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 ملخص 

الموضع تتناوؿ الّدراسُة احتماؿ الفعؿ المضارع الّنصب أو الجـز في 
ة أو واو المعيَّة، ا ما يكوف ذلؾ بعد فاء السببيّ ، وأثر ذلؾ في المعنى، وغالبً الواحد

 .أو تركيب )أف ال(
ىذه الّظاىرة في القرآف الكريـ، وتحميؿ الّتراكيب، وبياف  دراسةوتيدُؼ إلى 

ا، والوقوِؼ عمى األسرار المعنويَّة، وترجيح الوجو األقرب لمتَّفسير، والموازنة عالقاتي
بيف حديث النُّحاة، واالستفادة مف حديث المعِربيف والمفسِّريف والمحتّجيف لمقراءات 

ن  عة النَّحويَّة.ابعيًدا عف الصَّ
 :وعظزة أقشاو وتيكشه إىل مكّدمة،

 والجزـَ بعد فاء السببية. : ّما يحتمُؿ الّنصبَ  القسـُ األّوؿ
 والجـز بعد واو المعية. الّنصب: ما يحتمؿ  القسـُ الثّاني

 رط أو الجزاء.: ما يحتمؿ الجـز والّنصب في المعطوؼ عمى الشّ القسـُ الثّالث
 .، والمعطوؼ عميومب: ما يحتمؿ الجـز والّنصب في جواب الطّ القسـُ الّرابع

 أو الجـز عمى المعنى.، الّنصب: ما يحتمؿ القسـُ الخامس
 والجـز بعد )ال( النافية أو الناىية. الّنصب: ما يحتمؿ القسـ الّسادس
 والجـز بعد )أْف( المتصمة بال. الّنصب: ما يحتمؿ القسـ الّسابع
 أو الجـز بعد )أْف( أو )إْف(. الّنصب: ما يحتمؿ  القسـ الثّامف
 التعميؿ أو األمر.والجـز بعد الـ  الّنصب: ما يحتمؿ القسـ التّاسع
 : ما يحتمؿ الجـز والّنصب بسبب الّمغات.القسـ العاشر

ـّ ال   وفييا: نتائج البحث الّتوصيات. ثـ المصادر والمراجع. خاتمةث
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Abstract 
The study tackles the probability of (Al-Nasb , اننصة and Al-Jazm 

 in present tense verbs in the same position, and its impact on the (انجزو

meaning. 

This takes place generally following the causative (faa ', انفاء ) or 

conjugating (waw, and, انواو) or the structure of (an la , أٌ ال ).  

It aims to study this phenomenon in the Holy Qur'an, analyzing 

structures, explaining their relationships, investigating meaning secrets, 

with giving the higher explanation probability. The study also aims to 

balance between the grammarians, interpretation, recitation scientists talk 

and to benefit from their speech, Away from the grammatical complexes. 

The study is divided into an introduction, ten parts: 

First: The probability of (Al-Nasb, اننصة and Al-Jazm انجزو) after (F, 

causality - فاء انسثثيّح). 

Second: The probability of (Al-Nasb, اننصة and Al-Jazm انجزو) after 

(waw, accompanying - واو انًعيح)  

Third: The probability of (Al-Nasb, اننصة and Al-Jazm انجزو) in (conjoin 

of condition verb, and its complement انًعطوف عهى انّشزط وانجزاء)  

Fourth: The probability of (Al-Nasb, اننصة and Al-Jazm انجزو) in request 

reply and its conjoin, جواب انطهة وانًعطوف عهيه ) 

Fifth: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) (because of 

the meaning, عهى انًعنى )  

Sixth: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) after 

(negative or preventive No , (اننّافيح أو اننّاهيح )ال)  

Seventh: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) after 

(Ann (  ٌ ) ,(ال ,la) connected to (أَ ( انًت  ٌ صهح تالأ )  

Eighth: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) after (Ann 

or Inn , ()  ٌ ( أو )إ  ٌ   (.أ

Ninth: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) after 

(causative or order Laam , الو انتعهيم أو األيز)  

Tenth: The probability of (Al-Nasb, اننّصة and Al-Jazm انجزو) (because of 

accents, تسثة انهّغاخ).  

Then conclusion, includes: summary, results, and 

recommendations, added to references. 
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 املكّدمة:

هلل وكفى، وسالـٌ عمى نبّيو المصطفى، وعمى آلو وصحبو ومف سار  الحمدُ 
 :عمى نيجو واقتفى، وبعد

، ومف ذلؾ تعدُّد األوجو اإلعرابّية، وتتناوؿ الدِّراسُة أوجوٍ  الكريـ حّماؿُ  القرآفُ 
 .ما يحتمؿ الّنصَب والجزـَ مف األفعاؿ المضارعة في القرآف الكريـ

: إعجاُز أسموب القرآف في القرآف الكريـتعّدد األوجو اإلعرابّية  ومف أسباب
وأفَّ الّنحوّييف احتفظوا ألنفسيـ بحرّية الّرأي و الكثير مف المعاني، الكريـ، واحتمالُ 

الطريَؽ  وأضاؤوا ،والّتعبير، وقد سّخرىـ اهلل تعالى لحفظ كتابو؛ فأبَموا بالًء حسنا
لممفّسريف والفقياء مف بعدىـ، وكما أّف خالؼ األئمة رحمة، فخالؼ الّنحاة رحمٌة 

ويؤدي إلى مرونة المعاني أيضا؛ يناسب صالحيَة القرآِف الكريـ لكّؿ زماف ومكاف، 
وتنّوعيا، فُربَّ وجو إعرابّي يترّجح في وقٍت ما وفؽ ما تقتضيو طبيعُة الحياة 

 .(ٔ)ة إذا اقترف الحكـ الّنحوّي بالحكـ الفقييّ المتغّيرة وبخاصّ 
ونجد أّف بعض األفعاؿ المضارعة يحتمؿ الوجييف دوف قراءة؛ الحتماؿ 

گ گ گ گ چ  ـ، كما في قولو تعالى:العالمة اإلعرابّية الّنصَب والجز 

بعبارة موجزة: في الكتاب ، قاؿ سيبويو ٕٗالبقرة:  چڳ ڳ ڳ ڱ  ڳ
ف شئَت جعمتَ  چ ڳچ "إْف شئَت جعمَت  يريد أّف  ،(ٕ)و عمى الواو"عمى الّنيي، وا 

وتكرير الّنيي عف  چ گ گ چ الجـز لمعطؼ عمى المجزـو قبمو بػ )ال( الّناىية:
 ،چ ەئائ ەئ چ ضمار )أْف( بعد واو المعّية، ونحو: كّؿ فعؿ، والّنصب بإ

، في المعطوؼ عمى الّشرط، وتوحيد عالمتي نصب األفعاؿ ٜٚٔآؿ عمراف: 
 ، مّما احتممت فيو العالمُة و الخمسة وجزميا جعؿ الكثيَر منيا يحتمؿ الّنصب والجـز

 يئحئ مئ ىئ چ خطاب داود ػ عميو السالـ ػ : الّنصب والجـز قولو تعالى في 

، والعالمة اإلعرابّية الّنصُب والجـز چيئ چ يجوز في ، ٕٙص:  چخبمب  جب حب
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 چڇ ڇ ڍڍ ڇڃ چ چ چ چ ڇ چ  تحتمميما، ونحو قولو تعالى:
 أو الجـز بػ )ال( ،يحتمؿ الّنصَب بػ )أْف(مبنّي و  چڇ چ الفعؿ ، ٕٗ – ٖٕالقمـ: 
 .الّناىية

ڇ ڇ  چ: وبعُض األفعاؿ يحتمؿ الوجييف بسبب القراءات كقولو تعالى

، قرئ ٕٗٛالبقرة:  چ ک ک ڑژ ڑ  ژڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڈ
ووردت )أْف( الّناصبة  ّرفع والّنصب كما سيأتي.جـز والبالچ ڑ  چ و چ ژ چ

 لممضارع في غير قسـ مف الّدراسة ظاىرة ومقّدرة.
وال يخفى أّف الّدراسات في كتاب اهلل كثيرة، ومّما يّتصؿ بموضوع دراستنا 

 لّدراسات الّسابقة:اّتصاال مباشرا مف ا
   چ  تأويؿ قراءة الجـز في قولو تعالى:بحث:  ﯁

، عبد حاة )جمع ودراسة(بيف سيبويو وغيره مف النّ ، ٓٔالمنافقوف:  چ 
اهلل محمد عبد العزيز يحبى، مجمة قطاع كّميات المغة العربّية والشعب المناظرة ليا، 

ـ، المّجد األوؿ مف ص ٕٗٔٓثامف، ة المغة العربّية، العدد اليّ جامعة األزىر، كمّ 
 .ٗٓٛإلى ص  ٜٔٚ

ذا كانت آية واحدة كفيمًة بإقامة بحٍث مستقّؿ، فيذا خير دليٍؿ عمى غزارة  وا 
 ماّدة الموضوع، واستحقاقو لمّدراسة. 

جمع أطراؼ قضية والجانب الذي نأمؿ أف يكوف جديًدا في دراستنا، ىو  
واحد، وبياف مواضعيا وأسبابيا،  الفعؿ الذي يحتمؿ الّنصب والجـز في سفرٍ 

محاولة ترجيح اإلعراب بناًء عمى حديث الُمعربيف والمفّسريف والفقياء؛ لئال يكوف و 
 الحديث الّنحوّي بمنأى عف المعنى.



  
     
  

 م.0202( يناير 37العدد ) 433

 

 ما َيحتمُل الّنصَب واجلزَم يف الكرآِن اللريِم
 

 مظكلة الّدراسة:

وتصمح ألف تكوف مجزومة،  ،تصمح ألف تكوف منصوبة ؿٌ ىناؾ أفعا
، وما يترّتب الوصوَؿ إلى المعنى الكام وتحاوؿ الدراسةُ  ف وراء الّنصب أو الجـز

 وبياف وترجيح الوجو األقوى، عمى ذلؾ مف معاف وأحكاـ فقيّية أو لغوّية أو تربوّية،
 عة اإلعرابّية عند الّنحاة التي قد تكوف عمى حساب المعنى.االّصن

 أٍّنّية الّدراسة وأسباب اختيارٍا:

عِربوا القرآَف والتِمسوا :" أوفي الحديثال يخفى ما لإلعراب مف أىّمّية،  
"إّف األلفاَظ معمَّقة عمى َمَعاِنييا حتَّى يكوَف  رجانّي:وقاؿ عبُد القاىر الجُ ، (ٖ)" غرائَبوُ 

اإلعراُب ىو الذي يفتُحيا، وأفَّ األغراَض كامنٌة فييا حتى يكوَف ىو المستخِرج 
 .(ٗ)ليا"

الشيُخ ُعضيمة في  ىذه الظاىرِة في القرآف الكريـ بقراءاتو، وقد جمع تعّدد
دراستو القيمة )دراسات ألسموب القرآف الكريـ( مواضع كثيرة الحتماؿ المضارع 

، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما خّصو بقولو: "في آياٍت كثيرة يحتمُؿ  الّنصب والجـز
المضارع التالي لمفاء الواقعة بعد )ال( الّناىية أف يكوف منصوًبا وأف يكوف 

 .ٙٗاألنفاؿ: چ  پ پ پٻ ٻ چ  و تعالى:ولُ ، ومنيا ق(٘)ا"مجزومً 
ػ تقؼ الّدراسة عمى مواضَع متعددٍة مف اختالؼ إعراب األداة الواحدة مّما يؤّدي 

بسبب األدوات،  وغالبا ما يختمؼ اإلعرابُ إلى اختالِؼ إعراب المضارع بعدىا، 
ـ قوَؿ المرادي واألدوات الّنحوّية آالت قميمة الّمفظ ثرّية المعنى، ونذكر في ىذا المقا

إال  ىا، وَبُعَد غورىا، فعزَّت عمى األذىاف معانييا، وأبِت اإلذعافَ " قد كُثَر دورُ  :اعني
 .(ٙ)لمف يعانييا"

ومف  ؟طرافة الموضوع فكيؼ ألداة واحدة في سياٍؽ واحد أف تحتمَؿ معنييف
ذلؾ أّف الفاء مثال يحتمؿ أف تكوف عاطفة سببّية أو غير سببّية، وقد تكوف 

 لالستئناؼ في سياؽ واحد.
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 أٍداف الّدراسة:

  وأسبابو ، وتصنيفيا. عفالبحث ،  مواضع احتماؿ المضارع الّنصب والجـز
  األسرار المعنوّية التي تقؼ وراء اختالؼ التوجييات اإلعرابّية، مّما الكشؼ عف

 ُيسفُر عف جماؿ اإلعجاز البيانّي القرآنّي مف خالؿ العناصر المغوّية المختمفة.
 ،والغوص في كتبيـ، ربط حديث النحاة بحديث الُمعربيف والمفسريف وغيرىـ 

 وترجيح ما يقتضيو المعنى والتّفسير ال الّصناعة الّنحوية.
 في تعّدد المعاني الوظيفّية. القرآنّية إظيار دور القراءات 

 : ميَج الّدراسة
المناىج مع االستعانة ببعض  تعتمد الّدراسة المنيج الوصفّي الّتحميمّي،
 فتقوـ باختيار نماذَج مف اآليات األخرى كالمنيج اإلحصائّي والّنفسّي والتاريخّي،

ووصفيا وتحميؿ أسباب الّنصب أو الجـز مع الموازنة  دوف قراءة قرآنّية أو بقراءةٍ 
ـّ اإلشارة إلى مواضع  المعنوّية بيف األوجو، وترجيح ما تراه أقوى وأقرب لممعنى، ث

 سُت اآليات في سياقيا إذا اقتضى األمر. ، ودر أخر مشابية
 أقشاو الّدراسة:

 .ػ المقدمة
 عشرة أقساـ:ػ 

 : ّما يحتمُؿ الّنصَب والجزـَ بعد فاء السببية. القسـُ األّوؿ
 والجـز بعد واو المعية. الّنصب: ما يحتمؿ  القسـُ الثّاني

 أو الجزاء. رط: ما يحتمؿ الجـز والّنصب في المعطوؼ عمى الشّ القسـُ الثّالث
 .، والمعطوؼ عميومب: ما يحتمؿ الجـز والّنصب في جواب الطّ القسـُ الّرابع

 ، أو الجـز عمى المعنى.الّنصب: ما يحتمؿ القسـُ الخامس
 والجـز بعد )ال( النافية أو الناىية. الّنصب: ما يحتمؿ القسـ الّسادس
 ة بال.والجـز بعد )أْف( المتصم الّنصب: ما يحتمؿ القسـ الّسابع
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 أو الجـز بعد )أْف( أو )إْف(. الّنصب: ما يحتمؿ  القسـ الثّامف
 والجـز بعد الـ التعميؿ أو األمر. الّنصب: ما يحتمؿ القسـ التّاسع
 : ما يحتمؿ الجـز والّنصب بسبب الّمغات.القسـ العاشر

 .ػ الخاتمة، وفييا أىـّ الّنتائج والّتوصيات
التّفصيؿ في مجمة كمّية اآلداب بجامعة المنوفّية وبعد فيذا البحث موجز تـ نشره ب

 .ٕٗٔٓ، نوفمبر ٜٔ٘ٛٔرقـ اإليداع 
 ببّية:: ما حيتنُل الّيصَب واجلزَو بعد فاء الّش الكشه األّول

 ـ بعد الّيَي :1

مة )دراسات ألسموب القرآف الكريـ( ضيمة في دراستو القيّ جمع الشيخ عُ 
، (ٚ)ة المسبوقة بنييببيّ والجـز بعد فاء السّ مواضَع كثيرة الحتماؿ المضارع الّنصب 

  .آيات سبعَ  ُعضيمة وذكر
 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ  قولو تعالى: منيا

 .ٖ٘البقرة:  چې ې ې  ېۅ ۉ ۉ 

،ېويحتمؿ )  شئتَ  إفْ الفّراء في إعراب اآلية :" قاؿ ( الّنصب والجـز
ف شئتَ ا، ( جواًبا نصبً ېجعمَت ) اف جزًما... ومعنى عطفتو عمى األّوؿ فك وا 

الّنيي، كقوؿ القائؿ: )ال تذىْب وال تعرْض ألحد(، ومعنى الجواب  الجـز كأّنو تكريرُ 
والّنصب: ال تفعؿ ىذا فُيفعؿ بؾ مجازاة، فمما ُعطؼ حرٌؼ عمى غير ما يشاكمو، 

في واحد مف  الّرفعُ  .... وال يجوزُ في الثاني ُنصبَ  ال يصمحُ  وكاف في أّولو حادثٌ 
بعد فاء  أف الّنصبَ  ، يريدُ (ٛ)إال أف تريَد االستئناؼ، بخالؼ المعنييِف" الوجييف

السببّية بالمخالفة عند الكوفّييف، والفّراء في ىذا الّنّص يقؼ عمى الفروؽ المعنوّية 
ثالث وىو أف  وتنظير، ويتطّرؽ إلى وجوٍ  بيف الجـز والّنصب ويشرحيا باستفاضةٍ 

األوجو  جميعَ  أف يستوعبَ  ا، فيو يريدُ فعؿ مرفوعً الفاء استئنافية فيكوف ال تكوفَ 
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ف لـ ُيقرأ بيا، أو لـ يطمبيا المعنى ف شئَت( كما الممكنة وا  ، ويكّرر الفّراء لفظ )وا 
سبؽ عند سيبويو، مّما يدّؿ عمى اىتماـ أئّمة المدارس الّنحوّية باالحتماالت 

مف الوضوح،  البياف بمزيدٍ  األنبارّي فيأبي البركات ذلؾ عند  ، ونجد نظيرَ اإلعرابّية
ىما أف ا( وجياف: أحدُ نَ وِ كُ "في حذِؼ الّنوف مف )تَ  ابقة:يقوؿ في إعراب اآلية السّ 

يا لمّنصب بتقدير )أْف(؛ ألّنو جواب الّنيي، وتكوف )أْف( مع الفعؿ في يكوَف حذفُ 
(، ۅ ۅ تقدير المصدر، والفاء عاطفة لو عمى المصدر الذي دّؿ عميو قولو: )

قاؿ: ال يكف منكما قرباٌف وكوٌف مف الّظالميف، والثاني: أف يكوَف حذفيا لمجزـِ  كأّنو
ألنبارّي يشرح المسألة بعقميتو المنّظمة وكأّنو فا، (ٜ)("ۅ ۅ بالعطؼ عمى )

يدّرسيا، وواضح تبنيو المذىب البصرّي بالعطؼ عمى مصدر متصّيد مف الكالـ 
 .ةالليّ الدّ  س الفروؽَ ح الّمغة حيف تممّ اء كاف أقرب إلى رو ابؽ غير أّف الفرّ السّ 

 :الرتجيح

ة؛ فكوف الظمـ المعنى األرجح في اآلية ىو الّنصب بعد فاء السببيّ  يبدو أفّ 
مترتّبا عمى قرب الشجرة أولى، وأخؼ وطأة في تحذير أبي البشرية مف الّنيي عف 

ستقبؿ، و)أْف( والّنيي بػ )ال( في الم الظمـ مستقال، واجتماع نيييف في سياؽ واحد،
المضمرة تفيد االستقباؿ غالًبا، وقد جاءت )ال( الّناىية قبؿ )أْف( المضمرة في غير 

 موضع مف البحث.
وفيو  ؛اأنسب ألساليب القرآف الكريـ التي تقرف األمر بالّتعميؿ غالبً والسببّية 

والعطُؼ  ّراج:"قاؿ ابف السّ  يشبو الجزاء في معنى التسبب، بعد الفاء صبوالنّ إقناٌع؛ 
َعقَد  هبالفاء مضارٌع لمجزاِء؛ ألفَّ األوَؿ سبٌب لمثاني وىو مخالؼ لو مف قبؿ عقد

 .(ٓٔ)جممٍة واحدٍة"
العطُؼ مف قبيؿ عطؼ المفردات بعطؼ اسـ عمى اسـ،  وفي وجو الّنصب يكوفُ 

 .ؿمَ الجُ  باب عطؼمف  يكوف العطؼُ  وفي وجو الجزـِ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : ّنييبعد ال الّنصب والجـز ومثمو في احتماؿ

، قاؿ ٙٗاألنفاؿ:  چپپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ 
(، پ پ( ِفي َمْوِضِع َنْصٍب َعَمى َجَواِب النَّْيِي، َوَكَذِلَؾ )پالعكبرّي:")

( َجْزًما َعْطًفا َعَمى النَّْيِي، َوِلَذِلَؾ ُقِرَئ )َوَيْذَىْب پَوَيُجوُز َأْف َيُكوَف )
") ـْ ِريُحُك
. فالفعؿ )تذىب( مع، (ٔٔ) طوؼ عمى ما بعد الفاء، وُقرئ بالّنصب والجـز

 .والعكبرّي يجعؿ المعنى سبًبا لمقراءة، فيقوؿ )ولذلؾ قرئ(
 : ، (پ)( و  پ)وفي اآلية الكريمة فعالف احتمال الّنصب والجـز

( في قراءتنا، پلنصب المعطوؼ )( پ)ويمكف ترجيح وجو الّنصب في 
( وتكرير الّنيي، فيو لفتة  ٻ ٻى )والجـز بالعطؼ عم .ةببيّ لوجود معنى السّ و 

، بالجـز (پْب ىَ ذْ يَ وَ ) تربوّية بأّف الفشؿ بإرادة اإلنساف، فُينيى عف أسبابو، وقراءة:
 يقوي وجو الجـز أيًضا، ويبدو أّف األرجح ىو الّنصب لوضوح معنى السببية.

، ٜٕٔالنساء:  چڇڇ ڇچ چ چ ڇ چ ومثمو:
بّية، والجـز بػالعطؼ عمى يحتمؿ الّنصب بعد فاء السب چڇچالفعؿ 

 .چچچ
وّمما احتمؿ الّنصب والجـز بعد الفاء المسبوقة بنيي بسبب احتماؿ العالمة 

؛ لكوف الفعؿ مضّعًفا: قولو تعالى: ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  لمّنصب والجـز

 ،( بمفظو يحتمؿ الّنصب والجـزژ)الفعؿ ، ٔٛطو:  چ ژ ڑ ژڈ 
 يئىئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ چ وقولو تعالى:

، ٕٙص: چجب حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج 
والّنصب أوضح في اآليتيف الكريمتيف؛ لوضوح معنى السببّية، وال يتوقع النيي عف 

 حموؿ الغضب في آية )طو(، أو النيي عف اإلضالؿ في آية )ص(.
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ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ  ومثمو بسبب القراءات قولو تعالى:

، ٕٖاألحزاب:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤٹ ڤ ڤ ڤ 
 ورّجح أبو حّياف قراءة الّنصب بعد فاء السببّية في:، قرئ بنصب )فيطمع( وجزمو

، (ٕٔ)؛ مراعاة لممعنىٕٖاألحزاب: چڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ چ
 والقراءة سنة متبعة ال مجاؿ لمترجيح فييا في رأيي.

  ـ بعد الدعاء بلفظ فعل األمز:2

  سوى قولو تعالى: عد األمرلـ يذكر عضيمة مّما يحتمؿ الّنصب والجـز ب

  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ

مئ ىئ يئ  جئ حئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ېئ ېئ

 .ٛٛيونس:  چجبحب
 ، فأمَّا النَّصب فمف وجييف:( الّنصب والجـزجئ حئيحتمؿ )

وا وال يؤمنوا، (، أي آتيتيـ الّنعـ لُيضمّ ۈئعمى قولو ) معطوؼأحدىما: 
كالـ  (ی)و (ىئ)، وقولو: (ٖٔ)ء شيءوعمى ىذا ال يكوف فيو مف معنى الّدعا

 . (ٗٔ)معترض
، فتكوف جوابا (٘ٔ)(ىئ)واآلخر: نصبو عمى جواب الّدعاء في قولو 

( في موضع نصب جئ حئ؛ ألّف المسألة خرجت عمى لفظ األمر، فُجعؿ )لمطمب
فْ  ، قاؿ الفّراء:(ٙٔ)عمى الجواب ػ ا لمسألة موسى ( جوابً جئ حئشئَت جعمت ) "وا 

( في جئ حئاألمر، فتجعؿ ) عمى لفظِ  خرجتْ  ألفَّ المسألةَ  اه؛إيّ  ػ الـعميو السّ 
 .(ٚٔ)يسيؿ في الّدعاء؛ ألّنو ليس بشرط" عمى الجواب، وليس الجوابُ  نصبٍ  موضعِ 

ـ، عميي ػ عميو السالـػ وأّما موضع الجـز فيو عمى الّدعاء المستأنؼ مف موسى 
أي معناه: الميـ فال ، (ٛٔ)""وكّؿ ذلؾ دعاءٌ  كما قاؿ الفراء:و)ال( طمبّية جازمة، 
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مف معنى  ، وىو قريبٌ (نيالميـ ال تعذبْ )، كما تقوؿ: (ٜٔ)يؤمنوا، أي: فال آمنوا
في كونو دعاء، لكف ىذا في جانب شبو الّنيي، والعطؼ  (ۈئ)العطؼ عمى 

 . (ٕٓ)في جانب شبو األمر
 :الرتجيح

ء، ما قبمو دعا بمعنى: فال آمنوا؛ ألفّ الجـز عمى الّدعاء،  لّطبريّ رّجح ا
 .(ٕٔ) أشبو وأولى فيكوف(، ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی) وذلؾ قولو:

الحمؿ عمى الّنصب بػ )أْف( المضمرة بعد الفاء المفيدة لمسببّية  ويبدو أفّ 
عاء، ودعاء األنبياء عمى أقواميـ خالؼ األصؿ، أقرب؛ لما فييا مف الّتعميؿ لمدّ 

( الـ ۈئ( رأي مرجوح؛ إذ إف الالـ في )ۈئوالّنصب بالعطؼ عمى )
فاهلل تعالى لـ يؤتيـ األمواؿ ليضموا، والـ العاقبة تفيد التعميؿ مف باب  ،العاقبة

و قيؿ: )آتيتيـ ليضموا وا( بيذا المعنى غير مناسب، وكأنّ نُ مِ ؤْ  يُ اَل )فَ  المجاز، فعطؼُ 
بإخراج ما بينيما عمى  افوال يؤمنوا ...( وىو بعيد في رأيي، ثـ إف فيو تكمّ 

عاء كما ذكر اإلماـ الّطبرّي فما يء الّدعاء قبمو كونو لمدّ ال يرّجح مجو االعتراض، 
 المانع مف تنّوع األساليب؟ واهلل أعمـ. 

فإذا ُعطؼ عمى الفعؿ الذي بعد الفاء جاز فيو ثالثة أوجو، قاؿ ابف 
مالؾ:" وأّما الّطمُب فإذا ُعطؼ عمى جوابو المقروف بالفاء مضارع، كما في قولؾ: 

عشرتؾ(، فمؾ في المعطوؼ )أحسف( الّنصب عمى )زرني فأزوَرؾ، وأحسف 
ر ونظّ  ،(ٕٕ)التشريؾ... والّرفع عمى االستئناؼ، والجـز عمى توّىـ حذؼ الفاء"

  چ  :بقراءة كما سيأتي في العطؼ عمى المعنى ، ٓٔالمنافقوف:  چ﯁
 .في القسـ الخامس

ک ک گ گ گ گ چ ومّما احتمؿ النصب والجـز بعد االستفياـ: 

گ گ ڳ چ  ،(ٖٕ)( الّنصب والجـز ڳيحتمؿ )، ٜٚاء: الّنسچ  ڳ ڳ
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ۀ ہ  ۀڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

، ٜٓٔيوسؼ:  چھ ے ے ۓۓ﮲  ﮳ ﮴ سہ ہ ہ ھھ ھ 
( اْلَجْزـُ َوالّنصبۀيجوز في )

بقولو تعالى: لمّنصب ونّظر ابف ىشاـ ،(ٕٗ)
 بنصب، (ٕ٘)ٙٗالحج:  چى ائ ائ ەئ  ىې ې ې ې چ
ضوح معنى السببية، إضافة إلى ما ، والّنصب أوضح في اآليتيف؛ لو چىچ

 نّظر بو ابف ىشاـ.

 ة :: ما حيتنل الّيصب واجلزو بعد واو املعّي الكشه الّجاىي

 ـ بعد الّيَي :  1

 ةضيمة سبعة مواضع لما يجوز نصبو وجزمو بعد واو المعيّ ذكر عُ 
 بقراءة أو دوف قراءة، ومف ذلؾ: المسبوقة بنيي

  چڤ ڦ ڦ ڦ  ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ 
 .ٕٚاألنفاؿ: 

( أف يكوف مجزوًما عطًفا عمى الفعؿ ڤ) :ويجوز في قولو تعالى
(، ويجوز أف يكوف في موضع نصب بإضمار )أْف( عند ٹ ٹؿ )األوّ 

يا جعمتَ  "إف شئتَ  اء:، أو عمى الّصرؼ عمى تعبير الكوفّييف، قاؿ الفرّ البصرّييف
ف شئت جعمتيا صرًفا ونصبَتيا ... )وال : َوِفي إحدى القراءتيف جزًما َعَمى الّنيي، وا 

 ، والّصرؼ مصطمحٌ (ٕٙ)( فقد يكوف أيًضا ىاىنا جزًما ونصًبا"ڤوا نُ وِ َتخُ 
اء يستأنس عمى وجو الجـز والفرّ  ،كوفّي، وعدـ تكرار )ال( أّدى إلى احتماؿ الوجييف

ف شئت"، ويبدو أّف الوجييف مقبوالف بقراءة أخرى ، ويترؾ لمقارئ االختيار فيقوؿ" وا 
، عند ا ىو الّراجُح؛ ألّف الّنصَب و مجزومً قاؿ:" وكونُ ه، ورّجح أبو حّياف الجـز

وتبعو السميف  .(ٕٚ)عف كّؿ واحد" يقتضي الّنيَي عف الجمع، والجزـُ يقتضي الّنييَ 
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، وقاؿ:"  وال يمزـُ مف النيي عف الجمع بيف في الدّر المصوف في ترجيح وجو الجـز
 .(ٕٛ)"ِحَدتو الشيئيف النيُي عف كؿِّ واحٍد عمى

 :الرتجيح

؛ لجعؿ اهلل ورسولو في كفة، واألمانات في كفة، يؤّيد وجو الجـز أقرب
 .بتكرار )ال( چ ڤَواَل َتُخْوُنْوا  چالجـز قراءة: 

 :ڳ ڳ  ڳگ گ گ گ گ گ چ ومثمو قولو تعالى

 .ٕٗالبقرة:  چڳ ڱ 
"إف  قاؿ سيبويو بعبارة موجزة:، ( الّنصب والجـزڳ)يحتمُؿ الفعؿ 

ف شئَت جعمتو عمى الواو"ڳئَت جعمَت )ش يريد الجـز ، (ٜٕ)( عمى الّنيي، وا 
( وتكرير معنى الّنيي، أو الّنصب گ گبالعطؼ عمى الفعؿ المنيّي عنو )

 قولومّمف قاؿ بو بإضمار )أْف( بعد واو المعّية، ويخّير المخاطب بيف الوجييف، 
لّنحاة: الفّراء في معاني ، ومّمف ذكر الوجييف مف ا(ٖٓ)الّطبرّي في جامع البياف

والكّشاؼ، والعكبرّي في التّبياف، وأبو حّياف في  مخشرّي في المفّصؿالزّ القرآف، و 
 ( الَحؽَّ  َوَتْكُتُمْوفَ ) . وقرئ: (ٖٔ)البحر المحيط، والّسميف الحمبّي في الدّر المصوف

 .(ٕٖ)بالّرفع
 :الرتجيح

، قاؿ بعد ذكر وجو الّنصب:"  ليس جّوزوه ماو  رّجح أبو حّياف الجـز
: قمت إذا كما الفعميِف، بيف الجمع عمى منسحًبا الّنيي يكوف ذاؾ إذ ألّنو؛ بظاىرٍ 

 بالمفيـو ويكوف بينيما، الجمع عف الّنيي معناه الّمبف(، وتشربَ  الّسمؾَ  تأكؿِ  )ال
" رجح فمذلؾ ، عنو منييّ  وذلؾ ، منيما بواحد االلتباس جواز عمى يدؿّ  ، (ٖٖ)الجـز

 . (ٖٗ)يذه الّسميف الحمبيوأّيده تمم
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ليكوف الّنيي عف فعميف منفصميف )لبس الحّؽ بالباطؿ، وكتمانو(؛  وبقوليما أقوؿ؛ 
فمّرة ـ مع أنبيائيـ، يتقريعا وتبكيتا لبني إسرائيؿ عف أفعاليـ المتعددة، ومراوغت

 ، وقد ترّجح قراءُة الّرفع وجومع عمميـ بذلؾ يمبسوف الحّؽ بالباطؿ، وأخرى يكتمونو
، وعدـ إرادة الجمع والّنصب، كما أّف اآلية الكريمة ُسبقت بنيٌي في:  الجـز

 چڑ ڑ ک  ژ ژڎ ڎ ڈڈ  ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ
( يناسب الّنيي قبمو: گ گ( بالعطؼ عمى )ڳ، فالّنيي في )ٔٗالبقرة: 

و الحمؿ عمى واو المعّية أنّ الّنصب و  ر في حاؿِ وال ُيتصوّ (، ژ ژ ،  ڌ ڌ)
 .منفردا يجوز كتماف الحؽّ 

 :ڱ ڱ چ  وقد يؤثر تخريج اإلعراب في الحكـ الفقيّي، كما في قولو تعالى

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻڱ ں ں 

 .ٛٛٔالبقرة:  چھ ھ ھ 
 مكّرر عف الفعميف والّنييُ  ،امجزومً  (ڻ) الفعؿُ  أف يكوفَ  أجاز الّنحاةُ 

ء جواز نصبو عمى ا بعد واو المعّية والّنيي عف الجمع بينيما، فذكر الفّراأو منصوبً 
ف شئت جعمَتو إذا ألقيت منو )ال( نصبً  الّصرؼ، قاؿ: ا عمى الّصرؼ، كما تقوؿ: "وا 

 كذلؾ قاؿ، و (ٖ٘))ال تسرؽ وتصّدؽ(، معناه : ال تجمع بيف ىذيف: كذا وكذا"
 أفّ  األنباريّ ابف  وذكر، (ٖٙ)األنباريّ  أبو البركاتو  ،وابف عطّية ،ومكيّ  ،األخفش

كـ بينكـ بالباطؿ كأّنو قاؿ: ال تجمعوا بيف أف تأكموا أموالَ ، أْف(الّنصُب عمى تقدير )
ِبَتْكَراِر َحْرِؼ  (واََل ُتْدُلوا: )، َوِفي ُمْصَحِؼ ُأَبي  (ٖٚ)وأف ُتدلوا بيا إلى الحّكاـ

  (.ُتْدُلوا ) ، َوَىِذِه اْلِقَراَءُة ُتَؤيُِّد َجْزـَ (ٖٛ)النَّْييِ 
 :الرتجيح

، لمحيط البحر ارّجح أبو حّياف في  وتنّبو إلى فساد المعنى والحكـ الفقيّي الجـز
 عمى الّنصب لسببيف:
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   ّاس بالباطؿ حراـ سواء ُأفرد أـ ُجمع مف غيره مف أكؿ أمواؿ النّ  األوؿ: أف
 المحّرمات.

