبنيًا للمجهول يحتمل وجهين    )ُيَغل(ومن قرأه    ان لنبي أن َيْغّل ا آ م

ه    أصحابه، ثم أسقط األصحاب، فأصبح الفعل غير مس         ه، تأويل ان لنبي      : مى فاعل ا آ م
 .يؤخذ من غنيمته: أي. )٧٣٤(أن يخان
ال           : واآلخر افقين ق در     : ُيخّون أن ينسب إلى الُغُلول ألن بعض المن وم ب دت     –ي د فق  وق

 .)٧٣٥(خاننا محمد وغّلنا، فأآذبه اهللا عز وجلَّ: قطيفة حمراء من الغنيمة
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ذا    وقرأه أصحاب عبد    : (وهذا مثل الذي ذآره الفراء قال      لَّ (اهللا آ دون ) ُيَغ ُيسرق  : يري
ّون ائز. أو يخ ك ج ل. وذل م يق ه. وإن ل ل قول ون مث ّل، فيك ذُِّبوَنَك: (يغل ا ُيَك ِإنَُّهْم َل و ) َف

 .)٧٣٧)(٧٣٦()ُيْكِذُبوَنَك(
الى  ه تع اني قول ال الث هُ : (المث ْن ُتْخَلَف ًدا َل َك َمْوِع رو  )٧٣٨()َوِإنَّ َل و عم رأه أب  ق

اٍن             )٧٣٩()ُتْخِلَفُه(بكسر الالم    ، فبنى الفعل للفاعل، وهو المخاطب، وفي الكالم مفعول ث
ديره  ذوف، تق ه اهللا، أي : مح ن يخلف د : ل ف اهللا الموع ن يخل ن  )٧٤٠(ل ة ع اء آناي ، فاله

دة        : أي: (قال ابن حيان في معنى هذه القراءة      . الموعد ه والحي لن تستطيع الزوغان عن
 .)٧٤١()فتزول عن موعد العذاب

ن يخلفك اهللا     :  أي )٧٤٢(بني الفعل للمجهول     ) ُتَخَلفه(م  وقرأه الكسائي بفتح الال    ل
راءتين يتعدى                  الموعد، بل يبعثك إليه من قبرك،و الفاعل اهللا جلَّ وعز، والفعل في الق

المعنى          دا ف أخر         : إلى مفعولين، ألنه من أخلفت زيدًا الموع ن يت يأتيك اهللا بالموعد ول س
  .)٧٤٣(الموعد عنك

َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف       : ( قوله تعالى  والمثال األخير في هذا القسم    
مبنيًا ) أْحَصنَّ( قرأ الكسائي بفتح الهمزة والصاد       )٧٤٤()َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذابِ    

ة للمجهول                    . للمعلوم   زة  وآسر الصاد ُأِحصنَّ مبني و عمرو بضم الهم رأه أب  )٧٤٥(وق
ى معنى         حّجة من  اء، عل ى اإلم ند الفعل إل ه أس ل   :  فتح الهمزة أن إذا أسلمن وقي إذا  : ف ف

ين في الوجوه             )٧٤٦(اعففن، وقيل فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج       فالحد الزٌم لهن إذا زن
 .الثالثة

اء، فبنى                       ى االولي ى األزواج، أو إل ه أضاف الفعل إل زة أن وحدة من ضم الهم
إذا أحصنهن األزواج     : الفاعل المحذوف، والمعنى    الفعل للمجهول، وأقام اإلماءمقام      ف

ر                   ى الحرائ ا عل يهن نصف م زنين، فعل اح ف اء بالنك بالتزويج، أو فإذا احصنهن األولي
 .)٧٤٧(وذلك خمسون جلدًة. من المسلمات اللواتي لم يتزوجن من الحد، إذا زنين

ر                       زويج ال غي د الت ًا لهن إذا زنيت بع راءة جعل الحد الزم ذه الق تفى  اآ.ففي ه
ة المواضع عن                          نمط من الخالف، إذا ال تخرج بقي ذا ال ر عن ه بهذه األمثلة التي تعب

 .هذه األمثلة
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 :ما جاء على صيغة مفعول: ثالثًا

ي للمجهول بصيغة  ة ال ) مفعول(ورد الفعل المبن ا بيَّن تة مواضع، آله في س
 .يوجد فيها إشكال في المعنى أو اإلعراب، لذلك سأمثل لها بمثالين فقط

 )٧٤٨()ُيْمِدْدُآْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آَلاٍف ِمْن اْلَمَلاِئَكِة ُمَسوِِّميَن: (المثال األول قوله تعالى
واو  و عمرو بكسر ال رأه أب واو ). ُمسوِّمين(ق تح ال رأه الكسائي بف  )٧٤٩()ُمسوَّمين(وق

 : أُخذ من السُّومة، وهي العالمة، وسّوم الفرس: معنى ُمسّومين
ه الس    ة  –) ٧٥٠(يمةجعل علي ال األخفش  – أي العالم ون ألن     :  ق اء والن ا جاء بالي وإنم

 .)٧٥١(الخيل ُسّومت وعليها َرآباُنها
ة سّومت نفسها، أو                       واو بنى الفعل للفاعل بمعنى أن المالئك فمن قرأ بكسر ال

د       ال مجاه ا الصوف        : سّومت المالئكة خيلها ق ل وأذنابه ة في آذان الخي جعلت المالئك
 .)٧٥٢(األبيض

ّومهاومن  د س ى أن اهللا ق واو بمعن تح ال رأ بف واو  . ق راءة بكسر ال ري الق ار الطب واخت
قراءة من قرأ بكسر الواو، لتظاهر األخبار       : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب    : (قال

أن  دهم، ب ابعين بع نهم ومن الت ل م لم، فأهل التأوي ه وس عن رسول اهللا صلى اهللا علي
ى                  المالئكة هي التي سّومت أنفسها     ّز وجل، أو إل ى اهللا ع ر إضافة تسويمها إل  من غي

ه    وم             . )٧٥٣()غيره من خلق لم ي ه وس ول الرسول صلى اهللا علي ى ق ذلك يشير إل ه ب ولعّل
 .)٧٥٤()َسومِّوا فإن المالئكة قد سّومت: (بدر

 اْلُمْؤِمَناِت  َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًلا َأْن َينِكَح اْلُمْحَصَناتِ       : (والمثال األخير قوله تعالى   
 .)٧٥٥()َفِمْن َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكْم اْلُمْؤِمَناِت

اد  ر الص ائي بكس رأ الكس نات(ق الى) المحِص ه تع رآن، إال قول ع الق ي جمي : ف
اِء( ْن النَِّس َناُت ِم تح الصاد)٧٥٦()َواْلُمْحَص رأه بف تح  .  ق ك بف ع ذل رو جمي و عم رأ أب وق

 .)٧٥٧(الصاد
نة بالكسر              حّجة م  يهن، ألن المحِص ه أضاف الفعل إل  –ن قرأه بكسر الصاد أن

اف     : تكون العفيفة، وتكون المسلمة، فيكون المعنى       أحصنت نفسها باإلسالم، أو بالعف
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الى     ه تع ي قول ا ف ة آم َناتِ  : (والحري وَن اْلُمْحَص ِذيَن َيْرُم ائف . )٧٥٨()َوالَّ أي العف
 .والحرائر

رهن من      وحجَّة من فتح الصاد أنه بنى   ول، فجعلهن أحصنهن غي  الفعل للمجه
يٍّ  ناتٌ   . زوج أو ول نون، والنساء ُمْحَص األزواج ُمْحِص ام    . ف راءة انتهت األقس ذه الق به

وقد ورد في الخالف    . الثالثة الخاصة بتغير الفعل من حيث البناء للمجهول أو للمعلوم         
ي   ل المبن ديم الفع ي تق ائي، الخالف ف رو والكس ي عم راءة أب ين ق أخيره ب وم وت  للمعل

اِرِهْم َوُأوُذوا       : (أولهما قوله تعالى  : وذلك في موضعين   َفالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَي
ا    ْن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ُأْدِخَلنَُّهْم َجنَّ يَِّئاِتِهْم َوَل ْنُهْم َس ُأَآفَِّرنَّ َع وا َل اَتُلوا َوُقِتُل ِبيِلي َوَق ي َس ِف

ا          : ( والموضع الثاني  )٧٥٩()اْلَأْنَهاُر ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
 .)٧٦٠()ِفي التَّْوَراِة َواْلِإنِجيِل َواْلُقْرآِن

أخير الفعل المبني                 وم، وت ديم الفعل المبني للمعل قرأ أبو عمرو الموضعين بتق
ع األول   رأ الموض ول؛ فق ا: (للمجه واق اني  )تلوا وقتل ع الث رأ الموض ون : (، وق فَيقَتل

رأ الموضع       . )٧٦١()وُيقتلون ول؛ فق وقرأ الكسائي الموضعين بتقديم الفعل المبني للمجه
 .)٧٦٢()فُيقتلون وَيقتلون: (، وقرأ الموضع الثاني)ُقتِلوا وقاتلوا: (األول

ال  وا القت ا وهن اتلوا وم م ق وم أنه ي للمعل ل المبن دم الفع ن ق ة م ه. حجَّ ن خالوي ال اب : ق
األلف        ( رأه ب ل ( يعني    –الحجة لمن ق ة ال             –) قات ان المقاتل الهم آ  أن المشهور من أفع

 .)٧٦٣()القتل
ديم                  ًا، فسواء التق وحجَّة من قدم الفعل المبني للمجهول أن الواو ال تعطي ترتيب
ل ال ول؛ ألن القت ي للمجه ى المبن وم عل ي للمعل ديم الفعل المبن ى لتق أخير، والمعن  والت

ديم    )*(:قال أبو على الفارسي   . يكون إال بعد قتال، والمقتول متأخر عن القاتل        وا  " تق قتل
اتلوا ان       " وق ى، وإن آ ي المعن ون أوًال ف وز أن يك الواو يج وف ب ٌن، ألن المعط حس

 وقد قيل المعنى بتقديم الفعل       )٧٦٤()مؤخرًا في اللفظ، وليس العطف بها آالعطف بالفاء       
ال                 ُق: المبني للمجهول، أي   ل أصحابهم، ق د قت وا بع م يهن اقون، ول ل الب ِتل بعضهم وقات

وا،        : (مكى بن أبي طالب في تعليقه على هذه القراءة         م يهن وهذا أبلغ في محدهم ألنهم ل
َفَما :( وال ارتاعوا لقتل اصحابهم، بل جدوا في القتال بعد قتل اصحابهم آما قال تعالى             

 .)٧٦٦)(٧٦٥()اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنواَوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل 
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رأ                . بهذا اختم هذا البحث    ى اهللا سبعة عشر موضعًا، ق ونجد أّن األفعال التي مرّدها إل
والمواضع التي    . أبو عمرو أربعة منها للمعلوم،وبقية المواضع قرأها مبينة للمجهول         

ة عشر موضع                 ة أربع ا الفاعل حسب المعنى لآلي و عمرو سبعة         اختلف فيه رأ أب ًا، ق
ا ورد بصيغة      . مواضع منها مبنية للمجهول، وقرأ السبعة األخرى مبنية للمعلوم         أما م

ا ) مفعول( ة األخرى قرأه وم والثالث ا للمعل ة منه و عمرو ثالث رأ أب تة مواضع، ق فس
 .مبنية للمجهول

ول، والغالب ف           اء للمجه راءة بالبن راءة أبي عمرو الق ي بذا يكون الغالب في ق
ر          . قراءة الكسائي القراءة بالبناء للمعلوم     وبين جميع هذه المواضع ال يوجد خالف آبي

ى           ر صيغة الفعل إل ل (في المعنى، أما الخالف النحوي فبيَّن إذ تتغي ل (أو ) ُفِع أو ) ُيفَع
 .، ويقوم المفعول مقام الفاعل، ويأخذ حكمه في الرفع)مفعول(
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 المبحث الثالث
 لزومالفعل بين التعدي وال

 
راءة أبي عمرو والكسائي                      ة في ق ات المتعلق ذا المبحث الخالف  –أتناول في ه

ا بصيغته                      ر الفعل فيه ات تغي ددًا من اآلي بالفعل من حيث تعديه ولزومه، حيث نجد ع
ّد ينصب     ي متع وًال؛ ال ّد ينصب مفع ن متع د، أو م ى متع ل الزم؛ إل ن فع الصرفية م

 .االتهاوسأذآر جميع هذه المواضع وح. مفعولين
 

 :أقسام الفعل من حيث التعدي واللزوم
ا       : (عّرف ابن يعيش الفعل الالزم والمتعدي بقوله       ا م األفعال على ضربين منه

ر متجاوز   ال  هو الزم للفاعل غي ى مفعول ويق ه إل ا يتجاوز   ل ا م د ومنه ر متع ه غي ل
ال   ه ويق ول ب ى مفع ل إل دي  الفاع ه المتع دي الزم  )٧٦٧()ل ر متع ل الغي مى الفع ًا  ويس
 .)٧٦٨(متعديًا وواقعًا ومجاوزًا: ويسمى الفعل المتعدي. وقاصرًا ومتعديًا بحرف الجر

ه  ول ب ال من حيث نصب المفع يمه لألفع ام في تقس ن هش رق اب د ف ين –وق  ب
الزم عالمات                    ال  )٧٦٩(الفعل الالزم والفعل المتعدي بحرف الجر حيث جعل للفعل ال

، و )انصرف : (، نحو )انفعل (ى وزن أنه يكون عل    : تكون للمتعدي بحرف الجر منها    
ذين       )شروف(آرم، و :  نحو –، بالضم   )َفُعل(، أو على وزن     )انكسر( ، وبعد أن ذآر ه

ى             – الالزم والمتعدي بحرف الجر       –القسمين   د قسمها إل ال، وق  واصل تقسيمه لألفع
 :سبعة أقسام نلخصها عنه فيما يلي

ام  -٣ ن هش ال اب د، ق دي لواح د : ( المتع ا يتع ث م ال  الثال ًا، آأفع ه دائم د بنفس ى لواح
 .)٧٧٠()الحواس، نحو رأيُت الهالل

ارة         -٤ ارة وبالجار ت ام     .  ما يتعدى بنفسه ت ن هش ال اب ى واحد          : (ق ا يتعدي إل ع م الراب
ـ          ارة بالجار، آ ول  ) قصد (و  ) نصح (و  )شكر (تارة بنفسه وت شكرته، وشكرت    : ، نق

 .)٧٧١()له
ا         -٥ ام،       ما يتعدى أحيانًا ويلزم أحيانًا أخرى، ق ن هش ا يتعدى لواحد      : الخامس (ل اب م

و    ك نح ار، وذل ه وال بالج رى ال بنفس دى أخ ارة وال يتع ه ت ين  : بنفس اء والغ ر بالف فغ
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ة          –المعجمة   ة والحاء المهمل ول  – وشحار بالشين المعجم اه وشحاه بمعنى        :  تق فغر ف
 .)٧٧٢()فتحه، وفغر فوه وشحا فوه بمعنى انفتح

ما يتعـدى إلـى اثنـين،       : السادس: (م ما يتعدى الثنين قال ابن هشا      -٦
.. ما يتعدى إليهما تـارة وال يتعـدى أخـرى           : وقسمته قسمين، أحدهما  

 .)٧٧٣(..)والثاني ما يتعدى إليهما دائماً
ما يتعدى إلـى    : السابع: ( ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل، قال ابن هشام        -٧

: هي فهى سبعة أفعال ذكرها ابن هشام        )٧٧٤(..)ثالثة مفاعيل، وهو سبعة   
 وهي أفعـال    )٧٧٥(أعلم، وأرى، وما ضمن معنى أعلم وأرى مثل أنبأ ونبأ         

وللتعديـة  : (منقولة مما كان يتعدى إلى مفعولين قال صاحب المفصـل           
أسباب ثالثة وهي الهمزة وتثقيل الحشو وحرف الجر تتصل ثالثتها بغير           
 المتعدي فتصيره متعدياً وبالمتعدي إلى مفعول واحد فتصيره ذا مفعولين         

أذهبته وفرحته وخرجت به وأحفرته بئراً و علمتـه القـرآن           : نحو قولك 
وغضبت عليه وتتصل الهمزة بالمتعدي إلى اثنين فتنقله إلى ثالثة نحـو            

 .)٧٧٦()أعلمت وأرأيت
 

 :مواضع الخالف في تغير الفعل بين التعدي واللزوم
اختلفت قراءتا أبي عمرو  والكسائي في مواضع عديدة في تغيـر            

والحظت أن عدداً من هذه المواضع صـاحب        . ن الزم إلى متعدٍّ   الفعل م 
تغير الفعل فيه من حيث التعدي واللزوم تغيراً آخر في الفعل، وهو تغيره             
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من صيغة البناء للمعلوم إلى صيغة البناء للمجهول، فيكون الفعل الزمـاً            
اً مبنياً للمعلوم ويتغير إلى متعدٍّ مبني للمجهول، أو يكون الفعـل متعـدي            

لمفعول واحد مبني للمعلوم ويتغير إلى متعدي مبني للمجهـول ناصـباً            
 .مفعولين

وهناك مجموعة أخرى من األفعال لزم فيها الفعـل حـال البنـاء             
للمعلوم مع تغيره من حيث التعدي واللزوم، وهنـاك مجموعـة أخـرى             

وسأتحدث عن جميـع    . ضمت أفعاالً تعدت من مفعول واحد إلى مفعولين       
 .ت في مواضعها إن شاء اهللاهذه الحاال

 
 :أوالً تغير الفعل بين التعدي واللزوم مبنياً للمعلوم في الحالين

هناك مواضع تغير فيها الفعل من الزم إلى متعد بتغيـر صـيغته             
الصرفية، وهو مبني للمعلوم في الحالين، وجاء ذلك في ستة مواضـع،            

لُّونَ : (وورد الخالف في قوله تعالى     ستة مواضع فيصـير     في   )٧٧٧()َلُيِض
  .الخالف بحكم التكرير في اثنى عشر موضعاً

َأِمينُ   َنَزَل ِبهِ :( من هذه المواضع قوله تعالى      قرأه أبو عمرو    )٧٧٨()الرُّوُح اْل
وقرأ الكسـائي بالتشـديد     . بنزل) الروُح األمينُ (، ورفع   )نزل(بالتخفيف  

 .)٧٧٩()الروح األمين(، ونصب )نّزل(
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عل بالتشديد وأضمر فيه الفاعل، وهو اهللا       حجة من شدد أنه عّدى الف     
نزل اهللا الـروح، وهـو      : والمعنى) نّزل(جّل ذكره، ونصب الروح بـ      

 .جبريل عليه السالم
ِإْذِن          : (وشاهده على هذه القراءة قوله تعـالى       َك ِب ى َقْلِب ُه َعَل ُه َنزََّل َفِإنَّ

هِ  تَنِْزيـُل َربِّ   َوِإنَّـُه لَ  : (نزل، وأيضـاً قولـه تعـالى      :  ولم يقل  )٧٨٠()اللَّ
 . وتنزيل مصدر نّزل بالتشديد)٧٨١()الَْعالَِميَن

وهـو  ) الـروح (وحجة من خفف جعله الزماً، فأضاف الفعل إلى         
له، ولم ُيعـدَّه، فـارتفع       جبريل عليه السالم، ألنه هو النازل به بأمر اهللا        

تنزيل فعل اهللا تعـالى،     : حجة من خفف قال   : (قال ابن خالويه  ). الروح(
وأما قوله  . بريل عليه السالم، فيقال نّزل اهللا جبريل ونزل جبريل        فعُل لج 

نزله فإنه من أجل حذف الباء،      : بالتشديد ولم يقل  ) فإنه نّزله على قلبك   : ( 
 أي أن   )٧٨٢()نزلت به وأنزلته كما تقول كرمت به وكرمتـه        : ألنك تقول 

 عند من خفف من األفعال التي تتعدى تارة بنفسـها وتـارة           ) نزل(الفعل  
وعلى كٍل كلتا القراءتين حسنةٌ والحمد      . بحرف الجر كشكرته وشكرت له    

 .هللا، وأن كُالً منهما لها ما يقويها من القرآن
ْن    : (ومن مواضع الخالف أيضاً، الخالف في قوله تعالى   ُرُج ِم َجَرًة َتْخ َوَش

 .)٧٨٣()ُطوِر َسْيَناَء َتْنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ ِلْلآِآِليَن
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ار أن الفعل المتعدي بحرف الجر نوع من أنواع الفعـل           هذا بإعتب 
بفـتح التـاء    ) تنبتُ(قرأ الكسائي     .الالزم ليس من أنواع األفعال المتعدية     

 .)٧٨٤()تَنُْبتُ(وقرأ أبو عمرو بضم التاء وكسر الباء . وضم الباء
)  ينبـت  –أنبـت   (حجة من ضّم التاء أنه جعل الفعل رباعياً مـن           

مـن  ( )٧٨٥(:معنى تُنِْبتُ الدهن كما قـال الشـاعر       وتكون الباء زائدة وال   
 )٧٨٦(نحن بنو حعدة أرباب الفلج نضرب بالبيض ونرجـو بـالفرج  ): مشطور الرجز 

 .نرجو الفرج:أي

ويجوز أن تكون الباء على هذه القراءة غير زائدة، لكنها متعلقـة            
ينبت جناها بالدهن، أو ثمرها بالدهن، أي وفيه        : بمفعول محذوف، تقديره  

على هذا التقدير   ) بالدهن(ما تقول خرج بثيابه وركب بسالحه، فـ        دهن ك 
 )٧٨٧(فـي موضـع الحـال     ) بثيابه وبسالحه (في موضع الحال، كما كان      

بالدهن في موضع الحال أي تنبت وفيها الدهن الحال         : (الزمخشري إدخال 
 .)٧٨٨(أي تنبت وفيها الدهن
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) بالدهن( الباء في    لتكون) نبت(وحجة من فتح التاء جعله فعالً ثالثياً من         
للتعدية، ألن الفعل قبلها ضعيفاً فوجب تقويته بحرف الجر اليصال معنى           

 .)٧٨٩(الفعل إلى االسم
مـن  ()٧٩٠(:هما لغتان يقال نبت وأنبت كما قـال الشـاعر         : (وقال الفراء 

 ):الطويل
 )٧٩١(رأيتُ ذوي الحاجات حول بيوتهم       قطيناً لهم حتىَّ إذا أنبت البقُل

 .)٧٩٢()قلأي نبت الب
الى  ه تع ي قول لُّوَن : (وأيضًا من مواضع الخالف، الخالف ف ًرا َلُيِض َوِإنَّ َآِثي

ذا الحرف في          )٧٩٣()ِبَأْهَواِئِهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْعَتِدينَ         وقع الخالف في ه
تة مواضع ا . س ع المواضع، وضمها الكس ي جمي اء ف تح الي رو بف و عم رأ أب ي ق ئي ف

ال               )٧٩٤(جميعها ة، يق ر متعدي ة غي ضل  :  وحجة من فتحها أنه جعلها أفعال ثالثية الزم
الى     . فالن َيِضّل في نفسه، فال يدل على اضالل غيره         ْد  : (وشاهد قرأها آذلك قوله تع َق

 .)٧٩٥()َضلُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضلُّوا َآِثيًرا
ى              ة إل ة، متعدي مفعول محذوف، المعنى في        وحجة من ضمها أنه جعلها أفعاًال رباعي

ه                      ك قول ى ذل رهم، وشاهدهم عل اس، أو ليضلون غي هذا الموضع خاصة ليضلون الن
 .)٧٩٦()ِلُيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم: (تعالى
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ره   ن أضّل غي ل م م ألن آ ي ذمه غ ف راءة بالضم أبل ه أن الق ن خالوي را ب وذآ
الى    ومثل ذلك الخالف     )٧٩٧(.وآّذب غيره فقد آّذب هو وضّل هو       ِرَق  : (في قوله تع ِلُتْغ

ع              )٧٩٨()َأْهَلَها راء، ورف تح ال اء مفتوحة، وف و عمرو      ). األهل ( قرأ الكسائي بي رأ أب وق
 .)٧٩٩()األهل(، ونصب )لتغرق(بتاء مضمومة، وآسر الراء 

 .فاعل) األهل(فالفعل الزم، و ) أهل(حجة من قرأ بالياء أنه أضاف الفعل إلى 
، فنصبه، والفاعل هو المخاطب        )األهل(ل إلى   وحجة من قرأ بالتاء عّدى الفع     

ه  . وهو موسى عليه السالم    ع األهل؛       : (قال ابن خالوي اء ورف زة والكسائي بالي رأ حم ق
اعلين   اقون   . ألنهما جعالهم الف رأ الب ا      ) لتغرق (وق ذا خطاب موسى للخضر عليهم فه

ون م مفعول ل، ألنه در من األمث) ٨٠٠(.)السالم، ونصبوا األه ذا الق ى به ة اآتف ة إذ بقي ل
 .المواضع ال تخرج عن مثلها

 
 :تغير الفعل من الزم إلى متعدٍّ مبني للمجهول: ثانيًا

ك   . تغير الفعل من الزم إلى متعدٍّ مبني للمجهول في اثنى عشر موضعاً          من ذل
 .)٨٠١()َأْرُضَيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َوَعَصْوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهْم اْل: (قوله تعالى

ين      ف الس اء، وتخفي تح الت ائي بف رأه الكس وى(ق اء    ). تس م الت رو بض و عم رأه أب وق
 .)٨٠٢(وتخفيف السين) تسوى(

اءين استخفافاً       ) تتسوى(الفعل في قراءة الكسائي أصله       ال  . فحذفت احدى الت ق
ة، والمعنى   : (القرطبي ا      : فاألرض فاعل م فساخوا فيه و انفتحت له وا ل ذا  )٨٠٣()تمن  وه

لو : معناه: قال أبو عبيدة وجماعة   : (قول أبي عبيده الذي أورده ابن حيان، إذ قال        يشبه  
 .)٨٠٤()تنشق األرض ويكونون فيها وتتسوى هي في نفسها عليهم، والباء بمعنى على

ل    دة أن الفع ي عبي ي وأب ول القرطب ى ق وى(فعل ى  ) تس ى األرض عل ند إل اس
ند له                 ن أبي طالب أن الفعل اس رى مكي ب ال   الحقيقة وي ازًا حيث ق في الكالم   : (ا مج

ر عنهم،                         ه المخب راد ب ل، والم ا فع يس له م ول اتساع ذلك أنه جعل األرض تتسوى به
اه الحجر،                 م ف وهم الذين آفروا، يودون لو يصيرون ويتسوون باألرض، وهو مثل ألق

يس                   ذي ل أقيم ال ه، ف م المعنى اتسع في ام       وأدخل زيد القبر، ونحوه لما عل ه المعنى مق ل
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ال    )٨٠٥()عل إذ ال يشكل   الفا راء حيث ق ه الف و   ) وتسوى : ( وهذا موافق لما قال اه ل ومعن
 .)٨٠٦()يسوون بالتراب

د مكي                  ة، وعن ى الحقيق فالفعل إذن عند القرطبي وأبي عبيدة مسند لألرض عل
ولين الزم             ى الق راءة الكسائي      . بن أبي طالب  والفراء مسند مجازًا، والفعل عل وهي ق

ال القرطبي  ) سوى ( فإن الفعل مبني للمجهول من      أما في قراءة أبي عمرو     مبني  : (ق
م األرض      : للمفعول، والفاعل غير مسمّى، والمعنى      فالفعل في     )٨٠٧()أو يسوى اهللا به

ل     اء الفع د بن ل عن ًا للفاع ذي أصبح نائب و األرض ال ول ه د، والمفع راءة متع ذه الق ه
 .للمجهول

 )٨٠٨()ِعْنِدِه َفُعمَِّيْت َعَلْيُكْمَوآَتاِني َرْحَمًة ِمْن : (ومثل ذلك قوله تعالى
يم   ديد الم ين وتش ائي بضم الع رأه الكس ت(ق ول) ُعّمي ًا للمجه و . مبني رأه أب وق

 )٨٠٩(مبنيًا للمعلوم) َعِميت(عمرو بفتح العين وتخفيف الميم 
ى (الفعل   راءة أبي عمرو الزم   ) َعِم ري . في ق ال العكب أي خفيت : عميت : (ق

يكم ي ط )٨١٠()عل ن أب ي ب ر مك ي    وذآ ون ف ن أن يك ه يمك ر أن ى، وذآ ذا المعن ب ه ال
ة     : (المعنى قلب، قال   ة              : معنى اآلية في الحقيق م الرحم م تع ة ول وا عن الرحم م عم أنه

 .)٨١١()عليهم، فهو من باب أدخلت القبر زيدًا، وادخلت القلنسوة في رأسي
ه             ) ُعّميت(أما الفعل    ن خالوي ال اب دٍّ، ق حجة من    : (في قراءة الكسائي فهو متع

رآ        : ددش ن مسعود ق ا واب يكم   : أن ُأبي ا عل اء           )٨١٢()فعّماه ا ظاهر وهو اله المفعول هن  ف
 وذآر  )٨١٣()أبهمت عليكم عقوبة لكم   : المتصلة بالفعل، ومعنى القراءة بالتشديد والضم     

ول    رب تق د ألن الع ا واح راء أن معناهم ر     : الف ى األم ى عل ر وعَم ىَّ األم ي عل ُعمِّ
 .)٨١٤(.بمعنى

ًا للمجهول في األخرى                  ومما جاء فيه الفعل       ديًا مبني راءتين ومتع ًا في احدى الق الزم
 .)٨١٥()َوآَتاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمَِّيْت َعَلْيُكْم: (قوله تعالى

ين   ر الع ين، وآس م الس ائي بض رأ الكس ِعدوا(ق ين  ) ُس تح الس رو بف و عم رأ أب وق
ن أبي طالب     من قرأ بفتح السين جعل الفعل الزمًا، قال مك          )٨١٦()َسعدوا( عدوا  (ي ب َس
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ه، إذ ال مفعول في          م يسم فاعل ا ل ى م فعل ال يتعّدى، وإذا لم يتعّد إلى مفعول لم ُيرد إل
ا    : ( ونقل القرطبي عن أبي عمرو أنه قال       )٨١٧()الكالم يقوم مقام الفاعل    الدليل على أنه

 .)٨١٨()أشقوا: (ولم يقل" شقوا"أن األول " َسعدوا"
ة حكيت          : ة من ضم السين    وذآر مكي بن أبي طالب أن حج       ى لغ ه عل ه حمل أن

اس       ه ُحكي                : عن العرب خارجة عن القي ُحكى سعده اهللا، بمعنى أسعده اهللا، وذآر أن
ائي  ن الكس ى  : ع ان بمعن عدوا، اللغت عدوا وأس ا أورده   )٨١٩(.س ق لم ول مواف ذا الق  وه

ذف وقد ذآر فيها وجهان؛ احدهما على ح   : (العكبري في تخريجه لهذه القراءة، إذ قال      
عدوا ادة، أي ُأس اني. الزي عود، والث ولهم رجل مس ه ق ه : وأسس ه ومتعدي ا الزم ه مم أن

ل د مث ظ واح ر معروف وال  : بلف و غي عدته وه ذلك سعد وس وه، وآ حا ف اه وش حا ف ش
 .)٨٢٠()مقيس

ادة، و     و حرف زي زة وه ى حذف الهم ه عل ري أن د العكب التخريج األول عن ف
ال      . ه بلفظ واحد  أن الفعل الزمه ومتعدي   : التخريج الثاني  : وذآر هذا ابن خالويه آذلك ق

عدوا( ل        ) ُس لح للفاع ذي يص ل ال ن الفع ه م ه، جعل م فاعل الم يس ى م ين عل م الس بض
ك ول، آقول ول  : والمفع و، وينشر ق ر ه ًا فجب ر اهللا فالن ا، وجب ر، ونزحته نزحت البئ

 :العجاج
 )٨٢١(ور  قد جبر الدين اإللُه فجبر       وعّور الرحمن من ولي الع     
ه الكسائي       )٨٢٢(سعد زيد، وسعده اهللا، ومن ذلك قيل رجل مسعود        : فكذلك ا قال :  وهذا م

ر               )٨٢٣(أن سعدوا وأسعدوا اللغتان بمعنى واحد       ة التي تعب در من األمثل ذا الق  اآتفى به
 .عن شكل الخالف في هذا الجزء من المبحث

 
 :الينما تعدى لمفعول ثم مفعولين وهو مبنيًا للمعلوم في الح: ثالثًا

ى فعل                 دًا؛ إل وًال واح هناك حاالت أخرى تغير فيها الفعل من متعد ينصب مفع
ولين    ة، إذ ال إشكال                  . متعد ينصب مفع بعض األمثل ا ب وهي تسعة مواضع، سأمثل له

 .فيها
ا  : (وأبدأ بقوله تعالى   اء          )٨٢٤()َوَآفََّلَها َزَآِريَّ رأ الكسائي بتشديد الف ا ( ق و     )آفله رأ أب ، وق
 .)٨٢٥()آفَلها (عمرو بتخفيفها
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: فالحّجة لمن شدد   : (من قرأ بالتشديد عّدى الفعل إلى مفعولين، قال ابن خالويه         
وين    ى مفعل ل إل ديد الفع ّدى بالتش ه ع دهما: أن ل  : اح لتان بالفع ف المتص اء واألل . اله

ا     )٨٢٦()في قراءة من شدد الفاء    ) زآرياء(وبه ينتصب   ). زآريا(والثاني   دير آّفله  والتق
 .ي ألزمه آفالتهاربها زآرياء، أ

ًا           وحجة من قرأ بالتخفيف أنه اسند الفعل لزآريا، أي يكون هو الفاعل مرفوع
رأ           اءُ (بضمة تظهر في قراءة أبي عمرو ألنه يق د         ) زآري ز، وال تظهر عن د والهم بالم

الى           . )٨٢٧(الكسائي الذي يقرأ بالقصر    ه تع التخفيف قول راءة ب : وحجة أبي عمرو في الق
في موضع    " زآريا"من شدد جعل    : ( قال الفراء  )٨٢٨(م يقل يكفَّل  ول" أيهم يكفل مريم  "

ك   ب، آقول ل      : نص اء جع ف الف ن خف اء، وم منها زآري اء "ض ع  " زآري ي موض ف
 .)٨٢٩()رفع

الى    )٨٣٠()َفَأْتَبَع َسَبًبا : (من قوله تعالى  ) اّتبع(والمثال الثاني قوله     ه تع مَّ  : ( وقول ُث
ة            قرأ الكسائي بقطع األلف    )٨٣١()َأْتَبَع َسَبًبا  ًا في المواضع الثالث اء، مخفف . ، واسكان الت

 .)٨٣٢()اتبع(وقرأ أبو عمرو بوصل األلف والتشديد 
ى          اه عل ى مفعول         )فعل (مطاوع   ) افتعل (حجة من شدَّد أنه بن ، وهو يتعدى إل

ى           ). تبع(واحد آـ    اه عل ه بن ول من     ) أفعل (وحجة من همز وخّفف أن ه  ) فعل (منق جعل
دير      يتعدى إلى مفعولين، زاد مفعوالً     زة، والتق دخول الهم ببا، أو      :  ل ببًا س أتبع س ع  : ف أتب

 .)٨٣٣(أمره سببا
قرأه الكسائي بضم الياء،    ) ٨٣٤)(َلا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًلا   : (ومثل ذلك قوله تعالى   

اف           ). ُيفِقهون(وآسر القاف    اء والق تح الي  فحجة من     )٨٣٥()َيفقهون (وقرأ أبو عمرو بف
اف أن   ر الق اء وآس رأ بضم الي دهما   ق ولين، أح ى مفع داه إل ًا، فع ل رباعي ل الفع ه جع
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دير   م                    : محذوف والتق وًال، أي ال ُيفه دًا ق وًال، أو يفقهون اح اس ق ادون يفقهون الن ال يك
 .)٨٣٦(آالمهم لعجمته

