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 تقديم
 مريده، وبعد:الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمدًا يوفي نعمه ويكافئ 

ا لنا ثروة هائلة من المصادر وكتب  اصصبوا التبي تمعبح و حصبح قواعبد فإن علماء النحو قد تركو 
دارس واٍع يسبببتطين  ن ي بببدن للمتعلمبببين مبببا في بببا مبببن درر  إلببب النحبببو العر بببي، وتحتبببات هببب ه ال تببب  

وتواهر ليتسن  ل م اإللمبام بمبا في با مبن قواعبد نحويبة تعيبن م فبي تعلبم ودراسبة النحبو العر بي، الب   
 ل رآن ال ريم، وف م معانيه.سيعن م عل  قراءة ا

وقد نزا ال رآن ال ريم لغة العر ، وهي لغة واسبعة   يحبيب ا با  حبد مبن النباس، وقبد تعلبم ال بافعي 
 رضي هللا عنه العر ية ع رين عامًا، فلما عوت  في  لك، قاا:  عددح  لك للتف ه في الدين.

لغة ال رآن ال ريم، وقن نظر  عل   في البحث عن مواضين نحوية تخدم -من   عوام -و ثناء ان غاا
، يتحببدث فيببه باختصببار عببن هبب ا ع للببدكتور محمببد عببامر  حمببد حسببنطاببو كتببا طقطن التببابن عببن المت

البحبببث  إلببب مببا زاا مامضبببًا ومبببا زاا فبببي حاتبببة  اصسبببلو ، ويؤكبببد   ثبببر مبببن مبببرة  ن هببب ا اصسببلو 
 .(1)والدرس

تحبببدثوا عبببن التواببببن  كبببروا ال طبببن فبببي  ال طبببن مامضبببًا  ن معظبببم النحببباة الببب ين  سبببلو والببب   تعببب  
 عن النعح لم ي كروا  سلو  النعح الم طوع. اتحدثو النعح، ا  إن بعض النحاة لما 

إن بعض النحاة لم يعرف  سلو  ال طن في ال رآن ال ريم، ا  ظنه لحنًا في ال تاببة، فظبن  ن كتبا  
 اصسببلو م كثيببر مببن النبباس ا بب ا وقعببوا فببي خطببل فببي ال تابببة، وعلبب  هبب ا فببإن عببدم علببال ببرآن ال ببريم 
، فابببد ح اتمبببن مادتبببه مبببن فطبببان ال تببب  النحويبببة المختلفبببة، إ   ن  بببامً   بببغلني عبببن لبببيس اتديبببد

تمام ه ا البحث فتوقفح عن  لك.   متابعة وا 
م 3002 -3002اللغببة العر يببة عببام  ب سببم ن  درس طبب   الدراسبباح العليببا  -عببز وتبب  -هللاو بباء 

، فاتف نبا  ن يكبون موضبوع/ قطبن التبابن والمتابوع مبدار واصصبواغبة والنحبو مساق/ بابا مبن كتب  الل
دراسببت م فببي  لببك الفضبب  الدراسببي، وبعببد انت بباء الفصبب  الدراسببي قببام  حببد الطبب   اتسببتي  رسببالة 

دراسبة نحويبة وصبفية تحليليبة(، وقبد  -الماتستير فبي النحبو وكبان عنوان با )قطبن التبابن عبن المتابوع
وتسببن  لببي  ن   ببون  حببد المناق ببين للطالبب ، فوتببدح عملببه مثببًا   يصببل   ن   مبب  الطالبب  بحثببه 

يكون بحثًا، و نه قبد تمبن المبادة النحويبة إ   نبه عتبز  ن يرتا با الترتيب  النحبو  المنطبو  الب   ببه 
من ا ط   العلبم، ف بو كمبن  راد  ن يانبي ايتبًا فتمبن مبادة الانباء، يستو  البحث ليكون مادة يستفيد 

من الخارت فتظن  إليه باايك، تنظر   و  اوا   واناءه،   يصل  للسكن، ف د اناه ادون سلم  إ   ن
 نه ايح، إ   نك   تستطين  ن تدخله  و  ن تسكن  و تستفيد منه، ف ررح  ن  قبوم اإتمبام مبا اد تبه 

لف تمامًا عما من  زمن، والمادة التي تمعت ا ما زالح عند ، و ستطين  ن  قوم بالدراسة بطري ة تخت

                                                 
 .2، 2م، ص: 8811قطن التابن عن المتاوع، د. محمد عامر  حمد حسن،  (1)



فعلببه طالبب  الماتسببتير، فسببلقوم ادراسببة هبب ا الموضببوع مببن خبب ا كتبب  النحبباة واخببت ف م فيببه، ثببم 
العر بي )دراسبة نحويبة د ليبة(، ثبم م ارنبة مبا ورد عبن النحباة دراسته من خ ا ال رآن ال ريم وال عر 

ال ببريم ومببا ورد فببي ال ببعر بمببا ورد فببي ال ببرآن ال ببريم وال ببعر التبباهلي، وم ارنببة مببا ورد فببي ال ببرآن 
 التاهلي، للخروت بصورة واضحة عن موضوع اختلف النحاة فيه اخت فًا اينًا.



 تمهيد
 التوابع

 قا  الحديث عن قطن التابن عن المتاوع،  اد من الحديث عن التوابن، وسلاد  اتعريف ا في اللغة:
، وَتب ْعبح  ال بيء ت اوعبَا: سبرح فبي اصفعباافبي  َن ال يء َتَبَعًا وَتباعاَ : تبن: َتب  (1)تاء في لسان العر 

ٌة. ثره، والتابن : التالي، والتمن   ت بٌَّن، وت باٌع وَتَبع 
 متعددة، ول ن ا   تخرت عن المعن  اللغو  للتوابن. ما في ا صط ح ف د عرَّف النحاة التابن 

علب  سباي  التببن لغيرهبا،  مبا  التي   يسم ا اإلعرا  إلب  اصسماء: التوابن هي (2)تاء في اإليضاح
، وهببو علبب  خمسببة  ضببر : وصببف، وتوكيببد، إعرابببهفيعرفببه ب ولببه: مببا يتبببن ا سببم فببي (3)ااببن تنببي

ب  توسب حبرف، وواحبد من با يتببن  اصواو دا، وعطف ايان، وعطف بحرف، فلر عة من ه ه يتبن 
 .اً اتوسب حرف، والعطف المسم : نس  اصوا

لنعبح والعطبف المسبم  عطبف ايبان، والعطبف المسبم  نسب ًا، والتوكيبد : تنس يعبم ا(4)ف و كما قا 
 والادا.

فببلخرت اتعريفببه الخاببر مببن التوابببن ف بباا: وهببو مببا لببيس خاببرًا مببن م ببارك مببا قابب  فببي (5) مببا ااببن ع يبب 
وعاملبه مطل بًا، وهببو توكيبد،  و نعبح،  و عطببف ايبان،  و عطبف نسببك  و ابدا، و كبر حكمببًا  إعراببه

 لتوابن، ف اا:   يت دم معموا تابن عل  متاوع خ فًا لل وفيين. زمًا من  حكام ا
: هببو كبب  ثببان اببإعرا  سبباب ه مببن ت ببة واحببدة، وخببرت ا بب ا ال يببد خاببر (6)تبباء فببي كتببا  التعريفبباح

الماتد ، والمفعوا الثاني، والثالث، من با  )علمح( فإن العام  في هب ه اص بياء   يعمب  مبن ت بة 
بم اركت ا له في  اإلعرا في  لألواهي الثواني المساوية : التوابن (7)فص واحدة، وتاء في  رح الم

                                                 
 .32، ص: 1لسان العر ، اان منظور، دار صادر، ايروح، م (1)
 -هبببب020اإليضببباح فبببي  بببرح المفصببب ، لل بببين  ابببي عمبببرو عثمبببان ابببن عمبببر المعبببروف بببباان الحاتببب  النحبببو  ) (2)

 .220، ص: 8م(، ت ديم وتح يك: د. موس  انا  العليلي، مطبعة العاني، بغداد، ت626
اللمبببن فبببي العر يبببة،  ابببو الفبببت  عثمبببان اابببن تنبببي، تح يبببك: حامبببد المبببؤمن، عبببالم ال تببب ، مكتببببة الن ضبببة العر يبببة،  (3)

 .821م، ص: 8810ه،، 8200، 3ايروح، ط
، ص: 2ح  بببه د. عابببد المبببنعم هريبببد ، دار المبببلمون للتبببراث، ت  بببرح ال افيبببة ال بببافية، تمببباا البببدين ابببن مالبببك، (4)

8802. 
هببب، دار الفكببر ادم ببك، 8203، 8المسبباعد علبب  تسبب ي  الفوائببد  اببن ع يبب ، تح يببك: د. محمببد كامبب  اركبباح، ط (5)
 .218، ص: 3ت
مبنعم الحفنبي، هبب(، تح يبك: د. د. عابد ال186 -220كتا  التعريفاح، علبي ابن محمبد السبيد ال بريف الترتباني ) (6)

 .08دار الر اد، ال اهرة، ص: 
 .21، ص: 2هب(، عالم ال ت ، ايروح، ومكتبة المتناي، ال اهرة، ت622 رح المفص ، اان يعيش )ح  (7)



نمبا هبي مبن لبوازم اإلعرا العوام ، وثواٍن؛    فروع في استح اق   اصوا؛ صن با لبم ت بن الم صبود وا 
 كالتتمة له.
كببم ، ف ببي لفببأ متببلخر دائمببًا، يلخبب  حاإلعببرا التببي تتبببن مببا قال ببا مببن  اصلفببا هببي  -إ ن -فببالتوابن

في لفأ معين فت دم عليبه يسبم : )المتابوع(  اإلعرا ا سم المت دم عليه، ويت يد في نوع إعرابه انوع 
 .(1) بحيث   يختلف ال حك عن السااك في  لك النوع )رفعًا،  و نصبًا،  و ترًا،  و تزمًا(
متبببرورين  و وهكببب ا يت يبببد ال حبببك بالسبببااك فبببي نبببوع اإلعبببرا ، فيكونبببا مرفبببوعين،  و منصبببو ين،  و 

في ا سمية،  و الفعلية،  و الحرفية )كالتوكيد اللفظي للحرف(، ومن  -ك لك -متزومين، وي تركان
التدير بال كر  ن التابن   يت يد بالمتاوع في الاناء  و في اإلعرا ، صن الاناء  و اإلعرا    ينت   

ين،  و مبا ينبو  عن مبا فبي الحكبم، هي م باركة ابين اسبم -إ ن -، فالتبعية(2)من المتاوع إل  التابن
وصبوً  إلبب  اإليضباح  و التخصببيص  و التوكيببد  و التعظبيم والت ويبب   و لل ببعار ببلن الثبباني من مببا 
مستمر متواص  اخ ف اصوا ال   قد تح ك وحص ، والتبابن ي بارك متاوعبه فبي اإلعبرا ، لتسبلب 

ن العام  علي م صن ما اتتمعا في الت ة النحوية، فكانا طر  ف بسنة تامبة، رفعبًا  و نصببًا  و تبرًا، وا 
 لم يتف ا في الحكم.

 أقسام التوابع:
 النعت: -9

ن  زيبداً تابن يدا عل  معن  في متاوعه مطل ًا، و   ا ال يد يخرت مث : ضبر ح  النعت لغة: قائمبًا، وا 
 .(3)معن  ل ن   يدا عليه مطل ًا، ا  حاا صدور الفع  عنهتوهم  نه تابن يدا عل  

د تعببددح تعريفبباح النعببح عنببد النحبباة، ل ن ببا لببم تخببرت عببن كببون النعببح تابعببًا، تبباء فببي حا ببية وقبب
: فالنعببح مببتٌم مببا سبباك،    مكمبب  المتاببوع اوسببمه،    اوسببم المتاببوع،   : ع متببه،  و (4)الصبببان

 وسم ما به اعتلك.
 و تبلويً  مسبوقًا  فبي التعريبف  مراضبه: هبو التبابن الم صبود با  بت اق وصبفاً (5)وي كر بعض النحباة
 وكيد.  و إا ام  و م  و ترحم   ومدح   وتفصي    ولتخصيص  و تعميم 

                                                 
، ومبدخ  إلب  علبم النحبو وقواعبد 222، ص: 2، ت2انظر: النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصبر، ط (1)

 .332م، ص: 8886، 3راويش، طالعر ية، د. محمود  او كته الد
 .2/222النحو الوافي:  (2)
 .320كتا  التعريفاح:  (3)
 .2/08حا ية الصبان:  (4)
 .208المساعد عل  تس ي  الفوائد:  (5)



ولمببا كببان النعببح مببن التوابببن التببي تتبببن متاوع ببا فببي اإلعببرا ، ف ببد  ضبباف بعببض النحبباة  لببك فببي 
 الحاص  والمتتدد مير خار. إعرابه: هو الم ارك ما قاله في (1)التعريف، قاا المراد 

بالنعببح اصببط ح ال ببوفيين، ور مببا قالببه  والتعايببر ة علبب  النعببح: الصببفة  و الوصببف،ويطلببك النحببا
: الصبفة هبي ا سبم البداا علب  (3)اإليضباحتاء في  ،(2)البصريون، واص ثر عندهم الوصف والصفة

حليبة لبه ف يتببن ا سبم الموصبوف ت: اعلبم  ن الوصب(4)آخره، وقاا اان تني إل ال اح   حواابعض 
 ه اسمه ا كر معن  في الموصوف  و في  يء من سابه.وتخصيصًا من ل

قسمين: نعح ح ي ي يصبف المنعبوح كلبه، ونعبح سبااي يصبف  بيئًا مبن  إل النعح (5)وي سم النحاة
 لوازم المنعوح.

 التأكيد: -4
، (6)المعنب  الحاصب  قالبه إعبادةال بموا، وقيب  عببارة عبن   وهو تابن ي برر  مبر المتابوع فبي النسببة 

كببد توكيببدًا، وهببو مصببدر ويسببم  بببه التببابن المخصببوص، ي بباا:   ببد تل يببدًا، وو  اصصبب  والتوكيببد فببي
 .(7)بالواو   ثر

نمببا تؤكببد (8)قبباا ااببن تنببي زالببة ا تسبباع، وا  ببد لرفببن اللبببس وا  : اعلببم  ن التوكيببد لفببأ يتبببن ا سببم المؤكَّ
 المعارف دون النكراح مظ رها ومضمرها.

