
  زةـ غ- ـالمیةــامعة اإلسـالج

  ادة الدراســـات العلـــیاــعم

  ـدینــــول الـــكلــــــــیة أص

  قسم التفسیر وعلوم القرآن

  

  أثر اختالف اإلعراب
  في 

  القرآن الكریم تفسیر
َّقد سمع وتبارك وعم: على األجزاءدراسة تطبیقیة " ْ"  

 

  ى درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآنمتطلبات الحصول عللً ستكماالا قدمت ھذه الرسالة

  

  إعداد 

  محمد عبد الفتاح بدوي / الطالب

  

  إشراف

  عبد السالم حمدان اللوح/ األستاذ الدكتور

  العام الجامعي

  م٢٠١١-ھـ ١٤٣٣



  
 

 ب

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 ت

  

  

  

  

  

  

  c   d      e     f*  

  k     j     i  h*   p  o  n  m 

q*u     t  s]١٩٥ -١٩٢: الشعراء[  

  

  

  



  
 

 ث

  

  

  اإلهداء

  :أهدي هذه الرسالة

 الغاليني على قليب اللذين أولياين اهتماما َّوالديإىل  -
 .وشجعاين على إخراج هذه الرسالة للنور، كبريا

إىل إخويت وأخوايت األعزاء الذين كانوا ال يألون   -
اعدين يف إمتام جهدا يف توفري كل ما من شأنه أن يس

 .هذه الرسالة
 . الغالية اليت صربت على انشغايلإىل زوجيت -
 . أرواح الشهداء األكرم منا مجيعاإىل -
 .سرى الذين صربوا على قيد السجانإىل كل األ -
 وإىل العلماء والدعاة وطالب العلم يف كل زمان  -

   .ومكان
  



  
 

 ج

  شكر وتقدیر
َّمــن علــي بإتمــام هــذا البحــث، فللــه الحمــد ، وأثنــي علیــه الخیــر كلــه أن -تعــالى–أحمــد اهللا    َّ

:  قـال-e-، وحیـث إن الرسـول ]١٥٢:البقـرة[) ½ ¾ ¿ À...(: والمنة،  وقـال تعـالى
َّ، فـــإنني أتقـــدم بجزیـــل الـــشكر والعرفـــان والتقـــدیر لألســـتاذ )١()ال یـــشكر اهللا مـــن ال یـــشكر النـــاس(

 باإلشراف علـى هـذه الرسـالة؛ حیـث َّ، الذي تفضل-حفظه اهللا–عبد السالم حمدان اللوح / الدكتور
ٍإنـه لــم یـأل جهــدا؛ إلخراجهـا بــأبهى حلــة، وأجمـل صــورة، حیـث كــان یــدقق لـي علــى كـل كلمــة مــن  ٍ َّ ُ ً ُ
ٍهــذا البحــث، وتكــرم علــي بفــتح مكتبــه وبیتــه فــي معظــم األوقــات، واتــصاالت منــه طیلــة فتــرة كتابــة  َّ َّ

فتــرة كتابــة الرســالة تجــاوزت الخمــسین زیــارة، َّإن عــدد زیــاراتي لــه فــي : ُالبحــث، وال أبــالغ إن قلــت
ُناهیــك عــن عــدد االتــصاالت الكریمــة منــه، حینمــا تفتــر الهمــة، فجــزاه اهللا عنــي خیــر الجــزاء، ونفــع  ْ

  .َاإلسالم بعلمه وجهده

الجامعة اإلسالمیة، التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة، / ُوال یفوتني أن أشكر جامعتي  
ًالجالمعة، ممثلـة بأسـاتذتها األفاضـل، وأخـص بالـشكر عمـادة الدراسـات وأشكر كلیة أصول الدین ب َّ

  .العلیا، وقسم التفسیر وعلوم القرآن، الذین یبذلون أوقاتهم؛ لخدمة طالب العلم

  :َّوأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذین الفاضلین  

  .عصام العبد زهد/ الدكتوراألستاذ 

  .جمال محمود الهوبي/ والدكتور

َّللذین تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة، وأشكرهما على ما قدماه لي من نصائحا    َّ.  

َوال أنــسى شــكر أهلــي وزوجتــي، الــذین بــذلوا مــا فــي وســعهم مــن أجــل إتمــام هــذه الرســالة،   
عـامر : َّوخاصة والدي الكریمین، وأخي فؤاد وعبد الرحمن ویوسف، وصدیقي ورفیق دربي الطالب

یـل الـشكر والعرفـان، وأسـأل اهللا تعـالى أن بنفـع بهـم اإلسـالم، وأن یـوفقهم لكـل قاسم، فلهم منـي جز
  . خیر

                                                           
:  قال عنه األلباني٤٨١١حدیث رقم  ،٤/٢٧٤ – باب في شكر المعروف - كتاب األدب-  سنن أبي داود)١(

 ).٧٧١٩، حدیث رقم ٢/١٢٧٦صحیح الجامع الصغیر: انظر. (صحیح



  
 

 ح

  :ةــــمقدمال
َّإن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
 ُسیئات أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا

ُوحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ً   ...أما بعد، َّ
ِ من دواعي سرورُهَّفإن ْ َد وفْ العبِ ُحه توفیقَرِ َأن یب ُهَ سبحانُهَ لِ اهللاِ  ِهِ كتابِ لخدمةُهَمِدْخَتْسْ

 ِات الحركِ اختالفُ أثرِ العلومَكْلِ تْومن التي ال حصر لها،  علومهْنِ مٍمْلِ عِّالكریم في أي
  . الكریم في تفسیر القرآنِاإلعرابیة

ِّن خیر ما یتنافس فیه المتنافسون كالم رب العالمینٕاو ُ ُ َ ، مصدر التشریع،  المعجزة الخالدة،َ
  ـ أال وهي اللغة العربیةٍ نزل بأفصح لغةَ الكریمَ القرآنَّلذلك فإنو ،ومنبر الهدایة

ویبین مقاصدها  ،اآلیات القرآنیة معاني یوضح  ًیا، أساسًاولما كان علم اإلعراب ركن
  . الكریم كان البد من الوقوف على أثر اختالف الحركات اإلعرابیة في تفسیر القرآنها،دالالتو

  اللغة العربیة من الدین، ومعرفتها": - رحمه اهللا-شیخ اإلسالم ابن تیمیة لذلك قال  
 ُّال یتم فهم اللغة العربیة، ومافهمان إال بُ وال ی،ٌ فهم الكتاب والسنة فرضَّفإن: فرض واجب 

  )١(." فهو واجبِهِ بَّالواجب إال

 بفضل اهللا تعالى  لخدمة كتابه العزیزیدرسون ویبحثون بأن أكون ممن َّ اهللا عليَّنَولقد م
َوقد مثل  عبد السالم حمدان اللوح/ األستاذ الدكتورًأوال، ثم بموافقة أستاذي ومشرفي الفاضل  َّ

 تناقش ، تتناول سور القرآن كلها،ٍ علمیةَ رسائلِ تسعْتكون منی مشروع من ٍة حلقَآخربحثي هذا 
 الثالثة األجزاء األخیرة، حیث كانت رسالتي في )أثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم(

  . َّمن كتاب اهللا تعالى وهي قد سمع وتبارك وعم

  :أهمیة الموضوع: ًأوال

  :ها في العناصر التالیةللموضوع أهمیة بالغة، أذكر بعض

 بكتـاب اهللا تعـالى، فهـو ِالـصلة والتعلـق َ شدیدِ اإلعرابِعلمتنبع أهمیة هذا الموضوع من كون  .١
   . والموضح لعظیم معانیه،المبین لبدیع ألفاظه

                                                           
  .١/٤٧٠ اقتضاء الصراط المستقیم) ١(
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  .توضیحها لمعاني وجوه القراءات المتواترة في تتجلى أهمیة هذه الدراسة .٢
، ة النحـــاةقـــراءات القرآنیـــة التـــي تخـــالف أقیـــسالكمـــا تظهـــر أهمیتهـــا مـــن خـــالل عـــرض بعـــض  .٣

  .ِّ أو االحتجاج للقراءات دون رد القراءات المتواترة-كما هو األصل-واالحتجاج بالقراءات 
  .كون علم اإلعراب یبرز جمال اإلعجاز البیاني في القرآن الكریم .٤

  :أسباب اختیار الموضوع: ًثانیا

  :، أذكر منهاتم اختیار هذا الموضوع ألسباب

رجاء أن نكون من أهل القرآن الذین هم أهل اهللا وخاصته؛ وذلك مـن خـالل إسـهامنا فـي هـذه  .١
 ).اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم أثر: (الدراسة

عبــد الــسالم حمــدان اللــوح علــى أن أكــون / موافقــة أســتاذي ومــشرفي الفاضــل األســتاذ الــدكتور .٢
 .أحد فرسان هذه الدراسة

  .َّالثمرة الكبیرة التي ستعود علي من خالل دراستي لعلم إعراب القرآن الكریمالفائدة العظیمة و .٣

  :أهداف الدراسة والغایة منها: ًثالثا

  :للدراسة أهداف وغایات نذكر منها

  .تحصیل ما وعدنا اهللا سبحانه وتعالى من أجر عظیم لخدمة كتابه العزیز .١

  .عرابإبراز وثیق الصلة وشدة التعلق بین علمي التفسیر واإل .٢

ُإثراء المكتبة اإلسالمیة بدراسة علمیة محكمة، ینتفع بها أهل العلم .٣ ٍ ٍ ٍَّ.  

  .بیان الوجه الحقیقي المعجز في كتاب اهللا أال وهو الوجه البیاني .٤

  : الدراسات السابقة: ًرابعا

ً كتـب فـي هـذا الموضـوع، لـم أجـد رسـالة علمیـة محكمـةفیمـا البحث واالطالعبعد  ً ً تحـیط  ،ْ
ٍ هذا الموضوع في إطار دراسة علمیة تطبیقیة متخصصة، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة ببجمیع جوان ٍ ٍ ٍ

 من طلبة الماجستیر، وهو مشروع یقوم علیه قسم ثمانیةضمن سلسلة لموسوعة قرآنیة سبقني بها 
عبد / التفسیر وعلوم القرآن بكلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة، وهو بإشراف األستاذ الدكتور 

م حمدان اللوح، وهو مشروع یتنـاول الجانـب التطبیقـي للقواعـد النظریـة فـي علـم اإلعـراب فـي السال
  .القرآن الكریم، وذلك ببیان أثر اختالف الحركات اإلعرابیة ومواقعها في تفسیر القرآن الكریم
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َّوان هذه الدراسة التي نحـن بـصددها هـي تكملـة لمـا سـبقني بـه إخـوتي الـزمالء،  وسـتكون هـذه ٕ
ُ لبنـــة مـــسك الختـــام فـــي هـــذا المـــشروع المبـــارك- إن شـــاء اهللا –الة الرســـ یجنبنـــي  أن واهللا أســـأل ،ََِ

 إتمــــام هــــذا البحـــــث مــــن جمیـــــع جوانبــــه، واهللا الموفـــــق وأن یلهمنــــي الـــــسداد والرشــــاد فـــــي ،الخطــــأ
  .وهو حسبي ونعم الوكیل، والمستعان

  :حدود البحث :ًخامسا

ٍّیــة معینــة مــن رفــع أو نــصب أو جــر أو جــزم، وتحتمــل ٌالكلمــة القرآنیــة التــي لهــا عالمــة إعراب .١ ٌ ٌََّ َّ
ٍِّأكثر من وجه إعرابي مؤثر في المعنى ٍّ ٍ.  

ٍالكلمـــة القرآنیـــة التـــي ال تظهـــر علـــى آخرهـــا عالمـــة إعـــراب معینـــة، وتحتمـــل أكثـــر مـــن وجـــه  .٢ ٍْ َ ُ ََّ ٍ
  .ٍّإعرابي

  .الجمل القرآنیة التي تتعدد أوجه مواقعها اإلعرابیة .٣
ً التــي تختلــف فیهــا الحركــة اإلعرابیــة بنــاء علــى قــراءة صــحیحة متــواترة ضــمن الكلمــات القرآنیــة .٤

  . القراءات القرآنیة العشر المتواترة

  :منهج الباحث: ًسادسا

  :وذلك على النحو التالي، سیكون منهجي في هذا البحث باتباع منهج االستقراء التحلیلي

عریـف علــم اإلعـراب وتعریــف وت، ویتــضمن تعریـف علـم النحــو، ٌتمهیـد وهـو القــسم النظـري - 
  .وحاجة المفسر إلى علم اإلعراب، التفسیر والمفسر

حـصر  لیكون هو المرجع األساسي فـي، للعكبري" التبیان في إعراب القرآن"اعتماد كتاب  - 
باإلضافة إلـى ، اآلیات والجمل القرآنیة التي اختلف النحویون في تحدید مواقعها اإلعرابیة

  . وكذلك كتب التفسیر، و كتب القراءات المتواترةة مساعدجعامرك إعراب القرآن كتب
ًابتـــداء مـــن ســـورة المجادلـــة وانتهـــاء بـــسورة ، مـــساحة الدراســـة هـــي األجـــزاء الثالثـــة األخیـــرة -  ً

 ،الناس

  .وذلك حسب ما یتخللها من مواطن إعرابیة تحتمل اختالف التنوع والتعاضد

  :ستكون إن شاء اهللا على النحو التالي فأما عن الطریقة التي سوف أعتمدها في هذا البحث

  . القرآنیة مدار البحث كاملة، بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصمات اآلیكتابة .١

ًتفسیر اآلیة تفسیرا إجمالیا  .٢   .يثم إبراز وجوه االختالف اإلعرابومن ، إن لزم ذلكً
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  . المصادر المعتمدةبیان أوجه اإلعراب المختلف فیها في اآلیة الواحدة ، وذلك بالرجوع إلى .٣

ٍتوجیه كل إعراب من خالل الرجوع إلى كتب اإلعراب، والقراءات، والتفسیر .٤ ِّ. 

  . اإلشارة إلي ثمرة الخالف في األعراب .٥

  .عزو اآلیات إلى سورها بذكر اسم السورة، ورقم اآلیة .٦

بط ِّاالستدالل باألحادیث النبویة التي تخدم البحث مع عزوهـا إلـى مظانهـا، وذلـك حـسب ضـوا .٧
  .ما أمكنوأصول التخریج، ونقل حكم العلماء علیها 

  .تخریج الشواهد الشعریة، وعزوها إلى مصادرها المعتمدة .٨

  .ترجمة األعالم غیر المشهورین الوارد ذكرهم في البحث .٩

توثیق النصوص المنقولة من خـالل ذكـر اسـم الكتـاب، والمؤلـف، والجـزء، والـصفحة، مـع  .١٠
  .هرس المصادر والمراجعذكر كامل تفاصیل التوثیق في ف

  .تجلیة غریب األلفاظ الواردة في البحث من خالل المعاجم اللغویة .١١

  .إعداد الفهارس الالزمة الخاصة بالبحث، وذلك لتسهیل عملیة البحث .١٢

  :خطة البحث: ًسابعا

  : وتشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهید وثالثة فصول وخاتمة موزعة على النحو التالي

  : العناصر التالیةل علىوتشتم: المقدمة

 .أهمیة الموضوع .١

 . أسباب اختیاره .٢

 . أهداف الدراسة والغایة منها .٣

 . الدراسات السابقة .٤

 . حدود البحث .٥

  منهج الباحث .٦
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 . خطة البحث .٧

  : ویمثل الجانب النظري من البحث ویتضمن ما یلي:التمهید

  .عراباإل علم نشأة: ًأوال

  .ًلغة واصطالحاعلم النحو بتعریف ال:ًاثانی

ًالتعریف بعلم التفسیر لغة واصطالحا:ًثالثا ً.  

  .بیان مدى أهمیة اإلعراب بالنسبة للتفسیر التحلیلي:ًرابعا

  "الفصل األول"

  )الجزء الثامن والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر

    "من سورة المجادلة إلى سورة التحریم" 

  :أربعة مباحثوفیه 

  .المجادلة والحشر تيإلعراب في تفسیر سورأثر اختالف ا: المبحث األول

  .الممتحنة والصف تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: الثانيالمبحث 

  .والمنافقون الجمعة تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الثالث

  .التغابن والطالق والتحریم :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الرابع

  انيالفصل الث  

  )الجزء التاسع والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر

  "من سورة الملك إلى سورة المرسالت"

  : مباحثخمسةوفیه 

  .الملك والقلم تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث األول

  .الحاقة والمعارج تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الثاني

  .سورتي نوح والجنر اختالف اإلعراب في تفسیر أث: المبحث الثالث



  
 

 ز

  .تي المزمل والمدثرأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الرابع

  .القیامة واإلنسان والمرسالت: أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: الخامسالمبحث 

  الفصل الثالث

  ) الجزء الثالثون(سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر 

  "النبأ إلى سورة الناسمن سورة "

  :وفیه أربعة مباحث

التاســـع و (النـــصف األول مـــن الحـــزب  : ســـورأثـــر اخـــتالف اإلعـــراب فـــي تفـــسیر: المبحـــث األول
  .)الخمسون

التاســع و (النــصف الثــاني مــن الحــزب  :أثــر اخــتالف اإلعــراب فــي تفــسیر ســور: المبحــث الثــاني
  ).الخمسون

   ).الستون(النصف األول من الحزب: رفسیر سوأثر اختالف اإلعراب في ت: المبحث الثالث

  ).الستون(النصف الثاني من الحزب : سورأثر اختالف اإلعراب في تفسیر: المبحث الرابع

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة

  : وتشتمل على:الفهارس

  .فهرس اآلیات القرآنیة - 

  .فهرس األحادیث النبویة - 

  .فهرس األعالم المترجم لهم - 

  .هرس المصادر والمراجعف - 

  .فهرس الموضوعات - 



  
 

١

  

  

  

  القسم األول

   الجانب النظري للدراسة

  التمهید

  :ویشتمل على خمس نقاط

  .اإلعراب علم نشأة: ًأوال

  .ً واصطالحاًلغةعلم النحو بتعریف ال: ًاثانی

ًالتعریف بعلم التفسیر لغة واصطالحا: ًثالثا ً.  

  .ة للتفسیر التحلیلي بیان مدى أهمیة اإلعراب بالنسب:ًرابعا

   .ضوابط إعراب القرآن: ًخامسا
  

  

  

  



  
 

٢

  :تمهیدبین یدي ال

بد  ًإذا فالألنه من لدن حكیم علیم، ٌوشأنه شأن عظیم؛  ، جلیلٌ القرآن الكریم أمرُرْأم
 ؛ وذلك أن كتاب اهللا تعالى عظیم الشأن؛ بعلوم اللغة وجوانبهاٍللمشتغل بعلوم القرآن من معرفة

ْعن  روي حیث  بعلوم ضروریة لهذا العلمً دون أن یكون ملمابرأیهكلم فیه اإلنسان ال یجوز أن یتف َ
َجندب بن عبد اهللا، قال َ ِ ِ ْ َْ ُِ ِ َ ََّقال رسول اهللا صلى الله علیه وسلم: ْ َّ ََّ َ َُ ِ َْ َ ُ ِ ُ ََ َ من قال في القرآن برأیه فَأصاب (:َ َ َ ِ َِِْ ِ ِ ُْ َ َ ْ َ

َفقد َأخطَأ ْ ْ َ َ( )١(.  

 واستنباط ، لعلومهٍ نهایة البلغاء في الوقوف علىفهامأدارت واء لذلك حارت عقول العلم
 وذلك ألنه من لدن حكیم ، وال نهایة لذلك،لف في ذلكؤ والزالت الكتب ت،حصوهاُ فلم ی،ِكمهِح

   .] ١: هود[ M  n   m   l   k  j  i  h  g           f  edL :  تعالى اهللاخبیر یقول
 فیه،تحداهم من جنس ما برعوا حیث  ،ى قوم فصحاء بلغاء القرآن الكریم علهذا وقد نزل

ًزیادة في التحدي واثباتا لإلعجاز الذي كان والزال قائما إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها  ً ٕ
,   -  .  /  M  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0 :ًمصداقا لقوله تعالى

  >  =  <     ;L]٨٨:  اإلسراء[.  

على أن تعلم العربیة التي بها یتوصل : " ذلك بقوله رحمه اهللا تعالىافعي الشاإلمامویؤكد 
إلى تعلم ما به تجري الصالة من تنزیل وذكر، فرض على عامة المسلمین، وأن على الخاصة 
التي تقوم بكفایة العامة فیما یحتاجون إلیه لدینهم االجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها، التي 

لى معرفة ما في الكتاب والسنن واآلثار، وأقاویل المفسرین من الصحابة بها تمام التوصل إ
  .)٢( "والتابعین، من األلفاظ الغریبة والمخاطبات العربیة

 كان ال بد من ، حازته من اتصالها بالكتاب الكریمًاعظیم ًاعلم العربیة أمرولما كان 
على نشأة  ً أوالقفأ لذلك س،بهتنا  ومعرفة واضعیه حتى تكمل معرف،الوقوف على تاریخ هذا العلم

  .مظانه من كتب العلم ذلك من ًاعلم النحو متتبع

                                                           
 .سناد مقطوعصحیح اإل ٥/٥٠ - ھ باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأی- سنن الترمذي )١(
 .٦ ص– األزھري - تھذیب اللغة )٢(



  
 

٣

  : واإلعرابنشأة علم النحو: ًأوال

 بها خاتم األنبیاء بعث ،أن تكون لغة رسالة سماویةقد هیأ اهللا تعالى للغة العربیة ل
حروفها ب بأن نزل القرآن ، فكانت هذه اللغة قد نالت هذا الشرف العظیم والفضل الكبیر،والمرسلین

  .وكلماتها على أشرف الخلق وحبیب الحق محمد صلى اهللا علیه وسلم

 حیث كانت ،ولقد كانت هذه اللغة نقیة صافیة من أیة أخالط من ألفاظ العجم وغیرهم
اللغة تنساب بسهولة ویسر على ألسنة أبنائها دون اللجوء إلى ضوابط تضبط ألسنتهم، ألنها 

، فكانت السلیقة هي التي تحمي ةی من العجم شابها شيء بعد قدیكن ولم ، سویةفطرةعلي  كانت
  .)١( اللغة من أن یشوبها أیة شائبة

 بدأت اللغة العربیة یخالطها ، دین اإلسالم فيولكن بعد أن دخل كثیر من غیر العرب
 المسلمین بكثرة  اهللا علىَّفي كثیر من البقاع بعد أن من النتشار اإلسالم ؛ من ألفاظ العجمءشي

  .)٢(  لها من اللحنً تضبط ألفاظها صونا،ضوابطمن بد للغة   فكان ال،الفتوحات

ویمكن أن نفرق  ، أن یكون لهذه اللغة قواعد وأصول تبنى علیهاإلي لذلك دعت الحاجة
  .)٣( والقواعد واألصول التي یبنى علیها الجانب التطبیقي،بین الجانب التطبیقي

 ألن ؛ كانت السلیقة هي التي تحكمه وتضبطه حیث فهو قدیم:یقيأما الجانب التطب
   . ال تحتاج إلى قواعد تضبطها،فصیحةلسنتهم العرب كانت أ

 في ااختالفا كبیرالمؤرخون  فقد اختلف ، المتمثل في تأصیل القواعد:وأما الجانب النظري
إنه : سالم، ومنهم من قالإنه قدیم قبل اإل: فمنهم من قال ،ٕ والى أي تاریخ یرجع،تهبدایة نشأ

إلى  فاختلفوا ، ومن ثم شیوع اللحن بعد كثرة الفتوحات،ظهر للحاجة التي دعت إلیه بنزول القرآن
  :جمل بعضها فیما یليأأقوال یمكن أن 

  

                                                           
 .٢٧٩ ص-عبد الرزاق الصاعدي- أصول علم العربیة في المدینة :  انظر)١(
 .٨ ص-  سعید األفغاني -  من تاریخ النحو العربي:  انظر)٢(
 .٤/٥٤ -  محي الدین درویش-إعراب القرآن وبیانه :  انظر)٣(



  
 

٤

 فلما دخل أهل ، وكان موطنه في بالد العراق قبل اإلسالم،ً إن علم النحو كان قدیما:قیل .١
برعوا  منهم، ومن ثم العربیةأهل الجزیرة  وتعلمها ،هذه القواعدالعراق في اإلسالم انتشرت 

 .)١( فیها

الكوفیین  - أن مدارس النحاة كانت في بالد العراقب وقد استدل أصحاب هذا الرأي
  .)٢(  ولم یرد أن هناك مدارس في غیرها من البالد- والبصریین

ي على صحة قوله، عالوة ُولكن هذا الرأي مخالف لما اشتهر، وال یملك صاحبه دلیل قطع
 بفصاحته، فال یمكن أن ینزل على أناس ویوجد على أن القرآن نزل على أفصح أناس لیتحداهم

  .من هو أفصح منهم

 حیث دعا أبا –رضي اهللا عنه –قیل إن أول من أمر بوضع علم النحو عمر بن الخطاب و .٢
  .)٤( ه أن یضع قواعد علم النحووأمر )٣(األسود الدؤلي

 حیث وردت كثیر من ، هو أول من أمر بوضع علم النحو– رضي اهللا عنه – ًا إن علی:یلقو. ٣
  .أن یضع أصول هذا العلم تدل أنه هو الذي أوعز ألبي األسود  التياآلثار

 ُنتِقُل:  فقال – یعنون النحو - من أین لك هذا العلم ؟ : قیل ألبي األسود"من ذلك 
   .)٥(" بن أبي طالبٍّحدوده من علي

  .)٦( أبا األسود وضعه بأمر من زیاد بن أبیه بعدما فشى اللحن في الناسإن: قیلو .٤

                                                           
 .١٧/٤٩  -جواد علي . د–اإلسالم المفصل في تاریخ العرب قبل :  انظر )١(
 .١٧/٥١نفس المرجع السابق:  انظر )٢(
 ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، كان معدودا من الفقهاء واألعیان )٣(

-ي واألمراء والشعراء والفرسان، وهو من التابعین، سكن البصرة في خالفة عمر، وولي إمارتها في أیام عل
 ).٣/٢٣٧ – الزركلي –عالم األ: انظر. (هـ٦٩، مات بالبصرة سنة  - رضي اهللا عنه

 - ، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم ٤/٥٤ - محي الدین درویش- إعراب القرآن وبیانه :  انظر )٤( 
 .١٧/٤١ - جواد علي.د

 .٦١ ص-  ابن الندیم - ، الفهرست ٢/١٥١ - الجاحظ -  البیان والتبیین )٥(
 -  ، أصول علم العربیة في المدینة١/٥٠ – جمال الدین القفطي –إنباه الرواة على أنباه النحاة : انظر )٦( 

ًوروى أیضا أن زیاد بن أبیه بعث إلى أبي األسود، وقال له"، ١/٢٩٥-جواد علي.د یا أبا األسود، إن هذه : ُ
    =اب الناس كالمهم، ویعرب كتًالحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شیئا یصلح به



  
 

٥

 إنه دخل إلى منزله فقالت له بعض قیل" :، حیث إن أبا األسود وضعه من تلقاء نفسه:قیلو .٥
ِما أحسن السماء:بناته  ٕ أي شي منها أحسن؟ وانمرد إني لم ُأ:لت، فقاِة، نجومهاَّیَنُأي ب:  فقال ُ ا ْ

َما أحسن السماء:  فقوليًإذا: تعجبت من حسنها؛ فقال   .)١("ً وضع كتاباٍفحینئذ! َ

 ٍ روایةِ وعدم وجود،ٍ ضعیفةٍ تاریخیةٍوقد وقع هذا االختالف بسبب ورود بعض روایات  
  . على آخرًا رأیُرجحُ تٍقویة

ف فیه النحاة َّ أل بعد أنُهَّقیُوقد بلغ ر ، بحمد اهللا تعاليوصلنا هذا العلمفقد  ،ٍعلى كلو 
 لما فیه من ؛الثالث یمیل إلى القول  في هذا الموضوع من الكتب القیمة، ولعل الباحثًكثیرا

واهللا  مع عدم إنكار اآلراء األخرى، ، وألن الكثیر من العلماء رجحه على غیره، استدالل لطیف
  . تعالى أعلم

  :التعریف بعلم النحو لغة واصطالحا:ثانیا

  : النحو لغةالتعریف بعلم.١
ًإلى الشيء نحوا  نحا:النحو لغة َ ْ َّ ِ مال إلیه وقصدهَِ َِْ ٍ فهو ناح،َ َُ ٌ وهي ناحیةَ َ َ ِ َوكذ ،َ َ ُ عنه لك نحاَ َ

  .)٢(أبعده وأزاله
ُّ تدل على النون والحاء والواو كلمة) نحو(":في تعریف النحو )٣(یقول ابن فارس

  .)٤("قصد

                                                                                                                                                                      
اقعد على طریق أبي : ًفأبى أبو األسود، وكره إجابة زیاد إلى ما سأل، فوجه زیاد رجال وقال له! تعالى اهللا=

ّاألسود؛ فإذا مر بك فاقرأ شیئا من القرآن، وتعمد اللحن فیه فقعد الرجل على طریق أبي األسود، فلما مر به . ً
عز وجه :  ، فاستعظم أبو األسود ذلك، وقال-  بالجر-)ِبريء من المشركین ورسولهأن اهللا :(رفع صوته فقرأ

یا هذا، قد أجبتك إلى ما سألت، ورأیت أن أبدأ : ورجع من حاله، إلى زیاد، وقال! اهللا أن یبرأ من رسوله
 ).١/٢٠-عبد الرحمن األنباري-نزهة األلباء في طبقات األدباء" (بإعراب القرآن

 - اإلسالم  تاریخ العرب قبلفي، المفصل ١/١٥ - الحسن بن عبد اهللا السیرافي-نحویین البصریین أخبار ال)١ (
 .١٧/٤١-جواد علي .د

 .٢/٩٠٨  -وآخرون ، إبراهیم مصطفى - سیطالمعجم الو:  انظر)٢(
ي أحمد بن زكریا بن محمد بن حبیب الرازي اللغوي،أبو الحسن أشتهر بعلوم متنوعة خصوصا ف: ابن فارس)٣(

 ابن العماد - شذرات الذهب: انظر. (هـ٣٩٠اللغة، وألف كتاب المجمل في اللغة، توفي في مدینة الري سنة 
 ).٧/٤١٠ -الرومي-، معجم األدباء٣/١٣٢ –الحنبلي 

 .٥/٤٠٣ معجم مقاییس اللغة )٤(



  
 

٦

َّد وضع وجوه العربیة وقال للناسْا األسوّغنا َأن أبلوب":)١(یقول األزهري َ َ َ ُِ َّ َ َانحوا نحوه: ُ ْ َ ُ ْ، 
ًفسمي نحوا، ویجمع النحو َأنحاء َُ ْ ُ َْ ْ ََّ ً ٌّوالجمع َأنحاء ونحو" )٢("َ ُ ُ ْ")٣(.  

  .)٤(")النواحي(واحدة ) الناحیة(و . إعراب الكالم العربي) النحو(" :وقیل
  .)٥("ة والمثل والنوع والبعضالقصد والمقدار والجه: یطلق على: النحو لغة"كر أن ُوذ

ََأنَّ النبي صلى اهللا علیه وسلم كان یصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا َأراد (: ومنه َ ََ ِ ِّ ََّ ِ ِ ْ ََ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ََ َ َّ َُّ َّ ِ
ََأن یصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة ََ ْ ِ َ ََ َ ُْ َ ُْ َ ََ ْ َ َ ِّ َ   .أي جهة المشرق )٦()ْ

لنبي صلى عروة بن الزبیر، أن عائشة، زوج ا عن لقسم ومنهكذلك یمكن أن یطلق على ا
یعني أربعة  )٧( الحدیث )...أن النكاح في الجاهلیة كان على أربعة أنحاء:(اهللا علیه وسلم أخبرته

  .أقسام
ْ المثلیطلق النحو علىو ََّ ومنه قول رسول الله صلى اهللا علیه وسلم ُ، كما ذكر،ِ َّ ََّ َ َُ ِ َِْ َ ُ ِ َ من (ُ
   )٨( ) وضوئي هذا، ثم صلى ركعتین ال یحدث فیهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبهتوضأ نحو

َ عن عائشة ُأم المؤمنین رضي الله عنها ومنهالمقداركذلك  َْ َ ُ َ ََّ َ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ِّ َ َ َُأنَّ رسول الله صلى اهللا (:ْ َّ ََّ ُِ َ َ
ٌعلیه وسلم كان یصلي جالسا، فیقرُأ وهو جالس َ َ ً َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ ْ َ ِّ َ َ َ َّ َ، فإذا بقي من قراءته نحو من ثالثین َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌْ َْ َ َ َ َ َ ْ َأو -َِ

ََأربعین  ِ َ َ آیة قام-ْ َ ً ٌ فقرَأها وهو قائمَ ِ َ َ َُ َ ََ   .)٩( ) الحدیث...َ
 ، والطریق، والقصد، المیل:ٍعدة معان منها یرجع إلى بأن النحو لغة ما سبقنخلص م

   . والبعض،ع والنو، والمقدار،لْثِ والم،والقسم ،للشيءوالعرض 
  
  

                                                           
كتاب التقریب و ،كتاب معرفة الصبح: ، له مصنفات منهااللغوي أبو منصور محمد أحمد بن األزهر بن طلحة )١( 

كتاب في الروح وما جاء فیه من و ،كتاب علل القراءاتو ،كتاب تفسیر ألفاظ كتاب المزني، وفي التفسیر
 - شهاب الرومي-معجم األدباء، ٥/٣١١   - الزركلي-األعالم: أنظر .(ه٣٧٠توفي سنة ، القرآن والسنة

٥/٢٣٢٣.( 
 .٥/١٦٣ تهذیب اللغة )٢(

 .١٥/٣٠٩-  ابن منظور-لسان العرب )٣(
 .٣٠٦ ص -  الرازي-  مختار الصحاح)٤(
 .١/١٢–مرعي بن یوسف الكرمى  - الطالبین لكالم النحویین دلیل )٥(
 .٢/٤٥ )١٠٩٩( حدیث رقم - باب ینزل للمكتوبة - كتاب الجمعة– صحیح البخاري )٦(
 .١/١٥) ٥١٢٧( حدیث رقم-ال النكاح إال بولي:  باب من قال - كتاب النكاح – صحیح البخاري )٧(
ً الوضوء ثالثا ثالثا : باب– كتاب الوضوء – صحیح البخاري )٨(  .١/٤٣) ١٥٩( حدیث رقم -ً
ُباب  - كتاب الجمعة – صحیح البخاري )٩( َ إذا صلى قاعدا، ثم صح، َأو وجد خفة، تمم ما بقي:َ ِ ِ َِ ََ َْ َّ َ ً َّ َ ًَ َّ َ ََُّ َ َّ َ ) ١١١٩( حدیث رقم -ِ

٢/٤٨. 



  
 

٧

  :تعریف النحو اصطالحا .٢

ِ سمت كالم العرب في تصرفه هو انتحاء" :باب القول على النحوفي  )١(یقول ابن جني  ْ َ
  )٢(."واإلضافة والنسب والتركیب وغیر ذلكتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر  كال؛عراب وغیرهمن إ

 یعرف بها أحوال التراكیب هو علم بقوانین: النحو": )٣(یقول صاحب كتاب التعریفاتو 
علم یعرف به أحوال الكلم من حیث اإلعالل، : النحو: العربیة من اإلعراب والبناء وغیرهما، وقیل

  .)٤("علم بأصول یعرف بها صحة الكالم وفساده: وقیل

ُوثبت عن أهل یونان فیما یذكر المترجمون ": یقول فكذلك یذكر األزهري عن النحو ُ َِ َْ ِ َ ُ َ َ َ
ُالعارفو ٌن بلسانهم ولغتهم َأنهم یسمون علم األلفاظ والعنایة بالبحث عنه؛ فیقولون كان فالن من ِ ُ ََ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َّ

َالنحویین، ولذلك سمي یوحنا اإلسكندراني یحیى النحوي للذي كان حصل له من المعرفة بلغة  َ ْ ُ ََ ََ َ َ َ َّ َّ ُّ ّ ِ َ ّ
ِالیونان َ ُ")٥(.  

ًر الكلم إعرابا وبناءعلم بأصول یعرف منها أحوال أواخ"أو إنه  ً")٦(.  

مما سبق یتضح أن بعض العلماء خلطوا بین تعریفي النحو واإلعراب مع أنهما مكالن 
لبعضهما، غیر أن النحو هو األصل والقواعد التي یبنى علیها اإلعراب، حیث إن اإلعراب هو 

   .الجانب التطبیقي لهذا العلم، والنحو أوسع من ذلك

                                                           
ّصنف في ذلك كتبا أبر بها على المتقدمینح النحوي، من علماء النحو والصرف، بن جني أبو الفت عثمان)١ ( ّ، 

هـ، ألف الخصائص والمصنف وغیرهما من ٣٩٢، ولد بالموصل، وتوفي ببغداد سنة وأعجز المتأخرین
 ).٤/١٥٨٥ - شهاب الدین الرومي -معجم األدباء: انظر.(الكتب

 .١/٣٤ الخصائص)٢(
قرب (ولد في تاكو.من كبار العلماء بالعربیة. فیلسوف: المعروف بالشریف الجرجاني علي بن محمد بن علي، )٣ (

 - األعالم: انظر.( هـ٨١٦هـ، ودرس في شیراز، له نحو خمسین مصنفا، وتوفي سنة٧٤٠سنة) استراباد
 ).٢/١٩٦- السیوطي–، بغیة الوعاة ٥/٧ –الزركلي 

 ٢٤٠ ص - التعریفات ) ٤(
 .٥/١٦٣ - تهذیب اللغة )٥(
 .١/١٢– مرعي بن یوسف الكرمى المقدسي - دلیل الطالبین لكالم النحویین )٦(



  
 

٨

  :ًاصطالحا والتفسیر لغة: ًثالثا
  :ًالتفسیر لغة .١

ٍ الفاء والسین والراء كلمة واحدة تدل على بیان شيء فسر":  بقوله عرفه ابن فارس ِ ُّ
ِوایضاحه ُ من ذلك الفسر، یقال،ٕ ْ ُفسرت الشيء وفسرته: َ َّ َ ََّ ُ ْ َ والفسر والتفسرة،َ ِ َّ ْ َّنظر الطبیب إلى الماء : َ َ

ُوحكمه فیه ُ")١(.  
ُالفسر: فسر": بقوله عرفه ابن منظورو ْ ُالبیان: َ ُفسر الشيء یفسره. ََْ ِ َ َ ُ، بالكسر، ویفسره، َ ُ ْ َ

ُ، فسرا وفسرهبالضم َ َّ َ ًَ ُأبانه، والتفسیر: ْ ُمثله َّْ ُْ ُالفسرو ...ِ ْ ّكشف المغط: َ َ ُُ ْ ُى، والتفسیر كشف المراد عن َ َ َّْ
ْفظ المشكلالل ُ ِ ْ")٢(.   

ها ووضح ما تنطوي علیه من  وآیات القرآن الكریم شرح،الشيء وضحه) فسر ( "أو أنھ 
  .)٣("الشرح والبیان) التفسیر ( ، و...معان وأسرار وأحكام

َهو مقلوب من": یقول الزركشي في التفسیر َ ََ سفرُ  سفرت: ًضا الكشف یقالی ومعناه أ،َ
ْمرأة سفورا إذا َألقت خمارها عن وجههاال َ ُْ َ ِ ً ُ َافر وهي س،َ َ وَأسفر الصبح َأضاء،ٌةِ ُ ْ ُّ ََ ْ َ")٤(.  

  :  منهاٍ إلى عدة معان یرجع في اللغة الفسرمعنىبالنظر في كتب اللغة نرى أن و

ٕ وازالة اإلشكال بعبارات سهلة دون اإلخالل ، والتوضیح، واإلظهار، والبیان،الشرح
  .بالمعنى األصلي

  :التفسیر اصطالحا .٢

  :سنقف على بعض هذه التعریفاتو االتفسیر اصطالحبعض العلماء لقد عرف 

 علم یعرف به فهم كتاب اهللا المنزل على نبیه محمد صلى اهللا علیه ": كشي بقولهعرفه الزر - 
 واســــتمداد ذلــــك مــــن علــــم اللغــــة والنحــــو ، واســــتخراج أحكامــــه وحكمــــه، وبیــــان معانیــــه،وســــلم

                                                           
 .٤/٥٠٤ -  معجم مقاییس اللغة )١(
 .٥/٥٥ لسان العرب )٢(
 .٢/٥٨٨ – إبراهیم مصطفى وآخرون - المعجم الوسیط )٣(
 .٢/١٤٨ –رهان في علوم القرآن ب ال)٤(



  
 

٩

 ویحتـــاج لمعرفـــة أســـباب النـــزول والناســـخ ،والتـــصریف وعلـــم البیـــان وأصـــول الفقـــه والقـــراءات
  .)١("والمنسوخ

  لتعریــــف وعــــدوه تعریفــــا جامعــــا  العلمــــاء المحــــدثین الجــــزء األول مــــن هــــذا ارتــــضى بعــــضوقــــد ا
  .مانعا

علــــم یبحــــث فیــــه عــــن القــــرآن الكــــریم مــــن حیــــث داللتــــه علــــى مــــراد اهللا تعــــالى بقــــدر الطاقــــة "  -
  .)٢("البشریة

 إنه علم یتوصل به إلى معرفة كیفیة االنقیاد ألمر اهللا تعالى فیما أنزله على رسوله صلى اهللا"  -
  .)٣("علیه وسلم

  .)٤("شرح القرآن وبیان معناه، واإلفصاح بما یقتضیه بنصه أو إشارته أو فحواه: التفسیر"  -

التفــسیر علــم یبحــث فیــه عــن كیفیــة النطــق " : فــي تفــسیره معرفــا علــم التفــسیر حیــانأبــویقــول   -
ي تحمل علیها حالة التركیب، بألفاظ القرآن، ومدلوالتها، وأحكامها اإلفرادیة والتركیبیة، ومعانیها الت

  .)٥("وتتمات لذلك

وقولنا یبحث فیه عن . فقولنا علم هو جنس یشمل سائر العلوم" :ثم یشرح تعریفه فیقول
وقولنا ومدلوالتها، أي مدلوالت تلك األلفاظ، . كیفیة النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات

وقولنا وأحكامها اإلفرادیة والتركیبیة هذا یشمل . لموهذا هو علم اللغة الذي یحتاج إلیه في هذا الع
علم التصریف، وعلم اإلعراب، وعلم البیان، وعلم البدیع، ومعانیها التي تحمل علیها حالة 
التركیب شمل بقوله التي تحمل علیها ما ال داللة علیه بالحقیقة، وما داللته علیه بالمجاز، فإن 

د عن الحمل على الظاهر صاد، فیحتاج ألجل ذلك أن التركیب قد یقتضي بظاهره شیئا، ویص

                                                           
 .١/١٣ – البرهان في علوم القرآن )١(
ْ محمد عبد العظیم الزرقاني -ان في علوم القرآن مناهل العرف) ٢( ُّ– ٢/٣. 
 .٩ ص– محمد السید جبریل -  عنایة المسلمین بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم )٣(
 .١/١٥– أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي - التسهیل لعلوم التنزیل )٤(
 .١/٢٦ - البحر المحیط في التفسیر )٥(



  
 

١٠

وقولنا، وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ، وسبب النزول، . یحمل على غیر الظاهر، وهو المجاز
  .)١("وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك

خاصیة : ولنافق. والناسخ والمنسوخ) وأسباب النزول(العلم بمدلول القرآن وخاصیة كیفیة داللته " - 
  .)٢("كیفیة داللته هي إعجازه ومعانیه

 ویعقب علیها بأن بعضهم قد نص على ،ونرى الدكتور مساعد الطیار یتعقب التعریفات
 وبعضهم أدخل بعض علوم القرآن ضمن ، وهي الشرح والبیان، وضابط التفسیر،مهمة المفسر

ِها من صلب تعریف التفسیر، َجعل وبعضهم أدخل علوم أخرى ،التعریف كالزركشي وأبو حیان َّ ِ ِ
ِّكابن عرفة الذي جعل علم اإلعجاز من علم التفسیر، والكافیجي الذي أدخل في تعریفه علم  ِ َِّ ِ

  .)٣(أصول الفقه

جه المفسر لكتاب  جمع فیه جل ما یحتاً حیان باعتباره تعریفاوبویمكن ترجیح تعریف أ
نه أدخل علوم القرآن في  إ: حیان بقولهأبویف تعرق على َّالدكتور مساعد الذي علو ،اهللا تعالى
وذلك ألن المفسر لكتاب اهللا یحتاج في تفسیره إلى علوم القرآن والتي  ،فذلك ضروري ،التعریف

  . بدونها ال یستطیع التوصل إلى مراد اهللا تعالى واهللا تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١/٢٦ - أبو حیان –البحر المحیط في التفسیر  )١(
 .١/٥٩– محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي- تفسیر اإلمام ابن عرفة )٢(
 ).٦٥ (– د مساعد الطیار –مفهوم التفسیر والتأویل واالستنباط والتدبر والمفسر :  انظر)٣(



  
 

١١

  :بیان مدى أهمیة اإلعراب بالنسبة للتفسیر التحلیلي:ًرابعا

كمن أهمیة علم اإلعراب بالنسبة للتفسیر التحلیلي أن التفسیر التحلیلي یعتمد على ت  
 وهذا العلم هو علم اإلعراب ، وال تظهر معاني الكلمة إال بظهور حركة آخر الكلمة،معاني الكلمة

  .الذي بدونه ال یستطیع المفسر لكتاب اهللا أن یصل إلى مبتغاه

ِ أن یقدم أحد على إعراب نص یجهلحیصاإلعراب فرع المعنى، وال ف لكلذ معناه،  ُ
  . لمعانیهٌوضیح ت هوّفإعراب النص

فقد یقرأها رجل بجر ) ٣:التوبة(    MJ   IH  G  F  E  DL :فمثال قوله تعالى  
 ولكن بعد ظهور حركة آخر ، ویؤدي إلى الكفررسوله وعطفها على المشركین فیختل المعنى

  .لى لفظ الجاللة وهكذا یتضح المعنىتكون معطوفة ع" رسوله"الكلمة في 
 ، برفع لفظ)٢٨: فاطر(M ´  ³  ²  ±  °  ¯  L : قوله تعالىًقارئا قرأ أن ولو

 والذي دلنا على ، ألن الخشیة تكون من العباد ال من اهللا؛لوقع في الكفر الجاللة ونصب  العلماء
  .الرفع والنصب وغیره هي الحركات التي هي من علم اإلعراب

ذلك بعد الرجوع إلى تاریخ النحو في المبحث األول، نجد أنه ظهر بعد نزول القرآن ل      
  .بطهما واتصالهماابقلیل، مما یدل على تر

اإلعراب  ف؛وعند التعریف بالتفسیر في المبحث الثالث نجد أنه یشبه تعریف اإلعراب
 )١("ًا، أو تقدیرًاة علیها لفظختالف العوامل الداخلتغییر أواخر الكلم ال: ًالبیان، واصطالحا": لغة

 اإلعراب والتفسیر یشتركان في المعنى اللغوي وفي جزء مهم من المعنى االصطالحي فنجد أن
  .وهذا یدل على الصلة الوثیقة بینهما

وقد ورد في األثر ما یحث على إعراب القرآن، وبعض األقوال عن الصحابة تحث على 
وهذه بعض أقوال ن أكثرها موضوع فلم أذكرها، ذلك، لكن لم أقف على صحیح منها، بل إ

  :للعلماء في أهمیة علم النحو للمفسر

                                                           
 .١/٥٦– خالد األزهري - شرح التصریح على التوضیح )١(



  
 

١٢

إعراب القرآن أصل في الشریعة، ألن بذلك تقوم معانیه "ابن عطیة في تفسیرهالشیخ یقول  -١
  .)١("التي هي الشرع

رب ّفإن القرآن نزل بلسان الع. وأما النحو فال بد للمفسر من معرفته": یقول ابن جزيو -٢
  .)٢("فیحتاج إلى معرفة اللسان

الختالف حكمه   اإلعراب، فإن كان اختالفه موجباوأما":  في تفسیره)٣(ویقول الماوردي -٣
وتغییر تأویله، لزم العلم به في حق المفسر وحق القارئ، لیتوصل المفسر إلى معرفة 

ًوان كان الجهل بإعراب القرآن نقصا  ... حكمه، ویسلم القارئ من لحنه ًعامإ ّ")٤(.  
المعاني ویوقف  عراب یبین المعنى وهو الذي یمیزواإل": نییقول الزركشي في النوع العشر -٤

  .)٥("على أغراض المتكلمین
 ، اإلمام السیوطي في شروط المفسر وآدابه خمسة عشر علما یجب أن یكون ملما بهاذكر -٥

 بد من اعتباره أخرج أبو عبید النحو ألن المعنى یتغیر ویختلف باختالف اإلعراب فال": منها
عن الحسن أنه سئل عن الرجل یتعلم العربیة یلتمس بها حسن المنطق ویقیم بها قراءته فقال 

  .)٦("حسن فتعلمها فإن الرجل یقرأ اآلیة فیعیى بوجهها فیهلك فیها

لغة لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن واألخبار وهما واردان ب" :یقول الرازي -٦ 
 كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه األمور وما ال یتم ؛العرب ونحوهم وتصریفهم

  .)٧("به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب) إال(الواجب المطلق 

  :ًكذلك ألف في هذا الفن الكثیر من العلماء وقد وصف الزركشي بعضا من كتبهم بقوله

                                                           
 ..١/٤٠ -محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ال)١(

  .١/١٨التنزیلالتسهیل لعلوم  )٢(
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الشافعي، الشهیر بالماوردي                                                            )٣(

، ببلدان شتى، ثم سكن بغداد وهو صاحب التصانیف المشهورةوقد بلغ ستا وثمانین سنة، وولي القضاء 
 ).١٨/٦٤ -  الذهبي– سیر أعالم النبالء :انظر(. ه٤٥٠مات سنة

 .١/٣٨ تفسیر الماوردي )٤(
 .١/٣٠١ البرهان في علوم القرآن )٥(
 .٤/٢١٣اإلتقان في علوم القرآن  )٦(
 .١/٢٠٣أصول الفقه   المحصول في علم)٧(



  
 

١٣

 وكتاب )٣( وكتاب أبي البقاء العكبري)٢(المشكل ومن أحسنها كتاب )١(أوضحها كتاب الحوفي"
  )٨(.")٧( وتالهم الشیخ أبو حیان)٦( وابن عطیة)٥(الزمخشري  وكتاب)٤(المنتخب الهمداني

  .ضوابط إعراب القرآن الكریم:ًخامسا

لقد ذكر بعض العلماء هذه الضوابط في كتبهم، وشددوا على أهمیة االلتزام بها، وذلك 
ریم لیس كإعراب أي كالم، ألنه ال یجوز أن یتكلم اإلنسان في إعراب القرآن أن إعراب القرآن الك

ِدون أن یكون واقفا على ح  والفهم ، إلى المعنى الحقیقيَ، حتى یصل وتفسیره القرآن وأسرارهِمَكً
 في هیئة الكلمة ُ النظر، الكاشف عن أسراره،وعلى الناظر في كتاب اهللا"، الدقیق آلیاته

 أو في ، أو في مبادئ الكالم،ً أو مفعولة،ً أو فاعلة،ً أو خبرا، ككونها مبتدًأ،ا ومحله،وصیغتها

  .)٩(" إلى غیر ذلك،ٍ أو كثرة،ٍ أو جمع قلة،ٍ أو تنكیر،ٍ تعریف: إلى غیر ذلك من،جواب

 التي ومن هذه الضوابطقف على بعض هذه الضوابط، ال على سبیل الحصر، أوس
  :ذكرها العلماء ما یلي

ِفهم المعرب معنى ما یرید إعرابه قبل اإلعرابَیجب أن ی -١ ُ: 
، فال بد من اإلحاطة بمعنى وتفسیر اآلیة قبل اإلعراب فرع المعنى كما هو مشهور وذلك أن  

  :إعرابها، وذلك حتى یتجنب الوقوع فیما هو محرم، ومثال ذلك

                                                           
 .إعراب القرآنوكتابه )  هـ٤٣٠( بن إبراهیم الحوفي أبو الحسن علي )١(
 . مشكل إعراب القرآنوكتابه)  هـ٤٣٧(ّمكي بن أبي طالب القیسي القیرواني  )٢(
 .التبیان في إعراب القرآنوكتابه )  هـ٦١٦( أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري )٣(
 .دفرید في إعراب القرآن المجیالكتاب الوكتابه ) ه٦٤٣(لحافظ المنتجب الهمذاني  ا)٤(
    اب في  نكت اإلعر وكتابه)هـ٥٣٨(أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الزمخشري  )٥(

 .غریب إعراب القرآن الكریم
 .المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزوكتابه ) هـ ٥٤٦(عبدالحق بن غالب ابن عطیة األندلسي  )٦(
 .وكتابه تفسیر البحر المحیط) هـ٧٤٥( أبو حیان األندلسي ین محمد بن یوسفأثیر الد )٧(
 .١/٣٠١ البرهان في علوم القرآن )٨(
 .٣٠٤ /١ - الزركشي–القرآن  علوم في البرهان )٩(



  
 

١٤

̄   °  ±  M¸¶  µ  ´     ³  ² : عند إعراب قولھ تعالى           ®  ¬  «* º    ...L 
یكون إعرابها ) ًقیما (ٕ، وانما)ًعوجا(ـلصفة ) ًقیما( إعراب الكبیر فإنه من الخطأ ]٢، ١: الكهف[

  .(١) ًأنزله قیما: حال من اسم محذوف هو وعامله والتقدیر

 M... ]  \  [    Z  Y: عن إعراب كاللة من قوله تعالى  أحد النحاةئلُس

...L ]وال ابن ، الورثة إذا لم یكن فیهم أب فما عال: الكاللة فقالوا لهفقال أخبروني ما ]١٢: النساء 
، والصحیح أنها وقد أصاب في سؤاله وأخطأ في إعرابه...  فهي إذن تمییز: فقال،فما سفل

  .)٢(حال

: البقرة[M... ~   }  |   {  z  y  x   w   v... L:كذلك عند إعراب قوله تعالى

ََفإن المتبادر تعلق ] "٢٨٢ ُ ْ َ وهو )تكتبوه(ب )َِإلى(َِ ّالقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدیند َفاسَُ ََِ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ، 
َوانما هو حال َ َُ َ َّ َِ َأي مستقرا في الذمة إلى َأجله،ِٕ َّ ِّ ِ  َ ْ ُ")٣(.  

 :عدم اإلعراب للغات الشاذة  واألوجه الضعیفة ومراعاة رسم المصحف - ٢

   )٤("اللغة والنحو ها فيلقرآن على أعرب الوجوه وأصحٕوانما یحمل ا"  
) تسمى( فقال الوقف على ]١٨: اإلنسان[ M    ̈ §  ¦  ¥L من ذلك نرى من أعرب 

 كما أنه ،ً ألنه جعل االسم فعال؛ فهذا ال یجوز بتقطیعها إلى جزئین،،)سل سبیال( ـواالبتداء ب
  .)٥ ( كما أنه شاذ،مخالف لرسم المصحف

̄   °   ±...M :عالىومنه تفسیر بعض غالة الصوفیة لقوله ت  ®  ¬  «  ª...L
ُوالمعنى أنه من یذل نفسه ) ِیشفا ع- یقصد النفس–من ذل ذي ( فیقولون ]٢٥٥: البقرة[

  .)٦(وعىِبالتصوف، یشفى من المرض، والمقصود من ع، فعل أمر من 
  

                                                           
 – السیوطي – اإلتقان في علوم القرآن ،١/٤٠٦  –ابن عقیلة – الزیادة واإلحسان في علوم القرآن : انظر)١(

٢/٣٠٩. 
 .٦٨٠ ص- ابن هشام – مغني اللبیب عن كتب األعاریب:  انظر)٢(
 .١/٦٨٧ المرجع السابق )٣(
 .٢٤٥ص - أبو عبیدة القاسم بن سالم– الناسخ والمنسوخ )٤(
 .٣٠٤ /١ - الزركشي–القرآن  علوم في البرهان: انظر )٥(
 .١/٢٤٠-  خالد السبت–قواعد التفسیر :  انظر)٦(



  
 

١٥

ئدة؛ ألن  زا كقولهم الباء،التكرارب  القول أو: في كتاب اهللا تعالى)زائد( ِةلفظالقول بتجنب  - ٣
ٕذلك فیه انتقاص من شأن القرآن وعظمته، وحاشا لكالم اهللا أن یكون فیه نقص، وان كان هذا 

  .)١(، حیث یحمل البعض هذه األلفاظ من حیث اللغة ال من حیث االصطالحُاألمر مختلفا فیه
ْیدیكم ِالباء في قوله بَأ" :من ذلك ،فمن المفسرین من یقولون عن بعض الحروف بأنها زائدة      ُ ِ ْ

  )٢("زائدة
 في تفسیر قوله  ما قیلًوبعض العلماء من یطلق لفظ صلة بدال من زائدة، من ذلك      

ما منعك السجود :  تقدیر الكالمٕوان صلة "]١٢: األعراف[M'  &  %   $  #  "  ! L :تعالى
(٣)"آلدم

ن ذلك قوله  م، ومثاله كثیر: في اللفظةةح اإلعرابیة الصحیاألوجهعدم إهمال بعض  -٤
 إحداها أنها :على وجهین) األعلى(فیمكن إعراب  ]١: األعلى[ M  r  q  p  oL :تعالى

  .)٤(وكالهما صحیح) رب( والثانیة أنها صفة ل،)اسم(صفة ل
حتى ال یقع المعرب في   وذلك: المختلفةوتصاریفهااإللمام بقواعد اللغة العربیة  -٥

 M`   _  ^  ]  g  f  e  d  c  b  a  L :قوله تعالى   ومنه،الخطأ
  ]٥:األنفال[

 ألنها ال تعرب كذلك عند أهل  وهذا ال یجوز،حرف قسم) كما(فمنهم من أعرب الكاف في 
هذا ( وهي ومجرورها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ،اللغة، والصحیح أنها حرف جر

  .)٥()الحال

  : والمجازات المعقدة، تجنب التقادیر البعیدة  - ٦
قوله أن نقول في فیستلزم  ،جوز فیه جمیع ما یجوزه النحاة في شعر امرئ القیس وغیرهال یف
   وذلك  تعالى، مع اهللا وال نقول فعلي أمر تأدبا، فعلي دعاء أو سؤال)اهدنا( و)اغفر لنا(: تعالى

                                                           
 .١/٢٤٠- خالد السبت –قواعد التفسیر :  انظر)١(
 .٢/٩١ -  الثعلبي– والبیان  عن تفسیر القرآن  الكشف)٢(
 .٢/٢١٨المرجع السابق )٣(
-ابن عقیلة–دة واإلحسان في علوم القرآن ا ، الزی٢/٢٦٤ –السیوطي– اإلتقان في علوم القرآن: انظر) ٤(

١/٤١٤. 
ابن –دة واإلحسان في علوم القرآن الزی، ا٢٥٤ ص–موسى اإلبراهیم- ة في علوم القرآنیبحوث منهج:  انظر)٥(

 .١/٤٠٨-عقیلة



  
 

١٦

  .)١ ( وحاشا هللا أن یعلى علیه،ن األمر یستلزم العلو واالستعالءأ
  )هم أشد(إن  ]٦٩: مریم[ M R  Q...  L  :كر في قوله تعالىُومن التقادیر البعیدة ما ذ

  .)٢( متصلة)أیهم( وهو باطل برسم ، وأي مقطوعة عن اإلضافة،وخبر  مبتدأ 
 ویشهد استعمال ، على شيءًج كالماَّ فربما خر،أن یراعي في كل تركیب ما یشاكله" - ٧

  .(٣)"في نظیر ذلك الموضع بخالفه آخر

 أن ینظر في -  أن یعرب آیة من القرآن- ِعرب للقرآن یجب علیه قبلویقصد السیوطي أن الم
  . حتى ال یقع في اإلشكال،كل القرآن ما یشبه اآلیة التي یرید أن یعربها

M Å  ÄÃÂÇ  Æ ...L    :في قوله تعالى  لفظ الجاللة أخطأ من أعربلذلك
̈   ©  M  ª    : قوله تعالى والصواب أنه فاعل بدلیل، مبتدأهإن ]٨٧: الزخرف[  §  ¦

 °     ̄ ®   ¬  «L ]٤(]٩: الزخرف(. 
  .)٥( إذا ثبتت القراءة فال یجوز ردها- ٨

ٌكلها صحیحة متواترة یجوز القراءة بأٍي منهاالعشر القراءات ومن المعلوم أن     وال یجوز ،ٌ
  .إحداهاإنكار 

 الجمهورفقد قرأها ] ١:النساء [M... 8    7   6  5  4  3...L :ومنه قوله تعالى
، وعطفها على لفظ الجاللة، فیكون المعنى واتقوا األرحام أن تقطعوها، وقرأ )األرحام(بنصب 

  .(٦)  وعطفها على الضمیر المجرور)األرحام(ًحمزة منفردا بجر 

  

  

                                                           
 .١/٣٠٦ –الزركشي– البرهان في علوم القرآن :انظر )١(
 .٢/٣١٧ - السیوطي–تقان في علوم القرآن اإل:  انظر)٢(
 .٢/٣١٥  المرجع السابق)٣(

 .٢/٣١٦المرجع السابق :انظر )٤(

 .٢٥٥ص-العیساوي –علم إعراب القرآن  )٥(

 .٢٢٦ ص– أحمد بن موسى التمیمي – عة في القراءاتالسب: انظر )٦(



  
 

١٧

وعند التتبع ألقوال المفسرین في هذه اآلیة، نجد منهم من ینكر قراءة حمزة وال یجیزها،   
  .، مع إنها قراءة صحیحة متواترة)٣( وابن عطیة)٢( والزمخشري)١( الطبري اإلماممنهم

وما ذهب إلیه أهل البصرة وتبعهم فیه الزمخشري " :با حیان یرد علیهم بقولهأولذلك نرى   
وابن عطیة من امتناع العطف على الضمیر المجرور إال بإعادة الجار، ومن اعتاللهم لذلك غیر 

  .(٤)"ي ذلك وأنه یجوزصحیح، بل الصحیح مذهب الكوفیین ف

  .ُكذلك ال یجوز أن تفضل قراءة على أخرى باإلعراب إذا كانتا متواترتین-٩

وقد رجح كل فریق إحدى القراءتین على األخرى " : في هذا السیاقوبذلك یقول السمین  
فهو ال یرى  .)٥("ترجیحا یكاد یسقط القراءة األخرى، وهذا غیر مرضي، ألن كلتیهما متواترة

  .یل بین القراءات المتواترةالتفض

 )٦(أبو عمرو قرأفقد  ]١٥٤: آل عمران[M... D C  B   A  @... L:ومنه قوله تعالى
  .)٨( بنصبها من العشرة والباقون)كله(برفع الم  )ه هللاُّكل( )٧(ویعقوب

عمرو، فنرى ابن عطیة أبي وقد رجح بعض المفسرین قراءة الجمهور على قراءة یعقوب و  
 على االبتداء والخبر، ورجح الناس قراءة )كل( برفع ) هللاُهُّكل(رأ أبو عمرو بن العالء وق": یقول

  .، فالجمهور یقول بعدم جواز تفضیل قراءة على أخرى)٩(")كل(الجمهور ألن التأكید أملك بلفظة 

                                                           
 .٧/٥١٩جامع البیان : انظر )١(
 .١/٤٦٢الكشاف  :انظر )٢(

 .٢/٤المحرر الوجیز  :انظر) ٣(

 .٣/٤٩٩البحر المحیط  )٤(

  .١/٤٨الدر المصون في علوم الكتاب المكنون   )٥(

ه، واختلف في اسمه على أقوال،   ٧٠وقیل٦٨نة ، ولد س البصريبن العالء المازني المقرئ النحويزبان و ه  )٦(
نتهت اإلمامة في القراءة ٕ، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة، والیه اإنه ولد بمكة: أبو عمرو الدانيعنه ال ـق

 .)٥٨ ص-  الذهبي- معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: انظر(١٥٤، وتوفي سنةبالبصرة

 بن زید بن عبد اهللا، الحضرمي، أحد القراء العشرة، إمام أهل البصرة  هو أبو محمد، یعقوب بن إسحاق)٧(
  ).٢/٣٨٦- ابن الجزري- غایة النهایة: انظر. (ومقرئها، وتوفي سنة خمسة بعد المائتین

 .٣٢٨ ص– ابن جزي –تحبیر التیسیر   :انظر )٨(

 .٥٢٨/١المحرر الوجیز  )٩(



  
 

١٨

ًوقد ذكر ابن عادل تخریجا للقراءة التي اعتبرها بعض المفسرین مرجوحة حیث قال   ً :

̧  ...M :لىقوله تعا"  ¶  ¹...L ]ٌّكل(العامة على رفع  ]٤٨: غافر  ، ورفعه على االبتداء)ُ

َفیها(و : آل عمران[M... C  B   A  @     D  ... L:تعالى، وهذا كقوله )َّإن( والجملة خبر ، خبره)ِ

  .َّفهو قد قوى قراءة أبي عمر بآیة أخرى.(١)"في قراءة أبي عمرو ]١٥٤

  .تقدیر أولى من أن نقدرهما ال یحتاج إلى   -١٠
بغي تقلیله ما أمكن لتقل نبیان مقدار المقدر ی":هذا الضابط فقال )٢(ابن هشامذكر 
َلذلك ضعف من قال في قوله تعالى (٣)"مخالفة األصل ُ:M...    ½  ¼ » º
¾...L]حب العجل(ولى هو األ والتقدیر ،)حب عبادة العجل( ن التقدیربأ ]٩٣: البقرة( 

   .)٤(ل التقدیر كان أفضلألنه كلما ق
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
                                                           

 .١٧/٦٥اللباب في علوم الكتاب  ) ١(

 بن هشام، األنصاري، المشهور بـابن المة النحوي أبو محمد، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا هو الع)٢(
 - السیوطي- بغیة الوعاة: انظر (.)ه٧٦١(، فاق أقرانه بالعربیة، له مصنفات كثیرة، توفي سنة هشام

٢/٦٨.( 
  .٨٠٢ مغني اللبیب ص )٣(
 .٨٠٢ صالمرجع السابق :انظر  )٤(



  
 

١٩

  

  

  

  

  القسم الثاني

  الجانب التطبیقي للدراسة

  :ویشتمل على ثالثة فصول
  )الجزء الثامن والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر: الفصل األول

  "من سورة المجادلة إلى سورة التحریم"

  ) التاسع والعشرونالجزء( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر: الفصل الثاني

  "من سورة الملك إلى سورة المرسالت"

   )الجزء الثالثون(سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر : الفصل الثالث

  "من سورة النبأ إلى سورة الناس"

  

  
  

  



  
 

٢٠

  

  

  

  "الفصل األول"

  )الجزء الثامن والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر

  "  ریممن سورة المجادلة إلى سورة التح" 

  :أربعة مباحثوفیه 

  .المجادلة والحشر تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث األول

ـــانيالمبحـــث  ـــسیر ســـور: الث ـــي تف ـــر اخـــتالف اإلعـــراب ف ـــة  تيأث الممتحن
  .والصف

الجمعــــة  تيأثــــر اخــــتالف اإلعــــراب فــــي تفــــسیر ســــور: المبحــــث الثالــــث
  .والمنافقون

التغابن والطالق  : في تفسیر سورأثر اختالف اإلعراب: المبحث الرابع
  .والتحریم
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  المبحث األول

  "المجادلة والحشر تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة المجادلة: ًأوال

  : بین یدي السورة

دلة بكسر الدال وفتحها، سمیت سورة المجادلة بسورة الظهار، وسورة قد سمع، والمجا
 نزل جمیعها بالمدینة :وقیل، ة وباقیها مكیةول منها مدنیُالعشر األاآلیات ن إ :، وقیل مكیةوهي

، نزلت بمكة، ]٧: المجادلة[ M...   4   3      2  1  0  /    .  -...L: غیر قوله تعالى
 إحدى ، وعلى المكي والمدنيفي عد أهل الشام والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون آیةوعدد آیاتها 

، اهرة أوس بن الصامت من زوجه خولةحكم في قضیة مظإنزال ال: أهم قضایاهاو ،وعشرون
، الیهود مواالت ، وتحریم حریم المرأة إذا ظاهر منها زوجها الجاهلیة من تعادة عاداتٕوابطال 

  . )١( ، وبیان غلبة أولیاء اهللا تعالى على غیرهم- r- وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول

  : یليفیماذلك وبیان ذه السورة على ست مسائل اختلف في إعرابها، وقد اشتملت ه

v المسألة األولى:   

     M  (  '  &  %  $  #  "  !)   -  ,   +  *  0  /.  2  1 :قوله تعالى

  3L ]١:المجادلة[.  