 ة لما قبميا، فمو كاف ( عمّ ۀقولو ) : أفّ كما ذكرَ  ػ وىو أقوى :الثاني
ة أف ألّنو مرّكب مف شيئيف ال تصمح العمّ عف الّجمع لـ تصمح العّمة لو؛  الّنييُ 
ب عمى وجود إحداىما، وىو اإلدالء ما يترتّ ب عمى وجودىما، بؿ إنّ يترتّ 

 ، وبقولو أقوؿ.(ٜٖ)اـباألمواؿ إلى الحكّ 

ں ں ڻ  ڱڱ ڱ چ  قولو تعالى: أيًضا بعد الّنيي مف األمثمةو 

، والجـز (ٓٗ)( الّنصب والجـزڱ، يجوز في )ٖ٘محمد:  چڻ ڻ ڻ 
وظيرت )ال( في المعطوؼ، ب؛ ليكوف النيي عف الفعميف مجتمعيف أو مفترقيف، أقر 

﮳  ﮴  ھ ےھ ھ چ في:  ، ٜٖٔآؿ عمراف:  چے ۓ ۓ ﮲
 .مّما يرّجح الجـز

 ـ بعد الّيفي : 2

 :پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  ومف الّنصب بعد الّنفي في القراءات

 .ٕٗٔآؿ عمراف:  چٿ ٿ  ٿٺ ٺ ٿ 

 ـز والّرفع:الجو الّنصب ب قرئت )ويعمـ(
( بالّنصب: فعمى مذىب البصرّييف ٿ ٿػ الّنصب: قرأ الجميور )ٔ

وعمى مذىب الكوفّييف بواو ، ( بعد واو الجمع التي بمعنى )مع(بإضمار )أفْ 
فُصِرَؼ إلى غيره فتغيَّر اإلعراب،  معنىرؼ، أي أّف المعنى كاف عمى الصّ 

لكف  ،( لو ُقصد مجرَّد العطؼـِ مَ عْ يَ قاؿ: كاف العطؼ يقتضي جـز )وَ وتقديره أف يُ 
يعمـ المجاىديف )، أي: وىو معنى االجتماع فتعّيف الّنصبُ  جديدُقصد معنًى 

 أفّ ويحتمؿ  ،يما جاءا مًعاوعمرو( يحتمؿ أنّ  )جاء زيدٌ  ، كقولؾ:(ابريف مًعاوالصّ 
ذا ذُ تقّدـ أحدىما  ِكر بمفظ المفعوؿ معو كاف وقوع الفعؿ منيما عمى اآلخر، وا 
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( أفاد االجتماع فميذا ٿفكذا الّنصب في قولو تعالى ) ،حالٍة واحدة ا فيمعً 
 .(ٔٗ)أجمع عمى الّنصب

: قرأ الحسف بف أبي الحسف ويحيى بف يعمر وأبو حيوة وعمرو بف عبيد ٕ ػ الجـز
 .(ٕٗ)(ڀ ٺا عمى )بكسر الميـ جزمًا معطوفً  (ٿـِ مَ عْ يَ )وَ 

ـُ( ٖ  أفّ  الّزمخشريّ  ذكربرفع الميـ، ػ الّرفع: قرأ عبد الوارث عف أبي عمرو )ويعم
اف بو أبو حيّ . وتعقّ (ٖٗ) و قيؿ: ولّما تجاىدوا وأنتـ صابروفالواو لمحاؿ، كأنّ 

"وال يصحُّ ما قاؿ؛ ألّف واَو الحاؿ ال تدخؿ عمى المضارع، ال يجوز:  بقولو:
(؛ ألّف المضارع واقٌع موقع وأنت تريد )جاء زيٌد يضحؾُ  ،()جاء زيٌد ويضحؾُ 

عؿ، فكما ال يجوز )جاء زيٌد وضاحًكا(، كذلؾ ال يجوز )جاء زيد اسـ الفا
ؿ عمى أفّ  (، فإفّ ويضحؾُ  المضارَع خبر مبتدأ محذوؼ أمكف ذلؾ، التقدير:  ُأوِّ

 .(ٗٗ))وىو يعمـ الصابريف("
 :الرتجيح

لكّؿ وجو مف القراءة ما يقوّيو، وقراءة الجميور بالّنصب بالجمع بيف عمـ 
لقراءة الّرفع  وتخريج أبي حّيافبريف مًعا فييا تشريؼ ليما، اهلل لممجاىديف والّصا

اللة عمى عمـ اهلل بالّصابريف قد ال أنقذ الّتركيب، ولكّف انفراد الحاؿ بالدّ  بتقدير مبتدأ
لجياد، عمى ا يخدـ المعنى، فما المسّوغ النفراد عمـ اهلل بالّصابريف، في آية تحثّ 

 .ع بيف الجياد والّصبر، واألمراف مرتبطافوقراءة الّنصِب فييا حثٌّ عمى الجم
ٱ ٻ ٻ ٻ چ :وورد الّنصب بعد االستفياـ في القراءات، كما في

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .(٘ٗ)قرئ )ونمنعكـ( بالجـز والّنصب، ٔٗٔساء: النّ  چ ٹ ٹ ٹ
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 :: ما حيتنل اجلزو والّيصب يف املعطوف على الّظزط أو اجلزاءالكشه الّجالح

 أـ املعطوف على الظزط:

 ومً األمجلة يف الكزآٌ الكزيه:

ـّ( وبػ )أو( وبالواو في آيات  ُعطؼ المضارع عمى الّشرط بالفاء وبػ )ث
، ومّما احتمؿ الّنصب (ٙٗ)كثيرة ، وظيرت العالمة غالًبا فمـ يحتمؿ الّنصب والجـز

 والجـز في المعطوؼ عمى الّشرط:
   وئ وئ  ەئې ى ىائ ائ ەئ چ  في سورة آؿ عمراف: تعالىقولو

 .ٜٚٔآؿ عمراف:  چۇئ ۇئ 
 :)ۓ  ۓہ ہ ھ ھ ھھ ے ے چ  وفي سورة محّمد )عميو الّسالـ

  .ٖٙد: محمّ  چ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ 
، (ۓاىد )الشّ  ولـ يذكر وجَو  في االّسورتيف، يحتمؿ بمفظو الّنصب والجـز

في الّنصب كثيٌر مف المعربيف، وبعًضيـ لـ يذكر إعراَب الفعؿ أصال، وبخاّصة 
 وحو.رّبما لكونو في األجزاء األخيرة، أو لوضسورة محّمد، 

فمـ أجد وجو الّنصب في آيتي آؿ عمراف ومحّمد في كّؿ مف: معاني القرآف 
لمفّراء، معاني القرآف لألخفش، إعراب القرآف لمّنّحاس، المحّرر الوجيز في تفسير كتاب 

نزيؿ أنوار التّ مفاتيح الغيب لمّرازّي، العزيز البف عطّية األندلسّي، الكّشاؼ لمّزمخشرّي، 
لمبيضاوّي، الجنى الداني في حروؼ المعاني لممرادي، الدّر المصوف في  وأسرار التأويؿ

 عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي، التحرير والتنوير لمّطاىر بف عاشور. 
ومّمف أشار إلى احتماؿ الوجييف ابُف ىشاـ، قاؿ في إعراب آية سورة 

، يْحَتمؿ ٖٙمحمد:  چۓ ﮲ ۓے ے چ  :َوَنْحوُ  ّمد )عميو الّسالـ(:"مح
 .(ٚٗ)" بعد واو المعّية ا( اْلَجْزـَ باْلَعْطؼ، َوُىَو الرَّاِجح، َوالّنصَب بإضمار )َأْف(وْ قُ تَّ )تَ 
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ومّمف ذكر وجو الّنصب مف المحَدثيف: محّمد عمّي الدّرة في تفسير القرآف الكريـ 
عرابو وبيانو، قاؿ  في الّسورتيف: ")وتتقوا( معطوٌؼ عمى ما قبمو مجزـو مثمو، أو وا 

 . (ٛٗ)ىو منصوب بػ )أَف( مضمرًة بعد واو المعية"
 :الّتزجيح

ألّنو يفيد الجمع بيف بؿ تبدو وجاىتو؛  ؛ال يبدو ما يضّعؼ وجو النصب
وقد اجتمع اإليماف والتّقوى ، وداللة الّشرط مّتجية إلييما مًعا، (ے ۓ) الفعميف

 الجمعَ  والفعؿ مجزـو الواو عاطفة وال يمنع كوفُ ي غير موضع في القرآف الكريـ، ف
مع  رطوتكوف داللة الشّ ، فالواو لمطمؽ الجمع: لمّسابؽ والالحؽ والمصاحب، أيضا

قميؿ، فتكراره يقمؿ الجـز بػ )إْف( يفيد التّ  ولكفّ فعؿ،  متجية إلى كؿّ  العطؼ والجـز
 مّما يرجح المعية. ،ة إيمانيـ وتقواىـاحتماليّ 

وقد يكوف سبب عدـ ذكر الّنحاة لوجو المعّية أّف جواب الّشرط مجزـو 
ورّجح ابف األنبارّي أف تكوف )إْف( عممت في جواب بحرؼ الّشرط عند البصريّيف، 

عند وجوده، فأرادوا أف يسير الّتركيب عمى نسؽ واحد  الشرط بواسطة فعؿ الّشرط
؛ ليقوى الحرؼ عمى  الوصوؿ إلى الجواب دوف تغير اإلعراب، وقد ذكر مف الجـز

 سيبويو عف الخميؿ أّف الجـز الوجو كما سبؽ. 
والجواب مجزوـ بالجوار عند الكوفييف فمـ يريدوا أف يفصموا بيف الجاّريِف بما  

ذا كانوا قد جزموا الجواب عمى الجوار وىو بعيد فمف باب أولى  يخالؼ إعرابيما، وا 
 وىو الجاُر األقرب لفعؿ الّشرط.أف يجزموا المعطوؼ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ چ  أيًضا: ومف العطؼ عمى الّشرط بالواو

ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڤٹ 

( بمفظو يحتمُؿ الّنصَب ڤالفعؿ )،  ٕٔٚالبقرة:  چڃ ڃ ڃ 
، ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ وفي سورة الّنساء:  والجـز
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ڌ ڎ ڎ ڈ  ڌ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ

 .ٜٕٔساء: النّ  چڈ ژ 
(، والفعؿ )تتَّقوا( يحتمؿ  ڍ ڍ ڌ( ثـ )ٹ ٹ ڤ )اء وج

، وعطُؼ التّقوى عمى اإليماف واإلحساف واإلصالح، يدّؿ عمى بمفظو الجـز والّنصب
 أىّميتيا.

ولـ يذكر وجو الّنصب في سورتي البقرة والّنساء: الفّراء في معاني القرآف، 
اؼ، وال العكبرّي في التّبياف وال الّنّحاس في إعراب القرآف، وال الّزمخشرّي في الكشّ 

في إعراب القرآف، وال الّسميف الحمبّي في الّدّر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف، 
وذكر العكبرّي والّسميف جواز الّنصب والجـز في )فتذروىا( في سورة الّنساء، ورّجح 

؛ ليكوف الّنيي عف كّؿ عمى حدة  .(ٜٗ)السميف الجـز
 :الّتزجيح

ؼ وجو الّنصب في المعطوؼ عمى الّشرط في آية البقرة ال أرى ما يضعّ 
وآيتي النساء مع أّف الكثير مف المعربيف لـ يذكروه، فما المانع مف الجمع عمى 
ْف ُتخُفوىا وُتؤتوىا الفقراَء( ؟، ويكوف الّزمف ّمّتحًدا بيف  المعّية في آية البقرة: )وا 

؛ بعًدا عف الّرياء، والقوُؿ الفعميف، فالمتصّدؽ يخفي صدقتو وىو يعطييا الفقير
بالعطؼ فقط قد يجعؿ زمف الفعميف متباعديف، فالواو لمطمؽ الجمع، ولكّف االقتراف 

 (. ڤ ڤ ڦڦ بينيما يجعؿ لممتصّدؽ مزيد فضيمة وقد قاؿ تعالى: )
( في سورة الّنساء، ڍ ڍ ڌ ( و)ٹ ٹ ڤ وكذلؾ في: )

ة الموضوع فيما يتعّمؽ بحموؿ الجمع بيف التّقوى واإلحساف واإلصالح يناسب أىّمي
المشاكؿ الزوجّية مف ّنشوز أو إعراض أو ميؿ عف الزوجة في حاؿ التعّدد، وفيو 
مراعاة مصالح المرأة، فتكوف الواو لممعّية والفعؿ منصوب، والمعيود في األسموب 
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( في ٿ(، فتكّرر أفعؿ التّفضيؿ )ٺ ٿالقرآنّي الترّفؽ مع المرأة، وفييا:)
 ساء. البقرة والنّ 

،  چے ے ۓ  چ :وتقّدـ ترجيح المعّية في آيتي آؿ عمراف ومحّمد
في ثالثة مواضع، ويتحّصؿ مّما  چى ائ ائ  چوفي آيات آؿ عمراف: 

 سبؽ عطؼ التقوى عمى اإليماف والصبر واإلحساف واإلصالح. 
وُيمحظ أّف الّنحاة والمعربيف كاف يتأثر الخالؼ منيـ بالّسالؼ، وربما ينقؿ 

بنّصو، فمعّؿ عدـ ذكر المتقّدميف لوجو الّنصب في المعطوؼ عمى الّشرط  ما قالو
ىو الّسبب في عدـ ذكر المتأّخريف لو، وُيمحظ أّف جميع اآليات الّسابقة جاءت بػ 
ـّ الباب، فقد يكوف ىذا سبب قوة وجو الجـز في الّشرط  )إْف( الّشرطية وىي أ

 والمعطوؼ عميو، واهلل أعمـ.
تحدثت عف النظاـ السياسي واالقتصادي واألسري،  واآليات السابقة

والمعطوؼ عمى الّشرط والجواب يتطّمب دراسة مستقّمة ألعاريبو وموضوعاتو 
 وسياقاتو.
  بػ )ثـ(ومما احتمؿ الّنصب والجـز بسبب القراءات في المعطوؼ عمى الشرط 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ چ  :قولو تعالى

 چۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۇئ ۆئ  وئ ۇئائ ەئ ەئ وئ 
 .ٓٓٔالنساء:

 فع:( بالجـز والّنصب والرّ ۇئقرئ )
: قراءة الجميور بالعطؼ عمى الّشرط.ٔ  ػ الجـز
 ـّ(، وأجاز الكوفّيوف الّنصب حمالً ػ الّنصب: قرأ الحسُف البصرّي بالّنصب بعد )ثُ ٕ

ـّ( عمى الواو والفاء، وىو عند البصرّييف غير مّطرد،  اعمـ أفّ  قاؿ سيبويو:" لػ )ث
َـّ )  و ليَس ألَّنّ  ؛الـ يكف إالَّ جزمً  المجزوميفِ  و عمى الفعؿ الذي بيفَ إذا أدخمتَ  (ث
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و لـ ينقطع. وكذلؾ الفاء والواو ألفَّ ما قبمَ  ؛االبتداء وليس يحسفُ  ،نصبا يَ ممّ 
نّ  ّي أفّ وذكر ابف جنّ  ،(ٓ٘)"صبالنّ  بيفّ  إذا لـ تردْ  (أو)و ما ىذا ليس بالّسيؿ وا 

 ، وُيرّد عمييما بالقراءة. مخشريّ عر ال القرآُف، ووافقو الزّ باُبو الشّ 
ميماف بف مصرؼ برفع الكاؼ، وَخرَّجيا ابف خعّي وطمحة بف سُ "قرأ النّ  ػ الّرفع:ٖ

جّني عمى إضمار مبتدأ أي: )ثـّ ىو يدرُكو الموت(، فعطَؼ جممًة اسمّية عمى 
ف شئت ذىبَت فيو مذىًبا آخر غيره،ة، وأضاؼ:" فعميّ  إال أّف فيو غموًضا  وا 

وصنعة؛ وىو أف يكوَف أراد: )ثـ يدرْكو الموَت( جزًما، غير أّنو نوى الوقؼ 
 عمى الكممة فنقؿ الحركة مف الياء إلى الكاؼ؛ فصار يدرُكو عمى قولو:

ـْ أضرُبومف عَنِزيِّ سبَّني   َل
ح ، وابف جّني يفص(ٔ٘)أراد: لـ أضرْبو، ثـ نقؿ الضمة إلى الباء لما ذكرناه"

 .في ىذا الّنص أفَّ في بعض الّتخريجات غموًضا وصنعة
 :الّتزجيح

، فتتابع الفعميف ( أقرب لمقواعد المّطردةۇئقراءة الجميور بجـز )
ُتظير شّدة المعاناة، فالمؤمف قد فارؽ بيتو وأىمو  في اآلية المجزوميف المتعاطفيف

ـّ( و مياجًرا في سبيؿ اهلل، وسار أمدً  ا بعد ذلؾ أدركو الموت بعيدً ا مدلوال عميو بػ )ث
 ؛يفِعؿ()( بزنة ۇئ( بزنة يفُعؿ، و)ىا، ويأتي فعالف مضارعاف متتالياف )طريدً 

ـّ يأتي الجزاء مؤكدا بػ )قد( فقد استحؽ أف يناؿ الثواب  الحركةليصّوراف  المستمّرة، ث
ھ ھ ھ چ  مف اهلل، ويأتي حرؼ الجّر )عمى( كالذي يطالعنا في قولو تعالى:

:  چے ے ۓ  اهلل تعالى أخذ عمى نفسو العيد أف يثيبو  ، وكأفّ ٚٗالرـو
ـّ( يوّسع القواعد الّنحوّية ويؤجره. وقد ، ومع ذلؾ فالقراءة سّنة متّبعة، والّنصب بعد )ث

أقّره الكوفّيوف، والّرفع فيو تعديد لمجمؿ، ونجد ابف جّني حاوؿ إرجاع وجو الّرفع إلى 
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؛ وكأّنو لـ يَر الى ىذا التقدير؛ ليبقى الفعؿ مجزومً لجأ إ وولعمّ الجـز بصنعة نحوّية، 
 .ة ىنامجيء الجممة االسميّ ما يقّوي وجو الّرفع و 

 ب ـ املعطوف على اجلزاء:

، وربط بيف الجـز والّنصب،  عَرض سيبويو مف قبُؿ إلى الّرفع أو الجـز
ٍُِهۉ ې ې ې ې ىى چ القرَّاء قرأ: وقد بمغنا أفَّ بعَض فقاؿ:" ائ ەئ  وَيذِر

ىذا / عمى موضع الكالـ؛ ألفَّ  الفعؿَ  وذلؾ ألنَّو حمؿَ  ،ٙٛٔاألعراؼ:  چەئ وئ 
الجزاء؛  حروؼُ  الجزاء الفعؿ، وفيو تعمؿُ  ا؛ ألف أصؿَ في موضع يكوف جوابً  الكالـَ 

 صب في قولو:ومثؿ الجـز ىينا النّ ، هغيرَ  الجزاءِ  ولكنَّيـ قد يضعوف في موضعِ 
 بالجباِؿ وال الحديَدافمْسنا ......................... 

وموضعو موضع نصٍب، كما كاف موضع  ،عمى موضع الكالـِ  حمؿ اآلخرَ 
. فع ىينا ، فالرّ (بالجميؿِ  ؾَ وأستقبمُ  ،ؾني فمف أوذيَ ػإف تأتِ )وتقوؿ:  ذاؾ موضع جزـِ

 لؾَ  فيو خيرٌ : )فع الوجو في قولوكما قاؿ الرّ  (،لفْ )الوجو إذا لـ يكف محمواًل عمى 
فع الوجو إذا لـ تحممو فالرّ  (إليؾ إف أتيتني لـ آتؾ وأحسفُ : )ؿ ذلؾومث (،ؾوأكرمُ 
 .(لفْ )كما كاف ذلؾ في ( لـ)عمى 

أف تقوؿ:  الكالـِ  أحسفَ  ، كما أفّ (ني ال آتؾإف تأتِ )ذلؾ أف تقوؿ:  وأحسفُ 
ال )، و(لـػ )وىو مجزوـ ب (،فعؿ)نفي  (لـ أفعؿْ ) وذلؾ أفّ  (،ؾني لـ آتِ إف أتيتَ )

 . (ٕ٘)"وىو مجزوـ بالجزاء (،فعؿأ)نفي  (أفعؿ
وسيبويو يعرض ىنا لالحتماالت اإلعرابّية المختمفة في باب واحد )باب ما 
يرتفع بيف الجزميف وينجـز بينيما( مّما يدؿ عمى تمكنو، وحرصو عمى استيعاب 
األوجو اإلعرابّية. وكذلؾ يقرف الّنصب بالجـز في غير موضع، ويبحث عف العالقة 

كما نفعؿ في دراستنا، ويعرض لوجو الّرفع معيما، وكأّف أمر بيف البابيف، 
 االحتماالت اإلعرابّية قد شغمو.
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 ومً أمجلة العطف على جواب الّظزط يف الكزآٌ الكزيه: 

جاء في القرآف الكريـ عطؼ مضارع عمى مضارع في جواب الّشرط كثيًرا، 
ما في قولو ، ك(ٖ٘)كما جاء عطؼ مضارع عمى الجواب الذي ىو جممة اسمّية

في عطؼ ، و ٓٙيوسؼ:  چ﯁  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﮷ ﮸ ﮹﮺  چ  تعالى:
)ثـ(،  )أو(، وبالفاء، وبػ المضارع عمى الجواب جاء العطؼ بالواو كثيرا كما جاء بػ

 .(ٗ٘)وجاء عطؼ الماضي بالواو ال غير
وذكر ُعضيمة سّتة وعشريف موضعا لعطؼ المضارع عمى المضارع في 

فيما ذكره إال مواضع قميمة احتمؿ فييا المضارع الّنصب ، ولـ يرد (٘٘)جواب الّشرط
والجـز بمفظو بسبب العالمة اإلعرابّية لكونو مف األفعاؿ الخمسة، وذكر ُعضيمة 
منيا أربعة مواضع، ولكف مف مفاجآت الّدراسة أّف كثيرا مف الّنحاة والمفّسريف 

رط في اآليات، فمـ والمعِربيف لـ يذكروا وجَو الّنصب في المعطوؼ عمى جواب الشّ 
يذكره كّؿ مف: الفّراء في معاني القرآف، والّطبرّي في جامع البياف في تأويؿ القرآف، 
عرابو، والّنّحاس في إعراب القرآف ومعاني القرآف،  والّزّجاج في معاني القرآف وا 
ومكّي بف أبي طالب في مشكؿ إعراب القرآف، والّزمخشرّي في الكّشاؼ، وأبي 

نبارّي في البياف في غريب إعراب القرآف، والّرازي في مفاتيح الغيب، البركات األ
والعكبرّي في التّبياف في إعراب القرآف، والقرطبّي في الجامع ألحكاـ القرآف، وابف 
كثير في تفسيره، والّسميف الحمبّي في الدّر المصوف، واأللوسّي في روح المعاني، 

يـ، ومحيي الّديف درويش في إعراب وُعضيمة في دراسات ألسموب القرآف الكر 
القرآف وبيانو، وىذا يؤّيد ما ذكره سيبويو آنًفا أّف وجو الّنصب غير قوّي، مع أّنو ورد 

 في قراءات شاّذة كما سيأتي.
وقد يكوف مف أسباب عدـ ذكرىـ وجو الّنصب في المعطوؼ عمى الجواب أّف معنى 

ء حرؼ العطؼ الواو في اآليات المعّية غير متحّقؽ الختالؼ زمف األفعاؿ، وجا
 األربعة، واآليات ىي:
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ في سورة الّتوبة:  ػ ٔ

 .ٜٖالتوبة:  چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ ڱڱ 
( معطوؼ عمى جواب الّشرط وظير إعرابو، ونظيره في ڳوالفعؿ )

ۇ  ۇڭ ڭ چ  ( قولو تعالى:ۇالعطؼ عمى الّشرط بالفعؿ )

طؼ عميو في سورة الّتوبة . ثـ عُ ٖٛمحمد:  چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ
، لكف لـ أجد وجو الّنصب (، والفعؿ بمفظو يحتمؿ الجـز والّنصبڱ ڱ)

( زمنو غير ڱ ڱفيما رجعت إليو كما تقّدـ، واالستبداؿ مستقبؿ، والفعؿ )
(، ڳ( )گزمف التعذيب واالستبداؿ، واألفعاؿ قبمو مجزومة )
( يعود لمّرسوؿ ػ ڱڱ ُيضاؼ إلى ذلؾ ما نقمو الّزمخشرّي مف أّف ضمير )

، (ٙ٘)هو مف الناس وأف ينصرَ وعده أف يعصمَ  اهللَ  ألفّ  عميو الّصالة والّسالـ ػ؛
 فاختالؼ مرجع الّضميريف ربما أبعد المعّية.

ژ ڑ ڑ  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ  في سورة الممتحنة: ػ ٕ

 . ٕالممتحنة:  چک ک ک ک گ 
ب ( معطوٌؼ عمى جواب الّشرط، ويحتمؿ بمفظو الّنصژالفعؿ )

، لكف لـ أجد وجو الّنصب كما تقّدـ، وقد يكوف معنى المعّية بعيد، فعداوتيـ والجـز
أمٌر متحّقؽ ومستمّر، وبسط األيدي واأللسف بالسوء أمٌر مستقبؿ بعد أف يظفروا 

رط بدليؿ ما في ؽ قبؿ الشّ متحقّ  بيف أمرٌ لممخاطَ  يـ أعداءً فكونُ بيـ، قاؿ األلوسّي:"
وىو  ،ياالعداوة وثمرتُ  وقيؿ: المراد بذلؾ الزـُ ُط مستقبؿ، ، والبس(ٚ٘)"ورةصدر السّ 

و قيؿ: إف يثقفوكـ يظير لكـ عدـ نفع إلقاء المودة إلييـ د فكأنّ ظيور عدـ نفع التودّ 
، والعطؼ والجـز يعّدد الجمؿ المتعاطفة مّما يؤّكد عداوتيـ، وىو مف (ٛ٘)والتودد ليـ

ـّ )ژ ژ ڑ ڑ ک عطؼ الخاّص )  (.ڈ ڎ ڈ ( عمى العا
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؛ مّما يدّؿ عمى تداخؿ (ٜ٘)( بالماضي لتحققوک ک ک ثـّ جاء:)
 األزمنة في اآلية الكريمة واختالفيا مّما يبعد المعّية.

( في المستقبؿ، ويجوز أف تكوف )لو( شرطّية غير جازمة کوجاء )
واآلية الكريمة  .(ٓٙ)لما سيقُع لوقوع غيِره، وَأْف تكوَف المصدريَة عند َمْف يرى ذلؾ

 داخؿ فييا األزمنة كما اّتضح.تت
﮴  چ  في سورة القمر: ػ ٖ ﮳  ﮲   ﮵ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .ٕ – ٔالقمر:چ﮶ ﮷ ﮸ 
، ويحتمؿ بمفظو الجـز (﮴( معطوؼ عمى جواب الّشرط )﮵والفعؿ )

والّنصب، ولـ أجد وجو الّنصب بعد واو المعّية فيما رجعت إليو كما سبؽ، ربما ألّف 
( غير مستمّر، لذا ﮶ ﮷ـ مستمّر، وقوليـ )معنى المعّية غير قوّي، فإعراضي

بُعد وجو المعّية؛ لئال يرتبط اإلعراُض بالقوؿ، ليدّؿ عمى إمعانيـ في الكفر 
﮾ چ  واإلعراض، وجاء الماضي بعدىا: ﮻﮼ ﮽  ﮺   ﮹

﮽ ، مّما يفيد تحقيؽ الّتكذيب واإلعراض، ومعنى )ٖالقمر:  چ﮿﯀

را ثابتا، والباطؿ يستقر يستقر ظاى شيء إلى غاية فالحؽّ  كؿّ ( أّف "﮾ ﮿ 
( في اآلية الكريمة في ﮾ ﮿( توازي )﮶ ﮷، وكأّف )(ٔٙ)"زاىقا ذاىبا

 المعنى والحركات.
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ  في سورة نوح: ػ ٗ

 .ٕٚ – ٕٙنوح:  چی ی ی جئ  ىئ یىئ ىئ 

( معطوؼ عمى جواب الّشرط، ويحتمؿ بمفظو الجزـَ ىئ یوالفعؿ )
جد مف ذكر وجو الّنصب كما تقّدـ، رّبما ألّف إضالؿ العباد زمنو ، لكف لـ أوالّنصبَ 

يختمؼ عف إنجابيـ فاجرا كّفارا، فاإلضالؿ مستمر، والواَلدة مستقبمة، يؤيد ذلؾ 
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ی الوصؼ بالفجور والكفر، والمولود يولد عمى الفطرة، وذكر الّرازي في تفسير )

، وذكر (ٕٙ)كذلؾ سيصيروفَ يـ أنّ و  ،كذلؾ ؾَ في عممِ  يـ يكونوفَ أنّ ( وجييف: ی
عممو بذلؾ بما ل ؛إليو فوصفيـ بما يصيروفَ  في روح المعاني أنيـ سيؤولوف إلى ذلؾ

عمى الفجور  ؿَ بِ وقيؿ أراد مف جُ  ...حصؿ لو مف التجربة ألؼ سنة إاّل خمسيف عاما
 چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ  :ذلؾ بوحي كقولو سبحانو مـ كؿَّ وقد عَ  ،والكفر
 .(ٖٙ)"ٖٙىود: 

 :زجيحالّت

، ويضعؼ  األرجح في المعطوؼ عمى الجزاء في اآليات الّسابقة الجـز
الّنصب ولـ يذكره كثير مف المتخّصصيف كما سبؽ، وخاّصة أّف معنى المعّية بعد 
الواو غير راجح وال واضح كما سبؽ. والعطؼ بالجـز يفيد تعّدد األفعاؿ وتغايرىا، 

ذا أخذنا برأي الكوفيّيف القائؿ إّف ال جواب مجزوـ بالمجاورة، فيبدو أّف كـر الجوار وا 
امتّد إلى المعطوؼ عمى الجواب فُجـز ىو أيّضا، وبخاّصة أّف أداة الّشرط التي 
ـّ أداوت الّشرط، وليا مف المزّية ما ليس  تكّررت في اآليات األربعة )إْف( وىي أ

 ألخواتيا.
، والثالثة وفييا وُيمحظ تقارب المعاني بيف اآليات الثانية وفييا العداوة

اإلعراض، والرابعة وفييا اإلضالؿ، وجميعيا عف الكّفار، مّما يدؿ عمى استمرار 
موقفيـ السمبّي تجاه المؤمنيف؛ لمّتحذير مف مكائدىـ وشرورىـ. واآلية األولى فييا 
حّث عمى الجياد )إال تنفروا ...( فتتقارب أغراض وسياقات اآليات األربعة، مّما 

 في اختصاص موضوع ما بتراكيب نحوّية متشابية. يجعمنا نفّكر
ٱ چ ومف المعطوؼ بالفاء عمى جواب الّشرط المضارع قولو تعالى: 

 ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

، ذكر الّزركشّي في البرىاف أف الوجو الجـز ٜٗٔآؿ عمراف:  چڀڀ
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، ولـ يذكر وجو الّنصب كّؿ مف الفراء في معاني القرآف، (ٗٙ)ويجوز النصب
س في إعراب القرآف، والّزمخشري في الكّشاؼ، وأبو حّياف في البحر المحيط، والّنحا

والّسميف الحمبّي في الدّر المصوف، وورد الوجياف بعد الفاء في القراءات كما 
 سيأتي. 

