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  اإلهداء

  ...إلى من كانت نظراتهم مصدر توجيٍه و عناية 

  ...ا غذاء لجسدي و روحي و كان عرقهم

  ...وكانت أفئدتهما متلهبة بالدعاء لي 

  ...وعبرات عيونهما مبعثاً للحب و الحنان

  ...أدام اهللا بقاءهما لي

  )أبي و أمي ( 

  ...و إلى إخوتي جميعاً 

  )جلّنار و طيف و أسماء و شفاء و دعاء و إبراهيم و أحمد و تسنيم ( 
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ب  

  الشكر والتقدير

أحمد اهللا الذي وفقني إلى إنجاز هذا البحـث ، وأتقـدم بالـشكر الجزيـل                
والتقدير العميق إلى الدكتور محمد الروابدة على تفضله باإلشـراف علـى هـذا              

تعهده بعناية األستاذ الجاد، وتفقده بعقل المعلم المتوقد، وفتح له آفاقا           البحث، الذي   
  .أرحب ، وأغناه من علمه ومعرفته 
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  . الدكتور فايز محاسنة – 1
  . الدكتور عادل البقاعين – 2
  .  الدكتور حسين الرفايعة - 3
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  أ  اإلهداء
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  6   اإلجماع 2,1
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  :المنصوبات : الفصل الثالث 
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 49   المفعول معه 3,3
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 52   الحال 5,3
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  56   العطف على المعنى 1,4
 63         الصفة 2,4

 65         البدل 3,4

 67              التوكيد 4,4

  بواب نحوية متفرقة أ: الفصل الخامس 

  68         المبنيات 1,5
 71         الممنوع من الصرف 2,5

                  74              المجرورات3,5

  78             الخاتمة  
  79        المصادر و المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ه  

  الملخص 

  المستوى النحوي في توجيه القراءات القرآنية عند الزجاج

  فوزي فهيم فوزي حسن

  2008مؤتة، جامعة 
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز توجيهات أبي اسـحاق الزجـاج لعـدد مـن               
القراءات نحويا، وتبيان العلماء الذين تأثر في آرائهم من الذين سبقوه أمثال الفراء،             
والعلماء الذين اتبعوه أمثال النحاس والزمخشري والطبري وابن زنجلة وغيرهم أو           

  0ر آرائهمإظهار مخالفتهم له ، عن طريق ذك
واتبعت في هذه الرسالة المنهج الوصفي التفسيري بوصف األنماط اللغويـة           
والنحوية في القراءات وتحليلها نحويا، وذلك بذكر اآلية ثم ذكر رأي الزجاج، ثـم              

  .ذكر العلماء الذين وافقوه ثم اآلراء التي خالفته إن وجدت
  :تكونت هذه الدراسة من خمسة فصول وخاتمة

الـسماع  ( الفصل األول عن استعمال الزجاج األصول النحويـة         تحدثت في   
  ) واإلجماع والقياس

المبتدأ والخبر  : وكان الفصل الثاني لإلسناد وما يتبعه من قضايا نحوية منها         
وحذف أحدهما أو تقديم أحدهما على اآلخر والجملة الفعلية مـن حـذف الفعـل               

  .نادوإعراب الفعل وغيرها من القضايا التي تخص االس
وتحدثت في  الفصل الثالث عن المنصوبات من األسماء كالحـال والتمييـز             

  .والمفاعيل
  .وجاء الفصل الرابع للحديث عن  التوابع ودرسها حسب آراء الزجاج

وكان الفصل الخامس للحديث عن أساليب لغوية ونحوية متفرقة ودراسـتها           
  .عند الزجاج 

ة كانت من أهم مصادر علماء اللغة       وخلصت الدراسة إلى أن القراءة القرآني     
واعتمدوا عليها باستدالالتهم على    , في تقعيد القواعد النحوية و الصرفية       , والنحو  

  .القواعد واآلراء النحوية، وذلك مما ظهر عند أبي اسحاق الزجاج 
 



و  

Abstract 
syntactic Level in Guiding the Qur’anic Readings   According to  

AL-Zajjaj  
 

Fawzi  Fahim Hasan 
 

Mu'tah University 
 

This study aimes at highlighting the guidances of Abu-Ishaq AZajjaj 
for a number of readings syntactically, and identifying the scientists who 
had been influenced by their views such as Al-Furra’a, and the scientists 
who had followed him such as Al-Nahhas, Elzimkhcri, Al-Tabari,Ibn 
Zenjelah and others, or highlighting their disagreement by stating their 
opinions. 

I have followed the descriptive explanatory methodology by 
describing  the linguistic and syntactic patterns in the readings and 
analyzing them syntactically, by mentioning then the Ayah and then 
mentioning the AZajjaj opinion  followed by mentioning the opinions of 
other scientists who agreed with him, as well as the opinions of scientists 
who disagreed with him, if available. 

This study consists of five chapters and conclusion: 
the first chapter discusses the use of syntactic assets by AZajjaj (alsamae, 
the consensus and measurement). 

The second chapter discusses the attribution and its related syntactic 
issues including: premier and the deleting one or the other and one 
sentence deleted from actual act and express act and other issues 
involving attribution. 

She spoke in the third quarter on Mouncobac names As 
discrimination and results. 

The fourth chapter discusses the followers and studying them 
according to AZajjaj views. 

The fifth chapter discusses the different syntactic styles of AZajjaj. 
The study concluded that the Qur’anic reading was one of the most 

important sources for the linguistic and syntactic scientists in the 
standardization of syntacses, and relied upon it in mentioning their 
evidences and their syntactic views, which appears by Abu- 
Ishaq AZajjaj. 
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  المقدمة 

الكتـاب  ,الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم وأنزل علينا سـيبويه             
  .ن، والصالة والسالم على نبيه األكرمالمبي

  :أما بعد 
  .فقد نال علم القراءات القرآنية االهتمام الواسع من قبل النحاة العرب

فكثير منهم من كان . وذلك لما وجودوا فيها من تأصيل آلرائهم النحوية واللغوية    
 مـن   يقف عند القراءات ليؤيدها أو يخطئها أ ويردها باعتقادهم أنها آراء تنبثـق            

وقد خصصت دراستي هذه عن العالم الجليل أبي        , وخاصة الشاذ منها    , أصحابها  
. اسحاق الزجاج لدراسة آرائه حول تلك القراءات وأثرها عند النحاة السابقين لـه            

واسمه إبراهيم بن السري بن سهل ، وعاش في القرن الثالث الهجري والذي غلب              
  .عليه اسم الزجاج 

اسة إلى حصر آراء الزجاج في القراءات القرآنية، و مدى          وسعيت في هذه الدر   
  .ومدى تأثيره في من تاله من علماء , تأثره بآراء العلماء السابقين له 

وقد تبين لي أن توجيهات الزجاج كثيرة في القراءات القرآنية قد أثّـرت فـي               
  .توضيح المعنى المراد 

فكان الفصل األول للحديث عن     , و قد اشتملت هذه الدراسة على خمسة فصول         
  .السماع و اإلجماع و القياس : موقف الزجاج من األصول النحوية 

المبتدأ و الخبر من تقديٍم و تـأخير أو         : وفي الفصل الثاني عن قضايا اإلسناد       
وكذلك في الفعل و الفاعل من إعـراب للفعـل أو           , حذف أو دخول ناسخٍٍ عليهما      
  .ل للفاعل حذٍف للفعل أو مطابقة الفع

المفعول به و المفعول فيـه و المفعـول         ( و في الفصل الثالث عن المنصوبات       
  ) معه و الحال و  االستثناء 

وعرضت في الفصل الرابع للتوابع وبدأت بالعطف على المعنـى وكـان هـو              
المبحث األهم حيث ظهر فيه أثر إعراب القراءات القرآنية وتوجيهها على المعنى            

  . ثم ذكرت النعت والبدل والتوكيد وتفسير اآليات،
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المبنيات من األسـماء    : عن أبواب نحوية متفرقة، وهي    : وكان الفصل الخامس  
  .والممنوع من الصرف والمجرورات

  .ثم أعقبت ذلك بذكر نتائج الدراسة 
وأرجو من خالل هذا العمل أن أكون قد شيدت لبنة جديدة تضاف إلى الـصرح   

وقدمت جهدا نافعا على طريق خدمة      , قراءات القرآنية   النحوي العامر في دراسة ال    
اللغة العربية، ولما كان العمل البشري ال يخلو من الخطأ، فإني أعتـذر عـن أي                

  .هنات أو أخطاء يمكن أن توجد في هذا البحث ويبقى الكمال كله هللا
و أتقدم في نهاية هذه الدراسة بأعمق مشاعر العرفان والتقدير إلـى المـشرف              

الذي كان لتشخيصه ومتابعته أكبر األثر في إنجاز ) محمد أمين الروابدة ( كتور الد
هذا العمل، سائال المولى القدير أن يتقبل هذا العمل ويجعله نورا يهدي الباحث إلى              

  .واهللا ولي التوفيق, طريق الهدى و الهداية 
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  مدخل
  نبذة تعريفية بحياة أبي إسحاق الزجاج

غُِلب عليه اسم الزجاج ؛ ألنّه في أول        , ن السّري بن سهل     إسحاق إبراهيم ب  أبو  
عاش ما بين القرن الثالث الهجـري و أوائـل          , حياته كان يمتهن خراطة الزجاج      

  .هـ 311حتّى توفي سنة , القرن الرابع 
ثم انتقل إلى حلقات المبرد و تتلمـذ        , في بداية طلبه للعلم اتصل بمجالس ثعلب        

  .وهو بذلك من نابغي مدرسة المبرد ,  طويلة من الزمن على يديه لفترة
  :ومن أشهر تالمذته 

وأبـو جعفـر    , و أبو العباس والّد التميمي      , أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي      
  . و ابن السراج النحاس

  :و من أشهر مؤلّفاته 
, و العروض   , و الفرس   , اإلنسان و أعضاؤه    , ينصرف  ما ينصرف و ما ال      

  .و شرح أبيات سيبويه , و مختصر في النحو , تقاق و االش
  :الكتاب الذي نحن بصدده فـي هـذا الدراسـة و هـو            , و أهم مؤلفاته سيبويه   

ويقال إن الزجاج استمر في كتابته أكثر من        , ) معاني القرآن وإعرابه    , الزجاج( 
. تفسير  و خص تفسيره هذا ليبين أثر اإلعراب في المعنى و ال          , ستة عشر عاماً      

فيشرح اآلية و يفسرها ضمن اللغة و النحو أوالً ثم يعطي المعنـى المـراد مـن                 
  )1(.اآلية

                                                 
  وفيـات األعيـان    , ابـن خلكـان     , 19ص1معاني القرآن وإعرابـه  ج     , انظر الزجاج  - 1

  45 ص 1ج
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  الفصل األول

  األصول النحوية
  : السماع 1.1

 حيـث  –و نبيه,ككالم اهللا,هو المراد به الكالم الذي اتُفق على فصاحته     : السماع  
   )1(. رب الموثوِق بعربيتهم و كالم الع–تحققَ أنّه كالمه صلّى اهللا عليه وسلّم 

و استخدم الزجاج أصل السماع  في توجيهه النحـوي لعـدد مـن القـراءات                
  :القرآنية، نذكر منها 

  : استشهاده بالقرآن الكريم : أوال 
ـُوا وجـوهكم             { : قوله تعالى  يا أيها الّذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الـصالِة فاغـسل

  )2(} حوا برؤوِسكم وأرجلكُم إلى الكَعبينوأيديكم إلى المرافقِ  وامس
ـَكم(فجوز الزجاج قراءة النصب لـ       فاغـسلوا  :  وذلك على معنـى      )3() أرجل

           وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، وذكر أن
م يا مـري  :" والواو جائز فيها ذلك كما قال عز وجل         ,  هذا على التقديم والتأخير     

واركعي واسجدي، ألن :   والمعنى)4(" اقنُتي لربِك واسجدي واركعي مع الراكعين     
  .)5(الركوع قبل السجود 

  )6(}قاَل اُهللا هذا يوم ينفع الصادِقين صدقُهم{ : وقوله تعالى
 )7("هذا يوم ينفـع الـصادقين       : "أن لها وجها آخر وهو      ) يوم(ذكر الزجاج في    

                                                 
  47ارتقاء السيادة ص, الشاوي  -  1
  6:  سورة المائدة -  2
   وحفص و الكسائي ويعقوب، والرفـع قـراءة البـاقين         بالنصب قراءة نافع و ابن عامر         -  3

  )108الميسر ص ,محمد خاروف( 
 43:سورة آل عمران   -  4
  123 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج  -  5
  119: سورة المائدة    -  6

 قراءة ابن كثير وأبو عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة الكساني وأبـو جعفرويعقـوب                -  7
  )127الميسر ص,محمد خاروف(اليزيدي والحسن البصري واألعمش وخلف ووافقهم 
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ــمار   ــى إض ــو (  عل ــذا ي ــدقُهم   ه ــصادقين ص ــه ال ــع في   ) .م ينف
  )1(} واتّقوا يوما ال تجزي نفس عن نفسٍ  شيًئا { : وذلك لقوله تعالى

  )2(واستشهد ايضا بقول الشاعر
  أموتُ وأخْرى أبتغي العيشَ أكْدح     وما الدهر إالّ تارتانِ  فمنْهما

  )3(فمنها تارةٌ أموت فيها : فالمعنى 
  : لعربي الشعر ا: ثانياً 

ـَساحران { : قوله تعالى    )4(} إن هـذانِ  ل
  )                     6(: وأنشد العرب " نعم" أنها بمعنى ) 5(" إن"فذكر في قراءة 

قدَ عالك شيب يقلْنإنّه: وقد كَِبرتَ فقلتُ       و  
  )  7(.  نعم: أي فقلت 

  )8(} ال لغو فيها وال تأثيم { : وقوله تعالى  
في مـذهب   " ال" بالرفع على أنها لالبتداء ، و      )9()لغو  (  الزجاج في قراءة     ذكر

   :)10(رافعة، وأنشد سيبويه في هذا " ليس"
  

                                                 
  43: سورة البقرة   -  1
  538الكامل ص , المبرد, 142 ص 2الشاعر تميم بن مقبل ، معاني القرآن ج -  2
  18 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -  3
  63: سورة طه  -  4
 ووافقه ابن محيصن والحسن واألعمش ,قراءة نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف -  5

  )315مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني( 
ابن , 291 ص4األغاني ج,للشاعر عبد اهللا بن قيس الرقيات ، انظر األصفهاني -  6

  أنت: لسان العرب ,منظور
  295 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -  7
  23: سورة الطور  -  8
  ر وعاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف ووافقهم األعمشقراءة نافع و ابن عام -  9

  )524الميسر ص ,محمد خاروف ( 
  230 ص2الكتاب ج,سيبويه -  10
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  )1(             فأنا ابن قيٍس ال براح   من فرّ عن نيراِنها    

  )2(} وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون { : وقوله تعالى 
: هو أحسن الوجوه ؛ ألنه كأنه قال        ) 3() حور(فع لـ   ذكر الزجاج أن قراءة الر    

  )  4(:، واستشهد بمثله مما حمل على المعنى، قول الشاعر"ولهم حور عين "

  إال رواِكد جمرهن هباء      بادت وغير آيهن مع البلى
ـْـــزاء       مشجج أما سواء قذاِله فبدا   وغير ساره المعـ

علـى  " ومـشججٌ   " فحمـل   , بها رواكد   : د، كأن المعنى    إال رواك : ألنه قال   
  .)5(المعنى

قد كان لكم آيةً في فئتيِن التقتَا فئةٌ تقاتُل في سبيلِ اِهللا وُأخـرى              { : وقوله تعالى   
  )6(} كافرةٌ 

:  أن الرفـع علـى معنـى         )7(بالرفع والجر ) فئة( فقد ذكر الزجاج في قراءة      
فئٍة تقاتل في سبيل    : "خرى كافرة، والخفض جعل     إحداهما تقاتل في سبيل اهللا واأل     

  )8(. بدال من فئتين " اهللا وأخرى كافرة 

  : اإلجماع -2.1
إجماع أهل البصرة و الكوفة ما لم يخالف نصاً أو قياساً وهو منتزع             : اإلجماع  

                                                 
  51 ص 5معاني القرآن وإعرابه  ج,  الزجاج-  1
  22:  سورة الواقعة -  2
  قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف ووافقهم -  3

  )535الميسر ص ,محمد خاروف( محيصن األعمش و ابن 
  ، ولم يرد اسم القائل173 ص 1الكتاب ج,سيبويه:  البيت من شواهد سيبويه-  4
  88 ص 5معاني القرآن ج, الفراء -  5
  13:  سورة آل عمران -  6
  )259 ص 1انظر إعراب القرآن ج(  قراءة الجر للحسن ومجاهد -  7
  3ص1معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج-  8
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  )1(من استقراء األمة 
تخـص  استخدم الزجاج في توجيهاته اإلجماع  على عدد من القراءات التـي             

  :التوجيه النحوي، ونذكر منها 
  )2(} فتلقى آدم ِمن ربه كلماٍت فتاب عليه{ : قوله تعالى

بالنصب؛ ألن ذلـك اختيـار      ) آدم( بالرفع على قراءة     )3 ()آدم(فقد قوى قراءة    
  ).4(اإلجماع حسب قوله 

  )5(} اِرقال ومن كَفر فأمتعه قليالً ثم أضطره إلى عذاِب النّ{ : وقوله تعالى 
بالرفع على اإلخبار ؛ إلكثار القراء مـن        ) فأمتعه( فذكر الزجاج توجيه قراءة     

  .)6(قراءتها 
  )7(} أولئك عليهم لعنةُ اِهللا والمالئكِة والنّاسِ  أجمعين { :وقوله تعالى

أولئـك علـيهم لعنـة اهللا والمالئكـةُ والنـاس           " فقد كره الزجاج قراءة الحسن    
  .)9(ته اإلجماع ؛ ألن اإلجماع ال يقع إال على الشيء الجيد البالغ لمخالف)8("أجمعون

  )10(} الزانية والزاني فاجلدوا كّل واحٍد منْهما مئةَ جلدٍة { : وقوله تعالى 
وذلك ألنّه إجماع من البـصريين       , )11(بالرفع) الزانيةُ  ( اختيار الزجاج قراءة    

  )12(" من زنى فاجلدوه: " المعنىوذكر أن ذلك في العربية أقوى ألن . والكوفيين 

                                                 
  55ارتقاء السيادة ص,   الشاوي -  1
  37: سورة البقرة   -  2
  )50 ص 1معجم القراءات ج( قرأ بها ابن كثيرو ابن عباسو مجاهد   -  3
  108 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج  -  4
  126: سورة البقرة   -  5
  182 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج  -  6
  161: سورة البقرة   -  7
  )24الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة الحسن   -  8
  205 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج  -  9

  2: سورة النور   -  10
  )128 ص 3انظر إعراب القرآن ج(قراءة عيسى بن عمر   -  11
  22 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج  -  12
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  )1(} ولسليمان الريح غدوها شهر { : وقوله تعالى 
  )3(هو الوجه؛ لقراءة أكثر القراء بها)2(بالنصب) الريح ( ذكر الزجاج أن قراءة 

  :  القياس -3.1
  )4 (.حمل غيرِ  منقولٍ  على منقوٍل في معناه : القياس 

  :ي توجيهاته النحوية للقراءات ونذكر منهاو استخدم الزجاج أصل القياس ف
  )5(} كَي ال يكون دولةً بين األغنياِء منْكُم {  : قوله تعالى

وذكر الزجاج أن رفعها قياس على مـذهب التمـام           , )6(بالرفع)  دولةٌ(فقرئت  
  . أي أنّها تامة و ليست ناقصة  . )7(" كان"للفعل 

ٍة من فضٍة وأكواٍب كانت قواريرا، قواريرا       و يطافُ عليهم بآني   { : وقوله تعالى 
  )8(} من فضة 

أنه أتبـع اللفـظ     :  بصرف اللفظ الثاني     )9() قواريرا( فذكر الزجاج في قراءة     
وهذا قياس علـى    , اللفظ ؛ وألن العرب قد تقلب إعراب الشيء ليتبع اللفظ اللفظ            

  )10(. هذا جحر ضب خرٍب : علة الجوار، كقولهم
 ر( لمحاورته )  خرٍب (فقد ج مع أنّه صفة للجحر و ليس للضب ) ضب.  

