
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
 

 السيد األستاذ المساعد الدكتور

 عبد العظيم قيس هادي المحمدي علي مطر الدليمي

 تدريسي
alimuter120@uoanbar.edu.iq 

  ISSN-2071-6028 

 دراسات عليا طالب

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 جامعة األنبار

 اللغة العربيةقسم 
 

 

 هـ(616)ت 

mailto:alimuter120@uoanbar.edu.iq
mailto:alimuter120@uoanbar.edu.iq


  

 ة عند العكبريالتوجيه النحوي للقراءات القرآني      

 
454 

 11 رقم البحث

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 
 الملخص:

لصالة والسالم على هلل وا الحمد
نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 ... وبعد:أجمعين
القراءات القرآنية هي الوجوه  إن  

 المختلفة التي سمح بها النبي محمد 
في قراءة النص القرآني تيسيرًا للقراءة 

كان أحد العلماء  والعكبري . بها
المشهورين في هذا العلم، وكان له 

ة وكتب ال كثير اهتمامات في علوم عد 
من الكتب في علوم مختلفة، أحد هذه 

 «إعراب القراءات الشواذ»الكتب هي 
الذي يهتم  بالقراءات القرآنية وهذا ما 

ساتذتي باختيار أدفعني بعد استشارة 
هذا الكتاب؛ ألبي ن التوجيهات النحوية 
للقراءات القرآنية التي جاءت في هذا 

 . الكتاب
 ، قراءات توجيه ، نحوي الكلمات المفتاحية : 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Effect of Syndesis in 

the Problems of Exclusion of 

the Fundamentalists            
Thanks for Allah the 

Lord of all people, and praise 

be upon his messenger 

Mohammed and all his 

companions. This research is 

part of a comprehensive study 

to the investigation of 

syndesis of fundamentalists. 

We reveal in it that syndesis 

of fundamentalists is 

mentioned in their books and 

researches. It has an effect in 

their disagreements and 

orientation approaches. Its 

investigation differs, for the 

fundamentalists than for the 

grammarians, because the 

grammarians allot a special 

part, while for the 

fundamentalists it is scattered 

in their art subjects according 

to its relation of the subject 

being investigated . This 

research deals with syndesis 

according to its. 

Keywords: Direction, 
grammar, readings 
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 المقدمة

هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد  الحمد
 بعد:  أمَّا.. أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.

شرف لي أن  هالكريم كما أنَّ  كلمات القرآن تعلممنذ الصغر رغبت في  فإنَّني
أجعل دراستي في مجال القرآن الكريم ألتعلم اإلعراب منه بأوجه مختلفة؛ فلذلك كان 

 من أسباب اختياري لهذا الموضوع:
: بيان ثالثاً  ،: بيان معاني القرآن الكريمثانياً  ،الكريم القرآن: ُحب ِّي ورغبتي في أوالً 
د القر   وبعد ،لنحوي عند العلماء لكل قراءة في هذه الكلماتالقرآنية والتوجيه ا اءاتتعد 

وقع اختياري على كتاب )إعراب  لذلك وإسهامًا مني وبعد استشارة أساتذتي األفاض
هـ(؛ ألبي ِّن التوجيهات النحوية للقراءات 616 القراءات الشواذ( ألبي البقاء العكبري )ت

)  .القرآنية في هذا الكتاب )ما قرئ بالجر 
أي: قد  ،مانة أود  أن أبي ِّن أنَّ دراستي في هذا الكتاب كانت انتقاييةباب األ ومن

هها العكبري في كتابه )إعراب القراءات الشواذ( وأجريت  اخترت بعض القراءات التي وجَّ
ره هللُا لي،  أنعليها دراستي بالتفصيل التي استطعت  اقتضت  وقدأصل إليه والذي يسَّ

 إلى يضافتمهيد وبعدها ثالثة فصول،  تهامة تبعمنهجية البحث أْن يتضمن مقد ِّ 
ماً بحثي  وكانوالمصادر التي استمدت منها مادة بحثي  الخاتمة  على:  مقس 
، قرئ بالجر  على النعت ما ،قرئ بالجر  باإلضافة ما ،قرئ بالجر  بحرف الجر   ما

 .قرئ بالجر  على العطف ما ،قرئ بالجر  على البدل ما
مد هلل رب ِّ العالمين وصلى هللا على حبيبنا محمد وعلى آله دعوانا أن الح وآخر

 وسلم تسليمًا كثيرًا. صحبهو 
 الباحث
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 قرئ بالجّر بحرف الجرّ  ما

ڎ  ڎ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ تعالى: قال

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ
(1).  

وابن  ،األصمعيو  ،(2)وهي قراءة أبي رؤبة بن العجاج. : القراءة بالرفعاألولى
 . (6)وهي لغة تميم ،(5)وقطرب ،(4)براهيم بن أبي عبلةإو  ،والضحاك ،(3)ثعلب

 .  (7): القراءة بالجر  والثانية
 .  (8)وهي قراءة الجمهور ،: القراءة بالنصبالثالثة

ه العكبري قراءة الرفع عل وقد  ى وجهين: وج 
حرفًا  «ما»وتكون  ،خبرًا لمبتدأ محذوف «َبُعوَضة  » : أْن يكوَن قوله تعالى:األول

َزايَِّدًة َأْو  «َما»أبو حيان بقوله: )َأْن َتُكوَن  وتابعه ،(9)زايدًة والتقدير: )مثاًل هو َبُعوَضة (
َفًة  يرِّ لِّ  ُجْمَلة ، َوَما َبْعَدهُ  «َوُهَو َبُعوَضة  »صِّ ابُِّق(َكالتَّْفسِّ  .   (10)َما اْنَطَوى َعَلْيهِّ الَكاَلُم السَّ

                                                 

 .26اآلية:  ،البقرة سورة (1)
 .12 :: مختصر ابن خالويهينظر (2)
 .1/482 :: الكامل في القراءات العشرينظر (3)
 .1/243 :م القرآن، والجامع ألحكا1/111: : المحرر الوجيزينظر (4)
 .1/198 :: البحر المحيطينظر (5)
 .1/67: ، وفتح القدير1/243 :: الجامع ألحكام القرآنينظر (6)
 .1/141 :: إعراب القراءات الشواذينظر (7)
 :؛ والموســوعة القرآنيــة1/197 :؛ والبحــر المحــيط1/482 :: الكامــل فــي القــراءات العشــرينظــر (8)

5/55. 
 .1/140 :راءات الشواذ: إعراب القينظر (9)
 .1/198المحيط،   البحر (10)
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والتقدير:  ،ي الصلةيوقد حذف أحد جز  ،«الذي»بمعنى  «ما»: َأْن تكوَن واآلخر
 االستعمالوقال العكبري: )وهو مذهب قليل شاذ في  (1))الذي هو بعوضة (

 . (2)والقياس(
مثاًل »ه قال: ن  أك «هو»سبق الزجاُج العكبري بقوله: )فالرفع على إضمار  وقد

َتَمامًا »: وعنه مندوحة، ولكن من قرأ ،(3)عند سيبويه ضعيف هذاو  ،«الذي هو بعوضة  
الذي »ولكنَّه في  ،«َمَثاًل َما بعوَضة»: جاز أن يقرأ -وقد قرئ به- «َعَلى الذِّي أْحَسن

