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  إهداء

  

  
  

  ...ويحب رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلّم, إلى كّل من يحب اهللا جّل وعال
  

  ...إلى من عمل لرفعة شأن هذه األمة أو مد لها يدا
  

  ... عليإلى من أدبني وعلّمني أو كان له فضل
  

  ... إلى من أسهم في تيسير إتمام هذا البحث أو مد له يدا
  

  . أهدي عملي هذا راجيا من اهللا القبول وحسن الجزاء
  
  
  
  

                                                                 موسى محمد أمين أحمد البرق
 

  

 



 أ 

  

  

  

  
 

  
  

  

  

  

  

  إقرار

  

 وأنّها نتيجة أبحاثي ،جامعة القدس لنيل درجة الماجستيرإلى  أنّها قدمت ،أقر أنا مقدم هذه الرسالة
 ة لم يقدم لنيل أي، أو أي جزء منها، وأن هذه الرسالة،ه حيثما ورديلإ باستثناء ما تمت اإلشارة ،الخاصة

  .  أو معهد، جامعة ألية،درجة عليا
  
  
  

  . مد أمين أحمد البرقموسى مح
  

  : .................التوقيع
  

  موسى محمد أمين أحمد البرق
  

  : ................التاريخ
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  شكر وتقدير

  
 أحمده وأشكر فضله على نعمه الظـاهرة        ، الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا يليق بجالل قدره وعظيم سلطانه         

 وعلى آله وصحبه ومن     ،الخلق وحبيب الحقّ محمد بن عبد اهللا      والصالة والسالم على أشرف     . والباطنة
  .وااله

  
موا لي من تسهيل     على ما قد   ، ودائرة اللغة العربية   ، وكلية اآلداب  ،أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة القدس    

.  اللذين كان لهم علي الفضل     ،والشكر موصول لمنسق البرنامج واللجنة المشرفة عليه      . ورعاية وتوجيه 
 ووجـه   ، الذي علّم فأحسن   ،شرف بتقديم شكري وجزيل عرفاني ألستاذي الدكتور يوسف عبد الغافر         وأت

  .  وعافية ليس فيها سقم،فأسأل اهللا العلي القدير له علما ال يخالطه عقم.  ويسر فأفاد، ونصح فأتقن،فأجاد
  

 وبمـا   ، لمناقشة رسـالتي هـذه      التي تكرمت علي بقبولها    ، كما وأتقدم بالشكر العميم إلى لجنة المناقشة      
  .  سائالً لهم المولى عز وعال أن يأخذ بأيديهم إلى أعلى الدرجات،أفادتني به من نصح وتوجيه
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 الملخص 
  

 التي أوردها مـشاهير النحـاة       ،اعتنت الدراسة بالشواهد النحوية القرآنية من سورة يوسف عليه السالم         
وقـد حرصـت    .  بين القرن الثاني الهجري ونهاية القرن العاشـر         في المدة الواقعة   ،القدماء في كتبهم  

  .الدراسة على رد المسائل المتعلقة بهذه الشواهد إلى كتاب سيبويه ما أمكن
  

 ،هدفت الدراسة إلى االهتمام بالشاهد القرآني في وقت كان االهتمام بالـشاهد الـشعري كثيـرا جـدا                 
 وتنوع ما تعرضت له مـن       ،رة ما استدّل بها العلماء    واقتصرت الدراسة على شواهد سورة يوسف لكث      

 موضع االسـتدالل والتعريـف      ،وهدفت كذلك إلى وضع كثير من أقوال سيبويه في كتابه         . موضوعات
 ألن كتاب سيبويه هو العمدة في النحو العربي وقوله فصٌل عند جّل             ،والشرح في أبواب النحو المتعددة    

  . النحاة
  

 التكاملي؛ فاعتمدت المنهج الوصفي في التعرف على سورة يوسف وما لهـا             واعتمدت الدراسة المنهج  
 ،التاريخي في جمع شواهد السورة من كتب النحـاة القـدماء          واعتمدت المنهج   ،من أهمية وخصوصية  

 والتعرف على مـا فيهـا مـن         ،واعتمدت المنهج التحليلي في فهم الشواهد النحوية التي أوردها النحاة         
  . دالالت

  
قد كثر استداللهم بآيات سورة يوسف       القدماءأن علماء النحو    :  منها ،د توصلت هذه الدراسة إلى نتائج     وق

وأن هنـاك مـن القـضايا       . كثرة ملحوظة بالمقارنة مع استشهادهم من غيرها من سور القرآن الكريم          
لهم علـى حـذف     اسـتدال : النحوية ما ال يذهب النحاة في استداللهم عليها إلى غير سورة يوسف، مثل            

وهنـاك مـن    . الحجازية، وغيرها ) ما(المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه، وحذف المبتدأ أو الخبر، و         
، )لـيس (عمـل  ) ارتـد (أن يعمـل الفعـل     : القضايا النحوية ما ال شاهد له إال في سورة يوسف، مثل          

ر جدا في توجيه الشاهد النحوي      أضف إلى ما تقدم أن اختالف النحاة القدماء كثي         .)حاش(واالستثناء بِـ   
في السورة، وأن مواضع اختالفهم أكثر بكثير مما جرى االتفاق عليه، وقد ظهر ذلك مـن أول آيـات                   

أبواب النحو جميعها   ثم إن مجموع الشواهد النحوية التي استدّل بها النحاة القدماء كادت تغطي             .  السورة
  غطّت الشواهد أقسامه كلّها إال اسم ال المـشبهة بلـيس،           : مثالً ففي باب المرفوعات  : بأقسامها المختلفة 

  .وهكذا في سائر األبواب



 ث 

  
 ،دراسة الشواهد النحوية في سورة يوسف التي لم ترد عند النحـاة           :  أهمها ،وخرجت الدراسة بتوصيات  

سـة بجمـع    كما وتوصي الدرا  . ذلك أن السورة تحوي شواهد نحوية كثيرةً لم يستدّل بها النحاة القدماء           
 لنحصل على عمل    ، وشرحها وفق أبواب النحو المعروفة     ،الشواهد النحوية الواردة في سور القرآن كلها      

  .   يفيد منه أهل العلم،موسوعي
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Abstract 
The study cared for the Quranic grammatical witnesses taken from 
((Surat Yousuf)) peace be upon him, which the ancient famous 
grammarians referred to in their books from the 2nd century AH to the 
end of the 10th  centuries. It has given much attention in referring the 
pertinent issues of  these evidences to (Sibawaieh’s) book where 
possible. 
 
Whereas much concern was given to the poetical quotations, the study 
aimed at tracing the Quranic witnesses from ((Surat Yousuf)) due to its 
richness of syntactical rules frequently used by scholars, and the 
diversity of its topics. 
 
It has also referred to the sayings of (Sibawaieh) in his book for the 
purpose of guidance, definition and explanation of the multiple 
grammatical branches, as his book is considered a feature masterpiece in 
the Arabic Syntax, and his sayings are taken for granted by the majority 
of prominent grammarians. 
 
The study followed the complementary, as well as the descriptive 
methodologies, in identifying (Surat Yousuf) with all its importance and 
particularity. It has also adopted the historical approach in gathering 
grammatical evidences from books written by ancient grammarians. It 
has also followed the analytical approach in understanding the 
grammatical evidences which grammarians mentioned, so that one can 
be acquainted with their indications. 
  
The study came up with many conclusions. One of which is that the 
ancient grammarians throughout ages have noticeably referred to the 
Qur`anic verses from (Surat Yousuf) more than they did with other 
(Suras). There are some syntactical issues that grammarians limited their 
reference to (Surat Yousuf) alone; such as when they refer to the 
omission of the (mudhaf) and substituting it by the (mudhaf ilayh). The 
omission of (mubtada’) or (khabar) and the (ma) of Hijaz, and so on. 
Other syntactical issues do not have any reference, except in (Surat 
Yusuf) such as: the verb (irtadda) acts in place of (laysa), and the 
exception with (haasha). Add to that, the numerous disagreements among 
grammarians which exceeded their agreements in extracting the 
syntactical witnesses in the (Surah). This has clearly appears in the first 
few verses of the (Surah). 



 ح 

 
 Moreover, the syntactical evidences used by ancient grammarians 
almost covered the different chapters and branches of syntax. E.g.: in the 
(marfoo’at) chapter, the evidences covered all its aspects except (isim al 
almushabbah bi laysa), and so is the case in other chapters.  
 
The study ended up with many recommendations. The most significant 
of which was the study of the grammatical evidences in (Surat Yousuf) 
which were not mentioned by grammarians, as the (surah) contains many 
syntactical evidences that have not been used by ancient grammarians.   

The study also calls for making an attempt in gathering all syntactical 
evidences in the Holy Qur`an as a whole, with the objective of 
explaining them in accordance with the well-known branches of the 
Arabic syntax, thus producing a reference encyclopedic work which will 
benefit scholars. 
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:مقدمةال  

 أحمده حمدا كثيرا طيبـا      ، ومداد كلماته  ، وزنة عرشه  ، عدد خلقه  ،الحمد هللا رب العرش العظيم    
 وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وحبيب الحقّ محمد بن عبد اهللا النبـي األمـي                ،مباركًا فيه 

   وبعد؛، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين،األمين
  

 : موضـوعه  ،مقدم الستكمال متطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهـا         فهذا بحث   
 بداية من كتاب سيبويه في الربع  ،"الشواهد النحوية في سورة يوسف من كتب النحاة القدماء        "

 ونهاية بكتاب الفواكه الجنية للفاكهي آخر القـرن العاشـر           ،األخير من القرن الثاني الهجري    
 ها  وتصنيف، حيث قامت الدراسة بجمع ما ورد في تلك الكتب من شواهد سورة يوسف             ،الهجري
  .  مع بيان ما في كثير منها من دالالت وإشارات بيانية، ثم شرحها وتحليلها،وتبويبها

  
 ،ة المدرسـي  الدراسة فتعود إلى رغبة مكنونة في النفس منذ أيام           البحث؛ وأما صلتي بموضوع  

 ،ألتحق ببرنامج الدراسات العليـا     أن   اهللا ولما شاء    ،لغة القرآن ونحوها  رغبة مملوءة بعشق    و
 وبلغت الغاية والمراد    ،جهدت باحثًا عن موضوع في علم النحو مرتبط بكتاب اهللا عز في عاله            

 بأن يستعين   ، ألبي األسود الدؤلي   - رضي اهللا عنهما  - عندما قرأت توجيها من اإلمام ابن عباس      
 فعكفـت علـى     ، للناس علما يقيم به ما اعوج من ألسنة كثير مـنهم           بسورة يوسف وهو يضع   

 وبعد عناء وجهـد رأيـت       ،السورة دراسة وبحثًا وتحليالً ألتعرف على سر توجيه ابن عباس         
 وعلى  ، فعزمت ،النحاة يولون سورة يوسف عناية خاصة ومتميزة في كثرة ما يستشهدون منها           

 وأن يكون نواة ومنطلقًا     ، أن ينفعني اهللا به وينفع به غيري        آمالً ، وبدأت عملي هذا   ،اهللا اتكلت 
 تثبيتًا للدعامة   ، يسيرون على هذا النهج في جمع شواهد سور كتاب اهللا كلّها           ،لطلبة العلم وأهله  

.  أال وهو الـشاهد مـن القـرآن الكـريم    ،األولى  والمصدر األول الذي يقوم عليه علم النحو     
 وهذا الشكل من    ،دراسة غير مسبوق بهذا األسلوب من العمل       وأن هذا النوع من ال     ،خصوصا

 أضف إلى ذلك أن عناية أهل العلـم مـن           ، فيما بلغ إليه علمي واطالعي المتواضعين      ،النهج
ما جعل الحاجة إلى إبراز الشاهد القرآني إبرازا        مالنحاة بالشاهد الشعري قد بلغت مبلغًا عظيما        

، ولذلك قصرت البحث على شواهد القرآن الكـريم      اته ودالالته يليق بمكانة كتاب اهللا وعظيم آي     
  . مع إقراري بالشاهد الشعري وأهميته

  
 وقفت الدراسة فيـه علـى        فقد ؛ أما الفصل األول   :في فصلين وخاتمة  دراسة   ال ه هذ توقد جاء 

شواهد السورة النحويـة    ت الدراسة    جمع  ثم ،التعريف بسورة يوسف وما لها من أهمية نحوية       



 د 

 وأوردت الشواهد مرتبة حسب ترتيب      ،دون حذٍف لما تكرر منها     ،ما كما استشهد بها النحاة    تما
فوضعت الدراسة شواهد السورة فـي أبوابهـا النحويـة           ؛  وأما الفصل الثاني  . آيات التنزيل 

لخروج عـن  عدم ا مع ،وتحليلها وبيان الداللة فيها شرحهاإلى  ثم عمدت ،المعروفة عند النحاة 
 فلم تتناول الدراسة المسائل النحوية التي لم تكن على صـلة بـشواهد    ، التي تم جمعها   الشواهد
 ومقارنة أقوالهم مع ما جاء في كتاب        ، وركزت الدراسة على ذكر الخالف بين النحاة       ،السورة
عـدد مـن     ب خرجـت  و ، النتائج فخلصت الدراسة إلى مجموعة من     ؛الخاتمةأما في    و .سيبويه

  . التوصيات
  

 خـصوصية سـورة     بيان في محاولة    ،الوصفيفي الفصل األول المنهج     دراسة   ال عتمدتالقد  
 في جمع   التاريخي المنهج   اعتمدت الدراسة  كما   ، وخصوصيتها النحوية بخاصة   ،يوسف بعامة 

 المنهج التحليلي في شـرح      ت الدراسة مدوفي الفصل الثاني اعت   . ا المختلفة الشواهد من مظانّه  
 والمجـرورات   ، والمنصوبات ،المرفوعات:  في أبواب النحو المتعددة    ،هاالشواهد والتعليق علي  

  . وغيرها
  

عرف  وعلى رأسها كتاب سيبويه أو ما ي       ، أمات كتب النحو   كانتف: أما منابع البحث ومصادره   
ستشهد بأقوال سيبويه إمام النحـاة      ت حرصا شديدا على أن      ت الدراسة  فقد حرص  ،بقرآن النحو 

كتـب    التي اعتمدتها الدراسـة    ومن المصادر . الدراسةتعرض لها   تل التي   على غالبية المسائ  
 أيـضا    المصادر  ومن ،)هـ207ت(لفراءل " القرآن معاني: "في مقدمتها كتاب   و ،معاني القرآن 
ومنهـا كـذلك كتـب القـراءات        ). هـ538ت( للزمخشري   "الكشاف"تفسير  ك ،كتب التفسير 
من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات فـي         إمالء ما   " : وفي مقدمتها كتاب   ،واإلعراب

وأما في تعريف المصطلحات النحوية فقـد       ). هـ616ت( ألبي البقاء العكبري     ،"جميع القرآن 
  . خير مورد فياض) هـ816ت( لعلي الجرجاني"التعريفات"كان كتاب 

  
مقطعـة  لاقلة المصادر المتوفرة فـي بالدنـا        :  أهمها ، وقد اعترضت الدراسة صعوبات عدة    

ـًا علميا حديثًا؛،األوصال    أضف إلى ذلك أن كثيرا مما تيسر الوصول إليه غير محقق تحقيق
إال  ، مواضع اآليـات   مما يحول دون الوصول إلى     ،خصوصا وأنّها غير متضمنة فهارس فنية     

 ،وأمر آخر احتاج إلى عناء وجهد كبيرين في البحـث والدراسـة           . إجراء مسح شامل للكتاب   ب
ـ م ، يرمي إليه النحاة القدماء وهم يستشهدون بالشاهد النحوي القرآني         الذيمراد  ال فهم   :وهو ا م

  .اهد التوجيه الصحيح في حدود ما يحتمله النصو الش بعضأدى إلى صعوبة في توجيه
  



 ذ 

 وأن تكـون عنايـة الحفـيظ        ،    واَهللا أسأل أن يكون هذا البحث خالصا لوجهه جلّت قدرته         
  .  وأسأل اهللا المغفرة، وما جاء على غير ذلك فمن نفسي،منه صوابا فمن اهللا فما جاء .تلحظه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةامة لسورة يوسف وشواهدها النحويالخصائص الع: الفصل األول
  
  
  

  .التعريف بسورة يوسف: المبحث األول
  .نحوياأهمية السورة : المبحث الثاني
  .شواهد السورة في كتب النحاة القدماء: المبحث الثالث
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ة لسورة يوسف وشواهدها النحويةالخصائص العام.  
  

وبيان أهميتها النحوية، ويرصد شواهد السورة من كتب النحاة يتناول الفصل األول التعريف بسورة يوسف، 
بين لنا هذا الفصل أهمية السورة وي. القدماء، ويثبتها كما وردت عندهم مرتبة حسب ترتيب آيات السورة

  . النحوية، وقد تمثل ذلك بالقضايا النحوية المميزة التي اشتملت عليها السورة
  

  .سفالتعريف بسورة يو: المبحث األول
  

القرآن الكريم كالم رب العالميـن، ال تزيـغ به األهواء، وال تلتبس به األلسـنة، وال يشبع منه العلماء، وال 
إن هذا القرآن مأدبـة اهللا فتعلمـوا من [، و)1(يملّه األتقياء، وال يخلق على كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه 

] خيركم من تعلم القرآن وعلمه:[بيبنا صلى اهللا عليه وسلم، ويكفينــا قول ح)2(... ]مأدبتـه ما استطعتـم
  .)4(] الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة : [وقوله . )3(

    

سورة يوسف في القرآن سورة القصة دون غيرها؛ وهي سورة محببة إلى النفس والقلب، يحب الناس اإلكثار 
وتؤخذ خذ منها القصة والعظة، تؤفهي سورة غوارها، عشقون التفكر فيها وسبر أمن قراءتها وسماعها، وي

هذا ما جعلها تنساب على األلسنة بسهولة ويسر، وربما كان هذا هو السبب الذي و، منها الحكمة والدرس
،  وقد يكون هذا هو السبب ذاته الذي جعل النحاة )5(جعل العلماء والمفسرين يتلذذون وهم يعيشون في رحابها

-وقد جمعت الســورة قصــة يوسف بن يعقوب  .ثرون من ذكرها واالستشهاد بآياتهايميلون إليها ويك
 منذ نعومة أظفاره يــوم أن رأى رؤياه إلى اليــوم الذي تحققت فيه الرؤيا، وبين الرؤيا - عليهما السالم

 يوسف ة لقصولم يأِت  ذكر. ، وفي ذلك تفصيل لألحداث التي مرت خالل هذه المدة)6(وتحققها أربعون سنة 
، فقد جاءت هذه القصة مطولة مستوفاة في )7(إال في هذه السورة فلم تُذكر في موضع آخر من المصحف 

                                                 
   .2831،  الترمذيسنن؛ الترمذي، 3197،  الدارمي سننالدارمي،: ينظر)1(

  .3181،  الدارميسنندارمي،  ال )2(

  .389،  أحمدمسند ؛ أحمد، 5079، صحيح البخاريالبخاري، )) 3(

  .3769،  ابن ماجةسنن؛ ابن ماجة، 1329،  مسلمصحيح؛ مسلم، 25093، 24835، 23526، .ن.م)4(

 .16-9، سورة يوسفأحمد نوفل، : ينظر )(5

  1/530، معاني القرآنالنحاس، : ينظر)6(

  11/6830، تفسير الشعراوي؛ الشعراوي، 9/118 ،الجامع ألحكام القرآنرطبي، الق: ينظر)7(
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أن : ، وتفسير هذا قد يعود  إلى أمور عدة منها)8(سورة واحدة، ولم يتكرر ذلك في كتاب اهللا عز وجل 
من القصص التي مآلها إلى الوبال، القصة في هذه السورة اختصت بحصول الفرج بعد الشدة، بخالف غيرها 

وأمر آخر أن . ت القصصم هود وغيرهم، فهي بذلك قد خرجت عن سمكقصة إبليس، وقوم نوح، وقو
قَََََََََََََََصص األنبياء أفاد إهالك من كذبهم، فدعت الحاجة إلى تكرار قصصهم كلما صار من الناس تكذيب سلَوا ر
 أما قصة يوسف فنزلت بعد طلب الصحابة من النبي عليه السالم أن يقص للنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم،

وأمر أخير في هذا الباب هو أن ورود القصة . )9(عليهم، فمقصودها الترويح والتسلية بخالف باقي القصص
على هذا النحو فيه إشارة إلى عجز العرب عن أن يفعلوا بباقي قصص األنبياء على نحو ما جاءت عليه 

. أحدهما أنه اسم أعجمي: وقد اختلف في تسميته بيوسف على قولين. )10( - عليه السالم- وسف قصة ي
ويصح همز الواو . ويصح في لفظه كسر السين وفتحها وضمها . )11(والثاني أنه عربي، مشتق من األسف 

   .)12(مع الحركات الثالث 
  

 -ء عند الطبري نقالً عن ابن عباس ما جا: ولقد أورد المفسرون روايات عدة في مناسبة السورة، منها
وذكر  .)13(﴾ نحن نقص عليك﴿: لـو قصصت علينا؛ فنزل: قالوا يا رسول اهللا: " ، قال- رضي اهللا عنهما

يا رسول اهللا : مّل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملّة فقالوا: قال: "...ابن كثير رواية فـي ذلك
حدثنا فـوق : يا رسول اهللا:  ﴾، ثم ملّوا ملّة أخرى، فقالواحسن الحديثاهللا نزل أ﴿ : حدثنا ؛ فأنزل اهللا

الر تلك  آيات الكتاب المبين ﴿     : فأنزل اهللا عـز وجـّل– يعنون القصص –الحديـث ودون القـرآن 

 اآليـــة، فأرادوا )14( ﴾نحن نقص عليك أحسن القصص* إنّا أنزلناه قرآنأ عربيأ لعلكم تعقلون * 
فاهللا . )15(" وأرادوا القصص فدلّهم على أحسن القصص ـث فدلّـهـم علـى أحســن الحديث،الحدي

 قص – عليه السالم – وأقوامهم، ولما جاء على ذكر يوسف -  عليهم السالم–سبحانه حدثنا عن األنبياء 
 به عن أحسن القصص، والفرق بين الحديث والقصص؛ أن القصص ما كان طويالً من األحاديث متحدثًا

السلف، والخبر فيه عن األمور يتلو بعضها بعضا، وأما الحديث فيكون عن ذلك وعن غيره، فيكون عن 
                                                 

  .6/234،  البحر المحيط في التفسيرأبو حيان األندلسي،  : ينظر)8(

 .4/500 ، الدر المنثور؛  السيوطي، 4-4/3، نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، :ينظر )(9

  151-149 ،ع اإلعجاز في القصص القرآنيروائمحمود السيد حسن، : ينظر)10(

  .3/8، النكت والعيونالماوردي،، : ينظر)11(

  .4/500، .س.مالسيوطي، : ينظر)12(

  12/150، جامع البيان في تأويل آي القرآنلطبري، ا)13(

  3-12/1يوسف، )14(

  2/478، تفسير القرآن العظيمابن كثير، )15(
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إن اليهود : ا قيل في سبب النزولومم. )16(السلف، ويكون عن الحاضرين، ويكون طويالً، ويكون قصيرا 
لسبب الذي جعل بني إسرائيل يحلّون أمروا كفار مكّة أن يسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ا

   .)17(بأرض مصر، فنزلت السورة 
  

وإنّما سميت  قصة يوسف بأحسن القصص، : " ومما جاء في سبب إطالق أحسن القصص على هذه القصة
ألنّها جمعت ذكر األنبياء، والصالحين، والمالئكة، والشياطين، واألنعام، وسير الملوك، والمماليك، والتجار، 
والعلماء، والرجال، والنساء  وحيلهن، وذكر التوحيد، والفقه، والسر، وتعبير الرؤيا، والسياسة، والمعاشرة، 

: وجاء كذلك. )18(" وتدبير المعاش، والصبر على األذى، والحلم، والعز، والحكم، إلى غير ذلك من العجائب 
لطفولة في مواجهة الشيخوخة، والحقد هي أحسن القصص بما اشتملت عليه من عبر متعددة، عبر في ا" 

عليه -الحاسد بين األخوة، والتمرد، وإلقائه في الجب والكيد له، ووضعه سجينًا بظلم، وموقف يوسف 
وكيف ألقى اهللا على يوسف ـ .  من االفتراء الكاذب، واالعتزاز بالحق حتى تم له النصر والتمكين- السالم

وكيف صان يوسف إرث النبـوة، بما فيهـا . من يلتقي به يحب خدمتهعليه السالم ـ محبة منه؛ ليجعل كل 
لذلك فهي أحسـن القصص؛ إمــا ألنهــا جمعت ... من سـماحة وقدرة على العفـو عند المقدرة 

أو أنّها أحسن القصص في . حادثة ومن دار حولها من أشخاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداث
المتفق عليه في كل الكتب السابقة، وجاء على لسان محمد األمي، الذي ال خبرة له بتلك أنّها أدت المتّحد و

أو أنها أحسن القصص؛ ألن سورة يوسف هي السورة . الكتب ؛ لكن جاء بأسلوب جذّاب مستميل مقنع ممتع 
ي كل أطواره؛ العمر الزمني، والعمر العقلي، والعمر العاطفي، لإلنسان ف: التي شملت لقطات متعددة تساير

  .)19(" ضعيفًا؛ مغلوبا على أمره، وقويا مسيطرا، ممكناً من كل شيء 
  

  

  

  
 
 
  
 

                                                 
  .38، الفروق اللغويةالعسكري، : ينظر)16(

  3/310، الجواهر الحسان في تفسير  القرآنالثعالبي، : ينظر)17(

    4/137، زاد المسير في علم التفسير؛ ابن الجوزي، 2/314، إعراب القرآنالنحاس، : ينظر)18(

  6834-11/6833،  التفسيرالشعراوي،)19(
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ـًا: المبحث الثاني ية السورة نحويأهم .   
    

وعلم . )20( حرفه: ونحا الشيء بمعنى. كدص قَقصدتُ: ك، أيوح نَتُوحيقال نَ القصد والطريق،: النحو لغة
وفيه يقول ابن . )21("ن يعرف بها أحوال التراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغيرهماهو علم بقواني: "النحو
هو انتحاء سمت كالم العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، : " )هـ391ت(جنّي

ية بأهلها والتحقير، والتكسير، واإلضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العرب
ولذلك فإن علم النحو هو الذي يعرف به أحوال أواخر . )22(" في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منها

الكلمات إعرابا وبناء، كما يعرف به النظام النحوي للجملة، من حيث الترتيب والوظيفة، فإذا ما اختّل شيء 
  . )23(من ذلك، اختّل المعنى المراد 

  

حظ من هذا العلم، قال و نتبين أن فهم الخطاب ال يكون إال لمن كان له ومن تعريف النح 
ـّز المعاني، ويوقف على أغراض المتكلمين، وذلك أن ف): "هـ911ت(السيوطي ـَمي ـِِه ت ـَب أما اإلعراب ف

ن زيٍد؟ أو ما أحس! ما أحسن زيدا: ما أحسن زيد، غير معرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال: قائالً لو قال
ويسمى النحو إعرابا واإلعراب نحوا سماعا؛ . ")24("  باإلعراب عن المعنى الذي أرادهبانأو ما أحسن زيد، َأ

ولما كان أسمى . ، وهو ما يتعلق بحركة أواخر الكلم لتدّل على فهم الخطاب)25(" ألن الغرض طلب علم واحد
 كان على كّل من -  صلى اهللا عليه وآله وسلم–محمد أنواع الخطاب ما نزل به الوحي على قلب الحبيب 

أراد أن يعقل مراد اهللا تعالى منّا وتوجيهه لنا أن ينهل من منهل العربية بعلومها المختلفة، وعلى رأسها علم 
م أيها العرب كي تعلموا يقرأ بلغتك: ، أي)26( ﴾ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تَعِقلُون﴿: النحو، قال تعالى

  . )27(﴾ ، فيه توكيد للمعنى، ورجاء أن يكون العرب ممن يتدبره لَّعلَّكُم ﴿ :معانيه، وتتفهموا ما فيه، وقوله

                                                 
  .نحا: ، مادةلسان العرب: ينظر)20(

  .329، كتاب التعريفاتالجرجاني، : ينظر)21(

  .1/34، الخصائصبن جني، ا)22(

  .9، النحو والنحاةخضر حمود، : ينظر)23(

  .1/260، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، )24(

  .91، اإليضاح في علل النحوالزجاجي، )25(

  .12/2يوسف، )26(

  .9/119، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : ينظر)27(
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فكان هذا الباعث الديني على رأس البواعث التي دعت إلى وضع علم النحو؛  حرصا من المسلمين على أداء 
فمن عرف هذا ولزمه، فإن له أجرا عظيما عند ربه؛ فالذي يقرأ . )28(نصوص القرآن أداء فصيحا سليما 

 - فيروى عن عمر بن الخطاب . القرآن ويفهمه بفهمه للغة القرآن أجره أعظم بكثير ممن قرأه على غير فهم
ب وهذا يدلّنا على أن اإلعرا. )29(" من قرأ القرآن وأعربه كان له عند اهللا أجر شهيد: "- رضي اهللا عنه

أقوى عناصر العربية، وأبرز خصائصها، وقوانينه وضوابطه هي العاصمة من الزلل، والمعوضة ) الفهم(
  . )30(عن السليقة 

  
 جعلوا -  ومنها علم النحو-  وعندما توجه العلماء إلى العربية يضعون أسسها وقواعدها وعلومها المختلفة

وصلون إليه مأخوذًا من كتاب اهللا عز وجّل، وسورة  على ما يتمالحظ األوفر والنصيب األعظم في استدالالته
يوسف واحدة من السور التي أكثر النحويون من االستشهاد بآياتها، ومقارنة بين سورة يوسف وسورتي 
يونس وهود، تدلّنا على نصيب سورة يوسف الوافر بين قريناتها من كتاب اهللا، والذي يدعو إلى المقارنة مع 

فيونس مائة وتسع آيات، وهود مائة واثنتين : غيرهما؛ التشابه بينها من حيث عدد آياتهاهاتين السورتين دون 
ثم إن هذه السور من حيث الترتيب في المصحف جاءت . وعشرين آية، ويوسف مائة وإحدى عشرة آية

 وهي سور على أسماء األنبياء، جاءت متشابهة في أول ما نزل منها،. يونس، فهود، فيوسف: متتابعة
والمقارنة التي . متشابهة في سبب نزولها، ومتشابهة في أنّها تناولت قصصا قرآنيا من قصص األنبياء

فهذا سيبويه  يستشهد من : نقصدها هنا؛ من حيث  حجم ما استشهد به النحاة من هذه السور الثالث في كتبهم
، وجاء استشهاده من سورة سورة يوسف في ثالثة عشر موضعا، ومن سورة يونس يستشهد في ستة مواضع

،  لوجدنا خمسين )هـ643ت(ولو نظرنا في كتاب شرح المفصل البن يعيش. هود في اثني عشر موضعا
موضعا يستشهد فيها من سورة يوسف، ومن يونس في اثنين وثالثين موضعا، ومن هود في ثالثة وثالثين 

جي، نجد عشرين موضعًا من سورة شرح جمل الزجا:  في كتابه)هـ669ت(وعند ابن عصفور. موضعا
شرح :  في كتابه)هـ672ت(وعند ابن مالك.  يوسف، وأربعا من سورة يونس، واثني عشر من سورة هود

الكافية الشافية، نجد من يوسف شواهد في خمسة وعشرين موضعا، ومن يونس في أربعة مواضع، ومن هود 
رتشـاف الضرب، نجـد اثنيـن وأربعيـن ا:  في كتابه)تهـ745(وعند أبي حيان. في خمسة عشر

ًـًا مـن يوسف، ومـن يونس تسعة عشـر، ومـن هـود ثمانية عشر  وعند السيوطي .موضع
 في همع الهوامع، نجد من يوسف ثمانية وخمسين موضعا، ومن يونس تسعة وعشرين، ومن )هـ911ت(

ثم إن .  ها النحوية عند النحاةوفي هذا داللة واضحة على خصوصية السورة وأهميت. هود ستة وأربعين
                                                 

  .19-18، من تاريخ النحو؛ األفغاني، 8-7، مسائل خالفية بين الخليل وسيبويهرة، ؛ قدا12-11، المدارس النحويةضيف، : ينظر) 28(

  .25 -23/ 1،  الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : ينظر) 29(

   .118، دراسات في فقه اللغةصبحي الصالح، : ينظر)30(
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شواهد السورة كثيرة ومتنوعة في كتب النحاة موضع الدراسة، حتى كادت  يكون لها نصيب في كل باب من 
أبواب النحو، وهذا يجعلنا نهتم بسورة يوسف اهتماما خاصا في دراسة النحو العربي، دّل على هذا االهتمام 

: وأتى أبو األسود عبد اهللا بن عباس، فقال: قيل"  عباس مؤسس علم النحو؛ توجيه أعلم الناس بكتاب اهللا ابن
لعلك تريد النحو؛ أما :  قال. إنّي أرى ألسنة العرب قد فسدت؛ فأردت أن أضع شيًئا لهم يقومون به ألسنتهم

و، وإذا ما أردنا أن نتثبت من أن لسورة يوسف خصوصية في النح. )31(" إنّه حق، واستعن بسورة يوسف
  : فهناك مسائل نجدها في ثنايا السورة، وفي كتب النحاة تدّل على ذلك، ومنها

  

، وذلك في موضوع حذف )32(﴾  واسَأِل الْقَريةَ﴿:من آيات السورة ما ذهب مذهب القاعدة النحوية، مثل -1
وقد ورد . )33(كثيرواسأل أهل القرية، ومثل هذا الحذف : المضاف، وإقامة المضاف إليه مكانه، فالتقدير هنا

واَسَألْهم ﴿ :  ، مثل قوله﴾واسَأِل الْقَريةَفي القرآن ما يشبه هذه اآلية ومع ذلك فإنّها لم تحظ بما حظيت به  ﴿

وِعلْماً ونَجينَاه ولُوطاً آتَينَاه حكْماً ﴿:  وقوله،)34(﴾ عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت

فإذا ما ورد شيء من مثل هذا الحذف، تم قياسه على هذه اآلية . )35(﴾  ِمن الْقَريِة الَِّتي كَانَت تَّعمُل الْخَباِئثَ
جعلوا : ويحتمل أيضا أن يكون أراد سيبويه بقوله: "   يقول)هـ368ت(من سورة يوسف، فهذا السيرافي

وقد استدل . )36( ﴾ واسَأِل الْقَريةَ﴿: اب، حركة التاء، وحذفها كما قال اهللا تعالىالتاء التي حرف اإلعر
وهذا أبو علي . )37( بهذه اآلية في عشرة مواضع جلّها من هذا القبيل) هـ368ت(السيرافي
 في بيان غريب القرآن يسير )هـ577ت(وابن األنباري. )38( يأتي بها للغرض نفسه )هـ377ت(الفارسي
 .)39(ذا النهج، فيستشهد بها في ثالثة مواضع على ه

ومن آيات السورة ما كان على درجة عالية من األهمية في موضع االستشهاد، مما جعل النحاة ال  -2
وحذف الخبر   وذلك في موضوع حذف المبتدأ،،)40(﴾  فَصبر جِميٌل﴿ : يغفلونها في كتبهم، مثل قوله سبحانه

                                                 
  .1/51، إنباه الرواة على أنباء النحاةالقفطي، ) 31(

  .12/82يوسف، ) 32(

  .3/271، الكتابسيبويه، :  ينظر)33(

  7/163األعراف، ) 34(

  .21/73األنبياء، )35(

  .1/148، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، )36(

  .4/17، 3/68، 2/226، 2/189، 2/164، 1/496، 1/22، .ن.م: ينظر)37(

  .30، المسائل المنثورةأبو علي الفارسي، : ينظر)38(

  .310، 109، 1/55 ،البيان في غريب القرآنابن األنباري، : ينظر)39(

  .12/83، 12/18، يوسف)40(
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، )42(﴾  وسفُ َأعِرض عن هـذَا ﴿ ي:ومنها أيضا قوله .)41(ثير من كتب النحومن الجملة، فقد وردت في ك
، أيضا )44(﴾ ما هـذَا بشَراً ﴿ :وقوله .)43(فقد استدّل بها كثير من النحاة على حذف أداة النداء قبل المنادى 

   . )45(عمل ليس ) ما(ورد كثيرا في كتبهم استشهادا على عمل 

  
الحلْمية وما يتصرف عنها، في ) رأى(فعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لم ترد في باب األ -3

، وموضعين اثنين فقط في باقي )46(ثالثة مواضع في سورة يوسف : القرآن الكريم إال في خمسة مواضع
 .)47(القرآن 

على هذا المعنى إال مرة واحدة ناقصا على معنى صار، ولم يرد في القرآن ) ارتد(يجوز أن يأتي الفعل  -4
  . )48( ﴾فَلَما َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى وجِهِه فَارتَد بِصيراً﴿ :في سورة يوسف

                                                 
المفصل ؛ الزمخشري، 2/213، شرح كتاب سيبويه ؛ السيرافي، 249 /2، األصول في النحو؛ ابن السراج، 1/385،  الكتابسيبويه،: ينظر)41(

مفتاح ؛ السكّاكي، 303،  به الرحمنإمالء ما من؛ العكبري، 2/60، األمالي أ؛  ابن الشجري، 508، تفسير الكشّاف ؛ 46،  في صنعة اإلعراب

؛ ابن  1/21، شرح كافية ابن الحاجب؛ الرضي، 3/103، شرح جمل  الزجاجي،، ؛ ابن عصفور1/94، شرح المفصل ؛ ابن يعيش، 215،  العلوم

  .1/335، همع الهوامع؛ السيوطي ، 725، مغني اللبيبهشام، 

  .12/31، يوسف)42(

؛ ابن الشجري،  2/225،  اإلنصاف؛ ابن األنباري،305،.س.؛  العكبري،م68، المفصل ب؛ 512، فتفسير الكشّاالزمخشري، : ينظر)43(

الجامع ألحكام  ؛ القرطبي، 2/184،.س.م؛ ابن عصفور، 2/15،.س.م؛ ابن يعيش، 149، كشف المشكل في النحو؛ البكيلي، 2/341، .س.م

؛ 237، شرح جمل الزجاجي  ؛ 840،.س.م؛  ابن هشام، 453، رصف المبانيلقي،  ؛الما2/5، شرح الكافية الشافية؛ ابن  مالك، 9/175، القرآن

، البهجة المرضية ؛ 33/ 2،.س.م ؛ السيوطي، 121، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 237، شرح األلفية ؛ المكودي، 4/10، أوضح المسالك

356.  

  .12/29، يوسف)44(

 ؛1/324،.س.م؛ السيرافي، 452-2/450، المقتضب؛ المبرد، 44-2/42 ؛ القرآنمعاني  ؛ الفراء، 1/103،.س.مسيبويه، : ينظر) 45(

؛ 78،.س.م؛ البكيلي، 1/156،.س.م؛ األنباري، 2/557،.س.، م؛ ابن الشجري103، المسائل المشكلة أ ؛ الفارسي، 513، .التفسير ،الزمخشري

، 1/369، 1/351، شرح التسهيل  ؛ 316/ 1، 1/187،.س.م؛ ابن مالك، 182/  9، .س.م؛ القرطبي،2/114، 1/108 ،.س.مابن يعيش، 

شرح جمل ؛ 259،362-256، شرح  شذور  الذهب؛ ابن هشام، 3/1197، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 311، .س. م؛ المالقي،2/208

/  1،همع الهوامع، ؛ السيوطي93،.س.م؛ أحمد بن زيد، 61،.س.م؛  المكودي، 1/274، أوضح المسالك؛ 917، 399؛المغني، 187، الزجاجي

389.  

  .12/43، 12/43، 12/4، يوسف: ينظر) 46(

  .21/74، ألنبياء؛ ا6/163، األعراف: ينظر) 47(

  .12/96، يوسف) 48(
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مضافين إلى غير ياء المتكلم، مما يوجب إعرابهما بالحروف؛ ألنّهما من ) أب(و ) أخ(ورد كثيرا  -5

ِإذْ قَالُواْ ﴿: في السورة تسعة وعشرين مرة، ومن ذلك قولـهاألسماء الستة، فقـد بلغ مجموع ما ورد 

، وفي هذه اآلية جمعت )49(﴾ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأِبينَا ِمنَّا ونَحن عصبةٌ ِإن َأبانَا لَِفي ضالٍَل مِبيٍن
ا ما ورد وأم. نصبا باأللف) أبانا(اء، وخفضا بالي) أبينا(رفعا بالواو، و) أخوه(فجاء : أحوال إعرابها الثالثة

  .في غيرها من كتاب اهللا، فبلغ أربعا وأربعين مرة فقط
 
في تسعة مواضع من كتاب اهللا، أربعة منها في سورة يوسف، ) اهللا(جاء القسم بالتاء مع لفظ الجاللة  -6

  . )50( ﴾ قَالُواْ تَاللِّه﴿ :بقوله سبحانه
   
ما ﴿ : ي أربعة مواضع من كتاب اهللا، واحدة منها في سورة يوسف، قال تعالىف) لكن(بعد ) كان(حذف  -7

  . )51( ﴾ كَان حِديثاً يفْتَرى ولَـِكن تَصِديقَ الَِّذي بين يديِه
 
في سورة يوسف، في ) لن أبرح(في المضارع ثالث مرات في كتاب اهللا، واحدة منها ) برح(وردت  -8

 . )53(، والشاهد فيها هنا أنّها تامة وليست ناقصة )52(﴾  برح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلي َأِبيفَلَن َأ﴿ : قوله تعالى
 
 في حين أن عدد آياتها مائة وإحدى عشرة -  مائة وسبعين مرة-ورد الفعل المضارع كثيرا في السورة -9

األفعال جاءت متعددة ومتنوعة حتى آية، وتفسير ذلك أن الفعل المضارع يتناسب تماما مع القصص، وهذه 
إعرابا وبناء، وفي صيغة اإلفراد : كادت تغطي أنواع الفعل المضارع جميعها، وأحوالها المختلفة كلّها

 .ومنه ما جاء للمعلوم ومنه ما جاء للمجهول. والجمع، ومجيئه رفعا، ونصبا، وجزما، صحيحا ومعتالً

 : رها من سور القرآن، ومن ذلكورد في السورة ما لم يرد في غي - 10

فَلَما ﴿: في االستثناء من سورة يوسف دون غيرها؛ في قوله سبحانه) حاشا( جاء االستشهاد على كلمة - أ

﴾ يِه ِمن سوٍءقُلْن حاشَ ِللِّه ما عِلمنَا علَ ﴿ :وقوله تعالى، )54( ﴾رَأينَه َأكْبرنَه وقَطَّعن َأيِديهن وقُلْن حاشَ ِللِّه
)55(  .  

                                                 
  .12/8،  يوسف)49(

  .95، 91، 12/73،85، يوسف) 50(

  .12/111، يوسف) 51(

  .12/80،  يوسف)52(

  .8/313، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، : ينظر) 53(

  .12/31، يوسف)54(
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، شاهد على فتح الجزأين في )56(﴾ ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَباً﴿ : ، في قول الحق)أحد عشر(  العدد - ب

ـّب  ) ثالثة عشر(وفيها استدالل آخر على موافقة الجزأين فيه للمعدود، بخالف العدد من . )57(العدد المرك
  .)58() تسعة عشر(إلى 

  
، )59(أسرع، أو تعال، أو أقبل: تهيأت، أو على معنى األمر: على معنى الماضي) هيت(سم الفعل  جاء ا- ج

  .)60( ﴾وقَالَتْ هيتَ لَك﴿ : ولم يأت إال مرة واحدة فقط في سورة يوسف، ولم يأت في غيرها، فقال سبحانه
  
ربي َأحسن  اَل معاذَ اللِّه ِإنَّهقَ﴿ : منصوبا مرتين في سورة يوسف، في قوله تعالى) معاذ( جاء المصدر - د

ايثْو61(﴾ م(، وقوله: ﴿ونِإنَّـا ِإذاً لَّظَاِلم هنَا ِعندتَاعنَا مدجن واذَ اللِّه َأن نَّْأخُذَ ِإالَّ معقَاَل م﴾)62(.  
  

  قَالُواْ  ﴿:ومنه قوله سبحانه. )63(مضافة معربة بالحروف في ستة مواضع من السورة ) أبا( نداء - هـ

  

بغير أداة النداء مرة واحدة في سورة يوسف دون غيرها، ) أيتها(، وجاء نداء )64(﴾ يا َأبانَا ِإنَّا ذَهبنَا نَستَِبقُ
  . )65(﴾ ثُم َأذَّن مَؤذِّن َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم لَساِرقُون﴿ : في قوله

  
، منصوبة على )66( ﴾ سفَ َأِو اطْرحوه َأرضاً يخُْل لَكُم وجه َأِبيكُماقْتُلُواْ يو﴿ : في قوله) أرضا( مجيء - و

  . )67(الظرفية المكانية 
                                                                                                                                            

  .12/51، يوسف)55(

  .12/4، يوسف)56(

  .116، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام، 9/121، الجامع ألحكام  القرآن؛ القرطبي، 33-2/32، معاني القرآنالفراء، : ينظر: ينظر)57(

  .154، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 2/306، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)58(

  .3/176، شرح كافية ابن الحاجب؛الرضي، 304، الء ما من به الرحمنإمالعكبري، :ينظر)59(

  .12/23، يوسف)60(

  .12/23، يوسف)61(

  .12/79، يوسف)62(

  .97، 81، 65، 63، 17، 12/11، يوسف: ينظر)63(

  .12/17، يوسف)64(

  .12/70، يوسف)65(
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  .12/9، يوسف)66(

  .308، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام، 302،  ما من به الرحمنإمالء أ ؛ العكبري، 506، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)67(
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  شواهد السورة النحوية: المبحث الثالث
  

 ورفض أخرى، هو الدليل الذي يعتمد عليه في األخذ بقاعدة ما،: الشواهد جمع شاهد، والشاهد عند النحويين"
ما : "أو أنّه يراد به. )68( "أو هو ما يذكر إلثبات قاعدة كلية؛ من كتاب، أو سنّة، أو من كالم عربي فصيح

، )69(" يؤتى به من الكالم العربي الفصيح؛ ليشهد بصحة نسبة لفظ، أو صيغة، أو عبارة، أو داللة إلى العربية
ة إلثبات حكم نحوي أو نفيه، فإن لم يجدوا، التجأوا إلى الحجج وهذا الشاهد حجة نقلية في النحو يأتي به النحا

  . )70(العقلية 
  

  : ويكون الشاهد النحوي واحدا من المصادر اآلتية
  .القرآن الكريم والقراءات القرآنية -1
 ).71(الحديث الشريف بضوابط محددة  -2

 .الشعر حتى نهاية عصر االحتجاج، منتصف القرن الثاني الهجري -3

 ).72(في زمن االحتجاج  أهل الحواضر، وا في البوادي، ولم يخالطواعاشالذين نثر العرب  -4

  
اللغة  هذه الشواهد النحوية هي الضمانة األكيدة التي ال تدع مجاالً ألن يتسلل إلى اللغة ما ليس منها، وحفظ 

ية يعتمد اعتمادا رئيسا حفظ للدين؛ ألن فساد اللغة يترتب عليه فساد في الدين، ذلك أن استنباط األحكام الشرع
  ) .  73(على صفاء اللغة العربية ونقائها

  

ومن المقرر أن القرآن الكريم هو رأس الشواهد التي يستقي منها النحاة واللغويون أحكامهم،  وهو أعلى " 
على وعليه فإنّنا سنأتي . )74("نص عربي فصيح؛ ولذا كان المصدر األول الستقراء األحكام النحوية واللغوية

عينها ونرتوي من عذبها، هذه السورة هي سورة يوسف نجمع  مدِرشواهد سورة من سور القرآن الكريم، نَ
  :شواهدها من كتب مشاهير النحاة القدماء، نعيش مع آيات الشواهد في السورة مرتبة حسب التنزيل

                                                 
  .71، مصادر التراث النحويياقوت، )68(

  .51، االحتجاج بالشعر في اللغةمحمد جبل، )69(

  .10، الحجج النحويةمحمد السامرائي، : ينظر)70(

  .215-210، أبو البركات األنباري ودراسته النحويةفاضل السامرائي، : ينظر)71(

)72(100-71، .س.مياقوت، : نظري.  

  .51 ،.س.، ممحمد جبل: ينظر)73(

  .189،  ،.س.، مفاضل السامرائي، )74(
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  )75 (﴾الر ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب الْمِبيِن﴿ -1

  

، )76(حرفاً     ر  عشَن تسع وعشرين سورة تبدأ باألحرف المقطعة، وعددها أربعةَسورة يوسف هي واحدة م
واعلم أنك إذا تأملت ما أورده : ")هـ538ت (ومن جميل ما ذُكر في تفسير هذه الحروف قول الزمخشري

: حروف المعجم أربعة عشر سواء، وهي  وجدتها نصف أسامي،اهللا عز سلطانه في الفواتح من هذه األسماء
األلف، والالم، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، 

ثم إذا نظرت في هذه األربعة عشر وجدتها .  في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم،والنون
والهاء، والسين،  والكاف، ،لصاد ا:بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها والحروف،ف مشتملة على أنصا

ومن . األلف، والالم، والميم،والراء،والعين، والطاء، والقاف، والياء، والنون: ومن المجهورة نصفها .والحاء
 والصاد،، والراء، والميم، الالم: ومن الرخوة نصفها. األلف، والكاف، والطاء، والقاف: الشديدة نصفها

ومن المنفتحة . والطاء  الصاد،:ومن المطبقة نصفها.  والنون ياء،وال والحاء، والسين، والعين،،والهاء
.  والنونوالياء، والقاف، والحاء، والسين، والعين، والهاء، والكاف،، والراء، والميم، والالم، األلف:  نصفها

 والراء، والميم، والالم، األلف، :نصفها المنخفضة ومن. القاف،والصاد،والطاء :من المستعلية نصفهاو
 ثم إذا. القاف، والطاء: ومن حروف القلقلة نصفها. والنون والحاء، والسين، والعين، والياء،، والهاء والكاف،

مكثورة بالمذكورة  استقريت الكلم وتراكيبها، رأيت الحروف التي ألغى اهللا ذكرها من هذه األجناس المعدودة
  .)77(" ت في كل شيء حكمته الذي دقّفسبحان منها،

  

 ).78(  ﴾ ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تَعِقلُون﴿ :تعالىقال  -2

  

  :الشاهد األول  فيه وجهان
  ﴾،عربيا﴿: ﴾ توطئة لذكرقرآنًا﴾، وذكر ﴿ قرآنًا ﴿ :  وقوع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق:األول

، وهو )80(ألن في وصفه معنى الحالية ، فجعلت الحال الموطئة حاالً؛ )79(فجاءت الحال جامدة موصوفة 
  .)81(قليل

                                                 
 .12/1، يوسف)(75

  .11،التعبير القرآنيالسامرائي،، : ينظر)76(

  . ب34 أ ـ 34،  الكشّافالزمخشري،)77(

  .12/2،يوسف)78(

أوضح المسالك إلى ألفية ؛ 875، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 9/118،   القرآنالجامع ألحكام ؛ القرطبي، 223\3، األماليابن الشجري،: ينظر)79(

  .299\2،ابن مالك
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أي مجموعا أو مجتمعا :  ﴾، مصدر في موضع المفعول قرآنًا﴿:  مجيء الحال مؤولة بالمشتق فقوله:الثاني
)82.(  
  

 :الشاهد الثاني فيه وجهان 

 ).83(﴾قرآنًا  ﴾ صفة لِـ ﴿ عربيا ﴿ :األول

 هو الحال) صالح( و،توطئة للحال) رجل( فَـ ،لًا صالحامررت بزيٍد رج: كقولك.  ﴾ حال عربيا ﴿:الثاني
)84.(  

  

نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ِبما َأوحينَا ِإلَيك هـذَا الْقُرآن وِإن كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن ﴿ :  قال تعالى-3

85(  ﴾الْغَاِفِلين(  
 

  :الشاهد األول

 ﴿ كلَيع نَقُص نا، وقد كثر في القرآن الكريم ﴾نَحا وتعظيمحسن إخبار اهللا عن نفسه بلفظ الجميع تفخيم 
)86.( 

  
  :الشاهد الثاني

﴿آنـذَا الْقُره كنَا ِإلَييحا َأوـبم:  قوله﴾ ِبماـم(ذا القرآن؛ فتكون ـك هـبوحينا إلي: ا أوحينا، أي (  
ـِلمفعول ﴾ الْقُرآن﴿مصدرية، و  الجر على البدل من ﴾ الْقُرآن﴿ ويجوز في ،﴾هـذَا  ﴿ نعت منصوب ل

 .)87() هو(الموصولة، ويجوز الرفع على إضمار ) ما(

  
  :الشاهد الثالث فيه وجهان 

                                                                                                                                            
  .2/210، 2/70، 1/288، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)80(

  .3/485 ،.ن.م: ينظر)81(

  .301، إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 377، مشكل إعراب القرآن القيسي، : ينظر)82(

  .9/118، .س.، مالقرطبي:ينظر)83(

  .9/118 ،.س. م،؛ القرطبي377 ،.س.مالقيسي، : ينظر)84(

  .12/3،يوسف)85(

  .3/114  ،.س. مابن الشجري،: ينظر )86(

  .301، إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 71-3/70، معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  ؛2/32، معاني القرآنالفراء، : ينظر)87(
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 مخففة من الثقيلة بإجماع البصريين،  غير )إن( مجيء  ﴾وِإن كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن الْغَاِفِلين﴿ :الوجه األول
ل وجب أن يكون من األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، ولزم دخول الالم الم التوكيد  عاملة، جاء بعدها فع

  )88(.  النافية)إن ( ، ليفرق بينها وبين )إن ( في خبر 

  

   )89(. ين بمعنى إال، وهذا رأي الكوفي )لَِمن(  نافية والالم في )إن ( تجيء : الوجه الثاني

  

  :  الشاهد الرابع

  )90(. الم االبتداء، وتدخل بعد األفعال الناسخة على الخبر ) لَِمن : ( الالم في قوله
 
 رَأيتُهم ِلي والْقَمر ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَبا والشَّمس يوسفُ قَاَل ِإذْ﴿  : قال تعالى-4

 اِجِدين91(﴾ س.(  

  

  :الشاهد األول

على ) إذ(نحن نقص عليك إذ قال يوسف ألبيه، فيكون نصب : نصب، المعنى) إذ ( يجوز أن يكون موضع
 أي على ،اذكر إذ قال يوسف ألبيه: ويجوز أن يكون على معنى. ﴾ َأحسن الْقَصِصأنّها بدل اشتمال من ﴿ 

   ).92(اذكر لهم حين قال يوسف :  بمعنى،الظرفية

  

  

  :الشاهد الثاني

فعلى أنّها عالمة التأنيث أدخلت على األب في ) يا أبِت: (؛ فمن قرأ بالكسر)93(لكسر تُقرأ بالفتح وا) يا أبت(
. )95(، وال يجمع بين التاء والياء؛ كي ال يجمع بين العوض والمعوض )94(النداء خاصة بدالً من ياء اإلضافة 

                                                 
رصف المباني في ؛  المالقي، 71\ 8، شرح المفصل؛ ابن يعيش، 147\3،  األمالي ابن الشجري،؛503،تفسير الكشّافي، الزمخشر:ينظر)88(

  235، 109-108، شرح حروف المعاني

  .59 -4/57، التخمير؛ الخوارزمي، 3/147 ،.س.، مابن الشجري: ينظر)89(

  .4/373، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)90(

  .4/ 12، يوسف)91(

  .3/71 ،.س.مالزجاج، )92(

  .430، في القراءات العشر المتواترة البدور الزاهرة؛ النشار، 109، الحجة في القراءات السبعابن خالويه، : ينظر)93(

  .121\9، الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي،301، إمالء ما من به الرحمن ب؛ العكبري، 503، تفسير الكشّافالزمخشري، :ينظر)94(
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ي الوصل، ألن تلك الخفضة يا أبِت ال تقف عليها بالهاء وأنت خافض لها ف: وقوله: ")هـ207ت(قال الفراء
  )96(". تدّل على اإلضافة إلى ياء المتكلم 

  

أن يكون المراد يا أبتا باأللف، ثم حذفت تخفيفاً وبقيت الفتحة : ، فعلى ثالثة أوجه"يا أبتَ : "ومن قرأ بالفتح
،أو )98(ف من الياء أو أن الفتحة أبدلت من الكسرة، كما تُبدل األل. )97(داللة على األلف المحذوفة، وذلك قليل 

يا  " )هـ207ت(وأجاز الفراء. )99(أن تحذف تاء العوض وتزاد تاء أخرى محلها، تحرك بحركة ما قبلها 
  .)100(لجاز " يا أبتُ " ولو قرأ قارئ : فقال" أبتُ 

  

  :  الشاهد الثالث

  ي رَأيتُ َأحد عشَر يا َأبِت ِإنِّ ﴿: مجيء الخبر مع النداء كثرة ما يجيء مع األمر والنهي، فقال سبحانه

يا عبادي ال ،  ﴿ )102( ﴾ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وقد كثر ذلك في كتاب اهللا، ﴿ )101(﴾ كَوكَبا

 يا أيها النّبي لم تحرم ما ﴿: كما يكثر مجيء االستفهام مع النداء، كقوله)103( ﴾خوف عليكم وال أنتم تحزنون

وهذه مسألة فيها خالف بين . )105( ﴾ ن آمنوا لم تقولون ما ال تفعلونيا أيها الذي، و﴿)104(﴾أحّل اهللا لك
  .)106(النحاة 

  :الشاهد الرابع

                                                                                                                                            
  .301، .س.مالعكبري، : ينظر)95(

  .2/32، معاني القرآنالفراء، )96(

  .8/117، شرح المفصل ؛ ابن يعيش، 302-301،.س. ، م؛ العكبري503، .س. مالزمخشري، :  ينظر)97(

  .301، .س. مالعكبري،: ينظر)98(

  .المكان نفسه)99(

  .2/32 ،.س.مالفراء، : ينظر)) 100(

  .4/ 12،يوسف)101(

  .100/ 12،يوسف)102(

  .68/ 43،الزخرف)103(

  .1/ 66،لتحريما)104(

  .2/ 61،الصف)105(

  .118-117 /1،  اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفييناألنباري، : ينظر)106(
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 ﴾، فإن العرب تجعل العدد ما بين أحد عشر إلى إنّي رأيت أحد عشر كوكبا﴿ بناء العدد على فتح الجزأين
ـًا على فتح الجزأين في خفضه ورفعه ونصبه ا، فلم وذلك أنّهم جع. تسعة عشر مبنيلوا اسمين معروفين واحد

 .)107(يضيفوا األول إلى الثاني فيخرج من معنى العدد 

  
  : الشاهد الخامس

 ،)108(كراهة توالي الحركات) أحد عشر : ( جواز تسكين عين عشر في المركّب إذا أردت  المذكر  فتقول
ـًا : (وقد قرئ  .)109() َأحد عشَر كَوكَب

 
  :الشاهد السادس

   )110(. ﴾﴿ رأيت أحد عشر كوكبا : لعدد في هذه اآلية مذكّرا تبعا للمعدود، فقال الحقلقد جاء ا

  

  : الشاهد السابع

  .)112(مبهم صريح ) أحد عشر(، والعدد )111(تمييز منصوب ) كوكبا ( 
 
  : الشاهد الثامن  

ذ يجيء مميزها جمعا ، خالفًا لتمييز العدد من ثالثة إلى عشرة، إ)113(جاء تمييز العدد مفردا منصوبا 
  . )114(مجروراً باإلضافة، أما المائة واأللف فمميزه مفرد مجرور باإلضافة 

  
 .)115( هذا الرأي وقال بعدم جواز جر المميز )هـ911ت(وخالف السيوطي

  
                                                 

  .116، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام، 9/121،  الجامع ألحكام  القرآن؛ القرطبي،33-2/32، معاني القرآنالفراء، : ينظر)107(

ارتشاف الضرب  ؛ أبو حيان، 2/128، شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصفور، 2/361، معاني القرآن؛ األخفش، 2/34 ،.س.مالفراء، : ينظر)108(

  .759-2/758، من لسان العرب

  .195، الكفاية الكبرى في القراءات العشرالقالنسي، : ينظر)109(

  .422،البهجة المرضية في شرح األلفيةالسيوطي، : ينظر)110(

  332-331، شرح شذور الذهب؛  ابن هشام، 78، شرح ملحة اإلعراب؛ الحريري، 3/71، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )111(

  .1/619، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، )112(

  .154، الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية في علم العربية؛ أحمد بن زيد، 2/306، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)113(

  .154، .ن.م: ينظر)114(

  .253 ، البهجة المرضية في شرح األلفيةالسيوطي، : ينظر)115(
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  : الشاهد التاسع فيه وجهان

ِإنِّي رَأيتُ ﴿ :ن، قال تعالىرأى الحلْمية تشارك أفعال القلوب في نصب المبتدأ والخبر مفعولي: الوجه األول

 سالشَّما وكَبكَو شَرع دَأحرالْقَمو اِجِدينِلي س متُهَأيساجدين(فتكون كلمة . ﴾ ر (امفعوالً ثاني)116(.  
 