  )1(} فاجمعوا أمركم وشركاءكم { : وقوله تعالى
                                                 

  12: سورة سبأ  -  1
 وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمـزة والكـسائي ويعقـوب          قراءة نافع و ابن كثير      - 2

  )429الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقهم اليزيدي واألعمش و ابن محيصن  وخلف
  1 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج,   الزجاج-  3
  62ارتقاء السيادة ص,   الشاوي -  4
  7:   سورة الحشر -  5
  )546 ص الميسر,محمد خاروف(   وجه لهشام بخلفه -  6
  117 ص 5ج: معاني القرآن وإعرابه ,   الزجاج-  7
  15 – 14:   سورة اإلنسان -  8
  )579الميسر ص ,محمد خاروف(   قراءة أبي عمرو و ابن عامر وحفص وروح -  9

  202 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج,   الزجاج-  10
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) الـواو (أنه عطف علـى      : )2 (بالرفع) وشركاؤكم  ( فذكر الزجاج في قراءة     
أي وجد فاصال بـين ضـمير الرفـع         ( قياسا على أن المنصوب قد قوى الكالم        

ولو : و لو قلت  , )جاز  ( لو تَركتَ اليوم و زيد لعلمت       : كما لو قلت     )والمعطوف  
ألنّك ال تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوي المرفوع بلفظ    , تَركتَ و زيد لقبح   

  .)3(معه

                                                                                                                                            
  71:   سورة يوسف -  1
  )217 الميسر ص,محمد خاروف(   قراءة يعقوب -  2
  23 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج,   الزجاج-  3
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  الفصل الثاني

  اإلسناد

 : المبتدأ والخبر 1.2

من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على أنّها مبتدأ مرفوع ، على النحـو              
 :تي اآل

ويعلم  ما في البر والبحِر وما تسقطُ من ورقٍة إالّ يعلمها وال             { : قوله عز وجل    
  ).1(} حبةٌ 

فـي كتـاب    (  بالرفع ، ذكر الزجاج أنها مبتـدأ وخبرهـا           )2()حبة ٌ ( فقراءة    
   .)4(ووافقه النحاس و مكي القيرواني و الرازي , )3()مبين

  )5(}  اُهللا عليها والخامسةُ أن غضب{ : وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أن ابتداءها للكـالم مرفوعـة         , )6(بالرفع  ) الخامسة ُ ( في قراءة   

  .)8( وافقه في ذلك النحاس و مكي القيرواني وأبو حيان)7(باالبتداء 
ولو أنّما في األرضِ من شجرٍة أقالم والبحر يمده مـن بعـدِه             { : وقوله تعالى   

  )9(} لماتُ اهللا سبعةُ أبحٍر ما نِفدت ك

                                                 
  59:   سورة األنعام -  1
  441 ص 2  قراءة الجمهور ، معجم القراءات ، ج-  2
  207 ص2معاني القرآن وإعرابه ج,   الزجاج-  3
   71 ص2إعراب القرآن ج,  النحاس-  4

  12 ص 2كبيرجالتفسيرال,  والرازي239مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني: انظر 
  7:  سورة النور -  5
  230 ص 6ج) معجم القراءات(  وهي قراءة الجمهور -  6
  26 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,   الزجاج-  7
   476مـشكل إعـراب القـرآن ص        , القيروانـي : انظـر 126 ص   3 إعراب القرآن ج   -  8

  399 ص 6البحر المحيط ج,و أبو حيان 
  27:   سورة لقمان -  9
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 ذكر الزجاج في توجيهها على أنّها مبتـدأ علـى           )1(بالرفع  " البحر  " في قراءة   
فـي   "والبحر يمـده  " والبحر هذه حاله ، وعند رفعه لالبتداء تكون الجملة: معنى 

   .)3(حيان  ووافقه  في ذلك النحاس و مكي القيرواني و أبو, )2(موضع الحال 
  )4(} مر قدرناه منازَل والق{ : كذلك كقوله 

  . )6(ذكر الزجاج أنها على االبتداء  , )5(بالرفع ) والقمر ( قرئت 
مـشكل  ,لكن صاحب القيروانـي    , )7(ووافقه النحاس و ابن زنجلة وأبو حيان          

في محل  } قدرناه{ وجملة  , إعراب القرآن وضعها على أنها خبر لضمير محذوف         
   .)8(نصب حال 

    )9(} عاليهم ثياب سندس {  : و قوله تعالى 
  ذكر الزجاج أن رفعه باالبتداء ويكون  , )10(بتسكين الياء ) عاليهم ( قرئت 

                                                 
  راءة ابن كثير و ابن عامر وعاصـم وحمـزة واكـسائي وأبـي جعفـر وخلـف و                     ق  -  1

  )413الميسر ص ,محمد خاروف( ابن محصين واليزيدي والحسن البصري واألعمش 
  752 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج-  2
   528مـشكل إعـراب القـرآن ص      ,، القيروانـي  288 ص   3إعراب القرآن ج  , النحاس -  3

 379معـاني القـراءات ص   , أبـو منـصور   186 ص 7ج حر المحـيط  الب,أبو حيان
  501 ص 4الكشاف ج, ،الزمخشري85ص21جامع البيان ج,الطبري

  29:  سورة يس -  4
   قــراءة نــافع و ابــن كثيــر وأبــي عمــرو وروح ، ووافقهــم اليزيــدي والحــسن-  5

   )442الميسر  ص ,محمد خاروف( 
  272ص 4ج: معاني القرآن وإعرابه ,  الزجاج- 6
  401معـاني القـراءات ص    , أبـو منـصور     :  ص انظر  3إعراب القرآن ج  ,  النحاس    - 7

  324 ص 7البحر المحيط ج,و أبو حيان599حجة القراءات ص,زنجلة  و ابن
  506مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 8
  21:  سورة اإلنسان - 9

  )579الميسرص(قراءة نافع وحمزة وأبي جعفر ووافقهم ابن محيصن والحسن    - 10
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  . )2(ووافقه النحاسو مكي القيرواني  و الزمخشري ,)1() ثياب سندسٍ  ( خبره 
, جمع  " ثياب"مفرد ، و  " عاليهم"إن قيل   : وعلق الرازي على هذه القراءة بقوله       

أن المبتدأ وهو قوله    : مبتدأ  إذا كان مفرداً ال يكون خبره جمعاً ، فذكر الرازي             وال
   .)3(وإن كان مفردا في اللفظ ، فهو جمع في المعنى " عاليهم"

) ثياب(خبر مقدم و    ) عاليهم(وعلى هذا األمر أورد األلوسي أنه يمكن أن يكون          
فهي  شرح لحـال     ) اليهمع(مبتدأ مؤخر، والجملة حال من الضمير المجرور في         

  .)4(األبرار المعطوف عليهم
ومن القراءات التي وجهها الزجاج على أنها مرفوعة على أنها خبر للمبتدأ على             

  :النحو اآلتي 
  )5(}قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقُهم { : قوله تعالى 

افقه الرازي و   وو, )7()هذا  (  على خبر    )6(بالرفع    ) اليوم  (ذكر الزجاج قراءة    
 )9"(قال اهللا اليوم ذو منفعِةصدقِ  الصادقين      :" أي   , )8(مكي القيرواني و أبو حيان      

جعله اسما وإن كانت إضافته غير محـضة؛  ) اليوم( أنه من رفع : وذكر الطبري   
ألنه صار كالمنعوت، وكان بعض أهل العربية يزعمون أن العرب يعملـون فـي              

عملهم فيما بعدها وإن كان ما بعـدها رفعـا          " الليل"و" يومال"إعراب األوقات، مثل    
                                                 

  252 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
 و  730مـشكل إعـراب القـرآن ص        ,القيرواني:   انظر   103 ص   5 إعراب القرآن ج   - 2

  673 ص 4الكشاف ج,الزمخشري
  252 ص 30التفسير الكبير ج, الرازي - 3
  162 ص 29روح المعاني ج, األلوسي- 4
  119:  سورة المائدة  - 5
ن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي وأبي جعفر ويعقـوب               قراءة اب  - 6

  )127الميسر ص,محمد خاروف(وخلف ووافقهم اليزيدي والحسن البصري واألعمش 
  183 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 7
 و 227مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني:   انظر183 ص 2التفسير الكبير ج, الرازي - 8

  148البحر المحيط ص ,و حيانأب
  183 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج ,  الزجاج- 9
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وكذلك إن كان ما    . هذا يوم يركب األمير  ويوم أخوك منطلقٌ         : رفعوها ، كقولهم    
   .)1(بعدها نصبا نصبوها 

  )2(} فشهادةُ أحِدهم أربع شهاداٍت باهللا { : وقوله تعالى 
: والمعنـى   , ى أنّها خبر االبتداء      ذكر الزجاج عل   )3() أربع  ( فقراءة الرفع بِـ    

         إن شـئت   : وذكر الفراء أنه     . )4(فشهادة أحدهم التي تدرأ عنها حد القاذف أربع
والذي : ، كأنك قلت    )  فشهادته أربع شهادات    : ( جعلت رفعه باألربع الشهادات     

     ـاج  أبـو جعفـر             .  )5(يوجب من الشهادة أربعـدوا الزجومن العلماء الذين أي
   .)6(حاسالن

  :حذف المبتدأ أو الخبر . 2.2

هذه أمثلة من القراءات القرآنية التي ذكرها الزجاج تبين المعاني التي خرجـت             
  :من حذف المبتدأ أو الخبر جوازا

  )7(} قل أغير اهللا أتّخذُ ولياً فاطِر السمواِت واألرِض { : قوله تعالى 
ج هذا باعتبار الرفع جـائز علـى        ذكر الزجا  ,)8() فاطر( في قراءة الرفع لِـ     

  ، ) هـو (فمـن رفعـه فعلـى إضـمار         , المدح هللا جـل وعـز الثنـاء عليـه           
   .)10(ووافقه النحاس و الرازي  , )9(فاطر السموات واألرض : المعنى 

                                                 
  145 ص 7جامع البيان ج, الطبري- 1
  6:  سورة النور- 2
ــش   - 3 ــم األعمـ ــف ووافقهـ ــسائي وخلـ ــزة والكـ ــص وحمـ ــراءة حفـ    قـ

  )350الميسر ص , محمد خاروف (
  26 ص 4معاني القرآن وإعرابه  ج,  الزجاج- 4
  246 ص 2ي القرآن  جمعان,  الفراء- 5
  26 ص 4إعراب القرآن ج, النحاس - 6
  14:  سورة األنعام -  7
  )394معجم القراءات ج(  قراءة ابن أبي عبلة - 8
  188 ص2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 9

  178 ص2التفسير الكبير ج,انظر الرازي 508 ص 2إعراب القرآن ج, النحاس - 10



 14

ويسمي أهل النحو هذا بالنعت المقطوع  إلى الرفـع فـي معـرض المـدح،                
  التـرحم،  أو, مررتُ بزيـٍد الخبيـثُ      : نحو  , ، أو الذم    "مررت بزيد الكريم  :"نحو

  .)1(المسكين  مررت بزيد: نحو  
يا بني آدم قد أنْزلنا عليكُم لباسا يواري سوءاِتكم وريشًا ولباس           {  :وقوله تعالى   

 2(} التقوى ذلك خير(  
ذكر الزجاج أنها خبر مرفوع لمبتدأ محـذوف تقـديره          , )3() لباس  ( في قراءة   

ووافقـه أبـو منـصور    , )4(هـو لبـاس التقـوى    : التقدير, ى بحيث المعن " هو  "
  ) ذلـك (إالّ أن النحاس و مكي القيروانـي  جعـال المـضمر              , )5(والزمخشري    

ــوى   :" أي ــاس التق ــك لب ــورة ذل ــتر الع ــر   ,  )6("  وس ــرازي ذك   و ال
 أن:  )7(مبتدأ مرفوع  ) لباس(.   

  )8(} تاع الحياِة الدنيا إنّما بغيكم على أنْفسكم م{ : وقوله تعالى 
: " ، التقـدير  )هو( ذكر الزجاج أنّها على إضمار     )9() متاع(في قراءة الرفع لِـ     
 ولكن ذكر مكـي القيروانـي   , )11(ووافقه أبو حيان  , )10" (هو متاع الحياة الدنيا 

  :على النحو اآلتي ) متاع ( والرازي و ابن زنجلة رأيا لرفع 
                                                 

  237 ص 1جشرح ابن عقيل , ابن عقيل- 1
  26 سورة األعراف  - 2
  قرأ بها ابن كثير و أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف ووافقهم ابن    - 3

  )153الميسر ص ,محمد خاروف(محيصن واليزيدي والحسن البصري واألعمش   
  226 ص2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 4
  178 ص 2 جالكشاف,،الزمخشري178معاني القراءات ص,  أبو منصور - 5
  270مشكل إعراب القرآن ص,القيرواني:  ،انظر 120 ص 2 إعراب القرآن ج- 6
  55 ص 4التفسير الكبير ج, الرازي - 7
  23:  سورة يونس - 8
   قرأ بها نافع و ابن كثير وأبو عمرو و ابن عـامر وحمـزة والكـسائي وأبـو جعفـر                     - 9

  )211الميسر ص ,محمد خاروف( ويعقوب وخلف 
  12 ص 3 معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج- 10
  143 ص 5البحر المحيط ج, أبو حيان- 11
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 )  متاع (لـ    خ بالرفع بر)والظرف ملغي وهو على أنفسكم، ألنه ليس       )  البغي
ــر  ــداء ، وإذا اعتب ــر االبت ــاع(بخب ــدأ ،) مت ــى إضــمار مبت ــاً عل   مرفوع

ويكون فيه ضـمير يعـود      ,  ) بغيكم( خبر  ) على أنفسكم   (هو متاع، فتكون    : أي
  ).1(إنما بغيكم الثابت :متعلقة باالستقرار أو الثبات، فتقديره) على(المبتدأ و على

  )2(}ذلك عيسى بن مريم  قوَل الحق الذي فيه يمترون{:وقوله عز وجل
  هـو قـوُل الحـقِّ ،       :  علـى معنـى      )3() قـولُ (ذكر الزجاج أن من رفـع       

ووافقه النحاس و مكي القيرواني و الرازي و أبـو           , )4(على إضمار مبتدأ    : أي  
   .)5(حيان و أبو منصور و األلوسي و ابن زنجلة 

المضمر كناية عن عيسى عليـه الـسالم،ألنه        " هو"أن  :  مكي القيرواني    وذكر
  .)6(إذ بالكلمة تكون " كلمة"بكلمة اهللا جل وعز كان ، وقد سماه اهللا 

  )7(} وقَال إنّما اتخذْتم من دوِن اهللا أوثانًا مودةَ بينكُم { : وقوله تعالى 
   أنها على حذف المبتدأ ذكر الزجاج , )8(بالتنوين أو دونه )مودة (في قراءة 

                                                 
 75 ص   17التفسير الكبيـر ج   ,الرازي  : انظر 326, مشكل إعراب القرآن ص   ,  القيرواني - 1

  330حجة القراءات ص ,وابن زنجلة
  34:  سورة مريم   - 2
   ابـن محيـصن      قرأ بها نافع و ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفـر ويعقـوب ووافقهـم               - 3

  )307الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي 
  269 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 4
 ،  430مـشكل إعـراب القـرآن ص        , ، القيرواني  16 ص 3إعراب القرآن ج  , النحاس   - 5

  ،178 ص6البحـر المحـيط ج  ,أبـو حيـان  218ص  21التفـسير الكبيـر ج  , الرازي 
حجة القـراءات   ,، وابن زنجلة  91 ص 16معاني ج روح ال , ، األلوسي  280أبو منصور ص  

  443ص
  430مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 6
  25 سورة العنكبوت - 7
   قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكساني ورويـس ووافقهـم ابـن محيـصن واليزيـدي                  - 8

  )399الميسر ص ,محمد خاروف(
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   .)1(تلك مودةٌ بينكم في الحياة الدنيا : كأنه قال " هي" تقديره 
وهذا مما يعتبر حذف المبتدأ جوازا ألنه دل عليه دليل، كمـا أورد عـدد مـن           

   .)2(العلماء ، أن المبتدأ يحذف جوازاً إذا دل عليه دليل وكذلك الخبر 
   )3(}  العزة عما يصفونسبحان ربك رب{ : وقوله تعالى 

, )5(" هـو "ذكر الزجاج أنّها على حذف الـضمير        ,  بالرفع   )4() رب(في قراءة   
فكان حذف المبتـدأ    ) بالنعت المنقطع   ( وهذا ما ذكرنا سابقا      , )6(ووافقه النحاس     

  .هنا وجوبا
  :  وجهـوا قـراءة      )7(وبنفس التوجيه السابق للزجاج ولغيـره مـن العلمـاء           

 }( برفع )8(}  السماوات واألرض رب9() رب(.  

  )10(} يوم ال تملك نفس لنفسٍ  شيًئا { : وقوله تعالى 

                                                 
  126 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
   227 ص 1شــرح ابــن عقيــل ج, ابــن عقيــل,129 ص 4 المقتــضب ج, المبــرد- 2

   .33في علم العربية ص المفصل, الزمخشري  و
  18 0:  سورة الصافات- 3
 ذكر الدكتور عبد اللطيف خلف أن العلماء ذكروا أن هذا وجه جائز في اإلعراب وذكرها                - 4

  )70ص8ت جمعجم القراءا. ( و لم يسم أصحابها , الزجاج أنها قراءة 
  238 ص 14معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 5
  448 ص 3 إعراب القرآن ج- 6
  إعـراب القـرآن    ,النحـاس   : انظـر , 211 ص 5معاني القـرآن وإعرابـه ج     ,  الزجاج - 7

,  و الـرازي  747ص  القرآن مشكل إعراب القرآن في إعراب, والقيرواني136  ص5ج
  407 ص 8لبحر المحيط جا, و أبو حيان23 ص 31الكبير ج التفسير

  37:   سورة النبأ - 8
 قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبـي جعفـر ووافقهـم الحـسن                  - 9

  )753الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي 
  19:  االنفطار - 10
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، " هـو "ذكر الزجاج أنّه يجوز رفعها بإضـمار         , )1(بالرفع  ) يوم  (في قراءة   
ووافقـه النحـاس و مكـي       ,)2(هو ال تملك نفـس لـنفس شـيئا        : فيكون المعنى   

  .)3(القيرواني
طبري هذه القراءة ، وذكر أنه أفصح في كالم العـرب ، وذلـك أن               و رجح ال  

والعرب إذا أضافت اليوم إلى تفِعل أو يفِعـل أو أفعـل     " يفعل: "اليوم مضاف إلى    
  )4 (هذا يوم أفعُل كذا،وإذا أضفته إلى فعل ماضٍ  نُصب: رفعوه ، فقالوا

  :كان وأخواتها . 3.2
  : )5(اعلى اسمه) كان ( تقدم خبر :  أوالً 

مما يدل على جواز تقدم الخبر على االسم من القراءات القرآنية التي أوردهـا              
  : معاني القرآن وإعرابه على النحو األتي , الزجاج في كتابه الزجاج

  )6(} ثم كان عاقبةُ الذين أساءوا السوأى أن كذّبوا{ : قوله تعالى 
خبـراً لكـان ، ومـن        ) السوء(  وضع الزجاج له     )7(} عاقبةُ  { فمن رفع   

ووافقه الفراء و أبـو     , )9(اسم كان   ) السوء  (  وضع الزجاج له   )8()العاقبةَ  ( نصب  
                                                 

  .  قراءة ابـن كثيـر وأبـي عمـرو ويعقـوب ووافقهـم ابـن محيـصن واليزيـدي                     - 1
  )587ص محمد خاروف الميسر( 

  228 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 2
ــرآن ج- 3 ــراب الق ــي170 ص 5 وإع ــرآن ص ,،القيروان ــراب الق ــشكل إع   ، 757م

  87 ص 31التفسير الكبير ج,الرازي 
  152 ص30جامع البيان ج, الطبري- 4
جـامع الـدروس العربيـة      , والغاليينـي  174شرح قطر النـدى ص    , ابن هشام   :  انظر - 5

  282ص2ج
  10: سورة الروم - 6
   قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمر وأبي جعفر ويعقـوب ووافقهـم الحـسن واليزيـدي                  - 7

  )405الميسر ص ,محمد خاروف( و ابن  محيصن 
ــش   - 8 ــم األعم ــف ووافقه ــسائي وخل ــزة والك ــامر وعاصــم وحم ــن ع ــراءة اب    ق

  )405الميسر ص ,محمد خاروف( 
  136ص  4معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 9
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أن ( مشكل إعراب القرآن أجاز أن تكون       ,إال أن مكي صاحب القيرواني     , )1(حيان
   .)2() أساءوا( اسم كان و السوأى مفعوالً لـ ) كذّبوا

  )3(} وِمه إال أن قالوا اقتلُوه فما كان جواب ق{ : وقول تعالى 
وذكر الزجاج في كلتـا القـراءتين  أن           , )4(بالرفع  ) جواب  ( فقد قرأ الحسن    

على جواز توسط الخبر بين الفعل واالسم كمـا         ) أن قالوا   (  يكون اسم    )5(النصب  
)  أن قـالوا    (، ومن رفع الجواب جعله اسم كان وجعل الخبر        )6(ذكر بعض النحاة    

اقتلوه ، لما أن دعاهم     : ما كان الجواب إال مقالتهم      : ن فيه ، ويكون المعني      وأعملْ
بأنهم يعبدون مـا      إبراهيم عليه السالم إلى التوحيد هللا عز وجل ، واحتج عليهم 

   )7()اقتلوه أو حرقوه:(ال يضرهم وال ينفعهم، جعلوا الجواب 
   قـالوا واهللا ربنـا      ثـم لـم تكُـن فتنـتُهم إالّ أن         { : وأيضا كقولـه تعـالى      

  )8(} ما كنا مشركين 
هـو  ) أن قالوا   ( و) تكن(ذكر الزجاج أنها خبر    , )9() فتنتَهم( في قراءة نصب    

و فـي   ) أن قـالوا    ( والخبر,  على أنها االسم     )10(وذكر في قراءة الرفع      , االسم

                                                 
  60 ص 7البحر المحيط ج, ، انظر أبو حيان322 ص 2 معاني القرآن  ج- 1
  523مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 2
  24:  سورة العنكبوت - 3
   )399الميسر ص ,محمد خاروف(  قراءة الحسن - 4
  )399الميسر ص  ,محمد خاروف(  قراءة القراء جميعهم - 5
  253 ص 1شرح ابن عقيل ج, ابن عقيل- 6
  125 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 7
  :23 سورة األنعام - 8
 قراءة نافع وأبي عمرو وشعبة وخلف عنه وأبي جعفر وخلف ووافقهم اليزيدي - 9

  )130الميسر ص ,محمد خاروف( والشنبوذي 
   قــراءة ابــن كثيــر و ابــن عــامر وحفــص ووافقهــم ابــن محيــصن والحــسن - 10

  )130سر ص المي,محمد خاروف( 
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) الفتنة  (خبر  في المعنى و    ) أن قالوا ( ذكر مكي القيرواني االسم      )1(قراءة النصب 
  .داخلة في االبتداء والخبر 

اسم كان ، فهو اإلخبار عند أهل النظر ؛ ألنها ال تكـون إال              ) أن قالوا   ( فجعل  
معرفة ، وألنها ال توصف فأشبهت المضمر ، والمضمر أعرف المعارف فكـان             

إنمـا تعرفـت    ) الفتنة  ( األعرف اسم كان أولى فيما هو دونه في التعريف ، إذ            
   .)2(بكثير ) أن قالوا( لى مضمر ، فهي دون تعريف بإضافتها إ

اعتمد اإلمام  مكي برأيه على رأي النحاة بأنه إذا كان االسم والخبر معـرفتين               
بالـذي   فإنك تأتي باالسم الذي يعمله المخاطب وتجعله اسما للفعل الناقص وتـأتي 

  )3(.يجهله فتجعله خبرا له 
؛ ألن النحاة جعلـوا     ) فتنتُهم  ( ة رفع   ولذلك كان رأي أبي حيان بأن فضل قراء       

األعراف  االسم أو المبتدأ وما دونه من التعريـف الخبـر فـي حالـة اجتمـاع                  
االسم ، األعراف  هو  جعلوا غير األعراف) فتنةُ(األعراف، وفي قراءة الرفع لـ 

    )4(الخبر 
    :)5(التامة) كان : ( ثانياً 

  :وي تحت هذا الموضوعمما ذكر الزجاج من قراءات قرآنية تنض
  )6.(} وإن تك حسنةً يضاعفها{ : قوله عز وجل 

   أنها رفع على اسم )7() حسنةٌ (فذكر الزجاج في توجيه قراءة الرفع لـ 

                                                 
  190 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
  231مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 2
  267 ص 1معاني النحو ج, السامرائي- 3
  99 ص 4البحر المحيط ج, أبو حيان- 4
  جـامع الـدروس العربـي     ,  و الغالييني  258 ص   1شرح ابن عقيل ج   , انظر ابن عقيل   - 5

  179ح قطر الندى ص شر,ابن هشام و, 280 ص 2 ج
  24:  سورة النساء  - 6
   قــراءة نــافع و ابــن كثيــر وأبــي جعفــر ووافقهــم ابــن محيــصن و الــشنبوذي- 7

  )85الميسر ص ,محمد خاروف( 
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وال خبر لها ، وهي هـهنا في مذهب التمام ال تحتاج إلى خبـر فهـي                ) كان(
  .)2(حيان والرازيووافقه من العلماء أبو , )1(وإن تحدث حسنة يضاعفها : بمعنى 

 )4"(ًوإن تك فعلته حـسنة    :" ذكر الزجاج أنها على معنى       )3(وفي  قراءة النصب     
بأن اسمها ضمير مستتر عائـد علـى        : البحر المحيط   ,ووصفها صاحب أبو حيان   

وأنّث الفعل لعوده على مضاف إلى مؤنث أو على مراعاة المعنـى ، ألن   مثقال، 
   .)5" (ن تك ِزنة ذرة وإ: " معناه زنة ، أي ) مثقال(

  )6(} كي ال يكون دولةً بين األغنياِء منكُم { : وقوله تعالى
 ذكر الزجاج أنها على مذهب التمام ، وجوز أن          )7()دولةٌ( في  قراءة الرفع لـ      

وكذلك النحاس ذكر في هذه      , )8() بين األغنياء   ( اسم يكون وخبرها    ) دولةٌ(يكون  
لكـن مكـي القيروانـي      . )9(خبر  )  بين األغنياء   ( اسم و  )  دولةٌ( أن  : القراءة  

