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و ال أصاب بالفشل إذا .....رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت     

. بل ذكرني دائما بأّن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح..........فشلت

علمني أّن التسامح هو أكبر مراتب القوة و أّن حب االنتقام .......يا رب   

. هو أول مظاهر الضعف 

و إذا جردتني .......إذا جردتني من المال أترك لي األمل ......يا رب    

و إذا جردتني ......من النجاح أترك لي قوة العناد حتى أتغلب على الفشل 

. من نعمة الصحة أترك لي نعمة اإليمان 

ساء أإذا أسأُت إلى الّناس أعطني شجاعة االعتذار و إذا .........يا رب    

....... لي الّناس أعطني شجاعة العفو

 .  ، وردني إليك ردا جميالإذا نسيتك ال تنساني.......يا رب   

.                                                        آمين يا رب العالمين 

 



 

  

 

تنتعش به األرواح و تطيب به النفوس ،  فيأخذني ...بكالم من عبير مقدس 

فأقطف أزاهيرا و رياحينا ألجعل منها ....و خمائل األشجار  عبر بساتين الزهور

  :عقدا أهديه إلى من قال فيه الشاعر 

 فلٌس لشًء فٌه غٌرك موضع***   مقامك فً قلبً هو القلب كلّه      

. حبيبي يا رسول هللا 

إلى من نفذ سهام بصرها إلى أعماق قلبي ، فغرقت روحها بأوتارها على    

أمً الحبٌبة "فكانت دوما بلسما لجروحي و سلسبيله الشافي  ، صفحات عقلي

 ".الغالٌة

إلى من أحاط طريقي بالزهور و يّسر لي بعون هللا كل األمور و أضاء    

" . أبً الحبٌب الغالً"حياتي كشعاع النور 

   إلى من ال يقوى الزمان على قتل ذكراه و وجوده في قلبي و في حياتي 

 ".الغالً  زوجً الحبٌب"

 إخوتي  ،رسموا على مخيلتي  من وأبدع ببصيرتي  إلى أجمل من أراهم     

    .             " مشري فؤاد ، شٌماء ، " 

 .إلى كل عائلتً صغٌرا و كبٌرا

 .الرسوا و  نبي إلى كل من رضي باهلل ربا وباإلسالم دينا و بسيدنا محمد 
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.الحمدهللوالصالةوالسالمعلىرسولهللا

 

القرآنالكرٌمكتابالمسلمٌناألكبرودستورالبشرٌةاألعظمووحًالسماءٌعتبر

والفصحاء،أعجزالذينزلبهالروحاألمٌنعلىخاتماألنبٌاءوالمرسلٌنمحمد

ولٌسفًوسعالقلمأو، أخرسالبلغاء،فالٌؤتونبمثلهولوكانبعضهملبعضظهٌرا

.اللسانمهماكانتمقدرتهالبٌانٌةأنٌحٌطبشؤنهووصفمحتواهمنالحقائق

ناهختالفالقراءاتالذيالحظافًالدراساتالقرآنٌةهوموضوعناوماشّدانتباه

ٌحرصعلماإناوشٌوخناحٌثللقرآنالكرٌمخاصةفًالمغربالعربً،ناخاللتناول

علىقراءةالقرآنبرواٌةورشعننافععلىخالفاألقطاراألخرىالتًتقرأأغلبها

مثلهذهفًكانهذادافعاقوٌاللبحثوالتنقٌبمماحفصعنعاصم،ةبرواي

:تساإالتعدٌدةالمتضاربةالتًأنتجتلناالموضوعات

فًالمعنى؟وهلٌمكنأنٌإديهذاهاهلاختالفالقراءاتٌإديإلىاختالف-

.االختالفإلىفهممعانًالقرآنومعرفةمواطنجماله؟

هلللعاملعالقةفًهذااالختالف؟وهلكانتالقراءاتالقرآنٌةمصدراأساسٌا-

.لالستشهاد؟

هلٌمكنأنٌكونللنحوعالقةوطٌدةبالقرآنالكرٌم؟وهللهحضورفًالدراسات-

.القرآنٌة؟

غوصفًهذاالبحرالواسعالذيالساحلله،وللنابؤفكارناقلمنهذهالتساإالتانط

الفروقالنحوٌةبٌنرواٌتًحفصوورش»:أخٌراعلىموضوعبعنواننارستسفٌنت

.«أنموذجادراسةداللٌةسورةالبقرة
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منهذهالدراسةمجردجمعالرواٌتٌنوالوقوفعلىتخرٌجهافحسب،إّنمانالمٌكنهدف

هًدراسةعلمٌةوتطبٌقٌةغاٌتهافهمالقرآنالكرٌموبٌانأغراضهوالتؤملفًمعانٌه

وكذلكالوقوفعلىاللغةالعربٌةفً،والتعمقفًأوجهقراءاتهوإبعاداللبسعنه

بنقلاآلراءمنمصادرهاقدرالمستطاعونامعالمهاالرئٌسٌة،ولتحقٌقهذهالغاٌةالتزم

:هاإلىثالثأنواعناالتًصنف

ظاهرةاإلعرابفًالنحوالعربًو":كتبخاصةبالنحووهًعدٌدةنذكرمنها-

الفروقالصرفٌةو"،مذكرةماجستٌر"تطبٌقاتهفًالقرآنالكرٌمألحمدسلٌمانٌاقوت

وماجاءفًتخرٌجالقراءاتكتاب"النحوٌةفًالقراءاتالقرآنٌةلخٌرالدٌنسٌب

.وغٌرها"فتحالقدٌرللشوكانً"و"زنجلةحجةالقراءاتالبن"و"الكّشافللزمخشري"

التبٌان"تلكالكتبالتًتعنىبجانبإعرابالقرآنالكرٌممنهاناومازادثراءلموضوع

معجمإعرابألفاظوجملالقرآنالكرٌملمحمود"و"فًإعرابالقرآنالكرٌمللعكبري

.وغٌرهما"سٌدطنطاوي

:إجمالهافٌماٌلًاوإنكانوالبّدمناإلشارةإلىالصعوباتالتًٌمكنن

لمنامازلنحنخاصةوناالتعمقفٌهبآرائاأّنالقرآنالكرٌمكالمهللاالمقدسوالٌمكنن

ناالكبار،والبّدلكلبحثمنئمنكتبعلمانانهلمنالعلمالكثٌرإاّلماكانمعٌنالن

..ذلكامنهجاتجمٌعٌاوصفٌامعمحاولةالتحلٌلكلّماأمكننناواتبعنامنهجوقداختر

:الخطةالتالٌةنافًالثوبالالئقاتبعناحتىٌخرجموضوعو

مدخلكتمهٌدللموضوعكماوناهافًبحثنامقدمةشملتاإلشكالٌةوالصعوباتالتًواجه

.ثالثةمباحثإلىناهالفصلاألولالعاملفًالنحوالعربًوقّسم:شملتكذلكفصلٌن

ماهٌةالنحو،شملتعرٌفهنشؤةالنحووالمبحثالثانًإلىفًالمبحثاألولإلىناتطرق

شملنظرٌةلثالثبتعرٌفاإلعرابلغةواصطالحاوالمبحثاناهلغةواصطالحاوأتبع

ببابالمرفوعاتوالمنصوباتوناه،ختمبوضعتعرٌفلهمعذكرأنواعهلالعام

.المجرورات
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فًبداٌتهحصرالفروقفًناتناولدراسةالفروقالنحوٌة،حاولفالفصلالثانًأما

سورةالبقرةوقدقّدرتبإحدىعشرفرقانحوٌا،ثمجاءدورالدراسةالداللٌةلتلكالفروق

عرضموجزللسورة،حصرعددفروقهاالنحوٌة،ذكر:فٌهاالخطواتالتالٌةناالتًتتبع

اآلٌةالتًورداالختالففٌها،تبٌانالقراءةالواردةفًالرواٌتٌنوبعدهاإعرابللفرقٌن

بخاتمةضّمتناهالرواٌتٌن،وأنهًبٌناالختالفمعذكراألثرالداللًوٌلًكلهذاثمرة

.نابٌنأسطرهانتائجبحث

وفًالختامالٌسعنًإالأنأشكرأستاذيالفاضلالذيأشرفعلىمذكرتًخاللهذا

.الموسمالدراسًوالذيتعلمتمنهالدقةواإلتقانوحبالعملواالجتهاد

.وهللاوراءالقصدوهوٌهديالسبٌل

 





     

 

 

    

 

          القراءات القرآنية

 "المفهوم و النشأة        "
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  علم القراءات من أشرف العلوم التً جاءت لخدمة أشرف الكتب، كتاب هللا            

الذي ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه، وهً بعضها على اختالفها من كالم 

هللا تعالى مأخوذة بالتواتر عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وذلك ما أثبته راوٌا 

الحدٌث الشرٌف اإلمامان البخاري ومسلم فً صحٌحهما، عن عبد هللا بن عباس 

أقرأنً جبرٌل على حرف فراجعته فلم أزل : " قال رسول هللا : رضً هللا عنه أنه قال

 للصحابة ودلٌل وقد أقرأها الرسول " أستزٌده وٌزٌدنً حتى انتهى إلى سبعة أحرف

 لكل من عمر ابن الخطاب وهشام بن حكٌم حٌن اختلفا فً قراءة سورة ذلك قوله 

"كذلك أنزلت: " الفرقان واحتكما إلٌه 
1

. 

وهذا ما جعل كثٌرا من العلماء ٌعتنون بدراسة هذا العلم والتمكن منه وتعرٌفه ومعرفة 

نشأته وموضوعاته وفائدته
2

. 

 

 

 

 

 

                                                           
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائً واحمد واللفظ هنا للبخاري وله طرق متعددة، وٌنظر احمد علً - 1

 .22 ص– 9ج–ت .د- ط.د– دار المعرفة –بٌروت : فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري" العسقالنً
 .9-8 ص–م 2004 2 ط– دار البالغ –الجزائر " المدخل فً علم القراءات المتواترة" عاشور خضراوي- 2
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  تعرٌف القراءات القرآنٌة: 

 .القراءات جمع مفردها قراءة وهً مصدر الفعل الثالثً قرأ: لغة

 :ٌرد الفعل قرأ بتصرٌفات شتى منها : االستعماالت -1

قرأ بإهمال الهمز، وعلٌه ٌقال قرٌت بدال من قرأت  -
1

. 

وٌرد متعدٌا نحو أقرأ بالكتاب تعدٌا إلى المفعول بالباء 
2

، والفاعل منه قارئ ومقرئ 

 .وقراء

وٌقال قرأت القرآن، وأنا أقرأه قراءة وقرآنا وهو االسم وأنا قارئ من قوم، قراء 

: وقراءة وقارئٌن وأقرأت غٌري ومنه قٌل فالن المقرئ، وٌقال أقرأت من سفري أي

انصرفت وأقرأت من أهلً أي دنوت
3

القرء : ، ومنه صار للفعل قرأ أربعة مصادر هً

، القراءة ،القرآن ، اإلقراء، أما مضارعه فهو على ضربٌن ، ٌقرأ وٌقرئ، ومفعوله 

 .على ضربٌن، مقروء، ومقرأ

 فً لسان العرب حول الجمع واالجتماع، (أ . ر. ق ) تدور مادة :المعانً -2

فالقراءة مصدر من قول  (قرٌة  )ومنه قرأ الشًء أي جمعه وٌقال لمجتمع الناس 

ما قرأت الناقة :" قرأت الشًء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض كقولك: القائل

                                                           
 – دار الكتاب العربً – لبنان – بٌروت –محمد علً النجار : ت" الخصائص" أبو الفتح عثمان ابن الجنً - 1

 .35 ص– 3ج- هـ 1300: 2ط
–محمد عبد القادر عطا : ت" المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها: أبو الفتح ابن الجنً-2

 .22 ص– 1ج- هـ 1:1419 ط– دار الكتب العلمٌة –بٌروت 
- هـ 1404ط. د– مكتبة الكلٌات لألزهرٌة – القاهرة –" القراءات وأثرها فً العلوم العربٌة" سالم محسٌن -3

 .3ص– 1ج
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" لم تقرأ جنٌنا " ترٌد بذلك أنها لم تضم رحما على ولد ومنه أٌضا قوله " سلى قط

معناه لم تضم رحما على ولد وفٌه قول آخر أي لم تلقه 
1

. 

أورد علماء القراءات جملة من التعرٌفات فً حد القراءات القرآنٌة نذكرها  :اصطالحا

 : مرتبة حسب التسلسل الزمنً لتارٌخ وفاتهم وهً كالتالً

  : (هـ 745ت )تعرٌف أبو حٌان األندلسً  -1

التفسٌر علم ٌبحث : "     عرف أبو حٌان القراءات فً طً تعرٌفه للتفسٌر حٌث قال

فٌه عن كٌفٌة النطق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحكامها اإلفرادٌة والتركٌبٌة ومعانٌه 

" التً تحمل علٌها حال التركٌب وتتمات لذلك
2

. 

 : ( هـ 394ت  )تعرٌف بدر الدٌن الزركشً  -2

والقراءات هً اختالف ألفاظ الوحً المذكور فً كتابة : " عرف القراءات بقوله

" الحروف أو كٌفٌتها من تخفٌف وتثقٌل وغٌرها 
3

. 

  : ( 833ت  )تعرٌف ابن الجزري  -3

القراءات علم بكٌفٌة أداء كلمات القرآن : " عرف ابن الجزري القراءات بقوله 

" واختالفها بعزو الناقلة
4

. 

 

                                                           
 .128ص- هـ 1414: 3 ط– دار صادر– بٌروت –لبنان " لسان العرب" محمد ابن منظور - 1
 . 4 ص– 1ج- هـ 1403: 2 ط– دار الفكر – دمشق –سورٌا " البحر المحٌط: " أبو حٌان األندلسً - 2
 دار – بٌروت – لبنان –محمد أبو الفضل إبراهٌم : ت" البرهان فً علوم القرآن" بدر الدٌن الزركشً - 3

 .138ص– 1 ج–ط.د–المعرفة 
- هـ 1400: ط.د– دار الكتب العلمٌة –بٌروت - لبنان" منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن" محمد ابن الجزري - 4

 .3ص
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  :( 911ت  )تعرٌف السٌوطً  -4

ومما ٌشبه هذا : " عرف السٌوطً القراءات أثناء حدٌثه عن أسانٌد القراء حٌث قال

قراءة ورواٌة وطرٌق : التقسٌم الذي ألهل الحدٌث تقسٌم القراء أحوال اإلسناد إلى 

ووجه، فالخالف إن كان ألحد األئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت علٌه الطرق 

" والرواٌات فهو قراءة
1

. 

 نشأة القراءات القرآنٌة: 

كانت بداٌة نشأة القراءات مع نزول القرآن الكرٌم وكان الصحابة الكرام أول القراء 

 :والحفاظ لكتاب هللا، وقد اشتهر منهم الكثٌر وكانوا على طبقتٌن

 وذلك بطرٌقة مباشرة لعثمان بن عفان وعلً أخذت عن الرسول  : الطبقة األولى-

 .ابن أبً طالب وزٌد بن ثابت وأبً بن كعب وعبد هللا بن مسعود رضً هللا عنهم

فأخذت عن جماعة من الصحابة كأبً هرٌرة وعبد هللا بن عباس  : الطبقة الثانٌةأما -

 .وغٌرهم رضً هللا عنهم 

وأخذ عن هؤالء الصحابة عدد كبٌر من التابعٌن فكان منهم بالمدٌنة عمر بن عبد 

العزٌز وسلٌمان وعطاء بن ٌاسر وزٌد بن أسلم بن جندب وبن شهاب الزهري،وبمكة 

عبٌد بن عمٌر وعطاء بن أبً رباح وعكرمة وبن أبً ملٌكة
2

. 