ېئ  ېئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ چ  ومف المعطوؼ بػ )أو(:

، ذكر الّزركشّي في البرىاف جواز ٕٓالكيؼ:  چىئ ىئ ىئ ی ی ی 
، ومعنى الّنصب ىنا مّتجو، أي: يرجموكـ (٘ٙ) (ېئـز في )الّنصب والج

 إلى أف يعيدوكـ في ممتيـ.
ـّ(: ﮾ ﮿﯀  ﯁       چ  ومنو بعد )ُث

         ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 .ٖٛمحمد:  چٴۇ ۋ  ۈۆ ۈ 
قاؿ الكوفّيوف بالّنصب بػ ، و ( يحتمؿ بمفظو الجـز والّنصبۈ ۈ الفعؿ )

ـّ يدركو(، ـّ()أْف( المضمرة بعد )ثُ   (ثـّ )و، وتقّدـ في المعطوؼ عمى الّشرط في )ث
ىا عمى مجرد بات عمى اإليماف وعموّ إلفادة االىتماـ بصفة الثّ  ؛تبيلمترتيب الرُّ 

 ي.اإليماف، أي وال يكونوا أمثالكـ في التولّ 

مشكؿ ، و معاني القرآف لمفّراءولـ أجد وجو الّنصب في كثير مف المراجع ك
والدّر المصوف لمّسميف  والكّشاؼ لمزمخشرّي، بف أبي طالب ف لمكيّ إعراب القرآ

، والّراجح جـز المعطوؼ عمى جواب الّشرط (ٙٙ)الحمبّي، وفيو: "عطؼ عمى يستبدؿ"
ذا كاف الّنصب ضعيًفا بعد الواو المتّفؽ عمى الّنصب بعدىا  في اآلية الكريمة، وا 

 والرأي معيـ ىنا. فيو بعد )ثـ( أضعؼ، ولـ يذكره كثير مف المعربيف
 ڃ ڃ ڃ چ  بسبب القراءات: في المعطوؼ عمى جواب الّشرط ومف الّنصب والجـز

ژ  ژچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 .ٕٗٛالبقرة:  چک کک ک گ گ گ گ ڳ  ڑڑ 
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 بالّرفع والجـز والّنصب عمى الّنحو اآلتي: (ڑ( )ژقرئ )
برفع الّراء والباء منيما، عمى  ػ الّرفع: قرأ ابف عامر وعاصـ وأبو جعفر يعقوبٔ

االستئناؼ، ولو وجياف: أف يكوَف خبَر مبتدٍأ محذوٍؼ أي: فيو يغفُر، واآلخر: 
أفَّ ىذه جممٌة فعميٌة مف فعٍؿ وفاعٍؿ ُعِطَفْت عمى ما قبميا، وىو تفصيؿ لما قبمو 

 . ، وىي قراءتنا عف حفص عف عاصـمف إجماؿ
َر( بالّنصب، فالّنصب فِ غْ يَ )فَ  أبو حيوة:ػ الّنصب: قرأ ابُف عباس واألعرج و ٕ

وأمَّا النصُب قاؿ الّسميف الحمبّي:" (، رَ فِ غْ يَ بإضماِر )َأْف( بعد فاء السببّية في )فَ 
وتكوُف ىي وما في َحيِّزىا بتأويِؿ مصدٍر معطوؼ عمى  (،َأفْ )فبإضماِر 

 .(ٚٙ)"وعذابٌ  المصدر المتوىَّـ مف الفعِؿ قبَؿ ذلؾ تقديره: تكْف محاسبٌة فغفرافٌ 
: قرأ الباقوف بالجـز بالعطؼ عمى الجواب )ٖ . والجـز معناه: (ٛٙ)(ڎػ الجـز

والتعذيب  ا فالّنتيجة ىي المحاسبة بالغفراف لبعضٍ ا أو أخفيتـ شيئً إف أظيرتـ شيئً 
 .(ٜٙ)لبعضٍ 

، وىي  وقرأ الجعفّي وطمحة بف مصرؼ وخالد: )َيْغِفْر( بإسقاِط الفاء والجـز
 ، وتجريبد اهلل، وىي بدٌؿ مف الجواِب، فيي تفسيٌر لممحاسبةكذلؾ في مصحِؼ ع

 ٹٿ ٿ ٿ چ  قولو: ومثمو مجرى بدؿ البعِض مف الكّؿ، أو بدؿ االشتماؿ، 

 ،(ٓٚ) ٙالفرقاف:  چڤ ڤ  ٹچ ثـ فسر فقاؿ:  ، ٛٙالفرقاف:  چٹ
. فالجـز في القراءة بالعطؼ (ٔٚ)بالّرفع عمى الحاؿ أو االستئناؼ )ُيضاَعُؼ( وقرئ

 البدؿ. أو
 :الرتجيح

القراءات في اآلية الكريمة،  تعّددُ جاء العطؼ بالفاء عمى جواب الّشرط، و 
عو، فمّرة بالّرفع والجممة اسمية تفيد وتنّوع الّصور التركيبية يؤّكد تحّقؽ الحساب وتنوّ 

مع التأويؿ بالمصدر الّداّؿ عمى  الثبوت، ومرة بالّنصب بعد الفاء المفيدة لمسببّية،
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والّنصب مف قبيؿ عطؼ األسماء،  أو بالجـز بالعطؼ والتعقيب، الغفراف،ثبوت 
والجـز مف قبيؿ عطؼ األفعاؿ، وفي العطؼ تفصيؿ لمحساب بعد إجماؿ لفّؾ 

ـّ، ڎاإلبياـ في كممة ) (، وجاز الّنصب ىنا في عطؼ الخاّص عمى العا
صب؛ لقرب معنى والتوضيح بعد اإلبياـ، ولعّؿ العطؼ بفاء السببّية قّوى معنى النّ 

 السببّية مف الّشرط، بخالؼ اآليات السابقة فالعطؼ فييا بالواو أو )ثـّ(.

ر الفعؿ مرتيف  واحتمؿ الجـز في القراءات وجًيا آخر بالجـز عمى البدلّية وكأنَّو تكرَّ
. وقراءتنا نحف بالّرفع عف حفص عف عاصـ، والحقيقة أّف لكّؿ وفيو توضيح وتفسير

 وجو ما يقّوية.
ذكر ُعضيمة أربعة مواضع ورد فييا الفعؿ المضارع المعطوؼ عمى و 

ۉ چ :، ىي آية البقرة الّسابقة، و(ٕٚ)الجواب بالّنصب والجـز في القراءات الشاّذة

 چۇئ ۆئۆئ  ۇئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
پ پ ڀ ڀ چ ، و (ٖٚ)والرفع ( بالّنصب والجـزۇئقرئ )، ٓٔالفرقاف: 

ڦ  ڤڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

، فالفعؿ ٖ٘ – ٖٖالشورى:  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦڦ
، ٹ ڤ( مبنّي يحتمؿ األوجو الثالثة، وُعطؼ عميو )ڀ) وقرئ ( بالجـز
: ،(ٗٚ)صب( بالجـز والنّ ڤ) ﮹ چ  ومّما ورد بالّنصب والجـز ﮷ ﮸ 

 قرئت و)ُنْخِرج( بالجـز والّنصب، ٖٚمحمد:  چ﮼ ﮽  ﮻﮺ 
، يثري المعنى عرابيّ إلوالتنّوع اثر في اآليات الثالث، ، والجـز قراءة األك(٘ٚ)والرفع

وىذا يعني أّف ما احتمؿ الّنصب والجـز في المعطوؼ عمى جواب الّشرط بعد الواو 
، والّرفع والّنصب.  أو الفاء جاء بسبب القراءات غالًبا. وتقّدمت قراءات بالّرفع والجـز
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 :واملعطوف عليُ لباب الّطيف جو والّيصَب : ما حيتنل اجلزَوالكشه الّزابع

 التي ذكرىا الشيخ عضيمة في دراساتو في جواب الّطمب قولو  ومف األمثمة
 .ٙالمدثر:  چ﮾  ﮽﮻ ﮼ چ  تعالى:

:( بالرّ ﮽قرئ )  فع والّنصب والجـز
( عمى أّف الجممة في موضع الحاؿ، أو عمى ﮽ػ الّرفع: قرأ الجميور برفع )ٔ

ال )"َوقيؿ اْرَتفع ِبَحْذؼ )َأْف(، َوَتْقِديره:  حذؼ )أْف( قاؿ مكّي بف أبي طالب:
، وكذلؾ قاؿ (ٙٚ)َفَممَّا ُحذؼ )َأْف( ُرفع" (مف اْلَخْير تضعؼ َيا ُمَحمَّد َأف تستكثرَ 

 مخشرّي في الكّشاؼ، واستشيد بػ:الزّ 
 ................................. الَوَغى َأْحُضرُ  يّ أال أيُّيذا الزَّاجر 
 .(ٚٚ))أف أحضر( بالّرفع، وأصمو:

 عمى أوجو: الّتسكيفسكيف: قرأ الحسُف جزًما، وُخّرج ػ الجـز أو التّ  ٕ
 ( :﮼أحدىما: أف يكوَف بدال مف قولو")(ٚٛ). 

  َة مع كثرة مّ اء؛ لثقؿ الضّ (، فأسكَف الرّ ﮽أراد: ) اآلخر: أف يكوف
 چڈ ڈ ژ  ڎڎ چ الحركات، كما حكاه أبو زيد مف قوليـ: 

وىي لغة بكر بف ، أي كػ )عُضد( و)كِتؼ(،  (ٜٚ)ـلاّل ، بإسكاف ا ٓٛخرؼ:الزّ 
 .(ٓٛ)وائؿ، وأناٍس كثير مف بني تميـ

  ّمخشرّي وجيا ثالثا وىو إجراء الوصؿ ُمجرى الوقؼوأضاؼ الز(ٛٔ). 
َر( بالّنصب، وخّرجيا ابف جّنّي في المحتسب ثِ كْ تَ سْ ػ الّنصب: قرأ األعمش )تَ  ٖ

ػ )أْف( مضمرًة عمى ما أذكُره لؾ، وذلؾ أف ، بالّنصب فب(َتْسَتْكِثرَ )فقاؿ:" فأما 
( عمى المعنى، أال ترى أّف معناه ال يكف منؾ مّف ﮻ ﮼يكوَف بدال مف قولو: )

( فتضمر )أْف(؛ لتكوَف مع تستكثرَ  َمّف أفْ  منؾَ  واستكثار؟ فكأّنو قاؿ: )ال يكفْ 
فابف  ،(ٕٛ)مف المّف في المعنى الذي دّؿ عميو الفعؿ" الفعؿ المنصوب بيا بدالً 
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"وقرأ األعمش بالّنصب بإضمار )أْف(  اؼ:وفي الكشّ  ؿ عمى المعنى،جّني يؤوّ 
 كقولو:

 ............................. الوغى أحضرَ  يّ اجر يذا الزَّ يُّ أال أَ 
فخّرج الزمخشرّي عمى  ،(ٖٛ)ده قراءة ابف مسعود: وال َتْمُنْف أْف َتْسَتْكِثَر"وتؤيّ 

واستدرؾ ضمار، ونّظر الزمخشرّي بقراءة أخرى، إضمار )أْف( في غير مواضع اإل
أف ُيحمؿ القرآُف  فقاؿ:"وىذا ال يجوزُ عمى الّزمخشرّي،  البحرتفسير أبو حيَّاف في 

ة الحاؿ، أي عميو؛ ألّنو ال يجوز ذلؾ إال في الّشعر، ولنا مندوحة عنو مع صحّ 
 .خريجياحاة مف ت، والقراءة سّنة متّبعة، فكاف ال بّد لمنّ (ٗٛ)ا"مستكثرً 

 :الّتزجيح

لكّؿ وجو مف القراءات ما يقوّيو، ولكّف الترجيح في تخريجات الّنحاة ، ففي 
وجو الّرفع القوؿ بالحالّية، أولى مف القوؿ بحذؼ )أْف( والّرفع بعدىا، ويبدو أّف 
قراءة: )أْف َتْسَتْكِثَر( ىي التي سّوغت لمّنحاة تقدير )أْف( في وجيي الّرفع والّنصب، 

يذّكرنا بالجّر أو الّنصب في االسـ بعد نزع الخافض. وفي قراءة الجـز القوؿ وىذا 
، والّسكوف يناسب اآليات قبميا أخؼ وطأة مف الّتخريجيف الالحقيف البدؿوجو ب

﮵ چ  وبعدىا، ببناء فعؿ األمر عمى الّسكوف: ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ 

﯀ ﯁  ﮿  ﮾   .ٚ– ٔثر:المدّ  چ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺﮻  ﮼ ﮽ 
 كما في قولو تعالى: ،والّيصب لجزوللب حمتنال على جواب الّطوجاء املعطوف 

 چڻ ڻ ڻ ڻۀ ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ
 .ٜيوسؼ: 

( إّما ں، قاؿ الّزمخشرّي:" )( منصوٌب أو مجزوـںالفعؿ )
، (مع)( والواو بمعنى (، أو منصوٌب بإضمار )أفْ ڱ ڱ مجزوـٌ عطفا عمى )

 .(٘ٛ)" ٕٗالبقرة:  چڳ ڳ چ كقولو:
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ّية مف الّمفتات التي لـ أجدىا عند بعض الميتميف غير ووجو المع
 اء في معاني القرآف، والعكبرّي في التّبياف، وأبي حّياف في البحر، كالفرّ مخشريّ الزّ 

، وىو وجو متجو، يناسب حسف النية ، والّسميف الحمبّي في الّدّر المصوفالمحيط
 خييـ.ألبناء نبّي، فقد قرنوا رغبتيـ في الصالح بما دبروه أل

 : ما حيتنُل الّيصب، أو اجلزَو على املعيى:الكشه اخلامص

 في غير القرآف الكريـ الجزـَ عمى التوّىـ، ومف األمثمة: ويسّمى
   ﯀ چ ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 .ٓٔالمنافقوف:  چ    ﯁ 
. (ٙٛ)بعد فاء الّسببّية والّنصبعمى تقدير مبتدأ، ( بالّرفع ﯁ُقرئ )

  (:، وُحّجة القّراء في )والّرفع بالجـز والّنصب( ئ )وُقر 

: وىو قراءة الجميورٔ   ، وُخّرج عمى ما يأتي:(ٚٛ)ػ الجـز
(، ولمّنحاة تساؤالت ﯁عمى المعنى، وكأّنو سقطت الفاء في ) أّنو معطوؼٌ أػ 

(، وىي مردودٌة َعَمى الكريمة، قاؿ الفّراء:" ُيقاؿ: كيؼ ُجـز ) في ىذه اآلية
( كانت ﯁ِفي )  لو لـ تكف ِفي َذِلَؾ أف الفاءَ  منصوب؟ فالجوابُ  فعؿٍ 

ُرّدت َعَمى تأويؿ الفعؿ لو لـ تكف ِفيِو  -( مجزومة، فمما ردْدت )
 عف قولو عز وجّؿ: يبويو:" وسألُت الخميؿَ قاؿ س، ومف قبِؿ (ٛٛ)الفاء"

 ، فقاؿ: ىذا كقوؿ زىير:ٓٔالمنافقوف:  چ﯁     چ
 (ٜٛ)ا ِإَذا َكاَف َجاِئَياَشْيئً  َواَل َساِبؽٍ َما َمَضى......  ُمْدِرؾَ ي َلْسُت َبَدا ِلَي َأنِّ 

و الباء؛ فجاؤوا بالثّاني وكأّنيـ قد أثبتوا إّنما جّروا ىذا؛ ألّف األّوؿ قد يدخمُ 
الذي قبمو قد يكوُف جزًما، وال فاء فيو،  الفعؿُ  ، فكذلؾ ىذا لّما كافَ في األّوؿ الباءَ 

يريد أّنيـ جّروا  .(ٜٓ)و، فعمى ىذا توّىموا ىذا"ثّاني وكأّنيـ قد جزموا قبمَ تكّمموا بال
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لـ  قد دخمت في خبر )ليس(، وكذلؾ في اآلية الكريمة كأّف الفاءَ  )سابؽ( وكأّف الباءَ 
ُتذكر، فيكوف )أّصّدؽ( مجزوًما في جواب الّطمب بػ )لوال( الداخمة عمى الماضي 

وكممة سيبويو )توىموا ىذا( أثارت لدى  (.كفْ بمعنى المستقبؿ، وُعطؼ عميو )أ
، وُيمحظ أف سيبوبو أتى بيا وجؿّ  كتاب اهلل عزّ لصمتيا بظ ا مف الّتحفّ الُمعربيف شيئً 

بمفظ الغائب والجمع )توىموا(، وكأّنو يشير إلى َسنف العرب في كالميـ، ونجُد 
 اؿ المبّرد:"الّنحاة قد عدلوا إلى الجـز عمى المعنى أو المحّؿ أو الموضع، ق

، حمَمو عمى موضِع الفاء، ولـ ٓٔالمنافقوف:  چ    ﯁ چ
وأبو عمي  ،، وكذلؾ وّجييا الّزّجاج وابف خالويو(ٜٔ)يحمْمو عمى ما عممْت فيو"

( معطوفا ، بجعؿ )وأكفْ ، وابف الجزريّ ومكّي بف أبي طالب، وابف يعيش ،الفارسيّ 
طََّبري، والزَّمخشرّي، وأبي . وكثيٌر مف المفسِّريف كال(ٕٜ)(﯁) عمى محؿّ 

ا صريًحا، قاؿ وبيذا فّروا مف عبارة سيبويو التي انتقدىا بعضيـ نقدً  .(ٖٜ)حّياف
عبد اهلل محّمد  ودافع .(ٜٗ)األلوسّي:" إّف الّتعبير بالتوّىـ ىنا ينشأ منو توىُّـ قبيح"

وَمف  بويوِ عبد العزيز عف مصطمح التوّىـ بقولو:" ولعّؿ لفَظ التوّىـ عند الخميؿ وسي
 ىما، فالموضعُ الذي عّبر بو غيُرىما ممف جاؤوا بعدَ  ىما ال َيعني إال التّقديرَ عاصرَ 

أو المحّؿ المتوّىـ ىو الموضع أو المحّؿ المقّدر، والّتوّىـ مجّرد اصطالح؛ إذ ال 
ُيقصد بو المعنى الّمغوّي. وما يفيمو كّؿ أناس في عصرىـ وكّؿ أىؿ فّف في فّنيـ 

وىـ أو إدراؾ الّطرؼ المرجوح كما عند عمماء المنطؽ؛ وليذا ال أرى ما مف معنى ال
يبّرر أو يدعو إلى تشّدد بعض المعاصريف حوؿ عبارة العطؼ عمى 

.وفّرؽ أبو حّياف بيف العطؼ عمى التوّىـ والعطؼ عمى المعنى أو المحّؿ (ٜ٘)الّتوّىـ"
لعامؿ في العطؼ عمى بأّف العامؿ في العطؼ عمى الموضع موجود وأثره مفقود، وا

، ومف العطؼ عمى الموضع قولو (ٜٙ)التوّىـ مفقود وأثره موجود، ووافقو األلوسيّ 
في  ٙٛٔاألعراؼ:  چائ ەئ ەئ وئ  ائۉ ې ې ې ې ىى چ  تعالى:
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ج عبد اهلل خرَ ، و (ٜٚ)(ې ې ىى ( بالعطؼ عمى موضع )ائقراءة مف جـز )
في األلفاظ أو المصطمحات  محمد بنتيجة مفادىا ترجيح الّرأي القائؿ بأّف االختالؼ

أو العبارات لفظّي وأّف ذلؾ كّمو مف باب واحد، وأّف النُّحاة ينسبوف العطؼ عمى 
ويبدو لي أّف تفريَؽ أبي حّياف بيف المصطمحيف  .(ٜٛ)الموضع إلى الخميؿ وسيبويو

قوّي، ويمكف ترجيح مصطمح العطؼ عمى المعنى دوف العطؼ عمى الموضع أو 
 المحّؿ.

إلى ابف عاشور رأيا قوّيا مف حيث اإلعراب والمعنى،  عبد اهلل محمد ب ػ نسبَ 
لمّطمب مباشرة؛ لعدـ وجود فاء السببّية فيو،  عمى أّنو جوابٌ ( وىو جـز )

ا عمى مفرد، وذلؾ واعتبار الواو عاطفة جممة عمى جممة وليست عاطفة مفردً 
فُيغني الجـز عف  لقصد تضميف الكالـ معنى الّشرط زيادة عمى معنى الّتسّبب،

ا مف الّصالحيف(، جمعً  )إف تؤخْرني إلى أجؿ قريب أكفْ والتّقدير: ،فعؿ شرط
رطّي المفاد بجـز الفعؿ، ويكوف الفعؿ بيف الّتسّبب المفاد بالفاء، والّتعميؽ الشّ 

ة واآلخر بعد الواو األّوؿ ىو المؤثر في الفعميف الواقع أحدىما بعد فاء السببيّ 
وذلؾ يرجع إلى  ،قد أفاد الكالـ الّتسّبب والّتعميؽ في كال الفعميفالعاطفة عميو، ف

ف االحتباؾ. فكأّنو قيؿ: لوال أّخرتني إلى أجؿ قريب فأّصدؽ وأكوف مف محسّ 
الّصالحيف. إف تؤّخرني إلى أجؿ قريب أّصدؽ وأكف مف الّصالحيف، ومف 

بأّف األمر سؤالو أعقبو  عرضائؿ بعد أف لطائؼ ىذا االستعماؿ أف ىذا السّ 
فقاؿ: إف تؤّخرني إلى أجؿ قريب أّصدؽ وأكف مف الّصالحيف. وىو مف  ،ممكف

 .(ٜٜ)بدائع االستعماؿ القرآنّي لقصد اإليجاز وتوفير المعاني
وىو أّف مف حضرتو الوفاة، وىو مقّصر  ،امني معنى زائدً وأفاد الّتعبير بالتّ 

مّما ىو مستحيؿ أو  طمعٍ في طاعة اهلل تدفعو شّدة الحاجة التي نزلت بو إلى 
فالعبارة القرآنّية غاية في االستقامة، وبعيدة كؿ البعد عف  ،متعّذر الوقوع، وعميو
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الخطأ، أو الخمؿ، وقد أّدت المعنى في صّحة لغوّية وبالغّية عالية، وليس األمر 
. وكذلؾ استعمؿ الّتعبير القرآنّي )لوال( دوف )لو(؛ كما زعـ بعض مثيري الّشبيات

ف ﮽يا تدؿ عمى شّدة الطمب، وأّنو اكثر إلحاًحا، وجاء بالفعؿ الماضي )ألنّ  ( وا 
كاف مستقباًل في المعنى، ولـ يقؿ )لوال تؤخرني(؛ ليدّؿ عمى أّف المحذور وقع، 

 .(ٓٓٔ)ويدؿ عمى قّوة الّطمب، وشّدة أممو فيخرجو في صورة الماضي المتحّقؽ وقوعو
تغاير اإلعراب في قراءتنا؛ مفادىا أّف ولفاضؿ الّسامّرائي وقفة جّيدة عف سبب 

الّصالح أىـّ وأعـّ مف التّقوى، "فعّبر عف كوِنو مف الّصالحيَف بأسموب الّشرط؛ ألّنو 
أقوى في الّداللة عمى الّتعّيد والّتوثيؽ، فقد اشترط عمى نفسو أف يكوف مف 

الّشرط الّصالحيَف، وقطع عيًدا عمى/ نفسو بذلؾ، فأعطى األىـّ واألولى أسموب 
الداّؿ عمى القّوة في األخذ عمى الّنفس وااللتزاـ، وأعطى ما ىو دونو في األىّمية 

 .(ٔٓٔ)واألولويّة أسموب الّتعميؿ، ولـ يجعميما بمرتبة واحدة"
(، ﯁: أّنيا معطوفة عمى )والحجة، (ٕٓٔ)(فَ وْ كُ َأالّنصب: أي: )وَ قراءة ػ ٕ

ي جواب الّطمب. ( المضمرة بعد فاء السببّية ف( منصوب بػ )أفْ ﯁و)
ف كانت مخالفةً  لرسـ المصاحؼ المتواترة. وقيؿ: إّنيا  والقراءة رواية متواترة وا 

 بّي بف كعب ومصحؼ ابف مسعود. يوافقيا رسـ مصحؼ أُ 
واعتذر أبو عمرو بف العالء عف مخالفة قراءتو لممصحؼ بأّف الواو ُحذفت 

اعتمادا عمى  ؛ة وىو الواومّ ضّ في الخّط اختصاًرا، يريد أنَّيـ حذفوا صورة إشباع ال
ف لـ تكفْ "َوقد يجوز نصبُ  نطؽ القارئ، قاؿ الفراء: فييا الواو، ألّف  يا ِفي قراءتنا، وا 

العرَب َقْد ُتسقُط الواَو ِفي بعِض اليجاء، كما أسقطوا األلَؼ مف )سميمف( وأشباِىو، 
. (ٖٓٔ)و"بغير وا (اَل قُ فَ ) ،ٗٗطو:  چہ چ  ورأيُت فى بعض مصاحؼ عبد اهلل:

، وال (ٗٓٔ)قاؿ الحمواني أحمد عف خالد:" رأيُت في المصحؼ اإلماـ )وأكوف( بالواو"
 ، فيو مف أئّمة البصرة.ةتخفى مكانة أبي عمرو بف العالء في العربيّ 
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كّؿ ىذا ال حاجة إليو؛ ألّف القرآف متمّقى بالّتواتر ال  ؽ صاحب الّتحرير بأفّ وعمّ 
ّنما المصاحؼ مع ، وكاف ابف شّنبوذ يرى (٘ٓٔ)ّينة عمى حفظوبيجاء المصاحؼ وا 
 .(ٙٓٔ)جواز القراءة بما خالؼ رسـ المصحؼ

( وفُ كُ ػ الّرفع: وىي قراءة ُعبيد بف عمير مف القراءات الّشاذة، وتوجيييا أّف )أَ ٖ
 .(ٚٓٔ)مرفوع عمى االستئناؼ، والتقدير: وأنا أكوف

 الّتزجيح:

العطؼ لألفعاؿ، أو لكّؿ وجو وجيتو، فالجـز بالعطؼ عمى المعنى ويكوف 
الجـز في جواب الّطمب والعطؼ لمجمؿ، والّنصب بعد الواو يّطرد فيو اإلعراب 
والعطؼ لألفعاؿ، واالستئناؼ يعّدد الجمؿ وينوع األعاريب مف منصوب إلى 
مرفوع، ويمكف القوؿ أّف التغّير المفاجئ لإلعراب يناسب التغّير المفاجئ لممحتضر 

 المفّرط واهلل أعمـ.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ تعالى:  قولوير اآلية ونظ

، جاء ٜٗالنحؿ: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀپ 
قبؿ دخوؿ  (پ) أو( ٻ)عمى  (ڀ) يجوز عطؼفي البرىاف لمزركشّي:" 

، وأجاز الّنصب بالعطؼ عمى المنصوب بعد فاء السببية (ٛٓٔ)"الفاء فيكوف مجزوما
 ج إلى تأويؿ.( المسبوقة بنيي، والّنصب أقرب؛ ألنو ال بحتاپ)

ک گ گ گ گ چ  ومّما قيؿ فيو بالعطؼ عمى المعنى قولو تعالى:

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

قرئت )ويذرؾ( بالّنصب والّرفع ، ٕٚٔاألعراؼ:  چۀ ۀ ہہ
 .(ٜٓٔ)والجـز
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 بعد )ال( الّيافية أو الّياٍية: واجلزَو الّيصَب : ما حيتنُلالكشه الّشادض

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  البقرة: منو قولو تعالى في سورة

﮲  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮻ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﯀   ﮺ ﮿   البقرة: چ﮼ ﮽ ﮾
ٕٔ –ٕٕ. 

﮻ )أّف  الّزمخشريّ  ذكر ،والجـز ( الّنصبَ ﮺ ﮻ويحتمؿ )  (﮺
 يمكف أف يتعّمؽ بما يأتي: 

 اعبدوا ربكـ فال تجعموا لو أندادا. ي:باألمر، أ 

   َأي خمقكـ  في جواب )لعّؿ(، بػ )أْف( المضمرة (﮻)ينتصب ف(، ؿَّ عَ أو بػ )ل
 .يوه بخمقولكي تخافوا عقابو فال تشبّ 

  ( إذا رفع عمى االبتداء، أي ىو الذي خّصكـ بيذه ہ ہ ھ أو بػ ،)
ويطمؽ لو شركاء، والنّد: المثمتجعموا ة، فال اىدة بالوحدانيّ اآليات العظيمة الشّ 

 لمثؿ المخالؼ المناوئ. قاؿ جرير:عمى ا
ـٌ ِلِذي َحَسٍب  ِندَّاا َتْجَعُموَف إليَّ َتْيمً أَ   .(ٓٔٔ)َنِدْيَدا.......... َوَما تَْي

وفي  ،(ٔٔٔ)ووافقيـ ابف مالؾ الّنصب في جواب الترّجي، وأجاز الكوفيُّوف
( تكوف )ال( نافية، والفعؿ منصوب بػ ۀ ہ( بػ )﮺ ﮻حاؿ تعّمؽ )

ـَ الّمغة، فيو رأي الّزمخشو )أْف( مضمرة وجوبا بعد فاء السببّية،  رّي يبّيف امتالكو زما
يذكر أوجيا متعّددة، ويوجو المعنى، وينّظر بالمثيؿ في إيجاز، وورد وجو الّنصب 

 . (ٕٔٔ)في الدّر المصوف منسوًبا إلى الّزمخشريّ 
 :الّتزجيح

﮻ كّؿ وجو مّما ذكره الّزمخشرّي لو ما يقّويو، غير أّف حمؿ ) ( ﮺
(، وقد كثر مجيُء الّنيي بعد ں ں مو )عمى الّنيي أقرب وأنسب لألمر قب

يوسؼ ، يقوؿ الباحث (ٖٔٔ)األمر في القرآف الكريـ، وتتابع األسموبيف، وتداخميما
:"وىذا ال يكوف إال في المقامات الخطيرة التي تحتاج قدًرا مف األنصاريّ  اهلل عبد
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لترّجي، أساليب شتى مف الّنداء، واألمر، وا اآليتاف. وتجمع (ٗٔٔ)التّأكيد والعناية"
 .وحيد، واإلقناععوة إلى التّ ا يناسب أىّمّية الدّ ة، ممّ لسببيّ واوالّنيي، 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  ومّما احتمؿ الّنصب والجـز بعد )ال(:

والّنصب ، ٕٓٔالتوبة:  چژ ژ ڑ ڈ ڈڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
﮴ چ ىنا قوي؛ لمعطؼ عمى منصوب، وقوة المعية، و  ﮳   ﮲  ے ے ۓ ۓ

﯁      ﮾ ﮿ ﯀  ﮼ ﮽﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 ، والنصب ىنا أرجح فمعنى المعية متجو.ٙٔالحديد:  چ     
ۀ ۀ ہ ہ ہ چ ومف جميؿ االحتماالت ما في قولو تعالى:

﮽  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

﯀ ﮾  الّنصب بػ  (﯀الفعؿ )حتمؿ ، ي ٓٙ - ٜ٘يوسؼ:  چ﯁  ﮿
 ونوف الّرفع محذوفة، وف لموقاية،والنّ  بعد واو المعّية المسبوقة بنفي، )أْف( مضمرة

والّنوف  الجـز عمى أّف )ال( ناىية،يحتمؿ فية، و ناو)ال(  ،اوياء المتكمـ محذوفة رسمً 
، (ولستـ تقربوَف بعد ىذه) :عمى معنى قولولموقاية أيًضا، وأضاؼ الفّراء الّرفع 

ؿ:" ، وذىب الّزّجاج إلى نحو ذلؾ، قا(٘ٔٔ) ٗ٘الحجر:  چٹ ڤ ڤ چ  كقولو:
، والّنيي ىنا أنسب (ٙٔٔ)"ومعناه معنى األمر، وتكوف )َواَل َتْقَرُبوِف( لفظو لفظ الخبر

مف يوسؼ ػ عميو الّسالـ ػ بصفتو عزيز مصر، وأنسب لحرصو عمى حضور أخيو 
مف أبيو بعد عناء الفراؽ، وقد سبؽ بتجربٍة مريرة مف إخوتو، وأنسب لألسموب الذي 

لكـ(، باستخداـ )ال( الّنافية لمجنس، فميس ليـ أدنى  بدأ بقوة بالّترىيب )فال كيؿ
كيؿ، فجمعت اآلية بيف الّنفي والّنيي، وقبميا أمر في: )ائتوني(، مّما يكسب 

  چ  األسموب قّوة، وفيـ إخوة يوسؼ الّرسالة الحازمة، فجاء رّدىـ مّؤكًدا:

 . ٙيوسؼ:  چ     
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ٌِ( املّتصلة بـ )ال( :: ما حيتنُل الّيصب واجلزالكشه الّشابع   و بعد )أ

 ومً األمجلة:

  ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڱڳ ڳ ڳ ٹ ٹ چ

 چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
 .ٖٕاإلسراء: 

،ڱالفعؿ ) ڳ في بياف نوع )أْف( و)ال( في )و  ( يحتمؿ الّنصب والجـز

 ( اآلراء اآلتية:ڱ
.( بمعنى )أّي(، و)ال( ناىية جازمڳ)أْف( مفّسرة لػمفعؿ )  ة، فالفعؿ مجزـو

عند  واسميا ضمير شأف محذوؼ مصدرّية، قيمة)أْف( مخّففة مف الثّ 
وفيو  وجاءت بعد الفعؿ )قضى( وىو قريب مف اليقيف، و)ال( ناىية،البصرّييف، 

، واألصؿ أّف الخبر ال يكوف طمًبا، وىذا اإلشكاؿ الّطمبّية؛ لفخبار بالجممة إشكاؿٌ 
 ـ ييممونيا.غير وارد عند الكوفّييف؛ ألّني

. أو توألَزـَ ربُّؾ عباد :نافية، أي و)ال( لممضارع، )أْف( مصدرّية ناصبة 
 تعبدوا. ( بمعنى )أمر( والمصدر المؤّوؿ مجرور بالـ جّر محذوفة أي: بأالّ ڳ)

، و)ال( زائدة. واعُترض عمى زيادة )ال(  ة ناصبة لممضارع)أْف( مصدريّ 
 .(ٚٔٔ)( نافية أو ناىيةبمجيء )إال( بعدىا، فمـز أف تكوف )ال

 الّصّباف أف تكوف )أْف( مصدرّيةو أبو حّياف سيبويو، ومّمف تبعو  أجازو 
يا توصؿ باألمر والّنيي القوؿ بالجـز بػ )ال( في مثؿ ىذه األساليب؛ ألنّ مع  ناصبة

، (قـْ  و أفْ أمرتُ )، و(افعؿْ  أفِ  إليوِ  كتبتُ )ا قولو: وأمّ ، قاؿ سيبويو :"عمى األصحّ 
يا بحرؼ ووصمتَ  ،التي تنصب األفعاؿَ  (أفْ ) ى وجييف: عمى أف تكوفَ عم فيكوفُ 

، فذكر أّنيا توصؿ (ٛٔٔ)("أيّ )والوجو اآلخر: أف تكوف بمنزلة ... يي األمر والنّ 
بحرؼ الّنيي مع أّف مثالو ال يوجد فيو نيي، وذكر أبو حّياف أّف )أْف( المصدرّية 
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 ، وأضاؼ أفّ ماض ومضارع وأمرمف  ؼُ المتصرّ  يمييا الفعؿُ الّناصبة لممضارع 
، وىذه لفتة جّيدة يصبح فييا الفعؿ مجزوًما في محؿ نصب، ولـ (ٜٔٔ)يي كاألمرالنّ 

اصبِة النّ  (َأفْ )ال تكوَف ناىيًة بعد يوافؽ الّسميف الحمبّي، فذكر أّف )ال( 
 .(ٕٓٔ)لممضارع

ثال: ويبدو أّف القوؿ بأّنيا ناصبة قبؿ الّنيي معقوؿ، فالّنيي كاألمر، تقوؿ م
)أشرُت إليَؾ أف تكتَب(، فإذا أردت الّنيي قمت:)أشرت إليؾ أف ال تكتْب( الفعؿ 
مجزوـ، و)أْف( ناصبة عممت في المحّؿ، كالّتعميؽ في أفعاؿ القموب، ويكوف مّما 
، كما تنازع عامال جـز في نحو:  تنازع فيو عامالف أحدىما لمّنصب واآلخر لمجـز

، الفعؿ مجزوـ بػ ٕٛ النور: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ
 )لـ(؛ لقربيا منو، وىذا يجعمنا نفّكر في دراسة التّنازع في األدوات.