 .(4)أقوى؛ أَلنَّ الذي أطوُل( «أحسنُ 
، «الذي»هاهنا اسم بمنزلة  «ما» سبقه ابن جني بقوله: )وجه ذلك أنَّ  وكذلك

، فحذف العايد على الموصول «ال يستحيي أْن يضرَب الذي هو بعوضة  مثالً »أي: 
ي َأْحَسنُ » :(5)ومثله قراءة بعضهم ،وهو مبتدأ على الذي هو »، أي: «َتَمامًا َعَلى الَّذِّ

  .(6)(«َأْحَسنُ 
ز رفع قوله تعالى:  أمَّا  «ما»بشرط َأن تكون  «بعوضة  »مكي القيسي فقد جوَّ

 . (7)َخبرًا َله ،«بعوضة  »َفتكوَن  ،«هو»فتضمر  ،«الَّذِّي» بَِّمْنزَِّلة
هها العكبري على وجهين: أمَّا  قراءة الجر  فقد وجَّ

                                                 

 .141 -1/140: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (1)
 .1/141نفسه،  المصدر (2)
 .2/286: الكتاب، ينظر (3)
 .1/104القرآن وإعرابه،  معاني (4)
؛ نسـبت 1/277؛ وفـي إتحـاف فضـالء البشـر، 1/234قراءة ابن يعمر ينظر: المحتسـب،  هي (5)

 األعمش والحسن. إلىراءة الق
 .1/64 المحتسب، (6)
 .84 -1/83 قرآن،: مشكل إعراب الينظر (7)
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حذف المضاف وأبقى ، «ما بيَن بعوضة  »فيكون التقدير:  ،: الجر  باإلضافةاألول
 ضافًا إليه مجرور.م «بعوضة  » وبهذا التوجيه يكون قوله: ،(1)عمله

ال يستحي من »ه قال: ن  أَحَمَل الجر  على ما يكون في نظايره، فك ه: إنَّ واآلخر
  (2)فهو بدل مما يجوز في المبدل ،«ضربِّ مثل  بعوضة  

هها الزمخشري على توجيهين  -الجمهور قراءةأعني -قراءة النصب  أمَّا فقد وجَّ
 .  (3)(«يضربَ »ـأو مفعول  ل ،«مثالً »لـبأنَّها عطُف بيان  «بعوضةً »فقال: )وانتصب 

 :  (4)أبو حيان خمسة أوجه لقراءة النصب وأضاف
َفًة لِّ َأَحُدَها َمْفُعول   «َمَثاًل »، وَ «مثالً »بداًل من  «ما»، إَِّذا َجَعْلَنا «َما»ـ: َأْن َتُكوَن صِّ

ْنسِّ  «َما»، َوَتُكوُن «َيْضرِّبُ »ـب َفْت بِّاْسمِّ الجِّ ْبَهامِّ َما، ونسبه إِّْذ َذاَك َقْد ُوصِّ الُمَتَنك ِّرِّ إلِِّّ
ْن الثانيو  ،(5)للفراء  «يضربَ »ـ: َأْن تكوَن مفعواًل لوالثالث، «مثالً »: َأْن تكوَن بداًل مِّ

: َأْن تكوَن مفعواًل أوَل والرابع ،ثانيًا، واألول هو المثل على َأْن يضرَب يتعدى إلى اثنين
يرِّ إِّْسَقاطِّ مسوالخا ،المفعول الثاني« مثالً »، و«يضربَ »ـل : َأْن َتُكوَن َمْنُصوًبا َعَلى َتْقدِّ

، َوالَمْعَنى:   .«َأْن َيْضرَِّب مثاًل ما َبْيَن َبُعوَضًة َفما َفْوَقها»الَجار ِّ
 :ولهبداًل من ق «بعوضةً » يميل إليه الباحث أن  الصواب هو جعل قوله: والذي

 هللا أعلم.؛ ألن ها جاءت مناسبة للمعنى المطلوب تحقيقه و«مثالً »

                                                 

 .1/141: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (1)
 .1/141القراءات الشواذ،  إعراب (2)
 .1/115 الكشاف، (3)
 .1/197: البحر المحيط، ينظر (4)
 .)ما( ا، والبعوضة صلة  فتعر بها بتعريبتجعل )ما( اسم أن: 1/21معاني القرآن للفراء،  في (5)
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 قرئ بالجّر على اإلضافة ما

ۆئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ائې  ې  ى  ى  ائ تعالى: قال

ۈئ  ۈئ   ېئ
(1) . 

نَّ » العكبري ثالث قراءات لقوله تعالى: ذكر  . (2)«الجِّ
نَّ » الجمهور قوله تعالى: قرأ  . (3)بالنصب «الجِّ

 بن قطيب قوله تعالى:ويزيد  ،(5)وأبو حيوة ،(4)وأبو عمران ،أبو المتوكل وقرأ
ن  » ن ِّ » وقرأ شعيب بن أبي حمزة قوله تعالى: ،(6)بالرفع «الجِّ  . (7)بالجر   «الجِّ

ه العكبري قراءة النصب  وقد بالنصب على أْن يكوَن  -أعني قراءة الجمهور-وج 
 . (8)المفعول الثاني «الجنَّ »المفعول األول و «شركاءَ »

مين الحلبي توجيه الع وقد ح  لِّما عرفت َأنَّ األول ردَّ  السَّ كبري بقوله: )وهذا ال َيصِّ
ر أنَّه  إذا اجتمع  الثانيفي هذا الباب مبتدأ في األصل و   معرفةخبر في األصل، وتقرَّ

م التنبيه  ونكرة َجَعْلَت المعرفة مبتدأ والنكرة خبرًا، من غير عكس إال في ضرورة، تقدَّ
 .   (9)على الوارد منها(

                                                 

 .100األنعام اآلية:  سورة(1)
 .502 -1/501: إعراب القراءات الشواذ، ينظر(2)
 .5/83؛ والدر المصون، 4/602: البحر المحيط، ينظر(3)
 .2/61الميسر في علم التفسير،  اد: ز ينظر (4)
 .45: مختصر ابن خالويه، ينظر(5)
 .2/168 : فتح القدير،ينظر (6)
 .2/329: المحرر الوجيز، ينظر (7)
 .1/501: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (8)
 .5/84المصون،  الدر(9)
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جعلوا » هًا آخر للنصب بقوله: )وإْن شئت جعلت نصبه على:الفر اء وج وجو ز
مفعول ثاني،  «شركاءَ »مفعول أول و «الجنَّ »ـف ،(1)(«الجنَّ شركاَء هللِّ تبارك وتعالى

 . (2)وتابعه مكي القيسي
نَّ » األخفش َأنَّ قوله تعالى: وذكر منصوب على البدلية من قوله تعالى:  «الجِّ

زه الزجاجوهو توجيه ج ،(3)«ُشَركاءَ »  ،(7)والعكبري  ،(6)ومكي القيسي ،(5)والنحاس ،(4)وَّ
َوْجُه النَّْصبِّ  َأمَّاالرازي: ) قال .(9)ومن الُمْحَدثين الدكتور وهبة الزحيلي ،(8)والقرطبي
ْن َقْولِّهِّ  َفالَمْشُهورُ   . (10)(«ُشَركاءَ »َأنَُّه َبَدل  مِّ
ز النصب على البدلي وقد  (11)ة بقوله: )َوَأَجاَز الَحْوفِّي  ردَّ أبو حيان على من جوَّ

