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قطع البذل يف القشاءاث الشارة
دساست حنويت  /م.م .علي خضري عباس قذساني م.د.عبذ العزيز صاحل
ملخص البحث
تعد ظاىرة اإلعراب ركح النحك العربي ,فإذا تغيرت الحركة اإلعرابية عما
كاف متباد ار طار النحكي فرحا لبياف سر ىذا التحكؿ كيتمثل ىذا في ظاىرة القطع
كقد درسو النحكيكف في مكضكع التكابع كاخترت منيا قطع البدؿ ألدرسو في نماذج
مف القراءات الشاذة لكركده بيا متمثال بأنكاع تستحق النظر فجاء البحث في
األكؿ:عرؼ فيو البدؿ كذكرت فيو أىـ أحكامو كأنكاعو ثـ بياف معنى قطع
مبحثيف
ُ

البدؿ فعرؼ أن و صرؼ البدؿ عف المبدؿ في اإلعراب ثـ بينا ثمرة قطع البدؿ كىي
إرادة معنى االختصاص أك المدح أك الذـ  ,كجاء المبحث الثاني ليكجو القراءات
الشاذة الكاردة على قطع البدؿ فاتضح أن و يقطع إلى الرفع في مكضكعات متنكعة

كالى النصب في مكضكعات متنكعة أيضا.
مقذمت
الحم ػ ػػد ِّ ِ
رب الع ػ ػػالميف ,كالص ػ ػػالة كالس ػ ػػالـ عل ػ ػػى نبين ػ ػػا
ّ

كعل ػ ػػى ل ػ ػػو ك

أصحابو أجمعيف ,أما بعد:

فتعد القراءات القرنية منبعػا أصػيال للد ارسػات النحكيػة تقريػ ار كتقعيػدا للقكاعػد,
كتكجييا كتبيينا ليا بكسيلة النحك.
إف لػـ تنػف بقػدر
ك قد أخذت القراءات الشاذة نصػيبا مػف تلػؾ العنايػة النحكيػة ك ْ

القػ ػراءات المتػ ػكاترة ,ك خي ػػر م ػػف عن ػػي بي ػػا م ػػف النح ػػكييف اب ػػف جن ػػي رحم ػػو

ف ػػي

محتسبو ذائع الصيت.
كبينمػػا أقلػػب بكنػػز خػػر مػػف مصػػادر الد ارسػػات اللغكيػػة القرنيػػة د ارسػػات ألسػػلكب
الق ػػرف النػ ػريـخ للش ػػي عب ػػد الخ ػػالق عض ػػيمة ف ػػإذا ب ػػو يلض ػػت النظ ػػر لمكض ػػكع نح ػػكي
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حظيػػت فيػػو القػراءات الشػػاذة بنصػػيب الحضػػكر شػكاىد عليػػو ,أال كىػػك مكضػػكع قطػػع
البدؿ ,فجاء عنكاف ىذا البحث قطع البدؿ في القراءات الشاذة دراسة نحكيةخ.
األكؿ:ع ّرؼ فيو البدؿ ,كذكرت فيو أىـ أحكامو
فجاء البحث على مبحثيف
ُ

كأنكاعو ,ثـ بياف معنى قطع البدؿ فعرؼ أنو صرؼ البدؿ عف المبدؿ في اإلعراب,
ثـ بينا ثمرة قطع البدؿ كىي إرادة معنى االختصاص أك المدح أك الذـ كجاء

المبحث الثاني ليكجو القراءات الشاذة الكاردة على قطع البدؿ فاتضح أنو يقطع إلى
الرفع في مكضكعات متنكعة كا لى النصب في مكضكعات متنكعة أيضا.
نسأؿ

على نبينا

التكفيق كالسداد كصلى

كعلى لو ك أصحابو كسلـ.

املبحث األول
قطع البذل يف النحو العشبي
أوال :تعشيف البذل
ىك تابع مقصكد بالحكـ بال كاسطةخخ(,)8كىك مصطلح البصرييف,
كالنكفيكف يسمكنو الترجمة أك التبييف أك التنرير(.)2
كالغرض منو اإليضاح كدفع االلتباس ك إزالة التكسع كالمجاز(.)3
كيجكز أف تبدؿ المعرفة مف المعرفة ,كالنكرة مف النكرة ,كالمعرفة مف النكرة,
كالنكرة مف المعرفة ,كالمظير مف المضمر ,كالمضمر مف المظير ,كالمضمر مف
المضمر ,كالمظير مف المظيرخخ(.)4
ك أنكاعو مشيكرة ,كىي :بدؿ النل مف النل ,كيسمى بدؿ الشيء مف
الشيء(,)5أك البدؿ المطابق(,)6أك المكافق,كقكلو تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﭼ [األعراف.)7(]٢٤١ :
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كبدؿ البعض مف النل ,نحك :أنلت الرغيف ثلثَو ,كبدؿ االشتماؿ ,نحك:
علمو,فبيف العلـ ك زيد مالبسة بغير النلية كالجزئية ,كبدؿ
أعجبني ز ٌ
يد ُ
برجل ٍ
ٍ
جمل(.)1
الغلط,كيسمى المغاير أك المبايف أك بدؿ اإلضراب ,نحك  :مررتُ
ثانيا :قطع البذل يف النحو
ط َع( , )1كىك إبانة بعض أجزاء الجرـ مف بعض
الَق ْ
ط ُع لغة مصدر َق َ

()81
الكقف ,كضد الكصل ,كالحبس كالمنع(.)88
أيضا:
القطع
ك
,
فصالخخ
ُ
ِ
كل شيء حيث تنتيي غايتوخخ(.)82
كقاؿ الخليل :منقطع ّ
كيدرس النحكيكف مصطلح القطع في التكابع,كيريدكف بو صرؼ التابع عف