ى مفعول واحد            ًا، يتعدى إل ه جعل الفعل ثالثي الفتح أن رأ ب وهو . وحجة من ق
أنهم في أنفسهم ال يفقهون آالم         : المعنىفقهت الشئ وأفقهت زيدًا الشئ ف     : يقال. القول
 .)٨٣٧(أحد

َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اْلَأْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما        : (والمثال األخير قوله تعالى   
 .)٨٣٨()ِمْنُهْم َما َآاُنوا َيْحَذُروَن

رى (قرأ الكسائي     ع األسما              )٨٣٩()وي ة، ورف راء ممال تح ال اء مفتوحة، وف ء  بالي
ى    ل إل ة، أضاف الفع ون(الثالث راءون    ) فرع م ال م ه ه، ألنه ارتفعوا ب ده، ف ن بع وم

 .وأحزابهم
راء            ِرى (وقرأ أبو عمرو بنون مضمومة، وآسر ال ار عن       )٨٤٠()ُن ى اإلخب  عل

ه    ل ألن ده بالفع ة بع ماء الثالث ل، ونصب األس و الفاع ره ه ّل ذآ اهللا ج زَّ وجل ف اهللا ع
 هللا. رباعي يتعدى إلى مفعولين

 
تغير الفعل من متعد لمفعول واحد مبني للمعلـوم لمتعـدٍّ           : رابعاً

 :لمفعولين مبني للمجهول
في هذا الجزء تغيرت صيغة الفعل المتعدي من البناء للمعلوم إلى صيغة البناء       

وم، ناصبًا لمفعول واحد،                 . للمجهول فنجد احدى القراءات الفعل المتعدي مبني للمعل
راءة األ ي الق ده ف ا نج ام  بينم دهما مق وم أح ولين، يق ول ناصبًا لمفع ًا للمجه خرى مبني

ة مواضع     . الفاعل ا . وذلك في أربع الى   : اوله ول تع ِعيًرا   :(ق َلى َس و     )٨٤١()َوَيْص رأه أب  ق
لى (عمرو بالفتح في الياء، واسكان الصاد مخففًا         داخل         )٨٤٢()َيْص ى ال  أضاف الفعل إل

ى مفعول      في النار، فهو الفاعل، وهو مضمر في الفعل فجعل الف          ًا يتعدى إل عل ثالثي
الى         ). سعيرا (واحد، وهو    ه تع ك قول ى ذل ه عل اًرا َذاَت َلَهبٍ      : (ودليل َلى َن ، )٨٤٣()َسَيْص
يمِ        : (وقوله تعالى  اِلي اْلَجِح َو َص ْن ُه ى             )٨٤٤()ِإلَّا َم ين أضيف الفعل إل اتين اآليت  ففي ه

 .الداخلين في النار، فكذلك هذا
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تح ال اء، وف م الي ائي بض رأ الكس ّددًا وق اد مش ّلى(ص ل )٨٤٥()ُيَص ى الفع ، بن
دهما     ولين، اح ى مفع ول بالتضعيف إل ى المفع ل إل ّدى الفع ول، وع ام  : للمجه ام مق ق

اني   ). ُيصلي (الفاعل، وهو مضمر في        ه     ). سعيرا (والث ن خالوي ال اب الحجة لمن    : (ق
دد ذلك : ش ه أراد ب يهم : أن ذاب عل ه . دوام الع ه قول يمٍ : (ودليل ِلَيُة َجِح  ألن )٨٤٦()َوَتْص
ا ة: (وزنه ـ  ) تفعل أتي إال مصدرًا ل ة ال ت ه(وتفعل ك ) فعّلت ين آقول ديد الع ه : بتش عّزيت
الى     . صلى يصلي فهو صالٍ    : أنه أخذه من  : والحجة لمن خّفف  . تعزيًة ه تع ه قول : ودليل

 .)٨٤٩()َتْصَلى َناًرا َحاِمَيًة: ( ومثل ذلك قوله تعالى)٨٤٨)(٨٤٧()ِإلَّا َمْن ُهَو َصاِلي اْلَجِحيِم(
اء   رو بضم الت و عم رأه أب ى  )٨٥٠()ُتصلى(ق ديًا إل ول، متع ًا للمجه ًا مبني ه رباعي  جعل

ولين اني : مفع ذآورة، والث ى أصحاب الوجوه الم ود عل ي الفعل يع دهما مضمر ف اح
اء      ). نارًا( ى مفعول             )٨٥١()َتصلى (وقرأ الكسائي بفتح الت ًا، متعدي إل ًال ثالثي ه فع  جعل

 ).نارًا(أصحاب الوجوه والمفعول به واحد، والفاعل مضمر يعود على 
الى      ه تع َلاًما       : (والموضع الثالث قول ًة َوَس ا َتِحيَّ ْوَن ِفيَه رأه الكسائي     )٨٥٢()َوُيَلقَّ  ق

الم  اء وإسكان ال تح الي اف وف ون(بتخفيف الق ًا من )٨٥٣()َيْلَق ًال ثالثي ه فع ى ( جعل  –لق
ى و  ) يلق د وه ول واح ى مفع دى إل ة(يتع ا). تحي راءة ب ل الق الىودلي ه تع : لتخفيف قول

 .)٨٥٤()َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا(
ًا من     )٨٥٥(بضم الياء وتشديد القاف، ) ُيَلّقون(وقرأ أبو عمرو     ًال رباعي ه فع  جعل

المفعول األول الضمير المضمر                  ) لقّى( ول، ف ه مبني للمجه ولين، لكن ى مفع يتعدى إل
ودليل القراءة بالتشديد   ) يةتح(والمفعول الثاني   . وهو الذي قام مقام الفاعل    ) يلقون(في  

ُروًرا    : (قوله تعالى  َرًة َوُس ال            )٨٥٦()َوَلقَّاُهْم َنْض التحفيف ق راءة ب راء الق ار الف د اخت : وق
اء    ) ُيلقَّون(أعجبُّ إلّى ألن القراءة لو آانت       " وَيلَقون" ال    . آانت في العربية بالب ا يق آم

 .)٨٥٧()فالن ُيتلقىَّ بالسالم وبالخير
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 أي بين يلقَّون    –والفرق بينهما بيٌن    : (نحاس هذا القول فقال   وقد رد أبو جعفر ال    
ذا ذاك          :  ألنه يقال  –ويتلقون   . فالٌن ُيتلّقى بالجنة، وال يجوز حذف الباء، فكيف يشبه ه

رآن   ي الق ذا أن ف ن ه ُروًرا "وأعجب م َرًة َوُس اُهْم َنْض رأ . )٨٥٨()َوَلقَّ وز أن ُيق وال يج
 .)٨٥٩() ما قالبغيره وهذا ُيبيُن أن اُألولى خالف

وال .  )٨٦٠()وآفاهم نضرًة وُسروراً  "فكيف يشبه هذا ذاك، وأعجب من هذا أن في القرآن             
 .)٨٦١()يجوز أن يقرأ بغيره وهذا يبين أن األولي خالف ما قال

ي طالب   ن أب ه مكي ب ا قال ول م ى : (والصواب من الق ان إل ان ترجع والقراءت
 .)٨٦٢() وإذا ألقوها فقد تلقوهامعنى، ألنهم إذا تلقَّوا التحية فقد ِلّقوها،
 .)٨٦٣()َلَتَرْوَن اْلَجِحيَم: (والموضع األخير في قوله تعالى

و عمرو      )لُترون(قرأه الكسائي بضم التاء      رون (، وقرأ أب الفتح ) لَت  حجة  )٨٦٤(ب
ولين احدهما                    ى مفع ول، فتعدى إل ًا للمجه ًا مبني ًال رباعي ضمير  : من ضم أنه جعله فع

ام الفاعل        ) رونلت (المخاطبين المضمر في     ام مق ذي ق اني هو   . وهو ال ). الجحيم (والث
ى مفعول واحد، وهو                    وحجة من قرأ بالفتح أنه جعله فعًال ثالثيًا مبنيًا للمعلوم تعدى إل

 . الجحيم، والفاعل مضمر، وهم المخاطبون
راء    ) لتفعلون(على وزن   ) لتْرَأيون(وأصل الفعل    ى ال زة عل فألقيت حرآة الهم

تثقل، فحذفوا     فانفتحت، وحذفو  ا مس ا الهمزة تخفيفًا، فبقيت الياء مضمومة، والضم فيه
الضمة منها فبقيت ساآنة، وواو الجمع ساآن فحذفوا الياء اللتقاء الساآنين فبقى الفعل             

ون، التي هي                ) لترون( ل، فحذفت الن فلما دخلت النون المشددة لتأآيد القسم، ُبني الفع
ولم تحذف الواو ألنها قبلها فتحة،    .  اللتقاء الساآنين  علم الرفع، وُحرَّآت الواو بالضمة    

ى           –وإنما تحذف الواو التي هي للجمع اللتقاء الساآنين          دل عل ا ضمة، ت  إذا بقيت قبله
الى      ه تع هِ     : (حذفها نحو قول وَلنَّ ِلَوِليِّ مَّ َلَنُق ذي             )٨٦٥()ُث ذا المبحث، ال ال اختم ه ذا المث  به

ات الواقع         راءة أبي عمرو والكسائي من حيث            احتوى على نماذج من الخالف ين ق ة ب
وم                  ًا للمعل زوم مبني التعدي واللزوم، ويلحظ أن الخالف في تغير الفعل بين التعدي والل
ل، إال موضعين                 زوم الفع و عمرو بل ا أب في الحالين ورد في اثنى عشر موضعًا قرأه

 .بتعدي الفعل
 اثنى عشر موضعًا       أما تغير الفعل من الزم إلى متعّد مبني للمجهول فجاء في          

ة                    رأ المواضع األخرى متعدي وم، وق ة للمعل أيضًا، قرأ أبو عمرو ستًا منها الزمة مبني
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ل، والغالب             . مبنية للمجهول  وبذا يكون الغالب في قراءة أبي عمرو القراءة بلزوم الفع
 .في قراءة الكسائي القراءة بتعدي الفعل

ولين في         وقد تغير الفعل من متعد ينصب مفعوًال واحدًا،          ّد ينصب مفع إلى متع
تسعة مواضع، قرأها أبو عمرو بتعدي الفعل الناصب لمفعول واحٍد إال موضعًا واحدًا             

 .قرأه يتعدى الفعل الناصب للمفعولين
د        وم، لمتع ي للمعل و مبن دًا وه وًال واح ّد ينصب مفع ن متع ل م ر الفع ا تغي أم

رأ أب            ا       ينصب مفعولين وهو مبني للمجهول فأربعة مواضع، ق و عمرو موضعين منه
ا           يتعدى الفعل الناصب لمفعول واحد وهو مبني للمعلوم، والموضعان اآلخران قرأهم

 .يتعدى الفعل المبني للمجهول، الناصب مفعولين
وفي جميع هذه الحاالت آان نقل الفعل من اللزوم إلى التعدين، أو من المتعدي لمفعول للمتعدي لمفعولين، 

 .إدخال الهمزة على الفعل، أو بإسقاط حرف الجر من الفعل توسعًابتضعيف عين الفعل، أو ب



 المبحث الرابع

 تغير صيغ الفعل بين الماضي والمضارع واألمر، وخروجه لالسمية
 

ام               ة أقس ى ثالث ه إل ار زمن حدوث ى حدوث        : (ينقسم الفعل باعتب دل عل اٍض ي م
ي، و     زمن الماض ي ال ل ف ارع(الفع ي     ) مض ل ف دوث الفع ى ح دل عل ال أو  وي الح

 .يدل على حدوث الفعل في المستقبل من الزمان) أمر(االستقبال، و 
ذه األحوال                 ين ه وفي هذا المبحث أتطرق إلى المواضع التي تغير فيها الفعل ب
ه،       ر ضبط حروف ك بتغي الثالثة، أو تلك التي خرج فيها من الفعلية لألسمية، ويكون ذل

ه م ه خروج تج عن ا ين ه مم ادة حرف إلي ذلك أو بزي ه آ تج عن ى أخرى وين ال إل ن ح
 .تغيرات في إعراب الفعل والجملة

 
  :تغير صيغ الفعل بين الماضي والمضارع واألمر

ين            ر الفعل ب ورد في الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسائي، الخالف في تغي
و   ا ه ي ثالثته ر ف ل المتغي ان الفع ة مواضع، آ ي ثالث ك ف اء ذل ر، وج الماضي واألم

ل  ال(الفع الى )ق بحانه وتع ه س و قول ي نح ك ف َدَد  : (، وذل َأْرِض َع ي اْل ُتْم ِف ْم َلِبْث اَل َآ َق
ِنيَن الى)٨٦٦()ِس ه تع ونَ   : ( وقول ُتْم َتْعَلُم ْم ُآن ْو َأنَُّك ا َل ا َقِليًل ُتْم ِإلَّ اَل ِإْن َلِبْث ه )٨٦٧()َق  وقول
َأْرِض وَ             : (تعالى َماِء َواْل ي السَّ ْوَل ِف ُم اْلَق ي َيْعَل يمُ     َقاَل َربِّ ِميُع اْلَعِل َو السَّ و     )٨٦٨()ُه رأ أب  ق

ين  ي الموضعين األول ل ف رو الفع ون-عم ورة المؤمن ال (- س رأه ) ق ر، وق ى الخب عل
اء           .)٨٦٩(على األمر ) قل(الكسائي   ل ( وقرأ أبو عمرو اآلية الثالثة سورة األنبي ى  ) ق عل

 .)٨٧٠(على الخبر) قال(األمر، وقرأها الكسائي 
ة            لم ُيفصِّل العلماء في الخ     ذه المواضع، إذ ال أشكاالت نحوي ع في ه الف الواق

تح،               ى الف في آلتا القراءتين، فالخالف النحوي بسيط، حيث أن الفعل الماضي مبني عل
اآنين اء الس ى السكون وحذفت األلف اللتق ي عل ر مبن ه ال خالف . وفعل األم ا أن آم

 .يحدث في المعنى
و موض  ى المضارع فه ل من الماضي إل ر الفع ا تغي رة أم ي سورة البق عان ف

يمٌ       : (أولها قوله تعالى   ه       )٨٧١()َوَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ اللََّه َشاِآٌر َعِل اني قول  والموضع الث
 .)٨٧٢()َفَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه: (تعالى
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ين               تح الع اء وتخفيف الطاء، وف ّوعَ : (قرأ أبو عمرو الموضعين بالت رأ  ) َتَط وق
ائي ا زم   الكس اء، والج ديد الط اء، وتش عين بالي ّوْع: (لموض اء   )٨٧٣()َيّط رأ بالي ن ق  م

ى، والفعل مجزوم             - وهو الكسائي  -والجزم    حمله على لفظ االستقبال في اللفظ والمعن
رط  ن(بالش له )م وع(، وأص ذلك     )يتط اء ل ددت الط اء، فش ي الط اء ف ت الت . ، أدغم
دير رٌ    : والتق و خي رًا فه تقبل خي ا يس وَّع فيم ن تط يم     فم ه، عل اآر لفعل إّن اهللا ش ه، ف ل

 .)٨٧٤(به
رط،     زم بالش ي موضع ج ظ الماضي ف ى بلف ين، أت تح الع اء وف رأ بالت ن ق وم

تقبال                   ى االس دل عل تقبال، ألن حرف الشرط ي . واستغنى بحرف الشرط عن لفظ االس
، والماضي، لفظه آمعناه، ماٍض     )الذي(بمعنى  ) من(ويجوز في هذه القراءة أن تكون       

ه             : لمعنىأيضًا وا  يم ب ه، عل ال   .)٨٧٥(فالذي تطوع فيما مضى خيرًا فإن اهللا شاآر لفعل  ق
راءة    ذه الق ي ه ري ف ر      : (الطب ا غي ق معنياهم حيحة متف ة ص راءتين معروف ا الق آلت

راءتين               أي الق مختلفين، ألن الماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى المستقبل، فب
 .)٨٧٦()قرأ ذلك قارئ فمصيب

اَل  : ( المضارع إلى األمر في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى          وقد تغير الفعل من    َق
 .)٨٧٧()َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌر

ع          ف، والرف مُ )(٨٧٨:(قرأ أبو عمرو بقطع األل ى المضارع، والضمير      ) أعل عل
ال          : يعود على الماّر معناه    وتى  ق اء الم م اآلن أن اهللا : (فلما تبين له آيف إحي ى  أعل  عل

ا آنت        : آل شئ قدير، ليس ألنه لم يكن يعلم قبل ما شاهد ولكن تأويله             أنى قد علمت م
 .)٨٧٩( مشاهدًة–أعلمه غيبًا 

ره         )٨٨٠()اْعلْم: (وقرأ الكسائي بوصل األلف، والجزم      على وجه األمر من اهللا تعالى ذآ
دير    ل شئ ق ى آ م أن اهللا عل أن يعل األمر ب ه، ب د ممات اه بع د أحي ذي ق وز. لل ون ويج  أن يك

ذا          : اْعلْم أيُّها اإلنسان إن اهللا على آل شئ قدير آما يقول الرجل           : المعنى ان آ د آ ه ق م أن اْعل
 .وآذا، آأنه يقول ذاك لغيره وإنما ُينبُِّه نفسه

 :خروج الفعل إلى االسمية
ه                         ا قول ة مواضع، أوله مًا في ثالث ى أن صار اس ًال إل ه فع خرج الفعل من آون

َباًنا       َوَجَعَل ا : (تعالى َر ُحْس ْمَس َواْلَقَم رأ الكسائي     )٨٨١()للَّْيَل َسَكًنا َوالشَّ لَ  ( ق ) وجعل اللي
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) خالق (على معنى    ) جعل(فحمل  . )٨٨٢(بالفعل) الليل(بغير ألف، فعًال ماضيًا ونصب      
ى       ) الشمس والقمر  (وانتصب  ). خلق: (ألنه بمعنى الماضي، أي    ًا عل ه عطف ل  (لدي اللي

َوُهَو الَِّذي َجَعَل : (ن بعده أفعاًال ماضية، وهو قوله تعالىوحسنت هذه القراءة أل   ) سكنا
َأُآْم      : ( وقوله تعالى  )٨٨٣()َلُكْم النُُّجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها ِفي ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ        ِذي َأنَش َو الَّ َوُه

َماءِ     : ( وقوله تعالى  )٨٨٤()َنْفٍس َواِحَدةٍ  ِمْن اءً  َوُهَو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السَّ  فحمل أول  )٨٨٥() َم
ى اسم الفاعل،         )٨٨٦()جاعل (وقرأ أبو عمرو    ). َفَعَل(الكالم على آخره في      األلف عل  ب

 .إليه) جاعل(بإضافة ) الليل(، وخفض )خالق(ورفعه عطفًا على 
ل   "قرأ أهل الكوفة    : (قال ابن خالويه في هذه القراءة      َل اللي ًال ماضيا   " وَجَع . فع

لِ  (وقرأ الباقون    ٍل                 ) وجعل اللي ى فاع الٍق وردُّ عل ل ضارب وخ وه اسم الفاعل مث جعل
 .)٨٨٧()على فاعٍل أحسُن من ردِّ َفَعَل على فاعل

ألن اسم   ) جعل (على إضمار فعل وهو        ) الشمس والقمر (و  ) سكنا(وانتصب  
د البصريين        الى       . الفاعل الماضي ال يعمل عن ه تع ِه    : (ويوضح مضيه قول ْن َرْحَمِت َوِم

 .)٨٨٨()َل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِهَجَعَل َلُكْم اللَّْي
ان أن   ن حي ر اب كنا(وذآ يرافي   ) س د الس ل عن م الفاع ال)*(ينتصب باس :  إذ ق

ه ينتصب         ( ى أن ان ماضيًا؛          –) سكنا ( يعني    –وذهب السيرافي إل  باسم الفاعل وإن آ
ه النصب وإن                   ألنه لما وجبت إضافته إلى األول لم يكن أن يضاف إلى الثاني فعمل في

 .)٨٨٩()ان ماضياآ
ـ                     وفيين ف وأما من أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي وهو الكسائي وبعض الك

ل (عطفا على موضع    ) الشمس والقمر (منصوب به، ونصب    ) سكنا( ل (ألن  ) اللي ) اللي
ال  . وإن آان مخفوض  في اللفظ، فإنه في موضع النصب لديهم، ألنه مفعول جاعل                ق

على معناه لما " الشمس والقمر"فردَّ .  المعنىفي موضع نصب في" الليل"و  : (ءالفرا
روا الخفض        " سكنا: "فرق بينهما بقوله   ه أجاز      )٨٩٠()فإذا لم تفرق بينهما بشئ آث  إال أن
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ل      )٨٩١(النصب في مثل هذه الحال وإن لم يحل بينهم حائل          ول القائ  )٨٩٢(: ، واستشهد بق
 )من الوافر المقطوف(

 )٨٩٣(  معلق شكوة وزناد راع       وبينا نحن ننظره أتانا            
اد(فنصب  ا، ألن      ) الزن ل بينهم ًا وال حائ رور لفظ كوة المج ع الش ى موض ال عل حم

 . المعنى يعلق شكوة وزناد راع
اْلَحقِّ             : (ومثل ذلك الخالف في قوله تعالى      َأْرَض ِب َماَواِت َواْل َق السَّ َه َخَل َأَلْم َتَرى َأنَّ اللَّ

ْذِهْبُكْم َوَي ْأ ُي ٍدِإْن َيَش ٍق َجِدي الى)٨٩٤()ْأِت ِبَخْل ه تع ْن : ( وقول ٍة ِم لَّ َدابَّ َق ُآ ُه َخَل َواللَّ
 .)٨٩٥()َماٍء

 
 

) آل (و  ) السموات واألرض  (و. بألف والرفع، في الموضعين    ) خالُق(قرأ الكسائي   
ى اإلضافة الخفض عل د  )٨٩٦(.ب ر ق ه أم ى الماضي، ألن ي الموضعين بمعن م الفاعل ف  واس

ان ح ذلك آ ى وانقضى ل ه اإلضافةمعن وعمرو . ق ا أب ق(وقرأهم ل الماضي ) خل ى الفع عل
 .)٨٩٧(بهما) آل(و ) السماوات واألرض(ونصب 

راءة          ذه الق ق : "قال أبو جعفر النحاس في ه يس بشئ        " خل ه ل ر ألن ذا أآث في ه
ال   ا يق زّ     : مخصوص وإنم ل وع ال ج ا ق وم، آم ى العم الق عل اِرُئ  : (خ اِلُق اْلَب اْلَخ

ذا   )٨٩٩()اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرضَ     : (صوص وفي الخ  )٨٩٨()اْلُمَصوُِّر  وآ
 .)٩٠١()َواللَُّه َخَلَق ُآلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء( فكذا يجب )٩٠٠()ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة(

ك أن اإلضافة           : (وقال الطبري  ى، وذل وهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعن
ارئ               ) خالق(راءة من قرأ ذلك     في ق  رأ الق ا ق أ يتهم تدلَّ على أن معنى ذلك المضىَّ، فب

 .)٩٠٢()فمصيب
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الى   ه تع و قول مًا ه ى أن صار اس ل إل ه الفع ر في ذي تغي ر ال ِذي : (والموضع األخي الَّ
 )٩٠٤(، جعله فعًال ماضياً   )خلقه( قرأ الكسائي بفتح الالم من       )٩٠٣()َأْحَسَن ُآلَّ َشْيٍء َخَلَقهُ   

). آل(، أو على    )شئ(، والهاء تعود على الموصوف، على       )آل(، أو لـ    )شئ(لـ  صفة  
 .)٩٠٥(جاء به على ما أراد لم يتغير عن إرادته: أحكم آل شئ َخَلقُه، أي: والمعنى

 

الم  كان ال رو بإس و عم رأ أب ه(وق ن )٩٠٦()خْلق دل م ى الب ل( عل ، والضمير )آ
ى  ود عل ل(يع ئ  : أي) آ ّل ش ق آ ن خْل ذي أحس ر . ال اس وذآ ر النح و جعف ا : أب إنهم

هُ  ٍئ خلق ل ش م آ ى أفه ويين بمعن ذهب بعض النح ى م والن عل ؤالء . )٩٠٧(مفع ن ه وم
ان         ن حي د   : (النحويين الفراء وابن مجاهد قال اب ال مجاه . أعطي آل جنس شكله       : ( ق

ه       : والمعنى راء  )خلق آل شئ على شكله الذي خصه ب ال الف ه     :(، وق م آل شئ خلق أله
 .)٩٠٩)(٩٠٨()َأْعَطى ُآلَّ َشْيٍء َخْلَقُه: (ه أعلمهم ذلك فيكون آقولهفيما يحتاجون إليه آأن

ة،  د لمضمون الجمل ى المصدر المؤآ ون الضمير  ويجوز أن ينصب عل ويك
ال  ). اهللا(عائد على   ان ق ه  : (وبيّن ابن حيان أن القراءة على المصدر أبلغ في االمتن ألن

ق،         "ئأحسن خلق آل ش    "آان أبلغ من    " أحسن آلَّ شئ  "إذا قال    د يحسن الخل ه ق ، ألن
اقتضى أن   " أحسن آل شئ  "فإذا قال   . له، وال يكون الشئ في نفسه حسناً       وهو المجاز 

 .)٩١٠()بمعنى أنه وضع آل شئ في موضعه. آل شئ خلقه حسن
رأ بكل          : (والصواب من القول ما قاله الطبري      د ق إنهما قراءتان مشهورتان، ق

م آل       واحدة منهما علماء من القّراء، صحيحتا ا       ُه، وأحك لمعنى، وذلك أن اهللا أحكم خْلَق
 .)٩١١()شئ َخلَقُه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

ا تغيرت            انتهى بذلك هذا المبحث، ونجده احتوى على تسعة مواضع، ستة منه
ة مواضع، ومن                     ى األمر في ثالث فيها صيغة الفعل، حيث تغير الفعل من الماضي إل

ى األمر في موضع واحد            الماضي إلى المضارع في موضعين، وم         . ن المضارع إل
ذه                      ى أن صار اسمًا، ونجد أن ه ًال إل وفي المواضع الثالثة المتبقية خرج من آونه فع
ة                     ك لقل ا؛ وذل ى بعٍض منه ق عل المواضع لم يتحدث عنها العلماء بالتفصيل، بل لم يعل

 .االختالف بينهما في المعنى واإلعراب
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 المبحث الخامس
  التذآير والتأنيثتغير الفعل من حيث

 

فيكون . األصل في الفعل أن يطابق فاعله
فعل المؤنث مؤنثًا، وفعل المذآر مذآرًا، ولكن 
هناك حاالت يصبح فيها فعل المذآر مؤنثًا، 

وقد تحدث العلماء في . وفعل المؤنث مذآرًا
. هذه الحاالت والمسّوغات التي جّوزت ذلك
ويرجع الخالف بين قراءة أبي عمرو 

ائي في هذا المبحث لهذه المسوغات والكس
. التي ذآرها العلماء، والتي سأذآرها الحقًا

ويوجد موضع واحد يعود الخالف فيه حول 
الفاعل، فاحدى القراءتين ترد الفعل على 
فاعل مذآر، بينما األخرى ترده على فاعل 

.وسأبين ذلك في موضعه إن شاء اهللا. مؤنث
-:مسوغات تذآير الفعل وتأنيثه

دث العلماء عن المسوغات التي جوزت تح
 :للفعل التذآير والتأنيث، وهذه المسوغات هي



يبويه   . الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث بفاصل        / ١ ال س ا طال الكالم فهو     : (ق وآلم
رأة     : أحسن، نحو قولك   ال  .  يعني بطول الكالم الفصل        )٩١٢()حضر القاضي ام ق

وهي من مواضع الخالف       - )٩١٣()ْنَها َشَفاَعةٌ َوَلا ُيْقَبُل مِ  : (األخفش في قوله تعالى   
حسن التذآير ألنك    : (قال-بين أبي عمرو والكسائي وسأفصل الحديث عنها الحقاً       

 . أي فصلت بين الفعل والفاعل المؤنث)٩١٤()فّرقت
ر الحقيقي        –التذآير والتأنيث    . جوز الوجهان /٢ يبويه  .  في التأنيث غي ال س ذا  : (ق  -ه

ل المؤ   ذآير للفع ي الت ثيعن وات      -ن ي الم و ف ل وه وان قلي ن الحي د م ي الواح  ف
ال    )٩١٥()آثير ه                  : (  وَمّثل لذلك ق د حذفت في رآن من الموات وق ا جاء في الق ومم

ه عز وجل       انَتَهى       : (التاء قول ِه َف ْن َربِّ ٌة ِم اَءُه َمْوِعَظ ْن َج الى  )٩١٦()َفَم ه تع : ، وقول
اتُ     ( د             والمؤن . )٩١٨)(٩١٧()ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلَبيَِّن ا يعرف عن ث من الموات هو م

ي ر الحقيق ث غي اء بالتأني ن  .العلم ال اب اء ق ذا المصطلح بعض العلم ر ه د ذآ وق
الى ه تع ه عن قول ي حديث ه ف دَّاِر: (خالوي ُة ال ُه َعاِقَب وُن َل ْن َتُك ا )٩١٩()َم  من قرأه

ـ                 ا ب ة وفعله ين العاقب ه "بالياء فألن تأنيثها غير حقيقي، وألنك فصلت ب . )٩٢٠(")ل
ةٌ   : ( أبو جعفر النحاس في قوله تعالى      وقال ال  )٩٢١()الَتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَي راءة  : ( ق وق

ه          " يخفي"الكوفيين   ين فعل ان   )٩٢٢()ألنه تأنيث غير حقيقي وقد فصل بينه وب  وهات
 .اآليتان من مواضع الخالف بين أبي عمرو والكسائي

ره          / ٣ ل وغي ال . من المسوغات أيضًا جموع التكسير تؤنث من العاق يبويه  ق ا  : ( س وأم
ذي   ره ال ن غي ع م ة الجمي د، فبمنزل ه الواح ذي يكسر علي وان ال ن الحي ع م الجمي

ول    ك تق رى أن ث، أال ت ه يؤن ي أن د ف ه الواح ر علي ول : يكس ل وتق و رج ي : ه ه
ول  ك، وتق وز ذل ال فيج ار   : الرج ي أعي ر، وه و عي ال، وه ي جم ل، وه و جم ه

ك يج                ا أشبه ذل ذه الجزوع وم ا مجرى ه ذه آله ذا المجرى، ألن   فجرت ه ري ه
ذلك صيروه                   ان آ ا آ الجميع يؤنث وإن آان آل واحد منه مذآر من الحيوان، فلم
ان   ا آ ع فلم ن حيث أردت الجمي د خرج من األول األمك ه ق وات؛ ألن ة الم بمنزل
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الوا     وات، ق ع الم رى الجمي روه مج وا أن يج ذلك احتمل اء   : آ ك وج اء جواري ج
 .)٩٢٣(نساؤك وجاء بناتك
ا في معنى الجماعة، وتأنيث الجماعة          إذن فجموع التك   ذآر ألنه سير تؤنث وت

رة أخرى             . غير حقيقي  ذا  . لذلك فهي تؤنث على اللفظ تارة، وتذآر على المعنى م وله
ران   ع األم م الجم ماء الجنس واس ي أس اء ف وَّز العلم ث –السبب ج ذآير والتأني  – الت

د  : (ير اسم الجمع وتأنيثه   قال الفراء معلقًا على جواز تذآ     . ألنهما في معنى الجماعة    وق
ه                      ذآر، فيجوز في ه معنى التأنيث وهو م يكون االسم غير مخلوق من فعل، ويكون في
ه عز   ك قول رة أخرى من ذل ى م ى المعن رة وعل ظ م ى اللف ذآيره عل تأنيث الفعل وت

ان صوابا، آم         ) آذبت( ولم يقل    )٩٢٤()َوَآذََّب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحقُّ    : (وجل ل لك و قي ا ول
ة       )٩٢٦()َآذََّبْت َقْوُم ُلوطٍ  ( و )٩٢٥()َآذََّبْت َقْوُم ُنوحٍ  : (قال ى تأنيث األم ذا  . )٩٢٧() ذهب إل ه

راء      د أضاف الف ه، وق ل وتأنيث ذآير الفع وغات ت ول مس اء ح ول العلم ن ق ان م ا آ م
ة التأنيث               : (مسوغا آخر قال   ه عالم . والعرب ربما ذآرت فعل المؤنث إذا سقطت من

 : ضهمأنشدني بع: قال الفراء
 )٩٢٨(فهي أحوى من الربعي خاذلة        والعين باإلثمد الحاري مكحول       
 )٩٢٩)(والعين أنثى للعلة التي أخبرتك بها) مكحولة(ولم يقل       

ال                   د ق ث، فق ة التأني والحق أن بعض العرب تذآر فعل المؤنث مع وجود عالم
 وقد أجازه    )٩٣١() ينقاس وهو ردئ ال  : (، وقال ابن هشام   )٩٣٠()قال فالنة : (بعض العرب 

و  از نح اج، وأج ك: (الزج ام جارت ك(و ) ق ر ناقت ى أن  ) نح ويين عل اق النح م اتف رغ
ال                   ة التأنيث فق ه عالم : المؤنث الحقيقي الذي لم يفصل من الفعل البد أن تكون في فعل

ا                  ( اجتزئ بلفظهم ى معنى التأنيث ف وهو جائز على قبحه ألن الناقة والجارة تدالن عل
ث ا  ن تأني ل ع ادة   )٩٣٢()لفع ث اإلف ة التأني ل عالم اق الفع ن إلح د م ك ألن القص  وذل

ه                     د أوضح الزجاج، أن ذآرين وأصحاب المؤنث فق ع للم واإلبانة، أما األسماء التي تق
م                         م يعل و قلت جاءني قاسم ل رأة بقاسم ول البد فيها من َعِلم التأنيث، ألنك لو سميت ام

ذ              ى حذف ه يس إل ًا، ول اء    أمذآرًا عنْيت أم مؤنث ين           –ه الت ين معني ة ب  - إذا آانت فارق
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ول      م يجز أن  تق ول    : سبيل آما أنه إذا جرى ذآر رجلين ل ام وال يجوز إال أن تق د ق : ق
 .قاما، فعالمة التأنيث فيما فيه اللبس آعالمة التثنية ههنا

ن أبي طالب في معرض                      ره مكي ب ا ذآ القرآن م ومن علل التذآير الخاصة ب
 يعني من    -والعلة الرابعة   : ( إذ قال  )٩٣٣()َوَلا ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعةٌ   (: حديثه عن قوله تعالى   

ذآير ل الت ي -عل ل" ف اال -" يقب اس ق ن عب عود واب ن مس اء :   أن اب ي الي تم ف إذا اختلف
ال ه ق ن مسعود أن دة عن اب و عبي ر أب اء وذآ ا ي اء فاجعلوه رآن، وإذا : والت روا الق ذآ

  )٩٣٤() ياءًااختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها
ال           ذا ق ن مسعود ه ذلك   : (وقد ناقش أبو علي الفارسي حديث اب د ب  يعني  -يري

رآن روا الق ه ذآ الى -بقول ال تع ا ق دعاء آم ة وال اف  : ( الموعظ ن يخ القرآن م ذآر ب ف
ه       . إال أنه قد حذف الجار وإن آان قد ثبت في اآلية          ) وعيد : ويمكن أن يكون معنى قول

ه      أي ال تجحدوه) ذآروا القرآن ( ال في ره من ق ا أنك روه آم ين،   :  وال تنك أساطير األول
ا                     ى م إطالقهم التأنيث عل وه ب نهم أنث ذآروه لك إلطالقهم عليه لفظ التأنيث، فهؤالء لم ي

اً      : (آان مؤنث اللفظ آقوله    ا يعني          ) إن يدعون من دونه إال إناث ى، وإنم اث جمع أنث فإن
اة الثالث األخرى     أفرأيتم الالت والعزى     : (به ما اتخذوه آلهة آقوله      ويجوز   )٩٣٥()ومن