  :أوجه اإلعراب •

  :)٢(وجهین من اإلعرابتحتمل الجملة  )وتشتكي( قوله

                                                           
 –، في ظالل القرآن ٣/٦٧ - البقاعي–، مصاعد النظر ١٧/٢٦٩ -  القرطبي–امع ألحكام القرآن الج: انظر )١(

 .٦/٣٥٠٣ -سید قطب

، الكشاف ١٠/٢٦١- السمین الحلبي–الدر المصون، ٢/١٢١٢ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن  :انظر )٢(
 .٤/٤٨٥-الزمخشري–



  
 

٢٢

ل  جملة صلة الموصو علىال محل لها من اإلعراب بالعطفكون ت یجوز أن :األولالوجه 
  ).تجادلك(

  .في محل نصب على الحالیةكون ت أن :الثانيالوجه 

  : اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه •

  :المعنى األول

تعالى وتسأله U- -إلى اهللا ُتتضرع، و في أمر زوجهاقد سمع اهللا قول التي تجادلك 
  .)١( مما أصابها- U- بین المجادلة والشكوى إلى اهللا، وهذا المعنى جمع القریبالفرج

ُ في أمرها، وأخبرها أنها قد حرمت - r-بعد أن جادلت الرسول  ویفید هذا المعنى، أنها َ
ِعلى زوجها، بدأت تشكوا إلى اهللا ْ-U -أمرها، وتدعوه أن ینزل ما یفرج كربها ُ.   

  :المعنى الثاني

 مما ألم  تعالى إلى اهللاٌوالحال أنها شاكیة - r-  النبيتجادلقد سمع اهللا قول التي  
  .)٢(بها

 علیه من ى وما انطو،إظهار بثهاب ، تعالىأن حالها الشكوى إلى اهللا ویفید هذا المعنى
  .الغم والهم

  : االختالفأثر •

الوجه األول یفید  ف،االختالف السابق أن لكل وجه من األوجه معنى مختلف یتضح من
ٕ وانما ، باللسان تشكو تكنن أنها لمیي بلسان المقال، والمعنى الثاني یب باللسان أأنها كانت تشكو

 النفس البشریة ترتاح إلى جعلی، وهذا مما الحال على حالها، أي بلسان ًكانت الشكوى ظاهرة
  .فاهللا یعلم الشكوى القولیة، والشكوى الحالیةألنه یشبع لكل إنسان حاجته منه، ، خطاب القرآن

  
                                                           

 .١٤/١٩٨-  األلوسي- ، روح المعاني١٠/٢٦١ر المصون ، الد٤/٢٤٧ – النحاس –إعراب القرآن : انظر) ١(
 . نفس الصفحات-المرجع السابق: انظر )٢(



  
 

٢٣

v المسألة الثانیة:  

M     U  T  S  R  Q  PW  V    _  ^]  \  [  Z  Y  X :قوله تعالى

  e  d  c  ba    `  fL ]٣:المجادلة[.  

  :أوجه اإلعراب •

  :)١( وجهین من اإلعراب تحتمل)W  V ( تعالى في قوله)ما(لفظة 

  .مجرور بحرف الجر، وعلیه فإنها وما بعدها في تأویل مصدر نها مصدریةإ: األولالوجه 

  .ال محل لها من اإلعراب) قالوا(، وعلیه فإن جملة ةأنها موصول: الثانيجه الو

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

الذین من عادتهم أنهم كانوا یقولون هذا القول في الجاهلیة، ثم یعودون لمثله في "أي 
  .وله قبل اإلسالم أنه یرید أن یرجع لقوله الذي كان یق:فیكون المعنى )٢("اإلسالم

  : المعنى الثاني

، أو ثم یعودون للذي قالوه من لفظ الظهار ویكررونه مرات، الذین یظاهرون من نسائهم
 والذین یظاهرون من نسائهم ، أو بالوطءأنهم یریدون أن یرجعوا عن الذي قالوه من لفظ الظهار

  .)٣(دیم وتأخیره، ففي الكالم تققالو بسبب الذي فتحریر رقبة  للوطء،ثم یعودون

                                                           
ُ، كذلك اختلف في الالم في قوله٢/١٢١٢ – العكبري –التبیان في إعراب القرآن  :انظر )١( ُ- U- ] لما[ 

ِّعلى أقوال، لكن بعض أهل العلم یضع  عدم روط إعراب القران، ألنه من شفون هذه األقوال، لذلك لم أذكرهاُ
  . واألوجه الضعیفة،اإلعراب للغات الشاذة

 .١٠/٢٦٤ – السمین -الدر المصون  )٢(

 – بحر العلوم ،١٠/٢٦٤ – السمین - الدر المصون ، ٢٣/٢٢٩ – الطبري –جامع البیان : انظر) ٣(
  .٥/١٣٥-الزجاج–ٕ، معاني القرآن واعرابه ٢٩/٤٨٤-الرازي- ، التفسیر الكبیر٣/٤١٣- السمرقندي



  
 

٢٤

   : االختالفأثر •

 بما ،لمذاهب الفقهیة المتعددةل ٌوقد ترتب على هذه الوجوه اإلعرابیة المختلفة، اختالف
فمنهم من قال بوجوب ، اختالف األئمة رحمة باألمة: ، كما یقال التیسیر على هذه األمةیشمل

إذا أراد أن الكفارة وجوب ب قال، ومنهم من  وذلك بمجرد التلفظ بالظهار،ٕحتى وان طلقالكفارة 
" اإلعراب في تفسیر القرآن الكریماختالف أثر " لي أهمیة ظهریومن هنا ، )١(أن یطلق  یراجع، ال

  .كما هو عنوان هذه الرسالة

  

v  الثالثةالمسألة:  

M¿    Î         Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  À :قوله تعالى

  ÏL ]٦:المجادلة[.  

  :ابأوجه اإلعر •

  :)٢(أوجه من اإلعراب َیحتمل خمسة) یوم(ه قول

  . منصوب على الظرفیة:األولالوجه 

  ).فینبئهم(ـ منصوب ب:الثانيالوجه 

  ).مهین(، أو)عذاب(قوله منصوب بـ: الثالثالوجه 

  ).اذكر(  فعلمنصوب بإضمار: الرابعالوجه 

  ).أحصه(بـمنصوب  :الخامسالوجه 

  
                                                           

 .١٧/٢٨٠-القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )١(

- الدر المصون، ١٠/١١- دروبش- إعراب القرآن وبیانه، ٢/١٢١٣-العكبري-  التبیان في إعراب القرآن:انظر )٢(
 .٥/٢٢٢- الشوكاني-، فتح القدیر٢/٤٨٨- الرازي- ، التفسیر الكبیر١٠/٢٦٧- السمین



  
 

٢٥

  :)١(إلعرابالمعنى التفسیري ألوجه ا •

  :المعنى األول

  .- U- اهللاثهم یوم یبع:؟ فیجاب الكفارى یكون عذاب هؤالءمت: ًكأن سائال سأل و

  : المعنى الثاني

 وذلك یوم یبعثهم على رؤوس ، من الكفر والقبائحأخفوا یخبرهم بما - -Uأي أن اهللا
  .األشهاد

  :المعنى الثالث

ٌ كائن لهم یوم یبعثهم ًاًن عذابا مهین، أو أ- -Uٌالعذاب واقع بهم یوم یبعثهم اهللا أي أن  
  ًن عذابا استقر لهم في ذلك الیوم، أو أ- U-اهللا

  :المعنى الرابع

، ً وتهویال له لهذا الیومً وذلك تعظیما،)اذكر( الفعل بإضمار ًأن لفظ یوم جاء نكرة،
   .اذكر یوم البعث وما فیه من حساب: ، والمعنىوحتى تذهب النفس في وصفه كل مذهب

  : نى الخامسالمع

 أحصى أعمالهم القبیحة وهم قد نسوها، فاهللا یظهرها لهم، بأن یعرضها - U-أي أن اهللا
  . یوم القیامة- U-، وذلك یوم یبعثهم اهللا في صحائفهمًةبمكتوأمامهم 

 : االختالفأثر •

 كما  من الوجوه،باختالف األوجه اإلعرابیة في اآلیة، فإن المعنى یختلف  في كل وجه 
  .حسب واقعه یخاطب به كل الناس كل حیثسبق، 

                                                           
-  أبو السعود- إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم :انظر، ١٤/٢١٧-األلوسي- روح المعاني: انظر) ١(
 .٥/٢٢٢-  الشوكاني- ، فتح القدیر٢٣/٢٣٦-الطبري- ،  جامع البیان٨/٢١٨
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v الرابعةالمسألة :  
M0  /    .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !     3      2  1  :قوله تعالى

  K  J     I     H  G  FE  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4

  R  Q   P  O     N  MLL ]٧:المجادلة[ .        

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من اآلیة

  : األولالموضع  -

  :)١(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ثالثة(قوله 

  ).نجوى( تها إلى بإضافًةمجرورأن تكون : األولالوجه 
  ).نجوى(ـ  لً مجرورةًأن تكون صفة :الثانيالوجه 
  ).ن نجوىم (من موضع ًمرفوعا ً أن تكون بدال:الثالثالوجه 

  : اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه •
  : المعنى األول

ً یسرون شیئا نفرثالثةلما یكون من خلوة أي  ،  ثالثة نفرارسرإمن ما یكون  إال كان ، ِّ
   .)٢()سر(بمعنى بذلك فتكون نجوى أي إنه تعالى یعلم إسرارهم، ،  بالعلماهللا رابعهم

  : المعنى الثاني
فحذف إال كان رابعهم، أهل نجوى ثالثة، من ما یكون  بأنه ، تعالى عن نفسهاهللا یخبر

بهذه الصفة، وذلك لكثرة  أن صفتهم أنهم أهل للنجوى فهم یتصفون :، بحیث یكون المعنىاألهل
   .)٣(فعلهم لها
  
  

                                                           
 .١٧/٢٨٩-القرطبي- الجامع ألحكام القرآن،٢/١٢١٣-العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

-البغوي-معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،١١/٧٣٥٧-ن أبي طالبمكي ب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر )٢(
 .٤/٢٤٥-جمال الدین الجوزي- زاد المسیر في علم التفسیر،٨/٥٤

  .٢٩/٤٩٠-الرازي-التفسیر الكبیر: رانظ )٣(
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   :المعنى الثالث
 ویعلم ،یعلم بهم  ،إال كان اهللا رابعهم ، ثالثةُأي ،ثالثةمن ما یكون  أنهتعالى یخبر 

 جرت اولكن ألنه، ، ولیس العدد محدد بذاته اسما للمتناجین)نجوى(تكون ف، فهو یراهم ،همحال
في كما ، وذلك  من الناسجمعال یكون المراد بهذلك ، فب فأكثرالعادة أن تكون النجوى بین الثالثة

   .)١( أي أولو نجوى ]٤٧: اإلسراء [)ٕواذ هم نجوى(: موضع آخر في وله تعالىق
  :الفتخ االأثر •

 فمن ممیزاته أنه مذاقه الخاص به، فهو ال یشبهه شيء من كالم الناس، للقرآن الكریم
 ویأخذ كل واحد ، وذلك حتى یحصل الخطاب لكل واحد من الناس،یشمل عدة معاني بلفظ واحد

ً فمثال یرى القشیري في هذه اآلیة ما یدعوه للزهد  فهو ال یشبع منه العلماء،،شبع نهمهُیمنه ما 
 بإسباغ ،إن حضرت المسجد فأنا معك": في اآلیة أنه  تعالى اهللا مراد فیقول عن،فوالتصو

      )٢("ٕ واسبال ستر المغفرة ولكن نقدا، فأنا معك بالرحمة،ٕالنعمة ولكن وعدا، وان أتیت المصطبة
  

  : الثانيالموضع  -
   .:)٣(فیها قراءتان) وال أكثر (:قوله تعالى

  ).وال أدنى( على أنها معطوفة على قوله رفعقرأها یعقوب بال: األولىالقراءة 
ًعطفا على محل ألنها ممنوعة من الصرف، وذلك بالجر بالفتحة   الباقون قرأها:الثانیةالقراءة 

  .)نجوى(
  : واإلعرابالمعنى التفسیري لوجوه القراءات •

  :  األولالمعنى
 :، فیكون المعنى)وال أدنى(جملة   محلمعطوفة على) وال أكثر ( جملةبقراءة الرفع تكون

  .)٤(أن اهللا یعلم كل شيء، ما یكون من ثالثة وال أقل منها وال أكثر إال یعلمها
  
  
  

                                                           
المحرر ، ٥/٣٨٦- السمعاني- ، تفسیر القرآن١١/٧٣٥٧-مكي بن أبي طالب-الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر )١(

 .٥/٢٧٦- ابن عطیة-ز في تفسیر الكتاب العزیزالوجی
 .٣/٥٥٢ لطائف اإلشارات )٢(

، التبیان ٣١٦ ص-عبد الفتاح القاضي- ، البدور الزاهرة٢/٣٨٥- الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )٣(
 .٢/٤٩١ -  العكبري- القرآنإعرابفي 

 .٢٨/٢٦- الزحیلي-التفسیر المنیر، ٤/٤٩٠-الزمخشري- الكشاف: انظر )٤(



  
 

٢٨

  : الثانيالمعنى
 إال كان ذلك العددأكثر من من نجوى ثالثة أو أنه ال یكون : یكون المعنىالجر بقراءة  
  .)١( یراهم ویسمعهماهللا معهم

 :االختالف أثر
ٌوعا على أنه معطوف على قوله ً مرة مرف)أكثر(جاء قوله  ً، ومرة مجرورا بالعطف )وال أدنى(ً ً

  .، مما أنتج معنیین مختلفین)نجوى(على قوله 
  
v  الخامسةالمسألة:  

  MD  C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :      I  H  G  F  E :قوله تعالى
  S    R  Q  P  ON   M  L  K  JL ]١٣: المجادلة[.  

  :اإلعرابأوجه  •

  :)٢(أوجه من اإلعرابثالثة یحتمل  وما بعدها )إذ(قوله 

 فهي ]٧١:غافر[) إذ األغالل في أعناقهم (:، كما في قوله تعالى)إذا(بمعنى  أنها :الوجه األول
  .ظرف لما یستقبل من الزمان

  . الجازمة الشرطیة)إن(بمعنى : الوجه الثاني
  .فهي ظرف لما مضى من الزمان) إذ(أنها بمعنى: الوجه الثالث

  : اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه •
   :المعنى األول

 جب علیكمی لكن ،- r-  أعفیناكم من أن تقدموا صدقة قبل مناجاة الرسولأي بعد ذلك
ٕوانما  ، وطاعة اهللا ورسوله،ٕ وایتاء الزكاة،إقامة الصالةمن  ،حافظوا على التكالیف األخرىأن ت

  . )٣(منه یعفونسوف فعلیهم ثقل  و بعد ذلك،مرباألكلفوا إذا  أنهم یعتقدوالئال :  ذلكقیل لهم

                                                           
 .٢٨/٢٦-  الزحیلي-التفسیر المنیر: انظر )١(

 .٢/٤٩١- العكبري -  التبیان في إعراب القرآن:انظر )٢(

 .٢٨/٤٧- ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )٣(



  
 

٢٩

  : المعنى الثاني

وجب ، - r-عند مناجاة الرسولمن الصدقة ، في الماضيمرتم به  لم تفعلوا ما ُأإن
   . )١(، وهذا الخطاب لفقراء الصحابةحافظوا على التكالیف األخرىأن ت علیكم

  :المعنى الثالث

  بتقدیم الصدقة بین،لتثاقل عن امتثال األمرإذا وقع منكم ا" :وفي ذلك یقول الشوكاني
 ،ٕ وایتاء الزكاة، فاثبتوا على إقامة الصالة،)٢(]ورزقكم اهللا التوبة من ترككم ذلك[ ،یدي النجوى

 من خطاب لمن وجد ما یتصدق بهالوهذا ، )٣(" وتنهون عنه،وطاعة اهللا ورسوله فیما تؤمرون به
  . ولم یفعلالصحابة

  :الفتخ االأثر •

 )إذ (نتافإذا ك، من خالل تنوع األسلوب الخطابي  هذه األوجه المختلفةمرةتظهر ث
،  رضوان اهللا علیهم الصحابةلجمیع فإن الخطاب سیكون ؛ظرف لما یستقبل من الزمانبمعنى 
 فإن الخطاب للفقراء ممن ال یجدوا ما یتصدقوا به عند المناجاة، ؛ بمعنى إن الشرطیةتٕواذا كان

  . یتصدقواممن لم كان الخطاب للمیسور حالهم ؛ من الزمان مضىلمإوان كان بمعنى ظرف 

ٍ بلفظ واحدأكثر من فئةًإذا فالقرآن یخاطب  وهذا مما یدلل على أنه معجز بوجهه ، ٍ
  . في القرآن الكریم العالم به- U- اهللا، مما تحدىالبالغي، مما تتقاصر عنده العقول واألفهام

  

v  السادسةالمسألة:   

!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  ,  -   M:قوله تعالى

  65  4  3  2   1  0  /  ....  L ]٢٢: المجادلة[.  

                                                           
 .٢٣/٢٥١-الطبري- جامع البیان، ٥/٢٢٧فتح القدیر :انظر )١(

 .٢٣/٢٥١ -الطبري- جامع البیان )٢(

 .٥/٢٢٧فتح القدیر )٣(



  
 

٣٠

  :اإلعرابأوجه  •

  :)١(من اإلعرابٍثالثة أوجه حتمل الجملة ت )یوادون (قوله

   .المتعدي لمفعولین) تجد(للفعل  في محل نصب مفعول به ثان أنها :الوجه األول

 لمفعول ًیا متعد)تجد(إذا كان الفعل ) قوما(ـلحل نصب على الحال في م أنها :الوجه الثاني
  . واحد

  .)اقوم (ـ لفي محل نصب صفةأنها  :الوجه الثالث

  : اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه •

  : المعنى األول

 فهذا ،- r-ورسوله- U- یؤمن باهللا والیوم اآلخر یوالي من یعادي اهللاًا أحدلن تجد 
  .)٢(وألمته من بعدهr-  - محمد، وهذا خطاب للنبيمحال

   :المعنى الثاني

في الدین  موالینً قوما یؤمنون باهللا والیوم اآلخر، حال كونهم - r- ال تجد یا محمد
  . وعاداهم- r-ورسوله ،- U-  حارب اهللالمنوالدنیا 

  : المعنى الثالث
 ،خریمان باهللا والیوم اآلجامعین بین اإلصفتهم أنهم قوما  ال تجد - r-أنك یا محمد

  .)٣( وال یحدث وحقه أن یمتنع،معنى أنه ال ینبغي أن یتحقق ذلك، والدة أعداء اهللا ورسولهوبین مو
  :الفتخ االأثر •

رضي - ، خاطب ذلك العهد من الصحابةr--م حین نزل على الرسولإن القرآن الكری
و یخاطب فه، نوا حدیثي عهد بالجاهلیة، واستمر هذا الخطاب إلى یومنا هذاا ممن ك- اهللا عنهم

  . وسیبقى إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیها، وهذا من وجوه إعجازه البالغي جمیع الناس،
                                                           

-  أبو السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ٢/٤٩٢-العكبري- التبیان في إعراب القرآن :انظر) ١(
٨/٢٢٣. 

 .٢٣/٢٥٧- الطبري-جامع البیان:  انظر)٢(

 .٨/٢٢٣- أبو السعود- إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:  انظر)٣(
 



  
 

٣١

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الحشر: ًثانیا

  : بین یدي السورة

سمیت سورة الحشر بسورة بني النضیر، وكان ابن عباس یستحسن هذا االسم خشیة   
، فقد م القیامة، وسمیت بذلك لذكر حشر بني النضیر فیهایوالتباس اسم الحشر على أنه اسم ل

أربع وهي مدنیة باتفاق، وعدد آیاتها ٕ، والى خیبر، )١( وأذرعات،خرجوا إلى بالد الشام إلى أریحا
  .)٢( باتفاقً آیةوعشرون

 من إجالء بني المؤمنینعلى  تعالى ذكر نعمة اهللاتنزیه اهللا تعالى، و: أهم قضایاها
سلمون من إتالف  المفعلهما ، ودةُوالحصون والعوالقوة ا كانوا علیه من المنعة النضیر مع م

، وتعظیم أمر ، وهم المهاجرون من المسلمین أموالهم مستحقيذكرو، أموال بني النضیر
 وبیان أنها كوعود إبلیس المهاجرین ومن جاء بعدهم، وكشف دخائل المنافقین ووعودهم الكاذبة

وختمت السورة بذكر بعض أسماء ال الفریقین الناجي والهالك یوم القیامة، ، والتذكیر بحلإلنسان
  .)٣(اهللا الحسنى الدالة على وحدانیته تعالى

  :وقد اشتملت هذه السورة على خمس مسائل اختلف في إعرابها، وذلك كما یلي

  

v المسألة األولى:  

 M t  sr  q    p  o  n  m  l  k  j  i       h  g  xw  v  u :قوله تعالى
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 .١/١٣١ - البكري- عجممعجم ما است: ، انظرالشامبهي منطقة : قیل )١(

 .٢٨/٦٢ -  ابن عاشور– التحریر والتنویر ،  ،١٨/١ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن  )٢(

، محاسن ٢٨/٦٢ -  ابن عاشور– التحریر والتنویر ،٦/٣٥١٨ -سید قطب –في ظالل القرآن : انظر )٣(
  .٩/١٨٢ - القاسمي–التأویل 



  
 

٣٢

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من اآلیة

  :الموضع األول - 

  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) مانعتهم(قوله 

  .)مانعتهم( العامل  السم الفاعل وحصونهم فاعل،)أن(نها خبر الرفع على أ: األولالوجه 

 فتكون الجملة من المبتدأ والخبر ،)حصونهم(أنها خبر المبتدأ المؤخرالرفع على : الثانيالوجه 
  .  )أن(ـًخبرا ل

  : اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه •

  : المعنى األول

ِهذه اآلیة وما بعدها تتحدث عن عجب الیهود بقوتهم، ف ْ  )هم(بجعل الضمیر المتصلُ
 في أنفسهم  أنهم الیهوداعتقادب ًدلیال  یكون ذلك :ًخبرا لها) مانعتهم( وقوله تعالى ،)نأ (ـاسما ل

 لخبرتهم في وذلك، ، أو یطمع في قتالهمرض لهمعتحد ی معها بأون ال یبال، وقوةعزة ومنعة
  .)٢(كثرة عددهم وعدتهم و القتال،

   :المعنى الثاني
 تقدیمبقدرة اهللا تعالى على إهالك المكذبین، فیبرز في هذا الوجه اإلعرابي كمال 

ّ أن حصونهم  الیهودوظن :المعنى یكون في اآلیة،) حصونهم(أ  على المبتد)مانعتهم(الخبر
 ،المسلمینوأنها تمنعهم من ، كمال وثوقهم بحصانة حصونهموللداللة على  ،بأس اهللا من تمنعهم

  ال حصن أمنع من حصونهم: تعالى قالنه من االختصاص فكأیفید لما ،التقدیمجاءت اآلیة ب
  .)٣(لكن اهللا آتاهم من حیث لم یحتسبوا

                                                           
 .٢/٤٩٣-يالعكبر- التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

 .٤/٤٩٩ - الزمخشري- الكشاف:  انظر)٢(

 أبو -إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،١٤/٢٣٤-اآللوسي-المرجع السابق، روح المعاني: انظر )٣(
 .٨/٢٢٥- السعود



  
 

٣٣

 :الفتخ االأثر •

 مختلفــــــة، فتقــــــدیم الخــــــــبر عـــــــلى المبتـــــــدأ ٍابقة أفــــــاد التقــــــدیم والتــــــأخیر معــــــانفــــــي اآلیــــــة الــــــس    
شك فـــــــي  بحیـــــــث ال یـــــــ، ویـــــــدلل علـــــــى أن المـــــــراد مقـــــــصوده التحقـــــــق ال محالـــــــة،الحـــــــصر یفیـــــــد

  .درجت في القرآن من وجوه البالغة التي  أدنى شك، وهذاوقوعه وحدوثه

  : الموضع الثاني - 
  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابتالجملة  )یخربون (قوله

  .)قلوبهم(من الضمیر في  حالعلى الفي محل نصب : األولالوجه 
  .أنها جملة تفسیریة للرعب، فتكون ال محل لها من اإلعراب: الثانيالوجه 

  : ألوجه اإلعرابالمعنى التفسیري
   :المعنى األول
، حال كونهم یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدي المؤمنین ،في قلوبهم الرعب - U- اهللاأثبت
، فهذه حالتهم بیوتهم في قلوبهم الرعب وهم یخربون ٌذفاق واهللا، بون بیوتهمیخر والمعنى أنهم

  .)٢(ساعة تخریبهم بیوتهم
  : المعني الثاني
 :؟ والجواببماذا آتاهم اهللا من حیث لم یحتسبوا :ل مقدر وهوجواب سؤاالجملة  تكون

، وبأیدي المؤمنین، فكأن الرعب قد حصل لهم بتخریب البیوت بأیدیهم أیدیهمب  بیوتهمیخربون
ُ، وهذا ما كانوا ال یحتسبونه أبدا، فلم یفكر أحد منهم أن یأتي یوم یخرب فیه بیته وأیدي المؤمنین ُِ ٌ ً

   .)٣(بیده
  :تالف االخأثر •

  كیف أنها احتملت بیان حالهم،) یخربون( اختالف المحل اإلعرابي لجمة ظهر من خالل  
  .ي، وهذا من عظمة البیان القرآنًكما أنها احتملت تفسیرا للرعب الذي قذفه اهللا في قلوبهم

  
  
  

                                                           
 .١٠/٣٤- درویش-إعراب القرآن وبیانه، ٢/٤٩٣- العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

 .٨/٢٢٦-أبو السعود–د العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم أرشا: انظر )٢(

 .٥/٢٣٣ - الشوكاني- فتح القدیر: انظر )٣(



  
 

٣٤

v المسألة الثانیة:  
̀   M a :قوله تعالى  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  f  e  d   c  b  

   h  g   }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   j    i   
�  ~L ]٧:شرالح[.  

  :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)١(تانفیه قراء )دولة (قوله
  . التام)یكون( فاعل للفعل وذلك بأن تكون )دولة(ضم ب )٣( وهشام)٢(قرأ أبو جعفر :القراءة األولى

  .بنصبها على أنها خبر كان الناقصةقرأ الباقون  :الثانيالوجه 
  :اإلعرابوالقراءات المعنى التفسیري ألوجه  •

  :معنى القراءة األولى
 توزیعه على األصناف المذكورة یكون،  من الغنائم- r- على رسوله- U-ما أفاء اهللا 

اسم :  تعني في هذا الوجهُ مع األغنیاء منكم فقط، فالدولةًیكون متداوالفي اآلیة، وذلك حتى ال 
  .)٤(، ذلك أن أموال الفيء كانت للرؤساء واألغنیاء وذلك في الجاهلیةلما یتداول، وهو المال
  :معنى القراءة الثانیة

في ید األغنیاء  نفسه  یبقى التداولكي الیجب توزیع الفيء على األصناف المذكورة، 
یكون الفيء الذي حقه ف فالدولة هنا بمعنى التداول نفسه، فهي مصدر،ویمنعوه عن الفقراء، ، فقط

ال   كي، أو بمعنىفیكون هنا اسم للفعل نفسه، تداول بین األغنیاء منه ایعیشول ؛أن یعطى للفقراء
  .)٥( في اإلسالم جاهلیة ولینقطع أثرهاً دولةتوجد

                                                           
، الدر ٢/٤٩٣-العكبري–التبیان في إعراب القرآن ، ٣١٧ ص - عبد الفتاح القاضي- البدور الزاهرة: انظر) ١(

 .١٠/٢٨٣- السمین-المصون

رة، وهو مدني مشهور، صاحب الذكر الرفیع، قرأ على أبي هریرة، وابن هو یزید بن القعقاع، أحد القراء العش) ٢(
، وله كرامات كثیرة، واختلفوا في سنة الوفاة، وقالوا من -رضي اهللا عنهما–، وصلى بابن عمر -y–عباس 
 -  الذهبي- معرفة القراء الكبار: انظر. (، عن عمر یناهز التسعین ونیف)ه١٣٣(إلى سنة ) ه١٢٧(سنة 
  ). ه٤٠ص

، وهو قاض ومن ٢٤٥ه، وتوفي١٥٣هو هشام بن عمار بن نصیر القاضي الدمشقي، أبا الولید، ولد سنة  )٣(
 - الزركلي–، األعالم ٢/٣٥٤ -  ابن الجزري–غایة النهایة في طبقات القراء : انظر(القراء المشهورین، 

٨/٨٧.( 

 .٢٩/٥٠٧-الرازي -التفسیر الكبیر: انظر) ٤(

  .٤/٥٠٣-الزمخشري-، الكشاف٢٣/٢٧٩- الطبري –، جامع البیان سابقنفس المرجع ال: انظر )٥(



  
 

٣٥

َوقد ذكر الطبري أن الدولة هي   قد : هزم الهازم، فیقالُ تكون للجیش یهزم هذا هذا، ثم ی ":ُ
ّوالدولة برفع الدال في الملك والسنین التي تغیر وتبدل على :  على هؤالء؛ قالَولةُرجعت الد

 M...   ´  ³  ²  ±  °...L:تعالىوهذا مصداق قوله  )١("الدهر، فتلك الدولة والدول
  .]١٤٠: عمران آل[

  : االختالفأثر •
  مختلفان، وهذا من بالغة القرآنیتضح مما سبق أن االختالف قد نتج عنه معنیان

ٕمعین، وانما كان ً ال یترك مجاال لإلنسان أن یتأول إحداهما لیخرج من حكم الكریم، وذلك حتى
، بل ً، وذلك حتى ال یبقى المال نفسه وال الملك حكرا على فئة معینة من الناسذلك لحكمة بالغة
  .یكون لكل الناس

  

v المسألة الثالثة:  
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  µ  ´   ³  ²±  °  ¯L ]٨: الحشر[  
  :أوجه اإلعراب •

  :)٢( أوجه من اإلعرابأربعةحتمل شبه الجملة ت )للفقراء(قوله 
  ).ولذي القربى ( قولهمن  بدلا في محل جر أنه:األولالوجه 
  .)الفيء للفقراء (:تقدیرهو ،خبر مبتدأ في محل رفعمتعلق الجار والمجرور : الثانيالوجه 
 كي ال یكون دولة :التقدیر و، یكونفي محل نصب خبرمتعلق الجار والمجرور  :الثالثالوجه 

  .ءولكن یكون للفقرا
  . وذلك بحذف حرف الجر،)فلله وللرسول ( بالعطف علىفي محل جرأنها : الرابعالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

ن ما أفاء اهللا على المسلمین من أهل القرى  التنبیه على أ:وأول فائدة في هذا البدل"
 ال یجري قسمه على ما جرى علیه قسم أموال بني النضیر التي اقتصر في ؛المعنیة في اآلیة

                                                           
 .٢٣/٢٧٩- الطبري –جامع البیان  )١(

-، فتح القدیر١٠/٢٨٣- السمین - الدر المصون،٢/٤٩٣-العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)٢(
 .٥/٢٣٨-الشوكاني



  
 

٣٦

ولذي القربى والیتامى :  ورابع منهم، فكأنه قیل، وثالثة من األنصار،قسمها على المهاجرین
والذین آمنوا ،  واألنصار في ذلك المهاجرونوالمساكین وابن السبیل للفقراء منهم ال مطلقا، یدخل

  .)١( "بعدهم
   :المعنى الثاني

 تلمهاجرین إلى آخر ما عطفالفقراء ل ً أیضا كائن من الفيء فهوما أفاء اهللا على رسوله
  )٢( األخرىلفيءامصارف من هم  اآلیة هذهن في وفیكون المذكور ،في اآلیةمن األصناف  علیه

   :المعنى الثالث
 ولة بین األغنیاء منكم،ُ یكون ما أفاء اهللا على رسوله دال كي ":ه الطبري بقولهوقد فسر

 r-- على رسوله - U- أي حتى ال تبقى أموال ما أفاء اهللا)٣("ولكن یكون للفقراء المهاجرین
ً، وذلك إبطاال لحكم ً للفقراء أیضاتكون متداولةولكن حتى  متداولة فقط بین األغنیاء منكم ،

  . )٤(ألغنیاءوللرؤساء ًمن أن الفيء كان أثرة الجاهلیة، 

  : المعنى الرابع
 وعلى - r- أموال الفيء، توزع على الرسول  من- r- ما أنعم اهللا به على الرسولأن

 وترك ماله ،الفقراء المهاجرین، والمقصود بالفقراء المهاجرین هم من هاجر من مكة إلى المدینة
  .)٥( من مهاجري قریش وغیرهاوبیته

  : االختالفأثر •
ستأثر به القرآن د أكثر من معنى لآلیة، وهذا مما اوجو: السابق عن االختالف نتج  

  . جمیلة فریدةٍألفاظه تنتج معان دقیقة من أن ؛الكریم
  
v المسألة الرابعة:  

  M¹  ¸   Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  :قوله تعالى  
    È  Ç   Æ...L ]٩: الحشر[.  

  

                                                           
 .٢٨/٨٧-ابن عاشور- التحریر والتنویر )١(

 . نفس الصفحة- المرجع السابق:انظر )٢(

 .٢٣/٢٨٠جامع البیان )٣(

 .٥/٥٧- البغوي-عالم التنزیل في تفسیر القرآنم: انظر )٤(

 ، ٢٣/٢٨١جامع البیان : انظر )٥(



  
 

٣٧

  :إلعرابأوجه ا •

  :   اختلف في إعراب ثالثة مواضع من اآلیة

  : الموضع األول -

  :)١( من اإلعرابوجهینحتمل الجملة ت) اوالذین تبوءو (قوله

 المذكورة في  في اآلیة السابقة)المهاجرین(: أنها في محل جر بالعطف على قوله: األولالوجه 
  .المسألة السابقة

  .من اإلعرابمستأنفة، فال محل لها : الثانيالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

، - أي األنصار - أي أن الفيء یوزع على الفقراء المهاجرین، وعلى الذین تبوءوا الدار
  .)٢(ن أموال الفيء االشتراك فیما یقسم مبین المهاجرین واألنصار قد وقع أنه:  المعنىفیكون

   :المعنى الثاني
هم  محبت:ها من،خصال حمیدةبجملة سوق لمدح األنصار كالم مستأنف مال أن
أن الفيء : هذا الوجه فیفید،  أحسن رضا وأكملهلهم، يء ورضاهم باختصاص الف،للمهاجرین

  .)٣( دون األنصارونیختص به المهاجر
  :االختالف أثر •

وهذا یدل على عظمة من أحكام الفيء، مختلفان نتج عن االختالف السابق حكمان   
  . لكریم في بالغته وأسلوبهالقرآن ا

 
  :الثانيالموضع  -
  :)٤(من اإلعراب أوجه ثالثةیحتمل ) واإلیمان(قوله    

                                                           
 .١٠/٢٨٥-  السمین-، الدر المصون٢/٤٩٤-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(
 .١٠/١٤٣-  أبو حیان- البحر المحیط: انظر )٢(
 .٨/٢٢٩- أبو السعود- العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد :  انظر)٣(

 - ، الكشاف١٠/٢٨٥- السمین-الدر المصون، ٢/٤٩٤-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)٤(
 .٤/٥٠٤-الزمخشري



  
 

٣٨

  ).الدار(ه  بالعطف على قولةمنصوب اأنه :ولاألالوجه 
  .أحبواوأو وألفوا، أو  واعتقدوا،:  أنها منصوبة على المفعولیة، بتقدیر فعل:الثاني الوجه

     . المفعول معهأنها منصوبة على :الثالثالوجه 
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول
مدینة من األنصار والذین سكنوا ال: فیكون المعنى، یتضمن فعل لزموا )اتبوءو( فعلأن 

یكون ى اإلیمان علبثباتهم وذلك ، )اتبوءو (أو أن العطف یكون مباشرة علىولزموا اإلیمان، 
 بین الحقیقة تجمعاآلیة قد كون ت، وعلى هذا واستقروا فیه ، فكأنهم نزلوهاإلیمان كالمكان

  .)١(والمجاز في كلمة واحدة
  : المعنى الثاني

وا اإلیمان، أو ُفِلوالذین سكنوا المدینة من األنصار، واعتقدوا اإلیمان، أو وَأ: یكون التقدیر
  .)٢(وأحبوا اإلیمان
  : المعنى الثالث

:  فیكون المعنى- U- باهللاهمیماناجرین، مع إ سكنوا المدینة من قبل المهنأي والذی
  .)٣(اقتران السكن مع اإلیمان

  : االختالفأثر •
من الصعب أن یكون في كالم البشر مثل ما جاء به القرآن الكریم، من احتمال الكلمة 

بن في أعلى درجات البالغة كما یقول االقرآن الكریم خطاب لجمیع هذه الوجوه، مما یجعل 
   )٤(" ویتخرج على وجوه كلها جمیل حسن،هذا من بلیغ الكالم": وضععطیة في هذا الم

 
  :الموضع الثالث -

     :)٥(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) یحبون (قوله
  . حالفي محل نصب :األولالوجه 
  ).والذین ( المبتدأفي محل رفع خبر: الثانيالوجه 

                                                           
 .١٨/٥٨٣-  ابن عادل-اللباب في علوم الكتاب ،١٠/٢٨٥-  السمین–الدر المصون : انظر )١(
-  أبو السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: انظر ،١٠/٢٨٥-  السمین–ون الدر المص: انظر )٢(

٨/٢٢٩. 

 .١٠/٢٨٥-  السمین-، الدر المصون٢/٤٩٤-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(

 .٥/٢٨٧المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )٤(

 .١٠/٢٨٥-  السمین-، الدر المصون٢/٤٩٤-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)٥(



  
 

٣٩

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

في  في اآلیة السابقة ]  £[على قوله ] ¸  º ¹[  تعالىلهبعطف قو
الفقراء المهاجرین، وعلى الذین تبوءوا   توزع علىأن أموال الفيء: یكون المعنىالمسألة السابقة؛ 

   .)١( یحبون من هاجر إلیهم من المهاجرین-األنصار –والحال أنهم ، - األنصار- الدار
   :المعنى الثاني

ً یحبون المهاجرین، وال یجدون في نفوسهم شيء -  یعني األنصار- ارن الذین تبوءوا الدإ
ألن اهللا تعالى هو الذي قسم أموال الفيء ، من الحسد، وذلك بأخذ المهاجرین أموال الفيء وحدهم

ٍ، ففي هذا المعنى تكون اآلیة مسوقة لذكر جملة من الخصال الحمیدة بینهم في اآلیة التي قبلها ً
  .)٢(لألنصار

  : ختالفاال أثر •
 من الفيء، أما في المعنى الثاني فال یكون لهم ًا أن لألنصار جزء: األولیكون المعنى  

، ً ذكر تعالى بعضا من صفاتهم، والتي تدلل أنه لیس لهم من الفيء نصیبٕوانمانصیب منه، 
  تعالىًال یجدون في صدورهم حسدا مما آتى اهللاو  یحبون من هاجر إلیهم،أنهم: من تلك الصفات

 حتى ولو كانوا أصحاب ، بهالمهاجرینیؤثرون فهم   بذلك،همفطابت أنفس من الفيء، المهاجرین
  . وفاقةحاجة

  
v المسألة الخامسة:  

M¿    ¾  ½  ¼  »  º  ¹    :قوله تعالى  ̧  ¶  µ  ´  ³  L ]١٥: الحشر[.  
   :أوجه اإلعراب •

  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًقریبا (قوله
  .)كمثل (بقوله ة منصوب ظرفاأنه: األولالوجه 
  ).ذاقوا( قوله بةمنصوبظرف  اأنه: الثانيالوجه 

  
  

                                                           
 . نفس الصفحات–نفس المرجعین السابقین : انظر )١(
 -الكشاف، ٩/٢٧٨-  الثعلبي-عن تفسیر القرآن-آنالكشف والبیان ، ٢٣/٢٨٢- الطبري- جامع البیان: انظر )٢(

 .١٨/٢١-القرطبي-قرآن مع ألحكام الالجا، ٤/٥٠٤-الزمخشري
 .١٠/٢٩٠-  السمین-، الدر المصون٢/٤٩٤-  العكبري-  القرآنالتبیان في إعراب: انظر  )٣(



  
 

٤٠

    :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

 مثلأي مثلهم كمثل الذین ذاقوا عذاب اهللا :  یكون المعنى]   ³[ بقوله ]   ¸¹  [بتعلق 
أن یهود بني النضیر یشبهون ًبا، أي  قد ذاقوا عذاب اهللا قری، قینقاعبنيجالء  و،قریش في بدر
زمن وقوع العذاب بهم كان من وقت أي في زمن قریب ممن ذاقوا عذاب اهللا  من كان قبلهم

  . )١(قریب
   :الثانيالمعنى 

 ، یتأخرلن سیقع و  في زمن قریبالعذاب- أي سیذوقون -اذاقوأي أن یهود بن النضیر 
عصیانهم، أي لم تتأخر عقوبتهم في الدنیا، وذلك لأي في زمن قریب أي ذاقوا وبال أمرهم قریبا 

  . )٢(من قبلهم من الكفاركما لم تتأخر عقوبة 
  : االختالفأثر •

 بالماضي، ومرة ًافمرة یكون المعنى متعلق، إن تغیر التعلق یؤدي إلى اختالف المعنى  
   . وأسلوبهوهذا من جمال روعة القرآن الكریمیتعلق بالمستقبل القریب، 

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
-  السمین- الدر المصون، ٤/٥٠٧- الزمخشري-، الكشاف٢٣/٢٩٤ -الطبري-جامع البیان: انظر )١(

١٠/٢٩٠. 

 -، الدر المصون٢/٤٩٤- العكبري-التبیان في إعراب القرآن، ١٠/١٤٧- أبو حیان- البحر المحیط: انظر) ٢(
 .١٠/٢٩٠- السمین



  
 

٤١

  الثانيالمبحث 

  "الممتحنة والصف تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  :الممتحنة ةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: ًأوال
  : بین یدي السورة

بفتح الحاء، ، وقیل سورة المودة، والممتحنة االمتحانسمیت سورة الممتحنة بسورة   
، وهي مدنیة، لسورةا وعلى الثاني صفة ،، فعلى األول هي صفة المرأة التي نزلت فیهاهاوكسر

   .)١( باتفاقثالث عشرة آیةوعدد آیاتها 

النهي عن اتخاذ الكفار أولیاء، والتذكیر بما فعلوه من إخراج المؤمنین من : أهم قضایاها
، ورفع الحرج من مودة الكفار ممن لم یقاتلوا المسلمین، وحكم المؤمنات الالتي یأتین دیارهم

والنهي عن موالة الیهود، وبیان ، مبایعتهنوجوب  وإرجاعهن إلى دار الشركمهاجرات ومنع 
  .)٢( یأسهم من اآلخرة

  : یليوبیان ذلك فیماوقد اشتملت هذه السورة على خمس مسائل اختلف في إعرابها، 

  

v المسألة األولى:  
(    *   +  ,  -         .    !  "  #  $  %  &  '  )M :قوله تعالى

 1  0  /   3  2     ;  :  9  8  7  6  54     C  BA  @    ?  >  =  <     
  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J    I  H  G  F  E   DL ]١: الممتحنة[.  

  
  
  

                                                           
 – البقاعي –نظم الدرر ، ٩/١٩٩ -  القاسمي–، محاسن التأویل ٤٨٣ ص- السخاوي–جمال القراء : نظرا )١(

١٩/٤٨٤. 

  .٦/٣٥٣٥ - سید قطب–، في ظالل القرآن ٢٨/١٣١ - ابن عاشور-  والتنویررالتحری: انظر )٢(



  
 

٤٢

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلیة

   :الموضع األول -

  :)١(حتمل ثالثة أوجه من اإلعرابالجملة ت) تلقون( قوله

  .ال محل لها من اإلعراب ،استئنافیة: األوللوجه ا

  ).تتخذوا(الضمیر في   في محل نصب حال من:الثانيالوجه 

  ).أولیاء(ـفي محل نصب صفة ل: الثالثالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

 ،- r-نبي أخبار التوصلواأن لمؤمنین، أنه ال یجوز ا فیه یخبر U--هذا خطاب من اهللا  
ًفكأن سائال ،  من مكة والمؤمنین،r-- الرسولاوقد أخرجوكفروا باإلسالم، قد  وهم ،للكفاروسره 
  .)٢(تلقون إلیهم بالمودة، فذلك هو والؤكم، فال تفعلوه: بماذا یكون اتخاذهم أولیاء؟ فالجواب: یقول

  : المعنى الثاني

كون إلقاء المودة قید لعدم االتخاذ، أي ملقین ألیهم بالمودة، فیأي ال تتخذوا الكفار أولیاء 
  .)٣(وهذا القول فیه نظر عند بعض العلماء، إذا لم نلق إلیهم المودة رفع الحرج

  

  

                                                           
- الكشاف، ١٠/٢٩٧-السمین -المصون، الدر ٢/٤٩٦- العكبري- راب القرآنالتبیان في إع: انظر )١(

  .٤/٥١٢-الزمخشري
  .٦/٣٥٤٠- سید قطب- في ظالل القرآن:انظر  )٢(

 .١٠/٢٩٧-السمین- المصون، الدر ١٠/١٥٢-  أبو حیان- البحر المحیط: انظر )٣(



  
 

٤٣

   :لثالمعنى الثا

إیصال أخبار  بأنها :وبیان صفة الوالیة ،أولیاءالكفار   ال تتخذوا یا أیها المؤمنونأي
اتخاذ صف هذه الوالیة بإلقاء المودة جاز إذا لم تت فكأنه شرط، أي ،لكفار قریش - r-النبي

 )تلقون( الكفار أولیاء، وهذا مدار خالف بین العلماء، لذلك لم یجز بعض العلماء أن یكون قوله
وقد استثنى اهللا من الكفار الذین لم یقاتلوا المسلمین ولم یخرجوهم من دیارهم، ، )أولیاء(ـل صفة

جواز مودة الكفار ممن لم یقاتلوا : ة، وبذلك یكون المعنىوذلك كما ورد في اآلیة الثامنة من السور
المسلمین ولم یخرجوهم من دیارهم؛ بشرط أن ال تتصف هذه الوالیة بصفة إلقاء أخبار المسلمین 

   .)١( وأسرارهم لهم

  : االختالفأثر •
 حیث أن من العلماء من أجاز أن بین العلماء،؛ اختالف نتج عن االختالف السابق  

فإنه یترتب أن من أجاز ذلك : ً، ومنهم من لم یجز، والفرق بینهماةً حاال وصف)تلقون(  كلمةتكون
 ً إذا لم نلق إلیهم بالمودة، ومن لم یجز، یقول بعدم والیة الكفار مطلقا،مواالة الكفارجواز  علیه

  عدمل أولیاء في حانتخذ الكفار یدل على أنه یجوز أن  في اآلیةالتقییدألن ٍبحال من األحوال، 
"  #  $  %  &  '  )  (*  +   M : یقول في هذه اآلیةواهللا تعالى،  إلیهمإلقاء المودة

.-  ,...L ]٢(، فمن هنا كان الخالف]٥١:المائدة(.  
   

  : الموضع الثاني -
  :)٣( من اإلعرابوجهینتمل الجملة تح) یخرجون(قوله

  .ال محل لها من اإلعراب ،استئنافیة: األولالوجه 
  ).كفروا(حاال من فاعل  :نيالثاالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
   :المعنى األول
ر أولیاء، ویذكرهم بأنهم اخطاب من اهللا تعالى للمؤمنین، ینهاهم فیه عن اتخاذ الكفهذا 

 ًااستئناف: ، وأخرجوه من مكة هو وأصحابه ممن آمن به، فیكون هذا المعنى- r-قد كفروا بالنبي
ً، وكأن سائال ٕ واخراجه من مكة-  r- كان من كفار قریش من عداوة للنبي  یوضح ما ًابیانی

                                                           
 .٤/٥١٢- الزمخشري- ، الكشاف١٨/٥٩ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )١(

 .١٩/٦- ابن عادل-  علوم الكتاب، اللباب في١٠/١٥٢-  أبو حیان- البحر المحیط:  انظر)٢(

 .٢/٤٩٦-العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(



  
 

٤٤

، فهذا ...ٕیخرجون الرسول وایاكم: كم من الحق؟ فالجوابئما الذي جعلهم كافرین بما جا: یقول
  .)١( یبین سبب كفرهم

   :المعنى الثاني
نهم كفروا ، والحال أالمؤمنون كیف تلقون للكفار بالمودة تبتغون اتخاذهم أولیاءأیها 
كیف : ، فیكون تقدیر السؤالن بكفرهم وهم متلبسو- r- ، أي أخرجوا النبي- r-بإخراج النبي
ن، فهي الحالة التي كانوا علیها ساعة إخراج أخرجوه والحال أنهم كافرو: الجوابأخرجوه؟ و

  .)٢(  من مكة- r-الرسول
  : االختالفأثر •

ً، ومرة همكفرسبب  یوضح ًاتئنافلقد أثري االختالف السابق المعنى ووضحه، فمرة اس  
 ً، وهذا مما یزید المعنى وضوحا- r-ساعة إخراج الرسول كانت حالتهمكیف  یوضح ًحاال

  .ًوجماال
  

   :الموضع الثالث - 
  :)٣( من اإلعرابثالثة أوجهیحتمل ) ًجهادا(قوله

  ).خرجتم( من ضمیر الفاعل في منصوبة ً حاال:األولالوجه 
  .فعل محذوف دل علیه الكالم؛ أي جاهدتم جهادال ًاق مطلًمفعوال :الثانيالوجه 
  . ألجله منصوبمفعوأل: الثالثالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعني األول

 تلقون إلیهم أخبار  أولیاء من كفار قریش ال تتخذوا عدوي وعدوكمیا أیها المؤمنون
  هو:، وذلك الخروجوطلب مرضاتي مجاهدین في سبیلي والحال أنكم خرجتم ،، وسره-  r-النبي

 اهللا، مجاهدین في سبیل: ؟ والجوابكیف كان حال خروجكم:، فیكون التقدیرفتح مكةل الخروج
  .)٤(مبتغین مرضاته

  
  

                                                           
 .١٠/١٥٣- أبو حیان-، البحر المحیط٣/٤٦٦ - النسفي– مدارك التنزیل وحقائق التأویل :انظر )١(
 –  التأویلمدارك التنزیل وحقائق، ٨/٢٣٥-  أبو السعود- إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:  انظر)٢(

  .٣/٤٦٦ -النسفي
  .٢/٤٩٦-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(

 .٣٠/١١٧- الزحیلي -التفسیر المنیر: انظر  )٤(



  
 

٤٥

   :المعنى الثاني
ألعداء اهللا  فال تلقوا بالمودة ، وابتغاء مرضاتي،ًدا في سبیليا جاهدتم جهتمنك إن أي

  .كان، فهو تأكید للحدث الذي تعالى
  :المعنى الثالث

، أي إن كان  وألجل ابتغاء مرضاتي،خرجتم ألجل الجهاد في سبیليقد أي إن كنتم  
فال تتخذوا عدوي هو الجهاد في سبیل اهللا، وابتغاء مرضاته،  الهدف األسمى من خروجكم

ً وكأن سؤال مقدرا وهو،ءوعدوكم أولیا   .)١(ألجل الجهاد في سبیل اهللا: لماذا خرجتم؟ الجواب: ً
  : االختالفأثر •

 لكیفیة الختالف اإلعراب تنوع في إفادة المعاني، فالحال مبینةفي المسألة السابقة كان   
الفعل، وھذا من جمیل بالغة لبیان سبب وقوع  لحدث، والمفعول ألجلهالخروج، والمصدر لتأكید ا

  . بأن یكون للكلمة الواحدة أكثر من معنىالقرآن
  
v المسألة الثانیة:  

 M   f     e   d  c  q  p  o  n  ml  k  j  i   hg  L  :  تعالىقوله
  ]٣: الممتحنة[
  :أوجه اإلعراب •

  :)٢( یحتمل وجهین من اإلعراب)یوم(قوله 
  ).یفصل( أنها ظرف زمان لقوله: األولالوجه 
  ).لن تنفعكم (أنها ظرف زمان لقوله: الثانيالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :ولالمعنى األ
، فیفصل بینكم وبین أقاربكم وأوالدكماهللا تعالى  یفصل ،یوم القیامة  أي،أي في هذا الیوم 

 ، وأهل الكفر النار برحمته فیدخل أهل اإلیمان الجنةبین األم وولدها، وبین الزوج وزوجته،
من فلن تكون هناك أي قرابة سوى قرابة العقیدة وما سواها : ، والمعنىبكفرهم باهللا عز وجل

  MÐ  Ï  Î       Í  Ì*  Ó  Ò     *  Ö  Õ  *  Û  Ú  Ù  Ø :، یقول عز وجل)٣(قرابات ستزول

   Ý    ÜL ]٣٧ – ٣٤: عبس[.  

