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 مستخلص البحث

 رسول محمد سيدنا على والسالم الصالحات،والصالة بفضله تتم الذي هلل الحمد      
  :وبعد أجمعين أصحابه آله وعلى والسماوات األرض رب

 في وقوعه اشتهر الذي المعنى في توسع من وجدناه ما البحث هذا أوضحه ما فأكثر
 حكم التي اللفظة إعراب تعدد من جاء المعنى في التوسع وسبب ، القرآني التعبير
 إعراب من آخرون نحاة رأى لما تبعا اختلف قد اإلعراب هذا لكن ، حال بأنها عليها
 لتغيره، تبعا يتغير أن إلى أدى ما وهذا ؛ قراءته لتغير تغير أنه أو المنصوب، لهذا
 فربما قراءتها، في لتغير ذلك غير أو مرفوعة لتكون تتغير الحال مواضع من فكثير
 يجعل قد الذي األمر المصدر، بصيغة المشتق قرئ أو ، مرفوعا المنصوب أصبح
 النحويه الدراسات من غيره مع البحث فيه يتفق ،ومما ممكن غير حاال إعرابه من

 وأصالته النحوي للدرس وكبيرا مباركا ميدانا يبقيان وقراءاته الكريم القرآن أن ،هو
 اآلراء من عرض ما فيها ظهر هذه الثمانية فالمواضع ؛ منهما يكتسبها تيال

 منه يشبع ال القرآن هذا إن تقول التي الحقيقة إلى لنصل ، ماظهر النحوي والخالف
 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا العلماء،وآخر
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Abstract 

          Praise is to God that is thanks to good works, prayer and 

peace upon our master Muhammad is the messenger god of 

earth and the heavens and upon his companions and after: 

        More precisely what this research is what we found from 

the expansion in the sense that it occurred in the famous Quran 

expression, The reason for the expansion of the meaning came 

from a multi-word expressions in which the rule as it anyway, 

but this expression may differ depending on when he saw 

nudged others express this Monument, Or that it has changed to 

change the read; and this is what led to that change depending 

on the change, many of the positions changed as to be raised or 

other change in reading, Might become Monument Raised, or 

read derivative form of the source, Which may make it not 

possible now expressing, It is consistent with other research in 

which the grammatical studies, is that reading the Quran and 

remain an arena of blessing and of great importance to study 

grammar and originality acquired by them; And eight positions 

in which this appeared to view the differences of opinions and 

the emergence of grammar, to get to the truth that says that the 

Quran does not get enough of it Scientists, , And another wish to 

thank God. 
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 المقدمة

 آله وعلى المرسلين سيد محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 وبعد الدين يوم إلى بهديهم اهتدى ومن أجمعين وصحبه

 القرآن في إعرابها تغير التي الحال مواضع نحوية دراسة تحتاج التي المواضع فمن
 يكن ولم ، كبير خالف فيها لهم وكان النحويون عندها وقف مواضع وهي ، الكريم
 انعقد الذي بل ، كله القرآن في الحال مواضع على الوقوف البحث هذا من القصد
 موضع في  أنها بها يقرأ لمن حفص قراءة أظهرت ثمانية مواضع بحثه على العزم
 في تغيير من فيها حصل ما بالدراسة وتناولها عندها الوقوف وسبب ، الحال

 لي بدا إعرابها تغيير أسباب في النظر وعند ، حاال يعربها لم من ثمة إذ ، اإلعراب
 واختالفه النحوي التوجيه كان ما: األول األمر ، أمرين من يأتي التغيير سبب أن

 القراءة في يظهر الذي المنصوب على حكم من ثمة إذ اإلعراب؛ بتغير سببا
 هذا في ذكرت التي األوجه تتعدد قد بل ، حال غير بأنه  حال أنه على المشهورة
 يستحق ما ترجيح ومحاولة اآلراء تلك بين للدخول المجال فسح مما ، المنصوب
 .الباحث رأى كما الترجيح

 ذلك قراءة تغير من يأتي فهو حاال إعرابه ترك في تسبب الذي: الثاني األمر أما
 ثمة أن أو ، بالرفع حفص غير عند قرئ ما فثمة وتركيبا؛ حركة المنصوب االسم
 وهذان ، وتركيبه اللفظ، صيغة قراءته في تغير ما لكن منصوبا المنصوب قرأ من

 البحث هذا مسائل أثرى الذي النحوي الخالف من كبير مقدار بحصول سببات األمران
 فيها الحال إعراب تغير التي وحدها هي مواضع ثمانية على البحث قصرت ولهذا ،

 من اهلل كتاب في ورودها وفق على تناولها تم وقد جميعها، الكريم القرآن سور  في
 التوفيق ولي واهلل ، هذا عملي في وفقت قد أكون أن فأرجو. الترتيب حيث

 الباحث

 التمهيد
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 :وأحكامه الحال

ٌ  : القطع   أو الحال         ، شرطه   منتصب   فضلة   وصف   وهىي   فىي، بمعنىى آت   التنكير 
 المشىابهة   فىي جامىدة   وتكىون،  وموطئىة   ومنتقلىة   والزمة   ومقدرة   ومحكية   ومؤكدة   مؤسسة  

 :منها الحال أمور من كثير في النحاة   اختلف   وقد 1والمرتبة ، والمفاعلة  
 والكوفيون  ،  بالنكرة   البصريين   عند   مؤولة: تعريفها ،  معنىى تضىمن فمىا يفصىلون 

 مىىىؤول   وغيىىىره   ،(الماشىىىي منىىىه   أحسىىىن   الراكىىىب   زيىىىد  : )مثىىىل تعريفىىىه ، جىىىاز   الشىىىرط  
 .  بالنكرة  

 علىىىىى تقىىىىديمها البصىىىىريون   منىىىىع: تقىىىىديمها   ٌ  ٌ  ومنىىىىع  ،  المتصىىىىرف   غيىىىىر   العامىىىىل 
  فقط الظاهر   االسم مع   عاملها على تقديمها الكوفيون  

 .المجرور   صاحبها عامل   على تقديمها كيسان   ابن وأجاز  
  و األخفىىى    وعنىىىد   بالمشىىىتق، والبصىىىريين   سىىىيبويه   عنىىىد   مىىىؤول  :  الجامىىىد   لفظهىىىا 

 الكىىىوفيين   وعنىىد  ،  لىىىه   ناصىىب   بمشىىتق الفارسىىىي وعنىىد   لىىه ، ناصىىىبا   بالفعىىل   المب ىىرد  
 الكوفيىىىىون   أجىىىىازه   ماضىىىىيا   فعىىىىال   وكونىىىىه  ،  المصىىىىدر   فىىىىي المعنىىىىى علىىىىى مىىىىول  مح

 عنىىد   وظىىرف   والبصىىريين   يىىونس   عنىىد   حىىال  ( و حىىده  )و  (، ق ىىد)بىىى البصىىريون   وش ىىر ط ه  
 بتأويىىىىل   البصىىىريون   نصىىىىبه  ( فىىىي   إلىىىىى فىىىاه  )و،  الزجىىىىاج   عنىىىد   ومصىىىىدر   الكىىىوفيين  
 عنىىىد   حىىىاال   للصىىىفة   نصىىىب   الظىىىرف   ر  وتكىىىرا. جاعىىىل   بتأويىىىل والكوفيىىىون   م شىىىافهة ،
،  .  2وخبرا   حاال   فيها الوجهين   يجيزون   والبصريون   الكوفيين 

 الحال صاحب: 

 الحىىال وتقىىدم  ،  بمعرفىىة مقتىىرن   أو معمىىم   أو مخصىىص   أو فمعىىرف   الحىىال   صىىاحب   أمىىا 
 فىىي وصىىاحبها عاملهىىا يحىىذف   وقىىد،  وجىىوه   فىىي ي حىىذف   وقىىد،  وجىىوه   فىىي صىىاحبها علىىى
 مفرداتهىىا بعىىض   آيىىات   القادمىىة الصىىفحات   وفىىي ، معهىىا أخىىرى وقفىىة لنىىا سىىتكون3وجىىوه  
 .تعالى اهلل شاء إن بحثنا موضوع ستكون النحاة بين باختالف   وو جهت ق رئت

 ( :قائما:  ) األول الموضع
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 إ الَّ  ىه  إ ل ىى ال   أ نَّىىه   الل ىىه   ش ىىه د  (: }وتعىىالى سىىبحانه  ) قولىىه   فىىي( قائمىىا  ) لفظىىة   األحىىوال   مىىن       
ْلم   و أ ْول واْ  و اْلم ال ئ ك ة   ه و   ىا   اْلع  ك ىيم   اْلع ز يىز   ه ىو   إ الَّ  إ ل ىىه   ال   ب اْلق ْسىط   ق آئ م   حفىص قىراءة  ، 4{ اْلح 

 القىىىائم وأ خىىىرى مرفوعىىىة   نكىىىرة  بالقسىىىط   قىىىائم   مىىىرة   مسىىىعود   ابىىىن   وقىىىراءة  ،  كرسىىىمه   نصىىىبه  
 لقىىىراءة   مىىىؤازرة   قىىىراءة   وهىىىي، 6بالقسىىىط   قيمىىىا   حنيفىىىة أبىىىو وقىىىرأه، 5مرفوعىىىة م عرفىىىة   بالقسىىىط  

 مىىن جمهىىور   ذهىىب   النصىىب   قىىراءة   فىىي: هىىي معالمىىه   خىىالف   القىىراءتين وفىىي، المصىىحف
 ومكىىىىىىي والنحىىىىىاس   والزجىىىىىىاج   والطبىىىىىري   األخفىىىىىى    مىىىىىنهم حىىىىىىال( قائمىىىىىا  ) أن إلىىىىىىى النحىىىىىاة  

،  صىىىاحبها يحىىىدد ولىىىم، 7بالحىىىال( قائمىىىا  ) ونصىىىب األخفىىى    قىىىال  ، وآخىىىرون الزمخشىىىري  
دده    البطليوسىي   قىال   ىى هنا ى الحال   حكم   في النحاة   اصطرع   وقد،  تاله   ومن  الطبري   وح 

 علىى منصىوب   هنىا قائما   إن  :  قولنا أنكر   النحو ل صناعة   المنتحلين   بعض أن   وذكرنا: 
نمىىىا قائلىىىه   مىىىن كفىىىر   إنىىىه   وزعىىىم  ،  الحىىىال    ذ كىىىر   فيمىىىا الحىىىال   ألن   يىىىرى فيمىىىا ذلىىىك   قىىىال   وا 

 ي ىزل ل ىم( وتعىالى سبحانه  ) اهلل صفة   بالقسط   والقيام  ، الكالم   في وفضلة   م نتقلة   الن حويون  
، فيهىىىا يصىىىح   وال يىىىزال   و ال ، بهىىىا موصىىىوفا نمىىىا االنتقىىىال   قلىىىة   مىىىن المعتىىىرض   هىىىذا أتىىىى وا 

ق ىىد   ،8الحىىال لبىىاب فهمىىه   وسىىوء   الصىىناعة   بهىىذه   بصىىره    الحىىال   حقيقىىة   فىىي النحىىاة   اختلىىف   و 
 القىىولين أولىىى أن   مبينىىا  ، الطبىىري   األمىىر هىىذا ذكىىر   وقىىدْ ( ، قائمىىا) أم، القىىائم   أهىىي   هىىذه ،

ىىواب علىىه   مىىن   قىىول  : بالص   ي رونىىه   فىىالكوفيون   9-ثنىىاؤه   جىىل   – اهلل   نعىىت   أنىىه   علىىى، قطعىىا   ج 
نىدهم فأصله  ، المعرفة   من   مقطوعا   ىذ ف   القىائم ،: ع  ىب   ثىم   ف ن كِّىر   تعريفىه   ح   مىن   حىاال   انتص 

، ابىىن   قىىراءة   وتؤيىىده  ( عزوجىىل( )اهلل) : قولىىه   فىىي 10الفىىراء عىىن ب عضىىهم نقلىىه   وقىىد مسىىعود 
ىىت نكىىره   ،ألنىىه   القطىىع   علىىى منصىىوب  "  م نكىىر   الفىىراء   أن االنبىىاري   ويىىرى ،11"معرفىىة   بىىه   ن ع 

، إلىىىى اإلشىىىارة   ب ْعىىىد   جىىىاء   فيمىىىا عنىىىدهم القطىىىع   وحكىىىم   لهىىىذا  ي شىىىمل   نىىىدهمع فىىىالقطع   الخبىىىر 
،  ح كمهىىم البصىىري ون   و أبط ىىل، التقريىىب   إلىىى اإلشىىارة   بعىىد   مىىا آخىىر حينىىا   ويحملىىون   أمىىرين 
 :  هما بأمرين
   القطع   ال الحال   على منصوب   هو . 

   12غيره   في معناه   أو الصريح   الفعل   عامله. 

ىىاج ذهىىب   فقىىد الزمىىة ، أم مؤكىىدة   أهىىي أيضىىا ، فيهىىا واختلفىىوا         ومكىىي   النحىىاسو  الزجَّ
:  الزجىاج   قىال  ، 13مؤكىدة   حال  ( قائما  ) أن   إلى وغيرهم والع كبري   ري واألنبا والزمخشري  
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فىىىا ، زيىىىد   إنىىىه  : تقىىىول  ، اإلشىىىارة غيىىىر   فىىىي األسىىىماء   مىىىع   تقىىىع   مؤكىىىد   حىىىال    الحىىىق   هىىىو  } معرو 
ىال ف   15{بالقسىىط   قائمىا   العلىم   وأ ولىوا والمالئكىىة   هىو   إال إلىه ال} و   ،14{م صىدقا    هىىذا فىي و خ 

 :  هي وجوه   من المؤكدة   بالحال   القول   و رد   ، الزمة حاال  ( قائما  ) جاعال   حيان   أبو
   يا ي بعث   ويوم  }  باب   من ليست  .17{مصدقا   الحق   هو  } و،  16{ح 

   (.ش جاعا   اهلل   عبد   أنا، )قولهم باب   من ليست 

   ( .ش هيد) بمعنى{ بالقسط   قائما  }  ليس 

   الجملة لم ضم ون   م ؤكدا  {  بالق ْسط   قائما  } ليس . 

   فين   بالمفعول   وصاحبها الحال   بين   فصل   فيه  .18والمتعاط 

 :  اآلتية   لألسباب   ظاهرة   غير   للزَّمخشريِّ  حيَّان   أبي مؤآخذة   أن   ي رى السَّمين   أن   غير   
ٌ   المؤكدة   الحال   -1  .بينه ما الفرق   واحد   شىء   والالزمة 
 ؛{بالق سىط   قائمىا  : }لقولىه   م سىاو   أمىر  { هىو   إال الإلىه   أنىه  }  م تعلقىه   مىع   ه د  ش ى معنى -2

 .19للعدل   م الزم   التوحيد   ألن  

 هشىىام ابىىن   أبانىىه   قىىدْ  األمىىر   وهىىذا، الحقيقىىة   مىىن قريىىب   حيَّىىان   أبىىو إليىىه   ذهىىب   ومىىا      
لفظىىا   مؤكىىىدة   تكىىون   المؤكىىدة   الحىىىال   أن   وذلىىك  ،  والفىىاكهي   األنصىىاري   ثىىىل   ومعنىىى. ٌ  :  م 

مااقتصر   20{رسوال   للناس   وأرسلناك  } لىى( : )) قولىه   مثىل   المعنىى علىى و  ، 21(م ىدبرا   و 
 أبىىىوك   زيىىىد  )  كقىىىولهم الجملىىىة   لمْضىىىمون   مؤكىىىد هىىىو   مىىىا ومنهىىىا،22{مصىىىدقا   الحىىىق   وهىىىو  }

 هلل   ثابىىىت   وصىىىف   بالقسىىىط   القيىىىام   ألن   الز مىىىة   حىىىال  { بالقسىىىط قائمىىىا  }  فىىىى لىىىذلك   23(ع طوفىىا  
()24  . 

 : هي ثالثة   مذاهب   على الحال   في العامل   في أيضا   اختل فوا وق د  
   الزجاج   قول   الم سمى،وهو م عنى من ض من بما الخبر   العامل . 

   ( أحىىىىق  ) بىىىى م قىىىدر   م ضىىىم ر   العامىىىل،  ٌ ،وهو( أحقىىىه  ) و   للىىىنفس   قىىىىول   للغائىىىب 
  الزمخشري

   م ن   بما الم بتدأ العامل  .  25خ روف ابن   ق ول   وهو التنبيه ، عنىم   من ض 
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ليىه   والمبنىي   م سند   فالم بتدأ  " ، سيبوْيه   اختطه   ع ما خروج هذا أن   غ ير     فقىدْ  إليىه   م سىند   ع 
ىىل    قىىد الجملىىة   شىىقي أن   وذلىىك   26"بعىىده   فيمىىا والف عىىل   الجىىار   يعمىىل   كمىىا ب عىىده   فيمىىا هىىذا ع م 
 منىه ق ىر ب   ور بمىا( ، قائمىا  ) لقولىه   ناصىب   م عنى على الح م قد فه ما،  ت اله ما فيما عم ال
قول    .الحقيقة في م ضمر   هو المقدر   ألن   الزمخشري ٌ 

 خالفيىىىىة ، قضىىىىية   الط بىىىىري   فجعلهىىىىا ، الحىىىىال   صىىىىاحب   فىىىىي أيضىىىىا   النحىىىىاة   اختلىىىىف   وقىىىىد  
، ذ ه ىب  (، هىو  ) الضىمير   هىو   الحىال   صىاح ب   إن   ي قولىون   بعض هم  البصريون   مىنهم يىه  إل و 

 : ه ما أمران   يتحقق   وفيه  ، 27والعكبري   والرازي   واألنباري   عطية   وابن   والزمخشري   م كي
   به   المفعول أحده ما الفاصلين من الخالص. 

   م بهم على مبني   األصل   في خبر   ألنه   حاال   انتصابه
28. 