ة،                       ين الخطاب والغيب ن مسعود، الخالف ب ول اب واردة في ق اء ال اء والي أن يقصد بالت
ا         ة آم وذلك أن أآثر المواضع التي فيها خالف بين القراء هي مواضع الخطاب والغيب

ى الخطاب و        )٩٣٦()َلا َتْعُبُدوَن ِإلَّا اللَّهَ   : (في قوله تعالى   د ( بالتاء عل ى    ) ونيعب اء عل بالي
 .لفظ الغيبة واهللا أعلم

 
 -:مواضع الخالف

ه من                    ا ذآرت ود لم ذا المبحث يع الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسائي في ه
ويوجد موضع واحد      . مسوغات التذآير عند من ذآر، بينما يقرأ اآلخر على األصل            

ة، فاحدى ال                    ين في اآلي اعلين مختلف ى ف رد الفعل عل رّده    يعود الخالف فيه ل راءتين ت ق
ك في موضعه إن شاء اهللا                      لفاعل مذآر، واألخرى ترّده إلى فاعل مؤنث وسأذآر ذل

 .بعد أن ُأمثَّل للخالف األول
ّوغ: أوًال ل المؤنث لمس ذآير فع ي . ت ة وعشرين موضعًا ف ي ثالث ك ف اء ذل ج

ه   ذآير لمسوَّغ    . القرآن، اختلفت فيها القرآتان في تذآير الفعل وتأنيث ود الت ر  ويع أو أآث
 .مما ذآر سابقًا، ويكون التأنيث على األصل
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ذلك عن                     ة ب ة مكتفي ا التوضيح واإلبان ذلك قاصدة به  و سأذآر بعض األمثلة ل
الى     . اإلفاضة والتطويل  ه تع ٍس              : (وهذه األمثلة قول ْن َنْف ٌس َع ِزي َنْف ا َتْج ا َل وا َيْوًم َواتَُّق

 .)٩٣٧()ا ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَلا ُهْم ُينَصُروَنَشْيًئا َوَلا ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوَل
الحجة . )٩٣٨(بالياء) وال يقبل : (بالتاء، وقرأ الكسائي  ) وال تقبل : (قرأ أبو عمرو    

 .لمن قرأ بالتاء أنه أنث لتأنيث لفظ الشفاعة
ه  : أوالهن: لمن قرأ بالياء ثالث حجج    : (أما القراءة بالياء فقد قال ابن خالويه       أن

ة .  بين الفعل واإلسم بفاصل جعله عوضًا في تأنيث الفعل         لما فصل  أن تأنيث  : والثاني
ن مسعود  . الشفاعة ال حقيقية له وال معنى تحته، فتأنيثه وتذآيره سّيان        : والثالثة قول اب

 .)٩٣٩()إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوها ياءًا 
ذه ال                ة ه ذه اآلي ه     وذآر مكي بن أبي طالب في معرض حديثه عن ه ل، إال أن عل

ال           ذآير لمعنى فق ان الشفاعة والشفيع بمعنى          : (أضاف عله أخرى وهي الت ا آ ه لم أن
 )٩٤٠()واحد، حمل التذآير على الشفيع

راء        : (واختار مكي بن أبي طالب القراءة بالياء فقال        اع الق ذآير إجم وى الت ويق
الى    ه تع ي قول ث ف ع مالصقته للمؤن ل م ذآير الفع ى ت َوٌة: (عل اَل ِنْس ه )٩٤١()َوَق  وقول

 فإذا جاء التذآير بغير حائل فهو مع الحائل أجود وأقوى           )٩٤٢()َوِإْن َآاَن َطاِئَفةٌ  : (تعالى
 )٩٤٣()واالختيار الياء لما ذآرنا من العلة

الى   ) وقال نسوة  : (ولقد ُذآِّر الفعل في قوله تعالى      ه تع ة    : (وقول ان طائف ) وإن آ
و            ألن الفاعل في اآلية األولى جمع تكسير، وفي اآل            ي، ول ر حقيق ة مؤنث غي ة الثاني ي

راءة وردت        ا ذآر الفعالن ألن الق ًا، وإنم ان صحيح قياس ين لك ُأنث الفعالن في اآليت
الى       ه تع ي قول واترة ف ا وردت مت الخالف، آم واترة، ب ا مت وٍح   : (فيهم ْوُم ُن ذََّبْت َق َآ

ِليَن الى)٩٤٤()اْلُمْرَس ه تع َأْعَراُب: ( قول ْت اْل الف، )٩٤٥()َقاَل ان   دون خ ت اآليت إن آان ف
راءة بالتأنيث             ان الق ان تقوي ة    . السابقتان تقويان القراءة بالتذآير، فهاتان اآليت ومن أمثل

وارد في                    الخالف في تذآير فعل المؤنث في قراءتي أبي عمرو والكسائي الخالف ال
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الى ه تع نَّ    : (قول دََّل ِبِه ا َأْن َتَب ُد َوَل ْن َبْع اُء ِم َك النَِّس لُّ َل ا َيِح َك  َل ْو َأْعَجَب ْن َأْزَواٍج َوَل ِم
 .)٩٤٦()ُحْسُنُهنَّ ِإلَّا َما َمَلَكْت َيِميُنَك
و عمرو بالتأنيث   رأ أب ذآير). ال تحل(ق رأ الكسائي بالت ك(وق راءة )٩٤٧()ال يحل ل  الق

 .بالتاء لتأنيث الجماعة، ولتأنيث معنى النساء
ذآر              ع م ع النساء، وجمي ه بمعنى جمي ين     وأيض . والقراءة بالياء ألن ق ب ًا للتفري

اء       : (قال الفراء في حديثه عن هذه اآلية      . الجمع وفعله  راءة بالي اجتمعت القراء على الق
اء أجود                  )٩٤٨()ال يحل لك  ( ان بالت ع النساء لك ان لجمي و آ ه ل و     .  وزعم أن ه أب ورّد علي

رأ      : وهذا غلط بين وآيف يقال    : (جعفر النحاس بقوله   د ق اء وق ى الي راء عل اجتمعت الق
نا        .  بالتاء بال اختالف عنه    أبو عمرو  م  . وإذا آان لجماعة النساء آان بالياء جائزًا حس ث

ك    ( من قرأ   : سمعت محمد ين يزيد يقول    : قال وسمعت على بن سليمان يقول      ال تحل ل
 .)٩٤٩()قدره بمعنى جماعة النساء، ومن قرأ بالياء قّدره بمعنى جميع النساء) النساء

ك شئ من النساء    وتقدير القراءة بالياء عند الفراء   وأيضًا من   )٩٥٠(.، ال يحل ل
 .)٩٥١()َلا َتْسَمُع ِفيَها َلاِغَيًة: (مواضع الخالف، الخالف في قوله تعالى

اء مفتوحة      . ، ورفع الغية  )ُيسمع(قرأ عمرو بياء مضمومة،      وقرأ الكسائي بالت
 .)٩٥٢()الغية(ونصب ). َتسمع(

قراءة الكسائي بتأنيث الفعل لتأنيث لفظ        
فأجرى الكالم على ظاهره ولم يحمله ) يةالغ(

ألنه ) الغية(وفتح التاء ونصب . على المعنى
فنصبها ) الغية(بنى الفعل للفاعل، فتعدى إلى 

والفاعل هو المخاطب وهو النبي ) تسمع(بـ 
.عليه الصالة والسالم

ون  ة(ويجوز أن تك دير) الغي ى تق ًة: صفة، عل ًة الغي ا آلم ا . ال تسمع فيه أم
ة ( ألن تأنيث    – وهي قراءة أبي عمرو      -ة بالتذآير   القراء ه        ) الغي ا أن ي، آم ر حقيق غي
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ه        ا (ُفرق بينه وبين فعله بقول ى، ألن               )فيه ى المعن ًال عل ذآير حم ، ويجوز أن يكون الت
ذآير      ) لغوا(و  ) الغية( ذآر لت ى المعنى     ) اللغو (سواء، ف ًال عل اء،      . حم ا ضمه للي وأم

 .لقيامها مقام الفاعل) الغية(ه، ورفع فإنه بنى الفعل لما لم يسم فاعل
 

 :الخالف الراجع إلى تغير الفاعل: ثانيًا
ه لمسوِّغ من مسوغات                  وهو موضع واحد لم يرجع علة تذآير فعل المؤنث في
راءتين               التذآير التي ُذِآرت سابقًا، بل يعود السبب، الختالف الفاعل نفسه، فإحدى الق

ى فاعل مؤنث        ترجع التذآير لفاعل مذآر، والقراءة       رّده إل ه      . األخرى ت ك في قول وذل
 .)٩٥٣()ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمَنًة ُنَعاًسا َيْغَشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم: (تعالى

و عمرو       . بالتاء) تغشى طائفة منكم  (قرأ الكسائي    رأ أب اء ) يغشى (وق . )٩٥٤(بالي
ة (القراءة بالتاء على تأنيث       ة وال             ، وأضيف  )األمن د تحدث األمن ة، ألن ق  الفعل لألمن

د من أّنث                ا عن ى      . نعاس معها، لذلك آانت أولى بإضافة الفعل إليه اء عل راءة بالي والق
 )٩٥٥()ِإْذ ُيَغشِّيُكْم النَُّعاَس: (تذآير النعاس، ألنه هو الذي غشيهم، ودليل ذلك قوله تعالى     

ا            ة الس ى      . بقةفأضاف الفعل إلى النعاس آما أضيف إليه في اآلي ان النعاس أول أيضًا آ
ببًا آخر في إضافة        . بإضافة الفعل، ألنه أقرب إلى الفعل  ن أبي طالب س وذآر مكي ب

ال      ال         : (الفعل إلى النعاس ق غشينى النعاس إذا نعس،       : إن المستعمل في الكالم أن يق
 .)٩٥٦()وال يقال غشيتني األمنة

ذا المبحث         ة اختم ه ه أن الغالب ف        . بهذه اآلي راءة أبي عمرو       والحظت في ي ق
راءة با ن لالق وغ م ذآير لمس ائي الت راءة الكس ي ق ب ف ل، والغال ى األص ث عل تأني

مسوغات التذآير، وبوجه عام فإن هذا النوع من الخالف ال ينتج عنه خالف عميق ال        
 .من ناحية النحو واإلعراب وال من ناحية المعنى
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 المبحث السادس
 بين التمام والنقص) آان(الفعل 

ًا    ): (آان( في   )*( الخليل قال وتكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيًا دائمًا أو منقطع
الى                   وبمعنى صار  ال تع ائن وق دور آ ة والمق ولهم آانت الكائن : وبمعنى وقع ووجد آق

ع أن تكون                   )٩٥٧()ُآْن َفَيُكونُ ( د والوجه الراب ان زي  وزائدة في قولهم إن من أفضلهم آ
 هذا يعني أن     )٩٥٨()ان زيٌد قائُم ترفع االسمين معاً     بمعنى الشأن والحديث وذلك قولك آ     

ا              ) آان( دة ورابعه ا الزائ ة وثالثه ا التام تأتي على أربعة أوجه، أولها الناقصة، و ثانيه
 .المضمرة الشأن

وقد ورد في الخالف بين قراءة أبي عمرو 
التامة ) آان(والكسائي، الخالف بين 

سأتحدث في . والناقصة، وذلك في موضعين
المبحث عن هذا الخالف، في هذين هذا 

الموضعين، وما يطرأ من تغير في الجملة تبعًا 
الناقصة ثم  ) آان(وسأبدأ أوًال بتعريف . لذلك

.التامة، بعد ذلك ُأبين موضعي الخالف) آان(
:الناقصة) آان(

الناقص في اصطالح النحاة هو الفعل 
الذي ال يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى 

و تماٍم ما برفع يكتفي وما سواه َوُذ(منصوب 
:، وقال ابن مالك أيضًا)959()ناقٌص
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 وبعُض ِذي األفعال بالرَّفع  اآتفى             
)960(فتمَّ والنقصان غيره اقتفى

وناقصة فتحتاج إلى : ()*(وقال الزجاجي
آان ويكون : ( وقال سيبويه)961()اسم وخبر

وما آان نحوهن مما ال يستغنى عن الخبر ... 
ول آان عبُد اهللا أخاك، فإنما أردت أن تخبر تق

.)962()عن األخوة
يتضح من خالل هذه التعريفات أن آان 
الناقصة هي التي تستوجب وجود خبر مع 

 آان –اسمها، ألن معناها ال يظهر مع اسمها 
 فلزم وجود الخبر ليبين نسبة –عبد اهللا 

ِإنَّ اللََّه : (الحدث إلى االسم آما في قوله تعالى
أحد نواسخ ) آان(  فـ )963()اَن َعِليًما َحِكيًماَآ

بدأ : (االبتداء وهو فعل اتفاقًا، قال ابن عقيل
وأخواتها، وآلها أفعال " آان"المصنف بذآر 

 آما تبين –) آان( ويعمل الفعل )964()اتفاقا
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 ).٢٧٨ ص – ١وفيات األعيان، ج: خلكان
 .١٣٥ ص–٢علي توفيق الحمد، ط: الجمل في النحو، حققه وقدم له): عبد الرحمن بن إسحق (الزجاجي/  961
 .٣١ ص – ١الكتاب، ج: سيبويه/  962
 ).١١(النساء اآلية /  963
 .٢٢٧ ص -١شرح األلفية، ج : ابن عقيل/  964



 في المبتدأ والخبر، فيرفع –من التعريف 
األول ويسمى اسمه، وينصب الثاني ويسمى 

.خبره
فعل منصرف، يعمل غير الماضي ) آان(و 

ما : (منه عمل الماضي، قال ابن عقيل
يتصرف من هذه األفعال يعمل غير الماضي 
: منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو

الرَُّسوُل  َوَيُكوَن: (قال تعالى) يكون زيد قائما(
ُآوُنوا : ( واألمر نحو)965()َعَلْيُكْم َشِهيًدا
ُقْل : ( وقال اهللا تعالى)966()ِطَقوَّاِميَن ِباْلِقْس

 واسم الفاعل )967()ُآوُنوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا
من () 968(وقال الشاعر) زيد آائن أخاك: (نحو

):الطويل
وما آل من يبدي البشاشة آائنا               

)969(أخاك إذا لم تلفه لك منجدا 

) آان(والمصدر آذلك واختلف الناس في 
؟ أم ال، والصحيح أن هل لها مصدر: الناقصة

):من الطويل ()970(لها مصدرًا ومنه قوله
                                                 

 ).١٤٣(البقرة /  965
 ).١٣٥(النساء اآلية /  966
 ).٥٠(اإلسراء اآلية /  967
 ص  – ١وب لقائل معين في شرح شواهد األلفية للعيني بهامش حاشية الصبان على شرح األشـموني، ج               الشاهد غير منس  / 968

٢٣١ . 
: الشاهد فـي البيـت قولـه      . مساعداً): منجداً(تجده،  ): تلفه(طالقة الوجه،   ): البشاشة(يظهر،  ): يبدئ: (اللغة والمعنى / 969

 ).أخاك( فرفع إسمها وهو الضمير المستتر، ونصب الخبر وهو اسم فاعل وقد عمل عمل فعله) كائناً(، فإن )كائناً أخاك(
 ص – ١الشاهد غير منسوب لقائل معين في شرح شواهد األلفية بهامش حاشية الصبان علـى شـرح األشـموني، ج          / 970

٢٣١ . 



ِبَبْذٍل َوِحْلٍم َساَد في قومه الفتى        وآونك 
)972)(971(إيَّاُه عليك يسيُر

:التامة) آان(
حال أخرى يكون فيها فعًال ) آان(للفعل 

: تامًا فهو يقتصر على فاعله، قال سيبويه
ر على موضع آخر يقتص" آان"وقد يكون لـ (

الفاعل فيه، تقول آان عبُد اهللا، أي خلق عبد 
اهللا، وقد آان األمُر أي وَقَع األمُر 

تتم آان بإفهام : ( قال بعضهم)973()وَحَدَث
.)974(حدوٍث أو وقوٍع أو آفالٍة أو غزٍل

بالتامة لداللتها على ) آان(وسميت 
 وألنها دلت على معنى )975(الحدث
اآتمل :  وتم الشئ تمامًا)976(وزمان
 وعّرف ابن مالك التام من هذه )977(ووضح

                                                 
حيث عمل  ) هوكونك إيا : (الشاهد فيه قوله  . من السيادة وهي الرفعة وعظم الشأن     ): ساد(عطاء،  ): بذل: (اللغة والمعنى / 971

 ) .إياه(المصدر عمل فعله، فرفع االسم وهو الكاف المتصلة به ونصب الخبر وهو 
 .٢٣٤ – ٢٣٣ ص -١شرح األلفية، ج: ابن عقيل/  972
 .٤٦ ص – ١الكتاب، ج: سيبويه/  973
م، ص ١٩٧٧  بغـداد – مطبعة العاني    –عدنان عبد الرحمن الدوري     : شرح عمدة الحافظ وعّدة الالفظ، تحقيق     :  ابن مالك / 974

٢٠٢. 
 – لبنـان    – بيروت   – دار مكتبة الهالل     –المفصل في صنعة اإلعراب،  قدم له وبوبه علي بو ملجم            : الزمخشري/ 975

 .٩٦  ص-هـ ٩٩٣ – ١ط
 مكتبـة   -المائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، دراسة وتحقيق صالح الدين عبد اهللا السـنكاوي           : أبو علي النحوي  / 976

 .١١٣ ص -الكتاب الحادي والخمسون  – بغداد –العالم 
 .١٢٥ ص – ٤، ج)تام(اللسان، مادة : ابن منظور/  977



وذو تمام ما برفع : (األفعال بقوله
 أي استغنى بمرفوعه عن )978()يكتفي

منصوبه آما هو األصل في األفعال وجاءت 
من ()979(تامة في قول الشاعر) آان(

):الطويل
    فدًى لَبِني ُذْهِل بِن شيباَن ناقتي       إذا 

)980(َآاَن يوٌم ذو َآَواآَب أشهُب

أراد إذا وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك مما 
أي إذا وقع، وقول . يقتصر فيه على الفاعل

):من الطويل ()981(الشاعر
 )٩٨٢(    بني أسد هل تعلمون بالءنا    إذا آان يومًا ذا آواآب أشنعا     

اني   وع مع ان(وتتن ين     ) آ ي البيت ا ف ع آم د ووق ى َوَج ئ بمعن ذه فتج ة ه التام
 ):من الوافر المقطوف ()٩٨٣(ى جاء آما في قول الشاعرالسابقين وبمعن

 )٩٨٤(  إذا آان الشتاُء فأدفئوني     فإن الشيخ يهرمه الشتاء        
د وردت       تاء، وق اء الش ان(أي إذا ج رة  ) آ ع آثي ي مواق ريم ف رآن الك ي الق ة ف تام
ةٌ     : (قوله تعالى : منها الى    و )٩٨٥()َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَن ه تع َدًة     :(قول ْت َواِح َوِإْن َآاَن

                                                 
 .٢٤٠ ص – ١شرح األلفية، ج: ابن عقيل/  978
 .٣١ ص – ١نسبه سيبويه لمقاس العائذي، انظر الكتاب، ج/  979
فيـه الكواكـب،     وصفه بالشدة فجعله كالليل تبدو       –أراد به يوم من أيام الحرب       ): يوم: (اللغة والمعنى / 980

ونسبه إلى الشهبة إما لكثرة السالح الصقلية فيه وإما من النجوم، وذهل بن شيبان من بني بكر بن وائـل                    
 .وهو فاعل كان التامة) يوم(حيث رفع ) كان يوم(والشاهد فيه . وكان مقاس نازل فيهم

 .٣١ ص – ١نسبه سيبويه إلى عمرو بن شأس، انظر الكتاب، ج/  981
: قال سـيبويه  . ان اليوم يوماً وأضمر لعلم المخاطب، ومعناه إذا كان اليوم الذي يقع فيه القتال             أراد إذا ك  / 982

بمعنى وقع يوم أو حضر يوم وهي هنا تامة رفعت          * إذا كان يوٌم ذو كواكب أشنعا     * ينشدهوبعض العرب   
 .ونصب أشنعا على الحال. فاعالً واكتفت به

 .٦٢ ص –زجاجي في جمله الشاعر لربيع بن الضبع، من شواهد ال/ 983
ولعلهـا األجـود إذ الهـرم       ) يهرمه(بدالً من   ) يهدمه(وورد الشاهد عند بن هشام برواية أخرى، وهي         / 984

 .٣٥٤شذور الذهب، ص : ، انظر)الشيخ(يتضمنه قوله 
 )١٩٣(البقرة / 985



ُف ا النِّْص ه) ٩٨٦()َفَلَه وُن: (وقول ْن َفَيُك وُل ُآ ْوَم َيُق ه)٩٨٧()َوَي ٌة : (، وقول ْت َقْرَي ا َآاَن َفَلْوَل
ا       : ( وقوله عزَّ وجل   )٩٨٨()آَمَنْت َفَنَفَعَها ِإيَماُنَها ِإلَّا َقْوَم ُيوُنسَ      َما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثَلاَثٍة ِإلَّ

 .)٩٨٩()ُهَو َراِبُعُهْم
 

 :الناقصة والتامة) آان(الفرق بين 
ال  )*(أورد جالل الدين السيوطي   :( في آتابه الفرق بين آان التامة والناقصة، ق

الفرق بين آان التامة والناقصة، أن التامة بمعنى حدث ووجد الشئ والناقصة بمعنى      
 .)٩٩٠()وجد موصوفية الشئ بالشئ في الزمن الماضي

ع            " آان:("و علي النحوي  وقال أب  ى ضربين، يكون بمعنى وق فعل يستعمل عل
اني أن                        ا، والضرب الث ع عليهم دل حدث ووق ا ي ان آم ى، وزم ى معن وحدث فيدل عل
ه                        ان في زم فاعل آ ذي يل ذا هو ال يكون داًال على زمان فقط غير دال على الحدث، وه

ذي               ه الفعل مع        الخبر غير مفارق له، وإنما لزمه الخبر عوضًا من الحدث ال دل علي ي
 .)٩٩١()دال على معنى وهو أخوك ونحوه" آان"الزمان، فخبر 

اًً    يوطي أيض دين الس الل ال ال ج ن     :(وق ة اب رح ألفي ي ش واس ف ن الق ال اب وق
ي ع،     :"معط دوثها أو متوق نقٍض ح ا م ن ذات إم ا ع ر به ة يخب ا أن التام رق بينهم الف

ذا     ن ال ة م فة الحادث اء الص ن إنقض ا ع ر به ذات  والناقصة يخب ا وال ن توقعه ت أو ع
د بالمصدر وتعمل                المرفوع وتؤآ موجودة قبل حدوث الصفة وبعدها، والتامة تكتفي ب

ك          في الظرف والحال والمفعول    ا الجار والمجرور والناقصة بخالف ذل ق به له ويعل
ان (وهناك حاالت تحتمل أن تكون      . )٩٩٢(")آله ك           ) آ ة وأن تكون ناقصة وذل ا تام فيه

ر   ) تجارةً ( فمن نصب   )٩٩٣()ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرةً    : (آما في قوله تعالى    فهي خب
ا فهي إسم         ) آان( ان (الناقصة، ومن رفعه ة ) آ ع تجارةٌ  : أي. التام ه    . أن تق ه قول ومثل

اِعْفَها    : (تعالى ـ    )٩٩٤()َوِإْن َتُكْن َحَسَنًة ُيَض ان ( ف ى          ) آ د عل تتر عائ ناقصة، واسمها مس
ى وده عل ال وأنث لع ع  مثق رئ برف ى؛ وق اة المعن ى مراع ث، أو عل ى مؤن  مضاف إل

ال األشموني       )٩٩٥(تامة بمعنى تقع أو توجد    " آان"فـ  " حسنة" : ، وعلى شاآلته آثير، ق
                                                 

 )١١(النساء اآلية / 986
 ).٧٣(األنعام اآلية / 987
 )٩٨(يونس اآلية / 988
 ).٧(المجادلة / 989

إمام، حافظ مؤرخ أديب، له نحو ستمائة مصنف، منها         : هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سابق الدين السيوطي          / *
: انظـر .في العربيـة وغيرهـا    ) األشباه والنظائر (و   ،)اإلتقان في علوم القرآن   (الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة، و    

 ).٧٢ -٧١ ص – ٤األعالم، ج: الزركلي(
األشباه والنظائر في النحو، مطبعة دار المعـارف العثمانيـة          ): الل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      ج: (السيوطي/ 990

 .١٧٩ ص -هـ ١٣٥٩ – ٢ الدكن الزلت، ط–بعاصمة الدولة اآلصفية حيدر أباد 
 .١١٣المسائل المشكلة، ص : أبو علي النحوي/ 991
 .١٧٩ ص –األشباه والنظائر في النحو: جالل الدين السيوطي/ 992

 ).٢٨٢(البقرة اآلية /  993
 ).٤٠(النساء اآلية /  994
 .٢٥١ ص – ٣البحر المحيط، ج: ابن حيان/  995



خبرها، وأن تكون تامة    ) فقائمًا(ناقصة،  ) آان(آان زيد قائمًا جاز أن تكون       : إذا قلت (
ا اًال، من فاعله د أخاك وجب أن. فيكون ح ان زي اع وإذا قلت آ  تكون ناقصة، المتن

 .)٩٩٦()وقوع الحال معرفة
 

 :موضعًا الخالف
ـ        رة ل ان (هناك مواضع آثي ا              ) آ ريم يجوز أن تكون فيه رآن الك ان (في الق ) آ

تامة ويجوز أن تكون ناقصة، مما آانت موضع خالف بين القراء، إال أن الخالف في             
 :موضعينالتامة والناقص وجد في ) آان(قراءة أبي عمرو والكسائي بين 

ا َأْن           : (أولهما في قوله تعالى    َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُآُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّ
 .)٩٩٧()َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم
الرفع       ). تجارةً (قرأ الكسائي بنصب     و عمرو ب رأ أب رأ    ). تجارةٌ ( )٩٩٨(وق من ق

ارٌة         : وقع وحدث، أي  : تامة، بمعنى ) آان(بالرفع جعل    ع تج إال أن توجد تجارٌة، أو تق
ى ذلك المعن ذ ب ا حينئ م أآله لَّ لك نكم، فيح راٍض م ـ )٩٩٩(عن ت ون( ف ة، ال ) تك ا تام هن

 .حاجة بها إلى خبر
ان (ومن قرأ بالنصب أضمر في        ان،      ) تجارةً (اسمها ونصب     ) آ ر آ ى خب عل

دير  ى تق ارًة، : عل واُل تج ون األم ا   :  أي إال أن تك ي تأآلونه واُل الت ون األم إال أن تك
ا            ك أآله م هنال ّل لك نكم، فيح راٍض م ا    )١٠٠٠(بينكم تجارًة عن ت دير آم  أو أن يكون التق

 :إال أن تكون التجارة تجارة عن تراٍض منكم، آما قال الشاعر: قال ابن حيان
نعا  َب أش ًا ذا آواآ ان يوم ب  )١٠٠١(إذا آ ًا ذا آواآ وم يوم ان الي  أي إذا آ

ك بالنصب أعجُب         : (وعلى هذا جاء اختيار الطبري إذ قال      . )١٠٠٢(عاأشن راءة ذل فإن ق
ين  ن وجه وة النصب م الرفع، لق ه ب ن قراءت ىَّ م دهما: إل ن : أح رًا م ون ذآ ي تك أن ف

ان      : األموال؛ واآلخر  أنه لو لم يجعل فيها ذآرًا منها، ثم أفردت بالتجارة وهي نكرة، آ
ا               فصيحًا في آالم العرب النصب، إذ آ       م يظهر معه إذا ل ر، ف انت مبنية على اسم وخب

 ):من الطويل المعتمد ()١٠٠٣(إال نكرة واحدة، نصبوا ورفعوا، آما قال الشاعر
ا    نهم وعناق ًا بي ان طعن م  )١٠٠٥)(١٠٠٤(إذا آ دير الس ان( والتق ـ  ) آ ذوف ب المح

ـ      ) األموال( ال          ) تكون (ألن في    ) التجارة (أجود من التقدير ب ا ق وال آم رًا من األم ذآ
                                                 

 .٢٩٢ ،٣ـ، ج: منهج السالك: األشموني/  996
 )٢٩(النساء اآلية /  997
 .٢٤٩ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/  998
 .٣١ ص – ٥جامع البيان،ج: الطبري/  999

 .٣١ ص – ٥المصدر السابق، ج/  1000
 .مضى تخريجهلقد / 1001

 .٢٤١ ص – ٣البحر المحيط، ج:  ابن حيان1002/
 ص  – ١معـاني القـرآن، ج    :وهو غير منسوب لقائل عند الفراء، انظر      * أعيني هال تبليان عفاقا   * صدر البيت هو    / 1003

١٨٦. 
الـذي يقـول فيـه صـاحب        ) عفاق(اسم رجل وذكر الفراء أنه يجوز أن يكون         ): عفاقا: (اللغة والمعنى / 1004

 :رومنه قول الشاع) أخذه األحدب بن عمرو الباهلي في قحط وشواه وأكله: (القاموس



ة في                        الط ة اآلي وال في بداي دم ذآر األم ة إذ تق بري، وألن في ذلك مراعاة لمعنى اآلي
لم يرد من قبل ) التجارة( وألن لفظ )١٠٠٦()َلا َتْأُآُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطلِ   : (قوله تعالى 

) التجارة (، ألن التعريف في   )تكون التجارة تجارة   (لكي يجوز أن نقدر المحذوف بـ    
ذآر في        المق م ت ا هي ل درة يوحي بأن هذه الكلمة َمرَّ ذآرها، فهي معروفة للقارئ بينم

فالتقدير للمحذوف باألموال أمثل، لتقدم     . اآلية أصًال، فيكون دخولها ناشزًا عن المعني      
في النساء  ) إال أن تكون تجارة عن تراٍض منكم      : (وقد قال به ابن خالويه إذ قال      . ذآره

ر د ق دِّ، ق ه فالنصب جي ي قول دم ف د تق ال ق ر الم ة ألن ذآ ه أهل الكوف أآلوا : (أ ب وال ت
 .)١٠٠٧()إال أن تكون األموال تجارة) أموالكم

الى        ه تع ي قول ة ف ة والناقص ان التام ين آ الف ب ي الخ ر ف ع األخي : والموض
 حيث قرأ الكسائي    )١٠٠٨()َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة َمْكِرِهْم َأنَّا َدمَّْرَناُهْم َوَقْوَمُهْم َأْجَمِعينَ        (
 .)١٠٠٩(بفتح الهمزة، وآسرها أبو عمرو) َأّنا دمرناُهم(

ه جعل              دأ؛ إذ أن ان (من قرأ بكسر الهمزة استأنف وابت ع، ال       ) آ ة بمعنى وق تام
ل  ر، وجع ى خب اج إل ى ) آيف(تحت الم عل تّم الك ال، خ ي موضع الح رهم(ف م )مك ، ث

 .رناهم، فدّل على أن العاقبة الدَّماُرإنَّا َدّم: استأنف مفسرًا للعاقبة بالتدمير إذ قال
ري           ال الطب زة فق تح الهم راءة بف ان في        : (أما الق ا (إذا فتحت آ ان من    ) َأّن وجه

ا، واآلخر النصب       : اإلعراب  اع له ى اإلتب ة عل ى العاقب ا عل ى رّده ع عل أحدهما الرف
على الرّد على موضع آيف، ألنها في موضع نصب إن شئت، وإن شئت على تكرير                

ان ع دميرنا  آ رهم ت ة مك ان عاقب رهم؟ آ ة مك ان عاقب انظر آيف آ ى وجه، ف ا عل ليه
ى        – وقد رّد أبو جعفر النحاس هذا الوجه األخير          )١٠١٠()إياهم ا عل ، )آيف ( وهو رّده

 ).آان(أو أن تكرَّ عليها 
ر    ي َآ ال ف ان(فق ا) آ ت : عليه ك قل دميرهم   :آأن رهم ت ة أم ان عاقب ذا . آ وه

ٌف ا عل)١٠١١()ُمتعس ي رّده ال ف تفهام): (آيف(ى  وق ل ألن آيف لإلس ذا ال ُيحصَّ  وه
 وقد ورد في البحر المحيط أن هناك من رفض          )١٠١٢()غير داخل في االستفهام   ) أّنا(و  

ه             ) آيف(بدًال من   ) أّنا(أن تكون    ه، آقول ادة حرف ه إع زم في : ألن البدل من االستفهام يل
ت    ) أنا(فـ  . )١٠١٣()آيف زيٌد أصحيٌح أم مريضٌ    ( ك ألن اهللا    غير داخل في االس فهام، وذل

                                                                                                                                            
) هـو (إذا كان   : أي) إذا كان طعنا  (والشاهد في هذا البيت     * ولو كان البكاء يرد شيئاً   بكيت على بجير وعفاق          *

 .١٨٦ ص– ١معاني القرآن ، ج: ، انظرالفراء)إذا كان الطعن طعنا(أي القتال والجالد أو 
 .٣٢ ص – ٥جامع البيان، ج: يالطبر/ 1005
 ).٢٩(النساء اآلية / 1006

 .١٠٥ ص – ١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/  1007
 ).٥١(النمل اآلية /  1008
 .٣٣٨ ص – ٢النشر، ج: ابن الجزري/  1009
 .١٤٧ ص – ١٩جامع البيان، ج: الطبري/  1010
 .٢١٦ ص – ٣إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/  1011
 .٢١٦ ص – ٣إعراب القرآن، ج: اسالنح/  1012
  .٨٢ ص – ٧البحر المحيط، ج: ابن حيان/  1013



سبحانه وتعالى لما أمر بالنظر فيما جرى لهم من الهالك في أنفسهم بين ذلك باإلشارة               
 .إلى منازلهم، وآيف خلت منهم

اء     تح      )١٠١٤(وقد ذآر العلم ا ( في ف ا (يجوز أن تكون      : خمسة أوجه   ) أن في  ) أن
ع، ويجوز أن تكون        ) آان(موضع رفع بدًال من العاقبة، و        دأ    تامة بمعنى وق ر لمبت  خب

اهم، ويجوز أن تكون           : محذوف، تقديره  ا دمرن ا (هو أن ى         ) أن في موضع نصب،  عل
 . فانظر آيف عاقبة مكرهم ألّنا دمرناهم: معنى

اهم   (ويجوز أن تكون     ا دمرن ان، والمعنى     ) أن ر آ ة        : خب ان عاقب انظر آيف آ ف
اهم  ) (آان(مكرهم الدمار، أو التدمير، ويجوز أن يكون اسم          ة أمرهم    و) أنا دمرن عاقب

ة مكرهم       : منصوبة، والمعنى  وجهين        . فانظر آيف آان الدماُر عاقب ذين ال ان في ه وآ
 .ناقصة

تح           ا (وقد ذآر ابن حيان وجهين آخرين في ف ر  ) آيف (األول أن يكون     ): أن خب
أن تكون   : والوجه الثاني ) انظر(االسم، والجملة في موضع نصب بـ       ) عاقبة(و) آان(
ان( دة، و) آ ة(زائ ره ) عاقب دأ خب راءتين ) آيف(مبت ي الق ول ف زة أو –وأق تح الهم  بف

رها  ري–آس ام الطب ه األم ا قال راءة األمصار،  : ( م ي ق هورتان ف ان مش ا قراءت إنهم
 .)١٠١٥()متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيُب

ام      . وبقول الطبري اختم هذا المبحث     رأ بتم ا عمرو ق ان (ويالحظ أن أب في  ) آ
رأ الكسائي بنقصها     . ى وقع أو وجد   الموضعين بمعن  وع         . وق ذا الن ويالحظ أيضًا أن ه

 .من الخالف ال ينتج عنه إشكاٌل آبير في المعنى أو اإلعراب

                                                 
، والزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه       ٢١٦ ص – ٣في كتابه إعراب القرآن ج    : أبو جعفر النحاس  / 1014
 .١٥٦ ص- ٢، وابن خالويه في كتابه اعراب القراءات السبع وعللها ج١٢٥ -١٢٤ ص – ٤ج
 .١٤٧ ص – ١٩لبيان، ججامع ا: الطبري/  1015