أما بالكوفة فعلقمة واألسود وعبٌدة وعمرو بن شرحبٌل وعمرو بن مٌمون وأبو عبد 

الرحمن السلمً و سعٌد بن جبٌر، وكان بالبصرة أبو عالٌة وأبو رجاء ونصر بن 

                                                           
 –أبو الفضل إبراهٌم :  ت– مكتبة الجلً وأوالده –مصر " اإلتقان فً علوم القرآن" جالل الدٌن السٌوطً - 1

 .209 ص – 1ج- هـ 1370: 3ط
 2 ط– دار البالغ –الجزائر " المدخل فً علم  القراءات المتواترة " أبو عبد الرحمن عاشور الحسنً - 2

 .9ص - م2004
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عاصم والحسن البصري وابن سٌرٌن، أما بالشام فكان المغٌرة بن أبً شهاب 

المخزومً وخلٌفة بن سعد وصاحب أبً الدرداء
1

. 

 .كلمات القرآن الكرٌم من حٌث أحوال النطق بها وكٌفٌة  أدائها :  موضوعها -

 .هو أشرف العلوم الشرعٌة لتعلقها بالقرآن الكرٌم :  فضلها -

أئمة القراءة وقٌل أبو عمرو حفص بن عمر الدوري، وأول من دّون فٌه :  واضعها -

هـ، وكان استمداده من النقول المتواترة 224أبو عبٌد القاسم بن سالم المتوفى سنة 

السند إلى رسول هللا 
2

. 

 أهم القراء وروادهم: 

لقد اتسع مجال هذا العلم وخاض فٌه الكثٌر من العلماء وصار له آفاق واسعة، وقد 

" أبو عمرو بن العالء" اشتهر فٌه ثلة تمكنوا تمكنا كبٌرا وعلى رأسهم شٌخ الرواة 

هو من التابعٌن توفً بمكة " ابن كثٌر"هـ و154وقٌل اسمه ٌحٌى توفً بالكوفة 

هـ ، أما ثالث القراء فهو ابن عامر الشامً قاضً دمشق فً خالفة الولٌد بن عبد 120

هـ، والقارئ الكسائً الكوفً هو إمام 118الملك وهو من التابعٌن كذلك توفً بدمشق 

ٌُكّنى أبا الحسن توفً بقرٌة من القرى حٌن توجه إلى خرسان سنة  النحاة الطوقٌٌن و

هـ، و تلى هؤالء األربعة خامس وهو حمزة الكوفً ٌكّنى أبا عمارة توفً بحلوان 189

هـ، وٌلٌهم نافع المدنً وهو أبو روٌم نافع بن 156فً خالفة أبً جعفر المنصور سنة 

                                                           
:  ص–م 1998: 35 ط – مؤسسة الرسالة – بٌروت –لبنان " مباحث فً علوم القرآن" مناع القطان - 1

153-154. 
 دار الكتاب – لبنان –محمد عناٌة : ت" البدور الزاهرة فً القراءات العشر المتواترة" عبد الفتاح القاضً -2

 . 7ص- هـ 1425: 1 ط–العربً 
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هـ، وآخر السبعة عاصم 196عبد الرحمن أصله من أصفهان توفً بالمدٌنة سنة 

هـ128الكوفً وهو من التابعٌن توفً بالكوفة سنة 
1

. 

والذي ٌهمنا فً هذه الدراسة هما الراوٌان حفص عن عاصم وورش عن نافع إلبراز 

أهم الفروق بٌن هاتٌن الرواٌتٌن فً القرآن الكرٌم وقبل الخوض فً ذلك علٌنا 

 :ترجمتهما 

هـ وتوفً 90حفص وهو ابن سلٌمان بن المغٌرة الكوفً ربٌب عاصم، ولد سنة     -

وهو الذي أخذ قراءة عاصم على : " هـ، قرأ على عاصم مرارا، قال الدانً 180سنة 

، وكان األولون " الناس تالوة ونزل ببغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ أٌضا بها

ٌعدونه فً الحفظ فوق أبً بكر بن عٌاش وٌصفونه بضبط الحروف التً قرأها على 

 .عاصم وكانت القراءة التً أخذها عنه ترتفع إلى علً رضً هللا عنه

أما ورش فهو عثمان بن سعٌد بن عبد هللا بن عمرو سلٌمان بن إبراهٌم القبطً    -

هـ بمصر 110المصري، كنٌته أبو سعٌد، لقبه ورش لقبه به شٌخه نافع، ولد سنة 

إن " قال لً أبو ٌعقوب األزرق : هـ، ومما قٌل فٌه قول النحاس150وتوفً سنة 

ورشا لما تعمق فً النحو وأحكامه اتخذ لنفسه مقرئا سمً مقرئ ورش قلت ٌعنً مما 

" قرأ به عن نافع
2

. 

                                                           
 . 164-163-162: ص–" مباحث فً علوم القرآن" مناع القطان - 1
 . 52ص- هـ 1399: 2 ط– مؤسسة الرسالة – بٌروت –سعٌد األفغانً :  ت–حجة القراءات " ابن زنجلة - 2
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  ماهٌة النحو :أوال

 وهو علم العربٌة الموصل أدائهاأفضل العلوم ما كان زٌنة وجماال ألهلها، وعنوانا لحسن 

إلى صواب النطق، المقٌم لزٌػ اللسان الموجب للبراعة، المنهج لسبٌل البٌان بجودة اإلبالغ 

ائم المعانً، رالمإدي إلى محمود اإلفصاح وصدق العبارة عما تحبه النفوس وٌكّنه الضمٌر من ك

:  فقد قال زهٌر 

" لسان الفتى نصف و نصف فإاده           فلم ٌبق إالا صورة اللحم و الدم "

، "تعلموا العربٌة فإنها تزٌد فً العقل: "وقال عبد الحمٌد بن ٌحٌى سمعت شعبة ٌقول

 :ما الجمال فً الرجل ؟ قال قلت ٌا رسول هللا : " وعن سلٌمان بن علً بن عبد هللا بن عباس

ٌا بنً أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوٌه النائبة : " وأوصى بعض العرب بنٌه" . فصاحة لسانه

". ره لسانهير من أخٌه دابته ومن صدٌقه ثوبه، وال ٌجد من ٌعيفٌتجّمل فٌها فٌستع

علوم العربة على ما تسمع من خاص ما ٌحتاج إلٌه ، كلها : " وقال أبو هالل العسكري

، والذي له "باحثة عن اللفظ العربً من حٌث ضبطه وتفسٌره وتصوٌره وصٌاؼته، إفرادا وتركٌبا

حق التقدم من هذه العلوم المذكورة هو النحو إذا به ٌعرؾ صواب الكالم من خطته وٌستعان 

:  بواسطته على فهم سائر العلوم ، وعلى قول أحد الشعراء 

النحو ٌصلح من لسان األلكن          والمرء تكرمه إذا لم ٌلحن 

وإذا طلبت من العلوم أجلها            فؤجلها نفعا مقٌم األلسن
1

 

 

 

 

                                                           
-هـ 1354- ط.د– دار الكتب العلمٌة - بٌروت– لبنان "- القواعد األساسٌة للؽة العربٌة "  أحمد الهاشمً- 1

. 4 و3ص 
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 :نشؤة النحو -1

      ذهب المصنفون األوائل إلى أن ظهور النحو كان بسبب ما كان من شٌوع اللحن فً 

العربٌة حٌن اتسعت دائرة المجتمعات العربٌة القدٌمة أثناء الفتوحات اإلسالمٌة 
1

عن طرٌق  

المعاملة و التجارة و التعلٌم ،دخل فً لسانهم العربً وصمة اللسان األعجمً حتى كاد أسلوب 

النطق العربً ٌتالشى ألسباب كثٌرة و هذا اللحن لم ٌكن مقصورا على ؼٌر العرب ممن 

شملهم اإلسالم بل تجاوز ذلك إلى العرب أنفسهم ، من ذلك ما نقل عن أبً أسود الدإلً أن 

: ما أحسُن السماَء؟ على صورة االستفهام ،فقال لها : ابنته رفعت وجهها إلى السماء و فقالت

و افتحً فاك . قولً ما أحسَن السماءَ : فقال لها. ٌا بنٌة نجومها ، فقالت إنما أردت التعجب
2

و .

 إنَّ هللاَ بريُء من : من ذلك أٌضا ما سمعه أبو أسود الدإلً من قارئ ٌقرأ قوله تعالى 

المشركٌن و رسولُه
3

ففزع من ذلك و خاؾ على اللؽة من الذبول و جمالها "  رسوله" بجر 

 .، فوضع علم النحو"ال أظن سٌسعنً إال أن أضع شٌئا أصلح به نحو هذا: "من التشوٌه فقال

     وردت هذه الرواٌة بصورة أخرى ،فقد قدم أعرابً إلى أمٌر المإمنٌن رضً هللا عنه 

 إنا : ، فؤقرأه رجل سورة براءة ، فقال من ٌقرئنً شٌئا مّما أنزل هللا على محمد : فقال 

أو برئ هللا من رسوله؟ إن ٌكن :"فقال األعرابً . بالجرّ  هللا بريءٌء منَّ المشركٌَن و رسولُهُ 

: ، فبلػ أمٌر المإمنٌن مقولة األعرابً فدعاه فقال له "هللا تعالى بريء من رسوله فؤنا أبرأ منه

ٌا أمٌر المإمنٌن ،قدمت المدٌنة و : "، فقال األعرابً " ؟ٌا أعرابً أتبرأ من رسول هللا "

و تال له ما ..." ال علم لً بالقرآن ،فسؤلت من ٌقرئنً شٌئا من القرآن فؤقرأنً هذا سورة براءة

اآلٌة : "، فقال له" كٌؾ هً إذن؟:" ،فقال له"لٌس هكذا ٌا أعربً :  "حدث ، فقال له عمر

فؤمر أمٌر ". و أنا و هللا أبرأ ممن برئ هللا و رسوله منهم:" فقال األعرابً". صحٌحة

المإمنٌن أال ٌقرأ القرآن إال عالم به و عالم باللؽة و أمر أبا األسود الدإلً أن ٌضع النحو
4

. 

                                                           
 .9ص-1987-1ط-دار الفكر-عمان" أسطورة وواقع-المدارس النحوٌة"  السامرائً إبراهٌم-  1
 .ه1354-ط.د-دار الكتب العلمٌة-بٌروت-لبنان" القواعد األساسٌة للؽة العربٌة"أحمد الهاشمً -  2
 ".3"اآلٌة - سورة التوبة-  3
 .18ص–"  فً النحو العربً و تطبٌقاته فً القرآن الكرٌم اإلعرابظاهرة " أحمد سلٌمان ٌاقوت -  4
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و كاد ٌنتشر هذا الورم المخٌؾ مع أّنه فً بداٌة احتكاك الدولة العربٌة باألمم األخرى و 

العرب فً عهد الجاهلٌة كانت تنطق بالسلٌقة و تصوغ ألفاظها بموجب قانون تراعٌه بنفسها 

وٌتناوله واحد من آخر من ؼٌر أن تحتاج إلى وضع قواعد صناعٌة
1

. 

 .ومع ظهور اللحن اقتضى الحال استنباط مقاٌٌس من كالمهم ٌرجع إلٌها فً ضبط ألفاظ اللؽة

وقد بدأ الدإلً بإعراب القرآن أي وضع الحركات اإلعرابٌة على الحروؾ كما تدل هذه 

خذ المصحؾ فإذا فتحت فمً فؤنقط نقطة :" أنه اختار رجال من عبد ألقٌس فقال له :" الرواٌة 

واحدة فوق الحرؾ ،و إذا ضممته فاجعل النقطة إلى جانب الحرؾ ، و إذا كسرته فاجعل 

النقطة أسفل الحرؾ ،فإن أتبعت شٌئا من هذه الحركات ؼّنة فؤنقط نقطتٌن ، فابتدأ بالمصحؾ 

"حتى أتى على آخره ثم وضع بعد ذلك المختصر المنسوب إلٌه
2

. 

هكذا وضع النحو ، و واضعه الدإلً من بنً كنانة بؤمر من أمٌر المإمنٌن علً ابن أبً 

 ،و من هنا جاء اسم هذا الفن،"انح هذا النحو :" طالب رضً هللا عنه، قال له 

        و قد أخذ نفر عن أبً أسود الدإلً منهم مٌمون األقرن ثم خلفه جماعة منهم أبو عمرو 

بن العالء ثم بعده الخلٌل ثم سٌبوٌه والكسائً ثم صار الناس فرٌقٌن بصري وكوفً وما زالوا 

ٌتداو لونه وٌحكمون تدوٌنه حتى اآلن
3

. 

فالنحو إذن نشؤ لفهم القرآن وهو بذلك علم ٌسعى إلى حفظه من اللحن، فكل اللحون كانت 

تختص بضبط آخر حرؾ من الكلمة وال ٌختص مثال ببنٌة الكلمة وتصرٌفها أو وضعها 

بالنسبة لباقً أجزاء الجملة أو تعرٌفها أو تنكٌرها، بل هً تختص بشًء واحد وهو اإلعراب، 

وبذلك كان اإلعراب سببا فً نشؤة النحو وقد سمً باسمه واستؤثر اإلعراب باهتمامهم وأصبح 

المحور الذي ٌدور حوله النحو وؼٌره من الدراسات اللؽوٌة 
4

وقد اختلطت المفهومات . 

 .اختالطا بٌنا فً كثٌر من كتب النحو و اللؽة حتى أن النحو سمً إعرابا و اإلعراب نحوا

                                                           
1
 .4و3:ص"-القواعد األساسٌة للؽة العربٌة-" ٌنظر أحمد الهاشمً- 

و 35م،ص2003.ط.دار ؼرٌب،د- ب.د"رجاله - مدارسه-نشؤته و تطوره* النحو العربً-"صالح راوي-  2

40. 
 ..5و4و3ص" القواعد األساسٌة"ٌنظر أحمد الهاشمً -  3
 .18-17-16ص " ظاهرة اإلعراب فً النحو و تطبٌقاتها فً القرآن الكرٌم " ٌنظر أحمد سلٌمان ٌاقوت - 4
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"نحا الشًء ٌنحاه و ٌنحوه أي إذا حرفه " و قد ورد فً لسان العرب 
1

. 

بل جاء من " و منه سمً النحو ألنه ٌحرؾ الكالم إلى وجوه اإلعراب : " و قال ابن السكٌت

"و اإلعراب الذي هو النحو إنما هو اإلبانة عن المعانً باأللفاظ :" المادة نفسها ما نصه 
2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .310 ص 15ج" لسان العرب "ابن منظور-  

 .589ص -15 ج–المرجع نفسه - 2
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 :تعرٌف النحو -2

 له معان كثٌرة أهمها:لغة : 

القصد والجهة
1

كسعد : كعندي نحو ألؾ دٌنار والمثل والشبه: ، كنحوت نحو المسجد، والمقدار

أي مثله وشبٌهه– نحو سعٌد 
2

 . 

ال ٌثبت على نحو واحد، ونحوت نحوه، وفالن نحوي : جاء فً أساس البالؼة للزمخشري  -

من النحاة وانتحاه بمعنى قصده
3

.  

 الكالم العربً والنحو القصد إعرابالنحو :" كما جاء فً لسان العرب البن منظور  -

والطرٌق والجمع أنحاء، وفً بعض كالم العرب إنكم لتنظرون فً نحو كثٌرة أي فً ضروب 

"من النحو
4

.  

: ح نحوه فسمً نحوا، وفٌهان:  األسود الدإلً وضع وجوه العربٌة وقال للناساوفٌه أن أب -

نحا الشًء إذا حّرفه، ومنه سمً النحوي ألنه ٌحرؾ الكالم إلى وجوه اإلعراب، ومنه أنحى علٌه 

وانتحى إذا اعتمد علٌه ومنه االنتحاء وهو االعتماد على بعض دون بعض
5

.  