  .)117(حال؛ ألن الرؤية من رؤية العين ) ساجدين (   إن :الوجه الثاني
  

  : الشاهد العاشر

لما طال ) رأيتهم(رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين،  فكرر : لمعنىتوكيدا، ا) رأيتهم(كرر 
  .)118(الكالم 

  

  :لحادي عشرالشاهد ا

، بدل استعمال لفظ )ساجدين(أجرى الكواكب األحد عشر والشمس والقمر مجرى العقالء تغليبا إذ قال عنها 
رَأيتُهم ِلي  و﴿ )120(﴾كُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونوأما ﴿..  .-  رحمه اهللا- وزعم الخليل: " ، فقال سيبويه)119(ساجدة 

 اِجِدين121(﴾ س( ﴿واِكنَكُمسخُلُوا مُل ادا النَّمها َأيي ﴾ )ا ذكرهم ) 122فزعم أنه بمنزلة ما يعقل ويسمع، لم

                                                 
  .260 الفضة المضيئة،؛ أحمد بن زيد، 4/149، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)116(

  .302، إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 378، مشكل إعراب القرآنالقيسي، : ينظر)117(

  .1/441، شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 165، تذكرة النحاة؛ أبو حيان، 3/73،  القرآن وإعرابهمعانيالزجاج، )118(

تفسير ؛ الزمخشري، 378، .س.م؛ القيسي، 456، فقه اللغة؛ الثعالبي، 516\2، المقتضب ؛ المبرد، 43-38\2،  الكتابسيبويه، :ينظر)119(

، 20 ،رصف المباني ؛ المالقي، 77 -76\1 ، شرح  الكافية الشافية ؛ ابن مالك، 50، نحوكشف المشكل في ال  ب؛ البكيلي، 504، الكشّاف

 ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ السيوطي، 6/238، البحر المحيط ؛ 759، ارتشاف الضرب  من  لسان العرب؛ أبو حيان، 428

1/150.  

  .21/23،نبياءاأل)120(

  .4/12،يوسف)121(

  .18/27،النمل)122(
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فالكواكب . )123(... " األناسي   بالسجود، وصار النمل بتلك المنزلة حين حدثّت عنه كما تحدث عن 
  . )124(لت معاملة ما يعقل في الجمع ِمعـووالشمس والقمر صار تشبيهها بما يعقل بنسبة السجود إليها فَ

  

 ِلِإلنساِن عدو مِبين الشَّيطَان الَ تَقْصص رْؤياك علَى ِإخْوِتك فَيِكيدواْ لَك كَيدا ِإن بنَي يا  قَاَل﴿ :قال تعالى -5

﴾ )125(  

 

  : الشاهد األول

يا أبتَ ويا : على قراءة أخرى، كقولك) يابني(  ﴾ بالفتح على قراءة، ويجوز بالكسر يا بني﴿ : قوله تعالى
  . وقد مر في اآلية الرابعة)126(أبِت 

  

  : الشاهد الثاني

  )128(. للتأكيد ) لك(، والالم في )127(مضمرة بعد الفاء ) أن(بِـ  ) فيكيدوا(نصب 

  

 علَيك وعلَى آِل يعقُوب كَما ِنعمتَه ربك ويعلِّمك ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث ويِتم يجتَِبيك وكَذَِلك﴿  :قال تعالى -6

 )129( ﴾   ِإبراِهيم وِإسحقَ ِإن ربك عِليم حِكيمقَبُلَأتَمها علَى َأبويك ِمن 

  : الشاهد

، ﴾ ربك ويعلِّمك ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث يجتَِبيك وكَذَِلك﴿ :  الكالم أغنى عن تقدير السين وسوف من قولهسياق
  )130(.  ذلك أن الداللة مستقبلية

  

                                                 
  .2/43، .الكتاببويه، سي)123(

؛ 2/377، 1/154، شرح كتاب سيبويه ؛ السيرافي،  363-2/361، معاني القرآن؛ األخفش، 2/201، 2/35، معاني القرآنالفراء، : ينظر)124(

فية ابن شرح كا ؛  الرضي،  1/80،  شرح التسهيل؛ ابن مالك، 38، شرح ملحة اإلعراب؛ الحريري، 3/73، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، 

  .3/440، الحاجب

  .12/5،يوسف)125(

  .2/35، .س.مالفراء، : ينظر)126(

  .6/239، البحر المحيط ب؛ أبو حيان، 504، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)127(

  .9/122، الجامع ألحكام  القرآنالقرطبي، : ينظر)128(

  .12/6، يوسف)129(

  .2/287، .س.مابن مالك، : ينظر)130(
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 )131( ﴾لَّقَد كَان ِفي يوسفَ وِإخْوِتِه آياتٌ لِّلساِئِلين  ﴿:  قال تعالى-7

  

  :الشاهد األول

  )132 .(مفيدة معنى التوكيد) قد( الم االبتداء علىدخول  

  

  : الشاهد الثاني فيه وجهان

  ).133( هنا للظرفية المجازية )في(جاء حرف الجر :  الوجه األول

  )134(جاء معناه للمجاوزة : لوجه الثانيا

  

 )135(﴾ عصبةٌ ِإن َأبانَا لَِفي ضالٍَل مِبيٍن ِإذْ قَالُواْ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأِبينَا ِمنَّا ونَحن﴿:قال تعالى -8

  

  :   الشاهد األول

  .)136( ﴾لَيوسفُ﴿ : دخول الم االبتداء على العلَم وما أشبهه، ويبتدأ بعدها، في قوله
 

  : الشاهد الثاني

وسف ي(، مع أنه جاء في االثنين )137( واإلضافة واجب اإلفراد )أل(  المجرد من)أحب(جاء اسم التفضيل 

كما يؤتى بعده بِـ )138(ويجب فيه التذكير وإن اختلفت أحوال المفضل عليه،  وأحوال المفضل  . )وأخيه
  )139(. ﴾ ِمنَّا﴿:  جارة للمفضول، فقال)من(

  : الشاهد الثالث

                                                 
  .12/7،يوسف)131(

)132(302، مغني اللبيبابن هشام، : نظري.  

  .3/25،  شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)133(

  .1/649،شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 204، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، : ينظر)134(

  .12/8، يوسف)135(

الجامع ؛  القرطبي، 4/173، التخمير  ب ؛ الخوارزمي، 505، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 2/142، معاني القرآناألخفش، : ينظر)136(

  .9/130، ألحكام  القرآن

  .2/327؛ 2/95،.س.م؛ األزهري، 509، .س.مابن هشام، : ينظر)137(

  .2/327؛ 2/95،.س.م؛ األزهري، 283،الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 278، الندى وبل الصدىابن هشام، قطر : ينظر)138(

  .3/289، أوضح المسالكابن هشام،  : ينظر)139(
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  )140(.  ﴾ الواو؛ ألنه من األسماء الستةَأخُوهو﴿ : عالمة الرفع في قوله
 

  : الشاهد الرابع

ـُ ونحن معه عصبة  :والتقدير، )141( بالنصب) ونحن عصبةًً: ( عـزى لعلي بن أبي طالبفي قراءة شاذة ت
ونحن نحفظه عصبة؛ وهذا ِمن سد الحال مسد الخبر، مع صالحيتها ألن تُجعل خبرا، وهو شاذّ ال يكاد : أو

  )142( .يستعمل

  

  :الشاهد الخامس

وعالمته األلف، والشرط في إعراب ) إن( منصوبا ِبِـ ﴾ِبيٍنِإن َأبانَا لَِفي ضالٍَل م﴿ :في قوله) أبانا ( مجيء 
  .)143(األسماء الستة بالحروف أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم 

  

اقْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضا يخُْل لَكُم وجه َأِبيكُم وتَكُونُواْ ِمن بعِدِه قَوما  ﴿:  قال تعالى-9

اِلِحين144(﴾ص(  

  

  :الشاهد األول فيه ثالثة أوجه 

  )145( . ﴾ منصوبا على الظرفية، ليس اسم جهة ولكنه يشبهه في اإلبهام َأرضا ﴿:قوله: الوجه األول

 أعمل )في(ولما حذف منها . اطرحوه في أرض: على نزع الخافض، كأنه قال ) َأرضا(نصب : الوجه الثاني
  )146( .فيها الفعل

  )147( .على أنه مفعول ثاٍن؛ ألن اطرحوه بمعنى أنزلوه ) َأرضا(نصب : الوجه الثالث

  :الشاهد الثاني

                                                 
  .38،  الفواكه الجنية على متممة اآلجروميةالفاكهي، : ينظر)140(

  .303، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)141(

  .170، شواهد التوضيح والتصحيح؛ ابن مالك، 2/235، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، :ينظر)142(

  .67-65، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)143(

  .12/9، يوسف)144(

  .308، .س.م؛ ابن هشام، 302، .س.م أ ؛ العكبري، 506، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 380،  مشكل إعراب القرآنالقيسي، : ينظر)145(

  .9/131، الجامع ألحكام  القرآن؛ القرطبي، 3/75، معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج، 2/364، معاني القرآناألخفش، : ينظر)146(

  .302، .س. مالعكبري،: ينظر)147(
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 ﴾، وال يصلح يخُْل﴿ : مجيء الفعل المضارع بعد اسم نكرة مجزوما؛ ألنه جواب لألمر، في قوله تعالى
ولو كان لم يعد بذكر األرض، ) يخُل ( ، فإن )148(ألنه ال ضمير فيه ) يخُل ( الرفع في الفعل المضارع 

 ).149(لجاز الرفع والجزم ) أرضا تخُل لكم (

  
  :  الشاهد الثالث

 .)150( ﴾ جاءت الياء عالمة للخفض نيابة عن الكسرة في األسماء الستة َأِبيكُم﴿ :  في قوله سبحانه

  

  :     الشاهد الرابع

هنا لتصير ) الواو( فال يجوز حذف  ﴾،وتَكُونُواْ﴿ : في قوله )كان ( عدم جواز حذف الم المضارع ِمن
 مجزوما بالسكون، غير متصل بضمير نصب، وال بساكن ، ذلك أن حذفها بشرط كون المضارع)وتكنوا(
  )152( .)أن(النصب على إضمار فيها ، ويجوز )يخُْل(الجزم عطفًا على ) وتكونوا (ويجوز في . )151(

  

فَ وَألْقُوه ِفي غَيابِة الْجب يلْتَِقطْه بعض السيارِة ِإن كُنتُم  قَاَل قَآِئٌل منْهم الَ تَقْتُلُواْ يوس﴿:  قال تعالى-10

 153( ﴾فَاِعِلين(  
 

  : الشاهد

، أنّث )154( ﴾تلتقطه بعض السيارة ﴿: قراءةيناقش هذا الشاهد قضية تأنيث الفعل مع الفاعل وتذكيره، ففي 
ويصح  أن يكون المذكر الذي اكتسب تأنيثًا قد " .)155(إلى مؤنث هو منه  ألنه أضافه ؛)بعض( المذكر 

، فالمضاف يكتسب من المضاف إليه )156(اجتمعت أهل اليمامة : أضيف إلى مؤنث ليس هو  منه، كقولهم

                                                 
  .36/ 2، معاني القرآنالفراء، : ينظر)148(

  .1/157،  .ن.م: ينظر)149(

  .47، الفواكه الجنيةالفاكهي، : ينظر)150(

  1/259، شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 269-1/268 أوضح المسالك ،ابن هشام، : ينظر)151(

   أ506،  تفسير الكشافالزمخشري، : ينظر)152(

  .10/ 12يوسف، )153(

)154(اء، : نظريبه الرحمنالعكبري، ؛ 2/36 ،.س.مالفر 303،  إمالء ما من.  

،  مغني اللبيب؛3/103، .س. م أ؛ ابن هشام،506، .س.، م؛ الزمخشري2/415، الخصائص ؛ ابن جنّي، 1/92،   الكتابسيبويه،: ينظر)155(

  1/76، التسهيلالتذييل والتكميل  في  شرح  كتاب  ؛ 2/734،  ارتشاف الضرب  ؛ أبو حيان، 666

  .2/557، شرح جمل الزجاجيابن عصفور،  : ينظر)156(
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، وأن )157(تأنيثًا وتذكيرا إن صح حذفه، ولم يختلَّ الكالم به، وكان بعضا من المضاف إليه أو كبعض منه 
، ويظهر أثر ذلك في تأنيث الفعل والصفة والخبر وتذكيرها )158( غير حقيقي يكون التذكير أو التأنيث فيه

فقراءة الجمهور على الياء حمالً على لفظ بعض، ومن قرأ بالتاء حمالً على المعنى؛ إذ بعض السيارة ، )159(
  )160(.سيارة

  

 )161(﴾نَّا لَه لَنَاِصحون  قَالُواْ يا َأبانَا ما لَك الَ تَْأمنَّا علَى يوسفَ وِإ ﴿ : قال تعالى-11

  

  : الشاهد

) نا( و،منادى مضاف) أبا( و،حرف نداء: يا؛ )162 (﴾ يا َأبانَا ﴿: مجيء المنادى مضافًا منصوبا في قوله
  .ضمير مبني في محل جر مضاف إليه

  

 )163( ﴾ن  َأرِسلْه معنَا غَدا يرتَع ويلْعب وِإنَّا لَه لَحاِفظُو﴿: قال تعالى -12

  

  : الشاهد األول

وال يصح . )164(  الفعلمجزوما لوقوعه في جواب الطلب وقد حذفت منه  فاء )يرتع ( جاء الفعل المضارع 
فإذا كان االسم الذي بعده فعل معرفةً يرجع الفعل بذكره مما جاز في : ")هـ207ت(فيه الرفع؛ لقول الفراء

 يِصب خيرا، لم يكن إال جزما؛ ألن األخ معرفة والمعرفة ال ابعث إلي أخاك: نكرته وجهان جزمتَ فقلتَ
  )165(". توصل

  

                                                 
  .2/421، همع الهوامع؛ السيوطي، 1/687،  شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 37-2/36، معاني القرآنالفراء، : ينظر)157(

  .383،كتاب الحلل في اصالح الخلل من كتاب الجملالبطليوسي، : ينظر)158(

  .214،  الفضة المضيئة زيد، أحمد بن: ينظر)159(

الجامع ؛ القرطبي، 303، إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 177، شرح أبيات سيبويه؛ 1/313، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، : ينظر)160(

  .9/133، ألحكام  القرآن

  .12/11: يوسف)161(

  .228،   شرح جمل الزجاجيابن هشام،:ينظر)162(

  .12/ 12، يوسف)163(

  .1/428،  األمالي؛ ابن الشجري،3/76، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، :رينظ)) 164(

  .1/158، معاني القرآنالفراء، : ينظر)165(
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  : الشاهد الثاني

  )166(. الم االبتداء ﴾لَحاِفظُون ﴿ :الالم في قوله

  

 )167( ﴾غَاِفلُون  قَاَل ِإنِّي لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنتُم عنْه ﴿:  قال تعالى-13

  

  : الشاهد األول

فهذه الم االبتداء تفيد توكيد مضمون الجملة، ولهذا زحلقت ،  ﴾لَيحزنُِني﴿ : مجيء الالم غير عاملة في قوله
  )168(. عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكالم بمؤكدين) إن(في باب 

 
  : لشاهد الثاني فيه وجهان ا

يحزنني اآلن أن : ، أي؛ لدخول الم االبتداء عليه)ليحزنني ( لفعل المضارع تعين الحال في ا:  الوجه األول
  )169(. تذهبوا به

 وهو أن الحزن سيصيبني بعد أن تذهبوا به،:  أيللمستقبل،) ليحزنني ( أن الفعل المضارع : الوجه الثاني
  )170(. قليل كما في هذه اآلية

  
اصبة للفعل ليست من التوكيد في شيء، وهي النّ) أن( ﴾ لَه الذِّْئب وَأخَافُ َأن يْأكُ﴿ : في قوله: الشاهد الثالث

  )171(. مع ذلك تصرف الفعل إلى االستقبال الذي ال ينحصر وقته 
  

  

  : الشاهد الرابع
. للتعريف اللفظي؛ ألنها ال تشير إلى ذئب معين معهود، بل تفيد جنس ذئب) الذئب ( جاءت الالم في لفظ 

)172(  

                                                 
  . ب506، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)166(

  .12/13، يوسف)167(

  .301-300، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)168(

  .33-1/32، همع الهوامع؛ السيوطي، المكان نفسه: ينظر)169(

  .1/33، .س.، ملسيوطيا؛ 93-92/ 1،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلأبو حيان، :ينظر)170(

  .3/158، 1/385، األماليابن الشجري،: ينظر)171(

  .3/315، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)172(
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 )173( ﴾  َأكَلَه الذِّْئب ونَحن عصبةٌ ِإنَّا ِإذًا لَّخَاِسرونلَِئن قَالُواْ﴿  : قال تعالى-14

  
  : الشاهد األول

، جواب للقسم مجزئ عن جزاء الشرط ﴾ ِإنَّا ِإذًا لَّخَاِسرون﴿ :  ﴾ موطئة للقسم، وقوله لَِئن﴿:الالم في قوله
  )174(. با غير جواب القسمجوا) إن أكلَه(فلم يلزم أن يكون للشرط وفعله 

 
  : الشاهد الثاني

خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال، وغير متضمنة ضمير صاحبها؛ )  ونحن عصبة (  وقوع جملة الحال 
 )175(.  عنه - واو الحال أو واو االبتداء- إلغناء الواو 

   
  : الشاهد الثالث

 غير داللة اللفظ على قلة أو كثرة؛ ألنها ال  ﴾ دالة على ماهية الجنس منالذِّْئب﴿ : جاءت الالم في قوله
  .)177(ويستعمل بمعنى النكرة )176(تشير إلى ذئب معين معهود، ولم يرد استغراق الجنس أيضاً 

  

نَّهم ِبَأمِرِهم هذَا فَلَما ذَهبواْ ِبِه وَأجمعواْ َأن يجعلُوه ِفي غَيابِة الْجب وَأوحينَآ ِإلَيِه لَتُنَبَئ ﴿ : قال تعالى-15

 ونرشْعالَ ي مه178( ﴾و(  

  

  : الشاهد فيه ثالثة أوجه 

فلما ذهبوا به فعلوا به ما : ﴾ والتقديرفَلَما ذَهبواْ ِبِه  ﴿:كما في قوله) لما( جواز حذف جواب :  الوجه األول
  .)179(أجمعوا عليه 
  .)180( ﴾لُواْ يا َأبانَا ِإنَّا ذَهبنَا نَستَِبقُ قَا ﴿: قولهم)  لما(    أن جواب:الوجه الثاني

                                                 
  .12/14، يوسف)173(

  . ب506، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)174(

  .1/610، شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 277-2/274،  شرح التسهيللك،ابن ما: ينظر)175(

  .1/14، شرح كافية ابن الحاجب؛ الرضي، 1/145،  التخمير،الخوارزمي: ينظر)176(

  .2/333، .ن.م: ينظر)177(

  .12/15، يوسف)178(

  .4/1897، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 9/142، الجامع ألحكام  القرآن ، أ ؛ القرطبي507، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)179(
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 على أن الواو ﴾...وَأوحينَآ ِإلَيِه﴿ :  يرى الكوفيون أن الجواب لم يحذف، وهو قوله:الوجه الثالث
  .)181(زائدة

  

  )182( ﴾ قَالُواْ} 16{وجاُؤواْ َأباهم ِعشَاء يبكُون﴿  : قال تعالى-16

  

أكثر من اجتماعه مع أحدهما في ربط جملة ) الواو ( و) قد ( فراد الضمير مع التجرد من ان: الشاهد األول
هو  )واو الجماعة في قالوا(فكان الضمير . )183(﴾  قَالُواْ} 16{وجاُؤواْ َأباهم ِعشَاء يبكُون﴿ : الحال، فقال

 .قد قالواوجاؤوا أباهم عشاء يبكون و: وحده الرابط لجملة الحال، ولذلك لم يقل

  
  : الشاهد الثاني

  .)184(منصوب على الظرف ) عشاء(
  

 قَالُواْ يا َأبانَا ِإنَّا ذَهبنَا نَستَِبقُ وتَركْنَا يوسفَ ِعند متَاِعنَا فََأكَلَه الذِّْئب وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا  ﴿: قال تعالى-17

 اِدِقينكُنَّا ص لَو185(﴾و(  

  

  :الشاهد األول

ودخلت الباء في خبرها على حد دخول الباء ) ليس(هنا مشبهة ِبـ ) ما ( ﴾ وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ﴿ : في قوله
  .)186(في خبر ليس، لتأكيد النفي

  : الشاهد الثاني

 محذوف ، إال أنّه ال يجزم بها، وجوابها)187() إن(  بمعنى ﴾ولَو كُنَّا صاِدِقين ﴿ : في قوله) لو( جاء الحرف 
  ). 188(للداللة عليه 

                                                                                                                                            
  .9/142، .س.، مالقرطبي: ينظر)180(

  .4/1897، .س.، م؛ أبو حيان9/142،.ن.م: ينظر)181(

  .17-12/16، يوسف)182(

  .2/285، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)183(

  .3/77، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )184(

  .12/17، يوسف)185(

  .8/138، 115-2/114، المفصلشرح ابن يعيش، : ينظر)186(

  .348، مغني اللبيب؛  ابن هشام، 291، رصف المباني؛ المالقي، 9/148، الجامع ألحكام  القرآنالقرطبي، : ينظر)187(
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 جِميٌل واللّه فَصبر قَِميِصِه ِبدٍم كَِذٍب قَاَل بْل سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمرا علَى وجآُؤوا﴿ :  قال تعالى-18

 ا تَِصفُونلَى مع انتَعس189( ﴾الْم( 

  
  : الشاهد األول

، والوصف بالمصدر )190(ذوب، وهو كثير في كالم العرب مك: بمعنى المفعول، أي) كذب ( مجيء المصدر 
  .)191(ليس الدم مكذوبا، بل هو الكذب نفسه : يفيد معنى المبالغة، كأنّه قال

 
  :الشاهد الثاني

وجواز حذف الخبر .  )192(أمري وشأني صبر جميل : ﴾ أي جِميٌل فَصبر﴿ : جواز حذف المبتدأ في قوله
﴾ جملة  جِميٌل فَصبر﴿ : فقوله. )193(صبر جميل أجمل أو أمثل من غيره : ﴾ أي جِميٌل فَصبر﴿ : في قوله

  ).194(يقدر فيها مبتدأ أو خبر؛ فالكالم هنا تضمن اسما ظاهرا وآخر مقدرا 

  

  :الشاهد الثالث

ا ، وهذا من باب م)195(اصبر صبرا جميالًَ :  يكون كاآلمر لنفسه بالصبر، أي﴿ فصبرا جميالً ﴾: في قراءة
  ) 196(. ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر

                                                                                                                                            
  .39، تذكرة النحاةأبو حيان، )188(

  .12/18، يوسف)189(

  .2/38، معاني القرآنالفراء، : ينظر)190(

  .12/200، روح المعانياأللوسي، : ينظر)191(

شرح  ؛ السيرافي، 249 /2، األصول في النحو؛ ابن السراج، 3/78، معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج، 1/385، الكتابسيبويه، : ينظر)192(

تفسير  ؛ 46،  المفصل ؛ الزمخشري،59، شرح ملحة اإلعراب؛ الحريري، 382،  مشكل إعراب القرآن؛ القيسي، 2/213، كتاب سيبويه

،شرح جمل  ؛ ابن عصفور1/94، شرح المفصل ؛ ابن يعيش، 215  مفتاح العلوم،؛ السكّاكي، 2/60،  األمالين الشجري، أ؛  اب508، الكشّاف

  .1/335، ، همع الهوامع؛ السيوطي 725، .س.م، ؛ ابن  هشام3/103، الزجاجي

 508،  ؛ تفسير الكشّاف46 ،  المفصل ؛ الزمخشري، 59، .س.، م؛ الحريري98 اإليضاح،؛ الفارسي، 2/249، س.،مابن السراج: ينظر)193(

؛ 725،806،826 ،.س.، م؛ ابن هشام9/151، ، الجامع ألحكام  القرآن؛ القرطبي1/94، .س.م؛ ابن يعيش، 1/270 ، ،  التخمييرأ؛ الخوارزمي

  .335 /1، .س.، مالسيوطي

  .1/21، ، شرح كافية ابن الحاجب ؛ الرضي303،، إمالء ما من به الرحمنالعكبري: ينظر)194(

  .382 ، مشكل إعراب القرآن؛  القيسي، 3/78، معاني القرآن وإعرابه، ؛ الزجاج2/39، معاني القرآن، الفراء: ينظر)195(
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وجاءتْ سيارةٌ فََأرسلُواْ واِردهم فََأدلَى دلْوه قَاَل يا بشْرى هذَا غُالَم وَأسروه ِبضاعةً  ﴿: قال تعالى -19

 لُونمعا يِبم ِليمع اللّه197( ﴾و(  
 

  :الشاهد األول

، )199()يا بشرى(: ، كل ألف أضافها المتكلم إلى نفسه تُجعل ياء مشددة، ومن قرأ)198()بشري  يا( : ءةفي قرا
  ).200(يكون مفردا في معنى اإلضافة 

 
  : الشاهد الثاني

ه منادى ، نوديت البشرى مضافة إلى ياء المتكلم، وفي األلف فتحة مقدرة؛ ألنّ)201()يا بشراي ( : في قراءة
أ بغير ياء، وعلى األلف ضمة مقدرة ألنّه منادى مقصور، ويجوز أن يكون منصوبا على  ويقر)202(. مضاف

  ).203(إرادة معنى التنكير 
  

  : الشاهد الثالث فيه وجهان

  

  ).204(وأسروه متجورا فيه أو متاجرين فيه :  منصوبة على الحال على معنى)بضاعة: (الوجه األول

  ).205(فعول ألجله، أي كتموه ألجل تحصيل المال فيه  على أنّها م)بضاعة (نصب : الوجه الثاني

                                                                                                                                            
  .9/151، الجامع ألحكام  القرآن، ؛ القرطبي1/382،  الكنابسيبويه، : ينظر)196(

  .12/19، يوسف)197(

  .304،  إمالء ما من به الرحمنالعكبري،: ينظر)198(

  .110، الحجة في القراءات السبعابن خالويه، )199(

؛ 304، .س.م؛ العكبري، 1/429، األمالي الشجرية ب ؛  ابن الشجري، 508، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 2/39، .س.م الفراء،: ينظر)200(

  4ارتشاف الضرب،    حيان، ؛ أبو3/147شرح التسهيل، ؛ ابن مالك، 154 - 9/153، .س. م؛ القرطبي،6/252، البحر المحيطأبو حيان، 

/1850.  

  .110، .س.، مابن خالويه: ينظر)201(

؛ ابن 154-9/153، .س.، م؛ القرطبي304،.س.، م ب؛ العكبري508، .س.، م؛ الزمخشري70-1/69معاني القرآن، األخفش، : ينظر)202(

  .98، شرح شذور الذهبهشام، 

  .304، .س. مالعكبري،: ينظر)203(

الجامع ألحكام  ، ؛ القرطبي1/282، األمالي ب ؛  ابن الحاجب، 508،الكشاف، ؛ الزمخشري3/79، ني القرآن وإعرابهمعاالزجاج، : ينظر)204(

  .9/154 ،القرآن
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   )206( ﴾وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة وكَانُواْ ِفيِه ِمن الزاِهِدين  ﴿:  قال تعالى-20

  

  : الشاهد األول

ن الثمن الذي دفع فكا. )207( بمعنى التعويض)الباء ( ﴾ جاء حرف الجر وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس ﴿:في قوله
  . -  عليه السالم–عوضا عن يوسف 

 
  :الشاهد الثاني فيه وجهان 

جاء فيه  ما ظاهره  ﴾،وكَانُواْ ِفيِه ِمن الزاِهِدين ﴿: بمعنى الذي، في قوله تعالى )أل(إذا كانت : الوجه األول
متعلقة بعامل ) فيه(  فإنالموصول، وتخريج ذلك بإضمار فعل،) أل (على ) فيه ( تقديم معمول الصلة 

. )208(عليه) من الزاهدين ( لداللة ) زاهدين( أعني زاهدين  فيه من الزاهدين، ثم حذف : مضمر، تقديره
  ).209( تقدم الظرف، والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول مطلقًاويجوز

  ).210() كانوا(تعلق بِـ مذكورة على جهة التبيين م) فيه(للتعريف، و) أل( أن تكون :الوجه الثاني

  

  . )211(﴾ وقَاَل الَِّذي اشْتَراه ِمن مصر﴿:  قال تعالى-21

  : الشاهد
مفتوحة في موضع الجر؛ ألنّها اسم يدل على بالد فهي معرفة، ولذلك فإنّها ممنوعة من ) مصر: (مجيء

  .)212(الصرف 
 

                                                                                                                                            
  .1/282  ،.س.، مابن الحاجب: ينظر)205(

  .12/20، يوسف)206(

  .197، الفضة المضيئةأحمد بن زيد،  : ينظر)207(

 ب ؛ ابن 508، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 1/474، شرح كتاب سيبويه؛ السيرافي، 2/223، األصول في النحوابن السراج،  : ينظر)208(

؛ أبو 910، 703 مغني اللبيب،؛ ابن هشام، 2/441، 2/387، 1/231، شرح التسهيل ؛ ابن مالك، 2/7، 1/133، شرح جمل الزجاجيعصفور، 

  .112 الفواكه الجنية،؛ الفاكهي، 1/167 ،شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 2/1043 ، ارتشاف الضربحيان، 

  .287 /1 ، همع الهوامع، ؛ السيوطي225-223، .س.، م؛ ابن السراج3/79، .س.مالزجاج، : ينظر)209(

  .224-223 المسائل المشكلة،أبو علي الفارسي، : ينظر )210(

  .12/21يوسف، )211(

  .3/79، ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج: ينظر)212(
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 عن نَّفِْسِه وغَلَّقَِت اَألبواب وقَالَتْ هيتَ لَك قَاَل معاذَ اللِّه ِإنَّه  وراودتْه الَِّتي هو ِفي بيِتها﴿ : قال تعالى-22

 ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي ِإنَّه ايثْوم نسي َأحب213( ﴾ر( 

    

  : الشاهد األول

اسم فعل مسماه فعل :ت، فهي)214(﴾  يقرأ بفتح الهاء وكسرها، وبضم التاء وفتحها هيتَ لَك ﴿ : قوله تعالى
: وفي قراءة .)217(  أو بمعنى أسرع )216(، وقيل مسماه فعل أمر بمعنى أقبْل أو تعاَل، )215(تهيأتُ : ماض أي

  .)218(فهو فعل ماض بمعنى تهيأتُ، والالم متعلقة به ) هئتُ ( 
 

  : الشاهد الثاني

  .)219( تفيد معنى التبيين أو التوضيح  ﴾لَك﴿ : جاءت الالم في قوله
  

  : لشاهد الثالثا

  .)220( أي أعوذ باهللا معاذًا وعياذًا، جعله بدالً من اللفظ بالفعل؛ ألنه مصدر ﴾معاذَ اللِّه﴿: قوله سبحانه

  

ِإنَّه لَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رَأى برهان ربِه كَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء ﴿َ :قال تعالى -23

خْلَِصيناِدنَا الْمِعب 221( ﴾ِمن(  
 

  :  فيه وجهانوحذفه) لوال(ثبوت جواب : الشاهد
                                                 

  .12/23، يوسف)213(

  .111، الحجة في القراءات السبعابن خالويه، )214(

، شرح كافية ابن الحاجب ب ؛ الرضي، 509، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 3/81، .س.م؛ الزجاج، 2/40، معاني القرآنالفراء، : ينظر)215(

  .293، اللبيب مغني؛ ابن هشام، 6/257، البحر المحيط؛ أبو حيان، 3/176

 3/176، .س.م؛  الرضي، 9/163 الجامع ألحكام القرآن،؛ القرطبي، 2/432،  األمالي؛ ابن الشجري،2/40، ي القرآنمعانالفراء، : ينظر)216(

  .169 -168، شرح شذور الذهب؛ 293 مغني اللبيب،؛  ابن هشام، 

  .3/83، همع الهوامع؛ السيوطي، 3/176، .س.؛ الرضي، م304،.س. مالعكبري،: ينظر)217(

  .293،  .س.م؛ ابن هشام، 9/164 ،.س.م ب ؛ القرطبي، 509،.س.م؛ الزمخشري، 2/40، .س.مالفراء، : ينظر)218(

؛  ابن 3/176 ،.س. م؛ الرضي،3/16، شرح التسهيل ؛ ابن مالك، 2/432 ،.س.م ب ؛  ابن الشجري، 509،.س.، مالزمخشري: ينظر)219(

  4/1707، ، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان293، .س.م، هشام

  .304،إمالء ما من به الرحمن،  العكبري؛82-81، ، معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج2/365، معاني القرآنفش، األخ:  ينظر )220(

  .12/24،  يوسف)221(
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 ال يتقدم عليها من قبل أنه في )لوال(؛ ألن جواب )هم بها( محذوفًا يدل عليه )لوال( جاء جواب : الوجه األول
  )222(. حكم الشرط، وللشرط صدر الكالم

  )223(. ولقد همت به ولوال أن رأى برهان ربه لهم بها: تأخير؛ كأنّه أرادفي الكالم تقديم و :الوجه الثاني

  

تَبقَا الْباب وقَدتْ قَِميصه ِمن دبٍر وَألْفَيا سيدها لَدى الْباِب قَالَتْ ما جزاء من َأراد سوا﴿:  قال تعالى-24

  )224( ﴾اب َأِليم ِبَأهِلك سوءا ِإالَّ َأن يسجن َأو عذَ
  

  )225( . )عند (  جاءت كلمة لدى بمعنى ﴾ لَدى الْباِب ﴿: قوله: الشاهد األول

  

، ولو نصب )ما جزاء(التي هي خبر للمبتدأ ) أن يسجن(بالرفع على موضع ) عذاب(عطف :الشاهد الثاني
  .)226(أو يعذّب عذابا، لجاز : على تقدير) عذاب(
  

   راودتِْني عن نَّفِْسي وشَِهد شَاِهد من َأهِلها ِإن كَان قَِميصه قُد ِمن قُبٍل قَاَل ِهي ﴿:  قال تعالى-25

 اِدِقينِمن الص وهتْ وٍر فَكَذَببِمن د قُد هقَِميص كَان ِإنو  الكَاِذِبين ِمن وهقَتْ ود227( ﴾فَص(  
 

  :  الشاهد األول فيه وجهان 

 فالضمير ،)228( جاء ضمير الغائب متقدما مفسره مصرحا به لفظًا ﴾ هي راودتني ﴿: قوله:  لالوجه األو
  .   الذي سبق الجملة الفعلية)هي( يعود على الضمير الظاهر )راودت(المستتر في 
، فلم يذكر المرأة )229(أن المفسر لضمير الغائب استغني عن لفظه لحضور معناه في الحس : الوجه الثاني

( أو أنه لم يصرح باسمها . مراودة أو ما يدل عليها؛ ألن الموقف والسؤال يدالن عليها، وينفيان الجهالةال
   )230(. لكونها كانت حاضرة ) زليخا 

                                                 
  . أ510،  الكشّافالزمخشري،: ينظر)222(

  .33، تذكرة النحاة ؛ أبو حيان، 9/166، .س. مالقرطبي، : ينظر)223(

  .12/25، يوسف)224(

  .207، للبيبمغني اابن هشام، : ينظر)225(

  .9/171، .س. مالقرطبي، : ينظر)226(

  .12/27،26، يوسف)227(

  .2/253، التذييل والتكمييل في شرح التسهيل؛ 2/941، ارتشاف الضربأبو حيان، :ينظر)228(

  .1/153، شرح التسهيلابن مالك،  : ينظر)229(
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  : فيه وجهان في خبر كان ) قد ( تقدير : الشاهد الثاني

... إن كان قميصه قد قُد من قبل: أي..." إن كان قميصه قُد من قبل: " في قوله) قد (  تقدر :الوجه األول
  .)231(وأخواتها بالفعل الماضي) إذ ال يجوز أن يخبر عن كان... وإن كان قميصه قد قُد من دبر

وبعض أخواتها بالفعل ) كان(إذ يجيز بعض النحويين اإلخبار عن ) قد ( عدم تقدير : الوجه الثاني
  .)233(وأخواتها ) زال(و) دام(و. عناها وما بم) صار) (كان( ، يستثنى من أخوات)232(الماضي

  

  :الشاهد الثالث

  رابطة لجواب الشرط، وذلك حيث ال يصلح ألن يكون ) فكذبت (: ،  وقوله) فصدقت (جاءت الفاء في 
  وعلى، )235( وذلك على الجواز عند بعض النحاة.)234(شرطًا، وفعل الشرط ماض لفظًا ومعنًى حقيقة

 .)236( الوجوب عند آخرين 

  
  :  الرابع فيه وجهانالشاهد

 )إن(واستعملت . )237( ولم تخلصه لالستقبال )كان (  على الماضي بالوضع )إن (  دخلت :الوجه األول
  ).238(الشرطية في الماضي هنا ليجوز المتكلم وقوع الجزاء، ال وقوعه فيه 

ا، عبرت عن فعل ماٍض؛  في معنى االستقبال ههن)كان(عبارة عن األفعال، وأن ) كان(أن  " :الوجه الثاني
  .)239(" إن يعلم قميصه قُد من قبل فالعلم ما قد وقع: إن يكن قميصه قُد، أي: والمعنى

                                                                                                                                            
  .1/219، همع الهوامعالسيوطي،  : ينظر)230(

؛ 218، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 3/409، 3/394، .س.م؛ ابن مالك، 166،  إصالح الخلل من كتاب الجملالحلل فيالبطليوسي، : ينظر)231(

  .454/ 2، 1/361، .س.م؛  السيوطي، 267-266، تذكرة النحاة؛ 1887، 4/1874، ارتشاف الضربأبو حيان، 

  ؛218-217، مغني اللبيب ؛ ابن هشام،  2/155، افيةشرح الكافية الش؛  ابن مالك، 73-72، كشف المشكل في النحوالبكيلي، : ينظر)232(

  .361-1/360، ,س,مالسيوطي، 

  .361-1/360، .س.مالسيوطي، :  ينظر)233(

  166، .س.، مالبطليوسي: ينظر)234(

  .244، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، : ينظر)235(

  .2/405، شرح التوضيح على التصريحاألزهري، ؛ 451،  شرح شذور الذهب؛  ابن هشام، 1/114األمالي، ابن الحاجب، : ينظر)236(

؛ 231شواهد التوضيح والتصحيح،   ؛ ابن هشام  1/368، شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصفور، 1/114،218،األماليابن الحاجب، : ينظر)237(

  .295،  الفواكه الجنية؛ الفاكهي،2/454، همع الهوامعالسيوطي، 

  .3/267 ، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)238(
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 )240(﴾ يوسفُ َأعِرض عن هذَا واستَغِْفِري ِلذَنِبِك ِإنَِّك كُنِت ِمن الْخَاِطِئين   ﴿:قال تعالى -26

   

  : الشاهد األول

، وحذف حرف النداء جائز  مع كل اسم )241(﴾ جاز حذف حرف النداء ض عن هذَا يوسفُ َأعِر﴿ : في قوله
،  فكان )242(يا هذا أسرع : يا رجُل أقبل، وال تُحذف من: ، فال تُحذف من)أي(ال يجوز أن يكون وصفًا لِـ 

ند الحذف من ، وال يقدر ع)243(لداللة اإلقبال عليه ) يوسف(حذف حرف النداء هنا مع المنادى المفرد العلم 
  .)244() يا ( حروف النداء إال 

 
  : الشاهد الثاني

  )245(.واستغفري ذنبك: ﴾ أيواستَغِْفِري ِلذَنِبِك ﴿ : جواز دخول الالم على المفعول في قوله

  

شَغَفَها حبا ِإنَّا لَنَراها ِفي  وقَاَل ِنسوةٌ ِفي الْمِدينَِة امرَأةُ الْعِزيِز تُراِود فَتَاها عن نَّفِْسِه قَد ﴿:  قال تعالى-27

  )246( ﴾ضالٍَل مِبيٍن 
 

، فصار تذكير الفعل مع )247(في معنى الجمع مما ال يكسر عليه لفظ الواحد ) نسوة ( جاء لفظ : الشاهد األول
في والتذكير . )248(يستوي معه تذكير الفعل وتأنيثه ) نسوة ( المؤنث الظاهر المجازي التأنيث، فاسم الجمع 

 )249(المؤنث القليل أحسن 

                                                                                                                                            
  .3/84، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )239(

  .12/29، يوسف)240(

، كتاب البيان في شرح اللمع؛  الشريف، 107، شرح ملحة اإلعراب؛الحريري، 408، فقه اللغة؛ الثعالبي، 188، اإليضاحالفارسي، : ينظر)241(

شرح الكافية ؛ ابن  مالك، 149، كشف المشكل في النحويلي، ؛ البك2/341، ألمالي؛ ابن الشجري، ا2/225،   اإلنصاف؛ ابن األنباري،369

  . 4/10، أوضح المسالك؛   237، شرح جمل الزجاجي  ؛  840، مغني اللبيب ؛ ابن هشام، 2/5، الشافية

  .2/15 شرح المفصل،؛ ابن يعيش، 1/354 ،التخمير؛ الخوارزمي،  370، .س.م ؛ الشريف، 68 المفصل،الزمخشري، : ينظر)242(

  .237، شرح المكودي على األلفية؛ المكودي، 244 ؛ المقرب، 2/184، .س.مابن عصفور، : ينظر)243(

  .488، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 453، رصف المبانيالمالقي، : ينظر)244(

  .1/233، معاني القرآنالفراء، : ينظر)245(

  .12/30، يوسف)246(

  .2/35، سيبويه، الكتاب:ينظر)247(
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  : الشاهد الثاني

﴿ : ، قال تعالى)250(امرئ وامرأة: من أقسام تاء التأنيث أن تأتي للفرق بين المذكر والمؤنث في الجنس، نحو
  )251(. ﴾امرَأةُ الْعِزيِز تُراِود فَتَاها

 
  :  الشاهد الثالث 

  أن ال تلحق به عالمة تثنية وال جمع على: أي﴾ وقَاَل ِنسوةٌ ﴿ : توحد الفعل مع الجمع في قوله

  . )252(األفصح، لورود القرآن به 

  
  : الشاهد الرابع

  . )253(أو من الفتى ) تراود(على التمييز، ويجوز أن يكون حاالً من الضمير في ) حبا(نصب 
  

تْ لَهن متَّكًَأ وآتَتْ كُلَّ واِحدٍة منْهن ِسكِّينًا فَلَما سِمعتْ ِبمكِْرِهن َأرسلَتْ ِإلَيِهن وَأعتَد﴿ : قال تعالى  -28

 لَكذَا ِإالَّ مه ا ِإنشَرذَا با هاشَ ِللِّه مح قُلْنو نهِديَأي نقَطَّعو نَهرَأكْب نَهَأيا رفَلَم ِهنلَيع جقَالَِت اخْرو

254(﴾كَِريم(  

 
  : الشاهد األول

 ، وذهب جمهور الكوفيين إلى أنه فعل، وذهب أبو العباس المبرد)255(في اآلية حرف جر ) حاش ( 
  . )256( إلى أنّه يكون فعالً ويكون حرفًا )هـ285ت(

                                                                                                                                            
في   األصول؛ ابن السراج، 2/364، 2/289،  المقتضب؛ المبرد،1/91، معاني القرآن؛ األخفش، 1/435، معاني القرآنالفراء، : ينظر)248(

؛ ابن  128-127، كتاب البيان في شرح اللمع ب؛ الشريف، 512،الكشّاف؛ الزمخشري، 2/371، شرح كتاب سيبويه؛ السيرافي، 1/174، النحو

؛ 2/116،  أوضح المسالك؛ 230، شرح  شذور الذهب؛  ابن هشام، 9/176، الجامع األحكام  القرآن، ؛ القرطبي417/ 2، األماليالشجري،

  .3/294  همع  الهوامع،؛ السيوطي، 1/410، شرح التوضيح على التصريحاألزهري، 

  .2/124 ،.س.، مالفراء: ينظر)249(

 .5/97، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر )(250

  .12/30، يوسف)251(

  .126، الفواكه الجنية؛ الفاكهي، 1/403، .س.، ماألزهري: ينظر)252(

  .305، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)253(

  .12/31،  يوسف)254(



 35

  

  : الشاهد الثاني

  ﴾ عاملة عمل ليس، بلغة أهل الحجاز، وبنو تميم يرفعونها إال منما هذَا بشَرا ﴿ : في قوله) ما ( 

 ، ذلك أن أهل)259(ما هذا بمشترى : ، أي)258( )اما هذا ِبِشر: ( وقُرئ. )257(ف عرف كيف هي في المصح
  .)260(غالبا ) ما(الحجاز يدخلون الباء في خبر 

 
  :الشاهد الثالث

  .)261(﴾ ما هذَا بشَرا ﴿ : للقريب في قوله) ذا (  استعمال اسم اإلشارة 

  

  :  الشاهد الرابع

  .)262(جب فيه النصب مجردا من الباء فو) ما ( مجيء خبر 
 

                                                                                                                                            
؛ 9/181، ، الجامع ألحكام  القرآن ؛ القرطبي ب513، تفسير الكشّاف ،الزمخشري؛ 3/100، ، شرح كتاب سيبويهالسيرافي: ينظر)255(

  .1/538، شرح التوضيح على التصريح ؛ األزهري، 6/265، ، البحر المحيط؛ أبو حيان180-178، رصف المبانيالمالقي، 

)3 (؛ المالقي، 9/181، .س.، م؛ القرطبي8/47، 85-2/84، شرح المفصل؛ ابن يعيش، 262-1/258 اإلنصاف،األنباري، : نظري 

  .1/538 ،.س.م؛ األزهري، 250/ 2 أوضح المسالك،؛ 893، 165، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 180-178،.س.م

، وإعرابه معاني القرآن؛ الزجاج، 452-2/450، المقتضب؛ المبرد، 44-2/42 ؛ معاني القرآن ؛ الفراء، 1/103، الكتابسيبويه، : ينظر)257(

 ،؛ الزمخشري103 شرح ملحة اإلعراب،؛  الحريري، 103،المسائل المشكلة؛ 121،  اإليضاحالفارسي، ؛1/324، .س.م؛  السيرافي، 3/87

شرح ؛ ابن بري، 1/156،.س.م؛ األنباري، 2/557، األمالي؛ ابن الشجري، 156-155، كتاب البيان في شرح اللمع أ ؛ الشريف، 513، .س.م

، التوطئة؛ الشلوبيني، 2/114، 1/108، .س.م؛ ابن يعيش، 1/521، التخمير؛ الخوارزمي،  78، كشف المشكل؛ البكيلي، 194، شواهد اإليضاح

، .س.م؛ المالقي، 2/208، 1/369، 1/351، شرح التسهيل  ؛ 316/ 1، 1/187، شرح الكافية؛ ابن مالك، 182/  9، .س.م؛ القرطبي، 176

، 399، المغني؛187، شرح جمل الزجاجي؛ 259،362-256، الذهب شرح شذور؛ ابن هشام، 3/1197، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 311

همع ؛ السيوطي، 1/261، .س.م؛ األزهري، 93، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 61، شرح األلفيةمكودي، ؛ ال1/274، أوضح المسالك؛ 917

  .389/  1 الهوامع،

  .197، الكفاية الكبرى في القراءات العشرالقالنسي، : ينظر)258(

  .197 ، .س.ملقالنسي، ؛ ا6/271، البحر المحيط؛ أبو حيان، 9/183، .س.م أ ؛ القرطبي، 513، .س.م، الزمخشري: ينظر)259(

  .44-2/42، .س.، مالفراء: ينظر)260(

  .1/241، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)261(

  .776، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)262(
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 ولَِئن لَّم يفْعْل ما آمره فَاستَعصم ولَقَد راودتُّه عن نَّفِْسِه يِه الَِّذي لُمتُنَِّني ِففَذَِلكُن قَالَتْ﴿ :  قال تعالى-29

 )263( ﴾  الصاِغِرينمنلَيسجنَن ولَيكُونًا 

  

  : الشاهد األول

  ما: (القرب؛ لعظمة المشار إليه، فبعد أن أشارت النسوة إلى يوسف بقولهن) ذا( البعد عن) ذا ( نيابة 

التي ) ذا(فأشارت بِـ  ) فَذَِلكُن: ( التي للقرب، ثم أجابت امرأة العزيز بقولها) ذا ( ، فأشارت بِـ )هذا بشراً 
  .)264(للبعد إجالالً وتعظيما 

 
  :      الشاهد الثاني

   الَِّذيفَذَِلكُن﴿ :  اهللا تعالىر أسماء اإلشارة، ويتصرف مع المخاطب، قاليلحق كاف الخطاب بأواخ

  ).265(﴾ يِه لُمتُنَِّني ِف

  

  : الشاهد الثالث

 .)266(﴾يِه الَِّذي لُمتُنَِّني ِففَذَِلكُن﴿ : للتعليل في قوله) في ( أتى  حرف الجر 

    
  :الشاهد الرابع

   من لَيسجنَن ولَيكُونًا ﴿:  المضارع في قوله تعالى  الفعلدخول نون التوكيد الثقيلة والخفيفة على

  

وتبدل . )268(توكيد المضارع بهما في اآلية أن صاحبه ما اقتضى طلبا بالم األمر وقد سوغ )267(﴾ الصاِغِرين
 .)269( ﴾ ولَيكُونًا﴿ : األلف من نون التوكيد الخفيفة كقوله

                                                 
  .12/32، يوسف)263(

  .1/252 همع الهوامع،؛ السيوطي، 1/241، .س.مابن مالك، : ينظر)264(

شرح ؛ ابن يعيش، 2/185،  التخميير؛ الخوارزمي، 699،  البيان في شرح اللمعكتاب؛ الشريف، 181، المفصلالزمخشري،  : ينظر)265(

  .8/127، 135-3/134، المفصل

  .224، .س.م ؛ ابن هشام،3/25، .س. مابن مالك،: ينظر)266(

 أوضح ؛ 443مغني اللبيب،  ؛ ابن هشام،22، كشف المشكل ؛  البكيلي، 2/9، المقتضب ؛ المبرد، 3/569، الكتابسيبويه،  : ينظر)267(

  .2/300؛ 1/40، شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 3/308،  شرح األلفية؛ ابن عقيل، 1/28،4/94، 1/24، المسالك

  .2/51، شرح الكافية الشافيةابن مالك، : ينظر)268(

  .3/461، همع الهوامع؛ السيوطي، 486، 374، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)269(
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  : الشاهد الخامس

  .)270(ارع على الفتح مع  نون التوكيد بناء الفعل المض

  

 :الشاهد السادس

ليست نون التوكيد الخفيفة مخففة من الثقيلة، ذلك أنها تتغير في الوقف، ويوقف عليها باأللف، بإجماع القراء  
)271(.  

  

  : الشاهد السابع

  نونيإذا  جاءت  جملة جواب القسم مصدرة بفعل مضارع مثبت مستقبل صحب الفعَل الالم وإحدى 
  .)272 (﴾ لَيسجنَن ﴿:  التوكيد، فقال

  

 َأصب ِإلَيِهن وَأكُن كَيدهن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِه وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي السجن رب قَاَل﴿ :  قال تعالى-30

 )273(ن ﴾ من الْجاِهِلي

  
  : الشاهد األول

  ، وال مضمرا، وال مستغاثًا به، وال اسم جنس)اهللا ( ذا لم يكن المنادى جواز حذف حرف النداء إ
  ).274( مفردا غير معين 

 
  :الشاهد الثاني

  

،  جرى االكتفاء من اإلضافة بنيتها، فجعل االسم )275()رب (برفع ) ربُّ السجن أحب إلي : (  في قراءة
  .)277(ك حسن حذف حرف النداء ،  فحذف ياء اإلضافة، ولذل)276(مضموما كالمنادى المفرد 

                                                 
الجامع  ؛ القرطبي، 39، كشف المشكل؛  البكيلي،2/489 األمالي،؛ ابن الشجري، 415،  البيان في شرح اللمعكتابالشريف، : ينظر)270(

  .32، الفواكه الجنية؛ الفاكهي، 4/113، أوضح المسالك؛ ابن هشام، 9/184، ألحكام  القرآن

  .2/167،  اإلنصافاألنباري،: ينظر)271(

  .2/397، .س.م، ؛ السيوطي1/376 ،.س.، مابن مالك: ينظر)272(

  12/33، يوسف)273(

  .5-2/3 ، ، شرح الكافية الشافيةابن مالك: ينظر)274(

  .197، الكفاية الكبرى في القراءات العشرالقالنسي، : ينظر)275(
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  : الشاهد الثالث

   رب قَاَل﴿ : ، وقد تعلق في تفضيل، في قوله أو التوضيحبمعنى التبيين) إلى( مجيء حرف الجر

نجالسِإلَي بِه ِم َأحونَِني ِإلَيعدا ي278(﴾ م.( 

  
  : الشاهد الرابع

خلو من مشاركة المفضل في المعنى، فالسجن أقل  يوال. )279() من(جاء فعل التفضيل نكرة ملفوظ معه 
  .)280(بغضا وأهون صعوبة 

  

  : الشاهد الخامس

 .)281(ة للمضارعة تدل على الجمع المؤنث الغائب  ﴾ أصلييدعونَِني ﴿: الياء األولى في قوله

  

  : الشاهد السادس

  .)282(مكسورة ألنها شرطية ) إن (جاءت همزة ﴾  َأصب ِإلَيِهنكَيدهنوِإالَّ تَصِرفْ عنِّي ﴿ : في قوله
  

 )283( ﴾ ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحينٍْ﴿ : قال تعالى-31

  

  : الشاهد األول فيه ثالثة أوجه

  .)284(لفعل مطالب بفاعله ثم بدا لهم بداء، إذ ا: رـمن لفظه، التقدي) دا ـب(  تقدير فاعل للفعل : الوجه األول

                                                                                                                                            
، التوضيح شرح التصريح على؛ األزهري، 4/38، أوضح المسالكابن هشام،  ؛3/146، شرح التسهيل؛ ابن مالك، 2/18، .ن. م:ينظر)276(

  .363، البهجة المرضية؛ السيوطي، 2/233

  .3/146 ، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)277(

  .2/332، همع الهوامع ؛ السيوطي، 104،مغني اللبيب؛ ابن  هشام،  1732 /4،ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر)278(

  .5/2328ارتشاف الضرب، أبو حيان، : ينظر)279(

  .3/78،.س.مالسيوطي، : ينظر)280(

)281(444-443، رصف المبانيالمالقي، : نظري.  