                                                           
 .٥/١٥٦- الزجاج - ٕني القرآن واعرابها، مع١٤/٢٦١-األلوسي -روح المعاني :انظر )١(
 .٢/٤٩٦- العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر )٢(

 ،٢٩/٥١٨- الرازي-فسیر الكبیرالت: انظر )٣(



  
 

٤٦

   :المعنى الثاني
أقربائهم وذلك یوم ال لن تنفعهم أرحامهم و أنهتعالى المؤمنین  اهللا یخبر الخطاب هذافي 

أنه لو نفعكم أقربائكم تنبههم هذه إشارة للمؤمنین ، ف شيءعذاب اهللامن تدفع عنكم  فلن، القیامة
ًممن تستعینون بهم، فإنهم لن یغنوا عنكم شیئا یوم القیامة، ولن تنتفعوا في الدنیا، وكان أوالدكم 

وهذا خطاب لحاطب الذي اعتقد أن قرابته تنفعه، كما أنه خطاب لجمیع ، بقوتهم في ذلك الیوم
   . ]٨٩ – ٨٨: الشعراء[ M  ;    :   ?  >  =  <*     F        E  D   C  B  AL :  یقول تعالىالمسلمین

ال یدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأوالدكم إلى الكفر باهللا، واتخاذ ":یقول اإلمام الطبري
ّأعدائه أولیاء تلقون إلیهم بالمودة، فإنه لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم عند اهللا یوم القیامة، فتدفع 

  .)١(" اهللا یومئذ، إن أنتم عصیتموه في الدنیا، وكفرتم بهعنكم عذاب
  : االختالفأثر •

، من أهمیة كبیرة في تغیر المعنىما لتعلق الظرف بعامله  في المسألة السابقة ظهر لقد  
  .فمرة یكون التعلق بالكالم الذي قبله، ومرة یتعلق بالكالم الذي بعده، مما یثري المعنى

   
v المسألة الثالثة:  

M y  x  w  v  u  t   s        £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z :وله تعالىق  
  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤  K...  L ]٤: الممتحنة[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :اختلف في إعراب موضعین من هذه اآلیة

  :األولالموضع  -
   :)٢(مل أربعة أوجه من اإلعرابیحتمتعلق الجار والمجرور  )في إبراهیم (قوله

  ).أسوة( لـ نعت آخرمحل رفع في : األولالوجه 
   .حسنة متمثلة في إبراهیم: متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل،والمعنى: الثانيالوجه 
  ).حسنة( من الضمیر في  حالفي محل نصب: الثالثالوجه 
  .بیینتلل) لكم(فیكون قوله خبر كان، في محل نصب  :الرابعالوجه 

  
                                                           

 .٢٣/٣١٦جامع البیان  )١(

 .١٠/٣٠٣- السمین- ، الدر المصون٢/٤٩٧-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ٢(



  
 

٤٧

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
   :المعنى األول

: ، ومن صفة هذه القدوة في أقوال إبراهیم وصفاتهأي لقد كان لكم أیها المؤمنون قدوة
ه من الكفار، إال استغفاره ألبیه، ئ في تبر، وذلك في إبراهیم علیه السالم متحققة وأنها،أنها حسنة

  .)١(فإنه ال یجوز
   :المعنى الثاني

  ذلك المبغوض  ٕوان كان تعالى،  البغض في اهللا هذا تنبیه من اهللا تعالى للمؤمنین بوجوب
 حیث جاهروا قومهم ،في إبراهیم علیه السالم والذین آمنوا معهمتحققة  أسوة ك، أو أباكأخا

  .)٢( من الكفاروتبرؤا، بالعداوة
  :  الثالثالمعنى

 وذلك في اآلیات ،تعالي اهللا أعداء ةمواال من  المترتبةبعد أن بین اهللا تعالى المضار
 ،إلى تمثیل الحالة الصالحة بمثال من فعل أهل اإلیمان الصادقفي هذه اآلیة ، انتقل السابقة

أي لقد كانت لكم أیها : فیكون المعنى في هذا الوجه، والقدوة الحسنة ،واالستقامة القویمة
ٕلعداوة والبغضاء واعالنها واظهارها أبداإبداء ا حال كونها متمثلة في  حسنةالمؤمنون قدوة  كما ٕ

  .)٣(  مع قومهم الكفارفعل إبراهیم والذین آمنوا معه
  : المعنى الرابع

خطاب من اهللا تعالى للمؤمنین یخبرهم فیه أنه قد كانت لكم أیها المؤمنون أسوة حسنة 
   كانت القدوة الحسنة، ولمنأین: كائنة في قول إبراهیم ألبیه ، فقوله لكم هو للتبیین فیكون التقدیر

  .  )٤(أنها كائنة في إبراهیم للمؤمنین: كانت؟ والجواب
  :االختالف أثر •

وجه، مما یزید المعنى  واحتماله ألكثر من أدي اختالف اإلعراب إلى إثراء المعنى  
  .ق اإلعجاز البیاني للقرآن الكریم في بیان عمًوضوحا، وتتضح من خالله أهمیة هذه الدراسة

  
   :وضع الثانيالم -

  :)٥( یحتمل وجهین من اإلعراب)إذ(قوله تعالى
                                                           

 .٣/٤٦٨- النسفي-مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ١٨/٥٦ - القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر )١(

 .٦/٢٩١ -النیسابوري -نغرائب القرآن ورغائب الفرقا: نظرا  )٢(

 .٨/٨٥-الشنقیطي-أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، ٢٨/١٤٢- ابن عاشور-التحریر والتنویر: انظر )٣(

 .١٩/٤٩٦-البقاعي- نظم الدرر في تناسب اآلي والسور: انظر) ٤(

 .١٠/٣٠٣-  السمین-، الدر المصون٢/١٢١٧-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٥(



  
 

٤٨

  .خبر كانفي محل نصب الظرف  :األولالوجه 
  .ّ نصب متعلق بخبر كانفي محلظرف لما مضى : الثانيالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
   :المعنى األول

) في إبراهیم( قوله للتبیین أي لبیان من هو المخاطب في اآلیة، ویكون) لكم( یكون قوله
  قد كانت لكم أیها المؤمنــــون قدوة حسنة حـــال كونــها في: حال على أحد األوجه، فیكــون المـــــعنى

  .حین قال لقومه كفرنا بكم، فیكون الظرف في محل نصب خبر كانإبراهیم 
  : المعنى الثاني

الوجه یمكن أن یكون بین اهللا تعالى لمن تكون القدوة الحسنة وكیف كانت، وفي هذا 
  .المراد أنه تعالى یبین متى كانت

أیها المؤمنون قد كانت لكم : یكون المعنى) كان(هو خبر ) في إبراهیم (فإذا كان قوله
تبرؤا من قومهم الكفار، أي وقت أن قالوا حین والذین آمنوا معه قدوة حسنة كائنة في إبراهیم 

  .  )١(لقومهم إنا نتبرأ منكم ومن كفركم
قد كان أسوة حسنة والحال أنها في إبراهیم : یكون المعنى) لكم(ٕواذا كان الخبر متعلق   

  .كائنة للذین آمنوا، وذلك وقت قال لقومه كفرنا بكم
  :االختالفأثر  •

كان لتغیر إعراب الظرف تغیر في إعراب ما سبقه لبعض الكلمات، في الموضع السابق 
  .ًة التي من شأنها أن تثري المعنى، وتزیده وضوحامما كان له دور في تعدد المعاني المختلف

  
v المسألة الرابعة:  

 M4   3  2  1  0     /  .   -,  +  *  )         (   '  &  %  $  #         "  !L 
  .]٦: الممتحنة[

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(ن اإلعرابوجهیحتمل الجملة ت     )لمن كان(قوله 
  ).لكم(كاف من من كل بعض  بدلجر  في محل :الوجه األول
  ).حسنة (في محل نصب ظرف مكان لـ: الوجه الثاني

  
                                                           

 .٤/٢٧٢-النحاس–، إعراب القرآن ٢٣/٣١٧ - الطبري-جامع البیان : نظرا )١(

 .٢/٤٩٧-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٢(



  
 

٤٩

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
   :المعنى األول

ْال ینبغي لمؤمن أن یترك التأسي بهم، وان ترتدلنا اآلیة على أنه  یؤدي   التأسي بهمكٕ
وفائدة هذا  ،عقابهویخاف  كان یرید ثواب اهللا تعالىأن هذه األسوة لمن  وذلك إلى عاقبة وخیمة،

، إنما هي خاصة لمن كان یرجوا ثواب عامة المسلمین، ولكن لیس لجمیعهمأن القدوة لالبدل هو 
  .)١(اهللا تعالى، ویخاف عقابه
بدل بعض من كل،  ]# [ بدل من قوله ]'   )         (  *  +  ,[": یقول الشوكاني

هللا ویخاف عقاب اآلخرة، أو یطمع في الخیر من أن هذه األسوة إنما تكون لمن یخاف ا: والمعنى
  .)٢("اهللا في الدنیا وفي اآلخرة

   :الثانيالمعنى 
 وفیه أن هذه القدوة الحسنة للذي كان یرجوا خطاب ألمة محمد صلى اهللا علیه وسلمهذا 

ي أنها ف: حسنة؟ والجوابال  األسوة أین كانت:المعنىتقدیر ثواب اهللا تعالى ویخاف عقابه، وكأن 
  .الذین یخشون اهللا تعالى

   : االختالفأثر •
  لم تكن لوال هذا،    یظهر لي أن االختالف السابق قد أدي إلى إعطاء معاني جدیدة

  ،االختالف
 أخرى، وهذا من ً مرةًفقد أدى إلى إثراء المعنى بشكل جمیل، مما یدلل دالله خاصة مرة، وعامة

  .روعة أسلوب القرآن الكریم في خطابه للناس
  
v المسألة الخامسة:  

!  "  #  $  %  &    '  )  (   *    +  ,  -   .  /  M  0 :قوله تعالى
6    5  4  3  2  1  7  :  9  8  L ]١٢: الممتحنة[.  

  
  :أوجه اإلعراب •

  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) یفترینه(قوله 

                                                           
، ٨/٢٣٨- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،٤/٥١٤-الزمخشري–الكشاف :  انظر)١(

 .٥/٢٠٥-البیضاوي-  التنزیل وأسرار التأویلأنوار، ١٩/١٩- ابن عادل-اللباب في علوم الكتاب

 .٥/٢٥٤فتح القدیر  )٢(



  
 

٥٠

  ).ببهتان ( في محل جر صفة لقوله:الوجه األول
  ).یأتین ( إنها في محل نصب حال من الفاعل في قوله:الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ًواضعا له تعالى صفات المؤمنات الالتي في هذه اآلیة  - r-النبيیخاطب اهللا تعالى   
ٍأن ال تأتي المؤمنة بكذب صفته أنه :  أن یقبل منهن البیعة، ومن تلك الصفات- r-یمكن للنبي

االفتراء بلفظ من ف تعالى َ، فوص وهو من زنا، أي ال تأتي بولد من زنا فتدعي أنه لزوجهافتراءا
 ، فالبهتان هو وهو البهتان، للداللة على عظم قبح هذا الفعل؛أشد أنواع ألفاظ وصف الكذب

، اختالق الكذب: واالفتراء،  ألنه یبهت من ینقل عنه؛الخبر المكذوب الذي ال شبهة لكاذبه فیه
     .)٢( بأشیاء لم تقع ًأي ال یختلقن أخبارافالمعنى 

ٕوان كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بین أیدیهن ":یقول ابن عاشور
 ثم تظهر ،وهم زوجها أنها حاملُ فت،وأرجلهن كنایة عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ینفخ بطنها

ئال یطلقها، أو لئال یرثه عصبته، فهي تعظم  وتنسبه إلى زوجها ل، وتأتي بولد تلتقطه،الطلق
 وتحدثت ،الطلق وضعت الطفل بین رجلیها ین یدیها، ثم إذا وصل إبان إظهار وهو ب،بطنها

  .)٣(" فاالفتراء هو ادعاؤها ذلك تأكیدا لمعنى البهتان، فهو مبهوت علیه،وتحدث الناس بذلك
  :المعنى الثاني

 ،وذكر بعض المحترزات، قبول البیعة من النساءلًشروطا  - r- بعد أن ذكر تعالى للنبي  
ً، وذلك تأكیدا على    ] 7  4  5    6[وكرره في قوله ، الزناعدم إتیانهن خص بالذكر 

أي ال تأتین أیها النساء بادعاء والحال أن اإلتیان به مفترى، وذلك : عظم حرمته، والمعنى
ً سؤال وهو كیف كان إتیان النساء للبهتان؟ بإنجاب األوالد بالزنا ونسبته لغیر أبیه، ولو قدرنا

  . )٤(ًاأي مختلق، ًافتراءا: الجواب
  : االختالفأثر •

 للذین یأتون ًفمرة صفة للبهتان، ومرة حاال) یفترینه(اختلفت أوجه اإلعراب في قوله   
  .ًا جدیدً، فأعطت بذلك معنىباالفتراء

  

                                                                                                                                                                      
 .٢/٤٩٨-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ١(

 .١٩/٣٧-  ابن عادل-اللباب في علوم الكتاب، ٢٨/١٦٦- ابن عاشور-  التحریر والتنویر:انظر )٢(

 .٢٨/١٦٧التحریر والتنویر )٣(

 .٥/٣٣٢-أبو بكر الجزائري- أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیرحة،المرجع السابق نفس الصف: انظر )٤(



  
 

٥١

  :الصف ةاإلعراب في تفسیر سور أثر اختالف: ًثانیا
  : یدي السورةبین

واختلف في زمان نزولها، فقیل سمیت سورة الصف بسورة الحواریین، وسورة عیسى،   
  .)١(أربع عشرة آیة باتفاقمكیة، والراجح أنها مدنیة، وعدد آیاتها 

والتحریض على ، ف الوعد وااللتزام بواجبات الدینالتحذیر من إخال"أهم أغراضها    
  .)٢("، وصدق اإلیمانالجهاد في سبیل اهللا والثبات فیه

  :وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على خمس مسائل اختلف في إعرابها، 

v المسألة األولى:  
  .]٣: الصف[ M  w  v  u    ty  x  |  {  z  L  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣( من اإلعرابثالثة أوجهحتمل الجملة المصدریة ت) أن تقولوا (قوله
  .)كبر(من في محل رفع فاعل : لالوجه األو

  .هو أن تقولوا: خبر مبتدأ محذوف تقدیرهفي محل رفع : الوجه الثاني
   .القولكبر : الفاعل المقدر في قوله بدل من رفعفي موضع : الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

تقولوا فاعل للفعل بئس، فیكون یكون قوله أن أي بئس إذا كان قوله كبر بمعنى فعل ذم   
  )٤(ًكم مقتا، أي أن اهللا تعالى یذم قولهم الذي هو مخالف لفعلهمُبئس قول: المعنى على هذا الوجه

ونظم هذا الكالم بطریقة اإلجمال ،  كبر ممقوتا قولكم ما ال تفعلونه:والتقدیر" :یقول ابن عاشور
  .)٥("لسامعینثم التفصیل بالتمییز لتهویل هذا األمر في قلوب ا

  

                                                           
  .٥/٢٦١ - الشوكاني–، فتح القدیر  ٢٣/١٧٣ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )١(

 . ٢٣/١٧٣ - ابن عاشور- التحریر والتنویر )٢(

  .٢/٤٩٩-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ٣(

 .٢٣/٣٥٠- الطبري–، جامع البیان ٢/٢٦٢-وكانيالش–القدیر  فتح: انظر )٤(

 .٢٨/١٧٥التحریر والتنویر )٥(



  
 

٥٢

  :المعنى الثاني
ًكبر القول مقتا عند اهللا هو أن تقولوا ما ال تفعلون، أي عظم القول إثما : والتقدیر   ُ ً

  ًوغضبا عند اهللا هو أن تقولوا خالف ما تفعلون، أي فالكالم الذي یغضب اهللا تعالى هو أن تقول
  .)١(هًكالما وتفعل خالف

  :المعنى الثالث
  مسلمین الذین تخلفوا عن معركة أحد، یخبر فیه تعالى أنه یبغضب لبعض الهذا الخطا

خبروا َأقد  وهم ،تخلفوا عن المشاركة في أحدًالذین یقولون كالما ویفعلون خالفه، وذلك عندما 
ٌم عند اهللا قول مخالف ُعظ:  فیكون التقدیر على هذا الوجهًقبال أنهم سیقاتلون إذا لقوا األعداء، ٌ

ًلفعل مقتا   .)٢(یر لفظ المقت ألنه أشد البغض وأبلغهواخت ،ٍ
  : االختالفأثر •

ًعلى أكثر من معنى؛ یدلل على أن القرآن الكریم قد جاء إن اشتمال ألفاظ القرآن الكریم   
 من  والبالغة، مما یجعل النفس البشریة تتوق الستخراج معانیه الدقیقةفي أعلى درجات الفصاحة

  . القرآنيالنصثنایاه والتي یحتملها 
  
v المسألة الثانیة:  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /  M  2    1  0 :قوله تعالى
  6  5  4  38  79    @    ?  >  =  <  ;   :L ]٦: الصف[  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(وجهین من اإلعرابحتمل الجملة ت )اسمه أحمد (قوله
  ).رسولب(لقوله إنها في محل جر نعت  :الوجه األول
  ).یأتي (من الضمیر فيإنها في محل نصب حال  :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

وذلك  أنه سیأتي بعد سیدنا عیسى علیه السالم،- r-یخبر تعالى في هذه اآلیة عن النبي  
  اسمه ه أنسیأتي رسول صفت:  والمعنى- r-أن سیدنا عیسى هو الذي یبشر بقدوم سیدنا محمد

                                                           
 .١٩/٤٨-  ابن عادل-اللباب في علوم الكتاب: انظر )١(

 .٢٣/٣٥٠-الطبري–، جامع البیان  نفس الصفحة–المصدر السابق : انظر )٢(

 .٢/٤٩٩-العكبري-القرآنالتبیان في إعراب : انظر )٣(



  
 

٥٣

  .)١( وحامد، فهو محمودأحمد، فهو موصوف یتلك الصفة لكثرة حمده هللا تعالى
   :المعنى الثاني

   فهو، مدـ أحمسماهكیـف یأتي؟ یأتي : یأتي هذا الرسول حال كونه اسمه أحمد، والتقـدیر
ه یحمد بما أن: ، فیكون المعنىلإلتیان، أي الحالة التي یأتي بها هذا النبي أنها حالة الحمدحال 

   ألنها مبینة هنا؛لكن الحال كما في العربیة متنقلة، فیه من خصال الخیر أكثر مما یحمد غیره
؛ وسیاق البشرى یتضمن الثبات، مما یجعل كونها صفة )٢(-كما یذهب النحاة- ت مؤكدةسولی

  .)٣(؛ ألن فیها معنى الثباتأثبت عند النحاة
  : االختالفأثر •

 ] 7  98  [ضح لدي كم هو علم العربیة دقیق، وذلك بترجیح كونفي المسألة السابقة یت  
ًصفتا ال حاال،   كي یصل إلى المعنى ؛ أكثر في آیاته ومدلوالتهاًإمعانامما یزید القارئ للقرآن ً

  . واألرجحاألدق
  
v المسألة الثالثة:  

  ]٨: الصفM    ^    ]     \  [  Z  Y    X  W   V      U  TL ]  :قوله تعالى
  : واإلعرابوجه القراءاتأ •

  :)٤( فیه قراءتان]  Z  ] [قوله 
 ، بغیر تنوین]Z  [ قوله، والكسائي، وخلف، وحفص )٦(، وحمزة)٥(فقرأ ابن كثیر: القراءة األولى

  . مضاف إلیه]]  [ و، خبر ومضاف]Z   [، فیكون قوله]] [وبجر 

                                                           
 .١٨/٨٣- القرطبي- القرآنالجامع ألحكم : انظر )١(

 .٢/٦٩٤-  حسن المرادي-توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك: انظر )٢(

  .٥/٢٦٣- الشوكاني- فتح القدیر: انظر) ٣(

 .٣/٦٨-  األزهري- ني القراءاتامع، ٢/٣٨٧-  ابن الجزري- لقراءات العشرالنشر في ا: انظر )٤(
الداري، أحد القراء السبعة، ولد سنة خمس وأربعین من الهجرة بمكة، هو أبو سعید، عبد اهللا بن كثیر، المكي ) ٥(

وتوفي فیها سنة عشرین ومائة من الهجرة، قرأ على مجاهد، واشتهر بتالوته عنه، وكانت رفیع الذكر، 
 .)٣/٤١ -  ابن خلكان- وفیات األعیان:انظر. (ًفصیحا

 أحد القراء السبعة، واشتهر بالزیات؛ ألنه كان هو حمزة بن حبیب، بن عمارة بن إسماعیل، الكوفي، وهو  )٦(
. یجلب الزیت من الكوفة إلى حلوان، ولد سنة ثمانین هجریة، وتوفي سنة ست وخمسین بعد المائة بحلوان

 ).٢/٢١٦ - ابن خلكان-، وفیات األعیان١/٢٦١ -  ابن الجزري-غایة النهایة: انظر(



  
 

٥٤

ُنوره  [ونصب ،]ٌمتم [ بتنوین قرأ الباقون:القراءة الثانیة  وهو مصدر ، خبر] ٌمتم[، فیكون قوله ]َ
  . مفعول به للمصدر العامل]] [عامل، و

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول
 أي أن اهللا ،ء كلمة التوحیدٕ في اآلفاق واعال دینهمبلغه إلى غایته بنشرأن اهللا تعالى أي 

ولو كره الكافرون، فیفید هذا الوجه ، أي یبلغ تمام االنتشارینشر دینه في األرض، تعالى سوف 
واهللا لیتمن هذا األمر، حتى یسیر الراكب من "... r ، وذلك مصداق قوله)١(داللة االستقبال

  .(٢) "صنعاء إلى حضرموت، ال یخاف إال اهللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
  :المعنى الثاني

لمستقبل القریب على أن اهللا تعالى سوف یتم لو أتم نوره، أو أنها للتأكید أن اهللا تعالى قد  
 وذلك بعد انقطاع، كما في سبب  r بمعنى سیستأنف جبریل علیه السالم الوحي للنبي،نوره

، فقال كعب بن ً أن الوحي أبطأ أربعین یوما:سبب نزولهاأن : t عن ابن عباسالنزول، ف
 وما كان لیتم نوره، ، ینزل علیهیا معشر یهود أبشروا، أطفأ اهللا نور محمد فیما كان :األشرف

  .)٣(واتصل الوحي اآلیة ، فنزلتrفحزن الرسول 
  : االختالفأثر •

  من بالغة القرآن أن من ألفاظه ما یحتمل عدة أزمان، وذلك للداللة على أن هذا القرآن  
  .لكل زمان ومكان، وهذا من روعة بالغة القرآن

  
v المسألة الرابعة:  

̈   ©   M|  { ~  }    «                ª  :قوله تعالى     §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡  �    L 
  ]١١: الصف[

  :أوجه اإلعراب •
  :)٤(وجهین من اإلعرابحتمل  الجملة ت] }  |  [قوله
  .)تنجیكم(ه  من قولفي موضع جر بدل: الوجه األول

                                                           
-أبو السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،٢٨/١٩٠-ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )١(

٨/٢٢٤. 
 .٣٦١٢حدیث رقم، ٤/٢٠١ -عالمات النبوة في اإلسالم: باب - كتاب المناقب– صحیح البخاري )٢(

  .١٠/١٦٧- أبو حیان-البحر المحیط:  انظر)٣(

 .٢/٥٠٠-العكبري- التبیان في إعراب القرآن :انظر )٤( 



  
 

٥٥

  .هي:  تقدیرهمحذوفتدأ مبلخبر في موضع رفع  :الوجه الثاني
  : ألوجه اإلعرابالمعنى التفسیري •

  :المعنى األول
M...   x  w  v     u  t       s  r:ففي اآلیة التي قبلها قولههذه اآلیة تفسیریة لما قبلها   

  yL ]فكأنهم سألوا كیف نعمل؛ فأجیبوا في هذه اآلیة]١٠: الصف ، :M  �     ~  }  |  {   
  

¤        £  ¢  ¡... L١( باهللا ورسولههي تؤمنونوهل أدلكم على تجارة : ، والتقدیر(.  
  :المعنى الثاني

تعالى المؤمنین ویخبرهم بأن التجارة التي تنجي من العذاب بها  یخاطبهذه جملة بیانیة   
فهو تعالى یشوق نفوس المؤمنین لإلطالع على أسباب النجاة  باهللا ورسوله، إیمانكماأللیم، هي 

اآلیة على هذه األسباب، وهي إیمانكم باهللا في اآلیة السابقة؛ ثم إنه تعالى یخبرهم في هذه 
هو خبر في معنى األمر لإلیذان بوجوب االمتثال، فكأنه قد وقع : "ورسوله، یقول الشوكاني

وبیانه أن هل بمعنى االستفهام، ثم یتدرج إلى أن یصیر عرضا وحثا، والحث ...،فأخبر بوقوعه
  .م على تجارة هي أن آمنوا باهللا ورسولههل أدلك: ، فیكون المعنى)٢("كاإلغراء، واإلغراء أمر

  : االختالفأثر •
 وذلك أن البدل یكون أوضح من المبدل منه لتبینه، ،ً بدالً مرة)تؤمنوا باهللا(قوله جاء   

ً، مما یزید المعنى جالء  ألمره تعالى یفید األمر بوجوب االمتثال،مبتدأ محذوفل ًا خبرًومرة
  .ًوجماال

  
v  الخامسةالمسألة:  

  ].١٣: الصف[ MÂ  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  L : تعالىقوله   
  :أوجه اإلعراب •

  :)٣(تمل ثالثة أوجه من اإلعرابحی) وأخرى(قوله 
  .)یعطكم(بتقدیر فعل المفعولیة،  على إنها منصوبة: الوجه األول
  .)تحبونها( قوله نها منصوبة بفعل مضمر یفسرهإ :الوجه الثاني

                                                           
 .٣/٤٧٧- النسفي-تنزیل وحقائق التأویلمدارك ال:  انظر)١(
 .٥/٢٦٥فتح القدیر )٢(

 .٢/٥٠١-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ٣(



  
 

٥٦

  ).ٌنصر( خبره أو إنها مبتدأ وهذه أخرى،:  تقدیره خبر مبتدألى أنهاعالرفع : الوجه الثالث
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ویحفزهم لألعمال الصالحة، فخاطبهم تعالى بما هو محبب إلى یخاطب تعالى المؤمنین   
 االستمراریة ه علىلداللت في النفس البشریة ًاعْقَ و ألن له؛عبر بالفعل المضارعحیث نفوسهم، 

، احتها األنهار ویعطكم أخرى تحبونهر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات تجري من تفیغ: والدوام، فقال
  .)١(ٌ وهي نصر من اهللا وفتح قریب،اویعطكم أخرى تحبونه: ًفالتقدیر إذا

  :المعنى الثاني
لداللة وذلك ) تحبون(فعل بإضمار  وذلك ،یبشر تعالى عباده في هذه اآلیة  

  .ٌوتحبون أخرى تحبونها نصر من اهللا وفتح قریب: ، فالتقدیرعلیه) تحبونها(ولهق
  :المعنى الثالث

، )هذه(ًخبرا لـ ) أخرى(وهذه أخرى تحبونها، وعلیه تكون : على تقدیر مبتدأ یكون المعنى  
  .ٌوأخرى تحبونها نصر من اهللا وفتح قریب: والمعنى) ٌنصر(وتحتمل أن تكون مبتدأ وخبره 

  :االختالفأثر  •
ي التحدلهم نزل القرآن الكریم بأفصح األلفاظ على قوم بلغاء؛ وذلك حتى یحصل   

مدى إثراء المعنى التفسیري،  التقدیرات السابقة یتبین وفي، واإلعجاز، فخاطبهم بما یفهمونه
  .والبیان القرآني المعجز

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٥/٣٠٤ -ابن عطیة– المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:  انظر)١(



  
 

٥٧

  المبحث الثالث 

  "والمنافقونالجمعة  تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  :الجمعة ةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: ًأوال
  : بین یدي السورة

   .)١(إحدى عشرة آیةسورة الجمعة سورة مدنیة باتفاق، وعدد آیاتها    

، ووصف حال - r- تنزیه اهللا تعالى، واالمتنان على األمة بمبعث محمد: أهم أغراضها   
ِّأهل الكتاب الذین حملوا التوراة، وال تحذیر المؤمنین من التخلف عن  ورد على مزاعمهم الباطلة،ُ

، وبیان أن ما عند اهللا تعالى أفضل من تلك صالة الجمعة، ووجوب ترك البیع وقت النداء لها
  . التجارة

  :ختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة ا

    `  M _  ^  ]  \  [  Z  g   f  ed  c     b    a   :قوله تعالى
h     i    r    q  p    o  n  ml  k   j  L ]٥: الجمعة[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(حتمل وجهین من اإلعرابی) الذین(قوله 
  .)القوم(في محل جر صفة لـ :الوجه األول
  .مبتدأ في محل رفع: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

وتوا التوراة ولم یعملوا بما فیها، فمثلهم كمثل یذم تعالى الیهود في هذه اآلیة؛ وذلك أنهم ُأ  
 بئس مثل القوم المكذبین مثل هؤالء لكنه ال یعي ما فیها، ف؛الحمار الذي یحمل فوق ظهره الكتب

                                                           
 .٣٠/٥٣٧ - الرازي- مفاتیح الغیب،١٨/٩١ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )١(

 .٢/٥٠١-العكبري-التبیان في إعراب القرآن: رانظ )٢(



  
 

٥٨

، )١("دلته وحججهبئس هذا المثل، مثل القوم الذین كذبوا بآیات اهللا، یعني بأ "، یقول الطبريالیهود
  .)٢( هذا المثل: تقدیره محذوففیحتمل أن یكون المخصوص بالذم

  
  :المعنى الثاني

 ، ة المحذوف)مثل(هو المخصوص بالذمف ،یذم تعالى المكذبین بآیات اهللافي هذا الوجه   
بئس مثل القوم : ، والتقدیر لیدل علیه)الذین( وأقیم المضاف إلیه مقامه،)مثل( المضافحذفف

 بآیات بون المكذ بآیات اهللا، أي خاب وخسربون المكذبئس :، والمعنىالذین كذبوا بآیات اهللامثل 
    .)٣(اهللا
   :أثر االختالف •

 وهذا من بالغة القرآن في ،اختلف المخصوص بالذم في هذه المسألة بتنوع اإلعراب
  . من الناسینیشمل بذلك صنفلاشتماله على أكثر من معنى 

  
  :)المنافقون( ةاإلعراب في تفسیر سورأثر اختالف : ًثانیا

  .)٤(إحدى عشرة آیةمدنیة باتفاق، وعدد آیاتها ) المنافقون(سورة 

وأن أجسامهم أشكال خاویة، ودخائلهم  فضح المنافقین وبیان كذبهم، : ومن أهم أغراضها
ي سبیل ، وحث المسلمین لإلنفاق ف نفوسهم من البغض والكید للمسلمینما تحملكشف و خبیثة

  .اهللا قبل انتهاء أعمارهم

  :،وبیان ذلك فیما یلياموقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابه
v المسألة األولى:  

  ¿¼  ½¾          «M¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  º  :قوله تعالى
     Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇÆ         Å  Ä  ÃÂ  Á                ÀL ]٤: المنافقون[  

  
                                                           

 .٢٣/٣٧٧جامع البیان )١(

-  درویش- ، إعراب القرآن وبیانه٢٣/٣٧٦ -الطبري-، جامع البیان١٠/٣٢٧- السمین-الدر المصون: انظر )٢(
١٠/٩٠. 

 .١٠/٣٢٧، الدر المصون٢/٥٠١التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(

 .٦/٣٥٧٢ – سید قطب –، في ظالل القرآن ٢٨/٢٣١ -اشور ابن ع- التحریر والتنویر: انظر )٤(



  
 

٥٩

  :إلعرابأوجه ا •
  :اختلف في إعراب موضعین من هذه اآلیة

  :الموضع األول -
  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) كأنهم(قوله
  . من اإلعرابال محل لهااستئنافیة، : الوجه األول
  ).قولهمل( في  المجرورحال من الضمیرفي محل نصب الجملة : الوجه الثاني

  
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : األولالمعنى
إعجاب عن والمؤمنین  - r-ًاه محمدیهذا خطاب من اهللا تعالى یخبر فیه تعالى نب  
ما حقیقة جمال أجسامهم؟  :ً وكأن سائال یقول، للمنافقین، فالموقف موقف ذمبأشكالهم المنافقین
، وهذه كنایة عن  التي ال فائدة منهاالمعتدلةوهیأتهم تشبه قطع الخشب جسامهم : والجواب

  .)٢(سد بدون روحك، فهم في الشكل، لكنهم ال یفقهون وال یعلمونأجسامهم  لاعتدا
  :المعنى الثاني
م تعالى ینبه المؤمنین بعدفاهللا  ،ون في المجالسمما یتكل لحال المنافقین عندبیانهذا 

ٕاذا تكلم المنافقون تسمعونهم حال كونهم یشبهون قطع و:  بمنظر المنافقین، والمعنىتراراالغ
  .)٣( بدون روحٌهیئة ،المعتدلة، فهذا هو حالهمالخشب 

   :أثر االختالف •
  ا، فمرة استئناف المعنىأثرى مما نتج عن االختالف السابق في اإلعراب تعدد المعاني

  . تبین حقیقة أمرهمً، ومرة حاالجواب سؤال مقدروكأنها 
  
  :الموضع الثاني-

  :)٤(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) یحسبون(لهقو  
  .في محل نصب على الحالیة :وجه األولال

  . ال محل لها من اإلعراب،یةفاناستئ :الوجه الثاني
                                                           

 .٢/٥٠٣-العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ١(

 .٢٨/٢٣٩-ابن عاشور- ، التحریر والتنویر٢٣/٣٩٥-الطبري-جامع البیان: انظر) ٢(

 .١٠/٣٣٧- السمین-، الدر المصون٤/٥٤٠- الزمخشري-الكشاف: انظر )٣(

 .٢/٥٠٣- العكبري - ب القرآنالتبیان في إعرا: انظر) ٤(



  
 

٦٠

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 ینادي، ٍ أي منادوقت نزول الوحي، أو وقت أن یسمعواحال المنافقین اهللا تعالى بین ی  
نزل ُ لهذا النزول، فهم خائفون من أن ینزل الوحي یكون حالهم أنهم متحسبوعندما ین: فالمعنى

 یظهرون خالف ما یبطنون، یقول ،حقیقتهم ویبین حالهم، ألنهم منافقوناهللا ما یفضح 
ّیحسب هؤالء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم، وقلة یقینهم كل صیحة علیهم، ألنهم ":الطبري ْ ُ

ً أن ینزل اهللا فیهم أمراٍعلى وجل   .)١("هم، ویبیح للمؤمنین قتلهم ویفضح، یهتك به أستارهمُ
  :المعنى الثاني

: ًیخبر تعالى المؤمنین عن المنافقین وما هم علیه من الخوف والحذر، فكأن سائال یقول  
یحسب المنافقون أنه كلما نزل الوحي جاء :  والجوابمن نزول الوحي؟ ماذا یحسب المنافقون

@  M  D  C  B   A  :ى، وهذا مصداق قوله تعاللیفضح سریرتهم، ویبیح قتلهم
  Q  P  O  N  M   L  K  JI  H  G  F  EL ]٦٤: التوبة[.  

   :أثر االختالف •
من روعة القرآن أنه یحمل في ألفاظه معاني متعددة، ففي الموضع السابق جاءت   

  . وكأنها جواب سؤال مقدر،استئنافیة تبین حال النافقین، ومرة ،ًمرة حاال) یحسبون(
  
v المسألة الثانیة:  

̄      °   ±  M :قوله تعالى  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤        £    ¢  ¡
  ³  ²´    ¶  µL ]١٠: المنافقون[.  

  : اإلعرابأوجه القراءات •
  :)٢(قراءتانفیه ) أكن(قوله 
على أنها معطوفة على ما قبلها ، بزیادة واو وفتح النون) َأكون( قرأ أبو عمرو: القراءة األولى

  .ملالستفها ًجوابا
  .، على أنها جواب سؤال مقدربتسكین النونبدون واو و) ْأكن(قرأ الباقون : القراءة الثانیة

  

                                                           
  .٢٣/٣٩٥جامع البیان) ١(

، ٣٢١ص - عبد الفتاح القاضي - البدور الزاهرة، ٢/٣٣٨- ابن الجزري -النشر في القراءات العشر: انظر )٢(
 .٢/٥٠٣-  العكبري -التبیان في إعراب القرآن



  
 

٦١

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّینبه تعالى عباده المؤمنین بضرورة اإلنفاق في سبیله تعالى، وذلك قبل أن یأتي الموت   
ْ فتمهل لي في األجل إلى أجل قریب،تنيّرب هال أخر :ًفجأة فیقول العبد فأتصدق بمالي وأكون  ؛ُ
  .)١(ي فرائضكأؤدأعمل بطاعتك، وأي  من الصالحین،
   :المعنى الثاني

 قول في ذلك الوقت، فإن اإلنسان وما یكون من حقیقة واقعة وهي الموت،تعالى بر ِّذكُی  
 أجل قریب أصدق وأكن من إن أخرتني إلى: سیتمنى لو أنه ُأخر لحظات حتى یتوب، فیقول

 أخرني فإن تؤخرني أصدق": ، فالتقدیر حیث ال ینفع وقتها الندم،، وهذه طبیعة البشرالصالحین
  .)٢( "وأكن من الصالحین

   :أثر االختالف •
الختالف السابق لوجود معنیین، فالمعنى األول یدل على ضرورة اإلنفاق قبل اأدى   

لثاني یصور حالة اإلنسان وقت الموت وما یقوله، فالمعنیان  فهو تذكیر وتنبیه، والمعنى ا،الموت
، وهذا من ظ حتى تتع فهو یخاطب النفس البشریة بما یؤثر فیهایصوران مشهدین مختلفین،

  .بالغة القرآن
  

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٣/٤١٠ - الطبري –جامع البیان : انظر )١(
 .٧١٠ ص-  ابن زنجلة - حجة القراءات )٢(



  
 

٦٢

  المبحث الرابع
  "التغابن والطالق والتحریم :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  : التغابنةب في تفسیر سورأثر اختالف اإلعرا: ًأوال
  :بین یدي السورة

  .)١( آیةثماني عشرة سورة التغابن مدنیة في قول الجمهور، وقیل مكیة، وعدد آیاتها

بما حل باألمم  الكفار راذٕإثبات قدرة اهللا تعالى في الكون، وان:  ومن أهم أغراضها
 بأن األموال واألوالد خباراإلو، والحدیث عن بعض صور یوم القیامة، الرسل الماضیة التي كذبت

  .)٢(فتنة

  :لى مسألة واحدة اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة ع

M  q  p  o      n      m    l  kr       s     z  yx   w  vu  t  :قوله تعالى
  |   {L ]٦: التغابن[  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(رابیحتمل وجهین من اإلع) ٌأبشر(قوله
  ).یهدوننا(، وخبره جملة  مبتدأبالرفع على أنه :الوجه األول
  .أیهدینا بشر: ، والتقدیر)یهدوننا(عل فعل مقدر یفسره قوله بالرفع على أنه فا:الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

أي بشر مثلنا مثلهم ، أبشر یهدوننا :فهم یقولون ،هذا رد الكفار على المرسلین إلیهم  
هؤالء الرسل  ، فهم ینكرونًتكون رسل اهللا إلیهم بشرا مثلهم منهم أن ٌاستكبارجاءوا لهدایتنا، وذلك 

  .)٤( بشر مثلهمألنهم
  :المعنى الثاني

   على الفاعلیة بفعل محذوفًواألحسن أن یكون مرفوعا" : فیقولالوجهیرجح األلوسي هذا   

                                                           
 .٥/٤٣٨ - الثعالبي– الجواهر الحسان ،١٨/١٣١ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )١(

 .٢٨/٢٣٤ - الزحیلي-، التفسیر المنیر٣/٢٦٦٩ - الزحیلي– التفسیر الوسیط :انظر  )٢(

 .٢/٥٠٥ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ٣(

 .٢٣/٤١ -  الطبري-جامع البیان: نظرا )٤(



  
 

٦٣

، ویكون قوله )١(" والمادة من باب االشتغال،ستفهام أمیل إلى الفعل ألن همزة اال؛یفسره المذكور
أي أأرسل یهدوننا، ... ٌ بشرأیهدینا:  فیكون المعنى على هذا الوجهیهدوننا استئنافیة ال محل لها،

، لذلك یخبر اهللا )٢(مثلهم  بشر؛وهذا إنكار منهم وجحود برسالة األنبیاء ألنهمٌبشر ألجل هداینتا، 
M  o     n  m    l   kj  i  h    g  f  e  d  c   b : نهم بقولهتعالى ع

  r  q  pL ]٧: الفرقان[.  
   :أثر االختالف •

الكالم  مرة مبتدأ لیكون أبلغ في اإلنكار، ومرة فاعل لفعل محذوف دل علیه) أبشر( جاء قوله    
ألنــه جمــع بــین وجهــین مــن وهــذا مــن بلیــغ الكــالم، ، ًمبــدوءا بهمــزة االســتفهام والتــي تفیــد اإلنكــار

  .اإلنكار بلفظ واحد

  

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الطالق: ًثانیا
  :بین یدي السورة

،  اثنتا عشرة آیة في عدد األكثرتها اوعدد آی صرى،ُسمیت سورة الطالق بسورة النساء الق  
  .)٣(أهل البصرةعند ٕاحدى عشرة آیة و

بیان الوقت الذي یكون فیه الطالق : بالطالق منهاأمور تتعلق إیضاح : أهم قضایاها   
ٕسنیا، ووجوب بقاء المطلقة في بیتها فترة العدة إذا لم تأت بفاحشة مبینة، وارضاع المطلقة،  ً

، وأن الذي یتق اهللا سبحانه وتعالى؛ فإن اهللا تعالى ییسر له الخروج وأمور أخرى تتعلق بالطالق
 وهي إخراج الناس من - r- وبیان وظیفة الرسولمن المآزق، ویرزقه من حیث ال یحتسب،

   .)٤(الظلمات إلى النور، وبیان عظیم قدرة اهللا تعالى في خلقه

 :على أربع مسائل اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة 

                                                           
 .١٤/٣١٧روح المعاني) ١(

 .٥/٢٨١-الشوكاني- فتح القدیر: انظر )٢(

 .٢٨/٢٩٣ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر )٣(

 .٦/٣٥٩٣ – سید قطب –في ظالل القرآن  ، ٢٠/١٣٩ - البقاعي–نظم الدرر : انظر )٤(



  
 

٦٤

v المسألة األولى:  
¤  ¥      ¢£¡M   �    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  :قوله تعالى

  ©   ̈ §  ¦L ]٣: الطالق[  
 : واإلعرابأوجه القراءات •

  : )١(فیهما قراءتان) أمره(و) بالغ(قوله 
  .، بدون إعمال المصدر)أمره( ٕواضافة بدون تنوین،) ُبالغ(  قرأ حفص:القراءة األولى
  .عامل) لغبا(، على أن المصدر)ُهَمرأ(، وبنصب )ٌبالغ( قرأ الباقون بتنوین: القراءة الثانیة

  : واإلعرابالقراءاتالمعنى التفسیري ألوجه  •
ِبالغ أمره(، فقوله )٢(المسألة الثالثة من سورة الصففي  نیوجه النیكر معنى هذُقد ذ ُ (
 من إنفاذ أمره شيء، بل إن أمره بین الكاف ه، فهو تعالى ال یمنع أمرهُأي منفذبدون تنوین 

 والقراءة الثانیة ،]٨٢: یس[ M  ¿     ¾  ½    ¼  Å              Ä  Ã  Â  Á  ÀL  :والنون، قال تعالى
  .)٣(ه وال یعجزه مطلوبه،یریده ال یفوته مرادما  أي ،َ ونصب أمرهٌبتنوین بالغ

  
v المسألة الثانیة:  

»  ¬    ® ̄   °  ±  M  »º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²: قوله تعالى
  ½  ¼¾Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  L ]٤: الطالق[  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٤(یحتمل وجهین من اإلعراب) أجلهن(قوله  

) جلهن أن یضعنأ(تكون جملة و، ) عن أن یض(وخبره ،ٍ بالرفع على أنها مبتدأ ثان:الوجه األول
  ).وأوالت(خبر المبتدأ األول

  .بر المبتدأخ) أن یضعن(یكون قوله و، )أوالت(بالرفع على أنها بدل اشتمال من : الوجه الثاني
  
  

                                                           
، إعراب القرآن ٣/٧٥ - ألزهري ا– معاني القراءات ،٣٢٢ ص-  عبد الفتاح القاضي–البدور الزاهرة : انظر )١(
   . ٤/٢٩٧ -  النحاس–

 . من هذا البحث٥٢ص  )٢(

  ، ٨/٢٦٢ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:  انظر)٣(
  .١٠/٣٥٥ – السمین -، الدر المصون٢/٥٠٦ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) ٤(



  
 

٦٥

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

عدة المطلقة باتفاق العلماء، وعلى عدة المتوفى عنها زوجها حكم تشتمل هذه اآلیة على   
 هل هذه اآلیة في المطلقة فقط، أم إنها في المطلقة ،باختالف، وهذا مدار خالف بین العلماء

إلى علة العدة هل هي براءة الرحم، أم إنها للحداد، وقد فصل والمتوفى عنها زوجها، وهذا راجع 
  . من العلماءا، وغیرهم) ٢( والطاهر بن عاشور)١(القول في هذه المسألة الفقهیة اإلمام القرطبي

والحوامل من المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن عدتهن : ویكون المعنى على هذا الوجه  
 أو المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ولو مضغة إذا ،ةقوضع حملهن، أي تنتهي عدة المطل

  . )٣(أسقطت
  :المعنى الثاني

وأجل صاحبات الحمل وضع حملهن، أي تنتهي عدة الحامل بوضع الحمل، وهذا قریب   
من المعنى األول، إال أن داللة هذا المعنى أخص من األول، وذلك أن بدل االشتمال یكون 

 العدة كان حكم )٤( البقرة سورةبوضع الحمل، ذلك أن آیةواألجل : للتخصیص، فیكون المعني
ًهذه اآلیة جاءت مخصصة لعدة الحامل وًللنساء جمیعا التربص ثالثة قروء،  َ    )٥(واهللا تعالى أعلم،ِ

  :أثر االختالف •
یتبین لي أن المعنى األول یكون بدون تخصیص، وأن المعنى الثاني فیه تخصیص   

  .ا یدل علیه من الكالم لیكون أبین في توضیح م،أكثر
  
v المسألة الثالثة:  

̧   M¯    °  ¼  »  º  ¹ :قوله تعالى  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  
 ¿¾½...L ]١١:الطالق[  

  
  
  

                                                           
  .١٨/١٦٢الجامع ألحكام القرآن  :انظر )١(

  .٢٨/٣١٥ التحریر والتنویر :نظرا )٢(

  .٣/٤٤٩ -  النسفي–، مدارك التنزیل وحقائق التأویل ١٤/٣٣٢ - األلوسي-روح المعاني:  انظر)٣(

  ]٢٢٨[ اآلیة رقم) ٤(

  .٢٨/١٤٢ - مصطفى المراغي–، تفسیر المراغي ٢٨/٣١٦ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر) ٥(



  
 

٦٦

 :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ًرسوال(قوله 

ًذكرا(منصوب بالمصدر العامل : الوجه األول ْ.(  

ًذكرا( من  بالنصب على البدلیة:الوجه الثاني ْ.(  

ًذكرا(ً المحذوف، والذي یكون بدال من ٌ بالنصب على أنه قائم مقام المضاف:الوجه الثالث ْ.(  

  .)أرسل( بالنصب على المفعولیة بتقدیر فعل:الوجه الرابع

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ًذكرا(على اعتبار أن    ، فیكون ًمال عمل الفعلًا عافي اآلیة التي قبلها یكون مصدر) ْ
ًأنزل إلیكم أن ذكر رسوال یتلوا علیكم آیات اهللا، وعلى هذا یكون المعنى : التقدیر على هذا الوجه َ َ َ

  .)٢( - r-ً في كتابه العزیز، وقرنه بالوحي، وذلك تشریفا لهr--ن اهللا تعالى ذكر هذا الرسولإ

  :المعنى الثاني

ٌحاصل   هو نفس الذكر، وذلك- r- المعنى أن الرسولیكون) ذكرا(بدل من ) ًرسوال(     بجعل 
ً لكثرة ذكره هللا تعالى جعل بدال من القرآن تشریفا له، أو أن - r-بأن النبي ً ُیعنى بها ) رسوال(ُ

جبریل علیه السالم، فیكون التقدیر أن جبریل هو نفس القرآن، وذلك أن جبریل هو الوحي، 
ٕ، واما أن تكون بمعنى الرسالة - r- إما أنه النبي) ًالرسو(ذلك یكون معنى وبوالوحي هو القرآن، 

  .)٣(أي الوحي

   :المعنى الثالث

، فیكون )ًرسوال(على هذا الوجه الشرف، وذلك بتقدیر مضاف قبل ) ذكرا(یكون معنى   
ًأنزلنا إلیكم ذكرا ذكر رسول، أو ذكرا ذكر أشرف رسوال، فالمعنى إذا: التقدیر ً ًٍ ِ ِ َِ َْ  ًأنزل إلیكم شرفا: ٍْ

                                                           
، وتم تبین أوجه المسألة )یتلوا(، كذلك اختلف في فوله ٢/٥٠٧ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

  .من هذا البحث١٧٢في سورة البینة في الصفحة 

  ،٤/٥٦١ - الزمخشري – الكشاف: انظر )٢(

  .٥/٣٢٧ -عطیةابن –المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ١٠/٢٠٤- أبو حیان–البحر المحیط : انظر )٣(



  
 

٦٧

±  M      ³    ²  :ًرسوال یتلوا آیات اهللا، وقد وجه هذا القول الشوكاني، حیث استدل بقوله تعالى
  º  ¹  ¸¶  µ  ´L ]١(أي فیه شرفكم، ]١٠: األنبیاء(.  

 )اذكر(یتناسب مع السیاق، وذلك أن قوله وأرى أن هذا الوجه فیه بعض التكلف، ألنه ال 
جبریل ) ذكرا(، إال إذا ُأرید بلفظ )أنزلنا( من غیره، بدلیل قوله في اآلیة یحتمل معنى القرآن أكثر

Mh i j k*m n o   p :ًعلیه السالم الذي كان ینزل بالوحي، مصداقا لقوله تعالى
qL]واهللا تعالى أعلم، ]١٩٤ -١٩٣: الشعراء.  

  :المعنى الرابع

تقدیر فعل أرسل قبل ٕ واما القرآن الكریم، وب، في هذا الوجه إما جبریل)ذكرا(یكون معنى   
ًوأرسل رسوال یتلوا هذا القرآن، وقد قوى ،ًأنزل إلیكم قرآنا: ، فیكون المعنى على هذا الوجه)ًرسوال(

  .)٣( واعتبره األرجح)٢(هذا الوجه الزجاج

  :أثر االختالف •
أرى في هذه المسألة أن االختالف اإلعرابي أثرى المعنى بشكل كبیر، ألن اختالفه أدى   

، - r-تعني نفس الرسالة، ومرة تعني النبي) ًرسوال( معنى الكلمة، فمرة نرى قوله فيلالختالف 
  . ومرة تعني جبریل علیه السالم، وهذا من جمال روعة القرآن

  

v  الرابعةالمسألة:  

  .]١٢: الطالق[ M   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  ÕÝ  ß  Þ  ...L :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٤(حتمل وجهین من اإلعراب تالجملة) یتنزل(قوله   

                                                           
- ، فتح القدیر٢/٥٠٧ -  العكبري-التبیان في إعراب القرآن، ١٠/٣٥٩- السمین–ر المصون الد: انظر) ١(

 .٥/٢٩٥ –الشوكاني 
ولد ومات  وأحب النحو فعلمه إیاه المبرد، ،كان یشتغل بالزجاجبراهیم بن السري بن سهل، إأبو إسحاق هو  )٢(

 .١/٤٠- الزركلي-األعالم: انظر).  هـ٣١١ -  ٢٤١(في بغداد
 .٥/١٨٨- ٕمعاني القرآن واعرابه: رانظ )٣(

 .٢/٥٠٧ - العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر )٤(



  
 

٦٨

  . ال محل لها من اإلعراب،مستأنفة :الوجه األول

  ).مثلهن(ـ في محل نصب نعت ل: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

   :المعنى األول

 وقدره بین السماوات السبع واألراضین السبع، ءه في هذه اآلیة أنه ینزل قضایخبر تعالى  
ي كل أرض من أرضه، وسماء من سمائه خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء ف": وقال قتادة
  .)٢(نزول األمر بینهن: ماذا یكون بین السماوات واألراضین؟ والجواب:  والتقدیر)١("من قضائه

  :المعنى الثاني

ٌ تعالى ما یجري بین السماوات واألراضین بأنه تنزل لألمر بینهن، فالتنزل صفة یصف  
أن هذا التنزل یكون باستمرار، : قضاء اهللا وأمره بین السماوات واألرض، والمعنىللحاصل من 

ٌ، فالتنزل حاصل كل ]٤: القدر[ M     <            ;  :  9   8  7   6  5  4L  :كما في قوله تعالى
في سورة الطالق هو تنزل ) یتنزل( على طول السنین، كما أن مقاتل یرى أن معنى ٍرْدَلیلة ق

  .)٣(حي، مع أن األكثرین على أن التنزل هو القضاء والقدرالو

  :أثر االختالف •
ًمرة استئنافیة تبین ما یكون بین السماء واألرض من أحوال وأقدار، ) یتنزل(جاءت جملة    ً

ًومرة صفة تصف ما یحدث بأنه تنزل مستمر ً.  

  : التحریمأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ًثالثا

  :بین یدي السورة

ِوتسمى سورة المحرم، وسورة لم تحرم، وسورة النساء، وسورة النبي َِ ُ َ ِ ُ--r وعدد آیاتها ،
  .)٤( وبعضها مكي، والراجح أنها مدنیة آیة باتفاق، وقیل إن بعضها مدنياثنتا عشرة

                                                           
  .٢٣/٤٧٠ - الطبري-جامع البیان )١(

 . نفس الصفحة–نفس المرجع السابق : انظر )٢(

 .٤/٣١٠ -  الخازن– لباب التأویل، ٤/٣٠٣ - الجوزي ابن – زاد المسیر: انظر )٣(
 .٢٨/٣٤٣ - ابن عاشور-یر والتنویر، التحر١/١٩٥ -  السیوطي–القرآن اإلتقان في علوم : انظر )٤(



  
 

٦٩

 لتحریمه على نفسه ما أحل اهللا له، وعتاب r--عتاب اهللا تعالى للنبي :  أهم أغراضها
للنساء الكافرات، ، وضرب مثلین r--ئهن السر ومضایقتهن لرسول اهللابعض زوجاته إلفشا

  .)١(لنساء المؤمناتومثلین ل

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على أربع مسائل اختلف في إعرابها   

v المسألة األولى:  
  .]١: حریمالت[ M(  '  &  %  $    #  "  !  )*    0    /   .  -,  +    L :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) تبتغي(قوله  

  ).تحرم(في محل نصب حال من الضمیر في   الجملة:الوجه األول
  .الجملة ال محل لها، استئنافیة :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

   :المعنى األول

اء قد أحلها اهللا یًعاتبا إیاه تحریم أش في هذه اآلیة وما بعدها م- r- یخاطب تعالى نبیه   
له، ومن ذلك تحریم العسل على نفسه، أو تحریم بعض أزواجه أن ال یطأها، كما في  سبب 

، أي أن  به مرضاة أزواجكًمبتغیا یا نبي اهللا ًتجعل ما أحل لك حرامالم  :النزول، فالمعنى
  .)٣(ترضي أزواجك

  : المعنى الثاني

 للنبي صلى اهللا علیه وسلم فیما فعله من ٌعذر"في هذا المعنى بن عاشور یقول الطاهر  
 مع اإلشعار بأن مثل هذه ، ألنه أعون على معاشرته؛ وهو جلب رضا األزواج،أنه أراد به خیرا

 وذلك مما یختل به ، ألن الغیرة نشأت عن مجرد معاكسة بعضهن بعضا؛المرضاة ال یعبأ بها

                                                           
 –، التفسیر المنیر ٥/٢٩٧ - الشوكاني–، فتح القدیر ١٤/٣٤١ – األلوسي –روح المعاني  : انظر )١(

 .٢٨/٣٠١ - الزحیلي

  .٢/٥٠٨ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٢(

  .٢٨/٣٤٧ - ابن عاشور-التحریر والتنویر، ٥/٢٩٧- الشوكاني- فتح القدیر: انظر) ٣(



  
 

٧٠

 یخبر نبیه سبب هذا التحریم، وبأنه ال یجوز ذلك في حقه ، فهو تعالى)١("حسن المعاشرة بینهن
-r -تبتغي : ً، وكأن اهللا سأله لماذا حرمت یا نبي اهللا ما أحل لك؟ فالجواب من السائل أیضا

  .مرضاة أزواجك

  :أثر االختالف •
  . كما سبق، مما وضحت المعنى وأجلتهً استئنافیةً، ومرةً حاالًمرة) تبتغي( جاءت جملة  

  

v  الثانیةالمسألة:  

  M  l  k   j  i  h  gf  e  d  c      b      a  `n  m      o  :قوله تعالى
rq  p  v  u  t   s  L ]٤: التحریم[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :اختلف في إعراب موضعین من هذه اآلیة

  :الموضع األول -
  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) هو مواله(قوله  

  .خبر إندأ والخبر في محل رفع  الجملة من المبت:الوجه األول
  .َّخبر إن) مواله(، وقولهضمیر فصل ال محل له من اإلعراب) هو(أن یكون  :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 قرآن فيعائشة وحفصة، فإنهن الالتي نزل  وخاصة - r-یخاطب تعالى نساء النبي 
ٕواال فقد زاغت  ،تاب منهُ منكما ما ینبغي أن یحدثفقد  اهللا إلىإن تبتما : شأنهما، والتقدیر

ِعلیه قلوبكما عن الحق، إن لم تتوبا، وتتعاونا  َْ ألن  ،من الضررًئا  فلن تضراه شی- r- تهخالفبمَ
  .)٣(اهللا هو ناصره ومؤیده ومعینه على من أذاه

                                                           
  .٢٨/٣٤٧ التحریر والتنویر)١(

 .٢/٥٠٩ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)٢(

  .٥/٣٣١-ابن عطیة- المحرر الوجیز ،٢٣/٤٨٧ - الطبري–جامع البیان : انظر )٣(



  
 

٧١

  :المعنى الثاني

بما یسوءه من  - r-إن تتعاونا علیه: یكون التقدیر) فإن( بقوله ة االسمیةالجملبتأكید   
 ویختلف هذا الوجه عن سابقه بأنه ، ره، فإن اهللا مواله ومؤیده وناصٕاإلفراط في الغیرة وافشاء سره

  .  فقط) فإن( یكون التأكید بـ السابق وفي الوجه،)هو( بضمیر الشأنهنا مؤكد 

  :أثر االختالف •
ٌهو أن أحد الوجهین مؤكد بمؤكدین، والثاني مؤكد ٍبمؤكد واحد ٌ ٍ )١(.  

  

  :الموضع الثاني -
  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) جبریل وصالح المؤمنین(قوله  

  .)مواله( محذوف، أو ویكون الخبر، بالرفع على االبتداء: الوجه األول
  .)ظهیر(معطوف علیه، والخبر ) وصالح المؤمنین(مبتدأ، و )جبریل(: الوجه الثاني

  :ابالمعنى التفسیري ألوجه اإلعر •

  :المعنى األول
 المؤمنین وصـــالحاله جبریل مـــو: هو، فاألول في هذا الوجه عدة تقدیرات بحسب اإلعراب  

، وذلك بالعطف موالیه  جبریل مواله وصالح المؤمنین: ، أي بحذف الخبر للداللة علیه، والثاني
  .)٣( على ما قبلها
  : المعنى الثاني

، فال یكون العطف - r- له ًا ومؤیدًانْعیُمؤمنین م وصالح الجبریلكون في هذا الوجه ی  
على مواله، وتختص الوالیة في هذا الوجه باهللا تعالى، وذلك أن عون اهللا لیس كعون غیره، فكان 

الظهر ألن المعین عون المالئكة وصالح المؤمنین مختلف عن عونه تعالى، ومشتق ظهیر من 
  .)٤(والمؤید كأنه یشد ظهر من یعینه

                                                           
  .٤/٥٦٦- الزمخشري-الكشاف: انظر )١(

 .١٠/٣٦٧- السمین-، الدر المصون٢/٥٠٩ - العكبري - التبیان في إعراب القرآن:  انظر)٢(

  .نفس المرجعین السابقین: انظر )٣(

  ،٢٨/٣٥٧- ابن عاشور-التحریر والتنویر: انظر )٤(



  
 

٧٢

أحسن، ألن عون اهللا لیس ) مواله(أللوسي في تفسیره لآلیة أن الوقف على قوله  ایرجحو
  .)١(هو ظهیر) جبریل( أن یكون خبر یفضلكغیره، فهو 

  :أثر االختالف •
 أثرى االختالف السابق المعنى، وذلك بأن تكون والیة اهللا هي والیة المالئكة والمؤمنین

  .ألن قوة اهللا لیست كقوة العبد،  ونصرته- r-ییده مرة، ومرة تكون مختلفة، فتكون والیتهم بتأ

  

v المسألة الثالثة:  

<  ?  @  M...   L  K  JI      H  G  F  E   D  C  B  A :قوله تعالى

O  N  ML ]٨: التحریم[  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(حتمل وجهین من اإلعراب تالجملة) یقولون( قوله

  .في محل نصب حال :الوجه األول

  . ال محل لها من اإلعراب،استئنافیة: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

جملة ": المؤمنین یوم القیامة ودعائهم، وقد وجه هذا القول ابن عاشور بقولههذا حال   
یقولون ربنا أتمم لنا نورنا إلى آخرها حال من ضمیر نورهم، وظاهره أن تكون حاال مقارنة، أي 

ذلك في ذلك الیوم، ودعاؤهم طلب للزیادة من ذلك النور، فیكون ضمیر یقولون عائد إلى یقولون 
یومئذ، أو یقول ذلك من كان نوره أقل من نور غیره ممن هو  rجمیع الذین آمنوا مع النبي 

                                                           
 .١٤/٣٤٨روح المعاني: انظر )١(

 .٢/٥١٠ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٢(



  
 

٧٣

إرادة التوزیع على طوائف الذین آمنوا في ذلك   فیكون ضمیر یقولون على،أفضل منه یومئذ
  .)١("الیوم
  :عنى الثانيالم

ماذا : ً یكون من المؤمنین في ذلك الیوم، فكأن هناك سؤال مقدر وهوعمایخبر تعالى   
ٕوالهامهم هذا "ربنا أتمم لنا نورنا، : یقولون: مؤمنین في ذلك الیوم؟ والجواب قول للیكون من

هم اهللا  فما یل،الدعاء في هذا الموقف الذي یلجم األلسنة ویسقط القلوب، هو عالمة االستجابة
  .)٢("المؤمنین هذا الدعاء إال وقد جرى قدره بأنه سیستجیب

  :أثر االختالف •
ًمرة حاال) یقولون(جاءت     یبین ماذا ًاً تبین كیف حالهم في ذلك الموقف، ومرة استئناف،ً

  . ویتكاملیكون منهم في ذلك الیوم، وهكذا یتضح المعنى

  

v  الرابعةالمسألة:  

  ]١٢:التحریم[ M »  º   ¹  ¸  ½  ¼    ...L :قوله تعالى

    :أوجه اإلعراب •
  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) مریم(قوله

  .واذكر مریم: ، والتقدیر مقدر بالنصب على أنه مفعول به لفعل:الوجه األول

: ، والتقدیرلمضاف مقدر ى أنها مضاف إلیهعلًبالفتحة عوضا عن الكسرة  لجر با:الوجه الثاني
َومثل مریم َ َ.  

  

  

                                                           
 .٢٨/٣٧١التحریر والتنویر )١(

  .٦/٣٦١٨ –طب  سید ق-في ظالل القرآن) ٢(
 .٢/٥١٠ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(



  
 

٧٤

  :نى التفسیري ألوجه اإلعرابالمع •

  : المعنى األول

 للمؤمنین والمؤمنات، حتى  بأن یذكر قصة مریم علیها السالم- r-ینبه تعالى الرسول  
- r-واذكر یا محمد: فیقول،  لفرجهانهای، وما كان من عفتها وتحصیتمثلوا بصفاتها وأخالقها
أخص مریم ابنت عمران، : قدیر، أو یكون التمنعت فرجها عن الرجالمریم ابنت عمران التي 

ٌفهو تخصیص منه تعالى لها، ومناسبة التخصیص هنا أنها كانت خیر مثل في صبرها على 
  .)١(االبتالء، وفي عفتها، فناسب تخصیصها بالذكر

  :المعنى الثاني

، فمن المثلین اللذین في الخیر مثل مثلین في الشر ومثلین في الخیر-U-ضرب اهللا   
، فهو تعالى أجمل في اآلیات السابقة، ثم فصل منعت فرجها عن الرجال التي مریم ابنت عمران

َضرب اهللا مثال للذین آمنوا مثل مریم ابنت عمران التي : في هذه اآلیة وما قبلها، والتقدیر َ َ منعت ً
من ُ، فناسب أن یذكرها تعالى في سیاق تعداد من یقتدى بهن، وذلك أن قصتها فرجها عن الرجال

  .)٢(ها من أشد ما یكونصص، ألن عفتها وابتالءأعجب الق

 :أثر االختالف •
ًحذف الفعل له داللته، وذلك عند سماع االسم مبتدًأ به منصوبا، فإن ذلك ملفت لالنتباه،  ُ
 كــذلك اإلجـمال ثم التفصـیل یشـوق النفــس لـسماع ما بعد اإلجمـــال، وهذا من أسـلوب القــرآن فـــي

  .أدعي للتأثیر واإلتباعالتشویق حتى یكون 
  

  

  

  

  
                                                           

 .٣٠/٥٧٥-  الرازي- ، التفسیر الكبیر٥/٢٢٦-  البیضاوي-أنوار التنزیل وأسرار التأویل:  انظر)١(

 - ابن كثیر- تفسیر القرآن العظیم، ٢٠/٢١٠- البقاعي- نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور : انظر)٢( 
٨/١٧١. 