نَّ »َوَأُبو الَبَقاءِّ فِّيهِّ أْن يكوَن  عِّ الَمْفُعولِّ الثَّانِّي «هلل»و «ُشَركاءَ »بداًل من  «الجِّ  ،فِّي َمْوضِّ
لُ  «ُشَركاءَ »و لَّ َمحَ  ،ُهَو الَمْفُعوُل اأَلوَّ ح  لِّْلَبَدلِّ َأْن َيحِّ لَّ َوَما َأَجاَزاُه ال َيُجوُز؛ أَلنَُّه َيصِّ

ًما َلْو ُقْلَت:  الُمْبَدلِّ  ْنُه َفَيُكوُن الَكاَلُم ُمْنَتظِّ نَّ  هللَوَجَعُلوا »مِّ حَّ َوَشْرطُ  «الجِّ أْن  الَبَدلِّ  َلْم َيصِّ

                                                 

 .1/348القرآن،  معاني (1)
 .1/264إعراب القرآن،  مشكل (2)
 . 1/311: معاني القرآن، ينظر (3)
 . 2/277: معاني القرآن وإعرابه،ينظر (4)
 . 2/25: إعراب القرآن، ينظر (5)
 . 3/2120: الهداية إلى بلوغ النهاية، ينظر (6)
 . 1/526: التبيان في إعراب القرآن،ينظر (7)
 . 7/52: الجامع ألحكام القرآن، ينظر (8)
 . 7/313 ر،: التفسير المنيينظر (9)
 .13/90 ،الكبير التفسير (10)
ي هو (11) يم الحوفي النَّْحوِّي  َعلـي  بـن إِّْبـَراهِّ مـن  أصـلهم بـن سـعيد بـن ُيوُسـف الحـوفي َعلي  بن إِّْبَراهِّ

شبر النَّْخَلة من خوف بلبيس من الديار المصرية َأخذ َعـن أبـي بكـر بـن َعلـي  اإلدفـوي َصـاحب 
 .20/6ينظر: الوافي بالوفيات،  .(ـه430الن حاس َوَكاَن نحويا َقارًِّيا )ت
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ْنُه َعَلى  يكوَن َعَلى نِّيَّةِّ َتْكَرارِّ الَعامِّلِّ َعَلى َأْشَهرِّ الَقْوَلْينِّ َأْو َمْعُمواًل لِّْلَعامِّلِّ فِّي الُمْبَدلِّ مِّ
ح  ُهَنا الَبتََّة َكَما َذَكْرَنا َوَهَذا»: َقْول    .(1)(«ال َيصِّ

مين الحلبي وجهًا آخر لقراءة النصب: )أْن يكوَن  وذكر نَّ »السَّ منصوبًا بفعل  «الجِّ
َوَجَعُلوْا َّللَِّّ » مضمر جواب لسؤال مقدَّر، كانَّ ساياًل سأل فقال: بعد قوله تعالى:

 . (2)(«جعلوا الجنَّ »، أي: «الجنَّ »فقيل:  َمْن جعلوا هلل شركاَء؟ «ُشَرَكآءَ 
هها العكبري على أنَّها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير:  أمَّا هم »قراءة الرفع فقد وجَّ

ن    . (3)«الجِّ
هها العكبري على توجيهين: وأمَّا  قراءة الجر  فقد وجَّ

ن ِّ  واوجعل»: الجر  على اإلضافة، ويكون التقدير: األول شركاَء  هللِّ شركاَء الجِّ
 .   (6)وتابعه نظام الدين النسيابوري  ،(5)وهو توجيه سبقه إليه الزمخشري  ،(4)«هللِّ 

ن ِّ »: بإضمار حرف جر، والتقدير: واآلخر َن الجِّ  .(7)وحذف الجار وأبقى عمله «مِّ
للباحث أن  التوجيه األول عند العكبري لقراءة الجر  هو األرجح؛ ألن  فيه  ويبدو

ن ِّ » وقوله تعالى: ،مفعول أول «شركاءَ » ، فقوله:يكمن المعنى المطلوب مضاف  «الجِّ
في موضع المفعول الثاني فالمعنى واضح من غير غموض  «هللِّ » إليه وقوله تعالى:

 أو تفسير وهللا أعلم.
 قرئ بالجّر على النعت ما

                                                 

 .4/602المحيط،  البحر (1)
 .5/85 المصون، الدر (2)
؛ وفــــتح 2/175؛  وأنــــوار التنزيــــل وأســــرار التأويــــل، 1/501لقــــراءات الشــــواذ، : إعــــراب اينظــــر (3)

 .4/227؛ وروح المعاني، 2/168القدير، 
 .502 - 1/501: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (4)
 .2/52: الكشاف، ينظر (5)
 .3/131: غرايب القرآن ورغايب الفرقان، ينظر (6)
 .1/502القراءات الشواذ،  راب: إعينظر (7)
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ   تعالى: قال

 . (1)ۋ
م   قرأ  ،وعمرو بن عبيد ،سحاقإوابن أبي  ،وزيد بن علي ،(2)والجحدري  ،الأبو الس 

 . (3)بالجر   «سواء  » وعيسى قوله تعالى:
 . (4)بالرفع «سواء  » أبو جعفر قوله تعالى: وقرأ
 . (5)بالنصب «سواءً » الباقون قوله تعالى: وقرأ
ه وجيه سبقه وهو ت ،(6)«أربعة  » العكبري قراءة الجر  بالنعت على قوله تعالى: وج 

رين، منهم الفر اء  وأبو ،(9)وأبو منصور األزهري  ،(8)والنحاس ،(7)إليه بعض المفس 
 . (12)والدمياطي ،(11)وتابعه أبو حيان ،(10)إسحاق الثعلبي

                                                 

 .10فصلت اآلية:  سورة(1)
، نسـبت 2/569، وفي الكنز فـي القـراءات العشـر، 1/394: الكامل في القراءات العشر، ينظر (2)

 القراءة ليعقوب.
 .1/354؛ وروح المعاني، 9/288: البحر المحيط، ينظر(3)
شـــر، ؛ وتحبيـــر التيســـير فـــي القـــراءات األربعـــة ع2/366: النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، ينظـــر (4)

1/542. 
؛ 1/542التيســــير فــــي القــــراءات األربعــــة عشــــر،  وتحبيــــر  ؛2/351: معــــاني القــــراءات، ينظـــر (5)

 .1/488وإتحاف فضالء البشر، 
 .2/426: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (6)
 .3/13: معاني القرآن، ينظر (7)
 .4/36: إعراب القرآن، ينظر (8)
 .2/351: معاني القراءات، ينظر (9)
 .8/287: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ينظر (10)
 .9/288: البحر المحيط، ينظر (11)
 .1/488: إتحاف فضالء البشر، ينظر (12)
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هها العكبري بأنَّها  -رقراءة أبي جعف-قراءة الرفع  وأمَّا لمبتدأ محذوف  خبرفقد وجَّ
رين، ومنهم وهو توجيه س ،(1)«هي سواء  » والمعنى: بقه إليه بعض العلماء والمفس 

 ،(6)وابن عطية ،(5)والزمخشري  ،(4)وأبو منصور األزهري  ،(3)والنحاس ،(2)الزجاج
مين الحلبي ،(8)وتابعه البيضاوي  ،(7)والرازي   . (10)وأبو زيد الثعالبي ،(9)والسَّ

 :الىتع مرفوع على المبتدأ وقوله «سواء  » مكي القيسي أنَّ قوله تعالى: وذكر
 . (11)خبره «للسايلينَ »