   .)10(فهي ال تحتاج إلى خبر"وقع :" بمعنى , وصفها بأنّها تامة 
       عندما تكون تامة تدل علـى الزمـان        ) كان(واعتمد برأيه على رأي النحاة أن

  )11(حدثَ و وقع : والحدث كغيرها من األفعال الحقيقية ، وهي بمعنى 
  )12(} وإن كانتْ واحدةً فلها النصف { : عالى وقوله ت

                                                 
  43 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
  107 ص 10التفسير الكبير ج,الرازي :انظر , 361 ص3البحر المحيط ج, أبو حيان- 2
 أبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ووافقهم الحسن              قراءة - 3

  )85الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي 
  43 ص 2معاني القرآن وإعرابه  ج,  الزجاج- 4
  361 ص 3البحر المحيط ج, أبو حيان- 5
  7:  سورة الحشر- 6
  )546الميسر ص ,محمد خاروف(  وجه لهشام بخلفه - 7
  117 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 8
  395 ص 4 إعراب القرآن ج- 9

  674مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 10
  395 ص 4 إعراب القرآن ج- 11
  11 سورة النساء  - 12
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وذكر الزجاج أن قراءة  النصب أجـود ؛          , )1(على الرفع   ) واحدةٌ  ( قرئت بـ   
  قــد بــين أن   ) نفــإن كــن نــساء فــوقَ اثنتــي    : ( ألن قولــه 

  .)2(فإن كان األوالد نساء ، وكذلك إن كانت المولودة واحدةً : المعنى
  ) : إن َّ(   إعمال-4.2
 و  )4() إن  (  بتـشديد    )3(} إن هذان لـساحران     { ختلفت النحاة في توجيه آية      ا

  :وذكر الزجاج عدة توجيهات وهي , ) هذان (العامل في 
هذه القراءة على لغة بني كنانة يجعلون ألف االثنين فـي الرفـع والنـصب               :أوال

  :والخفض على لفظ واحد ، فهم ينشدون 
            )5( ولَو رأى    مساغاً ِلنَاباه الشجاع لصمما  فَأطْرقَ إطْراقَ الشُّجاِع

  .ضربته بين أذناه: وهؤالء يقولون     
  .أنها لغة لبني الحارث بن كعب : وكذلك روى أهل الكوفة 

  ) .6(وذكر هذا النحاس و مكي القيرواني و أبو منصور 

  إنه هذان : "مرة أي ذكر الزجاج رأي النحاة القدماء أن هنا هاء مض: ثانيا 
  ) .7(، وذكر هذا الرأي النحاس ومكي القيرواني " لساحران 

  نعم هذان لساحران : ، المعنى ) نعم ( هو ) إن ( ذكر قول معنى : ثالثا 
  :وينشدون 

                                                 
  )178ص : الميسر ,محمد خاروف(  قراءة نافع وأبي جعفر - 1
  15 ص 2ج:  معاني القرآن وإعرابه- 2
  63:  سورة طه - 3
ووافقه ابن محيصن والحسن واألعمش ,  نافع والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف قراءة- 4

  )315مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني( 
:  ، وهو موجود في295 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج,  البيت للمتلمس ، أنظر الزجاج- 5

األلف ولم بكسرة مقدرة على ) لناباه( حيث جر قوله ) طرق" (لسان العرب صمم والعين 
  بالياء على األصل  يجره 

و أبـو   , 439مـشكل إعـراب القـرآن ص   ,القيرواني:انظر44 ص 3 إعراب القرآن ج   - 6
  238 ص 6البحر المحيط  ج,و أبو حيان , 295معاني القراءات   ص , منصور 

  438مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني42 ص  انظر3 إعراب القرآن ج- 7
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   )1(إنّه :  ويقلْن شَيب قَد عالك         وقَد كَِبرتَ فقلت 
وذكر احتجاج النحاة بـأن     ) لساحران  ( كما تحدث عن الالم المتصلة بـ       

  : أصلها أن تقع في االبتداء ، وأن وقوعها في الخبر جائز، وأنشد النحاة 
  )2(أم الحليس لَعجوز شَهربةٌ       ترضى ِمن اللّحم بعظِْم الرقبة 

  .ألم الحليس عجوز: المعنى 
  .)3(وذكر هذا التوجيه النحاس و أبو حيان و أبو منصور

إنّهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوا األلـف علـى   : ذكر قول الفراء   : رابعا  
الذين في الرفع   : فقالوا  ) الذي  ( حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في         

  )4(" والنصب والجر

أن المبهم لما لم يظهر فيه إعراب في الواحد وال فـي           : و ذكر القيرواني أيضا     
  .)5(تأتي باإللف على كل حال , ثنية على ذلك الجمع جرت الت

  :وقد فاضل الزجاج بين تلك التوجيهات ، بحيث جعل فـي المرتبـة األولـى              
وبالمرتبـة  . هذان لهما ساحران    : نعم ، حتى يصبح المعنى      : بمعنى  ) أن  ( أنها  

مذهب بني كنانة في ترك األلف التثنية على هيئة واحدة ، ألن حق األلف              : الثانية  
أن تدل على االثنين ، وكان حقها أال تتغير كما لم يتغير ألف عصا ، ولكن كـان                  
نقلها إلى الياء والنصب أبـين وأفـضل للتمييـز بـين المرفـوع والمنـصوب                

   )6(.والمجرور

                                                 
  األغـاني , و األصـفهاني 66انظر ديوانـه ص  :  اهللا بن قيس الرقيات البيت للشاعر عبد - 1

  291 ص 4ج
  )شهب: (لسان العرب , ابن منظور- 2
و أبو 238 ص6البحر المحيط ج,أبو حيان:  ،وانظر 45 ص 3إعراب القرآن ج, النحاس - 3

  295معاني القراءات ص, منصور 
  182 ص 2معاني القرآن ج:  انظر - 4
  439كل إعراب القرآن ص مش, القيرواني- 5
  296 ص 3معاني القرآن وإعرابه  ج,  الزجاج- 6
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ولكن مما مالت إليه نفسي من تلك التوجيهات لهذه القراءة ، أن هذه لغة بنـي                
 األبيات الشعرية التي استخدموا فيها المثنى       كنانة وبني الحارث ، لورود العديد من      

مقصورا على األلف ، وورد حديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينطبق على              
  ) .1(" ال وترانِ  في ليلة : "هذه اللغة ، وهو 

  :المخففة وإهمالها )إن(إعمال . 5.2

 ومما  )2( إذا خففت اإلعمال واإلهمال   سـورة   المك" إن  " أقر النحاة أنه يجوز في      
  :يدل على ذلك من القراءات القرآنية التي ذكرها الزجاج 

  )3 (}إن هـذان لساحران { : قوله تعالى 
ولكـن للبـصريين     , )5( وحسن الزجاج هذه القراءة      )4() إن(في قراءة تخفيف    

والكوفيين خالفاً في هذه اآلية ذكره مكي القيرواني من ناحية دخول الالم ، فدخول              
هنا المخففة من الثقيلة وارتفع ما بعدها باالبتـداء         ) إن( عند البصريين يجعل     الالم

واإلخبار ، لنقص بنائها ، فرجع ما بعدها إلى أصله ، والالم ال تدخل فـي خبـر                  
  .ابتداء أتي على أصله 

  والـالم بمعنـى    " مـا "الخفيفة ، بمعنـى     " إن"فأما مذهب الكوفيين ، فيقدرون      
ما هذان إال ساحران ، فال خالف في هذا التقدير إال           : م عندهم   فتقدير الكال " إال  " 

  .)6(وأنكر ذلك البصريون ) إال(تأتي بمعنى ) الالم(أن : ما ادعوا 
ضعيفة في العمل   )إن(المخففة ؛ بأن كلمة     ) إن(وعلّل الرازي سبب إهمال عمل      

عرابـه ؛ألنها عملت بسبب مشابهة الفعل ، وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ علـى إ             

                                                 
  وقال حديث حسن غريب ,  رواه الترمذي عن قيس بن طلق بن علي عن قيس عن أبيه - 1

  )391رقمه ( 
  199شرح قطر الندى ص, ، ابن هشام348 ص 1شرح ابن عقيل ج, ابن عقيل- 2
  63:  سورة طه - 3
  )315الميسر ص ,محمد خاروف(  ابن محيصن ووافقه,  قراءة حفص،- 4
  296 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 5
  440مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 6
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  )1(. األصلي وهو الرفع 
المخففة هنا قد أهمل إعمالها لما استبان لنا من         " إن"ومما يظهر لنا الصواب أن      

) إن(المخففة إذا أهملتها لزمتها الالم الفارقـة بينهمـا وبـين            ) إن(آراء النحاة أن    
  .) 2(النافية 

    : المخففة من الثقيلة ) أن ( 
  )3(}  بينهم أن لعنةُ اهللا على الظالمين فأذّن مؤذّن{ :وكذلك قوله تعالى

) أن( وقـراءة    )4() لعنـةُ   ( المخففة و الرفع لــ      ) أن  ( فأورد الزجاج قراءة    
   .)6( وأجاز القراءة بكال الوجهين )5() لعنةَ(المشددة و النصب لـ 

إذا صحبت من الكالم مـا ضـارع        : وكان للطبري قول في هذه القراءة ، وهو       
س بصريح الحكاية تشددها العرب أحيانا وتوقع الفعل عليهـا فتفتحهـا            الحكاية ولي 

  . وتخففها أحيانا ونُعمل الفعل فيها فتنصبها به وتبطل عملها من االسم الذي يليها
أو خففت في القراءة و كـان معنـى         )  أن  ( وإذا كان ذلك فسواء شددت      

   .)7(يقرأ القارئ , الكالم بأي ذلك 
  :هبين لمن خفف و ابن زنجلة ذكر مذ

أن ال  :" الثقيلة كما قـال جـل وعـز         ) أن(الخفيفة من   ) أن(أنه أراد   : أحدهما  
  . أراد أنَّهم )8(" يقدرون على شيء

                                                 
  74 ص12التفسير الكبير ج, الرازي - 1
  348 ص 1شرح ابن عقيل ج, ابن عقيل- 2
  44:  سورة األعراف - 3
 ويعقوب ووافقهـم اليزيـدي و ابـن          قراءة نافع وقنبل بخلف عنه، وأبي عمرو وعاصم        - 4

  )156الميسر ص ,محمد خاروف( محيص بخلف عنه 
  , محمـد خـاروف  (  قراءة ابـن كثيـر وأبـي جعفـر ووافقهـم الحـسن واألعمـش         - 5

  )156الميسر ص 
  276 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 6
  209 ص 16جامع البيان ج , الطبري- 7
  28:  سورة الحديد - 8
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  :التي هي للتفسير كأنها تفـسر لمـا أذنـوا بـه أراد              " أي  " بمعنى  : والثاني  
  )1(" فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهللا " 

    : ال النافية للجنس . 6.2

  :)2("ال النافية للجنس " ووجه في القراءات التي تخص , ومما ذكره الزجاج 
  )3(} وال خوفٌ عليهم وال هم يحزنون {: قوله عز وجل 

ـ      فـي  " ال"وكذلك إن تكـررت      , )4( )خوفٌ   (فقد جود الزجاج قراءة الرفع ل
 فهو جيد بالغ )5(" فال خوفَ عليهم"الكالم ،قلت ال رجٌل عندي وال زيد ، وإن قرئ  

على التبرئة ، والرفع إما تكون علـى        "ال خوفَ عليهم    "  ووجه النحاس    )6(الجودة  
   .)7(ليس : بمعنى ) ال(االبتداء ، أو أن تجعل 

بمنزله االسم المركب، وتبنـى     )  ال  ( و) خوفَ  : ( والمبرد و ابن عقيل جعال      
   .)8(على ما تنصب عليه )خوف(

علـى  ) ال(أنك إذ قدرت دخول     : هنا  ) ال(ب عدم عمل    ومن ثم جعل المبرد سب    
شيء قد عمل فيه غيرها لم تعمل شيئا، وكان الكالم كما كان عليه ؛ ألنك أدخلت                

ال زيد  : قول  فتأزيد في الدار أم عمرو      : النفي على ما كان موجبا ، وذلك كقولك         
ٌ9(. وال عمرو(  

                                                 
  282حجة القراءات ص ,زنجلة ابن - 1
 ،  360 ص 1شرح ابـن عقيـل ج     ,ابن عقيل : شروط عمل ال النافية للجنس في       :  انظر   - 2

  95المفصل في علم العربية ص ,الزمخشري
  62:  سورة البقرة - 3
ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبـي جعفـر              , قراءة نافع    - 4

  )71الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي واألعمش وخلف ووافقهم ابن محيصن 
   )71الميسر ص ,محمد خاروف(  قراءة الحسن البصري ، ويعقوب - 5
  133 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 6
  233 ص1إعراب القرآن ج, النحاس - 7
  359 ص 1شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل: انظر , 358 ص 4ج: المقتضب , المبرد   - 8
  359 ص 4ج: المقتضب , رد المب- 9
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  )1(} ال لغو فيها وال تَأثيم { : وقوله تعالى 
 اتفق الزجاج والنحاس في وضع ضربين للرفـع         )2() لغو(في قراءة الرفع لـ     

" لـيس "في مـذهب    ) ال(أن تكون   : والثاني  ,  فاألول على االبتداء، وفيها الخبر      
   .)3(رافعة 

 , )5( فعلى النفي والتبرئة     )4()تأثيما  ( ، و ) لغواً  ( وذكر الزجاج  أن من نصب       
  )6(أما البصريون ، فقد جعلوا الشيئين شيئا واحدا , وهذا عند الكوفيين 

  )7(.ال وما عملت فيه في موضع ابتداء : فذكر سيبويه 

  :وفتحها ) إن ( كسر همزة . 7.2
 التـي   )8(مما ظهر من القراءات القرآنية على اختالف فتح همزة إن أو كسرها             

  :ذكرها الزجاج على النحو اآلتي 
الئكة و هو قائم يصلي في المحـراب أن اَهللا يبـشرك            فنادته الم { : قوله تعالى   

  )9(} بيحيى مصدقًا بكلمٍة من اهللا 
مـن فـتح    :  ووجه الزجاج القراءتين بـأن       )10() إن(فاختلف القراء في قراءة     

  قالت: "ومن كسر  أراد ,  نادته بالبشرى : أي , نادته بأن اهللا يبشرك : فالمعنى 

                                                 
  23:  سورة الطور - 1
   قراءة نافع و ابن عامر وعاصم والكسائي وأبـي جعفـر وخلـف ووافقهـم األعمـش                  - 2

  )524الميسر ص ,محمد خاروف( 
  257 ص 4، إعراب القرآن ج51 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 3
  يـصن اليزيـدي والحـسن      قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقـوب ووافقهـم ابـن مح            - 4

  )524الميسر ص ,محمد خاروف( 
  51 ص5معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 5
  257 ص 4إعراب القرآن ج, النحاس - 6
  175 ص 2الكتاب ج, سيبويه- 7
  126القواعد األساسية للغة العربية ص :  انظر شروط كسر همزة إن وفتحها في- 8
  39سورة آل عمران    - 9

  )55الميسر ص ,محمد خاروف( عامر وحمزة ووافقهما األعمش  قراءة ابن - 10
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  )1(. بعد القول دائما مكسورة) إن(، و"شرك إن اهللا يب:المالئكة 
و أورد أبو حيان في تفسيره خالف البصريين و الكوفيين في تفسير ذلك، فذكر              

وذكر الكوفيون بأنّه ال إضمار؛ ألن غيـر        ) قالت  : ( البصريون أن المضمر هو     
القول مما هو في معناه كالنداء والدعاء يجري مجرى القول في الحكاية فكُـسرت              

ووافـق رأي الزجـاج أبـو منـصور         , )2(قالت لـه    : ؛ ألن معناها    " نادته"بـ  
   .)3(والرازي

:  وذكر الفراء ما يقوي مذهب من أجاز الكسر على الحكاية، قـول اهللا تعـالى              
أن ليقض علينا ، فهذا مـذهب       :  ولم يقل    )4(} ونادوا يا مالك ليقضِ  علينا ربك        {

  .)5(الحكاية
  )6(} أنّك ال تظمُأ فيها وال تضحى و{ : وقوله عز وجل 

  وذكر الزجاج أن كسر همـزة      ) 7(بفتح الهمزة وكسرها    ) أنّك( فقد قرئت أيضا    
 )  إن لـك   : " في هذه اآلية على االستئناف ،  بعطفها على اآلية التي سبقتها             ) إن

ـ   " وأن لك أال تظمأ فيهـا     : "فكأن القول   , " أالّ تجوع فيها وال تعرى         ا وتكـون هن
 )  8(في موضع نصب ) أن (  اءموافقاً بذلك الفـر)و وافقـه النحـاس و أبـو     , )9

   .)10(حيان
                                                 

  341 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
  465 ص 2البحر المحيط ج, أبو حيان- 2
   .38 ص 8التفسير الكبير ج,الرازي :  انظر101ص : معاني القراءات ,  أبو منصور - 3
  77:  سورة الزخرف - 4
  212 ص 1 معاني القرآن ج- 5
  119:  سورة طه - 6
ابن كثير وأبو عمرو و ابـن عـامر         :وقرأ بكسر الهمزة    ,  قرأ بفتح الهمزة نافع وشعبة       - 7

ووافقه ابن محيصن و اليزيدي والحـسن       , وحمزة و الكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف      
  )320الميسر ص ,محمد خاروف( واألعمش 

  308 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 8
  194 ص 2معاني القرآن ج,راء الف- 9

  .263 ص6البحر المحيط ج, أبو حيان: انظر , 58 ص3إعراب القرآن ج, النحاس - 10
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   )1(}فانظر كيفَ كان عاقبةُ مكِرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين{ : وقوله تعالى 
  وأدى اختالف القراءة إلى اختالف قراءة , )2(بالفتح والكسر ) أنّا (قرئت 

: علـى معنـى   ) العاقبة(رفع  ) إن  ( أن من كسر    : لزجاج  كما ذكر ا  ) عاقبة  (
، فدل على   " إنا دمرناهم : "أي شيء كان عاقبةُ  مكرهم، ثم فسرها، فقال          : فانظر  

وإن شاء نـصبها، فيكـون      ) العاقبة(رفع  ) أن(أن العاقبةَ الدمار، ومن فتح همزة       
ومن ثم  .)3(ا دمرناهم   أن: فانظر كيف كان عاقبةَ أمرهم ، وأضمر العاقبة         : المعنى

,  )4(تقرأ بالكسر على االستئناف ، وفتحها يكون علـى كيـف            )إنا  (ذكر الفراء أن    
غير داخلة فـي  "أنا " أن هذا ال يحصل؛ ألن كيف لالستفهام و       : ورد عليه النحاس  

  .االستفهام
  ):إن (وجعل النحاس خمسة توجيهات لفتح همزة 

.                 في موضع نصب   ) أن ( مرناهم ، وتكون ألنا د:     أن يكون التقدير - 1
  ) .عاقبةَ ( يجوز أن تكون في موضع رفع بدال من  - 2
  ) .كان ( ويجوز أن تكون في موضع نصب على خبر  - 3
في موضع رفـع    ) أن(وتكون  )كان  (خبر  ) عاقبة  ( ويجوز أن تنصب     - 4

  ) .كان(على أنها اسم 
, )5(وضع رفع على إضمار مبتدأ تثبيتًا للعاقبة        ويجوز أن تكـون فـي م     - 5

  ووافقـه مكي القيرواني و الرازي و أبو حيان و الطبري و األلوسي 

                                                 

  51:  سورة النمل -  1
بالكسر نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وأبي جعفر ووافقهـم              ) إنا( قراءة   - 2

  )55ر ص الميس,محمد خاروف( للباقين ) أنا(ابن محيصن و اليزيدي وقراءة 
  94 ص4معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج-  3
  296 ص 2معاني القرآن ج, الفراء    -  4
  215 ص 3إعراب القرآن ج, النحاس - 5
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  )1(. وابن زنجلة

) أن(على أن جملـة     ) إن(مما سبق نستنتج أن العلماء جعلوا توجيه فتحة همزة          
مفتوحـة مهيئـه    ال) أن  ( بموقع المفرد ،أي المصدر المؤول ،ألنه البد أن تكـون         

للجملة ألن تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام الفائدة بعـد أن كـان                 
  .)2(مفيداً قبل دخولها 

  : الفعل و الفاعل -8.2

  : تذكير الفعل وتأنيثه : أوال 
مما ورد في اختالف القراءات حول تذكير الفعل وتأنيثه وذكرها الزجاج فـي             

  :ة أو الناقصةتفسيره سواء األفعال التام
  )3(}ثم لم تكُن فتنتُهم إالّ أن قالوا واِهللا ربنا ما كنا مشركين { : قوله تعالى 

ومنهم من ذكّر فقرأها    ) تكن(فمنهم من أنّث    ) تكن(فقد اختلف القراء في قراءة      
  والتـذكير  )  الفتنـة (على أن ترفـع     ) تكن(وهنا جوز الزجاج تأنيث      , )4() يكن(

  ؛ ألن    )فتنتهم(ويجوز إبقاء التذكير مع رفع      ) أن قالوا (معلق بِـ   ، ألنه   ) يكن(لـ  
بينما النحاس ذكر على التأنيث مـع نـصب          , )5(الفتنة واالفتنان في معنى واحد      

هو المؤنث ألنه هو الفتنة ، ونظيـره        ) أن قالوا (وذكر أن سيبويه جعل     ,  )فتنتهم(
بمعنى المقالـة   ) أن قالوا   (ومنهم من جعل  . ما جاءت حاجتك    : عنده قول العرب    

. )6(على معنى الفتون ، بحيث يكون هو المذكر       ) فتنتهم(وذكر على من ذكّر ورفع      
                                                 

  التفـسير الكبيـر    ,الـرازي   :  ، انظـر   502مـشكل إعـراب القـرآن ص        , القيرواني - 1
 و  199 ص   19جامع البيـان ج   ,و الطبري .82 ص   7 و  البحر المحيط ج     203 ص   24ج
  532 ص1حجة القراءات ج, ابن زنجلة,214 ص 19روح المعاني ج, أللوسيا

  324 ص 1ج: معاني النحو ,السامرائي:  انظر - 2
  23:  سورة األنعام - 3
نافع وأبو عمرو وشعبة نجلف عنه وأبو جعفر وخلف ووافقهـم           ) لم تكن فتنتهم  (  قرأ بـ    - 4

كثير و ابن عامر وحفص ووافقهم أبن       ابن  ) لم تكن فتنتهم  ( اليزيدي والشنبوذي وقرأ بـ     
  )130الميسر ص ,محمد خاروف( محيصن 

  190 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 5
  60 ص2إعراب القرآن ج, النحاس - 6
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وعلى هذا األمر وضح فاضل السامرائي ، قضية التأنيث والتذكير بأنـك تقـصد              
باللفظ المؤنث معنى مذكر فتذكر الفعل له ، وقد تقصد باللفظ المذكر معنى مؤنث              

ال المؤنث حمال على المعنى والهدف من الحمل على المعنى تنزيل    فتستعمله استعم 
  ). 1(المذكرمنزلة المؤنث و بالعكس، أو لغير ذلك من األغراض 

على المعنى،  ) فتنتهم  ( مع نصب ) تكن  ( وذكر ذلك مكي القيرواني بأن تأنيث       
  ) .2(وما بعدها هو الفتنة في المعنى ) أن(ألن 