  .33،مغني اللبيب، ابن هشام: ينظر)282(

  .12/35، وسفي)283(
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بدا لهم السجن، فحذف وأقيمت الجملة : قائم مقامه، أي) ليسجننّه(محذوف، و) بدا(أن فاعل : الوجه الثاني
  )285(. مقامه، وليست الجملة فاعالً ؛ ألن الجمل ال تكون كذلك 

  )286(. بدا لهم رأي: أن الفاعل مضمر  دّل عليه الكالم، أي: الوجه الثالث

  

  : الثانيالشاهد 

من ) ليسجننه (هنا فعل الزم غير متعد مضمن معنى القسم، ولذلك فال موضع  لجملة الجواب) بدا ( الفعل 
  )287(. اإلعراب 

 
  :الشاهد الثالث

أو أنها جواب لقسم محذوف . )288( ﴾ للقسم فلزمتها نون التوكيد لَيسجنُنَّه﴿ : في قوله) الالم ( جاءت 
من أفعال القلوب، وأفعال القلوب قد تجري ) بدا ( ؛ ألن ) بدا ( ، أو أنها جواب لِـ واهللا ليسجننه: تقديره

أن يسجنوه، وأن جملة الجواب لها موضع : إن الالم مصدرية أي: وقيل .)289(مجرى القسم فتحتاج إلى جواب
 )290(. كونها مقرونة بمعلّق، ولم يثبت

  : الشاهد الرابع

،  وال يصح أن يأتي  مجرورها نكرة، أما هنا )291()حين (  صريح ة، ومجرورها اسمجار) حتى ( جاءت 
 .)293(ههنا اسم مبهم يراد به القليل من الزمان ) حين(أو أن . )292(فكأنه أراد الموت، أو زمانًا يحصر 

                                                                                                                                            
؛ العكبري، 2/37، ألمالي؛ ابن الشجري، ا85-3/84، معاني القرآن وإعرابه؛ الزجاج، 3/320، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، : ينظر)284(

شرح ؛  ابن مالك، 9/186، الجامع ألحكام  القرآن؛ القرطبي، 1/93، 1/24، لزجاجيشرح جمل ا ؛ ابن عصفور،306، إمالء ما من به الرحمن

؛ 1/392، شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 662، 641، مغني اللبيب؛ 223 شرح شذور الذهب،؛ ابن هشام، 2/54،  التسهيل

  .1/525، 1/512، 1/510، همع الهوامعالسيوطي، 

  .9/186 ،.س.،م؛ القرطبي306، .س. م؛ العكبري،387، مشكل إعراب القرآن؛ القيسي، 3/315، .س.مالسيرافي، : ينظر)285(

  .6/274،  البحر المحيط؛ أبو حيان،1/244، التخمير؛ الخوارزمي،  306،.س. م،العكبري: ينظر)286(

  .1/303، .س.مابن عصفور، : ينظر)287(

  .316-3/315، .س.م؛ السيرافي، 3/125، الكتابسيبويه، : ينظر)288(

  .524-523، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 1/94 ،.س.مابن عصفور، : ينظر)289(

  .559، 538، 532، ن.مابن هشام، : ينظر)290(

  .82، قطر الندى وبل الصدى؛ ابن هشام، 3/35، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)291(

  .4/2003، ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر)292(

  .153 شرح شواهد اإليضاح،ابن بري، )293(
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  :الشاهد الخامس

  .)294(ية تفسيرية ﴾  في اآللَيسجنُنَّه ﴾، و﴿من بعِد ما رَأواْ اآلياِت ﴿: مجيء كل من الجملتين

  

 اآلخَر ِإنِّي َأراِني وقَاَل السجن فَتَيان قَاَل َأحدهمآ ِإنِّي َأراِني َأعِصر خَمرا معه ودخََل﴿ :   قال تعالى-32

 )295(ن ﴾  الْمحِسِني ِمنْه نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَراك ِمنالطَّيرَأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزا تَْأكُُل 

  
  : الشاهد األول

الحلمية مشتركة مع األفعال القلبية فيما اختصت به في إعمالها في ضميري رفع ونصب ) رأى ( مجيء 
ِإنِّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِسي و﴿ ، ﴾ِإنِّي َأراِني َأعِصر خَمرا ﴿ : متصلين مع اتحاد المسمى، فقال

 .ن متعدية إلى اثنين فالياء مفعول أول، الجملة الفعلية بعدها في موضع المفعول الثانيوتكو. )296(﴾خُبزا
)297( 

  
  : الشاهد الثاني

يجوز نصبها على التمييز، وعلى الحال وهو أجود من حيث ﴾  ِإنِّي َأراِني َأعِصر خَمرا ﴿ : خمرا في قوله
 فلما نسب العصر للخمر كأنّه ، هو الذي يصير خمرارر، بل ما يعص ذلك أن الخمر ال يعص).298(المعنى 

   .جعل كل الذي يعصره يصير خمرا

  

 يْأِتيكُما ذَِلكُما ِمما علَّمِني ربي ِإنِّي َأن طَعام تُرزقَاِنِه ِإالَّ نَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِه قَبَل يْأِتيكُما الَ قَاَل﴿ :  قال تعالى-33

  )299(﴾  الَّ يْؤِمنُون ِباللِّه وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرونقَوٍملَّةَ تَركْتُ ِم
  

  : الشاهد األول

                                                 
  .523، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)294(

  .12/36، يوسف)295(

  .1/484،1/500،همع الهوامع؛ السيوطي، 2/24، 2/15، شرح التسهيل؛ ،1/251 شرح الكافية الشافية، ابن مالك، :ينظر)296(

  .1/365، شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 2/53، شرح األلفيةابن عقيل، : ينظر)297(

  .315-314،  التوطئةالشلوبيني،: ينظر)298(

  .12/37، يوسف)299(
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داللة ﴾ ذَِلكُما ِمما علَّمِني ربي﴿ : يلحق كاف الخطاب بأواخر أسماء اإلشارة، ويتصرف مع المخاطب، فقال
 )300( .على التثنية

  
  : الشاهد الثاني

  شارة وكاف الخطاب؛ وإنما دخلت لتوكيد الخطاب ومراعاة بعد المشار إليه في دخول الالم بين اسم اإل
  )301(. المسافة

 
  : الشاهد الثالث

وقيل هي مكررة وال يجوز فيها . )302(وهم باآلخرة كافرون : الثانية مكررة للتوكيد، والتقدير) هم ( مجيء 
  .)303(التوكيد؛ ألن لفظهما واحد 

 
 )304(﴾ َأَأرباب متَفَرقُون خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهارالسجِنِحبِي  صايا ﴿ : قال تعالى-34

  

  : الشاهد األول

وضابطها أن . )305(﴾، أي يا صاحبي في السجن  السجِن صاِحبِي يا ﴿ :، فقال)في ( جاءت اإلضافة بمعنى 
  .)306(يكون الثاني ظرفًا لألول 

  : الشاهد الثاني

 .)307(منادى مضاف حذفت النون من آخره لإلضافة ) صاحبي  ( :قوله

  
   :الشاهد الثالث

  .)308(إن المفضل عليه هنا لم يشارك المفضل في مطلق الوصف 
                                                 

  .8/127، 135-3/134، شرح المفصل ؛  ابن يعيش، 699،كتاب البيان في شرح اللمع؛ الشريف، 181،  المفصلالزمخشري،: ينظر)300(

  .250، رصف المبانيالمالقي،  : ينظر)301(

  .1/242، إلنصاف ا؛ األنباري،3/90، معاني االقرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)302(

  .45 /2، معاني القرآنالفراء، : ينظر)303(

  .12/39، يوسف)304(

همع ؛ السيوطي، 3/87، شرح التسهيل؛ 1/407، شرح الكافية الشافية أ ؛ ابن مالك، 516، تفسير الكشّاف الزمخشري،: ينظر)305(

  .2/413،الهوامع

  .2/413، .س.م؛ السيوطي، 3/86، أوضح المسالكابن هشام، : ينظر)306(

  .211، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 229، شرح جمل الزجاجيابن هشام، : ينظر)307(
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ن سلْطَاٍن ِإِن  اللّه ِبها ِمَأنزَل ِمن دوِنِه ِإالَّ َأسماء سميتُموها َأنتُم وآبآُؤكُم ما تَعبدون ما ﴿ : قال تعالى-35

  )309( ﴾   الَ يعلَمونالنَّاِس ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن َأكْثَر تَعبدواْالْحكْم ِإالَّ ِللِّه َأمر َأالَّ 

  

  : شاهد األولال

   لتعذر المتصل، )إياه (ر المنفصل﴾ جرى استعمال الضمي ِإالَّ ِإياه تَعبدواَْأمر َأالَّ ﴿ : في قوله سبحانه
  .)310() إال ( ألنه وقع بعد  وذلك

  

  : الشاهد الثاني

، كما في )311(في اآلية، ويجوز له أن يتقدم على عامله ) تعبدوا(عن عامله ) إياه(تأخر ضمير الفصل 
  .)312(﴿ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين ﴾:قوله

  

 فَتَْأكُُل الطَّير ِمن فَيصلَب َأما َأحدكُما فَيسِقي ربه خَمرا وَأما اآلخَر السجِن  صاِحبِييا﴿ :  قال تعالى-36

 )313( ﴾ تَستَفِْتياِنرْأِسِه قُِضي اَألمر الَِّذي ِفيِه 

  

  : الشاهد األول

بطه أن يكون الثاني ظرفًا وضا. إن حسـن تقديرها وحـدها) في (جاء المضاف خافضا لما بعده بمعنى 
  .)314(لألول 

 
  :الشاهد الثاني

  .)315( وصار المفعول نائبا عنه﴾ جرى حذف الفاعل،  قُِضي اَألمر﴿:في قوله

                                                                                                                                            
  .287، .ن.م: ينظر)308(

  .12/40، يوسف)309(

همع ؛ السيوطي، 2/933، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 1/146، شرح التسهيل؛ 78-77، شواهد التوضيح والتصحيحابن مالك، : ينظر)310(

  .1/211، الهوامع

  .1/109شرح التصريح على التوضيح، هري، األز)311(

  .1/5، الفاتحة)312(

  .12/41، يوسف)313(

  .2/413، همع الهوامع؛ السيوطي،1/675، التصريح على التوضيح؛ األزهري، شرح 3/86، أوضح المسالك، ابن هشام: ينظر)314(
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ُأخَر  سنبالٍَت خُضٍر ووسبع ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ الْمِلك وقَاَل﴿ :  قال تعالى-37

  )316( ﴾  رْؤياي ِإن كُنتُم ِللرْؤيا تَعبرونِفيياِبساٍت يا َأيها الْمُأل َأفْتُوِني 

 

  :لشاهد األولا

  )317(. رأى الحلْمية تشارك أفعال القلوب في نصب المبتدأ والخبر مفعولين 

  

  :الشاهد الثاني

مع . ﴾ سنبالٍَت خُضٍروسبع﴿ :﴾ وقوله بقَراٍت ِسماٍن سبع﴿ : إجراء الوصف للمضاف إليه المعدود في قوله
نعتًا ) خضر(، ونصب )سبع(نعتًا لِـ ) سمان(أي أنّه يجوز نصب  .)318(جواز إجرائه للمضاف وهو العدد 

 ). سبع(لِـ 

  

  :الشاهد الثالث فيه وجهان

﴾  إذ ال تضاف الثالثة ٍت خُضٍر  سنبالَوسبع﴿ : إضافة سبع إلى جمع تصحيح، في قوله: الوجه األول
وكذلك إذا جاورت ما ُأهمل ). سبع بقرات: (نحو، جمع التكسير ُأهمل ذاوأخواتها إلى جمع تصحيح إال إ

  .)319( )سبع بقرات(لمجاورتها ) سبع سنابل: (، فلم يقل)سبع سنبالت: (تكسيره، نحو
  ) بقرات(مع القلة غالبا، وجمع التصحيح جمع كثرة ما أمكن ج) سبع ( ال يكون تمييز : الوجه الثاني

  
  )320(  .من جموع القلة) سنبالت(و

  

  :الشاهد الرابع

  .)321(إلى ياء المتكلم، وانفتحت هذه الياء ألن الحرف الذي قبلها ساكن ) رؤيا(أضاف 
                                                                                                                                            

  .1/399، ، شرح التصريح على التوضيحاألزهري)315(

  .12/43،يوسف)316(

  .260 الفضة المضيئة،زيد، أحمد بن : ينظر)317(

؛ القرطبي،  306،  إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 2/764، 1/59، األمالي ؛ ابن الشجري،388، مشكل إعراب القرآنالقيسي، : ينظر)318(

  .9/199، الجامع ألحكام القرآن

  .4/254؛ 2/455، .س. م؛ ابن هشام،2/309، شرح التسهيل ابن مالك،: ينظر)319(

  .273-2/272، همع الهوامعالسيوطي، : رينظ)320(

  .70-1/69، معاني القرآناألخفش، : ينظر)321(
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  : لشاهد الخامسا

فتوني في رؤياي، وال إن كنتم للرؤيا تعبرون فأ: جواز حذف جملة جواب الشرط للداللة عليها، فالتقدير
يكون ما تقدم جملة الشرط في اآلية جملة الجواب ؛ ألن الجزاء ال يتقدم الشرط، ولو كان جوابا للزمته الفاء 

)322(.  
  

  : الشاهد السادس

 ،)323(دخلت على المفعول، دون أن تغير معناه؛ ألنّها الم إضافة ﴾ ِإن ُآنُتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُروَن﴿ :الالم في قوله
فلما ضعف العامل بتقديم معموله عليه جاز . )324(فكان دخول الالم على الجواز لتقديم المفعول على الفعل 

وقيل إن . )325(بنفسه واحدمل، ذلك أن الفعل يتعدى إلى مفعول  دخول الالم على المفعول مقوية لعمل العا
. )327( زائدة أن تكون يصحو. )326(تين الالم هنا ليست زائدة محضة وال معدية محضة، فلها منزلة بين المنزل

  .)328(و للبيان أ

يوسفُ َأيها الصديقُ .  وقَاَل الَِّذي نَجا ِمنْهما وادكَر بعد ُأمٍة َأنَاْ ُأنَبُئكُم ِبتَْأِويِلِه فََأرِسلُون﴿: قال تعالى -38

بس نْأكُلُهاٍن ياٍت ِسمقَرِع ببِإلَى النَّاِس َأفِْتنَا ِفي س ِجعلِّي َأراٍت لَّعاِبسي ُأخَرٍر والٍَت خُضنبِع سبسافٌ وِعج ع

 ونلَمعي ملَّه329( ﴾لَع( 

   

  : الشاهد األول

                                                 
  .9/93، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)322(

  .3/396،شرح كتاب سيبويه؛ السيرافي، 3/70، 1/234، اللغة واألدب؛ الكامل في 1/337 المقتضب،المبرد،  : ينظر)323(

، الجنية الفواكه؛ الفاكهي، 1/361، شرح الكافية الشافية؛ ابن مالك، 176، المقرب؛ ابن عصفور، 2/468، األماليابن الشجري، : ينظر)324(

215.  

؛ 4/285، .س.م؛ الرضي، 318-3/314، شرح التسهيل؛  ابن مالك، 1/537، 1/285، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، : ينظر)325(

؛ أحمد بن 3/32، أوضح المسالك ؛ 576، 287،  مغني اللبيب؛ ابن هشام، 2/1709، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 247، رصف المبانيالمالقي، 

  .2/371، .س.م؛ السيوطي، 1/644، التصريح شرح التوضيح على؛ األزهري، 199، الفضة المضيئةزيد، 

  .260، البهجة المرضية؛ 3/91، همع الهوامع؛ السيوطي، 576، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)326(

 شرح ؛  المكودي،3/21، شرح األلفية؛  ابن عقيل، 247، رصف المباني؛ المالقي،  307، إمالء ما من به الرحمنكبري، الع: ينظر)327(

  .151، األلفية

  .9/200 الجامع ألحكام  القرآن، ب ؛ القرطبي، 517،  الكشاف،الزمخشري :ينظر)328(

  .12/45،46، يوسف)329(
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  .)330(﴾  وقَاَل الَِّذي نَجا ِمنْهما وادكَر ﴿: اجتماع الضمير مع الواو في ربط جملة الحال، فقال

  
  :الشاهد الثاني

 .فََأرِسلُون﴿: حذف الفاء مع معطوفها وتقدير كالم محذوف مشتمل على حقيقة اإلعراب مع المعنى، فقـوله

فأرسلوه فأتى :  ﴾ فيـه ثــالث جمـل محذوفـة وثـالثـة عـواطـف، فالتقديريوسفُ َأيها الصديقُ
   )332(. يوسف أيها الصديق: وحذف أداة النداء فقال. )331(يوسف فقال له 

  

  : الشاهد الثالث فيه وجهان

جمع تصحيح لم يجمع مفرده إال على هذا ) بقرات ( كون ) بقرات ( إلى ) سبع(تعينت إضافة : الوجه األول
 .)333(﴾  سبِع بقَراٍت ﴿:  فلما ترجح بالعطف على ما تعين من قوله،﴾ سنبالٍَتوسبِع﴿: وأما قوله. الجمع

) بقرات(جمع كثرة ما أمكن جمع القلة غالبا، وجمع التصحيح ) سبع (  تمييز ال يكون: الوجه الثاني
 .)334(من جموع القلة ) سنبالت(و

  
  : الشاهد الرابع

.  ﴾ سنبالٍَت خُضٍروسبع﴿:  ﴾ وقولهسبع بقَراٍت ِسماٍن﴿ : إجراء الوصف للمضاف إليه المعدود في قوله
  .)335( مع جواز إجرائه للمضاف وهو العدد

  :الخامسالشاهد 

   )336(﴾علِّي َأرِجع ِإلَى النَّاِس لَعلَّهم يعلَمونلَ﴿ : في الرجاء إذا كان معه تعليل، كقوله) لعل ( يكثر مجيء
  .)337( ويجري التخلص بها  لالستقبال 

 
  : الشاهد السادس

                                                 
  .2/286، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)330(

  .852 مغني اللبيب، ؛ ابن هشام،3/237، .س.م؛ ابن مالك، 2/124، 1/231،  األماليابن الشجري،: ينظر)331(

  .2/39 ،.س.م ابن الشجري،: ينظر)332(

  .2/748، ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر)333(

  .273-2/272، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر)334(

  .2/47، معاني القرآنالفراء، : ينظر)335(

  .198،  شواهد التوضيح والتصحيحابن هشام، : ينظر)336(

  .1/30،  شرح التسهيلابن مالك،: ينظر)337(
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( وكثر ) لعلني( يف، ولذلك قّلتخفيفًا ألجل التضع) لعل( يحسن حذف نون الوقاية التي تلحق األفعال من 
  )338(. ﴾علِّي َأرِجع ِإلَى النَّاِس لَ﴿ : ، ومنه قوله)لعلي

 
قَاَل ما خَطْبكُن ِإذْ راودتُّن يوسفَ عن نَّفِْسِه قُلْن حاشَ ِللِّه ما عِلمنَا علَيِه ِمن سوٍء قَالَِت ﴿: قال تعالى -39

 ِزيِز اآلنَأةُ الْعراماِدِقينالص لَِمن ِإنَّهن نَّفِْسِه وع دتُّهاوقُّ َأنَاْ رالْح صحص339( ﴾ح( 

  

  : الشاهد األول فيه وجهان

 فعل فاعله مضمر )حاشى( اختصارا، وذلك لكثرة االستعمال، و)حاشى( حذف األلف من : الوجه األول
  .)340(يوسف الفعلة ألجل اهللا حاشى : يعود على يوسف، ومفعوله محذوف اختصارا، كأنه قال

 
أنه حاشا هللا، فك:  اسم انتصب انتصاب المصدر الواقع بدالً من اللفظ بالفعل، فمن قال)حاشا :( الوجه الثاني

 .)341(سبحان اهللا : فهو مثل)  اهللا حاشَ( : وفي قراءة. تنزيها هللا: قال

  
  : الشاهد الثاني

، وتاء التأنيث )342(﴾قَالَِت امرَأةُ الْعِزيِز  ﴿:  آخره، فقالمن عالمات الفعل الماضي لحوق تاء التأنيث في
ساكنة، فإذا وليها ساكن كُسرت، وكسر التاء هنا لسكونها، وسكون الميم؛ ألن همزة الوصل فيها ساقطة 

  .)343(الندراج الكالم 

  )344(﴾ه الَ يهِدي كَيد الخائنين ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب وَأن اللّ ﴿: قال تعالى -40

 

  : الشاهد األول

 .)345(" أمري ذلك: مرفوع باالبتداء، وإن شئتَ على خبر االبتداء، كأنّه قال) ذلك"(

  

                                                 
  .1/133، .ن.م: ينظر)338(

  .12/51 يوسف،)339(

  .251-250، الفواكه الجنية؛ الفاكهي، 179، رصف المبانيالمالقي، : ينظر)340(

  .111، الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه، 1536-3/1535، ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر)341(

  1/34، شرح التوضيح على التصريح؛ األزهري، 46، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، : ينظر)342(

  .18، شرح ملحة اإلعرابالحريري، )343(

  .12/52،يوسف)344(

  3/94، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )345(
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  : الشاهد الثاني

غَيِب ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْ﴿ : يلحق كاف الخطاب بأواخر أسماء اإلشارة، ويتصرف مع المخاطب، فقال

 ﴾)346(.  
 

  : الشاهد الثالث

 وغيره عن مضمون كالم على إثر انقضائه وال واسطة بين  الكريمفي القرآن) ذلك ( شيوع التعبير بِـ 
  .)347(النطقين 

 
  : الشاهد الرابع

 والفعل مصدرا )أن( مضمرة جوازا كون الجملة موجبة، وتكون )أن(بِـ ) ليعلم(نصب الفعل المضارع 
)348(.  
  

  )349(﴾  وما ُأبرُئ نَفِْسي ِإن النَّفْس َألمارةٌ ِبالسوِء ِإالَّ ما رِحم ربي ِإن ربي غَفُور رِحيم﴿: ال تعالىق  -41
 

  : الشاهد

ويجوز أن . إذا كانتا في معنى المصدر) ما(تضارع ) أن(، و)أن(بمعنى ) ما(﴾ ِإالَّ ما رِحم ربي ﴿: في قوله
  .)350(في موضع نصب، وهو استثناء منقطع مما قبله اسما موصولًا ) ما (كونت

  )351(﴾ وقَاَل الْمِلك اْئتُوِني ِبِه َأستَخِْلصه ِلنَفِْسي فَلَما كَلَّمه قَاَل ِإنَّك الْيوم لَدينَا ِمِكين َأِمين ﴿: قال تعالى-42
 

   :الشاهد
  .)352( جواب األمر ألنّه واقع  ﴾ َأستَخِْلصه ِلنَفِْسي﴿: له تعالى الفعل المضارع في قوجزمأنّه  
  

                                                 
  .135-3/134، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)346(

  .1/236، شرح التسهيلالك، ابن م: ينظر)347(

  28/.7، .س.مابن يعيش، :ينظر)348(

  .12/53، يوسف)349(

  9/210، الجامع  ألحكام القرآن؛  القرطبي،  3/94، .س.م ؛ الزجاج، 2/48، معاني القرآنالفراء، : ينظر)350(

  .12/54، يوسف)351(

  .3/94، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)352(
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 معنَا َأخَانَا نَكْتَْل وِإنَّا لَه فََأرِسْل ِإلَى َأِبيِهم قَالُواْ يا َأبانَا مِنع ِمنَّا الْكَيُل رجعوا فَلَما﴿  :قال تعالى  -43

اِفظُون353(﴾ لَح( 
 

  : الشاهد

  .)354(التي تدل على ابتدائها ) من(ية  تدل على انتهاء الغاية، فهي نقيضة في اآل) إلى(
  

 حاِفظًا وهو َأرحم خَير علَيِه ِإالَّ كَما َأِمنتُكُم علَى َأِخيِه ِمن قَبُل فَاللّه آمنُكُم هْل قَاَل﴿ :  قال تعالى-44

اِحِمين355(  ﴾الر(  

  

  : الشاهد األول

، وحرف )356(﴾ اسم مجرور بالياء؛ ألنه من األسماء الستة ِإالَّ كَما َأِمنتُكُم علَى َأِخيِه ﴿ : ولهفي ق) أخيه (
  .)357(يفيد هنا معنى االستعالء ) على(الجر 

 
  : الشاهد الثاني

  ومثل هذا. )358(على التمييز،  أي خير من حافظ ) خير ( بعد أفعل التفضيل ) حافظًا(انتصاب االسم 
  .)361(، وهو تمييز ال غير )360( ﴾ظًافِْح﴿: ويقرأ.  )359(هو حال: وقيل. ته يجوز إضاف

  

 ما نَبِغي هِذِه ِبضاعتُنَا َأبانَا متَاعهم وجدواْ ِبضاعتَهم ردتْ ِإلَيِهم قَالُواْ يا فَتَحواْ ولَما﴿ :  قال تعالى-45

 )362( ﴾  َأخَانَا ونَزداد كَيَل بِعيٍر ذَِلك كَيٌل يِسيرفَظُونَحردتْ ِإلَينَا ونَِمير َأهلَنَا 

                                                 
  .12/63، يوسف)353(

  .8/15، شرح المفصل يعيش، ابن)354(

  .12/64:يوسف)355(

  .48 الفواكه الجنية،الفاكهي،  : ينظر)356(

  .1/648، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، )357(

؛ الرضي، 308، إمالء ما من به الرحمن؛  العكبري، 261-260،  مشكل إعراب القرآن ؛ القيسي، 49/ 2، معاني القرآنالفراء، : ينظر)358(

  109/ 2، ة ابن الحاجبشرح كافي

  .389، مشكل إعراب القرآن؛ القيسي، 3/96 ، معاني القرآن وإعرابه،الزجاج: ينظر)359(

  440-1/439، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالنّشّار، : ينظر)360(

  308،  إمالء ما من به الرحمني،؛ العكبر388، .س. م؛ القيسي،3/96، .س.م؛ الزجاج، 2/49، معاني القرآن، الفراء: ينظر)361(

  .12/65، يوسف)362(
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 : الشاهد األول

ماذا نبغي ؟ ويجوز أن تكون للنفي، : استفهام في موضع نصب، كقولك) ما ( ﴾ ما نَبِغي َأبانَايا ﴿ :قوله
  .)363(لسنا نريد منك دراهم : كأنهم قالوا

 
  :الشاهد الثاني

هِذِه ﴿ :و الواو أكثر من اجتماعه مع أحدهما في ربط جملة الحال، فقال) قد ( ع التجرد من انفراد الضمير م

  .)364(﴾ ِبضاعتُنَا ردتْ ِإلَينَا 
 

  : الشاهد الثالث فيه وجهان

 فقد جاء ،)365(﴾ هِذِه ِبضاعتُنَا ردتْ ِإلَينَا﴿: مع الماضي الواقع حاالً في قوله) قد( وجوب تقدير :الوجه األول
  )366(الماضي مثبتًا وفيه الضمير 

  .)367(لكثرة وقوعها حاالً بدونها ) قد(األصل عدم تقدير : الوجه الثاني

  

  

  

  :الشاهد الرابع

  .)368( مفعول به منصوب باأللف ألنه من األسماء الستة ﴾ َأخَانَا  ونَحفَظُ﴿:  في قوله)أخانا(
  

  .)369( ﴾كُم حتَّى تُْؤتُوِن موِثقاً من اللِّه لَتَْأتُنَِّني ِبِه ِإالَّ َأن يحاطَ ِبكُم قَاَل لَن ُأرِسلَه مع﴿:  قال تعالى-46

  : الشاهد

  .)370(لتأتنني به إال إلحاطة بكم : ﴾ مفعول ألجله منصوب، والمعنى  َأن يحاطَ﴿: المصدر المؤول
                                                 

/ 9، الجامع  ألحكام القرآن ب ؛ القرطبي، 522، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 3/96، .س.م؛ الزجاج، 2/49، .س.مالفراء، : ينظر)363(

  .6/296البحر المحيط، ؛ أبو حيان، 224

  3/1610، تشاف الضربار؛ أبو حيان، 2/285،  شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)364(

  .229، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)365(

  .2/252، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر)366(

  .229. س.مابن هشام، : ينظر)367(

  .43الفواكه الجنية، الفاكهي، : ينظر)368(

  12/66، يوسف).369(
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اٍب واِحٍد وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة وما ُأغِْني عنكُم من وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن ب  ﴿: قال تعالى-47

كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوِه فَلْيلَيعكَّلْتُ وِه تَولَيِإالَّ ِللِّه ع كْمٍء ِإِن الْح371(﴾ اللِّه ِمن شَي(.  
  

  : الشاهد

في ياء اإلضافة، ويبقى ما قبل الياء على حاله قبل اإلضافة إن ﴾ ُأدغمت ياء المجموع يا بِني ﴿ : في قوله
  .)372(كان مكسورا أو مفتوحا، أما في حالة الرفع فال تناسب إال الكسرة 

 

اجةً ِفي ولَما دخَلُواْ ِمن حيثُ َأمرهم َأبوهم ما كَان يغِْني عنْهم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإالَّ ح﴿ :  قال تعالى-48

ونلَمعالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَـِكنو نَاهلَّما علَذُو ِعلٍْم لِّم ِإنَّها واهقَض قُوبع373(﴾ نَفِْس ي(  

  

  : الشاهد األول

  )374(. ﴾ استثناء منقطع  ليس من األولِإالَّ حاجةً ﴿ : قوله
 

  : الشاهد الثاني

  )375(. ﴾ خبر مرفوع بالواو ألنه من األسماء الستةٍم وِإنَّه لَذُو ِعلْ﴿ : في قوله) ذو(

  ولَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى ِإلَيِه َأخَاه قَاَل ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك فَالَ تَبتَِئس ِبما كَانُواْ يعملُون﴿:  قال تعالى-49

 ﴾ .)376(  

 
  :الشاهد

  .)377(﴾ ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك ﴿ :  قولهجواز وقوع ضمير الفصل قبل المضاف إلى المعرفة في
 

                                                                                                                                            
  3/97، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، ).370(

  .12/67، يوسف)371(

  .233، الفضة المضيئةد، أحمد بن زي: ينظر)372(

  .12/68، يوسف)373(

  .9/228، الجامع  ألحكام القرآنالقرطبي، : ينظر)374(

  .38، .س.مالفاكهي، : ينظر)375(

  12/69 ،يوسف)376(

  .3/65، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)377(
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 فَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعَل السقَايةَ ِفي رحِل َأِخيِه ثُم َأذَّن مَؤذِّن َأيتُها الِْعير ِإنَّكُم ﴿:  قال تعالى-50

اِرقُون378(﴾ لَس(  

 

  :  الشاهد

: الواو، وقد قُرئ) لما(﴾ جواب لما، وربما أدخلت العرب في جواب ِه جعَل السقَايةَ ِفي رحِل َأِخي﴿ : قوله
فَلَما ذَهبواْ ِبِه وَأجمعواْ َأن يجعلُوه ِفي غَيابِة الْجب ﴿: ﴾، كقولهفلما جهزهم بجهازهم وجعلوا السقاية﴿

  .)380(﴾ دخلت الواو في الجواب  وَأوحينَا ِإلَيِه ﴿:  ففي قوله،)379(﴾ وَأوحينَا ِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم ِبَأمِرِهم هـذَا 

 

 )381( ﴾قَالُواْ نَفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاء ِبِه ِحمُل بِعيٍر وَأنَاْ ِبِه زِعيم ﴿: قال تعالى -51

رجها ِمن ِوعاء َأِخيِه كَذَِلك ِكدنَا ِليوسفَ ما كَان  فَبدَأ ِبَأوِعيِتِهم قَبَل ِوعاء َأِخيِه ثُم استَخْ﴿:قال تعالى - 52

ِليمقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عفَون نَّشَاء واٍت مجرد فَعنَر شَاء اللّهِلِك ِإالَّ َأن يِفي ِديِن الْم ْأخُذَ َأخَاه382(﴾ِلي(  

 

  :الشاهد

أما  ﴾وِلمن جاء ِبِه ﴿ : مذكرة في اآلية األولى، فقاليجوز فيها التذكير والتأنيث، فقد جاءت ) صواع(كلمة
  )383( .﴾ ثُم استَخْرجها﴿: في اآلية الثانية فقد جرى تأنيثها، فقال

 

  )384( ﴾قَالُواْ تَاللِّه لَقَد عِلمتُم ما ِجْئنَا ِلنُفِْسد ِفي اَألرِض وما كُنَّا ساِرِقين  ﴿:  قال تعالى-53

  

  : ولالشاهد األ

  .)385(تالرحمن : ، فالعرب ال تقول)اهللا ( اختصاص دخول تاء القسم على لفظ الجاللة 
 

  : الشاهد الثاني

                                                 
  .12/70،يوسف)378(

  .12/15، يوسف)379(

  . أ524، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 2/390، 2/211، 2/50، معاني القرآنالفراء، : ينظر)380(

  .12/72، يوسف)381(

  .12/76، يوسف)382(

  .2/548، شرح جمل الزجاجي؛ ابن عصفور، 328، الحلل في اصالح الخلل؛ البطليوسي، 2/52، .س.مالفراء، :ينظر)383(

  .12/73، يوسف)384(

  .2/51، معاني القرآنالفراء، : ينظر)385(
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،  لتقريبها له من الحال، مع جواز )قد( إذا دخلت الالم على الفعل الماضي فال يحسن إال أن يكون معه 
  .)386(، وهو قليل )قد( دخول الالم على الماضي بغير

 
   :الشاهد الثالث

﴾ مجيئها بعد القسم مع عدم إرادة معنى القسم لَقَد عِلمتُم ما ِجْئنَا ِلنُفِْسد ﴿ : بعد الِعلم في قوله) ما ( مجيء 
)387(.  

 
  )388(﴾ قَالُواْ جزآُؤه من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه كَذَِلك نَجِزي الظَّاِلِمين﴿:  قال تعالى-54

 

   :وجهانالشاهد فيه 

  .)389( زيادة في اإلبانة﴾فَهو جزاُؤه﴿ الخبر، و﴾من وِجد ِفي رحِلِه﴿ مبتدأ مرفوع، و﴾جزاُؤه﴿ :الوجه األول

﴾هذه الجملة خبر الجزاء، والعائد من وِجد ِفي رحِلِه فَهو جزاُؤه﴿ مبتدأ مرفوع، و﴾جزاُؤه﴿ :الوجه الثاني
  .)390(لثانية  ا﴾جزاُؤه﴿عليه من الجملة 

 
   ِكدنَا ِليوسفَ كَذَِلك قَبَل ِوعاء َأِخيِه ثُم استَخْرجها ِمن ِوعاء َأِخيِه ِبَأوِعيِتِهم فَبدَأ ﴿: قال تعالى-55

ا كَانِلِك  مِفي ِديِن الْم ْأخُذَ َأخَاهِإالَِّليفَون نَّشَاء واٍت مجرد فَعنَر شَاء اللّهِليمِعلٍْمقَ كُلِّ ِذي  َأن ي391(﴾ ع(  

 

  : الشاهد األول

من وعاء أخيه  لتقدم ذكره، ولو قال :وضع الظاهر بدالً من الضمير، فالقياس أن يقول ثم استخرجها منه أي
ثم : منه ألوهم  أن يكون الضمير لألخ نفسه، أي استخرجها من أخيه، ولم يكن األمر كذلك، ولو قال

  .)392(هم أن الضمير يعود على يوسف،ألنه أقرب مذكور، فأظهر دفعاً للتوهم استخرجها من وعائه ألو

 

  :نيالشاهد الثا

                                                 
  .9/96، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)386(

  .1/388، األماليابن الشجري،: ينظر)387(

  .12/75، يوسف)388(

  .3/99، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )389(

  .المكان نفسه)390(

  .12/76، يوسف)391(

  .1/210،  األماليابن الحاجب،: ينظر)392(
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ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إال :  منصوب على نزع الخافض، والمعنى﴾َأن يشَاء  ﴿: المصدر المؤول
  .)393(بمشيئة اهللا 

      

  : لثالشاهد الثا

  .)394(﴾ عِليمِعلٍْموفَوقَ كُلِّ ِذي ﴿: عينه، قال تعالىيأتي ظرف المكان مبهما ال يختص بمكان ب
 

 يبِدها لَهم قَاَل ولَم فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه يسِرقْ ِإن قَالُواْ ﴿ : قال تعالى-56

  )395(﴾تَِصفُونَأنتُم شَر مكَانًا واللّه َأعلَم ِبما 

 

  :الشاهد األول

 فكل جواب يمتنع جعله شرطًا ،)396(وجوب دخول  الفاء  في جواب الشرط إذا كان ماضيا لفظًا ومعنًى 
  .)397() قد(وجبت فيه الفاء، ذلك أن الجواب قُرن بِـ 

  : الشاهد الثاني

  ذلك لفظًا مصرحا به؛ و)قد ( مجيء جملة جواب الشرط جملة فعلية متصدرة بفعل ماض مقرون بِـ 
  .)398( إذا كان الفعل ماضي المعنى 

 
  : الشاهد الثالث

﴾، وهذا فََأسرها﴿: في قوله) ها(﴾ هذه الجملة في موضع نصب على البدل من الضمير  قَاَل َأنتُم شَر مكَانًا﴿
  .)399(إضمار على شريطة التفسير 

 

  )400(﴾باً شَيخاً كَِبيراً فَخُذْ َأحدنَا مكَانَه ِإنَّا نَراك ِمن الْمحِسِنينقَالُواْ يا َأيها الْعِزيز ِإن لَه َأ﴿ : قال تعالى-57

                                                 
  .3/100، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)393(

  .229، قطر الندى وبل الصدى؛ 305، شرح شذور الذهبابن هشام،  : ينظر)394(

  .12/77، يوسف)395(

؛ أحمد بن 218  -217، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 453، ، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام2/165، شرح الكافية الشافيةابن مالك، : ينظر)396(

  .409،البهجة المرضية؛ 2/454، همع الهوامع؛ السيوطي، 243، الفضة المضيئةزيد، 

  .243، .س.م؛ أحمد بن زيد، 4/210، أوضح المسالكام، ابن هش: ينظر)397(

قطر ؛ 453، شرح  شذور الذهب؛ ابن هشام، 4/1874، ارتشاف الضرب؛ أبو حيان، 3/409، 3/394، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)398(

  .406-2/405، شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 82، الندى وبل الصدى

  .3/100، لقرآن وإعرابهمعاني االزجاج، : ينظر)399(
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  : الشاهد األول

  .)401(﴾ للجر تفيد معنى االختصاص ِإن لَه َأباً ﴿ : الالم في قوله
 

  : الشاهد الثاني

فكان ، )402(﴾ِإن لَه َأباً ﴿ :إذا جاءت األسماء الستة منفردة عن اإلضافة ُأعربت بالحركات الظاهرة، فقال
  .)403(على أنّه اسمها ) إن(بِـ ) أبا(نصب 

 
  : الشاهد الثالث

على اسمها؛ ألنّه جار ومجرور، ولو كان ظرفًا لجاز أيضا، أما غير ذلك فال يجوز ) إن(جاز تقدم خبر 
)404(.  
 

  : الشاهد الرابع

  .)405() شيخًا( نعت لِـ )كبيرا(، و)أبا( نعت لِـ )يخًاش( ﴾، ِإن لَه َأباً شَيخاً كَِبيراً ﴿:في قوله
 
  )406(﴾  قَاَل معاذَ اللِّه َأن نَّْأخُذَ ِإالَّ من وجدنَا متَاعنَا ِعنده ِإنَّـا ِإذاً لَّظَاِلمون﴿:  قال تعالى-58 

 

  :الشاهد األول

  .)407(﴾ منصوب على المصدر  معاذَ اللِّه﴿

 

  : الشاهد الثاني

أعوذ باهللا من أخذ أحد إال من : ﴾ في موضع نصب على نزع الخافض، والمعنى َأن نَّْأخُذَدر المؤول﴿المص
  )408(أفضى الفعل فنصب ) من(وجدنا عنده متاعنا عنده، فلما سقطت 

                                                                                                                                            
  .12/78، يوسف)400(

  .275، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)401(

  .62،الجنية الفواكه؛ الفاكهي، 1/124 ،همع الهوامع؛ السيوطي، 1/39، أوضح المسالكابن هشام، : ينظر)402(

  .1/58 ،.س.م؛ األزهري، 3/101، .س.مالزجاج، : ينظر)403(

  .98، شرح ملحة اإلعرابالحريري، )404(

  .3/101، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)405(

  .12/79، يوسف)406(

  .3/101، .س.مالزجاج، : ينظر)407(
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 َأباكُم قَد َأخَذَ علَيكُم موِثقًا من َأن ِمنْه خَلَصواْ نَِجيا قَاَل كَِبيرهم َألَم تَعلَمواْ استَيَأسواْ فَلَما﴿ :  قال تعالى-59

 اللّه ِلي وهو خَير يحكُم ِفي يوسفَ فَلَن َأبرح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي َأو فَرطتُماللِّه وِمن قَبُل ما 

اِكِمين409(﴾الْح(  

 

  : الشاهد األول

جية، وهو نْ َأ الجمعموقع) نجيا( ﴾ جاءت في معنى الجماعة، فأوقع نَِجيا خَلَصواْ﴿ : صيغة فعيل في قوله
  )411(). خلصوا(ويكون حاالً من ضمير الفاعل في  )410(كثير في استعمال العرب 

 
  : الشاهد الثاني

  ز وال يجو)412(﴾ مقطوعة عن اإلضافة فبنيت على الضم  فَرطتُموِمن قَبُل ما ﴿ :في قوله) قبُل( مجيء 
  .)413( أن يقع خبراً، وال وصفاً، وال حاالً، وال صلة 

 
  : الشاهد الثالث على أربعة أوجه

  .)414(ومن قبل فرطكم : ، والمعنىللتوكيد زائدة ﴾ فَرطتُموِمن قَبُل ما ﴿ : في قوله) ما( :الوجه األول
ألم تعلموا أن : ، والمعنى)مأن أباك(في موضع نصب عطفًا على ) ما فرطتم(مصدرية، و) ما( :الوجه الثاني

  .)415(من قبل وتعلموا تفريطكم في يوسف  قد أخذ عليكم موثقًا،أباكم
ومن قبل وقع تفريطكم في يوسف : في موضع رفع على تقدير) ما فرطتم(مصدرية، و) ما( :الوجه الثالث

)416(.  

  .)417( ومن قبل الذي فرطتم في يوسف: صلة بمعنى الذي، كأنه قال) ما( :الوجه الرابع

                                                                                                                                            
  .المكان نفسه: ينظر)408(

  .12/80، يوسف)409(

  .361 -360،شرح شواهد اإليضاح؛ ابن بري، 3/123، 2/211، 1/266،  األماليابن الشجري،: ينظر)410(

  .310،  به الرحمنإمالء ما منالعكبري، : ينظر)411(

  .2/142،  المقتضبالمبرد،: ينظر)412(

  .3/1134، ارتشاف الضربأبو حيان، : ينظر)413(

؛ ابن هشام، 6/311، البحر المحيط؛ أبو حيان، 310، إمالء ما من به الرحمن؛ العكبري، 3/102، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)414(

  .418، مغني اللبيب

  .418، .س.م؛ ابن هشام، 6/311، .س.م؛ أبو حيان، 310 ،.س.، م؛ العكبري3/102، .س.م الزجاج،: ينظر)415(

  .3/102 ،.س.م ،الزجاج)416(
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  : الشاهد الرابع

من ) ال(تعطيه لتأكيد ما ) لن( جاءت ،)418(﴾ حرف نفي بسيط ناصب فَلَن َأبرح اَألرض ﴿ : في قوله) لن( 
ورأى بعضهم . )421(دائما  عاملة الـنصـب) لـن ( و. )420() ال(، وهي أبلغ في نفيه من )419(نفي المستقبل 

﴾ حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي﴿؛ ألنها اجتمعت مع ما هو النتهاء الغاية )422( أنها تفيد تأبيد النفي، ورأى آخرون عدمه
)423(.  

 
  : الشاهد الخامس

 .)425(مفعوالً، أو ظرفًا ) األرض(، فتكون )424(تاما في هذه اآلية ) لن أبرح ( مجيء الفعل 
 

  : الشاهد السادس

لحركات ال بالحروف؛ ألنه أضيف إلى ياء المتكلم، معربا با) أبي(جاء ﴾،  حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي﴿: في قوله
 .)426(فجرى كسر الحرف قبلها لتناسب الياء 

   

  :  الشاهد السابع

﴿ َأو كُمحِليي نسق على ﴿ اللّه ﴾ْأذَني تَّىلن أبرح : ، المعنى)لن(على جواب ) أو(﴾، ويجوز أن يكون  ح
  .)427(األرض حتى يحكم اهللا لي 

 

                                                                                                                                            
  . أ526، تفسير الكشّافالزمخشري، : ينظر)417(

  .395، البهجة المرضيةالسيوطي،  : ينظر)418(

؛ 377-376 شرح شذور الذهب،؛ ابن هشام، 4/26، شرح كافية ابن الحاجب؛ الرضي، 8/111،  شرح المفصل، ابن يعيش، :ينظر)419(

  .2/286، همع الهوامع؛ السيوطي، 2/357، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، 

  .8/111، .س.مابن يعيش،  : ينظر)420(

  .377-376، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)421(

  .287-2/286، امعهمع الهو؛ السيوطي، 2/357، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، : ينظر)422(

  .2/357، .س.ماألزهري، )423(

  .4/179،شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)424(

  310، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)425(

  .251، التوطئةالشلوبيني، )426(

  .3/102، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )427(
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 ارِجعواْ ِإلَى َأِبيكُم فَقُولُواْ يا َأبانَا ِإن ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإالَّ ِبما عِلمنَا وما كُنَّا ِللْغَيِب ﴿:  قال تعالى-60 

اِفِظين428( ﴾ ح(  

 

  : الشاهد

 أن -حبالتي بمعنى صا) ذو (  خال- مجروراً بالياء ألنه من األسماء الستة، والشرط فيها ) أبيكم (جاء لفظ 
  .)429(تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم 

  
  

  )430( ﴾واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها وِإنَّا لَصاِدقُون ﴿ :قال تعالى -61

  

  : الشاهد األول 

  واسأل أهل: ﴾، أيِل الْقَريةَ واسَأ﴿ : ،  تخفيفًا، في قوله)431(حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
( ، وعمل الفعل في )432(وهذا حذف قياسي لعدم استبداد القرية بوقوع السؤال عليها حقيقة   القرية، فاختصر،

  . )433(لو كان ها هنا ) األهل (كما كان عامالً في ) القرية 

  

 ِبِهم جِميعا ِإنَّه هو يْأِتيِنيبر جِميٌل عسى اللّه َأن  لَكُم َأنفُسكُم َأمرا فَصسولَتْ بْل قَاَل﴿ :  قال تعالى-62

ِكيمالْح ِليم434( ﴾ الْع(  
 

                                                 
  .12/81، يوسف)428(

  .47، 43، الفاكهي، الفواكه الجنية ؛66، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)429(

  .12/82،يوسف)430(

إمالء العكبري،  ؛1/346، 1/64، اإلنصاف؛ األنباري، 111 كتاب البيان في شرح اللمع،؛ الشريف، 1/207، معاني القرآن  الفراء،:ينظر)431(

؛  ابن 2/283،  كافية ابن الحاجب شرحلرضي، ؛ ا3/117 شرح التسهيل،؛ ابن مالك، 2/54، التخمير؛ الخوارزمي،  310، ما من به الرحمن

؛ 226، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 172، شرح األلفية؛ المكودي، 3/168 أوضح المسالك،؛ 812، 586، 415، مغني اللبيبهشام، 

  .1/728، شرح التصريح على التوضيحاألزهري، 

  .1/283، المزهر في علوم اللغة؛ 2/428، همع الهوامع ؛ السيوطي، 3/131، .س.مابن مالك، : ينظر)432(

 ؛ ابن السراج، 1/121الكامل، ؛ 189/ 2، ، المقتضب؛ المبرد1/207، 1/61،.س.م؛ الفراء، 3/271، 1/272،  الكتابسيبويه،: ينظر)433(

شرح يش، ؛  ابن يع3/271، 3/93، 2/67،2/558، 2/22، 1/101، 1/78،  األمالي ؛ ابن الشجري،2/255، 2/95، األصول في النحو

  .1/115، 25-3/23، المفصل

  .12/83، يوسف)434(
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  : الشاهد األول

حرف عطف يستعمل لإلضراب عن األول واثبات الحكم للثاني، إما لغلط أو نسيان،  سواء أكان ذلك ) بل ( 
بطال األول النتهاء مدة ذلك الحكم كما في هذه اآلية، كأنه ، كما يستعمل إل)في غير القرآن ( سلبا أم إيجابا

  .)435(انتهت القصة األولى وبدأ في قصة أخرى، ولم يرد أن األول لم يكن 
 

  : الشاهد الثاني

  .)436(بهم أجمعين : مقطوعا عن اإلضافة، منصوبا على الحال، أي) جميع ( جاء استعمال 

  

  )437(﴾ وقَاَل يا َأسفَى علَى يوسفَ وتَولَّى عنْهم﴿:  قال تعالى-63

  

  : دهالشا
يا أسفي، أبدل من : ﴾؛ فاألصليا َأسفَى﴿: إذا ناديت مضافًا إلى نفسك يجوز فيه أربعة أوجه؛ واحد منها

  .)438(الكسرة فتحة، ومن الياء ألفًا 

  

  )439(﴾ الْهاِلِكين حرضا َأو تَكُون ِمن  تَفْتَُأ تَذْكُر يوسفَ حتَّى تَكُونتَاهللا قَالُواْ﴿ :  قال تعالى-64
 

  : الشاهد األول

تا :  ﴾ للقسم عوض عن الواو، وال تدخل إال على اسم اهللا تعالى وحده، فال يقالتَاهللا﴿ : التاء في قوله
إذا أضيف إلى الكعبة أو الياء، قالت ) رب (وقيل أنها تدخل أيضا على ) 440(الرحمن، وال تا الرسول 

  .)442(ترب الكعبة، وتالرحمن وتحياتك : وحكى بعضهم أيضا) 441(ترب الكعبة، وتربي ألفعلن : بالعر

  
                                                 

  .8/105، .س.مابن يعيش، : ينظر)435(

  .2/377،.س.مالرضي، : ينظر)436(

  .12/83، يوسف)437(

  .106-105، شرح ملحة اإلعرابالحريري، : ينظر)438(

  .12/85، يوسف)439(

رصف ؛ المالقي،  9/95، شرح المفصل؛ ابن يعيش، 169 ،كشف المشكل؛  البكيلي، 3/98، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، :  ينظر)440(

  .2/393، همع الهوامع ؛ السيوطي، 221، 171، المباني

  .257 الفواكه الجنية،؛ الفاكهي، 2/393 ،.س. م؛ السيوطي،421، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)441(

  .257، .س.، م؛ الفاكهي2/393، .س. مالسيوطي،: ينظر)442(
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  :الشاهد الثاني

ًـًا منه النفي) تفتأ(مجيء الفعل الناقص  وال ، )443(للقسم ، دون أن يتغيـر المعنى، إذا وقـع جوابا)ال(محذوف
  )445(. ومثل هذا الحذف كثير . )444(يجوز الحذف  قياسا إال إذا كان الفعل مضارعا 

  
 

  : الشاهد الثالث

بشرط أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء، وهنا ) ليس( عمل) تفتأ(على صيغة المضارع، وعملت ) تفتأ(جاءت 
  )446(. جاءت بعد نفي محذوف

 
  : الشاهد الرابع

، وتمتنع الالم كذلك من ﴾ تَفْتَأتَاهللا﴿ : امتناع دخول النون على القسم، وذلك مع الفعل المنفي،  في قوله
  )447(. الدخول 

  

  )448(﴾  قَاَل ِإنَّما َأشْكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اللِّه وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ تَعلَمون  ﴿:قال تعالى -65

 
  : الشاهد األول

و إال إلى ما أشك: ، والتقدير)ضمير المتكلم المضمر( ال الفاعل)إلى اهللا (جاء الحصر في جانب الظرف
  . أنّها ال تكون إال إلى اهللا فحصر الشكوى .)449(اهللا
 
  : لشاهد الثانيا

                                                 
المفصل،  ؛ الزمخشري، 51، .س.م؛ الحريري، 3/103، .س.م؛ الزجاج، 3/284، 1/277، شرح كتاب سيبويهسيرافي، ال:  ينظر )443(

  .167،كشف المشكل؛ البكيلي، 583، كتاب البيان في شرح اللمع؛ الشريف، 354-355

؛ الرضي، 372-1/371مل الزجاجي، شرح ج؛ ابن عصفور، 9/97، 7/109، .س.م؛ ابن يعيش، 2/140األمالي، ابن الشجري،:   ينظر )444(

  .2/403، .س.م؛ السيوطي، 834، .س.م؛ ابن هشام، 258، .س.م؛ المالقي، 4/190، شرح كافية ابن الحاجب

  .4/190، .س. م؛ الرضي، 3/77، شرح التسهيلابن مالك، :   ينظر )445(

  .1/355، همع الهوامع ؛ السيوطي،1/232،أوضح المسالكابن هشام، :   ينظر )446(

؛ السيوطي، 2/300 شرح التصريح على التوضيح، ؛ األزهري،4/95،أوضح المسالك؛ 304-303مغني اللبيب، ابن هشام، :  ينظر )447(

  .382،البهجة المرضية

  .12/86، يوسف )448(

    .407، مغني اللبيب  ابن هشام،  )449(
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﴾، وقد يشارك الواو في ذلك حرف  بثِّي وحزِني﴿ : جاء حرف العطف يعطف المرادف على مرادفه، فقال
  .)450() أو(
  

يز مسنَا وَأهلَنَا الضر وِجْئنَا ِبِبضاعٍة مزجاٍة فََأوِف لَنَا فَلَما دخَلُواْ علَيِه قَالُواْ يا َأيها الْعِز ﴿ :قال تعالى -66

  )451( ﴾الْكَيَل وتَصدقْ علَينَآ ِإن اللّه يجِزي الْمتَصدِقين 
 

  :الشاهد

  وز أنـنعت له، وال يج) العزيز( مدعو،  و) أي(كاسم واحد، فَـ ) العزيز(و) أي(مجيء المنادى 

اسم مبهم وال يستعمل إال بصلة في غير الجزاء واالستفهام، فلما لم يوصل، ُألزم ) أي(ارقه نعته؛ ألن يف
  .)452(الصفة لتبينَه كما كانت تُبينه الصلة 

  

ه من يتَِّق وِيصِبر قَالُواْ َأِإنَّك لََأنتَ يوسفُ قَاَل َأنَاْ يوسفُ وهذَا َأِخي قَد من اللّه علَينَا ِإنَّ ﴿: قال تعالى -67

ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه 453( ﴾فَِإن(  
 

  : الشاهد األول

  .)454(﴾ َأِإنَّك لََأنتَ يوسفُ﴿: في قوله) إن(جواز دخول همزة االستفهام على 

  

  : الشاهد الثاني

لم قد يعرض له ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم إذا شُهر باسمأنفُ  ﴿:  ال شركة له فيه، فقال العوسَأنَاْ ي

﴾، ستفدلم بعده فالبيان لم ي455( بالضمير بل بالع(.  

    
  :  الشاهد الثالث فيه وجهان

 إجراء للمعتل .مع وجوب سقوطها في حال الجزم) من يتقي ويصبر: ( ثبوت الياء في قراءة: الوجه األول
 .)456(أو يكون إشباعا للحركة . مجرى الصحيح، ويكثر فيما آخره ياء أو واو

                                                 
  .3/157، .س.مالسيوطي، : ينظر)450(

  .12/88، يوسف)451(

  .1/337، األصول في النحو ابن السراج،: ينظر)452(

  .12/90، يوسف)453(

  .2/483، همع الهوامع؛ السيوطي، 458، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)454(

  .1/116، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)455(
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موصولة ال شرطية، فال يكون المضارع بعدها مجزوما، وأما سكون الراء ِمن  ) من ( مجيء : الوجه الثاني
، أو على )457(إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة تخفيفًا، أو ألنه وصل بنية الوقف): يصبر( 

 .)458( بمنزلة الشرطية لعمومها وإبهامها ةصولالمو) من( العطف على المعنى ؛ ألن 

  : الشاهد الرابع

، وهو األشهر، ولو نصب )يصبر ( جاء المعطوف على جملة الشرط قبل اإلتيان بجملة الجزاء مجزوما 
  .)459() أن ( لجاز بإضمار

 

  : الشاهد الخامس

، ذلك أنها وقعت  بعد فاء الجواب ولم ﴾حِسِنينفَِإن اللّه الَ يِضيع َأجر الْم﴿ : في قوله) إن ( كسر همزة 
  .)460(المفتوحة ) أن( تسبقها

 
  : الشاهد السادس

  .)461(﴾ لداللة السياق عليه  رمن يتَِّق وِيصِب﴿ : لكونه معلوما، في قوله) يتِق ( حذف مفعول 
  

  )462( ﴾ ن كُنَّا لَخَاِطِئين لَقَد آثَرك اللّه علَينَا وِإتَاللِّه قَالُواْ﴿ :  قال تعالى-68
 

  : الشاهد األول

وقيل بلزوم دخول الالم . )463(في أكثر األحيان ) قد ( دخول الم جواب القسم على الماضي مع اقترانها بِـ 
، وهذه الالم غير الزائدة غير العاملة، تقع في جواب القسم )464(ولو مقدرة في ماٍض مثبٍت غير جامد) قد( مع

  )466(.  كان قريبا من الحال، إذا)465(الموجب 

                                                                                                                                            
؛ ابن 74-73، التوضيح والتصحيح شواهد؛  ابن هشام، 6/321، البحر المحيط؛ أبو حيان، 391، مشكل إعراب القرآنالقيسي، : ينظر)456(

  52 ،الفواكه الجنية؛ الفاكهي، 1/89،  شرح التصريح على التوضيح؛ ؛ األزهري،916 مغني اللبيب،هشام، 

؛ 1/80، أوضح المسالك؛ 621، مغني اللبيب؛ 97-96، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام، 311،إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)457(

  .1/89، .س.ماألزهري، 

، .س.م؛ األزهري، 1/80، أوضح المسالك؛ 621،  مغني اللبيب؛ 97-96، شرح شذور الذهب؛ ابن هشام، 311،.س.مكبري، الع: ينظر)458(

  .3/197،.س.م؛  السيوطي، 1/89

  .245، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، : ينظر)459(

  .1/404 شرح التسهيل،، ابن مالك: ينظر)460(

  .92/ 2، .ن.مابن مالك، : ينظر)461(

  .12/91يوسف، )462(



 62

 
  : الشاهد الثاني

  إنها تدخل أيضاً على :  وقيل) 467(.  ﴾تَاللِّه قَالُواْ﴿ : اختصاص التاء في القسم مع لفظ الجاللة اهللا، فقال
) رب (إذا أضيف إلى الكعبة أو الياء، قالت العرب : ي ألفعلنالكعبة، وترب ترب)وحذف فعل القسم في . )468

  )469(. ة واجبهذه الحال

  

 )470(. ﴾ قَاَل الَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمين ﴿: قال تعالى -69

  

  :الشاهد األول

والفتحة بناء يشبه . ﴾ لنفي الجنس؛ ألنها ركّبت مع النكرةقَاَل الَ تَثْريب علَيكُم ﴿ : في قوله) ال(مجيء
﴾ في موضع الخبر علَيكُم﴿:  وقوله،)471(منزلة خمسةَ عشر) ال تثريب(عراب؛ وذلك لعدم التنوين، فتنزل اإل

  )472(. وتعلقه بمحذوف
 

  :الشاهد الثاني

  )473(. ﴾ يغِْفر اللّه لَكُم ﴿: كما في قوله، جواز أن يكون الدعاء على لفظ الخبر، على أن الُ يلْبس
 

                                                                                                                                            
، اللبيب  مغني؛ ابن هشام،3/80،  شرح التسهيل ؛ 1/378، شرح الكافية الشافية؛  ابن مالك، 9/21، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)463(

310 ،833.  