 صىاحبها، مىن   الحىال   ب  لقىر  غيىره   مىنْ  تكل فىا   أقىل   البصىري   القىول   ي كىون   هذا و على      
 . بالمعنوي مؤول   لفظي عامل   وجود   مع  

 الىىرازي   والف خىىر   آخىىر   قىىول   فىىي الزمخشىىري   ومعهىىم،  وغيىىره   والطبىىري  ،  الكوفيىىون   وذه ىىب  
د   وقىىد( اهلل) صىىاحبها الحىىال   أن   إلىىى المفسىىرين   مىىن   جمهىىور   مىىع   أيضىىا   آخىىر   قىىول   فىىي  ر 
نىىه   حيىىان   أبىىو القىىول   هىىذا ، فىىي قلىىق   علىىى تىىو  م ح أل  :  ه مىىا بىىأمرين   فيىىه   فالفصىىل   التكىىذيب 

 ألن   الصىواب   مىن   شىيء   فيىه   أمىر   وهىو  . 29عليه   والمعطوف المعطوف   ث م  ،  به   المفعول
مىىىا و هىىىذا، 30واسىىىطة   وال فصىىىل   بىىىال تىىىابع   نعىىىت   األصىىىل   فىىىي الحىىىال    ابىىىن   قىىىراءة   تؤكىىىده   م 
ىىى:  قيىىىل   فكأنىىىه  ( بالقسىىىط   القىىىائم  ) مسىىعود    الىىىرازي   الفخىىىر   وذهىىىب  .  بالقسىىىط   القىىىائم   اهلل   ه د  ش 
ىىن   حىىاال  ( قائمىىا  ) جعىىل   حىىين   منفىىردا   مىىذهبا    كىىون   حىىال   العلىىم وأولىىو:  والتقىىدير   المىىؤمنين   م 
 أبعىد   أنىه   م بينىا   حيان   أبو رده   وقدْ ، 31الشهادة   هذه   أداء   في بالقسط   قائما   منهمْ  واحد   كل
 التقولىىه   وهىىذا،  مىىنه م واحىىد   كىىل   أيْ ،  راكبىىا   القىىوم   جىىاء   لجىىاز   از  جىى لىىو ألنىىه  ،  قبلىىه   ممىىا

نْ . 32العرب    . وقراءة   رسما   النص   خالف   فقد( قائمين) على جعله   وا 

ىىىدها إلىىىى لىىىه   ثالىىىث   قىىىول   فىىىي الزمخشىىىري   وذهىىب   ىىىفة ع   إلىىىه   ال: ) تقىىىدير   علىىىى للمنفىىىي   ص 
، والموصىىوف   الصىىفة   بىىين   الفصىىل   فىىي همالتسىىاع وذلىىك بعيىىد   غيىىر   و رآه  (  قائما بالقسىىط  
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د ه   وقدْ ، الحال   على نصبا   منه   أوجه   ويراه    : ه ما بسببين   م تعلال   حيان أبو ر 
   بين   الف ْصل   ٌ  . بأجنبيين   والموصوف   الصفة 

 33(شهد  ) معموال ه ما بلْ {  هو   إال الإله  } ج ملة   م عم ولي ليسا األجنبيان. 

ما ْير   ه و   مخشري  الز  إليه   ذ ه ب   و   ، اعتىراض وغير   اعتراضا   الف ْصل   في منهجه   على س 
ىىم   الزمخشىىريَّ  إن  "  مالىىك   ابىىنْ  يقىىول وفيىىه ك  ىىبع   االعتىىراض   بجىىواز   ح  مىىل   بس  ...  و  ...  ج 
 فىىي للبيىىانيين  :" األنصىىاري   هشىىام ابىىن وقىىال  ،  34"جمىىل   ثمىىان ي يعىىدها أن   حقىىه   مىىنْ  كىىان  

 ب عضىىىها يسىىىتعمل   والزمخشىىىري  ، النحىىىويين   الصىىىطال  فىىىة  مخال اصىىىطالحات االعتىىىراض  
 اعتىراض   ال أنىه   منىه   توهمىا حيىان   كأبي العلم   هذا اليعرف   من ذلك مثل   عليه   ويرد  ... 
 هشىىام   ابىىن   ب ىىرد   وحسىىبي   35"متطىىالبين   شىىيئين   بىىين   االعتىىراض   وهىىو   النحىىوي   يقولىىه   مىىا إال

 .اللغوية   العلوم   في الكلية   حدة  الوا على األمر   حامال  ، هذا في فضال  

ىد    علىى منصىوب  ( قائما  ) أن   مفاده   حكم   وللزمخسري    :"  ه مىا بىأمرين   لهىذا ومثىل،  الم 
 أبىىو و عىىد  ، 36"الن ىىور ث   -معشىىر األنبياء -إنىىا" الشىىريف   ٌ   والحىىديث –"  الحميىىد   هلل   الحمىىد  
 ألمىرين وذلىك   اختصاصىا   النصىب  و  مىدحا   النصىب   بىين   تخليطىا   بىه   مثىل   ومىا قوله   حيان  
 :  ه ما عامين  

   اختصاصا   أو ترحيما   أو مدحا   بينهما تفريقه   عدم . 

   ع ل  . واحدة   أحكاما   أحكامها ج 

 معرفىة   قبلىه   معرفىة   ي كىون قىد ذ مىا   أو ت ر حمىا   أو مىدحا   النصىب   أن   حيان   أبو وأبان        
 أنْ  فاليصىلح   معرفىة   وقبلهىا نكىرة   ي كىون   وقىد ،يصىلح   ال وقىد، ل هىا تابعىا   يكون أن يصلح  
نىىد   فهىىو   باالختصىىاص   يتعلىىق   مىىا أمىىا، ل هىىا نعتىىا   ي كىىون   يىىان   أ بىىي ع   علىىى م نطبىىق   غيىىر   ح 

 :  باآلتي مشروط   االختصاص   ألن   الزمحشري   به   م ثَّل  ( قائما  )
   م بهما   وال نكرة   عليه   المنصوب   اليكون . 

   بأي   أو بالعلميَّة   أو إلضافة  با أو بأل معرفا   يكون. 

   جىىاء   وربمىىا،  فيىىه   مشىىارك   أو بىىه   م خىىتص مىىتكلم   ضىىمير   بعىىد   إال اليكىىون 
م خاطب   ضمير   بعد  

37  . 
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ىا       ىىواب   ك لىه   حيىىان   أبىو إليىىه   ذ هىب   وم   فىى ن، 38برأسىه   بىىاب   األمىرين   مىىن   ك ىال   ألن   ص 
 . والتراكيب األساليب   وشروطه   أسبابه   ف ن   واحدا   إعرابا   مظهرا   النصب   كان  

فا   اللفظ   في الرفع   قراءة   توجْيه   وفي        نعتىا   بجعله   الفراء   ق ول   األول   أقوال   ثالثة   م عر 
ىىا وفيىىه  ، لمعرفىىة    و خرجىىه  ، أطىىول   والفاصىىل   المؤاخىىذة   مىىن بالنعىىت   الزمخشىىريِّ  قىىول   فىىي م 

ىىىه  " بالقسىىىط   القىىىائم   ه ىىىو  " علىىىى محىىىذوف   لمضىىىمر   الخبىىىر   علىىىى الزمخشىىىري رج   تخريجىىىا   و خ 
وْز  ولم( هو  ) م ن البدل   على آخر    :هما ألمرين حيان أبو هذا ي ج 

   ٌ  . منه   والمبدل الب دل   بين   األجنبي   الفاصل 

   39التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأخير وحقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه   البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل   علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى المعطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوف   تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد م                                 .
، اإلبىدال   ق لة   منها ده  تستبع أ خر   أ مور   وهنالك  ، أمر   هذا  كثيىرا   اإلبىدال    وكىون   بالمشىتقات 
ىىع  ، والك نىىى واألعىىالم   الجوامىىد   فىىي  ق ىىول   يجعىىل   وهىىذا، 40ت كل ىىف   مىىن فيىىه   لمىىا لىىه   اسىىتقبا    م 

 .  وقبوال   رجحانا   أكثر األول الزمخشريِّ 

 (: كاللة: ) الثاني الموضع 

ىىل   ك ىىان   و ا  ن(:) قولىىه   يفىى( كاللىىة) أحىىواال   أ عربىىتْ  التىىي األلفىىاظ   مىىن    ك ال ل ىىة   ي ىىور ث   ر ج 
ل ىىىىىه   اْمىىىىىر أ ة   أ و ىىىىىد   ف ل ك ىىىىىلِّ  أ ْخىىىىىت   أ وْ  أ خ   و  ىىىىىا و اح  الس ىىىىىد س   مِّْنه م 

: قىىىىىراءات   ي ىىىىىور ث  ) ففىىىىىي ،41
، 43ع ينىه   تضىعيف   مىع: وللحسىن   ،42عينىه   فىي تضعيف   بال،  للمجهول   بناؤه  : للجمهور

ىىىن   وقىىىىرأه  ،44واألعمىىى  العطىىىىاردي رجىىىاء أبىىىىو ومعىىىه   معلومىىىىا   مضىىىعفا   وقىىىرأه   س   بىىىىال الح 
 والرفىىىع   حفىىىص، عنىىىد النصىىىب  ، بىىىوجهين   مقىىىروءة  ( كاللىىىة) و و ردتْ  .45معلومىىىا   تضىىىعيف  

، ذكىىره   قىىدْ : قىىال   األنبىىاري  ،( كاللىىة  ) ق ىىرئ   و  نْ : أي بىىالرفع  ، كاللىىة   رجىىل   كىىان   و ا  : أي ي ىىرث 
 وق ىىدْ  ،47"بىىه   قىىرأ   أحىىدا   أعىىرف   ل ىىمْ  أنىىي غيىىر  : "  الع كبىىر ي وقىىال   ،46المىىال   الىىوارث   ي ىىْور ث  
 توجيىىىه   فىىىي كبيىىىر   أثىىىر  ( كاللىىىة  ) لفظىىىة   فىىىي الداللىىىة   والخىىىتالف   هىىىذا، فىىىي النحىىىاة   اخت ل ىىىف  
 وهىىذا ،48"قىىري  بلغىىة   وال ىىد   وال لىىه   ولىىد   ال الىىذي يعنىىي:"  عبىىاس   ابىىن   قىىال   إذ ، األعىىراب  

ْمه ىىور   قىىول   ل ىىد   ال الىىذي الميىىت   تعنىىي معظمهىىا أ خىىر ل  أقىىوا وهنالىىك   ، اللغىىويين   ج  ، 49لىىه   و 
م ما  ويعززهىا والد   وال له   ولد   ال وهو  ،  اهلل عبد بن جابر في نزلتْ  اآلية   أن   هذا يساند   و 
ؤ   إ ن   اْلك ال ل ىىة   ف ىىي ي ْفت ىىيك مْ  الل ىىه   ق ىىل  (: }) قولىىه   ل ىىد   ل ىىه   ل ىىْيس   ه ل ىىك   اْمىىىر  ل ىىه   و   ف ل ه ىىىا أ ْخىىت   و 
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ىىىا ْصىىىف  ن   د   مىىىا الخالفىىىات   ومىىىن  . 50{ت ىىىر ك   م   سىىىتة   فيهىىىا ورد تْ  فقىىىدْ  النصىىىب   قىىىراءة   فىىىي و ر 
 إلىىى السىىيوطي   ذ هىىب   وقىىد شىىيء، ك ىىلِّ  قبىىل   الداللىىة   إلىىى أصىىحابها فيهىىا احىىتكم ت خريجىىات

، فىي ووقىع   شىاذة   فأحكامه   عينا   كاللة  " عدِّ  منْ  أن   ، كاللىة   ألن   وذلىك   التنىاقض   إذ حىد ث 
ىىى ال لىىىى اسىىىتبدال   بهىىىا  ين  ع  ، ع  ىىىن   أسىىىلم   حىىىدثا   ك ونهىىىا علىىىى فىىىالحكم   العىىىين  كىىىم   م   علىىىى الح 

ينىىىا ، ك ونهىىىا  عىىىن   بعيىىىد   م طلقىىىا   مفعىىىوال   أو، ل كىىىان   خبىىىرا   أو حىىىاال ، بكونهىىىا فىىىالحكم لىىىذلك   ع 
 مىىىا:                                      فيهىىىا ق يل ىىىتْ  التىىىي األحكىىىام   ومىىىن  . 51الشىىىبهة  
ىىن   البصىىريين   بىىبعض   الطبىىري   و حىىدده   األخفىى    إليىىه   ذ ه ىىب   ٌ   م   ٌ ْكىىم   تامىىىة ، كىىان   بىىأن   الح 

ىىىن   حىىىال  ( كاللىىىة)و لىىىه ، نعىىىت   والمىىىوروث   فىىىاعال ، الرجىىىل   علىىىى مقصىىىورة    فىىىي الضىىىمير   م 
ندهم ،ويؤول  (يورث  )  :هي   أوجه،   ثالثة   على ع 

   م كلال   ي ور ث. 

   كاال   ي ور ث . 

   كاللة   ذا ي ورث . 

ق ىىىدْ        ثَّل ىىىه   و   ي حىىىذف   معلومىىىا  ( ي ىىىورث  ) قىىىراءة   وفىىىي"  قائمىىىا   ي ضىىىرب  :" بقولىىىه   األخفىىى    م 
ْحىىىذوف   الثىىىاني المجهىىىول   قىىىراءة   وفىىىي ، م فعىىىوالن   م 

لىىىمْ  ،52  التمىىىىام   إلىىىى الزجىىىاج   يحىىىت ك م و 
ىىىىنْ : "  قىىىىال   ب ىىىىلْ  ، الحىىىىال   تعيىىىىين   فىىىىي والىىىىنقص   م   ىعلىىىى منصىىىىوب   فكاللىىىىة"  ي ىىىىْور ث   ق ىىىىر أ   و 
 . كاللة   إعراب   في أساسا  (  ي ْور ث  ) إعتماد   إلى م حت كم   هذا في وهو   ،53الحال  

، خبىىر  ( كاللىىة  ) أن   مفىىاده   لألخفىى    قىىول   وهنالىىك   ( ي ىىورث  ) و   اسىىمها( رجىىل  ) و   منصىىوب 
نْ  ، لىىىه   نعىىت   ، فىىال الميىىىت   بمعنىىى الكاللىىىة   كانىىت وا  نْ  ت ْقىىىدير  ىىد   وا   فيقىىىدر   القرابىىة   بهىىىا ق ص 
نْ ) على التركيب   تقدير   إلى والرازي الزمخشري   وذ هب   ،( كاللة   ذا) على بر  الخ  كىان   وا 
ن  ) علىى حيىان   أبىو وجعل ه  ( كاللة   م نه   ي ْور ث   رجل    ،54(كاللىة   منىه   م ىوروث   رجىل   كىان   وا 
اد   من   الصفة   في ما عدا مختلفين   غير   وه ما فة بالفعل   االعتد     .م شتقا   بتأويله   أو ص 

ذ ه ب    لبسىت   ألن هىا القرابىة   معنىى على ألجله   م فعوال( كاللة  ) ع د إلى والزمخشري   مكي   و 
 مىن ألجلىه   المفعىول   لشىروط   تحقيىق   وفيه   له   مفعوال   فانتصبتْ ( ي ورث  ) في ع نه   الضمير  

ٌ   بالالم، م قدرا   ، ق بله   لما م خالفا   مصدرا   كونه   حيث لة  ا: ئل  لقا جواب   للفعل   ع  ل م 
 .  ؟55
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ذ ه ىىب         ىىدها إلىىى والعكبىىري   والزمخشىىري   الزجىىاج و   حيىىان   أبىىو وجع لهىىا ثانيىىا   مفعىىوال   ع 
 حكىىىم   يظىىىل  ( ي ىىىورث  ) القىىىراءتين   وفىىىي ،56المىىىال   بمعنىىىى السىىىمين   وجعلهىىىا الىىىوارث   بمعنىىىى
 .ع د مها أو األول نيابة   مع ، كاللة   في التي المعاني هذه على ثانيا   به   مفعوال   كاللة  

 بالمشىتق   مىؤوال   مصىدرا   أو نعتىا   بهىا م عتدا  ،  فيها الحال   مقر غير الطبري   وذهب        
 ذات   أو ، كاللىة   و راثىة   ي ىو ر ث   أي الو راثىة   بمعنىى م ْحىذوف   ل مصىدر   نعتا   مكي   ورآه   نعتا ،
 . ت ك ل ف   منْ  فيه   لما بعيدا   وأراه   ،57كاللة  

قىىد ، تمييىىزا   النصىىب   ه ىىو   آخىىر إعرابىىي و جىىه   بىى قرار   الجميىىع   مكىىي   ويخىىالف          ت ب عىىه   و 
ٌ   كىان   مقيىدا   تمييىزا   ك ونه   وحدد   ذلك في األنباري   نْ  و هىي   ،58بالتمىام   الحىال   مىع   الت قىتْ  وا 

ثلها تكون   ال ف هي   الخمسة ، الوجوه   في ند   م  كموا منْ  ع    –ه نىا – فالكاللة   فيها، بالحال   ح 
 - وتختلىف    الحىال، علىى هيئىة   بيىان   هىي   بىل التمييىز   فىي الع ىرف   هىو كما ذاتا   ت ميز   ال
لهىا فىي لمىا مؤكىدة تع د   آخر و جه   في ألنها التمييز   ع ن   – هنا ىن عام  ، م  يت وقىف   معنىى   و 

ليها الوراثة   في األحكام   م عنى  .تمييزا   ك ونها ي ستبعد   لذلك  ، 59ل ك ل   الم يت   حال   في ع 

، نعىىىت   كاللىىىة أنَّ  وهىىىو   األنبىىىاري   قالىىىه  : ،أحىىىد ه ما قىىىوالن   الرفىىىع   قىىىراء ة   وفىىىي        للر جىىىل 
تبعىىىه    مكلىىىل ، رجىىىل  : أي ، م شىىىتق   تأويىىىل   علىىىى سىىىتكون   -حتمىىىا   – وهىىىي   العكبىىىري   فيىىىه   و 
 فهىي(. ي ىور ث  ) فىي الضىمير   مىن   ب ىدل   أنهىا مفاده   ثان   احتمال   تقديم   إلى العبكري   وذهب  
م ضمر   منْ  ظاهر   بدل  

 .  61متكل ف   بدل   وهو قليل   الضمائر من واإلبدال ،60

ىىتْ  التىىي لألمىىور   وذلىىك حىىال أنهىىا فيهىىا األقىىوال أرجىىح ولعىىلَّ        ك م   فىىي اللفظىىة   بهىىا ح 
 :اآلتي النحو على لآلية   الن صيِّ  السِّياق
 الو راثة بيان في عليها المعنى توقف. 

 ىمتوفَّ  رجل   لهيئة   بيان   هي. 

   قبلها الجملة لمضمون مؤكِّدة. 

 المعر فة   من قربتْ  موصوفة   نكرة   صاحبها. 