  )3 (} منكم مئةٌ صابرةٌ فإن يكن{ : وقوله تعالى 
أن من أنّث ؛ فألن لفـظ       : وذكر الزجاج    , )4(بالتأنيث والتذكير   ) يكن(فقرئت  

ووافقه أيـضا    , )5(وقعت على عدد مذكر     )  المئة(مؤنث، ومن ذكّر فألن     ) المئة(
   .)6(ابن زنجله 

  )7(} وكذلك نُفصل اآلياِت ولتَستَبين سبيُل المجرمين{ : وقوله تعالى 
  وذكر الزجاج بأن , بالتذكير والتأنيث :  أي)8() يستبين(و ) تستبين ( رئت ق

                                                 
  480 ص 2معاني النحو ج, السامرائي- 1
  230مشكل إعراب القرآن ص , القيرواني- 2
  66:  سورة األنفال - 3
نافع ) تكن(حمزة والكسائي وخلف ووافقهم الحسن واألعمش ، وقرأ         عاصم و ) يكن(  قرأ   - 4

و ابن كثير وأبو عمرو و ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ووافقهم األعمش و ابن محيصن                
  )185الميسر ص ,محمد خاروف( 

  344 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 5
  313حجة القراءات ص , ابن زنجلة- 6
  55 :سورة األنعام    - 7
ابن كثير وأبو عمرو و ابن عامر وحفص ويعقوب ووافقهم الحسن           ) لتستبين سبيلُ (  قرأ   - 8

عاصم وحمزة والكسائي وخلف ووافقهم ابن محيـصن و اليزيـدي           ) ليستبين سبيلُ (وقرأ  
  )134الميسر ص ,محمد خاروف( واألعمش 
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  ووافقـه النحـاس و الـرازي و        , )1(السبيل هو الطريق و هو يذكر ويؤنـث         
  . )2(أبو منصور و الطبري و ابن زنجلة و الزمخشري  

ستبين ولت :، والمعنى )سبيل(ينصب :  أي )3(" لتستبين سبيَل: "و وجه ثالثٌ هو 
ووافقـه مكـي القيروانـي و       ,)5( ووافق الفراء    )4(أنت يا محمد سبيل المجرمين      

  ) .6(الرازي 
  )7(}وألقوه في غيابِة الجب يلتقطْه بعض السيارة { : وقوله تعالى 

 ، وذكر الزجاج أن هـذا أجـازه         )8(بالتاء  ) تلتقطه  ( و  ) يلتقطه  ( فقد قرئت   
  فكأنـه  ,  ذلك إنما جاز ألن بعض السيارة سـيارة          أن: جميع النحويين ، وزعموا     

  . )9"(تلتقطه سيارة بعض السيارة : "قال 
وتبين النحاس و الرازي أن هذا قد حمل على المعنى لذلك أنـث، واستـشهدوا               

  :)10(الكتاب ,ببيت سيبويه
  و تشرق بالقولِ  الذي قََد أذعتَه 

   )11 (كَما شَِرقَتْ صدر القناِة من الدم

                                                 
  206  ص2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 1
 و أبو 7 ص 13التفسير الكبير ج, انظر الرازي 70 ص 2قرآن جإعراب ال, النحاس - 2

  حجة القراءات , و ابن زنجلة243 ص 7جامع البيان ج, الطبري15منصورص
  29 ص2الكشاف ج, و الزمخشري 253ص 

  )134الميسر ,محمد خاروف(  قراءة نافع وأبي جعفر - 3
  206 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 4
  337 ص 1اني القرآن جمع,  الفراء- 5
  237مشكل إعراب القرآن ص ,انظر القيرواني , 7 ص 13التفسير الكبير ج, الرازي - 6
  10 سورة يوسف - 7
  )236الميسر ص ,محمد خاروف( الحسن ) تلتقطه (  قرأ - 8
  77 ص3معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج- 9

  52ص1الكتاب ج,مظر سيبويها, ) صدر ( لسان العرب ,ابن منظور,  البيت لألعشى - 10
  88 ص 18التفسير الكبير ج, ، الرازي 316 ص 2إعراب القرآن ج, النحاس - 11
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مـذكر  ) بعـض ( بالياء على أن    ) يلتقطه( وجه الفراء القراءتين ، بأن قراءة       و
بالتاء أنه ذهب إلى السيارة وهي مؤنثة،       " تلتقطه"وإن أضيف إلى مؤنث ، وقراءة       

والعرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له أو هو بعض له قـالوا فيـه                 
  )1(. بالتأنيث والتذكير
  )2(} اَل اَهللا لحومها وال ِدماُؤهالن ين{ : وقوله عز وجل

فلجمـع اللحـوم،     أن من قرأ بالياء   :  ، وذكر الزجاج   )3(بالتاء  ) تنال(فقد قرئت   
   .)4(ومن قرأ بالتاء فلجماعة اللحوم 

أنّثت  إن شئت : أنه إذا تقدم فعل الجماعة فأنّت بالخيار      : وعلل ذلك أبو منصور   
ذهب بـه    لجمع وهو مذكر، ومن أنث    و إن شئت ذكّرت، فمن ذكّره ذهب به إلى ا         

   .)5(إلى الجماعة وهي مؤنثة 
  )6(} يوقد من شجرٍة مباركٍة { : وقوله تعالى 
 وهنا كان تحديد المقصود باإليقـاد وهـو مجـال           )7(بالتاء  ) توقد(أيضا قرىء   

توجيه اآلية، كما ذكر الزجاج بأن من قرأ بالياء المصباح، وهو مذكر، ومن قـرأ               
   .)9( وقد وافقه أبو حيان و أبو منصور )8(ى به الزجاجة، وهي مؤنثة بالتاء عن

  )10(}وعلّمناه صنعةَ لَبوسٍ  لكم لتحصنَكم من بأِسكم{ : وقوله تعالى 

                                                 
  37 ص 2معاني القرآن ج, الفراء- 1
    37:سورة الحج  - 2
  )336الميسر ص ,محمد خاروف) ( ينال( والباقون بـ ) تنال(قرأ يعقوب بـ  - 3
    348 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج - 4
  314معاني القراءات ص, أبو منصور  - 5
      35سورة النور  - 6
 الكسائي وخلف ووافقهم ابن محيصن) توقد(نافع و ابن عامر وحفص وقرأ ) يوقد(قرأ  - 7

  )354الميسر ص ,محمد خاروف( والحسن واألعمش 
  35 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج - 8
   ،335معاني القراءات ص , أبو منصور ، 420 ص 6البحر المحيط ج,أبو حيان - 9

  :80سورة األنبياء  - 10
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هذا  )ليحصنكم( فقد ذكر الزجاج بأن من أراد        )1(بالياء والنون   ) يحصنكم(قرئت
، وعلـى مثـل هـذا       "ليحصنكم اهللا مـن بأسـكم     : "اللبوس، ويجوز على المعنى     

 و وافقه الرازي و أبو      )3(و وافق الفراء  . )2(لنحصنكم نحن   : أي, )لنحصنكم(بالنون
   .)4(حيان و أبو منصور 
   .)5(أراد لتحصنكم الصناعة على تأنيثها) لتحصنكم(ومن قرأ بالتاء

  )6(} وهزي إليِك بجذع النّخلة تُساقط عليك رطبا جنيا{:وقوله عز وجل 
 )تَـساقط (ضا للزجاج اتفاق مع عدد من أهل العلـم، بتوجيـه قـراءة              فكان أي 

) يـساقط ( بأنهما مؤنثان لردهما إلى النخلة وهي مؤنثـة، وقـراءة            )7() تُساقط(و
   .)9(يساقط الجذع عليك :  على معنى )8(بالياء

  :الفعل المبني للمجهول: ثانياً 

                                                 
الميسر ص ,محمد خاروف( للباقين ) ليحصنكم(لشعبة وروس وقراءة ) لنحصنكم( قراءة  -1

328(  
  261 ص3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
  209 ص2معاني القرآن ج,الفراء -3
,  وأبو منصور 426ب القرآن صمشكل إعرا,انظر القيرواني, 12ص3إعراب القرآن -4

  ، 309معاني القراءات ص
  323 ص3معاني القرآن وإعرابه ج,  الزجاج-5
  25:سورة مريم    -6
نافع و ابن كثير وأبي : ل) تساقط(ووافقه الحسن وقراءة , حفص: لـ ) تساقط(قراءة  -7

محمد ( ووافقه ابن محيصن واليزيدي, عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر وخلف
  ) 306الميسر ص,خاروف

  )306الميسر ص ,محمد خاروف( الشعبة بخلف عنه ويعقوب ) يساقط(تخريج قراءة  -8
و 200 ص 22إعراب القرآن ج, والنحاس261 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -9

   283معاني القراءات ص ,   أبو منصور 30 ص 6البحر المحيط ج,أبو حيان
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المعلوم إلى المجهول فـي     وردت أفعال في القراءات القرآنية تغيرت بنيتها من         
كل قراءة، وقد ذكر الزجاج هذه القراءات مبينا المعاني التي ظهرت جـراء هـذا               

  . التغير في البنية 
  )1(} وال تُسأُل عن أصحاِب الجحيمِ  { :كقوله تعالى
   )3(.  في صيغة المبني للمجهول )2() وال تُسأُل (فقد قرئت 

 )4(}إلى الذين من قبلك اُهللا العزيـز الحكـيم          كذلك يوحي إليك و   {: وقوله تعالى   
 فهنـا اسـم اهللا      )6() يوحى( جعلت اسم اهللا رفعا بفعله، وقراءة        )5() يوحي(فقراءة  

ووافقـه النحـاس و مكـي       , )7(هكذا كان رأي الزجاج     , مبني عما لم يسم فاعله      
   .)8(القيرواني و أبو حيان 

  )9(}ان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدإن في ذلك لَذكرى ِلمن ك{:وقوله تعالى
 علـى الفعـل المبنـي       )11() ُألقي(قرئت ب   ) ألقى( أن   )10(فذكر الزجاج     
وقد فسر ابن جني هذه القراءة بأنها أندى من القراءة العامة، وذلـك أن               للمجهول

تعـالى   ألقي سمعه نحو كتاب اهللا    : معناه" أو القي السمع وهو شهيد    : " قوله تعالى 
                                                 

       119سورة البقرة -1
  قراءة ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف  -2

  )18الميسر ص ,محمد خاروف(   
  176 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
  3:سورة الشورى  -4
قراءة نافع وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف ووافقه  -5

    )483مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني( واألعمش اليزيدي والحسن 
  ووافقه ابن محيصن, قراءة ابن كثير -6
  198 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
   597مشكل إعراب القرآن ص,، انظر القيرواني71 ص 4إعراب القرآن ج,  النحاس -8

  . 486 ص 7البحر المحيط ج,أبو حيان  
      73:سورة ق  -9

  40 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, جالزجا -10
  )116 ص9معجم القراءات ج. ( قراءة السلمي و طلحة و السدي و أبي البرهشم  -11
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باإلصغاء نحو  قلبه حاضر معه، ليس غرضه أن يصغي كما أمر:  شهيد، أي وهو
إذا ألقى سمعه أيـضا      القرآن، وال يجعل قلبه إليه، إال أن ظاهر األمر وآخره أنه          

أشـد تـشابه لفـظ؛ ألن        )ُألقي(وهذه القراءة المنفردة    , " فقلبه أيضا نحوه ومعه   "
فاتصل بعض ببعض، فكأنه     ه هو ألقاه  ظاهرها أن قلبه ألقي إليه، وليس في اللفظ أن        

    .)1(سمعه للقرآن  ألقي سمعه إليه وقلبه، حتى كأنه ملقٍ  غير ألقى
  )2(} ينزل المالئكةّ بالروحِ  من أمِره { : وقوله تعالى 

أي بصيغه المبني للمجهول، ووافق الزجاج أبو منصور         , )3(" تنزل"فقد قرئت   
  )4(. و الطبري و األلوسي 

  :إعراب الفعل المضارع : لثاً ثا
  : نصب الفعل المضارع 

ولقـد   )5(تتغير العالمة اإلعرابية للفعل المضارع حسب ما يسبقه من عوامـل          
نوع األداة التـي     تبدلت القراءات القرآنية في بعض اآليات القرآنية، حسب اعتبار        

  :سبقت الفعل المضارع، ومن القراءات التي ذكرها الزجاج في كتابه
ويعلم  أم حسبتُم أن تدخلوا الجنة ولما يعلمِ  اهللا الذين جاهدوا منكم           { : وله تعالى ق

 )6(} الصابرين

 أي,   على أن النـصب بـالواو      )7(بالنصب  ) ويعلم(فذكر الزجاج سبب قراءة     
   )9() ولما يعلم( بالكسر عطفا على )8() ويعلمِ ( بإضمار أن ، وقراءة 

                                                 
  33 ص 2ابن جني ج -1
  2:سورة النحل  -2
  )267مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني( ووافقه الحسن , قرأها روح -3
 ، 244معاني القراءات ص , ، أبو منصور 154 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -4

  92 ص 14روح المعاني ج,األلوسي 93 ص 13التفسير الكبير ج,الرازي 
  316، المفصل في العربية ص 314 ص 2شرح ابن عقيل ج,انظر ابن عقيل -5
  142سورة آل عمران ص  -6
  )68الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة جميع القراء غير الحسن  -7
  )68الميسر ص ,فمحمد خارو( قراءة الحسن  -8
  397 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -9
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وذكـر   )1(رواني و أبو حيان و الرازي و الطبري           ووافقه النحاس و مكي القي    
" وتشرب اللبن  ال تأكل السمك  : " كقولك) واو الصرف (العلماء أن الواو هنا تسمى      

ال تجتمع بينهما، وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك المـصابرة علـى              : أي  
   .)2(الجهاد ال يجتمعان 

ق في اللفظ، وينصب إذا كان ممتنعا       وذكر الفراء أنه يجوز فيه االتباع؛ ألنه نس       
  )3(.أن يحدث فيهما ما أحدث في أوله 

  )4(} فحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اُهللا عليهم{ : وقوله تعالى
أنّـه ال  : بين الزجاج سبب الرفع على تقدير , )5(بالرفع ) أال تكون ( في قراءة  

الثقيلة ، والهاء مضمرة والخبر الجملـة       هنا مخففة من    ) أن(تكون فتنة ، أي جعل      
  )7(.ووافقه أبو منصور و األلوسي و ابن زنجلة , )6(" تكون فتنة :" 

من  المخففة من الثقيلة إذا كان خبرها جملة فعليه فال بد         ) أن(واعتبر النحاة أن    
   .)8(فاصل كالنفي 

                                                 
 , و أبو حيان   154مشكل إعراب القرآن ص     ,،انظر القيرواني 409 ص 1إعراب القرآن ج   -1

 4جامع البيان ج  ,و الطبري 20 ص   9التفسير الكبير ج  ,والرازي  72 ص   3البحر المحيط ج  
  138ص 

 , حيـان  و أبـو   20 ص9سير الكبير جالتف,الرازي : انظر409 ص 1إعراب القرآن ج -2
الكـشاف  , و الزمخـشري   138 ص   4جامع البيان ج  ,و الطبري 72 ص   3البحر المحيط ج  

  428 ص 1ج
  238 ص 1معاني القرآن ج, الفراء -3
  71:سورة المائدة   -4
  قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ووافقهم اليزيدي واألعمش  -5

  )120الميسر ص ,محمد خاروف( 
  157 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -6
 ، ابن زنجلة  205 ص   6روح المعاني ج  , األلوسي 144معاني القراءات ص    , أبو منصور    -7

  233حجة القراءات ص  ,
  353 ص 1شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل -8
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لرفـع لــ   في قـراءة ا  )1(} ويضيقُ صدري وال ينطلقُ ِلساني { : وقوله تعالى 
 ، وأما قـراءة النـصب     )إنّي أخاف   : (  ذكر الزجاج أنها عطف على     )2() يضيقُ(

، ووافقه الرازي و أبو حيان و       )3(، وأن يضيق صدري   )أن يكذبوك   ( عطف على   
وبعدها  , )5(إال أن النحاس  ذكر وجها آخر للرفع، وهو على االبتداء           , )4(النحاس  

: أفاد ثـالث علـل      ) أخاف(أن العطف على    البحر المحيط   ,ذكر صاحب أبو حيان   
  .)6(خوف التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع انطالق اللسان

 ولو ترى إذ وِقفوا على النّار فقالوا يا ليتنا نـرد وال نكـذّب             { : وقوله تعالى     
  )7(} بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

ويكـون  ) ذب بآيات وال نك : (  في قوله    )8(ذكر الزجاج أن أكثر القراءة بالرفع       
نرد ، ونحـن ال      يا ليتنا : المعنى أنهم تمنوا الرد وضمنوا أنهم ال يكذبون، المعنى        
  .نكذب بآيات ربنا، كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصديق 

  ,نرد  يا ليتنا:  فأما النصب فعلى )9(فالرفع والنصب جائزان ) يكون (وأما 

                                                 
  13: سورة الشعراء  -1
 والكسائي وأبي جعفرقراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة  -2

الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقه ابن محيصن واليزيدي والحسن واألعمش , وخلف
367(  

  66 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
   8 ص 7البحر المحيط ج,، أبو حيان124 ص 24التفسير الكبير ج, الرازي -4

  175 ص 3إعراب القرآن ج, ، النحاس   
  175 ص 3آن جإعراب القر,النحاس  -5
  8 ص 7البحر المحيط ج,أبو حيان -6
  27: سورة األنعام  -7
  قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفر وخلف ووافقهم ابن محيصن  -8

  )130الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي والحسن واألعمش   
ووافقهم  ب و ابن عامر   قراءة الرفع لنافع و ابن كثير وقراءة النصب حفص وحمزة ويعقو           -9

واليزيـدي   المطوعي  وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وخلف ووافقهم ابـن محيـصن            
  )130الميسر ص ,محمد خاروف( والحسن واألعمش 
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   :الجواب بالواو في التمني، كما تقـول        على  " يا ليتنا نرد وال نكذبض    "وتكون  
: " المعنى ليت مصيرك يقع وإكرامنا، ويكون المعنى": ليتك تصير إلينا ونكرمك  "

  )1("  ليت ردنا وقع وأن ال نكذب
ووافقه النحاس و الرازي و أبو حيان و أبو منـصور و الزمخـشري و ابـن                 

  .)2(زنجلة
  )3(} ردناه أن نقوَل له كن فيكونإنّما قولنا لشيٍء إذا أ{ : وقوله تعالى 

:  على معنى  )4(أن منهم من رفع      ):يكون( ذكر الزجاج في اختالف القراءة في       
  .ما أراد اهللا فهو يكون 

أن "عطفا علـى  ) فيكون  ( أن يكون قوله    : أحدهما:  على ضربين    )5(والنصب  
كن ( ويجوز أن يكون نصبا على جواب , " نقوَل فيكون. (  

مـراد   إنما قولنا لكل  : المعنى  " أن نقول   : " رفع باالبتداء، وخبره  " نا  قول" فـ  
   .)6() كن ( قولنا 

ألنه  )كن(بأن سبب النصب هو على جواب       : وخالف النحاس الرأي الذي يقول      
    . أنا أقول لعمر امِض فيجلس: أخبار ال يجوز فيه الجواب، كما تقول

  . )7(امض فأكرمك : لكوال معنى للجواب ههنا، إنما الجواب كقو

                                                 
  193 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -1
و الرازي 232مشكل إعراب القرآن ص ,،انظر القيرواني62 ص 1إعراب القرآن ج -2

معاني , و أبو منصور 106 ص 4البحر المحيط ج,أبو حيان202ص  2كبير جالتفسير ال,
حجة القراءات ,،و ابن زنجلة15  ص 2الكشاف ج,   و الزمخشري151القراءات ص  

  245ص 
  40: سورة النحل  -3
 قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة وأبي جعفر ويعقوب وخلف ووافقهم -4

  )271مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني( عمش واليزيدي ابن محيصن والحسن واأل
  )271الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة ابن عامر والكسائي  -5
  162 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -6
  396 ص 2إعراب القرآن ج,النحاس  -7
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وذكر مكي القيرواني أيضا مخالفا الرأي، بأن النصب على الجواب يكون فـي             
لم يجز   فعلين مختلفين في اللفظ أو في الفاعلين، فإن اتفقا في اللفظ والفاعل واحد،            

: لم يكن له معنى كما لوأنك قلـت       ,  وقم فتقوم , قم تقم   : ألنه ال معنى له، لو قلت       
كـن  " وكـذلك  تقوم، لم يكن له معنى ؛التفاق لفظ الفعلين والفاعل واحد،         إن نقم ف  
جوابـا  " فيكون" لما اتفق لفظ الفعلين والفاعالن واحد، لم يحسن أن يكون         "  فيكون

بـاألمر  " كن  " التشبيه في    لألول فالنصب على الجواب إنما يجوز على بعد على        
  . )1(الصحيح وعلى التشبيه في الفعلين المختلفين 

 وأن النصب هو للعطـف كمـا      ) يكون(لكن اتفق أهل العلم والدراية على رفع        
  . وهذا ما تذهب إليه نفسي )2(أورد الزجاج 
أو  وما كان ِلبشٍر أن يكلمه اهللا إالّ وحيا أو من وراِء حجـاٍب،            { : وقوله تعالى 

  )3(} يرسَل رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء
ـ ) يوحي(و) يرسُل(وردت قراءة أخرى لـ       وإسكان الياء فـي  ) يرسل(بالرفع ل

الخليل عن   سألت: وكان شاهد الزجاج في توجيه القراءة قول سيبويه        , )4() يوحي(
" أن يوحي " على   محمول" يرسل:"بالنصب، فقال   " أو يرسل رسوال    : " قوله تعالى 

ف الكالم ألنـه يـصر     ألن ذلك غير وجه   : أن يكلمه اهللا، قال   : هذه التي في قوله   
جائز، وإنما نرسل محمول     ما كان لبشر أن يرسل اهللا رسوال، وذلك غير        : المعنى

ويجوز . بأن يوحي أو أن يرسل       ما كان لبشرأن يكلمه اهللا إال     : على وحي، المعنى  
ما كان لبشر أن يرسل يكلمه      : على معنى الحال، فيكون المعنى    ) يرسُل( الرفع في   

  .لك كالمه إياهمكذ اهللا إال موحيا أو مرسال رسوال،

                                                 
  396: مشكل إعراب القرآن ,القيرواني -1
، الرازي 396مشكل إعراب القرآن ص ,اني، القيرو396 ص 2إعراب القرآن ج,النحاس  -2

  128 ص 13جامع البيان ج,الطبري32ص  20التفسير الكبير ج,
  

  51: سورة الشورى  -3
  )488الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة نافع و ابن ذكوان بجلف عنه  -4
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ووافقه النحاس  , )1(. على معنى أو هو يرسل    ) أو يرسل (يجوز أن يرفع    : وقال  
  )2(. و الرازي و أبو منصور   

  قل للمخلفين من األعراب ستدعون إلى قوم أولي بأسٍ { : وقوله تعالى   
   )3(} شديدٍ   تقاتلونهم أو يسلمون   
  لزجاج القراءة بأنها منصوبة على ووجه ا)4(" يسلموا"و" يسلمون" قرئت     
   فذكر الفراء و الرازي أن الناصب هو )5(تقاتلوهم حتى يسلموا : معنى  
  هو عطف) أن ( وذكر أبو حيان أن قراءة النصب بإضمار )6(إضمار أن   
  مصدر مقدر على مصدر متوهم، أي يكون قتال أو إسالم، أي أحد هذين،  
  )7( :ومثله في النصب قول امرئ القيس   