ونقؿ ابف ىشاـ عف أبي حياف أف )أْف( المصدرّية ال توصؿ باألمر، وكؿ ما ورد 
 ، وما في البحر خالؼ ذلؾ. (ٕٔٔ)مف ذلؾ فيي تفسيرّية، ورّد عميو

 :الّتزجيح

عرابّية في اآلية الكريمة كما سبؽ، وأعود إلى قوؿ تتعّدد وتتداخؿ االحتماالت اإل
فأّما الّجزـُ فعمى ( ما نّصو: "ذاؾ تقوؿإليو أْف ال  وكتبتُ سيبويو معّمقا عمى: )

 . (ٕٕٔ))لئالَّ يقوَؿ ذاؾ(" ، وأّما الّنصب فعمى قولؾ:األمرٍ 
 تخريج اآلية عمى أفّ وفي تقديري أّف المعاني محتممة ويمكف قبوؿ أكثرىا، فيمكف 

 أو ناىية ،و )ال( نافيةأو مصدرّية دخمت عمى الّنيي، أو مخّففة،  ،)أْف( مفّسرة
مع  والرأي المستبعد أف تكوف )أْف( مصدرّية ناصبة الّنيي أقرب، أفّ  يبدوو  ،جازمة

  :كوف )ال( زائدة، يؤّيد ما سبؽ
، وىذا يبعد فوؽ توكيد ( بعدىا في أسموب الحصر، وىو توكيدٌ مجيء )إالّ 

 .ؿ بزيادة )ال(القو 
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( بمعنى ڳويناسب الفعؿ )انّية، بّ كاليؼ الرّ ا( أنسب لمتّ وْ دُ بُ عْ الّنيي )ال تَ 
 ، وأمراف:  ،(ہ ہ ہ ھ ھ ھ وفي اآلية الكريمة نيياف تالياف:)األمر الجاـز

(، ويستمر الّطمب في ھ ے ے ۓ و )إحسانا،  وا، أي: أحسن(ں)
 چ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮸﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ﮲چ  اآلية بعدىا:

 .ٕٗإلسراء: ا
ي المعنى، و)أْف( المخّففة تفيد الّتحقيؽ؛ لذا يكثر وقوعيا رة تقوّ ( المفسّ )أفْ 

ي أف مع ما فيو مف الحسف والفخامة يقوّ بعد العمـ أو ما ُنّزؿ منزلتو، وضمير الشّ 
المعنى، قاؿ عبد القاىر عف )إّف(:" وِمْف خصاِئِصيا َأنؾ َترى ِلضميِر األمِر 

الُحْسِف والمطِؼ ما ال َتراه إذا ىي لـ َتْدُخؿ عميو، بؿ تراه ال  والشأِف معيا مفَ 
وجّو اآلية مكتنز بالمؤكدات لعظـ األمر، ابتداء  ،(ٖٕٔ)يصمُح حيُث َصَمَح إالَّ ِبيا"

أكيد ( لمتّ ں) وجاء المصدراف:وأسموب القصر لمتوكيد،  ،(ڳمف الفعؿ )
( وُوصؼ بػ ےوىو مصدر مؤكد ُحذؼ عاممة، أي: أحسنوا إحسانا، و)

( بزيادة )ما( بعد حرؼ الّشرط لمتّأكيد، ڻ ڻ(؛ لبياف الّنوع، ثـ )ۓ)
لمّتعظيـ والعموـ؛ ليدّؿ عمى جميع  (ںوف، وتنكير )( بالنّ ڻوتأكيد الفعؿ )
ة االىتماـ، شدّ الختصاص و (؛ لں( عمى )ڱ، وتقديـ )أنواع اإلحساف

 واسـ الفعؿ )أّؼ( أبمغ مف الفعؿ.
بألِؼ التثنيِة قبؿ نوِف التوكيِد  (َيْبُمغافِّ : )زة والكسائّي(وقرأ األَخواف )حم

: ۀ ۀ ہ المشدَّدِة المكسورِة، َواأْلَِلُؼ َفاِعٌؿ، و) ( : َبَدٌؿ ِمْنُو. َوَقاَؿ َأُبو َعِمي 
َحُدُىَما َأْو ُىَو َتْوِكيٌد، َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف َأَحُدُىَما َمْرُفوًعا ِبِفْعٍؿ َمْحُذوٍؼ ؛ َأْي ِإْف َبَمَغ أَ 

ِكاَلُىَما؛ َوَفاِئَدُتُو التَّْوِكيُد َأْيًضا. َوَيُجوُز َأْف َتُكوَف اأْلَِلُؼ َحْرًفا ِلمتَّْثِنَيِة، َواْلَفاِعُؿ 
 .ة عمى التوكيد بجميع قراءاتيا، فاآلية الكريمة دالّ (ٕٗٔ)َأَحُدُىَما
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تقديُر (" قاؿ أىؿ المغة: ںالمصدر ) )أْف( المصدرّية، مجيءُ  يقّويو 
اآليِة وقضى رّبؾ أال تعبدوا إال اهلل وأف تحسنوا، أو ُيقاؿ: وقضى أال تعبدوا إال إّياه 

 . (ٕ٘ٔ)وأحسنوا بالوالديف إحسانا"
(، إذا كانت )أْف( ں( يناسب المصدر في )ڳ ڱفالمصدر في )

في )أحسنوا(، وىذا مف  المقّدر ( يناسب األمرڱوالّنيي في )ال  .مصدرّية
، كما أّف )أْف( المصدرّية تتيح تقدير حرؼ الكريـ وكونو حّماَؿ أوجوٍ عظمة القرآف 

 الجر قبميا، مّما يزيد المعنى ثراء.
وامتداد الّصوت في )ال( أّيا كاف نوعيا يقّوي المعنى، قاؿ الّسييمّي عف 
 )ال( الّنافية:" الـٌ بعَدىا ألٌؼ يمتّد بيا الّصوُت ما لـ يقتطْعُو تضييُؽ الّنفِس، فآذف

 .(ٕٙٔ)امتداُد لفِظيا بامتداِد معناىا"
ٹ ٹ چ وتقّدـ في الّسورة نفسيا أسموب مشابو في قولو تعالى: 

وقد ، ٕاإلسراء:  چڦ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
، مثؿ:يحتمؿ المضارع المبنّي النّ  ڇ  چ ڇ ڇڃ چ چ چ چ  صب والجـز

 ، والنيي والجـز أقرب.ٕٗ – ٖٕالقمـ:  چڇ ڍ ڍ 
چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  قولو تعالى: ومنو بسبب القراءات

: الحجّ  چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ
 .(ٕٚٔ)( بالّنصب والجـز چ چ چُقرئ )، ٕٙ

﮲ چ  قولو تعالى:أيًضا، ومّما احتمؿ الّنصب والجـز بعد )أف ال(  ۓ ۓ 

﮶  ﮷ ﮵  ﮴      ﮻ ﮼﮽ ﮾﮿  ﮹ ﮺﮸  ﮳ ﯁  ﯀

            ڭ ڭ 

، ٔ٘ٔنعاـ: األ چۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
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، وكّؿ الوصايا في اآلية الكريمة بالغة األىميَّة، ( الّنصب والجـز ﮹ ﮺يجوز في )
؛ لذا ناسب ومؤّكدات مؤكِّد بما فيو مف احتماالت ىذا األسموب قويّ  ويبدو أفّ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گچ  ومثمو: ا ميمَّا وىو التَّوحيد وعدـ الشرؾ،موضوعً 

ڄ ڄ چ  و ،ٕ–ٔىود:  چ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ڻڱ ڱ ں ں 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  چچ ڃ چ چڄ ڃ ڃ ڃ 

، فالدعوة إلى العبادة يناسبيا التوضيح ٔٙ – ٓٙيس:  چڎ ڈ ڈ 
 وكيد.والتفسير والتّ 

وليست كميا تحتمؿ الّنصب  ،غير الّتوحيد وجاء الّتركيب في مواضيع أخر
، ومف األمثمة قولو تعالى في سورة األعراؼ: پ پ  ٻٻ ٻ ٱ ٻ چ  والجـز

، ٘ٓٔاألعراؼ:  چپ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ې ۅ ۉ ۉ ې ې چ  والفعؿ بمفظو ال يحتمؿ الوجييف، وفي الّسورة نفسيا:

 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ  ې ى
، وواضح أىّمية الموضوع في الموضعيف مف السورة، والكممات ٜٙٔاألعراؼ: 

 والّتراكيب تناسب قوة الموضوع.
 لّتركيب في موضوعات تخّص المرأة والّرجؿ، كقولو تعالى:وجاء ىذا ا

﮾ ﮿ ﯀  ﮺ ﮻ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ چ  ﯁ ﮼﮽ 

، وىذا فيما يتعّمؽ بالّطالؽ، والفعؿ ٜٕٕالبقرة: چ         
ف خفتـ( قولو تعالى: ڎ ڌ ڌ چ  منصوب في الموضعيف، ومثمو فيما ُسبؽ بػ )وا 

ڳ ڳ ڱ  ڳ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  ڎ

، ويمحظ تكّرر )أال( في اآلية الكريمة ٖالنساء:  چڻ  ڻ ڻڱ ڱڱ ں ں 
ثالث مّرات في موضوع حيوّي يخّص المرأة قديما وحديثا وىو الّتعّدد، والفعؿ 
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ذا سّممنا بأف ىذا ٕٗمريـ:  چ ۈئ ۈئۇئ ۆئ ۆئ چ ونحو: منصوب فييا،  ، وا 
فيذا يدّؿ عمى أىمّية الّترّفؽ في  ،كاليؼ القوّيةالّتركيب يصاحب المواقؼ الميّمة والتّ 

 في األوقات الحرجة.ما ، وال سيّ امؤّكد نيًيا ياحزانخطاب المرأة، والّنيي عف إ
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ  :وجاء في قّصة ُسميماف عميو السالـ مع ممكة سبأ

﮴  ے ۓ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  چۓ ﮲ ﮳ 
ڻ () ڳ ڳية الّنمؿ، و) ( في آے ۓ، وُيمحظ الّتجانس بيف ) ٖٔ - ٜٕمؿ: النّ 

لمشاكمة عطِؼ األمِر (؛ ے ۓ( في آية الّنساء، ورّجح أبو حياف الجـز في )ڻ
(، واألمر والّنيي مؤتمفاف يقترناف كثيًرا في الّسياؽ ﮲في السياؽ في ) عميو

القرآني، ورجحو الّسميف الحمبّي في الدّر المصوف؛ ألّف المعنى ال يستقيـ عمى 
 ما أقوؿ.، وبقولي(ٕٛٔ) الّنفي

وُيمحظ أّف أكثر األفعاؿ المضارعة الّسابقة لـ تظير فييا عالمة اإلعراب، 
 ، فأكثرىا جاء عمى صورة األفعاؿ الخمسة التي تتحد فييا عالمتا الّنصب والجـز
وىذا يكسب األسموب مزيًدا مف االحتماالت، وكأّف الّتركيب القرآنّي يحّث عمى تعّدد 

ة ما يحتمؿ الّنصب والجـز في ىذه اآليات، مّما يؤّكد األوجو اإلعرابّية، وبخاصّ 
 أىّمّية دراستنا. 

ٌِ(:الكشه الّجامً ٌِ( أو )إ  : ما حيتنل الّيصب أو اجلزو بعد )أ

 :﮲ ھ ھ ھ ے ےۓ چ مّما احتمؿ الّنصب والجـز بسبب القراءات  ۓ

  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ 

 . ٗٓٔساء: النّ  چ 
، و)أْف ( بكسر ىم ۓ ﮲وقرئ )  ( بفتحيا والّنصب، ﮲زة )إْف( والجـز

 عمى الّنحو اآلتي:
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: وىو قراءة الجميور بكسر ىمزة )إْف(، ٔ  تدخُؿ عمى غير المتحقِّؽ( إفْ )و ػ الجـز
وجاء فعؿ الكوف بصيغة المضارع  ،، أو المتحقِِّؽ المبيـ الزمافِ في المستقبؿ

ىّمية الحدث، وجواب (؛ لمداللة عمى االستمرار وأ﮳(؛ وخبره مضارع )﮲)
﮵  ﮶ ﮷﮸ الّشرط: ) ( بالتأكيد بػ )إّف( وخبرىا فعؿ مضارع ﮴

( وكأّف المساواة في تراكيب الّنواسخ تبّيف المساواة في األلـ، مع زيادة ﮵)
التوكيد في جانب الكّفار؛ ألّنيـ ال يقاتموف ليدؼ وغاية نبيمة كالمؤمنيف؛ يؤّيد 

﮽  ﮾﮿ ذلؾ: ) ﮼  ﮻  ﮺  قناع (، وأسموب الشّ ﮹ رط فيو تالـز جممتيف، وا 
 ومخاطبة لمعقؿ، ومقّدمات يترّتب عمييا نتائج.

بفتح اليمزة، بمعنى: وال تينوا  (،﮲ قرأ أبو عبد الرحمف األعرج )أفْ ػ الّنصب: ٕ
، فاهلل تعالى يعّمؿ ليـ توانييـ عف القتاؿ لأللـ، وذكر (ٜٕٔ)ألف تكونوا تألموف

، (ٖٓٔ)( تعميؿ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  :)ىتعال قولوالّزمخشرّي والّرازّي أّف 
 فاجتمع تعميالف.

 الّتزجيح:

تتكاتؼ القراءات فتؤثر في المعنى وتثريو، سواء بالّشرط والجـز أـ الّتعميؿ 
والّنصب، مّما يدّؿ عمى تداخؿ المعنييف، والوجياف يناسباف المعنى والّسياؽ، 

برير لوىنيـ عف وأسموب الّشرط فيو إقناع وتحفيز، وأسموب الّتعميؿ فيو ترّفؽ وت
 القتاؿ.
 :قولو  ومّما يحتمؿ الّنصب بػ )أْف( والجـز بػ )إْف( الّشرطّية بسبب القراءات

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ چ  تعالى:

قرئ ، ٕٕٛالبقرة: چ  ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ گ ڳ ڳ 
 .(ٖٔٔ)( بكسر اليمزة والجـزڳ( بفتح اليمزة والّنصب، و )إف ڳ ڳ)
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ٌِ( طزطّية؟  مشألة: ٍل تأتي )أ

 قاؿ ابُف مالؾ:" وزعـَ ُنسب إلى الكوفّييف صّحة مجيء )َأْف( شرطّية، 
 في )أْف( أّنيا حرؼ مجازاة في مثؿ قولؾ: الكوفّيوفَ 

َتا .......... ِجَيارً أْف َأَتْجَزُع  ـْ َتْجَزْع ِلَقْتِؿ اْبِف َماِلؾِ اُأْذَنا ُقتَْيَبَة ُحزَّ  ، َوَل
ُح أّنيا مصدرّية تُقّدر معيا الاّلـ، يا... والّصحي)إْف( موقعَ  وقوعِ  لصّحةِ 

وىذا  ،(ٖٖٔ)، وقاؿ الّرضّي نحًوا مف ذلؾ(ٕٖٔ)كأّنو قاؿ: أتجزع ألف ُحّزت أذنا ُقتيبة"
المفتوحة شرطّية؛ لتوارد المفتوحة  ورّجح ابُف ىشاـ مجيءَ ، (ٖٗٔ)تفسير معنى

، (ٖ٘ٔ)والمكسورة عمى المحّؿ الواحد، ولمجيء الفاء بعَدىا، ولعطفيا عمى المكسورة
ڱ  ڳ ڳگ گ ڳ ڳ چ  ومما ُقرئ بالفتح والكسر:

 ،والكسائيّ  ،، وحمزة)نافع وأبو جعفر( قرأ المدنّياف ،٘الّزخرؼ:  چڱڱ
 تقّدـ نظائرىا.و ، (ٖٙٔ)وخمؼ بكسر اليمزة، وقرأ الباقوف بفتحيا

ڳ  چ :ابقةرط في آية البقرة السّ وذىب الفّراء إلى جواز كوف )أْف( بمعنى الشّ 

ا قبميا، ممّ  يا منقطعةً فجعمَ  ىا نوى بيا االبتداءَ كسرَ  قاؿ:" فَمفْ  ،ٕٕٛالبقرة: چ ڳ 
وتأخير،  ِفيِو تقديـٌ  الجزاء إال أّنو نوى أف يكوفَ  يا فيو أيًضا عمى سبيؿِ ومف فتحَ 

مكاَف  استشيدوا امرأتيفِ  -واهلل أعمـ -و كالكممة الواحدة، ومعناهوجوابُ  فصار الجزاءُ 
اّتصؿ بما قبمو، وصار  ا تقّدـ الجزاءُ إف نسَيْت، فممّ  رُة الناسيةَ الّرجؿ كيما تذّكُر الذاك

عطى( فيُ  السائؿُ  ني أف يسأؿَ )إّنو ليعجبُ  ا عميو، ومثمو ِفي الكالـ قولؾ:و مردودً جوابُ 
وال االفتقار ... فيذا دليٌؿ  فالذي يعجبؾ اإلعطاء إف يسأؿ، وال يعجبؾ المسألةُ 

ژ ڑ ڑ  ڈ ژڈ چ ي كتاب المَّو: أخير. ومثمو فِ قديـ والتّ عمى التّ 

، أال ترى أّف المعنى: ٚٗالقصص:  چک ک ک ک گ گ گ 
أيدييـ: ىال أرسمت إلينا رسوال(. فيذا  متْ )لوال أْف يقولوا إف أصابتيـ مصيبٌة بما قدّ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ ومّثؿ أيضا بقولو تعالى: ،(ٖٚٔ)بّيف" مذىبٌ 
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رأيو في اآلية  ىشاـ ، ورّجح ابفُ (ٖٛٔ)ٕٚٙالبقرة: چ  ھہ ھ  ہ ہ
 .(ٜٖٔ)الكريمة

ـَ  "وأنكَر ىذا القوَؿ البصريُّوف َوردُّوه أبمغ رد . قاؿ الّزّجاج:" َلْسُت أدري ل
"وقاؿ  ،(ٓٗٔ)"(أفْ )صار الجزاُء ]إذا تقدَّـ[ وىو في مكاِنو وغيِر مكاِنو َوَجَب أف َيْفَتْح 

ُيْفِسُدىا، أال ترى أنَّا َنِجُد الفارسّي: ما َذَكَره الفّراء دعوى ال داللَة عمييا، والقياُس 
الحرَؼ العامَؿ إذا تغيَّرت حركُتو لـ ُيْوِجْب ذلؾ تغيًُّرا في َعمِمِو وال معناه، وذلؾ ما 
رواه أبو الحسف مف فتِح الالـِ الجارَِّة مع الُمْظَيِر عف يونس وأبي عبيدة وخمؼ 

مف عمميا ومعناىا شيٌء، كذلؾ األحمر، فكما أفَّ ىذه الالـَ َلمَّا ُفِتَحْت لـ يتغيَّر 
ا أنَّا عمميا وال معناىا، وِممَّا ُيْبِعُده أيضً  )إْف( الجزائيُة ينبغي إذا ُفِتَحْت أالَّ يتغيَّرَ 

مررُت )نجُد الحرَؼ العامَؿ ال يتغيَّر عمُمو بالتقديـِ وال بالتأخيِر، أال ترى لقوِلؾ:
فالفارسّي يرّد ، (ٔٗٔ)ُؿ الباِء بتقديميا"، فمـ يتغيَّر عم(مررتُ  بزيدٍ )، ثـ تقوؿ: (بزيدٍ 

وقاؿ رأي الفّراء، وُينّظر بفتح باء الجّر وكسرىا، وبتقديـ وتأخير الحرؼ العامؿ، 
"وىـ َيخمطوَف بالجزاء كؿَّ فعٍؿ يكوُف سبًبا لفعٍؿ،  اج عف الكوفّييف:ابف السرّ 

 ،و مجزوًماوابُ عمى ما كاَف لُو شرٌط، وكاف ج والبصرّيوَف يقتصروَف باسـ الجزاءِ 
 .(ٕٗٔ)وكاف ِلما ُيستقبُؿ"

 الّتزجيح:

الّرأُي فصُؿ المعنييف، وال يعني توارد الفتح والكسر في القراءات أّف األداتيف 
  . ، وقوؿ الفّراء يدّؿ عمى شّدة تداخؿ وجيي الّنصب والجـزبمعنى واحد

 

 ليل:واجلزو بعد الِو األمز أو الّتع الّيصَب : ما حيتنُلالكشه الّتاسع

 :ٺڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀچ  ومنو 

 .ٕٓٙالبقرة:  چٿ
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(، فقاؿ:" ٺالّنصَب والجـز في )األنبارّي في البياف  أبو البركاتأجاز 
 الـ )كي( وىي متعمقة بفعؿ مقّدر تقديره: ىما: أف تكوفَ في الالـ وجياف: أحدُ 

، والثاني: أف تكوف الـ األمر (أرني ليطمئّف قمبي)، أو: (ؾ ليطمئّف قمبيسألتُ  ولكفْ )
( ٺ، وذكر الّزمخشرّي أف الالـ في )(ٖٗٔ)والّدعاء كأّنو دعا لقمبو بالّطمأنينة"

 .(ٗٗٔ)متعّمقة بمحذوؼ تقديره: ولكف سألُت ذلؾ إرادة طمأنينة القمب
، وذكر غير الفاعؿ المخاطب وىو المتكّمـ أو الغائب وتمزـُ الـُ األمر في الّنثر فعؿَ 

؛ والغالب في أمر الفاعؿ خمّوه مف الاّلـ ومف أّف األصؿ أف تكوف لمغائبالزّجاجّي 
 .(٘ٗٔ)ٛ٘يونس: چ فْمَتْفَرُحْوا چ حروؼ المضارعة، بخالؼ قراءة:

ػ كعادتو ػ يحاوؿ استقصاء األوجو  في البياف األنباريّ  أبو البركاتو 
و، فمـ يذكره اإلعرابّية في الكممة، ولـ أجد وجو الجـز عند كثيٍر مّمف سبقو ولحق

الفّراء في معاني القرآف، وال الّزمخشرّي في الكّشاؼ، حتى العكبرّي في التّبياف لـ 
يذكره مع الّتشابو بيف البياف والتبياف، ولـ يذكره الّرازّي في التّفسير الكبير، وال 

فظّف أّف ، (ٺ ): الّسميف في الّدّر المصوف، ولكّنو وقع في وىـ عممّي في قولو
، والحّؽ أّف الّنوف أصمّية، والفعؿ (ٙٗٔ)( مبنّي التصالو بنوف التوكيدليطمئفّ الفعؿ )

 . (ٚٗٔ)يطمئف بزنة: يفعِمؿّ 
 :الّتزجيح

مف حمميا عمى األمر، فقموب  حمُؿ اآلية الكريمة عمى الّتعميؿ بالالـ أقربُ 
ـّ إّف قوؿ إبراىيـ ػ عميو ااألنبياء مطمئّنة، ال تحتاج إلى األمر باالطمئناف لّسالـ ػ ، ث

( في موقؼ تعميمّي طمب فيو إبراىيـ ڀ ڀجاء جواًبا عمى سؤاؿ مف اهلل تعالى )
ػ عميو الّسالـ ػ أف يريو اهلل كيفّية إحياء الموتى، فالّتعميؿ أنسب لممعنى، وفيو تبريٌر 

 لمّسؤاؿ.
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ڳ ڳ ڳ ڱ  ڳچ ومثميا قولو تعالى في سورة الحّج: 

أو  (كيْ )الـ  جوز أف يكوفَ ي، قاؿ الزركشّي: "ٕالحج:  چڱ ڱ ڱ ں 
، والتعميؿ اقرب كذلؾ؛ ألف (ٛٗٔ)"وفائدة ىذا تظير في جواز الوقؼ ،الـ األمر

 شيادة المنافع في الحج ليست عمى سبيؿ األمر.
ذا جاز أف أستعير طريقة ابف األنبارّي في تعّدد األوجو، فيمكف القوؿ  وا 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ى:بالّنصب والجـز في عدد مف اآليات، كما في قولو تعال

 چڎ ڈ ڈ ژژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڇچ چ چ چ ڇ 
 متىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت چ  ، ونحو:ٖٔالحجرات: 

، باحتماؿ ٕٔالؽ: الطّ  چىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 
 (.مت)الّنصب والجـز في 

ىا، حصرىا عضيمة بإحدى الـ األمر وكسرُ  وجاء في قراءاٍت تسكيفُ 
الكسر حمميا عمى الّتعميؿ إال بدليؿ، منيا قولو  ، وال يمـز مع(ٜٗٔ)وعشريف قراءة

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت چ  :عالى في سورة الحجّ ت

بتسكيف وكسر الـ ، ٘ٔالحج:  چىث يث حج مج جح مح جخ  جث مثيت 
 ےے  ھھ چ  :في سورة الحّج أيًضا ، وقولو تعالى(ٓ٘ٔ)(مث)

، ھبتسكيف وكسر الـ )،  ٜٕالحج:  چ﮲ ﮳ ﮴  ۓۓ 
، وذكر الزركشّي في البرىاف  (ٔ٘ٔ)اءة الجميوروالتسكيف قر  (ۓ ، ے

،وُيمحظ تعاطؼ األفعاؿ المضارعة في غير آية (ٕ٘ٔ)جواز النصب والجـز في اآلية
فقد يتوالى ثالثة أفعاؿ، كما يمحظ مجيء ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد الالـ في 

  غير موضع في سورة الحّج.
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فيجيز في  ـ كي والـ األمر،الّتداخؿ بيف ال وسبؽ رأُي الّسميف الحمبّي في
ا وُسكف لمتخفيؼ، الـ )كي( التسكيف، ويجيز في الفعؿ الساكف أف يكوف منصوبً 

يمكف أف يخرج الفعؿ عمى الّنصب وعمى رأيو  وأّف الـ التعميؿ قد تكوف ساكنة،
، ولكف ال يبدو والجـز في كثير مف اآليات التي يحتمؿ فييا المعنى األمر والتعميؿ

في الّتداخؿ بيف الجـز والّنصب، وعمى قولو تتحّوؿ المغة إلى فوضى جيو أّف رأيو و 
 ال ضابط ليا.

 اجلزو والّيصب بشبب الّلغات: : ما حيتنُلالكشه العاطز

 ومّما جاء بالّنصب والجـز بسبب الّمغات: 

 :ٔالّشرح:  چہ ہ ہ  ہۀ چ  قولو تعالى. 
 :فتحيا، و لمجـز الحاء بسكوف (ہقرئ )و
ٔ:  وىي قراءة الجميور، وىو واضح بػ )لـ(. ػ الجـز
جاء في اإلتقاف لمّسيوطّي:" وقد نقَؿ  ،(ٖ٘ٔ)ػ الفتح: ُنسبت القراءة ألبي جعفر ٕ

البغوّي االتّفاَؽ عمى القراءة بقراءة يعقوَب وأبي جعفر مع الّسبع المشيورة، وىذا 
 وُخّرجت عمى ما يأتي:، (ٗ٘ٔ)ىو القوُؿ الّصواب"

   ً(، ويجزموف بػ )لْف(، حكاىا لبعض  أّف ىناؾ لغة ـْ العرب ينصبوف بػ )ل
 بنت األعجـ : عائشةَ  ، وأنشد قوؿَ كما ذكر أبو حياف الّمحيانّي في نوادره

 قد كاف سمُؾ اليدى ينيّد قائُمو ....... حتى أتيَح لو المختاُر فانعمدا
 داػػػفي إقدامو أح ولـ يشاورَ في كّؿ ما ىـّ أمضى رأيو ُقدما .......... 

، واختار أبو ، والّشاىد في دراستنا عمى ىذه الّمغة(٘٘ٔ) بنصب )يشاور(
 .حّياف تخريج اآلية الكريمة عمييا

و)أْف( و)لـ( مّما تصّرؼ العرُب بيما، فنجد المضارع قد ُيرفع بعدىما 
) ـْ  :أيًضا، ومف الّرفع بعد )ل
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ـْ   دِ واألنباُء تَْنِمي.......... بما القت َلبوُف بني زيا يأتيؾَ أل
"وقولو )ألـ يأتيؾ( قّدر  :في الّنوادر البيت بقولو األنصاريّ وخّرج أبو زيد 

ىو  الجـز أف تكوف الياُء مضمومة حّتى كأّنو قاؿ: ىو يأتيَؾ، كما تقوؿ: قبؿَ 
ف  ، فتقوُؿ: ألـ يأتيَؾ، كما تقوؿ: ألـ يكرْمؾ، وا  ـّ َيحذؼ الضّمة لمجـز يضرُبؾ، ث

نما يجوزُ في الياء مستثقمة كانت الضّمةُ  ، فعالمة الجـز (ٙ٘ٔ)ىذا في الّضرورة" ، وا 
 سكوف الياء ال حذؼ حرؼ العمة.