  
 

٧٥

  

  

  

  

 الفصل الثاني

  )الجزء التاسع والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر

  "من سورة الملك إلى سورة المرسالت"

  : مباحثخمسةوفیه 

  .الملك والقلم تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث األول

  .الحاقة والمعارج تي سورأثر اختالف اإلعراب في تفسیر: الثانيالمبحث 

  .الجنونوح  تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الثالث

  .المزمل والمدثر تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: المبحث الرابع

 القیامة واإلنسان :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: الخامسالمبحث 
  .والمرسالت

  

  

  

  



  
 

٧٦

  المبحث األول  

  "الملك والقلم تيإلعراب في تفسیر سورأثر اختالف ا"

  . إعرابها فيبعد البحث في كتاب العكبري في سورة القلم لم أجد مسائل اختلف

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الملك: ًأوال

  )الملك: (بین یدي السورة

 عن: حیث ورد في فضلهاوبالمنجیة، وبالواقیة، ، )تبارك الذي بیده الملك(وتسمى سورة 
إن سورة من القرآن ثالثون آیة شفعت لرجل حتى غفر له، (: قال r--أبي هریرة، عن النبي 

  .)٢(وهي سورة مكیة باإلجماع، وعدد آیاتها ثالثون آیة، )١()وهي سورة تبارك الذي بیده الملك

، واإلماتة اإلحیاء عظمة اهللا وقدرته على إثبات:  عالج أمر العقیدة، منها:أهم قضایاها
ثم بیان عاقبة المكذبین الجاحدین للبعث ، وحدانیة رب العالمین  والبراهین علىاألدلة ةٕواقام

  .)٣(والنشور

  :، وذلك كما یليوقد اشتملت هذه السورة على ثالث مسائل اختلف في إعرابها

v المسألة األولى :  

  ]١٤: ملكال[ M  -   ,.      2  1   0  /L :قوله تعالى

    :أوجه اإلعراب •
  :)٤(یحتمل وجهین من اإلعراب) ْنَم( قوله

                                                           
، ٥/١٦٤، ٢٨٩١ حدیث رقم-  باب ما جاء في فضل سورة الملك - أبواب فضائل القرآن – الترمذي سنن )١(

  .حدیث حسن: األلبانيالترمذي وقال عنه 

 .١٨/٢٠٥ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )٢(

  .٥/٣٠٧ - الشوكاني–فتح القدیر ، ٦/٣٦٢٨ - سید قطب–في ظالل القرآن : انظر )٣(

 .٢/٥١١ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن :انظر )٤(



  
 

٧٧

أال یعلم الخالق : ، والمفعول به محذوف، والتقدیر)یعلم( في محل رفع فاعل للفعل :الوجه األول
  .ُهَقْلَخ

 الذي سبحانهأال یعلم  :في محل نصب مفعول به، والفاعل مضمر، والتقدیر :الوجه الثاني
  .ُهَقَلَخ

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : األولالمعنى

، فهو إنكار منه تعالى على من یشك في إحاطة علمه استفهام معناه اإلنكارببدأت اآلیة   
بدقائق وخفایا األمور، واآلیة مرتبطة بالتي قبلها، فهو تعالى یخبر عباده أنه یستوي عنده 

كر أنها ُ وهو ال یعلم كنهه، وقد ذًخلق شیئإاإلسرار بالشيء واظهاره، ثم ینكر تعالى أن یكون قد 
 فأنزل اهللا ،أسروا قولكم كیال یسمعه رب محمد: نزلت في شأن المشركین حیث كانوا یقولون

 وهو المحیط بدقائق ،أال یعلم الخالق خلقه:  أو اجهروا به، والتقدیروأسروا قولكم: تعالى
  .)١(األمور

 وأوجدها ، شیاء األَقَلَ خْنَكیف ال یعلم ما تكلم به م" :یقول ابن حیان في تفسیره لآلیة
  )٢(" وحاله أنه اللطیف الخبیر المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن،من العدم الصرف

  :المعنى الثاني
 بهذا الوجه، وذلك أن منهم من قال إنه یترتب علیه معنى اختلف العلماء في جواز القول  

ذین أنكروا هذا الوجه مخالف لما یریده تعالى، وأن فیه حجة ألهل الزیغ والضالل، ومن ال
، حیث قال أن أهل الزیغ یستدلون بهذا الوجه على نفي خلق األفعال منه تعالى، ولكن )٣(النسفي

أینتفي علمه بمن خلقه، وهو الذي لطف علمه ": الزمخشري وجه هذا الوجه اإلعرابي بقوله
  )٤("ودق

من أنكر هذا الوجه ، وم)وقیل(ُیذكر أن صاحب التبیان ذكر هذا الوجه بصیغة التضعیف 
ِوقد قال بعض أهل الزیغ إن " :ًأیضا مكي بن أبي طالب حیث قال َ َ ْ في موضع نصب اسم )ْنَم(َ ِ َِ

                                                           
 .٩/٧- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،٤/٥٨٠-الزمخشري- الكشاف: انظر )١(

    .١٠/٢٢٥البحر المحیط )٢(

 .٣/٥١٤مدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر )٣(
 .٤/٥٨٠الكشاف) ٤(



  
 

٧٨

ُ الكالم عن عمومهَرجْخُ لی،جاهرینمللمسرین وال ُ َ َ َ ّ ویدفع عموم الخلق عن اهللا جل،ْ َ ُْ ُ َ ْ ، ویرى )١(" ذكرهَ
  .)٢(كي، ثم یثبت هذا الوجه، وال یرى به بأسالسمین بأن هذا الوجه ال یلزم المعنى الذي ذكره م

  :أثر االختالف •

مرة فاعل لیدل على أنه خالق كل شيء، ومرة مفعول به بمعنى ) من خلق(جاء قوله   
الذي خلق، لیكون أبلغ في الوقع على السامع، وحتى یدل على أن الخالق یعلم كنه ما یخلق، 

  .ً معاللفاعل والمفعولنیة وهذا من بالغة القرآن من احتمال اللفظة القرآ

  

v المسألة الثانیة:   

 Mw  v  u    t  sr  q   p   o  nm  l       k      j   i  h  gL  :قوله تعالى  
  ]١٩: الملك[

    :أوجه اإلعراب •

  :)٣(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت )ما یمسكهن إال الرحمن(قوله 

  .استئنافیة، ال محل لها من اإلعراب: الوجه األول

  ).ویقبضن(في محل نصب على الحالیة من الضمیر في : الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ٌعباده أنه قادر على كل شيء، فال یعجزه شيء في األرض وال في السماء،  یخبر تعالى   
 تطیر دون أن ومن تلك األمور الدالة على عظیم قدرته تعالى، طیران الطیر في السماء، كیف

  : مستأنفة لبیان كمال قدرة اهللا سبحانه، والمعنى"هذه اآلیة:  الشوكاني عن ذلك فقالّرَّبَتسقط، وع

                                                           
 .٢/٧٤٦مشكل إعراب القرآن )١(

 .١٠/٣٨٧الدر المصون : نظرا )٢(

 .٢/٥١٠ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(



  
 

٧٩

 إنه بكل شيء بصیر ،أنه ما یمسكهن في الهواء عند الطیران إال الرحمن القادر على كل شيء
 وحتى یعتبروا ویتعظوا ، فاآلیة مسوقة للرد على المشركین،)١("ال یخفى علیه شيء كائنا ما كان

M  Ë    Ê   É  È  Ç:ُبما یرونه من آیات اهللا في هذا الكون، وهذا مصداق قوله تعالى
  Ï    Î  Í  ÌÔ  ÓÒ  Ñ  ÐÙ     Ø  ×  Ö  Õ  L ]٢ (]٧٩: النحل( .  

  :المعنى الثاني

ان ا للطیرهبسط أجنحتفهي تهذا تعبیر عن الحالة التي یكون الطیر علیها في السماء،   
قبضها عند الوقوف عن الطیران، والذي یمسكها دون الوقوع على األرض هو اهللا المسبب وت

 ولم ینظروا إلى ،عطل المشركون أبصارهم وعقولهم: لألسباب، القادر على كل شيء، والمعنى
الطیر في السماء فوقهم تبسط أجنحتها وتقبضها، والحال أن الذي یمسكها دون الوقوع على 

فمن نظر في حالة الطیر واعتبر فیها، دلته على "لرحمن القادر على كل شيء، األرض هو ا
  .)٤(.)٣("قدرة الباري، وعنایته الربانیة، وأنه الواحد األحد، الذي ال تنبغي العبادة إال له

  :أثر االختالف •

 یبین كمال قدرته تعالى في خلقه، ومرة ًامرة استئناف) ما یمسكهن إال الرحمن(جاء قوله   
تبین هذه ً وهكذا یزداد المعنى وضوحا ب، تبین السبب في عدم وقوع هذه الطیر على األرضًاالح

   .األوجه اإلعرابیة

  

v المسألة الثالثة :  

  .]٢٠: الملك[ M   ©  ¨     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  yL :قوله تعالى

  

  

  

                                                           
 .٥/٣١٣فتح القدیر )١(

أضواء البیان في إیضاح القرآن ، ٥/٣٤١-ابن عطیة- المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: انظر )٢(
 .٨/٢٤٢-الشنقیطي-نبالقرآ

 .٨٧٧ ص- السعدي-نتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنا )٣(

  .٩/٨-أبو السعود - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ٥/٣١٣- الشوكاني-فتح القدیر: انظر )٤(



  
 

٨٠

    :أوجه اإلعراب •

  :)١( تحتمل وجهین من اإلعراب الجملة)ٌالذي هو جند لكم(قوله 

  ).هذا( في محل رفع نعت للخبر:الوجه األول

  .)هذا(في محل رفع عطف بیان للخبر :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 أن ینكر على المشركین بدأ،  الحق الواحد في هذا الوجودأنه اإللهبعد أن أثبت تعالى   
) هذا( تدفع عنهم العذاب الذي توعدهم به تعالى، والمشار إلیه بـ تعالى،ر اهللایكون لهم آلهة غی

ٌمن هو الصنم المتصف بأنه جند یستطیع أن : في اآلیة هم األصنام حول الكعبة، فیكون المعنى
  .)٢(یدفع عنكم عذاب اهللا تعالى، فهو استفهام إنكاري

  : المعنى الثاني

على المعنى، وبدأ تعالى ...) الذي هو جند (وله مبهم، فدل ق) أمن هذا(جاء قوله   
من هذا الذي یدفع : بالنكرة للتحقیر من شأن المذكور، ألن المذكور ال یستحق أن یذكر، والمعنى

~   �  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  M : عنكم عذاب اهللا تعالى، وهذا مصداق قوله تعالى
  ®  ¬  «      ª  ©   ¨L ]٣(]٤٣: األنبیاء(   .  

  : االختالفأثر •

) الذي هو جند(عندما تكون الجملة مبهمة فإنها تحتاج إلى ما یوضحها، لذلك جاء قوله  
  .مرة صفة تبین كنه الشيء المذكور، ومرة عطف بیان لتوضیح المراد من النكرة المذكورة

  

  
                                                           

 ..٢/٥١٢ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

  .٢٩/٤١- ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر) ٢(

  .٢٣/٥١٤- الطبري–لبیان نفس الصفحة، جامع ا-المرجع السابق: انظر )٣(



  
 

٨١

  الثانيالمبحث 

  "الحاقة والمعارج تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  :الحاقةاإلعراب في تفسیر سورة أثر اختالف : ًأوال

  : بین یدي السورة

  .ن آیةو إحدى وخمس:وقیل مكیة باتفاق، وعدد آیاتها اثنان وخمسون،  

عالج بعض أمور العقیدة من وصف لبعض أهوال یوم القیامة، والتذكیر : أهم قضایاها   
 لیس r-- الرسولبمصیر المكذبین من األمم الماضیة، والتذكیر بأن القرآن من عند اهللا، وأن

  .  )١(بشاعر، وال كاهن

  :رة على مسألتین اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السو

v المسألة األولى:  

  ]١: الحاقة[ M�     L  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •

  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) الحاقة(قوله 

  .هذه الحاقة: وف، والتقدیربالرفع على أنه خبر مبتدأ محذ: الوجه األول

مبتدأ، والحاقة الثانیة خبره، ) ما(، فتكون بالرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره :الوجه الثاني
  .والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ األول

  

  

                                                           
 –، أنوار التنزیل ٢٩/٤٩- المراغي-، تفسیر المراغي٢٩/١١٠ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر  )١(

  .٥/٢٣٩ -البیضاوي

 .٢/٥١٠ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٢(



  
 

٨٢

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

الخبر نوع من أنواع لفت االنتباه، وحتى یقع  من الكالم واالبتداء بفي حذف المبتدأ  
ٕوایثار هذه المادة " : في القلوب، وقد عبر عن ذلك ابن عاشور بقولهُهُعْالكالم على السمع وق
 لتذهب ، فیكون ذلك من اإلیجاز البدیع، معان صالحة بهذا المقامباندراجوهذه الصیغة یسمح 

 فیكون )١(" بما یحق حلوله بهم،التخویفنفوس السامعین كل مذهب ممكن من مذاهب الهول و
  .)٢(هذه الحاقة، أتدري ما هي الحاقة :التقدیر

  :المعنى الثاني

ُّ عن هذا الیوم بأنه الیوم الذي تحــق فیه الحقــوق، فعن قتادة أنه قــال الىــر تعـیخب ُ
ُالحاقة(عـن َّ َ  من أسماء یوم القیامة، ، فهو تعالى ابتدأ السورة باسم قوم أعمالهم لكلْقتَحَأ: قال) ْ

وفیه من التخویف والتحذیر، ألن السورة تتحدث عن أحوال األمم المكذبة بهذا الیوم، وما حل بهم 
 وفي )٣("أي شيء هي في حالها وصفتها"الحاقة ما الحاقة، : من عذاب اهللا عز وجل، فالمعنى

  .)٤(اإلبهام تعظیم لهذا الیوم

  :أثر االختالف •

ٕ لعالج القلوب، واصالح األمم، لذلك خاطب تعالى الناس بما یؤثر نزل القرآن الكریم  
 لتقع على  مبتدًأً لمبتدأ محذوف، لتذهب بالسامع كل مذهب، وتارةًاخبر) الحاقة(فیهم، فتارة تكون 

  .األسماع موقعها في القلوب

  

v المسألة الثانیة:  

  .]٧: الحاقة[ MÃ  Â  Á  À  ¿   ¾  ½...L  :قوله تعالى

                                                           
 .٢٩/١١٣- التحریر والتنویر  )١(

 .٥/٣٥٦ - ابن عطیة-ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزالمحرنفس الصفحة، -المرجع السابق: انظر )٢(

 .٩/٢١- أبو السعود -  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم )٣(

  .٨٨٢ -السعدي -تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ٥/٣٥٦- الطبري–جامع البیان : انظر )٤(



  
 

٨٣

 :عرابأوجه اإل •

  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) سخرها(قوله  •

  .ال محل لها من اإلعرابمستأنفة،  :الوجه األول

  .في محل جر صفة للریح: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ل عاد، وأنه استمر سبع لیا الذي بعثه على قوم  مدة هبوب ریاح العذابیخبر تعالى عن  
كم المدة التي سخر اهللا فیها ریاح العذاب على عاد؟ : ًوثمانیة أیام متتابعات، وكأن سائال یقول

  . )٢(سخرها تعالى سبع لیال وثمانیة أیام متتابعات الستئصالهم: والجواب

  :المعنى الثاني

 ماهیة الریاح التي استأصلت قوم عاد، ومن تلك الصفات ةیصف تعالى في هذه اآلی  
إما أن : ُ هذه اآلیة؛ أنها سخرت مدة سبع لیال وثمانیة أیام متتابعات، ومعنى حسوماالتي في

ًیكون المعنى متتابعات، واما أن یكون معناها من الحسم، أي حاسمة أي مستأصلة ِ ٕ)٣(.  

  :أثر االختالف •

 تبین ماهیة هذا ؛ً صفةً وكأنه جواب سؤال مقدر، ومرةًا؛ استئنافًمرة) سخرها(جاء قوله   
  .عذاب وصفتهال

  

  

  

  
                                                           

 .٢/٥١٦ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

  .٢٩/١١٧-ابن عاشور- التحریر والتنویر، ٥/٥٧٣- الطبري–جامع البیان  :انظر )٢(

  . نفس الصفحات–المرجعین السابقین  :انظر )٣(



  
 

٨٤

  :المعارجأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًثانیا

  : بین یدي السورة

 وهي مكیة باتفاق، وعدد وتسمى سورة سأل سائل كما في كتب السنة، وسورة الواقع،  
  .)١(نن، وقیل ثالث وأربعووربع وأربعآیاتها أ

 والتذكیر بمصیر كل وعید الكفار بعذاب اآلخرة، ووصف بعض أهواله،: أهم قضایاها
  . )٢(ٍمن الفریقین المؤمن والكافر، والتذكیر ببعض خصال كل منهما

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابها  

v المسألة األولى:  

  .]١١:المعارج[ M*  )  (  '  &   %  $  #  "!L  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب*

  :عراب موضعین من هذه اآلیةاختلف في إ  

  :الموضع األول -

  :)٣(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) یبصرونهم(قوله 

  .مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه األول

  .ي محل نصب حالف :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

  ْن قال أن المالئكة ترى الكفار،َ، فبعضهم م)یبصرونهم(ذكر المفسرون قولین لقوله 

                                                           
 .٢٩/١٥٢ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )١(

  .٢٩/١٠٩ - الزحیلي- ، التفسیر المنیر٦/٣٦٩٢ - سید قطب–في ظالل القرآن : انظر )٢(

 .٢/٥٢١ -  العكبري- لتبیان في إعراب القرآنا: انظر )٣(



  
 

٨٥

 أن :المعنىفیكون  ًوبعضهم من قال بأن الكفار یرى بعضهم بعضا، ورجح الطبري القول الثاني،
في ذلك  ًال یرى بعضهم بعضااألقارب لدفع احتمال أن یقع في نفس السامع أن هذه اآلیة سیقت 

 ،وا ما هم فیه من العذابَرَم لیكشف عنهُ ی، فأجیب بأنهٌمشغول بنفسه ٍحدوا ألن كل الیوم؛
ِ ُیبصُر كل قریٍب قریبھ، ویتمنى كل و:والمعنى، عذابهمفیزدادوا عذابا فوق  احد أن یفدیھ ابنھ، ْ

  .)١ (من أقربائه بنفسه، وهذا محالٌ شيء علیھ في الدنیا، أو أن یفدیھ أحد َّالذي كان أعز

  :المعنى الثاني

 وما یكونون فیه من الذلة والمهانة والضعف، ،امةتصف هذه اآلیة حال الكفار یوم القی  
ِفبعد أن ذكر تعالى أنه ال یسأل قریب قریبه، وهذا كنایة عن اشتغال كل واحد بنفسه، وذلك لشدة  ٌ

ً تعالى أحوال هؤالء المجرمین بأنهم یرى بعضهم بعضا، فال مانع من یبینهذا الموقف المهول، 
َال یسأل قریب قریب: ذلك، والتقدیر   .)٢(ًه، والحال أنهم مبصرون بعضهم بعضاٌ

  :أثر االختالف •

ًعدم سؤال بعضهم بعضا قد یعني مرة استئناف، لدفع توهم أن ) یبصرونهم(قولهجاء   
، بل إنه سیراه، لكنه لن یسأله الشتغاله بنفسه، ومرة حال لبیان ما هم عدم رؤیة بعضهم البعض

  . فیه من العذاب الشدید

  

  :الثانيالموضع  -

  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) یود(له قو  

  .استئنافیة، فال محل لها من اإلعراب :الوجه األول

  ).یبصرونهم( من الضمیر في في محل نصب حال: الوجه الثاني

  

  

                                                           
 .٥/٢٢٠-   الزجاج- ٕمعاني القرآن واعرابه، ٢٩/١١٧-ابن عاشور - التحریر والتنویر: انظر )١(

  .٤/٦١٠-الزمخشري–، الكشاف ٥/٣٤٧-الشوكاني- فتح القدیر:انظر )٢(

 .٢/٥٢١ -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )٣(



  
 

٨٦

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

القیامة، من  یخبر اهللا تعالى في هذه اآلیة عن المجرمین ، وما یتمناه كل واحد منهم یوم 
ُفداء ابنه له، وقد كان أعز شيء علیه في الدنیا، ولكن لهول الموقف وشدته یتمنى الكافر لو أن 

ال یفكر بأحد سوى التفكیر بنفسه، َیفتدي بأعز الناس علیه، كي ینجوا بنفسه من ذلك الیوم، فهو 
وهل : ًئال یقولن سا، وكأ]٣٥ -  ٣٤: عبس[ M   Ð  Ï  Î       Í  Ì*  Ó  Ò   L : قال تعالى

م لو یفتدي من عذاب یومئذ یود المجر: صر بعضهم البعض؟ فالجوابیتناصرون عندما یب
  .)١( ....ببنیه،

  :المعنى الثاني

ٍ الكافر ابنه فلذة كبده وزوجته وأخیه یوم القیامة؛ فإنه یكون في حالة تمن عندما یبصر   َ ُ
ٍولكن لعلمه بأن الفداء غیر مسموح به ئه وذویه، أو أن ینجي نفسه بأقرباٌلو أن یفدیه أحد منهم،  ُ

  .)٢(في ذلك الیوم، یكون حاله مجرد التمني غیر المتوقع الحصول، وهذا لزیادة التحسر والتندم

  :أثر االختالف •

جاء التعبیر القرآني عن شدة هول یوم القیامة، وما یالقیه الكفار من العذاب الشدید، بأشكال 
ى العذاب نفسه، ومرة یصف أحوال الكفار وما یالقونه من العذاب في متنوعة، فمرة یصف تعال

ذلك الیوم، ففي هذه اآلیة یخبر تعالى عن عذاب الكفار في ذلك الیوم، أو یصف تعالى حال 
مجرم أن یفدیه قریبه بنفسه، أو أن یفدي  تمني كل قد تخلي األقارب عن أقربائهم، وحیثالكفار 

  .نفسه بكل أقربائه

  

v ة الثانیةالمسأل:  

  .]١٦ – ١٥: المعارج[ M =     <  ;: *      @  ?   L  :قوله تعالى  

  
                                                           

 .٣/٤٩٥ -  السمرقندي–، بحر العلوم ٢٣/٦٠٦ -  الطبري-نجامع البیا: انظر) ١(

  .١١٣٢ص - احديالو -، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز٣/٦٣٠-  القشیري-لطائف اإلشارات: انظر) ٢(



  
 

٨٧

  :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)١(فیه قراءتان) نزاعة(قوله   

 حال مؤكدة، أو ماإ: فیكون إعرابها على وجهین، )ًنزاعة(بنصب  قرأ حفص :ى األولالقراءة
  .منصوبة على االختصاص

  :ها على خمس أوجه إعراب یكونف، )ٌنزاعة(لباقون برفع قرأ ا :ة الثانیالقراءة

  .ٌهي نزاعة:  أيخبر مبتدأ مقدرإنها  :الوجه األول

  .اسم إنٌ أي كال إنها نزاعة، فیكون الضمیر المتصل بدل من لظى :الوجه الثاني

  .الفصلٌكال إن لظى نزاعة، ویكون الضمیر المتصل ضمیر : ، أي)َّإن(خبر  :الوجه الثالث

  .ٌإن هذه لظى نزاعة:  أن تكون خبر بعد خبر، أي:جه الرابعالو

  .ٌإن لظى نزاعة: ، أي بدل من اسم إن، ونزاعة خبرها)لظى( أن تكون :الوجه الخامس

  :القراءاتالمعنى التفسیري ألوجه  •

  :المعاني على قراءة النصب

  :المعنى األول

لدة الرأس، فهو تعالى بین یبین اهللا تعالى حال النار، وما تكون علیه من شدة نزع ج  
 الذي ،ظى هو اللهب الشدیدل وما تكون علیه في ذلك الوقت، فال،حالها وقت تعذیب الكفار فیها

 ٌاعَّیشوي الوجوه واألطراف، ونزاعة حالها المؤكدة لها، فهي تؤكد أن اللهب الشدید حاله أنه نز
  . )٢(لجلدة الرأس

  :المعنى الثاني

  من أســـــماء الــنار، لما فیه من معــــاني الترهیــب والتهویل،) نزاعة(اسم  بالذكر خص اهللا        

                                                           
 .٢/٥٢١ - العكبري- التبیان في إعراب القرآن، ٢/٣٩٠-ابن الجزري-النشر في القراءات العشر :انظر )١(

، الكشف عن وجوه ٧٢٣ص  - ابن زنجلة–، حجة القراءات ٤/٦١٠ - ري الزمخش–الكشاف : انظر) ٢(
 .٣٣٦ -  مكي بن أبي طالب-القراءات



  
 

٨٨

ُفالقرآن ترغیب وترهیب، ولما كانت النار من أشد ما یرهب به، خص تعالى  ُ ٌ دون غیرها ) نزاعة(ٌ
لما في معانیها من شدة الترهیب والتخویف، ألن من معانیها أنها تنزع جلدة الرأس عن الرأس، ثم 

  . )١(أخص نزاعة للشوى: ، والتقدیرد إلیهتعو

  :المعاني على قراءة الرفع  

  :المعنى األول

جهنم، بأنها نزاعة لألطراف، فهو تعالى بدأ بالخبر للتهویل والتعظیم یخبر تعالى عن   
من شأنها، ألن في حذف المبتدأ والبدء بالخبر وقع شدید على السمع، أي بدون مقدمات 

  .)٢(هي شدیدة النزع لجلود الرؤوس :سمع موقعها في القلب، والمعنى، تقع على ال)نزاعة(

  :المعنى الثاني

 نزاعة عن لظى، ألن البدل یكون أوضح في المعنى من المبدل منه، فمعنى بدلتُأ  
أنها تفصل وتقطع، فأبدلت لظى بنزاعة لتوضیح المعنى، فجهنم : اللهب، ومعنى نزاعة: لظى

  . )٣(ضها عن بعضتقطع وتفصل أجزاء الجسم بع

  :المعنى الثالث

إن : یخبر تعالى عن لظى بأنها نزاعة للشوى، ویكون الضمیر ضمیر فصل، والمعنى  
  .)٤(نزاعة للشوى، فهو تعالى یخبر عن لهب جهنم بأنه ینزع جلدة الرأس من مكانهاهي لظى 

  :المعنى الرابع

ار عن النار بأنه لهب، وأنها ًتعدد الخبر في الجملة یقوي المعنى ویزیده وضوحا، فاإلخب  
تقطع األطراف وتنزع جلدة الرأس، ال یدع في نفس السامع طلب مزید من اإلخبار، وفي هذا 

  انت ــإذا كــسان، فـ اإلنِدْــلِق جـصوى وألـــرأس من أقــدة الــإن جل: قولـــل، فیــیعبر البقاعي بكالم جمی

  

                                                           
  . ٣/٥٣٧ -  النسفي-مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ٢٣/٦٠٧ - الطبري–جامع البیان : انظر )١(

  .٢٠/٣٩٨ - البقاعي-نظم الدرر في تناسب اآلي والسور، ٤/٦١٠ - الزمخشري–الكشاف  :انظر )٢(

 .٢٩/١٦٤ - ابن عاشور- ، التحریر والتنویر٤/٦١٠ - الزمخشري–الكشاف :  انظر)٣(

 مراح لبید لكشف معنى القرآن، ٩/٣٢- أبو السعود– إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : انظر)٤(
 .٢/٥٦٣ -محمد بن عمر نووي - المجید 



  
 

٨٩

  .)١(الجلد واألعضاءجهنم تفصله عن الرأس، فما بالك بغیره من 

  : لخامسالمعنى ا

 ولكن بإبدال لظى عن الضمیر یصبح المعنى أكثر یشبه هذا المعنى المعنى الثالث،  
ًوضوحا، فالضمیر مبهم، واالسم الظاهر یوضح المهم، فقوله إن لظى نزاعة للشوى أوضح من 

  . قوله إنها نزاعة للشوى

  :أثر االختالف •

عددة بمعاني جدیدة، مما أثرت المعنى بشكل جمیل، فالقرآن جاءت األوجه اإلعرابیة المت  
  . د اهللا تعالى للكفارییخاطب العقل والعاطفة معا، وفي األوجه السابقة ما یرسخ یقین اإلنسان بوع

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٠/٣٩٨ -لبقاعي ا- نظم الدرر في تناسب اآلي والسور:  انظر )١(



  
 

٩٠

  المبحث الثالث

  "الجنونوح  تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  :نوحة أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: ًأوال

  .في حدود بحثي في السورةاختلف في إعرابها لم یذكر العكبري مسائل 

  : الجنأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ثانیا

  )الجن: (بین یدي السورة

  .ن آیةو، وهي مكیة باتفاق، وعدد آیاتها ثمان وعشر)َّقل أحي إلي(بسورة وتسمى 

: ، والتي منهاةج بعض أمور العقیدعال:  كما هي قضایا السور المكیة أهم قضایاها
 وأنها لإلنس والجن على السواء، وأن الجن عالم موجود، وأن منهم الصالح r-- إثبات دعوته

وختمت السورة ببیان استئثار اهللا بمعرفة علم والكافر، وأنهم منعوا من استراق السمع من السماء، 
  .)١(الغیب

  : یليوبیان ذلك فیماف في إعرابها، على ثالث مسائل اختلوقد اشتملت هذه السورة 

  :المسألة األولى

  .]٥: الجن[ M  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  LL  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •

  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) كذبا(قوله   

ًتقوال قوال كذبا: والتقدیرلمصدر محذوف،  صفةنها إبالنصب على  :الوجه األول ً.  

  
                                                           

، التفسیر ٢٩/٢١٦ -  ابن عاشور-، التحریر والتنویر٦/٣٧٢٠ - سید قطب–في ظالل القرآن : انظر )١(
 .٢٩/١٥٧ -  الزحیلي- المنیر

 .١٠/٤٨٨- السمین-الدر المصون، ٢/٥٢٥ -  العكبري- ان في إعراب القرآنالتبی :انظر )٢(



  
 

٩١

َتقول(مطلق لـ على إنها مفعول النصب ب: الوجه الثاني   .)١(بقراءة یعقوب) ََّ

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 على لسان الجن بأنه مكذوب،  الواقع من اإلنس على اهللا تعالى االفتراءیصف تعالى  
ً في ظننا أن أحداوكان" :حیث قالت الجن  علیه ما  ولن یفترى، من الثقلین لن یكذب على اهللاّ

ًلیس بحق، فكنا نصدقهم فیما أضافوا إلیه من ذلك، حتى تبین لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم كذبا ِ َ ّ، 
   .)٢("مكذوبا فیه: أي، ً كذباًقوال

  :المعنى الثاني

  علــى لسان الجــن ما كانـوا یفترونه عـلى اهللا، فكانوا یتقـولون على اهللا ما لمىــیبین تعال
 ، وأصله تتقول بتاءینٌفهو كذب وافتراء، ، نسبة كالم إلى من لم یقله:هولتقول ایقله تعالى، و

ً، ألن التقول ال یكون إال كذبا،  لفعل تقول ألنه مرادفهً مؤكداًفعلى هذه القراءة یكون كذبا مصدرا
ا أن وأنا ظنن: وأنا ظننا أن لن یتقول اإلنس والجن على اهللا ما لم یقله تعالى، والتقدیر: والمعنى

  .)٣(ًلن تكذب اإلنس والجن على اهللا كذبا

  :أثر االختالف •

ًمرة صفة للقول) ًكذبا(جاء قوله    ، لیؤكد ًا مؤكدًاً تبین بأنه مكذوب أي ملفق، ومرة مصدر؛ً
ٌقول والكذب في معني واحد، فهو بیان من الجن على أن القرآن صدق ال مریة فیهتعلى أن ال ً  .  

   

v المسألة الثانیة:  

  .]٢٧: الجن[ M  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏL  : تعالىقوله

  
                                                           

 ابن - النشر في القراءات العشر،٣٢٩ ص-القاضي –اترة في القراءات العشر المتوالبدور الزاهرة : انظر )١(
  . ٢/٣٩٢-الجزري

 .٤/٦٢٣ -الزمخشري –الكشاف ) ٢(

 .٢٩/٢٢٤ - ابن عاشور- ، التحریر والتنویر٤/٦٢٣ -الزمخشري –الكشاف : انظر )٣(



  
 

٩٢

  :أوجه اإلعراب •

  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) ْنَم(قوله  

  .في محل نصب مستثنى: الوجه األول

  ).فإنه(في محل رفع مبتدأ، وخبره قوله : الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ط به أحد سواه، لكنه تعالى یستثني الرسل الذین  تعالى أن علم الغیب ال یحییخبر  
ارتضاهم، فإنه تعالى یخبرهم من علم الغیب ما اقتضت حكمته أن یخبرهم به، وذلك ألن الرسل 

  .)٢(فهم یتمیزون عن سائر البشر، لیسوا كسائر البشر، فهم الذین اختارهم تعالى لتبلیغ رساالته

  :يالمعنى الثان

ًیخبر اهللا تعالى أن الذي ارتضاه رسوال فإنه تعالى حفظه من وساوس الشیاطین ویحمیهم    
ًإن الذي ارتضاه تعالى رسوال فإنه تعالى یحفظه من أن : والتقدیر، تتخطفهم الشیاطین من أن

  .)٣( وذلك حتى یبلغ دین اهللا تعالى ورساالته دون أن یحرفها الشیطان،تتخبطه الشیاطین

  :الختالفأثر ا •

مرة استثناء لیدلل على أن علم الغیب یطلعه اهللا على المرتضین من ) ْنَم(جاء قوله
  .رسله، ومرة مبتدأ لیدل على أن اهللا یحفظ الرسل من تخبط الشیاطین

  

v المسألة الثانیة:  

   .]٢٨: الجن[Mé  è           ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      ÝL :قوله تعالى

                                                           
  .١٠/٤٨٨- السمین-الدر المصون، ٢/٥٢٧ -  العكبري- ان في إعراب القرآنالتبی :انظر )١(

  .٨٩١ ص- السعدي– تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان :انظر )٢(

 .٥/٣٨٥ -ابن عطیة-المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ٤/٦٣٣- الزمخشري–الكشاف : ظر ان)٣(



  
 

٩٣

  :ابأوجه اإلعر •

  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًعددا(قوله 

  .بالنصب على أنه مفعول مطلق :الوجه األول

  .بالنصب على أنه تمییز: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

 وعدد ،تعالى یعلم عدد قطر األمطاریؤكد تعالى على أنه أحصى عدد األشیاء، فهو   
  . وما أشرق علیه النهار،ا أظلم علیه اللیل وم،ورق األشجار

  :المعنى الثاني

 علیه أحد، وما ال یطیقه ر مما ال یقداأحصى اهللا تعالى كل شيء من ناحیة العدد، وهذ  
ًبشر، فعدد الموجودات كبیر جدا، والعلم الحدیث یحاول أن یحیط العلم بأصناف الموجودات،  ٌ

  .)٢(دهافیكتشف كل یوم ما هو جدید، فكیف بأعدا

  :أثر االختالف •

ًمرة مفعول مطلق لیؤكد على أن اهللا یعلم عدد كل شيء، ومرة تمیز لیبین ) عددا(جاء قوله  ً
  .تعالى مدى قصور عقل اإلنسان عن إدراك كل شيء

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢/٥٢٧ -  العكبري- ان في إعراب القرآنالتبی :ظر ان)١(

-البیضاوي-وار التنزیل وأسرار التأویلأن، ١٠/٥٦- الثعلبي-الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: ظران )٢(
٥/٢٥٤. 



  
 

٩٤

 المبحث الرابع

  "أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورتي المزمل والمدثر"

  :ورة المزملأثر اختالف اإلعراب في تفسیر س: ًأوال

  : بین یدي السورة

 مدنیة، وعدد آیاتها عشرون آیة، وقیل تسعة ٍسورة مكیة، وقیل جلها مكي وآخر آیة  
  . )١(عشر

 للقیام بأمر الدعوة، r-- بقیام معظم اللیل، وتهیئته r--تكلیف الرسول: أهم قضایاها
نسخ قیام معظم اللیل واختتمت بٍووعید المكذبین والتذكیر ببعض ما لهم من عذاب في جهنم، 

  .)٢(االكتفاء بقیام بعضهو

  :، وبیان ذلك فیما یلي مسائل اختلف في إعرابهاثالثوقد اشتملت هذه السورة على   

  

v المسألة األولى:  

  .]٩: المزملM    [  Z  Y     X  W  V  U  T  SL ] :قوله تعالى

  : واإلعرابأوجه القراءات •

  :)٣(فیه قراءتان) رب(قوله   

  

  

                                                           
  .٢٥٧ ص- أبو عمر الداني–البیان في عد آي القرآن : انظر )١(

  .٦/٣٧٤١ - سید قطب–، في ظالل القرآن ٢٩/٢٥٥ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر )٢(

، ٣٣٠ص  -د الفتاح القاضيعب -  ، البدور الزاهرة٢/٣٩٣ -ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )٣(
  .٢/٥٢٩ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن 



  
 

٩٥

، وشعبة بخفض الباء، )٢(، وخلفالكسائيو، ویعقوب، وحمزة، )١( قرأ ابن عامر:اءة األولىالقر
  .في اآلیة التي قبلها) ربك(ًبدال من قوله  :هاعرابإفیكون 

خبره، أو خبر ) ال إله إال هو(إما مبتدأ و:  قرأ الباقون برفع الباء، فیكون اإلعراب:القراءة الثانیة
  ).هو(لمبتدأ محذوف تقدیره 

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب

  : معنى القراءة األولى

 المشرق والمغرب وما بینهما ُّوجوب ذكره تعالى، ویخبره بأنه رب - r- یبین تعالى لنبیه  
واذكر اسم رب المشرق : من العالم، فهو تعالى المستحق وحده للعبادة واإلخالص، ویكون التقدیر

المخلوق في الذي بین هذا كه، من أجل أن یتفكر ْلُملعظیم  تعالى والمغرب، فهو تنبیه منه
M  w       v  u  t  s : ، قال تعالى)٣( لیصل إلى الحقیقة بفكره وتأمله؛السماوات واألرض

  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £   ¢¡     �  ~  }  |  {z    y  xL ]٢٠: العنكبوت[.  

  :معنى القراءة الثانیة

 ،أنه الرب الخالق للمشرق والمغربوغیرها من اآلیات ي هذه اآلیة أثبت تعالى لنفسه ف  
 المشرق ُّه أنه ربَّیخبر تعالى نبی: ه، وعلى التقدیر الثانيُ غیرٍّ بحقوهو اإلله األوحد فال معبود

 بشر وعلى سائر ال- r-والمغرب وما بینهما من المخلوقات، لذلك أوجب تعالى على النبي 
  .)٤( الحقى ال لغیره، فهو وحده المستحق للعبادة ألنه الخالقخالص العبادة له تعالإ

  

                                                           
هو عبد اهللا بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة الیحصبي، أبو عمران، إمام أحد القراء السبعة، وكان إمام  )١(

 أهل الشام في القراءة، حیث انتهت إلیه مشیخة اإلقراء بها، ولي القضاء بدمشق، وتوفي بها سنة
 \ ).١/٤٢٣ -  ابن الجزري-، غایة النهایة٥/٢٩٢ - الذهبي-سیر أعالم النبالء: انظر.(ه١٢٨

 هو أبو محمد، خلف بن هشام بن ثعلب، البزار، أحد القراء العشرة، ولد سنة خمسون بعد المائة، وتوفي سنة )٢(
 - ابن خلكان-األعیان، وفیات ١/٢٧٢ - ابن الجزري- غایة النهایة: انظر. ( تسع وعشرون بعد المائتین

٢/٢٤١.( 
 - السعدي-تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ،٢٣/٦٨٧ -  الطبري–جامع البیان : انظر )٣(

  .٨٩٢ص

، ٥/٣٩ - النحاس– إعراب القرآن ،٥/٣٨٨ -ابن عطیة– المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: انظر )٤(
  .٣٤٥ ص -لب مكي بن أبي طا–الكشف عن وجوه القراءات 



  
 

٩٦

  :أثر االختالف •

جاء خطاب القرآن الكریم بأسالیب متنوعة، الختالف البشر في القدرات والقناعات،   
ُولذلك فإنه یخاطـب العـقل بالـتفكر في مخــلوقات اهللا تــعالى، و یـذكر هـذا اإلنسـان بعـظـمة هذا  ِّ

  .وصل من خالله إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالىالكون لیت

  

v المسألة الثانیة  :  

  .]١١:المزمل[ M       j  i  h  g   f  eL :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •

  :)١(تحتمل وجهین من اإلعرابالواو وما بعدها     )والمكذبین(قوله 

  .  معه أنه مفعولفیكون إعراب ما بعده النصب على،  أن تكون واو المعیة:الوجه األول

نه معطوف على أالنصب على : فیكون إعراب ما بعده، العطف واو أن تكون :الوجه الثاني
  ).ذرني(في المفعول به الضمیر المتصل 

 : المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

اتركني ) ذرني والمكذبین(ال یجوز في حق اهللا تعالى وعظیم شأنه أن نقول في معنى 
وكل :  المكذبین، فقال لنبیهعلىولكن الصواب أن نقول هي كنایة عن شدة غضبه تعالى ، ممعه

M      6  5:، قال تعالى)٢(مهفإني أكفیك، ، وال تشغل نفسك بهمَّأمرك إلي، ودعك منهم
7L ]٩٥: الحجر.[  

  : المعنى الثاني

  َّإلي، وكل أمر المكذبین: الىیأمر تعالى نبیه بأن یترك المكذبین وال یلتفت إلیهم فیقول تع      

                                                           
  .٥/٢٤١ -  الزجاج – ٕمعاني القرآن واعرابه، ٢/٥٢٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )١(
   .٥/٢٤١ - الزجاج – ٕمعاني القرآن واعرابه ،٥/٥٠٣ - الثعالبي- الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: انظر )٢(



  
 

٩٧

  .)١(ذرني افعل بالمكذبین ما أشاء، فأنا المتصرف في شؤون العباد: ًفالمعنى إذا

  :أثر االختالف •

 كتاب اهللا تعالى في بعد البحث في هذه المسألة، ثبت لدي مدى أهمیة إلمام المتكلم   
  . في كتاب اهللا بمجرد الرأي والهوىلشتى العلوم الشرعیة والعربیة، ألنه ال یجوز أن یتكلم اإلنسان

  

v ثالثةالمسألة ال :  

M0  /  .   -, +  *   )  (  '  &  %   $  #  "  ...  h  g  1 :قوله تعالى
  z  y  x  w  vu  t  sr  q  p       o  n  m   l  k    j     iL ]٢٠: المزمل[  

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من اآلیة

  :ولالموضع األ -
 :)٢(فیه قراءتان)  وثلثهونصفه(قوله 

: فیكون اإلعراب، والكسائي بنصب الفاء والثاء، وحمزة، وعاصم، قرأ ابن كثیر: القراءة األولى
  ).أدنى(أنهما معطوفتان على 

  ).ثلثي(أنهما معطوفتان على: فیكون اإلعراب، قرأ الباقون بجر الفاء و الثاء: القراءة الثانیة

 :ري ألوجه القراءات واإلعرابالمعنى التفسی •

  :المعنى األول

للیل وثلثه، كان یقوم نصف ا rنه إ :فیكون المعنى، تقوم نصفه وثلثه: یكون التقدیر
، فهو یقوم بما أمره اهللا تعالى به على أكمل وجه دون تقصیر، ألنه تعالى وذلك بأمر منه تعالى

                                                           
 – المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ١١٤٦ ص-  الواحدي- الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز :انظر )١(

 .٥٣٨٩ -ابن عطیة
  .٣٣٠ص  - عبد الفتاح القاضي -  ، البدور الزاهرة٢/٣٩٣ -ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر )٢(



  
 

٩٨

ما في أول السورة، وهذا هو الوجه أمره بقیام نصف اللیل أو أقل من نصفه بقلیل، وذلك ك
 .)١(األنسب لإلعراب

  :المعنى الثاني

كان یقوم أقل مما كلفه به  rأنه :  والمعنى، وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه:التقدیر
ُتعالى، لذلك نرى مكى بن أبي طالب یحسن كال القراءتین، غیر أنه رجح قراءة النصب؛ ألن  ِّ ُ

فهو یقوم بما أمره اهللا تعالى دون ، اهللا علیه وسلم ألمره تعالىمعناها یتناسب مع طاعته صلى 
، فإن ]٣ –٢: المزمل[ M    '   &   %   $*   -  ,      +        *  )L : كذلك استشهد مكي بقوله، تقصیر
  .)٢(منصوب) نصفه(قوله 

  :أثر االختالف •

لحركات من اختالف اللقراءات مدى ما یترتب على هین السابقین  یتبین من الوج
 كان یقوم اللیل بالمقدار الذي أمره به تعالى، وقراءة r، فقراءة النصب تعني أنه اختالف للمعنى
  . كان یقوم أقل مما كلفه به تعالىrالجر تبین أنه 

 

  : الموضع الثاني - 
  :)٣(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) هو(قوله 

  ).تجدوه(لهاء في لمؤكد  ، ال محل له من اإلعراب، فهوضمیر فصل: الوجه األول

 ).تجدوه(في محل نصب على البدلیة من الهاء في  :الوجه الثاني

  ). تجدوه(في محل نصب توكید لفظي من الهاء في  :الوجه الثالث

  

  

                                                           
  .٣٤٥الكشف عن وجوه القراءات ص : انظر )١(

إعراب ، ٥/٢٤٣ – الزجاج – عرابهٕ معاني القرآن وا،٢٩/١٠٠ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر )٢(
  .٣٤٥الكشف عن وجوه القراءات ص ، ١٠/٢٦٢ – درویش – القرآن وبیانه

  .٥/٢٤١ -  الزجاج – ٕمعاني القرآن واعرابه، ٢/٥٣٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

٩٩

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

 ذكرت في اآلیة  والذین آمنوا معه بأن ما یفعلوه من أنواع الخیر التيrیخبر تعالى نبیه 
والتي لم تذكر كذلك؛ فإنهم سوف یجدون ذلك الخیر في صحائفهم یوم القیامة قد ادخرها تعالى 

 بهذا الضمیر ًا مؤكدالمفعول، فصار )هو(لهم، والهاء في تجدوه ُأكدت بضمیر الفصل 
 د اهللاً بالضمیر، وحتى یزید المؤمنین یقینا بما عنالمفعوللیدل على تثبیت تأكید ، المنفصل

 ألن الدعوة في بدایتها، واألقدام لم ترسخ بعد، فجاء القرآن بالتأكید لیثبت قلوب تعالى؛
  .)١(المؤمنین

  :المعنى الثاني

وعبر بالمضارع لیدل ، یخبر تعالى عباده عما أعده لهم من الخیر الكثیر یوم القیامة
 :رب الفعل من مفعوله، والتقدیرفجاء بضمیر الشأن بدل من الهاء، لیتق، على االستمرار والثبات 

  .)٢( خیراهو تجدوا 

  : المعنى الثالث

ویؤكد ، ویعدهم بالخیر، فهو تعالى یثبت قلوب المؤمنین، هذا المعنى یشبه المعنى األول
  . ًن یقینا بموعود اهللاوهذا الوعد حتى یزداد المؤمن

  :أثر االختالف •

 ً مؤكد، ومرةوهو ال محل له، ً فمرةعلى عدة أوجه إعرابیة،) هو(جاء الضمیر المنفصل   
ً لیزداد التأكید تأكیدا، ومرة، من الضمیر المتصلًبدال   . لیثبت قلوب المؤمنین، لفظيًا توكیدً

  

  

  

                                                           
  .٥/٤٣ -نحاس ال–، إعراب القرآن ٣/٥٦٠ -  النسفي– مدارك التنزیل وحقائق التأویل:  انظر)١(
 - الخازن– لباب التأویل في معاني التنزیل، ١٩/٤٨٨ – ابن عادل – اللباب في علوم الكتاب: انظر )٢(

  .١٠/٥٣١ -  السمین–، الدر المصون ٤/٣٦٠



  
 

١٠٠

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة المدثر: ًثانیا
  : بین یدي السورة

  .)١(وخمسون، وعدد آیاتها ست وخمسون آیة، وقیل خمس مكیة باتفاق جمهور العلماء  

إنذار قومه، وتكبیر اهللا تعالى، وتطهیر :  بعدة أوامر، منهاr-- أمر الرسول : أهم أغراضها
  .الثیاب، والتصدق بالمال، والتذكیر ببعض مشاهد من یوم القیامة، ومآل الكفار في ذلك الیوم

  :رة على مسألتین اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السو  

v مسألة األولىال :  

  ]١١: المدثر[ MÇ  Æ  Å  ÄL  :قوله تعالى
  : أوجه اإلعراب •

  : )٢(حتمل وجهین من اإلعرابالواو وما بعدها ت) ومن خلقت( قوله 

  . النصب على أنه مفعول معه، فیكون موضع إعراب ما بعده ،  واو المعیة  أنها: الوجه األول

ع إعراب ما بعده النصب على أنه معطوف على  واو العطف ، فیكون موضأنها :الوجه الثاني
  ).ذرني(الضمیر المتصل في 

  : المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب  •

  : المعنى األول

دعني وزید، : ٕال یراد هذا الوجه اإلعرابي على معناه حقیقة، وانما هو كما تقول العرب
أكفیكه، وهو كقولنا دعك منه فلیس المعنى أنه حال بینهما أحد، ولكن تأویله ال تهتم بزید، فإني 

 أنه تعالى یأمر نبیه بعدم االكتراث للولید بن المغیرة ، وأن ذلك ،وأتركه لي، وفي اآلیة كنایة
  .)٣()ال شفاعة لهذا الكافر ( یفوض أمره إلى اهللا تعالى، والمعنى 

                                                           
 .٢٥٨ ص-  الداني–البیان في عد آي القرآن : انظر )١(

  .١٠/٥٤٢ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٣٢ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٢(

 .٧٧٦ ص- المحلي والسیوطي–، الجاللین نفس الصفحة–المرجع السابق : انظر )٣(



  
 

١٠١

  : المعنى الثاني

 هذا ه بأن یتركأمر نبیی تعالى فإنه ؛من شدة غضبه تعالى على هذا الكافر الملحد
ذهب ماله ُ یأن وهو القادر على ، ألنه تعالى خلقه وحده بال مال وال ولد؛ وال یلتفت إلیهالكافر

  .)١( أشد انتقاموولده وینتقم منه

  :أثر االختالف •

رونقه  ً   من عظمة القرآن الكریم تشابه بعضه بعضا في كثیر من اآلیات، لكن لكل موضع
إعجازه البالغي، فهذه المسألة تشبه التي في سورة المزمل في ومعناه، مما یدل على عظمة 

  .المعنى واإلعراب

  

v المسألة الثانیة :  

  ] ٢٨: المدثر[ M      Q  P  O  NL :قوله تعالى
  : أوجه اإلعراب •

  :)٢(تحتمل وجهین من اإلعراب) ال تبقي(جملة 

  ).سقر(عنى التعظیم من ، والعامل فیها م)سقر(في محل نصب على الحالیة من : الوجه األول

  . ، فال محل لها من اإلعراب مستأنفةةجمل: الوجه الثاني

  :ه اإلعرابوجالمعنى التفسیري أل •

 :المعنى األول

َبقي من المعذب شیئا إال ُیبین تعالى حال جهنم، وما تكون علیه یوم القیامة من أنها ال ت ُ
M       s   r  q : قال تعالىالریح بقوم عاد، فهي تفعل بهم كما فعلت وبلغته، أي أتت علیه بالكلیة،

y  x        w  v  u  tL ]فالحال التي تكون النار یوم القیامة علیها أنها ال  ،]٤٢: الذاریات 

                                                           
 .٢١/٤٨ -  البقاعي–، نظم الدرر في تناسب اآلي والسور ٨/٢٦٥-  ابن كثیر–القرآن العظیمتفسیر : انظر )١(

  .١٠/٥٤٥ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٣٢ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٢(



  
 

١٠٢

، وهذا الوصف فیه من الوعید الشدید الذي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم:  أي،تبقي
  .)١(لكفناسب أن تكون حال جهنم كذ، یؤثر في سامعه

  :المعنى الثاني

أنها ال تبقي شیئا إال وقد أتت علیه بالكلیة، وال تذر شیئا بر القرآن الكریم عن جهنم َّعب
 : والجواب،هنم؟ـا طبیعة جـم:  یقولًن سائالأتهم كل شيء، وكـا تلــفهي من شدته، إال وتأتي علیه

  .)٢( ً للعذاب أحدا إال عذبتهم، وال تدع من المستحقینوال تذر شیئا إال وأتت علیهال تبقي  

 :أثر االختالف •

 كأنها ًیة، استئنافً تبین شدة نار جهنم في األخذ والتعذیب، ومرة؛ً حاالًمرة) ال تبقي(جاء قوله 
  .  عن طبیعة جهنمٍلسؤال ٌجواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٩/٥٩ – أبو السعود –، إرشاد العقل السلیم ٨/٢٦٨ -  ابن كثیر– تفسیر القرآن العظیم :انظر)١(

 .٥/٢٦١ - البیضاوي– أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ٣٠/٧٠٨ - الرازي–التفسیر الكبیر : انظر )٢(



  
 

١٠٣

  المبحث الخامس

  "اإلنسان والمرسالتو القیامة: أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور"

  .في حدود بحثي في السورةاختلف في إعرابها ذكر العكبري مسائل لم ی

  : اإلنسانأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ًأوال

  : بین یدي السورة

، ، وسورة الدهر، وسورة األمشاج، وسورة األبرار)هل أتى على اإلنسان(سمیت بسورة   
  .)١(خالفوهي مكیة وقیل مدنیة، وعدد آیاتها واحد وثالثون آیة بال 

ً الطریق، فإما شاكرا لربه، ُأصله وبدایة خلقه، وأنه قد هديتذكیر اإلنسان ب :أهم قضایاها   
ٕواما كفورا جاحدا بنعمته، ومصیر كل منهما، واختتمت بأن القرآن مصدر هدایة وارشاد لهذا  ًٕ ً

    )٢(اإلنسان

  :ك فیما یلي على سبع مسائل اختلف في إعرابها، وبیان ذلوقد اشتملت هذه السورة

v المسألة األولى :  

  .] ٢: اإلنسان[ M  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºL  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •

  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) أمشاج(قوله   

  ).نطفة( الجر على البدلیة من :الوجه األول

  ).نطفة( الجر على الصفة لـ :الوجه الثاني

                                                           
 - السیوطي–، اإلتقان ٨/٢٨٤ -  الخفاجي-، عنایة القاضي١٥/١٦٦ -  األلوسي-روح المعاني: انظر )١(

١/٥١. 

 .٢٩/٢٨٠ - الزحیلي-، التفسیر المنیر٢٩/٣٦٩ - ابن عاشور-التحریر والتنویر :انظر )٢(

 .٤/٦٦٦ - الزمخشري–، الكشاف ٢/٥٣٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

١٠٤

 :عرابالمعنى التفسیري ألوجه اإل •

  : المعنى األول

یبین تعالى حقیقة هذه النطفة بأنها خلیط من ماء الرجل وماء المرأة، فال تتكون هذه   
النطفة إال بوجود هذین المائین، إال ما استثناه اهللا تعالى من خلق آدم وعیسى بن مریم علیهما 

  .)١( من مائیینٍ مخلوق من خلیط، فبین تعالى أن اإلنسانحواءالسالم و

  : لمعنى الثانيا

ُاإلنسان بأصله وبدایة خلقه، وهو خلق أبینار تعالى َّبعد أن ذك   ْ  من - علیه السالم–َآدم  َ
ًطین، وبأنه لم یكن شیئا مذكورا في الوجود قبل أن تنفخ فیه الروح،  تي  الَیصف تعالى النطفةً

ماء الرجل والمرأة، أو یخلق منها اإلنسان بأنها مجموع أخالط، فهذه النطفة متصفة بأنها مخلوط 
ٌمخلوط مني ودم، وهذا الوصف فیه تذكیر ٍ ٍّ ٌ كم هو ضعیف، وفیه تبیین لعظیم قدرته  لهذا اإلنسانُ

، )٢(ویعبده حق عبادتهتعالى في الخلق، وذلك حتى یظل اإلنسان یؤمن بالخالق تعالى، 
  .)٣( "ره نفسه أم ینساها وتغ؟بذلك لنعلم هل یرى حاله األولى ویتفطن لها) نبتلیه("و

  :أثر االختالف •

 لیذكر اإلنسان ؛ً صفةً من نطفة، لیبین معنى النطفة، ومرةً بدالًمرة) أمشاج(جاء قوله   
  .، ویدرك مدى ضعفهبأصله فیتعظ

  

v المسألة الثانیة :  

  .]٦: اإلنسان[ M    '  &  %  $  #  "  !L  :قوله تعالى

  

  
                                                           

  .٣/٣٩٩ –بن عبد السالم  العز – تفسیر القرآن ،١٩/١٢٠ -  القرطبي– الجامع ألحكام القرآن :انظر )١(

 - الرازي–، التفسیر الكبیر ٥/٤٠٨ -  ابن عطیة– المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: انظر )٢(
٣٠/٧٤٠.  

  .٩٠٠ ص -  السعدي–تیسیر الكریم الرحمن  )٣(



  
 

١٠٥

  :أوجه اإلعراب •

 : )١(جه من اإلعرابیحتمل ثالثة أو) ًعینا(قوله 

أو ، ماء عین: والتقدیر، )كافورا(أو من ، )كأس(النصب على البدلیة من موضع : الوجه األول
 .خمر عین

أعني، أي منصوب على : النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وهو: الوجه الثاني
 ).یشربون(االختصاص، أو بفعل محذوف تقدیره 

ُأعطوا : ٍول به ثان لفعل محذوف مبني للمجهول، والتقدیرالنصب على أنه مفع: الوجه الثالث
 .ًعینا

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ٌ والكافور هو طیب معروف یستخرج من شجر ینبت على جبال الصین بدل من كافورا، ٌ ْ
ها یشبه ءما؛ ألن عین ُ خمرًیشربون خمرا: أو، ًیشربون من كأس مزاجها عینا:  والتقدیروالهند،

ٌبیاض الكافور، ویشبه في رائحته وبرده هذه العین، وفیه ترغیب للمؤمنین األبرار لالمتثال بما 
  .)٢(یشربون من ماء عین: أمر اهللا تعالى به،  كذلك في البدل من كأس یكون التقدیر

  :المعنى الثاني

 المؤمنین  في ترغیب خص تعالى العین؛لما كان العمل الصالح یحتاج إلى صبر ومجاهدة      
ًللعمل الصالح، وذلك حتى یكون محفزا لهم في اإلكثار منها، فصائم النوافل في الحر الشدید 

ًأخص عینا أو أعني عینا، أو بذكر ما یكون : ًمثال یتذكر هذه العین، فیغریه الفوز بها، لذلك قال ً
 عباد اهللا، من كأس كان مزاجها إن األبرار یشربون عینا یشرب بها": للمؤمنین في ذلك الیوم فقال

  .)٣("كافورا

                                                           
  .٢/٥٤٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )١(

روح ، ٧٨١ ص-  المحلي والسیوطي–تفسیر الجاللین ، ٩/٧١ - عود أبو الس– إرشاد العقل السلیم: انظر  )٢(
  .١٠/٢٦٣- إسماعیل حقي–البیان 

 .٢٤/٩٣ -  الطبري– جامع البیان )٣(



  
 

١٠٦

  : المعنى الثالث

للعمل الصالح بما عنده من األجر الجزیل، فیعلم عباده ما یرغب تعالى عباده المؤمنین   
ًُأعطوا عینا في الجنة تسمى سلسبیال، أي أعطى اهللا المؤمنین : سیكون لهم من العطاء، فیقول

ٌعینا، وفي اختصار المقدمات محفز   . )١( لإلنسان ألداء العمل الصالحً

  :أثر االختالف •

ًنتج عن اختالف اإلعراب معان متعددة، كلها جمیل ویحتملها النص القرآني، فمرة یكون    ٍ
ًبدال من كافور، مما یبین طعم ورائحة العین، ومرة منصوبة على االختصاص، لتدل ) ًعینا(قوله  ً

، لتبین أنها )أعطوا(ٍ أنها مفعول به ثان للفعل ًعلى من خصهم تعالى بهذه العین، ومرة على
  .  للمؤمنین خاصة

 

v المسألة الثالثة: 

̀   M  Y  X  W  V  U*  e  d  c  b  a : قوله تعالى    _^  ]  \  [L 
  .]١٣ – ١٢: اإلنسان[

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من اآلیة  

  :الموضع األول -

  :)٢(ن اإلعرابیحتمل وجهین م) متكئین(قوله   

  ).جزاهم(لمفعول في من ا النصب على الحالیة: الوجه األول

  ).ًجنة( صفة لـالنصب على أنه: الوجه الثاني

  

                                                           
  .٢١/١٣٧ -  البقاعي–، نظم الدرر ٢٤/٩٣ - الطبري–جامع البیان :  انظر)١(

، إرشاد العقل السلیم ٤/٦٧١ -  الزمخشري–، الكشاف ٢/٥٤٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر) ٢(
 .٩/٧٣ -  أبو السعود–



  
 

١٠٧

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 یبین تعالى حال المؤمنین الموحدین وما أعده لهم جزاء صبرهم في الدنیا، وطاعتهم هللا 
هم على الوسائد ئغبهم بوصف الحال التي سیكونون علیها في الجنة من اتكاتعالى، فهو تعالى یر

 ، یستند فیها الجالس على مرفقه وجنبه،جلسة بین الجلوس واالضطجاع :واالتكاء"والحریر، 
 وألن المؤمنین حرموا ،)١(" وهي جلسة ارتیاح، وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ،رجلیه ویمد

ا على هذه الوسائد الحریریة الناعمة ئوا المحرمة، فقد آن لهم أن یتكأنفسهم من ملذات الدنی
  .)٢(ویتلذذوا بنعیم الجنة الخالد، وذلك بعد أن شملتهم رحمة اهللا تعالى

  :المعنى الثاني

 بین تعالى جزاء الصابرین على ابتالءات الدنیا ونكدها، بدأ یصف تعالى بعد أن
ٍالجنةوما فیها من نعیم مقیم، فوصفه متكئین في جنة أن المتقین : ا تعالى بسمة جمیلة أال وهيٍ

فیها على األسرة والحریر، وقد اختلف النحاة في جواز هذا الوجه اإلعرابي، فالبصریون ال 
  صفة إال أن یبرز الضمیر،)متكئین (قولهكون ییجزون ذكر الصفة بدون بروز الضمیر، أي ال 

ًجوز الزمخشري أن تكون الجملة صفةوقد  متكئین هم فیها،: أي یكون تقدیرهم َّ)٣(.  

  :أثر االختالف •

 وما هم فیه من ،، تبین كیفیة اتكاء المؤمنین في الجنةً حاالًمرة) متكئین (قولهجاءت   
ن التي  یكون الترغیب لها أشد، وهكذا تتضح بالغة القرآ للجنة، حتىً صفةًالنعیم المقیم، ومرة

  .نیعجز عن مثلها اإلنس والج

  

  
                                                           

  .٢٩/٣٨٨ – ابن عاشور –التحریر والتنویر  )١(

 . ١٩/١٣٧ – القرطبي –، الجامع ألحكام القرآن ٩/٧٣ -  أبو السعود–إرشاد العقل السلیم  :انظر )٢(
  
 – البقاعي –  نظم الدرر،٤/٦٧١-  الزمخشري-، الكشاف١٠/٦٠٤ – السمین –الدرر المصون : انظر )٣(

٢١/١٤٠. 