  نحاوُل ملكا أو نموتَ فُعذرا    فقلْتُ له ال تبِك عينك إنّما
  :جزم الفعل المضارع 

  )8(} وال تسأُل عن أصحاِب الجحيم { : قوله تعالى 
 ولـست : استئناف، كأنه قيل  :  على أنها  )9() تسأُل(ذكر الزجاج في قراءة الرفع      

: يكـون المعنـى  أن يكون الرفع علـى الحـال، ف    : أو. تسأل عن أصحاب الجحيم   
  .أرسلناك غير سائل عن أصحاب الجحيم 

                                                 
  306 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -1
والـرازي   600كل إعراب القرآن ص     مش,القيرواني: انظر93,  ص   4إعراب القرآن ج   -2

  296معاني القراءات ص ,  و أبو منصور 504 ص 7التفسير الكبير ج,
  16: سورة الفتح  -3
  )55 ص9معجم القراءات ج( قراءة أبي بن كعب و زيد بن علي و عبد اهللا بن مسعود  -4
  20 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  66 ص 3 ، معاني القرآن ج90 ص 28التفسير الكبير ج,الرازي  -6
  47 ص 3الكتاب ج,ورد في سيبويه -7
  119: سورة البقرة -8
  قراءة ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ووافقهـم               -9

  )18الميسر ص ,محمد خاروف( الحسن واألعمش واليزيدي و ابن محيصن 
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 وهنـا لـه   ,  فذكر أنها على الجزم بـال الناهيـة          )1() تسأْل( وأما قراءة الجزم  
مما  أن في النهي تفخيما   : أن اهللا أمره بترك المسألة عنهم، واآلخر      : أحدهما:معنيان

  )2(. أعد اهللا لهم من العقاب
  )3(} بولدها ال تضار والدة { : وقوله تعالى

علـى   ال تكلف نفس  :  على معنى  )4() تضار(ذكر  الزجاج في قراءة الرفع في        
الجـزم    فموضـعها  )5() تضار(وأما قراءة الفتح لـ     . الخبر الذي فيه معنى األمر    

ال تضارر، فأدغمت الراء األولى في الثانية،وفتحت الثانيـة         : على النهي، األصل  
  )7(.قه أبو حيان و الرازي و ابن زنجلة   وواف)6(اللتقاء الساكنين
  )8(}  فهو خير لكم ويكفّر عنكم سيئاِتكم{ : وقوله تعالى

علـى  )9(بـالجزم   ) يكفّر( بالرفع و   ) يكفّر: (اعتمد الزجاج في توجيه القراءتين    
الجزاء  أنه اختار الرفع؛ ألن ما بعد الفاء قد صار بمنزلته في غير           :  رأي سيبويه   

 وكذلك كان   )10(فهو خير لكم، ألن المعنى يكن خيرا لكم       : زم على موضع  وأما الج 

                                                 
    قراءة نافع وجامع -1
  176 ص 1ني القرآن وإعرابه جمعا, الزجاج -2
  233: سورة  البقرة -3
  قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر  -4

  )37الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقهم الحسن واألعمش واليزيدي و ابن محيصن   
    )37الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة أبي جعفر بخلف عنه  -5
  268 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, جاجالز -6
و ابن   130 ص   6التفسير الكبير ج  ,الرازي  : ،انظر225 ص   2البحر المحيط ج  ,أبو حيان  -7

  136 ص1حجة القراءات ج,زنجلة
  271: سورة البقرة  -8
: بـالجزم   ) يكفـر (بالرفع لـ ابن عامر،وعاصم ووافقهم المطوعي وقـرأ         ) يكفر(قراءة   -9

  )474الميسر ص , محمد خاروف(الحسن البصري 
   309 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -10
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أن الفعل خبر   : وأبو حيان وضع عدة آراء للرفع األول         . )1(أيضا اعتماد النحاس    
  واآلخر أن يكون. ونحن نكفّر: مبتدأ محذوف، أي

: مستأنفا ال موضع له من اإلعراب، والواو عطفت جملة على جملة، واآلخـر            
   .)2(ى ما بعد الفاء إذ لو وقع مضارع بعدها لكان مرفوعامعطوف عل

  )3(}من يضِلل اُهللا فال هادي له ويذَرهم في طغيانهم يعمهون{ : وقوله تعالى
 بالجزم عطفا على موضـع الفـاء بحيـث          )4() يذرهم(ذكر الزجاج في قراءة     

ـ           : المعنى  فعلـى   )5(" ميـذره "من يضلل اهللا يذره في طغيانه عامها  أما الرفع لـ
 إال  )7(ووافقه مكي القيرواني و الرازي و أبو منصور و أبو حيان            , )6(االستئناف  

   .)8(أن أبا حيان ذكر أن لسكون الراء وجها هو التسكين لتوالي الحركات
  )9(} فهب لي من لدنك ولياً يرثُني ويرثُ من آل يعقوب{ : وقوله تعالى

وذكر الزجاج في قـراءة الجـزم        , )10( والرفع   بالجزم" يرثُ"و" يرثنْي" قرئت  
 وذكر النحاس  أن المعنى فـي       . )11(على جواب األمر، والرفع على صفة الولي        

                                                 
  339 ص 1إعراب القرآن ج,النحاس  -1
   339 ص 2البحر المحيط ج,أبو حيان -2
  186سورة األعراف   -3
  )174الميسر ص ,محمد خاروف(ووافقه األعمش و ابن محيصن , قراءة خلف -4
  , محمـد خـاروف   ( ووافقـه اليزيـدي  والحـسن        , قراءة أبي عمرو وعاصم ويعقوب     -5

    )174الميسر ص 
  318 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -6
  82 ص   15التفسير الكبيـر ج   , ،انظر الرازي    292مشكل إعراب القرآن ص     ,القيرواني -7

  431 ص 4البحر المحيط ج, و أبو حيان294القراءات ص  و معاني 
  431ص  4البحر المحيط ج,أبو حيان -8
  60:  سورة مريم  -9

  قراءة الجزم ل أبي عمرو والكسائي ووافقهما اليزيدي والـشنبورذي والرفـع للبـاقين               -10
    )305الميسر ص ,محمد خاروف( 

  261 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -11



 43

,  )2(الفراء ووافق الزجاج  , )1(فهب لي من لدنك الولي الذي يكون وارثي : الرفع
  )3(ووافقه النحاس و مكي القيرواني و أبو منصور  

  )4(} لْه مِعي ردءاً يصدقني فأرس{ : وقوله تعالى 
 ، وذكر الزجاج في القراءتين أن الرفـع         )5(بالرفع والجزم   ) يصدقني  ( قرئت  

ردءا  أرسـله : والجزم على جواب المسألة، ومعنى الرفع     ) ردءاً(على صفة قوله    
   وذكر النحاس و مكي القيروانـي و أبـو حيـان و الـرازي و               , )6(مصدقا لي   

   .)7() ردء(بالرفع، نعتا وحاال لـ ) يصدقُني( ون أبو منصور وغيرهم  تك
فيقول رب لوال أخرتني إلى أجٍل قريٍب فأصدقَ وأكـن مـن            {  : وقوله تعالى 

  )8(} الصالحين 
  ذكر الزجاج أن الجزم علـى       , )9(بالنصب  ) أكون(بالجزم و ) أكن( في  قراءة    

 علـى ) أكـن   ( وجزم  هال أخرتني،   : لوال أخرتني، ومعناه  : جواب) أن أصدقَ ( 
 ، " إن أخرتني فأصدق وأكن من الـصالحين      : " موضع فأصدق، ألنه على معنى      

                                                 
  6 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس  -1
  162ص2معاني القرآن ج,الفراء -2
   425مـشكل إعـراب القـرآن ص        ,،انظر القيروانـي  6 ص 3ن ج إعراب القرآ ,النحاس   -3

  ، 281معاني القراءات ص, و أبو منصور 
  34: سورة القصص   -4
  ) 389الميسر ص ,محمد خاروف( بالرفع قراءة حفص وحمزة والباقون قرأوها بالجزم  -5
  108 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -6
  509مشكل إعراب القـرآن ص      ,انظر القيرواني  ، 238 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس   -7

,  و أبو منـصور  249 ص 24التفسير الكبير ج,و الرازي 113 ص 7المحيط ج و البحر
   , و األلوسـي 89 ص 20جـامع البيـان ج   ,الطبـري   و 366معـاني القـراءات ص   

   .545حجة القراءات ص ,و ابن زنجلة78 ص 20روح المعاني ج
  10:سورة المنافقون  -8
) أكن(  ووافقه ابن محيصن بخلفه واليزيدي والحسن ، وقراءة, ألبي عمرو) أكون( اءة قر -9

  )555الميسر ص ,محمد خاروف( للباقين 
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ووافقه النحاس و مكـي     , )1(" فأصدق وأكون " فهو على لفظ    ) وأكون  ( ومن قرأ   
   .)2(لقيرواني و الرازي و أبو حيان  

  )3(} ألم نُهِلك األولين  ثم نتبعهم اآلخرين{  : وقوله تعالى 
 وجعل الزجاج سبب الجزم هـو العطـف        , )4(بالجزم والرفع   ) نتبعهم  ( ئتقر
 ثم نتبـع األول واآلخـر مـن كـل         : ، والرفع على االستئناف، أي    )نهلك  ( على
  )7(. ووافقه النحاس و الرازي و أبو حيان , )6(ووافق الفراء , )5(مجرم

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  139 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -1
 و  686مشكل إعراب القرآن ص     ,القيرواني: ،انظر437 ص   4إعراب القرآن ج  ,النحاس   -2

  160 ص 3البحر المحيط ج, و أبو حيان19 ص 3التفسير الكبير ج ,الرازي 
  17 + 16سورة المرسالت  -3
انظر إعراب القرآن    (بالجزم قراءة األعرج والعباس عند أبي عمرو وباقي القراء بالرفع            -4

  )416 ص 5ج
  208 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  223 ص 3معاني القرآن ج, الفراء  -6
ــرآن ج  -7 ــراب الق ــرازي  116 ص5إع ــر ال ــر ج ,،انظ ــسير الكبي    272 ص 3التف

  397 ص 8البحر المحيط ج,و أبو حيان
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  الفصل الثالث

  المنصوبات
  : المفعول به -1.3

  : القراءات القرآنية التي أوردها الزجاج على أنها منصوبة على المفعول به من
  )1(} فتلقى آدم من ربه كلماٍت فتاب عليه { : قوله تعالى

الرفع   على أنها مفعول به، ولكن جعل الزجاج اختيار        )2(بالنصب  ) آدم(قرئت  
: الكلمات، فقيل  لّم هذه لإلجماع عليه، وبين أنه في العربية أقوى، بحيث أن آدم تع          

   .)3(تلقيت هذا من فالن : تلقى هذه الكلمات، والعرب تقول
  )4(. وتبعه في هذا الرأي أبو منصور

  )5(} فشهادةُ أحدهم أربع شهادات { وقوله تعالى
أحدهم  أن يشهد : على أن المعنى   ,)6(بالنصب  ) أربع  "( ذكر الزجاج أن قراءة     

 و  )8(الفـراء     وسبقه بهذا التوجيه   )7(ى تقدير فعل    أربع شهادات، أي منصوبة عل    
   .)9(تبعه النحاس و مكي القيرواني و أبو حيان و أبو منصور

  )10(} ولسليمان الريح غدوها شهر{ : وقوله عز وجل 

                                                 
    37:سورة البقرة  -1
  )50 ص 1معجم القراءات ج( قرأ بها ابن كثير و ابن عباس و مجاهد  -2
  108 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
  49معاني القراءات ص , أبو منصور  -4
  6: سورة النور  -5
راءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو  و ابن عامر وأبي جعفر ويعقوب ووافقهـم الحـسن                  ق -6

  )350الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي و ابن محيصن 
  26 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
  246 ص 2معاني القرآن  ج -8
  476مـشكل إعـراب القـرآن ص        ,، انظـر القيروانـي    129 ص   3إعراب القـرآن ج    -9

  331معاني القراءات ص ,   و أبو منصور 399 ص  6البحر المحيط ج,بو حيانو أ
  12: سورة سبأ  -10
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  ذكر الزجاج أنها منصوبة علـى تقـدير فعـل          )1(بالنصب  ) الريح(في قراءة   
  وقد تبعه  )3( وكذلك كان أيضا رأي الفراء     ،)2(محذوف وهو سخرنا لسليمان الريح      

   .)4(النحاس والرازي و أبو حيان وأبو منصور والطبري وابن زنجلة
  )5(}الزانيةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحٍد منهما مئةَ جلدٍة{ : وقوله عز وجل

  وذكر الزجاج أن الناصب هو فعـل       )6(بالنصب  ) الزاني  ( و  ) الزانيةََ( فقرئ  
وتبعه النحـاس و الـرازي و أبـو          ,  )7(اجلدوا الزانية والزاني    : يرهمحذوف تقد 

   .)8(حيان
  )9(} والقمر قدرناه منازَل { : وقوله عز وجل 

 .وقدرنا القمـر    : وذكر الزجاج أنها على تقدير     , )10(بالنصب  ) والقمر(قرئت  
 )12(.وأيضا سبقه الفراء فـي هـذا التقـدير           , )11(أي نصب على أنها مفعول به       

                                                 
 قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف               -1

  )429الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقهم اليزيدي واألعمش و ابن محيصن 
  185 ص 4به جمعاني القرآن وإعرا, الزجاج -2
  356 ص 2معاني القرآن ج, الفراء -3
  التفـسير الكبيـر   , انظـر  الـرازي   335 ص 3معـاني القـرآن وإعرابـه ج     , الزجاج -4

ــان248 ص 25ج ــو حي ــيط ج, و أب ــر المح ــصور 253 ص 7البح ــو من   ,  و أب
  ,و ابـن زنجلـة   82 ص   22جـامع البيـان ج    ,و  الطبـري   390معاني القـراءات ص       

  583حجة القراءات ص 
  2: سورة النور  -5
  )128 ص 3انظر إعراب القرآن ج(قراءة عيسى بن عمر  -6
  22 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
ــرآن ج  -8 ــراب الق ــرازي  128 ص 3إع ــر ال ــر ج ,انظ ــسير الكبي    13 ص 23التف

  393ص 1البحر المحيط ج,و أبو حيان
  39: سورة يس  -9

  أبي جعفر ويعقوب وخلـف ووافقهـم األعمـش         قراءة ابن عامر وعاصم و الكسائي و       -10
  ) 442الميسر ص ,محمد خاروف( و ابن محيصن 

  217 ص4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -11
  378 ص 2معاني القرآن ج, الفراء -12
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وكذلك تبعه النحاس ومكي القيرواني و أبو حيان و أبو منصور و الطبري               
   .)1(ابن زنجلة و

  )2(} قال فالحقُّ والحقَّ أقول { : وقوله تعالى 
 : بالنصب جميعـا علـى معنـى         )3()فالحقَّ والحقَّ   ( ذكر الزجاج على قراءة     

الفراء أنه منصوب على حذف     ولكن ذكر    )4(والحقَّ ألمالن جهنم حقا     , فالحقَّ أقول 
مـن أهـل     عدد وتبع الزجاج بقوله . )5("اَهللا ال فعلن : " حرف القسم ، كما تقول

إال أن مكي القيرواني و أبا حيان و أبا منصور ذكروا أنهـا منـصوبة                , )6(العلم  
   .)7(و الزموا الحق , اتبعوا الحق: أي ,  على األغراء

  )8(} بعد ذلك دحاها واألرض { :وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أنها منصوبة على حذف الفعل  , )9(بالنصب ) األرض  ( في قراءة   

ضـربت   :ودحا األرض، وفسر هذا المضمر فقال دحاها، كما تقول        : ، أي   )دحا(
   .)11(وتبعه النحاس ومكي القيرواني  , )10(زيدا وعمراً أكرمته 

                                                 
   560مـشكل إعـراب القـرآن ص      , ص انظـر القيروانـي     3إعراب القـرآن ج   ,النحاس -1

  401معـاني القـراءات ص    , نـصور   و أبـو م   322 ص 7البحر المحيط ج  ,و أبو حيان  
  599حجة القراءات ص , و ابن زنجلة10 ص 3جامع البيان ج,و الطبري

  84: سورة ص  -2
 قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وأبي جعفـر ويعقـوب ووافقهـم الحـسن                 -3

  )458الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي واألعمش و ابن محيصن 
  255 ص 4 وإعرابه جمعاني القرآن, الزجاج -4
  412 ص2معاني القرآن ج, الفراء -5
  419معاني القراءات ص , أبو منصور :،انظر 173 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس -6
  393 ص 7البحـر المحـيط ج    ,انظر أبو حيان   , 581مشكل إعراب القرآن ص   ,القيرواني -7

  419معاني القراءات ص , وأبو منصور 
  30: سورة النازعات  -8
  ) 584الميسر ص ,محمد خاروف( راءة القراء جميعهم ما عدا الحسن ق -9

    217 ص5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -10
  145مشكل إعراب القرآن ص,، القيرواني145 ص5إعراب القرآن ج,النحاس -11
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  :  المفعول فيــه -2.3

  :نية التي وجهها الزجاج على أنها منصوبة على الظرفية من القراءات القرآ
  )1(} عاليهم ثياب سندسٍ  خضرٍ  وإستبرق{ : قوله تعالى 

 أنه ينـصب  , بالفتح   )2() عاليهم(ذكر الزجاج أن بعض النحويين قالوا فمن قرأ         
،  وبين الزجاج أنه ال يعرفه من الظـروف        .فوقهم ثياب : على الظرفية، كما تقول   

وقد وافق النحاس رأي النحاة، فبين أنها        ,)3(الياء   نه لو كان ظرفا لم يجز إسكان      أل
  وكذلك مكي ,  )4(منصوبة على الظرفية 

: أحدهما  : فذكر النحاس في معنى هذا القول وجهين        .)6( و الرازي    )5(القيرواني  
ق حجالهم  أن الخضرة تعلو الثياب أهَل الجنة، واآلخر أن هذه النباتات الخضرة فو           

فال يجوز، عند جماعة من النحويين، كمـا ال         . زيد داخَل الدار   :ال عاليهم، وأما    
  )7(.زيد خارج الدار جاز : ولكن لو قلت .زيد الدار: يقال

  )8(} قاَل موعدكم يوم الزينة { : وقوله تعالى
 نصب علـى الظرفيـة    ) يوم( على أن    )9(بالفتح  ) يوم  ( ذكر الزجاج في قراءة     

  وصـاحب  )11(، وفي هذا القول وافقـه النحـاس           )10(يقع يوم الزينة    : والمعنى  

                                                 
  21سورة اإلنسان  -1
  زيـدي أبي عمرو و ابن عامر وعاصم والكسائي وخلـف ووافقهـم الي           , قراءة ابن كثير     -2

  ) 579الميسر ص ,محمد خاروف( واألعمش 
  203 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
  103 ص 5إعراب القرآن ج,النحاس -4
  736مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني -5
  252 ص 30التفسير الكبير ج,الرازي  -6
  101 ص 5إعراب القرآن ج,النحاس -7
  59سورة طه  -8
  )315الميسر ص ,محمد خاروف ( قراءة الحسن المطوعي -9

  193 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -10
  42 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس -11
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النصب على الظرفية هنـا،     : وفسر ابن جني   , )1(مشكل إعراب القرآن    ,القيرواني
فالموعد هنا مصدر والظرف بعده خبر عنه،       ) قيامك يوم الجمعة  (على أنها كقولنا    

وكذلك ,  "إياكم في ذلك اليوم     موعدنا  :   "إن جاز : وهو على حذف المضاف، أي      
أن قراءة الحسن غير مطابقة له مكانا وزمانا جميعا، ألنـه قـرأ             : ذكرالزمخشري

: بالنصب، فبقي أن يجعل مصدرا بمعنى الوعد ويقدر مضافاً محذوفًا         " يوم الزينة "
   .)2(أي مكان موعد 

  :المفعول معــه  .  3.3
معه،  جاج على أنها منصوبة على المفعول     من القراءات القرآنية التي وجهها الز     

  :هي 
  )3(} ولقد آيتنا داوود منّا فضال يا جبال أوبي معه والطير{ : قوله تعالى 

النصب  أنه يجوز أن يكون    : )4(بالنصب  ) والطير  (فقد ذكر الزجاج في قراءة      
قه النحاس  وقد واف , )5(، فالمعنى أوبي معه مع الطير       )مع(على معنى   ) والطير(في  

  . )6(و مكي القيرواني و أبو منصور 
  )7(} وأجمعوا أمركم وشركاءكم { : وقوله تعالى 

مـع  :  أنها تجوز بمعنـى      )8(بالنصب  " وشركاءكم" فقد ذكر الزجاج في قراءة      
وفي هذا الرأي وافقـه     . )9(أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم   : شركائكم، أو يكون    

                                                 
  42 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس -1
   98 ص 2ابن جني ج -2
  10: سورة سبأ  -3
  )333 ص 3إعراب القرآن ج,انظر النحاس( قراءة القراء  جميعهم  -4
  183 ص 4رابه جمعاني القرآن وإع, لزجاجا -5
 و  542مشكل إعراب القرآن ص     ,القيرواني:  انظر  333 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس -6

  391القراءات ص   معاني
  71: سورة يونس   -7
 قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم والكسائي وأبي جعفر ووافقهـم                -8

  )217الميسر ص ,فمحمد خارو( ابن محيصن واليزيدي والبصري واألعمش 
  23 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -9
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 إال أن الفراء لم يذكر سببا       )1(لزمخشري وأبو حيان      النحاس و مكي القيرواني و ا     
   .)2() شركاءكم : ( قدر قبل " اجمعوا"أو " ادعوا"إال أن الفعل . لنصبها

  )3(} إذ األغالُل في أعناِقهم والسالسُل يسحبون{ : وقوله تعالى 
 )5(على أنها مفعـول معـه     ,  بالنصب   )4() السالسَل(فقد ذكر الزجاج في قراءة      

  على تقدير   وذكرا أن النصب  ,  هذا الرأي لم يوافقه النحاس و مكي القيرواني       وفي  
  .)6(يسحبون السالسل : أي " يسحبون"فعل 
  :االستثنـــاء  .  4.3

   : )7(من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على أنها منصوبة على االستثناء

والمجاهدون  ر أولي الضرر  ال يستوي القاعدون من المؤمنين غي     { : قوله تعالى   
   )8(} في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم 
  أنها يجوز أن تكون على جهة االسـتثناء        )9() غير(ذكر الزجاج في قراءة رفع      

فـإنهم يـساوون    . ال يستوي القاعدون والمجاهدون إال أولـي الـضرر          : المعنى
    قـراءة نـصب    المجاهدين، ألن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر وذكر أيضا في         

                                                 
وأبو   233مشكل إعراب القرآن ص     ,انظر القيرواني , 62 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -1

  259 ص2الكشاف ج, الزمخشري177 ص5البحر المحيط ج,حيان
  473 ص 1معاني القرآن ج, الفراء -2
  71: سورة غافر  -3
 24جامع البيان ج   , والطبري 42 ص   4إعراب القرآن ج  ,نظر النحاس ا( قراءة ابن عباس     -4