 السابعالمبحث 
 الضمائر المقترنة باألفعال

من المواضع التي آثر فيها الخالف بين 
قراءة أبي عمرو والكسائي، الضمائر التي 

في آيات آثيرة يعود عليها الفعل، فنجد 
مواضع يكون الفاعل فيها جماعة غائبة 
تتحول إلى جماعة مخاطبة في القراءة 

األخرى، أو يكون الفعل بضمير المتكلم المفرد 
أو غير ذلك من  فيتحول إلى ضمير المتكلمين

أنواع الخالف، فقد قسمت هذا المبحث حسب 
:تغير هذه الضمائر إلى أربعة أقسام

:ضمير الغيب إلى ضمير الخطابما تغير من : أوًال
في هذا الجزء أآثر من خمسين موضعًا 
ورد فيه هذا النوع من الخالف، وال توجد 

تفاصيل آثيرة في آتب العلماء عن مثل هذه 
المواضع، ذلك أنه ال تنجم عنها مشكالت 

نحوية آبيرة، وإنما ينشأ خالف في المعنى ال 
له يؤثر عادًة على ما يراد من اآلية نحو قو

: من قوله تعالى) ال تعبدون إال اهللا: (تعالى



َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َلا َتْعُبُدوَن ِإلَّا (
اللََّه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 

.)1016()َواْلَمَساِآيِن َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا
.)1017(، وقرأ أبو عمرو بالتاء) يعبدونال(فقرأ الكسائي بالياء 

فمن قرأ بالياء رده إلى لفظ الغيبة الذي 
ومن قرأ بالتاء ). َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل(قبله 

ثم : (حمله على ما بعده من خطاب في قوله
)  وأنتم معرضون: (وقوله تعالي) توليتم

واختار مكي بن أبي . وهما في نفس اآلية
لب القراءة بالتاء، ألن نظائر هذا المعنى طا

أتى على لفظ المخاطبة في القرآن مثل قوله 
آما أن . )1018()آَتْيُتُكْم َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق النَِّبيِّيَن َلَما: (تعالى

وقولوا للناس : (وقوع األمر بعده وهو قوله تعالى

.)1019(يدل على قوة الخطاب) حسنا
ال : " تقول(: اآليةقال الفراء في هذه 

 )1020("والمعنى واحد" يعبدون وال تعبدون
ذلك أن الفاعل في الحالين هم بنو اسرائيل، 

                                                 
 ).٨٣(البقرة اآلية /  1016
 .٢١٨  - ٢النشر، ج: ابن اجلزري/  1017
 ).٨١(آل عمران اآلية  )  ١٠١٨

 .٢٤٩ ص – ١الكشف، ج: مكي بن أيب طالب/  1019
 .٥٤ ص – ١معاين القرآن، ج: الفراء/  1020



: في حال هم مخاطبون أو مخبر عنهم ثم قال
وإنما جاز أن تقول ال يعبدون وال تعبدون (

قل للذين آفروا ستغلبون : ( وهم غيب آما قال
بالياء والتاء، بالياء على لفظ ) وتحشرون

الغيب والتاء على المعنى ألنه إذا أتاهم أو 
.)1021()لقيهم صاروا مخاطبين

من قوله ) ستغلبون وتحشرون(وقوله 
ُقْل ِللَِّذيَن َآَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوِبْئَس : (تعالى

 وهي من مواضع الخالف بين أبي )1022()اْلِمَهاُد
بالياء فيهما، عمرو والكسائي، فقرأ الكسائي 

 من قرأ بالتاء )1023(وقرأهما أبو عمرو بالتاء
جعله خطابًا للكفار من النبي عليه السالم، 
بأمر اهللا له، والتاء للخطاب لليهود، وقيل 

.)1024(للمشرآين
ومن قرأ بالياء أجراه على لفظ الغيبة، 

ألنهم غيب، حين أمر اهللا نبيه بالقول لهم؛ إن 
.الهما غائبآان اليهود أم المشرآون فك

                                                 
 .٥٤ ص – ١، جاملصدر السابق/  1021
 ).١٢(آل عمران اآلية /  1022
 .٢٣٨ ص – ٢، جالنشر: ابن اجلزري/  1023
 .٣٥٦ ص – ١زاد املسري، ج: ابن اجلوزي/  1024



َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيَم : (ومثل ذلك قوله تعالى

.)1025()َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلَأْسَباَط َآاُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى
) يقولون(قرأ الكسائي بالتاء، وقرأ أبو عمرو 

.)1026(بالياء
فالقراءة بالتاء على الخطاب قبله وبعده، 

 )1027(،)ُقْل َأُتَحاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه: (قبله قوله تعالىفالذي 
أأنتم أعلم أم : (والذي بعده قوله تعالي

فجرى الكالم على نسق واحد في  )1028()اهللا
.المخاطبة

والقراءة بالياء على أنه إخبار عن اليهود 
والنصارى، وهم غيب فجرى الكالم على لفظ 

ال والمعنى واحد ألن الفاعل في ح. الغيبة
.)1029(اإلخبار والخطاب هم اليهود والنصارى

ومعظم مواضع الخالف في هذا الجزء من 
وسأبين فيما يلي . المبحث تماثل هذه األمثلة

                                                 
 ).١٤٠(البقرة اآلية /  1025
 .٢٢٣ ص – ٢النشر ج: ابن اجلزري / 1026

 ).١٣٩(البقرة اآلية /  1027
 ).١٤٠(البقرة اآلية  )  ١٠٢٨

  .١٥٢ ص – ١زاد املسري، ج: ابن اجلوزي/  1029



يلي المواضع التي فيها خالف نحوي أو 
.معنوي

ُقْل َمَتاُع الدُّْنَيا َقِليٌل َواْلآِخَرُة َخْيٌر ِلَمْن : (من ذلك قوله تعالى

)1030()ُموَن َفِتيًلااتََّقى َوَلا ُتْظَل

ال : (قرأ الكسائي بالتاء، وقرأ أبو عمرو
.)1031(بالياء) يظلمون

ويكمن الخالف في من هو المقصود 
فمن قرأ بالياء جعل الخطاب إلى . بالخطاب

في بداية هذه ) الذين قيل لهم آفوا أيديكم(
يقصد ) الذين(اآلية وورد في زاد المسير أن 

:)1032(بها قوالن
نهم نفر من المهاجرين، إ: القول األول

آانوا يحبون أن يؤذن لهم في قتال المشرآين 
وهم بمكة قبل أن يفرض القتال، فنهوا عن 

.ذلك
إنهم قوم آانوا في الزمان : والقول الثاني

.  من مثل حالهمةالمتقدم، فحذرت هذه األم
وعلى هذا يكون الخطاب لمن قرأ بالياء إلى 

                                                 
 )٧٧(النساء اآلية /  1030
 .٣٥٠ ص – ٢النشر، ج: ابن اجلزري/  1031
 .١٣٤ ص – ٢زاد املسري، ج: ابن اجلوزي/  1032



 الزمن نفر من المهاجرين، أو إلى قوم في
.الماضي

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب إلى النبي عليه 
السالم ومن معه، ومخاطبة النبي عليه السالم 

َياَأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا :( خطاب ألمته، آما في قوله تعالى

ي طالب ب واختار مكي بن أ)1033()َطلَّْقُتْم النَِّساَء
القراءة بالتاء ألن قبله خطاب وهو قوله 

 ذلك وى، فق)ل متاع الدنيا قليلق: (تعالى
.)1034(الخطاب

التاء جامعة للخطاب : " وقال ابن خالويه
.)1035("والغيبة والياء لمعنى الغيبة فقط

يريد بالخطاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
.ويريد بالغيبة الذي قيل لهم آفوا عن القتال

ومن المواضع التي فيها بعض اإلشكال 
ُقْل َأُتَنبُِّئوَن اللََّه : (وله تعالىالمتعلق بالمعنى أيضًا ق

ِبَما َلا َيْعَلُم ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا 

قرأ أبو عمرو بالياء، وقرأ ) 1036)(ُيْشِرُآوَن
.)1037(بالتاء) عما تشرآون(الكسائي 

                                                 
 ).١(الطالق اآلية /  1033
 .٣٩٢ ص – ١الكشف، ج: مكي بن أيب طالب/   1034
 .٧٥احلجة يف القراءات السبع، ص : ابن خالويه/  1035
 ).١٨(يونس اآلية /  1036
 .٢٨٢ ص – ٢النشر، ج: ابن اجلزري/  1037



فمن قرأ بالتاء رد الخطاب على قوله 
 يعني بذلك المشرآين، )أتنبئون اهللا: (تعالى

.فحمل آخر الكالم على أوله في الخطاب
على الهاء في ) يشرآون(ومن قرأ بالياء رد 

، يعني أن اهللا عز وجل نزه نفسه )سبحانه(
سبحانه وتعالى عما : (عما يشرآون فقال

).يشرآون
ويجوز أن : "وقال مكي بن أبي طالب

يكون على األمر لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
سبحانه وتعالى عما : يقولأن 

.)1038()يشرآون
من المواضع التي فيها خالف نحوي 

َلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوا : (ومعنوي قوله تعالى
َوُيِحبُّوَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم َيْفَعُلوا َفَلا َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة ِمْن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب 

)َأِليٌم
)1039(.

األولى والثانية، ) نبتحس(اختلفا في 
فقرأهما الكسائي بالتاء مع فتح الباء في 

).تحسبنهم(

                                                 
 .٥١٥ ص – ١الكشف، ج: مكي بن أيب طالب/  1038
 )١٨٨(اآلية قرة الب/  1039



وقرأهما أبو عمرو بالياء مع ضم الباء في 
.)1040()تحسبنهم(

علة من قرأهما بالياء أنه أضاف الفعل 
فاعل، وأبدل "الذين"فـ " الذين يفرحون"إلى 
 وقد تعدى )وال يحسبن(من ) فال تحسبنهم(

إلى مفعولين هما الضمير الذي ) فال تحسبنهم(
وهو المفعول ) الذين يفرحون(يعود على 
وهو المفعول الثاني ) بمفازة(األول، و 

وضم " وال يحسبن"فاستغن بذلك عن تعدي 
يدل على الواو ) تحسبنهم(الباء في 

المحذوفة، والتي للجمع، وقد حذفت لسكونها 
.وسكون أول المشدد

قرأهما بالتاء أراد الخطاب، وأضاف ومن 
الفعل إلى النبي عليه السالم، لذلك فتح الباء 

) تحسبن(وفي مفعولي ) تحسبنهم(في 
:وجهان

مفعول أول ) الذين يفرحون(يجوز أن يكون 
وحذف الثاني لداللة ما بعده عليه " حسب"لـ
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أي ). فال تحسبنهم بمفازةأ: (في قوله تعالى
."أفال تحسبنهم فائزين"

، )فال تحسبنهم(والوجه الثاني أن يكون 
آالقراءة األولى، ويكون ) تحسبن(بدًال من 

وقد حسن مكي . مفعوالها) تحسبنهم(مفعوال 
بن أبي طالب هذا الوجه التفاق 

إن اآلخرة : (وقال األخفش. )1041(الفاعلين
وقال . )1042()بدل من األولى والفاء زائدة

، لطول )تحسبنهم(إنما آررت : (الزجاج
) حسبت(القصة والعرب تعيد إذا طالت القصة 

وما أشبهها، إعالما أن الذي يجري متصل 
ال تظنن زيدا إذا : له، فتقول باألول، وتوآيد

.)1043(جاء وآلمك بكذا وآذا فال تظننه صادقًا
ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َياِعيَسى اْبَن : (ومثل ذلك قوله تعالى

.)1044()َك َأْن ُيَنزَِّل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمْن السََّماِءَمْرَيَم َهْل َيْسَتِطيُع َربُّ
ونصب ) تستطيع(قرأ الكسائي بالتاء 

وقرأ أبو عمرو بالياء ورفع ). ربك(
.)1045()ربك(
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الحجة لمن قرأ بالرفع : (قال ابن خالويه
هللا تعالى فرفعه به، وهم في الفعل أنه جعل 

هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ذلك، فلفظه 
. لفظ االستفهام، ومعناه معنى الطلب والسؤال

ولمن قرأ بالنصب أنه أراد هل تستطيع سؤال 
مقامه آما ) ربك(ربك؟ ثم حذف السؤال وأقام 

يريد أهل القرية ومعناه ) وأسأل القرية: (قال
سل ربك أن يفعل بنا ذلك فإنه عليه 

.)1046("قادر
وأورد صاحب الكشف قول عائشة رضي 

آان الحواريون ال : (التاهللا عنها إنها ق
يشكون أن اهللا يقدر على إنزال مائدة عليهم، 

هل :  أي)1047("هل تستطيع ذلك: ولكن قالوا
هل تستطيع : (قال الفراء. تستطيع سؤال ربك

.)1048(هل تقدر أن تسأل ربك: معناه) ربك
فعلى قول العلماء أن وجه القراءة بالتاء على 

ك، رب) تسأل( تستطيع أنلإضمار فعل وهو ه
.ربك) تدعو(أو أن 
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أما القراءة بالياء والرفع فعلى قول 
أتستطيع أن تذهب : األخفش آما تقول العرب

: في هذه الحاجة وتدعنا من آالمك؟ وقولهم
، وهو مغمومأتستطيع أن تكف عنى فإني "

 فهم عالمون بإستطاعة )1049("يريد آف عنى
اهللا لذلك ولغيره ألنهم آانوا مؤمنين، وقال 

وال يجوز ألحد أن يتوهم أن : (باريابن األن
 ولكن )1050()الحواريين شكوا في قدرة اهللا

أرادوا علم المعاينة التي ال يعترضها شئ آما 
َربِّ َأِرِني َآْيَف ُتْحِي : (قال إبراهيم

.)1051()اْلَمْوَتى
: فأراد علم المعاينة، لذلك قال إبراهيم

ال تدخل عليه : أي) بلى ولكن ليطمئن قلبي(
شبهة، ألن علم النظر والخبر تدخله في ذلك 

الشبهة واالعتراضات وعلم المعاينة ال يدخله 
َوَتْطَمِئنَّ : (شئ من ذلك، ولذلك قال الحواريون

.)1052()ُقُلوُبَنا
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وهناك موضع واحد تحول فيه الفاعل 
المفرد وهو اهللا عز وجل من غائب في اللفظ 

َلْم َقاُلوا َلِئْن : (إلى مخاطب وذلك في قوله تعالى

.)1053()َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن
بالتاء )  تغفر لنا–ترحمنا (قرأ الكسائي 

).ربنا(في الفعلين و نصب 
وقرأ أبو عمرو بالياء في الفعلين ورفع 

.)1054()ربنا(
: الحجة لمن قرأ بالتاء: (قال ابن خالويه

 تعالى، ألنه حاضر أنه جعلها دليًال لخطاب اهللا
وإن آان عن العيون غائب ونصب مريدًا نداء 

أنه أخبر : والحجة لمن قرأ بالياء. المضاف
عن اهللا تعالى في حال الغيبة، ورفعه بفعله 
الذي صيغ له وجعل ما اتصل بالفعل من 

.)1055("الكناية مفعوًال به
واختار الفراء القراءة بالتاء، واحتج 

ربنا لئن لم : (بيبقراءة عبد اهللا بن أ
وأوضح مكي بن أبي طالب أن . )1056()ترحمنا
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أن القراءة بالتاء فيها معنى االستغاثة 
وأن . والتضرع واالبتهال في السؤال والدعاء
القراءة بالياء فيها معنى اإلقرار 

.)1057(بالعبودية
بذا إنتهى العرض لنماذج من الخالف بين 
القراءتين في القراءة بضمير الغيبة أو ضمير 

ويالحظ أن الغالب على قراءة . الخطاب
الكسائي الخطاب، والغالب على قراءة أبي 

.عمرو الغيب
:ما تغير من ضمير المفرد الغائب إلى ضمير الجمع المتكلم: ثانيًا

هذا الجزء يخص الضمير الذي يعود على 
اهللا تعالى، ويكون هذا الضمير مرة لجماعة 

 بضمير المتكلمين تعظيمًا هللا تعالى، ومرة
.الغائب اخبارا عنه عز ذآره

اثنين وقد بلغت المواضع في هذا الجزء 
ت يعود اقراءثالث ن موضعًا، فيها يوعشر

ولم . الضمير فيها إلى غير اهللا سبحانه وتعالى
أجد في آتب العلماء غير تعليقات بسيطة 
شارحة لمعنى بعض هذه المواضع، وذلك 

نحوية لوضوح معانيها، ولعدم وجود إشكاالت 
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نحوية وإعرابية يترتب عليها تعقيد في 
.المعنى

َما َخَلَق اللَُّه َذِلَك ِإلَّا ِباْلَحقِّ ُيَفصُِّل اْلآَياِت : (نحو قوله تعالى

 قرأ أبو عمرو بالياء، وقرأ )1058()ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن
.)1059(بالنون) فصلن(الكسائي 

من قرأ بالياء رده على لفظ الغائب في قوله 
، وعلى )ق اهللا ذلك إال بالحقما خل: (تعالى

هو الذي جعل الشمس ضياًء : (قوله تعالى
فجاء هذا آله . وهما نفس اآلية) والقمر نورًا

.بلفظ الغيبة على اإلخبار عن اهللا جل ذآره
ومن قرأ بالنون جعله على اإلخبار عن 
اهللا جل ذآره عن نفسه بفعله، ورده على 

َآاَن ِللنَّاِس َعَجًبا َأ: (له وهو قوله تعالى اآلية السابقة

من : " قال ابن خالويه)1060()َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُهْم
قرأ بالنون جعله من إخبار اهللا تعالى عن 

نفسه بنون الملكوت، ألنه ملك 
.)1061("األمالك
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)1062()َسَنْفُرُغ َلُكْم َأيَُّها الثََّقَلاِن: (ومثل ذلك قوله تعالى

رده على لفظ ) فرغسي(قرأ الكسائي بالياء 
َوَلُه اْلَجَواِري : (الغيبة قبله وهو قوله تعالى
.)1063()اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر
 حمله على )1064(وقرأ أبو عمرو بالنون

ومن . اإلخبار من اهللا جل ذآره عن نفسه
المواضع التي فيها بعض اإلشكال في المعنى 

والنحو، والتي تعرض لها العلماء ببعض 
َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْلآِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم : (عالىالتعليق قوله ت

.)1065()َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َآَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة
قرأ الكسائي بالنون وفتح الهمزة 

بالياء، ) ليسوءوا(وقرأ أبو عمرو ). لنسوء(
.)1066(وبهمزة مضمومة بعدها واو للجمع

َوِلَيْدُخُلوا : (ا قوله تعالىالقراءة بالجمع يدل عليه

َوِلُيَتبُِّروا َما َعَلْوا : (وقوله تعالى) اْلَمْسِجَد َآَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة

.وهما في نفس اآلية) َتْتِبيًرا
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القراءة بالنون وفتح الهمزة على األلفاظ 
المتكررة قبل هذه اآلية باإلخبار من اهللا جّل 

َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا : (الىذآره عن نفسه، وهي قوله تع

َوَأْمَدْدَناُآْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَجَعْلَناُآْم : ( وقوله تعالى)1067()َلَنا

فحمل آخر الكالم على أوله . )1068()َأْآَثَر َنِفيًرا
.باإلخبار

) يسوء(وفي هذه القراءة على معنى 
أن يسوء : أن يكون على معنى: ثالثة أقوال

 وجوهكم، أو يسوء اهللا عز وجل
: وقال أبو اسحق الزجاج. )1069(العذاب

.)1070()يسوء الوعد(
وعلق ابن خالويه على قراءة هذه اآلية 

من قرأ بفتح الهمزة جعله فعًال للوعد : "قائًال
ومن قرأ بالضم جعله فعًال في قوله . والعذاب

 ليسوءوا )1071()ِعَباًدا َلَنا: (تعالى
هذا  على –، فيكون التقدير )1072(وجوهكم
فإذا جاء وعد اآلخرة بعثناهم  (–القول 

ليسوءوا وجوهكم ففي الكالم حذف، وهذا 
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، والالم في "إذا"الفعل المحذوف جواب 
متعلقة بالفعل ) آى(القراءتين هي  الم 

.المحذوف
َفَأْرِسْل َمَعَنا :( ومن المواضع أيضًا قوله تعالى

.)1073()َأَخاَنا َنْكَتْل َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن
وقرأ أبو عمرو . بالياء) يكتل(قرأ الكسائي 

.)1074(بالنون
وهي من المواضع التي يعود فيها الضمير 

: قال ابن خالويه. إلى غير اهللا سبحانه وتعالى
انفراد آل : أنه أراد: الحجة لمن قرأه بالياء(

:  والحجة لمن قرأه بالنونبكيلهواحد منهم 
م أنه أخبر بذلك عن جماعتهم، وأدخل أخاه

وقال مكي بن أبي . )1075()في الكيل معهم
إن األخ داخل معهم إذا قرئ بالنون، : (طالب

وليس يدخلون هم معه إذا قرئ بالياء، فالنون 
.)1076()أعم

وهذا : (ورد ذلك أبو جعفر النحاس وقال
: ال يلزم ألنه ال يخلو الكالم من إحدى جهتين

أن يكون المعنى فأرسل أخانا يكتل معنا فيكون 
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ع، أو يكون التقدير على غير فيكون للجمي
التقديم والتأخير فيكون في الكالم دليل على 

فإن لم تأتوني به فال آيل لكم : (الجميع بقوله
.)1077()عندي

) نفتعل(على وزن ) لنكتي) (كتل ن(وأصل 
فحذفت آسرة الياء للثقل، فقلبت الياء ألف ال 
نفتاح ما قبلها فالتقى ساآنان، فحذفت األلف 

.)1078(اآنيناللتقاء الس
بذا يكون انتهى هذا الجزء الخاص 

بالضمير المتغير من ضمير الغيب المفرد إلى 
ضمير الجمع المتكلم، والحظت فيه أن الغالب 

في قراءة الكسائي القراءة بضمير الغائب 
والغالب في قراءة أبي عمرو القراءة . المفرد

بضمير الجمع المتكلم إخبارًا من اهللا تعالى 
.لهبنفسه عن فع

 : حاالت أخرى للضمائر المقترنة باألفعال: ثالثًا
ال               ة باألفع . في هذا الجزء ثمانية مواضع اختلفت فيها أحوال الضمائر المقترن

اك آيت ًا هللا انفهن تكلم، تعظيم ع الم ى ضمير الجم رد إل تكلم المف ا ضمير الم ر فيه  تغي
 .)١٠٧٩()َقْبُل َوَلْم َتُكْن َشْيًئاَوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن : (اآلية األولى قوله تعالى. تعالى

ون وألف                     رأ الكسائي بن د، وق ى لفظ التوحي اء عل اك (قرأ أبو عمرو بالت ) خلقن
 .)١٠٨٠(على لفظ الجمع
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الى  ه تع ي قول ه ف ذي قبل د ال ى التوحي اء عل القراءة بالت يَّ : (ف َو َعَل َك ُه اَل َربُّ َق
يٌِّن يم هللا ت )١٠٨١()َه ى التعظ ه معن الجمع ألن في راءة ب وا  والق راء أجمع الى، وألن الق ع

الى   ه تع ى قول انَ  : (عل ا اْلِإْنَس ْد َخَلْقَن الى )١٠٨٢()َوَلَق ه تع مَّ   : (، وقول اُآْم ُث ْد َخَلْقَن َوَلَق
 .)١٠٨٣()َصوَّْرَناُآْم

 .)١٠٨٤()َفَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َوِهَي َظاِلَمٌة: (واآلية الثانية قوله تعالى
اء       ا أه(قرأ أبو عمرو بالت رأ الكسائي     ) لكُته د، وق ا (بلفظ التوحي ألف  ) أهلكناه ب

 .)١٠٨٥("ونون على لفظ الجمع
الى              ه تع ه في قول د قبل ْذُتُهْم        : (فالقراءة بالتاء على لفظ التوحي مَّ َأَخ اِفِريَن ُث ُت ِلْلَك َفَأْمَلْي

الى            )١٠٨٦()َفَكْيَف َآاَن َنِكيرِ   ه تع ده في قول د بع ْذُتهَ   : (، وعلى لفظ التوحي مَّ َأَخ يَّ   ُث ا َوِإَل
 .)١٠٨٧()اْلَمِصيُر

ًا                   اإلهالك أتى بلفظ الجمع إجماع ار ب أما القراءة بالنون فللتعظيم، وألن اإلخب
ْن  : (، وقوله تعالى)١٠٨٨()َوَآْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها: (وذلك في قوله تعالى    َوَآْم َأْهَلْكَنا ِم

 .)١٠٨٩()اْلُقُروِن
مير      ن ض مير م ا الض ر فيه ان تغي اك آيت مير   وهن ى ض رد إل ب المف المخاط

تكلم الى. الم ه تع ى قول ة األول َماَواِت  : (اآلي ا َربُّ السَّ اء ِإلَّ َزَل َهُؤَل ا َأن َت َم ْد َعِلْم َلَق
 .)١٠٩٠()َواْلَأْرِض

و عمرو       رأ الكسائي         ) علمتَ (قرأ أب اء، وق تح الت اء   ) علمتُ (بف  )١٠٩١(بضم الت
ك،       القراءة بضم التاء إشارة إلى أن موسى عليه السالم أ          خبر بذلك عن نفسه بصحة ذل

والقراءة بفتح التاء أن فرعون، ومن      . وأّنه ال شك عنده، في أن الذي ُأنزل من عند اهللا          
ه                 د اهللا عز وجل، وأن معه َعِلُموا أن ما أتى به موسى عليه السالم ال يكون إال من عن

زل    لقد علمتَ : (ليس بسحر، ولكن جحدوا ذلك معاندًة وتكبرا لذلك قال له موسى            ما أن
ماوات واألرض ؤالء إال رب الس الى). ه ه تع ي قول ي للخطاب ف اف الت ي : (والك وإن

 . دليل القراءة بالفتح– وهي في نفس آية الخالف -)ُألظنك يا فرعون مثبورا
ال الزجاج راءة : (ق ي الق د علمت"األجود ف الفتح –" لق م فرعون – ب  ألن ِعل

ه عز وجل في فرعون          بأنها آيات من عند اهللا أوآد في الحجة           ك قول ل ذل ه، ودلي علي
 .)١٠٩٣)(١٠٩٢()َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّا: (وقومه
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 .)١٠٩٤()َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن: (واآلية الثانية قوله تعالى
 .)١٠٩٥(بضم التاء) عجبُت(قرأ أبو عمرو بفتح التاء، وقرأ الكسائي 

ا    : التاء خطاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم على معنى        فالقراءة بفتح    بل عجبت ي
 .محمد من نزول الوحي عليك، ويسخرون هم منك، أو بل عجبت من إنكارهم للبعث

نهم                   راءة م ذه الق وم ه د أنكر ق ار من اهللا عز وجل وق اء اخب والقراءة بضم الت
أن شريحًا تأول   : آشفه، فقد أورد مكي بن أبي طالب في         )*(شريح بن يزيد الحضرمي   

يس  : (هذه القراءة على رّد اإلعجاب إلى اهللا تعالى ثم أنكرها، ورّد عليه مكي بقوله              ول
ى آل                  ؤمنين مضافًا إل ى الم األمر على ذلك، إنما اإلعجاب، في القراءة بضم التاء، إل

ائز، ألن العجب                    )١٠٩٦()واحد منهم  الى ج ا أّن رّد الفعل هللا تع ائز، آم وهذا المعنى ج
الى                 من اهللا  ه تع ل قول ذلك مث وقين، ف ُروا  : ( تعالى على خالف ما يكون من المخل َوَمَك

 .)١٠٩٨()َنُسوا اللََّه َفَنِسَيُهْم: (، وقوله تعالى)١٠٩٧()َوَمَكَر اللَُّه
وا بنكر                        م إذ أت يهم فعله الى عل وم البعث والنشور، أنكر اهللا تع فعندما أنكر الق

 .وأعجوبة لجرأتهم وتمردهم
ر  و جعف ي وأورد أب اس ف هالنح ال  إعراب اء وق م الت راءة بض ر للق ى آخ :  معن

ول ( ليمان يق ن س ى ب معُت عل ل : س دير ق د، والتق راءتين واح ى الق ل : معن د ب ا محم ي
القرآن  لم مخاطب ب ه وس ي صلى اهللا علي ُت ألن النب ر)١٠٩٩()عجب و جعف ال أب م ق : ، ث

 .)١١٠٠()وهذا قول حسن(
د صلى     على هذا يكون معنى القراءة بفتح التاء وضمها ع         لى إسناد الفعل لمحم
ه  -اهللا عليه وسلم، هذا والقراءة بضم التاء مروية عن علي        ن   - رضي اهللا عن  وعن اب

 .مسعود
 وهناك آيٌة تغير فيها الضمير من ضمير الجمع المتكم إلى ضمير الخطاب في    

ه َلُنَبيَِّتنَُّه َوَأْهَلُه ُثمَّ َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِِّه َما َش: (قوله تعالى  رأ الكسائي   )١١٠١()ِِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِل  ق
ا   اء فيهم ه (بالت وُلَن–لُتبيَتنَّ ن   )  لتق ة م اء الثاني م الت ه(وبض ن  ) لتبيتّن ة م الم الثاني وال

 .)١١٠٢(وقرأ أبو عمرو بالنون فيهما وفتح التاء والالم). لتقولن(
بعض                   ال بعضهم ل بعض، أي ق : حجة من قرأ بالتاء جعله خطابا من بعضهم ل

ا     تقا سموا وتحالفوا أن تبيتوا صالحًا وأهله، وتقتلوه وأهله في بياتهم، ثم ينكرون أنهم م
 .شهدوا مهلكه ومهلك أهله؛ وأنهم صادقون
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ذا  : (ومن قرأ بالنون أجرى الفعلين على اإلخبار عن أنفسهم، قال أبو جعفر النحاس            ه
ظ  ي اللف اطبون ف ه المخ دخل في ه ي رف ألن ذا الح ه ه رئ ب ا ق ن م ن أحس  م

 .)١١٠٣()والمعنى
ّن، وهذه النون   نّن، وليقولو نليبيتو: وُضمت الالم والتاء في الفعلين ألن أصلهما      

 . فسقطت الواو اللتقاء الساآنين حيث سقطت النون األولي في توالي األمثالمشدّدة
ى ضمير المخاطب    رد إل ب المف ه ضمير الغائ ر في د تغي اك موضع واح وهن

 .)١١٠٤() َأنَجاَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمْن الشَّاِآِريَنَلِئْن: (المفرد في قوله تعالى
اء   ر ت ألف، من غي رأ الكسائي ب ا(ق و عمرو ) أنجان رأ أب ة، وق ظ الغيب ى لف عل

 .)١١٠٥(.على الخطاب) أنجيتنا(بالتاء 
ُقْل : ( وقوله تعالى  )١١٠٦()ُقْل اللَُّه ُيَنجِّيُكمْ  : (القراءة بالغيبة ألن بعده قوله تعالى     

 .)١١٠٨()َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة: ( وقبله قوله تعالى)١١٠٧()َقاِدُرُهَو اْل
غ في   : (أما القراءة بالتاء على لفظ الخطاب فقد قال فيها مكي بن أبي طالب             أبل

 .)١١٠٩()الدعاء واالبتهال والسؤال
راءة     ي الق ى ف ى مثن رد إل ه الضمير المف ر في د تغي د موضع واح ًا يوج وأيض

ْل                : (له تعالى األخرى، وذلك في قو    ا َتُق ا َفَل ُدُهَما َأْو ِآَلاُهَم َر َأَح َدَك اْلِكَب ْبُلَغنَّ ِعْن ِإمَّا َي
 .)١١١٠()َلُهَما ُأفٍّ َوَلا َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًلا َآِريًما

رو  و عم رأ أب بلغنَّ(ق ورة   ) ي ون مكس ألف ون ائي ب رأ الكس ة، وق دّدة مفتوح ون مش بن
 .)١١١١()َلغاّنُيْب(مشدّدة بعد األلف 

) أحدهما أو آالهما  (علة من قرأ بألف أنه ثنى الفعل، لتقدم ذآر الوالدين، وفي            
اد الضمير في          : وجهان الى              أأن يكون أع ال اهللا تع ا ق د آم ق التأآي ى طري : حدهما عل

اٍء( ُر َأْحَي َواٌت َغْي ون و أ)١١١٢()َأْم ي  أ أن يك ف ف ن األل دل م ا ب دهما أو آالهم ح
 ).يبلغان(

ا   (لويه في رفع    قال ابن خا   ة أوجه  ) أحدهما أو آالهم دًال من    : (ثالث أن يكون ب
ان "الضمير في     ه      ". يبلغ ديره     بويجوز أن ترفع ر      : فعل محذوف تق دك الكب ان عن يبلغ

ا دهما أو آالهم غ أح ه. ويبل ير آقول ؤال والتفس ى الس ًا عل ون رفع رُّوا : (ويك َوَأَس
 .)١١١٤)(١١١٣()النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموا
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و  ويجوز أن  ل وه ي الفع ة من ثن ى لغ ل عل ذا الفع ي ه ة ف ون وقعت التثني يك
ة               )١١١٥(متقدم ذلك أن من العرب       ه عالم ى المثنى أو المجموع ألحق ند الفعل إل  إذا أس

 :)١١١٦(التثنية أو الجمع آقول عمرو بن ملقط
 )١١١٧(         أولي فأولي لك ذا واقيهُأْلِفيتا عْيناك عند القفا           

 )١١١٩( يعصرن السليط أقاربهولكن ديافّي أبوه وأمه    بحوران:)١١١٨(وقول الفرزدق
رو    ي عم راءة أب ا ق بلغن(أم ع      ) ي ع فيرتف م يجم ثن ول م ُي دم ل ل إذا تق ة ألن الفع فبّين

 ).آالهما(ويعطف عليه ) يبلغن(بـ ) أحدهما(
ك            ع، وذل وهناك آية واحدة تحول فيها ضمير الخطاب المقدر من مفرد إلى جم

 .)١١٢٠()َلَتْرَآُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق(: في قوله تعالى
و عمرو       ) لترآبن(قرأ الكسائي بفتح الباء      رأ أب رآُبن (وق اء   ) لت . )١١٢١(بضم الب

ى ى معن لم عل ه وس ي صلى اهللا علي ى الخطاب للنب اء عل تح الب راءة بف ا : الق رآبن ي لت
ماء   د س ماء بع ال، أو س د ح اال بع د ح ى  . محم ى معن ان عل اب لإلنس و خط ل ه : وقي

راءة  . آبن أيها اإلنسان حاًال بعد حال من مرض وصحة وشباب وهرم  لتر وقيل في الق
ققها     : بالفتح على أنها خبر عن السماء وليس بخطاب على معنى          لترآبن السماء في تش
 .)١١٢٢(وتلونها عند قيام الساعة حاًال بعد حال قال بذلك ابن مسعود

لترآبن : منين على معنى  والقراءة بضم الباء على أنها مخاطبة للجميع من المؤ        
د حال        ة                  . أّيها الناس حاال بع واو المحذوف ى ال دل عل راءة لت ذه الق اء في ه وضمت الب

واو          : بعدها إذ أن األصل   م حذفت ال ال ث والى األمث ى لت ون األول ونّن فحذفت الن لترآُب
 .لسكونها وسكون أول المشدد من النون، فبقيت الضمة تدل عليها

 .زء من المبحثبذا يكون انتهى هذا الج
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  :)١١٢٣(هاء الكناية: رابعًا
 