هو ؛  و (9)ره، والتوكيد تابٌن يعتضد به كون المتاوع عل  ظاهرهتنس يع مَّ التوكيد ومي -إ ن -فالتابن
لنفبي ال بك عنبه، وهبو   وبمعناه، و لك لت ويته فبي نفبس السبامن،   والسااك من ال  م الفظه  إعادة
 :(10)نوعان

ضبميرًا   متملبة،   محرفبًا   موهبو ت ريبر صبري  لل ب م السبااك، اسبمًا كبان  م فعبً   توكيد لفظي: -
  م مضمرًا. ظاهراً 

                                                 
 .2/820توضي  الم اصد والمسالك:  (1)
 .0/828همن ال وامن:  (2)
 .8/228اإليضاح في  رح المفص :  (3)
 .821اللمن في العر ية:  (4)
 332، ومدخ  إل  علم النحو وقواعد العر ية، ص: 2/22راتن: النحو الوافي:  (5)
 .08كتا  التعريفاح:   (6)
 .20/801، وتوضي  الم اصد: 2/22حا ية الصبان:   (7)
 .828اللمن في العر ي:  (8)
 .2/8868 رح ال افية ال افية:  (9)
، والمسباعد علب  318 -326، و برح التحفبة الورديبة: 2/22، وحا بية الصببان: 828راتن: اللمبن فبي العر يبة:  (10)

 .328، ومدخ  إل  علم النحو وقواعد العر ية: 2/008؛ والنحو الوافي: 3/212تس ي  الفوائد: 



ــو : - ــد معن  كببره بببالمعن ، وهببو المعتببد بببه فببي   ووهببو ت ريببر ميببر صببري  لل بب م السببااك،  توكي
م بن،  واصسماءالتوابن،  المؤكد ا ا تسعة، وهي: نفسه، وعينه، وكلُّه، و تمن، و تمعبون، وتمعباء، وت 

 وك ، وكلتا.
 العطف: -3
:  ن عطببف عليببه (1)تبباء فببي لسببان العببر   طل نببا مصببطل  العطببف فإننببا نعنببي عطببف النسببك، إ ا

ف  عطفًا: رتن عليه بما يكره  علب   إظ بارهلبه بمبا يريبد، والعطبف: عطبف  طبراف الب ي  مبن   وَبْعط 
 البطانة.

 قسمين: إل وقد قسم النحاة العطف 
وهو تابن يتر  مترى النعح )ي به الصفة( في ظ بور المتابوع )يوضب  متاوعبه(،  عطف بيان: -أ

ًً وفي التخصي لزيبادة ايبان، فكلنبك  اصواصنبه ت برار ؛ بمنزلته، ويسم  ت ريراً   وص  و المدح تامدًا
رددته عل  نفسه، اخ ف النعح، والتل يبد، والابدا وال وفيبون يسبمونه الترتمبة؛ صن  صبله العطبف، 
فلص  تاء  خوك زيد، وهو زيد، فح ف الحرف والضمير، و قيم زيد م امبه، ولب لك   يكبون إ  فبي 

وقببد وضبب  ااببن تنببي التعريببف ، (3)وهببو التببابن المسببت   بم تضبب  العامبب  ت ببديراً ، (2)الظبباهرة اصسببماء
، (4)المبلخو ة مبن الفعب  اصوصبافمبن الفعب  م بام  المبلخو ةالصبريحة ميبر  اصسبماءقائً :  ن ت ييم 

 .(5)في سابه  وف و يلتي ل رح وتايين لح ي ة الم صود   اد لة عل  معن  في المتاوع 
توكيببدًا فببي ت ويببة   وفببي ت ميبب  متاوعببه، —كمببا  كرنببا سبباب اً  -فعطببف الايببان يمكببن  ن يكببون نعتبباً 

 .(6)ادً  في ص حيته ل ست  ا  ود لته، 
ولب لك فإنبه يوافببك متاوعبه فببي ع برة   ببياء: رفعبه ونصببه وتببره، والتعريبف والتنكيببر واإلفبراد والتثنيببة 

 .(7)والتمن والت كير والتلنيث
: العطبببف اإليضببباحوهبببو البب   ي طلبببك عليببه النحببباة العطببف، ويسبببميه صبباح   نســـ :عطــف ال -ب

: العطببف، وهببو النسببك، وحرفببوه ع ببرة: الببواو، والفبباء، وثببمَّ، و و، و ، (9)، وقبباا ااببن تنببي(8)بببالحرف
ّما، وحت .  و ْ ، ول ْن، و م، وا 

                                                 
 مادة )عطف(. 303 -328، ص: 8لسان العر : م (1)
 .0/880همن ال وامن:  (2)
 .322م النحو وقواعد العر ية: ، ومدخ  إل  عل232، 3/232المساعد عل  تس ي  الفوائد:  (3)
 .821اللمن في العر ية:  (4)
 .2/812توضي  الم اصد والمسالك:  (5)
 .2/8888 رح ال افية ال افية:  (6)
 .2/020النحو الوافي:  (7)
 .8/202اإليضاح في  رح المفص :  (8)
 .828اللمن في العر ية:  (9)



متاوعببه، يببدا علبب   ويوافببك النحبباة علبب   ن عطببف النسببك هببو تببابن اتوسببب حببرف عطببف اينببه و ببين
 .(1)معن  م صود بالنسبة من متاوعه

ولما كان عطف النسك م يد بحرف العطف خرت مير عطف النسك، وهو النعح، والتوكيد، وعطف 
 الايان والادا؛ صن ا توابن ب  واسطة حرف.

ن معنب ، وحروف العطف إما  ن ت تبن لفظًا ومعن ، وهي: الواو والفاء، وثم وحت ،  و ت تبن لفظبًا دو 
 .(2)لفأ، وهي: ا ،  ، ل نوهي:  ما، و م، و و،  و تتبن معن  دون 

 البدل: -2
: وتدا ال يء: ميره، و ْدا ال بيء وَ َدلبه و ديلبه: الَخَلبف منبه، قباا سبياويه: (3)تاء في لسان العر 

تبب  إن َاببَدلك زيببد    إن اببديلك زيببد، قبباا: وي ببوا الرتبب  للرتبب  ا هبب  معببك بفبب ن، في ببوا: معببي ر 
 َاَدل ه،    رت  ي غني مناءه ويكون في مكانه.

  واسبطة، ويسبميه البصبريون: ابدا،  مبا ال وفيبون، ترتمبة، وقاا النحاة فبي تعريفبه: تبابن م صبود بب
 .(5)، وزاد بعض النحاة: الت رير والمردود(4) و تايين

التخصبببيص و  اإليضببباحوالابببدا يتبببر  متبببرى التوكيبببد فبببي التح يبببك والت بببديد، ومتبببرى الوصبببف فبببي 
 .(6)و ن ت يم الثاني م امه اصواوتستطين  ن تعرفه بلن يح ف 

 :(7) ضر ، وهي  ر عةوقد قسمه النحاة عل  
 ا  المعرفة من المعرفة.  والمطااك للمادا منه المساوية في المعن ،  - 
ء ابدا  بي  و ما يستلزم معن  فبي متاوعبه،  وا  تماا: وهو ما يدا عل  معن  في متاوعه،  - 

 ي تم  المادا منه عل  معناه ا تماً  بطريك اإلتماا. من  يء.
 ادا التزء من كله.  وادا بعض من ك ،  -ت
 ادا مباين، وهو نوعان. -د
  كر متاوعه ب صد، ويسم  ادا الادا.، وهو ما إضرا ادا  -8
 .اصوا كر متاوعه، ا  يغلب ا كر  ادا ملب، وهو ما   يريد المت لم -3

                                                 
 .320، ومدخ  إل  علم النحو وقواعد العر ية: 2/000، النحو الوافي: 822، 823كتا  التعريفاح:  (1)
 .2/8881راتن:  رح ال افية ال افية: ( 2)
  با  )ادا(. 88/21لسان العر : ( 3)
  .2/832حا ية الصبان: ( 4)
المصبببطل  النحببببو  )ن ببببلته وتطبببوره حتبببب   واخببببر ال ببببرن الثالبببث ال تببببر (، عببببوض حمبببد ال ببببوز ، عمببببادة  ببببئون  (5)

 .862م، ص: 8818، 8ياض، طالمكتباح، تامعة الر 
 .822اللمن في العر ية:  (6)
، واللمببن 22/832، وحا ببية الصبببان: 2/326، وتوضببي  الم اصببد والمسببالك: 312 -310 ببرح التحفببة الورديببة:  (7)

 .221، 222، ومدخ  إل  علم النحو وقواعد العر ية: 822في العر ية: 



الغببببرض مببببن الاببببدا، وهببببو ت ريببببر الحكببببم السببببااك وت ويتببببه اتعيببببين المببببراد (1)يبببباش حسببببنوقببببد  كببببر ع
يضاحه، ورفن ا حتماا عنه.  وا 

اتتمعببح التوابببن كببان ترتيا ببا كمببا يلببي: ي ببدم النعببح؛ صنببه تببزء مببن متاوعببه، ثببم عطببف الايببان،  فببإ ا
ى النعبح، ثبم الابدا؛ صنه يتر  مترى النعح، ثم التل يد؛ صنه  بايه بعطبف الايبان فبي تريانبه متبر 

 .(2)ل ونه تابن مست  ، ثم عطف النسك؛ صنه تابن اواسطة
بالحبببديث عبببن ال طبببن فيمبببا يلبببي مبببن  -هللا ابببإ ن -بعبببد هببب ا الحبببديث المختصبببر عبببن التواببببن، سبببن وم

 المباحث.

                                                 
 .2/660النحو الوافي:  (1)
 .0/860: راتن: همن ال وامن (2)



 األولالمبحث 
 قطع التابع عن المتبوع عند النحاة

عببن قطببن التببابن عببن المتاببوع، ل ببن كثيببرًا مببن م  إن معظببم النحبباة البب ين تحببدثوا عببن التوابببن، تحببدثوا
: وح ي بة ال طبن:  ن يتعب  (1)خص ال طن في النعح، وكلنبه   ي بن إ  فبي النعبح، ي بوا اابن ه بام

تبببرحم وتببب    و م   ومفعببوً  لفعببب ، فبببإن كببان النعبببح الم طبببوع لمتببرد مبببدح   والنعببح خابببرًا لماتبببد ، 
ن كان لغير  لك تاز   كره. ح ف الماتد  والفع ، وا 

ن حبببديث اابببن ه بببام وميبببره مبببن النحببباة الببب ين خصبببوا ال طبببن بالنعبببح كبببان علببب  سببباي   -السبببااك -وا 
التغلي ، ف بد ي بن ال طبن فبي الابدا وعطبف الايبان، وقبد ي بن فبي التوكيبد، وعلب   لبك سبناد  بالحبديث 

 عن ال طن اتعريفه ثم ايان مواضعه من حيث الوتو ، والتواز ومير  لك.

 تعريف القطع:
ْرم  من بعض فصبً ، والَ ْطبن: مصبدر َقَطْعبح  الحابَ  َقْطعبًا   تزاءبعض  إبانةطن لغة: ال ْطن : ال  الت 

 ماح  اوت طعح  سباا  ا ور   فان طن، قاا لايد:
 ممببًاط؛   : مزقنبباهم ف رقببًا، وقبباا:  اصرض  : ان طعببح حببباا  مودت ببا، وقبباا تعببال  طوقطعنبباهم فببي 

 .(2)ح  سباا  م ووصل م؛    ان طعاصسبا وت طعح ا م 
: ان طبببن الغيبببث: احتببببس، وقطعتبببه مبببن ح بببه، منعتبببه، وقطبببن الحبببدث (3)وتببباء فبببي المصبببباح المنيبببر

 الص ة:  بطل ا.
 .(4): عار الن ر، من با : خضن، وقطن رحمهقطعاً وفي مختار الصحاح: قطن ال يء ي طعه 

 .(5)لم يصل ا وفي المعتم الوسيب: قطن ال يء قطعًا: فصله و بانه، وقطن رحمه:
 : قطن: قطعًا وم طعًا وي طاعًا وقطيعة وقطوعًا ال يء: فصله و بانه.(6) ما في متن اللغة

 .(7)اء: ال طن هو فص  التسم انفو  تسم آخر فيهمف و عند الحك ما ال طن عن الترتاني 
ن نحباة، فمبن خب ا بحثبي فبي معظبم كتب  النحبو التبي تحبدثح عبفبي اصبط ح ال ما تعريف ال طبن 

التوابببن، وعببن قطع ببا، وتببدح  ن معظببم هببؤ ء النحبباة لببم يتحببدثوا فببي تعريببف واضبب  محببدد لل طببن، 

                                                 
 .2/281 وض  المسالك:  (1)
 با  )قطن(. 1/326لسان العر : ( 2)
 .203م، ص: 3000، 8المصباح المنير،  حمد ان محمد الفيومي، دار الحديث، ال اهرة، ط( 3)
 .380مختار الصحاح، محمد ان  اي بكر الراوين دار الحديث، ال اهرة، الطبعة التديدة، ص: ( 4)
 .220، ص: 3تموعة من الباحثين، تالمعتم الوسيب، م( 5)
 .086، ص: 2، ت8886ح، ، دار مكتبة الحياة، ايرو متن اللغة، ال ين الحمد رضا( 6)
 .302كتا  التعريفاح:  (7)



الرفبن، وقبد تباء تعريبف واضب  ومحبدد  إلب ل ن م  تمعوا  ن ال طبن ي بن فبي النصب ، ومبن النصب  
 وح ي بة ال طبن  ن يتعب  النعبح خابر الماتبد ،  و مفعبوً  لفعب ،ط، ي وا: (1)لل طن في  وض  المسالك

ن كبان لغيبر  لبك   وفإن كان النعح الم طوع لمترد مدح   م  و ترحم وت  ح ف الماتد  والفع ، وا 
 ط.تاز  كره

ومن المحدثين من عرَّف ال طن قائً : هو في النحو صرف التابن عن تبعيته في اإلعرا  لمتاوعه، 
 .واإلضافةايان ، ويكون ال طن في النعح والادا وعطف الإليهح ف المضاف  اإلضافةوفي با  

مادا منه، تاز قطن الادا والادا  قسامًا، وهي ك   قسام ال كان المادا منه متم ً  إ اوقطن الادا، 
مررح ارتاا طواٍا قصاٍر ور عٍة عل  التبعية، ومررح ارتاٍا طواٌا وقصاٌر ور عٌة  و عدمه، نحو: 

النصب ؛  إلب رًا ور عًة عل  ال طبن الرفن،    هم طواٌا، ومررح ارتاٍا طواً  وقصا إل عل  ال طن 
كبببان الابببدا متمبببً  والابببدا مفصبببً  فبببال طن واتببب ؛ نحبببو مبببررح ارتببباٍا طبببواً   إ ا  :  خبببص،  مبببا 

وال طببن،  اإلتببباعكببان الاببدا خاليببًا مببن التفصببي  فيتببوز اصمببران:  إ اوقصببارًا  و طببواٌا وقصبباٌر،  مببا 
 تباع.ل  اإلنحو: فرحح بسعيد  خوك  و  خاك عل  ال طن  و  خيك ع

 إلب النصب ، ومبن النصب   إلب الرفبن والنصب ، ومبن الرفبن  إلب  ما عطف الايان في طبن مبن التبر 
 الرفن، نحو: ا تريح حليًا سواٌر، و قسم باهلل  او حفص عمَر، و عتاح  بحلي سوارًا  و سواٌر.