  
 

١٠٨

  :ضع الثانيالمو -

  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) ال یرون(قوله   

  ).متكئین(من الضمیر المرفوع في  في محل نصب حال :الوجه األول

   ).ًجنة( في محل نصب صفة لـ:الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 ُنِمئَطُی كاءهم وراحتهم األبدیة، في مطلع اآلیة حال المؤمنین واتن تعالىَّبعد أن بی   
 بأن من ذاق حر الدنیا في سبیل اهللا وبرد الشتاء لطاعته تعالى، فهو لن ،تعالى قلوب المؤمنین

یذوقهما في الجنة، فهو تغیر من حال إلى أحسن حال، فهذه حال للمؤمنین في الجنة من أنهم 
ن في الجنة ویتمتع المؤمن: شقة، والتقدیرلن یذوقوا بعد الیوم ما ذاقوه في الدنیا من العنت والم

  . )٢(ًزمهریراًحرا وال وال ًوال قمرا، غیر رائین فیها شمسا والحال أنهم 

 دل: فاآلیة من االحتباك" :ٌومن جمیل ما قرأت في تفسیر اآلیة قول للبقاعي حیث قال
 الشمس، ودل بنفي  ألن نوره اكتساب من نور، ألن ظهوره بها؛ًبنفي الشمس أوال على نفي القمر

ًالزمهریر الذي هو سبب البرد ثانیا على نفي الحر الذي سببه الشمس، فأفاد هذا أن الجنة غنیة 
وجه،  ألنه ال تكلیف فیها ب؛ غیر محتاجین إلى معرفة زمان، بذاتها وأهلهاٌرین، ألنها نیرةِّعن النی

  .)٣("ًوأنها ظلیلة ومعتدلة دائما

  :المعنى الثاني

 اآلیة احتباك، وهو ما یدل على أنها تحمل معنیین، فیحتمل أن یراد أن الجنة بما أن في  
أن الجنة تتصف بصفة : ُال یرى بها شمس وال قمر، فهذا وصف للجنة التي ُأعدت للمتقین، أي

                                                           
، إرشاد العقل السلیم ٤/٦٧١ -  الزمخشري–، الكشاف ٢/٥٤٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )١(

 .٩/٧٣ -  أبو السعود–

 .١٠/٦٠٤ – السمین –الدرر المصون ،٢٤/١٠٢ - الطبري–جامع البیان :  انظر)٢(
  .٢١/١٤٣نظم الدرر في تناسب اآلي والسور  )٣(



  
 

١٠٩

ٌال یتصف بها غیرها من األماكن، فهي صفة ممیزة لها، وقد قال بهذا الوجه اإلعرابي َِ َ ُ ٌ :
  .)١(غیره ال یجیزه كما في المسألة السابقةالزمخشري، غیر أن 

  :أثر االختالف •

في بیان الحال التي یكون المؤمنون علیها في الجنة نوع من أنواع التشویق، وفي وصف   
بصفات خاصة مدلول كبیر على عظمها، وبالتالي على الحرص علیها باألعمال الجنة 

  .الصالحة

  

v المسألة الرابعة:  

  .]١٤: اإلنسان[ Mi  h  g   l  k  j  L :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من اآلیة

  :الموضع األول -
  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًودانیة(قوله   

، )ال یرون(والحال ) متكئین(بالنصب على أنها حال أخرى للمؤمنین بعد الحال  :الوجه األول
  .في اآلیة السابقة في المسألة السابقة

ًوجزاهم جنة دانیة: لمحذوف مقدر، والتقدیربالنصب على أنها صفة : جه الثانيالو ً.  

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

في هذه اآلیة والتي قبلها تبین ألحوال المؤمنین في الجنة، فاهللا عز وجل یرغب المؤمنین   
ن، فهو أدعى للتأثر واإلتباع، بوصف أحوال أهل الجنة، ألن في وصف الحال تخییل لما سیكو

                                                           
  .٢٩/٣٩٠ -ابن عاشور–، التحریر والتنویر ٤/٦٧١ -  الزمخشري–الكشاف : انظر )١(

  .١٠/٦٠٥ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٤٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٢(



  
 

١١٠

بین :  جامعین فیهاًوجزاهم جنة:  كأنه قیل،اللة على أن األمرین مجتمعان لهمودخلت الواو للد"
  .)١(" ودنو الظالل علیهم،البعد عن الحر والقر

  :المعنى الثاني

ٌیصف تعالى الجنة بوصف جمیل، فبعد أن بین أن الجنة لیس فیها شمس یحتاج    
، أي أن الجنة فیها ظالل ولكنها )ودانیة علیهم ظاللها( ظل یستظل به، عطف بقوله ساكنها إلى

أن أدواح : والمعنى"، )٢(ٕلیست لالستظالل من الحر، وانما ظالل األشجار المثمرة الدانیة القطوف
ف علیه جملة وذللت ولذلك عط، ... وذلك مما یزیدها بهجة وحسنا،لسهمالجنة قریبة من مجا

هلت لهم بحیث ال التواء فیها وال صالبة ُ وس،خرت لهم قطوف تلك األدواحُ س: أي،یالقطوفها تذل
  .)٣(" بل یجتنونها بأسهل تناول،تتعب قاطفها وال یتمطون إلیها

  :أثر االختالف •

ًجمعت هذه اآلیة بین بیان الحال ووصف المكان، مما یزید السامع تأثرا بما یسمع؛ ألن   
ًن تقریبا للمعاني، وثراء لما یحتمله النص القرآني الكریمفي بیان الحال ووصف المكا ً  .  

  :الموضع الثاني -
  :)٤(تحتمل وجهین من اإلعرابالجملة ) وذللت (قوله  

  . مع الحال مقدرة) قد(في محل نصب حال، و: الوجه األول

  .مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :عنى األولالم

  : یم، والتقدیرــمون به من النعــنعــا یتــنة ومــین في الجــٌهذا استكمال لبیان أحوال المؤمن   

                                                           
 .١٠/٦٠٥ -  السمین–الدر المصون  )١(

المحرر الوجیز في تفسیر ، ٣٠/٧٥٠ - الرازي– الكبیر ر، التفسی٥/٤٢٢ - الشوكاني–فتح القدیر : انظر )٢(
  .٥/٤١٢ – ابن عطیة – الكتاب العزیز

  .٢٩/٣٩٠ - ابن عاشور- التحریر والتنویر )٣(

 .١٠/٦٠٧ -  السمین– الدر المصون ،٢/٥٤١ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٤(



  
 

١١١

؛ ألنهم ذللوا أنفسهم لطاعة اهللا تعالى في الدنیا بإتباع (١)"تدنو ظاللها علیهم مذللة لهم قطوفها"
ُأوامره واجتناب نواهیه، فحق أن تذلل لهم ثمار الجنة، أي َّ َّتسخر لهم، ویسهل لهم تناولها: ُ ُ َّ.  

  :المعنى الثاني

ًسیقت هذه الجملة لبیان مدى تكریم اهللا تعالى لعباده الموحدین في الجنة، وكأن سائال   
بتذلیل قطوف الثمار لهم، بحیث تصبح سهلة : بماذا یتنعم المؤمنون في الجنة؟ والجواب: یقول

، بحیث ً كثیراًخرت ثمارها لمتناولیها تسخیراُأنها س": والمعنىالتناول دون أیة مشقة وعناء، 
  . )٢("ٌ وال شوكٌعدُیتناولها القائم والقاعد والمضطجع، ال یرد أیدیهم عنها ب

  :أثر االختالف •

مرة حال تبین تنعم المؤمنین في الجنة، ومرة استئناف بیاني وكأنها ) وذللت(جاء قوله   
  .جواب لسؤال مقدر

  

v المسألة الخامسة :  
  .]١٥: اإلنسان[ M     u     t     s  r   q   p  o  nL  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(وجهین من اإلعرابیحتمل نصبها ) قواریرا (قوله  

  . خبر كان:الوجه األول

  .كونت: تامة، أي) كانت(حال، وتكون : الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 تعالى أن األبرار لهم شراب طیب في الجنة؛ یخبر عن شكل اآلنیة التي ّنَّیَبعد أن ب  
 ولكنها في رقة الزجاج وشفافیته، ،ي مصنوعة من الفضةهیشرب بها عباد اهللا في تلك الدار، ف

                                                           
  . ٩/٧٣ – أبو السعود –إرشاد العقل السلیم  )١(

  .٥/٤٢٢ -  الشوكاني–فتح القدیر  )٢(

 ٢/٥٤١ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

١١٢

ًفهذا مما ال یكون إال في الجنة؛ ألن الفضة غیر شفافة، فهو تعالى یخبر أنها أعدت لهم سلفا 
  .)١( لهم في المسابقة إلى الخیراتًحتى تكون محفزا

  :المعنى الثاني

 تعالى حال الجنة وما فیها من أصناف النعیم، فأكواب الجنة صنعت من الفضة ُینَبُی  
لكنها كونت من صفات القواریر وهو الزجاج، أي أن األكواب مصنوعة من الفضة لكنها شفافة 

ُیطاف علیهم بآنیة : ا اهللا فضة، والتقدیرورقیقة مثل الزجاج، أو أن األكواب كانت زجاج فحوله
  .)٢( والحال أنها كونت من الزجاج، أي صنعت منه،من فضة

  :أثر االختالف •

ً لیدل أن هذه اآلنیة قد خلقت وأعدت سلفا للمتقین، ،كانل ًا خبرًمرة) قوریرا(جاء قوله   
  . في ترغیبه المؤمنین للجنة تبین جمال ورقة هذه اآلنیة، وهذا من روعة البیان القرآنيً حاالًومرة

  

v المسألة السادسة:  
  ]١٦: اإلنسان[ M  {  z  y  x  wL  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(تحتمل وجهین من اإلعراب) قدروها(جملة   

  ). َقواریر( في محل نصب صفة لـ:الوجه األول

  .مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثاني

  :جه اإلعرابالمعنى التفسیري ألو •
  :المعنى األول

   شراب مقدر على الكمیة بأنه لهم فیهاهیصف اهللا تعالى شراب أهل الجنة الذي أعد  

                                                           
 .٢٩/٣٩٢ -  ابن عاشور–، التحریر والتنویر ٢٤/١٠٤ - الطبري–جامع البیان : انظر )١(

 .١٩/١٤٠ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٣٠/٧٥١ - الرازي-  التفسیر الكبیر:انظر )٢(

 .١٠/٦٠٧ -  السمین– الدر المصون ،٢/٥٤١ -بري العك–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

١١٣

 أنهم قدروها :هم لهاُومعنى تقدیر"، )١(ُ المطلوبة لهم، ال زیادة فیه فیهراق، وال نقص فیه فیطلب
 ، فجاءت حسبما قدروها؛اتهم وأرادوا أن تكون على مقادیر وأشكال معینة موافقة لشهو،في أنفسهم

، وهذا من فضل اهللا تعالى على عباده )٢(" فجاءت على حسبها؛أو قدروها بأعمالهم الصالحة
  .المؤمنین بأن یقدر لهم ما یشاؤن على حسب مطلوبهم

في اآلیة السادسة من ) عباد اهللا(یمكن أن یعود على ) قدروها(وضمیر الجمع في   
ن، ویمكن أن یعود على وفق ما یشتهو الشراب جيءی أن ة عباد اهللارغب: السورة، فیكون التقدیر

ِّن الطائفین یقدرون كمیة إ: الضمیر على الطائفین الذین یسقون الشراب للمؤمنین، فیكون التقدیر
  .)٣(ونوع الشراب على حسب رغبة الشارب

  :المعنى الثاني

 لهم على ًا ترغیب؛ن أشكال النعیم ما في الجنة مُّفي بیان اهللا تعالى لعباده المؤمنین أدق  
ُ ففي اآلیة ما یجاب به على من یسأل عن شراب أهل  واجتناب نواهیه،، تعالىهامتثال أوامر

ٌَّإنما هو مقدر حسبما یطلب : ُهل شراب الجنة قلیل أم كثیر، والجواب: الجنة، وتقدیر السائل
  .  )٤(الشارب

  :أثر االختالف •
ًمرة صفة) قدروها(جاء قوله     ًاً حسب المطلوب، ومرة استئنافٌلشراب مقدر لیبین أن ا،ً

ٍا، وكأنها جواب عن سؤال مقدر، وهكذا یختلف المعنى اختالف تنوع بحسب اختالف وجوه بیانی ٍ ٌ ً
  .اإلعراب

  

v المسألة السابعة  
 M  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿L  :قوله تعالى

  .]٢١: اإلنسان[

  

                                                           
 . ٣٠/٧٥٢ -  الرازي- ، التفسیر الكبیر٢٤/١٠٤ - الطبري–جامع البیان : انظر )١(

  .٩/٧٤ -  أبو السعود–إرشاد العقل السلیم  )٢(

  .٢٩/٣٩٤ - ابن عاشور– التحریر والتنویر :انظر )٣(

 .١٠/٢٧٢ - حقي–، روح البیان ٢١/١٤٦ -  البقاعي–نظم الدرر : انظر )٤(



  
 

١١٤

  : واإلعراباتالقراءأوجه  •
  :اختلف في قراءة ثالث مواضع من اآلیة

  :الموضع األول -

  :)١(فیه قراءتان) عالیهم(قوله   

ِالیهمع( ، وحمزة بإسكان الیاء وكسر الهاء، وأبو جعفر)٢(نافعقرأ : القراءة األولى على أنها ) ْ
ٍثیاب سندس(مبتدأ، و   .خبره) ُ

ُعالیهم (الهاءقرأ الباقون بفتح الیاء وضم  :القراءة الثانیة خبر مقدم، بمتعلق  ، ظرف على أنه)َ
من اآلیة التاسعة عشر من ) علیهم( حال من الضمیر في قوله مبتدأ مؤخر، أو أنه) ثیاب(و

  .السورة
  : واإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه القراءات •

  : معنى القراءة األولى

ًا وملكا كبیرامرأیت نعی(فقوله  تكون هذه اآلیة على هذه القراءة بیانیة لآلیة التي قبلها،   ً ً (
ً؛ ألن أهل النعیم والملك الكبیر یتصفون دائما بلباسهم الحریر، )عالیهم ثیاب سندس(یتضح بقوله 

ٍفهو تعالى یشوق نفوس المؤمنین لهذا النعیم بأن یذكره مجمال، ومن ثم یطلعهم على شيء منه؛  ً
یسأل عن لباس أهل الجنة، فهو من لمن  ٌلكي یظهر للنفس معنى هذا النعیم، وفي هذا جواب

  . )٣( أجساد أهل الجنة ثیاب الحریریعلو: وأفخمه، والمعنىأرقى أنواع الحریر 

  :معنى القراءة الثانیة

: یلبسونه فیها من أنواع الثیاب، والتقدیریخبر تعالى عن بعض نعیم أهل الجنة، وما 
  یطوف على أهل الجنة ولدان: التقدیرثیاب سندس تعلوا أجسادهم، أو على أنها حال فیكون 

                                                           
  .٢/٥٤٢ -  العكبري–، التبیان في إعراب القرآن ٢/٣٩٦ - ابن الجزري–النشر في القراءات العشر : انظر )١(

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم، أبو رویم، أصله من أصفهان المقرئ المدني أحد القراء السبعة، كان  )٢(
ًن الخلق فیه دعابة وأقرأ الناس دهرا طویال ًأمام أهل المدینة، كان أسود اللون  حالكا حس نیف عن سبعین ً

 ابن - ، غایة النهایة في طبقات القراء٥/٣٦٨ - ابن خلكان- وفیات األعیان: انظر.(هـ١٦٩سنة، توفي سنة
  .)٢/٣٣٢ -الجزري

 ص -  مكي بن أبي طالب-لقراءاتالكشف عن معاني ا، ٥/٤١٣ - ابن عطیة–المحرر الوجیز : انظر )٣(
 .٢٩/٣٩٨ -  ابن عاشور- التحریر والتنویر، ٣٥٤



  
 

١١٥

  .)١(ٕمخلدون حال كون أهل الجنة فوقهم ثیاب سندس واستبرق

  :أثر االختالف •
ًنتج عن القراءتین السابقتین معنیان، فمرة استئنافیة وكأنها جواب سؤال مقدر، ومرة   

 اختالف  تبین ما یكون للمؤمنین في الجنة، وهذا اختالف تنوع الحالمتعلق بخبر مقدر، أو 
  .تضاد

  :الموضع الثاني والثالث -
  : )٢ (فیهما أربع قراءات) ٕخضر واستبرق(قوله 
، )سندس( على أنها صفة لـً خفضا"ٍخضر " كثیر، وأبو بكر عن عاصم قرأ ابن  :القراءة األولى

ٌواستبرق( َ َْ ْ   .)ثیاب( على أنها معطوفة على رفعا) َِٕ
ٌخضر(یعقوب قرأ أبو عمرو وابن عامر و :القراءة الثانیة ْ ، و )ثیاب( على أنها صفة لـَ، رفعا) ُ

  .)سندس( بالعطف علىًخفضا) ٍإستبرق(
ٌخضر واستبرق ()٣(قرأ نافع، وحفص عن عاصم :القراءة الثالثة َ ْ َْ ْ َِٕ ٌ ً، رفعا جمیعا) ُ ) خضر(، فتكون ً

  ).خضر(معطوفة على ) إستبرق(، و)بثیا(نعت لـ
ٍضر واستبرقُخ(قرأ حمزة والكسائي : القراءة الرابعة َ ْ َْ ْ َِٕ ً، خفضا جمیعا) ٍ صفة ) خضر(، فقوله َ

  .)خضر(ٕ، واستبرق معطوفة على )سندس(لـ
  

  :المعنى العام لآلیة

ًأي أن أهل الجنة یكسون لباسا یشبه لباس ملوك الدنیا، فهم إن حرموا أنفسهم لذة التمتع  ُ
  .هو خیر من متاع الدنیا الزائلفي الدنیا، باجتناب ما حرم اهللا؛ فإن اهللا تعالى سوف یجزیهم ما 

نوع من أنواع الثیاب، : أي یعلوا أجسادهم، أو یلبسون، والسندس هو: ومعنى عالیهم
: الحریر الغلیظ، وهما من أفخم أنواع القماش، ومعنى خضر: وهو الحریر الرقیق، واإلستبرق هو

  . أي أن لونها أخضر
  

                                                           
 .٣/٥٨٠ - النسفي– مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ١٠/٦١٥ -  السمین– الدر المصون :انظر )١(

، التبیان ٣/١١٠ - األزهري–، معاني القراءات ٢/٣٩٦ - ابن الجزري–النشر في القراءات العشر : انظر )٢(
 .٢/٥٤٢ -  العكبري–في إعراب القرآن 

ًهو أبو عمرو، حفص بن سلیمان بن المغیرة، البزاز، الكوفي، ولد سنة تسعین هجریة، أخذ القراءة تلقینا عن   )٣(
 ).١/٢٥٧- ابن الجزري-غایة النهایة: انظر). (ه١٨٠(عاصم، وتوفي سنة 



  
 

١١٦

  :)١( واإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه القراءات •
  :معنى القراءة األولى

ًأهل الجنة خیرا بأن یلبسهم ثیابایجزي اهللا تعالى   من الحریر الرقیق الذي یتصف بأنه ً
  .أخضر اللون، ویلبسهم كذلك ثیاب من الحریر الغلیظ، فهما نوعان من الثیاب

  : معنى القراءة الثانیة
اج الرقیق والدیباج  تتصف بلونها األخضر، ویلبسون كذلك الدیبًایلبس أهل الجنة ثیاب

  .الغلیظ، فهي ثالثة أنواع من الثیاب ألهل الجنة
  :معنى القراءة الثالثة

ٌ أهل الجنة ثیاب تتصف بلونها األخضر، وثیاب من الحریر الغلیظ، وهو َ أجسادلویع   ٌ
  .ثیاب لونها أخضر، وثیاب من الحریر الغلیظ: اإلستبرق، أي یلبس أهل الجنة نوعین من الثیاب

  :القراءة الرابعةمعنى 
یلبس أهل الجنة الحریر الرقیق المتصف بلونه األخضر، والحریر الغلیظ، أي یعلوا 

الحریر الرقیق األخضر، والحریر الغلیظ، فهما نوعان من :  من الحریرانأجساد أهل الجنة نوع
  .  أنواع الحریر

  :أثر االختالف •
ین من الثیاب، أما القراءة الثانیة یكون معنى القراءة األولى أن أهل الجنة یلبسون نوع  

أنهم یلبسون : أنهم یلبسون ثالثة أنواع من الثیاب، وأما القراءة الثالثة فیكون معناها: یكون معناها
أنهم یلبسون الحریر الرقیق : حریر، وأما القراءة الرابعة فیكون معناهانوعها  لونها أخضر وًاثیاب

ًن الحریر، وهكذا تتنوع المعاني تبعا لتنوع حركات  مفهما نوعان، األخضر والحریر الغلیظ
  .اإلعراب، وكلها مقبولة، وال تناقض وال تعارض بینها

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 -  مكي بن أبي طالب-، الكشف عن وجوه القراءات السبع٣/١١٠ - األزهري–معاني القراءات   :انظر )١(

 ، ١٠/٦١٩ -  السمین-، الدر المصون٣٥٥ص



  
 

١١٧

  : المرسالتأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ًثانیا

  )المرسالت: (بین یدي السورة

لثامنة  وهي مكیة، وقیل إال اآلیة ا، وقیل سورة العرف،)والمرسالت عرفا(وتسمى بسورة 
  .)١(وعدد آیاتها خمسون آیة بال خالفواألربعون؛ فإنها مدنیة، 

عرض بعض مشاهد من یوم القیامة، ووعید من أنكر هذا الیوم، والتذكیر : أهم قضایاها
  .)٢(وختمت السورة بتقریع الكفار وتوبیخهم على أعمالهمبمآل كل من المؤمنین والكافرین، 

  :تین اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليرة على مسألوقد اشتملت هذه السو

v المسألة األولى:  
  .]١: المرسالت[ M   b  aL  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًعرفا(قوله   

  .النصب على أنه مصدر في موضع الحال: الوجه األول

  .النصب على أنه مفعول ألجله :الوجه الثاني

  :ألوجه اإلعرابالمعنى التفسیري  •
  :المعنى األول

): عرفا(، فیكون معنى ح المرسلة المتتابعة، فهو تعالى یقسم بما شاءایقسم تعالى بالری  
ًالشعر في رقبة الفرس فإنه یتبع بعضه بعضا، وذلك كما الریاح فإنها تتبع بعضها بعضا، ألن  ً

  .)٤(ال أنها متتابعةوالریاح المرسلة والح: ریاح، فیكون التقدیرالالفرس في سرعته ك

                                                           
 .٢٩/٤١٧ -  ابن عاشور-التحریر والتنویر، ٨/٢٩٤ -  الخفاجي-عنایة القاضي: انظر )١(

 .٢٩/٣١١ - الزحیلي-، التفسیر المنیر٢٩/٤١٧ - ابن عاشور-التحریر والتنویر :انظر  )٢(

 .٥/٧١ -  النحاس- قرآن، إعراب ال٢/٥٤٣ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(

 –، الكشاف ١٩/١٥٤ -  القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٢٤/١٢٢ – الطبري –جامع البیان : انظر )٤(
 .٤/٦٦٧ -الزمخشري



  
 

١١٨

  :المعنى الثاني

 فقوله، أو بالمالئكة المرسلة، وذلك ألجل الهدایة ،علیهم السالمیقسم تعالى بالرسل 
معروف، وهم الرسل الذین تعارف الناس أنهم مرسلون ألجل الهدایة واإلرشاد، : تعني) ًعرفا(

   .والرسل المرسلة ألجل الهدایة: فیكون التقدیر

  :أثر االختالف •
ًمرة حاال) عرفا(جاء قوله     ألجله، وتعني الرسل ً مفعوالًاح المتتابعة، ومرةی وتعني الرً

  .المرسلة ألجل الهدایة

  

v المسألة الثانیة:  
  ].٦ – ٥: المرسالت[ M  n  m*  r     q  p  L  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •

  :)١(یحتمل نصبهما ثالثة أوجه من اإلعراب) ًنذرا(و) ًعذرا(قوله   

  .في اآلیة التي قبلها) الملقیات(مصدر في موضع الحال من الضمیر في قوله : الوجه األول

  .أنهما مفعوالن ألجله: الوجه الثاني

  . اآلیة التي قبلهافي) ًذكرا(أنهما بدالن من : الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َأي معذرین م: ًو معنى عذرا، غون الوحي وهو الذكركة الذین یبلالمالئهم : الملقیات    ْنُِ
تلقي المالئكة الذكر على األنبیاء :  لم یؤمن بعد، فالتقدیرْنَأي منذرین م) ًنذرا(و آمن وصدق،

ًحال كونها معذرة ومنذرة البشر؛ ألن في تبلیغها الرسالة للرسل معنى البشرى واإلنذار ً ُ)٢(.  

  
                                                           

  .٢/٥٤٣ -التبیان في إعراب القرآن: انظر )١(

 .٥/٤١٧ - ابن عطیة-، المحرر الوجیز٢٤/١٢٨ – الطبري –جامع البیان : انظر )٢(



  
 

١١٩

  :المعنى الثاني

 ًعالى المالئكة ملقیة الذكر على الرسل ألجل اإلعذار واإلنذار، فوظیفة الرسلیبعث اهللا ت
M  S   R  Q  P  O  N : ، وذلك مصداق قوله تعالى)١(تبلیغ الرسالة إلى البشر

   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  TL ]١٦٥: النساء.[  

  :المعنى الثالث

ه للبشر، فجمیع الرساالت السماویة تلقى المالئكة العذر والنذر على الرسل؛ وذلك لیبلغو  
جاءت لهذین الهدفین؛ ألن الذكر یدور حول هذین المقصدین، فالرسل یبعثون إما مبشرین 

  .)٢(ٕللمتقین، واما منذرین لمن لم یؤمن بعد

  :أثر االختالف •
ًمرة حاال) ًنذرا(و) ًعذرا(قوله جاء  ًبین كیف تنزل المالئكة الذكر على الرسل، ومرة مفعو یً ًال َُ
  . لتوضح معنى الذكر،)ًذكرا( من ً بدالً لتبین الغایة من إرسال الرسل، ومرة،ألجله

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٥/٤١٧ - ابن عطیة-، المحرر الوجیز٢٤/١٢٨ – الطبري – البیان جامع: انظر )١(

  .٥/٤٣١ -  الشوكاني–، فتح القدیر ١٠/٦٣٠ - السمین–الدر المصون : انظر )٢(



  
 

١٢٠

  

  

  

  الفصل الثالث

  )الجزء الثالثون(سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر 

  "من سورة النبأ إلى سورة الناس"

  :وفیه أربعة مباحث

 األول مــن النـصف : سـورأثـر اخـتالف اإلعـراب فــي تفـسیر: المبحـث األول
  .)التاسع و الخمسون(الحزب 

النـصف الثـاني مـن : أثر اختالف اإلعراب في تفـسیر سـور: المبحث الثاني
  ).التاسع و الخمسون(الحزب 

النـصف األول مـن : رأثر اختالف اإلعـراب فـي تفـسیر سـو: المبحث الثالث
   ).الستون(الحزب

صف الثـاني مـن النـ:  سـورأثر اخـتالف اإلعـراب فـي تفـسیر: المبحث الرابع
  ).الستون(الحزب

  
  

  

  



  
 

١٢١

  المبحث األول

  النصف األول من الحزب : سورأثر اختالف اإلعراب في تفسیر"

  )"التاسع و الخمسون(

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة النبأ: ًأوال

  )النبأ: (بین یدي السورة

، وعدد آیاتها ، وهي مكیة بال خالف، والتساؤل، والمعصراتعم یتسائلونعم، وـ وتسمى ب
  .)١(أربعون في المدني والشامي والبصري، وواحد وأربعین في المكي والكوفي

 وما جاء به مما یخالف ،وصف خوض المشركین في شأن القرآن": أهم قضایاها
 وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه مستهزئین ،معتقداتهم، ومن ذلك إثبات البعث

هوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغین مع مقابلة ووصف األ ...،باإلخبار عن وقوعه
 واختتمت السورة بإنذار الناس ذلك الیوم، وتحسر الكافر وتمنیه لو )٢("ذلك بوصف نعیم المؤمنین

  .ًكان ترابا في ذلك الیوم

  : على خمس مسائل اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة

v المسألة األولى:  
  .]٣: النبأ[ M    +  *   )  (L : وله تعالىق  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الذي(قوله   

  .في اآلیة السابقة) العظیم(بعد الصفة األولى ) النبأ(في محل جر صفة ثانیة لـ: الوجه األول

  ).أعني(في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف : الوجه الثاني
                                                           

 . ٤/٦٨٣ -  الزمخشري–، الكشاف ١٩/١٦٩ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )١(

   .٣٠/٦ - ابن عاشور- التحریر والتنویر )٢(

 .٢/٥٤٧ -  التبیان في إعراب القرآن:انظر )٣(



  
 

١٢٢

  .في محل رفع على االبتداء :ثالوجه الثال

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

أنه بأنه القرآن، ومنهم من قال ب، فمنهم من قال )النبأ( لقوله ٍذكر المفسرون معان
  .أنه التوحیدبأنه یوم القیامة والبعث بعد الموت، ومنهم من قال ب، ومنهم من قال - r-الرسول 

وقد استدل على أن النبأ ":  وذلك بقوله،هو القرآن الكریم) النبأ(ویرجح الشوكاني أن 
، ً فإنهم اختلفوا في القرآن، فجعله بعضهم سحرا)الذي هم فیه مختلفون(: العظیم هو القرآن بقوله

 وأما البعث فقد اتفق الكفار ،هو أساطیر األولین: ، وبعضهم قالً، وبعضهم كهانةًوبعضهم شعرا
إنه قد وقع االختالف في البعث في الجملة، فصدق به :  ویمكن أن یقال،إذ ذاك على إنكاره

ٕالمؤمنون وكذب به الكافرون، فقد وقع االختالف فیه من هذه الحیثیة، وان لم یقع االختالف فیه 
M  R   Q  P  O : بین الكفار أنفسهم على التسلیم والتنزل، ومما یدل على أنه القرآن قوله سبحانه

*  V  U  TL ]١(" ]٦٨ - ٦٧: ص(.  

، فیكون تقدیر )النبأ(ٌهنا یحتمل الجر على أنه صفة لـ) الذي(وعلى أیة حال فإن قوله 
الكالم، یتساءل الكفار عن الخبر الذي یتصف بأنه عظیم، ویتصف بأن الكفار مختلفون فیه، أي 

 .)٢(في شأنه

  :المعنى الثاني

َ المتسائل عنه عظیم، جاء قوله ا كان شأنَّلم   یحتمل النصب على ) الذي(ُ
: لذلك احتمله النص الكریم، والتقدیرواالختصاص، فالشيء العظیم یجب أن یخص ویعظم، 

  .أخص الذي اختلف فیه الناس

  :المعنى الثالث

  یخبر تعالى عن أن البشر قد اختلفوا في شأن القرآن الكریم بین مؤمن وكافر، فاآلیة  

                                                           
 .٥/٤٣٨فتح القدیر  )١(

 ابن –، المحرر الوجیز ١٠/١١٣ - الثعلبي–، الكشف والبیان ٢٤/١٤٩ - الطبري–جامع البیان : انظر) ٢(
 .٥/٤٢٣عطیة 



  
 

١٢٣

الذي : عن أي شيء یتساءل الناس؟ والجواب: ، والتقدیرجواب لالستفهام المقرر في أول السورة
  .   الكریم في شأنه وهو القرآنهم فیه مختلفون، أي المختلفون

  :أثر االختالف •
ًمرة صفة) الذي(جاء قوله    ً تبین رأي الكفار في القرآن، ومرة منصوبة على ،ً ً

سؤال ال جواب هو وًتئنافا،ًمرفوعا على االبتداء اسًاالختصاص، لیدل على أن أمره مهم، ومرة 
  .الواقع أول السورة

  

v المسألة الثانیة:  
  ]١٨ – ١٧: النبأ[ M  f      e  d  c  b*  m  l    k  j  i  hL  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) یوم(قوله

  ).میقاتا( من في اآلیة التي قبلها، أو) یوم(النصب على البدلیة من قوله : الوجه األول

  . المقدر)أعني(النصب على المفعولیة من الفعل المحذوف  :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 تتحدث عن موضوع واحد، فإن آیاتها تترابط في المعني، لذلك فإن قوله ألن السورة  
إن یوم الفصل ینفخ في : ، والتقدیرفي اآلیة التي قبلها؛ حتى یتضح المعنى) یوم(بدل من ) یوم(

، وذلك أن معنى یوم یحمل معنى الموعد المحدد، )میقاتا(من بدل الصور فتأتون أفواجا، أو أنه 
إن یوم الفصل یوم ینفخ في : في وقت محدد حدده اهللا عز وجل، والتقدیر: یعني) میقاتا(فقوله 
  .  )٢(الصور

                                                           
 .١٠/٦٥٤ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٤٧ - التبیان في إعراب القرآن :انظر )١(

 .١٩/١٧٥ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٣١/١٢ - الرازي- التفسیر الكبیر:انظر )٢(



  
 

١٢٤

  :المعنى الثاني

ألن به صالح البشریة، فعندما یعلم اإلنسان أنه سیبعث خص تعالى یوم القیامة،   
ًوسیحاسب على أعماله سیئة كانت أم صالحة؛ فإن ذلك یدفعه إلى أن یعمل حسبا لذلك الیوم،  ً

أخص یوم ینفخ : لذلك خصص یوم في اآلیة لما له من األهمیة البالغة في حیاة البشر، والتقدیر
  .)١(في الصور

  :أثر االختالف •

 من یوم في اآلیة التي قبلها؛ لیوضح متى یكون ذلك الیوم، ً بدالًمرة) یوم(ه جاء قول  
ًومرة مفعوال حذوف، لیدلل على أهمیة ذلك الیوم، وبذلك أفاد االختالف  به لفعل أخص المً

  .اإلعرابي تنوع في المعاني

  

v المسألة الثانیة:  
  ]٢٩: النبأ[ M  Ã  Â   Á  ÀL  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًكتابا(قوله   

  .بمعنى كتبناه) أحصیناه(النصب على أنه مفعول مطلق، عل اعتبار أن : الوجه األول

  .مكتوبا: النصب على الحالیة، أي: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

  بد ماـرى العـتى یــك حــًتابة، وذلـــف كحـــبت في الصــــیؤكد تعالى أن أعمال العباد قد كت

                                                           
 أبو السعود -، إرشاد العقل السلیم١٠/٢٩٩ - حقي–، روح البیان ٢١/٢٠٠ - البقاعي– نظم الدرر :انظر )١(

– ٩/٨٩. 

 .٥/٨٥ - النحاس–، إعراب القرآن ٢/٥٤٨ - التبیان في إعراب القرآن :انظر )٢(



  
 

١٢٥

صنع، فیقر ویعترف بكل ما عمل، ألن اإلنسان ینسى بطبیعته، لكن اهللا تعالى ال ینسى، قال 
، فعندما یجد اإلنسان أعماله قد كتبت؛ فإن ذلك یجعله ]٦٤: مریم[ M...  ë  ê      é  èL :تعالى

  .)١(صل في الدنیایتصور الموقف كما لو كان المشهد أمامه كما ح

  :المعنى الثاني

ًیبین تعالى الحال التي سجلت فیها أعمال العباد، فهي أحصیت مكتوبة، أي أن الحال   
!  "  M  :التي أحصت فیها المالئكة أعمال العباد كانت بالكتابة، وهذا كما في قوله تعالى

)  (  '  &  %  $  #...  L ]ًأي حاضرا مكتوبا، ]٣٠: آل عمران أحصت : المعنى، وً
  .)٢(ٌالمالئكة أعمال العباد والحال أنها مكتوبة

  :أثر االختالف •
ًمرة مفعوال) كتابا(جاء قوله    ً أن أعمال العباد مكتوبة عند اهللا، ومرة، لیؤكدًا مطلقً ً 

  . اإلحصاءلمیة تبین كیف كانت ع،ًحاال

  

v المسألة الرابعة:  
  .]٣٥: النبأ[ M3  2  1  0    /  .  L : قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(تحتمل وجهین من اإلعرابالجملة ) ال یسمعون (قوله  

وهو متعلق الجار والمجرور ) إن(في محل نصب حال من الضمیر في خبر : الوجه األول
  .من اآلیة الواحدة والثالثین) للمتقین(

  .ال محل لها من اإلعرابمستأنفة، : الوجه الثاني

                                                           
 ابن -، المحرر الوجیز٤/٦٩٠ -  الزمخشري–، الكشاف ٥/٢٧٤ - الزجاج-ٕاعرابهمعاني القرآن و :انظر )١(

  .٥/٤٢٧ - عطیة
 .٣٠/٤١ -  ابن عاشور-، التحریر والتنویر٨/٣٠٧ -  ابن كثیر-تفسیر القرآن العظیم :انظر )٢(
 .٢/٥٤٨ - التبیان في إعراب القرآن :انظر )٣(



  
 

١٢٦

  :عرابالمعنى التفسیري ألوجه اإل •
  :المعنى األول

ًیبین تعالى الحال التي یتمتع بها المؤمنون في الجنة، فهم قد القوا في الدنیا أذا كثیرا    ً
°  ±  M  ...  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  ²: قال تعالى

        ½¼...L ]لكنهم في الجنة ال یسمعون إال الطیب من القول، وتقدیر الكالم]١٨٦: آل عمران ، :
  .)١(ًللمتقین مفازا والحال أنهم ال یسمعون في الجنة اللغو والكذبإن 

  :المعنى الثاني

ن أن للمتقین في الجنة كأس خمر، َّما أعد للمتقین في الجنة، فبعد أن بییخبر تعالى ع  
ٕلكنها ال تفعل بصاحبها ما تفعله خمر الدنیا من ذهاب العقل، وانما یتمتع بها وبالكالم الطیب، 

، وكأن اآلیة جواب عن سؤال مقدر ]٤٧: الصافات[ M  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊL : ىقال تعال
ًال یسمعون فیها لغوا : هل یسمع شارب خمر الجنة ما یسمعه شارب خمر الدنیا؟ والجواب: وهو

أن خمر الجنة ":ویقول في ذلك ابن عاشور،  )٢(ًوال كذابا، أي وال كذبا ككذب شعراء الملوك
  .)٣("هذیانومن  ،العربدة ببه خمر الدنیا من آثارسلیمة مما تس

  :أثر االختالف •
ًمرة حاال) ال یسمعون(جاءت جملة    ً تبین ما یتمتع به أهل الجنة، ومرة استئنافیة،ً ً، 

  .وهو اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،ٍ مقدرٍسؤالل ٌوكأنها جواب

  

v خامسةالمسألة ال:  
 M  9   8  7  6  5*;  E  D   C  B  A@  ?  >  =  <  L : قوله تعالى  

  ].٣٧ – ٣٦: النبأ[

  

                                                           
 .١٠/٣٠٨ - حقي-ن، روح البیا٢١/٢١٠ – البقاعي – نظم الدرر :انظر )١(

 .٧٨٨ ص – المحلي والسیوطي –، تفسیر الجاللین ٣١/٢٢ - الرازي– التفسیر الكبیر :انظر )٢(

 .٣٠/٤٦التحریر والتنویر :انظر )٣(



  
 

١٢٧

 : واإلعرابأوجه القراءات •
 :)١(فیه ثالث قراءات) حمنرال(، و)رب(قوله 

، )ُالرحمن(و) ُرب: (قرأ نافع، وابن كثیر، وأبو عمرو، وأبو جعفر برفع الموضعین :القراءة األولى
، وأما إعراب )هو(بتدأ محذوف تقدیره ٕإما أنها مبتدأ، واما أنها خبر لم): رب(فیكون إعراب 

ال (جملة : ، ویكون خبر المبتدأ)رب(، أو أنه صفة لـ)رب(فهو إما خبر المبتدأ ): الرحمن(
  ). یملكون

، فیكون )ِالرحمن(و) ِرب: ( بخفض الموضعینقرأ ابن عامر، وعاصم، ویعقوب :القراءة الثانیة
  ). رب(ًبدال من ): الرحمن(ها، ویكون إعراب في اآلیة التي قبل) ربك(ًبدال من ): رب(إعراب 

، فیكــون      )ُالرحمـــن(، ورفــع )ِرب(، وخلــف العــاشر بخفـض الكسائيقرأ حـمــزة، : القراءة الثالثة
مبتدأ، وخبره جملة ): الرحمن(في اآلیة التي قبلها، ویكون إعراب ) ربك(ًبدال من ): رب(إعراب 

  ). ال یملكون(

  : واإلعرابفسیري ألوجه القراءاتالمعنى الت •
  :معنى القراءة األولى

ذكر اهللا تعالى ما أعده للمتقین في الجنة من النعیم المقیم، ثم ذكر أن هذا النعیم هو من   
وهذا االستئناف كأنه جواب لمن یسأل عن ، تفضله على المؤمنین جزاء طاعتهم هللا تعالى

  رب السموات واألرضهو: م القیامة، فیجابصاحب هذا الملك العظیم، وعن حال الناس یو
  .)٢( ال یملك أحد الكالم عنده یوم القیامة إال بإذنهُالرحمن

  :معنى القراءة الثانیة

ًفي هذا الموضع یذكر البقاعي قوال جمیال حیث یقول   ولما ذكر سبحانه سعة فضله، " :ً
َّوصف نفسه األقدس بما یدل على عظمته زیادة في شرف المخاطب صل ََّى اهللا علیه وسلمَ َ َ ِ َْ َ  ألن ؛ُ

ً وقاطعا بالرفع على المدح ،ًعظمة العبد على حسب عظمة السید، فقال مبدال على قراءة الجماعة

                                                           
التبیان في ، ٣٣٥ ص- القاضي–، البدور الزاهرة ٢/٣٩٧ -  ابن الجزري-النشر في القراءات العشر:  انظر)١(

 .٢/٥٤٨ -إعراب القرآن

 .٥/٨٦ - النحاس–، إعراب القرآن ٢٤/١٧٤ - الطبري–جامع البیان : ظران )٢(



  
 

١٢٨

وما {أي مبدعهما ومدبرهما ومالكهما } رب السماوات واألرض{: عند الحجازیین وأبي عمرو
ِكا وملْمل} بینهما   .)٢(ألرض رب السماوات واًجزاء من:  الكالمویكون تقدیر، )١("ًكاً

  :معنى القراءة الثالثة

ملك السماوات واألرض هو هللا تعالى وحده المتصرف في شؤون خلقه، ثم یبین تعالى أن   
 من هول ذلك ویخبر أنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، تعالى مبتدًأ بصفته یستأنف

  .ٌاوات واألرض، ألنه یوم عظیمًالموقف فإن أحدا ال یستطیع أن یتكلم إال بإذن مالك السم

  :أثر االختالف •
، وكلها یحتملها النص الكریم، وهذا من روعة ٍنتج عن القراءات السابقة معان متعددة  

  .ْالقرآن الكریم الذي ال یشابهه كالم، فالقراءات السابقة أثرت معاني عدیدة وجمیلة

  

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة النازعات: ًثانیا

  :  یدي السورةبین

وهي مكیة ، وسورة الساهرة،  بإضافة الواو، وسورة المدبرات)والنازعات(وتسمى بسورة   
  .)٣(أهل الكوفةعند ن و وأربعٌستوخمس وأربعون عند الجمهور، ، وعدد آیاتها  باالتفاق

م ٕ، واثبات یوبالقسم بالمالئكة التي تنزع األرواح من األجسادبدأت السورة : أهم قضایاها   
البعث وما فیه من أهوال عظیمة، ووصف حال منكري البعث في ذلك الیوم، ثم ذكرت قصة 

مدعي األلوهیة ومنكر البعث وما حل به جزاء كفره، ثم بینت السورة مآل مع فرعون موسى 
  .)٤(المؤمنین، ومصیر الكافرین، واختتمت السورة بالتذكیر ببیان بعض أهوال یوم القیامة

  :، وبیان ذلك فیما یليالسورة على أربع مسائل اختلف في إعرابهاوقد اشتملت هذه 
                                                           

 .٢١/٢١١نظم الدرر  )١(

 .٣/٥٩٣ - النسفي- ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل١٩/١٨٥ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )٢(

 ١٩/١٩٠ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن ، ٣٠/٥٩ - ابن عاشور- التحریر والتنویر :انظر) ٣(

 .٣٠/٣١ - الزحیلي- ، التفسیر المنیر٣٠/٥٩ - ابن عاشور-التحریر والتنویر :انظر )٤(



  
 

١٢٩

v المسألة األولى: 
 ]٥: النازعات[ M  ~�  L  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) أمرا(قوله 

  ).المدبرات(سم الفاعل العامل  به الالنصب على أنها مفعول: الوجه األول

  ).المدبرات ( اسم الفاعل العامل أنها حال من الضمیر فيالنصب على :الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

تفعل المالئكة األمور التي كلفت بها، فهي خلقت لطاعة اهللا تعالى، فعندما یأمرها تعالى   
طیع أن تنفذ كل بشيء فإنها تفعله على وجه التحقیق، ألن اهللا تعالى قد أعطاها من القوة ما تست

الشيء التي ترید ) أمر(أن المالئكة تدبر األمور، فیكون معنى : ما یأمرها به تعالى، والمعنى
المالئكة أن تدبره، والتدبیر كله هللا، لكن التدبیر هنا على سبیل المجاز، یقول ابن عطیة في 

 وسائر ، والسحاب،لریاح كا، وصرفها فیها،تدبر األمور التي سخرها اهللا تعالى ": معنى المدبرات
  .)٢("المخلوقات

  :المعنى الثاني

خلق اهللا تعالى المالئكة لطاعته، فهي عندما تفعل الفعل؛ فإنها تفعله مأمورة من اهللا   

̧   M : تعالى، لذلك قال تعالى  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °   ̄  ®  ¬  «
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹L ]فعل مأمورة منه ، فهي تفعل ال]٦: التحریم

  . )٣(الحال التي تكون علیها المالئكة وهي تدبر األمور: هنا) ًأمرا(تعالى، فیكون معنى 

  

                                                           
 .١٠/٦٦٨ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٠ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر) ١(

  .٥/٤٣١المحرر الوجیز  )٢(

 .١٠/٦٦٨ - السمین-الدر المصون: انظر )٣(



  
 

١٣٠

  :أثر االختالف •
بین الشيء الذي تفعله یًمفعوال به، لجاء ًن، فمرة وجهین إعرابیین جمیلی) ًأمرا(احتمل قوله 

ًالمالئكة، ومرة حاال ن علیها المالئكة وهي تفعل األمور بین الحالة التي تكو للمالئكة، حیث یً
  .التي وكلت بها، وهذا مما أثرى المعنى وبینه

  

v المسألة الثانیة:  
  .]٢٥: النازعات[ M  N  MO   Q  P       L : قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) نكال(قوله 

  . النصب على أنها مفعول ألجله:الوجه األول

  .بمعنى نكل به) أخذه(النصب على المصدریة، على اعتبار معنى الفعل؛ ألن  :الوجه الثاني

   :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

M...   J  I: وهي) األولى(ذكر تعالى ما كان من كفر فرعون حیث قال كلمة الكفر 

  KL ]وهي) اآلخرة(، وقال كلمة الكفر ]٢٤: النازعات :M...   N  M  L  K O

P...L ]فاستحق أن یأخذه اهللا تعالى ألجل أن ینكل به، فال یذكر أن أحدا ]٣٨: القصص ،ً ُ
ُأدعى أنه إله سوى فرعون، فكان أخذ اهللا له باإلغراق ألجل أن ینكل به في الدنیا، ویبقى جسده  َُ ِ َ ٌ

 فرعون ألجل أخذ اهللا:  یتعظون بمعجزة بقائه، وطریقة إغراقه، والتقدیر،ًعبرة لغیره من الملحدین
  .)٢(َالتنكیل به جزاء كفره األول واآلخر

                                                           
، الدر ٥/٤٣٣ - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز٢/٥٥٠ - العكبري-راب القرآنالتبیان في إع: انظر )١(

 .١٠/٦٧٧ – السمین -المصون

   .٢٠/٨١ - ابن عاشور-التحریر والتنویر، ٩/١٠٠ – أبو السعود – إرشاد العقل السلیم :انظر) ٢(



  
 

١٣١

  :المعنى الثاني

 ال یهمله،  فإنهلظالمًشدیدا، فاهللا تعالى عندما یمهل اًیؤكد تعالى أنه نكل بفرعون تنكیال   
قال : عن أبي موسى رضي اهللا عنه، قالف، - r-  قول النبيایؤكدهحتى إذا أخذه لم یفلته، وهذا م

: ثم قرأ:  قال)إن اهللا لیملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته(: هللا علیه وسلمرسول اهللا صلى ا

M  i   h    g  f  ed  c  b  a        ̀  _  ^  ]L ]ًإذا فاألخذ هو  ،)١(]١٠٢: هود

نكل اهللا بفرعون : والتقدیر ،]١٠: الحاقة[ M  -  ,  +  *   )  (L : التنكیل، قال تعالى
عذبه في اآلخرة، ": ل واآلخر، وقیل إن معنى نكال اآلخرة واألولى هوًتنكیال بسبب كفره األو

ً نكل اهللا بفرعون تنكیال في الدنیا باإلغراق، وتنكیال في اآلخرة : والتقدیر،)٢("وأغرقه في الدنیا ً
   .)٣(بعذاب النار

  :أثر االختالف •
ًمرة مفعوال) نكال(جاء قوله  ًن، ومرة مفعوال ألجله، لیبین سبب أخذ اهللا تعالى لفرعوً  ًا مطلقً

  . لیؤكد أن معنى األخذ هو معنى التنكیل، وهذا االختالف یثري المعنى بشكل جمیل ویبینه

  

v المسألة الثالثة:  

  .]٢٧: النازعاتM  _^  ]  \  [  Z`   L ]  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٤(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) بناها(قوله 

  .فة، فال محل لها من اإلعرابمستأن: الوجه األول

                                                           
حدیث ، ٦/٧٤ - ..).وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى( باب قوله -)تفسیر القرآن( كتاب –صحیح البخاري  )١(

  .٤٦٨٦رقم

 .٣١/٤٢ - الرازي–التفسیر الكبیر  )٢(

  .٢١/٢٣٥ - البقاعي- ، نظم الدرر٥/٢٨٤ -  البیضاوي- أنوار التنزیل وأسرار التأویل:انظر )٣(

   .١٠/٦٧٨ -  السمین–، الدر المصون ٢/٥٥١ - العكبري– التبیان في إعراب القرآن :انظر )٤(



  
 

١٣٢

، والخبر )السماء( في محل نصب على الحالیة من الخبر المحذوف في قوله :الوجه الثاني
ً أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا حال كونه بناها:والتقدیر، أشد: المحذوف هو ً.  

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

، ألن العظیم یدل على أعظم منه، فعظم بناء الذي بنى السماءهو تعالى أنه اهللا یبین   

 M  Æ  Å     Ä  Ã  ÂL : قال تعالى  خالقها،ِمَظِالسماء الكبیرة بدون أعمدة یدلنا على ع
  . )١(بناها اهللا تعالى:  من الذي أوجد السماء؟ والجواب:ًوكأن سائال یسأل: والمعنى ،]٤٧: الذاریات[

  :المعنى الثاني

ًاهللا تعالى على الملحدین إنكارهم استطاعة خلق اإلنسان مرة أخرى بعد فناءه، ینكر   
ًأأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا: فیقول لهم ت السماء، فخلق السماء بدون  والحال أنني بنی،ً

¤  ¥  ¦  M : ه، قال تعالىئأعمدة أصعب في الخلق من إحیاء إنسان بعد فنا

  «  ª  ©   ¨    § ¬ÇL ]وهذه المعادلة تدلنا أن خالق  ،]٥٧: افرغ

M   °    ¯   ®  ¬   «  ª  : ٌالسماء قادر على خلق اإلنسان مرة أخرى، قال تعالى

  º     ¹   ̧  ¶  µ  ́  ³  ²  ±L ] ها یبین من الذي ، فحال السماء حین بنائ]٨١: یس
  .)٢(أوجدها

  : االختالفأثر •
ًمرة استئنافا، وكأنه ج) بناها(جاء قوله  واب سؤال مقدر لمن یسأل عن صاحب هذا البناء ً

ًممن یبحث عن الحقیقة، ومرة حاال تبین كیفیة إیجاد هذا الجسم العظیم حال كون الخالق هو  ً
  .ٌاهللا تعالى، وهذا فیه رد على منكري البعث

  

                                                           
  .٩٠٩ ص- السعدي- ، تیسیر الكریم الرحمن١٥/٢٣٢ -لوسي األ–روح المعاني: انظر )١(

 .٩/١٠١ -  أبو السعود–، إرشاد العقل السلیم ٨/٣١٦ -  ابن كثیر- تفسیر القرآن العظیم: انظر) ٢(



  
 

١٣٣

v المسألة الرابعة:  

  .]٣٣: النازعات[ Mx   z  y  L : قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) متاعا(قوله 

  . ألجلهٌالنصب على أنه مفعول :الوجه األول

  .متعكم: النصب على المصدریة من الفعل المحذوف وهو: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

ٍخلق اهللا تعالى السماء واألرض وما علیها من ماء وجبال ونعم؛ حتى ینعم اإلنسان    ٍ ٍ

!  "  #  M : لینتفع اإلنسان بخیرها، قال تعالى األنعام بهذه النعم، فاهللا تعالى قد سخر هذه النعمو

  21  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $...L ]فسبب  ]٢٠: لقمان ،
ِخلق هذه الكائنات هو  ألن فائدة ؛ لكم وألنعامكمًفعل ذلك تمتیعا أي" ألجل هذا اإلنسان وراحته، ْ

ٌ واخراج الماء والمرعى واصلة،ا ذكر من البسط والتمیهدم   .)٢ ("ٕ إلیهم والى أنعامهمٕ

                                                                                                :الثانيالمعنى 
ُأي متعكم "ؤكد تعالى أن هذه النعم قد خلقت ألجل اإلنسان واألنعام، ی ٌبذلك متاعا أو مصدر من َّ ً َ

َ فإن قوله تعالى ؛غیر لفظه ََأخرج منها ماءها ومرعاها(َ َ َ َْ ِ َ   .)٣("َّ في معنى متع)ْ

 :أثر االختالف •
ًمرة مفعوال ألجله، لیبین سبب خلق السماوات واألرض) ًمتاعا(      جاء قوله  ًومـرة مفعــوال  ،،ً ً

   . الكریم بمعنى جدیدـان واألنـعـــام، وهـذا مـمـا یـثــري النـصًمطـلقا؛ لـیؤكد أن هــذه النــعم هي لإلنــس

                                                           
 ،٢/٥٥١ - العكبري– التبیان في إعراب القرآن :انظر )١(

 .٩/١٠٩ – أبو السعود –إرشاد العقل السلیم  )٢(

  .فس الصفحة ن–المرجع السابق  )٣(



  
 

١٣٤

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة عبس: ًثالثا

  : بین یدي السورة

ََِوتسمى بسورة الصاخة، وسورة السفرة ، وسورة األعمى، وسورة ابن أم مكتوم، وهذه َّ
عند اثنتان وأربعون ها اتوعدد آیباالتفاق،  وهي مكیة ٕاألسماء لیس لها سند، وانما ذكرها العلماء،

وعند أهل أربعون و ،أهل البصرةعند  ٕاحدى وأربعونو ،أهل الكوفةو أهل المدینة وأهل مكة
  .)١(الشام

ِّ في شأن الصحابي الجلیل عبد اهللا بن أم مكتوم، r--ِّمعاتبة النبي : أهم قضایاها
 إلثبات یوم ؛م ذكر تعالى أصل خلق اإلنسانوبیان أن االنشغال عن المسلم بالكافر ال یجوز، ث

 ،البعث، واختتمت السورة بذكر بعض أهوال الیوم اآلخر من فرار اإلنسان من أخیه، وأمه وأبیه
  . )٢( الیومذلك والكافرین األشقیاء في األتقیاء،وبیان حال المؤمنین 

  :ك فیما یلي، وبیان ذلوقد اشتملت هذه السورة على ثالثة مسائل اختلف في إعرابها

v المسألة األولى: 
  .]٤: عبس[ M  .   -/  0  L :قوله تعالى

 : واإلعرابأوجه القراءات •
  :(٣)فیه قراءتان) فتنفعه(قوله 

المصدریة على أنها جـواب أداة الترجـي ) أن( بإضمار )هَفتنفع(صب نعاصم بقرأ  :القراءة األولى
  .فعه الذكرىَّأو یذكر فلعله أن تن: ، والتقدیر) لعله(المحذوفة 

  .)یذكر(ًعطفا على  )هُفتنفع(قرأ الباقون برفع : القراءة الثانیة

                                                           
 ابن -التحریر والتنویر، ٨/٣١٩ - الخفاجي- عنایة القاضي، ١٥/٢٤١ - األلوسي- روح المعاني: انظر )١(

 .٣٠/١٠١ -عاشور

 .٦/٣٨٢٢ - سید قطب–، في ظالل القرآن ٣٠/٥٧ -  الزحیلي-التفسیر المنیر :انظر )٢(

، ٣٣٧ ص -الفتاح القاضي  عبد-لزاهرةالبدور ا، ٢/٣٩٨ -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر )٣(
  .٢/٥٥٢ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن 



  
 

١٣٥

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :معنى القراءة األولى

 عبد اهللا بن أم مكتوم، وقد ذكر الصحابي في شأن - r-عاتب اهللا تعالى نبیه   
 أنه راجع إلى الكافر، فعلى اعتبار أنه راجع إلى الصحابي، أو) لعله(المفسرون أن الضمیر في 

لعله یتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما : أي": راجع إلى الصحابي یكون المعنى
أنك طمعت في أن یتزكى أو ": ٌ، وعلى اعتبار أنه راجع إلى الكافر یكون المعنى)١("یتعلمه منك

 وما یدریك أن ذلك مرجو ،مى ولذلك تولیت عن األع،یذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق
  .)٣ (وما یدریك لعله أن ینتفع بالتذكر:  ویكون  تقدیر المعنى على هذه القراءة،)٢("الوقوع

  :معنى القراءة الثانیة

  إلى أن االلتفات للصحابي ووعظه أولى من الكالم مع أولئك- r- نبیه تعالىاهللا  ینبه
 :المعنى"وعظة، وأولئك النفر معرضون عنها، النفر من المشركین، ألن األعمى جاء یطلب المو

ً، فهو أولى بهذه الموعظة من المشركین، ألن في وعظه زیادة )٤("لعله یزكى ولعله تنفعه الذكرى
  .)٥(إلیمانه وتقواه

 :أثر االختالف •
ٍن أثریا المعنى التفسیري بمعان جدیدة، فجاء قوله عن القراءتین السابقتین وجهان إعرابیانتج  ٍ

ًمرة منصوبا على أنه جواب الترجي، ومرة مرفوعا بالعطف على ) عهفتنف( ًً ، لیدلل أن )یذكر(ً
  . التذكر یتبعه نفع، وهذا االختالف یوضح المعنى ویثریه

  
v المسألة الثانیة: 

  .]٢٠: عبس[ M  q  p   oL  :قوله تعالى
  
  

                                                           
  .٥/٤٦٢ -  الشوكاني–فتح القدیر  )١(

  .٩/١٠٨ – أبو السعود –إرشاد العقل السلیم   )٢(

  .٣٦٢ ص-  مكي بن أبي طالب–الكشف عن وجوه القراءات :  انظر )٣(

  .٧٤٩ ص- ابن زنجلة–حجة القراءات  )٤(

 .٩١٠ ص-  السعدي–، تیسیر الكریم الرحمن ٣٠/١٠٦ – ابن عاشور -  التحریر والتنویر:نظرا )٥(



  
 

١٣٦

  :أوجه اإلعراب •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) السبیل(قوله 

ثم : النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، دل علیه الفعل المذكور، والتقدیر :لالوجه األو
  .سهله: َّیسر السبیل لإلنسان یسره، أي

َیسر اهللا اإلنسان السبیل، : ، والتقدیر)یسره(ٍالنصب على أنه مفعول به ثان للفعل  :الوجه الثاني َ ُ
  .هداه إیاه: أي
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب  •

  :نى األولالمع
مراحل خلق اإلنسان من البدایة وحتى النهایة، لذلك في هذه اآلیات  یذكر اهللا تعالى  

السیاق القرآني ، ألن )٢("هو خروجه من بطن أمه) "ثم السبیل یسره(یرجح الطبري أن معنى 
سهل : محل خروج الفضالت، فیكون المعنىهو من معاني السبیل فیتحدث عن هذا الموضوع، 

الفرج، وسبب ترجیح الطبري ما : َالى لإلنسان الخروج من بطن أمه عن طریق السبیل، أياهللا تع
ذكره من أن السیاق سیاق ذكر مراحل الخلق، فاحتمل لفظ السبیل معنى الفرج وهو محل خروج 

 ،]٥٠: طه [ M  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL : اإلنسان من بطن أمه، وهو كقوله تعالى
سهل اهللا تعالى لإلنسان طریق الرشاد، أي : كذلك یحتمل النص الكریم أن یكون معنى اآلیة هو

  .)٣(سهل له طریق الهدایة ألجل أن یهتدي
  :المعنى الثاني

بعد أن ذكر تعالى نعمه على اإلنسان في خلقه إیاه، ناسب أن یذكر النعمة العظمى 
: الطریق، ومعنى یسره هو: نى السبیل هنا هووهي نعمة الهدایة إلى طریق اإلسالم، فیكون مع

، فاهللا ]٣: اإلنسان[ MË  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL : هداه، وهذا یتضح بقوله تعالى
ما من مولود إال یولد على " - r-تعالى یهدي اإلنسان بفطرته إلى اإلسالم، وبذلك یقول النبي 
لبهیمة بهیمة جمعاء، هل تحسون الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه، أو یمجسانه، كما تنتج ا

  M... ¯  ®  ¬   «  ª  ©...L: ول أبو هریرة رضي اهللا عنهیق ، ثم "فیها من جدعاء
  .)١(هدى اهللا تعالى اإلنسان طریق اإلسالم: ، ویكون المعنى)٤(]٣٠: الروم[

                                                           
 .١٠/٦٩٠ -  السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٣ -  العكبري-  التبیان في إعراب القرآن:انظر )١(

 .٢٤/٢٢٣ - الطبري–جامع البیان  )٢(

 .٣/٦٠٣ -  النسفي -لتأویل، مدارك التنزیل وحقائق ا١٠/٦٩٠ -  السمین–الدر المصون : انظر )٣(

 .١٣٥٨  ، حدیث رقم٢/٩٤ -إذا أسلم الصبي هل یصلى علیه:  باب– كتاب الجنائز-صحیح البخاري )٤(



  
 

١٣٧

 :أثر االختالف •
ٍمرة مفعوال به لفعل) یسره(جاء قوله  ً لإلنسان طریق الرشاد في ، لیبین أن اهللا قد سهل ٍ مقدرً

ًدنیاه وآخرته، ومرة مفعوال ثانیا للفعل  ً لیبین أن اهللا قد خلق اإلنسان على الفطرة السویة، ) یسره(ً
  .ٕ، فإما بمعنى سهله، واما بمعنى هداه)یسره(وهي اإلسالم، وهذا مما یوضح معنى قوله 

  
v المسألة الثالثة: 

  .]٢٥ – ٢٤: عبس[ M¦  ¥  ¤   £*  ¨  «  ª  ©   L : قوله تعالى
 : واإلعرابأوجه القراءات •

  :(٢)فیه قراءتان) أنا(قوله 

  أنها في محل نصب: عاصم، وحمزة، والكسائي بفتح الهمزة، فیكون اإلعراب قرأ :القراءة األولى

  .، أو في محل نصب مفعول ألجله)طعامه(بدل اشتمال من 

ًرها وقفا وفتحها وصال، فتكون استئنافیة، فال ، ورویس بكس)إنا( بكسر قرأ الباقون :القراءة الثانیة ً
   .محل لها من اإلعراب

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :معنى القراءة األولى

ٕانبــات و إنمــا یتكــون مــن نــزول المطــر، وانــشقاق األرض، طعــام اإلنــسان یبــین تعــالى أن  
، وكیف هیأ له أسـباب المعـاش، لیـستعد لیتدبر كیف خلق اهللا طعامه الذي هو قوام حیاته" الزرع،

 التـي تكـون مـن هـذه الظـواهرو أنـه تعـالى یـأمره أن یتفكـر فـي هـذا الكـون؛ ألجـل أ، )٣("بها للمعاد
صـــب المـــاء، وانـــشقاق األرض، وخـــروج الـــزرع، ألن اهللا خلـــق هـــذه المعجـــزات البـــاهرات ألجـــل أن 

                                                                                                                                                                      
 –، الجامع ألحكام القرآن ٤/٧٠٣ - الزمخشري–، الكشاف ٣١/٥٧ -  الرازي-التفسیر الكبیر: انظر )١(

 .١٩/٢١٨ -القرطبي

، ٣٣٧ ص -الفتاح القاضي  عبد- البدور الزاهرة، ٢/٣٩٨ -ن الجزري اب-النشر في القراءات العشر: انظر )٢(
   .٢/٥٥٣ -  العكبري-التبیان في إعراب القرآن

   . ٩١/٢٢٠ -  القرطبي– الجامع ألحكام القرآن) ٣(



  
 

١٣٨

 M x  w       v  u  t  s     �  ~  }  |  {z    y : ، قــــــال تعــــــالى)١(یتفكــــــر ویتــــــدبر

  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £   ¢¡L ]٢٠: العنكبوت.[  

  :معنى القراءة الثانیة

ٕصب الماء، وشق األرض، وانبات الزرع؛ لیذكره : یعدد اهللا تعالى على اإلنسان نعمه من  
ــــال تعــــالى ــــسان، ق ــــسماء لمــــات اإلن ــــرة، فلــــوال المــــاء مــــن ال ــــنعم كثی ــــه ب ــــه تعــــالى متفــــضل علی ٍأن ٌ :

M...  ts  r       q  p  o   n...L ]فلینظـر اإلنـسان إلـى خلـق ": ، وتقـدیر الكـالم]٣٠: األنبیاء
ٕ والــى انتفاعــه بــه وانتفــاع مواشــیه فــي بقــاء ،ٕ وشــق األرض وانباتــه، وتهیئــة المــاء إلنمائــه،طعامــه
  .)٢("حیاتهم

 :أثر االختالف •
ُمعنیین مختلفین، فمرة بدلأنتجت القراءتان  ام، لیبین تعالى أن سبب الطعام ٍ اشتمال من الطعً

  .   التفكر والنظرَفیم لمن یسأل ٌ وكأنها جوابًا،ًهو صب الماء وغیره، ومرة استئناف

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،٨/٤٣٥ - الشنقیطي-أضواء البیان، ٣٦٢ ص- مكي بن أبي طالب–الكشف عن وجوه القراءات : انظر )١(

   .٩/١١١ -أبو السعود -إرشاد العقل السلیم

  .٣٠/١٣٠ - ابن عاشور- التحریر والتنویر )٢(



  
 

١٣٩

 المبحث الثاني

  النصف الثاني من الحزب: أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور

  )التاسع و الخمسون(

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة االنفطار: ًأوال

  : ین یدي السورةب

ها اتوعدد آی، وبسورة المنفطرة، وهي مكیة باإلجماع، )إذا السماء انفطرت(وتسمى بسورة 
عرض مشاهد من یوم القیامة، واإلعالم بأن األعمال :  ومن أهم قضایاها،)١(تسع عشرة آیة

ٍمحصاة، وكل مجازى بعمله، واإلخبار بمصیر كل من المؤمنین والكافرین ٌ .  