متبكعو في اإلعرابخخ( ,)83كبيذا يككف قطع البدؿ اصطالحا

أف تقطع البدؿ

عف إتباع المبدؿ منو في الحركات كيككف مبتدأ أك غيرهخخ( .)84كىذا يعني العدكؿ
عف اإلعراب المتبادر أكال كىك البدؿ إلعراب خر متناسب مع المعنى المراد.
ك أنثر ما يبحث النحاة كالبالغيكف القطع في مكضكع النعت ,حتى كضع
السيكطي قاعدة قطع النعكت في مقاـ المدح كالذـ أبلغ مف إجرائياخخ( ,)85إال أنو
يككف القطع أيضا في البدؿ كالعطف كالتككيد.
ك ثمرة قطع التابع ىي التشكيق بتكجيو األذىاف الستدعاء االنتباه كالتعلق(.)86
قاؿ النسضي :كالعرب  ...يركف النالـ إذا انتقل مف أسلكب إلى أسلكب أدخل
فى القبكؿ عند السامع كأحسف تطرية لنشاطو كأمأل الستلذاذ إصغائو خخ

()87

.

كمف أىـ دكاعي القطع إرادة االختصاص,كما في قكؿ رؤبة بف العجاج:
ف َّ
اب
بَنا تميما ُي ْك َش ُ
الضَب ُ
فلـ يقل :تميـخبالجر بدال مف الضمير ناخ ,لنف جعلو منصكبا على
االختصاص؛ إلرادة معنى الضخر.
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هللا نرجو الفضل(.)81
ك قد يقطع البدؿ إلرادة التعظيـ في االختصاص ,كقكليـ:بك َ
ك قد يككف القطع إلرادة المدح  ,كما في قراءة مف ق أر قد كاف لنـ ية في
فئتيف التقتا فئةٌ تقاتل في سبيل
كقد يككف إلرادة الذـ كقراءة

خخ اؿ عمراف ,بنصب فئة ,كسيأتي تضصيلو.
لنسضعا بالناصية ناصي ًةخخ بالنصب قطعا على الذـ

كسيأتي تضصيليا أيضا .كعندنا ثالث ة أحكاـ بيف اإلتباع على البدلية كالقطع عنو:
األكؿ :جكاز الكجييف,كذلؾ إذا كاف المبدؿ منو مذكك ار مجمال,يتضمف أفرادا ك
أقساما متعددة تذكر بعده مضصلة ,فيشتمل النالـ بعده على أقسامو كاملة ,نحك:
ٍ
برجاؿ قصير ك طكيل كربعة,يجكز ىنا الجر على البدلية ,كالقطع رفعا على
مررت
االبتداء ,أك نصبا بحذؼ الضعل(.)81
()21
كمف جكاز الكجييف إذا كاف جكابا لقسـ متكقع  ,جاء في النتاب :كقد

يككف :مررت بعبد

أخكؾ ,كأنو قيل لو مف ىك أك مف عبد

فقاؿ أخكؾخخ(,)28

فينا قطعو على الخبر لسؤاؿ متكقع ,كيجكز أف يجره على البدلية فيقكؿ :مررت
بعبد

أخيؾ.كمما كرد بالتبعية مع جكاز القطع قكؿ مف يكثق بعربيتو:خلق ُ

الزرافة يدييا أطكؿ مف رجلييا ,فػ يديياخ بدؿ بعض مف الزرافة ,كلك قاؿ :يداىا,
لجاز بالقطع على االبتداء(.)22كم ثل ىذا ما استشيد بو سيبكيو مف قكؿ الشاعر
كان قيس ُهْم ُك ُه ُهْم َك و ِ
قوم َت َهَّد َمافػ ىلنوخ بدؿ اشتماؿ مف
نيان ٍ
اح ٍد ولكّنه ُب ُ
:فما َ ٌ
قيسخ ,كيجكز القطع على االبتداء.

متاعؾ بعضو فكؽ بعض ,يجكز أف تنصب بعضوخ على البدلية
كتقكؿ :رأيت َ
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مف المتاع ,كيجكز القطع رفع على االبتداء ,ككأف المعنى في القطع :بعض
المتاع أحسف مف بعض(.)23
الثاني :كجكب القطع ,كذلؾ إذا كاف النالـ غير مستكؼ أقساـ المبدؿ منو,
كقصير ,كال يجكز الجر ىنا على
طكيل
نحك :مررت برجاؿ طكيال كقصيرا ,أك
ٌ
ٌ
البدلية .لنيال يككف بدؿ بعض مف كل مع خلكه مف الرابط ,كمما يغني عف

الرابط(.)24
الثالث :كجكب اإلتباع على البدلية  ,إذا كاف ما بعده ليس مبنيا عليو ,نحك:
مررت بمتاعؾ ِ
بعضو مرفكعا كبعضو مطركحا ,كنحك :بعتؾ متاعؾ أسضَلو قبل
صغارىا
أعاله,كاشتريت متاعؾ أسضلو أسرعَ مف اشترائي أعاله ,كسقيت إبلؾ
َ

أحسف مف سقيي كبارىا ,كضربت الناس بعضيـ قائما كبعضيـ قاعدا( ,)25كل ىذه

األمثلة كاجبة االتباع على البدلية كال يصح القطع.
املبحث الثاني
قطع البذل يف القشاءاث الشارة
أوال :القطع إىل الشفع
 -1الشفع على االبتذاء
ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [البقرة]١٢٢ :
ق أر الجميكر بجر قتاؿخ على البدلية ,كقرئ شاذا بالقطع عف البدؿ رفعا
لػ قتاؿخ ,كفي تكجييو أقكاؿ ,أشيرىا أنو مرفكع على االبتداء ,كالجار كالمجركر
أقتاؿ فيو؟
خبره ,ك ساغ االبتداء بو مع ككنو نكرة نية ىمزة االستضياـ,أيٌ :
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كيرى العكبري تكجييا غير ىذا إذ قاؿ:

كقد قريء بالرفع فى الشاذ ككجيو

على أف يككف خبر مبتدأ محذكؼ معو ىمزة االستضياـ تقديره أجائز قتاؿ
فيوخخ(,)27كبتقديره ىذا يككف قتاؿخ فاعال السـ الضاعل جائزخ سد مسد الخبر,أك
يككف خب ار للمبتدأ()21؛ على اعتبار أف اسـ الضاعل قد استكفى فاعال مستترا.
كيظير بحكـ القطع رفعا أف سؤاليـ لـ يكف عف كينكن ة القتاؿ في الشير أـ ال,
ك إنما أ يجكز القتاؿ فيو أـ ال؟ فالمعنى حينئذ غير األكؿ ,كالجملة المرفكعة
المستضيـ عنيا في محل بدؿ مف الشير الحراـ(.)21
أما قراءة ا لجميكر بجر قتاؿخ ,فأشير تكجيياتيا أنو بدؿ اشتماؿ مف الشير
الحراـ( ,)31كيرى الضراء أف الجر بتقدير عفخ(, )38كالمعنى كاحد,كليس مختلضا كما
يراه البعض(,)32كيرى أبك عبيدة أنو مجركر على الجكار(,)33كىك بعيد( ,)34ألنًّو لـ
فخضضو
يرد بالجكار المصطلح النحكي المعركؼ ,كقصد أنو تابع لمخضكض,
ُ
لمجاكرتو(.)35

كمثل ىذه القراءة ما جاء في قكلو تعالى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [إبراهيم ,] ١٤ :فقد قرئ
شذكذا كلمةٌخ بالقطع عف البدؿ رفعا,كفي رفعيا كجياف ,إما أف تنكف مبتدأ كالخبر
كصضيا ,أك تنكف خب ار لمبتدأ
ُ
الجار كالمجركر كشجرةخ,كساغ االبتداء بيا نكرةً

المثل كلمةٌ.
محذكؼ ,أي:
ُ

أما قراءة الجميكر بالنصب فعلى البدلية مف مثالخ ,كقيل :نصبيا بضعل

مضمر ,أي :جعل كلم ًة ,كفيو تنلف,كقيل :ضربخ متعدية الثنيف ألنيا بمعنى
صيرخ كالمضعكؿ األكؿ كلمةخ كالثاني مثالخ ,ك كجو البدلية أكلى ك أكضح.
 -2الشفع على اخلرب
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ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭼ [البقرة.]٢٠١ :
ق أر الجميكر بجر ىاركت كماركتخ على البدلية,ك ق أر الحسف كالزىري
بالقطع عف البدؿ رفعا( , )36ك أشير تكجيياتيا أنيا رفعت على الخبرية لمبتدأ
محذكؼ ,أي ىما ىاركت كماركت(, )37باعتبارىما ملنيف ,كقيل الرفع على البدلية
كالمبدؿ منو الشياطيف  ,باعتبارىما مف جنس الشياطيف كاألكؿ ىك الصحيح كىك
متناسب مع معنى قراءة الت كاتر ,فقد جاءت بجر ىاركت كماركت بالضتحة لمنعو مف
الصرؼ  ,كأصح التكجييات لقراءة الجميكر أنيما بدؿ مف الملنيف( ,)31كقيل بدؿ
مف الناس

()31

اسخ ,فتنكف الضتحة عالمة نصب كيككف ىاركت
في قكلو :يُعلِمك َف َ
الن َ

كماركت ليسا بملنيف ,كقيل :ىما بدؿ مف الشياطيف في قكلو :كلنف الشياطيف

باعتبار ىاركت كماركت اسميف لقبيلتيف مف الجف ,فيككف بدؿ كل مف كل,كالضتحة
للنصب أيضا,كىك قكؿ ضعيف ,كقيل ىما عطف بياف(.)41
كاألظير أف القراءة الشاذة على الخبرية لمبتدأ محذكؼ ,كالقراءة المتكاترة على
البدلية مف الملنيف.
كمف قطع البدؿ رفعا على الخبر قكلو تعالى ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [اإلنسان]٢١ – ٢١ :
ير( ,)48كىك كجو ظاىر.
كقد ق أر األعمش قكاريرخ الثانية بالرفع أي ىي قكار ٌ
 -3الشفع فاعال

ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [البروج]١ – ٤ :
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ق أر الجميكر بخضض النار على البدلية ,كق أر أشيب العقيلي بالقطع عف البدؿ
رفعا( , )42ك كجييا أنيا فاعل لضعل محذكؼ ,تقديره  :أحرقتيـ النار(,)43أك قتلتيـ
النار(.)44
قاؿ الضراء :يقكؿ :قتليـ النارخخ( ,)45كقيل :رفعت على الخبر ,أي :ىك النار,
أي األخدكد ,أك ْ :قتلتُيـ النار(,)46كالمعنى متقارب في الجميع.
أما قراءة الجميكر بجر النار فأشير كجكىيا البدلية مف األخدكد,كىك بدؿ
اشتماؿ(, )47كقيل :بدؿ كل مف كل ,كالتقدير :أخدكد النار ,كقيل خضض على
الجكار ,كىك متناسب مع القراءة الشاذة برفع النارخ قطعا عف البدؿ(.)41
 -4القطع إىل النذاء
ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭼ [األنعام]٢٤ :
ق أر الجميكر بجر زر على البدلية ,كق أر أُبي كابف عباس كالحسف كمجاىد
ّ
كغيرىـ بقطع البدؿ رفعا( , )41ك أشير تكجيياتو قكؿ األخضش :كقرئت رفعا على
النداء ,كأنو قاؿ :يا زرخخ( ,)51فيك منادى مبني على الضـ ألنو علـ حذؼ حرؼ
النداء ,كما في قكلو تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ يوسف٤١ :
ك يؤيد ىذه القراءة ما كرد في مصحف أُبي بإثبات حرؼ النداء يا زرخ ,كىذا
متناسب باعتبار زر علما  ,كحذؼ حرؼ النداء مع العلـ كثير ,أما إذا اعتبر
ِ
شمر(.)58
كصضا فقليل حذؼ حرؼ النداء معو,كقكليـ :افتد مخنك ُؽ ,ك :صاح ّ
ِ
النداء ,المعنى يا َزر أَتَت ِخ ُذ
كللزجاج تضصيل خر إذ يقكؿ :فمف ق أر بالضـ فعلى