  .2/400، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر)464(

  .238، رصف المبانيالمالقي، : ينظر)465(

  ..229، .س.مابن هشام، : ينظر)466(

  .3/11، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)467(

  .251، ؛ قطر الندى وبل الصدى420-419،شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)468(

  .3/66، شرح التسهيل، ابن مالك: ينظر)469(

  .12/92 ، يوسف )470(

  .313،بيبمغني الل؛ ابن هشام، 2/100، شرح المفصل ؛ ابن يعيش، 528-527 /2،األمالي الشجريةابن الشجري، :  ينظر )471(

 البحر؛ أبو حيان، 2/190، شرح كافية ابن الحاجب؛ الرضي، 2/100شرح المفصل، ؛ ابن يعيش، 198،  اإليضاحالفارسي،:   ينظر )472(

  . 701، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 6/321، المحيط

؛  2/150، 1/395، .س.م ابن الشجري،  ب ؛ 529، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 171-2/170، األصول في النحوابن السراج، :  ينظر )473(

  .243، كشف  المشكلالبكيلي، 
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  : الشاهد الثالث

قال تعالى)المسند إليه(إلى الفاعل ) المسند(اد في الجملة الفعلية يكون بإسناد الفعل  اإلسنأن ،: ﴿  اللّه غِْفري

 اهللا(إلى الفاعل ) يغفر(فعل ال حيث أسند ،)474(﴾لَكُم.(  
 

  : الشاهد الرابع

  ) اليوم (وقيل إن)475(. بعد المنفي ال يتعلق بالمنفي، بل هو متعلق بالخبر المحذوف) اليوم (الظرف 
  

  )476() . ال(خبر ) اليوم(، وقيل إن )يغفر(ينتصب بِـ 

  

  )477(﴾ َأجمِعينِبَأهِلكُم هذَا فََألْقُوه علَى وجِه َأِبي يْأِت بِصيرا وْأتُوِني ِبقَِميِصي اذْهبواْ﴿ : قال تعالى-70

  

  :الشاهد 

  ، ويجب فيه أن تكون الذال مع األلف اسما واحدا،  اسم مظهر﴾ هذَا ِبقَِميِصي اذْهبواْ﴿ : في قوله) ذا(
  .)478(وهو أقل األصول التي تبنى عليها األسماء 

  
  )479(﴾ ولَما فَصلَِت الِْعير قَاَل َأبوهم ِإنِّي لََأِجد ِريح يوسفَ لَوالَ َأن تُفَنِّدوِن﴿ :  قال تعالى-71
 

  : الشاهد األول

 مؤنثة بتاء مقدرة، ﴾ولَما فَصلَِت الِْعير ﴿ : العير في قولهة؛ ألنه فرع التذكير، وأن التأنيث يحتاج إلى عالم
  .)480()العير(قبل ) فَصلَِت(وعالمة ذلك تأنيث الفعل 

 
  : الشاهد الثاني

  .)481(من عالمات اإلعراب في حالة الرفع ) الواو(في األسماء الستة 

                                                 
  .2/38، .س.مابن مالك، :  ينظر )474(

  .6/321، .س.م؛ أبو حيان، 189/ 2، .س.، مالرضي:  ينظر )475(

  .311، إمالء ما منّ به الرحمنالعكبري،  :  يُنظر )476(

  .12/93،  يوسف )477(

  .185-2/184،  اإلنصافاألنباري،: ينظر) 478(

  .12/94، يوسف) 479(

  .2/518، 2/488، شرح التصريح على التوضيح؛ األزهري، 4/286، أوضح المسالكابن هشام، : ينظر) 480(
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  :الشاهد الثالث

  .)482(﴾ قَاَل َأبوهم ﴿ : في قولهجاء الفاعل اسما صريحا، 

  

  . )483(﴾  ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَِديِمتَاللِّه قَالُواْ﴿ :  قال تعالى-72

  

  :الشاهد

  .)484( مع إفادتها معنى التعجب )اهللا (ال تدخل التاء التي للقسم إال على لفظ الجاللة 
  

 )485(﴾  بِصيراه علَى وجِهِه فَارتَد  َأن جاء الْبِشير َألْقَافَلَما﴿ :  قال تعالى-73

  

  : الشاهد األول فيه وجهان

، وال تكون زائدة بقياس إال )486(﴾  َأن جاء الْبِشير فَلَما﴿ : زائدة للتوكيد في قوله) أن(مجيء : الوجه األول
راد زيادتها   كما أن اطّ.)488( وتمتاز الزائدة أنها ال تقع إال في موضع غير صالح لغيرها. )487() لما ( بعد 
  )489(). لو ( المقابلة لِـ ) لما ( بعد 

 )490(. صلة) أن (  مجيء :الوجه الثاني

     

                                                                                                                                            
  .38،الفواكه الجنيةالفاكهي، :  ينظر )481(

  .124، .ن.م:  ينظر )482(

  .12/95، يوسف) 483(

  .202الحلل في اصالح الخلل، البطليوسي، :  ينظر )484(

  .12/96،  يوسف )485(

شرح ؛ ابن مالك، 237 التوطئة، ؛ الشلوبيني، 152، 84، كشف المشكل ؛  البكيلي، 3/159، األمالي الشجريةابن الشجري، :  ينظر )486(

   .116، رصف المباني؛ المالقي، 4/443، شرح كافية ابن الحاجب؛ الرضي، 3/330، 218/  1، التسهيل

شرح  األزهري، 4/159، أوضح المسالك؛ ابن هشام، 3/372،.س.م ؛  ابن مالك، 2/282، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، :  ينظر )487(

  .2/364، التصريح على التوضيح

  .2/108، شرح الكافية الشافيةابن مالك، :  ينظر )488(

  .2/114، .ن. م: ينظر )489(

  .187، مفتاح العلومالسكاكي، :  ينظر )490(
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  : الشاهد الثاني

 َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى وجِهِه فَلَما﴿ : ، فقال)ألقى (، وهو الفعل لفظًا ومعنًىياماض فعالً) لما( جواب جاء

﴾.)491( 

  

  :  ثالثالشاهد ال

  )492(. في العمل؛ ألنه يوافقها في المعنى) صار الناقصة ( مساويا لِـ ) ارتد( مجيء الفعل 
 

  : الشاهد الرابع

  الفاء في عطف النسق تعطف جملة أو صفة بالسببية غالبا، فيكون معناها متسببا عن معنى األول،
  )493( .﴾ بِصيراَألْقَاه علَى وجِهِه فَارتَد ﴿ :  فقال

  

 ).494( ﴾  استَغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا ِإنَّا كُنَّا خَاِطِئينَأبانَا يا قَالُواْ ﴿ : قال تعالى-74

   :الشاهد األول
  .)495(داء قبل الدعاء مع جواز حذفها لكثرة ثبوته النّ) يا ( ثبوت 

 
  :الشاهد الثاني
 عامله قد حذف لزوما فأشبه األشياء التي حذف عاملها ؛ ألن)استَغِْفر لَنَا(الدعاء  قبل )أبانا (ثبوت المنادى

  .)496( في الدعاء) سقيا له(في التحذير، وكَـ ) إياك(، كَـ وصارت بدالً من اللفظ به
  

  . )497(﴾ وقَاَل ادخُلُواْ ِمصر ِإن شَاء اللّه آِمِنين﴿:  قال تعالى-75
  

  ).498(..."عرب من ال يصرف شيًئا من المؤنث قّل أو كثروِمن ال. "هنا غير مصروفة) ِمصر(مجيء  :الشاهد
                                                 

  .3/418، شرح التسهيلابن مالك، :  ينظر )491(

  .1/358همع الهوامع، ، ؛ السيوطي1/329شرح التسهيل،  ؛  1/167، شرح الكافية الشافيةابن مالك، :  ينظر )492(

  .3/210، شرح التسهيلابن مالك، :  ينظر )493(

  .12/97، يوسف)494(

  .60-59، شواهد التوضيح والتصحيحابن هشام، :   ينظر )495(

  .3/245، .س.مابن مالك، :  ينظر )496(

  .12/99، وسف ي )497(

  .333، تذكرة النحاةأبو حيان، )498(
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 ورفَع َأبويِه علَى الْعرِش وخَرواْ لَه سجدا وقَاَل يا َأبِت هذَا تَْأِويُل رْؤياي ِمن قَبُل قَد ﴿ :قال تعالى -76

ِني ِمنجي ِإذْ َأخْرب نسَأح قَدا وقي حبا رلَهعِني جيب طَانِد َأن نَّزغَ الشَّيعِو ِمن بدالْب ناء ِبكُم مجِن وجالس 

 )499( ﴾ وبين ِإخْوِتي ِإن ربي لَِطيفٌ لِّما يشَاء ِإنَّه هو الْعِليم الْحِكيم

    

  : الشاهد األول

  ية  في القرآنرية أو النهيملة اَألكثرة مجيء النداء الذي تصحبه الجمل الخبرية كثرة مجيئه مع الجم
  .)500(﴾يا َأبِت هذَا تَْأِويُل رْؤياي ﴿ :  الكريم، فقال

 
  : الشاهد الثاني

  .)501(﴾ جرى فيه تغليب األشرف وهو األب على األم عند التثنية  ورفَع َأبويِه ﴿ : قوله
 

  : الشاهد الثالث

فمن معاني الباء . ﴾وقَد َأحسن بي ﴿ : ، فقال)إلى(ديتها بِـ بالباء كما يجوز تع) أحسن( يجوز تعدية 
  .)503(أحسن بي إحساناً : والباء هنا تعلقت بمحذوف، أي. )502(وقد أحسن إلي : الغاية،أي

 
  : الشاهد الرابع

  .)504(من البناء؛ ألنه جاء مضافًا ) بعد ( ﴾ منع الظرف ِمن بعِد َأن نَّزغَ الشَّيطَان ﴿ :في قوله

  

 رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث فَاِطر السماواِت واَألرِض َأنتَ ﴿: قال تعالى -77

اِلِحينَألِْحقِْني ِبالصا وِلمسفَِّني مِة تَواآلِخرا ونُيي ِفي الدِلي505( ﴾و(  

 

                                                 
  .12/100، يوسف)499(

  .2/415، األمالي الشجريةابن الشجري، :  ينظر )500(

  .1/137، همع الهوامعالسيوطي، :  ينظر )501(

؛ 1/648، وضيحشرح التصريح على الت؛ األزهري، 143،  مغني اللبيب؛ ابن هشام،312، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، :  ينظر )502(

  .2/335،.س. ، مالسيوطي

  .570، .س.، مابن هشام:  ينظر )503(

  .2/464،  المقتضبالمبرد،:   ينظر )504(

  .12/101،  يوسف  )505(
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  : الشاهد األول

فَاِطر السماواِت ﴿ : ، وحذفه في قوله)506(﴾ رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك ﴿ : نداء في قولهحذف حرف ال

  .)508() رب(نعتًا لِـ ) فاطر(ويجوز نصب . )507(﴾ واَألرِض 
  
  

  : الشاهد الثاني

آتيتني : لتفيد معنى التبعيض، أي﴾ يِث آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني ِمن تَْأِويِل اَألحاِد﴿:في قوله) من(مجيء 
ويجوز أن تفيد معنى بيان الجنس؛ لتبين هذا الجنس من سائر األجناس، ويكون . بعض الملك وبعض التأويل

  .)509(ك وعلمتني تأويل األحاديث لْرب قد آتيتني الم: المعنى
 

 )510(﴾ما كُنتَ لَديِهم ِإذْ َأجمعواْ َأمرهم وهم يمكُرون ذَِلك ِمن َأنباء الْغَيِب نُوِحيِه ِإلَيك و﴿ :قال تعالى -78

  

  : الشاهد األول في وجهان

﴾ خبرا نُوِحيِه ِإلَيك﴾، ويكون ﴿ِمن َأنباء الْغَيِب رفع باالبتداء، ويكون خبره ﴿) ذلك(موضع  " :الوجه األول
  .)511(" ثانيا

 .)512(" الذي من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك:  المعنىفي موضع الذي،) ذلك"(: الوجه الثاني

  

 )513( ﴾ وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها معِرضون ﴿: قال تعالى  -79

    

  : الشاهد األول

                                                 
  2/15، شرح المفصل؛ ابن يعيش،  486-2/485، .س.م؛ المبرد، 1/70، معاني القرآناألخفش، :   ينظر )506(

  2/15، .س. م؛ ابن يعيش،2/409 ،2/318، .س.مابن الشجري، :   ينظر )507(

  .3/106، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، :   ينظر )508(

  .3/106، معاني القرآن وإعرابه  الزجاج،  )509(

  .12/102،  يوسف  )510(

  .3/106، .س.م  الزجاج،  )511(

  .المكان نفسه   )512(

  12/105،  يوسف )513(
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، وال يكون موضعه إال نصبا، وأكثر تفيد تكثير مبهم الجنس  والمقدار وتفيد االفتقار إلى مميز) كأين ( 
  .)514(الجنسية ) من ( وقوع مميزها مجرورا بِـ 

 
  : الشاهد الثاني

  .)515(إذا وقعت مبتدأ إال بجملة فعلية مصدرة بماٍض أو مضارع  ) كأين(ال يخبر عن 
 
  :الشاهد الثالث 

ويسلكون األرض وفسره : يبالنصب،أ) واألرض(قرأ ؛ وي) السماوات(مجرورة عطفًا على ) األرض(جاءت 
  .)516(يمرون؛ ويقرأ بالرفع على االبتداء 

  
  : الشاهد الرابع

يمرون عليها ويمرون : وجوز بعضهم. )517(يمرون بها : بمعنى  الباء، فالتقدير) على (  مجيء حرف الجر 
 )518(. بها

  
 )519(﴾ِه َأو تَْأِتيهم الساعةُ بغْتَةً وهم الَ يشْعرونَأفََأِمنُواْ َأن تَْأِتيهم غَاِشيةٌ من عذَاِب اللّ﴿ : قال تعالى-80

  

  : الشاهد

 )520(. مصدر منصوب على الحال ) بغتة(

  
 وسبحان اللِّه وما َأنَاْ ِمن اتَّبعِني هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن قُْل﴿ :  قال تعالى-81

الْم521(.  ﴾شِْرِكين( 

                                                 
شرح األلفية، ؛ المكودي، 247، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 2/336شرح التسهيل، ؛ 2/208، شرح الكافية الشافيةابن مالك، :  ينظر )514(

  .2/278همع الهوامع، ؛ السيوطي، 309

  .2/503، .ن.م:  ينظر )515(

  .312 إمالء ما منّ به الرحمن،  أ ؛ العكبري، 532، تفسير الكشّافالزمخشري، :   ينظر )516(

  .3/21، شرح التسهيلابن مالك، :   ينظر )517(

  .138-137، مغني اللبيب ،ابن هشام:  ينظر )518(

  .12/107، يوسف  )519(

  3/107، معاني القرآن وإعرابه.  الزجاج )520(

  .12/108،  يوسف )521(
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  :الشاهد األول

هذه : اسم مبهم مبني  لإلشارة إلى المفرد المؤنث، وفيه أي اسم اإلشارة للمفرد المؤنث  خمس لغات) هذه (
  )522(. وهاتا وهذي وتلك وهاتيك 

 

  

  :الشاهد الثاني

فكلمة السبيل  ،)523(﴾ِبيِلي  هِذِه سقُْل﴿ : على التأنيث في هذه اآلية فقال سبحانه) السبيل ( استعمال كلمة 
 )524(. تذكّر وتؤنّث 

    
  :الشاهد الثالث

﴾، وحكم الياء  هِذِه سِبيِلي قُْل﴿ : وجب كسر المضاف إلى ياء المتكلم ألنه مما يعرب بحركات ظاهرة، فقال
: كقاٍض، والمثنى: كفتًى، والمنقوص:فيه السكون ويجوز فتحها، ويستثنى من هذين الحكمين المقصور

 )525(. كمسلمين: غالمين، وجمع المذكر السالمك

    
 الْقُرى َأفَلَم يِسيرواْ ِفي اَألرِض َأهِل َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم من وما﴿ :  قال تعالى-82

 فَ كَانواْ كَينظُرةُفَياِقباآلِخع ارلَدو ِلِهمِمن قَب الَِّذين  لِّلَِّذين رِة خَياتَّقَواْرِقلُون526(.  ﴾ َأفَالَ تَع( 

   

  : الشاهد األول

 )527(. إلى الضمير إضافة صريحة في اللفظ والمعنى) قبل(﴾ جاءت إضافة  َأرسلْنَا ِمن قَبِلكوما﴿ :في قوله

    
  : الشاهد الثاني

                                                 
  .19-18، كشف المشكلالبكيلي، :  ينظر )522(

  .2/546، ح  جمل الزجاجيشر؛ ابن عصفور، 3/180األمالي الشجرية، ؛  ابن الشجري، 2/327، معاني القرآنالفراء،  :  ينظر )523(

  . ب532، ، تفسير الكشّافالزمخشري:   ينظر )524(

  .233، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، :   ينظر )525(

  .12/109،  يوسف )526(

  .3/112، شرح التسهيلابن مالك، :  ينظر )527(
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َأفَلَم يِسيرواْ ِفي ﴿: فقال سبحانه، )528(تهاتقدم همزة االستفهام على العاطف تنبيها على أصالة صدار

  .)529(﴾اَألرِض

  

  

  

 :الشاهد الثالث

 )530(). أن(  ﴾ يحتمل الجزم بالعطف، ويحتمل النصب على إضمار فَينظُرواْ﴿ :  قوله

   
  :الشاهد الرابع فيه ثالثة أوجه

  : والتقدير)531(.  ﴾آلِخرِة خَيرولَدار ا﴿ :حذفُ الموصوف وإقامة الصفة مقامه في قوله:  الوجه األول
 .)532( ولدار الساعة اآلخرة خير، إذ ال يصح إضافة االسم إلى اسم يوافقه في المعنى ولو اختلف اللفظان

 فال حاجة ،)533(الدار اآلخرة: إضافة الموصوف إلى صفته إضافة غير محضة، والمعنى: الوجه الثاني 
 )534(. لتأويل حذف إذا اختلف اللفظان

إضافة االسم إلى ما هو في األصل صفة واسطة بين اإلضافة المحضة وغير المحضة؛ ألنها : ه الثالثالوج 
 )535(". ولدار اآلخرة : " إضافة تصل ما هي فيه بما يليه بها، فقال

   
 .)536( ﴾ ولَدار اآلِخرِة خَير﴿ :مؤنثة، بدليل قوله تعالى) الدار ( إن كلمة : الشاهد الخامس

     
 كُِذبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَّشَاء والَ يرد قَد ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم حتَّى﴿ : ال تعالى  ق-83

 )537( ﴾ ن الْقَوِم الْمجِرِميعِنبْأسنَا 

                                                 
  .22-21، مغني اللبيبابن هشام، :   ينظر )528(

  .153-1/152 ،.س.مابن عصفور، :   ينظر )529(

  .735، مغني اللبيبابن هشام، :  ينظر )530(

  .2/68، ، األمالي الشجرية؛ ابن الشجري214،  اإليضاحالفارسي،:  ينظر )531(

  .817 ،.س.، م؛ ابن هشام1/389،  اإلنصافاألنباري،:  ينظر )532(

  .153-1/152، شرح جمل الزجاجيابن عصفور، :   ينظر )533(

  .1/691، توضيحشرح التصريح على ال األزهري،  )534(

  .3/94، شرح التسهيلابن مالك، :  يُنظر )535(

  .2/528، .س.مابن عصفور، :  ينظر )536(
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  :الشاهد األول فيه وجهان

  ها عاملة فيه عمل كّل مضاف في المضافمضافة إلى الفعل الذي هو شرط) إذا(: "الوجه األول
  .)538(" إليه

 )539(. هو فعل الشرط بعدها، وهي غير مضافة) إذا ( العامل في  :الوجه الثاني 

  

   :الثاني الشاهد
 .)540() من(فعل ماٍض، وفاعله لم يسم هنا، ناب عنه االسم الموصول ) فنُجي: (قوله

    
صِصِهم ِعبرةٌ لُِّأوِلي اَأللْباِب ما كَان حِديثاً يفْتَرى ولَـِكن تَصِديقَ الَِّذي بين لَقَد كَان ِفي قَ﴿  : قال تعالى-84

ْؤِمنُونٍم يةً لِّقَومحرى ودهٍء وتَفِْصيَل كُلَّ شَيِه ويد541(﴾ ي( 

   

  :الشاهد

لجاز، ) هو(ت على إضمار المضمرة، ولو رفع) كان(بِـ ) تصديق(، فنصب )لكن(بعد ) كان(إضمار 
 .)542(ولكن هو تصديق : والمعنى

    
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
  .12/110 يوسف،  )537(

  .1/131،  األمالي ابن الحاجب،  )538(

  .1/131،  األماليابن الحاجب، )539(

  .312، إمالء ما مّ، به الرحمن العكبري،  أ؛533، تفسير الكشاف؛ الزمخشري، 3/109، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، :  ينظر )540(

  .12/111:  يوسف )541(

، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 395، مشكل إعراب القرآن ؛ القيسي،3/109 ،.س.م؛ الزجاج، 465 /1 معاني القرآن،الفراء،  :  ينظر )542(

  . أ  533
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  الفصل الثاني

  شرح الشواهد النحوية وتحليلها
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  . شرح الشواهد النحوية وتحليلها-الفصل الثاني

  

 األول لقد تم جمع شواهد سورة يوسف النحوية من عدد غير قليل من كتب النحو القديمة في الفصل
من البحث، وفي هذا الفصل يأتي شرح هذه الشواهد وتحليلها بعد وضعها في األبواب النحوية 

 .)543(المتعددة التي نجدها في مصنفات النحو القديمة 

   
ولما كان أساس البحث شواهد سورة يوسف وما اشتملت عليه من مسائل نحوية، فإن بحث 

التي يتعرض لها البحث بشكل موسع، بل سيقتصر الشرح الموضوعات النحوية لن يحيط بالقضايا 
على التعريف بالقضية أو المسألة، وتناول الجزئيات المتصلة بالشواهد التي تم جمعها، وجزئيات 
أخرى من غيرها دعت الحاجة لذكرها، وأما شرح الشواهد فسيرتكز على االستدالل من كتاب 

  .سيبويه وأخذ رأيه ما استطعت إلى ذلك سبيالً
  
  : هذا الفصل ستة مباحث، هييضمو

  .الكلمة وأقسامها: المبحث األول
  .المرفوعات: المبحث الثاني
  .المنصوبات: المبحث الثالث
  .التوابع: المبحث الرابع
  .المجرورات: المبحث الخامس
  .المجزوم: المبحث السادس

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ابن هشام،                                                ؛شرح المفصل؛ ابن يعيش، المفصل في صنعة اإلعرابالزمخشري، :  ينظر )543(

  .الفضة المضيئة ؛ أحمد بن زيد، شرح شذور الذهب
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  .الكلمة وأقسامها: المبحث األول

  

والكلمة تقع على . وجمعها الكَِلم يذكّر ويؤنّث. والكَِلمة حجازية، ومعناها اللفظةالِكلْمةُ لغة تميمية، 
الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة من حروف ذات معنًى، وتقع 

  .)545(" اللفـظ الموضــوع لمعنًى مفـرد: " والكلمة. )544(على قصيدة بكاملها وخطبة بأسرها 

  

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنًى ليس : فالكلم: " قال سيبويه. اسم وفعل وحرف: لكلمة إلىوتنقسم ا
، )547("ما دّل على معنًى في نفسه غير مقترن بأحد األزمنة الثالثة : " فاالسم. )546(" باسم وال فعل 

ما دّل على معنًى في نفسه مقترن بأحد األزمنة : " والفعل. رجل وفرس وزيد وفاطمة: نحو
، )549(" ما دّل على معنًى في غيره: "والحرف. قرأ أمس، ويقرأ غدا، واقرأ اليوم: ، نحو)548("ثةالثال
  .في الشرط) لو( العاطفة، و) ثم(التي للجر، و ) في: (نحو

  
  .االسم: أوالً

  

الرجل، وحرف الجر، : زيٍد، واأللف والالم، نحو: فاالسم ما دخله التنوين، نحو: "قال الجرجاني
واالسم نكرة ومعرفة؛ أما النكرة فأصل . )550(" خرج زيد: ، وجاز اإلخبار عنه، نحوبزيٍد: نحو

وتعرف أيضا بدخول . الرجل: في أولها، نحو) أل(والمعرفة فرع عليها، وتعرف النكرة بقبول 
)رب (امرأة: عليها، نحو رب .)551( 

   

                                                 
  .، مادة كلملسان العربابن منظور، :  ينظر )544(

  .266،  كتاب التعريفات  الجرجاني، )545(

  .1/40، الكتاب سيبويه،  )546(

  .82،.س.م الجرجاني،  )547(

  .246 ،.ن.م  )548(

  .148،.ن.م  )549(

  .37، الجمل في النحو الجرجاني،  )550(

  .49، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، :  ينظر )551(
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رات، واألعالم، والمبهمات، وما ما وضع ليدّل على شيء بعينه، وهي المضم: " وأما المعرفة فهي
: فالمعرفة خمسة أشياء: " قال سيبويه. )552(" عرف بالالم، والمضاف إلى أحدها إضافة معنوية

األسماء التي هي أعالم خاصة، والمضاف إلى المعرفة، إذا لم ترد معنى التنوين، واأللف والالم، 
   )553(. " واألسماء المبهمة، واإلضمار 

  
  .العلَم -1

  

: قال سيبويه. )554("ما وضع لشيء بعينه ذهنًا كأسامة، فإنّه موضوع للمعهود في الذهن: "هولم الع
زيد وعمرو، : فأما العالمة الالزمة المختصة ـ ويعني بذلك األسماء التي هي أعالم خاصةـ فنحو"

 دون سائر ه اسم وقع عليه يعرف به بعينهـة ألنّـار معرفـوإنّما ص. وعبد اهللا، وما أشبه ذلك
 ويِتم ِنعمتَه علَيك وعلَى آِل يعقُوب كَما َأتَمها علَى َأبويك ِمن قَبُل ﴿:قال سبحانه. )555(" أمته 

، - عليهم السالم- ر اِهللا يعقوب وإبراهيم وإسحقَ يدلّنا على أنبياء اهللا فِذكْ. )556(﴾ِإبراِهيم وِإسحاقَ
 يرون االسم العلم أعرف من االسم المبهم، والكوفيون فالبصريون .إلى غيرهموال ينصرف الذهن 

وأنا أميل . أعرف من االسم العلم) ذاك(و) هذا: (يخالفونهم في في ذلك فقالوا إن االسم المبهم نحو
، ذلك أن االسم العلم يحصل فيه اشتراك )هـ577ت(إلى ما ذهب إليه الكوفيون ورجحه األنباري 

   )557(. فأنت تشير إلى محدد ال ينصرف ذهن السامع إلى غيره) هذا: (ن، أما االسم المبهم مثلكثيري

  

يوسف، ومركبا : ويكون مفردا مثل.  منصور: مثليعقوب، ومنقوالً: والعلم يكون مرتجالً مثل
ن ويكون العلم اسما كما مثّل، ويكو. حضرموت: عبد اهللا، وتركيب مزج مثل: تركيب إضافة مثل

 .)558(فاروق : أبي القاسم، ويكون لقبا مثل: كنية نحو

  
  

                                                 
  .308،كتاب التعريفات الجرجاني،  )552(

  .2/3، الكتاب سيبويه،  )553(

  .234،.س.م الجرجاني،  )554(

  .2/3 ،.س.م سيبويه،  )555(

  .12/6 يوسف، )556(

 .216-2/215، خالفاإلنصاف في مسائل الاألنباري، : ُينظر)(557

  .52-51، الفضة المضيئة أحمد بن زيد،:ينظر )558(
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 .المضاف إلى المعرفة -2

  

كل اسم ُأضيف إلى اسم آخر، فإن األول يجر الثاني، ويسمى الجار مضافًا :" المضاف هو
هذا أخوك، : وأما المضاف إلى المعرفة، فنحو قولك:" قال سيبويه. )559(" والمجرور مضافًا إليه 

وإنّما صار معرفة بالكاف التي أُُضيف إليها، ألن الكاف التي يراد . يك، وما أشبه ذلكومررت بأب
فإذا أضيفت النكرة إلى معرفة اكتسبت تعريفًا من المضاف . )560(" بها الشيء بعينه دون سائر أمته

ن؛ ألن إرادة التي ال نريد بها معنى التنوي) أل(إليه، سواء أكان المضاف إليه علما، أو معرفًا بِـ 
لم تكتسب ) عصا(عصا الضارِب طفٍل، فَـ : معنى التنوين تكسبها التخفيف ال التعريف، مثل

 عصا ضارٍب طفالً، أو كان : على معنى التنوين، والتقدير) الضارب(في ) أل(تعريفًا؛ ألن
لنكرة إليها المضاف إليه من األسماء المبهمة، أو من الضمائر، فهي من المعارف التي لو أضفتَ ا

خاتم : أما إضافة النكرة إلى نكرة فإنّما تُكسبها تخصيصا ال تعريفًا، فعندما يقال. اكتسبت تعريفًا
: قال سيبويه. )561(، ليكون المضاف إليه جنسا للمضاف )ِمن(حديٍد، نعرف أن اإلضافة على معنى 

ُ  متاٍع عندك مو: وذلك قولك" ومما . ضوع، وهذا خير منك مقبٌلهذا أوُل فارٍس مقبٌل، وهذا كّل
  .)562(" يدلّك على أنّهن نكرة أنّهن مضافات إلى نكرة، وتوصف بهن النكرة

  

يخُْل  ﴿ و،)563(﴾ يا صاِحبِي السجِن ﴿ :قال تعالىالمضاف والمضاف إليه بمنزلة االسم الواحد، 

َأِبيكُم هجو عبد اهللا، ويقولون: لونأال تراهم يقو: " قال سيبويه ،)564(﴾  لَكُم بن هذا زيد : هذه هند
ا كثر في ـ، فتركوا التنوين هاهنا ألنّهم جعلوه بمنزلة اسم واحد لم- فيمن صرف - بنتُ عبد اهللا 

: وال يجوز: " ، وعليه فإنّه ال يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، قال سيبويه)565(" كالمهم
أما ما . )566(" ، إال في شعر، كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجروريا سارقَ الليلةَ  أهِلِ  الداِر

يصح أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه حرف الالم التي يطلق عليها الم اإلضافة، قال 
                                                 

  .303، كتاب التعريفات الجرجاني،  )559(

  .2/3،  الكتاب  سيبويه، )560(

  .212-211، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، :  ينظر )561(

   .2/107، .س.مسيبويه، )  562(

  12/39يوسف، )563(

  12/9يوسف، )564(

  .2/107، .س.م سيبويه،  )565(

  .1/234، .س.م سيبويه،  )566(
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على هذا المثال، جعلوه بمنزلة ما لو حذفت ) ال مسلمي لك(وإنّما ذهبت النون في  "      :سيبويه
وذهب الكوفيون إلى . )567(..." افًا إلى اسم، وكان في معناه إذا ثبتت بعده الالمبعده الالم، كان مض

جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير حرف الجر؛ كالفصل بالظرف واليمين والمفعول، 
  . )568(وحجتهم في ذلك قوية؛ من الشعر والقرآن

   
 ).أل(المعرف بِـ  -3

  
د، هللع) أل( عالمة لها تميزها عن األفعال، وتكون التعريف على األسماء وتكون) أل( تدخل 

وللجنس، وبمعنى الذي؛ فإن كانت عِدها تعهده ال ينصرف ذهن فإنّها ة يتدخل على االسم فتعين اسم
هذا الرجل، إذا أردت شيًئا بعينه قد عرفه المخاطب بحليته : قولك: " السامع إلى غيره، قال سيبويه

التي  للجنس تدخل على االسم ) أل( ، و)569(" قد اخْتُص به دون من يعِرفأو بأمر قد بلغه عنه 
هذا أبو : "واحدا منها، قال سيبويه) أل(فتعين جنسا من األجناس يكون هذا االسم المحلى بِـ 

هذا الذي سمعتَ باسمه، أو هذا الذي قد عرفتَ أشباهه، وال : الحارث، فأنت تريد هذا األسد، أي
هذا الذي كّل واحد من :  إلى شيء قد عرفتَه بعينه قبل ذلك، كمعرفته زيدا، ولكنّه أرادتريد أن تشير

قَاَل ِإنِّي لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنتُم ﴿ : قال تعالى. )570("أمته له هذا االسم

غَاِفلُون نْهة الجنس من غير داللة على القلة أو في اآل" الذئب " ، فَـ )571(﴾عية يدّل على ماهي
، بل إشارة إلى واحد مما )572(الكثرة، فلم يكن هناك ذئب معهود، ولم يرد استغراق الجنس أيضا 

) أل(وقد تكون . )573(عرفت حقيقته في الذهن من دون قصد إلى التعيين؛ ألنّه لم يقصد ذئبا بعينه
، )574( ﴾شَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة وكَانُواْ ِفيِه ِمن الزاِهِدينو﴿  :بمعنى الذي، قال سبحانه

هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة : " قال سيبويه. )575(وكانوا فيه زاهدين من الذين يزهدون : أي

                                                 
  .2/289الكتاب،  سيبويه،  )567(

 . .100-93، مسائل الخالف بين النحويين البصرّيين والكوفّيين في ضوء النظر البالغي؛ حمدان، 388-1/382األنباري، اإلنصاف، : ُينظر)(568

  .2/90، .س.م  سيبويه،  )569(

  .2/91 ،.ن.م   )570(

  .12/13يوسف، )571(

  .1/14، شرح كافية ابن الحاجبي، الرض:  ينظر )572(

  .101-1/100، معاني النحوالسامرائي، :  ينظر )573(

  .12/20 يوسف،  )574(

  .1/287، همع الهوامعالسيوطي، :  ينظر )575(
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 هذا :ار في معنىـفص. هذا الضارب زيدا: ه، وذلك قولكـا يعمل فيـالذي فعل في المعنى، وم
  .)576(" الذي ضرب زيدا 

  
 .األسماء المبهمة -4

  
 ون للمذكرـة، منها ما يكمهباء ممأسماء اإلشارة من المعارف يشار بها إلى المسمى، وهي أس

ومنها ما يكون للمؤنث، ومنها ما يكون للمفرد ومنها ما يكون للمثنى والجمع، يشار بها للقريب 
وأما األسماء ... فالمعرفة خمسة أشياء: " قال سيبويه.   منها للمثنىوللبعيد، وتكون مبنية إال ما كان

المبهمة فنحو هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤالء، وذلك، وتلك، وذانك، وتانك، وأولئك، وما أشبه 
   .)577(" وإنما صارت معرفة ألنّها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون سائر أمتّه. ذلك

  
اذْهبواْ ِبقَِميِصي هـذَا فََألْقُوه علَى وجِه ﴿ : ، وقال سبحانه)578( ﴾ا بشَراً ما هـذَ﴿ : قال تعالى

) ذا(للبعيد عن ) ذا ( في هاتين اآليتين تشير إلى القريب، وقد تنوب ) ذا(، )579(﴾َأِبي يْأِت بِصيراً
ولم  ﴾فَذَِلكُن ﴿  : فقالت،)580( ﴾ِني ِفيِهقَالَتْ فَذَِلكُن الَِّذي لُمتُنَّ﴿ :  إليه كقوله،للقريب لعظمة المشار

وهنا جاءت كاف الخطاب مطابقة للمخاطب جمعا وتأنيثًا، وهذا . وهي تشير إلى يوسف) هذا: (تقل
 األمر يعم جائز، ويجوز إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال، وفي هذه المطابقة داللة على أن

ويلحق كاف .  ِنلن منهاين امرأة العزيز للنسوة الالت، فالخطاب موجه م)581(الجميع على قدر واحد 
، وهو شائع في القرآن )582( ﴾ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب﴿: الخطاب بأواخر أسماء اإلشارة

  .الكريم
  

  ) هذه(، ففيه إشارة إلى المفرد المؤنث بِـ )583( ﴾قُْل هـِذِه سِبيِلي ﴿ : أما قول الحق تبارك اسمه
                                                 

  .1/241، الكتاب سيبويه،  )576(

  .2/3، .س.م سيبويه، )577(

  .12/31 يوسف، )578(

  12/93 يوسف، )579(

  .12/32 يوسف، )580(

  .1/94، معاني القرآنالسامرائي، فاضل :  ينظر )581(

  .12/52 يوسف، )582(

  .12/108 يوسف، )583(
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  .)584(هذه وهاتا وهذي وتلك وهاتيك : وفيه خمس لغات

  
فإنّه ال يدلّنا على أي معنًى، أما . جاء الذي: ويلحق باألسماء المبهمة االسم الموصول، فعندما نقول

واألســماء  .)585( لزال اإلبهام ووضح من نعني،جاء الذي يسكن بجوار المسجد: لو قلنا
) ما(  ال يكون إال معرفة ال يكون )الذي(فكمــا أن : " قال سيبويه الموصولـة من المعــارف،

وســميت .  )586( إال معرفــة - وهو الصلة - إذا كــان الذي بعدهمــا حشــوا ) من(و 
هذا باب ما يكون االسم فيه بمنزلة : " ، قال سيبويه)587(موصولـة الحتياجها إلى صلة وعائد 

  .)588(" على ما قبله، وبمنزلته في االحتياج إلى الحشو فـي المعرفة إذا بني ) الذي(

  
: في قوله سبحانه) من(و. )589(  ﴾وِمن قَبُل ما فَرطتُم ِفي يوسفَ﴿: في قوله تعالى) ما(ومن ذلك 

﴿ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه فَِإن ِبرِيصتَِّق ون يم ثبت ا)590( ﴾ِإنَّهلياء في ، في قراءة من ي
و ) ما(ومجـيء . )592(، وهي لغة تثبت الياء في حالة الجزم، حمالً لها على الصحيح )591()يتقي(
)593( .هنا زائدة ومصدرية) ما(هنا صلة هو وجه من وجوه إعرابهما، فيصح أن تكون ) من(  

 

  .الضمائر -5
  

  قَاَل﴿  :قال تعالى. )594(ى ما تعرف بعينه دون سائر أمتهالضمائر من المعارف ذلك أنّها تدلك عل

                                                 
  .19-18، كشف المشكلالبكيلي، :   ينظر )584(

  2/159، المقتضبالمبرد، :  ينظر )585(

  2/103، الكتاب:  سيبويه )586(

  54، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، :  ينظر )587(

  2/101 ،.س. م: سيبويه )588(

  12/80 يوسف،  )589(

  12/90 يوسف،  )590(

  117، الحجة في القراءاتابن خالويه، :  ينظر )591(

  73، شواهد التوضيح والتصحيحابن هشام، :  ينظر )592(

  418، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 310، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، :  ينظر )593(

  .2/3، .س.م  سيبويه،:ينظر )594(
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داالً على ما حضر معناه في النفــس ) هي(، جاء ضمير الغائب )595(﴾ ِهي راودتِْني عن نَّفِْسي 
ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه َأمر َأالَّ ﴿ : وقال سبحانه. ) 596(، دل عليه سياق اآليات التي سبقت )زوجة العزيز(

اهواْ ِإالَّ ِإيدباه(، جاء الضمير )597(  ﴾تَعإي ( ا تعذر بعدرح به من لفظ الجاللة، ولما بما صرمفس )
)  إيا (هذا باب استعمالهم : " قال سيبويه. )598(أن يكون متصالً جاء منفصالً على هذه الصيغة ) إال
﴿ ضّل من تدعون إال : ه تعالى جدهـر ذلك قولـونظي... م تقع مواقع الحروف التي ذكرنا ـإذا ل

  .)600( " )599( ياه﴾إ
  

للفصل على الجواز،  وهو )  أنا( ،  فقد جاء الضمير)601( ﴾قَاَل ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك ﴿ : أما قوله تعالى 
واعلم أن ما كان فصالً ال يغير ما بعده عن حاله التي كان : " قال سيبويه. زائد ال يؤثّر فيما بعده

وضمير الفصل ال يكون إال بين . )602(" هو خيرا منكحسبتُ زيدا: عليها قبل أن يذكر وذلك قولك
كما أنّها ال تكون في الفصل إال وقبلها معرفة أو ما : "  قال سيبويه. معرفتين أو ما أشبههما

نَحن ﴿ :  وأما قول الحق تعالى .)603(ضارعها، كذلك ال يكون ما بعدها إال معرفة أو ما ضارعها 

في ) نحن(، فقد جاء ضمير الرفع ) 604(﴾ صِص ِبما َأوحينَا ِإلَيك هـذَا الْقُرآننَقُص علَيك َأحسن الْقَ
موضع إخبار الفرد الصمد عن نفسه وهو لفظ للجميع، ألن المقام مقام تعظيٍم وتفخيم، وهذا كثير في 

   .)605(القرآن الكريم 
  

                                                 
  12/26يوسف، )595(

  1/219، مع الهوامعهالسيوطي، :  ينظر )596(

  12/40 يوسف،  )597(

؛ 2/933 ،ارتشاف الضرب ؛ أبو حيان،1/146، شرح التسهيل؛ ابن مالك، 78-77، شواهد التوضيح والتصحيحابن هشام، :  ينظر )598(

  1/211، .س.مالسيوطي، 

  .17/67 اإلسراء،  )599(

  .2/377، الكتاب سيبويه،  )600(

  .12/69 يوسف،  )601(

  2/411 ،.س.م سيبويه،  )602(

  2/412 ،.س.م سيبويه،  )603(

  12/3 يوسف،  )604(

  3/114، األمالي الشجريةابن الشجري، :  ينظر )605(
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فَبدَأ ِبَأوِعيِتِهم قَبَل ِوعاء ﴿ : لىوال يحسن اإلتيان بالضمير في موضع يؤدي إلى االلتباس، قال تعا

بدالً من الضمير، ) وعاء أخيه الثانية(وضع الظاهر ،)606(﴾ َأِخيِه ثُم استَخْرجها ِمن ِوعاء َأِخيِه
منه؛ ألوهم  أن يكون : من وعاء أخيه  لتقدم ذكره، ولو قال :فالقياس أن يقول ثم استخرجها منه أي

ثم استخرجها من : أي استخرجها من أخيه، ولم يكن األمر كذلك، ولو قالالضمير لألخ نفسه، 
والضمير  ،)607(وعائه؛ ألوهم أن الضمير يعود على يوسف،ألنه أقرب مذكور، فأظهر دفعاً للتوهم 

 قَالُواْ َأِإنَّك لََأنتَ يوسفُ قَاَل َأنَاْ يوسفُ﴿ : قد يعرض له ما يجعل العلم أعرف منه، كقوله سبحانه

؛ ألنّه اشتهر باسم ال )أنا(أعرف من ضمير المتكلم ) يوسف(؛ فكان االسم ) 608(﴾  وهـذَا َأِخي
واعلم أن المضمر ال يكون موصوفًا، من ِقبل أنّك إنّما تضمر : " قال سيبويه. )609(شركة له فيه 

بالمضاف، : اءأما العلم؛ فإنّه يوصف بـثالثة أشي. )610(" حين ترى أن المحدث قد عرف من تعني
  .، وفي هذا داللة على أن الضمير أعرف من العلم)611(، وباألسماء المبهمة )أل(وبالمعرف بِـ 

  
  .الفعل: ثانيا

  
والفعل ما : " قال الجرجاني. )612("ما دّل على معنًى في نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة : "الفعل

: وف يقوم، وتاء الضمير، وألفه، وواوه، نحوقد قام، وسيقوم، وس: دخله قد، والسين، وسوف، نحو
لم : نعمتْ، وبئستْ، وحرف الجزم، نحو: أكرمت، وأكرما، وأكرموا، وتاء التأنيث الساكنة، نحو

اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنًى ليس باسـم وال فعل : فالكلم: "قــال سيبويه .)613(" يضرب ...
 األســماء، وبنيت لمــا مضى، وأمـا الفعل، فأمـثلـة ُأخـذت مــن لـفظ أحـداث

أال ترى "   :والفعل مطالب بفاعله، قال سيبويه. )614(ولمــا يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

                                                 
  12/76 يوسف،  )606(

  1/210، ابن الحاجب أماليابن الحاجب، :  ينظر )607(

  12/90 يوسف،  )608(

  1/116، شرح التسهيلابن مالك، :  ينظر )609(

  9/ 2، الكتاب سيبويه،  )610(

  2/4 ،.ن.م:  ينظر )611(

  246، كتاب التعريفات الجرجاني،  )612(

  38، الجمل في النحو الجرجاني،  )613(

  1/40، .س.م:  سيبويه )614(
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، فال يكون فعل إال بفاعل ظاهر أو مقدر، قال )615("أن الفعل ال بد له االسم، وإال لم يكن كالما
) يوسف(فعل و) قال(، )616(﴾ بِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَباًِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأ ﴿: تعالى

) قال( ، فَـ )617( ﴾وقَاَل ِنسوةٌ ِفي الْمِدينَِة ﴿ :ومن ذلك أيضا قول الحق. الفاعل وقد جاء ظاهرا
 ا مع ) نسوة(فعل جاء على صيغة التذكير؛ ألنجمع تكسير، وال يجوز أن يأتي اللفظ إال موحد

ومما جاء في السورة . )618(وقالوا نسوة : ال يلحق الفعل عالمة جمع، فال يصح أن يقال: جمع، أيال
، وهذا إسناد للفعل إلى )619( ﴾يغِْفر اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمين﴿ : الفعل فيه مطالب بفاعله، قوله

  .)620(الفاعل

  

  :والفعل على ثالثة أضرب

  

ي يدّل على حدث في الزمن الماضي، ومن عالماته أن تلحق آخره تاء  الفعل الماضي الذ-1
ِإنِّي رَأيتُ ﴿: ، وقولـــه)621(  ﴾قَالَِت امرَأةُ الْعِزيِز﴿ : التأنيث وتاء الفاعل، كما في قوله تعالى

  .)622( ﴾ َأحد عشَر كَوكَباً
  
 قَاَل ِإنِّي  ﴿:ال، قال تعالى الفعل المضارع الذي يدّل على حدث في زمن الحال أو االستقب-2

وسمي مضارعا . )624(يصـح أن يتعيـن للحال ولالستقبال ) ليحزنني(، فالفعل )623(﴾ لَيحزنُِني 
ولألفعال المضارعة ألسماء الفاعلين التي في أوائلها :" قال سيبويه ألنّه يضارع أسماء الفاعلين،

: والفعل المضارع معرب بالرفع، قال تعالى. )625(" ونالهمزة، والتاء، والياء، والن: الزوائد األربعة
                                                 

  1/46الكتاب،   )615(

  12/4 يوسف،  )616(

  12/30 يوسف،  )617(

  126، الفواكه الجنيةالفاكهي، :  ينظر )618(

  12/92 يوسف،  )619(

  2/38، شرح التسهيلابن مالك، :  ينظر )620(

  12/51 يوسف،  )621(

  12/4 يوسف،  )622(

  12/13 يوسف،  )623(

  .1/33، همع الهوامع؛ السيوطي، 301-300، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 93-1/92 التذييل والتكميلأبو حيان، :  ينظر )624(

  42-1/41،.س.م سيبويه،  )625(
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 ﴿اِحِمينالر محَأر وهو لَكُم اللّه غِْفرأن، : وله حروف تعمل فيه فتنصبه، وهذه الحروف. )626(﴾ ي
فَلَن َأبرح ﴿ : وقوله،)628(﴾وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب﴿ : ومثال ذلك قوله. )627(وكي، ولن، وإذن

هذا باب ما يعمل فيجزمها :" وله حروف تعمل في المضارع فتجزمه، قال سيبويه. )629(﴾رضاَأل
ال : ( في النهي، وذلك قولك) ال(، و)لَيفعل: (، والالم التي في األمر، وذلك قولك)لما(، و)لم: (وذلك
﴾ م الَ تَقْتُلُواْ يوسفَقَاَل قَآِئٌل منْه﴿ :ومثال ذلك قول الحق . )630()" لم( ، فإنّما هما بمنزلة )تفعل

  .)632(﴾ ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب ﴿ :، وقوله)631(
  
) افعل( ويكون على صيغة ،)633(" اقتضاء فعل حتما على وجه االستعالء:"  فعل األمر، واألمر-3

نان إال بفعل، وذلك واألمر والنهي ال يكو:" قال سيبويه. األمر) الم(وصيغة المضارع المقترن ب
، )ٍبشرا ليقتل أباه بكر(، و )زيدا ليضربه عمرو(ومنه ) ... عمرا امرر به(، و)زيدا اضربه: (قولك

قْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه ﴿ا:  ومثال األمر قوله. )634(للمخاطب ) افعْل(ألنّه أمر للغائب بمنزلة 

ند الكوفيين، ذلك أن األصل في األمر للمواجه؛ فأنت وفعل األمر معرب مجزوم ع.  )635(﴾َأرضاً
أما . لتفعل لشخص غائب: افعل لشخص أمامك، يشبه قولك: تخاطب شخصا أمامك، فقولك

البصريون ففعل األمر عندهم مبني، وهذا هو األصوب؛ ألن األصل في األفعال البناء إال ما كان 
  )636(.منها مشابها لألسماء وهو الفعل المضارع

  
ومن الكالم ما يؤدي معنى الفعل، وليس هو بفعل، بل أسماء مبنية تعمل عمل الفعل تفيد األمر 

وهذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل : " والنهي، قال سيبويه

                                                 
  12/92 يوسف،  )626(

  3/3،3/11 ،الكتاب سيبويه،  )627(

  12/13 يوسف،  )628(

  12/80 يوسف،  )629(

  3/6، .س.م سيبويه،  )630(

  12/10،  يوسف )631(

  12/52،  يوسف )632(

  94، كتاب التعريفات الجرجاني،  )633(

  1/192، .س.م سيبويه،  )634(

  12/9، يوسف )635(

  .80-2/59، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، : ُينظر)(636



 84

، ومجراهن واحد، )هَلحي(و) رويد: (الحادث، ولكنها بمنزلة األسماء المفردة التي كانت للفعل، نحو
﴿ :قال تعالى . )637(" وموضعهن من الكالم األمر والنهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهي 

تَ لَكيقَالَتْ هت( ، و)638( ﴾ وياه فعل ماٍض أي) هسمأتُ: اسم فعل ماه فعل أمر . تهيسمأو م
ها مع المفرد والمثنى والجمع، تذكيرا على صورت) هيت(، وتبقى )639(بمعنى أقبل أو تعاَل أو أسرع 

  .)640(وتأنيثًا 
  

َأيها  يا ﴿:في قول الحق) عليكم(وقد جاءت أسماء األفعال قليلة في كتاب اهللا عز وجّل ؛ ومن ذلك 

كُمَأنفُس كُملَينُواْ عآم في قوله) مكانكم(و. )641(﴾ الَِّذين : ﴿كُواْ مَأشْر نَقُوُل ِللَِّذين ثُم َأنتُم كَانَكُم

كَآُؤكُمشُرُؤوا ﴿ : في قوله) هاؤم(و. )642( ﴾واقْر اُؤمقُوُل هِميِنِه فَيِبي هِكتَاب ُأوِتي نا مفََأم 

(و. )643(﴾ِكتَاِبيههلم (في قوله:﴿ اءكُمدشُه لُمقُْل ه ﴾)( ، و)هاؤم( ، و)مكانَكم(، و)عليكم(فَـ . )644
عال تفيد األمر والنهي، كلها أسماء أف)هلم.  
  

  .الحرف:ثالثًا

  

األول يرفع وينصب، :  والحرف على أربعة أضرب،)645("الحرف ما دل على معنى في غيره " 
) ال(، و)ما(، و)إن، أن، كأن، لكن، ليت لعّل ( وهو ثمانية؛ الحروف المشبهة باألفعال الستة

في االسـتثناء، ) إال(، و)واو المعية( بعد )أن: (، والثاني ينصب فقط، مثل)ليس(العاملتان عمل 
لم، لما، الم األمر، ال  (حروف الجزم األربعة: والثالث ما يجزم، مثل وحروف النصـب األربعة،

. )646(الباء، وفي، والالم وغيرها : في الشرط، والرابع ما يجر فقط، نحو) إذما(و) إن(، و)الناهية
                                                 

  1/306، الكتاب سيبويه،  )637(

  12/23،يوسف  )638(

  3/83، همع الهوامع؛ السيوطي، 3/176، كافية ابن الحاجبشرح الرضي، :  ينظر )639(

  11/154، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، :  ينظر )640(

  5/105 المائدة،  )641(

  10/28 يونس،  )642(

  69/19 الحاقّة،  )643(

  6/150 األنعام،  )644(

  148، كتاب التعريفات الجرجاني،  )645(

  88-72، الجمل في النحو الجرجاني،  )646(
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وهذا يعني  . )647("وحرف جاء لمعنًى ليس باسم وال فعل اسم، وفعل، : فالكلم: " قــال سيبويه
  .أننا ال نستطيع تحديد معنى ألي حرف إال إذا اقترن مع اسم أو فعل في سياق

  
فالمهمل هو الذي ال يحدث تغييرا في إعراب ما يدخل عليه من : والحرف؛ إما مهمل، وإما عامل

ومن أمثلة .  في الفعل أو االسم الذي يدخل عليهاألفعال أو األسماء، وأما العامل فيحدث تغييرا
  :الحروف المهملة ما كان

هنا أفادت معنى ) إن(، فَـ )648( ﴾وِإن كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن الْغَاِفِلين﴿ : للنفي، كما في قوله -1
 .)649(النفي عند الكوفيين

ال الداخلة على المبتدأ ويقع بعدها االسم وأحد األفع, المخففة من الثقيلة) إن(للتوكيد، مثل  -2
 وقد كان دخول ،)650(﴾ وِإن كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن الْغَاِفِلين﴿ :في اآلية) لَمن( و الالم في . والخبر

 .)651(النافية ) إن(للتفريق بينها وبين ) إن(الالم الزما في خبر 

. )652(﴾ م ِفي يوسفَوِمن قَبُل ما فَرطتُ﴿ : في قول الحق جّل وعال) ما(للزيادة، مثل  -3
: في قوله) أن(ومثل . )654(، أو مصدرية)653( وجه آخر قد تكون صلة ىوهذا على وجه، وعل

﴿ِشيراء الْبا َأن ج655( ﴾فَلَم(. 

ـَالهمزة في قوله -4   .)656( ﴾قَالُواْ َأِإنَّك لََأنتَ يوسفُ ﴿ : لالستفهام، ك

  
  
 

                                                 
  1/40، الكتاب سيبويه،  )647(

  12/3 يوسف،  )648(

  59 -4/57، شرح المفصل؛ الخوارزمي، 3/147،  أمالي ابن الشجريابن الشجري،:  ينظر )649(

  12/3 يوسف،  )650(

، رصف المباني  المالقي، ؛8/71، شرح المفصل ابن يعيش، ؛3/147، س.م؛ ابن الشجري، 503،تفسير الكشّافالزمخشري، :  ينظر )651(

108-109 ،235  

  12/80 يوسف،  )652(

  418، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 6/311، البحر المحيط أبو حيان، ؛310، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، :  ينظر )653(

   أ526، .س.مالزمخشري، :  ينظر )654(

  12/96 يوسف،  )655(

  12/90 يوسف، )656(
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  :ومن أمثلة الحروف العاملة ما كان

               لَّقَد كَان ِفي يوسفَ ﴿ :ي تدخل على االسم وتجره كما في قولهالت للجر، -1

اِئِليناتٌ لِّلسِتِه آيِإخْو657(﴾ و(.  
       : المصدرية كما في قوله) أن ( لللنصب، التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، مث -2

 ﴿ْأكُلَهَأخَافُ َأن يو 658( ﴾الذِّْئب(. 

 )659() اهللا(للقسم، فتدخل على االسم وتجره، مثل التاء التي ال تدخل إال على لفظ الجاللة  -3
 .)660( ﴾قَالُواْ تَاللِّه لَقَد عِلمتُم ما ِجْئنَا ِلنُفِْسد ِفي اَألرِض﴿ : في قوله

، فقد )661( ﴾ِإلَيِهنوِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ﴿ : في قوله سبحانه) إن(للشرط، مثل  -4
 .دخلت على الفعل المضارع ـ فعل الشرط ـ فعملت فيه جزما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  12/7 يوسف،  )657(

  12/13 يوسف،  )658(

  1/102،الكتاب سيبويه،:  ينظر )659(

  12/73 يوسف،  )660(

  12/33 يوسف،  )661(
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  .المرفوعات: المبحث الثاني

  
 والخبر، واسم كان ،الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ: عشَرة ) هـ761( عند ابن هشام المرفوعات
في  )ال(و )ما (ومنها)ليس( ما حمل على واسمواسم أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وأخواتها، 
لجنس، والفعل المضارع الذي لم يدخل ل النافية )ال( وخبر إن وأخواتها، وخبر ،الحجازلغة أهل 

  )662( .عليه ناصب أو جازم
  
 . الفاعل-1
 

، ليخرج على ِجهة قيام الفعل بالفاعل: ما ُأسِند إليه الفعل أو شبهه على جهة قيامه به، أي: " الفاعل
فالفاعل مسند إليه الحدث الذي دّل عليه الفعل، فالفعل هو المسند . )663("عنه مفعول ما لم يسم فاعله

، فَـ )664(﴾ ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تَعِقلُون﴿ :وحقّه أن يتقدم على الفاعل، نحو قوله سبحانه
د أسند إنزال القرآن إلى نفسه جّل في عاله، فالفعل مسند فعل وفاعل ومفعول به، فق) أنزلناه(
هذا :" قال سيبويه. مفعول به) الهاء(، والضمير )نا الدالّة على الفاعلين( ، والفاعل مسند إليه )أنزل(

... باب المسند والمسند إليه وهما ما ال يستغني واحد منهما عن اآلخر، وال يجد المتكلم منه بدا 
  .)665(" ، فال بد للفعل من االسم كما ال بد لالسم من اآلخر في االبتداء)يذهب زيد: (كومثل ذلك قول

  

في اآلية في ) يسجننّه(، )666( ﴾ ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن ﴿ :قال تعالى
، )بلغني أن زيدا جاء: (أال ترى أنّك تقول: " موضع الفاعل، أي ظهر لهم أن يسجنوه، قال سيبويه

جملة في ) أّن زيًدا جاء(وهذا ُيفيد جواز أن يكون الفاعل جملة، فـَ . )667(" آّله اسم)  جاءأن زيدا(فَـ 

والياء ضمير متصل مبني في محل نصب  للوقاية،) بلغني(، والنون في )بلغ(موضع الفاعل للفعل 
قد بدا لي بداء، : فعل استغنى عن فاعل، العرب تقول) بدا: " (أنوقد ذهب الزجاج إلى . مفعول به

في : تغير رأيي عما كان عليه، وأكثر العرب تقول: أي قد بدا لي، ولم يذكر بداء، لكثرته؛ ألن
 لَيسجنُنَّه حتَّى ﴿: الكالم دليالً على تغير رأيه، فترك الفاعل وهو مراد، ثم بين ما البداء، فقال

                                                 
  . 282-212، شرح شذور الذهبابن هشام، : ُينظر)(662

  .242، كتاب التعريفاتالجرجاني، )663(

  .12/2يوسف،)664(

  .1/48، الكتابسيبويه، )665(

  .12/35يوسف،)666(

  .3/10، .س.مسيبويه، )667(
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 فقد جعل الفاعل في اآلية ضميرا مستترا، إما عائدا على ) هـ761ت (وأما ابن هشام. )668("﴾ِحيٍن
 – بفتح السين –بدا لهم بداء، وإما أن يكون عائدا على السجن : مصدر الفعل، فيكون التقدير

والقول ما . )669(ف تكون مفسرة للفاعل المحذو) ليسجننّه( ، فَـ )ليسجننّه: (المفهوم من قوله تعالى
 - بدا لهم بداء:  المصدر المأخوذ من فاعله، والتقدير-قاله سيبويه، ذلك أن جعَل الفاعل محذوفًا 

فَـِلم ال يكون . ليسجننّه: ما هذا البداء الذي بدا لهم؟ فيكون الجواب: يلزم السامع أن يسأل مستفسرا
  .ا المذهبموضع الفاعل دون أن نذهب بالسامع هذ) ليسجننّه( 

  
 ،)671(﴾قَاَل َأبوهم ِإنِّي لََأِجد ِريح يوسفَ﴿ : ، كما في قوله تعالى)670(ويأتي الفاعل اسما صريحا 

  .فاعل مرفوع بالواو؛ ألنّه من األسماء الستة) أبوهم(

  
  . نائب الفاعل-2

  

اعله وُأقيم هو كل مفعول حذف ف: "نـائب الفـاعـل أو المفعـول الـذي لـم يسـم فاعلـه هـو
كُسي عبد : (هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول، وذلك قولك:" قال سيبويه. )672(" مقامه

اهللا الماَل(، و)اهللا الثوب عبد ى إليهما فعـل مفعول هـو بمنزلة ) ... ُأعطيألنّهما مفعوالن تعد
فال بد من تغيير صيغ الفعل، فإن  كانه فـإن حذف الفـاعل وأردنـا أن نُقيم غيره م. )673("الفاعل

كان ماضيا  ضم أوله وكُِسر ما قبل اآلخر، وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل اآلخر فيه، 
وغير ذلك من التغييرات التي تلحق الفعل ألجل أن يُسند إلى ما قام مقام فاعله، وهذا يعني ضرورة 

  .)674(أن يكون الفعل متعديا 
  

                                                 
  85-3/84، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، )668(

  225-223، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)669(

  38، الفواكه الجنيةالفاكهي، : ينظر)670(

  12/94يوسف، )671(

  312،كتاب التعريفاتالجرجاني، )672(

  1/79،الكتابسيبويه،)673(

  .75-73، الفضة المضيئةأحمد بن زيد، :ينظر)674(
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حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ جاءهم نَصرنَا فَنُجي من نَّشَاء ﴿ :  جّل في عالهقال

ِرِمينجِم الْمِن الْقَونَا عْأسب درالَ يي(، في هذه اآلية صار بناء الفعل )675( ﴾ وللمجهول، لعدم ) فنُج
وهذا .  الفاعل، وقد جرى تغيير على صيغة الفعل بضم أوله وكسر ما قبل اآلخرإرادة اإلفصاح عن

فقد ضم أوله وفتح ما قبل اآلخر ) يرد(وأما الفعل . )676(البناء يسمى الماضي الذي لم يسم فاعله 
  . حين بني للمجهول؛ ألنّه مضارع

  
 الفاعل لمجرد االختصار واالحتراز عن ويكون البناء للمجهول ألغراض بالغية متعددة؛ فقد يحذف

العبث، ويحذف لضيق المقام، وقد يحذف إليهام أن في تركه تطهيرا له عن لسانك، أو تطهيرا 
﴾ كان ستر فَنُجي من نَّشَاء﴿: وهنا في قوله. )677(للسانك عنه، أو غير ذلك من األغراض البالغية 

من نشاء يدّل على أن : رض يتعلق بذكره، ذلك أن قوله لعدم وجود غ-  وهو اهللا جل وعال- الفاعل 
  . )678(الفاعل الذي لم يسم هو اهللا 

  
 .المبتدأ والخبر -3

  

الصفة الواقعة بعد ألف  هو االسـم المجرد عن العوامل اللفظية، مسندا إليـه، أو:" المبتدأ
" الزيدان، وما قائم الزيدان مئزيـد قائم، وأقا: االستفهام، أو حـرف النفي رافعةً لظاهر، نحـو

زيد قائم، أو : لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسندا إلى ما تقدمه لفظًا، نحو: " أما الخبر فهو. )679(
 .)680("الخبر ما يصح السكوت عليه: أقائم زيد، وقيل: تقديرا، نحو

  

فالمبتدأ كّل اسم ابتدئ " :ويهفالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند وال يستغني أحدهما عن اآلخر، قال سيب
فالمبتدأ األول . فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه. والمبتدأ والمبني عليه رفع. ليبنى عليه كالم

فالمبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة . )681("والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه

                                                 
  .12/110يوسف، )675(

  .312، إمالء ما من به الرحمن، ؛ العكبري3/109، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)676(

  .45، اإليضاح في علوم البالغةالقزويني، : ينظر)677(

  .63 -2/62، .ن.م: ينظر)678(

  .278، كتاب التعريفاتالجرجاني، )679(

  .160، .ن.م)680(

  2/125، الكتابسيويه، )681(
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دت قرينة لفظية أو حالية تُغني عن النطق بمجموعهما، إال أنّه يحذف أحدهما جوازا إن وج
بأحدهما، فاللفظ إنّما يجاء به ألجل المعنى، فإذا فُهم المعنى مع االستغناء عن اللفظ جاز حذف 