وجاء فً القاموس المحٌط النحو الطرٌق والجهة واالنتحاء اعتماد اإلبل فً سٌرها على  -

وجمعه  أٌسرها، ونحاه بنحوه وٌنحاه أي قصده، ورجل ناح من النحاة ونحوي منه نحو العربٌة 

نحو
6

         

 

 اصطالحا : 

النحو هو العلم المستخرج بالمقاٌٌس من استقراء : " جاء فً شرح األشمونً على األلفٌة -

كالم العرب الموصولة إلى معرفة أحكام أجزائها التً ائتلؾ منها
1

. 
                                                           

1
 .69ص-1992-1ط-دار الفكر-بٌروت"نشؤة النحو العربً فً مدرستً البصرة و الكوفة"طالل عالمة-  

الجلٌس فً القواعد – ، ومحمد بوزواوي 6:ص-  للؽة العربٌة  األساسٌةالقواعد " –أحمد الهاشمً -  2

 .6و5: ص– " واإلعرابوالصرؾ 
3
 .446ص– م1996-1ط-مكتبة ناشرون-لبنان" أساس البالؼة" – الزمخشري - 

 .310: ص – 1:ج– م1994-ه1414-3ط-دار صادر-بٌروت" لسان العرب " –ابن منظور -  4
 .69: ص– " نشؤة النحو العربً" – طالل عالمة : ٌنظر -  5
6
 . 453: ص – 4:ج– ط.د-دار العلم-بٌروت" القاموس المحٌط" –الفٌروز أبادي -  
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 إعرابهو انتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه من : وجاء فً لسان العرب تعرٌؾ أشمل -

وؼٌره كالتثنٌة والجمع والتحقٌر والتكسٌر والنسب واإلضافة وؼٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل 

العربٌة بؤهلها فً الفصاحة فٌنطق بها أو إن شّذ بعضهم عنها رّد إلٌها
2

 . 

:  أخرى نذكر منهاتعرٌفاتوهناك 

هو العلم بالمقاٌٌس المستنبطة من كالم العرب الفصحاء -
3

. 

بناء وما ٌتبعهاال الكلمات مع بعض من اإلعراب وأواخرهو قواعد ٌعرؾ بها أحوال  -
4

.  

هو علم ٌبحث فً أحوال أواخر الكلمات بعد تركٌبها رفعا ونصبا وجرا وجزما -
5

. 

هو اتباع قواعد اللؽة العربٌة بمراعاة ضرورٌاتها صونا لأللسن عن الخطؤ منعا  -

 . لالضطراب التعبٌري وااللتباس المعنوي

وعلٌه ٌتضح أن لفظة نحو فً االصطالح واالستعمال ؼٌرت المنحى الداللً األصلً التً 

. وضعت له، شؤنها فً ذلك شؤن الكثٌر من األلفاظ العربٌة 

وقد دلّت كلمة النحو فً اللؽة على التفرد بانتحاء طرٌقة العرب فً التعبٌر والتصرٌؾ فً 

الكالم تمٌٌزا للعربً عن ؼٌره وللفصٌح عن سواه هذا من الناحٌة العلمٌة
6

 .

أما من الناحٌة النظرٌة فهو علم مستخرج بالمقاٌٌس المستنبطة من كالم العرب الموصلة 

 والصرؾ خالفا اإلعرابإلى معرفة أحكام المفردات وتركٌبها فً الكالم، أي ما ٌعرؾ بالعلمٌن 

لما علٌه بعض الباحثٌن والدارسٌن
7

 . 

                                                                                                                                                                                                 
: ج– م1995-ه1415-1ط-دار الكتب العلمٌة-بٌروت" شرح االشمونً على ألفٌة ابن مالك" –األشمونً -  1

 .19:ص- 1
 .310: ص – 1:ج– " لسان العرب " –ابن منظور -  2
 .46:ص– م2003-ط.د-دار ؼرٌب-مصر" النحو العربً نشؤته وتطوره" –صالح رواي -  3
 .6:ص– " القواعد األساسٌة" –أحمد الهاشمً -  4
 .5:ص– م2002-دط-دار هومة-بوزرٌعة-الجزائر" الجلٌس فً القواعد والصرؾ" –محمد بوزواوي -  5
 .69: ص– " نشؤة النحو العربً فً مدرستً البصرة والكوفة" –طالل عالمة -  6
7
 – 1:ج– م 2003: 1ط– دار الفكر – دمشق – سورٌا – " مشكل العامل النحوي" – فخر الدٌن قباوة -  

 .43:ص
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فهل للصرف عالقة بالنحو أم هو علم مستقل بذاته؟ 

: ٌرى بعض العلماء أن الصرؾ جزء من النحو ال علم مستقل بذاته وعلى هذا ٌقال-      

:  وحٌن تركٌبها، كما ٌقالإفرادها قواعد ٌعرؾ بها صنٌع الكلمات العربٌة وأحوالها حٌن لصرؾا

. اسم الفاعل من الثالثً برنة فاعل، واسم مفعول برنة مفعول، إلى ؼٌر ذلك

ومعرفة أحوالها حٌن اإلفراد كطرٌق التثنٌة والتصؽٌر ومعرفة أحوال التركٌب كرفع 

...اسمه إذا كان فاعال ونصبه إذا كان مفعوال وجره إذا كان مضافا إلٌه
1

 . 

ابن جّنً حٌث ربط بٌنهما، وذلك أن : وٌرى آخرون أن النحو والصرؾ مترابطان من بٌنهم- 

التصرٌؾ إنما هو أن تجًء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى مثال ذلك أن تؤتً إلى 

فالتصرٌؾ إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة... ضرب، ٌضرب، ضربا
2

    .

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 .6:ص– " األساسٌةالقواعد " –أحمد الهاشمً -  1
: ص- 1998– ط .د– دار الثقافة – القاهرة – " النحو العربً دراسة نصٌة" –صابر بكر أبو السعود -  2

38. 
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 :تعرٌف اإلعراب -3

 نجده ٌحوي مادة لؽوٌة ثرٌة كان لها فً التارٌخ أبعاد مختلفة فقد طاب للنحاة :لغة 

والباحثٌن والدارسٌن للنحو أن ٌتباروا فً حشد الدالالت اللؽوٌة لإلعراب، فقد ذكروا فً معرض 

أعربت الشًء إذا حّسنته وأجدته، وكذا عرب اإلنسان أي أفصح بعد، ومنه : أبحاثهم أّنك تقول

أفصح القول وجّوده وحّسنه فكان هو عربانً اللسان عربانً التعبٌر: أعرب الرجل معناه أنه
1

. 

أما فً لسان العرب فلها معنى آخر، فؤعرب الرجل أي أنه تزوج امرأة عروبا
2

، وقٌل 

أعربت الكالم أي صار هذا كقولنا أعجمت الكتاب أي أزالت عجمته، وأشكٌت الرجل إذا أزالت 

 إنا الساعة آتٌة أكاد أخفٌها: قوله تعالىشاكٌته وعلى هذا حمل بعض المفسرٌن 
3

. 

أبنه: ها، وٌقال كذلك أعرْب عما فً ضمٌرك أيإمعناه أزٌل خفا
4

 فً اللؽة اإلعراب، فصار 

ظهار واإلبانة فؤقول أعربت عّما فً نفسً إذا أبنته وأظهرته وأعرب الرجل إذا تكلم اإل: معناه

بالعربٌة
5

 .

.  أي تفصح"  الثٌب تعرب عن نفسها: "  وكذا قوله 

 أما لفظ العرب فطالما وقؾ علماء اللؽة والتارٌخ عنده، والظاهر أن لفظ العرب هو 

. مصدر للفعل عرب، ٌعرُب أي نقل إلى معنى الصفة المشبهة للمبالؽة

وهً صفة تفٌد المبالؽة للمرأة : والظاهر أن األصل فً هذه التسمٌة العروب ومثله العرٌب

عربا أترابا : الضحاكة الحسناء المتحببة إلى زوجها المظهرة له ذلك، وبهذا فسرت اآلٌة
6

. 

وسمً أجدادنا القدماء عربا ألنهم أتقنوا التعبٌر الفصٌح المبٌن وجودوا صٌاؼته وأداءه 

على أحسن ما ٌكون
7

   

                                                           
1
 .35و.34:ص – 1ج-م2003-1ط-دار الفكر-دمشق-سورٌا"مشكل العامل النحوي" –فخر الدٌن قباوة - 

2
 .589و588:ص – 1:ج– م1994-ه1414-3ط-بٌروت دار صادر" لسان العرب" –ابن منظور -  

 . 15اآلٌة : سورة طه- 3

 .19:ص– "  فً القرآن الكرٌم مجمع البٌان الحدٌثاإلعراب- " سمٌح عاطؾ الزٌن-  4
 .70:ص1992-دط-مصر"  فً النحو العربًاإلعرابظاهرة " –وسلٌمان ٌاقوت -  5
 .37: ص- 1:ج– " لسان العرب" –ابن منظور -  7

 .المراجع نفسها والصفحات-  7
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وكذا التعرٌب وهو اتخاذ فرس عربً كما أن التعرٌب فً اللؽة ٌعنً اتخاذ المنهج العربً 

ومنه عربت الفرس تعرٌبا إذا بزؼت أي بانت
1

. 

 اصطالحا : 

أنه تؽٌر العالمة التً فً آخر اللفظ بسبب تؽٌر العوامل الداخلة : " ٌعرفه األستاذ عباس حسن

"علٌه وما ٌقتضٌه كل عامل
2

 . 

"هذا مجاري أواخر الكلم من العربٌة: " وفً كتاب سٌبوٌه ٌقول
3

 ، وقد استعمله للداللة على 

..."اإلعرابفالرفع والجر والنصب والجزم لحروؾ : "  فقالاإلعرابحرؾ 
4

 .

رفع ونصب وجّر وجزم: وحركات اإلعراب أربعة
5

 .

 أي أواخر الكلم المعربةاإلعرابوحروؾ اإلعراب هً التً ٌقع علٌها 
6

 .

والمقصود من تؽٌر أحوال األواخر تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقٌقة أو حكما 

وٌكون هذا التحول بسبب تؽٌر العوامل من عامل ٌقتضً الرفع على الفاعلٌة أو نحوها إلى آخر 

ٌقتضً النصب على المفعولٌة، أو نحوها إلى آخر ٌقتضً الجر
7

، ومن هذا كله ٌتضح لنا أن 

 هو العالمة التً تقع فً آخر الكلمة وٌحدد موقعها من الجملة، أي ٌحدد وظٌفتها فٌها، اإلعراب

وهذه العالمة البد من أن ٌتسبب فٌها عامل معٌن، ولما كانت الكلمة تتؽٌر حسب المعنى المراد 

كما تتؽٌر العوامل، فإن عالمة اإلعراب تتؽٌر كذلك
8

 فٌكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو 

                                                           
1
 .43:ص– م1992-دط-مصر"  فً النحو العربًاإلعرابظاهرة " –سلٌمان ٌاقوت - 

 .64:ص – 1ج-م2003-1ط-دار الفكر-دمشق-سورٌا"مشكل العامل النحوي-" فخر الدٌن قباوة-  2
 .101: ص– م1987-1ط-دار الفكر-عمان" المدارس النحوٌة- " السامرائً-  3
 .102: ص– المرجع نفسه -  4
- 1ط– دار صٌدا - بٌروت– لبنان – " األشباه والنظائر فً النحو العربً" –ٌنظر جالل الدٌن السٌوطً -  5

 .177: ص- م1999
 .101: ص– " المدارس النحوٌة" –ٌنظر ابراهٌم السامرانً -  6
 .27:ص– " القواعد األساسٌة للؽة العربٌة" –ٌنظر أحمد الهاشمً -  7
 .16:ص– م1985-ه1405دار النهضةالعربٌةدط-بٌروت" التطبٌق النحوي" –عبده الراحجً -  8
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مجرورا أو مجزوما، حسب ما ٌقتضٌه العامل
1

ذهب محمد إلى المدٌنة : "  نؤخذ على ذلك مثاال

 التً تدل على موقعها أو إعرابهافنرى أن كلمة محمُد مرفوعة بالضمة، وهً عالمة " صباحا

وظٌفتها وهً كونها فاعال، فكلمة محمد هً المعرب، والفعل ذهب هو العامل، والضمة هً 

" ، وكذلك كلمة المدٌنة هً اسم مجرور بالكسرة فهو معرب والعامل هو الحرؾ اإلعرابعالمة 

ظرؾ منصوب بالفتحة فهً اسم معرب" صباحا" ، وكلمة اإلعرابوالكسرة هً عالمة " إلى
2

 . 

 .

جاء الرجُل، رأٌت الرجَل، :  والمعرب ما ٌتؽٌر آخره بتؽٌر العوامل التً تسبقه نحو

. مررت بالرجل 

 إذن كل اسم من هذه األسماء المعربة معمول للعامل الذي عمل فٌه اإلعراب وبهذا ٌصٌر 

:   للكلمة وهًإعرابنا له أركان البد أن نكون محٌطٌن بها عند اإلعراب

 . وهو الذي ٌجلب العالمة :عاملال -1

 .وهو الكلمة التً تقع فً آخرها العالمة: معمولال -2

 وهو الذي ٌحدد معنى الكلمة أي وظٌفتها، مثل الفاعلٌة والمفعولٌة والظرفٌة :الموقع -3

 .وؼٌرها

 .   وهً التً ترمز إلى كل موقع على ما نعرفه فً أبواب النحو:العالمة -4

 

 

 

 

                                                           
– 1995ه1415-3ط-المإسسة الجامعٌة-لبنان-تطبٌق و تدرٌب" المدخل النحوي" –بهاء الدٌن بوخدود -  1

 .14:ص
2

 .16: ص–المرجع السابق -  
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 نظرٌة العامل:  ثانٌا

 و الدراسة فً النحو العربً باالهتماملعّل نظرٌة العامل من النظرٌات التً حظٌت 

فاإلعراب ال ٌقوم إال علٌها،و ما الفاعل إذا رفع أو المفعول إذا نصب أو المضاؾ إلٌه إذا جّر إال 

بسبب من العامل،ومن هنا فإّن حركات اإلعراب ناتجة عن عوامل سّببت هذه الحركات فالفعل 

 بعده، و أّن و االسمهو العامل فً رفع الفاعل و نصب المفعول به،و الحرؾ هو العامل فً جر 

 بعدها و رفع خبرها و العامل فً جّر المضاؾ إلٌه واحد من االسمأخواتها هً العامل فً نصب 

أّن العامل فً المضاؾ إلٌه هو المضاؾ،و ال نجد معموال : قال بعضهم.(الالم، من، فً)الحروؾ 

.إال و لدٌه عامل
1

 و تكاد فكرة العامل النحوي تتبع من قضٌة التؤثٌر و التؤثر، و تآلؾ وحدات 

التركٌب حّتى ٌتكون ما ٌسمى بالجملة و توظؾ بعض وحداتها للتؤثٌر فً اآلخر فٌكون المإثر 

عامال و المتؤثر معموال و بذلك تتشكل نظرٌة العامل فً الدرس النحوي، و ٌكاد ٌتفق علماء 

العربٌة على حقٌقة أمر العوامل النحوٌة
2

 .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .62و61: ص"-ظاهرة اإلعراب و تطبٌقها فً القرآن الكرٌم-"أنظر أحمد سلٌمان ٌاقوت-1
 

 .139:ص-م2003-ه1423-دط-مكتبة األدب-القاهرة"الدرس النحوي عند ابن األنباري-"جودة مبروك محمد-2
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مفهوم العامل و المعمول  -1

 العامل :

.  المإثر: لؽة

فهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من اإلعراب:صطالحاا
1

 .

 المعمول :

.  معناه المتؤثر:لؽة

.  ما وجد فٌه أثر العامل لفظا أو تقدٌرا أو محال:اصطالحا

اسم و فعل و حرؾ: و قد قسم العامل إلى ثالثة أقسام
2

 .