  :لى ثالثة مسائل اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یلي هذه السورة عوقد اشتملت

v المسألة األولى:  
  ].١٢ – ١١: االنفطار[ M   T   S*  X  W  V L  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) یعلمون(قوله 

  .)حافظین(في محل نصب نعت ثالث لـ :الوجه األول

  .یكتبون عالمین: ، والتقدیر)كاتبین(في محل نصب حال من الضمیر في  :انيالوجه الث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
 : المعنى األول

  أنهم كرام،:یصف اهللا تعالى المالئكة الذین یكتبون أفعال العباد بعدة أوصاف، منها

                                                           
 .٣٠/١٧٠ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر  )١(

  ،٢/٥٥٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٢(



  
 

١٤٠

ر والعلن، ألنهم یالزمون وأنهم كتبة یكتبون األعمال، وبأنهم یعلمون ما یفعله العباد في الس
یعلم هؤالء الحافظون ما تفعلون ": اإلنسان حتى یكتبوا أعماله، یقول الطبري في تفسیر هذه اآلیة

  ْ، فوصف المالئكة بهذا الوصف، وأن العلم باستمرار،)١("ّمن خیر أو شر، یحصون ذلك علیكم
ٍفیه زیادة تخویف للعبد، فعندما یعلم اإلنسان أن معه مالئكة  ترافقه، وتعلم كل ما یفعله وتكتبه ُ

  .)٢(على الدوام؛ فإن ذلك یدعوا اإلنسان لعمل الخیر، واجتناب الشر

  :المعنى الثاني

یبین اهللا تعالى الحال التي تكون المالئكة علیها ساعة كتابة األعمال للعباد، فهي تكتبها   
  .وما ینوى أن یفعله من أفعالًوالحال أنها عالمة بها، فهي تعلم ما یجول في خاطر اإلنسان، 

  :أثر االختالف •

ًمرة صفة للمالئكة الحفظة، لیبین أن المالئكة تعلم كل ما یفعله ) یعلمون( جملة تجاء ً
ًالعبد، ومرة حاال للكتبة، لیبین الحال التي تكون المالئكة علیها ساعة الكتابة ً. 

  

v المسألة الثانیة:  
  ].١٥ – ١٤: االنفطار[ Mb   a        `   _*  d  f  e L : قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) یصلونها(قوله 

  . في محل نصب حال من الضمیر في خبر إن في اآلیة السابقة:الوجه األول

  ).جحیم( في محل جر صفة لـ:الوجه الثاني

  
                                                           

  ، ٢٤/٢٧١ - الطبري-جامع البیان  )١(

  .٢١/٣٠٦ - البقاعي-الدرر، نظم ٣/٦١١ - النسفي-مدارك التنزیل وحقائق التأویل:  انظر )٢(

  .١٠/٧١٢ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٣(



  
 

١٤١

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
 : المعنى األول

ًاهللا عز وجل في اآلیة السابقة أن للمؤمنین البررة في الجنة أنواعا من بعد أن ذكر   
ناسب أن یبین مآل الكفرة الفجرة، وما یذوقونه من  النعیم، ویتمتعون بما فیها من نعیم أبدي،

أنواع العذاب والجحیم، فیكون حالهم أنهم یقاسون حرها، ویعذبون بها أشد العذاب، وذلك یوم 
إن الفجار في جهنم، والحال أنهم یصلونها، أي یذوقون عذابها یوم : قدیر، والتیدان الناس

  )١(القیامة

  :المعنى الثاني

: موقدة، قال تعالى: یصف اهللا تعالى النار التي أعدت للفجار بأنها مصلیة لهم، أي  
MJ  I  H  G*      N  M  L    L ]أو أنها تستعر بلهبها في ذلك الیوم، ، ] ٦ -  ٥: الهمزة

M  x  w   v  u  t  s  r: ن أجساد الكفار هي حطب جهنم، قال تعالىأل

  |  {   z  yL ]٢(]٩٨: األنبیاء(.  

  :أثر االختالف •
ًمرة حاال للكفار یوم القیامة، لیبین ما سیالقونه من العذاب الشدید، ) یصلونها( جملة تجاء ً

ًلفا، وهذا مما یزید المعنى ًومرة صفة لتدلل أن الكفار هم حطب جهنم، وأنها قد أعدت لهم س
  .ویثریه

  

v المسألة الثالثة:  

  .]١٩: االنفطار[ M  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zL : قوله تعالى

 

                                                           
  .٩١٤ ص-  السعدي–،تیسیر الكریم الرحمن ٢٤/٢٧٢ - الطبري–جامع البیان :  انظر)١(

  . ٩/١٢٢ –عود  أبو الس- ، إرشاد العقل السلیم٣٠/١٨٢ - ابن عاشور–التحریر والتنویر :  انظر)٢(



  
 

١٤٢

  :أوجه القراءات واإلعراب •
 :(١)فیه قراءتان) یوم(قوله 

 خبــر مبتــدأ ا أنهــا، ویكــون أعرابهــ)ُیــوم( قــرأ ابــن كثیــر، وأبــو عمــر، ویعقــوب برفــع :القــراءة األولــى
  .هو یوم: حذوف تقدیرهم

  .َأعني یوم:  مفعول به، والتقدیرا أنها، ویكون إعرابه)َیوم( قرأ الباقون بنصب :القراءة الثانیة

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى

ٍقلب یخبر تعالى عن هذا الیوم العظیم، الذي ال ینفع فیه مال وال بنون، إال من أتى اهللا ب  

U :M  P  Oحین أنزل اهللا  - -rقام رسول: سلیم، فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه، قال

QL ]اشتروا أنفسكم، ال أغني -  نحوها ٍ أو كلمة- یا معشر قریش ": ، قال]٢١٤: الشعراء 
عنكم من اهللا شیئا، یا بني عبد مناف ال أغني عنكم من اهللا شیئا، یا عباس بن عبد المطلب ال 

من اهللا شیئا، ویا صفیة عمة رسول اهللا ال أغني عنك من اهللا شیئا، ویا فاطمة بنت أغني عنك 
  .)٢("محمد سلیني ما شئت من مالي ال أغني عنك من اهللا شیئا

ًفإذا كان أحب الخلق إلى اهللا ال یملك لنفسه وال إلى أقرب الناس إلیه نفعا في ذلك الیوم،   
ٍفمن باب أولى أن ال یملك أحد ألحد ش  ٍ من النفوس لنفسٌملك فیه نفست ال ُهو یوم": ًیا، والتقدیرٌ

  .)٣(" من األشیاءًمن النفوس شیئا

  :الثانیة معنى القراءة

           یعظم اهللا تعالى من شأن یوم القیامة، فهو تعالى یذكر المقدمات ثم النتائج، یقول ابن

                                                           
، ٣٣٩ ص - عبد الفتاح القاضي- ، البدور الزاهرة٢/٣٩٩ - ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )١(

 –، إعراب القرآن الكریم ١٠/٧٠٣ -  السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٧ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن 
  .٥/١٠٦ –النحاس 

  .٤/٦ - ٢٧٥٣ حدیث رقم -هل یدخل النساء والولد في األقارب: اب ب– كتاب الوصایا –صحیح البخاري   )٢(

  .٩/١٢٣ -  أبو السعود– إرشاد العقل السلیم )٣(



  
 

١٤٣

M q  p  o  n  m*  t  s : لهفي هذا بیان للتهویل العظیم المجمل الذي أفاده قو": عاشور
x  w  v  uL ]فأتبع ،ل لهمَّ بحصول ما یخافه المهوٌشعرُ مُإذ التهویل ،]١٨ – ١٧: االنفطار 
، حیث إن من معاني یوم الدین )١("ٍ أو معینٍ مع التأییس من وجدان نصیر،ذلك بزیادة التهویل

ضح أنه الیوم الذي یجازى الناس فیه یت) یوم(إلى ) الدین( الناس بأعمالهم، فبإضافة نهو یوم یدا
ٌبأعمالهم، فالیوم عمل بال حساب، وغدا حساب بال عمل، ولذلك خصه تعالى وعناه، أي بعد أن  ً

ًل من شأن ذلك الیوم، ذكر أنه الیوم الذي یجازى الناس فیه، وال تنفع نفس نفسا شیئا من َّهو ً ٌ
  .)٢ (األشیاء

  :أثر االختالف •
ًكون خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك أن في اختصار المقدمات نوع من أن ی) یوم(احتمل قوله 

ً للمقدمات التي سبقتها، وهذا أیضا ًة أحتمل المفعولیة، وذلك كنتیجةأنواع التهویل والتعظیم، ومر
ًفیه زیادة تهویل وتخویف، وهذا مما یدلل على عظمة هذا القرآن باحتماله أشكاال متنوعة من  ً ٍ ٍ

  .الخطاب

   

  :المطففینأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًثانیا

  : بین یدي السورة

، واختلف في كونها مكیة أو مدنیة، )ویل للمطففین(وبسورة ، )٣(وتسمى بسورة التطفیف  
إنها نزلت بین مكة والمدینة، والراجح أنها مكیة، : إن بعضها مكي وبعضها مدني، وقیل: فقیل

  .)٤( آیةها ست وثالثوناتوعدد آی

وعید اهللا تعالى لمن یطفف في المیزان، ثم أردفت اآلیات بالحدیث عن الیوم : هم قضایاهاأ
فریق المؤمنین وما سیجده من النعیم ففین في ذلك الیوم، ثم وصف حال اآلخر وبیان جزاء المط

                                                           
 .٣٠/١٨٤ - ابن عاشور–التحریر والتنویر ) ١(

 -  النسفي–، مدارك التنزیل ٢١/٣٠٨ - البقاعي-، نظم الدرر٥/٤٨٠ -  الشوكاني-فتح القدیر: انظر )٢(
٣/٦١٢.   

  .٢/٥٥٨ - العكبري–بیان في إعراب القرآن الت: انظر )٣(

   .١٩/٢٥٠ - القرطبي– الجامع ألحكام القرآن ،١/٥١ - السیوطي-اإلتقان في علوم القرآن:  انظر)٤(



  
 

١٤٤

المقیم، واختتمت ببیان سخریة الكفار من المؤمنین في الدنیا، وكیف انقلب الحال في الجنة من 
  .)١(تهزاء المؤمنین بهماس

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على ثالثة مسائل اختلف في إعرابها

v المسألة األولى: 
  .]٢٣ – ٢٢: المطففین[ M      }  |      {  z*   ¢  ¡  �  L : قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢( من اإلعرابٍثالثة أوجهالجملة تحتمل ) ینظرون(قوله 

  ).األبرار(في محل نصب صفة لـ  :وجه األولال

  ).األبرار(في محل نصب حال لـ : الوجه الثاني

  .استئنافیة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

، منها أنهم ینظرون إلى أصناف النعیم في )ینظرون(ٍذكر المفسرون عدة معان لقوله   
لجنة، ومنها أن ینظر بعضهم إلى بعض، ومنها أنهم ینظرون إلى أهل النار وهم یعذبون، ومنها ا

المؤمنین في الجنة وما أعده لهم فیها من أنواع یصف تعالى فهو  النظر إلى وجه اهللا تعالى،
ًتبة فالمؤمنون یتصفون بأنهم ینظرون إلى كل ما یبهج نفوسهم، وأوالها وأعالها مر اللذة والنعیم،

 M    ¨  §  ¦   ¥  ¤L : هي رؤیة وجه اهللا تعالى، فبعد أن ذكر أنهم ینظرون، قال
-       *(  *    +    M: ، وهذه النضرة إنما حصلت لهم بسبب النظرة، فقد قال تعالى]٢٤: المطففین[

    /  .L ]إذا فأصحاب الجنة لهم صفة یتصفون بها، وهي النظر إلى]٢٣ – ٢٢: القیامة ،ٌ  وجهه ً
 . )٣(تعالى

                                                           
   . ٦/٣٨٥٤ - سید قطب–، في ظالل القرآن ٣٠/١٨٩ - ابن عاشور– التحریر والتنویر :انظر )١(

  .١٠/٧١٢ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٩ -بري العك–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٢(

 - الخازن– لباب التأویل، ٣١/٩١ – الرازي - ، التفسیر الكبیر٢٤/٢٩٥ - الطبري–جامع البیان : انظر )٣(
 .١٩/٢٦٤ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٤/٤٠٥



  
 

١٤٥

  : الثانيالمعنى

 تعالى حال الفریق األول من الناس بأنهم محجوبون عن رؤیة وجه  اهللاَنَّیَبعد أن ب  
یقول  تعالى، وجهه  سینظرون إلىالجاللة، ناسب أن یذكر حال الفریق اآلخر من الناس بأنهم

ینظرون في " :یقول ابن عاشوربذلك و ، ]٢٣ – ٢٢: القیامة[ M    +    *  )*     /  .      -L: تعالى
:  وحذف مفعول ینظرون إما لداللة ما تقدم علیه من قوله في ضدهم،موضع الحال من األبرار

 M  Y    X  W  V       U   TL ]ٕینظرون إلى ربهم، واما لقصد التعمیم،  :والتقدیر ،]١٥: المطففین
  .(١)"وعد والتكریمسرهم بقرینة مقام ال وی،أي ینظرون كل ما یبهج نفوسهم

  :المعنى الثالث

یخبر تعالى أن أهل الجنة ینظرون، وهذا بیان عن أنهم یتلذذون بكل أنواع النعیم، ففي   
: إلى ماذا ینظر أهل الجنة؟ والجواب:  كأنها جواب سؤال مقدر وهو فاآلیةنظرهم لذة وتمتع،

أنهم ینظرون، ولم یخبر إلى ماذا  نظرهم من النعیم، فقد أخبر تعالى ُعِتْمُینظرون إلى كل ما ی
أثبت النظر  : "ینظرون بالتحدید، وذلك كي یشمل جمیع ما ینظر إلیه أهل الجنة، یقول القشیري

ومنهم من ینظر إلى ، صورهُ فمنهم من ینظر إلى ق، الختالفهم في أحوالهم؛ّولم یبین المنظور إلیه
  (٢) " ینظرون-  سبحانه- م األوقات إلى اهللاّ ومنهم الخواص فهم على دوا،...ه، ومنهم ومنهمِورُح
  :أثر االختالف •

ًعندما یخبر تعالى عن نعیم أهل الجنة فإنه تعالى یعرض لهم ما یغریهم بها، فمرة جاءت 
ًصفة ألهل الجنة تمیزهم عن غیرهم، ومرة حاال تبین ما سیكونون علیه في تلك الدار، ) ینظرون( ً ً

ًومرة استئنافیة ن یسأل عن نظر أهل الجنة، وهذا یدل على بالغة القرآن ، وكأنها جواب لمً
  .البالغة

  
v المسألة الثانیة: 

  .]٢٨ – ٢٧: المطففین[ M      »  º   ¹*  À  ¿  ¾  ½L  :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)٣( من اإلعرابٍثالثة أوجهحتمل ی) ًعینا(قوله 
                                                           

  .٣٠/٢٠٥ ابن عاشور- التحریر والتنویر )١(

  .٣/٧٠٢لطائف اإلشارات  )٢(

  .١٠/٧١٢ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : ر انظ)٣(



  
 

١٤٦

  ).تسنیم(، أو للمصدر العامل )عنيأ(النصب على أنها مفعول به للفعل المحذوف : الوجه األول
بعد إنابة المفعول األول ) ُیسقون(ٍالنصب على أنها مفعول به ثان للفعل المحذوف : الوجه الثاني

  .وهو واو الجماعة عن الفاعل
  ).تسنیم(النصب على أنها حال من  :الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : المعنى األول

لماء التي یشرب منها المقربون في الجنة، وذلك حتى یرغب المتقین یخص تعالى عین ا  
  .)١(للعمل الصالح، وقد ذكر توجیه هذا الوجه في سورة اإلنسان

ًواذا كانت مفعوال   ًسنم اهللا تعالى عینا في : یكون التقدیر) تسنیم( به للمصدر العامل ٕ َ َّ َ
َجاءت من سنم القب) تسنیم(الجنة للمقربین، ذلك أن  َّ ر أي جعل له ارتفاع كالسنام، فكأن العین َ
 إلى ٍ تجري من علوٍ ماءُاالرتفاع، فهي عین: وأصل التسنیم في اللغة"ٍتنحدر من علو كالسنام، 

    .)٢("القبور أسفل، ومنه سنام البعیر لعلوه من بدنه، ومنه تسنیم
  : الثانيالمعنى

لشراب، فمنها ًا لذكر كذلك أنواع ،لما ذكر تعالى ما للمتقین في الجنة من أنواع النعیم  
، ومنها العین، فیكون معنى )٣("أشرف شراب في الجنة"الرحیق المختوم، ومنها تسنیم وهو 

  .ًفهم یسقون عینا: ، والمعنىهنا أنها نوع من أنواع شراب أهل الجنة) ًعینا(
  :المعنى الثالث

 شراب أهل الجنة، فهم یتنعم أهل الجنة بنعیمها الدائم، ویشربون من تسنیم وهو أفضل
ٌیشربون منها والحال أن تسنیما عین ماء في الجنة، فهي عین جاریة، أي عین تجري في الجنة، ٌ ٍ ُ ً 

  .)٤(فهذه هي حالة العین في الجنة

  :أثر االختالف •
ًمرة منصوبا بـ) عینا(جاء قوله  ٍ، لیدل أن العین هي من تسنیم، أي من مكان عال، )تسنیم(ً
ًومرة منصوبة بـ ً، فتكون بمعنى نوع من أنواع الشراب في الجنة، ومرة حال لتسنیم، لتبین )یسقون(ً

                                                           
 . من ھذا البحث١٠٦صفحة   )١(

 .٥/٤٨٨ -  الشوكاني–فتح القدیر  )٢(

 .٢١/٣٣٠ - البقاعي–نظم الدرر  )٣(

 .٩/١٢٩ – أبو السعود – نفس الصفحة، إرشاد العقل السلیم –المرجع السابق : انظر )٤(



  
 

١٤٧

ٍأن تسنیم عبارة عن عین، فهذه األوجه اإلعرابیة نتج عنها عدة معان، وكلها جمیل ویحتملها 
  .النص الكریم، وهذا من روعة التعبیر القرآني

  

v المسألة الثالثة: 
  .]٣٦ – ٣٥: المطففین[ M  #  "  !* '  &  %  *     )  (        L  :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب •
  :)١( من اإلعرابٍثالثة أوجهحتمل ی) هل ثوب(قوله 

  .مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه األول

  ....هل ثوب: یقول بعضهم لبعض: في محل نصب مقول القول، والتقدیر: الوجه الثاني

  ).ینظرون( مفعول به للفعل في محل نصب على أنها :الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

، یخبر فیه تعالى بطریق االلتفات عن أحوال أهل النار، وما یالقونه  تقریريٌهذا استفهام  
واألولى أن یحمل ذلك على سبیل ": جزاء أعمالهم واستهزائهم بالمؤمنین في الدنیا، یقول الرازي

والمعنى كأنه تعالى یقول ، ]٤٩: الدخانMZ  Y]    \  [  L ] :التهكم كقوله
هل جازینا الكفار على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطریقتكم، : للمؤمنین

 في ًهم، ألنه یقتضي زیادة في سرورًكما جازیناكم على أعمالكم الصالحة؟ فیكون هذا القول زائدا
ٌلذلك فإن هذا االستئناف جواب عن طریق التقریر، وذلك ، )٢("ائهمواالستخفاف بأعد، تعظیمهم

: عندما یرى المؤمنون بأعینهم ما یذوقه الكفار من ألوان العذاب في النار، وبذلك یقول الشوكاني
الجملة مستأنفة لبیان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان یقع منهم في الدنیا من الضحك من "

هل جوزي الكفار بما كانوا یفعلونه : والمعنى...، بهم، واالستفهام للتقریرالمؤمنین واالستهزاء
  .  )٣("بالمؤمنین

                                                           
  .١٠/٧١٢ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٥٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : ر انظ)١(

  .٣١/٩٥ –التفسیر الكبیر  )٢(

  .٥/٤٩٠ – فتح القدیر )٣(



  
 

١٤٨

  : الثانيالمعنى

ألهل الجنة أن یروا مصیر من كان یستهزأ بهم في الدنیا من الكفار، من تمام النعمة   
هللا وعده هل ثوب الكفار ما كانوا یفعلون، أي هل أنجز ا: ًفیسأل بعضهم بعضا وهم في الجنة

ًبمعاقبة الكفار جزاء كفرهم واستهزائهم بالمؤمنین في الدنیا، والجواب ال یكون مشافهة بل رأي 
ال ق": العین، ذلك أن أهل الجنة یكشف لهم لیروا أهل النار وهم یعذبون، قال الواحدي

 النار، إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء اهللا وهم یعذبون في: المفسرون
  .)١("فیضحكوا منهم، كما ضحكوا هم في الدنیا منهم

  :المعنى الثالث

ینظر المؤمنون : یتقارب هذا الوجه في المعنى من الوجه الثاني، حیث یكون المعنى هنا  
یتمتع :  الكفار جزاء ما كانوا یفعلونه في الدنیا، والتقدیرَّيِوزُهل ج: من على األسرة سائلین

  .رائك ینظرون هل ثوب الكفار على ما كانوا یفعلونه في الدنیاالمؤمنون على األ

  :أثر االختالف •
ٌمرة استئنافیة استفهامیة تقریریة، وكأنها جواب من اهللا تعالى لمن ) هل ثوب(جاءت جملة  ً ً ً ً

ًیسأل عن أحوال أهل النار یوم القامة من المؤمنین، ومرة منصوبة على أنها جملة مقول القول،  ً
ًأهل الجنة یسأل بعضهم بعضا عن أحوال أهل النار، فتكون الجملة من كالم أهل وتفید أن 

ٌالجنة، ومرة منصوبة على أنها مفعول ً  به للفعل ینظرون، وهذا یفید أن أهل الجنة ینظرون من ً
 على األسرة على أهل النار وهم یعذبون، وجاءت هذه األوجه االحتمالیة لتزید في المعنى

  .التفسیري لآلیة

  

  :االنشقاقأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًثالثا 

  : بین یدي السورة

 في نو وعشرٌها خمسات آیدوعد، وهي مكیة باالتفاق، )السماء انشقتإذا (وتسمى بسورة   
وصف : ، ومن أهم قضایاها وعدها أهل البصرة والشام ثالثا وعشریني، والكوفيمكال ويالمدن

دث في هذا الكون من تغیرات وانقالبات، ثم تتحدث اآلیات عن أهل أشراط یوم القیامة، وما یح
                                                           

  .٤/٤٥٠ - الوسیط في تفسیر القرآن المجید )١(



  
 

١٤٩

 الذین یأخذون كتبھم بأیمانھم، وعن أھل الشقاء الذین یأخذون كتبھم وراء  وهم،السعادة

 ولم یسجد هللا الواحد ، القرآنظھورھم، واختتمت السورة بالتعجب ممن لم یؤمن بعد سماع
  .)١(الدیان

  :، وبیان ذلك فیما یليى مسألة واحدة اختلف في إعرابهاوقد اشتملت هذه السورة عل

  ].١١:االنشقاق[ M  c  b   aL  :قوله تعالى   

  :أوجه اإلعراب •
  :)٢( من اإلعرابوجهینحتمل ی) ًثبورا(قوله 

  .النصب على أنه مفعول به للفعل یدعوا: الوجه األول

  .ًیدعوا دعوا:  والتقدیر،)یدعوا(النصب على أنه مفعول مطلق من الفعل : الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

یخبر تعالى عن أهل الشقاء یوم القامة، وذلك عندما یأخذ الواحد منهم كتابه وراء ظهره،   
M  ...  m  l :فسوف یدعوا على نفسه بالهالك في ذلك الموقف، وهذا مصداق قوله تعالى

  p          o  nL ]أن الكافر یدعوا بالهالك لنفسه ساعة استالم الكتاب : ، والمعنى]٤٠ :النبأ
  .)٣(بشماله

  :المعنى الثاني

ًبمعنى دعوا، أي یدعوا الكافر على نفسه دعوا، وهذا ) ًثبورا(في هذا الوجه یكون معنى    ً
  .یحتمل أن یكون الكافر قد یدعوا بأكثر من دعوه، والتي من ضمنها الهالك وغیره

 :الفأثر االخت •
  وا ثبوراه، واحتملت  : النصب على أنه مفعول به، فتكون بمعنى قول الكافر) ثبورا(احتمل قوله

                                                           
   . ٦/٣٨٥٤ -  سید قطب–في ظالل القرآن  : انظر )١(

  .٥/١١٧ - النحاس–، إعراب القرآن ٢/٥٦٠ -عكبري ال–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٢(

  .١٩/٢٧٢ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٢٤/٣١٥ -  الطبري-جامع البیان: انظر )٣(



  
 

١٥٠

  .في ذلك الیومعلى نفسه ، لتأكد أن الكافر سوف یدعوا ٌ مطلقٌالنصب على أنها مفعول

  

  :البروجأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًرابعا

  : بین یدي السورة

 مكیة باإلجماع، وعدد آیاتها ، وسورة السماوات، وهي) ذات البروجالسماء(وتسمى بسورة 
  .)١( آیةان وعشروناثن

تصبیر المؤمنین في مكة بسرد قصة أصحاب األخدود وكیف ثبتوا، وما : أهم قضایاها
 تحریق وتعذیب، ثم وعید الذین فتنوا المؤمنین وآذوهم بعذاب جهنم، القوه جزاء إیمانهم من

اب اهللا تعالى، ومآل المكذبین من قوم فرعون وقوم ثمود، لیكونوا عبرة لغیرهم والتذكیر بشدة عذ
  .)٢(من المنكرین المكذبین

  :لى ثالثة مسائل اختلف في إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة ع

v المسألة األولى:  

 ].١٥ – ١٤: البروج[ M   ¡         �     ~*   ¥  ¤     £L : قوله تعالى

 :أوجه القراءات واإلعراب •
 :(٣)فیه قراءتان) المجید(قوله 

  ).العرش(ٌصفة لـ) المجید(حمزة، والكسائي، وخلف، بكسر الدال، على أن  قرأ :القراءة األولى

  ).ذو(ٌصفة لـ) المجید(قرأ الباقون برفع الدال، على أن  :القراءة الثانیة

  
                                                           

 ١٥/٢٩٤ - األلوسي- ، روح المعاني٣٠/٢٣٧ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر  )١(

  . نفس الصفحات- المرجعین السابقین: انظر )٢(

، ٣٤٠ ص- عبد الفتاح القاضي-، البدور الزاهرة٢/٣٩٩ - ابن الجزري-شر في القراءات العشرالن: انظر )٣(
  .١٠/٧٠٣ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٢ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن 



  
 

١٥١

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى

  وصف العرش بالكریم، وقد وجه أبو السعود ذلك الوصف) المؤمنون(قد مر في سورة 

ـــه ـــه القـــرآن الكـــریم "بقول ـــذي من ـــوحي ال ـــه ینـــزل ال ـــه من ـــالكرم إمـــا ألن ـــر والبركـــة ،ووصـــفه ب  أو الخی
ًه، إذا فـالعرش فهو علوه وعظمتـ) المجید(، وأما وصفه بـ)١(" أو لنسبته إلى أكرم األكرمین،والرحمة

الحـسن، : أنه مجیـد وهـو العلـو والعظمـة، وذهـب مكـي إلـى أن معنـى كـریم هـو: له أوصاف، منها
فیكـون معنـى  ،]٧: الـشعراء[ M    Z    Y         X  W  V  U      T  S  R  Q  PL  :وذلك كمـا فـي قولـه تعـالى

  .)٢( حسنكریم أنه

  : معنى القراءة الثانیة

العظـــیم فـــي ذاتـــه  " :أبـــو الـــسعود هـــویفـــسره والمجیـــد كمـــا  مجیـــد،یـــصف تعـــالى نفـــسه بال  
الـشریف الكـریم ": ، أو كمـا یفـسره البقـاعي)٣(" فإنه واجب الوجود تام القدرة كامـل الحكمـة؛وصفاته

، فهـــو تعـــالى یرهـــب )٤(" الحـــسن الجمیـــل الرفیـــع العـــالي الكثیـــر العطـــاء،العظـــیم فـــي ذاتـــه وصـــفاته
: عتـه مـن كرمـه وفـضله، فهـو تعـالى ذو الكـرم الكامـل، فالمجـد هـوویرغب، وترغیبه تعالى فـي طا

  . )٥( النهایة في الكرم والفضل

  :أثر االختالف •
ًمرة صفة للعـرش، لیبـین أن لـه مكانـه) المجید(جاء قوله  ً ً، ومـرة صـفة هللا تعـالى، لیبـین ًا وشـرفً ً

ٌأنه تعالى كریم رحیم بمن تاب وآمن، وهذا مما یوضح المعنى ویزیده إ   .ًثراءٌ

v المسألة الثانیة:  

  ].١٨ – ١٧: البروج[ M    ̄ ®  ¬  «*  ²  ±  L : قوله تعالى  
                                                           

 .٦/١٦٣ –إرشاد العقل السلیم  )١(

 .٣٦٩ ص –الكشف عن وجوه القراءات : انظر )٢(

  .٩/١٣٨ –إرشاد العقل السلیم  )٣(

 .٢١/٣٦٣ -نظم الدرر )٤(

الكشف عن وجوه ، ١٩/٢٩٧ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٢٤/٣٤٦ - الطبري–جامع البیان : انظر )٥(
 .٣٦٩ ص-  مكي بن أبي طالب-القراءات



  
 

١٥٢

  :اإلعراب أوجه •
  :)١( من اإلعرابوجهینحتمل ی) فرعون وثمود(قوله 

ًالجر بالفتحة عوضا عن الكسرة ألنهما ممنوعان من الصرف، وذلك على أنهما : الوجه األول
  . أتاك حدیث فرعون وقومه وقوم ثمودهل: ، والتقدیر)الجنود(بدالن من 

النصب بالفتحة على أنه مفعول به للفعل المحذوف ) فرعون(یكون إعراب  :الوجه الثاني
  .)فرعون(معطوف على ) ثمود(، و)أعني(

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ى بما عنده من ألن فرعون تجبر وطغ یبین تعالى أن الجنود في اآلیة هم فرعون وقومه،
 :وبذلك یقول أبو السعودهل أتاك حدیث فرعون وقومه، : فیكون المعنى ،الجنود من قومه

 والمراد بحدیثهم ما صدر عنهم ، ألن المراد بفرعون هو وقومه؛بدل من الجنود) فرعون وثمود("
 ،یثهم والمعنى قد أتاك حد، وما حل بهم من العذاب والنكال،من التمادي في الكفر والضالل

 یصبهم مثل ما أصاب أن وأنذرهم ، فذكر قومك بشؤون اهللا تعالى،عل بهمُوعرفت ما فعلوا وما ف
  .)٢("أمثالهم

  :المعنى الثاني

ً ألنهم أكثر األقوام تكذیبا وعنادا لر؛خص تعالى فرعون وقومه وقوم ثمود بالذكر   سولهم، ً
مكذبة برسلهم؛ ألن معجزة موسى في شق األمم الوهالك ًا مثال لمصیر فأراد اهللا تعالى أن یكون

ً بأمر اهللا تعالى، واغراق فرعون وجنوده عبرة عظیمة على قدرة اهللا تعالى في االبحر بالعص ً ٕ
 فذكر تعالى من ،وثمود، كانوا في بالد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة"إهالك األمم المكذبة، 

 أن حال المؤمنین مع الكفار في جمیع المتأخرین فرعون، ومن المتقدمین ثمود، والمقصود بیان
̧   M  ¹ : األزمنة مستمرة على هذا النهج، وهذا هو المراد من قوله       ¶  µ  ´L ]البروج :

هل أتاك حدیث الجنود؟ أعني فرعون وقومه وقوم ثمود، وما حل بهم من : ، والتقدیر(٣)"]١٩
  .النكال والوبال

                                                           
  .١٠/٧٤٩ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٢ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

  .٩/١٣٩ - یمإرشاد العقل السل) ٢(

 .٣١/١١٥ -  الرازي–التفسیر الكبیر  )٣(



  
 

١٥٣

  :أثر االختالف •
ً مرة بدال من )فرعون وثمود(جاء قوله  ًلیبین من هم الجنود في اآلیة، ومرة مفعوال ) الجنود(ً ً

  .به للفعل أعني، لیبین تعالى أنه أرادهم دون غیرهم لشدة تكذیبهم رسلهم، وهذا مما یثري المعنى

  

v   الثالثةالمسألة:  

 .]٢٢ – ٢١: البروج[ M  Ã  Â     Á  À*  Ç  Æ  Å  L : قوله تعالى

  :عرابأوجه القراءات واإل •
 :(١)فیه قراءتان) محفوظ(قوله 

  .في اآلیة السابقة) ٌقرآن(ٌعلى أنها صفة لقوله  ،)ٌمحفوظ(نافع برفع ظاء  قرأ :القراءة األولى

  ).ٍلوح(ٌ، على أنها صفة لقوله )ٍمحفوظ(قرأ الباقون بجر ظاء  :القراءة الثانیة

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :ألولىمعنى القراءة ا

، وذلك كما )٢(یصف تعالى القرآن الكریم بأنه محفوظ، أي من التحریف والتغیر والتبدیل  
بل هو ": فیكون المعنى، ]٩: الحجر[ M  m   l  k      j  i  h  gL : وعد اهللا تعالى في قوله

یر فحفظه من التغی":  وفي تفسیر هذه الوجه یقول البقاعي،)٣("ٍ في لوحٌمحفوظ مجیدٌ ٌقرآن
 كما أن البروج محفوظة في لوح السماء ، وكل شبهة وریب في نظمه أو معناه،والتبدیل والتحریف

 ألنه صفة الخالق في بیان وصفه لما خلق على الوجه األتم ؛المحفوظ، بل القرآن بذلك أولى
ل ً ما أوجده اهللا سبحانه في الوجود، فصح قطعا أنه ال بد أن یصدق في كُ ألنه ترجمة؛األعدل

  .)٤("ما أخبر به

                                                           
، ٣٤٠ ص- عبد الفتاح القاضي-، البدور الزاهرة٢/٣٩٩ - ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )١(

  .١٠/٧٠٣ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٢ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن 

 .٩١٨ ص-  السعدي– تیسیر الكریم الرحمن، ٨٣٧٣ – ابن كثیر – تفسیر القرآن العظیم:  انظر)٢(
 .١٩/٢٩٩ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن ) ٣(

  .٢١/٣٦٨ –نظم الدرر ) ٤(



  
 

١٥٤

  : معنى القراءة الثانیة

ولم یرد في معنى اللوح وكنهه سوى یصف تعالى اللوح الذي فیه القرآن بأنه محفوظ،   
حفظه عن تناول غیر ": حدیث ضعیف ال یستدل به في مثل هذا الموضع، ومعنى حفظه هو

  (  * %  &       '  *#   !     "  M : أو حفظه كنایة عن تقدیسه كقوله تعالى، المالئكة إیاه
  ,        +  *L ]٢(ه عن وصول الشیاطین إلیه، أو حفظ)١("]٧٩ – ٧٧: الواقعة( .  

  :أثر االختالف •
ٌمرة مرفوعا على أنه صفة للقرآن، وذلك لیبین تعالى أن القرآن لیس ) محفوظ(جاء قوله  ً ً

ًیحرف ویبدل، ومرة مجرورا ٕقد حرف، وانما خصه تعالى وصانه عن أن التي كسابقیه من الكتب  ً
ٌعلى أنه صفة للوح، وذلك لیبین أن اللوح محفوظ عن وصول أحد إلیه سوى من خصهم تعالى 

ن، كالهما صحیح ویحتمله النص، مما یزید المعنى  هذان الوجهان معنیین مختلفیَنَّیَبذلك، وقد ب
  .ًوضوحا

  

  : الطارقأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ًخامسا

  :  یدي السورةبین

، )٣( سبع عشرة آیةعدد آیاتهاو، وهي مكیة باالتفاق، )السماء والطارق(وتسمى بسورة   
تذكیر النفس البشریة أن لها مالئكة حفظة تكتب أفعالها وأقوالها، ثم التذكیر : ومن أهم قضایاها

السورة بتهدید ٕببدایة خلق اإلنسان ونشأته، واثبات القدرة على إعادة الخلق والبعث، واختتمت 
  .)٤(ٕالكافرین وامهالهم

  :، وبیان ذلك فیما یلياموقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابه

  
                                                           

  .٣٠/٢٥٥ - ابن عاشور- التحریر والتنویر  )١(

  .٩/١٣٩ – أبو السعود -، إرشاد العقل السلیم٣/٦٢٦ -  النسفي–مدارك التنزیل : انظر) ٢(

  .١٥/٣٠٥ -  األلوسي-، روح المعاني٥/٥٠٧ - الشوكاني- فتح القدیر: انظر )٣(

   .٣٠/٢٥٧ -  ابن عاشور-، التحریر والتنویر٦/٣٨٧٧ - سید قطب– في ظالل القرآن :انظر )٤(



  
 

١٥٥

v المسألة األولى:  
  ].٩ – ٨: الطارق[ M      F  E  D    C*     J      I  H  L : قوله تعالى

  :اإلعراب أوجه

  :)١( من اإلعرابجهثالثة أوحتمل الجملة ت) یوم تبلى السرائر(قوله 

  ).قادر(سم الفاعل العامل فیه الفي محل نصب مفعول : الوجه األول

  .استئنافیة، فال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني

   . أذكر المضمرفي محل نصب مفعول به للفعل: الوجه الثالث
ه یعود على خلق اإلنسان، فإنه یحتمل هذه األوج) رجعه(إذا كان الضمیر في قوله    

ٕاإلعرابیة، واذا كان الضمیر یعود على الماء، أي قادر على رد الماء في الصلب؛ فإنه یحتمل 
ٌ، وذلك ألن اهللا قادر )یوم تبلى السرائر(ًالوجه األخیر من اإلعراب فقط، ویكون منقطعا عن قوله 

ٍعلى رد الماء في الصلب في كل زمان ومكان، فال یخصص بیوم القیامة فقط ٍ .  

  :اإلعراب لتفسیري ألوجهالمعنى ا •

  :معنى األولال

ٌیخبر تعالى أنه قادر على إعادة خلق اإلنسان في الیوم الذي تظهر فیه أسرار العباد   
وأعمالهم، فهو تعالى كنى عن یوم القیامة بیوم تبلى السرائر، وذلك ألن السیاق یتحدث عن هذا 

إنه على إحیائه بعد مماته " : والتقدیرالموضوع، لذلك ناسب أن یذكر هذا الیوم هنا بهذا االسم،
ً، وهذا الخطاب یناسب كل شخص، سواء كان مؤمنا أم ملحدا، )٢("ُلقادر یوم تبلى السرائر ً

  .فالمؤمن یتعظ ویتذكر، والملحد یتفكر ویتدبر

  :المعنى الثاني

  قوال، وهو یومًتعالى أن هناك یوما یظهر فیه ما أخفاه العباد من األفعال واألاهللا یبین           

                                                           
  .١٠/٧٥٤ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٣ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

 .٢٤/٣٥٨ - الطبري–جامع البیان  )٢(



  
 

١٥٦

¿  M     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À : القیامة الذي سیكشف فیه عن كل مستور، یقول تعالى
 Ð   Ï  Î  ÍÌ    ËL ]وأعمالهمأي ال یخفى علیه شيء ما من أعیانهم "، ]١٦: غافر 

لى أن أعمالهم فكما أنهم سیبعثون، فمن باب أو، )١(" الجلیة والخفیة السابقة والالحقةوأحوالهم
، لذلك جاءت الجملة كأنها ٌستعرض، ألن القادر على الخلق قادر على إخراج ما في الصدور

ُیوم تبلى السرائر، أي یوم : متى یكشف اهللا أسار العباد؟ والجواب: جواب سؤال مقدر، وهو
  .)٢(القیامة 

  :المعنى الثالث

تختبر ذكر یوم ا: رائر، فیقولالذي تختبر فیه السینبه تعالى عباده إلى ذلك الیوم   
 ،یوم تبلى وتختبر، وتتكشف وتظهر كما ینفذ الطارق من خالل الظالم الساتر"السرائر، فهو 

 كذلك تبلى السرائر یوم یتجرد اإلنسان من كل قوة ،وكما ینفذ الحافظ إلى النفس الملفقة بالسواتر
ع التنبیه على السهولة إلى أن من وبناه للمفعول إشارة م": ، ویقول البقاعي)٣("ومن كل ناصر

هو الذي یرجعها، وهو اهللا سبحانه وتعالى من غیر  األمر البین غایة البیان أن الذي یبلوها
  .، فهذا الوجه یناسب كل مؤمن عاص، یسمع هذه اآلیة فیتذكر ویتعظ)٤("احتیاج إلى ذكره

  :أثر االختالف •
ًمرة منصوبة على) یوم تبلى السرائر(جاءت جملة  مل ا فیه السم الفاعل العٌ أنها مفعولً

، وذلك حتى یبین أن الیوم الذي سیبعث فیه الخالئق هو نفس الیوم الذي سیكشف فیه )لقادر(
ٌعن أسار العباد، ومرة استئنافیة، وكأنها جواب لم ً  یسأل عن الیوم الذي تكشف فیه أسرار نً

ًالعباد، ومرة منصوبة  ، وذلك حتى یلفت انتباه العباد إلى )ذكرا(عل أنها مفعول به للفعل المقدر ً
ذلك الیوم وما فیه من أحوال، وقد احتملت الجملة هذه األوجه اإلعرابیة التي أنتجت معاني 

  .متعددة، وذلك حتى تتناسب مع كل شخص، وهذا من جمال نظم القرآن

  

v المسألة الثانیة: 
  .]١٧: الطارق[ M  m  l   k  jL :قوله تعالى

                                                           
  .٧/٢٧١ -  أبو السعود– د العقل السلیمإرشا) ١(
 .٢١/٣٨١ -  البقاعي–نظم الدرر  ،٥/٥١٠ - الشوكاني–فتح القدیر : انظر )٢(

  .٦/٣٨٨٠ -  قطب–في ظالل القرآن  )٣(

  .٢١/٣٨١ –نظم الدرر  )٤(



  
 

١٥٧

  :باإلعرا أوجه •

  :)١( من اإلعرابوجهینحتمل ی) ًرویدا(قوله 

ًمهلهم إمهاال رویدا: النصب على أنه نعت لمصدر محذوف، والتقدیر: الوجه األول ً.  

أمهلهم : ، والتقدیرًإروادا: محذوف الزوائد، واألصل النصب على أنه مفعول مطلق :الوجه الثاني
  .، فأرود بمعنى أمهلًإمهاال

  :اإلعراب المعنى التفسیري ألوجه •

  :معنى األولال

انتظر ما  :والمعنى" ،بأن ال یستعجل هالك المكذبین من قومه - r- یأمر تعالى نبیه  
 فیكون رویدا كنایة عن تحقق ما یحل بهم ،تیادر وال تستعجل لهم انتظار تربص وا،سیحل بهم
 :ل، أيوتصغیره للداللة على التقلی، تعجل به ألن المطمئن لحصول شيء ال یس؛من العقاب

، فوصف المهلة بأنها قلیلة للداللة على اقتراب موعد العذاب، فجاء تصبیر )٢("مهلة غیر طویلة
في معنى الصفة، وفي هذا تأنیس : تصغیر الصفة، والثانیة: قتین، األولىیبطر -r-ِّالنبي 
  .)٣ (- r-للنبي

  :المعنى الثاني

ً أن عذاب المكذبین قریب جدا، و- r-یؤكد تعالى لنبیه   واقع ال محالة، فاهللا تعالى یمهل ٌ
َإن اهللا عز وجل یملي للظالم، فإذا َأخذه لم یفلته، ثم قرَأ": - r-ِقال رسول اهللا وال یهمل،  َْ ْ ََُّ ُ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ِ ِِ َّ ْ َّ َ َّ َ َّ: 

M  i   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ^  ]L ]أرود ففعل ،)٤(" ]١٠٢: هود 
  .)٥("فكرر وخالف بین اللفظین لزیادة التسكین والتصبیر": بمعنى أمهل، یقول النسفي

  :أثر االختالف •
ُمرة صفة لمصدر محذوف، وذلك حتى یصبح المعنى آكد في اقتراب) ًرویدا(جاء قوله  ًً  

                                                           
  .١٠/٧٥٧ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٣ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

 .٣٠/٢٦٩ - ابن عاشور-  والتنویرالتحریر )٢(

  .٤/٧٣٧-الزمخشري–، الكشاف ٥/٣٠٤-البیضاوي-أنوار التنزیل :انظر )٣(

 .٤/١٩٩٧ –٢٥٨٣ حدیث رقم – باب تحریم الظلم -   البر والصلة واآلداب:كتاب -صحیح مسلم )٤(

 .٣/٦٢٩ - مدارك التنزیل  )٥(



  
 

١٥٨

موعد العذاب، فوصف اإلمهال بالقلیل، وتصغیر المصدر، یطمئن النفس أكثر باقتراب الموعد، 
ًوجاء مرة مفعوال مطلقا، و ً ذلك لزیادة التأكید على اقتراب موعد العذاب، وهذان الوجهان یدالن ً

  .على أن القرآن في أعلى مراتب الفصاحة والبیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

١٥٩

  المبحث الثالث

   من الحزباألولالنصف : أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور

  )الستون(

  :األعلىأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًأوال

  : دي السورةبین ی

 وقیل إن بعض آیاتها ، مكیة وبسورة سبح، وهي،)سبح اسم ربك األعلى(وتسمى بسورة   
  .)١(وهي تسع عشرة آیةمدني، 

واإلشارة إلى عن كل ما ال یلیق بجالله وكماله، تنزیه اهللا تعالى : من أهم قضایاها
 وتثبیته r-- یید النبيتأو من نباتات،  األرضعلى بخلق اإلنسان وخلق ما وانفرادهوحدانیته 

، واألمر بتذكیر الناس، وأن منهم المستجیب للدعوة، ومنهم المعارض، واختتمت على تلقي الوحي
  .)٢(ببیان أن القرآن الكریم جاءت رسالته كالرساالت السابقة التي جاء بها األنبیاء

  .اموقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابه  

v المسألة األولى:  
  ].٥ – ٤: األعلى[ M  ~  }  |* £  ¢  ¡  L :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(حتمل وجهین من اإلعرابی) أحوى(قوله 

  ).ًغثاء(النصب على أنها نعت لـ :الوجه األول

                                                           
  .١٥/٣١٣ -  األلوسي-، روح المعاني٥/٥١٣ - الشوكاني-  فتح القدیر:انظر) ١(

 .٦/٣٨٨٢ - سید قطب–في ظالل القرآن ، ٣٠/٢٧٢ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) ٢(

  ،٢/٥٥٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٣(



  
 

١٦٠

َّ، أي أخرج المرعى أخضر، ثم صیره غثاء )المرعى( أنه حال من النصب على: الوجه الثاني
  .ًأسودا

  :اإلعراب ي ألوجهالمعنى التفسیر •

  معنى األولال

یصف اهللا تعالى ما أخرج من األرض ویبس بعد الخضرة بأنه أسود اللون، فالنبات الذي   
ًوانما عني به هاهنا أنه جعله هشیما یابسا ": ًییبس ویجف یصبح لونه أسودا، یقول الطبري ً ُ ٕ

ْمتغیرا إلى الحوة، وهي السواد من بعد البیاض أو الخضرة، من  َّ ُ   .)١("ّشدة الیبسً

  :المعنى الثاني

أنه تعالى : السواد الشدید الذي یقترب من الخضرة، فیكون المعنى: هنا) أحوى(قد یراد بـ   
ًینبت النبات ثم یجف هذا النبات، ثم یصبح هشیما، ثم یصیره اهللا تعالى نباتا مرة أخرى بعد أن ً ً ُ 

ٌیسقى بالماء، أي أن حاله متغیرة متجددة َیجف ثم یسود السواد المائل إلى الخضرة، ، ینبت ثم ٌ ُ
یكون حاله أحوى، : كیف یكون حال الزرع بعد الجفاف والیبس؟ والجواب: ًولو قدرنا سؤال وهو

ًأي أسودا مائال إلى الخضرة، ویحتمل أن یراد السواد بعد الخضرة، ویكون تقدیر الكالم أخرجه " :ً
       )٣(.)٢("كأحوى من شدة الخضرة والري فجعله غثاء بعد ذل

  :أثر االختالف •
ًمرة صفة لـ) أحوى(جاء قوله  ً، لیبین أن النبات یسود بعد الجفاف، ومرة حاال)غثاء(ً ً 

ٌلیبین أن النبات یسود من كثرة الري وذلك بعد الخضرة، وفي هذا دلیل على صدق ) المرعى(لـ
  . وم الحي القیذلك؟ إنهٌ ُأمي، فمن علمه -r-الوحي والنبوة؛ ألن النبي

  

v  الثانیةالمسألة:  
  ]. ٦: األعلى[ M §  ¦   ¥L :قوله تعالى  

                                                           
  .٢٤/٣٦٩–جامع البیان  )١(
 .٥/٥١٥ -  الشوكاني–فتح القدیر ) ٢(

 .٩/١٤٤ -  أبو السعود-  إرشاد العقل السلیم،٣٠/٢٧٨ -  ابن عطیة- التحریر والتنویر: انظر )٣(



  
 

١٦١

  :أوجه اإلعراب •

  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابی) فال تنسى(قوله  •

فعل مضارع مرفوع ) تنسى( و،سنقرئك فلن تنسى: أن الالم الم النفي، والتقدیر :الوجه األول
  .بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر

الجزم فعل مضارع مجزوم، ومنع من ظهور حركة ) تنسى(ن الالم الم النهي، وأ: الوجه الثاني
  .مراعاة الفاصلة

  :اإلعراب المعنى التفسیري ألوجه •

  معنى األولال

 نسیان القرآن الذي یتعلمه من متكفل له بعد بأن - r-لقد وعد اهللا سبحانه وتعالى نبیه  
r - : M   Ê- حیث قال اهللا تعالى لنبیه ، وهذا الوعد سبق وأن جاء في سورة القیامةuجبریل 

  Ï     Î  Í  Ì  Ë*  Ô   Ó  Ò  Ñ  L ]فقد كان النبي ]١٧ – ١٦ ،-r -  یحرك شفتیه بعد
في قوله   ابن عباسفقد روي عن، u ًنزول الوحي مخافة أن ینسى شیئا مما علمه إیاه جبریل

صلى اهللا علیه وسلم یعالج من كان رسول اهللا ": قال ]١٦[ M Ï     Î  Í  Ì  Ë   ÊL : تعالى
  M  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê*  Ò  Ñ : فأنزل اهللا تعالى... ، ، وكان مما یحرك شفتیهًالتنزیل شدة

  Ô   ÓL ]فكان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بعد ذلك إذا أتاه ...، ]القیامة١٧ – ١٦ 
ً أي جبریل، إذا )٢("لم كما قرأهجبریل استمع فإذا انطلق جبریل قرأه النبي صلى اهللا علیه وس

َّأنه تعالى یعد النبي: فالمعنى هنا ُ َ-r -سنجعلك ":  بحفظ القرآن من أن ینساه، یقول الشوكاني
  )٤(.)٣("قارئا بأن نلهمك القراءة فال تنسى ما تقرؤه

  :المعنى الثاني

  لنسیان من أن ینسى، وتوجیه الكالم في النهي عن ا- r-  ینهى اهللا سبحانه وتعالى نبیه
                                                           

  ،٢/٥٥٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

  .٩/١٥٣ – ٧٥٢٤ حدیث رقم - باب بدئ الوحي-  كتاب اإلیمان-صحیح البخاري )٢(

 .٥/٥١٥ –فتح القدیر  )٣(

 - النسفي– التنزیل ، مدارك٤/٧٣٨ -الزمخشري–، الكشاف ٢٤/٣٧١ -  الطبري–جامع البیان : انظر )٤(
٣/٦٣١. 



  
 

١٦٢

ألن  بنسیانه أو حفظه، - r-ّأنه تعالى ینهاه أن ینسى العمل، فنسیان التالوة ال دخل للنبي: هو
سنقرئك یا : معنى الكالم": اهللا تعالى قد تكفل لنبیه بحفظه من أن ینساه، وبذلك یقول الطبري

، كذلك وجه )١("محمد فال تترك العمل بشيء منه، إال ما شاء اهللا أن تترك العمل به، مما ننسخه
ً، إذا فالمعنى في هذا )٢("النهي عن تعاطي أسباب النسیان: المعنى": السمین هذه اآلیة بقوله

  . من أن ینسى العمل بأحكام كتاب اهللا تعالى- r-ّالوجه أنه تعالى ینهى النبي

  :أثر االختالف •
ًمرة نافیة، وذلك للتأكد بأن وعد اهللا تع) فال تنسى( في قوله )ال(جاءت  ًالى نافذ، ومرة ناهیة، ً ً

 من أن ینسى العمل بكتاب اهللا تعالى، وقد جاء هذان الوجهان - r-ّوذلك حتى یتنبه النبي
بمعنیین مختلفین، مما یزید المعنى ویثریه ویبینه، وهذا مما استأثر القرآن به عن سائر كالم 

  .   ٌالناس، حتى یبین أن هذا القرآن معجز بلفظه ومعناه

    

   الفجرثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة أ: ًثانیا

  : بین یدي السورة

 وهي ، عند أهل المدینة ومكة آیةها اثنتان وثالثوناتوعدد آیسورة مكیة، وقیل مدنیة،   
  .)٣( آیة وعند أهل البصرة تسع وعشرون،عند أهل العدد بالكوفة والشامآیة ثالثون 

 األوائل من ذي الحجة والشفع والوتر  والعشر،بالفجرقسم اهللا تعالى أ: أهم قضایاها
، ثم التذكیر بمصیر عاد وثمود، وما  حتما ال مفر منهٌ على أن عذاب الكفار واقع، إذا أقبلواللیل

َّ على إكرام الله له، وال الفقر ًعبد لیست دلیالالأن كثرة النعم على ب التذكیروحل بهم جزاء كفرهم، 

ختتمت السورة ببیان بعض أهوال یوم القیامة، وانقسام  له، واوضیق العیش دلیال على إهانته
  .)٤(الناس إلى سعداء وأشقیاء

                                                           
  .٢٤/٣٧١ –جامع البیان  )١(

  .١٠/٧٦١ –الدر المصون ) ٢(

 .١٥/٣٣٣ - األلوسي-  روح المعاني،٣٠/٣١٣ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )٣(

 .٣٠/٢٢٠ - الزحیلي–التفسیر المنیر : انظر) ٤(



  
 

١٦٣

  :، وبیان ذلك فیما یليام وقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابه        

v المسألة األولى:  
  ].٧ – ٦: الفجر[ M     9  8  7         6  5  4*  =  <  ; L  :قوله تعالى  

  :عرابأوجه اإل •
  :)١(حتمل وجهین من اإلعرابی) إرم(قوله 

  ).أعني(المقدر النصب على أنه مفعول به للفعل  :الوجه األول

ِبعاد صاحب : ، والتقدیر)صاحب(الجر على أنه مضاف إلیه للمضاف المحذوف : الوجه الثاني ٍ
  ).عاد(دلیة من ، أو الببسبب األعجمیةألنه ممنوع من الصرف؛ ) إرم(َإرم ذات العماد، ولم یجر 

  :اإلعراب المعنى التفسیري ألوجه •

  :معنى األولال

إلى أقوال، فأما على أنها مفعول به للفعل ) إرم(اختلف أهل التأویل في تفسیر قوله   
ألم تر كیف فعل ربك بعاد أعني : أنها اسم مكان سكنى قوم عاد، والتقدیر: أعني یكون معناها

ة إرم المتصفة باألعمدة، أو نن هم عاد، فهم سكان مدیإرم ذات العماد، فهو تعالى یبین م
أن إرم هي دمشق أو اإلسكندریة، وقد رجح أنها  المتصفة بطول قامات سكانها، وقد ذكر الطبري

، وقد خصهم تعالى ألنهم كانوا أقویاء أشداء، ولیبین )٢(اسم البلدة التي كانت عاد تسكنها
 من قریش، فقد أهلك اهللا عاد، وهو القادر على أن  أن قوم عاد هم أشد ممن عاداه- r-للرسول

  .)٣(یهلك من هم أقل منهم قوة

  :المعنى الثاني

هنا أنها اسم قبیلة، فیكون ذكرها لزیادة التوضیح والبیان، أو اسم آخر ) إرم(یكون معنى   
م، یقول ألم تر كیف فعل ربك بإر: ویكون التقدیر على الثانيً، على أن إرم بدال من عاد، )عاد(لـ

                                                           
  .٢/٥٥٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

   .٢٤/٤٠٣ –جامع البیان : ظران )٢(

 .٥/٥٢٩ -  الشوكاني–، فتح القدیر ٢٢/٢٧ - البقاعي–نظم الدرر : انظر )٣(



  
 

١٦٤

سبط إرم؟ فإن إرم هو  أي أهل إرم، أو: وال بد من تقدیر مضاف على كال القولین": الشوكاني
  .)١("بن نوحألنه عاد بن إرم بن عوص بن سام جد عاد، 

 :أثر االختالف •

ًمرة مفعوال) إرم (جاء قوله ًكنى قبیلة عاد، ومرة ُسم مكان س به للفعل أعني، لیكون معناها اً
للمضاف المحذوف، لیكون معناها أنها اسم قبیلة، وعلى كال الوجهین یزداد المعنى ًمضافا إلیه 

ًوضوحا وجالء ً.  