"ألـ يأتؾ"  :ورواه بعض أصحابناقاؿ ابف جّني في سّر صناعة اإلعراب:" 
 وأنشده أبو العباس، عف أبي عثماف، عف األصمعي:/ عمى ظاىر الجـز

 .(ٚ٘ٔ)"مينْ تَ  واألنباءُ  ؾتاأ ؿْ أال ىَ 
وال الروايات في البيت، وقاؿ ابف جّنّي عف نوف الّرفع: "وىذا يعني تعّدد 

 ا ما أنشده أبو الحسفِ فع؛ فأمّ ، وال تثبت إال لمرّ أو نصبٍ  إال لجزـٍ  وفُ ىذه النّ  حذؼُ تُ 
 مف قوؿ الشاعر:
 بالجارِ  لـ يوفوفَ الصميفاء  . يوـَ .......يـ ..وأسرتِ  ـٍ عْ نُ مف  لوال فوارُس 

نّ (ٛ٘ٔ)شاذّ  /  كما قاؿ اآلخر: (،ال)بػ  (لـ)بيو ما جاز عمى تش؛ وا 
 مف الطالح يرتعوفَ  .. ـٍ .......قو . بالدَ  تيبطيفَ  أفْ 

 ،يفالكوفيّ  التي في معنى المصدر في قوؿِ  (ما)بػ  (أفْ )فيذا عمى تشبيو 
ؾ فيا ضرورة، وتقديره: أنْ الثقيمة، وخفّ  (أفْ )و أراد ا عمى قولنا نحف؛ فإنّ فأمّ 

فة مف الثقيمة الفعَؿ بال عوض المخفّ  (أفْ )وأولى  :قاؿ أبو عميّ ، "(ٜ٘ٔ)"تيبطيف
ف كاف فيو بعُض  حاؿٍ  وىذا عمى كؿّ ، ضرورة نعة أسيؿ مما ارتكبو الصّ  وا 
، ألّف )ما( المصدرّية لمحاؿ، و)أْف( لالستقباؿ فتنافيا. وحُسف (ٓٙٔ)"وفالكوفيّ 

ـّ في بابيا، فأبو عمّي الفارسّي يرى  أّف رفع الّتصّرؼ بيما؛ ألّف كاّل منيما أ
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﮳ چ المضارع بعد )أْف( أمر ليس بالّسيؿ مع أّنو ورد في قراءة:  ۓ ۓ ﮲ 

 .(ٔٙٔ)(﮳، برفع )ٖٖٕالبقرة:  چ﮴
أّف سممة َأخبَر عف الفّراء  بخّط الجواليقيّ  وقاؿ ابُف مالؾ عف )أْف(:" وجدتُ 

يا الفعؿ، عف الكسائّي عف الرؤاسّي قاؿ: فصحاء العرب ينصبوف بػ )أْف( وأخواتِ 
 يجزموف بيا ... مف نحو قولو: يرفعوف بيا، ودونيـ قوـٌ  يـ قوـٌ ودونَ 

 ِبَيا َفَتُردََّىا.......... َفَتْتُرَكَيا ِثْقاًل عميَّ َكَما ِىَيا َأْف َتْعَمـْ ُأَحاِذُر 
وال حّجة في ذلؾ؛ لجواز كونو سكوَف وقؼ لمّضرورة، ال سكوَف 

لـ( مّما يدّؿ عمى تقارب وجيي ، وىذا مف تقارض األحكاـ بيف )ْأف( و)(ٕٙٔ)إعراب"
 الّنصب والجـز وتداخميما. 

في سورة الّشرح، ولكف ال ُتخِرج  (ہ) ىناؾ تخريجات أخرى لفتح حاءو 
، ىي:  الفعؿ عف الجـز

  أّف المراد )ألـ نشرَحْف( بنوف الّتوكيد، قاؿ ابف عطّية:" وقرأ أبو جعفر المنصور
ـْ نشرحَ )  ر أبي زيد: بنصب الحاء... ومثمو في نواد (أل

 أـ يوـَ ُقِدْر  لـ ُيقدرَ مف أّي يومّي مف الموِت أفرّْ .......... أيوـَ 
 .(ٖٙٔ)ثـ حذفيا تخفيفا" ،ثـ أبدؿ مف النوف ألفا ،"فْ و قاؿ: "ألـ نشرحَ كأنّ 

 :َنْشَرحَ ۀ و قرأ: )"وعف أبي جعفر المنصور أنّ  إشباع المخرج، قاؿ الّزمخشرّي 

و يا في مخرجيا فظّف السامُع أنّ وأشبعَ  بّيف الحاءَ  (، بفتح الحاء، وقالوا: لعّموہ
، والحاء صوٌت ميموس يجري معو الّنفس، ولعّؿ إشباع الفتحة فييا (ٗٙٔ)فتحيا"

مع جرياف الّنفس يناسب انشراح الّصدر، وتنفيس الكربة، والفتحة خفيفة في 
 الّنطؽ.

يميموف وحروؼ الحمؽ يناسبيا الفتح، ذكر ابف جّني أّف بني عقيؿ كانوا 
إلى فتح الحروؼ الحمقّية إذا جاءت بعد فتح، نحو: الّنَير، الّشَعر، ووقع حرؼ 
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، وذكر أبو حّياف أّف تحريؾ األصوات الحمقّية بالفتحة مف (٘ٙٔ)الحمؽ ىنا عينا 
 .(ٙٙٔ)ليجة لبعض بني بكر بف وائؿ

ونقؿ عبده الّراجحّي عف إبراىيـ أنيس قولو:" أف كّؿ اصواِت الحمؽ بعد 
ا مف مخرجيا الحمقّي تحتاج إلى اّتساٍع في مجراىا بالفـ، فميس ىناؾ ما صدورى

يعوُؽ ىذا المجرى في زوايا الفـ، وليذا ناسبيا مف أصوات الّميف أكثرىا اّتساًعا، 
، وتحريؾ حروؼ الحمؽ بالفتح واضح كّؿ الوضوح في المغة (ٚٙٔ)وتمؾ ىي الفتحة"

 .(ٛٙٔ)العبرّية
 الّديف الجندّي:" والحّؽ أّف )لـ( جازمٌة غير  الفتح لإلتباع، قاؿ أحمد عمـ

ناصبة، وأّف الفتحَة عمى الحاء في اآلية إّنما جاءت إتباًعا لحركة الّراء قبَميا، 
ـّ إّف الحاء مف حروؼ الحمؽ وىي تؤِثر الفتح" أو لحركة الالـ بعدىا، ث
(ٜٔٙ) . 

تباع الحركات وارٌد عف العرب، ومنو قراءة: ) ، ٕالفاتحة:  ( اْلَحْمِد ِلموِ  وا 
 ؛تميـ وبعض غطفاف، ُيْتِبُعوف األوؿ لمثاني وىي لغةُ بكسر الّداؿ إتباعا لما بعدىا، "

 ال أفّ إ". وقرئ )الحمُد ُلمو( بضـّ الاّلـ إتباعا لما قبميا، قاؿ ابف جّنّي:(ٓٚٔ)"جانسلمتّ 
ؿ لذلؾ بأّف ، وعمّ (ٔٚٔ)"بكسرىما (اْلَحْمِد ِلمو)أسيؿ مف  الحرفيفِ  بضـّ  (اْلَحْمُد ُلمو)

إعراب، وكسرة الالـ في  (الحمدُ )اؿ في ة الدّ ضمّ  أفّ األقيس إتباع الثّاني لألّوؿ، وب
تباع الحركات بيف المبتدأ ، بناء، وحرمة اإلعراب أقوى مف حرمة البناء (ِلمو) وا 

وكذلؾ فّضميا الزمخشرّي، وىي لغة لبعض  ،(ٕٚٔ)والخبر يدّؿ عمى شدة اّتصاليما
نشرَح لؾ( إتباع حركة اإلعراب لغيرىا سواء الّراء قبميا أـ الالـ . وفي )ألـ (ٖٚٔ)قيس

 بعدىا ػ إف ثبت اإلتباع ػ وىذا خالؼ األحسف.
ويرى سمير شريؼ أّف قراءة )الحمِد هلل( بالكسر أسيؿ صوتّيا، وأعمى 

، (ٗٚٔ)درجة في التناسؽ الّصوتّي، ويرى أّف ابف جّنّي قد أخطأ مف الّناحية الصوتّية
 يتو.ولكّؿ وج
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 الّتزجيح:

اآلراء ال شّؾ أّف القراءات سّنة، ولكف الّترجيح في تخريجات الّنحاة، و 
 :المقبولة في تخريج فْتح )نشرح(

تخريجيا عمى أّنيا لغة لبعض العرب، والقراءات القرآنّية جاءت عمى لغات 
العرب لمتخفيؼ عمييـ، إضافة إلى ما سبؽ مف تصّرؼ العرب في )لـ( فتارة 

ما بعدىا، وتارة ينصبونو، فحمميا عمى المغة قوٌؿ معقوؿ، ومع ما تقّدـ مف  يرفعوف
، وفي ٘ٚٔأّف حروؼ الحمؽ يناسبيا الفتح، نجد العرب تفّر بؿ تكره توالي الحركات

فتح )نشَرَح َلَؾ َصْدَرَؾ( تتوالى خمس فتحات في الوصؿ، وتوالي أربعة متحّركات 
، فحمؿ القراءة عمى (ٙٚٔ)لجياز الّنطقيفي كممة أو خمسة في كممتيف ثقيؿ عمى ا

 المغة يبّرر تتابع الحركات.
 .لوجود نظيره في القرآف الكريـػ القوؿ بإتباع الحركة قوؿ مقبوؿ؛  

وىنا ُننيي ػ بفضؿ اهلل ػ أقساـ الّدراسة العشرة، لنزّؼ إلى القارئ الجداوؿ 
 والنتائج والتوصيات.

 اجلداول:

 مّت تزجيح الّيصب على اجلزو فيَا:اآليات اليت  اجلدول األّول :

 اآلية املوضوع الكشم م

 األّوؿ ٔ
بعد فاء السببّية 
 المسبوقة بنيي

 ٖ٘البقرة:  چې ې ې  ېۅ ۅ ۉ ۉ چ 

 األّوؿ ٕ
بعد فاء السببّية 
 المسبوقة بنيي

پپ  پپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ 

 ٙٗاألنفاؿ:  چڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 األّوؿ ٖ
بعد فاء السببّية 
 المسبوقة بنيي

ژ  ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ

  ٔٛطو:  چڑ

 األّوؿ ٗ
بعد فاء السببّية 
 المسبوقة بنيي

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ 

  ٕٙص:  چجب حب خبمب  يئمئ ىئ 
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 اآلية املوضوع الكشم م

 األّوؿ ٘
بعد فاء السببّية 
 المسبوقة بدعاء

مئ  جئ حئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  چ

 ٛٛيونس:  چىئ يئ جب حب 

 األوؿ ٙ
بعد فاء السببّية 

 ٜٚالّنساء: چ  ڳ ڳگ گ ک ک گ گ چ  باستفياـ المسبوقة

 األوؿ ٚ
بعد فاء السببّية 

 باستفياـ المسبوقة

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں چ 

ۀ ہ ہ ہ  ۀڻ ڻ ڻ ڻ 

  چہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ 
 ٜٓٔيوسؼ:

ٛ 
/ الثّالث
 ا

معطوؼ عمى فعؿ 
 الّشرط

آؿ عمراف:  چوئ وئ ۇئ ۇئ  ەئائ ەئ  چ
ٜٔٚ 

ٜ 
/ الثّالث
 أ

معطوؼ عمى فعؿ 
 الّشرط

﮲  ۓے ے  چ  چ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ۓ
 ٖٙمحمد: 

ٔٓ 
/ الثّالث
 أ

معطوؼ عمى فعؿ 
 الّشرط

ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڤٹ ٹ چ 

 ٕٔٚالبقرة:  چڦ ڄ ڄڄ 

ٔٔ 
/ الثّالث
 أ

معطوؼ عمى فعؿ 
 الّشرط

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤ ٹ ٹ چ

ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 

 چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌ ڍ
 ٜٕٔ – ٕٛٔالّنساء: 

 الرابع ٕٔ
معطوؼ عمى 
 جواب الّطمب

ڻ  ںڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ

 ٜيوسؼ:  چڻ ڻ ڻ ۀ 

 الخامس ٖٔ
العطؼ عمى 

 المعنى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  ڀ

 ٜٗالنحؿ: چٿٿ 
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 اآلية املوضوع الكشم م

 السادس ٗٔ
بعد )ال( الّنافية أو 

 الّناىية
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

 ،ٕٓٔالتوبة: چ  ژ ژ ڑ ڈ ڈڌ ڎ ڎ 

 الّسادس ٘ٔ
بعد )ال( الّنافية أو 

 ةالّناىي

﮺ چ  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

 ٙٔالحديد:  چ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮼ ﮽﮻ 

 الّتاسع ٙٔ
بعد الـ األمر أو 

 الّتعميؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ چ 

 ٕٓٙالبقرة: چ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 الّتاسع ٚٔ
بعد الـ األمر أو 

 الّتعميؿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳچ 

  چں 

 الّيصب فيَا: اآليات اليت مّت تزجيح اجلزو على اجلدول الّجاىي:

 اآلية املوضوع الكشم م

 الثّاني ٔ
بعد واو المعّية 
 المسبوقة بنيي

 ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ 

 ٕٚاألنفاؿ:  چڤ ڦ ڦ ڦ 

 الثّاني ٕ
بعد واو المعّية 
 المسبوقة بنيي

ڳ ڳ  ڳگ گ گ گ چ 

 ٕٗالبقرة:  چڳڱ

 الثّاني ٖ
بعد واو المعّية 
 المسبوقة بنيي

ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں چ 

 ٛٛٔة: البقر  چڻ

 الثّاني ٗ
بعد واو المعّية 
 المسبوقة بنيي

 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱڱ ڱ چ 
 ٖ٘محمد:

٘ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چ

 ٜٖالتوبة:  چڱں  ڱ ڱڱ 

ٙ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

ژ ڑ ڑ  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ 

 ٕالممتحنة:  چک ک ک ک گ 
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 اآلية املوضوع الكشم م

ٚ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

 چ﮶ ﮷ ﮸  ﮵ۓ ﮲ ﮳ ﮴ چ

 ٕالقمر:

ٛ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

ی ی  ىئ یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  چ

 ٕٚنوح:  چیجئ

ٜ 
الثّالث/ 

 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 

آؿ  چڀ ڀ  ڀپ پ ڀ 
 ،ٜٗٔعمراف: 

ٔٓ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ عمى جواب 
 الّشرط

 ۆ ۈ ۈۇ ۆ ڭ ڭ ۇ  چ

 ٖٛمحمد:  چٴۇۋ

 الّسادس ٔٔ
بعد )ال( الّنافية أو 

 الّناىية

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ 

﮼  ﮺ ﮻ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ 

 ٕٕالبقرة:  چ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

 الّسادس ٕٔ
بعد )ال( الّنافية أو 

 الّناىية

 چ﯁  ﮿ ﯀﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ چ 
 ٓٙيوسؼ: 

 الّسابع ٖٔ
بعد )أْف( المّتصمة بػ 

 )ال(

 چڱ ڱ ڱ ںں  ڱڳ ڳ ڳ ڳ چ 
 ٖٕاإلسراء: 

 الّسابع ٗٔ
بعد )أْف( المّتصمة بػ 

 )ال(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ 

 ٕاإلسراء:  چڦ ڄ ڄ ڄ  ڦ

 الّسابع ٘ٔ
بعد )أْف( المّتصمة بػ 

 )ال(

 چڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ ڇڃ چ چ چ چ چ 
 ٕٗ – ٖٕالقمـ: 

 الّسابع ٙٔ
بعد )أْف( المّتصمة بػ 

 )ال(
  ٖٔمؿ: النّ  چۓ ﮲ ﮳ ﮴  ے ۓچ 
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 اآليات اليت استوى فيَا وجَا الّيصب واجلزو بشبب الكزاءات: دول الّجالح:اجل 

 الكراءات اآلية املوضوع الكشم م
قراءة 

 اجلمهور

 األّوؿ ٔ

بعد فاء 
السببّية 
المسبوقة 

 بنيي

ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ  چ

 ٕٖاألحزاب:  چڦ

قرئ 
بالّنصب 
 والجـز

 الّنصب

 األّوؿ ٕ

بعد فاء 
السببّية 
المسبوقة 

 بنيي

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 

پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ پ 

 ٙٗاألنفاؿ:  چٺٺ

النصب 
 والجـز

 النصب

 الثّاني ٖ

بعد واو 
المعّية 
المسبوقة 

 بنفي

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 

 چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ 
 ٕٗٔآؿ عمراف: 

بالّنصب 
والجـز 
 والّرفع

 الّنصب

 الثّاني ٗ

بعد واو 
المعّية 
المسبوقة 
 باستفياـ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

چ ٹ ٹ ٹٿ ٿ 

 ٔٗٔالّنساء: 

بالجـز 
 والّنصب

 الجـز

٘ 
/ الثالث
 أ

معطوؼ 
عمى 
فعؿ 
 الّشرط

وئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  چ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ  ۇئ

 ٓٓٔالنساء:  چىئ ی 

بالجـز 
والّنصب 
 والّرفع

 الجـز

ٙ 
/ الثالث
 ب

معطوؼ 
عمى 
جواب 
 الّشرط

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ 

چ ڦ ڄ ڄ ڦڦڦ 

 ٕٔٚالبقرة: 

بالّرفع 
والجـز 
 والّنصب

 اّلرفع
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 الكراءات اآلية املوضوع الكشم م
قراءة 

 اجلمهور

ٚ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ 
عمى 
جواب 
 الّشرط

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ چ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ک کک ک گ  ڑژ ڑ  ژ

 ٕٗٛالبقرة:  چگ گ گ ڳ 

الجـز 
والّنصب 
 والّرفع

 الجـز

ٛ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ 
عمى 
جواب 
 الّشرط

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ 

ۇئ  ۇئائ ەئ ەئ وئ وئ 

 ٓٔالفرقاف:  چۆئۆئ 

الجـز 
 والّنصب
 والرفع

 الجـز

ٜ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ 
عمى 
جواب 
 الّشرط

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺچ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤڤ ڤ 

 ٖٖالشورى: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
–ٖ٘ 

الجـز 
 والّنصب

 الجـز

ٔٓ 
/ الثّالث
 ب

معطوؼ 
عمى 
جواب 
 الّشرط

 ﮻﮷ ﮸ ﮹ ﮺ چ 

 ٖٚمحمد:  چ﮼ ﮽ 

الجـز 
والّنصب 
 والرفع

 الجـز

 بعالّرا ٔٔ

في 
جواب 
 الّطمب

 ٙالمدثر:  چ﮾  ﮽﮻ ﮼ چ 

الّرفع 
والّنصب 
 والجـز

 الّرفع

 الخامس ٕٔ

العطؼ 
عمى 
 المعنى

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ چ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

 چ    ﯁ 
 ٓٔالمنافقوف: 

الجـز 
 والّنصب

 الجـز
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 الكراءات اآلية املوضوع الكشم م
قراءة 

 اجلمهور

 الخامس ٖٔ

العطؼ 
عمى 
 المعنى

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ

 چڱں  ڱڳ ڱ ڱ 
 ٕٚٔاألعراؼ: 

 الّنصب
 والّرفع
 والجـز

 الّنصب

 الّسابع ٗٔ

بعد 
)أْف( 

المّتصمة 
 بػ )ال(

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ

 ڍڌ

 ٕٙالحّج:چڌڎ

الجـز 
 والّنصب

 الجـز

 الثّامف ٘ٔ

بعد 
)أْف( 
 أو)ِإْف(

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک چ 

ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ڱ ڱ  ڳڳ ڳ 

 ٕٕٛالبقرة: چ ڱ

الّنصب 
 والجـز

)بكسر 
ىمزة )أْف( 
 وفتحيا(

 الّنصب

 الثّامف ٙٔ

بعد 
)أْف( 
 أو)ِإْف(

﮳  ۓ ﮲ھ ھ ھ ے ےۓ چ 

﮵  ﮶ ﮷﮸  النساء:  چ﮴
ٔٓٗ 

الجـز 
 والّنصب
)بكسر 

ىمزة )أْف( 
 وفتحيا(

 الجـز

 التاسع ٚٔ

بعد الـ 
األمر أو 
 الّتعميؿ

ۓ   ے  ے ھھ چ

 چ﮲ ﮳﮴ ۓ

  ٜٕالحج: 

بتسكيف 
وكسر الـ 

،ھ)
 ،ے

 (ۓ

 التسكيف

 العاشر ٛٔ
بسبب 
 الّمغات

 ٔالّشرح:  چہ ہ ہ  ہۀ چ 
الجـز 
 والّنصب

 الجـز
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 اجلدول الّزابع: جدول إحصائي

 ويمكف مف الجداوؿ الّسابقة الوصوؿ إلى اإلحصائّية اآلتية:

 العنوان الكشم
عدد 

اآليات 

 املدروسة

ترجيح 

الّنصب 

دون 

 قراءة

ترجيح 

 اجلزم

دون 

 قراءة

 النصب

يف قراءة 

 اجلمهور

 اجلزم

يف 

قراءة 

 اجلمهور

 الّرفع

يف 

ءة قرا

 اجلمهور

 األّوؿ
ما يحتمؿ الّنصَب 
 والجـز بعد فاء السببية

9 7  2   

 الثّاني
 الّنصبما يحتمؿ 

 والجـز بعد واو المعية
6  4 1 1  

 الثّالث/أ

ما يحتمؿ الجـز 
والّنصب في المعطوؼ 

 عمى الشرط

6 4   1  

الثّالث/
 ب

ما يحتمؿ الجـز 
والّنصب في المعطوؼ 

 عمى الجزاء

11  6  4 1 

 الّرابع

ما يحتمؿ الجـز 
والّنصب في جواب 

 والمعطوؼ عميو الطمب

2 1    1 

 الخامس
أو  الّنصبما يحتمؿ 

 الجـز عمى المعنى
3 1  1 1  

 الّسادس

 الّنصبما يحتمؿ 
والجـز بعد )ال( الّنافية 

 أو الّناىية

4 2 2    

 الّسابع

 الّنصبما يحتمؿ 
والجـز بعد )أْف( 
 المتصمة بػ )ال(

5  4  1  
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 العنوان الكشم
عدد 

اآليات 

 املدروسة

ترجيح 

الّنصب 

دون 

 قراءة

ترجيح 

 اجلزم

دون 

 قراءة

 النصب

يف قراءة 

 اجلمهور

 اجلزم

يف 

قراءة 

 اجلمهور

 الّرفع

يف 

ءة قرا

 اجلمهور

 الثّامف
أو  الّنصبما يحتمؿ 

 الجـز بعد )أْف( أو )إْف(
2   1 1  

 الّتاسع

 الّنصبما يحتمؿ 
والجـز بعد الـ الّتعميؿ 

 أو األمر

3 2   1  

 العاشر
ما يحتمؿ الجـز 

 والّنصب بسبب الّمغات
1    1  

 2 11 5 16 17 51 المجموع

 ويّتضح مً اجلداول:

  َفي آيات الدراسة. دوف قراءة أكثُر مّما يحتمؿ بقراءة ما يحتمُؿ الّنصَب والجزـ 

  بمغ مجموع اآليات المدروسة واحدا وخمسيف آية، ثالث وثالثوف منيا دوف
حدى  قراءة قرآنّية، وثماني عشرة بسبب القراءات: )خمس آيات بالنصب، وا 
، وآيتاف بالرفع( عند الجميور، وبعض اآليات التي تعددت  عشرة آية بالجـز

، كما في: قراء ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ اتيا فييا غير موضع ُقرئ النصب والجـز

 ڑژ ڑ  ژچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ے  ھھ چ  ، وٕٗٛالبقرة:  چک کک ک گ گ گ گ ڳ 

، والجـز قراءة  ٜٕالحج:  چ﮲ ﮳ ﮴  ۓۓ  ے
الجميور، وىذا يعني أف األكثر ىو الجـز عند الجميور في القراءات التي 

وليست  ،اآليات المدروسة منتقاة مّما يحتمؿ الّنصب والجـزو  تناولتيا الدراسة،
ـّ اإلشارة إلى  نظائرىا. بعض جميعيا، وت
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  عدد آيات ترجيح النصب سبع عشرة آية، وآيات ترجيح الجـز ست عشرة آية
 دوف قراءة.

  بعض أقساـ الّدراسة كانت أمثمتيا مف القراءات فقط، كالقسـ الثّامف )ما يحتمؿ
ـز بعد )أْف( أو)ِإْف((، والقسـ العاشر )ما يحتمؿ الّنصب والجـز الّنصب والج

 (.المغاتبسبب 

  ُكاف مف األفعاؿ الخمسة دوف قراءة محظ أّف معظـ ما احتمؿ الّنصب والجـزي ،
 وعالمة نصبيا وجزميا متحدة ىي حذؼ النوف.

 الجميور وغيرىـ  التي ورد فييا المضارع بالّنصب والجـز في قراءة المواضع
وىذا يعني أّف النصب والجـز فييا ليس بسبب ال يحتمؿ الوجييف،  يالفظ

 الحركة، بؿ ىما مراداف في القراءات.

 

 اخلامتة: 

 :، والّتوصياتاليَّتائج وفيَا

تقدمت،  ما يحتمؿ الّنصب والجزـَ في القرآف الكريـ، في عشرة أقساـ تناوؿ البحثُ 
ـّ تقسيـ النتائج ثالثة أقساـ:  وت

 

 ىتائج خاّصة بالّيصب واجلزو: أّواًل:

 القرآفَ  أفّ  عيا، ومعموـٌ ي إلى توسيع المعاني، وتنوّ احتماؿ الّنصب والجـز يؤدّ ػ ٔ
 . ، ومنيا األوجو اإلعرابّيةأوجوٍ  الكريـ حّماؿُ 

، أوجو القراءات أكسب الّتراكيب وظائؼ نحوية أّثرت في المعنى وأثرتو ػ تعددُ ٕ
(، منيا قولو ووردت قراءات لممضارع باألوج و الّثالثة )الّرفع والّنصب والجـز

 ، )ينظر الجدوؿ الثالث(. ٙالمدثر:  چ﮾  ﮽﮻﮼   چتعالى:
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ػ تعّددت االحتماالت اإلعرابّية والمعنوّية لممضارع المنصوب، مف ذلؾ ما قالو ٖ
"وتقوؿ: )ما تأتيني فتحدثَني(، فالّنصب سيبويو عف الّنصب بعد فاء السببّية: 

 مف المعاني: عمى وجييفِ 
  َثتني.ني لحدّ أحُدىما: ما تأتيني فكيؼ تحدثني، أي لو أتيت 

  ًا إال لـ تحدثني، أي منؾ إتياٌف كثيٌر وال حديٌث وأّما اآلخر: فما تأتيني أبد
 .(ٚٚٔ)منؾ"

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ  ػ تعّددت أوجو جـز المضارع، كما في قولو تعالى:ٗ

، قرئ ٕٗٛالبقرة: چ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
باألوجو الثالثة، فالجـز بالعطؼ عمى جواب الّشرط  چڑ چ ، چ ژچ
 بالجـز عمى البدؿ، كما في القسـ الثّالث. چ يغفْر  چ، وُقرئ چ  ڎ چ

ة دوف قراءة كاف بسبب احتماؿ العالمة اإلعرابيّ  والجزـَ  ػ ما يحتمؿ الّنصبَ ٘
 ، وذلؾ في:موجييفل
 فييا جعؿ الكثير منيا يحتمؿ  األفعاؿ الخمسة، فاّتحاد عالمتي الّنصب والجـز

، مّما يدّؿ عمى تداخؿ الوجييف، ۅ ۅ ۉ ۉ چ  كما في: الّنصب والجـز

 .ٖ٘البقرة:  چې ې ې  ې

  :ٕٙص: چ جب حب خب يئحئ مئ ىئ چ المضارع المشّدد كما في  

  ٕٗالقمـ:  چڇ ڇ ڍ ڍ  ڇچ ڇ چ  المبنّي نحو:المضارع . 

، أو اإلعراب التقديرّي يتيح ومف ىنا يّتضح أّف حذؼ عالمة اإلعراب أو خفاءىا
تعّدد األوجو وىذا مف جماؿ المغة، ويناسب تعّدد أوجو اإلعراب في القرآف 

 الكريـ.
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األدوات التي  رِ الّنصَب والجزـَ جاء بعد األدوات، ومف أكث ا يحتمؿُ ػ كثير ممّ ٙ
ة، واو المعيّ  ،فاء السبّية احتمؿ المضارع بعدىا الّنصب والجـز في القرآف الكريـ:

 . ) أف ال(األداتاف المتجاورتاف: 
ػ أكثر ما يحتمؿ الّنصب جاء بعد )أْف( ظاىرة أو مضمرة، واألكثر في الّدراسة ٚ

مجيء ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد )أْف( المضمرة، وبخاّصة بعد واو المعّية، 
 وفاء السببّية، وال يخفى ما لممصدر المؤّوؿ مف قيمة داللّية.