  الجر، التنوٌن، النداء و : و عالماته.  و هو ما دّل على معنى فً نفسه، مقترن بزمان:االسم

 (الجر).كتب أحمد على دفتره: التعرٌؾ و اإلسناد إلٌه نحو 

 إلىأسند الفرح  (اإلسناد)، فرح الناجح (التنوٌن)،كتاٌب (دخول األلؾ و الالم للتعرٌؾ )الجدار 

. النجاح

  قبول ثالتاء المتحركة، تاء التؤنً:  ما دّل على معنى فً نفسه، مقترن بزمان و عالماته:الفعل ،

: قبول قد نحو  سوؾ ،ٌاء المخاطبة، نون التوكٌد ، السٌن ،

كتبُت، كتبْت، سؤكتب، سوؾ نكتتب اذهبً واذهبن قد جاء الطالب
3

 .

                                                           
  74.1:ص"-القواعد األساسٌة-"أحمد الهاشمً-1

-المدارس النحوٌة-،وإبراهٌم السامرائ23ً:ص"-شرح قطر الندى و بل الصدى:-"ابن هشام األنصاري-1

،و بوعالم بن 41:ص-م2003-ط.د- دار ؼرٌب-ب.د- النحو العربً نشؤته و تطوره-و صالح راوي.98:ص

 .6:ص-م1993-3:ط-دٌوان المطبوعات الجامعٌة-بن عكنون-الجزائر"-مفاتٌح اللؽة العربٌة-"حمودة
 .9:ص"-المدخل النحوي-"، بهاء الدٌن بوخدود62و61: ص"-أوضح المسالك: "بن هشام األنصاري-  3
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 ما ال ٌقبل عالمات االسم أو الفعل و هو ثالثة أقسام:الحرف  :

. ما اختص باألفعال كؤدوات النصب و الجزم. ما اختص باألسماء، كحروؾ الجرّ - 

ما اشترك بٌن األسماء و األفعال كحروؾ العطؾ و االستفهام - 
1

:  وقد قال علً رضً هللا عنه

الكالم كله اسم و فعل و حرؾ و االسم ما أنبؤ عن المسمى و الفعل ما الفعل ما أنبؤ عن حركة "

سم و ال فعل، و الفاعل مرفوع و ما سواه ملحق به، و االمسمى و الحرؾ ما أنبؤ عن معنى لٌس ب

. "المفعول به منصوب و ما سواه ملحق به، و المضاؾ إلٌه مجرور و ما سواه ملحق به

سم المفعول و الصفة المشبهة اسم الفاعل، و اجعلوا األسماء تعمل منها ما كانت شبٌهة بالفعل ك- 

المشتقات، و قد ٌكون االسم العامل جامدا كالمصدر، و أسماء : و أفعال التفضٌل و هً كلها

دراك زٌدا، و كذلك اإلضافة عند : هٌهات نجد، و تنصب المفعول نحو: األفعال ترفع الفاعل نحو

. بعض النحاة، و كذا أسماء الشرط التً تجزم فعلٌن

. األفعال التامة، و الناقصة، و الجامدة و أفعال القلوب: جعلوا األفعال األصل فً العمل لها- 

، و أّن المصدرٌة " لٌس"ـ حروؾ الجّر، و الحروؾ المشبهات ب: أما الحروؾ العاملة هً

، و ال النافٌة للجنس، و الم األمر، و (لم، لّما)وأخواتها الناصبة للفعل المضارع و حروؾ الجزم 

ذ ما الجازمتان لفعلً الشرط و جزاءهإ
2

،و علٌه فاإلعراب أثر ٌحدثه العامل فً آخر الكلمة، 

فٌكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما، حسب ما ٌقتضٌه العامل
3
فحركات .

رفع و نصب و جّر و جزم: اإلعراب أربعة
4

 .

                                                                                                                                                                                                 

 

  .المراجع نفسها و الصفحات- 3
  .1:ص"- مفاتٌح اللؽة- " ،و بوعالم بن حمودة40:ص"-مشكل العامل النحوي- "فخر الدٌن قباوة-  2
  .5:ص"- المدخل النحوي"علً بهاء الدٌن -  3
القواعد "، و أحمد الهاشمً 64ص-1:ج"-أوضح المسالك إلً ألفٌة ابن مالك:"ٌنظرابن هشام األنصاري- 4

 .15:ص"-المدخل النحوي-"، و بوخدود65ص" التطبٌق النحوي "، و عبده الراجحً 27:ص"-األساسٌة 
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فإعراب المضارع الرفع و النصب و الجزم، فالرفع بضمة حرؾ اإلعراب و : كما قال المبرد

.النصب بفتحه و الجزم بحذؾ الحركة منه
1

 

ٌكتب الطالب، أفلح المإمنون، جاء محمد : الضمة و الواو و األلؾ، و النون نحو: عالمات الرفع-

. ذو األخالق الحسنة، جاء الطالبان

كسر الولد الزجاج، : الفتحة و األلؾ، و الكسرة و الٌاء و حذؾ النون نحو: عالمات النصب- 

.ٌحّب هللا المتقٌن، أكرم الفتٌات المجتهدات، لن ٌؤتوا إلى المدرسة
2

 

تمسك بالفضائل، أطع أمر أبٌك، تقرب من : الكسرة و الٌاء و الفتحة نحو: عالمات الجرا - 

. الصالحٌن و ابتعد عن الكاذبٌن

من ٌفعل خٌرا ٌجد خٌرا، قولوا : السكون و حذؾ اآلخر، و حذؾ النون نحو: عالمات الجزم

.خٌرا تؽنموا
3 

الّ بالحركة األخٌرة من الكلمة فٌتعامل مع الضمة و الفتحة و الكسرة و الواو إو اإلعراب ال ٌهتم 

.و األلؾ و الٌاء كحروؾ مّد أي حركات طوٌلة
4

 

فالعامل إذن مفهوم نحوي خالص ذو فعالٌتٌن لؽوٌتٌن لفظٌة، و معنوٌة و ال ٌمكن تحدٌده 

.و تفسٌره إالّ بتوجه لؽوي،تركٌبً بامتزاج بٌن اللفظ و المعنى
5

 

.  و هو ما ال ٌتلفظ به كالنواصب و الجوازم و ؼٌرهما:العامل اللفظً- 1

.  و هو ما ال ٌتلفظ به و ذلك كاالبتداء فً المبتدأ:العامل المعنوي- 2

.و التجرد من الناصب و الجازم فً الفعل المضارع و ال ثالث لهما
1

 

                                                           
  .20:ص"- مشكل العامل-"ٌنظر فخر الدٌن قباوة- 1
  .5:ص-ت.،د2 ط–منشورات الشهاب - ب.د"- اإلعراب و الصرؾ دروس مبسطة- "بوزٌانً خالد-  2

  .15:ص"- المدخل النحوي " جودة مبروك - 6
  .16:المرجع نفسه ص-  4
  .20:ص"- مشكل العامل النحوي- "ٌنظر فخر الدٌن قباوة-  5
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 نائب العامل :

كثر ذكر نائب العامل فً اإلنصاؾ و طبٌعً أن تختلؾ اآلراء فً سبب العمل الذي ظهر 

فً المعمول و هل ٌنسب للعامل المقدر أم للنائب عنه؟ 

: و من هذا القبٌل المسائل التالٌة

عامل النصب فً الفعل المضارع بعد واو المعٌة، و بعد فاء السببٌة، و بعد الم التعلٌل، و - 

. حتى

تتفق أصول البصرة النحوٌة فً تقدٌر العامل و نسبة العمل إلٌه و هو بحجة أّن النائب 

عنه لٌس مختصا، فال ٌجوز أن ٌعمل، فالواو و الفاء فً األصل حروؾ عطؾ، ؼٌر مخصصة، 

. و حّتى الالم من عوامل األسماء

.و هً ال تعمل فً األفعال ؼٌر أّن الكوفة تنسب العمل لهذه الحروؾ الظاهرة فً اللفظ
2
 

 العامل بالوساطة :

من قضاٌا العامل بالوساطة التً تإدي إلى تقوٌة و تؤكٌد العمل، ٌعنً أّن العامل قد ٌعجز 

بنفسه عن تحقٌق العمل فً معموله بذاته، فٌحتاج إلى ما ٌترك أثر التقوٌة فً معموله، و جاء هذا 

فً أكثر من موضع فً اإلنصاؾ و من ذلك العامل فً المبتدأ و الخبر، فٌرى أّن المبتدأ ٌرفع 

. الخبر و الخبر ٌرفع المبتدأ فهما ٌترافعان

وهو ٌعمل فً الخبر عند وجود المبتدأ ال به .وترى البصرة أن المبتدأ ٌرفع باالبتداء 

النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب فالتسخٌن إنما حصل عند وجودهما ال بهما ألن : فمثال

                                                                                                                                                                                                 
  .64:ص"- أوضح المسالك- "، وبن هشام األنصاري41:ص"- القواعد األساسٌة-"ٌنظر أحمد الهاشمً- 1

 
 .145:ص"-الدرس النحوي - " ٌنظر جودة مبروك- 2
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 حّصل بوجود النار و حدها، فكذلك ها هنا االبتداء و حده هو العامل فً الخبر عند إنماالتسخٌن 

 .وجود المبتدأ

 

 العوامل المتناظرة :

المراد بالعوامل المتناظرة التً تتشابه معا فٌقاس أحدهما على اآلخر سواء فً العمل أو 

 مركبة "اّل إ"عدمه ومن ذلك ما ذكره الفّراء فً مسؤلة العامل فً المستثنى بالنصب فقد رأى أّن 

و  (أنّ )ـ فنصبوا بها فً اإلٌجاب اعتبارا ب"ال" و أدؼمت فً "إنّ " ثم خففت "ال" و "أنّ "من 

."ال"ـعطفوا بها فً النفً اعتبارا ب
1

 

 تقدٌم معمول العامل علٌه :

تقدٌم المفعول بالجزاء :         قد ٌإدي تقدٌم المعمول على عامله إلى إبطال عمله أو ضعفه نحو

زٌدا إن تضرب أضرْب و اختلفوا فً جواز نصبه : على حرؾ الشرط، فجّوز الكوفٌون ذلك نحو

لى أنه ال ٌجوز أن ٌنصب بالشرط إبالشرط فؤجازه الكسائً، و لم ٌجزه الفّراء و ذهب البصرٌون 

و ال بالجزاء ألنهم ٌرون أن الشرط بمنزلة االستفهام و االستفهام له صدر الكالم فكما ال ٌجوز أن 

.ٌعمل ما بعد االستفهام فٌما قبله فكذلك الشرط
2

 

إذن نشؤة النحو كانت فً أحضان البصرة و الكوفة كما ذكرنا، و تطوره كان على ٌد 

العلماء من كال البلدٌن حتى وصل إلى درجة عالٌة من النضج، و استقرت مناهجه فً المشرق 

العربً، و تؤكد دور النحو فً بناء الفكر اإلسالمً ألنه كان وسٌلة أساسٌة من وسائل فهم النص 

القرآنً الكرٌم 
3

، خاصة بمساهمة لؽتنا العربٌة التً تعّد لؽة إعراب  وهذا الرأي جاء به علماء 

النحو و قصدهم من و راء هذا الكالم أّن الكلمات فً الجملة العربٌة تنتهً حروفها األخٌرة 

بحركات تسهم فً توضٌح معانٌها فٌكون الفاعل مرفوعا مثال، و ٌكون المفعول منصوبا كؤن 
                                                           

 .148:ص- ٌنظر المرجع السابق -  1

 
 .184ص- ه1423د ط -مكتبة اآلداب-القاهرة"الدرس النحوي عند ابن األنباري"ٌنظر جودة مبروك-  2

 .216ص- ط.د-دار النهضة العربٌة-بٌروت"دروس فً المذاهب النحوٌة"ٌنظر عبده الراجحً-3
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نجد الفاعل مرفوعا و المفعول  (قرأ)قرأ الكاتب قصة التٌنة الحمقاء ، فها هنا عدى: نقول

. منصوبا و ما سبق بحرؾ الجّر مجرورا

ختلفت المعانً، او بهذا صارت كل كتب النحو مبوبة على حسب الكلمات اإلعرابٌة و إن 

فنجد المرفوعات ثم تبعتها المنصوبات ثم تلٌها المجرورات 
1

:  و نستخلصها فٌما ٌلً

.الخ........الفاعل، نائب الفاعل،المبتدأ، الخبر:و هً عشرة أسماء منها:المرفوعات-1
2

  

المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فٌه، : سما منهااو هً خمسة عشر : المنصوبات- 2

.(نعت و عطؾ و بدل )الحال، خبر كان و أخواتها، التابع للمنصوب من
3

 

: تجر األسماء المتقدمة فً موضوعٌن: المجرورات- 3

. إذا كانت مضافة إلٌها: إذا سبقت بإحدى حروؾ الجر و الثانً: األول

: عتبار عمله إلى عامل و ؼٌر عامل، فالحروؾ العاملة هًاو ٌنقسم الحرؾ ب

 .الخ.........حروؾ الجّر، الحروؾ المشبهة بالفعل، نواصب المضارع، األحرؾ الجازمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-ه1425-1.ط-دار القلم العربً و دار الرفاعً-حلب"-المفٌد فً النحو و اإلعراب- "ٌنظر عبد القادر محمد-  1

  .18و 17ص -م2004
،و 23:ص"- الجلٌس فً القواعد- "، و محمد بوزواوي113:ص"- القواعد األساسٌة- "ٌنظر أحمد الهاشمً-  2

  .35:ص"- شرح شدور الذهب- "ابن هشام األنصاري
  .40:ص- ٌنظر المرجع نفسه-  3
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: الترخص فً حركة اإلعراب -2

ذلك أّن العامل لم ٌعد هو، تتؽٌر العالمة فٌكون ذلك دلٌال على تؽٌر العامل خصوصا 

الظاهر فٌكون ذلك سببا فً تبدل العالمة اإلعرابٌة هذه التبدالت فٌها تكون على أوجه 

و رفع أإجراء المفعول مجرى الفاعل أو نصب المفعول أو جزمه إذا كان فعال : مثال.مختلفة

. سمااالمنصوب أو نصب المجرور إذا كان 

إجراء الحكم اإلعرابً على الفاعل تارة و على المفعول تارة أخرى، و معنى هذا أن - 

ٌحصل فً اآلٌة تخالؾ فً اإلسناد فٌصبح المسند إلٌه مسندا و المسند مسندا إلٌه، بحسب قراءات 

.القراء
1

 

 هو أن تنصب كلمة فً قراءة حقّها الرفع، فٌكون فً األمر ترخص فً : نصب المرفوع

حركة اإلعراب لوجود قرٌنة أخرى تؽنً عن الحركة أو تنصب الكلمة فً قراءة و هً فً قراءة 

فما أجري علٌه حكم المنصوب و . الجمهور مرفوعة و ٌكون وجه نصبها واضحا فً العربٌة

حقه الرفع 
2

َصارهمْم غَشاَوةُ عَ َخَتَم هللَا َعلَى قُلُوبهمْم وَ  :قوله تعالى:  مثال عهمْم َوَعلَى أَبْم .لَى َسمْم
3 

 و ٌشمل هذا القسم ما كان مرفوعا أصال فقرئ بالجّر و هو قسم خاص : جرا المرفوع

 .باألسماء ألنها المعٌنة بالجّر دون ؼٌرها من األقسام

 وهو عدول بالنص من اإلعراب بالجّر إلى اإلعراب بالرفع و هو قسم  :رفع المجرور

 خاص باألسماء

 و هذا القسم أٌضا خاص باألسماء الختصاصه  :نصب المجرور و جر المنصوب

.بالجّر و التناوب بٌن النصب و الجّر فً عدة قراءات من القرآن
4 

                                                           
ط، .د- بن عكنون-الجزائر"- التوجٌه النحوي للقراءات فً سورة البقرة - "ٌنظر الطاهر قطبً- 1

  .48:ت،ص.د
 .45صالمرجع نفسه ٌنظر-  2
  .07اآلٌة – سورة البقرة -  3
  .102:ص-السابقٌنظر المرجع -  4
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 :مدرسة البصرة و الكوفة و االستشهاد بالقراءات القرآنٌة  -3

 القراءات القرآنٌة صارت من أهم مصادر االحتجاج و االستشهاد فً جل الدراسات              

: اللؽوٌة عامة و المدارس النحوٌة خاصة و أكد على ذلك مجمل الباحثٌن و العلماء و ذلك بقولهم

و من العلوم التً ٌنبؽً االعتماد علٌها فً دراسة العربٌة الفصحى علم القراءات القرآنٌة "

مشهروها و شاّذها ألّن رواٌاتها هً أوثق الشواهد على ما كانت علٌه ظواهرها فً شتى 

"المجاالت 
1

 و لم ٌختلؾ أحد منهم فً أن القرآن الكرٌم أصل من أصول االستشهاد فً اللؽة و 

ٌّه فً أسلوب عربً فً القمة من الرقً و الكمال  .النحو ألّنه كتاب هللا المنّزل على نب

              وقد اعتمدت المدارس فً تؤصٌل قواعدها على عّدة شواهد أهمها القرآن الكرٌم و 

القراءات القرآنٌة ، و ظل القرآن الكرٌم مشعال ٌنٌر الطرٌق لدراسات النحو حتى تعددت مسائله 

و تفرعت أصوله و كثرت قضاٌاه و كان له األثر الكبٌر فً تطور المدارس النحوٌة و مناهجها و 

تطورها و قد ظهرت عدة مدارس على رأسها مدرسة البصرة و الكوفة ، سنتناولها بالدراسة على 

 ه و بذلك تكون المدرسة 36أن نقدم مدرسة البصرة على الكوفة ، ألّن النحو البصري نشؤ عام 

تقرٌبا و بذلك هً األسبق(150)البصرٌة سبقت النحو الكوفً بحوالً خمسٌن ومئة عام 
2

. 