  

v نیةالمسألة الثا:  

  ].٢٦ – ٢٥: الفجر[ M    *  )  (  '  &*       /  .  -    , L : قوله تعالى

  :أوجه القراءات واإلعراب •

 :(٢) قراءتانما فیه)یوثق( و)یعذب(قوله 

، علــى أنهمــا فعــالن )َیوثــق(، وفــتح ثــاء )َیعــذب(الكــسائي ویعقــوب بفــتح ذال  قــرأ :لــىالقــراءة األو
ٌال یعــذب أحــد مثــل تعذیبــه، وال یوثــق أحــد مثــل إیثاقــه، فیكــون : مبنیــان للمجهــول، والتقــدیر ٌُ َ ُ َُّ ) ٌأحــد(َ

  . المعذبنائب فاعل في الموضعین، ویعود على اهللا تعالى، أو على اإلنسان

ــة بالكــسر فــي الموضــعین الــسابقین، علــى إضــافة الفعــل هللا تعــالى، أو  قــرأ البــاقون :القــراءة الثانی
َفیومئذ ال یعذب أحد أحدا مثل تعذیب اهللا تعالى للكافرین،: َّالمالئكة الموكلة بالتعذیب، والتقدیر ً ٌ ِ ٍ  

َوال یوثق أحد أحدا مثل إیثاق اهللا تعالى للكافرین ً ٌ.  

  

                                                           
  .٥/٥٢٩ - فتح القدیر)١(

، ٣٤٢ ص - عبد الفتاح القاضي- ، البدور الزاهرة٢/٤٠٠ - ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )٢(
 –، إعراب القرآن الكریم ١٠/٧٠٣ -  السمین–الدر المصون ، ٢/٥٦٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن 

  .٥/١٠٦ –النحاس 



  
 

١٦٥

  :اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه القراءات و •

  :معنى القراءة األولى

فیومئذ : َّوأما الذي قرأ ذلك بالفتح، فإنه وجه تأویله إلى" :وجه الطبري هذه القراءة بقوله  
ٌال یعذب أحد ، فالمعنى أن )١(" في الدنیا كوثاقه یومئذٌ وال یوثق أحد، في الدنیا كعذاب اهللا یومئذَّ

ً اهللا تعالى في اآلخرة، یقول تعالى محدثا عن ُاهللا تعالى ینفي أن یكون عذاب الدنیا كعذاب
، ]١٠:العنكبوتM[  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  \L ] :عذابه

ًفشتان بین عذاب اهللا تعالى وعذاب غیره، وذكر مكي توجیها آخر لهذه القراءة حیث ذكر أن 
َذب أحد مثل تَعُال ی: اإلنسان أو الكافر، فالتقدیرتعذیب المقصود بهذه القراءة هو  ٌ ، وال ِهِعذیبُ

  .)٢(ٌ أحد مثل إیثاقه، فالمقصود من هذه اآلیة هو عذاب الكافرُوثقُی

  :الثانیةمعنى القراءة 

َ عذابُبِّذَعُ یَال": یكون التقدیر على هذه القراءة   ٌ اهللا احدََ ْ ُ وال ی،ُ ٌ اهللا احدَ وثاقُوثقََ ْ ُ")٣( ،
 التوجیه األول الذي ذكره الطبري، هه عذاب، وهذا التوجیه یشبهأي أن عذاب اهللا تعالى ال یشاب

  .ًحیث ال مخصص في اآلیة من هو المعذب، إنما سیقت للتنویه بشدة عذاب اهللا مطلقا

 :أثر االختالف •

نتج عن القراءتین معنیان، فالمعنى األول یحتمل أن یكون المراد منه هو تعذیب الكافر، 
ون المراد منه هو عذاب اهللا تعالى، مما یثري المعنى ویزیده والمعنى الثاني یحتمل أن یك

  .ًوضوحا

  

  

  

  

                                                           
 .٢٤/٤٢٢ –جامع البیان  )١(

 .٣٧١ ص– ابن خالویه –، الحجة في القراءات السبع ٢/٣٧٣ –الكشف عن وجوه القراءات : انظر )٢(

 .٣٧١ص - ابن خالویه–الحجة في القراءات السبع  )٣(



  
 

١٦٦

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة البلد: ًثالثا

  : بین یدي السورة

، وهي مكیة، وقیل مدنیة، والراجح أنها مكیة، وعدد آیاتها )ال أقسم(وتسمى بسورة   
  .)١( آیةعشرون

ه، وهو أن شرف المكان بشرف أهلمكانة مكة الرفیعة، والتنویه على : ومن أهم أغراضها   
 r-- تسلطوا وعاندوا وكذبوا الرسول حیثعن اغترار كفار قریش بقوتهم، ثم الحدیث r--النبي

ثم تناولت السورة ثم التذكیر بنعم اهللا تعالى على عباده،  في غیر الوجه المشروع،وأهلكوا أموالهم 
 ، التي یواجهها اإلنسانشدائدء األخیر أهوال یوم القیامة والزكما هي الحال في كل سور هذا الج

  .)٢( یوم القیامة ومآل كل منهماختتمت السورة بالتفریق بین المؤمنین والكفارو

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة اختلف في إعرابها

  .]١٤ – ١٢: البلد[ M    z  y  x  w*  }  |   *¡  �     ¥  ¤      £  ¢   L : قوله تعالى

 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :(٣) قراءتانمفیه) إطعام(و، )رقبة( و،)فك(قوله 

، ونـصب ٍعلـى أنهـا فعـل مـاض) َفـك( والكـسائي بفـتح ، وأبـو عمـرو، قـرأ ابـن كثیـر:القراءة األولـى
غیــر تنــوین وحــذف األلــف بعــد ، وفــتح الهمــزة والمــیم مــن )فــك( بــه للفعــل ٌعلــى أنهــا مفعــول) ًرقبــة(

  .على أنها فعل ماض) َطعمَأ ( قولهالعین من

هــــي فــــك، وجــــر : علــــى أنهــــا مــــصدر، والتقــــدیر) ُّفــــك( قــــرأ البــــاقون برفــــع كــــاف :القــــراءة الثانیــــة
قوله ٕعلى أنها مضاف إلیه، وكسر الهمزة، واثبات األلف بعد العین ورفع المیم وتنوینها من )ٍرقبة(
  ).ُّفك(عطوف على على أنه م) ٌإطعام(

                                                           
 –، التحریر والتنویر ١٥/٣٤٩ - األلوسي- ، روح المعاني٢٠/٥٩ -  القرطبي–رآن الجامع ألحكام الق: انظر) ١(

  .٣٠/٣٤٥ - ابن عاشور

 .٣٠/٢٤٣ - الزحیلي–التفسیر المنیر : انظر) ٢(

، ٣٤٣ ص - عبد الفتاح القاضي- ، البدور الزاهرة٢/٤٠١ - ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )٣(
  .١١/٩ - السمین–، الدر المصون ٢/٥٦٨ - العكبري –التبیان في إعراب القرآن 



  
 

١٦٧

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

یقصد بالعقبة في اآلیة أنها جهنم، أو جبل في جهنم، أو اسم مكان في جهنم، ویقصد 
الرمي بالنفس في شيء من غیر رویة، یقال :  االقتحام)فال اقتحم العقبة(" باقتحامها هو تجاوزها

: بنفسه فیه من غیر رویة، وتقحیم النفس في الشيءرمى : قحم في األمر قحوما، أي: منه
الطریق التي في الجبل : المهلكة، والعقبة في األصل: إدخالها فیه من غیر رویة، والقحمة بالضم

، وإنما شبھت األفعال السابقة باقتحام العقبة ألنھا تجعل اإلنسان )١("سمیت بذلك لصعوبة سلوكها
 . في أوقات مظنة الفقر وھو زمن المجاعةیبذل مالھ الكثیر في وجوه الخیر و
مع الفعل الماضي دون تكریرها إال في الدعاء، قال ) ال(یذكر أن العرب ال تفرد 

ٕوانما أفردها هنا لداللة آخر الكالم على معناه، فیجوز أن "، ]٣١:القیامة[ MUTSRL:تعالى
  .)٢("فال اقتحم العقبة، وال آمن: ال قائما مقام التكریر، كأنه ق)ثم كان من الذین آمنوا(: یكون قوله

  

  :معنى القراءة األولى

ٌوالكالم مسوق مساق التوبیخ على عدم اهتداء هؤالء لألعمال الصالحة مـع قیـام أسـباب "  
، أي أن اهللا تعالى قد یسر لإلنسان سبیل الهدایة والرشـاد، فتنكـب )٣("االهتداء من اإلدراك والنطق

فـي الـدنیا  فلم یفعل ،اب ما حرم تعالى، وبترك ما أمر من معروفراط وحاد عن الجادة بارتكصال
ًفهـال فـك رقبـة أو ": ، واجتیـاز العقبـة، فیكـون التقـدیر فـي اآلخـرةراطصسهل له المرور على الُما ی َ

فلــم : أي(٥) "فــال اقــتحم العقبــة وال فــك رقبــة أو أطعـم": ، أو بمعنـى(٤)" فكــان مــن الــذین آمنــواَأطعـم
  .)٦(ن األعمال ما یسهل علیه سلوك العقبة في اآلخرةیأت في الدنیا م

  معنى القراءة الثانیة

وما أدراك ما اقتحام العقبة، : ینبه تعالى عباده إلى ما یسعدهم في معاشهم ومعادهم، فیقول
أي بأي شيء تستطیع تجاوز العقبة؟ فهي بإعتاق النفس من الرق أو األسر، وبإطعام الناس في 

ٌباده حتى ینبههم ألمر العقبة؛ ألنه أمر عظم، فقد سأل عفهنا قدر اهللا السؤال ل، ...یوم المجاعة 
                                                           

  .٥/٥٤٠ -  الشوكاني–فتح القدیر  )١(

  .٥/٥٤٠ – الشوكاني –فتح القدیر  )٢(

 .٣٠/٣٥٧ - ابن عاشور–التحریر والتنویر  )٣(

 .٧٦٤ ص-  ابن زنجلة–حجة القراءات  )٤(

 .٣٠/٣٥٧ - ابن عاشور–التحریر والتنویر ) ٥(

 .٢٠/٦٨ - القرطبي– القرآن الجامع ألحكام: انظر)٦(



  
 

١٦٨

ٍهي فك رقبة، أو إطعام في یوم ذي مسغبة، أي یوم : وما أدراك ما العقبة؟ والجواب: تعالى عباده ٍٍ ٌ ُ
    .)١ (...ٍمجاعة

  :أثر االختالف •

قبة وال عفال أقتحم ال: یكون التقدیریكون معنى القراءة األولى أنها تفسیر لعدم اقتحام العقبة؛ ف
ًفك رقبة ٍ وال أطعم في یومَ ٍبأي شيء یكون اقتحام :  ذي مسغبة، والقراءة الثانیة یكون معناهاَ

وضحان المعنى تراءتان ٕالعقبة؟ یكون بفك الرقبة، واطعام الناس في یوم المجاعة، وهاتان الق
  .  وغیرهاباحتوائه هذه األوجهوالبالغة احة  القرآن في أعلى مراتب الفصیؤكد أنمما ثریانه، تو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٣١/١٦٩ - الرازي–التفسیر الكبیر : انظر )١(



  
 

١٦٩

  الرابعالمبحث 

 النصف الثاني من الحزب: أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور

  )الستون(

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة التین: ًأوال

  : بین یدي السورة

 والراجح أنها مكیة، وهي مكیة، وقیل مدنیة، ًحكایة عن أولها،) والتین(وتسمى سورة 
  .)١(وعدد آیاتها ثمان آیات

 األجر الكبیر للمؤمنین الموحدین، یم اهللا تعالى لإلنسان، وبیان أنبیان تكر: أهم قضایاها
  .)٢(وختمت اآلیات ببیان عدل اهللا تعالى في حساب الناس على أعمالهم

  : ذلك فیما یلي، وبیانإعرابهاوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة اختلف في 

  ].٥: التین[ M   5  4  3  2L  :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •
  :)٣(یحتمل وجهین من اإلعراب) أسفل(قوله 

  ).رددناه(النصب على أنه حال من الضمیر في : الوجه األول

ًثم رددناه مكانا : ، والتقدیر)ًمكانا(النصب على أنه صفة للموصوف المحذوف : الوجه الثاني
  .افلینأسفل س

  

                                                           
، التحریر والتنویر ١٥/٣٩٣ - األلوسي-، روح المعاني٢٠/١١٠ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر) ١(
 .٣٠/٤١٩ -  ابن عاشور–

  .٣٠/٣٠٢ - الزحیلي–التفسیر المنیر :  انظر)٢(

 .١١/٥٢ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٤ - العكبري–اب القرآن التبیان في إعر:  انظر)٣(



  
 

١٧٠

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

 :المعنى األول

ًإذا كانت هذه اآلیة معطوفة على اآلیة التي قبلها، فإنها تتحدث عن أحوال مراحل عمر   
اإلنسان، فقد خلقه اهللا تعالى في أحسن هیئة وصورة، ثم صیره إلى الشیخوخة والهرم والعجز، 

عمر، فینقص عقله ویضعف بدنه، والسافلون هم الضعفاء یرید إلى الهرم وأرذل ال: "یقول البغوي
ْوالزمنى ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ §̈   ©  M   « ª:  اإلنسانِمَرِ عن هًمحدثایقول تعالى   ،)١("َّ

¸¶µ ³́²±°¯®¬L ]وقد ذكر الطبري توجیها لذلك حیث إن اآلیة ]٧٠: النحل  ،ً
  M = < ; : 9 8 7? >L: التي تلیها فیها استثناء منقطع،  یقول تعالى

أن : مع أن الكافر والمؤمن یرد إلى أرذل العمر، ویصاب بالخرف، لكن وجه توجیهها،  ]٦: التین[
اهللا تعالى یكتب للمؤمن من األجر في حال خرفه ما كان یعمله قبل ذلك، ولیس ذلك إال 

الذین لقد خلقنا اإلنسان في أحسن هیئة، ثم نرده إلى أرذل العمر، إال : للمؤمن، فیكون التقدیر
  .)٢(آمنوا فإنا نكتب لهم من األجر ما كان قبل الهرم

  : المعنى الثاني

ٌیذكر تعالى صنفین من الناس، فصنف یرد أسفل سافلین في جهنم، وصنف من    ٌ
ُالمؤمنین لهم أجر غیر ممنون، فقوله  ¢£¤  M: صفة لمكان في جهنم، یقول تعالى) أسفل(ٌ
¬«ª©¨§¦¥L ]١٤٥: النساء.[  

ان عاقبة أمره حین لم یشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القویمة السویة أن ثم ك: أي"  
ُ خلقا وتركیباً، یعني أقبح من قٍلْفُرددناه أسفل من س  أو أسفل من ، وهم أصحاب النار،ً صورةٍحْبً

 ثم: (، ومما یوضح هذا الوجه ویبینه ما ذكر في مصحف ابن مسعود(٣)" من أهل الدركاتٍلْفُس

                                                           
  .٥/٢٧٧ – معالم التنزیل )١(

 -  النسفي–، مدارك التنزیل ٣٢/٢١٣ -  الرازي- ، التفسیر الكبیر٢٤/٥٠٩ - الطبري–جامع البیان : انظر )٢(
٣/٦٦٠. 

 .٣/٦٦٠ - النسفي–مدارك التنزیل )  ٣(



  
 

١٧١

 بأل تعریف، فیكون االستثناء في اآلیة التي بعدها على هذا الوجه )١()السافلینرددناه أسفل 
  .  )٢(ًمتصال

  :أثر االختالف •

ًمرة حاال) أسفل(جاء قوله   لإلنسان، لیبین أن اإلنسان یرد إلى أرذل العمر، وأنه یجازي على ً
ًعمله الصالح الذي كان یعمله قبل هرمه، وجاء مرة صفة لمكان في النار،  لیبن أن الفریق الكافر ً

ً یثریان النص القرآني بمعنى جدید لوجهانمصیره أسفل النار، في الدرك األسفل منها، وهذان ا
  .ًیحتمله النص الكریم، مما یجعل القرآن معجزا بلفظه

  

  :أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة القدر: ًثانیا

  : بین یدي السورة

ألن لیلة القدر في  كیة في قول الجمهور، وقیل مدنیة،، وهي م)لیلة القدر(وتسمى بسورة 
 في المدني والبصري والكوفي،  آیاتآیاتها خمسعدد ورمضان الذي فرض صیامه بعد الهجرة، 

  .)٣( المكي والشاميفيآیات وست 

 وفضل لیلة القدر على سائر اللیالي ، عن بدء نزول القرآن الكریمالحدیث: أهم قضایاها
، واختتمت ببشارة المؤمنین أنها لیلة ال یقدر فیها إال خیر من ألف شهرفهي  ؛واألیام والشهور

  . )٤(الخیر

  :رة على مسألتین اختلف في إعرابهما، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السو

  

  
                                                           

 .٥/٢٧٧  - البغوي–معالم التنزیل  )١(

 – الثعلبي –، الكشف والبیان ٣/٥٩٦ -  السمرقندي–، بحر العلوم ٢٤/٥١٠ - الطبري–جامع البیان : انظر )٢(
١٠/٢٤١. 

، التحریر والتنویر ١٥/٤١٥ - األلوسي-، روح المعاني٢٠/١٢٩ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر )٣(
 .٢٨١ ص-ني الدا–، البیان في عد آي القرآن ٣٠/٤٥٥ -  ابن عاشور–

 .٣٠/٤٥٦ - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر )٤(



  
 

١٧٢

v المسألة األولى:  

  ].٤: القدر[  M     <            ;  :  9   8  7   6  5  4L :قوله تعالى  

  :رابأوجه اإلع •
  :)١(یحتمل وجهین من اإلعراب) الروح(قوله 

  .المبتدأ) فیها( الرفع على أنه خبر مقدم، ومتعلق الجار والمجرور:الوجه األول

) فیها(، ومتعلق الجار والمجرور)المالئكة(ٌ الرفع على أنه معطوف على قوله :الوجه الثاني
  .ظرف أو حال

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :ولالمعنى األ

یخبر تعالى عباده أن المالئكة وفیهم جبریل یكون معنى الروح هو جبریل علیه السالم، ف  
ٍعلیه السالم، تنزل في لیلة القدر بإذن ربها،  بكل أمر قضاه اهللا في تلك السنة، من رزق وأجل  ّ ُ

ول كقوله ، فهذا الق)٢( عن التي بعدهاًا عند هذه اآلیة، منقطعًاوغیر ذلك، فیكون الكالم متوقف
، ]٤ – ٣: الدخان[ M -  ,  +*  ) ( '  &  .  * 4  3  2  1  0L: تعالى

 )٣("أن المالئكة ینزلون لیلة القدر من أجل كل أمر، یقضي اهللا في ذلك العام: والمعنى"

  :المعنى الثاني

أو  وال مؤمنـة إال سـلموا علـیهم، ًایخبر تعالى أن المالئكة تنزل لیلة القدر ال یالقون مؤمنـ  
 ؛ وذلـك حـال كونهـا معهـم أن المالئكـة تنـزل وینـزل كـذلك جبریـل فـي لیلـة القـدریخبر تعالى عباده

                                                           
 .١١/٥٢ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٤ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)١(

، الكشاف ٤/٤٧٣ -  ابن الجوزي–،  زاد المیسر في علم التفسیر ٢٤/٥٣٤ - الطبري-جامع البیان:  انظر)٢(
  .٤/٧٨١ -  الزمخشري–
 .٢/٥٠٠ - ابن جزي–التسهیل لعلوم التنزیل ) ٣(



  
 

١٧٣

ّسالم لیلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من لیلتها"  ، فتكون هذه اآلیة متـصلة)١("ّ
  .بالتي بعدها

  :أثر االختالف •

أجل كل أمر یقضیه اهللا تعالى في ذلك أن المالئكة تنزل من : في الوجه األول یكون المعنى
لمون على المؤمنین في تلك اللیلة، وقد یحتمل كل أن المالئكة ومعهم جبریل یس: العام، والثاني

  .وجه الوجه اآلخر

 

v المسألة الثانیة:  

  ]. ٥: القدر[ M       B  A  @  ?  >L:قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •

  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) سالم(قوله 

  ).هي(للمبتدأ المؤخر الرفع على أنه خبر مقدم، :الوجه األول

لیلة القدر (في اآلیة الثالثة من السورة من قوله ، )لیلة (خبر للمبتدأ الرفع على أنه :الوجه الثاني
لیلة : ، والتقدیر)ذات( حیث سد المضاف إلیه مسد المضاف المحذوف ،)ٌخیر من ألف شهر

  .ٍت سالمة إلى طلوع الفجرالقدر ذات تسلیم، أو ذا

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

یخبر تعالى أن المالئكة تسلم على المؤمنین في هذه اللیلة المباركة حتى طلوع الفجر،   
  أنهم یسلمون تلك اللیلة على كل مؤمن ": السمین في معنى تسلیم المالئكة على المؤمنینیقول 

  
                                                           

 .٢٤/٥٣٤ -  الطبري– جامع البیان )١(

 .١١/٦٤ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٦ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٢(



  
 

١٧٤

  .)٢(تسلم المالئكة على المؤمنین، أو یسلم بعضهم على بعض: ، والتقدیر(١)"ومؤمنة بالتحیة

  :المعنى الثاني

سالمة من كل آفة وشر، وذلك "یخبر تعالى أن لیلة القدر ال ُیقدر فیھا إال الخیر، فھي 
، أي ال )٤("خیر كلها إلى مطلع الفجر" ، وذلك حتى طلوع الفجر، وقیل هي)٣("لكثرة خیرها

  .ر سوء إلى طلوع الفجریحدث فیها أم

  :أثر االختالف •

ًأن یكون مرة بمعنى الفعل، أي التسلیم، لبین أن المالئكة تسلم على ) سالم(احتمل قوله 
ًالمؤمنین في تلك اللیلة، ومرة مصدرا، لیبین أن تلك اللیلة ال یقدر فیها إال الخیر ً.  

  

  :البینةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًلثاثا

  : ي السورةبین ید

أهل (، وبسورة )لم یكن الذین كفروا(، وبسورة )لم یكن(وتسمى بسورة القیمة، وسورة   
، وسورة البریة، وسورة اإلنفكاك، واختلف في كونها مكیة أو مدنیة، والراجح أنها مدنیة، )الكتاب

عن نها وقد ورد في شأ، )٥(لبصرةأهل اعند تسع آیات وعند الجمهور، آیات وعدد آیاتها ثمان 
: إن اهللا أمرني أن أقرأ علیك(: قال ألبي بن كعب r--الرسول  أن  رضي اهللا عنهأنس بن مالك

  .)٦()فبكى. نعم: وسماني لك؟ قال:  قال،لم یكن الذین كفروا

                                                           
  .١١/٦٤ –الدر المصون  )١(

  .٤/٧٨٠ - الزمخشري–الكشاف : انظر  )٢(

  .٩٣١ ص– السعدي –تیسیر الكریم الرحمن  )٣(

  .٢٤/٥٣٥ - الطبري–جامع البیان  )٤(

 -، الدر المنثور٣٠/٤٦٨ -  ابن عاشور–، التحریر والتنویر ١٥/٤٢٤ - األلوسي- روح المعاني: انظر )٥(
 .٥/٥٨٥ -السیوطي

 .٥/٣٦، ٣٨٠٩ حدیث رقم -مناقب أبي بن كعب باب -  المناقب:  كتاب– البخاريصحیح   )٦(



  
 

١٧٥

، وموقفهم منها، r--لنبي ا والمشركین برسالة ،بیان عالقة أهل الكتاب: أهم قضایاها  
ان الهدف من اإلیمان وهو إخالص العبادة هللا تعالى، واختتمت ، وبیٕواقالعهم عن كفرهم بسببها

  .)١(ببیان وصف ومصیر كل من الفریق الناجي والهالك

، وبیان ذلك اماختلف في إعرابه وموضعینوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة   

  :فیما یلي

  M    O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  E  D*  S  R  Q:قوله تعالى  

  V  U   TL ]٢ ،١:البینة [.  

  :أوجه اإلعراب •

  :اختلف في إعراب موضعین من هذه اآلیة
  :الموضع األول

  :)٢(یحتمل وجهین من اإلعراب) ٌرسول(قوله 

  .في اآلیة التي قبلها) البینة( من قوله ٌبدل الرفع على أنه :الوجه األول

  .ٌهي رسول: رخبر مبتدأ محذوف، والتقدی الرفع على أنه :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 بالقرآن الكریم من عند ربه بینة واضحة على صدق نبوته، فكأنه -r-  الرسول قد جاء  
 كل من  بدلوأبدل اشتمال، علیه السالم جزء من هذه البینة، أي من القرآن الكریم، فیكون البدل 

                                                           
 .٣٠/٣٣٩ - حیليالز–التفسیر المنیر : انظر  )١(

 .١١/٦٨ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٧ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن :  انظر)٢(



  
 

١٧٦

، فیحتمل أن یكون معنى البینة نفس البینةr- - الرسول جعلوذلك بكل على سبیل المبالغة، 
  .)١(هنا القرآن الكریم

  :ثانيالمعنى ال

، فهي )البینة(سیقت هذه الجملة لغرض االستئناف البیاني، حیث وضحت معنى قوله   
ٌهي رسول من : ما هي البینة؟ والجواب: ًإخبار من اهللا تعالى عن شأن البینة، وكأن سائال یسأل

لم یكن الذین كفروا منفكین عن كفرهم حتى تأتیهم البینة ": وتقدیر الكالم،  مطهرةًتلوا صحفااهللا ی
   .- -r، لذلك احتمل ھذا الوجھ أن تكون البینة بمعنى الرسول)٢("- -rالتي هي الرسول

  :أثر االختالف •

ًاحتمل مرة أن یكون بدال من ) رسول(قوله  لة ، وذلك حتى یبین تعالى أن الرسا)البینة(ً
ٍوالرسول شأن واحد، ومرة احتمل أن یكون خبر مبتدأ  لمن یسأل عن كنه ٌ، وكأنه جوابٍ مقدرً

  .  ویجلیهالبینة، وهذا مما یوضح المعنى

  

  :الموضع الثاني -
  :)٣(حتمل وجهین من اإلعرابالجملة ت) یتلوا(قوله   

  ).رسول(في محل رفع صفة لـ :الوجه األول
  ).من اهللا(من قوله في محل نصب حال  :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ًحفا مطهرةُ، وبأنه یتلوا ص تعالى من عندهٌمكلف بأنه - -rتعالى الرسول اهللا یصف    ً، 
إعادة الكالم دون زیادة علیه : التالوةو" تمیز الرسول الذي سیبعثه اهللا تعالى، ٌفالتالوة هي صفة

 عن ظهر قلب، ففعل یتلوا مؤذن بأنه یقرأ ً أو محفوظا،ً مكتوباًن كالما سواء كا،وال نقص منه

                                                           
 .١١/٦٨ – السمین –الدر المصون ، ٢٤/٥٤٠ - الطبري–جامع البیان : انظر  )١(

  .٣٢/٢٣٧ -  الرازي–التفسیر الكبیر  )٢(

 .١١/٦٤ – السمین – الدر المصون ،٢/٥٧٧ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

١٧٧

 تمیز ًفكانت التالوة من هنا صفة، )١(" وهو الوحي المنزل علیه، ألفاظهُدلَُب ال تًعلیهم كالما
ٕ لم یكن لیخطئ في القرآن الكریم، وانما - -r، ألنه  ممن یدعي النبوة عن غیره- -rالرسول

   .  مع أنه أميلب كأنما هو أمامهكان یتلوه عن ظهر ق
  :المعنى الثاني

متلو من اهللا تعالى على لسان جبریل حالة كونه  - -rعلى الرسول الكریم القرآن نزل

  ]٥٨ :آل عمران[ Mt  s  r  q  p  o  nL :علیه السالم، ومثاله قوله تعالى
ً صحفا مطهرةیتلوا(فقوله  ، فقد كان  -  -rى على رسولهالكتاب الذي أنزله اهللا تعالهي حالة  )ً

  .)٢( لیعلمه القرآن- -rعلى الرسولاآلیات البیات من كتاب اهللا تعالى یتلو علیه السالم جبریل 

  :أثر االختالف •

ًمرة صفة تبین ماهیة هذا الرسول، ومرة حاال ) یتلو(جاء قوله  ً ، لتبین ماهیة هذا القرآن للقرآنًً
  .وكیف نزل

  
  :الزلزلةب في تفسیر سورة أثر اختالف اإلعرا: ًلثاثا

  : بین یدي السورة

، وبسورة الزلزال، وبسورة زلزلت، واختلف في كونها مكیة أو )إذا زلزلت(وتسمى بسورة   
مدنیة، والراجح أنه مكیة لداللة موضوعاتها، وعدد آیاتها عند الجمهور تسع آیات، وعند أهل 

لناس ل یحصل وما ، وذكر أشراطه،لبعثااإلخبار عن یوم : أهم موضوعاتهاالكوفة ثمان آیات، 
 ، الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خیر أو شرخروجو والخوف،  من الفزعوقوعهعند 

  .)٣(المحرمات واجتناب ات على فعل الخیر الناس تحریضفي هذاو

  :ما، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابه
                                                           

  .٣٠/٤٧٦ - ابن عاشور–التحریر والتنویر  )١(

 .٦/٤٦٦ - الطبري–جامع البیان : انظر  )٢(

، التحریر والتنویر ١٥/٤٣٣ - األلوسي-، روح المعاني٢٠/١٤٦ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن :  انظر)٣(
 .٣٠/٤٨٩ -  ابن عاشور–



  
 

١٧٨

v ىالمسألة األول:  

                                                                                     .]٦:الزلزلة[ M  U  T   S  R  Q  PL       :قوله تعالى  

  :أوجه اإلعراب •

  :)١( ثالثة أوجه من اإلعرابیحتمل) یومئذ(قوله 
  .ةعفي اآلیة الراب) یومئذ(النصب على أنه بدل من  :الوجه األول
  ).ذكرا(النصب على أنه مفعول به للفعل المقدر : الوجه الثاني
  ).یصدر(النصب على أنه مفعول فیه للفعل: الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ألرض عن أخبارها إما بلسان الحال، أو بلسان  اتحدث فیهتعالى أن الیوم الذي اهللا یبین   
المقال حیث ینطقها اهللا الذي أنطق كل شئ، هو الیوم ذاته الذي یخرج فیه الناس من قبورهم 

قرأ رسول اهللا صلى اهللا :  قال رضي اهللا عنهعن أبي هریرة، ف)٢(للعرض والحساب، فهو یوم واحد
:  قالوا)أتدرون ما أخبارها؟(:  قال]٤: الزلزلة[ MIHGL: علیه وسلم هذه اآلیة

فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، (:  قال،اهللا ورسوله أعلم
   )٣()عمل یوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها: تقول

  :المعنى الثاني
 تعالى ینبه نبیه إلى ذكر هذا هم، فإن اهللاقبورفیه الناس من لهول الیوم الذي یخرج   

  . )٤(اذكر الیوم الذي یخرج الناس فیه من قبورهم: فیقول له عظیمة، م، لما فیه من عبرة وعظةالیو
  :المعنى الثالث

  یصدر الناس: والتقدیر یبین اهللا تعالى أن الناس سیخرجون من قبورهم یوم القیامة،  

                                                           
 .١١/٧٧ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٩ - العكبري–اب القرآن التبیان في إعر: انظر )١(

 .٩/١٨٩ -  أبو السعود- ل السلیمإرشاد العق: انظر )٢(

 ،٣٣٥٣حدیث رقم -٥/٤٤٦ - باب ومن سورة إذا زلزلت األرض -أبواب تفسیر القرآن  –سنن الترمذي  )٣(
سان في تقریب صحیح ابن اإلح: انظر(ضعیف: ، وقال عنه ابن حبانحدیث حسن صحیح: نهوقال ع

 .٧٣٦٠)، حدیث رقم١٦/٣٦٠ -  ابن حبان-حبان
 .٢/٥٢٤ – علوان –، الفواتح اإللهیة ٩/١٨٩ -  أبو السعود- إرشاد العقل السلیم: انظر )٤(



  
 

١٧٩

  .]٤٣: المعارج[ M   C  B  A        @  ?   >      =    <  ;L:یقول تعالى، یومئذ
  :أثر االختالف •

ًمرة بدال) یومئذ(جاء قوله  بارها هو الیوم  الیوم الذي تحدث فیه األرض عن أخ، لیدل أنً
ً مفعوال به للفعل اذكر، لینبه على عظمة هذا الیوم، ومرة ًالذي یخرج فیه الناس من قبورهم، ومرة ً

 وقد جاءت هذه األوجه ًمفعوال فیه، لیبین متى سیكون الیوم الذي یخرج فیه الناس من قبورهم،
  .ن مدى روعة نظم القرآن في أسلوبه، وبیانه المعجز للثقلینلتبی

  
v المسألة الثانیة: 

 M  \   [  Z  Y  X  W*   c  b  a  `  _  ^  L:قوله تعالى
  ].٨ – ٧: الزلزلة[
  :أوجه اإلعراب •

  :)١(یحتمالن وجهین من اإلعراب) ًشرا(و) ًخیرا(قوله 

  ).مثقال ذرة( على أنه بدل من قوله النصب :الوجه األول

  .النصب على أنه تمیز للمثقال: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

 :یبین اهللا تعالى أن مثاقیل الذر في الخیر والشر لهما في المیزان أثر كبیر، قال تعالى  
MT   S  R Q  P  O N M LK J   I  H G FU L ]والذر  ،]٤٠: النساء 
ٕإما صغیر النمل، واما ما یعلق في الید من الرمل بعد وضعها على األرض، وانما أبدل : هو ٕ

الخیر والشر من مثقال ذرة؛ ألنه یبین عظم الجزء الیسیر منهما، فمثقال الذر في الخیر یضاعف 
: یه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: عن أبي هریرة رضي اهللا عنه، قالحتى یكون كالجبال، ف

ٕ من كسب طیب، وال یقبل اهللا إال الطیب، وان اهللا یتقبلها بیمینه، ثم ٍمن تصدق بعدل تمرة(
ُیربیها لصاحبه، كما یربي أحدكم فلوه   .)٢()، حتى تكون مثل الجبل]فرسه الصغیر:أي [ََُّ

                                                           
 .١١/٧٧ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٧٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )١(

  .١٤١٠حدیث رقم ، ٢/١٠٨  -باب الصدقة من كسب طیب  - كتاب الزكاة –صحیح البخاري  )٢(



  
 

١٨٠

فمن ("ًمن یعمل مثقال ذرة من خیر أو شر فإنه سیراه مكتوبا في صحیفته، أو : والمعنى  
ُّ والكافر في الدنیا یراه في نفسه وأهله ، یرى المؤمن ثوابه في اآلخرة):ًیعمل مثقال ذرة خیرا یره

ًومن یعمل مثقال ذرة شرا یره (،وماله ْ  والكافر في ،ُّ جزاء المؤمن في الدنیا باألحزان والمصائب)َ
عن عائشة، في الدنیا ف، أي إن األمر واقع في الدنیا واآلخرة، أما  یكون جزاءه النار)١("اآلخرة

ال یصیب المؤمن (: زوج النبي صلى اهللا علیه وسلم، أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، قال
  )٣(.)٢()فر بها من خطایاهُص بها من خطایاه، أو كُمن مصیبة، حتى الشوكة، إال ق

  :المعنى الثاني

النــاس، فــالمؤمن یمیــز اهللا تعــالى یــوم القیامــة بــین مــن عمــل الخیــر ومــن عمــل الــشر مــن 
الــذي عمــل الخیــر فإنــه ســیرى جــزاء الخیــر الــذي عملــه فــي الجنــة، والكــافر الــذي عمــل الــشر فإنــه 
سیرى جزاء الشر الذي عمله في النار، ویحتمل أن تكون الرؤیة لكل الناس، فال مخصص لذلك، 

ًأي فمــن یعمـــل مــن أي أحـــد مــن النـــاس خیــرا أو شـــرا فإنــه ســـیراه، ولكــن ال یحتمـــل أن  ً یكــون فـــي ٍ
  .)٤(ٕالجنة، وانما في موقف العرض والحساب

  :أثر االختالف •

أن المـؤمن والكـافر سـیجازى كـل : نتج عن الوجهین السابقین أن الوجه األول یكون معناه
ً، وان شــرا فــشرًاًمنهمــا علــى عملــه إن خیــرا فخیــر ، كــذلك یمكــن أن یــراد بالرؤیــة هنــا أن تكــون فــي ًإ

كــون فــي أن رؤیــة الجــزاء ی: ى الوجــه الثــانيالوجــه األول، ویكــون معنــالــدنیا واآلخــرة كمــا بینــا فــي 
اآلخــرة لكــل مــن الكــافر والمــؤمن، وقــد یحتمــل كــل مــن الــوجهین بعــضهما اآلخــر، مــع أن الــسیاق 

  .ذین الوجهین، مما یثري المعنىوقد احتمل النص الكریم هیتحدث عن الجزاء في اآلخرة، 

  

 

                                                           
 .١٢٢٤ ص– الواحدي – الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )١(

حدیث ، ٤/١٩٩٢ - ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرضباب -كتاب البر والصلة واآلداب –صحیح مسلم  )٢(
  .٢٥٧٢رقم 

، الجامع ألحكام ١٠/٥٢٤  - أبو حیان –محیط ، البحر ال٣٢/٢٥٧ - الرازي–التفسیر الكبیر : انظر  )٣(
 .٢٠/١٥٠ – القرطبي –القرآن 

 . نفس الصفحات- المراجع السابقة: انظر) ٤(



  
 

١٨١

  :الهمزةسیر سورة أثر اختالف اإلعراب في تف: ًرابعا

  : بین یدي السورة

  .)١(وهي مكیة باإلجماع، وعدد آیاتها تسع آیات بال خالف وتسمى بسورة الحطمة،  

 اآلخرین ونینتقصالوعید الشدید للذین یلمزون المؤمنین ویعیبونهم، و: ومن أهم قضایاها 
وأن  ،یخرج زكاته ٍ، والتهدید بواد في جهنم للذي یجمع المال وال بهمون ویسخر،همونویزدر

  .)٢(النار والعیاذ باهللاًجمیعا إلى مصیرهم 

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألتین اختلف في إعرابها   

v المسألة األولى:  

  .]٢ – ١: الهمزة[ M   5  4  3  2*  :  9  8  7  L :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)٣(اإلعراب ثالثة أوجه من یحتمل) الذي(قوله 
  .األولىفي اآلیة ) كل( على أنه بدل من الجر: الوجه األول

  .)أذم(، أو )أعنى( على أنه مفعول به للفعل المقدر النصب :الوجه الثاني

  ).هو(الرفع على أنه خبر المبتدأ المقدر:  الثالثالوجه

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

، فمثله كمثل الذي لذي یجمع ماله وال ینفقه في سبیل اهللافي جهنم لٍبواد عد اهللا تعالى توی  
هذا ": یقول الشنقیطيیغتاب الناس ویضرب في أعراضهم، فیكون الوعید من اهللا لكلیهما بالویل، 

                                                           
 .١٥/٤٦٠ - األلوسي- روح المعاني: انظر )١(

 .٣٠/٣٩٧ - الزحیلي–، التفسیر المنیر ٣٠/٥٣٥ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر  )٢(

 .١١/١٠٦ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٨٤ - العكبري–ب القرآن التبیان في إعرا: انظر )٣(



  
 

١٨٢

: ، فیكون التقدیر)١("دل من كل المتقدمةب علة فیما قبله، إذ الموصول هنا الوصف یشعر بأنه
  .نزه وال ینفقه في سبیل اهللاویل للذي یجمع ماله یك

  :المعنى الثاني

، فكأنـــه جمــع بــین خـــصلتن أذم الـــذي یجمــع مالــه وال ینفقـــه فــي ســبیل اهللا: یكــون المعنــى
الهمــز واللمــز وجمــع المــال وعــدم إنفاقــه فــي وجــوه الخیــر، ألن الــذي یجمــع المــال : ذمیمتــین، وهمــا

  .)٢(التكبر على الناس بماله الذي جمعهوال ینفقه في سبیل اهللا یغلب علیه صفة الهمز واللمز ب

  :المعنى الثالث

هو الذي یجمع ماله وال ینفقه في سبیل اهللا، قد یكون یخبر تعالى أن الذي یهمز ویلمز 
وأتبع الذي جمع ماال وعدده لزیادة تشنیع صفتیه الذمیمتین بصفة الحرص ": یقول ابن عاشور

، فتكون هذه أوصاف كنزهیجمع ماله ووی ویلمز ویل لكل شخص یهمز: تقدیروال، )٣("على المال
مجموعة في شخص واحد،ـ فهو یغتاب الناس ویضربهم في أعراضهم، ویكنز ماله وال یخرج 

والعلة في الهمز واللمز، وهو إعجابه بما جمع من المال وظنه أنه ": زكاته، یقول الشوكاني
 یستكبر فیه على الناس ل، أي أن المغتاب له ما)٤("الفضل، فألجل ذلك یستقصر غیره

ٍویل لكل همزة : ، فیكون التقدیرویستحقرهم ویزدریهم، فهو یرى في نفسه الفضل على غیره بماله
  .ٍلمزة هو الذي جمع ماله وعدده

  :أثر االختالف •

ًمرة بدال من ) الذي (جاء قوله ٍ، لیبین أن الذي یكنز ماله جزاءه واد في جهنم كما هو )كل(ً
 على االختصاص، لیبین أن اهللا تعالى ًاًاشي بالنمیمة بین الناس، ومرة منصوبجزاء المغتاب الم

ٍي سبیل اهللا، ومرة خبرا لمبتدأیكره الذین یجمعون المال وال ینفقونه ف ً ، لیبین أن هذه ٍ محذوفً
ًاألوصاف إنما هي لشخص واحد یتصف بها جمیعها، وقد جاءت هذه األوجه مبینة م ٍ دى روعة ٍ

  .مه وبیانه المعجزالقرآن في نظ

                                                           
 .٩/١٠١ –أضواء البیان  )١(

 .٥/٦٠٣ -  الشوكاني-، فتح القدیر٩/١٩٨ -  أبو السعود–إرشاد العقل السلیم : انظر )٢(

 .٣٠/٥٣٧التحریر والتنویر )٣(

 .٥/٦٠٣ –فتح القدیر  )٤(



  
 

١٨٣

v  الثانیةالمسألة:  

  .]٧: الهمزة[ M   S  R    Q  PL  :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)١( ثالثة أوجه من اإلعرابیحتمل) التي(قوله 
  ).نار اهللا الموقدة(في اآلیة التي قبلها من قوله ) الموقدة( لـٌ صفةفي محل رفع: الوجه األول

  .)أعنى(ل به للفعل المقدر  مفعوفي محل نصب :الوجه الثاني

  ).هي(  خبر المبتدأ المقدرفي محل رفع:  الثالثالوجه

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

، )٢("ایخلص حرها إلى القلوب فیعلوها ویغشاه"یصف اهللا تعالى نار جهنم بأنها التي   
حراق، فبمجرد أن تمس فوصفها بهذا الوصف یوحي بأنها أعظم ما یكون من الشدة في اإل
التي تنفذ إلى األفئدة ": الشخص فإنها تحرق قلبه، وذلك لسرعة التهامها وحرقها، والمعنى

  )٣("فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد

  :المعنى الثاني

 تألما هطف ما في الجسد وأشدوتخصیصها بالذكر لما أن الفؤاد أل": یقول أبو السعود
  )٤("ل العقائد الزائغة والنیات الخبیثة ومنشأ األعمال السیئة أو ألنه مح،بأدنى أذى یمسه

  :الثالثالمعنى 

َ ذمیمة یكرهها، ناسب أن یذكر مصیر مًلما ذكر اهللا تعالى أوصافا  یتصف بهذه ْنً
یصف النار األوصاف، فمصیره نار اهللا الموقدة، ولما كان القلب محل فساد وصالح، ناسب أن 

                                                           
 .١١/١٠٨ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٨٤ -ري العكب–التبیان في إعراب القرآن : انظر) ١(

 .٥/٦٠٣ -  الشوكاني–فتح القدیر  )٢(

 .٣٠/٥٤١ - ابن عاشور- التحریر والتنویر )٣(

 .٩/١٩٩ – إرشاد العقل السلیم )٤(



  
 

١٨٤

منشأ العقائد الفاسدة ومعدن "  القلبألنئدة فتحرقه كما تحرق الجسد، بأنها تطلع على فساد األف
نار اهللا : ، والتقدیر)١("حب المال الذي هو منشأ الفساد والضالل، وعنه تصدر األفعال القبیحة

  .الموقدة هي التي تطلع على األفئدة

  :أثر االختالف •

ًمرة صفة للنار تمیزها بها، ومرة مفعوال) التي(جاء قوله  ً  على االختصاص، وذلك ألن القلب ًً
ًمحل األعمال الفاسدة، ومرة خبرا، لیبین أن النار تكشف خبث القلوب، وقد جاءت هذه األوجه  ً

  . ًلتثري المعنى وتزیده وضوحا

  

  :الكوثرأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًخامسا

  : بین یدي السورة

ًو مدنیة اختالفا كبیرا، وذلك أنها تحوي  واختلف في كونها مكیة أوتسمى بسورة النحر،  
، وهو r--ُهو شانئ النبي: النحر، وهو موضوع مدني، والموضوع الثاني: موضوعین، األول

العاصي بن وائل، وقصته وقعت قبل الهجرة، وقد وردت روایات في أنها مكیة وروایات في كونها 
الث آیات، وهي أقصر سور القرآن مدنیة، وقد رجح ابن عاشور أن تكون مدنیة، وعدد آیاتها ث

  .)٢(من حیث عدد حروفها وكلماتها

وفضله العظیم وعطائه الكثیر  r--م اهللا تعالى على رسوله انعإب ُریْذكالت: أهم قضایاها
ختمت السورة و، واألمر بشكر تلك النعمة العظیمة ونحر النحور هللا تعالى، له في الدنیا واآلخرة

  .)٣( عون من كل خیر في الدنیا واآلخرةان أنهم هم المقطووبی، r--بذم أعداء الرسول

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة اختلف في إعرابها

                                                           
 .٢٢/٢٤٧ - البقاعي–نظم الدرر  )١(

 –، نظم الدرر ٣٠/٥٧١ - ابن عاشور–، التحریر والتنویر ١٥/٤٧٨ -  األلوسي- روح المعاني :انظر )٢(
 .٢٢/٢٨٧ -البقاعي

 .٣٠/٤٣١ -  الزحیلي–، التفسیر المنیر ٣٠/٥٧٢ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر )٣(



  
 

١٨٥

  ].٣: الكوثر[ M a   ̀ _     ^L  :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)١( ثالثة أوجه من اإلعرابیحتمل) هو(قوله 

  .)إن(، والجملة خبر )األبتر(تدأ، والخبر في محل رفع مب: الوجه األول

  ).الكاف( مؤكد لضمیر المخاطب ضمیر فصلفي محل جر  :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

إن مبغضك یا محمد " :أي، فإنه مقطوع - -r  اهللا تعالى أن كل من یبغض النبيیخبر  
َُهو األبتر(وعدوك  ْ َ ّاألقل واألذل المنقطع دابره، الذي ال عقب له: یعني باألبتر) ُ وقد ورد أن ، )٢("ّ

إنه جواب لقریش حین قالوا لكعب بن األشرف لما قدم "في شأن الكفار حیثهذه اآلیة نزلت 
نحن أصحاب السقایة والسدانة والحجابة واللواء، وأنت سید أهل المدینة، فنحن خیر أم هذا : مكة

ا ألم تر إلى الذین أوتو(: بل أنتم خیر، فنزلت في كعب:  قال كعباألبیتر من قومه؟ الصنیبر
إن شانئك (:  ونزلت في قریش،]٥١: النساء [...) والطاغوتنصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت

ً واحد كائنا من كان یبغض النبي أن أي: ، فیكون المعنى)٣(")هو األبتر ٍr- - فإن اهللا تعالى 
ُیقطع ذكره ْ ِ)٤(.  

  :انيالمعنى الث

: - -r أبتر، ألنه هو الذي قال للنبي هو ال غیرهیخبر اهللا تعالى عن الوائل بن عاص بأنه     
: ، أي إن هذه اآلیة نزلت في شأنه، وذلك بسبب ما قاله، وقد ورد أنه قال)٥("ٌأنا شانئ محمدا"

                                                           
 .١١/١٢٦ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٨٩ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )١(

 .٢٤/٦٥٦ - الطبري–جامع البیان  )٢(

  .٢٠/٢٢٣ - الشوكاني- فتح القدیر )٣(

–، مدارك التنزیل ٣٢/٣٢٠ -  الرازي- ، التفسیر الكبیر٩/٢٠٥ -  أبو السعود- إرشاد العقل السلیم: نظرا )٤(
 .٣/٦٨٦ -النسفي

 .٢٤/٦٥٦ - الطبري–جامع البیان  )٥(



  
 

١٨٦

هو لیه أنه  أبتر، أي مقطوع النسل، وذلك بعد أن مات أوالده الثالثة، فرد اهللا ع- -rإن النبي
َّاألبتر المقطوع الذكر، وأن النبي ْ ِّr- -١(  إلى قیام الساعةُكرهِ باقي ذ(.  

  :أثر االختالف •

ًمرة مبتدًأ، لیبین أن كل من یبغض النبیي محمدا ) هو(جاء قوله  َّ ًr- -طوع الذكر،  فهو مق
قد دل هذان ، و- -rَّ أن الوائل بن عاص هو المقطوع الذكر، ال النبي ًومرة ضمیر فصل، لیؤكد

ٍالوجهان أن القرآن صالح لكل زمان ومكان ٍ   .، وهذا من إعجازه الكائن في نظمه وبیانهٌ

  

  : المسدأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: ًسادسا

  )المسد: (بین یدي السورة

، وعدد آیاتها خمس آیات، وهي مكیة باالتفاقوتسمى بسورة تبت، وبسورة أبي لهب، 
 بذم أبي لهب، ووعیده وزوجته بالنار ذات اللهب الشدید، r--النتصار للنبيا: ومن أهم قضایاها

  .)٢(وتقریعها على ما كانت تفعله

  :، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة اختلف في إعرابها

  ].٤: المسد[ M  l  k   jL  :قوله تعالى

  : والقراءاتأوجه اإلعراب •

  :وضعین من اآلیةاختلف في إعراب م
  :الموضع األول -

  :)٣( من اإلعرابینجهو یحتمل) وامرأته(قوله 

                                                           
  ،٢٠/٢١٦ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٢٤/٦٥٦ - الطبري–جامع البیان : انظر )١(

، التحریر والتنویر ١٥/٤٩٦ - األلوسي-، روح المعاني٢٠/٢٣٤ -  القرطبي–كام القرآن الجامع ألح: انظر) ٢(
 .٣٠/٥٩٩ -  ابن عاشور–

 .١١/١٤١ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٩٢ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(



  
 

١٨٧

  .الخبر) ُحمالة(الرفع على أنه مبتدأ، و: الوجه األول

خبر المبتدأ ) حمالة(، و)یصلى( الرفع على أنه معطوف على الضمیر في :الوجه الثاني
  ).هي(المقدر

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

هر، وهو أنها ظ فمنهم من قال بالوجه األ،)حمالة الحطب(ن في معنى قوله اختلف المفسرو
 وأصحابه لیؤذیهم، ومنهم من ذهب - -rكانت تحمل الشوك والحطب لتضعه على طریق النبي

للمشاء بالنمائم المفسد بین : یقال"ت تمشي بالنمیمة بین الناس،  أنها كان:إلى معنى أبعد وهو
النار، وهي نار الفتنة والعداوة، وقیل :  أي)١(" أي یوقد بینهم النائرةیحمل الحطب بینهم،: الناس

، قال - -rهو كنایة عن أنها حطب جهنم، وقیل كنایة عن حملها األوزار واآلثام بعداوتها للنبي 
 - -r فكأنها لما آذت الرسول ،]٣١: األنعام[ MonmlkjihgfL: تعالى 

القول : ل، وأقرب األقوال إلى معنى النص هوًأصبحت حطبا لجهنم، وال تعارض بین األقوا
، وهو الحبل الذي )ٌفي جیدها حبل من مسد:( األول، حیث یقول اهللا تعالى في اآلیة التي بعدها

  .)٢(كانت تربط فیه الحطب والشوك وتحمله في عنقها، واهللا أعلم بمراده
  :المعنى األول

 - -rتضعه في طریق النبيو یخبر اهللا تعالى أن زوجة أبي لهب كانت تحمل الحطب  
وجاء قوله وكانت توصف بالعوراء، وتسمى بأم جمیل، وهي أخت أبي سفیان، حتى تؤذیه، 

فقد ، - -rًصیغة مبالغة على وزن فعالة، وذلك أنها كانت ال تألوا جهدا في إیذاء النبي ) حمالة(
، - -rریق رسول اهللارة مالها إال أنها كانت تحمل بنفسها الحطب لتضعه في طورد أنها رغم كث

 وقد توعدها اهللا تعالى بحبل من نار جهنم یوضع في عنقها یوم القیامة جزاء ما كانت تفعله،
 بدال من الحبل الذي كانت تضعه فحالها یوم القیامة یكون بوضع حبل من نار جهنم في عنقها

  .)٣(في عنقها في الدنیا والذي كانت تحمل به الحطب

  
                                                           

 .٣٢/٣٥٣ -  الرازي- التفسیر الكبیر  )١(

 - الثعلبي–، الكشف والبیان ٢٤/٦٧٨ -  الطبري–جامع البیان  نفس الصفحة، –المرجع السابق : انظر )٢(
 .٨/٥٨٢ - البغوي–، معالم التنزیل ٢٠/٢٣٩ – القرطبي –، الجامع ألحكام القرآن ١٠/٣٢٦

 – التفسیر الكبیر ،١٠/٣٢٦ - الثعلبي–، الكشف والبیان ٥/١٩٢ – النحاس –إعراب القرآن : انظر )٣(
 .٣٢/٣٥٣ - الرازي



  
 

١٨٨

  :المعنى الثاني

  لهب بأنه سیصلى نار جهنم، توعد كذلك زوجته العوراء أم جمیلأباتعالى  توعد اهللا بعد أن
ًسیصلى نارا ذات لهب وتصلى امرأته نارا، ثم یعرفها اهللا تعالى بصفة : ، فیكون التقدیربذلك ً

من امرأته؟ : ًوذلك جوابا لمن یسأل عنها، فلو سأل سائلُهي حمالة الحطب، : فیقولٍذمیمة 
 عطف على الضمیر )امرأته(و": ، یقول صاحب التحریر والتنویر هي حمالة الحطب:والجواب

  .)١(" وتصلى امرأته نارا: أي،)سیصلى(المستتر في 

  :أثر االختالف •

 لهب كانت تحمل الحطب ألذیة ، لیخبر تعالى أن زوجة أبيمبتدًأًمرة ) امرأته(جاء قوله 
ً، ومرة معطوفة على الضمیر في - -r النبي ، لیبن أن زوجته كذلك ستصلى نار )لىیصس(ً

ًجهنم، وبهذا یزداد المعنى جالء ووضوحا ً.  

  

  :الموضع الثاني -
  :)٢(فیه قراءتان) حمالة(قوله 

َأذم حمالة : ، أو على تقدیر أنها حال:، فیكون إعرابها)َحمالة(قرأ عاصم بنصب : القراءة األولى
  .الحطب، على أنها مفعول به

، أو خبر المبتدأ )امرأته( أنها خبر المبتدأ :، فیكون إعرابها)ُحمالة(البقیة برفع قرأ : القراءة الثانیة
  .)امرأته(، أو بدل من )امرأته(لـ نعت ، أو)هي(المقدر

  

  

  
                                                           

 .٣٠/٦٠٦ -ابن عاشور )١(

، ٣٤٨ ص- عبد الفتاح القاضي- ، البدور الزاهرة٢/٤٠٤ - ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر )٢(
، ٢/٥٩٢ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن ، ٢/٣٩٠ – مكي بن أبي طالب –الكشف عن وجوه القراءات 

 – دعاس –، إعراب القرآن ٥/١٩٣ – النحاس –، إعراب القرآن الكریم ١١/١٤٤ - السمین–الدر المصون 
٣/٤٧٥. 