َصَناما .كليس بيف النساِبَي ِف ِخالؼ أف اسـ أبي ِإبراىيـ " ِ
تارح " كالذي في القرف
أْ ً
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غتيـ ,كأنو:كاذ قاؿ إبراىيـ ِ
يدؿ على أف :اسمو زر ,كقيل زر عندىـ َذ ٌّـ في لُ ِ
ألبيو
َُ
ُ
ُ
َ
يا مخطئ أتتَ ِخ ُذ أصناماً.

ِ
ف
اىيـ
َكاذا كاف كذلؾ فاالختيار
ُ
الرفع .كجائز أف يكك كصضاً لو ,كأنو قاؿ :كاذ قاؿ إبر ُ
()52
ألِب ِ
يو المخطئخخ .
ك رأى الرازي
تناسب قراءة القطع عف البدؿ رفعا على النداء مع المقاـ ,ألف النداء
َ
باالسـ استخضاؼ بالمنادى,ك ىذا الئق مع أبي إبراىيـ ؛ إلص ارره على كضره ,فحسف

نداؤه بالغلظة زج ار لو

.

()53

أما قراءة الجميكر بضتح الراء فأشير تكجيياتيا أف

زرخ بدؿ مف أبيوخفيك

()54

 ,كقيل  :ىك عطف بياف

مجركر بالضتحة لمنعو مف الصرؼ ,للعلمية كالعجمة

إف كاف معناه المخطئ أك المعكج أك الشي اليرـ فيك
ألبيو إف كاف لقبا لو ,كقيلْ :
نعت ألبيو ,أك حاؿ منو ,أي كىك في حالة اعكجاج أك خطأ

.

()55

ك مثل ىذه القراءة قكلو تعالى ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [األعراف٢٤١ :
فالجميكر قرؤكا بجر ىاركف على البدلية ,كقرئ شذكذا

ىارك ُفخ بالقطع عف البدؿ

,على النداء ,فيك منادى حذؼ منو حرؼ النداء ,كقيل :ىك خبر لمبتدأ محذكؼ ,أي
 :ىك ىاركف,كىذا بمعنى البدلية

()56

 ,ك كجو النداء أكلى في سياؽ التذكير كالكصية.

أما قراءة الجميكر بالجر فأشير تكجيياتيا أنيا بدؿ مف أخيو كقيل :ىك عطف
البياف  ,كقيل :ىي فتحة نصب بإضمار أعني

()57

ثانيا :قطع البذل إىل النصب
 -1النصب على املذح :
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في قكلو تعالى  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ [آل عمران]٢١ :
ق أر الجميكر فئةخ بالرفع على البدؿ ,كق أر مجاىد كالحسف كالزىري فئةخ
بالجر باعتبارىا بدال تضصيليا مف فئتيفخ كىك بدؿ كل مف كل (.)51
كق أر ابف السميف كابف أبي عبلة فئةخ بالنصب( ,)51كىك مكطف بحثنا كفي نصبيا
أقكاؿ :أشيرىا أنيا منصكبة على المدح قاؿ أبك حياف )):كتماـ ىذا القكؿ  :إنو
انتصب األكؿ على المدح  ,كالثاني على الذـ  ,كأنو قيل  :أمدح فئة تقاتل في سبيل
 ,كأذـ أخرى كافرةخخ(.)61
كقطع التابع نصب ا على المدح مف أنثر استعماالت القطع سكاء كاف التابع بدال
كما في مثالنا أك عطضا أك نعتا .
كقيل نصبت فئة بإضمار أعني( ,)68كرأى الزمخشري أف النصب على
االختصاص( , )62كرده أبك حياف بأنو ليس بجيد؛ ألف المنصكب على االختصاص
ال يككف نكرة كال مبيما

()63

 ,كتعقبو السميف بأف الزمخشري لـ يرد االختصاص

المبكب لو في كتب النحك ,بل أراد النصب بإضمار فعل الئق ,كأىل البياف يسمكنو
اختصاصا ( .)64كقيل النصب على الحاؿ مف الضمير الذي في التقتاخ ,كالتقدير:
التقتا مؤمنة ككافرة ,أك التقتا مختلضتيف

()65

 ,كأيا كانت فيي مقطكعة عف البدؿ

للنصب.
أما قراءة الجميكر فيي أيضا بالقطع عف البدؿ إلى الرفع على االبتداء كخبرىا
تقديره منيما فئة أك ىي خبر لمبتدأ محذكؼ كالتقدير إحداىما فئة أك ىي بدؿ مف
فاعل التقتا(.)66
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ك قريب مف ىذه القراءة ما جاء في قكلو تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
[سبأ]٢١ :
ق أر الجميكر برفع