 

  :البصـــــــــرةمـــــــدرسة - 1

                                                           
"-ماجستٌر الفروق النحوٌة و الصرفٌة بٌن القراءات القرآنٌة و أثرها فً اختالؾ األحكام"سٌب خٌر الدٌن -  1

 .35ص-1996-1995-الجزائر
 .9ص " دروس فً المذاهب النحوٌة " عبده الراجحً -  2
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 الحدٌث عن مدرسة البصرة هو الحدٌث عن النحو العربً منذ نشؤته حتى عصرنا       

و ٌكاد جل .الحاضر فالذي الشك فٌه هو أّن النحو بصورته المعروفة نشؤ و تطور بصرٌا

الدارسٌن ٌجمعون على أّن النحو العربً نشؤ لٌحفظ القرآن الكرٌم من اللحن و الخطؤ
1

. 

و لقد اعتمد البصرٌون لؽة التنزٌل أصال من أصولهم أقاموا علٌه نحوهم و هو أحد المصادر 

التً توثقوا بها مّما أسسوا من نحوهم ، و قد ذهب الدارسون إلى أّن البصرٌٌن أخذوا بالقٌاس كما 

أخذوا بالسماع ، و الصبؽة العامة للمذهب البصري أّنه مذهب حاول أن ٌدخل النحو فً المنطق 

و تعلٌالته و من هنا كان أهم ما ٌرتكز علٌه المذهب البصري هو القٌاس ، و قد بنً البصرٌون 

كثٌرا من أصولهم على نصوص قرآنٌة ، و مع هذا فإّن هناك من ٌتهم البصرٌٌن بؤنهم ٌستبعدون 

فً منهجهم االستشهاد بالقراءات إالّ إذا كان هناك شعر ٌسندها أو كالم عربً ٌإٌدها أو قٌاس 

و هذا ٌعنً أنهم أخضعوا القراءة ألصولهم و أقٌستهم ، فما وافق منها أصولهم قبلوه و .ٌدعمها 

و قالوا بؤنهم قد رفضوا بعض القراءات السبع.ما أباها رفضوه و صفوه بالشذوذ
2

. 

 

 

  آراء و مواقـــــف بعض علمـــــائها البــارزٌن إزاء االستشهاد بالقرآن الكرٌم

 :عموما و القراءات القرآنٌة خصوصا

 قد خالؾ بعض القراءات نشٌر إلى : ه 117مـــــوقف ابن أبً إســحاق النحوي ت

 : بعضها 

ارَقة فاقطعوا أٌدٌهما َجزاء بما كسبا :    قوله تعالى  ارُق و السَّ َوالسَّ
3

فالجمهور ٌقرإها  

بالرفع على االبتداء و فعل األمر خبر المبتدأ ، و قرأها ابن أبً إسحاق بالنصب على المفعولٌة ، 

 .و ٌعتبرها كذلك ابن خالوٌه من القراءات الشاذة

                                                           
 .10المصدر نفسه ، ص-  1
 .99-98ص" ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً"ّ فتحً الدٌجٌنً -  2
 .38اآلٌة - سورة المائدة-  3
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ا ثمُود َفَهَدٌناُهم  : و كذا فً قوله تعالى َوأَما
1

الجمهور  ذكر أنه قرأ بالنصب مخالفة لقراءة 

 .الرفع

ا ٌشتهون َو ُحورٌء عٌنٌء  :و قرأ بالنصب اآلٌة  2 و لحم طٌر مما
 ".حوًرا عٌنا"أي قرأ 

و اعتبرها أٌضا ابن خالوٌه من القراءات الشاذة
3

ُب   : ، و فً قوله تعالى  ذا دُّ و َالَ ُنكَّ ٌا لٌتنا ُنرا

َنا َوَنُكوَن مَن المإمنٌَن  بآٌات ربا
4

خالؾ ما قرأ به  بالنصب و هو(نكون )و  (نكذب )قرأ  

القراء
5

. 

  ه149مـــوقف عٌـــــسى ابن عمر الثقفً ت  : 

جبالُ  ٌا :          فً القراءات اتفق عٌسى ابن عمر مع أبً عمرو بن العالء فً قراءة اآلٌة 

بً معه و الطٌر  أَوا
6

كان " :ّ و لكنهما اختلفا فً التؤوٌل ، و ذكر الزبٌدي أوجه االختالؾ فقال 

عٌسى بن عمرو بن العالء ٌقرآن بالنصب و ٌختلفان فً التؤوٌل فكان ٌقول عٌسى على النداء 

و  )نحوٌا زٌد و قال أبو عمرو بن العالء لو كان على النداء لكان رفعا ، و لكنها على إضمار 

 ( و لسلٌماَن الرٌحَ ) كقوله على أثر هذا  ( سخرنا الطٌر
7

 و ٌبدو من مخالفة أبً عمرو بن 

ٌا الحارث : نحو  (ال)العالء أنه ال ٌجوز النداء فً المعّرؾ باأللؾ و الالم 
8

. 

هإالء بناتً هنَّ أطهر لكم  :و قد أنكر قراءة اآلٌة 
9

و نالحظ أن عٌسى قد جعل هّن  . 

 .تقرأ رفعا على أنها خبر (أطهر  )ضمٌر فصل و نصب أطهر على الحال و 

                                                           
 .17 اآلٌة –سورة فصلت -  1
 .22-21 اآلٌتان –سورة الواقعة -  2
 .136ص" ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً " ٌنظر فتحً الدجٌنً -  3
 .27اآلٌة –األنعام -  4
 .38ص"الفروق النحوٌة و الصرفٌة " سٌب خٌر الدٌن -  5
 .10اآلٌة - سورة سبؤ-  6
 .21اآلٌة - سورة األنبٌاء-  7
 .138ص" ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً " ٌنظر فتحً الدجٌنً -  8
 .78اآلٌة - سورة هود-  9
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ارق و  و :أما بعد مماته فقد نسبت إلٌه بعض القراءات من بٌنها قراءة اآلٌة الكرٌمة  الساًّ

ارقة فاقطعوا أٌدٌهما  ة واحدة  إنَّ هذه : ، و قد نسبت إلٌه أٌضا قراءة اآلٌةالسَّ أَُمَتُكم أمَّ
1

  .

على الحال (أمة واحدة)و ٌبدو أنه انفرد بهذه القراءة إذ ٌقرأها بالنصب . 
2

. 

 

  ه 180مــــــوقف سٌبــــــــــوٌه ت: 

اعتمد سٌبوٌه فً تؤصٌله لقواعد النحو ، فً إقامة بنٌانه على السماع و ذلك على األساس الذي 

وضعته مدرسته و هو النقل على القّراء و علماء اللؽة الموثقٌن و العرب الذٌن ٌوثق بفصاحتهم ، 

و سٌبوٌه ال ٌنكر القراءة التً تخالؾ القٌاس بل عادة ال ٌعرض لها، كما ال ٌعرض لقراءة حمزة 

َ الاذي َتَساءلُون به و األَرَحام:فً قوله تعالى 
و اتَّقوا هللاَّ

3
و و عطفها على .بخفض األرحام 

مررت بك و زٌد ، بل : الضمٌر المخفوض دون إعادة الخافض مع تقدٌره أّنه ال ٌصح أن ٌقال 

مررت بك و بزٌد ، أي أنه البد من العطؾ على الضمٌر المجرور من إعادة : ال بد من أن ٌقال 

حرؾ الجر
4

. 

َو إذا الا ٌلَبثون خالَفَك إالا قلٌال  : و قوله تعالى
5

: استشهد بها على جواز النصب فً قراءة  . 

و إذا تقدمتها واو و ذكر أّنه سمعها بعض العرب و هً  .  و إذ ال ٌلبثون خلفك إال قلٌال : 

شاذة عن رسم المصحؾ 
6

. 

 آٌة ؼٌر مكررة ، 413     إذا نظرنا إلى اآلٌات التً استشهد بها سٌبوٌه من حٌث الكم فعددها 

فهذا ٌمثل كما ٌبدو مادة ؼزٌرة تعادل أضعاؾ ما استشهد به من الشعر و الذي ٌمثل من حٌث 

 بٌتا من الشعر الجاهلً ، و إذا ما قورنت اآلٌات القرآنٌة فسنجدها تمثل الؽلبة 1050الكّم 

 .العظمى قٌاسا بالشعر الجاهلً
                                                           

 .92اآلٌة - سورة األنبٌاء-  1
 .139ص " ظاهرة الشذوذ " فتحً الدجٌنً -  2
 .1اآلٌة - سورة النساء-  3
 .40ص" الفروق النحوٌة و الصرفٌة " خٌر الدٌن سٌب -  4
 .76اآلٌة - سورة اإلسراء-  5
 .102 ص–" ظاهرة الشذوذ"فتحً الدجٌنً -  6
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إّن كثٌرا من اآلٌات التً استشهد بها سٌبوٌه و التً وصفت بالشذوذ إّنما جاءت من نحاة     

متؤخرٌن عنه و لم نجد أي لفظ أو حكم بمعنى شاذ خرج من سٌبوٌه بخصوص القراءات
1

.  

      أما فٌما ٌخص األقوال التً ذكرت أّن البصرٌٌن ال ٌجٌزون االحتجاج بالقراءات الشاذة ما 

 .هو إال ضرب ٌقوم على الحدس و التخمٌن

        و قد اعتمد على كتاب سٌبوٌه بؤنه األصل الحقٌقً لمنهج البصرٌٌن بل دستورهم الخاص 

، كما أّنه ال ٌمثل شخصا معٌنا ، بل ٌمثل أجٌاال متعاقبة من العلماء األفذاذ الذٌن بنوا نحوها 

العربً فً مهده
2

. 

 

 مـــــدرسة الكــــــــــوفة - 2

بل لعّل .      ال تذكر البصرة إال و معها الكوفة ، فقد كان لهما فً تؤسٌس النحو و تطوره

ازدهاره فً المراحل األولى ٌرجع إلى ما كان بٌن المدرستٌن من تنافس شدٌد ارتفع إلى درجة 

الخالؾ حول كثٌر من الظواهر العربٌة
3

. 

     و قد اهتم الكثٌرون بالقراءات إذ جعلوها من أصولهم و اعتمدوا علٌها فً كثٌر من مسائلهم 

و كانوا أوسع أفقا فً مجال القرآن الكرٌم و االستشهاد بالقراءات من البصرٌٌن، و ما ٌمٌزها أّنها 

كانت أكبر مدرسة لقراءة القرآن و منها خرج ثالثة من القراء السبعة و هم عاصم و حمزة و 

الكسائً، فكانت الكوفة مركزا من مراكز العلم كما كانت البصرة ، فقد نشؤت المدرسة الكوفٌة 

بعد أن تطورت المدرسة البصرٌة و وصلت إلى القمة فً هذا التطور و أصولها و تعلٌالتها 

فلما نشؤت مدرسة الكوفة كانت مدرسة البصرة ٌنبوعا لها ٌمّدها بالنمو و . استقرت و نضجت 

و إلى هذا ذهب " بؤبً جعفر الرإاسً" الحٌاة ، و قد كانت بداٌة النحو الكوفً موصولة 

 .المعاصرون ، فقد قٌل أّن له كتابا فً النحو قد اطلع علٌه الخلٌل بن أحمد و انتفع به 

                                                           
 .103-101ص" ظاهرة النحو العربً و تطبٌقاته فً القرآن" أحمد سلٌما ٌاقوت -  1
 .105-104ص- المرجع نفسه-  2
 .8ص"-دروس فً المذاهب النحوٌة"عبده الراجحً -  3
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كان أستاذ  :" و قد كان شٌخ الكوفٌٌن و قد عرؾ بالبصرة كما قال المبرد ، و قد قال عنه الزبٌدي 

أهل الكوفة فً النحو و أخذ النحو عن عٌسى بن عمر و بعد أن نبػ فً هذه الدراسات النحوٌة 

"ذهب إلى الكوفة لٌذٌع فٌها علم البصرة
1

. 

و بذلك تكون البصرة هً التً سبقت إلى وضع النحو، لكّن الكوفة ما لبثت أن دخلت مٌدانه
2

. 

من ثم صار للكوفٌٌن منهج خاص بهم سلٌم من وجهة نظر كثٌر من العلماء ألنه ٌثري اللؽة و 

ٌزٌد من رصٌدها و ٌجعلها ؼنٌة بؤسالٌبها على الدوام ، و المتتبع ألصول هذه المدرسة ٌالحظ أن 

أؼلبٌة من كتبوا عنها ٌقرون لعلمائها باالستشهاد بالقراءات القرآنٌة ، بل إنهم فتحوا بابا واسعا 

أمام القراءات جمٌعها
3

ألن الكوفٌٌن ٌرون أن القراءات سندها الرواٌة و هً من أجل هذا أقوى . 

فً مجال االستشهاد من الشعر ، بل إن القراءات فً نظرهم ٌجب أن تشتق منها المقاٌٌس و 

تستمد منها األصول 
4

فعندهم القراءة هً علم بؤداء القرآن أداء معٌنا و هو ال ٌقوم على المنطق .

أو االجتهاد أو التؤوٌل و لكّنه ٌتوقؾ أوال و أخٌرا على الرواٌة ، و هم ال ٌسمحون ألحد أن ٌقرأ 

القرآن أو ٌقرئه إال بعد أن ٌتلقاه عن شٌخ ثم ٌعرضه علٌه حتى ٌجٌزه
5

. 