تمؿ الّنصب والجـز ُسبؽ بفعؿ مجزوـ صالح لمعطؼ عميو، سواء بػ ػ كثير مّما احٛ
، أو مجزوـ في جواب  )لـ( أو )لّما(، أو )ال( والالـ الطمبّيتيف، أو شرط جاـز

چ  ڈ ژ ژ ڑ ڎ ڈچ الّطمب، واألكثر سبقو بػ )ال( الّناىية، نحو: 

ۓ  ے ۓ چ أو نصبو، أو جاء بعد جاـز كما في: چ ژ چ، بجـز ٔٛطو: 

﮷ چ ، ٖٔمؿ: النّ  چ﮴ ﮲ ﮳  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮻   ﮺  ﯁    ﮼ ﮽﮸ ﮹ ، وُيمحظ مجيء ٙٔالحديد:  چ﮾ ﮿ ﯀
)ال( الجازمة قبؿ الفعؿ مّرة وبعده أخرى، ويبدو أّف مجيء )ال( الناىية مع )أْف( 
مضمرة أو ظاىرة، لمتناسب الزمنّي، فػ )أْف( الناصبة لممضارع تخّمصو 

 لمستقبؿ.لالستقباؿ، و)ال( لمّنيي في ا
ػ قد يجتمع في آية واحدة فعالف يحتمالف الّنصب والجـز دوف قراءة كما في قولو ٜ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ چ :تعالى

النساء:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌڇڇ ڍ ڍ  ڇ
يحتمؿ الّنصب بعد فاء السببّية، والجـز بػالعطؼ  چڇچ، الفعؿ ٜٕٔ
ؿ الّشرط معطوؼ بالواو عمى فع چڌچ، وكذلؾ الفعؿ  چچچعمى 

، وقد يجتمعاف بسبب القراءة كما في: ٿ ٿ چ ويحتمؿ الّنصب والجـز
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ڦ ڄ  ڦڤ ڤ ڤ ڦڦ  ڤٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

 چڤچالفعؿ ، ٕٔٚالبقرة:  چڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
، وُقرئ  بالّرفع  چڦچمعطوؼ عمى الّشرط، ويحتمؿ بمفظو الّنصب والجـز

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  والجـز والّنصب كما في القسـ الثّالث، ونحو:

، الفعؿ ٙٗاألنفاؿ:  چپپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ 
 چٻچيحتمؿ الّنصب بعد فاء السببّية، والجـز بالعطؼ عمى  چپچ

  .(ٛٚٔ)بالجـز چپَوَيْذَىْب چ وتكرير الّنيي، وقرئ:
بفتح  ،ٔالشرح:  چۀ ہ چ  :وقرئغات، القراءات عمى المّ  بعُض  تػ ُخّرجٓٔ

 . في القسـ العاشر تقّدمتْ الحاء عمى لغة مف ينصب بػ )لـ(، وفييا تخريجات 
 ػ بعض ما يحتمؿ الجـز والّنصب جاء في أساليب اإلطناب، ومف ذلؾ:ٔٔ
  :ـّ عمى الخاّص، كما في قولو تعالى    چ عطؼ العا ﯁

 .ٓٔالمنافقوف:  چ 
  :ـّ، مثؿ آؿ  چوئ وئ ۇئ ۇئ  ەئ ەئائ  چعطؼ الخاّص عمى العا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ، ٜٚٔعمراف: 

 چک گ گ گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ککڎ ڎ ڈ

 ، وفي اآلية توضيح بعد إبياـ. ٕٗٛالبقرة: 

، فمثال كثر بعَض الّتراكيب الّنحوّية تكثر في موضوعات بعينياأّف  لوحظػ ٕٔ
ڳ ڳ ڳ  چنحو:الّنيي عف الّشرؾ، و  تركيب )أف ال( في األمر بالّتوحيد،

﮵ چ ، وٖٕاإلسراء:  چڱ ڱ ڱ ںں  ڱ ﮲  ﮳ ﮴  ۓ ۓ

وُيمحظ  ،ٔ٘ٔاألنعاـ:  چ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀  ﮹ ﮺﮶ ﮷﮸ 
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تقارب المعاني في اآليتيف، ويبدو أّف سياقاتو جاءت في موضوعات قوّية، ومنيا 
 .ٕٗمريـ:  چ ۈئ ۈئۇئ ۆئ ۆئ چ  ما يخّص المرأة، كقولو تعالى:

ػ قد يكثر تركيب نحوّي في سورٍة ما، كمجيء المعطوؼ عمى الّشرط والجواب ٖٔ
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ  :وسورة محّمد نحو غير مّرة في سورة آؿ عمراف،

 ۓ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے

﮼  ﮻﮺  ﮹﮵ ﮶ ﮷﮸   ﮳ ﮴ۓ ﮲ 

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          

 ۆ ۈ ۈ      ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

، وقد يجتمع (ٜٚٔ)بالّنصب، وُقرئ )َوُيْخِرَج(  ٖٛ - ٖ٘محمد:  چٴۇ ۋ 
ي اآلية الّسابعة والّثالثيف المعطوؼ عمى الّشرط والجواب في آية واحدة كما ف

 تقّدـ في القسـ الثّالث مف الّدراسة.الّسابقة في سورة محّمد، و 
ػ يبدو ترّفؽ أسموب القرآف الكريـ بالمرأة في كثير مف آيات القرآف الكريـ، ومف ٗٔ

 كقولو تعالى:ذلؾ في دراستنا مجيء تركيب )أف ال( في آيات تخص المرأة 

، وىو تركيب ٕٗمريـ:  چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ
، وجاء في قولو  چ ۈئ چيناسب المواقؼ القوّية، والفعؿ  يحتمؿ الّنصب والجـز

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ڎ ڎڌ ڌ چ تعالى: 

، ويمحظ ٖالنساء:  چڻ  ڻ ڻڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ڳ ڳگ 
تكّرر )أال( في اآلية الكريمة ثالث مّرات في موضوع حيوّي يخّص المرأة قديًما 

قولو تعالى عمى لساف ديثا وىو الّتعّدد، والفعؿ منصوب فييا، ونحو وح
﮲  ے ۓہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چبمقيس: ۓ 

، وُيمحظ ٖٔ – ٖٓالّنمؿ:  چ﮳﮴ ، والفعؿ يحتمؿ الّنصب والجـز
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في آية  چ ے ۓ چ، وفي الّنساء  چ ڻ ڻ چ چ ڳ ڳ چالّتجانس بيف 
چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ چ  ومف العطؼ عمى الّشرط: .الّنمؿ

، ورّجحت ٜٕٔالّنساء:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌڍ  ڍ
، وىذا في موقؼ الّتعّدد أيًضا مّما يدّؿ عمى  چڌچالّدراسة جواز نصب 

ڳ ڳ  چحرص القرآف الكريـ عمى مشاعر المرأة، وكذلؾ في قولو تعالى: 

ڱ  چ، خفي إعراب ٕٕٛالبقرة: چ ڱ ڱ ڱ ڱ

 فاحتمؿ أف تكوف كّؿ واحدة فاعال ومفعوال. چڱ

 

  :، وأقشاو الّدراسةىتائج خاّصة بعالقات األبواب اليحوّية ثاىّيا:

ػ ىناؾ عالقٌة بيف تراكيب فاء السببّية والّتعميؿ مف جانب، والّشرط مف جانب ٘ٔ
آخر، فكالىما فيو ترّتب شيء عمى شيء، يوّضح ىذه العالقة قراءة: 

، وكثيرا ما يرّدد الّنحاة فٓٔالمنافقوف:  چ﯁  چ ي ، بالّنصب فالجـز
حديثيـ عف فاء السببّية أّنو إذا سقطت الفاء انجـز الفعؿ، فالفاء تقي الفعؿ مف 

ومنيـ ػ الجـز في جواب الطمب، كما يقّوي صمة الّتعميؿ بالّشرط إجازة الكوفّييف 
البقرة:  چڳ ڱ  ڳچ أف تكوف )أْف( شرطّية في قولو تعالى:  ػ الفّراء
)أْف( في اآلية الكريمة ، فالفتح ، ونظائره، ووردت قراءة بػ كسر ىمزة ٕٕٛ

.يلمتعميؿ والكسر عمى الّشرط، وىذا يؤّكد تداخؿ المعاني ب  ف الّنصب والجـز
و أجاز بعُض الكوفّييف مجيء )أْف( بمعنى )إْف( الّنافية، ومف توارد )أْف( مع 

 ، قرئت  ٔٚٔالنساء: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ )إْف( الّنافية قولو تعالى:
 ، وىذا يدؿ عمى تقارب المعنييف.(ٓٛٔ): ما يكوف لو ولد، أي چ ِإْف َيُكوفُ چ
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ػ ىناؾ عالقة بيف الّشرط والّطمب؛ لذا أجاز الّنحاة نصب المضارع في ٙٔ
المعطوؼ عمى الّشرط والجواب بعد واو المعّية أو فاء السببّية؛ تقريبا لمّشرط مف 

ؽ واو المعّية الّطمب بجامع أّف كمييما غير متحقٌّؽ، ومعموـ أّنو يشترط أف ُتسب
وفاء السببّية بنفي أو طمب، وىذا يقّوي العالقة بيف الّشرط والّنفي أيضا فكالىما 

 غير متحّقؽ.
ک گ گ گ چمعنى الـ العاقبة فاء التعقيب، كما في قولو تعالى:  يشبوػ ٚٔ

، الالـ ٕٚٔاألعراؼ:  چڱ ڱ ڱ ڱں  ڳگ ڳ ڳ ڳ 
 الـ العاقبة.  چڳ  چفي 

( بأحكاـٍ تفّردتا بيا عف أخواتيما، فقد ُيرفع المضارع ػ اختّصت )لـ( و)أفْ ٛٔ
بعدىما، وقد تتقارضاف األحكاـ؛ فُينصب بػ )لـ(، وُيجـز بػ )لْف( في بعض 
لغات العرب، مّما يدّؿ عمى أىّمية دراسة العالقات بيف نصب الفعؿ وجزمو، 

ب، فتارة نقًذا لتخريج المضارع المنصوب دوف ناصونجد النحاة استعمموا )أْف( مُ 
 يضمرنيا وجوبا أو جواًزا، وتارة يضمرونيا شذوًذا.

، (ٔٛٔ)ف، وتداخالاػ كثر مجيُء الّنيي بعد األمر في القرآف الكريـ، وتتابع األسموبٜٔ
ڃ ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ  ڄڦ ڦ چ كما في قولو تعالى: 

ڎ ڎ ڈڈ  ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇچ  چچ چ 

اآلية  ، ورد األمُر فئٗ – ٓٗالبقرة:  چک  کڑ ڑ ک ک  ژ ژ
الكريمة خمس مّرات والّنيُي مّرتيف، في تداخؿ بديع بيف األسموبيف، فالعبادة 

گ گ گ گ چ )افعؿ( و)ال تفعؿ(، وتستمّر األوامر والّنواىي بعدىا: 

 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 ( الجـز والّنصب في القسـ الثّاني.ڳ، وتقّدـ احتماؿ )ٖٗ - ٕٗالبقرة: 
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األبواب النحوّية، تداخمت أقساـ الّدراسة وتشابيت ػ كما تداخمت بعض ٕٓ
 وتشابكت، ومف ذلؾ:

  تشابَو القسماف األّوؿ )ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد فاء السببّية(، والثّاني 
)ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد واو المعية( بكثير مف أقساـ الدراسة كالقسـ 

ى الّشرط أو الجزاء(؛ ألّف الثّالث )ما يحتمؿ الّنصب والجـز في المعطوؼ عم
لسببّية، وكذلؾ بالقسـ الّنصب في باب الّشرط يكوف بعد واو المعّية أو فاء ا

ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد )أْف( المتصمة بػ )ال( الّنافية أو الّناىية( الّسادس )
 جاء الّنصب في بعض المواضع بسبب )أْف( المضمرة بعد الفاء أو الواو.

 لّرابع )ما يحتمؿ الّنصب والجـز في جواب الّطمب والمعطوؼ تشابو القسـ ا
عميو( بالقسـ الخامس )ما يحتمؿ الّنصب أو الجـز عمى المعنى( وبخاّصة في: 

 ، وىما قريباف مف القسميف األّوؿ والثاني.ٓٔالمنافقوف:  چ﯁  چ 

  ّاىية( تشابو القسـ الّسادس )ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد )ال( الّنافية أو الن
 بالقسـ الّسابع )ما يحتمؿ الّنصب والجـز بعد )أْف( المّتصمة بػ )ال(( في نحو:

؛ فعمى الجـز تكوف )ال( ناىية، وعمى الّنصب تكوف ٖٔالّنمؿ:  چۓ  ے ۓچ 
 نافية أو زائدة كما تقّدـ. 

 

 ثالّجا: ىتائج خاّصة بالّتزجيحات، ومياقظة اآلراء:
 ة: ة أو شرعيّ ة أو معنويّ ر وجود قرائف لفظيّ ػ مف مقّومات ترجيح وجو عمى آخٕٔ
 :ةفظيّ فمف القرائف المّ أ ػ 
  ٜٓٔيوسؼ:  چ ۀڻ ڻ ڻ ڻ چ مراعاة النظير: كما في 

إضمار )أْف(، ونّظر ابف ىشاـ باْلَجْزـ باْلَعْطؼ، َوالّنصب    چ ۀ چ يْحَتمؿ
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 چى ائ ائ ەئ ىې ې ې ې چ بقولو تعالى: لمّنصب 
 .چ ى چ بنصب، (ٕٛٔ)ٙٗالحج:

  ﮼ چ رود قراءة أخرى ترّجح الوجو اإلعرابّي، كتوجيو نصب تستكثر في و ﮻ 

وال تمنْف )قاؿ الّزمخشرّي:" وتؤيده قراءة ابف مسعود: ، ٙالمدثر:  چ﮽ ﮾ 
 .(ٖٛٔ)"(أْف تستكثرَ 

 وقد يجتمع في آية واحدة ما يقوي النصب والجـز كما في قولو تعالى:

مة ، ظيور العالٙٗاألنفاؿ: چ  پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ
ْب ىَ ذْ يَ وَ چ بالنصب في قراءتنا يقّوي وجو الّنصب، وقرئ: چ پ چفي المعطوؼ 

، ورجحت الدراسة النصب.(ٗٛٔ)بالجـز چ پ  ، مّما يقوي وجو الجـز
الّسياؽ، مما يتطّمب دراسة اآلية في و  المعنى ومف القرائف المعنوّية مراعاةب. 

بخالؼ ما ىو معيود في سياقيا وذكر ما قبميا وما بعدىا إذا تطّمب المعنى، 
كثير مف كتب الّنحو واإلعراب مف اقتطاع اآلية مف سياقيا واالقتصار عمى 

في العصور األولى؛ لقرب الناس مف كتاب  موضع الشاىد، وذلؾ كاف مقبوالً 
، ورّجح أبو حّياف قراءة الّنصب بعد فاء السببّية اهلل، ولعميـ كانوا يجيدوف حفظو

؛ مراعاة ٕٖاألحزاب:  چڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ چ  في:
﮳  ے ۓچ ( في قولو تعالى: ے ۓلممعنى، ورّجح الجـز في ) ﮲   ۓ

(، واألمر ﮲في السياؽ في ) لمشاكمة عطِؼ األمِر عميو؛ ٖٔالنمؿ:  چ﮴ 
والّنيي مؤتمفاف يقترناف كثيًرا في الّسياؽ القرآني، ورجحو الّسميف الحمبّي في 

 كما في القسـ الّسابع.  (٘ٛٔ) مى الّنفيالدّر المصوف؛ ألّف المعنى ال يستقيـ ع
ة مراعاة الحكـ الفقيّي، لذا ُرّجح الجـز عمى الّنصب بعد واو ومف القرائف الشرعيّ جػ ػ 

 چڻ ڻ ڻ ڻڱ ڱ ڱ ں ں چ  المعية في قولو تعالى:
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لئاّل يكوف ، ال الّنصب بعد واو المعّية؛ چ ڻ چ، األرجح جـز ٛٛٔالبقرة: 
جازة أحدىما منفرًدا كما ذكر أبو حّياف الّنيي عف اجتماع األمريف تقّدـ في و ، وا 

 القسـ الثاني.
ػ ترجيح نصب المضارع بعد فاء السببّية في جميع اآليات المدروسة دوف قراءة، ٕٕ

ۅ ۅ چ  كما في قولو تعالى:وفي قراءة الجميور، ويكوف العطؼ لممفردات، 

ة، وقد سبقت الفاء بػ )ال( الناىي ،ٖ٘البقرة:  چې ې ې ېۉ ۉ 
يرجع ذلؾ إلى االستفادة مف معنى السببّية في الفاء. وكثير مّما ُسبقت فيو واو 
، وترجح الجـز بعد واو المعّية بعامة،  المعّية بػ )ال( الّناىية ترّجح فيو الجـز

:ويعدد الجمؿ،  والجـز يكّرر الّنيي عف الفعميف، ٿ چ  فمّما ُرجح فيو الجـز

، ٕٚنفاؿ: األ چڤ ڦ ڦ ڦ  ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
، وظيرت )ال( في المعطوؼ،  (ٙٛٔ)چ ڤَواَل َتُخْوُنْوا  چيؤّيد الجـز قراءة: 

﮲  ﮳ ﮴ ھ ےھ ھ چ في نحو:  آؿ عمراف:  چے ۓ ۓ
، ُينظر القسماف األّوؿ والثّاني. ٜٖٔ  ، مّما يرّجح الجـز

ػ لـ يذكر كثير مف المعربيَف والمفّسريَف وجو الّنصب في المعطوؼ عمى الّشرط ٖٕ
جواب بخالؼ ما كاف متّوقعا، ورّجحت الّدراسة وجو الّنصب في المعطوؼ وال

عمى الّشرط بعد واو المعّية، أّما المعطوؼ عمى الجواب فاألرجح فيو الجـز في 
اآليات المذكورة في الّدراسة؛ ألّف العطؼ فيما يحتمؿ الجـز والّنصب جاء أغمبو 

عّية غير متحّقؽ، كما في قولو بالواو، ولـ ُتحمؿ عمى المعية؛ ألّف معنى الم
ژ ڑ ڑ ک ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چتعالى: 

ولـ أجد في حديث المختّصيف تخريج آية عمى ، ٕالممتحنة:  چکگ
، ولـ تعثر الّدراسة عمى معطوؼ عمى الّنصب في المعطوؼ عمى جواب الّشرط
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، وورد بعد الفاء في  شرط أو جزاء بالفاء أو بػ )أو( يحتمؿ الّنصب والجـز
 قراءات، كما في الجداوؿ ، وُينظر القسـ الثّالث.ال
ػ ترجيح الجـز في تركيب )أف ال( عمى أّف ناىية جازمة، ال نافية، ويبدو أّف ٕٗ

ۓ  ے ۓچ النيي أنسب لقوة األسموب التي ارتبط بالتكميؼ غالبا، كما في: 

 .ٖٔمؿ: النّ  چ﮲﮳  ﮴ 

 ذلؾ:ػ ناقشت الدراسة آراء العمماء في غير موضع، ومف ٕ٘
 جواز دخوؿ )أْف( المصدرّية عمى  :في مواضع منيا سيبويو ارتضت أقواؿ

 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  ، وُيحمؿ عميو نحو:(ٚٛٔ)األمر والّنيي
 ؛ كما تقّدـ في القسـ الّسابع.ٖٕاإلسراء: 

  والّصواُب مف القراءِة عندنا في ذلؾ، قراءُة مف قرأه ناقشت الطبرّي في قولو ":
، ٕٕٛالبقرة: چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چو: بفتح )أْف( مف قول

، (ٛٛٔ)(، ونصِب الّراء منو"ڱ ڱ ڱوبتشديد الكاؼ مف قولو: )
وقوُؿ الّطبرّي )والّصواب مف القراءة عندنا( غير مرضّي؛ ألّف القراءة سّنة 

"والّصواب مف  ويمحظ قولو: متّبعة فميست إحداىما بأصوب مف األخرى.
وأيدت ، دؿ عمى اعتداد عممائنا بآرائيـالقوؿ"، "والّصواب مف القراءة" مّما ي

الّدراسة رأي الطبرّي في مواضع متعّددة، واستأنست بتفسيره، فيو شيخ 
 المفّسريف.

  ناقشت رأي الّسميف الحمبّي في الّدّر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف، في
 موضعيف:

اب ، نوف الّتوكيد، والّصو ٕٓٙالبقرة: چ  ٺ ٺ ٿچ قولو أّف الّنوف في: ػ 
 أّنيا أصمّية، ومثؿ ىذا ال يخفى عمى الّسميف، ولكف جّؿ مف ال يسيو.
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( وسكونيا( ڤ، )بكسر الـ )ٜٖطو:  چڤ ڤ ڦ ڦ  چقولو في قراءة: ػ 
ما نّصو:" قمت: ويحتمُؿ مع كسِر الالـ أو سكوِنيا حالًة تسكيِف العيف أف تكوَف 

نما ُسكَِّنْت تشبيًيا بَكْتؼ وَكْبد، والف عؿ منصوب. والتسكيُف في العيف الـَ كي، وا 
، ورأي الّسميف غير قوّي (ٜٛٔ)ألجؿ اإِلدغاـ، ال ُيْقرأ في الوصؿ إالَّ باإِلدغاـ فقط"

رأيو في مواضع متعّددة الدراسة وأقّرت . ىنا؛ إذ عمى قولو يتداخؿ األمر بالّتعميؿ
 ف.مف البحث، ونيمت مف كتابو فقد جمع فيو كثيًرا مف عمـ مف سبقو كأبي حّيا

 

 الّتوصيات:

في انقزاءاخ انقزآنيّح، يثال: )يا قزئ تانزفع ػ دراسة االحتماالت اإلعرابّية ٔ

 واننّصة في األسًاء واألفعال(.

ـ دراسح انًعطوف عهى انّشزط وانجواب في انقزآٌ انكزيى )دراسح سياقيح 2

 دالنيح(. 

ي يا في كتة ـ نجذ في كتة انتّفسيز واالحتجاج نهقزاءاخ ياّدج نحويّح تضاه3

 ة النحاةواألصولّيوف ماد اننّحو فيًا يخّص انقزآٌ انكزيى، فقذ أخذ انًفّسزوٌ
والتنقيب عف بفقو الّنحو ومعانيو،  وتوصي الدراسة باالىتماـ، وأضافوا ليا

 المادة النحوية في غير كتب النحاة، وربطيا بما في كتبيـ.
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 المصادر والمراجع

يف عبد ألبي شامة أبي القاسـ شياب الدّ  ألماني في القراءات السبعإبراز المعاني مف حرز ا -ٔ
ىػ، تحقيؽ: إبراىيـ عطوة عوض، دار ٘ٙٙت/ ،الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسيّ 

 ة ػ بيروت، د)ط ػ ت(.الكتب العمميّ 
ألحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني  إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -ٕ

ىػ، تحقيؽ: أنس ميرة، دار الكتب العممية ػ بيروت، ٚٔٔٔشياب الديف البنَّاء، ت/ مياطيّ الدّ 
 ـ.ٕٙٓٓػ  ٕٚٗٔ/ٖط

ىػ، تحقيؽ: سعيد ٜٔٔلعبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي، ت/ اإلتقاف في عمـو القرآفػ ٖ
 ىػ.ٙٔٗٔ/ٔالمندوب، دار الفكر ػ بيروت، ط

 ،اجرّ المعروؼ بابف السّ  حويّ لسري بف سيؿ النّ ألبي بكر محمد بف ا األصوؿ في الّنحوػ ٗ
 ـ.ٜٜٙٔ/ٖسالة ػ بيروت، طسة الرّ ىػ، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي، مؤسّ ٖٙٔ/ت

ىػ، دار الكتب ٖٖٛت/ ،حويّ اس أبي جعفر أحمد بف محمد المرادي النّ حّ لمنّ  إعراب القرآفػ ٘
 ىػ.ٕٔٗٔ/ٔة ػ بيروت، طالعمميّ 

ىػ، ٙٗٙ، ت بف الحاجبي عمرو عثماف بف عمر المعروؼ باألب اإليضاح في شرح المفّصؿػ ٙ
 ـ. ٕٜٛٔتحقيؽ وتقديـ: موسى بناي العميمّي، مطبعة العاني ػ بغداد، )د. ط(/

بف يوسؼ بف حيَّاف أثير  ألبي حيَّاف محمَّد بف يوسؼ بف عميّ  البحر المحيط في التَّفسيرػ ٚ
ض، دار محمَّد معوّ  الموجود ػ عميّ  ىػ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد٘ٗٚت/ ،الدِّيف األندلسيّ 

 ىػ.ٕٕٗٔ/ٔالكتب العمميَّة ػ بيروت، ط
ىػ، ٜٗٚت/ ،ألبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشيّ  البرىاف في عمـو القرآفػ ٛ

 تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية ػ بيروت، د)ط ػ ت(.
ألبي البركات عبد الرحمف بف محمد أبي سعيد األنباري  قرآفالبياف في غريب إعراب الػ ٜ

ىػ، تحقيؽ: طو عبد الحميد طو، الييئة العامة المصرية لمكتاب ػ القاىرة، ٚٚ٘ت/ ،النحويّ 
 ـ.ٜٓٛٔىػ ػٓٓٗٔ/ٔط

ىػ، ٙٔٙ، ت/ريّ كبَ ألبي البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العُ  التبياف في إعراب القرآفػ ٓٔ
 ، د)ط ػ ت(.، مطبعة عيسى البابي الحمبيّ محمد البجاويّ  ميّ تحقيؽ: ع
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، ونسيّ د الطاىر بف عاشور التّ د بف محمّ د الطاىر بف محمّ لمحمّ  الّتحرير والّتنوير ػٔٔ
 ـ.ٜٗٛٔ/ٔشر ػ تونس، طة لمنّ ونسيّ ىػ، الدار التّ ٖٜٖٔت/

عرابو وبيانوػ ٕٔ ابف كثير لمّطباعة والّنشر  لمحّمد عمّي طو الّدّرة، دار تفسير القرآف الكريـ وا 
 ـ.ٜٕٓٓىػ ػ  ٖٓٗٔ/ ٔوالتوزيع ػ دمشؽ، ط

 ،ريّ لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير أبي جعفر الطبّ  جامع البياف في تأويؿ القرآفػ ٖٔ
 ـ.ٕٓٓٓ/ٔسالة ػ بيروت، طسة الرّ ىػ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسّ ٖٓٔت/

أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف  يّ يف القرطبلشمس الدّ  الجامع ألحكاـ القرآف -ٗٔ
ىػ، تحقيؽ: أحمد البردوني ػ إبراىيـ أطفيش، دار الكتب ٔٚٙ، ت/الخزرجيّ  فرح األنصاريّ 

 ىػ.ٖٗٛٔ/ٕة ػ القاىرة، طالمصريّ 
ألسامة عبد العزيز جاب اهلل، عالـ الكتب الحديث  جمالّيات الّتمويف الّصوتّي في القرآف الكريـػ ٘ٔ

 ـ.ٖٕٔٓ/ ّٔف، طػ األرد
، البصريّ  ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيديّ  حومؿ في النّ الجُ  -ٙٔ

 ىػ.ٙٔٗٔ/٘سالة ػ بيروت، طسة الرّ ىػ، تحقيؽ: فخر الديف قباوة، مؤسّ ٓٚٔت/
ىػ، تحقيؽ: فخر الديف ٜٗٚ، ت/لمحسف بف قاسـ المراديّ  الجنى الداني في حروؼ المعانيػ ٚٔ

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ/ٔة ػ بيروت، طباوة ػ محمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العمميّ ق
المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عمى تفسير  حاشية الشياب عمى تفسير البيضاويّ ػ ٛٔ

ىػ، ٜٙٓٔت/ ،الحنفيّ  المصريّ  لشياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجيّ  البيضاويّ 
 دار صادر ػ بيروت، د)ط ػ ت(.

اف بّ ألبي العرفاف محمد بف عمي الصّ  أللفية ابف مالؾ اف عمى شرح األشمونيّ بّ حاشية الصّ ػ ٜٔ
 ىػ . ٚٔٗٔ/ٔة ػ بيروت، طىػ، دار الكتب العمميّ ٕٙٓٔ، ت/افعيّ الشّ 

ػ مصر،  ىػ، المطبعة العامرةٕٗٓٔت/ ،حاشية سميماف الجمؿ عمى تفسير الجالليفػ ٕٓ
 ىػ.ٕٖٓٔ/ٔط

روؽ ػ بيروت، ىػ، دار الشّ ٖٓٚت/ ،البف خالويو الحسيف بف محمد بعات السّ ة في القراءالحجّ ػ ٕٔ
 ـ.ٜٜٚٔ/ٖط

ىػ، تحقيؽ: ٖٚٚت/، الفارسيّ  لمحسف بف أحمد بف عبد الغفار أبي عميّ  بعةة لمقراء السّ الحجّ ػ ٕٕ
 ىػ.ٖٔٗٔ/ٕراث ػ دمشؽ، طجويجاتي، دار المأموف لمتّ ٖٕػ بشير  بدر الديف قيوجيّ 
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ة ىػ، الييئة العامة المصريّ ٕٜٖت/ ،الموصميّ  يّ ي الفتح عثماف بف جنّ ألب الخصائصػ ٕٗ
 / د)ت(.ٗلمكتاب، ط

يف أحمد بف يوسؼ بف عبد اس شياب الدّ ألبي العبّ  الّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوفػ ٕ٘
اط، دار القمـ ػ ىػ، تحقيؽ: أحمد محمد الخرّ ٙ٘ٚ، ت/ائـ المعروؼ بالسَّميف الحمبيّ الدّ 

 د )ط ػ ت(. دمشؽ،
ىػ، دار ٗٓٗٔبف عضيمة، ت/ د بف عبد الخالؽ بف عميّ لمحمّ  دراسات ألسموب القرآف الكريـػ ٕٙ

 ت(.، الحديث . القاىرة، د ) ط 
ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي  دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعانيػ ٕٚ

بعة المدني ػ القاىرة، ىػ، تحقيؽ: محمود محمد شاكر، مطٔٚٗت/ ،الجرجانيّ 
 ىػ.ٖٔٗٔ/ٖط

ىػ، تحقيؽ: حمدو ٗٙ٘بف سفياف بف سعد البكري أبو عمرو ت /ػ ديواف طرفة بف العبد ٕٛ
 ىػ.ٕٗٗٔ/ٔطماس، دار المعرفة ػ بيروت، ط

 .ـٜٛٛٔ/ٔىػ، دار الكتب العممية ػ بيروت، ط .ؽٖٔت/ ،ىير بف أبي سممىديواف زُ ػ ٜٕ
لشياب الديف محمود بف عبد اهلل  ف العظيـ والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآػ ٖٓ

ىػ، تحقيؽ: عمي عبد الباري عطية، دار الكتب العممية ػ ٕٓٚٔت/ ،لوسيّ ألالحسيني ا
 ىػ.٘ٔٗٔ/ٔبيروت، ط

ىػ، دار الكتب العممية ػ ٕٜٖت/ ،ألبي الفتح عثماف بف جني الموصميّ  صناعة اإلعراب سرّ ػ ٖٔ
 ىػ.ٕٔٗٔ/ٔبيروت، ط

، المعروؼ بابف مالؾ لمحمد بف عبد اهلل ابف مالؾ الطائي األندلسيّ  رح الّتسييؿشػ ٕٖ
ىػ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطاػ طارؽ فتحي السيد، دار الكتب العممية ػ بيروت، ٕٚٙت/
 ىػ.ٕٕٗٔ/ٔط

 ،البف الحاجب لرضي الديف محمد بف الحسف االستراباذي النحويّ  شرح الّرضّي عمى الكافيةػ ٖٖ
 .ـٜ٘ٚٔ/ٔىػ، تحقيؽ: يوسؼ حسف عمر، جامعة قار يونس ػ ليبيا، طٙٛٙت/

ىػ، تحقيؽ: عبد ٕٚٙ، ت/لمحمد بف عبد اهلل ابف مالؾ الطائي األندلسيّ  شرح الكافية الشَّافيةػ ٖٗ
 ـ.ٕٜٛٔ/ٔالمنعـ أحمد ىريدي، دار المأموف لمتراث ػ مكة المكرمة ، ط

ىػ، إدارة ٖٗٙت/ ،بف عمي بف يعيش النحويّ  لموفؽ الديف يعيش مخشريّ شرح مفصؿ الزّ ػ ٖ٘
 .الطباعة المنيرية ػ مصر، د)ط ػ ت(
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ىػ، تحقيؽ: طو ٕٚٙت/ ،البف مالؾ شواىد التوضيح والتصريح لمشكالت الجامع الصحيحػ ٖٙ
 ىػ.٘ٓٗٔ/ٔمحسف، مكتبة ابف تيمية، ط

د بف فارس بف زكرياء ألحم الّصاحبّي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كالمياػ ٖٚ
 ىػ.ٛٓٗٔ/ٔىػ، دار الكتب العممية ػ بيروت، طٜٖ٘ت/ ،القزويني الرازي أبي الحسيف

ألحمد عفيفّي، الّدار المصرّية المبنانية ػ القاىرة، )د.  ظاىرة الّتخفيؼ في الّنحو العربيّ ػ ٖٛ
 ـ.ٜٜٛٔط(/

ار الّنابغة لمّنشر والّتوزيع ػ القاىرة، لعّباس السّر محّمد عمّي، د ػ عمـ األصوات في القرآف الكريـٜٖ
 ـ.ٕٗٔٓىػ ػ  ٖ٘ٗٔ/ٔاإلسكندرّية، ط

لشمس الديف أبي الخير ابف الجزري محمد بف محمد بف  ػ غاية الّنياية في طبقات القّراءٓٗ
 ـ . ٕٖٜٔنشر برجشتراسر، دار السعادة،  ىػ،ٖٖٛت/ ،يوسؼ

سالـ أبي الحسف النوري الصفاقسي المقرئ لعمي بف محمد بف  غيث النفع في القراءات السبعػ ٔٗ
تحقيؽ: أحمد محمود عبد السميع، دار الكتب العممية ػ بيروت، ٕٗىػ، ٛٔٔٔت/ ،المالكيّ 

 ـ.ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ/ٔط
ىػ، دار ابف كثير ػ ٕٓ٘ٔلمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني ت/ فتح القديرػ ٖٗ

 ىػ.ٗٔٗٔ/ٔبيروت، ط
ىػ، ٓٛٔعثماف بف قنبر الحارثي بالوالء أبي بشر الممقب بسيبويو، ت/لعمرو بف  الكتابػ ٗٗ

 ـ.ٜٛٛٔ/ٖتحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي ػ القاىرة، ط
[، الطبعة الكاثوليكيّة، ٖٕٓألبي زيد سعيد بف أوس األنصارّي ] كتاب النوادر في المغةػ ٘ٗ

 ـ.ٜٗٛٔبيروت 
ألبي القاسـ محمود بف عمر بف  ؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التَّأويؿالكشَّاؼ عف حقائؽ التَّنزيػ ٙٗ

 ىػٚٓٗٔ/ٖىػ، دار الكتاب العربي ػ بيروت، طٖٛ٘أحمد الزمخشري جار اهلل، ت/
ىػ، ٖٚٗت/ ،لمكي بف أبي طالب القيسيّ  الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججياػ ٚٗ

 ـ.ٜٗٚٔ/ٔغة العربية ػ دمشؽ، طتحقيؽ: محيي الديف رمضاف، مطبوعات مجمع الم
 ،لجماؿ الديف األسنويّ  ة مف الفروع الفقييةحويّ الكوكب الدري فيما يتخرج عمى األصوؿ النّ ػ ٛٗ

 ىػ.٘ٓٗٔ/ٔ، ط فردىػ، تحقيؽ: محمد حسف عواد، دار عمار ػ األٕٚٚت/
ىػ، ٖٖٚت/ ،أبي القاسـ لعبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادي النياوندي الزجاجيّ  الالماتػ ٜٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ػ  ٘ٓٗٔ/ٕتحقيؽ: مازف المبارؾ، دار الفكر ػ دمشؽ، ط
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دار عّمار لمّنشر والّتوزيع، ، لفاضؿ صالح الّسامّرائيّ  لمسات بيانّية في نصوص مف الّتنزيؿػ ٓ٘
 ـ.ٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔ/ ٘، طعّماف ػ األردفّ 

 إلبراىيـ أنيس ، طبعة الّرسالة. ػ الميجات العربّيةٔ٘
 .ـٜ٘ٛٔ/ ٔحمد عمـ الّديف الجندّي، الّدار العربّية لمكتاب، طأل ت العربّية في الّتراثالّميجاػ ٕ٘
، لعبده الّراجحّي، دار المعرفة الجامعّية، االسكندرّية ػ الّميجات العربّية في القراءات القرآنّيةٖ٘

 ـ.ٜٜٙٔ

روف، دار ىػ، تحقيؽ: عبد السالـ ىأٜٕأبي العباس أحمد بف يحيى، ت/ مجالس ثعمبػ ٗ٘
 المعارؼ ػ مصر، د)ط ػ ت(.