جنتافخ بدال مف

يةخ ,كق أر ابف أبي عبلة بالقطع عف

البدؿ نصبا ,كيرى الزمخشري أف النصب على المدح,ك قيل :نصبت ككنيا خب ار
لناف يةخ اسميا.
كفي قراءة الجميكر قيل الرفع على البدلية أك االبتداء كخبره عف يميف كشماؿخ,أك
على الخبرية كالتقدير  :ىي جنتاف.
 -2النصب على الزم
ﭧ ﭨ ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ا[لعلق]٢١ – ٢١ :
ق أر الجميكر بجر

ناصيةخ بدال مف األكلى ,ك ق أر أبك حيكة كابف أبي عبلة ك

زيد بف علي بالقطع عف البدؿ بنصب الثالثة ناصية كاذبة خاطئةخ(.)67
ك كجييا النصب على الشتـ( ,)61كقاؿ البيضاكي:

كالنصب على

الذـخخ( , )61فيي إذف مضاعيل لضعل محذكؼ  ,أي :أذـ أك أشتـ ,كلضظ
البيضاكي أذـخ أنسب.كجاء في معاني القرف للضراء :

كمف نصب ناصي ًةخ

جعلو فعال للمعرفة كىى جائزة فى القراءةخخ(.)71
كق أر النسائي بالرفع ,كىي في المعنى أيضا على الشتـ؛ ألنيا خبر لمبتدأ
محذكؼ تقديره :ىي ناصية,فنسب النذب كالخطأ إلييا مجا از كفيو مف الحسف
كالجزالة ما ليس في قكلؾ :ناصية خاطئ كاذب(.)78
أما قراءة الجميكر بالجر فيي بدؿ نكرة مف المعرفة الناصيةخ(.)72
-3النصب حاال
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ﭧﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [البينة]١ – ٢ :
ق أر الجميكر برفع رسكؿخ على البدلية مف البينة.
ك ق أر أُبي بالقطع عف البدؿ نصبا على الحاؿ
ّ
()74
ِ
ِ
البينةخخ .
َ"رُسكالً م َف " بالنصب على االنقطاع مف ِّ
()73

 ,قاؿ الضراء :كىى فى قراءة أُبى:

أما قراءة الجميكر بالرفع فالبدؿ إما بدؿ اشتماؿ ,أك بدؿ كل مف كل على

سبيل المبالغة ,فجعل الرسكؿ ىك البينة نضسيا ,أك على حذؼ مضاؼ :أي بينة
رسكؿ

()75

.كقيل :ىك مرفكع على أنو خبر لمبتدأ محذكؼ,أي ىي رسكؿ

.