   )97ص 
  23 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  591مشكل إعراب القرآن ص , ، القيرواني42 ص 4إعراب القرآن ج,النحاس -6
علل النحو   ,الوراق 86ص: ، المفصل 543 ص   1شرح بن عقيل ج   : انظر االستثناء في     -7

  539ص 
  95: سورة النساء  -8
   قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمـزة ويعقـوب ووافقهـم الحـسن واألعمـش                -9

  )94الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي 
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 "المعنـى    ) القاعدون(واالستثناء هنا من    . أنها منصوبة على االستثناء    )1(" غير ، :
 وقـد   )2(ال يستوي القاعدون إال أولي الضرر، وذلك ألن أصل االستثناء النصب            

على أنها  , بالرفع) غير(وافقه النحاس و مكي القيرواني و الرازي و أبو حيان لِـ          
وفـي قـراءة      .)3(على أنها جهة االستثناء     ) القاعدون( من  يجوز أن تكون بدال     

 النصب ، فقد وافقه النحاس و مكي القيرواني و الرازي و أبو حيان  علـى أنهـا                 
ومن تبعـه كمكـي      , )5( إالّ أن النحاس أكد أنها مستثنى من القاعدين          )4(مستثنى  

وأكد  . )6(مؤمنين  القيرواني و أبي حيان و الرازي جوزوا أن تكون مستثنى من ال           
هي األولـى فـي   , بالرفع بدال  ) غير( البحر المحيط أن اعتبار     ,صاحب أبو حيان  
   )7(. ألنه جاء بعد نفي , إعراب الظاهر 
   )8(}فأسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك{ :و قوله تعالى 

ـ  )9(ب  ـبالنـص ) امرأتَـك (ي قـراءة    ـر الزجاج ف  ـذك ـ ى أ ـ عل ا ـنه
رواني و الـرازي    ـي القي ـاس و مك  ـه النح ـرأي وافق ـوفي هذا ال   .)10(مستثنى

                                                 
   قراءة نافع و ابن عـامر والكـسائي وأبـي جعفـر وخلـف ووافقهـم ابـن محـيص                    -1

  )94الميسر ص,محمد خاروف( 
  75 ص2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
والرازي  186مشكل إعراب القرآن    ,،انظر القيرواني 483 ص   1إعراب القرآن ج  ,النحاس -3

  342 ص3البحر المحيط ج,و أبو حيان7 ص 1التفسير الكبير ج,
 186مـشكل إعـراب القـرآن ص      ,،انظر القيرواني 483 ص   1إعراب القرآن ج  ,النحاس -4

  342 ص 3البحر المحيط ج, وأبو حيان7 ص 1التفسير الكبير ج,والرازي 
  483 ص 1إعراب القرآن ج,النحاس -5
  342 ص   3البحـر المحـيط ج    ,،انظر أبو حيان  186مشكل إعراب القرآن ص     ,القيرواني -6

  7 ص11التفسير الكبير ج,والرازي 
  342 ص 3البحر المحيط ج,أبو حيان -7
  8: سورة هود  -8
 ب وخلـف ووافقهـم    قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقو          -9

   )230الميسر ص ,محمد خاروف( األعمش والحسن 
  57 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -10
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 )2(فعلى أنها بدل فمحمولة على المعنى       } امرأتُك  { وأما قراءة رفع     )1(و أبو حيان  
إال النحاس و مكي القيرواني لم يجوزا أنها بدل محمولة على المعنى، فقاال كيف              , 

 وذكرا رأي المبرد في هذا، على أنه اليجـوز فـي            )3(يجوز أن يأمرها بااللتفاف     
حسن االسـتثناء    المرأة على هذا إال النصب، إذا جعلتها مستثناة من األهل، وإنما          

كما يقول الرجل لحاجبه ال يخرج فالن بلفظ النهي لفالن          .بعد النهي، ألنه كالم تام      
وذكر  )4( أمرآتك   ال يتلفت منكم أحد إال    : أي ال تدعه يخرج، فكذا     ومعناه للمخاطب 

أما الرازي فجعـل الرفـع       )5(ابن زنجلة أنه خرج بها فالتفتت فأصابتها الحجارة         
: أقوى؛ ألن القراءة بالنصب تمتنع من خروجها مع أهله لكن على هـذا التقـدير              

يخرج بأهله ويترك هذه المـرآة         االستثناء يكون من األهل، كأنه أمر لوطا بأن
آخر،وذلك أنّه مع القراءة بالنصب يبقى       ب أقوى من وجه   وذكر النص ,  فإنها هالكة 

  )6(. بالرفع يصير االستثناء منقطعا  االستثناء متصال، ومع القراءة
  :الحــــــــال  .  5.3

  )7(من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على أنها منصوبة على الحال
  )8(}ا خالصةً يوم القيامِة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدني{ : قوله تعالى 

                                                 
، 354مشكل إعراب القـرآن ص      ,القيرواني: ،انظر297 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -1

  24  284 ص 5البحر المحيط ج, و أبو حيان28 ص 18الكبير ج والتفسير
  57 ص 3 وإعرابه جمعاني القرآن, الزجاج -2
  354مشكل إعراب القرآن ص , وانظر القيرواني297 ص 2إعراب القرآن ج,النحاس -3
  351مشكل إعراب القرآن , و القيرواني297 ص 2إعراب القرآن ج,انظر النحاس -4
  347 ص 1حجة القراءات ج,ابن زنجلة -5
   28 ص 8التفسير الكبير ج,الرازي  -6
، 568 ص   1ج شرح ابن عقيـل   (ؤكد مضمون الجملة، شروطه     عامل ، الم  ) الحال(انظر   -7

  708معاني النحو ص ,، السامرائي111أسرار العرابية ص 
  32:سورة األعراف  -8
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في   منصوبة على الحال، على أن العامل      )1(بالنصب  ) خالصةً(ذكر الزجاج أن    
مستقرة في   هي ثابتة للمؤمنين  : في تأويل الحال كأنه يقال    ) في الحياة الدنيا  (قولك  

وافقه النحاس و مكي القيرواني و الرازي و         )2(. الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة      
 ، لكن كان اختالفهم في عامل       )3(األلوسي و الزمخشري     بو منصور و الطبري و    أ

و  )4(. الرازي و أبو منصور   ) في الحياة الدنيا  : (وافقه على أن العامل في       .الحال
) أمنوا الذين( ذكر مكي القيرواني أن العامل في الحال االستقرار والثبات الذي قام         

لهـم   : "أي  ) لهـم (وسي أن العامل بالنصب من      وذكر الطبري و األل     .)5(مقامه  
   .)6(وقد ترك ذكرها من الكالم اكتفاء منها بداللة الظاهر عليها  " خالصة

  )7(} فتلك بيوتُهم خاويةً بما ظلموا { : وقوله تعالى 
ووافقـه   )8(على الحال   ) خاويةً(فقد ذكر الزجاج أن القراء أجمعوا على نصب         

  )9(. ي و الرازي و أبو حيان النحاس و مكي القيروان

                                                 
قراءة ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقـوب                -1

لميـسر ص  ا,محمد خـاروف  ( وخلف ووافقهم ابن محيصن واليزيدي واألعمش والحسن        
154(  

  270 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
 32مـشكل إعـراب القـرآن ص      ,،انظر القيروانـي  122 ص 2إعراب القرآن ج  , النحاس -3

و 178معـاني القـراءات ص    , و أبـو منـصور      293 ص 4ج التفسير الكبير ,والرازي  
ــري ــان ج ,الطب ــامع البي ــي 196 ص8ج ــاني ج,واأللوس و 112 ص8روح المع
  101 ص 2كشاف جال,الزمخشري

  178معاني القراءات ص , ، انظر أبو منصور 293 ص 4التفسير الكبير ج,الرازي  -4
   32مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني -5
  112 ص 8روح المعاني ج, ،انظر األلوسي196 ص 8جامع البيان ج,الطبري -6
   الكبيـر   التفـسير ,أنظـر الـرازي     ( قراءة عيسى بن عمر       -10   52: سورة النمل  -7

   ) 203 ص 24ج
  95 ص4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -8
 ،216 ص   3إعـراب القـرآن ج    ,،انظر النحـاس  50مشكل إعراب القرآن ص   ,القيرواني -9

  82 ص 7البحر المحيط ج, و أبو حيان203 ص 12التفسير الكبير ج,والرازي 
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 ال يستوي القاعدون مـن المـؤمنين غيـر أولـي الـضرر            { : وقوله تعالى   
  )1(} والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم 

ال   على الحال بحيث يكون المعنـى      )2() غير(ذكر الزجاج أنه يجوز في نصب       
  قه النحـاس و مكـي      وقد واف  )3(, يستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون     

  )4(. القيرواني و أبو حيان و الرازي 
  )5(} وأما من آمن وعِمل صالحا فله جزاء الحسنى{ :وقوله تعالى

فـي    أن جزاء مـصدر موضـوع      )6() جزاء الحسنى (ذكر الزجاج في قراءة     
وافقه عدد من أهل العلم      )7(.فله الحسنى مجزيا بها جزاءا      : موضع الحال، المعنى  

إالّ , )9(وهو أنها منصوبة على التمييز      إال أن منهم ذكر وجها آخر،      )8(ا الرأي   بهذ
أن ابن زنجلة ضعف هذا الرأي ألنه يقبح تقديم التمييز وال سيما إذا لم يأت معـه                 

  .)11(منصوبة على التفسير ) جزاء( وذكرالرازي أن  )10(فعل متصرف 

                                                 
   95: سورة النساء  -1
ـ          -2   ي جعفـر وخلـف ووافقهـم ابـن محيـصن           قراءة نافع و ابن عـامر والكـسائي وأب

  ) 94الميسر ص ,محمد خاروف( 
  75 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
و أبو  186مشكل إعراب القرآن ص     ,،انظر القيرواني 483 ص   1إعراب القرآن ج  ,النحاس -4

  7 ص 11التفسير الكبير ج, و الرازي 342 ص 3البحر المحيط ج,حيان
  88: سورة الكهف   -5
الميسر ,محمد خاروف ( قراءة عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ووافقهم األعمش          -6

  )303ص 
  252 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
 و  422مشكل إعراب القرآن ص ,، انظر القيرواني472 ص 2إعراب القرآن ج,النحاس -8

   169 ص   1جالتفـسير الكبيـر     , والـرازي    152 ص   6البحـر المحـيط ج     , أبو حيان 
  275معاني القراءات ص , منصور  وأبو

  230حجة القراءات ص ,ابن زنجلة: ،انظر472 ص 2إعراب القرآن ج,النحاس -9
  230حجة القراءات ص ,ابن زنجلة -10
  18 ص 6جامع البيان ج,الطبري -11
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   )1(} رق عاليهم ثياب سندٍس خضٍر وإستب{ :وقوله تعالى
 بأنها منصوبة على الحال مـن       )2(بفتح الياء   ) عاليهم  (الزجاج في قراءة     ذكر

مخلـدون   يطوف على األبرار ولـدان    : من الهاء والميم، المعنى   : شيئين أحدهما   
يطوف : المعنى عاليا األبرار ثياب سندس ؛ألنه قد وصف أحوالهم بالجنة، فيكون         

  .عليهم في هذه الحال هؤالء
 إذا رأيتهم حـسبتهم لؤلـؤا     : يجوز أن يكون حاال من الولدان، المعنى      : نيوالثا

  )3(. منثورا في حال علو الثياب إياهم
والزجاج رفض   )4(وقد وافقه عدد من أهل العلم على أنه يجوز نصبها على الحال             

   . )5(يجز إسكان الياء  أن ينصب على الظرف وتعليله أنه لو كان ظرفا لم
 من أهل العلم الذين سبقوه أو تبعوه خالفوه في هذا الرأي وجـوزا            إال أن عددا    

  .)6(نصبها على الظرفية بمعنى فوقهم 

                                                 
  21: سورة اإلنسان  -1
وخلـف ووافقهـم    قراءة ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم ويعقوب وأبي جعفر              -2

  )579الميسر ص ,محمد خاروف( األعمش والحسن 
  203 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
  ،253 ص 3التفـسير الكبيـر ج  ,الرازي :  ،انظر103 ص5إعراب القرآن ج,النحاس -4

  736مشكل إعراب القرآن ص , و القيرواني162 ص29روح المعاني ج , واأللوسي
  203 ص 5آن وإعرابه جمعاني القر, الزجاج -5
ــراء -6 ــرآن ج, الف ــاني الق ــرآن ج,، النحــاس219 ص 3مع  ، 103 ص 5إعــراب الق

   162 ص 29روح المعاني ج, ،األلوسي736ص  مشكل إعراب القرآن,القيرواني
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  الفصل الرابع

  التوابع
  :  العطف على المعنى -1.4

من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على أنها من بـاب العطـف علـى               
   : )1(المعنى 

  )2(}هللا والمالئكِة والناِس أجمعين أولئك عليهم لعنةُ ا{ : قوله تعالى 
فذكر الزجاج أن    )3(" أولئك عليهم لعنةُ اهللا والمالئكةُ والناس أجمعون      : " فقرئت  
" فعطف المالئكة  على موضع إعراب       ) الناس أجمعون (و  ) المالئكةُ  ( الرفع بـ   

افق وو , )4(" عجبت من ضرب زيد وعمرو      : "في التأويل، ويجوز على هذا      " اهللا  
إال أن   , )6(ووافقه النحاس ومكي القيرواني والزمخشري      , )5(في هذا الرأي الفراء     

  :أبا حيان  األندلسي ذكر ثالثة أوجه أخرى غير موافقة الوجه السابق وهي 
وتلعنهم المالئكـة ،    : أنه على إضمار فعل لما لم يكن العطف، والتقدير          : أوال

  .)7(وهذا رأي ابن جني من قبل  
لعنة اهللا ولعنـة    : أنه معطوف على لعنة اهللا على حذف مضاف ، أي           : انيوالث

  . المالئكة ، فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه
والمالئكـة والنـاس    : أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنـى ، أي           : الثالث  

   )8(. أجمعون يلعنونهم 

                                                 
  258 ص 3معاني النحو ج,السامرائي: انظر  -1
  161: سورة البقرة  -2
  )24الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة الحسن  -3
  205 ص 1ج: معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -4
  96 ص 1معاني القرآن ج, الفراء -5
 ، 89مشكل إعـراب القـرآن ص       ,القيرواني:، انظر   275 ص 1إعراب القرآن ج  ,النحاس -6

  210 ص 1الكشاف ج,والزمخشري
  204 ص 1المحتسب  ج,ابن جنّي  -7
  635 ص 1البحر المحيط ج,أبو حيان -8
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  )1(}ي ظُلٍل من الغمامِ  والمالئكةُ هل ينظرون إالّ أن يأتيهم اهللا ف{ : وقوله تعالى
هـل   : فذكر الزجاج أنها جائزة على معنـى         )2(بالجر  ) والمالئكِة( في قراءة   

ووافقـه فـي ذلـك       )3(ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام من المالئكة            
  )4(. النحاس وأبو حيان 

ـ        { : وقوله تعالى    صالِة فاغـسلوا وجـوهكم     يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى ال
ـَكم إلى الكعبين    )5(} وأيديكم إلى المرافقِ  وامسحوا برؤوِسكم وأرجل

فذكر الزجاج أن من قـرأ بالنـصب،         , )6(بالنصب والجر   ) أرجلكم  ( فقرئت  
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ، وامـسحوا           : فالمعنى

) أرجِلكـم   : ( ومن قـرأ    . أخير، والواو جائز فيها ذلك    برؤوسكم على التقديم والت   
ألن قولـه   ) واغسلوا: (بالجر، عطف على الرؤوس، ويجوز أن يكون على معنى          

ووافقه في ذلك أبـو جعفـر النحـاس ومكـي           , )7(دلَّ على ذلك    ) وإلى الكعبين :(
لعلم ولم يخالفه أحد من أهل ا      , )8(القيرواني والرازي وأبو منصور و ابن زنجلة        

  .في هذا القول ممن تبعه 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بـالعين و األنـفَ             { : وقوله تعالى   

 قصاص والجروح بالسن باألذن والسن 9(} باألنف و األذن(   
                                                 

  210سورة البقرة  -1
  ) 32الميسر ص ,محمد خاروف(أبو جعفر : قرأها  -2
  241 ص 1ج: معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -3
  124 ص 2البحر المحيط ج,أبو حيان: ، انظر 312 ص 1إعراب القرآن ج,النحاس -4
  6: سورة المائدة -5
  بالنصب قراءة نافع و ابن عامر وحفص والكسائي ويعقـوب، والرفـع قـراءة البـاقين                 -6

  )108الميسر ص ,محمد خاروف( 
  123 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
لرازي ا و 200مشكل إعراب القرآن ص     , و  القيرواني   9 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -8

ــر ج , ــسير الكبي ــرآن :  ، و  164 ص 11التف ــراب الق ــة139إع ــن زنجل   , واب
  221حجة القراءات ص 

  45:سورة المائدة -9
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فذكر الزجاج   ,)1(بالرفع والنصب   ) السن(و) اآلذن(و) األنف(و) العين  ( قرئت  
على : األول: ومن رفع فعلى وجهين   " أن العين بالعين  : " ب أراد أن من قرأ بالنص   

وكتبنا عليهم النفس   : والعامل فيها، والمعنى  " النفس بالنفس   " العطف على الوضع    
  .النفس بالنفس: بالنفس، أي قلنا لهم

أن يكون عطفا على الضم في النفس مأخوذة هـي بـالنفس والعـين              : والثاني  
 )3(النحاس ومكي القيرواني و الزمخشري   : ووافقه في ذلك     )2(. معطوفة على هي    

إال أن أبا حيان ومكي القيرواني والرازي ذكروا أن جواز الرفع على االبتـداء              . 
وخالف أبو حيان الزجاج بذكره تعليـل الرفـع          )4(. قطع، فهي ابتداء في التشريع      

ى الموضع إنما هـو     هذا ليس من العطف عل    :  ( أنها معطوفة على الموضع وقال    
في موضع رفع، ألن طالب الرفع      ) أن النفس بالنفس  :( فقوله   )عطف على التوهم  

واسمها ، وخبرها اللفظة وموضعه     ) أن(إن المصدر المنسبك من     : مفعول ونقول   
   .)5(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس: واحد هو النصب ، والتقدير 

  )6(} ون من المهاجرين واألنصاِروالسابقون األول{: وقوله تعالى 
)  واألنـصارِ (فذكر الزجاج أن من قرأ       , )7(بالرفع والجر   ) األنصار  ( فقرئت  
كأنـه  ) الـسابقون ( نسق به على    ) واألنصار( ، ومن قال    )المهاجرين(على نسق   

                                                 
رفع جميعا للكسائي وقراءة النصب جميعا لعاصم وأبي عمرو و ابن عامر وأبـي              قراءة ال  -1

  ) 115الميسر ص ,محمد خاروف( عفر ووافقهم اليزيدي و ابن محيصن والشنبوذي ج
  147 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
  ، 207 ، انظـر مـشكل فـي إعـراب القـرآن ص              22 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -3

  638 ص 1الكشاف ج,ريو الزمخش
   ،  207، انظر الشكل فـي إعـراب القـرآن ص           506 ص   2البحر المحيط ج  ,أبو حيان  -4

   8 ص12التفسير الكبير ج,و الرازي 
  506 ص 3البحر المحيط ج,أبو حيان -5
  100: سورة التوبة  -6
  , محمـد خـاروف   ( ووافقه الحـسن وبالنـصب قـراءة البـاقين          , بالرفع قراءة يعقوب   -7

  )203يسر ص الم
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ووافقـه النحـاس وأبـو      ,  ووافق في ذلك الفـراء     )1("والسابقون واألنصار : "قال
   )2(.  جني منصور، و ابن
  )3(} فاجمعوا أمركم وشركاءكم{ :وقوله تعالى 

ذكر الزجاج أنه يجوز أن يعطف به على         , )4(بالرفع  ) وشركاُؤكم  ( في قراءة   
 )5()أي وجد فاصل بين الضمير والمعطوف     : (الواو ألن المنصوب قد قوى الكالم       

  . )6(في ذلك النحاس ومكي القيرواني وأبو حيان والطبري 
ولو أنّما في األرض من شجرٍة أقالم والبحر يمده مـن بعـده             { : وله تعالى   وق

  )7(} سبعة أبحٍر ما نفدت كلمات اهللا 
وذكر الزجاج أن النصب معطـوف       , )8(بالرفع والنصب   ) البحر  ( فقد قرئت   

، ويجوز أن يكون الرفع     "ولو أن ما في األرض ولو أن البحر       : " والمعنى" ما"على  
لو وقع ما  في     ) : لو أن ما في األرض    (مع ما بعدها، ألن معنى      " أن"ع  على موض 

لم تذكر معها األفعال، و     ) أن(تطلب األفعال وإذا جاءت معها      ) لو(األرض،  ألنها    
ووافقه فـي ذلـك النحـاس ومكـي           )9(. تذكر معها األسماء واألفعال   ) إن(دون  

                                                 
  155 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -1
، و   450 ص   1معـاني القـراءات ج    , إعراب القرآن ج ص انظر أبو منـصور         ,النحاس -2

  419 ص 1المحستسب ج
  71: سورة يونس  -3
  )217الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة يعقوب  -4
  27 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج , الزجاج -5
 و   233مشكل إعراب القـرآن ص      , ، و  القيرواني    262 ص   2اب القرآن ج  إعر,النحاس -6

  177ص5البحر المحيط ج,أبو حيان
  27: سورة لقمان  -7
محمـد  ( بالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب ووافقهما اليزيدي ، وبالرفع قراءة البـاقين              -8

  )413الميسر ص ,خاروف
  152 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -9
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  .)1(بن زنجلة و الزمخشري     والقيرواني وأبو حيان و أبو منصور والطبري، و ا        
   ووافقه النحاس ومكـي القيروانـي وأبـو حيـان وأبـو            , ووافق في ذلك الفراء

  .)2(منصور
  )3(} والحب ذو العصِف والريحانُ { : وقوله تعالى 

) الحـب ( ذكر الزجاج أن الرفع عطـف علـى          )4(بالرفع  ) والريحان( فقراءة  
ووافقه في ذلك     .)5( العصف والريحان    المعنى فيها فاكهة وفيها الحب ذو      ويكون

إال أن أبا حيان جـوز أن تكـون           , )6(النحاس والرازي وأبو منصور والطبري      
   .)7(حالة الرفع على حذف المضاف وأقام المضاف  إليه مقامه 

  )8(} وحور عين كأمثال اللؤلِؤ المكنون { :وقوله تعالى 
  :  أنها حسن الوجه ، ألن المعنى ذكر الزجاج , )9(بالرفع) حور(ففي قراءة 

                                                 
 و   528مشكل إعراب القرآن ص     , ، انظر القيرواني   288 ص   3إعراب القرآن ج  ,نحاسال -1

 و   379معـاني القـراءات ص      ,  و  أبو منصور      186 ص   7البحر المحيط ج  ,أبو حيان 
الكشاف , و  الزمخشري   561حجة القراءات ص    , و  ابن زنجلة    95 ص   1تأويل القرآن ج  

  501 ص 4ج
 333 ص   3إعـراب القـرآن ج    , انظـر  النحـاس     ،355 ص   2معاني القرآن ج  , الفراء -2

 ،  253 ص   7البحـر المحـيط ج    ,وأبو حيـان   542مشكل إعراب القرآن ح     ,والقيرواني
  393وإعراب القراءات ص 