( وقال : من حيث االبتداُء بنكرة  من غيرِّ ُمَسو ِّغ  مين الحلبي: )وفيه نظر   . (12)السَّ

                                                 

 .2/426: إعراب القراءات الشواذ، ينظر(1)
 .4/381: معاني القرآن وإعرابه، ينظر (2)
 .4/36: إعراب القرآن، ينظر (3)
 .2/351القراءات،  معاني (4)
 .4/188الكشاف، : ينظر (5)
 .5/6: المحرر الوجيز، ينظر (6)
 .27/545: التفسير الكبير، ينظر (7)
 .5/67التنزيل وأسرار التأويل،  نوار: أينظر (8)
 .9/510: الدر المصون، ينظر (9)
 .5/127: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ينظر (10)
 .2/640: مشكل إعراب القرآن، ينظر (11)
 .9/510 المصون، الدر (12)



  

 ة عند العكبريالتوجيه النحوي للقراءات القرآني      

 
464 

 11 رقم البحث

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

هها األخفش بقوله: )َوَأمَّا من َنَصَب  وأمَّا آيِّلِّينَ »قراءة النصب فقد وجَّ  «َسَوآًء ل ِّلسَّ
 .(3)والبيضاوي  ،(2)جاجوتابعه فيه الز  ،(1)(«اْستِّواءً »فجعله مصدرًا كأن ه قال: 

عِّ  ري العكب وأضاف في التبيان وجهًا آخر لقراءة النصب بقوله: )َوَيُكوُن فِّي َمْوضِّ
مِّيرِّ فِّي  َن الضَّ َن  «فِّيَها»َأْو   «َأْقَواتَِّها»الَحالِّ مِّ وتابعه  ،(4)(«اأَلْرضِّ »َأْو مِّ

 . (5)البيضاوي 
لى المعنى إألن ها أقرب  الباحث أنَّ قراءة الجر  هي األقرب إلى الصواب؛ ويرى 

من قراءة الرفع والنصب؛ وذلك ألن  المعنى: إنَّما هو وصُف األيامِّ بأنَّها سواء ، ال 
بالجر ِّ  «َسواء  »ذلك قراءُة  لىوصُف األرضِّ بذلك، وعلى هذا جاء التفسيُر، وَيُدل  ع

 وهللا أعلم.  ،(6)صفًة للمضافِّ أو المضافِّ إليه

                                                 

 .2/505القرآن،  معاني (1)
 .4/381: معاني القرآن وإعرابه، ينظر (2)
 .5/67: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر(3)
 .2/1124في إعراب القرآن،  التبيان (4)
 .5/67: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر (5)
 .17/106؛ واللباب في علوم الكتاب9/509: الدر المصون، ينظر (6)
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 طفقرئ بالجّر على الع ما

ىئ  ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ قال تعالى:
(1) . 

 .  (2)جر ًا ونصبًا ورفعاً  «َوقِّْيلِّهِّ » العكبري ثالث قراءات لقوله: أورد
رير قوله تعالى: قرأَ  َيات والعبسي واألعمش والض    .(3)بالجر   «َوقِّْيلِّهِّ » الز 

 «َوقِّْيَلهُ » تعالى: قوله ،والكسايي ،وأبو عمرو ،وابن عامر ،ونافِّع ،ابن كثير وقرأَ 
 .(4)بالنصب

 ،وأبو رزين ،وأبو هريرة ،ومجاهد ،واألعرج ،وقتادة ،والحسن ،بةأبو قال   وقرأ
قوله  ،وابن جندب ،وابن هرمز ،وحميد ،والجحدري ، (5)وأبو رجاء ،وسعيد بن جبير

 .(6)بالرفع «َوقِّْيُلهُ » تعالى:

                                                 

 .88: اآليةالزخرف  سورة (1)
 .457 -2/456: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (2)
، وهـــي قـــراءة حـــازم وحمـــزة، ينظـــر: الســـبعة فـــي 1/634ينظـــر: الكامـــل فـــي القـــراءات العشـــر،  (3)

؛ والعنـوان 1/197 ،في القراءات السبع ير؛ والتيس1/655؛ وحجة القراءات، 1/589القراءات، 
 .1/172ع، في القراءات السب

 . 2/370؛ والنشر في القراءات العشر، 1/197: التيسير في القراءات السبع ، ينظر (4)
 .137: مختصر ابن خالويه، ينظر(5)
؛ وزاد المسـير فـي 5/67؛ والمحـرر الـوجيز، 8/347: الكشف والبيان عن تفسير القـرآن، ينظر (6)

 .16/123؛ والجامع ألحكام القرآن، 4/86علم التفسير، 
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ه هها «َوقِّْيلِّهِّ » لقوله: الجر   ءةالعكبري القراءات الثالث كلها، فقرا وج   بالعطف وجَّ
اَعةِّ » قوله: على وهو توجيه سبقه إليه بعض  ،(2)«وعلُم قِّْيلِّهِّ » :والتقدير ،(1)«السَّ

رين، منهم مين  ،(5)وابن عطية ،(4)وأبو منصور األزهري  ،(3)الزجاج :المفس  وتابعه السَّ
 . (9)الدكتور وهبة الزحيلي ومن الُمْحَدثين ،(8)وأبو السعود ،(7)وابن كثير ،(6)الحلبي

ه على َقوله  قال ة لمن خفض أنَّه ردَّ ْنده علُم »ابن خالويه بقوله: )َوالحج  َوعِّ
اَعةِّ َوعلُم قِّْيلِّهِّ   . (10)(«السَّ

 المعطوفالعطف على المنصوب حسن وإْن تباعَد  (11)الرازي: )قال المبر د وقال
ب وعامله والمجرور يجوز ذلك من المعطوف عليه؛ ألنَّه يجوز أن يفصل بين المنصو 

)  .(12)فيه على قبح 

                                                 

ـــماواتِّ  َوَتَبـــاَركَ )الســـاعةِّ( الـــوارد ذكرهـــا فـــي ســـورة الزخـــرف فـــي قولـــه تعالى:  (1) ـــُه ُمْلـــُك السَّ ي َل الَّـــذِّ
اَعةِّ َوإليه ُتْرَجُعوَن{ ) ْلُم السَّ ْنَدُه عِّ  (85َواأَلْرضِّ َوَما َبْيَنُهَما َوعِّ

 .2/456: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (2)
 .1/421: معاني القرآن وإعرابه، ينظر (3)
 .2/369: معاني القراءات، ينظر (4)
 .  5/67: المحرر الوجيز، ينظر (5)
 .9/611: الدر المصون، ينظر (6)
 .1/244: تفسير القرآن العظيم، ينظر (7)
 .8/57: إرشاد العقل السليم، ينظر (8)
 .25/194: التفسير المنير، ينظر (9)
 .1/324في القراءات السبع،  الحجة (10)
 .1/254الكامل في اللغة واألدب،  :ينظر (11)
 .27/649الكبير،  التفسير (12)
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الزمخشري وجهًا آخر لقراءة الجر  بقوله: )أْن يكوَن الجر  والنصُب على  وذكر
 .  (1)(هِّ وحذفِّ  القسمِّ  حرفِّ  إضمارِّ 