()76

ك ال شؾ أف قراءة الجميكر أبلغ معنى مف قراءة القطع  ,لنكنو بيا ىك البينة نضسيا.
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اخلامتت
أىـ نتائج البحث ما يأتي:
ٔ -أثبػػت البحػػث أف مكضػػكع قطػػع البػػدؿ قػػد أخػػذ مجػػاال جيػػدا بشػكاىده اللغكيػػة,
كال سيما في القراءات الشاذة التي تعد مف المصادر المعتمدة لغكيا.
ٕ -كضح البحث دكاعي قطع البدؿ  ,ك أشيرىا إرادة معنى االختصاص للضخػر
كالتعظيـ ,ك إرادة معنى المدح ,كالذـ.
ٖ -قس ػػـ البح ػػث حك ػػـ القط ػػع كاإلتب ػػاع إل ػػى جػ ػكاز األمػ ػريف ك كج ػػكب القط ػػع ك
كجكب اإلتباع.
ٗ -أثبػػت البحػػث أف قطػػع البػػدؿ إمػػا أف يكػػكف إل ػى الرفػػع أك إلػػى النصػػب ,كقػػد
شمل مكاضيع متنكعة للحكميف.
٘ -أثبػػت البحػػث التقػػاء معنػػى القػراءة الشػػاذة أحيانػػا مػػع القػراءة المتػػكاترة بكسػػيلة
التقدير النحكي.
اهلوامش
( )٢شرح الحدكد النحكية ٔ.ٕٙ
( )١ينظر :شرح األشمكني ٔ,ٕٕٛ/كىمع اليكامع ٖ.ٔٚٙ/
( )١ينظر :أسرار العربية ٗ.ٕٙ
( )٤اللمع ٗ.ٕٙ
( )١ينظر :اللمع  ,ٛٚك أسرار العربية ٗ.ٕٙ
( )١ينظر :شرح النافية الشافية ٔ.ٜٚ٘/
( )٢ينظر :ارتشاؼ الضرب ٔ.ٔٙٗ/
( )8ينظر :النتاب ٔ ,ٖٜٗ/كشرح التسييلٖ ,ٖٕٜ/ك أكضح المسالؾ ٖ.ٕٗٓ/
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( )9ينظر :تيذيب اللغة قطعخ ٔ.ٕٔٛ/
 )٢٠المحكـ كالمحيط األعظـ قطعخ ٔ.ٕ٘/
( )٢٢ينظر :المصدر السابق ٔ ,ٕ٘/كلساف العرب قطعخ ,ٕٚٙ/ٛكالمصباح المنير ٖ.ٕٙ
( )٢١العيف ٔ.ٖٔ٘/
( )٢١ينظر :المعجـ المضصل في اللغة ك األدب ٕ.ٜٛٙ/
( )٢٤معجـ القكاعد العربية ٖ.ٔٔ/
( )٢١اإلتقافٖ.ٕٖٙ/
( )٢١ينظر :النحك الكافي ٖ.ٜٖٗ/
( )٢٢تضسير النسضي ٔ.ٚ/
( )٢8ينظر :كتاب سيبكيو ٕ ,ٕٖٗ/كمعجـ القكاعد العربيةٕ.ٔٗ/
( )٢9ينظر :النحك الكافي ٖ.ٙٚٙ/
( )١٠ينظر :قطع التابع عف المتبكع في اللغة العربية .ٚٚ
( )١٢النتاب ٕ.ٔٙ/
( )١١ينظر :المصدر السابق ٔ ,ٔ٘٘/كشرح األشمكني ٔ.ٕٖٖ/
( )١١ينظر :النتاب ٔ ,ٔ٘٘/كاألصكؿ في النحك ٕ ,٘ٔ/كمعجـ القكاعد العربية ٖ.ٕٔ-ٔٔ/
( )١٤ينظر :شرح األشمكني ٔ,ٕٖٖ/كالنحك الكافي ٖ.ٙٚٚ/
( )١١ينظر :النتاب ٔ ,ٕٔ٘/كاألصكؿ في النحك ٕ,٘ٓ-ٜٗ/كمعجـ القكاعد العربية ٖ.ٔٔ/
( )١١ينظر :البحر المحيط ٕ ,ٜٜ/كالدر المصكفٕ.ٖٜٛ/
( )١٢التبياف في إعراب القرفٔ.ٔٚٗ/
( )١8ينظر :الدر المصكفٕ.ٖٜٛ/
( )١9ينظر :المصدر السابقٕ.ٖٜٛ/
( )١٠ينظر :النتاب ٔ ,ٔ٘ٔ/كالتبياف في إعراب القرفٔ.ٔٚٗ/
( )١٢ينظر :معاني القرف للضراء ٔ.ٔٗٔ/
( )١١ينظر :البحر المحيط ٕ.ٜٜ/
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( )١١ينظر :مجاز القرف ٔ.ٕٚ/
( )١٤ينظر :التبياف في إعراب القرف ٔ.ٔٚٗ/
( )١١ينظر :البحر المحيط ٕ.ٜٜ/
( )١١ينظر :المصدر السابق ٔ.ٕٛٗ/
( )١٢ينظر :المصدر السابقٔ ,ٕٛٗ/كالدر المصكف ٕ.ٖٖ/
( )١8ينظر :معاني القرف لألخضش ٔ ,ٔٓٛ/كالتبياف في إعراب القرفٔ.ٜٜ/
( )١9ينظر :تضسير الطبريٕ.ٕٗ٘/
( )٤٠ينظر :البحر المحيطٔ ,ٕٛٗ/كالدر المصكف ٕ.ٖٖ/
( )٤٢ينظر :النشاؼ ٗ.ٕٙٚ/
( )٤١ينظر :النشف كالبيافٓٔ.ٔٚٗ/
( )٤١ينظر :تضسير القرطبي.ٕٛٚ/ٜٔ
( )٤٤ينظر :البحر المحيط .ٖٖٛ/ٛ
( )٤١معاني القرف ٘,ٕٓٓ/
( )٤١ينظر :التبياف في إعراب القرفٕ ,ٕٔٛٓ/كالدر المصكف ٓٔ.ٚٗٙ/
( )٤٢ينظر :معاني القرف لألخضش ٗ ,ٜٗ/كتضسير البيضاكي ٘.ٖٗٚ/
( )٤8ينظر :الدر المصكف ٓٔ.ٚٗٙ/
( )٤9ينظر :النشف كالبياف ٗ.ٔٙٓ/
( )١٠معاني القرف لألخضش ٔ.ٖٓٗ/
( )١٢ينظر :الدر المصكف ٗ ,ٜٙٚ/ك إتحاؼ فضالء البشر ٔ.ٖٚ٘/
( )١١معاني القرف ك إعرابو ٕ.ٕٙ٘/
( )١١ينظر :مضاتيح الغيب ٖٔ.ٖٗ/
( )١٤ينظر :معاني القرف لألخضش ٔ ,ٖٓٗ/كالبحر المحيط ٗ.ٖٔٓ/
( )١١ينظر :الدر المصكف ٗ.ٜٙ٘/
( )١١ينظر :التبياف في إعراب القرفٔ ,ٜٖ٘/كالدر المصكف ٘.ٗٗٛ/
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( )١٢ينظر :التبياف في إعراب القرف ٔ ,ٜٖ٘/كالدر المصكف ٘.ٗٗٛ/
( )١8ينظر:معاني القرف لألخضش ٔ ,ٔٙٓ/كالمحرر الكجيزٔ ,ٗٔٔ/كالبحر المحيط ٕ.ٖٓٓ/
( )١9ينظر :النشف كالبياف ٖ.ٕٔ/
( )١٠البحر المحيط ٕ.ٖٓٓ/
( )١٢ينظر :الدر المصكفٖ.ٗ٘/
( )١١ينظر :النشاؼ ٔ.ٖٚٓ/
( )١١ينظر :البحر المحيط ٕ.ٖٓٓ/
( )١٤ينظر :الدر المصكفٖ.ٗٙ/
( )١١ينظر :معاني القرف للضراء ٔ ,ٔٚٗ/كالدر المصكف ٖ.ٗٙ/
( )١١ينظر :معاني القرف لألخضش ٔ ,ٔٙٓ/كالمحرر الكجيز ٔ ,ٗٔٔ/كالدر المصكف ٖ.ٗ٘/
( )١٢ينظر :المحرر الكجيز ٘ ,ٗٚٗ/كالبحر المحيط .ٖٚٔ/ٛ
( )١8ينظر :البحر المحيط .ٖٚٔ/ٛ
( )١9تضسير البيضاكي ٘.٘ٔٔ/
( )٢٠معاني القرف للضراء ٘.ٕٕ٘/
( )٢٢ينظر :النشاؼ ٗ ,ٚٛٗ/كالدر المصكف ٔٔ.ٙٔ/
( )٢١ينظر :التبياف في إعراب القرف ٕ ,ٕٜٔ٘/كتضسير القرطبي ٕٓ.ٕٔ٘/
( )٢١ينظر :النشف كالبياف ٓٔ ,ٕٙٔ/كالبحر المحيط .ٖٚٗ/ٛ
( )٢٤معاني القرف للضراء ٘.ٕٕٚ/
( )٢١ينظر :الدر المصكف ٔٔ.ٙٛ/
( )٢١ينظر :التبياف في إعراب القرف ٕ.ٕٜٔٚ/
المصادر والمراجع
 -إتحاؼ فضالء البشر في قراءات القراء األربعة عشر ,شياب الديف أحمد بف