، فىي متفاوتىة   األخرى األحكام وتبقى        ثانيىا   لكىان   خبىرا   حكمهىا يكىون وربَّمىا القبىول 
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 .الرجحان حيث من للحال  

 ( : حصرت: )  الثالث الموضع 

ىر  ) األحىوال   من بأنه عليه حكم ومما       ين   إ الَّ (:) قولىه   فىي( تْ ح ص  ىل ون   الَّىذ   ي ص 
ب ْيىىىن ه م ب ْيىىىىن ك مْ  ق ىىىىْوم   إ ل ىىىى   ىىىىآؤ وك مْ  أ وْ  مِّيث ىىىىاق   و  ىىىر تْ  ج  ىىىىد ور ه مْ  ح ص   ي ق ىىىىات ل واْ  أ وْ  ي ق ىىىىات ل وك مْ  أ ن ص 

ق ْوم ه مْ 
ر تْ ) وفي ،62 ىر تْ )على الجمهور   قراءة  :اآلتي القراء ات   من ،(ح ص   وقرأ هىا( ح ص 

ىىر ة  ) لىىىع ىىم   وقتىىادة   الحسىىن منصىىوبة( ح ص  ، روايىىة   فىىي وعاص   عىىن فيهىىا ورو ي ويعقىىوب 
ىىىن   س  ىىىرات   همىىىا؛ قراءتىىىان   وغيىىىره   أيضىىىا   الح  ىىىرات   ح ص  اص   فيهمىىىا، منونىىىة   التىىىاء بكسىىىر وح 
ٌ   علىىىىى وق رئىىىىت ىىىىرة   أو  (:) قول ىىىىه   بحىىىىذف   اآليىىىىة أ بىىىىي   وكسىىىىرا ،وقرأ   ضىىىىما   منونىىىىة   ح ص 
جاؤ ْوكمْ 

ر   القراءات   ،ومعظم  63 ر تْ ) إعراب   ي ؤاز   . ماضيا   كونه مع حاال  ( ح ص 

 بىىىأنَّ  الحكىىىم   هىىىو فيهىىىا األول والىىىرَّأي النحىىىاة ، بىىىين   خالفىىىات   الجمهىىىور   قىىىراء ة   وفىىىي      
ىر تْ )  أمىىرين   علىىى قىىائم   كىىوفي   بصىىري   رأي   وهىىو( جىىاؤْوك مْ ) فىىي الضىىمير   مىىن حىىال  ( ح ص 

 :هما
 إضمارا   أو إظهارا   بقدْ  مقترنا   ونيك أن البد   حاال   الماضي. 

 64مطلقا   بق ْد، اقتران بال جائز حاال   الماضي. 

، يرتسم وعليهما  اقتىران غيىر مىع حاال ، وقوعه يجيزون ال فالبصري ون المذهبان 
 :باآلتي محتجين   تأويال   ولوْ  االقتران عدم ويمنعون بقْد،

 ارتهان   أو استقبال   النها عليها الماضي يدل ال. 

 ع توضع الحال  .يكون   ال والماضي ونظائره، اآلن موض 

 65حاال   فيكون   الحال من له   تقريب   بقدْ  الماضي اقتران. 

ىر تْ  قىد جىاؤ ْوكم – أعلىم واهلل – يريىد  : "يقىول   حيىث الفراء   البصريين تبع وقد        حص 
ىىذ   أقبىىل  ...  فىىي الوجىىه  ...  و   صىىدورهم،  فىىي وقىىال ،66"شىىاة   أخىىذ   فقىىدْ  يريىىد   كأنىىه   شىىاة ، أخ 
 وكىىذلك ،67"عقل ىىه   ذ ه ىىب   قىىد يريىىدون عقلىىه ، ذ ه ىىب   أتىىاني: تقىىول   والعىىرب  : "آخىىر   موضىىع
 مىىن الماضىىي وضىىع   جىىاز   الماضىىي مىىع قىىد وإلْضىىم ار  : "قىىال   الىىذي الطَّبىىريِّ  عنىىد   األمىىر  
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، موضىىىىع فىىىىي األفعىىىىال   ، مىىىىن أدنتىىىىه معىىىىه دخلىىىىت إذا( ق ىىىىدْ ) ألنَّ  الحىىىىال   وأشىىىىبهت الحىىىىال 
؛ ابىىن وقىىال 68"ماء  األسىى ْت، قىىد" معنىىاه األنبىىاريِّ ىىر   إال حىىاال   يكىىون   ال الماضىىي ألنَّ  ح ص 
، األخفىىى  وقىىىول ،69"بقىىىدْ  ىىىر تْ : "أو هىىىو  ىىىدور هْم، ح ص  ىىىرت"فىىىى ص   علىىىى نصىىىبته   اسىىىم" ح ص 

، ر تْ " و الحال  ل تْ " : "ح ص  د وقىال ،70"نقىرأ   وبها ،"ف ع   فىي جىائز   ق بحىه   علىى وهىو: "المبىرِّ
نمىىا ،األخفىى    قىىول   ىىا( ف ع ىىل  ) و فيىىه، أتىىت   لمىىا الحىىال أن قبَّحىىه   وا   فىىي يقىىع فىىال مضىىى، ل م 

 فيىىىىه، البصىىىىريِّ  بىىىىالرأي األخىىىىذ علىىىىى اإلجمىىىىاع يشىىىىبه مىىىىا هىىىىذا وفىىىىي ،71"الحىىىىال   معنىىىىى
 .72وبعدمها بقدْ  يمنعه   والفارسي  

 وال إضىىمارا   بقىىدْ  مقىىرون   غيىىر حىىاال   الماضىىي كىىون جىىواز اطىىالق إلىىى الكوفي ىىون ويىىذهب
ج ه مْ  هذا في ولهم ارا ،إظه  :منها ح ج 

 رة  ) الحسن لقراءة السَّماع ر تْ ) في الحال يؤكد حاال  ( ح ص   (.ح ص 

 هما أمرين   في القياس: 

 قولىىه   فىىي كمىىا المسىىتقبل موقىىع الماضىىي وقىىوع ( :) ْيس ىىى ي ىىا الل ىىه   ق ىىال   و ا  ذ  ع 
ْري م   اْبن   م 

ذا ،73  .مقامه يقوم أن جاز المستقبل مجيء   مجيئه جاز وا 

 ب ر جىىل   مىىرْرت  : قىىولهم فىىي وذلىىك المعرفىىة ، مىىن حىىاال   جىىاز للنكىىرة   نعتىىا   كىىان مىىا 
، ْرت  : جاز وكذلك قاعدا ، وبالرجل   قاعد   ..74ق ع د   وبالرجل   ق ع د ، برجل   مر 

 عنىه الفىراء   نقلىه مىا في الكسائي إال له   أسَّس أو المذهب هذا اتبع ممَّن نجد ولم      
 نجىد ولىم 75"التنىانير   ذات   إلىى نظىرت   فأصىبحت: يقول بعضهم الكسائي   وسمع  : "بقوله
 أحكامىىىه مىىىع سىىىماعه مىىىن تعىىىارض مىىىا مبيِّنىىىا   وال أ سىىىتاذه رأي علىىىى فيىىىه معلقىىىا   قىىىوال   لىىىه

 يكىىون أن ويجىوز: "قىال إذ حي ىان أبىىو هىذا فىي وتبعىه الماضىىي، الف عىل قبىل قىد ب ضىمار
، موضع في  لسىان فىي حاال   الماضي وقوع كث ر   ألنه   قْد، إضمار إلى يحتاج وال الحال 

 وعىىىىدم الجىىىىواز   فىىىىي الس ىىىىمين خطىىىىاه وترسَّىىىىم   ،76"عليىىىىه   القيىىىىاس فسىىىىا  قىىىىد بغيىىىىر العىىىىرب
 هىذه ، غيىر وجىوه علىى لحملىه الكىوفيَّ  القول وغيره األنباري   ردَّ  وقد. 77والكثرة   االحتياج
 صىفة بقاعىد   القىول اأمَّى موصىوفها، محىذوفا   الموطِّئة كالحال باإلجماع يحظى وبعضها

 دال   منونىا   الفاعىل اسىم ألن يتفىق ؛ ال فىأمر   الماضىي، وكىذلك معرفىة   عن حاال   ثمَّ  لنكرة  
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 مواضىع وفىي األصىل خىالف فهىذا المسىتقبل محىلَّ  الماضىي حلىول أما المستقبل، على
 .لغويا   وواقعا   حكما   ثابت   قول   البصري   فالقول لذلك. 78محدَّدة  

ىفة   فهىي موطئىة   حىاال   جعلهىا إلىى ذهىب مىن وهنالىك      علىى تقىديره محىذوف   لحىال ص 
ىىر تْ  قومىىا   جىىاؤ ْوكم أو" ىىدوره مْ  ح ص  د، ويعىىزى سىىيبويه إلىىى الشىىجري   ابىىن نسىىبه  " ص   للمبىىرِّ

 بشىىىرا   لهىىىا فتمثىىىل(:) قول ىىىه   منىىىه العربيىىىة فىىىي سىىىائ    أمىىىر   وهىىىو ،79العكبىىىري   بىىىه وقىىىال
سىىىىويا  

 الموصىىىىوف أنَّ  غيىىىىر كىىىىذلك هىىىىي وهنىىىىا ،81بمشىىىىتق موصىىىىوفة   جامىىىىدة   وهىىىىي 80
ر تْ ) مع محذوف يَّا  ) مع   مذكور ،(ح ص   (.  س و 

ىىدر بضىىيق علىىيهم دعىىاء جىىاءت لهىىا، محىىل ال جملىىة عىىده إلىىى المبىىرد   وذهىىب    عىىن الصَّ
 عطيىىىة ابىىىن ولكىىىنَّ  بيىىىنهم، العىىىداوة ب بقىىىاء الىىىدعاء أن إلىىىى ذاهبىىىا   الفارسىىىي   وردَّه القتىىىال،
 ال وبىىأن لهىىم، تعجيىىزا   المسىىلمين يقىىاتلوا ال بىىأن علىىيهم لىىدعاءا أن مبينىىا   للمبىىرد انتصىىر
ىىا منقطعىىة تكىىون الىىد عاء وجملىىة ،82لهىىم تحقيىىرا قىىومهم يقىىاتلوا  معنىىاه قبلهىىا ومىىا قبلهىىا عمَّ
ىىر تْ ) وجملىىة يحتاجهىىا، ال تىىام    بهىىا، إال معنىىاه يىىتم ال قبلهىىا فمىىا مطلوبىىة  ( صىىدور هم   ح ص 

 – الىىىىد عاء - فهىىىىذا.. لىىىىذا ،83بهىىىىا إالَّ  بهاصىىىىاح معنىىىىى يىىىىتم ال التىىىىي الحىىىىال شىىىىأن وهىىىىذا
 .أولى فيها الحال   ألنَّ  مردود ؛

ىىا       ىىر تْ ) إنَّ  فيقىىىول الزجىىاج أمَّ ، بعىىىد خبىىر  ( ح ص   أن مبينىىىا   عطيىىة ابىىىن وذهىىب خبىىر 
 الحكىم يكىون وبغيرها بق ْد، مصحوب   بالحال   فالحكم واالستئناف الحال   بين كائن األمر
 .الوجهين أحد في الخالف من صللخال منفذ   وهو ،84خبرا  

ىىىاس وذهىىىب       ىىىر تْ ) ان إلىىىى النح  ىىىفة جىىىر محىىىل فىىىي جملىىىة   ،(ح ص   أوْ ) و  ( ل قىىىوم  ) ص 
 ،85أبىيِّ  ق ىراءة فىي( جىاؤوكم أو) ب سىقاط العكبىري عليىه ودلَّىل معترضة ، جملة  ( جاؤوكم
 إن مالكىال معنىى فىي تؤثر ال االعتراض جملة أن كما التخريج، هذا تسند القراءة وهذه

 الصىىىفة بىىىين تقىىىع االعتىىىراض جملىىىة أنَّ  أيضىىىا   الحكىىىم هىىىذا ويسىىىند حىىىذفْت، أو سىىىقطت
 .وغيرهم واألنباري   والعكبري   مكي   إليه ذهب التخريج هذا ولصحة ،86والموصوف

ىىر تْ ) فجعىىل   الجملىىة فىىي بالمجىىازاة   القىىول الجرجىىانيِّ  إلىىى حيَّىىان أبىىو ونسىىب       ( ح ص 
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ىىر تْ  جىىاؤوكم إن: بىىى قىىدره لشىىرط جوابىىا    لعىىدم ضىىعيف   وهىىو: عنىىه وقىىال صىىدروهم، ح ص 
 :هما ألمرين هذا على ليس وهو ،87عليه الداللة
 أن ف مَّىا...  الىوجهين...  وعلىى:"يقىول هىذا،فهو ينفىي الجرجاني كتاب في ما 

ىىر تْ  قىىدْ  جىىاؤوكم أو كأنَّىىه   قىىد، يضىىمر ىىرتْ  يجعىىل أو صىىدور هم ح ص   صىىفة حص 
ىر تْ  قوما   جاؤوكم أو: قولك لمعنىا ألنَّ ...  حال   هو   لمحذوف  صىدورهم ح ص 
ىىىر موصىىىوفين أوجىىىاؤوكم: قولىىىك بمنزلىىىة ىىىدور بح ص   للنسىىىبة نىىىاف وهىىىذا ،88"الص 
 .السابقة

 فيىىه فىىدخلت الشىىرط   معنىىى علىىى سىىابق   ف عىىل دلَّ  إذا المجىىازاة   بمعنىىى تكىىون أو 
ن" بمعنىىى وتكىىون   ،"أو"  الجرجىىانيِّ  إلىىى والمنسىىوب. 89والشىىرط العطىىف معىىا  " وا 
 .األمور هذه   فيه تتحقق ال

، إلىىى آخىىر قىىوال   أيضىىا   حيىىان أبىىو ونسىىب       ىىر تْ ) ب بىىدال القىىول وهىىو العكبىىري  ( ح ص 
 م صىىدرا   أو جملىىة   أو فعىىال   احتسىىبناه   إذا فيىىه جىىائز   وهىىذا ،90اشىىتمال بىىدل( جىىاؤوكم) مىىن

ىىىىىىىا المعىىىىىىىاني ألنَّ  وبالحصىىىىىىىر، بىىىىىىىالمجيء متىىىىىىىاوَّال    علىىىىىىىى كىىىىىىىالظرف   عليهىىىىىىىا يشىىىىىىىتمل ممَّ
 هىىىىذا الىىىىرَّأي ذكىىىىر وقىىىىد ،92العكبىىىىري   عنىىىىد موجىىىىودا   لىىىىيس هىىىىذا أن   غيىىىىر ،91المظىىىىروف  

 .93الرازي  

ىىرة  ) علىىىى صىىىفات النصىىب   قىىىراءات   وفىىي       ىىىرات   ح ص  ىىرات   وح ص  اص   مىىىن ذهىىىب( وح 
ىىر تْ ) لقىىراءة مؤيىىدة   قىىراءات   وهىىي ،94فىىيهن   بالحىىال الحكىىم إلىىى جمىىيعهم أعىىربهن  ،(ح ص 
 السىىالم المؤنىىث جمىىع تىىاء كسىىر مىىع إعىىرابيَّين، وجهىىين ينالسَّىىم والىىتمس ،95حىىاال   معربىىة
ر ات  : أي فرآهما،  النعىت علىى اآلخىر الوجىه فىي وحملهمىا كغيره حالين وحاصرات   ح ص 
، المجرور  فىي لمنعوتىه مطىابق   وهىو( صىدورهم) لظىاهر   رافعىا   سىببيا   نعتىا   وسيكون لقوم 

 تأنيىىث يجىىوز تكسىىير   وجمعىىه   مىىذكر   صىىدرا   وألن والتنكيىىر، الجىىرِّ  فىىي خمسىىة   مىىن اثنىىين
د وقىىد التركيىىب، هىىذا فىىي عاملىىه    ،96س ىىالمة   جمىىع سىىيبويه عنىىد السىىببيِّ  النَّعىىت جمىىع و ر 
 .محاذير بال السببي   النعت فيه يتم   وبهذا

فىىىع قىىىراءة وفىىىي       ىىىر ة  ) هىىىىو الن حىىىاس أجىىىازه أحىىىدهما تخريجىىىىان الر   مقىىىىدم   خبىىىر  ( ح ص 
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، مبتىىىىدأ وصىىىىدورهم، ر   إالَّ  يجيزونىىىىه ال والبصىىىىريون ،97والقرطبىىىىي   العكبىىىىري   وتبعىىىىه مىىىىؤخَّ
 فىي آخىر وجىه   مىن ومنعىوه   مطلقىا ، يمنعونىه   ال والكوفيىون اسىتفهام أو نفىي علىى معتمدا  

ىىىة نفسىىىها التراكيىىىب ىىىمير تقىىىدم بحجَّ  فىىىي البصىىىريون وأجىىىازه   المظهىىىر، صىىىاحبه علىىىى الضَّ
ىىي  "بىىى لىىه ممثلىىين   ذاتهىىا التراكيىىب ىىمير تقىىد م مبيحىىين" ي شىىن ؤك   مىىن ْوء  م شىىن  " و  " أنىىا تميم   الض 

 افتىىىىراق   علىىىىى اتفىىىىاق   قضىىىىية   لعمىىىىري وهىىىىي ،98الكثىىىىرة مغلبىىىىين الظَّىىىىاهر صىىىىاحبه علىىىىى
 االعتمىاد فىي المشىتقِّ؛ الخبىر تقىديم مىانعون مجيىزون جميعىا   فهم ائتالف   في واختالف  
مير عود   وفي مختلفون، ىمير عىود مىع فالتقىديم مختلفون، الضَّ  مجىاز   أخر  متى علىى الض 

 عنىىىد والتقىىىديم سىىىاقوها، التىىىي النمىىىاذج فىىىي معىىىه اعتمىىىادا   يشىىىترطوا ولىىىم البصىىىريين عنىىىدَّ 
ىىمير لعىىود منىىع بىىال االعتمىىاد عىىدم مىىع الكىىوفيين  تنىىاقض   وهىىذا مجىىاز، متىىأخر   علىىى الض 

 .بي ن   جلي  

ىر ة) أن   إلى آخر قول   في العكبري   وذ هب         فعهىا حىال فىي( ح ص  ىدور   مبتىدأ   ر   ه موص 
، مسدَّ  سادا   بها مرفوع    وقىد ،99جىاؤوكم فىي المضىم ر   مىن حىال   كسىابقتها والجملة الخبر 
ىىىر ة  ) ق ر ئىىىت ْفضىىىا  ( ح ص  ىىىر تْ ) إلعىىىراب مؤيىىىدة   وهىىىي ،100خ   عنىىىد لقىىىوم   مجىىىرورا   نعتىىىا  ( ح ص 