 يّ ألبي الفتح عثماف بف جنّ  المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنياػ ٘٘
ىػ، تحقيؽ: عمي النجدي ناصيؼ ػ عبد الحميـ النجار ػ عبد الفتاح ٕٜٖت / ،الموصميّ 

 ـ.ٜٜٗٔىػ ػ  ٘ٔٗٔ/ٔإسماعيؿ الشمبي، المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية ػ القاىرة، ط
ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف  ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرّ ػ ٙ٘

ىػ، تحقيؽ: عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب ٕٗ٘ت/ ،تماـ بف عطية األندلسيّ 
 ىػ.ٕٕٗٔ/ٔالعممية ػ بيروت، ط

حيحيفػ ٚ٘ ىػ، تحقيؽ: ٘ٓٗـ النيسابوري، ت/لمحمد بف عبد اهلل الحاك المستدرؾ عمى الصَّ
 ـ.ٜٜٓٔىػ ػ ٔٔٗٔ/ٔمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ػ بيروت، ط

، المالكيّ  لمكّي بف أبي طالب القيسي األندلسي القرطبيّ  مشكؿ إعراب القرآف الكريـػ ٛ٘
 ىػ.٘ٓٗٔ/ٕىػ، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة. بيروت، طٖٚٗت/

، ألبي محمد الحسيف بف مسعود بف محمد بف الفراء البغويّ  التنزيؿ في تفسير القرآف معالـػ ٜ٘
 ىػ.ٕٓٗٔ/ٔىػ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدي، دار إحياء التراث العربي ػ بيروت، طٓٔ٘ت/

ىػ، ٕٚٓالفراء، ت/ ألبي زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظور الدَّيمميّ  معاني القرآفػ ٓٙ
ار ػ عبد الفتَّاح إسماعيؿ الشمبي، دار تحقيؽ: أح مد يوسؼ النَّجاتي ػ محمَّد عمي النجَّ

 ت(..د)/ ٔالمصريَّة لمتَّأليؼ والترجمة ػ مصر، ط
 ،المجاشعي بالوالء البمخي ثـ البصريّ سعيد بف مسعدة لألخفش أبي الحسف  معاني القرآفػ ٔٙ

 ىػ.ٔٔٗٔ/ٔلقاىرة، طىػ، تحقيؽ: ىدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي ػ إ٘ٔت/
عرابوػ ٕٙ ىػ، تحقيؽ: ٖٔٔت/ ،اججّ إلبراىيـ بف السري بف سيؿ أبي إسحاؽ الزّ  معاني القرآف وا 

 ـ.ٜٛٛٔ/ٔعبد الجميؿ عبده شمبي، عالـ الكتب ػ بيروت ، ط
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ان، األردن،  معاني الّنحوـ 36 باعة والنَّشر ـ عمَّ لفاضل صالح الّسامّرائّي، دار الفكر للطِّ
 م.4111 ـ هـ1/1241ط

، جامعة الكويت، أل معجـ القراءات القرآنيةػ ٗٙ حمد مختار عمار ػ عبد العاؿ سالـ مكـر
 ىػ.ٛٓٗٔ/ٕط

ىػ، دار الجيؿ ػ ٕٕٗٔت/ ،محمد سالـ محيسفل المغني في توجيو القراءاات العشر المتواترةػ ٘ٙ
 ـ.ٜٛٛٔػ ٛٓٗٔ/ ٕبيروت، ط

بف يوسؼ بف أحمد بف عبد اهلل جماؿ الديف ابف لعبد اهلل  مغني المَّبيب عف كتب األعاريبػ ٙٙ
ىػ، تحقيؽ: مازف المبارؾ ػ محمَّد عمي حمد اهلل، دار الفكر ػ دمشؽ، ٔٙٚت/ ،ىشاـ

 ـ.ٜ٘ٛٔ/ٙط
الممقب  ازيّ ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرّ  مفاتيح الغيبػ ٚٙ

 ىػ.ٕٔٗٔ/ٔممية ػ بيروت، طىػ، دار الكتب العٙٓٙت/ ،بفخر الديف الرازيّ 
ؿ في صنعة اإلعرابػ ٛٙ ىػ، ٖٛ٘ت/ ،ألبي القاسـ محمود بف عمرو جار اهلل الزَّمخشريّ  المفصَّ

 ـ.ٕٗٓٓ/ٔفخر صالح قدارة، دار عمار ػ عماف، طتحقيؽ: 
د أبي العبَّاس المقتضبػ ٜٙ ىػ، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، ٕ٘ٛت/ ،لمحمد بف يزيد المبرِّ

 كتب ػ بيروت، د )ط ػ ت(.عالـ ال
اني، لعثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبي عمرو الدّ  المقنع في رسـ مصاحؼ األمصارػ ٓٚ

 ة الكميات األزىرية ػ القاىرة، د )ط ػ ت(.تبىػ، تحقيؽ: محمد الصادؽ قمحاوي، مكٗٗٗت/
 ـ.ٜٗ٘ٔ/ٔط ،ىػ، دار إحياء التراث القديـ ٕٜٖت/ ،ألبي الفتح عثماف ابف جني المنصؼػ ٔٚ
ىػ ػ ٙٓٗٔلحمزة عبد اهلل الّنشرتّي، )د. ط(/  ػ مف مظاىر الّتخفيؼ في الّمساف العربيّ ٕٚ

 ـ.ٜٙٛٔ
ىػ، تحقيؽ: ٔٛ٘لمّسييمّي أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل، ت/ نتائج الفكر في الّنحوػ ٖٚ

 ، )د.ت(.ٕمحّمد إبراىيـ البّنا، دار الّرياض لمّطباعة والّنشر، ط

 ىػ.ٛٔٗٔ/ٕجميؿ أحمد ظفر، مكة المكرمة ػ طل يّ الّنحو القرآن ػٗٚ
 ،لشمس الديف أبي الخير ابف الجزري محمد بف محمد بف يوسؼ الّنشر في القراءات العشرػ ٘ٚ

 ىػ، تحقيؽ: عمي محمد الضباع، دار الكتب العممية ػ بيروت، د )ط ػ ت(.ٖٖٛت/
ىػ، تحقيؽ: ٜٔٔت/ ،مف بف أبي بكر السيوطيّ لعبد الرح ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ػٙٚ

 عبد الحميد ىنداوي، المكتبة التوفيقية ػ مصر، د )ط ػ ت(.
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 الرسائل:

، رسالة األنصاريّ اهلل ، ، يوسؼ عبد يي في القرآف الكريـ وأسرارىا البالغيةأساليب األمر والنّ ػ ٚٚ
والنقد، إشراؼ: صباح عبيد  ماجستير، جامعة أـّ القرى، كمية المغة العربية، فرع البالغة

 ـ. ٜٜٓٔىػ ػ ٓٔٗٔدراز، 

المنيراوي، رسالة  يوسف، ىديؿ محّمد عطّية، أثر اختالؼ اإلعراب في تفسير القرآف ػٛٚ
ماجستير، الجامعة اإلسالمّية، غزة، عمادة الّدراسات العمياػ كّمّية أصوؿ الّديف، قسـ الّتفسير 

 ـ.ٜٕٓٓىػ ،  ٖٓٗٔف عودة الموح وعمـو القرآف، إشراؼ: عبد السالـ حمدا
، رسالة ماجستير ػ جامعة أـ القرى هنادي، محمد عبد القادر أويؿ في إعراب القرآفظاىرة التّ  ػٜٚ

 ـ.ٕٜٛٔػ كمية المغة العربية، 
القراءات العشر المختمفة في العالمة اإلعرابية وأثر ذلؾ في المعنى مف خالؿ كتاب النشر ػ ٓٛ

أـ القرى، كمية المغة العربية،  جامعةمود الشّمرّي، رسالة ماجستير، مبروؾ حالبف الجزري، 
 ـ.ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔإشراؼ: سعد حمداف الغامدي، 

 الّدورّيات:
،  ٓٔالمنافقوف:  چ﯁     چ  تأويؿ قراءة الجـز في قولو تعالى:ػ ٔٛ

ى، مجمة قطاع عبد اهلل محمد عبد العزيز يحبل، بيف سيبويو وغيره مف النحاة )جمع ودراسة(
كّميات المغة العربّية والشعب المناظرة ليا، جامعة األزىر، كمية المغة العربّية، العدد الثامف، 

 .ٗٓٛإلى ص  ٜٔٚـ، المّجد األوؿ مف ص ٕٗٔٓ
محسف ىاشـ درويش، كّمّية ل موقؼ الفّراء مف القراءات المتواترة في كتابو معاني القرآف،ػ ٕٛ

ىػ ، ٕ٘ٗٔ، ٕٚعربّية، اإلمارات العربّية المّتحدة، دبّي، العددالّدراسات اإلسالمّية وال
 .ٖٗإلى ص  ٚٔـ، مف ص ٕٗٓٓ
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 شــــالهوام

 ،عمى األصوؿ النَّحوّية مف الفروع الفقيية لجماؿ الديف األسنويالكوكب الّدّرّي فيما يتخرَّج  (ٔ)
ىػ؛ دراسات ٘ٓٗٔ/ٔاد، دار عمار ػ األردّف، طتحقيؽ: محّمد حسف عو  ،[٘ٛٔىػ، ]ٕٚٚت/

[، ٗٔ/ٔىػ، ]ٗٓٗٔألسموب القرآف الكريـ لمحّمد بف عبد الخالؽ بف عمي بف عضيمة، ت/
اختالؼ اإلعراب في تفسير القرآف، ىديؿ  أثررسالة ت(؛  ،دار الحديث. القاىرة، د) ط 

[، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمّية ػ غزة، ٕٖ، ٖٔمحّمد عطّية، يوسؼ المنيراوي ]
عمادة الّدراسات العميا ػ كّمّية أصوؿ الّديف، قسـ الّتفسير وعمـو القرآف، إشراؼ: عبد السالـ 

 ـ.ٜٕٓٓىػ ،  ٖٓٗٔحمداف عودة الموح 
[، تحقيؽ: ٗٗ/ٖىػ، ]ٓٛٔو بف عثماف بف قنبر أبي بشر الممقب بسيبويِو، ت/الكتاب لعمر ( ٕ)

وُينظر: اإليضاح في  ؛ـٜٛٛٔ/ٖػ القاىرة، ط الـ محّمد ىاروف، مكتبة الخانجيعبد السّ 
[، ٕ٘/ٕىػ، ]ٙٗٙت ،شرح المفّصؿ ألبي عمرو عثماف بف عمر المعروؼ بابف الحاجب

 ـ.ٕٜٛٔط(/ ة العاني ػ بغداد، )د.تحقيؽ وتقديـ: موسى بناي العميمي، مطبع
حيحيف لمحّمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابورّي، ت/ (ٖ) [، ٚٚٗ/ٕىػ، ]٘ٓٗالمستدرؾ عمى الصَّ

بيروت،  ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية،ٖٗٗٙرقـ الحديث: 
 ـ.ٜٜٓٔىػ،  ٔٔٗٔ/ٔلبناف، ط

ر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محّمد الفارسي ( دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ألبي بكٗ)
[، تحقيؽ: محمود محّمد شاكر، مطبعة المدني ػ القاىرة، ٕٛ/ٔىػ، ]ٔٚٗت/ ،الجرجانيّ 

 ىػ.ٖٔٗٔ/ٖط
 [.ٕٛٗ/ٕدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ] (٘)
ؽ: فخر [، تحقئٜىػ، ]ٜٗٚالجنى الداني في حروؼ المعاني لمحسف بف قاسـ المرادي، ت/ (ٙ)

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ/ٔالديف قباوة ػ محّمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية ػ بيروت، ط
ا يحيى وُينظر: معاني القرآف ألبي زكريّ  ؛[ٕٛٗ/ٕ( دراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ]ٚ)

تحقيؽ: أحمد يوسؼ  ،[ٕٚ/ٔىػ،]ٕٚٓبف زياد بف عبد اهلل بف منظور الدَّيممي الفرَّاء، ت/
ار ػ عبد الفتَّاح إسماعيؿ الشمبي، دار المصريَّة لمتَّأليؼ والترجمة ػ النَّ  جاتي ػ محّمد عمي النجَّ

 .ت(. د) /ٔمصر، ط
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لمحمد بف جرير بف  جامع البياف في تأويؿ القرآف، وُينظر: [ٕٚػ  ٕٙ/ٔاء ]( معاني القرآف لمفرّ ٛ)
: أحمد محمد شاكر، [، تحقيؽفما بعدىا ٕٔ٘/ٔ]، ىػٖٓٔت/الّطبرّي،  يزيد بف كثير

عرابو؛ ـٕٓٓٓ/ٔسالة ػ بيروت، طسة الرّ مؤسّ  براىيـ بف السري بف سيؿ إل معاني القرآف وا 
تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، عالـ الكتب ػ  ،[ٗٔٔ/ٔ] ىػ،ٖٔٔت/ ،اججّ أبي إسحاؽ الزّ 

ؿ ألبي الكشَّاؼ عف حقائؽ التَّنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التَّأوي؛ ـٜٛٛٔ/ٔبيروت ، ط
[، دار الكتاب ٕٚٔ/ٔ] ،ىػٖٛ٘القاسـ محمود بف عمر بف أحمد الزمخشري جار اهلل، ت/

ىػ؛ الّتبياف في إعراب القرآف ألبي البقاء عبد اهلل بف الحسيف ٚٓٗٔ/ٖػ بيروت، ط العربيّ 
، مطبعة عيسى محمد البجاويّ  تحقيؽ: عميّ  ،[ٕ٘/ٔ] ىػ،ٙٔٙ، ت/ريّ كبَ بف عبد اهلل العُ 

، د)ط ػ ت(؛ روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني لشياب مبيّ البابي الح
[، تحقيؽ: عمي عبد ٖٕٚ/ٔىػ، ]ٕٓٚٔت/ ،الديف محمود بف عبد اهلل الحسيني األلوسيّ 

 ىػ.٘ٔٗٔ/ٔة، دار الكتب العممية ػ بيروت، طالباري عطيّ 
بف محّمد أبي سعيد األنباري ( البياف في غريب إعراب القرآف ألبي البركات عبد الرحمف ٜ)

[، تحقيؽ: طو عبد الحميد طو، الييئة العامة المصرية لمكتاب ػ ٘ٚ/ٔىػ، ]ٚٚ٘ت/ ،الّنحويّ 
 .ـٜٓٛٔىػ ػٓٓٗٔ/ٔالقاىرة، ط

 ،اجرّ المعروؼ بابف السّ  حويّ ألبي بكر محمد بف السري بف سيؿ النّ  ( األصوؿ في الّنحوٓٔ)
سالة ػ بيروت، سة الرّ الفتمي، مؤسّ تحقيؽ: عبد الحسيف  [،ٕٛٔ/ٕ] ىػ،ٖٙٔ/ت
 ـ.ٜٜٙٔ/ٖط

[؛ البحر ٕ٘ٔ/ٕالكشاؼ لمزمخشرّي ]: وُينظر[، ٕٙٙ/ٕالّتبياف في إعراب القرآف لمُعكَبرّي ]( ٔٔ)
[، الدّر المصوف في عمـو الكتاب ٜٜٗ/ٗالمحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]

، لجمؿ عمى تفسير الجالليفحاشية ُسميماف ا؛ [ٙٔٙ/٘]المكنوف لمّسميف الحمبّي 
 ىػ.ٕٖٓٔ/ٔالمطبعة العامرةػ مصر، ط، [ٖٕٗ/ٕ] ،ىػٕٗٓٔت/

ألبي حيَّاف محمَّد بف يوسؼ بف  [؛ البحر المحيط في الّتفسيرٖٚ٘/ٖ( الكّشاؼ لمزمخشرّي ]ٕٔ)
تحقيؽ: عادؿ أحمد  ،[ٕٕٕ/ٚ] ىػ،٘ٗٚت/ ،بف يوسؼ بف حيَّاف أثير الدِّيف األندلسيّ  عميّ 

ىػ؛ معجـ ٕٕٗٔ/ٔض، دار الكتب العمميَّة ػ بيروت، طمحمَّد معوّ  ػ عميّ  عبد الموجود
[، جامعة الكويت، ٕٗٔ/٘حمد مختار عمار ػ عبد العاؿ سالـ مكـر ]ألالقراءات القرآنّية 

 ىػ.ٛٓٗٔ/ٕط
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 ،( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ألبي محّمد الحسيف بف مسعود بف محّمد بف الفّراء البغويّ ٖٔ)
[، تحقيؽ: عبد الرّزاؽ الميدي، دار إحياء التراث العربي ػ بيروت، ٖٔٗ/ٕػ ، ]ى ٓٔ٘ت/
 ىػ.ٕٓٗٔ/ٔط

عرابو ٗٔ) [؛ إعراب القرآف لمّنّحاس أبي جعفر أحمد بف محّمد بف ٖٔ/ٖ] لمّزّجاج( معاني القرآف وا 
[، تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ ٙ٘ٔ/ٕىػ، ]ٖٖٛ /إسماعيؿ بف يونس المرادي الّنحوّي، ت

 ىػ . ٕٔٗٔ/ٔـ، دار الكتب العممّية ػ بيروت، طإبراىي
 ،د بف مسعدة المجاشعّي بالوالء البمخّي ثـ البصريّ ي( معاني القرآف لألخفش أبي الحسف سع٘ٔ)

ػ القاىرة،  [، تحقيؽ: ىدى محمود قراعة، مكتبة الخانجيّ ٖٚٚ/ٔىػ، ]ٕ٘ٔت/
 ىػ.ٔٔٗٔ/ٔط

بي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف أ يف القرطبيّ لشمس الدّ  ( الجامع ألحكاـ القرآفٙٔ)
تحقيؽ: أحمد البردوني ػ إبراىيـ أطفيش، ، [ٖ٘ٚ/ٛىػ، ]ٔٚٙ، ت/الخزرجيّ  فرح األنصاريّ 

ىػ.؛ البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف ٖٗٛٔ/ٕة ػ القاىرة، طدار الكتب المصريّ 
 [.ٙٛٔ/٘األندلسّي ]

 [.ٖٙٙ/ٕالكّشاؼ لمزمخشرّي ] ، وُينظر:[ٛٚٗ/ٔاء ]معاني القرآف لمفرّ ( ٚٔ)
 [.ٛٚٗ/ٔاء ]معاني القرآف لمفرّ  (ٛٔ)
 ،مؿ في الّنحو ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي البصريالجُ  (ٜٔ)

 ىػ ٙٔٗٔ/٘[، تحقيؽ: فخر الديف قباوة، مؤسسة الرسالة ػ بيروت، طٕٕٙ/ٙٔىػ، ]ٓٚٔت/
يف أحمد بف يوسؼ بف عبد اس شياب الدّ ألبي العبّ  ب المكنوفالّدّر المصوف في عمـو الكتا (ٕٓ)

اط، دار تحقيؽ: أحمد محمد الخرّ  ،[ٕٔٙ/ٙ] ىػ،ٙ٘ٚ، ت/ائـ المعروؼ بالسَّميف الحمبيّ الدّ 
 القمـ ػ دمشؽ، د )ط ػ ت(.

 [.ٗٛٔ/٘ٔجامع البياف في تأويؿ القرآف لمّطبرّي ] (24)
، المعروؼ بابف مالؾ ؾ الطائي األندلسيّ لمحمد بف عبد اهلل ابف مال شرح الّتسييؿ (ٕٕ)

تحقيؽ: محمد عبد القادر عطاػ طارؽ فتحي السيد، دار الكتب  ،[ٖٛٙ/ٖ] ىػ،ٕٚٙت/
 ىػ.ٕٕٗٔ/ٔالعممية ػ بيروت، ط

 .[ٕ٘٘/ٕدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ] (23)
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، المالكيّ  بيّ مشكؿ إعراب القرآف الكريـ لمكّي بف أبي طالب القيسي األندلسي القرط (24)
تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة. بيروت،  ،[ٔٚٙ/ٕ] ىػ،ٖٚٗت/
[؛ وينظر: ٓٚٗ/ٜالّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]؛ ىػ٘ٓٗٔ/ٕط

مغني الّمبيب عف كتب األعاريب لعبد اهلل بف يوسؼ بف أحمد بف عبد اهلل جماؿ الديف ابف 
[، تحقيؽ: مازف المبارؾ ػ محّمد عمي حمد اهلل، دار الفكر ػ ٖ٘ٚ/ٔ] ىػ، ٔٙٚت/ ،ىشاـ

 ـ.ٜ٘ٛٔ/ٙدمشؽ، ط
 [.ٖ٘ٚ/ٔمغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]( ٕ٘)
[؛ الكّشاؼ ٜ٘/ٕاس ]وُينظر: إعراب القرآف لمّنحّ ؛ [ٛٓٗ/ ٔمعاني القرآف لمفّراء ] (ٕٙ)

[؛ ٖٙٛ/ٔقرآف ألبي البركات األنبارّي ][، البياف في غريب إعراب الٕٗٔ/ٕلمّزمخشرّي ]
 [. ٕٕٙ/ٕالّتبياف في إعراب القرآف لمُعكَبرّي ]

 [.ٓٛٗ/ٗ( البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٕٚ)
 [.ٕٕٖ/ٔالدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبي ]( ٕٛ)
؛ الّدر [ٕ٘/ٕالمفّصؿ البف الحاجب ]اإليضاح في شرح  وُينظر: ؛[ٗٗ/ٖ( الكتاب لسيبويو ]ٜٕ)

د لمحمّ التحرير والتنوير  [؛ٕٖٔ/ٔالمصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]
الدار  [،ٗ٘ٗ/ٔ] ىػ،ٖٜٖٔ، ت/ونسيّ د الطاىر بف عاشور التّ د بف محمّ الطاىر بف محمّ 

 .ـٜٗٛٔ/ٔشر ػ تونس، طة لمنّ ونسيّ التّ 
 .[ٜٙ٘/ٔ]ف لّمّطبرّي جامع البياف في تأويؿ القرآ( ٖٓ)
[؛ المفّصؿ في صنعة اإلعراب ألبي القاسـ محمود بف عمرو ٘ٔٔ/ٔمعاني القرآف لمفّراء ] (ٖٔ)

[، تحقيؽ: فخر صالح قدارة، دار عمار ػ عماف، ٕٓ٘ىػ، ]ٖٛ٘جار اهلل الزَّمخشرّي، ت/
[؛ ٛ٘/ٔ[؛ الّتبياف في إعراب القرآف لمعكبرّي ]ٔٙٔ/ٔـ؛ الكّشاؼ لمّزمخشرّي ]ٕٗٓٓ/ٔط

[، الدّر المصوف في عمـو الكتاب ٖٖ٘/ٔالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]
 [.ٕٕٖػ  ٕٖٔ/ٔالمكنوف لمّسميف الحمبّي ]

 [، وينظر: الكشاؼ لمّزمخشريّ ٖٖ٘/ٔ] ر ألبي حّياف األندلسيّ البحر المحيط في التفسي( ٕٖ)
[ٔ/ٔٙٔ.] 

 .[ٖٖ٘/ٔ] اف األندلسيّ ر ألبي حيّ البحر المحيط في التفسي (ٖٖ)

 [.ٕٕٖ/ٔ( الّدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]ٖٗ)
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 [.٘٘ٔ/ٔ( معاني القرآف لمفّراء ]ٖ٘)
[؛ مشكؿ إعراب القرآف ٕٚٔ/ٔ[؛ معاني القرآف لألخفش ]٘ٔٔ/ٔ( معاني القرآف لمفّراء ]ٖٙ)

جيز في تفسير الكتاب العزيز ر الو [؛ المحرّ ٖٕٔ/ٔالكريـ لمكّي بف أبي طالب القيسّي ]
ىػ، ٕٗ٘ت/ ،بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسيّ  ألبي محّمد عبد الحؽّ 

ة ػ بيروت، الـ عبد الشافي محّمد، دار الكتب العمميّ [؛ تحقيؽ: عبد السّ ٕٓٙ/ٔ]
 [.٘ٗٔ/ٔالبياف في غريب إعراب القرآف ألبي البركات األنبارّي ] ىػ؛ٕٕٗٔ/ٔط

 [.٘ٗٔ/ٔلبياف في غريب إعراب القرآف ألبي البركات األنبارّي ]( اٖٚ)
 [.٘ٔٔ/ٔمعاني القرآف لمفراء ] [؛ وينظر:ٖٓٗ/ٕ]( الجامع ألحكاـ القرآف لمُقرطبّي ٖٛ)
 [.ٖٙ/ٕ( البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٜٖ)

 [.ٗٛ/ٛ] ر ألبي حّياف األندلسيّ البحر المحيط في التفسي (ٓٗ)
[؛ إبراز المعاني مف حرز األماني في ٕٚٗ/ٚ( جامع البياف في تأويؿ القرآف لمّطبرّي ]ٔٗ)

القراءات السبع ألبي شامة أبي القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ 
[، تحقيؽ: إبراىيـ عطوة عوض، دار الكتب العممية ػ ٘ٚٙ/ٔىػ، ] ٘ٙٙت/، المقدسي

 بيروت، د)ط ػ ت(.
[؛ المحّرر الوجيز ٕٚٗ/ٚ[، جامع البياف في تأويؿ القرآف لمّطبرّي ]ٗٗ/ٖكتاب لسيبويو ]( الٕٗ)

؛ البحر المحيط في التفسير ألبي [٘ٔ٘/ٔفي تفسير الكتاب العزيز البف عطّية األندلسّي ]
 [.ٜٕٓ/ٔحّياف األندلسّي ]

 [.ٕٔٗ/ٔمخشرّي ]( الكّشاؼ لمزّ ٖٗ)
 [.ٖٚ/ٖاف األندلسّي ]البحر المحيط في التفسير ألبي حيّ  (ٗٗ)
[؛ الّدّر المصوف في عمـو الكتاب ٜٖٔ/ٖ( البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]٘ٗ)

 [.ٕٗٔ/ٗالمكنوف لمّسميف الحمبّي ]

 [.ٕٕٓ/ٖدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ] (ٙٗ)

رير والتّػنوير البف [، وُينظر: الّتحٖ٘ٚ/ٔمغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ] (ٚٗ)
 [.ٖٔٔػ  ٕٔٔ/ٕٙعاشور ]

عرابو وبيانو لمحّمد عمّي طو الّدّرة،  (ٛٗ) ، دار ابف [ٖٕٖ/ٕ ،٘ٔٔ/ٜ]تفسير القرآف الكريـ وا 
 ـ.ٜٕٓٓىػ ػ  ٖٓٗٔ/ ٔكثير لمّطباعة والّنشر والتوزيع ػ دمشؽ، ط
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الكتاب المكنوف  الّدّر المصوف في عمـو [؛ٜٖٙ/ٔالّتبياف في إعراب القرآف لمعكبري ]( ٜٗ)
 [.ٔٔٔ/ٗ] لمّسميف الحمبيّ 

 [.ٜٛ/ٖالكتاب لسيبويو ] (ٓ٘)

 يّ المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ألبي الفتح عثماف بف جنّ  (ٔ٘)
تحقيؽ: عمي النجدي ناصيؼ ػ عبد الحميـ النجار  ،[ٜٙٔػٜ٘ٔ/ٔ] ىػ،ٕٜٖت / ،الموصميّ 

ىػ ػ  ٘ٔٗٔ/ٔمجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية ػ القاىرة، طػ عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، ال
د أبي العبَّاس: المقتَضب ما سبؽ في ؛ وُينظرـٜٜٗٔ  ىػ،ٕ٘ٛت/ ،لمحمد بف يزيد المبرِّ

؛ الكّشاؼ تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب ػ بيروت، د )ط ػ ت( ،[ٚٙ/ٕ]
، بف عبد اهلل ابف مالؾ الطائي األندلسيّ لمحمد افية شرح الكافية الشّ  [؛ٚ٘٘/ٔلمزمخشرّي ]

ار المأموف لمتراث ػ مكة تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد ىريدي، د ،[ٖٓٓ/٘] ىػ،ٕٚٙت/
وضيح والتصريح لمشكالت الجامع الصحيح البف مالؾ ؛ شواىد التّ ـٕٜٛٔ/ٔ، طالمكرمة

التفسير البحر المحيط في  ؛ىػ٘ٓٗٔ/ٔ[، تحقيؽ: طو محسف، مكتبة ابف تيمية، طٕٕٓ/ٔ]
[؛ الّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ٖ٘ٓ/ٖألبي حّياف األندلسّي ]

 . [ٔٙٔ/ٔ[؛ مغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]ٕٛػ ٔٛ/ٗ]
[؛ وتُنظر قراءة )ويذرىـ( بالجـز في: الّنشر في القراءات العشر ٜٔ/ٖ( الكتاب لسيبويو ]ٕ٘)

[، ٖٖٚ/ٕىػ، ]ٖٖٛر ابف الجزري محمد بف محمد بف يوسؼ، ت/لشمس الديف أبي الخي
 تحقيؽ: عمي محمد الضباع، دار الكتب العممية ػ بيروت، د )ط ػ ت(.

 [.ٖٕٓ/ٖالكريـ لُعضيمة ] ( دراسات ألسموب القرآفٖ٘)
 [.ٖٕٓ/ٖدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ]( ٗ٘)

 [.ٕٕ٘ /ٖدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ]( ٘٘)
 [.ٕٔٚ/ٕالكّشاؼ لمّزمخشرّي ] (ٙ٘)
 [.ٕٕٙ/ٗٔروح المعاني لأللوسّي ] (ٚ٘)
 [.ٕٕٙ/ٗٔروح المعاني لأللوسّي ] (ٛ٘)
[؛ روح ٕٕ٘/ٛ[؛ البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف ]ٖٔ٘/ٗالكّشاؼ لمزمخشرّي ]( ٜ٘)

 [.ٕٕٙ/ٗٔالمعاني لأللوسّي ]

 [.ٕٖٓ/ٓٔلمّسميف الحمبّي ]الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف  (ٓٙ)
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 [.ٕٕٔ/٘المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطّية األندلسّي ]( ٔٙ)

( مفاتيح الغيب ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الّرازّي الممقب ٕٙ)
 ىػ.ٕٔٗٔ/ٔ[، دار الكتب العممية ػ بيروت، طٖٓٔ/ٖٓىػ، ]ٙٓٙبفخر الديف الرازّي، ت/

 [.ٜٛ/٘ٔ( روح المعاني لأللوسّي ]ٖٙ)
ىػ، ٜٗٚالبرىاف في عمـو القرآف ألبي عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشّي، ت/ (ٗٙ)

 [، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية ػ بيروت، د)ط ػ ت(.ٙٗٔ/ٗ]

 [.ٚٗٔ/ٗ( البرىاف في عمـو القرآف لمّزركشّي ]٘ٙ)

 [.ٛٓٚ/ٜالدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ] (ٙٙ)
 [.ٚٛٙ/ٕالدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]( ٚٙ)
د  ؛[ٕٜ، ٜٓػٖٔػٖٓ/ٖالكتاب لسيبويو ]تُنظر أوجو اإلعراب الّسابقة في:  (ٛٙ) المقتَضب لممبرِّ

[؛ الّدّر المصوف في عمـو ٕٕٛ/ٕزرّي ][؛ الّنشر في القراءات العشر البف الجٕٕ/ٕ]
 [.ٜٛٙػٛٛٙ/ٕالكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]

[، دار ٖٔ٘/ٔىػ، ]ٕٓ٘ٔت/، فتح القدير لمحّمد بف عمي بف محّمد بف عبد اهلل الشوكانيّ  (ٜٙ)
ىػ؛ رسالة القراءات العشر المختمفة في العالمة اإلعرابية وأثر ٗٔٗٔ/ٔابف كثير ػ بيروت، ط

، رسالة [ٗ٘ٔ]المعنى مف خالؿ كتاب الّنشر البف الجزرّي، مبروؾ حمود الّشّمرّي ذلؾ في 
ىػ ػ ٕٕٗٔماجستير، جامعة أـّ القرى، كّمّية الّمغة العربّية، إشراؼ: سعد حمداف الغامدي، 

 ـ.ٕٔٓٓ
مشكؿ إعراب القرآف [؛ ٜٛٔ/ٕ؛ األصوؿ في الّنحو البف الّسّراج ][ٙٛ/ٖالكتاب لسيبويو ] (ٓٚ)

الّدّر المصوف  ؛[ٖٖٔ/ٔالكّشاؼ لمّزمخشرّي ] [؛ٕٙ٘/ٕيـ لمكّي بف أبي طالب القيسّي ]الكر 
[؛ الّنشر في القراءات العشر البف ٛٛٙ/ٕفي عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]

 ىػ.ٛٔٗٔ/ٕ[، مّكة المكّرمةػ طٓٚجميؿ ظفر ]ل[؛ الّنحو القرآنّي ٕٛٛ/ٔالجزرّي ]
[؛ إتحاؼ فضالء البشر في القراءات ٖٕٗ/ٕالعشر البف الجزرّي ]الّنشر في القراءات  (ٔٚ)

شياب الديف البنَّاء،  مياطيّ األربعة عشر ألحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الدّ 
ػ  ٕٚٗٔ/ٖتحقيؽ: أنس ميرة، دار الكتب العممية ػ بيروت، ط ،[ٖٖٓ]/ ىػ،ٚٔٔٔت/

د بف سالـ أبي الحسف النوري غيث الّنفع في القراءات السبع لعمي بف محمّ ؛ ـٕٙٓٓ
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[، تحقيؽ: أحمد محمود عبد السميع، ٖٔٗ/ ٔىػ، ] ٛٔٔٔالصفاقسي المقرئ المالكي ت/
 ـ.ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ/ٔة ػ بيروت، طدار الكتب العمميّ 

 [.ٕ٘ٓ،  ٕٗٓ/ٖدراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ] (ٕٚ)
[؛ الّتبياف في إعراب القرآف ٕٙٙ/ٖ][؛ الكّشاؼ لمّزمخشرّي ٛٔٔ/ٕ( المحتسب البف جّنّي ]ٖٚ)

 [.ٗٗٙ/ٙ[؛ البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٜٔٛ/ٕلمُعكَبرّي ]
 [.ٕٓ٘/ٚالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ] (ٗٚ)
 [.٘ٛ/ٛالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ] (٘ٚ)
وُينظر: البحر المحيط  ؛[ٔٚٚ/ٕمكّي بف أبي طالب القيسّي ]( مشكؿ إعراب القرآف الكريـ لٙٚ)

[؛ إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة ٖٗٙ/ٛفي التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]
، مف مظاىر [ٖٚٗ/ٔٔ[؛ دراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ]ٕٙ٘/ٔعشر لمّدمياطّي ]

 ـ.ٜٙٛٔ ىػ ػٙٓٗٔ، )د. ط(، [ٙٚٔ]الّنشرتّي الّتخفيؼ في الّمساف العربّي لحمزة عبد اهلل 
وُينظر البيت في: ديواف طرفة بف العبد بف سعد البكري [؛ ٙٗٙ/ٗمخشرّي ]الكّشاؼ لمزّ  (ٚٚ)

ىػ؛ ٕٗٗٔ/ٔ[، تحقيؽ: حمدو طماس، دار المعرفة ػ بيروت، طٖٖ/ٔىػ، ]ٗٙ٘الوائمّي، ت/
 [.ٙٚٔ/ٕ] البف الّسّراج حواألصوؿ في النّ 

البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف [، وُينظر: ٖٖٛػٖٖٚ/ٕف جّنّي ]( المحتسب البٛٚ)
 [.ٕٖٚ/ٓٔاألندلسّي ]

[؛ وُينظر: البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ٖٖٛ/ٕالمحتسب البف جّنّي ] (ٜٚ)
[، عمـ األصوات في ٕٔ، مف مظاىر الّتخفيؼ في المساف العربّي لحمزة الّنشرتّي ][ٖٗٙ/ٛ]

[، دار الّنابغة لمّنشر والّتوزيع ػ القاىرة، ٖٖٙف الكريـ لعّباس السّر محّمد عمّي ]القرآ
 ـ.ٕٗٔٓػ  ىػ ٖ٘ٗٔ/ٔاإلسكندرّية، ط

 [.ٖٔٔ/ٗ]الكتاب  (80)
[؛ وُينظر: مشكؿ إعراب القرآف الكريـ لمكّي بف أبي طالب ٙٗٙ/ ٗالكّشاؼ لمّزمخشرّي ] (ٔٛ)

 [.ٕٙ٘/ٔالقراءات األربعة عشر لمّدمياطّي ][؛ إتحاؼ فضالء البشر في ٔٚٚ/ٕالقيسّي ]
[؛ وُينظر: إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ٖٖٛ/ٕسب البف جّنّي ]( ػ المحتَ ٕٛ)

 [.ٖٚٗ/ٔٔ[؛ دراسات ألسموب القرآف الكريـ لُعضيمة ]ٕٙ٘/ٔلمّدمياطّي ]
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ألبي حّياف األندلسّي [؛ وُينظر: البحر المحيط في الّتفسير ٙٗٙ/ٗ( الكّشاؼ لمزمخشرّي ]ٖٛ)
 . [ٙٚٔ]، مف مظاىر الّتخفيؼ في الّمساف العربّي لحمزة الّنشرتّي [ٖٗٙ/ٛ]

[؛ دراسات ألسموب القرآف الكريـ ٖٗٙ/ٛ( البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٗٛ)
 [ وفيو ما يوىـ أف رّد أبي حياف مف قوؿ الزمخشرّي.ٖٚٗ/ٔٔلُعضيمة ]

 [.ٚٗٗ/ّٕزمخشرّي ]الكّشاؼ لم (٘ٛ)
 [. ٕٔٚ/ ٛالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]( ٙٛ)
[؛ الحّجة في القراءات الّسبع البف خالويو الحسيف بف محمد، ٓٙٔ/ٖ( معاني القرآف لمفّراء ]ٚٛ)

ـ؛ إعراب القرآف لمّنّحاس ٜٜٚٔ/ٖ[، دار الّشروؽ ػ بيروت، طٖٙٗ/ٔىػ، ]ٖٓٚت/
[ٗ/ٕٛٛ.] 