بف

عبد الغني الدمياطي ت ٔٔٔٚىػخ تحقيق :أنس ميرة ,دار النتب العلمية ػ لبناف –
طٜٔٔٗٔ ,ىػٜٜٔٛـ
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 اإلتقاف في علكـ القرف,عبد الرحمف بف أبي بكر ,جالؿ الديف السيكطي تٜٔٔىػختحقيق:

أبي الضضل إبراىيـ ,الييأة المصرية العامة للنتابٖٜٔٗ ,ىػ ٜٗٔٚـ.

 ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب :ألبي حياف األندلسي ت ٘ٗٚىػخ,تحقيق:د.رجبعثماف,مكتبة الخضاجي-القاىرة,طٔٗٔٛ ,ٔ/ىػٜٜٔٛ,ـ.
 أسرار العربية :اإلماـ أبك البركات األنباري ت٘ٚٚىػخ , ,تحقيق :د  .فخرالديف صالحقدارة,دار الجيل  -بيركت -ػطٔ,ٔٗٔ٘/ىػ ٜٜ٘ٔـ.
 -األصكؿ في النحك :أبك بكر

بف سيل بف السراج

تٖٔٙىػ خ  ,تحقيق :د.عبد

الحسيف الضتلي ,مؤسسة الرسالة  ,طٗ ٕٔٗٓ,ىػ ٜٜٜٔ-ـ .
 أكضح المسالؾ إلى ألضية ابف مالؾ ,أبكتٔ ٚٙىػخ ,تحقيق :يكسف الشي
 -البحر المحيط,

جماؿ الديف المعركؼ بابف ىشاـ

البقاعي ,دار الضكر.

بف يكسف الشيير بأبي حياف األندلسي ت٘ٗٚىػخ تحقيق :عادؿ

أحمد عبد المكجكد ,كعلي

معكض كشارؾ في التحقيق ,د.زكريا عبد المجيد

النكقي ,د.أحمد الجمل ,دار النتب العلمية ,بيركت ػ لبناف ,طٔ ٕٕٔٗ ,ىػ ٕٔٓٓـ.
 التبياف في إعراب القرف ,أبك البقاء عبدٙٔٙىػخ تحقيق :علي

دارحياء النتب العربية.
البجاكي ,ا

 تضسير البغكي معالـ التنزيلخ ,أبكعبد

بف الحسيف بف عبد

العكبري ت

الحسيف بف مسعكد البغكي ت ٘ٔٙىػخ تحقيق:

النمر كعثماف جمعة ضميرية كسليماف مسلـ الحرش ,دار طيبة ,طٗ,

 ٔٗٔٚىػ ٜٜٔٚـ.
 -تضسير البيضاكي أنكار التنزيل كأسرار التأكيلخ ,أبك سعيد عبد

بف عمر بف

الشيرازي البيضاكي ت٘ٙٛىػخ ,دار الضكر ,بيركت.
 تضسير الطبري جامع البياف في تأكيل القرفخ ,أبك جعضرالطبري تٖٓٔ ىػخ ,تحقيق  :أحمد

شانر ,مؤسسة الرسالة.
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بف أحمد شمس الديف

 -تضسير القرطبي الجامع ألحكاـ القرفخ ,أبك عبد

القرطبي تٔ ٙٚىػخ تحقيق :ىشاـ سمير البخاري ,دار عالـ النتب ,الرياض ػ
السعكدية ٕٖٔٗ ,ىػ ٖٕٓٓـ.
 تضسير النسضي المسمىمحمكد النسضي

مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل خخ  :عبد

بف أحمد بف

ت ٓٔٚىػ خخ د.ط .د.ت .

 -تيذيب اللغة ,أبك منصكر

بف أحمد األزىري تٖٓٚىػخ تحقيق:

عكض مرعب

 ,دار إحي اء التراث العربي ,بيركت ػ لبناف ,طٕٔٓٓٔ ,ـ.
 الدر المصكف في علكـ النتاب المكنكف ,أحمد بف يكسف المعركؼ بالسميف الحلبيالخراط  ,دار القلـ  ,دمشق.

ت ٚ٘ٙىػخ  ,تحقيق :د .أحمد

 -شرح األشمكني على ألضية ابف مالؾ ,علي بف

بف عيسى ,أبك الحسف ,نكر الديف

ُش ُمكني الشافعي ت ٓٓ ٜىػخ ,دار النتب العلمية بيركت -لبناف ,طٜٔٔٗٔ ,ىػ-
األ ْ
ٜٜٔٛمػ.
 شرح التسييل البف مالؾ ,جماؿ الديفد.عبد الرحمف السيد ,ك د.