ز هذا التوجيه النسفي بقوله: )ويجوز أْن يكوَن الجر  والنصب على  وقد جوَّ
-»نه قيل: أك «إنَّ هؤالءِّ قوم  ال يؤمنونَ »م إضمار حرف القسم وحذفه وجواب القس

لدعايه  عظيمرفع منه وت «قِّْيلِّهِّ »ـوإقسام هللا ب «يا رب  إنَّ هؤالءِّ ال يؤمنونَ  -قِّْيلِّهِّ ـوأقسم ب
 . (2)والتجايه إليه(

هها العكبري بقوله: )وبالنصب على تقدير:  أمَّا ويعلُم »قراءة النصب فقد وجَّ
صب على أن ه  مفعول به لفعل محذوف، وهو توجيه سبقه إليه أي: بالن ،(3)(«قِّْيَلهُ 

رين، منهم أ  ،(6)والشوكاني ،(5)وتابعه الدمياطي ،(4)الحسن القيرواني بوبعض المفس 
 .(7)سيد طنطاوي  ومحمد

بقوله: )والذي أختاره أنا أْن  «قِّْيَلهُ » اختار الزجاج قراءة النصب لقوله تعالى: وقد
إنَّه »، فيكون المعنى: «وعنده علُم الساعةِّ ويعلُم قِّْيَلهُ »على معنى:  نصباً  «قِّْيَلهُ »يكوَن 

اعةِّ »؛ ألنَّ معنى: «يعلُم الغيَب ويعلُم قِّْيَلهُ  اعَة ويعلُم » «عنده علُم السَّ يعلُم السَّ
 .(8)(«قِّْيَلهُ 

                                                 

 .4/268 الكشاف، (1)
 .285 -3/284التنزيل وحقايق التأويل،  مدارك (2)
 .457 -2/456إعراب القراءات الشواذ،  (3)
 .1/441: النكت في القرآن الكريم،ينظر (4)
 . 1/498إتحاف فضالء البشر،  (5)
 .4/650 : فتح القدير،ينظر (6)
 .13/108الوسيط،  التفسير (7)
 .4/421 رابه،القرآن وإع معاني (8)
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مين الحلبي وجهًا آخر لقراءة النصب وهو أن ينتصب على حذف  وأضاف السَّ
 .(1)حرف القسم

النحاس قراءة النصب بقوله: )والقراءة البينة بالنصب من جهتين: إحداهما:  رج حو 
أن المعطوف على المنصوب يحسن أن يفرق بينه وإن تباعد ذلك النفصال العامل من 

فرقت بينه قبيح، والجهة األخرى   إذاالمعمول فيه مع المنصوب وذلك في المخفوض 
رون  اآلية على  . (2)معنى النصب( أنَّ أهل التأويل يفس 

هها العكبري بقول وأمَّا  يا»: )وبالرفع، على االبتداء والخبر هقراءة الرفع فقد وجَّ
 إليهوهو توجيه سبقه  ،(3)(«وقِّْيُلُه النداء بالتوحيد والشكوى من كفرهم»أي:  ،«رب

رين، منهم الزمخشري  مين الحلبي ،(5)والرازي  ،(4)بعض المفس   ،(6)وتابعه السَّ
، وذكر ابن جني وجهًا آخر لقراءة الرفع بقوله: )ينبغي أْن يكوَن ارتفاعه (7)َنيوالشوكا

ْلمُ »عطفًا على  ْن قوله:  «عِّ اَعةِّ »مِّ ْلُم السَّ ْنَدُه عِّ ْلُم قِّيلِّهِّ »، أي: «قيله»و ،(8)«َوعِّ ، «وعِّ
 علىفهو معطوف عنده  «َوقِّيلِّهِّ »فجاء على حذف المضاف، كما أنَّ من جر ه 

اَعةِّ »  . (9)(مختلفانواحد، واإلعرابان  -كما تراهما-المعنيان ف «السَّ

                                                 

 .9/612: الدر المصون، ينظر (1)
 .4/82القرآن،  إعراب (2)
 .2/457القراءات الشواذ،  إعراب (3)
 .4/268: الكشاف، ينظر (4)
 .27/649: التفسير الكبير، ينظر (5)
 .9/612: الدر المصون، ينظر (6)
 .4/650فتح القدير، : ينظر (7)
 . 85الزخرف اآلية  سورة (8)
 .2/258 المحتسب، (9)
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يرتضِّ الزمخشري لما ذهب إليه ابن جني فقال: )والذي قالوه ليس بقوى في  ولم
المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ال يحسن اعتراضًا، ومع 

 . (1)تنافر النظم(
ه: )والرفع على قولهم: أيمُن هللاِّ، ونقل الزمخشري وجهًا آخر لقراءة الرفع بقول

ُنونَ » وأمانُة هللاِّ، ويميُن هللاِّ، ولعمُرك ويكون قوله: القسم،  جواب «إِّنَّ هؤالءِّ َقْوم  ال ُيْؤمِّ
 . (2)(«يؤمنونَ وقِّْيُلُه يا رب ِّ قسمي إن  هؤالءِّ قوم  ال »أو  «يا رب ِّ  ْيلِّهِّ وأقسم بق»َنه قيل: أك

مين الحلبي وجهاً  وذكر آخر لقراءة الرفع بقوله: )إنَّه مبتدأ  وخبُره محذوف   السَّ
 . (3)(«أو ُمَتَقبَّل   وع  وقْيله كيَت وكيَت َمْسم»تقديرِّه: 

ه  أم ا الباحث فيرى أن  توجيه العكبري لقراءة الجر  هو األرجح؛ ألن ه لما وج 
اَعةِّ » تعالى: ولهالعكبري قراءة الجر  بالعطف على ق وعلُم »: فصار التقدير ،«السَّ

فهنا أصبح المعنى  ،(4)(«عليه الصالة والسالم»أو عيسى  ، أي: )قوُل محمد  «قِّيلِّهِّ 
 وهللا أعلم.  ،المراد واضحًا وبي ناً 

                                                 

 .4/268 الكشاف، (1)
 .4/268السابق،  المصدر (2)
 .9/612المصون،  الدر (3)
 .1/498: إتحاف فضالء البشر، ينظر (4)
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 قرئ بالجّر على أنّه بدل ما

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ تعالى: قال
(1). 

 . (2)«رب  المشرقِّ » العكبري ثالث قراءات لقوله: ذكر
م ف َقَرأَ  َواَية َأبى بكر يَعاصِّ رب ِّ » تعالى: قوله ،يوالكساي ،َوَحْمَزة ،َواْبن َعامر ،رِّ
 .(3)بالجر  « المشرقِّ 

 «رب  المشرقِّ » تعالى: قوله ،َوَحْفص ،َوَأبو َعْمرو ،َوَنافِّع ،ابن كثير وَقَرأَ 
 .(4)بالرفع

 .(5)بالنصب «ربَّ المشرقِّ » زيد بن علي قوله تعالى: وقرأ
ه فقراءة الجر   -أعني قراءة الجر  والرفع والنصب-بري القراءات الثالث العك وج 

هها على أن ه بدل من قوله: «َرب ِّ الَمْشرِّقِّ » لقوله:  .(7()6)«ب ِّكَ رَ » فقد وجَّ

                                                 