 ، يجوز فيه )ذلك(، فاسم اإلشارة )683(﴾ ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب﴿: قال سبحانه. )682(األخير
ومثله قوله . )684(أمري: بتداء، ويجوز رفعه على أنّه خبر لمبتدأ محذوف تقديرهالرفع على اال

وهنا يجوز أن يكون . )686(هو الذي ال شكوى معه : ، والصبر الجميل)685( ﴾ فَصبر جِميٌل﴿: تعالى
ويجوز أن يكون الخبر هو المحذوف، . )687(األمر صبر جميٌل : المحذوف هو المبتدأ، والتقدير

صبرا جميالً، لجاز، إال أن داللة : ، ولو قال)688(صبر جميٌل أجمُل أو أمثُل من غيره : والتقدير
﴿طاعةٌ وقوٌل : وهذه اآلية تشبه قوله تعالى.  )689(الرفع أقوى؛ فهي تدّل على الدوام والثبات

أمري طاعةٌ : فإما أن يكون أضمر االسم وجعل هذا خبره كأنّه قال: " قال سيبويه. )690(معروفٌ﴾
  .)691(" طاعةٌ وقوٌل معروفٌ أمثل: قوٌل معروفٌ، أو يكون أضمر الخبر فقالو
 
 .اسم كان وأخواتها -4

  
تدخل األفعال الناقصة على الجملة االسمية، فيصير المبتدأ اسما لها ويبقى مرفوعا؛ تشبيها بالفاعل، 

زمن وال تدّل على الحدث، والخبر خبرا لها منصوبا؛ تشبيها بالمفعول به، وهذه األفعال تدّل على ال
هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، :" قال سيبويه. )692(بخالف سائر األفعال 

: وذلك قولك ... -  يقصد باسم الفاعل واسم المفعول االسم- واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 

                                                 
  1/94، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)682(

  12/52يوسف، )683(

  3/94، إعرابهمعاني القرآن والزجاج، )684(

  12/18يوسف، )685(

  12/201، روح المعاني؛األلوسي، 12/166، جامع البيان؛ الطبري، 1/533، معاني القرآنالنّحاس، : ينظر)686(

  1/385، الكتابسيبويه، : ينظر)687(

؛ ابن 9/151، حام القرآنالجامع أل أ، القرطبي، 508، الكشاف؛ 46، المفصل؛ الزمخشري، 2/249، األصول في النحوابن السراج،: ينظر)688(

  1/335، همع الهوامع؛ السيوطي، 826، 806، 725،مغني اللبيبهشام، 

  1/181، النحومعاني فاضل السامرائي، : ينظر)689(

  95/21محمد، )690(

  1/195 ،.س.مسيبويه، )691(

  140-138، البيان في شرح اللمعالشريف الكوفي، : ينظر)692(
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وهن من الفعل مما ال يستغني عن وما كان نح) ليس(، و)ما دام(، و)صار(، و)يكون(و ) كان(
    لتجعَل ذلك فيما ) كان(وة، وأدخلتَ خُكان عبد اهللا أخاك، فإنّما أردتَ أن تُخبر عن اُأل: تقول. الخبر
  .)693(" مضى

  
في ) صار(، ويكون فعالً ناقصا إذا كان موافقًا لِـ )كان وأخواتها(عمل ) ارتد (ويعمل الفعل 

، وتعرب )695(﴾  فَلَما َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى وجِهِه فَارتَد بِصيراً﴿  :، قال سبحانه)694(المعنى 
  .صار بصيرا: ، والمعنى)ارتد(خبر لِـ ) بصيرا(
  

 ما كَان حِديثاً يفْتَرى ولَـِكن تَصِديقَ الَِّذي بين ﴿:، قال تعالى)كان(وهناك حاالت تُضمر فيها 

ما كان حديثًًا يفترى ولكن كان تصديقَ : ، والتقدير)كان(على إضمار ) تصديقَ(، فنصب )696(﴾يديِه
مررت : فإن قلتَ: "قال سيبويه.  )697(لجاز) هو(على إضمار ) تصديق(الذي بين يديه، ولو رفع 

 طالٍح، فهو محال، ألن برجٍل صالٍح ولكن)ثبت بها ) لكنبعد ال يتدارك بها بعد إيجاب، ولكنّها ي
ألنّها من ... مـا مررتُ برجٍل صالٍح ولكن طالح : وإن شئتَ رفعتَ فابتدأتَ على هو فقلتَ. نفي

أما هنا في اآلية فقد وقع االسم بعدها منصوبا، فكان ال بد من . )698("الحروف التي يبتدأ بعدها
، وإن شرا فشر، النّاس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير: إضمار فعل بعدها كما في قولهم

واسمها ) كان(وال يقول البصريون بحذف . )699(إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر : والتقدير
  ).700(مع بقاء الخبر، إال فيما ال بد منه

  

وال تكون هذه األفعال ناقصة في جميع أحوالها، بل تكون تامة أيضا، فال تدخل على الجملة 
موضع آخر يقتصر ) كان(وقد يكون لِـ : " على الفاعل، قال سيبويهاالسمية، بل يقتصر عملها 

                                                 
  1/83، الكتابسيبويه، )693(

  1/358، همع الهوامع؛السيوطي، 1/329،شرح التسهيل؛ ابن مالك، 167-1/166، شرح الكافية الشافيةك، ابن مال)694(

  12/96يوسف، )695(

  12/110يوسف، )696(

   أ533، تفسير الكشّاف؛ الزمخشري، 1/465، معاني القرآنالفراء، : ينظر)697(

  1/499، .س.مسيبويه، )698(

  1/316، .ن.م: ينظر)699(

  8/307، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، : ينظر)700(
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فَلَن ﴿ :قال جّل وعال. )701("وقع األمر: قد كان عبد اهللا، وقد كان األمر، أي: على الفاعل فيه، تقول

لن : ، جاءت هنا تامة، بمعنى)كان(من أخوات ) لن أبرح(، )702(﴾َأبرح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلي َأِبي
وال يجوز هنا . )703(مفعول به أو ظرف ) األرض(، و)أنا(أترك األرض، والفاعل مضمر تقديره 

بمعنى ترك وفارق، ) برح(ناقصة؛ ألنّه لما احتيج إلى اعتقاد تضمين معنى ) أبرح لن(أن تكون 
  .)704() برح(نصب األرض على أنّه مفعول به، وال ينعقد معنى المفارقة بتقدير اسم لِـ 

  
 .الحجازية) ما(اسم  -5

  

الموصولة، واالستفهامية، :  كثيرا، ومعانيه متعددة، منها الكريمفي القرآن) ما(جاء الحرف 
 ومن النافية؛ حرف يدخل على المبتدأ والخبر .)705(والتعجبية، والمصدرية، والزائدة، والنافية 

قال . ذلك سمي باسمهمإن كان معناه كمعناها عند أهل الحجاز، ول) ليس(فيعمل فيهما ما تعمله 
وعند بني تميم . )706("إذ كان معناها كمعناهـا ) ليس(وأما أهل الحجاز فيشبهونها بِـ "     :سيبويه

وأما بنو تميم : " سيبويه ال يعمل هذا الحرف فال يؤثر في الجملة االسـمية في شـيء، قال
، وال يكون )ليس(كَـ ) ما( وليس وهو القياس، ألنّه ليس بفعل ). هل(و ) أما(فيجرونها مجرى 

  .)707(" فيها إضمار  

  
) ليس(بِـ ) ما ( هنا يجوز أن تشبه )708(  ﴾وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ولَو كُنَّا صاِدِقين﴿ : قال تعالى

خبرها، وما دخول ) مؤمن(اسمها، والباء زائدة، و) أنت(على قول أهل الحجاز،  فيكون الضمير 
فال تعمل فيما بعدها ) هل(و ) أما ( ويجوز تشبيهها بِـ . )709(برها إال لتأكيد النفي في خ) الباء(

  .كما عند بني تميم، فالخبر هنا قد يحمل على الرفع والنصب

                                                 
  1/85، الكتابسيبويه، )701(

  12/80يوسف، )702(

  4/179،شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)703(

  8/313 ، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، : ينظر)704(

  8-5، دراسات في النحو القرآني؛ عبد الجبار زيدان، 414-390، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)705(

  1/101، س. مسيبويه،)706(

  1/101 ، الكتاب، سيبويه)707(

  12/17يوسف،)708(

  8/138، 115-2/114، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)709(



 93

  
المشبهة بِـ ) ما ( ال يحتمل إال أن تكون  فعند البصريين،)710(﴾ ما هـذَا بشَراً﴿ :أما قول الحق

وبنو تميم . ﴾ في لغة أهل الحجازما هـذَا بشَراً﴿ :  ذلك قوله عز وجلومثل:" ، قال سيبويه)ليس(
وجب النصب ) الباء( ، فلما تجرد الخبر من )711("يرفعونها إال من عرف كيف هي في المصحف 

. )713(... " إال الرفع بشيء، ) ما(ال يكون في  :وليس قولهم"وال يقبل سيبويه قول بني تميم، . )712(
ا الكوفيشَراً﴿ :ون فيرون انتصابوأماء .  على نزع الخافض﴾بوقوله): " هـ207ت(قال الفر :: ﴿

 ألن الباء قد استُعملت فيه فال يكاد أهل الحجاز ينطقون إال بالباء، ﴾بشَراً﴿  نصبت ﴾ما هـذَا بشَراً
وا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك؛ أال ترى أنا حذفوها أحبكل ما في فلم 

 وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء )714(﴾ ما هن ُأمهاِتِهم ﴿: وقوله, القرآن أتى بالباء إال هذا
وهذه القضية يعرض لها األنباري . )715("وهو أقوى الوجهين بالعربية. فإذا أسقطوها رفعوا

قولهم إن ) ليس(في الخبر عمل ) ما(ويوضح أن الذي جعل الكوفيين يرفضون إعمال ) هـ577ت(
, فعل) ليس(و , حرف) ما(فَـ , ضعيف) ليس(وأن الشبه بينها وبين , القياس يقتضي أن ال تعمل
وأما . أما قولهم بمخالفة القياس فباطل لما ورد في القرآن الكريم. )716(والفعل أقوى من الحرف
ووجه الشبه ): " هـ577ت(باري وأضاف األن. فمرفوض) ليس(و ) ما(قولهم بضعف الشبه بين 

  : من وجهين) ليس(بينها وبين 
  .تدخل على المبتدأ والخبر) ليس(أنّها تدخل على المبتدأ والخبر، كما أن : أحدهما
ويقوي الشبه بينهما من هذين . تنفي ما في الحال) ليس(كما أن , أنّها تنفي ما في الحال: والثاني

في هذه اآلية أولى من أن ) ليس(عمل ) ما(وعليه فإعمال . )717(" الوجهين دخول الباء في خبرهما
وفي حال دخول الباء في خبرها فيجوز الوجهان جمعا , نذهب إلى تأويل النصب على نزع الخافض

 أولى من ترك واحدة - في تقديري- وال تعارض؛ فالجمع بين اللغتين, للغتين؛ الحجازية والتميمية
  . منهما

  

                                                 
  12/31يوسف،)710(

  1/103 ،الكتابسيبويه، )711(

  151-150، دراسات في النحو القرآنيعبد الجبار زيدان، : ينظر)712(

  1/104، .س.مسيبويه، )713(

 .58/2, المجادلة)(714

 .2/42, معاني القرآن, الفّراء)(715

  .1/156, اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، : ُينظر)(716

 .المكان نفسه)(717
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أن تشبهها في المعنى، وأن ال يتقدم الخبر على ) ليس(عمل ) ما(ي إعمال ويشترط  سيبويه ف
. )718(" ، رفعتَ )ما مسيء من أعتب (، أو )ما منطلق عبد اهللا:( فإذا قلت: " المبتدأ، قال سيبويه

ما زيد إال : وتقول: " قال سيبويه. في دخولها بين المبتدأ والخبر) إال ( وأن ال ينقض نفيها بِـ 
  .)719(" ، تستوي فيه اللغتان منطلق

  

، ويدل على ذلك أمـور )ليس(في المعنى إال أنّها أقوى في النفي من ) ليس(ومع مشابهتها لِـ 
اسمية، واالسمية ) مـا(فعلية، والمبدوءة بِـ ) ليس(أن الجملـة المبدوءة بِـ : كثيرة، منها

 .)721(فيها معنى التوكيد ) ما(أضف إلى ذلك أن . )720(أثبت

  
 .بر إن وأخواتهاخ -6

  

وكذلك هذه ... هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده:" قال سيبويه
وتدخل هذه . )722()"كأن(، و)لعّل(، و)ليت(، و)لكن(، و)أن(وهي . الحروف، منزلتها من األفعال

ومن .  الخبر ويسمى خبرهاالحروف على الجملة االسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع
مرفوع ) إن(هنا خبر) ذو(، و)723(﴾وِإنَّه لَذُو ِعلٍْم لِّما علَّمنَاه ﴿ : األمثلة على ذلك قوله سبحانه
  .بالواو؛ ألنّه من األسماء الستة 

  

 سبع ِعجافٌ وسبِع سنبالٍَت يوسفُ َأيها الصديقُ َأفِْتنَا ِفي سبِع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن﴿ :قال تعالى

اِبسي ُأخَرٍر وِجـخُضلِّي َأرِإلَـاٍت لَّع ـعلَّهــى النَّاِس لَعونلَمعي ِإلَى  لَ﴿:، قوله)724( ﴾م ِجعلِّي َأرع

أفادت وقد .  فـي محل رفع الخبر)َأرِجع ِإلَى النَّاِس(اسـمها، وجملـة ) لعّل(﴾، الياء في النَّاِس
فَـ . فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهاب) لعّل: (وإذا قلتَ:" ، قال سيبويه)725(معنى الرجاء ) لعّل(

                                                 
  1/103 ،الكتابسيبويه، )718(

  المكان نفسه)719(

  234-1/230، معاني النحوالسامرائي، : ينظر)720(

  2/431، البرهانالزركشي، : ينظر)721(

  131-2/130، .س.مسيبويه، )722(

  12/68يوسف، )723(

  12/46يوسف، )724(

  198، شواهد التوضيحابن هشام، : ينظر)725(
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وقد حسن حذف النون منها . )726("الرفع والنصب: نيلَموأخواتها قد عِملن فيما بعدهن ع) لعّل(
 زعم أن الالم قريبة من النون، ليس فيها نون، فإنّه) لعلّي: (فإن قلتَ:" تخفيفًا، قال سيبويه) لعلّني(

أال ترى أن النون قد تُدغم مع الالم حتى تُبدل مكانه الم، وذلك .  من النونفوهي أقرب الحرو
  .)727(" لقربها منها، فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر استعمالهم إياه

  

 كُنتَ ِمن قَبِلِه لَِمن نوِإ﴿ : مخففة من الثقيلة تكون غير عاملة، قال تعالى) إن(إذا جاءت 

كان(ودخـول الم التوكيد في خبر ، )728(﴾الْغَاِفِلين ( دلّنا على أن)هـي المخففـة من الثقيلة، ) إن
، وهذا )730(بمعنى إال ) لَمن( الالم في وا هي نافية؛ فقد جعلقول الكوفيين، أما )729(وليست النافية 

يقة الكالم أن الالم دخلت على التوكيد ولزمت فحق):  "هـ368ت(قول مردود؛ قال السيرافي 
ولو جاز ذلك جاز أن ) إال(وال نعلم الالم تُستعمل بمعنى ) ما((التي بمعنى ) أن(للفصل بينها وبين 

  . )731("جاءني القوم لَزيدا، بمعنى إال زيدا: نقول
  ).كأن(أو ) لكن(أو ) ليت(لحرف ولم يرد في السورة ا

  
  .خبر ال لنفي الجنس -7
 

 ال(تختص ( ة، فتعمل فيها عملالنافية للجنس في الدخول على الجملة االسمي)ال(، وتكون )إن (
، ويشترط في اسمها أن يكون نكرة، وترفع الخبر )خمسة عشر(واسمها المبني على الفتح بمنزلة 

ا بعدها تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لم) ال(و: " ويسمى خبرها، قال سيبويه
" وما عملت فيه في موضع ابتداء) ال(ألنّها ال تعمل إال في نكرة، و... لما بعدها) إن( كنصب 

ال إله : ال اهللا، التقدير فيهال إله إ: عند بني تميم يجب أن يكون محذوفًا، ففي قولنا) ال(وخبر . )732(

                                                 
  2/149 ،الكتابسيبويه، )726(

  2/391، .ن.مسيبويه، )727(

  12/3يوسف، )728(

-108، رصف المباني؛ المالقي، 8/71، شرح المفصل؛ ابن يعيش، 3/147، األمالي أ؛ ابن الشجري، 503، الكشافالزمخشري، : ينظر)729(

109 ،235  

  3/147، .س. مابن الشجري،: ينظر)730(

  .3/384، شرح آتاب سيبويهالسيرافي، )(731

  287 -2/286،.س.مسيبويه، )732(
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:  أنّهم يجيزون إثباته كما في قولهمأما أهل الحجاز فكثيرا ما يحذفون الخبر، إال.  إال اهللالنا موجود
  .)733(ال رجَل أفضُل منك 

  
) ال( وخبر .)734(  ﴾قَاَل الَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمين﴿ : قال سبحانه

 وخبر .)735(  ﴾ اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمينقَاَل الَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر﴿ : قال سبحانهالنافية 
فيكون قد نفى أن يكون على إخوته أي , )علَيكُم(إما أن يكون : النافية للجنس هنا على وجهين) ال(

  . )736(، فيكون قد نفى أي تثريب عليهم في هذا اليوم)الْيوم(وإما أم يكون . تثريب

  

 .م يدخل عليه ناصب أو جازمالفعل المضارع الذي ل -8
 
 قَاَل ِإنِّي ﴿:فعل المضارع هو الذي يدّل على حدث في زمن الحال أو االستقبال، قال تعالىال

، )738(االبتداء عليه ) الم (يتعين للحال؛ لدخول ) ليحزنني(، فالفعل )737(﴾ لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه
إن :  فقولكي مضارعا ألنّه يضارع أسماء الفاعلين،وسم. )739(لالستقبال، وهو قليل وقد يتعين 

ولألفعال المضارعة ألسماء :"  قال سيبويه، )740(إن عبد اهللا لَفاعل: عبد اهللا لَيفعل، يوافق قولك
   .)741(" الهمزة، والتاء، والياء، والنون: الفاعلين التي في أوائلها الزوائد األربعة

  
ته لألسماء، وليس الوجه تعريه من العوامل اللفظية، إنّما وليس وجه رفع الفعل المضارع مضارع
يقوُل زيد : فالمضارع إذا كان في موضع اسم مبتدأ، مثل. هو بعامل معنوي نظير المبتدأ والخبر

زيد يقوُل ذاك، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ وال : ذاك، أو موضع اسم بني على مبتدأ، مثل

                                                 
  1/107، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)733(

  12/92يوسف، )734(

  12/92يوسف، )735(

 .311، إمالء ما مّن به الرحمنالعكبري، : ُينظر)(736

  12/13يوسف،)737(

  33-1/32، همع الهوامع؛ السيوطي، 301-300، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)738(

  42-1/41،الكتابسيبويه،)739(

  .1/47، شرح آتاب سيبويه, السيرافي: يثنظر)(740

  المكان نفسه)741(
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ررتُ برجٍل يقوُل ذاك، وما أشبه ذلك، فإن المضارع يكون مرتفعا، م: مبني على مبتدأ، مثل
  .)742(وكينونته في هذه المواضع ألزمه الرفع، وكان سبب دخول الرفع فيه 

  

ولَِئن لَّم  ﴿ :  إذا لحقته أحد نوني التوكيد كما في قوله سبحانه على الفتحويبنى الفعل المضارع

نون التوكيد الثقيلة، ) ليسجنن(، فالنون في )743( ﴾ن ولَيكُوناً من الصاِغِرينيفْعْل ما آمره لَيسجنَ
﴿ :  وأما قوله تعالى،)744(على الفتح  هي نون التوكيد الخفيفة، فصار بناء المضارع) ليكونن(وفي 

 معرب وليس مبنيا وإن )لَيسجنُنَّه(فإن  )745(﴾ ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن
اتصلت بالفعل نون التوكيد؛ ألن نون التوكيد دخلت على المضارع المتصل بواو الجماعة ولم يكن 

مرفوع بثبوت النون؛ ألنّه من ) لَيسجنونَه(اتصالها بالفعل مباشرة، فالفعل المضارع في جملة 
ون التوكيد عليه حذفت نون الرفع؛ الجتماع ثالث نونات، فحذفوها األفعال الخمسة، ولما دخلت ن

  .)746(استثقاالً
  

، والتوكيد بالثقيلة أشد من داللة التوكيد )747()ليكونا( وتبدل األلف من نون التوكيد الخفيفة فتصير 
 من -  عليه السالم–بالخفيفة، وداللة ذلك أن امرأة العزيز كانت أشد حرصا على سجن يوسف 

  . )748(ينونته صاغرا ك

  

فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت ... وزعم الخليل أنّهما توكيد : "قال سيبويه
قَاَل رب ﴿ :ويبنى المضارع على السكون إذا لحقته نون اإلناث، كقوله تعالى. )749(" أشد توكيدا

نون اإلناث، والفعل ) يدعونني(، فالنون األولى في )750(﴾يِهالسجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَ
  .المضارع مبني على سكون الواو التصاله بنون اإلناث

 
                                                 

  3/9الكتاب، سيبويه، : ينظر)742(

  12/32يوسف، )743(

  569-3/568 ،.س.، مسيبويه: ينظر)744(

 .12/35يوسف، )(745

  .4/3، .س.مسيبويه، : ُينظر)(746

  3/461، همع الهوامع؛ السيوطي، 374،486 مغني اللبيب، ن هشام،اب: ينظر)747(

  4/133، معاني النحو؛ السامرائي، 2/300، شرح التوضيح على التصريحاألزهري، : ينظر)748(

  .3/568، .س.م سيبويه،)749(

  .12/33يوسف، )750(
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  .المنصوبات: المبحث الثالث

  
المفعول به والمنادى، والمصدر، والظرف :  عشرخمسةَ )هـ761ت( عند ابن هشام المنصوبات

 معه، والمفعول ألجله، والمستثنى، وخبر كان لزمان أو مكان، والحال، والتمييز، والمفعول
وأخواتها، وخبر ما وال، واسم إن وأخواتها، واسم ال لنفي الجنس، والمضارع إذا دخل عليه أحد 

وسنأتي على كثير منها مما له . )751(المشبه بالمفعول به، وخبر كاد وأخواتها و ،حروف النصب
  .اتصال بشواهد سورة يوسف بحول اهللا ومشيئته

  
 .مفعول به ال-1

  

جر أو بها، أي بواسطة حرف ما وقع عليه فعل الفاعل بغير واسطة حرف ال : "المفعول به هو
752("الجر( . اءقال الفر)هـ207ت " :(وجّل بما أوحينا إليك هذا القرآن : قول اهللا عز)هذا القرآن (

ويقع الفعل على المفعول . )753("منصوب بوقوع الفعل عليه، كأنّك قلت بوحينا إليك هذا القرآن
، وقع فعل الفاعل على المفعول )754(﴾  ونَحفَظُ َأخَانَا ﴿:  تعالىبواسطة وبغير واسطة؛ فقوله

واستَغِْفِري ﴿ : بغير واسطة حرف، وأما ما وقع عليه فعل الفاعل بواسطة حرف فنحو قوله) أخانا(

الْخَاِطِئين وينتصب المفعول؛ بفعل ظاهر، . )756(استغفري ذنبك: قدير، والت)755(﴾ِلذَنِبِك ِإنَِّك كُنِت ِمن
﴿ :، أفعال ظاهرة، وينتصب كذلك بفعل مضمر جوازا، كما في قراءة)استغفري(، و)نحفظ(فَـ 

فصبرا جميالً يكون كاآلمر نفسه : ولو كان): " هـ207ت( قال الفراء ،)757(﴾فصبرا جميالً
  .عل مضمر وجوبا، وهو المنادى، كما سيأتيبفينتصب المفعول أيضا  و.)758("بالصبر، لجاز

  
والمفعول به فضلة انتصب بعد تمام الكالم، ومعنى أنّه فضلة أي يمكن االستغناء عنها بخالف ما 

فال يستقيم الكالم بغير ذكر الفاعل، ويصح أن ال . ضرب زيد عمرا: كان عمدة في الجملة، نحو
                                                 

  .416-283، شرح شذور الذهب: ينظر)751(

  .312، كتاب التعريفاتالجرجاني، )752(

 .32-2/31، معاني القرآناء، الفّر)(753

  .12/65يوسف، )754(

  .12/29يوسف، )755(

  .1/233، .س.مالفراء، : ينظر)756(

  2/39، .ن.م، :ينظر)757(

  .2/39، .س.مالفّراء، )(758
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، ذلك أن ما سوى الفعل )759(حيث وقع الفعل به يذكر المفعول به، الذي هو محّل للفعل من 
والفاعل، أو المبتدأ والخبر، فإنّه يجوز فيه الحذف، ويجوز فيـه أن يتـقدم على الفعل وأن يتأخر 

ـًا على الفعل قُدم أو ُأخّر، وما يكون فيه الفعل : " عنه، قال سيبويه هذا باب ما يكون في االسم مبني
ـًا على االسم، فإذا ت االسم عليه قلتَمبنيا؛ ألنّك تريد أن تُعمله وتحمل االسم :  بنيضربتُ زيد

ِإنَّه من ﴿ :قال جل ثناؤه .)760(" زيد ضربته، فلزمته الهاء: فإذا بنيتَ الفعل على االسم قلتَ... عليه

ِسِنينحالْم رَأج ِضيعالَ ي اللّه فَِإن ِبرِيصتَِّق وِا لكونه ، وهنا جرى حذف)761( ﴾يالمفعول به جواز 
إنّه من يتِق اهللا، وهذا الحذف لم يحدث أي خلل في : ، والتقدير)762(معلوما، ومثل هذا الحذف كثير 

  .البناء أو المعنى

  
هنا يجوز فيها النصب على نزع ) أرضا(، )763(﴾ اقْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضاً ﴿ :قال تعالى

كما : " قال سيبويه .)764(رحوه في أرٍض، فلما حذف الجار أعمل فيها الفعل اط: الخافض، والتقدير
والعامل فيه الفعل، وليس المنتصب ههنا . دخلت في البيت: دخلت البيت، وإنّما معناه: أجازوا

بمعنى أنزلوه ) اطرحوه( ويجوز فيها النصب على أنّها مفعول ثاٍن؛ ألن  .)765(" بمنزلة الظرف
نكرة مبهمة لتدل على أن األرض التي قصدوا منكورة بعيدة من العمران ) ضأر(، وجاءت )766(
  .)768( على الظرفية المكانية)أرضا(ويجوز نصب . )767(
  

الحلْمية تشارك ) رأى( ، فإن )769(﴾  رَأيتُهم ِلي ساِجِدين﴿ : وهناك أفعال تنصب مفعولين، نحو
) ساجدين(مفعول أول، و) هم(؛ فالضمير )770(خبرأفعال القلوب في نصب مفعولين أصلهما مبتدأ و

                                                 
  1/99،شرح جمل الزجاجيابن عصفور، : ينظر)759(

  1/133، الكتابسيبويه، )760(

  .12/90يوسف، )761(

  93-2/91، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)762(

  12/9يوسف، )763(

  9/131، الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي، 2/364، معاني القرآناألخفش، : ينظر)764(

  1/211، .س.مسيبويه، )765(

  302، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)766(

  310، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، )767(

 .302، .س.مالعكبري، ؛ 254، مشكل إعراب القرآنالقيسي، : ُينظر)(768

  12/4يوسف، )769(
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 ،)772(﴾ ودخََل معه السجن فَتَيان قَاَل َأحدهما ِإنِّي َأراِني َأعِصر خَمراً﴿ : ومثله. )771(مفعول ثاٍن 
لشيء باسـم غيره، والذي يعصر العنب؛ فلمــا كـان ل سميةًت. مفعول ثاٍن) أعصر خمرا(فجملة 
وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ﴿ : ومثله أيضا. )773(أعصر خمرا :  العنب بسبب قالمن الخمر

في محل نصب مفعول ) يأكلهن(مفعول أول، وجملة ) سبع(، )774( ﴾ ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ
المنصوب بعده يكون هنا من رؤية العين، لنصبت مفعوالً واحدا، و) رأى(ولو كانت . )775(ثاٍن
  . )776(حاالً

  
ويجوز أن يتوسط المفعول بين الفعل والفاعل، كما يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل وفاعله، 

أن يكون للمفعول حق الصدارة، كما هو الحال في : مه، ومن ذلكقدوهناك حاالت يجب فيها تَ
على أية حالة، وهذا ال يكون إال ): كيف(في أي مكان، و): أين: (فمعنى: " قال سيبويه. االستفهام

حروف االستفهام إنّما يقصد : ، وقول سيبويه)777(" مبدوءا به قبل االسم؛ ألنّها حروف االستفهام
: قال جّل في عاله.  والهمزة، كلّها أسماء) هل(بالحرف معنى الكلمة؛ ألن أدوات االستفهام سوى 

اسم استفهام في موضع نصب مفعول  هنا) ما( ،)778( ﴾نَا ردتْ ِإلَينَايا َأبانَا ما نَبِغي هـِذِه ِبضاعتُ﴿
ال نريد منك شيًئا : حرفًا للنفي، كأنهم قالوا) ما(ماذا نبغي؟ ويجوز أن تـكون : به، كأنّهم قالوا

)779(.  

  
   . المنادى-2

 من نوعا) هـ761ت( وقد عده ابن هشام وأما ما جاء منصوبا بفعل محذوف وجوبا فإنّه المنادى،

                                                                                                                                            
  285-1/280، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، : ينظر)770(

  260، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 4/149، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)771(

  12/36يوسف، )772(

  390، فقه اللغةالثعالبي، : ينظر)773(

  12/43يوسف، )774(

  260 ،.س.م، أحمد بن زيد:  ينظر)775(

  302إمالء ما من به الرحمن،العكبري، : ينظر)776(

  2/127،  الكتابسيبويه، )777(

  12/65يوسف، )778(

  2/49،  معاني القرآنالفراء، : ينظر)779(
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" لفظًا أو تقديرا) أدعو(المطلوب إقباله بحرف نائب مناب : "  وهو،)780(أنواع من المفعول به 
أدعو عبد اهللا، أو أريد عبد اهللا، فيكون انتصابه على أنّه : يا عبد اهللا، التقدير فيه: فقولك. )781(

العلم، والنكرة المقصودة، : عوالمنادى خمسة أنوا. )782(مفعول تعدى إليه فعلك أدعو أو أريد 
اعلم أن النداء، كل اسم : " قال سيبويه. )783(والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف 

والمفرد رفع وهو في موضع اسم . مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
بِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَباً والشَّمس ِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأ ﴿ :قال تعالى .)784(" منصوب 

اِجِدينِلي س متُهَأير رالْقَميوسف )785( ﴾ و وقد . أنادي أو أدعو أبِت:  قال– عليه السالم –، كأن
ولذلك ال ,  والتاء عوض عن الياء المحذوفةلكثرة االستعمال،) أبِت(حذفت ياء اإلضافة من المنادى 

اعلم أن ياء اإلضافة ال تثبت في النداء كما : " قال سيبويه). يا أبتي: (لجمع بينهما، فال يقاليجوز ا
... ال يثبت التنوين في المفرد ألن ياء اإلضافة في االسم بمنزلة التنوين؛ ألنّها بدل من التنوين، 

ومن العرب من . )786(" وصار حذفها لكثرة النداء في كالمهم، حيث استغنوا بالكسرة عن الياء 
قال ، )788(" يا بشراي: "، كما في قراءة)787(يثبت الياء في النداء في الوقف والوصل، وهي لغة 

وفي هذه اآلية جاء . )789(" بنصب الياء وهي لغة لبعض قيس ) يا بشراي(و): " هـ207ت(الفراء 
 هـذَا تَْأِويُل رْؤياي ِمن قَبُل قَد جعلَها  وقَاَل يا َأبِت﴿:  ، ومثله ...)ِإنِّي رَأيتُ(إخبار بعد النداء 

  .)790(﴾ ربي حقّا

  
قَالُواْ يا َأبانَا ما لَك الَ تَْأمنَّا علَى يوسفَ وِإنَّا لَه ﴿ :  كقوله،ويجيء استفهام بعد النداء

ونا بعد المنادى أمر، كما في قوله. )791(﴾لَنَاِصحويجيء أيض : ﴿فُ َأعوسيِرض نـذَا  عه
                                                 

 .286، شرح شذور الذهبابن هشام، : ُينظر)(780

  320، كتاب التعريفاتالجرجاني، )781(

  2/461، ، المقتضبالمبرد: ينظر)782(

  27، متن اآلجروميةابن آجروم، : ينظر)783(

  2/184الكتاب، سيبويه، )784(

  12/4يوسف، )785(

  2/213،  .س.مسيبويه،)786(

  المكان نفسه: ينظر)787(

  433، البدور الزاهرة في القراءات المتواترةالنّشار، : ينظر)788(

 .2/39، معاني القرآنالفّراء، )(789

  12/100يوسف، )790(

  12/11يوسف، )791(
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الْخَاِطِئين تَغِْفِري ِلذَنِبِك ِإنَِّك كُنِت ِمناسوهـذا كلّـه كثيـر فـي كتــاب اللــه )792( ﴾و ،
  .)793(جــّل فـي عـاله 

  

  يوسفُ  ﴿ :ابقةـ، كما في اآلية الس)794(ويجوز حذفُ حرِف النداء قبل أمر أو دعاء، ويجوز ثبوته 

ِرضاٍت﴿ : بحانهوكقوله س﴾،  ...َأعقَرِع ببيقُ َأفِْتنَا ِفي سدا الصهفُ َأيوسوقوله)795( ﴾  ...ي ، :
بِـ : فينبه بخمسة أشياء فأما االسم غير المندوب: " قال سيبويه. )796(﴾ رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك﴿
حار بن : ( ن استغناء كقولكوإن شئت حذفتهن كلّه. ... ، وباأللف)أي(، و)هيا(، و)أيا(، و)يا(

يوسفُ َأيها ﴿ :، ومن ذلك)797(" ، وذلك أنّه جعلهم بمنزلة من هو مقبل عليه بحضرته يخاطبه)كعب

ومما ثبت فيه حرف النــداء مع . )799(  ﴾رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك﴿ ، و)798(﴾...َأفِْتنَا الصديقُ
ولو صار . )800(  ﴾لُواْ يا َأبانَا استَغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا ِإنَّا كُنَّا خَاِطِئين قَا﴿:جواز حذفــه، قوله تعالى

إذا جاء .)801( صح من القائل -  دون النداء- استغفر لنا: حذف حرف النداء والمنادى لجاز،  فإن قيل
قَالُواْ يا  خَلُواْ علَيِهفَلَما د﴿: كما في قوله سبحانه) أيها(يصير النداء بِـ ) أل(المنادى معرفًا ِبـ 

رلَنَا الضَأهنَا وسم ِزيزا الْعها فيه : " ، قال سيبويه)802(﴾ َأيواعلم أنّك ال يجوز لك أن تنادي اسم
، وذلك من قبل أنّه اسم يلزمه األلف والالم )يا اهللا اغفر لنا : ( األلف والالم البتة، إال أنّهم قد قالوا

اسما ) العزيز(و تابعه ) أي(وفي هذه اآلية جاء المنادى . )803(... "  وكثر في كالمهم ال يفارقانه،

                                                 
  12/29يوسف، )792(

  2/415 ، األمالي الشجرية،؛ ابن الشجري118-1/117 اري، اإلنصاف في مسائل الخالف،األنب: ينظر)793(

  60-59، شواهد التوضيح والتصحيح؛ ابن هشام، 478، علل النحوالوراق، :  ينظر)794(

  12/46يوسف، )795(

  12/101يوسف، )796(

  2/236، ، الكتابسيبويه)797(

  12/46يوسف، )798(

  12/101يوسف،)799(

  97/ 12يوسف، )800(

  3/245، ، شرح التسهيلابن مالك: ينظر)801(

  88 /12يوسف،)802(

  2/197، .س. مسيبويه،)803(
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اسما مشتقًا فإنّه يعرب نعتًا، ولو كان جامدا لجاز ) العزيز(، ولما كان )804(واحدا ال يصح أن يفترقا 
  .يا أيها الرجل: أن يكون نعتًا وعطف بيان، نحو

  
ومعنى "، )805(﴾ قَاَل يا بشْرى هـذَا غُالَم﴿: تجيب وال تعقل، قال تعالىوقد يأتي النداء ألشياء ال 

النداء في هذه األشياء التي ال تجيب وال تعقل إنّما هو على تنبيه المخاطبين، وتوكيد القصة، إذ 
، فكأنّه يا بشرى: اعجبوا، ويا أيها العجب هذا ِمن حينك، وكذلك إذا قال: يا عجباه، فكأنّك قلتَ: قلتَ
  .)806(" يا أيتها البشرى هذا ِمن إباِنِك وأوانك: أبشروا، وكأنّه قال: قال
  
  . أو المفعول المطلقالمصدر -3
 

، صحيح أن المصدر من )807("هو االسم الذي اشتُق من الفعل وصدر عنه: " المصدر هو
مرفوعا، نحو قوله المنصوبات، إال أنه في أحوال معينة يعرب بحسب موقعه في الجملة، فيكون 

، ويكون مجرورا، نحو قوله )809(" األمر صبر جميٌل: فكأنه يقول"، )808(﴾ فَصبر جِميٌل﴿ :سبحانه
نعت مجرور جاء على معنى المفعول، ) كذب(، فَـ )810( ﴾ وجآُؤوا علَى قَِميِصِه ِبدٍم كَِذٍب﴿: تعالى

ليس الدم مكذوبا، بل هو الكذب نفسه : ه قالأي مكذوب، والوصف بالمصدر يفيد معنى المبالغة، كأنّ
)811(.  
  

وإنّما اختُِزَل : " والذي يعنينا هنا ما كان منصوبا، إذ ينتصب على إضمار فعل محذوف، قال سيبويه
حمدا : الفعل ههنا ألنّّهم جعلوا هذا بدالً من اللفظ بالفعل، كما فعلوا ذلك في باب الدعاء، كأن قولك

﴾ قَاَل معاذَ اللِّه ِإنَّه ربي َأحسن مثْواي﴿ : قولهاومما يكون منصوب. )812(" َهللا في موضع أحمد ا

                                                 
  1/337، األصول في النحوابن السراج،  : يُنظر)804(

  12/19يوسف، )805(

  3/79، ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج)806(

  302،  كتاب التعريفات، ،الجرجاني: ينظر)807(

  12/18يوسف، )808(

  1/385، الكتابسيبويه، )809(

  12/18يوسف، )810(

  12/200، ، روح المعانياأللوسي: ينظر)811(

  1/382، .س.مسيبويه، )812(
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هذا باب أيضا : "قال سيبويه. أعوذ : بالنصب على تقدير فعل محذوف تقديره) معاذ: (، فقوله)813(
... احدا من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنّها مصادر وضعت موضعا و

، ولكنّهم لم )أعوذ باهللا عياذا(انتصب على ) عياذًا(عياذًا باهللا، و : معاذ اهللا، قال: كأنّه حين قال
، فقد جرى نصب المصدر بفعله المشتقّ منه )814("  كما لم يظهر في الذي قبله ايظهروا الفعل ههن

، وإما لبيان النوع، وإما لتبيين العدد إما للتأكيد: هنا لتأكيد المعنى، فالمصدر يجيء ألحد ثالثة أشياء
الذي يدّل على الحدث والتجدد؛ إبانة لقصد الدوام واللزوم، ) أعوذ(، وقد حسن حذف الفعل )815(

  . )816(فصار المعنى أقوى وأثبت في ترك الذي يتعوذ منه 
   

ه َأكْبرنَه وقَطَّعن  فَلَما رَأينَ﴿: كما في قوله جلّت قدرته) حاش(ومما ينتصب انتصاب المصدر 

  ) حاش هللا(مجرور بالالم انتفت حرفيتها، فكانت ) حاش(، فلما ولي )817(﴾َأيِديهن وقُلْن حاشَ ِللِّه 
وهذا يخالف رأي . )818(تنزيها هللا : حاش هللا، كأنّه قال: ، فمن قال)معاذَ اهللا(و ) سبحان اهللا(كَـ 

  .لمستثنى بعد قليلسيبويه، كما سيأتي في بحث ا

  
  . أو المفعول فيهظرف ال-4

  

والمفعول فيه هو الظرف، اعلم أن الظرف كّل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد فيه معنى "
هذا باب : " قال سيبويه. )819(..." قمت اليوم، وجلست مكانك: في لفظه، كقولك) في(، وليست )في(

ها ظروف تقع فيها األشياء، وتكون فيها، فانتصب ألنّه ما ينتصب من األماكن والوقت، وذاك ألنّ
وَألْفَيا سيدها ﴿ :قال تعالى. )820("وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها ... موقوع فيها ومكُون فيها، 

                                                 
  12/23يوسف،)813(

  1/386 ،الكتابسيبويه، )814(

  71، شرح ملحة اإلعرابالحريري، : ينظر)815(

  1/275، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : ينظر)816(

  12/31يوسف، )817(

  1536-3/1535، لضرب، ارتشاف اأبو حيان األندلسي: ينظر)818(

  204، البيان في شرح اللمعالشريف الكوفي، )819(

  1/472، .س.م، سيبويه)820(
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تكون ظرفًا ) لدى(أن : ، والفرق بينهما)822()عند(ظرف بمعنى ) لدى(، و)821( ﴾ لَدى الْباِب
  .)823(تكون لألعيان والمعاني ) عند (لألعيان، بينما

اقْتُلُواْ يوسفَ َأِو ﴿ : ومن ظرف المكان الذي عمل فيه ما قبله، كما ذكر ابن هشام، قوله تعالى

اسم منصوب يدل على الظرفية المكانية التي يقع فيه الفعل، ) أرضا( ، فَـ )824( ﴾اطْرحوه َأرضاً
ه لُع، وج)825(في الظرف )  اطرحوه(كان بعينه، وقد عملوقد جاء الظرف هنا مبهما ال يختص بم

ل موأما ع. )826(من أنواع الظرف مخالف لرأي سيبويه؛ ألنّه منصوب على غير منزلة الظرف 
في ) عليم(فكان عمل االسم بعده ، )827(﴾وفَوقَ كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم﴿: مـا بعده  فيه، فقولـه سبحانه

قَاَل الَ ﴿ :ومن ظرف الزمان قوله سبحانه .)828(ن فيه معنى االستقرار ؛ أل)فوق(الظرف المبهم 

 لَكُم اللّه غِْفري موالْي كُملَيع يب(، فَـ )829(﴾تَثْرظرف زمان دّل على الوقت الذي وقع فيه ) اليوم
ية الناف) ال(، ويصح أن يكون خبر)يغفـر(الفعل، وهنا يصح أن يكون ما عمل فيه الفعل بعده 

للجنس المحذوف قبله ما عمل فيه، فيكون فيه معنى الدعاء، فيجوز الدعاء بالمضارع ويجوز 
، فإذا أراد أحدنا أن يقول بهذه اآلية في موضع مسامحة، فليس له إال أن يقف على )830(بالماضي 

)اُهللا لكم، الحتاج أن يوحى إليه: فقال) عليكم(؛ ألنّه لو وقف على )اليوم يغفر اهللا سيغفر له اليوم أن 
  .اليوم، وإنّما الوحي لألنبياء

  
ِمن بعِد َأن نَّزغَ الشَّيطَان بيِني وبين ﴿ :ويمنع الظرف من البناء إذا كان مضافًا، كما في قوله

 إلى ياء األولى) بين(، وُإضيفت )أن نزغ(إلى الصدر المؤول ) بعد( فقد أضيفت )831(﴾ ِإخْوِتي
ويأتي الظرف مبنيا إذا قطع عن  .من البناءكلّها  فمنعت )إخوتي( إلى  الثانية)بين(المتكلّم، و

                                                 
  12/25يوسف، )821(

  207، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)822(

  2/190، معاني النحوالسامرائي، : ينظر)823(

  12/9يوسف،)824(

  308، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)825(

  1/211، الكتاب، سيبويه: ينظر)826(

  12/76يوسف،)827(

  2/551 المقتضب،المبرد، : ينظر)828(

  12/92يوسف،)829(

  9/258، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ينظر)830(

  12/100يوسف، )831(
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ظرف بني على الضم بعد ) قبُل ( فَـ )832(﴾وِمن قَبُل ما فَرطتُم ِفي يوسفَ﴿ : اإلضافة، قال تعالى
متمكنة، هذا باب الظروف المبهمة غير ال: " قال سيبويه. حرف الجر؛ ألنّه مقطوع عن اإلضافة

أين، وكيف، ومتى، : وذاك. وذلك ألنّها ال تُضاف وال تََصرف تَصرف غيرها، وال تكون نكرة
833(" وحيث، وإذ، وإذا، وقبُل، وبعد(.  

  
  . الحال-5

  

   شيء في معناه يكون بدالً من الفعل داالًوالحال اسم نكرة منصوب يدل على حال وقع فيه الفعل، أ

، وسماه خبرا، )835(" هذا باب ما ينتصب ألنّه حال : " يه حاالً، فقالوقد سماه سيبو. )834(عليه 
، وسماه )836("هذا باب ما ينتصب فيه الخبر ألنّه خبر لمعروف يرتفع على االبتداء  "    :فقال

ويكون هو هو ... واعلم أن الشيء يوصف بالشيء الذي هو هو وهو من اسمه "    : وصفًا، فقال
هذا باب من المفعول  " :أما المبرد فيسميه مفعوالً فيه. )837("  هذا زيد ذاهبا :وليس من اسمه كقولك

  )838(. ون الحال مما قبله، ألنّه مفعول فيه وهو الذي يسميه النحويناهولكنّا عزلْ

  

وال يجوز للمعرفة أن : "وال يصح أن تكون الحال معرفة إال إذا صار تأويلها بالنكرة، قال سيبويه
وقد يرد الحال بلفظ التعريف بدخول األلف . )839("  كما تكون النكرة، فيلتبس بالنكرة الًاتكون ح

وهذا التعريف  .)840(طلبتَه جهدك : أو بإإلضافة إلى المعرفة، كقولك. أرسلَها العراك: والالم كقولك
أللف والالم في هذا  أنّهم أدخلوا ا–رحمه اهللا –وزعم الخليل : "إنّما هو على نية التنكير، قال سيبويه

  .)841("  الحرف وتكلموا به على نية طرح األلف والالم

                                                 
  12/80يوسف، )832(

  3/317 ، الكتاب،سيبويه)833(

  438-2/434، المقتضب؛ المبرد، 2/89، 439، 1/82،215،427، .ن.م: ينظر)834(

  2/56، .س.م سيبويه،)835(

  2/85، .س. م،سيبويه)836(

  2/118، .س. م،سيبويه)837(

  2/434 المقتضب،المبرد، )838(

  2/110.س.مسيبويه،)839(

  441-1/440، .س. مسيبويه،)840(

  1/444، .س.،مسيبويه)841(
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ِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر ﴿ : والغالب في الحال أن تكون مشتقة، قال سبحانه

اِجِدينِلي س متُهَأير رالْقَمو سالشَّمكَباً و(اسم فاعل مشتق من ) ساجدين  (، فَََـ)842(﴾ كَوسجد(  ،
أن : ، أي)843(من رؤية العين ) رأى(على حال وقع فيه الفعل، ذلك أن الفعل ) ساجدين(وقد دلّت 

ويجوز أن تكون . الحال دلّت على هيئة الكواكب والشمس والقمر التي رآها يوسف عليه السالم
  .الحلمية التي تنصب مفعولين) رأى(
  

ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم ﴿: ل جامدة غير مؤولة بالمشتق، كما في قولهوتكون الحا

ِقلُونآناً : (، فقوله)844(﴾تَعا(حال، وهذه الحال موطئة للنعت  ) قُرذلك أنّه ال يجوز وصف ) عربي
، فجعلت )845(" ن موصوفًاواعلم أن المضمر ال يكو: " بالمظهر، قال سيبويه)  أنزلناه(المضمر في 

ويجوز تأويله بالمشتق، على معنى . )846(حاالً، ألن في وصفه معنى الحالية ) قُرآناً(الحال الموطئة 
وَأسروه ِبضاعةً ﴿ : ومثله أيضا. )847(بمعنى مجموع أو مجتمع ) قرآنًا ( أن تكون : المفعول، أي

لُونمعا يِبم ِليمع اللّها فيه أو متاجرين فيه : منصوبة على الحال، أي) بضاعة(، )848(﴾ ومتجور
)849(.  
  

، )850(﴾عسى اللّه َأن يْأِتيِني ِبِهم جِميعاً﴿: وقد يقع االسم حاالً، مثـل قولـه جـّل فـي عـاله
هذا باب ما ينتصب  : "قال سيبويه. )851() بهم ( أجمعين على الحال من : أي ،)جميعا(فنصب االسم 

: مررت بهم جميعا، وعامة وجماعة،  كأنّك قلت: ل يقع فيه األمر وهو اسم وذلك قولكأنّه حا

                                                 
  12/4يوسف،)842(

  302، ، إمالء ما من به الرحمنالعكبري: ينظر)843(

  12/2يوسف،)844(

  2/9 الكتاب،سيبويه، )845(

  1/288،2/70،2/210، شرح كافية ابن الحاجب، الرضي: ينظر)846(

  301، .س.م، العكبري: ينظر)847(

  12/19يوسف، )848(

  9/154 القرآن، الجامع ألحكام؛ القرطبي، 1/282، ألمالي ب؛ ابن الحاجب، ا508 الكشاف،الزمخشري،: ينظر)849(

  12/83يوسف، )850(

  2/377، .س.، مالرضي:ينظر)851(
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ألنّه ... فإذا كان االسم حاالً يكون فيه األمر لم تدخله األلف والالم ولم يضف . ...مررت بهم قياما
  .)852(" وال يجوز أن يكون حاالً غير المصادر إال نكرة. جيد أن يكون حاالً غير المصدر نكرة

باب ما ينتصب من األسماء التي ليست هذا : "يجوز أن تقع الجملة في موضع الحال، قال سيبويهو
 إلى كلمته فاه: فيه، وذلك قولكال يقع فيه األمر فينتصب ألنه مفعول ـه حـوال مصادر ألن بصفة

. ــه فـي هــذه الحالكلّمته مشافهة، وبايعته نقدا، أي كلّمت: ، وبايعته يدا بيد، كأنّه قــاليِف
، أي كلمته وهذه يكلمته وفوه إلى ف :ه يقولـ، كأنيى ِفـوه إلكلمته فُ: ولـرب يقـوبعض الع

كلمته في هذه الحال، فانتصب ألنه : فالرفع على قوله كلمته وهذه حاله، والنصب على قوله. هحال
قَالُواْ ﴿:  قول الحق جل وعال، فتكون الجملة في محل نصب حال، كما في)853("حال وقع فيه الفعل 

ونةٌ ِإنَّا ِإذاً لَّخَاِسربصع ننَحو الذِّْئب َأكَلَه في موضع الحال، ) ونحن عصبة(،  فجملة )854(﴾  لَِئن
وقد جاءت الجملة خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال، وغير . )855(العشرة إلى األربعين : والعصبة

، ذلك أن مجيء )856(عنه – واو الحال أو واو االبتداء - لواو متضمنة ضمير صاحبها؛ إلغناء ا
الحال جملة يلزم أن تتضمن رابطًا يعود على صاحب الحال في الجملة التي سبقت؛ ألن الرابط هو 
الذي ينفي أن تكون جملة الحال جملة مستأنفة، والشرط في الرابط، أن يكون مطابقًا لما يعود 

بعد معرفة فهي حال، وإذا جاءت بعد نكرة فهي صفة، وفرق بين والجملة إذا جاءت . )857(إليه
الحال والصفة؛ فالصفة تُفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ، وأما الحال فيعطي زيادة في الفائدة 

  .)858(والخبر
  

وصاحب الحال، يجيء ضميرا مستترا، ويجيء ضميرا مظهرا؛ فأما ما كان مضمرا، فنحو قوله 
د شَغَفَها حباً ِإنَّا لَنَراها ـقَاَل ِنسوةٌ ِفي الْمِدينَِة امرَأةُ الْعِزيِز تُراِود فَتَاها عن نَّفِْسِه قَو﴿ : سبحانه

جاء منصوبا على الحال، وصاحب الحال الفاعل المضمر ) حبا: (، قوله)859(﴾ ِفي ضالٍَل مِبيٍن
أن يعرب تمييزا ) حبا(لحال فتاهها، كما ويجوز في للفعل تراود، ويجوز أن يكون صاحب ا) هي(

                                                 
  446-1/445، .س.مسيبويه، )852(

  1/460، الكتابيبويه، س)853(

  12/14يوسف، )854(

  1/530، معاني القرآنالنحاس، : ينظر)855(

  277-2/274، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)856(

  252-245، الموقعية في النحوتمام حسان، : ينظر)857(

  26، الفروق اللغويةالعسكري، : ينظر)858(

  12/30يوسف، )859(
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ويجوز اجتماع . العائد على صاحب الحال، رابطًا لجملة الحال) شغفها(فكان الضمير في . )860(
وقَاَل الَِّذي نَجا ِمنْهما وادكَر بعد ﴿ : الضمير مع الواو في ربط جملة الحال، كما في قوله سبحانه

المستكن في ) هو(، صـاحب الحـال فـي اآلية هو الضمير)861(﴾ ُأنَبُئكُم ِبتَْأِويِلِه فََأرِسلُوِنُأمٍة َأنَاْ 
) وادكر(واو الحال أو واو االبتداء، والواو مع الضمير المستكن في  )وادكر( ، والواو في )نجـا( 

  فكثير، قال ابن مالكوأما انفراد الضمير في ربط جملة الحال. )862(هما الرابط في  جملة الحال 
والواو أكثر من اجتماعه مع أحدهما، ) قد ( وانفراد الضمير مع التجرد من ): "هـ672ت(

قَالُواْ يا َأبانَا ما نَبِغي  ﴿: ، كقوله)863("واجتماعه مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع قد وحدها

وقعت حاالً وقد تجردت من الواو وقد في ) ردت إلينا(، فالجملة )864(﴾ هـِذِه ِبضاعتُنَا ردتْ ِإلَينَا 
وذكر ابن . رابطًا) ردت(ربطها بصاحب الحال، وجرى االكتفاء بالضمير المستكن في 

رابطًا في جملة ) قد(  يوجبون تقدير ،)هـ215ت( أن البصريين سوى األخفش)هـ761(هشام
 ضي القريب، وأما الكوفيون واألخفشالحال، وذلك مع الفعل الماضي لتكون داللته على الما

  .)865(لكثرة ما ورد في كالم العرب بغيرها) قد( فال يرون لزوما لتقدير ،)هـ215ت(
  

فَلَما استَيَأسواْ ِمنْه ﴿ : وأما مجيء صاحب الحال ضميرا مظهرا، فنحو قول الحق تبارك اسمه

        .)867() خلصوا( في -  ضمير الفاعل– من الواو حاالً) نجيا ( ، فكان نصب )866(﴾ خَلَصواْ نَِجياً
ـًا(و  خلصوا متناجين، الختلف : مصدر جاء على صيغة اإلفراد داالً على الجمع، ولو قال) نجي

 ـًا(المعنى؛ ألن بداللة اإلفراد تجعل إخوة يوسف في تناجيهم وتدبيرهم كالرجل الواحد، فهم ) نجي
أبوهم من المواثيق ليرجعوا بأخيهم بعد ما كان منهم من تفريط بحاجة إلى مخرج مما أخذ عليهم 

، فقد تدّل على وجود النجوى مع اختالف في الرأي، وهذا ما )متناجين(بيوسف من قبل، وأما داللة 
  .)868(يسميه بعضهم اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم 

                                                 
  305، حمنإمالء ما من به الرالعكبري، : ينظر)860(

  12/45يوسف، )861(

  2/285، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)862(

  .المكان نفسه)863(

  12/65يوسف، )864(

  229، اللبيب مغنيابن هشام، : ينظر)865(

  12/80يوسف، )866(

  310 إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)867(

  188-186، اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريمهنداوي، : ينظر)868(
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   . التمييز-6
  هللا دره فارسا،: منَواِن سمنًا، أو مقدرة نحو: نحوهو ما يرفع اإلبهام المستقر عن ذات مذكورة، "

أوضح ابن هشام و. )869(" ، وهو ال يرجع إلى سابق معين)دره(فإن فارسا تمييز عن الضمير في 
، )870( أو مقدرا بالممسوح، وممسوحا، وموزونًا، ومكيالً، معدودا:يكونأن التمييز ) هـ761ت(

 إلى تسعة  عشراع كلها ما كان معدودا، وجّل المعدود يكون من أحدوالذي يعنينا من بين هذه األنو
هذا باب ما ينتصب انتصاب االسم بعد : " قال سيبويه. وال يكون التمييز إال منصوبا. وتسعين

فقد اختصصتَ ولم تبهم، ) حافظًا(و) فارسا: (فإذا قلت) ... ويحه رجالً : (المقادير وذلك قولك
 نتَ في أيا أي ليس جملة. )871(" نوع هووبيومثل ذلك : " قال سيبويه. وال يكون إال نكرة ومفرد

عشرين من الدراهم، : إنّما أرادوا) عشرون درهما: (في ترك األلف والالم وبناء الجميع، قولهم
ّـّوا   .)872(" فاختصروا واستخف

  

هنا ) كوكبا(، جاء لفظ )873(﴾  تُ َأحد عشَر كَوكَباًِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي رَأي﴿ : قال تعالى
﴾ َأحد عشَر  ﴿: مبينًا نوعا معينًا مما وقع عليه الفعل، وقد جاء نكرة مفردا منصوبا، فعندما قال

عرف الشيء الذي قصد بأن ذكر واحدا )كوكبا : ( ذكر عددا مبهما يقع على كل معدود، ولما قال
فأما نصب كوكب فإنّه خرج مفسرا للنوع من ): " هـ207ت(، قال الفراء )874(لى سائره منه يدّل ع

، )876( ﴾قَد شَغَفَها حباً﴿ : ومثله قول الحق تبارك اسمه. )875(" كل عدد ليعرف ما أخبرتَ عنه
 لجهة النسبة قد شغفها حبه؛ ذلك أن التمييز المبين: منقول عن فاعل، فكأنّه قال) حبا(والتمييز هنا 

  .)877(يكون محوالً عن فاعل أو مفعول أو غير ذلك 

  

                                                 
  .130، كتاب التعريفاتجرجاني، ال)869(

 .237، قطر الندى وبل الصدىابن هشام، : ينظر )(870

  2/176، الكتابسيبويه، )871(

  1/265، .ن.م)872(

  12/4يوسف، )873(

  2/27،  المقتضبالمبرد،: ينظر)874(

  .2/33، معاني القرآن الفّراء، )(875

  12/30يوسف، )876(

  337 -336، ، شرح شذور الذهبابن هشام: ينظر)877(
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، على )878( ﴾ فَاللّه خَير حاِفظاً﴿ : ويجيء التمييز كثيرا بعد أفعل التفضيل، كما في قوله تعالى
 في هذا ريخْفاهللا َأ: أن تُعرب حاالً، على معنى) حافظًا(ويجـوز في . فاهللا خير من حـافظ: معنى
 :قال سيبويه. )879(واهللا خير حافٍظ، لما أفاد معنى التفضيل، ومعنى الحال : أما لو قال. الحال

وتقول فيما ال يقع إال منونًا عامالً في نكرة ألنّه فُصل فيه بين العامل والمعمول، فالفصل الزم له "
وال يكون ). هو أحسن منك وجها(، و)هو خير منك أبا: (أبدا مظهرا أو مضمرا، وذلك قولك
عامـالً فـي ) خيــر(فجــاء فعـل التفضيــل . )880(" المعمول فيه إال من ســــببـه

ـًا(، و)أبـا( فأفعل التفضيل المميز بسببي يمتنع فيه .  هنـا نكـرة منصوبة على التمييز)أب
:  فقولاإلضافة للزوم التنوين، وعالمة السببي صالحيته للفاعلية بعد تصيير أفعل التفضيل فعالً،

