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  اإلهداء

  )..وطني(إلى أغلى ما ُيعَشق ).. شهدائنا وأسرانا(إلى الكرماء 

ويقف اإلهداء صامًتا أمام صبرها .. دحهاار القلم في مَ حويَ .. َمن يعجز اللسان عن وصفها إلى
  ...إلى أمي الحبيبة..وعزمها

.. فكان صبرها ضعفين.. واقتسمت معي معاناتي وصبري.. إلى َمن سارت معي في حلو الحياة ومّرها
  .. إلى زوجتي الغالية.. ودعمها أضعاًفا مضاعفة

  ..رب ببسمتيهمان يضيئان لي الدّ يإلى أخي وأختي اللذَ 

  يحيى.. سعادتي وسرّ .. إلى فلذة كبدي

  ..العربّيةإلى أحّبتي وأصدقائي وكّل َمن أحّب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب 

 

  

  

  

  

  

  اإلقرار

أقّر أنا معّد هذه الرسالة أّنها ُقدمْت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأّنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ما تّمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأّن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم ُيَقدم ألي جامعة أخرى، 

  .درجة علمّيةأو معهد آخر لنيل 

  

  إبراهيم نهيد إبراهيم أبو لبن: االسم

  :التوقيع

 ٢٣/٧/٢٠١٣ :التاريخ

  

  

 

  

  



 ج 

 

  شكر وتقدير

 ما رأت هذه الرسالة النور، وأقّدم شكري لكّل َمن ساهم في إنجازمد اهللا تعالى الذي لوال إرادته أح
ولو بشطر كلمة، وأخص بالشكر مشرفي الدكتور يوسف الرفاعي الذي لم يبخل على طالبه  تيرسال

 يوًما بنصيحة أو إرشاد أو دعم معنوّي، كما أشكر أولئك الذين حاولوا تثبيط عزائمي؛ ألّنهم كانوا الدافع
  .ادمً األساس إلصراري على المضّي قُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 

 

  الملخص

آل عمران؛ دراسة نحوّية األوجه اإلعرابية في سورة ( المعنونة بـهذه الدراسة  أهمية تأتي
وتكشف الغموض الذي يكتنف المواضع التي تتعّدد فيها األوجه  بالداللة، كونها تهتمّ من ) داللّية

  .عمراناإلعرابية في سورة آل 

جًا وصفيًا منهجًا تاريخيًا ومنه اتّبعالباحث في دراسته سبيل المنهج التكاملي، حيث  سلكوقد 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدمة وفصلين و  . ا؛ ما أّدى إلى تكامل الدراسةتحليلي  امنهجً و 

ث أثناء الدراسة، وفهارس فنية وخاتمة، إضافة إلى قائمة للمصادر والمراجع التي عاد إليها الباح
  .واألعالميات واألحاديث وأبيات الشعر لآل

اعتمد عليها الباحث في الدراسة هي منابع النحو العربي األصيلة  ولعّل أهّم المصادر التي
 ، )ه٢٨٥(والمقتضب للمبرد) هـ١٨٠(الكتاب لسيبويه: التي ال بّد ألي باحث من الرجوع إليها وهي

، كالكشاف التي ُتعنى بالقضايا النحوّيةإضافة إلى مجموعة من تفاسير القرآن الكريم 
س في بْ ظاهرة الل (، أّما أهّم المراجع فكان )ه٧٤٥(ألبي حيان والبحر المحيط )ه٥٣٨(للزمخشري

معرفة مواضع االختالف في اإلعراب وتوجيهها وبيان إلى الباحَث لمهدي عرار، فقد أرشد ) العربية
  .المعين األول الذي نهل منه الباحث في دراسته تلك المصادر والمراجع داللتها، فكانت

العالقة الوثيقة التأكيد على : النتائج والتوصيات كان أهّمها وقد خرجت الدراسة بمجموعة من
ما بين اإلعراب والمعنى، وذلك من خالل ما تّمت دراسته من آيات تعّددت فيها األوجه اإلعرابية في 

سعة الداللة في العربية، وبخاصة في كالم اهللا المعجز، فِمن تغيِر حركٍة، ، إضافة إلى .فصلي الدراسة
، وقد كشفت واألمثلة زاخرة في الفصلينأو وقٍف، أو تأويل معّين، نستشف معاني كبيرة وعظيمة، 

الّدراسة عن أوجه اإلعراب في سورة آل عمران وبّينْت مدى التكامل في آيات بعينها من حيُث اختالف 
ويوصي الباحث َمن يليه من الّدارسين أن يولوا أهمّية . المترتّبة على تلك األوجه وشمولها المعاني

 .للدالالت المختلفة الناتجة من تعّدد األوجه اإلعرابية في األحاديث الشريفة ودواوين الشعراء
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Abstract 

This study (the syntactic expressions in Surat Al-Imran, a grammatical-semantic 

study) aimed at showing the significance of meaning and revealing the ambiguity of the 

multi expressions of syntax  in Surat Al-Imran. 

 The researcher followed the integrative method in his study; the analytic, 

descriptive and historical methods. The study was divided into an introduction, two 

chapters, and a conclusion, added to lists of bibliographies, sources and indexes for the 

Quranic verses, Prophetic Hadith, verses of poetry, and names.  

The most significant sources of which the researcher relied upon  in his study were 

the authentic Arabic language grammar, such as : Al-Kitab, by Sibawyh(180 A.H.), Al-

Muqtadab, by Al-Mubarrad(285 A.H.), and a set of syntactic Quranic interpretations, such 

as Al-Kashaf, by Al-Zamakhshari (538 A.H.), Al-Bahr Al-Muheet, by Abu Hayyan(745 

A.H.), whereas the most significant reference was: (the phenomenon of ambiguity in the 

Arabic language), by Mahdi Arar. The researcher clarified the variant expressions in 

syntax and its semantics 

The study came out with a set of results and recommendations : the close 

relationship between syntax and semantics which was shown by the multi expressions of 

the syntactic Quranic verses in the two chapters, added to the capacity of meaning in the 

Arabic language represented in the miraculous words of Allah. We recognize the great 

meanings by a certain diacritical motion or a stop sign on a word, or a certain interpretation 

as shown in the examples into the two chapters. The study revealed syntax expressions in 

Surat Al-Imran, and the extent of integration in its verses by the variation of the semantics 

resulted from those expressions and its comprehensiveness. The researcher recommends 

other researchers to pay more attention on the varied meanings resulted from the multi 

expressions of syntax in the Prophetic Hadith and the poets divans.  
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  مقدمة

  

الحمد هللا حمًدا يوافي نعمه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محمٍد، وعلى آله 
  :وَمن اّتبعه إلى يوم الدين، أّما بعد

، )دالليةة آل عمران؛ دراسة نحوية األوجه اإلعرابية في سور (فتأتي هذه الدراسة بعنوان 
لتغوص في تعدد األوجه اإلعرابية وأثره في اختالف الداللة في اللغة والقرآن بشكل عام، وسورة آل 

داللة المتأتية من عمران بشكل خاص، وقد اختار الباحث هذا الموضوع ألهميته المتمثلة في بيان ال
أما النحوّي فكثرة المواضع التي سورة آل عمران فكان ألمرين؛ نحوّي ودينّي،  تعدد اإلعراب، أّما اختيار

تتعّدد فيها األوجه اإلعرابية في السورة، وأّما الدينّي فكونها َتقُدُم صاحَبها يوم القياّمة مع سورة البقرة 
  .تحاّجان عنه

تميط اللثام عن مكنونات المعاني المتأتية من وراء تعدد وتكمن أهمية الدراسة في كونها 
  . يات التي عكف الباحث على دراستها في فصلي الدراسةمن اآل األوجه اإلعرابية في طائفة

وفي السياق ذاته ظهرت مجموعة من الدراسات السابقة التي حرص الباحث على معاينتها 
لياسر مطره ) أثر تعدد اآلراء النحوية في تفسير اآليات القرآنية: (وتجّنب التكرار، ومن تلك الدراسات

أثر اختالف اإلعراب في (وليحيى البركاتي، ) سورة البقرة تعّددا وترجيًحااألوجه اإلعرابية في (جي، و
، وما تمّيزت به لهديل عطّية) تفسير القرآن، دراسة تطبيقية في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء

بكافة هذه الدراسة عّما سبقها من الدراسات آنفة الذكر أّن الدراسات السابقة كانت واسعة وغير محيطة 
الجوانب والمواضع التي تتعّدد فيها األوجه اإلعرابية، إضافة إلى أن هذه الدراسة صّنفت اآليات التي 

  .تتعّدد فيها األوجه اإلعرابية في مباحث سبعة لم تكن فيما سبقها من دراسات

ألولى من منهًجا تكامليا في دراسته، فاتبع أثر المنهج التاريخي في المباحث ابع الباحث وقد اتّ 
في بيان المعاني وراء كل وجه من وجوه اإلعراب الفصل األول،  وسار تحت نطاق المنهج الوصفّي 

اتكاًال على التفاسير اللغوية للقرآن الكريم، وٕاضفاء لمسة الباحث فيها من خالل توضيح بعض من 
ت التي اعتمدتها الدراسة، المنهج التحليلي في توضيح اآليااتبع اآليات التي لم تشر إليها التفاسير، و 

  . بيان داللة كل وجهوالترجيح في بعض األوجه و 



 ز 

 

وقد جاءت الدراسة في فصلين؛ تمثل الفصل األول منها في الدراسة النظرية من توضيح 
لمعنى اإلعراب واالختالف فيه بين العلماء، إضافة إلى المواضع التي يمكن أن تتعدد فيها األوجه 

اني فتمحور أّما الفصل الث. قراءات القرآنية وأثرها في تعدد األوجه اإلعرابية وداللتهااإلعرابية، نهاية بال
إلى  الباحث هذا الفصل ، وقد قسمودالالت األوجه وجه اإلعرابية في آياتهاحول سورة آل عمران واأل

علق، وتأويل التالقراءات القرآنية، و : ، وهيدت فيها األوجهبناًء على المواضع التي تعدّ  سبعة مباحث
النصب لبعض األسماء المنصوبة، وخفاء العالمة اإلعرابية، وتقدير المبتدأ أو الخبر في بدايات بعض 

وختمت دراستي بمجموعة من النتائج والتوصيات التي . اآليات، والوقف والوصل، ومواضع متفرقة
  .ارس الفنيةخرجت بها، تالها ثبت للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، نهاية بالفه

كالكتاب لسيبويه دعائم دراسته،  رسّختاعتمد الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع التي 
التفاسير التي ُتعنى ، إضافة إلى  ، وظاهرة اللبس في العربية لمهدي عرار،والخصائص البن جّني

 والدرّ  المحيط ألبي حّيان،والبحر  الكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للرازي،: بالناحية اللغوية، مثل
ال غنى ألي باحث عنها، إضافة إلى طائفة من المصادر والمراجع اللغوية التي  المصون للسمين الحلبي،

    .أدت إلى تكامل أركان هذه الدراسةمّما 

وٕاذا ما انتقلُت إلى أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة، فإّن كثرة التأويل في 
 - بحمد اهللا- بعض المصادر أدت إلى تشّتثت الباحث في بعض المواضع التي تمت دراستها،  ولكن 

  .التغلب عليها من خالل البحث والتحليل تمّ 

  .واهللا من وراء القصد
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  الفصل األول

  األوجه اإلعرابّية وأثرها في المعاني الداللّية

  :مباحث ةوفيه خمس

  

  اإلعراب لغة واصطالًحا: المبحث األول

   اإلعراب بين معارٍض ومؤّيد: المبحث الثاني

  الكريم واإلعراب العالقة بين القرآن: المبحث الثالث

  اإلعراب أوجه فيها تتعددالمواضع التي يمكن أن : المبحث الرابع

  القراءات القرآنية وأثرها في تعدد األوجه اإلعرابية والداللة: المبحث الخامس
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  طالًحاصاإلعراب لغة وا: المبحث األول

 :اإلعراب لغة: أوالً 

صلى - ، ومنه قوله  )١(و اإليضاحأاإلفصاح : منها، لسان العرب معانٍ  كثيرة لإلعرابجاء في 

 .٢"ب عن نفسهارِ عْ تُ  بالثيّ " - اهللا عليه وسلم

اإلعراب "وأورد ابن فارس أّن  .وهي المرأة الضاحكة عِرَبًة، ا أوتزوج امرأة عروبً : أعرب الرجل  :ومنها

مصدر أعرب، وهو مشتّق من َعَرَب، بمعنى اإلبانة اإلفصاح، فقولهم أعرب الرجل عن نفسه، إذا بّين 

جّلها يعّرف اإلعراب كما ورد عند ابن منظور في وٕاذا تمّعنا في معاجم العربية فإّن . )٣("وأوضح

  .اللسان

  :اإلعراب اصطالًحا: ثانًيا

الصبان  حاشيةوفي ،  )٤("العربية منم لِ هذا مجاري أواخر الكَ " :يقول سيبويه في أول الكتاب

لى إاألول لفظي واختاره الناظم ونسبه : اإلعراب في االصطالح مذهبان: "شرح األشموني على

لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو  ءجي ما: تسهيل بقولهال فيفه و عرّ  ن،المحققي

والمذهب الثاني معنوي والحركات دالئل عليه، واختاره األعلم وكثيرون وهو ظاهر مذهب . حذف

  . )٥("سيبويه

                                                           
القاموس : ، وللوقوف على المعنى اللغوي بصورة عميقة يمكن العودة إلى )عرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة   )١(

  .والمعجم الوسيط. المحيط للفيروز آبادي، ، وتاج العروس للزبيدي
  .٤/١٩٢أحمد بن حنبل، المسند،  )٢(
  ١/٧٦٥ابن فارس، مقاييس اللغة،   )٣(
  ١/٢سيبويه، الكتاب،  )٤(
  ١/٤٣األشموني، حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك،   )٥(



٣ 

 

، والنفي والتعّجب هو التفريق بين المعاني في الفاعل والمغعول:" أّما ابن فارس فيعّرف اإلعراب بقوله

اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر االسم :"  أنّ  ابن هشام وأورد. )١("واالستفهام

  .)٢("المتمكن والفعل المضارع

تغّير العالمة التي في آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخلية عليه ،وما : "وعرفه عباس حسن بأنه  

هذه التعريفات االصطالحية تقودنا إلى أّن معنى اإلعراب يدور حول ما يعتري . )٣("يقتضيه كل عامل

الحرف األخير من تغيير في حركته، فيؤّدي إلى توضيح المعنى من خالل الحركة، وكل ما ورد من 

تعريفات لغوية واصطالحية تجمع على أن لإلعراب أهميًة ودورًا في توجيه المعنى، وسيبّين الباحث 

  . الثاني آراء َمن عارضوا ذلك القول، وَمن أّيده في المبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ١/٧٦٦ابن فارس، مقاييس اللغة،   )١(
  ٣٣ابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ص  )٢(
  ١/٤٦عباس حسن، النحو الوافي،   )٣(



٤ 

 

  اإلعراب بين معارٍض ومؤّيد: المبحث الثاني

متفقون على أن  القدماء ــ جلهم ـــ وجهة نظره لإلعراب، فالنحويون يالنحويين فب قطر  خالف

 اتفقوا النحاةأّن وقد أورد السيوطي   اإلعراب هدفه التمييز بين معاني الفاعلية والمفعولية واإلضافة،

غير معرٍب، ثم  االحركات والعرب قد نطقت به زمانً على غرض اإلعراب إنما يدخل لمعاٍن تعتوُر 

لم يعرب الكالم للداللة على : عاب عليهم هذا االعتالل ، وقالا قطربً  لكنّ  .)١(أدخلت عليه اإلعراب

عراب مختلفة في اإل ينجد في كالمهم أسماء متفقة فالمعاني والفرق بين بعضها البعض؛ ألننا 

  . )٢(المعاني، وأسماء مختلفة في اإلعراب متفقة في المعاني

إن زيداً  أخوك، لعل : المعاني ياإلعراب المختلفة ف ياالً  لألسماء المتفقة فثوضرب قطرب م

وضرب مثاالً  لما . المعنىفهذا كله متفق في اإلعراب ومختلف في . أخوك، وكأن زيداً أخوك زيداً 

جاجي رأي قطرب في تفسير ظاهرة ز وذكر ال. )٣(وما زيد قائمٌ  ًا،ما زيٌد قائم :اتفق معناه واختلف إعرابه

فلو كان اإلعراب إنما دخل الكالم للفرق بين المعاني لوجب أن يكون : قال قطرب ": اإلعراب فقال

ال قطرب إنما أعربت العرب كالمها ألن االسم في ق. لكل معنى إعراب يدل عليه ال يزول إال بزواله

بالسكون أيضاً  لكان يلزمه اإلسكان في  هحال الوقف يلزمه اإلسكان في الوقف ، فلو جعلوا وصل

راج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً  دالوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند األ

  . )٤("عتدل الكالميلإلسكان ل

                                                           
  .٢/١٦٤السيوطي، األشباه والنظائر في النحو، : ُينَظر  )١(
  ٧٠إليضاح في علل النحو، ص، ايالزجاج: ُينَظر  )٢(
  ٧١- ٧٠ن ،ص.، ميالزجاج: ُينَظر  )٣(
  ٧١، ص.ن.م، يالزجاج  )٤(



٥ 

 

قاسم أمين، الذي : عدد من المفكرين وعلماء اللغة منهم -حديثاً - سار على درب قطرب وقد  

نحو عربّية ( )٢(، وأنيس فريحة في كتابه)١(دعا إلى إصالح اللغة من خالل تسكين أواخر الكلمات

اب إلغاء اإلعر : ، وتبعهم سالمة موسى في مقال له دعا فيه إلى أمور كثيرة تمّس باللغة، منها)ميّسرة

من (ولعّل إبراهيم أنيس أشعل القضية أكبر عندما عرض في كتابه . واالكتفاء بتسكين أواخر الكلمات

، ولعّله أراد أن يوحي بأن اإلعراب قصة منسوجة، لذلك )قصة اإلعراب(فصًال بعنوان ) أسرار اللغة

 قبائل بين متناثرة لغوية ظواهر من خيوطها استمدت ما أروعها من قصة، لقد:" قال في بداية الفصل 

 الثاني أوائل أو الهجري، األول القرن أواخر في محكمة حياكة نسجها مث حيكت، ثم العربية، الجزيرة

 الثاني القرن ينتهي يكد لم ثم العراقية، البيئة في حياتهم معظم نشؤوا الكالم صناع من قوم يد على

 فصحاء من والشعراء والخطباء الكتاب على حتى امتنع منيعًا، حصناً  اإلعراب أصبح حتى الهجري

، ثّم عّرج أنيس على الفرق في اإلعراب بين "النحاة: بعد فيما ُسموا قوم على إال اقتحامه وشق العربية،

الالتينية وبين حركات العربية، فاستنتج أن الرموز الالتنية ال تسقط حتى لو وقفنا على االسم، بعكس 

وفي . حركاتنا العربية ليست رموزًا للداللة على الفاعية والمفعولية الحركات العربية، مّما يرجح أن

أن : النهاية يخرج أنيس بمجموعة من النتائج التي تشّكل نظرية جديدة مناهضة لإلعراب، من ضمنها

الحركات اإلعرابية ال مدلول لها وال معنى، ويرى أن الحركات ُأتي بها للتخلص من التقاء الساكنين، 

 ينعاملَ  هناك رك الحروف؟ فزعم أنسئل قطرب من قبله على أي أساس تح سَأل مايُ ف أن ولكّنه خا

 معينة لحركة الحروف بعض إيثار: أحدهما .الساكنين التقاء من التخلص حركة تحديد في تدخال

: بـ يسمى ما أو المتجاورة، الحركات تجانس إلى الميل هو: واآلخر .مثالً  للفتحة الحلق حروف كإيثار

  .)٣(الصوتية المناسبة

                                                           
  ٣٧أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، ص  )١(
  ١٨٣ص-١٢٢أنيس فريحة، نحو عربية ميسرة، ص: ُينَظر  )٢(
  ٢٥٣- ٢٥٠إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص: ُينظر  )٣(



٦ 

 

وقد انبرى للّرد على قطرب وأنيس وأتباعهما جمٌع غفير من علماء اللغة األقدمين والمحدثين، وذلك من 

خالل اإلتيان بشواهد تدحض ادعاءات القائلين بعدم أهمية اإلعراب في اللغة، ولن يتسع المجال 

فقد تنّبه  الّرد الكافي على تلك االدعاءات، لعرض الردود كافة، بيد أّنني سأورد بعضًا منها تسهم في

ابن جّني إلى أهّمية اإلعراب في المعنى، ودور الحركات اإلعرابية في الكشف عن المعنى المراد، 

فاإلعراب عند ابن جّني هو الذي يحدد الوظائف النحوية للكلمات من خالل الحركات التي تؤد إلى 

ن المعاني باأللفاظ، أال هو اإلبانة ع"ابن جّني في اإلعراب  نقل معنى الجملة من معنى إلى آخر، قال

اآلخر، الفاعَل  ، علمَت برفع أحدهما ونصب"شكَر سعيدًا أبوه"، و"أباهأكرَم سعيٌد "َك إذا سمعت ترى أنّ 

كان ، فإذا قلنا األسُد بالرفع، )١("من المفعول، ولو كان الكالم شرجًا واحدًا، الستبهَم أحُدهما من صاحِبهِ 

فالفتحة هي العنصر الذي حول "المعنى اإلخبار، أّما إذا نصبنا األسَد، فيتحول المعنى إلى التحذير، 

  .)٢("المعنى من باب إلى باب، ومن معنى إلى معنى جديد، فهي ركن في الكلمة يشير إلى معنى

ى طالب علوم وورد في مقدمة مشكل إعراب القرآن الكريم أّن معرفة اإلعراب من أعظم ما يجب عل

  .)٣(القرآن معرفته؛ ليسلم من اللحن

وذلك ألن فهم المعنى ال  )٤("اإلعراب إّنما دخل الكالم في األصل لمعنى:" وقال أبو البركات األنباري 

يقوم إال عن طريقه، واإلعراب يبقى أساسًا لعلم الداللة؛ ألّن الحركات لها دور ال يقل أهمية عن أي 

ألّن واضع :"وجاء في همع الهوامع  .)٥(لوصول إلى معناها دالليًا ومعجمياً حرف من حروف الكلمة ل

                                                           
  ١/٣٥ابن جّني، الخصائص،   )١(
  ١٦٢ص، خلبل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها  )٢(
  ١/١، مشكل إعراب القرآن، القيسيمكي : ُينَظر  )٣(
  ٢٠أبو البركات األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ص  )٤(
  ١٦٠خليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، ص )٥(



٧ 

 

اللغة حكيم يعلم أن الكالم عند التركيب ال بّد أن يعرض فيه َلْبس، فحكمته أن يضع اإلعراب مقرونًا 

  )١("بالكالم

هذا القول ومن العلماء المحدثين الذين بّينوا أهمّية اإلعراب في توجه المعنى، ووقفوا لمن رفض 

بالمرصاد، األستاذ عباس حسن، الذي أتى بأدلة ال تقبل الشك تثبت أّن اإلعراب هو روح اللغة، وأّن 

أّن التراث : الكالم دون إعراب لن يكون مفهومًا، وأّن تسكين أواخر الكلمات سيحقق مشاكل كثيرة، منها

والشعر العربي يقوم في أوزانه  م كّله ال سبيل لفهمه بغير اإلعراب الذي يدعون إلى تركه،يالقد

وتفعيالته على اإلعراب أيضًا، ثّم يؤّكد على أن الدعوة إلى تسكين أواخر الكلمات سوف تقف أمامها 

عقبة، وهي األسماء التي ُتعرب بالحروف كاألسماء الستة، واألفعال الخمسة، والمثنى ولواحقه، وجمع 

جاء أبوه، رأيُت أباه، : عن الحروف اإلعرابية في مثل المذّكر السالم، فهل يمكن االستغناء بالسكون

، وعقبة أخرى تخص الكلمات التي تنتهي قبل آخرها حرف عّلة يجب حذفه إذا ُسّكن ...هيمررُت بأب

اآلخر، ولم يتحرك كالياء والواو في يبيع ويصول وغيرهما، باإلضافى للبس في األسلوب الذي ُيقدم 

ال ندري الفاعل من المفعول عند ) محمدًا أكرم عليّ (ى الحصر، ففي قولنا فيه المفعول به للداللة عل

التسكين، وغير ذلك من العقبات التي أوردها عباس حسن رّدا على ُدعاة ترك اإلعراب، واللجوء إلى 

  .)٢(التسكين

يكتفي الباحث بما أورده من صراع دار بين معارضي اإلعراب ومؤّيديه، بعد أن ثبت باألدلة   

مكانة اإلعراب وأهميته في توجيه المعنى، إضافة إلى أمر غاية في األهّمية، وهو أن دعاة ترك 

ه بعنوان اإلعراب لم يلتزموا هم أنفسهم بما قالوا، فلو نظرنا إلى قطرب لوجدنا أّن هناك كتاًبا أّلف

، ويبدو أن قطربًا راجع نفسه وأدرك أهمية اإلعراب، أما أنيس فقد كانت دعوته أشبه ما )إعراب القرآن(

                                                           
  ١/٦٢السيوطي، همع الهوامع،  )١(
  ٢٦٣- ٢٦١عباس حسن، اللغة والنحو، ص: ُينَظر  )٢(



٨ 

 

تكون بمن يهمس في الضجيج، فلم تلق قبوًال نظرًا لتأكيد أهمية اإلعراب عند جل العلماء، ولو نظرنا 

بحث ممّهدًا ألهمية اإلعراب وصلته إلى ما كتبه هو لوجدناه ملتزمًا باإلعراب، من هنا كان هذا الم

  .الوثيقة بكتاب اهللا، وهو ما سيتناوله الباحث في المبحث القادم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩ 

 

 القة بين القرآن الكريم واإلعرابالع: المبحث الثالث

عن اإلتيان بمثله،  والعجم ال ريب في أن القرآن الكريم هو النص العربي الذي عجز العرب

  .ينأنه مصدر التشريع األول في الدفهو معجز في بيانه ولغته وفصاحته ، وال نغفل 

والعالقة بين القرآن الكريم واإلعراب عالقة وثيقة ومتينة؛ وٕاذا قلنا إن اللحن في القرآن الكريم 

ر يأن أعرابياً  قدم إلى أم كرلدالئل على ذلك بّينة، فقد ذُ بالغ، وانما أدى إلى نشأة علم النحو فال  هو

 - صلى اهللا عليه وسلم- ا ُأنزل على محمد المؤمنين عمر بن الخطاب وطلب أن يقرئه أحد شيئاً  ممّ 

: بالجر، فقال األعرابي  )اهللا بريٌء من المشركين ورسوِله نّ أ( : ، فقال )براءة(سورة من فأقرأه رجل 

من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر رضي اهللا عنه مقالة  ًئااهللا من رسوله؟ إن يكن اهللا بري ئأوقد بر 

β¨﴿: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس هكذا يا أعرابي، فقال : األعرابّي، فقال عمر  r& ©!$# 

Ö ü“Ì� t/ z ÏiΒ t Ï. Î�ô³ ßϑø9 $# � … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 ﴾ )فأمر سوله منهم، اهللا و  ئأبرأ ممن بر  وأنا واهللاِ : عرابيفقال األ )١

  .)٢(ئ القرآن إال عالم باللغة ، وأمر أبا األسود الدؤلي أن يضع علم النحوقرِ عمر أال يُ 

) اهللا بريٌء من المشركين ورسوِله نّ أ(األسود الدؤلي سمع رجالً  يقرأ وفي رواية أخرى أن أبا 

  .)٣(يسعني إال أن أضع شيئًا أصلح به نحو هذا ، موضع علم النحو ال أظنّ : فقال 

  .كتفي بهتين الروايتين اللتين تجزمان بأن سبب وضع علم النحو هو القرآن الكريموسأ

ط أبي األسود الدؤلي للقرآن كان نقط إعراب وليس نقط إعجام، والكتب التي ُألفت في وال ننسى بأن نقْ 

أشير إلى  إعراب القرآن الكريم كثيرة وواسعة ، وللتأكيد على أهمية الصلة الوثيقة بين اإلعراب والقرآن

أن يكون عالماً  باللغة، وهذا أبلغ دليل على أن اإلعراب له أثر  للقرآن الكريم أن أحد شروط المفسر
                                                           

  ٩/٢سورة التوبة،   )١(
  ١٦ابن األنباري، نزهة األلباء ص؛ ٣/٨ ابن جني، الخصائص،: ُينَظر  )٢(
  ١٩صأبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، : ُينَظر  )٣(



١٠ 

 

أن  -أي شرائط التفسير –تمام هذه الشرائط "، فقد ذكر أّن عنى المقصود من اآليات القرآنيةفي الم

  .)١("ف الكالميكون المفّسر ممتلئًا من عّدة اإلعراب، ال يلتبس عليه وجوه اختال

ا هم لم ينسو وال نغفل أن التفات النحويين وتوّجههم إلى تفسير آي الذكر الحكيم كان بدهّيًا؛ ألن

منها، كما  ها واستنباط األحكامتحليلمعاني هذا الكتاب الخالد و  هي خدمةالغاية من وضعهم للنحو  أنّ 

عن الّنحو، تعضد قواعده، وتدعم  فيها دفاعاياته، دراسة الّنحو ألسلوب القرآن الكريم في جميع رو  نّ أَ 

  .)٢(شواهده

تستند إليها القواعد النحوية، واإلعراب من  يكما أّن القراءات القرآنية تعّد من األصول الت

فمن حملة القرآن المعرب العالم :"الوسائل التي تعين على ضبطها وفهم معانيها، يقول ابن مجاهد 

الكلمات، البصير بعيب القراءات، المنتقد لآلثار،  يرف باللغات، ومعانبوجوه اإلعراب والقراءات، العا

فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حّفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين، ومنهم من يؤّدي ما 

رف اإلعراب وال غيره فذلك الحافظ، فال عنده إال األداء لما تعّلم، ال يعسمعه ممن أخذه عنه ليس 

سره في اآلية لشّدة تشابهه وكثرة فتحه وضّمه وكينسى إذا طال عهده فيضع اإلعراب  يلبث مثله أن

فمن كالم ابن مجاهد وَمن . )٣("الواحدة، ألّنه ال يعتمد على علم بالعربية وال بصر بالمعاني يرجع إليه

ن المقود من سبقه نستنتج أن علم اإلعراب وفهم القرآن الكريم متالزمان، فالعالم بوجوه اإلعراب يبيّ 

اآليات عند اختالف حركات كلماتها، ال سّيما في القراءات القرآنية، فالمتبّصر باإلعراب يدرك 

المقصود باآليات رغم اختالف حركاتها، فيبّين ذلك لمن ال دراية عنده، وبذلك ُيزال الّلبس الجاثم على 

  .عقول القّراء

                                                           
  ٢/١٦٢السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن،   )١(
، ١ع ،٥٨ص،٢٩ات القرآنية، مجلة جامعة تشرين، مجيياسر مطرة، أثر تعدد اآلراء النحوية في توجه اآل: ُينظر  )٢(

٢٠٠٧  
  ٩٥الزجاجي، اإليضاح في علل النحو، ص  )٣(



١١ 

 

التفسير إلى أربعة أقسام، كان اإلعراب وقد أورد الزركشي في البرهان عن ابن عباس تقسيم 

ما تعرفه العرب في (عن ذلك القسم الذي عنونه الزركشي بـ  أساسًا ألحدها، يقول فيه ابن عباس

فأّما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم، وذلك شأن اللغة واإلعراب، فأّما ):" كالمها

 وجب على المفّسر القارئ تعّلمه يتوّصل المفّسر إلى معرفةاإلعراب فما كان اختالفه محيًال للمعنى 

  .)١("على القارئ تعلمه ليسلم من اللحن وٕاذا لم يكن محيًال للمعنى وجبالحكم،وليسلم القارئ من اللحن،

وهذا يؤّكد ما ذكره الباحث من أهمية اإلعراب في توجيه المعنى في آي الذكر الحكيم، حيث 

األمثلة على ذلك في المبحثين القادمين إضافة إلى الفصل الثاني الذي يتعلق سيسوق مجموعة من 

  .بتعدد األوجه اإلعرابية في سورة آل عمران

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ٢/١٦٤الزركشي، البرهان في علوم القرآن،   )١(



١٢ 

 

  اإلعراب أوجه فيها تتعددالمواضع التي يمكن أن  :رابعالمبحث ال

  مرجع الضمير : أوالً 

كمن في المعاني تدم تكرار األسماء، فبالغة لغتنا وع ،ى بالضمير في لغتنا لالختصاريؤتَ 

 :، أهّمهالى الضمير له أسباب، كما أّن االلتجاء إامختصرً  اقصيرً  الغويً  اقالبً  التي تكونالوفيرة 

اءة التأليف دما أن االستعانة بالضمائر يجنب ر ، ك)١(الفخامة بشأن صاحبه، والتحقيرو االختصار 

  .وضعف ترتيب الجملة

هو المرجع الذي يعود عليه الضمير، فهناك الكثير من الجمل التي ال  هذا نا في بحثنايهمّ ولعل ما 

β¨﴿ :وتعالى ، كقوله سبحانهاس فيها إن كان مرجع الضمير واحدً بْ لَ  Î) ©!$# …çµ tGx6 Í× ‾≈n=tΒ uρ tβθ �=|Á ãƒ ’n? tã 

Äc É<̈Ζ9 $# 4 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ �=|¹ Ïµø‹ n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡ n@ ∩∈∉∪ ﴾   ففي هذه اآلية نجد أن ضمير

) يصّلون(كما أّن ضمير الواو في ) اهللا(ال يحتمل العودة إال على لفظ الجاللة ) مالئكته(الهاء في 
  .في العدد والجنسلمرجعه يكون مطابقًا يعود على اهللا ومالئكته، وذلك ألّن الضمير 

  ).جارنا(، فالهاء عائدة على كريماشتريت من جارنا ألنه : ولناوكق

  .تعود على الصديق وال لبس في ذلك) ألنه(فالهاء في  .ه ألنه مريضصديقَ  زار أحمدُ  :وفي قولنا

  :ن لنا أن هناك لبسًا في مرجع الضميرولو نظرنا إلى الجمل اآلتية لتبيّ 

  .ختي أن تبقى مع أمي ألنها مريضةنصحت أل -١

: جعين مماثلين له في العدد والجنسعلى مر ) ألّنها(في ) ها(عود الضمير  وهذا الَلبس آٍت من إمكانية

  .األخت واألم
                                                           

  ٤/٢٥، في علوم القرآن الزركشي، البرهان  )١(



١٣ 

 

  .زار أحمد الطبيب ألنه مريض  -٢

ولكن رّبما يرى بعضهم أّن منطق  أحمد أم الطبيب ؟ ؟من المريض: فالسؤال الذي يتبادر إلى األذهان

ب ليعالجه، ولكن تركيب الجملة ال األمور يوجب أن يكون أحمد هو المريض، وقد ذهب إلى الطبي

  .يمنع أن يكون الطبيب هو المريض وقد زاره أحمد لالطمئنان عليه

$<tΒ z$!﴿: تعالى هقول  -٣ |¹r& ÏΒ 7πt6Š ÅÁ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’Îû öΝ ä3Å¡ à�Ρr& āω Î) ’ Îû 5=≈tGÅ2 ÏiΒ È≅ö6 s% 

β r& !$ yδr& u�ö9 ‾Ρ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×�� Å¡ o„  ﴾ )١( .   