و مفعببوا بببه اتببد  محبب وف،  كونببه خاببر الم إلبب  مببا النعببح ف طعببه معنبباه وصببرفه عببن  ن يكببون نعتببًا 
تواف ببًا اببين وف، مببدحًا  و  مببًا  و ترتمببًا، نحببو الحمببد  هلل العظببيم   و العظببيَم، وهكبب ا نتببد لفعبب  محبب 

المعنبب  اللغببو  والمعنبب  ا صببط حي، فببال طن هببو الفصبب ، وعببدم الوصبب ، وكلننببا ن طببن التببابن فبب  
 .(2)بعام  مح وفنصله بما قاله في الحكم اإلعرااي، ونفصله اتخصيص إعرا  تديد له م در 

ومبببن خببب ا استعراضبببنا لمصبببطل  ال طبببن عنبببد النحببباة اتضببب   ن  وا مبببن اسبببتخدم مصبببطل  ال طبببن 
ت ببررح النعببوح فببإن  ببئح  تبعت ببا  إ ا: ط(3)هببب( فببي التمبب  إ  ي ببوا220اوضببوح هببو الزتبباتي )ح 

ن  ئح قطعت اط، وعل   لبك يكبون مصبطل  ال طبن قبد ولبد فبي النصبف اصخيبر مبن ال برن اصوا  ، وا 
 الرابن عل  يد الزتاتي، ال   استفاد ممن سب ه من النحاة لسياويه واان السرات وميرهم.

: إن  ئح  تريح ه ا كله عل  (4) ما سياويه فلم يرد عنده مصطل  ال طن، ا  كان يعار عنه ب وله
ن  ببئح ااتد تببه تميعببًا، وهببو بببالرفن، ي ببوااصواا سببم   ولببك: :  مببا اببدا المعرفببة مببن النكببرة ف(5)، وا 

                                                 
 .338، وراتن: مدخ  إل  علم النحو وقواعد العر ية: 2/281 وض  المسالك:  (1)
راتبببي اصسبببمر، راتعبببه: د. إميببب  يع بببو ، دار ال تببب  المعتبببم المفصببب  فبببي علبببوم اللغبببة، د. محمبببد التبببونتي،  .  (2)

 .268 -261، ص: 8م، ت8882، 8العلمية، ايروح، ط
 .80التم : ( 3)
 .8/380ال تا : ( 4)
 .8/336السااك:  (5)



مررح ارت  عاد  هللا، كلنه قيب  لبك: مبن هبو   و ظننبح  لبك، ومبن الابدا  يضبًا: طمبررح ب بوم عابد 
 .هللا وزيد وخالد، والرفن تيدط

  ما يصفه بلنه عر ي تيد، ي وا في سياق حديثه عن قوا ال اعر:
  خوالنا وهم انو اصعمام  ول د ضبطن ايوح ي كر ضبطة

 .(1)الرفن، وه ا عند  عر ٌي تيد إل ا؛    قطن الادا قاا: الرفن في قوله:  خوالن
ومببن الحببديث عببن تعريببف ال طببن وح ي تببه، سببناد  الحببديث عببن مواضببن ال طببن، والتببي إمببا  ن ت ببون 

 مواضن يت  ال طن في ا  و يتوز  و يمتنن.

 أواًل: وجوب القطع:
  والصبببببدي ان  اختلبببببف العبببببام ن فبببببي المعنببببب  والعمببببب ، مثببببب : حضبببببر محمبببببد ور يبببببح عليببببباً  إ ا -8

( فيمببا اختلببف اإلتببباع. ي ببوا ااببن السببرات: طلببم يتببز )(2)الصببدي ين،  و تبباء زيببٌد ور يببح عمببرًا العبباقلين
 .(3)إعرابهط

 .(4)، نحو: تاء زيٌد و ه  عمرو العاقليناختلف العاق ن في المعن  دون العم  إ ا -3
 إ اط عنيط، وال ياس المحض يوت  : وا  ا كان معن  ما اين ما يختلف ف و عل  (5)ي وا اان السرات

اختلف عام ن في اسمين  و   ثر من  لك لم يتز  ن تثن  صفت ما و  حال ما  خت ف العباملين 
الل ين عم  في ا سمين، وكيف يتوز  ن يفترقا في الموصبوفين ويتتمعبا فبي الصبفة، ول بن يتبوز 

 النص  اإضمار  يء ينتظم المعنيين يتتمعان فيه.
 ختلف العام ن في العم  دون المعن ، نحو: مررح ازيد وتاوزح عمرًا العاقلين.ا إ ا -2

عنبببد  اإلتبببباعوالعببباقلين علببب  ت بببدير:  مبببدح، ويمتنبببن فبببي  لبببك ويتبببوز العببباق ن، علببب  ت بببدير: همبببا، 
 .(6)تم ور النحاة؛ صن العم  الواحد   يمكن نساته لعالمين مست لين

لعمببب  مبببا لبببم يكونبببا فببباعلي فعلبببين  و خابببر  ماتبببد ين، نحبببو: اتحبببد العبببام ن فبببي المعنببب  وا إ ا -2
 .(7))الصدي ين( اإلتباع بصرح عليًا ور يح عمرًا الصدي ان؛   : هما الصدي ان، و  يتوز 

                                                 
 السااك. ( 1)
، 8812، ايببروح، 8التمب  فببي النحببو،  اببو ال اسبم الزتبباتي، تح يببك: د. علببي توفيبك الحمببد، مؤسسببة الرسببالة/ ط( 2)

 .2/828، وتوضي  الم اصد والمسالك: 3/880، و رح التصري  عل  التوضي : 86 ص:
 .3/23اصصوا في النحو: ( 3)
 .86التم :  (4)
 .3/28اصصوا في النحو:  (5)
 .3/23، واصصوا في النحو: 2/60حا ية الصبان:  (6)
، والتمب : 2/282 وضب  المسبالك: ، و 3/880 رح التصري  عل  التوضي ، خالد اصزهر ، دار الفكر، ايروح،  (7)

86. 



عمببببر إ ا وقببببن المعمببببوا متببببرورًا بحببببرف تببببر  و باإلضببببافة، نحببببو: مببببررح ازيببببد وهبببب ا مبببب م  -0
 ا وقن المعموا مترورًا بحرفي تبر مختلفبين، نحبو: ، ف  يتوز اإلتباع )الفاضلين(،  و إنوالفاض 

مبببببررح ازيبببببد واسبببببتنح بعمبببببرو الفاضببببب ن، و  يتبببببوز اإلتبببببباع )الفاضبببببلين(،  و إ ا وقبببببن المعمبببببو ن 
 .(1) مضافين،/ نحو: ه ه دار زيٍد وه ا  خو عمرو الفاض ن، و  يتوز اإلتباع )الفاضلين(

 لما انتر من وت ين.: و  يتوز  ن يتر  وصفًا (2)ي وا اان السرات
وتببباء زيبببد العببباق ن علببب  ت بببدير: همبببا  تببباء رتببب : اختلبببف المنعوتبببان تعريفبببًا وتنكيبببرًا، نحبببو إ ا -6

 .(3)العكس  و، لما يلزم من نعح النكرة بالمعرفة اإلتباعالعاق ن، و  يتوز: العاق ن عل  
فإن اختلفا معن   يضًا لم يتز : فإن كان العام  واحدًا، ومعمو ه مختلفي اإلعرا ، (4)وقاا الرضي

 تمع ما في وصف واحد، فإما  ن تفرد كً  من ما اوصف،  و تتمع ما في نعح م طوع.
لم يتطااك النعح من المنعوح في التعريف والتنكير، ومن  لك قوله تعبال  :طويب  ل ب  همبزة  إ ا -2

وح تعريفبًا وتنكيبرًا، والفبرق ابيمن ، فيتوز مخالفة النعح الم طوع للمنع(5)لمزة ال   تمن ماً  وعددهط
 .(6)ه ا الموضن وال   قاله  ن المنعوح هنا مفرد، والموضن السااك ي صد به المنعوح المتعدد

، نحببو: تبباء هبب ا وتبباء زيببد العبباق ن علبب  ال طببن،   : وهمببا إ ببارةكببان  حببد المنعببوتين اسببم  إ ا -1
 .(7)الفص  اين الما م ونعته ، لعدم توازاإلتباعالعاق ن، و  يتوز العاق ن عل  

، نحبو: تباء زيبد ومبن عمبرو إن بائيةفبي تملبة  واآلخبركان احد المنعوتين فبي تملبة خاريبة  إ ا -8
 .(8)اإلتباع، و  يتوز العاق ن،   : هما العاق ن

بمنن ال طن ي وا: مبا علبم  نبه   يتبوز نحبو: مبن عمبرو  وهب ا زيبد البرتلين (9)وين  ن ك م الرضي
مبن تعلبم بمبن ن عل  ال طن، صنك   تثني إ  علب  مبن  ثاتبه وعلمتبه، و  يتبوز  ن تخلبب الصالحي

   تعلم فتتعل ا بمنزلة واحدة.
عطبف مت بوً  علب   إ ا نبه   يتبوز ال طبن  اصصبواويف م ن ال  م السااك وك م اان السرات في 

 .(1)ل م في مت واا  ومعلومًا عل  مت وا، وعلة  لك  نه   يتوز المدح   و ممعلو 
                                                 

 .0/818همن ال وامن:  (1)
 .23، ص:3، ت2ن السرات، تح يك: الحسين العتلي، مؤسسة الرسالة، طاصصوا في النحو، محمد ان س   ا (2)
 .86، التم : 02، ص: 3، ت8821حا ية الخضر ، محمد الخضر ، دار الفكر، ايروح،  (3)
 .220 رح ال افية:  (4)
(5) . 
 .83قطن التابن عن المتاوع:  (6)
 .2/66راتن: حا ية الصبان:  (7)
 .82قطن التابن عن المتاوع:  (8)
هبب(، ت بديم: إميب  ابدين يع بو ، دار ال تب  العلميبة، 616 رح كافيبة اابن الحاتب ، رضبي البدين اصسبترابا   )ح  (9)

 .220، ص: 3م، ت8881، 8ايروح، ط



كان الادا مير واف تعين قطعه إن لم ينو معطوف محب وف، نحبو: مبررح ارتباا طويب   إ ا -80
: ال رك باهلل والسحر.....؛   : من ن، والادا ممتنن(2)وقصير  .(3)، ونحو: اتتناوا السبن الموب اح 

 (:اإلتباعثانيًا: مواضع منع القطع )وجوب 
: اعلببم  ن تببواز ال طببن (4)نحببو:  مببس الببداار   يعببود، ي ببوا الرضببي ن يكببون النعببح للتوكيببد،  -8

؛ صنبه يكبون (5)م روط، بل  يكبون للنعبح للتل يبد، نحبو: ط مبس البداارط، وقولبه تعبال : طنفخبة واحبدةط
قطعبًا لل بيء عمببا هبو متصبب  ببه معنب ؛ صن الموصببوف فبي مثبب   لبك نبص فببي معنب  الصببفة داٌا 

 في طتاءني ال وم  تمعون   تعونط.عليه، فل  ا لم ي طن التل د، 
: خببالف التوكيببد النعببح فببي  نببه بللفببا  مخصوصببة... وفببي  نببه   ي طببن   إلبب  (6)تبباء فببي ال مببن

الرفبن و   إلب التوكيد ال طبن   لفا ط  يتوز في  (7)الرفن، و  إل  نص ، وتاء في توضي  الم اصد
 النص . إل 
لتنزيببب  النعبببح  اإلتبببباعحيبببث   ي عبببرف إ  ببببه، فيتببب  النعبببح، ب إلببب كبببان المنعبببوح مفت بببرًا  إ ا -3

طإن كثببرح النعببوح لمتاببوع واحببد يفت ببر  (8)والمنعببوح منزلببة ال ببيء الواحببد، تبباء فببي حا ببية الصبببان
حينئب  منزلبة ال بيء الواحبد، نحبو:  ، و لك لتنزيل ا منبهفاإلتباعا كر تميع ا،  ف  يعرف إ ل كرهن 

تباتر ف يبه،  واآلخركان ي اركه في اسمه ث ثة:  حدهم كات   إ ا مررح ازيد التاتر الف يه ال ات ،
 كات .ف يه  واآلخر

 ن يعلم السامن من اتصاف المنعوح ا لك النعح ما يعمله المت لم؛  اآلخر: وال رط (9)ي وا الرضي
  لك النعح لياينه ويميزه، و  قطن من الحاتة. إل صنه إن لم يعلم، فالمنعوح يحتات 

 إ ا: وكبب لك (10)، ي ببوا الرضببيإليببهكببان المنعببوح مفت ببرًا  إ اهبب ا الببنمب النعببح الثبباني  ويسببير علبب 
وصببفح اوصببف   يعرفببه المخاطبب ، ل ببن  لببك الوصببف يسببتلزم وصببفًا آخببر، فلببك ال طببن فببي  لببك 

 الثاني ال زم، نحو: مررح بالرت  العالم المات ، فإن العلم في اصمل  مستلزم للتاتي .

                                                                                                                                               
 .3/23اصصوا في النحو:  (1)
 .2/822حا ية الصبان:  (2)
 .3/228المساعد عل  تس ي  الفوائد:  (3)
 .3/280، والمساعد عل  تس ي  الفوائد: 222، 3/222 رح ال افية:  (4)
 .3الحاقة:  (5)
 .0/306همن ال وامن:  (6)
 .2/68، وراتن: حا ية الصبان: 2/801توضي  الم اصد والمسالك:  (7)
 .2/808اتن توضي  الم اصد والمسالك: ، ور 2/61راتن: حا ية الصبان:  (8)
 .3/222 رح ال افية:  (9)
 .3/222السااك:  (10)



لحاتبة النكبرة لبه لتخصيصبه، فب  ي طبن النعبح  اصواقطن النعبح ح نكرة، امتنن كان المنعو  إ ا -2
 : (1)ك وا ال اعرالمخصص للنكرة،  اصوا

عالي   نسوة عط  إل ويلو    و عثًا مراضين  مث  السَّ
تواز ال طن في ه ه المسللة ت دم نعبح آخبر )اختيبارًا(، ل بوا  ابي البدرداء: نزلنبا (2)وي ترط السيوطي

كان النعح  إ اإ  في ال عر،  ما  لم يتز ال طن آخرا لنا  و ماا و و هيئة، فإن لم يت دم عل  خا
معرفبببة تببباز قطعبببه، وقبببد ر د علببب   لبببك بلنبببه   يتبببوز قطبببن اصوا )المعرفبببة( عنبببد عبببدم تعبببدد  اصوا
 .(3)النعوح

ا الب   بعبث هللا مث  قولك: يعتاني ه ا ال ريم، وك وله تعال : ط هب  إ ارةكان المنعوح اسم  إ ا -2
، فاحتيات المنعوح لنعته (5)نعته لتايين  اتهط إل محتات  اإل ارة، والسا  في  لك ط ن اسم (4)رسوً ط

 النعح. إل نكرة،  و معرفة مفت رة   و إ ارةكان المنعوح اسم  إ التوضيحه هو علة امتناع ال طن 
لبببم  إ ا، (6) لبببك فبببي حا بببية الصببببانلبببم تتعبببدد النعبببوح، وهببب ا ر   الزتببباتي، ولبببم يبببرد  كبببر  إ ا -0

ن  يتعرض لل طن عند تعدد النعوح، وه ا يدا عل  توازه، ويؤكبد  لبك كب م الرضبي: تباز ال طبن وا 
 .(7)كان نعتًا  وا، ك وله تعال : طوامر ته حمالة الحط ط

 :واإلتباعثالثًا: جواز القطع 
نعببوح  ببيء  : وا  ا كثببرح(8)رضببيت ببررح النعببوح، وكببان المنعببوح معلومببًا اببدون ا، ي ببوا ال إ ا -8