 .وآخرين النحاس  

 (: شيخا:)  الرابع الموضع

يخا  شى بعلىي وهىذا(: ) قولىه   فىي( شىيخا  ) األحوال   ومن 
، قىال   ،101 ىاج   القىراء ة  " الزج 

 وقىال   ،"103الجمهىور قىراءة وهىي ،102عليىه   المجمع المصحف في هي وكذلك الن صب،
، كتابىىه   فىىي ولىىيس ،104"شىىي    بعلىىي وهىىذا" وأبىىي   مسىىعود   ابىىن ق ىىراءة وفىىي: األخفىى     أبىىي 

 مصىحف وفي ،106ق راءتهما األعم    وقرأ ،105مسعود   البن واألخف    سيبويه عند فهي
فع   مسعود ناب ر 

، القراءتين وفي ،107  :اآلتي بالنَّصب  قراءتها في ومايثار خالف 

 الحىال علىى أي خىرَّج   الن صب تخريج في خالف   منصوبا   شيخا  (: ) قوله   في      
 فىىي اإلعرابيىىة األحكىىام توجيىىه فىىي كبيىىر   أثىىر   النصىىب لعامىىل كىىان وقىىد غيىىره ، علىىى أم
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 علىى بالمشىتقِّ  إياه مؤوال   بعضهم وذهب   حاال ، نصبه   إلى ذهبوا قد فالبصري ون نصبه ،
 أمىىا هىىذا، اإلشىىارة   اسىىم مىىدلول مىىن المىىأخوذ   أ شىىير   بمعنىىى عاملهىىا علىىى وحكمىىوا ،(والىىد  )

  خبرا   نصبها إلى ذهبوا فقد الكوفيون

 

 ،108بالتقريىب   منصىوبا   خبىرا   وشىيخا   لىه ، اسىما   وب علىي تقريبىا ،( هىذا) يرون فهم للتقريب،
 خبىىىىرا  ( خارجىىىىا   محمىىىىد   هىىىىذا) مثىىىىل فىىىىي نظىىىىائره   انتصىىىىاب إلىىىىى األحمىىىىر   خل ىىىىف   هبويىىىىذ

، علىى( ش ىيخا  ) ينصىبون الكىوفيين أن الزبيىديِّ  عند   وما ،109للمعرفة    وقىال: "قىال   القطىع 
، علىى منصىوب   ونحوه ذلك إنما: الكوفيون ىع   ألنَّىه   القطىع   لفىظ   إلىى األول لفظىه   مىن ق ط 

ىب   القطىع  : يقولىون الىذ ين قىول: "منكرا   الفر اء قاله   ما مع هذا ويتعارض   ،110"آخر    ينتص 
 أنىت  : يقولىوا فىال الم كنىيِّ  مىع بىالقطع يىأتوا أال يلىزمهم: وقىال   منىه ، والَّىالم األلىف بسقوط
نىىك   أحسىىن   متكلِّمىىا    ٌ ، فىىي ت حس ىىن   ال والىىالم األلىىف كانىىت إذ سىىاكتا ، م   ال أنىىت ألنَّ  مىىتكلم 
، ىىذهب   كتابىىه   فىىي ولىىه ،111"فىىه  وتعري لشىىهرته   ينعىىت   حيىىث التقريىىب علىىى محمىىول   آخىىر م 

ل   فهىذا التقريب معنى وأما: "قال    هىذا يرفعىوا أنْ  مىن بىدا   يجىدوا فلىم عنىه ، أخبىركم مىا أوَّ
بىىىره  " باألسىىىد  " ، وخ  فىىىا   األسىىىد هىىىذا) ف ىىىي] منتظ ىىىر  ٌ   األسىىىد   ش ىىىغل فلمىىىا ،([م خوِّ  هىىىذا، براف عىىىه 

ىىىب   ر حىىىيم   غفىىىور   واهلل   ومثلىىىه   لخلوتىىىه، يرفعىىىه كىىىان ذيالَّىىى[ مخىىىوِّف  ] فعلىىىه   ن ص 
 فىىى ذا 112

 ويحىدد 113"لخلوتىه   فنصىبته   الكىالم بىه   يىتم   منتظىر   والخبر   بها ارتفع" كان  " عليه أدخلت
 :هي أمور   بثالثة   التقريب
 مرفوع   النَّعت   ف تالي بعدها بما اإلشارة   نعت   إذا. 

   بواحد   مختص   ر  غ ي معَّرفا   جنسا   اإلشارة بعد ما كون. 

 را   والقمر كالشمس له   ثاني ال ممَّا كونه 114.مرفوعا   حاض 
 

 الفىىراء ، يقىىره   الىذي هىىو التقريىب علىىى ونظىائره   شىىيخا  (: ) قولىه   فىىي فالنصىب      
 .القطع   والثاني التقريب   أولهما التركيب، هذا مثل في حكمان للكوفي ين يكون وهنا

 الفعىل معنى يرونه فالبصري ون أيضا، للحال الناصب املالع في خ الف   وهنالك      
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ل   اإلشارة اسم في ىْير  )بى الم ؤوَّ ىل   أن   إلىى الكوفي ىون ويىذهب ،(أ ش   بتخىريجين محكىوم   العام 
 :هما

 بكان   الشَّبه   على بالتقريب ن صب ه. 

 ل   لفظها من بالق طع   ن صب ه  115.األوَّ

 مىن فيىه بمىا اإلشىارة اسىم تركيىب آخىذين أيضىا لالعامى حقيقىة   في الن حاة واختلف      
اللة    :هي آراء ثالثة على ج زأ يه ، على أو مجموعا   د 

 جعلهىىا ممىىا عىىادة   االسىىم صىىدارة فىىي وهىىو للتنبيىىه( هىىا) أن علىىى اعتمىىد:  األول      
 ب رهىىىان ابىىىن وت ب عىىىه   سىىىيبويه ، ذلىىىك إلىىىى أشىىىار وقىىىد ،"انتب ىىىه" معنىىىى علىىىى محمىىىوال   عىىىامال  
 .116وآخرون   واألنباري   لي  والباقو 

ني   ابن به اآلخذين ويتصدر: الثاني   التنبيىه   مهمىال   اإلشىارة معنى ب عمال القول في ج 
 .117وآخرون والزمخشري   برهان ابن فيه وت ب ع ه  

ىىاج قالىىه كليهمىىا، بىىالجزأين يأخىىذون وأصىىحابه: الثالىىث        والعكبىىري   مكىىي   وتبعىىه   الز ج 
 .118وغيرهما

 هىىذا فىىي عىىامال   بهىىا فاألخىىذ ،119اإلشىىارة   التركيىىب فىىي األصىىل أنَّ  حقيقىىةال وفىىي      
 (.هذا) اإلشارة   اسم في التركيب حقيقة مع يتفق ونظائره

، التأكيىد   بين الحال   هذا  نوع في اختلف وقد        أنَّهىا إلىى العكبىري   ذ ه ىب   إذ واللىزوم 
 اختالفهمىىا مىىن الىىرغم وعلىىى ،120مىىة  الز  حىىاال   عىىدِّها فىىي السَّىىمين   وخالفىىه مؤكِّىىدة ، حىىال  
 أو العامىىىىل مىىىىع ولفظىىىىا   معنىىىىى   المتفقىىىىة   هىىىىي المؤكىىىىدة الحىىىىال   ألنَّ   نظىىىىر، حكميهىىىىا ففىىىي

رسىوال   للنىاس   وأرسىلناك(: ) ك قولىه   الحىال   صىاحب المعمول
 المعنىى فىي وأمىا ،121

حيىىىىىا   أ بعىىىىىث   يىىىىىوم(: ) فقولىىىىىه   فقىىىىىط
 أبىىىىىدا   الثابتىىىىىة الحىىىىىال فهىىىىىي الال زمىىىىىة وأمىىىىىا ،122

، مثل وذلك صاحبها،ل  مىن أطىول يىديها الزرافىة اهلل   خلىق  " و( س ىميعا   اهلل دعىوت  ) قول ك 
ن منتقلىىة   حىىال   اآليىىة فىىي وهىىي ،123"ر جليهىىا  األصىىمعي أورد فقىىد السىىنون بهىىا طالىىت وا 
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 والشَّىىيخوخة   الكهولىىة أشىىهرها الشىىبيبة   بعىىد   فيمىىا حالىىة   عشىىر ة   بىىاثنتي الرَّجىىل   ع مىىر   أحىىوال
 .ك الهما القوالن ينتفي وبهذا ،124والخ رف   الهرم  و  والع ش بة  

فىىع   قىىراءة وفىىي        األخبىىار   فىىي النَّحىىوي   الخىىالف علىىى قائمىىان قىىوالن سىىبعة ، وجىىوه   الرَّ
 علىىى يكىىون[ منطلىىق   اهلل عبىىد هىىذا أ ي: ]قىىال للخليىىل   هىىذا فىىي األول   والقىىول   المتعىىددة ،
، أ و هىىذا ت  أضىىمر  اهلل عبىىد هىىذا: قلىىت   حىىين أنىىك فوجىىه   وجهىىين،  هىىذا: ق لىىت   كأنىىك ه ىىو 
 هىىىىذا: كقولىىىىك   لهىىىىذا خبىىىىرا   جميعىىىىا   تجعلهىىىىا أنْ  اآلخىىىىر   والوجىىىىه منطلىىىىق ، هىىىىو   أو منطل ىىىىق  
لىىو   حىامض   ينىىه الكىالم   ومعنىىى ،125"الطعمىىين   جمىىع   أنىه  ...  ت ريىىد  ...  ح   األخفىى    عنىىد ع 

 كنحىىىو واحىىىدا ، ا  خبىىىر  عنىىىه   أخبىىىر   يكىىىون أو...  شىىىي    ه ىىىو  : تق ىىىول   أن علىىىى ويكىىىون  : "قىىىال
نىي   ابىن   أم ىا ،126"أحمىر   أخضر   هذا: قول ك    األخبىار   مىن ي شىاء   بمىا يىؤتى أن رأى فقىد ج 
: كقولىك   هىذا، عىن خبىرا   جميعىا  " شىي   " و" بعلىي" يكون  " وقال ،127المعاني في تعدد   مع
لو   هذا ، ح  م ع   قد: أي حام ض  ىع   ق ىدْ  أي: هذا وكذلك والح موضة ، الحالوة   ج   لب ع ولىة  ا جم 

ة   ر قول   في األنباري   وذهب   ،128والشيخ وخ   : الشَّاع 

م ش ت ي م قي ظ   م صيِّف                    ب تِّي ف هذا ذ ابتَّ  يك   منْ 
129                                      

 معنى على عصفور   ابن   ويؤيده   ،130ل هذا كلها البيت   في أخبار   أربعة   احتساب   إلى
، د  تكمن المانعين   عند الخبر تعدد علة أن األنصاري   هشام   ابن ويرى           واح   ٌ  

 :هما بحكمين  
 د   بمعنى تع د د  .واح 

   مبتدآت   تقدير. 

ب ىر   شىيخا   أن   إلى وآخرون وسيبويه الخليل   وذهب         هىو  " تقىديره   محىذوف   لم ضىمر   خ 
، أن ه إلى وآخرون األخف    وذهب  " ش ي    . 131"شىي    هذا" على مبتدأ   ق دَّروا كنهمول كذلك 
ىىا أفضىىل   الخليىىل   قالىىه   مىىا أنَّ  غيىىر   الىىوجهين   علىىى مقبىىول   وهىىو ، فيىىه   خالفىىه   ممَّ  األخفىى  
 :هي ألسباب   وذلك
   التعريف   مواقع تصد ر فحق ها المعارف   أعرف   الضمائر. 

   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمائر مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل   بنظائرهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل   تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىربط   الض                                       132.بأجزائهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا والج 
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 أمِّ  مىىع   اتف ىىق   لمىىا وأصىىحابه الخليىىل   قالىىه   مىىا نظائر هىىا فىىي بىىالقول   فىىاألولى لىىذلك؛
 .  التعريف   في الباب  

 ل ىه ، خبىرا  ( شىي   ) و   م بتىدأ( ب ْعلىي) إعرابهمىا ه و،: آخر قول   والعكبري   جني   والبن      
وج   وهىىو ،133(هىىذا) عىىن خبىىر   والخبىىر   المبتىىدأ مىىن والجملىىة    تعىىد د فىىي الخىىالف مىىن خىىر 
، ىىلح   لىىذلك خىىاص  ( بعلىىي)و عىىام ، لفىىظ   فهىىذا المعنىىى، مىىع متوافىىق   أنىىه   كمىىا األخبىىار   ص 

 (.هذا) عن خبرية   جملة  ( ش ي   ) مع   كونه  

ىد   بمعنىى   األخبىار   تكىن لىمْ  إذا الع طىف   يتعىيَّن   أنَّىه   عقيل   ابن وزاد          ويظهىر ،134واح 
، بمعنى   تعد ده   مجيزون الب صريين أن    الخليىل   ذهىب وقىد مطلقىا ، يجيزونىه وغيىرهم واحىد 

، بمعنىىىىى تعىىىىدده إلىىىىى وغيىىىىرهم الس ىىىىر اج    وابىىىىن   واألخفىىىى    وسىىىىيبويه  مكىىىىي   وخىىىىالف   واحىىىىد 
 .135مختلفة   معان   على تعد ده إلى ذاهبين   واألنباري   والباقولي   والزمخشري  

: األول إعىىىرابين  ( بعلىىىي) وأعربىىىوا( شىىىي   ) فىىىي الخبىىىر   إقىىىرار إلىىىى آخىىىرون وذهىىىب        
ىىىىىنْ  بىىىىىدال   جعلىىىىىوه  والىىىىىرازي   واألنبىىىىىاري   جنىىىىىي   وابىىىىىن السىىىىىر اج وابىىىىىن األخفىىىىى  وهىىىىىم هىىىىىذا م 

ل خيىارا   بيانىا   جعلىه   إلىى آخىرون وذهىب   وغيرهم، والز مخشري    مىنهم ثانيىا   خيىارا   وبىدال   أوَّ
اج اس الزج   هىذا، مىن بعلي في بالبيان القول   جني   ابن   وردَّ  ،136وغيرهم والعكبري   والنح 
 يجيىزوا فلىم بالمضىاف   اإلشىارة أسىماء مىن وغيره( هذا) وصف عدم: هما لسببين وذلك
ْرت   ، ذي بهذا مر  ، بهىذا مىررت   أجىازوا كما المال   مىن صىورة   البيىان   عطىف وألنَّ  الغىالم 
ز   لم الصفة   صور    ب مىا مىردود   ي  جنى ابىن وكالم. 137(بعلي) في البيان   بعطف القول   ي ج 
ر   هو  علىى يوافقىه مىن العىرب ومىن... مقىبال   مثلك هذا يقول يونس  " فى العربية ، في مقر 
ىىد   البيىىان وعطىىف الضىىمير، إلىىى مضىىاف   وهىىو لهىىذا نعىىت   فمثىىل    ،138"ذلىىك  مشىىبه   جام 

كىىم   أيضىىا   جنىىي   والبىىن ،139المتبىىوع   إيضىىا  فىىي الصىىفة  هىىذا، مىىنْ  بىىدال  ( ب علىىي) يجعىىل ح 
 يكىون أن جىاز   بيىان عطىف يكون أن جاز ما كل  " ،فى تشابه   البيان عطف  و  البدل وبين
، ب ىىىد ال ، اهلل   أبىىىا ضىىىربت  " نحىىىو   فيىىىه حكمىىىا   يعنىىىي فيىىىه بالبىىىدل   فحكمىىىه لىىىذلك 140"زيىىىدا   عبىىىد 
، بعطف    .بيانا   جوازه   بعدم قوله يرد   الس ابقين   الوجهين   ومن البيان 
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، فىىىىىىي آخىىىىىىر مىىىىىىذهب   جنىىىىىىي   والبىىىىىىن     ىىىىىىي   ) يكىىىىىىون أنْ : "قىىىىىىال التخىىىىىىريج   مىىىىىىن بىىىىىىدال  ( ش 
ىنْ  مقبىول   وهىو ،141("بعلىي)  فهىو القبىول وجىه أمىا أيضىا ، وجهىين   مىن ومىردود   وجهىين م 
د سىىىيبويه قىىىول علىىىى الطىىىر  نيىىىة   فىىىي منىىىه   المب ىىىدل كىىىان إن  هىىىو ؛إذ 142وآخىىىرين والمبىىىرِّ

 الوجىىه   نمىى ومقبىىول   وتركيبىىا ، معنىىى   سىىليم   وهىىو( شىىي    هىىذا) يغىىدو، التركيىىب   ألنَّ  مقبىىول  
 فهىم ذلىك قي ىد مىن أمىا ،143قيىد   بىال أجىازه مىن عنىد المعرفىة   من النكرة   إ بدال وهو اآلخر  

 :الر د وجها هما بقيدين وذلك الكوفيون
   منه   المبدل   لفظ   من البدل. 

   للفائدة   بوصف   البدل   تخصيص. 

 :هما بأمرين قدمه   لما محتجا   جني   ابن ويرد  
 ونكرة معرفة بهما الملفوظ اللفظين   في ةالكوفي باألحكام االعتداد. 