 .9اآلية:  المزمل سورة (1)
 .636 -2/635: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (2)
 .  1/658عة في القراءات، : السبينظر (3)
 .3/100: معاني القراءات، ينظر (4)
 .10/523؛ والدر المصون، 10/316: البحر المحيط، ينظر (5)
 (8{)َتْبتِّياًل اْسَم َرب َِّك َوَتَبتَّْل إَِّلْيهِّ  َواْذُكرِّ  فيسورة المزمل في اآلية:  في ذكره)رب ِّك( الوارد  (6)
 .2/635 : إعراب القراءات الشواذ،ينظر (7)
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رين، إلى توجيهه لقراءة الجر  منهم  وقد  ،(1)األخفشسبق العكبري عدد من المفس 
وأبو  ،(6)وتابعه النسفي ،(5)والرازي  ،(4)ةوابن عطي ،(3)والزمخشري  ،(2)القيسي ومكي

 .(8)الزحيلي وهبةومن الُمْحَدثين الدكتور  ،(7)العباس الفاسي الصوفي
 «كَ َرب ِّ  َواذكْر اْسمَ »َقْوله قبله  علىعطفه  إنَّهخفض فَ  َومنابن زنجلة: ) وذكر

يكوَن بداًل  ما جاز أنْ  وكلجعله عطف بيان،  على ،(9)َفجعل  بعده َمْعُطوًفا َعَلْيهِّ(
 ،معرفةً  ،مفرداً  التابعُ  يكونَ  : أنْ األولال في موضعين: إعطف بيان  يكونَ  نْ جاز أ
يعمرا عطف بيان وال  يكونَ  فيتعين أنْ  رايعم والمتبوع منادى، نحو: يا غالمُ  معرباً 

 يعمرا على بناءَ  فكان يجبُ  ،العاملِّ  تكرارِّ  على نيةِّ  البدلَ  ألنَّ  ؛بدالً  يكونَ  يجوز أنْ 
 «أل»معه لكان كذلك، والثاني: أْن يكوَن التابُع خاليًا من  «يا»ـألنه لو لفظ ب الضم؛

 «أنا الضارُب الرجلِّ زيد  »، نحو: «أل»ـ، وقد أضيفت إليه صفة ب«أل»ـوالمتبوع ب
نية  على البدلَ  ألنَّ ؛ «الرجلِّ »عطف بيان، وال يجوز كونه بداًل من  «زيد  »كون  ينفيتع

 .  (10)«أنا الضارُب زيد  »لزم أن يكون التقدير: تكرار العامل، في

                                                 

 .2/533 ،: معاني القرآنينظر (1)
 .2/768: مشكل إعراب القرآن، ينظر (2)
 .4/639: الكشاف، ينظر (3)
 .  5/388 ،: المحرر الوجيزينظر (4)
 .30/688 ،: التفسير الكبيرينظر (5)
 .3/557 ،: مدارك التنزيل وحقايق التأويلينظر (6)
 .7/165 ،مجيد: البحر المديد في تفسير القرآن الينظر (7)
 .  29/189 المنير،: التفسير ينظر (8)
 .1/561: إتحاف فضالء البشر، وينظر ؛1/731القراءات،  حجة (9)
 .3/222: شرح ابن عقيل، ينظر (10)
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 «َرب ِّ الَمْشرِّقِّ » مكي القيسي وجهًا آخر لقراءة  الجر  فقد قرأ قوله تعالى: وذكر
مين  ،(2)وتابعه فيه القرطبي ،(1)«َرب ِّكَ » بالجر  على النعت من قوله تعالى: والسَّ

 .(4)والشوكاَني ،(3)الحلبي
ابن عباس: على القسم  وعنقراءة الجر  بقوله: )الزمخشري وجهًا آخر ل وأضاف

تقول:  كما ،«إال هوَ  إلهَ  ال» هوجوابُ  ،«ألفعلنَّ  هللاِّ »حرف القسم، كقولك:  بإضمار
 .  (6)البيضاوي  وتابعه ،(5)(«إال زيد في الدارِّ  ال أحدَ  وهللاِّ »

ح  َعنِّ اْبنِّ أبو حيان موضحًا قوَل الزمخشري: )َوَلَعلَّ َهَذا التَّْخرِّيَج اَل  وقال َيصِّ
، ْنَد الَبْصرِّي ِّينَ  َعبَّاس  ِّ، َواَل  َلْفَظةِّ  فِّي ،(7)إِّْذ فِّيهِّ إِّْضَماُر الَجار ِّ فِّي الَقَسمِّ، َواَل َيُجوُز عِّ َّللاَّ

َنَّ الُجْمَلَة الَمْنفِّيََّة فِّي َجَوابِّ الَقَسمِّ إَِّذا كاَنتِّ  ؛ُيَقاُس َعَلْيهِّ  يَّةً َوألِّ ا َفاَل تنفي إال بم اْسمِّ
َرُة بُِّمَضارِّع  َكثِّيًرا َوبَِّماض  فِّي َمْعَناُه  «ال»ـوحدها، وال تنفي ب إِّالَّ الُجْمَلُة الُمَصدَّ

 .  (8)(...َقلِّياًل 

                                                 

 .2/768: مشكل إعراب القرآن، ينظر (1)
 .19/45: الجامع ألحكام القرآن، ينظر (2)
 .10/522: الدر المصون، ينظر (3)
 .5/381ح القدير، : فتينظر (4)
 .30/688والتفسير الكبير، ؛640 -4/639 الكشاف، (5)
 .  5/256التأويل،  ار: أنوار التنزيل وأسر ينظر (6)
، وفيه: )ال يجـوز حـذف حـرف  3/36: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك البن عقيل، ينظر (7)

 بعد الواو(. الجر  وإبقاء عمله إال في رب  
 .10/316محيط، : البحر الينظر (8)
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هها العكبري على أنَّها خبر  «رب  المشرقِّ » قراءة الرفع لقوله تعالى: أمَّا فقد وجَّ
في توجيهه لقراءة الرفع  سبق العكبري  وقد ،(1)«هو رب  »والتقدير:  ،لمبتدأ محذوف

رين،بعض   ،(4)القيسي ومكي ،(3)منصور األزهري  وأبو ،(2)منهم األحفش المفس 
ومن الُمْحَدثين  ،(7)والشوكاَني ،(6)وتابعه أبو العباس الفاسي الصوفي ،(5)والرازي 

 . (8)الزحيلي وهبةالدكتور 
مرفوعا باالبتداء أن يكون  ويجوزوجهًا آخر لقراءة الرفع بقوله: ) نحاسال وذكر

 ،(11)والرازي  ،(10)زنجلة ابن فيه تابعهتوجيه  وهو ،(9)وخبره ال إِّلَه إِّالَّ ُهَو(
 . (14)وأبو العباس الفاسي الصوفي ،(13)السعود وأبو ،(12)البيضاوي 
هها العكبري بالنصب على  -أعني قراءة زيد بن علي-قراءة النصب  وأمَّا فقد وجَّ

 .(15)التعظيم
                                                 

 .  2/635: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (1)
 .  2/553 ،: معاني القرآنينظر (2)
 .3/100 ،: معاني القراءاتينظر (3)
 .2/768: مشكل إعراب القرآن، ينظر (4)
 .30/688 ،: التفسير الكبيرينظر (5)
 .7/165 ،: البحر المديد في تفسير القرآن المجيدينظر (6)
 .5/381فتح القدير، : ينظر (7)
 .29/189 ،: التفسير المنيرينظر (8)
 .5/39: إعراب القران، ينظر (9)
 .1/731: حجة القراءات، ينظر (10)
 .30/688الكبير،  التفسير (11)
 .5/256: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر (12)
 .9/51 ،: إرشاد العقل السليمينظر (13)
 .7/165 ،القرآن المجيد : البحر المديد في تفسيرينظر (14)
 .  2/636: إعراب القراءات الشواذ، ينظر (15)
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 . (1)(أعني مارِّ التبيان: )َوبِّالنَّْصبِّ َعَلى إِّْض  العكبري في وقال
ربَّ » قوله تعالى: قرأالعكبري في التبيان وجهًا آخر لقراءة النصب فقد  ونقل