 [.ٓٙٔ/ ٖالقرآف لمفّراء ] معاني (ٛٛ)
[، دار الكتب العممية ػ بيروت، ٓٗٔؽ ىػ، ] ٖٔديواف ُزىير بف أبي ُسممى، ت/ (ٜٛ)

 [.ٔ٘،ٜٕ/ٖـ؛ الكتاب لسيبويو ]ٜٛٛٔ/ٔط
[، ومف الّتوّىـ عند سيبويو العطؼ عمى مصدر متوّىـ، ٔٓٔػٓٓٔ/ٖالكتاب لسيبويو ] (ٜٓ)

 [.ٕ٘، ٔ٘/ٖينظر: الكتاب ]
د ]المقتَضب لم (ٜٔ)  [.ٜٖٖ/ٕمبرِّ
عرابو لمّزّجاج ] (ٕٜ) [؛ ٖٙٗ/ٔ[؛ الحّجة في القراءات الّسبع البف خاَلويو ]ٛٚٔ/٘معاني القرآف وا 

ىػ، ٖٚٗت/ ،بع وعمميا وحججيا لمكّي بف أبي طالب القيسيّ الكشؼ عف وجوه القراءات السّ 
دمشؽ، . [، تحقيؽ: محيي الديف رمضاف، مطبوعات مجمع المغة العربيةٖٕٖ/ ٕ]
ـ؛ شرح مفصؿ الّزمخشرّي لموفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش النحوّي، ٜٗٚٔ/ٔط

[، إدارة الطباعة المنيرية ػ مصر، د)ط ػ ت(؛ الّنشر في القراءات ٙٓٔ/ ٓٔىػ، ]ٖٗٙت/
[؛ رسالة القراءات العشر المختمفة في العالمة اإلعرابية وأثر ٖٛٛ/ٕالعشر البف الجزرّي ]

 [.ٖٙٔ] مبروؾ حمود الشّمريّ ل كتاب الّنشر البف الجزريّ ذلؾ في المعنى مف خالؿ 

[؛ البحر ٗ٘٘/ٗ[؛ الكّشاؼ لمّزمخشرّي ]ٕٔٗ/ٖٕ( جامع البياف في تأويؿ القرآف لمّطبرّي ]ٖٜ)
 [.ٕٓٚ/ٛالمحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]

بيضاوي لشياب [؛ وُينظر: حاشية الّشياب عمى تفسير الٕٖٔ/ٗٔروح المعاني لأللوسّي ] (ٜٗ)
[؛ دار ٕٔٓ/ٛىػ، ]ٜٙٓٔمحّمد بف عمر الخفاجي المصري الحنفي، ت/ الديف أحمد بف
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ظاىرة التأويؿ في إعراب القرآف لمحّمد عبد القادر رسالة صادر ػ بيروت، د )ط ػ ت(؛ 
 .ـٕٜٛٔ[، رسالة ماجستير ػ جامعة أـ القرى ػ كمية المغة العربية، ٜٖٕىنادي ]

المنافقوف:  چ     ﯁چ  ءة الجـز في قولو تعالى:: تأويؿ قرابحث (ٜ٘)
حاة )جمع ودراسة(، عبد اهلل محّمد عبد العزيز يحبى، مجمة بيف سيبويو وغيره مف النّ ، ٓٔ

ة المغة العربّية، العدد قطاع كّميات المغة العربّية والشعب المناظرة ليا، جامعة األزىر، كميّ 
 . [ٜٚٚد األوؿ ]مّ ـ، المجٕٗٔٓالثامف، 

؛ روح المعاني لأللوسّي [٘ٛٔ/ٓٔ] البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسيّ  (ٜٙ)
[ٔٗ/ٖٕٔ.] 

 [.ٗ٘٘/ٔ( إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر لمّدمياطّي ]ٜٚ)
المنافقوف:  چ     ﯁چ  بحث: تأويؿ قراءة الجـز في قولو تعالى: (ٜٛ)

 عبد اهلل محّمد يحبى، المجّمد األوؿل)جمع ودراسة(  بيف سيبويو وغيره مف النحاة، ٓٔ
[ٚٛٗ]. 

المنافقوف:  چ     ﯁چ بحث: تأويؿ قراءة الجـز في قولو تعالى:  (ٜٜ)
عبد اهلل محّمد يحبى، المجّمد األوؿ لبيف سيبويو وغيره مف النحاة )جمع ودراسة(  ،ٓٔ
 [.ٕ٘٘ػٕٗ٘/ٕٛشور ]فما بعدىا، وُينظر: الّتحرير والتّػنوير البف عا [ٗٛٚ]

[؛ ٚٚٔ، ٙٚٔ، ٗٚٔلمسات بيانّية في نصوٍص مف الّتنزيؿ لفاضؿ صالح الّسامّرائّي ]ػ  (ٓٓٔ)
موقع بياف اإلسالـ ـ. ٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔ/ ٘عّماف ػ األردّف، ط دار عّمار لمّنشر والّتوزيع،

  عمى شبيات حوؿ اإلسالـ: لمردّ 
.0051#_ednref1-02-Suspicion.aspx?id=01 http://bayanelislam.net/  
 .[ٛٚٔ، ٚٚٔ( لمسات بيانّية في نصوٍص مف الّتنزيؿ لفاضؿ صالح الّسامّرائّي ] ٔٓٔ)
رآف لمقرطبّي [؛ الجامع ألحكاـ القٖٚٗػ  ٖٙٗ/ٔ( الحّجة في القراءات الّسبع البف خاَلويو ]ٕٓٔ)

[؛ الّنشر في القراءات العشر البف الجزرّي ٕ٘ٚ/ ٛ[؛ البحر المحيط في التفسير ]ٖٔٔ/ٛٔ]
 .[ٕٗ٘/ٕٛالّتحرير والتّػنوير البف عاشور ]؛ [ٖٛٛ/ٕ]

وُينظر: المقنع في رسـ مصاحؼ األمصار لعثماف بف  ؛[ٓٙٔ/ ٖمعاني القرآف لمفّراء ] (ٖٓٔ)
[، تحقيؽ: محّمد الّصادؽ ٖٗ/ٔىػ، ]ٗٗٗالّداني، ت /سعيد بف عثماف بف عمر أبي عمرو 

قمحاوي، مكتبة الكّمّيات األزىرّية ػ القاىرة، د )ط ػ ت(؛ الّتحرير والتّػنوير البف عاشور 

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-02-0051#_ednref1
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[؛ بحث موقؼ الفّراء مف القراءات المتواترة في كتابو معاني القرآف، ٕ٘٘ػ  ٕٗ٘/ٕٛ]
اإلسالمّية والعربّية، اإلمارات العربّية كّمّية الّدراسات  [،ٕٚػٕٙ] ،محسف ىاشـ درويش
 .ٖٗإلى ص  ٚٔـ، مف ص ٕٗٓٓىػ ، ٕ٘ٗٔ، ٕٚالمّتحدة، دبّي، العدد

 ٖٖٓ/ ٖىػ، ]ٕٕٗٔت/ ،المغني في توجيو القراءات العشر المتواترة، محّمد سالـ محيسف (ٗٓٔ)
ـ؛ وينظر: إتحاؼ فضالء البشر ٜٛٛٔػ ٛٓٗٔ/ ٕ، دار الجيؿ ػ بيروت، طٕ[، طٖٗٓػ 
 [.ٖٗ٘/ٔالقراءات األربعة عشر لمّدمياطّي ] في

[؛ وُينظر بحث: تأويؿ قراءة الجـز في ٕ٘٘ػ  ٕٗ٘/ٕٛ( الّتحرير والتّػنوير البف عاشور ]٘ٓٔ)
بيف سيبويو وغيره مف  ٓٔالمنافقوف:  چ     ﯁چ قولو تعالى: 

 .[ٓٚٚ ػ ٜٙٚ]عبد اهلل محّمد يحبى، لحاة )جمع ودراسة( النّ 
اية في طبقات القّراء لشمس الديف أبي الخير ابف الجزري محّمد بف محّمد بف غاية الّني (ٙٓٔ)

 ـ .ٕٖٜٔعادة، السّ  دار ،نشر برجشتراسر ،[ٗ٘/ٕىػ، ]ٖٖٛيوسؼ ت/
 [.ٕٔٚ/ٛ] ألبي حّياف األندلسيّ  البحر المحيط في التفسير (ٚٓٔ)
 [.ٚٗٔ/ٗ] البرىاف في عمـو القرآف لمّزركشيّ  (ٛٓٔ)
[، البحر ٕٗٔ/ ٕ[؛ الكّشاؼ لمّزمخشرّي ]ٖٚ/ٖٔيؿ القرآف لمّطبرّي ]جامع البياف في تأو  (ٜٓٔ)

 [.ٖٚٙ/ٗاألندلسّي ] المحيط في التفسير ألبي حّياف
الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف : [، وُينظرٜ٘/ٔ( الكّشاؼ لمزمخشرّي ]ٓٔٔ)

 .[ٜٙٔػ ٜ٘ٔ/ٔ]الحمبّي 
[؛ شرح الّتسييؿ ٜ٘/ٔ[؛ الكّشاؼ لمزمخشرّي ]٘ٛٔ/ٕ] األصوؿ في الّنحو البف الّسّراج (ٔٔٔ)

[؛ الجنى ٕٓٗ/ٔ[؛ البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٖٙ٘/ٖالبف مالؾ ]
 [.ٗٚ/ٔالّداني في حروؼ المعاني لممرادّي ]

 [.ٜ٘ٔ/ٔ]الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي  (ٕٔٔ)
 اهلل يوسؼ عبدل في القرآف الكريـ وأسرارىا البالغيةوالّنيي األمر  رسالة أساليب تُنظر (ٖٔٔ)

األنصارّي، رسالة ماجستير، جامعة أـّ القرى، كمية المغة العربية، فرع البالغة والنقد، 
 فما بعدىا. [ٜٖٗ]ـ، ٜٜٓٔىػ ػ ٓٔٗٔإشراؼ: صباح عبيد دراز، 

 األنصاريّ  اهلل يوسؼ عبدل ةبالغيّ في القرآف الكريـ وأسرارىا ال األمر والّنيي رسالة أساليب (ٗٔٔ)
[ٖٗٛ.] 
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 .[ٛٗ/ٕاء ]معاني القرآف لمفرّ  (٘ٔٔ)
عرابو لمّزّجاج ] (ٙٔٔ)   [.ٚٔٔ/ٖمعاني القرآف وا 

[؛ الّدّر ٚٔٛ/ٕ[؛ التبياف في إعراب القرآف لمُعكبرّي ]ٚ٘ٙ/ٕمخشرّي ]الكّشاؼ لمزّ ( ٚٔٔ)
 [.ٖٖٗػٖٖٖ/ٚالمصوف في عمـو الكتاب المكنوف ]

[، وُينظر: البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ٕٙٔ/ٖبويو ]الكتاب لسي (ٛٔٔ)
[؛ حاشية الّصّباف عمى شرح ٓ٘/ٔ[؛ مغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]ٖٕ/ٙ]

 ىػ،ٕٙٓٔاألشموني أللفية ابف مالؾ ألبي العرفاف محمد بف عمي الّصّباف الّشافعّي، ت/
 ىػ.ٚٔٗٔ/ٔيروت، ط[، دار الكتب العممّية ػ بٛٔٗ/ٖ]

 [ٖٖٚ/ٙالبحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ] (ٜٔٔ)
 [.ٓٔٙ/ٛ( ػ الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف ] ٕٓٔ)

 [.ٗٗ/ٔمغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ] (ٕٔٔ)
د ]ٚٙٔػ  ٙٙٔ/ٖالكتاب لسيبويو ]( ٕٕٔ)  [.ٜٗ/ٔ[، وينظر: المقتَضب لممبرِّ
د ] ؛[ٖٚٔ/ٔعجاز لمجرجانّي ]دالئؿ اإل (ٖٕٔ) الّصاحبّي ؛ [ٚ/ٖ ػ ٖٓ/ٕوُينظر: المقتَضب لممبرِّ

في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كالميا ألحمد بف فارس بف زكرياء القزويني 
ػ بيروت، دار الكتب العممية ،فما بعدىا [٘ٚٔ] ىػ،ٜٖ٘ت/ ،الرازي أبي الحسيف

 ىػ.ٛٓٗٔ/ٔط
 ىػ،ٖٚٚت/، الفارسيّ  بعة لمحسف بف أحمد بف عبد الغفار أبي عميّ ء السّ ة لمقرا( الحجّ ٕٗٔ)

راث ػ دمشؽ، ػ بشير جويجاتي، دار المأموف لمتّ  [ تحقيؽ: بدر الديف قيوجيّ ٕٙٔ/ٔ]
[؛ الّدّر المصوف في عمـو ٚٔٛ/ٕالتبياف في إعراب القرآف لمُعكَبرّي ] ؛ ىػٖٔٗٔ/ٕط

 [.ٖٖ٘/ٚالكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]
 [.ٜٗٔ/ٕٓمفاتيح الغيب لمّرازّي ]( ٕ٘ٔ)
[، ٖٔٔىػ، ]ٔٛ٘ت/، ( نتائج الفكر في الّنحو لمّسييمّي أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهللٕٙٔ)

 ت(.)د.  /ٕمحّمد إبراىيـ البّنا، دار الّرياض لمّطباعة والّنشر ط تحقيؽ:

البحر المحيط [؛ ٖٚ/ٕٔ]ّي الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطب [؛ٕ٘ٔ/ٖ]مخشرّي اؼ لمزّ الكشّ  (ٕٚٔ)
 [.ٖٖٚ/ٙ]في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي 
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[، وُينظر: الدر المصوف في عمـو ٜٙ/ٚ( البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٕٛٔ)
 [.ٓٔٙ/ٛالكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]

حر المحيط في [؛ البٔٙ٘/ٔ[؛ الكّشاؼ لمّزمخشرّي ]ٜٚٔ/ٔ( المحتسب البف جّنّي ]ٜٕٔ)
؛ الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف [ٖٚ٘/ٖالّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]

 [.ٙٛٔ/ٗالحمبّي ]
 [.ٕٓٔ/ٔٔ[، مفاتيح الغيب لمّرازّي ]ٔٙ٘/ٔالكشاؼ لمّزمخشرّي ] (ٖٓٔ)
سّي [؛ مشكؿ إعراب القرآف الكريـ لمكّي بف أبي طالب القيٖ٘/ٖينظر: الكتاب لسيبويو ] (ٖٔٔ)

[؛ الكشؼ عف وجوه القراءات الّسبع وعمميا وحججيا لمكّي بف أبي طالب ٘ٗٔػٗٗٔ/ٔ]
[؛ ٜٖٔ/ٖ[؛ الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبّي ]ٜ٘/ٚ[؛ مفاتيح الغيب لمّرازّي ]ٕٖٓ/ٔالقيسّي ]

[؛ معاني الّنحو ٓٙٙػٜ٘ٙ/ٕالّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]
فما بعدىا[، دار الفكر لمطِّباعة والنَّشر ػ عمَّاف ػ األردف،  ٖٖٛلّسامّرائّي، ]لفاضؿ صالح ا

 ـ.ٕٓٓٓىػ ػ ٕٓٗٔ/ٔط
 [.ٖٗٚ/ٖشرح الّتسييؿ البف مالؾ ] (ٕٖٔ)
شرح الّرضّي عمى الكافية البف الحاجب لرضي الديف محمد بف الحسف االستراباذي  (ٖٖٔ)

جامعة قار يونس ػ ليبيا،  تحقيؽ: يوسؼ حسف عمر، ؛[ٖٚ/ٗىػ، ]ٙٛٙت/ ،النحويّ 
 .ـٜ٘ٚٔ/ٔط

[ )باب في الفرؽ ٕٔٛ/ٔىػ، ]ٕٜٖالخصائص ألبي الفتح عثماف بف جّنّي الموصمّي، ت/( ٖٗٔ)
 / د)ت(.ٗبيف تقدير اإلعراب وتفسير المعنى(، الييئة العامة المصرّية لمكتاب، ط

ضّي عمى الكافية [ ؛ وُينظر: شرح الرّ ٖ٘/ٔ( مغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]ٖ٘ٔ)
 [.ٜٗٔ/ٕلمرضّي ]

[؛ ٜٚٔ/ٔالمحتسب البف جّنّي ] [؛ٖٛٔ/ٙ( الحّجة لمقراء السبعة ألبي عمّي الفارسّي ]ٖٙٔ)
، [ٜٔ[؛ البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٖٕٚ/ٗالكّشاؼ لمّزمخشرّي ]

 [.ٖٛٙ/ٕالّنشر في القراءات العشر البف الجزرّي ]
 [.ٗٛٔ/ٔلمفّراء ] معاني القرآف( ٖٚٔ)
 .[ٓٛٔػٛٚٔ/ٔ( معاني القرآف لمفّراء ]ٖٛٔ)
 [.ٖ٘/ٔ( مغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]ٜٖٔ)
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عرابو لمّزّجاج ] (ٓٗٔ)  [.ٖٗٙ/ٔمعاني القرآف وا 

؛ (نقال عف الفارسيّ )[ ٕٙٙ/ٕالّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ] (ٔٗٔ)
 .[ٕٖٖ/ٕفي التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]وُينظر: البحر المحيط 

 .[ٛٛٔ/ٕ]األصوؿ في الّنحو البف الّسّراج  (ٕٗٔ)
 ، وُينظر:[ٖٚٔ/ٔ( البياف في غريب إعراب القرآف ألبي البركات األنبارّي ]ٖٗٔ)
 [.ٜٖٓ/ٔالكّشاؼ لمزمخشرّي ]( ٗٗٔ)
ىػ، ٖٖٚاسـ، ت/الالمات لعبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادي النياوندي الزجاجّي أبي الق (٘ٗٔ)

ـ؛ شرح التسييؿ ٜ٘ٛٔىػ ػ  ٘ٓٗٔ/ٕتحقيؽ: مازف المبارؾ، دار الفكر ػ دمشؽ، ط [،ٕٜ]
 [.ٖٖٔ/ٔ[؛ وتُنظر قراءة )فمتفرحوا( في: المحتسب البف جّنّي ]ٖٛٚ/ٖالبف مالؾ ]

 [.ٗٚ٘/ٕ( الّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]ٙٗٔ)
[؛ المنصؼ شرح كتاب التصريؼ ألبي الفتح عثماف بف جني، ٖٔٛ/ٗ( الكتاب لسيبويو ]ٚٗٔ)

ـ؛ التبياف في إعراب القرآف ٜٗ٘ٔ/ٔ[، دار إحياء التراث القديـ ػ طٜٓ/ٔىػ، ]ٕٜٖت/
 [.ٜٖ/ٖ[؛ التحرير التنوير البف عاشور ]ٕٔٔ/ٔلمُعكَبرّي ]

 .[ٚٗٔ/ٗ]( البرىاف في عمـو القرآف ٛٗٔ)
 [.ٛٔ٘إلى  ٘ٔ٘/ٕ] ضيمة( دراسات ألسموب القرآف الكريـ لعُ ٜٗٔ)

[؛ إتحاؼ فضالء ٙٔٔ/ٕالكشؼ عف وجوه القراءات الّسبع لمكّي بف أبي طالب القيسّي ] (ٓ٘ٔ)
 .[ٜٖٚ/ٔ]البشر في القراءات األربعة عشر 

 [.ٕٙٚ/ٕ[؛ الحّجة لمقّراء الّسبعة ألبي عمّي الفارسّي ]ٕٕٗ/ٕمعاني القرآف لمفّراء ] (ٔ٘ٔ)

 [.ٚٗٔ/ٗ]زركشّي البرىاف في عمـو القرآف لم (ٕ٘ٔ)

[؛ البحر ٜٓٔ/ٕٓ[؛ الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبّي ]ٛٔٗ/ٕالمحتسب البف جّنّي ] (ٖ٘ٔ)
 .[ٖٛٗ/ٛالمحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]

[، ٕٚٔ/ٔ] ىػ،ٜٔٔلعبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي، ت / اإلتقاف في عمـو القرآف (ٗ٘ٔ)
 ىػ.ٙٔٗٔ/ٔوت، طتحقيؽ: سعيد المندوب، دار الفكر ػ بير 

[، وينظر: شرح الّتسييؿ البف ٖٛٗ/ٛ( البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]٘٘ٔ)
تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد  [،٘ٚ٘ٔ/ٖ[، شرح الكافية الشافية البف مالؾ ]ٖٖٙ/ٖمالؾ ]

ىمع اليوامع في شرح جمع  ؛ـٕٜٛٔ/ٔىريدي، دار المأموف لمتراث ػ مكة المكرمة ، ط



 

 

  

 524 
 

 إميان جواد صادق النجار /د

 

 

تحقيؽ: عبد الحميد  [،ٖٗ٘/ٕ] ىػ،ٜٔٔت/ ،ع لعبد الرحمف بف أبي بكر السيوطيّ الجوام
ىنداوي، المكتبة التوفيقية ػ مصر، د )ط ػ ت(، حاشية الّصّباف عمى شرح األشموني أللفية 

 .[ٔٔ/ٗ]ابف مالؾ 
 [، الطبعة الكاثوليكيّة،ٖٕٓ]، في المغة ألبي زيد سعيد بف أوس األنصاريّ  كتاب اننوادر (456)

 .[ٜٔ]ـ، وُينظر: مف مظاىر الّتخفيؼ في المساف العربّي لحمزة الّنشرتّي ٜٗٛٔبيروت 

 ،[ٖٜػ ٕٜ/ٔ] ىػ،ٕٜٖت/ ،ألبي الفتح عثماف بف جني الموصميّ سّر صناعة اإلعراب  (ٚ٘ٔ)
 ىػ.ٕٔٗٔ/ٔدار الكتب العممية ػ بيروت، ط

 كذا دوف فاء في جواب )أّما(. (ٛ٘ٔ)
 .[ٜٔٔ، ٛٔٔ/ّٕي ]سّر صناعة اإلعراب البف جنّ  (ٜ٘ٔ)
وينظر: مجالس ثعمب أبي العباس أحمد بف ، [ٕٓٓ/ٕسّر صناعة اإلعراب البف جّنّي ] (ٓٙٔ)

، [، تحقيؽ: عبد السالـ ىاروف، دار المعارؼ ػ مصر، د)ط ػ ت(ٕٕٖىػ، ]ٜٕٔيحيى، ت/
 .[ٖٕٕ/ٕ] ألبي حّياف األندلسيّ البحر المحيط في التَّفسير 

الّدّر المصوف في عمـو ؛ [ٖٕٕ/ٕ]ألبي حّياف األندلسّي  البحر المحيط في التفسير (ٔٙٔ)
 [.ٖٙٗ/ٕ]الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي 

 [.ٖٖٙ/ٖشرح الّتسييؿ البف مالؾ ] (ٕٙٔ)
[؛ وُينظر: ٜٙٗ/٘( المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطّية األندلسّي ]ٖٙٔ)

سير ألبي حّياف األندلسّي البحر المحيط في التف؛ [ٖٙٙ/ٕالبف جّني ] انًحتسة
[؛ دراسات ألسموب ٖ٘ٙ/ٔ[؛ مغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ]ٛٛٗػٚٛٗ/ٛ]

 [.ٙ٘ٗ/ٖالقرآف الكريـ لُعضيمة ]
 ألبي حّياف األندلسيّ  البحر المحيط في التفسير، وُينظر: [ٓٚٚ/ٗالكّشاؼ لمزمخشرّي ]( ٗٙٔ)

 .[ٖ٘ٙ/ٔ] ىشاـ عف كتب األعاريب البف [؛ مغني المبيبٖٛٗ/ٛ]
[؛ الميجات العربّية ٜ/ٕ[؛ وُينظر: الخصائص البف جّنّي ]٘ٛ/ٔالمحتسب البف جّنّي ] (٘ٙٔ)

 ـ.ٜٜٙٔ[، دار المعرفة الجامعّية، االسكندرّية ٕٔٔفي القراءات القرآنّية لعبده الّراجحّي، ]
العربّية في  [؛ الميجاتٕٚٗػ ٕٙٗ/ٖالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]( ٙٙٔ)

 ـ.ٜٜٙٔ، دار المعرفة الجامعّية، االسكندرّية [ٖٔٔ]القراءات القرآنّية لعبده الّراجحّي 
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، وُينظر: الميجات [ٗٔٔ، ٖٔٔ]الميجات العربّية في القراءات القرآنّية لعبده الّراجحّي ( ٚٙٔ)
 ، طبعة الّرسالة.[ٖ٘ٔ]العربّية إلبراىيـ أنيس، 

 .[ٔٔٔ]قراءات القرآنّية لعبده الّراجحّي الميجات العربّية في ال (ٛٙٔ)
/ ٔ[، الّدار العربّية لمكتاب، طٛٔحمد عمـ الّديف الجندّي ]ألالّميجات العربّية في الّتراث  (ٜٙٔ)

 .ـٜ٘ٛٔ
[، وُينظر: إتحاؼ فضالء ٔٗ/ٔالّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ] (ٓٚٔ)

 [. ٕٙٔ/ّٔدمياطّي ]البشر في القراءات األربعة عشر لم
 .[ٖٚ/ٔ]المحتسب البف جّنّي  (ٔٚٔ)
 .[ٖٛ، ٖٚ/ٔ]المحتسب البف جّنّي  (ٕٚٔ)
، وُينظر: الّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف [ٖ٘/ٔ]الكّشاؼ لمزمخشرّي  (ٖٚٔ)

 [.ٕٗ/ٔالحمبّي ]
سمير شريؼ لالقراءات القرآنية بيف العربّية واألصوات المغوّية منيج لسانّي معاصر  (ٗٚٔ)

 ـ.ٕٗٓٓ/ٔعالـ الكتب الحديث ػ األردّف ػ إربد، ط [،ٖٛٓ، ٖٚٓ]استيتّية، 
[، مف مظاىر الّتخفيؼ في المساف العربّي لحمزة عبد اهلل ٔٔٔ/ٕالمقتضب لممبّرد ] (٘ٚٔ) 

 [.ٖٔ، ٕٔشحاتة ]

ة ػ القاىرة، [، الّدار المصرّية المبنانيٜٗٔظاىرة الّتخفيؼ في الّنحو العربّي ألحمد عفيفّي ] (ٙٚٔ)
جمالّيات الّتمويف الّصوتّي في القرآف الكريـ ألسامة عبد العزيز جاب اهلل  ـ؛ٜٜٛٔ)د. ط(/

 ـ.ٖٕٔٓ/ ٔ[، عالـ الكتب الحديث ػ األردّف، طٛٗٔ]

د ]ٖٓ/ٖالكتاب لسيبويو ]( ٚٚٔ) [، اإليضاح في شرح المفّصؿ ٙٔ/ٕ[، وُينظر: المقتضب لممبرِّ
 [.ٙٔ/ٕ] البف الحاجب

[؛ حاشية ُسميماف الجمؿ عمى ٜٜٗ/ٗر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]( البحٛٚٔ)
 [.ٖٕٗ/ٕتفسير الجالليف ]

 [.٘ٛ/ٛالبحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف ] (ٜٚٔ)
 [.ٕٗٓ/ٔالمحتسب البف جّنّي ] (ٓٛٔ)
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عبد اهلل والّنيي في القرآف الكريـ وأسرارىا البالغية ليوسؼ  تُنظر رسالة أساليب األمر (ٔٛٔ)
األنصارّي، رسالة ماجستير، جامعة أـّ القرى، كمية المغة العربية، فرع البالغة والنقد، 

 [ فما بعدىا.ٜٖٗـ، ]ٜٜٓٔىػ ػ ٓٔٗٔإشراؼ: أ. د. صباح عبيد دراز، 

 [.ٖ٘ٚ/ٔمغني الّمبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ] (ٕٛٔ)
فسير ألبي حّياف األندلسّي يط في التّ [؛ وُينظر: البحر المحٙٗٙ/ٗمخشرّي ]( الكّشاؼ لمزّ ٖٛٔ)

[ٛ/ٖٙٗ.] 
[؛ حاشية ُسميماف الجمؿ عمى ٜٜٗ/ٗ( البحر المحيط في التفسير ألبي حّياف األندلسّي ]ٗٛٔ)

 ىػ.ٕٖٓٔ/ٔالمطبعة العامرةػ مصر، ط، [ٖٕٗ/ٕ] ،ىػٕٗٓٔت/، تفسير الجالليف
نظر: الدر المصوف في عمـو [، ويُ ٜٙ/ٚ( البحر المحيط في الّتفسير ألبي حّياف األندلسّي ]٘ٛٔ)

 [.ٓٔٙ/ٛالكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]

[؛ الكّشاؼ ٜ٘/ٕ[؛ وُينظر: إعراب القرآف لمّنّحاس ]ٛٓٗ/ ٔ( معاني القرآف لمفّراء ]ٙٛٔ)
 [.ٖٙٛ/ٔ[، البياف في غريب إعراب القرآف ألبي البركات األنبارّي ]ٕٗٔ/ٕلمّزمخشرّي ]

 [.ٕٙٔ/ٖالكتاب لسيبويو ]( ٚٛٔ)
 [.٘ٙ/ٙ( جامع البياف في تأويؿ القرآف لمّطبرّي ]ٛٛٔ)
 [.ٖٚ/ٛلّدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف لمّسميف الحمبّي ]ا (ٜٛٔ)