بف عبد

األندلسي تٕٙٚقخ تحقيق:

بدكي المختكف,دار ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع

كاالعالف.
بػػف أحمػػد الضػػانيي تٕٜٚى ػػخ,تحقيق :المتػػكلي

 -شػػرح كتػػاب الحػػدكد فػػي ال نحك:عبػػد

رمضاف أحمد,مكتبة كىبة,طٔٗٔٗ ,ٕ/قٜٜٖٔ-ـ.
 العيف ,أبك عبد الرحمف الخليل بف أحمد الضراىيدي تٓٔٚىػخ تحقيق :د.ميديالمخزكمي ,د .إبراىيـ السامرائي ,دار كمكتبة اليالؿ.
 قطع التابع عف المتبكع في اللغة العربية دراس ة كصضية تحليلية ,عبد المجيد أحمدحسف,الجامعة اإلسالمية ,غزة.ٕٓٓٚ ,
 النتاب ,أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو تٓ ٔٛىػخ ,تحقيق :عبد السالـىاركف ,مكتبة الخانجي القاىرة  ,طٕٗٔٗ٘ ,ىػ ػ ٕٗٓٓـ.
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 -النشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل ,جار

محمكد بف عمر

الزمخشري ت ٖ٘ٛىػخ تحقيق  :عبد الرزاؽ الميدي,دار إحياء التراث العربي –
بيركت.د.ت  .د.ط.
 النشف كالبياف ,أبك إسحاؽ أحمد بفاإلماـ أبي

بف إبراىيـ الثعلبي النيسابكري ,تحقيق :

بف عاشكر ,دار إحياء التراث العربي  -بيركت – لبناف,طٔ ٕٕٔٗ ,ىػ

 ٕٕٓٓ ـ. -لساف العرب ,أبك الضضل

بف مكرـ بف على المعركؼ بابف منظكر تٔٔٚىػخ ,

دار صادر ,بيركت ػ لبناف ,طٖ ٔٗٔٗ ,ىػ.
 اللمع في العربية  ,أبك الضتح عثماف بف جني المكصلي النحكي تٕٖٜقخ ,تحقيق :فائز فارس ,دار النتب الثقافية  -النكيت .ٜٕٔٚ ,
 مجاز القرف ,أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصري تٕٜٓىػخ تحقيق:فكاد ,مكتبة الخانجى ,القاىرة ٖٔٛٔ ,ىػ.
 المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ,أبك الضتح عثماف ابف جنيالمكصلي تٕٖٜىػخ ,تحقيق :علي النجدي ناصف ,كد .عبد الحليـ النجار ,كد .عبد
الضتاح شلبي ,ك ازرة األكقاؼ المصرية ,المجلس األعلى للشؤكف اإلسالمية ,القاىرة,
٘ٔٗٔىػ ٜٜٗٔـ.
 -المحرر الكجيز في تضسير النتاب العزيز ,أبك

عبد الحق بف غالب بف عطية

األندلسي ت ٘ٗٙىػخ تحقيق  :عبد السالـ عبد الشافي

 ,دار النتب العلمية,

بيركت ػ لبناف ,طٖٔٔٗٔ ,ىػ ٖٜٜٔـ.
 المحكـ كالمحيط األعظـ ,أبك الحسف علي بف إسماعيل بف سيده المرسي تٗ٘ٛىػختحقيق :عبد الحميد ىنداكي ,دار النتب العلمية – بيركت ,طٔ ٕٔٗٔ ,ىػ -
ٕٓٓٓ ـ.
 المصباح المنير ,أحمد بفالشي

بف علي الضيكمي المقري ,دراسة ك تحقيق  :يكسف

 ,المكتبة العصرية.
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 معاني القرف ,أبك الحسف سعيد بف مسعدة المجاشعي المعركؼ باألخضش األكسطتٕ٘ٔ ىػخ تحقيق :د .ىدى محمكد قراعة ,مكتبة الخانجي ,القاىرة ,طٔ ٔٗٔٔ ,ىػ
ٜٜٓٔـ
 معاني القرف ,أبك زكريا يحيى بف زياد الضراء ت ٕٓٚىػخ تحقيق :أحمد يكسف نجاتيك

ع لي النجار كعبد الضتاح إسماعيل شلبي ,دار المصرية ػ مصر ,طٔ.

 معاني القرف كاعرابو ,إبراىيـ بف السري بف سيل ,أبك إسحاؽ الزجاج ت ٖٔٔىػخ,عالـ النتب – بيركت ,طٔ  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ.
 المعجـ المضصل في اللغة كاألدب ,ميشاؿ ع اصي ,ك إميل بديع,دار العلـللمالييف,بيركت.
 معجـ القكاعد العربية  ,الشي عبد الغني الدقر ,مكتبة مشكاة اإلسالمية. -مضاتيح الغيب ,فخر الديف

بف عمر التميمي الرازي تٗٓٙىػخ دار النتب العلمية,

بيركت ػ لبناف ,طٕٔٔٗٔ ,ىػ ٕٓٓٓـ.
 النحك الكافي ,عباس حسف المتكفى ٖٜٔٛ :ىػخ ,دار المعارؼ. ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع :عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطيتٜٔٔىػخ تحقيق :عبد الحميد ىنداكي ,المكتبة التكفيقية ػ مصر.
Search summary
The phenomenon is expressing the spirit of Arabic grammar, if the
movement was coming first combining diacritical flew grammar joy to
this switch mystery statement this is the phenomenon of the
grammarians have pieces on the subject of study and choose which
pieces of satellites to study models of abnormal readings for receipt by
the represented species worth considering it came in: the first two
sections: where the allowance and knew the main provisions and types
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and then statement meaning cutting the allowance, knew that the
allowance disbursement switch, voice then Pena fruit pieces and are
Will the meaning of jurisdiction or praise or defamation of Islam came
second to draw the anomalous readings on cutting the allowance, it cut
to lift on a variety of topics and to the monument in a variety of topics
as well.
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