 . (2)«اسمَ » بالنصب على أن ه  بدل من قوله: «المشرقِّ 
مين الحلبي مضيفًا وجهًا آخر لقراءة النصب: )إ وقال منصوب  على  ن هالسَّ

ر  بف الشتغالِّ ا ذْ »أي:  ،عل  مقدَّ ْذه فاتَّخِّ ( مابينه ماو  «ربَّ المشرِّقِّ فاتَّخِّ  . (3)اعتراض 
  :«رب  المشرقِّ » الطبري مرج حًا قراءتي الرفع والنصب لقوله تعالى: وقال

منهما  )والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل  واحدة  
رب  المشرقِّ والمغربِّ »رأ القارئ فمصيب، ومعنى الكالم: علماء من القر اء، فبأيتهما ق

 .(4)(«وما بينهما من العالمِّ 
ذهب إليه مكي القيسي في توجيهه لقراءة الجر  بالجر على  ماالباحث أنَّ  ويرى 

واذكرِّ اسَم رب ِّك رب ِّ »والتقدير:  ،وضوح المعنى ةلقو  ؛األقرب إلى الصواب والنعت ه
 وهللا أعلم. تفسير،لى إح من غير غموض  وال يحتاج ، فالمعنى واض«المشرقِّ 

                                                 

 .  2/1247في إعراب القرآن،  التبيان (1)
 .2/1247 ،نفسه المصدر (2)
 .10/523: الدر المصون، ينظر (3)
 .23/689البيان في تأويل القرآن،  جامع (4)
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 الخاتمة
هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في  الحمد

 النتايج التي توصلت إليها في بحثي ومنها: ضالختام ال بد أن أذكر بع
الكثير من القراءات  «إعراب القراءات الشواذ»استعرض العكبري في كتابه  .1

يعد  من المصادر المهمة في  لذلك التي وردت عن علماء القراءات؛
 التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية.

 كتابه توجيهًا أو توجيهين لكل قراءة فيبيَّن العكبري  .2
 وهذا. أضاف العكبري بعض التوجيهات على كتابه )إعراب القراءات الشواذ( .3

 «.التبيان في إعراب القرآن» ضحًا في كتابهما رأيناه جليًا ووا
استمد  العكبري توجيهاته للقراءات من الكثير من الشيوخ العلماء الذين تتلمذ  .4

على أيديهم وفي الوقت نفسه استفاد منه الكثير من العلماء الذين تتلمذوا على 
 يد العكبري فأصبح العكبري شيخًا وطالب علم  وفي الوقت نفسه.

لى أصحابها وهذا ما رأيناه عندما إفي كتابه ينسب القراءات  كان العكبري  .5
 نسب قراءة للجمهور.

 العكبري في توجيهاته للقراءات القرآنية بأقوال العرب وأبيات الشعر.  داستشه .6
لى طريق إالختام نسأل هللا العلي الكريم أن يرحمنا وأن يوفقنا وأن يرشدنا  وفي

 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الصواب، وصلَّى هللا على حبيبنا م
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 المصادر
 الكريم القرآن

 أحمد بن محمد بن ألحمد: عشر األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاف .1
، الغني عبد بن : تحقيق ،(هـ1117ت ) بالبناء الشهير الدين شهاب الدمياطي 

 . م2006-هـ1427 ،3ط لبنان، – العلمية الكتب دار مهرة، أنس
 محمد: تحقيق(، هـ616ت ) العكبري  البقاء ألبي: الشواذ القراءات إعراب .2

 .م2010-هـ1431، 2ط، بيروت ،الكتب عالم، عزوز احمد السيد
اس أحمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس  .3 إعراب القرآن: ألبي جعفر النَّحَّ

هـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل 338 تالمرادي النحوي )
، 1طد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، إبراهيم، منشورات محم

 هـ. 1421
أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر الدين أبي سعيد عبد هللا بن عمر بن  .4

هـ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن 685ت محمد الشيرازي البيضاوي )
 هـ. 1418 ،1طبيروت،  –المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 

الحسن بن الحسين  يالقرآن: لمحمود بن أب إيجاز البيان عن معاني .5
هـ(، تحقيق: الدكتور حنيف 550نحو  تالنيسابوري أبي القاسم، نجم الدين )

 هـ. 1415 ،1طبيروت،  ،بن حسن القاسمي، دار الغرب اإلسالمي
البحر المحيط في التفسير: ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  .6

هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، 745 تبن حيان أثير الدين األندلسي )
 هـ. 1420بيروت،  ،دار الفكر

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ألبي العباس أحمد بن محمد بن  .7
هـ(، تحقيق: 1224 تالمهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي )

 القاهرة. ،أحمد عبد هللا القرشي رسالن، الدكتور حسن عباس زكي
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ي إعراب القرآن: ألبي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري التبيان ف .8
 هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.616 ت)

تحبير التيسير في القراءات العشر: لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري،  .9
هـ(، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح 833 تمحمد بن محمد بن يوسف )

 ضاة.الق
ألبي  «:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»تفسير أبي السعود  .10

هـ(، دار إحياء 982 تالسعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )
 بيروت. ،التراث العربي

سماعيل بن عمر بن كثير القرشي إتفسير القرآن العظيم: ألبي الفداء  .11
بن محمد سالمة، دار  هـ(، تحقيق: سامي774 تالبصري ثم الدمشقي )

 م.1999-هـ1420 ،2ططيبة للنشر والتوزيع، 
تفسير القرآن: ألبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  .12

هـ(، تحقيق: ياسر 489 تالمروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )
، 1طالسعودية،  ،بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض

 م.1997 -هـ1418
: ألبي البركات عبد هللا ابن «مدارك التنزيل وحقايق التأويل»تفسير النسفي  .13

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: 710 تأحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )
يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم 

 م. 1998-هـ1419، 1طالطيب، بيروت، 
ر في العقيدة والشريعة والمنهج: للدكتور وهبة بن مصطفى التفسير المني .14

 هـ.1418، 2طدمشق،  ،الزحيلي، دار الفكر المعاصر
التيسير في القراءات السبع: لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبي عمرو  .15

، 2طبيروت،  ،هـ(، تحقيق: اوتو تريزل، دار الكتاب العربي444 تالداني )
 م.1984-هـ1404
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ان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب جامع البي .16
هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة 310 تاآلملي، أبي جعفر الطبري )

 .م2000-هـ 1420، 1طالرسالة، 
: ألبي عبد هللا محمد بن أحمد ابن «تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  .17

هـ(، 671 تلدين القرطبي )أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ا
، 2طالقاهرة،  ،براهيم اطفيش، دار الكتب المصريةإتحقيق : أحمد البردوني و 

 م. 1964-هـ1384
الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن  .18

هـ(، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ 875 تمخلوف الثعالبي )
 هـ. 1418 ،1طبيروت،  ،ار إحياء التراث العربيعادل أحمد عبد الموجود، د

حوالي  تحجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمد، أبي زرعة ابن زنجلة ) .19
 هـ(، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاني، دار الرسالة.403

 تالحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه أبي عبد هللا ) .20
 1401، 4طبيروت،  ،العسالم مكرم، دار الشروق  هـ(، تحقيق: د. عبد370
 هـ. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن  .21
هـ(، تحقيق: 756 تيوسف بن عبد الدايم المعروف بالسمين الحلبي )

 الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
سبع المثاني: لشهاب الدين محمود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال .22

هـ(، تحقيق: علي عبد الباري 1270 تبن عبد هللا الحسيني اآللوسي )
 عطية.