 أي أنّه - فإن لم يصلح ذلك. أحسن وجها، يصير حسن وجهه، وهذا ما يسمى بتمييز النسبة المنقول
  .)881(زيد أكرم رجٍل :  تعينت اإلضافة ومنع التنوين، كقول القائل- من غير المنقول

  
أللف تمييزا، كما وتجد النحاة القدامى يسمون المعدود بعد العدد من ثالثة إلى عشرة وبعد المئة وا

وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبع سنبالٍَت ﴿ : في قوله تعالى

 وسبِع يوسفُ َأيها الصديقُ َأفِْتنَا ِفي سبِع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ﴿ :، وقوله)882(﴾ خُضٍر

... واعلم أن من التمييز ما يكون خفضا : "قال المبرد.  وذلك من حيث المعنى)883(﴾ سنبالٍَت خُضٍر
ولكنّك أضفت ) عشرين درهما (وإنّما معناه معنى ) ألف درهم (و) مئة درهم : ( ومن ذلك قوله

وال في الخفض، وإنّما اكتفى أما سيبويه فلم  يسمه تمييزا ال في النصب . )884(..." إلى المميز
  .)886(مرة أخرى ) االسم بعد المقادير(، و)885(مرة ) اسم العدد( بتسميته بِـ 

  

                                                 
  12/64يوسف،)878(

  287-2/286، ، معاني النحوالسامرائي: ينظر)879(

  1/265، الكتابسيبويه، )880(

  2/295، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)881(

  12/43يوسف،)882(

  12/46يوسف،)883(

  2/30، المقتضبالمبرد، )884(

  1/267، س.مسيبويه، )885(

  2/176، .س.، مسيبويه)886(
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، )887(﴾ وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها معِرضون﴿ :  قال تعالى
كأين رجالً (وكذلك : " الجنسية، قـال سيبويه) من(بِـ مجرورا ) كأين(جاء في هذه اآليـة مميز 

إال أن أكثر العرب إنّما يتكلمون بها مع ). كأين قد أتاني رجالً(، زعم ذلك يونس، و )قد رأيت
)ن(، فتكون )888()"ِمنعليها القوم ) كأي اآليات التي يمر قد أفادت تكثير مبهم الجنس والمقدار؛ فإن

جملة ) كأين(ونلحظ هنا أن خبر . )889(بنوع أو كم، تمأل السماوات واألرض كثيرة غير محددة 
  .)890(فعلية مصدرة بفعل ماٍض، ويجوز أن تكون مصدرة بمضارع، وال يجوز غير ذلك 

  

  . المفعول ألجله -7

  

هذا باب ما ينتصب من المصادر ألنّه عذر : "مصدر منصوب يأتي سببا لوقوع الفعل، قال سيبويه
ويجيء هذا المفعول . )891(" ألمر فانتصب ألنّه موقوع له، وألنّه تفسير لما قبله ِلم كان ؟ لوقوع ا

. فعلته خوفًا من فالن: ِلم فعلتَ كذا ؟ فيجيب: مبينًا سبب عامله ـ وهو الفعل ـ كأنّه جواب لسؤال
: ويصح أن يقول. هن سبب وقوع الفعل، ويعرب مفعوالً ألجلبيمصدر انتصب ألنّه ي) خوفًا: ( فقوله

فهذا كلّه ينتصب ألنّه مفعول له، ) فعلتُ ذاك أجَل كذا وكذا ( و:" قال سيبويه. فعلته ِلخوفي من فالن
  .)892(" ولكنّه لما طرح الالم عمل فيه ما قبله . لكذا وكذا: ِلم فعلتَ كذا وكذا ؟ فقال: كأنّه قيل له

  
يجوز أن تنصب ) بضاعة ( ، فََـ )893( ﴾ عِليم ِبما يعملُونوَأسروه ِبضاعةً واللّه ﴿ :قال تعالى

على أنها مفعول ألجله، يوه وكتموه، وذلك ألجل تحصيل المال، فقد كان بين السبب الذي ألجله أسر
ويجوز . ما كان عليه يوسف من الجمالالموقف يقتضي أن يكتموا أمره، خوفًا من أطماع غيرهم ِل

 على المفعول أو على - متجورا فيه أو متاجرين فيه : ال، على معنىح) بضاعة(أن تعرب 

                                                 
  12/105يوسف، )887(

  2/172، الكتابسيبويه، )888(

؛ 309، ، شرح األلفية؛ المكودي247 مغني اللبيب،؛ ابن هشام، 2/336، شرح التسهيل؛ 2/208، شرح الكافية الشافيةابن مالك، : ينظر)889(

  2/278، ، همع الهوامعالسيوطي

  2/503، .س.، مالسيوطي: ينظر)890(

  .1/435، .س. مسيبويه،)891(

  .1/437، .س. مسيبويه،)892(

  .12/19يوسف، )893(
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وال  .، وقد مضى في بحث الحال قبل قليل)894(  إذا حمل المعنى على بيان كيف أسروه - الفاعل
  . واهللا أعلم بمراده, يذهب إلى الترجيح بين الوجهين؛ ألن المعنى يحتمل

  
في ) َأن يحاطَ(جاء هنا المصدر المؤول ، )895( ﴾الَّ َأن يحاطَ ِبكُملَتَْأتُنَِّني ِبِه ِإ﴿ : قال جّل جالله

ال لتمتنعوا من اإلتيان : لتأتنني به إال إلحاطة بكم، أي: موضع نصب؛ ألنّه مفعول ألجله، والمعنى
إلحاطة بكم، القتصر المعنى على التعليل، ولما حذف الالم أفاد ثالثة :  ولو قال.)896(به إال لهذا 

لتأتنني به إال إن : لتأتنني به إال في حال كذا، والمفعولية المطلقة، أي: عان؛ التعليل، والحالية، أيم
  . )897(أحاطوكم إحاطة 

   

  . المستثنى-8

  

أو أن تدخل االسم في شيء . رأيت القوم إال زيدا: هو أن تُخرج اسما مما دخل فيه ما قبله، كقولك
  )898(. يت إال زيدأما رأ: تنفي عنه ما سواه، كقولك

  

، )ال يكون(، والفعل )سوى(و) غير(، ويكون باالسم )حاشا(و) إال(ويكون االستثناء بالحرف 
ثانيا؛ فلم ) حاشا(أوالً، و بِـ ) إال(والذي يعنينا هنا االستثناء بِـ . )899() خال(، و)عدا(، و)ليس(و

 ِإن النَّفْس َألمارةٌ ِبالسوِء ﴿: ّل وعال، فقوله ج)إال(أما االستثناء بـِ . يرد في سورة يوسف غيرهما

يبر ِحما رةً ِفي نَفِْس ﴿ : ، وقال سبحانه)900(﴾ ِإالَّ ماجٍء ِإالَّ حاللِّه ِمن شَي نم منْهغِْني عي ا كَانم

فأحد الوجهين : يكون االسم بعدها على وجهين) إال(اعلم أن : " ، قال سيبويه)901(﴾ يعقُوب قَضاها
والوجه اآلخر أن يكون االسم بعدها ... أن ال تُغير االسم عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق 

: فيما بعدها إذا قلت) عشرون(خارجا مما دخل فيه ما قبله، عامالً فيه ما قبله من الكالم، كما تعمل 
                                                 

  1/282، ، األماليابن الحاجب: ظرين)894(

  .12/66يوسف، )895(

  3/97، ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج: ينظر)896(

  200-2/199، معاني النحوالسامرائي، : ينظر)897(

  2/323، الكتابسيبويه،: ينظر)898(

  2/322،.ن.م: ينظر)899(

  12/53يوسف،)900(

  12/68:يوسف)901(
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 .أتاني زيد: فكأننا قلنا. تاني إال زيدما أ: وللتمثيل على الوجه األول نقول. )902(" عشرون درهماً 
فيخرج زيد مما . أتى القوم إال زيدا: وللتمثيل على الوجه الثاني نقول.  في الحالينالًفيعرب زيد فاع
  .فيعرب مستثنى منصوبا) إال(، وعمل فيه ما قبله )اإلتيان(دخل فيه القوم 

  

ا يكون متصالً ويكون منقطعا؛ فالمتصل ما كان فيه أو ما كان في معناه) إال (والمستثنى الواقع بعد 
فعمرو المستثنى من . حضر القوم إال عمرا: المستثنى من جنس المستثنى منه ومن نوعه، كقولك

أما المنقطع فما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كقــول ). المستثنى منه(جنس القوم 
. )904(﴾يعقُوبِإالَّ حاجةً ِفي نَفِْس ، و ﴿ )903(﴾ رِحم ربيِإالَّ ما ﴿: الحـق تبـارك وتعالـى

ال ) أنّه(إن لفالن واهللا ماالً إال أنّه شقي؛ فـ : ومثله في االنقطاع من أوله: " قــال ســيبويـه
ومثله كثير . )905(" ولكنّه شقي: ، وهو في موضع نصب وجاء على معنى)إن لفالن(يكون أبدا على 

  .)906(ن الكريم في القرآ

  
  :والمستثنى في إعرابه على حاالت ثالث

  
فأما الوجه الذي يكون : " قال سيبويه. في حاله فيعرب حسب موقعه في الجملة) إال(أن ال تغير  -1

ما : ، فهو أن تدخل االسم في شيء تنفي عنه سواه، وذلك قوله)إال(فيه االسم بمنزلته قبل أن تلحق 
 .وهذه حالة تكون الجملة فيها منفية والمستثنى منه محذوفًا )907(" . أتاني إال زيد

 
ما رأيت أحدا إال : فاألول قولك. أن يعرب مستثنى منصوبا، أو أن يعرب بدالً من المستثنى منه -2

؛ وذلك أنّك )رأيت(على غير ) زيدا(فتنصب :" ... قال سيبويه. زيدا، فتنصب زيدا على االستثناء
إعرابه ( أما الثاني . )908(الً من األول، ولكنّك جعلته منقطعا مما عمل فيه األوللم تجعل اآلخر بد

هذا باب ما يكون فيه المستثنى فيه بدالً مما : " قال سيبويه. فهو أنّك ال تريد معنى االستثناء) بدالً

                                                 
  2/323، .س.، مسيبويه)902(

  53/ 12يوسف، )903(

  12/68يوسف، )904(

  2/330 ، الكتاب،سيبويه)905(

  2/339 ،.ن.م)906(

  2/323 ،.ن.م)907(

  2/330 ،.ن.م)908(
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من األول، فكأنك جعلت المستثنى بدالً ... ما أتاني أحد إال زيد: نفى عنه ما ُأدخل فيه، وذلك قولك
 .وهذه حالة تكون الجملة فيها منفية والمستثنى منه مصرحا به. )909("ما أتاني إال زيد : ... قلت

: قال سيبويه. يعمل فيه ما قبلهأن يعرب المستثنى نصبا وجوبا، فيخرج مما ُأدخل فيه غيره و -3
... أدخلتَ في غيره، فعمل فيه ما قبلههذا باب ما ال يكون المستثنى فيه إال نصبا ألنه مخرج مما "

إذ ) األب(وانتصب . والقوم فيها إال أباك. ومررت بالقوم إال أباك. أتاني القوم إال أباك: وذلك قولك
  .)910(" لم يكن داخالً فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة 

 

ي هذين الموضعين، قال فلم يرد في القرآن الكريم إال في سورة يوسف ف) حاشا(وأما االستثناء بِـ 
قُلْن حاشَ ِللِّه ما عِلمنَا علَيِه ِمن ﴿:، وقال)911( ﴾ وقُلْن حاشَ ِللِّه ما هـذَا بشَراً﴿ : سبحانه

 أنّها وضعت موضع )هـ538 (، وذكر الزمخشري)913(حاش هللا، أي معاذ اهللا،: ، وقوله)912(﴾سوٍء
تنزيها : حاش هللا: " )هـ685 (،  وقال البيضاوي)914(هللا التنزيه والبراءة، أي براءة اهللا، وتنزيه ا

لالستثناء مما يتنزه منه ) حاشا(، فَـ )915("هللا من صفات العجز وتعجبا من قدرته على خلق مثله
قام القوم حاشا زيد؛ ألن القيام ليس من المواطن التي : ويتعجب ألجله ولذلك فإنّه ال يحسن أن نقول

تفيد معنى االستثناء، إال أنها عند سيبويه ) حاشا(فَـ . )916(ا كان قياما إلى سوء يتنزه منها، إال إذ
ما ) حتى(فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر ) حاشا(وأما : " حرف جر، قال سيبويه

فيرى أنّها تكون حرفًا وتكون فعالً :  )هـ285(وأما المبرد. )917(" بعدها، وفيه معنى االستثناء 
، ويجوز )919( - عليه السالم- ، وهي عند الكوفيين فعل وفاعلها ضمير يعود على يوسف )918(

زائدة مقحمة بين المضاف والمضاف ) اهللا(معاذ اهللا، فتكون الالم في : نصبها على المصدرية، نحو

                                                 
  2/324، .ن.م)909(

  2/346، الكتابسيبويه، )910(

  12/31يوسف،)911(

  12/51يوسف،)912(

  9/181، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ينظر)913(

   ب513، ، الكشّافالزمخشري: ينظر)914(

  313، نزيل وأسرار التأويل، أنوار التالبيضاوي)915(

  2/238، ، معاني النحوالسامرائي: ينظر)916(

  2/368،.س.، مسيبويه)917(

  2/596، ، المقتضبالمبرد: ينظر)918(

  262-1/258، اإلنصافاألنباري، : ينظر)919(
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فعل ) حاش(يوافق في أن :  )هـ702(والمالقي. )920(براءة اهللا : حاش اهللا، كما تقول: إليه، والتقدير
، ومفعوله محذوف - عليه السالم- حذف آخره لكثرة االستعمال، وفاعله مضمر يعود على يوسف 

  .)921(اختصارا 
 

  .خبر كان وأخواتها -9
 

تدخل األفعال الناقصة على الجملة االسمية، فيصير المبتدأ اسما لها ويبقى مرفوعا، ويصير الخبر 
لفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم هذا باب ا:" قال سيبويه. خبرا لها منصوبا

، )ليس(، و)ما دام(، و)صار(، و)يكون(و ) كان: (وذلك قولك... الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد
كان عبد اهللا أخاك، فإنّما أردتَ أن : تقول. وما كان نحوهن من الفعل مما ال يستغني عن الخبر

  .)922(" لتجعَل ذلك فيما مضى) نكا(تُخبر عن األخوة، وأدخلتَ 
  

، ويكون هذا الفعل فعالً ناقصا إذا كان موافقًا )ارتد (عمل كان وأخوتها الفعل هناك أفعال تعمل و
﴾ فَلَما َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى وجِهِه فَارتَد بِصيراً﴿  :، قال سبحانه)923(في المعنى ) صار(لِـ 

. صار بصيرا، واسمها مضمر تقديره هو: ، والمعنى)ارتد( لِـ اخبر) بصيرا(، وتعرب )924(
على الحال، والمعنى رجع إلى حالته األولى من سالمة البصر، بل أفضل ) بصيرا(ويجوز نصب 

وحدها تعمل ) ارتد(وليس .  )925(مما كان عليه؛ ألنّه استخدم صيغة فعيل وهي من صيغ المبالغة 
آض، : في المعنى، ومن ذلك) صار( يعمل عملها كّل ما كان موافقًا لِـ عمل كان وأخواتها، بل

من كان أخاك، قول : ومثل قولهم: " قال سيبويه. )926(ورجع، استحال، وحار، وغيرها كثير 
ـَك، كأنّه قال: العرب ـَك: ما جاءتْ حاجت   .)927(" ما صارت حاجت

 

                                                 
  6/265، البحر المحيطأبو حيان، : ينظر)920(

  180، رصف المبانيالمالقي، : ينظر)921(

  1/83، ، الكتابسيبويه)922(

  1/358،الهوامع همع،  السيوطي؛1/329، شرح التسهيل ؛  1/167، شرح الكافية الشافيةابن مالك، : ينظر)923(

  12/96يوسف، )924(

  13/54، روح المعانياأللوسي، : ينظر)925(

  359-1/357،.س. م،السيوطي، 168-1/166، شرح الكافيةابن مالك، : ينظر)926(

  1/91، .س.مسيبويه، )927(
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وشَِهد ﴿: ن فعالً ماضيا بقوله تعالىواحتج البصريون من سورة يوسف على جواز أن يأتي خبر كا

إال أن  وقال الكوفيون بعدم الجواز، ،)928(﴾  شَاِهد من َأهِلها ِإن كَان قَِميصه قُد ِمن قُبٍل فَصدقَتْ
قبل الفعل، ومجيء خبر كان أو إحدى أخواتها جملة فعلية فعلها ماٍض قليل جدا، بلغ ) قد(يقدر 

ا في كتاب اهللا، موضع واحد منها اقترن الماضي فيه بِـ خمسة عشر موضع)في حين يكثر )قد ،
ما ال يجوز اإلخبار عنها بجملة فعلية ) كان(ومن أخوات . )929(مجيئه جملة فعلية فعلها مضارع 
  .)930() ما(، وما في أوله )ليس(، و)صار: (، نحو)قد(فعلها ماض حتى ولو دخلت عليه 

  

  . خبر ما وال-10

  

إن كان معناه كمعناها عند أهل ) ليس(يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما ما تعمله حرف 
هونها بِـ :" قال سيبويه. مي باسمهم الحجاز، ولذلك سا أهل الحجاز فيشبإذ كان معناها ) ليس(وأم

ال وعند بني تميم ال يعمل هذا الحرف فال يؤثر في الجملة االسمية في شيء، ق. )931(" كمعناها 
) ما( وهو القياس، ألنّه ليس بفعل وليس ) . هل(و ) أما(وأما بنو تميم فيجرونها مجرى :" سيبويه

  .)932(" ، وال يكون فيها إضمار )ليس(كَـ 

  
) ليس(بِـ ) ما ( هنا يجوز أن تشبه )933( ﴾ وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ولَو كُنَّا صاِدِقين﴿ : قال تعالى

) مؤمن(، و لتوكيد المعنىحرف جر زائد) بمؤمن لنا( اسمها، والباء في ) أنت (فيكون الضمير
فال ) هل(و ) أما ( ويجوز تشبيهها بِـ . )934(نصوب محالً، على قول أهل الحجازمجرور لفظًا م

وال يلزمنا , ذلك أن الخبر هنا قد يحمل على الرفع والنصب. تعمل فيما بعدها كما عند بني تميم
أما . جه واحد دون آخر؛ فالجمع بين اللغتين أولى من إهمال أحداها إن كان المعنى يحتملالعمل بو
، قال )ليس(المشبهة بِـ ) ما (، فال يحتمل إال أن تكون )935( ﴾ما هـذَا بشَراً﴿ : قول الحق

                                                 
  12/26يوسف، )928(

  .289-8/288، 8/269، ، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة: ينظر)929(

  166، الحلل في إصالح الخللالبطليوسي، : ينظر)930(

  1/101 الكتاب،سيبويه،)931(

  المكان نفسه)932(

  12/17يوسف،)933(

  8/138، 115-2/114، ، شرح المفصلابن يعيش: ينظر)934(

  12/31يوسف،)935(
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فعونها وبنو تميم ير. في لغة أهل الحجاز﴾ ما هـذَا بشَراً﴿ :عز وجل ومثل ذلك قولـه: "سيبويه
ال : وليس قولهم"وال يقبل سيبويه قول بني تميم، . )936(. "إال من عرف كيف هي في المصحف

 ويشترط سيبويه في إعمال )937(." يجوز فيها الوجهان) ما (فَـ ... إال الرفع بشيء، ) ما(يكون في 
ما :( فإذا قلت:" هأن تشبهها في المعنى، وأن ال يتقدم الخبر على المبتدأ، قال سيبوي) ليس(عمل ) ما(

في ) إال ( وأن ال ينقض نفيها بِـ . )938(" ، رفعتَ )ما مسيء من أعتب (، أو )منطلق عبد اهللا
  .)939(. " ما زيد إال منطلق، تستوي فيه اللغتان: وتقول:" دخولها بين المبتدأ والخبر، قال سيبويه

  

  . اسم إن وأخواتها-11
 

وكذلك هذه ... التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعدههذا باب الحروف الخمسة :" قال سيبويه
تدخل هذه و. )940()"كأن(، و)لعّل(، و)ليت(، و)لكن(، و)أن(وهي . الحروف، منزلتها من األفعال

ومن . الحروف على الجملة االسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها
في اآلية اسم إن منصوب ) أبا( فَـ )941(﴾ ا كَِبيرا شَيخًابِإن لَه َأ﴿ :األمثلة على ذلك قوله سبحانه

ِإن َأبانَا لَِفي ضالٍَل ﴿ : وقوله. )942(، فتُعرب بالحركات غير مضافلتنوين؛ ألنّه وعالمة نصبه ا

بها والشرط في إعرا اسم إن منصوب باأللف؛ ألنّه من األسماء الستة،) أبانا(، )943( ﴾ مِبيٍن
  .)944(بالحروف أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم 

  
افٌ وسبِع ـا ِفي سبِع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجـَيوسفُ َأيها الصديقُ َأفِْتن ﴿ :قال تعالى

اِبسي ُأخَرٍر والٍَت خُضنبِجـسلِّي َأرِإلَـاٍت لَّع ـعلَّهــى النَّاِس لَعونلَمعي لِّي لَ ﴿: ، قوله)945( ﴾مع

                                                 
  1/103، ،الكتابسيبويه)936(

  1/104 ، الكتاب،سيبويه)937(

  1/103، .ن.م)938(

  المكان نفسه)939(

  131-2/130، .س. مسيبويه،)940(

  12/78يوسف، )941(

  62 الجنية،؛ الفاكهي، الفواكه 1/124، همع الهوامع؛ السيوطي، 1/39، أوضح المسالكابن هشام، : ينظر)942(

  12/8يوسف، )943(

  67-65،  شرح شذور الذهبابن هشام،: ينظر)944(

  12/46 يوسف،)945(
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) مــلَعلَّه(ضمير متصل مبني في محّل نصب، والضمير في ) لعّل(﴾، الياء في َأرِجع ِإلَى النَّاِس
: وإذا قلتَ:" قال سيبويه. جملة فعلية) لعّل(في محل نصب اسم لعّل، وفي الموضعين جاء خبر 

الرفع : وأخواتها قد عملن فيما بعدهن عملين) لعّل(فَـ .  ذهابفأنت ترجوه أو تخافه في حال) لعّل(
وقد يكون معناها هنا التعليل؛ ألنّه يريد أن ال يرجع إلى الناس إال ومعه التأويل . )946("والنصب

؛ فذهب الكوفيون إلى أنّها أصلية، ورأى )لعّل(واختلف النحويون في الالم األولى في  .)947(
أنّها : )هـ577(دة؛ لكثرة ما يستعملها العرب بغيرها، ويرجح األنباريالبصريون أنّها زائ

  . ، وهذا أدقّ؛ ألن العرب يحذفون استخفافًا لكثرة االستعمال)948(أصلية
  

، مع أنها وردت في غيرها من ِسور )كأن(، أو )لكن(، أو )ليت( ولم يرد في السورة الحرف 
  .ال شاهد عليها في السورة عند النحاة الذين شملتهم الدراسةفوردت كثيرا، و) أن(القرآن، أما 

  
  . اسم ال لنفي الجنس-12

  

 في الدخول على االسم النكرة دون فاصل يفصل بينها وبين اسمها، فتنصبه بغير تنوين ) ال(تختص
ل قا). ليس(إذا كانت لنفي الجنس، أما إذا أردت نفي الواحد فإنّها تُهمل أو تكون عاملة عمل 

لما ) إن( تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لما بعدها كنصب ) ال(و: " سيبويه
. )950( ﴾ قَاَل الَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمين﴿ : قال سبحانه. )949("بعدها

ما بعدها، لوقع التباس بين أن يكون أراد نفي جنس ، ورفع )ال(ال تثريب عليكم، بإهمال : ولو قال
  .)951(التثريب، أو أنّه أراد نفي تثريب واحد، فيكون عليهم تثريب كثير

  
  ):إن(عمل ) ال(ويشترط في عمل  

  

                                                 
  2/149 ، الكتاب،سيبويه)946(

  1/279، ، معاني النحوالسامرائي: ينظر)947(

  209-1/201، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، : ينظر)948(

  286/ 2، .س. مسيبويه،)949(

  12/92يوسف، )950(

  1/332، .س.مالسامرائي، : ينظر)951(
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. وال مضافة إلى معرفة) أل(غير معرفة بِـ ) تثريب( أن يكون اسمها الذي تعمل فيه نكرة فَـ -1
 ال تعمل إال في نكرة من ِقبل أنها جواب، فيما زعم الخليل ـ رحمه اهللا ـ )ال(فَـ : " قال سيبويه

  .)952(" هل من عبد أو جارية ؟ فصار الجواب نكرة كما أنّه ال يقع في هذه المسألة إال نكرة : لقوله

ال تثريب، ينفي كل تثريب عن :  أن تكون نصا على نفي الجنس، فقول يوسف عليه السالم-2
  .)953(ال تثريب واحد عليكم بل اثنين أو أكثر : في تثريبا واحدا، فلم يقصد أن يقول لهمإخوته وال ين

واعلم أنّك ال : " قال سيبويه) . ال عليكم تثريب (  أن ال يفصل بينها وبين اسمها، فال يجوز -3
بين فقبح أن يفصلوا بينهما عندهم كما ال يجوز أن يفصلوا ... وبين المنفي، ) ال(تفصل بين 

  .)954(" بشيء من الكالم؛ ألنّها مشبهة بها ) عشر(و) خمسة(
  

متعلق بخبر المبتدأ ) عليكم(واسمها في محل رفع مبتدأ، و) ال(﴾  الَ تَثْريب علَيكُم ﴿ : وهنا في قوله
هل : وما عملت فيه في موضع ابتداء، كما أنّك إذا قلتَ) ال(واعلم أن : " قال سيبويه). ال تثريب( 
  .)955("  رجل، فالكالم بمنزلة اسم مرفوع مبتدأمن

  

  .المضارع إذا دخل عليه أحد حروف النصب - 13
  

يكون الفعل المضارع المجرد من ناصب أو جازم مرفوعا، فإذا دخل عليه أحد هذه الحروف فإنّها 
قال . أن، لن، كي، إذن: تعمل فيه نصبا أو جزما، وحروف النصب التي تدخل على المضارع هي

هذا باب إعراب األفعال المضارعة لألسماء، اعلم أن هذه األفعال لها حروف تعمل في : " سيبويه
. أن تفعَل: أن، وذلك قولك: وهي األسماء، كما أن األسماء التي تنصبها ال تعمل في األفعـال،

، ففي أحوال فلسيبويه عليها تفصيل) إذن(وأما . )956(" جئتك لكي تفعَل، ولن: وكي، وذلك قولك
ـًا، قال سيبويه واعلم أن : " تعمل في المضارع نصبا، وهناك أحوال ال تعمل في المضارع شيئ

) ُأرى(إن شئت أعملتها كإعمالك : إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل، فإنّك بالخيار) إذن(

                                                 
  287/ 2 ،.س.م سيبويه،)952(

  1/332، معاني النحوالسامرائي، : ينظر)953(

  287/ 2 ،الكتاب سيبويه،)954(

  المكان نفسه)955(

  3/3، .س.م، سيبويه)956(
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وإن شئت ألغيت . زيدا حسبت أخاك: إذا كانت واحدة منهما بين اسمين؛ وذلك قولك) حِسبتُ(و
  . )957(" زيد حِسبتُ أخوك: إذا قلت) حسبت(كإلغائك ) إذن(
  

  الم كي، والم الجحود، : بقـواصب عشرة، يضيف إلى ما سـ يجعل الن)هـ672ت(وابن آجروم 
  

: قال تعالى .، وهذه إنّما يكون النصب بأن مضمرة بعدها)958(وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو 
فيكيدوا مضارع منصوب : ، قوله)959(﴾ي الَ تَقْصص رْؤياك علَى ِإخْوِتك فَيِكيدواْ لَك كَيداًقَاَل يا بنَ﴿

اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على : "بأن مضمرة بعد الفاء وجوبا، قال سيبويه
ي موضع مبتدأ أو ، وما لم ينتصب فإنّه يشرك الفعَل األول فيما دخل فيه، أو يكون ف)أن(إضمار

ما تأتيني فتحدثني، فنصب : فإذا قلتَ. )960("مبني على مبتدأ أو موضع اسم مما سوى ذلك
ـَني( ما تأتيني أبدا إال لم : ما تأتيني فكيف تحدثني، والثاني: يكون على معنين؛ األول) فتحدث

ـَني(أما رفع . تحدثني ما تأتيني وما : فيكون على إشراك األول واآلخر، كأنّك قلتَ) فتحدث
وفي هذه اآلية داللة واضحة على فراسة نبي اهللا يعقوب عليه السالم، ذلك أنّه قد حذّر . )961(تحدثني

اقْتُلُواْ  ﴿:ابنه من احتيال إخوته إن عرفوا بأمر الرؤيا، وقد فعلوا، وذلك قول الحق على لسانهم

، وفي هذه  )962(﴾  يكُم وتَكُونُواْ ِمن بعِدِه قَوماً صاِلِحينيوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضاً يخُْل لَكُم وجه َأِب
 يجوز فيه الجزم -من األفعال الخمسة يجزم وينصب بحذف النون  وهو- )وتكونوا(اآلية الفعل 

) وتكونوا(المجزوم بحذف حرف العلة من آخره، ويجوز في ) يخُل(عطفًا على  جواب الطلب 
اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير : " ، قال سيبويه)963(عد الواو ب) أن(النصب على إضمار 

الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء، وأنها قد تُشرك بين األول واآلخر كما تُشرك الفاء، وأنّها 
يستقبح أن تُشرك بين األول واآلخر كما استقبح ذلك في الفاء، وأنها يجيء ما بعدها مرتفعا منقطعا 

  .)964( "ول كما جاء ما بعد الفاءمن األ

                                                 
  3/12، .س.م، سيبويه)957(

  13، متن اآلجروميةابن آجروم، )958(

  12/5يوسف، )959(

  3/27 ،الكتاب، سيبويه)960(

  3/29، .ن. م: ينظر)961(

  12/9يوسف، )962(

   أ506، ، الكشّافالزمخشري: ينظر)963(

  3/43، .س.م، سيبويه)964(
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قَاَل ِإنِّي لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه وَأخَافُ َأن يْأكُلَه الذِّْئب وَأنتُم عنْه  ﴿: قال الحق سبحانه

965(﴾غَاِفلُون( ا بعدوهنا جاء الفعل المضارع منصوب ،)ظاهرة، وليس كما في اآليتين ) أن
على الفعل صرف المضارع إلى االستقبال الذي ال ينحصر وقته، ) أن(ول السابقتين، وقد أفاد دخ
وتخوف يعقوب من الذئب أنّه كان قد رأى مناما يشد فيه الذئب على . )966(ولم تُفد معنى التوكيد 

، ثم إنّه يخاف أصالً على يوسف من كيدهم له، ولو كان هذا )967(-  عليه وعلى أبيه السالم-يوسف
ـّنهم الحجة التي تلزمهم بعد أن ينفذوا كيدهم، وقد فعلوا؛ فلما األمر من غير ن بي لقلنا أخطأ حين لق

  .أكله الذئب: رجعوا إلى أبيهم قالوا
  

ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب وَأن اللّه الَ ﴿ : بعد الم التعليل كما في قوله جّل ثناؤه) أن(وتُضمر 

ِدي كَيهيالْخَاِئِنين (، فالفعل المضارع )968( ﴾دا كون الجملة ) أن(منصوب بِـ ) ليعلممضمرة جواز
والفعل مصدر، والالم تدخل على المصادر، ومع أنّه يجوز ظهورها إال أنها لم ) أن(موجبة؛ فَـ 

ى لسان يوسف، ﴾ يجوز أن يكون عل...ذَِلك ِليعلَم﴿: قوله جّل وعال. )969(ترد ظاهرة في كتاب اهللا 
نا أنّه لم يخُمبينس دلم تخنّه بالغيب، أي بالكذب  ه، ويجوز أن يكون المرأة العزيز موضحة أنّهاي

عليه وهو غائب، بل صدقت وحدت عن الخيانة، ويجوز أن يكون من كالم العزيز، أي أنّه لم يغفل 
  .)970(عن مجازاة يوسف على أمانته 

  

قَاَل كَِبيرهم َألَم تَعلَمواْ َأن ﴿:  الناصبة مضمرة وظاهرة، قال تعالى)أن(ولم تقتصر الشواهد على 

َأباكُم قَد َأخَذَ علَيكُم موِثقاً من اللِّه وِمن قَبُل ما فَرطتُم ِفي يوسفَ فَلَن َأبرح اَألرض حتَّى يْأذَن ِلي 

حرف نفي بسيط ناصب دائما، أفاد تأكيد ) لن(فيه ) لن أبرح: ( فقوله،)971(﴾ َأِبي َأو يحكُم اللّه ِلي
) ال(إنّه بسيط فخالفًا لما ذهب إليه الخليل من أنّه مركب من : ،  أما القول)972(النفي للمستقبل 

                                                 
  12/13يوسف، )965(

  3/158، 1/385، ، األماليابن الشجري: ينظر)966(

  9/140، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : ينظر)967(

  12/52يوسف، )968(

  7/28، ، شرح المفصلابن يعيش: ينظر)969(

  9/209، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، : ينظر)970(

  12/80يوسف، )971(

  376، ، شرح شذور الذهبابن هشام: ينظر)972(
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: ، ولكنّهم حذفوا لكثرته في كالمهم كما قالوا)ال أن(فأما الخليل فزعم أنّها : "، قال سيبويه)أن(و
بمنزلة حرف واحد، فإنما ) هال(يومئذ، وجعلت بمنزلة حرف واحد، كما جعلوا : مِه، وكما قالواويلُ

أما زيدا فلن أضرب؛ ألن هذا اسم : ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلتَ)... ال(و) هل(هي 
 ألفها نونًا كما ُأبدلت) لن(أصل ) ال(وليس . )973(" أما زيدا فال الضرب له: والفعل صلة فكأنّه قال

: ؛ ألن المعروف إنّما هو إبدال النون ألفًا وليس العكس، نحو قوله سبحانه)هـ207ت (زعم الفراء
بنون التوكيد الخفيفة، ُأبدلت ) لنسفعن(أصلها ) لنسفعا(، )974(﴾ كَلَّا لَِئن لَّم ينتَِه لَنَسفَعاً ِبالنَّاِصيِة﴿

) فلن أبرح األرض: " ()هـ671(، قال القرطبي)لن أبرح(و ) ال أبرح(، وفرقٌ بين )975(نونها ألفًا
تُفيد توكيد النفي فخالفًا لما ذكره ) لن(، وأما القول أن )976(مقيما فيها ) ال أبرح(أي ألزمها، و
كما ) اليوم( بِـ من أنّها تُفيد تأبيد النفي، ولو كانت تُفيد التأبيد لم يقيد منفيها:  )هـ538(الزمخشري

باليوم ) لن(، فصار تقييد )977( ﴾ِإنِّي نَذَرتُ ِللرحمِن صوماً فَلَن ُأكَلِّم الْيوم ِإنِسياً﴿ : في قوله تعالى
 978(كي ال تدّل على نفي الكالم األبدي(.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
  3/3، ، الكتابسيبويه)973(

  96/15العلق، )974(

  374-373، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر)975(

  9/242، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )976(

  19/26مريم، )977(

  374-373 ،.س.مابن هشام، : ينظر)978(
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  .التوابـع: لمبحث الرابــعا

  

 بإعراب سابقه من جهة واحدة، وخرج بهذا القيد خبر المبتدأ كّل ثاٍن: "التوابع جمع تابع، والتابع هو
والمفعول الثاني والمفعول الثالث من باب علمت وأعلمت، فإن العامل في هذه األشياء ال يعمل من 

   .)979("تأكيد، وصفة، وبدل، وعطف بيان، وعطف بحرف: جهة واحدة، وهو خمسة أضرب

  
  . التأكيد-1

  

" تبوع في النسبة أو الشمول، وقيل عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبلهتابع يقرر أمر الم: "هو
كي ال ينصرف ذهن ) نفسه(جاء زيد نفسه، فأكّد بِـ : ، ومثال المقرر ألمر المتبوع في النسبة)980(

السامع إلى أن الذي جاء هو خبر زيد أو شيء مما ينسب إليه، ومثال المقرر ألمر متبوعه في 
، )981(﴾ اذْهبواْ ِبقَِميِصي هـذَا فََألْقُوه علَى وجِه َأِبي يْأِت بِصيراً وْأتُوِني ِبَأهِلكُم َأجمِعين﴿: الشمول
أجمعين توكيدا ليشملهم كلّهم حتى ال يتغيب منهم أحد؛ وبهذا يكون قد رفع احتمال عدم إرادة : فقال

لم أدع منهم أحدا، ويجيء توكيدا : ـهم، أيمررت بهم كلّ: وذلك قولك: " قال سيبويه. الشمول
مررت بهم أجمعين أكتعين، ومررت بهم : ومنه أيضا. لم يبقَ منهم مخبر وقد بقي منهم: كقولك

ومنه مررت به . فهكذا هذا وما أشبهه. جمع كُتع، ومررت بهم أجمع أكتع، ومررت بهم جميِعهم
 قَاَل بْل ﴿: كما في اآلية) جميعا: (غير قوله) جمِعينَأ: (وقوله. )982("نفسه، ومعناه مررت به بعينه

تدّل ) أجمعين(، فكلمة )983( ﴾سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمراً فَصبر جِميٌل عسى اللّه َأن يْأِتيِني ِبِهم جِميعاً
ر؛ ألن أهل على معنى اإلحاطة والشمول، ولكنّها ال تقتضي الحضور في آن واحد، وفي ذلك تيسي

وتفيد في  فمأخوذة من االجتماع، وتفيد معنى اإلحاطة والشمول،) جميع(يوسف كثيرون، أما كلمة 
كثير من المواضع معنى مجتمعين معا في آن واحد، وهذا ميسور، فعندما يدعو يعقوب ربه أن 

  .)984(ى مجتمعين معا لما أفاد معن) جميعهم: (يجمع عليه يوسف وأخاه معا ال يكون صعبا، ولو قال

                                                 
  112، كتاب التعريفاتالجرجاني، : ينظر)979(

  المكان نفسه)980(

  12/93يوسف،)981(

  2/9، لكتاباسيبويه، )982(

  12/83يوسف، )983(

  127-4/122 معاني النحو،السامرائي، : ينظر)984(
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   : هذا ما كان من التوكيد المعنوي، أما التوكيد اللفظي الذي تكرر فيه اللفظ للتوكيد، فقول سيبويه
 "ا قد ثبت، فأعـدتَ : فإنّـما هـذا كقولكأمير ا،) قـد ثبت(قـد ثبت زيدومـثله فـي ... توكيد

ِإنِّي تَركْتُ ِملَّةَ قَوٍم الَّ يْؤِمنُون ﴿ :  مت صفاتهظُ عقال. )985(" لقيتُ عمرا لقيت: التوكيــد والتّثنية

ونكَاِفر مِة هم ِباآلِخرههم(، جاءت )986(﴾ ِباللِّه و ( ا لِـالثانية مكررة توكيد)األولى، والتقدير) هم :
، قال )987(وهم باآلخرة كافرون، هذا قول البصريين، وأما الكوفيون فال يرون التكرار للتوكيد 

العرب ال تجمع اسمين قد كُنّي عنهما ليس ﴾ وهم ِباآلِخرِة هم كَاِفرون﴿: وقوله: ")هـ207(الفراء
ـَم؛ فإذا أرادوا ذلك قالوا أنت أنت فعلت، وهو هو : بينهما شيء إال أن ينووا التكرير وإفهام المكلّ

والصواب أن التكرار . ) 988(" هما واحدوال يجوز أن نجعل اآلخرة توكيدا لألولى، ألن لفظ. أخذها
للتوكيد وليس هو إلفهام السامع فقط، بل أكثر من ذلك، فيوسف عليه السالم أراد دعوة الفَتَييِن 

 كافرون، -  من كان الفتيان على دينهم-ذين دخال معه السجن إلى اهللا، فأخبرهما أن أهل مصر لال
صا كافرون باآلخرة، وأن غيرهم كانوا مؤمنين بها، للداللة على أنهم خصو) هم (يصار التكرير ف

  .)989(وذلك لتوكيد كفرهم بالجزاء، وتنبيها على ظلمهم 

  
  . النّعت-2

  

 له وتخصيصا ممن له مثل اسمه بذكر معنًى في الموصوف أو في شيء ليةًحلفظ يتبع االسم تَ" : هو
تابع يدّل على : "فالنعت. )990(" ى فعلمن سببه، وال يكون الوصف إال من فعل أو راجعا إلى معن

والنّعت أو الصفة أو الوصف من التوابع، وقد جرى . )991(" معنى في متبوعه، أو متعلِق متبوعه
استخدام هذه المصطلحات الثالثة للداللة على مفهوم واحد، ولم يختص البصريون أو الكوفيون 

د بعضهم؛ فالنّعت لما ال يتغير من ، والصفة أعم من النعت عن)992(بواحدة منها دون أخرى 
إن النّعت لما يظهر من الصفات : الصفات، والصفة لما يتغير، ولما ال يتغير، وقال آخرون

                                                 
  2/123، الكتابسيبويه، )985(

  12/37يوسف، )986(

  242-1/240، اإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، : ينظر)987(

  2/45، معاني القرآنالفراء، )988(

   ب515، ، الكشّافالزمخشري: ينظر)989(

  152-150، لحات النحوية في التراث العربي، المصطالحديدي: ينظر)990(

 .1/317، العمدة في النحومسعد، )(991

  271، البيان في شرح اللمعالشريف الكوفي، )992(
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والنعت يجري على المنعوت في إعرابه، وفي . )993(هي لغات وال فرق بينهما : ويشتهر، وقيل
فأما النّعت الذي جرى : "قال سيبويه. )994(تعريفه وتنكيره، وفي إفراده وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه 

مررت برجٍل ظريٍف قبُل، فصار النعت مجرورا مثل المنعوت ألنّهما : على المنعوت، فقولك
  .)995(" كاالسم الواحد 

  

: نعت أو صفة لقوله) عربيا: (، فقوله)996( ﴾ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تَعِقلُون﴿ : قال تعالى
وقال . ، وجاء النعت مطابقًا للمنعوت والموصوف، فكان منصوبا نكرة على صيغة المفرد)قرآنًا(

وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبع سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ﴿ : سبحانه

، وافق منعوته فجاء مجرورا نكرة على صيغة )بقراٍت( ت لِـ نع) سماٍن : ( ، فقوله)997(﴾ياِبساٍت 
، وافق منعوته فجاء مجرورا نكرة على صيغة )سنبالٍت ( نعت لِـ ) خضٍر: (الجمع، وكذلك قوله

ومجاورة ) بقرات(؛ ألنّها معطوفة على )سنبالت(الجمع،  وجمع سنبلة في القلة سنابل، وقوله هنا 
واعلم أن المعرفة ال توصف إال بالمعرفة، : " قال سيبويه.  )998(لها، فحسن على هذه الصيغة 
معرفة ألنها ) سبع سنبالت(و) سبع بقرات : (،  وال يقال إن)999(" والنكرة ال توصف إال بالنكرة 

. )1000(أضيفت، وها قد جاء النعت لها نكرة، ال يقال ذلك ألنّها أضيفت إلى نكرة وليس إلى معرفة 
مائة : (نكرة، ألنّهم يقولون) مئة درهم( أن – رحمهما اهللا - ونس والخليل وزعم ي: " قال سيبويه

  .)1001()"عبد اهللا( التي تعلم، فهي بمنزلة ) الدرهم
  

قد يأتي النعت مضافًا إلى معرفة والمنعوت نكرة، وفي هذه الحال ينزل هذا التعريف باإلضافة و
ضاف إلى معرفة وكان للنكرة موصوفًا أو واعلم أن كل م: " قال سيبويه. منزلة النكرة المفردة

                                                 
  26-25، ، الفروق اللغويةالعسكري: ينظر)993(

  528-2/521، المقتضب؛ المبرد، 11-2/4، 501-1/488، الكتابسيبويه،: ينظر)994(

  1/488،.س.مسيبويه، )995(

  12/2،يوسف)996(

  12/43يوسف،)997(

  10/186، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، : ينظر)998(

  2/4، .س.مسيبويه، )999(

  2/3، .س.، مسيبويه: ينظر)1000(

  1/494، .س.، مسيبويه)1001(
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ـِك، ومثله قول : ، نحو)1002(" وصفًا أو خبرا أو مبتدأ، بمنزلة النكرة المفردة  مررتُ برجٍل ضارب
لم تُكسبهما تعريفًا، ) ممطر(و ) ضارب(؛ فإضافة )1003(﴾ قَالُوا هذَا عاِرض ممِطرنَا﴿ :اهللا تعالى

  .ولذلك جاز إعرابهما نعتًا للنكرة

  
وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى ﴿ : ، قال سبحانه)1004(ويجوز إجراء النعت للعدد ويجوز إجراؤه للمعدود 

) سمان(؛ فَـ )1005(﴾ سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبع سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت 
إنّي (فجاز في غير القرآن . أي للعدد) سبع( لِـ نعت) عجاف(أي للمعدود، و) بقرات(نعت لِـ 

ومن جانب ). بقرات( وليس للمعدود ) سبع(للعدد ) سمانًا(بإجراء النعت ) أرى سبع بقراٍت سمانًا
آخر فإن المضاف إليه ال يشكل فاصالً بين المضاف والنعت يمنع من إجراء النعت للمضاف؛ ذلك 

: ومما جرى نعتًا على غير وجه الكالم: " احد، قال سيبويهأن المضاف والمضاف إليه كاالسم الو
وهو القياس، ألن . ، فالوجه الرفع، وهو كالم أكثر العرب وأفصحهم)هذا جحر ضب خرٍب (
وليس بنعت للضب، ولكنّه نعت . رفع، ولكن بعض العرب يجره) الجحر(و) الجحر(نعت ) الخرب(

ويدّل على ذلك .  )1006(" ر هو والضب بمنزلة اسم واحد وألنّه صا... للذي أضيف إلى الضب 
أيضا أن النعت إذا تعدد وكثر للمنعوت فإنّما يجرى للمنعوت األول، فال يكون النعت الثاني فاصالً 

مررتُ : (فإن أطلت النعت فقلتَ: " قال سيبويه. يمنع من إجراء النعت المتأخر للمنعوت األول
والجملة كذلك لو وقعت بين النعت والمنعوت . )1007("  فأجـِرِه على أوله،)برجٍل عاقٍل كريٍم مسلٍم 

نعت لِـ ) صائد(فتكون . مررت برجٍل معه صقر صائٍد به: ال تشكل فاصالً مانعا، مثل قولهم
  .)1008() معه صقر(ولو فصل بينهما جملة ) رجٍل(
 
  . البدل-3

  

                                                 
  1/491 ،.س.م، سيبويه)1002(

  66/24األحقاف، )1003(

، الجامع ألحكام ؛ القرطبي306، من به الرحمن، إمالء ما ؛ العكبري2/764، 1/59، األمالي الشجريةابن الشجري، : ينظر)1004(

  9/199القرآن،

  12/43يوسف،)1005(

  1/500، الكتاب، سيبويه)1006(

  1/488 ،.ن.م)1007(

  2/46، .س.مسيبويه، : ينظر)1008(
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: ، وجعل أقسامه ستة)1009("كم بال واسطةالتابع المقصود بالح" انّه ) هـ761ت(عرفه ابن هشام 
  .)1010(بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل غلط 

نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ِبما َأوحينَا ِإلَيك هـذَا الْقُرآن وِإن كُنتَ ِمن قَبِلِه ﴿ : قال تعالى

) ما(بالجر ألعربت بدالً من ) هذا القرآن( ، هنا في اآلية لو وردت )1011( ﴾ ِلينلَِمن الْغَاِف
) هذا(تجعل : كان صوابا) القرآن(و ) هذا(ولو خفضتَ : ")هـ207ت(قال الفراء الموصولة، 

 –بدالً :  أي–مررت بما عندك متاِعك، تجعل المتاع مردودا :  على ما تقول-  أي بدالً–مكرورا 
أي بوحينا إليك هذا القرآن، القراءة ): " هـ311ت(وللتوضيح أذكر قول الزجاج  .)1012(")ما(على 

: نصب القرآن ويجوز الجر والرفع جميعا، وال أعلم أحدا قرأ بهما، فأما الجر فعلى البدل من قوله
﴿كنَا ِإلَييحا َأولقرآن هو ولو كان ذلك لكان هذا البدل بدل كل من كل؛ فيكون ا. )1013(" ﴾ِبم

: ومن هذا النوع أيضا. نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن: المقصود بالحكم، فالمعنى
 يبِدها لَهم ولَم فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه يسِرقْ ِإن قَالُواْ ﴿ : تعالىهلوق

﴾ هذه الجملة في  قَاَل َأنتُم شَر مكَانًا﴿، فقوله )1014(﴾تَِصفُونللّه َأعلَم ِبما قَاَل َأنتُم شَر مكَانًا وا
﴾، وهذا إضمار على شريطة فََأسرها﴿: في قوله) ها(موضع نصب على البدل من الضمير 

أنتم شر مكانًا في : ، فقد ذكر الضمير من غير سابق مرجع يعود عليه ليفسره، والمعنىالتفسير
  . )1015(السرق 

  
 رَأيتُهم ِلي والْقَمر ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي رَأيتُ َأحد عشَر كَوكَبا والشَّمس يوسفُ قَاَل ِإذْ﴿  : تعالىهلوقوفي 

اِجِدينإذ(يجوز أن يكون موضع . )1016(﴾  س ( ،عليك إذ قال يوسف ألبيه، : المعنىونصب نحن نقص
 فمما يشتمل عليه أحسن القصص ما )1017(.﴾ َأحسن الْقَصِصعلى أنّها بدل اشتمال من ﴿ ) إذ(فيكون نصب 

  . من شأن هذه الرؤيا-  عليهما السالم–قصه يوسف على أبيه 
  

                                                 
 .569، شرح شذور الذهبابن هشام، )(1009

 .570، .ن.م: ُينظر)(1010

  .12/3،يوسف)1011(

 .2/32، معاني القرآنالفراء، )(1012

 . 71-3/70، القرآن وإعرابهمعاني الزجاج، )(1013

  .12/77، يوسف)1014(

  .3/100، معاني القرآن وإعرابهالزجاج، : ينظر)1015(

  .4/ 12، يوسف)1016(

  .3/71، .س.مالزجاج، )(1017
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  . في الشواهد غير هذا، كما ال يجوز القول بوجود بدل الغلط أو النسيان في القرآن الكريمولم يرد 
  

  . العطف-4

  

  رة، ـى معنًى مقصوٍد بالنّسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشتابع يدّل عل" 
إن حروف : والقول. )1018("مثل قام زيد وعمرو، فَعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد

 فيه خالف كبير؛ فهناك من قال هي أقل من ذلك، ومنهم من قال هي أكثر، )1019(العطف عشرة 
ـُم(، و)الفاء(، و)الواو(فالعطف بِـ  ، قد أثبتها سيبويه في كتابه، وسمى العطف )ال(، و)أو(، و)ث

ـُشرك بين العطف والمعطوف عليه  ، ولم أجد من خالف في العطف بها، أما )1020(بها شركة، ت
، )لكن(، و)بل(، و)حتى(، و)إما(، و)أم(العطف بغيرها ففيه خالف واسع؛ ومن ذلك العطف بِـ 

  .)1021(وغيرها ) أين(، و)إالّ(، )هالّ(، و)أي(، و)ليس: (ما توسع فيه الكوفيون، مثلوغيرها م
  

وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها ﴿ : قال الحق تبارك اسمه

ونِرضعالواو( العطف بحرف) السماوات(على ) األرض(، في هذه اآلية جرى عطف )1022(﴾ م( ،
؛ )1023(بالنصب ) األرض(ت ئبالعطف، وقُـر) السماواِت(مجرورة تابعة لِـ ) األرِض(وجاءت 

ويسلكون األرض يمرون : على تقدير فعل محذوف عمل فيها يفسره الفعل بعدها، فيكون التقدير
. )1024(ف وليس للعطفبالرفع على االبتداء؛ فتكون الواو لالبتداء واالستئنا) األرض(ت ئعليها، وقُر

ونتحصل على فائدة من العطف هنا أن تابعية المعطوف للمعطوف عليه ال يشترط فيها التابعية من 
على ) األرض(على صيغة الجمع، و) السماوات(حيثُ اإلفراد والجمع كما في النعت، فقد جاء لفظ  

  .صيغة اإلفراد
  

                                                 
  228، كتاب التعريفاتالجرجاني، )1018(

  20، متن اآلجروميةابن آجروم، )1019(

  503 -502/ 3، الكتابسيبويه، : ينظر)1020(

  187 -3/155، لهوامع، همع االسيوطي: ينظر)1021(

  12/105يوسف، )1022(

  312، إمالء ما من به الرحمنالعكبري، : ينظر)1023(

  312 ،.س.م أ ؛ العكبري، 532، ، الكشّافالزمخشري: ينظر)1024(
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وع، وليس بالضرورة أن يفيد الترتيب بينهما، قال والعطف بالواو يفيد اإلشراك بين التابع والمتب
في ذلك  مررتًُ بزيٍد وعمرٍو، على أنّـك مررتَ بهمـا مروريـن، وليـس: وقد تقـول: " سيبويه

 ﴾ ِإذْ قَالُواْ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأِبينَا ِمنَّا﴿ : قال تعالى. )1025(" دليل على المرور المبدوء بِه
على المرفوع قبله، والرفع فيه بالواو؛ ألنّه من األسماء الستة أضيف لغير ياء ) أخوه(، عطف )1026(

 ِإذَا قُمتُم ﴿:ومن المواضع التي جاءت فيها الواو عاطفة موجبة داللة الترتيب، فقوله تعالى. المتكلّم

﴾ مسحواْ ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِنِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى الْمراِفِق وا
)1027( .  

) يصبر( عطف ،)1028( ِإنَّه من يتَِّق وِيصِبر فَِإن اللّه الَ يِضيع َأجر الْمحِسِنين﴿ :  وفي قوله سبحانه
بر، لجاز وأن يص: على تقدير) يصبر(بالجزم قبل أن يأتي بجواب الشرط، ولو نصب ) يتق(على 

  .)1029(ذلك، والجزم أشهر من النصب هنا 
  

أنّها تعطف : وتختص الواو بأحكام في العطف ال يشاركها فيها غيرها من الحروف؛ ومن ذلك
قَاَل ِإنَّما َأشْكُو بثِّي وحزِني ِإلَى اللِّه وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ ﴿ : المرادف على مرادفه، كما في قوله

لَمتَع1030(﴾ ون( ومن النحاة من يرى أن ،)1031(تُشارك الواو هذا الحكم ) أو(.  