اء الضمير التي                        ارة عن ه ة، وهي عب اء الكناي أتحدث في هذا الجزء عن ه
ى قسمين؛                        أتي عل اء أن ت ذه اله ب، واألصل في ه ذآر الغائ يكنى بها عن المفرد الم
تح                األول قبل متحرك والثاني قبل ساآن، فالتي قبل متحرك إن تقدمها متحرك وهو ف

و      أو ض راء  نح ع الق واو لجمي ل ب ل أن توص َو    (م فاألص اِحُبُه َوُه ُه َص اَل َل َق
اِوُرهُ  ع       )١١٢٤()ُيَح اء عن الجمي رًا فاألصل أن توصل بي ا آس ان المتحرك قبله  وإن آ

الى ه تع ًرا: (نحو قول ِه َآِثي لُّ ِب ي )١١٢٥()ُيِض وا ف راء اختلف إن الق دمها ساآن ف  وإن تق
 .)١١٢٦(صلتها وعدم صلتها

بل ساآن فإن تقدمها آسرة أو وأما التي ق
ياء ساآنة فاألصل أن تكسر هاؤه من غير 

، وإن )وإليه المصير(صلة عن الجميع نحو 
تقدمها فتح أو ضم أو ساآن غير الياء فاألصل 

.ضمه من غير صلة عن آل القراء
 وقد خالف أبو عمرو والكسائي بعض هذه 
األصول في بعض المواضع، وذلك فيما آان 

متحرك وبعدها متحرك، وقد قسمته قبل الهاء 
القسم األول ما آان قبل الهاء : إلى قسمين

متحرك مكسور وقد وقع الخالف فيه بين 
:القراءتين في ست آلمات هي

                                                 
 اهلاء أن تتصل باحلروف واألمساء واألفعال إال أنىن جعلتها يف فصل األفعال خاصة ألن أكثر ما وقع يف اخلالف بني القراءتني كان يف اهلاء                         األصل يف هذه   )  ١١٢٣

 .املتصلة باألفعال
 ).٣٧(الكهف اآلية /  1124
 ).٢٦(البقرة اآلية /  1125
 الوصل وإن كان غري ياء وصلها بواو أما الباقون فإهنم يكسروهنا بعد الياء ويضـموهنا بعـد         إن كان الساكن قبل اهلاء ياءاً فإن ابن كثري كان يصلها بياء يف            / 1126

يف الفتح ووافق ابن كـثري يف حـرف         ) وعاهد عليه اهللا  (يف الكهف و    ) وما أنسانيه إال الشيطان   (حفص فإنه كان يضمها يف موضعني       أما  . غريها من غري صلة   
 .٣٠٥ ص – ١ظر النشر، جان. يف الفرقان) فيه مهاناً(واحد هو 



ْنُهْم           : (في قوله تعالى  ) يؤده(     َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِم
ا                َمْن ِإْن تَ   ِه َقاِئًم َت َعَلْي ا ُدْم ا َم َك ِإلَّ َؤدِِّه ِإَلْي ه ( و )١١٢٧()ْأَمْنُه ِبِديَناٍر َلا ُي ه    ) نؤت في قول
ا                : (تعالى ِه ِمْنَه آِخَرِة ُنْؤِت َواَب اْل ِرْد َث  )١١٢٨()َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُي

ْرثَ    : (وفي قوله تعالى  ُد َح اَن ُيِري ْن َآ ْن         َوَم آِخَرِة ِم ي اْل ُه ِف ا َل ا َوَم ِه ِمْنَه دُّْنَيا ُنؤِت  ال
الى    ) نوله ونصله ( و   )١١٢٩()َنِصيٍب ه تع ا            : (في قول ِد َم ْن َبْع وَل ِم اِقْق الرَُّس ْن ُيَش َوَم

نََّم              ِلِه َجَه َولَّى َوُنْص ا َت ِه َم ْؤِمِنيَن ُنَولِّ ِبيِل اْلُم َر َس ْع َغْي َدى َوَيتَِّب ُه اْلُه اَءْت  َتَبيََّن َل َوَس
ْنُهْم         : (في قوله تعالى  ) ألقه(، و )١١٣٠()َمِصيًرا اْذَهب ِبِكَتاِبي َهَذا َفَأْلِقِه ِإَلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َع

وَن اَذا َيْرِجُع انُظْر َم ه(، )١١٣١()َف الى) ويتق ه تع ي قول وَلُه  : (ف َه َوَرُس ْع اللَّ ْن ُيِط َوَم
 .)١١٣٢()اْلَفاِئُزوَنَوَيْخَش اللََّه َوَيتَِّقيِه َفُأْوَلِئَك ُهْم 

و                  ا أب ى األصل، وقرأه اء عل قرأ الكسائي جميع هذه الكلمات بإشباع آسرة اله
 .)١١٣٣(عمرو بإسكان الهاء

راء؛                       ع الق اء لجمي ا توصل بي دها متحرك فإنه ذآرنا أن الهاء إذا آان قبلها آسرة وبع
ان  ة وبي ى تقوي اج إل ي ضعيف يحت اء حرف خف ك ألن اله ا أن . وذل ه هن واألصل في

ا دخلت األلف في            : قال سيبويه : (يقوى بالواو قال الزجاج    دخلت الواو في التذآير آم
رف         ن ط ا م واو ألنه رت ال حابه أختي ال أص ربتها، وق ربتهو وض و ض ث نح التأني

اء     واو اله ت ال ق فأبان ن الحل اء م فتين واله ا   )١١٣٤()الش اء هن رت اله دما إنكس ، وعن
 .س في آالم العرب واو ساآنة قبلها آسرةللكسرة التي قبلها أبدل من الواو ياء إذ لي

فإنهم ) فيه وعليه (وإذا آان قبل الهاء المشبعة بهذه الياء المبدلة ياء ساآنة نحو            
اء                دوا باله يحذفون الياء المبدلة استخفافًا، ألنهم يكرهون اجتماع ساآنين إذ أنهم ال يعت

ذه ا             اء في ه ذه الي م يحذف الكسائي ه ا ل اء    حاجزًا لخافئها، وإنم لكلمات الستة ألن الي
 .األولى حذفت للجزم، فال علة إذن توجب حذف ما بعد الهاء، ألن قبلها متحرك

ه          اء بالفعل صارت مع أما حجة أبي عمرو في اسكان الهاء أنه لما اتصلت اله
 ).يأمرآم(آالكلمة الواحدة فخفف باإلسكان آما خفف في 

ا              ّلوقد غٌ  ر من موضع؛ ق ذلك في أآث ى         ط أبو عمرو ب ه عل ل الزجاج في تعليق
ط                 : (باإلسكان ) ألقه(قراءة   ره فغل ه وفي غي ة عن أبي عمرو في ا الحكاي م   )١١٣٥()أم  ث
اء ال ينبغي           : (قال ه ألن اله رأ ب وهذا اإلسكان الذي حكى عنه غلط بين ال ينبغي أن يق

ر النحاس       )١١٣٦()أن تجزم وال تسكن في الوصل إنما تسكن في الوقف          و جعف :  وقال أب
                                                 

 ).٧٥(آل عمران اآلية /  1127
 ).١٤٥(آل عمران اآلية /  1128
 ).٢٠(الشورى اآلية /  1129
 ).١١٥(النساء اآلية /  1130
 ).٢٨(النمل اآلية /  1131
 ).٥٢(النور اآلية /  1132
 .٣٠٥ ص – ١النشر، ج: ابن اجلزري/  1133
 .٤٣٢ ص – ١معاين القرآن وأعرابه، ج: الزجاج/  1134
 .٤٣١ ص – ١السابق، جاملصدر /  1135
 .٤٣١السابق، ص /  1136



رو( و عم ر  وأب ان يكس ه آ ه أن حيح عن ذا والص ل ه ه مث وز علي ن أن يج ّل م  أج
و  : ( وأورد ابن خالويه قول أبي عبيد في تلحينه لقراءة اإلسكان قال   )١١٣٧()الهاء قال أب
 .)١١٣٨()من أسكن الهاء فقد أخطأ: عبيد

يس           : (وقد رد ابن حيان على ذلك بقوله       ما ذهب إليه أبو اسحاق من أن اإلسكان غلط ل
اءة في السبعة وهي متواترة وآفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي              بشئ إذ هي قر   

ه                          ذهب عن م يكن لي ام في النحو ول ة وإم ه عربي صريح وسامع لغ عمرو العالء فإن
ذا ل ه واز مث ال)١١٣٩()ج م ق ة،  : ( ث و واللغ ي النح ام ف و إم ك وه راء ذل از الف د أج وق

ال أيضاً  )١١٤٠()وحكى أن ذلك لغة بعض العرب تجزم في الوصل والقطع            ال  : ( وق ق
ائي ون : الكس ل وآالب يقول ود(سمعت اعراب عقي ه لكن الجزم) لرب ود(ب ه لكن ) ولرب

ليس ذلك غلطًا وذلك أن الهاء لما اتصلت بالفعل           : ( وقال ابن خالويه   )١١٤١()بغير تمام 
ى              خفصارت معه آالشئ الواحد      دليل عل يس آل سكون جزم، وال ففوها باإلسكان، ول

 .)١١٤٢()فأسكن تخفيفًا) وهو خادعهم (:ذلك أن أبا عمرو قرأ
رآن وآالم العرب                   ا من الق ا يقويه ا م ا  . إذن القراءة باإلسكان صحيحة وله أم

القسم الثاني فما آان قبل الهاء فيه متحرآًا بالفتح، وقد جاء ذلك في موضع واحد هو            
ُكُروا        ِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعْنُكْم َوَلا َيْرَضى       : (قوله تعالى  َر َوِإْن َتْش اِدِه اْلُكْف  ِلِعَب

 .)١١٤٣()َيْرَضُه َلُكْم َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى
اء                ) يرضهو(قرأ الكسائي    ة اله ا في أصل تقوي ا بين بضم الهاء وواو بعدها آم

 .)١١٤٥(، فقد روى عنه الرقيين)١١٤٤(أما أبو عمرو فقد اختلف عنه. بواو
ًا آل    ة اإلسكان تخفيف راقيين       بعض ا   غ ه الع ة       )١١٤٦(لعرب، وروى عن الواو آبقي  الضم ب

 .راء على األصلقال
ي          وا ف ذلك اختلف ه(آ الى) أرج ه تع ي قول ي  : (ف ْل ِف اُه َوَأْرِس ِه َوَأَخ اُلوا َأْرِج َق

ِرينَ  َداِئِن َحاِش الي )١١٤٧()اْلَم ه تع اُه َوأَ (: ، وقول ِه َوَأَخ اُلوا َأْرِج ْثْبَق َداِئِن  ع ي اْلَم  ِف
 . )١١٤٨()يَنَحاِشِر

                                                 
 .٣٨٨ ص – ١إعراب القرآن، ج: أبو جعفر النحاس/  1137
 .١١٤ ص – ١إعراب القراءات السبع وعللها، ج: ابن خالويه/  1138
 .١٣٥، ص ١ـالبحر احمليط، ج: ابن حيان/  1139
 .١٣٥، ص ١ـاملصدر السابق، ج/  1140
  ،١٣٦ السابق، ص/  1141
 .١١٦ ص – ١القراءات السبع، وعللها، جإعراب : ابن خالويه/  1142
 ).٧(الزمر اآلية /  1143
 .٣٠٧ ص – ١النشر، ج: ابن اجلزري/  1144
ـ ٣١٦ت (موسى بن جرير النحوي : الرقيون هم أبو شعيب السوسي وأصحابه على ما ذكر مكي بن أيب طالب يف الكشف وأصحابه هم        / 1145 وابـن  ) هـ

 ).٥٦ ص – ١ج: الكشف(انظر ) ٢٥٠ت (يد السوسي وامسه حممد أبو املعصوم مث أمحد بن يز
والطيب بن إمساعيل أبو محدون وسليمان بـن  ) سليمان بن أيب أيوب(وأبو أيوب اخلياط    ) حفص بن عمر  (العراقيون أو البغداديون هم أبو عمر الدوري        / 1146

 .٤٧ ص – ١الكشف، ج: خالد أبو خالد النحوي انظر ابن مكي بن أيب طالب
 ).١١١(األعراف اآلية /  1147
 ).٣٦(اآلية الشعراء /  1148



ر واو             ه (قرأ أبو عمرو بهمزة ساآنة وضم الهاء من غي رأ الكسائي    ). أرجئ وق
 .)١١٤٩(من غير همز ووصل الهاء بياء في الوصل) أرجهى(

م                       ه ل واو أن ذآرنا أن الهاء أصلها أن توصل بواو آما تقدم من العلة فمن حذف ال
اء الس       واو اللتق ذف ال ا فح اجزًا لخفائه اء ح ّد باله واو   يعت ذفت ال ل ح اآنين وقي

اء آسرة للكسرة التي                     )١١٥٠(استخفافًا دل من ضمة اله ه أب اء فإن ، ومن وصل الهاء بي
 .قبلها فانقلبت الواو ياء لسكونها وآسر ما قبلها

لة    ال المتص ث األفع ي مبح ة ف اء الكناي اص به زء الخ ذا الج ى ه ذا انته ب
راءة         أن قراءة الكسائي آانت على األصل     فيه  بالضمائر ويالحظ    اب وأن ق ذا الب  في ه

 .أبي عمرو آانت مخالفة له على لغة بعض العرب
تحدثت في  : قسمت هذا المبحث حسب تغير هذه الضمائر إلى أربعة أقسام       وقد  

القسم األول عن تحول الضمير من الغيب إلى ضمير الخطاب وفي الثاني تحدث عن                
القسم الثالث فقد شمل حاالت      تغير ضمير المفرد الغائب إلى ضمير الجمع المتكلم أما          

ر عن                    ال وتحدثت في الجزء األخي ة باألفع متنوعة من حاالت تغير الضمائر المقترن
 .هاء الكناية واختالف القراءتين فيها وصًال وحذفًا

ونجد أن هذا المبحث ال توجد فيه مشاآل نحوية وإعرابية وإنما خالف طفيف       
 .في المعنى ال يؤثر على ما ُيراد من اآلية

                                                 
 .٣٠٥ ص – ١النشر، ج: ابن اجلزري/  1149
 .٤٧١ ص – ١الكشف، ج: مكي بن أيب طالب/  1150



 الفصل الثالث
 الحروف

  
يضم هذا الفصل خمسة مباحث، تتحدث عن الخالفات المتعلقة بالحروف التى وردت         

ا من حيث آسر        ) إّن(في الخالف بين القراءتين، وأول هذه المباحث يتحدث عن              وأحواله
 .همزتها وفتحها، ومن حيث تخفيفها وتشديدها

ون وت   ديد الن ن تش دث ع اني فيتح ا المبحث الث ن أم ا م ن(خفيفه ي  )لك ك ف ر ذل ، وأث
 .إعمالها

ث عن  ة و ) ال(ويتحدث المبحث الثال ل ) ال(النافي ة عم يس(العامل ا المبحث ).  ل أم
الرابع  فيتحدث عن ياءات اإلضافة والزوائد ثم هناك مواضع حذف فيها الحرف في إحدى                

ذه المواضع   القراءتين وهناك مواضع أخرى تغير فيها الحرف إلى حرف آخر، فأفردت له            
 .وهو المبحث األخير في هذا الفصل) حاالت أخرى(مبحثًا بعنوان 

 



 المبحث األول
 وأحوالها) إّن(

 
ا       اءت عليه ى ج االت الت ن الح ث ع ذا المبح دث ه ين   ) إّن(يتح الف ب ي الخ ف

 في خمسة وعشرين    – بين القراءتين  -) أّن(و  ) إّن(فقد ورد الخالف بين     .  القراءتين
ين    ) إّن(و  ) أْن(الخالف بين   موضعًا، وورد    ) أْن(و ) أّن(في موضعين، أما الخالف ب
 .فموضٌع واحٌد

 
 ):أّن) (إّن(الخالف بين :  أوًال

المكسورة والمفتوحة في خمسة وعشرين موضعًا،          ) إّن(اختلفت القراءتان بين    
ذه المواضع                        ين ه ل أن أب ة في سورة الجن، وقب منها اثنا عشر موضعًا وردت متتالي

 .وحاالتها آما ذآرها العلماء) إّن(تحدث عن استعمال سأ
ام أن       ين، األول        ) إّن(ذآر ابن هش ى وجه أتي عل أن تكون حرف     :  المكسورة ت

 .)١١٥١()نعم(أن تكون جواب بمعنى : توآيد تنصب االسم وترفع الخبر، والثاني 
ين، األول     ى وجه أتي عل ًا ت ي أيض ة، فه ا المفتوح د   : أم رف توآي ون ح أن تك

ام    تنصب  ن هش ال اب ذلك ق ر، ل ع الخب م وترف ن   : (االس رع ع ا ف ) إّن(واألصح أنه
ال              )١١٥٢()المكسورة ا بمصدر ق ؤول مع معموله ا ت ا     : (، ثم بّين أنه واألصح أيضًا أنه

 .)١١٥٣()موصول حرفي مؤول مع معموليها بالمصدر
ائِت السوق أّنك تشترى  : (، آقول بعضهم  )لعل(أن تكون لغة في     : والوجه الثاني 

 .لعلك:  أى )١١٥٤()يئًالنا ش
ذآر الحاالت التى                      يبويه، ف ا س د تحدث عنه ا فق زة وفتحه أما مواضع آسر الهم

زة    ا هم ر فيه دأة    ) إّن(تكس ا مبت ون فيه ى تك االت الت ى الح ون  .  وه ك يك  أى –وذل
ة،         ) إّن(أن تقع   :   في خمسة مواضع، أولها    -االبتداء ى الحكاي بعد القول وآل ما دّل عل

ه،              : ول  تق: (قال سيبويه    قال عمرو إن زيدًا  خير منك، ذلك ألنك أردت أن تحكى قول
د  ) إّن(آذلك من مواضع االبتداء أن تقع       .  )١١٥٥()إّن(في  ) قال(وال يجوز أن ُتعمل      بع

ه              : (القسم، قال سيبويه   ة قول ق، فأشهد بمنزل ه لمنطل ذاهب،     :  تقول أشهد إن ه ل واهللا إن
 .)١١٥٦()إال في االبتداء) إّن( الالم ال تلحق ، ألن هذه)أشهد(غير عاملة فيها ) إّن(و

يبويه ال س ة الحال، ق ع في صدر جمل زة أن تق : وأيضا من مواضع آسر الهم
ول( ذا   : تق ول ه ه، تق ذه حال ابا وه ه ش ت رأيت ك قل ٍذ، آأن ه يفخر يومئ ابا وأن ه ش رأيت

 .)١١٥٧ ()ابتداء، ولم يجعل الكالم على رأيت
                                                 

 .٥٥مغنى اللبيب، ص :  ابن هشام )   ١١٥١
 .٥٩المصدر السابق، ص  )  ١١٥٢
 .٦٠المصدر السابق، ص  )  ١١٥٣
 .٦٠نفسه، ص  )  ١١٥٤
 .١٤٢ ص – ٣الكتاب، جـ:  سيبويه )   ١١٥٥
 .١٤٦ ص – ٣، الكتاب، جـسيبويه )  ١١٥٦
 .١٤٢المصدر السابق، ص  )  ١١٥٧



يبويه       ومثل ذلك الصلة بعد االسم الموصول إذ        ال س ين، ق ه معنى اليم د ب : ا أري
ا معك              :  إذ أردت معنى اليمين   : وتقول( د م ٌر من جي  آأنك  …أعطيته ما إّن شره خي

 .)١١٥٨ ()ما واهللا إّن شره خير من جيد ما معك:  قلت
د    ع بع دأ أن تق ا مبت ون فيه ى تك ن المواضع الت ى(وأيضا م ال ) حت ة ق اإلبتدائي

هاهنا معلقة ال   ) حتى( فـ   … القوم حتى إّن زيدًا يقوله،       قد قاله :  وذلك قولك   : (سيبويه
ي   يئا ف ل ش ت )إّن(تعم ل إذا قل ا ال تعم داء،   : ، آم ذا موضع ابت ٌب، فه ٌد ذاه ى زي حت

 .)١١٥٩()إذا(بمنزلة ) حتى(
ا   -آما بينها سيبويه وهى ال تخرج       ) إّن(هذه هي مواضع آسر همزة       ا رأين  آم

 . عن معنى االبتداء–
ا  ت) أّن(أم م فتف ع االس ع موق ا بمصدر، وتق ؤول مع معموليه دما ت ا عن ح همزته

دًال     رورًا أو ب وًال أو مج رب مفع يبويه     …فتع ال س وًال ق ا مفع ال لوقوعه خ ومث :  ال
ه( ونس عن قول ال: وسألت ي ق؟ فق ه منطل ول أّن ى تق ة وجعلت : مت رد الحكاي م ت إذا ل
 .)١١٦٠())تظن(مثل ): تقول(

 .متى تظن انطالقه: فالمصدر مفعول به ألن التقدير 
يبويه         ول س ول : (ومثال لوقوعها موقع الجر ق ا          : تق د المعروف إنم ك تري جئتك أّن

در وعامل في      .  )١١٦١()جئتك ألّنك تريد المعروف   : أراد   ة  ) أّن(فحرف الجر مق المؤول
در            . بالمصدر .  وهناك خالف بين المذهب البصري والكوفي في إعمال حرف الجر المق

ذلك               فالكوفيون يجّوزون ال   ر عوض، وينشدون ل خفض بإضمار حرف الخفض من غي
 ].من الطويل [)١١٦٢(أبياتًا منها قول الشاعر

 )١١٦٣(َبَدا ِلَى أنِّى َلْسُت ُمْدِرَك َما َمضَنى    وال ساِبٍق َشْيئًا إذا آان جائيا
ه   اء التنبي تفهام وه ف االس و ال وض نح ك إال بع وّزون ذل ريون ال يج والبص

ا م )١١٦٤(ونحوهم ع     ،  إال أنه درًا  م افض مق ال الخ ازوا إعم رة  ) أّن(أج ة لكث خاص
ره      ) اهللا(االستعمال آما أجازوا دخول حرف النداء على لفظ          مع األلف والالم دون غي

ره  م دون غي ذا االس ع ه تعمال م رة االس ماء لكث ن األس يبويه .  )١١٦٥(م ل س ذلك أعم ل
ذي أورد         ) أّن(حرف الجر المقدر في      ال ال ة     المؤولة بالمصدر في المث دير الجمل ه وتق

 .جئتك إلرادتك المعروف: هو
راءتين         ) أّن(وجميع مواضع الخالف بين      ين الق ال يخرج الكسر     -في الخالف ب

ل مصدر                   ه بتأوي تح ألن يبويه، والف ا س فيه عن موضع من مواضع االبتداء التى ذآره
 .لذلك سأآتفي بعرض نماذج لهذا الخالف.  في محل النصب أو الرفع أو الجر

                                                 
 .١٤٢نفسه، ص  )  ١١٥٨
 .١٤٣نفسه، ص  )  ١١٥٩
 .١٤٢ ص – ٣نفسه، جـ )  ١١٦٠
 .١٤٣ ص – ٣نفسه، جـ )  ١١٦١
 ).٣٠٦ ص – ١الكتاب، جـ(انظر .  ،  ونسبه سيبويه لصرمة األنصارى٢٨٧البيت لزهير بن أبي سلمى فيديوانه ص  )  ١١٦٢
 .بتجربتي في هذه الحياة أنني لن أحصل على شئ مضنى وانتهى، ولن أحصل على شئ قبل أوانهعرفت : المعنى )  ١١٦٣
 ).٥٧( المسألة رقم ٣٩٣ ص – ١االنصاف، جـ:  انظر ابن األنبارى )   ١١٦٤
 .٣٩٧ ص – ١المصدر السابق، جـ )   ١١٦٥



الي       من ذل  ه تع ٍة من اِهللا وفضٍل وأن اَهللا ال            : (ك الخالف في قول يستبشرون بنعم
 .)١١٦٦()ُيضيع أجَر المؤمنين

 .)١١٦٧(بالفتح) أّن(وقرأ أبو عمرو .  بكسر الهمزة) إّن(قرأ الكسائي 
ه    ى قول ف عل ى العط الفتح عل راءة ب ن اهللا : (الق ة م رون بنعم : أى ) يستبش

أن اهللا  ة والفضل وب رون بالنعم ريستبش ـ .   ال يضيع األج ي موضع نصب  ) أن(ف ف
 .)١١٦٨(بحذف الخافض، أو في موضع خفض على تقدير الخافض محذوفًا

داهللا       . والقراءة بالكسر على االستئناف واالبتداء     راءة عب ويقوى القراءة بالكسر ق
 ).أن( بغير )١١٦٩()واهللا ال يضيع أجر المؤمنين: ( بن مسعود

 .)١١٧٠()ا ِصراطى مستقيما فاتبٌعوُهَوأنَّ هذ: (الخالف في قوله تعالي
 .)١١٧١(بالفتح) َأنَّ(وقرأ أبو عمرو .  بكسر الهمزة) إّن(قرأ الكسائى 

ذا صراطى     : حذف الخافض، أى  : القراءة بالفتح فيها ثالثة أوجه، احدها      وألن ه
 .)١١٧٢(أى، وألجل استقامته اتبعوه) فاتبعوه(والالم متعلقة بقوله 

اني ه ت  : والث ى قول وف عل ه معط اليأن م    : (ع رم ربك ا ح ُل م الوا أت ل تع ق
يكم ى)١١٧٣()عل تقيمًا:  بمعن ذا صراطي مس يكم أن ه و عل والثالث هو معطوف .  واتل

ه    : (على الهاء في قوله تعالي     ذا التخريج         . )١١٧٤()ذلكم وصاآم ب رى أن ه وذآر العكب
اني .  أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار        : احداهما: فاسد لوجهين  ه  :  والث أن

 .)١١٧٥(ر المعنى وصاآم باستقامة الصراطيصي
وزون     م يج وفي ألنه ذهب الك ى الم وز عل ري يج ول العكب ي ق ه األول ف والوج

ى الضمير المخفوض نحو  ٍد(العطف عل ك وزي ذين ) مررت ب بخالف البصريين ال
ك ك مع .  )١١٧٦(يمنعون ذل م يجوزون ذل رة حذف )أن(إال أنه ا لكث ا ذآرن ك آم ، وذل

 ).أن(حرف الجر مع 
م    – فسادًا  ألن المعنى يصير       – أيضًا   –  الوجه  الثاني فال أرى فيه         أما  واهللا أعل

ك،                    – ا ذل واو يجوز فيه أخير وال ديم والت ى التق تقيم، عل  ووصاآم باتباع الصراط المس
رأ     ن ق راءة م رحه لق ي ش راء ف ال الف ر(ق الي  ) القم ه تع ي قول ر : (بالنصب ف والقم

                                                 
 ).١٧١(آل عمران اآلية  )  ١١٦٦
 .٢٢٤ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزري  )  ١١٦٧
 .٣٦٥ ص – ١الكشف، جـ: ن أبي طالبمكى ب )  ١١٦٨
 .٤/١٧٥جامع البيان، جـ: ، الطبرى ٢٤٧ ص – ١القراءة عند الفراء انظر معاني القرآن، جـ )   ١١٦٩
 ).١٥٣(األنعام اآلية  )   ١١٧٠
 .٢٦٦ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١١٧١
 .٢٦٥ ص – ١امالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري )  ١١٧٢
 ).١٥١(األنعام اآلية  )   ١١٧٣
 ).١٥٢(األنعام اآلية   )   ١١٧٤
 .٢٦٥ ص – ١إمالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري )  ١١٧٥
 ).٦٥( المسألة رقم ٣ ص – ٢االنصاف، جـ: ابن االنبارى )  ١١٧٦



درناه الم ()١١٧٧()ق ي الك ه ف داهللا: ومثل ردودة  عب ة م ه يضربها، فالجاري وم وجاريت  يق
.  )١١٧٨()على الفعل ال على االسم، ولذلك نصبناها، وألن الواو التى فيها للفعل المتأخر       

ا                      ك هن إن اجازة ذل ره، ف فإن أجاز ذلك مع إعمال عامل واحد في ضمير االسم ومظه
 .أولى

 .)١١٧٩()ومايشعرآم أنها إذا جاءت ال يؤمنون: (الخالف في قوله تعالي
 .)١١٨٠(بالفتح) أّنها(وقرأ الكسائى . بكسر الهمزة) إّنها(قرأ ابو عمرو 

محذوف،  ) يشعرآم(القراءة بالكسر على االستئناف واالبتداء والمفعول الثاني لـ       
ه جعل الكالم      : والحجة لمن آسر     : (قال ابن خالويه  .  وما يشعرآم إيمانهم  : تقديره   أن

 .)١١٨١() بأّن فكسروابتداء) ما يشعرآم: (تامًا عند قوله
ل            ة عل ه ثالث ى جعل       : أما فتح الهمزة فقد ذآر العلماء في ة األول ة  ) أن(العل بمنزل

د ذآر عن العرب سماعاً              ) لعل( ام فق ن هش ي   : لغة فيها على قول الخليل واب اذهب ال
راءة       .  )١١٨٢(السوق أنَّك تشترى لي شيئًا بمعنى لعلك تشتري لي         ويقوى ذلك أنها في ق

 .)١١٨٣()ا جاءتهم ال يؤمنونلعلها إذ(ُأبي 
ة   ا   : والحجة الثاني ه وتكون      ) يشعرآم (أن ُيعمل فيه ى المفعول ب زة عل تح الهم فتف

ون      : زائدة، والمعنى ) ال يؤمنون : (في قوله تعالي  ) ال( . وما يشعرآم أنها إذا جاءت يؤمن
ذا الموضع      ) ال(و  : (قال الفراء  تح         –في ه راءة الف ى ق ه    – أي عل وحرام  : ( صلة، آقول

ون عل م ال يرجع ا أنه ة أهلكناه ى)١١٨٤()ى قري وا :  المعن يهم أن يرجع رم عل .  )١١٨٥()ح
ر    ) ال(والذي ذآر أن    : (ورّد ذلك الزجاج بقوله    وًا ال يكون غي لغو غالط، ألن ما آان لغ

ال                )١١٨٦()لغو ان آخر، ق رأ     : ( أي أنها ال تكون لغو في مكان وأصيلة في مك ا  (من ق إنه
يس يجوز أن يكون معنى لفظة              ) ال(ن   فاالجماع أ  – بالكسر   –) إذا جاءت  و، فل غير لغ

 .)١١٨٧()مرة النفي ومرة اإليجاب
ا و    ) أن(والوجه الثالث ذآره العكبري وهو أن تكون         دة،   ) ال(على بابه ر زائ غي

دًا             .  وما يدريكم عدم إيمانهم   : والمعنى   الكفر أب يهم ب ثم بّين أن هذا جواب لمن حكم عل
 .عنده ال يؤمنون بها بحذف المفعول أيضًاوالتقدير .  )١١٨٨(ويئس من إيمانهم

                                                 
 ).٣٩(يسن اآلية  )  ١١٧٧
 .٣٧٨ ص – ٢معاني القرآن، جـ: الفراء )  ١١٧٨
 ).١٠٩(األنعام اآلية  )  ١١٧٩
 .٢٦١ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزري )  ١١٨٠
 :ومنه قول اآلخر) أعلم(ويشعر بمعنى . ١٤٧الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه )  ١١٨١

                          يا ليت شعري وليت الطير تخبرني
                                                       ما كان بين علّي وابن عفان

 . وفيه قول الخليل مفصال٤٦٣ً – ٤٦٢  ص– ١الكتاب، جـ: سيبويه  )  ١١٨٢
 .٣٥٠ ص – ١معانى القرآن، جـ: القراءة عند الفراء )  ١١٨٣
 ).٩٥(األنبياء اآلية   )  ١١٨٤
 .٣٥٠ ص – ١معانى القرآن، جـ: الفراء )  ١١٨٥
 .٢٨٣ ص – ٢معانى القرآن وإعرابه، جـ:  الزجاج )  ١١٨٦
 .٢٨٣ ص – ٢المصدر السابق، جـ )  ١١٨٧
 .٢٥٧ ص – ١ ما من به الرحمن، جـإمالء: العكبرى  )  ١١٨٨



وأّنه تعالى جد ربنا ما اتخذ : (أما مواضع الخالف في سورة الجن فيبدأ من اآلية    
وأّنا مّنا المسلمون   : ( حتى اآلية الرابعة عشر وهى قوله تعالى       )١١٨٩()صاحبًة وال ولداً  
طون ا القاس زة   ).  ومن ر الهم ع بكس ذه المواض ع ه رو جمي و عم رأ أب ا وف. ق تحه

 .)١١٩٠(الكسائي
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من       : (من فتح نسق على قوله تعالي     : (قال ابن خالويه  

 إذن من آسر     )١١٩٢()فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا    ( ومن آسر رده على قوله       )١١٩١()الجن
 .الهمزة في هذه المواضع جعلها من قول الجن ومن فتحها جعلها من الوحى

تح  – آخر للقراءتين وذآر مكى بن أبى طالب وجهاً      راءة   – الكسر والف  فوجه الق
دأ      … حجة من آسر    : (بالكسر القطع مما قبله واالبتداء، قال      أنه قطعها مما قبلها، وابت

ه ا: (بقول ّد ربِّن الي َج ه تع ده من )وإن ا بع ه م ال )إن(، فعطف علي ا آح ، فكسرها آله
ا  : (ء في قوله تعالى   ووجه القراءة بالفتح العطف على الها     .  )١١٩٣()المعطوف عليه  آمن

ه ادة          ) ب ر إع ن غي وض م مر المخف ى المض ف عل بح للعط ه ق ه في ر أن م ذآ ث
وجهه أن يكون محموًال على معنى آمنا به،        : (ورّد ذلك الزجاج بقوله   .  )١١٩٤(الخافض

ا   : ألن معنى آمنا به صدقناه وعلمناه ويكون المعنى        ّد ربن الى ج .  )١١٩٥()وصدقنا أنه تع
راء     ) به(على العطف على الضمير في      إذن القراءة بالفتح     : عطف على المعنى قال الف

تح                       ( ان يوجب ف ه فعل مضارع لإليم د يحسن في ان ق ) أّن(الذي يقبح من ظهور اإليم
 :آما قالت العرب

      إذا ما الغانيات برزن يوما      وزججن الحواجب والعيونا
ون(فنصب  ا تكح) العي زجج، وإنم ا الحواجب وهى ال ت ا إلتباعه ل فأضمر له

ا                   ا، ويحسن صدقنا أو ألهمن ه آمن الكحل، وآذلك يضمر في الموضع الذي ال يحسن في
 .)١١٩٦()وشهدنا

 .اآتفى بهذا القدر من النماذج لهذا الجزء إذ بقية المواضع بينة ال إشكال فيها
 ):أْن(و ) أّن(الخالف بين :  ثانيًا

أن تكون حرفًا مصدريًا     : تأتي على أربعة أوجه، احدها      ) أْن(ذآر ابن هشام أن     
م      : (ناصبًا للمضارع نحو قوله تعالي     ر لك اني أن تكون     .  )١١٩٧()وأْن تصوموا خي والث

ة، والوجه الثالث أن تكون مفسرة بمعنى                 ر أن     ).  أى(مخففة من الثقيل والوجه األخي
 .)١١٩٨(تكون زائدة

                                                 
 ).٣( الجن اآلية  )  ١١٨٩
 .٣٩١ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى )  ١١٩٠
 .١/ الجن  )  ١١٩١
 .٤٠٠ ص – ٢اعراب القراءات السبع وعللها، جـ: ابن خالويه )  ١١٩٢
 .٣٤٠ ص – ٢الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب )  ١١٩٣
 .٣٤٠ ص – ٢المصدر السابق، جـ )  ١١٩٤
 .٢٣٤ ص -  ٥ي القرآن وإعرابه، جـمعان: الزجاج )  ١١٩٥
 علفتها تبناً وماًء بارداً: ومثل الشاهد المعروف . ١٩٢ – ١٩١ ص – ٣معاني القرآن، جـ:  الفراء )  ١١٩٦