كثبرح نعبوح ا سبم،  إ ا: (9)اتبن بعض دون بعبض؛ تباء فبي التوضبي   ومعلوم   تبعح،  و ق طعح 
 بعض وقطن بعض. إتباع  وقطن التمين   والتمين،  إتباعوكان متعينًا ادون ا تاز 

 و ال ببرام  وكبب لك الع بب ء،  ومببن  مثلببة  لببك: مببررح اإخوتببك الظرفبباء  ال ببرام الع بب ء، ال ببرام   و ال ببرامَ 
 خريك:ونحو قوا 

 سمُّ الع داة وآفة  التزر    يبعدن قومي ال ين هم
ر  النازلون بكب  معترك  .(10)والطياون معاَقَد اَصز 

                                                 
 .2/68حا ية الصبان:  (1)
 .3/322، وراتن:  رح ال افية: 0/13همن ال وامن:  (2)
 .2/61حا ية الصبان:  (3)
 .28الفرقان:  (4)
 .3/222 رح ال افية:  (5)
 .2/61حا ية الصبان:  (6)
 .2المسد:  (7)
 .3/220 رح ال افية:  (8)
 .2/808توضي  الم اصد والمسالك:  (9)
 .80، والتم  للزتاتي: 2/61حا ية الصبان:  (10)



 .(1)وال طن اإلتباع، وتاز فيما سواه إليهالمفت ر  إتباعبعض دون بعض، وت   إل فإن كان مفت رًا 
كبان ا سبم معينبًا دون مبا نعبح تباز ال طبن،  فإ ان ل سم نعتان  و   ثر، : وقد يكو (2)قاا اان مالك

ن حص  التعيين ابعض دون بعض وت   فيما   يحص  التعيين ادونبه، وتباز فيمبا سبواه  اإلتباعوا 
 وال طن. اإلتباع

 وال طن تائزان، نحو: تاء زيد وعمر والعاق ن. فاإلتباعكان العام  واحدًا وندا العم   إ ا -3
، اإلتبباعفإن تحد العامب  واختلبف العمب  ففيبه خب ف، فالبصبريون علب  ال طبن،  مبا ال سبائي فلتباز 

 .(3)العاقلين  ووقاا الفراء: ي غّل  المرفوع، وخير اان سعدان: فت وا: خاصم زيٌد عمرًا العاق ح 
، (4)ور عببة كببان الاببدا وافيببًا بببه يتببوز فيببه الاببدا وال طببن، نحببو: مببررح ارتبباا قصببير وطويبب  إ ا -2

علب  خمبس:  اإلسب معدد، نحو قوا الرسوا صل  هللا عليه وسلم طا ني   وف  ا ادا ف ّص  به َتْمٌن 
 .(5)  ادة  ن   إله إ  هللاط

كان الادا من مير تفصي ، نحو: مررح ازيد  خوك، وقي : ي ب  في مير التفصبي  )مبا لبم  إ ا -2
 .(6)ن  ل م النارطيط  ال  م( فيحسن نحو قوله تعال : طب ر م

يتببوز ال طببن  و إفببراد كببب  موصببوف بصببفة و لبببك عنببد تعببدد الموصبببوفاح واتحبباد العامبب  في بببا  -0
ن اختلفببببا تعريفببببًا وتنكيببببرًا، لببببم يمكببببن (7)بسبببا  العطببببف، واخت ف ببببا تعريفببببًا وتنكيببببرًا، قبببباا الرضبببي : وا 

عببانط،  متنبباع تخببالف و  طراتتمع مببا فببي وصببف واحببد، فبب  ت ببوا: طهبب ه ناقببة وفصببيل ا الراتعببانط، 
النعح والمنعوح تعريفًا وتنكيرًا، فإما  ن تفرد ك  واحد من مبا انعبح،  و تتمع مبا فبي نعبح م طبوع، 

 نحو: تاء في رت  وزيد الطريفين.
بصببفة، و لببك عنببد تعببدد الموصببوفاح واتحبباد العامبب  في ببا  يتببوز ال طببن  و إفببراد كبب  موصببوف -6

ن اتف ببا إعرابببًا   بسببا  العطببف، نحببو:  عطيببح زيببدًا  ببباه، : وا  (8)بسببا  ميببر العطببف؛ ي ببوا الرضببي
؛  مبا فبي نعبح م طبوعف  يتوز تمع ا في وصف واحد، ا  تفرد كً  من ما اوصف، اسبم  و تتمع

 التابن في حكم المتاوع إعرابًا، ف  يكون اسم واحد مفعوً   وا وثانيًا.صن 

                                                 
 .2/808السااك:  (1)
 .8863، 2/8868 رح ال افية ال افية:  (2)
 .3/280المساعد عل  تس ي  الفوائد:  (3)
 .2/832حا ية الصبان:  (4)
 .0/333همن ال وامن:  (5)
 .0/333، وانظر: همن ال وامن: 23 الحج: (6)
 .3/228 رح ال افية:  (7)
 .3/228 رح ال افية:  (8)



تعببدد الموضببوعاح واتحبباد العامبب  في ببا، إفببراد كبب  موصببوف بصببفة، و لببك عنببد   ويتببوز ال طببن  2
: فبإن كبان العامب  واحبدًا ومعمبو ه مختلفبي اإلعبرا ، (1)المعن ، ي وا الرضبي  وواخت ف اإلعرا  

معنبب   يضببًا، لببم يتببز تمع مببا فببي وصببف واحببد، فإمببا  ن تفببرد كببً  من مببا اوصببف،  و فببإن اختلفببا 
 تتمع ما في نعح م طوع.

 :واإلتباعترتيب القطع 
: طلببئ  (2)علبب  ال طببن، وعلببة  لببك كمببا تبباء فببي ال مببن اإلتببباعال طببن فإنببه يت ببدم   و اإلتببباعاء تبب إ ا

بعد ال طن قاي ط، و  ي كر علة  لبك وتباء  اإلتباع: ط(3)يفص  اين النعح والمنعوحط، وي وا الرضي
ال بيء   إلببعد ال طن   يتوز لمبا فيبه مبن الرتبوع  واإلتباععلة  لك (4)في التصري  عل  التوضي 

 اإلتببباعلمبا فيببه مببن ال صببور بعبد ال مبباا؛ صن ال طببن  البب  فبي المعنبب  مببن   وبعبد ا نصببراف عنببه، 
 .رار التم اعتبارًا ات 

عببباد المبببت لم ليصبببف  فبببإ افبببال طن تملبببة مسبببتلنفة، ت بببعر السبببامن  نبببه تبببرك الحبببديث عبببن المنعبببوح، 
 .(5)المنعوح  ك عل  السامن الف م وممض معن  ال  م

 ردنببا  ن نتحببدث عنببه بالتفصببي  فببي موضببوع ال طببن عنببد النحبباة، تم يببدًا للحببديث عنببه فببي هبب ا مببا 
وطرفبة، وزهيبر ابن  ابي سببلم ، ال برآن ال بريم وال بعر التباهلي عنبد: عنتبرة والحطيئبة وامبرؤ ال بيس، 

عينبببة ممثلبببة لل بببعر التبباهلي الببب   هبببو موضبببن ا ست ببب اد فبببي النحبببو  -كمبببا تبببرى  -والنابغببة، وهبببي
ا ببباقي موضببوعاح ال طببن فموتببودة بالتفصببي  فببي كتبب  النحبباة، ومببن  راد المزيببد فليعببد العر ببي،  مبب

 .إلي ا

                                                 
 .3/220السااك:  (1)
 .0/812همن ال وامن:  (2)
 .3/220 رح ال افية:  (3)
 .3/886 رح التصري  عل  التوضي :  (4)
 .86راتن: قطن التابن عن المتاوع:  (5)



 المبحث الثاني
 قطع التابع عن المتبوع في القرآن الكريم

: واتببب ، وتبببائز وممتنبببن، ومبببن خببب ا البحبببث إلببب سببباك ال بببوا إن قطبببن التبببابن عبببن المتابببوع ين سبببم 
 واهد ال طن في ال برآن ال بريم تباءح علب  ال طبن التبائز، وا ست راء لل رآن ال ريم وتدح   ن تمين 

 وسلاين في الصفحاح ال ح ة  لك.

 أواًل: القطع في النعت:
 :(1)طبسم هللا الرحمن الرحيمط -8

طالبببرحمن البببرحيمط ترهمبببا علببب  الصبببفة، وقببباا اصخفبببش: العامببب  في بببا معنبببو  ويتبببوز نصبببا ما علببب  
 .(2) ) عني(، ورفع ما عل  ت دير )هو(إضمار 

 :(3)طالحمد هلل ر  العالمينط -3
الادا منه، ومنصوبًا ات دير فعب  محب وف ت بديره:   و)رّ ( وقراءة التم ور مترورًا عل  النعح هلل، 

،  و علبب  ال طببن عببن التبعيببة،  النببداء، وقببرف مرفوعببًا علبب  ال طببن مببن التبعيببة ات ببدير: هببو   و حمببد 
 .(4)ر ُّ 

عببالمينط بالنصبب  علبب  المببدح، وهببي فصببحة لببو  خفببض الصببفاح وقببر  زيببد اببن علببي وطائفببة طر َّ ال
بعدها، وضعفح إ   اك، عل   ن اصهواز  حك  في قراءة زيد ان علبي علب   نبه قبر  طر َّ العبالمين 
نمبببا تضبببعف قبببراءة نصببب  )رّ ( وخفبببض  البببرحمَن البببرحيَمط انصببب  الث ثبببة فببب  ضبببعف فبببي  لبببك، وا 

 .(5)عد ال طن في النعوحب إتباعالصفاح بعدها؛ صن م نصوا  نه   
 :(6)طالرحمن الرحيمط -2

 .(7)النص  والرفن لل طن  وفالخفض عل  النعح، وقي  في الخفض إنه ادا  و عطف ايان 
نمبا يتبوز ال طبن فبي  اإلتباعويرى الزتات  ن ال رآن   يتوز فيه إ   في )ر ، البرحمن، البرحيم(، وا 

ريم ، والحمد هلل ر َّ العالمين، ور ُّ العالمينيَم وال حلغة الب ر كلن ت وا: بسم هللا الر 
(8). 

                                                 
 .8الفاتحة:  (1)
 .2، ص: 8ال رآن،  او الب اء عاد هللا ان الحسين العكار ، دار اان خلدون، ت التايان في إعرا  (2)
 .3الفاتحة:  (3)
، ص: 8م، ت8882، 8الدر المصون في علوم ال تا  الممنون، السمين الحلاي، دار ال تب  العلميبة، ايبروح، ط (4)

62- 61. 
 .22، ص: 8، تم8883البحر المحيب،  او حيان التوحيد ، دار الفكر، ايروح،  (5)
 .2الفاتحة:  (6)
 .8/20البحر المحيب:  (7)
 .22، ص: 8م، ت8882، 8معاني ال رآن وا عرابه، الزتات، دار الحديث، ال اهرة، ط (8)



 :(1)طمالك يوم الدينط -2
، َمل   بي، ، َمْلبك  ، َمل بك  ، َمل بَك،  تاء في البحر المحبيب فبي )مالبك(  ر بن ع برة قبراءة، وهبي: َمالبك  ْلبك  م 

، َمال ك  ) ، َمليك  ، َمَلَك )فع  ماض(، َمال َك، َمل  ًا َمال ٌك، َمال ك   .(2) (إلنابةباَمل ك 
خابببر لماتبببد    وببببالرفن هنبببا ت بببون علببب  ال طبببن، إمبببا بالنصببب  بفعببب  محببب وف،   ووال بببراءة بالنصببب  

 .(3) مح وف، وقد ت ون عل  النداء ات دير )يا مالَك يوم الدين(
 واإلتاببةوال طبن في با ،  اإلتبباعالث ثة، ما الفرق اين قراءة  اآلياحال هن بعد ه ه  إل وال   يتبادر 

 فبإ ا و مسبلم،  باإلسب مع بد  لك  ن ال   ي ر  ال رآن ال ريم إما  ن يكون مير مسلم  و حبديث عن 
 اإلتبباع، فبإن و سبمائهوال     يعرف بالضرورة صفاح هللا  باإلس مقر  مير المسلم  و حديث ع د 

صن ببم  ال طببن علبب  المببدح  ولبب ؛ المسببلمون قببر   إ ا،  مببا و سببمائه ولبب  كببي يتعببرف علبب  صببفاح هللا 
 يعملون فض  هللا علي م ما يتعل م ي كرونه ويحمدونه عند سماع اسمه.

ط لببك ال تببا    ريبب  فيببه هببدى للمت ببين، البب ين يؤمنببون بالغيبب  وي يمببون الصبب ة وممببا رزقنبباهم  -0
 :(4)ينف ونط

مبا عطبف ايبان، و   وادا   و)ال ين( يحتم  الرفن والنص  والتر،  ما التر فعل   نه نعح للمت ين 
  و اصولببب الرفبببن فعلببب   نبببه خابببر لماتبببد  محببب وف علببب  معنببب  ال طبببن،  و ماتبببد  وخابببره إمبببا ) ولئبببك( 

 .(5)الثانية، والنص  عل  ال طن
و كببر النحبباس وتببوه اإلعببرا  الث ثببة دون  ن يبب كر ال طببن، وقبباا الزتببات عببن )البب ين(: ويتببوز  ن 

 .(6)نصبًا عل  المدح  يضاً  عل  المدح، ويتوز  ن يكون موضن ال ينفعًا ر يكون موضع م 
 :(7)ط ولئك عل  هدى من ر  م و ولئك هم المفلحونط -6

ما للرفن، وه ه الصفة تاءح للمدح  .(8)المحتار في اإلعرا  التر النعح، وال طن إما للنص ، وا 
 :(9)طصم بكم عمي ف م   يرتعونط -2

                                                 
 .2الفاتحة:  (1)
 .22 -8/26البحر المحيب: ( 2)
  .8/22معاني ال رآن للزتات: ( 3)
  .2الب رة: ( 4)
  8/80الدر المصون: ( 5)
، ومعاني ال رآن للزتبات: 818، ص: 8م، ت8811، 2ل رآن،  او تعفر النحاس، عالم ال ت ، ايروح، طإعرا  ا (6)
8/20- 28. 
 .0الب رة:  (7)
 .8/62البحر المحيب:  (8)
 .81الب رة:  (9)



 اببن مسببعود وحفصببة  م المببؤمنين قببر  التم ببور بببالرفن علبب  إضببمار ماتببد  ت ببديره: هببم، وقببر  عاببد هللا
بالنص ، عل   ن يكون مفعوً  ثانيًا لترك،  و منصوبًا عل  الحاا،  و بفعبٍ  محب وف ت بديره  عنبي، 

 .(1) و منصوبًا عل  ال م
 :(2)عاهدوا والصاارين في البلساء والضراءط إ اطوالموفون بع دهم  -1

طبباا وكثببر رفببن بعضببه، ونصبب   إ ان النعببح علبب  المببدح؛ ص )الموفببون( اصتببود  ن يكببون مرفوعبباً 
، وفي رفن )الموفون( ث ثة وتوه:  نه عطف عل  )من آمن(،  و عل   نه خابر ماتبد  (3)عل  المدح
ين( علب  المبدح اإضبمار فعب ،  و عطفبًا علب  الضبمير ؛    هم الموفون، ونصب  )الصباار مح وف