  :مراجع قبله ةل عودته على ثالثتميح )نبرأها(في ) ها(فالضمير 

  ).أنفسكم(أن يعود على : أوالً 

  ).األرض(أن يعود على : ثانياً 

  .)٢()المصيبة(أن يعود على : ثالثاً 

  . اآلية ومعناها فيؤثر دالليًا تمن الحاالت السابقة  واحدة وكل

β ﴿ :قوله تعالى   -٤ Î) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖtƒ ª! $# Ÿξsù |=Ï9$ xî öΝ ä3s9 ( β Î)uρ öΝä3ø9 ä‹ øƒs†  yϑsù # sŒ “Ï% ©!$# Ν ä. ç�ÝÇΖtƒ 

.ÏiΒ  Íν Ï‰÷è t/﴾ )٣( .   

                                                           
  ٥٧/٢٢سورة الحديد،   )١(
  ٢/٧١٩مكي القيسي، مشكل إعراب القرآن، : ينظر  )٢(
  ٣/١٦٠سورة آل عمران،   )٣(



١٤ 

 

أي فمن ينصركم من بعد اهللا، كما ) اهللا(يحتمل عودته على لفظ الجاللة ) بعده(في ) الهاء(فالضمير 

  .فمن ينصركم من بعد الخذالن: يمكن أن يعود على الخذالن، أي

  : وفي القرآن آيات ال ريب في عودة الضمير فيها على مرجع واحد، رغم عدم وجوده، كقوله تعالى

١- ﴿‘≅ä. ô tΒ $pκö� n=tæ 5β$ sù ﴾ )أي كل من على األرض  )١.   

٢- ﴿Hξ x. # sŒ Î) ÏMtó n=t/ u’Í∋# u�©I9   .أي بلغت الروح التراقي )٢( ﴾ #$

  اإلضافة: ثانياً 

اإلضافة، ال سّيما إضافة المصدر : يلتبس فيها اإلعراب أو يتعددمن المواطن التي يمكن أن   

التي تتردد بين إضافة للفاعل أحيانًا وللمفعول أحيانًا، وهنا ينشأ اللبس، ويظهر ذلك من خالل األمثلة 

  :التالية

  .أحمد يكره إزعاج الطالِب، ويحب زيارة االصدقاء -١

فالمعنى األول أن أحمد يكره أن يزعجه الطالب، وبالتالي ففي هذا التركيب يمكن أن نرى اللبس جليًا، 
فإن الطالب فاعل في المعنى، ومثل ذلك ما تبقى من الجملة، فإّن أحمد يجّب أن يزوره أصدقاؤه، 

أّما المعنى الثاني فإنه مختلف تمامًا، فأحمد يكره أن يزعج هو . فكذلك األصدقاء فاعل في المعنى
ول به في المعنى، ويحب أن يزور أصدقاءه، فاألصدقاء مفعول به في الطالَب، فالطالب هنا مفع

  .المعنى

  

                                                           
  ٥٥/٢٦سورة الرحمن،   )١(
  ٧٥/٢٦سورة القيامة،    )٢(



١٥ 

 

āξ ﴿ :قوله تعالى   -٢ x. 4 tβρã� à� õ3u‹y™ öΝ ÍκÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ ﴾ )١(   

متردد بين معنى الفاعلية والمفعولية، فإن ) الضمير هم(ن أّن المضاف إليه بعض المفسري فقد أورد

سيكفر المشركون بعبادتهم األصناَم، وٕان : الفاعل، فالتقدير يكونمضافًا إلى ) عبادة(كان المصدر 

  .)٢(ستكفر األصناُم بعبادتهم: كان مضافًا إلى المفعول، فالتقدير

  

  ٣خفاء العالمة اإلعرابية: ثالثاً 

تعّد العالمة اإلعرابية دليًال هاديًا إلى المعاني النحوية، وقد بّين الباحث أثر اإلعراب والعالمة 

فالعالمة اإلعرابية تشير إلى الفاعل . )٤(اإلعرابية واختالف العلماء قديمًا وحديثًا فيما يتعلق بذلك

  ...والمفعول والمضاف إليه 

وقد يحدث أن تختفي تلك العالمة ألسباب عّدة، كأن يكون االسم مقصورًا أو منقوصًا ــــ في 

المعنى أحيانًا، وهذا باب واسع من األبواب والمواطن التي حاالت ــــ أو مضافًا إلى ياء المتكلم، فيلتبس 

  .يمكن لإلعراب أن يختلف فيها

فإننا نجد أّن عالمة اإلعراب كان لها الدور األساس في توجيه  )٥(فلو تبّينا الجمل التالية

  :المعنى المراد

                                                           
  ١٩/٨٢سورة مريم،   )١(
  ٢/٨٨١؛ العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  ٦/٢٠٢أبو حيان، البحر المحيط، : ُينظر  )٢(
 .٩٨مهدي عرار، ظاهرة اللبس في العربية، ص )٣(
  ٧- ٣لالستزادة يمكن العودة إلى المبحث الثاني من الرسالة  ص  )٤(
 .١٢٥ص-٧٥، صس.ممهدي عرار، : ُينظر )٥(



١٦ 

 

١-  إن أخي محمدًا ذكي  

٢-  إّن أخي محمٌد ذكي  

في الجملة الثانية ) محمد(عطف بيان، بينما يكون ) محمداً (ففي الجملة األولى يتضح أن 

خبرًا أول إلّن، وهذا االختالف في اإلعراب يقود إلى تعدد المعنى في كلتا الجملتين، فعطف البيان في 

أّما في الجملة الثانية . ، فالمتكلم يريد أن يخبر عن أخيه محمد أّنه ذكي)أخي(األولى توضيح لكلمة 

يريد أن يخبر أن أخاه هو محمد ثّم أتبعه بخبر ثاٍن بأّنه ذكّي، فكأن المتلقي في الجملة فإن المتكلم 

  .الثانية ُأخِبر بأمرين، أن اسم األخ محمد، وأنه ذكي

ألصبح معنى الجملة احتماليًا نظرًا لخفاء عالمة اإلعراب، فيتردد ) مصطفى(ولو كان اسم األخ 

  .ا يتأتى اختالف الداللةاإلعراب بين عطف البيان والخبر، وهن

  .رأيت أخَت فاطمة التي تفّوقت في الجامعة -٣

هل التي تفوقت فاطمة أم أختها؟ وهذه الَحْيرة : لو تأّملنا هذه الجملة لوجدنا أن المتلقي يقع في َحْيرة 

ن من كونه مبنّيا والعالمة اإلعرابية غير ظاهرة عليه لتبيّ ) التي(ناتجة عن استخدام االسم الموصول 

  .التي تفّوقت، فالجملة احتمالية في معناها

  .رأيت دفتر الطالب األعمى -٤

فإن منطق األمور يحّتم عودته على ) األعمى(في هذه الجملة ورغم خفاء العالمة اإلعرابية على 

  .فالجملة هنا ال تحتمل أكثر من معنى، فهي قطعية الداللة. الطالب ال على الدفتر

  



١٧ 

 

  التعّلق: رابعاً 

كثير من الكلمات تتداخل بعالقات فيما بينها، وتتشابه وتترابط في مواطن معّينة، ومن ذلك   

  ...)١(تعّلق االسم الموصول في حاالت مخصوصة، والصفة، وصاحب الحال، وتعيين المستثنى منه

’﴿ :وبالمثال يتضح المقال، يقول تعالى n?yè sù «! $# àM ù=ā2 uθ s? (# þθãè ÏΗød r' sù öΝ ä. {�øΒ r& öΝ ä. u !% x. u�à°uρ ¢ΟèO Ÿω ô ä3tƒ 

öΝ ä. á�øΒ r& ö/ ä3ø‹n=tæ Zπ £ϑäî ﴾ )٢(   

وبالتالي ) أمركم(أن تكون معطوفة على : على احتماالت ثالثة، أوالها) شركاءكم(ففي اآلية ُنصبت 

،  واالحتمال )٣(يكون المعنى أجمعوا أمركم وأمر شركائكم، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه

مفعوًال معه، أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم، والجمع ) شركاءكم(تكون الواو واو معّية فتكون الثاني أن 

  .)٤()شركاءكم(و) أمركم(وبين الشركاء، وليس بين ) أجمعوا(بين الفاعل في 

فأجمعوا أمركم : مفعوًال به لفعل محذوف مناسب، أي) شركاءكم(أن تكون : وأّما االحتمال الثالث فهو

داءكم، وذلك بناء على أّنه ال يقال أجمعت شركائي، وٕاّنما يقال أجمعت أمري، أي وادعوا شه

في ) الواو(، حيث تكون معطوفة على ضمير الرفع )شركاؤكم(وهناك قراءة يعقوب برفع . )٥(عزمت

، فكأنه قام مقام )أمركم(، وجاز العطف على الضمير المتصل دون تأكيده لوجود فاصل )أجمعوا(

                                                           
  ١٣٥مهدي عرار، ظاهرة اللبس في العربية، ص: ُينظر  )١(
  ١٠/٧١سورة يونس،   )٢(
  ٢/٣٤٢الزمخشري، الكشاف، : ينظر  )٣(
  ٥/١٧٧أبو حيان، البحر المحيط : ُينظر  )٤(
  ١/٣٨٧السعدي، تيسير الكريم الرحمن، : ينظر )٥(



١٨ 

 

: فأجمعوا أنتم وشركاؤكم أمركم، ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: والتقدير التأكيد، 

  .)١(وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم

إذا سبقها موصوفان أو مرجعان تصلح أن تكون ألي منهما، ) الصفة(ومن أمثلة التعلق 

ساجد، أو صفة للقدس، صليت في مساجِد القدِس العتيقة،  فالعتيقة يمكن أن تكون صفة للم: كقولنا

، إذا فالتعلق من األمور الملبسة في )٢(والعالمة اإلعرابية ال تحدد ذلك؛ ألن كال المرجعين مجرور

   .تعدد وجوه اإلعراب الذي يؤدي إلى تعدد الداللة

β¨ ﴿ :ا قوله تعالىوٕاذا ما تأملن Î) šÏ%©!$# (#ρã� x� x. šχ÷ρyŠ$ oΨ ãƒ àM ø) yϑs9 «! $# ç�t9 ø. r& ÏΒ öΝ ä3ÏF ø) ¨Β 

öΝ à6 |¡à�Ρr& øŒ Î) šχ öθ tãô‰è? ’n<Î) Ç≈ yϑƒ M}$# šχρã� à� õ3tGsù ﴾ )قد يعود ) إذ(فإننا نجد أن الظرف  )٣

مقت اهللا تبارك وتعالى، ومقت الكافرين أنفسهم، وقد ُيظن بداية أن المرجعين : على مرجعين، هما

، ألنهم لم يمقتوا أنفسهم في )٤(محتمالن، لكن المعنى ال يحتمل إال مرجعًا واحدًا، وهو مقت اهللا سبحانه

  .)٥(ذلك الوقت، وٕانما يمقتونها في اآلخرة

  

  

  
                                                           

  ٤/٢٢٨الطبري، جامع البيان،   )١(
  ١٣٨مهدي عرار، ظاهرة اللبس، ص: ُينظر  )٢(
  ٤٠/١٠سورة غافر،   )٣(
  ١٤٧، ص.س.ممهدي عرار، : ُينظر  )٤(
  ٦٩٩، اللبيب ابن هشام، مغني: ُينظر  )٥(



١٩ 

 

  الحذف: خامساً 

الحذف ظاهرة شائعة في الكالم، وكثيرًا ما يدّل السياق على المحذوف من الكالم، وقد عّرج القدماء 
فكل ما كان معلومًا في القول، جاريًا عند الناس، فحذفه جائز لعلم :"على هذه الظاهرة، فالمبّرد يقول 

  .)١("المخاَطب

y7 3﴿ :ففي قوله تعالى  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# ( ö≅è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ °; ×�ö� yz ( β Î)uρ öΝ èδθ äÜÏ9$ sƒéB 

öΝ ä3çΡ≡ uθ ÷z Î* sù 4 ﴾)فهم إخوانكم، ويجوز : على أّنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره) إخوانكم(فيجوز أن ترفع  )٢

فالرفع والنصب جاء تقديرًا لمحذوف، والداللة في . فادعوهم إخوانكم: أن تنصب بفعل مضمر تقديره

ة كال االتجاهين تختلف، ففي الرفع يكون المعنى أّن هذا األمر ثابت مقّرر، فهم إخوانكم ال غضاض

، فالمعنى أّنه ال بأس من استخدام )فإخواَنكم تخالطون(أو ) فادعوهم إخوانكم(في ذلك، أّما في النصب 

  .)٣(هذه السنة الحميدة مع إخوانكم

  .واألمثلة في هذا المضمار وفيرة في الفصل الثاني من الرسالة، وسأمّر عليها بإذن اهللا

  مكتوب فقدان عنصر التنغيم نظرًا ألّن القرآن: سادساً 

االستفهامية والنافية، أو من الشرطية ) ما(ففقدان عنصر التنغيم يحدث لبسًا في التفريق بين 

واالستفهامية، وغير ذلك من اللبس اآلتي من فقدان عنصر التنغيم، فتتردد العبارة في احتماالت عديدة 

                                                           
  ٣/٢٥٤المبرد، المقتضب،   )١(
  ٢/٢٢٠ ،سورة البقرة  )٢(
  ١٤٢-١/١٤١الفّراء، معاني القرآن،   )٣(



٢٠ 

 

θ#) ﴿ :من حيث اإلعراب والداللة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ä9$ s% $ tΡ$ t/ r' ‾≈ tƒ $ tΒ  Èöö7 tΡ (  Íν É‹≈yδ $oΨ çGyè≈ ŸÒ Î/ 

ôN̈Š â‘ $ oΨ øŠs9 Î) ﴾ )١(   

أما مّكي  )٢("ال ينبغي فيما نقول: "فالزمخشري اعتبرها ما النافية، حيث قال في تفسيرها 

 ،استفهام وهي بنبغي نصب موضع في ما )نبغي ما( قوله:" فأجاز أن تكون نافية واستفهامية، يقول 

 الجملة ألن ؛نبغي على الوقف االستفهام في يحسن وال نبغي على الوقف فيحسن نفيا يكون أن ويجوز

  .)٣("الحال موضع في بعده التي

  الحمل على التوهم والحمل على الموضع والحمل على المجاورة: سابعاً 

يبدو للوهلة األولى أن العنوان العريض لهذه المسألة طويل وشائك، وهو كذلك، فقد اعتقد 

أن هذا الجزء من المبحث سيكون يسيرًا، غير أّنه لّما عاد إلى منابع القضية وجد أن األمر الباحث 

شائك منذ القدم، لكّنه في الوقت ذاته شائق، فظاهرة الحمل سواء على التوهم أو المعنى أو الجوار، 

ا، حتى إن عرفها النحاة قديمًا من أيام الخليل وسيبويه ومن جاء بعدهم، واختلفت أقوالهم بشأنه

، وقد أشار إلى )الغلط(المصطلح النحوي لهذه القضية كان مضطربًا فيما بينهم، فسيبويه حمله على 

واعلم أّن :" هذا المصطلح في حديثه عن مسألة العطف على اسم إّن وتوكيده قبل تمام الخبر، فقال 

، وذلك أّن معناه معنى "ٌد ذاهبانإّنك وزي"، و"إّنهم ذاهبون أجمعون: "أناسًا من العرب يغلطون فيقولون 

  ،)٤()هم(االبتداء فيرى أّنه قال 

                                                           
  ١٢/٦٥سورة يوسف،   )١(
  ٢/٤٦٧الزمخشري، الكشاف،   )٢(
  ٣٢٨مكي، مشكل إعراب القرآن،   )٣(
  ٢/١٥٥سيبويه، الكتاب،   )٤(



٢١ 

 

  :)١(قول زهيرك 

  َبدا لي َأّني َلْسُت ُمْدِرَك ما َمضى                  َوال ساِبٍق َشْيَئًا ِإذا ُكْنُت جاِئيا -١

خبر على عطفًا على مدرك خبر ليس، لتوّهم وجود حرف الجر الذي يكثر دخوله ) سابق(حيث جر 

§{﴿ :ليس، ومن ذلك قوله تعالى øŠs9 r& ª! $# È/ s3ôm r' Î/ tÉΚ Å3≈ ptø: $#﴾ )٢(
     

إلى أّن المقصود بالغلط في كالم سيبويه السابق هو  -بخالف ابن مالك - وذهب جمهور النحاة 

ومراده بالغلط ما عّبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر في :" التوّهم، فيقول ابن هشام األنصاري 

  ...بدا لي : ويوضحه بإنشاد بيت الشعر  )٣("كالمه

إّننا متى جّوزنا :" ، فرّده ابن هشام بقوله )الخطأ(أّما ابن مالك فقد ظّن أن مقصد سيبويه بالغلط هو 

  .)٤("إّنه غلط : عليهم ذلك ، فقد زالت الثقة بكالمهم، وامتنع أن نثبت شيئًا نادرًا خشية أن يقال

كما هو حال  - ماء التبس عليهم مصطلح الحمل على التوهم بالحمل على المعنىولعل كثيًرا من العل

فمنهم من رأى أن الحمل على المعنى يشمل الحمل على التوهم والحمل على الموضع،  - الباحث

وذهب آخرون للقول بأن الحمل على التوهم يكون في أقوال العرب وأشعارهم، وأّما ما جاء في القرآن 

  .)٥(مل على المعنى، وال يحمل على التوهم وذلك تأّدبًا من رب العالمينالكريم فإنه يح

                                                           
  .٢/٤٧٦؛ ابن هشام، مغني اللبيب، ٢/١٦٥؛ سيبويه، الكتاب، ١٠٧زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص  )١(
  ٩٥/٨سورة التين،   )٢(
  ٦٢٢ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب، ص  )٣(
  ٦٢٢، ص.ن.مابن هشام األنصاري،   )٤(
  ٢٢٥-٢٢٤عبد الفتاح البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص: ينظر  )٥(



٢٢ 

 

وسيتناول الباحث مجموعة من اآليات واألشعار واألقوال المتعلقة بالحمل على التوّهم والحمل على 

  .المحّل، والحمل على الجوار

  . الحمل على التوّهم -أ

لعطف عليه، ومن شواهد ذلك ما ورد في العاملة عملها، وا) ما(دخول حرف الجر على خبر ليس و

  :)٢(، كذلك قول الشاعر)١(بيت زهير آنف الذكر

  ما اْلحاِزُم الشْهُم ِمْقداَمًا َوال َبَطِل            ِإْن َلْم َيُكْن ِلْلَهوى ِبالَعْقِل َغّالبا -٢

  .، بمقدامٍ )ما(بالعطف على توّهم وجود الباء في خبر ) بطل(والشاهد فيه جّر 

وحروف الجر ال يجوز :" وقد أجاز ابن عصفور حذف حرف الجر للضرورة الشعرية فقط، فقال 

  :)٤(، كقول جميل بثينة)٣("إضمارها وٕابقاء عملها إال في ضرورة الشعر

  هْ لِ لَ جَ  نْ مِ  داةَ غَ ضي الْ قْ ُت أَ دْ كِ          هْ لِ لَ ُت في طَ فْ قَ ِم داٍر وَ سْ رَ  -٣

  .رّب رسم دارٍ : يريد 

ه أّنه سأل توهم إضمار حرف الجر مع أن المصدرية، فقد ذكر سيبوي: ن الحمل على التوهمومن مواط

β¨﴿ :الخليل عن قوله تعالى Î)uρ ÿ Íν É‹≈yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ O$ tΡr& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨?$$ sù﴾ )٥(
    

                                                           
  .من الرسالة ١٤ص: ينظر  )١(
  ٥/٢٧٩؛ السيوطي، همع الهوامع، ٢/٤٧٦ابن هشام ، مغني اللبيب، )٢(
  ١/٥٠٠ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،   )٣(
؛ األنباري، اإلنصاف في مسائل ١/١٣٣؛ ؛ ابن جّني، سر صناعة اإلعراب، ١٠٢ص ،ديوانالجميل بثينة،   )٤(

  ١/٣٨٧الخالف، 
  ٢٣/٥٢ ،سورة المؤمنين  )٥(



٢٣ 

 

، "واحدة وأنا ربكم فاتقونوألن هذه أمتكم أمة :" إّنما هو على حذف الالم، كأنه قال : فقال الخليل

≈#É ﴿ :ونظيرها قوله تعالى  n=ƒ \} C· ÷ƒ t� è% ∩⊇∪   öΝ Îγ Ï�≈ s9 Î) s' s#ôm Í‘ Ï !$ tGÏe±9 $# É# ø‹¢Á9 $# uρ ∩⊄∪   (#ρß‰ç6 ÷è u‹ù=sù 

¡> u‘ # x‹≈ yδ ÏMø� t7 ø9   .)٢(#ي"فھم ذلك فليعبدوا رب ھذا البيت: والتقدير  )١( ﴾∪⊃∩ #$

  :)٣(ثم استشهد سيبويه بقول الفرزدق

  َوما ُزْرُت َسْلمى َأْن َتكوَن َحبيَبًة         ِإلي َوال َدْيٌن ِبها َأنا طاِلُبهْ  -٤

  .)٤(ألن تكون حبيبةً : كأّنه قال

ومن مواطن الحمل على التوهم أيضًا نصب األسماء بتقدير فعل محذوف قبلها، ويظهر هذا جليًا في 

…﴿ :كثير من اآليات واألشعار، فمنها قوله تعالى  çµè?r& z÷ö∆ $# uρ ×πyϑÍ←!$ s% ôMs3Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡö� ¤±t6 sù t,≈ys ó™ Î* Î/ 

ÏΒ uρ Ï !# u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ ﴾ )٥(
     

ووهبنا له إسحق ومن : تنصب يعقوب كأّنه قيل :" فقد أثار الزمخشري مسألة نصب يعقوب، فقال 

سقوط الباء من إسحق، ألّن وهب وراء إسحق يعقوب، وذلك على تقدير أّن بشرنا بمعنى وهبنا، وتوهم 

  .)١("متعد بنفسه، فيكون يعقوب منصوبًا بالعطف على التوهم

                                                           
  ٣- ١٠٦/١سورة قريش   )١(
  ٣/١٢٦سيبويه، الكتاب،   )٢(
لبان على ؛ األشموني، حاشية ا٢/٨١؛ السيوطي، همع الهوامع، ٣/١٢٦س، .؛ سيبويه، م١/٧٨ديوان، الالفرزدق،   )٣(

  .١/٥٢٦؛ اإلعراب ابن هشام، مغني اللبيب، ١/٤٤٣شرح األشموني، 
  ١/١٢٦، س.مسيبويه،   )٤(
  ١١/٧١سورة هود،   )٥(



٢٤ 

 

وهبنا لها يعقوب ، : منصوب على إضمار فعل، والتقدير) يعقوب(من ذهب إلى أّن  )٢(ومن النحاة

إلى جواز حمله على اللفظ كون  )٤(من قال بجواز حمل يعقوب على الموضع، وأشار النحاس )٣(ومنهم

يعقوب ممنوعًا من الصرف، وأّن الفتحة ليست للنصب، وأنه معطوف على إسحق، وذهب األخفش 

  .)٥(ومن وراء إسحق يعقوب مولوٌد أو كائنٌ : إلى جواز رفع يعقوب على االبتداء، أي

فهي بحاجة  ومواطن الحمل على التوهم كثيرة، ال مجال إليرادها كاملة ضمن هذا المبحث،

وسأتوقف ختامًا لهذا المبحث عند مجموعة من . إلى دراسة مستفيضة تلملم الموضوع من جوانبه كافة

  .األمثلة في مجال الحمل على الموضع ثم الحمل على الجوار

  :الحمل على المحل -ب

β¨ ﴿ :قبل تمام الخبر، ففي قوله تعالى العطف بالرفع على محل اسم إن: من مواطنه Î) šÏ% ©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u š Ï%©!$# uρ (#ρßŠ$ yδ tβθ ä↔ Î6≈¢Á9 $# uρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9 $# uρ ô tΒ š∅ tΒ# u «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ Ì� Åz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑtãuρ 

$ [sÎ=≈ |¹ Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡt“ øts† ﴾ )٦(
    

معطوفة على موضع اسم إّن بالرفع قبل تمام الخبر، واحتج بذلك على ) الصابئون(أشار الفراء إلى أن 

أّن اسم إّن في هذا الموضع لم تظهر عليه عالمات اإلعراب فجاز الرفع، وأضاف أنه ال يستحب ذلك 

                                                                                                                                                                                
  ٢/٣٩٥الزمخشري، الكشاف،   )١(
؛ السمين ٢/٢٩٣؛ النحاس في إعراب القرآن  ٢/٢٢الفراء في معاني القرآن : من ذهب هذا المذهب من النحاة  )٢(

  .١/٤٠٩؛ مكي القيسي في مشكل إعراب القرآن٥/٢٤٤؛ أبو حيان في البحر المحيط٤/١١٤الحلبي في الدر المصون
  .حلبي في الدر المصونمكي القيسي في مشكل إعراب القرآن؛ والسمين ال: أشار إلى ذلك  )٣(
  .ونسب ذلك إلى الكسائي واألخفش ٢/٢٩٣النحاس، إعراب القرآن،   )٤(
  ٢/٥٧٩األخفش، معاني القرآن،   )٥(
  ٥/٦٩سورة المائدة،   )٦(



٢٥ 

 

كة على عبد اهللا، ثّم إن عبد اهللا وزيد قائمان، لبيان الحر : فيما تظهر عليه عالمات اإلعراب، كقولنا 

  : أنشد الفراء قول الشاعر

  ريبُ غَ ها لَ إّني وقّياٌر بِ فَ                  لهُ حْ رَ  ةِ دينَ مَ الْ سى بِ مْ أَ  كُ يَ  نْ مَ فَ 

  .)١(عطفًا على موضع اسم إن) قيار(حيث رفع 

$ :"ومن الحمل على الموضع النعت المرفوع السم مجرور لفظًا، كما في قوله تعالى  tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9 Î) 

ÿ…çν ç�ö� xî " )وكذلك قوله تعالى   )٢: ﴿ ö≅ yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö� xî «!$# Ν ä3è%ã—ö� tƒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 ﴾ )٣(  

  .في اآليتين معطوفة بالرفع على المحل) غير(فكلمة 

  :الحمل على الجوار - ج

فالوجه : ، ثّم أضاف" هذا جحُر ضب خربٍ : وقد حملهم قرب الجوار على أن جّروا :" يقول سيبويه 

وهو كالم أكثر العرب وأفصحهم، وهو القياس؛ ألّن الخرب نعت للجحر  –) خرب(يقصد  -الرفع

  .)٤(والجحر رفع، ولكّن بعض العرب يجّره

  :)٥(وأورد ابن جّني بيتًا المرئ القيس يقول فيه

  لِ مَ زَ جاٍد مُ ناٍس في بِ بيُر أُ كَ                هِ لْ بَ وَ  رانينَ في عَ  ثَبيًرا أن كَ 
                                                           

؛ األنباري، اإلنصاف في ١/٣٧٦؛ ابن جني، سر صناعة اإلعراب، ٣١٢-١/٣١٠الفراء، معاني القرآن، : ينظر  )١(
  .١/٣١٤؛ األشموني، حاشية الصبان على شرح األشموني، ١/٩٤مسائل الخالف، 

  ٧/٥٩سورة األعراف،   )٢(
  ٣٥/٣سورة فاطر،   )٣(
  ١/٣٤سيبويه، الكتاب،   )٤(
 .١/٢٦٥؛ ابن جني، الخصائص، ٦٢امرؤ القيس، الديوان، ص  ٥



٢٦ 

 

  .)١(فمزمل نعت لكبير، غير أّنها ُجّرت للمجاورة

$﴿ :قليًال عند قوله تعالىقف ون pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî$$ sù öΝ ä3yδθ ã_ãρ 

öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6 n=ã_ ö‘ r&uρ ’n<Î) È ÷t6 ÷è s3ø9 $# 4 ﴾ )٢(
   

فقد قرأها الجمهور بالنصب ، بينما قرأها أبو عمرو بن ) وأرجلكم(فالشاهد في هذه اآلية قوله تعالى 

  .)٣(العالء وحمزة الكوفي وعاصم الكوفي وابن كثير المكي بالجر

وامسحوا (فقراءة النصب تفيد بضرورة غسل الرجلين، فهي معطوفة على أيديكم، وٕانما أقحمت 

إلفادة الترتيب في الوضوء، أّما من قرأها بالجر فعطفًا على رؤوسكم لمجاورتها، والمرجح ) برؤوسكم

أو  أنه من قال بالجر فهو للمجاورة فقط وليس للمعنى، فغسل الرجلين واجب سواًء قرئت بالنصب

الجر، ودليل ذلك ما ورد من أحاديث تؤكد لزوم غسل الرجلين في الوضوء، فقد ورد أّن عثمان بن 

صلى اهللا -رأيت رسول اهللا : توضأ وغسل رجليه في آخر الوضوء، ثم قال –رضي اهللا عنه  –عفان 

  .)٤(توّضأ نحو وضوئي -عليه وسلم

وشائك، ولكن كان ال بد من النظر طويل  - كما أشرت في بدايته- ولعل هذا الجزء من البحث 

والتمحيص في أقوال العلماء فيه، وال يزعم الباحث أّنه قد أحاط بالقضية من جوانبها كاّفة، بيد أّنه رسم 

  .معالمها بصورة جلية تبرز اإلفادة المتأتية من ذلك فيما يخص الموضوع

  
                                                           

   ١/٣٥سيبويه، الكتاب، : ينظر  )١(
  ٦/٥ سورة المائدة،  )٢(
  ١/١٥٥معمر بن المثنى، مجاز القرآن، أبو عبيدة : ينظر  )٣(
  ١/٣٣١ مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة: ينظر  )٤(



٢٧ 

 

   رابية والداللةالقراءات القرآنية وأثرها في تعدد األوجه اإلع: المبحث الخامس

#ZΡ$ ﴿ :يقول عّز من قائل  u ö�è%uρ çµ≈oΨ ø%t� sù …çνr& t�ø) tGÏ9 ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’n? tã ;]õ3ãΒ çµ≈oΨ ø9 ¨“ tΡuρ Wξƒ Í”∴ s?﴾ 

)١(  

إّن هذا القرآن ُأنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما :"  - صلى اهللا عليه وسّلم-ويقول المصطفى 

علم بكيفية أداء كلمات : "وٕاذا ما عدنا إلى النظر في مصطلح القراءات فإّننا نجد أّنه.  )٢("تيّسر منه

  .)٣("القرآن واختالفها بعزو الناقلة

وقد توّزعت قراءات القرآن الكريم بين المقبولة والشاذة، فأّما القراءات المقبولة فأخذ علماؤها 

فقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف، بقاعدة مشهورة اتفقوا عليها وهي أّن كل قراءة وا

  .)٤(ولو احتماًال، وصّح سندها فهي القراءة الصحيحة

ولعل أول من دّون كتابًا شمل القراءات السبع المعروفة هو اإلمام أحمد بن موسى بن 

د أخذ ، وق)السبعة في القراءات(، حيث دّون كتابًا سّماه )ه٣٢٤ت (العباس، المشهور بابن مجاهد 

  :عن القّراء الذين اشُتهروا بالضبط واألمانة ومالزمة اإلقراء طول العمر، وهم

  )ه١١١ت(عبد اهللا بن عامر الشامي  -١

  )ه١٢٠ت(عبد اهللا بن كثير المّكي  -٢

                                                           
  ١٧/١٠٦سورة اإلسراء،   )١(
  ١/١٨٥البخاري، صحيح البخاري،   )٢(
  ٣ابن الجزري، منجد المقرئين، ص  )٣(
  ١/٩ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   )٤(



٢٨ 

 

  )ه١٢٧(عاصم بن أبي النجود الكوفي  -٣

  )ه١٥٤ت(أبو عمرو بن العالء البصري  -٤

  )ه١٥٦ت(حمزة بن حبيب الزيات الكوفي  -٥

  )ه١٦٩ت(نافع بن عبد الرحمن المدني  -٦

  )ه١٨٩ت(أبو الحسن بن حمزة الكسائي الكوفي  -٧

اهد ثالثة ونتيجة الحث لتحديد القراءات المتواترة، أضاف العلماء لهؤالء السبعة الذين أقرهم ابن مج

  :، وهؤالء الثالثة همةً عشر  قراء ليصبح مجموع القّراء

  )ه١٣٠ت( يزيد بن القعقاع المدني -١

  )ه٢٠٠ت(يعقوب بن إسحق الحضرمي الكوفي  -٢

  )ه٢٢٩ت(خلف بن هشام  -٣

صّلى اهللا عليه - واتفق العلماء المحققون على أّن هذه القراءات العشر قراءات متواترة إلى رسول اهللا 

  .)١(، وقد أثبتوا تواترها بذكر طبقات رواتها- وسّلم

أصحابها بأنهم خرجوا من دائرة العشر؛ ألنهم  أّما فيما يتعلق بالقراءات الشاذة، فقد ُعرف

شريح بن يزيد : انصرفوا إلى القراءة المفردة التي ُتعزى إلى بعض الرجال، ومن هؤالء القّراء

هي كل قراءة : والقراءة الشاذة . )٢(الحضرمي، وابن محيصن، وعيسى بن عمرو الثقفي، وغيرهم

                                                           
  ٥٠-٤٧ابن الجزري، منجد المقرئين، ص: ُينظر  )١(
  ١/٩٩ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، : تنظر تراجمهم في  )٢(



٢٩ 

 

ها ابن الجزري، وقد أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو خرجت عن المقاييس واألركان الثالث التي أورد

  .)١(باطلة
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  "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً : " فقد قرأها بعضهم

، وبالتالي فهي )٣(وصّح وجهها العربي، لكن لفظها خالف خّط المصحف فقد صّح نقلها عن اآلحاد

  .شاذة

للقراءة الصحيحة مطابقة اللفظ للمصحف، وصحة الوجه في ) ه٣٧٠ت(واشترط ابن خالويه 

  .)٤(اإلعراب، وأن يكون الوجه قد توارثته األمة

يعنينا في هذا  ما أورده الباحث آنفًا عرض موجز أو لمحات عن القراءات القرآنية، وما

المبحث هو أثر تلك القراءات في تعدد األوجه اإلعرابية، ومن ثّم تأثير ذلك دالليًا على المعاني، فقد 

شغلت هذه القراءات أذهان النحاة منذ نشأة النحو، ومن النحاة من كان من القّراء كأبي عمرو بن 

                                                           
  .من البحث ١٠؛ المقاييس الثالث وردت ص ١/٩ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، : ينظر  )١(
  ١٨/٧٩سورة الكهف،   )٢(
  ١/١٤،.س.مابن الجزري،   )٣(
  ٤٣عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنية، ص: نظري  )٤(
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وّجههم إلى الدراسة النحوية ليالئموا بين  ، ولعّل اهتمامهم بالقراءات )١(العالء وعيسى بن عمر الثقفي

  .)٢(القراءات والعربية، وبين ما سمعوه ورووه من القراءات، وبين ما سمعوه ورووه من كالم العرب

وعندما استقرت قواعد النحو مسجلة في كتاب سيبويه، ثّم ظهرت المدارس النحوية، اتجه 

وقد كانت . ووجهة نظرهم، ورافضين ما لم يقبله القياس النحاة إلى القراءات آخذين منها ما يؤّيد آراءهم

المدرسة الكوفية أوسع أخذًا بالقراءات واالستدالل بها من البصريين الذين تحّفظوا كثيرًا، ولم يحتّجوا 

  .)٣(بالقراءات إال نادرًا حينما يتفق مع أصولهم ويتفق مع قياسهم

البصريين، فرأوا أن القراءات أقوى في مجال أما الكوفّيون فلم يتحّفظوا في مجال القراءات ك

االستشهاد من الشعر وغيره، وقد كانت القراءات في نظرهم مصدرًا لتقعيد القواعد وبناء األساليب، 

بقطع النظر عن مدى موفقتها للقياس أو عدمه؛ ألنها في ذاتها يجب أن ُتشتق منها المقاييس وتستمّد 

  .)٤(األصول

منهج الكوفيين في مجال االستشهاد بالقراءات القرآنية أسلم وأفضل ويرى بعض النحويين أن 

من :" من منهج البصريين، ومن أولئك ابن حزم الذي عجب من منطق البصريين إزاء القراءات، فقال 

النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كالم العرب حكمًا لفظيًا ويتخذه مذهبًا، ثم تعرض له 

  .)٥("ذلك الحكمن فيأخذ في صرف اآلية عن وجهها آية على خالف

  :وسيورد الباحث بعضًا من األمثلة التي تتعد فيها أوجه اإلعراب نتيجة اختالف القراءات القرآنية

                                                           
  ٤٣، صةالنحوي اتعبد العال مكرم، أثر القراءات القرآنية في الدرس: ينظر  )١(
  ٥٥، ص.ن.م: ينظر  )٢(
  ٥٧، ص.ن.م: ينظر  )٣(
  ٥٨ص ،.ن.معبد العال مكرم، : ينظر  )٤(
  ٢٩سعيد األفغاني، أصول النحو، ص  )٥(
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، أّما قراءة أبي جعفر  )٢(فقد قرأها الجمهور بكسر همزة إنه، بينما قرأها أبو جعفر بفتح الهمزة

فاعًال للمصدر حّقًا، ) أنه يبدأ(أن تكون : ، أولها)٣(بفتح الهمزة فتحتمل وجهين من أوجه اإلعراب

ن، فإن معنيان مختلفاترتب على هذين الوجهين أن تكون مسبوقة بالم التعليل المحذوفة، وي: وثانيها

كانت فاعًال فيدل على وقوع البعث وٕامكانها بأنه قد ابتدأ خلق الناس، وابتداء خلقهم يدل على إمكان 

: أّما المعنى اآلخر عندما يكون المصدر تابعًا لالم التعليل المحذوفة، فهو. )٤(إعادة خلقهم بعد العدم

  .)٥(ال تعجزه اإلعادة بعد الخلق األولحّق وعده بالبعث ألّنه يبدأ الخلق ثّم يعيده، ف

، فاستئناف معناه التعليل، فكأنه جواب لسؤال نشأ عند منكري )إّنه(أّما القراءة المشهورة بكسر همزة 

فأجابهم بأن القادر على ابتداء الخلق ) إليه مرجعكم جميعاً : (البعث حين قال تعالى في بداية اآلية

  .)٦(قادر على إعادته

  

  

  

                                                           
  ١٠/٤سورة يونس،   )١(
  ٢/٢٨٢ينظر، ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   )٢(
  ٢/٦٦٥العكبري، التبيان،   )٣(
  ١١/٩١ابن عاشور، التحرير والتنوير،   )٤(
  ٣/١٧٤الخازن، لباب التأويل،   )٥(
  ٢/٣١٨الزمخشري، الكشاف، : ينظر  )٦(
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، أّما باقي القّراء فقرؤها ) يوَمئذٍ (قراءتان، فقد قرأها نافع وأبو جعفر والكسائي بفتح الميم ) يومئذ(ففي 

، فمن قرأها بفتح الميم أخذ بقاعدة بناء يوم على أنها ظرف زمان واإلعراب فيه )يوِمئذٍ (الميم بكسر 

مضافة إلى خزي ) يوم(، فعد )يوِمئذ(، أّما من قرأها بكسر الميم )٢(ليس متمكنا، وهذا رأي سيبويه

 على يوما بنى الميم فتح من ،يومئذ خزي ومن قوله:" بدليل عدم تنوين خزي، وذكر صاحب المشكل 

 فلم اليوم إلى الخزي إلضافته وخفض أعرب الميم كسر ومن،  إذ وهو متمكن غير إلى ضافتهإل الفتح

  .)٣(يبنه

إلى يوم، وهنا ) إذ(، تعني إضافة ظرف مبني وهو )يوم(أّما من حيث الداللة فقراءة البناء، أي بفتح 

أي ونجيناهم من العذاب في ذلك اليوم، أّما جئتك إذ قام زيد، : أكسبه البناء، فيصبح المعنى كقولك

  .)٤(قراءة الكسر فتعني أن اهللا نجاهم من خزي يومئذ، وهو هالكهم بالصيحة والذل والمهانة

  

 

  

  
                                                           

  ١١/٦٦سورة هود،   )١(
  ٢/١٧٥النحاس، إعراب القرآن،   )٢(
  ١/٤٠٦مكي، مشكل إعراب القرآن،  :ينظر  )٣(
  ١/٤٠٧، .ن.م: ينظر  )٤(
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  الفصل الثاني

  ودالالتها في سورة آل عمران تعّدد األوجه اإلعرابية

  :ة مباحثوفيه سبع

  .القرآنيةالتعدد اآلتي من القراءات : األول المبحث

  .التعدد اآلتي من التعلق: المبحث الثاني

  .ه النصب لألسماءالتعدد اآلتي من أوج :المبحث الثالث

  .التعدد اآلتي من تقدير المبتدأ أو الخبر في بدايات بعض اآليات: المبحث الرابع

  .التعدد اآلتي من خفاء العالمة اإلعرابية: المبحث الخامس

  .اآلتي من الوقف والوصلالتعدد : المبحث السادس

  التعّدد اآلتي من مواضع متفّرقة: المبحث السابع
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  :توطئة

أن يصنف الفصل الثاني إلى مباحث، وبحمد اهللا استطاع أن يجعل  -جهده- حاول الباحث 
عناوين بنا على ما تّم دراسته من حيث المواطن التي  -بعد االستثقصاء والبحث - لمواضع التعدد 

  :األوجه اإلعرابية، فقّسمها كاآلتيتتعدد فها 

  .، وفيه ستة وعشرون موضًعا في السورةالتعدد اآلتي من القراءات القرآنية:المبحث األول

  .عشر موضًعا في السورة اثنا، وفيه التعدد اآلتي من التعلق: المبحث الثاني

  .عشر موضًعا في السورة اثناوفيه  ،ه النصب لألسماءالتعدد اآلتي من أوج :المبحث الثالث

سبعة ، وفيه  التعدد اآلتي من تقدير المبتدأ أو الخبر في بدايات بعض اآليات: المبحث الرابع
  .مواضع في السورة

  .مواضع في السورة ثالثة، وفيه التعدد اآلتي من خفاء العالمة اإلعرابية: المبحث الخامس

  .فيه موضعان في السورة، و التعدد اآلتي من الوقف والوصل: المبحث السادس

  .، وفيه ثالثة مواضع في السورةالتعّدد اآلتي من مواضع متفّرقة: المبحث السابع     

هذا الفصل متوّكًال على اهللا، وناظًرا في أقوال العلماء  في في منهجه وسيسير الباحث
والمفسرين، آخًذا باألوجه اإلعرابية في اآليات بناًء على موطن التعدد، ومحلًال ما يومئ 
إليه كل وجٍه من الوجوه الممكنة التي أوردها العلماء، ومتدخًال في توضيح داللة تلك 

  . أقرب للترجيح بناًء على الدالالت وما توحي إليهاألوجه، وفي أحيان كثيرة يرجح ما يراه 
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  التعدد اآلتي من القراءات القرآنية :المبحث األول

  

  الثانية والثالثة تاناآلي - ١
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فجمهور القراء قرؤوا بالتضعيف، وقرأ ) نّزل(وجه التعدد في اآلية الثالثة آٍت من الفعل 
، فبالتشديد ينصب الكتاب بعدها، وبالتخفيف )نَزل( )١(األعمش والنخعّي وابن أبي عبلة دون تشديد

ُيرفع، فالفاعل في قراءة التشديد مستتر عائد على اهللا، أما في قراءة التخفيف فأسند الفعل إلى الكتاب، 
 - باعتبار نّزل مشددة -، والجملة في اآلية الثالثة)نزَل الكتاُب عليك من عنده(والعائد محذوف تقديره 

أن تكون خبرًا للفظ الجاللة في اآلية الثانية، فالداللة تكون بأن اهللا يخبر : اإلعراب تحتمل وجهين من
، فالداللة تتمثل في ابتداء كالم جديد ليس متصًال بما )٢(يك الكتاب، أو أن تكون مستأنفةلأّنه نّزل ع
  .)٣(جازأّما في قراءة التخفيف فالمعنى يتجه نحو االستئناف ال الخبر، وٕان . قبله نحوّياً 

  

  

  

  

  

                                                           

؛ السمين اللحلبي، الدر ٢/٢٩٢؛ أبو حّيان البحر المحيط، ١/١٢٢العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن،: ُينظر) ١(
  .٣/١٥المصون، 

  ١/٣٣١الزمخشري، الكشاف، : ُينَظر) ٢(
  ٣/١٥، .س.السمين الحلبي، م: ينظر) ٣(
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  :اآلية الثامنة - ٢
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، فالوجه األول تكون فيه كلمة )قلوبنا(بفتح التاء ورفع ) ال َتِزْغ قلوُبنا( )١(قرأها أبو واقد والجراح
تكون ) بفتح التاء(قلوبنا مفعوًال به والفاعل عائد على اهللا، وهذا المعنى يفيد الدعاء، وفي الوجه الثاني 
ب أن تزيغ، وفيها فاعًال، أي أّن الفعل ُأسِند إلى القلوب، وفي هذا الوجه من اإلعراب يكون النهي للقلو 

هو المعنى دعاء مضمر هللا سبحانه وتعالى، ويرى الباحث أن الوجه األول الذي سارت عليه الغالبية 
المراد، ألنه متى ما أمكننا عدم التأويل، كان أثبت للحجة، فالمراد دعاء هللا سبحانه وتعالى بأال يزيغ 

، فالخطاب موّجه إلى اهللا ) بعد إذ هديتنا: ( قلوبهم بعدما هداهم، والذي يؤّيد ذلك ما ذكر بعده 
  .سبحانه

  

  :اآلية التاسعة - ٣
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وهذا مبحث نحوّي يجدر أن ) جامع(لهذه اآلية بتنوين كلمة  )٢(نخوض في قراءة أبي حاتم
) الناس(خبر أّن و) جامع(نشير إليه ونحط رحالنا عنده، فجمهور القراء ساروا على اإلضافة، فـ

مفعوًال به السم ) الناس(مضاف إليه، أما أبو حاتم الذي قرأ بالتنوين فأعمل اسم الفاعل، فتكون 
علمائنا  عل أو إضافته يتحّتم علينا العودة إلىفي الداللة بين إعمال اسم الفا الفاعل، وحتى نبّين الفرق

هم : وٕاّنما أضاف إذا كان قد وقع الفعل، تقول:" األفذاذ وما قالوه في ذلك، فاألخفش يقول في اإلضافة
 نهم ضاربو : ضاربو أبيك، إذا كانوا قد ضربوه، وٕاذا كانوا فس حالة الضرب أو لم يضربوا قلت

                                                           
، وقد ذكر السمين الحلبي أن ٣/٢٩؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ٣/٣٠عطيةاألندلسي، المحّرر الوجيز، ابن  )١(

 .بفتح التاء أبو فايد، وعزا ذلك إلى سهو من الكاتب، والراجح أن يكون واقد كما ذكر ابن عطية) َتزغ(الذي قرأ 
 .٣/٣٤، .س.السمين الحلبي، م) ٢(
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اجتمعُت : ، وقد ورد في هذه المسألة عند السيوطي في األشباه والنظائر أّن الكسائي قال  )١("خاكأ
وأردُت  –ما النحو؟ فقلُت : وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يذّم النحو ويقول

أنا قاتٌل : له آخرأنا قاتُل غالِمك، وقال : ما تقول في رجل قال لرجل:  –أن أعّلَمه فضل النحو 
أخطأَت، وكان له علم بالعربية، : آخذهما جميعًا، فقال له هارون: غالَمك، أّيهما كنَت تأخذ به؟ قال

أنا قاتُل غالِمك باإلضافة، فأما : الذي يؤَخذ بقتل الغالم الذي قال: كيف ذلك، فقال: فاستحيا، وقال
فمن خالل الرواية . )٢(َخذ؛ ألنه مستقَبل لم يكن بعدفإنه ال يؤ  - بال إضافة –الذي قال أنا قاتٌل غالَمك 

السابقة نجد أّن اسم الفاعل إذا ُأضيف دّل على وقوع الفعل وتحققه، أّما إن كان عامًال فلم يدّل على 

Ÿω ﴿ :الوقوع ، بل على االستقبال، وذلك نلمسه في قوله تعالى uρ £ s9θ à) s? > ô“($ t± Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã$ sù š� Ï9≡sŒ 

# ´‰xî  ﴾)٣( .  

، فداللة القراءة باإلضافة وقوع "جامع الناس:"، وهي قوله تعالى وعودة إلى اآلية التي ذكرتها 
األمر ال محالة، فاهللا جامع الناس ال ريب مع أّن الفعل لم يقع بعد، ولكّن ذلك ال شّك فيه، فهذه قراءة 

  .نعّدها زيادة في اليقين وتأكيدًا عليه

بإعمال اسم الفاعل، فتكون داللته على االستقبال أّن اهللا سيجمعهم يوم " اَس جامٌع النّ "أّما َمن قرأ 
  .ينسجمان في الداللة، وال اختالف بينهماالقيامة، وكال الوجهين 

  

  

  

  

  

                                                           
 .١/٢٥٦األخفش، معاني القرآن،  )١(
  .٦/٢١١السيوطي، األشباه والنظائر،: ُينظر) ٢(
  .١٨/٢٣سورة الكهف ) ٣(



٣٨ 

 

  اآلية الخامسة عشرة - ٤

≅ö *﴿ :يقول عّز من قائل è% / ä3ã∞Îm;tΡäτ r& 9�ö� y‚ Î/ ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 4 tÏ% ©#Ï9 (# öθ s) ¨?$# y‰ΖÏã óΟ Îγ În/ u‘ ×M≈̈Ψ y_ “Ì� ôf s? 

ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# t Ï$Î#≈ yz $yγŠ Ïù Ól≡ uρø— r&uρ ×οt� £γ sÜ •Β Òχ≡uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$t7 Ïè ø9$$ Î/ 

∩⊇∈∪   ﴾  

، فبالرفع تكون مبتدًأ )١(األولى بالرفع، والثانية بالجر أو النصب) جنات(وردت قراءتان لكلمة 
وفي رأي  ،)٢(، وللذين متعلقة بخير من ذلك)هو(، أو خبًر لمبتدأ محذوف تقديره ) اتّقواللذين (خبره 

الباحث أن وجه الرفع األول أثبت؛ ألّنه متى ما أمكننا تجّنب التأويل كان ذلك أرسخ وأقرب لألفهام، 
ار هي للذين وبالتالي فالمعنى في حالة الرفع يكون اإلخبار بأّن الجنات التي تجري من تحتها األنه

، وهذا الوجه يدّل على أّن اهللا سبحانه )خيرٍ (فعلى أّنها بدل من ) جّناتٍ (أّما وجه الجر . اّتقوا عند ربهم
هو جنات تجري من تحتها ) أؤنبكم بخير من ذلكم(أوضح للمتقين أن الخير الذي عناه في قوله 

  . األتهار، وليس القصد اإلخبار كما في الرفع

  

 عشرةاآلية الثامنة  - ٥

y‰Îγ﴿ :يقول أحكم القائلين x© ª!$# …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# uρ (#θ ä9 'ρé&uρ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É) ø9 $$Î/ 4 Iω 

tµ≈s9 Î) āω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yê ø9 $# ÞΟŠ Å6y⇔ ø9 $# ∩⊇∇∪   ﴾  

وقراءة البن مسعود ، فقد وردت فيها قراءة بالنصب، )قائماً (موطن التعدد في هذه اآلية كلمة 
، أّما قراة ابن مسعود بالتعريف والرفع )هو(، ففي قراءة النصب تكون حاًال من الضمير  )٣()القائمُ (

أّما من حيث الداللة فوجه النصب الذي هو . النعت والبدل وخبر لمبتدأ محذوف: ففيها ثالثة أوجه

                                                           

 .١/١٢٧العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينَظر) ١(
  .٢/٤١٧أبو حيان، البحر المحيط، : ينظر) ٢(
 .١٢٩-١/١٢٨العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينظر) ٣(



٣٩ 

 

ا، ونجد هنا معنى التأكيد على أّن اهللا هو، والعامل فيه معنى الجملة، أي يفرد قائمً حال من الضمير 
سبحانه قائم بالقسط ليبدد الوهم الماكث في قلوب البعض في شكهم بعدل اهللا جل في عاله، وذكر 

في بداية اآلية؛ لجواز الفصل بين الصفة ) ال إله(جواز أن تكون صفة للمنفي  )١(بعض المفسرين
  .سط إال هوال إله قائمًا بالق: والموصوف، فيكون المعنى 

ال إله إال هو القائم، : ، أي)هو(، فإن عددناها نعتًا أو بدًال تكون من الضمير )القائمُ (أّما وجه الرفع 
هو القائم، والدالالت كلها تصب في قالب واحد تأكيدّي على : وٕان كانت خبًرا  فلمبتدأ محذوف، أي

الحال تأكيدّي، والرفع على البدل او النعت النصب على  سبحانه وتعالى وشهادتهم بذلك، فعدالة اهللا
أو الخبر أيضًا تأكيد على عدله، وشهادة المالئكة وأولو العلم بذلك، فرغم وجود خمسة أوجه إال أنها 

  .في تحقيق المعنى المرادبعًضا  تؤّيد بعضها

  

  اآلية التاسعة عشرة - ٦

βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ¨﴿: يقول تعالى Ïã «!$# ÞΟ≈n=ó™ M}$# 3 $ tΒuρ y# n=tF ÷z $# š Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# āω Î) . ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $tΒ ãΝ èδu !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9$# $ J‹øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ ö� à� õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «! $# �χ Î* sù ©! $# ßìƒ Î�|� É>$ |¡Ïtø: $# ∩⊇∪   ﴾  

فقد قرأها ، وكسرها) أنّ (فتح همزة  على قضية نسير في ظالل هذه اآلية مسلطين الضوء
ونبدأ بقراءة الكسائي بالفتح، فقد جعل الكالم . )٢(الجمهور بالكسر، وخالفهم الكسائي فقرأها بالفتح

شهد : فمحّلها النصب، والتقدير يكون ) أّنه ال إله إال هو(متصًال بما قبله، وبالتالي تكون بدًال إّما من 
يسي أّنه يمكن أن تكون بدل اشتمال ، أّن الدين عند اهللا اإلسالم، وذكر الق... اهللا أن ال إله إال هو

 .)٣(فيكون الثاني ُمشتِمًال على األول... الثاني يشمل األول؛ ألن اإلسالم يشتمل على التوحيد والعدل

                                                           

 .٧/١٧٩؛ والرازي، التفسير الكبير، ١/٣٣٩الزمخشري، الكشاف، : من الذين ذكروا هذا الوجه ) ١(
 .١/٣٣٨مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينظر) ٢(
  .١/١٢٩العكبري، إمالء ما مَن به الرحمن، : ينظر )٣(



٤٠ 

 

أّما قراة الكسر، فعلى االستئناف واالبتداء، قالكالم تّم عند اآلية التي قبلها، وهذه آية جديدة وكالم 
 .)١(ال العلماء ، أبلغ في التأكيد والمدح والثناءجديد، وهذا الوجه أبلغ كما ق

  

  السادسة والثالثوناآلية  - ٧

$﴿: يقول تعالى £ϑn=sù $pκ÷Jyè |Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) !$ pκçJ÷è |Ê uρ 4 s\Ρé& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠs9 uρ ã�x. ©%!$# 

4 s\ΡW{ $% x. ( ’ÎoΤ Î)uρ $ pκçJø‹ £ϑy™ zΟ tƒ ö�tΒ þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹Š Ïãé& š� Î/ $ yγ tG−ƒ Íh‘ èŒ uρ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9 $# ∩⊂∉∪   ﴾  

تسكين العين  ةوالثاني ،)وضَعتْ (فتح العين وتسكين التاء: بصورتين؛ األولى) وضعت( ُقرئت
  .)٢()تُ وضعْ (وضم التاء 

ني إ و (قبلها وبعدها مرتبط بما قبلها بالضم فيكون الكالم ألم مريم؛ ألن الكالم  ت التاءفإن كان
لم تقل ذلك إلخبار اهللا سبحانه؛ ألنه عالم بكل شيء وقدره، وٕانما حّجتهم، فهي فهذه .. سميتها مريم

  .)٣(قالته للتعظيم والتنزيه هللا سبحانه، وذكره بما هو أهله

) ها أنثىإني وضعتُ (داللة على عدم قصد إخبار اهللا عندما قالت األولى بضم التاء  قراءةالف اإذً 
، أما قراءة التسكين فيكون الكالم هللا أي )٤(فالقصد االعتذار ال اإلعالم) وضعتُ (الشبهة بقولها فأزالت 

آية  اوولده اوأنه سيجعله، تعظيمًا لولدها، وتجهيًال لها بقدر ذلك الولد"أن اهللا أعلم بما وضعت 
  . )٥(ذلك ال تعلم شيئاً بللعالمين، وهي جاهلة 

  

  
                                                           

الكشف عن  ،سي؛ مكي القي٦/٢٨٦؛ الطبري، الجامع، ١/٤٤الفراء، معاني القرآن، : ذكره جمع من العلماء منهم )١(
 .١/٣٣٨، وجوه القراءات السبع

 .، فأبو بكر وابن عامر قرأا بسكون العين، أّما بقية القّراء فقرؤوا بفتح العين١/٣٤٠، .ن.ممكي القيسي، : ينظر )٢(
  .ينظر، المكان نفسه )٣(
  .٨/٢٤الرازي،التفسير الكبير، : ينظر )٤(
  ٨/٢٤الرازي،التفسير الكبير، : ينظر )٥(



٤١ 

 

  السابعة الثالثوناآلية  - ٨

$﴿: يقول تعالى yγ n=¬6 s) tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s) Î/ 9 |¡ ym $ yγ tF t7/Ρr& uρ $ �?$ t6 tΡ $YΖ|¡ ym $ yγ n=¤� x. uρ $ −ƒ Ì� x. y— ( $ yϑ‾=ä. Ÿ≅yz yŠ 

$ yγ øŠn=tã $−ƒ Ì� x. y— z># t� ós Ïϑø9 $# y‰y` uρ $ yδ y‰ΖÏã $ ]%ø—Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ‾Τr& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( 
¨β Î) ©! $# ä− ã—ö� tƒ  tΒ â !$t± o„ Î�ö�tó Î/ A>$ |¡ Ïm ∩⊂∠∪   ﴾  

فقد قرأها الكوفيون وحفص وحمزة بتشديد الفاء، بينما خّفف  ،)كّفلها(قوله تعالى نقف عند 
عنى وزكريا مفعول ثاٍن ، والم) نه وتعالىااهللا سبح(يد تفيد بأن الفاعل هو وقراءة التشد. )١(الباقون

والفعل ) زكريا(نبتها وكّفلها زكريا، أما قراءة التخفيف فيكون الفاعل فيها أفتقبلها و : مرتبط بما سبق أي
، ففي كلتا )٢(لهابين القراءتين في المعنى، ألن اهللا سبحانه لّما كّفلها إياه كفِ  تعارضوال متعٍد لواحد، 

  . الحالتين كفلها زكريا بتوجيه من اهللا في الفعل أو إن كان الفعل مباشراً 

  