                                                                                          حتى شتت َهتالة عيناها
 (.١٨٤(البقرة اآلية  )  ١١٩٧
 .٤٩ – ٤١مغنى اللبيب، ص : ابن هشام  )  ١١٩٨



راءة أبي عمرو والكس    ) أْن(و ) أّن(وقد ورد الخالف بين    ائي في الخالف بين ق
الي   ه تع و قول د، وه ع واح ي موض ى   : (ف ُة اهللا عل نهم أن لعن ؤذن بي أّذَن م ف

 ).أّن(ونصب اللعنة بـ ) أّن(قرأ الكسائي بتشديد .  )١١٩٩()الظالمين
 .)١٢٠٠(ورفع اللعنة باالبتداء) أْن(وقرأ أبو عمرو بتخفيف 

صب أنه والحجة لمن شدد ون   : (القراءة بالتشديد والنصب على األصل، قال ابن خالويه         
 .في موضع جر أو نصب بحذف الخافض) أن(و .  )١٢٠١()أتي بلفظ الحرف على أصله

ان، احداهما         ه أراد    : ولمن خّفف وجه ة من     ) أْن(أن ع  .  المشددة ) أّن(المخفف ورف
ين المذهب الكوفي                    اك خالف ب ل، فهن اللعنة باالبتداء على المذهب الكوفي ألنها ال تعم

ة ال تعمل            المخفف) أن(والبصري في إعمال     ة، فذهب الكوفيون إلى أن المخّففة من الثقيل
ه                وذهب  .  النصب في االسم، ألنها إنما تعمل لمشابهتها الفعل، فإذا خّففت زال شبهها ب

ل  ا تعم ى أنه ال   )١٢٠٢(البصريون إل ا ق ي المضمر آم ا ف ك بإعماله ى ذل تدلوا عل ، واس
 ]:من الطويل [)١٢٠٣(الشاعر

 )١٢٠٤(اِء سألِتني     ِفَراَقِك َلْم أْبَخْل وأنِت َصِديُقَفَلْو َأْنِك في َيْوِم الرَّخ
ى                    ى المذهب الكوفي ومنصوبة عل داء عل ة مرفوعة باالبت فعلى هذا تكون اللعن

 .المخففة على المذهب البصري) أْن(أنها اسم 
أذن  : المفسرة، والمعنى   ) أي(أن تكون بمعنى      ) أْن(والوجه الثاني لمن خفف        ف

 .هللا على الظالمينمؤذن بينهم أي لعنة ا
 
 ):أْن(و ) إْن(الخالف بين :  ثالثًا

ا : ترد على أربعة أوجه    ) إْن(تأتي على أربعة أوجه آذلك      ) أْن(آما أّن    أن : أوله
 .)١٢٠٥()إن ينتهوا يغفر لهم: (تكون شرطية نحو 

إّن الكافرون إال في : (أن تكون نافية، وتدخل على الجملة االسمية نحو       : والثاني  
 .)١٢٠٧()إْن أردنا إال الحسنى: (وعلى الجملة الفعلية نحو  )١٢٠٦()غرور

ام    ن هش ة من    : (والوجه الثالث أن تكون مخّففة من الثقيلة، قال اب أن تكون مخّفف
وفيين                      ًا للك ا خالف ى اسمية جاز إعماله إن دخلت عل … الثقيلة فتدخل على جملتين، ف

 . )١٢٠٩(أن تكون زائدة: والوجه الرابع.  )١٢٠٨()ويكثر إهمالها

                                                 
 ).٤٤(األعراف اآلية  )  ١١٩٩
 .٢٦٩ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٢٠٠
 .١٥٥الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه  )  ١٢٠١
 ).٢٤( مسألة رقم ١٨٢ ص – ١اإلنصاف، جـ:  ابن األنبارى )  ١٢٠٢
 .١/١٤٦ وابن عقيل، جـ٤٧ومغنى اللبيب، ص .  ٤٢٧ – ٤٢٦ ص – ٥البيت بال نسبة في خزانة األدب، جـ )  ١٢٠٣
 .ولو سألته زوجه على صداقتها الفراق أجابها إليه كراهة رد السائل:  الشاعر يفخر بكرمه ويقول )  ١٢٠٤
 ).٥(األنفال اآلية  )  ١٢٠٥
 ).٢٠(الملك اآلية  )  ١٢٠٦
 ).١٠٧(التوبة اآلية  )  ١٢٠٧
 .٤١مغنى اللبيب، ص :  ابن هشام  )  ١٢٠٨
 .٤٥-٤١المصدر السابق، ص  )  ١٢٠٩



ين  ي ) أْن(و ) إْن(وورد الخالف ب ا الخالف ف ي موضعين، أولهم راءتين ف ين الق ب
دوا                  : (قوله تعالي  وم أن صدوآم عن المسجد الحرام أن تعت .  )١٢١٠()وال يجرمّنكم شنآن ق

 .)١٢١١(بالفتح) أْن(وقرأ الكسائي .  بكسر الهمزة) إْن(قرأ أبو عمرو 
دير   شرطية وجعل الصد    ) إن(حجة من آسر الهمزة جعل       : منتظر وقوعه، والتق

 .)١٢١٢(إن وقع صدًا فيما يستقبل فال يكسبنكم االعتداء
أنه جعلها حرف شرط، وجعل الماضي         : والحجة لمن آسر  : (وقال ابن خالويه    

ارع  ى المض دها بمعن عود   .  )١٢١٣()بع ن مس راءة اب ر ق راءة بالكس وى الق إن (ويق
 .)١٢١٤()يصدوآم

ل     الفتح جع رأ ب ن ق دي ) أن(وم درية، والتق ع  : رمص دوآم وموض ) أن(ألن ص
 .نصبًا بحذف الجار أو خفضًا بإعماله مقدرًا

د مضى مع آسر                      ) إّن(وقد ذآر مكى بن أبي طالب أنه يجوز أن يكون الصد ق
داء                    : على معنى  وم االعت بنكم بغض ق ذي مضى فال يكس ل الصد ال ع مث .  )١٢١٥(إن وق

صدوآم مثل ذلك الصد  إن ي : ويقرأ بكسرها على أنها شرط والمعنى       : (وقال العكبري 
ار             ع من الكف د وق الذي وقع منهم، أو يستديموا الصد، وإنما قدر بذلك ألن الصد آان ق

 .)١٢١٦()للمسلمين
ـ            اني أخرى ل ام مع ـ          ) أْن(وذآر ابن هش ا أن تكون شرطية آ واستدل  ) إْن(منه

ذه                      ى المحل الواحد واألصل التوافق واستشهد به ا والمكسورة عل ك بتوارده على ذل
 .)١٢١٧(ة لذلكاآلي

 .وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى واحد
أفنضرب عنكم الذآر صفحًا أْن آنتم      : (والموضع الثاني الخالف في قوله تعالي       

 .)١٢١٨()قومًا مسرفين
 .)١٢١٩(بالفتح) أْن(وقرأ أبو عمرو . بالكسر) إْن(قرأ الكسائي 

 أنه جعله   يقال في هذا الموضع ما قيل في الموضع السابق، فحجة من قرأ بالفتح            
ه، أى            ه مفعول ألجل تم         : أمرًا آان وانقضى ففتح على أن تم وألن آن ـ  . من أجل أن آن ف

 .مصدرية) أن(
در    : فالحجة لمن فتح    : (وقال ابن خالويه   دير   ) أن(أنه ق ه   ) إذ(تق ه قول أن : (ودليل

 وهذا المعنى ال يختلف عن معنى        )١٢٢١()إذ جاءه األعمى  :  يريد   )١٢٢٠()جاءه األعمى 
 .جله وعن آونها مصدريةالمفعول أل

                                                 
 ).٢(المائدة اآلية  )  ١٢١٠
 .٢٥٤ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزري )  ١٢١١
 .٤٠٥ ص – ١الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب  )  ١٢١٢
 .١٢٩الحجة في القراءات السبع، ص :  ابن خالويه )  ١٢١٣
 .٣٠٠ ص – ١معانى القرآن، جـ: القراءة عند الفراء )  ١٢١٤
 .٤٠٥ ص – ١الكشف، جـ: لبمكى بن أبي طا )   ١٢١٥
 .٢٠٦ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري )  ١٢١٦
 .٥٣مغنى اللبيب، ص : ابن هشام )  ١٢١٧
 ).٥(الزخرف اآلية  )  ١٢١٨
 .٣٦٨ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٢١٩



ل    ر جع ن آس ة لم ري ) إن(والحج ال العكب رطية، ق ى  : (ش رها عل بكس
 .)١٢٢٣()متى اسرفتم فعلنا بكم هذا: وبالكسر أي: (وقال النحاس. )١٢٢٢()الشرط

ون   وز أن تك ان      ) أْن(ويج ون القراءت ذا تك ى ه ر وعل القراءة بالكس رطية آ ش
 .بمعنى واحد

د بلغت مو          ه تسعة وعشرين موضعًا            بهذا اختم هذا المبحث، وق اضع الخالف في
ك     ) أّن(و  ) إّن(قسمتها إلي ثالثة أقسام، تحدث القسم األول عن الخالف بين            وقد جاء ذل

ى القطع                   ذه المواضع عل في ستة وعشرين موضعًا، وآانت القراءة بكسر الهمزة في ه
ول ) إّن(واالستئناف أو على االبتداء لوقوع       ال   .  بعد الق راءة ب ل   وآانت الق ى تأوي فتح عل

المصدر الواقع موقع االسم، وقد وقع المصدر في جميع هذه المواضع في محل النصب              
العطف                        ع وهو موضع سورة الجن ب ه محل الرف أو الجر ما عدا موضعًا واحدًا وقع في

الي ه تع ى قول ر من الجن: (عل تمع نف ه اس ّي أن ل أوحى إل ه ) ق ا قول حيث عطف عليه
الي د ر: (تع الى ج ه تع داوأن ذ صاحبة وال ول ا اتخ ا م ل أن ) بن الفتح وقي ك ب رأ ذل من ق

ه   (األجود أن يكون معطوف على الهاء في          ا ب الي     ) آمن ه تع ى الرشد      : (من قول يهدى إل
 .)١٢٢٤()فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

رأ           ر، وق ع بالكس ذه المواض ن ه عًا م ر موض ة عش رو ثماني و عم رأ أب د ق وق
رأ   المواضع األخرى بالفتح، خالف ال   الفتح وق كسائى الذي قرأ الثمانية عشر موضعًا ب

 .المواضع األخرى بالكسر
راءة بالكسر، والغالب                 بذا يكون الغالب على قراءة أبي عمرو في هذا الجزء الق

 .على قراءة الكسائي القراءة بفتح الهمزة
و        )  أْن(و  ) أّن(أما الجزء الثاني فيشتمل الخالف بين        رأه أب وهو موضع واحد ق

 .رو بالتخفيف بينما شّدده الكسائيعم
ين           ك في موضعين         )أْن(و  ) إْن(والجزء الثالث تحدث عن الخالف ب ، وجاء ذل

زة                      و عمرو الموضع األول بكسر هم رأ أب ه، حيث ق ان في رأ  ) إْن(تساوت القراءت وق
رأ                زة، وق تح الهم رأ الموضع األول بف ذي ق الفتح بخالف الكسائي ال الموضع الثاني ب

 .ثاني بالكسرالموضع ال

                                                                                                                                            
 ).٢(عيسى اآلية  )  ١٢٢٠
 .٣٢٠الحجة في القراءات السبع، ص : ابن خالويه )  ١٢٢١
 .٢٢٧ ص – ٢ء ما من به الرحمن، جـإمال: العكبري )  ١٢٢٢
 .٩٨ ص – ٤إعراب القرآن، جـ: أبو جعفر النحاس )  ١٢٢٣
 ).٢(الجن اآلية  )  ١٢٢٤



 المبحث الثاني
 )لكْن(و ) لكنَّ(الخالف بين 

 
) لكـنَّ (ورد في الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسـائى، الخـالف بـين              

 .المخفّفة) لكْن(المشددة، و 
الي     ه تع ي قول ة مواضع ه ي أربع ك ف اء ذل د ج ّن   : (وق ليمان ولك َر س ا آف وم

ْحَر      اَس السِّ وَن الن روا ُيعلِّم ياطيَن آف اروت     الش ل ه ين بباب ى الملك آُآنِزَل عل وم
الي           .  )١٢٢٥()وماروَت ه تع ا قول ال هم ّن      : "وموضعان في سورة األنف وهم ولك م تقُتُل فل

ى    ّن اهللا رم َت ولك َت إذ َرمي ا رمي تلهم وم ه   )١٢٢٦()اهللا ق ي قول ر ف ، والموضع األخي
 .)١٢٢٧()وَنإّن اَهللا ال َيْظِلُم الناَس شيئًا ولكّن الناَس أنفَسُهْم يظِلُم: (تعالي

 .مشددات في ذلك آلِّه ونصب ما بعدها) لكّن(قرأ أبو عمرو 
 .)١٢٢٨(مخّففات آّلهن ورفع ما بعدها) لكْن(وقرأ الكسائي 
ى أصلها في الكالم             ) لكّن(حّجة من شّدد     ا عل ال  .  ونصب ما بعدها أنه أجراه ق

ّن   : (ابن هشام  ر         : لك ع الخب ه أعمل       -،  )١٢٢٩()حرف ينصب االسم ويرف  )لكن ( أي أن
وات   ن أخ ا م ى      ) إّن(ألنه ه معن ذي في د ال ى التأآي ا معن ل وفيه ى األص ددها عل وش

ال    *حكى ابن هشام عن ابن عصفور     .  االستدراك ه ق د وتعطى        : ( أن ّن التوآي معنى لك
ه     ) لكن (، وحّجة من خّفف ورفع ما بعدها أن         )١٢٣٠()مع ذلك االستدراك   إذا خّففت نون

ًا لألخف        ه خالف ل ل داء ال عم رف ابت ان ح ونس آ واز     **ش وي ا ج ل عنهم ث ٌنق  حي
 .)١٢٣١(إعمالها

ال                   ه، ق ذي آانت تعمل ب ا فارقت المعنى ال ة أنه ا مخّفف والسبب في عدم إعماله
إذا خّففت، فيشبه أن النصب     ) لكن(ولم نعلم أحدًا حكى النصب في       : (أبوعلي الفارسى 

ذه الحر             ى أن األصل في ه وف أال لم يجئ في هذا الحرف مخّففا ليكون ذلك داللة عل

                                                 
 ).١٠٢(البقرة اآلية  )  ١٢٢٥
 ).١٧(األنفال اآلية  )  ١٢٢٦
 ).٤٤(يونس اآلية  )  ١٢٢٧
 .٢١٩ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٢٢٨
 .٣٨٣المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٢٢٩
: ابن خلكـان  (انظر .  في التصريف) الممتع(في النحو، و) المعرب( بن مؤمن بن محمد، الحضرمي، أبوالحسن المعروف بابن عصفور، حامل لواء العربية باألندلس في عصره من كتبه         علي: هو  *    

 ).٥/١٧٩األعالم  : الزركلى (و ) ٢/٩٣وفيات األعيان، 

 .٣٨٤المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٢٣٠
 بن حبيب، أبو عبد الرحمن ويعرف بالنحوي، كان إمام نحاة البصرة في عصره، أعجمي األصل أخذ عنه سيبويه يونس:     هو **

كبير وصغير  ) معاني القرآن (وهو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه، من كتبه            . والكسائى والفراء وغيرهم من األئمة    
 ).٩/٣٤٤األعالم : الزركلي(و )  ٢/٤١٦وفيات األعيان :  خلكان ابن: (انظر) األمثال(و ) النوادر(و ) اللغات(و 

 .٢٨٦شذور الذهب، ص : انظر ابن هشام  )  ١٢٣١



تعمل إذا خّففت لزوال اللفظ الذي شابه الفعل في التخفيف، وأّن من خّفف ذلك فالوجه                
 .)١٢٣٢()أال ُيْعِمَله

زوال                : (وقال في موضع آخر      ذه الحروف إذا خّففت أال تعمل ل واألصل في ه
 .)١٢٣٣()مخّففة) َلكْن(المعنى الذي به آان يعمل، ولذلك لم تعمل 
ا    ب أنه ي طال ن أب ى ب رى مك ف   وي ين العط ا ب تالف مواقعه ل الخ ال تعم

م         " لكن "وال يحسن أن تعمل      : (قال مكى . واالستدراك ا، إذ ل ة الختالف مواقعه مخّفف
ل   ددة، وتعم ة ومش تدراك مخّفف ون لالس ة، وتك ون عاطف ل تك دًا، ب زم موضعًا واح تل

 .)١٢٣٤()إذا ُشّددت) إّن(عمل 
ا ة، ق ا تكون عاطف ا ال تعمل ألنه رى أنه راء في ا الف : إن العرب إذا قالت: (لأم
روا التخفيف                واو آث روا التشديد وإذا حذفوا ال الواو آث ك       )١٢٣٥()ولكّن ب ّل في ذل ، واعت

د           ) بل(ألنها إذا آانت بغير واو أشبهت       : (بقوله ا بع دها آم ا بع ل (فخّففوها ليكون م ) ب
ت   الواو خالف اؤوا ب ل(وإذا ج ا   ) ب ا ألنه بوا به ّددوها ونص ا الم  ) إّن(فش دت عليه زي

 ]:من الطويل [)١٢٣٦(وآاف و ُصّيرت حرفًا واحدًا وانشد قول الشاعر
 .)١٢٣٨())إّن(وجاء بالالم ألنها .  )١٢٣٧(ولكنَّنى من ُحبِّها لكِميُد  *  …

رون      )  لكنّ (وهناك خالف في أصل         وفيين؛ فالبصريون ي ين البصريين والك ب
لهمزة للتخفيف،  فطرحت ا ) لكْن أنّ (والفراء والكوفيون يرون أن أصلها      .  أنها بسيطة 

ون  ْن(ون اآنين) لك دة ال     .  للس اف زائ ن ال وإّن والك ة م ا مرآب ول أنه ن يق نهم م وم
ه             .  )١٢٣٩(التشبيهية وحذفت الهمزة تخفيفاً    ى أن وقد خّرج البصريون البيت السابق عل

ه اس علي اذ ال يجوز القي ذا ش أن ه الم وب ادة ال ى زي ى أن األصل .  محمول عل أو عل
ن حبيب       )١٢٤٠(للساآنين) لكْن(لهمزة تخفيفًا ونون    فحذفت ا ) لكن إنني ( ، وآان يونس ب

ّددة    ) لكن(ال يرى    ا مش المخّففة من حروف العطف، بل يرى أن معناها مخفَّفة آمعناه
 .لذلك أجاز إعمالها وهى مخّففة

وذهب يونس إلى   : (قال.  وقد وافقه ابن حيان في أنها ليست من حروف العطف         
ك من لسان العرب،        أنها ليست من حروف العطف،  ه ال يحفظ ذل  وهو الصحيح، ألن

ما آان محمد أبا : (بل إذا جاء بعدها ما يوهم العطف آانت مقرونة بالواو آقوله تعالي         

                                                 
 .١٣٥ ص – ٢الحجة في علل القراءات السبع، جـ: أبوعلي الفارسي )  ١٢٣٢
 .١٣٧، ص ٢المصدر السابق، جـ ) ١٢٣٣
 .٢٥٦ ص – ١الكشف، جـ: مكى بن أبى طالب )  ١٢٣٤
 .٤٦٥ ص – ١القرآن، جـمعانى :  الفراء  )  ١٢٣٥
ـ        .  من الشواهد التى ال يعلم قائلها وفي رواية أنه لعميد          )  ١٢٣٦ ، وعنـد   ١٤١ ص   – ١وقد ورد عند ابن عقيل في شرح األلفية، ج

 .٢٠٩ ص – ١وعند ابن األنباري في اإلنصاف، جـ. ٣٨٥ابن هشام في المغنى ص 
دخـول الم االبتـداء     ) إن(أنها  ) لكن(يريد أن الدليل على األصل في       *     يلوموننى في ُحبِّ ليلي عواذلي              *  صدره   )  ١٢٣٧

وهى ) أكلوني البراغيث (وفيه شاهد على لغة بنى الحارث بن كعب التى يتندر عليها بعض النحاة              ) لكميد(على الخبر في قوله     
 .لغة من الفصاحة بمكان

 .٤٦٥ ص – ١معاني القرآن، جـ:  الفراء  )  ١٢٣٨
 .٣٨٥المغنى ص :  وابن هشام ٢١٠ – ٢٠٩ ص – ١اإلنصاف، جـ:  بارى انظر ابن األن )  ١٢٣٩
 .٣٨٥المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٢٤٠



الكم ولكن رسول اهللا   ارة تكون   )١٢٤١()أحد من رج ة فت دها الجمل ا إذا جاءت بع ، وأم
 .]من البسيط [)١٢٤٢(بالواو وتارة ال يكون معها الواو آما قال زهير

 )١٢٤٤())١٢٤٣(إّن ابن َوْرقاَء ال ُتْخشى َغَوائُله       لكْن وقائُعُه في الحرب تنتظُر
ك          ) لكنّ (وآان أبو على الفارسى يرى أن تشديد          يان، وذل واو س ا مع ال وتخفيفه

ا        دخول عليه اء ال ا أن انتف ألن دخول الواو عليها لم يجلب لها معنًى يوجب التشديد آم
ان آمن خّفف     : (قال.  تخفيفلم يجلب لها معنًى يوجب ال      واو آ ومن شّدد مع دخول ال

ان آل                ى؟  وإذا آ دها في المعن ا بع مع دخولها، أال ترى أن الواو ال ُتوجب تغييرًا فيم
ه،                            ا أخذ ب د أحسن فيم م ق انوا آّله افي اآلخر في المساغ والجواز آ واحد منهما ال ين

دخول الواو عليها معنًى يوجب      لتساوي األمرين في ذلك آّله في القياس، ولم يكن في           
 .)١٢٤٥()التشديد آما لم يكن في انتفاء دخولها عليها معنًى يوجب التخفيف

ى أن            ه إل ذا آلِّ ّددت عملت عمل        ) لكن (نخلص من ه م     ) إّن(إذا ُش وإذا ُخفِّفت ل
 .تكن عاملة

 ]:من الطويل [)١٢٤٦(مخّففة غير معملة قول الشاعر) لكْن(ومما  جاءت فيه 
 )١٢٤٧(األعقاب تدمى ُآُلومنا    ولكْن على أقدامنا َتقُطر الدِّما  فلسنا على 

 ]:من الوافر  [)١٢٤٨(وقول زهير بن أبى سلمى
 )١٢٤٩(لقد باليُت مظعن أمِّ أوفى      ولكن امُّ أوفى ال تبالى

ا    ) لكّن(وآما بّينا سابقًا فإن أبو عمرو قرأ جميع هذه المواضع بتشديد             ونصب م
 .لتخفيف ورفع ما بعدهاوقرأها الكسائى با. بعدها

                                                 
 ).٤٠(األحزاب اآلية  )  ١٢٤١
 .٣٠٦البيت في ديوانه ، ص  )  ١٢٤٢
مغنـى فـي    وُروى فـي ال   .  ما غاله من شرٍّ من نميمٍة أو فساٍد يندحل عليه         ): غوائل. (خبائثه) :  غوائله: (اللغة والمعنى    )  ١٢٤٣

 .ما يبدر من اإلنسان عند حدته  من خطأ وسقطان):  البادرة( بوادره و ٣٨٥ص ) لكن(مبحث 
 .٤٩٥ ص – ١البحر المحيط، جـ: ابن حيان  )  ١٢٤٤
 .١٤١ ص – ٢الحجة في علل القراءات السبع، جـ:  أبو على الفارسى  ) ١٢٤٥
 .٣٥٢ ص – ٣ورد في الخزانة للحصين بن الحمام المري انظر الخزانة جـ )  ١٢٤٦
 .يريد أنهم أهل شجاعة: اللغة والمعنى  )  ١٢٤٧
 وفي طوِل المعاشرة التقالي*   وقبله لعمرك والخطوب مغيرات   . ٣٤٢الشاهد في ديوانه ص  )  ١٢٤٨
:  زوجته يقـول      ) : أم أوفي (ظعنت تظعن ظعناً،    : مسيرها، من قولك    ):  مظعنها.  (من الُمبالة ): باليت: (اللغة والمعنى    )   ١٢٤٩

خطوب الدهر قد تغّير المودة، وطول العاشرة قد يكون معه التقاطع والبغضاء، لكن الخطوب لم تغير مـودتى ألم أوفـي وال                      
ولما ظعنت أم أوفي باليت مظعنها واهتممت لفراقها وهي غير مبالية بما نابني مـن               .  حدث في طول معاشرتي لها ملل وقلي      

 .ذلك وغير مهتمة به



 المبحث الثالث
 العاملة عمل ليس" ال"النافية للجنس و " ال"الخالف بين 

 
ر             )إّن(النافية للجنس تعمل عمل     ) ال( ع الخب ا، وترف مًا له دأ اس ، فتنصب المبت

ا عمل              ا إلعماله ة     ، وهى  )إّن(خبرًا لها، ولكن هناك شروط يجب توفره أن تكون نافي
ا في       أن يكون المنفي بها  و ا جار آم دخل عليه ك، وأال ي  الجنس وأن تكون نصًا في ذل

، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأال يفصل بينها وبين         )جئت بال زاد  : (نحو قولهم 
 .اسمها أى فاصل

وال ة أح مها ثالث و : والس ون مضافًا نح ٍل حاضٌر(أن يك الَم رج ، وأن )ال غ
بًال     (يكون شبيهًا بالمضاف نحو      دنا   (، ونحو    )ظاهرٌ ال طالعًا ج ين عن ة وثالث ، )ال ثالث

ى       . وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظاً     .  وأن يكون مفرداً   اء عل رد البن وحكم المف
ا آخمسة         ) ال(ما آان ينصب به لترآبه مع        وصيرورته معها آالشئ الواحد، فهو معه

 .ألنه اسم لها) بال(َعشَر، ولكن محله النصب 
ا  ـ) ال(أم بهة ب يس(المش ا أيضًا ال تعمل عمل )ل يس( فإنه ة ) ل وفر ثالث إال بت

والشرط  ).  ال رجٌل أفضَل منك     (أن يكون االسم والخبر نكرتين نحو       : شروط، أولها   
ًا رجلٌ    : ( يتقدم خبرها على اسمها فال تقول      أال:  الثاني ر   ).  ال قائم أال : والشرط األخي

ل يجب   )أفضل (بنصب  ) يٍدال رجٌل إال أفضَل من ز  : (ينتقض النفي بإال، فال تقول     ، ب
 .)١٢٥٠(رفعه

ين    الف ب اء الخ د ج نس و  ) ال(وق ة للج ل  ) ال(النافي ة عم يس(العامل ي ) ل ف
اء بالحديث                   ة مواضع، اآتفى العلم الخالف بين قراءة أبي عمرو والكسائى في أربع

ا جاء      )*(عن الموضعين األولين، إذ ال يخرج الحديث عن الموضعين األخيرين           عن م
 .في األولين

الحج أشهر معلومات فمن فرض          : (والموضع األول الخالف في قوله تعالي     
ه اهللا    ر يعلم ن خي وا م ا تفعل ي الحج وم دال ف ال رفث وال فسوق وال ج يهن الحج ف ف

ٌث وال فسوقٌ  (قرأ أبو عمرو .  )١٢٥١()وتزّودوا فإّن خير الزاد التقوى     الرفع  )  فال رف ب
 .)١٢٥٢(بالفتح من غير تنوين) وَقفال رفَث وال فس(وقرأ الكسائي . والتنوين

ع              ) ال(حجة من قرأ بالفتح جعل        ة نفي جمي ة للجنس، والمقصود في اآلي نافي
 في ضرب من الرفث وال في ضرب من الفسوق،             الرفث والفسوق،  ألنه لم يرّخص     

ه          ) فسوق (و  ) رفث (و) إّن(عاملة عمل   ) ال(فـ   ر محذوف دّل علي في  (اسمها، والخب
 ).الحج

                                                 
 .٢٧٢ ص -١شرح األلفية، جـ:  ابن عقيل)   1250

 ).ال لغو فيها وال تأثيم (٢٣ال بيع فيه وال خالل، والطور ) ٣١(   الموضعان اللذان لم يحظيا بالتعليق هما ابراهيم  *
 ).١٩٧(البقرة اآلية )   1251
 .٢١١ ص -٢النشر، جـ:  ابن الجزرى)   1252



ا   ـ                 واختلف النح داء أم ب وع باإلبت ر هل هو مرف ا في الخب ك ألن    )ال(ة هن ، وذل
ه، ويكون               ) ال(اسمها إذا أفرد لم تكن       ا يعرب ب عاملة إال في االسم وُتبنى معه على م

ول                      ى ق ذا عل دأ ه ر المبت دها خب المجموع منها ومن اسمها في محل رفع مبتدأ، وما بع
ر، فاسمها        ) ال(أما األخفش وبقية النحاة فعندهم      .  )١٢٥٣(سيبويه عاملة في االسم والخب

 .)١٢٥٤()ال(يكون مبنيا على ما يعرب به في محل نصب والخبر يكون مرفوع بـ 
ذهب        اء ف راب أم بن ة إع ى حرآ ل ه ذه، ه تح ه ة الف ي حرآ وا ف ذلك اختلف وآ

ـ   ) ال رجَل في الدار   (الكوفيون إلى أن االسم المفرد النكرة في نحو          معرب  ) ال(منفي ب
د ا، وق وب به ًا ُردت منص ك وجوه ي ذل ذآروا ف ه، ف ة إعراب ي علِّ وا ف  اختلف

 .)١٢٥٥(جميعها
ـ         ه اآتفى ب وفيين أن االسم معرب، ألن من الفعل فهو    ) ال(فقالت جماعة من الك

ول  ا تق ال(آم ٌت، وإن ف َت قم م(أي ) إن قم ال أق م ف ـ) وإن ال تق وا ب ا اآتف ن ) ال(فلم م
اء           وين بن ى اإلضافة   العامل نصبوا النكرة به، وحذفوا التن ل        .  عل ه ال دلي ك بأن وُرّد ذل

على أن االسم المنصوب بها اآتفى بها عن الفعل، وإن آان آذلك لكان يجب أن يكون                
ا           ) حذف التنوين بناء على اإلضافة    (منونًا، ثم قولهم     لو آان صحيحًا لوجب في آل م

ا دلّ                      ك إال هن م ُيوجد ذل ا ل ة، فلم ردة المنون ى     يجوز إضافته من األسماء المف ك عل  ذل
 .فساد هذا الوجه

ك  ) غير(تكون بمعنى   ) ال(وذهب قوم منهم إلى أن االسم منصوب بها ألن           آقول
ا بمعنى        ) زيد ال عاقل وال جاهل    ( ا جاءت هن ر جاهل، فلم يس (أي غير عاقل وغي ) ل

ين           ا وب يس (بمعنى   ) ال(نصبوا بها االسم ليقع الفرق بينه ه إذا        ).  ل ذا الوجه بأن وُرّد ه
يس (فهي بمعنى    ) غير(عنى  آانت بم  ان يجب أن تنصب إذا                ) ل َم آ ذلك ِل إذا آانت آ ف

اس،                  )ليس(آانت بمعنى    ى القي دهم عل ع عن ان الرف ، ثم أنهم إذا رفعوا بها االسم هل آ
 ]:من الكامل [)١٢٥٦(نحو قول الشاعر) ليس(وذلك ألنهم يرفعون بها إذا آانت بمعنى 

 )١٢٥٧(   فأنا اْبُن َقْيٍس ال َبَراُح         َمْن َصدَّ َعْن ِنيَراَنَها   
ك ألن                      رة، وذل ا النك م أْولوه وا النصب ألنه م أعمل ى أنه نهم إل وذهبت جماعة م

وين               .  النكرة من شأنها أن يتقدمها الخبر فلما تقدمت النكرة على الخبر نصبوها بغير تن
ك صحيحًا                           ان ذل و آ م ل ين النصب، ث ك وب ين ذل ه  فرد هذا الوجه بأنه ال مناسبة ب وأن

ا                 معرب منصوب لوجب أن يدخله التنوين وال يحذف منه، ألنه اسم معرب ليس فيه م
 .يمنعه من الصرف، فلما منع من التنوين دّل ذلك على فساد هذا الوجه أيضا

ك ألن    ) أن(نقيضة   ) ال(وذهب آخرون منهم إلى أنه معرب ألن          للنفي  ) ال(وذل
ك  ) ال(لتنوين نصبت تنصب مع ا) إّن(لإلثبات، ولما آانت ) إن(و   من غير تنوين وذل

رب ألن    ه مع و أن ه ل ك بقول نحط عن درجات األصل، وُرّد ذل دًا ي رع أب ) ال(ألن الف
يس من عمل      ) إن(نقيضة   وين ل ًا، ألن التن ان يجب أن يكون منون ى  ) إّن(لك فال معن

                                                 
 .٤٠٤، ص ١انظر الكتاب، جـ )  ١٢٥٣
 .٣٤٠ ص – ١، جـشرح األلفية:  ابن عقيل )  ١٢٥٤
 .٣٦٩ – ٣٦٦ ص – ١اإلنصاف، جـ:  انظر ابن األنباري )  ١٢٥٥
 .٣٥٤ و ١/٢٨ وورد في الكتاب ٢٢٣ ص – ١نسبه البغدادى لسعد بن مالك انظر الخزانة جـ )  ١٢٥٦
 . بشجاعتهاأي هو من قيس بن ثعلبة الحصن المعروفة) ابن قيس(قوله . الهاء تعود إلى الحرب) نيرانها: (اللغة والمعنى )   ١٢٥٧



ان من عمل األصل،                   )ال(لحذفه مع    ا آ ،  ألن الفرع إنما ينحط عن درجة األصل فيم
ع     ًا م ان ثابت ا آ رع، آم ع الف ًا م ون ثابت ل األصل، فيجب أن يك ن عم ن م م يك وإذا ل

 .)١٢٥٨(األصل
ك ألن األصل       اء، وذل ة بن ة حرآ ذه الحرآ ى أن ه ذهبون إل ا البصريون في أم

ال              ) ال رجَل في الدار   (عندهم في نحو     ا جواب من ق دار ألنه ٍل في ال هل  (ال من رج
دار  ي ال ٍل ف ن رج ذفت ) م ا ح ن(فلم ع  ) م ت م ظ ورآب ن اللف ى ) ال(م تضمنت معن

 .)١٢٥٩(الحرف فوجب أن ُتبنى، واختير الفتح ألنه أخف الحرآات
وعمرو     –أما  حجة  من  قرأ  بالرفع           ه جعل      – وهو أب يس (بمعنى   ) ال( أن ـ  ) ل ف

ويجوز أن   .  في محل نصب خبرها   )  في الحج (مرفوع و ) ال(اسم  ) فسوق(و  ) رفث(
ه ضّعف   على اال) فسوق(و  ) رفث(يرتفع   بتداء، وهذا الوجه أولى عند ابن حيان إذ أن

ال          : (الوجه األول قال   ذا الوجه ضعيف، ألن إعم يس (عمل   ) ال(وه م      ) ل دًا، ل ل ج قلي
ه   ك قول ن ذل ظ م ذي يحف ه وال د من ا الب ان العرب إال م ي لس ه ف ن : [)١٢٦٠(يجئ من م

 ]الطويل
 )١٢٦٢())١٢٦١(اهللا واقياتعّز فال شٌئ على األرِض باقيًا      وال وزٌر ِممَّا قضى 

ثم بّين أن ذلك من الندور بحيث ال ُتبنى عليه القواعد، وإن اجازة هذا في القرآن         
 .)١٢٦٣(ال ينبغي

ك أن       – بالنصب والرفع    –والقراءتان   دتان وذل ردة  ) إن(تعمل عمل     ) ال( جي مف
ائز             ررة ج  )١٢٦٤(ومكررة فعملها بعد استيفاء شروطها وهى مفردة واجب، وعملها مك

دتان    لذلك آانت   ان جي الي         .   القراءت ه تع اني في قول وا      : (والموضع الث ذين آمن ا ال يأيه
م                      افرون ه ة وال شفاعة والك أنفقوا مما رزقناآم من قبل أن يأتى يوٌم ال بيٌع فيه وال ٌخل

 .)١٢٦٥ ()الظالمون
وعمرو رأ أب فاعَة: (ق َة وال ش ه وال خل َع في وين) ال بي ر تن الفتح من غي رأ .  ب وق

وين   ) ٌع فيه وال خلٌة وال شفاعةٌ      ال بي : (الكسائي الرفع والتن الي      )١٢٦٦(ب ه تع ه قول : ، ومثل
 .)١٢٦٨()وال لغٌو فيها وال تأثيم: ( وقوله تعالي)١٢٦٧ ()ال بيٌع فيه وال خالل(

                                                 
 .٣٦٩ – ٣٦٦ – ١اإلنصاف، جـ: ابن األنبارى  )  ١٢٥٨
 .٣٦٦المصدر السابق، ص  )  ١٢٥٩
 .٣٥٠ – ١خزانة األدب، جـ: من األبيات التى ال يعلم قائلها انظر البغدادى  ) ١٢٦٠

 .)٩٦، ص ٢انظر البحر المحيط، جـ(انشده ابن مالك وال أعرف هذا البيت إال من جهته :      وقال ابن حيان 
هو الملجأ، ): وزر.  (أمر من التعزي، وأصله من العزاء، وهو التصبر والتسلى على المصائب) : تعز: (اللغة والمعنى  )  ١٢٦١

اصبر على ما اصابك، وتسل عنه، فإنه ال : يقول .  اسم فاعل من الوقايه، وهى الرعاية والحفظ): واقيا. (والواقى، والحافظ
 .إلنسان ملجأ يقيه ويحفظه مما قضاه اهللا تعالييبقى على وجه األرض شئ، وليس ل

 .٩٦ ص – ٢البحر المحيط، جـ: ابن حيان  )  ١٢٦٢
 .٩٦ ص – ٢المصدر السابق، جـ )  ١٢٦٣
 .٣٣٦ ص – ١شرح األلفية، جـ: ابن عقيل  )   ١٢٦٤
 ).٢٥٤(البقرة اآلية  )  ١٢٦٥
 .٢١١ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٢٦٦
لذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه وال قل لعبادى ا: (من قوله تعالي ) ١٢٦٧

 ).٣١(إبراهيم اآلية ) خالل



ـ           ) ال(حجة من فتح أنه أراد النفي العام للجنس فبنى           تح ف ى الف دها عل ا بع على م
ه، ويجوز أن يكون          )شفاعة(و  ) خلة(خبرها و   ) فيه(و  ) ال(اسم  ) بيع( ) ال( نسق علي

دأ و  ع مبت ي محل رف مها ف ه(واس ا من ) في ا بين ى م ه عل ده عطف علي ا بع ر وم الخب
 .مذهب سيبويه

 .الخبر) فيه(اسمها و ) بيع(و ) ليس(بمنزلة ) ال(وحجة من رفع أنه جعل 
رأ الموضع األول بجعل                      ا عمرو ق ه أّن أب ) ال(بذا اختم هذا المبحث ويالحظ في

ر الحج                   )ليس(ى  بمعن اك رفث وفسوق في الحج وغي رأ  .  ، إذ يحتمل أن يكون هن وق
النافية للجنس، إذ ال بيع وال خالل وال لغو          ) ال(،  )ال(المواضع الثالث األخري بجعل     

 .وال تأثيم يوم القيامة، فناسب هذا المعنى القراءة بالنفي العام
ل     ع األول بجع رأ الموض د ق ائى فق ا الكس م   )ال(، )ال(أم ه ل نس ألن ة للج  النافي

رأ المواضع األخرى      .  يرخص في ضرب من الرفث وال في ضرب من الفسوق             وق
ل  ى ) ال(بجع يس(بمعن أثيم     ) ل و وال ت الل وال لغ ع وال خ ة بي ي القيام د ف أي ال يوج

 ).ليس(بمعنى ) ال(فناسبت هذه المعاني القراءة بـ

                                                                                                                                            
 )٢٣(الطور اآلية )  يتنازعون فيها كأساً ال لغٌو فيها وال تأثيم: (من قوله تعالي  )  ١٢٦٨

 ص – ٢انظر النشر ، جـ.  ن، وقرأهما الكسائى بالرفع والتنوين      وقد قرأ أبوعمرو هذين الموضعين بالفتح من غير تنوي
٢١١. 