 .(4) عل  )   ال ر  (عطف   والمستتر في )آمن(، و)الصاارين( نص  اإضمار فع ، 
 قاا الزتات )الم يمين( عطف علب  ال باء والمبيم فبي )ومبن م(، وهب ا رد ء صنبه   يعطبف بالظباهر

،  مبببببا (5)المتببببرور علببببب  المضببببمر المتبببببرور إ  فببببي  بببببعر، ثببببم  كبببببر  ن ببببا منصبببببوبة علبببب  المبببببدح
ف بباا: فبببي ،  مببا النحببباس (6)الزمخ ببر ، ف بباا )والم يمبببين( نصبب  علبب  المبببدح لايببان فضببب  الصبب ة

و عنببي الم يمببين، وهبب ا مببن بببا  نصبببه علبب  نصبببه سببتة  قببواا: فسببياويه ينصبببه علبب  المببدح؛   : 
 .(7)التعظيم

 إ  ما  او حيبان ف باا: وارتفبن )الراسبخون( علب  ا اتبداء والخابر )  يؤمنبون(؛ صن المبدح   يكبون 
( عل  إضمار )وهم( عل  ساي  بعد تمام التملة، وانتص  )الم يمين( عل  المدح، وارتفن )المؤتون 

 .(8)الرفن، وه ا ال طن لايان فض  الص ة والزكاة إل ال طن 
اُّوَنببه  ط -8 ْم َوي ح  بباُّ   ّْ  ب َ ببْوٍم ي ح  ببه  َفَسببْوَف َيببْلت ي  ين  ْم َعببن د  ببنك  يَن آَمن ببوْا َمببن َيْرتَببدَّ م  لَّببٍة َعَلبب   َيببا َ يَُّ ببا الَّبب      َ

زٍَّة عَ  يَن  َع  ن   .(9)طَل  اْلَ اف ر ينَ اْلم ْؤم 
قبببراءة التم بببور ببببالتر )  لبببٍة علببب  و عبببزٍة(، وقبببراءة اابببن مسبببعود بالنصببب  علببب  الحببباا، ولبببيس علببب  

 .(10)النعح، ف   اهد عل  ال طن، ويتوز  ال طن عل  المدح من النعح
                                                 

، ومعببباني 8/882، وا عبببرا  ال بببرآن للنحببباس: 8/822، والبببدر المصبببون: 822 -8/823انظبببر: البحبببر المحبببيب:  (1)
 .8/82، ومعاني ال رآن للزتات: 86، ص: 8م، ت8812، 2و زكريا الفراء، عالم ال ت ، ايروح، طال رآن،  ا

 .822الب رة:  (2)
 .8/322معاني ال رآن للزتات:  (3)
 .8/228الدر المصون:  (4)
 .828 -3/820معاني ال رآن للزتات:  (5)
 .8/080ال  اف:  (6)
 .8/002إعرا  ال رآن للنحاس:  (7)
 .2/822المحيب: البحر  (8)
 .02المائدة:  (9)
 .3/328الدر المصون:  (10)



ْكم  ط -80 ّْ  َمْوَ ه م  اْلَحكّ  َ َ  َله  اْلح  وْا إ َل   ا ينَ َوه َو َ سْ  ث مَّ ر دُّ  .(1)طَرع  اْلَحاس 
ببوز  ( بالنصبب ، والظبباهر  نببه صببفة قطعببح فانتصبب  علبب  المببدح، وح  قببر  الحسببن واصعمببش )الحببكَّ

 .(2)نصبه عل  المصدر ت ديره: الرد الحك
ْم وَ ط -88 ل ينَ َ  إ َلَه إ  َّ ه َو ي ْحي ي َوي م يح  َر ُّك  م  اْصَوَّ  .(3)طَر ُّ آَبائ ك 

( ارفع مببا، ون لببح قببرا قببر  التم ببور )ر ُّكببم ء عببن ال سببائي بببالتر، وقببر  آخببرون بالنصبب  علبب  ور ُّ
 .(4)طالح النعوح إ االمدح، وهم يخالفون اين اإلعرا  الرفن والنص  

ن َيْحم ومٍ ط -83  .(5)ط َّ َبار ٍد َوَ  َكر يمٍ ، َوظ  ٍّ مّ 
واان عالة ارفع ما؛      هو  )بارد وكريم( صفة ليحموم، ويلزم منه  ن يكون الظ ُّ موصوفًا ا لك،

، وتببباز ال طبببن هنبببا ب صبببد (8)، وكببب لك النحببباس(7)، و قبببر الفبببراء بصبببوا  لغبببة الرفبببن(6)ببببارد و  كبببريم
 الت وي .

َماَواح  َوَما ف ي اْصَْرض  اْلَمل ك  اْل  دُّوس  اْلَعز يز  اْلَحك يم  ط -82  .(9)طي َسبّ    ّلِل َّ  َما ف ي السَّ
،  مبا الصبفاح (10)عن  المدح، ويتوز النص  بلعني، والرفن علب  إضبمار ماتبد )الملك( نعح فيه م

، وال طبه تبائز للفصب  الب   فيبه طبوا ابين (11)بعدها ف د ق بر ح ببالخفض نعتبًا  و ببالرفن علب  ال طبن
 .(12)الموصوف والصفة

ْعَتٍد َ ث يمٍ َمنَّاط -82 يمٍ ، ٍع لّ ْلَخْير  م   .(13)طع ت  ٍّ َبْعَد َ ل َك َزن 
، وح ببه  ن ي ببر  مببا بعببده بببالرفن  يضببًا؛ صنببه   يتببوز  ن ناببد  (14)  الحسببن )عتبب ( رفعببًا علبب  البب مقببر 

 .(15)ثم ال طن وليس العكس باإلتباع
                                                 

 .63اصنعام:  (1)
 .23، 20، وانظر: يونس: 2/12، والدر المصون: 2/028البحر المحيب:  (2)
 .1الدخان:  (3)
 .6/882، والدر المصون: 288 -8/281البحر المحيب:  (4)
 .22الواقعة:  (5)
 .6/360صون: ، والدر الم80/10البحر المحيب:  (6)
 .2/836معاني ال رآن:  (7)
 .2/222إعرا  ال رآن للنحاس:  (8)
 .8التمعة:  (9)
 .2/30إعرا  ال رآن للنحاس:  (10)
 .6/280، والدر المصون: 80/828، والبحر المحيب: 0/206انظر: المحرر الوتيز:  (11)
 .80/828البحر المحيب:  (12)
 .82ال لم:  (13)
 .80/328البحر المحيب:  (14)
 .6/203الدر المصون:  (15)



 ثانيًا: القطع على البدل:
وحَ  َوَما   نز َا َعَل  اْلَمَلَ ْين  ط -8 وَح َوَمار   .(1)طا َباا َ  َهار 

ن ال ببياطين، فمببن رفببن ال ببياطين نصبب  هبباروح ومببا مبب  و)هبباروح ومبباروح( اببد ن مببن المل ببين 
 .(2)دمح عل  ال م

ْ ر  اْلَحَرام  ق َتاٍا ف يه  ط -3  .(3)طَيْسَلل وَنَك َعن  ال َّ
)قتبباا( بال سببر اببدا مببن ال بب ر وهببو اببدا ا ببتماا، وبببالرفن علبب  ت ببدير ال مببزة، ف ببو ماتببد ، والتملببة 

 .(4)المستف م عن ا في موضن الادا من ال  ر الحرامط
 ، ف ي إما ادا  و ماتد .اآليةو ناء عل   لك   يوتد قطن في 

ّْ  َو  ْخَرى َكاف َرةٌ َقْد َكاَن َل  ْم آَيٌة ف ي ف َئَتْين  اْلَتَ َتا ف َئٌة ت َ ات    ف ي َسا  ط -2  .(5)طي   
لابببدا مبببن الضبببمير فبببي الت تبببا، وترهبببا علببب  ا ارفبببن )فئبببة( علببب  ال طبببن ات بببدير: إحبببداهما،  و الابببدا

 .(6)التفصيلي
ّْ  َمَثً  َكل َمًة َطيّ َبًة َكَ َترٍة َطيّ َبةٍ ط -2  .(7)طَ َلْم َتَر َكْيَف َضَرَ  

)كلمببة( منصببوبة بفعبب  مضببمر؛ صن ضببر  متعديببة لواحببد،  و مفعببوا بببه ثببان لضببر  ف ببي متعديببة 
ن علببب  ا اتبببداء . وقببباا  ابببو حيبببان: وقبببرف  بببا ًا كلمبببة طيببببة ببببالرف(8) ثنبببين بمعنببب  صبببير،  و ابببدا

 قطن في النص ،  ما في الرفن فال طن فيه ت لف. اآليةوك ترة خاره، وعل  ه ا   يكون في 
ود  ط -0  .(9)طالنَّار  َ اح  اْلَوق ود  ، ق ت َ  َ ْصَحا   اْص ْخد 

 ،  .(10)عل  الفاعلية ات دير:  حرقت م  و)النار( ادا، وقر ح  ا ة بالرفن، عل  ت دير: هي النار 
َية  ط -6 َئةٍ ، َك َّ َلئ ن لَّْم َينَته  َلَنْسَفعًا ب النَّاص  َبٍة َخاط  َيٍة َكا    .(11)طَناص 

)ناصية، كا بة، خاطئة( بالتر ادا، وبالنص  عل  ال تم، وقر هبا ال سبائي فبي روايبة ببالرفن، علب  
 .(12)إضمار هي

                                                 
 .803الب رة:  (1)
 .0/213البحر المحيب:  (2)
 .382الب رة:  (3)
 .3/212البحر المحيب:  (4)
 .82آا عمران:  (5)
 .2/20البحر المحيب:  (6)
 .32إاراهيم:  (7)
(8  )  
 .0، 2الاروت: ( 9)
 .6/002الدر المصون: ( 10)
 .86، 80العلك: ( 11)
 .80/088، والبحر المحيب: 6/220الدر المصون: ( 12)



ْن  َْه   اْل  َتا   َوالْ ط -2 وا م  يَن َكَفر  ن  الَّ   م  اْلَايّ َنبة  َلْم َيك  بيَن َحتَّب  تَبْلت َي   َّْ  ، م ْ ر ك يَن م نَفكّ  بَن  بوٌا مّ   َيْتل بو َرس 
َرةً  فًا مَُّط َّ ح   .(1)طص 

قر  التم ور )رسوا هللا( بالرفن ادً  من الاينة، و اي عاد هللا بالنص  حاً  من ا، ويتوز رفعه عل  
 .(2) نه خار ااتداء مضمر؛    هي رسوا

ٍة َوَ ْ َواٍ  َكاَنْح َقَوار يَرا َوي طَ ط -1 ن ف ضَّ َيٍة مّ  ةٍ ، اف  َعَلْي  م ب آن   .(3)طَقَوار يَر م ن ف ضَّ
 .(4)، وقر  اصعمش: قوارير من فضة بالرفن،   : هو قواريراصول )قوارير( بالنص  ادا من 

ود  ط -8  .(5)طالنَّار  َ اح  اْلَوق ود  ، ق ت َ  َ ْصَحا   اْص ْخد 
 .(6)ادا، وقر ح  ا ة بالرفن، عل  ت دير: هي النار،  و عل  الفاعلية ات دير:  حرقت م )النار(

 ثالثًا: القطع من النصب أو البدل:
 .(7)طالحمد هلل ر ّ  العالمينط -8

( مترورًا عل  النعح له،   .(8)الادا منه  وقر  التم ور )ر ّ 
ن وَن ب َما   نز َا إ َلْيَك ط -3 يَن ي ْؤم  َرة  ه ْم ي وق ن ونَ والَّ    .(9)طَوَما   نز َا م ن َقْال َك َوب اآلخ 

تباعاً  الخفبض علب  النعبح للمت بين،  إعراببه، و كروا فبي (10))ال ين( تعر  رفعًا ونصبًا وترًا، قطعًا وا 
 .(11)اإضمار  عني عل  التفسير  والادا والنص  عل  المدح عل  ال طن   و
َماَواح  َواَصرْ ط -2 ين  السَّ ون  ض  َوا  َ ا َقَض  َ ْمرًا َفإ نَّ َاد  ن َفَيك   .(12)طَما َي  وا  َله  ك 

)ادين( مرفوع عل   نه خار ماتد  مح وف، وبالنص  علب  المبدح، ومبرف ببالتر علب   نبه ابدا مبن 
 .(13)الضمير في له،  و نعح للفأ الت لة

 .(14)....ط َّ ه َو اْلَحيُّ اْلَ يُّوم  ّْ  َ  إ َلبَه إ  ط  -2
                                                 

 .3، 8الاينة:  (1)
 .6/003، والدر المصون: 80/088، والبحر المحيب: 0/002المحرر الوتيز:  (2)
 .86، 80اإلنسان:  (3)
 .80/262البحر المحيب:  (4)
 .0، 2الاروت:  (5)
 .6/002الدر المصون:  (6)
 .3الفاتحة:  (7)
 من البحث. ، وانظر ص: 81 -8/62الدر المصون: ( 8)
  .2الب رة: ( 9)
(10)   
 .8/62البحر المحيب:  (11)
 .882الب رة:  (12)
 .808، وانظر: اصنعام: 202، 8/203، والدر المصون: 012 -8/013انظر: البحر المحيب:  (13)
 .300الب رة:  (14)



خاببر بعببد خاببر،  و علبب   نببه   وتبباء فببي البحببر المحببيب: وتببوزوا رفببن الحببي  نببه صببفة للماتببد  )هللا( 
من هللا تعال ،  و خابر محب وف،   : هبو،  و ماتبد  والخابر )  تلخب ه(، و تودهبا   وادا من )هو( 

يكببن  الوصبف ويببدا عليببه قببراءة مببن قبر : الحببيَّ ال يببوَم بالنصبب ، ف طببن علب  إضببمار:  مببدح، فلببو لببم
وصفًا ما تاز فيه ال طن؛ و  ي اا في ه ا الوته الفص  ابين الصبفة والموصبوف ببالخار؛ صن  لبك 

. و تاز النحاس النص  عل  المدح في مير ال رآن دون  كبر (1)تائز حسن، ت وا: زيد قائم العاق 
 .(2)لمصطل  ال طن

 .(3)ط َّ ه َو اْلَحيُّ اْلَ يُّوم  ّْ    إ َلبَه إ  ط -0
وال طن في ا تائز كما ورد في آية ال رسي الساب ة، و كر العكار   ن ال راءة بالنص  عل  إضبمار 

 .(4)و عني ولم يستخدم مصطل  ال طن، وقاا إن ال راءة  ا ة
ويتضب  ممببا سبباك  ن ال طببن عنببد المفسببرين   يكبون إ  فببي النعببح، و  يكببون إ  بالنصبب ، ف ببم   

 ، و ن م لم يلتفتوا لل طن من الادا.ي كرون ال طن في حالة الرفن
َماَواح  ط -6 ر  السَّ ّْ  َ تَّخ    َول ّيًا َفاط   .(5)طق ْ   ََمْيَر 

حاا، واصحسن نصبه عل  المدح، وببالتر صبفة للفبأ   وادا منه   و)فاطر( بالنص  صفة لولي، 
سبب   مببن الفصبب  اببين اببدا منببه، والاببدا  فضبب ؛ صن الفصبب  اببين الاببدا والماببدا منببه    والت لببة، 

 .(6)الصفة والموصوف
 فال طن هنا تائز من صفة في حالة التر، ومن ادا في حالة النص .