  التاسعة والثالثوناآلية  - ٩

çµ﴿: يقول تعالى ø?yŠ$ oΨ sù èπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’ Îû É># t� ósÏϑø9 $# ¨β r& ©!$# x8ç�Åe³ u;ãƒ 4z÷ós u‹ Î/ $P%Ïd‰|Á ãΒ 

7π yϑÎ=s3Î/ z ÏiΒ «!$# # Y‰Íh‹ y™ uρ # Y‘θ ÝÁ ym uρ $ wŠ Î;tΡuρ z ÏiΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊂∪   ﴾  

والداللة المترتبة على ذلك، فقد قرأ حمزة وابن  ،كسرهاو ) إن(فتح همزة حث في هذه اآلية المب
أجود في  النصب فيها": ى النصب وقالإلمال  لفراء، فا)٣(وقراها الباقون بفتحها) إن(عامر بكسر همزة 
ء ومن كسر قال الندا ،نادوه بذلك أن اهللا يبشرك: كأنه قال  ،اء عليهاندوقع الأ) أنّ (العربية فمن فتح 

وسيبويه بأن فتح الهمزة  خليلومذهب ال ،)٤("في مذهب القول، والقول حكاية فاكسر إن بمعنى الحكاية

                                                           
  .١/٣٤١، مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع: ينظر )١(
  .٣/١٤٢السمين الحلبي، الدر المصون، : ينظر )٢(
  .١/٣٤٣مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ينَظر )٣(
 .١/٢١٠الفراء، معاني القرآن،  )٤(



٤٢ 

 

كثير في اللغة  بشرك، وحذف حرف الجر وبقاء عملهبأن اهللا ي: مقّدر بحرف جّر محذوف أي) أن(في 
  . )١()لقد كان ذلك اهللاِ : (يقول

فالداللة التي تأّتت من كسر الهمزة هي أخذ النداء على محمل الحكاية، فكأنه قول ، ويبدأ  اإذً 
ي أن النداء، بكسر الهمزة فيه، وكأنه كالم جديد، أما داللة فتح الهمزة، فاحتملت أن تكون واقعة م

أي الخليل بحرف جر محذوف على ر  ة، فهي مرتبطة بما قبلها، أو أن تكون مجرور نادته المالئكة بأن
  .وسيبويه

  

  ة الحادية واألربعوناآلي -١٠

$tΑ﴿: يقول تعالى s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπtƒ# u ( tΑ$ s% y7çGtƒ# u āω r& zΟÏk=x6 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# sπsW≈ n=rO BΘ$ −ƒr& āω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 
� ä. øŒ$# uρ y7 −/ §‘ # Z�� ÏWŸ2 ôxÎm7 y™ uρ ÄcÅ´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6ö/ M}$# uρ ∩⊆⊇∪   ﴾  

#y7çGtƒ﴿: له تعالى قو في  u āω r& zΟÏk=x6 è? }̈ $ ¨Ψ9 ، بنصب تكلم بأن المصدرية قبلها  قرأ الجمهور  ﴾#$

أن (ير ي عبلة بالرفع على تقدبأابن ، وقرأ  )٢()عدم تكلم الناس(ويكون محلهما رفع خبر المبتدأ آيتك 

Ÿξ ﴿ :ن؛ أنك ال تكلم الناس مثل قوله تعالىأواسمها ضمير الش) المخففة sùr& tβ ÷ρt� tƒ āω r& ßì Å_ ö�tƒ óΟÎγ ø‹ s9 Î) 

Zω öθ s% Ÿω uρ à7 Î=ôϑtƒ öΝ çλ m; # u�ŸÑ Ÿω uρ $ Yè ø� tΡ ∩∇∪ ﴾)ية زكريا ، فالداللة في األولى جملة اسمية تفيد بأن آ)٣

  .تقدير ضمير الشأن اسمهاو داللة الثانية تأكيد بذلك باعتبار أن المخففة و يام، أعدم تكليم الناس ثالثة 

  

  
                                                           

 .٢/١٦٧، الكتابسيبويه،  )١(
؛ العكبري، إمالء مامّن به الرحمن، ٣/١٦٠؛ ابن عطية، المحرر الوجيز، ١/١٥٧النحاس، إعراب القرآن،  )٢(
١/١٣٣. 
  .٢٠/٨٩سورة طه  )٣(



٤٣ 

 

  اآلية الثامنة والستون -١١

$¨āχÎ) ’n<÷ρr& Ä﴿: يقول تعالى ¨Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡ t�ö/ Î* Î/ tÏ%©#s9 çνθ ãè t7̈?$# # x‹≈yδ uρ ÷É< ¨Ζ9 $# š Ï%©!$# uρ (#θ ãΖtΒ#u 3 ª! $# uρ 

÷’Í<uρ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩∉∇∪   ﴾ 

، رفًعا ونصًبا وجرا، فالرفع بالعطف على الذين، )النبي(نقف هنا عند ثالثة أوجه لكلمة 
  .)١(الهاء في اتبعوه، والجر بالعطف على إبراهيم والنصب بالعطف على

فالعطف بالرفع على الذين يبّين أن الرسول من أولى الناس باتباع إبراهيم مع الذين اتبعوه، 
فالرسول بهذا المعنى تابع إلبراهيم عليه السالم، أما معنى النصب بالعطف على الهاء في اتبعوه 

لناس بإبراهيم للذين اتبعوه واتبعوا هذا النبّي، والعطف بالجر على فيكون الرسول متبوًعا، أي إن أولى ا
، ولم يثّنى )٢(إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي للذين اتبعوه: إبراهيم يتواءم المعنى مع النصب فيكون

!öª»﴿ :قياًسا على قوله تعالى ) اتبعوهما(الضمير  $# uρ ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ �Yym r& β r& çνθ àÊ ö�ãƒ β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∉⊄∪   ﴾)٣(
 

  

  اآلية التاسعة والسبعون  -١٢

$﴿: يقول تعالى tΒ tβ% x. @� t± u;Ï9 β r& çµuŠ Ï?÷σ ãƒ ª!$# |=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ õ3ßs ø9 $# uρ nο §θ ç7–Ψ9 $# uρ §Ν èO tΑθ à) tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 (#θçΡθ ä. 

# YŠ$ t6Ïã ’Ík<  ÏΒ ÈβρßŠ «! $#  Å3≈ s9 uρ (#θçΡθ ä. z↵ÍhŠ ÏΨ≈ −/ u‘ $ yϑÎ/ óΟçFΖä. tβθßϑÏk=yè è? |=≈ tGÅ3ø9 $# $yϑÎ/ uρ óΟçFΖä. tβθ ß™ â‘ ô‰s? 

∩∠∪   ﴾ 

                                                           

 الدر المصون، ؛ السمين الحلبي،٢/٥١٢؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/٢٦٤الزمخشري،الكشاف، : ينظر) ١(
٣/٢٤٣.  
  .٣/٢٤٣، المصونالدر السمين الحلبي، : ينظر) ٢(
  . ٩/٦٢ ،سورة التوبة) ٣(



٤٤ 

 

، فقد قرأها الكوفّيون وابن عامر بضّم التاء وكسر ) تعّلمون(يستوقفنا في هذه اآلية قوله تعالى 
  .)١(الالم مع تشديدها، وقرأها الباقون بفتح التاء والالم

ضم التاء وتشديد الالم الكسورة تبين أّن  وٕاذا تأملنا في اإلعراب والداللة فإننا نجد أن قراءة
الفعل يأخذ مفعولين؛ المفعول األول محذوف والتقدير تعلمون غيركم أو الناَس، والمفعول الثاني 
الكتاب، وعلى هذا فإن الداللة في هذا الوجه تكون على العلم والتعليم، وهي أبلغ وأمدح كما ذكر 

والالم، فإن الفعل يأخذ مفعوًال واحًدا وهو الكتاب، والداللة تتمثل  أّما قراءة التخفيف بفتح التاء. )٢(مكي
  .)٣("فكل معّلم عالم، وليس كل عالم معّلًما"في علمهم فقط دون تعليم غيرهم، 

  

  اآلية الحادية والثمانون -١٣

›øŒÎ)uρ x﴿ :يقول تعالى s{ r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$yϑs9 Ν à6 çG÷� s?# u  ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO 

öΝ à2 u !% ỳ ×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝ ä3yè tΒ £ ãΨ ÏΒ÷σ çGs9  ÏµÎ/ …çµ‾Ρã� ÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$ s% óΟ è?ö‘ t� ø%r& u ôΜ è?õ‹ s{ r&uρ 4’n? tã 

öΝ ä3Ï9≡ sŒ “ Ì�ô¹Î) ( (# þθ ä9$ s% $ tΡö‘ t� ø%r& 4 tΑ$ s% (#ρß‰pκô−$$ sù O$tΡr& uρ Ν ä3yè tΒ z ÏiΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊇∪   ﴾ 

فتح الالم وكسرها وما يترتب على ذلك من ) لما آتيتكم(تعالى  هفي هذه اآلية في قوليستوقفنا 
  .)٤(تعدد في األوجه اإلعرابية ودالالتها، فقد قرأها حمزة بكسر الالم، وقرأ الباقون بفتحها

حكمة أخذ اهللا الميثاق لهذا األمر، ألن َمن أوتي ال: فكسر الالم تفيد بأنها حرف جّر، فالداللة تصبح 
، وذكر الزمخشري أّن )٥(يؤَخذ عليه الميثاق، ِلما أوتوه من الحكمة، وما تكون موصولة بمعنى الذي

                                                           

  .١/٣٥١مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينَظر) ١(
 .١/٣٥١مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ينَظر) ٢(
  .٣/٢٧٧السمين الحلبي، الدر المصون، ) ٣(
 .٣٥٢-١/٣٥١، .س.مكي القيسي، م: ُينَظر) ٤(
 .ان نفسهالمك: ُينَظر) ٥(



٤٥ 

 

ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثّم لمجيء رسول مصّدق : "المعنى في كسر الالم يكون 
  .)١("مصدرية) ما(لما معكم لتؤمنّن به، على أّن 

، وما )القسم(تكون الم االبتداء ألن أخذ الميثاق في معنى االستحالف أّما قراءة الفتح فالالم 
يحتمل أن تكون متضمنة لمعنى الشرط، ) ما(متضمنة لمعنى الشرط، ولتؤمنّن الالم جواب القسم، و

ة بمعنى للذي آتيتكموه لتؤمنن القسم جميًعا، ويحتمل أن تكون موصولولتؤمنن ساد مسد جواب الشرط و 
لعكبري في اإلمالء أن قراءة الفتح تجعل لما وجهين من اإلعراب؛ أن تكون بمعنى الذي، ، وذكر ا)٢(به

، أو )من كتاب وحكمة(وهنا تكون مبتدأ، والالم الم االبتداء دخلت لتوكيد معنى القسم، وخبرها يكون 
  .)٣(أن تكون شرطية) ما(، والقول الثاني في )لتؤمنن به(

  

  اآلية العشرون بعد المئة -١٤

β﴿: تعالىيقول  Î) öΝ ä3ó¡ |¡ øÿsC ×πuΖ|¡ ym öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? β Î)uρ öΝ ä3ö7 ÅÁè? ×πt⁄ÍhŠy™ (#θ ãmt� ø� tƒ $ yγ Î/ ( β Î)uρ (#ρç�É9 óÁ s? 

(#θ à) −Gs?uρ Ÿω öΝ à2 •�ÛØ tƒ öΝ èδ ß‰ø‹ x. $ º↔ ø‹ x© 3 ¨β Î) ©!$# $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è tƒ ÔÝŠ ÏtèΧ ∩⊇⊄⊃∪   ﴾ 

بفتح الياء وتشديد الراء وضّم الضاد والراء، ) ال َيُضركم(قرأ الكوفّيون وابن عامر قوله تعالى 
ضّره يضّره، وضاره : ، وهما لغتان)َيِضْركم(وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الضاد وتخفيفها، والجزم

  . )٤(يضيره

  

  

  

                                                           

 .١/٣٧١الزمخشري، الكشاف، ) ١(
  .١/٣٧١،.س.؛  الزمخشري، م١/٣٥٣، .س.مكي القيسي، م: ُينظر) ٢(
  .١٤٢-١/١٤١العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن،: ُينظر) ٣(
  .١/٣٥٥مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينظر) ٤(



٤٦ 

 

šχρß‰ç7÷è﴿: أّما القراءة األولى بالتشديد، فواردة بكثرة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى tƒ uρ 

ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ èδ •�ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè x�Ζtƒ ﴾)ونظرة إلى الضمة على الراء في قراءة التشديد، . )١

فلّما أدغمت أتبعت بالضم، فهي هنا ليست عالمة ) يضرركم(فهي إّما إتباًع لحركة الضاد، وأصلها 
إن تصبروا ال يضركم كيدهم شيًئا : إعراب، بل إتباع، أو أن تكون ضمة إعراب على نّية التقديم، أي

، وقول آخر بأن ال بمعنى ليس والفاء محذوفة، والتقير فليس يضركم شيًئا، فالضمة أيًضا )٢(وتتقوا
أما قراءة التخفيف والجزم فأصلها . ضّمة إعراب، وأًيًا يكن فمعنى الشرط كائن بضمة إعراب أو إتباع

حرف مّد ُحذف، أو ُقّصر، ال يضيْركم، وحذفت الياء اللتاء الساكنين، فالساكن األول إن كان 

θ#)﴿: ، ووردت في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى)ال َيضْركم(فأصبحت  ä9$ s% Ÿω u�ö� |Ê ( 
!$ ‾ΡÎ) 4’ n<Î) $uΖÎn/ u‘ tβθ ç7Î=s)ΖãΒ ∩∈⊃∪﴾)٣(

 

، جزًما أم رفًعا، فداللة الشرط كائنة في يؤّكد كل منها اآلخروالمعنى في كلتا القراءتين  
  .ا، فالصبر والتقوى يمنعان كيد الكافرينمكلتيه

  اآليتان الثالثة والثالثون والرابعة والثالثون بعد المئة -١٥

#) *﴿: يقول عّز من قائل þθããÍ‘$ y™ uρ 4’n<Î) ;οt� Ï� øó tΒ  ÏiΒ öΝ à6 În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $ yγ àÊ ó�tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{ $# uρ 

ôN£‰Ïãé& t É) −Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪   t Ï%©!$# tβθ à) Ï�Ζãƒ ’Îû Ï!# §�œ£9 $# Ï !# §�œØ9$# uρ tÏϑÏà≈ x6ø9 $# uρ xá ø‹ tóø9 $# t Ïù$ yè ø9$# uρ Ç tã 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª!$# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊆∪   ﴾ 

 .)٤(، أّما الباقون فقرأوها بالواو)سارعوا(قرأ نافع وابن عامر هذه اآلية بغير الواو

                                                           

؛ وسورة ٥/٧٦سورة المائدة،: وردت فيها الضر بالتشديد، منهاوهناك مواضع أخرى كثيره . ١٠/١٨سورة يونس،) ١(
  .٣٤/٤٢سبأ

  .١/١٥٧سيبويه، الكتاب، : ُينظر) ٢(
  .٢٦/٥٠سورة الشعراء، ) ٣(
  .١/٣٥٦مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينَظر) ٤(



٤٧ 

 

استئناًفا وقطًعا، أي بداية لموضوع جديد، أّما القراءة فالقراءة األولى بغير الواو تكون الجملة 
  .وأطيعوا، وسارعوا: الثانية بالواو فعطف جملة على جملة، أي مرتبطة بما قبله

، فيجوز فيها الجر على النعت أو البدل، أو النصب )الذين ينفقون(ونقف عند قوله تعالى 
  .)١()هم(على المدح واالختصاص، أو الرفع على إضمار 

فوجه الجر يفيد بأّن  منفصل؛ كل واحدة منها تؤّكد معنى دالالت متقاربةوالوجوه الثالثة تؤّدي 
صفات المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء، فهي صفة الزمة لهم، أّما النصب فيفيد مدح المتقين 

أّنه الباحث فيرى بصفات تمّيزهم عن غيرهم توجب لهم جنة عرضها السموات واألرض، أّما وجه الرفع 
والكاظمين (ما ُعِطف عليه منصوب أو مجرور، وهو قوله تعالى  ، وذلك أنّ ضعيف من دون مسّوغ

بل  ، وأّيا يكن فالداللة في وجه الرفع ال تتعارض مع الوجهين اآلخرين،)الغيظ والعافين عن الناس
، أو كأن سائًال يسأل َمن هؤالء وذلك أن الجملة تصبح بياًنا لحال أولئك المتقين تؤدي معنى إضافًيا،

  .)٢(فيجاب هم الذين ينفقون في السراء والضراء ؟نو المتق

  

  اآلية السادسة واألربعون بعد المئة -١٦

Éi﴿: يقول أحكم القائلين r' x. uρ ÏiΒ %c É<‾Ρ Ÿ≅ tG≈ s% … çµyè tΒ tβθ•‹ În/Í‘ ×��ÏW x. $yϑsù (#θ ãΖyδ uρ !$ yϑÏ9 öΝ åκu5$ |¹r& ’Îû È≅‹Î6 y™ 

«!$# $ tΒuρ (#θ à� ãè |Ê $ tΒuρ (#θ çΡ% s3tGó™ $# 3 ª!$# uρ �=Ïtä† tÎ�É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊆∉∪   ﴾  

  .)٣()ُقِتل(باأللف، أّما الباقون فقرؤوها بدون ألف ) قاتل(قرأ الكوفّيون وابن عامر قوله تعالى 

أن يكون الفعل قد : باأللف فتحتمل وجهين لإلعراب؛ األول) قاتل(أّما القراءة األولى وهي 
) قاتل(، فالجملة الفعلية )ياء قاتلبكثير من األن(إلى النبي قبله، فالمعنى على هذا النحو يكون ُأسِند 

، أو )قاتل(إّما أن تكون حاًال وصاحبه الضمير بعد ) معه رّبّيون(في محل رفع خبر، والجملة بعدها 
                                                           

؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/١٤٩من، ؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرح١/١٨٠النحاس، إعراب القرآن، : ُينَظر) ١(
٦٣/ ٣.  
 .٤/١١٣الطبري، جامع البيان، : ُينَظر )٢(
  .١/٣٥٩مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينَظر )٣(



٤٨ 

 

قاتل معه (تكون الجملة ف) رّبّيون(هو ) قاَتل(وأّما الوجه الثاني أن يكون فاعل . أن تكون صفة لنبيّ 
 .)١(صفة لنبيّ ) رّبيون

أن يكون الفعل مسَنًدا إلى : فتحتمل وجهين أيًضا؛ األول) ُقِتل(وأّما القراءة األخرى  بدون ألف 
، والجملة )ُقِتل(نائب الفاعل للفعل ) رّبّيون(أن يكون : صفة لنبّي، والثاني) معه ربّيون(النبّي، وجملة 

  .)٢(خبر

، يتبّين لنا )قاتل(جه تتعدد الدالالت، ففي الوجه األول في القراءة األولى باأللف وفي تلك األو 
أّن كثيًرا من األنبياء قاتل، فالقتال منسوب إلى النبّي، ومعه ربّيون يساندونه أثناء قتاله،  هو أّن المعنى

  .وأما الوجه اآلخر فالقتال منسوب إلى الرّبيين ال إلى النبيّ 

بدون األلف، وبناء الفعل للمجهول، تكون داللة الوجه األول أّن ) ُقتل(خرى وفي القراءة األ
منسوب للنبي، والربيون كانوا معه أثناء قتله، وداللة الوجه اآلخر أن يكون الفعل منسوًبا ) ُقتل(الفعل 

نبي ومن معه قد للرّبّيين، وبالتالي فالربيون ُقتلوا ال النبّي، وكال الوجهين في هذه القراءة يبّين أّن ال
  .ابتلوا بالقتل فلم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يتضعضعوا عن الدعوة إلى اهللا سبحانه

صلى اهللا - بالمؤمنين الذين انخذلوا عن رسول اهللا  انرى أّن في اآلية تعريضً : وبالجمع بين القراءتين"
ا بمثل ما أصابهم وقاتلوا وُقتل في أحد، فإّن َمن سبقهم من أتباع األنبياء قد ابتلوا وُأصيبو  -عليه وسلم

بعضهم فلم ُيضِعف ذلك من عزيمة َمن بقي، بل صبروا في المعركة، وهذا هو الواجب في حّق َمن 
  .)٣("جاء بعدهم

  

  

  

                                                           
  .٣/٧٨؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ٤١٦-١/٤١٥؛ الزمخشري، الكشاف، ١/٣٥٩،.ن.مكي القيسي،م: ُينَظر )١(
؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٥٢؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، ١/٣٥٩لقيسي، م،س مكي ا: ُينَظر )٢(

٤٢٧-٤٢٥/ ٣.  
  .٢٠٠٢، رسالة ماجستير ٢٠٧عبد اهللا المالحي، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر، ص )٣(



٤٩ 

 

  اآلية السابعة واألربعون بعد المئة -١٧

tΒ$﴿: يقول عّز من قائل uρ tβ% x. óΟ ßγ s9 öθ s% Hω Î) β r& (#θä9$ s% $uΖ−/ u‘ ö� Ï� øî$# $ uΖs9 $ oΨ t/θçΡèŒ $ oΨ sù# u�ó� Î)uρ þ’Îû $tΡÌ� øΒ r& 

ôM Îm6 rOuρ $ oΨ tΒ# y‰ø%r& $ tΡö� ÝÁΡ$# uρ ’n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# tÍ� Ï�≈ x6ø9 $# ∩⊇⊆∠∪   ﴾  

بن سلمة عن ابن كثير،  ى أّنها خبر كان مقدم، وقرأها حمادبالنصب عل) قوَلهم(قرأ الجمهور 
  .)١(على أّنها اسم كان) قوُلهم(وأبو بكر عن عاصم بالرفع 

في التعريف وجب تقدم األعرف،  لمبتدأ والخبر، فقد سار على أنه إذا استوى اخبًرا) قولهم(فمن جعل 
) قولهم(ال ُتضمر وال توصف، و من حيث إنها وما في حّيزها أعرف؛ ألّنها تشبه المضمر) أن(و

  .)٢(ة لمضمر، فهو في رتبة العلم، وهو أقل تعريًفامضاف

وما كان قوًال لهم : "خبر كان بالنصب يكون معناه) قولهم(اعتبار أما فيما يختص بالداللة، فإن
فالمعنى متوازن غير أّن القضية . كان قوُلهم الدعاَء واالستغفارَ : ، والوجه اآلخر داللته)٣("إال أن قالوا

  .نحوية في اعتبار األقوى في التعريف اسًما لكان

  

  اآلية الخمسون بعد المئة -١٨

≅È﴿: يقول تعالى t/ ª!$# öΝ à68s9 öθ tΒ ( uθ èδ uρ ç�ö�yz zƒÎ�ÅÇ≈̈Ζ9 $# ∩⊇∈⊃∪ ﴾  

) بل أطيعوا اهللا(ُرفع على الخبر، ولو نصبته  :" )اهللا( في لفظ الجاللة أورد الفراء في هذه اآلية قوله
  .)٤("كان وجًها حسًنا

                                                           

؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/١٥٣الرحمن، ؛ العكبري، إمالء ما َمن به ١/١٨٣النحاس، إعراب القرآن، : ُينَظر) ١(
٣/٨١. 
 .٣/٤٣٣السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينَظر) ٢(
  .٧/٢٧٢الطبري، جامع البيان، ) ٣(
أبو حّيان، البحر : ؛ وهذه القراءة نسبها أبو حّيان إلى الحسن البصرّي، ُينظر١/٢٣٧الفراء، معاني القرآن، ) ٤(

  .٣/٨٢المحيط، 



٥٠ 

 

ناصركم ال أي ) اُهللا موالكم(فالقراءة األولى برفع لفظ الجاللة داللتها ثبوتّية، فهي جملة اسمية 
  .، أّما قراءة النصب فداللتها األمر، أي أطيعوا اَهللا موالكم)١(تحتاجون معه إلى نصرة أحد وواليته

  

  اآلية الرابعة والخمسون بعد المئة -١٩

Ν§﴿: يقول جّل في عاله èO tΑ t“Ρr& Ν ä3ø‹ n=tæ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖtΒ r& $U™$ yè œΡ 4ý øó tƒ Zπx� Í←!$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ( ×πx� Í←!$ sÛuρ 

ô‰s% öΝ åκ÷J£ϑyδ r& öΝ åκß¦ à�Ρr& šχθ ‘ΖÝà tƒ «!$$ Î/ u�ö� xî Èd, ysø9 $# £ sß Ïπ §‹Î=Îγ≈ yf ø9 $# ( šχθä9θ à) tƒ ≅ yδ $ oΨ ©9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# 

ÏΒ & óx« 3 ö≅è% ¨β Î) t� øΒ F{$# …ã& ©#ä. ¬! 3 tβθ à� øƒä† þ’ Îû Ν ÍκÅ¦ à�Ρr& $ ¨Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š� s9 ( tβθ ä9θà) tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 

z ÏΒ Ì� øΒF{ $# Ö óx« $ ¨Β $ uΖù=ÏGè% $ oΨ ßγ≈yδ 3 ≅ è% öθ©9 ÷ΛäΨ ä. ’Îû öΝ ä3Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9 s9 tÏ% ©!$# |=ÏGä. ãΝ Îγ øŠn=tæ ã≅ ÷F s) ø9 $# 4’ n<Î) 

öΝ Îγ Ïè Å_$ŸÒ tΒ ( u’Í? tF ö;uŠ Ï9 uρ ª!$# $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρß‰ß¹ }ÈÅcs yϑã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN# x‹ Î/ 

Í‘ρß‰÷Á9 $# ∩⊇∈⊆∪   ﴾  

، فقد قرأها أبو )قل إن األمر كّله هللا: (الموضع الذي يستوقفنا في هذه اآلية هو قوله تعالى
  .، وقراءة الجمهور بالنصب)٢(بالرفع) كله(عمرو 

، والجملة االسمية خبر إّن، ومعناه تأكيد بأن )هللا(مبتدأ، والخبر شبه الجملة) كله(فقراءة الرفع على أّن 
  .، فكله ال تتعلق باألمر في هذه القراءة)هللا كله(األمر 

، وعليه )هللا(فتكون كله توكيًدا لألمر، وخبر إن شبه الجملة ) كله(أّما القراءة الثانية بنصب 
هللا وحده وليس ألحد سواه، فكله في هذه القراءة مرتبطة ) األمر كّله(يكون المعنى في هذه القراءة أن 

القراءة السابقة، وفي كلتا القراءتين يتبّين لنا أّن األمر كّله ثابت هللا وحده ال باألمر وليس باهللا كما في 
  .شريك له

                                                           

  .١/٤١٦لزمخشري، الكشاف، ا: ُينظر) ١(
 .١/٣٦١مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينَظر) ٢(



٥١ 

 

  اآلية الحادية والستون بعد المئة -٢٠

tΒ$﴿: يقول تعالى uρ tβ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& ¨≅äó tƒ 4 tΒ uρ ö≅è=øó tƒ ÏNù' tƒ $ yϑÎ/ ¨≅ xî tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 §Ν èO 4’‾û uθ è? ‘≅à2 

<§ ø� tΡ $̈Β ôM t6 |¡ x. öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩⊇∉⊇∪ ﴾  

، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح )َيُغلّ (قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين "
  .)١()"ُيَغلّ (الغين 

نفي للنبّي أن َيغّل، أي أّن ذلك غير جائز عليه، ) َيُغلّ (القراءة األولى بفتح الياء وضم الغين
، فما ينبغي للنبي أن يجور في قسمة الغنائم، ولكن )٢(الغنيمة أو المال: تقديرهومفعول َيغل محذوف 

 .)٣(يعدل ويعطي كل ذي حّق حقه

، فالفعل مبني للمجهول، وهنا إشارة إلى عدم )ُيَغل(أّما القراءة األخرى بضم الياء وفتح الغين
  .به وَمن حولهجواز أن َيغّله غيره من أصحابه، أي ما كان لنبّي أن ُيخان من أصحا

من  وبالتالي فالقراءتان تشيران إلى أنه ال ينبغي للنبي أن يخون وكذلك ألصحابه وَمن يحيطون به
  .المؤمنين

  

  اآلية التاسعة والستون بعد المئة -٢١

Ÿω﴿: يقول المولى عّز وجلّ  uρ ¨t |¡ øtrB tÏ%©!$# (#θ è=ÏF è% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í !$ uŠ ôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ 

tβθ è%y— ö�ãƒ ∩⊇∉∪   ﴾  

، قرئت بالرفع عند جمهور القراء، أّما ابن أبي )أحياء(قوله  نسّلط الضوء في هذه اآلية على
  .)١(عبلة فقرأها بالنصب

                                                           

 .١/٣٦٣ ،مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع) ١(
 .١/١٥٦العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينظر) ٢(
 .٢١٣المالحي، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر، ص: ُينظر) ٣(



٥٢ 

 

فقراءة الرفع على أّنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هم أحياٌء، وهذه القراءة فيها داللة الثبوت ، 
  .فهي جملة اسمية

، وهنا تكون )٢(أحسبهم أحياءً : قراءة النصب فبتقدير فعل محذوف دّل عليه ما سبقه، أيأّما 
فالداللة ما ). أمواًتا(عطوفة على قوله تعالى الجملة فعلية، وداللتها أقل ثبوتًا من الرفع، أو أن تكون م

  .ةبين الرفع والنصب تعّددت من حيث ثبوت الجمل

  

  ةاآلية الحادية والسبعون بعد المئ -٢٢

tβρç�Å³ *﴿: يقول جّل في عاله ö;tGó¡ o„ 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «!$# 9≅ôÒ sùuρ ¨β r& uρ ©! $# Ÿω ßìŠ ÅÒ ãƒ t� ô_ r& tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

∩⊇∠⊇∪  ﴾  

 .)٣()وأنّ (، بينما قرأها الباقون بفتح الهمزة )وٕانّ (قرأ الكسائي بكسر الهمزة 

استئناف فالواو استئنافية، وعلى فقراءة الكسائي إّما عطف جملة على جملة فالواو عاطفة، أو 
  .هذا فالجملة إما معطوفة أو ابتدائية، وفي كلتا الحالتين هي تأكيد بأّن اهللا لن يضيع أجر المؤمنين

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضٍل : (أّما قراءة الجمهور بالنصب، فبتقدير حرف جّر، كأّنه قال
صوبة على نزع الخافض، أو مجرورة بتقدير حرف ، فهي إّما من)وبّأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين

بالنعمة والفضل : الجر، وفي كلتا الحالتين فاهللا يشير في هذه اآلية إلى أنهم يستبشرون بعدة أمور
  .)٤(وعدم ضياع األجر

  

  

                                                                                                                                                                                

 ٣/١١٨أبو حّيان، البحر المحيط، : ُينظر) ١(
  ١/٤٣٠الزمخشري، الكشاف، : ُينظر) ٢(
 .٣٦٥- ١/٣٦٤مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينَظر) ٣(
 .٣/١١٩، .س.م؛ أبو حّيان، ١/٣٦٥، .ن.ممكي القيسي، : ُينَظر) ٤(



٥٣ 

 

  اآلية الثامنة والسبعون بعد المئة -٢٣

ŸŸω﴿: يقول تعالى uρ ¨t |¡ øts† tÏ% ©!$# (# ÿρã� x� x. $ yϑ‾Ρr& ’Í? ôϑçΡ öΝ çλ m; ×�ö� yz öΝ ÍκÅ¦ à�ΡX{ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ’ Í?ôϑçΡ öΝ çλm; (# ÿρßŠ# yŠ ÷”z� Ï9 