 المبحث الرابع
 ياءات اإلضافة والزوائد

 
 .ا المبحث عن ياءات اإلضافة، وياءات الزوائديتحدث هذ

اإلضافة عبارة عن ياء المتكلم، وهى ضمير يتصل باالسم والفعل والحرف، والفرق بينها وبين ) ياء(فـ 
ياءات الزوائد أن هذه الياءات تكون ثابتة في المصحف، وتلك محذوفة، آما أن هذه الياءات تكون زائدة على 

 ).الداِع(و ) يأِت(الزوائد تكون زائدة، وتكون أصلية آما في ) ياء(صول، و الكلمة، أي ليست من األ

د            اءات الزوائ ا ي كان، أم تح واإلس ين الف ار ب ا ج ف فيه افة الخل اء اإلض وي
 .فالخالف فيها ثابت بين الحذف واإلثبات

 
 :ياءات اإلضافة:  أوًال

 ياء واثنتا عشرة عدة الياءات المختلف فيها في القرآن من ياءات اإلضافة مائتا        
ه                       ا قول زة مفتوحة آم دها هم اءات التى بع ياء تنحصر فى ستة أقسام، القسم األول الي

الي  رآم(: تع اذآرونى أذآ الى)١٢٦٩()ف ه تع ة : (، وقول ى آي ل ل ال رّب اجع ، )١٢٧٠()ق
كنها     وعمرو وأس ا أب اًء فتحه عون ي ع وتس رآن تس ي الق ك ف ن ذل ع م ة الواق فجمل

 .)١٢٧١(الكسائي
قل إّننى  (: في الياءات التى بعدها همزة مكسورة نحو قوله تعالي        والقسم الثاني   

ألُتُكم من   (: ، وقوله تعالي)١٢٧٢()هداِنى ربي إلى صراط مستقيم  ا س ٍر   فإن توليتم فم أج
اًء،                )١٢٧٣()إن أجرى إال على اهللا     ان وخمسون ي راء اثنت ين الق ه ب ،  وجملة المختلف في

وعمرو وأسكنها        والمختلف فيه بين أبي عمرو والكسائي أربع وأ        ا أب ربعون ياًء، فتحه
 .الكسائي

الي                      ه تع ا في قول زة مضمومة، آم دها هم اءات التى بع : والقسم الثالث في الي
لم       ( الي  )١٢٧٤()قل إنى ُأمرت أن أآون أّول من أس ه تع ه      : (، وقول ال عذابي ُأصيب ب ق

ئٍ    لَّ ش عْت ُآ ى وِس اُء ورحمت ن أش ق     )١٢٧٥()م اءات اتف ر ي ي عش ك ف اء ذل د ج ، وق
 .ارئان في إسكانهاالق

ه            زة وصل مع الم التعريف نحو قول والقسم الرابع في الياءات التى بعدها هم
الي المين (: تع دى الظ ال عه ال ال ين الي)١٢٧٦()ق ه تع ادي  : (، وقول ن عب ل م وقلي

                                                 
 ).١٥٢(البقرة اآلية  )  ١٢٦٩
 ).٤١(آل عمران اآلية  )  ١٢٧٠
 .١٦٦-١٦٣، ص ٢النشر، جـ:  ابن الجزرى )  ١٢٧١
 ).١٦١(األنعام اآلية  )  ١٢٧٢
 ).٧٢(يونس اآلية  )  ١٢٧٣
 ).١٤(األنعام اآلية  )  ١٢٧٤
 ).١٥٦(األعراف اآلية  )  ١٢٧٥
 ).١٢٤(البقرة اآلية )   ١٢٧٦



كور وعمرو       )١٢٧٧()الش ا أب اًء أم ر ي ة عش ي أربع ا ف راء فيه تالف الق اء اخ د ج ، وق
وا     (: ، هو قوله تعالي   والكسائي فقد اختلفا في موضع واحد      ذين آمن  )١٢٧٨()قل لعبادي ال
 .)١٢٧٩(فقد أسكنها الكسائي وفتحها أبوعمرو

ا               الم وجملته والقسم الخامس في الياءات التى بعدها همزة وصل مجردة عن ال
اس برساالتى           (: سبع ياءات آما في قوله تعالي      ى الن ى اصطفيتك عل ا موسى إنِّ قال ي

وعمرو          )١٢٨٠()آرينوبكالمى فخذ مآأتيتك وآن من الشا      اءات أب ذه الي  فقد فتح جميع ه
 .وأسكنها الكسائي

والقسم السادس في الياءات التى لم تقع بعدها همزة قطع وال وصل، بل حرف              
م فارسل معى         (: من باقي حروف المعجم، آما في قوله تعالي        ة من ربك قد جئتكم ببّين

رائيل  ى اس الي )١٢٨١()بن ه تع داً   : (، وقول ى أب وا مع ن تخرج ل ل ى   فق وا مع ن تقتل  ول
ين أبي عمرو                )١٢٨٢()عدوًا ، وجملة المختلف فيه بين القراء ثالثون ياًء، أما الخالف ب

الي           ه تع الي ال أرى          : (والكسائي فقد وقع في موضع واحد هو قول ال م ر فق د الطي وتفق
آئبين ن الغ ان م د أم آ وعمرو)١٢٨٣()الهده كنها أب ائي وأس ا الكس د فتحه ا )١٢٨٤(، فق  أم

الي  ه تع ا (: قول يكم ي وف عل ادى ال خ ا    )١٢٨٥()عب ات يائه ي إثب راء ف ف الق د اختل  فق
ي           ة ف ي ثابت احف، فه ي المص مها ف ًا لرس ك تبع ا وذل كانها وفتحه ي اس ذفها وف وح

ة            ة والمكي ، فأثبت   )١٢٨٦(مصاحف أهل المدينة والشام، محذوفة في المصاحف العراقي
ا          ذفها الكس اء، وح ا بالي ف عليه ان يق وعمرو وآ ًال أب اآنة وص اء س ي الي ئي ف

 .)١٢٨٧(الحالين
رو     ي عم ين أب راء، وب ين الق ا ب ف فيه افة المختل اءات اإلض ة ي ذه جمل ه
ن أبي                    ر أن مكى اب والكسائي، ولم يتحدث العلماء آثيرًا عن علِّة الفتح واإلسكان، غي
ه فهى آالكاف         طالب قد ذآر أن األصل في هذه الياء الحرآة، ألنها اسم المضاف إلي

اء في     ) عليك(في   ه ع(واله اء في     ) لي ى حرف          ) أرأيت (والت وألن االسم ال يكون عل
 .)١٢٨٨(واحد ساآن، وذآر أنه جاز إسكانها استخفافًا لثقل الحرآة على الياء

                                                 
 ).١٣(سبأ اآلية  )   ١٢٧٧
 ).٣١(إبراهيم اآلية  )  ١٢٧٨
 .١٧٠، ص ٢ النشر، جـ–ابن الجزرى  )  ١٢٧٩
 ).١٤٤(األعراف اآلية  )  ١٢٨٠
 ).١٠٥(األعراف اآلية  ) ١٢٨١
 ).٨٣(التوبة اآلية  )  ١٢٨٢
 ).٢٠(النمل اآلية  )  ١٢٨٣
 .١٧٢-١٧١، ص ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٢٨٤
 ).٦٨(ف اآلية الزخر )  ١٢٨٥
 .١٧٣-١٧١، ص ٢النشر، جـ: ابن الجزرى )  ١٢٨٦
 .١٧٣-١٧١، ص ٢المصدر السابق، جـ )  ١٢٨٧
 .٣٢٤، ص ٢الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب )  ١٢٨٨



ل                ا، فقي وا في األصل منهم وقد ذآر العلماء أن اإلسكان لغة في الياء، ثم اختلف
أن اإلسكان أصل أّول، إذ هو األص                     ا ب تح، وجمع بينهم ل الف ل في آل     اإلسكان، وقي

 . )١٢٨٩(مبنى، والفتح أصل ثاني، إذ هو األصل فيما هو على حرف واحد
ى                )  ياء(هذا فيما يخص     دة عل أتي زائ د فهى التى ت اءات الزوائ اإلضافة أما ي

) الداِع و المناِد( في أواخر الكلم، وقد تقع في االسماء واألفعال نحو      – آما مّر    -االسم  
ِق(و  أت ويت ة  ) ي ون الم آلم د تك ا    وق ين إثباته ا ب افة، والخالف فيه اء إض ون ي وتك

ى قسمين، قسم يكون في حشو اآلي،               .  وحذفها وصًال أو وصًال ووقفاً     وهى تأتي عل
 .والثاني يكون في رأسها

وعمرو في الوصل                     ا أب اًء أثبته ون ي فأما الذي في حشو اآلي فهو خمس وثالث
الي   ه تع ا قول عين هم ائي إال موض ذفها الكس أِت: (وح وم ي ٌس إال ي ُم نف  ال َتَكلَّ

غِ      (: ، وقوله تعالي  )١٢٩٠()بإذنه ا نب د اتفق مع أبي عمرو في             )١٢٩١()قال ذلك ما ُآنَّ ، فق
 .إثباتها وصًال

ع         هذا جميع ما وقعت الياء فيه وسط آية قبل متحرك، ثم هناك ثالث آلمات وق
الي     ) الياء(بعد   انِي اهللا          : (فيهن ساآن وهى قوله تع ا آت ال فم دونِن بم ال أتم ا     ق ر مم  خي
اآم الي)١٢٩٢()آت ه تع ى  (: ، وقول ّر ال تغِن رحمن ِبُض ِردِن ال ًة إن ُي ه آله ن دون ذ م ءأتخ

ذون      الي    )١٢٩٣()عنى شفاعتهم شيئا وال ينق ه تع اِد     : (، وقول ذين يستمعون    * فبشر عب ال
َنهُ  ون أحس ول فيّتبع ذفها   )١٢٩٤()الق وعمرو، وح ة وصًال أب ا مفتوح اء فيه ت الي ،  فأثب

ي الوصل ال  ائي ف اآنين الكس اء الس ي    . لتق ذفها ف اء  وح ات الي ي إثب ًا ف ا أيض واختلف
ا    ه الحذف أم ر عن اء وُذِآ ه الوقف بي ُذِآر عن رو، ف ي عم ف عن أب د اختِل ف، فق الوق

 .الكسائي فقد آان يقف بغير ياء
و                      اًء، أثبت أب انون ي ا ست وثم ة من رؤوس اآلي فجملته اءات المحذوف أما الي

ال         ه تع ل دعاءِ     (: يعمرو ياًء واحدة هي قول ا وتقب ه         )١٢٩٥()ربن ه في قول ، واختلف عن
ا     * فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربُّه فأآرمه ونّعمه فيقول ربي أآرمِن            (: تعالي ا إذا م وأم

ا             )١٢٩٦() ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاننِ       ر في إثباتهم ه َخّي ه أن ، فقد روي عن
 .)١٢٩٧(في الوصل أو حذفها والمشهور عنه الحذف

د ذ م    وق رب فه هورة للع ة مش اء لغ ذه الي ب أن حذف ه ي طال ن أب ى ب ر مك آ
ون ا      : يقول رة عليه ة الكس اء لدالل ذفون الي اِض فيح اءِنى الق اِض وج ررت بالق م
 .)١٢٩٨(آذلك يقولون هذا وعيد وهذا نذير.  ولسكونها

                                                 
 .٥٥١، ص ٣شرح األلفية، جـ:  األشمونى )  ١٢٨٩
 ).١٠٥(هود اآلية  )  ١٢٩٠
 ).٦٤(الكهف اآلية  )  ١٢٩١
 ).٣٦(النحل اآلية  )  ١٢٩٢
 ).٢٣(يسن اآلية  )  ١٢٩٣
 ).١٨، ١٧(الزمر اآلية  )  ١٢٩٤
 ).٤٠(إبراهيم الية  )  ١٢٩٥
 ).١٦ و ١٥( الفجر اآليتان ١٢٩٦
 .١٩١-١٨٨، ص ٢النشر، جـ:  ابن الجزري )  ١٢٩٧
 .٣٢١، ص ١الكشف، جـ: مكي بن أبي طالب )  ١٢٩٨



ة                   ذي يتحدث عن حاالت مختلف بذا اختم هذا المبحث ويليه المبحث الخامس ال
 .بين القراءتين في باب الحروفمن حاالت الخالف 

 
 



 المبحث الخامس
 حاالت أخري

 
راءتين      –يتحدث هذا المبحث عن حاالت مختلفة من حاالت الخالف              ين الق  – ب

ى أن الحرف محل                  في باب الحروف، ففي موضع الخالف األول اتفقت القراءتان عل
كان   ين اإلس ه ب راءة في ي الق ا اختلف ف ر، ولكنه و الم األم رالخالف ه ي .  والكس وف

ا   ن حروف العطف هم ين م رفين مختلف ين ح ان الخالف ب اني آ و ) أو(الموضع الث
 ).الواو(

ى معنى المجازاة     ) لّما(أما الموضع الثالث فقد آان الخالف فيه بين          بالتشديد عل
ين  ا(وب التخفيف) لم دى      .  ب ن اح الف م ل الخ رف مح ذف الح عان ُح اك موض وهن

الجارة، ) ِمن(أما الموضع األخير فالخالف فيه بين       .  خرىالقراءتين بينما ُذآر في األُ    
 .الموصولة) َمن(و 

ي        ك ف اء ذل د ج ر، وق ي الم األم الف ف ث الخ ذا المبح ي ه والموضع األول ف
الي ه تع ا قول رة  : (موضعين أولهم دنيا واآلخ ي ال ن ينصره اهللا ف ان يظن أن ل ن آ م

ذه            يظ      فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل ي ا يغ ده م  والموضع   )١٢٩٩()ب آي
الي  ه تع ي قول اني ف ت : (الث وا بالبي دورهم وليّطوف وا ت م وليوف وا تفه م ليقض ث

 .)١٣٠٠()العتيق
رو   و عم رأ أب ع : (ق مَّ ِليقط وا (، و )ُث م ِليقض كنها  ) ث الم، وأس ر ال بكس

 .)١٣٠١(الكسائي
حّجة من آسر أنه أتى بالم األمر على أصلها قبل دخول حرف العطف عليه فلم             

ه   ام       . يعتّد ب ن هش ال اب ب،                 : (ق الم الموضوعة للطل ة للجزم فهي ال الم العامل ا ال و أم
 .)١٣٠٢()وحرآتها الكسر

داده بحرف العطف                  ل الكسرة، والعت ه خّفف لثق ن    .  وُحّجة من أسكن أن ال اب ق
ام ا: (هش ر من تحريكه واو أآث اء وال د الف كانها بع و . )١٣٠٣()وإس رد وأب ع المب د من وق

ال                 ) ثم(كان مع   جعفر الّنحاس اإلس   ا، ق الم وُيوقف عليه ا يمكن أن تنفصل من ال ألنه
الم     : (أبوجعفر النحاس  ة، ألن          .  وقرأ أهل الكوفة بإسكان ال د في العربي ذا بعي م (وه ) ث

رد            ا وتنف ا يوقف عليه ذه          . )١٣٠٤()ليست مثل الواو والفاء ألنه ه ه ن خالوي د جعل اب وق

                                                 
 ).١٥(الحج  اآلية   )  ١٢٩٩
 ).٢٩(الحج اآلية  )  ١٣٠٠
 .٣٢٦ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى  )  ١٣٠١
 .٢٩٤ –المغنى، ص : ن هشام اب )  ١٣٠٢
 .٢٩٤ –المصدر السابق، ص  )  ١٣٠٣
 .٩٠ ص – ٣إعراب القرآن، جـ: ابو جعفر النحاس )  ١٣٠٤



بكسر الم األمر   : ن آثير وأبو عمروقرأ اب: (حجة أبي عمرو في القراءة بالكسر، قال   
 .)١٣٠٥()منفصل من الالم) ثم(فقط ألن ) ثم(مع 

ام             ن هش ال اب د       : (إال أن ذلك موجود في آالم العرب، ق د تسكن بع مّ (وق نحو  ) ث
ل           .  )١٣٠٦()في قراءة الكوفيين  ) ثمّّ ليقضوا تفتهم  ( ر دلي زة خي راءة الكسائي وحم ففي ق

 ).ثم(على صحة اإلسكان مع 
الي         والموضع ال  ه تع اني الخالف في قول ل موسى          : (ث ي أقت ال فرعون ذرون وق

 .)١٣٠٧()وليدُع ربَُّه إني أخاف أن ُيبدل دينكم أو أن ُيظهر في األرض الفساد
ا       ) أْو أن ُيظهر  (قرأ الكسائي    زة قبله واو وهم و عمرو       .  بإسكان ال رأ أب َوأن (وق

 .)١٣٠٨(بفتح الواو من غير همزة قبلها) ُيظهر
ال رأ ب ة من ق يئين، ُحّج ين الش ع ب أتي للجم واو للعطف، وهى ت ل ال ه جع واو أن

واو        –إني أخاف عليكم هذين األمرين      : والمعنى  تبديل الدين وظهور الفساد، وتكون ال
م    –هنا   الي           – واهللا أعل ه تع ا في قول ى معنى خاص آم ام عل ة معنى ع ربِّ : ( عاطف

 .)١٣٠٩()مناتأغفر لى ولوالدّي ولمن دخل بيتى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤ
ا مكى        ) أو(أما القراءة بـ     ال فيه ا   : (فقد ق ر أو لإلباحة،       ) أو(جعلوه التى للتخيي

ول             : آأنه قال  ا تق يكم آم ذا الضرب عل ذا            : إني أخاف ه ْل ه رًا، أى ُآ زًا أو تم ْل خب ُآ
ام ن الطع ه. )١٣١٠()الضرب م ن خالوي ال اب ـ  : (وق رأ ب ن ق ة لم ل ) أو(فالحج ه جع أن

الين عل    د الح رف ألح ة  الح ك أو اإلباح ق الش ام    .  )١٣١١()ى طري ن هش ر اب د ذآ وق
ين           ) أو(المعاني التي تأتي عليها      ا ب ّرق فيه العاطفة، فذآر في ذلك اثني عشر معنًى، ف

التي لإلباحة والتي للتخيير فالتى للشك فهي التي في             ) أو(التي تأتي للشك وبين     ) أو(
الي  ه تع و قول أ   : (نح وم فاس ًا أو بعض ي ا يوم الوا لبثن ادينق ى  .  )١٣١٢()ل الع ا الت أم
ال  د ق ر فق ث : (للتخيي ـ –والثال ث ل ى الثال د ) أو( أي المعن ة بع ر، وهي الواقع التخيي

ًا أو    (و ) تزوج هندًا أو أختها: (الطلب، وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو   الي دين ُخذ من م
 .)١٣١٣())درهمًا

ا ي             : (ثم قال  ل م د الطلب وقب ة بع ع،      والرابع االباحة، وهي الواقع ه الجم جوز في
ه أو النحو      (و  ) جالس العلماء أو الزُّهاد   (نحو   م الفق ذا تكون       . )١٣١٤())تعّل ى ه )  أو(فعل

 .هنا بمعنى اإلباحة

                                                 
 .٧٣ ص – ٢إعراب القراءات السبع وعللها، جـ: ابن خالويه  )  ١٣٠٥
 .٢٩٤المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٣٠٦
 ).٢٦(غافر اآلية  )  ١٣٠٧
 .٣٦٥ ص – ٢النشر، جـ: ابن الجزرى )  ١٣٠٨
 ).٢٨( نوح اآلية  ) ١٣٠٩
 .٢٤٣ ص – ٢الكشف، جـ : مكى بن أبي طالب )  ١٣١٠
 .٣١٣الحجة في القراءات السبع، ص :  ابن خالويه )  ١٣١١
 ).١١٣(المؤمنون اآلية  )  ١٣١٢
 .٨٨ –المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٣١٣
 .٨٨ –المصدر السابق، ص  )  ١٣١٤



ه اهللا     –قال أبوعبيد   : (قال ابن خالويه    ) أو(وقد اختار أبوعبيد القراءة بـ        – رحم
ار  ه   ) أو(ألن ) أو(االختي واو آقول ى ال ون بمعن ى مئ  : (تك لناه إل ف أو وأرس ة أل
 .)١٣١٦())أو( أي يزيدون، وبل يزيدون وال تكون الواو بمعنى )١٣١٥()يزيدون

ـ     امس ل ى الخ ام أن المعن ن هش ر اب د ذآ ال ) أو(وق واو، ق ى ال ون بمعن : أن تك
ذلك        : والخامس( ون واألخفش والجرمي واحتجوا ل ه الكوفي الجمع المطلق آالواو، قال

 )من الطويل: ()١٣١٧(بقول الشاعر
 )١٣١٨( بأني فاجٌر    لنفسي تقاها أو عليها فجورهاوقد زعمت ليلى

أن   ك ب د ُردَّ ذل ام) أو(وق ه لإلبه ى   .  في ابقة الت ة الس ّرج البصريون اآلي د خ وق
ى معنى       ) أو( بأن   –ذآرها أبوعبيد    ر     : فيها لإلبهام أو التخيير عل م الرائي تخي إذا رآه

ام              ين        أ: "بين أن يقول هم مئة ألف أو يقول هم أآثر وقال ابن هش ر ال يصح ب ن التخيي
 .فيها للشك مصروفًا للرائي) أو( ويجوز أن تكون )١٣١٩()شيئين الواقع أحدهما

 ]:من الكامل [)١٣٢١( آما في قول الشاعر)١٣٢٠(بمعنى الواو) أو(وقد تجئ 
 )١٣٢٢(       قوٌم إذا سمعوا الصَّريَخ رأيَتُهْم     ما َبْيَن ُمْلِجم ُمهرة أو ساِفِع

لواو بمعنى واحد، ألن تبديل الدين آان عند فرعون ظهور            أو ا ) أو(والقراءة بـ   
ري                       ره الطب ا ذآ ى م ل عل دين، والتأوي ديل ال ده هو تب ان عن : الفساد، وظهور الفساد آ

 أرض –أنى أخاف من موسى أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن ُيظهر في أرضكم   (
 .)١٣٢٣()ساد عبادة ربه الذي يدعوآم إلى عباده وذلك آان عنده الف–مصر 

الي      ه تع انوا                : (الخالف في قول ا صبروا وآ ا لّم دون بأمرن ة يه نهم أئم ا م وجعلن
 .)١٣٢٤()بآياتنا يوقنون

رأ الكسائي   ا صبروا(ق و عمرو ) ِلَم رأ أب الم والتخفيف وق ا(بكسر ال تح ) َلّم بف
 .)١٣٢٥(الالم والتشديد

                                                 
 ).١٤٧(الصافات اآلية   )  ١٣١٥
 .٢٦٥ ص – ٢ السبع وعللها، جـإعراب القراءات:  ابن خالويه )  ١٣١٦
المغنى، ص  : (وهو شاعر من عشاق العرب كان قد أحّب ليلى األخيلية، انظر          " توبة بن الحمير  "ذكر ابن هشام أن البيت لـ        )  ١٣١٧

 ).٢٣٤ و ١٩٤ ص – ١١األغاني، جـ: أبو فرج األصفهاني(وايضا ) ٨٨
 .٨٩المغنى، ص : ابن هشام  )  ١٣١٨
 .٨٩المصدر السابق، ص  )  ١٣١٩
محمد محى الدين، مطبعة مصـطفي البـابي الحلبـي وأوالده، مصـر      : منهج  السالك على ألفية بن مالك، ت       :  األشموني )  ١٣٢٠

 .٤٧٠ ص – ٤ جـ–م، الطبعة الثانية ١٩٣٩
ظر ان.  ذكر البغدادى أن هذا البيت نسبه السيوطى إلي حميد بن ثور الهاللي وأن هناك من ينسبه الي عمرو بن معد يكرب                     )  ١٣٢١

 .١٢٢ ص – ٣الخزانة جـ 
ارتفـع و   : ونقع أي   ) قوم إذا نقع الصريخ   (ويروى  .  صوت المستصرخ وهو الصارخ أيضاً    ):  الصريخ: (اللغة والمعنى    )  ١٣٢٢

مذكراً مضافاً إلي ضمير الغيبة     ) مهرُه(، ويجوز هنا أن يكون      )مهرة(بالضم ولد الخيل وأنثاه     ): المهر(اسم فاعل     ):  ملجم(
): سـافع (بتاء التأنيث،     ) مهرة(الي موصوف ملجم، أي بين رجل ملجم مهره أو فريق ملجم مهره، ويجوز أن يكون                راجعاً  

أو سـافع بناصـية     : هو الممسك برأس فرسه ليركبه على وجه السرعة من غير لجام، وله معمول محذوف وتقدير الكالم                 
 ).١٥(العلق اآلية )  ةكال لئن لم ينته لنسفعن بالناصي: (فرسه، ومنه قوله تعالي

 .٣٨ ص – ٢٤جامع البيان، جـ: الطبري )  ١٣٢٣
 ).٢٤(السجدة اآلية  )  ١٣٢٤
 .٣٤٧ ص – ٢النشر، جـ :  ابن الجزرى ) ١٣٢٥



ال الزجاج      ) لّما(ُحجة من شدد أنه جعل       ء في  وأصل الجزا  : (بمعنى الجزاء، ق
ة          وا أئم ا صبروا ُجعل ة، فلم اآم أئم ال مكى   .  )١٣٢٦ ()هذا آأنه قيل إن صبرتم جعلن وق

بمعنى الظرف، أي بمعنى حين، أي جعلناهم أئمة حين         ) لّما(وقيل إن   : (بن أبي طالب  
الي  .  )١٣٢٧()صبروا ال تع ا ق زاء آم ى الج ًا معن ا أيض ا  : (وفيه ا نجين اء أمرن ا ج فلم

 .)١٣٢٨()صالحًا والذين آمنوا معه
ا (وُحّجة من آسر الالم وخّفف أنه جعل الالم الم الجر و            دير   ) م : مصدرية والتق

 .)١٣٢٩(جعلناهم أئمة لصبرهم
وهناك ثالثة مواضع ُحذف الحرف محل الخالف من إحدى القراءتين بينما ُذآر         

 .في القراءة اُألخرى
الي ه تع ه السحر إن اهللا : (الموضع األول قول تم ب ا جئ ال موسى م وا ق ا ألق  فلم

 .)١٣٣٠()سيبطله إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين
ه   ي قول تفهام ف زة االس وعمرو بهم رأ أب حر(ق دودة) الس ائي . مم رأ الكس وق

 .)١٣٣١(بهمزة الوصل من غير مّد وال همزة) السحر(
دأ و        ) ما(القراءة بالمد علي أن      ه   (استفهامًا في موضع رفع مبت تم ب ر و   ) جئ الخب

 .ة لذلك لحقته ألف االستفهام، وهذه األلف للتوبيخاالستفهامي) ما(بدل من ) السحر(
ا (ويجوز أن تكون     ا                ) م تفهامية في موضع نصب بفعل محذوف يفسره م االس

دأ محذوف أى        ) السحر (و  . بعده ر مبت ى     ) هو السحر  (خب ر محذوف عل دأ لخب أو مبت
 :)١٣٣٢(أ السحر هو: تقدير

ان أن  ن حي ر اب ا(وذآ ه ) م ذا الوج ي ه راءة ب–ف ى الق د  أى عل  يجوز أن –الم
 .)١٣٣٣(الذي جاءك أزيٌد هو: تكون موصولة مبتدأ وجملة االستفهام الخبر، آما تقول 

داء       ) الذي(بمعنى  ) ما(أما القراءة بغير مّد فعلى أن        ع باالبت وهى في موضع رف
ه (و تم ب لتها و ) جئ حر(ص ي    ) الس راءة ُأب ه ق دأ، ودليل ر المبت ه   (خب تم ب ا جئ م

 .)١٣٣٤()سحر
في هذا الوجه أيضًا استفهامية على سبيل التحقير والتقليل         ) ما(ويجوز أن تكون    

تغال و  ى اإلش ي موضع نصب عل ون ف ه، وأن تك اؤوا ب ا ج دأ ) السحر(لم ر لمبت خب
 .محذوف تقديره السحر هو

ويجوز أيضاً أن تكون القراءة بغير مد كالقراءة بالمد أى أنهـا فـي معنـى        
 .)١٣٣٥(االستفهام، ولكن حذفت الهمزة للعلم بها

                                                 
 .٢١٠ ص – ٤معانى القرآن وإعرابه، جـ: الزجاج )  ١٣٢٦
 .١٩٢ ص – ٢الكشف، جـ:  مكى بن أبي طالب )  ١٣٢٧
 ).٦٦(هود اآلية  )   ١٣٢٨
 .١٩٢ ص – ٢الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب )  ١٣٢٩
 ).٨١(يونس اآلية  )  ١٣٣٠
 .٣٧٨ ص – ١النشر، جـ: ابن الجزرى )  ١٣٣١
 .٣٢ ص – ٢إمالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري )  ١٣٣٢
 .١٨١ ص – ٥البحر المحيط، جـ : ابن حيان )   ١٣٣٣
 .١٨١ ص – ٥جـالبحر المحيط، :  وعند ابن حيان ٤٧٥ ص – ١معاني القرآن، جـ:  القراءة عند الفراء )  ١٣٣٤



قل من   : (من قوله تعالي  ) سيقولون هللا : (الموضع الثاني الخالف  في قوله تعالي      
الي ) سيقولون هللا قل أفال تتقون * رب السموات السبع ورب العرش العظيم        : وقوله تع

سيقولون هللا  *  قل من بيده ملكوت آل شئ وهو يجير وال يجار عليه إن آنتم تعلمون             (
 .)١٣٣٦()قل فأّنى تسخرون

الم من    ) هللا(وقرأهما الكسائي    . باأللف والرفع ) اهللا(بو عمرو الموضعين    قرأ أ  ب
 .)١٣٣٧(غير ألف مخفوضًا

الجواب    دار، ف الٌن،  : القراءة بألف على ظاهر السؤال، ألنك إذا قلت من رّب ال ف
الي ه تع يم : (فقول رش العظ بع ورب الع موات الس ن رب الس ه ) م ده (وقول ن بي ل م ق

ئ  ل ش وت آ ى ظ ) ملك ه عل ؤالجواب ألف إذن  )١٣٣٨()اهللا: (اهر الس راءة ب ت الق  فكان
ًا ومعنىً         ا لفظ ا قبله ا             .  مطابقة لم ألف، وهى أنه راءة ب وألبي عمرو حجة ُأخرى للق

 .  )١٣٣٩(آتبت آذلك في مصاحف أهل البصرة
ت          ك إذا قل ظ، ألن ى دون اللف ى المعن ف فعل ر أل راءة بغي ا الق دار   : أم ن ال لم

الى         لفالن، آذلك   : فالجواب على ذلك     ه تع ان معنى قول من رب السموات السبع    : (آ
الي   ..  لمن السموات السبع   ): ورب العرش العظيم   ه تع ان معنى قول ده  : (وآ من بي

ل الجواب    .  )١٣٤٠()اهللا(لمن ملكوت آل شئ والجواب في ذلك        ): ملكوت آل شئ   فُحِم
 .في هذا على المعنى دون ظاهر اللفظ
 .)١٣٤١()لوا من َثمِره وَما َعِملْتُه أيِديهمليأآ: (والموضع الثالث في قوله تعالي

رو  و عم رأ أب ديهم(ق ه أي ا عملت ي ) وم ة ف ا ثابت ل، وألنه ى األص اء عل باله
 .)١٣٤٢(مصحفهم

لطول االسم   ) ما( من صلة    )١٣٤٣(بحذف الهاء ) وما عملت أيديهم  (وقرأ الكسائي   
ام أو   حيث يجوز حذف العائد المنصوب إذا آان متصًال بفعل ت          – وهي مرادة مقدرة     –