  آراء و مواقــــــــف بعض علمـــــــائها البـــــــــــارزٌن: 

  ه 189مــــــــــوقف الكســــــــــائً ت: 

         من مسائل الكسائً النحوٌة جواز أن ٌعمل الفعل المتعدي إلى واحد فً االسم و 

فً ضمٌره و ال ٌستلزم ذلك عنده ما ٌستلزمه عند المتكاملٌن من القول بتؤثر معمولٌن 

زٌَدا ضربته ، بالفعل الذي بعده ، ال بفعل : بعلة واحدة ، فهو ٌنصب زٌدا فً قولهم

محذوؾ مفسر، و الفعل الظاهر عنده ٌكون ناصبا زٌداً و ضمٌره أن ٌإدي ذلك إلى 

االعتراض علٌه بتعدٌة الفعل إلى اثنٌن ، مع أنه ال ٌتعدى بنفسه عند البصرٌٌن إال مفعوال 

واحد
6

. 

                                                           
 .122و121ص" القرآن الكرٌم و أثره فً الدراسات النحوٌة " عبد العال سالم مكرم-  1
 .9ص"-دروس فً المذاهب النحوٌة" عبده الراجحً -  2
 .240ص"- ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً" فتحً الدجٌنً -  3
 .33ص "-المدارس النحوٌة " إبراهٌم السامرائً-  4
 .9ص"-دروس فً المذاهب النحوٌة"عبده الراجحً-  5
6  - ًّ  .287 ص–" ظاهرة الشذوذ"فتحً الدجٌن
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  اء  َقال لهم هل :من أقٌسته فً القراءات عند قوله تعالى: مـــــــــوقف الفـــــــــــــــرا

لَع فرآهُ فً َسَواء الَجحٌم لعوَن، فاطا أَنتم مطا
1

و قٌل أّن الفصل راجع إلى الفصل بٌن ، 

المضاؾ و المضاؾ إلٌه بنون الوقاٌة 
2

"إنا ابنَك َسَرقَ :" و كذلك قوله تعالى . 
3

بضم . 

و قال ال  (سّرق )بؤنها قراءة شاذة، و قال الفراء تقرأ  (سرق)السٌن و تشدٌد الّراء من 

  :أشتهٌها ألنها شاذة ، و قد انفرد الفراء ببعض األمثلة عن الكوفٌٌن منها 

ٌَر :قوله تعالى  بً و الطَّ ا جَبالُ أَوا ٌَ
4

. 

على إضمار سخرنا ، أما الوجه الثانً  (الطٌر )ذهب الفراء إلى أن النصب فً كلمة 

فعلى النداء 
5

. 

و األمثلة عدٌدة ، و مثال آخر إلسناد الكوفٌٌن إلى القراءات فً تقعٌد القواعد أنهم جّوزوا 

و استدلوا  (إّن زٌدا وعمرو قائمان  ): العطؾ على اسم إّن بالرفع قبل مجًء الخبر نحو

 إنا الذٌن آمنوا و الذٌن هادوا و الصابإوَن و:على ذلك باآلٌة الكرٌمة فً قوله تعالى 

النصارى 
6

. 

على موضع أّن قبل تمام الخبر (الصابئون) و وجه الدلٌل أنه عطؾ 
7

 من :و هو قوله . 

ٌَوم اآلخر  من آَمَن باَّللَّ و ال
8

. 

     و واضح أّن هذه تخرٌجات ٌؽنً عنها منهج الكوفٌٌن فً االستدالل بالقراءات و كل 

ما ورد ٌضعونه موضع القاعدة و ٌوسعونها و لٌس العكس و فً هذا تطبٌق لقول 

                                                           
 .54اآلٌة - سورة الصافات-  1
 .296ص"- ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً "فتحً الدجٌنً -  2
 .81اآلٌة –سورة ٌوسؾ -  3
 .10اآلٌة - سورة سبؤ-  4
 .355ص- 2ج" معانً القرآن " الفّراء -  5
 .69اآلٌة –سورة المائدة -  6
 .225ص"-ظاهرة اإلعراب فً النحو العربً و تطبٌقاتها فً القرآن" أحمد سلٌمان ٌاقوت -  7
 .69 اآلٌة –سورة المائدة - 8
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كّل ما ورد فإّنه قرئ به من القرآن جاز االحتجاج به فً العربٌة سواء كان :" السٌوطً 

"متواترا أم أحادا أم شاذا 
1

. 

 

                                                           
 .226 ص –المرجع السابق - 1



     

 

 

  

 

   

  

     دراسة داللية للفروق
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 حصر الفروق النحوٌة  -1

رقم اآلٌة قرأ ورش قرأ حفص 

 119" و الَ َتْسأْل " " والَ ُتسأُل " 

 177" لَْيَس الّبرُّر " " لَْيَس الّبرَّ " 

 177" لَكنَّ الّبرُّر " " لَكنَّ الّبرَّ " 

 184"  فدية طعام مساكين"" فدية طعام مسكين" 

 189" َو لَكنَّ البرُّر " " و لكنَّ الّبرَّ " 

ُسولُ "  ُسولُ " " َ تَّ  َي ُوَل الرَّ  214" َ تَّ  َي ُوُل الرَّ

 240" َو َيَذروَن أزواجاً َوصَيةٌة " " َوَيَذُروَن أزواجا وصَيًة " 

 245" َفُيَضاعفُُه " "  َفُيَضاعَفُه "

 271" َوُنَكفّْر " " َو ُيكفُّر " 

 288" تَجاَرةٌة َ اضَرةٌة " " تَجاَرًة  اضَرًة " 

 284 "َو ُيعذْب .....َفَيْغفْر " " َو ُيعذُب .....َفَيْغفُر " 

 

ل د تم  صر الفروق الن وية بين الروايتين و سيتم في المب ث الموالي شرح  :  مالحظة

 .هذه الفروق
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دراسة داللٌة و نحوٌة للفروق - 2

   :سورة البقرة 

       مدنية بال خالف و هي من أوائل ما نزل ، و آياتها مائتان و ثمانون و سبع آيات،

 إ ياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن سيدنا موس  االسمسميت بهذا 

عليه السالم
1

.  أما فيما يخص الفروق الن وية بين الروايتين ف د قدرت بعشر اختالفات

  حٌمْر   :قال تعال حبة اللَس ا وَس الَس  ُتسْر َس ْر  َس ْر أَسصْر ا وَس نَس ٌرًأ ق بَس ٌرًأ باَس ببلحَّح لْرنَس سَس ب أًأرْر  سورة  نًّنًأ

. 119الب رة اآلية 

 ةالقراءة الوارد*

برفع التاء و الالم عل  الخبر و االستئناف " وال ُتْسأَلُ "  :قرأ  فص
2
 .

بفتح التاء و جزم الالم عل  النهي " َواَل َتْسألْ " :قرأ ورش
3
 .

: اخ الف العبم 

 رف نفي : ال :ببلرفع*

فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لفظا بالضمة و نائب الفاعل ضمير مستتر : ُتسأَلُ 

.في م ل نصب  ال معطوف عل  ما قبله" ُتسأَلُ "وجوبا ت ديره أنت، و الجملة الفعلية 
4
 

.  رف نهي: ال: ببللزم*

فعل مضارع مجزوم بال الناهية و عالمة جزمه السكون و الفاعل ضمير مستتر : َتْسألْ 

.ت ديره أنت
5
 

 

                                                           
  .24-23ص- 1ج-م2001-ه1421دط- دار الفكر- صفوة التفاسير بيروت"م مد علي الصابوني-  1

-م1979-ه1399-2ط-مؤسسة الرسالة-بيروت-سعيد األفغاني" جة ال راءات"ينظر ابن زنجلة-  2

-دار المعرفة-لبنان بيروت"فتح ال دير" و الشوكاني308ص-1ج"الكشاف" و الزمخشري 112و111ص

 .135ص-1دط ج
 .   152ص"رواية ورش عن نافع المدني أصوال و فرشا"م مد بن رابح نعيم - 3

م ص 1985-ه1405 1ط-بيروت-دار الكتاب اللبناني"اإلعراب في ال رآن الكريم"سميح عاطف الزين- 4

 .93ص"التبيان في اإلعراب"و العكبري.156
  .المراجع نفسها و الصف ات- 5



 الفصل الثاني                                               دراسة داللية للفروق النحوية

 

38 
 

 : أثر الفرق الفردي*

 :و الرفع عنده كان لوجهين :  معنى القراءة األولى- 

".ولست تسأل عن أص اب الج يم"االستئناف كأنه قيل : األّولالوجه 
1
 

عل  ال ال فيكون المعن  و أرسلناك غير سائل عن أص اب الج يم و غير :  الوجه الثاني 

مسؤول عن الكفار ما لهم ال يؤمنون 
2
 بكفرهم بعد إنذارهم يعني عن  تعال ألن علم هللا،  

سؤاله عنهم 
3
ب  : ويتجسد معن  هذه اآلية في قوله تعال   ، نَس لٌَس غ وَس َس اَس البَسالَس ٌْر لَس ب  َس مَس  نَّح

بة  الحسَس
4
 

 الناهية بالبناء للفاعل و "ال"ـب" َتْسألْ "نصب التاء و جزم الالم :  معنى القراءة الثبنٌة- 

 أن يسأل عن أ وال الكفار ف د نه  رسول هللا  ، الظاهر أّن النهي   ي ة
5

،و هذا نهي 

السؤال عن هؤالء و ال عمن مات منهم عل  كفره و  عن المسألة أي ال يصدر معه 

معصيته تعظيما ل اله و تغليظا لشأنه 
6
وهناك وجه آخر للجزم و هو أن يكون النهي لفظا  ،

.لفظا و المعن  عل  تفخيم ما أعّد لهم من الع اب
7
 

: ثمرة االخ الف*

ن إذ تنصان عل  ايتبين مّما ت دم أّن ال راءتين غير متعارضتين بل أّنهما متكاملت      

 لث ل األمانة التي ي ملها و كال الروايتين تصبان في هذا المعن   الت سر عن رسول هللا

                                                           
  .156ص"األعراب في ال رآن الكريم" و سميح عاطف الزين112ص" جة ال راءات"ينظر ابن زنجلة- 1
وصفوة .92ص-2ج"الجامع أل كام ال رآن"وو ال رطبي,589ص"الب ر الم يط"ينظرأبو يان األندلسي-2

  ْ .80 ص1التفاسيرج
  .135ص-1ج-ت .د- ط.د-دار المعرفة-بيروت" فتح ال دير"ينظر الشوكاني - 3
  ".40اآلية "سورة الرعد -  4
  .589ص-1ج"الب ر الم يط"ينظر أبو  يان األندلسي-  5
  .135ص-1ج"فتح ال دير" ينظر الشوكاني- 6
  .157و156ص"اإلعراب في ال رآن الكريم"ينظر سميح عاطف الزين-  7
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األكرم مكلف مأمور من صا ب األمر سب انه و تعال  و التكامل  أي أّن الرسول 

. بينهما واضح

  رة وَس لَسك َّح البرَّح مَس ْر آمَس   :قال تعال غْر رق و َس المَس مْر قبَس َس المَس ْر كُت وهَس لُت لُتوا وُت لٌس البرَّح أَس ْر  ُتوَس

بٌٌ  ة و الك بة و النَس ئكَس الَس المَس م اآلخر وَس وْر ٌَس ال . 177 اآلٌة رقم  ببهلل وَس

 : القراءة الواردة*

"لَكنَّ "األول  بفت ها و الثانية كذلك مع فتح النون المشددة في " البرَّ " :قرأ  فص
1 

" لَكن"بالرفع فيهما مع نون مخففة مكسورة في " البرُّر :" قرأ ورش

 :اخ الف العبم 

. فعل ماض ناقص مبني عل  الفتح: ليس: بالنصب

. خبر ليس م دم منصوب و عالمة نصبه الفت ة: البرَّ 

.  رف نصب مصدري: أنْ 

فعل مضارع منصوب بأن و عالمة نصبه  ذف النون ألنه من األفعال الخمسة و : تَولوا

 (أن تولوا)و الجملة المصدرية .ضمير متصل مبني عل  السكون في م ل رفع فاعل: الواو

. في م ل لرفع اسم ليس مؤخر

.  رف ناسخ مبني عل  الفتح: لكنّ 

.اسم لكّن منصوب و عالمة نصبه الفت ة و خبرها م ذوف جوازا: البرّ 
2
 

أن )اسم ليس مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره و الجملة : البرّ : بالرفع

. في م ل نصب خبر ليس (تولوا

. مهملة ال م ل لها من اإلعراب: لكن

.مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره: البرُّر 
1

 

                                                           
 و 123ص" ال جة في ال راءات"وابن زنجلة131.ص-2ج"الب ر الم يط"ينظر أبو  يان األندلسي -  1

  .172ص-1ج"فتح ال دير" الشوكاني
.172ص-1ج- دط-دار المعرفة-بيروت"فتح ال دير"ينظر الشوكاني-  2  
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 :أثر الفرق الداللً*

 :معنى القراءة األولى- 

(ليس توليتكم و جوهكم البّر كله): قّدر الكالم بمعن       
2

 أي أّن أهل الكتاب اختلفوا في 

دينهم اختالفا كبيرا صاروا بسببه في ش اق بعيد و من أسباب ش اقهم أمر ال بلة أي أكثروا 

الخوض فيها و أنكروا عل  المسلمين الت ول إل  است بال الكعبة و ادع  كل من الفري ين 

اليهود و النصارى أّن البّر هو التوجه إل  قبلته فّرد هللا عليهم و بّين أّن العبادة ال  ة عمل 

البر ليس بتوجه اإلنسان جهة المشرق و المغرب و لكن الّبر الص يح هو اإليمان باهلل و 

.اليوم اآلخر و بطاعة هللا و امتثال أوامره
3
 

: معنى القراءة الثبنٌة- 

أي ليس البّر العظيم الذي يجب أن يذهلوا  (ليس البّر كله توليتكم) فبالرفع كان الت دير      

بشأنه عن سائر صنوف البرُّر أمر ال بلة 
4

إّن هذا الخصوص في األنبياء : ، و قيل أيضا

و دهم، ألّن هذه األشياء التي و صفت ال يؤديها بكاملها عل  أكمل وجه إاّل األنبياء عليهم 

السالم و إّنما هو جائز أن يكون لسائر الّناس ألّن هللا عز و جل قد أمر الخلق بجميع ما في 

.  اآلية

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

.172ص-1ج"فتح ال دير"ينظر الشوكاني-  1  
ص " االعراب في ال رآن الكريم"،و سميح عاطف الزين123ص" جة ال راءات"ينظر ابن زنجلة-  2

  .238ص-1ج"الجامع أل كام ال رآن"،و ال رطبي419
-1ج"الجامع أل كام ال رآن"،و ال رطبي131ص-2ج"الب ر الم يط"ينظر أبو  يان األندلسي- 

.172ص 3  
-2ج-م1992-ه1412-ط.د-دار الفكر-بيروت-زهير جعيد-ت"الب ر الم يط"ينظر أبو  يان األندلسي- 

.132ص  4 
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 :ثمرة االخ الف*

تبين لنا مّما سبق أّن المعن  متكامل،فال خالف في قدسية المكان الذي ي ضن الشعائر 

الع ائدية فإن ضيعت هذه الشعائر و السلوكات الّدالة عل  اإليمان بها ف د ضاع البّر و هو 

. الم صد ألنه هو الخير كلّه

  ٍن :قال تعال ٌ كِذ بمُت مسْر عَس ةٌة يَس ٌَس ٌ َس ٌيٌقُتونَس ُت فد لَسى ال ِذ . 184 اآلية رقم   وَس َس

.و رفع َطَعامُ  (فْدَيةٌة )بالتنوين و الضم في "فْدَيةٌة َطَعاُم مْسكين" :قرأ  فص
1
 

.(طعامِ )و جر  (فديةُ )برفع " فدَيُة َطَعاِم َمساِكين" :قرأ ورش
2
 

 :اخ الف العبم 

. جار و مجرور و الجملة االسمية في م ل رفع خبر م دم: عل  الذين: بالرفع

. ال م ل له من اإلعراب صلة الموصول (يطي ونه)فعل و فاعل و الجملة الفعلية : يطي ونه

. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة عل  آخره: فدية

. بدل مرفوع و هو مضاف: طعامُ 

.مضاف إليه مجرور و عالمة جره الكسرة: مسكين
3
 

. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة و هو مضاف: فديةُ : بالجر

. مضاف إليه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة عل  آخره وهو مضاف: طعامِ 

.مضاف إليه مجرور و عالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم: مساكين
4
 

                                                           

.180ص-1ج"فتح ال دير"،و الزمخشري192ص-2ج"الجامع أل كام ال رآن" ينظر ال رطبي- 1  
.المراجع نفسها و الصف ات-  2  

إعراب األلفاظ و الجمل في ال رآن " ،وسيد طنطاوي125ص"  جة ال راءات"ينظر ابن زنجلة- 3
  .40ص" الكريم
.125ص-م1979-ه1399-2.ط-مؤسسة الرسالة-بيروت-سعيد االفغاني:ت" جة ال راءات"ابن زنجلة-  4  
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: أثر الفرق الداللً*

 :معنى القراءة األولى- 

 أراد بالطعام الفدية التي أوجبها هللا عل  المفطر الذي رخص له في الفطر       
1

،أي عل  

الذين يستطيعون صيامه مع المش ة لشيخوخة أو ضعف، إذا أفطروا عليهم فدية ب در طعام 

.مسكين لكل يوم
2
 

 :معنى القراءة الثبنٌة- 

،و الفدية هي (الصوم ال الفدية) جعل الفدية غير الطعام و أّن هذا األخير هو المفدى به      

فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين،أفديه،فدية: مصدر من ال ائل
3
كما أّن الفدية تكون عن .