$ VϑøOÎ) 4 öΝ çλ m; uρ Ò># x‹ tã ×Îγ •Β ∩⊇∠∇∪   ﴾  

  .)١()وال تحسبنّ (بينما قرأها حمزة بالتاء ) وال يحسبنّ (قرأ الجمهور بالياء 

واسمها وخبرها سّد ، والمصدر المؤول من أّن )الذين(فقراءة جمهور القراء تبّين أّن الفاعل هو 
مسد مفعولي تحسبّن، والداللة في هذه القراءة كامنة في توجيه الخطاب للكافرين بأن ال يظنوا بأن 

  .اإلمالء هو خير لهم

الذين (، وعليه يكون - صلى اهللا عليه وسّلم- أّما قراءة حمزة بالتاء، فكأّن الخطاب موّجه للنبي 
أّن  كفروا وال تحسبّن يا محّمد الذين(مفعول ثاٍن، وكأن اآلية مفعوًال أول ، والمصدر المؤول ) كفروا

، واآلية التي تليها تتخذ داللة خطاًبا للنبي ال للكافرين، وهنا تكون ال)٢()الذي نمليه لهم خير ألنفسهم

Ÿω﴿: المسلك نفسه في البيان، حيث يقول تعالى في اآلية الثمانين بعد المئة uρ ¨t |¡ øts† tÏ% ©!$# 

tβθ è=y‚ ö7tƒ !$ yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u ª!$# ÏΒ  Ï& Î#ôÒ sù uθ èδ # Z�ö�yz Ν çλ °; ( ö≅t/ uθ èδ @�Ÿ° öΝ çλ °; ( tβθ è%§θsÜ ã‹ y™ $tΒ (#θ è=Ïƒr2  Ïµ Î/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 ¬! uρ ß^≡u�� ÏΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ 3 ª! $# uρ $ oÿÏ3 tβθ è=yϑ÷è s? ×�� Î6 yz ∩⊇∇⊃∪   ﴾   فقد قرأها حمزة

  . )٣(بالتاء، بينما قرأها الباقون بالياء

وال " - صلى اهللا عليه وسّلم-يكون فيها الخطاب موّجها لمحمد ) تحسبنّ (فقراءة حمزة بالتاء 
الذين (يكون ) يحسبنّ (، وقراءة الجمهور بالياء )٤("تحسبّن يا محمد بخل الذين يبخلون هو خيًرا لهم

                                                           

  .١/٣٦٥مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، : ُينظر) ١(
  .١/٤٣٤؛ الزمخشري، الكشاف، ٣٦٦-١/٣٦٥،  ..ن.ممكي القيسي،: ُينَظر) ٢(
 .١/٣٦٦، .س.مكي القيسي، م: ُينَظر) ٣(
  .١/٤٣٦، .س.الزمخشري، م) ٤(



٥٤ 

 

، )١(وال يحسبّن الذين يبخلون البخَل خيًرا لهم: ، أي) خيًرا(األول مقّدر، والثاني فاعًال، والمفعول ) كقروا
،  وهنا داللة القراءة بالياء خطاب موّجه )٢("فاكتفى بذكر يبخلون من البخل: "وقال القراء في هذا األمر

 .للبخالء بأن بخلهم بما آتاهم اهللا شّر لهم وليس خيًرا كما يظّنون

  

  والثمانون بعد المئة اآلية الخامسة -٢٤

§> .ä≅‘﴿: يقول الحّق جّل وعال ø� tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏNöθ pRùQ $# 3 $ yϑ‾ΡÎ)uρ šχöθ ©ùuθ è? öΝ à2 u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( 
 yϑsù yyÌ“ ôm ã— Ç tã Í‘$ ¨Ψ9 $# Ÿ≅ Åz ÷Š é&uρ sπ̈Ψ yf ø9 $# ô‰s) sù y—$sù 3 $ tΒ uρ äο 4θ uŠy⇔ ø9 $# !$ u‹÷Ρ‘$!$# āω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρã� äó ø9$# ∩⊇∇∈∪   ﴾ 

، وأورد الزمخشري وأبو حّيان قراءًة )ذائقُة الموتِ (قرأ جمهور القّراء بإضافة الموِت إلى ذائقة 
  .)٣()ذائقٌة الموتَ : (وٕاعمالها) ذائقة(لليزيدي بتنوين 

  .مضاف إليه مجرور، وفي قراءة اليزيدي مفعول به السم الفاعل) الموت(فنحويا في قراءة الجمهور 

دالليا فقراءة الجمهور باإلضافة تدّل على ثبوت الصفة لكل نفس، وهي أّن كل نفس ذائقة الموت أّما 
) ذائقٌة الموتَ (ال محالة، فهي الزمة مع كل نفس في كل زمان، أّما قراءة اليزيدي بإعمال اسم الفاعل 

باحث أّن داللة اإلضافة ففيها داللة على االستقبال، أي أّن كل نفس ستذوق الموت الحًقا، وهنا يرى ال
أجدر باألخذ نظًرا لعدم وجود أّي شّك في أّن كل نفس مآلها الموت ال محالة، فاهللا كتب لكل نفس 

  .رزقها وأجلها قبل أن توجد على هذه البسيطة

  

  

  

                                                           

؛ ١/١٦٠؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، ١/٣٦٧، مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع: ُينظر) ١(
 .٣/١٣٣؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/٤٣٦، الكشافالزمخشري، 

  .١/٢٤٨الفراء، معاني القرآن، ) ٢(
 .٣/١٣٩، .س.م؛ أبو حّيان، ١/٤٣٨، .س.مالزمخشري، : ُينَظر) ٣(



٥٥ 

 

  اآلية الثامنة والثمانون بعد المئة -٢٥

Ÿω ¨t﴿: يقول تعالى |¡ øtrB tÏ% ©!$# tβθ ãmt� ø� tƒ !$ yϑÎ/ (#θ s?r& tβθ ™6 Ïtä†̈ρ β r& (#ρß‰yϑøtä† $ oÿÏ3 öΝ s9 (#θ è=yè ø� tƒ Ÿξ sù 

Ν åκ̈]u;|¡ øtrB ;οy—$x� yϑÎ/ zÏiΒ É>#x‹yè ø9 $# ( öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∇∇∪   ﴾  

، وأورد ابن الجزري أنهم )١()"وال يحسبنّ (، وقرأ الباقون بالياء )وال تحسبنّ (قرأ الكوفّيون بالتاء "
طاب وفتح ، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب وضّم الباء، وقرأ الباقون بالخِ )تحسبّنهمفال (اختلفوا في "

 . )٢("الباء

طاب بالتاء في الموضعين يكون الفاعل في الموضعين مستتًرا عائًدا على النبي في قراءة الخِ 
تحسبن األول توكيًدا لتحسبّن األولى، ومفعول ) تحسبّنهم(، وتكون - صلى اهللا عليه وسّلم-محمد 

  ).بمفازة(، والثاني )الذين(

، والمقصود )الذين(، فالفاعل فيهما هو )يحسبّنن، يحسبّنهم(أّما في قراءة الياء في الموضعين 
الثانية توكيد لألولى، والمفعول األول محذوف تقديره ) يحسبنّ (و. )٣(اليهود: بهم المنافقون، وقيل

  ).بمفازة: (، والثاني)أنفسهم(

إشارة إلى الرسول صلى اهللا غليه وسلم وَمن معه بأال يظنوا أن ) تحسبنّ (ة الخطاب ففي دالل
تحذير للمنافقين أو اليهود ) يحسبنّ (فرح المنافقين أو اليهود سينجيهم من العذاب، وفي داللة الغيبة 

  .بأّن فرحهم لن ينجيهم من عذاب اهللا يوم القيامة

  

  

  

 

                                                           

 .١/١٦٧مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ) ١(
 .٢/٢٤٦ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ) ٢(
  .٣/١٤٣البحر المحيط، أبو حّيان، : ُينظر) ٣(



٥٦ 

 

  اآلية الخامسة والتسعون بعد المئة -٢٦

$<z﴿: يقول جّل في عاله yf tF ó™ $$sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγš/ u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå 9≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @� x. sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& ( 
Ν ä3àÒ ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ ( tÏ%©!$$ sù (#ρã� y_$ yδ (#θã_ Ì� ÷zé& uρ  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ (#ρèŒρé& uρ ’Îû ’ Í?‹Î6 y™ (#θ è=tG≈ s%uρ (#θè=ÏF è%uρ 

¨β t� Ïe� x. _{ öΝ åκ÷]tã öΝ ÍκÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ ¨Ψ n=Ï{ ÷Š _{uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# $ \/# uθ rO ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 ª!$# uρ 

…çνy‰Ψ Ïã ß ó¡ãm É># uθ̈W9 $# ∩⊇∈∪   ﴾  

  

بكسر الهمزة، بينما قرأ جمهور القراء بفتحها ) إّني(أورد النحاس وأبو حّيان قراءة لعيسى بن عمر 
  .)١()أّني(

، وأّما قراءة ...وقال إني ال أضيع: فأّما قراءة عيسى بن عمر بالكسر فعلى إضمار القول، أي
  ...بأّني ال أضيع: الجمهور فعلى تقدير حرف جر، أي

فهي التأكيد على عدم ضياع عملهم، وهذا الداللة أتت من ) إنّ (أّما الداللة التي تؤّديها كسر همزة 
هي بيان معنى ) أنّ (فتح همزة التي تؤديها القراءة ب داللةالو . همزةإضمار القول؛ لتسويغ كسر ال

االستجابة كيف تكون، أي أنها متعّلقة بما قبلها نحويا وداللّيا، أي استجاب لهم ربهم بّأنه ال يضيع 
 .عملهم

 

  

  

  

  

                                                           
  .٣/١٥٠ البحر المحيط،؛ أبو حّيان، ١/١٩٥النحاس، إعراب القرآن، : ُينَظر )١(



٥٧ 

 

  التعدد اآلتي من التعلق :المبحث الثاني

  

  اآلية الحادية عشرة - ١

﴿É> ù& y‰Ÿ2 ÉΑ# u tβ öθ tãó�Ïù tÏ%©!$# uρ  ÏΒ óΟ ÎγÎ=ö6 s% 4 (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ãΝ èδ x‹ s{ r'sù ª!$# öΝ ÍκÍ5θ çΡä‹ Î/ 3 ª!$# uρ 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s) Ïè ø9 $# ∩⊇⊇∪   ﴾ 

، فالزمخشري ذكر "كدأب"وجه في اآلية كامن في موقع إعراب قوله تعالى موطن تعدد األ
هؤالء الكفرة كدأب آل فرعون، ثم ذكر أنها  بداية أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير دأبُ 

والمراد من كالمه . )١(م الناس كدأب أبيكلإنك لتظ: كما نقول" لن تغني"في محل نصب لآلية قبلها، 
إغناًء .. لن تغني : أن تكون شبه جملة في محل نصب مفعول مطلق، أو صفة له، فيكون التقدير

، ورّد ما قاله الزمخشري )٢(قوال لموضع النصبوذكر السمين الحلبي تسعة أ. كدأب آل فرعون
، )كفروا(أن تكون نعتًا لمصدر محذوف، والعامل فيه قوله : ووصفه بأنه سهو، ومن تلك األقوال

وسيأتي الباحث على . )٣(.أي كعادتهم في الكفر... إن الذين كفروا كفرًا كدأب آل فرعون: والتقدير
عنى أن الطريق التي مأوجه اإلعراب في اآلية، فمن قال بالرفع يكون ال اختالف المترتبة علىالدالالت 

؛  ها آل فرعون من قبلهم، فالمعنى ثابت وجليّ فييسلكها الكفرة هي كائنة وواضحة كالطريق التي سار 
ي أّما وجه النصب الذي أورد فيه العلماء أقواًال تسعة فسيأت. ية كما نعلمتو فالجملة االسمية داللتها الثب

توقد النار بهم : الباحث على داللة بعضها، فمن تلك األقوال أن تكون في موضع نصب بوقود، أي
، فتكون الداللة هنا موّجهة إلى مآلهم ومصيرهم كمصير آل فرعون، أي ُعّذبوا )٤(كما توقد بآل فرعون

لمصدر محذوف تقديره  ّنها نعتوقيل أيضًا إ ،"وقود النار"تعذيبًا كدأب آل فرعون، بداللة قوله بعدها 
كفروا كفًرا كدأب آل فرعون، والداللة هنا تختلف عن سابقتها، فهي صفة لطبيعة كفرهم : ، أي) كفًرا(

  .وليس لمصيرهم، وباقي األقوال

                                                           
  .٣٣٥- ١/٣٣٤الزمخشري، الكشاف، : ُينظر )١(
  .٤٠-٣/٣٧السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينظر )٢(
 .٣/٣٨، .س.؛ السمين الحلبي، م٢/٤٠٦أبو حيان، البحر المحيط، : ُينظر )٣(
  .٢/٤٠٦س، .أبو حيان، م: ينظر )٤(



٥٨ 

 

  اآلية الثالثة عشرة - ٢

ô‰s% tβ$Ÿ2 öΝ﴿ :يقول تعالى  ä3s9 ×πtƒ# u ’ Îû È÷ tGt⁄Ïù $ tGs) tGø9 $# ( ×π y∞Ïù ã≅ÏG≈ s) è? †Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 3“t� ÷z é&uρ 

×οt� Ïù% Ÿ2 Ν ßγ tΡ÷ρt� tƒ óΟ Îγ øŠn=÷WÏiΒ š” ù&u‘ È÷ yè ø9 $# 4 ª! $# uρ ß‰Îiƒ xσ ãƒ  Íν Î�óÇuΖÎ/ tΒ â !$ t± o„ 3 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ Zοu�ö9 Ïè s9 

_Í<'ρT[{ Ì�≈|Á ö/ F{$# ∩⊇⊂∪   ﴾  

األول أن يكون شبه الجملة : خبر كان الذي فيه وجهان موضع البحث في هذه اآلية هو
نعتا مرفوًعا آلية، وٕان كان ) في فئتين(تكون ) لكم(، فإن كان الخبر )١()في فئتين(، والثاني )لكم(

متعلقة بكان، والداللة في كلتا الحالتين على النحو التالي، فالوجه ) لكم(، تكون )في فئتين(الخبر 
ية كانت لكم ال لغيركم، أّماالوجه اآلخر فإخبار بأّن اآلية كانت في فئتين، ولعل األول إخبار بأّن اآل

، )٢(خبرًا، وذلك ما دفع السمين الحلبي إلى ترجيحه أيًضا) لكم(الوجه األول هو األرجح، وهو اعتبار
وصوفة وال خبرًا تكون آية بمثابة المبتدأ، وذلك ال يصح نحويا، فهي نكرة غير م) في فئتين(فلو كانت 

  .خبًرا فال ضير من أن تكون آية مبتدًأ ؛ ألنها سبقت بخبر بشبه جملة) لكم(مضافة، أّما عند اعتبار 

  

  السادسة عشرة الخامسة عشرة و: تاناآلي- ٣

/ %ö≅è * ﴿ :يقول سبحانه ä3ã∞ Îm;tΡäτ r& 9�ö� y‚Î/  ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 4 t Ï%©#Ï9 (# öθ s) ¨?$# y‰ΖÏã óΟÎγ În/ u‘ ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� ôfs? ÏΒ 

$ yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù Ól≡uρø— r& uρ ×οt� £γ sÜ•Β Òχ≡ uθôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$ t7Ïè ø9 $$ Î/ ∩⊇∈∪   

šÏ% ©!$# tβθ ä9θ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ !$ oΨ ‾ΡÎ) $ ¨Ψ tΒ# u ö� Ï� øî$$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θçΡèŒ $ uΖÏ%uρ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊇∉∪   ﴾  

                                                           

  .٣/٤٣؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٢٧العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينظر) ١(
  .٤٤-٤٣/ ٣ن، .ُينَظر، السمين الحلبي، م) ٢(



٥٩ 

 

األول الرفع على أّنها خبر لمبتدأ محذوف، : )١()الذين يقولون(أوجه لموقع إعراب وردت ثالثة 
  .، أو العبادِ )للذين اتقوا(والثاني النصب على االختصاص بإضمار أعني أو أمدح، والثالث الجر نعتًا 

، أي ، والنصب داللة على المدح..فالرفع داللة على الثبوت كونها جملة اسمية، أي هم الذين يقولون
أن اهللا تعالى يخصهم بالمدح والثناء على أقوالهم وأفعالهم، أّما الجّر فداللته تأكيدية على وصفهم 

  .بالدعاء

  

  اآلية السابعة عشرة - ٤

﴿t Î�É9≈¢Á9 $# š Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# uρ šÏF ÏΖ≈ s) ø9 $# uρ šÉ) Ï�Ψ ßϑø9 $# uρ šÌ� Ï� øó tGó¡ ßϑø9 $# uρ Í‘$ys ó™ F{ $$Î/ ∩⊇∠∪   

﴾  

) الصابرين(ارتكاًزا وثيقًا على اآلية التي قبلها، فإن قّدرنا ما قبلها في محل رفع، تكونهذه اآلية ترتكز 
في محل نصب أو ) الذين يقولون(أّما إن اعتبرنا . )٢(منصوبًة على االختصاص بفعل تقديره أمدح

رونق وفضل في كلتا الحالتين نعتًا، فالنصب على المدح له داللته في إضفاء ) الصابرين(جّر، تكون 
  .دقيق للمتقين، والجر على النعت يزيد وصفهم جماًال فوق جمال

  

  اآلية الثالثة والعشرون - ٥

óΟ﴿: يقول تعالى s9 r& t�s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ öθ tãô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «!$# 

zΝ ä3ós uŠ Ï9 óΟ ßγ oΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ‾<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊ Ì� ÷è •Β ∩⊄⊂∪   ﴾ 

، )وهم معرضون(نخوض في رحاب هذه اآلية لنكشف أوجه اإلعراب والداللة وراء تعلق جملة 
فالوجه األول أن تكون صفة لفريق، فالواو في هذا الوجه تكون عاطفة، وٕاّما أن تكون حاًال لفريق؛ ألن 

                                                           

  .٣/٦٩، س.م؛ السمين الحلبي، ١/٣٣٨الزمخشري، الكشاف، : ينَظر )١(
 .١/١٢٨الرحمن، العكبري، إمالء ما مّن به : ينَظر )٢(



٦٠ 

 

الحال في هذا الوجه، ووجه ثالث يشير إلى ، والواو تكون واو )منهم(وصفت بشبه الجملة ) فريق(كلمة 
، فداللة كونها صفة بيان لهيئة ذلك الفريق المتوّلي، وٕان )١(في منهم) هم(كونها حاًال من الضمير 

  .كانت حاًال ، فهي تأكيد على إعراضهم وتوليتهم

  

  اآلية التاسعة واألربعون - ٦

™ç»ωθß﴿: يقول تعالى  u‘ uρ 4’n<Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ÎoΤ r& ô‰s% Ν ä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( þ’ÎoΤ r& ß, è=÷z r& Ν à6 s9 
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y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3©9 β Î) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊆∪   ﴾  

، فقد ذكر فيها )أّني أخلق لكم( في هذه اآلية نبحث في موضع إعراب المصدر المؤول 
، )أني قد جئتكم(النصب على البدل من  :لموضع إعرابه، وهي النحاس والزمخشري أوجًها ثالثة

هو أني : الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: ، والثالث) آيةٍ (الجر على البدل من : والثاني
هم بها هي ءأن اآلية والمعجزة التي جا: فأّما الداللة في وجه النصب والجر فهي نفسها. )٢(أخلق لكم

الطير، وداللة الرفع ليست ببعيدة عن داللة ما سبق، غير أّنها أنه يخلق لهم من الطين كهيئة 
يل إلى البدل؛ ألنه ال تأويل اعتمدت جملة جديدة غير البدل، لكنها تحمل الداللة نفسها، والباحث يم

  .فيه

  

  

  

                                                           
  .٣/٩٥السمين الحلبي، الدر المصون، : ينظر )١(
  .١/٣٥٨؛ الزمخشري، الكشاف، ١/١٥٩النحاس، إعراب القرآن، : ُينظر )٢(



٦١ 

 

  اآلية التاسعة والخمسون - ٧

āχ﴿: يقول تعالى Î) Ÿ≅sVtΒ 4|¤Š Ïã y‰ΖÏã «! $# È≅ sVyϑx. tΠ yŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5># t� è? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ä. 

ãβθ ä3u‹sù ∩∈∪﴾  

، فقد خاض العلماء )خلقه من تراب(جملة ل المحل اإلعرابيوقفتنا في رحاب هذه اآلية عند 
أن تكون مفسرة لوجه  :الوجه األولها، ، ويقف الباحث عند وجهين من محل إعراب)١(والمفسرون فيها

التشبيه بين عيسى وآدم، وبالتالي فال محل لها من اإلعراب، وهذا قول أغلبية العلماء والمفسرين 
كالفراء، والزمخشري، والرازي، وأبي حيان، وغيرهم، غير أّن وجًها آخر يقول بأن الجملة في محل 

خلقه كائًنا من تراب، : قدير يصبحنصب حال من آدم لكّن العكبري يقول بأّن الحال ضعيف؛ ألن الت
، ووذكر السمين الحلبي بأّن الجملة خبر مستأنف على جهة التفسير لحال )٢(وليس هذا هو المقصود

  .)٣(مثلك مثل زيد، ثم تخبر عن زيد ماذا فعل: آدم، كما تقول

  

  اآلية الرابعة والستون - ٨
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، ففيها من األوجه )أال نعبد إال اهللا(موضع إعراب قوله تعالى نقف في رحاب هذه اآلية عند 
أن تكون خبًرا لمبتدًأ : ، وثانيها) كلمةٍ (أن تكون بدًال أو عطف بيان مجرورًا من  :أربعة، أولها

                                                           

؛ ابن ٣٦١-١/٣٦٠؛ الزمخشري، الكشاف،١/١٦١؛ النحاس، إعراب القرآن، ١/١٢٨الفراء، معاني القرآن، : ينظر) ١(
؛  السمين ٥٠٢- ٢/٥٠١؛ أبو حيان، البحر المحيط، ٨/٦٦الرازي، التفسير الكبير، ؛ ٣/١٤٨عطية، المحرر الموجيز، 
 .٢١٩-٣/٢١٨الحلبي، الدر المصون، 

  .١/١٣٧العكبري، إمالء ما َمَن به الرحمن، : ُينظر) ٢(
 .٣/٢١٩، .س.السمين الحلبي، م: ينظر) ٣(



٦٢ 

 

أن يكون الكالم قد تّم عند سواء، فتكون أال نعبد : ، وثالثها)١(هي أال نعبد إال اهللا: محذوف، والتقدير
، )٣(إلى أال نعبد إال اهللا: نها مجرورة على التوهم، أيإ: ، وقال بعضهم)٢(وبيننا وبينكم خبر مقدم مبتدًأ،
خبًرا ألن ) ال نعبدُ (أنه ال نعبد، أي باعتبار أن المخففة واسمها ضمير الشأن، فتكون : وقيل 

  .)٤(المخففة

ول أّن الكلمة التي دعا أّما المعاني المترتبة على هذه األوجه األربعة فكاآلتي، الوجه األ
، والوجه الثاني أن يكون هناك )أال نعبد إال اهللا(بها أهل الكتاب هي  - صلى اهللا عليه وسلم- الرسول 

، أما معنى الوجه الثالث فالجملة االسمية )٥(هي أال نعبد إال اهللا: فاإلجابة  ؟سائل سأل ما تلك الكلمة
، وعلى هذا الرأي ال يختلف المعنى عن الوجه الثاني، أما صفة لكلمة) بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا(

ا دخل معنى التأكيد فضًال عن الوجه الرابع فأن المخففة مع اسمها وخبرها صفة لكلمة أيًضا، وهن
  .مة المعنى في الوجه الثانيمواء

  

  اآليتان السادسة والتسعون والسابعة والتسعون - ٩
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، يتبين لنا أوجه يتعدد فيها محل إعراب )مقام إبراهيم وَمن دخله كان آمَنا(في قول تعالى 
، فالعلماء والمفسرون خاضوا في هذه اآلية الكريمة، وقالوا فيها أقوًال عديدة، غير )ومن دخله كان آمَنا(

                                                           
؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، ١/١٦٢؛ النحاس، إعراب القرآن، ١/٢١٩الفراء، معاني القرآن، : ُينظر )١(

 .٢/٥٠٨؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/١٣٨
 .٢/٥٠٨س، .؛ أبو حّيان، م١/١٦٢س، .؛ النحاس، م١/٢١٩س، .الفراء، م: ُينظر )٢(
  .٢/٥٠٨س، .؛ أبو حّيان، م١/٢١٩س، .الفراء، م )٣(
 .١/١٦٢س، .النحاس، م )٤(
 .٣/٢٣٣السمين الحلبي، الدر المصون،  )٥(



٦٣ 

 

مقام (الداللة وراء كل وجه، فمن تلك األوجه أن يكون أّن الباحث سيجمل ما قالوه ويرجح ويبّين 
، أو أن يكون خبًرا لمبتدأ محذوف، والتقدير )١(مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير منها مقام إبراهيم) إبراهيم

ومن دخله (، والوجه الثالث كونها عطف بيان أو بدًال من آيات، وجملة )٢(أحدها، أو هي مقام إبراهيم
والبدل أو عطف ) آيات(ة استئنافية، وهنا يستوقفنا أمر مهم، وهو أن المبدل منه جمع جمل) كان آمًنا

، وخّرجها الزمخشري على أّن اشتمال المقام على آيات عديدة يفيد الجمع ، فالمقام )مقام(البيان مفرد 
لك ، وأكد أبو حّيان ذ...)٣(فيه أثر القدم في الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين

)٤(..."وزمزم وأمن الخائف، وهيبته... منها مقام إبراهيم، والحجر الذي قام عليه، والحجر األسود:"بقوله
 

وبالتالي يكون ) مقام (أن تكون معطوفة على  :)ومن دخله كان آمًنا(والوجه الثاني في جملة 
أمن دخول البيت الحرام، وهذا القول يميل إليه الباحث بأن من اآليات البينات أمن : من ضمن اآليات
ع والبدل منها أقل من ثالثة قلت إن عدم ذكر رام، فإن سأل سائل آيات بينات جمدخول البيت الح

لبيت فيه الكثير من اآليات البينات لعل أمثلها وأجودها هو مقام الثالثة هنا في إشارة لكل لبيب بأن ا
إبراهيم وأمن دخوله، فإذا رأيت مقام إبراهيم وصليت فيه، وشعرت باألمن عند دخوله، فإن اآليات 
األخرى ستأتي تباًعا دون حاجة إلى تفصيل، ولعل هناك رابًطا يلمسه الباحث في الجمع هنا وهو قوله 

β¨﴿تعالى  Î) zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) šχ%x. Zπ̈Β é& $\F ÏΡ$ s% °! $Z�Š ÏΖym óΟ s9 uρ à7 tƒ zÏΒ tÏ. Î�ô³ ßϑø9 فإبراهيم كان  )٥(﴾ ∪⊂⊅⊆∩ #$

  .أمة، ومقام إبراهيم فيه آيات بينات

  

  

  

  

                                                           

 .١/١٤٤؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن،١/١٧٢النحاس، إعراب القرآن، : ُينظر) ١(
 .١/١٤٤س، .؛ العكبري؛ م١/١٧٢س، .النحاس، م: ُينظر) ٢(
 .٣٨٠-١/٣٧٩الزمخشري، الكشاف، : يتظر) ٣(
  .٣/٨المحيط،  أبو حّيان، البحر) ٤(
  .١٦/١٢٠سورة النحل، ) ٥(



٦٤ 

 

  اآلية العاشرة بعد المئة -١٠

öΝ﴿: يقول تعالى çGΖä. u�ö� yz >π̈Β é& ôM y_ Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ ÷Ψ s?uρ Çtã Ì� x6Ζßϑø9$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σ è?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δr& É=≈tGÅ6 ø9 $# tβ% s3s9 # Z�ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

ãΝ èδ ç�sYò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊇⊇⊃∪   ﴾  

ثانًيا أن تكون خبًرا : ، ففيها أوجه ثالثة؛ األول)تأمرون(نقف في هذه اآلية عند محل إعراب جملة 
أن تكون في محل نصب صفة : ، والثالث)٢(أن تكون في محل نصِب على الحال: ، والثاني)١(لكنتم

 .)٤(أن تكن جملة مستأنفة: ، وهناك وجه رابع)٣(لخير أمة

الوجه األول تكون داللته بأن اهللا تعالى يقول كنتم خير أمة : أما الداللة وراء كل وجه فنلمسها كاآلتي
، فكأّنه إخبار عنهم بأمرين في الماضي، أنهم كانوا خير أمة، وكانوا ...بالمعروفوكنتم تأمرون 

يأمورن بالمعروف، أما الوجه الثاني فيبّين أّن حال خير أمة أّنها آمرة بالمعروف، والوجه الثالث ال 
شارة إلى يختلف كثيًرا عن سابقه، فوصف اهللا سبحانه خير أمة أنها تأمر بالمعروف، وهنا ال بّد من اإل

ابع الذي قال فيه ه اإلضافة، وعودة إلى الوجه الر تأن جواز إعرابها حاًال رغم أن صاحبه نكرة سّوغ
السبب في كونكم خير : "ه أغرب الوجوه، وهو أن تكون جملة مستأنفة، وكأّن المعنىنّ السمين الحلبي إ

الوجه إال أن الباحث يرى فيه قّوة ورغم إشارة السمين إلى غرابة هذا . )٥("األمم هذه الخصال الحميدة
  ...ويميل إليه، فاألمة تكون خير أمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر

  

  

  
                                                           

 .١/١٤٥العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينَظر) ١(
 .٣/١٩٥ابن عطية، المحرر الوجيز، : ُينظر) ٢(
 .٣/٣٥٠المصون،  السمين الحلبي، الدرّ : ُينَظر) ٣(
 .٣/٣٥٠، .س.م؛ السمين الحلبي، ١/١٤٥، .س.مالعكبري، : ُينظر) ٤(
  ٣/٣٥٠الحلبي، السمين الحلبي، الدر المصون، السمين ) ٥(



٦٥ 

 

  :اآليات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون بعد المئة -١١

øŒ﴿: يقول تعالى Î) M £ϑyδ Èβ$ tGx� Í←!$ ©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξ t± ø� s? ª! $# uρ $ uΚ åκ‘� Ï9 uρ 3 ’ n?tãuρ «!$# È≅©. uθ tGuŠ ù=sù 

tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊄∪   ô‰s) s9 uρ ãΝ ä. u�|Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰t7 Î/ öΝ çFΡr&uρ ×' ©!ÏŒ r& ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# öΝ ä3ª=yè s9 tβρã� ä3ô± n@ ∩⊇⊄⊂∪   øŒ Î) 

ãΑθ à) s? šÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9  s9 r& öΝ ä3uŠ Ï� õ3tƒ β r& öΝ ä. £‰Ïϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈n=sW Î/ 7#≈s9# u z ÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# t Ï9 u”∴ ãΒ ∩⊇⊄⊆∪   

﴾.  