  
 أنكر الترتيب مطلقًا، )هـ207(أما العطف بالفاء، فإنّه يقتضي الترتيب والتعقيب، إال أن الفراء

ما أتاها البأس من قَبل إنّ: يقال: " ، بقوله)1032( ﴾وكَم من قَريٍة َأهلَكْنَاها فَجاءها بْأسنَا بياتاً﴿ : ففسر
أعطيتني فأحسنت، فلم : ألن الهالك والبأس يقعان معا؛ كما تقول: الهالك، فكيف تقدم الهالك؟ قلت

وكم من : وإن شئت كان المعنى. إنّما وقعا معا، فاستُجيز ذلك: يكن اإلحسان بعد اإلعطاء وال قبله
وعند سيبويه الفاء تفيد الترتيب، . )1033("ت كانقرية أهلكناها فكان مجيء البأس قبل الهالك، فأضمر

                                                 
  1/502، .س.، مسيبويه)1025(

  12/8يوسف، )1026(

  5/6المائدة، )1027(

  12/90يوسف، )1028(

  245، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد: ينظر)1029(

  12/86يوسف، )1030(

  158-3/156 همع الهوامع،السيوطي، : ينظر)1031(

  7/4األعراف، )1032(

  1/371، ، معاني القرآنالفراء)1033(
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فالفاء أشركت . مررت بزيد فعمرو، ومررت برجل فامرأة: ومن ذلك قولك: " ويتضح ذلك من قوله
  .)1034("بينهما في المرور، وجعلت األول مبدوءا به 

  

جاء الْبِشير َألْقَاه فَلَما َأن ﴿ : ، ففي قوله سبحانه)1035(والفاء  تعطف جملة وتفيد معنى السببية غالبا 

بالفاء، وأفاد العطفُ بها معنى ) ارتد بصيرا(، صار عطف جملة )1036(﴾ علَى وجِهِه فَارتَد بِصيراً
 على - عليه السالم-  بصيرا، كان سببه إلقاء قميص يوسف -عليه السالم- السببية، فارتداد يعقوب 

 نبوة؛ فقد كان قميص يوسف في أول السورة وجه يعقوب، وليس هو أي قميص، إنّما هو قميص
دليالً إلخوته عند أبيهم على صدق دعواهم أن الذئب قد أكله، في حين كان القميص عند أبيهم دليَل 

قد القميص سليم ليس فيه أي جاء ذكر قميص . كذبهم،  ودليَل براءة الذئب من دم يوسف؛ ألن ثم
القميص دليالً على صدق يوسف وبراءته من السوء الذي يوسف بعد ذلك مع امرأة العزيز؛ فكان 

وأخيرا يأتي القميص حامالًً سبب الشفاء ليعقوب والبراءة من المرض، ودليالً على أن . رمي به
  . )1037(يوسف حي تماما كما حمل القميص ليعقوب في السابق ليكون دليالً على أنّه قد فارق الحياة 

  

وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم من َأهِل الْقُرى ﴿ : حق سبحانهومن العطف بالفاء قول ال

ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبع فَ كَانواْ كَينظُرِض فَيواْ ِفي اَألرِسيري حرف ) أفلم(، الفاء في )1038(﴾ َأفَلَم
أما أخوات الهمزة .  ؛ ألن له حق الصدارة-  الهمزة-عطف وجب أن يتقدم عليه حرف االستفهام 

. )1039(وغيرها ) فكيف(، و)فأنّى(، و)فأين: (في االستفهام؛ فإن حرف العطف يتقدم عليها، نحو
مجزوما ألنّه عطف على مجزوم، ) ينظروا(عاطفة أيضا، فصار المضارع ) فينظروا(والفاء في 

  .)1040(أفلم يسيروا في األرض فأن ينظروا :  والتقديرمع أنّه يجوز فيه النصب على إضمار أن،

  

                                                 
  1/502، ، الكتابسيبويه)1034(

  3/210، ، شرح التسهيلابن مالك: ينظر)1035(

  12/96يوسف، )1036(

  93، 28، 27، 26، 25، 12/18يوسف، : ينظر)1037(

  12/109يوسف، )1038(

  22-21، ي اللبيبمغنابن هشام، : ينظر)1039(

  735 ،.ن.م: ينظر)1040(
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،  )1041(" فلترك شيء من الكالم وأخٍذ في غيره) بل(وأما : " ، قال سيبويه)بل(ومن حروف العطف 
إبطال األول والرجوع عنه إما لغلط أو نسيان، : اإلضراب، واإلضراب له معنيان: وهو الذي يسمى

قَاَل بْل ﴿ :  إبطاله النتهاء مدة الحكم، ومثاله قول الحق سبحانهأو. وهذا ال يكون في كتاب اهللا

 األولى التي ذكرها أبناء ، كأنّه انتهت هذه القصة)1042(﴾  سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمراً فَصبر جِميٌل
  .)1043( ثم أخذ قصة أخرى غير التي يروون – عليه السالم –يعقوب 

  

قَالَتْ ما جزاء من َأراد ِبَأهِلك سوءاً ِإالَّ َأن يسجن َأو ﴿ :سبحانه، قال )أو(ومن حروف العطف 

َأِليم ذَابسجن(بالرفع على موضع المصدر المؤول ) عذاب(، وهنا جرى عطف )1044( ﴾ ع؛ )أن ي
 على تقدير) عذاب(ويجوز نصب . خبر مرفوع) أن يسجن(ابتداء، و ) ما جزاء(ذلك أن :عذّبأو ي 

  .)1045( )هـ189ت(، قاله الكسائي عذابا أليما
  

: ويجوز حذف حرف العطف مع المعطوف لداللة المعنى عليه، ومن ذلك قول الحق جلّت قدرته
ديقُ َأفِْتنَا  يوسفُ َأيها الص)45(وقَاَل الَِّذي نَجا ِمنْهما وادكَر بعد ُأمٍة َأنَاْ ُأنَبُئكُم ِبتَْأِويِلِه فََأرِسلُوِن﴿

ِفي سبِع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبِع سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت لَّعلِّي َأرِجع ِإلَى 

ونلَمعي ملَّها بعد قوله)1046( ﴾النَّاِس لَعهناك حذفًا واضح ل في هاتين اآليتين يجد أنفالمتأم ، :
؛ ألن المقام في اآلية األولى غير المقام في الثانية، وبينهما فاصل زمني وآخر مكاني، )رِسلُوِنفََأ(

فأرسلوِن، فأرسلوه، فأتى يوسف، فقال له، فطال الحذف ثالث : وكأن القص يقتضي بيانًا تقديره
  .)1047(جمل وثالث عواطف دّل عليها السياق 

  

  

  

  

                                                 
  4/343، الكتابسيبويه، )1041(

  12/83، 12/18يوسف، )1042(

  8/105، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)1043(

  12/25يوسف، )1044(

  9/171، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ينظر)1045(

  46-12/45يوسف، )1046(

  852 ،.س.، م؛ ابن هشام3/237، شرح التسهيلن مالك، ؛ اب2/124، 1/231، األمالي الشجريةابن الشجري، : ينظر)1047(
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  .المجرورات: المبحث الخامس

  

 بتعبير -، واالسم المجرور)1048(ون الجر إال في األسماء، كما ال يكون الجزم إال في األفعال ال يك
وقد . المضاف أو الحرف:  يعمل فيه الجر شيئان-  بتعبير الكوفيين-، أو المخفوض -البصريين

ال يكون االسم مجرورا إال باإلضافة وهي : " شيًئا واحدا فقال) هـ538(جعلها الزمخشري
 )هـ761(وقسم ابن هشام. )1050()هـ643(، وتابعه في ذلك ابن يعيش)1049(..." ية للجرالمقتض

وقد خالفوا . )1051(مجرورا بحرف، ومجرورا باإلضافة، ومجرورا بالمجاورة : الجر ثالثة أقسام
واعلم أن المضاف إليه . والجر إنّما يكون في كّل اسم مضاف إليه: "بتقسيماتهم هذه قول سيبويه

1052(" بشيء ليس باسم وال ظرف، وبشيء يكون ظرفًا، وباسم ال يكون ظرفًا:  بثالثة أشياءينجر( .
فعندما الجر بحرف، والجر باإلضافة، : ويظهر أن سيبويه قد جعل الجر ثالثة أنواع، وهو نوعان

 ، فإن الظرف اسم يضاف إلى اسم بعده تماما كما يضاف االسم إلى"وبشيء يكون ظرفًا: "قال
" وهذه الظروف أسماء، ولكنّها صارت مواضع لألشياء: " االسم، ويدلّنا على ذلك، قول سيبويه نفسه

  غير إضافة االسم؛ عنايته -  وهو اسم- والذي دعا سيبويه ألن يجعل إضافة الظرف . )1053(
 أن ، مع"والجر إنّما يكون في كّل اسم مضاف إليه: " بالمعنى، وهذا واضح من أول كالمه حين قال

المجرور بحرف ليس مضافًا إليه في االصطالح، أما في المعنى فهو مضاف إليه، يوضح هذا 
  .)1054(..." مررتُ بزيد، فإنّما أضفت المرور إلى زيد بالباء: وإذا قلتَ: " قوله

  
  . اإلضافة-1

  

  إليه،وملتُ  ضفتُ الرجل، نزلتُ به ضيفًا: نزول ضيف عند المضيف؛ فيقال:  في اللغة  اإلضافة

                                                 
  1/42، الكتابسيبويه، : ينظر)1048(

  113، ، المفصلالزمخشري)1049(

  2/117، ، شرح المفصلابن يعيش: ينظر)1050(

  417، شرح شذور الذهبابن هشام، : ينظر)1051(

  1/486، .س.مسيبويه، )1052(

  المكان نفسه)1053(

  1/487، .ن.م)1054(
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 الملصق بالقوم الممال إليهم وليس منهم، وكّل ما ُأميل إلى شيء وُأسند إليه، فقد: والمضاف 
  .)1055(ُأضيف

  
ضاف إليه، قال  عندضافُواإلضافة في النحو كأنّها ضيافة، نزل فيها المالم 

 ويسمى كّل اسم أضيف إلى اسم آخر، فإن األول يجر الثاني، : المضاف): "هـ816(الجرجـانـي
نسبة تقييدية : "  بقوله)هـ911ت (وعرفها السيوطي. )1056(الجار مضافًا والمجرور مضافًا إليه 

قام : زيد قائم، وبما بعده نحو: اإلسنادية نحو: بين اسمين توجب لثانيهما الجر، فخرج بالتقييدية
اقْتُلُواْ يوسفَ ﴿ : بحانهقال س. )1057(" زيد الخياطُ :  الوصفَ نحو-  وجوب الجر- وباألخير... زيد

َأِبيكُم هجو خُْل لَكُمضاً يَأر وهحمضاف إليه، مجرور )  أبيكم(مضاف، و) وجه( ،)1058(﴾  َأِو اطْر
  .بالياء؛ ألنّها من األسماء الستة

  
خاتم حديٍد، وهذا ما يسمى اإلضافة : ثوب زيٍد، أو التخصيص، نحو: اإلضافة التعريف، نحوتُفيد و
ضارب زيٍد، ويسمى باإلضافة : اإلضافة أيضا التخفيف، نحوتُفيد لمحضة التي ال تقبل االنفكاك، وا

واإلضافة تكون على معنى . ضارب زيدا: غير المحضة؛ ألنّها تقبل االنفكاك عن اإلضافة، كقولك
ب زيٍد،  يكون ثو: إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، فقولك) في(، ومعنى )ِمن(الالم، ومعنى 
وأما ما كان على معنى  .)1059(خاتم من حديد: الثوب لزيد، وخاتم حديٍد، على معنى: على معنى

، )1060(﴾ يا صاِحبِي السجِن َأَأرباب متَفَرقُون خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهار﴿ : ، فقوله سبحانه)في(
ادى وأضاف وجب النصب وحذف النون، وهذا النوع من يا صاحباِن في السجن، ولما ن: أي

  .)1061(اإلضافة قليل، حتى إن كثيرا من النحاة قد أغفله 

  

                                                 
  9/208ضيف، : ، مادةلسان العرب، ابن منظور: ينظر)1055(

  303، ، كتاب التعريفاتالجرجاني)1056(

  2/411، همع الهوامعالسيوطي، )1057(

  12/9يوسف، )1058(

  212-211، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد: ينظر)1059(

  12/39يوسف، )1060(

  2/413، .س.، م؛ السيوطي3/87، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)1061(
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وقَاَل الْمِلك ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ وسبع سنبالٍَت خُضٍر ﴿ : ال تعالىق

، ذلك أن العدد من ثالثة )بقرات وسنبالت(إلى معدوده ) سبع( العدد ، أضاف)1062( ﴾وُأخَر ياِبساٍت 
تقول فيما كان : " إلى عشرة يضاف إلى المعدود الذي يأتي على صيغة أقل الجمع، قال سيبويه

ومن الصيغ التي تدل . )1063("ألدنى العدة باإلضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد، إلى أدنى العقود
عال، فْ، ومنه على وزن َأ)أكبش(، و)أفرخ(، و )أكلب: (ل مثلعفْن على وزن َأعلى أقل الجمع ما كا

، ومنه على )أقفزة(و) أحمرة: (لة، مثلِعفْ، ومنه على وزن َأ)أمثال(، و)أقتاب(، و)أجمال : (مثل
 أما ما كان من جمع المذكر السالم والمؤنث السالم فهو أيضا أقل). غلمة(و) صبية: (لة، مثلعوزن ِف

جاز ) سنابل(وإن أجريت االسم المعدود على جمع الكثرة . )1064(أنّه من جموع القلة : العدد، أي
  .)1066(ومجاور لها ) بقرات(، وحسن أن يأتي على هذه الصيغة ألنّه معطوف على )1065(ذلك

  
على ) سبع( ونلحظ في هذه اآلية مجيء العدد هنا مخالفًا لمعدوده من حيث التذكير والتأنيث، فَـ 

اعلم أن ما جاوز االثنين إلى العشرة مما : " هعلى التأنيث، قال سيبوي) بقرات وسنبالت (تذكير وال
وإن كان ... واحده مذكّر فإن األسماء التي تبين بها عدتّه مؤنثة فيها الهاء التي هي عالمة التأنيث 

ليست فيها عالمة  مؤنثة الواحد مؤنثًا، فإنّك تُخرج هذه الهاءات من هذه األسماء، وتكون
  .)1067("التأنيث

  
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، قال : ومن جميل موضوع اإلضافة وبليغ كالم العرب

: ، فقوله)1068(﴾ واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها وِإنَّا لَصاِدقُون﴿ : تبارك اسمه
، ن ال تُسـأال والعير، فالقـرية وأهل العيراسـأل أهل القرية: ، إنّما أراد والعيرواسأل القرية

مقامه، وهذا الحذف من باب اإليجاز )  والعيرالقرية(وأقام المضاف إليه ) أهل(فحذف المضاف 
، وفيه معنى التشبيه؛ ألن سؤال )1069(البالغي، الذي ال يخّل بالمعنى، وذلك تخفيفًا واختصارا 

                                                 
  12/43يوسف،)1062(

  1/267، تابالكسيبويه، )1063(

  1/447، ، المقتضبالمبرد: ينظر)1064(

  1/449، .ن.م)1065(

  10/186، ، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة: ينظر)1066(

  4/37، .س.، مسيبويه)1067(

  12/82يوسف، )1068(

  186، ، إعجاز القرآنالباقالني: ينظر)1069(
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 تشبيه لما بها من سكان ممن يصح سؤاله، وفيه معنى التوكيد كذلك؛ ألن فيه إحالة السؤال  يةالقر
ومما جاء على اتساع : " قال سيبويه. )1070(، وكذا سؤال العيرعلى من ليس من عادته اإلجابة

: ﴾ إنّما يريدالَِّتي َأقْبلْنَا ِفيهااسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّا ِفيها والِْعير و﴿ : الكالم واالختصار قوله تعالى
. )1071( "لو كان ههنا) األهل(كما كان عامالً في ) القرية(أهل القرية، فاختصر، وعمل الفعل في 

ويجوز الحذف على غير هذا المعنى، كأن يحذف لالستغناء بداللة المضاف عن ذكر المضاف إليه، 
 الناس أن مسألة القرية على الحقيقة، وليس ويزعم بعض. )1072(كتاب سعيد وخالد ممزقان : كقولك

 نبي، ويجوز أن تخاطبه القرية، وتكون مخاطبتها له -  عليه السالم- من حذف هنا؛ ألن يعقوب
  . )1073(معجزة 

  

ولَدار اآلِخرِة خَير لِّلَِّذين اتَّقَواْ َأفَالَ ﴿: ومن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، قوله تعالى

ولدار الساعة اآلخرة خير، وهذا الحذف كثير في كالم العرب : ، فالتقدير)1074( ﴾ونتَعِقلُ
وخالف الكوفيون في هذه اآلية البصريين، وذهبوا إلى االستدالل . )1076(وكثير في كتاب اهللا )1075(

 وللدار: بها على جواز إضافة االسم إلى اسم يوافقه في المعنى إذا اختلف اللفظان، وجعلوا التقدير
اآلخرةُ خير، واإلضافة التي ذكروها إضافة المنعوت إلى النعت في المعنى، ولو تنبهوا إلى حملها 

  . )1077(على حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه لما ذهبوا هذا المذهب 

  
 من العلماء من يرفض الحذف هنا؛ ألن القرية اسم للسكن في مسكن مجتمع، "  بقي أن نذكر أن

ق القرية باعتبار األمرين، ثم إنهم لكثرة استعمالهم لهذه اللفظة، ودورانهـا في كالمهم فإنّما تطل
ساطه، وإنّما يفعلون هذا أطلقوها على السكان تارة، وعلى المسكن تارة، بحسب سياق الكالم وِب

أن يكتسب : ومن الجميل والبليغ كذلك. )1078("حيث ال لَبس فيه وال إضمار في ذلك وال حذف
                                                 

  447-2/446، ، الخصائصابن جني: ينظر)1070(

  1/272، ، الكتابسيبويه)1071(

)1072(3/124، ، معاني النحوالسامرائي: نظري  

  2/106، ، شرح كتاب سيبويهالسيرافي: ينظر)1073(

  12/109يوسف، )1074(

  391-1/389، اإلنصاف في مسائل الخالف؛ األنباري، 388-387، ، فقه اللغةالثعالبي:  ينظر)1075(

  2263-10/255، ، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة: ينظر)1076(

  70-1/69، معاني القرآناألخفش، : ينظر)1077(

  310، اإلمام ابن القيم الجوزية وآراؤه النحويةأيمن الشوا، )1078(
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اف المذكر من المضاف إليه المؤنّث تأنيثًا إذا كان المضاف بعض المضاف إليه، كما في المض
بالتاء ) تلتقطه(ذكروا ): "  هـ207ت( قال الفراء ،)1079( ﴾لْتَِقطْه بعض السيارِة ﴿ تَ       :قراءة

الوا فيه بالتأنيث وذلك أنّه ذهب إلى السيارة والعرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له ق
تلتقطه السيارة : وإنّما جاز هذا كلّه ألن الثاني يكفي من األول؛ أال ترى أنّه لو قال... والتذكير
ألنّه أضافه إلى مؤنّث هو منه، ولو لم يكن منه لم ) البعض(وإنّما أنّث : "  قال سيبويه.)1080(" لجاز

 شــرط )هـ669(قد خالف ابن عصفـورو. )1081("ذهبت عبد أمك، لم يحسن: يؤنّثه، ألنه لو قال
أو يكـون المذكر مضافًــا إلى مؤنّث ليس منه، وال هو في المعنى مؤنّث، إال : " سـيبويه فقـال

 "اجتمعت أهل اليمامة: أنّـه يجـوز أن تـلفظ بالثانـي وأنت تريد األول، وذلك نحـو قـولهم
)1082(.   
  

 :)1083( على أربعة أوجه أما اإلضافة إلى ياء المتكلم، فوردت الشواهد

  
 ِإذْ قَاَل يوسفُ ِلَأِبيِه يا ﴿: أبِت،في قوله سبحانه:  أن تحذف الياء، وتكتفي بالكسرة، مثل:أحدها

، قال )1085(﴾ قَاَل رب السجن َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِه﴿: رب، في: ، ونحو)1084(﴾َأبِت
إلى نفسك، اعلم أن ياء اإلضافة ال تثبت في النداء كما ال يثبت هذا باب إضافة المنادى :"سيبويه

، )1087()رب(وفي قـراءة  . )1086(" التنوين في المفرد، ألن ياء اإلضافة في االسم بمنزلة التنوين 

                                                 
  12/10يوسف، )1079(

 .37-2/36، معاني القرآنالفّراء، )(1080

  1/92، الكتاب سيبويه،)1081(

  2/557، ، شرح جمل الزجاجيابن عصفور)1082(

  106-105، ، شرح ملحة اإلعرابالحريري: ينظر)1083(

  12/4يوسف، )1084(

  12/32وسف، ي)1085(

  2/213 ،.س.م سيبويه،)1086(

  197، ، الكفاية الكبرى في القراءات العشرالقالنسي)1087(
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:" قال سيبويه. )1088(جـرى االكتفاء مـن اإلضـافــة إلـى اليــاء بـنـيـة اإلضافة 
  .)1089(" لي، ويا قوم ال تفعلوايا رب اغفر: وبعض العرب يقول

  

) رؤياي(، فَـ )1090(﴾يا َأيها الْمُأل َأفْتُوِني ِفي رْؤياي﴿ : أن تثبت الياء مفتوحة، فقول الحق:ثانيها
ثبتت فيها ياء المتكلم، وهنا جرى تحريك ياء المتكلم بالفتحة ولم يجز تسكينها لوقوعها بعد األلف 

يا : اعلم أن بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل، تقولو":  قال سيبويه،)1091(الساكنة 
، فَـ )1093(﴾وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب واِحٍد﴿: وأما قوله .)1092("وكذلك إذا وقفوا. غالمي أقبل

ع في منادى منصوب ألنّه مضاف إلى ياء المتكلم، ولما أضيف إلى الياء ُأدغمت ياء المجمو) بنين(
أّن ياء : وعلة ذلك... )1095(﴾ رييا بشْ ﴿: قوله): "هـ437ت(، قال القيسي )1094(ياء المتكلم

 قلبت ياء، فأدغمت في ياء في األلف اإلضافة حقها أن ينكسر ما قبلها، فلّما لم يمكن ذلك
  . )1096("اإلضافة

  
، فقد )1097(﴾و ِإلَى اللِّه علَى بِصيرٍةقُْل هـِذِه سِبيِلي َأدع﴿ : أن تثبت الياء ساكنة، نحو قوله:ثالثها

  .إلى ياء المتكلم الساكنة) سبيل(إلضافة ) سبيلي(وجب كسر الالم في 

  
 وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى ﴿:  أن تبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفًا، قال سبحانه:رابعها

وقد يبدلون مكان الياء األلف؛ ألنّها : "قال سيبويه. )1099(يا أسفي : ذلك أن األصل، )1098(﴾يوسفَ
  .)1100(" يا ربا تجاوز عنّا: أخف، وسنبين ذلك إن شاء اهللا، وذلك قولك

                                                 
 ؛2/233،   شرح التصريح على التوضيح األزهري، ؛4/38، الكس أوضح الم؛ ابن هشام،2/18، ، شرح الكافية الشافيةابن مالك: ينظر)1088(

  363، ، البهجة المرضيةالسيوطي

  2/213، .س.،مسيبويه)1089(

  12/43يوسف،)1090(

  70-1/69، ، معاني القرآنألخفش؛ ا3/458، الكتاب،سيبويه: ينظر)1091(

  2/213 ،.س.مسيبويه،)1092(

  12/67يوسف، )1093(

  234-233، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد)1094(

 .12/19يوسف،)(1095

  .256-255، مشكل إعراب القرآنالقيسي، )(1096

  12/108يوسف، )1097(

  12/83يوسف، )1098(
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 .حرفالالمجرور ب -2

  

 كما - إما أن يكون حرف إضافة : ، وحرف الجر)1101(" ما دّل على معنى في غيره: " الحرف هو
الحلْف  سم، وإما أن يكون حرف إضافـة يجر، ويفيد معنى  يجر لغير حلْف أو قََ- عبر عنه سيبويه

؛ ألنّه تُضيف الفعل إلى االسم، -  حرف اإلضافة -ويسميه الكوفيون بهذا التعبير . )1102(والقَسم 
توصله إليه، وتربطه به، ويسمونه أيضا حرف الصفة؛ ألنه يحدث صفة في االسم، أو أنّه يقع : أي

  .)1103(من النكرات صفة لما قبله 
  

وقد اختلف العلماء في تقسيمات حروف الجر؛ فسيبويه جاء حديثه عنها ضمن تقسيم الكلم إلى ما 
، )1104(كان منه على حرف، وما كان على حرفين وما كان على ثالثة وهكذا 

اها حروف إضافة، وجعلها ثالثة أضرب)هـ538(والزمخشرية، :   سمضرب الزم للحرفي
  سماها )هـ669(وابن عصفور. )1105(ما وحرفًا، وضرب كائن حرفًا وفعالً وضرب كائن اس

1106( ).هـ538(حروف إضافة، وتقسيمه لها قريب من تقسيم الزمخشري(  

  
 .المجرور بحرف لغير حلْف أو قََسم  - أ

  
 يدّل على معنى – كما سبق تعريفه - يفيد دخول حرف الجر على االسم زيادة في المعنى، فالحرف 

 بعده معنى مفيدا مكمالً في الكالم يعطي -من الجار واالسم المجرور- ه، فيصبح للتركيب في غير
السامع مزيدا من الداللة والفهم، وشــبه الجملة هذه ال تكون ركنًا في الكالم، ال مسندا وال مستندا 

علق بمحذوف ال تكون في موضع المبتدأ أو الخبر، وال تكون في موضع الفاعل، بل تت: إليه، أي
                                                                                                                                            

  106،  شرح ملحة اإلعراب،الحريري: ينظر)1099(

  2/214، .س.، مسيبويه)1100(

  148، ، كتاب التعريفاتالجرجاني)1101(

  554-3/552، 487-1/486، ، الكتابسيبويه: ينظر)1102(

  2/331، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر)1103(

  356-4/339، .س.، مسيبويه: ينظر)1104(

  388 -379، المفصلالزمخشري، : ينظر)1105(

  1/487،   شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور: ينظر)1106(
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 ا بكلمة مستقر أو كائن أو موجود وما شابها، وهذا التقدير عرفناه من داللة حرف الجريقدر غالب
مع ما عمل فيه، وبحث معاني حروف الجر التي عني به النحاة دليل على ما يضيفه هذا التركيب 

  :من معاٍن تلزم للتوضيح والفهم، ومن هذه الحروف
  
 ).في(حرف  -1
 
 ، وتأتي)الباء(، و)مع(، و)على(بمعنى وسط، وداخل، وبمعنى : على معاٍن متعددة) في(تجيء  
 

هو في الجراب، وفي الكيس، : فهي للوعاء، تقول) في(وأما : " قال سيبويه. )1107(للوعاء والظرف 
، وكالم سيبويه )1108(" هو في الغّل؛ ألنّه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له: وهو في بطن أمه، وكذلك

لَّقَد كَان ِفي يوسفَ وِإخْوِتِه آياتٌ ﴿ : قال الحق تبارك اسمه. ا داللة على معنى الظرفيةهذ

اِئِلين1109(﴾لِّلس( فحرف الجر ،)ولم تظهر عليه الكسرة؛ ألنّه )يوسف(عمل في اسم العلم ) في ،
أن يخبرنا أن ، فاهللا سبحانه يريد )1110(ومعنى الظرفية ظاهر في هذه اآلية . ممنوع من الصرف

اآليات والعبر والعظات تكمن فيما حصل مع يوسف وإخوته في ذاك الزمان وذاك المكان، 
واألحداث التي حصلت معهم ال يمكن أن تتجرد عن الزمان والمكان؛ فإن لهما دالالٍت واضحةً  

كما في قول ، )1111(لمعنى التعليل ) في(ويأتي حرف الجر . ومؤثرةً  في المعنى، ال يستغنى عنها
، فامرأة العزيز تقول للنسوة عندها بعدما رأين )1112(﴾ قَالَتْ فَذَِلكُن الَِّذي لُمتُنَِّني ِفيِه﴿ :اهللا  تعالى

لغير هذين ) في(وتأتي . هذا هو الفتى الذي لمتنّني بسبب مراودتي له عن نفسه: يوسف وجماله
  .)1113(زة والمقايسة وغيرها المصاحبة والمجاو:  مثل-  الظرفية والتعليل- المعنيين

  
 ).الباء(حرف  -2

  

                                                 
  ، مادة فيا، لسان العربابن منظور: ينظر)1107(

  4/348، ، الكتابسيبويه)1108(

  12/7يوسف، )1109(

  3/25، ، شرح التسهيلابن مالك: ينظر)1110(

  224 مغني اللبيب،المكان نفسه ؛ ابن هشام : ينظر)1111(

  12/32يوسف، )1112(

  204، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد: ينظر)1113(
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جاءت مجرورة  بالباء، ) ثمن(، فكلمة )1114( ﴾وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة﴿ : قال تعالى
وقَد َأحسن بي ﴿ : وتفيد الباء معنى الغاية، كقولــه. وحرف الباء هنا جاء على معنى التعويض

 ِني ِمنجِنِإذْ َأخْرج1115( ﴾ الس(كأنّه قال ، : أحسن إلي)وللباء غيرها كثير من المعاني، مثل. )1116 :
، وقد دلّنا هذا التركيب في اآلية على )1117(االستعانة، والتعدية، واإللصاق، والظرفية، وغيرها

، وكيف باعه إخوته، وزهدوا في ثمنه مقابل - عليه السالم- المعاوضة التي تمت حول يوسف 
معدودة وليس قليلة ؛ ليعلم أنّها أقل من : ، وقيل)1118(؛ ألنّهم لم يعرفوا منزلته من اهللا دراهم قليلة

قليلة، الحتمل : أربعين درهما، فأقّل أوزانهم األوقية وكان وزنها أربعون درهما، ولو قال
وشروه بدراهـــم معدودة، : وليس هذا وحده المعنى المستفاد من السياق، إذ لو قال. )1119(أكثر

وة من بيعه الذي لكــان المعنـى مقتصرا علـى ثمـن البيع، أما اآلية فتعيدنا إلى مقصود اإلخْ
ال حق لهم فيه، وهو أن يخلو لهم وجه أبيهم؛ فيوسف عليه السالم ليس عبدا مملوكًا لهم، والذي 

ر أن يتخلّصوا من جعلهم يقبلون أي ثمن يدفع لهم، أنّهم ال يقصدون التجارة من ذلك، فما أرادوا غي
  .)1120(أخيهم، ويبعدوه عن أبيهم بعد أن أبتْ عليهم أنفسهم قتله 

  
  ).إلى( حرف -3

  

 فيد حرف الجرإلى(ي (ا : " معاني كثيرة، منها ما ذكره سيبويه بقولهوأم)فمنتهى البتداء )إلى ،
وعلى .  )1121(" أنت غايتي إنّما : إنّما أنا إليك، أي: ويقول الرجل... من كذا إلى كذا: الغاية، تقول

عوا ِإلَى َأِبيِهم قَالُواْ يا َأبانَا مِنع ِمنَّا الْكَيُل فََأرِسْل معنَا َأخَانَا جفَلَما ر﴿ : هذا المعنى جاء قوله تعالى

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهِم(نقيضة ) إلى(، فكان منتهى رجوع إخوة يوسف إلى أبيهم، فَـ )1122(﴾نَكْتَْل ون (

                                                 
  12/20سف، يو)1114(

  12/100يوسف، )1115(

  143، .س.مابن هشام، )1116(

  197، .س.مأحمد بن زيد، : ينظر)1117(

  1/534، معاني القرآنالنحاس، : ينظر)1118(

  12/172، ، جامع البيانالطبري: ينظر)1119(

  9/155، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ينظرُ(1120(

  3/353 ، الكتاب،سيبويه)1121(

  12/63يوسف، )1122(
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تبين فاعلية  ومـن هـذه المعاني أيضا التبيين، وهي التي. )1123(التي تدل على ابتداء الغاية
قَاَل رب السجن ﴿ : مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، قال سبحانه

ن هنا متعلقًا بتفضيل حب السجن على ما ، وقد جاء معنى التبيي)1124( ﴾َأحب ِإلَي ِمما يدعونَِني ِإلَيِه
لتفيد معنى المعية، واالبتداء، والتوكيد، وموافقة لمعنى ) إلى(وقد تأتي . )1125(يدعونه إليه من سوء 

  .)1126() عند(، و)الالم(، و)في(
  ).حتى(ـ حرف 4

  

به، إذا هذا ضارب القوِم حتى زيدا يضر: وتقول: " معنى انتهاء الغاية، قال سيبويه) حتى(تفيد 
، قال )1127(" أردت معنى التنوين، فهي كالواو إال أنّك تجر بها إذا كانت غاية والمجرور مفعول

هنا ) حتى(، فقد عملت )1128(﴾ ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن﴿ :  سبحانه
،  وال )1129(ن مفهومة غير مصرح بذكرها ، ومجرورها فيه منتهى األحيا)حين(في اسم صريح 

أقم عندنا : نكرة لو قلت) حتى(وال يجوز أن يكون بعد : " يجوز أن يأتي بعدها نكرة، قال أبو حيان
أقم عندنا حتى إلى تمام اثنتي : حتى شهر أو يوم لم يجز، إال أن تريد مقدار ذلك، فإنّك لو قلت

﴾، كأنّه أراد الموت، أو زمانًا لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن﴿ : ىومنه قوله تعال. عشرة ساعة، فإنّه يجوز
 أقم عندنا )هـ189(يحصر، وتقول أقم عندنا حتى قليل تقضي حاجتك فيها عندنا، وأجاز الكسائي

نكرة لتدّل على أنهم ) حين(ومجيء  . )1130(" حتى شهر وحتى عصر، فخفض، وهو غير جائز
 بزمن، ذلك أن يوسف قد برئ من تهمة الفاحشة، ولم يسجن قرروا أن يسجنوه مدة غير محدودة

بسبب ذلك، ولكن أهل المدينة شاع بينهم األمر، وصارت امرأة العزيز تلوكها األلسن، فرأوا أن 
  .)1131(  رضي اهللا عنهما )هـ68(يسجنوه إلى انقطاع ما شاع في المدينة، كما ذكر ابن عباس

  
                                                 

  8/14، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)1123(

  12/33يوسف، )1124(

  3/13، ، شرح التسهيلابن مالك: ينظر)1125(

  105-104، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر)1126(

  1/150 ،الكتابسيبويه، )1127(

  12/35يوسف، )1128(

  82، ، قطر الندى وبل الصدى؛ ابن هشام3/35، شرح التسهيلابن مالك، : ينظر)1129(

  4/2003، لضربارتشاف اأبو حيان، )1130(

  187/ 9، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ينظر)1131(
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  ).على(ـ حرف 5
 

االستعالء، وهو أشهر معانيها، والظرفية، والمجاوزة، :  مفيدا معاني أربع)على(جاء الحرف 
هذا على ظهر الجبل، وهي : فاستعالء الشيء، تقول) على(أما : " ، قال سيبويه)1132(والمصاحبة 
وأما . مر الماء عليه، وأمررت يدي عليه: " ويكون أن يطوي أيضا مستعليا، كقولك. على رأسه

وكََأين من آيٍة ِفي ﴿ :وعلى هذا قول الحق. )1133(..." ، فجرى هذا كالمثلمررت على فالن

ونِرضعا منْهع مها وهلَيع ونرمِض ياَألراِت واومفيمرون عليها يوافق يمرون بها، )1134( ﴾ الس ،
﴾ في اآلية لَيهايمرون ع﴿: ، وجاء قوله تعالى)1135(مررت به، أكثر من قول مررت عليه : وقول

يمرون بها وهو كثير، ليدلّنا على استعالء القوم، الذين يشاهدون آيات اهللا : وهو قليل، ولم يقل
  .فيكفرون بها ويشركون باهللا، شأنهم في ذلك شأن كثير من الناس، واهللا أعلم بمراده

  

  . حرف الالم-6

  

لتعدية، والتعليل، والبعدية، تدخل الالم على المجرور وتفيد معنى الملك، واالختصاص، وا
والم اإلضافة، ومعناها الملك واستحقاق :" ، قال سيبويه)1136(واالستعالء، وغيرها من المعاني 

. هـو عبدك: الغـالم لـك، والعبـد لـك، فيكـون في معنى: أال تـرى أنّـك تقـول. الشـيء
ن مستحقًا لما يملك، فمعنى هذه هو أخوك، فيكون مستحقًا لهذا كما يكو: وهـو أخ لك، فيصير نحو
قَالُواْ يا ﴿ : ما جاء في قوله سبحانه: وقريب من معنى االستحقاق.  )1137(" الالم معنى إضافة االسم

ِسِنينحالْم ِمن اكِإنَّا نَر كَانَهنَا مدخاً كَِبيراً فَخُذْ َأحَأباً شَي لَه ِإن ِزيزا الْعهفقوله)1138(﴾ َأي ، : له إن
  .)1139(هو أبوه، وهذا المعنى عبر عنه ابن هشام باالختصاص : أبا، فيكون في معنى

  

                                                 
  207-206، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد: ينظر)1132(

  4/352 ،.س.مسيبويه، )1133(

  12/105يوسف، )1134(

  138، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر)1135(

  200-198 ،الفضة المضيئة ؛ أحمد بن زيد، 290-275، .ن. م:ينظر)1136(

  4/339 ،الكتاب، سيبويه)1137(

  12/78يوسف، )1138(

  275 ،.س.، مابن هشام)1139(
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  .)ِمن( حرف -7

  

أنّها تأتي عل خمسة عشر وجها؛ منها ) هـ761ت(تدخل من على االسم وتفيد وجوها كثيرة، ذكر ابن هشام 
 ﴿: قال تعالى. )1140(لبدل، أو غير ذلكما جاء البتداء الغاية، أو التبعيض، أو بيان الجنس، أو التعليل، أو ا

رصِمن م اهقَاَل الَِّذي اشْتَر(هنا جاءت على معنى ابتداء الغاية، دخلت على االسم ) ِمن(فَـ . )1141(﴾ورمص (
مفتوحة في موضع الجر؛ ألنّها اسم يدل على بالد فهي معرفة، ولذلك ) مصر(فعملت على جرها، وجاءت 

أما لو أردتَ بها النكرة، تعني أن تدّل على مكان غير مصر المعروفة . )1142(ف فإنّها ممنوعة من الصر
ذلك أن مصر اسم ،  )1143(﴾اهِبطُواْ ِمصراً فَِإن لَكُم ما سَألْتُم﴿: فإنّك تصرفها كما في قول الحق سبحانه

ذا كان االسم نكرة فإ .)1144(ثالثي ساكن الوسط، وتسمية األرضين بمنزلة تسمية األناسي في هذا الحكم
وقَاَل ادخُلُواْ ﴿: مثل قوله تعالى وال التنوينالسابقة، ممنوعا من الصرف فإنّه ال تظهر عليه الكسرة مثل اآلية 

آِمِنين ِإن شَاء اللّه ر1145(﴾ِمص(.  
  

، جاءت من )1146( ﴾ عنْها معِرضون  وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت واَألرِض يمرون علَيها وهم﴿: قال تعالى
تفيد تكثير مبهم الجنس  التي ) كأين(على معنى بيان الجنس، ذلك أنّها وقعت بعد ) آية(في اآلية جارة لالسم 

  .)1147(ة الجنسي) من ( وأكثر وقوع مميزها مجرورا بِـ  ،والمقدار وتفيد االفتقار إلى مميز
 
 .المجرور بحرف لحلٍْف أو لقََسٍم  - ب
 
، والقسم أبلغ من الحلف؛ ألن الحلف قطع للمخاصم باهللا، )1148(حلَفَ له : اليمين، وقاسمه: لقسما

والمقسم عليه هو ما يراد بالقسم توكيده وتحقيقه . ")1149(بينما القسم قطع للمخاصمة ودفع للخصم 
                                                 

 .425-419، .ن.م)(1140

  .12/21يوسف، )1141(

  .3/79، ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج: ينظر)1142(

 .2/61البقرة، )(1143

 . 4/13، شرح آتاب سيبويهالسيرافي، : ُينظر)(1144

  . 12/99يوسف،)(1145

  12/105،  يوسف )1146(

شرح األلفية، ؛ المكودي، 247، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 2/336شرح التسهيل، ؛ 2/208، افية الشافيةشرح الكابن مالك، :  ينظر )1147(

  .2/278همع الهوامع، ؛ السيوطي، 309

  .، مادة قسم، لسان العربابن منظور: ينظر)1148(

  54، الفروق اللغويةالعسكري، : ينظر)1149(
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: سم بحروف أكثرهاويكون الق. )1151(" اعلم أن القسم تأكيد لكالمك: " ، توكيده  قال سيبويه)1150("
، وتجيء بهذه الحروف فتضيف حلْفك إلى )اهللا(الواو، والباء، والتاء التي تدخل على لفظ الجاللة 

المحلوف به، تماما كما تحصل اإلضافة بحروف الجر التي سبقت، ومن العرب من يأتي بحرف 
  .)1152(ِللِه : الالم في القسم إن كان على معنى التعجب، نحو

، )تاهللا(قسم في سورة يوسف بحرف من هذه الحروف إال بحرف التاء مع لفظ الجاللة ولم يأِت ال
ثم التاء، : " ، قال سيبويه)1154(، وخمسة في غيرها )1153(وجاء ذلك في أربعة مواضع في السورة 

، ووافق الفراء قول سيبويه )1155(" وفيها معنى التعجب! تاِهللا: وقد تقول... وال تدخل إال في واحد، 
العرب ال تقول تالرحمن، وال يجعلون مكان الواو تاء إال : " ، فقال)اهللا(ختصاصها بلفظ الجاللة في ا
عز وجّل، وذلك أنها أكثر األيمان مجرى في الكالم؛ فتوهموا أن الواو منها لكثرتها في ) اهللا(في 

 )هـ761ت(شاموخالف ابن ه. )1156(..." التّراث، وهو من ورث: الكالم، وأبدلوها تاء كما قالوا
تَرب الكعبــة، وتَربي ألفعلن : إذا أضيفت إلى الكعبة أو الياء، نحو) رب(فقال بدخول التاء على 

: قال تعالى.  )1158() حياتك(و )الرحمن(وهنــاك مـن زاد أيضا دخـول التــاء على . )1157(
، وظاهر من معنى )1159(﴾ و تَكُون ِمن الْهاِلِكينقَالُواْ تَاهللا تَفْتَُأ تَذْكُر يوسفَ حتَّى تَكُون حرضاً َأ﴿ 

 من إيمانه بعودة ابنه بعد مضي أعوام كثيرة على دعوى أن - عليه السالم- اآلية تعجب قوم يعقوب 
أمرا سائغًا، دون ) ال تفتأ(القسم على لفظ الجاللة جعل حذف النفي من ) تاء(ودخول . أكله الذئب

ال تزال تذكر يوسف، وهذا الفهم ذهب إليه كثير : ى النفي، على معنىإخالل بالمعنى مع بقاء معن

                                                 
  15، التبيان في أقسام القرآنابن القيم، )1150(

  3/121، الكتابه، سيبوي)1151(

  3/552، ن.م)1152(

  95، 91، 85، 12/73يوسف، : ينظر)1153(

  56، الصافات، 97، الشعراء، 57؛ األنبياء، 73، 56النحل، : ينظر)1154(

  3/552، الكتاب، سيبويه)1155(

  2/51، معاني القرآنالفراء، )1156(

  421-420، شرح شذور الذهبابن هشام، )1157(

  257، اكه الجنيةوالف؛ الفاكهي، 2/393، همع الهوامعالسيوطي، : ينظر)1158(

  12/85يوسف، )1159(
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وإذا حلفت على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان : " ، وفي ذلك يقول سيبويه)1160(من العلماء 
 أن تحذف -  وهو من كالم العرب–وقد يجوز لك . واهللا ال أفعل: عليها قبل أن تحلف، وذلك قولك

ولما أراد . )1161(" واهللا ال أفعل: واهللا أفعل ذاك أبدا، تريد: ها، وذلك قولكوأنت تريد معنا) ال(
معنى النفي في اآلية امتنع دخول الالم  ونون التوكيد على القسم، إذ لو أراد معنى اإلثبات 

ولَقَد راودتُّه قَالَتْ فَذَِلكُن الَِّذي لُمتُنَِّني ِفيِه ﴿ : ، نحو قوله عز وجّل)1162(واإليجاب لوجب أن تدخال 

اِغِرينالص نكُوناً ملَيو نَنجسلَي هرا آمْل مفْعي لَِئن لَّمو مصتَعن نَّفِْسِه فَاسودخولهما في )1163( ﴾ ع ،
  .منع أن يلتبس المنفي بالمثبت، وهنا أراد معنى اإلثبات) ليسجنن(
  

وِإن  قَالُواْ تَاللِّه لَقَد آثَرك اللّه علَينَا﴿ :  سبحانهإذا جاء فعل جواب القسم بالماضي، كما في قوله

1164(﴾ كُنَّا لَخَاِطِئين( دخول الالم على الفعل يكون مقترنًا بِـ فإن ،)هـذه ) قد على األكثر، وذلك أن
الالم هـي الم االبتداء في األصـل، والم االبـتداء ال تدخـل على الماضي المحض، فأتى بِـ 

مع الماضي؛ نحو ) قــد(كي يقترب الماضي من زمن الحال، ويجوز حذف الالم وبقاء ) قد(
تاهللا، : وهنا أيضا يظهر أن قسم إخوة يوسف بقولهم. )1165(قــد أفلـح، ولقــد أفلح : قولــك

  .من حروف القسم؛ لتأدية معنى التعجب من مسامحة أخيهم لهم بعد الذي صنعوا) التاء(وليس بغير 

ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ ﴿ : ذف القسم إن دّل عليه السياق، ومن ذلك قوله سبحانهويجوز ح

مثل ... والم الجواب هي التي يعتمد عليها القسم : "، قال سيبويه)1166(﴾ اآلياِت لَيسجنُنَّه حتَّى ِحيٍن
ففي . )1168(" واهللا أعلم. ت الالم على نية اليمين، إنّما دخل)1167( ﴾لَّمن تَِبعك ِمنْهم َألمألن﴿ : ذلك

واهللا ليسجننه، وجاز أيضا أن : جوابا لقسم محذوف، والتقدير) ليسجننه(هذه اآلية جاز أن يكون 
                                                 

؛ ابن 7/109، ، شرح المفصل؛ ابن يعيش167، ، كشف المشكل؛ البكيلي355، المفصل؛  الزمخشري، 2/154، .س.مالفراء، : ينظر)1160(

، 102، مغني اللبيبابن هشام، ؛ 258، 117، رصف المباني؛ المالقي، 1/317، شرح التسهيل؛ ابن مالك، 381، 1/167، شرح الكافيةمالك، 

  257، .س.م؛ الفاكهي، 2/393، .س.م، ؛ السيوطي210، الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 1/263، ، شرح األلفية؛  ابن عقيل834

  3/121، .س.م، سيبويه)1161(

  2/397 ،.س.، م؛ السيوطي304، ، مغني اللبيب؛ ابن هشام1/376، شرح الكافيةابن مالك، : ينظر)1162(

  12/32ف، يوس)1163(

  12/91يوسف، )1164(

  9/21، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)1165(

  12/35يوسف، )1166(

  6/18األعراف، )1167(

  124-3/123 ، الكتاب،سيبويه)1168(
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التي هي من أفعال القلوب، وأفعال القلوب تجري مجرى القسم ) بدا(جوابا لِـ ) ليسجننه(يكون 
  .)1169(فتحتاج إلى جواب 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                 
  1/94، ، شرح جمل الزجاجيابن عصفور: ينظر)1169(
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  .المجزوم: المبحث السادس

  
 وال  .)1170(القطع، وفي النحو عزيمة في الفعل فالمجزوم آخره ال إعراب له : الجزم في اللغة

يكون الجزم إال في الفعل المضارع، والفعل المضارع يصير مجزوما بحرف من حروف الجزم 
  .و وقع في جواب الطلب، أالتي تجزم فعالً واحدا، أو إذا دخل عليه شرط

  
  .الفعل المضارع المجزوم بحرف -1

  
هذا باب ما يعمل في األفعال : " لم، ولما، والم األمر، وال الناهية، قال سيبويه: حروف الجزم أربعة

في النهي، وذلك ) ال(يفْعل، وِل: لكالتي في األمر، وذلك قو) الالم(، و )لما(، و)لم: (فيجزمها، وذلك
وال تدخل هذه الحروف على األسماء لتعمل فيها . )1171() " لم(ْل؛ فإنّما هما بمنزلة ال تفع: قولك

واعلم أن حروف الجزم ال تجزم إال : " جزما، بل يقتصر عملها في الفعل المضارع، قال سيبويه
األفعال، وال يكون الجزم إال في هذه األفعال المضارعة لألسماء، كما أن الجر ال يكون إال في 

  .)1172(" سماء األ

  
وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً نُّوِحي ِإلَيِهم من َأهِل الْقُرى َأفَلَم يِسيرواْ ِفي اَألرِض ﴿ : قال سبحانه

ِلِهمِمن قَب ةُ الَِّذيناِقبع فَ كَانواْ كَينظُريسيروا(، جاء الفعل في )1173(﴾ فَي ( ا بحرفمجزوم)لم( ،
، ويجوز في المضارع في )يسيروا(مجزوما؛ ألنّه عطف على الفعل في ) فينظروا(وجاء الفعل في 

وفيه معنى النفي، ) لم(وقد ورد الجزم بِـ . )1174(وجه النصب بأن مضمرة بعد الفاء ) فينظروا(
 لم(ذلك أن (ا : نفي لقولهَل، وأمفَع)لن (فعُل : فنفي لقولهيس)قلب ) لم(ويفيد الجزم بِـ . )1175

  .)1176(لم يفعْل، يدّل على الماضي : المضارع إلى ماٍض، فقولك

  
                                                 

  ، مادة جزم، لسان العربابن منظور: ينظر)1170(

  3/6، ، الكتابسيبويه)1171(

  3/8، .ن.م)1172(

  12/109يوسف، )1173(

  735، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر)1174(

  4/342 ،.س.، مسيبويه)1175(

  365، .س.، مابن هشام: ينظر)1176(
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، وهذه لم يأِت )لم(فيجب أن يتضمن معنى النفي والقلب كما هو حال ) لما(أما جزم المضارع بِـ 

التي كثر ورودها في السورة، فهي المختصة بالدخول على ) لما(ذكرها في سورة يوسف البتة، أما 
لتي تقتضي جملتين توجد الثانية عند وجود األولى، وهي التي تحمل معنى الحينية الماضي، وا

فَلَما ذَهبواْ ِبِه وَأجمعواْ َأن يجعلُوه ِفي غَيابِة الْجب وَأوحينَا ﴿ : ، قال تعالى)1177(وليس الشرط 

ويجوز حذف : " )هـ745(قال أبو حيان، )1178(﴾ عرونِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم ِبَأمِرِهم هـذَا وهم الَ يشْ
فعلوا به ما أجمعوا عليه، وأوحينا : اآلية أي" فَلَما ذَهبواْ ِبِه" للداللة عليه، قال تعالى) لما(جواب 

: قوله تعالى) لما(إن جواب : وقيل. )1179(" إليه، والكوفيون يجعلون الواو زائدة، والجواب أوحينا
وفي موضع آخر . )1180(﴾ يا َأبانَا ِإنَّا ذَهبنَا نَستَِبقُ وتَركْنَا يوسفَ ِعند متَاِعنَا فََأكَلَه الذِّْئبقَالُواْ ﴿

فَلَما جهزهم ﴿ :  في قول الحق- لخالف ل أدتالتي - مثبتًا دون أن تدخل الواو  ) لما(جاء جواب 

حةَ ِفي رقَايَل السعج اِزِهمهاء جواز دخول الواو في الجواب هنا، )1181( ﴾  َأِخيِه  ِلِبجويرى الفر ،
فَلَما َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى ﴿ : ومثلها قوله جّل في عاله. )1182(ويقول بوجود قراءة في ذلك 

بعد ) أن(ول ، ونلحظ في اآلية دخ)ألقى(مثبتًا ماضيا ) لما(، جاء جواب )1183( ﴾وجِهِه فَارتَد بِصيراً
  .)1184(والقسم ) لو(، وبين )لما(زائدة للتوكيد، ويكثر مجيئها زائدة بعد ) لما(

  
 .الفعل المضارع المجزوم في الشرط -2

  

فمنه ما يكون اسما : وأما االسم). إذ ما(، و)إن:(أما الحرف فهو: يكون الشرط بحرف أو باسم
، ومنه ما يكون اسما داالً على )حيثما(، و)أنّى( و،)أين: (داالً على مكان، نحو) إن(متضمنًا معنى 

) ما(للداللة على العاقل، و) من: (، ومنه ما يكون اسما غير ذلك، نحو)أيان(، و)متى: (زمان، نحو

                                                 
  369، مغني اللبيبابن هشام، : ينظر)1177(

  12/15يوسف، )1178(

  4/1897، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان، )1179(

  9/142، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي: ؛ ينظر12/17يوسف، )1180(

  12/70يوسف، )1181(

  2/50، ، معاني القرآنالفراء: ينظر)1182(

  12/96يوسف، )1183(

  4/443، شرح كافية ابن الحاجبالرضي، : يثنظر)1184(
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فما يجازى به من األسماء :" قال سيبويه في باب الجزاء .)1185(للداللة على ما ال يعقل )  مهما(و
أي حين، ومتى، وأين، وأنّى، : ومما يجازى به من الظروف. أيهممن، وما، و: غير الظروف

  .)1186(" إن، وإذما: ومن غيره. وحيثما

  
، الفعل المضارع )1187( ﴾ وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي كَيدهن َأصب ِإلَيِهن وَأكُن من الْجاِهِلين﴿ : قال تعالى

) إن(النافية، وتكون ) ال(الشرطية المقترنة بِـ ) إن(جاءا مجزومين بِـ ) أصب(والفعل ) تصرفْ(
قال .  جواب الشرط) أصب(هو فعل الشرط، و) تصرفْ(، والفعل )1188(الشرطية  مكسورة الهمزة 

في ) وَأكُن(، وأما )1189(" واعلم أن حروف الجزاء تجزم األفعال وينجزم الجواب بما قبله: " سيبويه
على المضارع قبلها المجزوم، ويجوز فيها النصب على إضمار اآلية؛ فقد جاءت مجزومة عطفًا 

 -ويكون جواب الشرط فعالً مضارعا. بعد الواو، ويجوز فيها الرفع على القطع واالستئناف) أن(
قَالُواْ ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه ﴿ :  ويكون جملة مقترنة بالفاء، قال سبحانه–كما في هذه اآلية 

جملة جواب الشرط، جاءت فعلية بالماضي  لفظًا ) فقد سرق أخ له( ؛ فجملة )1190( ﴾ ِمن قَبُل
ظاهرة ـ كما في هذه اآلية ـ ) قد(فوجب دخول الفاء في الجواب مع اقترانه بِـ ) سرق(ومعنًى 
 فَصدقَتْ وهو ِمن وشَِهد شَاِهد من َأهِلها ِإن كَان قَِميصه قُد ِمن قُبٍل﴿ : ، قال تعالى)1191(أو مقدرة

﴿26الكَاِذِبيناِدِقينِمن الص وهتْ وٍر فَكَذَببِمن د قُد هقَِميص كَان ِإنفقد : ، فالتقدير)1192( ﴾ ﴾ و
ِإن كَان : ، كما لو قال)قد(وهناك من يرى جواز حذف الفاء فضالً عن . صدقت، و فقد كذبت

َ صدقَتْ في سياق يكون لما ) إن(ومجيء . )1193(  وإن كان قد من دبر كذبتقَِميصه قُد ِمن قُبٍل
، وهنا كان شك )1194(التي تفيد تحقق الوقوع ) إذا(يحتمل الوقوع أو لما يشك في حصوله بخالف 

واعلم أنّه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل : " يقول سيبويه .أهو من قبٍل أم من دبر: في قد القميص
                                                 

  448-440، ، شرح شذور الذهبابن هشام: يُنظر)1185(

  3/64، الكتابسيبويه، )1186(

  12/33يوسف، )1187(

  33، ، مغني اللبيبابن هشام: ينظر)1188(

  3/72، .س.، مسيبويه)1189(

  12/77يوسف، )1190(

  1/361، ، همع الهوامعالسيوطي: ينظر)1191(

  27، 12/26يوسف، )1192(

  244، ، الفضة المضيئةأحمد بن زيد: ينظر)1193(

  61 -4/59، ، معاني النحوالسامرائي: ينظر)1194(
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وأما . ك، وإن تضرب أضرب، ونحو ذلكني آِتإن تأِت: جواب بالفعل، فنحو قولكفأما ال: أو بالفاء
ِإنَّه من يتَِّق وِيصِبر فَِإن اللّه الَ ﴿ : قال تعالى. )1195(" إن تأتني فأنا صاحبك : الجزاء بالفاء فقولك

ِسِنينحالْم رَأج ِضيعِقيت(في هذه اآلية جاء الفعل المضارع  ،)1196( ﴾ ي ( ا بِـمجزوم)نم (
الشرطية، وحذف الياء من آخره عالمة الجزم؛ ألنه معتّل اآلخر، وأما اقتران الجواب بالفاء؛ فألن 

، بثبوت الياء في )1197(﴾ فإنّه من يتقي ويصبر﴿ : ن قرأوأما م. الجواب جملة اسمية، وليست فعالً
، ويجوز )1198(على الياء  زم سكون مقدر؛ فإجراء للمعتّل مجرى الصحيح، فتكون عالمة الج)يتقي(

. )1199(أن يكون ثبوت الياء إشباعا لحركة الكسرة، وليس من باب معاملة المعتّل معاملة الصحيح 
موصولة ال شرطية، فيكون المضارع بعدها ) من(أن ) يتقي(وقول آخر في في ثبوت الياء في 

ه يجوز فيها الجزم على المعنى؛ ألن فإنّ) ويصبر(، وأما )1200(مرفوعا بضمة مقدرة على الياء 
، ويجوز الرفع عطفًا )أن(الموصولة هنا فيها معنى الشرط، ويجوز فيها النصب على إضمار ) من(

  .)1201()يتقي(على 

  
َأفْتُوِني ِفي رْؤياي ِإن كُنتُم ِللرْؤيا ﴿ : ويجوز حذف جواب الشرط إن دّل عليه السياق، قال تعالى

ونربأفتوني في رؤياي، إن كنتم للرؤيا تعبرون فأفتوني في رؤياي؛ وذلك  : ، فالتقدير)1202( ﴾تَع
أو ) إن(وقبح في الكالم أن تعمل : " ، قال سيبويه)1203(ألن جواب الشرط ال يتقدم على الشرط 

أال ترى أنّك . شيء من حروف الجزاء حتى تجزمه في اللفظ ثم ال يكون لها جواب ينجزم بما قبله
وما عملت فيه، ) إن(آتيك إن تأتني، إال في شعر؛ ألنّك أخّرت : آتيك إن أتيتني، وال تقول: تقول

                                                 
  3/72 ، الكتاب،سيبويه)1195(

  12/90يوسف، )1196(

  442، ، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالنّشار: ينظر)1197(

  73، شواهد التوضيح والتصحيحابن هشام، : ينظر)1198(

  74، .ن.م: ينظر)1199(

  1/80، أوضح المسالك ؛621المغني  ؛97-96،  شرح شذور الذهب ابن هشام،؛311،، إمالء ما من به الرحمنالعكبري: ينظر)1200(

  311 ،.س.م، العكبري: ينظر)1201(

  12/43يوسف، )1202(

  9/93 ، شرح المفصلابن يعيش، : ينظر)1203(



 152

 وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ولَو كُنَّا﴿ : تعالىومثله قوله. )1204("جوابا ينجزم بما قبله) إن(ولم تجعل لِـ 

اِدِقين؛)1205(﴾ص  
اِدِقين1206(﴾ ص( ؛ فإن)(بمنزلة ) لووما أنت بمؤمن لنا، : ، والتقدير هنا)1207(أنها ال تجزم ، إال )إن

  .ولو كنّا صادقين فمــا أنت بمؤمن لنا

  
 ،)1208(﴾ ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رَأى برهان ربِه ﴿ : في قوله سبحانه) لوال(وشبيه ذلك 

: " ، قال سيبويه)1209(ن موجبتين حرف امتناع لوجوٍب في حال دخوله على جملتي) لوال(وتكون 
، فهي في حكم )لوال(، ويلزمنا هنا تقدير محذوف بعد )1210(" فلما كان سيقع لوقوع غيره) لوال(وأما 

ولقد همت به : وتقدير القول. ؛ فال يجوز تقديم جوابها عليها)1211(الشرط،  والشرط له صدر الكالم 
 والفحشاء، والذي دّل هنا على المحذوف، تتمة  وهم بها، لوال أن رأى برهان ربـه لوقع في السوء

﴾، وبرهان ربه الذي رآه كَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه السوء والْفَحشَاء ِإنَّه ِمن ِعباِدنَا الْمخْلَِصين﴿ :  اآلية
وال .  هو الذي قاد ألن يصرف عنه السوء والفحشاء بأمر العزيز الحكيم- عليه السالم- يوسف 
 فيه ولقد همت به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه لهمت به ولهم بها؛ ألن: ن نجعل التقديريصح أ
لوال(ما جاء قبل ف؛ اتعارض ( بها، وبعد ت به وأنّه قد هميثبت أنّها قد هم)ينفي ذلك، وهذا ال ) لوال
، )1212( هم به لوال أن رأى برهان ربه ألمضى ما: ويصح أن يقدر الجواب المحذوف. يستقيم
لنصرف عنه السوء، يدّل على أن السوء قد عرض ليوسف، ولم يتقصده يوسف ولم يسع : وقوله

وما َأنتَ ﴿ :وفرق بين هذه اآلية واآلية التي سبقت. لنصرفه عن السوء: إليه، وهذا خالف قوله

اِدِقينكُنَّا ص لَوْؤِمٍن لِّنَا وما قبل ِبم لو( ﴾ ألن (ما قبل جاء منفي ا هنا فإنا وما بعدها منفي كذلك، أم
وقول . ؛ ولذلك لزم أن يكون التقدير مختلفًا)لوال(مثبت وما بعدها منفي بما أفاده الحرف ) لوال(

                                                 
  3/75 ،.س.مسيبويه، )1204(

  12/17يوسف، )1205(

  12/17يوسف، )1206(

  248،الفضة المضيئة؛ أحمد بن زيد، 344، مغني اللبيب؛ ابن هشام، 291، رصف المبانيالمالقي، : ينظرُ(1207(

  12/24يوسف، )1208(

  293 ،.س.مالمالقي، : ينظر)1209(

  4/346، الكتابسيبويه، )1210(

  أ 510، ، الكشّافالزمخشري: ينظر)1211(

، ، تأمالت إيمانية في سورة يوسف؛ برهامي9/167، ، الجامع ألحكام القرآن؛ القرطبي3/82، ، معاني القرآن وإعرابهالزجاج: ينظر)1212(

72  
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ًـًا وتأخيرا، كأنّه ولقد همت به ولوال أن : أراد آخر مغاير تماما في هذه اآليـة أن فيهــا تقديم
، وهذا الرأي يخالف كثيرا من اآلثار الواردة في أنّه قد حصل من )1213(رأى برهان ربه لهم بها 

يوسف الهم، والهم هذا ليس عيبا؛ إذ هو شيء يخطر على القلب بمقتضى الطبيعة البشرية، تماما 
  .)1214(كما يميل الصائم في اليوم الحار إلى الماء البارد 

  
هذا باب من الجزاء : " قال سيبويه. مجزم المضارع بغير أداة جز: بقيت مسألة واحدة، وهي

ينجـزم فيـه الفعـل إذا كـان جوابـا ألمـر، أو نهي، أو اســتفهام، أو تمن، أو عرض؛ 
... ال تفعْل يكن خيرا لك: ائتني آِتك، وما انجزم بالنهي، فقولك: فأمـا مـا انجزم باألمر، فقولك

؛ ألنّهم جعلوه معلقًا باألول غير )إن تأتني(بِـ ) نيإن تأت(وإنّما انجزم الجواب كما انجزم جواب 
 قال الحق . )1215() " آتك(غير مستغنية عن ) إن تأتني(مستغٍن عنه إذا أرادوا الجزاء، كما أن

 اِلِحينقْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضاً يخُْل لَكُم وجه َأِبيكُم وتَكُونُواْ ِمن بعِدِه قَوماً ص﴿ ا:سبحانه
مجزوما بحذف الواو؛ ألنه معتّل اآلخر، لوقوعه في جواب األمر في ) يخُل(، جاء الفعل )1216(﴾
؛ )يخُل(وال يصلح الرفع في : "قال الفراء. الرفع) يخُل(، وال يجوز في )اطرحوه(أو في ) اقتلوا(

ألبسه؛ فتكون رفعا : ريدأعرني ثوبا ألبس، لجاز الرفع والجزم؛ ألنّك ت: ولو قلت. ألنّه ال ضمير فيه
َأرِسلْه معنَا  ﴿: ومثله أيضا، قوله سبحانه. )1217(" من صلة النكرة، والجزم على أن تجعله شرطًا

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو بلْعيو تَعرأرسل(ألنّه جواب األمر ) يرتع(انجزم الفعل  فقد، )1218( ﴾ غَداً ي( ،
 معرفة يرجع بذكره، -الذي بعده فعل-فإذا كان االسم : " الفراءالرفع؛ قال ) يرتع(وال يجوز في 

ابعث إلي أخاك يصب خيرا، لم يكن إال جزما؛ ألن األخ : مما جاز في نكرته وجهان جزمت فقلت
) غدا(معرفة، و) الهاء" (َأرِسلْه معنَا غَداً يرتَع ويلْعب:" ومنه قوله. معرفة والمعرفة ال توصل
لزمه ) يحفرها(مره يحفرها، ألن الفعل في : ، وليست هذه كقولك)1219(" معرفة فليس فيه إال الجزم

 مرفوعا على ) يحفر(مره فإنّه ممن يحفرها، فيكون الفعل : الضمير الذي يعود على نكرة، فكأنّه قال

                                                 
  9/166، ، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي)1213(

  12/213، ، روح المعاني؛ األلوسي538-1/536، معاني القرآنالنّحاس، : ينظر)1214(

  3/108،  الكتابسيبويه، )1215(

  12/9يوسف، )1216(

  2/36، معاني القرآنالفراء، )1217(

  12/12يوسف، )1218(

  1/158، .س.م، الفراء: ينظر)1219(
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على ) يحفر (واز نصب ـل بجـوقي. )1220(على جواب الطلب لكان أجود ) يحفر(ولو جزم . هذا
  ، )أن(إضمار 

  
، يكون الجزم )1222(﴾ أرسله معنا غدا يرتعي﴿ :وفي قراءة.  )1221(مره بأن يحفرها : والتقدير

) وتَكُونُواْ(وفي العطف على جواب الشرط . بسكون مقدر على الياء؛ إجراء للمعتّل مجرى الصحيح
القطع إن حسن ذلك، والنصب على  يكون المعطوف مجزوما، ويجوز فيه الرفع على )ويلْعب(و

ونالحظ أنّه قد وقع جزم المضارع في هاتين اآليتين جوابا لفعل األمر، وهو أكثر ). أن(إضمار 
 - الذي ينجزم فيه الفعل المضارع بغير أداة- إن هذا األسلوب .)1223(وقوعا في كتاب اهللا من غيره 

، ومع )1224( ومرتبط به ارتباط الجزاء بالشرط فيه معنى الجزاء؛ ألن ما بعده مترتب على ما قبله،
إن تذهب إلى فالن يكن كذا وكذا، فقد ال يكون : ذلك فإنّه يختلف عن الشرط بأداة مثبتة؛ ألن القول

ـَه عندنا : أما القول. من معنى الكالم  توجيه له بالذهاب أو عدمه ـَيت افعْل خيرا تُصب خيرا، ول
ـْنا، وهال جلستَ أ ـْك، وما شابهه، ففيه معنى الطلب والتوجيهيحدث ـْ   .حدث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1/385، ، المقتضبالمبرد: ينظر)1220(

  4/124، شرح كافية ابن الحاجبالمكان نفسه ؛ الرضي، : ينظر)1221(

  432، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةالنشار، : ينظر)1222(

  11/318، دراسات ألسلوب القرآن الكريمعضيمة، : ينظر)1223(

  4/11، ، معاني النحوالسامرائي: ينظر)1224(
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   فهرست المصادر والمراجع -

  .القرآن الكريم

  

  المصادر: أوالً

  

  حرف األلف

  

 تحقيق صـبحي    ،متن اآلجرومية  ،)هـ672ت   (، محمد بن داود الصنهاجي    ،ابن آجروم  .1
 .1410/1989 ،دار الصحابة للتراث:  طنطا،1 ط ،رشاد عبد الكريم

  
معاني  ،) هـ   215ت   ( ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري        ،األخفش .2

  .1981 / 1401، دار البشير ـ دار األمل،.م. د،3 ط،  تحقيق فائز  فارس، القرآن

  
 تحقيق محمد   ،شرح التصريح على التوضيح    ،)هـ905ت   (، خالد بن عبد اهللا    ،األزهري .3

 .1421/2000 ،دار الكتب العلمية: روت بي،1 ط،باسل عيون السود

  
  ، شرح كافية ابن الحاجب    ،)  هـ   686(  ت ، محمد بن الحسن   ،رضي الدين ،  االسترباذي .4

 .المكتبة التوفيقية : القاهرة،تحقيق أحمد السيد أحمد 

  
 راجعه  ،المفردات في غريب القرآن    ،)هـ502ت( الراغب الحسين بن محمد      ،األصفهاني .5

 .ت. د،المكتبة التوفيقية:  القاهرة،  عبد الرحمنوقدم له وائل أحمد

  
  ،) هـ577ت (، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد اهللا،األنباري .6

 تقديم حسن حمد    ، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين        -أ
   .1998 / 1418 ،دار الكتب العلمية:  ، بيروت 1 ط،
دار الكاتب العربي   :  القاهرة ، تحقيق طه عبد الحميد طه     ،البيان في غريب القرآن    -ب

  .1389/1969 ،للطباعة والنشر
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  ،)  هـ 745ت ( ، محمد بن علي بن يوسف،األندلسي .7

:  مـصر    ، 1 ط   ، تحقيق رجب عثمان محمد    ،ارتشاف الضرب من لسان العرب      -  أ
  .1998 / 1418  ،مطبعة المدني المؤسسة السعودية 

دار الفكـر للطباعـة   :  بيـروت ، بعناية زهير جعيـد   ،البحر المحيط في التفسير    -  ب
 .6 ج ،1412/1992 ،والنشر

 ،مؤسـسة الرسـالة   :  بيـروت  ،1 ط ،تحقيق عفيف عبد الـرحمن     ،تذكرة النحاة  -  ت
1406/1986.  