 ىىمير  لىىذلك خالفىىه ، أو بوفاقىىه   يعتىىدَّ  لكىىي لىىه لفىىظ فىىال" إ يَّىىاه   اسىىتودعه  " قياسىىه   الضَّ
 .144اإلبدال   سا   

 مخىىىالف   اسىىىم   وهىىىو( ب علىىىي) مىىىن البىىىدل مقىىىيم   ألنىىىه   ظىىىاهرة غيىىىر   جنىىىي   ابىىىن وردود      
 علىى يعىد لىم فيىه الىذي الضىمير وأن إيىاه ، ه  اسىتودع مىن: "بقولىه   وتمثيله ،(شي   ) للبدل  
– يحكمىه   العربىيَّ  الكىالم ألن مغالطىة ، فيىه   أمر   خالفه أو وفاقه إلى يحتكم لكي متقدم
، حال -هذا مثل في  وهىذا الضىمير عليىه يعىود اسىم   الكىالم   فىي يكىون   أن بىدَّ  فىال المقام 

ىىمير نَّ أل الكىىىوفيين، قىىىول مىىع قول ىىىه   تعىىىارض علىىى ردا   مسىىىتقيم   غيىىر  اسىىىتودعه فىىىي الض 
، غير ظاهر   ملفوظ   ىمير، مىن ال( بعلىي) مىن البىدل مقىيم   وهىو مستتر  ( اسىتْفع ل  ) و   الض 
دْ ) بمعنى متعديا   يأتي ، إلى ويتعدى ،(و ج   إلىى تعىد   علىى محمىول  ( استود ع  ) ولكنَّ  واحد 
بهىىذا. 145اثنىىين  وجىىه وال فعىىولينالم بىىين إبىىدال فىىال عليىىا   المىىال   اسىىتودعت  : قىىال كأنىىه   و 

 وهىىو ،146والعكبىىري   واألنبىىاري   والبىىاقولي   جنىىي   ابىىن مىىذهب ذ ه ىىب   وقىىد هىىذا، الحتجاجىىه
، بابشىاذ ابىن عنىد منىه الم بىدل طىر  بعىدم   بالقول   أيضا   مردود    أقىوال وتتفىق والز مخشىري 
 يشىىترط وال تخصىىيص   بىىال متحققىىة الفائىىدة يىىرى فهىىو جنىىي   ابىىن حكىىم مىىع عصىىفور ابىىن
رفية   ظ  الَّلف وحدة  .147الصَّ
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، مىذهب قيىاس علىى محمىوال   األخيىر القَّىول جنىي   والبىن        يعتقىد أن ىه   وذلىك الكسىائيِّ
ن ضىىميرا   فيىىه أنَّ  أبىىدا   المبتىىدأ خبىىر فىىي ؛ الفعىىل مىىن مشىىتقا   يكىىن لىىم وا  يىىد   ن ْحىىو  ، ز   أخىىوك 
ىم مىن بىدال  " شي   " يكون أن مذهبه   فقياس كذلك كان ف ذا النسب، يريد وهو  فىي يرالضَّ
لىىىى ،148"هىىىذا عىىىن خبىىىر   ألنىىىه   ،(بعلىىىي) ، ذ هىىىب   الكسىىىائيِّ  قىىىول   وا  مىىىاني   قضىىىية وهىىىي الر 

،  المبتىىىىىدأ، إلىىىىىى عائىىىىىدا   ضىىىىىميرا   الجامىىىىىد الخبىىىىىر تضىىىىىمين يمنعىىىىىون فالبصىىىىىريون خىىىىىالف 
 :منها محاذير   فيه واألمر ،149ذلك يجيزون والكوفيون
 ىمير تحمىل في المشتق على محمول   الجامد  الفعىل علىى ل  محمىو  والمشىتق   الضَّ

 .بعيد   فهو

 مائر من البدل  .150باالستتار   بالنا فما متكلَّف   الظَّاهرة الضَّ

 .جامد   في مستتر   مضمر   من الظاهر   بالبدل   جني   ابن قول   ينتفي وبهذا

 (: أشحة: )الخامس الموضع

ق ين   اللَّىه   ي ْعل ىم   ق ىدْ   (:) قولىه   فىي الىواردة وهىي       ىنك مْ  اْلم ع ىوِّ ْخىو ان ه مْ  و اْلق ىائ ل ين   م   إل  
ة   ق ل ىىىيال   إ الَّ  اْلب ىىىْأس   ي ىىىْأت ون   و ال   إ ل ْين ىىىا ه ل ىىىمَّ  ىىىحَّ ل ىىىْيك مْ  أ ش   بنصىىىب   الجمهىىىور عنىىىد وهىىىي  151ع 
ة  )  وخالف هىىم ،152بهىىا قىىرأ قىىد أحىىدا   الفىىر اء يسىىمع ولىىمْ  بىىالرفع عبلىىة   أبىىي ابىىن وقىىراءة( أشىىحَّ

 :اآلتي النحو على فيها

 منصىىوب  : "قىىال ذ مىىا ، أو حىىاال   نصىىبه: همىىا بىىأمرين محكىىوم أنىىه إلىىى لفىىراء  ا ذهىىب      
 النحىىاة   مىىن كثيىىر   الحكمىىين فىىي تبعىىه وقىىد 153"الىىذم علىىى يكىىون  ...  و...  القطىىع   علىىى
ىىىىىاس مثىىىىىل ىىىىىاج   األمىىىىىر   وحصىىىىىر   ،154وغيىىىىىره م واألنبىىىىىاريِّ  والزمخشىىىىىريِّ  ومكىىىىىي   النح   الزج 

 النصىىب   ألنَّ  بال ىذمِّ، القىىول   مىن أرجىىح   فيىه   ل  بالحىا والقىىول   ،155فقىط الحىىال   فىي والعكبىري  
، الن عىىوت   تعىىد د   مىىع   إالَّ  يكىىون   ال ذ مىىا   بىىالقطع    أو تعريفىىا   وحىىدته ما عىىن ناهيىىك للمنعىىوت 
  ٌ تنكيرا 

 .أولى حاال   فالنَّصب   معرفة ، والمنعوت   نكرة ، النَّعت   وهنا ،156

، فىىي العامىىل فىىي واختلفىىوا       قين  ) قول ىىه   يفسِّىىره   م ضىىمرا   يجعلىىه   فىىالفرَّاء   الحىىال   ،(الم ع ىىوِّ
 ه ل ىىمَّ ) وقول ىىه  ( يىىأتون  ) آخىىرين   وجهىىين   فىىي ويجعلىىه  ( والقىىائ لين  ) قول ىىه   كونىىه   عنىىد ه   ويحتمىىل  
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قين  ) قولىه   العامل   األنباري   جعل   وقد( إلينا  االسىم أنَّ  إلىى البصىريون   ذهىب   فقىد ،(الم ع ىوِّ
ىىلة   عىىىن بمعنىىاه   سىىتغنائه  ال ي وصىىل   ال بىىأل الم حلىىى  بىىىأنَّ  فىىالقول   لىىذلك ،157وعائىىدها الصِّ
قىىىون   أشىىىحة   فىىىي العامىىىل ىىىن اشىىىتقَّ  مىىىا أو القىىىائلون أو المعوِّ قين   م   عنىىىد يجىىىوز   ال المعىىىو 

،  فلىيس فيىه، األصىيل بمعنىاه اسىتغناء   إليىه يحتىاج   مىاال صىلة   مىن يكىون   ألنىه   البصر ي ين 
، الصىىلة إلىىى اإلبهامهىى المحتاجىىىة الوصىىل كأسىىماء   هىىو  فيىىىذهبون الكوفي ىىون   أمىىا والعائىىىد 
ل   والالم األلف   فيه كانت إذا الظاهر   االسم أن إلى" ل   كما و ص   .158"ال ذي ي وص 

ىلة في واقعا   يكون أنْ  عندهم ي ضير   ال حاال   والن صب          مىن فيىه   بمىا الموصىول   ص 
،  :ماه بأمرين   الكوفيين أقوال   األنباري   ردَّ  وقد عائد 
   عل  .بيان   إلى المحتاجة   كالم به مات   المعرَّفة األسماء   ج 

   لة   صاحب   هو الم عرَّف   مع محذوف   موصول   تقدير  .159الصِّ

ىىنْ  الحىىال   كىىون   تصىىويب   إلىىى مكىىي   ذهىىب   وقىىد        ف يىىه ، العامىىل   وهىىو ،(ي ىىأت ون   وال) م 
، رأي وهو ىمير   مىن   حىاال   معموال  ( يأتون   وال) مكي   وجعل   إليه ، أحب ها هو بل للفرَّاء   الضَّ
ىىىلة ، فىىىي داخىىىل   وكالهمىىىا ،160القىىىائ لين فىىىي ىىىىن   أيضىىىا   حىىىال ْين   كونهمىىىا ويستحسىىىن   الصِّ  م 

مير   ، في الضَّ  أنَّ  لوجىدنا الن حىاة   إليهىا أ شىار    التىي جميعهىا بالعوامىل   أخىذنا ولىو القائلين 
، يطلب   عامل   من أكث ر   ، في لتناز ع  ا أمر   ي برز   وهنا الحال   أن   ن ىر ى ل ه ، واحتكاما   الك الم 

 علىى ويكىون ،(ي ىأتون   وال) ه ىو   وذلىك ،161إليىه   العوامىل   أقىرب   الحىال   فىي بالعمل   األولى
؛ ْير  احا ، يىىىأتون   وال ت قىىىد  ىىىح  عمىىىال   ش   ب صىىىري   قىىىول   المعمىىىول   فىىىي العوامىىىل   مىىىن األقىىىرب   وا 
162..ب ه   مأخوذ  

 

 (: خالدين: )  السادس الموضع

ىىا ف ك ىىان  (: ) قولىىه   فىىي التىىي وهىىي اق ب ت ه م  ىىا ع  ال ىىد ْين   النَّىىار   ف ىىي أ نَّه م  ذ ل ىىك   ف يه ىىا خ  ىىز اء و   ج 
الظَّىىال م ين  

، ،(خالىىدين  ) الجمهىىور قىىرأ   ،163  بىىن وزيىىد   مسىىعود   ابىىن بىىاأللف وقرأهىىا باليىىاء 
ىالف   الىوجهين وفىي ،164عبلة   أبي وابن واألعم  علي    مىا علىى نوضىحه النحىاة بىين خ 
 :آت   هو
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 الجىىىار   أي، الظَّىىىرف علىىىى الحكىىىم هىىىذا ومعتمىىىد بالحىىىال   حكىىىم   النصىىىب   قىىىراءة فىىىي      
، والمجرور ( فيهىا قائمىا   زيىد   الدار في: )مثل   في الجملة في الظرف ذلك وتكرار المقَّدم 

 :يأتي كما نبسطه خالف إلى مؤد  

 التكىىىىرار، بىىىىأمر يهتمىىىىون وال ونصىىىىبا   رفعىىىىا   الىىىىوجهين جىىىىواز هىىىىذا فىىىىي يىىىىرون البصىىىىريون
 ال عنىىىده واألمىىىران توكيىىىدا ، ويجعلىىىه   تثنيىىىة   ويسىىىم يه هىىىذا التكىىىرار عىىىن سىىىيبويه ويتحىىىدث
 فانتصىاب التكريىر، أو التوكيىد قبىل عليىه كىان كمىا فهىو ونصىبا ، رفعىا   الىوجهين يمنعان

ذا بفيها، زيد   استغناء بفعل حصل   قائم   لىه   هىو، فهو بالثاني مستغنيا   زيدا   جعلت   وا   ويؤوِّ
د ويىىىذهب. 165وحالىىه   زيىىىد   فىىي تىىىمَّ  قىىىد فالعمىىل ثبىىىت   قىىد قائمىىىا   زيىىىد   ثبىىت قىىىد: بقولىىه    المبىىىرِّ
: قىائال   األخفى  وتبعهمىا ،166باالعتمىاد   أولىى فهو الظرف يلغي ال هذا أن   مبينا   مذهبه  

، نصىب   فهىو مىرَّتين( فيهىا)بىى جئىت  ( إذا) قىولهم وليس"  جئىت   توكيىد ،( فيهىا) إنَّمىا بشىيء 
 فيهىا كىان إذا حىاال   تجعلىه مىا كثيىرا   العىرب أنَّ  تىرى أال سواء ، فهو بها، تجئ لم أو بها

، غيىىر فىىي منصىىوب   القىىرآن فىىي وهىىو أشىىبهه ؟ ومىىا التوكيىىد  الىىذين إنَّ (: ) قىىال مكىىان 
فيهىىا خالىىدين   جهىىنم   نىىار   فىىي والمشىىركين   الكتىىاب   أهىىل مىىن كفىىروا

 مكىىي   وذهىىب 168"167
 والنَّظىىىىر   المظهىىىىر، بعىىىىد المضىىىىمر كىىىىان إذا الىىىىوجهين فيىىىىه يجيىىىىزون البصىىىىريين أنَّ  إلىىىىى

 :باآلتي ممثلة البصريين حجج وجوهر اللفظ، إلى يكون إنما عندهم
 ر لم إذا  .إجماعا   الوجهان جاز الظرف فيه يكرَّ

 ر إذا  .بينهما فرق وال التوكيد، سبيل على بدل   التكرار ألنَّ  كذلك فهو ك رِّ

   مانعا   يصلح ال الثَّانية تفيده ام األولى ب فادة القول. 

   الدين  ) ل فظة الرَّفع   جاز   لذا خبرا   صالحة  ( خ 
169. 

ىىا ىىفة فىىي واجىىب   النصىىب أنَّ " إلىىى ذهبىىوا فقىىد الكوفيىىون أمَّ ر إذا الصِّ  الظَّىىرف كىىرِّ
 عىىىادت قىىىدْ  صىىىفتين بىىىين الفعىىىل رأيىىىت فىىى ذا: "الفىىىراء قىىىال ،170"المبتىىىدأ خبىىىر وهىىىو الت ىىىام

 بابىىه   علىىى برجىىل   مىىررت  ...:  ومثلىىه...  الفعىىل نصىىبت رىلألخىى موضىىع علىىى إحىداهما
فىىع جىىاز: الصىىفتان اختلفىىت فىى ذا...  بىىه   مىىتحمِّال   ْسىىن   علىىى والنصىىب الر   ووافىىق 171"ح 
 علىىى الظىىرف تقىىديم امتنىىاع: همىىا أمىىرين يؤكىىدان أنهمىىا كمىىا قول ىىه ، فىىي الفىىراء الطَّبىىري  
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، ي وج ب   سابقه ي ْسر   النصب   إلىى الكوفيىون وذهىب.. 172الوصف   في الر فع يجيز ذلك و 
 :هما بأمرين ألحكامهم االحتجاج

 فعا   تقرأ ولم نصبا   جاء   173والحشر   هود   آيتي في: السَّماع  .ر 

   فهىىي خبىىرا   الرفىىع فىىي وعدمىىه الحىىال فىىي الثانيىىة متعلِّىىق وجىىود: القيىىاس 
 .الفائدة لعدم 174ملغي ة

 األعمى  بقىراءة منقىوض   القىراءة دمبعى إقىرارهم ألن الكوفية، الحجج األنباري   ردَّ  وقد   
 ؛ يصىىح   ال قىىول   معنىىاه األول إلفىىادة يفيىىد ال فيىىه التكىىرار إنَّ  والقىىول   وغيىىره ، الحشىىر   فىىي

 مغىن   والكىافرين الىرحمن سىورتي فىي ومىا التوكيىد علىى التكىرار تحمىل العرب ألنَّ  وذلك
 .175البيان عن

، فىىي سىىعة يىىهف قىىول   البصىىريَّ  القىىول أنَّ  فيىىه شىىكَّ  ال وممىىا       ر   التقب ىىل   بقىىراءة ومىىؤاز 
فىىىع،  علىىىى فيهىىىا المضىىىمن عملىىىه العامىىىل إلغىىىاء فيهىىىا باإللغىىىاء يعنىىىي سىىىيبويه أن   كمىىىا الرَّ

 ابتىىداء   وقائمىىا   زيىىدا   وجعىىل توكيىىدا   وجعلهىىا حىىاال ، قىىائم   فىىي النصىىب عمىىل الىىذي( اسىىتقرَّ )
فىىىع هىىىذا، فىىىي البصىىىري   الحكىىىم علىىىى معنىىىوي   عاملهمىىىا وخبىىىرا    فىىىي جىىىائز   وهىىىو ودأجىىى والر 
 .176العربية  

فىىىع قىىىراءة وفىىىي        وال التوكيىىىد، علىىىى الثىىىاني الظىىىرف فيىىىه محمىىىول   بصىىىري   جىىىواز   الر 
بىىون  فيهىىا قىىائم   زيىىد   فيهىىا ق لىىت فيهىىا ت لغىىي أنْ  أردت فىى ن: "سىىيبويه قىىال فيىىه، النَّصىىب   ي وج 

 يقصىد   وهو 177"فيك   راغب   زيد   فيك قولك بمنزلة   فيصير فيها، فيها قائم زيد  : قال   كأنه
ل العامىل إعمىال عدم -هنا –  يمكىن ال زيىدا   ألن فيىك ومثلىه األولىى،( فيهىا) فىي المىؤوَّ

 رأى وقىىد رفعىىا ، والخبىىر المبتىىدأ حكىىم فيىىه فىىالحكم لىىذلك صىىاحبه ، فىىي كونىىه أو اسىىتقراره
 هبى مىاقرأ خىالف أنَّىه إال وجودتىه العربيىة   فىي التركيب في الرَّفع سالمة النحاة من كثير  

اج، والطبري   واألخف  الفراء قاله حفص،  وأبىو والزمخشىري   مكي   هذا في وتبعهم والزج 
 .العربية   في وجوازها رفعا   بالقراءة   مؤازر   البصريين وقول ،178حيان

فىع أنَّ  إلىى ذهبىوا فقىد الكوفيون أم ا  حمىل   النَّصىب وفىي الثىاني الظَّىرف لفائىدة إبطىال   الر 
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 :هي الرَّفع لقبول بتأويالت يخرجوا أنْ  حاولوا لذلكو  أولى، وهو الفائدة   على
 لىىىىىه، أول خبىىىىىر  ( النىىىىىار   فىىىىىي) و   اسىىىىىمه( همىىىىىا)ف ىىىىىى عىىىىىامال  ( أنَّ ) علىىىىىى االعتمىىىىىاد 

 .له   ثان   خبر -وخالدان  

 النار   في فيها خالدان أنهما على للرفع جواز   الظَّاهر على الم ضمر   تقديم. 

 179والطَّبري   ءالفرا عند للوجهين جواز   الظَّرفين اختالف. 