أن تكون : ، ففيه أوجه ثالثة)إذ تقول(نقف في هذه اآليات عند محل إعراب قوله تعالى 
، أو ظرًفا للفعل )إذ هّمت(، أو بدًال من قوله تعالى ) واذكر إذ تقول(منصوبة بفعل مقّدر ، 

 .)١(نصركم

ارتباط بما سبقها من آيات، فالكالم استئنافّي جديد، أّما فإذا اعتبرت منصوبة بفعل مقدر، ال يكون لها 
فالحديث مرتبط باآلية وبالحدث في غزوة أحد، وعليه تكون اآلية ) إذ هّمت(كونها بدًال من قوله تعالى 

جاءت معترضة بين اآليتين، وهذا خالف المشهور عن العلماء بأن هذه ..) ولقد نصركم اهللا ببدر (
، والوجه الثالث كونها ظرًفا للفعل نصركم هو ما يميل إليه الباحث، حيث )٢(بدراآلية تتعلق بغزوة 

خاطبهم بقوله هذا في غزوة بدر، وعليه فإن  - صّلى اهللا عليه وسّلم- الحديث عن غزوة بدر، والرسول 
  .أقوى الوجوه والدالالت كما يراها الباحث هو الوجه الثالث

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣/٣٨٤، .س.م؛ السمين الحلبي، ١/١٤٩العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينَظر) ١(
  .٣/٣٨٤، .س.السمين الحلبي، م: ُينَظر) ٢(



٦٦ 

 

  المئةاآلية السابعة والثالثون بعد  -١٢

ô‰s% ôM﴿: يقول جّل في عاله n=yz  ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% ×s ß™ (#ρç�� Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã 

tÎ/ Éj‹ s3ßϑø9 $# ∩⊇⊂∠∪   ﴾  

ومحل إعرابها وتعلقها، ففيها وجهان؛ األول أن تتعلق ) من قبلكم(نقف في هذه اآلية عند قوله تعالى 
تكون حاًال من سنن، أي أن تكون صفة لسنن فلّما تقدمت الصفة على الموصوف بخلت، والثاني أن 

  .أصبحت حاالً 

ا فيجب أخذ العبرة وْ لَ فإذا تعلقت بخلت فإن الداللة تكمن في الحديث عمن مضى من السابقين الذين خَ 
ت ويجب د انتهتكون على أن تلك األقوام قمّما حصل لهم، وٕاذا كانت حاًال متعلًقا بسنن فإّن داللتها 

  .النظر إلى ما آلوا إليه من عاقبة لمكذبيهم، فالداللة في الوجهين ال تتعارض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٧ 

 

 التعدد اآلتي من أوجه النصب لألسماء :المبحث الثالث

  

  اآلية التاسعة عشرة - ١

βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ¨﴿: يقول تعالى Ïã «!$# ÞΟ≈n=ó™ M}$# 3 $ tΒuρ y# n=tF ÷z $# š Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# āω Î) . ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $tΒ ãΝ èδu !% ỳ ÞΟ ù=Ïè ø9$# $ J‹øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 3 tΒ uρ ö� à� õ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «! $# �χ Î* sù ©! $# ßìƒ Î�|� É>$ |¡Ïtø: $# ∩⊇∪   ﴾  

، التي لم ترد إال منصوبة، فاألخفش قال )بغياً (ننظر في هذه اآلية إلى أوجه إعراب كلمة 
، ولكل داللته، فالقول بأّنها )١(والزجاج رّجح أن تكون مصدرًا في محل نصب حالبأنها مفعول ألجله، 

وما اختلفوا إال للبغي بينهم، أّما القول بالنصب على المصدر : مفعول ألجله يقود إلى المعنى التالي
ألجله أو ، والفرق بين كونها مفعوًال )٢(مصدًرا) بغًيا( وما بغى الذين أوتوا الكتاب، فيجعل: كما نقول

أّن المفعول ألجله غرض الفعل؛ أي قاموا بالفعل ألجل البغي، أما  -أي مفعوًال مطلقًا  – مصدًرا
المصدر فداللته هنا تأكيدية للفعل الذي هو بمعنى بغى، واألجدر في رأي الباحث اعتبارها مفعوًال 

، مفعوًال مطلقًا، فهذا يوحي بأّنهم  ألجله ألّنهم اختلفوا بسبب البغي بينهم والحسد، أّما اعتبارها مصدًرا
  .اختلفوا بسبب ما جاءهم من العلم واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٧/١٨٢الرازي، التفسير الكبير، : ينظر )١(
  .المكان نفسه: ينظر )٢(



٦٨ 

 

  اآليتان الثالثة والثالثون والرابعة واالثالثون - ٢

β¨ * ﴿: يقول تعالى  Î) ©! $# #’ s∀sÜô¹$# tΠ yŠ# u % [nθ çΡuρ tΑ# u uρ zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) tΑ# u uρ tβ≡ t� ôϑÏã ’n? tã t Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊂⊂∪   

Oπ−ƒ Íh‘ èŒ $ pκÝÕ ÷è t/ .ÏΒ <Ù ÷è t/ 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïÿxœ íΟŠ Î=tæ ∩⊂⊆∪   ﴾  

 إمافالمبدل منه  أو أن تكون حاًال، فأما اعتبارها بدالً  أن تكون بدالً  :في نصب ذرية وجهان
  .)١()آل إبراهيم و آل عمران: ( نأن يكون آدم، أو نوحًا أو اآللي

عمران ، وذكر السلسلة كاملة ، أما العكبري فجعل فالزمخشري اعتبرها بدًال من آل ابراهيم و آل 
) آدم( هن المبدل منو ولم يجز أن يك ).آل إبراهيم و آل عمران( النصب على البدل من نوح وما تبعه  

الدليل على ذلك أن الذرية ال تطلق على اآلباء فال يجوز اعتبار آدم و  ،)٢(ليس بذرية كما قال هألن
  .مبدًال منه

ها حاًال فالداللة أنه نراهيم و آل عمران أنفسهم، أما كو بدل أن الذرية هم نوح و آل إبفالداللة في ال
...) نوح،و آدم، (والعامل فيها ،اصطفى، وهنا يدخل كلهم  )٣(اصطفاهم حال كونهم بعضهم من بعض

  ). صاحب الحال(في أنهم 

  

  الخامسة والثالثوناآلية  - ٣

øŒ﴿: يقول تعالى Î) ÏM s9$ s% ßNr& t�øΒ $# tβ≡ t�ôϑÏã Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ š� s9 $ tΒ ’Îû Í_ ôÜt/ # Y‘ §� ys ãΒ ö≅ ¬7s) tGsù û Íh_ÏΒ ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊂∈∪  ﴾  

فأما كونها . )١(أن يكون حاًال أو مفعوًال مطلقًا أو نعتًا لمفعول محذوف) محرراً (جاز في قوله 
رها  ، وأما اعتبا)٢(لخدمة بيت المقدس محرر أي معتقٌ  وحاله )ما(وصاحبه ) رتنذ(حاًال فالعامل فيه 

                                                           
  .١/٣٤٨الزمخشري، الكشاف، : ينَظر )١(
 .١/١٣١العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينَظر )٢(
  .٣/١٢٩السمين الحلبي، الدلر المصون،  )٣(



٦٩ 

 

مما انتصب  )محرراً (وقيل يمكن اعتبار ) بطني نذر تحرير رت لك ما فينذ(على تقدير  اقً مطل الً مفعو 
وهو  –ومعنى الوجه األخير . )٣()حررت ما في بطني تحريراً (رت لك بمعنى نذأي  ى؛على المعن

؛ )٤(لبعضمحررًا، وهذا الوجه لم يجزه ا أي نذرت لك ما في بطني غالماً : فكونها نعتًا لمفعول محذو 
  .آخر ر لها مفعوللها فال يجوز أن يقدّ ألن نذرت استوفت مفعو 

  

  السادسة والثالثوناآلية  - ٤

$﴿: يقول تعالى £ϑn=sù $pκ÷Jyè |Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) !$ pκçJ÷è |Ê uρ 4 s\Ρé& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠs9 uρ ã�x. ©%!$# 

4 s\ΡW{ $% x. ( ’ÎoΤ Î)uρ $ pκçJø‹ £ϑy™ zΟ tƒ ö�tΒ þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹Š Ïãé& š� Î/ $ yγ tG−ƒ Íh‘ èŒ uρ z ÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9 $# ∩⊂∉∪   ﴾  

أن تكون منصوبة على الحال : فيها وجهانف،  )نثىأ( :ةكلمية سيقف الباحث عند هذه اآل في
نثت لتأنيث الحال؛ ألن الحال أوٕانما  هاألصل وضعت: "الزمخشريوهنا قال ) وضعتها(من الضمير في 

β 4 ﴿: ، ونظيره قوله تعالى)٥("شيء واحدلوذا الحال  Î* sù $ tF tΡ% x. È÷ tF uΖøO$# ﴾)وبالتالي تكون الحال هنا  ،)٦

، وقد خالفه أبو حّيان في البحر المحيط حيث قال بأّنها حال مبّينة، وليست حسب الزمخشري مؤكدة
والوجه الثالث أن تكون بدًال من الضمير في وَضَعْتها، وهنا  .)٧(فيكون صاحب الحال النفس مؤّكدة، 

ة يصبح الضمير عائًدا على متأخر لفًظا ورتبًة، ويميل الباحث إلى اعتبارها حاًال مبّينة؛ ألّن دالل
  .أقوى من الدالالت األخرى التي أوردناها) وضعُت النفَس أنثى(

  

                                                                                                                                                                                
الدر ؛ السمين الحلبي، ٣/٨٦؛ ابن عطّية، المحرر الوجيز، ١/١٣١العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينظر )١(

 .٣/١٣٠ المصون،
 .١/٣٤٩، .الكشافالزمخشري، : ينظر )٢(
 .٣/١٣٠س، .السمين الحلبي، م )٣(
 .٣/١٣٠س، .؛ السمين الحلبي، م٣/٨٦س، .ابن عطّية، م: ينظر )٤(
 .١/٣٤٩الزمخشري، الكشاف ،  )٥(
  .٤/١٧٦ ،سورة النساء )٦(
  ٤/٤أبو حّيان، البحر المحيط، : ينظر )٧(



٧٠ 

 

  الثالثونو السابعة اآلية  - ٥

$﴿: يقول تعالى yγ n=¬6 s) tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s) Î/ 9 |¡ ym $ yγ tF t7/Ρr& uρ $ �?$ t6 tΡ $YΖ|¡ ym $ yγ n=¤� x. uρ $ −ƒ Ì� x. y— ( $ yϑ‾=ä. Ÿ≅yz yŠ 

$ yγ øŠn=tã $−ƒ Ì� x. y— z># t� ós Ïϑø9 $# y‰y` uρ $ yδ y‰ΖÏã $ ]%ø—Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ‾Τr& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( 
¨β Î) ©! $# ä− ã—ö� tƒ  tΒ â !$t± o„ Î�ö�tó Î/ A>$ |¡ Ïm ∩⊂∠∪   ﴾  

 ،على الظرفية ه فسيبويهينصب) المحراب(كلما دخل عليها زكريا  :في) المحراب(قوله تعالى 
واألخفش ينصبه على المفعولية، ودليل سيبويه أن كل ظرف مكان مختص ال يصل اليه الفعل إال 

مت نفي السوق، وال نقول  ، ونمتُ ي المحراب وال نقول صليت المحرابَ نحو صليت ف) في(بواسطة 
ألن دخل لو  مذهب سيبويه؛ لىالباحث ويميل إ حهّيًا يكن فاعتبارها ظرف مكان يرجأو  ،)١(السوق

لى فهذا دليل ع ،دخلت في األمر  :، نقول)في(رف المختص وجب وصلها بظسلطت على غير ال
  .وهنا تكون داللة الظرفية جلّية بقصد المكان الذي دخل فيه زكريا وهو المحراب. بفي تعديتها

  

  اآلية التاسعة واألربعون - ٦

™ç»ωθß﴿: يقول تعالى  u‘ uρ 4’n<Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ÎoΤ r& ô‰s% Ν ä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( þ’ÎoΤ r& ß, è=÷z r& Ν à6 s9 

š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9$# ã‡à�Ρr' sù Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù # M�ö�sÛ Èβ øŒ Î*Î/ «!$# ( Û˜ Ì� ö/ é&uρ tµyϑò2 F{ $# 

š⇑ t� ö/ F{$# uρ Äór é&uρ 4’tAöθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «!$# ( Ν ä3ã⁄Îm;tΡé& uρ $ yϑÎ/ tβθ è=ä. ù's? $ tΒ uρ tβρã� Åz £‰s? ’Îû öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4 ¨β Î) ’Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3©9 β Î) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ •Β ∩⊆∪   ﴾  

 ، ما أورده النّحاس من)رسوالً (وجهي اإلعراب في كلمة نقف في رحاب هذه اآلية لننظر إلى 
َرُسوًال ِإلى َبِني ِإْسراِئيَل في نصبه قوالن أحدهما أّن التقدير ويجعله رسوال واآلخر ويكلمهم : "أنّ 

                                                           
 .٢/١٥٤سيبويه، الكتاب، : ينظر )١(



٧١ 

 

أحدهما هو صفة مثل صبور : ورسوًال فيه وجهان: " ، والعكبري أورد وجهين إلعرابها فقال )١("رسوالً 
مفعل أي مرسًال،   ويجعله رسوًال، وفعول بمعنى: وشكور، فيكون حاًال، أو مفعوًال به على تقدير

، فالنحاس قال بالمفعولية أو الحال، والعكبري شابهه  )٢("في موضع الحال... والثاني أن يكون مصدًرا 
شابهه مع اختالف بسيط، وأًيا يكون فالمعنى المترتب على اعتبارها مفعوًال به ثانًيا أن اهللا سبحانه 

 يدل على أّنه يكلم الناس رسوًال إلى بني جعله رسوًال أو بعثه رسوًال إلى بني إسرائيل، وكونها حاالً 
  . )٣(...أني أخلق لكم: إسرائيل، ثّم يتعلق ما بعده من كالم بما قبله 

  

  اآلية الخامسة والثمانون - ٧

﴿: يقول تعالى tΒuρ Æx tGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íοt�Åz Fψ$# zÏΒ zƒ Ì�Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪   

﴾ 

أن تكون : ، األولوجهان إلعرابها، ففيها )ديًنا(التعدد في هذه اآلية كامن في قوله تعالى 
  .أن تكون تمييًزأ،: ، والثاني)يبتغ(مفعوًال للفعل 

، يشير إلى أن )يبتغ(الوجه األول كونها مفعوًال به للفعل  :وداللة كل وجه على النحو اآلتي
تكون حاًال، ألّنها في األصل ) غير اإلسالم(قبل منه، وبالتالي فإن من يبتغ ديًنا غير اإلسالم فلن ي

والوجه  قدمت على الموصوف صارت حاًال، والتقديم هنا أضاف معنى األهّمية لإلسالم، اصفة، فلمّ 
فالداللة في هذا الوجه تفيد تكون مفعوًال به،  )غير(الثاني وهو كونها تمييًزا، فإلزالة اإلبهام عن غير، و

  .وضيح وٕازالة اإلبهام عن كلمة غيرالت

  

  

  
                                                           

 .١/١٥٩النحاس، إعراب القرآن،  )١(
 .١/١٣٥العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن،  )٢(
 ١/٤١٣الزجاج، معاني القرآن،  )٣(



٧٢ 

 

  اآلية التاسعة والتسعون - ٨

≅ö≅è% Ÿ﴿: يقول تعالى ÷δ r'‾≈ tƒ É=≈tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ‘‰ÝÁ s?  tã È≅‹Î6 y™ «! $# ôtΒ z tΒ#u $ pκtΞθ äó ö6 s? % [` uθÏã 

öΝ çFΡr& uρ â !# y‰yγ ä© 3 $ tΒuρ ª!$# @≅Ï�≈ tó Î/ $ £ϑtã tβθè=uΚ ÷è s? ∩∪   ﴾  

  .األول أْن تكون مفعوًال به، والثاني حال: ، ففيها وجهان)عوًجا( نحّط عند قوله تعالى

، وتبغون )١()تطلبون لها اعوجاًجا: (أي) تطلبون(أما كونها مفعوًال به، فمعنى تبغون يكون 
بإضافة الجار، أّمأ الوجه الثاني وهو أن تكون ) تطلبون لها(تأخذ مفعوًال واحًدا لذا تم تأويل المعنى 

، وبالتالي ال مجال للتأويل الذي يمكن )٢(ما يميل له الباحث، فالمعنى يكون تبغونها ضالين حاًال، وهذا
  .أن ينقص من قيمة المعنى

  

  اآلية الثامنة عشرة بعد المئة - ٩

$ã﴿: يقول تعالى pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? ZπtΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ öΝä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Š uρ $ tΒ 

÷Λ— ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â !$ ŸÒøó t7 ø9 $# ôÏΒ öΝ ÎγÏδ≡ uθ øùr& $ tΒ uρ ‘ Ï� ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρß‰ß¹ ç�t9 ø. r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( β Î) 

÷ΛäΖä. tβθ è=É) ÷è s? ∩⊇⊇∇∪   ﴾  

فقيل إّنها منصوبة على أّنها مفعول به ثان ). خباالً (نقف في رحاب هذه اآلية عند إعراب 
خبالكم، أي في  )٤(ال يألون: ، أو تمييز منقول من المفعولية بمعنى )٣(يألون بتضمين معنى أمنعللفعل 
أن تكون منصوبة على نزع : لين، ووجه رابعب خَ تَ أي مُ : ها مصدر في موضع الحال، وقيل  إنّ )٥(خبالكم

                                                           

  .١/٣٨٤الزمخشري، الكشاف، : ُينظر) ١(
 .٣/٣٢٦السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينظر) ٢(
 .١/٣٩٨، .س.الزمخشري، م: ُينظر) ٣(
  ).أال(يقصرون، ابن منظور، لسان العرب، ماّدة : يألون) ٤(
 .٣/٣٦٣، .س.السمين الحلبي، م: ُينظر) ٥(



٧٣ 

 

مفعول به (الوجه األول : والدالالت المتأتية من هذه الوجوه األربعة كاآلتي. )١(الخافض، أي في خبالكم
يدّل على أّنهم ال يقصرون وال يبطئون في فسادكم، ) تمييز(أي ال يمنعونكم الفساَد، والوجه الثاني ) ثانٍ 

النصب ( ، والوجه األخير، أي مفسدين)٢(فداللته متخّبلين) مصدر في موضع الحال(أّما الوجه الثالث 
  .، يكون معناه كالتمييز الذي بمعنى في ، أي ال يألون في طلب خبالكم)على نزع الخافض

  

  اآلية السادسة والعشرون بعد المئة -١٠

$﴿: يقول تعالى tΒuρ ã& s#yè y_ ª!$# āω Î) 3“u�ô³ ç0 öΝ ä3s9 ¨ È⌡ yϑôÜ tGÏ9 uρ Ν ä3ç/θ è=è%  ÏµÎ/ 3 $ tΒuρ ç�óÇ̈Ζ9 $# āω Î) ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã 

«!$# Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟ‹Å3ptø: $# ∩⊇⊄∉∪   ﴾ 

 مفعوًال به: أن تكون مفعوًال ألجله، والثاني: ؛ األول)بشرى(وجهان إعرابّيان في قوله تعالى 
ما جعله اهللا لشيء : متعّدًيا إلى مفعول واحد، والمعنى )جعل(أّما داللة الوجه األّول فيكون الفعل . ثانًيا

تحمل معنى التصيير  )جعل(ـ، أّما الوجه الثاني، ف)٣(من األشياء إال للبشرى، فهو مصدر سيق للعّلة
وبالتالي تأخذ مفعولين، فالداللة أّن اهللا صّير اإلمداد بشرى لكم، والمعنيان بالوجهين ال يتعارضان 

  .مطلًقا

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١/١٤٧إمالء ما من به الرحمن، : العكبري: ُينظر) ١(
 .٣/٣٦٤؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٤٧، .ن.العكبري، م: ُينظر) ٢(
  .٣/٣٨٩، .ن.السمين الحلبي، م: ُينَظر) ٣(



٧٤ 

 

  ية الرابعة والخمسون بعد المئةاآل -١١

Ν§﴿: يقول جّل في عاله èO tΑ t“Ρr& Ν ä3ø‹ n=tæ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖtΒ r& $U™$ yè œΡ 4ý øó tƒ Zπx� Í←!$ sÛ öΝ ä3ΖÏiΒ ( ×πx� Í←!$ sÛuρ 

ô‰s% öΝ åκ÷J£ϑyδ r& öΝ åκß¦ à�Ρr& šχθ ‘ΖÝà tƒ «!$$ Î/ u�ö� xî Èd, ysø9 $# £ sß Ïπ §‹Î=Îγ≈ yf ø9 $# ( šχθä9θ à) tƒ ≅ yδ $ oΨ ©9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# 

ÏΒ & óx« 3 ö≅è% ¨β Î) t� øΒ F{$# …ã& ©#ä. ¬! 3 tβθ à� øƒä† þ’ Îû Ν ÍκÅ¦ à�Ρr& $ ¨Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š� s9 ( tβθ ä9θà) tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 

z ÏΒ Ì� øΒF{ $# Ö óx« $ ¨Β $ uΖù=ÏGè% $ oΨ ßγ≈yδ 3 ≅ è% öθ©9 ÷ΛäΨ ä. ’Îû öΝ ä3Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9 s9 tÏ% ©!$# |=ÏGä. ãΝ Îγ øŠn=tæ ã≅ ÷F s) ø9 $# 4’ n<Î) 

öΝ Îγ Ïè Å_$ŸÒ tΒ ( u’Í? tF ö;uŠ Ï9 uρ ª!$# $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρß‰ß¹ }ÈÅcs yϑã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% 3 ª!$# uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN# x‹ Î/ 

Í‘ρß‰÷Á9 $# ∩⊇∈⊆∪   ﴾  

  : ، ففي إعرابها وجوه عّدة)أمنًة نعاًسا(يستوقفنا في هذه اآلية قوله تعالى 

  .بدل اشتمال منها) نعاساً (، وفي هذا الوجه تكون )أنزل(مفعوًال به للفعل أولها أن تكون أمنًة 

حاًال لنعاس، ألنها في ) أمنة(رب عفتُ ) أنزل(مفعوًال به للفعل ) نعاًسا(أن تكون : وثانيها 
  .األصل صفة، فلّما تقدمت على الموصوف صارت حاالً 

  .)١(الوجه أّيده الزمخشري وخالفه أبو حّيانمفعوًال ألجله، وهذا ) أمنة(ر ابأّما ثالثها فهو اعت 

نسير إلى دالالت تلك الوجوه، فالوجه األول يكون معناه أن اهللا أنزل عليكم أمنًة نعاًسا، فكل 
ألن "، والوجه الثاني داللته أن اهللا أنزل عليكم نعاًسا ذا أمنٍة؛ )٢(من األمنة والنعاس يشتمل على اآلخر

، أما الوجه الثالث فأجاز الزمخشري أن يكون )٣("و الذي حصل األمن بهالنعاس ليس هو األمن، بل ه

                                                           

؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/٤١٩ ؛ الزمخشري، الكشاف،١/١٥٤العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينَظر) ١(
٣/٩٣.  
 .٣/٤٤٤السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينَظر) ٢(
 .١/١٥٤س، .العكبري، م) ٣(



٧٥ 

 

، لكّن أبا حّيان منع ذلك الختالف فاعل اإلنزال اهللا سبحانه، وفاعل النعاس هو )نعستم أمنة(المعنى 
  .)١(المنَزل عليهم

  اآلية السبعون بعد المئة -١٢

tÏm﴿: يقول عّز من قائل Ì� sù !$ yϑÎ/ ãΝ ßγ9s?# u ª!$# ÏΒ  Ï& Î#ôÒ sù tβρç�Å³ ö;tGó¡ o„ uρ tÏ%©!$$ Î/ öΝ s9 (#θà) ys ù=tƒ Ν ÍκÍ5 

ôÏiΒ öΝ ÎγÏ� ù=yz āω r& ì∃öθ yz öΝ Íκö� n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪   ﴾  

أن تكون حاًال من الضمير في قوله تعالى : ثالثة أوجه؛ األول) فرحين(في قوله تعالى 
  .في نهاية اآلية السابقة) يرَزقون(

  .أن تكون منصوبة على المدح: والثاني 

  .)٢(، وهذا الوجه يختص بقراءة النصب ألحياء)أحياء(أن تكون صفة لـ : والثالث 

في الوجوه الثالثة تتفق المعاني في وصف الذين قتلوا في سبيل اهللا، فإذا اعتبرناها حاًال 
ببعيد من نتصبت على المدح فليس فمعناه أنهم يرزقون عند ربهم ويكون حالهم الفرح والحبور، وٕاذا ا

، فقد وصفهم )أحياء(ن عنده، وٕاذا نصبت على الصفة بقراءة النصب لـ ذلك، فيمدحهم بأنهم فرحو 
  .بالفرح الراسخ لهم في جناته

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣/٩٣س، .؛ أبو حّيان، م١/٤١٩س، .؛ الزمخشري، م١/٢٤٤الفراء، معاني القرآن، : ُينظر) ١(
؛ السمين الحلبي، الدر ٣/١١٩، البحر المحيط، ؛ أبو حّيان١/١٥٧العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينَظر) ٢(

 .٣/٤٨٤المصون، 



٧٦ 

 

  التعدد اآلتي من تقدير المبتدأ أو الخبر في بدايات بعض اآليات :المبحث الرابع

  

  اآلية الرابعة والعشرون - ١

y7﴿: يقول تعالى  Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ‾Ρr' Î/ (#θ ä9$ s%  s9 $oΨ ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒr& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ( öΝ èδ ¡�xîuρ ’Îû ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχρç�tIø� tƒ ∩⊄⊆∪   ﴾  

، والوجه اآلخر ) بأنهم(أن تكون مبتدًا وخبره شبه الجملة : ، ففيها وجهان)ذلك(مبحثنا كلمة 
ذلك األمر ذلك، وقد ضّعف العكبرّي القول الثاني بأن تكون : لمبتدأ محذوف، بمعنىأن تكون خبًرا 

يصبح في وضع نصب حال ،أي ذلك األمر ) بأّنهم قالوا(خبًرا لمبتدأ محذوف؛ ألن قوله تعالى 
، فيكون المعنى ذلك )مبأنه(مبتدأ، وخبره ) ذلك(، واألفضل أن تكون )١(مستحقا بقولهم ، وهذا ضعيف

  .ّق بقولهمذاب مستحالع

  

  الرابعة واألربعونية اآل - ٢

y7﴿: يقول تعالى Ï9≡ sŒ ôÏΒ Ï !$ t7/Ρr& É= ø‹tó ø9 $# ÏµŠÏmθ çΡ y7 ø‹s9 Î) 4 $ tΒ uρ |MΨ ä. óΟÎγ ÷ƒ t$ s! øŒ Î) šχθà) ù=ãƒ öΝ ßγ yϑ≈ n=ø%r& 

óΟßγ •ƒ r& ã≅ à� õ3tƒ zΝ tƒ ö� tΒ $ tΒ uρ |MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒ y‰s9 øŒ Î) tβθ ßϑÅÁ tF ÷‚ tƒ ∩⊆⊆∪   ﴾  

خبرًا لمبتدأ محذوف  )ذلك( أن تكون األولفعرابية في بداية هذه اآلية ؛ ، اإلتتعدد األوجه 
 من حال )نباء الغيبأمن (من قصص زكريا ويحيى وموسى وأي ما ورد سابقًا  –وأمر ذلك  :تقديره

، نوحيهأن تكون ذلك مبتدّا وخبره : والثالث ،)اء الغيبنبأمن (ون ذلك مبتدأ وخبره كالثاني أن تو  ،اذ
األوجه سابقة الذكر تتجلى معانيها كاآلتي، فالوجه   .)٢(نوحيهن أنباء الغيب حال من الهاء في وم

                                                           
، وأضاف الحلبي أن ٣/٩٥؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٢٩العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ينَظر )١(

  .الوجه الثاني ال يجوز ألبّتة
 .٣/١٧٠، س.م؛ السمين الحلبي، ١/١٣٤، س.مالعكبري، : ُينَظر )٢(



٧٧ 

 

 حيناهاأنباء غيبية أو ) ذلك(كلها  –األول يتراءى لنا أن ما ذكر من أحداث وقصص وأمور الغيب 
الوجه  اأم. نما أخبر بالقصص واألمورإحالها هكذا، و  ، بلفهو لم يخبر بانها أمور غيبية ،ليكإ

الثالث  والوجه .ليكإها حالها موحًى ب ب،ن تلك األمور من أنباء الغيأهللا يخبر بأن ا فنستشفّ الثاني 
  . ور وأنباء غيبية واهللا أعلمليه، وحالها أمإاليك إخبار بأنها موحاة  اةً أن تكون تلك األمور موح

  

  اآلية الثامنة والخمسون - ٣

y7﴿: يقول تعالى  Ï9≡ sŒ çνθ è=÷GtΡ š� ø‹ n=tã zÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ì� ø. Ïe%!$# uρ ÉΟ‹Å3ys ø9 $# ∩∈∇∪ ﴾  

إشارة إلى ما سبق ) ذلك( فالوجه األول أن تكون خشري وجوًها عديدة إلعراب ذلك،ذكر الزم
 . خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف) من اآليات(، و)نتلوه(من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره 

الذي، ونتلوه صلته، ومن اآليات الخبر، ويجوز أن ينتصب ذلك  يجوز أن يكون ذلك بمعنى: والثاني
وأورد وجًها ثالثًأ بأن  األول، والثاني، واتفق العكبري مع الزمخشري في الوجه . )١("بمضمر تفسيره نتلوه

أّما الدالالت وراء كل وجه من . )٢(العامل فيه معنى اإلشارةو ذلك مبتدأ ومن اآليات خبر، ونتلوه حال 
  : لوجوه فتتمثل في اآلتيتلك ا

فالمعنى أّن اهللا سبحانه ): ذلك مبتدأ ونتلوه خبر أول، ومن اآليات خبر ثانٍ (الوجه األول 
غيبية ال يعلمها هو وال  أنباء السابقين من الرسل يتلوه عليه ألّنها أمور يخبر نبّيه بأّن ما ورد من

من اإلشارة إلى أن آيات اهللا يحتمل أن تكون آيات  قومه، وأيًضا يخبره بأّنها من آيات اهللا، وهنا ال بدّ 
صلى اهللا عليه - القرآن، ويحتمل أن يكون المراد منها أنها من العالمات الدالة على ثبوت رسالة محمد 

  . )٣(- وسلم

فاألمر أن كل ذكر من قصص األنبياء ): خبر لمبتدأ محذوف(أّما الداللة في الوجه الثاني 
ذلك بمعنى الذي، (يك في هذا القرآن،  والداللة المتأتية من الوجه الثالث هو ما نتلوه عل السابقين

                                                           
  .١/٣٦٠الزمخشري، الكشاف،  )١(
  .١/١٣٧ إمالء ما مّن به الرحمن،العكبري، : ُينَظر )٢(
  .٨/٦٥الرازي، التفسير الكبير، : ُينظر )٣(



٧٨ 

 

لي أّن ما نتلوه عليك هو من آيات الذكر الحكيم، فهنا إخبار بأّن ما تُ ): ونتلوه صلته، ومن اآليات خبره
 صص إنما هو آيات من كتاب اهللا،  وتجدر اإلشارة في هذا الوجه أن اعتبار ذلك اسًماعليه من الق

) ذا(موصوًال هو مذهب الكوفيين، فالبصريون ال يجيزون أن يكون اسم اإلشارة اسًما موصوًال إال 
، أّما وجه إضمار فعل قبل ذلك فالباحث يرى بأّنه وجه ضعيف، فمهما أمكننا )١(وبشروط خاّصة

مبتدأ، وخبره االبتعاد عن التأويل كان أرجح، وعودة إلى الوجه الذي ذكره العكبري، وهو أن تكون ذلك 
من اآليات،  ونتلوه حال العامل فيه اسم اإلشارة، فالداللة في هذا الوجه أن اهللا يخبر رسوله بأن ما 
ورد هو من اآليات في القرآن الحكيم، والتقدير أّن المشار إليه من القصص متلوًة أو تالينها، إنما هي 