دار :  دمـشق  ،1 ط   ، تحقيق حسن هنـداوي    ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل     -ث
  .2+1 ج ،1418/1997 ،القلم

  
  حرف الباء

  
ـ 372ت  (الباقالني، القاضي أبو بكر،      .8 ، إعجاز القرآن، تحقيق أبو بكر عبد الـرزاق،         ) ه

 .ت.مكتبة مصر، د: مصر

  
ـ 256ت (، بن إسماعيل  محمد ،البخاري .9  ، تقديم أحمد محمد شـاكر     ،صحيح البخاري  ،) ه

 .ت.، ددار الحديث: القاهرة

  
10.  تقديم وتحقيق عيـد مـصطفى       ،د اإليضاح شرح شواه  ،)هـ582ت (، عبد اهللا  ،ابن بري 

 ،الهيئة العامـة لـشؤون المطـابع األميريـة        :  القاهرة ، ومراجعة محمد مهدي عالم    ،درويش
1405/1985. 

  
كتاب الحلل في اصالح الخلـل مـن         ،)   هـ   521ت  (،  عبد اهللا بن محمد       ،البطليوسي .11

  .ت.، دليعة للطباعة والنشردار الط:   بيروت،  تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي ،كتاب الجمل

  
نظم الدرر في تناسـب اآليـات         ،)هـ885ت(، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم     ،البقاعي .12

 ،1415/1995 ،دار الكتب العلميـة   :   بيروت  ،1ط، تخريج عبد الرزاق غالب المهدي     ،والسور
 .4ج
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ف المشكل  كش)  هـ   599ت   ( ، علي بن سليمان بن أسعد الملقب بحيدرة اليمني        ،البكيلي .13

دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علـي        :   بيروت    ، 1 ط   ،  تعليق يحيى مراد      ، في النحو 
 .1424/2004 ،بيضون

ـ 685ت (، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الـشيرازي            ،البيضاوي .14  ،)هـ
  .ت. د، دار الجيل،م. د،أنوار التنزيل وأسرار التأويل

  

  حرف التاء

  

ـ 279ت  (حمد بن عيسى،    م ،الترمذي .15 ،  تحقيق أحمد شاكر وآخرون،      سنن الترمذي ،  ) ه
 . ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت

  

  حرف الثاء

  

 ،الجواهر الحسان فـي تفـسير القـرآن        ،)هـ875ت (، عبد الرحمن بن محمد    ،الثعالبي .16
ـ  ،1 ط ،تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو سنّة            دار : روت بي

 .3 ج ،1418/1997 ، مؤسسة التاريخ العربي،إحياء التراث العربي

  
 ،) هـ429ت  (، عبد الملك بن محمد،الثعالبي .17

 ،دار الجيـل  :  بيـروت  ،1 ط   ، تحقيـق املـين نـسيب      ،فقه اللغة وسر العربية    - أ
1418/1998.  

 ،1ط،تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم       ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب     -ب
  .1424/2003 ،المكتبة العصرية: بيروت

  
  حرف الجيم

 
 تحقيـق يـسري     ،الجمل في النحو   ،)هـ471ت (، عبد القاهر بن عبد الرحمن     ،الجرجاني .18

 .1990 /1410 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط ،عبد الغني عبد اهللا

  
بد  تحقيق وزيادة محمد ع    ،كتاب التعريفات  ،)هـ816ت( ، علي محمد الشريف   ،الجرجاني .19

 .1428/2007 ،دار النفائس:  بيروت،2 ط ،الرحمن المرعشلي
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ـ 395ت   (، أبو عثمان  ،ابن جني  .20  ،2 ط   ، تحقيق محمـد علـي النجـار       ،الخصائص ،) ه

 .1371/1952 ،المكتبة العلمية: مصر

  
 تخريج  ،زاد المسير في علم التفسير     ،)هـ597 (، جمال الدين عبد الرحمن    ،ابن الجوزي  .21

  .4 ج ،1414/1994 ،دار الكتب العلمية:  بيوت،1 ط ،أحمد شمس الدين
  
  

  حرف الحاء

  

  دراسة وتحقيـق     ،أمالي ابن الحاجب   ،) هـ   646ت  (  عثمان بن الحاجب     ،ابن الحاجب  .22
 .1989 /1409 ،دار الجيل:  بيروت،دار عمار:  عمان ،فخر صالح سليمان قدارة

  
دار ابـن   :  بيـروت  ،1ط ،شرح ملحة اإلعراب   ،)هـ516ت(، القاسم بن علي   ،الحريري .23
 .1424/2004 ،حزم

  
، رقم أحاديثه محمد عبـد الـسالم،        مسند أحمد بن حنبل   ،  )هـ241ت(ابن حنبل، أحمد،     .24
  .1413/1993دار الكتب العلمية، : ، بيروت1ط
  

  حرف الخاء
  
 تحقيـق   ،1 ط ،الحجة في القراءات الـسبع     ،)هـ370ت   (، الحسين بن أحمد   ،ابن خالويه  .25

 .1420/1999 ، منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية: وت بير،أحمد فريد المزيدي

  
 في صنعة اإلعراب الموسوم     شرح المفصل  ،)هـ617ت( القاسم بن الحسين     ،الخوارزمي .26

  .1421/2000 ،مكتبة العبيكان:  الرياض،1 ط ،ق عبد الرحمن العثيميني تحق،بالتخميير
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  حرف الدال

  

ـ 355ت  ( ن،  عبد اهللا بن عبد الرحم     ،الدارمي .27 ، تحقيق فـواز أحمـد      سنن الدارمي ،  ) ه
 . هـ1407دار الكتاب العربي، : ، بيروت1زمرلي، خالد السبع العلمي، ط

28.  
  حرف الزاي

  

 عبـد الجليـل     قه وشرحه حق،  معاني القرآن وإعرابه   ،)311ت (، إبراهيم السري  ،الزجاج .29
 ،دار الحـديث  : القـاهرة ) مزيدة ومنقحـة  (،خرج أحاديثه علي جمال الدين محمد     و ،عبده شلبي 

1424/2004. 

  
:  بيـروت  ،5 ط ، تحقيق مازن المبارك   ،اإليضاح في علل النحو    ،)هـ337ت (،الزجاجي .30

 .1406/1986 ،دار النفائس

  
، تحقيق  البرهان في علوم القرآن   ،  )هـ794ت  (الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا،         .31

 .4من 2، جزء 1421/2001دار الفكر، : مصطفى عبد القادر عطا، بيروت

  
  ،) هـ 538ت ( جار اهللا محمود بن عمر ،الزمخشري .32

 تحقيق  ،تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل           -  أ
  .2002 / 1423 ،دار المعرفة:  بيروت،1 ط،خليل مأمون شيخا 

دار :  بيـروت  ، قدم له وبوبه علي أبـو ملحـم          ،المفصل في صنعة اإلعراب     -  ب
 .2003 ، مكتبة الهالل ،الهالل 

  
    ،الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية في علم العربية         ،) هـ   870( أحمد،   ،بن زيد ا .33

  .1989 /1410،مطبعة المعارف:  القدس، 1 ط ،تحقيق عبد المنعم فائز مسعد 
  

  حرف السين

  

حسين عبد ال .  تحقيق د  ،األصول في النحو   ،)  هـ   316ت  (  محمد بن سهل     ،ابن السراج  .34
  .1996 / 1417،مؤسسة الرسالة :  بيروت، 3 ط ،الفتلي 
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 تحقيق عبد الحميد    ، مفتاح العلوم  ،)  هـ   626ت  (  يوسف بن محمد بن علي       ،السكاكي .35

  .2000  /1420 ،  منشورات محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية:   بيروت،1ط  ،هنداوي
  

 الكتـاب) هـ194أو  188أو  180و  أ177أو  161ت  (، عمرو بن عثمان بن قنبر       ،سيبويه .36
 .1420/1999 ،دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط ، تعليق إيميل يعقوب،

  
  ،)هـ368ت (،، الحسن بن عبد اهللا،السيرافي .37

 ،دار الجيـل  :  بيـروت  ،1 ط   ، تحقيق محمد الريح هاشـم     ،شرح أبيات سيبويه    -  أ
1416/1996.  

:  بيـروت  ،1 ط ،علي تحقيق أحمد حسين مهدلي وعلي سيد        ،شرح كتاب سيبويه    -  ب
 .م 2008 ،دارالكتب العلمية

  
  ،)  هـ 911ت (  جالل الدين عبد الرحمن  ،السيوطي .38

 ،1 ط ، تحقيـق أحمـد إبـراهيم محمـد علـي          ، البهجة المرضية في شرح األلفية     -  أ
  .2000 / 1421 ،مؤسسة الكتب الثقافية:بيروت

ـ  ،1  ط ، ضـبط دار الفكـر     ،الدر المنثور في التفسير بالقول المأثور      -ب دار : وتر بي
  .4 ج ،1403/1983،الفكر
دار الكتـب   :  بيـروت  ،1 ط   ، ضبطه فؤاد علي منـصور     ،المزهر في علوم اللغة    -ج

  .1418/1998  ، منشورات علي بيضون،العلمية
:   بيـروت  ،1 ط   ، تحقيق أحمد شمس الدين      ، همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع       -د

  .1998/ 1418 ،بيضون منشورات  محمد علي ،دار الكتب  العلمية
  

  حرف الشين

  

 تحقيـق   ،أمالي ابن الـشجري    ،)  هـ   542ت  (  هبة اهللا بن علي العلوي       ،ابن الشجري  .39
 /  1413،مطبعة المدني المؤسسة الـسعودية      :  مصر ،1 ط   ،محمود محمد الطناجي  . ودراسة د 

1992.( 
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ـ 539ت (، عمر بن إبراهيم   ،الشريف .40 تحقيق عالء  ،  1، ط كتاب البيان في شرح اللمع     ،) ه
 .1423/2002 ،دار عمار:  عمان،الدين حموية

  
 .ت. د،م. د، تحقيق يوسف أحمد المطوع، التوطئة،)هـ645ت( ،الشلوبيني .41

  

  حرف العين

  

 :)هـ 669ت ( علي بن مؤمن بن محمد بن علي اإلشبيلي ابن عصفور،  .42

( مية ، دار الكتب العل  :  بيروت ، تحقيق فواز الشعار   ،1 ط   ،شرح جمل الزجاجي    -  أ
  .محمد علي بيضون:  منشورات، )1998   / 1419

  تحقيق علي محمد معـوض وعـادل أحمـد عبـد           ،المقرب ومعه مثُل المقرب    -  ب
 .1418/1998 ، منشورات علي بيضون،دار الكتب العلمية:  بيروت،1 ط ،الموجود

ـ 769ت (، بهاء الدين عبد اهللا    ،ابن عقيل   . 42 مالك ومعه  شرح ابن عقيل على ألفية ابن        ،) ه

 ،2 ط ، تأليف محمد محيي الـدين  عبـد الحميـد          ،كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل      
   .1999 /  1420،مكتبة دار التراث : القاهرة

43.  
إمالء مـا مـن بـه     ،)  هـ 616ت( أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا  ،العكبري .44

 ،1 ط ،  تعليـق نجيـب المجـدي         ،ن  الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآ       
 .1423/2002 ،  المكتبة العصرية ،الدار النموذجية : بيروت

  
 ، تحقيق عمـاد زكـي البـارودى       ،الفروق اللغوية  ،)هـ395ت  (، أبو هالل    ،العسكري .45

  .ت.، دالمكتبة التوفيقية: مصر
 

 
  حرف الفاء

  

  ،) هـ 377ت  ( ، الحسن بن أحمد،الفارسي .46
 .1416/1996 ،عالم الكتب:  بيروت،2 ط،بحر المرجانق كاظم ي تحق،اإليضاح  -  أ

 ،دار الكتـب العلميـة    :  بيـروت  ، 1 ط ،  تعليق يحيـى مـراد        ، المسائل المشكلة  -  ب
1424/2003.  
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 ،دار عمـار  :  عمـان  ،1 ط   ، تحقيق شريف عبد الكريم النجـار      ،المسائل المنثورة  -  ت
 .م2003

  
فواكه الجنيـة علـى متممـة       ال ،)  هـ   972ت  ( جمال الدين عبد اهللا بن أحمد        ،الفاكهي .47

 .1425/2004 ،دار الكتب العلمية :  بيروت، 1 ط ، تحقيق محمود نصار ،اآلجرومية 

  
 تحقيق أحمد يوسـف نجـاتي       ، معاني القرآن  ،)  هـ   207ت   ( ، يحيى بن زياد   ،الفراء .48

  . م1955 ،  دار السرور ،ومحمد علي النجار
  

  حرف القاف

  

 ،2  ط  ،الجامع ألحكام  القرآن    ،)   هـ   671ت  ( نصاري   محمد بن أحمد  األ     ،القرطبي   .49
 .9+1 ج ،1985 / 1405 ،دار إحياء  التراث  العربي :  بيروت

  
 تحقيق  ، إنباه الرواة على أنباء النحاة     ،)هـ624ت (، جمال الدين علي بن يوسف     ،القفطي .50

 ،1424/2004 ، الدار النموذجيـة   ،المكتبة العصرية :  صيدا ، بيروت ،1 ط ،أبو الفضل إبراهيم  
 .1ج

  
 تحقيـق   ،الكفاية الكبرى في القراءات العشر     ،)هـ541ت (، محمد بن الحسين   ،لقالنسيا .51

 .1427/2006 ،دار الصحابة للتراث:  طنطا،جمال الدين محمد شرف

  
 تحقيق حاتم صالح    ،4 ط ،مشكل إعراب القرآن   ،)هـ437ت (، مكّي بن أبي طالب    ،القيسي .52

 .1408/1988 ،مؤسسة الرسالة:  بيروت،الضامن

  
 تحقيـق   ،التبيان في أقسام القرآن    ،)هـ751ت   (، شمس الدين محمد     ،ابن القيم الجوزية   .53

 ،دار اإليمـان للطباعـة والنـشر      :  اإلسـكندرية  ،أبو عبد الرحمن عادل بن أحمد حامد محمد       
 .م2002
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  حرف الكاف

  

ـ 774ت   (،عماد الدين إسماعيل   ،ابن كثير  .54 م لـه                     قـد  ،تفـسير القـرآن العظـيم      ،) هـ
  .1411/1991 ،دار الغد العربي:  القاهرة،1 ط،وعلق عليه سعد عبد المقصود ظالم

  

  حرف الميم

  

تحقيق محمد فؤاد    ،سنن ابن ماجة  ،  )هـ275 ت( محمد بن يزيد القزويني،      ،ابن ماجة  .55
 .2، ج1372/1952، دار إحياء الكتب العربية، .م.عبد الباقي، د

  
 رصف المبـاني فـي شـرح حـروف           ،) هـ   702ت   ( ، أحمد بن عبد النور    ،المالقي .56

  .ت.، دمطبوعات مجمع اللغة العربية:  دمشق، تحقيق أحمد محمد الخراط ،المعاني

  
 ،)هـ672ت  (، جمال الدين محمد بن عبداهللا الطائي الجياني األندلسي،ابن مالك .57

 تحقيق محمد عبد القـادر عطـا         ، مقاصد شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل ال      -أ
 منشورات محمد علـي     ،   دار  الكتب العلمية        ، بيروت ،1 ط   ،وطارق  فتحي السيد     

   .2001 / 1422  ،بيضون 
 ط ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجـود  ،شرح الكافية الشافية   -ب
  .1420/2000 ، منشورات علي بيضون،دار الكتب العلمية:  بيروت،1
دار آفـاق عربيـة     :  العـراق  ، تحقيق طه محسن   ،شواهد التوضيح والتصحيح    -  ت

 .1985 ،للصحافة والنشر

  
دار :  بيـروت  ،1 ط   ، تفسير النكت والعيون   ،)هـ450ت   (، علي بن محمد     ،الماوردي .58

 .3 ج ،1412/1992 ،الكتب العلمية

  
  ،)  هـ 285ت ( ، محمد بن يزيد المبرد،المبرد .59

:  بيـروت ، 1 ط ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    ،دبالكامل في اللغـة واأل      -  أ
   .1997 / 1418 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
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  ،دار الكتــب العلميــة:  بيــروت،1 ط ، تحقيــق حــسن حمــد،المقتــضب  -  ب
1420/1999. 

  
  

، دار  .م.، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د      صحيح مسلم ،  )هـ261ت(، بن الحجاج،    مسلم .60
 .ت.بية، دإحياء الكتب العر

  
 تحقيق عبـد    ،شرح المكودي على األلفية    ،)هـ807ت   (، عبد الرحمن بن علي    ،المكودي .61

 .1422/2001 ، المكتبة العصرية- الدار النموذجية:  بيروت،1 ط ،الحميد هنداوي

  
دار :  بيـروت  ،1 ط   ،لسان العـرب   ،)هـ  711ت   (، جمال الدين بن مكرم    ،ابن منظور  .62

  .1410/1990 ،صادر للطباعة والنشر
  

  حرف النون

  

  ،)هـ338ت  (،، أحمد بن محمد،النحاس .63
  مكتبة   - عالم الكتب :  بيروت ،3 ط   ، تحقيق زهير غازي زاهد    ،عراب القرآن  إ -أ

  .2 ج ،1403/1988 ،النهضة العربية
 1425/2004 ،دار الحديث:  القاهرة، تحقيق يحيى مراد،معاني القرآن -            ب

  
البدور الزاهرة فـي القـراءات      ،  )هـ938ت  (ن زين الدين،    النشّار، سراج الدين عمر ب     .64

عـالم  : ، بيـروت  1، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط         العشر المتواترة 
 . م2000/هـ1421الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

  
  حرف الهاء

  
  ،)هـ761ت (، جمال الدين األنصاري،ابن هشام  .65

 ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضـح         ، الكأوضح المسالك إلى ألفية ابن م       -  أ
دار الفكر للطباعة والنـشر     :  بيروت ، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد      ،المسالك  
  .ت.، دوالتوزيع
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 ،2  ط  ، ،علي محسن عيسى مـال اهللا       .  دراسة وتحقيق د   ،شرح جمل الزجاجي   -  ب
   .1986 /1406  ،مكتبة النهضة العربية  :بيروت

 ،هب ومعه  منتهى الطلب بتحقيق شرح شذور الذهبشرح شذور الذ -  ج
دار :   بيروت ، تأليف بركات يوسف هبود    ،إلى إعراب شواهد الشذور    ورحلة السرور 

   .1994 / 1414  ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
   تأليف، قطر الندى وبل الصدى ومعه كتاب الهدى بتحقيق شرح قطر الندى-د

  دار الطالئع للنشر والتوزيع:  القاهرة،دمحيي الدين عبد الحميمحمد 
  .2004 ،والتصدير

   حققه وعلّق عليه مازن المبارك ومحمد علي، مغني اللبيب عن كتب األعاريب-هـ
  .1985 ،دار الفكر :  بيروت،6 ط ،حمد اهللا 

  
   الواوحرف

  

: ت، بيرو 1الوراق، محمد بن عبد اهللا، علل النحو، تحقيق محمود محمد محمود نصار، ط             .66
 . م2002/هـ1422دار الكتب العلمية، 

  
  حرف الياء

 
، عـالم الكتـب   :  بيروت ،شرح المفصل  ،) هـ   643ت  (موفق الدين النحوي     ،ابن يعيش  .67
  .ت.د
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  .المراجع: ثانيا

  
  حرف األلف

  .1398/1978 ،دار الفكر:  بيروت،2 ط،من تاريخ النحو ، سعيد،األفغاني    .1
  
 روح المعـاني فـي تفـسير         ،)هـ1270ت (،ضل شهاب الدين محمود    أبو الف  ،األلوسي  .2

  . دت،دار إحياء التراث العربي:  بيروت،القرآن العظيم والسبع المثاني
  

  حرف الباء
 
  .ت. د،دار اإليمان:  اإلسكندرية،تأمالت إيمانية في سورة يوسف ، ياسر،برهامي     .3
  

  حرف الجيم
 
دار الفكـر   :  القـاهرة  ،الواقع وداللته ،ج بالشعر في اللغة   االحتجا ، محمد حسن حسن   ،جبل    .4

  .1406/1986 ،العربي
  

  حرف الحاء
 
المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم االصطالح          ، إيناس كمال  ،الحديدي  .5

  . م2006 ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر:  اإلسكندرية،1 ط،لحديث
 
 دراسة في خصائص األسلوب     ، اإلعجاز في القصص القرآني    روائع ، محمود السيد  ،حسن  .6

  .م2003 ،المكتب الجامعي الحديث:  اإلسكندرية،2 ط،القصصي المعجز
 
عـالم  :  القـاهرة  ،1 ط ، دراسة سياقية  ،الموقعية في النحو العربي    ، رفعت حسين  ،حسين    .7

  .1426/2005 ،الكتب
 
عـالم  :  بيـروت  ،1 ط ،دارس والخصائص النحو والنحاة الم   ، خضر موسى محمد   ،حمود  .8

  .1423/2003 ، للطباعة والنشر والتوزيع،الكتب
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  حرف الزاي
 
 ،في القرآن الكريم دراسة نحوية    ) ما(،دراسات في النحو القرآني    ، عبد الجبار فتحي   ،زيدان  .9
  .1426/2006 ،مكتبة الثقافة الدينية:  القاهرة،1ط
  

  حرف السين
 

 ، فاضل صالح،السامرائي.10
 .1428/2007 ،دار عمار:  عمان،1 ط،أبو البركات األنباري ودراساته النحوية - أ

  .1425/2004 ،دار عمار:  عمان،3 ط، التعبير القرآني-ب

  .1423/2003 ،دار الفكر:  عمان،]مزيدة ومنقحة [2ط ، معاني النحو-ج
  

 ،1 ط ،لثالث الهجـري  الحجج النحوية حتى نهاية القرن ا      ، محمد فاضل صالح   ،السامرائي.11
  .1424/2004 ،دار عمار: عمان

  
  ينشحرف ال

  
  .11 ج،.ت. د،.م. د،تفسير الشعراوي ، محمد متولي،الشعراوي.12

 
دار :  دمـشق  ،1 ط ،اإلمام ابن قيم الجوزيـة وآراؤه النحويـة        ، أيمن عبد الرزاق   ،الشّوا.13

  .1416/1995 ،البشائر
  

  حرف الصاد
 

  .م1997 ،دار العلم للماليين:  بيروت،13 ط،ي فقه اللغةدراسات ف ، صبحي،الصالح.14
  

  ادضحرف ال

  
  . دت،دار المعارف:  القاهرة،7 ط،المدارس النحوية ، شوقي،ضيف.15
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  القافحرف 

 
 ،دار األمـل  :  إربد ،1 ط ،مسائل خالفية بين الخليل وسيبويه     ، فخر صالح سليمان   ،قدارة.16

1410/1990.  
  

  النونحرف 
 

  .1409/1989 ،دار الفرقان:  عمان،1 ط،سورة يوسف دراسة تحليلية ، أحمد،نوفل.17
  

  هاءحرف ال
 

ـ  ،1 ط ،اإلعجاز الصرفي في القرآن الكـريم      ، عبد الحميد أحمد يوسف    ،هنداوي.18 : وتر بي
  .1422/2001 ، المكتبة العصرية،الدار النموذجية

  
  ياءحرف ال

 
 .م2003 ،دار المعرفة الجامعية:  مصر،مصادر التراث النحوي ، محمود سليمان،ياقوت.19
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  . فهرست اآليات القرآنية-1
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  .  فهرست األحاديث النبوية-3
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  .فهرست اآليات القرآنية -1

  

              

          الصفحة   رقمها  اآلية
                الفاتحة سورة

﴾ تَِعيننَس اكوِإي دبنَع اك42  5  ﴿ِإي            

                
                سورة البقرة

            145  61  ﴾اْهِبُطوْا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم﴿

                
                سورة المائدة

ا قُمتُم ِإلَى ﴿يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَ
الصالِة فاغِْسلُواْ وجوهكُم وَأيِديكُم ِإلَى 
 لَكُمجَأرو ُؤوِسكُمواْ ِبرحساماِفِق ورالْم

   ﴾ِإلَى الْكَعبيِن

6  131            

كُمَأنفُس كُملَينُواْ عآم ا الَِّذينها َأي85  105  ﴾﴿ي            

                
                

                نعامسورة األ
اءكُمدشُه لُم85  150  ﴾﴿قُْل ه            

                
                سورة األعراف

﴿وكَم من قَريٍة َأهلَكْنَاها فَجاءها بْأسنَا 
  ﴾بياتاً

4  131            

﴿ألنَألم مِمنْه كن تَِبع147  18  ﴾لَّم            

نَتْ ﴿واَسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَا
  ﴾حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت

163  7            

                
                سورة يونس  

﴿ َأنتُم كَانَكُمكُواْ مَأشْر نَقُوُل ِللَِّذين ثُم
كَآُؤكُمشُرو﴾  

28  85            

                
                

                سورة يوسف
          13  3  1  ﴾يِنالر ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب الْمِب﴿



 171

﴿ لَّكُماً لَّعِبيرآناً عقُر لْنَاهِإنَّا َأنز 
ِقلُونتَع﴾   

2  3  5  13  88  108 127  

نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ﴿
ِبما َأوحينَا ِإلَيك هـذَا الْقُرآن وِإن 

  ﴾لْغَاِفِلينن اكُنتَ ِمن قَبِلِه لَِم

3  
  

3  
129  

14  
  

15  81  86  97  

 ِلَأِبيِه يا َأبِت ِإنِّي يوسفُ قَاَل ِإذْ﴿
 دتُ َأحَأيرع سالشَّما وكَبكَو شَر

رالْقَمواِجِدينِلي س متُهَأير ﴾  

4  
  

10  
100  

15  
102 

16  
108 

17  
111 

18  
129 

83  
138  

 الَ تَقْصص رْؤياك علَى بنَي يا  قَاَل﴿
فَي ِتكِإخْو ا ِإندكَي واْ لَكِكيدطَانالشَّي 

ِبينم وداِن عِلِإلنس﴾  

5  
  
  
  
  

19  122         

 ﴿كَذَِلكو تَِبيكجِمن ي كلِّمعيو كبر 
 ِتمياِديِث وتَْأِويِل اَألحتَهمِنع كلَيع 

وعلَى آِل يعقُوب كَما َأتَمها علَى 
 ِإبراِهيم وِإسحقَ ِإن ُلقَبَأبويك ِمن 

ِكيمح ِليمع كبر  ﴾   

6  19  76          

لَّقَد كَان ِفي يوسفَ وِإخْوِتِه آياتٌ ﴿
 اِئِلينلِّلس﴾  

7  20  87  141       

 ِإذْ قَالُواْ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى ﴿
ِفي َأِبينَا ِمنَّا ونَحن عصبةٌ ِإن َأبانَا لَ

  ﴾ضالٍَل مِبيٍن

8  9  20  21  119 130   

اقْتُلُواْ يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرضا  ﴿
يخُْل لَكُم وجه َأِبيكُم وتَكُونُواْ ِمن بعِدِه 

اِلِحينا صمقَو﴾  

9  11  
135  

21  
153 

77  84  106 122  

 قَاَل قَآِئٌل منْهم الَ تَقْتُلُواْ يوسفَ ﴿
َألْقُوهو ضعب لْتَِقطْهي بِة الْجابِفي غَي 

 فَاِعِلين ِة ِإن كُنتُماريالس﴾  

10  22  84  138       

قَالُواْ يا َأبانَا ما لَك الَ تَْأمنَّا علَى  ﴿
  ونلَنَاِصح ِإنَّا لَهفَ ووسي﴾  

11  23  102         



 172

﴿و بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم ِسلْهِإنَّا  َأر
 اِفظُونلَح لَه﴾  

12  23  153         

 قَاَل ِإنِّي لَيحزنُِني َأن تَذْهبواْ ِبِه ﴿
 نْهع َأنتُمو الذِّْئب ْأكُلَهَأخَافُ َأن يو

 غَاِفلُون﴾  

13  24  78  84  87  96  122  

 َأكَلَه الذِّْئب ونَحن عصبةٌ لَِئن قَالُواْ﴿ 
   ﴾رونِإنَّا ِإذًا لَّخَاِس

14  25  109         

﴿  لُوهعجواْ َأن يعمَأجواْ ِبِه وبا ذَهفَلَم
ِفي غَيابِة الْجب وَأوحينَآ ِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم 

 ونرشْعالَ ي مهذَا وه ِرِهمِبَأم﴾  

15  25  26  249       

 ﴿ كُونبِعشَاء ي ماهاُؤواْ َأبجو﴾  
  

16  26            

 قَالُواْ يا َأبانَا ِإنَّا ذَهبنَا نَستَِبقُ ﴿
 تَاِعنَا فََأكَلَهم فَ ِعندوسكْنَا يتَرو

الذِّْئب وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ولَو كُنَّا 
 اِدِقينص﴾  

17  11  
151  

26  27  93  118 149  

 قَِميِصِه ِبدٍم كَِذٍب قَاَل علَى وجآُؤوا﴿ 
وْل سا برَأم كُمَأنفُس لَتْ لَكُمربفَص 

 ا تَِصفُونلَى مع انتَعسالْم اللّهِميٌل وج
﴾  

18  8  27  28  91  104   

﴿  مهاِردلُواْ وسةٌ فََأرارياءتْ سجو
 ذَا غُالَمى هشْرا بقَاَل ي هلْولَى دفََأد

ما وَأسروه ِبضاعةً واللّه عِليم ِب
 لُونمعي﴾  

19  28  104 113 139     

وشَروه ِبثَمٍن بخٍْس دراِهم معدودٍة  ﴿
 اِهِدينالز كَانُواْ ِفيِه ِمنو﴾  

20  29  78  141       

﴿رصِمن م اهقَاَل الَِّذي اشْتَر144  30  21  ﴾ و         

 وراودتْه الَِّتي هو ِفي بيِتها عن ﴿
ِه وغَلَّقَِت اَألبواب وقَالَتْ هيتَ لَك نَّفِْس

 ايثْوم نسي َأحبر اذَ اللِّه ِإنَّهعقَاَل م

23  10  30  31  85  104 152  
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 ونالظَّاِلم فِْلحالَ ي ِإنَّه﴾  

لَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَوال َأن رَأى ﴿َ 
فَ عنْه السوء برهان ربِه كَذَِلك ِلنَصِر

خْلَِصيناِدنَا الْمِعب ِمن شَاء ِإنَّهالْفَحو﴾  

24  31  152         

تَبقَا الْباب وقَدتْ قَِميصه ِمن سوا﴿
دبٍر وَألْفَيا سيدها لَدى الْباِب قَالَتْ ما 

جزاء من َأراد ِبَأهِلك سوءا ِإالَّ َأن 
 َأو نجسي َأِليم ذَابع﴾  

25  31  105 133       

﴿  شَِهدن نَّفِْسي وتِْني عداور قَاَل ِهي
شَاِهد من َأهِلها ِإن كَان قَِميصه قُد ِمن 
 ِإنو  الكَاِذِبين ِمن وهقَتْ ودٍل فَصقُب
 وهتْ وٍر فَكَذَببِمن د قُد هقَِميص كَان

اِدِقينِمن الص ﴾  

26+27 31  81  117 150     

يوسفُ َأعِرض عن هذَا واستَغِْفِري  ﴿
 الْخَاِطِئين ِلذَنِبِك ِإنَِّك كُنِت ِمن﴾  

29  8  33  99  102 103   

 وقَاَل ِنسوةٌ ِفي الْمِدينَِة امرَأةُ ﴿
 ن نَّفِْسِه قَدا عفَتَاه اِودِزيِز تُرالْع

 لَنَراها ِفي ضالٍَل مِبيٍن شَغَفَها حبا ِإنَّا
﴾  

30  34  83  109 110     

 ﴿ ِهنلَتْ ِإلَيسَأر كِْرِهنتْ ِبمِمعا سفَلَم
وَأعتَدتْ لَهن متَّكًَأ وآتَتْ كُلَّ واِحدٍة 

منْهن ِسكِّينًا وقَالَِت اخْرج علَيِهن فَلَما 
عن َأيِديهن وقُلْن رَأينَه َأكْبرنَه وقَطَّ

 لَكذَا ِإالَّ مه ا ِإنشَرذَا با هاشَ ِللِّه مح
كَِريم﴾  

31  8  
105  

10  
116 

  

35  
118 

36  79  94  

 ولَقَد يِه الَِّذي لُمتُنَِّني ِففَذَِلكُن قَالَتْ﴿ 
 ولَِئن لَّم فَاستَعصمراودتُّه عن نَّفِْسِه 

ا آمْل مفْعكُونًا يلَيو نَنجسلَي هرنم 
   ﴾الصاِغِرين

32  36  79  98  138 141 147  

  142 140  98  87  38  37  33 َأحب ِإلَي ِمما السجن رب قَاَل﴿ 
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يدعونَِني ِإلَيِه وِإالَّ تَصِرفْ عنِّي 
نهدكَي نَأكُن مو ِهنِإلَي بَأص 
  ن ﴾الْجاِهِلي

150  

 ثُم بدا لَهم من بعِد ما رَأواْ اآلياِت ﴿
  ﴾لَيسجنُنَّه حتَّى ِحينٍْ

35  39  40  88  98  143 147  

 السجن فَتَيان قَاَل معه ودخََل﴿ 
 وقَاَلَأحدهمآ ِإنِّي َأراِني َأعِصر خَمرا 
ي اآلخَر ِإنِّي َأراِني َأحِمُل فَوقَ رْأِس

 ِمنْه نَبْئنَا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا الطَّيرخُبزا تَْأكُُل 
  ن ﴾نَراك ِمن الْمحِسِني

36  40  101         

 طَعام تُرزقَاِنِه ِإالَّ يْأِتيكُما الَ قَاَل﴿ 
 يْأِتيكُما ذَِلكُما َأننَبْأتُكُما ِبتَْأِويِلِه قَبَل 
 قَوٍمنِّي تَركْتُ ِملَّةَ ِمما علَّمِني ربي ِإ

 مِة هم ِباآلِخرهِباللِّه و ْؤِمنُونالَّ ي
ونكَاِفر﴾  

37  41  126         

 َأَأرباب السجِن صاِحبِي يا﴿ 
  ﴾متَفَرقُون خَير َأِم اللّه الْواِحد الْقَهار

39  41  77  135       

َأسماء  ِمن دوِنِه ِإالَّ تَعبدون ما﴿ 
 اللّه َأنزَلسميتُموها َأنتُم وآبآُؤكُم ما 

 رِإالَّ ِللِّه َأم كْملْطَاٍن ِإِن الْحا ِمن سِبه
 ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم تَعبدواَْأالَّ 

 َأكْثَر لَِكنالنَّاِسوونلَمعالَ ي ﴾   

40  42  81          

 َأما َأحدكُما السجِنِي  صاِحبيا﴿ 
 ا اآلخَرَأما ورخَم هبِقي رسفَيلَبصفَي 

 راَألم ْأِسِه قُِضيِمن ر رفَتَْأكُُل الطَّي
   ﴾تَستَفِْتياِنالَِّذي ِفيِه 

41  42  43          

 ِإنِّي َأرى سبع بقَراٍت الْمِلك وقَاَل﴿ 
س نْأكُلُهاٍن يافٌ ِسمِعج عبعبسو 

سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت يا َأيها 
 رْؤياي ِإن كُنتُم ِفيالْمُأل َأفْتُوِني 

43  43  
136  

44  
139 

101 112 127 128  
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ونربا تَعْؤيِللر﴾   

﴿ دعب كَرادا وما ِمنْهقَاَل الَِّذي نَجو 
. كُم ِبتَْأِويِلِه فََأرِسلُونُأمٍة َأنَاْ ُأنَبُئ

يوسفُ َأيها الصديقُ َأفِْتنَا ِفي سبِع 
بقَراٍت ِسماٍن يْأكُلُهن سبع ِعجافٌ 

وسبِع سنبالٍَت خُضٍر وُأخَر ياِبساٍت 
 ونلَمعي ملَّهِإلَى النَّاِس لَع ِجعلِّي َأرلَّع

﴾  

45+46 45  
119  

46  
133 

95  103 110 112  

قَاَل ما خَطْبكُن ِإذْ راودتُّن يوسفَ ﴿
عن نَّفِْسِه قُلْن حاشَ ِللِّه ما عِلمنَا علَيِه 

 ِزيِز اآلنَأةُ الْعروٍء قَالَِت امِمن س
حصحص الْحقُّ َأنَاْ راودتُّه عن نَّفِْسِه 

اِدِقينالص لَِمن ِإنَّهو﴾   

51  10  46  83  116     

﴿  َأنِب وِبالْغَي َأخُنْه َأنِّي لَم لَمعِلي ذَِلك
  ﴾اللّه الَ يهِدي كَيد الخائنين 

52  47  79  84  91  123   

 وما ُأبرُئ نَفِْسي ِإن النَّفْس َألمارةٌ ﴿
ِبالسوِء ِإالَّ ما رِحم ربي ِإن ربي 

ِحيمر غَفُور﴾  

53  47  114 115       

﴿ هتَخِْلصاْئتُوِني ِبِه َأس ِلكقَاَل الْمو 
ِلنَفِْسي فَلَما كَلَّمه قَاَل ِإنَّك الْيوم لَدينَا 

َأِمين ِمِكين﴾  

54  48            

 ِإلَى َأِبيِهم قَالُواْ يا َأبانَا رجعوا فَلَما﴿ 
نَا َأخَانَا نَكْتَْل  معفََأرِسْلمِنع ِمنَّا الْكَيُل 

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو﴾  

63  48  142         

                
 علَيِه ِإالَّ كَما َأِمنتُكُم آمنُكُم هْل قَاَل﴿ 

 ُل فَاللّهلَى َأِخيِه ِمن قَبعراِفظًا خَيح 
اِحِمينالر محَأر وهو﴾  

64  48  111         

م وجدواْ  متَاعهفَتَحواْ ولَما﴿ 
 ما َأبانَاِبضاعتَهم ردتْ ِإلَيِهم قَالُواْ يا 

65  49  50  99  101 110   
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 نَِميرنَا وتْ ِإلَيدتُنَا راعِذِه ِبضِغي هنَب
 َأخَانَا ونَزداد كَيَل بِعيٍر ونَحفَظَُأهلَنَا 

ِسيرٌل يكَي ذَِلك﴾   

﴿ ِسلَهُأر تَّى تُْؤتُوِن  قَاَل لَنح كُمعم
موِثقاً من اللِّه لَتَْأتُنَِّني ِبِه ِإالَّ َأن يحاطَ 

ِبكُم﴾  

66  50  114         

 وقَاَل يا بِني الَ تَدخُلُواْ ِمن باٍب ﴿
واِحٍد وادخُلُواْ ِمن َأبواٍب متَفَرقٍَة وما 

ِن ُأغِْني عنكُم من اللِّه ِمن شَيٍء ِإ
الْحكْم ِإالَّ ِللِّه علَيِه تَوكَّلْتُ وعلَيِه 

كِّلُونتَوكَِّل الْمتَوفَلْي﴾  

67  50  139         

ولَما دخَلُواْ ِمن حيثُ َأمرهم َأبوهم ﴿ 
ما كَان يغِْني عنْهم من اللِّه ِمن شَيٍء 

اهقَض قُوبعةً ِفي نَفِْس ياجا ِإالَّ ح
 َأكْثَر لَـِكنو نَاهلَّما علَذُو ِعلٍْم لِّم ِإنَّهو

ونلَمعالنَّاِس الَ ي﴾  

68  50  95  114 115     

 ولَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى ِإلَيِه ﴿
َأخَاه قَاَل ِإنِّي َأنَاْ َأخُوك فَالَ تَبتَِئس ِبما 

لُونمعكَانُواْ ي﴾   

69  51  81          

 فَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعَل السقَايةَ ﴿
ِفي رحِل َأِخيِه ثُم َأذَّن مَؤذِّن َأيتُها 

اِرقُونلَس ِإنَّكُم الِْعير﴾  

70  11  51  149       

قَالُواْ نَفِْقد صواع الْمِلِك وِلمن جاء  ﴿
ِعيمَأنَاْ ِبِه زِعيٍر وُل بِبِه ِحم﴾  

72  51            

                
﴿  ا ِجْئنَا ِلنُفِْسدتُم مِلمع قَالُواْ تَاللِّه لَقَد

 اِرِقينا كُنَّا سمِض وِفي اَألر﴾  

73  9  52  87        

                
﴿ وِلِه فَهحِفي ر ِجدن وم آُؤهزقَالُواْ ج

ِزي الظَّاِلِميننَج كَذَِلك اُؤهزج﴾  

75  52            
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 ﴿دَأفَب ِتِهمِعيِبَأو اء َأِخيِه ثُمَل ِوعقَب 
 ِكدنَا كَذَِلكاستَخْرجها ِمن ِوعاء َأِخيِه 

ا كَانفَ موسِفي ِديِن  ِلي ْأخُذَ َأخَاهِلي
 َأن يشَاء اللّه نَرفَع درجاٍت ِإالَّالْمِلِك 

  ﴾ عِليمِعلٍْممن نَّشَاء وفَوقَ كُلِّ ِذي 

76  51  52  53  82  106   

 فَقَد سرقَ َأخٌ لَّه يسِرقْ ِإن قَالُواْ﴿ 
 ولَمِمن قَبُل فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه 

 اللّهكَانًا وم شَر قَاَل َأنتُم ما لَهِدهبي
  ﴾تَِصفُونَأعلَم ِبما 

77  53  54  129 150     

﴿ِإن ِزيزا الْعها َأيخاً قَالُواْ يَأباً شَي لَه 
 ِمن اكِإنَّا نَر كَانَهنَا مدكَِبيراً فَخُذْ َأح

ِسِنينحالْم﴾  

78  54  55  119 144     

 قَاَل معاذَ اللِّه َأن نَّْأخُذَ ِإالَّ من ﴿
وجدنَا متَاعنَا ِعنده ِإنَّـا ِإذاً 

ونلَّظَاِلم﴾  

79  10  55          

 ِمنْه خَلَصواْ نَِجيا قَاَل اْاستَيَأسو فَلَما﴿ 
 َأباكُم قَد َأخَذَ َأنكَِبيرهم َألَم تَعلَمواْ 

علَيكُم موِثقًا من اللِّه وِمن قَبُل ما 
طتُمفَر ضاَألر حرَأب فَ فَلَنوسِفي ي 

 ِلي َأِبي َأو ْأذَني تَّىحكُمحِلي ي اللّه 
خَي وهواِكِمينالْح ر﴾  

80  9  
86  

55  
93  

56  
106 

57  
110 

80  
123 

84  

﴿ انَا ِإنا َأبفَقُولُواْ ي واْ ِإلَى َأِبيكُمِجعار 
ابنَك سرقَ وما شَِهدنَا ِإالَّ ِبما عِلمنَا 

اِفِظينِب حا كُنَّا ِللْغَيمو﴾   

81  57            

ا ِفيها والِْعير واسَأِل الْقَريةَ الَِّتي كُنَّ ﴿
  ﴾الَِّتي َأقْبلْنَا ِفيها وِإنَّا لَصاِدقُون

82  7  57  136 137     

 لَكُم َأنفُسكُم َأمرا سولَتْ بْل قَاَل﴿ 
 ِبِهم يْأِتيِنيفَصبر جِميٌل عسى اللّه َأن 
ِكيمالْح ِليمالْع وه ا ِإنَّهِميعج﴾   

83  58  108 125 132 139   

            58  84 وتَولَّى عنْهم وقَاَل يا َأسفَى علَى ﴿
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  ﴾يوسفَ

 تَفْتَُأ تَذْكُر يوسفَ حتَّى تَاهللا قَالُواْ﴿ 
 ِمن تَكُون ا َأوضرح تَكُوناِلِكينالْه﴾  

85  9  59  60  146     

                
قَاَل ِإنَّما َأشْكُو بثِّي وحزِني ِإلَى  ﴿
  ﴾ وَأعلَم ِمن اللِّه ما الَ تَعلَمون اللِّه

86  60  131         

 فَلَما دخَلُواْ علَيِه قَالُواْ يا َأيها ﴿
الْعِزيز مسنَا وَأهلَنَا الضر وِجْئنَا 
ِبِبضاعٍة مزجاٍة فََأوِف لَنَا الْكَيَل 
 وتَصدقْ علَينَآ ِإن اللّه يجِزي

  ﴾لْمتَصدِقينا

88  60  103         

قَالُواْ َأِإنَّك لََأنتَ يوسفُ قَاَل َأنَاْ  ﴿
يوسفُ وهذَا َأِخي قَد من اللّه علَينَا 

 ِضيعالَ ي اللّه فَِإن ِبرِيصتَِّق ون يم ِإنَّه
ِسِنينحالْم رَأج﴾  

90  60  
100  

61  
131 

62  
151 

80  82  86  

 لَقَد آثَرك اللّه علَينَا وِإن تَاللِّه قَالُواْ﴿ 
كُنَّا لَخَاِطِئين﴾   

91  9  62  147       

﴿ غِْفري موالْي كُملَيع يبقَاَل الَ تَثْر 
  ﴾اللّه لَكُم وهو َأرحم الراِحِمين 

92  62  
121  

63  84  97  106 120  

لَى  هذَا فََألْقُوه عِبقَِميِصي اذْهبواْ﴿ 
 ِبَأهِلكُموجِه َأِبي يْأِت بِصيرا وْأتُوِني 

  ﴾َأجمِعين

93  63  64  79  83  125   

ولَما فَصلَِت الِْعير قَاَل َأبوهم ِإنِّي ﴿ 
  ﴾لََأِجد ِريح يوسفَ لَوالَ َأن تُفَنِّدوِن

94  64  89          

          64  9  95  ﴾يِم ِإنَّك لَِفي ضالَِلك الْقَِدتَاللِّه قَالُواْ﴿ 

 َأن جاء الْبِشير َألْقَاه علَى فَلَما﴿ 
 تَدِهِه فَارجاوِصيرب ﴾  

96  9  
131  

64  
149 

65  86  92  
  

117  

 استَغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا ِإنَّا َأبانَا يا قَالُواْ﴿ 
كُنَّا خَاِطِئين﴾   

97  65  103         

         145  66  99اء اللّه  وقَاَل ادخُلُواْ ِمصر ِإن شَ﴿
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آِمِنين﴾  

﴿ واْ لَهخَرِش ورلَى الْعِه عيوَأب فَعرو 
 ايْؤيذَا تَْأِويُل رِت ها َأبقَاَل يا ودجس

 نسَأح قَدا وقي حبا رلَهعج ُل قَدِمن قَب
بي ِإذْ َأخْرجِني ِمن السجِن وجاء ِبكُم 

بدِو ِمن بعِد َأن نَّزغَ الشَّيطَان من الْ
بيِني وبين ِإخْوِتي ِإن ربي لَِطيفٌ لِّما 

  ﴾يشَاء ِإنَّه هو الْعِليم الْحِكيم 

100  66  67  102 106 141   

 رب قَد آتَيتَِني ِمن الْملِْك وعلَّمتَِني ﴿
سماواِت ِمن تَْأِويِل اَألحاِديِث فَاِطر ال

واَألرِض َأنتَ وِليي ِفي الدنُيا 
واآلِخرِة تَوفَِّني مسِلما وَألِْحقِْني 

اِلِحينِبالص﴾  

101  67  103         

﴿ كِب نُوِحيِه ِإلَياء الْغَيَأنب ِمن ذَِلك 
 مهو مهرواْ َأمعمِإذْ َأج ِهميا كُنتَ لَدمو

ونكُرمي﴾  

102  68            

 وكََأين من آيٍة ِفي السماواِت ﴿
واَألرِض يمرون علَيها وهم عنْها 

 ونِرضعم﴾  

105  68  112 130 144 145   

َأفََأِمنُواْ َأن تَْأِتيهم غَاِشيةٌ من عذَاِب ﴿
اللِّه َأو تَْأِتيهم الساعةُ بغْتَةً وهم الَ 

شْعيونر﴾  

107  69  70          

                
َأفََأِمنُواْ َأن تَْأِتيهم غَاِشيةٌ من عذَاِب ﴿

اللِّه َأو تَْأِتيهم الساعةُ بغْتَةً وهم الَ 
ونرشْعي﴾  

107  69  70          

 هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللِّه علَى قُْل﴿ 
 وسبحان اللِّه ياتَّبعِنبِصيرٍة َأنَاْ ومِن 

شِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمنمو﴾   

108  79  139         

   148 137 132  71  70  109 َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِإالَّ ِرجاالً وما﴿ 
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 نِهم مِلنُّوِحي ِإلَيَأه ى َأفَلَمالْقُر 
يِسيرواْ ِفي اَألرِض فَينظُرواْ كَيفَ 

 ةُكَاناِقبعو ِلِهمِمن قَب الَِّذين  ارلَد
 لِّلَِّذين رِة خَياتَّقَواْاآلِخرِقلُونَأفَالَ تَع ﴾  

  
 ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ حتَّى﴿ 

 مَأنَّهقَد ينَا فَنُجرنَص ماءهواْ جكُِذب 
 الْقَوِم عِنمن نَّشَاء والَ يرد بْأسنَا 

  ن ﴾ِميالْمجِر

110  71  90  92        

لَقَد كَان ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ لُِّأوِلي ﴿ 
اَأللْباِب ما كَان حِديثاً يفْتَرى ولَـِكن 
تَصِديقَ الَِّذي بين يديِه وتَفِْصيَل كُلَّ 
ْؤِمنُونٍم يةً لِّقَومحرى ودهٍء وشَي﴾  

111  9  72          

                
  سراءسورة اإل

  

              

﴿اهِإالَّ ِإي ونعن تَدلَّ م81  67  ﴾ض            

                
  سورة مريم

  

              

﴿ ُأكَلِّم ماً فَلَنوِن صمحتُ ِللرِإنِّي نَذَر
  الْيوم ِإنِسياً ﴾

26  124            

                
                سورة النمل

﴿اِكنَكُمسخُلُوا مُل ادا النَّمها َأي18  27  ﴾ي            

                
  سورة األنبياء

  

              

﴿﴾ ونحبس18  23  كُلٌّ ِفي فَلٍَك ي            

 نَاهينَجِعلْماً وكْماً وح نَاهلُوطاً آتَيو﴿
ِمن الْقَريِة الَِّتي كَانَت تَّعمُل الْخَباِئثَ 

ٍء فَاِسِقينوس مكَانُوا قَو مِإنَّه﴾  

74  7            
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                سورة الزخرف

﴿يا ِعباِد لَا خَوفٌ علَيكُم الْيوم ولَا 
﴾نُونزتَح َأنتُم  

68  16            

                
  سورة األحقاف

  

              

            128  24  ﴾هذَا عاِرض ممِطرنَا﴿

                
  سورة محمد

  

              

            91  21  ﴾﴿طَاعةٌ وقَوٌل معروفٌ

                
  سورة الصف

  

              

﴿يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا 
﴾ لُونتَفْع  

2  61            

                
  سورة التحريم

  

              

 لَّ اللَّها َأحم مرتُح ِلم ا النَِّبيها َأيي﴿
لَك﴾  

1  16            

                
                سورة الحاقة

من ُأوِتي ِكتَابه ِبيِميِنِه فَيقُوُل ﴿فََأما 
﴾ ُؤوا ِكتَاِبيهاقْر اُؤمه  

19  85            

                
  سورة العلق

  

              

            124  15  ﴿كَلَّا لَِئن لَّم ينتَِه لَنَسفَعاً ِبالنَّاِصيِة ﴾
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   فهرس القراءات القرآنية-2
  

              

  سورة يوسف
  

              

ع ا ﴾﴿ أحدكوكب 4  شَر              

                            ﴾ ني5﴿ يا ب              

              8﴿ ونحن عصبةً  ﴾                     

              10﴿ تلتقطه بعض السيارة ﴾              

              12    ﴿ أرسله معنا غدا يرتعي ﴾        

            99  18﴿ فصبرا جميالً ﴾                     

                          ﴾ يشْر19﴿ يا ب              

                         ﴾ ايشْر19﴿ يا ب              

ـِِش               31را ﴾                     ﴿ ما هذا ب

                              ﴾  ُ138  32﴿ رب            

              64﴿ حفظًا ﴾                             

            151  90﴿ من يتقي ويصبر ﴾                  

                          ﴾ 105﴿ واألرض              
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          . فهرست األحاديث النبوية-3
  

              

  الصفحةمقطع الحديث حسب وروده في النص   
  
  

            

 إن هذا القرآن مأدبـة اهللا -1
فتعلمـوا من مأدبتـه ما استطعتـم     

2              

              2.       خيركم من تعلم القرآن وعلمه-2

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام -3
  .                           البررة

2              
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            فهرست األعالم-4

           (أ) 
         76  )عليه السالم(إبراهيم 
         3  إبليس

         110  األخفش
         76  )عليه السالم(إسحق 

         7  يأبو األسود الدؤل
      77694120  ابن األنباري

            

            

           (ب) 
         116  البيضاوي

            

           (ج) 
       7582134  الجرجاني
         5  ابن جنّي

            

            

           (ح) 
       6142148  أبو حيان

            

           (خ) 
    1898107120123127  الخليل

            

           (ز) 
         32  زليخا
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    13116124133139140  الزمخشري

            

           (س) 
 6718747576777879  سيبويه

  808182838485 87 88 90  

  91 92 93 94 95 96 97 98 99  

  100101102103104105106107110 

  111112113114115116117118119 

  120121122123124125126127128 

  129130131132134135136137139 

  140142143144145146148149150 
  

        796  السيرافي
      5618134  السيوطي

            

           (ط) 
         3  الطبري

            

            

           (ع) 
       37143  ابن عباس

       6137140  ابن عصفور
         21  علي بن أبي طالب
         7  يأبو علي الفارس
         6  عمر بن الخطاب
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           (ف) 
 16239499102111124125128  الفراء

  131137145149153     

            

            

           (ق) 
         124  القرطبي
         139  القيسي

            

           (ك) 
         3  ابن كثير
        133143  الكسائي

            

            

           (م) 
      35107112116  المبرد

        6110  ابن مالك
         5 )صلى اهللا عليه وسلم(محمد

            

            

           (ن) 
         3  )ليه السالمع(نوح 

            

            

           (هـ) 
 8899101106110128134144146  ابن هشام
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            (ي) 
    76122125132137146  )عليه السالم(يعقوب 

        6134  ابن يعيش
 234152029333645  )عليه السالم(يوسف 

  46535674798298102108 

  110113116121123125126129132 

  133141142143146147152   
        112127  يونس بن حبيب
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