  12: سورة الرحمن  -3
قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ويعقوب وأبي جعفر ووافقهم الحسن واليزيدي               -4

  )531ميسر ص ال,محمد خاروف( و ابن محيصن 
  76 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
 ، وإعراب   95 ص   29التفسير الكبير ج  ,الرازي  :  ،انظر   305 ص   4إعراب القراءات ج   -6

  144 ص 27 و  جامع العباد ج473القراءات ص 
  189 ص 8البحر المحيط ج,أبو حيان -7
  22: سورة الواقعة  -8
رو و ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف ووافقهم األعمش         قراءة نافع و ابن كثير وأبي عم       -9

  )535الميسر ص ,محمد خاروف( و ابن محيصن 
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ولهم : (يطوف عليهم ولدان مخلدون، بهذه األشياء بمعنى ها قد ثبت لهم، فكأنه قال            
: وذكر ذلك سيبويه بأن الرفع محموٌل على المعنى ألن المعنـى              .)1()حور عين 

ولهم حور  : أي  , وكأس من معين، وفاكهة ولحم طير وحور       فيها أكواب وأباريق  
ووافقه النحاس ومكي القيرواني والرازي وأبو      ,  ووافق هذا الرأي ، الفراء     .عين  
ذكر الزجاج أن القراء كرهوهـا       , )3(بالخفض  ) وحورٍ    (  أما في قراءة     )2(حيان

) الحـور (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب  ، فقالوا         : ألنها عطف على معنى     
 غير مـا ذهـب هـؤالء ألن         ليست مما يطاف به وذكر الزجاج أن الخفض على        

ينعمون بهذا وكذلك ينعمون بلحم طيـر       ": يطوف عليهم ولدان مخلدون     : "المعنى  
ووافقه النحاس ومكي القيرواني    ,  ووافق هذا الرأي الفراء    )4(, وينعمون بحور عين  

   .)5(والرازي 
  )6(} إذ األغالُل في أعناِقهم والسالسُل يسحبون { : وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أنه جر على العطـف علـى          , )7(بالجر  )  والسالسل ِ  (ففي قراءة   

   .)8(المعنى إذا األغالل في أعناقهم وفي السالسل 
                                                 

  86 ص 5ج: معاني القراءات وإعرابه , أبو منصور  -1
 و   327 ص   4إعـراب القـرآن ج    ,النحاس:  انظر , 123 ص   3معاني القرآن ج  , الفراء -2

 و   155 ص   29فسير الكبيـر ج   الت, و  الرازي     610مشكل إعراب القرآن ص     ,القيرواني
   216 ص 8البحر المحيط ج,أبو حيان

  ,محمـد خـاروف   ( قراءة حمزة و الكسائي وأبي جعفر ووافقهـم الحـسن واألعمـش              –3
  )535الميسر ص 

  86 ص 5ج : معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -4
 و   327 ص   4إعـراب القـرآن ج    ,انظـر النحـاس    ,123 ص 3معاني القرآن ج  , الفراء -5

  , و  الـرازي      610مـشكل إعـراب القـرآن فـي إعـراب القـراءات ص              ,لقيروانيا
   155 ص 29التفسير الكبير ج 

  71: سورة غافر  -6
قراءة ابن مسعود و ابن عباس و زيد بن علي و ابن يعمر و عكرمة و أبي الجـوزاء و                     -7

   )518ص4معجم القراءات ج( أبو رزين و أبي مجلز و الضحاك و ابن أبي عبلة 
  286 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -8
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إنما المعنى إذ أعناقهم في األغالل      : وأجاز هذا الرأي الفراء ، إذللمتوهم  يقول         
 وخطّأ هذا الرأي كلٍّ من النحاس ومكي القيروانـي ،           .)1(وفي السالسل يسحبون    

معطوفة على  ) السالسل(تكون  , الحميم والسالسل    يسحبون في : ألن البين يقدره    
   .)2(الحميم 

  )3(} إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثُلثي الليِل ونصفَه وثلثَه { : وقوله تعالى 
وتقوم أدنـى   : ذكر الزجاج أن المعنى      , )4(بالجر  ) ونصِفه وثلِثه   ( ففي قراءة   

   .)5(ثلِثه  ومن  نصِفه
  )6(. ووافقه النحاس ومكي القيرواني وأبو حيان , ووافق الفراء في ذلك

  )7(} يا جباُل أوبي معه والطيرَ { : وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أنها يجوز أن تكون مرفوعـة         , )8(بالرفع  ) والطير  ( ففي قراءة   

وفي  " .ح أنت والطير يا جبال رجعي التسبي:" والمعنى  ) أوبي  ( نسقا على ما في     
يا جبال أوبـي    :  ذكر الزجاج أنها تجوز على معنى        )9(بالنصب  " والطير  " قراءة  

 فالطير معطـوف علـى وضـع          : كأنّه قال   ,  معه والطير ،دعونا الجباَل والطير
  )10(. الجبال في األصل 

                                                 
  71 ص 3معاني القرآن ج, الفراء -1
  591مشكل إعراب القرآن ص , ، انظر القيرواني42 ص 4إعراب القرآن ج,النحاس -2
  20: سورة المزمل  -3
قراءة نافع وأبي عمرو و ابن عامر وأبي جعفر ويعقـوب ووافقهـم اليزيـدي والحـسن                 -4

  )575الميسر ص ,خاروفمحمد ( 
  189 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
 و   62 ص   5إعـراب القـرآن ج    ,النحـاس :  انظـر    199 ص   3معاني القرآن ج  , الفراء -6

  358 ص 8البحر المحيط ج, و  أبو حيان719مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني
  10: سورة سبأ  -7
  )333 ص 3إعراب القرآن ج,سانظر النحا( قراءة األعرج وأبي عبيد  -8
  )333 ص 3إعراب القرآن ج,انظر النحاس( قراءة جميع القراء العشرة  -9

  183 ص 4ج: معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -10
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  : الصفــــة– 2.4

  :فة من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على أنها ص
  )1(} يومئذ يوفّيهم اُهللا دينَهم الحقَّ { : قوله تعالى 

  على أنها من صفة اهللا عز وجل ،        )2(بالرفع  ) الحقُّ  ( فذكر الزجاج في قراءة     
  .يومئذ يوفّهم اهللا الحق دينهم: فالمعنى 

، والـدين هنـا     )الـدين (  على أنها من صفة      )3(بالنصب  ) الحقَّ  ( وفي قراءة   
   .)4(الجزاء
  )5(وافقه في ذلك النحاس ومكي القيرواني وأبو حيان و ابن جني والطبري و

  )6(} فورب السماِء واألرضِ  إنَّه لحقٌّ مثَل ما أنكم تنطقون { : وقوله تعالى 
فالمعنى , ذكر الزجاج على أنها صفة من الحق         , )7(بالرفع  ) مثُل  ( في قراءة   

ووافقه الطبري و    , )9(فق في ذلك الفراء     ووا )8(. لحق مثل ما أنكم تنطقون        إنه: 
  )10(. ابن زنجلة والنحاس ومكي القيرواني والرازي وأبو منصور وأبو حيان 

                                                 
  25: سورة النور  -1
  )352الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة األعمش  -2
ــص   -3 ــن محي ــدي و اب ــسن واليزي ــم الح ــشرة ووافقه ــراء الع ــع الق ــراءة جمي   ن ق

  )352الميسر ص,محمد خاروف(
  3 ص 4معاني القرآن وإعراب ج -4
   477مـشكل فـي إعـراب القـران ص          :  ،و     123 ص   3إعراب القـرآن ج   ,النحاس -5

 150 ص   2المحتـسب  ج   ,و  ابـن جنّـي       405 ص   6البحـر المحـيط ج    ,وأبو حيـان  
  127 ص 18جامع البيان ج,والطبري

  23: سورة الذاريات  -6
  )352الميسر ص ,محمد خاروف( زة والكسائي وخلف ووافقهم األعمش قراءة شعبة وحم -7
  44 ص 5معاني القراءات وإعرابه ج, أبو منصور  -8
  85 ص 3 معاني القرآن ج–9

 و   638مشكل إعراب القرآن ص     , ، انظر القيرواني   242 ص   26جامع البيان ج  ,الطبري -10
التفسير الكبير  ,الرازي   و     679حجة القراءات ص    , و  ابن زنجلة    241 ص   4النحاس ج 
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جزاء من ربك عطاء حسابا، رب الـسموات واألرض ومـا           { : وقوله تعالى   
   )1(} بينهما 

مـن  " ذكر الزجاج على أنها صـفة مجـرورة          , )2(بالجر  " رب  " في قراءة   
   .)4(ووافقه النحاس ومكي والرازي وأبو حيان , )3("كرب

  )5(} قل أغير اهللا أتّخذ وليا ، فاطِر السموات واألرض { :وقوله تعالى 
أنه هو االختيار ؛ ألنه من صفة        : )6(بالجر  ) فاطرِ    ( ذكر الزجاج في قراءة     

 إالّ  )9(لرازي أيضا   ووافقه النحاس وا  , )8(وقد وافق الفراء في ذلك        .)7(اهللا تعالى   
   .)10(أن أبا حيان جعل الرفع على البدل من لفظ الجاللة 

  )11(} عاليهم ثياب  سندسٍ  خضرٍ  وإستبرق { : وقوله تعالى 
   يكون نعتا للثياب ، فلفظ الثياب )12(بالرفع ) خضر( ذكر الزجاج أنه من قرأ 

                                                                                                                                            
البحر المحيط  , و  أبو حيان    262معاني القراءات ص    ,    و  أبو منصور        210 ص   28ج
   136  ص 8ج

  37 ، 36: سورة النبأ  -1
الميسر ص  ,محمد خاروف ( قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وحمزة و الكسائي وخلف           -2

83(  
  264 ص 5معاني القراءات وإعرابه ج, أبو منصور  -3
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ا الوجه وأنه مـن قـرأ       لفظها لفظ الجميع لذلك حسن هذ     ) خضر  ( لفظ الجميع، و  
في المعنى راجع إلى الثيـاب     ) السندس(و, ) السندس( فهو نعت    )1(بالجر  ) خضٍر(
  .)3(ووافقه في ذلك أبو جعفر النحاس ومكي القيرواني وأبو حيان و الرازي             , )2(

في ذلك بعٌ؛    ) خضر(بـ  ) سندسا  ( إالّ أن النحاس ذكر في قراءة الرفع بأنه نعت          
، إال أن ذلـك     " هذا حرير أخضر  : "كما يقال   " هذا سندس أخضر  : "قال  ألنه إنما ي  

   .)4(ألنه جنس والجنس يؤدي عن الجميع , جائز 
  :البـــدل   - 3.4

  :من القراءات القرآنية التي ذكرها الزجاج على أنها من باب البدل 
سـتوى  الذي خلقَ السموات واألرض وما بينهما في ستِة أيام ثم ا          { :قوله تعالى   
   )5(}  الرحمن فاسأل به خبيرا * على العرش 

 أنها على البدل مما في      )6(بالرفع  ) الرحمن  ( ذكر الزجاج أنه يجوز في قراءة       
  )7() . الرحمن: (ثم بين قوله ) ثم استوى (  :قوله 

بينما خالفه الرازي وأبو حيان في هذا الجواز وذكرا أنها مرفوعة صـفة ِلــ               
   .)8()الذي(

   )9(} وال تقولوا لما تصفُ ألسنتُكم الكذب { : وقوله تعالى 
  

                                                 
  )579الميسر ص ,محمد خاروف( الكسائي وخلف  ووافقهم األعمش قراءة حمزة و  -1
   203 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
  ، 736مشكل إعراب القرآن ص     , ، انظر القيرواني   104 ص   5إعراب القرآن ج  ,النحاس -3

  253 ص 30التفسير الكبير ج, والرازي 392 ص 8البحر المحيط ج,وأبو حيان
  104 ص 5القرآن جإعراب ,النحاس -4
  59: سورة الفرقان  -5
   )369 ص 6معجم القراءات ج( قراءة زيد بن علي بن الحسين  -6
  58 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
  415 ص 6البحر المحيط ج, و  أبو حيان105 ص 24التفسير الكبير ج,الرازي  -8
  116: سورة النحل  -9
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  : أي  ) مـا ( أنها مردودة علـى      )1(بالجر  ) الكذِب( فقد ذكر الزجاج في قراءة      
 ووافقه في ذلك النحاس     )2("وال تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب    :" بدال منها، فالمعنى    

   .)3(ومكي القيرواني ، و ابن جني 
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئةٌ تقاتُل في سبيل اهللا وأخـرى              { : وقوله تعالى   

   )4(} كافرةٌ 
على البـدل مـن     ) فئة(ذكر الزجاج أن خفض        , )5(بالجر  ) فئٍة  ( في قراءة   

, )8(ووافق الفراء فـي رأيـه         , )7(وهذا ما يسمى بالبدل التفصيلي       , )6()الفئتين(
  )9(.  زي والزمخشري ووافقه النحاس  وأبو حيان والرا

الرحمن علـى   * تنزيالً ممن خلقَ األرض و السماواِت العلى          { : وقوله تعالى   
   )10(} العرش استوى 
في ) من(ذكر الزجاج أنها على البدل من        , )11(بالجر  ) الرحمنِ    ( ففي قراءة   

فـه  وخال , )13(ووافقه في هذا الرأي النحـاس        )12(" ممن خلق السموات العلى     " 

                                                 
  )280يسر الم,محمد خاروف( قراءة الحسن  -1
  181ص3إعراب القران وإعرابه ج -2
 401مشكل إعـراب القـرآن ص       , ، انظر القيرواني   41 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -3

  56 ص 2والمتحسب ج
  13: سورة آل عمران  -4
  )259 ص 1إعراب القرآن ج,انظر النحاس( قراءة الحسن ومجاهد  -5
  322 ص 1ج: معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -6
   226 ص 2شرح ابن عقيل ج,انظر ابن عقيل -7
   200 ص1معاني القرآن  ج -8
 422 ص   2البحـر المحـيط ج    , انظر أبـو حيـان     259 ص   1إعراب القرآن ج  ,النحاس -9

  340 ص 1الكشاف ج, و  الزمخشري205 ص 7التفسير الكبير ج,والرازي 
  5: سورة طه  -10
   )369ص6معجم القراءات ج( قراءة زيد بن علي بن الحسين  -11
  282 ص 3ج: معاني القرآن وإعرابه , الزجاج -12
  33 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس -13
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وذكر أبو حيـان أنـه       , )1() من خلق (صفة لـ   ) الرحمن(الرازي بحيث ذكر أن     
فاألحـسن أن   " مـن "صفة لـ   ) الرحمن(على مذهب الكوفيين ال يجوز أن يكون        

    )2() من(يكون الرحمن بدال من 
  :التوكيـــد   -4.4

  : من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج على التوكيد 
  )3(} فورب السماِء واألرضِ  إنّه لحقٌّ مثَل ما أنكم تنطقون{ : وقوله تعالى 

إنه : أنها على التوكيد على معنى       : )4(بالنصب  ) مثَل( فذكر الزجاج في قراءة     
لكنـه   )6(ووافقه في ذلك مكي القيرواني و ابن زنجلـة           )5(. حقا مثل نطقكم     لحق

ثم حذف الكـاف    " كمثل ِ  " خالف الفراء برأيه حيث جعل النصب أنها على معنى        
 وأخذ بهذا الرأي النحاس    , )7(أنت كزيٍد   : والمعنى  . أنت زيد   : ونصب كأن تقول    

 وخالف الرازي وأبـو     )8(. وأضاف أنها يجوز النصب بها على الحال من النكرة          
   )9(. حيان تلك األقوال بأنها منصوبة على الصفة من مصدر معلوم غير مذكور 

                                                 
  5 ص 22التفسير الكبير ج,الرازي  -1
  214 ص 6البحر المحيط ج,أبو حيان -2
  23: سورة الذاريات  -3
قراءة نافع و ابن كثير وأبي عمرو و ابن عامر وعاصـم ويعقـوب ووافقهـم الحـسن                   -4

  )526الميسر ص ,محمد خاروف( ابن محيصن واليزيدي و 
  44 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  679حجة القراءات ص , انظر ابن زنجلة638مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني -6
  85 ص 3معاني القرآن ج -7
  241 ص 4إعراب القرآن ج,النحاس -8
   136 ص 8البحر المحيط ج,  انظر أبو حيان210 ص 28التفسير الكبير ج,الرازي  -9
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  الفصل الخامس

  ساليب لغوية متفرقةأ
  :المبنيات  - 1.5

  ) :يوم(بناء   
  ) يوم(من القراءات القرآنية التي ذكرها الزجاج على بناء 

   )1(} قاَل اُهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقُهم { : قوله تعالى 
و أن بعـض    ,  أنها على الظرفية     )2(بالنصب  ) يوم  ( فذكر الزجاج في قراءة     

وا أنها منصوبة ؛ألنها مضافة إلى الفعل وهو فـي موضـع رفـع              أهل العلم زعم  
يومئذ ، مبني على الفتح في كل حال ، وذكر أنها عند البصريين خطـأ،               : بمنزلة  

فعـل  " أتيـك "هذا يوم آتيك ، يريدون هذا يـوم إتيانـك ، ألن             : فهم ال يجيزون    
تبنـى إذا   )م  يو(مضارع، فاإلضافة إليه ال تزيل اإلعراب عن جهته واألصح أن           

وفي هذا الرأي لم يجد له مخالفـا فقـد وافقـه              , )3(أضيفت إلى الفعل الماضي     
   .)4(النحاس والرازي وأبو حيان وأبو منصور 

   )5(} يوم هم على النار يفتنون { : وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أنها تجوز على لفظ نصب ومعناه         , )6(بالنصب  ) يوم  ( في قراءة   

وقد وافقه   . )7(يعجبني يوم أنت قائم     :  مضاف إلى جملة كالم، وتقول       ألنه ، رفع

                                                 
  119: سورة المائدة  -1
  )127الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقه ابن محيصن , قراءة نافع -2
  145 ص 2معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -3
، انظر  146 ص   12التفسير الكبير ج  ,، انظر الرازي    53 ص   2إعراب القرآن ج  ,النحاس -4

  148معاني القراءات ص ,  أبو منصور  ، و 67 ص 4البحر المحيط ج,أبو حيان
  13: سورة الذارايات  -5
  )146 ص 12التفسير الكبير ج,انظر الرازي ( قراءة جميع القراء ولم يخالفه أحد  -6
  43 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
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النحاس ومكي القيرواني وأبو حيان والطبري  ووصفوا الجملة االسـمية            في هذا 
   .)1(إليها ) يوم(بأنها غير متمكنة وأضيفت 

   )2(} يوم ال تملك نفس لنفسٍ  شيًئا{ : وقوله تعالى 
ذكر الزجاج أنها يجوز أن تكون في موضع رفع          , )3(بالفتح  ) يوم  ( ففي قراءة   

ووافقـه    .)4(" ال تملك " وهو مبني على الفتح إلضافته إلى غير متمكن وهو قوله           
وخالفه النحـاس ومكـي      )5(. غير متمكن ) ال تملك   ( في هذا الرازي حيث جعل      

ظروف معرب وال يجوز أن تبنى ال     " ال تملك " القيرواني والطبري حيث ذكروا أن      
  )6(. عند إضافتها إلى معرب 

  :اسم الفعل 
   :)7(من القراءات القرآنية التي ذكرها الزجاج في وجوه بناء اسم الفعل 

  )8(} فال تقل لهما أفٍّ وال تنْهرهما { : قوله تعالى 
  )9(} والذي قال لوالديه أفٍّ لكما { : وقوله تعالى 
  )10(} من دونِ  اهللا أفٍّ  لكُم وِلما تعبدون { : وقوله تعالى 

  :ست لغات قد قرئت في جميع اآليات السابقة وهي ) أف(فقد ذكر الزجاج في 
                                                 

 ،  638مشكل إعراب القرآن ص     , ، انظر القيرواني   237 ص   4إعراب القرآن ج  ,النحاس -1
134 ص 8البحر المحيط ج,انوأبو حي  

  10: سورة االنفطار  -2
  قراءة نافع و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ووافقهم الحسن واألعمـش               -3

  )587الميسر ص ,محمد خاروف( 
   228 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -4
  87 ص 1التفسير الكبير ,الرازي  -5
 757مشكل إعـراب القـرآن ص       , انظر القيرواني  170  ص 5إعراب القرآن ج  ,النحاس -6

  112 ص 20جامع البيان ج,والطبري
  27 ص1شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل: انظر اسم الفعل  -7
  23: سورة اإلسراء  -8
  17: سورة االحقاف  -9

  67: سورة األنبياء  -10
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غير متمكن بمنزلة األصـوات ،      ) أفِّ( فهي اللتقاء الساكنين و      )1() الكسر) (أفٍّ(
مـن  " غـاق ِ  "و" غـاق ٍ  :"فإذا لم  تنون فهي معرفة وإذا نونت فهي نكرة بمنزلة            

 اللتقاء الساكنين ، والفتح مع التضعيف لخفة الفتحة         )2(بالفتح  ،  ) أفَّ(و .األصوات  
  . التضعيف وثقل
وقـد وافـق       , )4( ألن قبله مضموما، والتنوين كله على جهة النكرة          )3()أفُّ(و

وذكر الزجاج لغة سابقة     , )5(ووافقه النحاس في ذلك أيضا      , الفراء في ذكر الوجوه   
  )6( "أفي" ال يجوز القراءة بها وهي 

  )7(} هيهاتَ هيهاتَ لما توعدون { : وقوله تعالى 
بكـسر  ) هيهـاِت   ( عدة وجوه قرئت بها ، وهي       ) هيهات  ( فذكر الزجاج لِـ    

 فالتنوين جعلهـا نكـرة      )10(بالتنوين  ) هيهاٍت( و )9(بفتح التاء   ) هيهاتَ(و, )8(التاء  
   )11(" . بعد لما توعدون : " ويكون المعنى

   )12(على أنها ليست بها التأنيث " هيهات" بب كسر العرب ل وذكر الفراء أن س

                                                 
، 284ص  الميـسر   ,محمد خاروف ( نافع وحفص وأبو جعفر ووافقهم الحسن       ): أفٍّ(قرأ   -1

  )327ص 
الميـسر  ,محمد خاروف ( ابن كثير و ابن عامر ويعقوب ووافقهم ابن محيصن          ) أفَّ(قرأ   -2

  )327،ص284ص
  لم يقرأ بها أحد  -3
   22 ص 4 وج152 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -4
  222 ص 2إعراب القرآن ج, انظر النحاس120 ص 2معاني القرآن ج -5
  152 ص 3ن وإعرابه جمعاني القرآ, الزجاج -6
  36: المؤمنون  -7
  )344الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة أبي جعفر  -8
وخلف  قراءة نافع و ابن كثير وحمزة وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب              -9

  )344الميسر ص,محمد خاروف( ووافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن واألعمش 
  )114 ص 3إعراب القرآن ج,النحاسانظر ( قراءة عيسى ابن عمر -10
  12 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -11
  236 ص 2معاني القرآن ج -12



 71

   .)1(وقد وافق الزجاج بذكر هذه الوجوه النحاس ومكي القيرواني , 
  :ففي بنائهما ذكر الزجاج رأيه في قوله تعالى  :قبل وبعد

 } من قبُل ومن بعد 2(} هللا األمر(  
مـن قبـلِ      " وخطَّأ من أجاز    , ن   ألنهما غايتا  )3(على الضم   " قبُل وبعد   "فبنيت  
فهما غايتان والغاية أن الكلمة حذفت منها اإلضافة ، وجعلـت غايـة             " ومن بعِد   