  .من اآليات

  

  اآلية السادسة والستون - ٤

'ΛäΡr÷﴿: يقول تعالى ‾≈ yδ Ï Iω àσ ‾≈yδ óΟ çFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Ν ä3s9  ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïæ zΝ Î=sù šχθ•` !$ys è? $ yϑŠ Ïù }§øŠs9 Ν ä3s9 
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أن تكون أنتم  :، فالوجه األول)ها أنتم هؤالء حاججتم(:قوله تعالى اآلية  هذه في يستوقفنا
أن  :، والوجه الثاني)٣(، أو حال)٢(مبتدأ وهؤالء خبره، وحاججتم إما جملة مستأنفة مبينة للجمل األولى

( منادى بحرف نداء محذوف أو من تكون أنتم مبتدأ، وهؤالء منصوبة على االختصاص بإضمار فعل
  .)٤(، والجملة معترضة، وحاججتم خبر المبتدأ)يا هؤالء

أنتم هؤالء هؤالء األشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة : "اآلتي من الوجه األولأما المعنى 
ون فيما ليس لكم به علم تحاجّ  مَ لِ عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة واإلنجيل، فَ 

دلتهم فيما ليس ، واعتبار حاججتم حاًال فيه بيان لحالهم ومجا)٥("وال ذكر له في كتاتيبكم من دين إبرهيم
                                                           

 .٣/٢١٧السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينظر )١(
 .١/٣٦٤الزمخشري، الكشاف، : ينظر) ٢(
  .٢٤١- ٣/٢٤٠، .س.السمين الحلبي، م: ينظر) ٣(
  .٢٤١، س.مالسمين الحلبي، : ينظر) ٤(
 .١/٣٦٤، الكشافالزمخشري،) ٥(



٧٩ 

 

لهم به علم، والوجه الثاني إخبار بأنهم جادلوا فيما لهم به علم، فلم يجادلون فيما ليس لهم به علم؟ 
  .والسؤال للتعجب من حماقتهم

  

  اآلية الثامنة بعد المئة - ٥
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أما . تلوها حالمبتدًأ، وخبرها آيات اهللا، وجملة ن )تلك(أن تكون  :الوجه األول في هذه اآلية
وهناك وجه ثالث أشار إليه أبو ). تلك(بدًال، وجملة نتلوها خبًرا للمبتدأ  )آيات اهللا(تكون ف: الوجه الثاني
تلك آيات القرآن المذكورة حجج اهللا ودالئله، وهذا القول : أن يكون الخبر محذوًفا بتقدير :حّيان وهو

  .)١(منسوب إلى الزجاج

أّما المعاني المتأتية من هذه الوجوه فأوًال أن اهللا يخبر بأّن ما أورده من مشاهد يوم القيامة حين تبيض 
اهللا سبحانه وتعالى حتى يمّيز الناس الحق من وجوه وتسود وجوه وغيرها إّنما هي آيات وبراهين من 

  .الضالل، وحال تلك اآليات أّن اهللا أوحاها إلى نبيه ليتلوها حقا وصدًقأ

ة بالحق؛ و لوالوجه الثاني يخبر بأّن تلك اآليات والدالئل التي أتى بها من مشاهد يوم القيامة إنما هي مت
  .بالحق - وسلمصلى اهللا عليه -أي موحى بها إلى النبي محمد 

  .والوجه األخير أن تلك اآليات هي حجج اهللا وبراهينه للناس، وحالها أنها متلوة على محمد بالحق

المعاني الثالثة تصب في بوتقة واحدة تومئ إلى أّن آيات اهللا حجة  إال أنّ  اإلعرابية وجهفرغم تعدد األ
  .يتبعوه، وليروا طريق الضالل فيجتنبوهراطه المستقيم لآدم، أتى بها اهللا ليبين للناس ص على كل ابن

  

  

  

                                                           

 .٣/٢٨أبو حّيان، البحر المحيط، : ُينظر) ١(



٨٠ 

 

  اآلية األربعون بعد المئة - ٦
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تلك مبتدأ، واأليام خبره، : ، ففيها وجهان؛ األول)وتلك األيام نداولها بين الناس(ننظر في قوله تعالى 
تلك مبتدأ واأليام بدل أو عطف بيان، وجملة : وجملة نداولها حال عمل فيه معنى اإلشارة، والثاني

  .)١(نداولها خبره

 - واإلشارة هنا إلى ما مّسهم من قرح ومّس غيرهم أيًضا–فداللة الوجه األول فاهللا تعالى يخبر بأّن تلك 
  .هي أيام، وحالها متداولة، فالقرح الذي أصابكم قد أصاب أعداَءكم قرح مثله

ح فقد أّما داللة الوجه الثاني فاهللا سبحانه يخبرهم بأّن تلك األيام هي متداولة فكما أصابكم من قر 
  .أصاب أعداءكم مثله

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٣/٤٠٤؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٥٠إمالء ما َمّن به الرحمن، : ُينَظر )١(
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  التعدد اآلتي من خفاء العالمة اإلعرابية: المبحث الخامس

  

  اآلية العشرون - ١
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، أو النصب على أنه مفعول )أسلمتُ (في  ءًفا على التاأن تكون مرفوعة عط) َمن(َتَمل في يح
معه، واختلفت الداللة هنا نتيجة لخفاء العالمة اإلعرابية، فالعطف على التاء َحُسَن رغم عدم تأكيد 

، وأّيده الرازي )١(الضمير المرفوع بضمير منفصل؛ وذلك للفصل بينهما، كما أشار إلى ذلك الزمخشريّ 
فصار عوًضا عن تأكيد الضمير المتصل، ولو قيل أسلمُت ) ي هللاوجه(إّن الكالم طال بقوله :" فقال 

معي، جاَز  ءأسلمُت اليوم بانشراح صدر وَمن جا: وزيٌد لم يحسن، حتى يقال أسلمُت أنا وزيٌد، ولو قال
  .)٢("وَحُسن

وال يمكن حمله على ظاهره؛ ألّنه إذا عطف على الضمير :" وعارض هذا الكالم أبو حّيان الذي قال 
، لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل الرغيف، وهذا ال يسّوغ ذلك؛ ألن )أكلُت رغيًفا وزيدٌ (نحو في 

أّنه صلى اهللا : وجهه هللا، وٕانما المعنى -صلى اهللا عليه وسلم- المعنى ليس على أّنهم أسلموا هم وهو 
  .)٣("عليه وسلم أسلم وجهه هللا، وهم أسلموا وجوههم هللا

                                                           
  ؛٣/٥٦؛ ابن عطّية، المحّرر الوجيز، ١/٣٤١الزمخشري، الكشاف، : ُينظر )١(
 .٧/١٨٥الرازي، التفسير الكبير،  )٢(
  .٢/٤٢٨أبو حّيان، البحر المحيط،  )٣(
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مبتدًأ خبره محذوف حتى نخرج من دائرة ) َمن(أن الرفع يكون على اعتبار فمن قول أبي حيان نجد 
أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن كذلك، : ، فتصبح الداللة في وجه الرفع )١(العطف على ضمير الرفع

 . وهذا مخرج مناسب لحالة الرفع

وجهه هللا مصاحبًا أسلم  - صلى اهللا عليه وسّلم-أّما النصب على المعّية فالداللة تكون بأّن الرسول 
  .لمن اتبعه

  

  اآلية الثامنة والستون - ٢
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وجرا، فالرفع بالعطف على الذين، والنصب ، رفًعا ونصًبا )هذا(نقف هنا عند ثالثة أوجه لكلمة 
  .)٢(بالعطف على الهاء في اتبعوه، والجر بالعطف على إبراهيم

فالعطف بالرفع على الذين يبّين أن الرسول من أولى الناس باتباع إبراهيم مع الذين اتبعوه، 
الهاء في اتبعوه فالرسول بهذا المعنى تابع إلبراهيم عليه السالم، أما معنى النصب بالعطف على 

فيكون الرسول متبوًعا، أي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه واتبعوا هذا النبّي، والعطف بالجر على 
، ولم يثّنى )٣(إن أولى الناس بإبراهيم وبهذا النبي للذين اتبعوه: إبراهيم يتواءم المعنى مع النصب فيكون

!öª»﴿ :قياًسا على قوله تعالى ) اتبعوهما(الضمير  $# uρ ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ �Yym r& β r& çνθ àÊ ö�ãƒ β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šÏΖÏΒ ÷σ ãΒ ∩∉⊄∪   ﴾)٤(  

                                                           

 .١/١٢٩؛ العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، ٣/٥٧ما ذكره ابن عطّية، المحرر الوجيز،  وهذا) ١(
؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ٢/٥١٢؛ أبو حّيان، البحر المحيط، ١/٢٦٤الزمخشري، الكشاف، : ينظر) ٢(
٣/٢٤٣.  
  .٣/٢٤٣، .ن.السمين الحلبي، م: ينظر) ٣(
  . ٩/٦٢ ،سورة التوبة) ٤(
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  اآلية الثالثة والثمانون بعد المئة - ٣
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في بداية اآلية الثالثة والثمانين بعد المئة،  ) الذين قالوا(يستوقفنا في هذه اآليات قوله تعالى 
  : من حيث موضع إعرابها نظًرا لخفاء العالمة اإلعرابية، ففيها أوجه ثالثة

في اآلية الحادية والثمانين بعد ) الذين قالوا(ها بدل من تكون مجرورة على أنّ أن  :أولها
  .)١(المئة

  ).أذمّ (أو ) أعني(منصوبة بإضمار أن تكون : وثانيها

  .)٢()هم(أن تكون مرفوعة بإضمار  :وثالثها

لقد سمع اهللا : (وجه الجر على أنه بدل كأّنه قال أيًضا: ودالالت تلك األوجه تتلخص فيما يلي
، فهي مرتبطة بسماع اهللا لهم كما في اآلية قبلها، أّما الوجه ...)قول الذين قالوا إن اهللا قد عهد إلينا

وجه األخير بالرفع وٕاضمار الثاني بالنصب، فهو هنا يخّصهم أو يذّمهم بأّنهم قالوا ذلك القول، وفي ال
  .هم، فيبّين حالهم وأقوالهم األخرى التي قالوها واستحّقوا عليها العذاب

  

  

                                                           

 .١/١٩٢النحاس، إعراب القرآن، : ُينظر) ١(
 .٣/٥١٦؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٦١العكبري، إمالء ما مّن به الرحمن، : ُينَظر) ٢(



٨٤ 

 

  التعدد اآلتي من الوقف والوصل: المبحث السادس

  

  اآلية السابعة - ١

“öuθèδ ü﴿: يقول تعالى Ï%©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9 $# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 $# ã� yz é&uρ 

×M≈yγ Î7≈ t± tFãΒ ( $̈Β r' sù tÏ%©!$# ’Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ôx ÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ u !$tó ÏGö/ $# ÏπuΖ÷GÏ� ø9 $# u !$ tóÏGö/ $# uρ  Ï& Î#ƒ Íρù' s? 

3 $ tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρù' s? āωÎ) ª! $# 3 tβθ ã‚Å™≡ §�9 $# uρ ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθ ä9θà) tƒ $ ¨ΖtΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/ u‘ 3 $ tΒ uρ 

ã� ©. ¤‹tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9F{ $# ∩∠∪   ﴾  

في تفسيرهم وٕاعرابهم لقوله تعالى وأطالوا هذه اآلية،  علماء اللغة والمفسرون بحث
وهو قوله تعالى ) والراسخون(منهم إلى ووجوب الوقف على ما قبل كلمة  )١(، فذهب فريق)والراسخون(
 )٢(وذهب فريق. ، فتكون الواو استئنافية، والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون)وما يعلم تأويله إال اهللا(

آخر إلى أن الواو واو عطف، والراسخون معطوفة على لفظ الجاللة، فالوقف ليس واجبًا عند هذا 
حاًال، وقد أفرد الرازي في التفسير الكبير شرحًا مطوًال وحججًا ستًة ) يقولون(وتكون جملة  الفريق،

أّن اهللا سبحانه وتعالى مدح الراسخين في العلم : إلثبات الوجه األول القائل باالستئناف، من ضمنها
اإليمان به مدح؛ ألّن كل بأّنهم يقولون آمّنا به، فلو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه لما كان لهم في 

َمن عرف شيًئا على سبيل التفصيل ال بّد وأن يؤمَن به، إّنما الراسخون في العلم هم الذين علموا 
  .)٣(بالدالئل القطعية أّن اهللا عالم بالمعلومات التي ال نهاية لها

                                                           

؛ الرازي، التفسير ١/٣٣٣الزمخشري، الكشاف، : ينظرابن عباس، والكسائي، والفراء، : من الذين قالوا بهذا الوجه ) ١(
  .٧/١٥٣الكبير، 

؛ الرازي، ١/٣٣٣، .س.الزمخشري، م: ابن عباس، مجاهد، الربيع بن أنس، ينظر: من الذين قالوا بالوجه الثاني) ٢(
 .٧/١٥٣، .س.م
 .١٥٥- ١٥٢/ ٧، .س.الرازي، م: ُينظر) ٣(



٨٥ 

 

َمن يفهم كالم وتسميتهم راسخين في العلم يقتضي أن يعلموا أكثر من الُمحَكم الذي يستوي في علمه 
العرب، فالرسوخ معرفة بتصاريف الكالم، وموارد األحكام، ومواقع المواعظ، ولذلك قال ابن عّباس 

  .)١(بالوجهين؛ ألن هناك أمورًا لم يعلمها الراسخون كالروح ووقت الساعة وغيرها

اعتبار الواو عاطفة أو استئنافًا، : فمما سبق من كالم العلماء نلمح أن التعدد في األوجه آت من أمرين
وثانيًا ما يترتب عليه من الوقف والوصل، والتعدد في األوجه اإلعرابية أدى إلى تعدد في الداللة، 

، وبالتالي ال يكون )اسخونالر (فالواو إن عددناها استئنافية يوجب الوقف على لفظ الجاللة قبل كلمة 
للراسخين علٌم في تأويل المتشابه، أّما إن عددناها عاطفة فال يلزم الوقف على لفظ الجاللة، بل يكون 

اهللا علمًا في المتشابه ومدحهم باإليمان به واهللا  فيكون المعنى أّن الراسخين أعطاهمالوصل أولى، 
  .أعلم

  

  عد المئةاآليتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ب - ٢

θ#) *﴿: يقول تعالى Ý¡ øŠs9 [ !# uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ×π̈Β é& ×πyϑÍ←!$ s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈tƒ# u «! $# u !$ tΡ# u È≅ ø‹©9 $# öΝ èδ uρ 

tβρß‰àf ó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪  šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ$# šχρã�ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã�÷è yϑø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç tã Ì� s3Ψ ßϑø9 $# 

šχθããÌ�≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $# š� Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ z ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊇⊆∪    ﴾  

القول في هاتين اآليتين متشعب من حيث ارتباط ما بعد سواء بها أو أن تكون منفصلة عنها، فالوجه 
فاعل ) أمة(ومرتبطة بما بعدها، أي أّن الواو اسم ليس، وسواء خبرها، ) ليسوا سواءً (األول أن تكون 

من أهل الكتاب (جملة تاّمة، و) ليسوا سواءً (، والوجه اآلخر أن تكون )٢(للمصدر سواء وهذا قول الفراء
  .جملة تاّمة بنفسها) أمة

                                                           

  ٣/٢٧ابن عطية، المحرر الوجيز، : ُينظر) ١(
 .١/٢٣٠الفراء، معاني القرآن، : ُينظر) ٢(



٨٦ 

 

ليس أهل الكتاب مستويًا منهم أّمة قائمة موصوفة بما ُذكر : وعلى ذلك تكون الداللة في الوجه األول
، والجملة المقابلة أو المعادلة )١(لداللة القسم عليها) أمة كافرة(المقابلة وهي وأّمة كافرة، وُحذفت الجملة 

  :)٢(تحذف للداللة عليها مثل قول الشاعر

  َدعاني ِإَلْيها اْلقْلُب ِإّني َألْمِرها                سميٌع فما أدري َأُرْشٌد ِطالُبها

  .أي أرشٌد طالبها أم غّي، فحذف الغّي لداللة ضّده عليه

من أهل الكتاب أمة قائمة : جملة تاّمة، ثم استأنف فقال) ليسوا سواءً (وداللة الوجه اآلخر أن تكون 
  ...)٣(يتلون آيات اهللا، ويؤمنون باهللا ويأمرون بالمعروف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٣/٣٥٥السمين الحلبي، الدر المصون، : ُينظر) ١(
 .٢/٣٩٧شرح األشموني على ألفية ابن مالك،  حاشية الصبان على البيت ألبي ذؤيب الهذلي، ورد في األشموني،) ٢(
 .١/١٤٦العكبري، إمالء ما من به الرحمن، : ُينظر) ٣(



٨٧ 

 

  اضع متفّرقةالتعّدد اآلتي من مو : المبحث السابع

  

آيات تعّددت فيها األوجه اإلعرابية، األولى تتعّلق بالتضمين، والثانية تتعلق  يتضّمن المبحث هذا ثالث
  :، واآليات هي)ما(بضمير الفصل، أّما الثالثة فتتعّلق بـ

  ة الحادية واألربعوناآلي - ١

$tΑ﴿: يقول تعالى s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπtƒ# u ( tΑ$ s% y7çGtƒ# u āω r& zΟÏk=x6 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# sπsW≈ n=rO BΘ$ −ƒr& āω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 
� ä. øŒ$# uρ y7 −/ §‘ # Z�� ÏWŸ2 ôxÎm7 y™ uρ ÄcÅ´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6ö/ M}$# uρ ∩⊆⊇∪   ﴾  

فيتعدى الفعل لمفعولين؛ ) التصيير(؛ فإذا كانت معناها )لعاج(ف في هذه االية آٍت من معنى الختاال
اعتبار أن اصلهما مبتدّا وخبر، وتقدم الخبر  علىالمفعول الثاني؛ ) لي(و ،)آية(يكون المفعول األول 

أما إن . )١( ؛ فالمعنى يا رب صّير آية من اآليات ليأو مضافةواجب؛ ألن المبتدأ نكرة غير موصوفة 
إما متعلقة باجعل؛ أو ) لي(وتصبح ) آية(لى مفعول واحد هو إفيتعدى الفعل ) اخلق(كان معنى اجعل 
  .يًا لمفعولين يبدو أقوىواعتبارها متعد، حال متقدمة آلية

 
  اآلية الثانية والستون - ٢

β¨﴿: يقول تعالى Î) # x‹≈yδ uθ ßγ s9 ßÈ|Á s) ø9 $# ‘, ys ø9 $# 4 $ tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) āω Î) ª!$# 4 āχ Î)uρ ©!$# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3ysø9 $# ∩∉⊄∪   ﴾  

أن يكون ضمير فصل بين اسم إن : هذه اآلية هو ضمير الفصل، فالوجه األول موضع بحثنا في
، والوجه اآلخر أن يكون مبتدأ وخبره القصص، والجملة االسمية في محل )القصص(وخبرها ) هذا(

يفيد التوكيد ) اعتباره ضمير فصل(رفع خبر إّن، والفرق في الداللة بين الوجهين أّن الوجه األول 

                                                           

 .٣/١٦٣؛ السمين الحلبي، الدر المصون، ١/١٣٢إمالء ما مّن به الرحمن،  العكبري،: ينظر )١(
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، كل ذلك ليؤكد على أن ما أورده )إّن والالم وضمير الفصل(المؤكدات في هذه الجملة  ونالحظ تزاحم
هللا من قصص األنبياء السابقين إنما هو حّق ال ريب فيه، ال يمكن ألحد أن يفكر مجّرد تفكير في 

أّن التشكيك فيه، أّما اعتبار الضمير مبتدأ والقصص خبرًا، والجملة االسمية خبر إن، فالباحث يرى 
المعنى ال يحمل من التوكيد ما يحمله الوجه األول، وهذا يفسر أهمية ضمير الفصل والمعنى المترتب 

 .)١( عليه

  اآلية التاسعة والخمسون بعد المئة - ٣

yϑÎ6$﴿: يقول اهللا تعالى sù 7πyϑôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î=xî É=ù=s) ø9 $# (#θ ‘Òx�Ρ]ω ô ÏΒ 

y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã$$ sù öΝ åκ÷]tã ö� Ï� øó tGó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$# ( # sŒ Î* sù |MøΒ z•tã ö≅©. uθ tGsù ’ n? tã «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 

�=Ïtä† t, Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪  ﴾  

فبرحمٍة من (، فكأّن القول )٢(في هذه اآلية، فرأى الفراء والزمخشري أّنها زائدة للتوكيد) ما(تستوقفنا 
وجًها ثانًيا بأنه يمكن اعتبارها نكرة تاّمة بمعنى شيء ورحمة تكون بدًال منها،  )٣(،  بينما أورد غيره)اهللا

ألّن اللفظ المهمل الوضع في كالم "أّما الوجه الثالث فصاحبه الرازي الذي ينكر القول بأنها زائدة؛ 
فبأّي رحمة من اهللا : ا استفهاًما للتعجب، بتقديرأحكم الحاكمين غير جائز، فيقول بأنه يمكن اعتباره

  .)٤("لنَت لهم

                                                           

سورة : ضمير الفصل في العربّية ودوره في أداء المعنى: يمكن الرجوع إلى بحث منشور عن ضمير الفصل وهو )١( 
/ هـ ١٤٣١ ،٣، ع٦وآدابها، مجنموذجًا، خلود إبراهيم العموش، المجلة األردنية في اللغة العربية ) عليه الّسالم(يوسف 
  .م٢٠١٠

  .١/٤٢٣الزمخشري، الكشاف، ) ٢(
؛ أبو حّيان، البحر ١/١٥٥، الرحمن إمالء ما مّن به؛ العكبري، ١٨٦-١/١٨٥النحاس، إعراب القرآن، : ُينظر) ٣(

  .٣/١٠٣المحيط، 
 .٩/٦٢الرازي، التفسير الكبير، ) ٤(
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زائدة أّنه يفيد التوكيد على أّن لين ) ما(ونظرة في دالالت األوجه الثالثة، نجد أن الوجه األول باعتبار 
ة نكرة تامّ ) ما(، أّما الوجه الثاني وهو كون )١(لم يكن إال برحمة من اهللا - صلى اهللا عليه وسلم- النبّي 

، أّما )رحمة(ثم أزال اإلبهام عن ذلك الشيء فوّضحه بقوله ) فبشيء(بمعنى شيء،  فمعناه أّنه قال 
صلى اهللا - الوجه الثالث وهو كونها استفهاًما للتعجب، فألّن جنايتهم عظيمة ولم يظهر لهم الرسول 

ني، فكان موضع التعجب خشونة وال غلظة في القول، علموا أّن هذا ال يتأتى إال بتأييد رّبا - عليه وسلم
  .)٢( من كمال ذلك التأييد والتسديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١/٤٢٣ الكشاف،الزمخشري، : ُينَظر) ١(
 .٦٣- ٩٦٢، التفسير الكبيرالرازي، : َظرين) ٢(
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  خاتمةال

  :، وهييقف الباحث عند أبرز النتائج والتوصيات التي خرجت بها انتهاء هذه الدراسة، بعد 

تمثل القراءات القرآنية معيًنا ال ينضب للدراسات واألبحاث، وهو ما يندرج تحت اإلعجاز البياني  -١
للقرآن الكريم، فكل قراءة ثبتت صّحتها، أو حتى الشاذة منها، تفتح للباحثين مساحة واسعة للخوض في 

   .غمار الدالالت المتأتية من ورائها

كل تعدد في اإلعراب ، وبناًء عليه ف)اختالف في المعنىمبنى يؤدي إلى كل اختالف في ال(إن  -٢
  .في المعنى اختالفإلى  غالًبا يؤدي

الدراسة عن وجوه اإلعراب في سورة آل عمران، ومالحظة مدى التكامل في آيات بعينها  كشفت -٣
  .من حيث شمولية المعنى

أو تأويل  ،أو وقفٍ  ،حركةٍ  ن تغيرِ كالم اهللا المعجز، فمِ  في سعة الداللة في العربية، وبخاصة -٤
  .ظيمة، واألمثلة زاخرة في فصَلي الدراسةوع معّين نستشف معاني كثيرة

ال بّد من اإلشارة إلى جهود العلماء الحثيثة في التفسير اللغوي، فلو لم تكن تلك الجهود لما كانت  -٥
  .مثل هذه الدراسة ترى النور

 الحكيم الّذكر آي من العديد هناك وأنّ  التّفسير؛ وعلم الّنحو، علم بين الوثيقة العالقة على التّأكيد -٦
  .وبيان دالالتها توجيِهها، في الفْصلُ  للّنحو كان التي

فات ما خالفات بين النحويين لها أسباب متعّددة، وأثناء البحث وجد الباحث أن هناك من الالخال -٧
صحيحة من  ختالفاتشرًطأ أن تكون تلك اال ال يعّد مقبوًال، ويمكن اعتباره اجتهاًدا خاطًئا، وليس

  .ناحية نحوية

العالقة الوثيقة ما بين اإلعراب والمعنى، وذلك من خالل ما تّمت دراسته من آيات تعّددت فيها  -٨
  .األوجه اإلعرابية في فصلي الدراسة

 - عّز وجلّ -  القرآن الكريم كالبحر في أمواجه وأعظم، فهو ذو وجوه كصيرة ال يحيط بها إال اهللا -٩
  .منزل القرآن الكريم، وال يتعّرف إلى هذه األمواج إال الّراسخون في العلم
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  :التوصيات

متخصصة في مصادر اللغة  لتهاليوصي الباحث بأن تكون الدراسات المتعلقة باإلعراب ودال
كافة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار وغيرها، وأن ال تقتصر الدراسات على اإلعراب وتعدد 

  .اللة حتى تؤتي الدراسات َأُكَلها بإذن رّبهاأوجهه، بل تشمل المعنى والد
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  َثبت المصادر والمراجع

  القرآن الكريم •
  

 :المصادر: أوالً 
 

مكتبة : هدى قراعة، القاهرة: ، معاني القرآن، تحقيق)ه٢١٥ت(األخفش، سعيد بن مسعدة -١
 .م١٩٩٠/ه١٤١١الخانجي، 

 على األشموني شرح، حاشية الصبان على )ه٩٠٠ت( عيسى بن محمد بن علياألشموني،  -٢
 .م١٩٩٨/ه١٤١٩دار الكتب العلمية، : ، بيروت١، ط٢- ١،جمالك ابن ألفية

 .م١٩٥٨/ه١٣٧٧دار بيروت ودار صادر، : بيروت، القيس بن حجر، الديوان، امرؤ القيس -٣
 ):ه٥٧٧ت(ابن األنبارّي، كمال الّدين أبو البركات -٤

دار إحياء : القاهرةمحمد محيي الدين عبد الحميد، : اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيق  - أ
 .ت.التراث العربي، د

نار، ممكتبة ال: ، األردن٣السامّرائي، ط إبرهيم: نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق  - ب
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

مكتبة الّرشد، : ، الرياض١، صحيح البخاري، ط)ه٢٥٦ت(البخارّي، محّمد بن المغيرة -٥
 .م٢٠٠٤- ھ١٤٢٥

 ): ه٨٣٣ت(ابن الجزري، محمد بن يوسف  -٦
 .هـ١٣٥١، مكتبة ابن تيمية، برجستراسر. ج: غاية النهاية في طبقات القّراء، تحقيق  - أ

 .م١٩٩٩/ه١٤٢٠دار الكتب العلمية، : ، بيروت١منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ط   - ب

المطبعة التجارية : ، مصرالضباع محمد علي: النشر في القراءات العشر، تحقيق - ج
 .ت.الكبرى، د

دار بيروت للطباعة والنشر، : جميل بثينة، جميل بن معمر، الديوان، بيروت -٧
 .م١٩٨٢/ه١٤٠٢

 



٩٣ 

 

 :)ه٣٩٢ت(الفتح عثمان ابن جّني، أبو -٨
   .ت.دار الهدى، د: ، بيروت٢محّمد علي الّنّجار، ط: الخصائص، تحـقيق  -أ

 .م١٩٨٥دار القلم، : ، دمشق١ط حسن هنداوي،: تحقيق سر صناعة اإلعراب، -ب
عادل أحمد  :قيقتح ٣-٢ج ، تفسير البحر المحيط،)ه٧٤٥ت(أبو حّيان، محمد بن يوسف -٩

- هـ١٤١٣دار الكتب العلمّية، : ، بيروت١عبد الموجود وعلي محّمد معوض وآخرون، ط
 .م١٩٩٣

دار جرير للطباعة والنشر، : أبو ذؤيب الهذلي، خويلد بن خالد، الديوان، عمان -١٠
 .م٢٠١٠/ه١٤٣١

، الطبعة ٩-٧، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ج)ه٦٠٤ت(محمد بن عمرالّرازي،  -١١
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمّية، : األولى، بيروت

 دعب :تحقيق ، معاني القرآن وٕاعرابه،)ه٣١١ت(السري بن إبراهيم قإسح أبو، الزجاج -١٢
  .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١ط لبنان، – بيروت الكتب، عالم شلبي، الجليل

مازن : ، اإليضاح في علل الّنحو، تحقيق)ه٣٣٩ت(عبد الرحمن بن إسحقالّزّجاجّي،  -١٣
  .م١٩٨٦/ه١٤٠٦دار الّنفائس، : ، بيروت٥المبارك، ط

محّمد أبو : ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق)ه٧٩٤ت(الّزركشّي، بدر الّدين محمد -١٤
 .ت.دار المعرفة، د: الفضل إبراهيم، بيروت

 ):ه٥٣٨ت(الّزمخشرّي، محمود بن عمر  -١٥
 :قيقتح ،٢ج التّأويل، ن األقاويل في وجوهالتّنزيل وعيو  غوامض الكّشاف عن حقائق  -أ

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الكتب العلميةدار : ، بيروت١، طمحمد شاهين
  .ت.المفّصل في علم العربّية، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت، د  - أ

دار : كرم البستاني، بيروت: تحقيقزهير بن أبي سلمى، ربيعة بن رياح، الديوان،  -١٦
 .م١٩٦٠/ه١٣٧٩بيروت ودار صادر، 

 الكتاب علوم في المصون الدر، )ه٧٥٦ت(يوسف بن أحمدالسمين الحلبي،  -١٧
 .ت.دار القلم، د: أحمد الخّراط، دمشق: ، تحقيق٣، جالمكنون

: عبد الّسالم هارون، القاهرة: الكتاب، تحقيق) ه١٨٠ت(سيبويه، عمرو بن عثمان -١٨
 م ـ ١٩٦٦دار القلم، 



٩٤ 

 

 ):ه٩١١ت(عبد الرحمن بن كمال الدينالّسيوطّي،  -١٩
المكتبة العصرّية، : محّمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: اإلتقان في علوم القرآن، تحـقيق   - أ

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧
 .م١٩٩٠/ه١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١األشباه والنظائر في النحو، ط   - ب

، ١، ط٣- ٢، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج)ه٣١٠(الطبرّي، محّمد بن جرير -٢٠
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، : شاكر،المملكة العربية السعودية أحمد محمد: تحقيق

 محمد فؤاد،: تحقيق، ١، مجاز القرآن،ج)ه٢١٠ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنى -٢١
 .ت.مكتبة الخانجي، د: القاهرة

دار : ، مراتب النحويين، القاهرة)ه٣٥١ت(أبو الطّيب اللغوي، عبد الواحد بن علي -٢٢
 .م١٩٧٤النهضة، 