فيجوز حذف الهاء من     ) والذي أنا معطيكه درهم   (و  ) جاء الذي ضربته  (بوصف نحو   
 .)١٣٤٤()الذي أنا معطيك درهم(و ) جاء الذي ضربُت(فتقول ) معطيكه(و ) ضربته(

 ليأآلوا مما خلقه اهللا من الثمر ومما عملته         – بحذف الهاء وإثباتها     –ومعنى اآلية   
ار        اه             أيديهم من الغرس والسقي واآلب غ الثمر منته ي أن بل ال إل ك من األعم ر ذل .  وغي

ذي (بمعنى  ) ما(هذا على أن     ا (ويجوز أن تكون    ).  ال ى أن   ) م ة عل ق  ) الثمر (نافي خل

                                                                                                                                            
 .٣٢، ص ٢إمالء ما من به الرحمن، جـ: العكبري ) ١٣٣٥
 ).٨٩( و) ٨٨(و) ٨٧(و) ٨٦( المؤمنون اآليات  )  ١٣٣٦
 .٣٢٩ ص – ٢النشر، جـ : ابن الجزرى  )  ١٣٣٧
 .١٣٠ ص – ٢الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب )  ١٣٣٨
 .٣٨٦ ص – ٦البحر المحيط، جـ:  ابن حيان )  ١٣٣٩
 .١٣٠ ص – ٢شف، جـالك: مكى بن أبي طالب )  ١٣٤٠
 ).٣٥(يسن اآلية  )  ١٣٤١
 .٢٥٣، ص ٢ابن الجزري، النشر، جـ )  ١٣٤٢
 .٢٥٣، ص ٢المصدر السابق، جـ )  ١٣٤٣
 .١٤٧-١٤٦، ص ١ابن عقيل، شرح األلفية، جـ )  ١٣٤٤



اء  ات اله ى إثب ذا عل اس، ه دي الن ه أي م تعمل ت .  )١٣٤٥(اهللا ول إن آان ا(ف موصولة ) م
 .فالضمير عائد عليها، وإن آانت نافية فالضمير عائد على الثمر

فناداها ِمن تحتها أال تحزنى : (موضع األخير في هذا المبحث في قوله تعالي        وال
 .)١٣٤٦()قد جعل ربك تحتك َسرّيا

وقرأ أبو عمرو    ).  تحتها(بكسر الميم والتاء الثانية من      ) ِمن تحِتها (قرأ الكسائي   
 .)١٣٤٧(بفتح الميم والتاء الثانية

يم ج              رأ بكسر الم حرف جر   ) من (عل  الخالف هنا بين الحرف واالسم، فمن ق
ه السالم       ) ناداها(وفي  ) تحتها(وخفض بها    ل إن   .  ضمير الفاعل، وهو عيسى علي وقي

 .)١٣٤٨(فناداها جبريل من تحتها، أي من أسفل من مكانها، أى من دونها: معناه
وهو الفاعل، وهو عيسى    ) الذى(اسم بمعنى   ) من(وُحّجة من فتح الميم أنه جعل       

ه     ) تحتها(ومعنى  .  على الظرف ) تحتها(ونصب  .  عليه السالم  .  هنا من موضع والدت
ن أبي طالب          ـ            : (وقد قال مكى ب راءتين أن يكون ل وأن يكون   ) عيسى (يجوز في الق

دونها، أسفل منها، وإذا  ) تحتها(جبريل آان معنى    (لجبريل عليهما السالم، فإذا آان لـ       
 .)١٣٤٩()تحت ثيابها، من موضع والدته) تحتها(آان لعيسى آان معنى 

ذه                      ر في ه ذا الفصل، وهو الفصل األخي بذا اختم هذا المبحث وبنهايته انتهي ه
ة مباحث   ى أربع تمل عل و أقصر فصولها وأبسطها، إذ اش ا يتضح فه الة، وآم الرس

 .حوت جميع حاالت الخالف التى وردت بين القراءتين في باب الحروف

                                                 
 .٢٨٦، ص ٤معاني القرآن وإعرابه، جـ : الزجاج  )  ١٣٤٥
 ).٢٤(مريم اآلية  )  ١٣٤٦
 .٣١٨ ص – ٢النشر، جـ:  ابن الجزري )  ١٣٤٧
 .٧٨ ص – ٢الكشف، جـ: مكى بن أبي طالب )   ١٣٤٨
 .٨٧ ص – ٢المصدر السابق، جـ  )  ١٣٤٩



 الخاتمــة
 

ريم ب          ا قصد        قصد من هذا العمل الدفاع عن القرآن الك راءات، آم االحتجاج للق
د أصيب   –منه أيضًا بيان أهمية اإلعراب وأثره في ضبط المعاني            ولعل هذا الهدف ق

ا  يئًا م ى  –ش دل عل راءات ي ي الق ة أن االختالف ف ذه الدراس د اتضح من خالل ه  فق
تقلة    ة مس ة آي ر بمثاب راءات تعتب ذه الق ن ه راءة م ل ق رآن المعجز إذ أن آ لوب الق أس

ذاتها  ي    ب اقض ف ن التن ًا م ا نوع ل معه ا ال تحم ا وتنوعه راءات باختالفه ذه الق وأن ه
الي                ه تع ثًال الخالف في قول ك م ال يستوى القاعدون من       (: المعنى أو التنافر، فمن ذل

هم  أموالهم وأنفس بيل اهللا ب ي س دون ف ي الضرر والمجاه ر أول ؤمنين غي القراءة )الم  ف
ر (برفع   ى مع        ) غي ى الصفة للقاعدين عل ر           : نى   عل م غي ذين ه ال يستوي القاعدون ال

ؤمنين            م م انوا آله راءة بنصب     .  أولي الضرر والمجاهدون، وإن آ ر (والق ى  ) غي عل
تثناء  ي الضرر(اس الرفع، أي ال يستوي ) أول راءة ب ى الق ى معن ة عل ذه المقارن من ه

 .القاعدون األصحاء والمجاهدون وإن آانوا آلهم مؤمنين
 .ئد منها سهولة حفظه وتيسير نقله على األمةآما أن لهذا االختالف فوا -
تبين من خالل هذه الدراسة أن بعض القراءات المتواترة تعرضت للطعن              -

ذا اللحن يرجع          ورميها باللحن من بعض العلماء، وأن استناد العلماء في ه
ان           يدنا عثم ه       -إلي ما روي عن س يدة        – رضى اهللا عن ا روي عن الس  وم

 وقد رّد العلماء على ذلك بأن األحاديث المروية         .  رضى اهللا عنها   -عائشة  
 رضى  -عن سيدنا عثمان بأنها ضعيفة ومنقطعة، أما حديث السيدة عائشة   

 . فقد آان قبل التواتر-اهللا عنها 
ارئين خاصة                   - ذين الق راءة ه آما يتضح من خالل هذه الدراسة أن تلحين ق

ا      ياء، أوله ة م         :  يرجع لثالثة أش ة للغ ال بعض األئم ا في       اغف ن اللغات آم
الي ه تع احران(: قول ذان لس ن  )إن ه أ م ا خط وعمرو أنه ا أب ال عنه د ق  فق

ل                 ن آعب وقي الكاتب وذآر الكسائي وبعض األئمة أنها لغة بنى الحارث ب
اٌت  (اخفاء وجه القراءة في العربية آما في قوله تعالي          :  ثانيًا. أنها لكنانة  آي

راءة   ، فقد قرأها الكسائي با )١٣٥٠()لقوم يعقلون  ذه الق لنصب، فلّحن المبرد ه
ات              ألنها من العطف على عاملين ووجهها في العربية أن تكون توآيدًا لآلي

، )١٣٥١()إن في السموات واألرض آليات للمؤمنين(: األولي في قوله تعالي 
الي        ه تع ة       : (أو أن تبدل اآليات الثانية في قول ا يبث من دآب م وم وفي خلقك

لم       ، من )١٣٥٢()آياٌت لقوم يؤقنون   ة فيس ي الثاني ة عل ي، ويعطف بالثالث األول
املين    ى ع ف عل ن العط ذلك م ًا .  ب ي   : ثالث تالفهم ف ن الخ ون اللح أن يك

                                                 
واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الريـاح                  : (من قوله تعالي     )  ١٣٥٠

 ).٥(الجاثية اآلية ) آيات لقوم يعقلون
 ).٣(الجاثية اآلية  )  ١٣٥١
 ).٤(  الجاثية اآلية  )١٣٥٢



الي         ه تع د أنكر    .  )١٣٥٣()إن صدوآم  (: الختالفهم في التفسير آما في قول فق
ام                    ان ع راءة أبي عمرو ألن الصد آ النحاس القراءة بكسر الهمزة وهي ق

ت        ام الف ة نزلت ع زول      الحديبية سنة ست، واآلي ل ن ان، فالصد قب ح سنة ثم
إن وقع صد    : وقد ُرّد هذا بأن التقدير    .  اآلية والكسر يقتضي أن يكون بعده     

ة            ان في زمن الحديبي ذي آ زول   . في المستقبل، مثل ذلك الصد ال ا أن ن آم
ل أن                      ا نزلت قب دى أنه ل ذآر اليزي ه ب هذه اآلية عام الفتح ليس مجمعًا علي

 .واضحًايصدوهم فعلي هذا يكون الشرط 
وضح من خالل هذه الدراسة أهمية اإلعراب وأثره في ضبط المعنى فمن              -

ذبوا            : (ذلك الخالف في قوله تعالي     ذين اساءوا السوء أن آ ثم آان عاقبة ال
ع       )١٣٥٤()بآيات اهللا وآانوا بها يستهزئون     رأ برف ة (، فمن ق ه اسم    ) عاقب جعل

ان( ر )آ وأى(، والخب ذبوا(و ) الس ول   ) أن آ ل نصب مفع ي مح ه و ف  ل
وأى( ذا       ) الس ي ه دير عل نم، فالتق ذاب أو جه ى الع ه بمعن ذا الوج ى ه عل

ى ذاب  : المعن اقبتهم الع ان ع م آ نم"ث ات اهللا" جه ذبهم بآي وز أن .  لك ويج
على هذا صفة لمصدر محذوف        ) السوأى(و) آان(خبر  ) أن آذبوا (يكون  

ذيب        : فيصبح المعنى على هذا    اءًة التك ات   ثم آان عاقبة الذين أساءوا اس  بآي
رأ بنصب       .  اهللا ولما جاء به محمد عليه السالم       ة (ومن ق ر    ) عاقب ه خب جعل

ثم آانت السوأى   : فيصبح المعنى علي هذا   ) السوأى(مقدم على اسمها وهو     
ذبوا، ويجوز أن يكون                   روا من أجل أن آ ذين آف ذبوا  (عاقبة ال اسم  ) أن آ

ان( ون ) آ ى) السوأى(ويك ى معن دم عل ا تق ان : مصدرًا آم م آ ذيب ث التك
 .عاقبة الذين اساءوا اساءًة

ي الكتب اإلسالمية حيث نجدها                   - الرجوع إل ة اإلعراب ب آذلك تظهر أهمي
ول                  اء من الق ر العلم ة خاصة، حيث أآث ة والنحوي عامرة بالمباحث اللغوي
ري                  ا والطب ه في إعرابهم ن خالوي العكبري واب رًا آ فيه وأولوه اهتمامًا آبي

يرهما والزج  ي تفس ري ف ذي   والزمخش ر ال ا األم ي معانيهم راء ف اج والف
ة                  ا من مباحث نحوي ا فيه ة النحو لم ي مكتب يمكننا من إضافة هذه الكتب إل
ائق   اني ودق ا بالمع ذاتها، ولكن الرتباطه ة ليست مقصودة ل ل إعرابي وعل

 .األلفاظ، ولكشفها إسرار اللغة، ومقاصد الشارع
ة فق           - اه عن         يمثل هذا البحث تطبيقا ألحكام القواعد النحوي د تحدثت في ثناي

ذآير         وغات ت ن مس دثت ع ا تح ه، آم روط اعمال ل وش م الفاع ام اس أحك
ملت      ث ش ر المنصرف حي ن المنصرف وغي دثت ع ه وتح ل وتأنيث الفاع

 .بعض مواضع الخالف هذه القواعد مما يعتبر تطبيقا لها وبيان لصحتها
ا            - هلي في   تبين من هذه الدراسة أن الصحابة آانوا يعتمدون على الشعر الج

راث     دوين لت ع والت ة الجم ل حرآ ان قب ك آ ريم، وأن ذل رآن الك ير الق تفس
الفصحى من الشعر الجاهلي، ثم واصل العلماء بعد ذلك استشهادهم به في             

 .توجيه القراءات
                                                 

 ).وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا: (من قوله تعالي )  ١٣٥٣
 ).٢(المائدة اآلية  )  ١٣٥٤



ي بعض   - د وافقت ف ارئين ق ذين الق ل من ه راءة آ ذا البحث أن ق آشف ه
اب     ت س راءة آان م أن الق وي رغ ذهبهما النح ع م ور المواض ى ظه قة عل

اد                ى اجته ا عل د فيه ة ال يعتم المذاهب النحوية، ورغم أن القراءة سنة متبع
ُر    : (ورأي فمن ذلك قوله تعالي     الم والبح ولو أنما في األرض من شجرة أق

يم                    ز حك دت آلمات اهللا إن اهللا عزي ا نف ا  ) يمده من بعده سبعة أبحر م قرأه
ر حيث      ، و )إن( بالرفع على موضع     -) والبحُر(الكسائي   هو االبتداء والخب

قبل تمام  ) إن( العطف على موضع     -) أي المذهب الكوفي   (-يجوز عندهم   
ه العطف                    .  الخبر ا بالنصب، إذ ال يجوز في مذهب د قرأه وعمرو فق أما أب

ى موضع  اء أن  ) إن(عل ر العلم د ذآ ر وق ام الخب ل تم تم  ) إن(قب م ي ا ل هن
د    ة بع ا واقع ا ألنه و(خبره و(و ) ل ا ) ل ذه تحت د   ه أتي بع واب ي ي ج ج إل

ى   المعطوف عل ا آ ان المعطوف عليه ر، فك داء والخب ام ) إن(االبت ل تم قب
 .خبرها

الي   - ه تع ا قول ك أيض ن ذل زاء    : ( وم ه ج الحًا فل ل ص ن وعم ن آم ا م وأم
را ا يس ن أمرن ه م نقول ل نى وس ائي ) الحس رأ الكس زاًء(ق ب ) ج بالنص

ا ع          ز حيث يجوز        والتنوين وقال الفراء في تخريج هذه القراء أنه ى التميي ل
ر  ان أو غي ه متصرفًا آ ى العامل في ز عل ديم التميي وفي تق في المذهب الك

داء واإلضافة  .  متصرف ى االبت الرفع عل ت ب رو فكان ي عم راءة أب ا ق أم
 .حيث ال يجوز عندهم تقديم التمييز على العامل

يره     - ي تفس ة ف ن قتيب ة اب ق رؤي د واف راءتين ق اتين الق ين ه تالف ب إن االخ
ذه الوجوه                 ع ه لمعنى األحرف السبعة، حيث شملت مواضع الخالف جمي

ا            ين، هم دا وجه ا في معنى الحديث ع ر    : التي ذآره ذين يغي االختالف ال
ى،       ورة والمعن ل الص ذي يزي تالف ال ا، واالخ ة دون معناه ورة الكلم ص
اذة      راءات الش ين الق الف ب ي الخ ًا ف ان غالب ذان الوجه د ه ث يوج حي

 .والمتواترة
ّي                  آذل - راءة ُأب اذة آق القراءات الش اء النحو ب ك بين هذا البحث استدالل علم

 .وابن مسعود وغيرهم مما يدل على أهمية هذه القراءات المندثرة



 قائمة المصادر والمراجع
 
 .  القرآن الكريم-
 :  األشموني -

ة مصطفي   :  منهج السالك على ألفية ابن مالك، تحقيق      محمد محى الدين، مطبع
 .م١٩٣٩–الطبعة الثانية –مصر – الحلبي وأوالده البابي

 ):أبو الحسن سعيد بن مسعدة(  األخفش -
ق رآن، تحقي اني الق ير :  مع ارس، دار البش ائز ف ل –ف ة - دار األم  الطبع

 .م١٩٨١ –الثانية 
 ) :ميمون بن قيس(  االعشى -

ة  القاهر–محمد حسين، مكتبة اآلداب بالجماميز . د: ديوانه، شرح وتعليق
 . بدون تاريخ– المطبعة النموذجية بالحلمية الجديدة – مصر –

 ):أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود(  األلوسي -
ه وصححه     د  :  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، حقق محم

 مكتبة –دار القومية العربية للطباعة   –زهري النجار، مؤسسة الحلبي وشرآاؤه      
 .بدون تاريخ–زهرية بالقاهرة الكليات األ

 :  امرؤ القيس -
ة  –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف     : ديوانه، تحقيق     الطبعة الثاني

 .م١٩٦٤ –
 ):أبوبكر محمد بن القاسم(  ابن األنباري -

ق    ل، تحقي ز وج الم اهللا ع ي آ داء، ف ف واالبت ى : إيضاح الوق د مح محم
ة ع اللغ ة مجم د، طبع د الحمي دين عب ق ال ة بدمش ـ ١٣٩٠– العربي  –ه

 .م١٩٧٠
 ):عبدالرحمن بن محمد(  ابن األنباري -

ه                وفيين، ومع ين النحويين البصريين والك اإلنصاف في مسائل الخالف ب
أليف         د،          : آتاب االنتصاف من اإلنصاف، ت د الحمي دين عب د محي ال محم

 . بدون تاريخ–دار الفكر 
 ):أبو عبداهللا محمد بن اسماعيل(  البخاري -

محمد فؤاد عبدالباقي، نشر    : صحيحه بشرح ابن حجر العسقالني، تحقيق       
ة     اد بالمملك دعوة واإلرش اء وال ة واإلفت وث العلمي ة إدارات البح رئاس

 . بدون تاريخ– بيروت – طبع دار المعرفة –العربية السعودية 
 ):عبدالقادر بن عمر(  البغدادي -

ة       عبدال: خزانة األدب ولب لباب العرب، تحقيق      ارون، مكتب د ه سالم محم
 .الخانجي بالقاهرة، بدون تاريخ

 :  جرير بن عطية-



ق   ه، تحقي ه   : ديوان ين ط ان أم ارف –نعم ر – دار المع ة – مص  الطبع
 . بدون تاريخ–الثالثة 

 ):شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد(  ابن الجزري -
ه       د الضباع       : النشر في القراءات العشر، صححه وراجع ي محم  دار  –عل

 . بدون تاريخ–الفكر 
برجسترآسر، دار الكتب  . غاية النهاية في طبقات القراء، عنى بنشره ج : 

 .م١٩٨٢ – بيروت، الطبعة الثالثة –العلمية 
 ):أبو الفتح عثمان(  ابن جنى -

راءات، تحقيق             دالحليم      : المحتسب في تبيين وجوه شواذ الق ي النجدي وعب عل
 .هـ١٣٨٦ –القاهرة –إلسالمي النجار، لجنة إحياء التراث ا

ق :   ائص، تحقي ة  : الخص رية العام ة المص ار، الهيئ ي النج د عل محم
 .م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ – الطبعة الثالثة –للكتاب 

 ):أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي(  ابن الجوزي -
ة   –زاد المسير في علم التفسير، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر            الطبع

 .م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥ – األولي
 ):اسماعيل بن حماد(  الجوهري -

ة، تحقيق           ة وصحاح العربي م         : تاج اللغ دالغفور عطار، دار العل د عب أحم
 .م١٩٨٤ – الطبعة الثالثة – بيروت –للماليين 

 ):أبوعمرو عثمان بن عمر(  ابن الحاجب -
 –ة  رضي الدين االستربازي، دار الكتب العلمي      : الكافية في النحو، شرح     

 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥ – لبنان –بيروت 
 :  حسان بن ثابت-

 .م١٩٧٧ – مصر – دار المعارف –سيد حنفي حسنين : ديوانه،  تحقيق 
 ):محمد بن يوسف األندلسي(  ابن حيان -

د الموجود وآخرون، دار         : تفسير البحر المحيط، تحقيق         د عب عادل أحم
 .م١٩٩٣ولي  الطبعة األ– لبنان – بيروت -الكتب العلمية  

 ):الحسين بن أحمد(  ابن خالويه -
ق       ا، تحقي بع وعلله راءات الس راب الق ليمان    : إع ن س دالرحمن ب عب

 .م١٩٩٢ –العثيمين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة األولي 
 مؤسسة –عبدالعال سالم مكرم : الحجة في القراءات السبع، تحقيق وشرح :  

 .م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧   بيروت، الطبعة السادسة–الرسالة 
 ):أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(  ابن خلكان -

إحسان عباس، دار الفكر للطباعة والنشر      : وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان، حققه       
 . بدون تاريخ– لبنان – بيروت – دار صادر –والتوزيع 

 :  الخليل بن أحمد -
ه، تحقيق           اوة، مؤسسة     :آتاب الجمل في النحو المنسوب ل دين قب  فخر ال

 .م١٩٨٥ – الطبعة األولي – بيروت –الرسالة 



 :  رؤبة بن العجاج-
 . بدون تاريخ– بيروت –عزة حسن، دار الشرق : ديوانه، تحقيق

 ):إبراهيم بن السرى(  الزجاج -
ه، شرح وتحقيق          ة        : معاني القرآن وإعراب لبي، المكتب ده ش دالجليل عب عب

 .ريخ بدون تا- بيروت-السرية
 ):أبوالقاسم عبدالرحمن اسحق(  الزجاجي -

ة،      : آتاب الجمل في النحو، حققه وقدم له         علي توفيق الحمد، الطبعة الثاني
 .بدون تاريخ

 خيرالدين:   الزرآلي -
 .م١٩٢٨ –هـ ١٣٤٧ –األعالم، المطبعة العربية بمصر 

 ):أبوالقاسم جار اهللا محمود بن عمر(  الزمخشري -
ائ اف عن حق دون  الكش ل، ب وه التأوي ي وج ل ف ون األقاوي ل وعي ق التنزي
 .م١٩٧٧ – الطبعة األولي –محقق، دار الفكر 

وملجم     : المفضل في صنعة اإلعراب، قدم له وبوبه      :   ي ب ة    –عل  دار مكتب
 .م١٩٩٣ الطبعة األولي – لبنان – بيروت –الهالل 

 :  زهير بن أبي سلمي-
يباني      اس الش ي العم ة أب رح رواي ه، ش رية  – ديوان ب المص  – دار الكت

 .م١٩٤٤ –القاهرة 
 ):أبو بشر عثمان بن قنبر(  سيبويه -

ة          : الكتاب،  تحقيق     ة الثالث  –عبدالسالم محمد هارون، عالم الكتب، الطبع
 .م١٩٨٣

 ):جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر(  السيوطى -
أليف               رآن، ت رآن وبهامشه إعجاز الق أبي بكر    القاضي   : االتقان في علوم الق

 .بدون تاريخ– لبنان –بيروت –دار ومكتبة الهالل –الباقالني 
ة :  ة بعاصمة الدول ارف العثماني ة دار المع ق، مطبع دون محق ائر، ب باه والنظ األش

 .هـ١٣٥٩ – الطبعة الثانية – الِدآن الزلت – حيدرآباد –اآلصفية 
ق       اة، تحقي ويين والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع و ال : بغي د أب ل محم فض

 .م١٩٧٩ – دار الفكر، الطبعة الثانية –إبراهيم 
 ):أبوجعفر محمد بن جرير(  الطبري -

ابي الحلبي               جامع البيان عن تأويل آي القرآن، شرآة ومكتبة مصطفي الب
 .م١٩٥٤ – الطبعة الثانية – مصر –وأوالده 

 ):بهاء الدين عبداهللا بن عقيل(  ابن عقيل -
ا        ه آت ل،             شرح ألفية ابن مالك ومع ن عقي ل بتحقيق شرح اب ب منحة الجلي

أليف  د  : ت دين عبدالحمي د محي ال ة السعادة –محم ة – مطبع  مصر الطبع
 .م١٩٥٤ –هـ ١٣٧٣الثامنة، 

 ):أبو البقاء عبداهللا بن الحسين(  العكبري -



رآن،          ع الق ي جمي راءات ف راب والق وه اإلع ن وج رحمن م ه ال ن ب ا م الء م إم
عوض، شرآة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي      إبراهيم عطوة   : تصحيح وتحقيق   
 .م١٩٦١–هـ١٣٨٠ الطبعة األولي –وأوالده بمصر 

ة عيسي         : التبيان في إعراب القرآن، تحقيق    :  د البجاوي، مطبع علي محم
 . بدون تاريخ– مصر –البابي الحلبي 

 ):أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي(  أبو علي الفارسي -
دالحليم       : ، تحقيق الحجة في علل القراءات السبع     علي النجدي ناصف وعب

 الطبعة الثانية   – الهيئة المصرية العامة للكتاب      –النجار وعبدالفتاح شلبي    
 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ –
دين    : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، دراسة وتحقيق         :  صالح ال

 . بدون تاريخ– بغداد – مكتبة العاني –عبداهللا السنكاوي 
 : شداد  عنترة بن-

 . بدون تاريخ –محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي : ديوانه، تحقيق 
 :  العيني -

ة                  ى شرح األشموني أللفي امش حاشية الصبان عل شرح شواهد األلفية به
ة      اء الكتب العربي ك، دار إحي ن مال ي   – مصر –اب ابي الحلب  – عيسي الب

 .بدون تاريخ
 ):أبو زآريا يحيى بن زياد(  الفراء -

ي النجار       : عاني القرآن، تحقيق  م د عل راهيم ومحم و الفضل إب  –محمد أب
 . بدون تاريخ– بيروت –دار السرور 

 ):همام بن غالب(  الفرزدق -
 . بدون تاريخ– بيروت –ديوانه، دار صادر 

 ):أبوطاهر بن يعقوب(  الفيروز آبادي -
ة التصح                   ة لجن اس، مصححًا بمعرف ن عب اس عن تفسير اب يح تنوير المقب

 . بدون تاريخ– دار الفكر –بمطبعة األنوار المحمدية 
 ):أبومحمد عبداهللا بن مسلم(  ابن قتيبة -

اء الكتب          : تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقيق     د صقر، دار إحي السيد أحم
 . بدون تاريخ–العربية 

د شاآر       :  الشعر والشعراء، تحقيق وشرح     :   د محم اء الكتب      –أحم  دار إحي
 .هـ١٣٦٤ –سى البابي الحلبي وشرآاؤه القاهرة  عي–العربية 

 ):أبو عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري(  القرطبي -
ان           روت    –الجامع ألحكام القرآن، بدون محقق، مؤسسة مناهل العرف  – بي

 بدون تاريخ

الوزير جمال الدين أبي الحسن : (  القفطي -
):علي بن يوسف



راهيم         : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق      و الفضل إب ة  –محمد أب مطبع
 .م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤ – القاهرة –دار الكتب المصرية 

 ):أبو عبداهللا محمد جمال الدين بن مالك(  ابن مالك -
ة أم    –عبدالمنعم أحمد هريدي    : شرح الكافية الشافية، حققه وقدم له         جامع

 .م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢ – الطبعة األولي – دار المأمون للتراث –القري 
دوري      : شرح عمدة الحافظ وعّدة الالفظ، تحقيق        :   دالرحمن ال عدنان عب
 .م١٩٧٧ – بغداد – مطبعة العاني –

 ):أبو العباس محمد بن يزيد(  المبرد -
 .م١٩٨٥ – بيروت –الكامل في اللغة واألدب، مؤسسة المعارف 

:    محمد عبدالخالق عضيمة -
 . بدون تاريخ– القاهرة –ديث  دار الح–دراسات ألسلوب القرآن الكريم 

 :  مصطفي صادق  الرافعي-
 .م١٩١١ –هـ ١٣٩٢تاريخ آداب العرب، مطبعة األخبار بمصر 

 ):أبو محمد القيسي(  مكي بن أبي طالب -
ق  ا، تحقي ا وحججه راءات وعلله وه الق ن وج ف ع دين : الكش ي ال مح

 .م١٩٨١ – الطبعة الثانية – بيروت – مؤسسة الرسالة –رمضان 

أبو الفضل جمال الدين محمد (  ابن منظور -
):بن مكرم

 –لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر           
 . بدون تاريخ–توزيع الشرآة اللبنانية للموسوعات العالمية 

 
 ):قيس بن عبداهللا(  النابغة الجعدي -

روت    –عبدالعزيز رباح، المكتب اإلسالمي     : ديوانه، تحقيق    ة   –بي  الطبع
 .م١٩٦٤ –األولي 

 ):زياد بن معاوية(  النابغة الذبياني -
ق   ه، تحقي راهيم   : ديوان ل إب و الفض د أب ر  –محم ارف بمص  – دار المع

 .م١٩٩٧
 ):أبو جعفر أحمد بن محمد(  النحاس -

ق    رآن، تحقي راب الق ب   : إع الم الكت ازي، ع ر غ ة  –زهي ة النهض  مكتب
 .م١٩٨٥ – الطبعة الثانية –العربية 

 ):أبو محمد عبداهللا بن يوسف( ابن هشام -
ق     ب، تحقي ب األعاري ن آت ب ع ى اللبي اخوري : مغن ل –الف  – دار الجي

 .م١٩٩١ –بيروت 
 .محمد محي الدين عبدالحميد: شذور الذهب، تحقيق :  



ق       ك، تحقي ن مال ة اب ي ألفي الك إل ح المس دين  : أوض ي ال د مح محم
 .م١٩٤٩ –صر  م– مطبعة السعادة –عبدالحميد 

 ):موفق الدين يعيش بن علي(  ابن يعيش -
 . بدون تاريخ– بيروت –شرح المفصل، عالم الكتب 

 



 الملخص
 

ائي،                 راءة أبي عمرو والكس ين ق ة ب ات النحوي يتحدث هذا البحث عن االختالف
ة       ى المقدم افة إل ًا باإلض ر مبحث ة عش ة فصول، ضمت ثماني ى ثالث وى عل د احت وق

 .تمة ثم قائمة المصادر والمراجعوالتمهيد، والخا
راءة الصحيحة،               تناولت في التمهيد ما لم أتناوله في الفصول، فبّينت شروط الق
ا تعرضت لقضية اللحن                  اء، آم د العلم اه عن وتعرضت لحديث األحرف السبعة ومعن

 .في القراءات
ين      واردة ب ات ال ا بالخالف ة؛ يختص الفصل األول منه ي ثالث ا الفصول فه أم

ءتين في باب األسماء، وقد ضّم ستة مباحث، اعتمدْت المباحث الثالثة األولي في        القرا
ى الخفض      تقسيمها على الحرآات، فالتغير من الرفع إلى النصب مبحث ومن الرفع إل
د                  ة األخرى فق مبحث آخر، ومن النصب إلى الخفض مبحث ثالث، أما المباحث الثالث

بق،     ا س ت م درج تح ي ال تن االت الت ي ضمت الح افة،  :  وه وين واإلض ث التن مبح
 .ومبحث المنصرف وغير المنصرف ثم مبحث اإلفراد والجمع

راءتين                ين الق ات ب أما الفصل الثاني فيتحدث عن األفعال التي وردت في الخالف
ه من أسماء أو                 وما ينتج عن هذا الخالف من تغير نحوّي في ضبط الفعل وما يحيط ب

 .رابضمائر، أو تغير مواضعها من اإلع
بعة مباحث، هي  ي س ك ف اء ذل د ج ل، والمبحث : وق ي إعراب الفع الخالف ف

وم، والمبحث               اء للمجهول والمعل الثاني يتحدث عن الخالف في األفعال من حيث البن
ين                     ر صيغ الفعل ب ع في تغي زوم، والمبحث الراب الثالث في الخالف  بين التعدى والل

ين          الماضي والمضارع واألمر وخروجه لإلسمية، و         المبحث الخامس في الخالف ب
ي        الف ف ن الخ دث ع ادس يتح ث الس ث، والمبح ذآير والتأني ان"الت ام  " آ ين التم ب

 .والنقص، أما المبحث األخير في هذا الفصل فيتحدث عن الضمائر المقترنة باألفعال
والفصل الثالث هو فصل الحروف، وقد ضم خمسة مباحث، أول هذه المباحث             

ن   دث ع ا         وأحو) إّن(يتح ث تخفيفه ن حي ا، وم ا وفتحه ر همزته ث آس ن حي ا م اله
وأثر ذلك ). لكن(أما المبحث الثاني فيتحدث عن تشديد النون وتخفيفها من          .  وتشديدها

ا ي إعماله ث عن  .  ف ة و ) ال(ويتحدث المبحث الثال ل ) ال(النافي ل عم يس(العام ). ل
د اءات اإلضافة والزوائ ع عن ي اك .  ويتحدث المبحث الراب ا وهن مواضع حذف فيه

ى حرف  ا الحرف إل ر فيه اك مواضع أخري تغي راءتين، وهن ي إحدى الق الحرف ف
ر في        ) حاالت أخري  (آخر، فأفردت لهذه المواضع مبحثًا بعنوان        وهو المبحث األخي

 .هذا الفصل
م   ة، ث ذه الفصل الثالث د وه ي التمهي اء ف ا ج د ضمت خالصة م ة فق ا الخاتم أم

ذا البحث             قائمة المصادر والمراجع،       ا في ه د حوت الكتب التي استعنت به ذه  . وق ه
 .إلمامة سريعة لما جاء في هذا البحث



ABSTRACT 

 

The research handles the grammatic variations between the readings of Abi 

Amr and El-Kissaie.  It contains three chapters which are divided into (18) sections, in 

addition to the introduction, prelude and conclusion; together with references and 

bibliographies. 

The prelude include that which is not contained in the chapters.  It exposed the 

terms and conditions of good reading and discussed the matters pertaining to the 

seven letters, the significance of same with the ‘ulema’ and the problem of defoult in 

reading of the Holy Koran. 

Chapter one dealt with the variations in the two readings as far as nouns are 

concerned.  It contained six sections.  The first three were divided according to 

vowels; (i.e. changes from the nominative to accusative, from the nominative to the 

lowering case and the third section from the accusative to the lowering).   The other 

three sections included the cases which are not investigated in the above-mentioned.  

These are numeration and annexation, the triptote and non-triptote and the singular 

and plural. 

Chapter two talks about the verbs which were mentioned in the differences 

between the two readings  and the consequences of such differences, such as; the 

grammatic changes in the adjustment of verbs and the nouns and pronouns which 

surround such verb, or changes of their position in parsing.  Thus, it is divided into 

seven sections which covered the differences in the inflection of the  verb in the first 

section.  The second section handled the differences between the passive verb and 

active verb.  The third discussed the differences between the active verb and the 

complete verb.  Section four discussed the changes in the form of the verb between, 

the past, present and the imperative verb and its change to noun.  The fifth section 

deals with the differences between mosculinity and femininity.  Section six covered 

the difference of (Kana) between the complete and the deficient.  The last section 

talked about the pronouns connected with verbs. 

Chapter three is about articles.  It contained five sections.  The first section 

dealt with the (Article Ann) and its positions as far as vowel point for (I) (kasra) and 

glottal stop (hamza) and its nominative position (Fatha) and its lowering and stress 

(Shadda).  The second section is about the stress of the (noon) and its lowering from 

(lakin) and the imbact of its behaviour in the sentence.  The third section dealt with 



(la’) (the article of negation) and the (la’) which takes the place of (Laysa).  The 

fourth section talks about the letters (ya’) of the addition and excess; as there are 

situations in which the (ya’) was omitted in one of the two readings; while there are 

others in which it changed to another letter.  Therefore, a separate section for the 

situations is written under the title “other cases” and which is the last section in the 

chapter. 

The conclusion contained the summary from beginning to end; and the 

references, bibliography and the books consulted. 

 

 

 

 
 