  
 

١٨٩

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى

حطب، أو أنها حال في أذم حمالة ال: یذم اهللا تعالى زوجة أبي لهب لفعلها القبیح فیقول
أن حالها تكون في نار جهنم على :ویحتمل أن یكون المعنى ": یقول الزمخشرياآلخرة لها، 

الصورة التي كانت علیها حین كانت تحمل حزمة الشوك، فال تزال على ظهرها حزمة من حطب 
 یعذب كما:  مسد من سالسل النارو من الضریع، وفي جیدها حبل منالنار من شجرة الزقوم أ

ًسیصلى نارا ذات لهب، وامرأته كذلك : ، و التقدیر)١("كل مجرم بما یجانس حاله في جرمه
  .والحال أنها حمالة الحطب في جهنم

  :لثانیةمعنى القراءة ا

 المعنى األول والثاني، الموضع السابق فيُالوجه اإلعرابي األول، والثاني ذكر معناه في 
 سفیان بأنها حمالة الحطب، زوجة أبيیصف  اهللا تعالى أن: المعنى على أنها صفة هوأما و

 بل وصفها بأنها ،وامرأته:  یكتف بقولهْمَ لَمِل": وهذه الصفة الزمتها دون غیرها، یقول الرازي
 فأراد اهللا تعالى أن ال یظن ظان أنه أراد ،واهاِكان له امرأتان س: قیل: حمالة الحطب؟ الجواب

  .)٢(" المراد إال هذه الواحدةكل من كانت امرأة له، بل لیس

ًیبین أن أبي لهب سیصلى نارا ذات هو أن اهللا تعالى : المعنى على أنها بدل هوأما و  
ًلهب وحمالة الحطب ستصلى نارا ذات لهب، فمن شدة أذیتها للنبي ُ ٍr- - حمالة ( جعل قوله

  --rألذیة النبي بحملها الحطب للحطب، فصارت في حقیقتها حمالة )امرأته(ًبدال من ) الحطب

  :أثر االختالف •

یبین حالها في جهنم، : یبین ذمها في القرآن والثاني: ٍجاءت القراءة األولى بوجهین، األول
یبین أن خبر لمبتدأ مقدر ل: ، والثانيخبر المرأتهیبین أنها : األول: والقراءة الثانیة بأربعة أوجه

میزها عن غیرها من نساء أبي لهب، ٍیصفها بوصف یصفة : مصیرها كمصیر أبي لهب، والثالث
، وقد أثرت هذه األوجه اإلعرابیة  بالبدلیةحمالة للحطبهي بین أن امرأة أبي لهب : والرابع

ًالمعاني التفسیریة بشكل كبیر، حیث یصبح المعنى أكثر وضوحا، وباشتمال النص القرآني على 
  . ًهذه األوجه یتبین كیف صار القرآن معجزا بنظمه

                                                           
  .٤/٨١٥-الكشاف  )١(

 .٣٢/٣٥٤ -التفسیر الكبیر )٢(



  
 

١٩٠

  :اإلخالصأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًسابعا

  : بین یدي السورة

وسورة ، وسورة األساس، وسورة التوحید، وتسمى هي )قل هو اهللا أحد (وتسمى بسورة
اهللا (، وبسورة الصمد، وتسمى بسورة تین من الشرك والنفاقَئِرَبُالمقشقشتین، أي المب )الكافرون(

ًلرازي عشرین اسما ولقبا لها، وقد عد الفخر ا)١()الواحد الصمد عن أبي ، ومن فضلها روي )٢(ً
أیعجز أحدكم أن (: قال النبي صلى اهللا علیه وسلم ألصحابه: سعید الخدري رضي اهللا عنه، قال

اهللا (: أینا یطیق ذلك یا رسول اهللا؟ فقال:  فشق ذلك علیهم وقالوا)یقرأ ثلث القرآن في لیلة؟
، والراجح أنها هي من السور المختلف في مكیتها أو مدنیتهاو، )٣()الواحد الصمد ثلث القرآن

إثبات التوحید : مكیة الشتمالها على موضوع التوحید، وعدد آیاتها أربع آیات، ومن أهم قضایاها
هللا عز وجل، وأن طلب الحوائج ال یكون إال منه، وتنزیهه تعالى من أن یكون له ولد أو أن 

  . )٤(یولد

  :، وبیان ذلك فیما یليرة على مسألة واحدة اختلف في إعرابهاوقد اشتملت هذه السو

  .]١: اإلخالص[ M  $  #  "  !L  :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)٥( ثالثة أوجه من اإلعراب یحتمل)أحد(و) اهللا( و)هو(قوله 
مبتدأ وخبر في محل رفع خبر ) اهللا أحد(، ومبتدأفي محل رفع ) هو( أن یكون :الوجه األول

  .)هو (المبتدأر ضمی

                                                           
 .٢٠/٢٤٤ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ٣٠/٦٠٩ - ابن عاشور–التحریر والتنویر : انظر  )١(

 . ٣٢/٣٥٧ - الرازي- التفسیر الكبیر:  انظر)٢(

  .٦/١٨٩، ٥٠١٥ حدیث رقم -ب فضل قل هو اهللا أحد با- كتاب فضائل القرآن-صحیح البخاري )٣(

، التفسیر ٣٠/٦٠٩ -  ابن عاشور–التحریر والتنویر  ،٦/٤٠٠٢ - سید قطب–في ظالل القرآن : انظر) ٤(
  . ٣٠/٤٦١ -  الزحیلي–المنیر 

، المفصل في ١١/١٤٩ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٩٣ -  العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر) ٥(
 -  الشوكاني–، فتح القدیر٥/١٩٤ - النحاس–، إعراب القرآن ١٧٣ ص– الزمخشري–صنعة اإلعراب 

، یذكر أن العكبري ذكر مسألة أخرى في اآلیة األخیرة من هذه السورة، وقد رد السمین الوجه الثاني ٥/٦٣٣
تخریج على األوجه عدم ال: من المسألة وقال إنه ال یصح، لذلك لم أذكرها، ألن من شروط إعراب القرآن

  . الضعیفة والشاذة



  
 

١٩١

بدل، أو ) أحد(الخبر، و) اهللا(لفظ الجاللة في محل رفع مبتدأ، و) هو( أن یكون :الوجه الثاني
  .، أو خبر مبتدأ محذوف)اهللا(خبر ثان بعد الخبر األول 

   .خبر) أحد(بدل، و) اهللا(لفظ الجاللة في محل رفع مبتدأ، و) هو(أن یكون : الوجه الثالث

  :وجه اإلعرابالمعنى التفسیري أل  •

  :المعنى األول

 منها ما ذكر المفسرون روایات عدة في  سبب نزول هذه السورة، ولكن جمیعها ضعیف،   
 : فأنزل اهللا تعالى، لنا ربكْنسبِا: - -r قالوا لرسول اهللاأن المشركین (:بي بن كعبعن ُأروي 

 شأنه اهللا أحد، وهو جواب قل لهم: ضمیر الشأن، والتقدیر) هو(، فیكون )١(...)قل هو اهللا أحد 
، ویقول أبو )٢("إن سألتم تبیین نسبته هو اهللا أحد: والمعنى"سؤال المشركین عن اهللا تعالى، 

ًالسعود في هذا المعنى كالما جمیال  والسر في تصدیر الجملة به التنبیه من أول األمر على ": ً
 فإن الضمیر ال یفهم منه ؛قریر مع ما فیه من زیادة تحقیق وت، وجاللة حیزها،فخامة مضمونها
فیبقى الذهن مترقبا لما أمامه مما یفسره ویزیل ،  إال شأن مبهم له خطر جلیل،من أول األمر

  .)٣("إبهامه فیتمكن عند وروده له فضل تمكن

  :الثانيالمعنى 

 واهللا  تعالى "ٌهو اهللا، أو هو واحد ال شریك له،: یخبر اهللا تعالى عن نفسه العظیمة فیقول  
ٕعلم كیف هو سبحانه إال هو سبحانه وتعالى، وانما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد، ُال ی

، فال یجوز السؤال عن كنه اهللا تعالى، فیكون )٤("صمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن له كفوا أحد
شریك الذي ال  هو اهللا هو أحد: هو واحد، وعلى الوجه األخیر: هو أحد، أي: التقدیر على البدل

  .أحد، أو هو اهللا له
  
  
  

                                                           
اسمه : أبو سعد الصاغاني، وفیه ، إسناده ضعیف٨٨٠، حدیث رقم٥٠١ ص – الواحدي –أسباب النزول  )١(

 .]٢/٢٧١[ حبان في المجروحین ضعیف، وذكره ابن) : ٢١٢/ ٢(محمد بن میسر، قال الحافظ في التقریب 
 .٥/٦٣٣ -  الشوكاني–فتح القدیر  )٢(

 .٩/٢١٢ - شاد العقل السلیمإر )٣(

 .٧٣ ص- أبو العز الحنفي–شرح العقیدة الطحاویة  )٤(



  
 

١٩٢

  :فائدة

وقد فرق بینهما ابن  ن الواو أبدلت عنها بالهمزة،إ حیثقد یراد به واحد، ) أحد(قوله  
اهللا واحد، فالمراد أنه واحد : ٕاهللا أحد فالمراد أنه منفرد باإللهیة، واذا قیل: فإذا قیل" :عاشور بقوله

، )١("إلى معنى نفي الشریك له تعالى في إلهیته ومآل الوصفین ، فمن دونه لیس بإله،ال متعدد
، وهذه مسألة )٢("المنفرد بوحدانیته في ذاته وصفاته تعالى اهللا علوا كبیرا" :)أحد(لذلك یراد بـ

  .)٣(ناقشها المفسرون بتوسع
  :الثالث المعنى

 )هو(ٌمنفرد باإللهیة، وذلك على اعتبار أن قوله : ٌیخبر تعالى عن نفسه بأنه أحد، أي  
   في هذه السورة اسما من أسماء اهللا)هو(ومن العلماء من عد ضمیر "، اسم من أسماء اهللا العلیة
  .، أو بلفظ الجاللةفیكون اإلخبار عنه تعالى بالضمیر، )٤("تعالى وهي طریقة صوفیة

مقام ل) هو: ( لثالث مقامات، فاالسم األولءوقد ذكر الرازي أن في اآلیة ثالث أسما
الواحد لمقام أصحاب الشمال، : اهللا جل جالله لمقام أصحاب الیمین، والثالث: ثاني، والالمقربین

وقد بینا أن هؤالء ما شاهدوا بعیون عقولهم إال الواحد فقط، فلهذا ": والمقام األول كما یبینه
: الرازيكالم ، فیكون معنى )٥(" كافیة في حصول العرفان التام لهؤالء)هو(: السبب كانت لفظة

یكفي للتعریف عن اهللا عز وجل عند أصحاب المقام األول، لذلك یجوز ) هو(ر الضمیر أن ذك
  . قل هو، أو قل اهللا، أو قل أحد، على اعتبار أنهم أسماء هللا تعالى: أن یكون التقدیر

  :أثر االختالف •

ًجاء الوجه األول جوابا لمن سأل عن كنه اهللا تعالى، والوجه الثاني لیدل على حرمة السؤال 
  .عن كنه اهللا تعالى، والثالث لیبین أن من أسماء اهللا تعالى هو، وأحد

  
  
  
  

                                                           
 .٣٠/٦١٤ –التحریر والتنویر  )١(

 .٥٨ ص – الزجاج -تفسیر أسماء اهللا الحسنى )٢(

 -، البحر المحیط١١/١٤ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٩٣ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(
 .١٠/٥٧١ –أبو حیان 

 .٣٠/٦١٤ -ابن عاشور–التحریر والتنویر  )٤(

 .٣٢/٣٦٠ -التفسیر الكبیر )٥(



  
 

١٩٣

  :الناسأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : ًثامنا

  : بین یدي السورة

، وتسمى هي وسورة الفلق بالمعوذتین،  )قل أعوذ برب الناس(وتسمى بسورة 
 واختلف في كونها مكیة أو مدنیة، رآن،ٍآخر سورة في القوبالمشقشقتین، و بالمعوذة الثانیة، وهي 

 واالحتماء االستجارةاألمر ب: أهم قضایاها، ومن )١(والراجح أنها مكیة، وعدد آیاتها ست آیات
  .)٢( وأعوانه من شیاطین اإلنس والجنإبلیسوهو  ؛رب العالمین من شر أشد األعداءباهللا 

  :، وبیان ذلك فیما یليهاوقد اشتملت هذه السورة على مسألة واحدة اختلف في إعراب

  ].٥: الناس[ M  d  c  b  a   `L  :قوله تعالى
  :أوجه اإلعراب •

  :)٣(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الذي(قوله 
  ).هو( في محل رفع خبر المبتدأ مقدر :الوجه األول

  ).أذم( في محل نصب مفعول به للفعل المقدر :الوجه الثاني

في اآلیة التي قبلها، أو صفة ) الوسواس الخناس(من في محل جر بدل : الوجه الثالث
   ).الوسواس الخناس(لـ

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب  •

  :المعنى األول

 عن الشیطان بأنه هو الذي یوسوس في صدور الناس، فسبب إخباره تعالىاهللا یخبر   
ُویذكر عن ابن عباستعوذ باهللا تعالى منه، نتعالى عن هذا المخلوق كي  ِالوسواس{: أنه قال َ َ َْ {

َإذا ولد خنسه الشیطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، واذا لم یذكر الله ثبت على ( : ]٤: الناس[ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ ََ َّ َِّ ُ ْ َْ ََِٕ َ َُ َّ َّ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ َ ِ

                                                           
، التحریر والتنویر ١٥/٥٢٤ - األلوسي-، روح المعاني٢٠/٢٦٠ -  القرطبي–الجامع ألحكام القرآن : انظر) ١(
 .٣٠/٦٣١ -  ابن عاشور–

 .٣٠/٤٧٨ -الزحیلي –، التفسیر المنیر ٦/٤٠١٠ - سید قطب–في ظالل القرآن : انظر )٢(

، إعراب القرآن ١١/١٦٢ – السمین –، الدر المصون ٢/٥٩٥ - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر) ٣(
 .٥/١٩٩ -  النحاس–



  
 

١٩٤

ِقلبه ِ هو الذي یوسوس في صدور :  لمن یسأل عن معنى الوسواس؟ فیجابًا، فیكون هذا جواب)١()َْ
  .)٢(و بیان لمعنى الوسواسالناس، فه

  :المعنى الثاني

یذم اهللا تعالى كل من یوسوس في صدور الناس، فبعد أن سماه الوسواس مبالغة في   
 أذم الذي یوسوس في صدور ،من شر الوسواس الخناس: وسوسته، ذمه على فعله القبیح، فقال

ذلك في اآلیة األخیرة من الناس، وقد بین تعالى أن الوسواس یمكن أن یكون من الجن واإلنس، و
ُ، فذم اهللا تعالى ال یقتصر على شیاطین الجن، بل یمتد إلى شیاطین )من الجنة والناس(قوله 

اإلنس ممن یفعل نفس فعل الشیطان، بأن یوسوس في صدور الناس بإلقاء الشبه والعداوة 
  . )٣(ة منهما، الشتراكهما في نفس العلً كالًوالكفر، لذلك یكون ذمه تعالى شامال

 فألنه بیان )من الجنة والناس(: وأما تكریره المرة الرابعة بقوله": یقول الطاهر بن عاشور
واهللا یكفینا شر الفریقین، وینفعنا بصالح ... ،ألحد صنفي الذي یوسوس في صدور الناس

  .)٤("الثقلین

  :المعنى الثالث

من شر : فیكون التقدیریبین اهللا تعالى أن الشیطان هو الذي یوسوس في صدور الناس،   
الذي یوسوس في صدور الناس، أي تكون االستعاذة باهللا من الذي یوسوس في صدور الناس، 

 ـ ب)الوسواس الخناس(ووصف ": أو أنها صفة الوسواس، وذلك لتمیزه بها، یقول ابن عاشور
خفائها،  لتقریب تصویر الوسوسة كي یتقیها المرء إذا اعترته ل)الذي یوسوس في صدور الناس(

 فعبر بها عن اإلحساس ،وذلك بأن بین أن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم

                                                           
 .٦/١٨١ -سورة قل أعوذ برب الناس - باب اهللا الصمد -كتاب تفسیر القرآن -صحیح البخاري )١(

المنتخب في تفسیر القرآن ، ٣/٧٠٠ - النسفي-، مدارك التنزیل٥/٣٥٠ -  البیضاوي–أنوار التنزیل : انظر )٢(
 .٩٣٧ ص-  لجنة علماء األزهر-الكریم

 –، أضواء البیان ٢٠/٢٦٣ - القرطبي–، الجامع ألحكام القرآن ١٥/٥٢٥ - األلوسي-روح المعني: ظرن ا)٣(
  .٩/١٧٨ - الشنقیطي

 .٣٠/٦٣٦ -التحریر والتنویر )٤(



  
 

١٩٥

یلقي المعاني الضارة على وجه الخفاء "): الذي یوسوس(، ویقول البقاعي عن معنى )١("النفسي
  .)٢("والتكریر بحیث تصل مفاهیمها من غیر سماع

  :أثر االختالف •

ًمرة خبرا ) الذي(جاء قوله  ً، فكأنها جواب لمن یسأل عن الوسواس، ومرة )هو (رللمبتدأ المقدً
ًمنصوبة على الذم، لیبین أن الذم یلحق كل من یوسوس في صدور الناس، ومرة بدال عن  ً ً
ًالوسواس الخناس، لیبین وظیفته األساسیة، ومرة صفة تمیزه بها، وقد أنتجت هذه األوجه  ً

 ووضحته، وهذا مما یبین أهمیة هذه الرسالة في فهم كتاب اإلعرابیة معاني متعددة، أثرت المعنى
  .اهللا تعالى، والوقوف على معانیه المتعددة بما یحتمله النص الكریم

                                                           
  .٣٠/٦٣٤ - التحریر والتنویر  )١(

 . ٢٢/٤٣٣ -نظم الدرر )٢(



  
 

١٩٦

  
  
  



  
 

١٩٧

  الخاتمة
َّأحمده تعالى وأشكره أن من علي بإتمام هذا البحث ، الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات َّ

بلغت تسع رسائل متعلقة بأثر اختالف اإلعراب في علمیة  من سلسلة بحوث  آخر حلقةالذي هو
َّ اهللا علي بأن أكون َّقدمت لنیل درجة الماجستیر في الجامعة اإلسالمیة، وقد منتفسیر القرآن 

الكریم، ًممن یكون له شرف خدمة كتابه العزیز، أسأله تعالى أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
   .وینفع به المسلمین

ٍن من توفیق فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ أو نسیان فمني ومن الشیطان، هذا وما كا
  ،،،ٕوأسأله تعالى أن یغفر لي ما زل به قلمي مما لم أوفق في بیانه وایضاح مراده تعالى

  .ما توصلت إلیه من نتائج وتوصیات استخلصتها من هذا البحثأهم وتضمنت هذه الخاتمة 

  :لنتائجا: ًأوال

: الشعراء[ M    u     t  sL  :فقال تعالى،  تعالى كتابه بأنه عربي مبینلقد وصف اهللا  -١

لغة لا ال یكون إال بمعرفة قواعد ه أسراروالوقوف على، فكشف دقائق القرآن، ] ١٩٥
 .العربیة التي نزل بها القرآن الكریم

لیف حاز إعراب القرآن الكریم على أهمیة بالغة من خالل اشتغال كثیر من العلماء بتأ -٢
مصنفات لهذا العلم، منها ما هو منفرد باإلعراب، ومنها كتب تفسیر اشتملت على إعراب 

 .لآلیات

ظهرت مدى أهمیة الرجوع لضوابط إعراب القرآن الكریم قبل الشروع في إعرابه، وذلك  -٣
 .ألن إعراب القرآن الكریم لیس كإعراب أي كالم

ًتبین لي أن تاریخ علم اإلعراب مرتبط ارتباطا  -٤ ًوثیقا بزمن نزول القرآن الكریم، مما یبین ٌ
 .مدى الصلة الوثیقة بینهما، ومدى تعلق بعضهما ببعض

كان للقرآن الكریم الفضل الكبیر في أن تصان اللغة العربیة وتتطور وتزدهر، وكان لعلم  -٥
ٌاإلعراب دور كبیر في ضبط ألفاظ القرآن الكریم من اللحن ٌ . 

 وال ،یعتمد على معاني الكلمةالذي لتفسیر التحلیلي لًظهر جلیا مدى أهمیة اإلعراب  -٦
 وهذا العلم هو علم اإلعراب الذي ،تظهر معاني الكلمة إال بظهور حركة آخر الكلمة

M...  E  D :فمثال قوله تعالى، بدونه ال یستطیع المفسر لكتاب اهللا أن یصل إلى مبتغاه



  
 

١٩٨

 IH G  FJ ...L ]ه وعطفها على فقد یقرأها رجل بجر رسول ]٣:التوبة
 ولكن بعد ظهور حركة آخر الكلمة في ، ویؤدي إلى الكفر فیختل المعنى،المشركین

 . الصحیح للآلیةوهكذا یتضح المعنى، تكون معطوفة على لفظ الجاللة" رسوله"

ظهر في هذا البحث كیف یختلف المعنى باختالف القراءة أو اإلعراب أو الموقع  -٧
یف یثري المعنى ویجعله یحتمل أكثر من وجه، وهذا هو اإلعرابي للكلمة أو الجملة، وك

 .ٍهدف الرسالة من إبراز لوجوه المعاني للكلمات والجمل

ٌقد یظهر اختالف واضح في المعنى باختالف اإلعراب، ومثاله في سورة الفجر صفحة  -٨ ٌ
ًأن یكون مرة بمعنى اسم قبیلة، ومرة اسم مكان سكنى ) إرم(، فقد احتمل قوله ١٦٤ ً

یلة، وقد یبدوا اختالف المعنى غیر ظاهر في بعض األحیان لتقارب أوجه اإلعراب، القب
 .ًوالخبر مثالأوذلك بأن تكون الكلمة تحتمل المبتدأ 

َلقد أظهرت القراءات القرآنیة واختالف اإلعراب وما نتج عنه من تعدد المعاني الوجه  -٩
فصاحة والبیان مما تعجز عنه َالمعجز لكتاب اهللا تعالى، حیث بین أن القرآن في قمة ال

 .العقول واألفهام

َّتبین لي بعد البحث في كتب إعراب القرآن الكریم أن المعربین لكتاب اهللا تعالى یختلفون  - ١٠
ْفي منهجیتهم في اإلعراب فمنهم من یتوسع في ذكر األوجه اإلعرابیة وینقد الضعیف  َ

ٍیقتصر على وجه أو وجهین، منها كالسمین الحلبي في كتابه الدر المصون، ومنهم من 
وال یستفیض كالنحاس في كتابه إعراب القرآن، ومنهم من یتوسط بین المنهجین كالعكبري 

 .في كتابه التبیان في إعراب القرآن

ًتبین لي كم هو مهم للمعرب لكتاب اهللا تعالى أن یكون ملما بضوابط إعراب القرآن  - ١١ ٌ
 .حتى یتجنب التقول على اهللا ما لم یقلالكریم، وعقیدة كل مفسر من المفسرین، وذلك 

 :التوصیات: ًثانیا

ًأوصي طلبة العلم الشرعي باإلقبال على كتاب اهللا تعالى حفظا وتفسیرا وفهما لمعانیه من  -١ ً ً
 .خالل الوقوف على علم إعرابه الموصل لفهم معانیه

قة سهلة أوصي الكلیات والجامعات وخاصة الشرعیة منها بعرض وتعلیم مادة النحو بطری -٢
ومبسطة تحبب هذه المادة للطالب، وتخرجها من الجفاف إلى المرونة، والتركیز على 

 .الجانب التطبیقي بنسبة أكبر، لتخرجه من القالب الجامد إلى الممارسة السهلة المفیدة



  
 

١٩٩

 .أوصي جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمیة بنشر هذه الموسوعة القرآنیة لتعم بها الفائدة -٣

ًل اهللا تعالى العلي الكبیر أن یتقبل هذا العمل المتواضع مني، وأن یكون حجة ًختاما أسأ
َّلي ال علي، وأن یتجاوز ما كان من تقصیر مني، وأن یلهمني الرشاد في األمر كله، وأن یجزي 
ٍشیخي األستاذ الدكتور عبد السالم حمدان اللوح خیر الجزاء لما بذله من جهد كبیر في إخراج 

  . بهذه الصورة؛ فله مني كل الشكر والتقدیرهذه الرسالة

  

  

  ًوصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

 

  
  
  
  
  
  
  



  
 

٢٠٠

  
  
  
  

  الفهارس العامة
  

 .قرآنیةـــــات الــــــــفهرس اآلی -

 .بویةـــــادیث النـــفهرس األح -

 .هم المترجم لالمـفهرس األع -

 .مراجعـــــفهرس المصادر وال -

  .فـــهـــــرس الـموضــــوعـــــــات -

  

  

  



  
 

٢٠١

  فهرس اآلیات القرآنیة

 :الدراسة فهرس اآلیات المستشهد بها في  

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
M...  ¾  ½  ¼ » º...L   ١٨  ٩٣  البقرة  

M...   ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª...L    ١٤  ٢٥٥  البقرة  

M... ~   }  |   {  z  y  x   w   v...L  ١٤  ٢٨٢  البقرة  

M... D       C  B   A  @...L  ١٨  ١٥  آل عمران  

 M)  (  '  &  %  $  #  "  !...  L  ١٢٥  ٣٠  آل عمران  

 Mt  s  r  q  p  o  nL    ١٧٧  ٥٨  آل عمران  

 M...  ´  ³  ²  ±  °...    L  ٣٤  ١٤٠  آل عمران  

M... D C  B   A  @...L  ١٧  ١٥٤  آل عمران  

M  ...¶  µ     ´  ³  ²  ±  °...  L    ١٢٦  ١٨٦  آل عمران  

M... 8    7   6  5  4  3...L  ١٦  ١  النساء  

M...  ]  \  [    Z  Y...L  ١٤  ١٢  النساء  

MP  O N M LK J   I  H G F...  L  ١٧٩  ٤٠  النساء  

M¬«ª©¨§¦¥  ¤£¢L  ١٧٠  ١٤٥  النساء  

 MV  U  T  S   R  Q  P  O  N... L  ١١٩  ١٦٥  النساء  

M...onmlkjihgfL  ١٨٧  ٣١  األنعام  

 M... '  &  %   $  #  "  ! ... L  ١٥  ١٢  األعراف  

 M  f  e  d  c  b  a   ̀  _  ^  ]L ١٥  ٥  األنفال  

M... J   IH  G  F  E  D...L  ١٩٨  ٣  التوبة  
 M  D  C  B   A  @...L  ٦٠  ٦٤  التوبة  
 M  n   m   l   k  j  i  h  g           f  edL  ٢  ١  هود  
M   h    g  f  ed  c  b  a       `  _  ^  ]L  ١٣١  ١٠٢  هود  

 M  m   l  k      j  i  h  gL  ١٥٣  ٩  الحجر  
M7     6  5L  ٩٦  ٩٥  الحجر  



  
 

٢٠٢

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاآلیــــــــــــــــــــ
 M   « ª  ©  ̈  § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡...L   ١٧٠  ٧٠  النحل  

MÓ    Î  Í  Ì  Ë    Ê   É  È  Ç...L    ٧٩  ٧٩  النحل  
M6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   , ...L      ٢  ٨٨  اإلسراء  

 M    ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «¸¶  µ  ´ *º     ...L  ١٤  ١,٢  الكهف  
M...    R  Q...L  ١٦  ٦٩  مریم  
 M...  ë  ê      é  èL  ١٢٥  ٦٤  مریم  
M...  ts  r       q  p  o   n...L  ١٣٨  ٣٠  األنبیاء  
 M     ̈ §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~... L  ٨٠  ٤٣  األنبیاء  
 M    g  f  e  d  c   b... L   ٦٣  ٧  الفرقان  
M s  r  x  w   v  u  t y...    L  ١٣٢  ٩٨  األنبیاء  

 M    Z    Y         X  W  V  U      T  S  R  Q  PL  
  ١٥١  ٧  الشعراء

 M   ?  >  =  <  ;    :*     F        E  D   C  B  AL  ٤٦  ٨٩-٨٨  الشعراء  
MQ  P  OL  ١٤٢  ٢١٤  الشعراء  
M... P O  N  M  L  K...L  ١٣٠  ٣٨  القصص  
 M O  NW  V  U  T  S  R  Q  P  ...  L  ١٥٦  ١٠  العنكبوت  
 M    y  x  w       v  u  t  s    ... L  ٩٥،١٣٨  ٢٠  العنكبوت  
M...  ̄ ®  ¬   «  ª  ©... L   ١٣٦  ٣٠  الروم  
 M,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !...L  ١٣٣  ٢٠  لقمان  
M...  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ... L  ١١  ٢٨  فاطر  
 M  «  ª³  ²  ±   °     ̄  ®  ¬ ... L ١٢٣  ٨١  یس  
 M  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L  ٦٣  ٨٢  یس  
 M  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  ÊL  ١٢٦  ٤٧  الصافات  
 M  R   Q  P  O*  V  U  TL  ١٢٢  ٦٨-٦٧  ص  
 MÆ  Å      Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿ÉÈ  Ç  ...   L  ١٥٦  ١٦  غافر  

    M... ¹  ¸  ¶...L  ١٨  ٤٨  غافر  
 M  ª  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤...L  ١٣٢  ٥٧  غافر  



  
 

٢٠٣

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 M«  ª  ©   ̈ §  ¦...   L  ١٦  ٩  الزخرف  
 MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â...L  ١٦  ٨٧  الزخرف  
M +*  ) ( '  &.         -  , *  1  0L  ١٧٢   ٤-٣  الدخان  
M]    \  [        Z  YL  ١٤٧  ٤٩  الدخان  

 My  x        w  v  u  t     s   r  qL  ١٠١  ٤٢  الذاریات  
 M  Æ  Å     Ä  Ã  ÂL  ١٣٢  ٤٧  الذاریات  
 M   #  "     !*  '       &  % *  ,        +  *  )  L  ١٥٤  ٧٩- ٧٧  الواقعة  
 M  s  r  y  x  w  v     u  t     L  ٥٥  ١٠  الصف  
 M   ´  ³  ²   ±   °   ̄ ®  ¬  «...L  ١٢٩  ٦  التحریم  
 M  -  ,  +  *   )  (L  ١٣١  ١٠  الحاقة  
M   C  B  A        @  ?   >      =    <  ;L  ١٧٩  ٤٣  المعارج  

 M    '   &   %   $*   -  ,      +        *  )L  ٩٨  ٣-٢  المزمل  
 MÊ  Ï     Î  Í  Ì  Ë   *  Ô   Ó  Ò  Ñ  L  ١٦١  ١٧- ١٦  القیامة  

M    +    *  )*     /  .      -L  ١٤٤  ٢٣- ٢٢  القیامة  
 MË  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL  ١٣٦  ٣  اإلنسان  
 M    ̈ §  ¦  ¥L  ١٤  ١٨  اإلنسان  
M  p          o  n  m  l  L  ١٤٩  ٤٠  النبأ  
M...   K  J  IL  ١٣٠  ٢٤  النازعات  
M   Ð  Ï  Î       Í  Ì*  Ó  Ò   L  ٨٦  ٣٥- ٣٤  عبس  

 MÐ  Ï  Î       Í  Ì*Ó  Ò     ...L  ٤٥  ٣٧- ٣٤  عبس  
 M q  p  o  n  m*x  w  v  u  t  sL  ١٤٣  ١٨- ١٧  االنفطار  
 M  Y    X  W  V       U   TL  ١٤٥  ١٥  المطففین  
 M     ̈ §  ¦   ¥  ¤L  ١٤٣  ٢٤  المطففین  
 M  ¸       ¶  µ  ´  ¹L  ١٥١  ١٩  البروج  
 M  r  q  p  oL  ١٥  ١  األعلى  
M? > = < ; : 9 8 7L  ١٦٦  ٦  التین  



  
 

٢٠٤

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 M     <            ;  :  9   8  7   6  5  4L  ٦٨  ٤  القدر  
MJ  I  H  G*M  L          N  L  ١٤١  ٦-٥  الهمزة  

  



  
 

٢٠٥

 فھرس اآلیات التطبیقیة

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة المجادلة

M+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ...L   ١    )    ٢١  

 MW  V     U  T  S  R  Q  P    Y  X...L   ٣  W  V    ٢٣  

 MÊÉ  È  Ç  ÆÅ   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿...   L  ٢٤  ¿    ٦  

M...  -      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /    .  
E  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :...L   

٧    1-     ?  >   ٢٦  

 M    F  E         D  C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :  A...L   ١٣  B  ٢٨  

 M  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !
,...L   

٢٩  )    ٢٢  

  سورة الحشر

M  sr  q    p  o  n  m  l  k  j  i       h  g...L   ٣١   ¬ -}  ٢  

 Ma   ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X...L   ٧  k  ٣٣  

 M     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢...L   ٣٥  ¢  ٨  

 M¹  ¸   Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º    Ã   Â
    È  Ç   Æ  Å  Ä...L  

٩  ¹  ¸   - 
»  - ¾   

٣٦  

 M  ¿    ¾  ½  ¼  »  º  ¹̧    ¶  µ   ́ ³L  ١٥    ¹¸    ٣٩  

  

  



  
 

٢٠٦

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة الممتحنة

M     )  (  '  &  %  $  #  "  !  ,  +   *  
           ;  :  9  8  7  6  54      3  2  1  0  /  .         -

    ?  >  =  <...L   

١      ) -2 - 
  =  

٤١  

 M  ml  k  j  i   hg     f     e   d  c...L   ٣    i  ٤٥  

M   ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s
  ¢...L   

٤        y   -|   ٤٦  

 M   -,  +  *  )         (   '  &  %  $  #         "  !...L   ٤٨  '   )           ٦  

 M  :  9  8  7  6    5  4...L     ١٢  7  ٤٩  

  سورة الصف

 M  |  {  z  y  x  w  v  u    tL  ٣    y  x  ٥١  

 M... 8  7  6  5  4  3  2 ...L     ٦    98  7    ٥٢  

 M X  W   V      U  T    ^    ]     \  [  Z  Y   L  ٨  [  Z  ٥٣  

 M¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {...L     ٥٥  }  |    ١١  

M  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  ÂL  ١٣  Â  ٥٦  

   الجمعة سورة

M     b    a  `     _  ^  ]  \  [  Z ...L     ٥  i  ٥٧  

  

  



  
 

٢٠٧

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  ــــــــــــــــــــــــــــةاآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة المنافقون

M...Æ         Å  Ä  ÃÂ  Á                À  ¿  ¾½  ¼        » ... L   ٥٨   ¿-«          ٤  

M...     ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °      ̄ ®  ¬  «L   ٦٠  ´  ١٠  

  سورة التغابن

 M    n      m    l  kr  q  p  o         s   ...L  ٦  r-       s     ٦٢  

  الطالق سورة

 M  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q...L  ٦٤  ¡  ¢£    ٣  

M  ³  ²  ±  °   ̄ ®    ¬  «...L  ٦٤  ¾  ٤  

M  ¯    ´  ³  ²  ±   °...L  ٦٥  ¯  ١١  

 M  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ...L  ١٢    Ý  ٦٧  

  التحریم  سورة

 M(  '  &  %  $    #  "  !  )   .  -,  +    *...L  ٦٩  *      ١  

 M  o  n  m  l  k   j  i  h  gf  e  d  c      b      a  `
  v  u  t   s  rq  pL   

٤  n  m -        
o-      p

q  

٧٠  

 M... D  C  B  A  @  ?  >...    L  ٨  C  ٧٢  

 M  ½  ¼     »  º   ¹  ¸...L  ٧٣    ¸  ١٢  



  
 

٢٠٨

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة الملك

 M.  -   ,      2  1   0  /L  ٧٦  .  ١٤  

 M  v  u    t  sr  q   p   o  nm  l       k      j   i  h  g
wL  

١٩    q   p   o
  sr  

٧٨  

 M   {  z  y   ©  ¨     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡   �  ~  }      |L  ٢٠   ~  }      |   {  z  ٧٩  

  سورة الحاقة

 M     �L  ٨١  �       ١  

 MÃ  Â  Á  À  ¿   ¾  ½...L  ٨٢  ½    ٧  

  سورة المعارج
 M*  )  (  '  &   %  $  #  "!L  ٨٤  !"  #    ١١  

 M =     <  ;: *      @  ?   L  ٨٦  ?    ١٦-١٥  

  رة الجنسو
 M  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  LL  ٥    U  ٩٠  

 M  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏL  ٢٧    Ð  ٩١  

 Mé  è           ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      ÝL  ٢٨  é  ٩٢  

  سورة المزمل
 M    [  Z  Y     X  W  V  U  T  SL  ٩  S  ٩٤  

 M j  i  h  g   f  e L  ١١     f  ٩٦  

M, +  *   )  (  '  &  %   $  #  "  ...L  ٢٠  , +- -       o   ٩٧  



  
 

٢٠٩

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة المدثر

 MÇ  Æ  Å  ÄL  ١١    Æ  Å  ١٠٠  

 M     Q  P  O  NL  ٢٨    O  N  ١٠١  

  رة اإلنسانسو

 M  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºL  ١٠٣  ¿    ٢  

 M    '  &  %  $  #  "  !L  ١٠٤  !    ٦  

 M   Y  X  W  V  U*  d  c  b  a   ̀ _^  ]  \  [
  eL  

١٣-١٢    \  [ -  a   ̀  ١٠٦  

 M   l  k  j  i  h  gL  ١٤    g  -   j  ١٠٩  

 M     u     t     s  r   q   p  o  nL  ١٥       u  ١١١  

 M  {  z  y  x  wL  ١٦    z  ١١٢  

 M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿
  Ì   ËL  

٢١    ¿  -  Â - 
  ÄÃ  

١١٣  

  سورة المرسالت

 M   b  aL  ١     b  ١١٧  

 M  r     q  pL  ٦  p-   r   ١١٨  

  

  



  
 

٢١٠

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  ـــةاآلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة النبأ

 M    +  *   )  (L  ١٢١  )    ٣  

 M  f      e  d  c  b*  m  l    k  j  i  hL  ١٨-١٧    h  ١٢٣  

 M  Ã  Â   Á  ÀL  ٢٩    Ã  ١٢٤  

 M  3  2  1  0    /  .L  ١٢٥  .  /  ٣٥  

 M  9   8  7  6  5*   C  B  A@  ?  >  =  <  ;  
E  DL  

١٢٦  @- ;    ٣٧-٣٦  

  سورة النازعات

 M  �  ~L  ١٢٩  �    ٥  

 M   Q  P       O  N  ML  ٢٥  O  ١٣٠  

 M    ̀ _^  ]  \  [  ZL  ١٣١  `  ٢٧  

 M   z  y  xL  ٣٣    x  ١٣٣  

  سورة عبس

M  0  /  .   -L  ١٣٤  /    ٤  

 M  q  p   oL  ٢٠    p  ١٣٥  

 M¦  ¥  ¤   £*   «  ª  ©   ̈ L  ١٣٧  ¨    ٢٥-٢٤  

  

  



  
 

٢١١

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة االنفطار

 M   T   S*  X  W  V L  ١٢-١١    V  ١٣٩  

 Mb   a         ̀  _*  f  e  d L  ١٥-١٤    d  ١٤٠  

 M  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zL  ١٩    z  ١٤١  

  مطففینسورة ال

 M      }  |      {  z*   ¢  ¡  �  L  ١٤٤  ¢     ٢٣-٢٢  

 M      »  º   ¹*  À  ¿  ¾  ½L  ١٤٥  ½    ٢٨-٢٧  

 M  #  "  !*    *     )  (     '  &  %  L  ١٤٧  %  &  ٣٦-٣٥  

  سورة االنشقاق

 M  c  b   aL  ١١    c  ١٤٩  

  سورة البروج

 M   ¡         �     ~*   ¥  ¤     £L  ١٥٠  ¥     ١٥-١٤  

 M    ̄ ®  ¬  «*  ²  ±  L  ١٨-١٧    ²  ±  ١٥١  

 M  Ã  Â     Á  À*  Ç  Æ  Å  L  ٢٢-٢١    Ç  ١٥٣  

  سورة الطارق

 M      F  E  D    C*     J      I  H  L  ٩- ٨  *J      I  H    ١٥٥  

 M  m  l   k  jL  ١٧  m  ١٥٦  

  



  
 

٢١٢

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  ــــــــــــــــــــــــــةاآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سورة األعلى

M  ~  }  |* £  ¢  ¡  L  ١٥٩  £  ٥- ٤  

 M§  ¦   ¥L  ١٦٠  ¦  §  ٦  

  سورة الفجر

 M     9  8  7         6  5  4*  =  <  ; L  ١٦٣  ;    ٧- ٦  

 M    *  )  (  '  &*       /  .  -    , L  ١٦٤    -    -  )    ٢٦-٢٥  

  سورة البلد

 M    z  y  x  w*  }  |   *   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  L  ١٦٦  ¡    - |  {  ١٤-١٢  

  سورة التین

 M   5  4  3  2L  ٥    4  ١٦٩  

  سورة القدر

 M     <            ;  :  9   8  7   6  5  4L    ٤     6  ١٧٢  

M       B  A  @  ?  >L  ١٧٣  <  ٥  

  سورة البینة

MQ  V  U   T  S  R  L  ٥- ٤  Q -    T  ١٧٥  

  

  

  



  
 

٢١٣

  الصفحة  موضع الخالف  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  سورة الزلزلة

 M  U  T   S  R  Q  PL  ٦    P  ١٧٨  

M  \   [  Z  Y  X  W*  a  `  _  ^  
   c  bL  

٨- ٧     [ -   b  ١٧٩  

  رة الهمزةسو

 M  5  4  3  2*  :  9  8  7  L  ٢- ١    7  ١٨١  

 M   S  R    Q  PL  ٧    P  ١٨٣  

  سورة الكوثر

 M a  `  _     ^L  ١٨٥  `    ٣  

  سورة المسد

 M  l  k   jL  ٤  k   j  ١٨٦  

  سورة اإلخالص

 M  $  #  "  !L  ١٩٠  "  #  $    ١  

  سورة الناس

 M  d  c  b  a   `L  ١٩٣  `     ٥  

  

  

  

  



  
 

٢١٤

  ویةالنبفھرس األحادیث 

  الصفحة  الحكم  الراوي  الحدیث

 ١٧٨  حسن صحیح  الترمذي  ...)اهللا ورسوله أعلم: قالوا» أتدرون ما أخبارها؟«...  (

 ١٩١  صحیح  البخاري  ...) لنا ربكْنسبِا: - -rأن المشركین قالوا لرسول اهللا(

  ٦  صحیح  البخاري  )...أن النكاح في الجاهلیة كان على أربعة أنحاء(

َإن اهللا( َّ ُ عز وجل یملي للظالم، فإذا َأخذه لم یفلتهِ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َُ َ ِ ِ َّ ْ َّ َ   ١٣٠،١٣١  صحیح  مسلم  ...)َّ

 ١٧٤  صحیح  البخاري  ...)لم یكن الذین كفروا: إن اهللا أمرني أن أقرأ علیك(

 ١٩٠  صحیح  البخاري  ...)أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن في لیلة(

َِأن رسول الله ( َّ َ ُ َ َّ rُكان ی َ َْصلي جالسا، فیقرُأَ ََ ًَ َِ   ٦  صحیح  البخاري   .)..ِّ

َّأن النبي( ِ َّ َّ َ rِكان یصلي على راحلته نحو المشرق ِ ْ ََ َ ْ َ ِ ِ َِ ََ َ ُِّ َ   ٦  صحیح  البخاري  ...)َ

 ١٦١  صحیح  البخاري  ...)  شدة یعالج من التنزیلr كان رسول اهللا(

 ١٨٠  صحیح  مسلم  ...)ال یصیب المؤمن من مصیبة، حتى الشوكة(

  ١٣٦  صحیح  البخاري  ...)ما من مولود إال یولد على الفطرة(

 ١٧٩  صحیح  البخاري  ...) من كسب طیبٍمن تصدق بعدل تمرة(

  ٦  صحیح  البخاري  ...)من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتین (

َمن قال في القرآن برأیه فَأصاب فقد َأخطَأ( ْ ْ َ َُ َ ََ َ ِ ِِ َِْ ِ ْ َ ْ صحیح اإلسناد   الترمذي  )َ
  طوعمق

٢  

واهللا لیتمن هذا األمر، حتى یسیر الراكب من ...(
  ...)صنعاء

  ٥٤  صحیح  البخاري

  ١٤٢  صحیح  البخاري  ...) اشتروا أنفسكم-  أو كلمة نحوها -یا معشر قریش (



  
 

٢١٥

  فهرس األعالم المترجم لهم

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  االسم  
  ٦٧   الزجاجبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاقإ   ١
  ٥  .أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد، المشهور بابن فارس   ٢
  ١١٥  .حفص بن سلیمان بن المغیرة، الراوي عن عاصم   ٣
  ١٧       ، أبو عمروبن العالء المازني المقرئ النحوي البصريزبان    ٤
  ٤   أبو األسودظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدؤلي الكناني   ٥
  ٩٥  . بن یزید، الیحصبي، المشهور بابن عامرعبد اهللا بن عامر   ٦
  ٥٣  .عبد اهللا بن كثیر المكي الداري، المشهور بابن كثیر   ٧
  ١٨  .عبد اهللا بن یوسف بن أحمد، المشهور بابن هشام األنصاري   ٨
  ٣  .عثمان بن جني الموصلي، النحوي المشهور، أبو الفتح   ٩
  ٧  .علي بن محمد بن علي الجرجاني   ١٠
  ١٢  لي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري الماورديع   ١١
  ٦  محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة اللغوي أبو منصور   ١٢
  ١١٤  .نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم، األصفهاني األصل   ١٣
  ٣٤  .یزید بن القعقاع، أحد القراء العشرة، المشهور بأبو جعفر   ١٤
  ١٧  .عبد اهللا، البصريیعقوب بن أبي إسحاق بن زید بن    ١٥



  
 

٢١٦

  المصادر والمراجعفهرس 

  أ

 القرآن الكریم .١
محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة : اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدین السیوطي، تحقیق .٢

 .م١٩٧٤المصریة العامة للكتاب، 
طه محمد : تحقیقأخبار النحویین البصریین، الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان السیرافي،  .٣

 .م١٩٦٦ -  هـ ١٣٧٣:الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي،  مصطفى البابي الحلبي، ط
كمال : أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، تحقیق .٤

 . هـ١٤١١، ١:بیروت، ط/ بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 
 .دار إحیاء التراث العربي، )تفسیر أبو السعود(الكریم، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب  .٥
أصول علم العربیة في المدینة ،عبد الرزاق الصاعدي، مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة  .٦

 .م١٩٨٨- ١٩٨٧/هـ ١٤١٨ - هـ ١٤١٧، ١٠٦-  ١٠٥،  العددان ٢٨: المنورة، ط
 القادر عبد بن المختار محمد بن األمین محمد، بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء .٧

 - ه١٤١٥ لبنان -  بیروت التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار ،الشنقیطي الجكني
 .م١٩٩٥

- الكتاب المصري   دار،إبراهیم اإلبیاري: إعراب القرآن، المنسوب للزجاج، تحقیق ودراسة .٨
 . هـ١٤٢٠، ٤: ط، بیروت–الكتب اللبنانیة  القاهرة ودار

نعم إبراهیم، دار الكتب العلمیة عبد الم: فر أحمد النحاس، علق علیهإعراب القرآن، أبو جع .٩
 .هـ١٤٢١ ،١:بیروت، ط- 

 سوریة -  حمص -إعراب القرآن وبیانه، محي الدین درویش، دار اإلرشاد للشئون الجامعیة  .١٠
 . هـ١٤١٥، ٤: دمشق ، ط-، ودار الیمامة 

، ١:دمشق، ط -ر الفرابيالمنیر وداإعراب القرآن الكریم ،قاسم حمیدان دعاس، دار  .١١
 .هـ١٤٢٥

ین ، خیر الد)قاموس ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین(األعالم ،  .١٢
 .م٢٠٠٢، ١٥:بیروت، ط- الزركلي، دار العلم للمالیین 

محمد عبد : ناصر الدین بن محمد البیضاوي، تحقیق) تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل،  .١٣
 .هـ١،١٤١٨بیروت، ط -  دار إحیاء التراث العربيمرعشلي، الرحمن ال



  
 

٢١٧

بن یوسف القفطي، المكتبة إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي  .١٤
 . هـ١،١٤٢٤:بیروت، ط - العصریة

أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  .١٥
، ٥:ط حكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیةالجزائري، مكتبة العلوم وال

 .م٢٠٠٣،هـ١٤٢٤
 –ب  -

الشیخ : ، تحقیق أو اللیث نصر بن محمد السمرقندي،)تفسیر السمرقندي(بحر العلوم ،  .١٦
، ١: بیروت،ط- زكریا النوتي، دار الكتب العلمیة.علي معوض، الشیخ عادل عبد المجود، د

 .م٢٠٠١
صدقي محمد جمیل، دار : محمد بن یوسف األندلسي، تحقیقالبحر المحیط، أبو حیان  .١٧

 . هـ ١٤٢٠:  بیروت، ط–الفكر 
ه، ١٤١٦، ٢:  عمان، ط- ، دار عمارموسى اإلبراهیم، بحوث منهجیة في علوم القرآن .١٨

 .م١٩٩٦
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدوري، عبد الفتاح  .١٩

 .م١،١٩٨١بیروت، ط - ب العربيلكتاالقاضي، دار ا
محمد أبو الفضل إبراهیم، : البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد الزركشي، تحقیق .٢٠

 .م١٩٥٧، ١:ط
: ّالبیان في عد آي القرآن، عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، تحقیق .٢١

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١: الكویت، ط–غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث 
 - شهیر بالجاحظ، دار ومكتبة الهاللالبیان والتبیین، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ال .٢٢

 . هـ١٤٢٣بیروت، 
 -ت  -

، ١:، شركة القدس، طالتبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري .٢٣
٢٠٠٨ -١٤٢٨. 

- ور، الدار التونسیة للنشرعاشالتحریر والتنویر، اإلمام الشیخ محمد الطاهر ابن  .٢٤
 .م١٩٨٤تونس،

. د: تحبیر التیسیر، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف ابن الجزري، تحقیق .٢٥
 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١: عمان، ط-  األردن - ح القضاة، دار الفرقان أحمد محمد مفل

: بنان، طل -التعریفات، السید الشریف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمیة بیروت .٢٦
 .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ١



  
 

٢١٨

 أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي - التسهیل لعلوم التنزیل  .٢٧
، ١بیروت، ط - شركة دار األرقم بن أبي األرقم الدكتور عبد اهللا الخالدي،: تحقیق
  .ه١٤١٦

. د: ، تحقیقتفسیر اإلمام ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي .٢٨
 . م١٩٨٦، ١:تونس، ط - مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة حسن المناعي، 

: تفسیر أسماء اهللا الحسنى، أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي تحقیق .٢٩
 .هـ١١٢،١٤٢١ عبید بن علي العبید، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، العدد

- جالل الدین السیوطي، دار الحدیث جالل الدین المحلي، و: ینتفسیر الجاللین، لإلمام .٣٠
 .١:القاهرة ط

: تفسیر القرآن العظیم، الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، تحقیق .٣١
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢:سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط

:  بن عبد السالم بن أبي القاسم، تحقیقتفسیر القرآن، أبو محمد عز الدین عبد العزیز .٣٢
 م١٩٩٦ ،هـ١٤١٦، ١: بیروت، ط- بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم الدكتور عبد اهللا 

، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین )مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر،  .٣٣
، ٣: بیروت، ط - عربي لالتیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي ، دار إحیاء التراث ا

 .هـ١٤٢٠
، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري )النكت والعیون(تفسیر الماوردي  .٣٤

 عبد الرحیم، دار الكتب السید ابن عبد المقصود بن: البغدادي، الشهیر بالماوردي تحقیق
 . لبنان-  بیروت - العلمیة 

ى الزحیلي، دار الفكر،  وهبة بن مصطفالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د .٣٥
  . هـ١٤١٨، ٢دمشق، ط - المعاصر 

 . هـ١٤٢٢، ١: دمشق، ط- هبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكرالتفسیر الوسیط ، د و .٣٦
، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي  .٣٧

 ١٤١٩، ١: دیوي، دار الكلم الطیب، بیروت، طیوسف علي ب: حافظ الدین النسفي، تحقیق
 . م١٩٩٨ - هـ 

:  تحقیقتقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدبن حجر العسقالني، .٣٨
  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦، ١:ط  سوریا،- محمد عوامة، دار الرشید 

محمد عوض : تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور تحقیق .٣٩
 .م٢٠٠١، ١:بیروت ط - ب، دار إحیاء التراث العربي عمر



  
 

٢١٩

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن  .٤٠
عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، : ّعبد اهللا بن علي المرادي، شرح وتحقیق 

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨، ١:ط
كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر  .٤١

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ،١: عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: تحقیق
 

 –ج  -
، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن )تفسیر الطبري(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  .٤٢

، ١: كر، مؤسسة الرسالة، طأحمد محمد شا: غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، تحقیق
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه  .٤٣
محمد زهیر بن : ، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقیق)صحیح البخاري(

 .هـ١٤٢٢، ١: ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )تفسیر القرطبي( كام القرآن الجامع ألح .٤٤

 ،هـ١٣٨٤ ، ٢: القاهرة، ط–المصریة ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب : تحقیق 
 . م١٩٦٤

جمال القراء وكمال اإلقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني الملقب بعلم الدین  .٤٥
 – دمشق -محسن خرابة، دار المأمون للتراث .  د- َّمروان العطیة .  د:السخاوي تحقیق

 . م١٩٩٧ ، هـ ١٤١٨ ١:بیروت، ط
الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،  .٤٦

الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث : تحقیق
  ه١٤١٨، ١:روت، ط بی–العربي 

 -ح  -
سعید األفغاني، دار : حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة، تحقیق .٤٧

 .الرسالة
عبدالعال . د: الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه أبو عبد اهللا، تحقیق .٤٨

 .ه١٤٠١، ٤: بیروت، ط-سالم مكرم، دار الشروق
  
  
 



  
 

٢٢٠

 -خ  -
 .٤:لفتح عثمان بن جني الموصلي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالخصائص، أبو ا .٤٩

 
 -د  -

 دلیل الطالبین لكالم النحویین، مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى، إدارة .٥٠
 . م٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ الكویت،-المخطوطات والمكتبات اإلسالمیة 

ین، أحمد بن یوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الد .٥١
الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، : عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي، تحقیق

 .م١٩٨٧، ١:دمشق، ط
 . بیروت–الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، دار الفكر  .٥٢
 

 – ر –
 .بیروت - ر الفكر دا، وتيروح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخل .٥٣
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین محمود بن عبد اهللا  .٥٤

، ١: بیروت، ط- ةعلي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمی: الحسیني األلوسي، تحقیق
 . هـ١٤١٥

 - ز -
لي بن محمد الجوزي زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن ع .٥٥

 . هـ١٤٢٢، ١:بیروت، ط -زاق المهدي، دار الكتاب العربي عبد الر: تحقیق
 - الشارقة - لة المكي، مركز البحوث والدراساتالزیادة واإلحسان في علوم القرآن، ابن عقی .٥٦

 .م٢٠٠٦ه، ١٤٢٧، ١:اإلمارات، ط
 - س –

ي، و بكر بن مجاهد البغدادالسبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أب .٥٧
 ـ.ه١٤٠٠، ٢: مصر، ط-شوقي ضیف، دار المعارف: تحقیق

ْسنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، تحقیق  .٥٨ َ
ٕ، وابراهیم عطوة ٣للجزء، ومحمد فؤاد عبد الباقي ١،٢للجزءأحمد محمد شاكر :وتعلیق

بة ومطبعة مصطفى البابي  شركة مكت،٤،٥للجزءعوض المدرس في األزهر الشریف 
 . م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥، ٢: مصر، ط-الحلبي

حمد بن عثمان الذهبي، دار سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أ .٥٩
 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ القاهرة، -الحدیث



  
 

٢٢١

 - ش –
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي،  .٦٠

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١: بیروت ط-  األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق محمود: حقیقت
شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، خالد بن عبد اهللا  .٦١

 ١: لبنان، ط-بیروت - ّوي األزهري، دار الكتب العلمیة بن أبي بكر بن محمد الجرجا
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

ّاویة، صدر الدین محمد بن عالء الدین علي بن محمد ابن أبي العز شرح العقیدة الطح .٦٢
 – ١: أحمد شاكر، وزارة الشؤون اإلسالمیة، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط: الحنفي، تحقیق

 .ه١٤١٨
 – ص –

، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان .٦٣
 .م١٩٩٣ – ه١٤١٤،  ٢: ط،  بیروت–مؤسسة الرسالة ، شعیب األرنؤوط: تحقیق

 – ع –
، ١:یوسف بن خلف العیساوي، دار الصمیعي، ط. علم إعراب القرآن تأصیل وبیان، د .٦٤

 .م٢٠٠٧
َعنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر  .٦٥ َ َِ ْ َ ُ َُ ِ َِ

 . بیروت–الخفاجي، دار صادر 
المسلمین بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكریم، محمد السید جبریل، مجمع الملك عنایة  .٦٦

 .فهد لطباعة المصحف الشریف
 - غ –

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري،  .٦٧
 . ه١٤١٦ ،١:  بیروت، ط–الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه : تحقیق

 – ف –
فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ، دار ابن كثیر، دار  .٦٨

 . هـ١٤١٤ ، ١: دمشق، بیروت، ط- الكلم الطیب 
الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشیعي المعروف  .٦٩

 -  هـ ١٤١٧، ٢: لبنان، ط- وت بیرإبراهیم رمضان، دار المعرفة : بابن الندیم، تحقیق
 .م١٩٩٧



  
 

٢٢٢

الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، نعمة اهللا بن محمود  .٧٠
 هـ ١٤١٩، ١: مصر، ط- الغوریة– دار ركابي للنشر النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان،

 .م١٩٩٩ - 
:  بیروت، القاهرة، ط- دار الشروق : ربي،اهیم حسین الشافي ظالل القرآن، سید قطب إبر .٧١

 . ه١٤١٢، ١٧
 – ق –

 .ه١٤٢١، ١:قواعد التفسیر، خالد السبت، دار ابن عفان، ط .٧٢
 – ك –

د، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحم .٧٣
 . هـ١٤٠٧ ، ٣:  بیروت، ط-دار الكتاب العربي 

السبع و عللها و حججها، مكي بن ابي طالب بن حموش بن الكشف عن وجوه القراءات  .٧٤
 هـ ١٤٠٤محي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، :محمد بن مختار االندلسي، تحقیق

 .م١٩٨٤
: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق، تحقیق .٧٥

، هـ ١٤٢٢، ١: لبنان، ط-بي، بیروت دار إحیاء التراث العراإلمام أبي محمد بن عاشور،
 .م٢٠٠٢ - 

 – ل –
لباب التأویل في معاني التنزیل، عالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم المعروف بالخازن،  .٧٦

 .ه١،١٤١٥: بیروت، ط–تصحیح محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة : تحقیق
:  الدمشقي، تحقیقاللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل .٧٧

 -  بیروت–عوض، دار الكتب العلمیة الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد م
 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١:لبنان، ط

-مال الدین ابن منظور، دار صادر لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ج .٧٨
 . هـ١٤١٤، ٣: بیروت، ط

: الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري، تحقیق، عبد )تفسیر القشیري(لطائف اإلشارات  .٧٩
 .٣:  مصر، ط–إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 – م –
: محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي، تحقیق .٨٠

 . هـ١٤١٨، ١: بیروت، ط–محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه 



  
 

٢٢٣

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحرر  .٨١
 -الشافي محمد، دار الكتب العلمیة عبد السالم عبد : بن تمام بن عطیة األندلسي تحقیق

 . ه١٤٢٢، ١:بیروت، ط
المحصول، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر  .٨٢

 - هـ ١٤١٨، ٣:طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط. د: الرازي، تحقیقالدین 
 . م١٩٩٧

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،  .٨٣
 ٥ :صیدا، ط -  الدار النموذجیة، بیروت- صریة یوسف الشیخ محمد، المكتبة الع: تحقیق

 .م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠،
مسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، مسلم ال .٨٤

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء : بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق
 . بیروت- التراث العربي

ّمشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القیسي،  .٨٥ َ
 .ه١٤٠٥، ٢: بیروت، ط - اتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ح. د: تحقیق

المقصد األسمى في مطابقة كل اسم سورة ( مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور .٨٦
أبي بكر البقاعي، مكتبة المعارف ، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن )للمسمى

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨، ١:الریاض، ط - 
َّمحمد بن محمد حسن شراب،  األثیرة في السنة والسیرةالمعالم .٨٧  - دار القلم، الدار الشامیة ، ُ

  . هـ١٤١١ ، ١:، ط بیروت- دمشق
معاني القراءات، أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، ، مركز البحوث في كلیة  .٨٨

 .م١٩٩١ -  هـ ١٤١٢، ١:  السعودیة، ط جامعة الملك سعود، المملكة العربیة-اآلداب 
بیروت،  -ل، أبو إسحاق الزجاج عالم الكتبٕمعاني القرآن واعرابه، إبراهیم بن السري بن سه .٨٩

 .م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨،  ١:ط
، محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن )تفسیر البغوي( معالم التنزیل في تفسیر القرآن  .٩٠

 - إحیاء التراث العربيالمهدي، دار عبد الرزاق : مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تحقیق 
 . هـ١٤٢٠، ١:بیروت، ط

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  .٩١
 .م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ ، ١:الذهبي، دار الكتب العلمیة، ط



  
 

٢٢٤

، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد )إرشاد األریب إلى معرفة األدیب(معجم األدباء  .٩٢
 -  هـ ١٤١٤، ١:  بیروت، ط-  إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي: الرومي، تحقیقاهللا

 .م١٩٩٣
 . دار الدعوة-آخرون ... إبراهیم مصطفى،، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط .٩٣
، عالم  أبو عبید عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري األندلسيمعجم ما استعجم،  .٩٤

 .١٤٠٣، ٣: بیروت، ط- الكتاب
عبد السالم محمد : معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، تحقیق .٩٥

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، 
مغني اللبیب عن كتب األعاریب، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن یوسف، أبو  .٩٦

 محمد علي حمد اهللا، دار ،مازن المبارك . د:  تحقیقمحمد، جمال الدین، ابن هشام،
 .م١٩٨٥، ٦:  دمشق، ط- الفكر

 - هـ١٤٢٢، ٤: جواد علي، دار الساقي، ط. المفصل فى تاریخ العرب قبل اإلسالم، د .٩٧
 .م٢٠٠١

. د: المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، تحقیق .٩٨
 .م١٩٩٣، ١:  بیروت، ط–علي بو ملحم، مكتبة الهالل 

مساعد بن سلیمان بن ناصر . مفهوم التفسیر والتأویل واالستنباط والتدبر والمفسر، د .٩٩
 . ه١٤٢٧، ٢:  المملكة العربیة السعودیة، ط،، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیعََّّالطیار

ْمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزرقاني، مطبعة عیسى البابي  .١٠٠ ُّ
 .٢: الحلبي وشركاه، ط

 .من تاریخ النحو العربي، سعید بن محمد بن أحمد األفغاني، مكتبة الفالح .١٠١
المجلس األعلى للشئون المنتخب في تفسیر القرآن الكریم، لجنة من علماء األزهر،  .١٠٢

 . م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٦، ١٨: مصر، طبع مؤسسة األهرام، ط - اإلسالمیة 
 – ن –

ُمن الفرائض والسنن، أبو عبید القاسم بن الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز وما فیه  .١٠٣
محمد بن صالح المدیفر، مكتبة الرشد : ّسالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي، تحقیق

 .هـ١٤١٨بالریاض، 
النشر في القراءات العشر، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف ابن  .١٠٤

تصویر دار الكتاب [ى علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة الكبر: الجزري، تحقیق
 ].العلمیة



  
 

٢٢٥

نزهة األلباب في األلقاب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .١٠٥
، ١: الریاض،ط–عبد العزیز محمد بن صالح السدیري، مكتبة الرشد : العسقالني، تحقیق

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
 علي بن أبي نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن .١٠٦

 .بكر البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة
  
  
  
 

  – ه –
 فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة .١٠٧

ّحموش طالب أبي بن مكي محمد أبو، علومه : تحقیق، القیسي مختار بن محمد بن َ
 بإشراف ، الشارقة جامعة - العلمي لبحثوا العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة

 اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة، البوشیخي الشاهد د.أ
 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ، ١ : ، طالشارقة جامعة - 

 – و –
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .١٠٨

: ، ط دمشق، بیروت- الدار الشامیة ، دار القلم ، صفوان عدنان داوودي: حقیقت النیسابوري
  . هـ١٤١٥، ١



  
 

٢٢٦

  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع
  ت  اإلهداء

  ث  شكر وتقدیر
  ج  المقدمة

  ح  أهمیة الموضوع
  ح  أسباب اختیار الموضوع

  خ  أهداف الدراسة
  د  الدراسات السابقة

  د  حدود البحث
  د  منهج البحث
  ذ  خطة البحث

  ١  التمهید
  ٣   نشأة علم اإلعراب:أوال
  ٥  التعریف بعلم النحو لغة واصطالحا: ثانیا
  ٨  التعریف بعلم التفسیر لغة واصطالحا: ثالثا
  ١١  بیان مدى أهمیة اإلعراب بالنسبة للتفسیر التحلیلي: رابعا

  الفصل األول

  )عشرونالجزء الثامن وال(أثر اختالف اإلعراب في تفسیر 

٢٠  

  ٢١  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورتي المجادلة والحشر: المبحث األول
  ٤١  .الممتحنة والصف تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور: الثانيالمبحث 

  ٥٧  .)المنافقون(الجمعة و تيأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور :المبحث الثالث
  ٦٢  .التغابن والطالق والتحریم :في تفسیر سورأثر اختالف اإلعراب  :المبحث الرابع

  الفصل الثاني

  )الجزء التاسع والعشرون( سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر

٧٥  



  
 

٢٢٧

  ٧٦  .الملك والقلم تي أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور:المبحث األول
  ٨١  .الحاقة والمعارج تي أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور:المبحث الثاني

  ٩٠  .سورتي نوح والجن أثر اختالف اإلعراب في تفسیر :بحث الثالثالم
  ٩٤  .تي المزمل والمدثر أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور:المبحث الرابع

  ١٠٣  .القیامة واإلنسان والمرسالت:  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور:الخامسالمبحث 
  الفصل الثالث

  )الجزء الثالثون(سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر 

١٢٠  

 التاسع النصف األول من الحزب : سور أثر اختالف اإلعراب في تفسیر:المبحث األول
   .نوالخمسی

١٢١  

 النصف الثاني من الحزب:  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور:المبحث الثاني
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  غة العربیةلملخص الرسالة بال

  :معلم الناس الخیر، أما بعدالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على 

 من فهذا ملخص البحث أجملت فیه أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور األجزاء الثالث األخیرة
  :القرآن، وكان على النحو التالي

، وهو الجانب النظري للبحث، حیث بدأ بتمهید یبین أهمیة الموضوع، ثم القسم األول  
ًلغة واصطالحا، ثم التعریف بعلم التفسیر لغة نشأت علم اإلعراب، ثم تعریف علم النحو  ًً

  .ًواصطالحا، ثم بیان مدى أهمیة علم اإلعراب للتفسیر، ومن ثم ضوابط إعراب القرآن الكریم

وهو الجانب التطبیقي للدراسة فقد مثل الجزء األكبر من هذا البحث، وقد : القسم الثاني  
  :اشتمل على ثالثة فصول، وكانت على النحو التالي

ثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور الجزء الثامن والعشرین من القرآن، وقد  وهو أ:الفصل األول
اشتمل على أربعة مباحث تضمن كل مبحث سورتین، إال المبحث الرابع فقد اشتمل على ثالث 

  .ًسور، وقد تضمن هذا الفصل ثالثا وثالثین مسألة

یر سور الجزء التاسع والعشرین من القرآن، وقد ثر اختالف اإلعراب في تفس وهو أ:الفصل الثاني
اشتمل على خمسة مباحث تضمن كل مبحث سورتین، إال المبحث الخامس فقد اشتمل على 

  .ًثالث سور، وقد تضمن هذا الفصل أربعا وعشرین مسألة

ثر اختالف اإلعراب في تفسیر سور الجزء الثالثین من القرآن، وقد اشتمل  وهو أ:الفصل الثالث
  .ى أربعة مباحث ، وقد تضمن هذا الفصل أربعین مسألةعل
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Abstract in English 

 
Title Research:  

"The effect of differences expressed in the 
interpretation of the  Holy Qur'an" 

Praise be to God who is righteous by his grace, and peace and 
blessings on the people good teacher, but after: 

This summary of research outlined the The effect of differences in 
interpreting the wall to express the last three parts of the Qur'an and 
was as follows: 

 
The first section: the theoretical side of research, where he started boot 
shows the importance of the subject, and then grew up aware of the 
expression, then the definition of science as language idiomatically, then 
the definition of the knowledge of the interpretation language 
idiomatically, then the statement of the importance of science to express 
to interpretation, and then controls expression of the Holy Quran. 
 
The second section: is a practical side of research, such as the greater 
part of this research has included three seasons, and were as follows: 
 
Chapter I: the effects of differences in interpreting the wall to express 
the twenty-eighth of the Qur'an, and it involves four to ensure each 
subject Investigation "Two Sura" from Quran, but the fourth topic was 
included on the "three Sura", this chapter has included thirty-three issue. 
 
Chapter II: the effect differences in interpreting the wall to express the 
part of twenty-ninth from the Qur'an, has included a five-guarantee each 
subject Investigation "Two Sura", but the fifth topic was included on the 
"three Sura", this chapter has included twenty-four issue. 
 
Chapter III: the effect differences in interpreting the "all Sura's" to 
express the thirtieth part from the Qur'an, and it involves four Detectives, 
has included the issue of this chapter forty. 
 

done praise of God 
The End 