فواز : ، شرح جمل الزجاجي، تحقيق)ه٦٠٩ت(ابن عصفور اإلشبيلي، علي بن مؤمن -٢٣
 .م١٩٩٨/ ه١٤١٩دار الكتب العلمية، : ، بيروت١الشعر، طأبو 

، ٣ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -٢٤
 .ت.العربي، د دار الفكر: عبد اهللا األنصاي وعبد العال إبراهيم، القاهرة: تحقيق

 ):ه٦١٦ت(العكبرّي، عبد اهللا بن الحسين -٢٥
إبراهيم : ، تحقيق١إمالء ما مّن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات، ج  - أ            

 .م١٩٦٩مكتبة مصطفى الحلبي، : ، القاهرة٢، طاهللا عوض

البابي عيسى : علي محمد البجاوي، القاهرة: التّبيان في إعراب القرآن، تحقيق-ب
  .ت.د ،الحلبي وشركاه

عبد السالم : ، تحقيق١، معجم مقاييس اللغة،ج)ه٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن زكريا -٢٦
 .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩دار الفكر، : هارون، بيروت

أحمد يوسف نجاتي ومحّمد : ، معاني القرآن، تحقيق)ه٢٠٧ت(الفّراء، يحيى بن زياد  -٢٧
 .م١٩٨٠والترجمة،  ، مصر، دار المصرية للتأليف١علّي الّنّجار، ط

دار الكتب : علي فاعور، بيروت: ، تحقيق١الفرزدق، همام بن غالب، الديوان، ط -٢٨
 .م١٩٨٧/ه١٤٠٧العلمّية، 



٩٥ 

 

محمد : ، تحقيق٨، القاموس المحيط، ط)ه٨١٧ت(، محمد بن يعقوبالفيروز آبادي -٢٩
 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦مؤسسة الرسالة، : نعيم العرقسوسي، بيروت

 ):ه٤٣٧ت(طالبالقيسّي، مّكّي بن أبي   -٣٠
محيي الدين : ، تحقيق١، ج٣الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،ط  - أ

 .م١٩٨٤رمضان،  مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، دار المأمون للتراث، دمشق، ٢ياسين محّمد الّسواس، ط: مشكل إعراب القرآن، تحقيق -ب
  .ت.د

إميل . حمد، مراجعة دحسن  : قيق، المقتضب، تح)ه٢٥٥ت(محمد بن يزيد المبّرد،  -٣١
 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠لبنان، -، دار الكتب العلمّية، بيروت١يعقوب، ط

 .م١٩٦٨دار صادر، : ، بيروت١ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،ط -٣٢
عبد المنعم خليل : ، تحقيق٤- ٣، إعراب القرآن،ج)ه٣٣٨ت(النحاس، أحمد بن محمد -٣٣

 .ه١٤٢١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١إبراهيم، ط
 ):ه٧٦١ت(ابن هشام األنصاري، جمال الدين بن يوسف  -٣٤

، ٧محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، تحقيق -أ
 .م١٩٥٣مطبعة السعادة، : القاهرة

مطعة : مغني اللبيب عن كتاب األعاريب، تحقيق محمد محيي الدين عد الحميد، القاهرة   - ب
 .ت.المدني، د
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  المراجع: نًياثا

مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، : ، دمشق١طاألفغاني، سعيد، في أصول النحو،  -١
 .م١٩٩٤/ه١٤١٤

 .م١٩٧٨مكتبة األنجو المصرية، : ، القاهرة٦أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ط -٢
 .م١٩٩٨الفكر، دار : ، عمان١البّجة، عبد الفتّاح، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ط -٣
الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب،  :القاهرة ،٢حّسان، تّمام، اّللغة العربّية معناها ومبناها، ط -٤

 .م١٩٧٩
 :حسن، عّباس -٥

 .م١٩٧١دار المعارف، : ، القاهرة٣بين القديم والحديث، ط اللغة والنحو  - أ
دار المعارف، : القاهرة، المتجددة اللغوية والحياة الرفيعة باألساليب ربطه مع النحو الوافي  - ب

 .م١٩٦١
مكتبة الّرشد، : الرياض، ١عبد الفتّاح أحمد، التّأويل النحوّي في القرآن الكريم، طالحموز،  -٦

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
 .ت.دار ُسْحُنون، د :تونس ابن عاشور، محّمد الّطاهر، تفسير التحرير والتنوير، -٧
 .م٢٠٠٩لبنان، مكتبة : بيروتعرار، مهدي، ظاهرة اللبس في العربية،  -٨
دار  :القاهرة عضيمة، محّمد عبد الخالق، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، القسم األول، -٩

 .ت.الحديث، د
عمايرة، حليمة، االتجاهات النحوية لدى القدماء، دراسة تحليلية في ضوء المناهج  -١٠

 .م٢٠٠٦داروائل،  :عمان ،١المعاصرة، ط
 .م١٩٥٥دار الثقافة، : فريحة، أنيس، نحو عربية ميّسرة، بيروت -١١

 .١٩٨٥دار القلم، : ، القاهرة٣الفضلي، عبد الهادي، القراءات القرآنية، ط

 .م٢٠٠٣، القدس،١مسعد، عبد المنعم، العمدة في النحو، ط -١٢



٩٧ 

 

مؤسسة علي : مكرم، عبد العال، أثر القراءات القرآنية في الدرسات النحوية، الكويت -١٣
 .م١٩٧٨جراح الصباح، 

، الكريم القرآن في تطبيقاتها و العربي النحو في اإلعراب ظاهرةياقوت، أحمد سليمان،  -١٤
 .م١٩٨١جامعة الرياض، : الرياض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٨ 

 

  

  الرسائل الجامعية: ثالثًا

 .م٢٠٠٥البركاتي، صالح، األوجه اإلعرابية في سورة البقرة تعددًا وترجيحًا، جامعة مؤتة،  -١
 .م٢٠٠٠اإلعرابية في مشكل إعراب القرآن، جامعة اليرموك، شديد، صالح، األوجه  -٢
عبيدات، فؤاد، تعدد األوجه اإلعرابية في سورة البقرة في كتاب البيان في غريب القرآن، جامعة  -٣

 .م٢٠٠١اليرموك، 
في سورة الفاتحة عطية، هديل محمد، أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن، دراسة تطبيقّية  -٤

 .م٢٠٠٩/ه١٤٣٠ران والنساء، الجامعة اإلسالمّية، غزة، والبقرة وآل عم
مطرة، ياسر، أثر االختالف في األوجه اإلعرابية في تفسير اآليات القرآنية، جامعة تشرين،  -٥

 .م٢٠٠٧
تفسير القرآن بالقرءات القرآنية العشر من خالل سور الفاتحة والبقرة  ،عبد اهللا علي ،المالحي -٦

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣، غزة ،الجامعة اإلسالمية ، وآل عمران
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  :الدوريات: رابًعا

، بحث لخلود إبراهيم م٢٠١٠/هـ ١٤٣١ ،٣، ع٦مجالمجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  -١
) عليه الّسالم(سورة يوسف : ضمير الفصل في العربّية ودوره في أداء المعنى: العموش بعنوان

 .نموذجاً 

 اآلراء تعدد أثر :بعنوان مطرة ياسرم، بحث ل٢٠٠٧، ١، ع٢٩تشرين، مج مجلة جامعة -٢
  .القرآنية اآلات توجه في النحوية

: بعنوان صعيليك أبو علي حامدم بحث ل٢٠١٠، ٧٨، عاألردني العربية اللغة مجمع مجلة -٣
 .الُمجاراة مزاعمِ  من الفاعلِ  اسمِ  تحريرُ 
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  :الفهارس الفّنية

  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  فهرس األحاديث النبوّية: ثانًيا

  فهرس األشعار: ثالثُا
  فهرس األعالم: رابًعا
  فهرس المحتويات: خامًسا
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  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية  الرقم
١.   y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„uρ Ç tã 4’ yϑ≈tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% ÓyŸξô¹ Î) öΝ çλ°; ×�ö� yz ( ...  ١٩  ٢٢٠  البقرة  

٢.   ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷‘ y⇔ ø9$# ãΠθ•‹ s) ø9$#    ٣٥  ٢  آل عمران  

٣.   tΑ ¨“ tΡ š�ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9$# Èd,ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |ÁãΒ ...  ٣٥  ٣  آل عمران  

٤.   uθ èδ ü“Ï% ©! $# tΑt“Ρ r& y7ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ..     ٨٤  ٧  آل عمران  

٥.   $oΨ −/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θè= è% y‰÷èt/ øŒ Î) $oΨ oK ÷ƒy‰ yδ ó=yδ uρ...  ٣٦  ٨  آل عمران  

٦.   !$ oΨ−/ u‘ y7̈Ρ Î) ßìÏΒ$ y_ Ä¨$̈Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 āω |= ÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù 4...   ٣٦  ٩  آل عمران  

٧.   É> ù&y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβöθtã ó� Ïù tÏ% ©!$# uρ  ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% 4 ...  ٥٧  ١١  آل عمران  

٨.   ô‰s% tβ$Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u ’Îû È÷ tG t⁄ Ïù $ tG s)tG ø9   ٥٨  ١٣  آل عمران  ...) #$

٩.   * ö≅ è% / ä3 ã∞ Îm;tΡ äτ r& 9�ö� y‚Î/  ÏiΒ öΝà6 Ï9≡sŒ 4 tÏ% ©# Ï9...  ٥٨  ١٥  آل عمران  

١٠. š Ï%©! $# tβθä9θ à)tƒ !$ oΨ−/ u‘ !$ oΨ‾Ρ Î) $̈ΨtΒ#u ö�Ï�øî $$ sù $ uΖs9...  ٥٨  ١٦  آل عمران  

١١. tÎ�É9≈ ¢Á9 $# š Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ šÏFÏΖ≈ s)ø9 $#uρ ...   ٥٩  ١٧  آل عمران  

١٢. y‰Îγx© ª! $# … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθ èδ èπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9 $#uρ...  ٣٨  ١٨  آل عمران  

١٣. ¨βÎ) š Ïe$/!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈ n=ó™ M}   ٦٧، ٣٩  ١٩  آل عمران  ...3 #$

١٤. ÷βÎ* sù x8θ •_ !% tn ö≅à)sù àM÷Κ n= ó™ r& }‘Îγô_ uρ ¬!...  ٨١  ٢٠  آل عمران  

١٥. óΟs9r& t� s? ’ n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ...  ٥٩  ٢٣  آل عمران  

١٦. y7Ï9≡ sŒ óΟßγ‾Ρ r'Î/ (#θ ä9$ s%  s9 $ oΨ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9$# ...  ٧٦  ٢٤  آل عمران  

١٧. * ¨βÎ) ©! $# #’s∀sÜô¹ $# tΠyŠ#u % [nθ çΡuρ...  ٦٨  ٣٣  آل عمران  

١٨. Oπ −ƒ Íh‘èŒ $pκ ÝÕ÷è t/ . ÏΒ <Ù÷è t/ 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿ xœ íΟŠÎ= tæ ∩⊂⊆∪     ٦٨  ٣٤  آل عمران  

١٩. øŒÎ) ÏM s9$ s% ßNr& t� øΒ$# tβ≡ t� ôϑÏã Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) ß..  ٦٨  ٣٥  آل عمران  

٢٠. $ £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè|Ê uρ ôMs9$ s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) !$ pκçJ ÷è |Ê uρ 4 s\Ρé& .. ٦٩، ٤٠  ٣٦  آل عمران  

٢١. $ yγn= ¬6 s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7 s)Î/ 9 |¡ym $ yγtF t7 /Ρr& uρ...  ٧٠، ٤١  ٣٧  آل عمران  
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٢٢. çµ ø? yŠ$ oΨsù èπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝÍ←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ...    ٤١  ٣٩  آل عمران  

٢٣. tΑ$ s% Éb> u‘ ≅yèô_ $# þ’Ík< Zπ tƒ#u ( tΑ$ s% y7çG tƒ#u ...  ٨٧، ٤٢  ٤١  آل عمران  

٢٤. y7Ï9≡ sŒ ô ÏΒ Ï!$ t7 /Ρ r& É=ø‹ tó ø9 $# ÏµŠ ÏmθçΡ y7ø‹ s9 Î) 4.. ٧٦  ٤٤  آل عمران  

٢٥. »ωθ ß™ u‘uρ 4’n< Î) û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu�ó� Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Ν ä3çG ø⁄ Å_...    ٧٠، ٦٠  ٤٩  آل عمران  

٢٦. y7Ï9≡ sŒ çνθ è=÷G tΡ š�ø‹ n=tã z ÏΒ ÏM≈tƒ Fψ $# Ì� ø. Ïe%!$#uρ ÉΟ‹Å3ys ø9   ٧٧  ٥٨  آل عمران   ∪∇∋∩ #$

٢٧. āχ Î) Ÿ≅sVtΒ 4|¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅sVyϑ x. tΠyŠ#u (...  ٦١  ٥٩  آل عمران  

٢٨. ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ ßγs9 ßÈ |Á s)ø9 $# ‘,ys ø9   ٨٧  ٦٢  آل عمران  ...4 #$

٢٩. ö≅è% Ÿ≅÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (#öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) 7π yϑ Î= Ÿ2... ٦١  ٦٤  آل عمران  

٣٠. ÷Λ äΡ r'‾≈ yδ ÏIωàσ ‾≈ yδ óΟ çFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Ν ä3s9... ٧٨  ٦٦  آل عمران  

٣١. āχ Î) ’n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠÏδ≡ t� ö/ Î*Î/ tÏ% ©# s9 çνθ ãè t7̈?   ٨٢، ٤٣  ٦٨  آل عمران ...#$

٣٢. $ tΒ tβ% x. @� t±u; Ï9 βr& çµ uŠÏ? ÷σ ãƒ ª! $# |=≈tG Å3ø9 $# z... ٤٣  ٧٩  آل عمران  

٣٣. øŒÎ) uρ x‹s{r& ª! $# t,≈sW‹ ÏΒ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9$#...  ٤٤  ٨١  آل عمران  

٣٤.  tΒuρ ÆxtG ö; tƒ u� ö�xî ÄΝ≈n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ...  ٧١  ٨٥  آل عمران  

٣٥. ¨βÎ) tΑ̈ρr& ;MøŠ t/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “ Ï%©# s9 sπ ©3t6 Î/... ٦٣  ٩٦  آل عمران  

٣٦. ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M≈uΖ Éi�t/ ãΠ$ s)̈Β zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) (... ٦٢  ٩٧  آل عمران  

٣٧. ö≅è% Ÿ≅÷δ r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ‘‰ÝÁ s?... ٧٢  ٩٩  آل عمران  

٣٨. y7ù= Ï? àM≈tƒ#u «!$# $ yδθ è=÷G tΡ y7ø‹ n= tã Èd,ys ø9 $$ Î/ 3... ٧٩  ١٠٨  آل عمران  

٣٩. öΝ çGΖä. u� ö� yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9...  ٦٤  ١١٠  آل عمران  

٤٠. * (#θ Ý¡øŠ s9 [!#uθ y™ 3 ô ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tG Å3ø9   ٨٥  ١١٣  آل عمران ...#$

٤١. šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   ٨٥  ١١٤  آل عمران  ...#$

٤٢. $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? ZπtΡ$sÜ Î/...  ٧٢  ١١٨  آل عمران  

٤٣. βÎ) öΝ ä3ó¡|¡øÿ sC ×π uΖ |¡ym öΝèδ ÷σ Ý¡s?...  ٤٥  ١٢٠  آل عمران  

٤٤. øŒÎ) M £ϑyδ Èβ$ tGx�Í←!$ ©Û öΝ à6ΨÏΒ βr& Ÿξ t±ø�s?...  ٦٥  ١٢٢  آل عمران  

٤٥. ô‰s)s9uρ ãΝ ä. u� |ÇtΡ ª! $# 9‘ ô‰t7 Î/ öΝ çFΡr& uρ ×'©! ÏŒr&... ٦٥  ١٢٣  آل عمران  
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٤٦. øŒÎ) ãΑθ à)s? šÏΨÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9  s9r& öΝ ä3uŠ Ï�õ3tƒ... ٦٥  ١٢٤  آل عمران  

٤٧. $ tΒuρ ã&s# yè y_ ª! $# āωÎ) 3“u� ô³ç0 öΝ ä3s9 ¨ È⌡ yϑôÜtG Ï9uρ... ٧٣  ١٢٦  آل عمران  

٤٨. * (#þθ ããÍ‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;οt� Ï�øó tΒ ÏiΒ öΝ à6În/   ٤٦  ١٣٣  آل عمران   ...‘§

٤٩. tÏ%©! $# tβθà)Ï�Ζ ãƒ ’Îû Ï!#§� œ£9 $# Ï!#§� œØ9 $#uρ... ٤٦  ١٣٤  آل عمران  

٥٠. ô‰s% ôMn= yz  ÏΒ öΝ ä3Î= ö6 s% × sß™ (#ρç�� Å¡sù...  ٦٦  ١٣٧  آل عمران  

٥١. βÎ) öΝ ä3ó¡|¡ôϑ tƒ Óyö� s% ô‰s)sù ¡§ tΒ tΠöθ s)ø9 $# Óyö� s% … ã& é#÷VÏiΒ 4...  ٨٠  ١٤٠  آل عمران  

٥٢.  Éi r'x. uρ  ÏiΒ %cÉ< ‾Ρ Ÿ≅tG≈ s% … çµ yètΒ tβθ•‹ În/ Í‘ ×��ÏW x. ... ٤٧  ١٤٦  آل عمران  

٥٣. $ tΒuρ tβ% x. óΟßγs9 öθ s% HωÎ) βr& (#θ ä9$ s% $ uΖ−/ u‘ ö� Ï�øî $# $ uΖ s9... ٤٨  ١٤٧  آل عمران  

٥٤. È≅t/ ª! $# öΝ à68s9 öθ tΒ ( uθ èδ uρ ç� ö� yz zƒ Î�ÅÇ≈ ¨Ζ9$# ∩⊇∈⊃∪    ٤٩      ١٥٠  آل عمران  

٥٥. §Ν èO tΑt“Ρ r& Ν ä3ø‹ n= tæ . ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟ tóø9 $# Zπ uΖ tΒr& $ U™$yè œΡ...  ٧٤، ٥٠  ١٥٤  آل عمران  

٥٦. $ yϑ Î6sù 7π yϑ ôm u‘ z ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγs9 (... ٨٨  ١٥٩  آل عمران  

٥٧. βÎ) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξ sù |=Ï9$ xî öΝ ä3s9... ١٤  ١٦٠  آل عمران  

٥٨. $ tΒuρ tβ% x. @c É<oΨÏ9 βr& ¨≅äó tƒ 4... ٥١  ١٦١  آل عمران  

٥٩. Ÿωuρ ¨ t|¡øt rB tÏ%©! $# (#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡uθ øΒr& 4... ٥١  ١٦٩  آل عمران  

٦٠. tÏm Ì� sù !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù tβρç� Å³ö; tG ó¡o„ uρ...  ٧٥  ١٧٠  عمرانآل  

٦١. * tβρç�Å³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «! $# 9≅ôÒ sùuρ...  ٥٢  ١٧١  آل عمران  

٦٢. Ÿωuρ ¨ t|¡øt s† tÏ% ©!$# (#ÿρã� x�x. $ yϑ ‾Ρr& ’Í? ôϑ çΡ öΝ çλm; ×� ö� yz ..  ٥٣  ١٧٨  آل عمران  

٦٣. š Ï%©! $# (#þθ ä9$ s% ¨βÎ) ©! $# y‰Îγtã !$ uΖ øŠs9 Î)... ٨٣  ١٨٣  آل عمران  

٦٤. ‘≅ä. <§ ø�tΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ pRùQ   ٥٤  ١٨٥  آل عمران  ...#$

٦٥. Ÿω ¨t |¡øt rB tÏ%©! $# tβθãm t� ø�tƒ !$ yϑÎ/ (#θ s? r&...  ٥٥  ١٨٨  آل عمران  

٦٦. z>$yf tF ó™$$ sù öΝßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ ÎoΤr&... ٥٦  ١٩٥  آل عمران  

٦٧. $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑ è% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9   ٢٦  ٦  المائدة   ...#$

٦٨. ¨βÎ) š Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ#u š Ï%©! $#uρ (#ρßŠ$ yδ...  ٢٤  ٦٩  المائدة  

٦٩. ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& % �nθ çΡ 4’n< Î)  Ïµ ÏΒöθ s%... ٢٥  ٥٩  األعراف  
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٧٠. (#θ ßs‹ Å¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# sπ yèt/ ö‘ r& 9� åκô− r&...  ٩  ٢  التوبة  

٧١. šχθà�Î= øt s† «! $$ Î/ öΝ ä3s9 öΝ à2θàÊ ÷�ã� Ï9...   ٨٢  ٦٢  التوبة  

٧٢. Ïµ ø‹ s9 Î) öΝä3ãè Å_ ö� tΒ $ YèŠÏΗ sd ( y‰ôãuρ «! $# $ ˆ)ym 4... ٣١  ٤  يونس  

٧٣. * ã≅ø? $#uρ öΝÍκ ö�n= tã r't6 tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s%  Ïµ ÏΒöθs)Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ... ١٧  ٧١  يونس  

٧٤. šχρß‰ç7÷è tƒ uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ •�ÛØ o„...   ٤٥  ١٨  يونس  

٧٥. $ £ϑ n= sù u!$ y_ $ tΡ â÷ö∆ r& $ uΖ ø‹ ‾gwΥ $ [s Î=≈|¹... ٣٢  ٦٦  هود  

٧٦. … çµè? r& z÷ö∆ $#uρ ×π yϑ Í←!$ s% ôM s3Ås ŸÒsù... ٢٣  ٧١  هود  

٧٧. $ £ϑ s9uρ (#θ ßs tG sù óΟßγyè≈ tFtΒ (#ρß‰ỳ uρ óΟßγtF yè≈ŸÒ Î/ ... ٢٠  ٦٥  يوسف  

٧٨. Ÿωuρ £ s9θ à)s? >ô“ ($ t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã$sù š�Ï9≡ sŒ #́‰xî ∩⊄⊂∪     ٣٧  ٢٣  الكهف  

٧٩. $ ¨Βr& èπ oΨ‹ Ï�¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9...  ٢٩  ٧٩  الكهف  

٨٠. āξ x. 4 tβρã� à�õ3u‹ y™ öΝ ÍκÌE yŠ$ t7 ÏèÎ/ tβθ çΡθ ä3tƒ uρ öΝ Íκ ö�n= tã #ƒ‰ÅÊ ∩∇⊄∪    ١٥  ٨٢  مريم  

٨١. ̈βÎ) uρ ÿ ÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Βé& Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ ...   ٢٢  ٥٢  المؤمنون  

٨٢. $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#ρã� ä. øŒ$# |M yϑ÷è ÏΡ «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ 4...  ٢٥  ٣  فاطر  

٨٣. ¨βÎ) š Ï%©! $# (#ρã� x�x. šχ÷ρyŠ$ oΨãƒ àMø)yϑ s9 «! $# ç�t9 ø. r&... ١٨  ١٠  غافر  

٨٤. ‘≅ä. ô tΒ $ pκö�n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪    ١٤  ٢٦  الرحمن  

٨٥. !$ tΒ z>$ |¹r&  ÏΒ 7π t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘ F{   ١٣  ٢٢  الحديد   ...#$

٨٦. Hξ x. #sŒÎ) ÏMtó n= t/ u’Í∋#u� ©I9   ١٤  ٢٦  القيامة    ∪∌⊅∩ #$

٨٧. }§ øŠs9r& ª! $# È/s3ôm r'Î/ tÉΚÅ3≈ pt ø:$# ∩∇∪     ٢١  ٨  التين  

٨٨. É#≈ n=ƒ \} C· ÷ƒ t�è% ∩⊇∪   öΝÎγÏ�≈ s9 Î) s' s# ôm Í‘ Ï!$ tG Ïe±9 $# É#ø‹¢Á9 $#uρ 

∩⊄∪   (#ρß‰ç6 ÷è u‹ ù= sù ¡>u‘ #x‹≈ yδ ÏMø�t7 ø9 $# ∩⊂∪    

 

  ٢٣  ٢،٣ا،  قريش
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  فهرس األحاديث النبوية: ثانًيا

  الصفحة  الحديث  الرقم
  ٣٧  "على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيّسر منهإّن هذا القرآن ُأنزل "   .١
  ١  "ب عن نفسهارِ عْ ب تُ الثيّ  "   .٢
  ٢٦  "توّضأ نحو وضوئي -صلى اهللا عليه وسلم- رأيت رسول اهللا "   .٣

  

  

  فهرس األشعار: ثالثًا

  الصفحة  البيت   الرقم
  ٢٣  طاِلُبهْ َوما ُزْرُت َسْلمى َأْن َتكوَن َحبيَبًة           ِإلي َوال َدْيٌن ِبها َأنا    .١
  ٢٥  َفإّني وقّياٌر ِبها َلَغريبُ               َفَمْن َيُك َأْمسى ِباْلَمديَنِة َرْحلهُ    .٢
  ٢٢  َغّالبا ِبالَعْقلِ  ِلْلَهوى َيُكنْ  َلمْ  ِإنْ           َبَطلِ  َوال ِمْقداَماً  الشْهمُ  اْلحاِزمُ ما    .٣
  ٢٢  ِكْدُت َأْقضي اْلَغداَة ِمْن َجَلِلهْ              َرْسِم داٍر َوَقْفُت في َطَلِلْه        .٤
٥.    ٢٥  َكبيُر ُأناٍس في ِبجاٍد ُمَزَملِ                  ْلهِ في َعرانيَن َوبَ  ثبيًراَكأن  
  ٨٥  هاالبُ طِ  دٌ شْ رُ ري أَ دْ ما أَ فَ  ميعٌ سَ           ها  رِ مْ ي ألَ نّ إِ  بُ لْ قَ ها الْ يْ لَ عاني إِ دَ    .٦
  ٢١  ياجائِ  تُ نْ ذا كُ ئًا إِ يْ ٍق شَ ابِ ال سَ وَ         ضىما مَ  كَ رِ دْ مُ  تُ سْ ي لَ نّ دا لي أَ بَ    .٧
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  فهرس األعالم: رابًعا

  الصفحة  العلم  الرقم
  ٥  إبراهيم أنيس    -١
  ٣٠  ابن حزم   -٢
  ٢٩  ابن خالويه   -٣
  ٥٦، ٢٩  ابن الجزري   -٤
  ٢٥، ٦  ابن جني   -٥
  ١١  ابن عباس   -٦
  ٢٢  ابن عصفور   -٧
  ٢٧  ابن مجاهد   -٨
  ٩  الدؤلي أبو األسود   -٩

  ٣٦  أبو حاتم -١٠
  ٢٨  أبو الحسن بن حمزة الكسائي الكوفي -١١
  .٥٥، ٥١، ٥٠، ٢٨، ٢٦  أبو عمرو بن العالء البصري -١٢
  ٣٦  أبو واقد -١٣
  ٢٥  امرؤ القيس -١٤
  ٢٨  حمزة بن حبيب الزيات الكوفي -١٥
  ٢٨  خلف بن هشام -١٦
  .٤٠، ٢٣، ٢٢، ٢٠  الخليل بن أحمد الفراهيدي -١٧
  ٧٩، ٦٧  الزجاج -١٨
  ٤  الزجاجي -١٩
  ١١  الزركشي -٢٠
، ٦٠، ٥٧، ٥٤، ٤٤، ٢٣، ٢٠  الزمخشري -٢١

٧٧، ٧٤، ٦٩، ٦٠، ٦٣، ٦١ ،
٨٨، ٨١.  

  ٥  سالمة موسى -٢٢
  ٦٥، ٦٤، ٦١، ٥٨، ٥٧  السمين الحلبي -٢٣
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، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ٢  سيبويه -٢٤
٧٠، ٤١، ٤٠، ٣٢، ٣٠.  

  ٢٨  عاصم بن أبي النجود الكوفي -٢٥
  ٧  عباس حسن -٢٦
  ٢٧  الشامي عامر بن اهللا عبد -٢٧
  ٢٧  عبد اهللا بن كثير المّكي -٢٨
، ٧٦، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦١، ٤٤  العكبري -٢٩

٧٨، ٧٧.  
  ٩  عمر بن الخطاب -٣٠
، ٦١، ٥٧، ٤٩، ٤١، ٢٥، ٢٤  الفراء -٣١

٨٨، ٨٥.  
  ٢٣  الفرزدق -٣٢
  ٥  قاسم أمين -٣٣
  ٧، ٦، ٥، ٤  قطرب -٣٤
  ٢٨  نافع بن عبد الرحمن المدني -٣٥
  .٧١، ٧٠، ٦٠، ٥٦، ٢٤  النحاس -٣٦
  ٢٨  القعقاع المدنييزيد بن  -٣٧
  ٢٨  يعقوب بن إسحق الحضرمي الكوفي -٣٨
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  فهرس المحتويات: خامًسا

  الصفحة  المحتوى
  أ  اإلقرار

  ب  اإلهداء
  ج  شكر وتقدير

  د  الملخص بالعربية
  ه  الملخص باإلنجليزية

  ز -و  المقدمة
    

  ٣٢-١  دراسة نظرية في أثر االختالف في اإلعراب على المعنى: الفصل األول
  ٣-٢  واصطالًحا لغة اإلعراب: المبحث األول

  ٨-٤  ومؤّيد معارضٍ  بين اإلعراب: الثاني المبحث
  ١١-٩  واإلعراب الكريم القرآن بين العالقة: الثالث المبحث
  ٢٦- ١٢  :اإلعراب أوجه فيها تتعدد أن يمكن التي المواضع: الرابع المبحث

  ١٤- ١٢  الضمير مرجع: أوالً 
  ١٥- ١٤  اإلضافة: ثانياً 
  ١٦- ١٥  اإلعرابية العالمة خفاء: ثالثاً 
  ١٨- ١٧  التعّلق: رابًعا

  ١٩  الحذف: خامساً 
  ٢٠- ١٩  مكتوب القرآن ألنّ  نظراً  التنغيم عنصر فقدان: سادساً 
  ٢٦- ٢٠  الحمل على التوهم وعلى الموضع وعلى المجاورة: سابًعأ

 اإلعرابية األوجه تعدد في وأثرها القرآنية القراءات: المبحث الخامس
  والداللة

٣٢- ٢٧  

  ٩١- ٣٣  ودالالتها عمران آل سورة في اإلعرابية األوجه تعّدد: الفصل الثاني
  ٣٤  وطئةت

  ٥٦- ٣٥  .التعدد اآلتي من القراءات القرآنية: المبحث األول
  ٦٦- ٥٧  .التعدد اآلتي من التعلق: المبحث الثاني
  ٧٥- ٦٧  .النصب لألسماء التعدد اآلتي من أوجه: المبحث الثالث



١٠٩ 

 

التعدد اآلتي من تقدير المبتدأ أو الخبر في بدايات : المبحث الرابع
  بعض اآليات

    ٨٠- ٧٦  

  ٨٣- ٨١  .التعدد اآلتي من خفاء العالمة اإلعرابية: المبحث الخامس
  ٨٦- ٨٤  .التعدد اآلتي من الوقف والوصل: المبحث السادس
  ٨٩- ٨٧  مواضع متفّرقةالتعّدد اآلتي من : المبحث السابع

  ٩١- ٩٠  الخاتمة
  ٩٩- ٩٢  ثبت المصادر والمراجع

  ١٠٩- ١٠٠  الفهارس الفنّية
  ١٠٣- ١٠١  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  ١٠٤  فهرس األحاديث النبوية: ثانًيا
  ١٠٥  فهرس األشعار: ثالثًا
  ١٠٧- ١٠٦  فهرس األعالم: رابًعا

  ١٠٩- ١٠٨  فهرس المحتويات: خامًسا
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