.أيام متتابعة ال عن يوم وا د
4
 

 :ثمرة االخ الف*

الف ر و )قد يكون الصائم الذي و جب عليه إفداء صومه إضافة إل  المش ة الجسدية     

. فالفدية مسيرة عل   سب ال درة و هو اختالف ف هي ف ط أي في األ كام الشرعية (العوز

  قَسى:قال تعال ب و لك  البرُّ مَس ْر ا َس هَس هورِذ ٌُتوت مِذ ْر ظُت سَس البرُّ ب    ب وا البُت ٌْر  189  اآلٌة  و لَس

 :القراءة الواردة* 

. (البرَّ )بتشديد النون و فت ها و نصب " َولَكنَّ الِبرَّ " :قرأ  فص

.(البرُّر )و رفع  (لكن)بخفض نون" و لَِكنِّن الِبرُّر "  :قرأ ورش
5
 

                                                           

.124المرجع السابق ص-  1  
.108ص-1ج-م2001-ه1421-ط.د-دار الفكر-بيروت"صفوة التفاسير"الصابوني- 2  
.193ص -2ج"الجامع أل كام ال رآن"،و ال رطبي125ص"  جة ال راءات"ابن زنجلة-  3  
.93ص"ال جة في ال راءات"ابن خالوية-  4  

الجامع "و ال رطبي 189ص ،-1ج-ت.د-ط.د-دار المعرفة-بيروت"فتح ال دير"ينظر و الشوكاني-  5
  .344ص - 2ج-م1967-2.ط- التراثإ ياءدار -بيروت"أل كام ال رآن



 الفصل الثاني                                               دراسة داللية للفروق النحوية

 

43 
 

 :اخ الف العبم * 

.  رف ناسخ مبني عل  الفتح: لكنَّ : بالنصب

. اسم لكّن منصوب و عالمة نصبه الفت ة الظاهرة عل  آخره: البرَّ 

. اسم موصول مبني عل  السكون: منْ 

و الجملة " هو"فعل ماض مبني عل  الفتح الم در و الفاعل ضمير مستتر ت ديره: ات  

ال م ل لها من اإلعراب صلة موصول، و العائد م ذوف أي ات اه و اسم  (ات  )الفعلية

.الموصول و صلته في م ل رفع خبر لكنّ 
1
 

. مهملة ال م ل لها من اإلعراب: لكنِ : بالرفع

اسم  (من ات  )مبتدأ مرفوع  و عالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره و الجملة : البرُّر 

.موصول و صلته في م ل رفع خبر الّبر
2
 

: أثر الفرق الداللً* 

: معنى القراءة األولى- 

َهال و لكن ات وا هللا و اسألوا العلماء    . نصب عل  أن المعن  ليس البّر أن تسألوا الجُّر
3
 

 :معنى القراءة الثبنٌة- 

 رفع عل  أّن المعن  ليس البّر ما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا في مسائلكم و لكن     

.البّر بّر من ات   ذلك و تجنبه و لم ي دم عل  فعل مثله
4
 

 
                                                           

.124ص - 1ج"البيان" العكبري- 1  
.ها نفس و الصف ة المرجع-   2 

 
.345ص - 1ج"الجامع أل كام ال رآن"،و ال رطبي189ص -1ج"فتح ال دير"ينظر الشوكاني-  3 
.189ص- 1ج"فتح ال دير"،و الشوكاني341ص1ج"الكشاف" ينظر الزمخشري-  4  
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: ثمرة االخ الف*

ومن هذا كله يظهر أّن هذه اآلية خرجت مخرج التنبيه عل  أن يأتوا البّر من وجهه و     

هو الوجه الذي أمر هللا تعال  به فذكر إتيان البيوت من أبوابها أي أن نأتي األمور من 

مأتاها الذي أرشدنا هللا تعال  إليه، و بذلك قد كان كال االختالفين رغم اختالف جزء من 

. المعن  إال أنهما كانا متكاملين

  لزلوا ح ى ٌقو  الرسو ُت وال ٌ  آمنوا مع ُت م ى نصرُت هللاِذ أال   َّح نصرَس هللاِذ   :قال تعال وزُت

. 214 اآلٌة  قرٌةٌة 

 : القراءة الواردة*

ناصبا الم الفعل"  ت  ي وَل الرسولُ : " قرأ  فص
1
 .

رافعا الم الفعل"  ت  ي وُل الرسولُ : " قرأ ورش
2
 .

 :اخ الف العبم 

.  ت َّ  رف غاية: بالنصب

. فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد  ت َّ : ي ولَ 

. فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره: الرسولُ 

.  ت َّ غير عاملة: بالرفع

. فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره: ي ولُ 

. فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عل  آخره: الرسولُ 

 
                                                           

 .373:ص- 2ج– " الب ر الم يط " األندلسيينظر أبو  يان -  1
 .المرجع و الصف ة نفسها-  2
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 : أثر الفرق الداللً * 

  :معنى القراءة األولى- 

وزلزلوا إل  أن ي ول الرسول: ت دير الكالم هو االنتظار و كاية  ال أي     
1

، بمعن  

أزعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزلة  ت  وصل ال ال أن ي ول الرسول والمؤمنون مت  

نصر هللا؟
2
 .

 :معنى القراءة الثبنٌة- 

وزلزلوا  ت  الرسول ي ول أي  ت  هذه  الة، ألن ال ول إنما كان عن :  ت دير الكالم    

وزلزلوا ف ال الرسول : الزلزلة غير من طع منها، وقد ا تمل المعن  تأويال آخر وهو قولنا

فالزلزلة سبب ال ول وكال الفعلين ماض فلم تعمل فيه  ت 
3

 . 

: ثمرة االخ الف* 

إّن اختالف العامل لم يؤد إل  أي اختالف معنوي و إّنما كان المعن  وا د ففزع الرسول 

. و المؤمنون فدل هذا عل  عظمة الموقف و هو له 

 ٌُت وفَّحو  منكمْر وٌ رو َس أزوالبًأ وصٌةًأ ألزوالهم م ب بًأ  لى الحو ِذ : ى قال تعال  وال ٌ  

. 240اآلية 

:  القراءة الواردة* 

بنصب تاء" ويذروَن أزواجاً وصيةً : " قرأ  فص
4

  .

برفعها" ويذروَن أزواجاً وصيةٌة : " قرأ ورش
1

 . 

                                                           
1
. 131: ص– مؤسسة الرسالة -بيروت-سعيد األفغاني:ت" جة ال راءات" –ابن زنجلة -  

2
. 122:ص- 1ج– م2001-ه1421-دط-دار الفكر-بيروت" صفوة التفاسير" الصابوني -  

3
. 68و35: ص– " الجامع أل كام ال رآن" –ال رطبي : ينظر- 

4
. 338: ص– " معجم ال راءات" عبد اللطيف الخطيب - 
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 :  اخ الف العبم 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في م ل : يذرون: بالنصب

. رفع فاعل

. مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت ة الظاهرة: أزواجاً 

منصوب وعالمة نصبه  (يوصون وصية )مفعول مطلق لفعل م ذوف ت ديره : وصيةً 

 (ألزم الذين يتوفون وصيةً  )الفت ة، أو مفعول به ثان منصوب ت ديره 
2

 . 

:  والرفع عل  وجهين: بالرفع

 )مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وخبرها ظرف م ذوف ت ديره : وصيةٌة : األول

(وصيةٌة عليهم 
3

  .

جار ومجرور في م ل رفع خبر للمبتدأ : ألزواجهم
4

 

(أمرهم وصيةٌة  )خبر مرفوع بالضمة لمبتدأ م ذوف ت ديره : وصيةٌة : الثاني
5
  

 : أثر الفرق الداللً* 

  :معنى القراءة األولى- 

الت دير عل  وجه اإللزام      
6

، أن يوصوا وصية أي الذين يموتون من رجالكم ويتركون 

زوجاتهم عل  هؤالء أن يوصوا قبل أن ي تضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم جوالً كامالً 

                                                                                                                                                                                     
1
.  259: ص-1ج– " فتح ال دير" الشوكاني - 

2
- 1ج– م2002-ه1422-1ط-دار سعد الدين-دمشق" معجم ال راءات" عبد اللطيف الخطيب : ينظر- 

. 338:ص
3
. 339: ص– ينظر المرجع نفسه - 

4
.  525: ص – 2ج– " الب ر الم يط" و  يان األندلسيأبينظر - 

5
. 68:ص– " المستنير" – سين - 

6
. 380: ص– " الكشاف" –الزمخشري - 
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ينفق عليهن مما تركه، وال يخرجن من مساكنهن وكان ذلك في أول اإلسالم، ثّم نسخت 

المدة إل  أربعة أشهر وعشرة أيام 
1

أوص  هللا وصية: ، وقيل أن المعن  كذلك 
2
 .

.  كتبت عليهم وصية    :معنى القراءة الثبنٌة- 

:  ثمرة االخ الف* 

. يتفق الوجهان عل  أهمية الوصية من النا ية االجتماعية وجاءت عل  وجه اإللزام 

  فُت ُت ل ُت أرعبفبًأ كثٌرةًأ : قال تعال ب فٌرب ِذ ب حسنًأ ٌُتقْررِذ ُت هللاَس قررًأ .  245 اآلية  م   ا ال ي 

:  القراءة الواردة* 

. بنصب الفاء" فيضاِعَفهُ : "  قرأ  فص

برفعها"" فيضاِعفُهُ : "  قرأ ورش
3

 . 

:  اخ الف العبم 

: وفيه وجهان: بالنصب

. فاء السببية: الفاء: األول

فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بالفت ة الظاهرة والفاعل ضمير : يضاِعَفهُ 

.  مستتر ت ديره هو والهاء ضمير متصل مبني في م ل نصب مفعول به وله جار ومجرور

. مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفت ة: أضعافا

. صفة منصوبة وعالمة نصبها الفت ة: كثيرةً 

.  رف نصب: الفاء: الثاني

                                                           
1
. 40: ص- 1ج– " الجامع أل كام ال رآن" –ال رطبي - 

2
. 242: ص- 2ج" معجم ال راءات" عبد اللطيف الخطيب - 

3
.  المرجع السابق- 
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فعل مضارع منصوب بالفاء وعالمة نصبه الفت ة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر : يضاعَفهُ 

.  ت ديره هو والهاء ضمير متصل في م ل نصب مفعول به

.  جار ومجرور: له

 ال منصوبة وعالمة نصبها الفت ة: أضعافا
1
 .

" هو يضاعفُهُ " جملة فعلية في م ل رفع خبر لمبتدأ م ذوف ت ديره : يضاعفُهُ : بالرفع
2
. 

 :أثر الفرق الداللً* 

:  معنى القراءة األولى- 

 أي من ذا الذي يبذل ماله وينف ه في سبيل الخير ابتغاء وجه هللا وإلعالء كلمته في      

الجهاد، وسائر طرق الخير فيكون جزاؤه أن يضاعف هللا تعال  له ذلك ال رض أضعافا 

كثيرة، ألنه قرض ألغن  األغنياء، رّب العالمين جّل جالله
3

 . 

 :معنى القراءة الثبنٌة- 

عناه أن هللا يضاعفه أي يضاعف األجر وقد اختلف في ت دير هذا التضعيف عل  م و    

أقول كثيرة وقيل ال يعلمه إال هللا
4

 . 

:  ثمرة االخ الف* 

المعن  فيهما وا د ألن أمر هللا أسرع من تكرير الفعل، والغاية المجردة عند اإلنسان      

.  هي العمل في سبيل هللا واألجر من عنده هو و ده سب انه وتعال 

  

  

                                                           
1
. 50: ص– " فاظ وجمل ال رآن الكريمألعراب إمعجم " م مد سيد طنطاوي : ينظر- 

2
.  262: ص– ت .د-ط.د-دار المعرفة-بيروت"فتح ال دير" الشوكاني : ينظر- 

3
.  141:ص– م2001-ه1421-ط.د-دار الفكر-بيروت" صفوة التفاسير" –الصابوني : ينظر- 

4
. 262ص- 1ج– " فتح ال دير" الشوكاني : ينظر- 
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 ًَس و    خفوهبَس و ُتؤ وهب الفقراء فهو خٌرٌة لكُتم  :ال تعال ق مب ه قبت فنِذعِّ      ُتبدوا الصدَس

مْر وهللا بمب  علمو  خبٌر فِّر  نكم م  سٌئب كُت ٌُتكَس  . 271 اآلٌةو

 

:  القراءة الواردة* 

. بالياء ورفع الراء " ويكفِّنُر عنكمْ : " قرأ  فص

بالنون وجزم الراء" وُيكفِّنْر عنكمْ : " قرأ ورش
1

 . 

 

:  اخ الف العبم 

.  رف استثناء: الواو: بالرفع

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر ت ديره هو  : ُيَكفِّنرُ 

.  جار ومجرور: عنكم

مستأنفة (يكفِّنرُ )والجملة الفعلية 
2
 .

فعل مضارع مجزوم بالسكون والفاعل ضمير مستتر ت ديره ن ن يعود عل  : نكفّرْ : بالجزم

 . (نكفِّنرْ  )لفظ الجاللة والجملة في م ل جزم جوب الشرط 

 

 

                                                           
1
 . 396: ص-1 ج–" معجم ال راءات" عبد اللطيف الخطيب : ينظر- 

2
–م 1999 1.ط-مكتبة ناشرون-بيروت" نآعرب ألفاظ وجمل ال رإمعجم " سيد الطنطاوي : ينظر - 

 .57: ص
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: أثر الفرق الداللً* 

  :معنى القراءة األولى- 

ُيكفِّنْر هللا هذا     
1

، أي يكفر سيء آثامكم بجميل أعمالكم، فالفعل ا تمل أن يكون ثوابا 

وجزاء أو ا تمل أن يكون عل  غير مجازاة
2
 .

 :معنى القراءة الثبنٌة- 

 وُنكفِّنُر الصدقات السيئات ألن تكفيرها إّنما هو ثواب للمتصدق عل  صدقته وجزاء      

له
3
. 