َماَواح  َواَصْرض  ط -2 ين  السَّ  .(7)طَاد 
ْلٍم ه ًدى وَ ط -1 ْلَناه  َعَل  ع  ْئَناه م ب ك َتاٍ  َفصَّ ن ونَ َوَلَ ْد ت   .(8)طَرْحَمًة لّ َ ْوٍم ي ْؤم 

، قبباا (9) ن،   :  ا هبدى و ا رحمبة، وقبرف ببالرفن علب   نبه خابر ماتبد  محب وف)هبدى ورحمبة( حبا
 اببو حيببان: وانتصبب  )هببدى ورحمببة(، وقيبب  مفعببوا مببن  تلببه، وقببرف بببالرفن،   : هببو هببدى ورحمببة، 

 .(10)النعح ل تا   ووبالخفض عل  الادا من كتا ، 
                                                 

 .8/683، والدر المصون: 608 -3/601انظر: البحر المحيب:  (1)
 .8/220معاني ال رآن للنحاس:  (2)
 .3آا عمران:  (3)
 .862، ص: 8م، ت8882، 8التايان في إعرا  ال رآن،  او الب اء العكار ، دار الفكر، ايروح، ط (4)
 .82اصنعام: ( 5)
 .2/203البحر المحيب:  (6)
 ، وانظر ص: من البحث.  881، وهي كما في سورة الب رة آية: 808اصنعام: ( 7)
 .03اصعراف: ( 8)
(9)   
 .3/838، وا عرا  ال رآن للنحاس: 8/210، وانظر: معاني ال رآن للفراء: 0/63حر المحيب: الب (10)



ونَ ط -8 ببائ ح  وَن السَّ ببد  وَن اْلَحام  وف  َوالنَّبباه وَن َعببن   التَّببائ ا وَن اْلَعاا ببد  وَن ب بباْلَمْعر  ببر  دوَن اآلم  ببات  ببوَن السَّ الرَّا  ع 
ود   د  ن ينَ اْلم نَكر  َواْلَحاف ظ وَن ل ح  ر  اْلم ْؤم   .(1)طّْ  َوَب ّ 

، وقبباا النحبباس: يتببوز  ن يكببون (2))التببائاون( بببالرفن علبب  إضببمارهم، وباليبباء علبب  إضببمار  و مببدح
 .(3) نعتًا للمؤمنين،  و عل  المدحادً ، وفي قراءة عاد هللا

 كاآليبببةومبببن الواضببب   ن ال طبببن فبببي التواببببن فبببي ميبببر النعبببح يكبببون فبببي تبببابن يحمببب  معنببب  النعبببح، 
الساب ة، ففي تخريج قراءة النعح ايان؛ صن صفاح المؤمنين ال ين يخارنا هللا عن م صفاح مت املبة 

تميع ببا،  مببا التخببريج علبب  ال طببن بغببرض  حااتلببك الصببف إ  يببتم التعريببف ا ببم تميببزهم متتمعببة و 
 . ء  لن المنعوحعالمدح وا  

ْ ببَدارٍ ط -80 نببَده  ب م  بب ُّ َ ببْيٍء ع  ببيض  اَصْرَحببام  َوَمببا تَببْزَداد  َوك  بب ُّ   نثَبب  َوَمببا َتغ  بب   ك  َعببال م  ، ّْ  َيْعَلببم  َمببا َتْحم 
َتَعاا  اْلَغْي   َوال َّ   .(4)طَ اَدة  اْلَ ا ير  اْلم 

النصب  علبب  المبدح والخفببض   ونعبح،  و علبب  إضبمار الماتببد ،  و ماتبد ، ومببا بعبده خاببره،  )عبالم(
 من الادا ال   هو بمعن  النعح.  ومن النعح،  -هنا -، فال طن(5)عل  الادا

ْ باً ه َنال َك اْلَوَ َية  ّلِل َّ  اْلَحكّ  ه َو خَ ط -88  .(6)طْيٌر َثَوابًا َوَخْيٌر ع 
( بالر   ، ول ن هللا عز وت (7)فن نعح للو ية، وبالخفض عل  النعح )هلل( عز وت ، وبالنص )الحكُّ

مببن  سببمائه )الحببك( فببال طن مببن لفببأ الت لببة  ولبب  مببن الصببفة للو يببة، وعلبب   لببك ف ببي  بباهد علبب  
 ال طن من الادا عند من قر  بالرفن وبالنص .

ف ونَ ط -83 َّْ  َعمَّا َيص  ْبَحاَن  ونَ َعال م  اْلغَ ، س  َ اَدة  َفَتَعاَل  َعمَّا ي ْ ر ك   .(8)طْي   َوال َّ
)عببالم( بببالتر صببفة )هللا(، وبببالرفن: هببو عببالم، قبباا اصخفببش: التببر  تببود وليكببون ال بب م مببن وتببه 

 .(9)واحد قاا  او يعل : ووته الرفن  ن ال  م قد ان طن، قاا اإلمام ال اضي: وا اتداء عند   ارع
قون ببالرفن علب  ال طبن، ة، وقاا الزمخ ر : صفة هلل، والباالادا من الت لبالتر عل   آخرون وقر  

 .(1)خار ماتد  مح وف
                                                 

 .83التوبة:  (1)
 .8/202، وانظر: معاني ال رآن للفراء: 8/283التايان للعكار :  (2)
 .3/228، وانظر: معاني ال رآن للزتات: 3/321إعرا  ال رآن للنحاس:  (3)
 .8، 1الرعد:  (4)
 .2/320، والدر المصون: 6/201، وانظر: البحر المحيب: 202 -3/203 رآن للنحاس: إعرا  ال (5)
 .22ال  ف:  (6)
، وانظبببر: 088، ص: 2م، ت3008، 8المحبببرر البببوتيز: اابببن عطيبببة اصندلسبببي، دار ال تببب  العلميبببة، ايبببروح، ط (7)

 .2/260، والدر المصون: 2/813والبحر المحيب: 
 .83، 88المؤمنون:  (8)
 .2/802رر الوتيز: المح (9)



مبن الصبفة، وهبو   وعل  الابدا  و الصبفة، والابدا يحمب  معنب  الصبفة، وال طبن مبن الابدا  فاإلتباع
 قطن تائز بغرض التعظيم.

َماَواح  َوَر ّ  ط -82 ينَ اْصَ  َفل لَّه  اْلَحْمد  َر ّ  السَّ  .(2)طْرض  َر ّ  اْلَعاَلم 
 عل  المدح اإضمار ))ر ( بالتر إتباعًا، والرفن 
، فبببال طن تبببائز بغبببرض (3)هنبببا علببب  الابببدا ويتبببوز  ن يكبببون نعتببباً  اإلتبببباعهبببو(، ويبببرى النحببباس  ن 

 التعظيم.

 عطف: أورابعًا: نعت 
ن    َواْلَتار      ط -8  .(4)ط....اْل  ْرَ   َواْلَتار  اْلت 

خ ر : طوقرف )والتار  ا ال ر  ( نصبًا علب  ا ختصباص، تناي بًا علب  عظبم ح به إلد ئبه قاا الزم
 .(5)بحك التوار وال ر  

، (6)في كتابه: دراسباح صسبلو  ال برآن ال بريم اآليةمحمد عاد الخالك عضيمة ه ه  اصستا وقد  كر 
معطببوف، و) ا ال ر بب ( ولمببا كببان ال طببن ي ببن فببي التوابببن عامببة فإنببه يكببون فببي العطببف، و)التببار( 

كببببان )التببببار( بالنصبببب ، ف ببببو قطببببن للمعطببببوف، مببببن العلببببم  ن قببببراءة النصبببب  علبببب   فببببإ اصببببفته، 
 النص . إل ا ختصاص تناي ًا عل  عظم حك التار، وهو قطن 

ن بوَن ب َمبا   نبز َا إ َليبَك َوَمباط -3 ن بوَن ي ْؤم  ْم َواْلم ْؤم  بْن   ْلبم  م  وَن ف ي اْلع  خ  بيَن  لَّبك ن  الرَّاس  بن َقْال بَك َواْلم   يم    نبز َا م 
َكاةَ الصَّ   .(7)ط....َ َة َواْلم ْؤت وَن الزَّ

منصبببوبة علببب  المبببدح لايبببان فضببب  الصببب ة؛   : و عنبببي   و)الم يمبببين( عطبببف علببب  ال ببباء والمبببيم، 
الرفبن؛ لايبان فضب  الصب ة  إلب )وهبم( علب  سباي  ال طبن  إضبمار)المؤتبون( علب   الم يمين، وارتفبن

، وعلببب  هببب ا يمكبببن  ن يبببلتي ال طبببن مبببن (8)اة، وقبببد  نكبببر تميبببن المفسبببرين  ن فبببي ال بببرآن لحبببنوالزكببب
 العطف.

 عطف بيان: أوخامسًا: نعت 

                                                                                                                                               
، 838 -2/830، وا عببببرا  ال ببببرآن للنحبببباس: 013 -2/018، وانظببببر: البحببببر المحببببيب: 0/888الببببدر المصببببون:  (1)

 .3/328ومعاني ال رآن للفراء: 
 .26التاثية:   (2)
 .2/806، وا عرا  ال رآن للنحاس: 6/822الدر المصون:  (3)
 .26النساء:  (4)
 .8/008ال  اف:  (5)
 .030، ص: 8سلو  ال رآن ال ريم، محمد عاد الخالك عضيمة، دار الحديث، ال اهرة، تدراساح ص (6)
 863النساء:  (7)
، والبحبببر 8/002، وا عبببرا  ال بببرآن للنحببباس: 8/080، وال  ببباف: 828 -3/820انظبببر: معببباني ال بببرآن للزتبببات:  (8)

 .3/268، والدر المصون: 2/822المحيب: 



 .(1)طْمَرَ ت ه  َحمَّاَلَة اْلَحَط   َواط -8
خاببر ماتببد  محبب وف، وبالنصبب  علبب  البب م، وهببو   وعطببف الايببان،   و الصببفة)حمالببة( بببالرفن علبب  
 .(2)مقطن يفيد ال تم وال 

 سادسًا: بدل أو عطف بيان:
يم  َصا يه  آَزَر َ َتتَّخ    َ ْصَنامًا آل َ ًة إ نّ ي َ َراَك ط -8  .(3)طَوَقْوَمَك ف ي َضَ ٍا مُّا ينٍ َوا  ْ  َقاَا إ ْاَراه 

 .(4)ادا، ويمكن النص  عل  ال م  و)آزر( عطف ايان 
صبو  اإضبمار  عنبين وببالرفن: من  و عطبف ايبان،  و)هارون( مترور علب   نبه ابدا مبن ) خيبه(، 

 .(5)خار ماتد  مح وف،   : هو هارون   ومنادى ح ف حرف ندائه 
َماَواح  َوَما ف ي اَصْرض  ّْ  الَّ    َله  َما ف ي اط -3  .(6)طلسَّ

 .(7)عطف الايان  و)هللا( بالرفن عل   نه خار لماتد  مح وف،   : هو هللا، وبالتر عل  الادا، 
يد  إ لَ ط -2 َراط  اْلَعز يز  اْلَحم  َماَواح  َوَما ف ي اَصْرض  ّْ  الَّ    َله  َما ف ي ا،   ص   .(8)طلسَّ

، وقيبب  بببالتر علبب  الاببدا، وعلبب  عطببف (9))هللا( عطببف ايببان للعزيببز الحميببد، وبببالرفن؛   : هببو هللا
 عطف الايان.  و، وعل   لك يكون ال طن هنا من الادا (10)الايان

 عطف بيان: أوبدل  أو سابعًا: نعت
 .(11)طالرحمن الرحيمط -8

 .(12)فالخفض عل  النعح، وقي : إنه ادا،  و عطف ايان، والنص  والرفن لل طن

                                                 
 .2المسد:  (1)
، ومعبباني ال ببرآن للفببراء: 6/016، وانظببر: الببدر المصببون: 80/062، والبحببر المحببيب: 0/020 المحببرر الببوتيز: (2)
 .0/220، ومعاني ال رآن للزتات: 0/206، وا عرا  ال رآن للزتات: 2/381
 .22اصنعام:  (3)
 .2/800، والدر المصون: 2/060انظر: البحر المحيب:  (4)
 .2/221الدر المصون:  (5)
 .3إاراهيم:  (6)
 .6/206البحر المحيب:  (7)
 .3، 8إاراهيم:  (8)
 3/022ال  اف:  (9)
 .2/300، والدر المصون: 6/206البحر المحيب:  (10)
 .2الفاتحة:  (11)
 ، وانظر:   ص من البحث. 8/20البحر المحيب:  (12)



ببا َرَزْقَنبباه ْم ، َ  ف يببه  ه ببًدى لّ ْلم تَّ  ببينَ َ ل ببَك اْل  تَببا   َ  َرْيببط -3 مَّ بب َة َوم  ببوَن الصَّ ن ببوَن ب اْلَغْيبب   َوي   يم  يَن ي ْؤم  الَّبب  
 .(1)طي نف   ونَ 

ابدا،   و)ال ين( يحتم  الرفن والنص  والتر، والظاهر التر، وهبو مبن ث ثبة  وتبه: نعبح للمت بين، 
 .(2)عطف ايان  و
ّْ  ط -2 نَّا م ْ ر ك ينَ َو  .(3)طَر ّ َنا َما ك 

المبدح  و إضبمار  عنبي، وببالتر علب  النعبح و تبازوا الابدا وعطبف   و)ر نا( بالنصب  علب  النبداء 
 .(4)لايانا
َسبببباباً َتببببَزاط -2 ببببن رَّ ّ ببببَك َعَطبببباء ح  َمببببا الببببرْحَمن  ، ء مّ  ببببَماَواح  َواْصَْرض  َوَمببببا َاْيَن   ْنببببه  َر ّ  السَّ َ  َيْمل   ببببوَن م 

َطاباً   .(5)طخ 
 با اتداء والثاني نعح له اصوارفع ما:   وورفن الثاني،  اصوا)ر ، الرحمن( يخفض ما،  و خفض 

مرفوعبببًا اإضبببمار )هبببو(، ومبببن خفبببض  اصوامنبببه خطاببببا(ن ويتبببوز  ن يكبببون  خابببر )  يمل بببون   و
ابدا مبن ر    و، وقاا  او حيان طالتر علب  الابدا مبن ر بك، والبرحمن صبفة (6)تعل ما نعتًا  و اد ً 

 .(7)عطف ايانط  و

 ثامنًا: آيات ذكرها النحاة على القطع، وهي ليست كذلك:
َّْ  ط -8 َ ه َو اْلَحكُّ اْلم ا ين  َيْوَمئ ٍ  ي َوفّ ي  م   َّْ م  اْلَحكَّ َوَيْعَلم وَن َ نَّ  يَن    .(8)طد 