الكلمة ما بقي بعد الحذف، ورأيه بالبناء على الضم ؛ألن إعرابهما في اإلضافة ما              
بقي بعد الحذف ، وال يرفعان ألنهما ال يحدث عنهما ألنهما استعملتا ظرفين فلمـا               

  . ال عن بابهما حركا بغير الحركتين عد
هللا : فـالمعنى   " من قبلٍ  ومن بعٍد       " )4(وأما ترك البناء وخفضهما مع التنوين       

وهو بهذا الـرأي      , )5(ولكن لم يفضل الزجاج هذا الرأي       . األمر من تقدم وتأخر   
ه في  ووافق, )7( ووافق أيضا رأي الفراء بأفضلية البناء      )6(وافق سيبويه والبصريين    
  )8(ذلك النحاس وأبو حيان 

  :  الممنوع من الصرف    - 2.5

من القراءات القرآنية التي كان توجيه الزجاج لها مـن بـاب الممنـوع مـن                
  :الصرف

  )9(}أتستبِدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا { : قوله تعالى 

                                                 
   469مشكل إعراب القرآن ص,القيرواني:  ، انظر 114 ص 3إعراب القرآن ج,النحاس -1
  4: سورة الروم  -2
   )140 ص7معجم القراءات ج( قراءة الجمهور  -3
   )140 ص7معجم القراءات ج( ي و عون العقيلي قراءة السمال و الجحدر -4
  134  ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  45 ص 2الكتاب ج,سيبويه -6
  320 ص2 معاني القرآن ج-7
 ص  7ج: البحر المحيط   , ، انظر أبو حيان    265 ص   263 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس -8

158  
  61: سورة البقرة  -9



 72

ين ، جائز أن يـراد       ذكر الزجاج أن لها وجه     )1(بالتنوين  ) مصراًً  ( ففي قراءة   
بها مصر من األمصار، ألنهم كانوا فيه تيهاً ، وجائز أن يكون أراد مصر بعينها،               

اسم ثالثي سـاكن    (اسما للبلد ، وصرف ألنه مذكر سمى به مذكرا،          " مصر"فجعل  
  ).الوسط

فذكر الزجاج أنه جائز أنه يريد       , )2(بالفتح دون تنوين    )  مصر  (   وفي قراءة   
وإنما لـم    )3(" ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنين     : " ، كما قال عز وجل      مصر بعينها 

وخالف سيبويه والفراء الرأي     .)4(يصرف ألنه للمدنية، وهو مذكر سمى به مؤنث       
بأن المقصود بها مصر بعينها، وكان تعليلهم       ) هند(صرفت كصرف   ) مصر(بأن  

  )5(. أن أسماء البلدان ال تنصرف خفت أو ثقلت
س والرازي وجوه الزجاج في صرف مصر، إال أن النحاس جعـل            وذكر النحا 

   . )6(وجه الصرف على أنها نكرة أجود 
  )7(} فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدِس طوى { : وقوله تعالى 

 أنه اسم الوادي ، وهو مذكر سـمي         )8(بالتنوين  ) طوى(ذكر الزجاج في قراءة     
  أنه لـم يـصرف مـن       )9(رك التنوين   بت) طوى(وفي قراءة   ) .فُعل(بمذكر على   

                                                 
 وأبي عمرو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبي           قراءة نافع و ابن كثير     -1

  )312الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقه اليزيدي و ابن محيصن , جعفر وخلف
  قرأ بها الحسن واألعمش و ابن مسعود وأبو طلحة وأبان بن تغلب و ابن عباس -2
  13: سورة يوسف  -3
  130 ص 1معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -4
  43 ص 1معاني القرآن ج:  ، انظر 23 ص 2الكتاب ج,بويهسي -5
  107 ص 3التفسير الكبير ج, و  الرازي 232 ص 1أعرب القرآن ج -6
  12: سورة طه  -7
قراءة نافع ابن كثير وأبي عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبي جعفر وخلف ووافقهـم               -8

  ) الميسر ص  ,محمد خاروف( اليزيدي و ابن محيصن 
  )312الميسر ص ,محمد خاروف( ة الحسن واألعمش قراء -9
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  )1(أن يكون اسما للبقعة: أن يكون معدوال عن طاٍء ، واألخرى : إحداهما  :جهتين
ووافقه النحاس ومكي القيرواني والرازي وأبو حيان وأبو        , ووافق الفراء في رأيه   

   )2(منصور 
  )3(} وجئتُك من سبَأ بنبٍأ عظيٍم { : وقوله تعالى 

وأما من , ذكر الزجاج أنه اسم مدينة  , )4( بالجر دون التنوين  )سبَأ  ( في قراءة   
اسم رجـل   ) سبأ(أن  : فذكر الزجاج عدة آراء للنحاة منها        , )5(بالتنوين  ) سبٍأ( قرأ

واحد، أو أن االسم إذا لم يدر ما هو لم يصرف ، و خطّا هذا الرأي ؛ ألن األسماء                   
 أم مؤنث فحقه الصرف حتى يعلم أنه        حقها الصرف، فإذا لم يعلم لالسم المذكر هو       

ال ينصرف ، ألن أصل األسماء الصرف، وكل ما ال ينصرف فهو يصرف فـي               
هي مدينـة تعـرف     ) سبأ(إن سبأ اسم رجل ، ألن       : الشعر، وخطأ الزجاج قوَل     

   .)6(بمأرب من اليمن
ووافقه في ذكر تلك اآلراء والوجوه النحاس ومكي والقيرواني وأبو حيان وأبو            

   )7(. صور من
قـوارير  " ويطاف عليهم بآنيٍة من فضٍة وأكواٍب كانت قواريرا       {  :وقوله تعالى   

  )8(} من فضة قدروها تقديرا 
                                                 

   287 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -1

، و   431مشكل إعراب القـرآن ص      ,، انظر القيرواني  32 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس -2
 و  أبـو     217 ص     6البحر المحيط ج  , و  أبو حيان    15ص  22التفسير الكبير ج  ,الرازي  
  290 ص معاني القراءات, منصور 

  22: سورة النمل  -3
  )378الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة البزي وأبي عمرو  -4
  قراءة نافع و ابن كثير وعاصم و ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وأبي جعفر وخلف  -5

  )378الميسر ص ,محمد خاروف( ووافقهم الحسن واليزيدي واألعمش و ابن محيصن   
  74 ص 4رابه جمعاني القرآن وإع, الزجاج -6
مشكل إعراب القرآن ص    , ، انظر القيرواني   216 – 213 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس -7

  354معاني القراءات ص ,  و  أبو منصور 63 ص 6 ، و  البحرالمحيط ج499
  16 ، 15: سورة اإلنسان  -8
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   غير المصروفة في رأس اآلية الثانية ذكر الزجاج بأنه )1() قوارير( في قراءة 

                                                 
  )579الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة أبي عمرو و ابن عامر وحفص وروح  -1
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ومن هو االختيار عند النحويين ، ألن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان ال ينصرف ،                
 فصرف ألنه رأس آية  وترك صرف الثاني ألنه ليس بآخر آية ، )1(" قواريرا"قرأ 

ومن صرف الثاني أتبع اللفظ ، باللفظ ، ألن العرب ربما قلبت إعراب الشيء لتبع               
 وقد وافقـه فـي رأيـه النحـاس          )2(. هذا جحر ضب خِرٍب     : اللفظ ، فيقولون    

   .)3(والرازي
  :   المجرورات  -3.5

  :اإلضافة  :أوالً 
  :من القراءات القرآنية التي وضعها الزجاج أنها في باب اإلضافة

  )4(} وآتاكم من كلِّ ما سألتموه { : قوله تعالى 
  ذكر الزجاج أن ما يليها خـرج عـن كونـه           )5(بالتنوين  ) من كلٍّ ( ففي قراءة   

في محل   اً موصوالً اسم" ما" بحيث تكون    )6(" من كلَّ   " مضافاً إليه، كما في قراءة      
  )8( ووافقه الرازي في هذا الرأي  )7(.جر مضاف إليه  

  )9(} وقال إنّما اتخذتم من دون اهللا أوثانا مودةَ بينكم{ : قوله تعالى
   مضافاً) بينكم( جعل )10(بالنصب دون التنوين ) مودةَ(ذكر الزجاج أن من قرأ 

                                                 
  )579الميسر ص ,محمد خاروف( ن كثير وخلف قراءة اب -1
  212 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
   250 ص 30التفسير الكبير ج,الرازي :  انظر 101 ص 5إعراب القرآن ج,النحاس -3
  34: سورة ابراهيم  -4
  )260الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة الحسن واألعمش  -5
 رو و ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبـي جعفـر          قراءة نافع و ابن كثير وأبي عم       -6

  )260الميسر ص ,محمد خاروف( ويعقوب وخلف ووافقهم اليزيدي و ابن محيصن 
  133 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -7
  416 ص 5التفسير الكبير ج,الرازي  -8
  25سورة العنكبوت  -9

  )399الميسر ص ,روفمحمد خا( قراءة حفص وحمزة وروح ووافقهم األعمش  -10



 76

ووافقه في ذلـك     )2(. صوباً فتكون بينكم ظرف زمان من     )1(إليه ومن نون مودة     
   .)3(مكي القيرواني  
  )4(} إنا أخلصناهم بخالصٍة ذكرى الدار{ :وقوله تعالى 

  علـى إضـافة خالـصة إلـى        )5(دون التنوين   ) خالصِة(ذكر الزجاج بقراءة    
ووافق  )6(. بدل من خالصة  ) ذكرى(بالتنوين على أن    ) خالصٍة(، ومن قرأ    )ذكرى(

 8(لنحاس و القيرواني و أبو منصور و الرازي و الطبري ووافقه ا , )7(الفراء(.   
  )9(} ومن عذاِب يومئٍذ ببنيه { :وقوله تعالى 

ووافقـه   )11(.  على أصل اإلضافة   )10(بجر يوم   ) يوِمئذ(ذكر الزجاج في قراءة     
   .)12(النحاس في ذلك 

  
  

                                                 
الميـسر  ,محمد خاروف ( قراءة نافع و ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف ووافقهم الحسن            -1

  )399ص 
  126 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -2
   517مشكل إعراب القرآن ص ,القيرواني -3
  46: سورة ص  -4
  )456الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة نافع وهشام يخلفه وأبي جعفر  -5
  253 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -6
  407 ص 2معاني القرآن ج -7
وأبو  579مشكل إعراب القرآن ص     ,،انظر القيرواني 465 ص   3إعراب القرآن ج  ,النحاس -8

، 538 ص7التفـسير الكبيـر ج  ,و الـرازي    416معـاني القـراءات ص   , منـصور  
  200 ص 13جامع البيان ج,والطبري

  11 :سورة المعارج  -9
قراءة ابن كثير وأبي عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف ووافقهـم ابـن محيـصن                -10

  )569الميسر ص ,محمد خاروف( واليزيدي واألعمش والحسن 
  167 ص 5معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -11
  20 ص5إعراب القرآن ج,النحاس -12
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  :حذف المضاف  : ثانيا

  فيها علـى أن هنـاك مـضافًا        من القراءات القرآنية التي وجهها الزجاج الجر      
  )1(: محذوفًا

  )2(} وقيله يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون { : قوله تعالى 
ـَه  (فذكر الزجاج في قراءة       وعنده علم الـساعة   :  على معنى  )3(بالنصب  ) وقيل

وهنا توافر شرط    )4(وعلم قيله ، فحذف المضاف ، وبقي المضاف إليه على جره            
على مماثل المحذوف    العطف: لمضاف إليه مجروراً، وهو   حذف المضاف وبقاء ا   

فـي  ) علم(المحذوف وهو    وبقاء المضاف إليه مجروراً، وهو العطف على مماثل       
ووافقه فـي ذلـك النحـاس و        , )6(كما ذكر النحاة     )5("  وعنده علم الساعة  " قوله  

القيرواني و الـرازي و أبـو حيـان و ابـن جنـي و الطبـري و األلوسـي و               
 فقد ذكر الزجاج أن رفعها علـى        )8(بالرفع  ) وقيلُه(وأما في قراءة     )7(.شريالزمخ
إال أن   )9(" يا رب إن هؤالء قـوم ال يؤمنـون        : " قوله  : وقيله هذا القول     :معنى  

                                                 
معاني النحـو   ,ئي، السامرا 71 ص   2شرح ابن عقيل ج   ,ابن عقيل : انظر حذف المضاف     - 1

  137 ص3ج
  85:سورة الزخرف  -2
  )495الميسر ص ,محمد خاروف( قراءة عاصم وحمزة ووافقهم األعمش  -3
  321 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -4
  85الزخرف  -5
  71 ص 2شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل -6
 604 مـشكل إعـراب القـرآن ص      ,انظر القيرواني 123 ص   4إعراب القرآن ج  ,النحاس -7

و ابـن جنّـي     30 ص   7البحـر المحـيط ج    , و أبو حيان   235 ص   27والتفسير الكبيرج 
روح , و األلوسـي   125 ص 25جـامع البيـان ج    ,و الطبري    306 ص 2المحتسب  ج,

  268 ص 4الكشاف ج,و الزمخشري108 ص 25المعاني ج
 مشكل إعراب القرآن في إعـراب القـرآن ص        ,انظر القيرواني ( قراءة مجاهد واألعرج     -8

604(  
  321 ص 4معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -9
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الساعة وعلم   وعنده علم " عددا من أهل العلم ذكر أن هناك مضافًا محذوفًا تقديره           
  )1(.لمضاف إليه حلّه حل ا) علم(فعند حذف المضاف " قيِله 

  :الفصل بين المتضايفين  :ثالثاً 
وهـي   )2(ذكر الزجاج قراءة واحدة في باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه     

مخلفَ وعده  : ( فقد قرئت    )3(" فال تحسبن اَهللا مخلفَ وعِده رسلَه       { : قوله تعالى   
ل الزجاج هذا شـاذاً     وجع, " مخلف رسِله وعده  : "  ، بحيث أن األصل    )4() رسِله  
  )5(. فال يجوز أن يصرف بين المضاف والمضاف إليه , رديئاً 

اسم فاعـل ،اسـم     (شبه الفعل   : بينما جوز بعض النحاة  ذلك إذا كان المضاف        
 , )6(اسم فاعل    )مخلف(وهنا جاء المضاف    ) مفعول ، صفه مشبه، صيغة مبالغة       

ذكر أن ذلك ليس       بقه الفراء بحيثوقد وافق الزجاج برأيه أن هذا رديٌئ ممن س
أما الرازي و أبو حيان      )7(حسنا في الفعل ولو كان اسما، وال يجوز إال في الشعر            

  )8(. فقد ذكرا أن الفصل موجود في اللغة

                                                 
 ,وأبو حيان  604مشكل إعراب القرآن ص         ,القيرواني:انظر, 38 ص   3معاني القرآن ج   -1

التفـسير  , و الـرازي  306 ص 2المحتـسب  ج ,و ابن جنّي  30 ص     7البحر المحيط ج  
كـشاف  ال, و الزمخشري  108 ص   25روح المعاني ج   , واأللوسي235 ص   27الكبير ج 

  268 ص 4ج
  127 ، المفصل ص 77 ص8شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل: انظر  -2
  47: سورة ابراهيم  -3
 معجـم القـراءات   ( قرأها جماعة و لم يذكر من هـم         : ذكر الدكتور عبد اللطيف خلف       -4

  )518ص4ج
  137 ص 3معاني القرآن وإعرابه ج, الزجاج -5
  77 ص2شرح ابن عقيل ج,ابن عقيل -6
  79 ص 2 معاني القرآن ج,الفراء -7
    427 ص 5البحر المحيط ج, ، أبو حيان149 ص 19التفسير الكبير ج,الرازي  -8
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  الخاتمة

  :خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها
دد دراسـة   كان لتعليالت الزجاج وآرائه النحوية في تفسيره الذي نحن بـص           - 1

المستوي النحوي فيه األثر البالغ عند من تاله من المفسرين والنحاة واللغويين            
على السواء، ونلحظ في مظان الكتب التالية لعصره بشكل عام مـدى اهتمـام              
العلماء بآرائه في توجيهات القراءات القرآنية و بيان المعاني المحتملـة لهـذه             

 تفسيراتهم وتعليالتهم، األمر الذي جعلنا      وتضمينها, التوجيهات على األخذ بها     
نميل إال أن الزجاج أسس مدرسة في توجيهاته النحوية وتعليل الظواهر اللغوية       

  .في تفسيره
بالرغم من أن أساتذة الزجاج بصريون إال أنه تـابع فـي بعـض األحيـان                 - 2

 الكوفيين وأخذ بآرائهم دون آراء البـصريين، وذلـك ألن الكـوفيين اهتمـوا             
  .بالقراءات أكثر من البصريين

كان آلراء الزجاج األثر البالغ في كثير من توجيهات العلماء التاليـة لـه و                - 3
سواء كانت مخالفة   , البحر المحيط   ,خاصة عند أبي حيان في تفسيره أبو حيان       

  . له أم موافقة 
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  بيروت, الكتاب العربي  ,دار سيبويه , التنزيل  غوامض
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 ،  1، ط المفصل في علم العربية    ,2003أبو القاسم محمود بن عمر،      , الزمخشري  
   .بيروت , الجيل  دار

  تحقيـق سـعيد     ,حجة القـراءات  ابن زنجلة أبو زرعه عبد الرحمن بن محمد ،          
  .األفغاني مؤسسة الرسالة

وزارة التربيـة و     , معاني النحو  , 1987, السامرائي, فاضل صالح , السامرائي  
  .الحكمة  بيت, بغداد  جامعة ,التعليم 

, دار الكنـب العلميـة       . الكتـاب  , 1999, أبو بشر عمرو بن عثمـان     , سيبويه  
  .بيروت

 :تحقيق , ارتقاء السيادة, م1990, )1.96: ت ( الشاوي يحيى بن محمد المغربي 
     .بغداد , األنبار   دار1ط, السعدي   عبد الرزاق 

تحقيـق   , جامع البيان عن تأويـل القـرآن       ,2001محمد بن جرير ،     , الطبري  
   .دار إحياء التراث العربي، بيروت  , 1محمود شاكر، ط

تحقيـق   ,  ابن عقيل  شرح ,2000,  ) 769: ت  ( بهاء الدين عبد اهللا     , ابن عقيل   
  بيروت ,  المكتبة العصرية , 1ط, الدين عبد الحميد   محمد محي 

  ، المكتبـة   2 ، ط  جامع الدروس العربية   ,1973مصطفى الغالييني،   , الغالييني    
  بيروت،  العصرية، 

 ابراهيم: تقديم   , معاني القرآن  ,م2002, ) هـ  2.7( أبو زكريا بن زياد     , الفراء  
  دار الكتـب العلميـة     , منـشورات محمـد علـي بيـضون         , شمس الـدين    

    .بيروت
, دار الفكر للجميع و صالح يوسف خليل         , األغاني ,1970, أبو فرج األصفهاني    

        .بيروت

ـ 437ت  ( القيرواني أبو محمد مكي  بن أبي طالب القيسي           مـشكل   , 2000)  ه

  دار اليمامـة ،     , 2ياسين محمـد الـسواس، ط     : ، حققه وعلقه  إعراب القرآن 
   .بيروت

,  1، ط الكامـل فـي اللغـة واألدب       ,1999أبو العباس محمد بن يزيد ،       , المبرد  
   .مؤسسة المعارف بيروت 
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, عظيمة  تحقيق محمد عبد الخالق , المقتضب, أبو العباس محمد بن يزيد , المبرد 
 .بيروت , الكتب  عالم 

مراجعة محمد   , األربع عشرة الميسر في القراءات     ,2001, محمد فهد خاروف    
  دمشق , دار ابن كثير ,   3ط, كريم راجح 

, عبد اهللا العاليلي دار ابن منظور     : تقديم   , لسان العرب  ,ابن منظور , ابن منظور   
  بيروت 

, 1988 ) هـ 537ت ( أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر , النحاس
  ، عـالم الكتـب  3ط تحقيـق زهيـر غـازي زاهـد ،      , القـرآن  إعـراب 
   .بيروت 
وبـل   شرح قطـر النـدى     1997 جمال الدين عبد اهللا األنصاري ،       , ابن هشام   

  دار الفكر ، بيروت ،   ، 1، ط الصدى
 دار   , 1ط , القواعد األساسية للغة العربيـة    م  1998, أحمد الهاشمي   , الهاشمي  
 , بيروت  , العلمية  الكتب

: تحقيق, علل النحو ,م  2002,  ) 381: ت  (اهللا  أبو الحسن محمد بن عبد      , الوراق
 ,منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية , 1ط, محمود محمد نصار

  .بيروت 
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  .فوزي فهيم فوزي حسن : االسم 

   .متزوج : الحالة االجتماعية
  .ذآر : الجنس 

  .م 17/7/1981 : تاريخ الميالد
  . اليادودة – عمان –األردن : العنوان 
   com.hotmail@hasan_fffالبريد اإللكتروني  : لالتصال

  064128228أرضي :  هاتف                                   
  0796103851خلوي                                               

  :شهادات ال
 بغداد –آلية اللغة وعلوم القرآن من الجامعة اإلسالمية : بكالوريوس لغة عربية من  -

 .  بتقدير جيد .م 2003سنة 
  . بتقدير جيد جدا2008 االردن سنة – الكرك –جامعة مؤتة : ماجستير لغة عربية من  -

  
  :الخبرات العملية 

 مدرسًا للصفوف – الثانوية للبنين  مدرسة الزميلة–العمل لدى وزارة التربية والتعليم  -
 إلى -3/9/2003من تاريخ  , األساسية العليا والصفوف الثانوية لمادة اللغة العربية 

 .م 2005نهاية العام الدراسي لسنة 
 مدرسًا للصفوف األساسية العليا والصفوف –و مدرسة جاوا الثانوية األولى للبنين 

 إلى نهاية العام الدراسي لسنة 21/8/2005اريخ من ت, الثانوية لمادة اللغة العربية 
2008.   
  : الدورات 

  .  من وزارة األوقاف – مدتها سنة –دورة المستوى األول في قراءة حفص عن عاصم  -
 . من وزارة التربية و التعليم – ساعة 50 مدتها –دورة معلمين جدد  -
 12مدتها _ ريم دورة تمهيدية في تدريس مناهج جمعية المحافظة على القرآن الك -

  . -ساعة 
  – ساعة 24 مدتها -دورة في تطوير إطار مناهج وزارة التربية و التعليم   -
   –ساعة 160 مدتها –دورة انتل من وزارة التربية و التعليم  -
 – ساعة 12 مدتها –دورة في التعلم النشط من جمعية المحافظة على القرآن الكريم  -
   سواقة الحاسوب) ICDL(حضور دورة  -

  : المهارات 
  .استخدام الكمبيوتر بشكل جيد  -
 .تكوين عالقات اجتماعية  -
 .التفاعل في لجان األنشطة و اإلدارة  -

  
  :األبحاث العلمية 

  ) دراسة داللية ومعجمية ( مفردات صفات اإلنسان ألبي هالل العسكري  .1
 .الموجز في قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية  .2
لمستوى النحوي في توجيه القراءات القرآنية عند الزجاج في رسالة ماجستير بعنوان ا .3

  .آتابة معاني القران و إعرابه