: ثمرة االخ الف* 

إن ال سنات يذهبن السيئات، وكون أجر الصدقة يم و إثم السيئة ف د دّل عليه قول       

. فكان تداخال جميال بين الوجهين"   بع السٌئة الحسنة  محهبأ"  الرسول 

  نكمْر  :قال تعال ٌْر   .282 اآلية  الًّن أ   كو َس  لبرةًأ حبررةًأ  دٌرونهبَس ب

 القراءة الواردة:  

بنصب التاء فيها  ": تجارًة  اضرةً : " قرأ  فص

برفع التاء فيهما" : تجارةٌة  اضرةٌة : " قرأ ورش
4
 .

:  اخ الف العبم 

 رف استثناء : إالَّ : بالنصب

                                                           
1
. 333: ص- 2ج–  ياء التراثإدار -بيروت" الجامع أل كام ال رآن" ال رطبي: ينظر- 

2
-ه1399-2.ط-مؤسسة الرسالة-بيروت-سعيد األفغاني:ت"  جة ال راءات" ابن زنجلة: ينظر- 

. 339: ص– م1979
3
. 339: ص– المرجع السابق - 

4
: ص– م1979-ه1399-2.ط-مؤسسة الرسالة-بيروت-سعيد األفغاني:ت"  جة ال راءات" ابن زنجلة - 

151 .
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.  مصدريب رف نص: أن

إال أن تكون : ناقصة منصوبة بأن واسمها م ذوف دّل عليه ال ياس وت دير الكالم: تكون

.  التجارةُ تجارة أو إال أن تكون المبايعة تجارة أو إال أن تكون المبايعة تجارة

. خبر تكون منصوب وعالمة نصبه الفت ة: تجارةً 

صفة لتجارة منصوبة بالفت ة:  اضرةً 
1

 . 

. فعل مضارع تام منصوب بأن وعالمة نصبه الفت ة: تكونَ : بالرفع

. فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: تجارةٌة 

صفة لتجارة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة:  اضرةٌة 
2
 .

صفتها و (  اضرة)اسمها مرفوع و (تجارة'ناقصة، و (تكون)وقيل يجوز أن تكون 

جملة فعلية في م ل رفع خبر تكون (تديرونها)
3

  .

: أثر الفرق الداللً* 

: معنى القراءة األولى- 

 أي إال إذا كان البيع  اضرا يدا بيد والثمن م بوضا وهذا يعني وقوعها و دوثها       
4
 .

: معنى القراءة الثبنٌة- 

أي وقع ذو عسرة (وإن كان ذو عسرة ) إال أن ت ع تجارة  اضرة ك وله قبلها      
5
 .

 

                                                           
1
.  402: ص- 2ج–  ياء التراثإدار -بيروت" الجامع أل كام ال رآن: " ال رطبي: ينظر- 

2
.  المرجع نفسه والصف ة- 

3
.  404:ص- 1ج– " الكشاف" الزمخشري : ينظر- 

4
. 402: ص- 2ج–" الجامع أل كام ال رآن" ال رطبي: ينظر- 

5
. 151: ص– "  جة ال راءات" ابن رن لة : ينظر- 
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: ثمرة االخ الف* 

استثناء المكاتبة في التجارة اآلنية  يث يستلم الثمن والمثمون فاستنباط ال كم في      

.  االختالفين وا د

  284  اآلٌةفٌغفرُت لم  ٌ بء وٌع ة م  ٌ بء وهللاُت  لى ك   ًء قدٌرٌة  : قال تعال .

:  القراءة الواردة* 

بالرفع في الفعلين " ويعذبُ ... فيغفرُ : " قرأ  فص

بالجزم في الفعلين" ويعذبْ ... فيغفرْ : " قرأ ورش
1
  

:   اخ الف العبم 

.  رف استثناء: الفاء: بالرفع

فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر جوازا : يغفرُ 

.  ت ديره هو يعود عل  هللا

" يغفرُ "جار ومجرور متعلق بـ : لمن

"يغفرُ "نفس إعراب : ويعذبُ 
2

  .

معطوفان عل  جملة ي اسبكم المجزومة ألنها جواب الشرط وجملة : يغفْر ويعذبْ : بالجزم

"إن تبدوا" الشرط 
3

 . 

 

 

                                                           
1
. 751: ص – 2ج– " الب ر الم يط" بو  يان األندلسي أ: ينظر- 

2
 . المرجع نفسه- 

3
.  406:ص – 1ج– " الكشاف" الزمخشري : ينظر- 
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:  أثر الفرق الداللً* 

  :معنى القراءة األولى-  

إّن هللا عز وجل يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو ال ادر عل  كل شيء الذي ال      

يسأل عما يفعل وهم يسألون
1
 .

  :معنى القراءة الثبنٌة- 

ويعذب  )لمن استوجب المغفرة بالتوبة مما أظهر منه أو أضمره : أي" فيغفر لمن يشاء"     

ممن استوجب الع وبة باإلصرار و ال يدخل فيما يخفيه اإلنسان من الوساوس و  (من يشاء 

 ديث النفس ألن ذلك مما ليس في وسعه ال لو منه ولكن ما اعت ده وعزم عليه
2
 .

: ثمرة االخ الف* 

الجزم فيه إطالق وإفراد لمشيئة هللا عز و جل في المغفرة والعذاب أكثر من الرفع        

.  والمشيئة اإللهية و دت المعنيين في هذه الخصوصية في شأن هللا عز وجل

 

 

 

 

                                                           
1
. 163: ص –1ج– م 2001-ه1421-ط.د-دار الفكر-بيروت" صفوة التفاسير" الصابوني : ينظر- 

2
 . 406: ص – 1ج– " الكشاف" الزمخشري : ينظر - 
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 هذا و أصبح مجسدا فً هذا الجهد البسٌط بعدما كان نالقد تم بحمد هللا و بعونه بحث         

 و لو بصفة جزئٌة لفهم بعض معانً القرآن ناه، و أمال تمنًنامجرد تصور ٌلوح فً أفكار

. الكرٌم و معرفة قراءاته و عمق لغته

 إلى نتٌجة عامة فحواها أّن للقراءات القرآنٌة أثرا بارزا فً العلوم نافقد خلص بحث       

 من التفكٌر النحوي عند القدماء و الكشف عن أسالٌبه ناالعربٌة ، و قد اقتربت كذلك دراست

 كٌف كانوا ٌعرضون النحو بحس صادق كان ٌملٌه نافً المحاورة و المناقشة و صور

علٌهم إٌمانهم، فإّنهم ٌكتبون لغة قواعد القرآن الكرٌم و لغة أدبها العربً حفاظا على التراث 

:  نتائج جزئٌة منبثقة عن النتٌجة العامة ناالعظٌم و قد حصر

كل قاعدة مستحدثة فً أي علم من العلوم العربٌة إذا خالفت القرآن الكرٌم كانت مخالفتها - 

. ا و ال تكون أبدا نقدا لما استعمله القرآن المجٌدهشذوذا ل

 القول أّن هناك تنوعا بٌن القراءات مردها إلى ا عن الفروق النحوٌة فإّنه ٌمكننتناهو ما أثب- 

 المعنى و أحٌانا اختالف اإلعراب قد ٌؤدي إلى اختالفالعامل أي اإلعراب ، و معناه أّن 

أخرى إلى تكامله و كل هذا ٌصب فً قالب واحد و هو توسعة المعنى و اإللمام و اإلحاطة 

بالنحو و علوم البالغة و علم القراءات ، فالقرآن الكرٌم مازال و سٌظل حتى ٌرث هللا 

 شٌوخ القّراء و رجال التشرٌع و تخرج من المدرسة القرآنٌةقد  ، واألرض و من علٌها

 بها إلى فقه هذه اللغة نو اتخذوا من آٌات الذكر الحكٌم منارات ٌهتدو، علماء العربٌة 

الشرٌفة و تركوا لنا من هذه الدراسات القرآنٌة و اللغوٌة ما ٌكشف عن عمق الفكر و صدق 

 .الجهد و وفرة العطاء و تنوع الدروب و تعدد المسالك

قل لو كان البحر  :رف من كل بحر و صدق هللا العظٌم حٌن قال غفالعربٌة لغة ت      

 سورة   مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا

 .109الكهف اآلٌة 
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قائمة المصادر و المراجع 

. القرآن الكرٌم برواٌة ورش عن نافع*

. القرآن الكرٌم برواٌة حفص عن عاصم*

-1.ط-دار الفكر- عمان"- أسطورة و واقع-المدارس النحوٌة" إبراهٌم السمرائً - 1

. م1987

-ط.د-دار المعرفة الجامعٌة-االسكندرٌة"إعراب القرآن الكرٌم "أحمد سلٌمان ٌاقوت - 2

. م1995

-مصر"ظاهرة اإلعراب فً النحو العربً و تطبٌقاتها فً القرآن"أحمد سلٌمان ٌاقوت -3

. 1992ط.د

-ه1415-1.ط-دار الكتب العلمٌة-بٌروت"األشمونً شرح األشمونً على األلفٌة-4

. م1995

 .ه1354ط.د- دار الكتب العلمٌة-بٌروت"القواعد األساسٌة للغة العربٌة"أحمد الهاشمً -5

 البصرٌون و –اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن -" أبو البركات ابن األنباري- 6

 .م1987-ه1407-ط.د–المكتبة العصرٌة - بٌروت"-الكوفٌون

- 3.ط- المؤسسة الجامعٌة-بٌروت" تطبٌق و تدرٌب-المدخل النحوي"بهاء الدٌن بوخدود -7

.  م1995- ه1415

دٌوان المطبوعات -بن عكنون-الجزائر"-مفاتٌح اللغة العربٌة-"بوعالم ابن حمودة- 8

 .م1993-3.ط-الجامعٌة

أبو : ت-مكتبة الجلً و أوالده- مصر"-اإلتقان فً علوم القرآن-" جالل الدٌن السٌوطً- 9

 .م1951-ه1370-3ط-الفضل إبراهٌم

-1ط-بٌروت-لبنان"األشباه و النظائر فً النحو العربً-" جالل الدٌن السٌوطً- 10

 .م1999

- ه1423- ط.د- اآلداب مكتبة- القاهرة"الدرس النحوي عند ابن األنباري"جودة مبروك-11

.  م2003

. م1997-ه11418.ط-دار الفكر-بٌروت"التبٌان فً إعراب القرآن"حسٌن العكبري - 12
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-ه1412-ط.د- دار الفكر-بٌروت- زهٌرجعٌد- ت"البحر المحٌط"أبو حٌان األندلسً - 13

1992 .

- ط.دار غرٌب د- مصر"رجاله- مدارسه- تطوره- نشأته-النحو العربً"صالح راوي- 14

. م2003

دٌوان -بن عكنون-الجزائر"-التوجٌه النحوي للقراءات فً سورة البقرة-" الطاهر قطبً-15

 .ت.د-ط.د-المطبوعات الجامعٌة

دار -بٌروت-لبنان"نشأة النحو العربً فً مدرستً البصرة و الكوفة-"طالل عالمة-16

 .م1992-1ط-الفكر

-دار الكتاب العربً- بٌروت-علً محمد النجار:ت"الخصائص" عثمان ابن الجنً - 17

. ه1300- 2.ط

-لبنان-محمد القادر-ت"المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات-" عثمان ابن الجنً-18

 .م1998-ه1419-1.ط-دار الكتب العلمٌة-بٌروت

مؤسسة - بٌروت- سعٌد األفغانً:ت"حجة القراءات" عبد الرحمان ابن زنجلة - 19

. م1979-ه1399- 2.ط- الرسالة

دار الفلم العربً و دار -حلب" المفٌد فً النحو و اإلعراب" –عبد القادر محمد -20

 .م2004-ه1425-1.ط-الرفاعً

دار -القاهرة-مصر"القرآن الكرٌم و اثره فً الدراسات النحوٌة-"عبد العال سالم مكرم- 21

 .م1961-ط.د-المعارف

- ه1422- 1.ط- دار سعد الدٌن-دمشق"معجم القراءات" عبد اللطٌف الخطٌب - 22

. م2002

- 2.ط- حٌاء التراثإدار - بٌروت" الجامع ألحكام القرآن"عبد هللا محمد القرطبً - 23

. م1967

. م1980- ط.د-دار النهضة العربٌة- بٌروت" المذاهب النحوٌة"عبده الراجحً- 24

- ه1405- ط.د-دار النهضة العربٌة- بٌروت" التطبٌق النحوي" عبده الراجحً - 24

. م1985
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- 1.ط-و كالة المطبوعات- الكوٌت" ظاهرة الشذوذ فً النحو العربً" فتحً الدجٌنً - 25

. م1984

. م2003- 1.ط-دار الفكر-دمشق" مشكل العامل النحوي" فخر الدٌن قباوة - 26

. م2000-ه1420- 1-ط- دار الفكر- عمان" معانً النحو" فاضل صالح السمرانً- 27

. ط.د-دار العلم- بٌروت"- القاموس المحٌط"الفٌروز أبادي - 28

-4.ط-دار الهدى-عٌن مٌلة- الجزائر"مختار الصحاح"محمد ابن أبً بكر الرازي- 29

 .م1990

-الجزائر" الجلٌس فً القواعد و النحو و الصرف و اإلعراب"محمد بوزواوي- 30

. م2002-ط.د-دار هومة-بوزرٌعة

مكتبة -بٌروت" عراب ألفاظ و جمل القرآن  الكرٌمإمعجم " محمد سٌد طنطاوي - 31

. م1999- 1.ط-ناشرون

- دار المحمدٌة- القاهرة" المستنٌر فً تخرٌج القراءات المتواترة" محمد سالم محٌسن - 32

. م1986- ه1396- 1.ط

مكتبة الكلٌات -القاهرة" القراءات و أثرها فً العلوم العربٌة"محمد سالم محٌسن- 33

 .م1984-ه1404-ط.د–األزهرٌة 

. ت.د- ط.د-دار المعرفة-بٌروت"فتح القدٌر" محمد الشوكانً - 34

-ط.د-دار الكتب العلمٌة-بٌروت"منجد المقرئٌن و مرشد الطالبٌن" محمد ابن الجزري-35

 .م1980

دار -بٌروت-لبنان-سالم مكرم:ت"الحجة فً القراءات السبع" محمد ابن خالوٌه-36

 .م1981-ه1401-4.ط-الشروق

- المؤسسة الوطنٌة للكتاب- الجزائر" التبٌان فً علوم القراءات" محمد صالح صدٌق- 37

 .م1989-ط.د

- ه1421ؤ-ط.د- دار الفكر- بٌروت" صفوة التفاسٌر" محمد علً الصابونً - 38

. م2001

. م1954- ه1414- 3.ط- دار صادر- بٌروت" لسان العرب"محمد ابن منظور - 39

. ت.د- ط.د-دار الفكر- بٌروت" الكشاف" محمود ابن عمر الزمخشري - 40
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. م1996-1.ط-مكتبة ناشرون- لبنان" أساس البالغة" محمود ابن عمر الزمخشري - 41

"-رواٌة ورش عن نافع المدنً اسوال و فرشا من طري الشاطبٌة" نعٌم ابن رابح- 42

 .ت.د-ط.د-دار البالغ-وهران-الجزائر

-ط.د-دار الفكر-بٌروت" ألفٌة ابن مالكإلىأوضح المسالك  "األنصاريابن هشام - 43

. م2000- ه1420

دار -القاهرة" شرح شدور الذهب فً معرفة كالم العرب" ابن هشام األنصاري- 44

 .ت.د-ط.د-الطالئع

دار - لبنان-ٌوسف البقاعً:ت" شرح قطر الندى و بل الصدى" ابن هشام األنصاري - 45

. م2004- ه1424-ط.د-الفكر

: الدوريات

. م1995- ط.د- الجزائر" الفروق الصرفٌة و النحوٌة " خٌر الدٌن سٌب -1
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