فىع أشىتهي وال: "الفراء قال وقد ن ، الرَّ  علىى عىادت قىد الصىفة أنَّ  وذلىك يجىوز، كىان وا 
فىع جىواز مق ىىر ان وهمىا الطبىىري   فيىه تب عىه   وقىىد 180"مىرَّتين النىار   ىىاه   التركيىب، فىىي الرَّ ك م   وح 
وال يىىىةالكوف األقىىىوال علىىىى األنبىىىاري   ردَّ  وقىىىد صىىىفتين، بىىىين كونىىىه لعلىىىة   االشىىىتهاء بعىىىدم  ٌ 
 نيىة علىى وصىاحبه التىأخير نيىة علىى إنَّىه: فقىال المضمر تقدم مع بالجواز قولهم سيما

 .األمرين   جواز في البصري   القول   يترجَّح سلف ومما ،181جوازه   وهو التقديم

 (: نزاعة:  ) السابع الموضع

ىة  *   ل ظ ى إ نَّه ا ك الَّ (:) ق ول ه   في   وهي ىبها ،182 لِّلشَّىو ى ن زَّاع  ىم   ن ص   روايىة   فىي عاص 
، فىىىص  ي   ع مىىىرو وأبىىىو ح  ْيىىىو ة   وأبىىىو واليز يىىىد  ، وابىىىن   والزعفرانىىىي   ح  ىىىم  فىىىع   م قس  ىىىب   والر   إلىىىى ي نس 

، ىىىىهم عنىىىىد   ويحىىىىدَّد   الجمهىىىىور  ، أبىىىىي روايىىىىة فىىىىي بعاصىىىىم ب عض  عفىىىىر   وأبىىىىي بكىىىىر  ىىىىيبة   ج   وش 
ْمىىز ة   ع مىىرو وأبىىي واألعمىى   الق ىىراءت ين   أمىىر فىىي حىىاةالن   واختلىىف   ،183والك سىىائيِّ  ونىىافع   وح 

م نعا ، ق بو ال   ق دْ  و  ىاال ، ن صىبها م جْيىزا   ع بيىد   أبىو أ ْورد ها و  ىدا   ي ْعىرف ل ىمْ  أنَّىه   غ يىر   ح   ق ىرأ ق ىدْ  أح 
ن ىىع   ب هىىا، ىىاال   ف يهىىا الن ْصىىب   وم   ش ىىكَّ  ال م تحقىىق   ه نىىا واألمىىر   احتمىىال   الحىىال ألن   الم بىىرد ، ح 
ي   ويذهب   فيه ، ، و جىود   ب عىدم   م حتجىا   المبرد م ْذهب   الف ارس  ىل   الم بىرد   علىى م كىي   و ردَّ  العام 

ثىىىىىىل   ب نظىىىىىىائر ه   أيضىىىىىىا   م صىىىىىىدِّق ا الحىىىىىىق   ه ىىىىىىو(: ) قول ىىىىىىه   م 
 ربِّىىىىىىك   صىىىىىىراط   ه ىىىىىىذاو 184

م ْست قْيما  
د   ق ْول   الباقولي ويقوي 185 فىع االْختيار   ب أنَّ  الم برِّ  ت م كىن  : ه مىا لسىببين وذلىك الرَّ

فىىع ،ا ىىاع   لرَّ ىىاال   ن ْصىىب ه   ي جيىىزون   وتابعيىىه   الم ب ىىرد   غْيىىر   آخىىرون وه نالىىك   عليىىه ، واإلْجم   ،186ح 
 .الك تاب   في ن ظ ائره   ل وج ود   مقبول   حاال   والنصب  

 إْعراب هىا إلىى ق ىوم   ذهىب فقد( نزاعة  ) إعراب   في أولها خ الفات   النصب   قراءة   وفي      
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ىىىاال ، ، والزمخشىىىري ومكىىىي   الز جىىىاج   مىىىنهم ح   رفضىىىها المبىىىرد   ولكىىىن 187وآخىىىرون واألنبىىىاري 
اال   إياها عادا   ملىة   ل مضىمْون   م ؤكَّدة   حاال   آخ رون   وعدها مبِّينة   ح  مثَّلىوا الج    ب ق ول ىه   لهىا و 
ىق   هىو ىي   م صىدِّقا   اْلح  د   نهىج ينهجىْون والىرازي   و الفارس  المبىر 

 الحىال   علىى حملهىا الىذي188
ْند   جارية   نظائر ه   وهوأمر   الجملة   لمضمْون   المؤكَّدة    .189سيبويه ع 

قد     ىل   ك ىون   األول  : أقىوال   ثالثة   على ذلك عامل في اْختلفوا و   ألنهىا ،(لظىى) فْيهىا العام 
ىاح ب   هىو ضمير   ي ست تر   وفيها م عرف ة   ، ص  مىال   وذلىك الحىال   الم شىتقات   علىى( ل ظ ىى) لىى ح 

ثىىىل لأل عىىىالم ، الع بىىىاس   م  ىىىل   واذا م عنىىىى، تتلظىىىى علىىىى ل حمل هىىىا وذلىىىك   والمنهىىىال   العلىىىم ع م 
، فىىي والكنيىىة الصىىريح    األحىىىوال   فىىي المشىىتقات   م جىىرى الجىىاري العامىىل   ف ع مىىل   الظىىروف 

اج   األمر   وي حم ل   وأحرى، أولى ت ل ْظىى نىارا  (:) قول ىه   على الزج 
 م كىي   تبعىه   وقىد. 190

 ألمىىىرين   وذلىىىك   ؛ والبىىىاقولي   الفار سىىىي   هىىىذا ردَّ  وق ىىىد ،191رونوآخىىى واألنبىىىاري   والزمخشىىىري  
 :ه ما

 (ل ظى )  به   األحوال تنصب   ال مؤنث   معرف   اسم. 

   192إعمالها ي نفي أعالما   كونها إلى المشتقات   انتقال. 

ىىب   مىىا...  هىىذا: "قىىال   هىىذا، فىىي سىىيبويه بحكىىم مىىردودان   قوليهمىىا ولكىىن        ألن ىىه   ينص 
ب ر    فمىا 193"معروفا   زيد   قولك   وذلك...  واألسماء   المبهمة   األسماء   من...  ف  للمعرو  خ 
بىره   يىأتي م ىبهم   غيىىر   أو م بهمىا   عنىد ه   م عىروف   هىو ب ىىرا   ق ر ن ىت ،(نزَّاعىة  ) و عنىه ، حىىاال   خ   خ 
ىح   وبهىذا ،(أنَّه مىا) فىي المضىم ر   عىن آخىر   وفي تخريج   في( ل ظى) ع نْ  ىاال   ك ونهىا ي ص   ح 
فىة   ،(ل ظ ىى) ع ىنْ   م عروف ىىة  ( ل ظ ىى) جعىل   علىى األمىر   مخرِّجىا   الفارسىي   ويعىود   م ؤنَّثىة ، معرَّ

ىىىدَّة   الويىىىه   ابىىىن   وذ هىىىب  . 194الحىىىادث   المعنىىىى علىىىى الحىىىال   نصىىىبت التلظىىىي ب ش   أنَّ  إلىىىى خ 
 ،195ف يىه   الق رطبىي   وت ب عىه   ع بيىدة ، وأبىي والفىرَّاء   الك سىائيِّ  م ىذهب   وه ىو القطع   على ن صبها
ىىبت ل ىىذلك ن عتىىا   ت صىىل ح ف لىىم ت عريفهىىا فأسىىقط  " النَّزاعىىة   ل ظ ىىى أنَّهىىا" علىىى وذلىىك ىىاال ، انتص   ح 

ىىه   ىىاال   جىىاء   مىىا وينق ض  ىىل ها ق ىىول هم علىىى م عر ف ىىة   و هىىو ح  ، وأرس  ىىر اك   ويخىىالفون.. وغير هىىا الع 
ىىا قيىىد   بىىال م طلقىىا   الحىىال   تعريىىف   ي جيىىزون   الَّىىذين   والبغىىد اديين   ي ىىونس    أنفسىىهم ي ناقضىىون ك م 

تها في  .متكلف   ت حك م   فالقطع   196الش رط   معنى م ضمَّنة   م عرف ة   إجاز 
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املىىىىه   أنَّ  إلىىىىى العكبىىىىري   ويىىىىذهب    عىىىىن متىىىىأخر   وهىىىىو 198السَّىىىىمين وت ب ع ىىىىه   ،197(ت ىىىىدعو) ع 
 أن السىىىراج   ابىىىن ،وأوضىىىح199عليىىىه   الحىىىال   تقىىىديم   ي جىىىوز   مت صىىىرِّف   ف عىىىل   وهىىىو م عمول ىىىه ،
، ب نصىىب   ي شىىبِّهونه   البصىىريين  ي شىىب هه   والك سىىائي   ن فسىىه   وطابىىت نفسىىا   طىىاب   علىىى التمييىىز 
، ىىي   أي، بالوقىىت  ىىين   ل ظ ىىى ه  ىىالف   ك ت ىىب   أشىىارت ،وقىىد200النَّىىْزع   ح   تقىىديم   إلىىى وغيرهىىا الخ 
نىىىد   والمكنىىىىى الظىىىاهر   مىىىىع   الحىىىال   ىىىع   إال الكىىىىوفيين ع  ، م  ىىىىمير   أعىىىىادوا وقىىىد الم ضىىىىمر   الضَّ

ىىىمير   الحىىىال   فىىىي لمسىىىتتر  ا ز   والضَّ ىىىر إلىىىى الفعىىىل   فىىىي البىىىار  ل ه مىىىا مفسِّ
 فىىىي والم ضىىىم ر   ،201

 .للبيان   احتياجا   أكثر   مستترا   فيه   والعام ل   الحال  

ىىا       ؛ فعلىىى م قىىدَّر   ب مضىىمر   ن صىىبها أمَّ  ن صىىبها جىىاعال   الز جىىاج   بىىه   قىىال   األول   و جهىىين 
ىىا   أ ذم   أو أشىىت م   تقىىديره   ب مضىىمر   ذم 

 فيىىتم   األوصىىاف   تعىىد د مىىع -غالبىىا  – ذ لىىك   وي جىىوز   ،202
 ن صىىب ها فىىي والعكبىىريِّ  والزمخشىىري   وم كىىي   الفارسىىيِّ  ق ىىول   والثىىاني رفعىىا ، أو ن صىىبا   الق طىىع  
، علىىى ىىص   أو أ عنىىي)بىىى االختصىىاص   ينطبىىق   وال ،203الز مخشىىريِّ  عنىىد للت هويىىل   وهىىو( أخ 
 .م ع ينة   ب شروط   الم ع ارف   ل نصبه   هذا على االختصاص   نظام  

فىىع   ق ىىراءة وفىىي       ىىبعة   الر  ، س  عىىل  : همىىا وسىىيبويه   ل لخليىىل ق ىىوالن   أول هىىا أقىىوال   نزَّاعىىة   ج 
ىىمير   عىىن بهمىىا أخبىىر( ل ظ ىىى) واألول   ثانيىىا ، خبىىرا   ىىل   الضَّ ، المتَّص  ىىال وقىىد بىىأنَّ ع  بىىرين ج   خ 

لىو   هىىذا" علىىى د  واحىى بمعنىى  تقىىدير   علىىى ل مضىىم ر   خبىىرا   ن ز اعىة   عىىل  ج   والثىىاني ،"حىىام ض   ح 
الف   وغ يرهم، وم كي   والفارسي   والن حاس األخف    هذين في وت ب ع ه ما" نز اعة   هي"  فىي وخ 

اج   هذا فعها الزج  ب  " ن زَّاعة   ه ي  " على ذ م ا   ب ر   في أجده ولم واألخف  الفراء إلى هذا ون س 
ب ىرا   الز مخشىري   وي راهىا كتابيهما  مقبولىة   ك لهىا هىذه   واألقىوال   ،204التهويىل   علىى ل م ضىم ر   خ 

، تعد د الذمِّ  مع ي راعى أنَّه   غير  .ك ذل ك   -هنا– األمر   وليس   الن عوت 

 ل ظ ىى، إنَّهىا: قول ىك   على مرفوع  : "قال   ل ظ ى من بدل ن ز اع ة أ حدهما: قوالن وللفر اء        
ىىىة   إنَّهىىىا  والعكبىىىري   واألنبىىىاري   ومكىىىي   خالويىىىه   ابىىىن هىىىذا فىىىي عىىىه  تب وقىىىد ،205"ل لشَّىىىوى ن زَّاع 

يىىىره م نهىىىا محىىىاذير   هىىىذا وفىىىي 206وغ   واألعىىىالم   الجامىىىدة   األسىىىماء   بىىىين   ي ىىىتم   اإلبىىىدال   أن   م 
ف ىىىة   والمصىىىادر    ق لىىىىة علىىىى جىىىىاء   المعرفىىىة   مىىىىن النَّكىىىرة   وبىىىدل  . المشىىىىتقات   فىىىي ويقىىىىل   الم عرَّ

ىىي ة   سىىف عا  ل ن  (:) قول ىىه   فىىي كمىىا وبتخصىىيص   ىىي ة  *  بالناص  ب ىىة   ناص  ك اذ 
 ف ىىي ولعىىلَّ  ،207
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ليها ت رجيحا   غ يرها  .  ع 

ىىا       عىىل   ف هىىو   اآلخىىر   قولىىه   أم  ىىمير  ( أنَّهىىا) فىىي ء  الهىىا ج  نىىه   م ع بَّىىرا   ش ىىأن   ض  ، ع  مىىاد   بالع 
ىىة  ) و  ( ل ظ ىىى) وجعىىل   ب ىىر   متىىرافقين( ن ز اع  ق ىىق   أمىىر   وه ىىو   ،208إ نَّ  خ   الشىىىأن   ألنَّ  ن ظريىىا   متح 
ىع   يكون   ى    م  ىل ة ، الم بتىدأ ك ىون   هنىا المأخىذ   أنَّ  غ يىر   ومعم وليهىا، النَّواس  ىدر   وخبىره   ف اص   ص 
 (.ل ظ ى) على وقفا   ي ستوج ب   ،209ف صل   م وطن   وهذا آية ،

، قال ىىىه   مىىىا فيهىىىا الخىىىامس والقىىىول         نىىىد ه ف ل ظ ىىىى األخفىىى    مىىىن البىىىدل   علىىىى نصىىىب  " ع 
،  والع كبىري   واألنبىاري   والبىاقولي   وم كىي   الن حىاس فيىه وتب ع ىه   210"ن زَّاعة  (: إنَّ ) ر  وخب الهاء 
يىدا   إنَّ  لقول ىك   م ماثىل   أن ىه علىى م كىي   ذ ل ىك   أبىان   وقد ،211وغ يره م قىائ م   أخىاك   ز 

 ويىرى ،212
الم ضمرات   من اإلبدال   في تكلفا   الخب از   ابن  

ىدم   امل  التَّع في ل قلتها م صيب   وهو ،213  وع 
مير   تفسير    .214بمفرد   الضَّ

ىىنْ  فهىىو  السىىادس الوجىىه أمىىا       ىىمير   عىىدِّ  إلىىى احىىتكم   لم  ىىم ير  ( إنَّهىىا) ف ىىي الض   شىىأن   ض 
ىىىة ، ل ىىىم  ( ل ظ ىىىى) وأنَّ  التَّرافىىىع   فىىىي مختلفىىىين   الفىىىر اء   أثىىىر   مقتفىىىين   وق صَّ ، ع   م بتىىىدأ   فهىىىي ل لنىىىار 
ب ر   ونز اعة   فع حلِّ م في والجملة   ل ها، خ  ىة   لضىمير مفسِّرة( إنَّ ) خبر ر   مىذهب   وهىذا القصَّ
يىىىىره م والزمخشىىىىري   وم كىىىىي   والنحىىىىاس   الز جىىىىاج   ىىىىمير قىىىىدموا إذ ،215وغ   بعىىىىده والجملىىىىة الض 

 .216خبره

 مؤنثىة وهىي اللَّهىب ب معنىى ن كىرة  ( ل ظ ىى) إنَّ : قىال   الذي للزمخشريِّ  السابع والوجه      
، ب معنىىى ألنَّهىىا ع ىىل   ل ىىذلك   الن ىىار  ىىفة  ( ن زَّاعىىة  ) ج   مىىن م منوعىىة  ( ل ظ ىىى) ألنَّ  ر دَّ  وقىىد لهىىا، ص 

ىىرف   ىىن   فيهىىا ل مىىا 217اتفاقىىا   الص  ، الع ل مي ىىة   م  ف ىىة   ن عىىت   اسىىتبعد   ل ىىذلك   والتأنيىىث   بىىالنَّكرة ، الم عر 
ىىىىرة   الش ىىىىروط   أحىىىىد   ال تنكيىىىىر   أو التعريىىىىف   فىىىىي واالتفىىىىاق   ىىىىفة   اتِّفىىىىاق   الو اجىىىىب   الع ش   مىىىىع   الصِّ
 .منها أربعة   في موصوفها

 (: نذيرا: ) الثامن الموضع

ل لب شىىر   ن ىىذيرا  *  الك ب ىىر   إلحىىدى إنَّهىىا(:) ق ولىىه   فىىي وردت التىىي وهىىي      
 ق ىىرأه   ،218
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وء   ،( ن ىىىذيرا  ) الج مهىىىور   قىىىر  بلىىىة أبىىىي وابىىىن أ بىىىي   وم   القىىىراءتين مىىىن ك ىىىل   وفىىىي ،219رفع ىىىه   ع 
، م النَّصب   ق راءة ف في خ الف  ، القول   أهم ها أقوال   سة  خ   فيىه   األحكىام   ت فرَّعىت   وقد بالحال 

ىىال   وصىىاحب الع مىىل   بىىين   ىىد   إلىىى الح  ل هىىا ح كمىىا ، ع ش ىىر   أح   العامىىل   بجعىىل   الك سىىائيِّ  ق ىىول   أو 
ال   وصاحب ،220(ق مْ ) فيه   دَّه   وقد فيه، الم ضم ر   الح  ىل   بىين الفاصىل   ل طول   الفر اء   ر   العام 

، قراءة ف ي ول الست ئن اف   آية ، وثالثين   بثالث   الم قدَّر   والم عمول    هىذا مىن الرغم وعلى أ بي 
ملىىىة الك سىىىائي   ت ب ىىىع   فقىىىد لمىىىاء مىىىن ج  ، مجيىىىزين   العربيىىىة   ع  ىىىنهم ذلىىىك  ىىىاج   األخفىىى    م   والزج 

 علىى 222"التفاسىير   ب ىدع مىن وهىو: "قائال   الز مخشري   خطأهم وقد ،221وغ يرهم والفارسي  
مَّد  ) ب هذا م خاطب  ال أنَّ  نِّىي ،(( )م ح   عىدم   ي ق ىر   م ىنْ  وه ىو   الفارسىيِّ  قىول   مىن ألعجىب   وا 

ىىن بىىأكثر الفصىىل   ملىىة ، م  مىىل   بسىىبع   الف صىىل   ي ق ىىر   الىىذي الز مخشىىري   وقىىول   ج  ن   فىىي ج   مىىواط 
ىان   ه نىا ب همىا فكيىف   أخىر، ىن سىلف   مىا ينق ض  نِّىي ،223أحكامهمىا م   الق ىىول   هىذا أنَّ  ألرى وا 

  :ه ما ألمرين كذلك وأنه   الفر اء، رآه   ل م ا م ستبعد  ( ق م) ب  عمال  

   ي طلبه   ل لمعمول   م باشر   ع امل   م ن أكثر ألنَّ  م نع ه. 