زاد المسير في علم التفسير: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن  .23
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب 597 تمحمد الجوزي )

 هـ. 1422 ،1طبيروت،  ،العربي
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شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، البن عقيل عبد هللا بن عبد الرحمن  .24
تحقيق: محمد محيي الدين عبد  هـ(،769 تالعقيلي الهمداني المصري )

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار  ،الحميد، دار التراث
 .م1980-هـ1400 ،20طوشركاه، 

سماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ إالعنوان في القراءات السبع: ألبي طاهر  .25
الدكتور  ،هـ(، تحقيق: الدكتور زهير زاهد455 تاألنصاري السرقسطي )

 هـ. 1405عالم الكتب، بيروت، ، خليل العطية
غرايب القرآن ورغايب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي  .26

 ة،الكتب العلميهـ(، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار 850 تالنيسابوري )
 هـ. 1416 ،1طبيروت، 

 تفتح القدير: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ) .27
 هـ. 1414 ،1طدمشق، بيروت،  ،هـ(، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب1250

هـ(، 285 تالكامل في اللغة واألدب، لمحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس ) .28
 ،3طالقاهرة،  ،براهيم، دار الفكر العربيتحقيق: محمد أبو الفضل إ

 م.1997-هـ1417
الكامل في القراءات واألربعين الزايدة عليها، ليوسف بن علي بن جبارة بن  .29

هـ(، 465 تمحمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الُهَذلي اليشكري المغربي )
تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، 

 م.2007-هـ1428، 1ط
كتاب السبعة في القراءات: ألحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبي بكر  .30

 ،هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف324 تبن مجاهد البغدادي )
 هـ. 1400، 2طمصر، 
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الكتاب: لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبي بشر، الملقب سيبويه  .31
 ،الم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرةهـ(، تحقيق: عبد الس180 ت)

 م.1988-هـ1408، 3ط
الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل: ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  .32

 ،3طبيروت،  ،هـ(، دار الكتاب العربي538 تالزمخشري جار هللا )
 هـ. 1407

أبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،  .33
هـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: 427 تإسحاق )

 لبنان.  ،األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
ألبي محمد، عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه  :الكنز في القراءات العشر .34

اج الدين ويقال بن عبد هللا بن على ابن المبارك الت اجر الواسطي  المقرئ ت
 ،مكتبة الثقافة الدينية، هـ(، تحقيق: د. خالد المشهداني741 تنجم الدين )

 .م2004-هـ1425، 1طالقاهرة، 
اللباب في علوم الكتاب: ألبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  .35

هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 775 تالحنبلي الدمشقي النعماني )
لبنان،  ،بيروت ،محمد معوض، دار الكتب العلميةالموجود والشيخ علي 

 م. 1998-هـ1419، 1ط
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ألبي الفتح عثمان  .36

المجلس األعلى للشئون  ،هـ(، وزارة األوقاف392 تبن جني الموصلي )
 م.1999-هـ1420اإلسالمية، 

ألبي محمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  .37
هـ(، تحقيق: 542 تبن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )

 هـ. 1422 ،1طبيروت،  ،عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية



  

 ة عند العكبريالتوجيه النحوي للقراءات القرآني      

 
481 

 11 رقم البحث

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

مختصر في شواذ القراءة من كتاب البديع: للحسين بن أحمد بن خالويه أبي  .38
 تنبي القاهرة.هـ(، مكتبة الم370 تعبد هللا )

مشكل إعراب القرآن: ألبي محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن  .39
هـ(، تحقيق: 437 تمختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )

 .هـ1405، 2طبيروت،  ،د.حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة
نة، أبي محمد : لمحيي الس«تفسير البغوي »معالم التنزيل في تفسير القرآن   .40

هـ(، تحقيق: 510 تالحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )
 هـ. 1420، 1طبيروت، ، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي

القرآن لألخفش: أبي الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البصري،  يمعان .41
حمود قراعة، مكتبة تحقيق: هدى م ،هـ(215 تالمعروف باألخفش األوسط )

 م.1990-هـ1411، 1طالخانجي، القاهرة، 
معاني القراءات لألزهري: لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبي منصور  .42

جامعة الملك سعود، المملكة  ،هـ(، مركز البحوث في كلية اآلداب370 ت)
 م. 1991-هـ1412، 1طالعربية السعودية، 

 تالسري بن سهل، أبي إسحاق الزجاج ) معاني القرآن وإعرابه: إلبراهيم بن .43
 م.1988-هـ1408 ،1طبيروت،  ،هـ(، عالم الكتب311

هـ(، تحقيق: 338 تمعاني القرآن: ألبي جعفر النحاس أحمد بن محمد ) .44
 .هـ1409، 1طرمة، كمكة الم ،ني، جامعة أم القرى و بامحمد علي الص

نظور الديلمي الفراء معاني القرآن: ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن م .45
عبد الفتاح  ،محمد علي النجار ،هـ(، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي207 ت)

 .1طمصر،  ،اسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة
: ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن «التفسير الكبير»مفاتيح الغيب   .46

 تخطيب الري )بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
 هـ. 1420 ،3طبيروت،  ،هـ(، دار إحياء التراث العربي606
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هـ(، مؤسسة 1414 تالموسوعة القرآنية: إلبراهيم بن إسماعيل األبياري ) .47
 هـ. 1405سجل العرب، 

النشر في القراءات العشر: لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري، محمد بن  .48
هـ(، 1380ت مد الضباع )هـ(، تحقيق: علي مح 833 تمحمد بن يوسف )

 ]تصوير دار الكتاب العلمية[. ،المطبعة التجارية الكبرى 
ي  .49 عِّ ال بن علي بن غالب الُمَجاشِّ النكت في القرآن الكريم: علي بن َفضَّ

هـ(، تحقيق: د. عبد هللا عبد القادر الطويل، 479ت القيرواني أبي الحسن )
 م.2007-هـ1428، 1طبيروت،  ،دار الكتب العلمية

لهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من ا .50
فنون علومه: ألبي محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار 

هـ(، تحقيق: 437 تالقيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )
ة جامع ،مجموعة رسايل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 ،الشارقة، بإشراف أ. د : الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة
 م.2008-هـ1429، 1طجامعة الشارقة،  ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 تالوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ) .51
 ،تراثهـ(، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ال764

 م.2000-هـ1420 ،بيروت
الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  .52

هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ 468 تعلي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )
عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد 

دكتور عبد الرحمن عويس، قدمه صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، ال
 ،وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت

  لبنان.
 



  

 ة عند العكبريالتوجيه النحوي للقراءات القرآني      

 
483 

 11 رقم البحث

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 
 