نمبا ال براءة (9)محمد عضيمة  اهدًا عل  ال طن اصستا  كرها  ، ولم ي كر  حد ميره  ن في با قطعبًا، وا 
 .(10)للفأ الت لة باإلتباعلدين، والرفن  اإلتباعبالنص  عل  

 .(11)...ط  يَّةٍ َباَرَكٍة َزْيت ون ٍة  َّ َ ْرق يٍَّة َوَ  َمرْ ي وَقد  م ن َ َتَرٍة مُّ ط -3

                                                 
 .2الب رة:  (1)
 .8/80الدر المصون:  (2)
 .32اصنعام:  (3)
 .2/266البحر المحيب:  (4)
 .22، 26ل: النب (5)
 .0/231، والمحرر الوتيز: 0/826إعرا  ال رآن للزتات:  (6)
 .80/280البحر المحيب:  (7)
 .30النور:  (8)
 .80/038دراساح صسلو  ال رآن ال ريم:  (9)
، والببدر المصببون: 1/32، والبحببر المحببيب: 2/822، والمحببرر الببوتيز: 2/823انظببر: معبباني ال ببرآن للنحبباس:  (10)
0/380. 
 .20لنور: ا (11)



ولببيس في ببا قطببن علبب  الببرمم مببن ورود قببراءة  ،(1)عضببيمة علبب  ال طببنعاببد الخببالك  اصسببتا  كرهببا 
 .(2)الرفن، صن التملة من الماتد  المح وف والخار في مح  تر نعح ل ترة

يم  َ ادَ َ ل َك َعال م  اْلَغْي   َوال َّ ط -2  .(3)طة  اْلَعز يز  الرَّح 
، و  قطببن في ببا؛ صن الرفببن علبب   ن ببا (4)عاببد الخببالك عضببيمة علبب   ن في ببا قطعبباً  اصسببتا تبباء عنببد 

فعالم( خار  وا والعزيز الرحيم خاران ثاني وثالث،  ما الخفض فعل   ن ا ابدا خار الماتد  ) لك(، )
 ، وعل   لك ف  قطن في ا.(5)إليهمن الضمير في 

َّْ  ط -2 ْم َخال ك  ك  ّ  َ ْيءٍ  َ ل   م    .(6)طَر ُّك 
، وليس في ا قطن، )فخالك( خابر ثالبث لب ل م  و منصبو  علب  (7)محمد عضيمة اصستا وردح عند 
 .(8)ا ختصاص

ْلح  َوا  َلْيه    ن ي   ط -0 َّْ  َر ّ ي َعَلْيه  َتَوكَّ َّْ  َ ل   م   ْكم ه  إ َل   ر  افَ ، َفح  َماَواح  َواْصَْرض  اط   .(9)طلسَّ
نعتبًا، وبالنصب  علب  النبداء،  و علب  المبدح فلبم  حفظبه قبراءة   و)فاطر( بالرفن عل  إضمار ماتبد  

: وقبد قبر  ببالخفض زيبد ابن علبي، و مبا نصببه علب  المبدح فلبم (11)، وقاا السمين الحلابي(10)في عليه
  حفظه قراءة.

النص  إن تاز لغة ف  يتوز قراءة، صن ا لبم تصبلنا مبن  ؛ صناآليةو  يحكم اورود ال طن في ه ه 
نما بلحد وتوه اللغة، قاا السكندر  في الرد علب  الزمخ بر  عنبد  كبره كلمبة طوقبرفط: وقبد  طريك، وا 

ر   الفصببحاء واتت بباد  إلبب ن ببدم اإلنكببار عليببه فببي مثبب  هبب ا ال ببوا، فإنببه يببوهم  ن ال ببراءاح موكولببة 
لتفاوت م في ا، وه ا منكبر  بنين، والحبكُّ  نبه   يتبوز صحبد  ن ي بر  إ   الالغاء فتتفاوح في الفصاحة
الرسوا صل  هللا عليه وسلم منزً  ك لك من السماء، ف  وقن لفصباحة  إل بما سمعه فوعاه متصً  

 .(12)الفصي 

                                                 
 .80/038دراساح صسلو  ال رآن ال ريم:  (1)
 .2/810، والمحرر الوتيز: 1/26، وانظر: البحر المحيب: 0/330الدر المصون:  (2)
 .6الستدة:  (3)
 .80/030دراساح صسلو  ال رآن ال ريم:  (4)
 .0/282، والدر المصون: 1/223البحر المحيب:  (5)
 .63مافر:  (6)
 .80/081و  ال رآن ال ريم: دراساح صسل (7)
 .8/368البحر المحيب:  (8)
 .88، 80ال ورى:  (9)
(10) . 
(11) . 
 .3/230هامش ال  اف: ( 12)



ْسَن ط -6 ر  َله  اْصَْسَماء اْلح  َّْ  اْلَخال ك  اْلَبار ف  اْلم َصوّ   .(1)طه َو 
، وقبد  كبر  ابو حيبان  ن المصبور بفبت  البواو والبراء، وقبد (2)محمد عضيمة علب  ال طبن اصستا كره  

، وعلب   لبك   (3)المفعبوا إلب اسبم الفاعب   إضبافةالبراء علب   كسبرانتص  مفعوً  بالببار ، ويتبوز 
 قطن. اآليةيكون في ه ه 

 .(4)طي َمْسَكن   ْم آَيٌة َتنََّتان  َلَ ْد َكاَن ل َسَاٍإ ف  ط -2
، وا عراا ببا الصببحي  إمببا اببدا،  و خاببر (5)محمببد عاببد الخببالك عضببيمة فببي قطببن الاببدا اصسببتا  كرهببا 

اب كر  إ  اآليتبانخابره عبن يمبين و بماا، فبال طن ممتنبن؛ صنبه لبم تعبرف لماتد  محب وف،  و ماتبد  و 
 .(6)الادا لتعينه إل التنتين، فالمادا منه محتات 

 .(7)ط    َمْسَغَبةٍ  َعاٌم ف ي َيْومٍ َ ْو إ طْ ط -1
ة والعامبب   ا مسببغب إنسباناً )   مسبغبة( نعببح ليبوم، و) ا مسببغبة( بالنصب  علبب   نببه مفعبوا بببه؛    

 .(8)في ا إطعام

 فيها قطع لم يذكرها النحاة: آياتتاسعًا: 
م  اْلَحكُّ َفَ ل  ط - ّْ  َر ُّك   .(9)ط  م  

 .(10))الحك( بالنص  عل  المدح
 ديث عن قطن التابن عن المتاوع في ال رآن ال ريم، لنا عليه ه ه الم حظاح:وبعد ا نت اء من الح

وقببن ال طببن فببي النعببح، والاببدا، والعطببف، وعطببف الايببان مببن  ن معظببم النحبباة عنببدما يبب كرون  -8
 ال طن   ي كرونه إ  في النعح.

هببي نعببح   ثببر مواضببن ال طببن كانببح فببي النعببح:  ر عببة ع ببر موضببعًا، يلي ببا قطببن مببن كلمبباح  -3
ابين النعبح والابدا  آيباحثبم ويدا في ث ثة ع ر موضعًا، يلبي  لبك قطبن الابدا فبي تسبعة مواضبن، 

عطبف   والعطف في موضعين، يلي  لبك نعبح   ومواضن، يلي  لك النعح   ر عةيان في الوقطن ا

                                                 
 .32الح ر:  (1)
 .80/088دراساح صسلو  ال رآن ال ريم: ( 2)
 . 80/828البحر المحيب:  (3)
 .80سبل:  (4)
 .88/880دراساح صسلو  ال رآن ال ريم:  (5)
 .3/201، ومعاني ال رآن للفراء: 0/228، والدر المصون: 1/022، والبحر المحيب: 2/282لوتيز: المحرر ا (6)
 .80الالد:  (7)
 .80/212البحر المحيب:  (8)
 .23يونس:  (9)
 راتن ص:  من البحث. (10)



ا قطن في ا وعددهفي موضعين، وقد  كر النحاة مواضن في ا قطن واتض  من خ ا الدراسة  نه   
ثمانية مواضن، و كرح  موضعًا واحدًا فيه قطن لم ي كره النحاة، وه ا يدا د لة واضحة عل  حاتة 
هبب ا الموضببوع للدراسببة بببالرمم مببن الدراسبباح السبباب ة التببي بحثتببه فببي ال ببرآن ال ببريم وخاصببة كتببا : 

 دراساح  سلو  ال رآن ال ريم.
والب ين يتبوز فيبه  الب  ال برآن ال بريم مبن عضيمة ن بً  عبن السبيوطي: كب  مبا فبي  اصستا وقد  كر 

 الوص  بما قاله نعتًا وال طن عل   نه الخار إ  في سبعة مواضن، فإنه يتعين ا اتداء، وهي:
يَن آَتْيَناه م  اْل  َتاَ  َيْتل وَنه  ط -  .(1)طالَّ  
يَن آَتْينَ ط -  .(2)طاه م  اْل  َتاَ  َيْعر ف وَنه  الَّ  
يَن َيْل  ل  ط - َ االَّ    .(3)طوَن الرّ 
واْ ط - يَن آَمن وْا َوَهاَتر   .(4)طالَّ  
ونَ ط - يَن ي ْحَ ر   .(5)طالَّ  
ل وَن اْلَعْرَش ط - يَن َيْحم   .(6)طالَّ  
 .(7)طالَّ    ي َوْسو س  ط -
ي حببأ  ن ال طبببن فبببي ميبببر النعببح   يكبببون مسبببت ً ،     ن الم طبببوع يحمبب  إعراببببًا آخبببر ميبببر  -2

ن وقببن فببي ميببر النعببح العطببف،    والاببدا،  و عطببف الايببان، وفببي معظببم الحببا ح يكببون النعببح، وا 
 كان  لك بسا  ا تماله عل  معن  النعح، إ  الادا ف د وقن ال طن فيه ادً  خالصًا إنما ات لف.

م تبباءح علبب  ال طببن التببائز، ولببم يببلح  بباهد واحببد علبب  يتميببن  ببواهد ال طببن فببي ال ببرآن ال ببر  -2
  والبب م   والتعظببيم   ومببا يزيببد فببي المعنبب  الببد لي لل طببن، ف ببو إمببا للت ويبب  ال طببن الواتبب ، وهبب ا م

 مير  لك.  والمدح 
وه ا ما يميز  سبلو  ال برآن ال بريم، فبإ ا كبان الموضبن مبن مواضبن اإلطنبا  فبي الوصبف فإنبه مبن 

 ك تميً .الب مة المخالفة اإعرا  اصلفا  ليكون   دَّ وقعًا، ويعترض لصيرورة ال  م، وكونه ا ل
ن التفتبوا  إل كت  إعرا  ال رآن ال ريم   لم يلتفح المفسرون و صحا -0 ال طبن مبن ميبر النعبح، وا 
ون إ  بالنصب ، فمبن  لك لم ي كروا مصطل  ال طن، وال طبن فبي الغالب  عنبدهم للنعبح، و  يكب إل 

                                                 
 .838الب رة:  (1)
 .826الب رة:  (2)
 .320الب رة:  (3)
 .30التوبة:  (4)
 .22الفرقان:  (5)
 .2: مافر (6)
 .0الناس:  (7)



فببراء وتبعبببه مصبببطل  ال طببن:  اببو حيبببان والسببمين الحلاببي، فببي حبببين اسببتخدمه ال يسببتخدماالبب ين لببم 
نمببا كزاهببرة  إعببرا النحبباس فببي الن بب  عنببه، فكتبب   ال ببرآن ال ببريم لببم تتنبباوا ال طببن الظبباهرة إعراايببة، وا 

 ب مية؛ صن اإلعرا  في ا يكون نصه: نص  عل  امدح،  و رفن عل  المدح و   كر لل طن.



 القطع في الشعر الجاهلي
كافيبة لتمثيب  العصبر التباهلي، وهبم: عنتبرة،  إن العينة التي اخترناها في ال بعر التباهلي هبي عينبة

وزهيبر، والنابغبة، وسبنبحث فبي اسبتخدام ال بعراء ل طبن التبابن عبن والحطيئة، وامرؤ ال يس، وطرفة، 
المتاببوع عنببد هببؤ ء ال ببعراء، وقببد تبباءح تميببن ال ببواهد ال ببعرية فببي تببواز ال طببن، ولببم نتببد  بباهدًا 

 واحدًا عل  وتوبه.
 تم معنى المنعوت بدون النعت: إذاالمتبوع، جواز قطع التابع عن  -9
 :(1)قاا زهير ان  اي سلم  - 

ن حًا ف لح  ل ا:  تيز    نوًى  مولٌة فمت  الل اء  َتَرْح س 
) مولٌة( بالرفن عل   ن ا خار لماتبد  محب وف ت بديره )هبي(، وهبي نعبح )نبدًى( المنصبوبة، ف طعبح 

 ايه عل  سرعة الظباء.الرفن؛ لتح يك مرض ب مي هو التن إل من النص  
 :(2)قاا زهير ان  اي سلم  - 

 سائٌك من ورائيا إلي ايحثُّ   م يمةً  إلي احفرٍة،  هد  إل  
 إلبب )م يمببًة( بالنصبب  علبب   مببدح و خببض، وهببي نعببح )حفببرٍة( المتببرورة، ف ببي م طوعببة مببن التببر 

 ه )هي(.الرفن )م يمٌة( عل   ن ا خار لماتد  مح وف ت دير  إل النص ، ويتوز قطع ا 
 :(3)قاا عنترة -ت

 والديبات اصلو ييطلعن اين   لمن ال موس عزيزة اصحدات
 من لؤلؤ قد صوح في عات  من ك  فائ ة التماا كدمية

الرفبن علب  حب ف ماتبد  )هبي عزيبزة(، والتملبة   والنص  عل  المدح،  إل )عزيزة( ت طن من التر 
 )ال موس(.ا سمية في مح  نص  حاا من المتاوع   والفعلية 

 قاا الحطيئة: -د
 وما مضَّ عنه من سؤاا و  زند  ت لف  ثمان الملوك فساق ا
 حمالة ملٍك لم يكبن مثل با بغبد  حمالة ما ترح فتا ة ظالم

الملبوك،  إلب  باإلضبافة)حمالة( بالرفن عل  ت بدير )هبي(، علب  سباي  التعظبيم؛ صن المتابوع معبرَّف 
 الرفن. إل ( ف ي قطن من النص  تباعاإلويتوز النص  في )حمالة( عل  )

                                                 
م، 8811، 8ديببوان زهيببر اببن  اببي سببلم ،  ببرحه وقببدم لببه: علببي حسببين فبباعور، دار ال تبب  العلميببة، ايببروح، ط (1)

 ، وقد وردح في  رح الديوان اتح يك فخر الدين قباوة )م مولٌة( ادً  من ) مولٌة(.820ص: 
 .820السااك:  (2)
 .882م، ص: 3888، 8ديوان عنترة، دار صادر، ايروح، ط (3)



 تعدد النعوت: -4
 :(1)قاا زهير ان  اي سلم  - 

 بمكانه َهزت  الع ية  ص          الر يَن ا ا يفّزع  سمعه
 تلٌ   طاع له التميم محن      وح ا كم  ء الوليد مكّدم

وح ابدون ا، ف طعبح )مكدم، تل ، محن ( كل ا نعوح وقد تمَّ معن  المنع)وحدا( بالنص  منعوح، 
)لوحبد(، وهنباك  اإلتبباعالرفبن علب  ت بدير ماتبد  )هبو(، ويتبوز نصبا ا تميعبًا علب   إل من النص  

(،  باإلتباع)وحدا( عل   ن ا حاا، وعل  ه ا فالنعوح الم كورة ت ون مرفوعة  آخر إعرا  لب ) ص   
 والترتي  اين اإلعرااين لألوا.