   ات   ت هيئة لى النَّحوية   االفت ر اض   .ق ول   م ن أكثر   ع 

 

 الخاتمة

 محمد دناسي على والسالم والصالة  الصالحات، بفضله تتم الذي هلل الحمد      
  :وبعد أجمعين أصحابه آله وعلى والسماوات األرض رب رسول

 في وقوعه اشتهر الذي المعنى في توسع من وجدناه ما البحث هذا أوضحه ما فأكثر
 حكم التي اللفظة إعراب تعدد من جاء المعنى في التوسع وسبب ، القرآني التعبير
 إعراب من آخرون نحاة رأى لما اتبع اختلف قد اإلعراب هذا لكن ، حال بأنها عليها
 لتغيره، تبعا يتغير أن إلى أدى ما وهذا ؛ قراءته لتغير تغير أنه أو المنصوب، لهذا

 فربما قراءتها، في لتغير ذلك غير أو مرفوعة لتكون تتغير الحال مواضع من فكثير
 يجعل قد الذي األمر المصدر، بصيغة المشتق قرئ أو ، مرفوعا المنصوب أصبح
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 النحويه الدراسات من غيره مع البحث فيه يتفق ،ومما ممكن غير حاال إعرابه من
 وأصالته النحوي للدرس وكبيرا مباركا ميدانا يبقيان وقراءاته الكريم القرآن أن ،هو
 اآلراء من عرض ما فيها ظهر هذه الثمانية فالمواضع ؛ منهما يكتسبها التي

 منه يشبع ال القرآن هذا إن تقول التي ةالحقيق إلى لنصل ، ماظهر النحوي والخالف
 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر العلماء،
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 .106/م ،95

 .57-56: لخلف: النحو في مقدمة: ينظر 109
 .106/م ،95: االئتالف 110
 .24:  الطوال السبع القصائد شر  111
 .218 :البقرة 112
 .237-236: الكوفي النحو في دراسة: وينظر ،13-1/12: الفراء معاني 113
 .ن.م: ينظر 114
: القرطبىىىىىىىىىي ،153-1/152: األصىىىىىىىىىول ،2/234 ،13-1/12: الفىىىىىىىىىراء معىىىىىىىىىاني: ينظىىىىىىىىىر 115
 .106/م ،95: االئتالف ،6/357: الدر ،5/244: البحرالمحيط ،13/218

 ،1/534: المشىىىىكالت كشىىىىف ،1/134: اللمىىىىع شىىىىر  ،307 ،4/168: المقتضىىىىب: ينظىىىىر 116
 .9/70: القرطبي ،2/22: لألنباري البيان
: المشىىكالت كشىىف ،1/411: الكشىىاف ،1/134: اللمىىع شىىر  ،1/449: المحتسىىب: ينظىىر 117

1/534. 
: الىىىىىدر ،2/707: للعكبىىىىىري التبيىىىىىان ،1/370: المشىىىىىكل ،3/64: الزجىىىىىاج معىىىىىاني: ينظىىىىىر 118

6/357. 
 (.ذا) ،8/209: العين: ينظر 119

 . 6/357: الدرالمصون ،2/707: للعكبري لتبيانا: ينظر 120

 . 79: النساء121

 .33: مريم 122
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 ،234: المشىكاة ،1/262: عقيل ابن ،2/297: المسالك أوضح ،1/257: الكتاب: ينظر 123
 .109: النحوية الحدود شر 
 .162-161: لألصمعي االنسان خلق اللغوي، الكنز: ينظر 124
 .1/258: الكتاب 125
 .2/356: األخف  معاني 126
 .2/358: المحتسب: ينظر 127
 .448-1/447: ن.م 128
 .189: رؤبة ديوان: ينظر 129
 .104/م ،2/725: االنصاف: ينظر 130
: المشىىىىىكالت كشىىىىىف ،1/447: المحتسىىىىىب ،1/151: االصىىىىىول ،1/258: الكتىىىىىاب: ينظىىىىىر 131

 .5/244: البحرالمحيط ،1/667: الشواذ القراءات اعراب ،2/22: لألنباري البيان ،1/534
: السامرائي فاضل. د العربية، الجملة ،2/380: اللبيب مغني ،1/298: اللمع شر : رينظ 132
192. 
 .6/357: الدرالمصون ،2/707: للعكبري التبيان ،1/447: المحتسب: ينظر 133
 ابىىن شىىر  ،1/228: المسىىالك أوضىىح ،360-1/359: عصىىفور البىىن الجمىىل شىىر : ينظىىر 134
 .1/257: عقيل
: المحتسىىىىىىب ،1/151: االصىىىىىىول ،2/357: األخفىىىىىى  انيمعىىىىىى ،1/258: الكتىىىىىىاب: ينظىىىىىىر 135

: البحىىىىىىىىىىرالمحيط ،1/534: المشىىىىىىىىىىكالت كشىىىىىىىىىىف ،1/371: المشىىىىىىىىىىكل ،2/358 ،1/447-448
5/244. 

 المحتسىىب، ،1/151: االصىىول ،3/64: الزجىىاج معىىاني ،2/356: االخفىى  معىىاني: ينظىىر 136
: فخىىىىىىىر ،2/22: لألنبىىىىىىىاري البيىىىىىىىان ،1/534: المشىىىىىىىكالت كشىىىىىىىف ،2/411: الكشىىىىىىىاف ،1/447

 ،5/244: البحىىر ،1/707: للعكبىىري التبيىىان ،668-1/667: الشىىواذ القىىراءات اعىىراب ،18/28
 .53: الشاذة القراءات ،6/357: الدر
 .1/448: المحتسب: ينظر 137
 .64-63: سيبوبه كتاب في التوابع ،224 ،218: وينظر ،1/210: الكتاب 138
: عقيىىىل ابىىىن شىىىر  ،3/346 :المسىىىالك أوضىىىح ،3/71: يعىىىي  البىىىن المفصىىىل شىىىر : ينظىىر 139

2/218. 
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: يعىىىىي  البىىىىن المفصىىىىل شىىىىر  ،1/447: المحتسىىىىب: وينظىىىىر ،2/221: عقيىىىىل ابىىىىن  شىىىىر 140
 .3/349: المسالك اوضح ،3/72

 .1/447: المحتسب 141
 ،2/423: المحسىىىبة المقدمىىىة شىىىر  ،4/211: المقتضىىىب ،219-1/218: الكتىىىاب: ينظىىىر 142
 .280-1/279: عصفور البن الجمل شر  ،393-392/ 1: الغرة
 .1/394: الغرة: ينظر 143
 . 1/448: المحتسب: ينظر 144

 . 361-390: الكاتب ادب: ينظر 145

 .2/707: للعكبري التبيان ،2/22: لالنباري البيان ،1/534: المشكالت كشف: ينظر 146
-1/286: عصىىىفور البىىىن الجمىىىل شىىىر  ،423 ،2/425: المحسىىىبة المقدمىىىة شىىىر : ينظىىىر 147
287. 
 .1/448: المحتسب 148
 .7/م ،1/55: االنصاف: ينظر 149
 .2/426: المحسبة المقدمة شر  ،145-144: اللمع ،57/م ،57: ن.م: ينظر 150
 .18،19: األحزاب 151
 ،2/305: الشىىىىواذ القىىىىراءات اعىىىىراب ،3/530: الكشىىىىاف ،2/338: الفىىىىراء معىىىىاني: ينظىىىىر 152
 .9/105: الدرالمصون ،7/214: البحر
 .2/338: الفراء معاني 153
 البيىىىىىان ،3/530: الكشىىىىىاف ،2/573: المشىىىىىكل ،2/628: النحىىىىىاس راباعىىىىى ن،.م: ينظىىىىىر 154

 القىىرآن اعىىراب ،9/105: الىىدر ،7/214: البحىىرالمحيط ،14/153: القرطبىىي ،2/266: لألنبىىاري
 .7/618: وبيانه
 .2/1054: للعكبري التبيان ،4/220: الزجاج معاني: ينظر 155
 القىىىىىىىرآن اعىىىىىىىراب ،4/113: المقتضىىىىىىىب ،2/338 ،309 ،1/16: الفىىىىىىىراء معىىىىىىىاني: ينظىىىىىىىر 156

: الدرالمصىىىىىىون ،528-3/527: للطوسىىىىىىي التبيىىىىىىان ،1/398: الخصىىىىىىائص ،2/741: المنسىىىىىىوب
4/489، 11/93. 

: القرطبىىي ،36-2/35: الكافيىىة علىىى الرضىىي شىىر  ،104/م ،2/722: االنصىىاف: ينظىىر 157
 .60/م ،68: االئتالف ،9/105: الدرالمصون ،7/214: البحرالمحيط ،14/153

 .60/م ،68: االئتالف: وينظر ،104/م ،2/722: االنصاف 158
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 .104/م ،726-2/725: االنصاف: ينظر 159
 .2/574: المشكل ،2/338: الفراء معاني: ينظر 160
 ،252: التبيىىين ،213/م ،1/83: االنصىىاف ،3/112: المقتضىىب ،1/37: الكتىىاب:ينظىىر 161

 .3/م ،113: االئتالف ،34/م
 .3/243: النحاس اعراب ،1/37: الكتاب: ينظر 162
 .17: الحشر 163
 ،154: القىىراءات فىىي المختصىىر ،5/149: الزجىىاج معىىاني ،3/146: الفىىراء معىىاني: ينظىىر 164

 ،8/248: البحر ،2/576: الشواذ القراءات اعراب ،2/429: لألنباري البيان ،2/726: المشكل
 .10/291: الدر
 ،33/م ،1/258: االنصىىىىاف ،403-2/402: النحىىىىاس اعىىىىراب ،1/277: الكتىىىىاب: ينظىىىىر165
 . 14/م ،391: التبيين

: المشىىىىىىىكل ،3/403: النحىىىىىىىاس اعىىىىىىراب ،4/317 ،3/260 ،2/356: المقتضىىىىىىىب: ينظىىىىىىر 166
 .64/م ،391: التبيين ،33/م ،1/258: االنصاف ،2/726

 .26: البنة 167
 .2/498: الخفا  معاني 168
 .14/م ،37: االئتالف ،44/م ،391: التبيين ،33/م ،1/259: االنصاف: ينظر 169
 .14/م ،37: االئتالف ،3/146: الفراء معاني: وينظر ،33/م ،1/258: االنصاف 170
 . 206: الكوفيين القراء نحو: وينظر ،1/146: الفراء معاني171

 .52-51/ 28: الطبري: ينظر 172
 .17: الحشر ،108: هود 173
: التبيىىىىىىين ،430-2/429: لألنبىىىىىىاري البيىىىىىىان ،33/م ،259-1/258: االنصىىىىىىاف: ينظىىىىىىر 174
 .292/ 120: الدر ،8/248: محيطالبحرال ،64/م ،391
 .14/م ،38: االئتالف ،2/524: العليل شفاء ،33/م ،260-1/259: االنصاف: ينظر 175
 .28/51: الطبري ،2/498: األخف  معاني 176
 .1/277: الكتاب 177
 معىىىىىاني ،28/51: الطبىىىىىري ،2/498: األخفىىىىى  معىىىىىاني ،3/146: الفىىىىىراء معىىىىىاني: ينظىىىىىر 178

: الدرالمصىىون ،4/248: البحىىر ،2/429: لألنبىىاري البيىىان ،2/726: المشىىكل ،5/149: الزجىىاج
10/292. 
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: البحىىىىىر ،2/429: لألنبىىىىىاري البيىىىىىان ،28/51: الطبىىىىىري ،3/146: الفىىىىىراء معىىىىىاني: ينظىىىىىر 179
8/248. 

 .28/51: الطبري: وينظر ،3/146: الفراء معاني180
 .2/430: لألنباري البيان: ينظر 181
 .16 ،15: المعارج 182
 ،18/287: القرطبىىىىىىىي ،197: العنىىىىىىىوان ،214: التيسىىىىىىىير ،651-650: السىىىىىىىبعة: ينظىىىىىىىر 183

 ،2/390: النشىىىىىىىىىر ،10/457: الدرالمصىىىىىىىىىون ،183: القىىىىىىىىىارئ سىىىىىىىىىراج ،8/328: البحىىىىىىىىىرالمحيط
 .424: االتحاف

 .91القرة: 184
 .126االنعام:   185
، 6/319، حجىىىة الفارسىىىي: 30/507، اعىىىراب النحىىىاس: 5/221ينظىىىر: معىىىاني الزجىىىاج:   186

، الدرالمصىىىىىون: 30/127، تفسىىىىىير الىىىىىرازي: 2/461البيىىىىىان لالنبىىىىىاري:  ،336-2/335المشىىىىىكل:
10/457-458 . 

، الكشىىىف 2/758، المشىىىكل:3/507، اعىىىراب النحىىىاس: 5/221ينظىىىر: معىىىاني الزجىىىاج :   187
، 385/ 2، كشىىىىف المشىىىىكالت: 4/610، الكشىىىىاف: 723، حجىىىىة ابىىىىي زرعىىىىة: 2/355المكىىىىي: 

، توجيهىىىىىىىات: 328/ 8، البحىىىىىىىرالمحيط: 30/127، تفسىىىىىىىير الىىىىىىىرازي: 2/461البيىىىىىىىان لالنبىىىىىىىاري: 
1/582. 

 .30/127، تفسير الرازي: 6/319ينظر: حجة الفارسي:   188
 .2/461، البيان لالنباري: 1/256ينظر: الكتاب:   189
 . 14: الليل190

 البيىىىىىان ،4/610: الكشىىىىىاف ،2/335: لمكىىىىىي الكشىىىىىف ،5/221: الزجىىىىىاج معىىىىىاني: ينظىىىىىر 191
 .8/328: البحرالمحيط ،18/287: القرطبي ،2/1240 :للعكبري التبيان ،2/461: لألنباري
 .2/385: المشكالت كشف ،6/319: الفارسي حجة: ينظر 192
 .260: وينظر ،1/256: الكتاب 193
 .ن.ص: من( 6)هى: ينظر 194
: القرطبىىىي ،352: خالويىىىه ابىىىن حجىىىة ،1/152: األصىىىول ،3/298: الفىىىراء معىىىاني: ينظىىىر 195
 النحىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىي دراسىىىىىىىىىة ،422 ،2/420: محيطالبحىىىىىىىىىرال ،18/287-288 ،14/153 ،13/218

 .244-243 ،231: الكوفي
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: المسىىىىىىىالك أوضىىىىىىىح ،271-1/270: الغىىىىىىىرة ،2/315: المحسىىىىىىىبة المقدمىىىىىىىة شىىىىىىىر : ينظىىىىىىىر 196
2/308-310. 

 .17: المعارج 197
 .10/457: الدر ،2/1240: للعكبري التبيان: ينظر 198
: المرتجىىىل ،2/384: الخصىىىائص ،1/215: االصىىىول ،300 ،4/168: المقتضىىىب: ينظىىىر 199
 ،2/57: يعىىي  البىىن المفصىىل شىىر  ،62/م ،383: التبيىىين ،31/م ،1/250: االنصىىاف ،161
 .18/م ،37: االئتالف ،1/206: للرضي الكافية شر 
 . 1/215: االصول: ينظر200

 .ن.ص:  من( 4)هى: ينظر 201
 . 5/221: الزجاج معاني: ينظر202

: الكشىىىاف ،2/335: مكىىىيل الكشىىىف ،2/758: المشىىىكل ،6/320: الفارسىىىي حجىىىة: ينظىىىر 203
: الىىىىىىىدر ،8/329: البحىىىىىىىر ،2/1240: للعكبىىىىىىىري التبيىىىىىىىان ،30/127: الىىىىىىىرازي تفسىىىىىىىير ،4/410

10/457. 
 معىىىىىاني ،2/508: االخفىىىىى  معىىىىىاني ،3/185: الفىىىىىراء معىىىىىاني ،1/258: الكتىىىىىاب: ينظىىىىىر 204

 ،352: خالويىه ابىن حجىة ،6/319: الفارسىي حجىة ،3/507: النحاس اعراب ،5/221: الزجاج
 ،2/336: المشىىىىكالت كشىىىىف ،4/610: الكشىىىىاف ،2/336: لمكىىىىي الكشىىىىف ،2/757: المشىىىىكل
 ،18/285: القرطبىي ،2/1240: للعكبىري التبيىان ،30/127: الفخىر ،2/261: لألنبىاري البيان
 .10/456: الدرالمصون ،8/328: البحر
 . 3/185: الفراء معاني 205

 ابىىي حجىىة ،2/336: يلمكىى الكشىىف ،2/757: المشىىكل ،352: خالويىىه ابىىن حجىىة: ينظىىر 206
 ،18/287: القرطبىىىىىي ،2/1240: للعكبىىىىىري التبيىىىىىان ،2/461: لألنبىىىىىاري البيىىىىىان ،723: زرعىىىىىة

 .8/328: البحرالمحيط
 اوضىىىىىىح ،1/394: الغىىىىىىرة ،2/425: المحسىىىىىىبة المقدمىىىىىىة شىىىىىىر : وينظىىىىىىر ،15،16: العلىىىىىىق 207

 .9/201: الدرالمصون ،2/253: عقيل ابن شر  ،3/407: المسالك
 فىي دراسىة ،302: الكوفة مدرسة ،30/127: الرازي تفسير ،3/185: لفراءا معاني: ينظر 208
 .239: الكوفي النحو
 .1/330: الغرة ،364-363: المكتفي: ينظر 209
 . 2/508: األخف  معاني 210
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 ،2/336: المشىىىكالت كشىىف ،2/757: المشىىكل ،507-3/506: النحىىىاس اعىىراب: ينظىىر 211
 .18/287: القرطبي ،2/1240 :للعكبري التبيان ،2/461: لالنباري البيان
 .2/336: لمكي الكشف: ينظر 212
 .1/395: الغرة: ينظر 213
 .10/456: الدرالمصون ،8/328: البحرالمحيط: ينظر 214
 ،2/336: لمكىىىىىي الكشىىىىىف ،3/507: النحىىىىىاس اعىىىىىراب ،5/221: الزجىىىىىاج معىىىىىاني: ينظىىىىىر 215

 ،18/287: القرطبىي ،2/1240: للعكبىري التبيىان ،2/461: لألنباري البيان ،4/610: الكشاف
 .8/328: البحرالمحيط

 . 319-1/318: الغرة: ينظر216

: الدرالمصىىىىىون ،2/194: عقيىىىىىل ابىىىىىن شىىىىىر  ،8/328: البحىىىىىر ،4/610: الكشىىىىىاف: ينظىىىىىر 217
 .173-1/172: الهمع ،10/456