 :(2)قاا زهير ان  اي سلم  - 
 يزَخْرَن فوق تمام نَّ الطُّحل      تفيض  و  تغيض  طوامياً  َحَفرٌ 

)تفببٌر( المنعبببوح مرفبببوع علببب  ت بببدير ماتبببد  )هببو(، والنعبببوح طواميبببًا، تملبببة يزخبببرون(، فلمبببا تعبببددح 
وتملبة )يزخبرن( النصب  علب  المبدح(،   :  (النعوح والمنعوح معلومًا ادون ا، ف د تاز في )طاميباً 

 بالرفن. اإلتباعة )يزخرن( في مح  نص ، ويتوز  مدح طواميًا، وك لك تمل
 :(3)قاا النابغة -ت

  ساايُّ ليٍ  لم ت د تترفن  وقد َقَلَاْح عن لون  حمَر قاتمٍ 
متبرور بالفتحبة لمنعبه مبن الصبرف  اصوا)عن لون( منعوح مترور ) حمر، قاتم(، تاءح متاوعبة 
( مرفببو  ع علبب  ت ببدير )هببو(، ويتببوز ) سببااّي( علبب  والثبباني تبباء متببرورًا،  مببا النعببح الثالببث ) سبباايُّ

بعضبب ا وقطببن بعضبب ا ب ببرط ت ببدم  إتببباع، لتميببن النعببوح،  و قطع ببا تميعببًا علبب  الرفببن،  و اإلتبباع
 عل  ال طن. اإلتباع

 :(4)قاا الحطيئة -د
 َل ٌك بغائب قفزٍة محاور     و فوق خنس نا ٍب ب  ي ة
 رور  وطفاء اين تماديين د  باتح له بكثي  حر ة ليلةٌ 
 متطوف حت  الصباح يدور  حرٌت ي ود بال ناس كلنه

                                                 
(1) . 
 .30ديوان زهير:  (2)
م، لبون احمبر قباتم: 8822، 8ديوان النابغة ال اياني، تح يك: محمد  او الفض  إاراهيم، دار المعبارف، مصبر، ط (3)

 تعني الصب ، اصسااي تمن إسباءة، وهي ظلمة اللي  وطرائ ه.
رو ال ببيباني،  ببرح:  اببي سببعيد السببكر ، دار ديببوان الحطيئببة مببن روايببة ااببن حايبب  عببن ااببن اصعرااببي و اببي عمبب (4)
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نا بب، فتباز فبي  اصولب ) خنس(، والنعوح هي )نا ب، ل ك، حرت، محاور(، فلتبن الصبفة  المتاوع
 الرفن عل  ت دير ماتد  )هو(.  وباقي الصفاح النص  عل  المدح 

 :(1)قاا الحطيئة -هب
 ؤح  ثمان المحامد يحمد  ومن ي  تزور اقر  يلتي عل  الحمبد ماَلبه  

 ويعلم  نَّ الا خ  ميبر  مخلبد  يرى الا خَ    يب   عل  المرء ماله
 تملك واهتز اهتبزاز الم نبد  ما سللتبه إ اكسبوٌ  ومتب ٌف 

 النص  عل  ت دير ) عني(.  وال طن في )كسو  ومت ف( بالرفن عل  ت دير )هو( وقد 
 :(2)قاا الحطيئة -و

 عراها إل  اصمورتصعَّدح   ما إ االثوق   وكانوا العروةَ 
 وليسوا يعتلبون بما  تاها  إلي مط لابح  إ او ح ٌم 

الرفببن علبب  سبباي  المببدح والتعظببيم؛ صن المنعببوح معرفببة وقببد تعببين بالصببفة  إلبب ) حبب م( متطوعببة 
 .اإلتباع)الوث  ( التي تاءح عل   اصول 

 :(3)قاا امرؤ ال يس -ز
 واصلت  ا بممتن الوص   د  كريمةٍ ولر َّ ماتدة  التدو 

ف  با  في ري  ا كس فة  النح   ايضباء  مرتبجٌّ رواد 
، و)ايضباء مبرتج( ببالرفن علب  اإلتبباع)كريمة( ببالتر علب   اصوا)ماتدة( منعوح مترور، والنعح 

ال طن عل  ت دير )هي(، ويتوز في ا النص  ات دير:  عني  و  مدح  و  قصد، وقد تاء ال طن بعبد 
ال بيء  إلب ؛ صنه   يتوز العكس لما فيه من الفصب  ابين النعبح والمنعبوح ببلتناي والرتبن اإلتباع

 بعد ا نصراف عنه.
 :(4)قاا امرؤ ال يس -ح

رية ال  ا   فتلك التي هام الفؤاد بحا ا  م ف فٌة ايضاء  د 
الرفبن علب   ا باتبوز مرفوع،  ما )درية( في اإلتباععل   اصوا)تلك( منعوح مرفوع، )م ف فة( النعح 

 ، والنص  عل  ال طن عل  ت دير ) عني  و  مدح(.اإلتباع

                                                 
 .08ديوان الحطيئة:  (1)
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 المنعوت نكرة: -3
 :(1)قاا امرؤ ال يس - 

 طراد  ال واد  ك َّ  لٍو م غر     د  اصوااد  حهبمنترٍد قي
 اصوانعتبببه  إتبببباع)منتببرد( نعبببح بمنعبببوح محببب وف ت بببديره: بفبببرس منتببرد، فبببالمنعوح نكبببرة، فوتببب  

ع قطعه،  ما )قيد( فيتوز فيه الرفن عل  ت بدير )هبو(، والنصب  علب  ت بدير:  عنبي  و  مبدح، وامتنا
 بالتر. اإلتباعويتوز فيه 

 :(2)قاا عنترة - 
 خفيا مير صوح الم رفي  اضطر وا سمعح الصوح في م إ ا
 يطعن مث    طان الركي  بمن من ب  يخرتبر نوافبومي

نافٍ (، فتاء )مث ( بال طن عل  الرفن عل  ت دير )هبو(، )طعن( منعوح نكرة، وصوح صفة م درة )
 .اإلتباعوبالنص  عل  ت دير:  عني  و  صف  و  قصد، ويتوز 

 :(3)قاا امرؤ ال يس -ت
 عليه ع ي ته  حسابا  اوهةً يا هند   تنكحي 
 به عسم ياتغي  رنبا  مرسعٌة اين  رسامبه

، وك لك اإلتباعفتاءح ) حسبا( بالنص  عل   عن ال طن اصوا)اوهة( منعوح نكرة، فيمتنن النعح 
تملة )عليه ع ي ته( في مح  نص  نعح من اوهة،  ما )مرسعة( فت طن بالرفن عل  ت بدير )هبي(، 

 عل  )  م(.وبالنص  
 :(4)وقاا طرفة ان العاد -د

 لعل  ع د حايبٍ  معت بر  فلئن  ّطح نواها مبرةً 
 الرم  مرعن  تيٍح كلقاح  ما ااتسمح إ ابادٌن تتلو 

علبب  التببر  مببا  باإلتببباع)معت ببر( عببن ال طببن ولبب لك تبباء  اصوا)حايبب ( منعببوح نكببرة، فببامتنن نعتببه 
النعح الثاني فيتوز في ا: ال طن عل  الرفن ات دير )هو(، والنص  ات بدير:  عنبي  و  مبدح، ويتبوز 

 .اإلتباع
 :(1)وقاا طرفة ان العاد -هب
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 .28ديوان عنترة:  (2)
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 عل  حرصهحريٍص مضاع  ّن فر  َّ امرفٍ و  تحرَص 
، ويمتنببن قطعببه،  مببا النعببح الثبباني باإلتببباع)حببريص(  اصوا)امببرف( منعببوح نكببرة متببرور، النعببح 

 .اإلتباعالنص ، ويتوز فيه   والرفن  إل )مضاع( فيتوز قطعه 
 قاا طرفة ان العاد: -ز

 تازم اصمر،  تاع في الومم   تدر  الناس ار س صلدم
   ادح خضبممنبه سيبد سب  كام  يحم  آ ء الفتب 

المنعوح آ ء مترور )ابر س( وتعبدد نعوتبه )صبلدم، تبازم،  بتاع، كامب ، يحمب  آ ء الفتب ، منبه، 
علب  التبر، ويتبوز ال طبن  اإلتبباع)صلدم(، وفي باقي ا يتبوز  اإلتباعسيد، خضم(، يت  في  ول ا 

 النص .  والرفن  إل 
ن العمدة فبي صناعة يستعان ا ا عل  ضبب ك م العر  وف مه،  اإلعرا إن  اللغباح كل با  إثبباحوا 

السببماع مببن  هل ببا، وقببد ثاببح بالسببماع  ن اسببتعماا ال طببن فصببيٌ ، ويكمببن السببرُّ فيببه مخالفتببه نسببك 
، ومثبب  هبب ا اإلعببرا المعنبب  ال ببامن وراء هبب ا ال طببن اتغييببر نسببك  إلبب التوابببن، وتنايببه  هببن السببامن 

خراته عما يماثله. إعرابها   يكون إ  اتغيير التغيير   ي عد فصيحًا إ  في مث  ه ا التعاير وهن  وا 
ن من ب مة النطبك وال تاببة  ن مبا يبراد تنايبه السبمن  التمب  يميبز   ومبن المفبرداح  إليبهاللخبب   ووا 

تغييبر   وات ايبر الحبروف،   وارفبن الصبوح فبي الخطاببة،   و، اإلعبرا عن ميره، إما اتغيير نسبك 
 ي ال تابة.عليه ف الخطوطوضن   ولون الحار، 

 وبعد است راء دواوين ال عراء في العينة الممثلة لل عر التاهلي، ن حأ ما يلي:
 اهدًا عل  قطن النعح عن المنعوح، وت   في   ن معظم ا  الغالاية الساح ة من ال واهد وردح -

هب ه فمبن خب ا دراسبتي لبدواوين  بعرية ميبر التبي اعتمبدح علي با فبي ادرتبة كايبرة،  اصخرى التوابن 
 ومن ا قوا مالك ال  لي:الدراسة وتدح بعض  واهد وقطن الادا، 

 فإن الدهر خب س تخليس م و   يا ميَّ إن تف د  قومبًا ولدت بم

 ابطن عرعر آا  الضيم عباس  عمرو وعاد مكناف ال   ع دح
 وقاا الم ل   ان ر يعة:

  خوالنا وهم انو اصعمام  ول د ضبطن ايوح ي كر خبطة
 د ال طن في ال عر تاءح تائزة، ولم يرد  اهد واحد عل  الوتو . ن  واه -
 ن   ثر ال واعبد النحويبة ت بررًا فبي ال بعر هبي: تعبدد النعبوح لمنعبوح واحبد متعبين ابدون ا، تلي با  -

، يلي  لك  ن يكون المنعوح مكتفيًا بمسماه دون اصول الصفة  اإتباع ن يكون المنعوح نكرة يتعين 
 النعح.تعيين ب إل حاتة 

 وبالم ارنة اين ما ورد من  واهد ال طن في ال رآن ال ريم وال عر سنتد ما يلي:
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 ن  واهد ال طن في ال رآن ال ريم   ثر من ال واهد في ال عر، إ  هي في ال رآن ال ريم   ثبر مبن  -
  ر عين  اهدًا، اينما هي في ال عر ت   عن ع رين  اهدًا.

فببي النعببح والاببدا وعطببف الايببان والعطببف، اينمببا فببي ال ببعر وردح ال ببواهد ال رآنيببة لل طببن وردح  -
 في  ملايت ا في النعح، وفي الادا بصورة قليلة تدًا.

تبباءح  ببواهد ال طببن فببي ال ببرآن ال ببريم وال ببعر علبب  قاعببدة تببواز ال طببن، وهبب ا فيببه ملمبب  ب مببي  -
التبببابن  إلببب ان م بببم، فمبببن المعبببروف  ن سبببا  ال طبببن ب مبببي محبببض، وهبببو الت بببويك وتوتيبببه اص هببب

 وتعلك الفكر به. إليهفيه تستدعي مزيدًا من ا نتباه الم طوع؛ صهمية 
فالتابن الم طوع توازًا يعطي مزيدًا من الحرية للمت لم، ويتي  له المتاا ب ك    ار في انت اء التابن 

 إلي ببانظببر وي طع ببا حتبب  يظ رهببا ويارزهببا ويوضببح ا ويلفببح ال اصخببرى المتفببرد والمتميببز عببن التوابببن 
علبب  اعتبببار  نببه تببابن خبباص ولصببيك بببالمنعوح و  ي ببا ه في ببا ميببره مببن التوابببن، و نببه تببابن مزيببد 

 ومتميز.
 ما ال طن الوات  ف  يتي  تلك الحرية التي يتيح ا ال طبن التبائز؛ صن الوتبو  يتابر المبت لم علب  

تميببزًا،  و  ن  اصقبب   واديببة ال طببن بحيببث   يصببب  لديببه خيببار  و حريببة فببي  ن يسببتثني التوابببن الع
 المتميزة والخاصة بالمتاوع، والتي يتيح ا له ال طن التائز. اصخرى التوابن  إل يلفح النظر 

 ن   ثببر قواعببد ال طببن التببائز ورودًا فببي ال ببرآن ال ببريم وال ببعر هببي التببي تتمثبب  فببي تعببدد النعببوح  -
 لمنعوح واحد يتعين مسماه ادون ا.

  وعد التي  كرها النحاة لل طن الوات  والتائز والممتنن لم ترد في ال رآن ال ريم  ن كثيرًا من ال وا  -
 الممتنن.  وهو بعض قواعد ال طن التائز، ولم يرد ال طن الوات   -كما  كرنا -ال عر، إ  ما ورد

 ن تتر  البعض عل  عدوى وتود الغلبب النحبو  فبي ال برآن وال بعر فبي مسبللة ال طبن، هبو تمبن  -
سخف والت ب ، الب   يتتاهب   ن النحبو اسبتنبب مبن اللغبة، ولبم تسبتنبب اللغبة منبه، و ن قواعبد اين ال
ابعض ما ثاح عن العر ، فإنما  لك ل صور في ا، و ن ك  ما ثاح  اإلحاطةقصرح عن  إ االنحو 

ول بببن قبببد يغلطبببون فبببي  اصلفبببا العبببر  الغلبببب فبببي  إلببب عبببن العبببر  ف بببو عر بببي صبببحي ، و  ينسببب  
 المعاني.

وقد  -صل  هللا عليه وسلم -اد للمعترض  ن ين اه عن ه ا ا عتراض رواية ه ا اللفأ عن النايف 
 تل ته العر  بال اوا وا ستحسان.
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