 . 36 ،35: المدثر218

 ،2/644: الشىىىىواذ القىىىىراءات اعىىىىراب ،4/653: الكشىىىىاف ،3/205: الفىىىىراء معىىىىاني: ينظىىىىر 219
 .8/370: البحرالمحيط ،30/209: الرازي تفسير
 .2/774: المشكل ،3/547: النحاس اعراب: ينظر ،2: المدثر 220
 ،3/547: النحىىىىاس اعىىىىراب ،5/249: الزجىىىىاج معىىىىاني ،2/516: األخفىىىى  معىىىىاني: ينظىىىىر 221
 .2/474: لألنباري البيان
 .4/653: الكشاف 222
 .394 ،2/375: اللبيب مغني: ينظر 223
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 م1987 الكتب، عالم ، بيروت الجنابي، طارق.د:تح الشرجي، بكر
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 البنىىىىا الىىىىدين شىىىىهاب عشىىىىر، األربعىىىىة قىىىىراءات فىىىىي البشىىىىر فضىىىىالء إتحىىىىاف .2
 م1988 بيروت، ، العلمية الكتب دار ،(هى1117) الدمياطي،

. د: تىح العىالء، بىن عمىرو أبو العربي، والنحو األصوات في القراءات  أثر .3
 م1987 القاهرة، الخانجي، مكتبة ، 1ط شاهين، الصبور عبد

 ،(هىىى276) الىىدنيوري قتيبىىة بىىن مسىلم بىىن اهلل عبىىد محمىىد ألبىىي الكاتىب، أدب .4
 م1985 بيروت، ، الرسالة مؤسسة ،2ط الدالي، محمد: تح

 عبىىىىد: تىىىح الهىىىروي، النحىىىىوي محمىىىد بىىىن علىىىي الحىىىىروف، علىىىم فىىىي األزهيىىىة .5
 م1981 دمشق، ، العربية اللغة مجمع مطبوعات الملحوحي، المحسن

 دار ،1ط ترحينىىىي، فىىىائز. د: تىىىح للسىىىيوطي، النحىىىو، فىىىي والنظىىىائر األشىىىباه .6
 198 بيروت، العربي، الكتاب

 الحسىىىين عبىىىد: تىىىح ،(هىىىى316) السىىىراج، بكىىىرابن أبىىىو ، النحىىىو فىىىي األصىىىول .7
 م1973 بغداد، الفتلي،

 م1981 اآلفاق، دار بيروت، ،3ط قباوة، ينالد فخر الجمل، إعراب .8
 الحسىىىىىين، بىىىىىن اهلل عبىىىىىد البقىىىىىاء أبىىىىىو للعكبىىىىىري، ،الشىىىىىواذ القىىىىىراءات إعىىىىىراب .9

 بيىروت، ، الكتىب عىالم ،1ط عىزوز، أحمىد السىيد محمىد. د: تىح ،(هى616)
 م1996

. د: تىح ،(هىى338)محمىد، بىن أحمىد النحىاس، جعفىر أبىو القىرآن، أعراب .10
    م1988 بيروت، لكتب،ا عالم ،3ط زاهد، غازي زهير

 الكتىىب دار األبيىىاري، إبىىراهيم  :تىىح للزجىىاج، المنسىىوب  القىىرآن إعىىراب .11
 م1986 ،3ط بيروت، اللبناني،

 كثيىىىىىىىىر، ابىىىىىىىىن دار درويىىىىىىىى ، الىىىىىىىىدين محيىىىىىىىىي وبيانىىىىىىىىه، القىىىىىىىىرآن إعىىىىىىىىراب .12
                     م2003 ،9بيروت،ط

 الىرحمن، عبىد ينالىد كمىال ، األنبىاري البركىات أبىو الخىالف، مسىائل في اإلنصاف
                                                                       م1987،  العصرية المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تح ،(هى577)
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 الىدين جمىال اهلل عبىد محمىد أبىو ، مالىك ابىن ألفيىة إلىى المسىالك أوضح .13
 الحميىىد، عبىىد الىىدين محيىىي محمىىد: تىىح ،(هىىى761) ، األنصىىاري هشىىام ابىىن

 (ت ، ال) بيروت، ، العصرية المكتبة
 ،(هىىىى745)يوسىىىف، بىىىن محمىىىد األندلسىىىي، حيىىىان ابىىىو ، المحىىىيط البحىىىر .14

 (   ت ال،)، الرياض
 ،1ط الحمىوز، أحمىد الفتىا  عبىد دز ، الكىريم القرآن في النحوي التأويل .15

   ريم م1984 الرياض،
 محمىىىىىد عىىىىىل: تىىىىىح، العكبىىىىىري البقىىىىىاء أبىىىىىو ، القىىىىىرآن إعىىىىىراب فىىىىىي التبيىىىىىان .16

 .م1987 بيروت، الجيل، دار ،2ط البجاوي،
 الطوسىىىي، الحسىىىين بىىىن محمىىىد جعفىىىر ألبىىىي القىىىرآن، تفسىىىير فىىىي التبيىىىان .17
 م1957 النجف، ، العلمية المطبعة حبيب، أحمد: تح ،(هى460)
 البقىىىىىىىاء أبىىىىىىىو والكىىىىىىىوفيين، البصىىىىىىىريين النحىىىىىىىويين مىىىىىىىذاهب عىىىىىىىن التبيىىىىىىىين .18

 دار ،1ط العثيمىىىىىين، يمانسىىىىىل بىىىىىن الىىىىىرحمن عبىىىىىد: تىىىىىح ،(هىىىىىى616)العكبىىىىىري
 م1986 بيروت، اإلسالمي، الغرب

 المىىىىنعم، عبىىىىد طىىىىاهربن ،(غلبىىىىون ابىىىىن) ، الثمىىىىان القىىىىراءات فىىىىي التىىىىذكرة .19
  م1991 جدة، سويد، رشدي أيمن: تح ،(هى339)
 الكتىىىىىىىاب تفسىىىىىىىير الىىىىىىىوجيزفي المحىىىىىىىرر)المسىىىىىىىمى عطيىىىىىىىة، ابىىىىىىىن تفسىىىىىىىير .20

 عبىىد: تىىح ،(هىىى546)عطيىىة بىىن غالىىب بىىن الحىىق عبىىد محمىىد ،ألبىىي(العزيىىز
 العلميىىىىىة دار النجفىىىىىي، مرعشىىىىىي مكتبىىىىىة اسىىىىىتانبول، الشىىىىىافي، عبىىىىىد السىىىىىالم
 م1982،بيروت،

 ، العلميىىىة لكتىىىب دار ،(هىىىى606)الىىىرازي، الىىىدين فخىىىر ، الكبيىىىر التفسىىىير .21
     (   ت.ال) طهران،

 ، الحكمىىىىىة دار سىىىىىلمان، محمىىىىىد عنىىىىىان. د سىىىىىيبويه، كتىىىىىاب فىىىىىي التوابىىىىىع .22
                                              م1991 الموصل،
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 برتىىىىزل، أوتىىىىو: تىىىىح الىىىىداني، عمىىىىرو أبىىىىو السىىىىبع، القىىىىراءات فىىىىي التيسىىىىير .23
 م1930 استانبول، الدولة، مطبعة

 الفكىىر، دار ،(الطبىىري جعفىىر أبىىو) ، القىىرآن آي تأويىىل فىىي البيىىان جىىامع .24
 م1988 بيروت،

 أحمىىىىىىد بىىىىىىن محمىىىىىىداهلل، عبىىىىىىد أبىىىىىىو القرطبىىىىىىي ، القىىىىىىرآن ألحكىىىىىىام الجىىىىىىامع .25
 (   ت. ال) ،بيروت ، الفكر دار ،2ط ،(هى671)،
 منشىىىىىورات السىىىىىامرائي، فاضىىىىىل. د  وأقسىىىىىامها، العربيىىىىىة،تأليفها الجملىىىىىة .26

 م1988بغداد، ، العراقي العلمي المجمع
 ، مكىرم سىالم العال عبد: . تح خالويه، ابن السبع، القراءات في الحجة .27

 م1977 بيروت، ،2ط
: تىىح زنجلىىة، بىىن  دمحمىى بىىن الىىرحمن عبىىد زرعىىة، أبىىو  القىىراءات، حجىىة .28

 م1988 بيروت، ، الرسالة مؤسسة ،3ط األفغاني، سعيد
 الىدين بدر. د: تح ،(هى377)، الفارسي علي أبو السبعة، للقراء  الحجة .29

 م1993دمشق، ن المامون دار ،2ط قهوجي،
 علىي محمىد. د: تىح ،(هى392) جني، بن عثمان الفتح أبو ،الخصائص .30

                                                                            م1990 بغداد، النجار،
 بىن أحمىد( الحلبىي السىمين)  المكنىون، الكتىاب علىوم فىي المصىون الدر .31

 م1986 الخراط،دمشق، محمد أحمد. د: تح ،(هى756) يوسف،
 بىىىن ولىىىيم:  تىىىح ،(العىىىرب أشىىىعار مجموعىىىة)  العجىىىاج، بىىىن رؤبىىىة ديىىىوان .32

   م1903 ، آرود
 موسىىىىىى، بىىىىىن أحمىىىىىد بكىىىىىر أبىىىىىو مجاهىىىىىد، البىىىىىن القىىىىىراءات، يفىىىىى السىىىىىبعة .33
 م1988 ، مصر  المعارف، دار ،3ط ضيف، شوقي. د: تح ،(هى334)
 حجىىازي مطبعىىة ،1ط البغىىدادي، القاصىىح ابىىن ، المبتىىدي القىىارئ سىىراج .34

 م1934 بمصر،



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
833 

 مواضع الحال التي تغير إعرابها لتغير قراءتها  أو توجيهها النحوي في القرآن الكريم

                                                                                                                                                                      

: تىح ،(هىى769)عقيىل، ابىن الىدين مالك،بهاء ابن ألفية  عقيل ابن  شر  .35
   م1986 منتر، ، اوفست مطبعة لحميد،عبدا الدين محيي محمد

 فهمىىي زكىىي: تىىح الفىىاكهي، أحمىىد بىىن  اهلل عبىىد ، النحويىىة الحىىدود شىىر  .36
 (                                                                                                               ت.ال) بغداد، اآللوسي،

 ،1ط حىىداد، جميىىل خنىىا: تىىح ، الفضىى بىىن علىىي األعىىراب، عيىىون شىىر  .37
   م1985المنار، األردن،

: تىىح( األنبىىاري بىىن بكىىر أبىىو)  الجاهليىىات، الطىىوال السىىبع القصىىائد شىىر  .38
 م1963 مصر، المعارف، دار هارون، محمد السالم عبد

 مجمىىىىع مطبعىىىىة ،(هىىىىى686) االسىىىىتراباذي، الىىىىدين ،رضىىىىي الكافيىىىىة شىىىىر  .39
 هى 1275 االستانة، الرضيظ،

 ،1ط فىائز، فىارس.د: تىح ،(هىى456) العكبىري، برهىان نالبى اللمع، شر  .40
 م1984 الكويت،

 ،عىالم(هىى643)علىي بىن يعي  الدين يعي ،موفق البن  المفصل، شر  .41
 م1988 بيروت، ن الكتب

 ،1ط الكىريم، عبىد خالد:  تح ، طاهر بن أحمد المحسبة، المقدمة شر  .42
 م1976 العصرية، المكتبة بيروت،

 عيسىىىىى بىىىىن محمىىىىد اهلل عبىىىىد أبىىىىو سىىىىهيل،الت إيضىىىىا  فىىىىي العليىىىىل شىىىىفاء .43
 ، الجديىىىدة النىىىدوة ،دار1ظ البركىىىاتي، اهلل عبىىىد. د:تىىىح ،(هىىىى770)السلسىىىيلي،

 م1986 بيروت،
 ، الجيىىىىل دار ، إسىىىىماعيل بىىىىن محمىىىىد اهلل عبىىىىد أبىىىىو البخىىىىاري، صىىىىحيح .44

 (ت.ال) بيروت،
. د: تىح ،( خلف بن إسماعيل طاهر أبو) ، السبع القراءات في العنوان .45

 م1985 بيروت، ، الكتب عالم ،1ط زاهد، غازي زهير
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 العبىىدلي، محمىىد حامىىد: تىىح ،(هىىى639الخبىىاز، البىىن المخفيىىة، الغىىرة الغىىرة .46
 م1990 بغداد، االنبار، دار

 دار القاضىىي، الفتىىا  عبىىد العىىرب، لغىىة فىىي وتوجيههىىا الشىىاذة القىىراءات .47
 (ت.ال) القاهرة، العربية، الكتب إحياء

 السىىالم عىىد:،تىىح(هىىى180)قنبىىر، بىىن عمىىرو بشىىر أبىىو (سىىيبويه) ، الكتىىاب .48
 م1988 الخانجي،القاهرة، مكتبة ،3ط هارون، محمد

 العربىىىي، الكتىىىاب دار ،3ط للزمخشىىىري، التنزيىىىل، حقىىىائق عىىىن الكشىىىاف .49
 م1987 بيروت،

 أبىىىي ابىىىن مكىىىي ، وحججهىىىا عللهىىىا السىىىبع القىىىراءات وجىىىوه عىىىن الكشىىىف .50
 الرسىىىىىالة،بيروت، مؤسسىىىىىة ،2ط رمضىىىىىان، الىىىىىدين محىىىىىي. د: تىىىىىح طالىىىىىب،
 األفغاني، مسعيد1981

يضىىىىىىا  المشىىىىىىكالت كشىىىىىىف .51  وعلىىىىىىل القىىىىىىرآن إعىىىىىىراب قىىىىىىي المعضىىىىىىالت وا 
 القىىىادر عبىىىد.د: تىىىح ،(هىىىى543)البىىىاقولي الحسىىىن أبىىىي الىىىدين لنىىىور القىىىراءات،

 م2001 ،1ط عمار، دار السعدي، الرحمن عبد
  الوراق موقع حسنون، البن ،القرآن في اللغات .52
: تىح النحىوي، الموصىلي نىيج بىن عثمىان الفىتح أبىو العربيىة، فىي  اللمع .53

 1972 ، الكويت -  الثقافية الكتب دار:  فارس، فائز
 ،( حنىىي البىىن) عنهىىا، واإليضىىا  القىىراءات شىىواذ توجيىىه فىىي المحتسىىب .54

 م1986 استانبول، سزكين، دار ،2ط ناصف، نجدي علي.د: تح
.  ج: تىح خالويىه، البىن البىديع، الكتىاب مىن القىراءت شىواذ في مختصر .55

 (ت. ال) ، الهجرة دار ، برجشتراسر،
 مهىىىىىىىىىىدي والنحىىىىىىىىىىو، اللغىىىىىىىىىىة دراسىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي ومنهجهىىىىىىىىىىا الكوفىىىىىىىىىىة مدرسىىىىىىىىىىة .56

 1972 الحلبي، البابي مصطفى المخزومي،مطبعة
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 علىىىي:تىىىح ،(هىىىى567) الخشىىىاب، بىىىابن المعىىىروف محمىىىد ألبىىىي المرتجىىىل .57
 1972دمشق، حيدر،

: تىىىىح الفارسىىىىي، علىىىىي أبىىىىو ، بالبغىىىىداديات، المعروفىىىىة المشىىىىكلة المسىىىىائل .58
 م1983 بغداد، ،1ط لسنكاوي،ا الدين صال 

 محمىىىد تىىىح التبريىىىزي، الخطيىىىب عبىىىداهلل، بىىىن محمىىىد المصىىىابيح، مشىىىكاة .59
   م1985 ،3 ط بيروت، اإلسالمي، المكتب األلباني، الدين ناصر

 الضىىىامن، حىىىاتم. د:تىىىح طالىىىب، أبىىىي بىىىن مكىىىي ، القىىىرآن إعىىىراب مشىىىكل .60
   م1984 بيروت، ، الرسالة مؤسسة ،2ط
: تىح ،(هىى219) مسىعدة، بىن سىعيد األخفى ، الحسىن أبىو القرآن، معاني .61
 198الكويت، البشر، دار ،3ط فارس، فائز.د
 عىالم ،2ط ،(هىى207) زيىاد، بىن يحيى زكريا أبو  الفراء ، القرآن معاني .62

 19 بيروت، الكتب،
عرابه، القرآن معاني .63  عبىده الجليىل عبىد. د:  تىح: الزجاج، إسحاق أبو وا 

 م1988 بيروت، الكتب، عالم ،1ط الشلبي،
 محمىد: تىح ،(األنصىاري هشىام ابىن) األعاريىب، كتىب عن اللبيب مغني .64

 م1986بيروت، العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي
 الجرجىاني، الىرحمن عبىد بىن القىاهر عبىد ، اإليضىا  شىر  في المقتصد .65

 م1982 بغداد، ن الرشيد دار المرجان، بحر كاظم.د:تح
 عبىد محمىد: تىح ،(هىت285) د،المبىر  بىن محمىد العباس أبو المقتضب، .66

 هى1386 القاهرة، عضيمة، الخالق
: تىىىح ،(هىىى180)البصىىىري، األحمىىر حيىىىان بىىن لخلىىىف: النحىىو فىىىي مقدمىىة .67

 الثقافىىة وزارة ، القىىديم التىىراث إحيىىاء مديريىىة مطبوعىىات التنىىوخي، الىىدين عىىز
 م1961دمشق، القومي، واإلرشاد
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 الىىىىىداني، سىىىىىعيد بىىىىىن عثمىىىىىان عمىىىىىرو أبىىىىىو واالبتىىىىىدا، الوقىىىىىف المكتفيفىىىىىي .68
 م1983 بغداد، مخلف، زيدان جايد.د: تح ،(هى444)
 الكليىات مكتبىة النشر، طيبة طريق من وتوجيهها، القراءات في المهذب .69

 م1969 مصر، األزهرية،
 المكرمىىة،ط مكىىة مفتىىي، أحمىىد خديجىىة الكىىوفيين، القىىراء نحىىو الموسىىوعة .70

 م1،1985
 محمىىىىد علىىىىي تصىىىىحيح ،(الجىىىىزري ابىىىىن) العشىىىىر، القىىىىراءات فىىىىي النشىىىىر .71

 ( ت. ال) بيروت، العلمية، الكتب دار الضباع،

   األندلسي، يوسف بن محمد حيان ألبي ، الماد النهر .72
 ، مطبعة السعادة، مصر1شر  جمع الجوامع، السيوطي، ط .73

 


